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 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 ةمحرتلا

 يقشمدلا رماع نبا مامإلا

 نامهد نب بصحي ىلإ ةبسن يبصحبلا ةعيبر نب ميمت نب ديزي نب رماع نب هللا دبع

 .حصألا ىلع نارمع يبأب ىنكي «ريمح نب رماع نبا
 ةنس رماع نبا َدِلَو :لاق هنأ ينزملا حيبص نب حلاص نب ديزي نب دلاخ نع َيِوُر

 نم هلو لَك يبنلا ضف ءقشمد ىلإ لقتنا مث ندرألا لامش يف ةرجهلا نم ناث

 نات يعلا

 أرقو ءماشلا لهأ ئرقم ءادردلا يبأ ليلجلا يباحصلا ىلع ًاضرع ةءارقلا ذخأ

 ماشلا لهأ هتءارق ىلعو نافع نب نامثع نع باهش يبأ نب ةريغملا ىلع نآرقلا

 .ةريزحلاو

 ًارظان ناكو قشمدب عماجلا ةمامإو «ءادردلا يبأ نب لالب دعب قشمد ءاضق ىلوت

 دبع نب رمع ةفيلخلا هب ٌَّنَأو ءاهريغ الإ ةعدب هيف ىري ال غرف ىتح هترامع ىلع

 .زيزعلا

 ًاقداص «هب ءاج ايف أَّف ًامهاف ًافراع ءهاعو امل ًانقتم «هاتأ |يف ةقث ًاملاع ًامامإ ناكو

 ثيوازلا لجأ وب نيعباتلا لدقافأ قولت ف

 يف هفلخ يذلا وهو يرامزلا ثراحلا نب ىبحي مهنم ةعامج هنع ةءارقلا ىَوَر

 .مهريغو ديزي نب دالخو رماع نب نمحرلا دبع هوخأو «ةءارقلاب مايقلا

 .تاونس رشعو ةئام رمعلا نم هلو ه118 ةنس ءاروشاع موي يفوت



 را ةيط قيرط نم ةيآرقلا تاءاوقلا ربيت ةلسلس ها
 :لوألا يوارلا ةمجرت

 ديلولا وبأ يرفظلا لاقيو يملسلا نابأ نب ةرسيم نب ريصن نب رامع نب ماشه وه
 ةنس دلو .مهثدحمو مهئرقمو مهبيطخو «مهيتفمو قشمد لهأ خيش .يقشمدلا

 ةاديغ لاق .ةواعلا ل ارهتي ةباورلا تاون ىلا كا ناك وده
 اتلا ةيلإ لراو نس قيرادض دم ةرطنع تدع الرقي هعمس: :ئاوحألا

 نادبع لاقو «يأرلاو لقعلا ةحص عم نسلا ربك ٌقْزُرو .ثيدحلاو تاءارقلا يف

 الف ُهَئاَكَم ىريو ُهَّلْضْفَي ناوكذ نب هللا دبع ناكو .هلثم ايندلا يف ناك ام :ًاضيأ

 .ه245 ةنس يفوت .ماشه ىلع سانلا عمتجا ناوكذ نبا تام

 :لوألا يوارلا قرط

 .هنعف هنع لامجلاو نادبع نبا يقيرط نم يناولحلا ديزي نب دمحأ - 1

 .يناولحلا نسحلا وبأ رافصلا ذادزي نب ديزي نب دمحأ : وه

 هركذ (ى .نآرقلا ظافح نم ةسداسلا ةقبطلا ءالع نمض «يبهذلا» هركذ

 ةكمب «يناولحلا» أرق : «يرزجلا نبا» لوقيءتاءارقلا ءالع نمض «يرزجلا نبا»

 « نيترم هيلإ لحر «نولاق» ىلع ةرونملا ةنيدملابو «. ساّوقلا دمحم نب دمحأ ىلع

 ءدالخو « فلخ » ىلع قارعلاو ةفوكلابو « سيوأ يبأ نب ركب يبأو ليعامسإو

 .نيرخآو « دوسألا نب نيسحو « ساّوقلا بيعش يبأو ءينكشخملا دمحم نب رفعجو

 سابعلا هنباو.ناذاش نب لضفلا»:مهنم « نوريثكلا«يناولح لا ىلع ذملتت امك

 « مثيهلا نب دمحأو ءيطساولا نوع نب ورمع نب دمحموماّسب نب دمحمو.لضفلا نبا

 .« ريثك مهريغو « قرزألا دامح نب يلع نب نيسحلاو « لالا سابعلا نب نسحلاو



 قال رفا ناقل
 ةلفاح ةايح دعب .ةرجحلا نم نيتتامو نيسمخو فين ةنس « يناولحلا » يفوت

 .ءازجلا لضفأ هللا هازجو .ةعساو ةمحر هللا همحر « نآرقلا ميلعتب

 .هنعف هنع ىئاذشلاو ىلع نب ديز ىقيرط نم ينوجادلا -2

 .ريبكلا ينوجادلا « ريرضلا ناميلس نب دمحأ نب رمع نب دمحأ نب دمحم : وه

 .(نجد تيبب١مويلا فرعتو « نيطسلفب «ةلمرلا» ىرق نم ةيرق « نوجاد »و

 .ةرجح لا نم نيعبسو ثالثو نيتئام ةنس (« ينوجادلا ركب وبأ » دلو

 ىلإ كلذ ليبس يف لحرف ميركلا نآرقلل نيبحملا نم « ينوجادلا » ناكو

 :«يرزجلا نبا»لوقي اذه يفو .تاءارقلا مهنع ذخأو ّنفلا اذه ءاملع نم ريثكلا

 « نوراه نب شفخألا » نع ًاعامسو ًاضرع ةءارقلا « ينوجادلا ركب وبأ » ذخأ

 دبعو « ريبج نب هللا دبعو « ريرج نب ىسومو « يروصلا ىسوم نب دمحمو

 «بيبش نب ناثع نب دمحأو « ناذاش نب لضفلا نب سابعلاو « نسحلا نب قازرلا

 .ريثك مهريغو « يناسيبلا هللا دبع نب دمحم نب دمحأو  يعازخلا قاحسإو

 ظيفحتل ردصت « ةينآرقلا تاءارقلا ©« ينوجادلا ركب وبأ » ملعت نأ دعبو

 ركب وبأ : مهنم « نوريثكلا هيلع ذملتتف « هتاياورو هفورح ميلعتو نآرقلا

 , يفوكلا لالب يبأ نب ديزو « يناهبصألا باّبقلا دمحم نب هللا دبعو « دهاجم نبا
 , يزاوهألا يلع يبأ خيش يلجعلا دمحأو « ريغصلا ينوجادلا دمحم نب سابعلاو

 « ساحنلا دمحم نب دمحأ ١ فورحلا هنم عمسو .كروف نب دمحم نب هللا دبعو

 .« قيشر نب نسحلاو
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 نا ا ل الل

 : «ينادلا»هنع لوقي.نوريثكلا هيلع ىنثأو « هتيص عاذو ينوجادلا رهتشا دقو

 ىلإ لحر « طباض . ظفاح . نومأم « ةقث « روهشم مامإ ينوجادلا ركب وبأ

 .ةثاثالث ةنس دعب « ّيرلا » ىلإو « قارعلا

 اك « نآرقلا ظافح نم ةنماثلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ دقو

 يف اًباتك « ينوجادلا ١ فص دقو .تاءارقلا ءالع نمض « يرزجلا نبا » هركذ

 .نوملسملا هنم دافتسا تاءارقلا

 ةرجح لا نم نيرشعو عبرأو ةثاثالث ةنس بجر يف « ينوجادلا ركب وبأ » يفوت

 .بيجم عيمس هنإ ,. ةعساو ةمحر « ينوجادلا » هللا محر .ةنس نيسمخحو ىدحإ نع

 :يناثلا يوارلا ةمجرت

 ذاتسألا مامإلا يقشمدلا يرهفلا دمحأ نب هللا دبع ورمع وبأ :ناوكذ نبا

 ةنس دلو ءقشمد عماج مامإو ماشلاب ءارقإلا خيش «ةقثلا يوارلا روهشملا

 ه3

 .قشمدب اهم مايقلا يف هفلخو ينايتخسلا ميمت نب بويأ نع ةءارقلا ذخأ

 يبيسملا نب قاحسإ نع ًاعاس فورحلا ىّورو ءماشلا مدق امل يئاسكلا ىلع أرقو

 بجي امو) «اهباوجو تاءارقلا ماسقأ» باتك فلأ «ةعامج هنع ىَّوَرو «عفان نع

 م :هذيمالت نم وهو يقشمدلا ةعرز وبأ لاق (هناسل ةكرح دنع نآرقلا ئراق ىلع

 نبا نامز يف ناسارخب الو رصمب الو ماشلاب الو زاجحلاب الو قارعلاب نكي

 .قشمدب (ه24 2) ةنس ىفوت «هنم ءرقأ ناوكذ



 [ى م يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 :يناثلا يوارلا قرط

 .هنعف هنع مرخألا نباو شاقنلا قيرط نم شفخألا - 1

 وبأ )ءالولا يدزألا روعألا ئراقلا يوحنلا ىسوم نب نوراه :شفخألا

 عمس «ةيبرعلاو نآرقلا بحاص .يرصبلا هللا دبع وبأ :ليقو(ىسوم

 ءملسأف اًيدوهب ناك: يدادغبلا بيطخلا لاق. ينانبلا تباثو ينايلا سواط نم

 عبتت نم لوأ وهو ؛ثَّدحو هظفحو وحنلا طبضو ءاّسأر ناكف ؛ةءارقلا بلطو

 لوقلا ديدش ناكو «هدانسإ نع ثحبو اهنم ذاشلا عبتتو ءاهفلأو نآرقلا هوجو

 .ملسمو يراخبلا هل ىّوّرو «نيعم نبا ةقثو .ردقلاب

 ةءارقلا ىور «ةفورعم ةءارق هل ليبن قودص ةمالع: يرزجلا نبا لاق

 نباو ريثك نب هللا دبعو دوجنلا بأ نب مصاعو يردحجلا مصاع نع

 هللا دبع ىلع ضرعو ءمصاع نع ءالعلا نب ورمع يبأو سيق نب ديمحو نصيحم

 «باحبحلا نب بيعشو نيريس نب سنأو تباث نع ىورو قاحسإ يبأ نب

 باهشو بدؤملا دمحم نب سنويو رصن نب يلع هنع ةءارقلا ىور

 بيعشو ليمش نب رضنلاو دمحم نب جاجحو ورمع نب بيهوو ةفنرش نبا
 .يبتعلا ورمع يبأ نب دمحم نب دمحأو قاحسإ نبا

 تنك :هل لاقف !عنصي ام بولغملا ردي ملف «هبلغف ءيش يف اًموي اًناسنإ رظان

 .اذه يف اًضيأ هبلغف !تعنص ام سئيف :نوراه هل لاقف ءتملسأف اًيدوهي

 .ةئامو نيعبسلا دودح يف تام: يطويسلا لاق



 رنا ةبط قيرط نم ةينرقلا تاءاقلا ربيت ةلسلس
 .هنعف هنع يعوطملاو يلمرلا يقيرط نم يروصلا -2
 .ةرامع يبأ نبا : ليقو « راّمع بأ نب نمحرلا دبع نب ىسوم نب دمحم : وه
 .يقشمدلا يروصلا سابعلا وبأ ء حيحصلا وه لوألاو: «يرزجلا نبا» لاق

 هركذ اى نآرقلا ظافح نم ةعباسلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض (« يرزجلا نبا »

 (« ناوكذ نبا » : مهتمدقم يفو ءاملعلا ةريخ نع ةءارقلا « يروصلا » ذخأ

 ةمئأل ةبسنلاب عبارلا مامإلاو يماشلا « رماع نبا ١ نع نيروهشملا ةاورلا دحأ

 اهاقلتي « يروصلا » قيرط نم « ناوكذ نبا » ةياور تلاز الو .تاءارقلا

 تار هلل دمحلاو اب تارقو: اهعيقلت دقو + نآلا . حا لوبقلاب توملسملا

 .«مامإلا نسح نب قازرلا دبع ١ نع ًاضرع ةءارقلا «يروصلا» ذخأ |مك.نيملاعلا

 :مهتمدقم يفو نوريثكلا هيلع ذملتتف ءارقإلل ©« يروصلا » ردصت دقو

 لك ةءارق تلاز الو « يعوطملا ديعس نب نسحلاو « ينوجادلا دمحأ نب دمحم »

 تأرقو اهتيقلت دقو « نآلا ىتح نوملسملا اهاقلتي « يعّوطملاو ء ينوجادلا » نم

 هنااا كو ل نوعا وا

 ميلعتب ةلفاح ةايح دعب ةرجه لا نم ةئاثالثو عبس ةنس ( يروصلا »يفوت

 .بيجم عيمس هنإ ةعساو ةمحر « يروصلا » هللا محر .نآرقلا



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 :رماع نبا ةءارق لوصأ

 :ءارقلا حالطصا يفو «هريغ هيلع ىنبي ام :ةغللا يف وهو ءلصأ عمج لوصألا

 .هطرش هيف ققحت ام لك يف يراجلا لكلا مكحلا يأ .درطملا مكحلا نع ةرابع

 راهظإلا يهو ًالصأ نوثالثو ةعبس تاءارقلا فالتخا ىلع ةرئادلا لوصألاو

 عابشإلاو ءرصقلاو ءطسوتلاو «دملاو «ةلصلاو «ءافخإلاو ءبالقإلاو «ماغدإلاو

 .فيفختلاو «لقنلاو .طاقسإلاو «ءهيعونب لادبإلاو «ليهستلاو «قيقحتلاو

 «سالتخالاو «ظيلغتلاو «ميخفتلاو «قيقرتلاو «ليلقتلاو «ةلامإلاو «حتفلاو

 .«تكسلاو .فقولاو «ليقثتلاو .ديدشتلاو ؛لاسرإلاو «ميمتتلاو «ءافخإلاو

 تاءايو «ةفاضإلا تاءايو .فذحلاو «مامشإلاو «مورلاو ءناكسإلاو .عطقلاو

 فلاخ يتلا رماع نبا ةءارق لوصأ ركذ ىلع رصتقأس ىلاعت هللا ةئيشمبو دئاوزلا

 اهب ملعلا ىلع ًالاكتا اهيلع هقفاو يتلا لوصألا كرتأو صفح ةياور لوصأ اهيف

 نود فلاخ نم ىلإ توزع هييوار نيب فلخلا ناك اذإو ءراصتخالل ًابلطو اهنم
 ًاقفاوم شرفلا يفو لوصألا يف اهتركذ تاملكلا ضعب يفو ءصفح قفاو نم ركذ

 .قفوملا هللاو «ةدئافلل ًامامتإ اهعضاوم يف كلذ ىلع تهبنو ًاصفح اهيف



 ملا ةيطظ قير نم هذ ارقلا ثنارارقلا بيق هلم
 كك ]كك ] ] ] ] يب سطل” خخخ خخ >>> >>>.

 ةذاعتسالا

 .ماصتعالاو نصحتلاو ءاجتلالا :ةغل ةذاعتسالا

 نم هب ماصتعالاو نصحتلاو «ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالا هب لصحي ظفل :ًاحالطصاو

 ميجرلا ناطيشلا

 مهللا» :يأ ءاشنإلا هب داريو ءربخلا ظفل اهظفلو «عامجإلاب نآرقلا نم تسيل يهو

 «ميجرلا ناطيشلا نم ينذعأ

 له اوفلتخاو ةءارقلا ديري نمم ةبولطم ةذاعتسالا نأ ىلع ءاملعلا قفتا :اهمكح

 ؟ةبودنم وأ ةبجاو يه

 «ةءارقلا ءادتبا دنع ةيودنم اهنأ ىلإ ءادألا لهأو «ءالعلا روهمج بهذف

 نطيشلآ َّنِم هلآ دعَتْساَف َناَءْرُقلَا ٌتأَرَق اذِإَف ط:ىلاعت هلوق يف رمألا اولمحو

 .(نآ نوكي ال ئراقلا اهكرت ول ثيحب بدنلا ىلع (98 :لحنلا) 4 2 ميِجُيلآ
 ىلع قباسلا رمآلا اولمحو «ةءارقلا ءادتبا دنع ةبجاو اهنأ ىلإ ءالعلا ضعب بهذو

 أنآ نوكي ئراقلا اهكرت ول مهبهذم ىلعو ,بوجولا
 :رشنلا ةبيط يف يرزجلا نبا لاق

 .(بجي) :مهضعب لاقو و ٌبحتساو)ا

 :لثم ناصقنلاو ةدايزلا نيب ةفلتخم راثآو رابخأ اهتغيص يف درو دق :اهتغيص

 ناطيشلا نم ميلعلا هيمسل هللاب ذوعأ ءميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ»

 .هريسيت يف ينادلا ًاعيمج اهركذ «ناطيشلا نم هللاب ذوعأ «ميجرلا



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 ناطيشلا نم هللاب ذوعأ» :ةياورلا ثيح نم ءارقلا عيمجل راتخملاو اهحصأو

 .©ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا هتقفاومو "”لحنلا ةروس يف دراولا ظفللا هتقفاومل .«ميجرلا

 عيمج يف ةذاعتسالا يفخي ناك هنأ عفان نع يبيسملا قاحسإ نع يور :اهتيفيك

 ءعضاوم يف اهب رهجلا بحتسيف «ليصفتلا ءارقلا عيمجل راتخملا نكلو نآرقلا

 .ىرخأ عضاوم يف رارسإلاو

 :اهب رهجلا عضاوم
 .لفاحملا يف ةءارقلاك هتءارقل عمتسي نم كانهو ًارهج أرقي ئراقلا ناك اذإ - 1

 ةءارقلاب ئدتبملا وه ناكو «نآرقلا نوءرقي ةعامج طسو ئراقلا ناك اذإ -2

 هتوفي الف اهوأ نم ةءارقلل تصني نأ هعمسي نم ىلع ناك ءرملا ذاعتسا ام اذإف

 .اهنم ءيش

 :اهب رارسإإلا عضاوم

 .اًدس أرقي ئراقلا ناك اذإ (1

 .ًادرفنم وأ ًامومأم وأ ًامامإ ناك ءاوس ةالصلا يف أرقي ئراقلا ناك اذإ 3 اسال

 .(98) ةيآلا (1)

 .نابح نبا هجرخأو «يبهذلا هقفاوو هححصو مكاحلاو ينطقرادلاو ةجام نباو دواد وبأ هجرخأ (2)

 دواد وبأ هجرخأ ا ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ ديزي ناك هنأ ًاضيأ حيحصلا يفو «ينابلألا هححصو

 .ينابلألا هححصو نسح دنسب يذمرتلاو



 رتل ةيط قيرط نم ةيآرقلا تاءارقا ريسيت ةلسلم
 يرزجلا نبا نأ عم «ةءارقلاب ئدتبملا وه سيلو «ةعامج طسو أرقي ناك اذإ (4

 .ىلوأ دحاو لك ةذاعتسا نأ :رشنلا يف لاق

 مولعملا نمو نآرقب سيل امو نآرق وه ام نيب قرفلا لوصح :اهب رارسإلا هجوو

 .نارقلا قم تسيل ةذاعتسالا نأ

 :ةدئاف

 قلعتي مالكل وأ حنحنتلا وأ ساطعلاك ئراط رذعب ةءارقلل لصف ثدح اذإ -

 .ةذاعتسالا ديعي الف ةءارقلا ةحلصمب

 در ولو اهب هل قلعت ال مالكل وأ ءاهنع ًاضارعإ ةءارقلل لصف ثدح اذإ امأ -

 .ىرخأ ةرم ةذاعتسالا فنأتسي هنإف ,مالسلا

 :اههجوأ

 :ءارقلا عيمجل هجوأ ةعبرأ ةلمسبلا عم ةذاعتسالا يف زوجي

 .امهيلع فقولا - 1

 .ةءارقلا لوأب ةلمسبلا لصوو ذوعتلا ىلع فقولا -2

 .اهيلع فقولاو ةلمسبلاب ةذاعتسالا لصو - 3

 .ةءارقلا لوأب اهلصو عم ةلمسبلاب ةذاعتسالا لصو -4

 فالخ الف ةءارب ريغ ةروس ءانثأ تناك اذإ هنأ الإ ءال مأ ةروس لوأ ةءارقلا تناكأ ٌءاوس

 ةلمسبلاب نايتإلا زاج ةءارب ولو ةروسلا ءانثأ تناك اذإو «ءارقلا عيمجل ةلمسبلا يف

 لوأ ين نوكي نأ الإ ةءارقلاب هلصوو ذوعتلا ىلع فقولا زوجيف اهكرت ىلعو .اهكرتو



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 «ىلاعت هللا ىلع دوعي ريمض هيفام وأ ع(وُه لِ دلإ ل ةّنلآٍل:وحن ةلالج مسا ةءارقلا

 .ةعاشبلا نم كلذ يف مل لصويألا ّلوألاف «هَقَعاَسلآ ٌمْلِح ُدَرُي هيلو: وحن

 ةلمسبلا باب

 نيب ام» :ادعام  نيتروسلا نيب عمجلا دنع صفح ىلع ديزي رماع نبا نأ ملعا

 «ةلمسب ريغ نم ”لصولاو «”تكسلا يهجو  «ةحتافلاو سانلاو «ةءاربو لافنألا

 :هجوأ ةسمحخ هل نوكيف

 «ةروسلا لوأب ةلمسبلا لصوو «عيمجلا عطق :ينعأ .ةثالثلا اههجوأب ةلمسبلا

 .ةلمسب ريغ نم لصولاو ءتكسلا مث عيمجلا لصوو
 .ةلمسب نودب لصولاو تكسلاو فقولا:ءارقلا لكلف «ةءاربو لافنألا نيب ام امأو

 .ًادحاو ًالوق امهنيب نولمسيي ءارقلا لكف «ةحتافلاو سانلا نيب ام امأو

 نإف ءصالخإلا ةروس رركي نمك .اهلوأب ةروسلا رخآ لصو ول ام يقبو

 رخآ لصو نمك اهقوف اب ةروسلا لصو ول اذكو ءًاضيأ عيمجلل ةنيعتم ةلمسبلا

 .قلفلا لوأب سانلا

 نم نع هدنع ةلمسبلاب لصفلا رهزلا يف راتخا ءادألا لهأ ضعب نأ ملعا مث

 ءاهريغ يف لصولا ىّوَر نم دنع اهيف تكسلا راتخاو .اهريغ يف تكسلا ىَوَر

 .«ةزمهلا «نيففطملا «دلبلا «ةمايقلا» :عبرأ يهو

 نم ةداع فقولا نمز نود ًانمز ةروسلا يف ةملك رخآ ىلع توصلا عطق نع ةرابع انه تكسلا(1)

 .ةلمسب البو سفنت ريغ
 .ًاضيأ ةلمسب نودب امهنيب لصف ريغ نم ةيناثلا لوأب ةروسلا رخآ لصو نع ةرابع انه لصولا(2)



 تلا ةيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقا ريسيت لسن
 :هجوأ ةعست كل ناك ةمايقلا لوأ ىلإ تلصوو لمزملا رخآ نم تأدتبا اذإف -

 تكسلا مث ةمايقلاو رثدملا نيبو «رثدملاو لمزملا نيب ةثالثلا اههجوأب ةلمسبلا

 ىلع ةثالثلا اههجوأب ةلمسبلا ةمايقلاو رثدملا نيب يتأي هيلعو رثدملاو لمزملا نيب

 .هريغ ىلع تكسلا مث راتخملا

 ىلع تكسلا ةمايقلاو رثدملا نيب يتأي هيلعو .رثدملاو لمزملا نيب لصولا مث

 مريع لع [ضولاو «ناكلا

 مث ناسنإلاو ةمايقلا نيبو «ةمايقلاو رثدملا نيب ةثالثلا اههجوأب ةلمسبلا

 نيب تكسلا مث ةثالثلا هذه نم هجو لك ىلع ناسنإلاو ةمايقلا نيب تكسلا

 فاشل نيو دذلا

 :ًاضيأ هجوأ ةعست كل ناك ناسنإلا لوأ ىلإ تلصوو رثدملا رخآ نم تأدتبا اذإو -

 .لكلا نيب لصولا مث ناسنإلاو ةمايقلا نيب لصولاو تكسلا يتأي هيلعو

 وهو اهريغو رهزلا نيب ةقرفتلا مدع ىلع انتمئأ نم نيققحملا رثكأ :ةدئاف

 .راتخملا حيحصلا



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 ةلصلا ءاه

 دحاولا اهب ىنكي ىتلاو .ةملكلا ةينب نع ةدئازلا ريمضلا ءاه ىه :اهفيرعت

 سافل ركذلا

 ىلع ةلادلابو «(91 :دوه» 4 ُهَقْفَت ١ :لثم ةيلصألا ءاحلا ةدئازلاب جرخو

 هذه لكف «ةبيغلا رئاض يقابو «امهيلع ءاهيلع» :يف ءاملا تجرخ ركذملا دحاولا

 .ًاحالطصا ةيانك تاءاه ىمست ال اهنأ الإ ريمض تاءاه تناك نإو

 :لثم ءامسألاو .(75 :نارمع لآ) 4 ءمْدّوُي » :لثم لاعفألاب ةيانكلا ءاه لصتتو

 .(10 :حتفلا) 4ُهّيَلَع 9 :لثم فورحلاو .(13 :قاقشنالا) 4 ِلَهَأ )

 رسكتف ءاي وأ ةرسك اهلبق عقو اذإ الإ «هل» :لثم مضلا اهيف لصألاو

 ُهّيَلَع» :لثم |مهيف نيهجولاب ئرق دقو لصألل ةاعارم اهمض زوجي | ةبسانملل
 .(63 :فهكلا) 4 هلا ُهيِنلَسْنَأ » (10 :حتفلا) 4 هلآ

 :لاوحأ ةعبرأ اهل ةيانكلا ءاه :اهاوحأ

 .(185 :ةرقبلا) (ُناَءْرشلآ هيف َلزنَأ ) :لثم نينكاس نيب عقت نأ -1

 .(1 :كلملا) (ُكلُملَآ هدّيِب ) : لثم نكاس اهدعبو كرحتم اهلبق نوكي نأ -2

 .نانكاس عمتجي الثل ءارقلا عيمجل ةلصلا مدع نيتلاحلا نيتاه يف اهمكحو -

 .(3 :رصنلا) 4اًسباَوَت َناَك هُهَنِإ :لثم نيكرحتم نيب عقت -3

 .مهضعبل ىنثتسي ام الإ ءارقلا عيمجل ةلصلا ةلاح لا هذه يف اهمكحو -

 .هتكرح سنج نم فرحب ةلصلاب يوقف يفخ فرح ءالا نأ :ةلصلا هجوو

 .(2 :ةرقبلا) 4 يدع دف لدم لردع هتف قكاس ايليف ةوكياكأ -4



 رشا ةيلع قيرط نم ةينارقلا تاءارقلا بي ةلسلس
 .هيلع َهَّبَن ام الإ ءارقلا نم روهمجلل ةلصلا مدع ةلاحلا هذه يف اهمكحو -

 (10 :حتفلا) 4 َهَلآُهّيَلَع )و (63 :فهكلا) 4 ُهيِنَسَنَأآَمَو طرماع نبا أرق -

 :ناقرفلا) 4« اَناََهُم هيف »و «ةلالجلا مسا مال قيقرت هيلعو اهيف ءاملارسكب

 .ةلص ريغب (9

 « (اعما اَهنِم يؤ )و ((75:نارمع لآ) 4اًاعم» كيل دوي طماشه أرق -
 «(115 :ءاسنلا)4 فِلَصُتَو يوك اندست ١و.(20:ىروشلا»«(145:نارمع لآ)

 :«"هجوأ ةثالثب (28 :لمنلا) 4 ٌمهّيَلإ ةقلأف ١و :(52:رونلا) 4 هَنقَّثَيَو ١و

 يف (ِهْفَتَيَو) (فاق رسك عم)) ءاهلا نوكس -3 ءءاحلا رصق -2 .ءاحلا ةلص -]1

 . [هجوألا لك

 رسك -2 «ةلصلا عم ءاملا رسك -1:©نيهجوب تاملكلا هذه أرق ناوكذ نباو

 . (نيهجولا الك يف (هَنَتَيَو) (فاق رسك عم)) ةلص نودب ءاهلا

 ةزمهم (36 :ءارعشلا «111 :فارعألا) 4 َةَجَْأ ١ رماع نبا نع يِوُر -

 :ناهجو ماشخلو ءناوكذ نبال ةلص نودب ءاحملا رسك عم ميجلا دعب ةنكاس

 .ةلص نودب ءاحلا مض -2 «ةلصلا عم ءاحلا مض - 1

 :*نيهجوب ناوكذ نبا اهآرق (2 :رمزلا) (مكَل ُهَضْرِيْؤ -

 نيهجوب ماشه اهأرقو «ةلص نودب ءاهلا مضب -2 «ةلصلا عم ءاملا مضب - 1

 .ةلص ريغ نم مضلاو ناكسإلا امهو

 .ناكسإلاو رصقلاو ةلصلاب ماشه نع ينوجادلا اهأرقوءرصقلاو ةلصلاب ماشه نع ناولحلا اهأرق (1)

 .رصقلاو ةلصلاب ناوكذ نبا نع يروصلا مهأرقو «ةلصلاب ناوكذ نبا نع شفخألا مهأرق (2)
 .اهمدعو ةلصب ماشه نع ينوجادلا اهأرق (3)

 .رصقلاو ةلصلاب ناوكذ نبا نع شفخألا اهأرقو «ةلص نودب مضلاب ناوكذ نبا نع يروصلا اهأرق (4)



 كنق ت52
 عم ءاحملا مض -1:ناهجو (2:دلبلا) 4 ءْهَرَي ١ يف ماشه نع يور -

 .ءاملا ناكسإ -2 «ةلصلا

 :©ناهجو (8 ,2 :ةلزلزلا) 4 ءَُرَي اًرَش - هُهَرَي اًرْيَح» يف ماشه نع يوُر -

 .«صفح لثم) ًالصو ةلصلا عم ءاحلا مض -2 ءافقوو ًالصو ءاهلا ناكسإ -1

 . صفح لثم ناوكذ نباو

 رصقلاو دملا

 .ةدايزلا :ةغل دملا

 ا عمم هرم كلم قلل وحلت تاوورتع هميفوشي توسل هلا هناا قزعا

 .نوكس وأ زمه
 :يه ةثالث دملا فورحو

 .ًاحوتفم الإ اهلبق ام نوكي الو فلألا - 1

 .اهلبق ام مومضملا ةنكاسلا واولا -2

 :اهلبقام نوسكملا ةكاسلا ءابلا ت3

 :امهو نانثا نيللا فورحو

 .امههلبق ام حوتفملا ناتنكاسلا ءايلاو واولا -

 .عنملا وأ سبحلا :ةغل رصقلاو

 .هيلع ةدايز ريغ نم دملا فرح تابثإ :ًاحالطصاو

 .ناكسإلاب ينوجادلا اهأرق (1)

 .جهبملا يف هركذ ايف يناولحلا نع ينيزراكلا ةلصلاب اهأرق (2)



 را ةبط قيرط نم ةينرقلا تاءاقلا ربيت ةلسلس
 :ناعون دملاو

 .همكح يف ءارقلا فلتخا رخآلاو .همكح يف ءارقلا قفتا :امهدحأ

 :عاونأ همكح يف نوقفتملا امأ -

 .«مزاللا دملاو  نوكسلل ضراعلا دملاو  يلصألا دملا»

 :يهو ًاضيأ عاونأ همكح يف نوفلتخملا امأو -

 .«نيللا دم لدبلا دم  لصتملا دملا_ لصفنملا دملا»

 :لصفنملا دملا نع امأ -

 .ةيلاتلا ةملكلا لوأ يف (زمه ا وهو)هببسو ةملك يف دملا فرح ناك ام وهف

 .تاكرح 4طسوتلاوأ ءتاكرح 3رصقلا قيوفوأ«"”نيتكرح رصقلاب ماشه هأرق

 .©تاكرح 6 عابشإلاوأ ءتاكرح 4 طسوتلاب ناوكذ نبا هأرق

 :لصتملا دملا نع امأو -

 .ةدحاو ةملك يف (زمه لا وهو) هببسو دملا فرح هيف عمتجا ام وهو

 .تاكرح 6 عابشإلاوأ ءتاكرح 4 طسوتلاب رماع نبا هأرق

 (لصتم .لصفنم) :نيدملا ءاقتلا

 .(2«.4(:6:20(:)3«6(:)4:4(:)6:4) :ماشه

 .(4.4(.)4.«6(.)6«6) :ناوكذ نبا

 دم لوطو طسوتو رصقب [2 :ىررشل14ّقْسنع»:[1 :ميرم] 4 ٌصعيهكإ أرق - مسا مل عسا ملا مسا سل

 .كلذ يف ًاصفح ًاقفاوم نيعلا

 .شفخألا نع قارعلا لهأ قيرط نم عابشإلا (2)



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 تكسلا

 ف تكيسلا كرت

 .ءافخإلا عم 1 :فهكلا] 4اًمَيَق 2 اجوع»
 دقيس

 .[52 :سي] 4 اًدهاَندَقَرم »

 .ءارلا ف نونلا ماغدإ عم [27 :ةمايقلا] «قاَر نم ظ

 .ءارلا ف ماللا ماغدإ عم [14 :نيففطملا] 4 َناَر لب »

 ماعلاو صاخلا ثكسللا

 .يلاتلا ليصفتلا يف (ىك .همدعو تكسلا امهو :ناهجو ناوكذ نبالو

 ةتكس تكسن ةيلاتلا ةملكلا لوأ يف ةزم# هدعب ءاجو ةملك ةيابن يف نكاس عقو اذإ كلذو

 .هقيقحتو زمه لا نايبل كلذو .ةزمه لا لبق نكاسلا فرحا ىلع ةفيطل

 ةلصاوم ةينب سفنت نود ًاريسي ًانمز ةينآرقلا ةملكلا ىلع توصلا عطق وه: تكسلاو

 .ةءارقلا

 .ناتكرح تكسلارادقمو

 .(1 :ةيشاغلا) 4 ِةَيِشَكّْلَأ ُتيِدَح َكَكَأ ْلَه »:حيحصلا نكاسلا ىلع تكسلا لاثم -

 .(27 :ةدئامل) 4 َمَداَد َْىَّبَأ ط:نيل فرح ناك اذإ نكاسلا ىلع تكسلا لاثم -

 .(5:ىلعألا) « ئَوْحَأ ٌءآَقُغ )> :نيونتلا لع تكسلا لاثم -

 .0ه:نحرل» 4 ٍماَنَذَل اهَعَضَو َضْرَأْلاَو ل:زمه اهدعبو فيرعتلا (لا) ىلع تكسلا لاثم -

 .صاخلاو ماعلا تكسلا يف ًاصفح ناوكذ نبا قفاو (1)



 ملا يطب قيراط نم هي ارقلا ثنارارقلا بيق ةلساس

 ةيدكلا هد قئاكأ دوس يا لا ا

 اَنِ »>:لثم ةرورجم وأ (11:ىروشلا) 4 يل ء ِهِلَثمُك َسِّيَل 9 :ىلاعت هلوقك ةعوفرم

 وأ ةعوفرملا « ءّىَّش ) ةملك ىلع انفقو اذإو ؛(49 :رمقلا) (رَدَقي ُهَئْقَلَح ٍءْىَش لك

 ءاقتلا ببسب كلذو ؛اهدنع تكسلا عنتمي هنإف ماشإلاب وأ ضحملا نوكسلاب ةرورجملا

 «ُنوُكَيَف نُح هل ٌلوُقَي نأ اع دار اذ ديم امن »لاح لوقت وصلا انآ

 .ًافقوو ًالصو اهيلع تكسيف (82:سي)

 .ةدحاو ةملك يف ةزمحلا هدعبو نكاسلا ءاج اذإ ًاضيأ صاخلا تكسلا عنتميو
 َكَتيَطْعَأ آَّنِإ ل:لثم دم فرح نكاسلا فرحلا ناك اذإ ماعلاو صاخلا تكسلا عنتميو سَ َّء لك

 .(1:رثوكلا) عَرئْوكْل

 :ماعلا تكسلا

 نكاسلاو ءلوصفملا نكاسلاو « ءيشو« ةزمهلا لبق فيرعتلا (لا) ىلع تكسلا وهو

 لوول

 ةزمه ا لبق نكاسلا ىلع تكسن ةدحاو ةملك يف ةزمه هدعب و حيحص نكاس ءاج اذإف

 ةظحالم بجيو 4اَلوُعْسَم ٠ 4 ِةَكْيَهَك ١> 4هْرُج ١) ُُهَدِْقَأ » ولكني ) :لاثم
 ضحملا نوكسلاب فقولا لاح تكسلا عنتمي هنإف نكاس دعب فرطتم زمه عقو اذإ هنأ

 .تكسلا زوجيف مورلاب انفقو اذإ امأ ,ماشإلاب وأ

 تكسلا عنتميف ًافقو امأ ؛ًالصو تكسلا اهيف زوجيف (25:لمنلا) 4ءّبَنْخَأ »ةملك امأ



 1 ا

 ةملك نم نيتزمهلا
 ىلوألا ةزمه لاو .ةدحاو ةملك يف ناتعقاولا ناتقصالتملا عطقلا اتزمه امهو

 « َمُهَترَدَنَأَء » :وحن ةحوتفم نوكتف ةيناثلا امأو «ةحوتفم نوكت نأ دبال امهنم

 ةمومضم نوكتو «(60 :لمنلا) 4 ُهَلَلُِأ :وحن ةروسكم نوكتو «(6 :ةرقبلا)

 6 احلا ةيكتفت ذا ون رخت

 نيب لصفلا فلأ لاخدإب -2 «1:نيتحوتفملا يف"”هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق -

 مدع عم نيتزمه لا قيقحت -3 ءاهقيقحت وأ ةيناثلا ةزمهلا ليهست عم نيتزمهلا

 .لاخدإلا

 لق » يف هنع فلتخاو .امههيناث روسكملا نيتزمهلا نيب اهاخدإ يف هنع فلتخاو

 (25 :رمقلا) « َىَقلْءَأ )و (8 :ص) 4 َلزنْمَأ لو (15 :نارمع لآ) « مُكُكبتوَأ

 ةزمه لا قيقحت :يناثلاو ,لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا قيقحت :اهادحإ هجوأ ةثالث ىلع

 .©لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا ليهست :ثلاثلاو ءلاخدإ نودب ةيناثلا

 يتزمه نيب هنع فلخب لصفلا فلأ لاخدإ ًاضيأ ماشه نع َيوُرو -

 .(24 :ةدجسلا (41 5 :صصقلا :73 :ءايبنألا «12:ةبوتلا) (ٌةّمَأ ف

 . صفح لثم ةثالثلا عاونألا يف ةملك نم نيتزمحلا يف ناوكذ نبا أرقو -

 :فارعألا) 4 اَمَل كرإطو 1 :فارعألا) 4 َنوُنأَمل ٌمُكَّنِإ ) رماع نبا أرق -

 .هنع فلخب لاخدإلا ماشحلو «نيتزمحلا قيقحت عم ماهفتسالاب 3

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهآرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق (1)

 .(نارمع لآ يف )همدعو لاخدإلا يف يناولحلا نع فلخب (2)



 ملا ةيط قير وم هيف ارقلا ثنارارقلا عيش ةلساس

 (49 :ءارعشلا «71 :هط «123 :فارعألا) 4 مَتْنّماَء »9 رماع نبا ًأرقو -

 ”ارخآ هجو ماشخلو ءلاخدإ نودب ةيناثلا '”ليهستو ىلوألا قيقحت عم ماهفتسالاب

 .نيتزمه لا قيقحت وهو

 ليهستلاو (مدقملا وههو) قيقحتلاب(61:ءارسإلا»(ٌُدَجَسُأَء١) ناوكذ نبا أرقو -

 ىلع ةزمهلا طاقسإب (66: ميرم) (ٌتِم ام اذءأ » هنع فلخب ناوكذ نبا أرقو -

 .صفح لثم هل يناثلا هجولاو رابخإلا

 عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب (9 :تلصف) 4 َنوُرُفكتل ْمُكَنِبَأ » ماشه أرقو -

 .(هجوأ ةثالث) همدعو لاخدإ عم قيقحتبو «لاخدإلا

 لصفلا فلأ لاخدإب (44 :تلصف) عوفرملا 4 ٌنِمَجَعَأَع »9 رماع نبا أرقو -

 وهو ثلاث هجو ماشملو ء.صفح لثم هل يناثلا هجولاو .هنع فلخب نيتزمه لا نيب

 .رابخإلا

 ىلوألا ةزمهلا قيقحتب (58 :فرخزلا) 4 اَمُدَهِلَآَِ » رماع نبا أرقو -

 .لاخدإ نودب ةيناثلا ةزمهلا ليهستو

 :ناينعم ليهستلل (0)

 .لقنلاو فذحلاو لادبإلاو «نيب نيب ليهستلا لمشيف ربيغتلا قلطم :لوألا

 لعجت نأ نيب نيب ليهستلا ىنعمو.انه دارملا وه اذهو .هصوصخب نيب نيب ليهست وه :يناثلا

 ةزمه لا نيب ةروسكملاو .فلألاو ةزمه لا نيب ةحوتفملا لعجتف اهتكرحل سناجملا فرحلا نيبو اهنيب ةزمهلا

 نيللا فرح نم برقيو اهتوص نيلي نأ وه» :يواخسلا لاق .واولاو ةزمهملا نيب ةمومضملاو ءايلاو
 .«اهتكرح هنم يذلا

 .ليهستلا يف هنع فلخلاب ينوجادلا اهأرق (2)

 .يروصلا نع فلخب ()



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

3 
 ةيناثلا ققحف نيتزمهب (20 :فاقحألا) 4 َمُثَبَهْذَأ ١ رماع نبا أرقو - ى135-

 عم اهلهسوأ لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ققحف ماشه امأو «لاخدإ الب ناوكذ نبا

 .”همدعو لاخدإلا

 ماهفتسا ةزمه ةدايزب (14 :ملقلا) 4 ِلاَم اذ ناك نأ ١ رماع نبا أرقو -

 رخآ هجو ماشهلو ” (لاخدإلا يف هنع فلخب)لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستو

 .”قيقحتلا عم ماهفتسالا وهو

 :ماشهل نيتحوتفملا نيتزمهلا ىلع تاريرحت -
 مدع عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست هجو نيتحوتفملا نيتزمهلا يف ماشحل عنتمي

 مهل (20 :فاقحألا) 4 َمثَبَمدَ ه8 و (44 :تلصف) عوفرملا 4 ٌِمَجَعَْأَ » نكلو لاخدإلا

 نيتزمهلا مكح يف (رشبلا ءالضف فاحتإ) بحاص راشأ كلذ ىلإو.ةصاخ ماكحأ

 فلألا عم قيقحتلاو فلألا عم ليهستلا :هجوأ ةثالث ماشهل :لاقف نيتحوتفملا

 يف يلوتملا ةمالعلا لاقو.ماشهل زوجي الف فلأ الب ليهستلا وهو عبارلا امأو اهمدعو

 اليتيم ليصفاو قيفحفلا مم كوتا اك وكن نا ملا :ميركلا حتف نتم

 1سم ل دام 5 4سم هم ملام ًاققحم ًارصق ينوجادلا ىور هنعو

 يناولحلا لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ققحو .همدعو لاخدإلا عم ةيناثلا يف ليهستلا ينوجادلل (1)

 .هفلخب ينوجادلاو

 .هفلخب ناوكذ نباو يناولحلا لاخدإلاب اهأرق (2)

 .هفلخب ينوجادلا قيقحتلا عم ماهفتسالاب اهأرق (3)



 را ةبط قيرط نم ةيئآرقلا تاءارقا يس ةلسلس
 : (20 :فاقحألا) 4 ْمُتَبَهَأ ) ىلع ماشهل تاريرحت

 :ميركلا حتف نتم يف يلوتملا ةمالعلا لاق

 الهسو ققح دمر ضْقأ متبهذأأ 0000 66 4مم هوس معمم

 الصأت ايف لصفلا الإ ناولحل نكي ملو لك ينوجادللو لكب

 ًالصو عئادبلا يف نكل نوجادل طقاس رشنلا يف ليهستلا عم لصفو

 :(ريضنلا ضورلا) يف هللا همحر لاقو -

 عمو «ءالعلا يبأ ةياغ نم ينوجادللو «جهبملا نم ماشحل ليهستلا عم لصفلاف

 نع رشنلا يف تكسو «ينوجادلل قيقحتلا عم لصفلا مدعو «لاَّجلل قيقحتلا

 .يريمزإلا هركذو «ينوجادلل ليهستلا عم لصفلا هجو

 رركملا ماهفتسالا مكح
 روس عست يف ًاعضوم رشع دحأ يف ميركلا نآرقلا يف ماهفتسالا رركت دقل

 :يتآلاك يهو

 .(5 :دعرلا) 4اّنوأ اًبَرشاَّمك اذوأ» (1)

 ل ا

 .(82 :نونمؤملا) 4 اًنَِأ املظعَو اًباَرت ا

 .(67 :لمنلا) 4 نب 55 َءَو ارت انك اًدوأ (5)

 اهي مُكَقَبَس اَم ةَقِحدَقْلا وأكل َحُكَنِإ ءدِم 0

 .(29:28 :توبكنعلا) («توُثأَكَل َّمُكَِيأ © َنيِمَلدَعْلا َنِّم ٍدَحَأ ّنِم



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .(10 :ةدجسلا) « ىفل اًنِوَأ ضْرَألا ىف اَمللَض اذوأ » (2)
- 

4 
 .(53 216 :تافاصلا) 4 َنوُنيِدَمَل - ةوثوفيمل ان

- 

 .(47 :ةعقاولا) (َنوُثوُعَبَمل انِوَأ اًملظعَو اًباَرْت اَنُكَو انتم اذءأ » (10) رو ريد 00 ا 0

 ءَأ اًمَطِعَو اَباَرُم اًنكَو انْتِم اَدِوَأ 8(:)209)

 .(11:10 :تاعزانلا) اًذَِأ - ةّرْفاَحلا ىف َنوُدوُدَرَمل اًنِوَأ » (11)

 (5 :دعرلا) :يهو عضاوم ةعبسلا يف يناثلا يف ماهفتسالاو لوألا يف رابخإلاب

 5316 فافاضلا) 00 0>:ةةكتسلا) و( :نرفموملا) و( 8 هو ءارسألا)و

 ناكم نون ةدايز عم رابخإلاب (67 :لمنلا) «َتوُجَرْخُمل اًنيأ ) أرقو 5

 ءرابخإلاب (11 :تاعزانلا) 4 ةَرحّت اًمّظع اكك اًذءأ طو- :ةيناثلا ةزمحلا

 .رركملا نم مافتسالا يف هنع فلخب نيتزمه لا نيب لصفلا فلأ لاخدإب ماشه ًارقو

 درفملا زمملا

 ىلإ برعلا لام ءًاتمصم ًاروهجم ًاديدش جرخملا ديعب ًافرح ةزمهلا تناك اَل

 لادبإلاب رماع نباأرقو ءاهريغ وأ ليهستلا وأ لادبإلاب امإ ةزمحلا فيفخت

 .صفح اهزمهال تاملك زم* | ةنيعم تاملك يف ليهستلاو
 :لادبإلا :ًالوأ

 يف زمح لا لدبأف ءاهلبقام ةكرح سنج نم دم فرح ةزمهلا بلقت نأ :لادبإلا

 :ةيلاتلا عضاوملا

 .ًافلأ ةزمهلا لادبإب (96:ءايبنألا)و (94:فهكلا) يف 4 َجوُحّأَمَو َجوُجَأَي أرق - 1

 .ًافلأ ةزمهلا لادبإب (1:جراعلا» يف 4 َلَأَس طأرق - 2
 معد

 1 ةزمه لا لادبإب (8:ةزمه لاو (20:دلبلا) ين 4 ٌةَدَصُِم »أرقو -3



 لا ةيبط قيرط نم ةيآرقلا تاءارقلا ريس ةلسلس
 :فذحلا :ًايناث

 نوكيو رثأ امل ىقبيال ثيحب زمهلا ةلازإ وهو طاقسإلا ىمسيو :فذحلا

 :يهو عضاوم يف ةزمهلا فذحب

 .زمه ريغ نم ءاهلا مضب (30:ةبوتلا) «َنوُعِهلَصُي» أرق - 1

 .ةزمهلا فذح عم فاكلا دعب نيونتلاب (98:فهكلا) 4215 5»أرقو -2
 ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب (13:ص :176:فهكلا) كيل أرقو - 3

 فحاصملا يف ناعضوملا ناذه مسر دقو «هرخآ يف ءاتلا حتفو ةنكاس ءاي اهدعبو

 امهو نارخآلا ناعضوملا امأ «هيف نيتئارقلا مسرلا اذه لمتحيل .فلأ الب

 ىلع ةرشعلا قفتا دقو. (ةكْيألا» فحاصملا يف ابتكف (14:ق :87:رجحلا)

 .ءاتلا ضفخ عم عطق ةزمه اهدعب ةنكاس مالو لصو ةزمبب |ههتئارق

 :لادبإلا:ًاثلاث

 :ءايبنألا) .(106 .56 :فهكلا) «(58 «57 :ةدقاملا) .(23 1 7 2 -1

 .ةمومضملا يازلا دعب ةنونم ةحوتفم ةزمهم (35 «9 :ةيئاجلا) «(6 :نامقل) «(41 :ناقرفلا) 7

 .ةمومضملا ءافلا دعب ةنونم ةحوتفم ةزمهم (4:صالخإلا) 4 اًوُفُك »أرق - 2

 «ماللاو فلألا نيب ةروسكم ةزمه ةدايزب [98:ةرقبلا] «َلكيِمَر جأرق - 3

 .(ًافقو ضراع ءًالصو لدب) ةيدم ءاي اهدعبو لصتملا دملا باب نم هيف دملاو

 واولا نيكست عم نيواولا نيب ةحوتفم ةزمهب (132:ةرقبلا) 4 ْنَصَوَو طأرق -4
 فحصلا يف نيواولا نيب فلأب ظفللا اذه بتك دقو «داصلا فيفختو ةيناثلا

 .ةءارقلا هذه قفاويل يماشلا

 ةزمه (89:ءايبنألا 7 22 :ميرم :85:ماعنألا 3 8ًاعم37 :نارمع لآ) 4 اًيرَكَز ظطأرق - 5

 .بارعإلا نم اهعقوم بسح اهكرحتو -لصتملا ملا عم - ففلألا دعب



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 د د ىلا

 دعب ةمومضم ةزمهم (*1 :بازحألا) 4 ىَجَرُت ظ (106 :ةبوتلا) 4 َنَوُجَرَم » -6

 .امهيف ميجلا
 ةنكاسلا ءايلا دعب ةحوتفم ةزمه (2:6:ةنيبلا» 4ِةَّيِرَبْلآِ» ناوكذ نبا ًأرقو -7

 ”ةملكلا فورح رخآ يف عقاولا زمهلا ىلع ماشه فقو باب

 ىلع اهبيترتو تافقولا هذه ميظنت يل هللا رسيو ءاعون نيثالث يف كلذ عقيو

 :هصخت يتلا عاونألاب هعبتن مسق لك ماسقأ ةيناث

 .دحاو هجو الإ اهيف سيل يتلا عاونألا هيفو :لوألا مسقلا

 4 ئَبَت » :يف كلذو ءاي ةزمه لا لادبإ اهيفو رسك دعب ًاموزل ةنكاسلا :لوألا عونلا
 >2 نيد م >> نم <

 .(16 :فهكلا) 4 ّىّيهيو 8و (10 :فهكلا) 4 ىّيهو ١و (49 :رجحلا)

 4 أرق »:يف كلذو ًافلأ ةزمهلا لادبإ اهيفو حتف دعب ًاموزل ةنكاسلا :يناثلا عونلا

 :ماعنألا «133 :ءاسنلا) 4 ًأَشَي طو (36 :مجنلا) 4 ًأكَمُي لو (3 «1 :قلعلا «14 :ءارسإلا)

 هامل (24 :ىروشلا «16 :رطاف ءًاعم 54 :ءارسإلا «19 :ميهاربإ 9 ١

 .(43 :سي «9 :أبس «4 :ءارعشلا)

 لادبإ اهيفف ًالصو حتف دعب ةحوتفم ضراع نوكسب ةنكاسلا :ثلاثلا عونلا

 (7 :ةدجسلا «20 :توبكعلا ) 4ًأَدَّب 9 (26:فسوي) 4ُأَدَّبَف ١ :يف يهو افلأ ةزمحلا

 (167:ةرقبلا) 4 اكَبَتَتُف طو (28 :ميرم) 4أَرْمآ طو (13:لحنلا .136:ماعنألا) «ًارذ»و

 أوس (118 :ةبوتل) (أَجلَم» قاد كليف فو: ررلا) < اوْننأ 2و (93:نيقوي) 207

 عر 0

 :ءارعشلا 5 :فازمالا)# ان طظو (1 :ماعنألا) 4ًاَسين ا شو (47 :ىروشلا) * اجلم#

 .بابلا اذه يف هركذن اك هعاونأب ليهستلاو زمحلا يف قيقحتلا ماشحلا1)



 ملا ةيط قير وم هذ ارقلا ثنارارقلا نيش لعلم

 .(20 :صصقلا)4 املا 2و (114:ةبوتلا .166:ةرقبلا) 4 ًاكبَت طو 1 :سنوي «9

 لادبإ اهيفو .ًالصو رسك دعب ةحوتفم ضراع نوكسب ةنكاسلا :عبارلا عونلا

 210 :ماعنألا) 4 َىَرَهْتْسأ »و (21 :قاقشنالاء«204:فارعألا»4 َىرْق 8:يف كلذو ءاي ةزمهلا

 .(41 :ءايبنألا «.3 2 :دعرلا

 نكست مث فذحتف اهلبق حيحصلا نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن اهيفو نكاس

 .(25 :لمنلا) 4 َءَّبَحلا » :يف ىهو فقولل ءابلا

 .ناهجو اهيف يتلا عاونألا :يناثلا مسقلا

 تمسرو حتف دعب ًالصو ةمومضم ضراع نوكسب ةنكاسلا :لوألا عونلا

 فالذرت وا ولاو رمش قناني دينو اقل ةدمشا:لاذوإ هنو اتفلألا سه ةردجشا

 127 0109 90 88 25 66 60 :فارعألا) 4 الملا طو (140 :ءاسنلا) 4ًاَرَهََسُيَو ١ :يف

 (32:38 «29:لمنلا) 4ًاٌوَّلَمَّلآ» (6:ص 38 :صصقلا «33 :«24:نونمؤملا .43 :فسوي «27 :دوه

 4 هام طو (67 :ص 220 :ةبوتلا) 4ْأَبَن طو (119 :هط) 4 أٌؤَمظَت9ِ (120:ةبوتلا) 4 ام و

 .(724 :رمزلا) 4 أَوَبَعَن و (56 :فسوي) 4أَوَبَتَي 9و (38 :دوه)

 ةزمحلا لادبإ اهيفو ًالصو حتف دعب ةروسكم ضراع نوكسب ةنكاسلا :يناثلا عونلا

 (8 :تافاصلا «246 :ةرقبلا) * كاملا # :يف ىهو ءايلاو ةزمهلا نيب اهليهستو ًافلأ

 ابحي (3:صصقلا .62:ماعنألا)4 ابن طو (69:ص) 4 هام »ل (34:ءارعشلا) 4(ِاكاَمَّلِلطو

 (15 :ابس) © َبَسمِل (22 :لمنلا) 4 اس طو (2:أبنلا) ؛ِاَبَْل اذ (2:تارجحلا 22 :لمنلا»

 .(24 :ىروشلا) 4 اشي طو



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 حيحص نكاس دعب ًالصو ةروسكم ضراع نوكسب ةنكاسلا أ :ثلاثلا عونلا

 .مورلا وأ فقولل ءارلا نوكس عم ةزمهلا طاقسإو ءارلا ىلإ ةزمهلا ةرسك لقن اهيفو

 نأ نول و هنيفوحت فاي دعب الضو ةروسكم نفاع: نوكس ةكامتلا اج

 واولا هوكي عم: ريحا طاخسا و راوعلا لإ ل ةرسك لقن اهيفو نيل فرح

 :لحنلا) 4 ِءّْوَسْلآ طو (4 :لافنألا «102 : هرقل« هوما زل يف يهو مورلا وأ فقولل

 .(32 :صصقلا) 4 ءوَس او (12 46 :حتفلا 0

 دعب ةنكاس واو دعب ًالصو ةروسكم ضراع نوكسب ةنكاسلا :عبارلا عونلا

 مورو اهيف اهلبق يتلا ةدئازلا واولا ماغدإ مث ءأواو ةزمهلا لادبإ اهيفو ةدئاز مضلا

 .(28 :ةرقبلا) 4 ِءَرُق ط :يف يهو ةلدبملا واولا ةرسك

 واولاو ةيلصأ واو دعب ًالصو ةحوتفم ضراع نوكسب ةنكاسلا :سماخلا عونلا

 ناكسإو ةزمهلا فذحو اهلبق ةنكاسلا واولا ىلإ ةزمهلا ةحتف لقن اهيفو دم فرح

 مث ةيناثلا يف ىلوألا واولا ماغدإو اواو ةزمه لا لادبإو اهمهاح ىلع اهكرت عم فقولل واولا

 49 :ةرقبلا) 4 َءَْوُس طو (29 :ةدئاملا) 4أَوُبَت ١:يف يهو فقولل ةددشم واولا ناكسإ

 :ءاسنلا) 4 َءوُسسلا ظو (4 :رمزلا «21 :دعرلا «6 :ميهاربإ «.167 «141 :فارعألا «157 :ماعنألا

 نأ لع) .(7 :ءارسإلا) 4 أوُعَقَسَيَل 9و (62 :لمنلا 119 94 227 :لحنلا 224 :فسوي 7

 .(حتفلاب عضوملا اذه أرقي ماشه

 دعب ةنكاس ءاي دعب ًالصو ةحوتفم ضراع نوكسب ةنكاسلا :سداسلا عونلا

 عم فقولل ءايلا ناكسإ مث اهفذح مث ءايلا ىلإ ةزمهلا ةحتف لقن اهيفف ةدئاز رسكلا

 ةددشملا ناكسإ مث ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا ماغدإ مث ءاي اهلادبإو ااح ىلع اهكرت

 (23:رجفلا ,69: رمزلا) 4 َءَىَأَجَو 8و(33:توبكتعلا«77:دوه)4 َءَىِس /:يف يهو فقولل
 .(9 :تارجحلا) 4 َءىَفَت لو



 تلا ةيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقا ريسيت لسلام
 .هجوأ ةثالث اهيف يتلا عاونألا :ثلاثلا مسقلا

 ءايلاب ةموسرم ًالصو رسك دعب ةروسكم ضراع نوكسب ةنكاسلا :لوألا عونلا

 انهلبق ام: ةكرحت نتج نم ةنتكاسءاي اهاذب[« اريدقت ةحبزأو ًاظفل هجوأ ةثالث اهنفف

 مث اهسفن ةكرحب ةروسكم ءاي اهلادبإ اهيف حبصيو هجولا اذه يف مور الفًاقاحلإ
 ىلع ءايلا ةرسك مورو اريدقت نافلتخيو اظفل لوألا دحتيف فقولل ءايلا ناكسإ

 :جراعملا ,21 :روطلا) 4 رم » 0 حد وماي رخل رح ةوووووات اويدع

 .(43 :رطاف) 4 يِتّسلَآرْكَمَو طو (0 :صصقلا) 4 يطش ظو (37 :سبع 8

 ةثالث اهيفف ًالصو مض دعب ةروسكم ضراع نوكسب ةنكاسلا :يناثلا عونلا

 مث ةروسكم اواو اهلاديإ اهيف حصيو مزاللاب اقاحلإ اواو ةزمحلا لادبإ : هجوأ

 ىلع واولا ةرسك مورو ًاريدقت نافلتخيو ًاظفل لوألا عم دحتيف فقولل اهناكسإ

 (23:ةعقاولا) (وُبْوّللَا» :يف يهو ليهستلاب ةزمهلا ةرسك مورو ناثلا ريدقتلا
 .(33:رطاف «23:جحلا ) ُهْولْؤَلَو و

 حيحص فرح دعب ًالصو ةمومضم ضراع نوكسب ةنكاسلا :ثلاثلا عونلا

 اهفذح مث اهلبق حيحصلا نكاسلا ىلإ ةزمه لا ةمض لقن هجوأ ةثالث اهيفف نكاس

 هرم( نب ل ييحو اهمورو ةضيف مان وامزلل جيحسعلا ةاكسإو

 .(44 :رجحلا) 4 مرج ظو (34 :سبع 0 :انلاز 4 ع2مل الو 2: لحنلا) 4 ٌةفدطو 1

 دعب ةنكاس ءاي دعب ًالصو ةمومضم ضراع نوكسب ةنكاسلا :عبارلا عونلا

 مث ةيناثلا يف ىلوألا ماغدإو ءاي ةزمهلا لادبإ: هجوأ ةثالث اهيفف ةدئاز رسكلا

 228 219 :ماعنألا) 4 ءىرَب 8 :يف يهو اهمورو اهماشإو فقولل ةددشم اهناكسإ

 4 تيل[ ليو( 4 رمل 316141 يقلا 144 35 ةدوط# ا: ينطويلة وتلا 38: :لاذلألا

 .(35 :رونلا) 4 ءىضُي ظو (37:ةبوتلا)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 ةثالث اهيفف فلأ دعب ًالصو ةحوتفم ضراع نوكسب ةنكاسلا :سماخلا عونلا

 4 َءآَضَأ » :يف يهو دملا يف لوطلاو طسوتلاو رصقلا عم ًافلأ ةزمهلا لادبإ هجوأ

 (25 :تلصف) 4 َءاَنَّرَق »و (30 :ةرقبلا) 4 ًءامدلا » و 4 َءاَش - َءاَج ظو (20 :ةرقبلا)

 (32 :رونلا» 4(ءاَرَقْفل (271 :ةرقبلا) 4 الا و (31:ةرقبلا» 4 ءايمألا هو

 (1 :قالطلا«3 2 «6:ةدئاملا«43 «19 «4 :ءاسنلا .236 .«232 «231 222 :ةرقبلا) * ءاسنلا و

 (20 :ةدئاملا «155:ءاسنلا «91:ةرقبلا) © اي شو (30 :بازحألا) 4«ءاسنتي»

 :نارمع لآ «272 :265 :207 :ةرقبلا) 4 َءآَعَتّب طلو (181 :112 :نارمع لآ) 4 ءةييخالاو

 #« َءارو و (20:ليللاء1:ةنحتمملا«27 :ديدحلا «28 :ءارسإلا .22 :دعرلا «114 :ءاسنلا عم 7

 (10:قاشنإلا «3 1 :جراعملا ,7 :نونمؤملا 4 :ماعنألا 224 :ءاسنلا «187 :نارمع لآ«101:ةرقبلا)

 (1:ةنحتمملا .22:صصقلا «12:ةدئاملا .108:ةرقبلا» < َءاَوَّس او (41:مجنلا) 4 رد و

 :ماعنألا 244 ,8 :ةدئاملا «135 :ءاسنلا «.140 :نارمع لآ «143 «133 :ةرقبلا) * ءادذهش و

 :فارعألا «136 ,31 :ماعنألا «66 :ةدئاملا ,22 :ءاسنلا) 4 َءاَس و (13 «4 :رونلا ,728 :جحلا «4

 :تافاصلا ؛«4 :توبكنعلا «173 :ءارعشلا «101 :هط «32 :ءارسإلا «59 «25 :لحنلا «9 :ةبوتلا 7

 4 َءاَحِر و (58:لمنلا «38 :ءاسنلا) 4«ءاسق» (2 :نوقفانملا «15 :ةلداجملا «21 :ةيثاحلا 7

 4 ع و (273 :ةرقبلا») ءابنغأ و (47 :لافنألا «38 :ءاسنلا «264 :ةرقبلا)

 «51 :ةدئاملا 144 «139 89 «76 :ءاسنلا «.28 :نارمع لآ) 4 فيلو لو (91 64 .14 :ةدئاملا)

 :فيهكلا (27 :ءارسإلا 6(60 :دعرلاه 3 220 :دوه«6 2:سنوي.23:ةبوتلا0 027 «3:فارعألا 61 7

 (1 :ةنحتمملا «18 :ةيثاحلا «46 .«9 26 :ىروشلا «3 :رمزلا «41 :توبكنعلا «18 :ناقرفلا «.102 0

 (9:رمزلا «113 :نارمع لآ) 4 َءاَناَ و (18 :ةيئاجلا 0 :ماعنألا«27 7 :ةدئاملا» َءاَوهأ هو

 متر رحم ع 6 5 أ 2

 :ةدئاملا) < َءايشأ 8و (5 :ءاسنلا) # َءاهفسلا 8و (16:لافنألا,162:نارمع لآ) « َءاب »و

 :دوه «6 :ماعنألا ,22 :ةرقبلا) 4 َءآَمسلا طو 2 :صصقلا«47:فارعألا) 4# َءاَقلت ظو (1

 «12 :تلصف «14 :رفاغ «7 :ص « 6 :تافاصلا 5 :جحلا 4 226 :ءايبنألا .9 2 :ءارسإلا 2
 دص

 «2 :ميرم «85 :ماعنألا) 4 ءايركَر و (8 :نجلا «11 :حون «5 :كرابت 7 :نمحرلا «47 :تايراذلا



 را ةفلط قيراط نم كازا تارت وستة
 228 :مورلا «33«16 :دعرلا «.66 :سنوي «190 :فارعألا« 100:ماعنألا) 4 ءاكرت و (89 :ءايبنألا

 (34 :ةيئاحلا 7 1 :رمزلا «5 :توبكنعلا «110 :فهكلا «51 :فارعألا ,.130 :ماعنألا) 4 َءاَقَل او (27 :ابس

 :صصتقلا 5 :جحلا «57 :فارعألا) 42 املا -ءام بو (43 :ىمزلا 53 ؟فارغألا) «:ءاعفُش طلو

 ,24 :فارعألا) 4 َءآَفلُح ا و (25:سبع :68 :ةعقاولا 8 :رمقلا «39 :تلصف .27 :ةدجسلا 3

 4 َءاَدض ظو (150 :فارعألا) 4 ًءاَدَعَأْلا هو (74 .69 :فارعألا) « َء آلاَ طو (62 :لمنلا

 0 ا ا ا :نسنولا

 45 :ءايبنألا) < َءاَعُد اطو (46 :تافاصلا «32 :صصقلا «12 :لمنلا «22 :هط) 4 َءآَمَصّيَب طو

 :ةنيبلا 31 :جحلا) 4 َءاَفَتَح ظو (73 :ءايبنألا) 4 َءآَكيِإَو »و (52 :مورلا «80 :لمنلا :63 :رونلا

 4 اجلا و (15:ةيثاحلاء46:تلصف) * 0 او (20:نونمؤملا) « َءاَنْيَس ظو (3

 .(7 6 :رشحلا) 4 َءآَفَأ طو (3 :رشحلا)

 .هجوأ ةعبرأ اهيف يتلا عاونألا :عبارلا مسقلا

 ةعبرأ اهيفف مض دعب ًالصو ةمومضم ضراع نوكسب ةنكاسلا :لوألا عونلا

 اًواو املادبإ يناثلا ءاهلبق ام ةكرح سنج نم دم فرح اههلادبإ لوألا .هجوأ

 يناثلا ريدقتلا ىلعو ًاريدقت نافلتخيو ًاظفل نادحتيف فقولل اهءاكسإ مث ةمومضم

 ًاظفل هجوأ ةثالث ريصتف ثلاثلاو يناثلا هجولا امهو ًامورو ًاماشإ ةراشإلا زوجت

 :يف يهو لهستف ةكرحلا مور ريدقت ىلع نيب نيب عبارلاو ءًاريدقت ةعبرأو

 .(24 :روطلا) 4 لول َمُهّتَأك »و (176 :ءاسنلا) 4 اؤُرَمآ نإ »

 ةموسرم ًالصو رسك دعب ةمومضم ضراع نوكسب ةنكاسلا :يناثلا عونلا

 انبات اجيك دودي رزل ناعم كود دخلا اذن هخلرأ هكر أ ايش ذاب
 يهو ليهستلاب ةزمهلا ةمض مورو اهتمض مورو ةلدبملا ءايلا ةمض مامشإو

 (13 :جوربلا :49:ابس«19 :توبكتعلا) 4 ٌئدَبي و (15:ةرقبلا) 4 ئََهَتَسَي 8: يف



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 و

 ”ّبأ 8و (49 :نارمع لآ) 4 ئرَبَأَو ظو (110 :ةدئاملا) < ٌئربُتَو »و (53 :فسوي) « ئ
 وم

 012 :دعرلا) 4 ٌءْشنّنيَو ظو (24:رشحلا) 4ئراَبلا »و (121:نارمع لآ) 4 ٌئّوَبْت »و

 .(43 :رطاف) 4 ُءوّيّسلاركَملا ظو (20 :توبكتعلا

 يف يهو ًالصو حتف دعب ةروسكم ضراع نوكسب ةنكاسلا :ثلاثلا عونلا

 مورو ًافلأ ةزمهلا لادبإ هجوأ ةعبرأ اهيفو سايقلا ريغ ىلع مسر دحاو فرح

 ءايلا ةرسك مورو فقولل اهناكسإ مث ةروسكم ءاي اهلادبإو ليهستلاب اهترسك

 .(34 :ماعنألا) 4 َتيِلَسَرُملآئإَبن نم ط: يف يهو

 دم فرح واولاو ًالصو ةروسكم ضراع نوكسب ةنكاسلا :عبارلا عونلا

 مورو.فقولل واولا ناكسإ مث واولا ىلإ ةزمه ا ةرسك لقن:هجوأ ةعبرأ اهيفف

 ةيناثلا يف ىلوألا واولا ماغدإو ًاواو ةزمه لا لادبإف ثلاثلا امأو ءاهترسك

 ,73 :فارعألا) 4 ءوّسي 8 :يف يهو مورلا عم عبارلاو فقولل ةنكاس اهديدشتو

 :هط 259 228 :لحنلا «5 1 :فسوي :30 :نارمع لآ) 4 ٍءوُس و (156 :ءارعشلا 664 2:54 :دوه

 :فارعألا «149 : 148 :ءاسنلا 169 :49:ةرقبلا) 4 ءْوَّسلآ ظو (47 :رمزلا 12:11 :لمنلا 2

 .(2 :ةنحتمملا .40:ناقرفلا ,5 3:فسوي «5

 لقن :هجوأ ةعبرأ اهيفف ةنكاس ةيلصأ ءاي دعب ًالصو ةروسكملا :سماخلا عونلا

 ثلاثلا امأو« اهترسك مورو. فقولل ءايلا ناكسإ مث ءايلا ىلإ ةزمهلا ةرسك

 .فقولل ةنكاس اهديدشتو ةيناثلا يف ىلوآلا ءايلا ماغدإو ءاي ةزمهلا لاديإف

 «155 148 ءاعم 1136109 2106 29,20 :ةرقبلا) 4 ءْىَس ٠ :يف يهو مورلا عم عبارلاو

 86(«2 85 59 3 «32 «4 :ءاسنلا «189 «154 .92 «29 ,28 :نارمع // 1

 أعم 52:44:38 ,19 17 :ماعنألا «120 2117 97 94 68 40 ,19 17 :ةدئاملا 3 66 ١

 «(185 156 5 ,89 :فارعأل د 0 08 111 عم 102 ءاعم 1 299 91 80 9

 21114658 7 8 :فسوي«ه171 57 12 4 :دوه «115 39 :ةبوتلا 5 022 060 ًاعم“ 1 :لافنألا



 رمل ةيط قير همة ارقلا ثنارارقلا بيق ةلساس
 #خ©']ظخ81  !#طج يآ ]آبي جيبي 77737717177731 ب -مم

 «89 27776 275 8 20 اعمل :لحنلا 1 219 :رجحلا 38 28 :ميهاربإ 16 4 8 :دعرلا

 «17 6 :جحلا 1 (0 :ءايبنألا 8 250 :هط .«84 76 20654 5 :فهكلا 4 12 :ءارسإلا

 60 «57 :صصقلا «9 1 «88 «23 «16 :لمنلا «30 :ءارعشلا «2 :ناقرفلا «.64 «45 «35 :رونلا «88 :نونمؤملا

 :ابس 55 254:52 240.27 :بازحألا ,7 :ةدجسلا 50:40 :مورلا «.6 2:42:20 212 :توبكنعلا 8

 «53 239 «21 :تلصف «6 2 «20 «7 :رفاغ «62 :رمزلا «83 «15 «12 :سي «44 «1 :رطاف ه4 6

 42 :تايراذلا «16 :تارجحلا ,26 «21 :حتفلا «33 «26 ,25 :فاقحألا ,36 «12 210 ,9 :ىروشلا 4

 «4 :ةنحتمملا «6 :رشحلا «18 «7 «6 :ةلداجملا «29 «3 «2 :ديدحلا «5 2 «49 «6 :رمقلا «35 «21 :روطلا 9

 (9 :جوربلا «18 :سبع ,29 :ابنلا ,28 :نجلا «19 9 «1 :كرابت «8 :ميرحتلا «12 23 :قالطلا «11 «1 :نباغتلا

 .(23 :فهكلا) يف 4 ِءَىَأَشل ١ ةملكو

 هجوأ ةعبرألا اهيفو ةنكاس ةيلصأ واو دعب ًالصو ةروسكملا : سداسلا عونلا

 :تنفلا»4 وسلا كلغ طو6 :حتفلا 8 :ةيرتلا) 4 ِءوَسلآةَريآَد :يف يهو ةيضاملا

 033103 اال هع برم شارون سر وشل ارو دن

 .هجوأ ةسمخ اهيف يتلا عاونألا :سماخلا مسقلا

 اهيفو سايقلا ريغ ىلع اهدعب فلأو واولاب هتزمه تمسر ام :لوألا عونلا

 .ةمومضم ًاواو ليهستلاب اهتمض مورو ءافلأ ةزمهلا لادبإ :هجوأ ةسمخ

 4ازدجب و: ق يتهو اهتم مورو واولا ةمتيض ماعقإو و فتقول اهناكسإو

 4ًاٌويَفَتي طو (5 :فسوي) 4 أَؤَتَْفَن هك ظو (2 11 :مورلا «64 :لمنلا 3464 :سنوي)

 :رونلا) 4 أوَرَدَيَو طو (119 :هط) 4 أٌؤوَمظَت »لو (18 :هط) 4 أَوكََوَتَأ لو (48 :لحنلا)

 (13 :ةمايقلا) 4 أوتي طو (18 :فرخزلا) 4 أٌوُسَنُي طو (77 :ناقرفلا) 4 أُوَّبْعَي هو (8

 (قافتاب 5 :نباغتلا 667 21 :ص :9 :ميهاربإ) يفو .(هنع فلخب 20 :ةبوتلا) 4 أؤَّبَن هو

 .(38 23 2 «29 :لمنلا 4 :نونمؤملا) 4 أٌولَملا ظو



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 ةسمم اهيفو ًالصو ةروسكم وأ ةمومضم ضراع نوكسب ةنكاسلا :يناثلا عونلا

 اهليهست :5 «4 .دملا يف رصقلاو طسوتلاو لوطلا عم ًافلأ اهمادبإ :3 «2 1 :هجوأ

 4 ءاهفسلا»:يف يهو رصقلاو طسوتلا عم اهتكرح سناجملا دملا فرحو ةزمهلا نيب

 2247 2213 2122142 2105 290 :ةرقبلا) 4 ِءآَشَي ظو (155 :فارعألا «142 ءاعم 13 :ةرقبلا)

 2179 اعم 129 :74:73 47 .40 «37 213 6 :نارمع لآ ًاعم 561

 :89 :فارعألا «133 88 :ماعنألا 64 54 ءاعم 40 ءاعم 18 «17 :ةدئاملا «116 .49 48 :ءاسنلا

 239 23127 :26 «.13 :دعرلا «100 «76 «56 :فسوي «107 «25 :سنوي «27 «15 :ةبوتلا .8
 45 ءاعم 43 «38 «35 21 :رونلا «18 :جحلا ,30 :ءارسإلا ءًاعم 93 ,2 :لحنلا «27 «11 4 :ميهاربإ

 :رطاف 39 «36 413 :ابس :54 :48 37 ؛5 :مورلا .6 2 :21 :توبكنعلا 82 268 :56 :صصقلا 6

 49 29 «27 019 «13 «12 8 :ىروشلا «15 :رفاغ «52 «23 «4 :رمزلا «47 :سي «22 ءاعم 1

 :ةعمجلا «6 :رشحلا «,29 21 :ديدحلا .26 :مجنلا ,25 ءاعم 14 :حتفلا .4 :كِلَي دمحم ,5 1:50 ءًاعيمج

 155:فارعألا «27 :26:نارمع لآ)«غاّك3 8و (29:ريوكتلا«3 1:ناسنإلا ءاعم 31 :رثدملا 4

 ةمومصضلاو ةزوسكملا# ءاتمكلا و 889: ءاعنألا) 4 ءآشش» و (اعم 51: بازحألا ده
 «114 112 :ةدئاملا 153 :ءاسنلا «5 :نارمع لآ ءًاعم 164144 459 «22619«.29 :ةرقبلا)

 :دعرلا «(61:31.24 :سنوي «32 11 :لافنألا «162 96 40 :فارعألا «125 299 «35 :ماعنألا

 5 3 :ءارسإلا 9 665 0 :لحنلا 2 216 14 :رجحلا 8 (2 .24 :ميهاريإ 7

 :ناقرفلا 3 :رونلا8 :نونمؤملا 0 63 15 :جحلا 4 :ءايبنألا 3 :هط .45 0 :فهكلا

 6005 «24 :مورلا 3 4 222 :توبكنعلا 5 4 26 0:لمنلا «7 «4 :ءارعشلا «1 48 5

 «11 :تلصف «3 :رفاغ «1 :رمزلا 8 :سي 3 :رطاف 9 22 :ابس 5 :ةدجسلا «0 :نامقل 8

 :نمحر لا 1 :رمقلا 4 9 :روطلا 3 «22 «2 :تايراذلا «9 «6 :ق «5 :ةيثاحلا 84 1 :فرخزلا

 9 :ابنلا 9 :تاللسرملا «8 :لمزملا 8 :جراعملا «6 :ةقاحلا «17 :كلملا«4«.21 :ديدحلا 7

 (8 :ةيشاغلا 1 01 :قراطلا«1 :جوربلا «1 :قاقشنالا«1 :راطفنالا 1 :ريوكتلا «7 :تاعزانلا

 (93 :ةبوتلا«181:نارمع لآ) 4 ءاينغأ 8و (44:دوه)4ءاّم َسلَيإ»و (5 :سمشلا

 (71 :فارعألا) « ءامَسَأ لو (104 :ءاسنلا) 4 ءاعغتبا طو (7 :.رشحلا) «ءاينغالا»

 ,8:هط «110:ءارسإلا«180 :فارعألا) 4غءام سلا 8و (31:ةرقبلا) «ءامَسأب»و

 :ةبوتلا «85 :ةدئاملا .191 085 :ةرقبلا) 4 ءاَرَج ظو (3 :مجنلا) ها او (24:رشحلا



 رلا ةيظ قيراط نم هن ارقلا ثنارارقلا يق ةلساس
 بط حبب ل ططططسسس7تل2لللالاا0ا0اا>ةاا ا ا ا >> > >> >> > تتتمه»

 ه2 كف »و (60 ردا لق تلدسف 34 :رسفزلا ق7 ةايعمم# ةةدطا د3 نينوي6

 4 ٌءاآَوَس طظو (41 :ملقلا 229 :رمزلا «139 :ماعنألا «12 :ءاسنلا) 4 ءاكَرُس ظو (95:ةدئاملا)

 :سي 28 :مورلا «136 :ءارعشلا «7 1 :لحنلا «21 :ميهاربإ «10 :دعرلا 3 :فارعألا «6 :ةرقبلا)

 «55:تافاصلا«77 «60:ةدقكاملا .64 :نارمع لآ) 4 ءاّوس 8و (6 :نوقفانملا «16 :روطلا «0

 :ءارعشلا «108 :فارعألا) 4« ِءاَمَضَيَب اطو (109:ءايبنألا) 4 ءاوس طو (47:ناخدلا .22:ص

 15 :ةل دمحم ,8 :ةدجسلا :45 :رونلا «16 :ميهاربإ .24 :سنوي «164 :ةرقبلا) 4 ءاَّم طلو (3

 1 1:رمقلا ,29:فهكلا «4:دعرلا)4عءاميظو (6 :قراطلا .20 :تالسرملا «31 :ةعقاولا

 :ةقاحلا «12 :رمقلا «44 :دوه 4 هلام املا و و 4«ءاَمك »و (30:كلملا

 4 ٌءآَيَحَأ 2و(54:ناقرفلا«30:ءايبنألا«14:دعرلا«43 :3:دوه(50:فارعألا) 4 ءاّملا و(

 085 1 :ةرقبلا) 4 ءالّؤله طو (21 :لحنلا) 4 ِءآَيَحَأ طو (169 :نارمع لآ 154 :ةرقبلا)

 :لافنألا «139 ,38 :فارعألا 89 :ماعنألا أعم 143 2109 28 51:41 :ءاسنلا 6 :نارمع لآ

 اعف 20 :ءارسإلا 9 6 :لحتنلا 1 268 6 :رجحلا 9 «غ728 18 :دوه«.18 :سنوي 9

 (7 :توبكتعلا 3 :صصقلا 4 :ءارعشلا «7 :ناقرفلا 9 265 44 :ءايبنألا 5 :فهكلا 0002

 (22 :نيففطملا 7 :ناسنإلا 8 : هع دمحم 4 «22 :ناخدلا .88 9 :فرخزلا «1 :رمزلا 5 :ص

 4و :ةرقبلا) 4 ةالَب طو (40 :ابس 49 :فارغألا 3 :ماعنألا 3 :ةدئامل) 4 ءالُوََمَأ لو

 (69 :ةرقبلا) 4 ءاَرفَص و (33 :ناخدلا) 4و تّلَّيطو «6 :ميهاربإ «141 :فارعألا

 ؛«ءاقخملاب»و (45 :توبكتنعلا «90 :لحنتلا «9 سيار« امعتلاوو

 :لافتألا 100 :فارعألا «183 83 :ماعنألا) 4 ٌمآََسَن طو 1 :رونلا .28 :فارعألا «26 8:ةرقبلا)

 274 :رمزلا (67 (66 :سي 5 :جحلا «9 :ءايبنألا «18 :ءارسإلا «110 76 256 :فسوي «87 :دوه 1

 رن ما دك الو (70 65 :ةعقاولا «30 :ِظَي دمحم ,60 :فرخزلا«52 :ىروشلا

 42:ماعنأل) (ءاتسأجْل بهو (214:ةرقبلا) 4 امانا (177 :ةرقبلا) 4 ءاسابلالو

 215423 1:ماعنألا) «ءاقلب»و (54 :تلصف 147 :فارعألا) 4« ءاَقل و (94:فارعألا

 :42 :ماعنألا «134 :نارمع لآ «177 :ةرقبلا) 4 ءارضلاا الو (33:نونمؤملا . 2:دعرلا «45:سنوي



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (018 :ةرقبلا) 4 ُءاَدَأَو و (95 :فارعألا«214:ةرقبلا) 4 ءاَرَضلا ظو (94 :فارعألا

 5 وعلو ارق ارو ف( ةضيرفلا) 4«ءاَفَعصلا9»و (266 :ةرقبلا» 4 ءاَمعض 8و

 :ةرقبلا)  ءادهشل )و © :رشحلا 60 :ةبوتلا ,273 :ةرقبلا) 4 ءاَرَقُملل طو (38 :لك دمحم

 (13:رونلا) 4(ٍءاَدَهشلايظو رولا فورس لا ايا (69 :رمزلا«69 :ءاسنلا 2

 :سنوي 271 :ةبوتلا 73 «72 :لافنألا 1 تل 0 سلا الو

 3 :ءاسنلا «14 :نارمع لآ «235 : ةرقبلا) 4 ءا اَسنلا و (6 :ةعمجلا 32 :فاقحألا «19 :ةيثاحلا 2
 مل

 « ءاَسْم#و (32 :بازحألا «55 :لمنلا .60 «31 :رونلا 81 :فارعألا «129 98 75 ,34 24 2

 4 اَتنإو (11:تارجحلا ,25:حتفلا» ءاسفإو (59:بازحأللا.42:نارمعلآ)

 يركز طو 9: بازحألا) 4 آَسنلا ط7 :ءاسنلا) 4ءاستلل »و (11:تارجحلا) 00 8

 :هط 102 :فسوي 120 100 49 :دوه :44 :نارمع لآ) 4 ءآَبْنَأ طو (38 أعم 37:نارمع لآ)

 :نارمع لآ) 4 ُءاَضُعَبْلا طو (4 :رمقلا) (عآَبن اَلآ»و (66 :صصقلا) آب اَلآو (9

 (134 :نارمع لآ) 4 ءاَّرَسْلا 8و (84 :هط «119 :نارمع لآ) 4 ء5 وأ ظو (4 :ةنحتمملا 8

 (56 ترغب اك و ندا اري اظو 95 :قارغألا) 4 ءاكشلا ظَو

 :28 :سستوني) 4 ءايربكلا »بو (44 :تلصف 82 :ءارسإلا 669 :لحفلا 37 :نيثوي) 4 ءافش ططو

 :فسوي) « ءاعو و (14:رشحلا.4 :تارجحلا 53 :بازحألا ,71 :دوه) 4 ِءآَرَو اظو (37 :ةيثاجلا

 4ِءاَحّدلا 8و (49:تلصف :40:ميهاربإ) 4 ءاَعُذ »و (14 :دعرلا) 4 ءاَعْذ لو 6

 (43 :ميهاربإ) 4 ءاَوَه »و (51:تلصف)4ِءاَعُّدؤو (48:ميرم)4ء احُديظو (39:ميهاربإ)

 025: صصقلا) 4 ِءاَيَحَتْسأ طلو(: ءارسإلا) 4 ءاطغ طظو (2: استرا ا

 (5 مدكلوا :رونلال 4 ِءاَمْبَأ لو 1 :رونلا) 4 ءاَباَء و (31 :فهكلا) 4 ءاطغإطو

 4 لوا ني ءاّشعلا ظو (3: رونلا)4 ِءاَتيإَو طو (3): رونلا) ء ءاَعبلا »و

 (49 :ملقلا «145 :تافاصلا) 4 ء ءارعل اب و( :صصقلا)4 ءآَعَلآ لو (224:ءارعشلا )

 6م اا



 .رملا ةيط قرط نم هن ارقلا ثنارارقلا نبق ةلساس

 4 ءآَدَعَأ لو (2 :شيرق) 4 ءآَمْشلا لو (37 :ص) 4 ءآَكَب لو (24 :ص) 4 ءاطلُخلا ظو
 4« ءالَحألا طو (26 :فرخزلا) 4هآَرب الو (28 :كلسفت) 4 ءادغأ طو (28 :كتبع)

 (ةرم 31تركذ :نمحرلا :55:مجنلا)4 ءَآلاَء ظو (29 :حتفلا) 4 ٌءآَّلْسَأ طو (67 :فرخزلا)

 .(29 :حتفلا) 4 ءاَمَحَر ظو

 .هجوأ ةتس اهيف ىتلا عونلا :سداسلا مسقلا

 ةيلصأ واو دعب ًالصو ةمومضم ضراع نوكسب ةنكاسلا :لوألا عونلا

 عم ةيناثلا يف ىلوألا واولا ماغدإو ًاواو اهملادبإ :هجوأ ةتس اهيفو دم فرح واولاو

 عم واولا ىلإ اهتكرح لقنو ةزمهلا طاقسإ مث« مامشإلاو مورلاو ناكسإلا
 4 ءوُسلا 8و (174 :نارمع لآ) 4 موس ظ:يف يهو.مامشإلاو مورلاو ناكسإلا

 «37 :رفاغ «8:رطاف «37:ةبوتلا «5« 18 :دعرلا) 4 ءوس و (6 1 :رمزلا «.188 :فارعألا)

 .(76:صصقلا) 4 اوت لو (14 :لو دمحم 5 2 5

 اهيفو حتف اهلبق ةنكاس ةيلصأ ءاي دعب ًالصو ةمومضملا ةزمحلا :يناثلا عونلا

 مورلاو ناكسإلا عم ةيناثلا يف لوألا ءابلا ماغدإو َءاي اهادبإ :هجوأ ةتس

 مورلاو ناكسإلا عم ءايلا ىلإ اهتكرح لقنو ةزمه لا طاقسإ مث« مامشإلاو
 «5 :نارمع لآ«178 :ةرقبلا) :هنايب كيلإو عوفرملا 4 ٌءَىَّش ١ ةملك يف يهو مامشإلاو

 :ةنحتمملا «2 :ق «16 :رفاغ«1 :جحلا 1 :ىروشلا «16 :رفاغ «18 :رطاف 293 :ماعنألا ا 8

 .(6:5ص؛72:دوه) 42 َىَكَلطو (1

 ةيلصأ ةنكاس ءاي دعب ًالصو ةمومضم ضراع نوكسب ةنكاسلا :ثلاثلا عونلا

 اهتمض مامشإو فقولل ءايلا ىلإ ةزمه لا ةمض لقن :هجوأ ةتس اهيفو رسك اهلبق
 فقولل اهناكسإ مث ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا ماغدإ مث ءاي ةزمها لادبإو اهمورو
 .(35 :روتلا# ءيبضُي )و(ةة:رفاغ) (ءَيِسْسْلآ )يف يهو اهمورو اهتمض مامشإو ةددشم



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .هجوأ ةعست هيف يذلا عونلا :عباسلا مسقلا

 :3 .2.1 :هجوأ ةعست اهيفو ًالصو ةروسكملا نم سايقلا نع جرخ ام وهو

 عم ءايلاو ةزمحلا نيب اهليهست :5 .4 ءرصقلاو طسوتلاو لوطلا عم ًافلأ اهلادبإ

 ءرصقلاو طسوتلاو لوطلا عم ةنكاس ءاي اهلادبإو :8 ,7 «6«رصقلاو طسوتلا

 ل

 مسر ىلع فحاصملا تقفت تقفتا.(1 :ىروشلا) 4 ٍياَرَو و 0 :لحنلا) 4 ياتياو »و

 .اهرخاوأ يف ءايب عبرألا تاملكلا هذه

 يف فاقلا دعب يتلا فلألا «216 :مورلا) 4 يآَقلَو لو (8 :مورلا» 4 يآقلب ©

 .هريغ يف ةتباثو يماشلا فحصملا يف ةفوذحم اهنأ ليق 4 يآتيإَو مءاتو4 ياقلت »

 .اهجو رشع انثا هيف يذلا عونلا :نماثلا مسقلا

 ماسترال سايقلا نع جرخ هنكل ًالصو هيف ةمومضم ةزمه لا نوكت نأ يهو

 :2 غ1 :ًاهجو رشع انثا اهيفو اهلبق ءانبلا فلأ فذحو اهدعب فلأو واولاب ةزمهلا

 .رصقلاو طسوتلا عم اهليهست :5 «4 ءرصقلاو طسوتلاو لوطلا عم ًافلأ اهنادبإ 3

 ىلع رصقلاو طسوتلاو لوطلا عم ًاواو اهادبإ 3 «2 1 :ىرخألا ةعبسلا امأو

 تك ل ل 4 «ضراع ابنأ

 4«أًوتبن اال رشحلا «40 :ىروشلا «33 9 اول ١:يف يهو فلألا رصق

 (7 ودل وكفت أكشن »و (21 :ىروشلا 4 :ماعنألا) 4 ولك رش »و (6 :ءارعشلا 5 :ماعنألا)

 « اوملُعلا لو (13:مورلا) 4 وكَعَمُش أب ظو (47:رفاغ :21:ميهاربإ) 4 أوَفَعُّضلآ طو

 :ناخدلا) © ْأٌّوَكْلَب و (106 :تافاصلا) 4 أولَبل ا ظو (50 :رفاغ) 4 أٌوَنَعُذ لو (28:رطاف)



 ملا ةيظ قير نم هذ ارقلا ثنارارقلا نييق هلا
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 ةروي_م رو

 .(727 :ءارعشلا) 4 اٌوَملَع طو (4 :ةنحتمملا) # اًو'ءرب او (3

 .قيقحتلا ًاضيأ هلو انركذام هلف هنع فلخب فقولا يف ماشهل بابلا اذه ينام نأ ملعاو

 ريغصلا ماغدإلا

 .اًددشم ناثلاك اًدحاو اًفرح نيفرحب ظفللا وه:ريغصلا ماغدإلا

 :كلذ نايب كيلإو"”ةتسلا اهفورح يف (ذإ» لاذ ماشه مغدأ

 :يف كلذو :ءاتلا 0

 ((37 :بازحألا (84 :نارسمع لا) « لوُقَت وذ ١ 166 يعل 0

 053 :نارمعلآ) 4 وُدِعْضُت ذإ م :نارسمع لآ) « مُهَنوُسْحَت تذإ»

 :فارعألا) (ٌمهيِتَأَت ذإط 0 :ةدناملا) « جرخت 00 :ةفالا) (ُقلَتِْإَو

 69 :لافنألا) 4 َنوُتيِعَمَسَت ذإ 7 د ك2 ذاو» 3

 15 :روعلا) 4 ههنوَقلَتذِإِل 0 م َةذإ 0061 :سنوي) 4 نضيف ذإ 0

 «اوُرَوَُسَتذإط «(ةد 7-00 0 :رفاغ) 2 :ءارعشلا) 4 َنوُعْدَت ذا »

 5 21(. ' ١

 :يف كلذو :يازلا (2)

 00 :بازحألا) «تَعاَز ذو 008 :لافنألا) «مُهَل نسر ذا ٍ

 :يف كلذو :داصلا (2)

 .نآرقلا يف امل يناث الو (29 :فاقحألا) 4 اَتَفَرَصْذاَو »



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 :يف كلذو :لادلا (4)

 .(39 :فهكلا) (َتلَخّد ذا » :(25 :تايراذلا) .(22 :ص) «(52:رجحلا) 4 ًاوُلَحَم ذإ »

 :يف كلذو :نيسلا (5)

 .(16 012 :رونلا) 4ُهوُمُتَعِمَس ذا »

 :يف كلذو :ميجلا (6)

 4« مُهَتَّتِج ذإ 26(:8:حتفلا«20:ةدئاملا»« ٌلَعَج ذإ 8.0125 :ةرقبلا>< الك ذإَو 2

 «(55 :فهكلا«101 «94:ءارسإلا «ك: ما 243 :ماعنألا) 4 مُهَءاَج ذإ ذإ 2 «(110:ةدئاملا)

 « ْمكْنَءاَجْدإ) 2 أ :ناقرفلا) « ىَنَآَج ذإ ١ .(74 9 :فارعألا) 4 َمُكَلَعَج ذِإ

 .«(32 :ًأبس) 4 مُكحعآَج ذإ 2 10(6 :بازحألا) 4 ٍمكوُماَج ذإ 2 «(9 :بازحألا)

 «(32 :رمزلا» © ا ذإ» «(84:تافاصلا) 4 َءاَج ذإ هع :سي) 4 اَهَءاَج ذإ 0

 014 :تلصف) 4 مهن ةءاَجذإ»

 عضاوم عبرألا يف هنع فلخب طقف لادلا يف (ذإ)لاذ ناوكذ نبا مغدأو -

 .ماشه دنع ةروكذملا

 :"ةينامثلا اهفورح يف «دق» لاد ماشه مغدأ -

 :يف كلذو :نيسلا (10)

 222: انستا 4 لل قد :ةلئداجملال («(1 :نارمعلآ)4َعِمسْدَقَل

0 

 «(102 :ةدقاملا) « اَهلأس دق 5 «(153 : لل # اورام َس َدَقَف 38(82:لافنأل> 3

 .ءاظلاو داضلاو داصلاو نيشلاو نيسلاو يازلاو لاذلاو ميلا :يه ةيناثلا فورحلا (1)



 ملا ةيط قرط رم ةقارقلا ثنارارقلا يي ةلسلس
 خغهْ]آ1]]]]]]] ِِِيِِيِجييييييييبيييبيبيب 777٠٠733 جححج 29ه +++ + حمه

2 
 منوي". : وج نص: ا -

 ((99 :هط) 4َقَبَس دق »7272(:8:فسوي)4 قرس َدَقَف 31(82:لافنألا) 4 اًنَعمَس دَق ©
 2 مع

 .(1 :تافاصلا) « ٌتَقَبَسدَقَلَو ٍِظ 4

 :يف كلذو :لاذلا (2)
 د

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو«(179 :فارعألا) 4اَتُأَرَدَدَقلَو > 220010

 :يف كلذو :داضلا (3)
 هه هس هسه سد

 ((36 :بازحألا) .(12 :ةدكاملا) «(136 «116 :ءاسنلا) .(108 :ةرقبلا) * لض دقف # 3 4

 ((140:ماعنألا) (77 :ةدئاملا) 7 :ءاسنلا) 4 ًأوُلَض دق 8 «(1 :ةنحتمملا) «(21 :تافاصلا)

 .(27:رمزلا)(58:مورلا>6 انتا ط «(56:ماعنألا) 4 ٌتَلَلَضَدَق 149(«8 :فارعألا)

 1 كلذو :ءاظلا (4)

 .(1 :قالطلا) 1 :ةرقبلا) (ملظ َدَقَف ١

 . ((ماشه نع فلخب) (24 :ص) 4َكَمَلَظَدَقَل 0

 :يف:كلذو :ئاؤلا (5)
 ه-

 .نآرقلا يف اهريغ سيلوء(5 :كلملا) 4 امير َدَقلَو » هي يد هه هس

 :يف كلذو :ميجلا (6)

 «15 :ةدئاملا)«(174 «1270 :ءاسنلا)(183 :نارمع 2 :ةرقبلا) « مُكَءآَجَدَقَل 0

 «28 :رفاغ) .(108 :سنوي) «(128 :ةبوتلا) «(19 :لافنألا) «.(157 0104 :ماعنألا) (9

 «(63 :فرخزلا) :(105 :فارعألا) (49 :نار مع لآ) 4 مكتّتِجَدَف ا 4
- 

 :فارعألا) :(32 :ةدئاملا) 4 ٌمُهْتَءاَج َدَقِلَو 8 «(173 :نارمع لآ) 4 اوعمَجَدَف » تيد ا...
0 

 :ماعنألا) 4 اَنوُمْتَيِجْدَقْلَو ) 94(2 :سنوي) «(4 :ماعنألا) 4 َكَءاَجَدَلَو ظ 1



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 «(69:دوه) :(53.43 :فارعألا) تحفل ل (48 ف هكلا) «(4

 273:فارعطعألا) 4 مكَنَءاَجَدَق «(52:فارعألا) 4 مُهَسَبِجَدَقلَو د

 :هلع دمحم) .(76 :دوه) 4 َءاََجَدَق » «(32 :دوه) 4 انتل دلج دق 57(86:سنوي 5
 4 اَنلَعَجَُعلَو 9240000: سرو) 4 اهلعَج نق ل641: رستمقلا7 4 200

 4 َمُهَءآَجَدَقْلَو ) «(91 :لعنلا) 4ِمُئلَعَجَدَقَو 33(2:ءارسإلا(16:رجحلا)

 «(4 :رمقلا) :.(23 ,.مجنلا) .(13 :ناخدلا) «.(39 :توبكتنعلا):(113:لحنلا)

 ((24:ميرم)4 َلَعَجَدَق 27(«8 :ميرم 1 :فهكلا) 4َتَءاَجَدَقل »

 4«َكَتَتِجَدَق ل89(2:ميرم) 4 َمُديِجَدَقَل ٠(43:ميرم) 4 ىنَءآَج دق »(3:قالطلا)

 « مُكَيِجْدَقَل 59(2:رمزلا) ( َكَتَءاَج دق 4(«82:ناقرفل)(وٌماَج قف >«(47:هط)
 .(9 :كلملا) < اَنَءاَجَدَق 8 «(78 :فرخزلا)

 :يف كلذو :داصلا (7)

2 
 هدددهدد هى وقب يد ادع يد
 0 «(113 :ةدئاملا) 4 انتقدَص دق 152(86 :نارمع لآ) 4 مكَقَدَص دَقلَو »

 2( :ةدحفرتلا)« ضن مدقلو ا «(54:فميكلا):(89 :41:ءارسإلا) 4 اَنَقَدِص

 «(105 :تافاصلا) 4َتَقدَّص دق »ل 7 :حتفلا 0 :ابس) «َقدَّصَدَقل »
 م لب ع

 .(4 :ميرحتلا) 4«ٌتَّعّص َدَقَف 8 :رمقلا) 4 مُهَحَتَصَدَقْلَو د

 ف كلذو :نيشل هلا (8)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو«(30 :فسوي) 4 اَهَمَعَمَدَق ©

 ءاظلاو داضلاو يازلاو لاذلا يف فرحأ ةعبرأ ين «دق» لاد ناوكذ نبا مغدأو -

 .فرحألا هذه يف ماشه لثم



 رتل يل قيرط نم ةيآرقلا تاءارقا ريسيت ةلسلم
 :نيسلاو داصلاو ءاظلاو ءاثلا ين ةنكاسلا ثينأتلا ءات رماع نبا مغدأ قو

 :يف كلذو :(ناوكذ نبا نع فلخيب) ءاثلا (0

 4 ُدوُمَت َتَبَذَك ) «(95 :دوه) 4 ُدوُمت َتَدَعَب » «(25 :ةبوتل) 4 مث ّتَبُحَر ١
 .(11 :سمشلا) «(4 :ةقاحلا) .(223 :رمقلا) «(141 :ءارعشلا)

 :يف كلذو :داصلا (2)

 .(90 :ءاسنلا) 4 مُهَرودِص تَرصَح»

 . ((ماشه نع فلخب ) (40 :جحلا) 4 ٌعِمَوص َتَمْدْهَل )١

 :يف كلذو :ءاظلا 0

 0 :ءايبنألا) (ةّملئظ ٌتَناَك «(146 138 :ماعنألا) « اَهُروُهظ َتَمَرُحِل

 :يف كلذو :"(رماع نبا نع فلخب)نيسلا (3)

 .(061 :ةرقبلا) 4 َعّبسَتَتَبْنَأ ١

 :(ميجلا «يازلا .نيسلا) فرحأ ةثالث يف ثينأتلا ءات ”هنع فلخب ماشه مغدأو -

 :يف كلذو :نيسلا (0)

 كلر 8ظ«(38 :لافنألا) 4 تلم تنعم 8 «(57 :فارعألا) «4 اًباَحَّس ٌتّلَقَأ د

 اقرا مر املاك ا 2 5 4

 «19(2:فسوي) # ةرايس تءاجو 8 (20 :ةودمحم) «(127 .124 .86 :ةبوتلا) « ةروس

 و ا ع حما ع كر و > 1 ىف 1 22م «*» م

 « ةركس ث َءاَجَو 8 .(20 :206 دمحم) « ةروس تلّزن 13(«8:رجحلا)# ةكس تلخ 9

 000 :ًبنلا) 4 اًباَرَسٌتَناَكَف ظ«(19 :ق)

 .يروصلاو ماشه نع فلتخاو .راهظإلاب ناوكذ نبا نع شفخألا اهأرق (1)

 .يازلاو نيسلا يف ٍيناولحلا نع فلخب (2)



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 :يف كلذو :ىازلا (2)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو«(97 :ءارسإلا) 4 ٌمهلَنَدز َتبَحل

 ١ :ءاسنلا) 4 مُهُدوُلُج َتّجِضَت 56(« ٠ :جحلا) 4 اًهُبوُنُج َتَبَجَو 36(.
 .(5 :كلللا) 4 اَكَحَرَدَقَلَو » يف هنع فلخب ماغدإلاب ناوكذ نبا أرقو - يريد > <

 :فرحأ ةتس يف "هنع فلخب «لبو له» مال ماشه مغدأو

 :نيفرح دنع (له) مال مغدت :ًالوأ

 :يف كلذو :ءاتلا فرح (1)

 مآ

 4 َنْوَرَج لَه » «(52 :ةبوتلا) « َتوُصَتَرَت ّلَّهط «(59 :ةدفاملا) 4 َنوُمقنَت لَه
 :ميرم) 4 مَلَعَت لَه ظ (16 :دعرلا) 4 ىوَعَسَت لَه 90(8 :لمنلا) «(52 :سنوبي)

 هم اد

 .(8 :ةقاحلا) «(3 :كلملا) «ثىَرت لَه » 8 :ميرم) 4 ٌسسَحُت لَه » 5

 .(36 :نيففطملا « بْوُثْلَه ل

 :فرحأ ةسمخ دنع (لب) مال مغدت انا

 :يف كلذو :ءاتلا فرح (1)
 ب يع
 «َنوبحُت لب ٠ «(15 :حتفلا) 4 او دست لب » «(40 :ءايبنألا) 4 مهيتأت لب مدل وبري 260 د

 .(16 :ىلعألا) 4 َنوُرثٌؤُت لَب 8 «09 :راطفنالا)  َنوُبَدكُت لب «(20 :ةمايقلا)



 :يف كلذو :ءاظلا فرح (2)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو «(12 :حتفلا) 4 َمُثَنَمْظلَب »

 :يف كلذو :يازلا فرح (3)

 ١ :فهكلا) (ٌمْشَمَعَرّلَب »8 «(33 :دعرلا) 4 َنْيِرَلَب 48(.

 ) )4:يف كلذو :نيسلا فرح

 .نآرقلا يف امهريغ سيلو « 8 نسوا« تل دم 3

 :يف كلذو :ءاطلا فرح (5)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو «(155 :ءاسنلا) 4 َعَبْطلَب ل

 :ةرقبلا) :اهنم ف_رصت امو « متذختا » يف ءاتلا يف لاذلا رماع نبا مغدأو -

 44 :جحلا 7 :فهكلا 2 (06 :دعرلا 2 :دوه «8 :لافنألا «8 1 :نارمع لآ 2 80 51

 .(5 :ةيثاحلا 5 :رفاغ «6 :رطاف 5 :توبكنعلا «9 :ءارعشلا «7 :ناقرفلا 0 :نونمؤملا 8

 كيلإو اعقو ثيح 4ٌرْسَتَل و «َتْثْبَل » يف ءاتلا يف ءاثلا رماع نبا مغدأو -
 19 :فهكلا «52 :ءارسإلا «.16 :سنوي ءعضاوم ةثالث 259 :ةرقبلا) :نآرقلا يف هدوجو نايب

 .(56:مورلا «18: ءارعشلا «114 «112: نونمؤملا 104 2103 «40 :هط ءنيعضوم

 عم 43 ارم لآ) «َباَون دري نمو ط ءاثلا يف لادلا رماع نبا مغدأو -

 « اَهوُمْتئروُأ » يف "ناوكذ نبا نع فلخب ءاتلا يف ءاثلا رماع نبا مغدأو -

 .(72 :فرخزلا «43 :فارعألا)

 .ناوكذ نبا نع يروصلا نع فلخب (1)



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 « َكِلَذْتّهْلَي هيف ”ماشه نع فلخب لاذلا دنع ءاثلا رماع نبا مغدأو -
 .(176 :فارعألا)

 ملا مسا لل 1

 يف ”ناوكذ نبا نع فلخب ةنغلا عم واولا يف نونلا رماع نبا مغدأو -

 .(1:2 :ملقلا) (مّلَقْلآَو تر ظو (12:سب) 4َناَءَرْقلاَو © نسي »

 :يف كلذو ءافلا دنع ةموزجملا ءابلا هنع فلخب ماشه مغدأو -

 25 ةلطعرا)> ٌبَجَعَفَبَجْعَت نو ل «(74 :ءاسلا) (َقَوَسَف َبِلْغيَؤَأذ

 نُمو »8 «(97 :هط) «كل راق فداك 63(«8 :ءارسإلا) 4«كَعِبَت نَمُف ٌبَمذآ)

 ا :تارجحلا) (َكبتَوُأَف بيم

 لورا للان هيط ال ماعم كو وح

 .(20 :ناخدلا) 7 :رفاغ) (تذعط 6 :هط) (كلَدَحَواًهْتَدَبَتَفِه

 .(42 :دوه) ( اََعّمِبَكَرَأ 9 يف ميملا دنع ءابلا رماع نبا رهظأو -

 ريبكلا ماغدإلا

 .مزاللا دملا عم (17 :فاقحألا) 4 َِنِناَدَعَتَأ » يف نونلا يف نونلا ماشه مغدأ

 .نيهجولا يف ًاصفح ماشه قفاو (1)
 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح ناوكذ نبا قفاوو يروصلا نع فلخب (2)



 رتل يلع قيرط نم ةيآرقلا تاءارقلا ويت ةلسلس
 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا

 :”ناهجو ءارلاو ماللا ناقبسي نيذلا نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف رماع نبال

 .(ةنغب) ص قانلا ماغدإلا -2 «(ةنغ ريغب)لماكلا ماغدإلا -1

 يف نيعمتجملا نينكاسلا نم مضلاب لوألا نكاسلا كرحي «رماع نبا» نإ -

 ةيناثلا ةملكلا لوأ يف يناثلاو ىلوآلا ةملكلا رخآ يف امهنم لوألا ناكو «نيتملك

 اهنم ثلاثلا فرحلا نأل ءادتبالا دنع مَضُن لصو ةزمهب ةءودبم نوكت يتلا

 اذه كيرحت نألو ءمض ىلإ رسك نم لاقتنالا ةهاركل كلذو « ًامزال ٌمومضم

 لثم ةمضلا يه تفذح يتلا لصولا ةزمه ةكرح نأ ىلع لدي مضلاب نكاسلا

 ال هنأ ملعاو (50 49 :ءاسلا) 4 ٌرظنآ 2 اليِتَف 173(«  :ةرقبلا) 4 ٌرطضآ نم ١

 ناك ام اذإ رذحا نكلو .ًايضام ًالعف وأ رمأ لعف نوكت نأ ةيناثلا ةملكلا يف قرف

 لق » :لثم ءادتبالا دنع مضت ال لصو ةزمهب ةءودبم ةملك يف يناثلا نكاسلا

 انأدتبا اذإ مولعملا نم هنأل ,لوألا نكاسلا مضي الف «(85 :ءارسإلا) « َحوُرلآ

 فرحلا ناك اذإ امم زرتحي امك .ةحوتفم نوكت لصولا ةزمه نإف حورلا ةملكب

 مضي الف (6 :ص) 4 أوُشَمأ »:لثم ًاضراع ًامض ًامومضم ةيناثلا ةملكلا يف ثلاثلا

 لصولا ةزمه نإف 4 ْأوُشَمَآ » ةملكب انأدتبا اذإ مولعملا نم هنأل لوألا نكاسلا

 .ةروسكم نوكت

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح رماع نبا قفاو (1)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 يقرا داوطوا يدار ركع درج يوكل واو 3

 [65:ماعنألا] « ٌرظنآ ّنضَعَب »- 1

 [99 :ماعنألا] 4 اورظنآ ُهبلَسَتُم » -2

 [49:فارعألا] 4ًاوُلُخَدَآ َِةَمَح حو رب #8-3

 [9 .8:فسوي] 4ًاوُلُعَفآ © ِنيِبُّم »-4

 ا

 [46 :.45:رجحلا] « اَهوُلُخ ذآ © ٍنوُيْغ حَو» -6

 [21:20:فسوي] «َرُظنآ © اًَروُظطََح »8-7

 [9 .8:ناقرفلا / 48 «427:ءارسإلا] « ٌرُظنأ ©© اًروُخَسَم 8-9 8

 [42 «.41:ص] 4« ضُكَرآ © ٍِباَدَع و 88-0

 [3433:ق] 4 اَهوُلُخ َدَآ © بيم ظ-11

 :ةظحالم -

 :ةرقبلا] 4ٌعيِحَي ٌتوُقَع »: لثم ةحوتفملا ءارلا لبق تعقو اذإ ةنغلا ميخفت -]1

 .[72 :ص] 4ىجوُر نِم ظ:لثم ةمومضملا وأ 3

 لبقو 460 ةرتبلا 4و ِقْوَر نم ط:لثم ةروسكملا ءارلا لبق ةنغلا قيقرت -2
 .[2 :ةرقبلا] 4َتيِقَتْمْلِل ىَدُه ظ: لثم ً(ئاد ماللا

 نوكتالو «[5 :دلبلا َرِدَقي نَّل نأ »:لثم "اسر عوطقملا يف ةنغلا نوكت - 3

 .[3 :ةمايقلا] (َعَمْجَخ نّلَأ :لثم اسر لوصوملا يف ةنغلا

 .(ٌإف) ةملك يف همدع وأ ةنغلا ءارجإ يف نوققحملا فلتخا (1)



 ملا ةيط قيراط نم هذ ارقلا ثنارارقلا نبي ةلساس
 ل ىثحْ؟ًٌ؟1]61]6] ]ب إبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبب22سسسسستتْتمتمت >> >>> >> ا ”>>للككلكلكلكتلم١و

 ةلامإلا و حتفلا

 .فرحلاب همف ئراقلا حتف نع ةرابع وه :حتفلا

 .«هتماقتسا نع هتجوع اذإ حمرلا تلمأ»:لاقي جيوعتلا :ةغل ةلامإلاو

 ريغ نه ءابلا وكف فلآلاو ةرسكلا وحن ةحيفلا بيرقت ع راض احلطبفا

 دنع ةدارملا ىهو ءعاجضإلاب ًاضيأ ىمستو «طرفم عابشإ الو ءصلاخ بلق
 فرحلا تحت طسولا ةدودسم ءادوس ةطقن اهطبض حلطصم تلعجو .قالطإلا

 .ةكرح ا نم هتيرعت عم («)

 :هوه1:سنوي] را 9 اهعضاوم عيمج يف روسلا حتاوف يف ءارلا رماع نبا لامأ

 .[1 ل4 او .[1 :رجحلا «1 :ميهاربإ «1 :فسوي «1

 .ميرم ةحتاف يف 4 صعيهك» نم ءايلا ماشه نع فلخب رماع نبا لامأو -
 .(3 را تراقم وسو تاكيد نبا لامأو -

 :ةيشاغلا) 4 ةّيناَء »و ((53:بازحألا) *4ةلتثإ » هنع فلخب ماشه لامأو -

 .(5 .4 3 :نورفاكلا) 4 ٌدياَعَنوُدِيلَعلو «(5

 :.(14:فصلا) 4َتحيِراَوَحْنِلط 2111 :ةدئاا» «تتيِراَوَخآِ» ناوكذ نبا ًارقو -

 .46:تافاصلا«66 :لحنلا) 4َتيِيِرَشِلِل » 421 :لحنلا) 431 » .(68 :فسري) 4ِةئَجِْتُم »

 .ةلامإلاب -2 «حتفلاب - 1:”نيهجوب «13 :ءارسإلا (ُةنَقَلَيه 15: دمع

 . مهفلخب يروصلاو ينوجادلاو هفلخب لصفنملا دم ىلع ماشه نع يناولحلا لامأ (1)
 .ةلامإلاب عضوملا اذه يناولحلا اهأرق (2)

 .يروصلا نع فلخب ()



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 كيلإو تعقو ثيح هبابو «ءاج» "ماشه نع فلخب رماع نبا لامأو -

 275(2 .253 «213 «211 209 .,145 « 2 «نيعضوم 9 «8 7) :ةرقبلا» :هنايب

 «153 2.90 «83 «64 6 2 «43) :ءاسنلا .(184 «183 .«105 «86 «61219«81) :نارمع لآ

 :ماعنألا «(84 70 6 1 «48 :42 3 2 «عضاوم ةثالث 19 «نيعضوم 15 «6) :ةدئاملا (17+ 0

 «(نيعضوم 160 .«157 .124 «ءنيعضوم 109 .104 :91 61 254 43 «34 «31 225 «5)

 «(143 .131126 116 «113 24101 85 223 69 (63 53 :«43 «37 234 ت5 (4) :فارعألا

 276 274 257 .49 47 «نيعضوم 22 «13) :سنوي «(128 .90 «48) :ةبوتلا .(19) :لافنألا

 278 477 2726 274 ,.نيعضوم 69 .66 ,58 .40 .12) :دوه .(108 .97 .94 .93 «.80 7

 «(37) :دعرلا .(110 4100 .«96 72 .58 ,«50 «19 .18 «16) :فسوي .( 20101494 2

 ؛(104 101:94 :8 12 5) :ءارسإلا «(113 26 1) :لحنلا «(67 «61) :رجحلا :(9) :ميهاربإ

 «11) :رونلا .299 .20 «68 .44 «27) :نونمؤملا .(7 2) :هط :.(43):ميرم :«(98 ,«55) :فهكلا

 ,(90 .89 .84 .42 .«36 «13 «8) :لمنلا .(2206 «41) :ءارعشلا .(29 .4) :ناقرفلا .(39 3

 «33 231 210) :توبكنعلا «(85 «ءنيعضوم 84 «48 437 «36 ءنيعضوم 25 .20) :صصقلا

 «25) :رطاف «(49 .43 ,32) :أبس «(19 .10 .9) :بازحألا «(47 «9) :مورلا .(68 «53 9

 «33 «32) :رمزلا ,.(4) :ص «(84 «37) :تافاصلا .(20 «13) :سي «(45 .ءنيعضوم 42 7

 :ىروشلا «(41 620 .14) :تلصف :(83 78 «66 هاعم 34 «29 28 «25) :رفاغ «(73 .71 9

 :فاقحألا «.(17) :ةيثاحجلا «(17 «13) :ناخدلا «(63 «53 «47 ,38 .30 ,.29) :فرخزلا «(14)

 ,(26) :تايراذلا «.(33 «21 0219 «5 «2) :ق «(6) :تارجحلا ,««نيعضوم 18) :ةو دمحم ((2)

 «10 .1) :ةنحتمملا «(10) :رشحلا «(8) :ةلداجملا «.(14):ديدحلا .(41 «4) :رمقلا «223) :مجنلا

 :سبع ((34) :تاعزانلا «4(2) :حون ((9) :ةقاحلا «29) :كلملا «(111) :نوقفانملا 26 :فصلا «2

 .1(2) :رصنلا «(4) :ةنيبلا .(22) :رجفلا «(33 «8 «2)

 . ينوجادلا نع فلخب (1)



 را ةيبط قيرط نم ةيآوقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس
 :هنايب كيلإو تعقو ثيح 4 َءآش » ”ماشه نع فلخب رماع نبا لامأو -

 «107 «41 :35) :ماعنألا .(48) :ةدئاملا .(90) :ءاسنلا «.(255 «ءنيعضوم 253 «70 .20) :ةرقبلا»

 :دوه :.(99 249 ,.16) :سنوي «(28) :ةبوتلا .(188) :فارعألا 6 59 83672

 239 «نيعضوم 29) :فهكلا .(93 .«35 .9) :لحنلا .(99) :فسوي «.(118 «108 «107 «33)

 ,(24) :بازحألا .(227) :صصتقلا «(87) :لمنلا «(57 «45 «10) :ناقرفلا «.(24) :نونمؤملا «(9

 «((27) :حتفلا .(220) :فرخزلا «28) :ىروشلا «(14) :تلصف «(68) :رمزلا .102(2) :تافاصلا

 «(28) :ريوكتلا .(22 «12) :سبع «(39) :ًأبنلا .(29) :ناسنإلا «(55 «37) :رثدملا .(19) :لمزملا

 .((7) :ىلعألا .(8) :راطفتالا

 «10) :ةرقبلا» :يف كلذو اهوحنو 4 مُهَداَرَف » ”هنع فلخب رماع نبا لامأو - وو

 «(125 «نيعضوم 124 «47) :ةبوتلا «.(2) :لافنألا .(669) :فارعألا .(173) :نارمع لآ «,7

 .6(24) :نجحلا ,«(17):ملَو دمحم .(42) :رطاف «(22) :بازحألا «.(60) :ناقرفلا «(101) :دوه

 .هنع فلخب يقابلاو فالخ الب عضوم لوأ يف «مهَداَرَف» ناوكذ نبا لامأ : هيبنت 001

 ((111 «61):هط ((15) :ميهاربإ 4َباَّخظ ”هنع فلخب رماع نبا لامأو -

 .(10):سمشلا

 اعقو ثيح 4 َنيرفكلا« ريرفك » "هنع فلخب ناوكذ نبا لامأو -

 290 ,89 ,34 ,24 .19) ةرقبلا :ًاعضوم نيعستو دحاو يف كلذو ًارج وأ تناك ًابصن

 ءاسنلا .((147 «141 .131 6100 :32 .28) نارمع لآ .(286 ,«264 «250 .191 104 8

 «102((2 «68 «(6 7 25 4) ةدئاملا .(161 «.151 2.144 2.141 2.140 139 «102 «101 «37)

 «2) ةبوتلا «(18 «14 ,7) لافنألا .(101 493 .50 ,.37) فارعألا «.(130 «122 «89) ماعنألا

 . ينوجادلا نع فلخب ()

 ا
 .يروصلاو ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 «(107 .27) لحنلا :«(2) ميهاربإ «(35 «14) دعرلا .(42) دوه :.(86) سنوي (49 .37 6

 «(19) ءارعشلا «(5 2 ,.26) ناقرفلا .(44) جحلا «283) ميرم .(102 .100)فهكلا «(8) ءارسإلا

 :48 .8 .1) بازحألا ((45 «13) مورلا «(68 «54) توبكنعلا «(86) صصقلا «(43) لمنلا

 فاقحأللا «(74 450 «25) رفاغ «(7 1:59 ,32) رمزلا «(74) ص «(70) سي «(39) رطاف 4

 «(2) جراعملا «(5 0) ةقاحلا «228) كلملا «(5 «4)ةلداجملا «(13)حتفلا «(11010): مَع دمحم ((6)

 .(17) قراطلا «4(2) ناسنإلا «10(2) رثدملا .(26) حون

 :نارمع لآ» :هنايب كيلإو فالخ الب عقو ثيح 4ةَسَرْوَتلآا 9 ناوكذ نبا لامأ -

 «(110 «68 .66 «ءنيعضوم 46 «44 «43) :ةدئاملا .«نيعضوم 93 «65 .50 «48 «3)

 .(5) :ةعمجلا «(6) :فصلا «(29) :حتفلا «(111) :ةبوتلا «(157) :فارعألا

 «راّمحلآ9و:(259):ةرقبلا يف 4 َكِرامح 9 ”هنع فلخب ناوكذ نبا لامأ -

 .(5) :ةعمجلا يف

 «(35 33«2) :نارمع لآ يف كلذو ءاج ثيح 4 َنرَمع» ناوكذ نبا لامأو -

 .هنع فلخب (12) :ميرحتلا

 :رونلا يف 4ٌنهِهَركإ ظو «(109) :ةبوتلا يف «راَه ) ناوكذ نبا لامأو -

 ىفايرعلا «بارخملا »وب((78:85) :نمحرلا يف « ٍماَركإلاَو 03)

 .هنع فلخب هلك كلذو (21) :ص «(37) :نارمع لآ

 :نارمع لآ»:يف كلذو فالخ الب رورجملا ِباَرَحِملَآا» ناوكذ ننام رب

 .((11) :ميرم (39)



 را ةيلط قيراط نم كارا تارت وست ةلذتم
 ًافقو " (ناهجو) ا|مهحتفو ةزمحملاو ءارلا ةلامإب 4 اًءَر» رماع نبا أرق -

 ةلامإو ءارلا حتف وهو “رخآ هجو ناوكذ نبالو ؛كرحم لبق عقاولا يف ًالصوو

 .[18 «11 :مجنلا ,10 :هط ,28 ,24 :فسوي 220 :دوه 276 :ماعنألا] يف كلذو ةزمحلا

 ًافقو امأوءحتفلاب ًالصو نكاس اهدعب عقو اذإ 4 اَءَر 9 رماع نبا أرقو -

 وهو “رخآ هجو ناوكذ نبالو «”(ناهجو) |مهحتفو ةزمهملاو ءارلا ةلامإب اهأرقف

 286 «85 :لحنلا .78 77 :ماعنألا) يف كلذو ةزمحلا ةلامإو ءارلا حتف

 .(22:بازحألا «5 3:فهكلا

 4 هاَءَر 8و[3 1:صصقلا 10 :لمنلا14 اَهاَءَر هو [36 :ءايبنألا] 4 َكاَءَر ل ماشه أرقو -

 ةلامإب [55 :تافاصلا «8 :رطاف] 4 ةاَءَرَف ظو [7 :قلعلا 223 :ريوكتلا «13 :مجنلا 40 :لمنلا]

 :"هجوأ ةثالثب ناوكذ نبا مهأرقو «(ناهجو) |هحتفو ةزمهلاو ءارلا
 .طقف ةزمهلا ةلامإب -3 ءامهحتفب -2 «ةزمهلاو ءارلا ةلامإب - 1

 .مهحتفب يناولحلا و امهتلامإب ينوجادلا اهأرق (1)
 حتفب يروصلا نع جهبما بحاص درفناو «ثلاثلا هجولاب يروصلا نع يلمرلا نع ديز درفنا (2)
 هر وعاولا
 .مههحتفب يناولح ا و امهتلامإب ينوجادلا اهأرق (3)
 حتفب يروصلا نع جهبملا بحاص درفناو «ثلاثلا هجولاب يروصلا نع يلمرلا نع ديز درفنا ()
 مدا ورق
 ءامههحتفو ةزمهلاو ءارلا ةلامإب ناوكذ نبا نع يروصلاو شفخألاو ماشه نع ينوجادلا اهأرق (5)
 .طقف ةزمه لا ةلامإ وهو رخآ هجو يروصللو



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 ةحوتفم امهال وأ نيءار نيب ةعقاولا فلألا ”هنع فلخب ناوكذ نبا لامأو -

 :يف يهو ةرورجم ةيناثلاو

 .(18 :نيففطملا, 198 «193:نارمع لآ) «راربألا» -

 .(39:رفاغ) «راّرَقل ا -

 .(21:تالسرملا «50 «13:نونمؤملا«26:ميهاربإ) «راَرَق » -

 .(62:ص) (ٍراَرْشأْلاِ) -

 ناكو ًءاي فحصملا يف تمسر فلأ لك ”هنع فلخب ناوكذ نبا لامأو -

 :يف يهو ءار اهلبق

 :ةدئاملا 140 «135 120 ءاعع 71 :62:ةرقبلا) «؟ لك ر صنت عَرصّتلا)

 .(17 :جحلا «30 :ةبوتلا ه6 014

 269 :دوه «64 :سنوي 10 :لافنألا «126 :نارمع لآ «97 :ةرقبلا) «كمَرْشُبَو »

 «12 :فاقحألا «17 :رمزلا «3 1 :توبكنعلا «2 :لمنلا «22 :ناقرفلا «102 89 :لحنلا 4

 .(13:ديدحلا

 مر اج ص

 .(21 :فسوي «111 :ةبوتلا «102 :ةرقبلا) #لئرتشا »

 :91 ءًاعيمج 27 :دوه :.66 «60 :فارعألا .94 :ماعنألا 4144 55 :ةرقبلا) 4 ىَرَت »

 .(7:جراعملا .6 2 :ص .21 :ناقرفلا «78 «36 ,.30:فسوي

 .40:رونلا «127 «105 .94 :ةبوتلا «27:فارعألا .165 :ةرقبلا) 4 ىَّري »

 214 :قلعلا 6 :تاعزانلا .(ىرير0 35 «12:مجنلا 6 امون «218:ءارعشلا



 را ةيلط قيرط نم ةيآقلا تاءاوقلا سيت ةلسلس
 .(29:حتفلا ««ىرُث) 25 :فاقحألا :45:ىروشلا «198 ءًاعم 143 :فارعألا) 4 ىَرَتاٍ

 «164 219 :ماعنألا «102 :ءاسنلا «.153 «13 :نارمع لآ :282:ةرقبلا ) «كمَرَخُل >

 «42 «7 :رمزلا «18 :رطاف «55 437 ,«22 «18 :هط «69 «15 :ءارسإلا «39 «38:فارعألا

 .(6 :قالطلا «13 :فصلا «47 «38 20 13 :مجنلا .9 :تارجحلا «21 :حتفلا 8

 «37:فارعألا «144 ,93 ,21 :ماعنألا .48 :ءاسنلا .94 :نارمع لآ) «كىّرتفا )

 238 :نونمؤملا «5:ءايبنألا .61 :هط «15 :فهكلا «35 «18 «13:دوه «38 «17:سنوي

 .(7 :فصلا ,8:فاقحألا «24 :ىروشلا «3 :ةدجسلا «.68 :توبكنعلا «4:ناقرفلا

 .(8 :أابم) «ككرتفأ)

 .(54 :دوه) 4َكنَرَكَعأِل

 .(ًاعم 2 :جحلا 3 :ءاسنلا) «دىّركس )

 .(85 :ةرقبلا) «كمَرََسأ)

 .(1 :ءارسإلا 20 67 : لامار «ةفرشأ 0

 (49 :ميهاربإ ,50 :لافنألا« 306 227:ماعنألاء83. 80. 62. 52:ةدئاملا) « ىَرَتَف »

 :مورلا 8 :لمنلا 3 :رونلا «5 2 :جحلا «107 :هط .49 .47 7 :فهكلا 4 :لحنلا

 «(75 .60 «58 1 :رمزلا «102 :تافاصلا «2 :رطاف 51 31 :انف «12 :ةدجسلا 8

 .(8.020: ةقادا عم 3 كلك 12 :ديزجلا 238 :ةفاللا 44 23 قووشلا 438 :قلتمق

 284 :ءايبنألا «120 «114 :دوه.2 :فارعألا«90. 69. 68:ماعنألا) « ئّرحذلا»

 :لط دمحم 3 :ناخدلا 4 :رفاغ 21 :رمزلا 6 2.43 :صء51 :توبكنعلا«209 :ءارعشلا

 .(3 :رجفلا 9 :ىلعألا 4 : سبع “3 :تاعزانل 31 :رثدملا«5 5 :تايراذلا 7 26 8



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 «117 2102 «100 :دوه «101 98 :97 «96 :فارعألا 63 1 2 :ماعنأل) «كمَرقلا

 .(14 27 :رشحلا«27:فاقحألا«7:ىروشلا «18 :أبس ًاعم 59 :صصقلا «59 :فهكلا «109 :فسوي

 284 ,29:دوه .48 ,.43:لافنألا ,74:ماعنألا «105 :ءاسنلا «152 :نارمع لآ) « ككَرأ د

 .(20:تاعزانلا «,23 :فاقحألا «29 :رفاغ «102:تافاصلا «20:لمنلا «46:هط«43 ءًاعم36:فسوي

 10111 كشري 37 سارب) «ةئرتفي»

 .(19 :فسوي)؟كمرشْبي»

 .(59 :لحنلا) «كمراوتي»

 .(6 :هط) «(ئّرْتلا»

 .(12 :ىلعألا ,34 20 :تاعزانلا «18 :مجنلا «6 :ناخدلا23:هط) « ىَربكلا

 .(118 :هط) «لىَرْعَت »

 1 رول

 .(43 :أبس 36 :صصقلا) « ىَرَتَفُم »

 .(38 :ىروشلا) «دمَّروُش »

 .(9 :مجنلا) «دمّرعشلا»

 .(55 :مجنلا) «ثمَراَمَتَت »

 .(2 :ليللا 8 :ىلعأل)» «كمَرْسيلل >

 :(10لبلا) «كيرشتللا»

 «18 «17 :راطفنالا «14 :تالسرملا «27 :رثدملا «3 :ةقاحلا«16:سنوي)» « َكسِرْدّأ )

 .(5 :ةزمهلا «10 «3 :ةعراقلا «2 :ردقلا «12 :دلبلا «2 :قراطلا «19 «8 :نيففطملا



 را ةيط قيرط نم ةيآرقلا تااقلا سيق ةلسلس
 :يف كلذو فلأ اهلبق ةروسكم ةفرطتم ءار لك "هنع فلخب ناوكذ نبا لامأو -

 31] «30 :رونلا «108 :لحنلا «13 :نارمع لآ «20 «7 :ةرقبلا)» « ٌمِهِرصَبأ ٍِظ

 .(51 :ملقلا «2 :رشحلا «45 :ص «44 43 .[(ًنهراصبأ)

 :نارمع لآ 2756« 257 221217 «201 175 «167 «126 6 39:ةرقبلا) « ران »

 0020 :ماعنألا «37 «29 :ةلكاملا «145 :ءاسنلا «191 «185 «116 103 «16 0

 «27 :سنوي «109 435 417 :ةبوتلا «14 :لافنألا 50 «47 :44 ءاعم 38 «36 «12:فارعألا

 90 8 :لمنلا 9 :جحلا 0 :هط «7 :رجحلا 0 :ميهاربإ 7 53 :دعرلا 6 :دوه

 6.59 7 :ص 4 2 :ًانيم (66 :بازحألا 0 :ةدجسلا 4 :توبكنعلا < 1 09 :صصقلا

 :40 19 :تلصف «72 :49 ءاعم 47 .43 .41 «6 :رفاغ «19 «16 8 :رمزلا «76 «64 1

 «15 :نمحرلا «48 :رمقلا «13 :روطلا «13 :تايراذلا «15 :ِهِلَو دمحم .34 .20 :فاقحألا

 .(6 :ةنيبلا «5 :جوربلا «3 1 :رثدملا 410 :نباغتلا «20 «17 «3 :رشحلا «17 :ةلداجملا 5

 60 3 :ماعنألا «190 72 .27 :نارمع لآ «274 .164 :ةرقبلا) « راكهتلاو ٍِظ

 61 :جحلا 2 :ءايبنألا «130 :هط «12:ءارسإلا «10 :دعرلا 4 58 245 26 :سنوي

 «38 :تلصف «5 :رمزلا «40 :سي «13:رطاف «33 :أبس «29 :نامقل «23 :مورلا 080 :نونمؤملا

 .(2 :ليللا «3 :سمشلا «7 :لمزملا «6 :ديدحلا «35 :فاقحألا 5 :ةيثاجلا

 247 :لافنألا«6 6 :ءاسنلا«195:نارمع لآ «246 «243 «85 4+8 :ةرقبلا» « كريد 12د

 .(9 28 :ةنحتمملا .8 «2 :رشحلا .40 :جحلا «5 :ءارسإلا .94 «67 :دوه

 .(5 :ةعمجلا ,259 :ةرقبلا) «رامح»

 .(72 :ةدئاملا 192 :نارمع لآ «270 :ةرقبلا) «راكصنأ )

 .(34 :نيففطمل 1 210 :ةنحتمملا«24:ق«29 :حتفلا«123:ةبوتلا«276:ةرقبلا) 4 رافك »



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 :(18 :كايزاذلا 17 :نارمع لآ) (ٍراَحْسَأْلاِب

 .(55 :رفاغ 1 :نارمع لآ) « ركب الآَو »

 .(25 :نارمع لآ) «راتيدب »

 .(75 :نارمع لآ) (ٍراطنقي )

 .(45 :ق :35 :رفاغ «15 :ميهاربإ 259 :دوه) «راّبج»

 .(27 :ديدحلا .23 «22 :فرخزلا «70 :تافاصلا .6 4 .6 :فهكلا 6 :ةدئاملا) «رقاء )

 .(52 :رفاغ «46 :ص .37 :صصقلا «42 ,25 «24 ,22 :دعرلا ؛«5 :ماعنألا) «راّدلآ )

 .(37 :توبكنعلا .8 1 :صصتقلا «3 1 :دعرلا «65 :دوه «25 :سنوي «9178 :فارعألا) « راد »

 . (2 5 :لو دمحم «46 :ءارسإلا «21 :ةدئاملا 7 :ءاسنلا) (راّبَدَأ »

 .(34 :ةبوتلا) (ٍراَبَحألا )

 .(40 :ةبوتلا) (راكغلا)

 ١ :ةبوتلا) ( ْمُكِراَبْحْأ 94(.

 .(109 :ةبوتلاا «راسه

 .(1170100 :ةبوتلا) «راصنألاَو »

 .©6 :دعرلا) «ٍراَدَقِمِب »

 .(33 :ىروشلا «19 :أبس 1 :نامقل 5 :ميهاربإ) 4ٍراّبَص »

 .(28 :ميهاربإ) 4 ٍراَوَبْلا»

 .(16 :رفاغ 48 :ميهاربإ) 4 ٍراكَقْلا )

 .(25 :لحنلا) (ٍراَرَوَأ د



 رتل يل قيرط نم ةيآرقلا تاءارقا ريسيت ةلسلم
 .(80 :لحنلا) «اًهراَيَوَأَو

 .(80 :لحنلا) «آُهراَعْشَأَو )

 .(37 :ءارعشلا) (ٍراَحَّس 9

 .(32 :نارقل) (ٍِراَتَحل

 .(7 :نيففطملا .28 :ص) «ِراَجْفلاَح»

 .(48 47 :ص) «ٍراَيْخّخَلا

 .(42 :رفاغ) «ر فعلا )

 .(14 :نمرلا) «راخَفلاك )

 .(14 :بازحألا :33 :نمحرلا) «راطقأ »

 (ثينأتلا ءات) طخلا موسرم ىلع فقولا

 (45 44 43 :42) :ميرمو (100 .4) :فسويب 4ع ان اع قولا ةنهرماف نبا أرق

 .ءاهلاب (102) :تافاصلاو (26) :صصقلاو

 ناوكذ نبالو «ةلص نودب ءاملا رسكب ًالصو رماع نبا اهأرق [90 :ماعنألا] ةِدَكّقأ )-

 .تكسلا ءاهب اهيلع فقولا دنع رماع نبا اهأرقو «ةلص عم ءاهلا رسك وهو رخآ هجو

 ةفاضإلا تاءاي

 مسالاو لعفلاب ةفاضإلا تاءاي لصتتو ملكتملا ىلع ةلادلا ةدئازلا ءايلا يهو

 مسالا عمو (19 :لمنلا) «َيَعِزْوُأ» لثم لحملا ةبوصنم لعفلا عم نوكتف فرحلاو

 « ُكاَحَأ نإ ) لثم لحملا ةبوصنم فرحلا عمو . «ىرُكذ» لثم لحملا ةرورجم

 .(6 :نورفاكلا) 4نيِد َّىلَو» لثم ةرورجم و (15 :ماعنألا)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 :دوه) (َنَّرَطَق » يف ًالثم لوقتف اهلحم ءاملا وأ فاكلا لالحإ وه اهتحص ةمالعو

 .هرطفو كرطف (1

 :ماسقأ ةثالث ىلع تءاج ءاي (876) ميركلا نآرقلا يف تعقو دقلو

 .ءاي (56 6) هتلمجو رثكألا وهو اهناكسإ ىلع ءارقلا قفتا: لوألا مسقلا
 .ءاي (98) يف نآرقلا يف تتأو اهحتف ىلع ءارقلا قفتا: يناثلا مسقلا

 نآرقلا يف عقو دقو ناكسإلاو حتفلا نيب هيف ءارقلا فلتخا: ثلاثلا مسقلا

 .ءاي (212)يف ميركلا

 :ةيتآلا تاملكلا ين ملكتملا ءاي حتفب رماع نبا أرق

 نع فلخب )92 :دوه» ُرَعَأ ِطَهَرَأ لإ و «(88 :دوه) 4 لإ جقيِفَوَت امو ١
 :فسوي) 4 ْعجْنَأ َىَلَعَل )و «(38 :فسوي) «ميِهَرَبِإ َيِوآَباَ لو «((ماشه

 «10 :هط) « كا َىَلَعَل و .((86 :فسوي) « 8 ينزحو »و «6

 « ْملَّطَأ َىَلَعَل )و .(100 :نونمؤملا) 4 ُلَمَعَأ َىَلَعك )و «((229 :صصقلا

 (41 :رفاغ)4 ْمُكوُعدَأ َيِل ام ١ 6 :رفاغ) ْحُلَبَأ َيَلَعَل لو «8 :صصقلا)

 « لإ َىِآَعُد لوء(21:ةلداجملا) « كر َيِلسُرَو »و (”ناوكذ نبا نع فلخب)
 :توبكنعلا) (ةَعساَو ىِضَرَأ )و (124 :ةرقبلا) 4 َنيِمِللَقلآ ىدّهَعؤو (6:حون»)

 .(153 :ماعنألا) 4 اًميِقَسُم ىطارص طو (6



 تلا ةبط قيرط نم ةيئآرقلا تاءارقا ريسيت ةلسلس
 « نب ّىعم »و (146 :فارعألا) 4 َنيِذّلَآ تاء » :يف ءايلا نكسأو -

 ,67:فهكلا) «ةثالث» 4 اًربَص َىعُم هو (83 :ةبوتلا) 4 او 0 دع ىعُم و (105 :فارعألا)

 يول د ولو 815 رمل د4 كلر لو ف ساما رهين قرر كود

 (28:ةدئامل) « كيلا ّىِدَي »و (34 :صصقلا) 4 اًءَدِر ّىعم لو (118:ءارعشلا)

 (69 :ص «22 :ميهاربإ) 4 َّىل َناَك اَمَو 2و(31:ميهاربإ) 4 َنيِذَّلآ ىداَبعَل هو

 نع فلخب) (20 :لمنلا) « ىَرَأ آل َىلاَم ل)و (18 :هط) 4 اتهيف َىَلَو هو

 .2(1"”ماشه نع فلخب 3 :ص) (ةَجَعَت ىلو ظ] و «[(ماشه

 .ًافقوو ًالصو لادلا دعب ةنكاس ءايب (68:فرخزلا) «ٌفَوَح ال داعي 9 أرقو -

 .(22 :سي) 4 آل َىِلاَم :١ يف ”هنع فلخب ءايلا ماشه نكسأو -

 :(26) :جحلاو «(125) :ةرقبلاب 4 َىتّيَب ١ يف ناوكذ نبا ءايلا نكسأو -

 .(6) :نورفاكلا يف 4نيد ّىِلَو هو .(28) :حونو

 .هقيوفو لصفنملا رصق ىلع يناولحلل حتفلا نيعتيو (0)



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 دئاوزلا تاءاي

 قرفلاو ةيناثعلا فحاصملا مسر ىلع ةوالتلا يف ةدئازلا ةفرطتملا تاءايلا يهو

 :هجوأ ةعبرأ نم ةفاضإلا تاءاي نيبو اهنيب
 لاعفألاو .4ِراَوْجْخَأِ) . «عاّدلأ ١ ءامسألا يف نوكت دئاوزلا تاءاي نأ (1)

 يف نوكت اهنإف ةفاضإلا تاءاي فالخب .فورحلا يف نوكت الو 4ِتْأَي َمَْيو
 .مدقت امك فورحلاو لاعفألاو ءامسألا

 .اهيف ةتباث اهنإف ةفاضإلا تاءاي فالخب فحاصملا نم ةفوذحم دئاوزلا نأ (2)

 فالخب تابثإلاو فذحلا يف ءارقلا نيب دئاوزلا تاءاي يف فالخلا نأ (3)

 .ناكسإلاو حتفلا نيب اهيف مهنيب فالخلا نإف ةفاضإلا تاءاي

 .ةدئازو ةيلصأ نوكت دئاوزلا تاءايلا نأ (4)

 .4 ٍداَئْمْلَأ ) « 4عاّدلأ > :ةيلصألا لاثمف

 .4(رّذُنَو» « (ِديِعو» :ةدئازلا لاثمو

 .ةدئاز الإ نوكت ال اهنإف ةفاضإلا تاءاي فالخب

 .نيلاحلا يف ءايلا فذحب (36 :لمنلا) 4 ُهَللا نْسَتاَء » رماع نبا أرق

 ."هنع فلخب نيلاحلا يف ءايلا تابثإب 5 :فارعألا) ( نوّديِك طماشه أرقو

 .ًافقو اهفذحو ًالصو اهتابثإ وهو رخآ هجو ينوجادللو «نيلاحلا يف ءايلا ماشه تبثأ (1)

 راشأ طلذ ىلإو ءنوققحملا ركذ [ى هقيرط نع جورخ وهف ماشه نع يبطاشلا هاكح يذلا فلخلا امأ

 الصوم نوجاد داز ماشه ءايب اقلطم نوديكو 111 :ميركلا حتف نتم يف يلوتملا ةمالعلا





 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم نآرقلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم نآرقلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 نتصل خلع

 « قبلا كوش »

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 :"”هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا قيقحت - 1

 «لاخدإلا مدع عم ةيناثلا ةزمه لا قيقحت -2

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست -3

 ©هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهأرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(1)

 .يروصلا نع فلخب (2)



 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب ()
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)

لا ةيلع قيرط نم ةنارقلا كاوارقلا يسع ةلملس
 قت

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 فاكلا حتفو ءايلا مضب رماع نبا اهأرق

 لاذلا ديدشتو

 مضلا فاقلاةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 مضلا فاقلاةرسك مايشإب ماشه اهأرق

 «ةهنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ©هاشه نع

 ههنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ههنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق



دلا رماع نبا ةءارق
 يف . ه

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)
 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 ًافقو ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 هانع فلي

 ناكم ةمومضم ءاتب رماع نبا اهأرق

 ءافلا حتفو ن ونلا

 مضلا فاقلاةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 ههنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 واولا ناكم ةزمهم رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 22هنع فلخب



 رشا ةيط قرط وف ةئارقلا ثنارارقلا نوت ةلماش

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 ءاظلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ناكسإو ءاتلا حتفب رماع نبا اهأرق

 فلألا فذحو ءافلا

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق
 "هاشه نع

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ههنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 مضلا فاقلاةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق مُكَءآَجْدَقَلَو

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 فليب لمان رداع قرا اهأرت
 ”ماشه نع

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ههزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةروسكم ةزمه ةدايزب رماع نبا اهأرق

 اصتملا دملا عم اهدعب ءايو فلألا دعب

 ههنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”*ماشه نع

 نونلا فيفختب (ًركلو) رماع نباأرق

 ةملك عفرو لصولل اهرسكو

 (نيطايشلا)

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق



تلا ةيبط قيرط نم ةنارقلا تناءارقلا رسبت ةلسلس -
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 ا ت7

 نا ل اصل ا

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ىلوألا نونلا مضب رماع نبا اهأرق

لخب نيسلا رسكو
 ”'ماشه نع ف

 صفح لثم هل يناثلا هجولاو

 داضلا يف لادلا مغدإب رماع نبا اهأرق

 ههزع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق
 هله تلك

 ىلوألا واولا فذحب رماع نبا اهأرق

 ةيناثلا نونلا بصنب رماع نبا اهأرق

 ةيدع قلذتنةلاخالا: ةاؤكذ: وأ اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 *ماشه نع

 .يروصلا نع فلخب (1)
 .صفح لثم ماشه نع ينوجادلا أرق (2)

 .يروصلا نع فلخب (0)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 .ينوجادلا نع فلخب (6)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 اهدعب فلأو ءاهلا حتفب رماع نبا اهأرق

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا هجولاو

 ءاي حتفب رماع نبا اهأرق

 ًالصو ةفاضإلا

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءاخلا حتفب رماع نبا اهأرق

 اهدعب فلأو ءاهلا حتفب رماع نبا امهأرق

 ناوكذ نبا نع فلخب ءايلا ناكم

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا هجولاو

 ةفاضإلا ءاي ناكسإب ناوكذ نبا اهأرق

 اهدعب فلأو ءاهلا حتفب رماع نبا اهأرق

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا هجولاو

 ميملا ناكسإبرماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق



 لا ةيط قرط ف ةقارقلا كنارارقلا نو ةلماش
 | جبب6ِ|؟©7©؟7|6 ب؟ 7 تآتآ؟6؟6؟ك]آ]آكآ]آ] ]إب :ل-للاللا> >3 111111111111خ>ت>>> تام

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 اهدعب فلأو ءاهلا حتفب رماع نبا امهأرق

 ناوكذ نبا نع فلخب ءايلا ناكم

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا هجولاو

 نيب ةحوتفم ةزمه ةدايزب رماع نبا اهأرق

 ةيناثلا واولا ناكسإو نيواولا

 داصلا فيفختو

 اهدعب فلأو ءاهلا حتفب رماع نبا مهأرق

 ناوكذ نبا نع فلخب ءايلا ناكم

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا هجولاو

 ”هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 :©هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

 «لاخدإلا مدع عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت -2

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست -3

 «”هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهآرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(2)

 .يروصلا نع فلخب (3)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 لاديإو ماللا حتفب رماع نبا اهأرق

 ًافلأ ءايلا

 ههنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 عم «ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

ودع تلك انفو ناوكذ نبال ةلامإلا
 ه

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 مضلا فاقلاةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 ًالصو نونلا مضب رماع نبا اهأرق



ريفدلا يل قيراط مالنا راللا اتناول رقلا نيغبق ةلمتلس _
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 نا ل صل

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 «ةهنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءارلا عفرب رماع نبا اهأرق

 نونلا فيفختب رماع نبا اهأرق

 ءارلا عفرو ًالصو اهرسكو

 يف نيونتلا فذحب ناوكذ نبا اهأرق

 (ماعط) نم ميملا رجو (ةيدف)

 نيبسلا ون عيملا جتني نفاع نيا اغأرث

 نم نونلا حتفو اهدعب فلآ ةدايزو

 عمجا ىلع نيونت ريغ

 ءابلا رسكب رماع نبا امهأرق

 نونلا فيفختب رماع نبا اهأرق

 ءارلا عفرو ًالصو اهرسكو

 ههزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ههنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 مضلا فاقلاةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخي (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)
 .ينوجادلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”ءاشه نع

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "ءاشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 "”ءاشه نع

 ”هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 "ءاشه نع

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاظلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 واولا ناكم ةزمهم رماع نبا اهأرق



 رشا ةيط قرط وف ةئارقلا ثنارارقلا نوت ةلماش
 1 7يربببت7ت779797ال 27277777 ا_79279072_977سس2717_7779ببا_ت79777ب7ب7ب_بب77710707 ل خخخ

 (ةرقبلا ةروس)نايب صفح

 ةلقلقلا عم لادلا ناكسإب ماشه امهأرق | (ًاعم) دْمُرَدَق ورم

 ”هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق مهركيد

 فلألا فذحب رماع نبا اهأرق

 نيعلا ديدشتو

 نيسلاو .داصلاب ناوكذ نبا اهأرق
 «ناهجو»

 ههنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق

 ”ماشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 *ماشه نع

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ناوكذ نباو ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .ينوجادلا نع فلخب (5)

 .ينوجادلا نع فلخب (6)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .يروصلاو ماشه نع فلتخاو .راهظإلاب ناوكذ نبا نع شفخألا اهأرق (4)

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ههنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهدعب فلأو ءاحلا حتفب رماع نبا مهأرق

 داوكذب با نع فلكي ءابلا ناكم
 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا هجولاو

 «*هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهدعب فلأو ءاهلا حتفب رماع نبا اهأرق

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا هجولاو

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 هنع ل 3 :



 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)

 .يروصلا نع فلخب (7)

لا ةيبط قيرط نماةثارقلا تناوارقلا وشف ةلسلس
 .ريقن

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 فلأآلا فذحبب رماع نبا اهأرق

 نيعلا ديدشتو

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ههزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نونلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ؟ةءانشع نع

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 داصلا ديدشتبرماع نبا اهأرق

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق



 ةشمدلا رماع نبا ةءارق

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 عفرلاب رماع نبا امهأرق

 «”هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :ًاصفح اقفازمإ) ل وك رللو

 20 »< 65و هميوب

 9 ىارعلا الوش

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «*هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ”هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)



 سلا ةيط قرط نم ةئارقلا كنارارقلا بج ةلسلس
7 ت77 ---- تت

نا ل ال ان ا ا ا 
 

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 لاخدإ نودب قيقحتلاب رماع نبا أرق

شهلو «صفح لثم
”نارخآ ناهجو ما

© 

صفل افلأ لاخدإ امهو
 نيب ١ 

 ايهستلاوأ قيقحتلا عم نيتزمهلا

 ©هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «*هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”*ماشه نع

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

م ةيناثلا ةزمهللا قيقحت -2
 «لاخدإلا مدع ع

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست - 3

 هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .همدعو لاخدإلا يف يناولحلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهأرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(5)

 .يروصلا نع فلخب (6)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ءايلا فيفختب رماع نبا امهأرق

 ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 2”هنع فلخب

 هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 نيعلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا مضو

 ءافلا فيفختب رماع نبا اهأرق

 ةعوفرم ةزمه ةدايزب رماع نبا امهأرق

 لصتملا دملا عم فلألا دعب

 هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 ىلوألا يف

 ةعوفرم ةزمه ةدايزب رماع نبا اهأرق

 لصتملا دملا عم فلألا دعب

 ةزمهلا رسكبر ماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق



0 
قارقلا كنارارقلا نيف ةلسلس

 هلا ةيط قرط نم ة
 ١-7777
 نت ا سل الا ا ا ا ا 7

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 نونلا بصنبرماع نبا اهأرق

 وو تاور

 م ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق | هملعيو
- 

 ةسرَوتلاَو ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق ٌةسَرَوُكلَاَو

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءابلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 ىلوألا ءايلا

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «*هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (نارمع لآ ةروس)نايب

جوأ ةثالثب ماشه امهأرق
 :ه

 «ةلص نودب ءاحلا رسكب - 1

 ةلصلا عم ءاحلا رسكب -2

 «ءالا نوكسب -3 .(صفح لثم)

 لثم) ةلصلا عم ءاحلا رسكب تأ

 ةلص نودب ءاملا رسكب -2 «(صفح

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فاد ةلاثإلا يباع نرااغأزل
 ”ماشه نع

 :©هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

 «لاخدإلا مدع عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت -2

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست -3

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 .ناكسإلاو رصقلاو ةلصلاب ماشه نع ينوجادلا امهأرقوءرصقلاو ةلصلاب ماشه نع يناولحلا امهأرق (1)

 .رصقلاو ةلصلاب ناوكذ نبا نع يروصلا امهأرقو «ةلصلاب ناوكذ نبا نع شفخألا امهأرق (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهأرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(5)



 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .ينوجادلا نع فلخب (5)

ط قرط نم ةقارقلا كنارارقلا نيف ةلسلس
 هلا ةي

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”هاشه نع

 ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ©هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (اعم) باو دري

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ميجلا رسكوءاتلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 نونلا حتفب رماع نبا اهأرق

 يازلا ديدشتو

 واولا حتفب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 تفلالا هن افتب إي نماق عنز اهأرت

 نيعلا ديدشتو

 ©هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ىلوألا واولا فذحب رماع نبا اهأرق

 «*هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاثلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا امهأرق



 سلا ةيط قرط نم ةئارقلا كنارارقلا بج ةلسلس
 ض2 هلك كك آب ببي تظل 111>1111خ>>ت>> >> للام

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 :«هجوأ ةثالثب ماشه امهأرق

 ءةلص نودب ءاهلا رسكب - 1

 ةلصلا عم ءاهلا رسكب -2

 «ءاملا نوكسب -3 .(صفح لثم)

 :©نيهجوب ناوكذ نبا امهأرقو

 لثم» ةلصلا عم ءاحلا رسكب - 1

 ةلص نودب ءاحلا رسكب - 2 .«صفح

 «”هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيعلا مضب رماع نبا اهأرق

 داصلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 «“هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .ناكسإلاو رصقلاو ةلصلاب ماشه نع ينوجادلا امهأرقوءرصقلاو ةلصلاب ماشه نع ناولحلا امهأرق (1)

 .رصقلاو ةلصلاب ناوكذ نبا نع يروصلا امهأرقو «ةلصلاب ناوكذ نبا نع شفخألا امهأرق (2)
 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ءابلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 نيغلا حتفو ءايلا مضب رماع نبا اهأرق

 مضلا فاقلاةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 هنع فلخب ءاتلا ديدشتب ماشه اهأرق

 فلخب ءاتلا ناكم ءايلاب ماشه اهأرق

 صفح لثم يناثلا هجولاو «هنع

 صفح لثم ناوكذ نباو

 ءاتلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 "هنع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 نيسلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ماشه نع

 :قوجادلا نع: فلي (2)



لا يلع قيرط وف ةنارقلا كاوارقلا يسع ةلمتس 5
 ريقت

 ُجم تلا
0977 

 الل 2 ا ا ا ا
 قل ا ا

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 رجلا ءاب ةدايزب رماع نبا اهأرق

لخب رج اا ءاب ةدايزب ماشه اهأرق
 ف

 صفحك يناثلا هجولاو هنع

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)

 .يروصلا نع فلخب (7)



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ءاتلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم او

 كلا
 »“ يملأ لوس

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 نيسلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ىتلا فلألا فذحب رماع نبا اهأرق

 ءايلا مضب رماع نبا اهأرق

 فلو داصلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا امهأرق

 ءابلا رسكب رماع نبا اهأرق



 لا ةيط قرط ف هذ ارقلا اكنارارقلا نيف ةلسلس

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 نيسلا يف لادلا ماغدإب ماشه امهأرق

 ءاحلاو ةزمحلا حتفب رماع نبا اهأرق

 عفرلاب رماع نبا اهأرق

 نيعلا دعب يفلأ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلألا فذحب رماع نبا اهأرق

 نيعلا ديدشتو

 ءاتلا حتفب رماع نبا اهأرق

 نيسلا ديدشتو

 ©هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ”هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 وعر

 كو ءاج

 .يروصلا نع فلخب (0)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 (2هنع فلخب

 نيونتلا نون مضب رماع نبا اهأرق

 هجولاو ناوكذ نبا نع فلخب ًالصو

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا

 ميجلا يف ءاتلا ماغدإب ماشه اهأرق

 نونلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 مضلا فاقلا

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق
 ”ماشه نع

صو نونلا مضب رماع نبا اهأرق
 ًال

لا واولا مضب رماع نبا اهأرق
 ًالصو ىلوأ

 ههزع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 كوءاج

 اوُلْمَقآْنَأ

 ه ريو > -و |

 اوجرخاو

 و

 مكرليد



 رشا ةيط قرط ف ةقارقلا اكنارارقلا نيف ةلسلس

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 ًالصو ماللا بصنب رماع نبا اهأرق

 ًافقو تلألابو

 ءاتلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق

 ءافلا يف ءابلا ماغدإب ماشه اهأرق

 هنع فلخب

 مضلا فاقلاةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”ماشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 داصلا يف ءاتلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ىتلا فلألا فذحبرماع نبا اهأرق

 ميملا لبق
 .ينوجادلا نع فلخب (1)



لا رماع نبا ةءارق
 يف د هد

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب ()

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 ءارلا بصنب رماع نبا اهأرق

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ههنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ههزع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 :©هجوأ ةثالثب ماشه امهأرق

 ءةلص نودب ءاحلا رسكب -1

 ةلصلا عم ءاهلا رسكب -2

 «ءاملا نوكسب -3.(صفح لثم)

©نيهجوب ناوكذ نبا امهأرقو
: 

 لثم) ةلصلا عم ءاهلا رسكب - 1

 ةلص نودب ءاهلا رسكب -2 «(صفح

 داضلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ناو

0 

 فلَصُنَو / ام مّلَوُت

 ةلَصْنَو / امَةّلَون

 0 اتق

 00 سنو / ام

000 

 د «» و
 ٠

- 
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 .ناكسإلاورصقلاو ةلصلاب ماشه نع ينوجادلااهأرقوءرصقلاو ةلصلاب ماشه نع ناولحااهأرق (5)
 .رصقلاو ةلصلاب ناوكذ نبا نع يروصلا اهأرقو «ةلصلاب ناوكذ نبا نع شفخألا اهأرق (6)



 .يروصلا نع فلخب ()

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

لا يلع قيرط نم ةقارقلا كاوارقلا يسع ةلمتاس
 ريقت

 (ءابسلا ووش )ناني

 ناوكذ نبا نع فلخب ءايلا ناكم

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا هجولاو

 داصلا ديدشتو ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ماللا حتفو اهدعب فلآ ةدايزو ةحوتفم

 لوألا فرحلا مضب رماع نبا امهأرق

 يازلا رسكو

 داضلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نونلا مضب رماع نبا اهأرق

 يازلا رسكو

 «هزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق
 2هنع فلخب



دلا رماع نبا ةءارق
 يف د ه

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .ماغدإلاو راهظإلا نيب ينوجادلا نع فلتخاو «ماغدإلاب يناولحلا اهأرق (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)

 (ءابسلاةزوش) نابي

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءارلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ههنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 هينع فلخي ةلامإلاب تاوكذ نا اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 نيسلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

532*353 
 *ماشه نع

ا ف ماللا ماغدإب ماشه اهأرق
 ءاطل

 «©هنع فلخب

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق



لا يلع قيرط نم ةقارقلا كاوارقلا يسع ةلمتاس 8
 ريقت

ووبللتلتلا و
777سر7ررببب

 ل ا الل ا ا ا 0 
 ل

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 اهدعب فلأو ءاملا حتفب رماع نبا اهأرق

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا هجولاو

 داضلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 ,قوحالا نويل 0)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .يروصلا نع فلخب (2)
 .ينوجادلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 تدلل كى

 »د ةكياعإل الوش »

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 ىلوألا نونلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

صو نونلا مضب رماع نبا اهأرق
 ًال

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ىلوألا نونلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 داضلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه امهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق

 ”ماشه نع

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق



 لا ةيط قرط ف ةقارقلا كنارارقلا بف ةلساس اهننذل
 7يربببت7ا777907777077لا77سسا77تا7ب7ٍ777_ا97__9290702777_979ا_7___؟ا_ت797797ب__بب9161/07 ببي 7 7خو

 اك

 (ةدئاملا ةروس)نايب صفح

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق | ْمُكَءآَجَدَق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 وو يع

 ”ماشه نع

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق مُكَءاَجَدَقَف

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق رورو د رجل

 ”ماشه نع ش مكب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 «“هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 عم ءايلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 لصفنملا دملا

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق |ّمُهَتءآَجَدَقْلَو

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب ()

 .ينوجادلا نع فلخب (5)

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 «©ءاشه نع

 ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 عفرلاب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 فلخبب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 *”ماشه نع
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 ١-7777 هلا ةيط قرط ف ةقارقلا كنارارقلا بف ةلسلس كك
نا ا سل الا تا 1 ا ا 0

 

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 لشي ةلامإلابرمإع نبا اهأزف
 ”ماشه نع

صو نونلا مضب رماع نبا اهأرق
 ًال

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 (©هنع فلخب

 ىلوألا واولا فذحب رماع نبا اهأرق

 ىلوألا نيتففحم نيلادب رماع نبا اهأرق

 ةلقلقلا عم ةموزجم ةيناثلاو ةروسكم

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 واولا ناكم ةزمهب رماع نبا امهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 ف ماللا ماغدإب ماشه اهأرق
 ءاتلا

 (2هنع فلخب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ماللا دعب فلآ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 ةلصلا عم ءاهلا رسك هيلعو ءاتلا رسكو

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق
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تلا ةيبط قيرط نم ةينارقلا تناوارقلا ويست ةلسلس تك
 .ريق

7-لا
نا ا سل الا تا 1 ا ا 0 777 7 

 

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 ترقي وانو ايردع نااار
 ”ماشه نع

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ماعداب رماع نياءاهارق داضلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «“هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 *ماشه نع

 دعب لأ ةدايزب ناوكذ نبا اهأرق

 فاقلا فيفخت و نيعلا

 *» ريحمسم ب 50 عا و نس رووا ل هد

 لثم ءاَرِجُف | ماللا رجو نيونتلا فذحبرماع نبا اهأرق لثُم ءازجف

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 .ينوجادلا نع فلخب (6)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 ميملا رجو نيونتلا فذحب رماع نبا اهأرق

 ىلوألا فلألا فذحب رماع نبا اهأرق

 نيسلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ”هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 مضلا فاقلاةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 ءاحلا رسكو ءاتلا مضب رماع نبا اهأرق

 اهب ءدبلا دنع ةزمهلا مضو ًالصو

 ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ©هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 داصلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق
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 هلا ةيط قرط ف ةقارقلا كنارارقلا بف ةلسلس 106
 | (بب67ِ؟7آؤ|ِإ7ِ7ِآ|تثكآكآكآكآك]ك]ك]ك]ك]ك] ]ببي 2تلىلىع >>> + >>> >ل-تلتلامه

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 :”هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

 «لاخدإلا مدع عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت -2

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهللا ليهست -3

 ًالصو نونلا مضب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهآرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(1)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .ينوجادلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)

 اسهم ١ كبر

 » ليجنالا وش 4

 (ماعنألا ة روس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ًالصو لادلا مضب رماع نبا اهأرق

 ههنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيب لاخدإلاب ماشه اهأرق

 همدعو نيتزمه لا

 ههنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 هده تلكم ةلانالاب ناؤكذ: عزا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق
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 (ماعنألا ةروس)نايب

 ةيدع فلخ ةلامإلاب ناوكذ: نبا اهأرق

 عفرلاب رماع نبا اهأرق

 ههزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "هاشه نع

 ةيناثلا ماللا فذحب رماع نبا اهأرق
 ةَرحْلارادَلَو

 7 الا رجول ازذلا نفور

 َكَءاَجدَقْلَو | ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق

 *”ماشه نع

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .ينوجادلا نع فلخب (5)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ءاتلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ناكسإو نيغلا مضب رماع نبا اهأرق

 فلألا لادبإو ةلقلقلا عم لادلا

 ةحرفقم اواو

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 داضلا يف

 عم فاقلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 ةففخملا ةروسككملا داضلابو ةلقلقلا

 داصلا ناكم

 «”هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق
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 رفا هيلع قوراع مالا اكرر ا زقلا يعيش هل دو ل
ببلججبلكجتكلل

 077 ببربر
 ا

 نك ا ا ال

ألا ةروس)نايب
 (ماعن

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ًءاي فلألا لادبإب رماع نبا اهأرق

 اهدعب ةحوتفم ءات ةدايزو ةنكاس

 نيونتلا نون مضب رماع نبا اهأرق

ولاو ناوكذ نبا نع فلخب ًالصو
 هج

 صفح لثم يناثلا

 نونلا ناكسإب ناوكذ نبا اهأرق

 ميجلا فيفخت و

 نونلا حتفب رماع نبا اهأرق

 نيسلا ديدشتو

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «اهنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .يروصلا نع فلخب ()

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)



 كات 7 يسال ضاع نبا ةةازق

 (ماعنألا ةروس)نايب

جوب رماع نبا اهأرق
 :”نيه

 ءارلا ةلامإ -2 .ةزمهلاو ءارلا حتف -1

 ثلاث هجو ناوكذ نبالو «ةزمهلاو

 ”ةزمه ا ةلامإو ءارلا حتف وهو

 ءارلا ةلامإب ًافقو رماع نبا اهأرق

 2”(ناهجو)|هحتفو ةزمه لاو

 حتف وهو رخآ هجو ناوكذ نبالو

 مهةرها ةلامإو ءازلا

 ءارلا ةلامإب ًافقو رماع نبا اهأرق

 ,©”(ناهجو)|(هحتفو ةزمه لاو

 حتف وهو رخآ هجو ناوكذ نبالو

 «©ةزمهلا ةلامإو ءارلا

 .امههحتفب يناولحلا و امهتلامإب ينوجادلا اهأرق (1)
 حتفب يروصلا نع جهبملا بحاص درفناو «ثلاثلا هجولاب يروصلا نع يلمرلا نع ديز درفنا ()

 .ةزمهلاو ءارلا

 .مههحتفب يناولحلا و امهتلامإب ينوجادلا اهأرق (3)
 حتفب يروصلا نع جهبملا بحاص درفناو «ثلاثلا هجولاب يروصلا نع يلمرلا نع ديز درفنا ()

 .ةزمهلاو ءارلا

 .مههحتفب يناولح ا و امهتلامإب ينوجادلا اهأرق (5)
 حتفب يروصلا نع جهبملا بحاص درفناو «ثلاثلا هجولاب يروصلا نع يلمرلا نع ديز درفنا (0)

 .ةزمهلاو ءارلا



لا ةييط قيرط نم ةثارقلا تاوارقلا وسو ةلسلس
 .ريقن

ألا ةروس)نايب
 (ماعن

 نونلا فيفختب رماع نبا اهأرق

 ًادم واولا دم عم ماشه نع فلخب

 صفح لثم يناثلا هجولاو ًايعيبط

 ةعوفرم ةزمه ةدايزب رماع نبا اهأرق

 لصتملا دملا عم فلألا دعب

 نص فلك ةلانالاةاوكذ قنا اعازق

 ةروسكم ءاهلا تابثإب رماع نبا اهأرق

 ةنكاس اهتابثإبو ًالصو ةلص ريغ نم

 ًالصو رخآ هجو ناوكذ نبالو ءًافقو

 ةلصلا عم ةروسكم اهتابثإ وهو

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 *”ماشه نع

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (0)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 0 لا

 ليلا َلَعَجَو

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 نرخ دنا نقف (3)

 (ماعنألا ةروس)نايب

 ”هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ©هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نونلا مضب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكسإب رماع نبا امهأرق

 ميجلا دعب فلأ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 مال رسكو ماللا عفرو نيعلا رسكو

 ةريخألا (ليللا)

 نيونتلا نون مضب رماع نبا اهأرق

 هجولاو ناوكذ نبا نع فلخب , الصو

 صفح لثم يناثلا

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع
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 سلا ةيط قرط ف ةئارقلا كنارارقلا بف ةلساس 118
 جشقث]آكآك|ك|ككك#ك#ككككككككككك كك  آ]آ ج ببببببببببببببيبيبببيبببببببلللاااااة>ةاااا ا ا>”>8#8#ل>لحه

 نيسلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا ناكسإو

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 فاقلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ءابلا حتفو

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ميملا دعب فلأ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 تل

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)



لا رماع نبا ةءارق
 يف د هد

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 (ماعنألا ةروس)نايب

 لوألا فرحلا مضب رماع نبا امهأرق

 يناثلا رسكو

 ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

 هع فلختةلامألاب كاؤوكذ نبا اهأزق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ماللا دعب فلآ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 ةلصلا عم ءاهملاو ءاتلا رسكو

 ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 قلل ةلاقإل اهيا نبا اقرت
 «©ءايثه نع

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ههنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق
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 سلا ةيط قرط ف ةئارقلا كارارقلا بج ةلسلس 116
 قل |؟|؟|آ6آ|آكآك#ك]ك]ك] ببي -:تدت-للسس>+>+++ >> تاه

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 يازلا مضب رماع نبا اهأرق

 ايلا سكو

 ماللا عفرب رماع نبا اهأرق

 لادلا بصنب رماع نبا اهأرق

 ةزمملا رجب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ءايلا ناكم ءاتلاب (نكي)رماع نبا أرق

 (ةتيم) عفرو «ماشه نع فلخب

 ءاتلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 داضلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق



 اهلك ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (ماعنألا ةروس)نايب

 فلخب نيعلا حتفب رماع نبا اهأرق

 نوكسلا هل يناثلا هجولاو "”ماشه نع

 ©هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ناكم ءاتلاب (نوكي)رماع نباأرق

 (ةتيم) عفرو .©ءايلا

 ًالصو نونلا مضب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق

 ”*ماشه نع

 لاذلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ةففحم نونلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفو

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 .حتفلاب يناولحلا اهأرق (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 نع رينتسملا نم و جهبملاو يربطلا صيخلت نم يناولحلل اهنأ ثيح ءايلا ةبيطلا ين ماشخل ركذُي ملو (3)
 .راطعلا
 .ينوجادلا نع فلخب (4)



 صفح

 (اًعم)ءاج

 2 ليك

 ميل ربا
2 

 سلا ةيط قرط ف ةئارقلا كارارقلا بج ةلسلس

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق

 ”ماشه نع

 اهدعب فلأو ءاهلا حتفب رماع نبا اهأرق

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا هجولاو

 «*هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(اضقش ًاقفاوم) لوضوملاو



لا رماع نبا ةءارق
 وقلت د

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 نع عك 2

 » نفاعالا و ف

 (فارعألا ةروس)نايب

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا لبق ءاي ةدايزب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 اءاشه نع

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "ءاشه نع

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءارلا مضوءاتلا حتفب ناوكذ نبا اهأرق

 نيسلا بصنب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق
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0 
 ف ةئارقلا كنارارقلا نيف ةلسلس

 سلا ةيط قرط
 77ررروسطللل حلا:

 نيل 0 داس الا ل1 ل ا 7

 (فارعألا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ©”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخبب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 *ماشه نع

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 هده فاديا ةلانآلاب ةناؤكك ءاداغأ

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 واولا فذحب رماع نبا اهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)

 .يروصلا نع فلخب (7)

 .يروصلا نع فلخب (8)



باب77 ت70 رس
 ا ب

 (فارعألا ةروس)نايب

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 يلع ةلامإلابرياع نبا اغار
 ”ماشه نع

 ءاتلا يف ءاثلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ©”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةحوتفم نونلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا بصنو

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيونتلا نون مضب رماع نبا اهأرق

 هجولاو ناوكذ نبا نع فلخب ًالصو

 صفح لكم يناثلا

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 نع يروصلا نع فلخب (2)
 .ناوكذ نبا

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)



 (فارعألا ةروس)نايب

 "”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ٌرَمَقلاَو سمْشلآَو
 ْموجّنلَأَو عفرلاب رماع نبا مهأرق

 مع م سدو
 هل -

 ب

 ءابلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب ماشه اهأرق

 22هنع ل 4 :

 ءايلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 :نوحاذلا نع فلخي (9)
 .يناولحلا نع فلخب (3)



 123 فاعلا ضاع نبأ ةةاوق

 (فارعألا ةروس)نايب

 لاذلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ©هاشه نع

 ههزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”هاشه نع

 ”هنع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ًادحاو ًالوق نيسلاب ماشه اهأرق

 :"نيهجوب ناوكذ نبا اهأرقو

 (صفح لثم)نيسلاب -2 داصلاب - 1

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 :ةاركذ نياو قوجادلا نع فلك (5)
 ةعبرأ ناوكذ نبال :ةيآلا هذه يف ةبيطلا قيرط نم تاياورلاو قرطلا ريرحت يف يروزمجلا لاق (6)
 نع ٍلمرلا نع بابقلاو ديز قيرط ةطصب يف داصلاو «مكداز ةلامإ عم طسوتلا لوألا :هجوأ

 ريسيتلاو ةيبطاشلا قيرط وهو ناوكذ نبا نع شفخألا نع شاقنلل وهو «ناوكذ نبا نع يروصلا
 ا اهنم هريغب أرقيالو



 (فارعألا ةروس)نايب

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”ماشه نع

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءابلا رسكب رماع نبا اهأرق

 (لاق) لبق واو ةدايزب رماع نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ماهفتسا ةزمه ةدايزب رماع نبا اهأرق
 نيتزمه لا نيب لصفلا فلآ لخدأ)و

 لاخدإ ريغ نم) و (هنع فلخب ماشه

 (ناوكذ نبال

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 .يروصلا نع فلخب (2)



لا رماع نبا ةءارق
 وقلت د

16 

97 

258 
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 طلح

 ٌمِهراَد

 تئّرْقلا

 ا

 تئىّرقلا

 تئّرثلا

 3 مُهَنَءاَجَدَقلَو

 ٌمُهَنَءآَج هو درج 508

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)
 .ينوجادلا نع فلخب (6)

 .يروصلا نع فلخب (7)

 (فارعألا ةروس)نايب

 رنه فلكي ةلامؤلا:قاركذ ونا اهأرف

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةينع تلكب ةلامالا اوك نا اهأرق

 ءاتلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 واولا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 ههنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 *ماشه نع

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق
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 1 333ه رنا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس الع

 (فارعألا ةروس)نايب

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ةفاضإلا ءاي ناكسإب رماع نبا اهأرق

 دعب ةنكاس ةزمه ةدايزب رماع نبا اهأرق

 :2”ناهجو ءاحلا ف ماشهلو «ميجلا

 .ةلصلا عم ءاملا مض -1

 «ةلص نودب ءاحلا مض -_--2

 ةلص نودب ءاهلا رسك ناوكذ نبالو

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ماهفتسا ةزمه ةدايزب رماع نبا اهأرق
 نيتزمه لا نيب لصفلا فلأ لخدأ)و

 لاخدإ ريغ نم) و (هنع فلخب ماشه

 (ناوكذ نبال

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ماللا حتفب رماع نبا اهأرق

 فاقلا ديدشتو

 .اهمدعو ةلصب ماشه نع ينوجادلا اهأرق (1)
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 (فارعألا ةروس)نايب

 ماهفتسا ةزمه ةدايزب رماع نبا اهأرق

 يف ماشه نع فلخب ةيناثلا ليهستو
 قيقحتلا هل يناثلا هجولاو"”ليهستلا

 تلد كانا رتاط اما
 ”ماشه نع

 امال نرواع يانا
 ”ماشه نع

 ءايلا طاقسإب رماع نبا اهأرق

 ةيناثلا نونلاو

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 *ماشه نع

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

صو نونلا مضب رماع نبا اهأرق
 ًال

 .ليهستلا يف هنع فلخلاب ينوجادلا اهأرق (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)
 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)



صبس ب حجحتتتتا رنا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ة _
 5 777 7بص

نا ل اصل ان ل ا
 

 (فارعألا ةروس)نايب

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةفاضإلا ءاي ناكسإب رماع نبا اهأرق

 نينكاسلا ءاقتلال ًالصو طقستف

 داضلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ميملا رسكب رماع نبا اهأرق

 ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 داصلاو ةزمه لا حتفب رماع نبا اهأرق

 اهدعبو داصلا لبق يفلأ ةدايزو

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 ناكم ةمومضملا ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 ءافلا حتفو نونلا

 ىلع فلألا فذحب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا عفرو دارفإلا

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءاتلا عفرب رماع نبا اهأرق
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 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (فارعألا ةروس)نايب

 فذحو ءابلا رسكي رماع نبا اهأرق

 رخآ هجو ماشحلو ةزمهلا ناكسإو ءايلا

 نم ةنكاس ءاي اهدعبو ءابلا رسك وهو

 "”ةزمه ريغ

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءايلا دعب يفلأ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 عمجلا ىلع ءاحلاو ءاتلا رسكو

 لاذلا يف ءاثلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 *ماشه نع 31 04

 لاذلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ًالصو ماللا مضب رماع نبا اهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)
 .نيهجولا يف ًاصفح ماشه قفاو 22(

 .ينوجادلا نع فلخب (3)



 سلا ةيط قرط ف ةئارقلا كنارارقلا نيف ةلسلس 1320
 قط ل 6 ى ك#ك#ك#ك]ك]ك]ك]ك]ك]ك]ك]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ ]آب بببيببيببيبببيببييييبيبيبيبيبيبيببببببببببببببسسسس--ا-س2ئت>ةتاا>ااا ا ا> >#>#>#>>>>كلقم»»

 (فارعألا ةروس)نايب

 ةنكاس ءاي تابثإب ماشه اهأرق

 ”اهفذح وأ

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 » ةلاكولالا و «

 (لافنألا ةروس)نايب

 «”هنع فلخبةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 نع فل ةلامؤلا7فاوك# ىنا عارف

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .ًافقو اهفذحو ًالصو اهتابثإ وهو رخآ هجو ينوجادللو «نيلاحلا يف ءايلا ماشه تبثأ (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ناوكذ نباو ينوجادلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .يروصلا نع فلخب (0)
 .يروصلا نع فلخب (2)
 .يروصلا نع فلخب (3)
 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 (لافنألا ةروس)نايب

 نيعلا مضب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نونلا فيفختب رماع نبا امهأرق

 نونلا نيونتب رماع نبا اهأرق
 (ديك» : صئو

 ©”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 *ماشه نع

 نيسلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 نيسلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق
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 777ر77تببك ححتتتتلا
 ا 0

 نك 0 داس الا لا ل ا

 (لافنألا ةروس)نايب

يسلا ف ءاتلا ماغدإب ماشه اهأرق
 ن

 (2هنع فلخب

 هزت فلي ةلامألاب ناوكذ نبأ اهآَرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ةدنع قلختم ةلانإلا ناوكذ نيااهأرق

 يازلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 مغدأو ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 ىلوألا ءاتلا يف لاذلا ماشه

 ةزمه ا حتفب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 .يناولح لا نع فلخبب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)



 |1313 فاعلا رضاع نبأ ةةاوق

 (لافنألا ةروس)نايب

 داضلا مضب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم او



 سل سلا 3 تا نوي لتنتبلتلللا
 »د و و «

 (ةبوتلا ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيتزمه ا نيب لأ لاخدإب ماشه اهأرق

 ةزمه لا رسكب رماع نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 يف ءاتلا ماغدإب رماع نبا اهارف ءاثلا ىف ءاتلا ماغدإب ماع ١بااهأ ق

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 *”ماشه نع

 نيونتلا فذحب رماع نبا اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (0)
 .يروصلا نع فلخب (2)
 .يروصلاو شفخألا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)
 .ينوجادلا نع فلخب (5)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 (ةبوتلا ةروس)نايب

 فقولا ىدل ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق
 (20هنع فلخب

 ةزمهلا فذحو

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ههزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

 داضلا رسكو

 «“هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب ماشه اهأرق
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 (ةبوتلا ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ههزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا يف ماللا ماغدإب ماشه اهأرق

 هيلع فلك

 ناكم ةمومضملا ءايلاب رماع نبا اهأرق
 ءافلا حتفو ن ونلا

 نونلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 لاذلا حتفو

 ءاتلا عفرب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب ماشه اهأرق
 (هنع فلخب

 .ناوكذ نباو ينوجادلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يناولحلا نع فلخب (4)

 .يناولح لا نع فلخب (5)



لا رماع نبا ةءارق
 وقلت د

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 (ةبوتلا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”ماشه نع

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 ةدفيتاعن

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةحوتفم واو ةدايزب رماع نبا اهأرق

 عمجلا ىلع ءاتلا رسكو ماللا دعب

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 (0هنع فلخب

 ةمومضم ةزمه ةدايزب رماع نبا اهأرق

 ميجلا دعب

 ىلوألا واولا طاقسإب رماع نبا اهأرق
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 رشا ةيط قرط ف ةقارقلا ثارارقلا بج ةلسلس 138
 ققج ل6 ؟©؟]ك]ك]ك]ك]ك]ك]ك]ك]ك]ك]ك]ك]ك]ك]ك] يب بيبببسسسس---:١-ئاا>ةتا>>ا>ا> + 111خ>ل>تلاامم

 (ةبوتلا ةروس)نايب
 رسكو ةزمهلا مضب رماع نبا امهأرق

 (ُةَئاَِنُب) عفرو ىلوألا نيسلا

 نع فلخب ءارلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 صةح لثم هل يناثلا هجولاو '”ماشه

 هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ناوكذ نبا نع فلخب ءايلا ناكم

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا هجولاو

 «*هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 .مضلاب ينوجادلا اهآرقو «ناكسإلاب يناولحلا اهأرق (1)

 :ىروصلا نهفات قر

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)



 1389 فاعمل ضاع نبأ ةةاوق

 (ةبوتلا ةروس)نايب صفح

 هةر
 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرقأ رافكلا

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب ماشه اهأرق
 250 وست تزن د

 ©*هنع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 رى د م امد

 “هنع فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق (ًاعم)ةهتد اًرَف

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب ماشه اهأرق كد
 ّة

 (0هنع ةلخ ةروس تل رن

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوملاو لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يناولحلا نع فلخب (2)

 .ناوكذ نباو ينوجادلا نع فلخب ()

 .ناوكذ نباو ينوجادلا نع فلخب (4)

 .يناولحلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)

 .ينوجادلا نع فلخب (7)



 رشا ةيط قرط نم ةئارقلا ثنارارقلا ودق ةلسلس 100
 عش ب بييبجبيبيييييييييييبيببب9ببض ب ب7 15+22 +_“ٌّيام

 ع ةم
 « رسول موش »

 (سنوي ةروس)نايب

 ءارلا ةلامإب رماع نبا اهأرق

 فذحو «نيسلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ءاحلا ناكسإو ؛,فلألا

 لاذلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 داضلاو فاقلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم اهدعب يفلأو

 ماللا بصنب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع



لا رماع نبا ةءارق
 وقلت د

 2 هس

 / اهتءاج
 رورو رجل م

 مهءاجو

- 
3 

 (اًعم)تّيَمْلآ

 لا كا
 كبرتملك

-_ 0 

 .هفلخب شفخألاو يروصلا (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)
 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

وي ةروس)نايب
 (سن

 «ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا يف ءاثلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

عبو ةحوتفم ءايب رماع نبا اهأرق
 اهد

 ةمجعم نيش نونلا دعبو ةنكاس نون

لا عم (رشنلا) نم ةمومضم
 ءافخإ

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق
 ”ماشه نع

 نيعلا عفرب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءايلا ناكسإب رماع نبا امهأرق

 ميملا دعب فلأ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 (عمجلا لع)
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 (سنوي ةروس)نايب

 ءاهلا حتفب رماع نبا اهأرق

 «ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "هاشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق
 ”ماشه نع

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 ف ماللا ماغدإب ماشه اهأرق
 ءاتلا

 «2هنع فلخب

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .ينوجادلا نع فلخب (5)

 .يناولحلا نع فلخب (6)



لا رماع نبا ةءارق
 وقلت د

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .ينوجادلا نع فلخب (5)

وي ةروس)نايب
 (سن

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 *”ماشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع
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 (سنوي ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءابلا رسكب رماع نبا امهأرق

 ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

 نع فلخب نونلا فيفختب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”*ماشه نع

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)



 145 فاعمللا رضاع نبأ ةةاوق

 (سنوي ةروس)نايب

 ميملا دعب فلأ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 خجلا نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”ماشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 *ماشه نع

 ماللا مضب رماع نبا اهأرق

 «ةيناثلا نونلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ميجا ديدشتو

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 *”ماشه نع

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :(اضقح انفاوم) لوضرلاو

 .ينوجادلا نع فلخب (1)



 يتلا ةيط قيرط نمةيارقلا تاءارقلا رست لس طك ثكمأ
 » جوه نر 4

 (دوه ةروس)نايب

 ءارلا ةلامإب رماع نبا اهأرق

 "”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلآلا فذحب رماع نبا اهأرق

 نيعلا ديدشتو

 لاذلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 «©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيعلا حتفب رماع نبا اهأرق

 هيما فيتو

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)



دلا رماع نبا ةءارق
 يف 2 ه

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب ()
 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 (دوه ةروس)نايب

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 لاذلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ”هاشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

شه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ها

 ءارلا حتفو ميملا مضب رماع نبا اهأرق

 ةلامإ نودب

 ةيناثلا ءايلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ميملا دنع ءابلا راهظإب رماع نبا اهأرق
 32 أ وه | عم

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق
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 سلط سارت تارت ويف انو ل-لشلتتب
 (دوه ةروس)نايب

 لوألا فرحلا ةرسك مامشإب ماشه مهأرق
 مضلا مهنم

 ديدشتو ماللا حتفب رماع نبا اهأرق

ع فلخب اهرسك عم نونلا
 ماشه ن

 "هل يناثلا هجولاو

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 «©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ”هاشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ”هاشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)
 .ينوجادلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 .ينوجادلا نع فلخب (6)

 .يروصلا نع فلخب (7)



 155 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 - > ور 4

 /ًالصو/ادومت لادلا نيونتب رماع نبا اهأرق

 /ًافقو/اًدوُمَت افقو افلأ اهادبإوءالصو

 َتَءآَجدَقْلَو | ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق ه» رجل

 تاج 1 "ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 :"نيهجوب رماع نبا اهأرق

 ءارلا ةلامإ -2 «ةزمهملاو ءارلا حتف - 1

 كلاكه جو ناوكذ قبال :؛ةزمهاو

 ”ةزمحلا ةلامإو ءارلا حتف وهو

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)
 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .امههحتفب يناولحلا و امهتلامإب ينوجادلا اهأرق (4)
 حتفب يروصلا نع جهبملا بحاص درفناو «ثلاثلا هجولاب يروصلا نع يلمرلا نع ديز درفنا (5)
 وكم اوملرلا
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 (دوه ةروس)نايب

 :"”هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

 «لاخدإلا مدع عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت 2

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست -3

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 “هاشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 مضلا نيسلا ةرسك مامشإب رماع نبا اهأرق

 “هاشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهآرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(1)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .ينوجادلا نع فلخب (7)



لا رماع نبا ةءارق
 وقلت د

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)
 .ينوجادلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 (دوه ةروس)نايب

 دنغ فلك ةلامكل نناركد فيااهأرق

حوتفم واو ةدايزب رماع نبا اهأرق
 دعب ة

 عمجلا ىلع ماللا

ًالصو ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق
 

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

لصو ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق
 فلخي , ًا

 ماشه نع

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاثلا يف ءاتلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ناوكذ نبا نع فلخب

 «©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق
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 قرط ف ةئارقلا ثنارارقلا ني لسا 0
 .رقلا ةيط

لمتللتات7كبلا ل
 نلت دال ال ل ا 000 77777ررر

 (دوه ةروس)نايب

 ”هاشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 "هنع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 هزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «”هزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيسلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .ناوكذ نباو ينوجادلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .ينوجادلا نع فلخب (5)

 .ينوجادلا نع فلخب (6)

 .يروصلا نع فلخب (7)

 .يروصلا نع فلخب (8)



 [53 فاعلا رضاع نبأ ةةاوق

 (دوه ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميحلا رسكو ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)



 ثنا ةيط قيرط نم ةينرقلا تاءارقلا ريسيتةلسلس_ لك
 « نلف وش »

 (فسوي ةروس)نايب

 ءارلا ةلامإب رماع نبا اهأرق

 اهأرقو ًالصو ءاتلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ءاهلاب اهيلع فقولا دنع

 ةيناثلا ءايلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ًالصو نيونتلا نون مضب رماع نبا اهأرق

 يناثلا هجولاو ناوكذ نبا نع فلخب

 صفح لثم

 ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا امهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق
 "”هاشه نع

 نيسلا يف ماللا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يناولحلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)



 [55 فاعمل ضاع نبأ ةةاوق

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب ماشه اهأرق
 دغر 5 - مسلس »< مر

 ةرايستءاجو
 20هنع ةلخ

 .«فلألا دعب ٍءاي ةدايزب رماع نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ناوكذ نبال ةلامإلا عم

 «*هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 9 اهمض وأ ءاتلا حتف عم .ةزمح ءايلا

 :"نيهجوب رماع نبا اهأرق

 ءارلا ةلامإ -2 «ةزمحلاو ءارلا حتف - 1

 فلاك جيو ناوكذ قبال ةةزمملاو

 ”ةزمحلا ةلامإو ءارلا حتف وهو

 .(راهظإلا عم ةلامإلا عنتمتو) يناولح لا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .اهمضب ماشه نع ينوجادلا اهأرقو «ءاتلا حتفب ماشه نع ناولحلا اهأرق (4)

 .ههحتفب يناولحلا و امهتلامإب ينوجادلا اهأرق (5)

 حتفب يروصلا نع جهبملا بحاص درفناو «ثلاثلا هجولاب يروصلا نع لمرلا نع ديز درفنا (6)
 .ةزمه او ءارلا



ررر77ركللتخ7ل رنا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ة -
 1777ر7

00 1 
 ا الا ل

 نك

 (فسوي ةروس)نايب

 ماللا رسكب رماع نبا اهأرق

 :"نيهجوب رماع نبا اهأرق

 ءارلا ةلامإ -2 «ةزمحلاو ءارلا حتف - 1

 ثلاث هجو ناوكذ نبالو «ةزمه لاو

 ”ةزمه لا ةلامإو ءارلا حتف وهو

 نيشلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ًالصو ءاتلا مضب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 «©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب رماع نبا اهأرق

مهحتفب يناولحلا و امهتلامإب ينوجادلا اهأرق (1)
 .ا

 حتفب يروصلا نع جهبملا بحاص درفناو «ثلاثلا هجولاب يروصلا نع يلمرلا نع ديز درفنا (2)
 :ةدهشا و اولا

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (فسوي ةروس)نايب

 :"هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

 «لاخدإلا مدع عم ةيناثلا ةزمه لا قيقحت 2

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهللا ليهست -3

 ©هزنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ةزمهلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "ءاشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "ءاشه نع

 ءاتلابو فلألا فذحب رماع نبا اهأرق

 نونلا ناكم ةروسكملا

 فذحو «ءاحلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ءافلا ناكسإو .فلألا
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 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهآرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(1)



 (فسوي ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”ءاشه نع

 نيونتلا فذحب رماع نبا اهأرق

 نيسلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 بيسا ق.مدالا ماعد[ 0 نيسلا ىف ماللا ماغدإب ماشه اهأرق ٍ
 ودع فلق وس لب

 ًالصو ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق ٠١ ىلا َيِنْرُحَو موو

 هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق ةلَجّزُم

 نيب لصفلا فلآ لاخدإب ماشه اهأرق

 ٍناثلا هجولاو هنع فلخب نيتزمهلا كلنوأ

 نصمحت لكم

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 .ينوجادلا نع فلخب (10

 .يروصلا نع فلخب (2)
 .يناولح لا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .ينوجادلا نع فلخب (0)
 قربا نه تلم قر
 .يروصلا نع فلخب (3)
 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 (فسوي ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”ءاشه نع

 اهأرقو ًالصو ءاتلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ءاهلاب اهيلع فقولا دنع

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 حتفو «نونلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق

 لصفنملا دملا

 «*هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 لاذلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع
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 (فسوي ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 سلا بع
 »“ لكلا بوس »

 (دعرلا ةروس)نايب

 ءارلا ةلامإب رماع نبا اهأرق

 ةدحاو ةزمهم رماع نبا اهأرق

 رابخولا ىلع



لا رماع نبا ةءارق
 وقلت د

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 (دعرلا ةروس)نايب

 هنع فلخب نيتزمهلا

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 هدم كلف ةلاوالاوناوقذ ىنإ اهات

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ف ماللا ماغدإب ماشه اهأرق
 ءاتلا

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 «©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق
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 سدد ساق تلات يضمن ويلتلتتا
 (دعرلا ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 «*هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ًالصو لادلا مضب رماع نبا اهأرق

 8 0 راع نيااح اول ءاتلا ىف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 يارلا نوذلا ماه[ ماتساعلو
 0هنع ةلخ :

 داصلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ماشه نع

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يناولحلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)
 .ينوجادلا نع فلخب (6)



 163|1 فاعمل رضاع بأ ةةاوق

 (دعرلا ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(اضفح ًاقفاومأل ل وضولاَو

 « ميار فش

 (ميهاربإ ةروس)نايب

 ءارلا ةلامإب رماع نبا اهأرق

 ةلالجلا ظفل عفرب رماع نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)



ط قرط نم ةئارقلا اكنارارقلا نيف ةلساس
 هلا ةي

هاربإ ةروس)نايب
 (مي

 "هنع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةفاضإلا ءاي ناكسإب رماع نبا اهأرق

 نيونتلا نون مضب رماع نبا اهأرق

 هجولاو ناوكذ نبا نع فلخب ًالصو

 صفح لثم ناثلا

 ههزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «“هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةفاضإلا ءاي ناكسإب رماع نبا اهأرق

 نينكاسلا ءاقتلال ًالصو طقستف

 ناوكذ نبا نع فلخب ءايلا ناكم

 هذح لثم ناوكذ نبال يناثلا هجولاو

ينوجادلاو يروصلا نع فلخب (1)
. 

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

0 
 هو هن هم

 تثتجا ةثيبخ م6 ةثس
2 



 165 فاعمل ضاع نبأ ةةاوق

 (ميهاربإ ةروس)نايب

 ةزمهلا دعب ٍءاي ةدايزب ماشه اهأرق

 صفح لثم يناثلا هجولاو هنع فلخب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 (2هنع ةلخ :

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو
 ىو > مل

 2« ارك موش »

 (رجحلا ةروس)نايب

 ءارلا ةلامإب رماع نبا اهأرق

 ءابلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ناكم ةحوتمفملا ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 ةددشم يازلا حتف عم ىلوألا نونلا

 (ةكئالملا) ءات عفرو



 ركلة ووو ماه ارنا اهنا وقل جيش هلو كنان
7٠7ربرببلللللللل

 نيل 0 دست الا ل1110 ا 0 77

 (رجحلا ةروس)نايب

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب ماشه اهأرق

 (0هنع ةلخي :

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 د ل
 ًالصو نيونتلا

 عم نيعلا رسكب ناوكذ نبا اهأرقو

 (ناهجو) اهرسكو نيونتلا نون مض

 لادلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ناوكذ نبا نع فلخب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 .يناولحلا نع فلخي (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)



 17 فاعلا رضاع بأ ةةاوق

 (رجحلا ةروس)نايب

 ءابلا رسكب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :(اضقخت اتفاوم)' لوضوملاو

 ١ نعل او »

 (لحنلا ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 عفرلاب رماع نبا امهأرق

 ©هزع فلخب ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق

 لاذلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق



 (لحنلا ةروس)نايب

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 *”ماشه نع

 ًالصو نونلا مضب رماع نبا اهأرق

 حتفو ىلوألا ءايلا مضب رماع نبا اهأرق

 ةيناثلا ءايلا ناكم يفلأو لادلا

 ةيناثلا نونلا بصنب رماع نبا اهأرق

 «نونلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم اهدعب فلأو ءاحلا حتفو

 لصفتملا دملا عم

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)



لا رماع نبا ةءارق
 قش د

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 (لحنلا ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 *ماشه نع

 نونلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ©”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءابلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 ءابلا رسكب رماع نبا امهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 هرنع فتي ةلامألاب ناوكذ نبا اهأزق
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 (لحنلا ةروس)زايب

 ءارلا ةلامإب ًافقو رماع نبا امهأرق

 ©2(ناهجو)ةزمهلاو ءارلا حتفو .ةزمهلاو

 ءارلا حتف وهو رخآ هجو ناوكذ نبالو

 ©ةزمهلا ةلامإو

 ©”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 لاذلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 نونلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق

 هنع فلخب ىلوألا

 «©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .مهحتفب يناولحلا و امهتلامإب ينوجادلا اهأرق (1)

 حتفب يروصلا نع جهبملا بحاص درفناو «؛ثلاثلا هجولاب يروصلا نع ٍلمرلا نع ديز درفنا (2)

 هسا و هولا
 .يروصلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)



 171 فاعلا رضاع نبأ ةةاوق

 (لحنلا ةروس)نايب صفح

 دمع

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق مهرلصَبأَو

 هوو.

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق َمُهَءآَجَدَقلَو

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 *ماشه نع

 ًالصو نونلا مضب رماع نبا اهأرق

 اهدعب فلأو ءاملا حتفب رماع نبا امهأرق

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا هجولاو

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(اضقح اقناوم) لؤيمولاو



 ,رَتلا ةيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس_----------_ طلقت
 » درك د 4

 (ءارسإلا ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 فذحو ةزمهلا حتفب رماع نبا اهأرق

 لصتملا دملا عم واولا

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 ماللا حتفو ءايلا مضب رماع نبا اهأرق

 (0هنع ةلخ :

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيونتلا نون مضب رماع نبا اهأرق
 هجولاو ناوكذ نبا نع فلخب ًالصو

 صفح لثم يناثلا

 نيونت نودب حتفلاب رماع نبا اهأرق

 فلخب ءاطلاو ءاخلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فاقلا مضب رماع نبا اهأرق

 داصلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق
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 رْشّملا ةبيط قيرط نم ةيئآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ءارسإلا ةروس)نايب

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيونتلا نون مضب رماع نبا اهأرق

 هجولاو ناوكذ نبا نع فلخب ًالصو

 صفح لثم يناثلا

 رابخإلا ىلع ةدحاو ةزمهب رماع نبا اهأرق

 هنع فلخب نيتزمهلا

 ًالصو ماللا مضب رماع نبا اهأرق

 :©هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

 مدع عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت -2

 عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست -3 «لاخدإلا

 وهو)قيقحتلا ناوكذ نبالو ءلاخدإلا

 مدع عم ةيناثلا يف ليهستلاو (مدقملا

 *(ناهجو)لاخدإلا



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق
 دكت

 (ءارسإلا ةروس)نايب

 هنع فلخب

 ميجلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 ةلقلقلا عم

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 هع __  | دعبام ىلإ ةزمه ا ريخأتب ناوكذ نبا اهأرق
 3 (ءاج)نزو ىلع لصتملا دملا عم فلألا فيناجي ءانو

 اَمْفَصدَقَلَو داصلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءافلا حتفو ءاتلا مضب رماع نبا اهأرق
 ةددشم ميجلا نشكو

 ةدايزو فاقلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ماللا حتفو اهدعب فلآ

 .يروصلا نع فلخب (1)
 .ينوجادلا نع ٠ ماع , (2)
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 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 يازلا يف ءاتلا ماغدإب ماشه اهأرق

 (2هنع ةلخ

 ةدحاو ةزمهم رماع نبا اهأرق

 رابخإلا ىلع

 نيب لصفلا فلأ لاخدإب ماشه اهأرق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 *”ماشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ًالصو ماللا مضب رماع نبا اهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)



 17 قعسدلا ضاع نبأ ةةاوق

 رماع نبا (ءارسإلا ةرؤس) ناين

 نمحرلااوعذاو : 1 00 92 واولا مضب رماع نبا اهأرق
 الصو ىلوألا

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :(اضقح اقفاوفإل ل ويهوللاو

 دا ءهساا ثنو
 »“ يكل روس

 (فهكلا ةروس)نايب

 عم امهنيب تكس ريغبرماع نبا اهأرق

 (صفح يهجو دحأ وهو) نيونتلا ءافخإ

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءافلا رسكو ميملا حتفب رماع نبا اهأرق

 ءارلا ميخفت عم



 رنا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس لن
 جة ث>#1#ك#ك|ك|ككك#ك#ككككككككككطك آب بببببببببييبيببببيبببلبلللاااااا>_ت7>>+>+>+ 65><><>|>>>  كامو

 (فهكلا ةروس)نايب

 فقولا ةلاح يف ناوكذ نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب

 فذحو يازلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 ءارلا ديدشتو فلألا

 نيعلا مضب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 مزجلا ىلع فاكلا ناكسإو

 ناكسإو نيغلا مضب رماع نبا اهأرق

 فلألا لادبإو ةلقلقلا عم لادلا

 ةسوشم اواو

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق

 ”ماشه نع

 ميملاو ءاثلا مضب رماع نبا اهأرق

 ميم ةدايزو ءاحلا ٌمضب رماع نبا اهأرق

 ةينثتلا ىلع اهدعب ةحوتفم



 اكلت ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (فهكلا ةروس)نايب

 دعب ِفلألا تابثإب رماع نبا اهأرق

 ًالصو نونلا

 لادلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ناوكذ نبا نع فلخب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ميملاو ءاثلا مضب رماع نبا اهأرق

 فاقلا مضب رماع نبا اهأرق

 نونلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 (لابجلا) عفرو ءايلا حتفو

 فقولا ةلاح يف ناوكذ نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 يازلا يف ماللا ماغدإب ماشه اهأرق

 20هنع 2 4

 ادله تلت(
 .يروصلا نع فلخب (2)

 :قاولشا نقتل (3)



 _فىٍففغ© 22222/22272227 تيصك--تت239 رشُنلا ةبيط قيرط نم ةيئآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس 160
 ,تتئتاتتتت777” 777 _ 2727_7777 2272222222222-2222222222222

 (فهكلا ةروس)نايب

 فقولا ةلاح يف ناوكذ نبا اهأرق

 «”هنع فلخب ةلامإلاب

 ءارلا ةلامإب ًافقو رماع نبا اهأرق

 ,2(ناهجو)|(هحتفو ةزمهلاو

 ءارلا حتف وهو رخآ هجو ناوكذ نبالو

 «©ةزمهلا ةلامإو

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 *”ماشه نع

 ءابلا حتفو فاقلا رسكب رماع نبا اهأرق

 واولا ناكم ةزمحلاب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .امههحتفب يناولحلا و امهتلامإب ينوجادلا اهأرق (2)
 جوسي يروصصلا وح خبل حام درشإر شلال هدورلاب يروصلا نع سرلا نع دير هره 97
 ميشو ءارلا
 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يوجادلا نع فلخب (2)

 (فهكلا ةروس)نايب

 ىلوألا ميملا مضب رماع نبا اهأرق

 ةيناثلا ماللا حتفو

 ءاحلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ةيفش طخ ةلاكلاب نازك رن[ اهازق

 ءايلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ديدشتو ماللا حتفب رماع نبا اهأرق

 فلخب ءايلا فذح ناوكذ نبالو نونلا

 صفح لثم يناثلا هجولاو هنع

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءايلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فاكلا مضب ناوكذ نبا اهأرق

 ءايلا ناكسإب رماع نبا اهأرق
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 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس اكد

 (فهكلا ةروس)نايب

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ءاحلا مضب رماع نبا اهأرق

 ءاحلا دعب يفلأ تابثإب رماع نبا اهأرق

 ةحوتفم ءاي ةزمه لا لادبإو

 فاكلا مضب ناوكذ نبا اهأرق

 ةزمهلا مضب رماع نبا اهأرق

 نيونتلا فذحو

 مط رسم
 د و

 ىئسحلا ٌءاَرَج

 نيسلا مضب رماع نبا اهأرق

 ًافلأ ةزمه لا لادبإب رماع نبا امهأرق

 نيسلا مضب رماع نبا اهأرق

 لادلاو داصلا مضب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 .ينوجادلا نع فلخب (1)



 |[ فاعمل ضاع نبأ ةةاوق

 (فهكلا ةروس)نايب

 ةزمهلا فذحب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 واولا ناكم ةزمه لاب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(اضفح ًاقفاوم) لوضوملاَو



 رلا ةيط قير وم هذ ارقلا فنار رقلا يت هليل 14
  يييييييييييييجيبيححجحيييححبحيححججبببجي يحبس تال هه

 نع فلخب ءايلا ةلامإب رماع نبا اهأرق

 لاد ماغدإو« ©"”نيعلا لم ةيثالث عم «ماشه

 (ركذ) لاذ يف (ص)

 دعب ةحوتفم ةزمه ةدايزب رماع نبا اهأرق

 اصتملا دملا عم فلألا

 دعب ةمومضم ةزمه ةدايزب رماع نبا اهأرق

 اصتملا دملا عم فلألا

 نيعلا مضب رماع نبا اهأرق

 ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميملا مضب رماع نبا اهأرق

 نونلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ةيناثلا ءاتلا حتفو ميملا حتفب رماع نبا اهأرق 1

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فاقلاو ءاتلا حتفب رماع نبا اهأرق

 نيسلا ديدشتو

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح رماع نبا قفاو (1)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 (ميرم ةروس)نايب

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 نونلا بصنب رماع نبا اهأرق

 هجولاو ناوكذ نبا نع فلخب ءايلا ناكم

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا

 اهأرقو ًالصو ءاتلا حتفب رماع نبا اهأرق

 اهأرقو ًالصو ءاتلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 "”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 اهأرقو ًالصو ءاتلا حتفب رماع نبا اهأرق

 اهأرقو ًالصو ءاتلا حتفب رماع نبا اهأرق
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 .يناولحلا نع فلخب (1)

 رشّملا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسل

 (ميرم ةروس)نايب

 اهدعب فلأو ءام لا حتفب رماع نبا اهأرق

 هجولاو ناوكذ نبا نع فلخب ءايلا ناكم

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا

 ماللا رسكب رماع نبا اهأرق

 اهدعب فلأو ءاهلا حتفب رماع نبا اهأرق

 هجولاو ناوكذ نبا نع فلخب ءايلا ناكم

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا

 ءاتلا يف ماللا ماغدإب ماشه اهأرق

 22هنع ةلخب

 نيب لصفلا فلأ لاخدإب ماشه اهأرق

 رابخإلا ىلع ةدحاو ةزمهم ناوكذ نبا اهأرقو
 صفح لثم ناثلا هجولاو هنع فلخب

 ميملا مضب رماع نبا اهأرق

 ميجلا مضب رماع نبا اهأرق

 نيعلا مضب رماع نبا اهأرق

 داصلا مضب رماع نبا اهأرق



 157 قعسدلا ضاع نبأ ةةاوق

 (ميرم ةروس)نايب

 ميجلا مضب رماع نبا اهأرق

 ءاي ةزمه لا لادبإب ناوكذ نبا اهأرق

 ةيناثلا يف اهمغدأو

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءاتلا ناكم ةنكاسلا نونلاب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا يف ماللا ماغدإب ماشه اهأرق

 (2هنع ةلخب

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 .يناولحلا نع فلخب (2)



 رلا ةيط قرط وم ةقارقلا ثنارارقلا يبس هلل 18

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 :نيهجوب رماع نبا اهأرق

 «ةزمهلاو ءارلا حتف - 1

 ناوكذ نبالو «ةزمهلاو ءارلا ةلامإ -2

 *ةزمحلا ةلامإو ءارلا حتف وهو ثلاث هجو

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب رماع نبا اهأرق

 «*هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةفاضإلا ءاي ناكسإب رماع نبا اهأرق

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 «2هنع ل :

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .مهحتفب يناولحلا و امهتلامإب ينوجادلا اهأرق (2)

 حتفب يروصلا نع جهبملا بحاص درفناو «ثلاثلا هجولاب يروصلا نع يلمرلا نع ديز درفنا (0)
 :ةمشاو ةاؤلا
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)



 1879 فاعلا رضاع نبأ ةةاوق

 (هط ةروس)نايب

 عطق ةزمه, رماع نبا اهأرق

 نيلاحلا يف ةحوتفم

 ةزمهلا مضب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءاتلا يف ءاثلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءالا حتفو ميملا رسكب رماع نبا اهأرق

 اهدعب يفلأ ةدايزو

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاحلاو ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

 «“هنع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلاو يروصلا نع فلخب (4)



 رشّتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس لولا

 (هط ةروس)نايب

 "”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نونلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم ءاتلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ديدشتو ماللا حتفب رماع نبا اهأرق

 ءافلا مض ناوكذ نبالو فاقلا

 ماهفتسا ةزمه ةدايزب رماع نبا اهأرق

 قيقحتلا هل يناثلا هجولاو *”ليهستلا

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ميم لا رسكب رماع نبا اهأرق

 ميملا رسكب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ليهستلا يف هنع فلخلاب ينوجادلا اهأرق (2)



 198 فاعلا رضاع نبأ ةةاوق

 (هط ةروس)نايب

 نيسلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هزع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(اضفح ًاقفاؤم) لوضولاَو

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلاو يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)



 كل
ةقارقلا ثنارارقلا ني ةلسلس

 رلا ةيط قرط نم 

ب7ب7٠7لاجلللل
 1 71 7بب7ب7ب7

 نك اس الا ل1 ل

 اال
 7 ءانينالا اطلوش

 (ءايبنألا ةروس)نايب

 ءارلا يف اهماغدإو ماللا ناكسإو فلألا

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «نونلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم اهدعب فلأو ءاحلا حتفو

 لصفنملا ملا عم

 ءاظلا يف ءاتلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 «نونلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم اهدعب فلأو ءاحلا حتفو

 لصفتملا دملا عم

 ميملا مضب رماع نبا اهأرق

 ةريشاوةازلا ةلامإب رماح ىزا اهأرق

 وهو رخآ هجو ناوكذ نبالو ءامهحتفو
 ©طقف ةزمه ا ةلامإ

 .يروصلا نع فلخب (1)

 ءامهحتفو ةزمهلاو ءارلا ةلامإب ناوكذ نبا نع يروصلاو شفخألاو ماشه نع ينوجادلا اهأرق (2)



 اه نقفسللا شافوا اوف

 (ءايبنألا ةروس)نايب صفح

 واولا ناكم ةزمهلاب رماع نبا اهأرق | اًّوُرُه وو

 5 ءاتلا يف ماللا ماغدإب ماشه اهأرق 0

 رهيج لب 220هنع ةلخب مهم لب

 َىرَهُتَسَدَقْلَو | ًالصو لادلا مضب رماع نبا اهأرق | َىَرَهُتَسآ ِدَقَلَو - هلو 7

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ناكم ةمومضملا ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 بصنو «ىلوالا ميملا رسكو «ءايلا

 ةريخألا ميملا

 :©هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

 «لاخدإلا مدع عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت 2

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست -3

 نيونت نود نم حتفلاب رماع نبا اهأرق

 .طقف ةزمه ا ةلامإ وهو رخآ هجو يروصللو
 .يناولحلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهآرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(3)



ط قرط ف ةئارقلا كنارارقلا نيج ةلساس
 رشا ةي

 (ءايبنألا ةروس)نايب

 نيب لصفلا فلأ لاخدإب ماشه اهأرق

 هنع فلخب نيتزمه لا

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةيناثلا نونلا فذحب رماع نبا اهأرق

 ميجا ديدشتو

 ةحوتفم ةزمه ةدايزب رماع نبا اهأرق

 لصتملا دملا عم فلألا دعب

 ىلوألا ءاتلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ًافلأ ةزمه لا لدبإب رماع نبا امهأرق

 حتفو «فاكلا رسكب رماع نبا اهأرق
رفإلا ىلع اهدعب يفلأ ةدايزو «عاتلا

 دا

 ءاتلا ناكم ءايلاب ناوكذ نبا اهأرق
 22 هنع فلخب

 0 روب مدد و و

 جوجامو جوجاي



 1[ معمتلا ضاع نبأ ةةاؤق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 لاا كك
 » 12 اللوش »

 (جحلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 20هنع ةلخ

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 4هنع ل .

 ماللا رسكب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)



ط قرط ف ةقارقلا كنارارقلا نوت ةلماش
 رشا ةي

 (جحلا ةروس)نايب

 رجلاب رماع نبا اهأرق

 عفرلاب رماع نبا اهأرق

 ماللا رسكب رماع نبا اهأرق

 ماللا رسكب ناوكذ نبا امهأرق

 ميجلا يف ءاتلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ةزمه ا حتفب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 داصلا يف ءاتلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق



 17 فعمل رضاع نبأ ةةاوق

 (جحلا ةروس)نايب
 ءاتلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق راهن

 سمس ريو ماس

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق نوعديام

 و و -

 5 | ميجلا رسكو ءاتلا حتفب رماع نبا اهأرق | رومألا ْعَجَرَت

 ل

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم او



 ريكا ةيلط قرط: نة ارقلا كلارا زعل وعرف هلق ند
 قي ا ا ا ا ا ا ا ا 7 7 تجلب و

 « لا
 المؤوش »

 (نونمؤملا ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ناكسإو «نيعلا حتفب رماع نبا امهأرق

 فلألا فذحو ءاظلا

 نونلا حتفب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ©ماشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "ماشه نع

 نيونتلا فذحب رماع نبا اهأرق

 ًالصو نونلا مضب رماع نبا اهأرق

 ىلوألا ميملا مضب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)



لا رماع نبا ةءارق
 وقلت د

 .يروصلا نع فلخب (1)
 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .ينوجادلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)

 (ةومؤملا ةروس) ناني

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ©هاشه نع

 هزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فيفختو «ةزمه ا حتفب رماع نبا اهأرق

 اهناكسإو نونلا

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 "هاشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 "هاشه نع

 ءارلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 فلألا فذحو

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق
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 سلا ةيط قرط ف ةئارقلا كنارارقلا نيج ةلساس

 (نونمؤملا ةروس)نايب

 ةدحاو ةزمهم رماع نبا اهأرق

 رابخإلا ىلع

 ميملا مضب رماع نبا اهأرق

 نيب لصفلا فلأ لاخدإب ماشه اهأرق

 لاذلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ٌلَمْعَأ ىّلَع ًالصو ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

 مه ٌهوُمَتذَحَناَف | ءاتلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ماا ءاتلا ف ءاثلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

- 

 راع ءاتلا ف ءاثلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

- 

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 .ينوجادلا نع فلخب (1)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 رس ىضا كس
 «» هولا موش

 (رونلا ةروس)نايب

 لاذلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 بصنلاب رماع نبا اهأرق

 عفرلاب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 نيسلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 نيسلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءابلا رسكب رماع نبا امهأرق

 لاذلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق



 يتلا ةيط قيرط نمةيلرقلا تاءارقلا ست ةلسس_ ب ل قئئ
 (رونلا ةروس)نايب

 ءابلا رسكب رماع نبا اهأرق

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميجلا رسكب ناوكذ نبا اهأرق

 ءارلا بصنب رماع نبا اهأرق

 ًالصو ءاهلا مضب رماع نبا اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءابلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ءابلا حتفب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (0)

 .يروصلا نع فلخب (20)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (رونلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 (0هنع ةلخ

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ماشخلو.فاقلا رسكب رماع نبا اهأرق

 نودب ءاملا رسك -1 :«هجوأ ةثالث

 «ةلصلا عم ءاحلا رسك -2 «ةلص

 ناوكذ نبالو ءءاملا نوكس - 3

 «ةلصلا عم ءالا رسك -1 :©ناهجو

 ةلص نودب ءاحلارسك - 2

 ءاتلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق

 ءابلا رسكب رماع نبا مهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .ناكسإلاو رصقلاو ةلصلاب ماشه نع ينوجادلا اهأرقوءرصقلاو ةلصلاب ماشه نع يناولحلا اهأرق (4)

 .رصقلاو ةلصلاب ناوكذ نبا نع يروصلا اهأرقو «ةلصلاب ناوكذ نبا نع شفخألا اهأرق (5)



 رنا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس كلف
 هل ك#ككك]ك]ك] ب ططسلظاااااا اا ا>ل>>>7 >للكككلطم»

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 م“ ا 1 سم هر هميوب

 00 نافل موش »

 (ناقرفلا ةروس)نايب

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 نيونتلا نون مضب رماع نبا اهأرق

 هجولاو ناوكذ نبا نع فلخب ًالصو

 صفح لثم يناثلا

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 (لعجيو) مال عفرب رماع نبا اهأرق

 . يروصلل تكسلا عم ريبكتلا عانتما نيتروسلا نيب ىعاري (0)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (ناقرفلا ةروس)نايب

 ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 :©"هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

اخدإلا عم ةيناثلا ةزمه لا قيقحت - 1
 «ل

 «لاخدإلا مدع عم ةيناثلا ةزمهملا قيقحت -2

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست -3

 ءاتلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيشلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهآرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(1)



 رشّتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس
 بيتتاتحتتللل ]

يم متت
 ا 

 نكاد ل اد ا ا ل ا

 (ناقرفلا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ع
 - 2 و 71 2

 /الصو/ادومثو | ًداصو لادلا نيونتب رماع نبا اهأرق

 /آفقو/َوُمَتَو تا ل

 واولا ناكم ةزمه لاب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ءابلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 داصلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 '”ماشه نع

 .ينوجادلا نع فلخي (1)

 .ينوجادلا نع فلخي (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (ناقرفلا ةروس)نايب

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا رسكو ءايلا مضب رماع نبا اهأرق

 فلألا فذحب رماع نبا اهأرق

 ءافلا عفرو نيعلا ديدشتو

 لادلا عفرب رماع نبا اهأرق

 ةلصلا فذحب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو



 رلا ةيط قرط وم ةقارقلا ثنارارقلا ويش ةلساس 208
 قف لل 6؟6آ | كك آب بببببيبييبيييبييبببيبيبببلببببببسسسسسس2لااااااااااااااااااا>” >>” >”> ل  --ه

 اذ س١ كح
 » ع || . «

 (ءارعشلا ةروس)نايب

 ءاتلا يف ءاثلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 دعب ةنكاس ةزمه ةدايزب رماع نبا اهأرق

 :©ناهجو ءاحلا يف ماشخلو «ميجلا

 ةلصلا عم ءاحلا مض - 1

 نبالو «ةلص نودب ءاملا مض -2

 ةلص نودب ءاحلا رسك ناوكذ

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 *ماشه نع

 .اهمدعو ةلصلاب ماشه نع ينوجادلا اهأرق (2)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (ءارعشلا ةروس)نايب

 نيب لصفلا فلأ لاخدإب ماشه اهأرق

 ماللا حتفب رماع نبا اهأرق

 فاقلا ديدشتو

 ماهفتسا ةزمه ةدايزب رماع نبا اهأرق

 قيقحتلا هل يناثلا هجولاو "”ليهستلا

 فلألا طاقسإب ماشه اهأرق

 (©هنع أ 4

 نيعلا رسكب ناوكذ نبا اهأرق

 ءايلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 ءايلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 نيعلا رسكب ناوكذ نبا اهأرق

 .ليهستلا يف هنع فلخلاب ينوجادلا اهأرق (1)
 .اهتابثإب هنع نوقابلاو فلألا تابثإب ينوجادلا اهأرق (2)



 رنا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس هئاطا
 هك ] ] ] ] ]  بلحييي يي إ إب إب ببببربإإيبيبيبببإبببببببببسسسس-2لسلسللالالالالااااااااا>_”>”> >>©ووكلكل“--

 (ءارعشلا ةروس)نايب

 ناوكذ نبا نع فلخب

 نيعلا رسكب ناوكذ نبا اهأرق

 ءابلا رسكب رماع نبا اهأرق

 نيتزمه لا فذحب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا و ماللا حتفو

 فاقلا مضب رماع نبا اهأرق

 نيسلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 يازلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 بصنلاب رماع نبا امهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 «ةياء» عفرو

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”ماشه نع

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق



 يا اا77070707ب7ب7س اللا

 (ءارعشلا ةروس)نايب صفح

 ناكم ءافلاب رماع نبا اهأرق

 ىلوألا واولا لكوتو

 كسري | ”هنع فلخب ةلامإلابناوكذ نبا اهأرق ١ كسري 218

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 » لليكتلا بوس »

 (نهنلا ةووش) ناب

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيونتلا فذحب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 *”ماشه نع

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)



 رنا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس لع
 2 06| آ]آ ]آ] آ ]طبيبي 2-له >> 11111111111111>>ت>>> >7لتلللممو

 (لمنلا ةروس)نايب

 ةزمه لاو ءارلا ةلامإب رماع نبا اهأرق

 وهو رخآ هجو ناوكذ نبالو ءامههحتفو

 «”طقف ةزمهلا ةلامإ

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 فلخب ءايلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 مخه نع

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فاكلا مضب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلابرماع نبا امهأرق

 ءامههحتفو ةزمهلاو ءارلا ةلامإب ناوكذ نبا نع يروصلاو شفخألاو ماشه نع ينوجادلا اهأرق (1)

 .طقف ةزمه ا ةلامإ وهو رخآ هجو يروصللو

 .يروصلا نع فلخب (3)



 213 فاعلا ضاع نبأ ةةاوق

 لا روس نابي

 :«©هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «ةلص نودب ءاحلا رسكب - 1

 نوكسب -3 «ةلصلا عم ءاحلا رسكب -2

 :©نيهجوب ناوكذ نبا اهأرقو «ءاحملا

 «ةلصلا عم ءاحلا رسكب - 1

 ةلص نودب ءاهلا رسكب -2

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ءايلا فذحب رماع نبا اهأرق

 ًافقوو ًالصو

 ةزمهلاو ءارلا ةلامإب رماع نبا اهأرق

 وهو رخآ هجو ناوكذ نبالو ءامهحتفو

 “طقف ةزمهلا ةلامإ

 .ناكسإلاو رصقلاو ةلصلاب ماشه نع ينوجادلا اهأرقوءرصقلاو ةلصلاب ماشه نع يناولحلا اهأرق (1)

 .رصقلاو ةلصلاب ناوكذ نبا نع يروصلا اهأرقو «ةلصلاب ناوكذ نب با نع شفخألا اهأرق (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 ءامههحتفو ةزمه لاو ءارلا ةلامإب ناوكذ نبا نع يروصلاو شفخألاو ماشه نع ينوجادلا اهأرق (4)

 طقف ةزمه لا ةلامإ وهو رخآ هجو يروصللو



 رْشّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (لمنلا ةروس)نايب

 :”هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

 «لاخدإلا مدع عم ةيناثلا ةزمحلا قيقحت -2

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست -3

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 هك فلك ةلانال ان ةناوكذ قناعات

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 ًالصو نونلا مضب رماع نبا اهأرق

 ماللا حتفو ميملا مضب رماع نبا اهأرق

 ةزمهلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ءابلا رسكب رماع نبا اهأرق

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهآرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(1)

 .يروصلا نع فلخب (3)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (لمنلا ةروس)نايب

 نيب لصفلا فلأ لاخدإب ماشه اهأرق

 ٍناثلا هجولاو هنع فلخب نيتزمهلا

 صفح لكم

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 نيب لصفلا فلآ لاخدإب ماشه مهأرق

 يناثلا هجولاو هنع فلخب نيتزمهلا

 نصح لو

 أرقو لاذلا ديدشتب رماع نبا اهأرق
 ءاتلا ناكم ءايلاب ماشه

 ءابلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 نيب لصفلا فلأ لاخدإب ماشه امهأرق

 ٍناثلا هجولاو هنع فلخب نيتزمهلا

 نمت لكم

 نيب لصفلا فلآ لاخدإب ماشه اهأرق

 هنع فلخب نيتزمه ا

 ةزمه فذحب رماع نبا اهأرق

 ةحوتفم ةففخم ٍون ةدايزو ماهفتسالا
 فلألا لبق

215 



 (لمنلا ةروس)نايب

 ةزمه لا رسكب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”هاشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 *”ماشه نع

 ةزمهلا دعب فلأ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا مضو

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق

 هنع فلخب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 (عزف) نيونت فذحب رماع نبا اهأرق

 (ذئموي) ميم رسكو

 .ينوجادلا نع فلخب ()
 فرخ اهلا نع قلخم قد
 .يروصلا نع فلخب (3)
 .ينوجادلا نع فلخب (4)
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 (لمنلا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا يف ماللا ماغدإب ماشه اهأرق

 (0هنع ةلخ

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم او

 .يناولحلا نع فلخب (3)
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 « قتصتلا كش »
 (صصقلا ةروس)زنايب

 نيب لصفلا فلأ لاخدإب ماشه اهأرق

 يناثلا هجولاو هنع فلخب نيتزمهلا

 صفح لثم

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 "”ماشه نع

 لادلا مضو ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق | /ُهّنَءاَجَف
 ”ماشه نع دهءاج 2 .٠ ور

 ءاملاب اهيلع فقولا دنع اهأرقو

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ءاي حتفب رماع نبا اهأرق

 ًالصو ةفاضإلا

 .ينوجادلا نع فلخب (1)



 0 نقعمدلا رماغ نواة ءاوق

 (صصقلا ةروس)نايب

 ميجلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةزمهلاو ءارلا ةلامإب رماع نبا اهأرق

 رخآ هجو ناوكذ نبالو ءاهحتفو

 «©طقف ةزمه ا ةلامإ وهو

 ءارلا مضب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 فاقلا مزجب رماع نبا اهأرق
 يلدا

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 2هنع فلخب

 .يروصلا نع فلخب (1)

 ءامههحتفو ةزمه لاو ءارلا ةلامإب ناوكذ نبا نع يروصلاو شفخألاو ماشه نع ينوجادلا اهأرق (2)

 .طقف ةزمه لا ةلامإ وهو رخآ هجو يروصللو
 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)
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 (صصقلا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

 نيب لصفلا فلأ لاخدإب ماشه اهأرق

 ٍناثلا هجولاو هنع فلخب نيتزمهلا

 نصي لم

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 "”ءاشه نع

 رسكو نيسلا حتفب رماع نبا اهأرق

 امهنيب فلأ ةدايزو ءاح لا

 ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب ()
 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (صصقلا ةروس)نايب

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 نيسلا رسكو

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق

 ”ماشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 هردغ كاخي ةلامألاب ناوكذ نا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو
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 دال 2
 » نيوكبججلا بوش »

 (توبكنعلا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”ءاشه نع

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 5 عم «ةدوم» بصنب رماع نبا اهأرق

 0 (مكنيب» نون بصنو اهنيونتو بالقإلا

 نيب لصفلا فلآ لاخدإب ماشه اهأرق

 هنع فلخب نيتزمهلا

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 اهدعب فلأو ءاحلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ناوكذ نبا نع فلخب ءايلا ناكم

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا هجولاو

 هدنع فلخي ةلامإلاب ناوكذ قرأ اهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)
 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 (توبكنعلا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ةرسك م|شإب رماع نبا اهأرق

 ىلوألا نونلا حتفب رماع نبا اهأرق

 يازلا ديدشتو

 « ًالصو لادلا نيونتب رماع نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 لإ “اس وف

 َتولزنم

 مهراد
 /ًالصو/ اه وُمَتَو

 /ًافقو/ اًدوُمَتَو

 مُهَءاَجدَقلَو

 ءابلا رسكب رماع نبا اهأرق



 رشا ةيط قرط ف ةئارقلا ثنارارقلا نوت ةلماس

 (توبكنعلا ةروس)نايب

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال

 لوصوملاو لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .ينوجادلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)

 .(ًاصفح ًاقفاوم)



لا رماع نبا ةءارق
 وقلت د

 نيا ميو

 4 ا اطلوش »

 (مورلا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءايلا ناكسإب رماع نبا امهأرق

 ءاتلا حتفب هنع فلخب ناوكذ نبا اهأرق

 ةيناثلا ماللا حتفب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 *ماشه رع

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

كذ نبا تكس عنتميو ءشفخألا نع فلخب (3)
 .ءاتلا حتف هجو ىلع ناو

.يروصلا نع فلخب (4)
 

 .يروصلا نع فلخب (5)

 .ينوجادلا نع فلخب (6)
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 (مورلا ةروس)نايب

 نع فلخب نيسلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 نصحت لكم ءايتل نانا هييولاو ماشع

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق

 ةثالثلا يف داضلا مضب رماع نبا مهأرق

 صفح يهجو دحأ اذهو

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 داضلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 .يروصلا نع فلخب (1)



لا رماع نبا ةءارق
 وقلت د

 د هيو
 و

 « نامنفل ظوش »

 لاذلا عفرب رماع نبا اهأرق

 واولا ناكم ةزمحلاب رماع نبا اهأرق

 ًالصو نونلا مضب رماع نبا اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب رماع نبا اهأرق

الصو نونلا مضب رماع نبا اهأرق
ً 

 ةيناثلا ءايلا رسكب رماع نبا امهأرق

 ءاتبو نيعلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 ءاحلا ناكم ةبوصنم

 مضلا فاقلا ةرسك ماهشإب ماشه اهأرق

 ةاويغ فلخي ةلامآلاب قاوكذ نا اهآرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق
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 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم او

 «» ل و 4

 (ةدحسلا ةروس)نايب

 «ةهنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ماللا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 رابخإلا ىلع ةدحاو ةزمهم رماع نبا اهأرق

 لصفلا فلأ لاخدإب ماشه اهأرق

 هنع فلخب نيتزمهلا نيب

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 نيتزمه لا نيب لصفلا فلأ لاخدإب ماشه اهأرق

 صفح لثم يناثلا هجولاو هنع فلخب



 دل نقعمدلا ضاع نبأ 8ةاوق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 03 م 60

 »“ باَرْجْجالا و ١

 (بازحألا ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاظلا ديدشتو ءاتلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ءاهلا حتفو

 ©هزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق



 نا نس تا تن وببيبيببلللتل
 (بازحألا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”ءاشه نع

 يازلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 نونلا دعب ٍفلأ تابثإب رماع نبا اهأرق

 ًافقوو ًالصو

 ىلوألا ميملا حتفب رماع نبا اهأرق

 ءابلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةزمهلا رصقب ناوكذ نبا اهأرق
 (©2هنع فلخب

 فلخي ةلامالاب باع نراها
 '”ماشه نع

 ةزمه لا رسكب رماع نبا اهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب ()
 .يروصلا نع فلخب ()
 .يروصلا نع فلخب (3)
 .ينوجادلا نع فلخب (4)



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق
 كسا

 (بازحألا ةروس)نايب

 ةزمهلاو ءارلا ةلامإب ًافقو رماع نبا اهأرق

 هجو ناوكذ نبالو .”(ناهجو)|مهحتفو
 ©ةزمهلا ةلامإو ءارلا حتف وهو رخآ

 «هنع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 فلخبب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”*ماشه نع

 نيعلا مضب رماع نبا اهأرق

 فذحو ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق
 بصنو اهرسكو نيعلا ديدشتو فلألا

 (باذعلا)

 فاقلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ءابلا رسكب رماع نبا امهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب ناوكذ نبا اهأرق

 داضلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 .امههحتفب يناولحلا و امهتلامإب ينوجادلا اهأرق (1)

 جرس قرؤوملا وج قيرلا وكانو درك اووكلال ا اولا يزول زك لعرلا وك و رفا
 ةدمشا والا
 .ناوكذ نباو ينوجادلا نع فلخب (3)
 .ينوجادلا نع فلخب (4)



 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس ا

 (بازحألا ةروس)نايب

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءاتلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءايلا ناكم ةمومضم ةزمهم رماع نبا اهأرق

 ءابلا رسكب رماع نبا اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب ماشه اهأرق

 «*هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلألا تابثإب رماع نبا اهأرق

 ًافقوو ًالصو

 لادلا دعب لأ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا رسكو

 ًافقوو ًالصو فلألا تابثإب رماع نبا اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ةلامإلاب يناولحلا اهأرق (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)



 213 فاعمل رضاع نبأ ةةاوق

 ءابلا ناكم ءاثلاب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :(اضقخت اتفاوم) لوضوملاو

 » ا 01 2

 (أبس ةروس)نايب

 ميملا عفرب رماع نبا اهأرق

 ميملا رجب رماع نبا اهأرق

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 (2هنع فلخب

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيسلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةزمه لا ناكسإب رماع نبا اهأرق



يقتلا ةيبط قيرط نم ةيتارقلا تاءارقلا يسم ةلسلس 1
 ر

بببلللللللا و
 نا ا كال الا ل ا ل 7 777777ب

 (أبس ةروس)نايب

 ٍفلأ ةدايزو نيسلا حتفب رماع نبا اهأرق

 عمجلا ىلع فاكلا رسكو اهدعب

فو نونلا ناكم ءايلابرماع نبا اهأرق
 حت

 اصفنملا دملا عم ًافلأ ءايلا لدبأو يازلا

 (روفكلا) نم ءارلا عفرو

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 (0هنع فلخب

 نيعلا ديدشتو

 «©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 داصلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

لاو ءافلا حتفب رماع نبا اهأرق
 ياز

 «*هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب ()

 .يروصلا نع فلخب (4)
 «نوجاذلا نع كلخب (5)

 (ًأبس ةروس)نايب

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”ماشه نع

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 *هنع 2 3 ِ

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع
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 |جب6ِ0ِ| كبت 7 آ؟آ؟آ؟6ؤ©كث ] ] ث] ب)بِإمِِبِِبِبِيِيِيِيِيِيبيبيب- بيب ا تتتتفؤلؤلصظففظتتاا>”++7 + 1111111111111111>>>>>ل لالتللاام»

 (أبس ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 "”ماشه نع

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةرمع ءاتفاو رداط نرإ هارت
 مضلا ءاحلا

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم او
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 ب مو
 « ل امو »

 (رطاف ةروس)نايب

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ةزمهلاو ءارلا ةلامإب رماع نبا اهأرق

 وهو رخآ هجو ناوكذ نبالو ءامهحتفو

 ©“ طقف ةزمهلا ةلامإ

 ءايلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 (2هنع ةلخ :

 هده تلك ةلامآلاب ةاّوكذ نيااهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ءامههحتفو ةزمه لاو ءارلا ةلامإب ناوكذ نبا نع يروصلاو شفخألاو ماشه نع ينوجادلا اهأرق (1)

 .طقف ةزمه ا ةلامإ وهو رخآ هجو يروصللو
 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .ينوجادلا نع فلخب (5)



#1 
 نا ل ل ل ل 1 ا ل ا

 (رطاف ةروس)نايب

 ةريخألا ةزمه لا رجب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”هاشه نع

 هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 نونلا دعب فلآ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 عمجلا ىلع
 فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق

 "ماشه نع

 ”هنع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .ناوكذ ناو يوجادلا نع فلخب (4)
 .ينوجادلا نع فلخب (5)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 واولا يف نونلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 نيسلا مضب رماع نبا امهأرق

 :©هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

 «لاخدإلا مدع عم ةيناثلا ةزمهلا قيفحت 2

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست -3

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 نيب لصفلا فلآ لاخدإب ماشه اهأرق

 يناثلا هجولاو هنع فلخب نيتزمهلا

 صفح لثم

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح ناوكذ نبا قفاوو يروصلا نع فلخب (1)
 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهأرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(2)
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 جثث #1 آب بببببببببليبيبببببيبببلببلللٌهكق ا >> ا ا ا ا + + >>>خ>>>فكللللكتتتللم

 (سي ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 :©هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

 «لاخدإلا مدع عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت 2

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست -3

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 نيعلا رسكب ناوكذ نبا اهأرق

 “هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءايلا دعب يفلأ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 ءاحلا رسك هيلعو ءاتلا رسكو

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .هفلخب ماشه نع ينوجادلا 220

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهآرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(3)

 .يروصلا نع فلخب (4)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 هس رمي يي

 (سي ةروس)نايب

 ءاخلا حتفب - 1 :”نيهجوب ماشه اهأرق

 (صفح لثم) ءاخلا رسكب -2

 تكس نودب رماع نبا اهأرق

 (صفح يهجو دحأ اذهو)

 ًالصو نونلا مضب رماع نبا اهأرق

 ناكسإو ميجلا مضب رماع نبا اهأرق

 ماللا فيفختو ةلقلقل مل | عم ءابلا

 ىلوألا نونلا حتفب رماع نبا اهأرق

 فاكلا مضو ةيناثلا نونلا ناكسإو

 ءافخإلا عم ةففخم

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 22هنع 2 .

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 ©”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 *هنع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 .نيهجولاب ماشه نع ينوجادلا أرق (1)

 .ءاتلاب شفخألا اهأرقو ينوجادلاو يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
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 نولقعت : الَفأ
- 

 . اهفلخب يروصلاو ينوجادلاو هفلخب لصفنملا دم ىلع ماشه نع ٍناولحلا ةلامإلاب اهأرق (4)



 سلا ةيط قرط ف ةقارقلا ثنارارقلا نيج ةلساس 2012
 جثث ى|آك6آككككككك]ك]ك]ك]ك كك آب ببي لشاسهااااة>ةااا ا ا> >> ل7” >>>كل>-ه

 (سي ةروس)نايب

 نونلا بصنب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :(اضقخت اتفاوم)'لوضوملاو

 7اس هميو

 » (ةئاَفاَصْل ووش رج

 نيونتلا فذحب رماع نبا اهأرق

 نيسلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 ميملا فيفختو

 ةدحاو ةزمهم رماع نبا اهأرق

 رابخإلا ىلع

 ميملا مضب رماع نبا اهأرق

 نيب لصفلا فلآ لاخدإب ماشه اهأرق

 هنع فلخب نيتزمهلا

 واولا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق



 ةشمدلا رماع نبا ةءارق
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 (تافاصلا ةروس)نايب

 نيب لصفلا فلأ لاخدإب ماشه اهأرق

 هفحك يناثلا هجولاو هنع فلخب نيتزمهلا

 "”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ماللا رسكب رماع نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيب لصفلا فلأ لاخدإب ماشه اهأرق

 هنع فلخب نيتزمهلا

 رابخإلا ىلع ةدحاو ةزمهم رماع نبا اهأرق

 ميملا مضب رماع نبا اهأرق

 نيب لصفلا فلأ لاخدإب ماشه اهأرق

 هنع فلخب نيتزمهلا

 دمها وما رلا لامر ماك ب[ عازف

 وهو رخآ هجو ناوكذ نبالو ءامهحتفو

 ©طقف ةزمهلا ةلامإ

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 ءامههحتفو ةزمهلاو ءارلا ةلامإب ناوكذ نبا نع يروصلاو شفخألاو ماشه نع ينوجادلا اهأرق (3)

 .طقف ةزمه لا ةلامإ وهو رخآ هجو يروصللو



 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس هلا

 (تافاصلا ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 داضلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ماللا رسكب رماع نبا اهأرق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 نيب لصفلا فلآ لاخدإب ماشه اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 دنع اهأرقو ءاتلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ءاحلاب اهيلع فقولا

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)



 7-2 فعمل رضاع نبأ ةةاوق

 (تافاصلا ةروس)نايب

اشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”م

 داصلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 عطقلا ةزمه لادبإب رماع نبا اهأرق

 يناثلا هجولاو هنع فلخب لصو ةزمه

 ءدبو (نإ) ىلع فقو نإو ءصفح لثم

 ”ةحوتفم ةزمهب أدب اهدعب اب

 ةثالثلا تاملكلا عفرب رماع نبا مهأرق

 ماللا رسكب رماع نبا اهأرق

 ةدايزو ةزمه ا حتفب رماع نبا اهأرق

 ماللا رسكو اهدعب فلأ

 لاذلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ماللا رسكب رماع نبا امهأرق

 نيسلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم)

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوملاو لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .لصفنملا دملا رصق ىلع ماشهل عطقلا نيعتيو (2)



 رنا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس كفل
 ك | | ب يييبيبيبيإ ييييبيبيا(؟((ييببر(ربإبإببب7س22ئ22-2->->5>>ؤةككتكد+-3+-3+3+-323+3و2325(2ٍِ>-مه
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 « ان قش »

 (ص ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 نود نم نيتزمه ا قيقحتب ماشه اهأرق
 ةزمه لا ليهست عم لاخدإلا هلو لاخدإ

 (هجوأ ةثالث) اهقيقحت وأ ةيناثلا

 نيتزمهلا فذحب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا و ماللا حتفو

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 لادلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ناوكذ نبا نع فلخب

 فلخب ءايلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 .هقيوفو لصفنملا رصق ىلع يناولحلل حتفلا نيعتيو (0)



لا رماع نبا ةءارق
 وقلت د

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .نيونت نودب يناولحلا اهأرق (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)

 (ص ةروس)نايب

 ءاظلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيونتلا نون مضب رماع نبا اهأرق

 هجولاو ناوكذ نبا نع فلخب ًالصو

 صفح لثم يناثلا

 ©*هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيونتلا فذحب ماشه اهأرق

 20هنع فلخب

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 «هنع فلخب
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ط قرط ف ةقارقلا اكنارارقلا نيج ةلساس
 سلا ةيب

 (ص ةروس)نايب

 «””هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 نيسلا فيفختب رماع نبا اهأرق

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةردع لذي ةلامالاب ناركذ نداناهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءايلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 *هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق



 0 فعمل ضاع: بأ ةةاوق

 (ص ةروس)نايب

 ماللا رسكب رماع نبا اهأرق

 فاقلا بصنب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم او

 مرسلا 2س
 «» كا اطلوش

 (رمزلا ةروس)نايب

 "”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 :نيهجوب ماشه اهأرق

 عاملا ناكسإب - 1

 ةلص ريغ نم ءاهلا مضب -2

 :*نيهجوب ناوكذ نبا اهأرقو
 «ةلصلا عم ءاملا مضب -1

 ةلص نودب ءاملا مضب _ٍو

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .رصقلاو ةلصلا عم مضلاب ناوكذ نبا نع شفخألا اهأرقو «ةلص نودب مضلاب ناوكذ نبا نع يروصلا اهأرق (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)



 رشا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس 7
 ر7رررر77اتمكللل

 ا ال ال ا 1 ا وو
 نا

 (رمزلا ةروس)نايب

 "هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 هاهنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 هل رتف| ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 داضلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .ينوجادلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)

 .ينوجادلا نع فلخب (7)



لا رماع نبا ةءارق
 وقع د

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 (رمزلا ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 (©2هنع فلخب

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 (هنع فلخب

 ىلوألا نيتففحم نينونب رماع نبا اهأرق

 نع فلخب ةروسكم ةيناثلاو ةحوتفم

 نويل افلا هعئولاو ةاَوكذ نبا

 06200 ةيفخ ةدحاو

 .ناوكذ نبا نع يروصلا نع ٍلمرلا نع ةلخب (6)



ّ 
 ف ةئارقلا ثنارارقلا نوت ةلماس

 رشا ةيط قرط
777777777777٠٠ لتاتتل

 نا ا اس ال ل ا 

 (رمزلا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 مضلا ميجلا ةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 ةرسك مامشإب رماع نبا اهأرق
 مضلا نيسلا

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ىلوألا ءاتلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 ةرسك مامشإب رماع نبا اهأرق

 مضلا نيسلا

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .يروصلا نع فلخب (2)
 .ينوجادلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (رمزلا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”هاشه نع

 ىلوألا ءاتلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 2©2هنع فلخب

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو



 تت يتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس -
 يت

 ع اصلا خلا ل 0 ل

 تكلا 2و

 4 لف طلو »

 (رفاغ ةروس)نايب

 ءاحلا ةلامإب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ميملا دعب فلأ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 يقل لع

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 هزدف فلكي ةلامالاب ناركت كا اهأرق

 ناوكذ نبا نع فلخب رماع نبا اهأرق

 ءاملا ناكم فاكلابرماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 .يروصلا نع فلخب (0)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)



 د هدلا رماع نبا ةءارق
 وق

 هه تي

 مكَءاَج دقو

 و |

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخي (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .ينوجادلا نع فلخب (5)

 (رفاغ ةروس)نايب

 «”ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 (وأ) ةزمه فذحب رماع نبا اهأرق

 واولا حتفو

 يف ءاهلاو ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

 (داسفلا) ةملك عفرو (رهظي)

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق
00 

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 *ماشه

 نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق
 "”هاشه نع



 يتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس 6
 تتحلل

 نت ا ال الا 0 ا ا ا يي )ل

 (رفاغ ةروس)نايب

 رماع نبا اهأرق
 «22هنع فلخي

 (بلق) نيونتب

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

 نيعلا عفرب رماع نبا اهأرق

 داصلا حتفب رماع نبا اهأرق

 «اهنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

 “ناوكذ نبا نع فلخب

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

وصلاو ماشه نع فلخب (1)
 .ير

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)

 .يروصلا نع فلخب (7)



 د هدلا رماع نبا ةءارق
 وق

 .يروصلا نع فلخب (0)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب ()

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 .ينوجادلا نع فلخب (6)

 (رفاغ ةروس)نايب

 ةزمه عطقلا ةزمه لادبإب رماع نبا اهأرق

 ءاخلا مضو ةمومضم لصو

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا مهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”هاشه نع

 نيشلا رسكب ناوكذ نبا اهأرق



 هلا ةيط قرط ف ةثارقلا كنارارقلا نيج ةلسلس 258
 قف ؟|؟|آ|آ|آ#آ#آك#ك#ك]ك] ببي ---ا-س2شئاات>ةا>اااا ا ا> >> >> لكتكللقشط6ط6طمص”

 (رفاغ ةروس)نايب

 نونلا بصنب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 *”ماشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :«(ًاضقخت ًاقفاوم) لوضوملاو

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 » كاس و 0«

 (تلصف ةروس)زنايب

 ءاحلا ةلامإب ناوكذ نبا اهأرق

 :هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

 «لاخدإلا مدع م ةيناثلا ةزمهلا قيقحت 2

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهللا ليهست -3

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”هاشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 هدع تلك ةلامكلاب ةاترك نا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 *ماشه نع



هلا ةيط قرط نم ةئارقلا اكنارارقلا نيف ةلساس
 

 «(«تلصف ةروس)نايب

 اهميخفت عم ءارلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 هل يناثلا هجولاو"”ماشه نع فلخب

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 ةيعتتاب

 ةيدع فلكي ةلانكلاب ةاوكذ: نتا اهأزق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 *”ماشه نع

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 نيب لصفلا فلأ لاخدإب رماع نبا اهأرق

 لثم هل يناثلا هجولاو هنع فلخب نيتزمحلا

 رابخإلا وهو ثلاث هجو ماشهلو صفح

 دعبام ىلإ ةزمه ا ريخأتب ناوكذ نبا اهأرق

 (ءاج)نزو ىلع لصتملا دملا عم فلألا

 .نوكسلاب ماشه نع يناولحلا اهأرق (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب ()
 .يروصلا نع فلخب (4)

 .ينوجادلا نع فلخب (5)
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 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 اح افناوف)لوضرلاو

 ١م وسلا كم
 » حمال اطلوش

 (ىروشلا ةروس)نايب

 ءاحلا ةلامإب ناوكذ نبا اهأرق

 لوطو طسوتو رصقب '' رماع نبا اهأرق

 نيعلا دم

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه

 اهدعب فلأو ءاحلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ناوكذ نبا نع فلخب ءايلا ناكم

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا هجولاو

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح رماع نبا اهيف قفاو (1)



 رنا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس هلكت
 بِح6ِ؟7؟ ب©؟6|؟ب؟  ككككككآكآ]آ]آ] ]بيبي يبي يي يبس :ت-2لاللالاالالالااااااااااا>”>”( >< -----ه

 (ىروشلا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 :©هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «(صفح لثم) ةلصلا عم ءاحلا رسكب -2

 «ءاملا نوكسب - 3

نيهجوب ناوكذ نبا اهأرقو
©: 

 «(صفح لثم) ةلصلا عم ءاهلا رسكب - 1

 ةلص نودب ءاهلا رسكب -2

 ًافقو ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق
 ©هنع فلخب

 «©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق

 ءافلا فذحب رماع نبا اهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .ناكسإلاو رصقلاو ةلصلاب ماشه نع ينوجادلا اهأرقوءرصقلاو ةلصلاب ماشه نع ناولحلا اهأرق (2)

 .رصقلاو ةلصلاب ناوكذ نبا نع يروصلا اهأرقو «ةلصلاب ناوكذ نبا نع شفخألا اهأرق (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (ىروشلا ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميملا عفرب رماع نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ًافقو ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 (02هنع فلخب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 هنع فلخب ماللا عفرب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .(بصنلا ىلع شفخألا تكس ىتأتيو) شفخألاو يروصلا نع فلخب (5)



ويغلب
 نمل يطا ليوا نواب ارغلا كارارتلا ون 

 ؟بيروج دوم ىو

 « فرعا و ١

فرخزلا ةروس)نايب
) 

 ءاحلا ةلامإب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاحلا حتفو ميملا رسكب رماع نبا اهأرق

 اهدعب فلأ ةدايزو

 ءارلا مضو ءاتلا حتفب ناوكذ نبا اهأرق

 ناكسإو ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

ءافخإلا عم نيشلا فيفخت و نونلا
 

 ءابلا ناكم ةنكاس نونب رماع نبا اهأرق

 لادلا حتفو اهدعب فلألا فذحو

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”هاشه نع

 «هزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق
 ”ماشه نع

 ءابلا رسكب رماع نبا اهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (فرخزلا ةروس)نايب

 ءابلا رسكب رماع نبا اهأرق

 فلخب ميملا فيفختب رماع نبا اهأرق

 صفح لثم يناثلا هجولاو ماشه نع

 ةزمه لا دعب يفلأ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ًالصو ءاحلا مضب رماع نبا اهأرق

 ةدايزو نيسلا حتفب رماع نبا اهأرق
 اهدعب يفلأ

 داصلا مضب رماع نبا اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 *”ماشه نع

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)
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 (فرخزلا ةروس)زايب

 ءايلا تابثإب رماع نبا اهأرق

 ًافقوو ًالصو

 ءاتلا يف ءاثلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءاملا عفرو ماللا بصنب رماع نبا اهأرق

 ةلصلا عم

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 .ناوكذ نبا نع يروصلا نع فلخب (1)



دلا رماع نبا ةءارق
 يف م ه

 ه» بيد

 مُهَءاَج دقو

2.4 1 

 مهَءاج

 و وي

 تئىَربكلا

 .يروصلا نع فلخب (0)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 « ةناتكقلا وش »

 (ناخدلا ةروس)نايب

 ءاحلا ةلامإب ناوكذ نبا اهأرق

 ءابلا عفرب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ”هاشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 “هاشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 هنع فلخب ءاتلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 نيعلا رسكب ناوكذ نبا اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق
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 («ناخدلا ةروس)نايب

 ىلوألا ميملا مضب رماع نبا اهأرق

 نيعلا رسكب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم او

 » 2 و م«

 (ةيثاحلا ةروس)نايب

 ءاحلا ةلامإب ناوكذ نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 واولا ناكم ةزمه لاب رماع نبا اهأرق

 ميملا رجب رماع نبا اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (ةيثاحلا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 عفرلاب رماع نبا اهأرق

 لاذلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 واولا ناكم ةزمه لاب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو



 يتلا ةيط قيرط نم ةيآرقلا تادارقلا وست ةلس_ طخ فظظ
 » لبا نر 2

 (فاقحألا ةروس)نايب

 اللا ةلامإت نارك ذ نيا اهأزق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 هاهزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاحلا مضو ةزمهلا فذحب رماع نبا اهأرق

 اهدعب فلألا فذحو نيسلا ناكسإو

 فاكلا حتفب ماشه امهأرق
 مر

 «20هنع 31 2

 نسَحْأ لبَقَتي ناكم ةمومضملا ءايلاب رماع نبا مهأرق نم اًبقتن

 ُدَواَجَتْيَو 1 (نسحأ) عفرو (زواجتن «لبقتن)يف نونلا| ُدرَواَجَتَتَّو-

 .يروصلا نع فلخب (0)
 .ينوجادلا نع فلخي (2)

 .يروصلا نع فلخب ()
 .يروصلا نع فلخب (4)
 .ينوجادلا نع فلخب (5)



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق
 كلل

 (فاقحألا ةروس)نايب

 نيونت نود نم حتفلاب رماع نبا اهأرق

 يف ىلوألا نونلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلألا يف مزاللا دملا عم ةيناثلا نونلا

 ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 "”ماشه نع فلخب ىلوألا

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ماهفتسا ةزمه ةدايزب رماع نبا اهأرق

 «لاخدإ الب ناوكذ نبا ةيناثلا ققحف

 عم ةيناثلا ةزمحلا ققحف ماشه امأو

 عم اهلهسوأ همدعو لاخدإلا

 © همدعو لاخدإلا

 "هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ناكم ةحوتفملا ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 (مهنكاسم) نون بصنو «(7هنع

 .يناولح لا نع فلخب (0)
 .يروصلا نع فلخب (2)
 .هفلخب ينوجادلاو يناولح ا لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ققحو ؛همدعو لاخدإلا عم ةيناثلا يف ليهستلا ينوجادلل(3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)



اكا كك يتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس _-
تخل. يكل«, نين نونسو «يويدررو ك

 هلا لت ل تتلو 
 10 3 دل ب

 (فاقحألا ةروس)نايب

 ةلودع فلكم ةلامالاب ةاوكذ نا اهأرق

 داصلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)



 دلا رماع نبا ةءارق
00 

0 

5 00 

 2 لسخح لوس رج

 و( دمحم ةروس)نايب

ا حتفب رماع نبا اهأرق
 ةدايزو ءاتلاو فاقل

 «ةهنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .ناوكذ نباو ينوجادلا نع فلخب (5)

 .ينوجادلا نع فلخب (6)

 .ينوجادلا نع فلخب (7)
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 قو( دمحم ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب ماشه اهأرق

 «©2هنع أ 34

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب ماشه اهأرق

 «©هنع أ 4

 ةينع تلقبب ةلابإلا تارك ىنااهأزت

 ةزمه ا حتفب رماع نبا اهأرق

 22 شه عى
 ةروستلُرن

 روم تلِنَأ

0 

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يناولحلا نع فلخب (2)

 .يناولحلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)



لا رماع نبا ةءارق
 وقلت د

2 

 رم ادو علا دق
 هبذعي /هلخدي

- 

 .يناولح لا نع فلخبب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يناولح لا نع فلخب ()

 .يروصلا نع فلخب (4)

 هةموو
_ 03 

 « يملا بوش

 (حتفلا ةروس)نايب

 مال ققرو ءاهلا رسكب رماع نبا اهأرق
 ةلالجلا ظفل

 ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 لوألا ءايلا

ف ماللا ماغدإب ماشه اهأرق
 ءاظلا 

 220هنع فلخب

 ههزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ف ماللا ماغدإب ماشه اهأرق
 ءاتلا

 2هنع فلخب

 ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا امهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب ماشه اهأرق

 داصلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 هب عد و دس

 اودسحت لب

 /ةلخدُت

20/15 

 انن

 وو مم

 هبذعل



 (حتفلا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةهنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءاطلا حتفب ناوكذ نبا اهأرق

 ماشه نع فلخب رماع نبا اهأرق

 فلألا فذحي

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو
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 آلا مقر

11 

 طحت

 7-0 7 أ

 مك ءاج

 و ّءد
 رخآلا ١

 ين

 7 بني

 و

 5 +اوأف
 عع
7 

 ب ووو هميوب

 «» تال وش رج

 نايبلا

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو



 ركلة قوراع نواة رزقا اهنا رزقا وشن ذو
ر7ر7٠ولللتلكك و

 7 7777777
 نك ا اس الا ل ل ا

 نا مع
 « ككف للوش »

 (ق ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 نيب لصفلا فلأ لاخدإب ماشه اهأرق

جولاو هنع فلخب نيتزمهلا
 يناثلا ه

 صفح لثم

 ميما مضب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ةلييع قلك ةلامإلاب ناؤكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

يسلا ف ءاتلا ماغدإب ماشه اهأرق
 ن

 ©هنع فلخب

 .ينوجادلا نع فلخب (10

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .يناولحلا نع فلخب (5)



لا رماع نبا ةءارق
 وقلت د

 ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 (ق ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 نيونتلا نون مضب رماع نبا اهأرق

 هجولاو ناوكذ نبا نع فلخب ًالصو

 صفح لثم يناثلا

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيشلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 «©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق
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 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 :((ضفح [قفاوتن) لويضاملاو



 » تاكا نر م

 نايبلا

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيعلا رسكب ناوكذ نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهدعب فلأو ءاملا حتفب رماع نبا اهأرق

 هجولاو ناوكذ نبا نع فلخب ءايلا ناكم
 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا

 لادلا يف لاذلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ناوكذ نبا نع فلخب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 ”ماشه نع

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 لاذلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 «دنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)
 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)
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 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 "كاش هميوب

 «» رولا وس

 (روطلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 220هنع م 34 :

 _ | دعب يفلأ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 عمجلا ىلع ءايلا

 ءايلا دعب يفلأ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 ءاحلاو ءاتلا رسك عم عمجلا ىلع

 ًادحاو ًالوق نيسلاب ماشه اهأرق

 لثم)*نيهجوب ناوكذ نبا اهأرقو |

 نيسلاب - 2 داصلاب -1:(صفح

 اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو
 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال

 لوصوملاو لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :((!ضقفخ اقفاوم)

 .صفح لثم نيهجولاب ناوكذ نب با نع شفخألا اهأرق (2)



 رهلا ةيط قرط نم ةقارقلا ثنارارقلا بش ةلسلس

 ءالساإوب 2

 رسما روش

 ءاييحتفو

 :"نيهجوب رماع نبا اهأرق

 ءارلا ةلامإ -2 «ةزمهلاو ءارلا حتف - 1

 كلاث هجو ناوكذ نبالوةّرمهاو

 ©ةزمحلا ةلامإو ءارلا حتف وهو

 *هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةزمهلاو ءارلا ةلامإب رماع نبا اهأرق

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 لاذلا ديدشتب ماشه اهأرق

 وهو رخآ هجو ناوكذ نبالو

 «طقف ةزمهلا ةلامإ

 .امههحتفب يناولحلا و امهتلامإب ينوجادلا اهأرق (1)
 حتفب يروصلا نع جهبملا بحاص درفناو «ثلاثلا هجولاب يروصلا نع يلمرلا نع ديز درفنا (0)

 :ةرهشا وعارلا

 ءامههحتفو ةزمهلاو ءارلا ةلامإب ناوكذ نبا نع يروصلاو شفخألاو ماشه نع ينوجادلا اهأرق (4)

 .طقف ةزمه ا ةلامإ وهو رخآ هجو يروصللو
 يرسل 2 بلان



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (مجنلا ةروس)نايب

 :"نيهجوب رماع نبا اهأرق

 ءارلا ةلامإ -2 «ةزمهلاو ءارلا حتف -1

 ثلاث هجو ناوكذ نبالو «ةزمهلاو

 ©ةزمه لا ةلامإو ءارلا حتف وهو

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 2 ه» ع هد ص

 "هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق | تمرخألا

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق مُهَءآَجَدَقَلَو

 فلكي ةلامألاب رماغ قا اهازق 00
 ّْ مهَءاج

 ”ماشه نع

 هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهدعب فلأو ءاهلا حتفب رماع نبا اهأرق

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا هجولاو

 .مههحتفب يناولحلا و امهتلامإب ينوجادلا اهأرق (1)
 عسي قرودصلا نع عيوب ويصابم قرحااوبا كرلاقلا يبول روع نكيرمولا نم و درفت
 :ةدمهطا و ةارلا

 .يروصلا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)
 .ينوجادلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)
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 رماع نبا (مجنلا ةروس)نايب

 و

 كدكمرَخُأ [هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 هد دم

 دكمرخألا ٠ هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ىرغتشلا | “"هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 - در ور 3

 /ًالصو/ادومث لادلا نيونتب رماع نبا اهأرق

 /افقو/اًَدوُمَت ًامقو ًافلأ املادبإوءالصو

 ىراَمَكك «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم او

 .يروصلا نع فلخب (10)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب ()

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .ينوجادلا نع فلخب (1)

 (رمقلا ةروس)نايب

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 "”ماشه نع

 ءاتلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 نيعلا رسكب ناوكذ نبا اهأرق

 ناوكذ نبا نع فلخب

 عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب ماشه اهأرق

 عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحتو لاخدإلا

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 داصلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق
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 (رمقلا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 راثلآ ١ *هنع فلخبةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق|  ٍراَث
 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 م١ 2-7 2

 » منوع لوس

 (نمحرلا ةروس)نايب

 ةدحوملا ءابلا بصنب رماع نياأرق

 ًالصو فذحت) اهدعب فلأو لاذلاو

 نونلا يضتوئاولا ناكم (افقو كقو

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (نمحرلا ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ًالصو ءاحلا مضب رماع نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ©”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 واوو لاذلا مضب رماع نبا اهأرق

 (افقو تبثو ًالصو فذحت)»

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 اضف اققانوفإلا ل ويهَولاَو

 .شفخألاو يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .شفخألاو يروصلا نع فلخب (4)
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 3 ةىي د | ا م
 « اهجفاولا ظطلوش »

 نايبلا

 يازلا حتفب رماع نبا اهأرق

 نيب لصفلا فلآ لاخدإب ماشه امهأرق

 ميملا مضب رماع نبا اهأرق

 واولا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 نيشلا حتفب رماع نبا اهأرق

 :”هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

 «لاخدإلا مدع عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت 2

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا ليهست -3

 لاذلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 :©هجوأ ةثالثب ماشه مهأرق

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

 «لاخدإلا مدع عم ةيناثلا ةزمه ا قيقحت 2

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا ليهست -3

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهآرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(1)

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهآرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(2)



 0 ضضعمدلا ضاع نبا ةفاؤق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 نأ 0 همر
 ه|#آآخذ 7

 20 ا اللوش »

 (ديدحلا ةروس)نايب

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب رماع نبا اهأرق

 هزع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 (لك) عفرب رماع نبا اهأرق

 فلألا فذحب رماع نبا اهأرق

 نيعلا ديدشتو

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 «0هنع ل 34

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 .ناوكذ نبا نع يروصلل زمحلا لبق تكسلا هجو ىلع ريبكتلا عنتمي (1)
 .يروصلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)



 ند سلا تا نوبي طططصل
 (ديدحلا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”ماشه نع

 ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 يازلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 فلألا فذحب رماع نبا اهأرق

 نيعلا ديدشتو

 (وه) فذحب رماع نبا اهأرق

 اهدعب فلأو ءاملا حتفب رماع نبا اهأرق

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 :قوحاذلا نع كلخي (0)
 .يروصلا نع فلخب (2)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 » 2 و 2

 (ةلداجملا ةروس)نايب

 نيسلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءاظلا ديدشتو ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ءاهلا حتفو

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه امهأرق

 ةلقلقلا عم ميجلا ناكسإب رماع نبا اهأرق

 دارفإلا لع فلألا فذحو

 :©هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

 «لاخدإلا مدع عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت 2

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا ليهست -3

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهأرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(3)



 هلا ةيط قرط نم ةقارقلا اكنارارقلا نيف ةلسلس

 (ةلداحملا ةروس)نايب

 ًالصو ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :((ضح ًاقفاوم) لوصوملاو

 » رسل 2 4

 (رشحلا ةروس)نايب

 «ةهنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيعلا مضب رماع نبا اهأرق

 ءابلا رسكب رماع نبا اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (رشحلا ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 “هاشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ةلامإلاب ًافقو ناوكذ نبا اهأرق
 (7هنع ةلخب

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :«(اضفح اقفاوتا) لوضوملاو

 .يناولحلا نع فلخب (1)

 .(ةلود) بصن عم (نوكي) ثينأت عنتمي :نيققحملا ضعب لاقو (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)



 رشا ةيط قرط وم ةقارقلا ثنارارقلا دب هليل ١
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 هس د لسا ١ ةمى

 » لا موس »

 (ةنحتمملا ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "”ءاشه نع

 داضلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ءافلا حتفو ءايلا مضب رماع نبا اهأرق

 هجو ماشهلو ةحوتفم داصلا ديدشتو

 ءافلا نوكسو ءايلا مض وهو “رخآ

 داصلا فيفختو حتفو

 ةزمه لا رسكب رماع نبا امهأرق

 اهدعب فلأو ءاملا حتفب رماع نبا اهأرق

 ميِهرَبإ ىف
 (لوألا عضوم ا)

 ناوكذ نبا نع فلخب ءايلا ناكم

 صفح لثم ناوكذ نبال يناثلا هجولاو

 و

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق ٌمكرليد

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .نيهجولاب ينوجادلا اهأرق (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :(اضقخ ًاقفاوم) لوصوملاو

 » نْيََعْلا و ١

 ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 “هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 بصنو (متم) نيونتب رماع نبا اهأرق

 ةلصلا عم ريمضلا ءاه مضو (هرون)

 ميجلا ديدشتو نونلا حتفب رماع نبا اهأرق

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)
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 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 نسا غو
 » يل اطلوش

 رماع نبا نايبلا صفح ةيآلا مقر

 ةسرَوَتلَآ ةلاطالاب ةاوكتميا اجرت ٌةْسَرَوَعلا َ

 رامجلا «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق ناجل 5

 صفحو ماشه نيب اهيف فالخ ال

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 اصف اقفاوم) لوضوللاو



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 » يوُففاَبِمأ و 0«

 نايبلا

 "”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 *ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال

 لوصوملاو لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :(اضفح اقفاوت)

 هير ١ هس هميوب

 » احتل اللوش »

 نايبلا

 ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا امهأرق

 ©*هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلألا فذحب رماع نبا اهأرق

 نيعلا ديدشتو

 ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم)

 لوصوملاو لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .ةلمسبلا ىلع هل نيعتتو لصولا ىلع ينوجادلل (كءاج) ةلامإ عنتمي نيتروسلا نيب ءينوجادلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (3)
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 ءابلا رسكب رماع نبا اهأرق

 ءاظلا يف لادلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فاكلا مضب ناوكذ نبا اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 .يروصلا نع فلخب (1)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 داصلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق

 ءاظلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 "”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 حتفو فاكلا رسكب رماع نبا اهأرق

 دارفإلا ىلع اهدعب فلأ ةدايزو ءاتلا

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :(اضفح اقفاوم) لوصول

 .يروصلاو شفخألا نع فلخب (1)



 .رتنلا ةيبط قيرط نما ارقلا تنازارقلا يشق ةلسلس

 ») قاتلا و «

 (كلملا ةروس)نايب

 '”هنع فلخب ءاتلا يف ماللا ماغدإب ماشه اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 2 ازلا ىف لادلا ماغدإب ,ماع ءبااهأ رق

 0 يناثلا هجولاو ”ناوكذ نبا نع فلخب | اَكَكَرَدَقلَو
 اَتَيَرَدَقلَو

 صفح لثم

 ميجلا يف لادلا ماغدإب ماشه اهأرق اَنَءاَجَدَق

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق | اَنَءآَج

 :©هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

 «لاخدإلا مدع عم ةيناثلا ةزمه لا قيقحن 2

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهللا ليهست -3

 مضلا نيسلا ةرسك مامشإب رماع نبا اهأرق

 .يناولحلا نع فلخب (10)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 .امهفلخب يروصلاو شفخألا (3)
 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهأرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(5)



 301 فاعلا ضاع نبأ ةةاق

 (كلملا ةروس)نايب

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :(اضقح اقفاؤك) لوضولاو

 4 هام

 » سلكولا ووش رم

 (ملقلا ةروس) نايب

 واولا يف نونلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 *ناوكذ نبا نع فلخب ةنغلا عم

 ماهفتسا ةزمه ةدايزب رماع نبا اهأرق

 عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستو

 (لاخدإلا يف هنع فلخب) لاخدإلا

 © هنع فلخ د قي هكا

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح ناوكذ نبا قفاوو يروصلا نع فلخب (2)
 .هفلخب ناوكذ نباو يناولح ا لاخدإلاب اهأرق(3)

 .ليهستلا وأ قيقحتلا عم ماهفتسالاب ينوجادلا اهأرق(4)
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 (ملقلا ةروس) نايب

 ًالصو نونلا مضب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :( اصح اقناوك) لويضولاو

 (ةقاحلا ةروس)نايب

 ةديع فلن ةلامالاب ناوكك نإ اهأزق

اغدإب رماع نبا اهأرق
 ةلخعم ٍِ ءاثلا ف ءاتلا م

 ناوكذ نبا نع

 «هنع فلخب ًافقو ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرقو

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .هفلخب شفخألاو يروصلا (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يناولحلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)



 203 فاعمل ضاع نبأ ةةاوق

 "”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 فلخب ءاتلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق

 *ناوكذ نبا نع

 فلخب ءاتلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق

 ©لاذلا ديدشت عم ناوكذ نبا نع

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .هفلخب شفخألاو يروصلا اهأرق(2)

 .شفخألا نع فلخب (3)
 .يروصلا نع فلخب (4)
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 » تالا 0

 نايبلا

 ًافلأ ةزمه لا لادبإب رماع نبا اهأرق

 هددع فلكي ةلانالا اوك منا اهأرق

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 عفرلاب رماع نبا اهأرق

 دعب ىتلا فلألا فذحب رماع نبا اهأرق

 دارفإلا ىلع لادلا

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم او
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 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 ًالصو ءايلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةفاضإلا ءاي ناكسإب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو
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 « را ظطلوش »

 ”هنع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب رماع نبا اهأرق

 هنع فلخب ماللا مضب ماشه اهأرق

 صفح لثم يناثلا هجولاو

 ةدايزو فاقلا حتفب رماع نبا اهأرق

 ماللا حتفو اهدعب فلآ

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(اصفح اقناون) لويضوللو
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 « ليكمل روش »

 نايبلا

 ًالصو واولا مضب رماع نبا اهأرق

 ءاطلا حتفو واولا رسكب رماع نبا اهأرق

 لصتملا دملا عم اهدعب فلأ ةدايزو

 ءابلا رجب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 "”ماشه نع

 ماللا ناكسإب ماشه اهأرق

 عم ءاحملاو ءافلا رجب رماع نبا امهأرق

 ءاحلاو ةيناثلا ءاثلاو (هفصن) يف ةلصلا

 (هثلث) يف ةلصلا عم

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :(اضفح اقفاوق) لوضرللاو

 .ينوجادلا نع فلخب (1)



ملط
 د لول 0 ا 

 ») ركل و م«

 ءارلا رسكي رماع نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةينع تلكم ةلانخلا ناوكذ ةيااهأزق

 ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 لاذلا دعب يفلأ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 لادلا حتفو اهدعب ةزمهلا فذحو

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 *”ماشه نع

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق
 "ماشه نع

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .هفلخب شفخألاو يروصلا (2)
 .يروصلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .ينوجادلا نع فلخب (5)

 .ينوجادلا نع فلخب (6)
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 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 يس | كك
 » (يماَسسُفْلأ اطلوش

 نايبلا

 ءاتلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب رماع نبا اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب ماشه اهأرق

 نم ءارلا يف نونلا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 (صفح يهجو دحأ اذهو)

 فلخب ءايلا ناكم ءاتلاب رماع نبا اهأرق

 ل
 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم او



 سا يلا 1 تا نوبي ت-نيبلتللا
 » لنعنإلا و «

 نايبلا

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نيونت نودب رماع نبا ًالصو اهأرق
 « ”نيونتلا وهو رخآ هجو ماشحلو

 رماع نبا اهأرقف اهيلع فقولا دنع امأو

 فلأ نودب رخآ هجو ناوكذ نبالو .فلألاب

 ماشه اهأرقو صفحك رماع نبا ًالصو اهأرق

 ©هنع فلخب فلألاب اهيلع فقولا دنع

 فاقلا رجب رماع نبا اهأرق

 “ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 .ينوجادلا نع فلخب ماشه ًالصو نيونتلاب اهارق (2)



 311 معمتلا ضاع نبأ ةةاوق

 2 تا د 4

 نايبلا

 لاذلا مضب رماع نبا اهأرق

 «ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ماللا دعب ِفلأ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 عمجلا ىلع

 نيعلا رسكب ناوكذ نبا اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 .هفلخب شفخألاو يروصلا (1)
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 دل يع
 » ابل روس »

 نايبلا

 ىلوألا ءاتلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب ماشه اهأرق

 20هنع ةلخ

 نيسلا فيفختب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 .يناولحلا نع فلخب (1)



لا رماع نبا ةءارق
 وقلت د

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .يروصلا نع فلخب (2)

 (تاعزانلا ةروس)نايب

 هنع فلخب نيتزمهلا

 رابخإلا ىلع ةدحاو ةزمبب رماع نبا اهأرق

 هينح فلكي ةلامآللاب ثاوكذ قنآ اهأرك

 «©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 :"هجوأ ةثالثب ماشه اهأرق

 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

مدع عم ةيناثلا ةزمه لا قيقحت 28
 «لاخدإلا 

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست - 3

 «©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

23213 

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهأرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)

 .يروصلا نع فلخب (6)



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (تاعزانلا ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلا نع فلخب (4)

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 سس سو
 « ([نديلع موش »

 (سبع ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 نيعلا عفرب رماع نبا اهأرق

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 *ماشه نع
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 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 (سبع ةروس)نايب

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا امهأرق

 ”ماشه نع

 ةزمه لا رسكب رماع نبا اهأرق

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم او

 (ريوكتلا ةروس)نايب

 علا فيفختب م رش نيعلا فيفختب ماشه اهأرق

 ءامهحتفو ةزمه لاو ءارلا ةلامإب رماع نبا اهأرق

 ةزمهملا ةلامإ وهو رخآ هجو ناوكذ نبالو

 «©طقف

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 ءامههحتفو ةزمه لاو ءارلا ةلامإب ناوكذ نبا نع يروصلاو شفخألاو ماشه نع ينوجادلا اهأرق (3)

 .طقف ةزمه ا ةلامإ وهو رخآ هجو يروصللو
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 (ريوكتلا ةروس)نايب

 "”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :(اضقخت اقفاوم) لوضوملاو

 »» ييطفنإلا و «

 نايبلا

 لادلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 "ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 "هنع فلخب ءاتلا يف ماللا ماغدإب ماشه اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا امهأرق

 اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال

 لوصوملاو لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 ضخ اقفاون)

 .ينوجادلا نع فلخب (10)

 .ينوجادلا نع فلخب (2)

 .يناولحلا نع فلخب (3)

 .هفلخب شفخألاو يروصلا (4)
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 "”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 نودب ءارلا يف ماللا ماغدإب رماع نبا اهأرق

 (صفح يهجو دحأ اذهو) تكس

 هينع فلكر ةلامألاب نازكذ نبا اهأزق

 هايد بملح ةلاثالاب ناوكذ قنا اهأَرق

 ءافلا دعب فلآ ةدايزب رماع نبا اهأرق

 هم لك

 «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم)

 لوصوملاو لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .هفلخب شفخألاو يروصلا (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .هفلخب شفخألاو يروصلا (4)

 .ناوكذ نبا نع ينوجادلا نع فلخب (5)
 .يروصلا نع فلخب (6)

 .يناولحلا نع فلخب (7)
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 » القمم و «

 (قاقشنالا ةروس)نايب

 داصلا حتفو ءايلا مضب رماع نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 » هور 01 0«

 نايبلا

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 صفحو ماشه نيب اهيف فالخ ال

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو
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 2 » قرا و «

 رماع نبا نايبلا صفح | ةيآلا مقر

 كسرُدُأ | «0هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق | َكْسَرَدَأ 2

 َنيرفلكلا | ”هنع فلخب ةلامإلابناوكذ نبا اهأرق | نيرفلكلآ | 7

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 » لكلا 01 م«

 (ىلعألا ةروس) نايب

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 «©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 .هفلخب شفخألاو يروصلا (1)
 .يروصلا نع فلخب (2)

 .ينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)

 .يروصلا نع فلخب (5)
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 (ىلعألا ةروس) نايب

 "”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ©هنع فلخب ءاتلا يف ماللا ماغدإب ماشه اهأرق

 .ةروسلا 5 ماغدإ ال

 لوصوملاو لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(اضفح اقفاوم)

 « اًمْيَساَجْلا لوس » يسال

 نايبلا

 هنع فلخب ةزمهلا ةلامإب ماشه اهأرق

 ًادحاو ًالوق نيسلاب ماشه اهأرق

 ”نيهجوب ناوكذ نبا اهأرقو

 نيسلاب -2 داصلاب - 1 :(صفح لثم)

 صفحو ناوكذ نبا نيب اهيف فالخ ال
 اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 لوصوملاو لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو
 .(ًاصفح ًاقفاوم)

 .يروصلا نع فلخب (1)
 .صفح لثم نيهجولاب ناوكذ نبا نع شفخألا اهأرق (3) .يناولحلا نع فلخب (2)



 321 ةلعسدلا ضاق نبأ 8ةاوق

 لادلا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 ءاحلا مضب رماع نبا اهأرق

 فلألا فذحو

 فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 ”ماشه نع

 مضلا ميجلا ةرسك ماشإب ماشه اهأرق

 ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو
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 » للكل و «

 نايبلا

 :"”نيهجوب ماشه اهارق

 عم ءالا مضب -2 عاملا ناكسإب - 1

 (صفح لثم)ةلصلا

 «©©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ًاواو ةزمه لا لادبإب رماع نبا اهأرق

 ةيدم ةنكاس

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 مدس هس

 » عسسل روش

 (سمشلا ةروس) نايب

 ©”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 “هنع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 .ناكسإلاب ماشه نع ينوجادلا اهأرق (1)

 .هفلخب شفخألاو يروصلا (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .ينوجادلاو يروصلا نع فلخب (4)



 203 قاعسدلا ضاع نبأ ةةاوق

 (سمشلا ةروس) نايب

 ناوكذ نبا نع فلخب

 واولا ناكم ءافلاب رماع نبا اهأرق

 .ةروسلا يف ماغدإ ال

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :(اضقخ ًاقفاوم) لوصوملاَو

 » ِلَتللَ و «

 رماع نبا نايبلا صفح ١ ةيآلا مقر

 راهو | ”هنع فلخب ةلامإلابناوكذ نبا اهأرق | راّهَّتلآَو | 3

 ئىرت كل ©هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق هير 7

 ىرتشلل | "هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق | ككَرَسُعلل | 0

 صفحو ماشه نيب اهيف فالخ ال

 .ةروسلا يف ماغدإ ال

 (ًاصفح ًاقفاوم) لوصوملاو لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو
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 ؛ياساأأ » يحصل »” ماحس عمو
 «»“» تيتا ريا ذ عقلا ةيوش»

 صفخحو رماع نبا نيب مهيف فالخ آل

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :( اصف اققاوم) لوضولاو

 7 | سس هاى
 » قلما الوش

 رماع نبا نايبلا صفح | ةيآلا مقر

 هاء زمه لاو ءارل دا رماع نعااهارف 7 ةزمهلاو ءارلا ةلامإب رماع نبا اهأرق

 1 وهو رخآ هجو ناوكذ نبالو ءامهحتفو ةاءر 7
 20ص

 هاعَر «طقف ةزمهلا ةلامإ

 ئرَك «هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق | كمَرَي 14

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 ءامههحتفو ةزمهلاو ءارلا ةلامإب ناوكذ نبا نع يروصلاو شفخألاو ماشه نع ينوجادلا اهأرق (1)

 .طقف ةزمه ا ةلامإ وهو رخآ هجو يروصللو
 .يروصلا نع فلخب (2)



 225 ةعسدلا ضاع نبأ لاو

 .ةروسلا يف ماغدإ ال

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 :(اضمخ ًاققاؤف) لوضؤوملاو

 اسما كك
 » يع اطلوش

 نايملا
 م

 ”ماشه نع فلخب ةلامإلاب رماع نبا اهأرق

 «”هنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ةدايزو ءايلا ناكسإب ناوكذ نبا امهأرق

 لصتملا دملا عم اهدعب ةحوتفم ةزمه

 ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم)

 لوصوملاو لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .هفلخب شفخألاو يروصلا (1)



 رنا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس هنن
 خشمي ]ببي يبببيبب((بيبيبيبيبيبيببإب_ببببب7ئئئئئلللد>> >> >> عه

 كاكا هك
 » صل اطلوش

 نايبلا

 ناكسإب - 1:نيهجوب ماشه اهأرق

 عم ءاملا مضب -2 افق "انه وكاملا

 (صفح لثم) ًالصو ةلصلا

 ضو اوكف ناو اهنرك سال
 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 د يفي » تاحاََحْل 01 0«

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم او

 .جهبملا يف هركذ ايف يناولحلا نع ينيزراكلا ةلصلاب اهأرق (1)



 327 ةعسدلا ضاع نبأ لاو

 صفح و ماشه نيب اهيف فالخ ال

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم رماع نبال ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءاروأ مال اهدعب

 .ةروسلا يف ماغدإ ال

 لوصوملاو لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(اضفح ًاققاؤم)

 م تس هميوب

 »“ زصعلا وش »

 .ةروسلا يف ماغدإ ال

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوملاو لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .هفلخب شفخألاو يروصلا (1)
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 0 و

 « اربهلا روش

 نايبلا

 ميملا ديدشتب رماع نبا اهأرق

 «ههنع فلخب ةلامإلاب ناوكذ نبا اهأرق

 ًاواو ةزمه لا لادبإب رماع نبا اهأرق

 ةيدم ةنكاس

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف رماع نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) ين هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 « كلينفلا وش »

 .ةروسلا يف ماغدإ ال

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوم لاو

 .هفلخب شفخألاو يروصلا (1)



 329 ةعسدلا ضاع نبأ لاو

 .ةروسلا يف ماغدإ ال

 .(ًاصفح ًاقفاوم) لوصوملاو لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 » زثوكلاو نلوعا لأ وش »

 صفحو رماع نبا نيب |مهيف فالخ ال
 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم رماع نبال ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) نوعاملا ةروس يف ءار وأ

 لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) رثوكلا ةروس يف لوصوملاو

 » وامي و «

 نايبلا

 هنع فلخب فلألا ةلامإب ماشه اهأرق

 هنع فلخب فلألا ةلامإب ماشه اهأرق

 هنع فلخب فلألا ةلامإب ماشه اهأرق

 ةفاضإلا ءاي ناكسإب ناوكذ نبا اهأرق

 .تكس الو ةروسلا يف ماغدإ ال



 رنا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس -
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 00 هميوب

 » ووك الوش »

 نايبلا

 5 « 0 هميوب

 » دكجالا بوش »

 نايبلا

 واولا ناكم ةزمه لاب رماع نبا اهأرق

 .ةروسلا يف ماغدإ ال

 لوصوملاو لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم)

 ») نساتلا و قلكبلا وش » ”ىاطسا د. ميتا هكر

 صفخحو رماع نبا نيب امهيف فالخ ال

 لوصوملاو لوصفملا تكسلا و ءيشو (لا) يف هكرتو تكسلا نم ةروسلا يف ناوكذ نبال ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم)

 .ُدباَمِ) ؛«َنوُدِبَع» ةلامإ عم هل اهحتف نيعتيف «ينوجادلا نع فلخب (1)



 دعا ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 "”فرطتملا زمهلا ىلع ماشه فقو سرهف
 هجوألا ددع ةملكلا |هجوألا ددع ةملكلا

 هجوأ 3 هرقل ا ءاضمأ فلألا فرح

 تعا ءآدغأ | هجوأ 3 ةحوتفملا آلا

 تل ءآرقألا| هجوأ 5 ةروسكملا ءآلا*
 تم ةحوتفملا آي | هجدأ 3 ةحوتفملا اء
 هجوأ 5 ةموهسملاو ةروسكملا ءايغأ هجوأ 5 آن

 دس

 ل ةحوتفملا ءآَوه رم

 دزف ليهستلا هجوأ نم هجوألا هذهو ةملك لكل هجوألا ددع ماشهل انركذ لودجلا اذه يفو (1)
 .قيقحتلا هجو اهيلع



 1مل | ةرودتكملا هان ا

 ةعيولا| ءامتنأ

 ةروسكملاو ةمومضملا ءآَضَعَبل

 هوما معلا
 يمتع ١ ةرومكملا ءكلي

 .رهلا ةييطظ قرط رف هذ ارقلا ثنارارقلا تينت لمس

06 
0-8 

 د
 55 وع
 هو

 1 و

 1 ا

 وارج

 ةقرمطملا 2

 الخل

 ّئَأَحَو

2 
8 



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 أاذتلبلا

 ةروسكملا ءاك

 ةحوتفملا َاَضْيي

 ةيومصلا ا

 وما ارك

 ةمومضملاو رولا ءآَضيِي

23233 



 ةدوملطمل ا وةروجكللا ءاوكلا

 ةحوتفملا َءاَمّسلآ

 ةحوتفملا َءآَوَس

 يوما ووروبكلا هارد

 ةحوتفملا اًءوُم

 ةحوتفملا ءوُس

 ةيدمواو دعب ةروسكملا ءوُس

 ةيدمواو دعب ةمومضملا ٌءوُس
 ةروسكملا وسلا

 ةحوتفملا هوس

 ةيدمواو دعب ةمومضم ا ُءوُسسل
 رسكد عب ةحوتفملا ءىيس

 .رهلا ةيط قيراط ف ةئارقلا ثاارارقلا ربيت ةلملس

 هجو 2 أت ناهجو

 هجوأ 5

 هجوأ 3 هدو | آد 2 هجوأ 3
 ةحوتفملا ءادهش

 هجوأ 6 هجوأ 5

 هجوأ 4 هجوأ 5

3 

 هجوأ 5 ءارصلا هجوأ 4

 هجوأ 5 ريع هجوأ 6

 هجو 2 هو 4 1 هجوأ 4
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4205 
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 .رهلا ةيدط قرط ف لق ارقلا فنار ارقلا يقي ةلملاس

 ةحوتفملا ءآَسنل هجوأ 9

 + ىِسنل

 6 ه6 2

 اًوتشن

 ةحوتفملا َءآَمَعَت
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 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس د

 ةبيطلاو ةيبطاشلا ىقيرط نيب رماع نبا ةءارق يف تافالخلا

 يف ةبيطلاو ةيبطاشلا نيب تافالخلا عمجأ نأ تدجو ةفرعملل ًاليمكتو ةدئافلل ًامامتإ

 زيمتت اهدضبو)مهنيب قرفلا ةفرعم ملعلا بلاط ىلع لهسيل رماع نبا مامإلا ةءارق

 :كلذ نايب كيلإو «(ءايشألا

 :لوصألا

 :لصفنملا دملا- 1

 .تاكرح 4طسوتلاب :ةيبطاشلا يف رماع نبا هأرق

 4طسوتلاوأ ءتاكرح 3رصقلا قيوفوأ «نيتكرح رصقلاب ماشه هأرق ةبيطلا يف امأو

 تاكرح

 .تاكرح 6 عابشإلاوأ ءتاكرح 4 طسوتلاب ناوكذ نبا هأرقو

 :لصتملا دملا -2

 .تاكرح 4طسوتلاب :ةيبطاشلا يف رماع نبا هأرق

 .تاكرح 6 عابشإلاوأ ءتاكرح 4 طسوتلاب رماع نبا هأرق ةبيطلا يف امأو

 (لصتم «لصفنم) :نيدملا ءاقتلا -3

 .(2:4(.)6:2(:)6:3(:)4:24(:)6:4) :ماشه

 .(4«4(:)4«6(:)6«66) :ناوكذ نبا

 نيعلا دمب ةيبطاشلا يف (2 :ىروشلا» 4ٌَقَسَْع هو .(1 :ميرم) «ضقعيهك » أرق -4
 2 يطلا ين هةر نا 4 .تاكرح 6 وأ 4 وأ2 دمت "ةبيطلا فو .تاك رح 6 وأ 4 |هبف

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح رماع نبا قفاو (1)



 5338 فعمدلا ضاع نيا #ةاوق

 0 ل 5 _ َ - 28 نا 1

 لآ) ««اعم» اهتم مّتْوُت طو«(75:نارمع لآ) ««اعم) كيلا ةمدّؤُي ١ يف ماشهل -5
 ((115 :ءاسنلا) « فِلَصُتَو ىَّلّوَت ام ّلَوُن 82و:(20:ىروشلا» (145:نارمع ٠ رو »*

 ةيبطاشلا قيرط نم (28 :لمنلا) 4 ْمِهّيَلإ ةقلأف طو (52:رونلا) 4 ِهَفَتَيَو )و

 هلف ةبيطلا يف امأو «ةلص نودب ءاملا رسك -2 «ةلصلا عم ءاهلا رسك -1:ناهجو

 (فاق رسك عم)] ءاملا نوكس -3 «ءاملا رصق -2 ءءاهلا ةلص -2©:1هجوأ ةثالث

 .!هجوألا لك يف (همقَتَيَو)

 «ةلصلا عم ءاهلا رسكب:ةيبطاشلا قيرط نم تاملكلا هذه أرق ناوكذ نباو -

 رسك -2 «ةلصلا عم ءاملا رسك -1:©ناهجو مهيف هلف ةبيطلا قيرط نم امأو

 . (نيهجولا الك يف (ِهَققَتَيَو) (فاق رسك عم)) ةلص نودب ءاحلا

 ةزمهم (36 :ءارعشلا «111 :فارعألا) 6َةَجْيَأ » يف رماع نبا نع يوُز -6

 قيرط نم ماش وءناوكذ نبال ةلص نودب ءاهلا رسك عم «ميجلا دعب ةنكاس

 ءاملا مض -1 :©ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ةلصلا عم ءام لا مضب ةيبطاشلا

 .ةلص نودب ءاحلا مض -2 «ةلصلا عم

 دانا بع طانلا عب طماع وو اعلق (5 ةويرلا و كن ضو وو

 ءةلصلا عم ءاحلا مض -1:ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ةلصلا عم

 .ةلص ريغ نم مضلاو ناكسإلا امهو نيهجوب ماشه اهأرقو «ةلص نودب ءاهلا مض -2

 .ناكسإلاو رصقلاو ةلصلاب ماشه نع ينوجادلا مهأرقوءرصقلاو ةلصب ماشه نع ناولحلا مهأرق (1)

 .رصقلاو ةلصلاب ناوكذ نبا نع يروصلا مهأرقو «ةلصلاب ناوكذ نبا نع شفخألا مهأرق (2)
 .اهمدعو ةلصب ماشه نع ينوجادلا اهأرق (3)

 عم مضلاب ناوكذ نبا نع شفخألا اهأرقو «ةلص نودب مضلاب ناوكذ نبا نع يروصلا اهأرق (4)
 .رصقلاو ةلصلا



 رقد يطب قورط نم ةق ارقلا كندا رقلا وديع هلا تالف

 عم ءاهلا مضب ةيبطاشلا قيرط نم (2:دلبلا) 4 مََرَي » يف ماشه نع يور -8

 ناكسإ -2 «ةلصلا عم ءاهلا مض -1:2* ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ةلصلا

 .ءاحلا

 قيرط نم (8 7 :ةلزلزلا) 4 هر اََش - هُهَرَي اريح يف ماشه نع يور -9 رود د عه
 ناكسإ -1 :© ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ةلصلا عم ءاهلا نوكسب ةيبطاشلا

 لثم ناوكذ نباو .«صفحك) ًالصو ةلصلا عم ءاحلا مض -2 ءًافقوو ًالصو ءالا

 .صفح

 فلأ لاخدإب :ةيبطاشلا يف ةملك نم نيتحوتفملا نيتزمهلا ماشه أرق -0

 ةثالثب اهأرقف ةبيطلا يف امأو ءاهليهستوأ ةيناثلا ةزمهلا قيقحت عم نيتزمه لا نيب

 وأ ةيناثلا ةزمهلا ليهست عم نيتزمه لا نيب لصفلا فلأ لاخدإب -2 «1:“هجوأ

 .لاخدإلا مدع عم نيتزمه لا قيقحت -3 «(ةيبطاشلا لثم)اهقيقيحت

 نيهجوب ةيطاشلا يف(13 :نارمع ن) < ركفبتؤأ لك ماسه ارق ك1

 :هجوأ ةثالث اهيف هلف ةبيطلا يف امأو .همدعو لاخدإلا عم قيقحتلا :امهو

 نودب ةيناثلا ةزمهلا قيقحت :يناثلاو .لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت :اهادحإ

 .”لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست :ثلاثلاو. لاخدإ

 .ناكسإلاب ينوجادلا اهأرق (1)

 .جهبملا يف هركذ ايف يناولحلا نع ينيزراكلا ةلصلاب اهأرق (2)

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهآرقو «لاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولحلا اهأرق(3)
 .همدعو لاخدإلا يف يناولحلا نع فلخب (4)



 341 ةعمبلا وضاع نبأ ذاق

 يف (49 :ءارعشلا «7 1 :هط «123 :فارعألا) 4 مَتْنَماَء ل ماشه أرقو -2

 :"”ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ةيناثلا ةزمهلا ليهست عم ماهفتسالاب ةيبطاشلا

 .ةيناثلا قيقحت -2 «ةيناثلا ليهست - 1

 ءابلا رسكب ةيبطاشلا يف (165 :فارعألا) «سيييِعَب ١» ماشه أرقو -3

 «ةيبطاشلا لثم -1 :©ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو ءءاي نود ةنكاس ةزمهو

 .ةزمه نود ةنكاس ءايو ءابلا رسكب -2

 ناكم ءايلاب ةيبطاشلا يف (96 :لحنلا) 4َنّيِزَجَتَلَو » ماشه ًارقو -4

 .صفحك -2 «ةيبطاشلا لثم - 1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ىلوألا نونلا

 نيتزمهب ةيبطاشلا يف (20:فاقحألا) 4 َمُكَبَمْذَأ » ماشه أرقو -5

 ةعبرأ اهيف هلف ةبيطلا يف امأو ءلاخدإ نودب ةيناثلا لهس وأ |اهققحف

 .همدعو لاخدإلا عم اهليهست وأ ةيناثلا يف قيقحتلا:©هجوأ

 ىلع نيتزمهب (14 :ملقلا) 4 ٍلاَم اذ ّناك نأ ١ ناوكذ نبا أرقو -6

 هلف ةبيطلا يف امأو ءلاخدإ نودب ةيناثلا ةزمهلا ليهست ةيبطاشلا يف هلف ماهفتسالا

 ةيناثلا ةزمه لا ليهست -2 «لاخدإ نودب ةيناثلا ةزمحلا ليهست -1:ناهجو اهيف

 .لاخدإلا عم

 .ليهستلا يف هنع فلخلاب ينوجادلا اهأرق (1)

 يناولحلا لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ققحو «همدعو لاخدإلا عم ةيناثلا يف ليهستلا ينوجادلل(3)



 رّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس هلت
 : (44 :تلصف) عوفرملا 4 ٌنِمَجْعْأَء -17

 اهأرقف ناوكذ نبا امأو «ةققحم ةدحاو ةزمهب :ماشه :ةيبطاشلا يف اهأرق

 .لاخدإ نودب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب
 نيب لصفلا فلأ لاخدإب -1:نيهجوب رماع نبا اهأرقف :ةيبطلا يف امأو

 .رابخإلا وهو ثلاث هجو ماشخلو ءصفح لثم -2 «ةيناثلا ليهست عم نيتزمه ا

 امهو :نيهجوب ةيبطاشلا يف (9 :تلصف» 4 َمُكِكيأ ماشه أرق -8

 :هجوأ ةثالث اهيف هلف ةبيطلا يف امأو .لاخدإلا عم ليهستلاو قيقحتلا

 «لاخدإلا مدع عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت -2 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا قيقحت - 1

 .لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست -3

 قيتحتلاب ةيظاعلا ق (06 1:ءارسالا» < ةكتشلا ط ناوكت نبا أرق تل

 مدع عم قيقحتلا -1:ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو .لاخدإلا مدع عم

 .”لاخدإلا مدع عم ةيناثلا يف ليهستلا -2 «(مدقملا وهو) لاخدإلا

 ((25 :تايراذلا) «(22 :ص) «(52 :رجحلا) 4 ْاوُلَحَد ذإ » ناوكذ نبا أرق -0

 هلف ةبيطلا يف امأو «لادلا يف لاذلا ماغدإب ةيبطاشلا يف (39 :فهكلا) «َتلَحَدذإ)

 .(صفح لثم)راهظإلا -2 «ماغدإلا -1:ناهجو اهيف

 يف امأو «راهظإلاب ةيبطاشلا يف (24 :ص) «َكَمْلَظ َدَقَل ١ ماشه أرق -1

 .(صفح لثم)راهظإلا -2 «ماغدإلا - 1:ناهجو اهيف هلف ةبيطلا
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 «(95 :دوه) 4 ُدوُمَفتَدَعَب » (25 :ةبوتلا) « م ٌتَبُحَر 9ناوكذ نبا أرق -2

 يف (11 :سمشلا) «(4 :ةقاحلا) «(223 :رمقلا»(141 :ءارعشلا) 4 دوُمت ٌتَبَدَك ٍُط

 ,ماغدإلا -1:ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ءاثلا يف ءاتلا ماغدإب ةيبطاشلا

 .(صفح لثم)راهظإلا -2

 امأو ءراهظإلاب ةيبطاشلا يف (40 :جحلا 4 ٌعِموَص َتَمْدُهَل ١ ماشه أرق -3

 .(صفح لثم)راهظإلا -2 ؛ماغدإلا - 1:ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف

 ,راهظإلاب ةيبطاشلا يف (261 :ةرقبل» 4 َعّمَس ٌتَكَبتَأ ) رماع نبا أرق -4

 .(صفحك)راهظإلا - 2 «ماغدإلا - 1 :"ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو

 يازلاو ميجلا فورح دنع ثينأتلا ءات راهظإب ةيبطاشلا يف ماشه أرق -5

 (صفحك)راهظإلاب -2 «ماغدإلاب -1 :©نيهجوب مهأرقف ةبيطلا يف امأو ءنيسلاو

 :مهعضاوم نايب كيلإو

 :يف كلذو :ميجلا ()

 ١ :جحلا) 4 اًهبوُنَج َتَبَجَو » «(56 :ءاسنلا) 4 مُهُدوُلَج تَّجِضَت 36(.

 )( :يف كلذو :يازلا

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو«(97 :ءارسإلا) 4 ٌمُهَنَدَز ٌتّبَح9

 .يروصلاو ماشه نع فلتخاو .راهظإلاب ناوكذ نبا نع شفخألا اهأرق (1)

 .يناولحلا نع فلخب (2)
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 :يف كلذو :نيسلا (0)
 2 1 ا 1 ل

 تلزنأ 38(«8 :لافنألا) 4تنس تضم 8 «(57 :فارعألا) 4 اًباَحَّس َتْلَقأ
 » رسر

 19(6:فسوي) 4 راس دا ا20(8 :24 دمحم) .(127 .124 ,86 :ةبوتلا) 8و

 ” د 0 ل
 .(20 :ابنلا) 4 اًباَرَُسَّتَاكَف 19(«8 :ق)

 ًالوق ةيبطاشلا يف فرحأ ةتس يف «لبو له» مال ماغدإب ماشه أرق- 6

 .(صفحك)راهظإلا -2 ؛ماغدإلا -1 :*”ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو ءادحاو

 :نيفرح دنع (له) مال مغدت :ًالوأ

 :يف كلذو :ءاتلا فرح (1)

 4 َنْوَرْجت لَه )«(52:ةبوتلا» « وصرت له 59(«9 :ةدئامل) 4 َنوُمقْنَت لَه ظ
 « (98 :ميرم) « نحت لَه > «(65 :ميرم) « مّلْعَت لَه 90(86 :لمنلا):(5 2:سنوي)

 .(8 :ةقاحلا» :(3:كلمل) دمرت له »

 :يف كلذو :ءاثلا فرح (2)

 .(36 :نيففطملا «َبّوُش لَه >

 :فرحأ ةسمخ دنع (لب) مال مغدت :ًايناك

 :يف كلذو :ءاتلا فرح (1)

 « َنوُبذكت لب 5 :حتفلا) 4 م 5 أ :ءايبنألا) « مهيتتأت لَ 7

 .(16 :ىلعألا) 4 َنورْثّؤُت لب » «(9 :راطفنالا)

 .يناولحلا نع فلخب (1)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 :يف كلذو :ءاظلا فرح (2)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو «(12 :حتفلا) 4 َمُثْنَظَلَب )

 :يف كلذو::ئارلا فرح (3)

 .(48 :فهكلا) (ٌمُتَمَعَر لب » «(33 :دعرلا) «َنْيْز لب »

 :يف كلذو :نيسلا فرح (4)

 :نآرقلا ف اهريق سلوق 35 تنرنا# ككك 9

 :يف كلذو :ءاطلا فرح (5)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو «(155 :ءاسنلا) 4 عبط لب »

 امأو «راهظإلاب ةيبطاشلا يف (16 :دعرلا) « ىوَتَسَت لَه ) ماشه أرق- 7

 .(صفح لثم)راهظإلا -2 «ماغدإلا -1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف

 يف امأو «ءافلا دنع ةموزجملا ءابلا راهظإب ةيبطاشلا يف ماشه ارق - 8

 :يف كلذو (صفح لثم)راهظإلا -2 «ماغدإلا -1:ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 «(5:دعرلا»© ٌبَجَحَفَبَجَعَت نو ظ 4 :ءاسنلا) (َفَوَسَف ٌبلَقَيْوَأ>

 و2 :هلل « كل َكراَق بهدف »0063 نازنإلا) « كَعِبَت نَمَف كذا و

 .(11 :تارجحلا) (َُكبتَلْوُأَف َبْحَيَمّل نَمَو

 هلف ةبيطلا يف امأو ءءاتلا دنع لاذلا راهظإب ةيبطاشلا يف ماشه أرق -9

 اًهُتْدَبَتَف »:يف كلذو (صفح لثم)راهظإلا -2 :ماغدإلا -1:ناهجو اهيف

 .(20:ناخدلا) (7 :رفاغ) (تاذغط 6 :هط) كل 'َذَكَو



 رنا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس كت

 « اًَهوُمُستروَُأ » يف ءاتلا دنع ءاثلا راهظإب ةيبطاشلا يف ناوكذ نبا أرق - 0

 ,ماغدإلا -1:”ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو.(72 :فرخزلا .43 :فارعألا)

 .(صفح لثم)راهظإلا -2

 ءاثلا راهظإب ةيبطاشلا يف(176 :فارعألا) 4 كلذ تَهَلَي 9 ماشه أرق -1

 .ماغدإلا -2 ,راهظإلاب -1:*ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو لاذلا دنع

 يف .ءارلاو: ماللا ناقبسي. نيذلا :نيونتلاو. ةنكاسلا نونلا يف. رماغ نبال -23

 :©ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ةنغ الب لماكلا ماغدإلا وهو دحاو هجو ةيبطاشلا

 .(ةنغب) ص قانلا ماغدإلا -2 «(ةنغ ريغب)لماكلا ماغدإلا

 «مّلقلاَو ن »و (102 :سي) 4 ناءَرْْلآَو © نسي » ناوكذ نبا أرق -13

 اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ةنغلا عم واولا يف نونلا ماغدإب ةيبطاشلا يف (2«1 :ملقلا)

 .ماغدإلا -2 ,راهظإلا -1 :”ناهجو

 ةيناثلاو ةحوتفم امهالوأ نيءار نيب ةعقاولا فلآلا ناوكذ نبا أرق -4

 ءحتفلا -1 :”ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو حتفلاب ةيبطاشلا يف ةرورجم

 :يف يهو «ةلامإلا -2

 .(18 :نيففطملا« 198 «193:نارمع لآ) «راربألا»

 .(39:رفاغ) «(رارقلا»

 .ناوكذ نبا نع يروصلا نع فلخب (1)

 :نييجولا قاصتخ انه او 29

 .نيهجولا نيذه يف اصفح رماع نبا قفاو ()

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح ناوكذ نبا قفاوو يروصلا نع فلخب (4)
 .يروصلا نع فلخب (5)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .(21:تالسرملا :50 «13:نونمؤملا«26:ميهاربإ)4رارقق »

 .(62:ص)»(رارْطألا»

 يف تمسر فلأ لك حتفب ةيبطاشلا قيرط نم ناوكذ نبا أرق -5

 «ةلامإلا -1:“ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو ءءار اهلبق ناكو ًءاي فحصملا

 .*حتفلا -2

 ةروسكم ةفرطتم ءار لك حتفب ةيبطاشلا قيرط نم ناوكذ نبا أرق -6

 .”حتفلا -2 «ةلامإلا -1 :”ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو ء.فلأ اهلبق

 هلف ةبيطلا يف امأو «حتفلاب ةيبطاشلا يف 4 ًءآش ١):«ءاج» ماشه أرق -7

 ."ةلامإلا -2 ,حتفلا -1:*ناهجو اهيف

 اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «حتفلاب ةيبطاشلا يف اهوحنو 4 مُهَدازَف » ماشه أرق -8

 «(173) :نارمع لآ «(247 «10) :ةرقبلا» :يف كلذو .ةلامإلا -2 .حتفلا -1:”ناهجو

 «(60) :ناقرفلا .(101) :دوه «(125 ءنيعضوم 124 «47) :ةبوتلا «(2) :لافنألا .(69) :فارعألا

 .((6) :نجلا .(127):ِللَو دمحم «(42) :رطاف «(«22) :بازحألا

 .هنع فلخب يقابلاو فالخ الب عضوم لوأ يف 4 َمُهَداَرَف » ناوكذ نبا لامأ :هيبنت

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .لوصألا يف تاملكلا هذه رصح رظنا (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .لوصألا يف تاملكلا هذه رصح رظنا (4)

 .ينوجادلا نع فلخب (5)

 .لوصألا يف اهعضاوم رصح رظنا (6)

 .ينوجادلا نع فلخب(7)



 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس دل

 يف (10):سمشلا «(111 261):هط :(15) :ميهاربإ 4َباَح ط رماع نبا أرق -9

 .ةلامإلا -2 ,حتفلا -1 :"ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «حتفلاب ةيبطاشلا

 يف ةلامإلاو حتفلاب ةبيطلا يفو «ةلامإلاب ةيبطاشلا يف ماشه أرق -0

 « ٌدِياَع « َنوُدِيِلَع و «(5 :ةيشاغلا)4 ةّيناَ و «53(2:بازحألا) 4 ُهنتإ )

 .(5 «4 «3 :نورفاكلا)

 :©ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «حتفلاب ةيبطاشلا يف ناوكذ نبا أرق -1

 تناك ًابصن اعقو ثيح 4 َنيرفكلا «٠ يرفك ) يف ةلامإلا -2 «حتفلا -1

 ."ًاعضوم نيعستو دحاو يف كلذو ًارج وأ

 :©ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «حتفلاب ةيبطاشلا يف ناوكذ نبا ارق -2

 « ٍةلَجْرُم »:(14:فصلا «111:ةدئاملا)4َنَيِراَوَخأِ) يف ةلامإلا -2 «حتفلا - 1

 46 :تافاصلا 666 :لحنلا) 4َنيبرَّشلِل >:(1:لحنلا) «َّقَأ ) .(88 :فسوي)

 .(13 :ءارسإلا» 4(ُةْلَقْلَيِ) .( 15 :كيدمحم

 «ميرم ةحتاف يف 4 صعيهك »نم ءايلا ةلامإب ةيبطاشلا يف ماشه أرق -3

 .ةلامإلا -2 حتفلا - 1 :ناهجو هلف ةبيطلا يف امأو

 «28 ,.24 :فسوي 270 :دوه «76 :ماعنألا] يف كلذو كرحم لبق عقاولا 4« اءر» -4

 مهأرقو «ةزمه لاو ءارلا حتفب ماشه :ةيبطاشلا يف مهأرق [18 11 :مجنلا 010 :هط

 .يروصلاو ينوجادلا نع فلخب(1)

 .ةلامإلاب عضوملا اذه يناولحلا اهأرق (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .لوصألا يف اهعضاوم رصح رظنا (4)



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .ةزمهلاو ءارلا ةلامإب ناوكذ نبا

 ةزمه لاو ءارلا ةلامإ -2 «ةزمهلاو ءارلا حتف - 1 :”ناهجو ماشهلف ةبيطلا يف امأو

 «ةزمه لاو ءارلا ةلامإ -2 «ةزمهلاو ءارلا حتف -1 :©هجوأ ةثالث ناوكذ نبالو

 .ةزمهلا ةلامإو ءارلا حتف -3

 يقيرط نم حتفلاب رماع نبا اهأرق ًالصو نكاس اهدعب عقو اذإ «اًءَّرل 5
 «ةزمهلاو ءارلا ةلامإ -1:ناهجو ةبيطلا يف ماشهلف ًافقو امأو «ةبيطلاو ةيبطاشلا

 يف كلذو ةزممهلا ةلامإو ءارلا حتف وهو “رخآ هجو ناوكذ نبالو «” |مههحتف -2

 .(22:بازحألا ,5 3:فهكلا «86 «85 :لحنلا «78 «77 :ماعنألا)

 :لمنلا] 4 هاءر و [31 :صصقلا 10 :لمنلا] 4 اهاءر ظو [36 :ءايبنألا] 4 َكاءر 8 -6

 . [55 :تافاصلا :8 :رطاف] 4 ةاءرّف و [13 :مجنلا :2 :قلعلا 23 :ريوكتلا 0

 ةلامإب ناوكذ نبا مهأرقو «ةزمهلاو ءارلا حتفب ماشه :ةيبطاشلا يف مهأرق

 .(هحتفو ةزمهلاو ءارلا

 ءارلا ةلامإ -2 «ةزمهلاو ءارلا حتف-1:”ناهجو ماشهلف ةبيطلا يف امأو

 .ةزمهلاو

 .مهحتفب يناولحلا و امهتلامإب ينوجادلا اهأرق (1)

 حتفب يروصلا نع جهبملا بحاص درفناو «ثلاثلا هجولاب يروصلا نع يلمرلا نع ديز درفنا 0
 .ةزمهلاو ءارلا

 .ههحتفب يناولحلا و اهتلامإب ينوجادلا اهأرق (3)

 حتفب يروصلا نع جهبملا بحاص درفناو «ثلاثلا هجولاب يروصلا نع يلمرلا نع ديز درفنا )
 .ةزمهلاو ءارلا

 .ههحتفب يناولحلا و اهتلامإب ينوجادلا اهأرق (5)



 لا ةيظ قيراط نم هين ارقلا ثنارارقلا بيق هلع 250

 «ةزمه او ءارلا ةلامإ -2 «ةزمحلاو ءارلا حتف -1 :"هجوأ ةثالث ناوكذ نبالو

 .ةزمه ا ةلامإو ءارلا حتف -3
 ع َ هه

 عم ءاملا رسكب ةيبطاشلا يف ناوكذ نبا اهأرق [90 :ماعنألا] «ةِدَتَقَأ » -7

 ءاملا رسك -2 «ةلصلا عم ءاحملا رسك -1:ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ةلصلا

 .ةلص نودب

 :شرفلا

 رسكو ىلوألا نونلا مضب ةيبطاشلا يف اهأرق [106 :ةرقبلا] «ٌحَسنَت ط -1

 هل يناثلا هجولاو ”اهيف فلخلا ماشحلو ةيبطاشلا لثم اهأرق ةبيطلا يف امأو «نيسلا

 نإف فلألاب ماشه اهأرق يتلا ًاعضوم نيثاثلاو ةثالثلا يف «َميِهَرْبِإ 9 -2

 «(ءايلاو فلألا) نيهجولا ةرقبلا ةروس يف ةيبطاشلا قيرط نم اهيف ناوكذ نبال

 يف نيهجولا ناوكذ نبال نإف ةبيطلا قيرط نم امأو .طقف ءايلاب عضاوملا ةيقب امأو

 :عضاوملا نايب كيلإو .«ًاعضوم نيثالثلاو ةثالثلا

 ةثالث 258 .140 «136 2135 «133 «132 «130 « 7 6 عم 5 «124) ةرقبلا

 لحنلا :(35) ميهاربإ «(ًاعم147) ةبوتلا «(16 1) ماعنألا «(163 ءاعم125) ءاسنلا «(260 ءعضاوم

 «(24) تايراذلا .(13) ىروشلا «.(31) توبكنعلا .(51 .46 .41) ميرم :.(123 4120)

 .(لوألا عضوملا4) ةنحتمملا «(26)ديدحلا «(37)مجنلا

 حتفب يروصلا نع جهبملا بحاص درفناو «ثلاثلا هجولاب يروصلا نع يلمرلا نع ديز درفنا 0
 .ةزمهلاو ءارلا

 .صفح لثم ماشه نع ينوجادلا أرق (2)
 .فالخلاب يعوطملاو مرخألا نباو «ءايلاب شفخألا نع شاقنلاو .فلألاب يروصلا نع يلمرلا :تاريرحتلا ينو (3)



 251 تع لا

 امأ

 يف امأو «ءاتلا ديدشتب ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [168 :نارمع لآ] «أولتُت> - 3

 يعول [تذ هيينعتلا 7 نهج اهفالف بطلا

 ءرجلا ءاب ةدايزب ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [184 :نارمع لآ «ِبتِكْلاَو) -4

 .صفح لثم - 2 «ةيبطاشلاك - 1:ناهجو اهيف هلف ةبيطلا ين امأو

 هلف ةبيطلا يف امأو «ءاتلاب ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [139 :ماعنألا] (ْنُكَي) -5
 ايلا جد يانلاذع 7 ندم انيق

 يف امأو «نيعلا رسكب ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [143 :ماعنألا] 4ْزْعَمْلاِد -6

 .ةاكيأل احوكلاد :"ةناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 يف امأ و «داصلاب ةيبطاشلا يف ناوكذ نبا اهأرق [69 :فارعألا] قطب ه7

 .(صفح لثم) داصلاب -2«نيسلاب -1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 يف امأو «ءارلا ناكسإب ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [9 :ةبوتلا] «؟ٍفّرَج» - 8

 .مضلا -2 .ناكسإلا -1 :*ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 يف امأو ءنونلا ديدشتب ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [89 :سنوي] 4ّنآَعَتَت اَلَو » -9

 هتف د ذتقتلا ت1 نافع ايف: هلق ةبلطلا

 ديدشتو ماللا حتفب ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [46 :دوه] 4ِنْلَكَسَت اَلَق » -0

 لثم -2 «ةيبطاشلا لثم -1 :©ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو ءاهرسكو نونلا

 .نونلا حتف عم ةيبطاشلا

 .حتفلاب يناولحلا اهأرق (1)

 .مضلاب ينوجادلا اهآرقو «ناكسإلاب يناولحلا اهأرق (2)



 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس دع

 يف ناوكذ نبا هأرق :مضلاب اهب أدبي لصو ةزمه هدعب يذلا نيونتلا -71
 هأرقف ةبيطلا يف امأو ءصفح لثم (نيونتلا)» لوألا نكاسلا رسكب ةيبطاشلا

 :يف يهو .مضلاب -2 «ةيبطاشلا لثم -1:نيهجوب

 .[50 49:فارعألا] (ّجُظنآ © دليم 2-1

 .[ة5:ماعنألا] 4 ٌرّظنآ ضْعَب و - 2

 .[99:ماعنألا] (ًأَورُظنآ هبلَكَكُم »- 3

 4-١ .6:فسوي] (أوُلُكَفأ © ِنيِبُّم 9[.

 .[46 .45:رجحلا] ةاقونخدا ِنوُيغَو9ِ -5

 .[2120:ءارمآلا] 4وظنأ © اروُُظَحَح 6-١

 .[9 ,8:ناقرفلا 8 ,42:ءارسإلا] « ٌرُظنَأ © اًروُحَسَم »-8-7

 .[42 «41:ص] 4: نكح ذأ باَدَعَو »-و

 .[34:33:ق] «(اَهوُلُخ ذآ © ٍسيِنَم »2-0

 ناكم ةزمهو ءاهلا رسكب ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [23 :فسوي] «َتِّيَه » -2

 ءاملا رسكب -2  ةيبطاشلاك -1:"ناهجو هلف ةبيطلا يف امأو «ءاتلا حتف عم ءايلا

 .ءاتلا مض عم ءايلا ناكم ةزمهو

 :نيهجوب ةيبطاشلا يف ناوكذ نبا اهأرق [96 :لحنلا] 4َّنَيِزجَتَلَوط-3

 .ناقباسلا ناهجولا رماع نبالف ةبيطلا يف امأو «نونلاب -2 «ءايلاب - 1

 .اهمضب ماشه نع ينوجادلا اهأرقو «ءاتلا حتفب ماشه نع يناولحلا اهأرق (1)
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 يف امأو ءصفح لثم ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [31 :ءارسإلا] «اًعظِخ - 4

 .ءاطلاو ءاخلا حتفب -2 .صفح لثم -1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 «صفح لثم ءاتلاب ةيبطاشلا يف ناوكذ نبا اهأرق [112 :ءايبنألا] 4َنوُفِصَت9 - 5

 .ءايلاب -2 .صفح لثم - 1 :"”ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو

 امأو .فلألا فذحب ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [56 :ءارعشلا] 4َنوُرِذلَحط - 6

 .فلألا تابثإ -2 «ةيبطاشلا لثم -1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف

 لثم) ةزمهلا دمب ةيبطاشلا يف رماع نبا اهأرق [14 :بازحألا] اَهَوَتل»- 7

 «(صفح لثم) ةزمه لا دمب -1:ناهجو ناوكذ نبالف ةبيطلا يف امأو .«صفح

 .ةزمه لا رصقب -2

 ناكم ةلثلثملا ءاثلاب ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [68 :بازحألا] 4اَريِبُك اَنَعَلط-8

 .(صفح لثم) ءابلاب -2 «ةيبطاشلا لثم -1 :*ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ءابلا

 يف امأو «ةزمهلا حتفب ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [14 :ًأبس] «ردكأَسنِم»-9

 .ةزمه لا ناكسإب -2 «ةيبطاشلا لثم - 1 :©ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 يف امأو «ءاخلا حتفب ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [49 :سي] 4َنوُمَصِخَي»-0

 .(صفح لثم)ءاخلا رسكب -2 «ءاخلا حتفب -1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 .يروصلا نع فلخب (1)

 .اهتابثإب هنع نوقابلاو فلألا تابثإب ينوجادلا اهأرق (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)

 .ءابلاب ينوجادلا اهأرق (4)

 .ينوجادلا نع فلخب (5)

 .نيهجولاب ماشه نع ينوجادلا أرق (6)



 رنا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس دقق
 ةبيطلا يف امأو «ءاتلاب ةيبطاشلا يف ناوكذ نبا اهأرق [68 :سب] 4َنوُلِقْعَيِ) -1

 .ءايلاب -2 .ءاتلاب -1 :”ناهجو اهيف رماع نبالف

 :نيهجوب ةيبطاشلا يف ناوكذ نبا اهأرق [123 :تافاصلا] 4َساّيَلِإ َّنِإَوَو -2

 .©ناقباسلا ناهجولا رماع نبالف ةبيطلا يف امأو ءعطق ةزمهب -2.«لصو ةزمهب - 1

 يف امأو «نيونت نودب ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [46 :ص] عةَصِلاَخب 3

 .نيونت نودب -2 «نيونتلاب - 1 :”ناهجو اهيف هلف ةبيطلا
 ىلوألا نيتففخم نينونب ةيبطاشلا يف رماع نبا اهأرق [64 :رمزلا] (َّوُرُمَأَت) 4

 «ةيبطاشلا لثم -1 :“ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ةروسكم ةيناثلاو ةحوتفم

 ةبيطلا يف امأو «ءايلاب ةيبطاشلا يف ناوكذ نبا اهأرق [20 :رفاغ] 4َنوُعَدَي9) -5

 .ءاتلا - 2 «ءايلا -1 :ناهجو اهيف هلف

 يف امأو «نيونتلاب ةيبطاشلا يف ناوكذ نبا اهأرق [35 :رفاغ] 4ِرْبُكَتُم ٍبْلَقط-6

 .نيونت نودب -2 «نيونتلاب -1 :ناهجو اهيف رماع نبالف ةبيطلا

 يف امأو «ءارلا ناكسإب ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [29 :تلضف] هاَئِرَأٍط- 7

 :ءاولا نيك -2 «ءارلا ناكسإ- ]1 :”ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 .ءاتلاب شفخألا اهأرقو ينوجادلاو يروصلا نع فلخب (1)

 .لصفنملا دملا رصق ىلع ماشهل عطقلا نيعتيو (2)

 .نيونت نودب يناولح لا اهأرق (3)

 .ناوكذ نبا نع يروصلا نع ٍلمرلا نع فلخب (4)

 .يروصلاو ماشه نع فلخب (5)

 .ناكسإلاب ماشه نع يناولحلا أرق (6)



 255 ملعمدلا ضاع نبأ ةةاؤق

 و «بصنلاب ةيبطاشلا يف ناوكذ نبا اهأرق [51 :ىروشلا] 4َلِسْرُيؤ -8

 .عفرلا -2 ءبصنلا - 1 :”ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 يف امأو .فاكلا حتفب ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [ًاعم 5 :فاقحألا] 4اَهرُك ل -9

 .مضلا -2 «حتفلا -1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 ناكم نونلاب ةيبطاشلا يف ناوكذ نبا اهأرق [19 :فاقحألا] 6ٌمُهَّيِقَوُيِلَو» -0

 .ءايلاب -2 «نونلاب - 1 :”ناهجو اهيف رماع نبالف ةبيطلا يف امأو «ىلوألا ءايلا

 يف امأو .فلآلا تابثإب ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [29 :حتفلا] «ُهَرَزاَكَفط 1
3 

 .اهفذح -2 .فلألا تابثإ -1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 :نيهجوب (نوكي) ماشه أرق :ةيبطاشلا ين [7 :رشحلا] «ةَلوُد َنوُكحَي الط -2

 لثم (نوكي) أرقف:ةبيطلا يف امأو .عفرلاب (ةلود) أرقو «ءاتلاب -2 « ءايلاب - 1

 .بصنلا -2 «عفرلا -1 :*ناهجو اهيف هلف :ةبيطلا يف امأو «”ةيبطاشلا

 ءافلا حتفو ءايلا مضب ةيبطاشلا يف رماع نبا اهأرق [3 :ةنحتمللا] (ُلِصْفي -3

 «ةيبطاشلا لثم -1 :©ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو .داصلا ديدشتو حتف عم

 .داصلا فيفختو حتفو ءافلا ناكسإو ءايلا مضب -2

 .(بصنلا ىلع شفخألا تكس ىتأتيو) شفخألاو يروصلا نع فلخب (1)
 .ماشه نع ينوجادلا نع فلخب (2)

 .ماشه نع يناولحلا نع فلخب (3)

 .يناولحلا نع فلخب (4)

 .(ةلود) بصن عم (نوكي) ثينأت عنتمي :نيققحملا ضعب لاقو (5)

 .يناثلا هجولاب ينوجادلا اهأرق (6)



 رنا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس دقت

 امأو «ءايلا ناكم ءاتلاب ةيبطاشلا يف رماع نبا اهأرق [37 :ةمايقلا] (َْقّمُيه -4

 .ءايلاب -2 «ءاتلاب -1 :”ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف

 اهأرقو ءًالصو نيونتلاب ةيبطاشلا يف ماشه اهأرق [4 :ناسنإلا] (ًاآِسلَسط -5

 «ةيبطاشلا لثم -1 :©ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو .فلألاب اهيلع فقولا دنع

 .ماللاب اهيلع فقولا دنعو «نيونتلا كرتب ًالصو اهارق -2

 فلألاب ةيبطاشلا يف اهيلع فقولا دنع ماشه اهأرق[16:ناسنإلا14أَريِراَوَقط -6

 .فلأ نودب -2 ؛فلآلاب -1 :©ناهجو اهيلع فقولا دنع هلف ةبيطلا يف امأو

 اتلا ناكم ءايلاب ةيبطاشلا يف رماع نبا اهأرق [30 :ناسنإلا] 4َنوُءاَشَت -7

 .ءايلاب -2 «ءاتلاب -1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو

 دعب فلأ تابثإب ةيبطاشلا يف رماع نبا اهأرق [31 :نيففطلا] 4َنيِهِكَفط -8

 .فذحلاب -2 «تابثإلاب -1 :*ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو .فاكلا

 ناوكذ نبا امهأرق [22 :ةيشاغلا] «ِرِطْيَصُمِب )و [37:روطلا] 4َنوُرطْيَصُمْلاد -9

 .نيسلا -2 .داصلا - 1:*ناهجو امهيف هلف ةبيطلا يف امأو ءداصلاب ةيبطاشلا يف

 .ماشه نع فلخب (1)
 .صفح لثم نيهجولاب ناوكذ نبا نع شفخألا امهأرق (5) .ناوكذ نباو ينوجادلا نع فلخب (4) هيو اضن ع نارك نع نو :يردمادلا وك تالكت ادق دور نيرا اها



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 ريبكتلا باب

 :لثم ريبكتلا زوجي ةبيطلا قرط ضعب نمو «(ال) هزمرو ريبكت ال ةيبطاشلا يف
 .سانلا رخآ ىلإ ىحضلا رخآ نم .(خ)هزمرو متخلا روس لئاوأل صاخلا ريبكتلا -أ

 .سانلا لوأ ىلإ حرشلا لوأ نم .(ص)هزمرو متخلا روس لئاوأل صاخلا ريبكتلا -ب

 .سانلا ىلإ ةحتافلا نم (ع)هزمرو ةءارب ادع نآرقلا نم ةروس لك لوأل ماعلا ريبكتلا -ج

 لَ هللا لوسر نع رخأت يحولا نأ ءاملعلا ضعب ركذ :ريبكتلا دورو ببس

 ءىحضلا ةروسب ليربج لزنف «هالقو هبر هعدو دق هو ًادمحم نإ :نوكرشملا لاقف

 .ىلاعت هلل ًاركش ٌعلَو يبنلا ربك ةروسلا ةءارق نم ليربج غرف املف
 .اهريغ مأ ةالصلا يف ناك ةنس :همكح

 .مدقملا وه ريبكتلا مدعو .همدعو ريبكتلا زاوج هل ريبكتلا تبثأ نم عيمجو

 ىلع تأرق لوقي نايفس يبأ نب ةمركع تعمس):لاق يزبلا هاورام هتينس ليلدو

 ةروس لك ةمتاخ دنع رك يل لاق ىحضلاو تغلب الف يكلاملا هللا دبع نب ليعامسإ

 دنع رّيَك يل لاق ىحضلاو تغلب ملف ريثك نبا هللا دبع ىلع تأرق ينإف متخت ىتح
 نبا نأ هربخأو كلذب هرمأف دهاجم ىلع أرق هنأب هربخأو «متخت ىتح ةروس لك ةمتاخ

 ولع نإ كوس نأ ريع وكل: هرمأ اتمكن ا نأ ةريغاو كالذي هوم ىنانغ
 .مكاحلا هاور (كلذب هرمأ

 ننس نم ةنس تكرت دقف ريبكتلا تكرت نإ):يعفاشلا مامإلا يل لاق :يزبلا لاق

 .(ٌهِقو لوسرلا

 .طقف (ربكأ هللا) هتغيص نأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ :هتغيص

 .(ربكأ هللا و هللا الإ هلإ ال) ريبكتلا لبق ليلهتلا ءالعلا ضعب دازو
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 .(دمحلا هلو ربكأ هللا و هللا الإ هلإ ال) ريبكتلا دعب ديمحتلا ءاملعلا ضعب دازو

 ةلمج لصوي لب ضعب نع هضعب لصفي ال ةلدمحلا عم ريبكتلا عم ليلهتلاو
 .اهعم ليليهتلا نوكي نأ الإ ريبكتلا عم ةلدمحلا زوجت الو «ةدحاو

 :هجوأ ةسمخ , ريبكتلا عم نيتروسلا نيب ةزئاجلا هجوألا

 وأ نع ةلمسبلا نع ريبكتلا نع ةروسلا رخآ عطق يأ : عيمجلا عطق - 1

 ,ةيلاثلا ةؤويسلا

 يدل ب (ربكا هللا] «© ْتَدَحَك َكَبَر ٍةَمْعِنب اًمَأَو »:لاثم
 4« ةَرْدَص َكأ ْحَرَْد ملأ»

 ةروسلا لوأب ةلمسبلاب ريبكتلاب ةروسلا رخآ لصو يأ :عيمجلا لصو -2

 .ةيلاتلا

 كاعد تا عادا 4 . <54 كاسم كارل ا
 ٍنيِلأَو » ميج مر اونا لش (ربكأ هللا] 4© بَعْرَأَف َكَبَر ْلِإَو >:لاثم

 «© ٍنوُئْيَزلَاَو
 نم صلختلل ريبكتلاب هلصو دنع رسكلاب لوألا نكاسلا كيرحت ظحاليو

 مث اهيلع فقولا عم ةلمسبلا مث هيلع فقولا مث ريبكتلاب ةروسلا رخآ لصو - 3

 رس 7 وسع يه ىآهك 1042 ”رحسا مر 7:
 د [ربكأ هللا] 4 دوري ارش ٍةَرَذ لاَقثِم لَمعَي نمو »:لاثم

 «© اَحْبَص ِتيِدَعْلاَو)
 ريبكتلاب هلصو دنع (ريمضلا ءاه ةلص) لوآلا نكاسلا فذح ظحاليو

 .نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل
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 ةلمسبلا لصو مث هيلع فقولاو ريبكتلا نع اهيلع فقولاو ةروسلا رخآ عطق -4

 .ةيلاتلا ةروسلا لوأب

 يسٍِإ بي [ربكا هللا] 4 َنيِيِكَحْلأ مكْحْأَ ُهَللأ َسْيَلَأ >:لاثم
 ا

 ع وص

 40 َقَلَخ ىذلأ َكَبَر مْسآِ اَرقَأد
 ةروسلا لوأب ةلمسبلا لصو مث هيلع فقولاو ريبكتلاب ةروسلا رخآ لصو -5

 .ةيلاتلا

 از ب [ربكا هللا] 42 دَحْأ اَوُقُك دُهَل نُكَي ْمّلَو :لاثم

 < ِقَلَمْلأ برب ُدوغَأ ْلُق>

 نم صلختلل ريبكتلاب هلصو دنع رسكلاب لوألا نكاسلا كيرحت ظحاليو

 2س

 .ةءارقلا عطقو رَّبَك ةروس يأ رخآ ىلع هتئارق عطق ئراقلا دارأ اذإو -

 كلذ نأل اهيلع فقولاو ةلمسبلاب ريبكتلاب ةروسلا رخآ لصو زوجي ال -

 .ةروسلا رخآل ةلمسبلا نأب ماهيإ

 ةروسلا لوأب ةلهتسلاب نيبكتلا لضووت ةروسلا وخلا لع فقولا قوص الد

 .ةروسلا لوأل ريبكتلا نأب ًامابيإ كلذ يف نأل



 رنا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس دلت

 ةمتاخ

 نيدلاب ءاج نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «مامتلاب لضفتملا ماعنإلا يلو هلل دمحلا

 .مايك نم رمثو مامغ يف قرب حالام ماركلا هباحصأو هلآ ىلعو «ماتلا

 ءلعبو

 ًاصلاخ ًالوبقم ًالمع هلعجي نأ هللا لأسأو «ةءارقلا هذه مامتإب يلع هللا معنأ دقف

 هناحبس هنإ يتمتاخ يل نسحي نأو «ميعنلا تانج هب ينلخدي نأو «ميركلا ههجول
 .لومأم مظعأو لوؤسم مركأ

 فيفل هب ىنتعا يذلا (يقشمدلا رماع نبا ةءارق) باتك هللا دمحب مت

 دجو دقو ءارقإلاو تاءارقلا مولع يف نيصصختملا رابكلا ءاملعلا نم

 مهدهاعمو مهتاعماج يف هوُسّردو هب اونتعاو ايندلا دالب يف ًاريبك ًاجاور

 اونثأو هيلع اوفرشأ نيذلا تاءارقلا ءالع نم ءاقدصألا عيمج ركشنو

 .ًاريخ هيلع
 ىتش دالب نم ةءارقلا اذه دادعإ يف اوكراش نيذلا ةوخإلا ىّسنن الو

 .حلاص ءاعدب ايروسو رصم لثم

٠ 

 و نو سو قارس وال
 يملا اَسِلَو ملال و هل هَللاَرْمْج
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 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 2 وتماسك وو طا تاو اال لطم سا لق صاب ةملك نم نيتزمهلا

 2 ةملكلا رخآ يف عقاولا زمهلا ىلع ماشه فقو باب

 00 ريبكلا ماغ دإلا

 00 ااا 00 00 0 0 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا

 ا اح اا حتفلا

 612 5 را يمل رطل و سرا يلا سلاما هل وكام مساس طخلا موسرم.ىبع فقولا



 لا ةيط قرط نم ةئارقلا ثارارقلا نييق لسا 264
 كك ] ب ططلطسشللسسلااااا>ة>+>+>+ 8 >>لل>>>تتتكتلغمس

 ةحفصلا عوضوملا

 1001001 1 11 ةحتافلا ةروس

 ا ]11 ةرقبلا ةروس

 10000010 نارمع لآ ةروس

 011 ا اا ار زا نجا ءاسنلا ةروس

 29 ةدئاملا ةروس

 110010 ماعنألا ةروس

 111 ا فارعألا ةروس

 130 . لافنألا ةروس

 114 ةبوتلا ةروس

 0 ياا نسا 8و

 010000000000000 دوه ةروس

 10010 11 تقوي هوو

 »00 0 دعرلا ةروس

 00000001 ميهاربإ ةروس

 165 ..... رجحلا ةروس

 #1001 0“ لحنلا ةروس

 ا ياا م اساس وسلا لاو اوبل وسم لب ليلا املا ل بما ساما ءارسإلا ةروس

 00 0 فهكلا ةروس

 14 ميرم ةروس



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 119 ع ا الا فا ف ص جحلا ةروس

 11 نونمؤملا ةروس

 201 ونلا ةروس

 0 مورلا ةروس

 ا 1 ] ] ] ]1]1]ذ1ذ1 ا بازحألا ةروس



 .رشلا ةيط قيرط نم ةخارقلا تادارقلا وه ةللس 58

 اا 0 0000 تارجحلا ةروس

 111160 1 100000000 ااا ا ا َْق ةروس

 200 ا بسسس سوس نول نول ول جا ا وجوحكسب تايراذلا ةروس



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق



 .رشلا ةيط قير هم هيفا رقلا كارا رقلا رعب ةلبنس 268
 كصحج©# ©6||آ#آ|آ]آ]آ]  آ ]آ] ] ]آ آ آ يي يبي 7 تا_”ب7ربببب_(_ببب ب ب 7777ج777اااااابااموو

 ةحفصلا عوضوملا

 00و ]©33]#<3“37#> 3 1ز1زذزذز1#1#1]#]#]# # # # ]ز]ز]ز] ]| 1000 تاعزانلا ةروس

 50000 ا 0 0 0 0 0 0 00000008 ةيشاغلا ةروس

 2 1 11-0102121- رجفلا ةروس

 0 آ11ز]ز]زؤز]زؤ] ]ؤ] ]ز] ]| |]زؤ|]|]|]ز|]|]|]|]ز]1ز15151515151515151515151515]1 5 00 دلبلا ةروس



 يقشمدلا رماع نبا ةءارق

 2 فرطتملا زمهلا ىلع ماشه فقو سرهف



 رتقملا ةيبط قيرط نم ةينارقلا تاءارقلا ريسْيك ةلسلب 23200

 ةحفصلا

 36 ل


