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 الم لس 6 ةبعش ةياور

 ةمدقم

 .[1 :فهكلا]4 ” اجرعدل لكجتل و بككلا يع رع زنا عننا هكر ةنخلا»

 نيمسق قئالخلا مسق ءادلو الو ةبحاص ذختي مل يذلا دمصلا درفلا دحألا دحاولا

 وقم الو لأ جلب يذاع اا يدعو لحال يسرب ويرطلا نيرو انادقتيو ءاونملا

 م لو 0 ل ونقف و لا ف ل سوت

 .[17 :فهكلا] 4 )

 لب «نامزب هرصح الو ,ناكم ىلع هرصق الو «ناسنإل ملعلا عمجي مل يذلا هلل دمحلا

 .درطت عيباني هلعجو دالوألا ىلإ ءابآلا نع هلقنو «دالبلاو دابعلا يف -ىلاعت -هثب

 رويحة رجا ورم و سم انو يي اجلار هايض ول اصور

 «هناسلب ناءرقلا دس ردت نإ نه نادل قيس نتن لضنا لصو .روصحم دوهشم المو

 نيذلا هباحصأ ىلعو ؛هيضقتو هقح يفوتو ؛هيضرت ةيكاز ةالص «هنايبو هئادأل هراتخاو

 هاده يف عبتا نيذلا مهيعبات ىلعو ءاًضحم احرص انيلإ هوفزو ءاضغ اًبطر هيف نم هوقلت

 نأ انسفنأ ىلع اندهع دق يتلا تاياورلا ةلسلس عم هللا لضفب نحن اهف «دعبو

 .هناحبس هنم نوعلا نيبلاط هللا ىلع كلذب نيدمتعم ؛ئراقلا ىلإ ةلهس ةرسيم اهمدقن

 اَضيأ اهيف دمتعن ةبيطلا قيرط نم ةبعش ةياور عم نحنو تاوفحلاو تالزلا انبنجي نأو

 ضاَيفرع لجو زع هللا اندهاع [ى ينارقلا مسرلا ىلع ةءارس# 2 ا رع هللا اندهاع اى فآرقلا ا

 َنِالا اسلي هيام





 الم سل 2 ةبعش ةياور

 ةمح رئلا

 :ةءارقلا بحاص

 ةميذج ينب ىلوم مهالوم يدسألا ةلدهب نبا يفوكلا ريرضلا ,دوجنلا يبأ نب مصاع

 .ركب ابأ ىنكي رصن نب كلام نبا

 ذخأو ءيميمتلا يبرشي نب ةعافر ةثمر وبأو ركب ينب دفاو ناسح نب ثراحلا عمس

 .ينابيشلا ورمع يبأو يملسلا نمحرلا دبع يبأو شيبح نب رز نع اًضرع ةءارقلا

 ركب وبأو ديز نب دامحو نايلس نب صفحو بلغت نب نابأ هنع ةءارقلا ىور

 دمحأ نب ليلخلاو ءالعلا نب ورمع وبأ نآرقلا نم اًقورح هنع ىّوَرو .ةعامجو شايع نبا

 .تايزلا ةزمحو
 ْنَسحَأ ,ديوجتلاو ريرحتلاو ناقتإلاو ةحاصفلا نيب عمج «ةفوكلاب ءارقإلا خيش وهو

 ةالصلا مئاد اًريخ اًدباع ناكو .ةفوكلاب ءارقإلا ةسائر هيلإ تهتنا ءنآرقلاب اًنوص سانلا

 :اهيف عشا

 ةءارقلا يهف اهب َكّنأَرق ةَأ يتلا ةءارقلا نم ناك ام» :مصاع يل لاق صفح هيوار لاق

 ةءارقلا نم ناك امو بلاط يبأ نب يلع نع يملسلا نمحرلا دبع يبأ ىلع اهب تأرق يتلا

 نع شيبح نب رز ىلع اهضرعأ تنك يتلا ةءارقلا يهف شايع نب ركب ابأ اهتأرقأ يتلا
 .ةوعسم نبا

 ددري هعمسأ تلعجف ٌرِضْتحا دقو مصاع ىلع تلخد شايع نب ركب وبأ هيوار لاق

 مكحلاُهَل الأ حنه ومهلأ ىلإ وز هنو :بارحملا يف هنأك اهققحي ةيآلا هذه
 رق“ ساره نتاوق

 .[2 :ماعنألا] 4 (2) َنيبسنَحْل عرسا وهو

 .«ةئامو نيرشعو عست ليفو نيرشعو نا ليقو نيرشعو عبس ةنس تام



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 :يوارلا ملعلا مامإلا

 دسأ لهاكو مهل ىلوم ٍلهاكلا يدسألا يفوكلا طانحلا ملاس نب شايع نب ركب وبأ

 ليقو ةبؤر ليقو ةبعش ليقو ملاس ليقو هللا دبع ليقو دمحم همسا ليق «ةميزخ نبا

 .هتينك همسا نأ حيحصلاو «بيبح ليقو دامح ليقو فرطم ليقو شادخ ليقو ملسم

 ملعلا ريثك ةجح اّمامإ اديس ناكو ةيوبنلا ةرجحملا نم نيعستو سمح ةنس دلو

 .نيرقلا عطقنم ءلمعلاو

 .يرقنملا ملسأو بئاسلا نب ءاطع ىلعو .«تارم ثالث نآرقلا مصاع ىلع ضرع

 .ينريصلا دالخو يئاسكلا مهنم نورخآ فورحلا هنع ذخأو «ةعامج هنع ذخأو

 وهو «ةنسلا ةمئأ نم ناكو .تاونس عبسب هتوم لبق ءارقإلا عطق هنأ الإ اًرهد َرّمع

 الو ةالص ريثكب ركب وبأ مكلّضف ام» :قيدصلا ركب يبأ يف ةروهشملا ةملكلا بحاص

 .(هردص يف رقو ءيشب نكلو مايص

 .«ةنس نيسمخ شارف ركب يبأل شرفي مل» :نيعم نب ىيحيو يعخنلا هللا دبع وبأ لاق
 اي :لاق كمسا ام تبأ اي :تلق توملا يبأب لزن امل شايع نب ركب يبأ نب ميهاربإ لاق

 طق ةشحاف تأي مل هنأو نينس عبرأب نايفس نم ربكأ كابأ نإو مسا هل نكي مل كابأ نإ ينب

 .ةرم موي لك ةنس نيثالث ذنم نآرقلا متخي هنأو

 .ةرجهلا نم ةثامو نيعستو ثاللث ةنس يفوت



 كلا 3333 ةبعش ةياور

 :يوارلا قرط

 .هنعف هنع نودمح يبأو بيعش يقيرط نم مدآ نب ىبحي - 1

 ريبك مامإ - يخلصلا ايركز وبأ ديسأ نب دلاخ نب ناميلس نب مدآ نب ىيحي وه
 نع شايع نب ركب ابأ تلأس :لاقو اعامس شايع نب ركب يبأ نع ةءارقلا ىور -ظفاح
 ءاهب ينثدح ام ىلع اهتديقو افرح افرح هيلع اهتأرقو اهلك اهب ينثدحف فورحلا هذه
 .ملعأ هللاو ءاعاس تبثآ لقألاو ءاًضرع هيلع هتءارق ةعامج تبثأو

 دمحأو لبنح نب دمحم نب دمحأ مامإلا هنع ةءارقلا ىَّوَرو يئاسكلا نع اًضيأ ىّوَرو

 نودمح وبأو يعافرلا ماشه وبأو ينيفيررضلا بويأ نب بيعشو يعيكولا رمع نبا

 يلع نب نيسحلاو ينوكلا رمع نب دمحأو رازبلا ماشه نب فلخو ليعامسإ نب بيطلا

 حاجحلاو رذنملا نب دمحمو درج نب رارضو يذمرتلا مازح نب ىسومو ٍلجعلا دوسألا

 قاحسإو عفار نب دمحمو رمع نب هللادبعو ركاش نب دمحم نب هللادبعو ةزمح نبا

 يبرحلا رفعج نب دمحم هللادبع يبأ ىلع تأرق :يئاذشلا لاق «ديزي نب دمحمو ةيوهار نبا

 ًارقو ىيحي نع ةءارقلا ايورو نودمح يبأو فوع يأ ىلع أرقو رازبلا رفعج يبأ ىلع ًارقو

 لاق اذكه ينادلا ورمع وبأ ظفاحلا لاق كلذك - ركب يبأ نع ىيحي اهاورو هيلع اهب

 فورحلا هنع سانلا ىَوَر امنإو ًادرس نآرقلا ًادحأ ئرقُي ل ىيحي نأ حيحصلاو يبرحلا

 ىلع بيعش ةءارق تبثأ دقو ينادلا لاق اذك تلق - ركب يبأ نع ىيحي اهاور اذكو اعامس

 ىيحي امأو «ىيجحي ىلع نودمح يبأ ةءارق ءالعلا وبأ ظفاحلا تبثأو ريسفتلا يف ىبحي

 يبأ ةمجرت يف انمدق (ى فورحلا هيلع هأرق انإو نآرقلا ركب يبأ ىلع أرقي مل هنأ حيحصلاف

 يبأ ىلإ فلتخا :لوقي مدآ نب ىيحي تعمس ةيوهار نب قاحسإ قيرط يف انيور دقو ركب

 لبنح نب دمحأ مامإلا لئس - ملعأ هللاو هلك نآرقلا هيلع أرقف نينس ثالث شايع نب ركب

 سانلا ىورأ نم ناكو امهيلح القاع ناكو ءهنم ملعلل عمجأ الو ًادحأ تيأر ام :لاقف هنع

 يلع انثدح :مشاه يبأ نب رهاط وبأ لاقو - لوحأ ناكو - شايع نب ركب يبَأ نع



 : مي لل حم رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 ركب ابأ تلأس مدآ نب ىيحي انثدح لاق ماشه وبأ انثدح :اولاق هريغو يلجعلا دمحأ نبا

 اهلك اهب ينثدحف :لاق ةنس نيعبرأ ةساركلا هذه يف يتلا مصاع فورح نع شايع نبا

 مثاهب ينثدح ام ىنعم ىلع اهيناعم تبتكو اهتديقو اهقطنف اًفرح اًفرح يلع مهأر قو
 ثالث ةنس رخآلا عيبر يف فصنلا موي يفوت ءافرح افرح كتثدح |[ى مصاع اهينأرقأ

 طساو يف ةعيض لوأ :دسأ يضاقلا لاق .-طساو ىرق نم ةيرق -حلصلا مفب نيتئامو

 .دادغب ىلإ اهنم تدعص اذإ

 .هنعف هنع يطساولا ركب يبأ نع زازرلاو عيلخ نبا يقيرط نم يميلعلا -2

 ءنميلا وبأ ءيضاقلا «هيقفلاءرسفملا «خرؤملا «ةمالعلا «مامإلا وه:يميلعلا مامإلا

 .يسدقملا «نيدلا ريجم ءيرمعلا ءيميلعلا .فسوي نب نمحر لادبع نب دمحم نب نمحر لا دبع

 دمحم نب ميحرلا دبع نب دحاولا دبع «نيدلا يقت نب ىسيع نب فسوي نبا.. يلبنحلا

 خيشلا نب ضايفلا بأ نب ميهاربإ نب مالسلا دبع نيدلا يقت خيشلا نب ريجملا ديبع نبا
 ,"”فوُسرَأ لحاسب حلاملا رحبلا ئطاشب نوفدملا«يلع نسحلا يبأ.فراعلا ةودقلا ينابرلا

 .هحيرض رونو هحور هللا سدق «ةرهاظلا تاماركلاو «ةروهشملا بقانملا بحاص

 ليلجلا ديسلا نبا نمحرلا دبع نب بوقعي نب فسوي نب دمحم نب ليلع خيشلا نبا
 نينمؤملا ريمأ انديسو انالوم نبا هيض هللا دبع يباحصلا ماوقلا ماوصلا دباعلا دهازلا

 ."نيعمجأ لي هللا لوسر باحصأ رئاس نعو هذ «يشرقلا يودعلا باطخلا نب رمع

 ءمِيّلَع نب يلعب سانلا دنع روهشملا ؛"ليّلع نب يلع" ىلإ ةبسن "يميلعلا"و
 ." ماللاب - ليلع هنأ حيحصلاو

 ."هبسن هيلإ يهتني يذلا هذ باطخلا نب رمع انديس ىلإ ةبسن "ّيرَّمْعلا"و

 نيب ماشلا رحب لحاس ىلع ةنيدم :ءافو واولا نوكسو ةلمهملا نيسلا مضو نوكسلا مث حتفلاب :فوُسْرَأ (1)

 .نيطبارملا نم قلح اهب ناك ءافايو ةيراسيق
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 هذ باطخلا نب رمع انديسب لصتملا بسنلا اذه نأ «هدلاو ةمجرت يف يميلعلا ركذو

 ةمادق نبا ةاضقلا يضاق ىدل هب موكحمو .فسوي نب نيدلا سمش يضاقلا هدحجل تباث

 .نيعبسو ةئامعبس ةنس روهش يف «ةسورحملا ماشلا يف يلبنحلا

 :هدلوم

 .فيرشلا سدقلاب (ه860) ةئاناثو نيتس ةنس «ةدعقلا يذ رشع ثلاث دحألا ةليل يف دلو

 :هتالحرو ملعلا هبلط

 هيلع البقم ملعلا بلطي ذخأ دقف ءهرغص ذنم ةباجنلا لياخم يميلعلا ىلع تدب

 يف ةلحرلاو عالطالاو ةسرادملاو ليصحتلا نع لغاش هلغشي ملو ءتقولا كلذ ذنم

 .هتايح نم سفن رخآ ىلإ كلذ ىلع رمتساو «بلطلا

 :هخويش

 يف خويش ةدع ىلع - ملعلا بالطو ءاملعلا ةداع يه |ى - هللا همحر -يميلعلا هقفت

 نف يف ايس الو «نف نم رثكأ يف هرحبتو هغوبن رس وهو «ةفلتخم نكامأ يفو ىتش مولع
 نم اهريغو هقفلاو تاءارقلا يف ةلاعفلا هتكراشم هل لب ءريسفتلاو مجارتلاو خيراتلا

 هسفنب وه مهركذ | ملعلا مهيديأ ىلع ذخأ نيذلا هخويش نم ةلمج ضرعتسنو .مولعلا

 دمحم نيدلا سمش «ةاضقلا ىضاق ؛ثدحملا هيقفلا بيطخلا ةمالعلا هدلاو - 1

 .يميلعلا يرمعلا دمحم نب نمحر لادبع نبا
 «نيدلا رصان «ريمآلا نب دمحم يلاعملا وبأ «نيدلا لامك «ةمالعلا مالسإلا خيش -2

 .يعفاشلا يمدقملا فيرش يبأ نب يلع نب ركب يبأ نب دمحم

 «مالسإلا خيش «يرصملا يدعسلا ركب يبأ نب دمحم نب دمحم «ربحلا مامإلا خيشلا - 3

 .ةيرصملا رايدلا ىضاق

 .يعفاشلا يراقلا يزغلا دمحم نوعلا وبأ ,نيدلا سمش «مامإلا خيشلا -4



 : 3333 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 .يفنحلا يريدلا نيدلا دعس «مالسإلا خيش -5

 .يعفاشلا لصألا يبلح لا نمؤملادبع خيشلا نب رمع «نيدلا نيز خيشلا -6

 .يعفاشلا باهولادبع نب دمحم خيشلا -7

 ثالث ةنس يف هقفلا يف عنقملا باتك نم ةعطق هيلع تضرع دقو ":يميلعلا لاق

 ثالث ةنس ,ةجحلا يذ_رشع سداس ءاثالثلا موي ين يفوت ءينزاجأو ةئاناثو نيعبسو

 ."نوعاطلاب ةئانامثو نيعبسو
 :يعفاشلا يلمرلا نمحرلادبع نب دمحأ «طابسألا وبأ نيدلا باهش «ةمالعلا -8

 ريثكلا ملعلا بحاص «ريبكلا مامإلا اذهو " :هتمجرت يف -هللا همحر -يزغلا لوقي

 «ليثملا دنسلاو «ليلجلا ديسلا اذه ةيرذ نم وهو ال فيك «لئاضفلا يف ىلوطلا ديلا هل

 ندعم ءضوفرم ريغ تالاك دقعو «ناوألاو رهدلا هجو ةرغو «نامزلا دقع ةديرف

 ءاول زشانو ءعابطلا قرتست يتلا فراعملا يف عابلا ليوط «ناقيإلا داعمو «ناقتإلا

 ." لضافألا بكانم ىلع ءلئاضفلا

 ةاضق لثمأ - ينغلب ايف نآلا وهو :"ءوضلا يف لاق":يكملا يدجنلا ديمح نبا لاقو

 ."مظنو نسح طخ عم «خيراتلا ىلع لابقإلاو لضفلاب ةرهش هل «ةريسلا نسح «سدقلا

 :ةيملعلا هراثآو هفيناصت

 عفتنت «ةيرث ةبتكمو ءاًخض اًيملع اًجاتن ةمألل -هللا همحر -يميلعلا مامإلا فلخ دقل

 راثآ كش الب يهو .هعالطا عساوو .هملع ةعس ىلع لدي ام «ةقحالتملا لايجألا اهب

 .اهعلاط نم لكل عفنلا ةميظع ءردقلا ةليلج ةعفان

 هل فقأ مل باتكلا ىلإ يعوجربو .يواخسلا ظفاحلل "عساتلا نرقلا نايعأ يف عماللا ءوضلا" باتك هب دصقي (1)

 لاق دقو.هنع ارخأتم يواخسلا نوك عم الصأ يميلعلل اركذ ىتح وأ ةمجرت هيف دروي مل لب «مالكلا اذه ىلع

 .(خيراتلا ربع ميركلا نآرقلا ظافح مجعم) :باتك بحاص كلذ
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 :فيناصتلا هذه ءايسأ كاهو

 .«نآرقلا ريسفت يف نمحرلا حتف»- 1

 .«نمحرلا حتف رصتخم زيجولا » -2

 عقي «هباب يف ميظع ليلج باتك وهو ««ليلخلاو سدقلا خيراتب ليلجلا سنألا»-3

 لضفأ انيبن ىلعو هيلع - ليلخلا ةنيدمو سدقملا تيب خيراوت هيف لوانت «نيدلجم يف

 عئاقوو ثداوح نم امهيف ىرج امو «نايعأو راثآ نم امهيف اب -ميلستلا متأو ةالصلا

 .تايفولا خيرات نايبب حضاولا همازتلا عم «خيراتلا ىدم ىلع

 :هققحم هنع لاق

 عسوأ نوكي داكي مخضلا جهنملا اذهب باتكلا اذه نأ انيعدا اذإ نيغلابم انسلو "

 ةيخيراتلا رداصملا وأ ةصاخلا بتكلا نم ءاوس ةسدقملا ةنيدملا هذه خيرات يف بتك فلؤم

 نمو رايدلا كلت نم وه فلؤملا نأو ةصاخ نيتنيدملا نيتاه خيرات تلوانت يتلا ةماعلا

 ."اهرمو اهولح قوذتو اهميعنو اهسؤب ىناعو اهطاسوأ يف فقثت

 ."هدالب رثآم هب ايحأ هباب يف ميظع وهو" :ديمح نبا لاقو

 .«دمحأ مامإلا باحصأ مجارت يف دمحألا جهنملا» -4

 .««مالسإلا لود نايعأب مالعإلا -5

 .«دمحأ مامإلا باحصأ يف دضنملا ردلا» -6

 .«رفاسملاو ميقملا فارطإو رئازلا فاحتإ »-7

 «ربغ نم ءابنأ يف ربتعملا خيراتلا » -8

 .«يدروالل فاصنإلا رصتخم فاحتإلا» -9

 .ةمادق نبال ««عنقملا يف قلطملا فالخلا حيحصت 7-0

 ةنس ليقو .حصألا وهو , (ه9 28) ةرجح لا نم نيرشعو ةينامثو ةئاعست ةنس يفوت: هتافو

 .ةعساو ةمحر هللا همحر ف .ءاتفإلاو فيلأتلاو ملعلاب ةرخاز ةايح دعب فيرشلا سدقلاب (ه927)



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 ةياورلا لوصأ

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

 ىلع ةرئادلا لوصألاو «هطرش هيف ققحت ام لك يف يراجلا يلكلا مكحلا يأ .درطملا مكحلا

 ,بالقإلاو ؛ماغدإلاو ءراهظإلا يهو ًالصأ نوثالثو ةعبس تاءارقلا فالتخا
 ءليهستلاو .قيقحتلاو . عابشإلاو ءرصقلاو ءطسوتلاو «دملاو ؛ةلصلاو ؛ءافخإلاو

 ءليلقتلاو «ةلامإلاو ءحتفلاو .فيفختلاو ءلقنلاو ءطاقسإلاو .هيعونب لادبإلاو

 ءلاسرإلاو ,ميمتتلاو .ءافخإلاو ءسالتخالاو ؛ظيلغتلاو ,ميخفتلاو ,قيقرتلاو

 .مامشإلاو ,مورلاو .ناكسإلاو .عطقلاو ءتكسلاو .فقولاو «ليقثتلاو ءديدشتلاو

 ركذ ىلع رصتقأس ىلاعت هللا ةئيشمبو دئاوزلا تاءايو «ةفاضإلا تاءايو .فذحلاو

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

 يف اهتركذ تاملكلا ضعب ينو« راصتتخالل ًابلطو اهنم اهب ملعلا ىلع ًالاكتا اهيلع
 ةدئافلل ًامامتإ اعهضاوم يف كلذ ىلع تهّبنو ًاصفح اهيف ًاقفاوم شرفلا يفو لوصألا

 ,قفوملا هللاو



 الم لل... . . د _ _  _ _._ ب ةبعش ةياور

 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

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

 ؟ةبودنم وأ ةبجاو

 رمألا اولمحو «ةءارقلا ءادتبا دنع ةبودنم اهنأ ىلإ ءادألا لهأو «ءاميلعلا روهمج بهذف

 « © ميجكلا نطيّشلا نم هّللاب ذعتساف َناَءْرُقلا َتأَرَق اذِإَف ط :ىلاعت هلوق يف
 :(نآ نوكي ال ئراقلا اهكرت ول ثيحب بدنلا لع (08:لحلا)

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

 .(ثآ نوكي ئراقلا اهكرت ول مهبهذم ىلعو ءبوجولا
 :رشنلا ةبيط يف يرزجلا نبا لاق

 .(بجي) :مهضعب لاقو وت ٌبحتساو)

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

 نم هللاب ذوعأ ,ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ ءميجرلا ناطيشلا نم هللاب

 .هريسيت يف ينادلا ًاعيمج اهركذ «ناطيشلا

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



 : مي لل _ حم رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

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

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

 يف رارسإلاو ءعضاوم يف اهب رهجلا بحتسيف «ليصفنتلا ءارقلا عيمجل راتخملا نكلو
 .ىرخأ عضاوم

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

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

 .ًالثم ملعلا

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

 :اهب رارسإلا عضاوم
 .اًئس أرقي ئراقلا ناك اذإ -

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

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

 يف لاق يرزجلا نبا نأ عم ةءارقلاب ئدتبملا وه سيلو «ةعامج طسو أرقي ناك اذإ -

 .ىلوأ دحاو لك ةذاعتسا نأ رشنلا

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

 .نآرقلا نم تسيل ةذاعتسالا نأ

 .(98) ةيآلا (1)

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

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



 توب تبسبوعب»
 :ةدئاف

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

 .ةذاعتسالا ديعي الف ةءارقلا ةحلصمب

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

 .ىرخأ ةرم ةذاعتسالا فنأتسي هنإف «مالسلا
 ع

 :اههجوا

 :ءارقلا عيمجل هجوأ ةعبرأ ةلمسبلا عم ةذاعتسالا يف زوجي

 .امهيلع فقولا - 1

 .ةءارقلا لوأب ةلمسبلا لصوو ذوعتلا ىلع فقولا -2

 .اهيلع فقولاو ةلمسبلاب ةذاعتسالا لصو - 3

 .ةءارقلا لوأب اهلصو عم ةلمسبلاب ةذاعتسالا لصو -4

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

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

 نوكي نأ الإ ةءارقلاب هلصوو ذوعتلا ىلع فقولا زوجيف اهكرت ىلعو .اهكرتو ةلمسبلاب
 ريمض هيفام وأ « 4 َوُه اَّلِإ ةنلإ آل ُهّدلآظ: وحن ةلالج ةلالج مسا ةءارقلا لوأ يف

 ال لضوي الا قوألاف::4 ةغالا ةلخ ةئ ديكو ف : وحن لاحت هللا لغادوعي

 .ةعاشبلا نم كلذ يف
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 رصقلاو دملا

 .ةدايزلا :ةغل دملا

 نأ قود ينس ةوعخو هع نونا بذل ]يق ردع هيف ردك ترويصلا هلا: هوا ظمأ

000 
 :يه ةثالث دملا فورحو

 .ًاحوتفم الإ اهلبقام 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

 ةيلغ ةدايز رق نمادلا قوح منان :احكاظضاو

 :ناعون دملاو

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

 :عاونأ همكح يف نوقفتملا امأ -

 .«مزاللا دملاو  نوكسلل ضراعلا دملاو  يلصألا دملا»

 :يهو ًاضيأ عاونأ همكح يف نوفلتخملا امأو -

 .«نيللا دم  لدبلا دم  لصتملا دملا_ لصفتملا دملا»

 :لصفنملا دملا نع امأو

 .ةيلاتلا ةملكلا لوأ يف (زمهلا وهو)هببسو ةملك يف دملا فرح ناكام وهف

 .(تاكرح 5)طسوتلا قَيَوَف وأ (تاكرح 4)طسوتلاب هأرق
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 :لصتملا دملا نع امأو

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

 .(تاكرح 6)عابشإلا وأ (تاكرح 5)طسوتلا قيوف وأ (تاكرح 4)طسوتلاب هأرق

 نيعلا دم لوطو طسوتو رصقب [2:ىروشلا «قّسع» «[1 :ميرم] «صعيهكإ أرق -
 .كلذ يف ًاصفح ًاقفاوم

 ماغدإلا

 .اًددشم يناثلاك اًدحاو اًقرح نيفرحب ظفللا وه

 :ةرقبلا) :هنايب كيلإو اهنم فرصت امو 4 ُمُتَدَحَتآ »:يف ءاتلا يف لاذلا ةبعش مغدأ -
 44 :جحلا «,27 :فهكلا «32 «16 :دعرلا .92 :دوه 8 :لافنألا .8 1 :نارمع لآ «92 80 1

 .(35 :ةيثاحلا «5 :رفاغ «26 :رطاف «25 :توبكنعلا «29 :ءارعشلا «27 :ناقرفلا «110 :نونمؤملا 8

 :يف هنع فلخب ماغدإلاب "ًأرقو -

 .[176:فارعألا] 4َكلِلاَذ ْتمَهَلَي »:يف لاذلا يف ءاثلا - 1

 .[42:دوه] 4 انعم بكر أ 8:يف ةنغلا عم ميملا يف ءابلا -2

 «[2 1 :سي] (ناَءَرُقْلاَو © نسي » :يف ةنغلا عم واولا يف نونلا -3

 .[1 :ملقلا] 4(مَلَقْلآَو ت »و

 .امهيف ًاصفح ًاقفاوم صقانلا وأ ضحملا ماغدإلاب [2::تالسرلا (مخحقْلَتَك »أرقو -

 .عضاوم ةعبرألا هذه يف ًاصفح ةبعش قفاو (1)



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 ةلصلا

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

 .بئاغلا

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

 تناك نإو هذه لكف «ةبيغلا رئاض يقابو «اههيلع ءاهيلع» :يف ءاملا تجرخ ركذملا

 .ًاحالطصا ةيانك تاءاه ىمست ال اهنأ الإ ريمض تاءاه

 : لثم ءامسألاو .(75 :نارمع لآ) 4 دوي ١ :لثم لاعفألاب ةيانكلا ءاه لصتتو

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

 اى ةبسانملل رسكتف ءاي وأ ةرسك اهلبق عقو اذإ الإ «هل» :لثم مضلا اهيف لصألاو
 انارق 6“ رق د ام

 ط «(10 :حتفلا) 4 َهلآهيَلَع »:لثم امهيف نيهجولاب ئرُق دقو «لصألل ةاعارم اهمض زوجي
 .(63 :فهكلا) 4 لإ ينس

 :لاوحأ ةعبرأ اهل ةيانكلا ءاه :اهاوحأ

 .(185 :ةرقبلا) 4 ُناَءَرُقْلَ هيف كرا رك كان نيران 21

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

 .نانكاس عمتجي الئل ءارقلا عيمجل ةلصلا مدع نيتلاح ا نيتاه يف اهمكحو -

 .(3 :رصنلا) 4 اًباَّوَت َناَك هن ط :لثم نيكرحتم نيب عقت - 3

 ويسعل نسل انكار ءارفلا مم هنصلا ةلاط وذم ةاوبكدو

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

 قارا كل قو لدم ف ردت اهداعرو نكاتمايلف نركوما -4

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



 ت1 :١
 يف اهتلص كرتو ءاحلا ناكسإب ةبعش ىَوَر

 .[نيعضوم 75 :نارمع لآ] 4َكِيلإمدَؤُي ظ(1)

 .اةيلنو ارضه راك رت هلق اف رعاذ داق مز ىو قرعل نعدأ كلذو

 .[20 :ىوشلا] [نيعضوم 5 :ةارمغلا] 4 اهتم توت »00

 .[115 :ءاسنلا] 4 فلصت ملون » ©

 .فاقلا رسك عم [52 :رونلا] 4ِهّنقَتَي )4( ١

 .[69 :ناقرفلا] 4 اًناَسهَم هيف » :يف ءاملا رصقو

 ل حا ع نو د اح 1 8"ىَوَرو ةزمهةدايز اهرصقو ءاطلا مضب (36:ءارعشلا) .(111:فارعألا) 1 0و

 .(ناهجو) صفحك زم ريغب نوكسبو ءاهلبق ةنكاس

 ةلص نودب ءامللا مضبو عاملا ناكسإب (2:رمزلا) «مكل ا ظ2ىَوَرو 2

 .(ناهجو) صفحك

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

 .ًاضيأ ءالا رسكب (63 :فهكلا) 4 ْنطَبَسلآ هلا ُةينلَسنَأ آَمَو » يف اذكو ةلالجلا

 مضلا ضعب اهماشإو ةلقلقلا عم لادلا ناكسإب (2:فهكلا) 4ُهَنْدَل نمل ىَوَر -

 .ةيدم ءايب اهتلصو ءاهلا رسكو نونلا رسك عم (توص نود)

 . نيهجولاب ىيحي اهأرق (1)

 .صفح لثم ةلص نودب ءاهلا مضب يميلعلا ارقو نيهجولاب ىبحي أرق (2)



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 :ةبعش أرق

 .[49 :ءارعشلا «7 1 :هط 3 دل

 وع ىو

 .[81 :فارعألا] 4 نوتأتل مُكَنإ»

 .[13 مترو كت و

 44 :تلصف] 4 مج اء

0 500 

 .[14 :ملقلا] 4 لام اذ َناك نأ »

 ءاجحلا فورح نم فرح ةزمهحلا نودعي مهنأل ةيناثلا قيقحت عم ماهفتسالا ةزمه ةدايزب

 .رييغت ريغ نم امههنيب عمجلا زاجو فورح ا رئاس نم هريغك

 دعب ةزمهب (89:ءايبنألا « 7 2 :ميرم. 85 :ماعنألا , 38 ًاعم 37 :نارمع لآ) 4 اًيرَكَر -١8

 عضوملا يف ةبعش نأ الإ ءبارعإلا نم اهعقوم بسح اهكرحتو -لصتملا دملا ع فلألا
 .ةزمه لا حتفي نارمع لآ نم لوألا

 2231 267 :ةرقبلا] هنايب كيلإو تعقو ثيح اهيف ةزمه واولا لدبأ ا 2

 :ةيثاحلا «6 :نامقل «41 :ناقرفلا «36 :ءايبنألا «.106 .56 :فهكلا ,«58 «57 :ةدئاملا

 .لقثي نمم ةبعشو زاجحلا لهأ ةغل ليقثتلاو «ميمت ةغل فيفختلا ناتغل ةزمهلاو .[35 9

 .ةزمه واولا لدبأ [4 :صالخإلا] 4 اً 8-

 ميجلا دعب ةمومضم ةزمه داز [51 :بازحألا] 4 ىجّرُت » «[106 :ةبوتلا] 4 َنَوُجَرَم 8-

 .(هتيجرأ اًضيأ لاقي .هترخأ اذإ رمألا تأجرأ»:لاقي برعلا دنع ناتغل امهو امهيف
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 هدصرو و
 م رف ُ ول نمحرل ٍرط لادبإب اهأ رق[19:ناسنالاه33:ةعقاولاه 22: ةنحرلا«24:روطلاو3 3: رطافء2 3:عحلا] «اولَّول حد

 .اًواو ىلوألا ةزمهلا

 هلا ءاف لعج يأ اًواو ةزمه لا لادبإب اهأرق [8 :ةزمحلا «20 :دلبلا] 4 ةَدَصّوُم »-
 يا اواو اب اهارف 1 13

 .«اًداصيإ دصوي دصوأ» نم اًواو

 .هتددر اذإ هتدصاو بابلا تدصوأ :يئاسكلا لاق

 ةزمه ةدايزو ءارلاو ميلا حتفب "*مهأرق [4 :ميرحتلا :98 :97 :ةرقبلا] 4 َلِيِربجَو - ١

 .(ناهجو) مهيف اهفذحو ءايلا تابثإ عم اهدعب ةروسكم

 يف برعلا فلتخا يمجعأ مسا وهو «ليئاكيم» اهأرق [98 :ةرقبلا] 4 لئَكيِمَو »-

 يف لاق هنأ هيك يبنلا نع ّيِوُر ام ىلع ليئاكيم اهأرق ةبعشك زمه اب لاق نمو هتيمست
 .*(هراسي نع ليئاكيمو هنيمي نع ليربج» :روصلا بحاص

 :نارمع لآ143«2076«1:ةرقبلا]هعضاوم نايب كيلإو اهيف واولا فذح :# فوءَر 8-

 اهأرق [10 :رشحلا .9 :ديدحلا «20 :رونلا «47 «7 :لحنلا «128 «117 :ةبوتلا 0

 :رعاشلا لاق حدملا يف غلبأ اذهو (تفَعَر) نزو ىلع

 ميحرلا فؤرلا دلاولا لعفك اقح هيلع نيملسملل ىري

 ةبعش نع ىيجحي ءايلا فذحو «ةنكاس ءايو ةروسكم ةزمهو ءارلاو ميلا حتفب ةبعش نع يميلعلا مهأرق (1)

 .ةروسكم ةزمهو ءارلاو ميجلا حتف عم

 نم (478 /2) يلعيوبأو (291 /2) كردتسملا يف مكاحلاو (9 /3) هدنسم يف دمحأو (3999) دوادوبأ هجرخأ (1)

 يف ظفاحلا لاق «يفوعلا ةيطع هيف فيعض ثيدحلاو .ًاعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع ينوعلا ةيطع قيرط

 نأ ريغ ,يئاسنلاو ةعرز وبأو متاح وبأو دمحأ هفعضو ءًاسلدم ًايعيش ناكو ًاريثك ئطخي قودص :بيرقتلا

 نيلجر ةليللا تيأر» :ّهلَك يبنلا لاق (3236) مقرب هحيحص يف يراخبلا هجرخأ امل ةحيحص ليئاكيم ةملك

 .«ليئاكيم اذهو «ليربج انأو «رانلا نزاخ كلام رانلا دقوي يذلا الاقف ينايتأ



 : بي لل حم ل رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 مدق -2 ءاهحتفو ةزمهلا رخأو ءايلا مدق -1:نيهجوب '”اهأرق :4نسشيييِعَب 8-

 .ءايلا رخأو ةزمحلا

 ةلامإلاو حتفلا

 .فرحلاب همف ئراقلا حتف نع ةرابع وه :حتفلا

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

 لق نيغ نم ءانلا وسن ننال ريكا ديت ةحقفلا نورت رع رادع اال طنقاو

 .قالطإلا دنع ةدارملا ىهو ؛عاجضإلاب ًاضيأ ىمستو «طرفم عابشإ الو ءصلاخ
 هتيرعت عم (0) فرحلا تحت طسولا ةدودسم ءادوس ةطقن اهطبض حلطصم تلعجو
 .ةكرحلا نم

 :نارمع لآ «2606112681 :ةرقبلا] :يف كلذو حتفلاو ةلامإلاب 4 لَ ١ ©أرق -

 250 :رفاغ «5967 1:رمزلا .8 1:سي «3:ًأابس «38« 28:لحنلا «172:فارعألا «30:ماعنألا «125 6

 .[ 15:قاقشنالا «4:ةمايقلا «9 :كلملا «7:نباغتلا «14:ديدحلا .33:34:فاقحألا ,.80:فرخزلا

 يف ًالصوو ًافقو (ناهجو) امههحتفو ةزمهلاو ءارلا ”ةلامإب 4 اَءَرل أرقو -

 «11 :مجنلا «.10 :هط .,28 ,24 :فسوي 70 :دوه] يف كلذو ههماش امو كرحم لبق عقاولا

 ادن[ الرق ةلامإلا هلف [76 :ماعنألا] يف امأو.[8

 .[36 :ءايبنألا] « كادر ©

 اهريخأتب قرطلا ضعبو ًادحاو ًاهجو ءايلا ميدقتب ةبعش نع قرطلا ضعبو .نيهجولاب ىيحي اهأرق (1)

 . ادا انتو

 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (2)

 . ةزمه لاو ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (3)
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 .[31 :صصقلا «10 :لمنلا] 4 اهاءر

 .[13 :مجنلا 7 :قلعلا «23 :ريوكتلا 40 :لمنلا] 4 ةاَءَرط

 .[55 :تافاصلا 8 :رطاف] 4 هاَءَرَف»

 امأو لوصفملا نكاسلا لبق تعقو اذإ 4 اَءَر 9 يف ًالصو طقف ءارلا ”لامأ -

 228 ,22:ماعنألا]: يف كلذو (ناهجو) |مههحتفي وأ ةزمه لاو ءارلا ليمي هنإف اكو

 .[22:بازحألا « 53 :فهكلا «86« 85 :لحنلا

 .(ناهجو)ةلامإلاو حتفلاب [17 :لافنألا] 6 ئَمَرط أرق -

 .ءارلا قيقرت عم ًادحاو ًالوق ةلامإلاب [109 :ةبوتلا] راه أرق -

 .ًاذحاو الوق ةلامإلاب (11:سنوي) (مكْسَرْدَأ ار

 :تالسرملا «27:رثدملا«3:ةقاحلا]: يف كلو(ناهجو)حتفلاو”ةلامإلاب 4َكسَردَأ ه أرق -ِ

 .[5 :ةزمهلا «10 «3 :ةعراقلا «2 :ردقلا «12 :دلبلا«2:قراطلا«19«8 :نيففطملا «17«18:راطفنالا« 14

 .ميملا مض عم ةلامإ ريغ نم ءارلا حتفب 41 :دوه] ُاَهسرَجَمظ ىَوَرو -

 .(ناهجو) حتفلاو ”ةلامإلاب [19 :فسوي] (ْىَرَشْبَِيِ» أرق -

 نونلا حتفو «ةزمملا ةلامإو « ةزمهلاو نونلا “ةلامإب [83 :ءارسإلا] 4اَكَنَو » أرق -

 .(هجوأ 3)ةزمه لاو

 .روهمجلا لوق وهف هانركذامو يرزجلا نبال ةزمه لاو ءارلا يف مالك ةبعش نع قرطلا ضعب يفو (1)

 .نيهجولاب ىيحي اهأرق (2)

 .هفلخب ةبعش نع يميلعلا اهأرق (3)

 .ةثالثلا هجوألاب ىبحي اهأرقو ةزمهلاو نونلا ةلامإب يميلعلا اهأرق (4)



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 :[نيععرم د ءارسإلا] 4 معأ 2: لامأو ف

 ةلامإلاب فقولا ةلاح يف [36 :ةمايقلا] 4 ىّدّس ظو.[58 :هط] 4 ىوس » أرقو -

 .(ناهجو) حتفلاو

 .(ناهجو) حتفلاو ةلامإلاب [124:125 :هط1 4 ْنَمَعَأ ١ أرقو -

 .ًادحاو ًالوق ةلامإلاب [14 :نيففطملا] 4َناَره أرقو -

 .[1 ل قلاب جلا انور 1: وجاا ويقرأ 6 كا يوقرعازل نافع

 11ر1« سل ونوم لالا اع

 .[1 :ميرم] «صعيهكإ»نم (ءايلا)و (ءاحلا) لامأ -

 .[1 :هط] «هط#نم ءاهلاو ءاطلا لامأ -

 .[1:صصقلا ؛1:ءارعشلا]4مسط# نم ءاطلا لامأ -

 ا وعلا بخ

 .[1 :سي] «سي 8 نم ءايلا لامأ -
 «1:فرخزلا «1:ىروشلا «1:تلصف «1:رفاغ] 4 مح »© نم ءاحلا لامأ -

 .[ 1:فاقحألا «1:ةيثاجلا «1:ناخدلا
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 ادخل اكرت

 .ءافخإلا عم [2 21 :فهكلا] 4 امّيَق © ةباجوع»

 002 :سي] 4اَدنه اَنِدَف دَقَرّمل
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 .ءارلا يف نونلا ماغدإ عم7 :ةمايقلا] 4قاَر نمل

 .ءارلا يف ماللا ماغدإ عم 4 :نيفطلا] ناز لَبَو

 ةفاضإلا تاءاي

 مسالاو لعفلاب ةفاضإلا تاءاي لصتتو ملكتملا ىلع ةلادلا ةدئازلا ءايلا ىهو

 مسالا ع و (19 :لمنلا) 4 ننعِزَوأ 8 لثم لحملا ةبوصنم لعفلا عم نوكتف فرحلاو

 4« ةاحا نإ 1 له نخل ةبوصنم فرحلا عمو « «ىرْكْذ » لثم لحملا ةرورخ

 .(6 :نورفاكلا) 4نيِد لَو لثم ةرورجمو (15 :ماعنألا)

 4 نَرَطَف »» يف ًالثم لوقتف اهلحم ءاحلا وأ فاكلا لالحإ وه اهتحص ةمالعو

 .هرطفو كرطف (51 :دوه)

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

 .ءاي (566) هتلمحو رثكألا وهو اهناكسإ ىلع ءارقلا قفتا:لوألا مسقلا

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

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

 .ءاي (212)يف



 :ةيتآلا تاملكلا يف ءايلا ةبعش نكسأ -

 .[28 :حون .26 :جحلا 5 :ةرقبلا] 4 ىتيب »

 .[79 :ماعنألا ,20 :نارمع لآ] 4 ىهَجَو ©

 .[28 :ةدئامل] (َكَّيلائدَي»

 .[116 :ةدئامل] 4 َّىَتَأَو )

 .[42 :ًابسء 1806164« 145« 1276109 :ءارعشلا«5 29«1:دوه«72:سنوي] 5 الإ ىرَجأ)

 :ءارعشلا «24 :ءايبنألا ,75 «72 ,.67 :فهكلا .(نيعضوم)8 3:ةبوتلاء105 :فارعألا] ىعُم 0

 .[28 :كلملا 34 :صصقلا « 18 2

 .[69 :ص .22 :ميهاربإ] 4 ىل َناَكاَمَو ©

 68 :هط] 4 اسهيف ىَلَو »

 | 1 ىلو»

 .[6 :نورفاكلا] 4 نيد َىلَو

 :ةيتآلا تاملكلا يف ًالصو ءايلا ةبعش حتفو

 .[6 :فصلا] 4 َدفمَسا ىدَعَب طظو 4 :ةرقبلا] 4 َنيِمللظلا ىدهَع»

 انفو ةنكاس الصو ةحوتفم ِءاي تابثإب [68:فرخزلا] 4 ىداَبعلَي »9 ىَوَرو 5
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 دئاوزلا تاءاي

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

 :هجوأ ةعبرأ نم ةفاضإلا تاءاي نيبو

 َموَيِط لاعفألاو .4ِراَوَجْلأِل « 4عاّدلآ ١ ءامسألا يف نوكت دئاوزلا تاءاي نأ (1)

 لاعفألاو ءامسألا يف نوكت اهنإف ةناضألا اذا كذلعبب قورطا نازك الوهك

 .مدقت امك فورحلاو

 .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 تاءايلا نأ (4)

 .4 ٍداَنْمّلَأ ل «4عاّدلَأ ١ :ةيلصألا لاثمف

 .4ِرذُنَوِ» « (ِديِعَول :ةدئازلا لاثمو

 .ةدئاز الإ نوكت ال اممنإف ةفاضإلا تاءاي فالخب

 .[36 :لمنلا] 4 َنْسَتاَء آَّمَّف » :هلوق يف ًالصوو ًافقو ءايلا ةبعش فذح -

 :فالخلا هجوو ًاصفح ةبعش اهيف فلاخ يتلا تاملكلا ضعب

 .[21 :رونلا 142 :ماعنألا 8 «168:ةرقبلا] ةلقلقلا عم ءاطلا كما 4 كارطخ 2

 يو كل اة ماعلا عجل طار هجن واو اهني ةيديعلا تفك عنز موك كللكو

 2.154 .49 :نارمع لآ «.(نيعضوم)» 149 ةركلا] ةضايافللاو توج اند

 80 :68 :لحنلا 82 :رجحلا :.«نيعضوم) 87 :سنوي «74 :فارعألا «15 :ءاسنلا

 2149 :ءارعشلا ؛.(عضاوم ةرشع) 6 1:36 «29 ؛(نيعضوم) 27 :رونلا ««نيعضوم)

 «34 233 :فرخزلا «54 34 233 «13 :بازحألا «41 :توبكنعلا «52 :لمنلا



 : 333232222 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 ءاي اهدعبو ءابلا يف ةمضلا اولقثتسا مهنآل «ءابلا رسكب اهأرق .[1 :قالطلا «2 :رشحلا

 تامض ثالث ةلزنمب ريصتف ةنكاس واو اهدعب ناتمض ةملكلا يف عمتجيف ةمومضم

 كلذكو ءايلا نم رسكلا برقلو تامضلا لقثل ءابلا اورسكف «مالكلا لقثأ نم اذهو

 [67:رفاغ]4 اًمحوُيْس طاَضيأو «[48 :أبس«7 8:ةبوتلاء116«109:ةدئامل] 4 بوُيُعْل ا ط يف اًضيأ

 نأ كلذو ردصملاو مسالا نيب قرف هنأل ءءارلا مضب ةبعش اهأرق ؛ٍنَوُضِرَول -

 «ىضري ءىضر»ردصم ناوضرو ثيدحلا يف ءاج اك (ناوضر) ةنجلا نزاخ مسا

 يف الإ نآرقلا يف اهلك عضاوملا يف كلذو ردصملاو مسالا نيب قرفف «اًناوضرو اًضر
 22 :ةدئاملا .174 «16 2 «15 :نارمع لآ] يف كلذو (16 :ةدئاملا)نم يناثلا عضوملا

 .[8 :رشحلا ,.27 ,20 :ديدحلا ,29 :حتفلا ,.28 :لَي دمحم «109 472 21 :ةبوتلا

  (ىلوألا) 37 :نارمع لآ]يف كلذو فلألا دعب ةبوصنم ةزمه داز 4 اًنيرَكَر »-

 «(ةيناثلا»37:نارمع لآ] يف ةعوفرم ةزمه دازو ([89:ءايبنألا«2:ميرم«8 5: ماعنألا

 يفو نآرقلا يف ءاج اب هبشأ رصقلاو ءرصقلاو دملاب ناتغل (ءايركزو ايركزو) . 17 :ميرم

 .هرئاظن ةلزنمب ايركزو ؛دودمم ءيش اهيف سيل ىسيعو ىسومك ءايبنألا ءامسأ نم هريغ
 حتفلا «ناتغل رسكلاو حتفلاو ءاحلا حتفب اهأرق [97 :نارمع لآ] 4 تَنيَبلآ يح ط-

 .مسا رسكلاو ءردصم حتفلا نإ ليقو .دجن لهأ ةغل رسكلاو ءدسأ ينبو زاجحلا لهأل

 :اهانعم رسكلاب (ةنيبم) نأ ريسفتلا يف ءاج «[19 :ءاسنلا] هتف خخ سو 0

 زاهيرمأ مرا ىلا يلق ادركت ان ين حن نيمو از: سوقها

 لاقءمسالا وهو رسكلاب ةبعش اهأرق «[23 :ميرم] 4 0 ا

 ءيثلا وه يشلا :شفخألا لاق «(رتولاو رتّولاءرسجلاورسجلا):لثم ناتغل امه:ءارفلا

 .ريقحلا

 .اًصفح اهيف اًملاخم ةبعش اهأرق نآرقلا يف تدرو ةملك لك نايب كيلإو لوصألا تهتتا
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 ) نعافلا ووش (

 تمسح سو
 « ققبلا ظلوش »

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاو حتفلاب 'اهأرق

 ءاتلا ناكم ةبيغلا ءايب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 دازو ءارلاو ميجلا حتفب ©امهأرق

 تابثإ عم اهدعب ةروسكم ةزمه

 (ناهجو) امهيف اهفذحو ءايلا

 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (1)

 عم ةبعش نع ىيحي ءايلا فذحو «ةنكاس ءايو ةروسكم ةزمهو ءارلاو ميجلا حتفب ةبعش نع يميلعلا امهأرق (2)

 .ةروسكم ةزمهو ءارلاو ميحلا حتف



 : مب للحل تت رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 ءايو ةروسكم ةزمهم اهأرق
 ماللاو فلآلا نيب اهدعب

 ةلامإلاو حتفلاب "اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 واولا فذحب اهأرق

 ةلقلقلا عم ءاطلا ناكسإب اهأرق

 ءارلا عفرب اهأرق

 واولا حتفب اهأرق
 داصلا ديدشتو

 فاكلا حتفب اهأرق

 ميملا ديدشتو

 لصألا ىلع ءابلا رسكب امهأرق

 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (1)



 (ةرقبلا ةروس)نايب

 واولا فذحب اهأرق

 ةلقلقلا عم ءاطلا ناكسإب اهأرق

 ءاملاو ءاطلا ديدشتب اهأرق ص 0

 1 نرهطي
 اهحتفو

8 

 واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق اوه

 لادلا ناكسإب امهأرق 0
 2 (اًعم) ءهرَدَق

 (ريدقتلا) نم ةلقلقلا

 ىلع ءاتلا ٌمضب اهأرق

 ءادتبالا هجو

 اًدحاو اًهجو داصلاب اهأرق

 صفح يهجو دحأ اذهو

 ةلامإلاو حتفلاب ”اهأرق

 يازلا مضب اهأرق

 سالتخا لوألا ناهجو اهيف هل

 نيعلا ناكسإ يناثلاو « نيعلا ةرسك

 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (1)



 (اًعم) اًيركَر

 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 دازو ةحوتفم عطق ةزمه, اهأرق

 لاذلا رسكو ًافلأ اهدعب

 »1 ىاتيعلأ و «

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ردصملا ىلع ءارلا مضب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب امهأرق

 واولا فذحب اهأرق

 ءاتلا مضو نيعلا ناكسإب اهأرق

 فلألا دعب ةزمه ةدايزب امهأرق

 يف ةمومضمو ىلوألا يف ةبوصنم

 لصتملا دملا عم ةيناثلا

 دعب ةمومضم ةزمه ةدايزب اهأرق
 لصتملا دملا عم فلألا

 ءابلا رسكب اهأرق

 عام حس ك1 جم ا 3
 ارك ءايركر

 2 ه-

2 02 

 يركز 006
- 



 ىلوألا ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق (اعم)َكّيلا َةمْدؤُي

- 9 
 و س عر

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق تدع 4.

 ءايلا ناكم ءاتلاب امهأرق

 ءاحلا حتفب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب امهأرق

 ةلامإلاو حتفلاب ”اهأرق

 فاقلا تدب امهارق (اًعم)ٌخّرَف
 ةلموبع مااا ةاكسإب امها رق | ةامن نقاط

 ءابلا رسكب اهأرق

 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (1)
 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (2)



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءارلا مضب اهأرق

 فاقلا مضب اهأرق

 ءارلا مضب اهأرق

 ءاتلا ناكم ةبيغلا ءايب اهأرق

 ىلوأألا ءاتلا ناكم ةبيغلا ءايب اهأرق

 ا سس 21 /

 ») يل أ 001

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 ءايلا مضب اهأرق

 فلأو داصلا حتفب اهأرق

 ةيناثلا ءايلا ناكم اهدعب

 ءابلا رسكب اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 ءاحلاو ةزمهلا حتفب اهأرق

 داصلاو ةزمه لا حتفب اهأرق

 نين حت

 الو

 5 يوم

 يبت 2

 ناوضر

7 - 
 وو 2

 لل

 رهن مس
 مدا

5 
 لل وو 3

 رهنومتكي



 (ةانعلا روف نان

 سالتخا لوألا ناهجو اهيف هل

 « نيعلا ةرسك

 نيعلا ناكسإ يناثلاو

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 امهيف ءاملا نكسأ

 ءاخلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 عمو
 « كيال يرش »

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 ءارلا مضب اهأرق

 ىلوألا نونلا ناكسإب اهأرق

 ءارلا مض -1 :"نيهجوب اهأرق

 ءارلا رسك -2

 ماللا رجب اهأرق

 .فالخلاب بيعشو رسكلاب ىيحي نع نودمحوبأو ةبعش نع يميلعلا (1)



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 ىلوألا نونلا ناكسإب اهأرق

 لصفنملا دملا عم ءايلا ناكسإب اهأرق

 واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 رسكو ماللا دعب فلأ ةدايزب اهأرق

 ةلصلا عم ءاحلا ٌرسك هيلعو ءاتلا

 فاقلا فيفختب اهأرق

 ءاتلاو لصولا فلأ مضب اهأرق

 مض اهب أدب اذإو ءاحلا رسكو

 لصولا ةزمه

 رسكو اهحتفو واولا ديدشتب اهأرق

 نونلا حتفو ةنكاس ءاي اهدعبو ماللا

 (لوأ) عمج اهنأ ىلع فلألا فذحو

 نيغلا رسكب اهأرق

 لصفنملا دملا عم ءايلا ناكسإب اهأرق



 مح م . د دش ب ضر _ | ةبعش ةياور

 ١ لوجإلا كوش

 (ماعنألا ةروس)نايب
 ءارلا رسكو ءايلا حتفب اهأرق

 :نيهجوب "”اهاأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب -2 «ءاتلاب - 1

 ةيناثلا ءاتلا بصنب اهأرق

 ةريخألا نونلاو ءابلا عفرب امهأرق

 ةلامإلاو حتفلاب ”اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءاخلا رسكب اهأرق

 ةزمهلاو ءارلا ةلامإب اهأرق

 .ءاتلاب ىبحيو «ءايلاب ةبعش نع يميلعلا اهأرق (1)
 .هنع فلخب ىبيحي اهأرق (2)



 : بيب أ -1-1-1-1-1-1-_خح رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ماعنألا ةروس)نايب
 نيهجوبو ًالصو ءارلا ةلامإب ”اهأرق

 ءارلاو ةزمحلا ةلامإب -1:ًافقو

 |هحتف -2

 نيهجوبو ًالصو ءارلا ةلامإب ”اهأرق

 ءارلاو# دتوشا لامار اس افق

 |هحتف -2

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 دعب ةحوتفم ةزمه ةدايزب اهأرق

 لصتملا دملا عم فلألا

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 نونلا عفرب اهأرق

 ءايلا ناكسإب امهأرق

 اهحتف وأ ةزمه لا رسكب هنع فلخب ”اهأرق

 .ةزمه او ءارلا ةبعش نع ىيحي ًافقو لامأ (1)
 .ةزمه او ءارلا ةبعش نع ىيحي ًافقو لامأ (2)

 رسكلاب قرطلا ضعبو ًادحاو ًاهجو حتفلاب ةبعش نع قرطلا ضعبو «ةبعش نع نيهجولاب ىبحي اهأرق (3)
 :اديخأو اهجنو



 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 ءارلا رسكو ءاح لا مضب اهأرق

 رسكو ماللا دعب لأ ةدايزب اهأرق

 ةلصلا عم ءاحلا ٌرسك هيلعو ءاتلا

 ءارلا رسكب اهأرق

 داصلا دعب يفلأ ةدايزب اهأرق

 نيعلا فيفختو

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 نونلا دعب فلأ ةدايزب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةلقلقلا عم ءاطلا ناكسإب اهأرق

 لاذلا ديدي اهأرق



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 »1 فلا َذ 01

 (فارعألا ةروس)نايب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 نيشلا ديدشتو نيغلا حتفب اهأرق

 ءاخلا رسكب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ادحاو اهجو داضلاب اهأرق

 صفح يهجو دحأ اذهو

 ءابلا رسكب اهأرق

 ماهفتسا ةزمه ةدايزب اهأرق

 ًاقلطم ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءاملا نوكسب - 1 :نيهجوب "اهأرق

 . نيهجولاب ىيحي اهأرق (1)



 (فارعألا ةروس)نايب

 ماهفتسا ةزمه ةدايزب اهأرق

 فاقلا ديدشتو ماللا حتفب اهأرق

 نيتققحم نيتزمه اهأرق

 ماهفتسالا ىلع

 ءارلا مضب اهأرق

 ميملا رسكب اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 :نيهجوب 'اهأرق

 اهحتفو ةزمهلا رخأو ءايلا مدق - 1

 ءايلا رخأو ةزمه لا مدق -2

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 نيسلا فيفختو ميملا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاو حتفلاب ”اهأرق

 ًاهجو اهريخأتب قرطلا ضعبو ًادحاو ًاهجو ءايلا ميدقتب ةبعش نع قرطلا ضعبو «نيهجولاب ىبحي اهأرق (1)
 7 ًاذحاو

 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (2)



 : مي لل اح رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (فارعألا ةروس)نايب

 راهظإلا -1:نيهجوب '”اهأرق
 ماغدإلا ع

 ءارلا ناكسإو نيشلا رسكب اهأرق

 ةملكلا نّونو ةزمهلا فذحو

 »1 لانا وش اوس

 (لافنألا ةروس) نايب

 ةلامإلاب - 1:نيهجوب اهأرق
 حتفلاب -2

 لادلا بصنو نونلا نيونتب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ءاي اهدعب ةروسكم ءايب اهأرق

 راهظإلا ىلع ةحوتفم

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح ةبعش قفاو (1)



 (لافنألا ةروس) نايب

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ١ مو هو 1»

 (ةبوتلا ةروس)نايب

 ءارلا مضب اهأرق

 عمجلا ىلع ءارلا دعب فلأ ةدايزب اهأرق

 داضلا رسكو ءايلا حتفب اهأرق

 ءارلا مضب اهأرق

 نيغلا رسكب اهأرق

 لصفنملا دملا عم ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ماللا دعب ةحوتفم واو ةدايزب اهأرق

 عمجلا ىلع ءاتلا رسكو

 ميجلا دعب ةمومضم ةزمه ةدايزب اهأرق

 ءارلا مضب اهأرق

 ءارلا ناكسإب اهأرق



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ةبوتلا ةروس)نايب

 فلألا ةلامإب اهأرق

 ءاتلا مضب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 واولا فذحب امهأرق

 ع مى
 « نمو الموس رس 7(

 (سنوي ةروس) نايب

 ءارلا ةلامإب اهأرق

 لادلاديدتشت اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ءارلا ةلامإب اهأرق

 نيعلا مضب اهأرق

 ءايلا ناكسإب امهأرق

 ىوألا ءايلا رسكب اهأرق
 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق



 (سنوي ةروس) نايب

 لصفنملا دملا عم ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءاتلاب _آ :نيهجوب "”اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب -2

 ءابلا رسكب امهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ميجلا ديدشتو ةيناثلا نونلا حتفب اهأرق

 و عمو
 « موه الوش

 (دوه ةروس)نايب

 ءارلا ةلامإب اهأرق

 لاّذلا ديدشتب اهأرق

 ميملا فيفختو نيعلا حتفب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 .نيهجولاب ىيحي اهأرق (1)



 .نيهجولا يف ًاصفح ةبعش قفاو دقو (1)

 . ةزمهلاو ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (2)

 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (دوه ةروس)نايب

 نيونتلا فذحب اهأرق

 ءارلا حتفو ميملا مضب اهأرق

 ةلامإ الب

 ماغدإلاب -1:نيهجوب "اهأرق
 ةلقلقلا عم راهظإلاب -2

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ٌالصو لادلا نيونتب اهأرق

 ًافقو ًافلأ اهلادبإو

 ءارلا ةلامإب - 1:نيهجوب “اهأرق

 امهحتفب -2 ةزمه لاو

 ءابلا عفرب اهأرق

 ماللا دعب ةحوتفم واو ةدايزب اهأرق

 عبجا لع



 (دوه ةروس)نايب

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 نونلا دعب يفلأ ةدايزب اهأرق

 نيسلا حتفب اهأرق

 اهناكسإو نونلا فيفختب اهأرق
 ءافخإلا عم

 نونلا دعب يفلأ ةدايزب اهأرق

 ميجلا رسكو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق



 : 1111و كمل رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 مور ةسضرب

 يمول دوش »

 (فسوي ةروس)نايب

 ءارلا ةلامإب اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 حتفلاب - 1:نيهجوب "اهأرق
 ةلامإلاب -2

 ءارلا ةلامإب - 1:نيهجوب ©اهأرق

 امهحتفب - 2 ةزمه لاو

 ءارلا ةلامإب - 1:نيهجوب “اهأرق

 امهحتفب - 2 ةزمه لاو

 ةزمهلا ناكسإب اهأرق

 ناكم ءاتلابو فلألا فذحب اهأرق

 نول

 فلألا فذحو ءاحلا رسكب اهأرق

 ءافلا ناكسإو

 .هفلخب ةبعش نع يميلعلا اهأرق (1)

 . ةزمه لاو ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (2)

 . ةزمه او ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (3)



 (فسوي ةروس)نايب

 حتف عم نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 لصفنملا دملا

 » لسع و

 نايبلا

 ءارلا ةلامإب اهأرق

 ديدشتو نيغلا حتفب اهأرق
 نيشلا

 اعيمج رجلاب مهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 عمو
 « ْمَمِظاَبِإ وش »

 نايبلا

 ءارلا ةلامإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءارلا ةلامإب اهأرق

 ىلوألا نونلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 (ةكِئالملا) عفرو يازلا حتفو

 يازلا مضب اهأرق

 نيعلا رسكب اهأرق

 لادلا فيفختب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق



 ةبعش ةياور

 .هنع فلخب ىيحي امهأرق (1)

 »1 نعل 01

 (لحنلا ةروس) نايب

 واولا فذحب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 نأ مولعمو بصنلاب امهأرق
 نوكت (تا م َمم) بصن

 نيونتلا عم رسكلاب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةلامإلاو حتفلاب "امهأرق

 حتف عم نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 لصفنملا دملا

 واولا فذحب اهأرق

 نونلا حتفب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق



 (دفلا روش نبت مح

 ءارلا مضب اهأرق وش رعي

 رود يا

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق 1
7. 

 وو

7 

 3 و ءابلا رسكب امهأرق اتوُيِب -مكتويب
- 

 ًالصو ءارلا ةلامإب ”امهأرق

 ةلاجدسا انقر نيعوو' ١ يشل ا اءراذاو

 |اهحتف -2 ءارلاو ةزمهلا

 لاذلا ديدشتب اهأرق كور َذَت

 » ءادجالا ووش »

 (ءارسإلا ةروس) نايب

 اهدعب واولا فذحو ةزمحلا حتفب اهأرق

 نيونتلا فذحب اهأرق

 فاقلا مضب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 . ةزمه لاو ءارلا ةبعش نع ىبحي ًافقو لامأ (1)

 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 - و

 ْن وُدَحَحَت

 5 و و
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 ريش اعوذ

 ا
*#*» 

 ويك



 (ءارسإلا ةروس) نايب

 ميجلا ناكسإب اهأرق

 فلألا ةلامإب امهأرق

 ماللا ناكسإو ءاخلا حتفب اهأرق

 فلألا فذحو

 ةزمه لا ةلامإب - 1 :هجوأ ةثالثب ”اهأرق

 امههحتف -3 ةزمه لاو نونلا ةلامإ - 2

 .ةثالثلا هجوألاب ىيحي اهأرقو ةزمه لاو نونلا ةلامإب ىميلعلا اهأرق (1)



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 » نينيكلا روش »

 (فهكلا ةروس) نايب

 ءافخإلا عم تكس ريغب اهأرق

 ةلقلقلا عم لادلا ناكسإب اهأرق

 رسك عم توص نود نم اهمامشإو

 ءارلا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءارلا ةلامإب ”اهأرق

 ةلامإب -1 :ًافقو نيهجوبو

 |اهحتف -2 ءارلاو ةزمهلا

 واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 ةيناثلا ماللا حتفب اهأرق

 ءاملا رسكب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 فاكلا مضب اهأرق

 . ةزمه لاو ءارلا ةبعش نع ىبحي ًافقو لامأ (1)



 (فهكلا ةروس) نايب

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 :ناهجو هل

 لادلا ةمض سالتخا - 1

 عم ةلقلقلا عم لادلا ناكسإ -2

 قطنلا ريصيف نيتفشلاب ءايإلا

 مامشإلا نوكيف ٍةَّمَشُم ةنكاس لادب

 .ناكسإلل ًانراقم

 نونلا فيفخت عم نيهجولا الكو -3

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ًءايو ءاحلا دعب فلأ ةدايزب اهأرق

 ةزمه لا ناكم

 فاكلا مضب اهأرق

 نيونت ريغ نم ةمومضم ةزمهم أرق

 نيسلا مضب اهأرق

 نيسلا مضب اهأرق



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 : (فهكلا ةروس) نايب :

 نون رسكب -1:نيهجوب 'اهأرق
 اهدعب ةنكاس ةزمهو (امدر) نيونت

 (امدر) ىلع فقو نإف ًالصو

 ةزمهب ئدتبيف (ينوتثا)ب أدتباو
 ةزمهلا لادبإ عم ةروسكم لصو

 صفح لثم -2 َءاي ةنكاسلا

 لادلا نكسأو داصلا مضب اهأرق

 ةنكاس ةزمهب - 1:نيهجوب ©اهأرق

 ًالصو فلأ نود نم ماللا دعب

 ىلع فقو نإو ءصفحك -2

 ةزمهم أدب (ينوتاء)ب أدبو (لاق)

 ةنكاس ِءاي مث ةروسكم لصو

 ةزمهلا ناكم ْ

 واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 . نيهجولاب ةبعش نع ىيحي أرق (1)

 .يناثلا هجولاب مهضعبو لوألا هجولاب ةبعش نع قرطلا ضعبو نيهجولاب ةبعش نع ىيحي أرق (2)



 يمة ةياور
 0 عمو

 « ضيم اللوش »

 (ميرم ةروس) نايب

 رصق عم ءايلاو ءاهملا ةلامإب "اهأرق

 نيعلا دم لوطو طسوتو

 فلألا دعب ةحوتفم ةزمه ةدايزب اهأرق

 فلألا دعب ةمومضم ةزمه ةدايزب اهأرق

 نيعلا مضب اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 نونلا رسكب اهأرق
 ةيناثلا ءاتلا بصنو ميملا حتفب اهأرق

 ءاتلا حتفب - 1:نيهجوب ”اهأرق

 الكو «ءاتلا ناكم ةحوتفم ءايب -2

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح ةبعش قفاو (1)

 .نيهجولاب ةبعش نع ىيحي أرق (2)



 . ةزمه لاو ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (1)

 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ميرم ةروس) نايب

 ءاخلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 ميجلا مضب اهأرق

 نيعلا مضب اهأرق

 داصلا مضب اهأرق

 ميجلا مضب اهأرق

 ءاطلا فيفختو ءاتلا ناكم نونلاب اهأرق

 ءارلا قيقرت عم اهرسكو

 « انعم وش »

 (هط ةروس) نايب

 ءاملاو ءاطلا ةلامإب اهأرق

 ءارلا ةلامإب - 1 :نيهجوب 'اهأرق

 امهحتفب -2 ةزمهلاو

 ةفاضإلا ءاي ناكسإب اهأرق



 .يرزجلا نبال رشنلا لوصأ رظنا (1)

 (هط ةروس) نايب

 :ًافقو نيهجوب اهأرق

 اهحتفب -2 فلألا ةلامإب - 1

 ءاحلاو ءايلا حتفب اهأرق

 اهحتفو نونلا ديدشتب اهأرق

 فاقلا ديدشتو ماللا حتفب اهأرق

 ىلع نيتققحم نيتزمهم اهأرق

 ماهفتسالا

 ميملا رسكب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 :نيهجوب 'اهأرق

 حتفلاب -2 ةلامإلاب -1

 ءاتلا مضب اهأرق

 ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق



 . ةزمه او ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (1)

 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 » طيبا و «

 (ءايبنألا ةروس) نايب
 فلألا فذحو فاقلا مضب اهأرق

 ءارلا يف ماللا ماغدإ عم ماللا ناكسإو

 ءاحلا حتف عم نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءايلا ناكم اهدعب فلأو

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءاحلا حتف عم نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءايلا ناكم اهدعب فلأو

 ميملا مضب اهأرق

 ءارلا ةلامإب - 1:نيهجوب 'اهأرق

 يعمي د3 ماو

 واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 نيونت نودب اهأرق



 (ءايبنألا ةروس) نايب
 ءاتلا ناكم نونلاب اهأرق

 ةيناثلا نونلا فذحب اهأرق

 ميجلا ديدشتو

 دعب ةحوتفم ةزمه ةدايزب اهأرق

 لصتملا دملا عم فلألا

 ءارلا ناكسإو ءاحلا رسكب اهأرق

 فلألا فذحو

 ةدايزو ءاتلا حتفو فاكلا رسكب اهأرق

 دارفإلا ىلع اهدعب ِفلأ
 فلألا فذحو فاقلا مضب اهأرق

 ءارلا يف ماللا ماغدإ عم ماللا ناكسإو

 , دل وش و١

 (جحلا ةروس) نايب

 ىلوألا ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم اًواو

 ةنونم ةزمه ا مضب اهأرق

 ةريخألا ءايلا ناكسإب اهأرق



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس
 0101 222222222525252525252525252525252525252525555155ي2

 (جحلا ةروس) نايب

 ةيناثلا واولا حتفب اهأرق

 ةددشم ءافلا مضو

 ءاتلا رسكب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 واولا فذحب اهأرق

 » 5 لاوس ١

 (نونمؤملا ةروس)نايب

 ءاظلا ناكسإو نيعلا حتفب امهأرق

 فلألا فذحو

 نونلا حتفب اهأرق

 نيونتلا فذحب اهأرق

 يازلا رسكو ميملا حتفب اهأرق

 ىلوألا ميملا مضب اهأرق



 (نونمؤملا ةروس)نايب

 ميملا مضب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 » دولا لاوس ١

 (رونلا ةروس) نايب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 نيعلا حتفب اهأرق

 ءاتلا مضب اهأرق

 واولا فذحب اهأرق

 امهيف ءاطلا ناكسإب امهأرق
 ةلقاقلا عم

5 

 لاذلا ديدشتب اهأرق



 .نيهجولاب ةبعش نع ىيحي أرق (1)

 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (رونلا ةروس) نايب

 ءابلا رسكب اهأرق

 ميجلا مضب -1 :نيهجوب 'اهأرق

 ميحلا رسكب -2

 ءارلا حتفب اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 ةزمه اهدعب ةنكاس ةيدم ءايب اهأرق

 عم لصتملا دم ا عم ةنونم ةعوفرم

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق

 ءابلا حتفب اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 ءاملا ناكسإو فاقلا رسكب اهأرق

 ءاتلاو لصولا ةزمه مضب اهأرق
 ةزمهلا مض اهب أدتبا اذإو ماللا رسكو



 (رونلا ةروس) نايب

 ةلقلقلا عم ءابلا ناكسإب اهأرق

 لادلا فيفختو

 ةيناثلا ءاثلا حتفب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق

 ءابلا رسكب مهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق

 » نافل و١

 (ناقرفلا ةروس) نايب

 ماللا عفرب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا مغدإب اهأرق

 ًالصو لادلا نيونتب اهأرق

 واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 /ًالصو /اَدوُمَتَو

 /ًافقو /اًدوُمَتَو



 . نيهجولاب ىيحي اهأرق (1)

 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ناقرفلا ةروس) نايب
 لادلاو ءافلا عفرب امهأرق

 ةلصلا فذحب اهأرق

 فلألا فذحب اهأرق

 ماللا ناكسإو ءايلا حتفب اهأرق

 فاقلا فيفختو

 ) ارسل و

 (ءارعشلا ةروس) نايب

 ءاطلا ةلامإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق
 :نيهجوب "اهأرق

 الا ةوكس كا

 ةلص ريغ نم

 فاقلا ديدشتو ماللا حتفب اهأرق

 نيتققحم نيتزمبم اهأرق

 ماهفتسالا ىلع



 (ءارعشلا ةروس) نايب

 نيعلا رسكب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 نيعلا رسكب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 نيعلا رسكب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 لصفنملا دملا عم ءايلا ناكسإب اهأرق

 فاقلا مضب اهأرق



 . ةزمه او ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (1)

 . ةزمهلاو ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (2)

 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ءارعشلا ةروس) نايب

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 بصنو يازلا ديدشتب اهأرق

 ةريخألا نونلاو ءاحلا

 ) للرتكبلا ووش

 (لمنلا ةروس) نايب

 ءاطلا ةلامإب اهأرق

 ةلامإب - 1:نيهجوب 'اهأرق

 اهحتفب -2 ةزمهلاو ءارلا

 ءاتلا ناكم ءايلاب امهأرق

 ءايلا فذحب اهأرق

 افقوو ًالصو

 ةلامإب - 1:نيهجوب “اهأرق

 اهحتفب 2 ةزمهلاو ءارلا

 هد مءايق د وب هو

 نوتلعي-نوفخي

 هلم اد

 نِسَتاَءاَمَف

 و
 هاءر



 (لمنلا ةروس) نايب

 ءابلا رسكب اهأرق

 لادلا فيفختب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ءاتلا مضو ةزمهلا دمب اهأرق

 ءاتلاب -1 :نيهجوب ”اهأرق

 اقل ناك فايل ار

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 هي ب آ هةموو

 » ملا دوش رج

 (صصتقلا ةروس) نايب

 ءاطلا ةلامإب اهأرق

 ةلامإب - 1:نيهجوب “اهأرق

 اهحتفب 2 ةزمهلاو ءارلا

 ءارلا مضب اهأرق

 .ءايلاب ةبعش نع يميلعلا اهأرق (1)

 . ةزمهلاو ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (2)



 صفح

 .ءاتلاب ةبعش نع ىيحي أرق (1)

 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (صصقلا ةروس) نايب

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 نيسلا رسكو ءاخلا مضب اهأرق

 2 2-7 5 ع 1

 » ةتوكبجلا قلوس »

 (توبكتعلا ةروس) نايب

 ءايلاب - 1:نيهجوب "اهأرق
 ءايلا ناكم ءاتلاب -2

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 بالقإلا عم ءاتلا نيونتب اهأرق

 نونلا بصنو

 ىلع نيتققحم نيتزمهب اهأرق

 ماهفتسالا

 فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 ءافخإلا عم ميجلا

 /ًالصو / اًدوُمَتَو « ًالصو لادلا نيونتب اهأرق

 ديم. را م

 /افقو / اًدومَتَو



 (توبكنعلا ةروس) نايب

 ءابلا رسكب اهأرق

 ءايلا دعب فلألا فذحب اهأرق

 دارفإلا ىلع

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 » ضو 01

 نايبلا

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءايلا ناكسإب امهأرق

 ماللا حتفب اهأرق

 دعب نيفلألا فذحب اهأرق

 ليحوتلا لع اعلاو ةزمملا

 ةثالثلا يف داضلا مضب اهأرق

 صفح ىهجو دحأ اذهو



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 الا السلا
 « ناَمَعُمَل لوش »

 نايبلا

 لاذلا عفرب اهأرق

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 ءاتبو نيعلا ناكسإب اهأرق

 ءاحلا ناكم ةئردم ةيوضتم

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 يتلا
 ) ا اطموشو

 ةبعشو صفح نيب اهيف فالخ ال



 ةبعش ةياور

 نايبلا

 ًافقوو ًالصو فلألا تابثإب اهأرق

 ىلوألا ميملا حتفب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق

 ًالصو ءارلا ةلامإب ”اهأرق

 ريما اهلا ان انفو يتسوباو

 امههحتفب - 2 ءارلاو

 ءايلا حتفب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق

 ءايلا ناكم ةمومضم ةزمه اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق

 ًافقوو ًالصو فلألا تابثإب اهأرق

 ًافقوو ًالصو فلألا تابثإب اهأرق

 . ةزمه لاو ءارلا ةبعش نع ىبحي ًافقو لامأ (1)

 - نونمّؤملا اًءراّملَو

 اَءَر -اهر



 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (1)

 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 ا ]#آ و
 0 5 0 » بسس دوش

 (ًابس ةروس) نايب

 ةلامإلاو حتفلاب 'اهأرق

 ميملا رجب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 ءاحلا عفرب اهأرق

 ٍفلأ ةدايزو نيسلا حتفب اهأرق

 (عمجلا ىلع) فاكلا رسكو اهدعب

 ءايلا لدبأو نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 لصفتملا دملا عم ًافلأ ةريخألا

 ءارلا عفرب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب امهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 لصفنملا دملا عم

 مل هيل هل َِ

 3 وفب وه رسحيب



 (ًابس ةروس) نايب

 نيغلا رسكب اهأرق

 واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 ب ممو
 « لعق روش »

 نايبلا

 ءارلا ةلامإب -1 :نيهجوب ”"اهأرق

 |امههحتفب - 2 ةزمه لاو

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 اًواو ىلوألا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 نونلا دعب فلأ ةدايزب اهأرق

 (عمجلا ىلع)

 . ةزمه لاو ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (1)



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 د كو
 « نس اللوش »

 (سي ةروس) نايب

 :الصو نيهجوب "اهأرق

 ةنغلا عم واولا يف نونلا ماغدإب - 1

 ؛ماغدإ ريغ نم اهراهظإب -2

 نيهجولا اك يف ءايلا ةلامإ من

 عفرلاب اهأرق

 نيسلا مضب امهأرق

 ىلوألا يازلا فيفختب اهأرق

 نيعلا رسكب اهأرق

 ءاملا فذحب اهأرق

 ءايلا حتفب - 1:نيهجوب ”اهأرق

 يييكدو

 تكس نودب اهأرق

 .ماغدإلاو راهظإلا هجو يف ًاصفح ةبعش قفاو (1)

 .نيهجولاب ةبعش نع ىيجحي أرق (2)



 (سي ةروس) نايب

 نونلا دعب لأ ةدايزب اهأرق

 (عمجلا ىلع)

 ةلامإلاو حتفلاب '"اهأرق

 “داما دس كل
 » تناَفاََصلِ الوش

 ردصم اهنأ ىلع ءابلا حتفب اهأرق

 اهناكسإو نيسلا فيفختب اهأرق
 تفو ميملا ةيفخت و

 ميملا مضب اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 ءارلا ةلامإب - 1:نيهجوب “اهأرق

 اهحتفب -_2 ةزمهلاو

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (1)

 . ةزمه او ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (2)



 : 33323222 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 ةثالثلا تاملكلا عفرب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ١ لاو 1 4»

 نايبلا

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 نيسلا فيفختب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 زكا ووش »

 (رمزلا ةروس) نايب

 :نيهجوب 'اهأرق

 ءاملا مضب -2 ءامللا ناكسإب -1

 نونلا دعب يفلأ ةدايزب اهأرق

 (عمجلا ىلع)

 .صفح لثم ةلص نودب ءاحللا مضب يميلعلا أرقو نيهجولاب ىيحي أرق (1)

 ه0

 ر هللا

 5 ةرعش

 و

 ٌُبَرَومكُب 0



 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (1)

 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (2)

 (رمزلا ةروس) نايب

 ةلامإلاو حتفلاب 'اهأرق

 يازلا دعب يفلأ ةدايزب اهأرق

 (عمجلا ىلع)

 ةلامإلاو حتفلاب ”اهأرق

 « قلع وشو

 (رفاغ ةروس) نايب

 ءاحلا ةلامإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ءامللاو ءايلا حتفب امهأرق

 لادلا عفرو

 نيعلا عفرب اهأرق

 ءاخلا حتفو ءايلا مضب اهأرق



 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (1)

 .نيهجولاب ةبعش نع ىيجحي أرق (2)

 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (رفاغ ةروس) نايب

 ةزمه ىلإ عطقلا ةزمه لوَحتب اهأرق
 ءاخلا مضو ةمومضم لصو

 ةزمهلا مض أدتبا اذإو ًالصو

 ةلامإلاو حتفلاب '"اهأرق

 :نيهجوب "اهأرق
 ءاخلا حتفو ءايلا مضب - 1

 ءاخْلا مضو ءايلا حتفب -2

 نيشلا رسكب اهأرق

 وهج سإ م هميوب

 « كان وش »

 (تلصف ةروس) نايب

 ءاحلا ةلامإب اهأرق

 ءارلا ناكسإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمه لا قيقحتب اهأرق



 (تلصف ةروس) نايب

 دنع اهأرقو فلألا فذحب اهأرق

 ءاتلاب اهيلع فقولا

 :هجوأ ةثالثب ”اهأرق

 ةزمه لا ةلامإب - 1

 ةزمهلاو نونلا ةلامإب -2

 امههحتفب - 3

 » ءروشلا كروس اوس

 نايبلا

 ءاحلا ةلامإب اهأرق

 لوطو طسوتو رصقب "اهأرق
 نيعلا دم

 ءاتلا ناكم نونلاب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 .ةثالثلا هجوألاب ىيحي اهأرقو ةزمه لاو نونلا ةلامإب ىميلعلا اهأرق (1)

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح ةبعش اهيف قفاو (2)



 .نيهجولاب ةبعش نع ىبحي أرق (1)

 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 » هلق 0

 (فرخرزلا ةروس) نايب

 ءاحلا ةلامإب اهأرق

 يازلا مضب اهأرق

 نونلا ناكسإو ءايلا حتفب اهأرق

 ماللا نوكسو فاقلا مضب اهأرق

 (رمأآلا ىلع) فلألا فذحو

 ءابلا رسكب اهأرق

 ءابلا رسكب اهأرق

 نونلاب - 1:نيهجوب "اهأرق
 نونلا ناكم ءايلاب -2

 ةزمه لا دعب فلأ ةدايزب اهأرق

 ةدايزو نيسلا حتفب اهأرق

 اهدعب يفلأ



 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (1)

 (فرخزلا ةروس) نايب

 ءًالصو ٍةحوتفم ٍءاي تابثإب اهأرق
 ًافقو ةنكاسو

 ةريخألا ءاملا فذحب اهأرق

 ةلامإلاو حتفلاب '"اهأرق

 ١ ناجَجْؤلا لاو 1»

 نايبلا

 ءاحلا ةلامإ اهأرق

 نيعلا رسكب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 نيعلا رسكب اهأرق



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 عمو
 » الا اطموش »

 نايبلا

 ءاحلا ةلامإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 ةنونم ميملا رجب اهأرق

 ةزمه لا عفرب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 » الفحل 01

 (فاقحألا ةروس) نايب

 ءاحلا ةلامإب اهأرق

 ناكم ةمومضم ءايب اهأرق

 ةحوتفملا نونلا

 نونلا عفرب اهأرق



 .هنع فلخب ىيحي امهأرق (1)

 (فاقحألا ةروس) نايب

 ناكم ةمومضم ءايب اهأرق

 ةحوتفملا نونلا

 نيونتلا فذحب اهأرق

 ةلامإلاو حتفلاب "امهأرق

 2 » انهم بو نك لام

 نايبلا

 ٍفلأ ةدايزو فاقلا حتفب اهأرق

 ءاتلا حتفو اهدعب

 ةزمه ا حتفب اهأرق

 ءارلا مضب اهأرق

 ىلوألا نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 هةر اهم نونلا ناكم ءايلاب امهأرق

 اولبيو  ملعي



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس
  جحيييييييييييييييييييييججييييييحححُييييييي(يي(يي٠صصص سس لل جحا

 كب سا
 «» قبلا وش »

 نايبلا

 ةلالجلا مسا

 ءارلا مضب اهأرق

 ةبعشو صفح نيب اهيف فالخ ال
 »1 نق وش »

 نايبلا

 ميملا مضب اهأرق

 نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 » تاكل و «

 نايبلا

 نيعلا رسكب اهأرق

 ماللا مضب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق



 ةبعش ةياور

 . ةزمه لاو ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (1)

 . ةزمه او ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (2)

 . ةزمه لاو ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (3)

 ماما كتل
 » وفل ووش

 نايبلا

 لوألا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم اًواو

 اًدحاو اًهجو داصلاب اهأرق

 صفح يهجو دحأ وهو

 دس و
 » كما قوش

 نايبلا

 ةلامإب - 1:نيهجوب 'اهأرق

 اهحتفب ل ةزمهلاو ءارلا

 ةلامإب - 1:نيهجوب “اهأرق

 امههحتفب -2 ةزمهلاو ءارلا

 ةلامإب - 1:نيهجوب “اهأرق

 امههحتفب -2 ةزمهلاو ءارلا



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس
 ة949يبحيييييييييييييي سس يبس ىُْبسس يلب ب ببببٍسٍِإإ يي يي ب-إ إ إل-بإإإل-اح-ا-ا-اااااا حاده

 , نعل ب | او «

 9؟١5 د مو

 » را وش

 لوألا ةزمهح لا لادبإب اهأرق

 ةيدم اًواو

 نيشلا حتفب -1:نيهجوب 'اهأرق

 نيشلا رسكب -2

 « اًمنجقإولا و اللوش »

 (ةعقاولا ةروس) نايب

 لوألا ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم اًواو

 ءارلا ناكسإب اهأرق

 مهضعبو «ًادحاو ًاهجو رسكلاب قرطلا ضعبو ءًادحاو ًاهجو حتفلاب ةبعش نع قرطلا ضعب أرق (1)

 .نيهجولاب



 (ةعقاولا ةروس) نايب

 ميملا مضب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 نيتققحم نيتزمهم اهأرق

 ماهفتسالا ىلع

 ” ىلا ثمو
 » هبل موش

 نايبلا ندم

 ه-
 ا

 واولا فذحب اهأرق ٌفوءرل
 عر

 ةلامإلاو حتفلاب '"اهأرق لب
< 

 يازلا ديدشتب اهأرق لزَناَمَو

 ايفر د

 00 20000 قتلا

 ا املا سف ساو 2000
 -اقدصملاو

 ل

 ل
 ١ 0

7 3 

 ءارلا مضب اهأرق نوضرز

 ءارلا مضب اهأرق ناوضر
 رد

 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (1)



 : ب للعلا رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

«1 2 01 » 

53 . 5 3 
 وهو َ

< 

 أوشنآف اوزشنا ل
 اوزشنافاوزشنا

 أ اورشنأف ا اورشنآ

 محو هيو

 » لشكل دوش

 ءابلا رسكب اهأرق

 ءارلا مضب اهأرق

 واولا فذحب اهأرق

 ياس د لسا ١ كي
 ) همس نمل

 مهضعبو «ًادحاو ًاهجو رسكلاب قرطلا ضعبو «ًادحاو ًاهجو مضلاب ةبعش نع قرطلا ضعب امهأرق (1)

 .نيهجولاب



 السلس لل ةبعش ةياور

 ناسا كو
 ) نيل اللوشو

 نايبلا

 مي

 ءايلا حتفب اهأرق

 بصنو ميما نيونتب اهأرق

 فل
 » لل روش

 , (وففاَبملا وس

 نايبلا

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 « نيناجنلا ووش

 ةبعش نايبلا صفح ةيآلا مقر

 1 ةلامإلاو حتفلاب ”اهأرق 0: ٍي ' ا 7

 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (1)



 ريس درس نمالو سنع ك09ااةخخ+>©؟لر[©“ ا اتتتتتا ثنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 ' نقالدلتلا بوس

 نايبلا

 ءابلا رسكب اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 بصنو ؛ ٌعَِب١ نيونتب اهأرق
 مض هيلع بترتيو «هرمأ» ءار

 ةلصلا عم ريمضلا ءاه

 فاكلا مضب اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 ا ل رو 2/0
 اس هر م اةموش

 (ميرحتلا ةروس) نايب

 دازو ءارلاو ميجلا حتفب ”اهأرق

 تابثإ عم اهدعب ةروسكم ةزمه

 (نايجو) هندسه

 نونلا مضب اهأرق

 عم ةبعش نع ىيحي ءايلا فذحو «ةنكاس ءايو ةروسكم ةزمهو ءارلاو ميجلا حتفب ةبعش نع يميلعلا اهأرق (1)

 .ةروسكم ةزمهو ءارلاو ميحلا حتف



 (ميرحتلا ةروس) نايب

 ءاتلا حتفو فاكلا رسكب اهأرق

 دارفإلا ىلع اهدعب فلأ ةدايزو

 ١ كلبلا اوس »

 نايبلا

 ةلامإلاو حتفلاب '"اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 » ىلع 01

 نايبلا

 :ًالصو نيهجوب «تاهأرق

 ماغدإ ريغ نم اهراهظإب -2

 نيتققحم نيتزمبم اهأرق

 ماهفتسالا ىلع

 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (1)

 .ماغدإلاو راهظإلا هجو يف ًاصفح ةبعش قفاو (2)



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس
 091 99يبححيييييييييييييي سل بجم65697]؟7]7جىج  يببصِبِب,ىجىجآ إي - 2-0-0 حمه

 ءا كوع هميوب

 ) لقتل وش

 نايبلا

 ءارلا ةلامإب -1:نيهجوب 'اهأرق

 اهحتفب -2

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ذا همي

 » 5كم ووش

 نايبلا

 ةنونم ءاتلا مضب اهأرق

 لادلا دعب فلألا فذحب اهأرق

 دارفإلا ىلع

 داصلا ناكسإو نونلا حتفب اهأرق

 .نيهجولاب ىيحي اهأرق (1)



 اسست _ةيعش ةياور

 و. كيو
 « 99 دوش »

 نايبلا

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 08 همر
2 

 ص | كوش ١

 ١ لْيَتْمل او »



 .نيهجولاب ىيحي اهأرق (1)
 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (2)

 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 0177 دو

 » ركل طاوس »

 نايبلا

 ءارلا رسكب اهأرق

 ءارلا ةلامإب - 1:نيهجوب 'اهأرق

 اهحتفب -2

 لاذلا دعب يفلأ ةدايزب اهأرق

 لادلا حتفو اهدعب ةزمهلا فذحو

 يس | سا تك
 » يماَمقلا ةبوش »

 (ةمايقلا ةروس) نايب

 ةلامإلاو حتفلاب ”اهأرق

 نونلا مغدأو تكس نودب اهأرق

 ءارلا يف

 ةلامإلاب- 1:نييجوب ًافقو اهأرق

 فلاب -2



 (ةمايقلا ةروس) نايب

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 » لنسإلا 01

 نايبلا

 اًمقو فلألا تابثإب اهأرق

 (صفح ىهجو دحأ اذهو)

 ًالصو فلألا نيونتبو

 ًالصو فلألا نيونتب اهأرق

 اًققؤ ثفلآلا تائإبؤ

 ًالصو فلألا نيونتب اهأرق

 انفو: تفلألا تانثإنو

 ةيدم اًواو ىلوألا ةزمهلا لدبأ

 ةنونم ءارلا رسكب اهأرق



 نقلا ةيط قيوط نهشنا فلا كنز قل ويس ةليدانس 15

 يا ا 534

 » كحال روش

 نايبلا

 لاذلا مضب اهأرق

 ءارلا ةلامإب - 1 :نيهجوب '"اهأرق

 اهحتفب -2

 ماللا دعب ِفلأ ةدايزب اهأرق

 عمج ا ىلع

 نيعلا رسكب اهأرق

 .نيهجولاب ىيحي اهأرق (1)



0 103 
 ةبعش ةياور

 دلسسس 2م

 « ([نيسع الموس »

0 
 00 هميوب

 2 | ووش » 1 0

 نايبلا
6 

 :نيهجوب ”اهأرق

 نيعلا فيفختب - 1

 نيعلا ديدشتب -2

 ءارلا ةلامإب - 1:نيهجوب “اهأرق

 امهحتفب - 2 ةزمه لاو

 » نغطونإلا 01 «

 نايبلا : ةيآلا مقر

 ءارلا ةلامإب - 1 :نيهجوب ”امهأرق

 اهحتفب -2
18 7 

 .نيعلا ديدشتب ةبعش نع يميلعلا أرق (1)

 . ةزمهلاو ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (2)

 .نيهجولاب ىيحي امهأرق (3)



 .نيهجولاب ىيحي اهأرق (1)

 .نيهجولاب ىيحي اهأرق (2)
 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (3)

 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 « نيِفْفطللا روش »

 نايبلا

 ءارلا ةلامإب - 1 :نيهجوب 'اهأرق

 اهحتفب -2

 ماللا مغدأو تكس نودب اهأرق

 فلألا لامأو ءارلا يف

 ءارلا ةلامإب - 1 :نيهجوب ”اهأرق

 اهحتفب -2

 ءافلا دعب يفلأ ةدايزب اهأرق

 « القّيْسَنإلا وش »

 نايبلا

 ةلامإلاو حتفلاب ”اهأرق



 ةبعش ةياور

 « 5ونلا ةرؤش»

 صفحو ةبعش ني اهيف فالخ ال

 » قراعلا 01

 نايبلا

 ءارلا ةلامإب - 1 :نيهجوب 'اهأرق

 اهحتفب -2

 » لكلا كشر

 » اجل و «

 » حفلا و اطللوش »

 نيهجولاب ىيحي اهأرق (1)



 نقلا ةيط قرط نضشنا فلا كنز هرقل ويست ةليدادس 106
 11228989898939 يل

 دبا مو

 «»“» لالا كش »

 نايبلا

 ءارلا ةلامإب - 1 :نيهجوب 'اهأرق

 اهحتفب -2

 ةتكاس اواو ةزهملا لادنإب اهأرق

 ةيدم

 مدحت 1 >» يتلا كدا 5 نئكشلا د ناهللات

 صفحو ةبعش ة نيب مهيف فالخ _

 »» قلل روش

 نايبلا

 ءارلا ةلامإب - 1 :نيهجوب ”اهأرق

 امهحتفب -2 ةزمهلاو

 .نيهجولاب ىيحي اهأرق (1)
 . ةزمهلاو ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (2)
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 » فاول 0

 نايبلا

 ءارلا ةلامإب - 1 :نيهجوب 'اهأرق

 اهحتفب -2

 < تاانجلاو قللت و مجبل وش » « تان سلتا 5 ةنيتنلا و

 » (نكاكعلا كوش »

 نايبلا

 ءارلا ةلامإب - 1 :نيهجوب ”اهأرق

 اهحتفب -2

 »")») 0 هسا م س7 هنو

 لرَصعلا و 253 روش »»

 صفحو ةبعش نيب |مهيف فالخ ال

 .نيهجولاب ىيحي اهأرق (1)

 .نيهجولاب ىيحي اهأرق (2)



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس 108
 ب سس 222 ل _ رز 7ا7االتلللل

 « رةريهلا ووش »

 نايبلا

 ءارلا ةلامإب - 1 :نيهجوب 'اهأرق

 اهحتفب -2

 ةنكاس ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 .ء.رو
 م

 « زريوكلاو ةوجااللو نم 5 كايتتلا كش » 0

 صفحو ةبعش نيب مهيف فالخ ال

 « ةوومكلا ةيؤش »

 نايبلا

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 .نيهجولاب ىيحي اهأرق (1)



 ةبعش ةياور

 15 سيل د رصَيلا ديوس »

 مو
 « ضاخلا روش »

 نايبلا

 «»“» نساكلا و قلجلا روش »



 : رمل جصخت©نأا نكلا ةييط قرط نهةنارفلا كنز ءزقلا ويس ةليئاس الذل

 ةبيطلاو ةيبطاشلا ىقيرط نيب ةبعش ةياور يف تافالخلا

 ةيبطاشلا نيب تافالخلا عمجأ نأ تدجو ةفرعملل ًاليمكتو ةدئافلل ًامامتإ

 :كلذ نايب كيلإو «(ءايشألا زيمتت اهدضبو)|مهنيب

 «76 :نارمع لآ «8 161126260 :ةرقبلا] :يف كلذو حتفلاو ةلامإلاب 4 لب ظ© أرق -1

 «50:رفاغ «59671:رمزلا «.8 1:سي «3:ًأبس «28:38:لحنلا «172:فارعألا «30:ماعنألا 5

 .[ 15:قاقشنالا «4:ةمايقلا «9 :كلملا «7:نباغتلا «14 :ديدحلا «33634:فاقحألا ,.80:فرخزلا

 ةدايزو ءارلاو ميجلا حتفب ”مهأر ق [4 :ميرحتلا 98 297 :ةرقبلا] 4 ليرّيبجَو 2- ١

 .(ناهجو) مهيف اهفذحو ءايلا تابثإ عم اهدعب ةروسكم ةزمه

 : نيهجوب ةيبطاشلا يف أرقت [ 58 :ءاسنلا] 4 اّمِعِذ 8[ 271 :ةرقبلا] 4 امِعِنَف 8 - 3

 .ًاعم نيهجولاب -3 سالتخا -2 ناكسإ - 1:ب أرقت ةبيطلا يفو سالتخا وأ ناكسإ

 نزاخ مسا نأ كلذو ردصملاو مسالا نيب قرف هنأل ءارلا مضب اهأرق 4و ةّناوضرل -4

 قرفف «اًناوضرو ًاضر «ىضري «ءىضر»ردصم ناوضرو ثيدحلا يف ءاج امك (ناوضر) ةنجلا

 (16 :ةدئاملا)نم يناثلا عضوملا يف الإ نآرقلا يف اهلك عضاوملا يف كلذو ردصملاو مسالا نيب

 ©فاللخلا هيف هلف ةبيطلا يف امأو ءًادحاو ًاهجو ءارلا رسكب ةيبطاشلا يف أرقُي هنأ ثيح

 رسكلاو مضلا نيب فالخلا اهيف ةبعشلف ىرخألا عضاوملا امأو ءرسكلاو مضلا نيب

 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (1)

 ةبعش نع ىيجحي ءايلا فذحو «ةنكاس ءايو ةروسكم ةزمهو ءارلاو ميجلا حتفب ةبعش نع يميلعلا مهأرق (2)

 .ةروسكم ةزمهو ءارلاو ميجلا حتف عم

 .فالخلاب بيعشو رسكلاب ىيحي نع نودمحوبأو ةبعش نع يميلعلا (3)
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 «غ109 .72 «21 :ةبوتلا «2 :ةدكاملا «174 «16 2 «15 :نارمع لآ] يف كلذو نيقيرطلا نم

 .[8 :رشحلا «27 20 :ديدحلا «29 :حتفلا 8 :يِص دمحم

2 
 يفو ًادحاو ًاهجو ءاتلاب أرقت ةيبطاشلا يف اهنأ ثيح [ 23 :ماعنألا] 4 نكت مل ١2-5

 .ءايلابو ءاتلاب :"”نيهجوب أرقت ةبيطلا

 اهأرق ةبيطلا ينوءًادحاو ًاهجو ةزمه او ءارلا ةلامإب ةيبطاشلا يف « اءرإ أرقو - 6

 ههباش امو كرحم لبق عقاولا يف ًالصوو افقو (ناهجو)|مهحتفو ةزمحلاو ءارلا ”ةلامإب

 هيف هلف [76 :ماعنألا] يف امأو 671 :مجنلا «10 :هط «28 ,24 :فسوي ,70 :دوه] :يف كلذو

 .ًادحاو ًالوق ةلامإلا

 .[6 :ءايبنألا] « كاءرإ

 .[31 :صصقلا «10 :لمنلا] 4 اهاءر

 .[13 :مجنلا ,7 :قلعلا «23 :ريوكتلا 0 :لمنلا] « ةاءر»

 .[55 :تافاصلا 8 :رطاف] 4 ةاءرف»

 ةبيطلاو ةيبطاشلا يقيرط نم ًادحاو ًاهجو ءارلا ةلامإب اهؤرقي هنإف 4 اًءر طامأو -

 نم طقف ةزمه لاو ءارلا ليمي هنإف ًافقو امأو ءلوصفملا نكاسلا لبق تعقو اذإ ًالصو

 ةزمهلاو ءارلا ةلامإ -1:”ناهجو اهيف هلف ةبيطلا قيرط نم امأو «ةيبطاشلا قيرط

 .[22:بازحألا , 53 :فهكلا«8 6« 85:لحنلاء78ع 727:ماعنألا] :يف كلذو ءامهحتف - 2

 .ءاتلاب ىيحيو «ءايلاب ةبعش نع ىميلعلا اهأرق (1)

 . ةزمهلاو ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (2)

 .روهمجلا لوق وهف هانركذامو يرزجلا نبال ةزمه لاو ءارلا يف مالك ةبعش نع قرطلا ضعب يفو (3)



 نكلا ةيط قرط نيهشنا رفلا كنز ءازقلا ويم ةلئئاس قلع

 ءاهرسكو ةزمهلا حتفب :نيهجوب ةيبطاشلا يف أر قت 7[ 109:ماعنألا] 4 اّذِإ آَهّنَأ 7 - ١

 عم نيهكنولاربسو «رسكلاب -2 ,حتفلاب -1 :ةبيطلا يفو

 4 ُهّنلاَع طي[ 516 357:سوي] 4 َنَكْلاَ » طع[ 144. 143:ماعنألا] 4 ٍنْيَرَك َّدلآَء »9 -8

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

 انه نيسولاب وأ ليهستلاببوأ لاديإلاب : أرقت 5 ةبيطلا

 يع ةاننطا قارب كطانخلا قرط ونت يف شو اود مك ضكودو ةككأ وا رفوسكا

 ءاهلبق ةنكاس ةزمه ةدايز عم اهرصقو ءاحلا مضب :*نيهجوب أرقت ةبيطلا ينو ءادحاو

 .صفحك زم» ريغ نم نوكسبو

 ءايلا ميدقتب -1:نيهجوب أر قت ةيبطاشلا يف (165 :فارعألا) 4سيبيِعَب 8-0

 ب "ًارقتف ةبيطلا يفامأو «ءايلا ريخأتو ةزمهلا ميدقت -2 ءاهحتفو ةزمه ا ريخأتو

 افا نيهجولاب - 3«ءايلا ريخأتو ةزمهلا ميدقت- 2ءاهحتفو ةزمه لا ريخأتو ءايلا ميدقت-1

 2 - 5 3 د ا 05

 ادحاو اهجو لاذلا يف ءاثلا ماغدإب [176:فارعألا] 4كِلاذ ثهملَي طارق -1

 .راهظإلاب -2 ؛ماغدإلاب -1:*نيهجوب أرقت ةبيطلا يفو «ةيبطاشلا يف

 -رسكلاب قرطلا ضعبو ًادحاو ًاهجو حتفلاب ةبعش نع قرطلا ضعبو «ةبعش نع نيهجولاب ىيحي اهأرق (1)
 .ادحاو اهجو

 نيهجولاب ىبحي اهأرق (2)

 ًاهجو اهريخأتب قرطلا ضعبو ًادحاو ًاهجو ءايلا ميدقتب ةبعش نع قرطلا ضعبو «نيهجولاب ىيحي اهأرق (3)
 .ادحاو

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح ةبعش قفاو (4)
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 «ةيبطاشلا قيرط نم ًادحاو ًاهجو ةلامإلاب [17 :لافنألا] « يمر طارق -2

 .(ناهجو) ةبيطلا قيرط نم حتفلاو ةلامإلابو

 يقيرط نم كلذو ًادحاو ًالوق ةلامإلاب (11:سنوي) «مكسرّدأ طرق -3

 .طقف عضوملا اذه يف ناقيرطلا قفتا دقو «ةيبطلاو ةيبطاشلا

 ةنيبطلا ىيرط: ماما ونة يطاقلا قيرط نه ادحاو الورق ةلامألا يك كاتوذ أ ذأ قو

 «14 :تالسرملا«27:رثدملا ,3:ةقاحلا] :يف كلذو .(ناهجو) حتفلاو ةلامإلاب :"نيهجوب أرقتف

 .[5 :ةزمهلا «10 «3 :ةعراقلا «2 :ردقلا «12 :دلبلا «2 :قراطلا «19 «8 :نيففطملا «18 «17 :راطفنالا

 ءًادحاو ًاهجو ءاتلاب أرقت ةيبطاشلا يف اهنأ ثيح [78 :سنوي] 4 َنوُكَتَو » -4

 .ءايلابو ءاتلاب :*”نيهجوب أرقت ةبيطلا يفو

 يف دحاو ًاهجو ةنغلا عم ميملا يف ءابلا ماغدإب [42:دوه] 4 اَنَعَّم بُكٌرأ ط أرق -5 1

 .راهظإلاب -2 ماغدإلاب - 1:*نيهجوب أرقت ةبيطلا يفو «ةيبطاشلا

 مامشإلاب -2 مورلاب -1:نيهجوب ةيبطاشلا يف أرقت [11:فسوي] 4 اًنَمْأَت » -6

 .ًاعم نيهجولاب -3 ماشإلاب -2 مورلاب - 1:أرقت ةبيطلا يفو

 ةيبطلا يفو «ةيبطاشلا نم ًادحاو ًاهجو حتفلاب (19 :فسوي) (َرُشُبِلَيِؤ أرق -7

 .(ناهجو) حتفلاو ”ةلامإلاب :ًارقت

 .نيهجولاب ىيحي اهأرق (1)

 .ءاتلاب ىيحيو «ءايلاب ةبعش نع يميلعلا اهأرق (2)

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح ةبعش قفاو (3)

 .هفلخب ةبعش نع يميلعلا اهأرق (4)



 : 1777 072رطبصط بظللك نقلا ةبيط قيرط قه ةناوقلا نإ ءازقلا نيس ةلدماس 117
 ع

 قيرط نم ًادحاو ًاهجو ةزمهلا ةلامإب [51 :تلصف] «[183 :ءارسإلا] 4 اًكنَو 8 أرق -8

 نونلا ”ةلامإب - 1 :ناعضوملا أرقي ةبيطلا نمو .تلصف يف اهحتفبو ءارسإلا يف ةيبطاشلا

 .(هجوأ 3)ةزمهلاو نونلا حتفب -3 « ةزمه لا ةلامإب -2 «ةزمهلاو

 نم نونلا فيفختو مامشإلا عم لادلا نوكسب (26 :فهكلا) 4ْقُدَل طأرق -9

 سالتخالا -2 ؛مامهشإلا عم لادلا نوكس -1:نيهجوب أرقت ةبيطلا يفو «ةيبطاشلا قيرط

 .ةكرحلا ىثلث

 دنعو «ءلصو ةزميهب ةيبطاشلا يف (96. 95 :فهكلا) 4ىوُثاَء © امُدَرطأرق -0

 .لصو ةزمه -2 .عطق ةزمه -1:نيهجوب ”اهأرق ةبيطلا يفو . «ىنوُثيإ» ءدبلا

 «ةنكاس ةزمهب -2 «صفحك -1 :ةيبطاشلا يف (96 :فهكلا» 4َوُتاَء ٌلاَقط أرق -1

 .نيهجولاب وأ صفحك وأ ةنكاس ةزمهم ”أرقتف ةبيطلا يف امأو

 نيعلا دمب ةيبطاشلا يف (2 :ىروشلا) 4قَْسَْع 8و «(1 :ميرم) «ضقيهُك »أرق -2

 .«ءايلاو ءامملا ةلامإ عم) تاكرح 6 وأ 4 وأ 2 دمت ”ةبيطلا ينو تاكرح 6 وأ 4 امهيف

 قيرط نم فاقلا حتفو نيسلا ديدشت عم ءاتلاب (25:ميرم) 4(ظَقَسم »أرق -3

 حتفو نيسلا ديدشت عم ءاتلاب -1 :نيهجوب أرقت ةبيطلا يفو «ةيبطاشلا

 .ةثالثلا هجوألاب ىبحي اهأرقو ةزمهلاو نونلا ةلامإب يميلعلا اهأرق (1)

 . نيهجولاب ةبعش نع ىيحي أرق (2)
 .يناثلا هجولاب مهضعبو لوألا هجولاب ةبعش نع قرطلا ضعبو نيهجولاب ةبعش نع ىيحي أرق (3)
 .نيعلا دم ةيثالث يف اصفح ةبعش قفاو (4)

 .نيهجولاب ةبعش نع ىيحي أرق (5)
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 ةلامإلاب ةيبطاشلا قيرط نم (36:ةمايقلا) «ىّدَس و «(5 8 :هط) «ىّوس» أرق -4

 .ةلامإلاب -2 ,حتفلاب -1:نيهجوب ةبيطلا يفو ءًافقو

 :نيهجوب أرقت ةبيطلا يفو «حتفلاب ةيبطاشلا يف (1246125:هط) 4«نَمَعَأِط أرق -25

 ."حتفلاب -2ةلامإلاب -1

 :ناهجو ”ةبيطلا ينو «ميجلا مضب ةيبطاشلا يف (3 1:رونلا» 4َنهِبوُيِج أرق -6

 ءءاتلاب -1:ناهجو“ةبيطلا يفو«ءاتلاب ةيبطاشلا يف (88:لمنلا) 4َنوُلَعْفَت9ِ أرق -7

 بلاك

 )2 ءاتلاب -1 :ناهجو“ةبيطلا يفوءءاتلاب ةيبطاشلا يف (19:توبكنعلا) 4اوريؤ أرق 8

 غانا

 قيرط نم (1:ملقلا) 4ِملَقلاَو َن 8ث1:2(2:سب» «ِناَءَرَقلاَو © سي أرق -9 1 م1 َخ 2 5 ا ..

 ,ماغدإلاب -1 :نيهجوب ًرقت ةبيطلا يف امأو «ةنغلا عم واولا يف نونلا ماغدإب ةيبطاشلا

 .(نيقيرطلا الك نم سي يف ءايلا ةلامإ عم) .راهظإلاب -2

 .يرزجلا نبال (رشنلا) لوصأ رظنا (1)
 .نيهجولاب ةبعش نع ىبحي أرق (2)
 .ءايلاب ةبعش نع يميلعلا اهأرق (3)
 .ءاتلاب ةبعش نع ىيحب أرق (4)

 .ماغدإلاو راهظإلا هجو يف ًاصفح ةبعش قفاو (5)



 نقلا ةيط قرط نه ةنارفلا كنز رقلا ويست ةلدئاس 05

 قيرط نم أرقتو«ةيبطاشلا قيرط نم ءايلا حتفب (49:سي) 4َنوُمَصِخيِه أرق -0

 .اهرسكب -2 «ءايلا حتفب -1:نيهجوب "ةبيطلا

 قيرط نم صفحك ةلص نودب ءاهم لا مضب (2:رمزلا) 4 َّمكل ُهْضَرَي طأرق -1

 ءاملا مضب -2 «ءامحلا ناكسإب - 1:نيهجوب“اهأر قف ةبيطلا قيرط نم امأو «ةيبطاشلا

 يفو «ءاخلا حتفو ءايلا مضب ةيبطاشلا قيرط نم (60:رفاغ) 4َنولُخَدَّيَسل أرق -2

 .صفحك -2 ةيبطاشلاك -1:نيهجوب اهأرق ”ةبيطلا

2: 0. 

 "ةبيطلا قيرط نمو «نونلاب ةيبطاشلا قيرط نم (36:فرخزلا) «ُضَيَقْن أرق -3

 .ءايلاب -2 «نونلاب -1:نيهجوب اهأرق

 رت خا ويكون طع انسان وم هه يش كارا تاكدتتمل اما

 «نيشلا حتفب -2 «نيشلا رسكب -1 : اهأرق ”ةبيطلا قيرط نمو «نيشلا حتفب -2«نيشلا

 .نيهجولاب -3

 .نيهجولاب ةبعش نع ىيحي أرق (1)
 .صفح لثم ةلص نودب ءام لا مضب يميلعلا أرقو نيهجولاب ىيحي أرق (2)

 .نيهجولاب ةبعش نع ىيحي أرق (3)
 .نيهجولاب ةبعش نع ىيحي أرق (4)
 مهضعبو ءادحاو ًاهجو رسكلاب قرطلا ضعبو .ًادحاو ًاهجو حتفلاب ةبعش نع قرطلا ضعب أرق (5)

 .نيهجولاب
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 :ثييحوب ارهيف ةيظانكلا قيرط نم (1:ةثداجلا» كو ركذأَف اورشنأ» ارق 5 0 ع

 ؛نيشلا رسكب -1 : اهأرق ”ةبيطلا قيرط نمو «نيشلا مضب -2 «نيشلا رسكب - 1

 .نيهجولاب -3 .نيشلا مضب -2

 عم تكسلاب - 1:نيهجوب ةيبطاشلا يف (28:29:ةقاحلا) 4«َكَلَه © َةَيِلاَمِط أرق -6

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

 .ًاعم نيهجولاب -3 «ماغدإلاب -2

 ةبيطلا يفو .ضحملا ماغدإلاب ةيبطاشلا يف (20:تالسرملا) 4مكقْلْخَته أرق -7

 :*نيهجوب ةبيطلا يفو ءنيعلا فيفختب ةيبطاشلا يف (12:ريوكتلا) 4ٌتَرِعسإل ارق -8
 .اهديدشتب -2 «نيعلا فيفختي - 1

 :ريبكتلا باب

 .ةبيطلا قيرط نم مدقم ريبكتلا مدعو نيتروسلا نيب همدعو ريبكتلاب ةبعش أرق

 مهضعبو ءًادحاو ًاهجو رسكلاب قرطلا ضعبو ءًادحاو ًاهجو مضلاب ةبعش نع قرطلا ضعب امهأرق (1)

 .نيهجولاب
 .نيعلا ديدشتب ةبعش نع ىميلعلا أرق (2)



اخ
مد
ا 
قل
آر
 ن
لا
رك
مي
 7
0
0
 

قم
ئر
ا 
قل
آر
0 ن

 

و
ص
ا
ح
ب
 
لس
لس
 ة
يت
يس
 ر

ا
ل
ق
ر
ا
ء
ا
ت
 
لا
رق
نآ
هي
م 
ن
ط 
ر
ق
 
" 

لا
ُم
َج
زا
م 
 ن
3 

> 
نع
دي
ا 
بل
سا
 ط
ب
ن
ح 
ما
 د
ب
ن
م 
ح
م
د
 

5 

2
7
 

َ
 

صم
اب
 ح
ب
ن
إ 
رب
ها
مي
ب 
ن
م 
ح
م
د
 

76 

لا
هش
رت
عي
دي
لا
اب
طش
 
اه
مش
 ١
 
.
 ] 
يتو
 ب
س_
بد
. 

| 

نب
ع 
يل
دو 
 ن
لا
سد
قو
ين
 

اب
قل
ار
اء
 ت
لا
شع
 ر
لا
بك
ىر
 

و

ا

ل

ص

غ

ر

ى

 

اب
قل
ار
اء
 ت
لا
شع
ار
كل
رب
 ى
او
صل
رغ
 ى

و
ف
ض
ي
ل
ة
 
ا
ل
ش
ي
خ
 

, 
اب
عل
ار
اع
ا ت
تل
ئغ
» ر
شم
رخ
 ي
 ١
 

 و
تع
مر
يق
لا 
اق
يز
ةي
 2
 «
رم
ةّ
 

ع
ب
د
 

ا
ل
ح
م
ي
د
 

ب
ن
 

ع
ث
م
ا
ن
 

ا
ل
س
ي
د
 

ع
ن
ت
ر
 

ع
 

و

 

 تاءارقلاب

 ىرغصلارشعلا

 مركملاو

م
ن
 

 ةيريدم

ب فاقوالا
ا
ل
ا
س
ك
ن
د
ر
ي
ة
 

 هتادوهجمل

ف
ى
 

 عورشم

 فلالا

ح
ا
ف
ظ
 

7
 

 صح

م

 

ا
 

1
 

8
 

1

 

ب
ي
 

-
_
-
_
 

أ
ت
 

)
م
 

 عباتلا

 ةيعمجل

 نيوارهزلا

5
-
0
-
5
 

ح
ح
ة
 

|
 



 ةبعش ةياور

 5000000008 ةلصلا

 0وسسسوسسس اون سساساسج بواصدمس 5 لب ينزل

 ا ا م ةلامإلاو حتفلا

 0 00011111 د ةيةي0ي0ااا ةفاضإلا تاءاي

 29 ا ضيعت نعش اهف فلاش نقلا تارلكلا فعن



 : :7-----580تتفي نقلا ةيط قيرط نشا فلا كن زقلا ويست ةلكاس 1

 44 ةمسسسوجسس وتتسم اسسجسسوج همس جسور هاكلا وغلا ةروس

 - سس يا ساس سس اج رس ب وس مس يحلل تفشي ةووتب

 50و مخمل سسسا بسسس سسك جس قسما دعرلا ةروس

 5 4 11111 1 ]  ] ]  ] ز ]ز]ز]ز] ز] ز]ز]ز] ]0 111 ]1 1 11 1 1 1 ]1 ]1 1 111100000001000 ميهاربإ ةروس

 20000101111 1 ] ] ] ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]|]|ز]ز]ز]ز]ز]ز]|]|]ز]|]ز]ز]14151515151515151015151515151515]1]1]10]1]1]1]1]1]1]1 5 5 50 75 7 2 زآ رجح لا ةروس

 5 رسإلا ةروس



 ةبعش ةياور
121 

 ةحفصلا

1 6:97 

 0/0 مس وسم جسم هسا نق

0 

10[ 1#[ [1010101017[1371#1 

 0 ا ا

1 

110101010100769 

 7 ا ل ل ا

 80 وا

 0 م وسم سس

 9 0 را يم سا ايلا سن فا اوال بوش م

 3*2 ا ز ز ز “ب7



 : 2 نقلا ةيط قرط نمةنا رفلا تنزه زقلا ويست ةليبلن 6

 ةحفصلا عوضوملا

 ل 0000 0ٍ0ٍ2ٍ1ٍ0002020121210ٍ ىروشلا ةروس

 ااا 0 ]1 ]ز]ز]1]1]1]1]1ز]11]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1 فرخزلا ةروس

 2111111171 10000000000 ناخدلا ةروس

 8 9 هس ماس طلاق شا ا عضال دج قارا فش سم ف مسا ثا يبس م عتوا  طم جب كاع د اص طع ةحا حش ذل اح 2 0 ف ةروس

 21غ0537 008 حتفلا ةروس

 50000 00000000000 23بب- تارجحلا ةروس

 011999999939009 ا ق ةروس

 00 تايزاذلا ةوويس

 ا ا روطلا ةروس

 غ2“ مجنلا ةروس

 0 ]1ذ]1]ذز ]00 رمكلا ةرؤس

 912 ا اب خش نطل خش ساما قب تطول قطا قر توفل بنما هلا روض



 ةبعش ةياور
123 

 ااا 0 ]| 0

 وب يكس ج ا شما ماج مجم

 و نيدو هينجم يدك نصحت نوما

50 

 0 يي

 5 ا 0

 551 زد بزب نبزبزبزبتدبتبت0تبتزتزتزةءة

 9 7 م

 00 سال سس لا

“0 10010000 

910 
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 : :وب7ب7سسمططجبسس»707ف- نقلا هبط قير هانا رفلا فنإ ءازقلا ”نيسك ةل ناس 1

 ةحفصلا عوضوملا

 0000 1 ا ااا اا تالسرملا ةروس

 10 ل ل للا م ل انلإ ةزوش

 0001 ]141514545 تاعزانلا ةروس

 105 وو ممم مسموم راطلا ةروس

 100000 ]زم لعالا ةروس

 3*1 78 رجفلا ةروس

 00ذذذذ1ذ1ذ1ذز زؤز]ز]ؤز 00000 ز ]ز 00“ ز زؤزؤ 39989 دلبلا ةروس

 ااا اا 0 ا نيميشلا ةروس

 00 1 ا ا ا ا ليللا ةروس

 000 ا ا ا ا ىحضلا ةروس



00 125 
 ةبعش ةياور

 10 وس سمسم ساس ب م سا ع جما تايداعلا ةروس

 1 ةعراقلا ةروس

 1 ا وانو سس وثاكتلا ةروس

 00 ا 0 ل نرصعلا ةروس

 0000 000 09 وكلا ةروس

 0100000000000 ا

 أ َ أ كح 6<" لا

 9-1100 دسملا ةروس

 11019 يو و ع ا ا وادخال ةووعب



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 ةحفصلا عوضوملا

 1210 0 ا 00 ا 9 قلفلا ةروس

 0 اااااا#1]#]71717100000000# ؟ضانلا ووش

 1 عل هع ةبيطلاو ةيبطاشلا يقيرط نيب ةبعش ةياور يف تافالخلا

 33-0000000 ضايف لامج خيشلا ةليضف تازاجإ


