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 همدقم

 ًارشبمو ًايداه نآرقلا لعج يذلا هلل دمحلا ءىضريو انبر بحي امك هلل دمحلا

 لع هللا نيضو:ءارذك ادم لمتلا هله ءأريستت نآرقلا هتاحبس:انل كيو ءاريذتو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو «ىبتجملا هيبنو ءىفطصملا هلوسرو هدبع دمحم

 ارك يلبس امو انوخلا ةيامكتسللا

 .دححبو

 مالك ةيكزلا سوفنلا ووذ هب ىقتراو ةيلعلا ممهلا باحصأ هب متها ام ىلوأ نإف

 انيلع ىلاغتو ةناحيس هللا رم امادعبو:ذادنألاو هايشألا :نيخ:هزنملا كاوا كلملا

 انيودذ ةرفكو نم وجع لع ال: نئانلا ليقت لع هلل نمو ةءازقلا هذه لمعي

 لاط حاحلإ دعبو اهعم لماعتن يتلا ًاضيأ ةعباطلا رادلاو ةوخإلا ضعب انم بلط

 بع كودو تاننالا ع دسبالا اننا لجل اذ نع رو ةدق نومانج

 تاريرحتلاو ةيفالخلا هجوألا ضعب اهيف نيبأو «ةياورلا هذه مّوقأ نأ تيأر

 هدب 1 َجِقيِفوَت اّمَو ١ قيفوتلا هللا نم وجرأو ينامثعلا مسرلا ةاعارم عم ةديفملا

 مئادلا صالخإلا ينحنميو «ملقلا ةرثعو .ركفلا ةلز ينبنجي نأ لأسأ هللاو

 .ليكولا معنو يبسح وهف «نيدلا موي يل ًاعيفش هلعجيو «ديجملا هباتك ةمدخل
 ها ا رو

 سضاينل#
 مارد ودل اع ا دو +2 2

 نيالا اَسِلَوونملاولَو هَل هُللارفْغ



 نشنلا ةيطقيرط قم ةيئارقلا كافاوقلا نييك لسلام ا( ى رى
0 

 ةياورلا بحاصو ئراقلا ةمحرت

 ىلوم ليقو «ثيل ينب ىلوم «ميعن بأ نب نمحرلا دبع نب عفان :يندملا ئراقلا

 نم هلصأ ؛بلطملا دبع نب سابعلا فيلح بوعش ينب ىلوم ليقو «ةنوعج

 .ةنيدملا نطوتساو ناهفصأ

 .هلج ىلإ بسني دقو نمحرلا دبع وبأ ليقو ميور وبأ :هتينكو -

 ةقث ناكو مالعألا ةعبسلا ءارقلا دحأو «ةيبرعلاو تاءارقلا هوجوب ًاملاع ناك -

 نم رثكأ أَرقأ ءرفعج يبأ دعب ةءارقلا يف ةرجحلا راد مامإ وهو «ةباعد هيف ًاحلاص

 نيعبس ىلع تأرق لوقي ميعن يبأ نب عفان تعمس ةرق يبأ نع ةمحر وبأ لاق -

 .دابعلا ءاهقفلا ءارقلا نم ناك يعمصألا لاقو «نيعباتلا نم

 نإ :عفان ىلع أرق نم لجر يل لاق :ينابيشلا لاق :يرصملا لاله نب دمحأ لاق

 املك بيطتتأ هللا دبع ابأ اي :هل تلق .ءكسملا ةحئار هيِف نم مسي ملكت اذإ ًاعفان

 ؟أرقت تدعق

 تقولا كلذ نمف «ّف) يف أرقي وهو هلو يبنلا تيأر ينكلو ًابيط أ ام لاق

 .ةحئارلا هذه يمف نم ٌمَشَأ انأو

 عفان ةءارق نولوقي مهو ةنيدملا لهأ تكردأ :دعس نب ثيللا نع بهو نبا لاق
ًَ 

 ماو

 .ةننسش



 ل
 ؟كيلإ بحأ ةءارقلا يا ا نأ كلاس لبنح نب هللا دبع لاق

 :لاق «نكي ملنإف :تلق عفان ةءارق ىنعي«ةنيدملا لهأ ةءارق :لاق

 .مصاع ةءارق

 تاذ اوحلصأو هللا اوقتا :لاق :انيصوأ «هانبا هل لاق ةافولا ًاعفان ترضح املو

 .نينمؤم متنك نإ هلوسرو هللا اوعيطأو مكنيب

 .ةنس 99 نع ه1659 ةنس يفوتو هه 70 ةنس عفان دلو

 :نولاق يوارلا

 .دمصلا دبع نب ىسيع نب نادرو نب انيم نب ىسيع وه

 دوجملا مامإلا وهو عفان ذيملتو هنامز يف ةنيدملا ئراق وهو ءىسوم وبأ :هتينكو

 هتءارق ةدوحل نولاقب هبقلف عفان بيبر ناك لاقيو قيرز ينب ىلوم يوحنلا

 نيد :ةينورلا علا ةوتلاقو

 َرَهَم ىتح ةرم ريغ هيلع أرقي لزي ملف «يندملا عفان نع ًاضرع ةءارقلا ذخأو -
6 

 .قذخحو

 ٌّيتفش ىلإ رظني ناكف ممصلا ديدش نولاق ناك :يناجنسملا نسحلا نب يلع لاق

 هنأ إف: فان فاووح ل رت] ينال لاقؤ اطخلاو نحنا هلع ريو ىراقلا
 :ةفيشلا ةكرجت

 .هعمس نآرقلا هيلع أرق اذإف «قوبلا عمسي ال مصأ ناك هنأ ليقو

 .ةنس 100 نع ةرونملا ةنيدملاب ه2 20 ةنس يف فوتو ء.ه120 ةنس دلو



 هقنلا ةقلط قيرط قع بنا رقلا سادارقلا نينتت ةلسلب

 :يوارلا قرط

 .هنعف هنع ثعشألا نع زازقلاو نايوب نبا يقيرط نم طيشن وبأ - 1

 ء طيشن وبأ « ةقثلا ظفاحلا دّوجملا ئرقملا مامإلا « نوراه نب دمحم: طيشن وبأ

 .ةئامو نيناثو فين ةنس دلو.يبرحلا يدادغبلا مث يزورملا يعبرلا ءرفعج وبأو

 فسوي نب دمحمو «ةدابع نب حور نم عمسو «عفان فرحب انيم نب ىسيع:ىلع الت

 .شايع نب يلعوءيصمحلا سودقلا دبع ةريغملا يبأوءركب بأ نب ىيحيو «يبايرفلا

 .ةفئاطو « ئرقملا ةبتع نب ديلولاو . يرصملا عيبرلا نب ورمعو «ناهيلا يبأو

 ىلع دمتعاو « يزنعلا ثعشألا نب دمحم نب دمحأ ناسح وبأ :هيلع أرق

 .نايوب نب نيسحلا يبأ قيرط نم"هريسيت"يف ورمع وبأ هقيرط

 داو ىرقبلاو" نيبفلا" ىف ةعئام نازي انثاللا عزا قينركي وبا 2 ةقفتاشدسو

 .ةيجان نب هللا دبعو ءزرطملا مساقو «دلخم نباو « متاح يبأ نباو «للماحملاو .دعاص

 . اًظفاح ناكو « طيشن وبأ انثدح : دلخم نبا لاقو.قودص:متاحوبأ لاقو

 .نيتثامو نيسمخو نامث ةنس لاوش يف تام : دلخم نبا لاق .ةقث وه: ينطقرادلا لاقو

 يدادغبلا يعبرلا رفعج وبأ ميهاربإ نب نوراه نب دمحم: ركاسع نبا ظفاحلا لاق

 .ةمجرتلا يقاب قاسو « ةدابع نب حور عمس طيشن يبأب فورعملا سالفلا يبرحلا

 هنع ينثدحو « ئرقملا ملسم يبأ نب دمحأ يبأ طخ نم تبتك : ينادلا ورمع وبأ لاق

 أرق هنأو « ثعشألا نبا ىلع أرق هنأ «نايوب نبا ىلع تأرق : لاق انبحاص



 ها 00

 4ِمِهْيَدَل طو.4(ةهْيَلإطو .4ْمهّيَلَعظ: نم ميملا مزجب كلذو«نولاق نع «طيشن يبأ ىلع

 «نايوب نبا نع « رمع نب ميهاربإ هفلاخ:ينادلا لاق مث « نآرقلا عيمج يف ههابشأو

 . نارهم يبأ نبا انثدح : دهاجم نبا "ةعبس" يفو .نآرقلا عيمج يف ميملا مض ىورف

 وحن يف ميملا عفر بيعي ال ناك هنأ « عفان نع « هيبأ نع « نولاق نب دمحأ انربخأ

 يفوت طيشن ابأ نإ : لاقو « ينادلا ورمع وبأ َمِهَو دقو .ههبشو 4مل مَآ َمُهكْرَدنَأَع »

 دمحأ نب دمحم ثدحملا ةنسلا هذه وحن يف ىفوتملا انإو .نيتتامو نيتسو ثالث ةنس

 « يعبرلا يدادغبلا وه يزورملا طيشن بأ لعج يف باصأو « اطيش نوراه نبا

 ةنس يفوت هنأو -يدنع حجارلا اذه- دحاو امهو « نيتمجرتلا نيب قرفي سانلا ضعبو

 : معنملا دبع نب رمع ىلع تأرق. ملعأ هللاو ,دلخم نبا هذيملت هلاق امك . نيسمخو ناهث

 ء ربطلا نب هللا ةبه ىلع ةمتخ نولاق ةياورب تأرق : لاق ءيدنكلا نميلا يبأ نع

 « يضرفلا ملسم يبأ نب دمحأ يبأ ىلع تأرق : لاق « طايخلا ركب يبأ ىلع تأرق : لاق

 تأرق : لاق . ناسح يبأ ىلع تأرق : لاق « نايوب نب نامثع نب دمحأ ىلع تأرق : لاق

 ينغلا دبع نب يلع انربخأ .هللا همحر عفان بحاص نولاق ىلع ًارقوء طيشن يبأ ىلع

 انربخأ «٠ يطبلا نب حتفلا وبأ انربخأ . فسوي نب فيطللا دبع انربخأ : بيطخلا

 وبأ انثدح « لماحملا هللا دبع وبأ انربخأ «هللا ديبع نب هللا دبع انربخأ « رطبلا نبا

 , ناوفص انثدح « ةريغملا وبأ انثدح :الاق ءيفقرتلا سابعلاو ءنوراه نب دمحم طيشن

 ناك: لاق ءرمع نبا نع ثدحي ديلولا نب ريبزلا عمس هنأ « ديبع نب حيرش ينثدح



 نشنلا ةيطقيرط قم ةينارقلا كافاوقلا نييك لسلام

 ذوعأ هللا ٌكّبرو بر ءضرأ اي :لاقءليللا هكردأف « رفاس وأ ازغ اذإ لَو هللا لوسر

 دوسأو دسأ لك رش نم هللاب ذوعأ . كيلع بد ام رشو ؛كيف ام رشو «كرش نم هللاب

 .دلو امو دلاو رش نمو «دلبلا ينكاس نمو « برقعو ةيحو

 .هنعف هنع دمحم نب رفعجو نارهم نبا يقيرط نم يناولحلا ديزي نب دمحأ -2
 .فيناصتلا بحاص :يرذالبلا دواد نب رباج نب ىيحي نب دمحأ

 .ددعو ينيدملا نباَو .خورف نب نابيشو نافعو يبالودلاو دعس نبا نم عمس

 ىبحيو رامع نب دمحأو ميعن نب بوقعيو يضاقلا عيكوو فلخ نب دمحم هنعو

 .مهريغَو «ميدنلا نبا

 لكوتملا سلاجو .نومأملا حدم «ةيوار ابيدأ ناك هنأ ينغلب :ركاسع نبا لاق

 .همايأ رخآ يف سوسو ؛دمتعملا مايأ يف يفوتو
 ناكو هيف تامو ناتسرملا يف دشف همايأ رخآ يف سوسو :تسرهفلا يف ميدنلا لاقو

 .يرذالبلا :هل ليق اذهلو هقحل ام هقحلف ةفرعم ريغ ىلع رذالبلا برش هنأ كلذ ببس

 .يبرعلا ىلإ يسرافلا نم لقني ناكو ةريثك جاهأ هلو اًرعاش ناكو :لاق

 رباج هدج ناكو لكوتملا ءامدن يف يلوصلا هركذ :ءابدألا مجعم يف توقاي لاق

 .اًنقتم ةباّسن ًالضاف املاع ناكو رصم ريمأ بيصخلا مدخي

 .دضتعملا مايأ لوأ ىلإ شاع نوكي نأ دعبأ الَو ,دمتعملا مايأ رخآ ىلإ شاعو :لاق



 نولاق ةياور

 :ةياورلا لوصأ

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

 .هطرش هيف ققحت ام لك يف يراجلا يلكلا مكحلا يأ ءدرطملا مكحلا نع ةرابع

 ءراهظإلا يهو ًالصأ نوثالثو ةعبس تاءارقلا فالتخا ىلع ةرئادلا لوصألاو

 ءرصقلاو «طسوتلاو ء.دملاو «ةلصلاو .ءافخإلاو .بالقإلاو «ماغدإلاو

 «لقنلاو .طاقسإلاو .هيعونب لادبإلاو «ليهستلاو «قيقحتلاو «عابشإلاو

 ظيلغتلاو .ميخفتلاو «قيقرتلاو «ليلقتلاو «ةلامإلاو .حتفلاو فيفختلاو

 .فقولاو «ليقثتلاو ,ديدشتلاو ءلاسرإلاو «ميمتتلاو «ءافخإلاو «سالتخالاو

 تاءايو .فذحلاو «ماشإلاو «مورلاو ءناكسإلاو «عطقلاو ءتكسلاو

 ةياور لوصأ ركذ ىلع رصتقأس ىلاعت هللا ةئيشمبو دئاوزلا تاءايو «ةفاضإلا

 اهيف هقفاو يتلا لوصألا كرتأو صفح ةياور لوصأ اهيف فلاخ يتلا نولاق

 يف اهتركذ تاملكلا ضعب ينو« راصتخالل ًابلطو اهنم اهب ملعلا ىلع ًالاكتا

 ًاماهتإ اهعضاوم يف كلذ ىلع تهبنو ًاصفح اهيف ًاقفاوم شرفلا يفو لوصألا
 قولا هللاو ةدئافلل



 يل ل ا را ا ل 7  ##_ل#كلا

 «ةذاعتسالا باب»

 .ماصتعالاو نصحتلاو ءاجتلالا :ةغل ةذاعتسالا

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

 .ميجرلا ناطيشلا

 مهللا» :يأ ءاشنإلا هب داريو «ربخلا 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

 اولمحو «ةءارقلا ءادتبا دنع ةبودنم اهنأ ىلإ ءادآلا لهأو «ءاملعلا روهمج بهذف

 ميجُيلآ نطيّشلآ َنِم لاي ذِعَمْسآَف َناَءْرُقلَ َتأَرق اذَِف » :ىلاعت هلوق يف رمألا

 .(ثآ نوكي ال ئراقلا اهكرت ول ثيحب بدنلا ىلع (98 :لحنلا) « ©

 ىلع قباسلا رمآلا اولمحو «ةءارقلا ءادتبا دنع ةبجاو اهنأ ىلإ ءالعلا ضعب بهذو

 .ًايثآ نوكي ئراقلا اهكرت ول مهبهذم ىلعو ,بوجولا
 :رشنلا ةبيط يف يرزحجلا نبا لاق

 .«بجي١ :مهضعب لاقو ارا نارل



 نولاق اور

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

 ناطيشلا نم ميلعلا هيمسلا هللاب ذوعأ ءميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ»

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

 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 -

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

 .(98) ةيآلا (1)

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

 دواد وبأ هجرخأ امك ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ ديزي ناك هنأ ًاضيأ حيحصلا ينو ينابلألا هححصو

 .ينابلألا هححصو نسح دنسب يذمرتلاو



 ين ا ل ا ل ا 777 م( 27ج

 :اهب رارسإلا عضاوم

 .اًدس أرقي ئراقلا ناك اذإ - 1

 .هتءارقل عمتسي دحأ هعم سيلو ءًارهج أرقي ئراقلا ناك اذإ -2

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

 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

 .نآرقلا نم تسيل ةذاعتسالا نأ

 :ةلئاف

 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

 :ءارقلا عيمجل هجوأ ةعبرأ ةلمسبلا عم ةذاعتسالا يف زوجي :اههجوأ

 .امهيلع فقولا - 1

 .ةءارقلا لوأب ةلمسبلا لصوو ذوعتلا ىلع فقولا -2

 .اهيلع فقولاو ةلمسبلاب ةذاعتسالا لصو - 3



 نولاق اور

 .ةءارقلا لوأب اهلصو عم ةلمسبلاب ةذاعتسالا لصو -4

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

 زاج ةءارب ولو ةروسلا ءانثأ تناك اذإو «ءارقلا عيمجل ةلمسبلا يف فالخ الف

 هلصوو ذوعتلا ىلع فقولا زوجيف اهكرت ىلعو .اهكرتو ةلمسبلاب نايتإلا

 0 هلإ ال ةّننآ»:وحن ةلالج مسا ةءارقلا لوأ يف نوكي نأ الإ ةءارقلاب

 ٌلوألاف «4 اًسلآ ْمَلِع ٌّدَرُي ِهّمَلِإِ) :وحن «ىلاعت هللا ىلع دوعي ريمض هيفام وأ

 :ةعاسبلا م: كللذ قام لضوبألا

 «ةلمسبلا باب»

 .صفح لثم بابلا اذه يف نولاق أرق

 .ةحتافلا نم -1- مقر ةيآ ةلمسبلا نولاق دعي ملو

 (عمجلا ميم باب)

 جرخف .ًاليزنت وأ ةقيقح نيركذملا عمج ىلع ةلادلا ةدئازلا ميملا يه :اهفيرعت

 عمج ىلع ةلادلابو « َمُكَحَيِل ) . مك و لثم ةيلصألا ميملا نع ةدئازلاب

 دحأب ةقوبسم نوكتو 4 اَمُهِنَتِّمَتاَءَو :١ لثم هيبنتلا ريمض ىلع نيركذملا

 :يهو ةثالث فورح

 * َمُهَكْرَدَنَأَع د :لثم ءاهلا -1

 .مُكَيَلَع» :لثم فاكلا -2



 ين ا ل ل ل ا 70 تقلق

 عقبك و لكم مالا -3

 :ناتلاح امو

 .كرحتم لبق عقت نأ امإو ءنكاس لبق عقت نأ امإ -

 ناك (24 :تاعزانلا) « 29 ئَلَعَأْلا مكبر أَ َلاَقَف » لثم نكاس لبق تعقو اذإف

 .مضلا عمجلا ميم نم لصألا نآل ءارقلا عيمجل ةلص ريغ نم مضلا اهمكح

 :ناهجو اهيف هل نولاق نإف كرحتم لبق تعقو اذإ امأو -

 .عمجلا ميم ناكسإ :لوألا هجولا

 دملا ليبق نم هدنع دملا كلذب نوكيو لصولا ةلاح ةيظفل واوب اهتلص :يناثلا

 .لصفتملا

 «ةيانكلا ءاه باب»

 دحاولا اهب ىنكي يتلاو «ةملكلا ةينب نع ةدئازلا ريمضلا ءاه يه :اهفيرعت

 .بئاغلا ركذملا

 دحاولا ىلع ةلادلابو «291 :دوه) 4 ُهَقَفَن ١ :لثم ةيلصألا ءاهلا ةدئازلاب جرخو

 نإو هذه لكف «ةبيغلا رئاض يقابو «|اهيلع ءاهيلع» :يف ءاملا تجرخ ركذملا

 .ًاحالطصا ةيانك تاءاه ىمست ال اهنأ الإ ريمض تاءاه تناك

 :لثم ءامسألاو .(25:نارمع لآ) 4 ةمْدَّؤُي ط:لثم لاعفألاب ةيانكلا ءاه لصتتو

 .010 :حتفلا) 4 ُهّيَلَع » :لثم فورحلاو .(13:قاقشنالا) « فلَهَأ ١



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

 « َهّللأ هيلع » :لثم امهيف نيهجولاب ئرق دقو لصألل ةاعارم اهمض زوجي اك 2 7 0 7 2 0 5 ه6

 .(63 :فهكلا) 4 هلا ُيِنلَسْنَأ » «(10 :حتفلا)

 :لاوحأ ةعبرأ اهل ةيانكلا ءاه :اهاوحأ

 .(185 :ةرقبلا) (ُناَءْرشلآ هيف َلزنَأ ١ :لثم نينكاس نيب عقت نأ ت1

 .(1 :كلملا) (ُكلُملآ هديب ل: لثم نكاس اهدعبو كرحتم اهلبق نوكي نأ -2

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

 1 :رصنلا) 4 اًباَوَت َناَك مهنه :لثم نيكرحتم نيب عقت - 3

 .مهضعبل ىتثتسي ام الإ ءارقلا عيمجل ةلصلا ةلاحلا هذه يف اهمكحو -

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

 .(2 :ةرقبلا) 4 ىدخ دز اولا دع اهدعو ىكاتساا هلل هوك -4

 .هيلع هّبن ام الإ ءارقلا نم روهمجلل ةلصلا مدع ةلاحلا هذه يف اهمكحو -

 :ليصفتلاب نولاقل اهمكح لي اهيفو

 :ةيتآلا عبسلا تاملكلا يف ةيانكلا ءاه رصق هل نولاق نأ ملعا

 .(ًاعم 75 :نارمع لآ) (كّيِلإةمْدؤُي )1( ١

 .(20 :ىروشلا 5 :(ًاعم) نارمعلآ) 4 اهتم فتٌؤث )2( ١

 ارو

 )3(١)4( » :ءاسنلا) « فلصُنَو ...فّلوت 115(.



 ين ا ل ا ل 7770 م( 22 و

 .(36 :ءارعشلا «1 :فارعألا) 4 ُهاَْأَو َةِجْرَأ )5( ١

 .(52 :رونلا) 4 هّنقَتَيَو »(6)

 .(28 :لمنلا) 4 ْمِهّيَلإ ةقلأف » (7)

 65 :ل 4 اًننِمْؤُم فتأي نَمَو طو (37 :فسري «ةقْئاَقَوَرُتِل: ىلاعت هلوق امأو

 .اهمدعو ةلصلا ناهجو امهيف هلف

 هذه يف عابشإ ريغ نم ًاصلاخ ًارسك ةروسكم اهب قطنلا :ءاهلا رصقب دارملا

 .تايلكلا

 ًادم اهدم يأ اهعابشإ عم ًاصلاخ ًارسك ةروسكم اهب قطنلا :ةلصلاب دارملا

 دملا ناك زمه اهدعب عقو اذإو ءزمه اهدعب عقي مل اذإ اذه نيتكرح رادقم ًايعيبط

 .لصفنملا ليبق نم

 .(69 :ناقرفلا) 4 اًناَحَهُم هيف َدْلْخَكَو ) هلوق نم ًاضيأ ءاهلا رصقو -

 مسا نم ماللا قيقرت نم هعم دبالو .(10 :حتفلا) 4 هَلآُهّيلَع » يف ءاملا رسكو -

 ١ .ًاضيأ ءاحلا رسكب (63 :فهكلا) 4 ُندَطَيَسلآ لا ةينلَسنأ آمَو » يف اذكو ةلالجلا



 نولاق ةياور

 «رصقلاو دملا باب»

 .ةدايزلا :ةغل دملا

 عم هيد نوحسو دمع نللاو كلا فورس وق فرخ كيوضلا"ةلاطإ احالطصضا

 .نوكس وأ زمه

 :يه ةثالث دملا فورحو

 .ًاحوتفم الإ اهلبق ام نوكي الو فلألا - 1

 .اهلبق ام مومضملا ةنكاسلا واولا -2

 .اهلبق ام روسكملا ةنكاسلا ءايلا - 3

 :امهو نانثا نيللا فورحو

 .امهلبق ام حوتفملا ناتتكاسلا ءايلاو واولا -

 .عنملا وأ سبحلا :ةغل رصقلاو

 ةييلغ دار نخ ةمانلا فرس فاقإ :اجكاطتماو

 :ناعون دملاو

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

 :عاونأ همكح يف نوقفتملا امأ -

 .«مزاللا دملاو  نوكسلل ضراعلا دملاو  يلصألا دملا»



 ين ا ل ا ل 770 #-- م7 للللاو

 :يهو ًاضيأ عاونأ همكح يف نوفلتخملا امأو -

 .«نيللا دم لدبلا دم  لصتملا دملا_ لصفنملا دملا»

 :لصفنملا دملا نع امأ -

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

 :هجوأ ةثالثب لصفنملا دملا نولاق أرق

 .ناتكرح رصقلا - 1

 .تاكرح ثاللث رصقلا قيوف -2

 .تاكرح عبرأ طسوتلا -3

 :لصتملا دملا نع امأو -

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

 :هجوأ ةثالثب لصتملا دملا نولاق أرق

 .تاكرح ثالثرصقلا قيوف - 1

 .تاكرح عبرأ طسوتلا -2

 .تاكرح تس عابشإلا -3

 (لصتم .لصفنم) :نيدملا ءاقتلا

.)6 4 (04 4(»)6 .3(2)3»3(»2)6 22(»)4 »22(»)3 22( 



 نولاق ةياور

 غلبي ال تاكرح عبرأ رادقمب لصفنملا ّدملا ئراقلا دمي نأ وه :ميظعتلا دم

 نم (ال) يف فلألا دم وهو .نورداحلا امهيس ال رصقلا هقيرط ناك نمل عابشإلا
- 0 

 ببسل «تنأ اّلِإ هَلِإ آل ١ :4 َوُه الإ هلإ آل > هنأ اَّلِ َهّلِإ آل ) :ىلاعت هلوق

 نبا مامإلا هراتخا عونلا اذهو ءلجو زع هللا ميظعت يف ةغلابلا دصقب يونعم

 قيرط نم دري ملو .ميظعتلا باب نم رصقلا هقيرط ناك نمل هنسحتساو يرزجلا

 .ءيش ميظعتلا دم نع ةيبطاشلاو ريسيتلا

 دوجوو ةغلابملا امهو «ناببس عمتجا هنوك ىلإ ريشي :تلق: يرزحلا نبا لاق

 دم نوققحملا ءاملعلا بحتسا دقو ءرهاظ ديج نارهم نبا هلاق يذلاو «ةزمحلا

 ءانزكذ اد اناعشإ هللا الإ هلز الب كوضلاا

 لاوقأو «ربدتلا نم هيف امل مهّللَأ اّلِإ هَل آل » هلوق ركاذلا دم بابحتسا راتخملا

 .ملعأ هللاو ةروهشم اذه دم يف فلخلا ةمئأو فلسلا

 :هب لمعلا طورش

 دم هجوب ذخألا دنع اهب مازتلالا نم دب ال ةنيعم ًاطاقن نوررحملا طرتشا

 همحر تايزلا خيشلا لوقي اذه ينو ءرصقلا يف فالخلا باحصأ اميسال ميظعتلا

 :(ميركلا حتف حيقنت)يف هللا



 نقنلا ةيطيقيرط قم ةنارقلا كافاوقلا نييك لسد

 الحكتم نانك ةاوؤومح نإ نوخلاحتلا يسن يسب نكرتا اذكو

 لصح بوقعي هعم ريثك نبا ىوس ةنغ كرت عم ميظعتلل ّدمالو

 ىلعو« ةئّرْوّتلا )يف ليلقتلا هجو ىلع ميظعتلا ّدم دمي ال نولاق نأ :كلذ ىنعمو

 يف بوقعيو ريثك نبا ىوس ةبيطلا قيرط نم ءارلاو ماللا يف ةنغلا كرت هجو

 .ءارلاو ماللا عم ةنغلاب نايتإلا

 رصق باحصأ نم ئراق لك جهنم انل ققحتي تايزلا خيشلا مالك لالخ نمو

 :هكرت وأ ميظعتلل ّدملا يف لصفنملا

 ميظعتلل ناَّدمي ال :يناهبصألا قيرط نم شروو «يناولحلا قيرط نم نولاق“

 ةبسنلاب اهيف ةضحملا ةلامإلاو يناولحلل ةبسنلاب 4 ةسّرَوَّتلَآ » يف ليلقتلا كرتب الإ
 .ءارلاو ماللا يف ةنغلا كرت كلذكو «يناهبصألل

 :نآرقلا يف ميظعتلا دم عضاوم نايب كيلإو -

 «(158)فارعألا«(106 «102)ماعنألا «(8 )ءاسنلا «(ًاعم18 «6 «2)نارمع لآ «(255« 163)ةرقبلا

 «25)ءايبنألا «.(98 .14 ,8)هط :(2)لحنلا .(30)دعرلا .(14)دوه «(90)سنوي «(129 :31)ةبوتلا

 «3)رفاغ «(6)رمزلا «(3 5)تافاصلا :(3)رطاف «.(88 «70)صصقلا :«(26)لمنلا «(116)نونمؤملا «7

 .(9)لمزملا .(13)نباغتلا .(23 «22)رشحلا .(19)ِةيي دمحم .(8)ناخدلا «.(6 5 2

 وأ 4 وأ2"”نيعلا دمب (2 :ىروشلا> 4ٌقْسَْع هو «1 :مير» «سضقيهُك » أرق -

 .تاكرح 6

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح نولاق قفاو (1)



 نولاق ةياور

 (درفملا زمهلا بابل
 ”ناعرتوعو دل راب 3 اظب 1:يالا فارع
 كاسح

 كيمو

 :نكاسلا :الوأ

 :يتأي اميف هلبق ام ةكرح سنج نم دم فرح نكاسلا زمحلا لادبإب نولاق أرق

 .ًافلأ ةزمهلا لدبأ (96 :ءايبنألا 94 :فهكلا) 4 َجوُجُأَمَو َجوُجَأَي » :ىلاعت هلوق - 1
 .ًاواو ةزمهلا لدبأ (8 :ةزمهلا .20:دلبلا) 4 اٌةَدَصْوُم :١ ىلاعت هلوق - 2 مى

 :مجنلا) 4ةَكِفكْؤُمَلَآَو و (9 :ةقاحلا 270 :ةبوتلا) «ٌتدَكِفَكْؤُمَلآَو » :ىلاعت هلوق - 3

 او لا هيو اند: قدس اى د: يسارو [هاوق 5

 يتلا ءايلا يف اهمغدأ مث ًءاي ةزمحلا لدبأف (74:ميرم» 4 اًنيَءِرَو ١ :ىلاعت هلوق -4

 .4 اير » تراصف اهدعب

 :كرحتملا انا

 را اة لل رواول اقور وعون ومقال دعب [ برر اق |

 0 راع نآس ةكو



 ين ب ا ا ا را ا تت تت تاتي ه

 :نيهجوب (19 :ميرم) (ّبَهَأِل ) :ىلاعت هّلوق أرقو -
 .صفحك ةزمه لا قيقحتب :لوألا

 .ةحوتفم ةصلاخ ًءاي ةزمهلا لادبإ :يناثلا

 فذحب (30:ةبوتلا) (َنوُكِهلَضُي »«(69:ةدئاملا) 4 َنوُحِبَّصلَآَو ١:ىلاعت هلوق أرقو -

 .اهلبق يذلا فرحلا مضو ةزمحلا

 .ةزمهلا فذحب (17 :جحلا 62 :ةرقبلا) 4َنيُعبَّصلَآَوظ أرق اذكو -

 .ةزمهلا فذح عم فاكلا دعب نيونتلاب (98:فهكلا) 42155 طأرقو -

 اهدعبو ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب (13:ص ,176:فهكلا) (ةُكّيَكَل ١أرقو -

 فحاصملا يف ناعضوملا ناذه مسر دقو ءهرخآ يف ءاتلا حتفو ةنكاس ءاي

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

 ةرشعلا ءارقلا قفتا هونك لاو نتعامل يف ابتكف (14:ق «87:رجحلا)

 .ءاتلا ضفخ عم عطق ةزمه اهدعب ةنكاس مالو لصو ةزمهب |مهتئارق ىلع

 «(37 :ءايبنألا) .(106 .56 :فهكلا) «(58 .57 :ةدئاملا) .(2231 «67 :ةرقبلا) 4 »جأرقو -

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

 .ةمومضملا ءافلا دعب ةنونم ةحوتفم ةزمهم (4:صالخإلا) 4 اًوُمُك هأرقو -

 هيف دملاو ,ماللاو فلألا نيب ةروسكم ةزمه ةدايزب [98:ةرقبلا] 4 َللكيِمَو جأرقو -

 .لصتملا دملا باب نم



 نولاق اور

 واولا نيكست عم نيواولا نيب ةحوتفم ةزمهب (132:ةرقبل» 4َْكَوَو »أرقو -

 فحصملا يف نيواولا نيب فلأب ظفللا اذه بتك دقو داصلا فيفختو ةيناثلا

 .ةءارقلا هذه قفاويل يماشلا

 دعب ةزمهب (89:ءايبنألا ,7 22 :ميرم :85:ماعنألا :38ًاعم37 :نارمع لآ) 4 اًيرَكََر »أر قو -

 .بارعإلا نم اهعقوم بسح اهكرحتو -لصتملا دملا عم - فلألا

 .اهدعب زمه الو فاكلا نيونتب (190:فارعألا) 4ءاكَرُش هأرقو -

 .لصتملا دملا عم «ةنكاسلا ءايلا دعب ةحوتفم ةزمهب (7 .6:ةنيبل» (ِةَّيِرَبَْلآ فأر قو -

 ةزمهلا ليهستب (38 :ةه6 دمحم .109 :ءاسنلا «119 :66 :نارمع لآ) 4 َمُنَأكَه ١» أرقو -

 .فلألا يف لصفنملا دملا عم

 :و يبنلا ظفل مكح

 ملاس ركذم عمج وأ 4 ٌِبْنلآ » ًادرفم ناك ءاوس هظفل نم ىتأ ام لك هب دصقيو

 « ةَوُبلآَو دظفل اذكو 4 ءاَيتَأْلا » ريسكت عمج وأ 4 َنحينلآ » :4َنوُيبَكلآ »
 :يف كلذو

 «163 «69 :ءاسنلا .81 .80 .21 :نارمع لآ «213 «177 «61:ةرقبلا) « َنيينلا »

 .(69 :رمزلا .40 27 :بازحألا «58 :ميرم «55 :ءارسإلا

 :ماعنألا «8 1 :ةدئاملا «16 1 «146 ,68 :39 :نارمع لآ «,248 247 «246:ةرقبلا) 4 ىبتل »

 «117 2.113 273 26 1 :ةبوتلا «70 «67 «65 .64 :لافنألا «158 «157 .94 :فارعألا 2

 «28 13 6 «1 :بازحألا 1 :ناقرفلا 2 :جحلا 6 54 53 .5 1 49 41 0 :ميرم



 نشنلا ةيطقيرط قم ةنارقلا كافاوقلا نييك لل

 «6 :فرخزلا «112 :تافاصلا «59 «56 «ةيناثلا 53 «45 «ةريخألاو ىلوألا 50.38 .,32 0

 .(9 :8 «3 «1 :ميرحتلا «1 :قالطلا «12 :ةنحتمملا .2 :تارجحلا 7

 .(44 :ةدئاملا 84 :نارمع لآ «136:ةرقبلا) 4َنوُيِبَّكْلآ 9 -

 .(155 :ءاسنلا 181112 :نارمع لآ) 4 َءاَيِْنَأْلا ) -

 .(26 :ديدحلا «16 :ةيئاجلا ,27 :توبكنعلا 89 :ماعنألا :79 :نارمع لآ) 4 َةَوْسُلآَو » -

 ينثتساو .لصتملا ليبق نم دملاو «ةزمحلاب يبنلا ظفل نم ءاج ام لك نولاق أرق -

 اهلبق يتلا ءايلا ماغدإ عم ءاي ةزمهلا لادبإب امهأرق ناعضوم ةدعاقلا هذه نم

 :امهو هلصأ ىلع زمهلاب امهأرقيف فقولا ةلاح يف امأو ًالصو اهيف

 .(50 :بازحألا) 4 َداَرَأ نإ ّيبئلل اًهَّسُمَن َتَبَهَو نإ :ىلاعت هلوق - 1
 ص _

 .(53 :بازحألا) آلا ينل توُمُب أوُلُخَدَت ال ) :ىلاعت هلوق -2 8 هَ روع

 «ةملك نم نيتزمحلا باب»

 امهنم ىلوألا ةزمهلاو .ةدحاو ةملك يف ناتعقاولا ناتقصالتملا عطقلا اتزمه امهو

 :ةرقبلا) 4 ْمُهَترَدنََع ) :وحن ةحوتفم نوكتف ةيناثلا امأو .ةحوتفم نوكت نأ دبال

 :وحن ةمومضم نوكتو «(60 :لمنلا) 4 هَل ِءَأ »ظ:وحن ةروسكم نوكتو «66

 .015 ةنارمعلا) «مكتجتؤأ )



 نولاق ةياور
 يف كلذو نيتزمه لا نيب لصفلا فلأ لاخدإ عم ةيناثلا ةزمهلا ”ليهستب نولاق أرق

 .همدعو لاخدإلاب ةمومضملا يف هنع فلتخا هنأ الإ «ةثالثلا عاونآلا

 .لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب (44:تلصف) ب عوفرملا 4 ٌَِّمَجَعْأَ ) أرق و -

 .نيتكرح رادقمب دمتو نيتقصالتملا نيتزمه لا نيب لصفت فلآ تابثإوه :لاخدإلاو

 نيب فلأب اهيف لصفي مل تاملكلا ضعب ةدعاقلا هذه نم نولاق ىّتدّتساو

 :يهو نيتزمهحلا

 .(49 :ءارعشلا 71 :هط «123 :فارعألا) « مُتنّماَء ل (1)

 .(58 :فرخزلا) 4 اَمُمَهِلاَء ) (2)

 .(24 :ةدجسلا 1 «5 :صصقلا :73 :ءايبنألا «12:ةبوتلا) (ةّحِبَأ ) (3)

 .(21 1 :سنوي) 4 َنلَكلآَع »8 (4)
 م
 وه مدل ه٠

 .(4 3 :ماعنألا) « نّيركذلاء» (5)

000 

 .(59 :لمنلا «59 :سنوي) © هللا 8 (6)

 :ناينعم ليهسل(0)

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

 نيبو اهنيب ةزمه لا لعجت نأ نيب نيب ليهستلا ىنعمو..انه دارملا وه اذهو .هصوصخب نيب نيب ليهست وه :يناثلا
 نيب ةمومضملاو ءايلاو ةزمحلا نيب ةروسكملاو ءفلألاو ةزمهلا نيب ةحوتفملا لعجتف اهتكرحل سناجملا فرحلا

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



ك[ 7 شل ول روش صو لكإ وك ا روج يرو دوديكووب 3 تتات>تححح#ا
 راك هوست فل وكلا تير د

 أ

 متنماأ» ماهفتسالا لبق اهلصأ نآلف 4 اَمُيَهِلَأَ 2:4 مُثَنَماَء هامأو

 تلخد مث «ةروهشملا ةدعاقلا ىلع ًافلأ ةنكاسلا تلدبأف ةنكاسف ةحوتفم نيتزمهب

 نيب ليهستلاب |مهتيناث نولاق ففخف ءظفللا يف ناتزمه عمتجاف ماهفتسالا ةزمه

 ريدقت يف ظفللا راصل اهلخدأ ول هنأل فلألاب |مهنيب لصفلا مدع ىَأَرو «نيب

 مالك جاهنم نع جورخو «لقثلاو ليوطتلا يف طارفإ كلذو «تافلأ عبرأ

 وغلا

 :نيهجوب اهأرق (19 :فرخزلا) 4 أوُدِهَشَأ » ةملك -

 .لاخدإلا عم ةلهسم ةمومضم امههتيناثو ةحوتفم امهال وأ نيتزمهم - 1

 .لاخدإلا مدع عم ةلهسم ا|مهتيناث نيتزمهب -2

 :يف ةيناثلا ةزمهلا ليهستب ًارقو-

 :يلاتلاك يهو تتأ فيكو تعقو ثيح 4 َتّيَءَ ا

 «انتم ا ث

 .(1:نوعاملا) «(13« 116« 9:قلعلا) «(43:ناقرفلا) :(63:فهكلا) 4 َكّيَمَرَأ ٍِط

 «(7 71«2:صصقلا) «.(88. 63.6 28:دوه) ,.(59« 50:سنوي) :(46:ماعنألا) 4 مّكْيَعَرَأ 1

 .(30.« 28 :كلملا) .(10: 4:فاقحألا) .(5 2:تلصف) «(40:رطاف)

 .(47:40:ماعنألا) (ْمُكَكْيََرَأ)

 .(33:مجنلا) «(23:ةيثاجلا) «2205 :ءارعشلا) .(77:ميرم) (تيَْمَأ)

 .(63«:68«71 «58:ةعقاولا) (9: مجنلا) «(38:رمزلا) «(25:ءارعشلا) 4 مكي 2 70



 نولاق اور

 ءلاخدإ نودب ةيناثلا ةزمهلا ليهست -1 : ناهجو 4 هّمِنَأ )يف نولاقل :هيبنت

 .لاخإلا مدع عم َءاي اهلادبإ -2

 (رركملا ماهفتسالا مكحا١

 :يتآلاك يهو روس عست يف ًاعضوم رشع دحأ يف ميركلا نآرقلا ين ماهفتسالا رركت دقل

 .(5 :دعرلا) انو برئ اسك اذءأ» (1)

 .(98 9 :ءارسإلا) « اًنَأ اًكَفُرَو اًمظع اكك اذءأ )2(. )3( ١

3 

 .(82 :نونمؤملا) 4 نأ املظعَو اًباَرت اًنُكَو انتم اذءأ 9 (4)
 .(67 :لمنلا) «اًنأ آتْؤآَباَءَو برت انك اًدءأ » (5) هن ماسر 0

 ع
2 

 ه- و 0-4

 ماس ْنِم اَهي مُكَقَبَس اَم ةَمِحدَقْلا نوثأكَل َمُكَنِإ َءوِمَوَقِل لاق ّذِإ اًطوُلَو 6(9)

 .(29« 28 :توبكتعلا) «توثأك َمُكَكِيأ © َنيِمَلدَعْلا َنِّم دَحَأ

 .(10 :ةدجسلا) « ىف اًنِوَأ ضْرَأْلا يف اًمللَص اذِءَأ » (7)

 .(ت3 16 :تافاصلا) 4 َنوُنيِدَمَل - َنوُكوُعْبَمَل اًنوَأ اًمالطِعَو اَباَرِ اَنُكَو اًنَتِم اًذِوَأ 8(:)29)

 .(47 :ةعقاولا) (َنوُثوُعَبَمل اّنِوَأ اًملظعَو اًباَرْت اَنُكَو امم اذوأ »(10)

 .(1110 :تاعزانلا) «اذوأ ةَرفاَحلا يف َنوُدوُدَرَمْل نأ » (11)

 ةدحاو ةزمهم يأ يناثلا ظفللا يف رابخإلاو لوألا ظفللا يف ماهفتسالاب نولاق أرق

 ربخي هنإف توبكنعلاو لمنلا يعضوم ادع ام ةروكذملا عضاوملا عيمج يف ةروسكم



تس ج #-__-_-2ججل و
 نا ف ل ل ا 

 رركملا ماهفتسالا يف نولاق نأ مولعملا نمو ءامهيف يناثلا يف مهفتسيو لوألا يف

 .ليهستلا دنع نيتزمه لا نيب لصفلا فلأ لخدي

 «نيتملك نم نيتزمهلا باب»

 :نامسق امهو نيتملك يف ناتعقاولا ًالصو ناتقصالتملا عطقلا اتزمه امهو

 .ةكرحلا يف ناتقفتم :لوألا

 .ةكرحلا يف ناتفلتخم :يناثلا

 :عاونأ ةثالث ناتقفتملا -

 :لثم ناتمومضم -3 .ناتروسكم -2 .ناتحوتفم - 1

 4 كيتتؤأءاَيِلْوَأٍ :4 نإ ِءآَمَسلآ » 4 اتْرَمَأ اجد

 :لثم لصو ةزمه نيتزمه لا دحأ نوكت نأ عطقلا ديقب جرخ

 .(8 :فارعألا) مذا ءآَس ام اج

 :لثم يف امهنيب لصاف كانه نوكي نأ قصالتلا ديقب جرخو

 .(مهقصالت مدعل (10 :مورلا) 4أوُبَدك نأ ىَأَوُسلآ»

 ةيناثلا يف الو اهيف سيلف ىلوألا ةزمهلا ىلع فقولا ةلاح لصولا ديقب جرخو

 :ةييسلا ل[ اه اذكملا

 نيتزمه لا نم «ةيلكلاب اهفذحب يأ» ىلوألا ةزمهلا طاقسإب نولاق أرق -

 :ناهجو ذئنيح هلو «نيتحوتفملا



 نولاق ةياور

 فرح عوقول حجرأو ىلوأ رصقلا نكلو «تاكرح عبرأ دملاو ناتكرح رصقلا

 لاق ءلصفنملا دملا ليبق نم ذتنيح دملا ربتعيو «طاقسإلاب ريغم زمه لبق دملا

 :عماجلا مظنلا بحاص

 ىرحأ رصقأف طاقسإلا يف ... اريغزمه لبق ىلوأ دملاو

 .لصألا ىلع قيقحتلا وه ةيناثلا ةزمهلا مكح نأ ملعيلو -

 عم امهنم ىلوألا ةزمهلا ليهستب نولاق امهأرقف ناتمومضملاو ناتروسكملا امأ -

 .حجرأو ىلوأ دملاو رصقلاو دملا

 :يرزجلا نبا مامإلا لاق

 بحأ رصقاف وأ رثألا يقبو ... ببسلا ريغت نإ ىلوأ دملاو

 : هيبنت
 هرصقو (ءالوأ» دم عم هيبنتلا «اه» رصق 4 َمَُنُك نإ ءالْؤه )» :ىلاعت هلوق يف

 يتأت ةعبرأ يهف ءامهعم اهدم مث ليهستلا ضراعب ًادادتعاو ءلصألل ًاباحصتسا

 .اهتلصو ميملا نوكس نم لك عم

 جتحاو «ءلصفنملا دم ىلع («ءالوأ» رصق «هرشن» يف يرزجلا نبا مامإلا فعضو

 نأ حصي الف ءلاصفنالا ببس نم ىوقأ  ريغت ولو  لاصتالا ببس نأب



 تف اتتْتْللل»
ل 7 نقلا ول روش دو لإ وع روجر ارو روروووب

 ل11 هوس فلا تكلا تير كل

 «ةبيطلا»و «بيرقتلا» نم لك يف نيهجولا هقالطإب ًالدتسم لونملا ذاعمألا ةدرو

 الف «يعيبطلا باب ىلإ لصتملا باب نم هجرخي ليهستلا ضراعب دادتعالا نأبو

 :ميركلا حتف يف لاق اذلو ؛هزاوج نم عنام مث نوكي

 الهسم ال ًاطقسم عنمإهلهالت 55 اهرصق عم اهدم نإ ءالؤه نإ ءالؤه فو

 :ناهجو (53 :فسوي) 4 لإ ِءَوُسلآِب » :ىلاعت هلوق يف هلو

 قطنلا نوكيف اهيف اهلبق يتلا واولا ماغدإ عم اواو ىلوألا ةزمه لا لادبإ :لوأآلا

 .روهمجلا لوق اذهو «ةققحم ةزمه اهدعبو «ةروسكم ةددشم ةدحاو واوب ذئنيح

 .رصقلاو دملا عم ءايلاو ةزمهملا نيب يأ نيب نيب ىلوألا ةزمهلا ليهست :يناثلا

 ةزمه لا يف نيعتيف فقولا ةلاح يف امأ ءطقف لصولا ةلاح يف ناهجولا ناذهو

 وما © هلا

85 

 ىلع دملاو رصقلا :ريغم زمه لبق عقاولا دملا فرح يف زوجي هنأ ملعا :ةدئاف

 «ليهستلا دنع هيلع هرصق مهضعب دازو ءهدم ىلع دملاو ءلصفنملا رصق

 .ليهستلا دنع دملاو ءطاقسإلا دنع رصقلا ٌْحَجَرْيو

 :عاونأ ةسمخ ىلع |مهف نيتملك يف ناتيقتلملا ةكرحلا يف ناتفلتخملا ناتزمه ا امأ -

 اذ » : لانس هلو لع ةروعكم ةيادلاو ةعردت لوألا -نرك نأ *لوألا

 .ءايلا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق (69 :ءارعشلا) «ميهرَبإ

 4ئ1 اجو لا هلاوق ل ةيومنحت ةفاقلاو ةحوعتلب لوألا نوهت نأ :قاقلا

 .واولا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق «هريغ سيلو (44 :نونمؤملا)



 نولاق ةياور

 اهني 5 :ىلاعت هلوق لثم «ةحوتفم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا نوكت نأ :ثلاثلا

 .ةحوتفم ةصلاخ ًاواو ةيناثلا ةزمه لا لادبإب اهأرق (32 :لمنلا) 4 ىنوُمَقُأ اُوَلَمْلآ

 رحنا نيرو لايناارب نب كرس كالو يرسخ ا هركتلا خرا

 .ةحوتفم ةصلاخ ءاي ةيئاثلا ةزمهملا لادبإب اهأرق (50:فارعألا دش ْمُكَقَرَر اًمِمْوَأ

 :ىلاعت هلوق لثم ةروسكم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا نوكت نأ :سماخلا

 :نيهجوب اعآرق ((58:فارعألا» 4 قا ٌروكلاو

 .ءايلا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهلا ليهست - 1

 .ةروسكم ةضااخ | واو: اها د[ خ

 .عاونألا عيمج يف ةققحم ىلوألا ةزمهلا نأ مّلعَيلو

 ئدتبا اذإف ءطقف لصولا ةلاح يف الإ نانوكي ال مدقت |ميف لادبإلاو ليهستلا نأو

 “0 اهقيقحت نيعت ةيناثلا ةزمه لاب

 ل يق

 ةبسنلاب اذهو .طاقسإلاب ريغتلا ناك نإ رصقلاو «ليهستلاب ريغتلا ناك نإ دملا

 .ةكرحلا يف نيتقفتملا نيتزمهلا نم لوألا زمهلل

 وه يذلا اهجرحخم نم ةجراخ ةزمه لاب قطنلا نع ةرابع هنأب فرعو هتقيقح ىلع ءىيشلاب نايتإلا وه (1)
 .اهتافص يف ةلماك قلحلا ىصقأ



م 7 قل ول روش دو لاا وع روج ارز دو ديوروب كلُ >>تتحح#
 راك هو فلو دكا تر ردك

 (هلبق نكاسلا ىلإ زمهلا ةكرح لقن بابا
 نم نكاسلا اذه كرحيف ءاهلبق نكاسلا ىلع ةزمهلا ةكرح ءاقلإ وه :لقنلاو

 فيفختل ةزمه لا فذح عم «ةمض مأ ةرسك مأ تناك ةحتف ةزمهلا ةكرح سنج

 .ظفللا

 :تاملكلا ضعب يف اهلبق نكاسلا ىلإ عطقلا ةزمه ةكرح لقنب نولاق أرق

 (91 51: نفزي) « ناكل 8« اهوأ

 مسا يهو ةحوتفم نون اهدعبو ةدودمم ةحوتفم ةزمهم (نآ) ةملكلا هذه لصأ

 هيلع تلخد مث فيرعتلا (لا) هيلع تلخد مث ءرضاحلا نامزلا ىلع ٌملع «ٌينبم

 ماهفتسالا ةزمه ىلوألا :ناتلصتم ناتحوتفم ناتزمه اهيف عمتجاف ماهفتسالا ةزمه

 ًاعم اهب قطنلاو نيتزمه ا ءاقبتسا ىلع ءادألا لهأ عمجأ دقو لصولا ةزمه ةيناثلاو

 نم ءيش هيف نيتقصالتم نيتزمهب قطنلا ناك امل نكلو ؛امهادحإ فذح مدعو

 «رييغتلا اذه ةيفيك يف اوفلتخا نإو ةيناثلا ةزمه لا رييغت ىلع اوعمجأ ةقشملاو رسعلا

 نم مهنمو «نينكاسلا ءاقتلال ًارظن عبشملا دملا عم ًافلأ اهلادبإب اهريغ نم مهنمف

 ىلعو «ةرشعلا ءارقلا نم لكل نازئاج ناهجولا ناذهو .فلألاو ةزمحلا نيب اهلهس

 نم دحأل ماهفتسالا ةزمه نيبو اهنيب لصفلا فلأ لاخدإ زوجي ال ليهستلا هجو

 فذحو ماللا ىلإ ماللا دعب يتلا ةزمهلا ةكرح لقنب نولاق اهأرق دقف «ءارقلا

 :هجوأ ةثالث هل نوكي ٍذئنيحو «ةزمملا



 نولاق اور
 لصألل ًارظن عبشملا دملا عم ًافلأ لصولا ةزمه يه يتلا ةيناثلا ةزمهملا لادبإ :لوألا

 ةكرح لقن ببسب ماللا كرحت وهو ضراعلاب دادتعالا مدعلو ماللا نوكس وهو

 .اهيلإ ةزمهلا

 وهو ضراعلاب ًادادتعاو لصألل ًاحرط رصقلا عم ًافلأ لصولا ةزمه لادبإ :يناثلا

 .اهيلإ ةزمهلا ةكرح لقن ببسب ماللا كرحت
 .فلآلا نيبو اهنيب لصولا ةزمه ليهست :ثلاثلا

 فقولا لاح امل دازيو ؛فقولا لاحو لصولا لاح هل ةرئاج ةثالثلا هجوألا هذهو

 ةلاح يف هل نوكيف .فقولل ضراعلا نوكسلل ًارظن اهدمو اهطسوتو ماللا رصق

 برض نم ةلصاح هجوأ ةعست فقولا ةلاح يفو «ةقباسلا ةثالثلا هجوألا لصولا

 .ماللا ةثالث يف ةمدقتملا ةثالثلا

 لقنب اهأرق (34 :صصقلا) 4 ىنقّدَصُي اًءْدِر » :ىلاعت هلوق نم 4 اًءْدِر » :اهينا

 .ةزمه لا طقسأو «لادلا ىلإ ةزمهلا ةكرح

 .(50 :مجنلا) « ئلوألا اًداع» :ىلاعت هلوق نم 4 ئلوألا » :اهثلاث

 عم اهلبق ماللا ىلإ ةزمهلا ةمض لقن عم ماللا يف نيونتلا ماغدإب اهأرق :ًالصو الوأ

 .4 ىَلّوَل اًداَع» ةنكاسلا واولا زمه

 .« ىلوُل اًداَع» ًاواو ةزمه لا لادبإ عم لوألا هجولاك :ًايناث

 ةنكاس ةزمه ماللا دعبو ةمومضم مال اهدعبو ةحوتفم ةزمهب اهأرق :ًافقو ًاثلا

 .« ىلّؤلا)



)7# 
 ينل ص ل ل ا ا ا

 41 كب ركاب رس وانو
 4 رارألا رمتحك :انناخ

 :4 ىلولا ؤةيدم اواو ةزمملا لادبإ عم ثلاثلا هجولاك :ًاسداس

 .«ىلول ؤةيدم اواو ةزمحلا لادبإ عم عنارلا هجتولاك عباس

 .لقن ريغ نم قيقحتلا ىلع هيف وهف ثالثلا تاملكلا هذه ادع امو -

 «نينكاسلا عامتجا مكح»

 يناثلاو ىلوألا ةملكلا رخآ يف امهنم لوألا ناكو «نيتملك يف ناعمتجملا نانكاسلا

 نأل ءادتبالا دنع ِمَضُت لصو ةزمهب ةءودبم نوكت يتلا ةيناثلا ةملكلا لوأ يف

 .ًامزال ٌمومضم اهنم ثلاثلا فرحلا

 يف ثلاثلا فرح لا مض لجأل ءمضلاب |هنم لوألا نكاسلا كرحي «نولاق» نإف

 اذه كيرحت نآلو ءمض ىلإ رسك نم لاقتنالا ةهاركل كلذو «ةيناثلا ةملكلا

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

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

 .ًايضام ًالعف وأ رمأ لعف نوكت نأ ةيناثلا ةملكلا يف قرف

 مضت ال لصو ةزمهب ةءودبم ةملك يف يناثلا نكاسلا ناك اذإ ام اذإ رذحا نكلو

 هنأل ءلوألا نكاسلا مضي الف «(85 :ءارسإلا) « حوُرلا لق » :لثم ءادتبالا دنع

 .ةحوتفم نوكت لصولا ةزمه نإف حورلا ةملكب انأدتبا اذإ مولعملا نم



 نولاق ةياور

 ًاضراع ًايض ًامومضم ةيناثلا ةملكلا يف ثلاثلا فرحلا ناك اذإ ام زرتحي اك

 انأدتبا اذإ مولعملا نم هنأل ءلوألا نكاسلا مضي الف (6 :ص) 4 أوُشَمآ ظ:لثم

 .ةروسكم نوكت لصولا ةزمه نإف «أوُشَمَأ » ةملكب

 (اهجراخم تبرق فورح باب»
 :51 :ةرقبلا) 'اهنم فرصت امو 4 مُتَدَحَأ ») ظفل يف ءاتلا يف لاذلا ماغدإب نولاق أرق
 44 :جحلا «.77 :فهكلا 2 «16 :دعرلا .9 2 :دوه «68 :لافنألا ]1 :نارمع لآ 2 20

 5 :رفاغ 6 :رطاف 002 :توبكنعلا 9 :ءارعشلا 6 :ناقرفلا 0 :نونمؤملا (8

 153 :ءاسنلا) 4 ٌةَقعََصلَآ ندع ١ جرخيل لاذلا ناكسإ طرشب.(35 :ةيثاجلا

 سالو

 :نيهجوب ومنا نق نم بوكو لاح هلوق أرق (مك :«(44 :تايراذلا

 عم اهراهظإ عم ءابلا مزجب -2 «ةنغلا عم ميملا يف اهماغدإ عم ءابلا مزجب - 1

 « َكلَّذ ْتّهَلَي ) :ىلاعت هلوق يف هنع فلخب لاذلا يف ءاثلا مغدأ اذك «ةلقلقلا

 بَحَرآ » :ىلاعت هلوق يف هنع فلخب ميملا يف ءابلا مغدأ اذكو :(176 :فارعألا)

 ناحيحص امو راهظإلاو ماغدإلا :هنع فلخب ةملك ىنعمو «(42:دوه) 4 اَسنعّم

 .اهب ءورقم

 ءواولا يف نونلا ماغدإب -1 :"نيهجوب (1.2:سي) 4ِناَءْرُقْلَآَو © سي » أرق -

 .راهظإلاب -2

 .(سي دوه ؛فارعألا )ةثالثلا عضاوملا يف ماغدإلاو راهظإلا هجو يف ًاصفح نولاق قفاو (1)



 نا د ل ل ا 70 (______###  ت7 ب

 («نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب»
 :"ناهجو ءارلاو ماللا ناقبسي نيذلا نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف نولاقل

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

 :ةظحالم -

 :ةرقبلا] 4ٌميِحَب ٌدوُقَخ »: لثم ةحوتفملا ءارلا لبق تعقو اذإ ةنغلا ميخفت - 1

 .[72 :ص] 4«ىوُر نِم » :لثم ةمومضملا وأ 3

 لبقو «[60 :ةرقبلا] 4وّنلآ ِقْرَّر نِم ظ:لثم ةروسكملا ءارلا لبق ةنغلا قيقرت -2

 .[2 :ةرقبلا] 4َنيِقَتْمَلِذ ىَدُه ه: لثم (ئاد ماللا

 نوكتالو «[5 :دلبلا] هَرِدَقَي نَّل نأ ١:لثم ”ًامسر عوطقملا يف ةنغلا نوكت -3

 .[3 :ةمايقلا] 4َعَمَج نّلَأ ا: لثم اسر لوصوملا يف ةنغلا

 «ةلامإلاو حتفلا باب»

 .فرحلاب همف ئراقلا حتف نع ةرابع وه :حتفلا

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

 :نيعون ىلإ مسقنت :ًاحالطصاو

 فرغ ةلافإ -2 .ىربك ةلامإ - 1

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح نولاق قفاو (1)

 .(ّلَف) ةملك يف همدع وأ ةنغلا ءارجإ يف نوققحملا فلتخا (2)



 نولاق اور

 نم ءايلا وحن فلألاو ةرسكلا وحن ةحتفلا بيرقت نع ةرابع :ىربكلا ةلامإلاف

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

 .ةكرحلا نم هتيرعت عم (0) فرحلا

 ُقَلطُيَو ةضحملا ةلامإلا نيبو حتفلا نيب فرحلاب قطنت نأ :ىرغصلا ةلامإلاو

 (0) فرحلا تحت طسولا ةيلاخ ةطقن اهطبض حلطصم تلعجو .ليلقتلا اهيلع

 .ةكرحلا نم هتيرعت عم

 « راسه ٍفْرُج امش ىَلَع » :ىلاعت هلوق نم « راه » ظفل ةلامإب نولاق أرق

 .صفحك ناثلا هجولاو هنع فلخب (109 :ةبوتلا)

 :50 48 :3) :نارمعلآ ]:هنايب كيلإو فالخ الب عقو ثيح 4ةسرْؤوتلآ » ظفل أرق اك

 :ةبوتلا .(157) :فارعألا «(110 468 466 «ءنيعضوم 46 «44 ,.43) :ةدئاملا .«نيعضوم 93 5

 :نيهجوب [ (5) :ةعمجلا «(6) :فصلا «(29) :حتفلا (1)

 .صفحك حتفلا :يناثلا ءليلقتلا :لوألا

 .ةلامإ ريغ نم ءارلا حتفب 1 :دوه) 4 اًهسِرَجَم ) أرقو -

 .اههليلقتب -2 «ءايلاو ءاهلا حتفب - 1:نيهجوب ١( :مير) «ضقيهك )أرق -

 .ليلقتلاب -2 «ءايلا حتفب -1 :نيهجوب (1:سب) سي »أرق -



 يل ل ا را ا لا 7 2# #___جلتبلاو

 «تكسلا باب»

 :"”يف تكسلا كرت

 .ءافخإلا عم 1 :فيكلا] 4 امّيَق © اجّوع»

 .[52 :سي] 4اَدنَه اًندَقْرمؤ
 .ءارلا يف نونلا ماغدإ عم [27 :ةمايقلا] (قاَرّْنَمل

 .ءارلا يف ماللا ماغدإ عم 4 نشا 4 نار لكَ

 «ةفاضإلا تاءاي باب»

 مسالاو لعفلاب ةفاضإلا تاءاي لصتتو ملكتملا ىلع ةلادلا ةدئازلا ءايلا يهو

 (15:فاقحألا 19 :لمنلا) (َيَعِزَوُأ» لثم لحملا ةبوصنم لعفلا عم نوكتف فرحلاو

 ّيإ » لثم لحملا ةبوصنم فرحلا عمو . «ىرُكْذ» لثم لحملا ةرورجم مسالا عمو

 .(6 :نورفاكلا) «نيِد لوط لثم ةرورجمو (15 :ماعنألا) «ُفاَحَأ

 :دوه) «َنَرَطَف » 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 (566) هتلمجو رثكألا وهو اهناكسإ ىلع ءارقلا قفتا: لوألا مسقلا

 .ءاي (98) يف نآرقلا يف تتأو اهحتف ىلع ءارقلا قفتا: يناثلا مسقلا



 نولاق اور

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

 :اهدعب امل ةبسنلاب عاونأ ةتس ىلع يتأتو «ءاي (212)يف

 اهنم نكس .ًاعضوم (99) يف عقو دقو ةحوتفم عطق ةزمه هدعب ءاج ام :لوألا

 :يهو عضاوم سمح يف ًاصفح ًاقفاوم

 .(2 :ةرقبلا) (مكْرك ذأ نورك ذاق ) -1

 .(26 :رفاغ) «لَّقَأ ىنوُرَذِ) -2

 .(60 :رفاغ) «تِحَئْسُأ نوُعْدأ» -3

 .(15:فاقحألا«19 :لمنلا) (َقَعِزَوُأط -5 -4

 :ءاي (99)نم تسيل يهو ىرخأ عضاوم ةعبرأ ناكسإ يف ءارقلا عيمج نولاق قفاوو

 .(143 :فارعألا) ه«رظنأ نرأ» -1

 .(49 :ةبوتلا) (الأ قف لَو) -2

 .(47 :دوه) (نكأ َيَمَحَرَتَو) - 3

 43: كم) «َكِدَهُأ َيَعِبَتاَف) - 4

 :يلاتلاك يهو ًاعضوم (94) يف وهو كلذ نم يقبام حتفو
 .(96 :فسوي) «(33 230 :ةرقبلا) (ُمَلَعَأ نإ -3 1

 .(10 :ميرم) 1 :نارمع لآ) يد لل -5 .4

 .(49 :نارمع لآ) 4ٌقُلَخأ نأ » -6



 ين ا ل ل ل 7س _#_-#  __(تصشحللل و

 ((48 :لافنألا) «(59 :فارعألا) «(15 :ماعنألا) «(28 :ةدئاملا) « كفاَخأ َْوِإ » -24-7

 «(34 :صصقلا) «(135 412 :ءارعشلا) («(45 :ميرم) «((84 ,26 ,23 :دوه) «(15 :سنوي)

 .(16 :رشحلا) «(21 :فاقحألا) «(32 «30 «26 :رفاغ) «(13 :رمزلا)

 كرما« هاجم كيك وتو

 .(74 :ماعنألا) (َكنَرَأ نإ -6

 .(15 :سنوي) 116 :ةدئاملا) ( نأ ىل » -8 27

 .(102 :تافاصلا) «(43 :فسوي) «(48 :لافنألا) « ئَرَأ نإ 9 31-9

 (صفح اهيف قفاوو) .(83 :ةبوتلا) 4 [َدَبَأ َِعَم ل -2

 (صفح اهيف قفاوو) .(28 :كلملا) 4 َوَأ عم ل -3

 .(23 :فاقحألا) (29 :دوه) 4رهدَرَأ ٌقكدَلَو » -35 4

 .(46 :دوه)  َكِظِعَأ نإ » -6

 .(18 :ميرم) (47 :دوه) 4 ُدوُعَأ نإ »8 -38 7

 .(89 :دوه) 4 نأ َقاَقِش » -9

 .(51 :دوه) 4 اَلَقَأ ِنَرَطَف ) 0

 1-١ نمر لا ف 28(.

 .(84 :دوه) 4 مكنَرَأ نإ » 2

 .(92 :دوه) 4 ٌرَعَأ ىِطَهَرَأ » 3

 .(23 :فسوي) 4 ْنْسْحأ ير و -4

 19 فول < نأ يكاقيل دحف



 نولاق اور

 .(36 :فسوي) (ٌرِصَعَأ َيَِرَأَنِإ ) -47 6

 .(36 :فسوي) 4ٌلِمَحَأ َِنَرَأ نإ -49 8

 .(46 :فسوي) 4 عِحَرَأ ََلَعَل ) -0

 .(30 :صصقلا) «(12 :هط) (89 :رجحلا) « (69 :فسوي) 4 أكأ نإ 9 -54-1

 .(0 :فسوي) 4وأ بأ ىلإ َنّدَأَي ) - 56 5

 .(108 :فسوي) 4 ْأَوُعَدُأ َىِيَِس » -7

 رمل حا روكا

 .(09 :رجحلا) 4 اَنأ 3 َىِداَبِع »-60 9

 .(85 237 :صصقلا) «(188 :ءارعشلا) (2 :فهكلا) 4 ُمَلْعَأ يَ 64-1 - ١

 .(42:38 :فهكلا) 4 اَدَحَأ قرب » -66 5

 .(22 :صصقلا)» 0 :تفيكلال 4 نأ ف َرَر ىَسَعَف »- 68 7

 .(102 :فهكلا) 4 َءآِّلَوُأ َنوُد » -9

 .(29 :صصقلا) «(7 :لمنلا) «(10 :هط) 4 ُتَسَقاَء نإ 9 -72-0

 09 يمال ناو ةطرر# واو همك ج23

 .(14 :هط) 4 اكأ نإ 9 5

 .(26 :هط) « ىرْمأ َنَرييَو » -6

 .(125 :هط) 4 ىَمَعُأ َقَتَرْكَح » -7
 .(100 :نونمؤملا) « ُلَمَعَأ َىلَعَل » 8 ورد هك

 .(40 :لمنلا) 4 ُرْكّشُأَ َنَوَلبَيِل » 9



 نك 1 در لا ا ل ا ا 73-7707 ع

 .(38 :صصقلا) 4 ُعلَطأ لعل ) -0

 .(78 :صصقلا) 4 ملأ ىردنع ) -1

 .(25 :سي) «ُتعَماَ نإ » -2

 .(102 :تافاصلا) « َكُحَذَأ نأ » -3

 .(32 :ص) «ُتَبَبَحَأ نإ » -4

 .(64 :رمزلا) 4 ُدبَعَأ َيَوُرْمأَت > 5

 .(36 :رفاغ) 4 ُعلَبَأ َىلَعَل ) -6

 .(41 :رفاض) 4 ْمُكوُعَدَأ لام 9 7

 .(51:فرخزلا) 4 الَقأ حت »> -8

0 

 .(17 :فاقحألا) 4 نأ َقِناَدِعَتَأ » -0

 .(9 :حون) (ْتعَلَعَأ ْنإ 9 1

 .(15 :رجفلا) 4 ِنّمَركأ يو » 2

 06 :رجفلا) 4 نَسَهَأ يَ 2ظ--3

 .(25 :نجلا) 4 اّدَمَأ َيَر » -4



 لو

 رشع اهنم نكس ًاعضوم (61) يف عقو دقو ةروسكم عطق ةزمه دعب ءاج ام :يناثلا

 :يهو عضاوم

 .(79 :ص) 6 :رجحلا) «(14 :فارعألا) 4 َنَرِظنَأ 9 -3- 1

 .(34 :صصقلا) 4 َنِفَدَصُي ) -4

 .(43 :41 :رفاغ) « ََتوُعَدَتَو ل - 5

 .(10 :نوقفانملا) 4 ََترَحَأ » -7

 .(5 :فاقحألا) 4 نإ َقّيَرُذ - ١

 .(33 :فسوي) 4 ِهيَلِإ َيَنوُعَدَي 9 -9

 100 تيولا# نإ وك

 :يف كلذو ًاعضوم (51) يهو اهنم يقب ام حتفو

 .(249 :ةرقبلا) 4 اَلِإ م 1 ١»

 .(52 :نارمع لآ) 4 ىلإ ىِراَصنأ 2- ١

 0ع هلل قوس

 (صفح هيف قفاوو) .(28 :ةدئاملا) 4َكِيَلِإ ىِدَي » - 4

 (صفح هيف قفاوو) .(116 :ةدئامل) 4 َّبََو ) -5

 .(161 :ماعنألا) « ْلِإ َّقَر » -6

 .(5 نر نيقكول -7

 .(53 :سنوي) « دشنإ َقَيَو 8- 8١

 «164 .145 .127 2109 :ءارعشلا «5 1:29 :دوه ,«722 :سنوي) « الإ ئرجأ 217 نو

 .(صفح مهيف قفاو) (47 :ًابس 0



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 600 :دوه) 4 ُدَنِإ َنيَع تع » -18 -0

 ودرع) هدر رول

 .(88 :دوه) © اّلِإ قيف وت » -0

 .(38 :فسوي) 4 َميِهْرَبِإ ىِءاَباَء 9 -1

 .(53 ا 0

 .(53 :فسوي) 4 نإ دي

 .(07 يو 41 قي در 3-4

 06 :فسولا (لإ خو -25

 .(8 تسرب 4 دكنإ هكر ور #6

 .(100 :فسوي) 4 ْذِإ بال -7

 .(71 :رجحلا) 4 نإ َتاَكَب » -8

 .(100 ءارسإلا) 6 اَذإ قب رول -9

 .(69 :فهكلا) 4 نإ َننُدِجَتَس » -0
2 

 .(47 :ميرم) 6 ءةنإ ََر » -1

 .(15 14 :هط) 4 ّنِإ (© ىركإزل ) -2

 .(40 9 :هل) (ذإ © قيَغ ) - 33

 .(94 :هطل) « نإ َىِيأَرِب ) -4

 .(29 :ءايبنألا) 4 ُهنَلِإ _ْرِإ » 5

 .(52 :ءارعشلا) «ركنِإ َىِداَّبِعِب 9 -6



 نولاق ةياور

0 

 .(77 :ءارعشلا) 4 الإ َإٌوُدَع » -7 كو

 .(86 :ءارعشلا) 4 دّهْنِإ أل ل9 -8

 .(27 :صصقلا) 4 نإ َنُدِجَتَّس » -9

 .(26 :توبكدعلا) «(50 :ًابس) 4 ُهَنِإ ور )9 -41 0

 .(24 :سي) « اَذإ نإ ) 2

 .(102 :تافاصلا) 4 نإ َدِحَتَّس » -3

 4-١ :ص) هك تشن 35(.

 68 :ص) 4 ِْإ َىِتْعَل » 5

 .(44 :رفاغ) 4 هللا لإ رْمُأ » 6

 .هنع فلخب (50 :تلصف) 4 نإ ََيَر » -7

 .(21 :ةلداجملا) « تر َنِلْسُرَو » 38

 .(14 :فصلا) « َلِإ ىِراَصنأ » 9

 .(6 :حون) 4 اًراَرِف َّلِإ َىِءآَعُذ » -0

 .(34 :دوه) © ْنِإ َحِحَّصُن » -1

 :نيتملك اهنم نّكس ءاي (12) يهو ةمومضم ةزمه اهدعب ءاي :ثلاثلا

 .(40 :ةرقبلا) « ِفوُأ ىٍدَبعب » - 1

 .(96 :فهكلا) « غرف نوُثاَ جد -2



 نك 1 در لا ا ا ل ا ا 7 تجلب

 :تاءاي رشع يهو اهنم يقب ام حتفو

 .(36 :نارمع لآ) 4 اَهُديِعَأ َيِإَو > - 1

 .(29 :ةدئامل) 4 ُديِرَأ نإ ) -2

 .(115 :ةدئاملا) « دُبَذَعَأ نق 2-3

 .(14 :ماعنألا) « ترم نإ ف -4

 .(156 :فارعألا) «كيرخأ ندع 8-5

 .(54 :دوه) 4 ُدِْشَأ نإ ) -6

 7-١ :فسوي) « ىفوأ نأ 59(.

 .(27 :صصقلا) 4 ُديِرأ نإ ) -8

 .(29 :لمنلا) 4 قل نإ > -9

 .(11 :رمزلا) 4 ُترمُأ نإ ) -0

 :ًاعضوم (14) يف كلذ عقوو فيرعتلا مالب ةنورقم لصو ةزمه هدعب ءاج ام :عبارلا

 :يف يهو حتفلاب نولاق اهأرقو
 .(124 :ةرقبلا) 4 َنيِمِلّظلآ ىِددَهَع » - 1

 .(258 :ةرقبلا) «ىزأأ َىَيَر © -2

 .(33 :فارعألا) 4« َشِحوْفْلأ ََر ٌمّرَح » - 3

 .(146 :فارعألا) « َتروُرَبَكَتَي َنيِذّلا َىَياَء ّنَع ُفِرْصَأَس 4- ١

 .(30 :ميرم) « َبَتكْلا ىندَتاَء » -5
 5 الص 2 و

 .(31 :ميهاربإ) 4 َنيلا َىِداَبعَل لق ) -6



 نولاق اور

 .(105 :ءايبنألا) 4« تروُحلّصلآ َىِداَبِع » -7

 .(3 :ءايبنألا) 4 ٌرُضلآ َنّسَم نسم » -8

 .(56 :توبكنعلا) 4 َنيِذَّلَ يداي ) -

 .(13 :ًابس) (ٌروُكَشلَأ َىِداَبِع ل 0

 .(41 :ص) 4 نطيل َنَسَم ل -1

 .(3 :رمزلا) 4 َنيِْذْلا ىِداَبِعَي هي 3# - 2

 .(8 :كللا» 4 ُهّنَآ َكَلَمُأ نإ » 3

 .(38 :رمزلا) 4 ُهّللأ َنَداَرَأ نإ 9 -5

 ىِدَهَع ١ :لوألا عضوملا ادع ام (14) ةقباسلا عضاوملا عينج يف ًاصفح نولاق قفاوو

 .(124 :ةرقبلا) 4 َنيِملّظلآ

 نآرقلا يف عقو دقو فيرعتلا مالب ةنورقم ريغ لصو ةزمه هدعب ءاج ام :سماخلا

 :عضاوم ةثالث اهنم نكس عضاوم (7) يف

 .(144 :فارعألا) 4 َكُتيَفَّطَصَآ نإ » - 1

 .(31 قو :هط) 4 َدُدْشَأ © ىحأ> -2

 .(27 :ناقرفلا) (ُثّذَْتأ ىتكيَلَي 3- ١

 :عضاوم (4) وهو يقابلا اهنم حتفو

 .(42 41 :هط) «َتَهْذأ © ىيفتل » - 1

 .(43 42 :هط) 4آَبَهْذآ © ىركذ ) -2
 ودكم

 .(30 :ناقرفلا) 4 أوذنحتأ ىّوق » - 3



 333333تتسُساتتحتتلْلل ل
1 7 للفشل و117 يشل كلف لاو كلا در د اورو دو ديكروب 1

 زل هوست فلو دكا تي دي 

 وذ وص

 .(6 :فصلا) 4 دةمسأ ىِدَعَب » - 4

 . ًاعضوم ( 30) يهو لصو وأ عطق ةزمه ريغ فرح هدعب ءاج ام :سداسلا

 :يهو ًاعضوم (23) اهنم نكس

 .(186 :ةرقبلا) 4 نأوُثِمّؤُيَلَو» - 1

 .(153 :ماعنألا) 4 اَميِقَتَسُم ىطارِص » -2

 .مزاللا دملا ناكسإلا نم مزليو.(162 :ماعنألا) 4 َىاَمَحَتَو » -3

 .(22 :ميهاربإ) 4 مُكَيَلَع ىل» -4

 .(5 :ميرم) « ىِعآَرَو نم -5

 .(18 :هط) « ايف ىلو» -6

 .(20 :لمنلا» «آةل ىلام» -7

 .(56 :توبكنعلا) (ٌةَعِساَو ىضْرَأ نإ ) -8
 .(23 :ص) (ٌةَجَعَت لَو » -9

 .(69 :ص) 4م لِع ّنِم ل9 -0

 .(47 :تلصف) « ىوآَكَرْش » -1

 :امنوو ةلضو ةنكاس ءاقلا 68 فوضرلا» في ابي زي

 .(21 :ناخدلا) 4 ىل اوُكِمّؤُت ل -3

 .(28 :حون) 4 تيب » -4

 :فهكلا) «(83 :ةبوتلا) «(105 :فارعألا) :يهو عضاوم ةعست يف 4 َىبُم » -23 -5

 .(34 :صصقلا) «(118 «6 2 :ءارعشلا) «(24 :ءايبنألا) «(75 72 7



 نولاق ةياور

 :يهو ًاعضوم (7) حتفو

 .(125 :ةرقبلا) 4 َنيِفيآَطلِل َقيَب اَرهط نأ ) -1

 .(162 :ماعنألا) * ©]اَمَمَو » -2

 .(26 :جحلا) « تِفبآَطلِل َىِيبَرْوَطَو > -3

 .(20 :نارمع لآ) 4 ِهَّلِل َِهجَو » - 4

 .(29 :ماعنألا) « َِهَجَو ٌتَهَّجَو 5- ١

 .(22:سي) 4 ُدُبَعَأ آل َىاَمَو» -6

 .(6 :نورفاكلا) 4 ٍنيِد لَو » -7

 «دئاوزلا تاءاي باب»

 نيبو اهنيب قرفلاو ةيناثعلا فحاصملا مسر ىلع ةوالتلا يف ةدئازلا ةفرطتملا تاءايلا يهو

 :هجوأ ةعبرأ نم ةفاضإلا تاءاي

 َموَيِ) لاعفألاو .4(ِراَوَجْخَأِل « 4عاَدلَأ ط ءامسألا يف نوكت دئاوزلا تاءاي نأ (1)

 ءانيسسألا قد ةرك [نزتةاقالا هفئزداب هفدلعب ىرردلا و فرك ووجأي
 .مدقت امك فورحلاو لاعفألاو

 .اهيف ةتباث اهنإف ةفاضإلا تاءاي فالخب فحاصملا نم ةفوذحم دئاوزلا نأ (2)

 تاءاي فالخب تابثإلاو فذحلا يف ءارقلا نيب دئاوزلا تاءاي يف فالخلا نأ (3)

 .ناكسإلاو حتفلا نيب اهيف مهنيب فالخلا نإف ةفاضإلا

 .ةدئازو ةيلصأ نوكت دئاوزلا تاءاي نأ (4)

 .4 ٍداَنْمْلَأ » « 4عاّدلَأ » :ةيلصألا لاثمف



 يك 1 ابر لا ا ل ا ا 7  #١م# حلل و

 .4(ِرذُنَو) ء «ييِعَو» :ةدئازلا لاثمو

 .ةدئاز الإ نوكت ال اهنإف ةفاضإلا تاءاي فالخب

 :يف كلذو ًاعضوم رشع ةعست يف ًالصو ءايلا تبثأ -

 .(20:نارمع لآ) «نَعّبَتأ ٍ (1)

 .(105:دوه) («تأي » (2)

 2كم م وترحل جاوز

 .(17:فهكلا) «(97:ءارسإلا) < دَمهُمْلا ) (5) :(4)

 .(24:فهكلا) 4 نْيدُهَي )6(١

 .(39:فهكلا) 4 نرت نإ ظ (7)

 .(40:فهكلا) « نّيتّؤَي » (8)

 .(64 :فهكلا) 4 َْبَت ) (9)

 .(66:فهكلا) 4 نَّمّلَعُت )10( ١

 .(93:هط) «ىرْمَأ تِّيَصَعَقَأ نعت الأ (12)

 .(36:لمنلا» «نئوُدِمُشَأ ) (12)

 .(32:ىروشلا) 4 ٍراَوَجلا 9 (13)

 .(38:رفاغ) 4 ْمُكِدَهَأ ِنوُعِبَتآ » (14)

 .(41:ق) « داكملا »(15)

 .(8:رمقلا) عادلا ىلإ ) (16)



 نولاق اور

 .(4:رجفلا) « رسي »(17)

 .(15:رجفلا) « نّمَرْكَأ »(18)

 .(16:رجفلا) « نْمَهَأ 8 (19)

 :عضاوم ةعبرأ يف لصولا ةلاح فذحلا و تابثإلاب ًارقو -

 اهتابثإ وأ «نيتملكلا يف ءايلا فذحب اهأرق (186:ةرقبلا) « ناَعَ اذإ عادلا (01) ١

 .ىرخألا يف اهتابثإو امهادحإ يف اهفذحوأ ءامهيف
 .15(20:رفاغ) قالاتلآ » (2)

 .(32:رفاغ) 4 ِداَمَتلآ » (3)

 .(8 ::رمقلا) «ناَعَد اذإ عادلا » (4)
 هل ا

 ايفل
 هم ردو موش هاما دوو

 نمسا سلمنا مهل هُللاَرْمْع

 راشأ كلذ ىلإو ؛هقيرط نع جورخ وهف نولاقل نيهجولا زاوج نمدانعلا «قالتلا طيف يبطاشلا هركذامو (1)

 «شروك ًالصو ابتابثإو ةعامجلاك ًاقلطم اهفذح يف نولاقل فالخلا ينادلا ركذو :لاقف (عفنلا ثيغ) بحاص

 (يرزحلا نبا» ققحملا فعضو ءامهدعب فّلأ هتيأر نم لك كلذ ىلع امههعبتو «يبطاشلا كلذ ىلع هعبتو

 .نولاق نع هباحصأ نع نسحلا نب يقابلا دبع ىلع هتءارق نم دمحأ نب سراف هب درفنا امم هلعجو تابثإلا





 كن 2223222229
 ليد تب

 ى» مجالا وش 0

 نايبلا

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم -2

 اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو - 3

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال

 تاس سو
 « قكقبلا وش م

 فلألا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهلا لهس
 |هنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 فلأو ءاخلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 لادلا رسكو اهدعب

 ديدشتو فاكلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ةروسكملا لاذلا

 ةضلاخ اواو ةيناثلا ةورهشا لكنأ

 اهققح اهب أدب اذإو ًالصو ةحوتفم

 ءاهلا ناكسإب اهأرق



 نقذلا ةيط قيرط قم ةيئارقلا كافاوقلا نييك لسلام

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 لصولا دنع ةفاضإلا ءاي حتف

 رصقلاو دملا عم ىلوألا ةزمهلا لهس

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 نونلا ناكم ةمومضملا ءايلاب اهأرق

 ءافلا حتف عم

 لصتملا دملا عم زمهلاب اهأرق

 ةزمه لا فذحب اهأرق

 واولا ناكم يف ةزمحلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 عمجلا ىلع ةزمه لا دعب فلأب اهأرق

 ءاظلا ديدشتب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق



 نولاق ةياور

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 ءايلا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 فلألا دعب ةروسكملا ةزمهلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاخلا حتفب اهأرق

 نيواولا نيب ةحوتفم ةزمهب اهأرق

 ءايلا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهلا لهس

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 لاخدإ عم نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا لهس
 اهنيب لصفلا فلأ



 نششلا ةيط قيرط قم ةئارقلا كافاوقلا نييك لسلام

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 هلو ءايلا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ضو ةرؤيمكم ةضلاخ اواو هاهنا

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةلقلقلا عم ءاطلا ناكسإب اهأرق

 ًالصو نونلا مض

 (ربلا» عفرب اهأرق

 (ربلا» عفرو اهرسكو نونلا ففخ

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 (ماعط) رجو «ةيدف» نيونت فذح

 نيونت ريغب اهنون حتفو «نيكسم) عمجو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 :هجوأ ةثالثب ًالصو اهأرق

 نيتملكلا يف ءايلا تابثإب - 1

 نيتملكلا يف ءايلا فذحب -2

 اهتابثإو امهدحأ يف ءايلا فذحب - 3

 سكعلا وأ ىرخألا يف

 ءّناَعَد اًذِإ ءعاّدلأ

 ِناَعَد اذ ِعاّدلأ
 1١ سدس

 يي

 نمو 6
.- 
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214 

2766 

231 

205 

2136 
 وريم

 (ًاعم) روردق

 ةّيصو
- 

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 ءابلا رسكب امهأرق

 (ربلا» عفرو اهرسكو نونلا ففخ

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيسلا حتفب اهأرق

 ةلقلقلا عم ءاطلا ناكسإب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 اهلادبإ هلو ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةزويكب ةعلاخ اواو

 ماللا عفرب اهأرق

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 لصألا ىلع واولا ناكم ةزمه لاب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ءاي ةيناثلا ةزمحلا لدبأ

 ةلقلقلا عم لادلا ناكسإب امهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 ءافلا عفرب اهأرق

 ًادحاو ًالوق داصلاب اهأرق



 نقنلا ةيظ:قيرط قم ةئارقلا فاداوقلا نييك لسلام

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق
 لصتملا دملا عم زمهلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم زمهلاب اهأرق

 ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 نيغلا حتفب اهأرق

 ءافلا حتفو لادلا رسكب اهأرق

 (ال) يف

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف فلألا تبثأ

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 يازلا ناكم ةلمهملا ءارلاب اهأرق

 ءارلا مضب اهأرق

 فاكلا ناكسإب اهأرق
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 (ةرقبلا ةروس) نايب

 «نيعلا ةرسك سالتخا لوألا ناهجو اهيف هل

 ءادألا لهأ رثكأ هيلعو نيعلا ناكسإ يناثلاو
 ناحيحص هنع ناهجولا رشنلا يف لاقو

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 ءارلا مزج عم ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 نيسلا مضب اهأرق

 داصلا ديدشتب اهأرق

 ءاملا ناكسإب -2

 ءاي ةيناثلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةرايسكم ةصلاتخ اواو هانا دنلاو

 اهيف ءاتلا عفر

 ةلقلقلا عم اهراهظإ -2 ءةنغلا عم ميملا

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو



 نقلا ةيط قيرط وم هنا رقلا فافاوقلا نيك ةلسلاب

 « ئارتعلا كوش »

 (نارمع لآ ةروس) نايب

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (1ل) يف

 («هنع فلخي ١ ايلقتلاب اهأرق

 صفح لثم هل يناثلا هجولاو

 (1ل) يف

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 هلو نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 «ناهجو» اواو الادبإ

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 لاخدإلا مدع 2 لاخدإلا -1 خم

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب امهأرق

 (ال) يف

 هَ

 الصو ءايلا تابثإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق



 نولاق ةياور

 (نارمع لآ ةروس) نايب

 لصتملا دملا عم زمهللاب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءافلا فيفختب اهأرق

 فلألا دعب ةعوفرم ةزمبم امهأرق

 لصتملا دملا عم

 عم فلآلا دعب ةعوفرم ةزمهم اهأرق

 لصتملا دملا

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 لصتملا دملا عم زمهلاب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هلو نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 وكم ةضلاس وا وناخاةنإ

 (هنع فلخب» ليلقتلاب اهأرق

 صفح لثم هل يناثلا هجولاو

 «ينأ» يف ةزمحلا رسكب اهأرق

 ةفاضإلا ءاي حتفو

 ةروسكم ةزمهو ءاطلا دعب فلأب اهأرق

 اذإ ءآَشَي

 اًدوءكآشي

 59 م
 ةلرؤتلا

 ٌةْسَرَوَتلا

- 

 َقُلْخُأَىَبإ
 "ارجل -



 (اًعم)َّوُهَن

 و مى

 ةئروتلا

 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (نارمع لآ ةروس) نايب

 ءابلا رسكب اهأرق

 «هنع فلخب» ليلقتلاب اهأرق

 صفح لثم هل يناثلا هجولاو

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 |مهيف ءاملا نكسأ

 «هنع فلخب» ليلقتلاب اهأرق

 صفح لثم هل يناثلا هجولاو

 لصفنملا دملا عم ةزمهملا ايه :ب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمحلاب اهأرق

 ًالصو ةلصلا كرتب امهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 لصتملا دملا عم زمهلاب اهأرق

 نيعلا ناكسإو ءاتلا حتفب اهأرق

 ةففخم ماللا حتفو



 نولاق ةياور

 (نارمع لآ ةروس) نايب

 ءارلا عفرب اهأرق

 لصتملا دملا عم زمهلاب امهأرق

 ءاتلا ناكم ةحوتفملا نونلاب اهأرق

 اهدعب فلأو ةمومضملا

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم زمهلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 («هنع فلخب» ليلقتلاب اهأرق

 صفح لثم هل يناثلا هجولاو

 (هنع فلخب ا ليلقتلاب اهأرق
 صفح لثم هل يناثلا هجولاو

 ءاحلا حتفب اهأرق

 ءايلا ناكم زمهلاب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق



 نقنلا ةيط قيرط قم ةنارقلا فافاوقلا نمت لبلد
 قر ب ب يي ل 3و

 (نارمع لآ ةروس) نايب

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 لصفنملا دملا عم ةزمهملا ايم :, اهأرق

 ءارلا مزجو داضلا رسكب اهأرق
 اهقيقرت عم

 واولا حتفب اهأرق

 نيسلا لبق واولا فذحب اهأرق أوعراسمَو

 (رصقلاب» ةلص نودب امهأرق | (ًاعمااَهْنِم مؤ
 لصتملا دملا عم زمه لاب اهأرق سا

 فلألا فذح عم ءاتلا رسكو فاقلا مض

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق

 ىلوألا ميملا رسكب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ىلوألا ميملا رسكب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 نيغلا حتفو ءايلا مض



 نولاق ةياور

 (نارمع لآ ةروس) نايب

 نيسلا رسكب اهأرق
 يازلا رسكو ءايلا مضب اهأرق

 نيسلا رسكب امهأرق

 ءايلا ناكم زمحلاب اهأرق

 نيسلا رسك عم ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق
 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 ا سس هميوب

 « املا ٌيوُش »

 (ءاسنلا ةروس) نايب

 نيسلا ديدشتب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طقسأ

 ءايلا دعب فلألا فذح

 ءاتلا عفرب اهأرق

 اهدعب ءايو داصلا رسكب اهأرق

 فلألا ناكم

 ءايلا ناكم نونلاب امهأرق



 نقلا ةيظ:قيرط قمنا رقلا فاداوقلا نييك لسان

 (ءاسنلا ةروس) نايب

 ءابلا رسكي اهأرق
 ىلوألا ةزمهلا ليهستب امهأرق

 رصقلاو دملا عم

 ءاحلاو ةزمحلا حتفب اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 ميملا حتفب اهأرق

 نيعلا دعب لأ تابثإب اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 نيسلا ديدشتو ءاتلا حتفب اهأرق

 هلم لوألا ةدمحلا طفسأ

 دملاو رصقلا عم

 اذهل اازإر ةاكمر نورا قرن نبع
 ةمومضم ةزمه أدتبا «(رظنا»ب

 ةيناثلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ًةصلاخ ٌءاي

 سالتخا لوألا ناهجو اهيف هل

 نيعلا ناكسإ يناثلاو «نيعلا ةرسك

 يف لاقو ءادألا لهأ رثكأ هيلعو

 ناحيحص هنع ناهجولا رشنلا



 نولاق ةياور

 (ءاسنلا ةروس) نايب

 «نأ» يف نونلا مض

 ًالصو (وأ» يف واولاو

 لصتملا دملا عم زمهلاب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايب اهأرق

 رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ماللا دعب فلألا فذح

 ءارلا بصنب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةزمه لا ليهستب اهأرق

 لصفتملا دملا عم

 «ةلص نودب» امهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 اهديدشت عم داصلاو ءايلا حتف

 ماللا حتفو اهدعب فلأو

 يازلا رسكو نونلا مضب اهأرق

 -ًاولتقا نأ ه_وو د<و
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 هوو > <و ا

 اوجرخاو
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 نيشدلا ةبيظ:قيرط خم ةبارقلا تاغارقلا نيشت ةلسلنت ت0
 ةممممسممإلمللملللللببمييي7ب ِيِبِبِِِِِيسِِِس 7 آب 99 5ااام»

 (ءاسنلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءارلا حتفب اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 :هجوأ ةثالثب اهأرق

 نيعلا حتفب -2
 نيعلا ناكسإب - 3

 هجوألا لك يف لادلا ديدشت عم

 ءايلا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم زمهلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو



 نولاق ةياور

 « ةكياتلل وش »

 (ةدئاملا ةروس) نايب

 ًالصو نونلا مضب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 عم ىلوألا ةزمه لا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ءايلا ناكم ةزمهلاب اهأرق

2 

 يازلا رسكو ءايلا مضب اهأرق

 «هنع فلخب» ليلقتلاب اهأرق

 صفح لثم هل يناثلا هجولاو

 «هنع فلخب» ليلقتلاب اهأرق

 صفح لثم هل يناثلا هجولاو

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق
 14 مر 124 همر

 لاذلا ناكسإب امهأرق نذأالاب َسذألاَو

 فز

 ٌةسَرَوَتلا

 ةينعحكلا

2 2 
 معاد عع كر
 نذأآلاب َترذألاو



 نشنلا ةيط قيرط قم ةئارقلا فافاوقلا نييك ةلسلو

 (ةدكاملا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 «هنع فلخب» ليلقتلاب امهأرق

 صفح لثم هل يناثلا هجولاو

 ًالصو نونلا مضب اهأرق

 ءايلا لبق واولا فذحب اهأرق

 ةروسكم ىلوألا نيلادب اهأرق

 لصألا ىلع واولا ناكم ةزمحلاب امهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 «هنع فلخب» ايلقتلاب اهأرق

 صفح لثم هل يناثلا هجولاو

 ىلع ءاتلا رسكو ماللا دعب ًافلأ داز

 ةلصلا عم ءاحلا رسك هيلعو عمجلا

 (هنع فلخب» ليلقتلاب اهأرق

 صفح لثم هل يناثلا هجولاو

 لقن عم ةزمه لا فذحب اهأرق

 اهلبق ءابلا ىلإ اهتكرح

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 موو

 اًوزه

 ىلا آت آو

 ةسرَوَتلا

 ٌةسَرَوَتلا



 نولاق ةياور

 (ةدئاملا ةروس) نايب

 «لثم» رجو نيونتلا فذحب اهأرق

 («ماعط» رجو نيونتلا فذحب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب اهأرق

 ًاللصو ءاحلا رسكو ءاتلا مض

 لصولا ةزمه مض اهب ادب اذإو

 «هنع فلخي ١ ايلقتلاب اهأرق

 صفح لثم هل يناثلا هجولاو

 ةروسكم ةزمهو ءاطلا دعب فلأب اهأرق

 لصتملا دملا عم ءايلا ناكم يف

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 لصفل ! عم ذلا فلأ لاخدإ

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتف

 ًالصو نونلا مض

 ميملا حتفب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو
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 نقلا ةيطقيرط قم ةنئارقلا ضافاوقلا نيرمت لسلام

 اسما كن
 » ليال كوش 2

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو لادلا مضب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةيناثلا ءاتلا بصنب اهأرق

 ةريخألا نونلاو ءابلا عفر

 يارلا نيكو ءايلا مضب اهأرق

 لاذلا فيفختو فاكلا ناكسإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق



 ةزمه ا رسكب اهأرق

 ماللا بصن

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 ىلوألا ةزمه ا طقسأ

 دملاو رصقلا عم

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 اهدعبو ميجلا دعب ةنكاس ءايب اهأرق

 ءافخإلا عم ميجلا ففخو نونلا نكسأ

 ًالصو نيونتلا نون مض

 ءاهلا ناكسإب امهأرق وهو

 مو

 ءاحلا ناكسإب امهأرق (اًعم) َوهَو

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق ُكسَرَأ َيْنا

 مزاللا دملا كرت عم نونلا ففخ 0000
 000 ىَن وجحل

00 

 نيونتلا فذحب اهأرق تلجرد
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 نقلا ةيط قيرط قم ةنارقلا فافاوقلا نيم ةلبلدك

 اهادبإ هلو ةيناثلا ةزمحلا لهس

 ةروهكم ضلاخ اواز

 ًالصو ةحوتفم ةزمه تابثإب اهأرق
 لصتملا دملا عم ًافقو ةنكاسو

 لصتملا دملا عم ةزمحلاب اهأرق

 نيعلا رسكو ميجلا دعب فلأ تبثأ
 «ليللا» ضفخو ماللا عفرو

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 الضو نيونحلا نوت وي

 ءارلا ديدشتب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 (ال) يف

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 (ال) يف

 ءابلا حتفو فاقلا رسكب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 نولاق

 نإ آش
 نو اشد

 ابرك
- 

4078 0101 

 ءابرم.رو

 ةَءوُجتلَو



 نولاق ةياور

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 ءافخإلا عم

 عمجلا ىلع ميملا دعب فلأب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 اهرسك عم ءايلا ديدشتب اهأرق

 ىلع ءاتلا رسكو ماللا دعب ًافلأ داز

 ةلصلا عم ءاملا رسك هيلعو عمجلا

 ءارلا رسكب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 فاكلا نكسأ

 ءاحلا رسكب اهأرق

 ةلقلقلا عم ءاطلا ناكسإب اهأرق
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 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ًالصو نونلا مضب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءايلا رسكو فاقلا حتفب اهأرق

 اهديدشتو

 يف ةيناثلا ءايلا ناكسإب اهأرق

 مزاللا دملا عم نيلاحلا

 ًالصو ءايلا حتف

 لصفنملا دملا عم نيلاحلا يف فلألا تبثأ

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو



 نولاق ةياور

 « انفاالا وش » نياوكبص كيو

 (فارعألا ةروس) نايب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 نيسلا حتف

 ءاي ةيناثلا ةزمحلا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ

 نيسلا رسكب اهأرق
 ءاتلا عفر

 ىلوألا ةزمه لا طقسأ

 دملاو رصقلا عم

 ءاي ةيناثلا ةزمحلا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ

 عم ىلوألا ةزمه لا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا

 ًالصو نيونتلا نون مض

 ًالصو ةحوتفم ءاي ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيشلا مضو ءابلا ناكم نونلاب اهأرق



 نشللا ةيط قيرط قم ةئارقلا ضاداوقلا نييك للم

 (فارعألا ةروس) نايب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًادحاو ًالوق داصلاب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق
 ءاملا ناكسإب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 واولا ناكسإب اهأرق

 اواو ةفاثلا ةرمشا لدنأ

 ةحوتفم ةصلاخ

 دعب ةددشملا ةحوتفملا ءايلاب اهأرق

 فلألا ناكم ماللا

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ةلص ريغ نم ءاملا َرَسَك

 فاقلا ددشو ماللا حتف

 ليهستو ماهفتسا ةزمه ةدايزب اهأرق
 لاخدإ نودب ةيناثلا ةزمهلا

 عم فاقلا نكسأو نونلا حتف

 ةففخ ءاتلا مضو ةلقلقلا



 نولاق ةياور

 (فارعألا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 عم فاقلا نكسأو ءايلا حتف

 ةففخم ءاتلا مضو ةلقلقلا

 ًالصو نونلا مض

 نيلاحلا يف فلآلا تبثأ

 لصفنملا دملا عم

 دارفإلا ىلع ماللا دعب فلألا فذح

 ًالصو ءايلا حتف

 ًاوإو ةيناقلا ةدهشا لأ

 ةحوتفم ةصلاخ

 ًالصو ءايلا حتف

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 «هنع فلخب» ليلقتلاب اهأرق

 صفح لثم هل يناثلا هجولاو

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو

 ناكم ةمومضملا ءاتلاب اهأرق

 ءافلا حتفو نونلا



 نشللا ةيط قيرط قمنا فلا ةحاداوقلا نيك ةلاسلد

 (فارعألا ةروس) نايب

 ةيقوفلا ءاتلا مضب اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 ءاي اهدعبو ةدحوملا ءابلا رسك

 هل زمه ريغ نم ةيدم ةنكاس

 ءايلا دعب فلألا تبثأ

 ءاحلاو ءاتلا رسك عم ةيتحتلا

 ءاثلا ماغدإ -1:©>نيهج وب اهأرق

 اهراهظإ -2 لاذلا يف

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 اهلادبإ هلو ةيناثلا ةزمه لا لهس

 وسكت سلا اواو

 ةنفوهق تلغي فلآلا خف

 ًافقو اهتابثإ يف فالخ الو

 ءارلا ناكسإو نيشلا رسكب اهأرق

 دملا نودب ةملكلا نّوَنو ةزمهلا فذحو

 ءابلا حتفو ءاتلا نكسأ

 .ماغدإلاو راهظإلا هجو يف ًاصفح نولاق قفاو (1)



 نولاق ةياور

 (فارعألا ةروس) نايب

 ًالصو ماللا مض

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ىلوألا ميملا رسكو ءايلا مض
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 « نلاجالا كغ »

 (لافنألا ةروس) نايب

 لادلا حتف

 نيشلا فيفخت و نيغلا ناكسإب اهأرق

 ءالا ديدشتو واولا حتفب اهأرق

 «ديك» لاد بصنو نونلا نيونتو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ءاي ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيسلا رسكو ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق
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 ا ا

 (لافنألا ةروس) نايب

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب امهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 داضلا مضب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و
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 « جيو ووش »

 (ةبوتلا ةروس) نايب
 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةزمهلا ليهستب -1:نيهجوب اهأرق

 لاخدإ نودب نيب نيب ةيناثلا
 ةروسكم َءاي اهادبإب -2

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا لهس

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا لهس



 نولاق ةياور

 (ةبوتلا ةروس) نايب

 نيونتلا فذحو ءارلا مض

 ةزمهلا فذحو ءاحلا مض

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف

 داضلا رسكو ءايلا حتفب اهأرق

 ةحوتفم ًاواو ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 لاذلا ناكسإب امهأرق

 نونلا ناكم ةمومضملا ءايلاب «فعن» أرق

 ءاتب «بذعن» أرقو .ءافلا حتف عم

 عفرلاب «ةفئاط»و لاذلا حتف عم ةمومضم

 ةزمه لا تابثإب -1 :نيهجوب اهأرق
 ةنساواو ةزهشا لاززإبكت

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا رسكو عمجلاب اهأرق

 واولا فذح

 ىلوألا نيسلا رسكو ةزمحلا مضب امهأرق 000

 «هناينب» نم ةيناثلا نونلا عفرو 5



 : آذآ نقلا ةيط قيرط قم ةيئارقلا كافاوقلا نييك ةلسلو

 (ةبوتلا ةروس) نايب

 ةلامإلاب -1:نيهجوب اهأرق

 حتفلاب -2
 ءاتلا مضب اهأرق

 «هنع فلخب» ليلقتلاب اهأرق

 صفح لثم هل يناثلا هجولاو

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو



 نولاق ةياور

 « نو وش » ةسو

 (سنوي ةروس) نايب

 فلألا فذحو نيسلا رسك

 ءاحلا نكسأو

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ءايلا ناكم نونب اهأرق

 ًالصو مهيف ءايلا حتف

 نيعلا مض

 ًاواو اهلادبإ هلو ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ًالصو ةروسكم

 عمجلا ىلع ميملا دعب فلألا تبثأ

 :هجوأ ةثالثب ءاملا أرق

 اهتحتف ف سالتخاب - 1

 اهناكسإب -3 ةصلاخ ةحتفب - 2

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ىلوألا ةزمه لا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم



 سر ع عر عاود ء
 مكنت يب اتويب
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 .هجو رشع انثا اهيف (10)

 .هجوأ ةيناث اهيف (2)

 رشا ةيظ قرط نم ةينارقلا ةضاداوقلا نيت ةلبلدو

 (سنوي ةروس) نايب

 ةباقلا ة دعما لهن

 :"هجوأ ةثالث اهيف هل

 .عبشملا دملا عم لقنلا (1)

 .دملا كرت عم لقنلا (2)

 .نيب نيب ةزمه لا ليهست عم لقنلا (3)

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ©ةيناثلا ةزمهلا لهس

 نيب نياكي رمل لون
 ءابلا رسكب امهأرق
 ءايلا حتفب اهأرق

 (ال) يف



 نيا
 (سنوي ةروس) نايب

 :©”هجوأ ةثالث اهيف هل

 .عبشملا دملا عم لقنلا (1)

 .دملا كرت عم لقنلا (2)

 .نيب نيب ةزمه لا ليهست عم لقنلا (3)

 عمجلا ىلع ميملا دعب فلأ داز

 أوُرظنآ لق ةلضاو ماللا مضب اهأرق

 ميجلا ددشو ةيناثلا نونلا حتف

 ءاملا ناكسإب امهأرق 107
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 « جوه روش »»

 (دوه ةروس) نايب

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف



 نشا ةيط قيرط قم ةئارقلا فاداوقلا نييك للدم
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 (دوه ةروس) نايب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ميلا ٌفففحخو َنيعلا حتف

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 عم ىلوألا ةزمه لا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا

 نيونتلا كرتب اهأرق

 ءارلا حتفو ميملا مضب اهأرق

 ةلامإ ريغ نم

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 .هجوأ ةعبرأ اهيف هل (1)



 نولاق اور

 (دوه ةروس) نايب

 «ةلقلقلا عم ميملا دنع ءابلا رهظأ

 © (ناهجو) ةنغلا عم اهمغدأ وأ

 ةصئاخ اواوةةناتلا ةزما لدنأ

 ديدشتو ماللا حتفب اهأرق

 ةروسكملا نونلا

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ىلوألا ةزمحلا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ىلوألا ةزمحلا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم

 .هجوأ ةعبرأ اهيف هل (1)

 .ماغدإلاو راهظإلا يهجو يف ًاصفح نولاق قفاو (2)

 .هجوأ ةعبرأ اهيف هل (3)



 .هجوأ ةيناث اهيف هل (1)

 نقلا ةيط قيرط قم ةئارقلا كافاوقلا نييك للدم

 (دوه ةروس) نايب

 ميملا حتفب اهأرق

 « ًالصو لادلا نيونتب اهأرق

 دملا عم ىلوألا ةزمهلا لهس

 بوقعي يف ءابلا عفرو رصقلاو

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ىلوألا ةزمحلا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم

 مضلا نيسلا ةرسك مامشإب اهأرق

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتف

 جردلا نيح

 ىلوألا ةزمحلا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم

 ًالصو ءايلا حتفب امهأرق

 /ًالصو/ رمت

 /ًافقو/اًدوُمَت

 ُبوُقْعَيَقَحَسِإٍءآَرَو

 ُبوُقْعَيَوَحَسإءاَرَو

 كلَ



 نولاق ةياور

 (دوه ةروس) نايب

 عمجلاب اهأرق
 اهلادبإ هلو ةيناثلا ةزمه لا لهس

 ةروسكم ةضئاخ ا واؤ

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق
 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 عم ىلوألا ةزمه لا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا

 عم ىلوألا ةزمه ا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 5 ءايلا تنيثأ

 نيسلا حتفب اهأرق

 .هجوأ ةعبرأ اهيف هل (1)
 .هجوأ ةعبرأ اهيف هل (2)
 .هجوأ ةيناث اهيف هل (3)

 ككِإ اًؤتشَك
 كو اؤكشك
 ىو 2 1
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 رأاَ
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 سبور 2و
 « هببون طاش »

 (فسوي ةروس) نايب

 ةددشم ةيناثلا ءايلا رسك

 الضو نيوعلا توت نبق

 عمجلا ىلع ءابلا دعب فلأب اهأرق

 نيعلا رسك

 ةيناثلا حتفو ىلوألا ءايلا مض

 يازلا رسكو

 عمجلا ىلع ءابلا دعب فلأب اهأرق

 ةريخألا فلألا دعب ءايب اهأرق

 ًافقو ةئكاس ًالصو ةحوتفم

 ءاملا رسك

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا لهس



 نولاق ةياور

 (فسوي ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 الضو ءاتلا مض

 ًالصو نيئايلا حتفب امهأرق

 ةلصلاب -1:نيهجوب اهأرق

 اهرسك عم ءاحلا رصقب -2

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًاواو ةيناثلا ةزمه لا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ

 نيلاحلا يف فلألا تبثأ

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةزمه لا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق



 نقلا ةيط قيرط قم ةيئارقلا كافاوقلا نييك لل

 (فسوي ةروس) نايب

 مغدأ مث ًاواو ىلوألا ةزمهلا لدبأ

 ليهست هلو ءاهيف اهلبق يتلا واولا
 رصقلاو دملا عم نيب نيب ىلوألا ةزمحلا

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نونلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 فلألا فذح عم

 فلألا فذحو ءاحلا رسكب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف فلآلا تبثأ

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 امهيف ةحوتفم ةصلاخ ءاي ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 نيونتلا فذحب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب امهأرق



 نولاق ةياور

 (فسوي ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا لهس

 ءاملا ناكسإب اهأرق
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 الصو ءايلا حتفب اهأرق
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 الصو ءايلا حتفب اهأرق
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 الصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًاواو اهنادبإ هلو ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةروسكم ةصلاخ

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاحلا حتفو «نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 لصفنملا دملا عم ءايلا ناكم اهدعب فلأو

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةنكاس ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا نينونب اهأرق
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 نقلا يطب قرط عملا ملا فاواوقلا نيب ةلسلدب

 « السلا ةرؤش »

 (دعرلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةعبرألا تاملكلا ضفخب أرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 فاكلا ناكسإب اهأرق

 عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب ىلوألا أرق
 ةزمه ةيناثلا ةملكلا أرقو لاخدإلا

 ربخلا ىلع ةروسكم ةدحاو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف

 ًالصو لادلا مض

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق



 نولاق ةياور
 (دعرلا ةروس) نايب

 داصلا حتفب اهأرق

 فاكلا ناكسإب اهأرق

 ءابلا ديدشتو ءاثلا حتفب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 اهدعب فلأو فاكلا حتفب اهأرق

 دارفإلا ىلع ةففخم ءافلا رسكو

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 عمو
 « ْميِظاَرِإ ظطوش »

 (ميهاربإ ةروس) نايب

 ةلالجلا ظفل عفرب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 عمجلا ىلع اهدعب فلآ دازو ءايلا حتف

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 فاكلا ناكسإب اهأرق

 ًالصو نيونتلا نون مض



 نقلا ةيظ:قيرط قمنا رقلا فاداوقلا نييك ةلاسلد

 (ميهاربإ ةروس) نايب

 ةصلاخ ًاواو ةيئاثلا ةزمحلا لدبأ

 ًالصو ةحوتفم

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيسلا رسكب امهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 ين 7 هم مو

 ,« جلل وش »

 (رجحلا ةروس) نايب
 ىلوألا نونلا ناكم ةحوتفم ءاتب اهأرق

 (ةكئالملا) عفرو اهدّدشو يازلا حتفو

 ًالصو نيونتلا نون مض

 اهيف ءايلا حتف

 نوتلا ريكي اهأرت
 ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم

 جردلا نيح طقستف لصو ةزمهب اهأرق

 ىلوألا ةزمه لا طقسأ

 دملاو رصقلا عم

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق



 دك نولاق ةياور

 (رجحلا ةروس) نايب

 ءابلا رسكب اهأرق
 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « 02 كوش »

 (لحنلا ةروس) نايب

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف

 بصن نأ مولعمو بصنلاب امهأرق

 نيونتلا عم رسكلاب نوكت (تارَخَسُم)

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 نونلا رسكب اهأرق

 ًالصو نونلا مض

 فلأو لادلا حتفو ءايلا مضب اهأرق



 - مو

 (اعم) وهو

 اتويب - مكتتويب

 و 2

 تروركذت

 َيرَجَعلَو
 مو م

 وهز
 ريو وص

 ءاحلا حتفو نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 نقلا ةيط قيرط قم ةنارقلا فافاوقلا نييك لسد

 (لحنلا ةروس) نايب

 ءايلا ناكم اهدعب فلأو

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 عم ىلوألا ةزمه لا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا

 ءارلا رسكب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نونلا حتفب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 امهيف ءابلا رسكب امهأرق

 نيعلا حتفب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ىلوألا نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو نونلا مض

 .هجوأ ةيناث اهيف هل (1)



 نولاق ةياور

 (لحنلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « ةاذيالا كوش »

 (ءارسإلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو نيونتلا نون مضب اهأرق

 فاقلا مضب اهأرق

 ءات اهدعبو ةزمحلا حتفب اهأرق

 ةنونم ةبوصنم ثينأت
 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ًالصو نيونتلا نون مض

 عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 يفو ىلوألا ةملكلا يف لاخدإلا

 ةدحاو ةزمهأ

 ربخلا ىلع ةروسكم

 لصتملا دملا عم زمه اب اهأرق



 نقلا ةيظ:قيرط قم ةئارقلا كاداوقلا نيك لسلام

 ًالصو ماللا مضب اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 طقف ًالصو ءايلا تبثأ

 ةلقلقلا عم ميجلا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ماللا ناكسإو ءاخلا حتفب اهأرق

 فلأ ريغ نم
 ءافلا حتفو ءاتلا مضب اهأرق

 ةددشم ميجلا رسكو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ضو ءابلا كينأ

 عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 يفو ىلوألا ةملكلا يف لاخدإلا

 ةدحاو ةزمه أرق ةيناثلا ةملكلا

 ربخلا ىلع ةروسكم



 نولاق ةياور

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ىلوألا ةزمه لا لهس

 رصقلاو دملا عم

 ًالصو ماللا مضب اهأرق

 ًالصو واولا مضب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « نينيكلا وش » : هيج عع

 (فهكلا ةروس) نايب

 نيونتلا ءافخإ عم تكسلا كرت

 (يق نم فاقلا يف

 ءافلا رسكو ميملا حتف

 اهدعب ًافلأ داز و ةددشم يازلا حتف

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا تبثأ

 .هجوأ ةعبرأ اهيف هل (1)



 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (فهكلا ةروس) نايب

 نيسلا رسكب اهأرق

 ماللا ددش

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةليطو ءانلا يبقا

 فاكلا ناكسإب اهأرق

 ميملاو ءاثلا مضب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف فلألا تبثأ

 رصقلاو دملا عم

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 نيب ةحوتفم ايم تبثأو ءاملا مض

 ةينثتلا لع فلألاو ءاملا

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 الضو ءايلا تبثأ

 .هجوأ ةعبرأ اهيف هل (1)



 نولاق ةياور

 .هجوأ ةعبرأ اهيف هل (1)

 (فهكلا ةروس) نايب

 نيلاحلا يف فلألا تبثأ

 لصفنملا دملا عم

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةليضو ءابلا تيتا

 ميملاو ءاثلا مضب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 فاقلا مضب اهأرق

 ءابلا حتفو فاقلا رسكب اهأرق

 واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 ىلوألا ميملا مضب اهأرق

 ةيناثلا ماللا حتفو

 ةيناثلا ةزمحلا لهس

 ءاملا رسكب اهأرق

 ًالصو ءايلا تبثأ

 ًالصو ءايلا تبثأ
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 نقلا ةيط قيرط قم ةنارقلا كافاوقلا نييك للدم

 (فهكلا ةروس) نايب

 ءايلا نكسأ

 ًالصو ءايلا حتف

 نونلا ديدشتو ماللا حتفب اهأرق

 ءايلا نكسأ

 ءايلا ففخو يازلا دعب ًافلأ تبثأ

 فاكلا مضب اهأرق

 ءايلا نكسأ

 نونلا فيفختب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 لادلا ديدشتو ءابلا حتف اهأرق

 ةددشم ءاتلا حتفو

 فاكلا مضب اهأرق

 نيونت ريغ نم ةزمه لا عفرب اهأرق

 ةددشم ءاتلا حتفو لصو ةزمهم امهأرق

 نيسلا مضب اهأرق

 |هيف ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق



 نولاق ةياور

 (فيهكلا ةروس) نايب

 نيسلا مضب اهأرق

 فذحو بصنلاب فاكلا نون

 ةزمه لاو فلألا

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 (ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 مآ هميوب

7 « 

 (ميرم ةروس) نايب

 : نيهجوب اهأرق

 يهسبت ءالاوملللا لقفل

 "'نيعلا دم لوطو طسوتو رصق عم

 كانه ريصيف ةحوتفم ةزمه اًيركز» أرق
 ةروسكم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا ناتزمه

 لصتملا دملا عم ةيناثلا ةزمهلا لهستف

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح نولاق اهيف قفاو (1)



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينارقلا تاءارقلا ريسيت َ اقل فاذا رقلا ودق ةلدبلو

 (ميرم ةروس) نايب

 كانه ريصيف ةمومضم ةزمه «اًيركز» أرق

 ةروسكم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا ناتزمه

 هلو لصتملا دملا عم ةيناثلا ةزمهلا لهستف

 0 ةصلاخ ًاواو اهلادبإ

 نيعلا مضب اهأرق

 2 يار ا

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق ٌةَياَء َىَل لعَج

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق ذوعأ . 4 _-

 :ناهجو اهيف هل

 ماللا دعب ةزمهلا ناكم ةحوتفم ءايب اهأرق

 صفح لثم يناثلا هجولاو هنع فلخب

 لود ردك هاو

 فاقلا حتفو

 لصتملا دملا عم زمحلاب اهأرق

 ماللا مضب اهأرق

 ةزمه ا حتفب اهأرق

 لصتملا دملا عم زمحلاب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق



 1 نولاق ةياور

 (ميرم ةروس) نايب

 لصتملا دملا عم زمحلاب اهأرق

 ماللا رسكب اهأرق

 لصتملا دملا عم زمه لاب مهأرق

 لصتملا دملا عم زمه اب اهأرق

 فلأ لاخدإ عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 اهنيب لصفلا

 ميجلا مضب اهأرق

 نيعلا مضب اهأرق

 داصلا مضب اهأرق

 ميجلا مضب اهأرق

 يتلا ءايلا مغدأو ًءاي ةزمحلا لدبأ

 اهيف اهلبق

 ةيناثلا ةزمهلا لهس
 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو



 نقلا ةيط قيرط قم هينا رقلا فاواوقلا نييك ةلسلدل

 « اننلط وش » دبا مم

 (هط ةروس) نايب

 ءاطلا ليلقت -1:نيهجوب اهأرق

 ءاهلاو ءاطلا حتف -2 ءاهماو

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيونتلا فذح

 ءايلا حتفب اهأرق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق



 نولاق ةياور

 (هط ةروس) نايب

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 اهدعب فلأو ءاحملا حتفو ميملا رسكب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 ءاحلاو ءايلا حتفب اهأرق

 ةحوتفم ىلوألا نونلا ديدشتب اهأرق

 فاقلا ديدشتو ماللا حتفب اهأرق

 ليهستو ماهفتسا ةزمه ةدايزب اهأرق
 لاخدإ نودب ةيناثلا ةزمملا

 وهو ةلص ريغ نم ءاملا رسكب أرق
 رسك وهو رخآ هجو هلو«مدقملا

 «ناهجو»ةلصلا عم ءاهلا

 رسكو (رسأ» يف لصو ةزمهب اهأرق

 ءاقتلال لصولا يف «نأ» نم نونلا

 (نأ) ىلع فقو اذإف نينكاسلا

 ةووسكم ةزهم | ديارشا ١ ادقباو

 ًالصو ءايلا تنثأ

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق



 قتلا مط قرط هش ارقلا سر ةاوقلا نيكل اهلك

 (هط ةروس) نايب

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةزمه ا رسكب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 5 الس هلو

 « كيال وش »

 (ءايبنألا ةروس) نايب

 فلألا فذحو ماللا نكسأو فاقلا مض

 ءارلا يف ماللا ماغدإ عم رمألا ىلع امهنيب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاحلا حتفو «نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءاحلا حتفو «نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف



 اكلك نولاق ةياور

 كت

 الصو ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

0 

 قي طل ًالصو لادلا مض

 اًدإ َءاَعْدَل نيب ناب ةيناثلا ةزمطا لهش

 ماللا مضب اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةزمه ا ليهستب - 1:نيهجوب اهأرق

 لاخدإ نودب نيب نيب ةيناثلا
 ًءاي اهادبإب -2

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 (1ل) يف

 دملا عم ةحوتفم ةزمهم (ايركز) أرق

 ىلوألا ناتزمه عمتجي ذئنيحو لصتملا

 ةيناثلا لهسيف ةروسكم ةيناثلاو ةحوتفم

 ءاملا ناكسإب اهأرق



 نقلا ةيظ:قيرط قم ةئارقلا فاداوقلا نييك للدم

 (نهبف ًانلأ ةزمطا: لادبإب اههأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ءاي ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 ءعاتلا حتفو ءفاكلا رسكب اهأرق

 دارفإلا ىلع اهدعب فلأو

 فلألا فذحو ماللا نكسأو فاقلا مض

 ءارلا يف ماللا ماغدإ عم رمألا ىلع امهنيب

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « ج1 ووش »

 (جحلا ةروس) نايب
 ًاواو اهلادبإ هلو ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةروسكم ةصلاخ

 ةزمه لا فذحب اهأرق

 ةزمه لا مضب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاطلا هدُشَو ءاخلا حتف

 ءافلا حتفو لادلا رسكب اهأرق



 م نولاق ةياور

 (جحلا ةروس) نايب

 لادلا ففخ

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ميملا حتفب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو



 نقلا ةيطقيرط قم ةنئارقلا ضافاوقلا نيت لسا

 « ةومؤوللا وش » ا ها

 (نونمؤملا ةروس) نايب

 نيسلا رسكب اهأرق
 نونلا حتفب اهأرق

 اننمأ اج عم ىلوألا ةزمه لا طاقسإب اهأرق

 اكن آج لاو يقل

 نيونتلا فذح

 ًالصو نونلا مض

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ءارلا مض

 ةزمه ا حتفب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق
 ميجلا رسكو ءاتلا مض

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب ىلوألا ةملكلا أرق

 ةيناثلا ةملكلا يف ًارقو لاخدإلا عم

 ربخلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمهب

 لاذلا ديدشتب اهأرق



 ع نولاق ةياور

 (نونمؤملا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 عم ىلوألا ةزمحلا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 نيسلا مضب اهأرق

 (ال) يف

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 موس هميوب

 « لونا بوش »

 (رونلا ةروس) نايب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ًاواو اهلادبإ هلو ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةروسكم

 نيعلا حتفب اهأرق

 ءاتلا ّمضو ىلوألا نونلا ففخ



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (رونلا ةروس) نايب

 نونلا فيفختو ءاتلا مضب اهأرق

 ةلالجلا مسا ءاه مضو داضلا رسكو

 نيسلا رسكب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةلقلقلا عم هيف ءاطلا نكسأ

 ءابلا رسكب امهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق

 رصقلاو دملا عم ىلوألا ةزمهلا لهس

 ءايلا حتفب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق
 اهلاذتإ هلو ةناثلا ربما لونم

 ةزروسكماواو

 ءايلا حتفب اهأرق



 ع نولاق ةياور

 (رونلا ةروس) نايب

 الادب هلو ةئانلا ةركملا ليس
 ةرؤيسكم اوأو

 فاقلا رسكب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق

 ءابلا رسكب مهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « تراكقجلا روش »

 (ناقرفلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو نيونتلا نون مض

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ءاي ةيناثلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ



 نقلا ةيظ:قيرط قمنا رقلا فاداوقلا نييك ةلسلد

 (ناقرفلا ةروس) نب
 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 نيشلا ديدشتب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمحلاب اهأرق

 2 و 4 < ع

 /الصو /ادومثو |  ًالصو لادلا نيونتب اهأرق

 /ًافقو /اًدوُمَتَو افقو افلأ الادبإو«

 ًءاي ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا لهس

 نيسلا رسكب اهأرق
 ءالا ناكسإب امهأرق

 ءابلا ناكم نونلاب اهأرق

 نيشلا مضو

 ءاملا ناكسإب امهأرق



 ل نولاق ةياور

 (ناقرفلا ةروس) نايب

 ىلوألا ةزمه لا طقسأ

 دملاو رصقلا عم

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا رسكو ءايلا مضب اهأرق

 ةلص نودب ءاملا رسك

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « ةايسلا يؤ » “| سؤ دك 8

 (ءارعشلا ةروس) نايب

 ًءاي ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةلص نودب ءاما رسكب اهأرق

 «رصقلاب»

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 فاقلا ددشتو ماللا حتفب اهأرق



 نقلا ةيط قيرط قم ةنارقلا ضافاوقلا نيك ةلسلدو 125
 هم ل ساهي يبيح ل يب ب _ 2 او

 (ةارعشلا ةزوس) ناين

 ليهستو ماهفتسا ةزمه ةدايزب اهأرق

 لاخدإ نودب ةيناثلا ةزمحلا

 رسكو (رسأ» يف لصو ةزمهب اهأرق

 ءاقتلال لصولا يف «نأ» نم نونلا

 ًأدتباو (نأ) ىلع فقو اذإف نينكاسلا

 ةروسكم ةزمه أدب (ِرْسآ١ ب

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 فلألا فذحب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاهلا ناكسإب اهأرق



 نولاق ةياور
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 (ءارعشلا ةروس) نايب

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 فلألا فذحو ءابلا رسكب اهأرق

 («نيهراف» نم

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ءاتلا و ماللا حتفو نيتزمه لا فذحب اهأرق

 فاقلا مضب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 رصقلاو دملا عم ىلوألا ةزمهلا لهس

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا لهس



  داياظل
يل ير ميقا قلاساناوقلا نية لسا

 سلا 

 ىلا ار ل لا ##آ#####- #7

 (ءارعشلا ةروس) نايب

 واولا ناكم ءافلاب اهأرق

 ءابلا حتفو ءاتلا ناكسإب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « نِلْعَبلا كش »

 (لمنلا ةروس) نايب

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيونتلا كرتب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 فاكلا مضب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب امهأرق

 رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو

 ةلص نودب ءاما رسكب اهأرق

 اهلادبإ هلو نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا لهس
 ءوهو ةروسكم ةصلاخ اواو

 نيهجولا عم ةفاضإلا ءاي حتفو



 نولاق ةياور

45 

49 

51 

52 

55 

59 
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 (لمنلا ةروس) نايب

 ةضلاخ [ اور ةاقلا هرم لدن

 ةحوتفم

 ًالصو ءايلا تنبثأ

 ةضلاخ اواو ةيناقلا ةزجهلا لالنأ

 ةحوتفم

 نيلاحلا يف فلألا تابثإب امهأرق

 ًالصو لصفتملا دملا عم

 ةزمهلا َلهَسو ةفاضإلا ءاي تف
 لاخدإلا عم ةيناثلا

 ًالصو نونلا مضب اهأرق

 ماللا حتفو ميملا مضب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق
 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 لاذلا دّدش

127 

 نولاق

 ىن وثف 2و أولم ملا

 ٍلاَمِب نّئوُدِمتَأ

 دكفو اؤلملا

 كيتاءآنأ
 كيتاءاّمأ

 ع 5 2 يق -

 نىرولبي ٌركشا'ء ىنولبيل

 هوو وَ
 اودبعا ن

9 

 م



 نقلل ةيط قيرط قم ةئارقلا ضافاوقلا نييك لسلام

 (لمتلا ةروس) ناي

 ءابلا ناكم نونلاب اهأرق

 نيشلا مضو

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب امهأرق

 ةدحاو ةزمهم ىلوألا يف ربخأ

 عم ةيناثلا ةزمهلا لهسو ةروسكم

 ةيناثلا ةملكلا يف لاخدإلا

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 فلألا لبق ةزمحلاب اهأرق

 نيبلا كل اهأرت
 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيونتلا كرتب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو



 نولاق ةياور

 4 ا همر

 « نِرعَصَملا طيوش »

 (صصقلا ةروس) نايب

 ةزمه لا ليهستب - 1:نيهجوب اهأرق

 لاخدإ نودب نيب نيب ةيناثلا

 ةروسكم َءاي اهادبإب -2

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 الصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 |ههيف ءايلا حتف

 ميجلا رسكب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاهملا حتفب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 فذح عم لادلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن

 ةلقلقلا عم فاقلا نكسأو ةزمهلا

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق



 نقلا ةيظ:قيرط قمنا رقلا فاداوقلا نييك لال

 (صصقلا ةروس) نايب

2 

 الصو ءايلا حتفب اهأرق

 ميجلا رسكو ءايلا حتفب اهأرق

 ةزمهلا ليهستب -1:نيهجوب اهأرق

 لاخدإ نودب نيب نيب ةيناثلا
 ةروسكم َءاي اهادبإب -2

 فلأ اهدعبو نيسلا حتفب اهأرق

 ءاحلا رسكو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب -1:نيهجوب اهأرق

 ءاملا مضب -2

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو

 انعهيف ةيناعلا ةؤرؤملا ليس

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيسلا رسكو ءءاخلا مضب اهأرق



 ا نولاق ةياور

 (صصقلا ةروس) نايب

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « نوكبتملا كوش »

 (توبكنعلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 باللقإلا عم ةنونم ءاتلا بصن

 (مكنيب) نون بصنو
 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمحلاب اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 مضلا نيسلا ةرسك مامشإب اهأرق

 2 ب رو مد 7 ع

 /الصو /ادومثو « ًالصو لادلا نيونتب اهأرق

 00 ًافقو ًافلأ اهلادبإ

 هانا يك اعز



 نقلا ةيظ:قيرط قم ةئارقلا فاداوقلا نييك للم

 (توبكنعلا ةروس) نايب

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ماللا ناكسإب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « نضؤللا كوش »

 (مورلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا مضب اهأرق

 ماللا حتفب اهأرق

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكم ةمومضم ءاتب اهأرق

 واولا ناكسإ عم

 ءاثلاو ةزمح لا دعب نيفلألا فذحب اهأرق

 ديحوتلا ىلع

 ءاملا ناكسإب اهأرق



 ل نولاق ةياور

 (مورلا ةروس) نايب

 اذإ ءاعّدلا نيب نيب ةينالا ةزمهلا لهس

 ةثالثلا يف داضلا مضب اهأرق
 كحل 24

 افعض- فعض ا 0
 32 صفح ىهجو دحا اذهو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « تاكل وش »

 (نامقل ةروس) نايب

 لاذلا عفرب اهأرق

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 لاذلا نكسأ

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو نونلا مض

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةددشم ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 ًالصو نونلا مض



 نقلا ةيط قيرط قمنا رقلا فافاوقلا نيت ةلسادو

 (نامقل ةروس) نايب

 ةددشم ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 ماللا مضب اهأرق

 ةددشم ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 نيعلا فيفختو داصلا دعب فلأب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 يازلا رسكو ءايلا مضب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « ةلتلا وش »

 (ةدحسلا ةروس) نايب

 رصقلاو دملا عم ىلوألا ةزمهلا لهس

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةدحاو ةزمهبو ىلوألا ةملكلا يف

 ةيناثلا ةملكلا يف ربخلا ىلع ةروسكم

 ةزمه لا ليهستب -1:نيهجوب اهأرق

 لاخدإ نودب نيب نيب ةيناثلا
 ةروسكم َءاي اهادبإب -2



 دك نولاق ةياور

 (ةدحيسلا ةروس) نان

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا لهس

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « ناَئجلا روش »

 (بازحألا ةروس) نايب

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 ءاتلا حتفو نيلاحلا يف ءايلا فذحب اهأرق

 فذحو ءاحملاو ءاظلا ديدشتو ءاملاو

 امههنيب فلألا

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ريصيف لصتملا دملا عم ةزمه اب «يبنلا» أرق

 ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا ناتزمه كانه

 ةحوتفم اواو ةيناثلا لدبيف ةحوتفم

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 نيلاحلا يف فلألا تبثأ

 ىلوألا ميملا حتفب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق



 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (بازحألا ةروس) نايب

 ةزمه ا رصقب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ىلوألا ةزمحلا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب امهأرق

 رصقلاو دملا عم ىلوألا ةزمهلا لهس

 ءابلا رسكب امهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةزمه لاب (نييبنلا) أرقو ءءاتلا رسكب اهأرق

 لصتملا دملا عم

 اهاديإ هلو ةيناثلا لهسو زمحلاب امهأرق
 لصتملا دملا عم ةروسكم ًاواو

 ًالصو»ّنإ ٌىِبّئلل دملا عم ةزمه ابو ًالصو صفحك اهأرق

 «ًافقو» ءىبكلل افقو لصتملا



 نولاق ةياور

 ريصيف لصتملا دملا عم ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق

 ةيناثلاو ةمومضم ىلوأللا ناتزمه كانه

 ةحيوتفم ةصلاخ اواو ةيئاقلا لذي ةحوففم

 ءابلا رسكب اهأرق

 دملا عم ةزمهلابو الصو صفحك اهأرق

 ًافقو لصتملا

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 رصقلاو دملا عم ىلوألا ةزمهلا لهس

 ةصلاخ ءاي ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 نيلاحلا يف فلألا تبثأ

 نيلاحلا يف فلألا تبثأ

 ءابلا ناكم ءاثلاب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو
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90 

 لويب
- 

 50 7 نا نص
 الصو الإ يبنلا : ( )

 «ًافقو» ءئبتلل



 رْشّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 « ابشن لش »

 (أبس ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 ميملا ضفخب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 رصقلاو دملا عم ىلوألا ةزمهلا لهس

 غلآ ةدنيهملا كد

 اهدعب فلأو نيسلا حتفب اهأرق

 عمجلا ىلع فاكلا رسكو

 فاكلا ناكسإب اهأرق

 ناكم ةمومضملا ءايلاب (يزاجن) أرق

 اهدعب فلأو يازلا ّصتفو نونلا

 (روفكلا) ءار عفرو

 لادلا ففخ

 ًالصو ماللا مض

 ءاملا ناكسإب امهأرق



 كح نولاق ةياور

 (أبس ةروس) نايب

 امهيف ءاحلا ناكسإب امهأرق

 ءايلا ناكم |مهيف نونلاب امهأرق

 رصقلاو دملا عم ىلوألا ةزمهلا لهس

 امهيف ءاملا ناكسإب امهأرق

# 

 الصو ءايلا حتفب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « لت وش »

 (رطاف ةروس) نايب

 هلو نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا لهس
 ةروسكم طلاع [واؤ اطاذنإ

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 (ال) يف

 هلو نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا لهس
 ةومكم ةيصلاخ اراو اهاذنإ

 ءاتلا يف لاذلا مغدأ



 نقلا ةيظ قيرط قمنا رقلا فاداوقلا نيب ليل

 (رطاف ةروس) نايب

 ًاواو اهلادبإ هلو ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةروسكم ةصلاخ

 ةيناقلا ةزمنملا ليس

 عمجلا ىلع نونلا دعب فلأب اهأرق

 هلو نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا لهس
 نيكد ةعلاخ اواو انناذنإ

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمه ا طقسأ

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 عمو
 » عرس طوس >»

 (سي ةروس) نايب

 ءايلا ليلقتب - 1: ””نيهجوب اهأرق
 «عايلا حتفب -0

 مدللا مضض
 ءاملا نكسأ

 .ماغدإلاو راهظإلا هجو يف ًاصفح نولاق قفاو (1)



 نولاق ةياور

 (سي ةروس) نايب

 نيسلا مضب امهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

# 

 الصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ميملا فيفختب اهأرق

 ةروسكم ةددشم ءايب اهأرق

 ءارلا عفر

 ءاتلا رسك عم ءايلا دعب فلأب اهأرق

 عمجلا ىلع ءالارسك هيلعو

 :هجوأ ةثالثب اهأرق

 ةحتف سالتخاب -2 ءاثملا ناكسإب -1

 ءاخلا حتفب -3 ءاثملا

 تكس نودب اهأرق

 (صفح يهجو دحأ اذهو)

 نيغلا نكسأ

 ًالصو نونلا مض



- 

 َنوُلَقْعَي الَفَأ
 - و

 رذنيل
- - 

 نقلا ةيط قيرط قم ةنارقلا فافاوقلا نيت ةلسانو

 (سي ةروس) نايب

 ةيناثلا نكسأو ىلوألا نونلا حتف

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 يازلا رسكو ءايلا مض

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « ناَئاتَصلا وش »

 (تافاصلا ةروس) نايب

 نيونتلا كرتب اهأرق

 ميملا حتفو ٍنيسلا ٍناكسإب اهأرق

 ىلوألا ةملكلا يف ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةدحاو ةزمهم أرقو لاخدإلا عم

 قال يوكل و لنا لع لام

 واولا نكسأ

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
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 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ىلوألا ةملكلا يف ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةدحاو ةزمهم أرقو لاخدإلا عم

 ةيناثلا ةملكلا يف ربخلا ىلع ةروسكم

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب امهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 ةثالثلا تاملكلا عفرب اهأرق

 مال اهدعبو اهدمو ةزمحلا حتفب اهأرق

 (نيساي) نع ةلوصفم ةروسكم

 ءاملا ناكسإب امهأرق



 نقلا ةيطب قيرط نم هنا رقلا فاواوقلا نييك لسلك

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « 2 وش »

 (ص ةروس) نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمها ليهستب اهأرق
 لاخدإلا مدع -2 لاخدإلا - 1 :عم

 نيتزمهلا فذحب اهأرق
 ءاتلاو ماللا حتفو

 رصقلاو دملا عم ىلوألا ةزمهلا لهس

 ءايلا نكسأ

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو نيونتلا نون مض

 نيونتلا كرتب اهأرق

 نيسلا فيفختب اهأرق

 نيسلا مضب اهأرق



 كلت نولاق ةياور

 (ص ةروس) نايب

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةددشم فاقلا حتفب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « زكا ووش »

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف

 ميملا فيفختب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا لهس
 ءاملا ناكسإب اهأرق

 اهدعب ءايلا حتفو ةروسكم نونلا ففخ

 لصتملا دملا عم ةزمحلاب اهأرق



 نقلا ةيط قيرط قم ةنارقلا فافاوقلا نيت لبلد

 (رمزلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ىلوأألا ءاتلا ديدشتب اهأرق

 ىلوأألا ءاتلا ديدشتب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « لقع ةوش»

 (رفاغ ةروس) نايب

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (1ل) يف

 ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 عمجلا ىلع ميملا دعب فلأب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 اهلبق يتلا ةزمهلا فذحو واولا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب |مهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيعلا عفرب اهأرق

 داصلا حتفب اهأرق



 طش نولاق ةياور

 (رفاغ ةروس) نايب

 كني ءايلا تبثأ

 ءاملا ناكسإب اهأرق

# 

 الصو ءايلا حتفب اهأرق

 لصفتملا دملا عم نيلاحلا يف فلألا تبثأ | مك

# 

 الصو ءايلا حتفب اهأرق

 ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 (ال) يف

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمه لا طقسأ

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو



 نقلا ةيطقيرط قم ةنئارقلا ضافاوقلا نييك ةلسلدب

 « نكاد القش »

 نايبلا

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهحلا لهس

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاحلا ناكسإب اهأرق

 مضو ءايلا ناكم ةحوتفملا نونلاب اهأرق

 ةريخألا ةزمهلا بصنو نيشلا

 َوَهَو ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءآَدَعَوْءآَوَج | ةحوتفم ةصلاخ ًاواو ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 نيتزمه لا نيب لصفلا فلأ لخدأ

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 :ناهجو اهيف هل

 ءايلا حتف - 1

 ةيناقلا ةزمحلا لهش

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو
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 « انعاولقلا كوش »

 (ىروشلا ةروس) نايب

 نيعلا دم لوطو طسوتو رصقب '”اهأرق

 ءالا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 ةلص نودب ءاحلا رسكب اهأرق

 ءالا ناكسإب امهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 اهلادبإ هلو نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا لهس
 ةوسكم ةفلاخت اواو

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 بالقإلا عم ءابلا لبق ءاف ريغب اهأرق

 ةفو ءايلا فيثأ

 عمجلا ىلع اهدعب ِفلأ ةدايزو ءايلا حتفب أرق

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح نولاق اهيف قفاو (1)

 را ءآشَي

 رُدُكو آش
 و

-_ 



 نقلا ةيط قيرط قم ةنارقلا فاواوقلا نييك ةلملدب

 (ىروشلا ةروس) نايب

 مبا عر
 0 ا

 افثننإءاشي | احلادبإ هلو نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا لهس

 اًشنو ءأ 7 7 ةويكم ةضلاك اواو

- 

 و ٠

 لسري ماللا عفر
 ةفيداب نشبت ةفاضإلا ءاي نكسأ

 هكا ءآشُي ٠ اهلادبإ هلو نيب نيب ةيئاثلا ةزمهلا لهس
 رهحو ُءآَشَي ةروسكم ةصلاخ ًاواو

 ص

- 

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « ةفغلا كوش »

 (فرخزلا ةروس) نايب

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق
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 (فرخزلا ةروس) نايب

 نونلا ناكسإو ءايلا حتفب اهأرق

 ءافخإلا عم نيشلا فيفختو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءابلا ناكم نيعلا دعب ةنكاس نونب اهأرق

 لادلا حتقو فلألا ٍنذَحو ءافخإلا عم

 ةيناثلاو ةققحم ةحوتفم ىلوألا نيتزمبم اهأرق

 همدعو ةيناثلاو ىلوألا نيب لاخدإلا

 عم فلألا فذحو فاقلا مضب اهأرق

 رمألا ىلع ماللا ناكسإ

 ءابلارسكب امهأرق

 ميملا ففخ

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 ةزمه ا دعب فلأ ةدايزب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 اهدعب ِفلأو نيسلا حتفب اهأرق

 داصلا مضب اهأرق

 لاخدإ الب ةيناثلا ةزمهلا لهس



 نقلا ةيط قيرط قم ةئارقلا فافاوقلا نييك لسلام

 (فرخزلا ةروس) نايب

 نيلاخلا يف ةنكاس ًءايتبثأ

 يلا بك انا
 نيلاحلا يف فلآلا تبثأ

 ًالصو لصفنملا دملا عم

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 رصقلاو دملا عم ىلوألا ةزمهلا لهس

 ةلصلا عم ءاحملا عفرو ماللا بصنب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « ةراكجتلا بوش » امش | 2

 «ناخدلا ةروس) نايب

 ءابلا عفر

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف

 ًاللصو ءايلا حتف



 لقت نولاق ةياور

 («ناخدلا ةروس) نايب

 جردلا نيح طقستف لصو ةزمهب اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءاتلا مض

 ىلوألا ميملا مض

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « ياكل وش »

 (ةيثاحلا ةروس) نايب

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 ميملا ضفخب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 ةزمه ا عفر

 ةيناثلا ةزمحلا لهس

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق



 نقلا ةيظ:قيرط قم ةئارقلا فاداوقلا نييك ليلو

 (ةيثاحلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « لفَبخلا وش »

 (فاقحألا ةروس) نايب

 ةيناثلا ةزمهلا لهس
 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ايمو هع يلو ف لألا تينأ

 ةيناثلا ةزمهلا لهس
 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 فاكلا حتفب اهأرق

 نونلا ناكم ةمومضم ءايب امهأرق

 نونلا عفرب اهأرق



 دكت نولاق ةياور

 (فاقحألا ةروس) نايب

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءايلا ناكم ةحوتفملا ءاتلاب اهأرق

 نونلا حتفب اهأرق

 «رصقلاو دملا عم ىلوألا ةزمهلا لهس

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 ا ل بي

 دلع « نيم الوش »

 لَو (دمحم ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ىلوألا ةزمحلا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم

 .نيتملك يف ناتمومضم ناتزمه نآرقلا يف اهريغ سيلو(1)



 نقنلا ةيط قيرط قم ةنارقلا ضافاوقلا نييك ةلسلدو

 لَو (دمحم ةروس) نايب

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف

 نيسلا رسكب اهأرق
 ةزمه لا حتفب اهأرق

 لصفنملا دملا عم ةزمحه لا ليهستب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « بنما وش »

 نايبلا

 ةلالجلا مسا قيقرت عم ءاحللا رسكب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 «هنع فلخب» ايلقتلاب اهأرق

 صفح لثم هل يناثلا هجولاو

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو



 الكف نولاق ةياور

 ب ووو هميوب

 « ةياوعلل ةيوش »

 نايبلا

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا لهس

 اهرسك عم ءايلا ديدشتب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « نتف الوش »

 نايبلا

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ًالصو نيونتلا نون مض

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ًالصو ءايلا تبثأ

 نيشلا ديدشتب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو



 نقلا يطب قرط عملا ملا فاواوقلا نييك ةلسلدب

 »1 تاكل و م

 نايبلا

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 ”ءاخلا م
 »)» ريؤْظلا قروش »

 نايبلا

 ءاهلاو ءاتلا رسكو ءايلا دعب فلأب اهأرق

 عيا
 ةزمه ا حتفب اهأرق

 ًادحاو ًالوق داصلاب اهأرق

 صفح ىهجو دحأ اذهو

 ءايلا حتفب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو



 نولاق ةياور

 « جنكلا كوش

 (مجنلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا لهس

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا لهس

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 :هجوأ ةعبس اهيف هل

 يف نيونتلا ماغدإب اهأرق :ًالصو ًالوأ
 ماللا ىلإ ةزمه لا ةمض لقن عم ماللا

 .ةنكاسلا واولا زمه عم اهلبق

 .ةزمهلا فذح عم لوألا هجولاك.:ًايناث

 اهدعو ةحرعفم# زم اهأرقا افقوافلاك

 .ةنكاس ةزم* ماللا دعبو ةمومضم مال

 .ةنكاس ةزمه اهدعب ةمومضم مالب:ًاعبار

 .نستمك ايفاخ

 ةزمهلا لادبإ عم ثلاثلا هجولاك:ًاسداس

 نوع فاو

 ةزمهلا لادبإ عم عبارلا هجولاك:ًاعباس

 .ةيدم اواو



 نقلا يطب قيرط قمنا رقلا فاواوقلا نييك لال

 نولاق (مجنلا ةروس) نايب

 هنأ اكرمك افقو أفلأ اهلادبإو

 ةكِْفَتَْؤُملاَو دما كرات تارا يصمم كا

 4 وَما ا ةزمهلا لادبإب -2

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 ,« نبكسلا روش »

 نايبلا

> 

 الصو ءايلا تبثأ

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 لاخدإلا مدع 2 لاخدإلا -1 2

 عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا
 َلاَء َءاَجَدَقلَو

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو



 كحل نولاق ةياور

 ,« نعلا روش

 نايبلا

 ءارلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « اةلجوإلا كوش »

 (ةعقاولا ةروس) نايب

 يازلا حتفب اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا ليهستب ىلوألا يفأرق

 ةروسكم ةدحاو ةزمهب ةيناثلا ةملكلا يف أرقو

 واولا نكسأ ةثلاثلا ةملكلا يفو ربخلا ىلع

 ةيناثلا ةزمهلا لهس
 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا لهس

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا لهس

 ةيناثلا ةزمهلا لهس



 قنا ةيط قيرط قم ةيئارقلا ضافاوقلا نييك هلل

 (ةعقاولا ةروس) نايب

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا لهس

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « قيرتتل وش »

 نايبلا

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 ءافلا عفرب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمه لا طقسأ

 (وه) ظفل فذح

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو



 طع نولاق ةياور

 « تلا روش »

 نايبلا

 فذحو ءاظلا ديدشتو ءايلا حتفب امهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا فذحب اهأرق

 يازلا رسكو ءايلا مضب اهأرق

 فذحو ةلقلقلا عم ميجلا ناكسإب اهأرق

 ديحوتلا ىلع اهدعب فلألا

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا لهس

 نيسلا رسكب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « ليشمل كوش »

 (رشحلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق
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 (رشحلا ةروس) نايب

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب امهأرق

 (ال) يف

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

ُ 

 و ب

 لصفي
- 

 عر د

 (اًعم)ةوس

 وس

 اًَدَبَأ ءاَضْعبلاَو

 00 اذا بنل
- 

 عمو
 « َقيَيمْلا وش »

 نايبلا

 نيلاحلا يف فلألا تابثإب اهأرق

 داصلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ةزمه لا رسكب امهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ًاواو ةيناثلا ةزمهملا لدبأ

 عامتجا عمو لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 ةيناثلا لهسي هنإف نيتزمه لا

 ةروسكم ًاواو اهلادبإ هلو

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 نولاق

 ملْعَأاَنَأَو

 ملَعأ انأو

 لس َّى

 اَدَبَو ءاَضْعَبلاَو
 اذا :ىبكلا <امد ها

 ادوءىبلآ



 ل نولاق ةياور

 « 0ْيْكَعلا كوش »

 نايبلا

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 «هنع فلخب» ايلقتلاب اهأرق

 صفح لثم هل ناثلا هجولاو

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 7 (هرون١ ءار بصنو «متم» نيونتب أرق

 ةيقرشلا 2

 ةدايزو بصنلاب «راصنأ» نيونتب اهأرق
 ةلالجلا مسا يف ةروسكم مال

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 اَمَك ِهْنِي اًراصنأ

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 يك روس )

 نايبلا

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 «هنع فلخب» ايلقتلاب اهأرق

 صفح لثم هل يناثلا هجولاو

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو



 نقلا يطب قيرط عمدا لا فافلوقلا نيت هلام

 « يوقفاَبِللا ووش >»

 نايبلا

 نسا ريك نازل
 ىلوألا واولا ففخ

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « قتانجلا بوس »

 نايبلا

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو
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 اء 3 هيو

 « ةالتلتلا ووش »

 نولاق نايبلا

 اًذِإ :ىبكلآ كانه حبصيف لصتملا دملا عم ةزمحلاب (ٌنبنلا» أرق
 . مك 7

 اًدوك-ىبكلآ ةروسكم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا ناتزمه
 02 م

 3 ةروسكم اواو اهلاديإ هلو ةيناثلا ةزمهلا اهستف

 ءابلا رسكب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 «هرمأ) ءار دصنو «غلاب » نيونتب اهأرق

 ةلصلا عم ريمضلا ءاه مض هيلع بترتيو

 نيلاحلا يف ءايلا فذحب امهأرق

 فاكلا مضب اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو



 نقلا ةيطقيرط قم ةنئارقلا ضافاوقلا نيرمت ةلسلو

 )» ري ري / و 0

 نايبلا

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 كانه حبصيف لصتملا دملا عم ةزمحلاب «ٌنبنلا» أرق

 ةروسكم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا ناتزمه

 ةروسكم ًاواو اهلادبإ هلو ةيناثلا ةزمهلا لهستف

 ءاظلا ديدشتب اهأرق

 لادلا ديدشتو ءابلا حتفب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةزمهلاب اهأرق

 ديحوتلا ىلع
 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو



 كت نولاق ةياور

 عمو
 « قلاثملا روش »

 نايبلا

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 امههيف ةحوتفم َءاي ةيناثلا ةزمحلا لدبأ

 مضلا نيسلا ةرسك مامشإب اهأرق

 |مهيف ةيناثلا ةزمهلا لهس
 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « سلوا وش » يب[ خي

 نايبلا

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو نونلا مضب اهأرق

 لاّدلا ديدشتو ءابلا حتفب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو



 نقلا ةيطقيرط قم ةنئارقلا ضافاوقلا نييك لاول

 دم اواو ةوهشا لاا ع

 لاذلا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 راهظإلا عم تكسلاب - 1:اهأرق

 نيهجولاب -3 ماغدإلاب -2

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 ذا هميوب

 « ةذلكلا زون »

 ةيذم افلأ ةدهطا:لاذيإب اهآرق

 ميملا حتفب اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 لادلا دعب ىتلا فلألا فذحب اهأرق

 دارفإلا ىلع



 1 نولاق ةياور

 (جراعملا ةروس) نايب

 داصلا ناكسإو نونلا حتفب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 و. هنو

 « 5ون دوش »»

 نايبلا

 ًالصو نونلا مضب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 واولا مضب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو



 نقنلا ةيطقيرط قم ةينارقلا كافاوقلا نييك لسلام

 عمو
 « نأمل ةيؤش »

 نايبلا : ةيآلا مق

2324 

 ةعبرألا عضاوملا يف ةزمحلا رسكب اهأرق
6009 

)028 

 ةيناثلا عضاوملا يف ةزمحلا رسكب اهأرق : 09

140321 

 ةزمه ا رسكب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 امهنيب فلأو ماللاو فاقلا حتفب اهأرق

 يضام لعف اهنأ ىلع

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « كلْيكملا روش »

 نايبلا

 ًالصو واولا مضب اهأرق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف

 هيلعو ةيناثلا ءاثلاو ءافلا ضفخب اهأرق

 ةلصلا عم |مهيف ءاهلا رسك

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو



 هت نولاق ةياور

 « رثلكلا وش >»

 نايبلا

 ءارلا رسكب اهأرق

 ءافلا حتفب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « ئَماَسِفلا وش »

 نايبلا

 نيسلا رسكب اهأرق
 ءارلا حتفب اهأرق

 ءارلا يف نونلا مغدأو تكسلا كرت

 (صفح يهجو دحأ اذهو) ةنغ ريغب

 نيسلا رسكب اهأرق
 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق



 شلل قط قرط قم هنا فلا هكا ةلوقلا نيل هلع ال

 « لنكتإلا وش »

 نايبلا

 اًمقو فلألا تابثإب اهأرق

 ًالصو فلألا نيونتبو

 ًافقو ًافلأ اهلادبإبو ًالصو نيونتلاب اهأرق

 ًافقو ًافلأ اهلادبإبو ًالصو نيونتلاب اهأرق

 ءاملا رسك هنم مزليو ءايلا ناكسإب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « ةكليللا كوش »

 (تالسرملا ةروس) نايب

 لاذلا مضب اهأرق

 : نيهجوب اهأرق

 نيهجولاب -2 لماكلا ماغدإلاب -
 (صقانلاو لماكلا ماغدإلا)

 لادلا ديدشتب اهأرق



 دفع نولاق ةياور

 (تالاسرملا ةروس) نايب

 ماللا دعب فلألا تابثإب اهأرق

 ل
 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « ِابَبلا زيوس » دا كش

 نايبلا

 لوألا ءاتلا ديدشتب اهأرق

 نيسلا فيفختب اهأرق

 |مهيف نونلاو ءابلا عفر
 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « يإَكاَنْلا بوس »

 نايبلا

 ىلوألا ةملكلا يف لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةيناثلا ةملكلا يف ربخلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمه أرقو

 نيونتلا كرتب اهأرق

 يازلا ديدشتب اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو



 نقلا ةيطو وير وم شلا لا فا دلوقلا نين لاول

 » ع +

 نايبلا

 نيعلا عفرب اهأرق

 داصلا ديدشتب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ىلوألا ةزمحلا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « زبوكتلا روش »

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « نعطونإلا بوش » ا هس

 نايبلا

 لادلا ديدشتب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو



 كن نولاق ةياور

 « قيِفْفطللا روش >»

 نايبلا

 ءارلا يف ماللا مغدأو تكس نودب اهأرق

 ءافلا دعب يفلأ تابثإب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « لقيفسإلا روش »

 نايبلا

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « ه5وثلا روش »

 نايبلا

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو



 نقلا يطب قيرط عمقا ملا فافلوقلا نيت ةلاملدل

 عمو
 « اقزالقلا بوش »

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 عمو
 « لكلا ووش »

 نولاقل يجب هيتس هكا

 « يْيفاَعلا كوش »

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو



 هع نولاق ةياور

 ,« نجولا روش »

 نايبلا

 ًالصو ءايلا تبثأ

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 اهدعب فلألا فذحو ءاحلا مضب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 لامع د

 « لالا ديوس »

 نايبلا

 نيسلا رسكب امهأرق

 ةيدم ةنكاس ا واؤ ةزمجلا ةلاذبإب اهأرق

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 « ننيهتلا وش »»

 نايبلا

 واولا ناكم ءافلاب اهأرق

 .ماغدإ اهيف سيلو ؛هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعمو



 نشنلا ةيطقيرط قم ةيئارقلا كاءاوقلا نييك لسلام

 « نِلَيللا وش » عمو

 « يكفلا ظموش»

 .نولاقل عمج ميم ةلص اهيف سيل

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 34 كرك موش »

 .نولاقل ماغدإ الو عمج ميم ةلص اهيف سيل

 « خيثتلا ووش »

 .ماغدإ اهيف سيلو ؛هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعمو

 « لكيلا روش »

 .نولاقل عمج ميم ةلص اهيف سيل

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو



 دق نولاق ةياور

 « رفكشَملا كوش »

 .ماغدإ اهيف سيلو ؛هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعمو

 « اًينبيبلا فش »

 نايبلا

 ٍةحوتفم ةزمه ةدايزو ءايلا ناكسإب امهأرق
 لصتملا دملا عم ةحوتفم ةزمه اهدعب

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « تاهانجلاو قليلا وس »

 صفحو نولاق نيب امههيف فالخ ال

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 « انعلخكلا وش »

 نايبلا

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 :نولاقل مج مهةلس اهف نبل

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو



 نقلا يطب قيرط ومش ملا فافاوقلا نييك ةلسلو

 ا ا ا همي

 » لروعلاو 2كمل| بوش »

 صفحو نولاق نيب هيف فالخال

 ندم همي

 « زرعها روش »

 نايبلا

 نيسلا رسكب اهأرق
 هده ةنكاس اواو ةديتملا لاذيإب اغار

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 ”ىواس ام عز مع هدم

 « شقد لليتفلا وش »
 مب

 صفحو نولاق نيب امههيف فالخ ال

 .ماغدإ (هيف سيلو «هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعمو

 +نوعاررو ثنو
 « نوعا روش »

 نايبلا

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 .هنع فلخب عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعم و

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو



 كفك نولاق ةياور

 صفحو نولاق نيب مهيف فالخ ال

 .ماغدإ مهيف سيلو «هنع فلخب طقف نورفاكلا ةروس يف عمجلا ميم ةلص نم نولاقل ام ٌمولعمو

 « بككلا روش »

 .نولاقل ماغدإ الو عمج ميم ةلص اهيف سيل

 »)» صاخلا 01 0

 نايبلا

 .نولاقل عمج ميم ةلص اهيف سيل

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌةولعمو

 كاشي ميسا كي
 » نساك قلكبلا ووش »

 صفحو نولاق نيب امهيف فالخ ال

 :نولاقلا مخي ميهاةلبس يوقف نبل

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم هلام ٌمولعمو

 8 آ[ 01| 0
 ايتحببل :





 ا نولاق ةياور

 ةبيطلاو ةيبطاشلا يقيرط نيب نولاق ةياور ين تافالخلا
 ةبيطلاو ةيبطاشلا نيب تافالخلا عمجأ نأ تدجو ةفرعملل ًاليمكتو ةدئافلل ًاماتإ

 زيمتت اهدضبو)|هنيب قرفلا ةفرعم ملعلا بلاط ىلع لهسيل نولاق مامإلا ةياور يف
 :كلذ نايب كيلإو «(ءايشألا

 :لوصألا

 «تاكرح عبرأ طسوتلاب وأ نيتكرح رصقلاب هأرق ةيبطاشلا يف :لصفنملا دملا - 1

 .تاكرح عبرأ طسوتلا وأ تاكرح ثالث رصقلا قيوف وأ نيتكرح رصقلاب :ةبيطلا ينو

 رصقلا قيوف :ةبيطلا يفو ءتاكرح عبرأ طسوتلا ةيبطاشلا يف :لصتملا دملا -2

 .تاكرح تس عابشإلا وأ تاكرح عبرأ طسوتلا وأ تاكرح ثالث

 (لصتم ءلصفنم) :نيدملا ءاقتلا - 3

 2.222.,.2ه<263(:)2.4(:26(0233((0)

 يف دجوي هنإف ةبيطلا يف امأ ء.ميظعت دم دجويال ةيبطاشلا يف :ميظعتلا دم -4

 .ميظعتلا دمب نولاقل قرطلا ىدحإ

 ناك نمل عابشإلا غلبي ال تاكرح عبرأ رادقمب لصفنملا ّدملا ئراقلا دمي نأ وه

 ل 1 لاف هلق لملف ةماوفو نوفاك انيستا يفعل هيو
 ص

 21 - 4-0 مسا مس



 نشنلا ةيطقيرط قم ةئارقلا ضافاوقلا نييك لسلام

 يرزجلا نبا مامإلا هراتخا عونلا اذهو ءلجو زع هللا ميظعت يف ةغلابملا

 ريسيتلا قيرط نم دري ملو .ميظعتلا باب نم رصقلا هقيرط ناك نمل هنسحتساو

 .ءيش ميظعتلا دم نع ةيبطاشلاو

 دوجوو ةغلابملا امهو «ناببس عمتجا هنوك ىلإ ريشي :تلق: يرزحلا نبا لاق

 دم نوققحملا ءايلعلا بحتسا دقو ءرهاظ ديج نارهم نبا هلاق يذلاو «ةزمهلا

 .انركذ اهب ًاراعشإ هللا الإ هلإ الب توصلا

 حيحصلا بهذملا ناك اذهلو :(راكذألا باتك يف) هللا همحر يوونلا مامإلا لاقو

 لاوقأو «ربدتلا نم هيف امل مهّللَأ اّلِإ هَل آل » هلوق ركاذلا دم بابحتسا راتخملا

 .ملعأ هللاو ةروهشم اذه دم يف فلخلا ةمئأو فلسلا

 :هب لمعلا طورش

 دم هجوب ذخألا دنع اهب مازتلالا نم دب ال ةنيعم ًاطاقن نوررحملا طرتشا

 همحر تايزلا خيشلا لوقي اذه ينو ءرصقلا يف فالخلا باحصأ |ميسال ميظعتلا

 :(ميركلا حتف حيقنت)يف هللا

 اللتقم' نابك ةاروح نإ نوتلاسقل ىو محم نكرتا اذكو



 ل نولاق ةياور

 « سول »يف ليلقتلا هجو ىلع ميظعتلا َّدم دمي ال نولاق نأ :كلذ ىنعمو

 يف بوقعيو ريثك نبا ىوس ةبيطلا قيرط نم ءارلاو ماللا يف ةنغلا كرت هجو ىلعو

 .ءارلاو ماللا عم ةنغلاب نايتإلا

 رصق باحصأ نم ئراق لك جهنم انل ققحتي تايزلا خيشلا مالك لالخ نمو

 :هكرت وأ ميظعتلل ّدملا يف لصفنملا

 ميظعتلل ناّدمي ال :يناهبصألا قيرط نم شروو «يناولحلا قيرط نم نولاق“

 ةبسنلاب اهيف ةضحملا ةلامإلاو يناولحلل ةبسنلاب 4 ةسروّتلآ » يف ليلقتلا كرتب الإ
 .ءارلاو ماللا يف ةنغلا كرت كلذكو «يناهبصألل

 نيعلا دمب ةيبطاشلا يف (2 :ىروشلا» «ٌقَسَْع هو «1 :ميرم» «صيهُك »أرق - 5

 .تاكرح 6 وأ 4 وأ 2 دمت ”ةبيطلا يفو تاكرح 6 وأ 4 امهيف

 ءادحاو ًاهجو ةلصلاب ةيبطاشلا قيرط نم [37:فسوي] 4 ةهْناَقَرَرُت » أرق -6

 .ةلص ريغ نم رصقلاب -2 «ةلصلاب -1:نيهجوب ةبيطلا قيرط نمو

 ةيبطاشلا يف [ 24:ةدجسلا «5.641:صصقلا «73 :ءايبنألا «12 :ةبوتلا] «4 ةَميَأ جأرق - 7

 ةزمه لا ليهستب -1:نيهجوب اهأرق ةبيطلا يفو ءادحاو ًاهجو ةيناثلا ةزمهلا ليهستب

 :ةرروغكم ءاباقا لو ب ةيئاعلا

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح نولاق قفاو (1)



 شلل ةيط قرط مهنا فلا حا ةاوقلا نيك هادا انتم

 و و سد

 [25 :رمقلا] 4 قل ا :ص] 4 ٌلِزنْمَأ طء[5 :نارمع لآ] 4 مُكُفيَتُؤَأ جأرق-8

 قيرط نمو «ًادحاو ًاهجو لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب ةيبطاشلا قيرط نم

 .لاخدإلا مدع عم ليهستلاب -2.لاخدإلا عم ليهستلاب -1:نيهجوب اهأرق ةبيطلا

 4 ُهّنلأَ طظ.[ 91 .51:سنوي] # َنْلآَ ظء[ 144 .143:ماعنألا] 4 ٍنْيَرَك ذل 9-١»

 «ليهستلاوأ لادبإلاب :نيهجوب ةيبطاشلا يف لصولا ةزمه أرقت [ 59:لمنلا «59:سنوي]

 .ًاعم نيهجولاب وأ ليهستلاب وأ لادبإلاب :أرقت ةبيطلا يفو

 نم [53:مجنلا] 4 َةَكِفَتْؤُمْلاَو طو [9:ةقاح لا ,20:ةبوتلا] 4 ْتكِفَتْؤُمْلَاَو » أرق - 0

 :نيهجوب اهأرق ةبيطلا قيرط نموءًادحاو ًاهجو ةزمه لا قيقحتب ةيبطاشلا قيرط

 .لادبإلاب -2 .قيقحتلاب -1

 نقب ةانضو ةطانقللا كيرط نمو سلا ف كرألا [ةاغولا زن:
 :هجوأ 3 اهيف هلف اهب ءادتبالا لاح امأو « ةنكاس واولا زمهو ماللا ىلإ ةزمحلا

 اهدعب ةنكاس ةزمهو ماللا مضو لصولا ةزمه تابثإب -2 ((َكوُأْلا )ص فحك - ١
 ,(َلْؤُل ؤةنكاس ةزمه اهدعب ةمومضم مالب -3 ؛4(َلْوْلأِ
 ىلإ ةزمه لا ةكرح لقن -2 «ةيبطاشلاك - 1:نيهجوب ًالصو أرقتف ةبيطلا يف امأو

 .ماللا يف نيونتلا ماغدإ عم ةزمحلا فذحو اهلبق ماللا

 ةمومضم مالف لصو ةزمه -1:ناهجو ةيبطاشلا هجوأل فاضي ءادتبالا لاحو

 .قيرطلا بسح «قول » ةيدم واوف ةمومضم مال -2 .«لولأ » ةيدم واوف



 نع نولاق ةياور

 عم تكسلاب -1:نيهجوب ةيبطاشلا يف (28:29:ةقاحلا) 4«َكَلَه © َهَيِلاَم جأارق -8

 ,راهظإلا عم تكسلاب -1:ب اهأرق ةبيطلا ينو «ماغدإلاب -2 «مدقملا وهو راهظإلا

 .ًاعم نيهجولاب - 3 «ماغدإلاب -2

 ةبيطلا يفو .ضحملا ماغدإلاب ةيبطاشلا يف (20:تالسرلا) (مُحقْلخَك »أرق -2

 .صقانلاو ضحملا ماغدإلاب

 ةيبطاشلا يف ءارلاو ماللا ناقبسي نيذلا نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف نولاقل -3

 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ةنغ ريغب لماكلا ماغدإلا

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

 ةنغلا عم ميملا يف ءابلا ماغدإب ةيبطاشلا نم [282 :ةرقبلا] «نَم ٌبْذَعُي طأرق - 4

 .راهظإلاب -2 «ةنغلا عم ماغدإلاب -1 :نيهجوب اهأرق ةبيطلا نمو ءًادحاو ًاهجو

 .هجوألا لك يف ءابلا ناكسإ عم

 عم ءايلا حتفب ةيبطاشلا قيرط نم (2.1:سي» 4ِناَهَرُقْلآَو © سي »أرق -5

 .ليلقتلاب -2 «ءايلا حتفب -1 :نيهجوب "رقت ةبيطلا يف امأو ءًادحاو ًاهجوراهظإلا

 .(ماغدإلاوأ راهظإلا عم)

 ءًادحاو ًاهجو ةلامإلاب ةيبطاشلا قيرط نم [109:ةبوتلا] راه طأرق - 6

 .سالارخو ةلاقألا د1: ةيهجوب اهازق ةيلقلا عيوط نمو

 .ماغدإلاو راهظإلا هجو يف ًاصفح نولاق قفاو (1)



 نشنلا ةيطقيرط قم ةنارقلا فافاوقلا نييك لسلام

 ”ًادحاو ًاهجو ءايلاو ءامللا حتفب ةيبطاشلا قيرط نم (1 :مير» «صتيهك » أرق -7

 .|هليلقتب -2 « اههحتفب -1:نيهجوب ةبيطلا قيرط نمو

 ءادحاو ًاهجو ءاحلاو ءاطلا حتفب ةيبطاشلا قيرط نم (1 :هل) «هط »ط أرق -8

 .(هليلقتب -2 « مهحتفب -1 :نيهجوب اهأرق ةبيطلا قيرط نمو

 :ًالصو نيهجوب ةيبطاشلا قيرط نم [186:ةرقبلا] 4 ّناَعَد اَذِإ ِعاَدلأ »أرق - 9

 ةثالثب اهأرق ةبيطلا قيرط نمو «ءايلا تابثإب -2 .مدقملا وهو فذحلاب -1

 يف اهفذح -3 «نيتملكلا يف ءايلا تابثإ -2 «نيتملكلا يف ءايلا فذحب - 1:هجوأ

 .ىرخألا يف اهتابثإو امهادحإ

 هب أرقي الف هلصأ قيرطو هقيرط نع جورخ اذهو (ءايلاو ءاملا) يف ليلقتلا نولاقل نأ يبطاشلا ركذ (1)

 الوعم سيل زرحلا يف هليلقتو احتفاف ميرمب ايو اه مهنولاقل :ةيربلا فاحتإ بحاص راشأ كلذ ىلإ و ءهنم



 ةيبطاشلا قيرط نم [61 :صصقلا] «وُه َّمُث ١.1282 :ةرقبلا] 4(َوُه َّلِمُي طأرق - 1

 .اهناكسإ -2 «ءاهلا مض -1:نيهجوب أرقت ةبيطلا ينو ءًادحاو ًاهجو ءاحلا مضب

 :نيهجوب ةيبطاشلا قيرط نم (154:ءاسنلا) «أوُدْعَت » أرق -2

 ةثالثب اهأرق ةبيطلا قيرط نمو «نيعلا ةحتف سالتخاب -2 «نيعلا ناكسإب - 1

 .نيعلا حتفب -3 «نيعلا ةحتف سالتخاب -2 «نيعلا ناكسإب -1 :هجوأ

 (49:سي) 4َنوُمَصِخيي »و «(35:سنوي) 4«قىّدهُي»: يف ءاخلاو ءاح لا اهلثمو

 :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

 .مدقملا وه ريبكتلا مدعو« همدعو ريبكتلا هلف ريبكتلا تبثأ نم لكو

 نم ذخؤيام اذه ؛ةيبطاشلا قيرط نم ءاخلا ةحتف سالتخا هجو ىلع هل ةدايز ناهجولا ناذهو (1)

 ينادلا لاق ثيح ةيبطاشلا قيرط نم نولاقل ءاخلا ناكسإ هجو اوركذ نيررحملا ّنكلو ةيبطاشلا رهاظ

 ءايلا حتفب عاجش ةياور يف ورمع وبأو نولاقو ليعاسو يبيسملا ةياور يف عفان ًارقو) :هعماج يف



 نشنلا ةيطقيرط قم ةينارقلا ضافاوقلا نييك لسلام

 لاقف ديو هللا لوسر نع رخأت يحولا نأ ءاملعلا ضعب ركذ :ريبكتلا دورو ببس

 (ملف .ىحضلا ةروسب ليربج لزنف «هالقو هبر هعدو دق دلو دمحم نإ :نوكرشملا

 .ىلاعت هلل ًاركّش وي يبنلا رك ةروسلا ةءارق نم ليربج غرف
 .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 ليعامسا

 دنع رّبَك يل لاق ىحضلاو تغلب املف ريثك نب هللا دبع ىلع تأرق ينإف متخت ىتح
 نأ هريخأو كلذب هرمأف دهاجم ىلع أرق هنأب هربخأو متخت ىتح ةروس لك ةمتاخ

 لكنا ومزرالا هريع اول يوونا نعمك و لا نأ ويغاز كال 1241 املا

 .مكاحلا هاور (كلذب هرمأ

 ننس نم ةنس تكرت دقف ريبكتلا تكرت نإ):يعفاشلا مامإلا يل لاق :يزبلا لاق

 .(ُلَو لوسرلا
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 ل رركملا ماهفتسالا مكح

 هلبق نكاسلا ىلإ زمحلا ةكرح لقن باب
 230000 0 | | | | | | ]| ]|ز | ]| ]ز]|]ز]|] ]| ]ز]ز] نينكاسلا عامتجا مكح

 نارك نمل فررعتما
 4 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب
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 رشا ةيط:قيرط وم ةيئارقلا كح اداوقلا نيك لسلام

 71 ا ةدئاملا ةروس

 0 ماعنالا ةروس

 1000 ]1 لافنألا ةروس

 2:20 831 ةبوتلا ةروس

 و ماا ولالا ومما جامل نسا ساقطسسسا سنوي ةروس

 210 0 ا دوه ةروس

 هل يف اس ا سا سس سس جس سس قس بس فسوي ةروس

 كا

 211111111515151 51515151515 5151515151ذ1515151ذ151515ذ5ذ ميهاربإ ةروس



 نولاق ةياور
1537 

123 

126 

129 



 رشا ةيط:قيرط وم ةيئارقلا كح اداوقلا نيك لسلام

 14 2 523707 01 000000 ا ا ةروس

 0 ص ةروس

 00 ااا ا ا ا ا رفاغ ةروس

 سا بتاع امو

 _011111ز1ز]ؤ]ز 00“ ىروشلا ةروس

 1 و را ا ا ل فرخزلا ةروس

 0 ا 1 ناخدلا ةروس

 00 ]  ] ] ] ] ] ]]1]1] ]151110 ةيثاحلا ةروس

 و4 ع ع ع ع ع فاقحألا ةروس

 110101010111 ز]ز]ز]زؤ ؤزؤ 0 دلع ل 5-0-0-0

 1 ل وا ابواب لولا متاجر سلا وا سالو راما جو ولا طم جملا تارجحلا ةروس

 00 أآ#3”أ3]#©#]#3]أ33]#|370)“ ا ازا 4ا9100 8_0 3 ةروبس



 د نولاق ةياور

 ةحفصلا عوضوملا

 161 ب م ا ا با واسم يونا نمحررلا ةروس

 00 ا ا ا ةعقاولا ةروس

 0 ا 2 2 7 0 0 00 د د د زذزة ء ديدحلا ةروس

 10 ةلداجملا ةروس

 00 ا ا ااا ا ا اا رشح ا ةروس

 00 ااا ةنحتمملا ةروس

 105 م ا يس ياو نسوا وجا جو جب لوم وا فصلا ةروس

 116:5 يفي ا ص م ةعمج ا ةروس

 166 نوقفانملا ةروس

 616 لا نباغتلا ةروس

 0 ا قالطلا ةروس

 10 ميرحتلا ةروس

 06 ل ل كلملا ةروس

 169 - ملقلا ةروس

 10 لج و ا ل ا ا ارا ةقاحلا ةروس

 0 #337#1“ 1#1ذ1زذ1ز1]1]#]#]#|]|] ]| ]|]|]|]|]|1|1ز|]|1|1|1|[1|10|1|1ز1]1ز]3ز]ز]1]1] 10000 جراعملا ةروس

 0 حون ةروس

 ك1 1 ] ]ؤ] نجلا ةروس

 1 ا و وخال نمزملا ةروس



 عوضوملا

 0000 رثدملا ةروس

 ..ببب-ةمايقلا ةروس

 2090000106 ناسنإلا ةروس

 0 تالاسرملا ةروس

 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 ةحفصلا

 00 ااا

 1131 زب“

 10 ا بد

 1 70 بناس ساس سلا مل

 00011111 ؤ]ؤ]زؤ] ]00000000000 ]1 ]| ]6

 000 زكزجز-ج--ذد

 6 وس وج اتتس ا اداس جراج ها سو رجالا

 176 اجلا ياا ب ولا ملا لالا رار ام اس اراحو طفأطل

1110111111[ [| [| | 1110111 

 1 بيوس وسما طم حس ب م

 0111خأ11#71#11117010717]أ1#]#1]1#]1#1#“117#] 10

100000000 

 130001 | زا 10

 12001111 ا

00 001012131 



 داش نولاق ةياور

 ةحفصلا عوضوملا

 1100009000000 ىحضلا ةروس

 رح و هوت اج ساجك مجسم حاج باو جو اج جس اج نم جب نس جملا تايداعلا ةروس

 00 ا راقلا ةروس



 نقلا يطب قيرط قم ةننا رقلا ةحاداوقلا نيت ةلسلدل

 155 لا طاع اماخلا طفت افعل ةبيطلاو ةيبطاشلا ىقيرط نيب نولاق ةياور يف تافالخلا


