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 ةيضرلا ةصالخلا

 ةينسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف

 غيشلا هلع .

 ضاَيفلي
 - و نع مد“ هس ا و جالا س6

 نيس اَسِلَوِهبملاول و هل هللارفغ









 باكل ةمدقم

 ةمدقم

 لصف يذلا هباتك انيلإ لزنأو «هننم انيدل ضافأو همعن انيلع غبسأ يذلا هلل دمحلا

 ريخو هتمأ سانلا ريخ لعجو هعرش مادخو هتلمح نم انلعجو هنقتأو همكحأف هتايآ

 هئايلوأ ملعو هئايفصأ ديسو هئايبنأ متاخ هللا دبع نب دمحم هنرق هب يذلا هنرق نورقلا

 نيلثتمملا راربألا هلآ ىلعو .هيلع همالسو هللا تاولص هنمز فرشو هرصع ناز يذلا

 نم مهنمو هرصنو هاوآ نم مهنم نيذلا ماركلا هباحصأ ىلعو هننس نيفتقملاو هرمأ

 نم نامزألا عيمج يف ناسحإب مهعبت نم لك ىلعو هنطوو هلامو هلهأ هلجأل رجه

 يف ظعاوملل ىغصأ نمت انلعجو ههَنَلَع هرب حالصلا يف قفاوو .هنكس هبر ةعاط ذختا

 نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا نم « هنزح ةرخآلا يف هنع بهذأو «هنذأ ايندلا

 :هنسحأ

 ؛قديجححتعت انتنأ

 ليصحت هركف هيف لمعأو هرطاخ هب قلعو هرمع فلكملا هيف ىنفأ ام ىلوأ نإف

 .ةيضرملا لامعألا يف املا عتساو ةيعرشلا ةعفانلا مولعلا

 قئالخلا زجعأو هلضفب هظفح هناحبس ىلوت يذلا ىلاعت هللا باتك ملع كلذ مهأو

 لطابلا نأ ربخأو هيلع لزنأ نم ةلاسر قيدصتل ًاناهرب كلذ لعجو هلثمب اوتأي نأ

 .هفلخ نم الو هيدي نيب نم ال هيتأي ال

 ناقتإ ًالوأ مهألا نكل ةريزغ اهنم ملع لك دئاوفو ةريثك هب ةقلعتملا مولعلا مث

 تبثو هتاءارق نم حص اهب ةطاحإلا دعب الإ كلذ لصحي الو هظفل ميوقتو هظفح

 .ىّورُي هجو يأ ىلعو أرقي ظفل يأب َملعيل هتاياور نم



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا قنا
 ,.ساا؛772702222222222227772سسسسل_ يطل سندنل هسه هسههللهلحلىحىلحهىلىهحىلىحىلىلىلىللدللسللل-للد2ذلد2تتلت[ل

 يف لزي مل هيلإ لزنأ يذلا لي هللا لوسر نع رتاوتلا لقن لوقنم هللا مالك نآرقلاو

 انإو ىصقتسيو هيناعمو هظافلأ يف ثحبيو ىصحي ال قلخ هلقني ليجو نيح لك

 .هببسب سانلا دنع رهتشاو هب هتيانع ترثك نم مهنم ملعلا لهأ دعي
 لوصأ مضي يذلا ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضرلا ةصالخلا باتك اذهف

 تنيب مث ةءارقلا لوصأ ًالوأ تنيب دقو ءرشنلا ةبيط قيرط نم ةرشعلا ءارقلا

 |مههنعوار لكل تدرفأ دقف مصاعو عفان ادع ام ادح ىلع ئراق لك لوصأ

 ًاعفان هلعجي نأ هناحبس هلأسأو تاوفهلاو تالزلا ينبنجي نأ هللا لأسأو ءاضاخأباب

 :ثماعلا ترق نيدلاو فلستلا

 2 اووءيووب سود هلا تدور دءوو

 نيالا سليما هَل هللارفع



 ةءارقلا لوصأ

 ةءارقلا لوصأ

 :ءارقلا حالطصا ينو «هريغ هيلع ىَنِبُي ام :ةغللا يف وهو ءلصأ عمج لوصآلا

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

 ,راهظإلا يهو ًالصأ نوثالثو ةعبس تاءارقلا فالتخا ىلع ةرئادلا لوصألاو

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

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

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

 .فقولاو «ليقثتلاو ,ديدشتلاو ؛لاسرإلاو «ميمتتلاو «ءافخإلاو سالتخالاو

 تاءايو .فذحلاو «مامشإلاو ؛مورلاو ءناكسإلاو ءعطقلاو ءتكسلاو

 .دئاوزلا تاءايو «ةفاضإلا

 :كلذ نايب كيلإو

 نيفرحلاب قطنلا نع ةرابع :ًاحالطصاو «حاضيإلاو ةنابإلا :ةغل :راهظإلا -1

 .هتينب لامك ىلإ ًاصلختم هتفص اًقوم هتروص ىلع اههنم دحاو لك
 كرحتمف نكاسب ظفلتلا :ًاحالطصاو ءرتسلاو لاخدإلا :ةغل :ماغدإلا -2

 :نحلاو مغدُلاو رهظملا هيف لحخدي

 ًافرح فرحلا لعج ءليوحتلا :ةغل :بالقإلا -3

 .(ءابلا (هتاقالم دنع ايم نيونتلاوأ ةنكاسلا
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 نونلا لادبإ وهو) رخآ



 زنا نط عرف نب ةفارقا فاننا ويب لاف
 0 525252595959593974649959595لي999955855ل

 يأ) راع نكاس فرحب قطنلا :ًاحالطصاو ءرتسلاو متكلا :ةغل :ءافخإلا -4

 فرحلا يف ةنغلا ءاقب عم ماغدإلاو راهظإلا نيب ةلاح ىلع ديدشتلا نع (ٍلاخ

 .ةنكاسلا ميملا وأ نيونتلا وأ ةنكاسلا نونلا وهو لوألا

 نع ةدئازلا ريمضلا ءاهب قطنلا نع ةرابع :ًاحالطصاو «ةدايزلا :ةغل :ةلصلا - 5

 يظفل دم فرحب ةلوصوم بئاغلا ركذملا درفملا نع اهب ىنكملا «ةملكلا ةينب

 عمجلا ميمب وأ «ءايب اهرسك لصويو واوب اهمض لصويف اهتكرح بساني

 .كلذك

 دحاولا ىلع ةلادلابو «291 :دوه) 4 ُهّقْفَن » :لثم ةيلصألا ءاحملا 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 ظ:لثم لاعفألاب ةيانكلا ءاه لصتتو

 .(10 :حتفلا) 4ُهّيَلَع » :لثم فورح او.(13:قاقشنالا) 4 ِلَهَأ ١

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

 « هلآ ُهَيَلَع » :لثم امهيف نيهجولاب ئرق دقو لصألل ةاعارم اهمض زوجي امك
 .(63 :فهكلا) 4 هلا ُهيِنلَسْنَأ > «(10 :حتفلا)

 :لاوحأ ةعبرأ امل ةيانكلا ءاه :اهاوحأ

 .(185 :ةرقبلا) (ُناَءَرُشلآ هيف لأ ) :لثم نينكاس نيب عقت نأ -أ

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



 هد ةءارقلا لوصأ

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

 .(3 :رصنلا) 4 اناَّوَت َناَك هُهَّنِإ) :لثم نيكرحتم نيب عقت -ج
 .مهضعبل ىنْثَتسي ام الإ ءارقلا عيمجل ةلصلا ةلاحلا هذه يف اهمكحو -

 .هتكرح سنج نم فرحب ةلصلاب َيِوَمَف ٌيِفََح فرح ءاه لا نأ :ةلصلا هجوو

 .©2 :ةرقبلا) 4 دم هيف »:لثم كرحتم اهدعبو نكاس اهلبق نوكي نأ -د

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

 .تاملكلا هذه يف عابشإ ريغ نم ًاصلاخ ًارسك ةروسكم اهب قطنلا :ءاحلا رصقب دارملا

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

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

 .لصفنملا

 نما ف وردح نم قرعح توضلا ةلاطإ" :اضالطساو.ةدايزلا ةةقل ةذملا >6

 نيللاو دملا فورح ةدايز لوط :انه هب دارملاو ءطقف نيللا فورح نم وأ نيللاو

 .هنودب اهتاوذ موقتت ال يذلا يعيبطلا اهرادقم نع طقف نيللا وأ

 :يه ةثالث دملا فورحو

 .ًاحوتفم الإ اهلبق ام نوكي الو فلألا - 1

 .اهلبق ام مومضملا ةنكاسلا واولا -2

 .اهلبق ام ووسكملا ةنكاسلا ءايلا -3



 يفشل و قرط هزي يلا رقل فا ةارقلا يبق ةلاملاب
 ه41بيحححيبسِِيصسييسِِِِيسِيٍِسِِسيسيسيسسسسِسيييسسِِبِييييبإِييِي يي إي يي 7ختلمامه

 :امهو نانثا نيللا فورحو

 .امهلبق ام حوتفملا ناتنكاسلا ءايلاو واولا

 :ناعون دملاو

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

 :عاونأ همكح يف نوقفتملا امأ -

 .«مزاللا دملاو  نوكسلل ضراعلا دملاو  يلصألا دملا»

 :يهو ًاضيأ عاونأ همكح يف نوفلتخملا امأو -

 .«نيللا دم  لدبلا دم  لصتملا دملا_ لصفنملا دملا»

 (زمه لا وهو) هببسو ةملك يف دملا فرح ناك ام وهف: لصفنملا دملا نع امأ -

 .ةيلاتلا ةملكلا لوأ يف

 يف (زمهلا وهو) هببسو دملا فرح هيف عمتجا ام وهو :لصتملا دملا نع امأو -

 .ةدحاو ةملك

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

 نم (ال) يف فلألا دم وهو .نورداحلا ايس ال رصقلا هقيرط ناك نمل عابشإلا

 _- - ببسل هتنأ الإ هَلِإ آل ١ :4َوُه اّلِإ لإ آل > : هلأ اّلِإ هَل آل » :ىلاعت هلوق

 مامإلا هراتخا عونلا اذهو «لجو رع هّللا ميظعت ف ةغلابملا دصقب يونعم

 لآ



 ةءارقلا لوصأ

 .ءيش ميظعتلا دم نع ةيبطاشلاو ريسيتلا قيرط

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

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

 .انركذ اب ًاراعشإ هللا الإ هلإ الب توصلا

 حيحصلا بهذملا ناك اذهلو :(راكذألا باتك يف) هللا همحر يوونلا مامإلا لاقو
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 لاوقأو ءربدتلا نم هيف امل لَآ اَّلِإ َهَلِإ 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

 لتقيم ناك ةازوصت: نإ نوعجلاتقلا ع حم نكرتا اذكو

 لصح بوقعي هعم ريثك نبا ىوس ةنع كرت عم ميظعتلل ّدمالو

 « ةنّرْوَتلا )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



 ريفا وطير ط هزي يلا رقل فا ةارقلا ”ووبق ةلافلالب
 ه4 يحجييييغب(ٍبِسيِِيسِسٍِسِسِسِسيسيِسيسسجِيسيسِيييييييييييِبببِبِِييبإبيِيإإيإإ للام ه

 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 «يناولح لا قيرط نم نولاق“

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

 .رشاعلا فلخو بوقعيو رفعج وبأو ورمع وبأو ريثك نباو نولاقل وهو

 :نآرقلا يف ميظعتلا دم عضاوم نايب كيلإو -

 فارعألا «(106 «102)ماعنألا «(8 7)ءاسنلا «(ًاعم 18 «6 ,2)نارمع لآ :(255ع 163)ةرقبلا

 «14 «8)هط .(2)لحنلا .(30)دعرلا .(14)دوه .(90)سنوي «(129 .31)ةبوتلا «(158)

 «(3)رطاف :.(88 .«70)صصقلا «(26)لمنلا :«(116)نونمؤملا «.(87 2 5)ءايبنألا «(8

 2,2 2)رشحلا .(19) هلك دمحم «(8)ناخدلا «(65 «62 «3)رفاغ «(6)رمزلا .(35)تافاصلا

 .(9)لمزملا .(13)نباغتلا (3

 طقف خللا وأ زللاو للا فوج تنانثإ :احتالطضاو ىلا ةعل ةريفقلا >7

 .اهيلع ةدايز ريغ نم

 .رصقلاو دملا نيب ةلاح :طسوتلا -8

 مامتإ نع ةرابع :ًاحالطصاو .لاكلا دح غولبو ةيفوتلا :ةغل :عابشإلا -9

 هرادقمو «كلذ هل نمل نيللا وأ دملا فرح ةغيص فيعضت نم بولطملا مكحلا

 .تاكرح تس



 ةءارقلا لوصأ

 ةغلابملا هانعمو هنيقي تغلب اذإ ًاقيقحت ءيشلا تققح ردصم :ةغل :قيقحتلا -0

 نع ةرابع :ًاحالطصاو .هيلع لمتشملا هلصأو هتقيقح ىلع ءيشلاب نايتإلا يف

 وهو اهتافص يف ةلماك قلح لا ىصقأ وه يذلا اهجرخم نم ةجراخ ةزمهلاب قطنلا

 .ميمت ةماعو لذه ةغل

 ةزمه نيب ةزمه لاب قطنلا نع ةرابع :ًافرعو «رييغتلا قلطم :ةغل :ليهستلا -1

 سناجملا دملا فرح جرخمو ةققحملا جرخم نيب هجرخم فرح لعج يأ دم فرحو

 اهتكرحل سناجملا دملا فرح جرخمو ةققحملا ةزمهلا نيب ةحوتفملا لعجتف اهتكرحل

 ءايلاو ةزمحلا نيب ةروسكملا لعجتو .فلألاو ةققحملا ةزمهلا نيب ةحوتفملا لعجتف

 :ةيبلملا واولاو وسما ني هوه: مع رعقرجللا

 اذك تلدبأ لوقت رخآ ناكم ناكم ٍءيش لعج نع ةرابع وه :ةغل :لادبإلا -2

 ةماقإ نع ةرابع :ًاحالطصاو «هناكم يناثلا تلعجو لوألا تيحن اذإ اذكب

 .اهنم ًاضوع ةزمهلا ماقم ءايلاو واولاو فلألا

 ىدحإ مادعإ نع ةرابع :ًاحالطصاو «ةلازإلاو حرطلا :ةغل :طاقسإلا -3

 فذح :نيمسق ىلإ مسقنيو «ةروص اهل ىقبت ال ثيحب نيتقصالتملا نيتزمحلا
 الإ نوكيالو ابلاغ طاقسإلاب هنع ربعي يذلا وه مسقلا اذهو هتكرح عم زمحلا

 ةكرحتملا يف

 مدقتسملا فرحلا ليطعت نع ةرابع :ًاحالطصاو «ليوحتلا :ةغل :لقنلا -4

 .ةزمهلا لكشب هتيلحتو هلكش نم ةزمهلل



 يفشل ةوط قيرط هزي يلا رقل فا ةارقلا يبق ةلافلالب
 0في جي يحيي -بلتللااه

 سنج نم نكاسلا اذه كرحيف ءاهلبق نكاسلا ىلع ةزمه لا ةكرح ءاقلإ وه يأ

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

 .ليهستلا ىنعم نع ةرابع :ًاحالطصاو «ليقثتلا دض :فيفختلا -5

 لبقت ال ذإ فلألا يأ فرحلا ظفلب هاف ئراقلا حتف نع ةرابع :حتفلا -6

 .ةكرحلا

 بيرقت :ًاحالطصاو ؛هوحنو حمرلا تلمأ نم جيوعتلا :ةغل :ةلامإلا 7

 غلابم عابشإ الو صلاخ بلق ريغ نم «ءايلا نم فلألاو «ةرسكلا نم ةحتفلا

 .(ىربك ةلامإ ىمستو) هيف

 طسوتملا حتفلا نيب ةلاحب فلآلاب قطنلا نع ةرابع وه :ةغل :ليلقتلا -8

 ةلامإلا ظفلو حتفلا ظفل يأ نيظفللا نيبو «نيب نيب :هل لاقيو ةضحملا ةلامإلاو

 .فيطلتلاب ىمسيو

 لوحن نع ةرابع :ًاحالطصاو «ةفاحنلا ىنعمب ةقرلا نم :ةغل :قيقرتلا -9

 ءظيلغتلاو ميخفتلا دض وهف «مفلا هادص ألمي الف فرحلا مسج ىلع لخدي

 .(اهيعونب ةلامإلا ىلع قلطي دقو)

 ةرابع وه :ًاحالطصاو ءربكلاو ؛ةمظعلا يهو ةماخفلا نم :ةغل :ميخفتلا -0

 .هادصب مفلا ئلتميف فرح ا مسج ىلع لخدي نمس نع

 ءارلا يف ميخفتلا لامعتسا ىلع اوحلطصا دقو «ميخفتلل فدارم :ظيلغتلا -1

 .ماللا يف ظيلغتلاو



 ككلنلا 300
 نع ةرابع امه ليقو «نافدارتم امهنأ ليق :ءافخإلاو سالتخالا -23 -2

 يف ةلماك يهو تبهذ دق ةكرحلا نأ عماسلا مكحي ًاعارسإ ةكرحلاب عارسإلا

 .ةكرحلا يثلثب قطنلا نع ةرابع وه ليقو «نزولا

 عمج ا تايهيم تالص نع ةرابع :ًاحالطصاو «ليمكتلا :ةغل :ميمتلا -4

 .اهل ةصيصخ

 .ًافعضم فرح لاب قطنلا نع ةرابع :ًاحالطصاو ءفيعضتلا :ةغل :ديدشتلا -5

 ىلإ تالصلا در نع ةرابع :ًاحالطصاو .فيفختلا دض :ةغل :ليقثتلا -6

 .تاءاملا

 ةفاضإلا ءاي كيرحت نع ةرابع :ًاحالطصو «قالطإلا :ةغل :لاسرإلا 7

 .ةميدق ةرابع وهو فورعملا حتفلا يهو فلألا ةكرحب

 عطق وه :ًاحالطصاو ءامهكرت يأ لعفلاو لوقلا نع فكلا :ةغل :فقولا -8

 ةءارقلا فانئتسا ةينب ةداع هيف سفنتي ًانمز ةيعضولا ةملكلا رخآ ىلع توصلا

 .هعم سفنتلا نم دب الف هلبق اب وأ هيلع فوقوملا فرحلا لي اب امإ

 وه ًانمز نكاسلا ىلع توصلا عطق وه :زمهلا لع تكسلا -أ :تكسلا -9

 نفت بغا نم ةداع قولا نم: نود

 وه ًانمز ةملكلا رخآ توصلا عطق وه :زمهلا ريغ ىلع تكسلا -ب

 .سفنت ريغ نم ةداع فقولا نمز نود

 يذلاك اهريغ ىلإ اهنم لاقتنالاو ًاسأر ةءارقلا عطق نع ةرابع وه :عطقلا -0

 نذؤي امم كلذ وحنو عكري مث ةعكر يف وأ رشع وأ درو وأ بزح ىلع فقي



 ريفا و قيرط هرم يلا رق فكا ةارقلا يبق ةلافلالب
 ه041ابيٍِِْبي 00 ِجِِيٍِِِسِسِسيعِِِِِِسييجيسسسسِسِبيِإِي إي إي يبي ”7حللماه

 ىلع الإ نوكي ال نأ يغبنيو .ىرخأ ةلاح ىلإ اهنم لاقتنالاو ةءارقلا عاطقناب

 .عطاقم اهسفن يف يآلا سوؤر نأل ةيآ سأر

 .ًانمز توصلا عطق يف كرتشت اهلك ةقباسلا ةثالثلا عاونألاو -

 ثالثلا تاكرحلا نم فرحلا غيرفت نع ةرابع :ًاحالطصاو ةغل :ناكسإلا -1

 .رم امك فكلاو كرتلا ةغل هانعم فقولا نأل فقولا يف لصألا وهو

 توصلا كفاعضإ وه :ينادلا لاق :ًاحالطصاو «بلطلا :ةغل :مورلا -2

 .اهتوص مظعم فيعضتلا كلذب بهذي ىتح ةكرحلاب

 اه ًاريسي ًائيش هيلإ تلصو يأ بيطلا هتممشأ نم ذوخأم :ةغل :مامشإلا -3

 دنع امهتئيهك نيتفشلا مض نع ةرابع :ًاحالطصاو «ةحئارلا وهو هب قلعتي

 .فرحلا نيكست دعب ليبقتلا
 ةعبرأ يف نوكي انه وهو «ةلازإلا ىنعمب طاقسإلا نأ َمِلع دق :فذحلا -4

 ءءايلاو واولا يهو ريمضلا ءاه ةلص -2 ءرورجملاو عوفرملا نيونت - 1 :ءاببشأ

 .دئاوزلا تاءاي -4 ءكلذك يهو عمجلا ميم ةلص - 3

 هيلع تفقوو فوذحملا لبق يذلا فرحلا تنكس اهلك هذه تفذح اذإف

 .ناكسإلا ىلإ عجري هجولا اذهف نوكسلاب

 :نيعضوم يف نوكي انه وهو رخآ ناكم فرح لعج هنأ رم دق :لادبإلا -5

 فقولا يف ًافلأ هنيونت نم لديبيف 4ِاَمِيِحَت اًوُقَع9ِ :وحن :نونملا بوصنملا -أ

 4(اًعَقَسَتَل :٠ 4اتوُكَيِل) يف ًافلأ حتف دعب ةفيفخلا ديكوتلا نون لدبت كلذكو
 .4َكدََقَدُدْل اذ ظوحن (اذإ) نون كلذكو



 اتت همس
 .(ِةَظِعْوَمْلاَو » (ةتَلآ» «ةمحتلا»: :وحن:ءامسألاب ةلصتملا ثينأتلا ءات -ب

 اهنم لدبأو اهنيونت فذح ةنونم تناك نإو ءاهيلع فقولا يف ءاه ءاتلا نم لدبيف

 .رم | ًاضيأ نوكسلا ىلإ عجري اذهف ًءاه
 ملكتملا ىلع ةلادلا ةدئازلا ءايلا يهو :ًاحالطصا :ةفاضإلا تاءاي -6

 لحملا ةبوصنم لعفلا عم نوكتف فرحلاو مسالاو لعفلاب ةفاضإلا تاءاي لصتتو

 ««ىرُكِذ» لثم لحملا ةرورجم مسالا عمو (15:فاقحألا 9 :لمنلا»4 َيَعِرَوُأ »لثم

 «نيِد َّىلَو» لثم ةرورجمو (15 :ماعنألا) (ُفاَحَأ َيِإ) لثم لحملا ةبوصنم فرحلا عمو

 .(6 :نورفاكلا)

 :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) هتلمحو رثكألا وهو اهناكسإ ىلع ءارقلا قفتا :لوألا مسقلا

 .ءاي (9 8) يف نآرقلا يف تتأو اهحتف ىلع ءارقلا قفتا :يناثلا مسقلا

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

 .ءاي (212) يف ميركلا



 ريفتلا و قرط هزي يلا رقل فكا ةارقلا يبق ةلالالب
 كه41بيِيِبِ يب( سيب يب ِييِِييليِيب إيِإييإإيإيإ + دمه

 ىلع ةوالتلا يف ةدئازلا ةفرطتملا تاءايلا يهو :ًاحالطصا :دئاوزلا تاءاي -7

 :هجوأ ةعبرأ نم ةفاضإلا تاءاي نيبو اهنيب قرفلاو ةيناثعلا فحاصملا مسر

 َموَيِؤلاعفألاو .«ِراَوَجْلاظ4عاَدلَأ طءامسألا يف نوكت دئاوزلا تاءاي نأ (1)

 ءامسألا يف نوكت اهنإف ةفاضإلا تاءاي فالخب فورحلا يف نوكت الو 4ِتْأَي

 .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

 .ةدتئازو ةيلصأ نوكت دئاوزلا تاءايلا نأ (4)

 .4 ٍداَنُمْلَأ » «4عاّدلَأ » :ةيلصألا لاثمف

 .4(ِردُنَو) . «ِديِعَو» :ةدئازلا لاثمو

 .ةدئاز الإ نوكت ال امنإف ةفاضإلا تاءاي فالخب

 مو



2» 
 ةذاعتسالا باب

 .ماصتعالاو نصحتتلاو 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 نمم ةبولطم ةذاعتسالا نأ ىلع ءاملعلا قفتا :اهمكح

 ؟ةبودنم وأ ةبجاو

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

 « ميجكلآ نيطيّشلا نم ُهّللآِب ذعتساف َناَءْرُفلَ َتَأَرَق اَذَِف » :ىلاعت هلوق يف رمألا

 0 ئراقلا اهكرت ول ثيحب بدنلا ىلع (98 :لحنلا)

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

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

 .(بجي) :مهضعب لاقو 0 تكتساولا

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

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

 .هريسيت يف ينادلا ًاعيمج اهركذ «ناطيشلا



 ريفتلا و قرط هزي يلا رقل كا ةارقلا يبق ةلافلالب
 هاي 0 9 يِِِسِيييييب حجي يِِسسِسسسيييحسِِيِي يح ل ت+مه

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

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

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

 يف رارسإلاو .عضاوم يف اهب رهجلا بحتسيف ءليصفتلا ءارقلا عيمجل راتخملا نكلو
 .ىرخأ عضاوم

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

 قّلحجك 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
 .اًئرس أرقي ئراقلا ناك اذإ -

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

 .ًادرفنم وأ ًامومأم وأ ًامامإ ناك ءاوس 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

 نأ مولعملا نمو نآرقب سيل امو نآرق وه ام نيب قرفلا لوصح :اه رارسإلا هجوو
 .نآرقلا نم تسيل ةذاعتسالا

 .(98) ةيآلا (1)

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

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

 .ينابلألا هححصو نسح دنسب



 ةءارقلا لوصأ

 :ةدئاف

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

 .ةذاعتسالا ديعي الف ةءارقلا

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

 .ىرخأ ةرم ةذاعتسالا فنأتسي هنإف

 :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

 نأ الإ ةءارقلاب هلصوو ذوعتلا ىلع فقولا زوجيف اهكرت ىلعو .اهكرتو ةلمسبلاب
22 

 ريمض هيفام وأ ؛ 4 َوُه اّلِإ لإ آل هنن: وحن ةلالج مسا ةءارقلا لوأ يف نوكي

 ال لصوي الأ َلوألاف :4 ٌةَعاَسلَآ ُمَّلِح ُدَرُي ِهْيَلِإ »9 :وحن «ىلاعت هللا ىلع دوعي

 .ةعاشبلا نم كلذ يف









 ات-ك 2 سس هش ب ع 2 ضفح ةياور 5:

 ةمدقم

 ةماعلا عامجإلو ةيقرشملا راطقألا لج يف سانلا نيب هتئارق ةرهشل هب تأدتبا انإ

 نم رهظ ام ىلع - نييرصملا ةماع ةءارق تناك دقو - نامزلا اذه يف رصم يف اهيلع

 يرجهلا سماخلا نرقلا رخاوأ ىلإ يمالسإلا حتفلا ذنم مهفيلآتو ءارقلا ريس عبتت

 مث «يندملا ئراقلا عفان نع شرو اهاور يتلا ايس ةرونملا ةنيدملا لهأ ةقيرط ىلع

 يف ةباتكو ةءارق اهيلع لمعلا ٌرمتساو يرصبلا ورمع يبأ ةءارق مهنيب اهدعب رهتشا

 مصاع ةءارق اهلحم تلح مث ءيرجهلا رشع يناثلا نرقلا فصتنم ىلإ مهفحاصم

 نع ةءارقلا ذخأ «ةعبرألا ةفوكلا ءارق لوأ اذه مصاعو .يفوكلا دوجنلا يبأ نب

 نايوار هلو لَو يبنلا نع هذ بلاط يبأ نب يلع مامإلا نع يِمّلّسلا نمحرلا دبع يبأ

 صفح ناثلاو ءيفوكلا شايع نب ةبعش امهدحأ ةطساو ريغ نم ةءارقلا هنع اذخأ

 ناك هنوكل ةبعش نيفلؤملا رثكأو يبطاشلا مدقو «يفوكلا يرضاغلا ناميلس نبا

 ةءارقل نقتأ ناك هنوكل ًاصفح ريسيتلا بحاص مدقو ؛ثيدحلاو تاءارقلاب ًافراع

 نآلا اهيلع نييرصملا لج راصتقالو كلذل هميدقت ىلع انه تيشم دقو) مصاع

 .(نامزلا اذه يف ابلاغ ةيقرشملاو ةيرصملا فحاصملا طبض يف اهيلع راصتقاللو



 ٍ ا تت تحتم ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضَّرلا ةصالخلا

 ةمحرتلا

 :ةءارقلا بحاص

 ه 127 ( دوجنلا بأ نب مصاع»

 ئرقمو « عزانم الب ةفوكلا ءارق خيشو « مامإلا « نيعباتلا ءالع دحأ دسأ ينب ىلوم

 .ةقثلا ةجحلا هرصع

 هركذ (ىك .نآرقلا ظافح نم ةثلاثلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض « يرزجلا نبا »

 (« باثو نب ىيحي » ةفوكلا لهأ ءارق نم ناك : « مالس نب مساقلا ديبع وبأ » لاق

 يبأ ١ : نم لك ىلع « مصاع » أرق «. شمعألا ناميلسو « دوجنلا بأ نب مصاعو

 رز ميرم يبأو ء. ه 73 ت يملسلا ةعيبر نب بيبح نب هللا دبع نمحرلا دبع

 ه 96 ت ينابيشلا سايلإ نب دعس ورمع يبأو ء ه 82 ت يدسألا شيبح نبا

 .ه 32 ت (دوعسم نب هللا دبع ) : ىلع ةثالثلا ءالؤهأرقو

 « نافع نب نامثع ١ ىلع « شيبح نب رزو « يملسلا نمحرلا دبع يبأ ” نم لك ارقو

 بأ ١ ىلع اضيأ « يملسلا نمحرلا دبع وبأ » أرقو « اني « بلاط يبأ نب ٌلعو

 .ايظورا تباث نب ديزو « بعك نبا

 « بلاط يبأ نب ّلعو . نافع نب ناثعو . دوعسم نب هللا دبع : نم لك أرقو
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 لص يبنلاب دنسلا ةلصتمو « ةحيحصو « ةرتاوتم «مصاع) ةءارق نأ نّيبتي اذه نم

 اهتيقلت دقو «نآلا ىتح لوبقلاو اضرلاب «مصاعا ةءارق نوقلتي نوملسملا لازالو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو اهب تأرقو

 : مهنم ريثك ددع هيلع أرقف ةفوكلاب ةّدم ءارقإلل (مصاع» ردصتو : «يبهذلا» لاق

 صفح)و (ورمع وبأ صفح)و ه 193 ت «-شايع نب ركب وبأ - ةبعشا

 بلغت نب نابأو ه 180 ت (-ةياورلا هذه بحاص - ةريغملا نبا نايلس نبا

 .ه 147 ت شمعألا نارهم نب نايلسو.ه167ت ةملس نب دامح و ءهه141ت

 ءارقإلا ةسائر هيلإ تهتنا يذلا مامإلا وه «مصاع» ناك : «يرزجلا نبا» لاقو

 .«يملسلا نمحرلا دبع يبأ» دعب ةفوكلاب

 نيب عمج دق ناكو « ةءارقلل هيلإ سانلا لحرو هعضوم سلج دقو : لاق مث

 .نآرقلاب اتوص سانلا نسحأ ناكو «ديوجتلاو «ريرحتلاو «ناقتإلاو ةحاصفلا

 ام : لوقي يعيبسلا قاحسإ ابأ تعمس ام يصحأ ال ١ : « شايع نب ركب وبأ ١ لاقو

 .« مصاع نم نآرقلل أرقأ ًادحأ تيأر

 حصفأ طق ًادحأ تيأر ام : لاق «حلاص نب نسحلا» انثدح : «مدآ نب ىيحي» : لاقو

 .( دوجنلا بأ نب مصاع » نم



 .: م ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيِضَّرلا ةصالخلا

 : لاقف «ةلدهب نب مصاع» نع «يبأ» تلأس : «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع» لاقو

 «ةنيدملا لهأ ةءارق : لاق ؟كيلإ بحأ تاءارقلا يأ : تلق «ةقث رّيخ ,حلاص لجر

 .«مصاع) ةءارقف « نكي مل نإف

 تمق املف « نيتتس تضرم : مصاع يل لاق (ركب وبأ» انثدح : «بيرك وبأ» لاقو

 :افوع تأطخأ اف «نآرقلا» تأرق

 ًارقأ امهدحأ : نالجر انيف ماق .«ةيطع نب رمش» نع «شايع نب ركب وبأ» لاقو

 هللا دبع» ةءارقل سانلا ًأرقأ رخآلاو «مصاع» وهو « تباث نب ديز » ةءارقل نآرقلا

 5055 ) مصاع » ناكو : «شايع نبا» لاق مث ء شمعألا : وهو (دوعسم نبا

 ال يدسألا نيصح وبأو شمعألاو وه ناكو « مالكلا َروهشم « ملكت اذإ ًاحيصف

 هل لاق الو هرم |مف , ةديدش ةعقو عقوف ([صاع» دوقي اموي لجر ءاج .نورصبي

 ( مصاع ١ « ردص ةعسو « ملح ىلع لدي امنإف ءيش ىلع لد نإ ربخلا اذه : لوقأو

 .ىلاعت هللا همحر

 ء كسنو « بدأ اذ (دوجنلا بأ نب مصاع» ناك : «مصاع نب ةملس» لاقو

 .نسح توصو «ةحاصفو

 ًاهجررالا ةيرشلا قم وس ل نم ةمضاع»: لاق: «نئابع نياكي وبا #:لاقأو
 .«يملسلا نمحرلا دبع وبأ» الإ افرح ٌدحأ ينأرقأ ام :لاق مث ءًائيش نسحي مل ًادحاو
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 (شيبح نب رز» ىلع ضرعأف هدنع نم عجرأ تنكو«ه:45 (ّيلع» ىلع أرق دق ناكو

 .هنيطض ( دوعسم نب هللا دبع ) ىلعأرق دق « رز » ناكو

 بصتتي ىلص اذإ « مصاع » ناك : لاق ( ركب وبأ » انثدح (« بويأ نب دايز » لاقو

  ًاريخ « ًادباع ناكو « رصعلا ىلإ دجسملا يف ةعمجلا موي ميقي ناكو « دوع ) هنأك

 :توفت ال تيناح نإق اب لح لاق ادجتسم ىأر اذإف ةجاح نتأ جريء ادبأ لضن

 .يلصيف لخدي مث
 هقثو دقو « ثيدحلا يف ًاقودص « ةءارقلا يف ًاتبث « مصاع » ناك : « يبهذلا ١ لاقو

 .قدصلا ةلحم : « متاح وبأ ١ لاقو « ةعامجو « ةعرز وبأ »

 ددري لعجف « ٌرضتحا دقو « مصاع » ىلع تلخد : « شايع نب ركب وبأ ١ لاقو

 .( حلا ُمُهالْوَم هللا َلِإ اوُدُر َمُ ) : ةالصلا يف هنأك اهققحي ةيآلا هذه

 باتك ميلعتب ةلفاح ةايح دعب ةئامو نيرشعو عبس ةنس ةفوكلاب مصاع مامإلا يفوت
 .ءازجلا لضفأ هللا هازجو «ةعساو ةمحر صاع هللا محر.ي هيبن ةنسو ىلاعت هللا



 .: م ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضَّرلا ةصالخلا

 .ه 180 ت ا ناميلس نب صفح ٠ : يوارلا

 نآلا اهب ارقيو « قافآلا يف ةروهشملا ةياورلا بحاص « تبثلا ةقثلا . ةجحلا مامإلا

 .ملاعلا ءاحنأ ىتش يف نيملسملا مظعم

 دلو « يفوكلا يدسألا دواد يبأ نب ورمع وبأ ةريغملا نب نايلس نب صفح وهو

 لع انيفلتو. ايضرغ ةءارقلا نصح ذيغأ دقو. ةرجملا نم نينتت ةله نفح

 .ةرشعلا ةمئألا نم سماخلا مامإلا « دوجنلا يبأ نب مصاع »

 انعاذ ةأف «دادغب » لزنو .ةوالت مصاع ةءارق « صفح » ذخأ دقو : « ينادلا » لاق

 نوملسملا لاز الو « مصاع » ةءارقب سانلا ًأَرِقَأَق ء اهب رواجو ةكم ىلإ لحر مث

 نإ تلق اذإ اغلابم نوكأ الو « لوبقلاو اضرلاب « صفح ٠ ةءارق نوقلتي نآلا ىتح

 .ايندلا عاقب ىتش * يف تاياورلا رهشأ نم « صفح » ةءارق

 ةكريشبلا يداحلاب دنسلا ةلصتمو ةحيحص « صفح ٠ةءارق نأ هيلإ ةراشإلا ردجت اممو

 .لك يبنلا نع هيض « بلاط يبأ نب نع ١ مامإلا ىلإ عفترت اهنأل
 ريثك ددع ةءارقلا هيلع ىقلت دقف « هدحو ةسردم هللا همحر ( صفح » ناك دقو

 ةزمحو « ساوقلا بيعش وبأو « حابصلا نب ديبع هوخأو « حابصلا نب ورمع : مهنم

 .ريثك ءالؤه ريغو « دادحلا فلخو . يذورملا دمحم نب نيسحو « مساقلا نبا

 ١ ٍينانبلا تباثو « دثرم نب ةمقلع : مهنم « ريثك ددع نع ( صفح » ىور دقو
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 0 بلس يبأ نب ثيلو ءيّدسلا ليعامسإو «راثد نب براحمو «يعيبسلا قاحسإ وبأو

 .نورخآو

 «سايإ يبأ نب مدآو «راكب نب ركب :مهنم ريثك ددع «صفح» نع ثيدحلا ىور امك

 .نورخآو « دقانلا ورمعو . رجح نب يلعو « راّع نب ماشهو « ةدبع نب دمحأو

 ىلع نوتفاهتي سانلا لعج امث فورحلا طبضب ىلاعت هللا همحر ( صفح ١ رهتشا دقو

 .هتءارقب ذخألا

 «ميركلا نآرقلا ميلعتب ةلفاح ةايح دعب ةرجه لا نم ةئامو نيناث ةنس «صفح) يفوت

 .ءازجلا لضفأ هللا هازجو « ةعساو ةمحر « ًاصفح » هللا محر

 :يوارلا قرط

 .هنعف هنع ينانشألا نع رهاط يبأو يمشاه لا يقيرط نم حابصلا نب ديبع:لوألا يوارلا -

 ه 219 ت ا( حابصلا نب ديبع »

 ئرقم « يدادغبلا مث « يفوكلا يلشهنلا دمحم وبأ حيبص نب حابصلا نب ديبع : وه

 .حلاص طباض

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

 .تاءارقلا ءالع نمض « يرزجلا نبا »

 له « حابصلا نب ورمعو حابصلا نب ديبع » : نم لك يف نوخرؤملا فلتخا دقو

 ورمع وبأ » لاقو .نيوخأب اسيل : « يزاوهألا يلع وبأ » لاقف ؟ال وأ ناوخأ امه

 .ناوخأ امه « ىنادلا
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 لوقي ىنعملا اذه ينو « هرصع ءاملع ريهاشم ىلع نآرقلا «حابصلا نب ديبع» ىقلت

 وهو « صفح ٠ نع ًاضرع ةءارقلا « حابصلا نب ديبع ١ ذخأ : «ينادلا ورمع وبأ»

 .مهطبضأو هباحصأ لجأ نم

 .ملاعلا ءاحنأ مظعم يف نآلا نوملسملا اهب أرقي يتلا يه « صفح ١ ةءارق : لوقأو

 « ينانشألا لهس نب دمحأ » : « حابصلا نب ديبع ١ نع اضرع ةءارقلا ىور دقو
 .ينانشآلا ريغ هنع وري مل : « ذوبنش نبا » لاقو

 دمحأ » ًاضرع « حابصلا نب ديبع ١ نع ةءارقلا ىور : « يرزجلا نبا  لاقو

 «يطانألا كرابملا نب نسحلاو«ينونيعلا دمحم نب دمصلا دبعو«ينانشألا لهس نبا

 .هنع ( ينارفعزلا مشاه يبأ ١ نع « يرئاضغلا ١ هخيش نع « يزاوهآلا »هركذ اهيف

 هنإ « ةعساو ةمحر هللا همحر .نيتئامو ةرشع عست ةنس « حابصلا نب ديبع » يفوت

 .هنعف هنع ناعرزو ليفلا يقيرط نم حابصلا نب ورمع :يناثلا يوارلا -

 ه 221 ت ( حابّصلا نب ورمع »

 .قذاحلا طباضلا ريرضلا , يدادغبلا صفح وبأ « حيبص نب حابصلا نب ورمع :وه

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

 .تاءارقلا ءاملع نمض ) يرزجلا نبا (
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 صفح ٠ : مهتمدقم يفو « ءاملعلا ةريخ ىلع نآرقلا « حابصلا نب ورمع » ىقلت

 ًاضرع نآرقلا هنع ذخأ دقف .نيروهشملا مصاع مامإلا ةاور دحأ « نايل نبا

 .« ركب بأ نع . ىشعألا فسوي يبأ » نع اضيأ ىور دقو .ًاعامسو

 راسمسلا هللا دبع نب ميهاربإ: مهنم ريثك ددع «حابصلا نب ورمع١ ىلع أرق دقو

 يلعو « ٍينونيعلا دمحم نب دمصلا دبعو « دمحأ نب ناعرزو « كرابملا نب نسحلاو

 « ريبج نب دمحأو « رافصلا ىسوم نب دمحأو . نصحم نب يلعو « راّزبلا ديعس نبا
 .نورخآو « نوراه نب ديزي نب دمحمو

 هللا محر .ةرجح لا نم نيتئامو نيرشعو ىدحإ ةنس « حابصلا نب ورمع » يفوت

 .بيجم عيمس هنإ ةعساو ةمحر ١ حابصلا نب ورمع »



 .: ئه ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيضَّرلا ةصالخلا

 «ةلمسللا باب»

 .ةءاربو لافنآلا نيب ىوس نيتروس لك نيب ةلمسبلا تبثأ

 «ةنكاس ءاي اهلبق ريمضلا ءاه باب»

 «ريكذتلاو «عمجلاو «ةينثتلا يف ةنكاس ءاي اهلبق ريمض ءاه لك رسكب صفح أرق

 «َنِهيَلَع )و « حهيف ١و 4 مَيَّلِإ )و 4 مِهيَلَع »:ىلاعت هلوقك «ثينأتلاو

 .«ّنيِف »و 4 َّنَِمَلِإ و

 (عمجلا ميم باب)

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

 عمج ىلع ةلادلابو « َمُكَحَيِل ) .4 مك و لثم ةيلصألا ميملا نع ةدئازلاب

 دحأب ةقوبسم نوكتو 4 اَمُهِنَتّيَتاَدَو ١:لثم هيبنتلا ريمض ىلع نيركذملا
 :يهو ةثالث فورح

 4 َمُهَكَرَّدَنَأَ و :لثم ءاحلا -1

 . (َمُكيَلَع) :لثم فاكلا -2

 .«(مقنُك» :لثم ءاتلا -3

 :ناتلاح امو

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



 صفح ةياور

 ناك (24 :تاعزانلا) « 2) ئَلَعَأْلا مكبر أت َلاَقَف » لثم نكاس لبق تعقو اذإف

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

 .عمجلا ميم نّكسي هنإف كرحتم لبق تعقو اذإ امأو -

 هلف ناسناجتم وأ نابراقتم وأ نالثاتم ناكرحتم نافرح طخلا يف ىقتلا اذإو -

 :فهكلا) (هيِف َيَكَم ام َلاَق ١ ىَوَر هنأ الإ ًادحاو ًالوق راهظإلا كلذ يف

 َكَْلاَم اَناَبَأتَي أوُلاَق ٍطىَوَر كلذكو ؛ماغدإلا ىلع ةددشم ةدحاو نونب 5

 .مامشإلا وأ مورلاب امإ ةراشإلا عم (1 :فسوي) 4اًئمأَك ل

 «ةيانكلا ءاه باب»

 .ةلضلاب 69:مؤرن ربل اه اق كوش كييف ةرغو و لاحت لوف قوناحا أ رقاد

 :لمتلا) 4 ْمُهّيَلإ ةقلأف ) 6 اعقل 17 :فارعألا) 4 ُهاَحْلَو َةجَرَأ » أرقو -_

 .ءاطا ناكسإب (8

 .ءاهلا رصقب (7 :رمزلا) مك ُهَضْرَيه (52 :رونلا) 4ِهََّيَو ) أرقو -

 ًاضلاتك ينعا ةنووهف»» وأ [ضلاخت اريك ةروتيكت اى قطلا ةءاطا سفقم ذازملا

 .تاملكلا هذه يف عابشإ ريغ نم

 عم ًاصلاخ امض ةمومضم وأ ًاصلاخ ًارسك ةروسكم اهب قطنلا :ةلصلاب دارملا

 عقو اذإو ءزمه اهدعب عقي مل اذإ اذه نيتكرح رادقم ًايعيبط ًادم اهدم يأ اهعابشإ

 . لصفنملا ليبق نم دملا ناك زم اهدعب



 .: م ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيضَّرلا ةصالخلا

 «رصقلاو دملا باب»

 :هجوأ ةعبرأ لصفنملا دملا يف هل -

 .ناتكرح رصقلا - 1

 :«تاكرح 3 :رضقلا قيوف -2

 .تاكرح 4 طسوتلا -3

 .تاكرح 5 طسوتلا قيوف -4

 :هجوأ ةثالث هيف هلف لصتملا دملا امأو -

 .تاكرح 4 طسوتلا - 1

 :تاكرخ 5 طشوتلا قيوف -2

 .تاكرح 6 عابشإلا -3

 (لصتم .ءلصفنم) :نيدملا ءاقتلا

 .(4« 4) :ةيبطاشلا

 .(6 5 ) .(6 «4(.)4 «6(«)4 «3«36(:)3)« (6 «2). (4 «3(:)2 .2) :ةبيطلا

 6 وأ 4 وأ2 "نيعلا دمب (2 :ىروشلا») «َّقَسَْع 9و «(1 :ميرم) «ضعيهك » أرق -

 .نيعلا دم ةيثالث يف ءارقلا عيمج صفح قفاو (0)
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 غلبي ال تاكرح عبرأ رادقمب لصفنملا َّدملا ئراقلا دمي نأ وه:ميظعتلا دم -

 .(هنايب مدقت دقو).نورداحلا ايس ال رصقلا هقيرط ناك نمل عابشإلا

 (زمهل ا باب»

 « ٌَصَجْعَْع ) الإ نآرقلا عيمج يف جودزملاو درفملا زمه لا قيقحتب صفح ىَوَر -

 .ةيناثلا ةزمهلا لهسي هنإف (44:تلصف) ب عوفرملا

 « هللا 144(20 3 :ماعنألا) « نّيَرَكّدلآَء ط ]1 5آ :سنوي) «َنَكلآَء هأرق -

 نيب اهلعج امهدحأ نيهجو ىلع ةيناثلا ةزمهلا ليهستب (59 :لمنلا «59 :سنوي)

 تافلأ ةثالث ردقب دملا عم ةصلاخ ًافلأ اهلادبإ :يناثلا هجولاو .فلألاو ةزمحلا

 ريغل ىلوألا تناك اذإ الإ ًابلاغ ذخألا هبو ءادألا لهأ رثكأ بهذ هيلإو نينكاسلل

 نيتزمه ا نيب ًافلأ لخدي ملو «نيقابلاك اههدبي هنإف ةنكاس ةيناثلاو ماهفتسالا

 :(22:مجنلا) «تعّريض ) .(27:دوه» «ىداّب» .(5:سوي) «ءاّيض» أرق -
 .ًءاي ةزمهلا لادبإب (7 .6:ةنيبل» 4ِةَّيِرَمْلا »

 :فهكلا) «(58 «57 :ةدئاملا) «(231 67 :ةرقبلا) 100 -

 01 ةزمهطلا لادبإب (35 «9 :ةيئاجلا) «(6 :نامقل) .(41 :ناقرفلا) «(37 :ءايبنألا) «(106 6



 .: كم ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيِضَّرلا ةصالخلا

 : لع يبنلا ظفل مكح

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

 « ةٌوُبْتلآَو )ظفل اذكو 4 ةاَيبنَأْلا ) ريسكت عمج وأ 4َنيّتلا ) :4َنوُييَكلَآ )
 .ماغدإلاو ًءاي لادبإلاب صفح هأرق

 (هلبق نكاسلا ىلإ زمهلا ةكرح لقن بابا
 .ءارقلا نم هريغ نع لقنلا هيف حص امن ًائيش صفح لقني مل

 «تكسلا باب»

 :وحن لوصفملا نكاسلاو (ءيش)و فيرعتلا (لا) ىلع هنع فلخب تكسلاب صفح أرق

 :4 ناءرقلا» وحن للا فرش ةودل ريهزولا كانا 4« مُهتْرَدنَأَ د

 :يف هنع فلخب تكسلاب صفح أرق -

 .ءافخإلا عم [2.: :فيكلا امي © اجّرع)

 .[52 :سي] 4اَدَه اًندَقْركل
 .ءارلا يف نونلا ماغدإ عم 7 :ةماقلا] (ٍقاَرْنَم ف

 .ءارلا يف ماللا ماغدإ عم [14 :نيففطلا] 4َناَرّْلَبٍ



 صمح ةياور

 :"ماعلاو صاخلا تكسلا

 .يلاتلا ليصفتلا يف امك .همدعو تكسلا امهو :ناهجو صفخلو

 :صاخلا تثكسللا

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

 .هقيقحتو زمه لا نايبل كلذو «ةزمه لا لبق نكاسلا فرح ا ىلع ةفيطل

 .حتف دعب نانكاسلا ءايلاو واولا نيللا افرحو«نكاسلا حيحصلا فرحا: نكاسلاب دارملاو

 ناكر تكلا ادب

 .(1 :ةيشاغلا) 4 ةّيِشَقْلا ٌثيِدَح َكنَكَأ لَه »:حيحصلا نكاسلا ىلع تكسلا لاثم -

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

 .(5:لعألال« رحل ءآقغ > - نيوتنلا لع تنكسلا لاثم-

 «ِماَنَذَِل اَهَعَضَو َضْرَألاَو ) :زمه اهدعبو فيرعتلا (لا) ىلع تكسلا لاثم -
 .(10:نمحرلا)

 ةعوفرم ةملكلا هذه تناك ءاوس «ءّْىََش » ةملك يف ةنكاسلا ءايلا ىلع تكسلا كلذكو

 نش ل0 نإ رو ةرورغ وأ (11:ىروشلا) ( يَ ءوِلْثمُك َسّيَل »ىلاعت هلوقك

 ةرورجملا وأ ةعوفرملا 4 ءْىََش »طةملك ىلع انفقو اذإو «(49:رمقلا) (ِرَدَقب ُهَئَقَلَخ

 .ةزمحو رشاعلا فلخ نع سيردإو ناوكذ نبا صاخلاو ماعلا تكسلا يف ًاصفح قفاو (1)



 .: ئه ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيِضَّرلا ةصالخلا

 «نينكاسلا ءاقتلا ببسب كلذو ؛اهدنع تكسلا عنتمي هنإف مامشإلاب وأ ضحملا نوكسلاب

 .مورلاب |هيلع انفقو اذإ نيتملكلا نيتاه ىلع تكسلا زوجيو

 «ُنوُكَيَف نُح ركل ٌلوُقَي نأ اَكْيَ َداَوَأ اذ دهمْمَأ 1من اع هلوتك وصلا انأ

 .ًافقوو ًالصو اهيلع تكسيف (82:سي)

 .ةدحاو ةملك يف ةزمهلا هدعبو نكاسلا ءاج اذإ ًاضيأ صاخلا تكسلا عنتميو
 دإ » :لثم دم فرح نكاسلا فرحلا ناك اذإ ماعلاو صاخلا تكسلا عنتميو عا 4

 .(1:رثوكلا) 6وكَوَكْلا َكَتْيَطْعَأ

 :ماعلا تثكسللا

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

 ةلدولا

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

 هنأ ةظحالم بجيو 4آَلوُعْسَم »4 ِةَكْيَهَك ). 4اةْزُج ه: هَدِعْفَأ ).أوُلَكْسَو » :لاثم
 وأ ضحملا نوكسلاب فقولا لاح تكسلا عنتمي هنإف نكاس دعب فرطتم زمه عقو اذإ

 .تكسلا زوجيف مورلاب انفقو اذإ امأ . مامشإلاب

 تكسلا عنتميف ًافقو امأو ًالصو تكسلا اهيف زوجيف (25:لمنلا) (ءُبَنْلَأ هةملك امأ



 اتح-ك 2 رد )ب )| ب ]سر | || | | |. صفح ةياور 0

 («ماغدإلا و راهظإلا باب»
 :اهيلع ةلثمأ كاهو . فرحأ ةتس دنع (ذإ) لاذ صفح رهظأ -

 .(166:ةرقبلا) 4 اوت ذإ » :ءاتلا )010

 .(48 :لافنألا) « مُهَل َنَرذاَو لا 0

 .نآرقلا يف امل يناث الو (29 :فاقحألا) 4آئْفَرَصْدإَو » :داصلا (3)

 .(39 :فهكلا) (َتلَحَّمْذإٍل :لادلا (4)

 .(16 212 :رونلا) (ُةوُمُتَعِمَس ذا ) :نيسلا (5)

 .(125 :ةرقبلا) 4 اَنلَعَجْذإَو » :ميجلا (6)

 :اهيلع ةلثمأ كاهو ةينامثلا اهفو رح دنع «دق» لاد صفح رهظأو -

 .(31 :لافنألا) 4 انَّعِمَس دقه :نيسلا (1)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو.(179 :فارعألا) اَتََرْدَدَقَلَو » :لاذلا (2)

 .(56 :ماعنألا) (ٌتَلَلَضَدَف 9 :داضلا (3)

 .(24:ص) «َكَملَظ َدَقَل » :ءاظلا (4)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو«(5 :كلملا» «اَكُكَرَدَقلَو » :يازلا (5)

 .(9 :كلملا) 4 اَنَءآَجَدَق ١» :ميجلا (6)

 .(152:نارمع لآ) (مُكَقَدَصْدَقَلَو » :داصلا (7)



 .: م ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضَّرلا ةصالخلا

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو«.(30 :فسوي) 4 اَهَمَعَس دقه :نيشلا (8)

 :كلذ ىلع ةلثمأ كيلإو فرحأ ةتس دنع ةنكاسلا ثينأتلا ءات صفح رهظأو -

 .(261 :ةرقبلا) 4 َعَّبَسُتَتَبْنَأ ١ :نيسلا (1)

 .(5 :دوه) « ُدوُمْتَتَدَعَي ) :ءاثلا 22(

 يرو رعو

 .(90 :ءاسنلا) 4« مهرودص تّرِصَح» :داصلا (3)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو«(97 :ءارسإلا) 4 ٌمُهنَدَز تْبَحِ» :يازلا (4)

 001 :ءايبنألا) (ةّمللَظ ٌتَناَك ٠ :ءاظلا (5)

 .(56 :ءاسنلا) 4 مُهُدوُلَج تَجِضَت » :ميجلا (6)

 :فرحأ ةينامث دنع «لبو له» مال صفح رهظأو -

 :فرحأ ةثالث دنع له مال رهظت :ًالوأ

 .(59 :ةدئاملا) « َنومقنت له » :ءاتلا فرح (1)

 .(36 :نيففطملا) (بّوُش لَه ل :ءاثلا فرح (2)

 .(94 :فهكلا) «َلَعَجَت ٌلَهف» :نونلا فرح (3)

 :فرحأ ةعبس دنع (لب) مال رهظت :ًايناث

 .(40 :ءايبنألا) « مهيتأتّْلَب » :ءاتلا فرح (1)
- 

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو «(12 :حتفلا) 4 َمُثَنَظَلَب » :ءاظلا فرح (2)



 صفح ةياور

 .(33 :دعرلا) 4َنّيِز لب » :يازلا فرح (3)

 ةنارقلا ىاهرغ نميلو4ة918:فيرب) ةثلكش ]8 قسبلا ترزخ (4)

 .(18 :ءايبنألا) «فذَقَت لَبِ» :نونلا فرح (5)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو «(155 :ءاسنلا) 4 َعَّبَطْلَب ل :ءاطلا فرح (6)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو.(28 :فاقحألا) «اوُنَضََب و :داضلا فرح (7)

 : براعتملاو نيساجتملا ماعدإ رغصلا نييراقتملاو نيسناحتملا ماغدإ -

 :يهو عضاوم ةسمخ يف صفح اهرهظأ :ءافلا دنع ةموزجملا ءابلا -

 نَّمَف ٌبَهذَأ 5(«9:دعرلا) ٌبَجَعَف َبَجَعَت نإَو 74(22:ءاسنلا) (َفَوَسَف ٌبلْغَيَرَأ د

 َبْحَي مّ نَمَو ) ءهد:هل) « كَل كراق ٌبَمْذَاَف ) «(63 :ءارسإلا) 4 َكَعَِت
 ْ 03 :تارجحلا) (َكبتكْوأَ

 :فاوم حسو صتخ اهرهللا :لاقلا نع ةموزخملا اللا -

 :ناقرفلا) «.(114 «30 :ءاسنلا) «(28 :نارمع لآ) «(231 :ةرقبلا) « كلاذ ّلَعْمي نَمَو د

 .(9 :نوقفانملا) (8

 :دحاو عضوم يف صفح اهرهظأ :ءابلا دنع ءافلا -

 .(9 :ابس) (مِهِيَفِسَحَت ْأَسَت نإ

 :يف صفح اهرهظأ :ءاتلا دنع لاذلا -

 ,(20:ناخدلا) «(27 :رفاغ) < ىَبَري تدع ا 8 «(96 :هط) 4« َكلاَذَحَو اهتذبنف »©

 «68 :لافنألا «81 :نارمع لآ «92 .80 «51 :ةرقبلا) :اهنم فرصت امو « متذختا »



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 2027 :ناقرفلا (0 :نونمؤملا 48 44 :جحلا «77 :فهكلا 32 6 :دعرلا 292 :دوه

 .(35 :ةيثاحلا «5 :رفاغ «26 :رطاف «25 :توبكنعلا «29 :ءارعشلا

 :يىف كلذو صفح اهرهظأ :ءاتلا دنع ءاثلا -

 1 ِ م وو +
 كيلإو اعقو ثيح «متثبل «تّثبلَو » :((72 :فرخزلا) «(43:فارعألا) « اًهوُمُتئروأ »

 :فهكلا «52 :ءارسإلا «16 :سنوي ءعضاوم ةثالث 259:ةرقبلا) :نآرقلا يف هدوجو نايب

 .(56:مورلا«18:ءارعشلا «114 «112 :نونمؤملا,104 «103 240 :هط .نيعضوم 9

 :يف كلذو صفح اهرهظأ :ءاثلا دنع لادلا -

 .(145 :نارمعلآ) (اعم) «باَوْئَدرُي ىرَمَو»

 :يف كلذو صفح اهرهظأ :ميملا دنع ءابلا -
 دق 1

 4 اَسَعَّم بَكَرأ9 يف هنع فلخب اهمغدأو .(284 :ةرقبلا) 4 ءاَشَي نم بذَعيَو »

 .(42 :دوه)

 8 :ةرقبلا) « مك َرِفََت ) :وحن صفح اهرهظأ :ماللا دنع ةموزجملا ءارلا -

 .(161 :فارعألا

 .[176:فارعألا] 4َكِلَذ ٌثَهَلَي ل:يف هنع فلخب صفح اهمغدأ:لاذلا دنع ءاثلا -

 :روسلا حتاوف

 .«رك ذ © ص عيهَك » :نم اهدعب لاذلا دنع داصلا لاد صفح رهظأ - 1

 © سي ١ هنع فلخب ملقلاو سي ةحتاف يف واولا دنع نونلا صفح رهظأ -2

 .هملقلاو ت»: 4 ناءَرَْاَ
 .(مسط» صصقلاو ءارعشلا ةحتاف يف ميملا يف نونلا صفح مغدأ - 3



 صفح ةياور 0

 لوق ملك لئاوأ يف ةعومجملا ةتسلا قلحلا فورح دنع ةنكاسلا نونلا رهظأو -

 يف هنع فلخب ةنغ الب اهمغدأو الّفُع هّيلاَخ َّمَع ٌمكُح َجاَماَلَأ:يبطاشلا مامإلا

 اذإ الإ .«نموي) كلوق اهعمجي يتلا ةعبرألا فرحآلا يف ةنغبو «ءارلاو ماللا

 «ٌقاَوَئِص») : «اَيْئَّدلآٍط وحن ةدحاو ةملك يف واولا وأ ءايلا عم نونلا تعمتجا

 دنع ةنغب امهافخأو ءابلا دنع ءافخإلا عم ةنغب ًاييم |مهبلقو ءًاقافتا رهظت اهنإف

 نإ هبلطاف ديوجتلا بتك يف اهيلع مالكلا ءاملعلا طسب دقو .فرحألا يقاب

 :ناهجو ءارلاو ماللا ناقبسي نيذلا نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف صفحلو -

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

 :ةظحالام -

 :ةرقبلا] (ٌميِحَي ٌروُقَخ »: لثم ةحوتفملا ءارلا لبق تعقو اذإ ةنغلا ميخفت - 1

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

 لبقو«[60:ةرقبلا] 4هّللآ قرّر نِم »:لثم ةروسكملا ءارلا لبق ةنغلا قيقرت -2

 .[2 :ةرقبلا] (تيِقَكُمَلِل ىَدُه ط: لثم (ئاد ماللا

 نوكتالو «[5 :دلبلا] ِهَرِدَقَي نَّل نأ »:لثم "سر عوطقملا يف ةنغلا نوكت - 3
 .[3 :ةمايقلا] 4ٌَعَمْعَل نّلَأ ظ:لثم اسر لوصوملا يف ةنغلا

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



 .: م ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيِضَّرلا ةصالخلا

 «ةلامإلاو حتفلا باب»

 هلوق يف ءارلا لامأ هنكل هريغ هلامأ ام عيمج يف حتفلاب ًادحاو ًالوق صفح أرق

 .(41 :دوه) 6« اهسِرَجُم » :ىلاعت

 «تاءارلا باب»

 وحن ةحوتفم تناك اذإ ًالصو ءارلا مخفي هنأ تاءارلا يف هبهذم ةصالخ

 :«ناءرق» :وحن حتف دعب ةنكاس وأ «4اتقْزَرإ» :وحن ةمومضم وأ ء4اتّيَر
 يف هنع فلتخا نكل 4ةقرِفإ :وحن ءالعتسا فرح اهدعبو ةيلصأ ةرسك دعب وأ

 .ناهجولا هيف هنع حصو فاقلا رسك لجأ نم ءارعشلاب 4قرِف»

 يف «اوُعِجراط :وحن ةلصتم ةضراع ةرسك دعب تنكس اذإ اهمخفي كلذكو

 ««ىضترا ىذلا» :وحن ةلصفنم ةمزال وأ «4مّكبكرا»:وحن ةلصفنم وأ «ءادتبالا

 تنكس اذإ -2 .4ءآكر» وأ «ًالاَجِرَقه وحن ترسك اذإ - 1 :نيتلاح يف اهققريو

 اذه .4ةّيرم» :وحن ءالعتسا فرح اهدعب سيلو ةلصتم ةيلصأ ةرسك دعب

 وأ مض دعب تعقو اذإ اهمخفي هنإف فقولا يف اهمكح امأو ءلصولا يف اهمكح

 .(رُبُدلا» :وحن ةروسكم وأ ةمومضم وأ ةحوتفم لصولا يف تناك ٌءاوس حتف

 وأ مضب قوبسم نكاس دعب تعقو اذإ اهمخفي كلذكو «4«رذُكلاب» «4(رُدُتلا»

 :وحن ةنكاس ٍءاي دعب تعقو اذإ اهققريو ؛4ِرجّملاط .4ِرسُعلا» :وحن حتف

 ةلصفنم وأ ((رّدَقلء(رثككسّتط: وحن ةلصتم ةرسك دعب وأ.4ريسيإ» «4ريّسلا»



 صفح ةياور

 ناك اذإ ايف اوفلتخا ءادألا لهأ نأ الإ «(رحّّسلا» ««رعّشلا» :وحن نكاسب

 مهضبف 4ِرطِقلا َنيَع» .4رصم# : وحن ا اداوم ءارلاو ةرسكلا نيب زجاحلا

 مامإلا راتخاو «ءالعتسالا فرحل ًارظن اهمخف مهضعبو «ةدعاقلل ًادرط اهققر

 ةلاحل ًارظن «رطقلا َنيَع9 يف قيقرتلاو .(«رصم» :يف ميخفتلا يرزجلا نبا

 .امهيف لصولا
 «تاماللا باب»

 َحِتف وأ هلبقام َّمُض نإ ةلالجلا مسا مال الإ قيقرتلا صفح دنع تاماللا مكح

 .ٍظئيح اهميخفت ىلع عامجإلل 4هّلدا ُلُسُرِ) ؛4هّلدا نِم» :وحن
 «طخملا موسرم ىلع فقولا باب)

 ًايرايتخا ًافقو ةرورجملا ءاتلاب ةموسرملا ثينأتلا ءاه ىلع ءاتلاب صفح فقو

 .(2) ميرم «(73) دوه :(56) فارعألا «(218) ةرقبلا :عضاوم ةعبس يف 4« َتَمَحَر )1( ١»

 ع 32) فرخزلا ((50) مورلا

 «(11) ةدئاملا «.(103) نارمع لآ «(231) ةرقبلا :ًاعضوم رشع دحأ يف 4«ٌتَمَعِن) (2)

 .(29) روطلا :(3) رطاف «(114 :83 .72) لحنلا «(34 .28) ميهاربإ

 .(عضاوم ةثالث 43) رطاف «(8 5) رفاغ «(38) لافنآلا: عضاوم ةسمخ يف «ُتْنُس ل (3)

 .(7) رونلا «(6 1) نارمع لآ: نيعضوم يف 4ّتَنْعَّل )(4)



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا
 هت ١/> رررررر ي أ » _بببببجاو

 ((9) صصقلا «(51 :30) فسوي«(35)نارمع لآ :عضاوم ةعبس يف « تأَرْمآأ » (5)

 .(11 ءاعم 10) ميرحتلا

 .(86) دوه « ٌتِّيقَب » (6)

 .(9) ضصقلا 4 نعش 2(8)

 .(30) مورلا 4 هلت َرَظف) (8)

 .(43) ناخدلا «موُقَرلَتَرَجَل ل (9)

 .(89) ةعقاولا (ِميِعَنتَّسَجَو ) (10)

 .(12) ميرحتلا 4 َنَرَمِعَسَتَبا طه 10

 .(9 ,8) ةلداجملا «تّيِصَعَمَو ظ (12)

 .6) رفاغ «(96 :33) سنوي «(137) فارعألا «ُكَبَرَتَمِلك 9 (13)

 ((60:توبكنعلا) «(48 «45:جحلا) «.(105:فسوي) (6 :نارمع لآ) « نّيَأَكَو »جأرقو 0

 .نونلاب اهيلع فقولا دنع (8 :قالطلا) «(105:ي دمحم)

 « اذنه لام ط 8 :ءاسنلا) 4 ِءلٌؤَم لاَمَف ) :يف ماللا ىلعو (ام) ىلع فقوو -

 .(36 :جراعملا) 4 َنيِذَّلآ ٍلاَمَف » «(7 :ناقرفلا) .(49 :فهكلا)

 0مل اقاخ ا روم نأ له فن ووك

 .ءاحلاب اهيلع فقولا دنع (31 :نمحرلا) «(49:فرخزلا» «(31:رونلا) 4 هيأ » أرقو -

 .نونلاب اهيلع فقولا دنع (82:صصقلا) « _رأكَيَو »أرقو -

 .ءاشاو هيله قولا دبع 65 ىضدتلا) < ةئاكتو و ارقوح



 اح-لك 2 د )رب مر | _ 0 6 هش 0 ضفح ةياور 0

 «ةفاضإلا تاءاي باب»

 :اهدعب امل ةبسنلاب عاونأ ةتس ىلع يتأتو

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

 :يهو نيعضوم

 .(83 :ةبوتلا) 4 اَدَيَأ َِعَم ظ - 1

 .(28 :كلملا) 4 وأ عم > -2

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

 .(143 :فارعألا) (َرظنأ ٍنِرأ» - 1

 .(49 :ةبوتلا) 4اَلأ قف لود -2

 .(47 :دوه) (نُكأ َيَمَحَرَتَو) - 3

 .(43 :ميرم) (ٌكِدَّهَأ ََعبتاَقِل - 4

 :يهو ًاعضوم (97) يهو اهنم يقبام نّكسو

 .(96 :فسوي) «(33 230 :ةرقبلا) ُمَلَعَأ نإ -3 1

 .(10 :ميرم) 1 :نارمع لآ) هياء ىل» - 5 .4

 .(49 :نارمع لآ) (ٌقُّلَخأ أ » -6

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

 «(34 :صصقلا) «(135 212 :ءارعشلا) «(45 :ميرم) «((84 ,26 23 :دوه) «((15 :سنوي)

 .(16 :رشحلا) «(21 :فاقحألا) «(32 230 «26 :رفاغ) «(13 :رمزلا)

 : 1 ا
 .(150 :فارعألا) «متلجعا ىدعب » -5



 .: م ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيِضَّرلا ةصالخلا

 .(74 :ماعنألا) «َكنَرأَنِإ )ف -6

 .(15 :سنوي) «(116 :ةدئاملا) 4 نأ ىلإ ل -8 27

 .(102 :تافاصلا) «(43 :فسوي) «(48 :لافنألا) « لك رأ نإ 2316029 -١

 .(23 :فاقحألا) «(29 :دوه) 5 َرَأ يلو ) - 34 32

 .(46 :دوه) « َكِظِعَأ نإ » -5

 .(18 :ميرم) (47 :دوه) © ُدوُعَأ نإ » -37 6

 الا رول

 008 لف يتلا قي م ا»-9

 0 لا

 .(89 :دوه) « نأ َقاَقِش » -1

 .(92 :دوه) 4 رَعَأ َئِطَهَرَأ » -2

 .(13 :فسوي) 4 نأ َىدُرَحَيَل » 3

 .(3 هنا« نتخأ و ر ا -4

 .(36 :فسوي) ٌرِصَعَأ َيِنَرَأَنِإ 5 46 - ١

 .(36 :فسوي) (ٌلِمَحَأ َقِنَرَأ نإ -48 7

 .(46 :فسوي) 4 ٌعِجَرُأ ََلَعَل )» 9

 .(30 :صصقلا) «(12 :هط) «(89 :رجحلا) « (69 :فسوي) 6 أكأ َضِإ 9 -53-0

 . 0 كمن و“ يأ ىإ َنَدَأَي »- 55 4

 .(108 :فسوي) 4 ْأَوُعْدُأ َنايِبَس ل - 6



 الحك 2س )| _ر | _ 0 _ 4 6 هش ب ب 2, صفح ةياور 5:

 .(37 :ميهاربإ) 6 ٌتنَكَسَأ نإ » -7

 .(49 :رجحلا) 4 اكأ َيَأ َىِداَبِع » -59 8

 .(85 237 :صصقلا) «(188 :ءارعشلا) «(22 :فهكلا) 4 ُمَلَعَأ ير 9 -63-0

 .2 28 :نيكلا) 4 5224 رب » -6 5 4

 .(22 :صصقلا)» 0 :فهكلا) « نأ وب َرَر ىَسَعَف 66 67 -١

 .(102 :فهكلا) 4 َءآَمِلَوُأ َنوُد » 8

 .(29 :صصقلا) «(2 :لمنلا) «(10 :هط) « ٌتَسَناَم نإ 9 -71-9

 .(29 :صصقلا) ((10 :هط) 4 كيتا َْلَعَل > 3 (2

 .(14 :هط) 4 اأ َىْنِإ )9 4

 .(26 :هط) « ىرْمأ َنَرييَو » 5

 .(25 لنا ا رمغأ نت ترشح » - 6

.)000 2000010 77 

 .(15:فاقحألا«19 :لمنلا) (َقَعِزَوُأط 9 (8

 .(40 :لمنلا) 4 ُركَشُأَ َنَوَلْبَيِل » -0

 .(38 :صصقلا) 4 ُعلَطأ َىَلَعَل » 1

 .(78 :صصقلا) 4 َحّلَوُأ ىرلنع ) -2

 .(25 :سي) 6«ُتَعَماَع نإ » 3

 .(102 :تافاصلا) 4 َكّحَذَأ نأ » -4

 .(32 :ص) «ُتَبَبْحَأ نإ »2-5



 .: مم ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيِضَّرلا ةصالخلا

 .(64 :رمزلا) 4 ُدّبَعَأ َقَوُرُمَأَت » -6 هملول

 .(26 :رفاغ) «ّلَّقَأ َنوُرَذِ) -7

 .(36 :رفاغ) 4 ُعُلَبأ َلَعَل ) -3

 .(41 :رفاغ) 4 َمُكوُعَدْأ نإ ام » -9

 .(60 :رفاغ) «تِحعْسَأ نوُعْدآَ) -0

 .(51 :فرخزلا) 4 اَلَقَأ حت )-1

 .(19 :ناخدلا) «ركَيِتاَء َْنِإ » 2

 .(17 :فاقحألا) نأ َقِناَدِعَتَأ » 3

 .(9 :حون) «تمَلَعَأ نإ 9 4

 .(15 :رجفلا) # ع ِنَمَرْكَأ فَ ) -5

 .(16 :رجفلا) 4 سه َيَر ) -6

 .(25 :نجلا) 4 اَّدَمَأ ََر 9 -7

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

 :يهو ًاعضوم

 .(28 :ةدئاملا) (َكيَلِإ ىِدّي» - 1

 .(116 :ةدئامل) « َىَتَأَو ) - 2

 :145 0127 2109 :ءارعشلا) «(51 29 :دوه) ؛(22 :سنوي) 4 اَّلِإ ئرجحأ » -11-3

 .(47 :أبس) (180 4



 ات-ك 1_2 صفح ةياور 58

 :يهو ًاعضوم (50) يف اهنم يقب ام َنَّكسو

 .(79 :ص) «(36 :رجحلا) «(14 :فارعألا) 4 ََرِظْنَأ » -3- 1

 .(34 :صصقلا) # َىَقِْدَصُي 4 - ١

 .(43 :41 :رفاغ) « ََتوُعَدَتَو » -6 ف

 00 :نوقفانما) 4 َتَرْخ اج 7

 .(15 :فاقحألا) « نإ 05-585

 63 :فسوي) 4 ِهَِلِإ قتوُعَدَي ) -9

 .(000 :فسوي) 4 نإ -  ل]زّوخِإ »-0

 .(249 :ةرقبلا) 4 الِإ نيم » -1

 .(52 :نارمع لآ) 4 ىلِإ ىِراَصنأ » -2

 .(35 :نارمعلا) «َكّتِإ قم 3-١

 .(1 :ماعنألا) « لإ هَ ر 2-14

 .(15 :سنوي) ©« نإ يدوخ

 .(53 :سنوي) 4 هن ََرَو 9 - 6

 .(10 :دوه) 4 دهن قعد -7

 .(31 :دوه) 4 اَذِإ َِإ » -8

 .(34 :دوه) « ْنِإ َِحَّصُت » - 9

 .(8 :دوه) 6 اّلِإ ىقيف فوت » -0

 .(38 :فسوي) 4 َميِهْرَبِإ ىِواَباَع » -1

 .(3 :فسوي) 6 َّنِإ يفك 8- 22



 يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 0 كوه: قف ور ا 3

 .(07 ا 4 نا ف ور 3-4

 .(86 :فسوي) 4 ىلإ ََزُْحَو » -5
 .(98 :فسوي) © ءةنإ ير 9 -6 وك

 .(100 :فسوي) 4 ْذِإ بال -7

 .(71 :رجحلا) 4 نإ َتاَتَب » -8

 .(100 :ءارسإلا) 4 اَذإ ََيَر ل -9

 .(69 :فهكلا) 4 نإ ََدِجَتَس » -0
 وك

 .(47 :ميرم) # ءهنإ شر » -1

 .(15 214 :هط) 4 ّنِإ © ىركإزل ) -2

 .(40 9 :هل) (ذِإ © نع >- 33

 .(94 :هط) « فِإ َن قيبارر ربع 34

 .(29 :ءايبنألا) 4 ُهنَلِإ ْرِإ » 5

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

 00 :ءارعشلا) 4 الإ نإ ٌةُدَع >- 37

 .(86 :ءارعشلا) 4 دّهَنِإ أل ل9 -8

 00 معا 0 يرصاا

 .(26 :توبكنعلا) «(50 : انو قنا ور » 1 0

 .(24:سي) «| اذإ نإ »- 02

 كل ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوضأ

4. 



 صفح ةياور

 .(102 :تافاصلا) 4 نإ ََدِجَتَّس » -3

 .(35 :ص) 4مل تب 4-١

 08 :ص) 4 ْلِإ َىتْعَل » 5

 .(44 :رفاغ) « هللا َلِإ  رْمأ ) 6

 .(50 :تلصف) 4 َّنِإ َيَر » -7

 .(21 :ةلداجملا) « ٌترإ َىِلْسُرَو » -8

 .(14 :فصلا) « َلِإ ىِراَصنأ » 9

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

 :اهلك اهنّكس ءاي (12) يهو ةمومضم ةزمه اهدعب ءاي :ثلاثلا

 .(40 :ةرقبلا) « ٍفوُأ ىدبعب » - 1

 .(36 :نارمعلآ) 4 اًَهُديِعَأ َيِإَو 2- ١

 .(29 :ةدئاملا) 4 ُديِرَأ لإ ؤ- 3

 .(115 :ةدئاملا) « دُبَذَعَأ َنِإَ 2-4

 .(14 :ماعنألا) « ُترمُأ نإ ) -5

 .(156 :فارعألا» < ةيعأ َيااَذَع اظ-6

 .(54 :دوه) 4 ُدِْهَأ نإ ) -7

 .(59 :فسوي) « ىفوأ نأ 8- ١

 .(96 :فهكلا) « غرف توتا ج9

 .(27 :صصقلا) 4 ٌديِرُأ نإ » -0



 .: كم ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيِضَّرلا ةصالخلا

 .(29 :لمنلا) 4 ىلإ » -1

 .(11 :رمزلا) 4 ُترمُأ نإ ف -2

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

 :ًادحاو ًاعضوم اهنم نّكسو ًاعضوم (13) اهنم حتف ًاعضوم

 .(258 : ةرقبلا) « تفكذألا هر »2 - 1

 .(33 :فارعألا) 4 َشِحوفْل َبَر َمَّرَح » -2

 .(6 :فارعألا) « َتروُريَكَتَي َنيِذْل َىتَياَد ّنَع ُفرِصَأَس 3 - ١

 .(30 :ميرم) « َبَتكْلا ىندتاَ 4- ١

 .(31 :ميهاربإ) 4 َنيِذّلأ َىِداَبِعْل لق 5 - ١
 .(105 :ءايبنألا) ؟ تروُحلّصلآ َىِداَبِع » -6

 .(3 :ءايبنألا) 4 ٌريضلآ َىنَسَم نسم »8-7

 .(56 :توبكنعلا) 4 َنيِذّلآ ا

 .(13 :أبس) «ٌُروُكْشلآ َىِداَبِع 9- ١

 .(41 :ص) 4 ُنطَيشلآ َنَسَم » -0

 .(3 :رمزلا) 4 َنيِذَلا ىِداَبِحَي هي »-11

 .(8 :كلملا» 4 ُهَلآ ََكَلَمَأ نإ » - 2

 .(38 :رمزلا) 4 ُهّللآ ََداَرَأ نإ 9 -3

 اهفذح اهنيكست نم مزليو) .(124 :ةرقبلا) 4 َنيِمِلَّظلَأ ىداَهَع ) ءاي صفح نّكسو

 .(نينكاسلا ءاقتلالل ًالصو



 اتح-ك 2 رد )رب سس | | | | | 8 2 0 ضفح ةياور 5:

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

 :اهلك اهنّكس عضاوم (2) يف

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

 .(31 قو :هط) « دُدَشَأ © ىضأ> -2

 .(42 241 :هط) «َبَهْذَأ © ىيفتل 3 - ١»

 .(43 42 :هط) 4 آَبَهْذأ © ىرْكِذ ) - 4

 .(27 :ناقرفلا) (ُتْذْعأ تكلي 5 - ١

 .(30 :ناقرفلا) 4 أود ىبْوَق ) - 6

 .(6 :فصلا) 4 َرُهَمْمأ ىِدَعَب 2 -7

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

 :يهو عضاوم (2) اهنم نكس

 .(186 :ةرقبلا) 4 ينأوُثِمّؤُمَلَو 1 - 

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

 .(162 :ماعنألا» * َ©ز]اَمَمَو » - 3

 .(5 :ميرم) « ىِآَرَو نم » - 4

 .(56 :توبكنعلا) 4 ٌةَعساَو ىضَرَأ نإ ) -5
 .(47 :تلصف) 4 ىوآكَرْش 6- ١

 .(21 :ناخدلا) 4 ىل أوُئِمؤَت » -7



 .: م ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيِضَّرلا ةصالخلا

 :يهو ًاعضوم (22) حتفو
 .(125 :ةرقبلا) 4 َنيِفيآَطلل يب اَرهَط نأ » - 1

 .(162 :ماعنألا) 4 َىاَيَحْتَو » -2

 :فهكلا) «(83 :ةبوتلا) «(105 :فارعألا) :يهو عضاوم ةعست يف 4 هم » -11 - 3

 .(34 :صصقلا) «(118 «6 2 :ءارعشلا) «(24 :ءايبنألا) «(75 722 27

 .(22 :ميهاربإ) 4 مُكَيَلَع ىل» -2

 .(26 :جحلا) « تيِفبآَّطلِل قب دب َرْههْطَو » -3

 .(20 :نارمع لآ) 4 لِ ل َِهَحَو » -14

 .(29 :ماعنألا) © َيِهجَو ٌتَهَجَو » -5

 .(18 :هط) « ايف ىلو» -6

 .(20 :لمنلا» « آل ىإاما» -7
 وو ه6 0-90

 .(22:سي) « دبعأ آل ىلامو» - 8

 .(23 :ص) 4 ٌةَجَعَت ىلو» -9

 3 . 089 يان يلع ني و -0

 .(28 :حون) 4 يب » -1

 .(6 :نورفاكلا) 4 ٍنيِد ىلو» -2

 افق وو دلو 6 :فرخزلا) 4 ال ٍداَبِجَي ب » :وهو دحاو عضوم ءاي فذحو



 ا-قك 2 فر ب 2 صفح ةياور 0

 دئاوزلا تاءاي باب

 ًالوق ةحوتفم ِءاي تابثإب الصو [36 :لمنلا] © ََندَئاَد آَّمَق » :صفح أرق -

 .فذحلاو تابثإلا هلف فقولا يف امأو ءًادحاو

 .ًافقوو ًالصو اهلك اهفذحي هثإف دئاوزلا تاءاي ىقاب امأو -

 ٠ ٠ م
 تس --ِ

 رص جم 2 ضاَيفلي

 نااار هيا
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 ةياورلا بحاصو ئراقلا ةمحرت

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

 .ةنيدملا نطوتساو ناهفصأ

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

 ةقث ناكو مالعألا ةعبسلا ءارقلا دحأو «ةيبرعلاو تاءارقلا هوجوب ًالاع ناك -
 و 3
 عر

 نم رثكأ ًأَرقَأ ءرفعج يبأ دعب ةءارقلا يف ةرجحلا راد مامإ وهو «ةباعد هيف ًاحاص

 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 هيف نم مسي ملكت اذإ ًاعفان

 ؟أرقت تدعق

 تقولا كلذ نمف «ّق يف أرقي وهو فلو يبنلا تيأر ينكلو ًابيط ٌرمُأ ام :لاق

 .ةحئارلا هذه يمف نم ٌّعَسَأ انأو

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

 كنس



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 ؟كيلإ بحأ ةءارقلا يأ يبأ تلأس :لبنح نب هللا دبع لاق

 :لاق «نكي مل نإف :تلق «عفان ةءارق ينعي «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 ه169 ةنس يفوتو ءه 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

 .ديجلا :ةيمورلا ةغللاب نولاقو

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

 .ٌقَّدَحَو

 ٌيتَفش ىلإ رظني ناكف ممصلا ديدش نولاق ناك :يناجنسحلا نسحلا نب يلع لاق
 ع

 مهفأ ينإف عفان فورح لع أَّرقإ يخأل لاقو أطخلاو نحللا هيلع ٌدُرَيو ئراقلا 3

 فشلا ةكردض
 و

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

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



65 ّ 

 :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 يبأ 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

 نباو «يوغبلاو "ريسفتلا" يف هجام نباو « ايندلا يبأ نب ركب وبأ : هنع ثّدحو

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

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

 .نيتتامو 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



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيِضَّرلا ةصالخلا
 77222222222 - ففُش2ل222للم

 «ْمِهْيَدَل طو.4ْمهْيلإط و (ْمهَيَلَعط: نم ميملا مزجب كلذوءنولاق 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 6مل أ َمُهَْرَدنَأَع

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

 « يعبرلا يدادغبلا وه يزورملا طيشن يبأ 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 أرقو. طيشن يبأ ىلع

 انربخأ « يطبلا نب حتفلا وبأ انربخأ ء. 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



 6 َّى

 ذوعأ هللا ٌكّبرو يبر ء«ضرأ اي :لاقءليللا هكردأف « رفاس وأ ازغ اذإ لو 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 اذلو 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 الو ءدمتعملا مايأ رخآ ىلإ شاعو :لاق



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضَّرلا ةصالخلا
 ش7 22222222222 رحاها

 «ةلمسلا ساب»

 .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 اَمُهِلَتّيَتاَدَو ١:لثم هيبنتلا ريمض ىلع نيركذملا
 :يهو ةثالث فورح

 4 َمُهَكَرَّدَنَأَ د :لثم ءاهلا -1

 .(َمُكيَلَع) :لثم فاكلا -2

 .«(مكنُك» :لثم ءاتلا -3

 :ناتلاح امو

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

 ناك (24 :تاعزانلا) « (2) ىَلْعَأْلآ 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

 .لصفنملا

 نولاق ةياور

 «ةيانكلا ءاه باب»

 :ليصفتلاب نولاقل اهمكح لي ايفو

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

 .(ًاعم 75 :نارمع لآ) (َكّيِلإمْدوُي > (1)

 .(20 :ىروشلا «145 :(ًاعم) نارمع لآ) 4 اًهّنم فتوش »(2)

 .(115 :ءاسنلا) 4 فِلَصُتَو ...ملوت »(3(:)4)

 :(86 ءازعشلا 115 فرك ءاَكَلَو َةِجْرَأ» (5)

 .(52 :رونلا) 4 ِهنقتَيَو )6( ١

 .(28 :لمنلا) 4َمِهيَلإ ةقلأف >(7)

 «(75 :هط) # اًنمّؤَم ءمنأَي نمو ظو (37 :فسوي» 4ءِهْئاَقَوَرُت» : ىلاعت هلوق امأو

 .اهمدعو ةلصلا ناهجو امهيف هلف

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

 .تايلكلا



 .: .ةئئئم ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضَّرلا ةصالخلا

 ً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

 .(69 :ناقرفلا) 4 اًناَهُم ءهيف ٌدلَخَعَو » هلوق نم ًاضيأ ءاهلا رصقو-
 دهن * و وك ل

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

 و -

 .ًاضيأ ءاهلا رسكب (63 :فهكلا) (ْنطَيّسلآ هلا ُهينلَسنَأ آَمَو » يف اذكو ةلالجلا

 «رصقلاو دملا باب»

 :هجوأ ةثالثب لصفنملا دملا نولاق أرق

 .ناتكرح رصقلا - 1

 .تاكرح ثاللث رصقلا قيوف -2

 .تاكرح عبرأ طسوتلا -3

 :هجوأ ةثالثب لصتملا دملا نولاق أرق و

 .تاكرح ثالثرصقلا قيوف - 1

 .تاكرح عبرأ طسوتلا -2

 .تاكرح تس عابشإلا -3

 (لصتم .لصفنم) :نيدملا ءاقتلا

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



71 8 

 .(هانعم نيب مدقت دقو) .نورداحلا ميس ال رصقلا هقيرط ناك نمل عابشإلا

 6 وأ 4 وأ2"نيعلا دمب (2 :ىروشلا) 4قَسَع 8و.(1 :مير)«ضعيهك» أرق -

 .تاكرح .4

 (درفملا زمهلا باب»
 :ناعون وهو «هلثم زمهم نرتقي مل يذلا زمهحلا وهو

 .نكاس - 1

 كرف 2

 :نكاسلا :الوأ

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

 .ًافلأ ةزمهلا لدبأ (96 :ءايبنألا 94 :فهكلا) 4 َجُحّلَمَو َجوُجَأَي » :ىلاعت هلوق - 1

 .ًاواو ةزمهلا لدبأ (8 :ةزمهلا .20:دلبلا) 4 ٌةَدَصْوُم 9: ىلاعت هلوق -2

 :مجنلا) 4ةكِفَكَؤْمَلآَو »و (9 :ةقاحلا ,70 :ةبوتلا) «َتدكِفَكْؤْمَلَآَو » :ىلاعت هلوق - 3

 . راو ال ادد تسلا بق ةنيسنوب اها رق

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

 .4اًئيِر » تراصف اهدعب

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح نولاق قفاو (1)



 ا سس لل ا تتتأذأ ةََسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةيِضَّرلا ةصاللخلا

 :كرحتملا "يا

 هز ةناتقفولو اعف نارتو اةقوو اير اعل[ ةرزبتلا نان[ عنوانا

 .(1 :جراعملا) « َلَأَّس لا ذكو

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

 .ةحوتفم ةصلاخ ًءاي ةزمهلا لادبإ :يناثلا

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

 .اهلبق يذلا فرحلا مضو ةزمحلا

 .ةزمهلا فذحب (17 :جحلا 62 :ةرقبلا) «َنيِعِبلَّصلآَوه أرق اذكو -

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

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

 .«فلأ الب فحاصملا يف ناعضوملا ناذه مسر دقو «هرخآ يف ءاتلا حتفو ةنكاس

 .37:رجحلا) امهو نارخآلا ناعضوملا امأ «هيف نيتئارقلا مسرلا اذه لمتحيل

 (مهتئارق ىلع ةرشعلا ءارقلا قفتا دقو. (ةكيَأْلاط فحاصملا يف ابتكف (14:ق

 .ءاتلا ضفخ عم عطق ةزمه اهدعب ةنكاس مالو لصو ةزمهب

 «(37 :ءايبنألا) .(106 .56 :فهكلا) «(58 «57 :ةدئاملا) .(«2231 267 :ةرقبلا) 4 2 أرقو -

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

 .ةمومضملا ءافلا دعب ةنونم ةحوتفم ةزمهم (4:صالخإلا) 4 اًوُفُك »أرقو - درر
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 هيف دملاو «ماللاو فلألا نيب ةروسكم ةزمه ةدايزب [98:ةرقبلا] 4 لئكيِمَو جأرقو -

 .لصتملا دملا باب نم

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

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

 .ةءارقلا هذه قفاويل يماشلا

 دعب ةزمهب (89:ءايبنألا ,7 ,2 :ميرم (85:ماعنألا .38ًاعم37 :نارمع لآ) 4 اًيرَكَر هأرقو -

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

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

 .لصتملا دملا عم «ةنكاسلا ءايلا دعب ةحوتفم ةزمهب (7 6:ةنيلا» 4ِةَّيِرَبْلا هأرقو -

 ةزمهلا ليهستب (38 :ة6 دمحم .109 :ءاسنلا 119 :66 :نارمع لآ) 4 َمُكنَأكَه ) أرقو -

 .فلألا يف لصفنملا دملا عم

 :و يبنلا ظفل مكح

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

 « َةَوشلآَو جظفل اذكو 4 َءآَيِئنَأْلا » ريسكت عمج وأ 4« َنيِرْنلا ) :4َنوُيبَكلَآ ١
 :ىقكلذو

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

 .(69 :رمزلا «40 67 :بازحألا «58 :ميرم :55 :ءارشإلا



 .: ئه ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيِضَّرلا ةصالخلا

 :ماعنألا .8 1 :ةدئاملا «16 1 146 «68 39 :نارمع لآ «248 ,247 «246:ةرقبلا) © ْىِبَتَل »

 «117 2113 «73 261 :ةبوتلا «70 467 «65 «64 :لافنألا «158 «157 .94 :فارعألا 2

 «228 136 «1 :بازحألا 1 :ناقرفلا 2 :جحلا 6 «54 5 3 .5 1.49 41 0 :ميرم

 6.6 :فرخزلا « 2 :تافاصلا «59 «56 «ةيناثلا 53 5 «ةريخألاو ىلوألا 50.38 2 0

 .(9 (8 23 «1 :ميرحتلا «1 :قالطلا «12 :ةنحتمملا .2 :تارجحلا 7

 .(44 :ةدئاملا 84 :نارمع لآ «136:ةرقبلا) (َتوُيبَكلآ »

 .(155 :ءاسنلا 181112 :نارمع لآ) 4 َءاَيِبنَأْلا

 .(26 :ديدحلا 16 :ةيئاجلا 27 :توبكتعلا 289 :ماعنألا :79 :نارمع لآ) 4 َةَوُبُشلآَو »

 ينئتساو .لصتملا ليبق نم دملاو «ةزمه لاب يبنلا ظفل نم ءاج ام لك نولاق أرق -

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

 :امهو هلصأ ىلع زمحلاب امهأر قيف فقولا ةلاح يف امأو «ًالصو اهيف

 .(50 :بازحألا) 4 داَرَأ نإ يبل اًهّسْفَن َتَبَعَو نإ ) :ىلاعت هلوق - 1

 .(53 :بازحألا) «آلا ينل توُيُب أاوُلُخَدَت ال » :ىلاعت هلوق -2

 «ةملك نم نيتزمهلا باب»

 امهنم ىلوآلا 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 ُهَلَلوُأ ظ:وحن ةروسكم نوكتو 6
 و

 :(15 :تارمعلا) < مكتتتأا »
٠. 

2 
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 يف كلذو نيتزمه لا نيب لصفلا فلأ لاخدإ عم ةيناثلا ةزمحلا ””ليهستب نولاق أرق

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

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

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

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

 :يهو نيتزمحلا

 .(49 :ءارعشلا ,21 :هط «123 :فارعألا) 4 مُمْنَماَع ل (1)

 .(58 :فرخزلا) 4 اَمُمَهِلأَء )2( ١

 .(24 :ةدجسلا «41 «5 :صصقلا 3 :ءايبنألا «12:ةبوتلا) (ةّمَأ » (3)

 .(21 1 :سنوي) «َناَكلآَع 9 (4)

 .(144 143 :ماعنألا) (نّتيَرَكّدلآَء 9 (5)

 .(59 :لمنلا «59 :سنوي) 4 ُهَللاَ 8 (6)

 «انتملأأ ,متنماأأ» ماهفتسالا لبق اهلصأ نآلف 4 اَمُدَهِلَأَء 2:4 مُثنَماَء هامأو

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

 :ناينعم ليهستلل 0

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

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

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



 .: م ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيِضَّرلا ةصالخلا

 نيب ليهستلاب اهتيناث نولاق ففخف .ظفللا يف ناتزمه عمتجاف ماهفتسالا ةزمه

 ريدقت يف ظفللا راصل اهلخدأ ول هنأل فلألاب امهنيب لصفلا مدع ىأَرو «نيب

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

 :نيحوب اهأ رق(: ترهزلا) « اودهشأ ل ةيلك-

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

 .لاخدإلا مدع عم ةلهسم |ههتيناث نيتزمهم -2

 يف ةيناثلا ةزمهلا ليهستب ًارقو-
 :يلاتلاك يهو تتأ فيكو تعقو ثيح 4 َتّيَءَر ا

 .(1:نوعاملا) «.(13« 11« 9:قلعلا) «.(43:ناقرفلا) :(63:فهكلا) 4 َتيَعَرَأ

 :(72671:صصقلا) «(886 636 28 :دوه) «(59650:سنوي) ماعنألا) 4 كير د

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

 .(417:40:ماعنألا) (ْمُكَقْيَمرَأ)

 .(33:مجنلا) «(23:ةيثاحلا) «(205:ءارعشلا) «(27:ميرم) ( َتْيَعَرَقَأ

 2.6.23 58 :ةعقاولا) «(19:مجنلا) «(38 :رمزلا) «(75 :ءارعشلا) 4 مُكيََركأ 7

 «لاخدإ نودب ةيناثلا ةزمهلا ليهست -1 : ناهجو 4 َةّمِدَأ ليف نولاقل :هيبنت
 :لاعإلا ةدع عسا املادبإ -



 كك نولاق ةياور 77 0

 ارركملا ماهفتسالا مكحا

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

 .(5 :دعرلا) 4 ان برت انك اذءأ » (1)

 .(98 9 :ءارسإلا) « ان اًنَفَرَو اًمظع امك اذءأه (3) .(2)

 .(82 :نونمؤملا) 4 اًنَأ املظعَو اًباَرت انُكَو انتم اذءأ 9 (4)

 .(67 :لمنلا) «انِنَأ آَتْؤآباَءَو اًبرت انك اًدِوَأ » (5)

 مس ْنِم اهي مُكَقَبَس اَم ةَمِحدَقْلا نوُتأَكَل َمُكَنِإ َءدِمْوَقِل َلاَق ْذِإ اطوُلَو 6(2)

 .(29: 28 :توبكتعلا) «توُثأكل َّمُكَكْيَأ مه ةينتنكلا جد نك

 .(0 :ةدجسلا) « ىفل اًنِءأ ضْرَألا يف اَنلَلَض اذءأ » (7)

 .(53 16 :تافاصلا) © ٌنوُنيِدَحَل - َنوُبوُعْبَمَل اًنوَأ اًمَطِعَو اَباَرُث اَنُكَو اَنَتِم اًذِوَأ 8(:)9(2)

 .(47 :ةعقاولا) «َنوُثوُعَبَمَل اّنِوَأ اًملظعَو ابار اًمُكَو انتم اذءأ »9 (10)

 .(11:10 :تاعزانلا) 4 اذِأ ةَرفاَحلا ىف َنوُدوُدَرَمْل انِءأ 9 (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

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

 .ليهستلا دنع نيتزمه لا نيب لصفلا فلأ لخدي



 جبل ب جه ب بس شي >> ا 7777 7تتا و ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 «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 3

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

 .( كيتلؤأ ءآَيِلوَأ ٠ .4 نآَمّسلا ٠ :4 ارم ءآج
 :لثم لصو ةزمه نيتزمه لا دحأ نوكت نأ عطقلا ديقب جرخ

0 0-7 

 .(8 :فارعألا) هلأ ءَس اَم الإ

 :لثم يف امهنيب لصاف كانه نوكي نأ قصالتلا ديقب جرخو
 .(مهقصالت مدعل (10 :مورلا) 4أوُبَدك نأ أوس »

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

 :قيفحتلا الا سادت

 نيتزمح لا نم «ةيلكلاب اهفذحب يأ» ىلوألا ةزمحلا طاقسإب نولاق أرق -

 :ناهجو ذئنيح هلو «نيتحوتفملا
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 فرح عوقول حجرأو ىلوأ رصقلا نكلو .ءتاكرح عبرأ دملاو ناتكرح رصقلا

 لاق ءلصفنملا دملا ليبق نم ذئنيح دملا ربتعيو ءطاقسإلاب ريغم زمه لبق دملا

 :عماجلا مظنلا بحاص

 ىرحأ رصقأف طاقسإلا يف ... اريغزمصه 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

 :يررزحلا نبا مامإلا لاق

 بحأرصقاف وأرثألا ي قبو ... بيسلاريغت نإ ىلوأدملاو

 : هيبنت

 هرصقو ؟«ءالوأ» دم عم هيبنتلا «اه» رصق 4 َمَُنُك نإ ِءآلْؤه »ل :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 نآب

 .هنم ةبتر طحأ نوكي



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا
 2اس نتن ١-3222

 «ةبيطلا»و «بيرقتلا» نم لك يف نيهجولا هقالطإب ًالدتسم ىلوتملا ذاتسألا هدرو

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

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

 الهسم ال ًاطقسم عنمإ هلدالت 5 اهرصق عم اهدم نإ ءالؤه نإ ءالؤه فو

 :ناهجو (53 :فسوي) 4 لإ ِءَوُسلاي » :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 ةزمحلا ليهست :يناثلا

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

 وما © هلا

 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 .طاقسإلا دنع رصقلا ٌحّجَرَيو

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

 اك لام هلوق» لص هزيم ةفاعلاو .ةخخوعفت لوألا نوت" نأ لوألا

 .ءايلا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق (69 :ءارعشلا) 4م يهرَبإ

 هنا راك كاك يرق لة وشاب ةنئاقلا ونادي عاب نرألا قوكتالا :ناغلا

 .واولا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق ءهريغ سيلو (44 :نونمؤملا)
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 اهني ١ :ىلاعت هلوق لثم «ةحوتفم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا نوكت نأ :ثلاثلا

 .ةحوتفم ةصلاخ ًاواو ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق (32 :لمنلا) 4 ىنوُمَُفَأ أَوَلَمْ

 ءآَمْلآ َنِم »:ىلاعت هلوق لثم ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا نوكت نأ :عبارلا

 .ةحنوتفم ةضلاخت ءاي ةيناثلا ةرمحا لادبإب اهأرق (50:فارعألا<ذل ْمُكَقَرَر اًمِمْوَأ

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

 :نيهجوب اهأرق (8 :فارعألا) (ّقإ ٌةَوُشلَآ )

 :ءابلا نيبو اهنبب ةيئاغلا ةزمهلا ليهستا-1

 :ةرووكم هصلاخ اواو افادنإ

 .عاونألا عيمج يف ةققحم ىلوألا ةزمح ا نأ مّلعُيلو

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

 يش نعت ةناقلا محا

 ا ل

 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 ءيشلاب نايتإلا وه (1)
 .اهتافص يف ةلماك قلحلا ىصقأ



 .: 0001م ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضَّرلا ةصالخلا

 «هلبق نكاسلا ىلإ زمهلا ةكرح لقن بابا
 :تاملكلا ضعب يف اهلبق نكاسلا ىلإ عطقلا ةزمه ةكرح لقنب نولاق أرق

 16 برنس كلا كاوا

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

 هيلع تلخد مث فيرعتلا (لا) هيلع تلخد مث .رضاحلا نامزلا ىلع جلع ءٌينبم

 ماهفتسالا ةزمه ىلوألا :ناتلصتم ناتحوتفم ناتزمه اهيف عمتجاف ماهفتسالا ةزمه

 ًاعم مب قطنلاو نيتزمحلا ءاقبتسا ىلع ءادألا لهأ عمجأ دقو لصولا ةزمه ةيناثلاو

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

 «رييغتلا اذه ةيفيك يف اوفلتخا نإو ةيناثلا ةزمهملا 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 ةزمه لا 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

 لصألال ًارظن عبشملا دملا عم ًافلأ لصولا ةزمه يه يتلا ةيناثلا ةزمهلا لادبإ :لوألا

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

 .اهيلإ ةزمحلا

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

 .اهيلإ ةزمهلا ةكرح لقن ببسب ماللا كرحت
 .فلألا نيبو اهنيب لصولا ةزمه ليهست :ثلاثلا
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 فقولا لاح امل دازيو ؛فقولا لاحو لصولا لاح هل ةرئاج ةثالثلا هجوألا هذهو

 ةلاح يف هل نوكيف ءفقولل 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 وعلا 4 قم ةةروت ا لاق هلوق ندر اهةرؤ "ايجات

 .ةزمهلا طقسأو «لادلا ىلإ ةزمهلا ةكرح

 .(50 :مجنلا) « لول اًداَع) :ىلاعت هلوق نم « ئلوألا) :اهثلا

 :هجوأ ةعبس اهيف هل

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

 .« ىلّوَل اًداع) ةنكاسلا واولا زمه

 .4 ىَلوُن اًداَغِه اواو ةزمه ا لادبإ عم لوألا هجولاك :ًايناث

 ةنكاس ةزمه ماللا دعبو ةمومضم مال اهدعبو ةحوتفم ةزمهب اهأرق :ًافقوًاثلاث

 .«ىلّؤلا»

 000 ا
 الا معلا :اساخ

 .4 ىلولا غةيدم ًاواو ةزمهلا لادبإ عم ثلاثلا هجولاك :ًاسداس

 4 ئلول عةيدم اواو ةزمشا لادنإ عم مبارلا هعيولاك :ًاعبانم

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



 1 ا ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضَّرلا ةصالخلا

 «نينكاسلا عامتجا مكح١

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

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

 .ًامزال ٌمومضم اهنم ثلاثلا فرحلا

 يف ثلاثلا فرحلا مض لجأل ءمضلاب |مهنم لوألا نكاسلا كرحي «نولاق» نإف

 اذه كيرحت نألو 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) (ٌرظنآ 2 اليِتَف ) «(173 :ةرقبلا) 4 ٌرطَضَآ نَمَف 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

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

 انأدتبا اذإ مولعملا نم هنأل لوألا نكاسلا مضي الف (6 :ص) 4 ْأوُشَمأ »>:لثم

 .ةروسكم نوكت لصولا ةزمه نإف 4 أوُشَمَأ 9 ةملكب
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 (اهجراخم تبرق فورح باب»
 :51 :ةرقبلا) اهنم فرصت امو 4 ٌمُتَدَحَأ » ظفل يف ءاتلا يف لاذلا ماغدإب نولاق أرق

 244 :جحلا ,77 :فهكلا «3 2 «16 :دعرلا .92 :دوه «68 :لافنألا ,81 :نارمع لآ 92 0

 «5 :رفاغ «26 :رطاف ,«25 :توبكتنعلا «29 :ءارعشلا «27 :ناقرفلا «110 :نونمؤملا 8

 9153ءانبفلا) « ةَقعصلام هتدَحأف ١» جرخيل لاذلا ناكسإ طرشب.(35 :ةيثاجلا

 :نيهجوب و4 ةزقلا] 4 ٌءآَسَي نم ٌبدَعُيَو طن «اعت هلوق أرق امك :.(44 :تايراذلا

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

 « َكِلَذ ْتَهَلَي » :ىلاعت هلوق يف هنع فلخب لاذلا يف ءاثلا مغدأ اذك «ةلقلقلا

 بحر ) :ىلاعت هلوق يف هنع فلخب ميملا يف ءابلا مغدأ اذكو «(176 :فارعألا)

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

 .امب ءورقم

 ىواولا يف نونلا ماغدإب -1 :"نيهجوب (1:2:سب) 4ِناَءْرُقَلَآَو © سي » أرق -

 .راهظإلاب -2

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



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا
 مش 2222222222 1 سس ششللشسسشلللللللللللاام

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

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

 :ةظحالام -

 :ةرقبلا] (ٌيِحَّب ٌروُقَخ »: لثم ةحوتفملا ءارلا لبق تعقو اذإ ةنغلا ميخفت - 1

 .[72 :ص] «ىجوُر نِم ١ :لثم ةمومضملا وأ 3

 لبقو «[60 :ةرقبلا] «هّللآ ِقْوَر نِم »:لثم ةروسكملا ءارلا لبق ةنغلا قيقرت -2

 .[2 :ةرقبلا] 4يِقَكُمَلِل ىَدُه ط: لثم ًامئاد ماللا

 نوكتالو «[5 :دلبلا] هَرِدَقَي نَّل نأ ظ:لثم “اسر عوطقملا يف ةنغلا نوكت - 3

 .[3 :ةمايقلا] 4َعَمجَت نّلَأ ظ:لثم اسر لوصوملا يف ةنغلا

 «ةلامإلاو حتفلا باب»

 «راكه فر رج اَمَس ِنلَع ) :ىلاعت هلوق نم « راه » ظفل ةلامإب نولاق أرق

 .صفحك ناثلا هجولاو هنع فلخب (109 :ةبوتلا)

 265 250 «48 ,3) :نارمع لآ ] :هنايب كيلإو فالخ الب عقو ثيح «ةسرّوَتلآ » ظفل أرق اك

 :حتفلا «(111) :ةبوتلا (157) :فارعألا «(110 :68 «6 6 ءنيعضوم 46 44 «43) :ةدئاملا (نيعضوم 3

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

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح نولاق قفاو (1)

 .(إف) ةملك يف همدع وأ ةنغلا ءارجإ يف نوققحملا فلتخا (2)
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 .صفحك حتفلا :يناثلا «ليلقتلا :لوألا

 .ةلامإ ريغ نم ءارلا حتفب (41 :دوه) 4 اًهسِرَجَم ه ًأرقو -

 .|مهليلقتب -2 «ءايلاو ءاهلا حتفب -1:نيهجوب (1 :ميرم» «ٌضعيهك »أرق -

 .ليلقتلاب -2 «ءايلا حتفب -1 :نيهجوب (1:سي) «سي جأرق 9

 «تكسلا باب»

 قف تكلا هلت

 .ءافخإلا عم 1 :فيكلا] ِ(اّمّيَق © اجوع»

 .[52 :سي] 4 اذنه اَنِدَقَرَكِ

 .ءارلا ف نونلا ماغدإ عم [272 :ةمايقلا] «ِقارْنمِ)

 .ءارلا يف ماللا ماغدإ عم [14 :نيففطملاا 4نار لب »

 «ةفاضإلا تاءاي باب»

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

 :يهو عضاوم سمح يف ًاصفح ًاقفاوم

 2 ةرغلا) «(ةكركذأ نورث ذاق -1

 .(26 :رفاغ) 4َلْثَقُأ نوُرَذِ) -2

 .صفح يهجو دحأ اذهو (1)



 .: 3 ئئم ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيِضَّرلا ةصالخلا

 .(60 :رفاغ) «َبِحَتَْسُأ نوُعَدآَ) - 3

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

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

 .(143 :فارعألا) ه«رظنأ نرأ» -1

 .(49 :ةبوتلا) 4اَلأ َقتِْفَت لود -2

 .(47 :دوه) «نكأ َيَمَحَرَتَو) - 3

 .(3 :ميرم) (َكِدَهَأ عبئا -4

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

 .(10 :ميرم) «(41 :نارمع لآ) هياء لل - 5 .4

 .(49 :نارمع لآ) 4ٌقُلْخأ نأ » -6

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

 «(34 :صصقلا) «(135 «12 :ءارعشلا) «(45 :ميرم) «(84 .«26 ,23 :دوه) «(15 :سنوي)

 .(16 :رشحلا) «(21 :فاقحألا) «(32 230 «26 :رفاغ) «(13 :رمزلا)

 ترعاه تقلجعأ قوتي

 .(74 :ماعنألا) «َكنَرأَنِإ )ف -6

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

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

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



 نولاق ةياور
 (صفح اهيف قفاوو) .(28 :كلملا) 4( وأ يم ل -3

 .(23 :فاقحألا) «(29 :دوه) 5 َرأ يكدَلَو »- 35 4

 .(46 :دوه) «َكِطِعَأ نإ » -6

 .(18 :ميرم) (47 :دوه) 4 ُذوُعَأ نإ 9 -38 7

 .(89 :دوه) 4 نأ َقاَقِش ط -9

 .(51 :دوه) 4 الق قَرَطَف » 0

 ونام كلا قيقا

 .(84 :دوه) 4 مكنَرَأ نإ » 2

 .(92 :دوه) 4 ٌرَعَأ ىِطَهَرَأ » 3

 .(23 :فسوي) 6 ّنَسْحَأ ََر 9 -4

 .(13 :فسوي) 4 نأ ترحيل ) 5

 .(36 :فسوي) ُرِصَعَأ َينَرَأَنِإ 6 47 - ١

 .(36 :فسوي) 4ٌلِمَحأ َيِنَر اَنإ د - 49 8

 .(46 :فسوي) 4 عِجَرَأ َلَعَل ) 0

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

 .(80 :فسوي) 4ْوأ يأ ىإ َنّذَأَي » -5 6 5

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

 .(37 :ميهاربإ) « ُثدَكَسُأ نإ 9 -8

 .(9 :رجحلا) 4 اَنأ يأ ى َئِداَبِع » -60 9



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا
 ش7 22222222225: تكلتاهو#

 .(85 :37 :صصقلا) «(188 :ءارعشلا) «(22 :فهكلا) 4 ُمَلْعَأ ني » -64-1

 .(42 238 :فهكلا) 4 اَدَحَأ قري » -66 5

 .(22 :صصقلا) «(40 :فهكلا) « نأ َوَر ئَسَعَف » -68 7

 .(102 :فهكلا) « َءآَيلَوُأ ٍنوُذ » -9

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

 .(29 :صصقلا) «(10 :هط) (ر كيتا َنَلَعَُل » -74 3

 .(14 :هط) 4 اَأ َىَِنِإ 9 5

 .(26 :هط) « ىرْمأ َنَريَيَو » -6

 .(125 :هط) © ىَمَعُأ َقَتَرْكَح ) -7

 .(100 :نونمؤملا) 4 ُلَمَعَأ َىَلَعَل ) 8

 .(40 :لمنلا) 4 ْركْشَأَ َنَوَلْبَيِل » 9

 .(8 :صصقلا) 4 علَطأ َىلَعَل » -0

 .(78 :صصقلا) 4 َحّلَوُأ ىرلنع ) -1

 .(25 :سي) «َتعَماَع نإ » -2

 .(102 :تافاصلا) « َكُّضْذَأ نأ » 3

 .(32 :ص) (ْتَبَبَحَأ نإ 9 -4

 .(64 :رمزلا) 4 ُدُبَعَأ َقَوُرْمأَت > 5

 .(36 :رفاغ) 4 ُعُلَبأ َىلَعَل ) -6

 .(41 :رفاغ) 4 َمُكوُعَدْأ نإ ام ل -7
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 .(51 :فرخزلا) « اقَأ تحت ) -8

 .(19 :ناخدلا) «ركيِتاَد نإ » -9

 .(17 :فاقحألا) 4 نأ َِناَدِعَتَأ ) -0

 .(9 :حون) (ْتعَلَعَأ نإ 9 1

 .(5 :رجفلا) 4 ِنَمَرْكَأ وي » -2

 .(16 :رجفلا) 4 َِسَهُأ َيَر ) 3

 .(25 :نجلا) 4 اّدَمَأ َيَر » -4

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

 :يهو عضاوم

 .(79 :ص) «(36 :رجحلا) ((14 :فارعألا) 4 َنَرِظنَأ 9 -3- 1

 .(34 :صصقلا) 4 َنفَّدَصُي ) -4

 .(43 :41 :رفاغ) « َقَتوُعدَتَو ل - 5

 00 :نوقفانملا) 4 ََتَرََأ » -7

 .(15 :فاقحألا) « نإ َقّيَرد

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

 .(100 :فسوي) 4 نإ -_َرَوْخِإ » -0

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

 .(9 :ةرقبلا) 4 الإ نو »ظ -1

 .(52 :نارمعلآ) 4 ىلِإ ىِراَصنَأ 2- ١



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا
 «ةمتم لات تيل ..اا ا ييجي يي لححشبيببحبببسل بحس 777777777

4. 

 .(5 :نارمعلآ) (َكلنإ قي م ا -3

 (صفح هيف قفاوو) .(28 :ةدئاملا) 4 َكيَلِ ىبيو -4

 (صفح هيف قفاوو) .(116 :ةدئاملا) 4 َىئَأَو ) -5

 .(161 :ماعنألا) « لإ َقَر 6- ١

 ره

 .(3 شنوا « دش ةَرَوَو هش -8

 2164 .145 «127 2109 :ءارعشلا 51 9 هرعت دوا كل ئرسأ زيد كو

 .(صفح مهيف قئاو) (47 :ابس

 600 :دوه) 4 دُهَنِإ َنِبَع تع »-18 -0

 .(1 ا ! نإ » -9

 .(8 :دوه) 6 اّلِإ ىقيف فوت » -0

 .(38 :فسوي) 4 َميِهرَبِإ ىِواَباَ 9-1

 .(53 : :فسوي) نإ يفت ) - 22

 .(3 كيرلا نإ در ا 3

 .(37 :فسوي) © نإ ورح

 .(66 :فسوي) 4 ىلإ َنَرْحَو ) - 25

 .(8 :تامويلا« دشن و 26

 .(00 :فسوي) 4 ْذِإ ب و. 7

 .(71 :رجحلا) « نإ َِتاَكَب » - 8

 .(100: ءارسإلا» « اذِإ يب »9-9
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 0 .(69 :فهكلا) 4 نإ َنَُدِجَتَّس » -0

 .(47 :ميرم) # ءهنإ ََر » -1

 .(15 14 :هطل) 4« ّنإ © ىركإل » -2

 0 .(40 39 :هط) 4 ْذِإ 6 َييَع » -3
 .(94 :هط) « نإ َىِيأَرِب » -4

 .(29 :ءايبنألا) 4 ُهنَلِإ _ْرِإ » 5

 .(52 :ءارعشلا) «ركذِإ َىِداَّبِعِب 9 -6
 ل

 .(27 :ءارعشلا) 4 الإ َنإٌوُدَع » -7 و

 .(86 :ءارعشلا) 4 مّهَنِإ أل »9 -8

 .(27 :صصقلا) « نإ َنَدِجَتَّس » -9

 00 توكسلا) (50 ؛انر اشتر تووؤممل نك

 .(24 :سي) 4 اَذإ نإ » -2

 .(102 :تافاصلا) « نإ ََدِحَتَّس » -3

 :ةقدرما هكر فتات 4-١

 08 :ص) 4 ِْإ َىِتْعَل » 5

 .(44 :رفاغ) 4 هلآ لِإ ىرْمأ ) 6

 .هنع فلخب (50 :تلصف) 4 نإ َيَر » -7

 .(21 :ةلداجملا) « ٌترإ َىِلْسُرَو » -8

 .(14 :فصلا) « ىلِإ ىِراَصنأ » 9

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



 .: ئه ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيِضَّرلا ةصالخلا

 .(34 :دوه) « ْنِإ َِحَّصُت » -1

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

 .(40 :ةرقبلا) «ٍفوُأ ىِدَتَعِب > -1

 .(96 :فهكلا) 4 ْعِرْقأ َقوُناَد 0 ١

 :تاءاي رشع يهو اهنم يقب ام حتفو

 .(36 :نارمعلآ) 4 اَهُديِعَأ ّيِإَو > - 1

 .(29 :ةدئامل) 4 ٌديِرَأ نإ ) -2

 .(115 :ةدئاملا) « نُبَذَعَأ َنِإَف » - 3

 .(14 :ماعنألا) « ُترمُأ ْنِإ ) -4

 5- 8١:فارعألا) 4 ثيرغأ َيِاَذَع 156(.

 .(54 :دوه) 4 ُدِْشَأ نإ ) -6

 .(59 :فسوي) 4 ىفوأ نأ )- 7

 :(97*نصصقلا) 4 ديرأ نإ ح8

 .(29 :لمنلا) 4 تل نإ >- 9

 .(1 :رمزلا) 4 تأ َْوِإ 9 -0

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

 :يف يهو حتفلاب نولاق اهأرقو
 .(124 :ةرقبلا) 4 َنيِملّظلآ ىدَهَع » - 1

 .(258 :ةرقبلا) «فىزأأ َىَيَر © -2
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 .(3 :فارعألا) 4 شِحاَوفْلا َبَر َمّرَح » - 3

 .(146 :فارعألا) « كروُرَبَكَتَي َنيِذّلا َىَياَء ّنَع ُفِرَصَأَس 4- ١

 .(30 :ميرم) « َبَتكْلا ندَتاَء » -5

 .(31 :ميهاربإ) 4 َنيَِّلَأ َىِداَبِعَل لق ) -6
 .(105 :ءايبنألا) ؟ تروُحلّصلآ َىِداَبِع » -7

 3 :ءايبنألا) 4 ٌرُضلآ َنَسَم 8- ١

 .(56 :توبكنعلا) 4 َنيِّلأ َىِداَبِجَي ) -9

 .(13 :أبس) «ٌروُكشلآ َىِداَبِع » -0
 .(41 :ص) 4 ُنطَيشلا نسم » -1

 .(53 :رمزلا) 4 َنيِذَّلأ ىِداَبِعَي »> - 2

 .(8 :كلملا» 4 ُهّنأ َكَلَمُأ نإ » -3

 .(38 :رمزلا) 4 ُهَللآ ََداَرَأ نإ » -4

 ىٍِدَهَع » :لوألا عضوملا ادع ام (14) ة ةقباسلا عضاوملا عيمج يف ًاصفح نولاق قفاوو

 .(124 :ةرقبلا) 4 َنيِمِلْظلآ

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

 :عضاوم ةثالث اهنم نكس عضاوم (2) يف

 .(144 :فارعألا) 4 َكُتيَفْطْصَآ نإ » -

 .(31 30 :هل) 4 َدُدْشَآ © ىضأ 2- ١
 و

 0 :ناقرفلا) ( ُتذَحتَأ ىّكيَلَي ريو



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا
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 :عضاوم (4) وهو يقابلا اهنم حتفو

 .(42 241 :هط) «َبَهْذأ © ىيفتل » - 1

 .(43 42 :هط) 4 آَبَهْذآ © ىركذ 2- ١

 .(0 :ناقرفلا) 4 أوُدخَتَأ وَ 3- ١

 .(6 :فصلا) 4 َدُهَمْمأ ىِدَعَب » - 4

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

 :يهو ًاعضوم (23) اهنم نكس

 .(186 :ةرقبلا) 4 ينأوُثْمّؤمْلَو » - 1

 .(153 :ماعنألا) « اًميِقَتْسُم ىطاَرِص » -2

 .مزاللا دملا ناكسإلا نم مزليو.(162 :ماعنألا) 6 َىاَيْحْحَو - 3

 .(22 :ميهاربإ) 4 مُكيَلَع ىل» -4

 .(5 :ميرم) « ىِآَرَو نم» -5

 .(18 :هط) 4« ايف ىللو» -6

 .(20 :لمنلا» «آل ىإام» -7

 .(56 :توبكنعلا) (ٌةَعِساَو ىضَرَأ نإ ) -8
 .(23 :ص) 4ةَجَعَت ىلو» -9

 .(69 :ص) 4م لِع ّنِم ىلا -0

 .(47 :تلصف) « ىوآكَرْش » -1

 .افقوو الجو ةنكاش ءاي ثنلا 6و قرون هاخ] ذاّبعي ل ك3



 نولاق ةياور 9 00
 .(21 :ناخدلا) 4 ىل ًاوُتِّؤَت ل -3

 .(28 :حون) 4 تيب » -4

 :فهكلا) «(83 :ةبوتلا) «(105 :فارعألا) :يهو عضاوم ةعست يف 4 بم 9-23 -5

 .(34 :صصقلا) «(118 «6 2 :ءارعشلا) «(24 :ءايبنألا) «(75 722 27

 :يهو ًاعضوم (7) حتفو

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

 .(162 :ماعنألا) #* 9ظقلاَمَمَو » -2

 .(26 :جحلا) « تيِفِبآَطلِل يب ْرهَطَو » - 3

 .(20 :نارمع لآ) 4 ِهّلِل َِهَجَو 4 - 

 .(29 :ماعنألا) © َيِهجَو ٌتَهَجَو » -5

 .(22:سي) 4 ُدُبَعَأ آل َىاَمَو» -6

 .(6 :نورفاكلا) 4 ٍنيِد لو » -7

 «دئاوزلا تاءاي باب»

 :يف كلذو ًاعضوم رشع ةعست يف ًالصو ءايلا تبثأ -

 .(20:نارمع لآ) « نعمت (1)

 .(105:دوه) تأتي ) (2)

 مسالا« كحل 8 (3)

 .(17:فهكلا) «(و7:ءارسإلا) « دَمهمْلا » (5) «(4)

 .(24:فهكلا) 4 نيِدُهَي )6( ١



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيِضَّرلا ةصالخلا
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 .(39:فهكلا) 4 نرت نإ » (7)

 .(40:فهكلا) 4 نينوي ل (8)

 .(64 :فيكلا) 4 غبت ) (9)

 .(66:فهكلا) 4 ِنَمّلَعت ج(10)

 .(93:هط) 4ىرَمَأ تّيَصَعَقَأ َنَعيّتك الل)(12)

 .(36:لمنلا) « نئوُدِمْشَأ »(12)

 .(32:ىروشلا) 4ٍراَوَجلآ 9 (13)

 .(38:رفاغ) 4 َْمُكِدْهَأ ٍنوُعِبَتأ ه (14)

 .(41:ق) 6 دانُملآ » (15)

 .(8:رمقلا) « عادلا ىلإ 9 (16)

 .(4:رجفلا) «رسي »(17)

 .(15:رجفلا) 4 نَمَرَكَأ »(15)

 .(16:رجفلا) 4 نّئنَهَأ » (19)

 :عضاوم ةعبرأ يف لصولا ةلاح فذحلا و تابثإلاب ارقو -

 اهتابثإ وأ «نيتملكلا يف ءايلا فذخب اهأرق (186:ةرقبلا) 4 َناَعَ اذإ عادلا )1( ١

 .ىرخألا يف اهتابثإو امهادحإ يف اهفذحوأ ءامهيف
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 ."(15:رفاغ) قالاَتلآ » (2)

 .(32:رفاغ) «ِداَمَتلآ » (3)

 .(8 ؛6:رمقلا) « ناَعَد اذإ عادلا » )4(
 ٠ هه 2 ٠

 ضافي
 هدرز قارإسإ م هسا تسول سن

 دعاسلا سلو هيرلاولو هل هللارفج

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

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

 (يرزجلا نبا) ققحملا فعضو ءامهدعب فّلأ هتيأر نم لك كلذ ىلع امهعبتو «يبطاشلا كلذ ىلع هعبتو

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









 شرو ةياور

 ةياورلا بحاصو ئراقلاب فيرعتلا
 : عفان  ةءارقلا بحاص

 ةماقإلا يندملا لصألا يناهبصألا (ئراقلا) ميَعُن بأ نب نمحرلا دبع نب عفان وه

 .ةرجهلل 70 ةنس دلو ةعبسلا ءارقلا دحأ

 .هدج ىلإ بست دقو ثيل ينب ىلوم نمحرلا دبع وبأ ليقو ؛ميور وبأ : هتينك

 ميَعُت نب عفان تعمس :ةرق يبأ نع :ةمحر وبأ لاق نيعباتلا عابتأ رابك نم وهو

 .نيعباتلا نم نيعبس ىلع تأرق :لوقي

 زمره نب نمحرلا دبع مهنم ةنيدملا لهأ يعبات نم ةعامج نع ًاضرع ةءارقلا ذخأ

 ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا نب نمحرلا دبعو «ئراقلا رفعج يبأو ءجرعألا

 .نيعبسلا هخويش غلبو .مهريغو يرهزلاو «قيدصلا
 «بهذملا بحاص سنأ نب كلام مامإلا مهنم ةعامج ًاعمسو ًاضرع هنع ةءارقلا ىور

 يعمصألاو رصم لهأ نم دعس نب ثيللاو شروو «ةنيدملا لهأ نم نولاقو

 نم نادعم نب دليوخو يقشمدلا رهسم وبأو «ةرصبلا لهأ نم ءالعلا نب ورمع وبأو

 نم ريثك قلخ مهريغو ... يسلدنألا سيق نب زاغلاو «يبرغملا مدزكو «ماشلا لهأ

 كسَمتو ةنيدملاب ةءارقلا ةساير هيلإ تهتناو ًافينو نيعبس سانلا ًاَرقَأ .راصمألا فلتخم
 ؛هدلم نييضاملا ةمقألا راثآل عمم «تاءارقلا هوجتوي ماع ناكو.هفءارقب اهلهأ

 .ةنس نيتس ٌدْلُي يبنلا دجسم يف ىلص ءًاداّوج ًادهاز

 .ةءارقلا يف سانلا مامإ عفان : كلام لاق



 : 1 د  _ربممصم__ كح كلا رسسلا تادارقلا لوضأ ق ةئهالا ةضخاخلا 105

 َّنِإ عفان ىلع أرق نمم لجر يل لاق :ينابيشلا لاق :يرصملا لاله نب دمحأ لاقو
 املك بيطتتأ هللا دبع ابأ اي :هل تلقف كسملا ةحئار ِهيِف نم ٌمَسُي ملكت اذإ ناك ًاعفان

 (َّي) يف أرقي وهو وو يبنلا تيأر ينكلو ءًابيط ٌسمأ ام :لاق ؟أرقت تدعق

 .ةحئارلا هذه (ّيف) نم ٌمشأ انأو تقولا كلذ نمف

 .(ةنس 99) نع ةيرجه 169 ةنس يفوت

 : - شرو  ةياورلا بحاص

 ءارقلا خيش .(ه 110) ةنس دلو (شيرق) ىلوم ديعس وبأ يرصملا ديعس نب نامثع وه

 ال ةيرصملا رايدلاب ءارقإلا ةساير هيلإ تهتنا «نيلترملا ءادآلا لهأ مامإو «نيققحملا

 ةنس ةرونملا ةنيدملاب عفان ىلإ لحر «ةءارقلا يف ةجح هقث ناك .عزانم اهيف هعزاني

 .تامتخ ةدع هيلعأرقو ةيرجه 5

 «بارعإلا نّيْيو دّدَّسُيو دميو زمه أرق اذإو توصلا نسح «ةءارقلا ديج ناكو
 مهقابسأ يل نوبه اوناك عفان ىلع تمدق امل :لاق هنأ هنع َيِوَر اق ديكو

 ىتح كلذك لزأ ملو ؛مايأ ةعبس يف تمتخف ءًاعبس موي لك هيلع أرقأ تنك ىتح

 .(«تجرخو رهش يف تامتخ عبرأ هيلع تمدخ

 ةيدشن اراععق اناث نسل وللا نقيا ةاكيعلا فردا رقعأ اويضق هللا هغتو ناك

 الإ فرعُي ال راص ىتح (شرو) ليقف فم مث فورعملا رئاطلا (ناشرولاب) عفان

 .هب ينامس يذاتسأ :لوقيف «هنم هيلإ بحأ ليق اميف نكي ملو «هب

 .(ةنس 8 7) نع (ةيرجه 197) ةنس رصمب يفوت



 شرو ةياور

 :يوارلا قرط

 .هنع فيس نباو ساخنلا يقيرط نم قرزألا ا

 ه 240 دودح يف ت « قرزألا بوقعي وبأ » :قرزألا

 .يرصملا مث يندملا قرزألا بوقعي وبأ راسي نب ورمع نب فسوي : وه

 : ةقثلا ققحملا طباضلا ةجحلا مامإلا

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

 .تاءارقلا ءالع نمض « يرزجلا نبا »

 ةءارقلا ذخأ دقف : هرصع ءاملع ريهاشم ىلع ةءارقلا « قرزألا بوقعي » ذخأ

 .رصمب ءارقإلاو ةءارقلا يف هفلخ يذلا وهو ©« شرو » نع اًعامسو اًضرع

 .هريغو « « بالقس ١ ىلع نآرقلا ضرع امك
 يبأ ١ ةياور ىلع برغملاو ء رصم لهأ تكردأ » : « يعازخلا لضفلا وبأ » لاق

 .اهريغ نوفرعي ال « شرو ١ نع « قرزألا بوقعي

 ءادألا هنع نقتأو « ةليوط ةدم « اًشرو ١ « قرزألا » مزل ١ : « يبهذلا  لاقو

 .تاءارلا قيقرتو . تاماللا ظيلغتب « شرو » نع درفناو « ءارقإلل سلجو

 تاذ فاحنإ نع ةرابع وهف . نمسلا دض وهو « ةقرلا نم قيقرتلا : لوقأو

 .هلوحنو فرحلا



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 فرحلا ٌوبر نع ةرابع وهف « ةرثكلاو « ةمظعلا يهو ةماخفلا نم ميخفتلاو

 .ميخفتلا قيقرتلا دض ءارلا يف لمعتسملا نأ الإ .دحاو ظيلغتلاو وهف هنيمستو

 .قيقرتلا دض ظيلغتلا ماللا يف لمعتسملاو

 ءارقلا بهاذم يف تاءارقلا : اهميخفتو تاءارلا قيقرت يف « يرزحلا نبا » لوقي

 قيرط نم ©« شرو ٠ ةياور انيور نيذلا مهو « ةبراغملاو نييرصملا ةمئآ دنع

 مسقو « هميخفت ىلع اوقفتا مسق : ماسقأ ةعبرأ ىلع مهقرط نم « قرزألا »

 نع هيف اوفلتخا مسقو ءارقلا لك نع هيف اوفلتخا مسفو « هقيقرت ىلع اوقفتا

 .ءارقلا ضعب

 كلذب ةينعملا بتكلا يف هيلإ عجري ةعبرألا ماسقألا هذه نع مالكلا ليصفتو

 :ئررخلا نبال «رقعلا تاءارقلا ف رشلا »تانك لكن

 بهذمب نويرصملا صتخا دق » : ماللا ظيلغتل ةبسنلاب « يرزجلا نبا » لوقيو

 « قرزألا قيرط نم اوورو « مهاوس اهيف مهكراشي مل ماللا يف ( شرو » نع

 روهمجلا قفتاو « ميخفت فرح اهرواج اذإ ماللا ظيلغت (« شرو » نع هريغو

 ةثالث طورشب « ءاظ وأ . ءاط وأ ء داص » : اهمدقت اذإ ماللا ظيلغت ىلع مهنم

 . ًانكاس وأ « ًاحوتفم ةثالثلا هذه دحأ نوكي نأو « ةحوتفم ماللا نوكت نأ يهو

 .« كلذ ريغ يف اوفلتخاو



 شرو ةياور

 نوملسملا لاز الو « ةرتاوتمو « ةروهشم «شرو» نع «قرزألا» ةءارق : لوقأو

 بر هلل دمحلاو اهب تأرقو اهتيقلت دقو « نآلا ىتح لوبقلاو اضرلاب اهنوقلتي

 لا

 امل اشرو نإ :١ لوقي « قرزألا بوقعي ابأ ١ تعمس : « فيس نب ركب وبأ ١ لاق

 رقما هيل قا نرتكتلا ىلإ قمح

 امم ينعدتو « اصلاخ « عفان » أرقم ينئرقت نأ بحأ ينإ ديعس ابأ اي : هل تلق

 يف « شرو » عم الزان تنكو « عفان ١ اَرقَم هتدلقف : لاق ء كسفنل تنسحتسا

 أرقأ تنكف قيقحتلا امأف « قيقحتو ردح نيب « ةمتخ نيرشع هيلع تأرقف «رادلا

 أرقأ تنكف . ردحلا امأو .« هللا دبع ١ دجسم يف اهنكسن انك يتلا رادلا يف هيلع

 .ةيردنكسالاب هعم تطبار اذإ هيلع

 ددع نآرقلا هيلع ىقلت دقو ء هدحو ةسردم ىلاعت هللا همحر « قرزألا » ناك دقو

 ركب وبأو « يطامنألا ديعس نب دمحمو «ساحنلا هللا دبع نب ليعامسإ) :مهنم ريثك
 .نورخآو « لهس نب ساّومو « كلام نب هللا دبع

 ميلعتب ةلفاح ةايح دعب ةرجح لا نم نيتئامو نيعبرألا دودح يف « قرزألا » يفوت

 .ءازجلا لضفأ هللا هازجو « ةعساو ةمحر « قرزألا » هللا محر .« ميركلا نآرقلا »

 ( يبيجتلا هللا دبع نب ديعس نب ورمع نب هللا دبع نب ليعاسإ : وه ساخنلا -

 .ةلزنملا ليلج . ردقلا ريبك « ةقث ققحم ء رصم ءارق خيش « ساخنلا نسحلا وبأ



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ف ةَّيِضََّرلا ةصالخلا

 هركذ !ى .نآرقلا ظافح نم ةعباسلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض « يرزحلا نبا »

 (« قرزألا » : مهنم « هرصع ءاملع ةريخ ىلع نآرقلا « ساخنلا نسحلا وبأ » أرق

 نم نآرقلا نوقلتي نوملسملا لاز الو « هباحصأ لجأ وهو ©« شرو ١ بحاص

 دمحلاو هب تأرقو كلذ تيقلت دقو « نآلا ىتح ©« شرو » نع « قرزألا » قيرط

 تالا هيل

 دمحأو « نادمح نب ميهاربإ : مهنم ريثك ددع ىلع « ساخنلا نسحلا وبأ » أرق اك

 ةماسأ نب دمحأو « لاله نب هللا دبع نب دمحأو . طايخلا ميهاربإ نب قاحسإ نبا

 دمحمو « ذوبنش نب دمحأ نب دمحمو « ميكح نب نوع نب نادمحو « يبيجتلا

 . يوارمحلا فيصو يلع وبأو « يسلدنألا نوريخ نبا

 قلخ هيلع أرقف .ةّدم ءارقإلل ردصت» : « ساخنلا نسحلا يبأ ١ نع « يبهذلا » لاق

 .« شرو ةءارقب هرصبو « هريرحتو هناقتإل

 ميلعتب ةلفاح ةايح دعب « نيتئامو نيناثو عضب ةنس « ساخنلا نسحلا وبأ » يفوت

 ىلاعت هللا هازجو . ةعساو ةمحر « ساخنلا نسحلا ابأ » هللا محر .ميركلا نآرقلا

 .ءازجلا لضفأ

 فيسوي نب هللا دبع نب كلام نب هللا دبع :وه ه 307تافيس نب ركب وبأ» -

 نع ةءارقلا «فيس نب ركب وبأ» ذخأ .يرصملا يبيجتلا « ركب وبأ فيس نبا

 تلاز الو « شرو ١ بحاص «قرزألا بوقعي وبأ» :مهتمدقم يفو ءالعلا ةريخ



 شرو ةياور

 اهتيقلت دقو «نآلا ىتح لوبقلاو اضرلاب نوملسملا اهاقلتي ©« قرزألا » ةءارق

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو اهب تأرقو

 .( دعس نب ثيللا» بحاص (حمر نب دمحم نع (فيس نب ركب وبأ» ثدح امك

 « هنامز يف ةيرصملا رايدلا خيش « فيس نب ركب وبأ ١ ناكو : « يرزجلا نبا » لاق

 .« شرو ١ ةءارق يف ةمامإلا هيلإ تهتناو « انامز َرّمعو

 دمحم نب ميهاربإ » : مهنم ريثك ددع ( فيس نب ركب يبأ ١ نع ةءارقلا ذخأ دقو

 يسلدنألا رباج نب ديعسو . يوحنلا ليعامسإ نب دمحم نب دمحأو « ناورم نبا

 يلع نب زيزعلا دبع يدع وبأ ٠ جرفلا نباو « نوريخ نب ميهاربإ نب دمحمو
 .(« دامعلا نبا » ركذ امك « سنوي نبا » هنع ثدح دقو نورخآو « مامإلا نبا

 ةثاثالثو عبس ةنس ةرخآلا ىدامج يف ةعمجلا موي ©« فيس نب ركب وبأ » يفوت

 .بيجم عيمس هنإ ةعساو ةمحر هللا همحر « رصمب

 .هنعف هباحصأ نع يعوطملاو رفعج نب هللا ةبه يقيرط نم يناهبصألا -2
 ميهاربإ نب ميحرلا دبع نب دمحم : وه ه 296 ت « يناهبصألا ركب وبأ - ١

 .هنامز يف ءارقلا خيش يدسألا « يناهبصآلا ركب وبأ ديزي نب بيبش نبا

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

 .تاءارقلا ءاملع نمض )ل يررجلا نبا (
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 : مهتمدقم يفو هرصع ءاملع ةريخ نع ةءارقلا « يناهبصألا ركب وبأ » ىقلت دقو

 : « مشاه يبأ نب دحاولا دبع » لاق .« ينيدشرلا يخأ نب ناميلس عيبرلا وبأ »

 « يناهبصألا ميحرلا دبع نب دمحم » انثدح « « قاقدلا دمحأ نب دمحم » انثدح

 ىدحإ هيلع تمتخو « ينيدشرلا يخأ نبا عيبرلا يبأ ١ ىلع نآرقلا تأرق : لاق

 .« شرو » ىلإ : لاق ؟كتءارق دنست نم ىلإ : هل تلقو « ةمتخ نيثالثو

 لضفلاو « دينجلا نب نسحلاو « لهس نب ساوم » ىلع « يناهبصألا » أرق اك
 يعمو « رصم ١ تلخد (« يناهبصألا » لاقو .رصمب « يوارمحلا بوقعي نبا

 .ةمتخ نينا ىلع اهتقفنأف افلأ نونا

 يفو « هيلع ءانثلا بجوتسا امم هنأش مظعو ةءارقلاب « يناهبصألا » رهتشا دقو

 مل شرو ةياور يف هرصع مامإ يناهبصألا : « ينادلا ورمع وبأ ١ لوقي ىنعملا اذه

 (« شرو » نع « يناهبصألا » ةءارق تلاز الو .هتارظن نم دحأ كلذ يف هعزاني

 بر هلل دمحلاو اهم تأرقو اهتيقلت دقو نآلا ىتح لوبقلاب نوملسملا اهاقلتي

 :لاعلا

 قاحسإو « ديشر نب دوادو « ةبيش يبأ نب نامثع ١ نع « يناهبصألا ١ ثدح امك

 .مهريغو ( هنادكشم رمع نب هللا دبعو « ليئارسإ يبأ نبا

 ىلاعت هللاهمحر .ةرجه لا نم نيتتامو نيعستو تس ةنس دادغبب « يناهبصألا » يفوت

 .ءازحجلا لضفأ هللا هازجو ةعساو ةمحر



 شرو ةياور

 مساقلا وبأ مثيلا نب دمحم نب رفعج نب هللا ةبه : وه « رفعج نب هللا ةبه) -

 .يدادغبلا

 هركذ ا .نآرقلا ظافح نم ةنماثلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض (« يرزجلا نبا »

 : مهتمدقم يفو « هرصع ءاملع ريهاشم نم ريبك ددع نع ةءارقلا « هللا ةبه » ذخأ

 دمحأ نب دمحم نب دمحمو « يلع نب هللا دبع نمحر لا دبع وبأو . رفعج هدلاو »

 ىسوم نب نوراهو « رصن نب رمعو « يعازخلا دمحأ نب قاحسإو « يبهللا

 ركب وبأو « حرف نب دمحأو . قاحسإ نب دمحم ةعيبر وبأو . شفخألا نبا

 يلعو « حور بحاص ليكولا ىيحي نب دمحأو . بنعق نب دمحأو « يناهبصألا

 .مهريغو « ( لدعملا بوقعي نب دمحمو « بالجملا دمحأ نبا

 ىسوم » : مهنم « ءاملعلا نم ددع نع و يبنلا ثيدح ؛ هللا ةبه ١ ذخأ امك

 « « تلصلا نب دمحأو «رازبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأو .ظفاحلا نوراه نبا

 .مهريغو

 هتيص عاذو ةءارقلا ةدوجو قدصلاب رهتشاو « اًرهد ءارقإلل « هللا ةبه ١ ردصت

 نيذلا نمف .ريثك ددع هيلع ذملتتو « ملعلا بالط هيلع لبقأف «سانلا نيب

 فسوي نب دمحم نب يلعو . يمامحلا نسحلا وبأ : ةينآرقلا ةءارقلا هنع اوذخأ

 , ٍلبنحلا حتفلا نب دمحأ نب دمحمو « يناولحلا ناركب نب كلملا دبعو .«فالعلا نبا



 : لو كفل كلا ركعلا تادارقلا لوضصأ قدسنا ةمالخلا 12

 « ينالديصلا دمحأ نب هللا ديبعو « يبجلا هللا دبع نب دمحأو « نارهم نب ركب وبأو

 .ءالؤه ريغو « هللا دبع نب دمحم نب يلعو « يماشلا دمحم نب دمحأو

 .« هيوقزر ١ نب نسحلا وبأ:مهنم ريثك ددع(هللا ةبه١ نعي يبنلا ثيدح ذخأ امك
 .هيلع ءانثلا بجوتسا ام ةقومرم ةيماس ةناكم ءاملعلا نيب « هللا ةبه » لتحا

 ينع نم دحأ « رفعج نب هللا ةبه » : « يبهذلا ظفاحلا ١ لوقي ىنعملا اذه يفو

 .اهيف رخبتو تاءارقلاب

 يقب : لاق « يرزجلا نبا » نأ الإ « هللا ةبه » ةافو خيرات نوخرؤملا ركذي مل

 ةمحر « هللا ةبه » هللا محر .ةئاثالثو نيسمخلا دودح ىلإ بسحأ ايف « هللا ةبه »

 .ءازجلا لضفأ هللا هازجو « ةعساو

 رفعج نب ديعس نب نسحلا : وه ه 371 ت ( يعوطملا سابعلا وبأ » -

 .يرصبلا يعوطملا سابعلا وبأ ناذاش نب لضفلا نبا

 هركذ اى .نآرقلا ظافح نم ةنماثلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض (« يرزجلا نبا »

 هدوع دتشا نإ امو « نيتثامو نيعبس ةنس دودح يف « يعوطملا سابعلا وبأ » دلو

 .مهنع ذخأو ءالعلا يقلو راطقألا باجو ميركلا نآرقلا ظفح ىتح

 سيردإ ىلع تأرق ةنس يأ يف : يعوطملل تلق يعازخلا لضفلا وبأ لاق

 .نيتئامو نيعستو نيتنثا ةنس ّيّرلا ىلإ اهيف تلحر يتلا ةنسلا يف : لاقف ؟دادحلا



 شرو ةياور

 هكاوفلا ةريثك « ندملا مالعأو دالبلا تاهمأ نم ةروهشم ةنيدم : ّيّرلاو

 ةعبس نيوزق ىلإو « اخسرف نوتسو ةئام روباسين نيبو اهنيب « تاريخلاو

 .اخسرف نورشعو

 , « ناهبصأ » ىلإ ملعلا بلط ليبس يف لحر « يعوطملا سابعلا ابأ » نأ امك

 سمح ةنس « ناهبصأ » ديعس نب نسحلا مدق : « ظفاحلا ميعن وبأ ١ لوقي اذه يفو

 .هظفحو نآرقلا يف اسأر ناكو ةثاثالثو نيسمخو

 سابعلا وبأ ذملتت « اهنايعآو ندملا مالعأ نم ةروهشم ةميظع ةنيدم ناهبصأو

 «ميركلا دبع نب سيردإ : مهتمدقم يفو ءاملعلا ةريخ نم ريبك ددع ىلع يعوطملا

 يبأ نب دمحمو « يريرحلا نيسحلا نب دمحأو . يناهبصألا ميحرلا دبع نب دمحمو

 « ينانشألا لهس نب دمحأو . يطساولا بوقعي نب فسويو « يراصنألا دلخم

 بوقعي نب دمحمو « بيطخلا يلع نب دمحمو . يقشمدلا بيبح نب نسحلاو

 . ريثك ددع ءالؤه ريغو .دهاجم نب ىسوم نب دمحأ و هذوبنش نب ركب وبأو.لدعملا

 لَو يبنلا ثيدحو « هفورحو نآرقلا ميلعتل يعوطملا « سابعلا وبأ ١ ردصت

 هيلع لبقأو « ةئاملا زواج ىتح َرَّمَعو ةياورلا ةحصو ناقتإلاو طبضلاب رهتشاو

 ةءارقلا هنع اوذخأ نيذلا نمو « ناكم لك نم ملعلا بالطو نآرقلا ظافح

 دمحم نب يلع نيسحلا وبأو «٠ يعازخلا رفعج نب دمحم لضفلا وبأ ٠ : ةينآرقلا

 نمحرلا دبع نب دمحم يلع وبأو يدنواهنلا رمع نب دمحم ركب وبأو « زابخلا



 : 1113و كك كلا رسسلا تادارقلا لوضأ ق ةئهالا ةضخاخلا العن

 ةعرز وبأو « ميهاربإ نب دمحأ نب رفظملاو , يثراحلا نسحلا نب دمحمو ,رفعج نبا

 . ريثك مهريغو (« يديعسلا رفعج نب يلعو « بيطخلا دمحم نب دمحأ

 ةبتكمل كرت هنأ |ى « هذيمالت يف حضاولا رثآلا « يعوطملا سابعلا يبأل » ناك دقل

 تاماللا ةفرعم باتك : تافلؤملا هذه نم « ةعفانلا تافلؤملا ضعب نآرقلا مولع

 . اهريسفتو

 اذه يفو « هيلع ءالعلا ءانث بجوتسا امت « ةيماس ةيملع ةناكم « يعوطملا » غلب

 يف يأ - نفلا اذهب ينع نم دحأ يعوطملا سابعلا وبأ ناك ١ : « يبهذلا » : لوقي

 ( راطقألا يف ةلحرلا رثكأو رابكلا يقلو هيف رّحبتو  نآرقلا مولعو تاءارقلا

 .ىهتنا

 ولع هيلإ ىهتناو ًاليوط اًرهد َرَّمَعو فَنَصو َعَمحو ١ : اضيأ « يبهذلا » لاقو

 .« تاءارقلا يف دانسإلا

 هيلع ىنثأ .تاءارقلا يف ةقث فراع مامإ وه : « يرزجلا نبا مامإلا » لاقو

 .هقثوو « يناذمحلا ءالعلا وبأ ظفاحلا

 .« تاءارقلا يف دانسإلا ولع « يعوطملا سابعلا يبأ » ىلإ ىهتنا ١ : اضيأ لاقو

 نم نيريثكلا دافأو هتايح نم دافتسا ©« يعوطملا سابعلا ابأ ١ دجن اذكهو

 « ةئاملا زواج نأ دعب ةئاثالثو نيعبسو ىدحإ ةنس عم هللا هافوت ىتح نيملسملا

 .ءازحجلا لضفأ هللا هازجو « ةعساو ةمحر هللا همحر



 شرو ةياور

 ةلمسبلا باب
 نيتروسلا نيب عمجلا دنع صفح ىلع ديزي قرزألا قيرط نم شرو نأ ملعا
 «مدقملا وهو "تكسلا يهجو «ةحتافلاو سانلاو «ةءاربو لافنآلا نيب ام١ :ادعام

 :هجوأ ةسمخ هل نوكيف «ةلمسب ريغ نم ”لصولاو
 .ةروسلا لوأب ةلمسبلا لصوو «عيمجلا عطق :ينعأ .ةثالثلا اههجوأب ةلمسبلا

 .ةلمسب ريغ نم لصولاو ءتكسلا مث عيمجلا لصوو

 نودب لصولاو .ءتكسلاو .فقولا :ءارقلا لكلف «ةءاربو لافنآلا نيب ام امأو

 .ًاذحاو الرق هني نولمسبو ءارقلا :لكف ةئافلاو نئانلا ني اَماَمَأَو

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

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

 .قلفلا لوأب

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

 يهو اهريغ يف لصولا ىَوَر نم دنع اهيف تكسلا راتخاو .اهريغ يف تكسلا

 .«ةزمه ا «نيففطملا «دلبلا «ةمايقلا» :عبرأ

 ريغ نم ةداع فقولا نمز نود ًانمز ةروسلا يف ةملك رخآ ىلع توصلا عطق نع ةرابع انه تكسلا (1)
 .ةلمسب ب اليو سفنت

 .ًاضيأ ةلمسب نودب امهنيب لصف ريغ نم ةيناثلا لوأب ةروسلا رخآ لصو نع ةرابع انه لصولا (2)
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 :هجوأ ةعست كل ناك ةمايقلا لوأ ىلإ تلصوو لمزملا رخآ نم تأدتبا اذإف -

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

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

 .هريغ ىلع تكسلا مث

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

 .هريغ ىلع لصولاو
 تكسلا مث ناسنإلاو ةمايقلا نيبو «ةمايقلاو رثدملا نيب ةثالثلا اههجوأب ةلمسبلا

 .ةمايقلاو رثدملا نيب تكسلا مث ةثالثلا هذه نم هجو لك ىلع ناسنإلاو ةمايقلا نيب

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

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

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

 .ناقكملا

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

 .صفح لثم يناهبصألا قيرط نم شرو امأو -
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 عمجلا ميم باب
 جرخف .ًاليزنت وأ ةقيقح نيركذملا عمج ىلع ةلادلا ةدئازلا ميملا يه :اهفيرعت

 عمج ىلع ةلادلابو 4 َمُكَحَيِل ١ :4 مك ١ لثم ةيلصألا ميملا نع ةدئازلاب

 فورح دحأب ةقوبسم نوكتو 4 اَمُهَكّيَكاَءَو »:لثم هيبنتلا ريمض ىلع نيركذملا

 :ىهو ةثالث
9 

- 
 ع

 .« مهَتَرْذناَع ) :لثم ءاهلا - ه» 95د .٠

 .(ْمُكْيَلَعِ) :لثم فاكلا -

 .«ةُكنُك» :لثم ءاتلا -

 :ناتلاح امو

 .كرحتم لبق عقت نأ امإو ءنكاس لبق عقت نأ امإ

 ناك (24 :تاعزانلا) « 2 ئَلْعَأْلا ْمُكْبر أن َلاَقَف ) لثم نكاس لبق تعقو اذإف
 .مضلا عمجلا ميم نم لصألا نآل ءارقلا عيمجل ةلص ريغ نم مضلا اهمكح

 ميملا ةلص شرولف عطق ةزمه كرحتملا اذه نوكيو كرحتم لبق تعقو اذإ امأو -

 :تتاعزح ترا سينلا لصتلا قال: قرزألا ونفس هلا وزانت معو

 .تاكرح عبرأ وأ تاكرح ثالث وأ نيتكرح رادقمب يناهبصأللو
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 ةيانكلا ءاه باب

 « قلق و «(36 :ءارعشلا) 1 :فارعألا) 4 ةِجَرَأ » يف ءاحلا ةلصب شرو ىَوَر -

 .فاقلا رسك عم (52:رونلا)4 َكِتلوأَف ِهَفَكَيَو ليف و«(28:لمنلا)
 ظفل مال قيقرت نم هعم دبالو (10 :حتفلا) 4 َهّللآ ُهَيَلَع » يف ءاحملا رسكب ىّوَرو -

 ًاضيأ ءاحملا رسكب (63 :فهكلا» 4 نطيل اَلِإ ُهيِنَستُأ آَمَو ١ يف اذكو «ةلالجلا

 .ةلص نودبو

 .ةدعاقلا ىلع ءاهملا رصقب (69 :ناقرفلا) اًناَحهّم هيف ٌدلُخَكَو » ىَوَرو -

 .اللصو ءاملا مضب (6 :ماعنألا) (ٌرظنَأ هي » يناهبصألا أرق -

 رصقلاو دملا باب

 :لصتملا دملا -أ

 .تاكرح تس عابشإلاب هأرق :قرزألا -

 .طسوتلاب وأ رصقلا قيوف وأ رصقلاب هأرق :يناهبصألا -
 :لصتملا دملا -ب

 .تاكرح تس عابشإلاب هأرق :قرزألا

 .عابشإلا وأ طسوتلا وأ رصقلا قيوفب هأرق :يناهبصألا

 (لصتم ءلصفنم) :نيدملا ءاقتلا -

 .(6 (6) :قرزألا

 .(6 .4) .(4 24) (6 «3) «(3 «3) .(6 «22) .(4 «3(2)2 «2) :يناهبصألا
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 " |مهيف نيعلا دمب شرو امهأرق(2 :ىروشلا) (َقَسَْع ظو «21 :ميرم) «صعيهُك) -
 .تاكرح 6 وأ 4 وأ2

 يف دجوي هنإف ةبيطلا يف امأ ءميظعت دم دجويال ةيبطاشلا يف :ميظعتلا دم -

 .كلذ ىنعم مدقت دقو ميظعتلا دمب يناهبصألل قرطلا ىدحإ

 درفنيو .ةملك يف ريغم وأ تباث زمه دعب دملا فرح هيف ءاج ام وهو :لدبلا دم - ج

 :ةجوأ ةثالث هيف هلو لدبلا دمب ءارقلا عيمج نع قرزألا قيرط نم شرو

 .تاكرح تسدملا - ج .تاكرح عبرأ طسوتلا - ب .ناتكرح رصقلا - أ

 :نالصأو ةملك كلذ نم قرزألل ّينئتساو

 :يهف ةملكلا امأ

 .نآرقلا يف تعقو ثيح اهبباش امو 4 ٌَذدِخاَوُي 1

 يف لدبلا ةثالث قرزألل نأ (مكذخاؤي مهضعبو) يبطاشلا لوق نم مهفُي

 الإ 4 ْمُكُدِخاَوُي » يف قزرألل سيل هنأ نوققحملا هيلع يذلا نكلو 4ُمُكُدِخاَوُي )

 ةدايزلا كرت ىلع اوعمجأو :عاصقلا نب هللا دبع وبأ ذاتسألا لاقو ؛لدبلا رصق

 نايفس نباو يكمو ينادلا كلذ ىلع صن .عقو ثيح (ذخاؤي) يف فلآلل

 نم هنوكل امإ ريسيتلا يف هئانثتسا مدعو :يرزجلا نبا ققحملا لاق ,حيرش نباو

 موزلك وهف هل لدبلا موزل لجأ نم وأ دودمت ريغ وهف (زاجيإلا) يف هركذ اى ُذِخاَوُيد

 .هئانثتسا ىلإ ةجاح الف ”4ىَرَت » يف لقنلا

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح شرو قفاو (1)

 .لوألا نكاسلا فذحيف نانكاس ىقتلاف ءارلا ىلإ ةزمه لا ةكرح لقنف (ىأرت) اهلصأف (2)
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 :(مهف نالصألا امأ

 لثم ةدحاو ةملك نم حيحص نكاسب قوبسم زمه دعب دملا فرح عقي نأ - 1

 .ً(سر زمهلا ةروص فذحلا رصقلا هيف نيعتيف 4(ِناَءْرُقظ

 + ءاديو 2165 > لدم نيوتتلا نم ةلدبم ومها دعب نقلا هفلآلا انوكت ذأ -

 .فقولا لجأل ةضراع فلألا نأل هرصق نيعتيف

 :يف هنع فلتخاو

 ىتأ اذإ هنأ اهيف فالخلا ىلع بترتي ام لصاحو (50 :مجنلا» « لوُأْلآ اًداَع ١ - أ

 :هجوأ ةسمخ اهيف ناك لدب اهعم

 دنع هلو اهدم وأ اهطيسوت مث «هريغ يف ةثالثلا عم 4 وألا َداَع » يف رصقلا -

 :ناهجو « وألا » ب ءدبلا
 .ةنكاس واو ماللا دعبو ؛ةمومضم مال اهدعبو لصولا ةزمبم (ّلوُلأِ) «لوألا»

 يف هل زوجي لوألا هجولا ىلعو لصولا ةزمه فذح عم نكلو لوألاك «يناثلا»

 .رصقلا الإ لدبلا يف هل زوحي ال يناثلا هجولا ىلعو ةثالثلا هجوألا لدبلا

 (91:51 :سنوي) © َنَعَلآَع » -

 مسا يهو ةحوتفم نون اهدعبو ةدودمت 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 مب قطنلاو نيتزمح ا ءاقبتسا ىلع ءادألا لهأ عمجأ دقو لصولا ةزمه ةيناثلاو

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

 «رييغتلا اذه ةيفيك يف اوفلتخا نإو ةيناثلا ةزمهملا رييغت ىلع اوعمجأ ةقشملاو رسعلا
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 نم مهنمو «نينكاسلا ءاقتلال ًارظن عبشملا دملا عم ًافلأ اهلادبإب اهريغ نم مهنمف

 ىلعو «ةرشعلا ءارقلا نم لكل نازئاج ناهجولا ناذهو .,فلألاو ةزمه لا نيب اهلهس

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

 .ءارقلا

 ةثالث هجوأ اهيف قرزأللو «ةزمهلا فذحو ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب شرو اهأرق

 لدبلا دم يف هل نأ ىفخيالو نيب نيب اهليهستو رصقلاو دملا عم ًافلأ اهلادبإ :يهو

 هذه ّنكلو دملاو طسوتلاو رصقلا :هجوأ ةثالث ماللا دعب عقاولا لقنلاب رّيغملا

 ىلع ققحتت لب لصولا ةزمه هجوأ عيمج ىلع ققحتت ال لدبلا يف ةثالثلا هجوألا

 هل نأ ةملكلا هذه يف قرزألل ءاملعلا هركذام ةصالخو ءرخآلا ضعبلا نود اهضعب

 :تالاح سم اهيف

 .اهلصو عم اهدعب عقاو وأ ءاهيلع قباس لدب نع اهدارفنا - 1

 .اهيلع فقولا عم اهدعب عقاو وأ ءاهيلع قباس لدب نع اهدارفنا -2

 .اهلصو عم اهلبق لدب عم اهعامتجا -3

 .اهيلع فقولا عم اهلبق لدب عم اهعامتجا -4

 .اهدعب عقاو لدب عم اهعامتجا -5

 :كلذ نايب كيلإو

 : (الصو هجوأ ةعبس)  ىلوألا ةلاحلا

 .(اهلصو عم اهدعب عقاو وأ اهيلع قباس لدب نع اهدارفنا وهو)

 لصولا ةزمه لادبإ وأ ةليوط ًافلأ لصولا ةزمه لادبإ اهيلعو ماللا رصق (1>3) -
 .ةروصقم ةزمه ا ليهست وأ ةريصق ًافلأ
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 ليهستو ةليوط ًافلأ لصولا ةزمه لادبإ امهيلعو اهعابشإو ماللا طيسوت (2>2) -
 .ةروصقم ةزمهلا

 : (ًافقو هجوأ ةعست)  ةيناثلا ةلاحلا

 .(اهيلع فقولا عم اهدعب عقاو وأ اهيلع قباس لدب نع اهدارفنا وهو)

 :مهيلع دازيو مهانركذ يتلا لصولا ةعبس مهو -
 .ةريصق ًافلأ لصولا ةزمه لادبإ عم اهطيسوتو ماللا رصق (122)

 : ةثلاثلا ةلاحلا

 :يف اك قباس لدبب ةلوصوم اهيلع فقولا ةلاح يف وهو -

 :سنوي) 4 َنَعْلآَع -َليِعَرْسِإ ْأَوُنَب فب َتَكَماَء طوأ(5 1:سنوي)4 َنَعْلآَم - يب َمتعَماَء ١

0 09). 

 :مهو ًاهجو نورشعو ةعبس اهيف هل نوكيف

 .لدبلا دمو طسوتو رصق عم ةمدقتملا ةعستلا فقولا هجوأ (9>3) -

 : ةعبارلا ةلاحلا

 يهو ًاهجو رشع ةثالث اهيفف ءاهيلع فقي ملو لدبلاب اهلصوو اهب ءىدتبا اذإف -
 :يلاتلاك

 :هيلعو لدبلا دمو طسوتو رصق (33)-

 .ماللا رصقو «ليوطلا لادبإلا - 1

 .ماللا رصقو ءريصقلا لادبإلا -2

 ماللا رصقو «ةزمه لا ليهست - 3
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 ليهست)و (ماللا طسوتو «ليوطلا لادبإلا) هيلعو لدبلا طسوت مث (21) -
 .(ماللا طسوتو «ةزمهلا

 «ةزمهلا ليهست)و (ماللا عابشإو «ليوطلا لادبإلا) هيلعو لدبلا عابشإ (21) -

 .(ماللا عابشإو

 : يهف ةريخألا ةلاح ا امأو

 :ًاهجو رشع ةثالث اهيفف اهدعب لدبب اهلصوو اهيلع فقي ملو اهلبق لدبب اهلصو اذإ -

 ريصقلا لادبإلا) «(ماللا رصقو «ليوطلا لادبإلا) هيلعو لدبلارصق (1>3) -

 .(ماللا رصقو ةزمهلا ليهست)و (ماللا رصقو

 .(اهرصقو ماللا طيسوت عم ليوطلا لادبإلا) هيلعو لدبلا طيسوت((2 «162) 21) -

 .(اهرصقو ماللا طيسوت عم ةزمهلا ليهست) «(ماللا رصق عم ريصقلا لادبإلا)

 ء(اهرصقو ماللا طيسوت عم ليوطلا لادبإلا) هيلعو لدبلا دم (2(2 «1 20 >1) -

 حبصيف (اهرصقو ماللا عابشإ عم ةزمه لا ليهست) «(ماللا رصق عم ريصقلا لادبإلا)

 . « َنَعَلآَ ١ ةملك يف ًاهجو نوتسو ةعست كلذب
 :هلوقب يضاقلا حاتفلا دبع خيشلا اهمظن دقو

 :ىلوألا ةلاحلا

 الك رصقاو |مهعم ثلث ماللاو الهسو الدبم ددما اهزمهف
 :ةيناثلا ةلاحلا

 الضفت لك دنع ثلث ماللاو اكلهسو نرصتقاو ازمه دمو
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 :ةثلاثلا ةلاحلا

 يذتحي رصقاف ماللاو هثيلثت اذخ زمهلا ينو متنمآل رصقاو

 الك عم مث زمهلا ين نددما وأ الهسف الدب طسوت نإو

 ارًرحت امك ماللاو زمهللا يف رصقاو رصقو طيسوت ماللا يف

 الّجبم نكت اليهستوادم الاقنازمهللا ينو دمالدبو

 رصنت مال عم زمهرصقاو ددمافماللا يفامهعمو

 :ةعبارلا ةلاحلا

 لدبلا يف ىتلا ةثالشلا ىلع لقنا ىلوألا ةعستلاف فقت نإو

 : ديما لانا

 ارخأت الدب ثلثوامال رصقاو لهس مثازمههدمو

 لضفت مال مث زمهارصق لعجاو ددما وأ طسو امهيفو

 اهدع تاقثلا نع (ئك اسمح اهتالاح ىذو ثلثالدبو

 (هلبق ام حوتفملا (ناتنكاسلا ءايلاو واولا) امه نيللا يفرحو :نيللا دم - 4

 ةملك يف ةزمه امهنم لك دعب عقو اذإ (ءايلاو واولا ينعي) امههيف شرو نع فلتخاو

 .4ةكّيَهك »)و (ٍءْىَّش» ةملك لثم يف ةفرطتم وأ ةطسوتم تناكأ ءاوس ةدحاو

 :هجوأ ةثالث كلذ يف هل شروف

 : ناثك رح يضقلا ب

 .تاكرح عبرأ طسوتلا -2

 .ًافقوو ًالصو تاكرح تسدلملا -3
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 :امه نيتملك كلذ نم شرو ىئكتساو -

 .(58 :فهكلا) 4 اليوم >-أ

 .(8 :ريوكتلا) 4 ةَددْوَوَمْلا » - ب

 .(ناهجو)عابشإلاو طسوتلا تدرو ثيح 4ءْىَش» ةملك يف هلو -

 : تاهيبنت

 ((121 :هط) «(27 ,22 220 :فارعأل) 4 اَمِهِت'َءَوَّس » واو يف ءادألا لهأ فلتخا - 1

 رصقلا :نيهجو ىلع ءارقلا نيب رئادلا فالخلاو «(26 :فارعألا) 4 َمُكَتءْوَس )

 هبهذم نآل كلذو عابشإلا اهيف عنتميو يرزجلا نبا هققح ام ىلع اذه طسوتلاو

 تاءوسو :يرزجلا نبا لاق» اهرصقيف 4 اَمِهِت'َءَوَّس ظ واو يِنئتسيو نيللا عابشإ

 رصق هجوأ ةعبرأ اهيف هلف «رداف ةعبرأ لكلاف امهطسوو ..نثلث زمهلاو واولا رصق

 .طقف لدبلا طسوت هيع يتأيو واولا طسوت مث «لدبلا ةثالث هيلع يتأي واولا

 .صفح لثم نيللاو لدبلا دم يف يناهبصألاو -

 :ةدئاف

 نم لوألا نأل «تيبلا نيمآ » 4 سانلا ءاثرهوحن يف ليوطلا دملا نيعتي هنأ ملعاو -

 اوءاجو ١» وحن يف دملا نيعتي اذكو مزاللا دملا ليبق نم يناثلاو لصتملا دملا ليبق

 هيف تيتأ «اوءاجوط ىلع تفقو نإف «ءلصفنملا دملا ليبق نم هنأل لصولا دنع «مهابأ

 وحن هيلع فوقوم دحاو فرح هذعبو ةزمح دعب دم أ اذإو «لدبلا ةثالثب

 ىلع ضراعلا ثيلثت امهيف زاج لدب هعم ىتأو «فوءرل 9و «بائم او «نوءزهتسم »



 عم ةتسلا هذه يتأتو امهدم مث هطيسوت ىلع هطيسوتو ضراعلا دم مث لدبلا رصق

 ايف مورلاب فقو نإف «هيف حصي ايف هب فقو نإ ماشإلا عمو درجملا ناكسإلا

 .لصولا مكحك همكحف هيف حصي

 دم عم لدبلا رصق هجوأ ةتس «نوءزهتسم اطىلإ 4اونمآ نيذلا اوقل اذإوإط: ىلاعت هلوق يفف

 .امهدم مث ؛هطيسوتو ضراعلا دم عم لدبلا طيسوت مث ؛هرصقو هطيسوتو ضراعلا

 رصق هجوأ ةعست «باشم» ىلإ 4نوحرفي باتكلا مهانيتآ نيذلاو اط:ىلاعت هلوق يفو

 مورلا عم هطيسوت عمو ؛امهيف درجملا نوكسلا عم هطيسوتو ضراعلا دم عم لدبلا

 :مورلاو هرجملا نوكسلا عم:نيضراعلاو لدبلا دماوت

 :ًاهجو رشع ةسمخ «فوءرل سانلاب هللا نإ مكناميإ عيضيل هللا ناك امو اىلاعت هلوق يفو

 ؛مورلا عم هرصق عمو مامشإلاو درجملا نوكسلا عم ضرعلا ةثالث عم لدبلا رصق

 عمو امهيف ماشولاو درجملا نوكسلا عم هطيسوتو ضرعلا دم عم لدبلا طيسوت مث

 مورلاو درجملا نوكسلا عم ضراعلا دم عم لدبلا دم مث مورلا عم هطيسوت

 ملعُيلف لاوحألا عيمج يف مامشإلا ىلع مورلا ميدقتب مهتداع ترجو ماهشإلاو

 «ضراعلا دم ىلع ثيلثتلا لدبلا يف زاج لدبلا رخأتو ضراعلا مدقت ولف

 مورلا ىلع عيرفتلا ىفخي الو ؛امهرصق مث ؛هطيسوت ىلع طيسوتلاو رصقلا مث

 .هيف نازوجي اميف مامشإلاو
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 كلذ يف لصولاو فقولاو «ليوطلا دملاو طسوتلا ناهجو نيللا دم يف قرزألل -

 يف ماشإلاو مورلاو درجملا نوكسلاب فقولا نيهجولا نم لك عم زوجيو «ناّيس

 لدبلا رصق عم نيللا دم عنتما لدب |مهعم ىتأ اذإ مث رورجملا يف نيلوآلابو عوفرملا

 عم لدبلا رصق :هجوأ ةعبرأ 4....ةيآ نم خسننام اط:ىلاعت هلوق يفف هطيسوتو

 نيللا مدقت نإف هدمو نيللا طيسوت عم لدبلا دم مث ؛(هطيسوت مث ؛نيللا طيسوت

 .امهدم مث لدبلا ةثالث عم

 ثيحب ةملكلا ةينبل مزالملا يلصألا نوكسلا ببسب ناك ام وهو :مزاللا دملا 5

 .تاكرح تسب صفحك شرو هؤرقيو .ًافقو الو ًالصو ريغتي ال

 :نايبلا ءىلآل بحاص لاق

 لدبف لاصفنا وذف ضراعف لصتا امف مزال دودملا ىوقأ

 «لدبلا مث ءلصفنملا مث .نوكسلل ضراعلا مث ءلصتملا مث «مزاللا دملا دودملا ىوقأ

 ىضتقمب لمع فيعض رخآلاو يوق امهدحأ دملل ناببس عضوم يف عمتجا اذإو

 .فيعضلا لمهأو يوقلا ببسلا

 :ناببس هيف عمتجا 4 َتيَبلأ َنيّمآَ » :ىلاعت هلوق ًالثمف

 نوكي نأ يضتقي ببسلا اذهو دملا فرح دعب ًافقوو ًالصو مزاللا نوكسلا :لوألا

 .ًاعبشم ًادم دميف مزاللا دما ليبق نم دملا اذه

 دم ليبق نم دملا نوكي نأ يضتقي ببسلا اذهو زمحلا دعب دملا فرح دوجو :يناثلا

 يوقلا ببسلاب لمعي ٍذئنيحف «دملاو طسوتلاو رصقلا هيف قرزآلل زوجيف لدبلا

 .لمأتف مزاللا دملا ليبق نم دملا نوكيف فيعضلا ببسلاب حرطيو



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 ةملك نم نيتزمهلا 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 »:وحن ةروسكم نوكتو «6

 .(15 :نارمعلآ) (مكُتَبَتْوَأ )

 دازو «نيتزمح لا نيب فلأ لاخدإ ريغ نم ةيناثلا ةزمهلا ”ليهستب شرو اهأرق -

 .ًافلأ اهلادبإ وهو ًايناث ًاهجو ةحوتفملا يف قرزألا

 «ةاكرص تس اعشم اذم دسم اكانساناك نإ ةلدنلا ةردها دعب اننا نظيوع

 .مزال اهدعب نوكسلاو ةنكاس فلآلا نآل

 قدك رج رادع الضأ اذه ةزيحلا نم ةلدنملا عفلآلا ةدم اكرحتش ناك نوع

 .نآرقلا يف امل ثلاث الو (16 :كلملا) 4 منِمْأَع >22(0 :دوه) 4 ٌكِلَأَ » يف كلذو.طقف

 قرروا انا ومما ديد سا تفر تعدو وعون أو وو رقع

 :يلاتلاك يهو عابشإلا عم ةيدم ًافلأ اهادبإ وهو رخآ هجو
0 

 .(1:نوعاملا) «(13« 11« 9:قلعلا) «(43:ناقرفلا) .(6 3:فهكلا) « َتَيَءَرأ

 :ناينعم ليهستلل 0

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

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

 .«اهتكرح هنم يذلا نيللا فرح نم برقيو اهتوص نيلي نأ وه» :يواخسلا لاق .واولاو ةزمهملا
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 «(7 2671: صصقلا) .(8 8:63« 28:دوه) «((50«596:سنوي) :(46:ماعنألا) 4 كير 2

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

 .(47:40:ماعنألا) ( ْمُكَقْيَمَرَأ)

 .(33:مجنلا) «(23:ةيثاجلا) «(205:ءارعشلا) :(27:ميرم) ( َتّيَعَرَقَأ)

 .(7 1468.63.58 :ةعقاولا) «(19:مجنلا) «(38 :رمزلا) «(25:ءارعشلا) 4 مكيف 7

 :رشنلا يف يرزحلا نبا لاق

 نيب نيب ليهست نيعت «تنَأَع » كلذكو 4 َتْيَعَرَأ ) :وحن ىلع قرزألا فقو اذإو
 مالك يف هل دوجو الو ءرهاوظ نكاوس ثالث عمتجي الئل (لدبلا هجو انه عنتميو)

 قلطأ نايبلا عماج يف انأ تيأر اذكو :ناهربلا عئادب يف يريمزإلا لاق نكلو.يبرع

 .دييقتلا لمتحيف ٍلصوب هديقي مو قرزألل نيهجولا

 « َرْثنَماَء » -1 :نيتملك يف ربخلاب ماهفتسالا سبتلي التل لادبإلا عنتما -1

 «صفح لثم رابخإلاب يناهبصألا مهأرق دقف) (49 :ءارعشلا) (71 :هط) (123 :فارعألا)

 رصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم ةلهسم ةيناثلاو ةققحم ىلوألا نيتزمهم قرزألا مهأرقو

 .(58 :فرخزلا) 4 اّيَهِلأَء ١ «(لادبإ اهيف هل سيلو

 5 :صصقلا) «(23 :ءايبنألا) «(12 :ةبوتلا) :مهو عضاوم ةسمخ يف 4 ةّميأ ) ظفل -2

 .ةروسكم َءاي لادبإلاب -2 «ليهستلاب - 1:نيهجوب شرو اهأرق(24:ةدجسل> 1

 ًادحاو ًالوق لاخدإلا -ةدجسلاو يناثلا صصقلا يعضوم يف - يناهبصأللو)

 .(ليهستلا لاح
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 ةيناثلاو ةققحم ةحوتفم ىلوألا نيتزمبم اهأرق (19 :فرخزلا) « أوُدِهَضَأ و ظفل -3

 .نيشلا نوكس عم ةلهسم ةمومضم

 «رركملا ماهفتسالا مكحا

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

 .(5 :دعرلا) 4 ان برت امك اًدِءَأ » (1)

 .(98 49 :ءارسإلا) 4اّنوَأ اًكَفُرَو اًمظع انك اًذوأ ) (3) «(2)

 .(2 :نونمؤملا) 4 نأ اًملظعَو اناث انكر ل

 .(67 :لمنلا) 4انَِأ آَتْؤآباَءَو اًبرت ا

 ْنِم اهي مُكَقَبَس اَم ةَمِحدَقْلآ نوثأكل َمُكَنِإ َءوِمَوَقِل َلاَق ْذِإ اطوُلَو 6(9)
- 

 .(29 28 :توبكنعلا) (َنوُجَأَكَل ا ةييلقلا فوك

 4 0 نأ ضرألا ىف اَنلَلَض اذءأ » (7)

 .(53 16 :تافاصلا» 4 َنوُئيِدَمَل - َنوُثوُعَبَمَل انِءَأ اًملَظِعَو و اَباَرُ اَنُكَو اًنْتِم اًذِوَأ 8(:)9(2)

 .(47 :ةعقاولا) 4َنوُوُعَبَمْل اًنِوَأ اًملظعَو اًباَرْت اَنُكَو اًمّتم اذءأ»(10)

 .(1110 :تاعزانلا) 4 اَذَِأ ةَرفاَحل ىف َنوُدوُدَرَمَل اَنِءَأ »(11)

 ةدحاو ةزمهب يأ يناثلا ظفللا يف رابخإلاو لوألا ظفللا يف ماهفتسالاب شرو أرق

 :توبكنعلا)و (67 :لمنلا) يعضوم ادع ام ةروكذملا عضاوملا عيمج يف ةروسكم

 .|هيف يناثلا يف مهفتسيو لوألا يف ربخي هنإف (29 8
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 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 3

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

 .( كيتلؤأ ءآَيِلوَأ ٠ .4 نآَمّسلا ٠ :4 ارم ءآج
 :لثم لصو ةزمه نيتزمه لا دحأ نوكت نأ عطقلا ديقب جرخ

 0 متر

 .(188 :فارعألا) 4 هلل َءاَس اَم إد

 :لثم يف امهنيب لصاف كانه نوكي نأ قصالتلا ديقب جرخو

 .(مهقصالت مدعل (0 : ةورلا) 4 اويدك نأ ئأَوُسلا»

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

 .قيقحتلا الإ اهم أَنا

 هعابشإ عم ًادم اهلادبإ وهو رخآ هجو قرزأللو ةيناثلا ةزمهلا ليهستب شرو اهأرق
 اهدعب ىتأ نإ هرصقو (47:فارعألا) « ٍبِلَحَصَأ َءآََل » لثم نكاس اهدعب ىتأ نإ

 :هرصقو هعابشإ زاج ةضراع ةكرحلا تناك نإف .ةيلصأ ةكرحب كرحتم

 :عضاوم ةثالث يف كلذو

 .(33 :رونلا» 4 َنْدَرأ نإ ٍءاَقبْلا » - 1
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 .(2 :بازحألا) « نإ 0 2

 نإ َيِنلِل >

 و

 1 .نآرقلا يف اهريغ سيلو .(50 :بازحألا) 4 َداَر
 : هيبنت

 :هجوأ ةعبرأ امهيف قرزألل (33:رونلا) 4ْنِإ ِءآَعِْلأ 31(:8:ةرقبلا) «نإ ِءآَلولَه » -

 لادبإ -4 «ناقباسلا ناهجولا -3 «ليهستلا -2 ؛ةروسكم َءاي ةيناثلا لادبإ - 1

 .دم فرح ةيناثلا

 ةسمخ قرزألال (41:رمقلا) 4َنْوَعَرِف لاَ َءآَج َدَقَلَوظ .(61:رجحلا) «ِطوُل لاَ َءآَجظ -

 اهادبإ 5 «4 ءدملاو طسوتلاو رصقلا عم ةيناثلا ةزمحلا ليهست 3 «2 1 :ةحاوأ

 :هجوأ ةعست كل ناك م«ِطوُل َلاَدظ نم تأدتبا نإف ؛لوطلاو رصقلا عم دم فرح

 طيسوت عم لوألا طيسوت مث هلادبإ يهجوو ًالّهسُم يناثلا رصق عم لوألا رصق

 :تأرق اذإو .هلادبإ يهجوو ًآالّهسُم يناثلا دم مث هلادبإ يهجوو ًالّهسُم يناثلا

 يناثلاو لوألا رصق ًاضيأ هجوأ ةعست ناك 4ةِتاك» ىلإ 4دْوَعْرِف َلاَء ءآَج دَقَلَو
 يهجو ىلع يناثلا ةثالثب يتأت مث ةثالثلا ىلع لّهسُم لوألاو امهدمو |مهطيسوتو

 .لوأآلا يف لادبإلا

 بهذم يف فلأ نيتحوتفملا نم ةيناثلا دعب عقو اذإ :رشنلا يف يرزجلا نبا لاقو -

 4َنْوَعْرِف لاَ َءآَج دَقَلَوِط .(61:رجحلا) 4«ِظوُل َلاَء َءآَجط نيعضوم يف كلذو نيلدبملا

 ؟اهدعب فلألا لجأ نم لهست مأ بابلا رئاسك امهيف ةيناثلا لدبت لهف (41:رمقلا)
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 ًافلأ اهدعب نأل |مهيف امهدبي ال مهضعب لاقف كلذ يف انباحصأ فلتخا :ينادلا لاق

 ةزمه نأل ريغ ال نيب نيب نوكت نأ كلذل بجوف رذعتم |هعامتجاو نافلأ عمتجيف

 لدبلا دعب اهيف مث بابلا رئاسك امهيف اهدبي نورخآ لاقو «ةكرحتملا ةبتر يف نيب نيب

 كلتب لصفتف دملا يف دازيو فذحت ال نأ يناثلاو ءنينكاسلل فذحت نأ :ناهجو

 .ديج وهو ىهتنا اههعامتجا نم عنمتو نينكاسلا نيب ةدايزلا

 .ةقباسلا عضاوملا هذه يف ةيناثلا ةزمه لا ليهست يف هبهذم ىلع يناهبصألاو -

 :عاونأ ةسمخ ىلع |مهف نيتملك نم ةكرح ا يف ناتفلتخملا ناتزمحلا  ًايناث

 بت » :ىلاعت هلوق لثم ةروسكم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا نوكت نأ :لوألا
 .ءايلا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق (69 :ءارعشلا) (ميهّرْبإ

 41 اكن قاد دق لام وعمته قاغلاو ةمموعشم لوألا نوكتاذلآ : قاغلا

 .واولا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرقء«نآرقلا يف هريغ سيلو(44:نونمؤملا)

 اهني > *لاعت هلوق لكم ةحرتقم ةياثلاو ةنومنهم لوألا رك نأ :قلاغلا

 .ةحوتفم ةصلاخ ًاواو ةيناثلا ةزمه لا لادبإب اهأرق (32 :لمنلا) « ىنوَُقُأ اُوَلّملآ

 ءآَملَآ َّنِم » :ىلاعت هلوق لثم ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا نوكت نأ :عبارلا

 .ةحوتفم ةصلاخ ءاي ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق (50:فارعألا) < ْمُكَقَرَر اًمِمَّوَأ



 ةّنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا -

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

 «لادبإلا -1 :هجوأ ةثالث اهيف قرزأللف (188 :فارعألا) 4 نا وكلا ٍِظ

 .ناقباسلا ناهجولا -3 «ليهستلا -2

 .(ليهستلا وأ لادبإلا) نيهجولاب وأ ليهستلاب اهأرق :يناهبصألا امأو

 لصولا ةلاح يف هلك كلذو «عاونألا عيمج يف ةققحم ىلوألا ةزمه لا نأ ملعُيلو -

 ."قيقحتلاب ًأدبيف ةيناثلاب تأدتباو ىلوألا ىلع تفقو نإف طقف

 درفملا زمهلا باب
 :ناعون وهو ءرخآ زمه عم عمتجي مل يذلا درفملا زمهلا وهو

 .كرحتم -2 نك اينيحأ]

 : نكاسلا زمهلاًالوأ

 ًالصو هلبق ام ةكرح سنج سفن نم دم فرح نكاس زمه لك لادبإب قرزألا أرق

 :نيطرشب افقوو

 .ةملكلا ءاف عقي نأ -2 .اكاسددوملا نكي نأ كا

 ةزمهلا تعقول ًالعف اهتردق ول ةزمه اهيف نوكت ىتلا ةملكلا نأ «ةملكلا ءاف ىنعمو

 وه يذلا اهجرحخم نم ةجراخ ةزمه لاب قطنلا نع ةرابع هنأب فرعو هتقيقح ىلع ءيشلاب نايتإلا وه (1)
 .اهتافص يف ةلماك قلحلا ىصقأ
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 ةملكلل ءاف نوكت يتلا ةنكاسلا ةزمه لا هب فرعت ًازجوم ًاطباض ءاملعلا عضو دقو

 ميملا دعب وأ 4« ِتْنَآ اًنَءآَقِل 8 وحن لصولا ةزمه دعب تعقو ةنكاس ةزمه لك وهو

 « َرْمأَو جوحن واولا دعب وأ 4 أوُنَأَف »)وحن ءافلا دعب وأ « َوُنيْؤُمْلآ )وحن
 دعب وأ « َلُكَأَت ١ ةعراضملا نون دعب وأ « َلُكَأَي ) وحن ةعراضملا ءاي دعب وأ
 .« َنوُلكَأَت » ةعراضملا ءات

 .ءاي ةرسكلا دعبو اواو ةمضلا دعبو ًافلأ ةحشفلا دعب هلذبيف

 :نارمع لآ) 4 َه َمُهنَوَأَم » :لثم (ءاوبإلا) طفل قمايتف صن ام هدعاقلا دعي ورم يحبو

 4 َىوْصَنَو 16(.١ :فهكلا) 4 ْأَرُوُأَف » :(162 :نارمع لآ)4 ُهل هاك »ظ 07 1

 4ئ وال ا» «(13 :جراعملا) 4 هيوكت 8 «(34 :ةيثاجلا) 4 كومو 8 «(51 :بازحألا)

 .(15 :مجنلا)

 تاملك ثالث يف الإ اهققحي قرزألا نإف ةملكلا نيع ةنكاسلا ةزمهحلا تناك اذإ امأو

 :يهو لادبإلاب اهأرق

 .(45 :جحلا) 4ٍةَطَحُمِرْعيَو » :ىلاعت هلوق نم عرقي )ف -

 ءافلا وأ واولا اهم نرتقا ءاوس نآرقلا يف تعقو ثيح (90 :ةرقبلا» « َسّنِب 8-

 «126 .102 .93 «90:ةرقبلا» :يف كلذو .كلذ لك نم تدرجت وأ ءافلا وأ ماللاو

 «150:فارعألا ,.80 «79 .63 «6 2:ةدئاملا «ه197 «187 «162 «151 «12:نارمع لآ «6

 250 ,29:فهكلا «29:لحنلا «29:ميهاربإ «18:دعرلا .99 .98:دوه «73:ةبوتلا «.16:لافنألا

 «11:تارجحلا .38:فرخزلا ,76:رفاغ :72:رمزلا «60 «56:ص «57:رونلا «72 ءاعم13:جحلا

 .(6 :كلملا .9 :ميرحتلا «10:نباغتلا ,5:ةعمجلا «8 :ةلداجملا «15:ديدحلا

 .ةثالثلا اهعضاوم يف (17 014.13 :فسوي) ©« ُبّنّْذلأ >-



00 

 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا اهلك

 «ةملكلل ًامال وأ ًائيع وأ ًءاف ناكأ ٌءاوس نكاس زمه لك لدبيف يناهبصألا امأو -

 2172:ةرقبلا)4 ُنيْأَبْلا ل:يهف ءاسألا امأف :لاعفأ ةسمخو ءاسأ ةسمخ هل َيِنئتساو

 غ98 :97 ,.94 .5 .4:فارعألا 148 .147 .655 .43 .42:ماعنألا ءاعم 84:ءاسنلا 4

 «18:بازحألا «33:لمنلا ,.80 «12:ءايبنألا ,2:فهكلا «5:ءارسإلا «81:لحنلا ,110:فسوي

 «(23:ةعقاولا «22:نمحرلا) 4ُؤل وللا «(14:رشحلا «25:ديدحلا ,«16:حتفلا ,.85 .84 «29:رفاغ

 «23:روطلا 5 :تافاصلا) 4ك 19(:9:ناسنإلا «24:روطلا ,33:رطاف .«23:جحلا) 4اَقلْوُ 2

 كلذو تعقو ا(فيك «شسأَرل 2 أ 8.274 :ميرم) 4اَيَءِرَو 34(:8:ًأبنلا «17 «5:ناسنإلا «18:ةعقاولا

 .(48 :ناخدلا «4:ميرم «41636:فسوي «196:ةرقبلا) :يف

 «18:ةمايقلا «45 «14:ءارسإلا .98:لحنلا) هظفل نم ءاج امو .هأَرْفأ » :يهف لاعفألا امأو

 236:فسوي «143:ماعنألا .33:ةرقبلا ) :يف كلذو هظفل نم ءاجامو 4 َمَيَن طع( 3 .1 :قلعلا

 :يف كلذو هظفل نم ءاج امو «تّئِجط و . (28:رمقلا .51 .49:رجحلا 7

 2105 ,70 ,52 :فارعألا ,94:ماعنألا «110:ةدئاملا 41 :ءاسنلا «49:نارمع لآ «71:ةرقبلا )

 274+ 1 :فهكلا «104 :ءارسإلا «.6 3 :رجحلا ,73:فسوي «53:دوه «81«78:سنوي «129 6

 «58:مورلا «30:ءارعشلا «33:ناقرفلا 5 5:ءايبنألا 257 47 ,40:هط «9 «27:ميرم «غ109 8

 :فهكلا) «َّيَمْيَول .(10:فهكلا) 4ةئّيَهَوط كلذكو :(22:فاقحألا ,728 «63 ,.24:فرخزلا

 .(13:جراعملا) 4ِهيوعُت ط «(5 1:بازحألا) «َقوُْتَو 6

 :شرو أرقو

 .ةزمهلا فذحو ءابلا رسكب (165 :فارعألا) 4 سيئب ه-

 « ٌةَدَصَوُم :٠ (96 :ءايبنألا) (94:فهكلا)4 َجوُجَأَمَو َجوُجَأَي » يف ةزمه لا لادبإب أرق امك
 .(8 :ةزمهلا) (20 :دلبلا)
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 : كل رخعملا يشاع نات

 ًءاف نوكت نأ طرشب ًافقوو ًالصو ًاواو ةمض دعب حوتفملا زمهلا لادبإب شرو أرق

 24 ًٌالَجَوُم ١ يف اك ء.مض دعب ةعقاو نوكت نأو ةحوتفم ةزمه لا نوكت نأو .ةملكلل

 .اهقيقحت بجو ةثالثلا طورشلا هذه عمتجت مل اذإف «4 َْنْدَوُم ٠> 4 َءمْدَؤُي ١
 .44:فارعألا) 4(ُنْدَوُم ليهو مسقلا اذه يف ةدحاو ةملك يناهبصألل 2

 .(70:فسوي

 4 َكداَوُق ظ «(11:مجنلا ,36:ءارسإلا) ُداَوُمْلا ظ:يف ًاواو ةزمح لا لادبإب يناهبصألا أرق -

 .(10:صصقلا) أ ُداَوُ 9 «(3 2ناقرفلا «120:دوه)

 4ِيَأبَق » (8:نجلا) 4تَكِلُم ط:(4:كلملا) 4اَمِساَح >:يف ًءاي زمهلا يناهبصألا لدبأو -

 ةثالث :نمحرلا «50:تالسرملا«55:مجنلا .6:ةيثاجلا ,.185:فارعألا) :يف كلذو درو ثيح

 .(6:لمزملا) 4ِلْيَلآ ةكِشاَت ل . (ًاعضوم نوثالثو

 درو ثيح ءافلا نع درجملا 4ِيَأِب » :يف (لادبإلاو قيقحتلا) ناهجولا هلو -

 .(9:ريوكتلا) 4ِبْئَذ يَأِب لو «(6:ملقلا) 4«ُنوُنَمْلا ْمُكَيِبأِب ه: وحن

 يف كلذو نآرقلا يف تعقو ثيح ةحوتفم َءاي 4 اََعِل » زمه قرزألا لدبأ اى -
 .(29 :ديدحلا) «(165 :ءاسنلا) «(150 :ةرقبلا)

 يف ىلوألا ءايلا ماغدإ عم (37 :ةبوتلا» 4 ُءَىِيَنلآ » يف ةزمهلا قرزألا لدبأو -

 .زمهلاب صفح لثم يناهبصألا اهأرقو ةعوفرم ةددشم ءايب قطنلا نوكيف ةيناثلا



 : ل11 كسلا سلا ركعلا تادارقلا لوضصأ قدسنا ةمالختا 138

 َرَكَع َدَحَأ تْيَأَر ل:يهو عضاوم ةتس يف ار ١ ةزمه ليهستب يناهبصألا أرقو -

 ُهَْأَر ل :(40:لمنلا) 4اَرِقَكْسُم ُهاَدَر 4(.9:فسوي) 4َنيِدِجَس يل مُهْْيَأَر ل (4:فسوي) 41بْكْوك

 .(4:نوقفانملا) 4َكْبِجَعُت ْمُهَكْيََ اَذِإَو 8 :(3 1:صصقلا) 4ُرَمْهَت اَهاَءَر اّمَلَف 8 :44(2:لمنلا) 4ُةَتَبِسَح

 :(167:فارعألا) 4(َكّيَ َنّدَأت ) :يف فالخ الب .4َنّدَأَت » ةزم# ليهستب يناهبصألا أرق -

 (7:ميهاربإ) (ْمُكّبَر َنّذَأت »:يف ناهجولا وأ قيقحتلا وأ ليهستلا هلو

 «َنأَتظأ » و .(7:سنوي) هوُنأَمظآَو »:يف ةيناثلا ةزمهلا ليهستب يناهبصألا أرق -

 224 «12:سنوي .92:فارعألا «.73:ءاسنلا» :ىف كلذو نونلا ةنكاس 4«نأك هو (11:جحلا)

0002 

 ريمض اهب لصتا ءاوس نونلا ةددشم نأكل و «(8:ةيئاجلا 07:نامقل .95 «68:دوه 5

 23 1:جحلا «27:سنوي 26:لافتألا 4187 171«2:فارعألا «125:ماعنألا «101 :ةرقبلا» يف كلذو ال مأ

 235:فاقحألا «34:تلصف «65 «49:تافاصلا «7: نامقل 2.3 1:صصقلا (2 «10:لمنلا «35:رونلا

 «50 :رثدملا دعا 22 :ةقاحلا 24 :نوقفانملا «4:فصلا 25 8 :نمحرلا 20 «27:رمقلا 224 :روطلا

 م

 .(8 2:صصقلا) عرهَّنأكْيَوظو (8 2:صصقلا4ّللَآ هللأ نكي اكَيَوؤ كل ذكو«(46:تاعزانلا«33:تالسرملا

 :رمزلا «43:ناقرفلا 99 «43 42: نسوي) «كدانأ الإ يف ةزمه لا ليهستب يناهبصألا أرق -

 (40 :ءارسإلا) 4مُكُبَر ْمُكَئْصَأَكأ ا و (50:ءايبنألا) 4من دك و (40:فرخزلا 9

2000 

 (97 :فارعألا» 4ُّلْمَأ َنِمَأَكَأ طو 5: ناكل ةدجسلا «119:دوه «18:فارعألا) «نالئأل »و

 4َنيِذَّلأ َنِمَأَكَأ طلو 0: فسوي) 6مُهيِتََك ن اَنِمَأَنَأ طو (99 :فارعألا) 4هَّنلأ َرْكَم اوُنِمَأَكَأ لو

 .(68 :ءارسإلا) «نأ ْمُج مثنِمَأََأطو (5 :لحنلا)
 د

 .(1 :جراعملا) 4 َلَأَس 9: (14:أبس)4 ُهَتَأَسَنِم »ىلاعت هلوق نم ًافلأ ةزمهلا شرو لدبأو -
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 «َبَهَأِل » هلوق نم ًادحاو ًاهجو ةحوتفم ةصلاخ َءاي ةزمه لا لادبإب شرو أرقو -

 .(19 :ميرم)

 فذحب (30:ةبوتلا) (َنوُكِهلَصُي » «(69:ةدئاملا)4 َنوُحِبَّصْلَآَو »:ىلاعت هلوق أرقو -

 .اهلبق يذلا فرحلا مضو ةزمحلا

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

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

 ءاي اهدعبو ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب (13:ص .176:فهكلا) هَةَكَيَكَل هأرقو -

 .«فلأ الب فحاصملا يف ناعضوملا ناذه مسر دقو «هرخآ يف ءاتلا حتفو ةنكاس

 .37:رجحلا) امهو نارخآلا ناعضوملا امأ «هيف نيتئارقلا مسرلا اذه لمتحيل

 |هتئارق ىلع ةرشعلا ءارقلا قفتا دقو. «ةَكيَأْلا ) فحاصملا يف ابتكف (14:ق

 .ءاتلا ضفخ عم عطق ةزمه اهدعب ةنكاس مالو لصو ةزمهب

 «(37 :ءايبنألا) .(106 .56 :فهكلا) «(58 «57 :ةدئاملا) .(2231 267 :ةرقبلا) 41 2 أرقو 2

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

 .ةمومضملا ءافلا دعب ةنونم ةحوتفم ةزمه (4:صالخإلا) 4 اًوُفُك هأرقو -

 هيف دملاو ماللاو فلآلا نيب ةروسكم ةزمه ةدايزب (98 :ةرقبلا) « لئكيمَو جأرقو -

 .لصتملا دملا باب نم



 : اب بب7ب7ب7ب7بببرر__ قو كلا رسسلا تادارقلا لوضأ ق ةئهالا ةضخاخلا 160

 ه-

 ةيناثلا واولا نيكست عم نيواولا نيب ةحوتفم ةزمهب (132:ةرقبل) (ْئّضَوَو طأرقو -

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

 :ةدارقلا هه قفاول

 دعب ةزمهب (89:ءايبنألا 7 2 :ميرم :85:ماعنألا 3 8ًاعم37 :نارمعلآ) 4 اًيرَكََر »ًارقو -

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

 .اهدعب زمه الو فاكلا نيونتب (190:فارعألا) 4ءاكّرّش» أرقو -

 .لصتملا دملا عم ةنكاسلا ءايلا دعب ةحوتفم ةزمهب (7:6:ةئيبلا) 4ِةّيِرَبْلآ »أر قو -

 قرزألا اهأرق (38: لي دمحم «109 :ءاسنلا .119 466 :نارمع لآ) «4 متنه »ا

 تابثإ -3 .فلألا فذح عم ةزمه لا ليهست -2 « عابشإلا عم ًافلأ ةزمهلا لادبإ -1 :ب

 ءاهفذح وأ فلألا تابثإ هلف :يناهبصألا امأو ءرصقلاو دملا عم زمهلا ليهست عم فلألا

 ىلع اهدم هل عنتميو :نافرعلا ةدمع يف يريمزإلا لاق) ًادحاو ًالوق ليهستلا زمه لا يفو

 .(4ِءآلٌوََم ط رصق
 ةزمحلا ليهستب (نيعضوم اهيف 4 :قالطلا 22 :ةلداجملا :4 :بازحألا) « ىكلآ ه١ أرقو -
 ةزمه لا ليهست -2 1 :هجوأ ثالث هلف فقو اذإف ءايلا فذح عم ًالصو رصقلاو دملا عم

 . عبشملا دملا عم ةنكاس َءاي اها دبإ 3 ءرصقلاو دملا عم مورلاب

 امي نَم » :وحن نينكاسلا ءاقتلالل ضراعب ةكرحمو ًالصو ةققحم ةزمهلا تناك اذإو -

 اهادبإ نم دب الف (24:ىروشلا) «َمِعْخَي ُهّندآ امه نإَف 9> .(39:ماعنألا» «ُةَلِلَضُي ُهّنلآ

 .نوكسلا وهو لصألا ىلإ اهدوعل ًافقو

 ا دجتاو الرق ضو دب ناهتممألا اهأ رق 294تافاسلا) «قظطأ و
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 5 يبنلا ظفل مكح

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

 « َةَوُبُتلَآَو طظفل اذكو 4 َءآَيِبنَأْلا » ريسكت عمج وأ 4 َنّيْتلا » «« توُييكلآ ١
 :يف كلذو

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

 .(69 :رمزلا «40 7 :بازحألا «58 :ميرم «55 :ءارسإلا

 :ماعنألا ,8 1 :ةدئاملا «16 1 6146 «6 8 :39 :نارمع لآ «248 ,«247 «246:ةرقبلا) 4 ىبتل »

 «.1176113 723 1 :ةبوقلا 220 67 65 64 :لافنألا 0158 157 94 :فارعألا 2

 «غ28 13726 «1 :بازحألا 1 :ناقرفلا 2 :جحلا 6 54 5 3 .5 1 49 41 0 :ميرم

 6.6 :فرخزلا « 2 :تافاصلا «59 «56 «ةيناثلا 53 5 «ةريخألاو ىلوألا 50.38 © 0

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

 .(44 :ةدئاملا 84 :نارمع لآ «.136:ةرقبلا) (َتوُيبَكلآ>

 .(155 :ءاسنلا هه 72 :نارمع لآ) 4 َءاَيبنألا »

 .(26 :ديدحلا «16 :ةيئاجلا ,27 :توبكتعلا 289 :ماعنألا 9 :نارمع لآ) 4 ةَوُبُشلَآَو »

 . لصتملا ليبق نم دملاو «ةزمه لاب يبنلا ظفل نم ءاج ام لك شرو ارق -



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 هلبق نكاسلا ىلإ زمهلا ةكرح لقن باب
 دصقب ةزمحملا فذح عم اهلبق نكاسلا ىلإ عطقلا ةزمه ةكرح لقنب شرو أرق
 :طورشب فيفختلا

 .لقن الف ًاكرحتم هلبق ام ناك نإف ءأنتكاس زمهلا لبق فرحلا نوكي نأ - 1

 .لقن الف دم فرح ناك نإف ًاحيحص نوكسلا نوكي نأ -2

 .ةيلاتلا ةملكلا لوأ زمهملاو ةملكلا رخآ نكاسلا فرحلا نوكي نأ - 3

 مال وأ نيل فرح وأ ثينأت ءات وأ ًانيونت ةكرحلا هيلإ لوقنملا نكاسلا ناك ءاوس

 .كلذ ريغ وأ فيرعت
 زمه لا ناك نإ ًامومضموءًاحوتفم زمه لا ناك نإ ًاحوتفم نوكسلا ريصي اذه ىلعو

 .ًاروسكم زمه ا ناك نإ ًاروسكمو ًامومضم

 :ناهجو فيرعتلا مالب ءدبلا دنع هلو

 .4 ٌنَسْنإِلا ل 4 ٍضْراَلآ» ىلوألا وهو لصولا ةزمهب يتأتف لصألاب دادتعالا :لوآلا

 .4 ُنَسْنإِل ل« 4« ٍضْراَلِط ماللاب ءىدتبتف ةضراعلا ةكرحلاب دادتعالا :يناثلا

 : هيبنت
 .ريغ ال رصقلا هلف ماللاب أدتبا اذإف لدبلا ةثالث هلف لصولا ةزمه أدتبا اذإ قرزألل - 1

 بجو لتعم وأ حيحص نكاس اهيلإ لوقنملا ماللا لبق عقو اذإ هنأ ملعا -2

 .ماللا كيرحت ضورعل لتعملا فذحو حيحصلا كيرحت باحصتسا

 .لادلا ىلإ زمه لا ةكرح لقنب (34 :صصقلا) 4 َفَدَصُي اًءْدر 9 شرو ىَوَر - 3



5000 133 
 شرو ةياور

 .هكرتو لقنلا ناهجو (20 .19 :ةقاحلا) « نإ هّيبتك » يف قرزآللو -4

 هجو ىلع ءاهل يف ءاهملا ماغدإ هل نيعت (29 :28:ةقاحلا) (َكَلَه 2 َةَيِلاَم » لصو اذإو

 .ناكسإلا هجو ىلع 4ةَيِلام) نم ءاحلا ىلع تكسلا هل نيعتو .لقنلا

 ةَيِلاَم » يف ماغدإلا عم لقن (20219:ةقاحلا) (ْفِإ © ةّييلَتِك» :يف يناهبصألل -5

 .راهظإلا عم لوأألا قيقحت وأ (28:29:ةقاحلا» (َكَّلَه ©

 ةنكاسلا ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب شرو اهأرق (91:51 :سنوي) 4 َنَعْلآَِ » -6

 .ةزمهلا فذح عم

 ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب شرو اهأرق لصولا ةلاح (50:مجنلا)4 لوُأْلآ اًداَع 9 -7

 .ىلوألا مال يف ًاداع نيونت ماغدإو ةزمهلا فذح عم

 : ةلئاف

 دملا فرح فذح زمهلا ةكرح اهيلإ لوقنملا فيرعتلا مال لبق دم فرح عقو اذإ

 ل دو «رمألآ ىلْوُأ )و 4 َحاَوَلَألا ىقْلأَو 9 :وحن هتابثإ زوجي الو ةءارقلا يف ًاظفل
 . (ٌرَصَبَأْلا ُهُكِرَدَت

 ءاقتلا نم ًاصلخت نكاسلا اذه كرحتو حيحص نكاس فيرعتلا مال لبق عقو اذإو

 فيرعتلا مال تكرحت مث فيرعتلا مالو حيحصلا نكاسلا اذه امهو نينكاسلا

 خكاسلا ىلإ :ةوكسلا در ةلابلا هانه ىف زوم ال" اهيلإ ةزدنللا ةكرح لقت نبشب

 وحن لقنلا ةكرح ضورعل ًارظن لقنلا دنع هكيرحت باحصتسا بجي لب حيحصلا
 . «ٌضرألا ِتَقَرْسَأَو )و ٠ «ضألا َنِي ١

 .لقنلا عم واولا ناكسإب شرو اهأرق (98:فارعألا) 4َنِمَأَوَأؤ -



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا 111

 لقن - 2 «ةزمه لا قيقحت - 1 :نيهجوب يناهبصألا اهأرق (91:نارمع لآ) 4ُءّْلم » -

 .اهلبق نكاسلا ىلإ اهتكرح

 .لقنلا عم واولا ناكسإب يناهبصألا اهأرق (48:ةعقاولا :17:تافاصلا) 4َئوآَباَء َوَأ 9 -

 نينكاسلا عامتجا مكح

 يف يناثلاو ىلوأآلا ةملكلا رخآ يف امهنم لوألا ناكو نيتملك يف ناعمتجملا نانكاسلا

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

 .ًامزال ًاض ٌمومضم امهنم ثلاثلا

 ةملكلا يف ثلاثلا فرح لا مض لجأل ءمضلاب امهنم لوألا نكاسلا كرحي شرو نإف

 مضلاب نكاسلا اذه كيرحت نألو ءمض ىلإ رسك نم لاقتنالا ةهاركل كلذو «ةيناثلا

 ٍنَمَف »:لثم كلذو ةمضلا يه تفذح يتلا لصولا ةزمه ةكرح نأ لع لدي

 .(50 49 :ءاسنلا) 4 ٌرظنآ 29 اليِتَف » «(173 :ةرقبلا) «رطَضآ

 : هيبنت

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

 دنع مضت ال لصو ةزمهب ةءودبم ةملك يف يناثلا نكاسلا ناك اذإ ام زرتحي -

 .لوألا نكاسلا مضي الف ءادتبالا

 لثم ًاضراع ًايض ًامومضم ةيناثلا ةملكلا يف ثلاثلا فرحلا ناك اذإ ام زرتحي امك -

 .لوألا نكاسلا مضي الف «أوشُمآ )
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 تثكسلا باب

 ف ةكيسلا كوت

 .ءافخإلا عم 1 :فهكلا] (اًمّيَق © اجّرع»

 .[52 :سي] 4اَدَه اًنِدَقْرَكذ

 .ءارلا ف نونلا ماغدإ عم [27 :ةمايقلا] «ِقارْنَم>

 .ءارلا يف ماللا ماغدإ عم [14 :نيففطملا نار لب »

 ريغصلا ماغدإلا باب

 :امهو طقف نيفرح دنع دق لاد مغدأ -

 :ىكلذو :داضلا(1)

 «(36 :بازحألا).(12:ةدئاملا) «.(136 116 :ءاسنلا) «(108 :ةرقبلا) « لَ َدَقَف - ١

 (1 :ةنحتمملا):(7 1:تافاصلا)

 .(149 :فارعألا) «(140:ماعنألا) « (77 :ةدئالا) 18 سا« ارا و ؤيع

 6 :ماعنألا) (ٌتَلَلَضَدَق ل

 .(27 :رمزلا> 8 :مورلا) اَمَبَرَضَدَقَلَو 3

 :يف كلذو :ءاظلا (2)

 .(1 :قالطلا) «1 :ةرقبلا) «ملظ َدَقَف ل -

 .(24:ص) «َكَمَلَظَدَقَل - ١



 : _ربرممء تك كلا ردعلا تادارقلا لوضأ ق ةةهالا ةضخاخلا 166

 عضاوم ةثالث يف اذه عقوو طقف ءاظلا يف ثينأتلا ءات قرزألا مغدأ -

 :(صفح لثم اهراهظإ يناهبصأللو)
 .(138 :ماعنألا) 4 اَهُروُهَظ َتَمّرُخ » -1

 .(146 :ماعنألا) © آَمُهُروُهَظ َتَلَمَح اه -2

 .(11 :ءايبنألا) 4 ٌةَمِلاَظ تناك 3 - ١

 اهجراخم تبرق فورح باب

 :51 :ةرقبلا) اهنم فرصت امو 4 َمُتَدَحَأ » ظفل يف ءاتلا يف لاذلا ماغدإب شرو أرق
 48 44 :جحلا «77 :فهكلا ,32 «16 :دعرلا .92 :دوه «8 :لافنألا 81 :نارمع لآ .92 0

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

 « 4 ِناَءَرَقْلاَو (© نمي » ىلاعت هلوق يف هنع فلخب ةنغلا عم واولا يف نونلا مغدأ -

 .©ةنغب ماغدإلا وهو رخآ هجو قرزأللو."راهظإلا اهيف هلف 4 ِمَلَقْلآَو "تروامأو

 «َكِلَذ ثَهْلَي هَْرتَتْوَأ »ىلاعت هلوق يف ”هنع فلخب لاذلا دنع ءاثلا راهظإب أرق -
 د

 :((42 :دوه) © اَنَعَم بكر » ىلاعت هلوق يف ميملا دنع ءابلا رهظأ | (176 :فارعألا)
 لآ < و

 .ءابلا نوكس دعب (284 :ةرقبلا) © ٌءاَشَِي نم ُبْذَعُيَو ٍِط

 هجو يريمزإلا عنم نكلو ماغدإلاو راهظإلا «مَلَقْلاَو ّ »يف هل قرزألا نع يناهبصألا نأ ةبيطلا رهاظ(1)

 يف شرو نع يناهبصألا و نولاق نع فالخالو :نافرعلا ةدمع يف لاقف عضوملا اذه يف يناهبصألل ماغدإلا

 :ميركلا حتف نتم يف يلوتملا ةمالعلا راشأ كلذ ىلإو .نونلا راهظإ

 الت هماغدإب يريمزإلا لاق مك نكي مل يناهبصألا نون نكلو

 .ماغدإلاو راهظإلا هجو يف ًاصفح قرزألا قفاو (2)

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح شرو قفاو (3)
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 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب
 :”ناهجو ءارلاو ماللا ناقبسي نيذلا نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف يناهبصألل

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

 .ًادحاو ًالوق ةنغ ريغب لماكلا ماغدإلا قرزأللو

 :ةظحالم -

 «[173 :ةرقبلا] 4ٌميِحٌَروُفَع 8: لثم ةحوتفملا ءارلا لبق تعقو اذإ ةنغلا ميخفت - 1

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

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

 .[2 :ةرقبلا] 4َنيِقَّتمْلِل ىَدُه »: لثم (ئاد

 ةنغلا نوكتالو «[5 :دلبلا] 4َرِدْقَي نّل نأ»:لثم *امسر عوطقملا يف ةنغلا نوكت -

 .[3 :ةمايقلا] 4من نّلَأ ظ:لثم اسر لوصوملا يف

 ةلامإلاو حتفلا باب

 يأ ىلع اهب تمسر وأ اهيلإ تدر وأ ءايلا نع تبلقنا فلأ لك يهو :ءايلا تاوذ
 َّ 1 6 ل 0000 1 1 ع ها نكمل . 0

 «4اًيحَأ ظوحن لاعفالاو 4اَيْنَّدلا» < قُرَقْلاه 4َسوُمإ» : وحن ءامسالا يق تاتو ناك درو

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح يناهبصألا قفاو (1)

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



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 ناهجو اهيف هلف ءايلا تاوذ ةلامإ يف قرزألا نع فلتخا .4(ئَرَسْته.4َوتْسأ»

 .ليلقتلاو حتفلا

 «وألا» «(نايسوم) «ئَسوُمِط :لثم اهتينثتب ءاسألا يف فلألا لصأ فرعيو

 .ءاي فلألا بلقنتف (نايلوألا»

 اهيف فلألا ميركلا نآرقلا يف تعقو ةملك ةرشع ثالث يف ليلقت الف اذه ىلعو

 :هلوق يف يلوتملا مامإلا اهعمج دقف ءواولا اهلصأ

 درو العو الخ مكنم ىكزام انس دحأ ابأ افصلا نإ افشاصع

 دحأ ىدل لامت ل واوب ًاعيمج اعداندو ادب عم لق اجنو افع

 لوقت .ءايلا هيف رهظتف كسفن ىلإ لعفلا درت نأب لاعفألا يف فلألا لصأ فرعي امك

 هيف زاج ءايلاب مسر ام لك نأ را «ئرهيفو ,تيدان «مَداَتؤيف

 :يه تاملك سمخ كلذ نم ىن ىتثتساو «ليلقتلاو حتفلا :ناهجو قرزألل

 تمسر دقف « 4لع»« «لإ»«4(ٌّقَح».(25 :فسوي) 4 اَدَل »96021 :رونلا» « ْكَز اَم

 .اهحتف ىلع نوقفتم ءارقلا عيمج نكلو 9

 276«2«عضاوم ثالث 275:ةرقبلا) 4 اوبر ١ ةنآلاتاهلكلا قورألا حتف يو

 «114:ءاسنلا «265 «207:ةرقبلا) « تراَضَرَم 8و :(16 1:ءاسنلا «130:نارمع لآ «8

 .(35 :رونلا) 4 ٍقوُكْشِمُك اظو :(1:ميرحتلا

 : ءار دعب ةفرطتملا تافلألا

 «ىَرْكذلأ» .«ئَرَبُكْلاَد لثم ًادحاو ًاهجو ءار دعب ةفرطتم فلأ لك قرزألا َلَّلَ
 كلذ هينكأ امو
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 .ليلقتلاو حتفلا اهيف هلف (43 :لافنألا) 4 َمُهَكْنَرَأ » :يف هنع فلتخاو

 : ةروسكم ةفرطتم ءار لبق ةعقاولا تافلألا

 نِم» كراَريألا :لثم ةروسكم ةفرطتم ءار لبق تعقو انقلا لك قوزألا) زلم

 يف هل ةلامإ الف «ةيلصأ ةرسك ةروسكم ءارلا نوكت نأ طرتشيو «ةِهِرَِيِد

 « ٍراَمَث »يف ةلامإ الو «ةيلصأ تسيل اهترسك نأل(52:نارمع لآ) 4« َىِراَصنأ ١

 .مزاجلل ءايلا تفذحف ةيهانلا ال اهيلع تلخد يرامت اهلصأ نأل (22 :فهكلا)

 :ريوكتلا) «(24 :نمحرلا) «(32 :ىروشلا) ةثالثلا اهعضاوم يف 4 ٍراَوَجْأ ١ يف ةلامإ الو

 لعاوف نزو ىلع صوقنم مسا وهو (يراوجلا) اهلصأ نآل ةطسوتم ءارلا نأل (6

 يعضوم يف نينكاسلا ءاقتلالو ءىروشلا عضوم يف فيفختلل هنم ءايلا تفذح

 .هلك كلذ يف هل ليلقت الف ريوكتلاو نمحرلا

 « َنيِراَج طاضيأو «ليلقتلاو حتفلا نيب (36 :ءاسنلا) 4 ٍراَجََْو » يف هنع فلتخاو

 . ليلقتلاو حتفلا نيب (130 :ءارعشلا) (22 :ةدئاملا)

 :هيف فلتخا وأ اهّلَلَك ةقباسلا دعاوقلا اهيلع قبطنت م ظافلأ

 ًارج وأ تناك ًابضن اعقو ثيح 4 َنيِرِفكلا . نيرفك ) قرزألا لَ 6

 «191 104 .98 ,.90 ,.89 ,.34 ,.24 «19) ةرقبلا اعف وف لن اعقو دحاو يف كلذو

 «102 .101 :37) ءاسنلا .(147 «141 61316100 432 «28) نارمع ل6« 60

 «122 .89) ماعنألا (102 8 «6 7 5 4) ةدكتاملا .(161 «.15 1 .144 2.141 .140 6



 . 111 حلل سلا ردعلا تادارقلا لوضصأ قدها ةمالخلا ادعت

 (49 237 .26 «2) ةبوتلا «(18 «14 «7) لافنألا «(101 .93 .50 ,.37) فارعألا (0

 «(8) ءارسإلا .(107 ,27) لحنلا «(2) ميهاربإ .(35 «14) دعرلا .(42) دوه .«(86) سنوي

 ؛«(19) ءارعشلا ,.(52 .26) ناقرفلا .(44) جحلا .83(2) ميرم .(102 .100)فهكلا

 248 ,8 ,1) بازحألا .(45 «13) مورلا «(68 ,54) توبكنعلا «.(86) صصقلا «(43) لمنلا

 «((74 250 «25) رفاغ «(271 .«59 .32) رمزلا .(74) ص .(70) سي «(39) رطاف ««(4

 ((50) ةقاحلا .(228) كلملا «(5 .4) ةلداجملا «(13)حتفلا «(11 010) لَو دمحم ((6) فاقحألا

 .(17) قراطلا «4(2) ناسنإلا «210) رثدملا .226) حون «(2) جراعملا

 رشع ةيناث يف يهو عقو ثيح هِةدَرَوَكلا» يناهبصألا لامأو قرزألا لّلَق -2
 «6 8 66 ءاعم 46 .44 .43) ةدئاملا « (ًاعم 93.65:50: 48« 3)نارمع لآ :يهو ًاعضاوم

 .(5) ةعمجلا «.(6) فصلا«(29)حتفلا «111(2)ةبوتلا «(157) فارعألا 0

 «1 :ميهاربإ 1 :فسوي«1 5 ظنم ءارلا ادهتاو ذل وق قرزألا لَ -3

 [ رجل

 .[1 عا توما او رت را -4

 «1:فرخزلا «1:ىروشلا «1:تلصف «1:رفاغ] «مح » نم ءاحلا هفلخب قرزألا لَ 3

 .[ 1:فاقحألا «1:ةيثاحلا «1 :ناخدلا

 ا[: نرد ضقربكل نرف (ءانلا )و (ءاخلا) ""ةفلتخسي نكوو نلك

 .(44 :نونمؤملا) 4 اَرتَت > ًادحاو ًالوق قرزألا لَ -6

 4 وم نالا) فلكي يقوزعيزأ تا كا

 .ًاسايقو ًاصن حصألا وه قيقرتلاو :رشنلا يف لاق (1)

 يف يلوتملا ةمالعلا لاق كلذكو ءرشنلا يف يرزجلا نبا لاق [ى حتفلا الإ اههيف هل سيلف يناهبصألا امأو

 .يلذحما هب درفنا ام هل (ءايلا و ءاحلا) ليلقتف يناهبصألا امأو :ريضنلا ضورلا
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 :يف كلذو هبباش امو كرحم لبق عقاولا «اءر ايف ةزمه او ءارلا قرزألا لَّلَق -8

 .[18 «11 :مجنلا «10 :هط «28 «24 :فسوي 270 :دوه 226 :ماعنألا]

 .[36 :ءايبنألا] « كاءر »

 .[31 :صصقلا «10 :لمنلا] « اهاءر »

 .[13 :مجنلا 27 :قلعلا «23 :ريوكتلا «40 :لمنلا] «ةاءر»

 .[55 :تافاصلا ,8 :رطاف] 4 ةاءرف»

 :[77:ماعنألا] 4 َرَمَقْل اَءَر ) ًافقو اهّلّلَثو ًالصو اهحتف نكاس اهدعب عقو اذإو -

 اًءَرَو طو .[186 ,55:لحنلال (اعم) َنيِذلا اَنَر طوء[78:ماعنألا 4 َسَمّْشلَأ اَءَر طو

 .[22 :بازحألا] «َنوُنِمّؤُمْل اَءَر ه3 :فهكلا]4 َنوُمِرَجُمْل

 مهضعب بهذف(33:فهكلا)4 اَعلِك »فلأ يف قرزألا نع ءادألا لهأ فلتخا -9

 لوقلا ىلعف ثينأتلل اهنأ ىلإ رخآلا ضعبلا بهذو «تلك» اهدرفم هينثتلل اهنأ ىلإ
 بهذف ءافقو ليلقتلاو حتفلا اهيف هل زوجي يناثلا ىلعو ليلقت اهيف نوكي ال لوألا

 .حجرأو رهشأ اهيف حتفلا نأ عفنلا ثيغ بحاص لاقو يرزجلا نبا لوألا ىلإ

 .[1 :هط] «هطإ نم ءاح لا ليلقتو ةلامإب قرزألا أرق -0

 : اهمكحو يآلا سوؤر

 لثم اهلثم ةرشع ىدحإلا روسلا يف هنع فلخب يآلا سوؤر قرزألا َلَلَف
 ىلعألا .سبع «تاعزانلا «ةمايقلا ءجراعملا ,مجنلا .هط» :ةمدقتملا لوصألا

 هلف 4ِاَهِلَرُكْذِل لثم يئار هرخآ ناك اذإ الإ .«قلعلا ءىحضلا «ليللا ءسمشلا

 .ًادحاو ًالوق ليلقتلا



 ةينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا 152

 عنتما هلجأل فلألا تطقسو نيونت وأ نكاس َةّلَلَقُْلا فلألا دعب عقو اذإ :هيبنت

 لصأت ام ىلع ليلقتلا داع فقولاب نيونتلا وأ نكاسلا كلذ لاز اذإف . ليلقتلا

 .هب لومعملا وه اذهو

 تاءارلا باب

 ًالصو ةمزال ةلصتم ةرسك وأ ةنكاس ٌءاي اهلبق ناك اذإ ةحوتفم ءار لك قرزألا ققر

 ناهجولا اهيف هل تاملك ةحوتفملا ءارلا يف هل َينئّدساو « «َرِخآْلايَو) :وحن ًافقوو
 :يهو (ميخفتلاو قيقرتلا)

 .(71:ماعنألا) 4َناَرْيَحِط -

 .( 43 :جراعملا 44 :ق) «اعاَري» -ِ

 .(32 :ةقاحلا) « اًعاَرْذ» -

 .(18 :فهكلا) 4ِهّيعاَرْؤه -

 .(7 :رجفلا» «مّرإ » -

 .(125:ةرقبلا) 4 اًرهط» -

 .(140 «138 :ماعنألا) «ءارتفا» :

 .(22:فهكلا) « َءارم» -

 .(663 :هلل (ِنَرِحَسَلِ) -

 .(48 :صصقلا)» «ٍنارحلس» -

 .(35 :نجرلا) 4ِناَرِصَتنَت8 -
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 .(90:ءاسنلا) « ٌتَرِصَحِه -

 .(24:ةبوتلا) 4 َْمُكُئَريِشَعَو) -

 .(35:دوه) ©« ىاَرْجِإ » -

 27 :رمزلا «18 :رطاف «15 :ءارسإلا ءاعم164:ماعنألا) يف كلذو درو ثيح « َرْزَو كا

 .(38:مجنلا

 .(4:حرشلا) 4 َكَرُكِذِه .(2:حرشل» 4 َكَرْزَو) -

 «44:رونلا «21:نونمؤملا .66:لحنلا «13 :نارمع لآ) يف كلذو درو ثيح « ةربعل» -

 .(26 :تاعزانلا

 .(102 22 1:ءاسنلا) «(مُكرْذِح» -

 .(11:رونلا) «وُهَرْبِك» -

 .(32:تالسرملا) 4رّرَشِب » -

 .(5:ص١ 4(ِقاَرْشِإْلاَو ) -
 ةنكاس ٌءاي اهلبق ناك اذإ مض نيونت ةنونم وأ ةمومضم ءارلا تناك نإ امأو -

 قفا ايفون و كرم نر يقف رو رست انقر توفوا قم كا

 .ميخفتلاو

 اهقيقرت هل اى ءاهميخفتو ءارلا قيقرت اهيف هلف حتفلاب ةنونم ءارلا تناك نإ امأو -

 .4 اًرِكاَش ظ:وحن ًالصو اهميخفت عم ًافقو

 هك ودبل اوراكل يقال وع



 ةّنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا الا

 « 70 :فهكلا « 200 :ةرقبلا) 05 سو العلا روي امم ناك فس اول ناوغ

 « ( 5 :تالسرملا « 10 :قالطلا «168 . 3 :تافاصلا « 41 :بازحألا . 113 «99:هط «3

 4(اَرَجِح ١ .(100:هط) 4 اًرُزَو » .(90:فهكلا) 4 اًرتِس »71(.8:فيهكلا) 4 اًرّمإ»

 ءارلا قيقرت -1 :هجوأ ةثالث مهيف هلف «(54:ناقرفلا» 4َرهِصَو 8 «(53 :22:ناقرفلا)

 يف ميخفتلاو 4« يف قيقرتلا -3 ءًافقوو ًالصو ءارلا ميخفت -2 ًافقوو ًالصو

 ينل

 اهيف هلف 4 ٍةّيَرَق ١:4 َمَيْرَم ©« «ْرَمْلَاَِ) :وحن حتف دعب ةنكاسلا ءارلا امأو -
 .”(ميخفتلا وأ قيقرتلا) ناهجولا

 :قيقرتلا عناوم

 .4 يَ ىف »8 :وحن ةلصفنم ةرسكلا وأ ةنكاسلا ءايلا نوكت نأ - 1

 .(36::بازحألا) « ةَريلَل » :وحبن ةكرحتم ءايلا ثناك اذإ - 2

 : هسئن
 ديك

 قيقرت نم عنمي مل 4ىاَرْجِإِل :4جاَرْخِإِل :وحن نكاس ءارلاو ةرسكلا نيب لاح اذإ -

 .4 اًرَثو >4 اًرْظِق »4 اًرْضِإ ظ:وحن ًءاط وأ ًافاق وأ ًاداص ناك اذإ الإ ءارلا

 ىلع مهضعب صنف «ريثك مالك اهيف ءارقلل عقو تاملكلا اذه لثم تاءار قيقرتو ميخفت ةلأسم (1)

 وأ ءاي دعب هيف ءارلا تعقو ام ىلع هوساقو .ةصاخ شرول مهضعبو «ءارقلا عيمجل اهيف ءارلا قيقرت

 ىلع ءادآلا لهأ عامجإ رقتساو « روهمجلا هيلع يذلا وهو .ءكلذ ميخفت باوصلاو «سايق وهو ءرسك

 .«َنوُعِجْرَي ) وحنو «مهيِمْرَت » «عِدْرَّسلأ ) ميخفت يف فالخ ال هنأ
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 «َنَوْنِع» . «ليوترْسإ ط؛ 4َميِهَرَبِإ » يف كلذو يمجعألا مسالا يف ءارلا مخفو -

 . 4اَراَرْسِإ . 4َراَرَدَمط : 4اَراَرِج» :وحن ترركت اذإ ًاضيأ اهمخفو ريغال
 « عِراربَألا ١» ك ةللقم فلأ اهلبق يتلا ةروسكملا ءارلا ىلع نوكسلاب فقولا -

 الف ضراع اهيلع فقولا دنع ءارلا نوكس نأل فلألا ليلقت عنمي ال «ِراَحْنَأْلاِب »

 .هب تعي

 : هيبنت

 «مُهَضاَرَعِإ ١» 4اًضاَرْعِإ ط «4طّرِص ظ وحن ءالعتسا فرح اهدعب ىتأ اذإ ءارلا مخف

 نكل عيمجلل نيهجولا هيف اوزوجف .(63 :ءارعشلا) © ٍدوّطلأَك ٍقَرِف ١ يف فلتخاو
 .:دريتخ | قيفوتلا

 قيقرتلا نيب 4 ٍقَرِف ١ يف ءارقلا فالتخا نع همالك يف رشنلا يف يرزجلا نبا لاق

 ىكحو قيقرتلا ىلع ةرتاوتم صوصنلا نأ الإ ناحيحص ناهجولاو :ميخفتلاو

 .عامجإلا هيلع دحاو ريغ

 تاماللا باب

 هلف داصلا امأو] «ءاظ وأ ءاط دعب تعقو اذإ هنع فلخب ةحوتفملا ماللا ظلغ

 .ةفرطتم وأ ةطسوتم «ةددشم وأ ةففخم ماللا تناك ءاوس (ًادحاو ًالوق ظيلغتلا اهيف

 ««عّلظَم»؛ (َملْظَأ ج:لثم ةنكاس وأ ةحوتفم فرحألا هذه نوكت نأ طرشب

 :يف ناهجولا هل اذكو . «َةوَّلَّصلآ»

 :عضاوم ةثالث يف تعقو دقو 4« َلاط 1 - ١

 .(16 :ديدحلا) 4 َلاَّطَق » «(44 :ءايبنألا) « َلاَط ١ «(86 :هط) «َلاَطَقَأ »



 : 1 ب بربس يق كسلا رسعلا تادارقلالوضأ قدنعتلا مالت 156

 .(128 :ءاسنلا) « اًحلّصي » -2

 .(233 :ةرقبلا) 4 الاَصِف » -3

 .(25 «21 :دعرلا) «(27 :ةرقبلا) « َلَصوُي » - 4

 .(249 :ةرقبلا) «ّلَصَف »ظ -5

 .(119 :ماعنألا) « َلَّصَف 6- ١

 .(20 :ص) « َلَّصْفَو » -7

 .(118 :فارعألا) « َلِطَبَو » - 8

 .(17 :فرخزلا) «(58 :لحنلا) 4 ّلَظ » -9

 .(14 :نمحرلا 33 28 :26:رجحلا) (ٍِلَصْلَص ) -0

 هذهو ءًاضيأ ناهجو اهيف هلف ءاي نع ةبلقنم فلأ اهدعبو داصلا دعب ماللا تعقو اذإو

 يف يهو ةيآ سأرب تسيل ةملك يف تعقو هيف فلألا تناك ام :لوألا مسقلا

 :قاقشنالا) 4 َْلَصيَو ط (15 :ليللا) .(18 :ءارسإلا) 4 اًهَلَلَصَي 8 (125 :ةرقبلا) « ٌّلَصُم »

 .(4 :ةيشاغلا) ©« ْىَلصَت » «(3 :دسملا) 4 َْلَصَمَس » :(12 :ىلعألا) « لَصَي 2

 يف كلذو ةيآ سأر يهو ةملك يف ةعقاو هيف فلألا تناك ام يهو: ناثلا مسقلا

 ةلامإلاو حتفلا باب يف َمِلَعو .(10 :قلعلا) «(15 :ىلعألا) .(31 :ةمايقلا) 4م ه١ ةملك

 ماللا قيقرت نيعتي هنإف .هنع فلخب ليلقتلا الإ يآلا سوؤر يف هل سيل قرزألا نأ

 .ليلقتلا عم
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 :طورش ةثالثب هنع فلخب قرزألل ظلغت ماللا نأ لوقلا ةصالخو

 .ةحوتفم ماللا نوكت نأ - 1

 اهيف هلف داصلا امأو] ««ءاظلاو ءاطلا) ماللا لبق فورحلا هذه دحأ عقي نأ -2

 .! ادحاو الرق ظيلغتلا

 .انكايسوأ اصوقفم ورشا هذه دحأ نكت نأ د3

 : هيبنت
 دقو «قرزألل طقف ميخفتلا الإ ةنكاسلا ءاظلا دعب ةحوتفملا ماللا يف انل سيل - ]1

 ماللا ميخفت يف قرزألا نع فالخ ال :لاقف ناهربلا عئادب يف يريمزإلا ركذ

 كلذ ىلع هعبتو ؛يفاكلاو ديرجتلا يف اندجو اذكه ةنكاسلا ءاظلا دعب ةحوتفملا

 .يلوتملاك نوققحملا

 ةلالجلا ظفل مخف ركذ ام لاثمأو 4 هلآ ركنإ » و 4 هلآ َرَبََقُأ » شرو أرق اذإ
 .ءارلا قيقرت عم

 ةفاضإلا تاءاي باب

 :اهدعب امل ةبسنلاب عاونأ ةتس ىلع يتأتو

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

 :يهو تاملك ثالث يف ًاصفح ًاقفاوم

 .(152 :ةرقبلا) «ةكركذأ نورك ذاق » -1
- 

 .(اهحتف يناهبصأللو) (26 :رفاغ) 4َلُثَقُأ َنوُرَذِ) -2



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيِضّرلا ةصالخلا [آ58

 .(60 :رفاغ) «َبِحَتْسُأ نوُعَدآَ) - 3

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

 .(143 :فارعألا) ه«رظنأ فرأ» -1

 .(49 :ةبوتلا) 4الأ فَ لود -2

 .(47 :دوه) «نكأ ََمَحْرَتَو) - 3

 .(43 :ميرم) (َكِدَهَأ َيَعِبناَف) - 4

 :يلاتلاك يهو ًاعضوم (96) يف وهو كلذ نم يقبام حتفو

 .(96 :فسوي) «(33 230 :ةرقبلا) ُمَلَعَأ نإ -3 1

 .(10 :ميرم) «(41 :نارمع لآ) هيَ لل - 5 4

 .(49 :نارمع لآ) 4ٌقُلْخأ نأ » -6

 ((48 :لافنألا) «(59 :فارعألا) «(15 :ماعنألا) «(28 :ةدئاملا) « كفاَحأ َْيِإ » -24-2

 «(34 :صصقلا) «(135 «12 :ءارعشلا) «(45 :ميرم) «(84 .«26 ,23 :دوه) «(15 :سنوي)

 .(16 :رشحلا) «(21 :فاقحألا) «(32 230 «26 :رفاغ) «(13 :رمزلا)

 20مل قليلا ىذقيوب دوو

 .(24 :ماعنألا) «َكنَرَأَنِإ » -6

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

 .(102 :تافاصلا) «(43 :فسوي) «(48 :لافنألا) 4 ئَرأ نإ 9 31-9

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

 (صفح اهيف قفاوو) .(28 :كلملا) 4 وأ عم ل -3
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 .(23 :فاقحألا) (9 :دوه) 5 در يكدَلَو »- 35 4

 .(46 :دوه) «َكِطِعَأ نإ » -6

 .(18 :ميرم) (47 :دوه) © ْدوُعَأ نإ 9 -38 7

 .(89 :دوه) 4 نأ َقاَقِش ط -9

 .(51 :دوم) 4 اق ليسا

 .(8 لالا م »-1

 ا ا

 .(92 :دوه) 4 ٌرَعَأ ىِطَهَرَأ » 3

 3: نورا# ودخل قيورح

 .(013 سن َىنُرَحَيَل »- 45

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

 .(36 :فسوي) (ُلِمَحَأ َقِنَرَأ نإ -49 8

 .(46 :فسوي) 4 ٌعِجَرَأ َلَعَل ) 0

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

 .(80 :فسوي) (ْوأ يأ ىإ َنّذَأَي » -5 6 5

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

 .(37 :ميهاربإ) « ثدَكَسُأ نإ 9 -8

 .(9 :رجحلا) 4 اكأ َْوَأ ج ٍداَبِع » -60 9

 .(85 237 :صصقلا) «(188 :ءارعشلا) «(22 :فهكلا) 4# « ُمَلْعَأ قت رز 72-64-61



 : 1 رم رة فتتتو دكا رسعلا تادارقلالوضأ قدنعتلا ةمؤلخلا 150

 .(42 238 :فهكلا) 4 اَدَحَأ قري 8 -66 5

 .(22 :صصقلا) 0 :فهكلا) « نأ و َوَر ىَسَعَف »- 68 7

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

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

 .(29 :صصقلا) «(10 :هط) (ر كيتا َنَلَعَُل » -74 3

 .(14 :هط) 4 انأ َنَِنِإ » 5

 د ممل

 .(25 :هط) « ىَمَعَأ َت يترشح

00 

 .(اهناكسإ يناهبصأللو) (15 :فاقحألا) «(19 :لمنلا) 4 نأ َيَعِزَوُأ » -8 0 9

 .(40 :لمنلا) 4 ُرُكّشُأَ َنَوَلْبَمِل » -1

 .(38 :صصقلا) 4 ُعلَطأ َىَلََل » -2

 .(78 :صصقلا) 4 َحّلوُأ ىدنِع ) -3

 .(25 :سي) «َتعَماَء نإ » -4

 ريح 3-7

 .(102 :تافاصلا) (َكَُذَأ نأ » -5

 .(32 :ص) « ْتَبَبْحَأ نإ 9 -6

 .(64 :رمزلا) « ُدبَعَأ َققرَمْأَت ) - 57

 .(6 :رفاغ) 4 ْعُلَبَأ َىلَعَل » -8

 .(41 :رفاغ) 4 َمكوُعَدُأ نإ ام » -9



 شرو ةياور

 .(51 :فرخزلا) « ااقَأ تحت ل -0

 .(19 :ناخدلا) «ركيِتاَد نإ » -1

 .(17 :فاقحألا) 4 نأ َِناَدِعَتَأ » -2

 .(9 :حون) ( ْتعَلَعَأ نإ 9 3

 .(15 :رجفلا) 4 ِنَمَّرَكأ َيَر »> -4

 .(16 :رجفلا) 4 َِسَهُأ َيَر ) 5

 .(25 :نجلا) 4 اّدَمَأ َِيَر » 6

 ةعست اهنم نكس ًاعضوم (6 1) يف عقو دقو ةروسكم عطق ةزمه دعب ءاج ام :يناثلا

 :يهو عضاوم

 .(79 :ص) «(36 :رجحلا) ((14 :فارعألا) 4 َنَرِظنَأ 9 -3- 1

 .(34 :صصقلا) 4 َنفَّدَصُي ) -4

 .(43 :41 :رفاغ) « َقَتوُعدَتَو ل - 5

 00 :نوقفانملا) 4 ََتَرََأ » -7

 .(15 :فاقحألا) « نإ َقّيَرد ل -

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

 :يف كلذو ًاعضوم (52) يهو اهنم يقب ام حتفو

 .(9 :ةرقبلا) 4 الإ َِِ ظ -1

 .(52 :نارمع لآ) 4 ىلإ َىِراَصنَأ 2- ١»
9 

 .(35 :نارمع لآ) «َكلَنِإ َيِم 3 - ١



00 

 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

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

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

 .(161 :ماعنألا) « لإ َقَر » -6

 .(15 :سنوي) 4نإ َىِيَفَت > -7

 قو :ينارب)ا416 2»ظ -8

 «164 .145 .127 2109 :ءارعشلا 5 1 9 ره نقولا «لإ قرخأ زي د9

 روما د نانو

 00 :دوه) 4 دُهَنِإ َنيَع ع 8

 .(1 ا و

 را يوم

 .(38 :فسوي) 4 َميِهْرَبِإ ىِءاَباَع »9 -1

.)53: 201100 1 

 .(53 :فسوي) 4 نإ و

002 

 0 هير لإ ندر 35

 .(8 :فبربا قت ق ور #3 6

 .(100 :فسوي) 4 ْذِإ بال -7

 .(اهناكسإ يناهبصأللو) (100 :فسوي) 4َّنِإ -_َرَوْخِإ » -8

 .(71 :رجحلا) # نإ ٍَتاََب »ل -9



 شرو ةياور

 .(100 :ءارسإلا) 4 اَذإ ير ل -0

 .(69 :فهكلا) 4« نإ َننّدِجَتَّس » -1

 وك
 .(47 :ميرم) 4 ءهنإ ضر 9 -2

 .(15 14 :هط) 4 ّنِإ © ىركإإل » -3

 .(40 9 :هل) 4 ذِإ © يع >- 34

 .(94 :هطل « نإ َىِيَأَرِب » - 5

 .(29 :ءايبنألا) 4 ُهنَّلِإ -_ْرِإ » -6

 .(52 :ءارعشلا) 4 كذِإ َىِداّبِعب 9 -7

 0 :ءارعشلا) 4 الإ َنإٌوُدَع ) - 38

 .(86 :ءارعشلا) 4 دْهَنِإ أل ل9 -9

 0-١» صيفا « نإ دج 127

 .(26 :توبكنعلا) «(50 : ًأبس) 4 دهن 50 42 1

 .(24 :سي) 4 اَذإ ََيِإ 9 3

 4-١ تانزملا)« نإ ندجتم :10102

 .(5 ا َىِدَعَب ْنِم »ل -5

 .(78 :ص) 4 نإ ََتَعَل » -6

 .(44 :رفاغ) 4 هلآ لِإ ىرْمَأ )> 7

 .(50 :تلصف) 4 َّنِإ َيَر » -8

 9-١ :ةلداجملا) 4 ّترِإ ل 21(.

 .(14 :فصلا) « ىلِإ َىِراَصنأ » 0



 ةَّّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّدرلا ةصالخلا التت

 .(6 :حون) 4 اًراَرِف َّلِإ َىِءآَعُذ » - 1

 .(34 :دوه) « ْنِإ حصن » -2

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

 .(40 :ةرقبلا) « ٍفوُأ ىدبعب » - 1

 .(96 :فهكلا) 4 ْعرْقأ َقوُناَد > -2

 :تاءاي رشع يهو اهنم يقب ام حتفو

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

 .(29 :ةدئامل) 4 ُديِزَأ نإ 2- ١

 .(115 :ةدئاملا) 4 ههَُدَعَأ َقِإَف » - 3

 .(14 :ماعنألا) « ُترمُأ نإ 4- 

 5-١ :فارعألا) 4 ُبيِصُأ َناَذَع 156(.

  ( -6:دوه) 4 ُدِْشَأ نإ 54(.

 .(59 :فسوي) 4 ىفوأ نأ 2-7

 .(27 :صصقلا) 4 ُديِرَأ نإ ) -8

 .(29 :لمنلا» 4 لأ نإ >- و
 عي

 .(11 :رمزلا» 4 تّرِما نإ » -0
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 شرو ةياور

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

 :شرو اهحتف ًاعضوم

 .(124 :ةرقبلا) 4 َنيِملّظلآ ىدَهَع ) - 1

 229 :ةرقبلا)« فقذلا ير ونكت

 .(3 :فارعألا) 4 شِحاوفْلا َبَر َمّرَح » - 3

 .(146 :فارعألا) « تروُرَبَكَتَي َنيِذّلا َىِتياَء ْنَع ُفِرصَأَس 4 - ١

 .(30 :ميرم) ( َبَتكْلا ىندَتاَء 9 - 5

 .(31 :ميهاربإ) 4 َنيِِذَلا َىِداَبِعَل لق » -6
 7-١ :ءايبنألا) 4« تروُحلَّصلآ َىِداَبِع 105(.

 3 :ءايبنألا) 4 ٌرُضلآ َنَسَم 8- ١

 .(56 :توبكنعلا) 4 َنيِّلأ َىِداَبِجي ) -9

 .(13 :أبس) «ٌروُكشلآ َىِداَبِع » -0
 .(41 :ص) 4 نطيل َنَسَم » -1

 .(53 :رمزلا) 4 َنيِذَّلأ ىِداَبِعَي »> -2

 .(8 :كلملا» 4 ُهّنأ نَكَلَمُأ نإ » -3

 .(38 :رمزلا) 4 ُهَللأ ََداَرَأ نإ » -4

 :لوألا عضوملا ادع ام (14) ةقباسلا عضاوملا عيمج يف ًاصفح ُشرو قفاوو

 .(124 :ةرقبلا) 4 َنيِمِلُظلآ ىِدََع »



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

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

 :عضاوم ةثالث اهنم نكس عضاوم (2) يف

 .(144 :فارعألا) 4 َكُتيَفَطْصَآ نإ » -

 .(31 30 :هط) 4 َدُّدْشَأ © ىضأ> -2

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

 :عضاوم (4) وهو اهنم يقابلا حتفو

 .(42:41 :هط) 4«َبَهْذَأ © ىيفكل » - 1

 .(43 42 :هط) 4آَبَهْذأ © ىركذ 2- ١

 .(30 :ناقرفلا) 4 أوُدَحتَأ ىْوَق 3- ١

 .(6 :فصلا) 4 دُهَمْمأ ىِدَعَب » - 4

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

 :يهو ًاعضوم (18) اهنم

 .(153 :ماعنألا) 4 اًميِقَتَسُم ىِطاَرِص 1 - ١»

 .(22 :ميهاربإ) 4 مُكَيَلَع ىل» 2

 .(5 :ميرم) « ىِعءاَرَو نم © -3

 .(20 :لمنلا) « آل ىإ ام » -4

 .(56 :توبكنعلا) 4 ٌةَعِساَو ىضْرَأ َّنِإ » - 5
 .(23 :ص) (ٌةَجَعَت لَو » -6

 .(69 :ص) « ملِع نِم ىل» 7



 شرو ةياور

 .(47 :تلصف) 4 ىوآكَرُش » - 8

 :ًافقوو اليطو ةنكاس لاي كنا 63 فرشلا» «هل دبي اظادو

 .(28 :حون) 4 حققيَب » -0

 :فهكلا) «(83 :ةبوتلا) «(105 :فارعألا) :يهو عضاوم ةيناث يف 4 َىِعم »18 -71

 .(34 :صصقلا» «لوألا عضوملا (62 :ءارعشلا) «(24 :ءايبنألا) «(25 472 7

 :يهو ناكسإلاو حتفلا نيب ام دحاو عضوم يف فلتخاو ًاعضوم (11) حتفو

 .(125 :ةرقبلا) 4 َنيِفيآَطلِل َىيَب اَرهَط نأ 1 - ١

 .(186 :ةرقبلا) 4 يبأوُتْمّؤُيْلَو » - 2

 .(اههاكسإ يناهبصأللو) (18 :هط) 4 ايف َىلَو » -

 4-١ :جحلا) « تِفِبآَطلِل َىيبَرهَطَو 26(.

 .(20 :نارمع لآ) 4 ِهَّلِل َيِهَجَو » - 5

 .(29 :ماعنألا) « َِهَجَو ٌتَهَجَو » -6

 .(22:سي) 4 ُدُبَعَأ آل َى اَمَو 2-7

 .(6 :نورفاكلا) 4 ٍنيِد لَو ط -8

 .(118 :ءارعشلا) « َىِعَم نَمَو »- 9

 .(162 :ماعنألا) * 9©قلاَمَمَو »0

 .(21 :ناخدلا) 4 ىل اوُِمّؤُت ل -1

 :ماعنألا) « َىاّيحمَو » يهو ناكسإلاو حتفلا نيب اهيف فلتخا ةدحاو ءاي يقبو

 .حتفلا اهيف هلف يناهبصألا امأو ءناهجولا اهيف قرزأللف 2



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 :"يهو نهءاي نكسأف تاملك يف هفلاخ نكلو بابلا اذه يف قرزألا يناهبصألا قفاو -

 .(صيخلتلا بحاص اهحتفو) (100 :فسوي) (َّنِإ قَوَخِإ) - 1

 .(18 :هط) 4(اَهيِف ىلّوط -2

 .(15:فاقحألا ,19 :لمنلا) (ّْنَأ َسِفَعْرَوَأ 3 - 

 .(26 :رفاغ) (ٌلُكَقَأ ِفوُرَد) ءاي حتف -4
 دئاوزلا تاءاي باب

 :يلاتلاك يهو ءاي (46) يف ًافقو اهفذحيو ًالصو ءايلا تبثي ًاشرو نأ ملعاو

 .(186 :ةرقبلا) 4 عاّدلآ َةَوَعَد » )1

 .(186 :ةرقبلا) 4 ِناَعَد اذ ) 02
 د

 هم
 .(20 :نارمعلآ) ( لقَو نْعَبتأا» (3 5

 .(46 :دوه) © نلَعَسَت » 04

 .(105 :دوه) 4 ُمّلَكَت ال ِتأي َمْوَي ) )5

 .(14 :ميهاربإ) « ٍديِعَو ط (6

 .(40 :ميهاربإ) « ٍءآعْذ» (7

 .(62 :ءارسإلا)  ِنئَرَخَأ» (8

 .(97 :ءارسإلا) « ٍدَحَهَمْلا»ط 9

 همم هو

 .(17 :فهكلا) « ٍدَتهملا » (0

 .قبس |هيف اهعضاوم يف تاملكلا كلت ىلإ ترشأ دقو (1)



 شرو ةياور

 .(24 :فهكلا) 4« ِنيِدهَي ط (1 - ت00

 .(64 :فهكلا) 4 غبت » (2

 .(66 :فيكلا) «ِنَمِعُت ) (3

 .(40 :فهكلا) 4 ِنْيتَؤي » (4

 .(93 :هط) « سرَكبَتت » (5

 .(25 :جحلا) 4 ٍداَبْلآَو ط (6

 .(44 :جحلا) « ريكت » (7

 .(36 :لمنلا) 4 نئوُدِمتَأ » (53

 .(34 :صصقلا) « ٍِنوُبَذَكُي 9( ١

 .(13 :أبس) « باوك » (0

 .(45 :أبس) « ريكن » (21

 .(26 :رطاف) « ريكت » (2

 .(23 :سي) « ٍنوُذقنُي » (03

 .(56 :تافاصلا) 4 ِنيِرَتَل » (04

 .(15 :رفاغ) 4 ِقالَكلأ » (5

 .(32 :رفاغ) « ٍداكَتلآ » (6

 .(32 :ىروشلا) 4ٍراَوَجْلأ » (7

 .(20 :ناخدلا) 4 ِنوُمْجَرَت ) (8
 .(21 :ناخدلا) 4 ِنوُلرَتَعأَف 9( ١ رم وعد



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيِضّرلا ةصالخلا 170

 .(41:ق) 4 ٍداَمُمَلا » (0

 .(6 :رمقلا) 4 عاّدلآ ٌعَدَي » (1

 .(8 :رمقلا) 4 عاّدلآ لإ » (2

 .(17 :كلمل) «ريذت ط (3

 .(18 :كلملا) « ريكن » (4

 .(4 :رجفلا) « رس » (5

 .(9 :رجفلا) 4 ٍداَوَلاِب » (6

 .(15 :رجفلا) 4 نَمَركُأ 057 ١

 .(16 :رجفلا) 4 ِنَسَمأ ) (8

 .(45 14 :ق) « ٍديِعَو »(40 -9

 .(39 37 :30:21218 216 :رمقلا) 4 ِرْذُتَو 1 46( ١

 اهيلع فقيو ًالصو ءايلا حتف عم تابثإلا (36 :لمنلا) 4 َءِنَتاَء ١ يف هل اذكو

 دمت يفعل

 :يهو نهءاي تبثآف تاملك يف هفلاخ هنكلو بابلا اذه يف قرزألا يناهبصألا قفاو -

 .(39:فهكلا) «أكأ ٍنَرَك نإ» - 1

 .(38:رفاغ) (َمُكَدَهَأ ِنوُعِيَتآِ) -2

 .ًافقوو ًالصو اهفذحي شروف تاءايلا هذه ريغ امأو

 نشضاَيفلي
 م درو مود هرم تو دتو و

 نيل اَسِلَوومملاولَدَمَل هللا فْع







 142 كملا نينك نبا ةءازق

 هييوارو ئراقلاب فيرعتلا

 :ةءارقلا بحاص

 «ناذاز نب هللا دبع نب ورمع نب ريثك نبا دبعم وبأ «هللا دبع :يكملا ريثك نبا

 .ةرجه لا نم نيعبرأو سمخ ةنس ةكم يف دلو

 يراصنألا بويأ وبأو ريبزلا نب هللا دبع :مهيقل ةباحصلا نم ددع نع ىَوَرَف

 .مهريغو كلام نب سنآو

 هللا دبعو ربج نب دهاجمو سابع نبا ىلوم سابرد ىلع ًاضرع ةءارقلا ذخأو

 .مهريغو بئاسلا نبا

 دمحأ نب ليلخلاو ةملس نب دامحو ديز نب دامح مهنم ةعامج هنع ةءارقلا ىّوَرو

 ليعامسإو ةنيبع نب نايفسو ءالعلا نب ورمع وبأو يفقثلا رمع نب ىسيعو

 .مهريغو دابع نب لبشو .«طسقلا هللا دبع نبا

 رمسأ راقولاو ةنيكسلا هيلع ًايسج ًاليوط ًاهّوَمُم ًاغيلب ًاحيصف ناك :هتفص
 تمتخا) ءالعلا نب ورمع وبأ لاق ءانحلاب اهبضخي ةيحللا ضيبأ «نينيعلا لهشأ

 'دهاجم نم ةيبرعلاب ملعأ ريثك نبا ناكو دهاجم ىلع تحتف امدعب ريثك نبا ىلع
 ةنس هللا هافوت ىتح ةكمب ةءارقلا يف هيلع عمتجملا مامإلا وه ريثك نبا لزي ملو

 .(ةرجهلا نم ةئامو نيرشع»



 : 2.1111 سلا رشنعلا تاءارقلا لوصأ قف ةيضلا ةضالخلا اف

 وبأ ءهذب بأ نب عفان نب مساقلا نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ :يزبلا :لوألا يوارلا

 .«ةرجح لا نم ةئامو نيعبس» ةنس دلو مارح لا دجسملا نذؤمو ةكم ئرقم يزبلا نسحلا

 .ريثك نب هللا دبع نع امهريغو دابع نب لبشو «طسقلا نب ليعامسإ نع ةءارقلا ذخأ

 .حضاو نب بهوو ناميلس نب ةمركعو دايز نب هللا دبع ىلعو هيبأ ىلع أرقو

 .«نيتتامو نيسمخ ةنس يفوت» لبنق هنع ىّوَّرو ةعامج هيلع أرقو

 :لوألا يوارلا قرط

 .هنعف هنع نانب نباو شاقنلا يقيرط نم ةعيبر وبأ - 1

 «ئرقملا يكملا يعبرلا ةعيبر وبأ نيعأ نب بهو نب قاحسإ نب دمحم وه :ةعيبروبأ

 َرقأو ريثك نبا ةءارق فنصو لبنق ىلع ضرعو يزبلا ىلع أرق ؛مارحلا دجسملا نذؤم

 يف يزبلا باحصأ لجأ نم وهو نيعستو عبرأ ةنس ناضمر يف يفوت .هخيش ةايح يف

 اسال

 :هلامذ

 .هنعف هنع رمع نب دحاولا دبعو حلاص نب دمحأ يقيرط نم بابحلا نبا -2

 ردصتم خيش يدادغبلا يلع وبأ قاقدلا دلخم نب بابحلا نب نسحلا:بابحلا نبا

 .دادغيب ةثائالثو ىدحإ ةنس يفوت .ِقاَّذملا رابك نم طباض ةقث روهشم

 ةجرج نب ديعس نب دلاخ نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم :لبنق :يناثلا يوارلا

 .ءالولاب يموزخملا

 .زاجحلاب ءارقلا خيش «ةثامو نيعستو سمخ»# ةنس دلو لبنق بقلملا يكملا رمع وبأ



 1ظ5 نكملا نينك نبا ةءازق

 يزبلا نع ةءارقلا ىّورو «ةكمب اهب مايقلاب هفلخو دمحم نب دمحأ نع ًاضرع ةءارقلا ذخأ
 دهاجم نباو قاحسإ نب دمحم ةعيبر وبأ مهنم ةريثك ةعامج هنع ةءارقلا ىّورو

 .مهريغو ذوبنش نباو

 ةطرشلا ىلع ناكو .راطقألا نم هيلإ سانلا لحرو ءزاجحلاب ءارقإلا ةساير هيلإ تهتنا
 باوص ىلع نوكيل حالصلاو ريخلاو لضفلا لهأ نم لجر الإ اهيلي ال ناك هنأل ةكمب

 ءءارقإلا عطق نسلا يف َّنَعَط املو .هتريس تدمُحف «ماكحألاو دودحلا نم هيتأي اهيف

 ىدحإ) ةنس هتافو تناكو «ةنس نيعستو تس» نع تاونس عبسب كلذ دعب تامو

 .«نيتئامو نيعستو

 :يناثلا يوارلا قرط

 .هنعف هنع يرماسلاو دمحم نب حلاص يقيرط نم دهاجم نبا -1

 ريبكلا ذاتسألا ظفاحلا يميمتلا دهاجم نب سابعلا نب ىسوم نب دمحأ وه:دهاجم نبا

 سم ةنس دلو«ةعبسلا عّبس نم لوأو ةعنصلا خيش يدادغبلا دهاجم نبا ركب وبأ

 ظفحلاو نيدلا عم هءارظن قافو هرمأ رهتشا...دادغبب شطعلا قوسب نيتئامو نيعبرأو

 .ريخلاو

 .ةئاثالثو نيرشعو عبرأ ةنس نابعش نم نيرشعلا يف رهظلا تقو ءاعبرألا موي يفوت

 .هنعف هنع يوطشلا و جرفلا بأ يضاقلا يقيرط نم ذوبنش نبا -2

 بويأ نب تلصلا نبا لاقيو. ذوبنش نب تلصلا نب بويأ نب دمحم :ذوبنش نبا
 نم دحأ« ريبك ذاتسأ قارعلاب ءارقإلا خيش «يدادغبلا نسحلا وبأ مامإلا ذوبنش نبا

 نامث ةنس رفص يف يفوت..ملعلاو ريخلاو ةقثلا عم تاءارقلا بلط يف دالبلا لاج

 .ةثاثالثو نيرشعو



 ةينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف َةّيضّرلا ةصالخلا

 ةلمسبلا باب
 .صفح لثم بابلا اذه يف ريثك نباأرق

 ةلصلا باب

 :نامسق ةلصلل

 ةقيقح نيركذملا عمج ىلع ةلادلا ةدئازلا ميملا يه :اهفيرعت :عمجلا ميم ةلص (1)

 ىلع ةلادلابو «ّمكَحَيِلِل .«مك:لثم ةيلصألا ميملا ةدئازلاب جرخف .ًاليزنت وأ

 دحأب ةقوبسم نوكتو 4اَمُهَّيكاَءَو: لثم هيبنتلا ريمض جرخ نيركذملا عمج
 :يهو ةثالث فورح

 .6 َمُهَكَرَدنَأَء » :لثم ءاهلا - 1

 .(َمُكَيَلَع» :لثم فاكلا -2

 .«مثنُك» :لثم ءاتلا - 3

 :ناتلاح اهو

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

 ناك (24 :تاعزانلا) « (2) ىَلْعَألآ مكبر أََأ َلاَقَف » لثم نكاس لبق تعقو اذإف
 .مضلا عمجلا ميم نم لصألا نآل ءارقلا عيمجل ةلص ريغ نم مضلا اهمكح

 ثيح واوب اهتلصو عمجلا ميم مض ريثك نبالف كرحتم لبق تعقو اذإ امأو -

 .تعفو
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 انمق دقو كرحتمو نكاس نيب تعقو اذإ ركذملا درفملا :ريمضلا ءاه ةلص (2)

 .كلذ ىلع انهبنو اهعضوم يف ريمضلا ءاه درسب هللا دمحب

 :تاهيبت

 :ًارقي ريثك نبا نأ ملعا

 ميجلا دعب دازو اهتلصو ءاهلا مضب (36 :ءارعشلا 1 :فارعألا) 4 َةَجَْرَأ )1( ١

 .ةنكاس ةزمه اهيف

 .فاقلا رسك عم ءاهلا ةلصب (52 :رونلا) (ِهّنقَتَيَو )2( ١

 .اهتلصو ءاحملا رسكب (28 :لمنلا) 4 َمهّيَلإةَقلَأَف ل (3)

 نامل لاق :رمزلا) (ٌمكل ُهَضْرَي ف (4)

 .ءايب اهتلصو ءاملا رسكب (63 :فهكلا) 4ُهيِنلَّسنَأآَمَو ف (5)

 ةلالجلا مسا قيقرت عم ةلص ريغ نم ءاهلا رسكب (10 :حنفلا) 4 هَل ُهّيَلَع ) (6)
 .هبهذم هيف فلاخ دق هلك اذهو

 رصقلاو دملا باب

 :لصفنملا دملا نع امأ -

 .ًادحاو ًالوق نيتكرح رصقلاب ريثك نبا هأرق
 :لصتملا دملا نع امأو -

 :هجوأ ةثالثب ريثك نبا هأرق

 .تاكرح ثالثرصقلا قيوف-1



 : 2.1111 سلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةيضلا ةضالخلا اكدت

 .تاكرح عبرأ طسوتلا -2

 .تاكرح تس عابشإلا -3

 (لصتم .لصفنم) :نيدملا ءاقتلا

.)6 ,»20:)4 »2(.)3 .2( 

 .هانعم مدقت دقو ميظعتلا دم ريثك نبال :ميظعتلا دم

 .تاكرح 6وأ 4وأ2نيعلا دمب(2:ىروشلا) (قَسَعِطو .(1:ميرم) «ضقيهك» أرق -

 :لقثملا يملكلا مزاللا دملا

 .ةملكلا يف ددشملا فرحلا قبسي يذلا دملا وه

 دم عم ةيلاتلا عراضملا لاعفأ يف ًالصو ءاتلا ديدشتب ”هنع فلخب يزبلا أرق

 :ديدشتلا ةلاح يف ًاموزل تاكرح تس اهلبق فلألا

 .(267 :ةرقبلا) «أوُمَحَيَت اآلَو » (1)

 .(103 :نارمع لآ) (ًاوُقكَفَب لَو » (2)

 .(2 :ةدئاملا) 4 ًاوُنَواَعَت الو » (3)

 .(25 :تافاصلا) « َنوُرِصاَنَت ال » (4)

 .(105 :دوه) 6م َّلَكَت آل > (5)
2 

 رب يام © ياناس اس سس

 .(20 :لافنألا» «هتعاّولوت الو » (6)

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح ريثك نبا قفاو (1)
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 .(46 :لافنألا) «أوعَّرَمَت الو » (7)

 .(33 :بازحألا) «تّجتبك الو » (8)

 6 بص ساس سس

 .(11 :تارجحلا) « اوزيانت الو » (9)

 .(38 :ملقلا) (َنوُريَحَتاَمْل 10(9)

 .ًاموزل دملا عم واوب ءاهلا لصي هنإف (10:سبع) «نّعلت هَتَعط (11)

 «ةملك نم نيتزمهلا باب»

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

 :ةرقبلا) 4 َمُهَتَرَدنَأَ » :وحن ةحوتفم نوكتف ةيناثلا امأو ,ةحوتفم نوكت نأ دبال

 :وحن ةمومضم نوكتو «(60 :لمنلا) 4 ُهلَلِوُأ ظ:وحن ةروسكم نوكتو «6

 .(15 :نارمعلآ) (مكُتَبَتْوَأ )

 .ةدحاو ةملك يف اتقتلا عطق يتزمه لك نم ةيناثلا ةزمهلا"ليهستب أرق

 :ناهجو (24:ةدجسلا«1 «5:صصقلا«73:ءايبنألا 1 2:ةبوتلا) 4 ٌةّحَِأ »يف ريثك نبال -

 .لاخإلا مدع عم َءاي اهلادبإ -2 ءلاخدإ نودب ةيناثلا ةزمحلا ليهست - 1

 :ناينعم ليهستلل 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



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيِضَّرلا ةصالخلا اكن

 ىلع ةيناثلا لهسو ىلوآلا ققحف) ماهفتسالاب تاملكلا ضعب يف ريثك نبا أرقو -

 :(ةقباسلا هتدعاق

 .(73 :نارمع لآ) 4دَحَأ ةَدَوُي نأ» - 1

 .(81 :فارعألا» «توُثأكَل حُكَنِإِ) -2

 .(20 :فاقحألا) (ٌمكَتَسْيط َمُيبَمدَأ ) - 3

 ىلوألا نيتزمهم (16 :كلملا) 4 متم 123(:8 :فارعألا) 4 مُمْنَماَء »9 يزبلا أرق -

 اهلبق "ب اهلصو ةلاح يف لبنق امهأرقو «ةلهسم ةحوتفم ةيناثلاو ةققحم

 ةزمه لا لادبإب -2 .”ةيناثلا ليهست عم ًاواو ىلوألا ةزمهلا لادبإب -1:نيهجوب

 .يزبلا لثم ءادتبالا لاح لبنق أرقو «ةيناثلا قيقحت عم ًاواو ىلوألا

 «ةيناثلا ليهست عم ماهفتسالاب (49 :ءارعشلا ,21 :هط) 4 مُثْنَماَء » يزبلا أرقو

 .ماهفتسالاب -2 «رابخإلاب -1 :ناهجو هط يفو ماهفتسالا ءارعشلا يف لبنقلو

 ىلع ةدحاو ةزمهم (90 :فسري) «ُْفُسوُي تنل َكَنِدَأ أَوْلاَقط ريثك نبا أرقو -

 .رابخإلا

 «رابخإلا ىلع ةدحاو ةزمبهم -1:*نيهجوب (44 :تلصف) «ٌتِمَجَعْأَء» لبنق ًأرقو -

 نفتح نس ةاوشالا لف وو

 .دهاجم نبال هجولااذهو (0)

 .ذوبنش نبال هجولا اذهو (2)
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 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 -

 ةلزكم ناتمومضم -3 ارو 0

 .« كتتتذأ ءايلزأ» .4 نإٍءاّمَسلا 9 «4 اَنْرَم َدرَمْأ ءاَج»

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

 .(188 :فارعألا) « هللا َآَساَم الإ>

 :لثم يف امهنيب لصاف كانه نوكي نأ قصالتلا ديقب جرخو

 .(مههقصالت مدعل (0 :مورلا) 4 أوُبَدك نأ يأَوسلا»

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

 :قيتحتلا الإ اجادكملا

 :نيتفلتخملا -

 .ةحوتفم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا (1)

 .ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوآلا (2)

 .ةمومضم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا (3)

 .ةروسكم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوآلا (4)



 : . ررررملطرمر_ىر#ةوخككتتم سلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةيضلا ةضالخلا 12

 رويس بانو ةيوهضت ل راناناق)
 :نيتحوتفملا يف يزبلا بهذم -1 -أ

 .ةيناثلا ققحو ىلوألا ةزمه لا يزبلا طقسأ

 :(نيتروسكملاو نيتمومضملا» يف يزبلا بهذم -2

 .ةيناثلا ققحيو ىلوألا ةزمهلا لهسي يزبلا نإف

 :هيبنت

 :ناهجو .(53 :فسوي) 4 الا ٍءوُسلاي» يف «يٌّزبلل»

 اًواو ىلوألا لادبإ :يناثلا هجولاو « ةيناثلا ققحيو ىلوألا ةزمهلا لهسي :لوألا هجولا

 .ةيناثلا قيقحتو اهيف اهلبق يتلا واولا ماغدإ عم

 :نيتقفتملا نيتزمهملا يف لبنق بهذم -ب
 :هجوأ ةثالث اهيف هل

 ."ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ (1)

 .ةيناثلا ليهستو ىلوألا قيقحت (2)

 .©اًضحم ادم ةيناثلا لادبإو ىلوألا قيقحت (3)

 كرحتملا لبق هرصقيو 4 اَنْرَمَأ ءآج » نكاسلا لبق ”هعبشي هنأ ملعاو -

 .(41 :رمقلا .61 :رجحلا) 4َلاَء َءآَجِ» يف نازوجيو (ُدَحَأ َءآَج

 .لبنق نع هفلخب ذوبنش نبا (1)

 .لبنق نع دهاجم نبا (2)

 تس هيف فرحلا رادقم نوكي ثيحب يعيبطلا رادقملا ىلع ةدايز نيفلأ رادقمب عابشإلا يأ هنأ ىلع اوحلطصا (3)

 .تاكرح



 163 ىّكملا ريثك نبا ةءارق

 بهذم يف فلأ نيتحوتفملا نم ةيناثلا دعب عقو اذإ :رشنلا يف يرزجلا نبا لاقو

 َلاَء َءآَج َدَقَلَوظ .«61:رجحلا) «ٍطوُن َلاَء َءاَج» نيعضوم يف كلذو نيلدبملا

 لجأ نم لهست مأ بابلا رئاسك امهيف ةيناثلا لدبت لهف (41:رمقلا) «َتّوَعَرِف

 |ملدبي ال مهضعب لاقف كلذ يف انباحصأ فلتخا :ينادلا لاق ؟اهدعب فلألا

 نوكت نأ كلذل بجوف رذعتم |مهعامتجاو نافلأ عمتجيف ًافلأ اهدعب نأل |هيف

 (هيف اهدبي نورخآ لاقو «ةكرحتملا ةبتر يف نيب نيب ةزمه نأل ريغ ال نيب نيب
 نأ يناثلاو ءنينكاسلل فذحت نأ :ناهجو لدبلا دعب اهيف مث بابلا رئاسك

 |مهعامتجا نم عنمتو نينكاسلا نيب ةدايزلا كلتب لصفتف دملا يف دازيو فذحتال

 .ديج وهو ىهتنا

 عم ىلوألا ليهستب يزبلا أرق (32 :بازحألا) 4 نمت هنآ نإ ِءآَسيلآ » يف امأو -

 دل ل ا ل

 نونلا كيرحت وهو ضراعلاب دتعي لو لصألا ىلإ رظن نإ عبشملا دملا ناهجو

 ناذهو ةضراعلا نونلا ةكرحب دتعا نإ رصقلاو «نينكاسلا ءاقتلالل رسكلاب

 ةلاح امل سيلف ( ِنِإ) ىلع فقو نإف ( َّن عيَفَتا) ب ( ِنإ) لصو دنع ناهجو

 طاقسإ هجوألا هذه ىلع ديزيو «نينكاسلا دوجول عبشملا دملا عم الإ لادبإلا

 .ةيناثلا قيقحت عم ىلوألا

 ٌحَجّرِيو ءرصقلاو دملا ريغم زمه لبق عقاولا دملا فرح يف زوجي هنأ ملعا :هيبنت

 ةبسنلاب اذهو «طاقسإلاب ريغتلا ناك نإ رصقلاو «ءليهستلاب ريغتلا ناك نإ دملا

 .ةكرحلا يف نيتقفتملا نيتزمهلا نم ىلوألا ةزمهلل



 ةينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 :ناتفلتخملا ناتزمملا

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

 أبت ١ :لاعت هلوق لفم ةروسكم ةيناثلاو ةحوتفم لوألا نوكت نأ :لوألا-

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

 َءاَج » :ىلاعت هلوق لثم .ةمومضم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا نوكت نأ :يناثلا-

 اهليب ةيناقلا ةورمملا ليهسش اهاونا هنا رقلا ف هونغ نينلو (44 «ةرهقلا مه

 .واولا نيبو

 اًهُنَأتي ١ :ىلاعت هلوق لثم «ةحوتفم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا نوكت نأ :ثلاثلا-

 .ةحوتفم ةصلاخ ًاواو ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق (32 :لمنلا) 4 ىنوُمَقَأ اٌوَلَمْلآ

 َّنِم » :ىلاعت هلوق لثم ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا نوكت نأ: عبارلا-

 ةصلاخ ءاي ةيناثلا ةزمحلا لادبإب اهأرق (50 :فارعألا) لآ ْمُكَقْرَر اًممّوَأ اعلا

 .ةحوتفم

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

 :نيهجوب اهأرق (188 :فارعألا) (َنإ ٌدَوُسلآ ٠

 .ءايلا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهلا ليهست - 1

 :ةووسكم ةضلاخ راو اهادت [ كو

 .عاونألا عيمج يف ةققحم ىلوألا ةزمه ا نأ مَلعّيلو-



 يملا ريثك نبا ةءارق

 اذإف ءطقف لصولا ةلاح يف الإ نانوكي ال مدقت !يف لادبإلاو ليهستلا نآو-

 .”اهقيقحت نيعت ةيناثلا ةزمحلاب أدتبا

 لادبإلاو زمهحلا باب
 :ءايبنألا) «(106 ,56 :فهكلا) «(58 57 :ةدئاملا) «(231 667 :ةرقبلا) 4

 .واولا زمهم (35 «9 :ةيثاحلا) «(6 :نامقل) «(41 :ناقرفلا) (7

 .واولا زمبم (4 :صالخإلا) 4 اًَوُفُك 9 أرقو-

 .داضلا دعب ةنكاس ةزمبم (22 :مجنلا» «تمّرزيض» أرقو-

 .لصتملا دملا عم فلآلا دعب ةحوتفم ةزمهم (20 :مجنلا) 4 ةْوَتَمَو » أرقو-

 .ًافلأ ةزمملا لادبإب(96:ءايبنألا«94:فهكلا) 4 جوُجّأَمَو َجوُجَأَيد أرقو-

 .اًواو ةزمح لا لادبإب (8 :ةزمهلا «20 :دلبلا) 4 ٌةَدَصّوُم » أرقو -

 .ةزمه ريغ نم ءاطلا مضب (30 :ةبوتلا) (َتوُعِهَضُم ) ًارقو-

 .ميجلا دعب ةمومضم ةزمه(51:بازحألا)4 ىَحَّرُت 106(9:ةبوتلا»4 َنْوَجّرَم طأرقو-

 نم هيف دملاو ءفلألا دعب ةروسكم ةزمه ةدايزب (98 :ةرقبلا) « َلَكيِمَو » أرقو-

 هجو لبنقلو «(ًافقو ضراع ءالصو لدب) ةيدم ءاي اهدعبو ءلصتملا دملا باب

 .©ءايلا فذحب رخآ

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

 .ءايلا فذحب لبنق نع ذوبنش نبا أرق (2)



 ةينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 دعب ةزمهم (89 :ءايبنألا 76 2 :ميرم:85 :ماعنألا«38ًاعم37 :نارمع لآ) 4 اًيرَكَز »ًارقو-

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

 (38 :ه دمحم 2.109 :ءاسنلا «119 «66 :نارمع لآ) منته ظ لبنق أرقو-

 صفح لثم فلآألا تابثإب -2 ءفلألا فذحب - 1 :“نيهجوب

 ناكم ةحوتفم ةزمهب (271 :صصقلا 48 :ءايبنألا 5 :سنوي) 4 ِءاَّيِض » لبنق أرقو-

 .لصتملا دملا عم ءايلا

 و

 هنع فلخب يزبلا ىَوَر «(31 :دعرلا) « سّكيأَي »8 «(110 :فسوي) « َسَكّيَتْسآأ »

 عضوم ىلإ ءايلا ريخأتو ًافلأ ةزمهلا لادبإ عم ءايلا عضوم ىلإ ةزمه لا ميدقتب
 .ةسمخلا تاملكلا يف ةزمحلا

 نودب (نيعضوم اهيف 4 :قالطلا ,2 :ةلداجملا 4 :بازحألا) « ىتتلآ 9 ريثك نبا أرقو-

 ءرصقلاو دملا عم هيهجو دحأ يف نيب نيب هتزمه يزبلا لهسو «ةزمهلا دعب ءاي

 هل زوجي هجولا اذه ىلعو اهلبق فلألا عابشإ عم ةنكاس ءاي اهلادبإ هل يناثلاو

 زوجيو «ماغدإلاو نيءايلا نيب ةريسي ةتكس عم راهظإلا 4َنَسِيَي ىتّلآَو يف

 هجو ىلع ةنكاس ًءاي ةزمهللا بلقبو .مورلا عم لصولا يهجوب فقولا هلهسمل

 .درجملا ناكسإلا

 9 أ ٌتَكَأ

 اوسّكَيَأَ » «(80 :فسوي) 4 هّنم أوُسَكيَتَس 3 0067 و4 سكك باي ب

 .ذوبنش نبا تابثإلاب اهأرقو .دهاجم نبا فذحلاب اهأرق (1)



 17 نكملا نينك نبا ةءازق

 لقنلا باب
 لصو فلأ الب ةحوتفم مالب (13 :ص :176 :ءارعشلا) (ةَكَّكَل » ريثك نبا أرق-

 .ةحلط نزو ىلع ثينأتلا ءات حتفو اهدعب زمه الو اهلبق

 :وحن ءاف وأ واو هنيس لبق ناك اذإ هنم رمألا لعف : «لّكم »ًارقو-

 232 :ءاسنلا» 4 َلَكَسَو - يرض وُلَكَسَف - ٌمُهولَكَمَف 9 0  لَكَسَف اوُلَكْسَو »

 259 :ناقرفلا «63 «7 :ءايبنألا «101 :ءارسإلا «43 :لحنلا 2 تو ,94 :سنوي

 اهلبق نيسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب ريثك نبا اهأرق «(45 :فرخزلا .53 :بازحألا

 .ةزمه لا طاقسإو

 219 :ماعنألا 2101 :ةدئاملا 82 :ءاسنلا «185 :ةرقبلا) نادك اوه اعشق اا قوع

 «1 :رجحلا «31 :دعرلا «3 «2 :فسوي «37661 15 :سنوي «111 :ةبوتلا .204 :فارعألا

 «.106 .89 88 2 «نيعضوم 7/8 260 .46 .45 .41 9 :ءارسإلا 8 :لحنلا 1 57

 :55 :صصقلا 2 «76 .«6 «1 :لمنلا 2 (30 :ناقرفلا «1 14 .113 .2 :هط «54 :فهكلا

 :ىروشلا .4 «26 «3 :تلصف «28 7 :رمزلا 21 :ص 6.69 2 :سي ع1 :أابس 8 :مورلا

 .40 .32 222 «17 :رمقلا «45 «1 :ق ,24 :ي دمحم ,29 :فاقحألا ,31 «3 :فرخزلا 7

 :ناسنإلا «18 «17:ةمايقلا «,20 .4 :لمزملا «1 :نحلا .«21 :رشحلا «77 :ةعقاولا .2 :نمحرلا

 ءارلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب ريثك نبا اهأرق «(21 :جوربلا ,21 :قاقشنإلا 3

 .ةزمهلا طاقسإو



 : 2.11م سلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةيضلا ةضالخلا النقش

 ماغدإلا باب

 :يف ًاصفح ريثك نبا فلاخ

 .(ناهجو) ةنغب ماغدإلاوءراهظإلا عم مزجلاب اهأرق(284:ةرقبلا»«نٌم ٌبّدَعُيَو ل (1)

 :يف ًاصفح ريثك نبا قفاوو

 .(ناهجو) ماغدإلاو راهظإلا يف (176 :فارعألا) كلذ ْتّهَلي )1( ١
 .(ناهجو) ةنغب ماغدإلاو .راهظإلا يف (42 :دوه) «اَستَعم بحرا )(2)

 ,راهظإلاب يزبلا امهأرق ::ملقل» 4مكقلآو لو (2.::س)4ِناَءْرُقلآَو © نسي »(3)
 .راهظإلاب لبنق امهأرقو ."”(ناهجو) ماغدإلاو

 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب
 :”ناهجو ءارلاو ماللا ناقبسي نيذلا نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف ريثك نبال -أ

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

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

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

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

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

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

 .نيعضوملا نيذه يف ًاصفح يزبلا قفاو (1)

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح ريثك نبا قفاو (2)



 159 نكملا نينك نبا ةءازق

 ال هنأ ملعاو (50 9 :ءاسنلا) 4 ٌرلشنآ © اليتف » 013 ةةرقلا) # ةطعضأ نَمف و

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

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

 ةملكب انأدتبا اذإ مولعملا نم هنأل ءلوألا نكاسلا مضي الف «(85 :ءارسإلا) 4 َحوُرلآ

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

 نكاسلا مضي الف (6 :ص) 4 أوُشَمَآ ظ:لثم ًاضراع امض ًامومضم ةيناثلا ةملكلا

 نوكت لصولا ةزمه نإف 4 ْأوُشَمآ »9 ةملكب انأدتبا اذإ مولعملا نم هنأل .لوألا

 .ةروسكم

 :ناهجو مضلاب اهب أدبي لصو ةزمه هدعب يذلا رورجملا نيونتلا يف لبنقل -

 :يف يهو "لوألا نكاسلا رسك -2 «(نيونتلا) لوألا نكاسلا مض - 1

 [65:ماعنألا] «ٌرظنأ ّضَعَب 8-1

 [99:ماعنألا] 4 ًأَوُرُظنآ ُهيِلَكَتُم » -2

 [49:فارعألا] 4اوُنُخَدآ ٍةَمحَرِب 2-3

 [9 .8:فسوي] 4اوُلُعَفآ © ِنيِبُم »-4

 [26:ميهاربإ] 4ٌتَكْعَجَآ ٍةَعيِبَح » -5

 [46 :45:رجحلا] 4 اَهوُلُخ ذآ © ٍنوُيغَوط -6

 [42:41:ص] 4« َضْكَرأ © ٍباَدَعَو »8-7

 .ًاصفح ًاقفاوم رسكلاب لبنق نع ذوبنش نبا أرق (1)



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا 1

 [34233:ق] 4 اَهوُلُخ َدَآ © بيتم 2 -و

 :ةظحالم -

 :ةرقبلا] (ٌعيِحَب ٌروُقَحل : لثم ةحوتفملا ءارلا لبق تعقو اذإ ةنغلا ميخفت - 1

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

 لبقو 160 :ةرقبلا] 4ِهّللآ ِقْرَّر نِماطظ:لثم ةروسكملا ءارلا لبق ةنغلا قيقرت -2

 .[2 :ةرقبلا] 4َكيِقَكْمَلِل ىَدُهِط: لثم (ئاد ماللا

 نوكتالو «[5 :دلبلا هَرِدَقَي نّل نآ»:لثم "اسر عوطقملا يف ةنغلا نوكت -د
 .[3 :ةمايقلا] 4َعَمْحَخ نّلأ»: لثم اسر لوصوملا يف ةنغلا

 ةلامإلاو حتفلا باب
 .(41 :دوه) (اًهسرَجَم » يف ميملا مض عم ةلامإ ريغ نم ءارلا ريثك نبا حتف -

 تكتنلا بنان
 :©يف تكسلا كرت

 .ءافخإلا عم[2 1 :فيكلا (اًمِيَق اجر
 .[52 :سي] 4اَدنَه اَنِدَقْرَكَذ
 .ءارلا يف نونلا ماغدإ عم [27 :ةمايقلا] (قاَرّْنَمل

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

 .(ّإَف) ةملك يف همدع وأ ةنغلا ءارجإ يف نوققحملا فلتخا (1)
 : صفح يهجو دحأ اذهو (2)



 11 نكملا نينك وبا ةءازق

 طخلا موسرم ىلع فقولا باب
 يهو ةرورجم ءات فحصملا يف تمسر ثينأت ءاه لك ىلع ءاح اب ريثك نبا فقو

 :ٍلي ايف تعقو شيرق ةغل

 :لحنلا «34 «28 :ميهاربإ «11 :ةدئاملا .103 :نارمع لا 1 :ةرقبلا) 4«َتَمَعن 010 ١

 .(29 :روطلا «3 :رطاف «3 1:ناق «ه 483 2

 50 :مورلا ,«2 :ميرم .73 :دوه «56 :فارعألا «218 :ةرقبلا) «َتّمَحَر» (2)

 1 اعمق 2 :كاشرلا

 .(عضاوم ةثالث 43 :رطاف :85 :رفاغ ,38 :لافنألا) (ٌتنُس » 030

 .(7 :رونلا 1 :نارمع لآ) (ّتََعَل 04) ١

 01 اعم 10 :ميرحتلا .9:صصقلا«51 00 لا 05(

 .(86 :دوه) (ُتِّيقَب )6

 .(60:ضصصقلا)4ثكف» (2)

 .(43 :ناخدلا) «ٌتّرَجَّسش» (8)

 .(30 :مورلا) «تَّرطف» (9)

 .(89 :ةعقاولا) «ُتَّحَجَو » (10)

 .(12 :ميرحتلا) «تَمَبآ » 0010

 .(9 (8 :ةلداجملاا «تّيِصٌْعَمَو » (12)

 .(137 :فارعألا) «ٌتّملك» (13)



 ّ ا ةّنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّدلا ةصالخلا اه

 ل آ

 .(15 010 :فسوي) «تَبليَغ» 214(

 .(50 :توبكنعلا ,7 :فسوي) 4ٌتلَياَء» (15)

 .(40 :رطاف) «ِتَسّنيَب » (16)

 .(47 :تلصف) 4ِتّرَمث» (17)

 .(102 :تافاصلا «26 :صصقلا «45 :44 :43 :42 :ميرم « 4 كيرا هت اكو (18)

 يف ءاتلا ناكم ءاح اب فقولا دنع هنع فلخب لبنقو ًادحاو ًالوق يزبلا أرقو -

 .(ًاعم 36 :نونمؤملا) «ٌتاَهّيَه ١ ةملك

 هنع فلخب ةيماهفتسالا سمخلا تاملكلا ىلع تكسلا ءاهم يزبلا فقوو -

 :يهو صفحك ناثلا هجولاو

 .(1:أبنلا) «ٌمعط (1)

 .(43 :تاعزانلا) «297 :ءاسنلا) «ميفط (2)

 .(5 :قراطلا) «ٌمِما» (3)

 .(35 :لمنلا) «(54 :رجحلا) «مي» (4)

 «(77 :ءاسنلا) .(183 «.99 98 1 2206 66« 65:نارمع لآ) «(91:ةرقبلا) 4 مل » 050

 :تلصف)«(46 :لمنلا).(125:هط).(42:ميرم).(43:ةبوتلا* ]1 64:فارعألا).( 18 :ةدئاملا)

 .(1:ميرحتلا) ,(5 «,2:فصلا) 1



 163 ىّكملا ريثك نبا ةءارق

 ةفاضإلا تاءاي باب

 اهدقب ا ةئيسنلاب ارنا قس لع وأكو
 اهنم نكس .ًاعضوم (99) يف عقو دقو ةحوتفم عطق ةزمه هدعب ءاج ام :لوألا

 :يهو ًاصفح اهيف ًاقفاوم عضاوم ةرشع

 .(ًاعم 36 :فسوي) 4 َنَرأ نإ ٍ- 2- 1

 .(10 :ميرم) «(41 :نارمع لآ) 4ةَياَ ىلإ -4 -3

 ل لا لم كف

 .(80 :فسوي)4 أ ّىإ َنّذَأَي ) -6

 .(108 :فسوي) 4 اَوُعَدُأ نيس ف 7

 .(102 :فهكلا) 4 َءآَيِلَوُأ نود » 8

 .(26 :هلل) « ىرْمأ َنإَريَيِو») -9

 .(40 :لمنلا) 4 ُرْكّشُأَ و -0

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

 .(143 :فارعألا) ه«رظنأ نرأ» -1

 .(49 :ةبوتلا) 4الأ فَ لَو -2

 .(47 :دره) (نكأ َيَمَحْرَتَوِ) - 3

 .(43 :ميرم) (َكِدّهَأ َيَعِبتاَقِه -4



 ةينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 :يلاتلاك يهو ًاعضوم (81) اهنم حتفو

 .(96 :فسوي)(33 230 :ةرقبلا) 6ُمَلَعَأ ّضإ» -3 1

 .(152 :ةرقبلا) «(كرك ذأ نورك ذاق » - -4

 .(49 :نارمع لآ) (ٌقُلْخأ أ ٍ -5

 ((48 :لافنألا) «(59 :فارعألا) «(15 :ماعنألا) «(28 :ةدئاملا) « كفاَحأ َّيِإ »9 -23-6

 «(34 :صصقلا) «(135 «12 :ءارعشلا) («(45 :ميرم) «(84 :26 ,23 :دوه) «(15 :سنوي)

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

 رق ةقادخا توتو

 .(74 :ماعنألا) (َكنَرَأ نإ -5

 .(15 :سنوي) «(116 :ةدئاملا) نأ ىل » -27-6

 .(102 :تافاصلا) «(43 :فسوي) 8 :لافنألا) « ئَرأ نإ 9-30 -8

 (صفح اهيف قفاوو) .(83 :ةبوتلا) 4 اََبَأ َِتَم » -1

 (صفح اهيف قفاوو) .(28 :كلملا) 4ْوأ َىِبَم » -2

 .(46 :دوه) « َكِظِعأ نإ » -3

 .(18 :ميرم) (47 :دوه) 4 ْذوُعَأ نإ 9 -35-4

 .(89 :دوه) 4 نأ َقاَقِش ط -6

 .(92 :دوه) 4 ٌرَعَأ ىِطَهَرَأ » -7

 .( 23 تسرب)# نسحأ نول
 3 و 2

 .(13 :فسوي) # نا َىِنْزَحَيل » -9



 يملا ريثك نبا ةءارق

 0000 2 َيِنَرَأ د - -0

 .(6 :فسوي) 4ٌلِمَحَأ َِنَرَأ» -1

 .(46 :فسوي) 4 ُعِجَرُأ َىلَعَل » 2

 .(30 :صصقلا) «(12 :هط) «(89 :رجحلا) 69(  :فسوي) 4 أكأ َْوِإ 9 -46-3

 .(80 :فسوي) 4 ْوَأ يأ » -7

 .(37 :ميهاربإ) « ُتدَكَسُأ نإ 9 8
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 .(29 :صصقلا) «(10 :هط) « كيتا َلَعُل » -63-2

 دا و

 .(25 :هط) 4 ئَمَعَأ َىَت يترشح » -5

)000 0 66 

 .(38 :صصقلا) 4 ُعلَطأ َىلَعَل » 7

 .(25 :سي) «َتعَماَء نإ » 8

 .(102 :تافاصلا) 4 َكُّمَذَأ نأ » 9

 .(2 4 تا أ نإ » 0



 : 2.1111 سلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةيضلا ةضالخلا اكمل

 وو د4 سوو
 .(64 :رمزلا) # دبعا ىنورمات » -1

 .(26 :رفاغ) «لَّقَأ نوُرَذِو -2

 .(36 :رفاغ) 4 ُغُلبَأ لعل » 3

 .(41 :رفاغ) 4 مكوُعَدْأ نإ ام ط 4
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 .(25 :نجلا) 6 اّدَمَأ َيَر » -1
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 .(15 :فاقحألا) «(19 :لمنلا) 4 نأ ََعِزَوُأ » -6 5
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 .(52 :نارمعلآ) 4 ىلِإ ىراَصنأ » -2
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 .(8 :فسوي) 4 هد وَ ور 9# -0

 .(100 :فسوي) 4 ْذِإ بال -1

 :009 شبرا« نإ توون ت3

 .(71 :رجحلا) 4 نإ َتاَتَب » -3
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 .(21 :ةلداجملا) « ّتِبإ ىلسُرَو ) 7
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 .(146 :فارعألا) « تروُرَيكَتَي َنيِّلأ َىياَء ْنَع ُفِرْصَأَس ) -4
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 :عضاوم (5) اهنم حتفو

 .(144 :فارعألا) « َكُتيفْطْصَأ نإ » - 1

 .(31 ق0 :ه) 4 َدُدَشَأ © ىحأ> 2
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 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 هللا دبع نب نايرعلا نب رامع نب ءالعلا نب نابز همسا ءالعلا نب يرصبلا ورمع وبأ ئراقلا

 ورمع نب كلام نب نزام نب ىعازخ نب رجح نب همهلج نب ثراحلا نب نيصحلا نبا

 .نابز اهرهشأو لاوقأ ىلع همسا يف فلتخا «ةعبسلا ءارقلا ةمئألا دحأ ئرقملا ينزاملا

 .(ه 68) ةنس دلو

 :هخويش 0

 رفعجو يليقعلا ةرسيم نب ليدبو يرصبلا رفعج نب سايإو كلام نب سنأ نع ىَوَر
 حلاص يبأو دنه يبأ نب دوادو يرصبلا نسح لاو قداصلا دمحم نب رفعجو «يدبعلا ديز نبا

 .مهريغو دهاجمو رامع نب ءالعلا هيبأو تايزلا

 :هذيمالت

 ةبعشو يزورملا دقاو نب نيسحلاو يوحنلا ينابيشلا ورمع وبأو رارم نب قاحسإ هنع ىَوَر

 بيرق نب كلملا دبعو نامجّرَّتلا نب نيصحلا نب زيزعلا دبعو يعخنلا كيرشو جاجحلا نبا
 ئرقملا صفح نب ىبيحيو حارجلا نب عيكوو روعألا يوحنلا ىسوم نب نوراهو يعمصألا

 .مهريغو يوحنلا

 :لاوقألا

 .ملعلا ةعسو قدصلاو ةحاصفلاب رهتشاو ةدم ةدافإلل ردصتو وحنلا يفو فورحلا يفزرب

 عاجشو ديعس نب ثراولا دبعو لضفلا نب سابعلاو يديزيلا ىبحي هنع ةاورلا ٌحصأ
 .هّدعو يخلبلا

 .يرصبلا نسحلا مايأ يف ءارقإلل بصتتا
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 ةّبَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضَّرلا ةصالخلا

 هللا الإ هلإ ال» :لاقف فوكع سانلاو ةرفاوتم هتقلحو ورمع يبأب يرصبلا نسحلا رم

 نيب هتءارق تجارو «لوؤي لذ ىلإف ملعب دكؤي مل رع لك «ًابابرأ اونوكي نأ ءاملعلا تداك

 ةئملا) مويلا سانلا اهيلع يتلا ةءارقلا» نأ يرزجلا نبا دهش دقو ةماعلا نيب مث ءالعلا

 ًادحأ دجت داكت الف ءورمع يبأ ةءارق يه رصمو نميلاو زاجحلاو ماشلاب ةرجهلل ةعساتلا

 ام رظنا» :لاق نيح ةبعش ةسارف تحص دقو (شرفلا يف ةصاخ هفرح ىلع الإ نآرقلا نقلي

 :ادايشإ سانلل نهطيسهناف هيل راعظ ا عورمغ و نأ ادق

 ءاملع مهلك اوناكل ناسنإ ةئم ىلع هدهزو ورمع يأ ُمْلِع َمَّسُق ول» :بيبح نب سنوي لاق
 .«هيلع وه ام ه كسل هلي هللا لوسر هآر ول هللاو ءاّداَّمُز

 .رامع نب ورمع ابأ تيأر ىتح اهقلغأو ًاباوبأ حتفأ تلزام قدزرفلا لاق
 يردص يف ام غرفأ نأ أيهت ول :ءالعلا نب ورمع وبأ يل لاق يعمصألا نع ءانيعلا وبأ ىَوَر

 شمعألا ردق ام تبتك ول ءايشأ نآرقلا ملع يف تظفح دقلو «تلعفل كردص يف ملعلا نم

 .ًافرح ركذو اذك تأرقل ََرَق اب الإ أرقأ نأ يل سيل نأ الولو اهلمح ىلع

 .ةنس نينامثو ًاتس ورمع وبأ شاع يعمصألا لاق

 .ةيرجه نيسمخو عبرأ ليقو ةثامو نيسمخو عبس ةنس تام

 :لوألا يوارلا

 نابهص نب زيزعلا دبع نب رمع نب صفح ورمع وبأ نيئرقملا خ خيش ريبكلا ملاعلا مامإلا

 .ءارماس ليزن ريرضلا يرودلا هالوم يدزألا بيهص لاقيو

 .روصنملا ةلود يف نيسمخو عضب ةنس دلو

 ًائيش كلذ نم عمسو ذاوشلابو ةعبسلاب أرقو «تاءارقلا عمج نم لوأ .طباض ريبك تبث ةقث

 .ًاريثك



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 :هخ ويش

 عيكوو دواد نب دينسو ةنيبع نب نايفسو بدؤملا نايلس نب ميهاربإ ليعاسإ وبأ

 عفان ةءارق ذخأو «يئاسكلا ىلع أرقو مهريغو ئرِّْلا يئاسكلا ةزمح نب يلعو حارجلا نبا

 مِيَلُس نع ةزمح ةءارقو ءزاّمج نبا نع عاقعقلا نب ديزي ةءارقو ءرفعج نب ليعامسإ نع
 تاءارقلا عمجو مهريغو ... ورمع يبأ ةءارق يديزيلا ىيحي نعو مصاع نع ركب يبألو

 .ريبك عمج ةءارقلا هنع ذخأو .اهفنصو

 ةعبسلا فورح رئاس أرقو تاءارقلا بلط ين ورمع وبأ لحر يزاوهألا يلع وبأ لاق

 رخآ يفو ًارهد شاعو ةقث وهو «تاءارقلا يف فّدصو «ريثكلا كلذ نم عمسو هذاوشلابو

 رسفملا حرف نب دمحأو نمحرلا دبع ءارعزلا وبأ هيلع التو .نيد اذ ناكو هرصب بهذ هرمع

 .ريبك عمجو ةيثرم بحاص راشب نب يلع نب نسحلاو يدعاكلا دمحم نب رمعو
 ًالاع ناك» :دعس نبا لاق يرودلا رمع يبأ نع بتكي لبنح نب دمحأ تيأر دواد وبأ لاق

 .«هريسفتو نآرقلاب
 ل 5 ع ع و ع 5

 مالك» :لاقف نآرقلا يف لوقت ام تلقف يرودلا رمع ابأ تلأس :ئرقملا حرف نب دمحأ لاق

 .«قولخم ريغ هللا

 ةنيدملا لهأ ةءارقب رفعج نب ليعامسإ ىلع تأرق :لاق رمع وبأ انثدح :حافنلا نبا لاق

 .هيلإ تلحرل مهارد ةرشع يدنع ناك ولو عفان ةايح تكردأو ةمتخ

 .نيتتامو نيعبرأو تس ةنس لاوش يف تام :يوغبلا مساقلا وبأ لاق

 .ةيرجه نيتئامو نيعبرأو نامث ةنس تام :نابح نب متاح وبأو «نيكرأ نب بجاح لاق



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 :لوألا يوارلا قرط

 .هنعف هنع لَّدعُلاو دهاجم نبا يقيرط نم ءارعزلا وبأ -1

 « نيعلا حتفب سودبع نب نمحرلا دبع : وه ه 280 تا(« سودبع نب ءارعّزلا وبأ »

 .يدادغبلا ءارعزلا وبأ

 (« يرزجلا نبا » هركذ (ى .نآرقلا ظافح نم ةعباسلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا ١ هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض

 : ( يرزجلا نبا ١ لوقي ىنعملا اذه يفو .هرصع ءاملع ةريخ نع ةءارقلا « ءارعزلا وبأ » ذخأ

 . هنع رثكأو « تاياور ةدعب « يرودلا رّمع يبأ » نع اضرع ةءارقلا « سودبع نبا » ذخأ

 ءمهّلجأو « يرودلا رَّمَع يبأ ١ باحصأ ربكأ نم « ءارعزلا وبأ ١ :«ينادلا ورمع وبأ» لاقو

 يرصبلا « ءالعلا نب ورْمَع يبأ ! ةاور دحأ « يرودلا رّمع وبأو ١ .مهقثوأو « مهطبضأو

 اهاقلتي ©« يرودلا رمع يبأ » ةءارق تلاز الو .ةءارقلا ةمئآل ةبسنلاب ثلاثلا مامإلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو اهب تأرقو اهتيقلت دقو « نآلا ىتح لوبقلاب نوملسملا

 وهو « دهاجم  مهنم نوريثكلا هيلع أرقف ةليوط ةدم ءارقإلل « ءارعزلا وبأ ١ ردصت دقو

 نيرشع نم اًوحن « ءارعزلا يبأ ١ ىلع « عفانل ١ تأرق : « دهاجم نبا » لاق .هباحصأ لجأ

 .« ةزمحو يئاسكللو ورمع يبأل » هيلع تأرقو « ةمتخ

 « نالجع نب رمعو « ٌّيقرلا نيسحلا نب لع ١ : « ءارعزلا يبأ ١ نع ةءارقلا ذخأ امك

 دمحمو . لدعملا بوقعي نب دمحمو . رضنلا نب يلعو . يرونيدلا ىسوم نب ميهاربإو

 .ريثك ءالؤه ريغو « يزنيوشلا ىلعملا نبا



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 ةمحر « ءارعزلا ابأ » هللا محر .ةرجحلا نم نيتئامو نيناثو عضب ةنس « ءارعزلا وبأ يفوت

 .بيجم عيمس هنإ ةعساو

 .هنعف هنع يعّرطملاو لالب بأ نب ديز يقيرط نم حرف نبا 3

 .يدادغبلا ريرضلا رفعج وبأ ليربج نب حرف نب دمحأ : وه ه 303 تا حرف نب دمحأ »

 ( يرزجلا نبا » هركذ امك.نآرقلا ظافح نم ةسداسلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض

 نبا» أرق : « يرزجلا نبا » لوقي .ءاملعلا ةريخ نع تاياورلاو نآرقلا « حرف نبا ١ ذخأ دقو

 ًارقو « دقاو نب نمحرلا دبع ١ ىلعو « تاءارقلا نم هدنع ام عيمجب «يرودلا» ىلع «حرف

 .« ةّبش نب رمعو « يّزبلا ١ ىلع اًضيأ

 « انامز ةدافإلل ردصتو : « يبهذلا  لوقي اذه يفو .ريثك ددع « حرف نبا » ىلع نآرقلا أرقو

 يبأ نب يلع نب ديز ١ : هيلع أرقف « هدنس ٌولعو « هملع ةعسل همسا رهتشاو « هتيص َدْعَبو

 دحاولا دبعو « شاَقَّتلا ركب وبأو « زازقلا ديعس نب ّنلعو « زرحم نب هللا دبعو « لالب

 .نورخآو « يعّرّطملا ديعس نب نسحلاو ؛ لولا نمحرلا دبع نب دمحأو مشاه يبأ نبا

 « ينيدملا هللا دبع نب لع » : مهنم ءاملعلا ةريخ نع ثيدحلا ©« حرف نبا » ذخأ اك

 هللا دبع نب ميهاربإو « ةبيش يبأ نب نامثعو « ةّبش يبأ نب ركب وبأو « ينارهزلا عيبرلا وبأو

 الرج وا يسيرا لولي نياق اسوم قورلا
 , يرابنألا لولهبلا نب بلاط وبأ :  مهنم ريثك ددع « حرف نبا ١ نع ثيدحلا ذخأ اك

 .ءالؤه ريغو « زازرلا ناعمس نب دمحأ نب نامثعو « يلتخلا ملسم نب رفعج نب دمحأو



 : 1113و كك كلا رسسلا تادارقلا لوضأ ق ةئهالا ةضخاخلا كال

 يلع ١ ينثدح : « يدادغبلا بيطخلا » لوقي ىنعملا اذه ينو . تاقثلا نم « حرف نبا  ناكو

 ينطق رادلا نسحلا ابأ تلأس : لوقي « فسوي نب ةزمح ١ تعمس : لاق « رصن نب دمحم نبا

 .ةقث ناك : لاقف حرف نب دمحأ نع

 : ©« يدادغبلا بيطخلا » هنع لوقي « ءاملعلا ىدل ةيماس ةناكم « حرف نبا ١ لتحا دقو

 دمحأ ١ تام : « يخأ » باتك يف تأرق : لاقف دامح نب دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ » انثدح

 ( نيسحلا يبأ نب مصاع وبأ » هيلع ىلص « ةثاثالثو ثالث ةنس ةجحلا يذ يف « حرف نبا

 ةيبرعلاب اًاع « اًئومأم ةقث ناكو « ةنسلا لهأ نم لجر هيلع يلصي نأ ىصوأ دق ناكو

 .ءازجلا لضفأ هللا هازجو ةعساو ةمحر « حرف نبا » هللا محر .« نآرقلاب اًناع « ةغللاو

 :يناثلا يوارلا

 .«ةقرلا نكس) ءىرقملا بيعش وبأ ورمع وبأ دوراجلا نب هللا دبع نب دايز نب حلاص وه
 .اًريخ ناكو «دايز نب حلاص انثدح» :مصاع يبأ نبا لاق

 .«هتيأر نم لضفأ وهو ةقرلاب ورمع وبأ دايز نب حلاص» :لاق نيطم نعو

 يبأ ةءارق» ءىرقملا يديزيلا كرابملا نب ىبحي دمحم يبأ نع ًاعامسو ًاضرع ةءارقلا ذخأ

 .ةعامج ةءارقلا هنع ذخأو .مصاع ةءارق صفح ىلع أرقو «(ورمع

 :نيعسلا فراق دقو كام

 .هنع تبتك اهيفو «نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس مرحملا يف ةقرلاب تام :يناّرحلا يلع وبأ لاق



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 :يناثلا يوارلا قرط

 .هنعف هنع شبح نباو نيسحلا نب هللا دبع يقيرط نم ريرج نب ىسوم - 1

 .ريرضلا يَقَّرلا نارمعوبأ ريرج نب ىسوم : وه ه 316 تا« ريرج نب ىسوم ١

 (« يرزجلا نبا » هركذ (ى .نآرقلا ظافح نم ةعباسلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض

 ( يسوسلا بيعش وبأ » : مهتمدقم يفو ءاملعلا ةريخ نع ةءارقلا « ريرج نب ىسوم » ذخأ

 يف هفلخ دقو « هباحصأ لجأ وهو . يرصبلا «ورمع يبأ » نع نيروهشملا ةاورلا دحأ

 ىتح لوبقلاب نوملسملا اهاقلتي « يموسلا » ةءارق تلاز الو « هتافو دعب ءارقإلاو ةءارقلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاهبم تأرقو اهتيقلت دقو ء«نآلا

 « يناتكلا نيسحلا نب دمحأ 7 : مهنم ريثك ددع « ريرج نب ىسوم » نع ةءارقلا ىَوَر دقو
 عسيلا نب هللا دبعو « يرماسلا نيسحلا نب هللا دبعو « شبح نب دمحم نب نيسحلاو

 :نورخآو © يعْوَطْلا ديعس نب نيسللاو «قنوجادلا دخأ نب دمحو« نكاطنألا

 اًرهام ماغدإلاب اًريصب «ريرج نب ىسوم » ناك : « يبهذلا » لاق «نوريثكلا هيلع ىنثأ دقو

 نادال رك سودا فاو رخو
 ةعساو ةمحر هللا همحر .فالخ ىلع ةئاثالثو ةرشع تس ةنس (« ريرج نب ىسوم » يفوت

 .ءازجلا لضفأ هللا هازجو

 هنع يذوبنشلاو يئاذشلا يقيرط نم ىسيع وبأ يسينتلا قيرز نب روهمج نب ىسوم -2
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 نيب ام» :ادعام نيتروسلا نيب عمجلا دنع صفح ىلع ديزي ورمع ابأ نأ ملعا

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

 :هجوأ ةسمحخ هل نوكيف

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

 .ةلمسب ريغ نم لصولاو ءتكسلا مث عيمجلا لصوو

 نودب لصولاو تكسلاو .فقولا :ءارقلا لكلف «ةءاربو لافنألا نيب ام امأو

 .ًاذخاو الوق | هنيب نولمسي ءارقلا :لكف ةةحئافلاو نئانلا نو اَماَمَأَو

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

 سانلا رخآ لصو نمك اهقوف امب ةروسلا لصو ول اذكو «ًاضيأ عيمجلل ةنيعتم

 .قلفلا لوأب

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

 يهو اهريغ يف لصولا ىَوَر نم دنع اهيف تكسلا راتخاو .اهريغ يف تكسلا

 .«ةزمه ا «نيففطملا «دلبلا «ةمايقلا» :عبرأ

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

 .ةلمسب البو سفنت ريغ

 .ًاضيأ ةلمسب نودب امهنيب لصف ريغ نم ةيناثلا لوأب ةروسلا رخآ لصو نع ةرابع انه لصولا



 يرصبلا ورمع يأ ةءارق

 :هجوأ ةعست كل ناك ةمايقلا لوأ ىلإ تلصوو لمزملا رخآ نم تأدتبا اذإف -

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

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

 .هريغ ىلع تكسلا مث

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

 .هريغ ىلع لصولاو
 تكسلا مث ناسنإلاو ةمايقلا نيبو «ةمايقلاو رثدملا نيب ةثالثلا اههجوأب ةلمسبلا

 .ةمايقلاو رثدملا نيب تكسلا مث ةثالثلا هذه نم هجو لك ىلع ناسنإلاو ةمايقلا نيب

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

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

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

 .راتخملا

 .ةحتافلا نم -1- مقر ةيآ ةلمسبلا َلْعَي لو

 خمسا ميماباب
 ءاي ءاحلا لبقو نكاس ميملا دعب عقو اذإ ًالصو ميملاو ءاملا رسكب ورمع وبأ أرق

 هلأ ْمِهبِدْهَي اَلُباَبْسَأْلا ْمهبءىَلَأ ُمهِتَلَبِق »:لثم روسكم فرح وأ ةنكاس

 .ميملا نّكسو ءاهلا رسك فقو اذإو هُهّلِيلآ ُمهْيَلَعُلاَعِقْلْمهْيَلَع



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 ريبكلا ماغدإلا

 .يناثلاك ًاددشم ًادحاو ًافرح ناريصي ثيحب كرحتم رخآب كرحتم فرح ءاقتلا وهو

 :رشنلا ةبيط يف يرزجلا نبا مامإلا لاق

 انهما دانا وحلا يستوي كوكل ًاعم يموسلاو يرودلا فلخب مغدأ

 :تيبلا اذه حرش يف رشنلا ةبيط حرش يف عابضلا ميهاربإ نسح دمحم نب يلع مامإلا لاق
 يسوسلاو يرودلاب ربع امنإو «هنع فالخب ورمع يبأل كلذ يف ماغدإلا نأ ينعي

 هيلع هللا ةمحر يبطاشلا مالك يف عقو امك يموسلا هب دارملا نأ مهوتي نم مهو عفدل

 لوقت اك امهنم لاح :ًاعم :هلوقو «ررقت امك يسوسلا هدارمو ورمع يبأل هقلطأ ثيح

 راشأ (اعنما دملاو زمه لا هجوب نكل) :هلوق ,نيبحطصم يأ :ًاعم ورمعو ديزب تررم

 ركذ هنإف ءاههعم وأ لصفنم دم وأ نكاس زمه عم ريبكلا ماغدإلا عمتجي دق هنأ ىلإ

 :يهو ؛هجوأ ةعبرأ زمهلاو لدبلا عم لمتحيف «فالخ امهنم ّلك يف ورمع يبأل
 ةيثآي اّمَلَو » :ىلاعت هلوق كلذو ءزمحلا عمو لدبلا عم راهظإلا و ماغدإلا

 زمهلا عم ماغدإلا اهنم عنتمي 4َمهِلَبَق نِم َتيِذَّلا بدك َكِلَدَك ءَةُنيِوُأَ

 لوُقأ آل لُق» :هلوقك دملا عم ماغدإلا عمتجا ول اذكو «ةيقابلا ةثالثلا زوجتو

 راهظإلاو ءرصقلاو دملا عم ماغدإلا :يهو ءاًضيأ هجوأ ةعبرأ لمتحي هنإف (ّمكَن

 زمه ماغدإلا عم عمتجا ولف ءىرخألا ةثالثلا زوجتو «ماغدإلا عم دملا عنتميو ءامهعم

 لإ ءِهْناَقَرَرُك ٌماَعَط اًمُكيِتْأَي ال َلاَق ظ:ىلاعت هلوقك هجوأ ةيناث لمتحيف دمو

 :يهو ءهجوأ ةثالث اهنم عنتمي 4ك نأ َلَبَق ءهِليوُأَكي كسلا



 يرصبلا ورمع يأ ةءارق

 ءدملاو لدبلا عم ماغدإلاو ءرصقلاو زم ا عم ماغدإلاو ءدملاو زمحلا عم ماغدإلا

 هيلع صن كلذلف هيلع هيبنتلا نيعتي مهم: عضوم اذه .ةيقابلا ةسمخلا زوجت
 .رشنلا يف هيف لوقلا طسبو

 ةملك نم نيلثاتنملا :ًالوأ

 يف كلذو «ةملك نم نيلثامتم نيفرح لك نم يناثلا ين لوألا هنع فلخب ورمع وبأ مغدأ
 .امهريغ نود طقن ات ككل امو :(200 :ةرقبلا) « ْمُكَكِسنَم)

 نيتملك نم نلثامنملا :ًاينا
 نيكرحتم نيلثامتم نيفرح لك نم يناثلا يف لوألا هنع فلخب ورمع وبأ مغدأ
 نآلا نكلو «هللا ءاش نإ دعب اهيف اهركذنس عناوم امو نيتملك نم طخلا يف ايقتلا

 :مهو ًافرح رشع ةعبس يف عقو نيتملك نم نيلثملا

 :ءابلا (1)

 .(20 :ةرقبلا) 4 َمِهعْمَسِيَبَهَدَل ِ

 .(09 :ةرقبلا) 4 ْمِهيِدَيَأبَب ككل )-

 .(5 :ةرقبلا) 6 لكي بلتكلا )-

 .(175 :ةرقبلا) 4 ردقمل اباد 2

 «(105:ءاسنلا) «(3:نارمع لآ) «(213 «176 :ةرقبلا) 4 ّقحْلأب ّبكلاآ 2

 .(17:ىروشلا) «(2:رمزلا) «(48 :ةدئاملا)
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 ((39 :فارعألا) «(157 .49 ,30:ماعنألا) «(106:نارمع لآ) 4 امي ٌباَدَعلَأ 5

 .(34 :فاقحألا) «(35 :لافنألا)

 .(49 :ماعنألا) 4 امي ُباَذَعلآ ل-

 .(88 :لحنلا) « 7 :ماعنألا) 4 امي ِباَدَعَلآ9-

 .(151 :نارمع لآ) 4َميَبَحُرلا »-

 .(34 :ءاسنلا) « اًمِيِبَيَعلَل 9-

 .(6 :ءاسنلا) «ِبْنَجْل ايِبِحاَمصلآَو

 .(17 :سنوي) «(37 :فارعألا) 221 :ماعنألا) 4 ةمتياَكي بدك ه-

 .(27 :ماعنألا) «تّياَكَبّدكُت ِ

 -١ :ماعنألا) ( فب َبَذَحَو 66(.

 .(157 :ماعنألا) «تتياكيَبّدك »-

 .(6 ارا في يعزم

 .(107 :سنوي) 6 هبي بيصُي )-

 .(43 :رونلا) «-دب ٌُبيصْيَف »-

 .(56 :فسوي) 4 اَنتَمَحَرِيَبيِصُن »-

 -١ :دعرلا) « اهب ٌبيِصُيَف 03

 .(59 :ءارسإلا) 4 اهي َبَدَح ل

 .(58 :فهكلا) < تاذعل از
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 هال نم رتعو
 .(12 :ميرم) 4 ةؤقب بلتكلا »-

 .(60 :جحلا) 4 لّقمب َبَقاَع>-

 .(60 :جحلا) 4 هببقوُع »-

 .((1 :ةرضولا)# مُيَتيَي تاس دع

 0 :ناقرفلا) (ةَعاّسل اب بَدح>-

 .(83 :لمنلا) 4 اَنعاياَكِب ْبّدَكُي >-

 8 :توبكنعلا) (ٌقَحْل اي بدك 9-

 .(8 :مورلا) 4 مب َباَّصَأ >-

 .(32 :رمزلا) (قْدّصل اي َبَدَكَو >-

 .(55 يذلا: هدب نا ةمل رع

 01 :تارجحلا) ( سقف الاي »-

 .(3 :نمحرلا) 4 اهب ٌبَذَكُي 9-

 03 :ديدحلا) 4 مُهَتَيَب َبرْضَف »-

 .(44 :ملقلا) 4 اهي ُبِدَكُي »-

 .(46 :رثدملا) (ِمْوَيِببدَكُت -١

 .(28 :نيففطملا) «(6 :ناسنإلا) اهي ٌبَرَشَي »-

 .(24 :ريوكتلا) « نيني ٍبّيَعلا 9»-

 0 قا دب نك



 ؟[©ص!7 يي يييمسحححسشحيييحسشيتيححيييييسحيحححححي © ب  ىى سل ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضَّرلا ةصالخلا 2

 .(9 :ليللا) « ئَتْسْحلايَبدَحَو ل- نلللللمممممي٠7؟(؟
 .(1 :نوعاملا) « يذلا بْدكُي 9
 :ءاتلا (2)

 ١» :ةدئامل) 4 اًمُهَتوُسِبحَك تْوَمْلآ 06(. 7 هموم و

 -» :ماعنألا) (ُهَتَفَوَتتْوَملا 61(.

 :لافنألا) (تروُكَتةَحَرَّشلا»- 7(.

 -» :ميرم) ( طقّسُت ةلَختلا 25(.

 :نونمؤملا) «َوُشَعَبُت ةّمديقلا9- 16(.

 -» :ناقرفلا) 4 اَليِزنَتُةكَتلَملا 25(.

 .(8 :لمنلا) (ُةَعّسِتةَئيِدَملا »-

 .(45 :توبكنعلا) 4 ىَهَتَت ٌةْولَّصلا »-

 .(63 :بازحألا) «ٌنوكَت ةَعاَسلآ 9-
2< 

 .(60 :رمزلا) « ىَرَت ةمايقلا 8- ع ع

 .(27 :مجنلا (ةّيوْسَتةكِتلَمْلا ل
 :ءاثلا (3)

 .(91 :ءاسنلا) (1 :ةرقبلا) 4 مه 4 0 8
0-7 

- 

- 

 .(273 :ةدئاملا) 4« ةّشل [فٌثلاث ع



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 :ءاحلا (4)

 .(25 :ةرقبلا) « تح حاكْتلا 9-

 .(60 :فهكلا) 4 َىَتَحٌحَرْبَأ >-

 :ءارلا 050

 .(185 :ةرقبلا) © َناَمَصَمَر ٌرُهَّش »-

 ملل حا مد

 .(3 :ةلداجملا) «(92 :ءاسنلا) 4ةَّبَقَرٌَريرَحَتَف »-

 .(89 :ةدئاملا) «ةَبقَرَريرَحَت -١

 -١ :فارعألا) 6 ىَبَرَرَمَأ 29(.

 .(85 :ءارسإلا) « ىَبَرَرَمَأ )-

 .(44 :تايراذلا) «(77 :فارعألا» «ٌمِهَيَررْمَأ >-

 .(150 :فارعألا) 0-0

 .(33 :لحنلاا 6 هوفر« كتر تأ لع

 .(64 :ميرم) (ُكَبَررْمأِبؤ
 .(4 :فسوي) 4ٌمُهُتَيََرَرَمَقْلَاَو 9

 .(42 :فسوي) « بر َركذ +-

 .(17 :نجلا) « بر ركذ »-

 .(60 نموت تأ وع

 .(2 :ميرم) «تَمَحَرركْذ ل
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 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا
 42 تا

 .(2 :ءايبنألا) (مهّبَر ركذ ظ-

 .(50 :مورلا) «تَمَحَر رلتاَء ط-

 .(24 :ص) 4 ههَجَرَرَفْعَتّساَف »-

 .(32 :ص) 4 ىَّيَرركذ9-

 .(69 :رمزلا) 4 اَهّيَر روني 9-

 .(51 ةرفاغ)6 اًنلْسر رصتتل داو ووو

 68 :ىروشلا) 4مَتَمْحرُْسَيَو»

 يخدم و

 .68 :قالطلا) 4 اًهَيَرِرَمَأؤ

 .(25 :فاقحألا) 4 اًهََرِرَأ ٍخ

 .(29 : لاا امنق رانكت ا لعن سارع

 :نيسلا (6)

 .(3 :جحلا) (كَركُس َساّدلَأ ىَرتَو ل
 .(25 :جحلا) (ءآَوّس ساّئلل -١

 .(16 :حون) اًجاَّرس سّمّشلا9-

 :نيعلا (7)

 .(255 ار دو حرت
 .(5 :نارمع لآ) 4 َلّمَعْعيضُأ 9- 0



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 .(7 :ةزمهحلا) .(90 :فهكلا» «(13 :ةدئاملا) « ىَلَعْعلَطَت ل-

 .(27 :فارعألا» 4 اًمُهَّنَع عزني »-

 -١ :فارعألا) (مكّيلَع َعَفَو 71(.

 74 8و 10 :فارعألا) 6 ْىَلَعْعَبطَتَو

 - :فارعألا) «مهّيلَعَعَقَو 134(.

 07 :فارعألا) 4 َمُهْنَع عِضَيَو -

 8 :نوقفانملا) « َلَع َعِيِطَف 9

 .(87 :ةبوتلا) (َْلَع َعيظَو»-

 .(9 :هط) « ْىَلَع َعَمَصُقلَو 2

 .(38 :جحلا) 4 نع عفادي 9-
- 

 .(65 :جحلا) 4 ىلع عقت 9»- لل ره لآ

 .(23:أبس) 4 نع عّرُش »-

 .(3:ةمايقلا) 4 ههَماظع َعّمجَت »-

 :نيغلا (8)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو «”(85 :نارمع لآ) (رّيَغ غتبي 2

 :ءافلا (9)

 .(45 :تلصف) 0 :دوه) 03 :ةرقبلا) 4 هيف 1 1

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (1)



 ةّنَسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضَّرلا ةصالخلا 6
 72ئ0ئط7077ب7ططط7ب7سمللل ا

 ل ا ا ا ا ا

 .6 :ءاسنلا) 4 اَذإف فوُرعَملآِؤ-

 09 :ءاسنلا) «نإق فوُرْعَمْلاِي ٍ-

 .(39 :رطاف) (14 :سنوي) 6 ف فيس ل-

 .(77 :فسوي) © فاسو

 .(56 ,21 :فسوي) «ىف قّسوُييل »-

 52 تسوي)# اوُلُخَدَف فسوُي و

 100 فيسوب) 4 لق قوي

 .(45 !هيعاربإ) 4 اًنَلَسَعَف ٌقَيَك ع

 .(21 :ءارسإلا) 4 اَملَّصَف فيك 9-

 .(33 :ءارسإلا) « ىف فرَّسُيي »-

 .(10 :فهكلا) 4 اوُلاَقَف فكل »-

 .(25:جحلا) « هيف فعلا 9-

 .(24:نيففطملا) «2(2 2:جحلا) « فرغت >-

 .(2:رشحلا) «(26:بازحألا) « قْفَدَقَو د

 .(1:ليفلا) «(6:رجفلا) 4 َلَعَف َفّيك >-

 :فاقلا (10)

 3 و

 .(32 :فارعألا) 4 لق قّزّولا »-
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 .(143 :فارعألا) « َلاَقَقاَفَأ +-

 .(99 :ةبوتلا) «ِتلّبرُق قفنُي -١

 .(00 قوق لاق قر او

 .(11 :نجلا) 4 ادق قيآّرط» -

 :فاكلا (1)

 .(41 :نارمع لآ) 4 اًريِئَك كتر رك ذو ِ

 .(94 :ءاسنلا) 4 متنُكَكل 'ذك 9-

 .(63 :ءاسنلا) «آمككّيلإ 9-

 .(2 :ةدئاملا) « اَمَّبَتكَكلاَد لَجَأّنِم ِ-

 .(89 :ةدئاملا) < ٌةَرَفك كلاذ 9-

 .(100:ةدئاملا) (ُةَرّقك َكَبَجَعَأ >-

 .67 :ماعنألا) « ابك َكّيَلَع )-

 .(39 :سنوي) «(148 :ماعنألا) بدك كل دك

 .(9 :فارعألا) (معتةلاَكَكَتَلْوَأ »-

 1 فاول فن اك فكرتك دع

 6 فنوي) «اهيك كل
 .(29 :فسوي) «تنُك كّنإ »-

 .(65 :فسوي) « ليك كلذ »-



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا ل
 قا م ا ا ا 77 س0000ا707ح يي

 .(76 :فسوب) «اتتككلدك »-

 .(33:لحنلا) 4ك َدَكَكَتَرُوَمَأ َىَنأَي ١

 .(14:ءارسإلا) « ئىّفك كّبتك »-

 ١ :ءارسإل) (َناحَكِبتلْوُأَف 9 62((.

 .(8 :ءارسإلا) 4 ناك كل اذ >-

 .(57:ءارسإلا) 4 اًروُدَححَناك كبَر َباَدَعّإ »-

 .(87 :ءارسإلا) 4 اًريِبكَكيَلَع »-

 .(3 :هط) 4 اًريثك َكَحَبَسُت ّىك >-

 .(34 :هط) 4 اًريثك َكَرُكَدَتَو )-
 .(5 هلل (َتدُح َكَنا >-

 ->١ :هل) ( َّيَكَكَتَأ 00.

 40 «ةَنَسِفلَاكَكََر َدنِعامْوَي »-

 .(38 :ناقرفلا) 4 اًريفك كل 'ذ >-

 .(45 :ناقرفلا) 4 َمَفَيُكَكَبَر ىلِإَرَت ملأ »-

 .(32 :توبكنعلا) 4 اكم كتان

 .(55:مورلا) «ًاوثاك كل اذك »-

 .28(0:رفاغ) 4 بدك َكَيَنإَو ِ

 .(2 :ةلداجلا) ( بح َكَلْوَأ 2

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (1)
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 2 طع -

 .(11 :نجلا» 4 انك كل اذ »ظ-

 .(9 8 :راطفنالا» 4الكه َكَبْكَرظ-

 .(6 :قاقشنألا) «حداككنا 2

 :ماللا 212)

 «(77 261 :ءاسنلا) «(167 :نارمع لآ) «(170 29159 .13 «11 :ةرقبلا) مى ليق »-

 «(21 :نامقل) «(92 :ءارعشلا)((6 0:ناقرفلا).(24:لحناإ٠ 1 61:فارعألا) «((104 :ةدئاملا)

 «(5 :نوقفانملا) «.(43 :تايراذلا) «(73 :رفاغ) «(35 :تافاصلا) «(47 .«45 :سي) «(20 :ةدجسلا)

 .(48 :تالسرملا)

 :هط) «(8 18 0:78 222 :لحنلا) «267 :سنوي) «(97 :ماعنألا) (2 :ةرقبلا) (ٌمكل لَعَج

 :ىروشلا) «(79 « 64 «6 1 :رفاغ) «(80 :سي) «(9 :ةدجسلا) «(7 3:صصقلا)«(47:ناقرفل 3

 .(19 :حون) «(23 «15 :كلملا) «(12 210 :فرخزلا) 71

 .(3 :ةرقبلا) © ال ليِورَسسإ »-

 .(68 :رفاغ) 4282 :سي) «(35 :ميرم) «(47 :نارمع لآ) «(117 :ةرقبلا) 4 دُهَل ُلوُقَي 9-

 «(92 237 :فسوي) «(43 :دوه) «(48 :لافنألا) «(76 :ماعنألا) «(124 :ةرقبلا) 4 ال لاَق ظ-

 .(28 :ق) «(25 :صصقلا) «(46 :هط) «(73 :فهكلا)

 .(76 418 :صصقلا) «(66 «37 :فهكلا) «(59 :نارمع لآ) 1 :ةرقبلا) 4 مُهَل َلاَق ظ-

 .(01 ادخل هك َلاَقَف »-

 .(133:ةرقبلا) 4 هينبل َلاَق ظ-

 .(206:ةرقبلا) «دُهَل ليق »-



 : 11111111 كلا رسسلا تادارقلا لوضأ ق ةئهالا ةضخاخلا داع

 «(90 ,61 :هط) «(80 :سنوي) «(173 :نارمع لآ) ,(248 247 :ةرقبلا) (ْمُهَل َلاَق »-

 .(73 27 1 :رمزلا) «(177 «16 1.6142 «124 «106 «43 :ءارعشلا)

 .(13 :سمشلا) © 3 :ةرقبلا»4 مُهَل َلاَقَف »-

 .(259 :ةرقبلا) تكي َلاَق »-

 .(09 :نارمع لآ) «ساحتلل َلوُقَي »-

 .(56 :رونلا) «(132 :نارمع لآ) 4 ْمُكّلَعَل َلوُسَولآ)-

 .(2 :ةعمجلا) (164 :نارمع لآ) « ىف لبق 9-

 .(176 :نارمع لآ) (َمُهَل َلَعْجت »-

 62 !كاسلا) ول لرثكلا لع

 .(64 :ءاسنلا) 4 أوُدَّجَوَل ُلوُسَدلآ ظ-

 .(118 :ءاسنلا) « َنَدِخَتَأل َلاَقَو ِ

 .(22:ةدئاملا) «َكملُبَفَأل لاَق>-

 322 ةايش)"4( 28 ضاوب) :(22 :ماعنألا) «َنيِذَّلل ُلوُقَت

 .(4 :ماعنألا) «تلّملكل ٌلَدَبَم »-

 .(44 :رفاغ) .(31 :دوه) 0 :ماعنألا) (ّمكَل لوُقَأ »-

 .(29 :ءارعشلا) 7 :ماعنألا) « نمل َلاَق ه-

 .(119 :ماعنألا) ( مكل َلَّصَف )-

 .(8 :فارعألا) ( لكل َلاَق »-
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 «(28 «16 :توبكنعلا) «(54 :لمنلا) «(7 1 :سنوي) «(80 :فارعألا) 4 َةمِمَوَقِل َلاَق 8-

 .(124 :تافاصلا)»

 .(66 :فسوي) 3 :فارعألا) « نْل َلاَق ه-

 .(1 :لافنألا) 4 ِهّلل ُلاَمنَأَلا »-

 .(11 :ةلداجملا) «(28 :رونلا) «(8 :ةبوتلا) « مكَل لق 9-

 .(40 :ةبوتلا» 4 فبحلصل َلوُقَي »-

 را ا ريلقملا ننام

 .(64:سنوي) « تلملكل ليدبت »-

 .(77 :فهكلا) «(80 :دوه) 4ّوَل َلاَق >-

 .9(0 :فسوي) (حكَل لي ؤ-

 .(42 :فسوي) « ىذّلل َلاَقَو »-

 80 كسري« كل ليك
 .(62 :فسوي) 4 هنليتفل َلاَقَو 2

 .(35 :رونلا) «(25 :ميهاربإ) «ساّنلل َلاَمَمّأْلا »-

 .(33 :رجحلا) (مَل َلاَق )-

 .©(34 :رمقلا) «(56 :لمنلا) «(61 59 :رجحلا) « طول لاَ 9-

 .(00 :لحنلا) 4 مدل 1 د
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 .(85 :تافاصلا) «(70 :ءارعشلا) «(5 2 :ءايبنألا) 2 :ميرم) هبل َلاَق 9-

 .(27 : ميرم) 4 كر وأ َلاَكَو 9

 96 :ميرم) (ْمُهَل ُلَعَجَيَس >-
 .(2 4-9 نصصقلا) 401:0: هظ) «ِهلَمَأل لاقل

 .(60 :ءايبنألا» < دُمَل لاقي >-
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 .(7 :فصلا) «(32 :رمزلا) «.(22 :ةدجسلا) «(6 8 :توبكتعلا) .(57615:فهكلا (18 :دوه 7
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 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 ال » هد
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 .(0 :ءاسنلا) 4 لاق ُمِلظَي »-
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 .(12:لحنلا) «ٍترَخَسُم ُموُجُْتلَآَو 9

 .(8 : يشن« املس الح

 .(39 :ءارسإلا) 4 اًموُلَم َمسْهَج»-

 .(4 :ميرم) « ىّيِممظَعْلا »-

 69 :ميرم) (نّم ملكت 8

 .(64 :هط) « م مْوْيلآ »-

 .(26 :جحلا) «َتاَكَمميِهرْبإل »-

 .(21 :توبكنعلا) «نّمَمَحَرَيَو »-

 .(60 «3 2:رمزلا) «(68:توبكنعلا) « ىَّوّتَم منهم -

 .(43:مورلا) «نِيِمّيَقلا١-

 .(28 :رطاف) «فلَتْخُسم عَتَأْلاَ ِ

 -٠ :سي) 4ْوّل نَمٌمعطْنَأ 47(.
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 ) )14:نونلا يف نونلا فرح

 دلي هيد

 .(30 :ةرقبلا) 4 حج حّبسن نحنو »-
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 هلا لا رح لا

 .(34 :ءاسنلا) «-< 4 هَروُشُن َنوُفاَخَت »-

 .(15 :ءاسنلا) 4 ملوش َنيِنِمْؤُملآ 9-

 .(124 :ءاسنلا) 4 ارق َنوُمَلِظُي اَلَو 9-

 .(41 :ءاسنلا) «ٌبيِصَت َنيرفكلل 9-
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 .(5 2 :ةدئاملا) يشحن ت َنوُلوُقَي ي»-

 .(13 :ماعنألا) 4 ىنوُشُبَت ل نييشألا»-

 در ديوس لذ د
 .(151 :ماعنألا) 4 مكقزرن 0

 .(53 :فارعألا) (ُهوُسَت يذلا »-

 .(197 :فارعألا) 4 َمُكَرَصَن تروعيطتسي ال »-

 .(36 :تلصف) :(200 :فارعألا) 4ٌّغْرَت ِنطْيّشلآَنِم »-

 .(48 :لافتألا» «ّصكَت ناَعئفلا »-

 .(28 :ةبوتلا)» 4س ٌسَجَت توك ْفُسْلا»-
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 هيل «صئرمتْن حنو 8
 روز دهدر ه1

 .((1 :ةرتلا) « هممت

 :(121ةبوعلا) «ةققت توفي »

 ١ :فسوي) (صُقت ْنَحَن (2) َنوُدَقَعَت 3(.
 :ناسنإلا) «9 يش امان كن تيتو 23(.

 -» :رجحلا) «- يجن ٌنَحَتَل 23(.

 .(56 :لحنلا) 4 اًبيِصَن َنوُمَلْعَي »-

 .(3 :لحنلا) (َتَمَعِنَنوُفِرْعَي »-

 .(1 :ءارسإلا) « َُهقرْرتَحن-

 .(13 :فهكلا) «ٌصْقَت ل نَحَت »-

 .(29 :فهكلا) 4اًَراَن َنيِملَقلل 2
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 .(102 :فهكلا) 4 اًلُْت َنيرفكلل )-
 .(40 :ميرم) (ُترَت ْنَحْئانا »-

 .(53 :ميرم) انين رم

 رمل (ايِدَتُنَسَح او
 3 <32 د

 .(132:هط) «كقُر 2

 .(43 :ءايبنألا) 6 رْصَن تروعيطتَسَي ال »- و
0070 

 ١ :كلملا) «(26 :رطاف) «(45 :أبس) 4 :جحلا) (ريكت َناَح 18(.

 -» َنوْدَياَل

 رونلا» 4 اًحاكن َنوُجَرَي د : 60(.

 .(1:ناقرفلا) 4 اًريِذدَن تريمطعلل 9-

 00 :ناقرفلا) 4اًنوُصُخ َنوَجَنَي ال١

 .(33 :رونلا» 4 اًحاككن

 هه وري ده

 .(41(2 02 :سي) « يحن نحن »-

 مس > ماس مل >< ص ا ض

 .(25 :سي) 4 ْمُهَرَصْن َنوعيِطَتسَي ل )

 0 تملا كونوا

 .(36 :فرخزلا) 4ض ضِيَقُت ِنمَحٌيلَأ ر كذ نَع)»-

 : تاتا راه ركقس دكار

 رمق كك نور ا لع
 مل دو <

 066 :نمحرلا) ناََحاَضَت ناَمّمَعل-

 .(8 :ةلداجملا) 4 أوُهُتَنيِذّلآ »- ورم
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 .(19 :رشحلا) 4 أوُسَت َنيدّلآك »-

 :ءاملا (15)

 .(46 :ةدئاملا) «(2 :ةرقبلا) © ىَدُههيف 2

 «(1 :ءارسإلا) .(100 .98 ,83 ,.34 :فسوي) «(61 :لافنألا) «(54 «37:ةرقبلا» « وه هُنا 2
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 .(56 :رثدملا) «(20 :لمزملا) «(4 :ميرحتلا)
 8 و ع عر ل اع

 .(231 :ةرقبلا) 4 اًوُرِه هللا تلياَء ًاوذختَت اَلَو »-

 .(35 :ةيئاجلا) 4 اًوُرَه هّللاتنَياَء َمُتَدَحَتا »-
 مو ريس م

 .(249 :ةرقبلا) «وه ءهزواج -

 .(64 :فرخزلا) «(36 :ميرم) «(51 :نارمع نا عا ا

 :رونلا) «(72 :لحنلا) «(56 :ةدئاملا) «(107 :نارمع لآ) «مه (هدعبو) هّللآ (ةلالحلا ظفل) »ظ-

 .(22 :ةلداجملا) (3

 .(0 :نارمع لآ) «ٌوُه ملَضَف »-

 -١ :ءاسنلا) 4 اًكِيِبَم ةوُلكَف 4(.
 .(119:ةدئاملا) « اًذنَه (هدعبو) ُهّللآ (ةلالجلا ظفل) »-

 .(142:فارعألا) 4 وريح ال



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 .(40 :ةبوتلا) « اكيلعلا ىه هَّللآةَملَكَو »-
 م ريو م

 .(124 :ةبوتلا) «ةمذله هتداز »ظ- 43
 دع

 .(4 :رمزلا) «(68 :سنوي) «وُه هئلحبس 8-
 دص

 رورو

 .(61 :دوه) «ّوه دورْيَغ »-

 .(23 :ةدجسلا) «(2 :ءارسإلا) « ىّدُه َهَئلَعَجَو »-
 .(35 :ناقرفلا) «(45 :نونمؤملا) «(53 :ميرم) 4 َنوُرَه ُهاَحُأ ل- همس يب

 .(65 :ميرم) لَه هتدنبعل ٌريَطَصآَو ُهدُبْعاَف »-
 .(28 تاز دايو

 .(15 :رونلا) 4 اًمّيَه ءُهَنوُبَسَحَتَو »-

 .(23 :ناقرفلا» 4 ئه ةلعجف وع

 .(23:ةيئاجلا) «(43:ناقرفلا) 4 ُهسَوَه مُهَهل ا َدَحَتآَنَم »-

 .(93:ءارعشلا) «َلَه هللا نوذ نم »-

 .(42 :لمنلا) « 21

 .(5 2 :صصقلا) 4 مه ءهلّسبَق نم »-

 :007 :تافاضلا) مه هتكتذ 9

 .(7 :رمزلا) 4 ىنسَدَه هلآ »-

 .(23 :ق) 4 اَدَه مٌهُنيِرَق َلاقَو »-

 .(49 48 4 :43:مجنلا) (َوُه دَُنَأ »-
 و
 سس ىلا اى

 .(2 :نجلا) 4 اَكبَرَه مهَّرِجَعَن نلَو 2
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 كر معو

 .(249 :ةرقبلا) « ريذلاَو وه »-

 .(18 :نارمع لآ) (ُةكَشَلَمْلآَو (هدعبو) وه لإ هلا ل >-

 001077 :ماعنألا) «نإَو َوُه »-

 ما و

 .(59 :ماعنألا) (ملْعَيو وهل

 .(106 :ماعنألا) «ٌضرْعْأَو رمل

 .(127 :ماعنألا) «مُهِّيلَوَوهَو

 وو 02 ا

 .(27 :فارعألا) 4 .هليبقو وه ط-

 .(9 :فارعألا) 4 ٌرمَأَو ودعا

 .(63:لحنلا) 4 ْمُهّيِلَو َوُهَق

 .(6 0 و

 .(8 :هط) 6 ٌمِسٌووُه الاهل ل >-

 .(2 :لمنلا) 4 اًنيَتوُأَو وه 9-

 ور د ددءو

 .(9 فلا« ةدرصررمإلا

 هم مو

 .(2 :ىروشلا) (مهب 'عقاَووهَو »-

 -»١ :ةعمجلا) (َّنِمَووَصّللَاَنم 00
0 

 .(13 :نباغتلا) « ىلعو وه
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 مدل لو

 .(31 :رثدملا «امووه ط-

 :ءايلا 217)

 .(47 :ىروشلا) «(43 :مورلا) «(31 :ميهاربإ) «4 :ةرقبلا) 6 موي َىَنَأَي 9-

 .( 66 :دوه) 6 دموي ىّرِخ9-

 .(0 :لدلا) 4 َمُكظِعَي ىّحَبلَو 2

 .(11 :هط) «يّسوُملي ىدوُت »-
 ماو مد

 .(16 :ةقاحلا) « ذبُموي ىهف ظ-

 ريبكلا نيلثملا ماغدإ عناوم

 نوكي نأ وأ 440: :انلا) 4 بارت تنك لل حت نع مات لوألا فردا ةوكب نأ

 فرخ نوكأ را (85نسربرا« خطت ناك رو رحت هتط اش ان لوألا فرأللا

 وحن ًاددشم لوألا فرحلا وأ .(160 :ءاسنلا) 4 َنّمِملظِيَف 9 وحن ًانونم لوألا

 ٌداَف جوحن فاكلا لبق ةافخملا نونلا نوكت نأ وأ «(91 :ماعنألا) 4 ةمِرَدَقَّقَح ١

 .(23 :نامقل) « دةرفك كنز

 ريبكلا نيبراقتملاو نيسناحتملا ماغدإ :اثلاث

 :نيعيرفت يف يتأيو «نابراقتم ناكرحتم نافرح طخلا يف ىقتلا اذإ

 ام كير : ل ردي طق قاكلاو فاقلا ءاغنلا دبع كلذو ةديخاو: ةملق وه ةاكام :الوأ



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا 214

 و 0

 :ءارعشلا) «(20:لحنلا) «(189:فارعألا) «(2:ماعنألا) «(1 :ءاسنلا) 1 :ةرقبلا) 4 مفلح لح »ظ-

 «((21 :تلصف) «7 :رفاغ) 26 :رمزلا) 96((2 :تافاصلا) «(171 :رطاف) (54 40 0 :مورلا) 4

 20 :تاللسرملا) 0014 :حون) 2 :نياغتلا)

 .(2 :نارمع لآ) 4 مُكَقَدَص »-
 و -

 77 :ةدئامل) « مكقثاَو 2
 و

 272 :لحنلا) «(26 :لافنألا) .(50 :فارعألا) .(142 :ماعنألا) «(88 :ةدئامل) < مكَقَرَر 2

 .(64 :رفاغ) «(47 :سي) «((40 :مورلا) ©( 4

 .(51 :ماعنألا) 4 ٌمكَقْزَرَن هَ

 .(28 :توبكنعلا) «.(80 :فارعألا) «مكَفس 2

 .(21 :كلملا) «(3 :رطاف) .(24 :أبس) «(64 :لمنلا) 1 :سنويل « مكفزري9-

 .(69 :ءارسإلا) (مكَقرْعُيَف»-

 .(19 :فهكلا) < كفروب»-

 .(5 :ميرحتلا) «نكَفلط 2

 « مكقثُيم » :لثم نكاس فاقلا لبق ام ناك اذإ فاكلا يف فاقلا ماغدإ عنتمي
 دق

 .« كُققْرَرَن » :وحن ميم الب فاكلا دارفنا وأ «(84 :ةرقبلا)

 :طرشب يناثلا يف لوألا هنع فلخب مغدأ نيتملك نم اناك اذإو

 .«مكُل ٌريِذَت »9 وحن ًانونم نيفرحلا لوأ نوكي ال نأ-
 دق 5 2 1

 .4« اًركذ ٌدَشأ » :وحن اددشم وأ-
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 .«ةتكّس توي َمَلَو ) وحن موزجم ءات وأ «4اًواَت تنك ) :وحن بطاخت ءاتوأ-

 نم دبالف «(مُهُنْوَف كني لَو » :وحن ةافم نون مغدملا لبق نوكي نأ وأ-
 .عناوملا كلت ىدل راهظإلا

 نبا مامإلا اهعمج افرح رشع ةتس نآرقلا يف نيتملك نم نيبراقتملا نم عقاولاو-
 :هلوق ملك لئاوأ ين يرزجلا

 10- 2 2 و 2 .ء.وع انعا نرف ف ل. سا عار و

 مف لذ كتحع دشنتس صر

 :هنايب كيلإو

 :نآرقلا ين ريغ ال دحاو عضوم يف :نيعلا يف مغدت ءاحلاف (1)

 .(185 :نارمع لآ) (ِراككلآ نع حرَخُر »-

 فاقلا لبق فرحلا نوكي نأ طرشب :فاكلا يف مغدت فاقلاو (2)

 ف كلذو ًاكرحتم

 .(64 :ةدئاملا) «َقّيكٌقفنُي »-

 .(2 :ناقرفلا) «(45 :رونلا) 1 :ماعنألا) 4 لك َق َلَحَو 8

 .(62 :رفاغ) «(62 :رمزلا) «(16 :دعرلا) .(102 :ماعنألا) 4 لكْوللَخ »-

 0 لحل نك نع ع

 .(21 :تلصف) 4 لك َقطنأ )-

 .(4 :ناخدلا) «ةلكقَرْفُي ؤ-
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 :يف كلذو كرحتم فاكلا لبق نوكي نأ طرشب :فاقلا يف مغدت فاكلا (3)

 .(23 :فسوي) (0 :ةرقبلا) «َلاَفُكَل 2

 .(30 :تايراذلا) .(21 9 :ميرمم مم 3 :ةرقبلا) «َلاَق كل 'ًدك »-

 .(144 :ةرقبلا) (هَلَبق َكَئَيَلوُبلَف »-

 .(204 :ةرقبلا) 4 هل وق َكَبِجَعُي ه-

 .(28 :ءاسنلا) لق كدنع)-
 .(3 :ءاسنلا) 4 اًريِدَق كل 'ذ ىلع هَل َناَكَو 35 0 و

 .(176 :ءاسنلا) « لك َتوُتْفَتَسَي »-

 .(2 :فارعألا) «ٌلاَفكُت 1

 .(27 :فارعألا) (َلاَفكَكهلاََو ِ

 .(43 :لافنألا) « يلق كماَتَم 5

 .(30 :ةبوتلا) «مُهل وق كل 'ذ -

 .(16 :ءارسإلا) (ةَيَرَق كلش ل

 .(39 :فهكلا) (ّتلُق َكَتَنَج»-

 .(39 :ق)(0 :هط) (َلبَفَكَبَر دَّمَحِب ٌحّبَحسَو

 .(10 :ناقرفلا) «روُصْنق َكَّل )-

 .(54 :ناقرفلا) 4 اًريدَك َكّبَر »-

 .(7 :ناقرفلا) 4 اًماَوَكَكل'ذ 9-

 .(2 :لمنلا) (ٌتَلاَق كشرَعِؤ
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 ١ :لمنلا» 4َلاَق َكَعَم 7(.

 .6 :رمزلا) (اليلق كفك )-

 .(34 :رفاغ) (ٌمُشلَق كَلَه ظ-

 .(27 :فرخزلا) (َلاَقَكُكَر -

 .(16 :دمحم) «ًاولاَق كدنع»-

 .(5 :رجفلا) 4ٌمَسق كلذ »-

 : هيبنت

 .ًادحاو ًالوق اهرهظأ فاكلا وأ فاقلا لبق ام نكس نإ

 :عضوم يف :ءاتلا دنع ميجلا (4)

 .(4 :3:جراعملا) (ْجُرْعَت © ٍجِراَعَملا ىذ»-

 :عضوم يف :نيشلا دنع ميجلا (5)

 .(29:حتفلا) 4هُمَكلطَ َجّرْخَأ >-

 :عضوم يف :نيسلا دنع نيشلا (6)

 .(42:ءارسإلا) 4 ايس شرعا ىذ9-

 :عضوم يف :نيشلا دنع داضلا (7)

 .(62:رونلا) 4 َمهنَأَط ضْعَبل )-

 :عضوم يف :يازلا دنع نيسلا (8)

 هه ارسو + و صك

 .(7:ريوكتلا) تجوز سوفنلا اذاو ظ-
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 :عضوم يف :نيشلا دنع نيسلا ()
 .4(0 :ميرم) «ابّيَه سأل َعَتَشَآَو 3

 :فرحأ ةرشع يف مغدتو لادلا (10)

 :يف يهو :ءاتلا ()

 .(7 :ةرقبلا) (ٌكلت دجلكمملا9-

 .(1 :لحنلا) 4 اهديكوت َدَعَب -١»

 14 :ةدئاملا) 4 هل انَت دّيَّصلآ »-

 .8 :كلملا) «ُرْيَمَت ذاكت »-

 :يف يهو :نيسلا (ب)

 .(43 :رونلا) انس ُداكَي »-

 :يف يهو :لاذلا (ج)

 «(27:ةبوتلا) «(43:ةدئاملا) .(94 :«89:نارمع لآ) «(74 «64 «5 2 :ةرقبلا) «كلاذ دَعَب ع

 .(47 «5 :رونلا) .(119:لحنلا) .(49 «48:فسوي)

 .(7 :ةدئاملا) (ُكل د َدتَلَقْلاَو ١

 .(29 :معفلا) (ُكل اذ ِدوُجسلآ9-

 :يف يهو :نيشلا (د)

 .(10 :فاقحألا) (6 :فسوي) « َدهاَش َدِهَّسَو

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (1)



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 ف يهو :داضلا (ه)

 .(50:تلصف) 1 :سنوي) 4 َءاَرض دْعَب هَ

 .(54:مورلا) «ٍفْعَض دعب 9

 :يف يهو :ءاثلا (و)

 .(134:ءاسنلا) « ٌباَوُث ديِرُي »-

 .(18:ءارسإلا) مث ُديرُم ِ-

 ف يهو :يازلا نر

 .(28:فهكلا) «ةئيز ديرث »-

 .(35:رونلا) 4اَهُقَيَز داَكَي ٠

 :يف يهو :داصلا (جح)

 .(72:فسوي) « عاوصدقُفَت هَ

 .(29:ميرم) 4 مص ِدهَمْلآ 9-

 .(58:رونلا) 4 ةولَص دْعَب »-

 .(55:رمقلا) «يقّدِص ِدَعَقَم ال

 ف يهو :ءاظلا (تر)

 .(3 1:رفاغ) «(108:نارمع لآ) 4 اًملظ ديري »-
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 .(39:ةدئاملا) « فملظ دعب »-

 .(2 51: ةرقبلا) 4 َتوُلاَج د دوواَد 36

 .(28:تلصف) 4ءآّرَج ِدَلُدْطآ»-

 :هيبنت

 نم عناملا اذه لوحي الو ءنكاس دعب اهحتف مدقت ايف لادلا ماغدإ نم عنميو

 .امهسناجت ةوقل هنع فلخب ءاتلا يف اهماغدإ

 :فرحأ ةرشع يف ًاضيأ مغدتو ءاتلا (171)

 م يهو :نيسلا :لوألا

 .(122:57:ءاسنلا) (ّمهّلخ دئَستَحِلَصلا ١

 .(57:لحنلا) « د 0 هَنَحْبْس تَتَبلا»-

 .(96:ميرم) 4 ٌلَعَجَيَس تحصل »-

 .(21:ةيئاجلا) 4 ءآَوَس تنَحِللَّصلآ »-

 .(3:تاعزانلا) 4 حبست َحَِسلآَو 2

 .(4:تاعزانلا) 4 اًنقَبَستَقبدَسلآَف ٠

 .(46:ءارعشلا) «(20: مر اعلا ٌةرحتسلا »8-

 .(49:ةبوتلا) 4 ًاوطقس ةئتفلا»-
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 #02 دك كلا ع

 .(1 1:ناقرفلا) 4 اًريعّس ةَعاّسلآب 2

 .(68 رضا راع يتم رخل او

 .(8 :ريوكتلا) (تَليس ٌةَددُهَيَمْلآ »-

 :يف كلذو :لاذلا :يناثلا

 .(14 :دوه) (ُكل ةتاَكيصكلآ »-

 .(26 :ءارسإلا) « ئَيَرشْلآ اَذَتاَءَو 9-

 .©(38 :مورلا) 4 َقَرُقَّلآ اذ ِتاَكَف 8-

 .(3 :تافاصلا) 4 اًرُكِذؤَتيَِعل اق 9-

 .(15 :رفاغ) «(وُدَتجَردلا»-

 .(64 :رفاغ) (ْمُكِلاةتبيِعلآ>

 .(1 :تايراذلا) 4 اًوَرَوَتسيِرَدلَآَو -

 .(5 :تالسرلا) 4 اًركِذتيِقلملاَق 9-

 .(112 :نارمعلا) (َكِل دٌةَنَكَسَمْلا »-

 .(11 :جحلا) (3 :دوه) (َكل اذ ةَرلا»-

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (1)

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (2)



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 :نيشلا :ثلاثلا

 اعل :ميرم) ( ايش تّنِج»-

 .(1 :جحلا) 4 ٌءَّىَّس ةعاستملا »-

 .((13 4 :رونلا) 4 َءآَدهْش ةَعَبْرَأِب )-

 :داضلا :عبارلا

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (1 :تايداعلا)4 اًحّبَضِتيِدنَعلَاَو -١

 :ءاثلا :سماخلا

 .(32 :ةدئاملا) 2 :ةرقبلا) مثيلا ٍ-

 .(46 :ماعنألا) (5 :ةدئامل)  ممثت يلا »-

 .(3 :ةدئاملل) ( ٌمُثتحِلَّصلآ»-

 .(153 :فارعألا) (ٌمئتاَكْيّسلأ »-

 .(205 :ءارسإلا) ( َمُكَتاَمّملآ»-

 .(4 :روتلا) 4 ٌمقتلَئَّصَخُملا»-

 و :توبكنعلا) (ٌمُكَتْوَمْلَأ>-
 رع 7

 .(49 :بازحألا) «مثتلئمّؤَملا 8-
2 

 رم

 ."83(7 :ةرقبلا) « مث ةوكزلا هظ-

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (1)
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 راع ر هر
 .(161 55 :نارمع لآ) «مث ةمليقلا ظ-

 .(29 :نارمع لآ) 4 هن ةَوبْشلَآَو 3

 :(152 ةنارمغلآ) «هث حلا »-

 0 :ةعمجلا) 4 ٌعثةسَرْوَتلا )-

 :يازلا :سداسلا

 .(2 :تافاصلا) 4 اًرْجَزتَرِجٌرلآَف »-

 .(4 :لمنلا) ( اكتر ةّرخآلاب »-

 .(73 :رمزلا) هةر

 :داصلا :عباسلا

 .(1 :تافاصلا) 4 اًفّصَسَقتَّصَأَو 2

 .(38 :أبنلا) «اًنفَصُةَكَتَلمْلاَو 2

 3 :تايداعلا) 4 اًحبِص تريغُملاَف »-

 :ءاظلا :نماثلا

 .(28 :لحنلا) «(97 :ءاسنلا) 4# َيِمِلاَظُدَكَلَمْلا»-

 :ميجلا : عساتلا

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (1)

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (2)



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا دع

 .(3 :ةدئاملا) (ٌحاَمْجتَحِلَصلآ »-

 .(27 :سنوي) 4 ءاَرَجتاَكِّيَسلآ »-

 03 :دعرلا) 4 َلَعَجَترمّقلَا »-

 .(12 :لو دمحم) .(23 2.14 :جحلا) (3 :ميهاربإ) (ِتئَجِتَحِلَصل »-

 .(5 :حتفلا) «ِتَْج تتمْؤُملََو ١

 :ءاطلا :رشاعلا

 .(81 :ءاسنلا) 4 ةَفباطَستيَب -١

 000 :ءاسنلا) (ٌةَحفئاَطَتأَعَلَو ِ-

 .(9 :دعرلا)  ئبوط تحِلَّصلآ »-

 .(114 :دوه) 6 ىَفَرط َةَولَّصلآ »-

 .(32 :لحنلا) « َنيِبْيطدَكَشلَمْلا »-

 :مهو فرحأ ةسمخ يف مغديو ءاثلا فرح (12)

 :ءاتلا

 هم رو هوذب

 .(65 يسلم وتقل تل

 .(59 :مجنلا) 4 َنوُبَجَعَت ثيِدَحلآ »-

 :نيسلا

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (1)
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 .(16 :لمنلا) «َنمْيِلَس َترَوَو 8

 .(6 :قالطلا) (مّكنُكَس ُتيَح -١

 .(44 :ملقلا) «مُهج رة يو ار

 .(43 :جراعملا) « اًعاَرس ِثاَدَجُألا »-

 :لاذلا

 .(14 :نارمعلا) (َكِلَوْتْرَحْلآَر 5

 :نيشلا

 .(16119 :فارعألا) .(58 «5 :ةرقبلا) 4 اَمُهّقِش ُتّيَح9-

 .(0 :تالسرملا) «ٍبكش ثللث 9-

 :داضلا

 .نآرقلا يف اهريغالو 4 :تايراذلا) «فّيَض ُتيِدَحل-

 :يف مغدتو لاذلا (13)

 :نيسلا

 .نآرقلا يف اهريغ الو (63 1 :فهكلا) 4 هُهليِبَس َدَححَتاَف »-

 :داصلا

 .نآرقلا يف اهريغالو (3 :نجلا) (ةّبحص َدَحَتآ »-
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 ىف كلذو ماللا يف مغدت ءارلا (14)

 .(266 :ةرقبلا) « مهل ٌرلهتألا »-
2 

 .(0 :نارمع لآ) (ِتَيالِراَهتلَآَو 9-

 هما »ب ع > هل

 .(64: ءاسلا ميل ٌرففتْساَو الع

 ىو - هم

 .2((2 7 :ءاسنلا) مهل َرْفَعَيل 9-

 ٌرَفَغَيَس »-
 .(1 :سربل« يمثل رثخلاب ول

 4 درقلا# كل طا وخ

 .(28 :تلصف) .(106 :دوه) 4 مُهَلراثلآ»-

 .(8 :فسوي) (مُكَل ُرفْغَتْسَأ »-

 .(42 :دعرلا) (َنّمل ركل )-

 .(10 :ميهاربإ) ( مكل َرِفْغَيِل >-

 :ةيثاحلا) «.(20 :نامقل) «(65 :جحلا) «(12 :لحنلا) ء(اعي 10 :ميهاربإ) «ُمكَل ٌرَخَسَو 2

.)13 2 

 .(9 :فارعألا) « ام

 ىو 220

 .(1 :لحنلا) 4 مُهَل ره الا »-

 .(33 :ملقلا) «(26 :رمزلا) 1 هلا هل ركن 2

 .(70 :لحنلا) « ّىكل رُمُعلا ط-

 .(66 :ءارسإلا) (أوُعَصَبَمَل ربل »-
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 يل ا
 .(90 : :ءارسإلا) 4 امل ٌرُجُفَت 5 -

 047 ميرم) «ُكل ُرف 2 فك اس »ع

 .(51 :ءارعشلا) (33 :هط) 4اَمَل َرفْغَيل 2

 مه

 .(030 :ه) (َكّلَعَ ٍراهْنلآ »-

 .(5 :جحلا) 4 الّيَكل رُمْعلا»-

 .(8 8 :صصقلا) «(117 :نونمؤملا) 4 ال َرَخاَ »-

 .(82 :ءارعشلا) 4 ىلَرْفْعَي »-

 .(17 :لمنلا) 4َقمَيَلَسِل َرِشُْحَو >
 :(10 نعل لملر عقيشيز زركتوز»

 .(6 :نمقلا) 4هنل قع 2

 .(29 :صصقلا) 4 ْمُكَلَعل ِراَنلآ »-

 .(20 :ةيئاحلا) .(43 :صصقلا) « سائل ٌريآسصَب >

 .(2 قست )ا 0زل ردو

 2 000 هم

 .(61 :هوكحلا 4 ؟ةوذمل رمفلاو ع

 .(39 :أبس) «(2 :توبكتعلا) (دُّمَل ردنقُيَو

 .(21 مي

 .(3 :بازحألا)  ٌمكِيوُلُعل ولقل رك

 .(12 :رطاف) وُ َرحاَوم

 .(27 :سي) 4 ىل َرْفَع »-



 : 2111و كك كسلا رسعلا تادارقلالوضأ قدنعتلا مالت 20

 .(9 :رفاغ) (ةَنَرَخْل راَملآ»-

 .(27 :تلصف) 4 الََمَقْلَأَو 5

 .(41 :تلصف) 4 امل ركّدلآب »-

8 

 .(13 :26 دمحم) (َمُهَل ٌرصات »-

 .(2 :حتفلا) كل َرِفْغَ

 .7 :تارجحلا) معَ ٍرْمَأآٍَ

 .(24 :رشحلا) «ُهَل ٌرْوَصمْلآ )ل

 60 :ةمعمملا) نه الر اَمْكْلآ ل

 .(7 :حون) (مُهل َرِفْغَتل ٠

 0 :ناسنإلا) 4 ٌمَل رَهَدلآ»-

 0 :نيففطملا) ( ىفل راجُشلا )-
 دو 2

 68 :نيففطملا) « ىف راَرَبأْلا )-

 :ىف كلذو :ءارلا ىف ماللا مغدأو (15)

 .(30 :تايراذلا) «(7 1 :ص)(21 9 :ميرم) «(28 :رجحلا):(30:ةرقبلا) «َكّبَر َلاَق »-

 .(127 :ةرقبلا) 4 ابر ليِعلَمَسَِو 2

 عدم

 .(201 200 :ةرقبلا) « آسر لوقي »-

4 

 013 :فرخزلا) 4 اَمْ رحت

 :دوه) ((155 .15 1143 :فارعألا) .(25 :ةدئاملا) .(41:40 :38 :نارمع لآا) «ٌبَر َلاَق »-

 2 :ءايبنألا) 125((2 «25 :هط).(10 8 (4:ميرم 9 «36 :رجحلا 3 :فسوي) (47 45
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 «21217 .«16 :صصقلا) 219 :لمنلا) «( 117 «28 ,24 «12 :ءارعشلا) «299 ,26 :نونمؤملا)

 .(5 :حون) «(15 :فاقحألا) «(79 «35 :ص) «( 30 :توبكنعلا) «.(33 4

 .(117 :نارمع لآ) 4 حير لَثمح-

 .(61 تامل 4ككاز لوسكئلا 9-

 .(3 :ةدئاملا) (نالَجَر َلاَق ط-

 .(6 :ماعنألا)  اََرُلَمّلا »-

 .(124 :ماعنألا) 4 َعَلاَصِر عي -

 .(53 243 :فارعألا) 4 اَميَر لّْسْر 8-

 .(9 :فصلا) :(28 :حتفلا):(33 :ةبوتلا) 4 دُهَلوُسَر َّلَسْرَأ )-

 .(81 :دوه) «َكَبَر لسْر »-

 .(000(6 :فسويل © َىليءُر ليوأت )-

 .(30 :24 :لحنلا) (ْم كشر َلَرنَأ )-

 .(69 :لحنلا) كبَر لبس ل

 56 :لحنلا) « كبَر ليبَّس »-

 - 9١:ميرم) « كبَر لوسَر 19(.

 .(24 :ميرم) (كَّر لَعَج

 .(50 :هط) 4 اَنّتَر َلاَق »-

 .(188 :ءارعشلا) 4 َيَْبَر َلاَق »-
 ساس ربو رب

 .(46 :فرخزلا) «(16 :ءارعشلا) 4 ٌٍبَر لَوُسَر 8-



 كلا نسحلا تادارقلا:لوضأ قف ةئهرلا ةضالخلا 2
 وج سس سس _7_+>++_+ 33“ 2-6

 .(60 :رفاغ) «(23 :أبس) «(26 :ءارعشلا) «مكُبَر لاق ظ-

 .(188 :ءارعشلا) 4 َىَبَر لاق ©-

 .(192 :ءارعشلا) 6 ٌّبَر ٌليِزَع ُدمَّنِإَو 3

 .(40 :لمنلا) 4 ىَتبَر لضَف نم ادله »-

 231 نعمل 4 مكر لةقلا ون

 .(60 :توبكتعلا) 4 اَهَقَرر ُلِمَحَت »-
 5 هفاقيسلا) ( نر لوسؤي -

 .(16 «15 :رجفلا) 4 ببر لوُقَيَف »-

 .(51 :ىروشلا) 4 اَلوُسَر َلِسْرُم -٠
 .(20 :ك دمحم) «َتَلَر لالا »-

 .(19 :ريوكتلا) .(40 :ةقاحلا) « ٍلوُسَرُلْوَقَل 2

00 

 .(1 :ليفلا) «(6 :رجفلا) «كّبر لعف »ظ-

 :يف مغدتو نونلا (16)

 :ماللا :ًالوأ

 .(90 :ءارسإلا) (55 :ةرقبلا) كَل نمو -

 :6 دمحم) ((53 :تلصف) «( 64 :لحنلا) «(113 :ةبوتلا) «9 :ةرقبلا) مهل َنْيَبَت »-

.)22 5 
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 97 ره ف
 صخو (38 :نونمؤملا) .(84 :نارمع لآ) «.(139 «138 .«136 «133:ةرقبلا) « ءهل نحنو 2

 .نكاس اهلبق نونلا نم (نحن) ظفل ورمع وبأ
 لس اقل رس رس

 .(187 :ةرقبلا) «مكل نيتي ؤ-

 داع 00

 .(14 :نارمع لآ) «ساّلل َنيِذ »-

 .(26 اما حم قر و

 .(19 :ةدئاملا) 4 ْمُكَلُنِيَبُي 9-

 .(25 اةنئالا) «رمهل تربت 5- ب

 .(38:توبكنعلا).(24:لمنلا).(6 3 :لحنلا):(48 :لافنآل 3: :انئالال رول كرر و

 002 :ماعنألا) َنيِرفكْلِل َنّيُز 9-

 .(7 :ماعنألا) «ريثكل يركز ل

 .(53 :دوه) «(132 :فارعألا) كَل نحت ط-

 07 ةةيرقار 4 مهل كر

 .(43 :ةبوتلا) كَل َنّيَبَتَي »-

 .(114 :ةبوتلا) «(115 :ءاسنلا) (9 :ةرقبلا) كل تربت -

 -ه
 و يو »

 61 :ةيوتلا) « تينيؤملل نيؤست)

 .(94 :ةبوتلا) ( ّمكل مون ١

 2 :سنوب) 4َنيِفرَسُملل َنْيُذ و

 9 يقرا كل قدا وع



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيِضَّرلا ةصالخلا 262
 جل ييححييييحححححييححح حب حج جاع

 .(60 :فسوي) « ل َنْدَأَي 9 -

 .(3 :دعرلا) 4َنيذَّلل نير »-

 .(39 :لحنلا) «(4 :ميهاربإ) 4

 .(44 :لحنلا) «ساّنلل َنْيَبمل »-
 .(84 :لحنلا) 4َنيذَّلل ُنَدؤُي »-

 .(3 اسأل كفيل يقنع

 ١ٍ :جحلا)« كَ نيل 5(.
 .(9 :جحلا) 4 َنيِذّلل َّنْذَأ »-

 .(7 :نونمؤملا) (نّيَرَشَبل نمْؤُنَأ »-

 .(53 :بازحألا) «(28 :رونلا» 3 ََدؤي 2

 .(49 :ءارعشلا) 5 0 ٍِ

 "0 :ءارعشلا) كل نمْؤُنَأ »-

 .(6 :صصقلا) 4 َمُهَل ا متو 5

 .(26 :توبكنعلا) «دُهَل َنَماَكَف »-

 ضر
.0 

 ١ :توبكنعلا) « مُكل يبت 38(. 0-6

 -» :أابنلا) (3 نهد َنْذَأ 38(.

 .(14 :4 دمحم) :(8 :رطاف) « ده َنّيَز 9-

 .(7 :رفاغ) 4 َنوعَرفل َنّيَز 5

 .(63 :فرخزلا) 4 مكل َنيِبَألَو »- 200



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 :يف كلذو :ءارلا :ًايناث
 197 فارع 4 كلك تيرذأت وح

 77 ”حارزإ) « كفو ةيئاعإلل

 .(100 :ءارسإلا) (ةَمَحَر َناَرَح ظ-

 .(9 :ص) 4ةَمَحَر نازح »-

 .(37 :روطلا) «(كَبَرْنيآَرَح-

 :هنايب كيلإو ةنغب ىّمختف نكست ءابلا لبق ةكرحملا ميملاو
 .(3 :رمزلا) (6 :جحلا) (124:لحنلا) :(23:نارمع لآ) :(113:ةرقبلا) 4 ٌمُهَنّيَبْمكَحك 9)-

 .(013 :ةرقبلا) (َّنيَب َمكَحَيِل >-

 «(25 :ءارسإلا) ((77 :فسوي) «( 31 :دوه) «(6 1 :ةدئاملا) « 6 :نارمع لآ) 4 اًمِيِمَلَعَأ 9-

 010 :توبكنعلا) 8 :ءارعشلا) 6 :نونمؤملا) 8 :جحلا) 104(2 :هط) .( 1 9:فهكلا)

 .(23 :قاقشنالا) «(1 :ةنحتمملا) .(45 :ق) «((8 :فاقحألا) «(70 :رمزلا)
 و

 روز

 -٠ :نارمع لآ) 4 ٌمكَتَيَب ْمُكَحْأَف 55(.

 .(25 :ءاسنلا) © مُكتمَيِإبمَلْعَأ )-

 .(45 :ءاسنلا) «مُكَنآَدْعابْمَلَعَأل-

 -١ :ءاسنلا) َّنيَيَمُكَحَتل 05(.

 .(10 :ةنحتمملا) «(69 :جحلا) «(141 :ءاسنلا) «ْتتيبْركَك>

 .((6 :ءاسنلا)» « انلتهب ميرم #©-

 .(27 :ةدئاملا) «ٌقَحلاب مَداَء ظ-



 : 113 كم كلا ردعلا تادارقلا لوضأ ق ةةهالا ةضخاخلا 0

 .(4 :ةدئاملا) 4 اهي مك ِ

 .(5 :ةدئاملا) ( في مك ل-

 0 :ماعنألا) (َنيركحشل اب ملعب ٍ-

 .(8 :ماعنألا) «تيملطل اب ْمَلَعَأ »-

 .(2 :ملقلا) «(56 :صصقلا) «(117 : ماعنألا) « َتيِدَتَهُملَابْمَلْعَأ »-

 .(19 :ماعنألا) َنيِدَمَعُمل اب مَلَعَأ 9-

 .(40 :سنوي) «َنيِدِسُقُملَاِمْلْعَأ »-
 .(1 :دعرلا) (هي ملك 9-

 (00 رسل دمي مل

 «(32 توبكنعلا) «.(37 :صصقلا) «(84 «55 :ءارسإلا)ل « 5 ؟لعتلا) 4 نمي ملغأ 2

0 00 000 627. 

 .(32 :مجنلا) (4 :ءارسإلا مكمل ملغ »-

 .(21 :فهكلا) (ٌمهبمَلْعَأ

 .(22 :فهكلا) « مهتدعي ْمَلْعَأ >

 .(06 :فهكلا) 4 اّمِيُمَنَهَج 2

 070م «َنيِدّنأب ِمَلَعَأ>-

 .(6 :رونلا) 4 اَدهبَملَكَمْت

 .(6 8 :روثلا) 4 َمُهَتَييَمكَحَيِل ؤ-
- 

 .(35 :مورلا) 4 امي ُمَّلَكَتَي >-
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 .(46 :رمزلا» 4َتّيَج مُكَحت +

 .(8 :رفاغ) « تيب ب مكَح»-

 00 :ةنحتمملا) م َنهنَميِإِب مَعَ

 .(38 .ةلالا ميس لم)

 .(40 :جراعملا) (ٌبرِيمِسَقُأ»-

 .(15 :ريوكتلا) « سُسُخلاِب مِسقَأ»-

 .(6 :قافشنالا) 4وَّسيِسقأ

 .(1 :دلبلا) 4 اد مِسقَأٍ-

 .(4 :قلعلا) (مّلَقلايِمَلَع-

 :ميملا لبق ةكرحملا ءابلاو

 :مهو عضاوم ةتس يف ةنغلا عم « نم » ميم يف 4 ٌبدَعُيي » ءاب ماغدإ ىَوَر

 .(14 :حتفلا) «(21:توبكنعلا) «(40 «18 :ةدئاملا) «(129:نارمع لآ) «"”(284:ةرقبلا)

 :ةدئاف

 ًامومضم ناك اذإ مغدملا فرحلا ةكرح ىلإ مامشإلاو مورلاب ةراشإلا زوجت (1)

 لاق نم لكو لصألا وه ةراشإلا كرتو ًاروسكم ناك اذإ طقف مورلابو

 .«مامش لاو مورلا ىنعي» ةراشإلاب

 . ريغصلا ماغدإلا نم وهو هئاب مزحل همغدي ةرقبلا عضوم (1)



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 ب

 .00 ه.شكم ||

 «ىسعس

 .ميملا دنعو ءابلا دنع ءابلا ()

 .ءابلا دنعو ميملا دنع ميملا (ب)

 .ءافلا دنع ءافلا (ج): مهضعب دازو

 :وحن ماغدإلا ةلاح ةلامإلا عنتمت ال (2)

 .(192:191 :نارمع لآ) (آَنّبَر 2 ٍراَثلآ >-

 .رصقلاو طسوتلاو دملا هيفف طقف نيلوأ نيلو دم فرح مغدملا فرحلا لبق ناك اذإ (3)

 بهذو «ضحملا ماغدإلا هيفف حيحص نكاس «مغدملا ينعي» هلبق ناك اذإ (4)

 :لثم كلذو ًافنآ روكذملا مورلا نع ةرابع وهو هسالتخا ىلإ مهضعب

 .(39:ةدئاملا) « فملظ دعب نم 9-

 :تاهيشت

 .هنع فلخب وهف ماغدإلا نم ورمع يبأل بابلا اذه يف هانركذام عيمج - 1

 ميملا ىَقْحتوءةنغلا عم ميملا يف ءابلاو «ةنغلا عم ميملاو «ةنغلا عم نونلا مغدت -2

 .اهانركذ يتلا عضاوملا لك يف ةنغلا عم ءابلا دنع

 ءارلاو ماللا يف نيونتلاو ةنكاسلا نونلا نم ةنغلا راهظإب ورمع وبأ أرق اذإ - 3

 .(كل َنِمْوُ »:وحن ريبكلا ماغدإلا يف ةكرحتملا نونلا يف اهراهظإ ًاسايق يغبنيف

 راّشَتلا مامإلا ديأ دقو ءورمع يبأل ءابلا دنع ميملا ءافخإ يف نوققحملا فلتخا -4

 ءابلا دنع ميملا ءافخإب هنع فالخب ورمع وبأ أرق :لاقف ءافخإلا اذه هللا همحر

 .هللا همحر يلوتملا مامإلا هيلعام اذهو .راهظإلاب نوقابلاو
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 ريغصلا ماغدإلا

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

 :ءاتلا(1)

 "ا

 .(166 :ةرقبلا) «أكبت ذة

 .(37 :بازحألا «124 :نارمع لآ) « ُلوُقَت ةذإ 9

 .(152 :نارمعلآ) 4 مُهَنوُسُحَت ذإ 9 -

 .(153 :نارمع لآ) «َوُدَعَصُت ذا 9>-

 .(110 :ةدئاملا) «ُقَلتْذِإَو ِ

 .(110 :ةدئامل) ( جرَحُش ذو )-

 .(3 :فارعألا) (ٌمهيِنَأَت ذا 9

 سا ا

 .(9 :لافنألا) 4 َنوُثين وُئيَِْسَت ذإ 9-

 6 سر (نُشيفنالَ

 .(40 :هط) 4# ىشمت ةكذإ»-

 ودوك هك

 .(15: رونلا) (كتَقلتإٍِ

 .(10 :رفاغ 2 :ءارعشلا) 4َنوُعَتذِإ 2

 هادم وو

 .(33 : أابس) 4آَتئوُرُمَأَت ذإ 9-

 .(21 :ص) 4 اوُرَوُسَت ذا ل



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 :يازلا(2)

 .(48 :لافنألا) ْمُهَل نيرو هَ

 600 :بازحألا) «تَعاَز ذإَو 2

 :داصلا(3)

 هس © را

 .نآرقلا يف اهل يناث الو 9 :فاقحألا) 4آَمَفرَصْذِإَو »-

 :لادلا(4)

 .(25 :تايراذلا «22 :ص 2 :رجحلا) 4 اوُلَخَد ذا 2

 .(9 :فهكلا) (َتلَخَم ذإ -١

0 

 .نآرقلا يف امهريغ الو (16 212 :رونلا) 4 هوُمَتَعِمَس 2

 يلا

0 

 .(25 :ةرقبلا) 4 اَنلَعَجْذِإَو )-

 ميرو اير

 .(110 :ةدئاملا) «مُهَتّقِج جذإ9-

 .(55 :فهكلا 1 ,94:ءارسإلا ءق:فارعألا 4 3:ماعنألا) 4 مُهَءآَجْذإ ِ

 .(224 9 :فارعألا) (ْمُحَلَعَجْذِإ-

 .(9 :ناقرفلا) « ىَنءآَجْذإ 2
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 .9 :بازحألا) «مُكَنْءآَجْذِإِا-

 00 :بازحألا)(ٍمُكوُمآَجْذإٍِ-

 02 أبم) « مُكَءآَجْذإ-

 .(03 :سي) 4 اًهَءآَجْذِإؤ-

 .(64 : تافاصلا) 4 اج

 002 :رمزلا) 4 ةةءآَجْدِإ9-

 .(14 :تلصف) 4 مهن آجذإ »-

 :فرحأ ةيناث يف «دق» لاد مغدأو

 :نيسلا (1)

 .(1 :ةلداجملا «18 1 :نارمع لآ) « م َعِمَسَدَقَل »-

 .(38 :لافنألا 23 2 ا راب فوم

 .(3 :ءاسنلا) © أولًاسم قف »-

 .(102 :ةدئاملا) 4 اًهَلأَس دق >-

 .(31 :لافنألا) 4« اًنْعمَس َدَق >-

 207 :فسوي) (قَرَس داَقَف )ل

 اة دق م
 ه*» مر ادع

 .(71 :تافاصلا) 4ٌتَقَبَس َدَقَلَو >-

 :لاذلا (2)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو 9 :فارعألا) 4 اَنَأَرَد َدَقَلَو >-



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 :داضلا (3)

 :تافاصلا «36 :بازحألا «12 :ةدئاملا «.136 «116 :ءاسنلا «8 :ةرقبلا) « لَضَدَق -١

 .(1 :ةنحتمملا ”1

 .(149 :فارعألا «140 :ماعنألا 277 :ةدئاملا «1 67:ءاسنلا) © ًاوُلَض دق 9-

 .(56 :ماعنألا) 4ٌتَلَلَض َدَق >-

 .(27 :رمزلا 8 :مورلا) 4 اََبَرَضَدَقَلَو ِ

 :ءاظلا (4)

 *>» بدء
 .(1 :قالطلا 171 :ةرقبلا) «ملظ َدَقَف »- 6

 .(24::ص) «ُكَملَظ قل >-

 :يازلا 05,

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (5 :كلملا) 4 اَكَكَرَدَقَلَو 9-

 :(ًاعضوم نيسمخو ةتس يف : ميجلا )6(

 أعم 19 «15 :ةدئاملا 174 «170 :ءاسنلا «183 :نارمع لآ ,2 :ةرقبلا) « مُكءاَجَدَق -١

 .(34 «28 :رفاغ «108 :سنوي «128 :ةبوتلا «19 :لافنألا «157 2104 :ماعنألا
 و

 .(63 :فرخزلا «.105 :فارعألا 49 :نارمع لآ) 4 مكتتِجَدَق 8-

 .(173 :نارمع لآ) 4 اوُعَمَجَدَق »-

 .(101 :فارعألا 232 :ةدئاملا) 4 ٌمُهَتَءاَجَدَقلَو »-

 .(94 :سنوي 4 :ماعنألا) « ٌكَءآَجَدَقَل
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- 

 .(48 :فهكلا 94 :ماعنألا) 4 اًوُمْتَتِجَدَقل >-

 819 قو فق هفارفألا» 4 تداح قل اين

 .(52 :فارعألا) 4 مُهَمَتِجَدَقَلَو >-

 ,(57 سنوي 73 :فارعألا) « مُكَنَءاَجَدَق »-

 .(2 :هوملا# اًمَعَل دل رق ال

 .(41 :رمقلا «18 :لي دمحم 6 :دوه) « َءاَجْدَق »-

 .(100 :فسوي) « اَهَلَعِحدَق »-
- 

 .(3 :ءارسإلا 6 :رجحلا) « اًئلعِج دق »-
. 

 ويد
 راس ص ل سي

 .(91 :لحنلا) «متلعج دقو ه©- >2 4

 .(4 :رمقلا 3 :مجنلا 13 :ناخدلا ,39 :توبكتعلا «113:لحنلا) 4 ْمُهَءآَجَدَقَلَو ِ

 07 يره ن1 :فهكلا) (ٌتَبِجَدَقَل «

 .(3 :قالطلا ,24 :ميرم) 4 َلَعَجَدَق »-

 .(3 :ميرم) 6 ىنَءاَجَدَق 8-

 .(89 :ميرم) 4 َمُسَتِجَدَقَل 35

 ١ :هط) (َكَنَتِجَدَق 47(.

 .(4 :ناقرفلا) «وءاَجَدَقَف »-

 .(59 :رمزلا) «ُكتَءاَجَدَق +
 .(78 :فرخزلا) (مُكَتْتِجْدَقَل 35

 .(9 :كلملا) 4 اَنَءاَجَّدَق »-



 ةّبنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 :داصلا (7)

 .(152 :نارمع لآ) 4 مُكَقَدَصْدَقلَو 9

 .(113 :ةدئاملا) « انتقدص دق »-

 .(54 :فهكلا ,.89 «41 :ءارسإلا) 4 اَمَقَرَصَدَقلَو 8-
- 
 رو دم 2مم هى سرس

 .(50 :ناقرفلا) «هلتفّرص دَقلَو »-

 .(27 :حتفلا 0 :ابس) «َقَدَصَدَقل

 .(5 :تافاصلا) «َتَقَدَّصَدَق »-

 .(38 :رمقلا) « مُهَحَْصَدَقَلَو »-

 .(4 :ميرحتلا)» «تّعَصدَقَف »-

 :نيشلا (8)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (30 :فسوي) 4 اَهَمَعَس دق »-

 :فرحأ ةتس دنع ةنكاسلا ثينأتلا ءات مغدأو

 :نيسلا (1)

 .(21 :ةرقبلا) 4 عبس َتَعَبْنَأ »-

 .(7 :فارغالا)« اًباحَم كلك ج:

 .(38 :لافنألا) هت 2
0 5 007 

 .(20 : دمحم 760246 :ةبوتلا) 6 ةروس ٌتلزنأ 8-

 الفرا 2 ه» رر

 .(19 :فسوي) # ةرايستءاجو #-
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 وير *» م
 -١ :رجحلا) (ُةَكس تلح 13(. .

 اكسو >< ع
 .(20 :5 دمحم) # ةروستلّزن ©-

 .(19 :ق) 4«ةركسشت َءاَجَو »-
- 

 ماهل >

 .(20 :أبنلا) 4 اًباَرَستَناكَف »>-

 :ءاثلا (2)

 .(25 :ةبوتلا) 4 ٌمقَتَبَحَر »-

 -١ :دوه) (ُدوُمْثَتَدَعَب 95(.

 .(11 :سمشلا 4 :ةقاحلا 223 :رمقلا «141:ءارعشلا) 4 ُدوُمْتَتَبَدَك 9-

 :داصلا (3)

 .(90 :ءاسنلا) 4 مهرو دصَتَّرِصَح

 .(0 :جحلا) «ْعمَوصَتَمْدُمّل 35

 :ىازلا (4)
 .نآرقلا ف اهريغ نسل 07 :ءارسإلا) «مُهلَتَدَز 2 كح 5

 :ءاظلا (5)

 26 2138 :ماعنألا) ( اسهَروهظَتَّمّرَح»-

 .(11 :ءايبنألا) (ةّمللظ تناك »-



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

00 (6 

 .(56 ا ى
 مال 0

0 50 

 رغصلا نيبراقتملاو نيسناحتملا ماغدإ

 :ًاعيمج اهمغدأ عضاوم ةسمحخ يف كلذو : ءافلا دنع ةموزحجملا ءابلا )

 .(04: ءاسنلا) (َفَوَسَف َبلْغَيَوَأ»-

 .(5 :دعرلا) «ٌبَجَعَفَبَجَعَت »-

 .(63 :ءارسإلا) «نّمَفَبَهذأ >-

 .(7 :هلل « كرإَكبهذأَف 3

 ٠ :تارجحلا) (ٌكبتَلْوأَقَتَْيّل نَمَو 1(.

 ( 02:(ىرودلا نع فلخي) ماللا دنع ةموزحملا ءارلا مغدأو

 .(1 :فارعألا :58 :ةرقبلا) «ّمكل َرْفَتْعَت »-

 .(ءارلا مزجب اهأرق) .(284 :ةرقبلا) «نّملٌرفْعَمف »-

 :نونمؤملا .155:فارعألا «193 «147 «16:نارمع لآ «286:ةرقبلا) 4 انل ٌرفْغََو 5

 .(8 :ميرحتلا «5 :ةنحتمملا .10:رشحلا 9

 ق1 :فانهكلا 51: بارهألا 4707294 لافألا فن1 نازمفف لآل« مكل َرْفْعَيَو »-

 .(4 :حون «17 :نباغتلا .12 :فصلا .28 :ديدحلا
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 .(62 :رونلا :80 :ةبوتلا 159 :نارمع لآ) 4 مهل ٌرْفََتَسأ »-

 .(118 :ةدئاملا) 4 مهل ٌرفْعَت »-

 .(23 :فارعألا) 4 امل ٌرْفّغَت >-

 .(149 :فارعألا) 4 امل ٌرْفََغَيَو »-

 .(28 :حون «35 :ص «16 :صصتقلا «41 :ميهاربإ 71 :فارعألا) ( ىلرفغأ >-

 56 لافكلا هديل قت عع

 .(6 :نوقفانملا اعم 0 :ةبوتلا) 4 مهل ٌرفُعَتسَت »-

 .(47 :دوه) 4 ىل ٌرفْعت »-

 1 :حتفلا 97 :فسوي) 4 امل ٌرَفْعَمْمأ »-

 06 فيك تكل ةدوؤم

 0451 نزز) 4 فتلوول قرطتماو 2

 .(26 :هط) « ىِلَرٌسَيَو »-

 .(86 :ءارعشلا) ( يبل رفع ِ

 .(12 :نامقل) «هّلل ْركشأ )-

 .(14 :نابقل) 6 ىل ٌركّشأ »-

 .(7 :رفاغ) 4َنيِذَّلل ٌرفغاَف »-

 .(19 :2 دمحم قد :رفاغ) 4«كّنَدِل ٌرفُعَتَسآَو »-

 .(5 :نوقفانملا) (مكَل ٌرْفْعَمْسُي )-

 .(24 :ناسنإلا «48 :ملقلا) «مكحل رصف »-



 : 1113و كلا ردعلا تادارقلا لوضأ ق ةةهالا ةضخاخلا م

 * ٠ .؟ د ِء

 :ىف كلذو: ءاتلا دنع لاذلا مغدأو )3)

 .(96 :هط) 4 اًهُنْذَبَتُف »-

 .(20 :ناخدلا :27 :رفاغ) «ٌتذُع 9-

 .92 :دوه «68 :لافنألا «81 :نارمع لآ .92 .80 «51 :ةرقبلا»هبابو « مثدختآ »-

 ه9 :ءارعشلا 7 :ناقرفلا 70 :نونمؤملا 8 44 : جحا 7 :فهكلا 32 6 :دعرلا

 .(35 :ةيثاحلا «5 :رفاغ «26 :رطاف «25 :توبكنعلا

 ٠ ٠ 3 3 ء

 :ق كلذو:ءاتلا دنع ءاثلا مغداو )04

 .(72 :فرخزلا 43 :فارعألا) 4 اًهوُمُّتروَُأ »-

 259 :ةرقبلا) :نآرقلا يف هدوجو نايب كيلإو اعقو ثيح ّرْشَشَِل  ٌتثبل »-

 «104 «103 40 :هط «نيعضوم 19 :فهكلا 2 :ءارسإلا (16 :سندوي «عضاوم ةثالث

 .(56:مورلا «18:ءارعشلا «114«1126:نونمؤملا

 ٠ ٠ ٠ 3 ء

 :ىف كلذو: ءاثلا دنع لادلا مغدأو 05)

 142 ةناريعلا) عمو بارت ةري نمو ل
 1 كلذو:ميملا دنع ءابلا مغدأو (6) ِ + ٠ ٠

 .ةنغلا عم (284 :ةرقبلا) 4 ءآَشَي نم بَدَعُيَو »-

 ملا مسا لل هع
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 ةلصلا

 :يف ءام لا ناكسإب ورمع وبأ ارق

 .((ًاعم» 75:نارمع لآ) كيلا ءمدوُي 8

 .(20:ىروشلا) «(«ًاعم) 145:نارمع لآ) 4 اهم نوت هَ

 .(115:ءاسنلا) « فلَصُنَو .... ملون »-

 .فاقلا رسك عم (52:رونلا) 4ِهَنََّيَو -١

 ةدايز عم اهرصقو ءاملا مضب (36:ءارعشلا) 1 1 :فارعألا) (ُةَجْيَأ> ىّوَرو -

 .اهلبق ةنكاس ةزمه

 امهيف ءاملا رسكب (10:حتفلا) 6ةّللآ ُهيَلَع و (60:فهكل) 4ُةيِئَسَْأ آَمَو 9 ىَوَرو -

 .ةلالحلا مسا قيقرت عم

 هجولاو .يسوسلا نع فلخب ءاملا ةلصب (75:هط) 4 اًنمؤَم ءهنأَي ١ ىَوَرو-

 .”ناكسإلا هل يناثلا

 .ةلص ريغ نم ءاهلا رصقب (69:ناقرفلا) 4اَناَهُم ءديِفظ ىّوَرو -

 هجولاو ءيرودلا نع فلخب ءاهلا ناكسإب (7:رمزلا) ل ُهَضَرَي ١ ىَوَرَو-

 .ةلصلا هل يناثلا

 . ءاهلا نوكس ىلع يآلا لصاوفو (ىلعُف) نزو ىلع يتلا تامكلا ليلقت يموسلل نيعتي :هيبنت (1)



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 رصقلاو دملا باب

 :هجوأ ةثالثب لصفنملا دملا ورمع وبأ أرق -

 .ناتكرح رصقلا - 1

 :تاكرح ثالث رضقلا قيوف -2

 .تاكرح عبرأ طسوتلا - 3

 :هجوأ ةثالثب لصتملا دملا ورمع وبأ أرق -

 .تاكرح ثالثرصقلا قيوف- 1

 .تاكرح عبرأ طسوتلا -2

 .تاكرح تس عابشإلا -3

 (لصتم .لصفنم) :نيدملا ءاقتلا

 .(6 «4(:)4 «6(:)4 «3).((طقف يرودلل)(3 «6(«])3 «4(:)2 «3(206 :2)

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

 .(هنايب مدقت دقو).نورداحلا ايس ال رصقلا هقيرط ناك نمل عابشإلا

 .تاكرح 6 وأ4وأ 2”نيعلا دمب(2:ىروشلا) 4قَُسْعطو (1:ميرم) «ضعيهُك »أرق -

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح ورمع وبأ قفاو (1)
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 ةملك نم نيتزمهلا باب
 دبال امهنم ىلوألا ةزمحاو .ةدحاو ةملك يف ناتعقاولا ناتقصالتملا عطقلا اتزمه امهو

 ««6 :ةرقبلا) © ْمُهَتَرَدَنَأَ » :وحن ةحوتفم نوكتف ةيناثلا امأو «ةحوتفم نوكت نأ

 مكتبا ريوس ةنيودفم نوكرالاع9 نيفلا "4 هنأ وع نوعاكم نوكتو

 .(15 :نارمع لآ)

 ةروسكملاو ةحوتفملا يف اهنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم ةيناثلا ةزمهلا "”ليهستب ًارق-

 :عضاوم ةثالث يف كلذو .همدعو لاخدإلا اهيفف ةمومضملا امأو

 .(25 :رمقلا) َىَقلٌءأ»و (8 :ص) «ٌَلزَمَأ لو (15 :نارمع لآ) (مكُتَبتْوَأ ل )

 .لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا ليهستب (44 :تلصف) ب عوفرملا 4 ٌنِمَجَعْأَ هأرق و-

 (113 :فارعألا) ايل كرإطو (28 :توبكتعلا 81 :فارعألا) (َنوُنَأَعل ْمُكّنِإ) أرقو-

 .لصفلا فلأ لاخدإو ليهستلا عم ماهفتسالاب

 .نيتكرح رادقمب دمتو نيتقصالتملا نيتزمه لا نيب لصفت فلأ تابثإوه :لاخدإلاو
 :يف الإ

 .(49 :ءارعشلا ,71 :هط 123 :فارعألا) 6 مَتنَماَء ل (1)

 .(58 :فرخزلا) 4 اَمُمَهِلاَع )2( ١

 :ناينعم ليهستلل(1)
 .لقنلاو فذحلاو لادبإلاو «نيب نيب ليهستلا لمشيف ربيغتلا قلطم :لوألا

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

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



 ةّنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا دنقل

 .(91:51 :سنوي) « َنَكلاَءا» (3)

 .(144 2143 :ماعنألا) 4 نكيركذلاء» (4)

 .(59 :لمنلا «59 :سنوي) 4 ُهَللآَع 9 (5)
 دع

 .لادبإلا و ليهستلا عم ماهفتسإلاب (81 :سنوي) «ٌرُحسلا 6(8)

 .ةرشع ىدحإلا عضاوملا هذه يف لاخدإ الف

 ورمع وبأ اهأرق (24 :ةدجسلا «41 5 :صصقلا :73 :ءايبنألا «12:ةبوتلا) ( هّميَأ »-

 .ةروسكم َءاي اهدبإب - 2 «لاخدإ الب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب -1 :نيهجوب

 :نامسق امهو نيتملك يف ناتعقاولا ًالصو ناتقصالتملا عطقلا اتزمه امهو

 .ةكرحلا يف ناتقفتم :لوألا

 .ةكرحلا يف ناتفلتخم :يناثلا

 :عاونأ ةثالث ناتقفتملا -

 .« كبلؤأ ءآَيِلَوُأ » :4 نإ ءاَمّسلا» ؛4 اَنْرَمُأ ءآج»

 :لثم لصو ةزمه نيتزمه لا دحأ نوكت نأ عطقلا ديقب جرخ
 ع 0 م» مر

 .(188 :فارعألا) 4 هّللأ َءاَس اَم الا

 :لثم يف امهنيب لصاف كانه نوكي نأ قصالنتلا ديقب جرخو
 .مهقصالت مدعل (10 :مورلا) 4أوُبَدَح نأ أوس »



 2231 علل ل
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 ةيناثلا يف الو اهيف سيلف ىلوآلا ةزمهلا لع فقولا ةلاح لصولا ديقب جرخو

 :ييفحتلا الإ احا دعما

 :ةكرحلا يف ناقفتملا :الوأ

 طاقسإب مهضعب لاقو .ءادألا لهأ روهمج لوق وهو ىلوآلا ةزمهلا طاقسإب هاور

 رصق طقاسلا زمه لا لبق عقاولا دملا فرح يف ممل نوكيف هدحو دملا عم ةيناثلا ةزمحلا

 :ةكرحلا يف ناتفلتخملا ناتقصالتملا عطقلا اتزمه :اينا

 :عاونأ ةسمخ ىلع |مهف نيتملك يف ناتيقتلملا ةكرح ا يف ناتفلتخملا ناتزمحلا امأ

 أبت > :ىلاعت هلوق لدم: ةروينكم ةيناثلاو ةحوتفم لوألا نوكت نأ :لوألا-

 .ءايلا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق (69 :ءارعشلا) (ميِهرَبإ

 َءاَج » :ىلاعت هلوق لثم .ةمومضم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا نوكت نأ :يناثلا-

 اهنيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق «نآرقلا يف هريغ سيلو (44 :نونمؤملا) « ةّمأ

 .واولا نيبو

 استي ١ :ىلاعت هلوق لثم «ةحوتفم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا نوكت نأ :ثلاثلا-

 .ةحوتفم ةصلاخ ًاواو ةيناثلا ةزمه لا لادبإب اهأرق (32 :لمنلا) 4 ىنوُمَفُأ أَوَلَمْلآ

 َّنِم »:ىلاعت هلوق لثم ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا نوكت نأ:عبارلا-

 ةصلاخ ًءاي ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق (50:فارعألا) 4ُهَآ ْمُكَقرَر اًمم ْوَأ ِءآَملآ

 يوت



 : را لك سلا ركعلا تادارقلا لوضأ قدسنا ةمالخلا 2212

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

 :نيهجوب اهأرق (8 :فارعألا) 4قإ ٌهَوُشلآ )

 .ءايلا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 :ةروهكم ةضلاخ اراواشا وانو

 .عاونألا عيمج يف ةققحم ىلوألا ةزمهلا نأ ِمَلعيلو-

 اذإف ءطقف لصولا ةلاح يف الإ نانوكي ال مدقت اميف لادبإلاو ليهستلا نأو-

 .اهقيقحت نيعت ةيناثلا ةزمهلاب ًادتبا

 أدبيف ةيناثلاب تأدتباو ىلوألا ىلع تفقو نإف طقف لصولا ةلاح يف هلك كلذ-

 درفملا زمهلا

 نم دم فرح هلادبإ -2 «قيقحتلا -1:نيهجوب نكاسلا درفملا زمهلا ورمع وبأ أرق

 «َنْؤَأ ىِذَّلأ ) .«مكّتِش ) .«أوُتَأَك ).4 َنوُنِمْؤوُي ط:وحن ًاقلطم هقباس ةكرح سنج
 :يلاتلاك اهيلصفت ًاعضوم نيثالثو عبس يف تعقوو قيقحتلاب اهأرق تاينثتسم هلو
 :ظافلأ ةتسف :مرحجلل كساب

 .(101:ةدئاملا) 4 ْمُكََوُسََت » .(50:ةبوتلا) .(120:نارمع لآ) 4 َمُهّؤُسَت >-

 .(43:سي) «(9:أبس) «(4:ءارعشلا) (أَشَّت 9-

 ىصقأ وه يذلا اهجرخم نم ةجراخ ةزمه اب قطنلا نع ةرابع هنأب فرعو هتقيقح ىلع ءيشلاب نايتإلا وه (1)
 .اهتافص يف ةلماك قلحلا
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 «(16 :رطاف) «(ًاعم 54:ءارسإلا) 1 6:ميهاربإ) «(133 .39:ماعنألا) «(133:ءاسنلا) «ْأَهَي هَ

 .(33 «224:ىروشلا»

 ا

 .(16:فهكلا) 4 ًةريهي و

 98: جدلا «ًاكبت ل قول

 :ًاعضوم ةرشع ىدحإف :ءانبلل نكس ام

 .(10:فهكلا) 4 ءّيهو »-

 .(33:ةرقبلا) 4 مُهَاَبْنَأ »-

 .(36:فسوي) 4 اَنَّمبَن »-

 .(49:رجحلا) 4 ٌةين »-

 .(28:رمقلا) (1 :رجحلا) 4 َمُهَتْيَنَو »-

 .(36:ءارعشلا) «(111:فارعألا) 4 َةِجَّرَأ »-

 .(3 «1:قلعلا) ««1 4:ءارسإلا) (ًأًرقأ 9-

 :نوعظ رع و فيقتل نع لفنأ هلايبإ ام
 تاو رج ل 2

 نيلثملا عامتجا ببسب هقيقحت نم لقثأ هلادبإ ناك |منإو ««13:جراعملا» 4 هي وغنت ١

 .لادبإلا ةلاح

 :دحاو عضومف :رخأ ىنعمب سبتلي ام

 كلامو لاو ءرظنملا ِنْسُح نم ىّرُي ام :زومهملاف «(24:ميرم) 4اًيءِرَو >-



 ةّنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا ١

 :نيعضوم يف ةدحاو ةملك يفف :ىرخأ ةغلب سبتلي ام

 .(8:ةزمهلا) .(20:دلبلا) 4 ةَدَصْوُم >-

 :اضراع هيف ةزمملا نوكسام

 ساللتخاب -2 «ةزمهلا ناكسإب -1:نيهجوب اهأرق «(54:ةرقبلا) 4 َمُكيراَ 8

 .رسكلا وهو ثلاث هجو يرودللو ءاهترسك

 ماللا لبقو ءايلا دعب ةنكاس ةزمهب (14:تارجحلاب) (مكَتِلَي » ورمع وبأ أرق-
 .قيقحتلا وأ لادبإلا يف فلخلا هلو

 «((37 :ءايبنألا) .(106 .56 :فهكلا) .(58 .57 :ةدئاملا) .(2231 «67:ةرقبلا» 4 2 أرقو-

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

 .ةمومضملا ءافلا دعب ةنونم ةحوتفم ةزممم (4:صالخإلا) 4 اًوُفُك هأرقو -

 ةزمهم (89:ءايبنألا ,7 :2 :ميرم :85:ماعنألا :38ًاعم37 :نارمع لآ) 4 اًيرَكَر هأرقو-

 .بارعإلا نم اهعقوم بسح اهكرحتو -لصتملا دملا عم - فلآلا دعب
 .اههيف ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب(9 6 :ءايبنألا 9 4:فهكلا) َجوُجُأَمَو َجوُجْأَي ١»ىَوَرو-

 .ءايلا ناكم ةزمهب (27:دوه) « ىِداَب ل9 ىَوّرو-
 ءايلا فذحبب (نيعضوم اهيف 4 :قالطلا :2 :ةلداجملا «4 :بازحألا) « ىبتلا ١ ىَوَرو-

 ىلعو دملا عم ةنكاس ءاي اهلادبإو اهليهست نيب ةزمه لا يف هنع فلتخاو ةزمه ا دعب

 نيب ةريسي ةتكس عم راهظإلا (4:قالطلا» 4َنَسِيَي ىعتَّلآَو » يف هل زوجي يناثلا
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 نعل ودلا لغموتلا

 .زمه ريغ نم ءاهلا مضب (30:ةبوتلا» «َتوُنهلَضي » ىَورَو-
 د »<

 ةمومضم ةزمهب (51:بازحألا) 4 ىِحَرُت طو (106:ةبوتلا) 4 َنْوَجَرم » ىَوَرو-

 .ميحلا دعب

 .نيب نيب ةزمهلا ليهستب (38:4 دمح«109:ءاسنلاء119 :66:نارمع لآ) 4 َمُكنَأتَه ه أر قو-

 «2076143:ةرقبلا) هعضاوم نايب كيلإو اهيف واولا فذح :4 فوُءَر » أرقو-

 :رشحلا .9 :ديدحلا .«20 :رونلا «47 «7 :لحنلا «128 «117 :ةبوتلا «30 :نارمع لآ

 :رعاشلا لاق «حدملا يف غلبأ اذهو (َتفَعَر) نزو ىلع اهأرق (0

 ميحرلا فؤرلا دلاولا لعفك اًقح هيلع نيملسملل ىري

 لقنلا باب
 فحصملا طخل ًاعابَّتا ماللا يف نيونتلا ماغدإب (50) مجنلا « لوألا اًداَع) أرق-

 ب أدبو 4 اًداَع 9ىلع فقو اذإو .فيرعتلا مال ىلإ اهتكرح لقنب ةزمهلا فذحو

 :هجوأ ةث ةثالث هلف « لوألا

 الو الاوب ةيسورا ردة يوب هو ون كاسب ماتا ط ويس

 .« لوُلَأ ) ةيدم ةنكاس واوف ةمومضم مالف ةحوتفم ةزمهب (2)

 .« نَلوُل » ةيدم ةنكاس واوف ةمومضم مالب (3)

 .ةثالثلا هجوألا يف ليلقتلا عم



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 تكسلا باب

 ساو

 .ءافخإلا عم [2 «1 :فهكلا] 4اّمَبَق ناجّرعو

 [22 سا اذه اَنَدَكدعَو

 .ءارلا يف نونلا ماغدإ عم [7 :ةمايقلا] (يقاَرْنَمٍ
 .ءارلا يف ماللا ماغدإ عم 4 :نيقفطلا]4 قار ليَ 7

 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب
 :©ناهجو ءارلاو ماللا ناقبسي نيذلا نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف ورمع يبأل

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

 :ةظحالم -

 :ةرقبلا] 4ٌميِحَي ٌروُهَع »: لثم ةحوتفملا ءارلا لبق تعقو اذإ ةنغلا ميخفت - 1

 .[72 :ص] «ىجوُر نِم » :لثم ةمومضملا وأ 73

 لبقو «[160 :ةرقبلا] «هّلنآ ٍقْرَّر نِم»:لثم ةروسكملا ءارلا لبق ةنغلا قيقرت -2

 .[2 :ةرقبلا] (َنيِقَكُمْلِل ىَدُه ط: لثم (ئاد ماللا

 ةنغلا نوكتالو «[5 :دلبلا] 4َرِدَقَي ٍدَقي نَّل نأ »:لثم “أسر عوطقملا يف ةنغلا نوكت - 3

 .[3 :ةمايقلا] 4َعَمْجَخ نّه: لثم امنتولوضولا ف

 .صفح يهجو دحأ اذهو (1)

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح ورمع وبأ قفاو (2)

 .(ّإف) ةملك يف همدع وأ ةنغلا ءارجإ يف نوققحملا فلتخا (3)
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 ةلامإلاو حتفلا باب

 :يف يهو ءار اهلبق ناكو ءاي فحصملا يف تمسر فلأ لك لامأ -

 «14:ةدئاملا,140 «135 .120اعم 71 ,62:ةرقبلا) 4« كمَّرَصَت  كمرصْتلا ذ

 .(17 :جحلا «30:ةبوتلا هم 8

 274 269 :دوه «64 :سنوي «10 :لافتألا «126 :نارمع لآ «97 :ةرقبلا) «لىَرْشُبَو »

 «12 :فاقحألا «17 :رمزلا «31 :توبكنعلا «2 :لمنلا «22 :ناقرفلا «102 «89 :لحنلا

 .(13:ديدحلا

 :(21 تسوي 11 وعلا 103 ةزقبلا) 4 فترقشا ١

 :91 ءًاعيمج 27 :دوه 66 60 :فارعألا .94 :ماعنألا .144 55 :ةرقبلا) 4 ىَرَت »

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

 «218:ءارعشلا «40:رونلا «127 «105 «94 :ةبوتلا «.27:فارعألا «165 :ةرقبلا) « ىَري »

 .(14 :قلعلا «36 :تاعزانلا «(ىرُي)40 «35 «12:مجنلا «6 :ًابس

 .(29:حتفلا «(ىرث) 25:فاقحألاء45 :ىروشلا «198 عم 143 :فارعألا) 4 ىَرَت»

 «164 19 :ماعنألا «102 :ءاسنلا «153 «13 :نارمع لآ «282:ةرقبلا ) « كَرَخُل ٍِظ

 «42 «7 :رمزلا«18 :رطافء5 5 «37 .«22 .18 :هط .69 «15 :ءارسإلا «39 «38:فارعألا

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

 «37:فارعألا «144 .93 .21 :ماعنألا «48 :ءاسنلا .94 :نارمع لآ) 4 كَرتفأ د

 :نونمؤملا «5:ءايبنألا «61 :هط .15 :فهكلا «35 8 «13:دوه «38 «17:سنوي

 .(7 :فصلا ,8:فاقحألا «24 :ىروشلا «3 :ةدجسلا«6 8:توبكنعلا«4:ناقرفلا«8



00 

 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا 2

 .(8 :ابس) «كىرتفأ )

 .(54 :دوه) 4َكنَرَكَعأِ»

 .(ًاعم 2 :جحلا 3 :ءاسنلا) «كثىّركس )

 :لحنلا «49 :ميهاربإ 50 :لافنألا .30 «27 :ماعنألا 83 280 :6 2 .52 :ةدئاملا) 4 ىَرَتُف ط

 48 :مورلا 8 :لمنلا “3 :رونلا 60062 :جحلا «2107 :هط .49 .47 7 :فهكلا 14

 :تلصف «75 60 «58 «1 :رمزلا «102 :تافاصلا «12 :رطاف 1 31 :ايش:612 ١ ةلجشملا

 .(8 ,7 :ةقاحلا أعم 3 :كلملا «12 :ديدحلا «28 :ةيثاجلا 44 «22 :ىروشلا 9

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

 218: ةليدمحم 3 :ناخدلا«54:رفاغ«21:رمزلا.46«436: ص«51:توبكنعلا«209:ءارعشلا

 .(23 :رجفلا .9 :ىلعألا «4 :سبع «43 :تاعزانلا «31 :رثدملا ,55 :تايراذلا «37 «8 :ق

 «117 «102 «100:دوه «101 98 .97 .96 :فارعألا 431 2 :ماعنألا) «كمّرْقلا »

 «27 :فاقحألا .7 :ىروشلا ءاعم 18 :أبس ءاعم 59 :صصقلا «59 :فهكلا «109 :فسوي

 .(14 27 :رشحلا

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

 .(20:تاعزانلا «23 :فاقحألا «29 :رفاغ «102:تافاصلا «20:لمنلا 3 ءًاعم36:فسوي

 .(111 :فسوي 037 :سنوي) ؟كمرتفي»

 .(59 :لحنلا) «دمرراوتي»

 .(6 :هطلل «كئئّرَّقلا»
 ءءء
 .(12 :ىلعألا «34 ,20 :تاعزانلا «.18 :مجنلا «16 :ناخدلا «23 :هط) 4 ىّربكلا »

 77 هن دو

 .(118 :هط) #لقرعت »
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 .(43 :أبس .36 :صصقلا) 4 ىَّرَمْفُم »

 .(38 :ىروشلا) «ثمّروُش »

 .(9 :مجنلا) ؟دمّرعشلا د

 .(55 :مجنلا) «كمَراَمَتت »

 .(7 :ليللا «8 :ىلعألا» «كئرتبلو

 .(10 :ليلل» «كمَرَسُعلل >

 :نيففطملا .18 :127:راطفنالا«14 :تالسرملا :27 :رثدملا :3 :ةقاحلا 16 :سنوي) «ُكسرْدَأ

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

 ةلامإلاو ليلقتلاو حتفلا نيب (19 :فسوي) « كمَرَشُبي » يف هنع فلتخاو-

 7 < ققحملا ححصو

 ."”حتفلاو ةلامإلا نيب (44 :نونمؤملا) 4 اَرثَت » يف اضيأ هنع فلتخاو-

 حتف :هلف ءارلا ىلع يموسلا فقو اذإو) فلآ اهلبق ةروسكم ةفرطتم ءار لك لامأو

 :يف كلذو (مورو نوكس عم ةلامإو ؛مور عم ليلقتو ءنوكس عم

 31] «30 :رونلا «108 :لحنلا «13 :نارمع لآ .«20 «7 :ةرقبلا) « ٌمِهِرصَبَ 0

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

 :نارمع لآ «2576275 42216217 .201 6175 «167«1266 «81 .39:ةرقبلا) 4 د

 227 :ماعنألا «37 «29 :ةدكاملا «145 :ءاسنلا «191 «185 «116 «103 «16 «0

 «27 :سنوي «109 «35 417 :ةبوتلا «.14 :لافنألا «50 «47 :44 ءاعم 38 «36 «12:فارعألا

 نأل ًارظن يناثلا ىلع ءاملعلا روهمجو «ةلامإلاو حتفلا ناهجو هل ناك فقو نإو ءًاعطق هل ةلامإ الف لصو نإف (1)

 . ورمع يبأل اهحتف ىضتقت انتمثأ صوصنو :رشنلا يف لاق .(اجوع) و (ًاسمه ) فلأك نيونت نم ةلدبم فلألا



 : بربر.” ككتتكف دكا ركعلا تادارقلا لوضصأ قهنعتلا ةمؤلخلا 210

 90 8 :لمنلا 9 :جحلا 0 :هط «7 :رجحلا 0 :ميهاربإ 7 03 :دعرلا 6 :دوه

 6059 7 :ص ( 2 :ًانيبل 66 :بازحألا 0 :ةدجسلا 224 :توبكنعلا 1 9 :صصقلا

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

 «35 ,15 :نمحرلا «48 :رمقلا «13 :روطلا «13 :تايراذلا «15 :ِي دمحم ,34 ,.20 :فاقحألا

 .(6 :ةنيبلا «5 :جوربلا «3 1 :رثدملا ,10 :نباغتلا «20 «17 3 :رشحلا ,«17 :ةلداجملا

 :سنوي 60 613 :ماعنألا 190:23 327 ةنارمع لآ 274164 :ةرقبلا) « راحهتلاو ١

 :نونمؤملا «6 1 :جحلا 2 :ءايبنألا «.130 :هط «12:ءارسإلا «10 :دعرلا 70007 45 «6

 «5 :ةيثاجلا «38 :تلصف «5 :رمزلا «40 :سي «33 :أبس :29 :نامقل «23 :مورلا 0

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

 :دوه «47 :لافنألا«6 6 :ءاسنلا«195:نارمع لآ «246 «243 5 :84 :ةرقبلا) « ٌمكرايِد »

 .(9 28 :ةنحتمملا .8 «2 :رشحلا «40 :جحلا «5 :ءارسإلا «.94 7

 .(5 :ةعمجلا ,259 :ةرقبلا) «رامح»

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

 ١) :نيففطملا 11:10 :ةنحتمملا 24 :ق «29 :حتفلا «123 :ةبوتلا ,276 :ةرقبلا) 4 ٍرافك 34(.

 :تايراذلا «17 :نارمع لآ) «ٍراَحْسَأْلاِب 18(.

 .(55 :رفاغ 1 :نارمع لآ) ركب إلاَو »

 .(75 :نارمع لآ) «رائيدب »

 .(25 :نارمع لآ) «راطنقي )

 .(45 :ق (35 :رفاغ «15 :ميهاربإ :59 :دوه) «راّبج»

 .(©ةلامإلاو حتفلا اهيف طقف يرودلل).(ًاعم 36 :ءاسنلا)(ٍر اجل اوه

 .يرودلا نع ءارعزلا وبأ حتفلاب اهأرقو ءيرودلا نع حرف نبا ةلامإلاب اهأرق (1)
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 .(27 :ديدحلا ,23 «22 :فرخزلا .70 :تافاصلا .6 4 .6 :فهكلا «6 :ةدئاملا) « رثاء )

 .(52 :رفاغ :46:ص :37 :صصقلا 42 :25 :24 22 :دعرلا 135 :ماعنألا) (َراّذلآ)

 .(37 :توبكنعلا «8 1 :صصقلا «31 :دعرلا «65 :دوه «5 رد تارا 4 راك

 .(2 5 :و دمحم «46 :ءارسإلا «21 :ةدئاملا 7 داس 3

 .(34 :ةبوتلا) (ِراَبَحألا )

 .(0 :ةبوتلا) (راكغلا)

 .اهلامأو ءارلا رسك .(57 :ةدئانل) «ٌرافكلاَو )
 ١ :ةبوتلا) ( ْمُكِراَبْحْأ 94(.

 .(109 :ةبوتلا) «راحه)

 .(117100 :ةبوعلا) «راصنألاَو »

 ١ :دعرلا) (ٍراَدَقِمِب 8.

 352: فووعلا 19 اس :نامقل «5 :ميهاربإ) 4 اَّبَص »

 .(28 :ميهاربإ) (ٍراَوبلا

 .(16 :رفاغ 8 :ميهاربإ) 4 راق )

 .(25 :لحنلا) (ِراَرْوَأ د

 .(80 :لحنلا) 4 اًَهراَيَوَأَو>

 .(80 :لحنلا) «آَهراَعَشَأَو »

 .(37 :ءارعشلا) (ٍراَحَّس 9

 .(32 :نارقل) (ٍِراَتَحل



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 .27 :نيففطملا 28 :ص) 4 ٍراَجُفْل اك

 .(48 47 :ص) (ٍرايَخأْلاِ

 43 ةرفاغ) « رقكلا»

 .(14 :نحرلا) (راخَفلاك )

 .(14 :بازحألا 3 :نحرلا) «راطقأ »

 .(ةلامإلا عم اهدعب فلأو لادلا حتفو ميل يح اهارتاوراو رحال اردخا

 .لوألا عضوملا يف [72 :ءارسإلا] « ئمَعَأ »لامأو-

 يسوسلا فقو اذإو)ةرورجم ةفرطتم |ههتيناث نيءار نيب تعقو فلآ لك لامأو

 ف يهو (مورو نوكس عم ةلامإو .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتف :هلف ءارلا ىلع

 :(18 :نيننطلا )96:55 ةازمع ل: نابل 21

 .(21 :تالسرملا«39:رفاغ«5 0 «13:نونمؤملا «26 :ميهاربإ) «ر ارق ظ (2)

 .(62 :ص) (ٍراَرْشُألا ) (3)

 ىلع ةروصقم ثينأت فلأ لك (حنفلا هل يناثلا هجولاو) هنع فلخب للقو

 :تءاج فيك ةرورحملاو ةحوتفملاو ةمومضملا(ىلعف)نزو

 2136 4108 2057 67 61.60 55 54 53 1 :ةرقبلا» اهضوم 134 يف "4 يسوم »

 154 01 54 :ماعنألا 224 22 «20 :ةدكاملا «.164 «153 :ءاسنلا 4 :نارمع لآ 2.2248 6

 : 000 نأ اف شوت اولاق  :لاضتلرق وحن وريعوبأ أرك اذإ

 ١ ل 1 كل م



 2ظ0ظ3و ِ 3
 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 2.144 143 143 .142 2138 «.134 «131 128 4127 «122 2117 «115 104 «103 :فارعألا

 296 217 :دوه «88 .87 284 483 481680 277 .75 :سنوي«160 159 «155 « 154 150 8

 236 219 .17 211 9 :هط .5 1 :ميرم «66 .60 :فهكلا 2101 22 :ءارسإلا 08 «6 5 :ميهاربإ 0

 249 45 :نونمؤملا «44 :جحلا «48 :ءايبنألا .9 1 488 :86 :83 77 20 «.67 65 .6 1:57 «49 0

 «10 .7 ,3:صصقلا «10 «9 «7 :لمنلا «.65 «63 «6 1 ,«52 «48 :«45 ,.43 «10:ءارعشلا «35 :ناقرفلا

 «23:ةدجسلا «39:توبكنعلا :,76 :«48 «44 .43 «38 «37 .«36 .«31 430 .29 .«20 .19 .18 5

 «13 :ىروشلا «45 :تلصف :«53 «37 .«27 «26 «23 :رفاغء120 «114 :تافاصلا «69 .7:بازحألا

 .(19 :ىلعألا 15 :تاعزانلا «5 :فصلا «36 :مجنلا «38 :تايراذلا «30 412 :فاقحألا «46 :فرخزلا

 241 :لافنألا «36 «8 :ءاسنلا «177 «83 :ةرقبلا) ايكوم رشع ينثا يف 4 ىَبّرُقلا »

 .(7 :رشحلا ,23 :ىروشلا «38 :مورلا ,22 :رونلا «26 :ءارسإلا .90 :لحنلا

 «21 :مجنلا 58 :لحنلا «36 :نارمع لآ «178 :ةرقبلا) عضاوم ةرشع يف « ىتنألاَو د

 .(3 :ليللا «39 :ةمايقلا .45 7

 .نآرقلا يف اهريغ الو (238 :ةرقبلا) « ئِطَسُوْلا ل

 .(22 :ناهقل ,256 :ةرقبلا) نيعضوم يف 4 قتل >

 «18 :دعرلا «26 :سنوي «107 :ةبوتلا «.180 «137 :فارعألا «5 «اتارو ينخلاو

 «10 :ديدحلا 1 :مجنلا 1 :ءايبنألا «8 :هط «88 :فهكلا «110 :ءارسإلا 2 :لحنلا

 .(9 «6 :ليللا .24 :رشحلا

 0 اا

 ١ :رطاف 113 :ةبوتلا 152 :ماعنألا «106 :ةدئاملا) « ئَيَرْق 18(.

 .(42 :لافنألا» هةر تلاو

 00 :ةينا# ليسا

 .(42 235 ,24.222 :دعرلا) « ىَبقع»
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 زد

 .(29 :دعرلا) # ئبوط »
 < هور

 «59 :تافاصلا «33 :بازحألا ,70 «.43 :صصقلا .133 «5 1:21 :هط) « ئلوألا »

 :ليللا «18 :ىلعألا ,25 :تاعزانلا «62 :ةعقاولا «56 «50 ,25 :مجنلا «56 «35 :ناخدلا

 .(4 :ىحضلا 3

 .(27:حتفلا «105:تافاصلا «60:ءارسإلا 100 «(ًاعم) 43 ,5:فسوي)تعقو (مفيكه4اَيَدٌّرلآ»

 .(19:مجنلا) «ىَّرْعلا»

 .(40:ةبوتلا) «ايلعلا9»

 .(6 3:هط) «ىلثملا#

 .(10:مورلا) «ىأأوسلا»

 .(3:رمزلا .40 «.25:ص ,(37:أبس) «ىفلز#

 .(13:سمشلا) «ايقس#»

 .(8:قلعلا) + ىعجرلا#»

 .(11 :ليللا .16 :هط) ؟كمَدّرتْف»

 .(2:.117 :هطلل « ّىَقْشَتل »

 .(10 :ىلعألا .9 :سبع «26 :تاعزانلا «.28 :رطاف 3 :هط) « ىَشْخع»

 .(1 :ةبوتلا) « ئَضَوَمْلا)

 .(20 :لمزملا .9 1 :ةبوتلا «6 :ةدئاملا 102 43 :ءاسنلا) « َيِضَرَم

 .(90 :ءايبنألا «74 :هط «12 67 :ميرم؛42:لافنألا«8 5 :ماعنألا«39:نارمع لآ)4 يَحيِب »



0 2205 
 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 236 :ماعنألا«49:نارمع لآ260 ,23 :ةرقبلا) يهو عضوم رشع ةتس يف« ىَتَّوملا»

 :تلصف «12 :سي «5 2 250 :مورلا 80 :لمنلا «6 :جحلا «31 :دعرلا «57 :فارعألا 1

 .(40 :ةمايقلا .33 :فاقحألا ,.9 :ىروشلا 9

 .نآرقلا يف اهريغ الو (173 :ةرقبلا) 4 ىّنَتَقلا

 «108 :ةبوتلا «26 :فارعألا «2:ةدئاملا .197 :ةرقبلا) عضاوم ةعست يف «كَرَتَتلا)

 .(12 :قلعلا «56 :رثدملا 9 :ةلداجملا .26 :حتفلا «37 :جحلا

 .(3 :تارجحلا 132 :هط :8 :ةدثالا 237 :ةرقبلا) عضاوم ةعبرأ يف «4ثمَوقّتلل )

 .(32 :جحلا «109 :ةبوتلا) «دمَوَقَت »

 .(80:هط «160 :فارعألا «52:ةرقبلا» *ىولسلا#

 .(10 «8 :ةلداجملا «3 :ءايبنألا .6 2:هط) «ىوجشلا#

 ا

 .(15 :ءايبنألا ءًاعم 10:سنوي «5:فارعألا) 4ىوعد#

 .(4:ليللا «.14:رشحلا ,5 3:هط) «ٌٌّقشو»

 .(2 :ةقاحلا) 6« ىعرصو»

 .(11 :سمشلا) «اَهنَوْعَطِبإ»

 59 255 25 2 «45 :نارمع لآ «253 «136 «87 :ةرقبلا» عضوم نيرشعو عبرأ يف 4« ىسيع»

 :بازحألا«3 4:ميرم«8 5 :ماعنألا«1 6 «114 «112 «78 46 :ةدكئاملا «171 «163 «157 :ءاسنلا 4

 .(14 «6 :فصلا «277 :ديدحلا 3 :فرخزلا 3 :ىروشلا 7

 :ةرقبلا) اعضوم رشع دحأ يف كلذو «ريمض ةدايز عموأ ةدرفم 4 اًمُهسدَحِإ )

 29 :تارجحلا «42 :رطاف «7 6 «25 :صصقلا «52 :ةبوتلا .7 :لافنألا «20 :ءاسنلا 2

 .(35 :رثدملا



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 :حتفلا 230 : دمحم «48 246 :فارعألا «273 :ةرقبلا) عضاوم ةتس يف 4 ٌمهلميِسب »

 .(41 :نمحر لا 9

 .(22:مجنلا) 4ىزيض#»

 «28:لحنلا «172:فارعألا«30:ماعنألاء«766125:نارمع لآ«260:816112:ةرقبلا) 4 لب 2

 «14:ديدحلا ,34 «33:فاقحألا ,.80:فرخزلا 450:رفاغ «71 «59:رمزلا «.81:سي «3:أبس 8

 .(15:قاقشنالا «4:ةمايقلا .9 :كلملا «7:نباغتلا

 229 :أبس «28 :ةدجسلا «71:لمنلا «3 8 :ءايبنألا «5 1:ءارسإلا «48:سنوي ,«214:ةرقبلا) « لوم »

 .(25 :كلملا .48:سي

 .ءارلا دوجول ًادحاو ًالوق ةلامإلاب (85 :ةرقبلا» «كمَرَسُأ »

 .ًادحاو ًالوق ةلامإلاب (2 :جحلا 43 :ءاسنلا) ؟كمّركس )

 .ًادحاو ًالوق ةلامإلاب (1 :ءارسإلا 70 7 :لافنألا» «كمّرْسأ >

 .ًادحاو ًالوق ةلامإلاب 71 :فسوي «37 :سنوي) «كمَرتْفَي »

 ةرشع ةسمخ يف (ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو) هنع فلخب 42 ل1 للق-

 2220 .217 .212 .204 ,201 .200 .130 .114 486 85 :ةرقبلا) عضوم ةئامو

 «109 .94 277 274 :ءاسنلا «185 «152 148 2145 .117 56 .45 ,.22 214 :نارمع لآ

 «156 2.152 251 232 :فارعألا «130 ,70 ,32 29 :ماعنألا .41 .33:ةدئاملا عم 4

 298 .88 ,70 «64 24 «23 27 :سنوي «85 274 «69 «55 ءّاعم 38 :ةبوتلا «67 «42 :لافنألا

 «107 :41 430 :لحنلا ,«27 «3 :ميهاربإ ,34 « ًاعم 26 :دعرلا .101 :فسوي «60 ء15 :دوه

 237 «33 :نونمؤملا «15 «11 29 :جحلا «131 072 :هط .104 .46 :45 .28 :فهكلا 2

 22 :مورلا 64 «27 «25 :توبكنعلا 279 «727 «6 1460 «42 :صصقلا «33 «23 «19 «14 :رونلا

 «43 «39 :رفاغ «26 «10 :رمزلا «6 :تافاصلا «5 :رطاف «57 ,«28 :بازحألا «33 «15 :نامقل

 235 224 :ةيثاحلا .35 432 :فرخزلا .36 «20 :ىروشلا «31 .«16 «12 :تلصف « 1



 2257 علال ل
 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 «38 :تاعزانلا «5 :كلملا «3 :رشحلا ءًاعم 20 :ديدحلا «29 :مجنلا «36 : ةيدمحم 20 :فاقحألا

 .(16 :ىلعألا

 «3) نارمع لآ :ًاعضوم رشع ةيناث يف يهو عقو ثيح 4 ةَّرْوَتلا » لامأو-

 ةبوتلا «.(15 7)فارعألا (110 68 ,66.ًاعم 46 .44 .43)ةدئاملا ء(ًاعم 93 «65 .50 8

 .(5) ةعمجلا.(6) فصلا«(29)حتفلا ©<0)

 كلذو ًارج وأ تناك ًابصن اعقو ثيح 4 َنيرفككلا « ريرفك » لامأو-

 2264 :250 .191 104 ,98 .90 ,89 34 «24 «19) ةرقبلا هيو نيعستو دحاو يف

 «140 «139 .102 «101 :37) ءاسنلا «.(147 «141 «131 2100 .32 .28) نارمع لآ «6

 فارعألا «(130 «122 .89) ماعنألا «(102 268 .67 .54) ةدئاملا ( 61 «151144 «1

 دوه «(86) سنوي (49 «37 .26 «2) ةبوتلا «.(18 «14 .7) لافنألا «(101 :93 «50 .37)

 ((102 ,100)فهكلا «(8) ءارسإلا «(107 «27) لحنلا «(2) ميهاريإ «(35 «14) دعرلا «(42)

 «(86) صصقلا «(43) لمنلا «(19) ءارعشلا «(52 «26) ناقرفلا .(44) جحلا «(83) ميرم

 «(70) سي «(39) رطاف «(64 .48 .8 .1) بازحألا .(45 .13) مورلا 268 .54) توبكنعلا

 .(11 210) هلي دمحم ,.(6) فاقحألا «(74 250 «25) رفاغ «(71 «59 «32) رمزلا .(74) ص

 «(10) رثدملا «.(26) حون ,(2) جراعملا «(50) ةقاحلا .(28) كلملا «(5 «4)ةلداجملا «13(2)حتفلا

 .(17) قراطلا «(4) ناسنإلا

 مجنلاو هط يهو هنع فلخب ةرشع ىدحإلا روسلا لصاوف تافلأ للقو-

 قلعلاو ىحضلاو ليللاو سمشلاو حبسو سبعو تاعزانلاو ةمايقلاو لأسو

 هيفف ًايئار ناك امو ؛لاحب ةلامإلا لبقي ال امو نيونتلا نم ةلدبملا تافلألا الإ

 .ًادحاو ًالوق ةلامإلا

 .[1 :رجحلا «1 :ميهاربإ 1 :فسويء«1 :دوه «1:سنوي] «رلا ظنم ءارلا لامأو-



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا 255

 .[1 :دعرلا] «رحتا »نم ءارلا لامأو-

 ."هنع فلخب ءايلا ةلامإ يرودللو «[1 :ميرم] 4 صعيهك»نم ءاهملا لامأو-

 «1:تلصف «1:رفاغ] مح نم (حتفلا هل يناثلا هجولاو) هنع فلخب ءاحلا للقو-

 .[1:فاقحألا «1:ةيثاحلا «.1:ناخدلا .1:فرخزلا «1:ىروشلا

 :هنع فلخب يرودلا للقو-

 .(28 :ناقرفلا ,72 :دوه 1 :ةدئاملا) 4 َيَئليَوَي >

 44ه طوب) + ماكو

 .(56 :رمزلا) 4« ترسحلي»

 «185 «129:فارعألا ,52:ةدئاملا .99 ,.84 .19:ءاسنلا ءاعم 216:ةرقبلا) * لوسع »

 «2 2:لمنلا 248 :ميرم (40 224 :فهكلا «(9 51 «8 :ءارسإلا (3 .21:فسوي 012 «18:ةبوتلا

 .(32:ملقلا 08 «5:ميرحتلا«7 :ةنحتمملاءًاعم 11:تارجحلا «67 22 :9:صصقلا

 :ميرم ةحتاف نم ءايلا ةلامإ يف :تاريرحت(1)

 :رشبلا ءالضف فاحتإ بحاص لاق - 1

 :ةبيطلا يف لاق لاق اذلو نيتياورلا نم ميرم ةحتاف نم (ءايلا) حتف ورمع يبأ نع روهشملا

 .ورمع وبأ وهو ءارقلا ثلاثل َّلَق فلخلاو
 :نافرعلا ةدمع يف يريمزإلا لاق -2

 قيرط نم الو ةيبطاشلا قيرط نم تسيل هل (ميرم ةحتاف ءاي يأ) ءايلا ةلامإف يسوسلا امأو

 .ةبيطلا

 :ةبلطلا داشرإ يف يروصنملا لاق - 3

 .ةيبطاشلا الو ةبيطلا قيرط نم يسوسلا نع ءايلا ةلامإ حصي ملو

 ؛اهليمي نم لق ,ميرم ةحتاف (ءاي) يف حتفلا ىلع يرودلل ءارقلا روهمج نأ قبس امم حضتي
 .ةبيطلا قيرط نم الو ةيبطاشلا قيرط نم ال اهيف ةلامإ هل سيلف يموسلا امأو



 209 ا
 بلنمم 2 + يرضصبلا ورمع يبأ ةءارق

 :ةرقبلا) :اعضوم نيرشعو ةيناث يف كلذو تدجو ثيح ةيماهفتسالا 4 ئنأ »

 :ةبوتلا 1 5 :ماعنألا 5 :ةدئاملا «165 «47 «40 (7 :نارمع لآ 9 224723

 :سي 3 :رطاف 660522 :أستن 61 :توبكنعلا «9 :نونمؤملا 0 8 :ميرم 2.34 2 :سنوي 0

 4 :نوقفانملا 218 :هي دمحم 213 :ناخدلا 7 :فرخزلا 6.69 2 :رفاغ .6 :رمزلا 66

 .(23 :رجفلا

 عقاولا « اءر »يف اهعم ءارلا ةلامإ يف هجو يسوسللو «ةزمحلا ورمع وبأ لامأو

 .[18 «11 :مجنلا 210 :هط «28 «24 :فسوي «70 :دوه 226 :ماعنألا]

 .[36 :ءايبنألا] « كاءر»

 .[31 :صصقلا «10 :لمنلا] 4 اهاءر»

 .[13 :مجنلا 22 :قلعلا «23 :ريوكتلا «40 :لمنلا] «ةاءر»

 .[55 :تافاصلا 8 :رطاف] 4 هاءرف»

 :[77:ماعنألا] 4ّرَمَقْلآ اَءَر » ًافقو اهلامأو ًالصو اهحتف نكاس اهدعب عقو اذإو

 اًءَرَو » و :[86 :85:لحنلا] 4(ًاعمَنيذَلأ اَءَر طو «[78:ماعنألا 4 َسسْمْشلَآ اَءَر طو

 .[22:بازحألا]4َنوُِمَّؤُمْلا اًءر »و ,[53:فهكلا] (َنوُمِرَجْمْل

 « ىَتَلا ىَرقلا )وحن نكاسلا لبق ةعقاولا ءارلا تاوذ يف يسوسلا نع فلتخاو -

 دعب هللا مسا نم ماللا يف هنع فلتخا | ًالصو ةلامإلاو حتفلا نيب .4هَّللآ ىَرَت ل

 حتفلا :هجوأ ةثالث 4 هللا ىَرَت ١ يف زاج اذلو قيقرتلاو ميخفتلا نيب ةلامملا ءارلا

 .ًادحاو ًاهجو ةلامإلا فقولا ةلاح ينو .نيهجولا عم ةلامإلاو ميخفتلا عم



 ةينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا 200

 ليقو (ىدحإ) ك ثينأتلل اهنإ ليقف (33:فهكلا) 4انلك »فلأ يف فلتخا :هيبنت

 :رشنلا يف لاق .حتفلا يناثلا ىلعو هنع فلخب ًافقو للقت لوألا ىلعف ةينثتلل اهنإ

 .(حنجأ حتفلا ىلإ ينكلو ناديج ناهجولاو)

 فلألا تطقسو نيونت وأ نكاس ةللقملا وأ ةلاملا فلآلا دعب عقو اذإ :هيبنت

 فقولاب نيونتلا وأ نكاسلا كلذ لاز اذإف .ليلقتلاو ةلامإلا تعنتما هلجأل

 .هب لومعملا وه اذهو لصأت ام ىلع ليلقتلا وأ ةلامإلا تداع

 :هجوأ ةثالث ةروسكم ءارب ةيهتنملا ةملكلا ىلع فقولا ةلاح يف يبموسلل :ةدكاف

 .مورو نوكس عم ةلامإلاو ,مورلا عم ليلقتلاو .نوكسلا عم حتفلا

 :تاريرحت-

 :يتآلا حضتي ريضنلا ضورلا يف يلوتملا هررح ام ىلع َءانب

 ًافقو ٍرانلا تايآل راهنلا

 مور عم ليلقتو حتفو ةلامإ راهظإ عم ةلامإ

 حتفو ةلامإ ماغدإ عم ةلامإ

 حس ماقد اعف حلما
 نيعستو عبس يف عقو ثيح رورجملا «سانلآ » فلأ هنع فلخب يرودلا لامأو-

 51349027904: 4268:41 8/81/6161م 140 و 22:96:94 08) ةرقبلا: اعضاوم

 «38) ءاسنلا «(140 134 «112 697 487 «68 ؛«21:9) نارمع لآ «(264 ءاعم 7 4

 «116) فارعألا «(122) ماعنألا «.(82 ,67 .49) ةدئاملا .(161114 «108 .105 8

 فسوي «(119 «17) دوه «(9 2 ,.60) سنوي ((34 «3)ةبوتلا«(48 «47) لافنألا ( 7 4

 :(38) لحنلا :.(37 .36) ميهاربإ «(1) دعرلا .(103 68 46 .40 هاعم 38 :21)

 78(2 275 65 227 218 «11 628 «3) جحلا (61) ءايبنألا 106(2 9 26 0)ءارسإلا
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 :39 430 :8 :6)مورلا ء(اعم 10) توبكنعلا «.(223) صصقلا «(73) لمنلا «(50) ناقرفلا

 ءاعم 5 7) رفاغ «(26) ص «(28)رطاف «(36 :28) أبس «(13) ةدجسلا (20 «6) ناقل «1

 .(6 5 :3 ,2 «1) سانلا «(2)نيففطملا .(6)ةعمجلا «(20) حتفلا «(26) ةيثاحجلا (ًاعم 6 1 9

 «83) ةرقبلا :عضوم نيسمخو دحاو يف 4« سائل » فلأ هنع فلخب يرودلا لامأو-

 79 14 :4) نارمع لآ «(259 :221 219 2189 187 185 159 50 5 4

 «2) سنوي «(91) ماعنألا «(116 .97) ةدئاملا «(165 «79) ءاسنلا «(187 «138 «110 6

 ,(54) فهكلا «289 .60) ءارسإلا «(69 :44) لحنلا «(52 «25) ميهاربإ «(6) دعرلا 71

 ؛(43) صصقلا «(39) ءارعشلا «(37) ناقرفلا «(35) رونلا «(25) جحلا ((1) ءايبنألا «(21) ميرم

 «(41 .227)رمزلا «(2)رطاف «(28)أبس «(18)نامقل «(58) مورلا «(43) توبكتعلا

 .(21) رشحلا.(2 5)ديدحلا.(3) هلي دمحم .(2 0)ةيثاجلا

٠. 50 

 و

 ةزمه لا ةلامإب يسوسلا نع دمحأ نب سراف درفنا (51:تلصف «83:ءارسإلا) 4اَكَتّوِظ

 .ةبيطلا قرط نم سيل وهو

 طخلا موسرم ىلع فقولا

 :ءاهاب ةرورجملا ءاتلاب ةموسرملا ثينأتلا ءاه ىلع فقو

 :(2) ميرم «(73) دوه «(56) فارعألا .(218) ةرقبلا :عضاوم ةعبس يف 4«َتَمَحَر ل (1)

 .(ًاعم 32) فرخزلا «(50) مورلا

 «103 :ةدئاملا «.103 :نارمع لآ «231:ةرقبلا) ايفر ع دحأ ف «َتَمَعن )020

 .(29 :روطلا ,3 ءرطاف «114 ,83 .72 :لحنلا «34 «28 :ميهاربإ

 .(85 :رفاغ ءعضاوم ةثالث 3 :رطاف :38:لافنألا) : عضاوم ةسمخ يف «تّنْس »9 (3)
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 .(7:رونلا .61:نارمع لآ) : نيعضوم يف «ّتَمْعَّل ل (4)

 .9:صصقلا «51 2:30:فسوي «35:نارمع لآ) :عضاوم ةعبس يف « ْتْأَرْمأ )5( ١

 .(11 أعم 10 :ميرحتلا

 .(86:دوه) 4 ْتِّيقَب 9 (6)

 .(9:صصقلا) ( يعترف ) (2)

 وراه تاك زرنا (8)

 .(43:ناخدلا) «م وقبلت َرَجَلم » (9)

 .(89:ةعقاولا) (ِميِعَنتسَجَو » (10)

 .(12:ميرحتلا) 4َنرَمَعَسَتَبأ 1 10

 .(9 :8:ةلداجملا) «تيِصعَمَو ط (12)

 .(6:رفاغ .96 3 :سنوي «137:فارعألا) (ٌَكَبَرَتَملك» (1 320

 .(15 «.10:فسوي) 4تبليغ» (14)

 .ءاهملاب فقولا دنع اهأرقو فلألا فذح (472:تلصف) «تَوَمَت 9 (15)

 «146:نارمع لآ) :عضاوم ةعبس يف كلذو 4 نْبَأَكَو ١ نم ءايلا ىلع فقوو-

 .( 8 :قالطلا 13 :5 دمحم (6 0 :توبكنعلا «48 45 :جحلا ,105:فسوي

 .فلألاب اهيلع فقولا دنع 1 :نمحرلا)(49:فرخزلا)«(31:رونلا) 4 هنأ » أرقو-
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 هذيلا زورو هفاكلاج فقرلا تعاقد: نفعتلا) « تئاكيو تك راكيرو ول ًارقؤد

 421- رأ عب
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 اهنم نكس .ًاعضوم (99) يف عقو دقو ةحوتفم عطق ةزمه هدعب ءاج ام :لوألا
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 .(46 :دوه) «َكِطِعَأ نإ » -6

 .(18 :ميرم) (47 :دوه) © ُذوُعَأ نإ 9 -38 7
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 .(02 :فهكلا) 4 هآَيِلوُأ َنوُد » -6

 .(29 :صصقلا) «(2 :لمنلا) «(10 :هط) « ٌتَسَناَ نإ 9 -69-7
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 ةعست اهنم نكس ًاعضوم (6 1) يف عقو دقو ةروسكم عطق ةزمه دعب ءاج ام :يناثلا

 :يهو ًاعضاوم رشع

 .(14 :فصلا :52 :نارمع لآ) 4 ىلِإ ىِراَصنَأ ل -2- 1

 .(79 :ص) «(36 :رجحلا) «(14 :فارعألا) 4 َرِظنَأ > -5-3

 .(33 :فسوي) 4 ِهيَلِإ ََنوْعَدَي 6 - ١

 7-٠ كضربلا# نإ - قوخنإ ا 0108
 .(71 :رجحلا) « نإ تاب 9 -8

 .(102 :تافاصلا ,27 :صصقلا «69 :فهكلا) 4 نإ َندِحَتس »11 -و9

 .(52 :ءارعشلا) « ركن ىِداَبِعب »9 -2

 .(34 :صصقلا) 4 َيفَدَصُي » -3

 .(728 :ص) 4 نإ َىَتَعَل » 4

 .(43:41 :رفاغ) « َتوُعَدَتَو » -16 -5

 .(10 :نوقفانملا) 4 ََتَرَخَأ» -7

 (15 :فاقحألا) « نإ َقيْرُذ 8- ١

 م1 ةلداجلا) < كزِإ لْمَدَوَد 1١9-

 :يف كلذو ًاعضوم (42) يهو اهنم يقب ام حتفو

 .(249 :ةرقبلا) 4 ّلِإ نيم » - 1

 .(35 :نارمع لآ) (َكنِإ قي ج١ -2

 (صفح هيف قفاوو) .(28 :ةدئاملا) (َكَيَلِإ ىِدَي » - 3
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 .(30 :ناقرفلا) « أوُدََتَأ ىَوَق 6- ١

   -7:فصلا) 4 َرُدمْمَأ ىِدَعَب 6(.

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

 :امهو نيتملك اهنم حتفو

 .(222:سي) 4 ُدُبَعَأ آل َىاَمَو > -1

 .(162 :ماعنألا) « َىاَيَحَتَو » -2



 ةّنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا فال

 :يهو ًاعضوم (28) يهو يقابلا نكسأو

 .(186 :ةرقبلا) 4 نأوُثِمّؤيَلَو» - 1

 .(20 :نارمع لآ) 4 ِهَّلِل َيِهجَو » -- 2

 .(79 :ماعنألا) © َيِهَجَو ٌتَهَجَو » -3

 .(153 :ماعنألا) « اًميِقَتَسُم ىطارِص » -4

 .(162 :ماعنألا * َظقاَمَمَو» -5

 .(22 :ميهاربإ) © مُكَيَلَع ىل» -6

 .(5 :ميرم) 4 ىِعآَرَو نِم» -7

 .(18 :هط) « اهيف ىلو» -8

 .(20 :لمنلا» «آل ىإام» -9

 .(56 :توبكنعلا) 4 ٌةَعس'و ىضَرَأ نإ »9 -0

 .(23 :ص) «ٌةَجَعَت لَو » -1

 .(69 :ص) 4 ملِع ّنِم ىلا -2

 .(47 :تلصف) « ىوآكَرْش » -3

 .ًافقوو ًالصو ةنكاس ٌءاي تبثأ (68 :فرخزلا) 4 ال ٍداَّبِعي 9 -4

 .(28 :حون «26 :جحلا «125 :ةرقبلا) 4 تيب » -7 -05

 .67 :فهكلا) «(83:ةبوتلا) «(105:فارعألا): يهو عضاوم ةعست يف 4 عم » -26 -8

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

 21 :ناخيلا) 4 ل اوُتِيؤَت > -7



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 .(6 :نورفاكلا) 4 ٍنيِد لوط -38

 دئاوزلا تاءاي

 ًاعضوم (33) يف ًءاي (29) يف ًافقو اهفذحيو ًالصو ءايلا تبثي ورمع وبأ نأ ملعاو
 :يلاتلاك يهو

 .(8 :6 :رمقلا 186 :ةرقبلا) « عادلا 00

 .(186 :ةرقبلا) «ناعد» (2)

 .(197 :ةرقبلا) نوقتاو > (3)

 ف ةارغا# كتاو )4(

 .(175 :نارمع لآ) «نوُفاَحَوا» (5)

 .(44 :ةدئاملا) « نّوّشحأَو » 06

 .(80 :ماعنألا) (نْسَدَه ف 000

 .(195 :فارعألا) 4 نوديك » )0)

 .(46 :دوه) «نلَكست (09 ١)

 .(78 :دوه) (نوزخُت ) 210)

 .(105 :دوه) (تأي) 010(0

 .(66 :فسوي) 4 نوُنّؤُت ) (12)

 .(22 :ميهاربإ) ( نوُمُتكَرْشَأ» (13)

 .(40 :ميهاربإ) « ءاعذد» (14)



 : 1111111 كلا ردعلا تادارقلا لوضأ ق ةةهالا ةضخاخلا فهن

 .(62 :ءارسإلا) (نستَرْخَأ ) (15)

 .(17 :فهكلا 97 :ءارسإلا) ( دَعَهُمْلاَ 0160

 .(24 :فهكلا) «نيدهَي » 20170

 .(39 :فهكلا) 4 نت (18)

 .(40 :فهكلا) (نيِتْؤَي » (219)

 .(64 :فهكلا) (ْغَبَت 20200

 .(66 :فهكلا) (نَمّلَعُت » 221(

 .(93 :هطل « عيشَت) 022(

 .(25 :جحلا) «داَبلآَو » (23)

 .(36 :لمنلا) «نئوُدِمْتَأ ) (24)

 .(13 :ًابس) «باوَجلاك ) 25(2)

 .(61 :فرخزلا (38 :رفاغ) 4 ِنوُحَِتآأ » (26)

 .(32 :ىروشلا) 4ٍراَوَجْلآ ل 20270

 .(41:ق) «داتملا» (28)

 .(4 :رجفلا) 4رسْي 229)

 يف كلذو .(16 :رجفلا) 4 نَمَهَأ )و( 15:رجفلا) 4 نَمَّرَكَأ » يف هنع فلتخاو-

 .اهفذحي هنإف فقولا ةلاح يف امأو ءطقف لصولا ةلاح
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 اللاب ب _-------- يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 :هجوأ ةثالث اهيف هلف (17:رمزلا) 4 داّبع ٌرْشَبَف ١ يف يموسلا نع فلتخاو -

 ًالصو ٍةحوتفم ِءاي تابثإ -2 ءافقو ةنكاس ًالصو ٍةحوتفم ِءاي تابثإ -1
 :اففونو تاوميو)ء ايلا كد صو: انك و يقلك

 ةمالعلاو (ينامحر لا حتفلا) يف يوزمجلاو يرايبإلاو يطابنسلا ررقام ىلع ًءانبو

 :نإف يجيلخلا نمحرلا دبع ةمالعلاو (ريضنلا ضورلا) يف يلوتملا
 .ريسيتلاو ةيبطاشلا قيرط نم يتأي لوألا هجولا - 1

 .(ريسيتلا يف رخآ هجو وهف) ريسيتلا قيرط نم يتأي يناثلا هجولا -2
 .ريسيتلاو ةيبطاشلا ىلع رشنلا تادايز نم ثلاثلا هجولا -3

 :ريسيتلا يف ينادلا هلاقام كيلإو

 يف ٍةنكاس لصولا يف ٍةحوتفم ٍءايب (17:رمزلا) 4 ِداّبع ٌرْشَبْف » بيعش وبأ أرق
 يف ةفوذحم لصولا يف ةحوتفم :يديزيلا نع هريغو نودمح وبأ لاقو .فقولا

 نوقابلاو :فقولا دنع موسرملا عابتإ يف ورمع بأ لوق سايق يدنع وهو فقولا

 .نيلاحلا يف اهنوفذحي

 ايفل
 سدس زد خو هوك سمو+ل3 2

 نيس اَسِلَءِبملاول وهل هللا









 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 ةمحرتلا

 يقشمدلا رماع نبا مامإلا

 نامهد نب بصحي ىلإ ةبسن يبصحيلا ةعيبر نب ميت نب ديزي نب رماع نب هللا دبع
 .حصألا ىلع نارمع يبأب ىنكي «ريمح نب رماع نبا

 ةنس رماع نبا َدِلَو :لاق هنأ ينزملا حيبص نب حلاص نب ديزي نب دلاخ نع ّيِوُر

 نم هلو هل يبنلا ضف ءقشمد ىلإ لقتنا مث ندرألا لامش يف ةرجهملا نم نان 252 2 : 002 ثا. 5 ملا ى *ىنل ث

 :ةافنم وحلا

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

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

 .ةريزحلاو

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

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

 .زيزعلا

 ًاقداص «هب ءاج ايف أّيَق ًامهاف ًافراع «هاعو امل ًانقتم «هاتأ (يف ةقث ًاملاع ًامامإ ناكو

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

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



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيِضّرلا ةصالخلا 2300

 :لوألا يوارلا ةمجرت

 ديلولا وبأ يرفظلا لاقيو يملسلا نابأ نب ةرسيم نب ريصن نب رامع نب ماشه وه

 ةنس دلو .مهثدحمو مهئرقمو مهبيطخو «مهيتفمو قشمد لهأ خيش .يقشمدلا

 نادبع لاق .مولعلا يف ًارحبتم ةياورلا عساو «ملعلل َةَباَلَط ناكو ه3
 نانا هنلإ رك راواوةنم نيوتع د هيطع تدق ان لرقم هع ىواومألا

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

 (ملف ُهَناَكَم ىريو ُةَّلُضفَي ناوكذ نب هللا دبع ناكو .هلثم ايندلا يف ناك ام :ًاضيأ

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

 :لوألا يوارلا قرط

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

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

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

 ىلع ةكمب «يناولحلا» أرق : «يرزجلا نبا» لوقي «تاءارقلا ءالع نمض «يررجلا

 ليعامسإو « نيترم هيلإ لحر «نولاق» ىلع ةرونملا ةنيدملابو . ساّوقلا دمحم نب دمحأ
 رفعجو « دالخو . فلخ » ىلع قارعلاو ةفوكلابو ٠. سيوأ يبأ نب ركب يبأو

 .نيرخآو « دوسألا نب نيسحو . ساّوقلا بيعش يبأو ءينكشخلا دمحم نبا

 سابعلا هنباو «ناذاش نب لضفلا»:مهنم .نوريثكلا«يناولحلا» ىلع ذملتت اك

 «مثيطلا نب دمحأو. يطساولا نوع نب ورمع نب دمحمو «ماّسب نب دمحمو.لضفلا نبا

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



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 ميلعتب ةلفاح ةايح دعب .ةرجحلا نم نيتثامو نيسمحو فين ةنس « يناولحلا ١ يفوت

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

 .هنعف هنع يئاذشلاو يلع نب ديز يقيرط نم ينوجادلا -2

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

 .(نجد تيبب)مويلا فرعتو « نيطسلفب «ةلمرلا» ىرق نم ةيرق « نوجاد »و

 .ةرجه لا نم نيعبسو ثالثو نيتئام ةنس « ينوجادلا ركب وبأ ١ دلو

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

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

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

 قازرلا دبعو « ريبج نب هللا دبعو « ريرج نب ىسومو « يروصلا ىسوم نبا

 «بيبش نب نامثع نب دمحأو « ناذاش نب لضفلا نب سابعلاو « نسحلا نبا

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

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

 , دهاجم نبا ركب وبأ : مهنم « نوريثكلا هيلع ذملتتف « هتاياورو هفورح ميلعتو

 سابعلاو « ينوكلا لالب بأ نب ديزو « يناهبصألا باّبقلا دمحم نب هللا دبعو

 هللا دبعو « يزاوهألا يلع بأ خيش يلجعلا دمحأو « ريغصلا ينوجادلا دمحم نبا

 نسحلاو « ساحنلا دمحم نب دمحأ ١ فورحلا هنم عمسو .كروف نب دمحم نبا

 1 قييشو ندا

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



 : 1: برب بئر تكتم سلا ركعلا تادارقلا لوضصأ قدسنا ةمالخلا 232

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

 .ةثاثالث ةنس دعب « ّيرلا » ىلإو . قارعلا

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

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

 .نوملسملا هنم دافتسا تاءارقلا

 نع ةرجه لا نم نيرشعو عبرأو ةئاثالث نس بجر يف « ينوجادلا ركب وبأ يفوت
 .بيجم عيمس هنإ , ةعساو ةمحر « ينوجادلا » هللا محر .ةنس نيسمخحو ىدحإ

 :يناثلا يوارلا ةمجرت

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

 .ه173 ةنس دلو «قشمد عماج مامإو ماشلاب ءارقإلا خيش «ةقثلا يوارلا

 ىلع ًارقو .قشمدب اهب مايقلا يف هفلخو ينايتخسلا ميمت نب بويأ نع ةءارقلا ذخأ
 نع يبيسملا نب قاحسإ نع ًاعامس فورحلا ىَّوّرو ؛ماشلا مدق امل يئاسكلا

 ىلع بجي امو) «اهباوجو تاءارقلا ماسقأ» باتك فلآ «ةعامج هنع ىَّوَرو «عفان

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

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

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



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 :يناثلا يوارلا قرط

 .هنعف هنع مرخألا نباو شاقنلا قيرط نم شفخألا - 1

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

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

 .ملسأف اًيدوهب ناك: يدادغبلا بيطخلا لاق. ينانبلا تباثو يناميلا سواط نم

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

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

 .ملسمو يراخبلا هل ىَوَرو «نيعم نبا 07 .ردقلاب

 ةءا نقلا" ئرورجتةقووركمم اظن رق: هل ليفت قوطي قالا : ىووشل ونا لاق

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

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

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

 باهشو بدؤملا دمحم نب سنويو رصن نب يلع هنع ةءارقلا ىور

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

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

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

 .ةئامو نيعبسلا دودح يف تام: يطويسلا لاق



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 .هنعف هنع يعوطملاو ٍلمرلا يقيرط نم يروصلا 2

 .ةرامع يبأ نبا : ليقو « راّمع بأ نب نمحرلا دبع نب ىسوم نب دمحم : وه
 .يقشمدلا يروصلا سابعلا وبأ ؛ حيحصلا وه لوألاو: «يررحلا نبا» لاق

 هركذ (ىك نآرقلا ظافح نم ةعباسلا ةقبطلا ءالع نمض « ىبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءاملع نمض )ل يررجلا نبا (

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

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

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

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

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

 لك ةءارق تلاز الو « ىعوطملا ديعس نب نسحلاو . ىنوجادلا دمحأ نب دمحم »

 تأرقو اهتيقلت دقو « نآلا ىتح نوملسملا اهاقلتي « ىعّوطملاو . ىنوجادلا » نم

 .نآرقلا ميلعتب ةلفاح ةايح دعب ةرجح لا نم ةئاثالثو عبس ةنس « يروصلا يفوت

 .بيجم عيمس هنإ ةعساو ةمحر « يروصلا » هللا محر



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

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

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

 :هجوأ ةسمحخ هل نوكيف

 «ةروسلا لوأب ةلمسبلا لصوو «عيمجلا عطق :ينعأ .ةثالثلا انيححوا ةليئسلا

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

 .ادحباو الوقف [نهتيب ةؤلع نو عارقلا لكف ةةقافلاو سائلا نيام امأو

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

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

 .قلفلا لوأب

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

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

 .«ةزمه ا «نيففطملا «دلبلا «ةمايقلا» :عبرأ

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

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



 ةينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا 2326

 :هجوأ ةعست كل ناك ةمايقلا لوأ ىلإ تلصوو لمزملا رخآ نم تأدتبا اذإف -

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

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

 .هريغ ىلع تكسلا مث

 «راتخملا لع تكسلا ةمايقلاو رثدملا نيب يتأي هيلعو .رثدملاو لمزملا نيب لصولا مث

 .هريغ ىلع لصولاو

 تكسلا مث ناسنإلاو ةمايقلا نيبو «ةمايقلاو رثدملا نيب ةثالثلا اههجوأب ةلمسبلا

 .ةمايقلاو رثدملا نيب تكسلا مث ةثالثلا هذه نم هجو لك ىلع ناسنإلاو ةمايقلا نيب

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

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

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

 .راتخملا

 ةلصلا ءاه

 (10 :حتفلا) 4 هَل ُهّيَلَع و (63 :فهكلا) 4 ُهيِنلَّسنَأ آَمَو جرماع نبا أرق -

 :ناقرفلا) 4 اًناَهُم هيف هو «ةلالجلا مسا مال قيقرت هيلعو امههيف ءاهارسكب

 .ةلص ريغب (9

 4 نيا اهتم فتون »و «(75:نارمع لآ) ««اعم» كيل ِمدؤُي جماشه أرق -

 :(115 :ءاسنلا)4 فِلَصُتَو نّلَوَتاَم مّلَوُن »وء(20:ىروشلا»«(145:نارمع لآ)

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

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



 2327 ةقدتلا ماه ذأ ة فارق

 يف (ِهْهقَتَيَو) (فاق رسك عم)) ءاهلا نوكس -3 ءءاحلا رصق -2 «ءاحلا ةلص - 1

 . (هجوألا لك

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

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

 ةنكاس ةزمهم (36 :ءارعشلا «111 :فارعألا) 4 ةَجْرَأ ) رماع نبا نع يِوُر -

 مض -1:©ناهجو ماشهلو ,ناوكذ نبال ةلص نودب ءاحلا رسك عم ميجلا دعب

 .ةلص نودب ءالا مض -2 «ةلصلا عم ءاه لا

 :«:نيهجوب ناوكذ نبا اهأرق (7 :رمزلا) «ْمُكَل ُهَضْرَي ٍ -

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

 .ةلص ريغ نم مضلاو ناكسإلا امهو

 «ةلصلا عم ءاملا مض -1:*ناهجو (2:دلبلا) 4 مهري ١ يف ماشه نع يور -

 .ءالا ناكسإ -2

 ناكسإ -1 :©ناهجو (8 7 :ةلزلزلا) 4 هر او -َُرَي اًربَح 9 يف ماشه نع يِوُر -

 .صفح لثم ناوكذ نباوء(صفح لئثماالصو ةلصلا عم ءاملا مض-2ًافقوو ًالصو ءاهلا

 .رصقلاو ةلصلاب ناوكذ نبا نع يروصلا مهأرقو «ةلصلاب ناوكذ نبا نع شفخألا مهأرق (1)

 .اهمدعو ةلصب ماشه نع ينوجادلا اهأرق (2)

 .رصقلاو ةلصلاب ناوكذ نبا نع شفخألا اهأرقو «ةلص نودب مضلاب ناوكذ نبا نع يروصلا اهأرق (3)

 .ناكسإلاب ينوجادلا اهأرق (4)

 .جهبملا يف هركذ |ميف يناولحلا نع ينيزراكلا ةلصلاب اهأرق (5)



 : 1: ب ب ر_رر_ةيكتتكو دكا رسعلا تادارقلالوضأ قدنعتلا ةمذلقلا 2328

 رصقلاو دملا

 :لصفنملا دملا نع امأ -

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

 .©تاكرح 6 عابشإلاوأ ءتاكرح 4 طسوتلاب ناوكذ نبا هأرق

 :لصتملا دملا نع امأو -

 .تاكرح 6 عابشإلاوأ ءتاكرح 4 طسوتلاب رماع نبا هأرق

 (لصتم .ءلصفنم) :نيدملا ءاقتلا

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

 .(4(.)4«6(2)6«6ع4) :ناوكذ نبا

 مس مل مس

 دم لوطو طسوتو رصقب (2 :ىروشلا) (َقَْسَْعل .1 :ميرم» «صعيهك» أرق -

 .كلذ يف ًاصفح ًاقفاوم نيعلا

 تكسلا

 :ىف تكسلا كرت

 .ءافخإلا عم 1 :فيكلا] (اّمّيَق © اجّوع»

 .[52 :سي] 4اَدَه اًندَقْرَكل
 .ءارلا ف نونلا ماغدإ عم [27 :ةمايقلا] «ِقاَرْنَم>

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

 .يناولحلا قيرط نم رصقلا (1)

 .شفخألا نع قارعلا لهأ قيرط نم عابشإلا (2)



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 :"”ماعلاو صاخلا تكسلا

 .يلاتلا ليصفتلا يف اك .همدعو تكسلا امهو :ناهجو ناوكذ نبالو

 :صاخلا ثكسلا

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

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

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

 .ةءارقلا

 .حتف دعب نانكاسلا ءايلاو واولا نيللا افرحو «نكاسلا حيحصلا فرحلا:نكاسلاب دارملاو

 .ناتكرح تكسلارادقمو

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

 .(27 :ةدئاملا) (َمَداَء َىَّبَأ ط: نيل فرح ناك اذإ نكاسلا ىلع تكسلا لاثم -

 .(5:ىلعألا» « ئَوْحَأ ٌءاَقُغ ١» :نيونتلا ىلع تكسلا لاثم -

 .0ه:نحرل) 4 مَنِ اَهَعَضَو َضْرَأْلاَو ظ:زمه اهدعبو فيرعتلا (لا)ىلع تكسلا لاثم-

 ةعوفرم ةملكلا هذه تناك ءاوس 4« ءْىََش » ةملك يف ةنكاسلا ءايلا ىلع تكسلا كلذكو

 ٍءْىَش لَه اّنِإ »:لثم ةرورجم وأ (11:ىروشلا) ( قش ءدِلْثمُك سيل 9 :ىلاعت هلوقك

 ةرورجملا وأ ةعوفرملا 4 ءْىَّش طةملك ىلع انفقو اذإو ؛49:رمقلا) هِرَدَقب ُهنْقَلَح

 «نينكاسلا ءاقتلا ببسب كلذو ؛اهدنع تكسلا مي دنع منال لأ ندا نوكسلاب

 .مورلاب |هيلع انفقو اذإ نيتملكلا نيتاه ىلع تكسلا زوجيو

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



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 4ُنوُكَيَف نكح دل َلوُقَي نأ اًكْيَهن َداَرَأ آَذإ دميْمَأ آَمَّنِإ »ىلاعت هلوقك : ةبوصنملا امأ

 .ًافقوو ًالصو اهيلع تكسيف (82:سي)

 .ةدحاو ةملك يف ةزمه لا هدعبو نكاسلا ءاج اذإ ًاضيأ صاخلا تكسلا عنتميو

 َكَتْيَطْعَأ آَنِإ إ ظ:لثم دم فرح نكاسلا فرحلا ناك اذإ ماعلاو صاخلا تكسلا عنتميو

 .(1:رثوكلا) 4َركْوُكْلأ

 :ماعلا تكيسلا

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

 .لوصوملا

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

 .ةفيطل ةتكس

 ةظحالم بجيو 4اَلوُعْسَم 9: 4 ٍةَكْيَهَك ٠ 4اَءْرُج ٠١) َُدِعُف دعْمَأ ٠ أوُلَكْسَو » :لاثم

 ضحملا نوكسلاب فقولا لاح تكسلا عنتمي هنإف نكاس دعب فرطتم زمه عقو اذإ هنأ

 .تكسلا زوجيف مورلاب انفقو اذإ امأ ,مامشإلاب وأ

 تكسلا عنتميف ًافقو امأ «ًالصو تكسلا اهيف زوجيف (25:لمنلا) (ءُبَحْلَأ »ةملك امأ



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 ةملك نم نيتزمه لا
 امهنم ىلوآلا ةزمهلاو .ةدحاو ةملك يف ناتعقاولا ناتقصالتملا عطقلا اتزمه امهو

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

 :وحيت ةمومععم" نوكتو ,60(4-لمتلا» 4 هلل وأ 9+ وحن ةروسكم نوكتو' 6

 .(15 :نارمع لآ) م كُتَبَنْوَأ )

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

 مدع عم نيتزمه لا قيقحت -3 ءاهقيقحت وأ ةيناثلا ةزمحهلا ليهست عم نيتزمحلا

 .لاخدإلا

 لق » يف هنع فلتخاو .امهيناث روسكملا نيتزمحلا نيب اهاخدإ يف هنع فلتخاو

 (25 :رمقلا) 4 َىَقلُءَأ لو (8 :ص) 4 َلِزْمَأ لو (5 :نارمع لآ) 4 مكُتَبَنْوَأ

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

 .©لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست :ثلاثلاو ,لاخدإ نودب ةيناثلا

 4 ةّمِيَأ ١ يتزمه نيب هنع فلخب لصفلا فلأ لاخدإ ًاضيأ ماشه نع ّيِوُرو -
 .(24 :ةدجسلا «41 «5 :صصقلا «73 :ءايبنألا «12:ةبوتلا)

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

 (113 :فارعألا) امل كرإطو (81 :فارعألا) 4 َنوُنَأَعل مُكَنِإ» رماع نبا أرق -

 .هنع فلخب لاخدإلا ماشحلو «نيتزمه ا قيقحت عم ماهفتسالاب

 .لاخإلا مدع عم ةيناثلا قيقحتب ينوجادلا اهأرقو ءلاخدإلا عم ةيناثلا قيقحتب يناولح ا اهأرق (1)

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



 : 9111و كطلا كسلا رشعلا تاءارقلا لوضأ قف ةّيصتلا ةمالخلا 2332

 (49 :ءارعشلا «721 :هط ,123 :فارعألا) 4 مَتنَماَء » رماع نبا أرقو -

 ”ارخآ هجو ماشلو ءلاخدإ نودب ةيناثلا ”ليهستو ىلوألا قيقحت عم ماهفتسالاب

 .نيتزمه لا قيقحت وهو

 ف 0 7 قيقحتلاب( 17: ءارسإلا)«دَحَس 1016 ا ناوكذ نبا أرقو -

 لع ةددملا لاقسام هيبته كم اما ذأ ل هدع كلك ناوكذ قا ارقوع

 .صفح لثم هل يناثلا هجولاو رابخإلا

 عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب (9 :تلصف) 4 َنوُرفكتل َمُكَنِدَأ » ماشه أرقو -

 .(هجوأ ةثالث) همدعو لاخدإ عم قيقحتبو «لاخدإلا

 نيب لصفلا فلأ لاخدإب (44 :تلصف) عوفرملا 4 ٌنِمَجْعْأَع » رماع نبا أرقو -

 وهو ثلا هجو ماشخو «صفح لثم هل يناثلا هجولاو «هنع فلخيب نيتزمحلا

 .رابخإلا

 ليهستو ىلوألا ةزمهلا قيقحتب تب (8 :فرخزلا) 4 اَمُتَهلأَ » رماع نبا ًارقو -

 .لاخدإ نودب ةيناثلا ةزمهلا

 :ناينعم ليهستلل (0)

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

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

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

 نيللا فرح نم برقيو اهتوص نيلي نأ وه» :يواخسلا لاق .واولاو ةزمحلا نيب ةمومضملاو ءايلاو

 .«اهتكرح هنم يذلا

 .ليهستلا يف هنع فلخلاب ينوجادلا اهأرق (2)

 .يروصلا نع فلخب (3)



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 ناوكذ نبا ةيناثلا ققحف نيتزمهب (20 :فاقحألا) 4 َمُتَبَهدَأ ) رماع نبا أرقو -

 لاخدإلا عم اهلهسوأ لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ققحف ماشه امأو .لاخدإ الب

 ."”همدعو

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

 وهو رخآ هجو ماشهلو © (لاخدإلا يف هنع فلخب)لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا

 .”قيقحتلا عم ماهفتسالا

 :ماشهل نيتحوتفملا نيتزمهلا ىلع تاريرحت -
 لاخدإلا مدع عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست هجو نيتحوتفملا نيتزمه لا يف ماشهمل عنتمي

 ماكحأ محل (20 :فاقحألا) 4 َمثَيَمدَأ ا و (44 :تلصف) عوفرملا 4 ٌّمَجَعَْأَ ١ نكلو

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

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

 .ماشهل زوجي الف فلأ الب ليهستلا وهو عبارلا امأو اهمدعو

 :ميركلا حتف نتم يف يلوتملا ةمالعلا لاقو

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

 .هفلخب ينوجادلاو

 .هفلخب ناوكذ نباو يناولحلا لاخدإلاب اهأرق (2)

 .هفلخب ينوجادلا قيقحتلا عم ماهفتسالاب اهأرق (3)



 ةّنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا كنا

 : (20 :فاقحألا) 4 َمُكَبَهَْأ ) ىلع ماشهل تاريرحت

 :ميركلا حتف نتم يف يلوتملا ةمالعلا لاق

 الهسو ققح دم رصقأ متبهذأأ 000000-00...

 الصأت ايف لصفلا الإ ٍناولحل نكي ملو ّلك ينوجادللو لكب

 ًالصو عئادبلا يف نكل نوجادل طقاس رشنلا ين ليهستلا عم لصفو

 :(ريضنلا ضورلا) يف هللا همحر لاقو -

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

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

 .يريمزولا هركذو «ينوجادلل ليهستلا عم لصفلا هجو

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

 .(5 :دعرلا) 4 ان برت امك اًدِءَأ » (1)

 .(98 :49 :ءارسإلا) حان اًكَفُرَو اًمظع اك اًذِءَأ» (3) (2)

 .(82 :نونمؤملا) 4اًنأ اًملظعَو اًباَرت اًنُكَو اتم اذءأ » (4)

 .(67 :لمنلا) 4اّنَأ آتْوآَسِباَءَو ابر انك اًدِوأ » (5)

 ْنِم اَهي مُكَقَبَس اَم َةَمِحَدَقْلا نوُثأَكَل َمُكََنِإ َءدِمْوَقِل َلاَق ذِإ اًطوُلَو 6(9)

 .(29« 28 :توبكتنعلا) «َتوُكأََ ْمُكَكيَأ © قةينلنعلا و نك

2 
 ءءء

 0 :ةدجسلا) 6 ىفل اًنِءأ ضْرألا ف انللَيِم اذءأ) )2(



 نفاع قفسإللا نفاه نأ ةفارق

 .(53 16 :تافاصل) 4 َنوُنيِدَمَل - َنوُبوُعْبَمل اًنَأ اًملطِعَو اَباَرُ اَنُكَو اَنَتِم اذوَأ 8(:)209)

 .(47 :ةعقاولا) (َنوُثوُعَبَمْل انوَأ اًملظعَو اًباَرَت اًنُكَو امم ذأ » (10)

 .(11:10 :تاعزانلا) 4 اذوأ - ةَرفاحلا ىف َنوُدوُدَرَمْل انِءَأ » (11)

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

 .(53 216 :تافاصلا) و(10 :ةدجسلا) و(8 2 :نونمؤملا) و(98 «49 :ءارسإلا)و

 ةزمهلا ناكم نون ةدايز عم رابخإلاب (67 :لمنلا) «َوُجَرْخُمَل اًنأ ) أرقو -

 ماشه أرقو «رابخإلاب (11 :تاعزانلا) 4 َةَرْخّن اًمّظع اكك اًدَِأ لو «قيناثلا

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

 درفملا زمملا

 ىلإ برعلا لام ءًاتمصم ًاروهجم ًاديدش جرخملا ديعب ًافرح ةزمه لا تناك اَن

 لادبإلاب رماع نباأرقو ءاهريغ وأ ليهستلا وأ لادبإلاب امإ ةزمحلا فيفخت

 .صفح اهزمهمال تاملك زمه (ى ةنيعم تاللك يف ليهستلاو

 :لادبإلا :ًالوأ

 يف زمه لا لدبأف ءاهلبقام ةكرح سنج نم دم فرح ةزمحلا بلقت نأ :لادبإلا

 :ةيلاتلا عضاوملا

 .ًافلأ ةزمهلا لادبإب (96:ءايبنألا)و (04:فهكلا) يف 4 َجوُجَأَمَو َجوُجَأَي هأرق - 1

 .ًافلأ ةزمه لا لادبإب (1:جراعملا» يف « َلَأَس >أرق -2

 .ًاواو ةزمه لا لادبإب (8:ةزمهلا)و (20:دلبلا) يف «'ةَدَصِوُم طأرقو - 3



 ةينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيِضّرلا ةصالخلا 2316

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

 :يهو عضاوم يف ةزمهلا

 .زمه ريغ نم ءاهللا مضب (30:ةبوتلا) «َنوُكِهْنَحُي) أرق - 1

 .ةزمهلا فذح عم فاكلا دعب نيونتلاب (98:فهكلا) 42155»ظأرقو -2

 اهدعبو ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب (13:ص ,176:فهكلا) (ةَكّيَكَلِو أرقو - 3

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

 .37:رجحلا) امهو نارخآلا ناعضوملا امأ «هيف نيتئارقلا مسرلا اذه لمتحيل .فلأ

 ةزمهب |ههتئارق ىلع ةرشعلا قفتا دقو. (ِةَكحيأَلاِ) فحاصملا يف ابتكف (4:ق
 .ءاتلا ضفخ عم عطق ةزمه اهدعب ةنكاس مالو لصو

 :لادبإلا:ًاثلاث

 ,(37 :ءايبنألا) .(106 .56 :فهكلا) «.(58 «57 :ةدئاملا) «(231 67 :ةرقبلا) "500 -1

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

 .ةمومضملا ءافلا دعب ةنونم ةحوتفم ةزمبم (4:صالخإلا) 4 اًوُفُك هأرق - 2

 دملاو «ماللاو فلألا نيب ةروسكم ةزمه ةدايزب [98:ةرقبلا «لئكيِمَو طأرق -3

 .(ًافقو ضراع «ًالصو لدب) ةيدم ءاي اهدعبو لصتملا دملا باب نم هيف

 واولا نيكست عم نيواولا نيب ةحوتفم ةزمهب (132:ةرقبل» 4« نََضَوَو هأرق -4

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

 .ةءارقلا هذه قفاويل يماشلا

 ةزمهب (89:ءايبنألا 7 22 :ميرم :85:ماعنألا :38ًاعم37 :نارمع لآ) 4 اًيرَكَر هأرق - 5



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .بارعإلا نم اهعقوم بسح اهكرحتو -لصتملا دملا عم - فلألا دعب
 ميجلا دعب ةمومضم ةزمهب (51 :بازحألا) « ىِجَرُت ط (106 :ةبوتلا) 4 َنَوجّرَم ل -6

 عم ةنكاسلا ءايلا دعب ةحوتفم ةزمبم (7.6:ةنيبلا» 4ِةّيِرَبَلآِ ناوكذ نبا أرقو -7

 .لصتملا دملا

 ”ةملكلا فورح رخآ يف عقاولا زمهلا ىلع ماشه فقو باب

 ةينامث ىلع اهبيترتو تافقولا هذه ميظنت يل هللا رسيو ءًاعون نيثالث يف كلذ عقيو
 :هصخت يتلا عاونآلاب هعبتن مسق لك ماسقأ

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

 4 ئَبَت » :يف كلذو ءاي ةزمهلا لادبإ اهيفو رسك دعب ًاموزل ةنكاسلا :لوألا عونلا

 .(16 :فهكلا) 4 َءيَهُيَو لو (10 :فهكلا) 4 َةوّيَهَو لو (49 :رجحلا)

 4(أَرقأ»:يف كلذ افلأ ةزمما لادبإ اهيفو حتف دعب ًاموزل ةنكاسلا :يناثلا عونلا

 :ماعنألا 3 :ءاسنلا) 4ًاَشَي لو (36 :جتلا)« اتي وو( «1 :قلعلا «14 :ءارسإلا)

 4أَسَّن »لو (24 :ىروشلا «16 :رطاف(ًاعم 54 :ءارسإلا :19 :ميهاربإ 3 9

 .(43 :سي «9 :أبس «4 :ءارعشلا)

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

 (7 :ةدجسلا «20 :توبكتعلا ) 4أَدَبل (26:فسوي) 4ُأَدَّبَف» :يف يهو افلأ ةزمحلا

 (167:ةرقبلا) 4 ًاَكَبتَتَف ظو (28 :ميرم) 4 أَرُمآ طلو (13:لحنلا .136:ماعنألا) هان 1و

 (118 :ةبوتلا) (ًاَجلَم زفاف نيررازأ# ارا طوق دولا 4

 :ءارعشلا «؛5 :فارعألا) 4ْأَبَ ظو(1 :ماعنألا) 4( ًاسينأ ظو (47 :ىروشلا) « اجلم ©

 .بابلا اذه يف هركذن اى هعاونأب ليهستلاو زم ا يف قيقحتلا ماشحلا1)



 : 1: ربررر__ررر تو سلا ركعلا تادارقلا لوضصأ قهنعتلا ةمالخلا 238

 .(00 :صصقلا)4 ًااّمل ا 2و (114:ةبوتلا «166:ةرقبلا) 4 ًاَكَبَت و 1 :سنوي «9

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

 210 :ماعنألا) 4 ئرَهتُسا ظو (21 :قاقشنالا«204:فارعألا)4 َئرُنق 8:يف كلذو ءاي ةزمهلا

 .(41 :ءايبنألا .3 2 :دعرلا

 نكاس حيحص فرح دعب ًالصو حوتفم ضراع نوكسب ةنكاسلا :سماخلا عونلا

 ءابلا نكست مث فذحتقف اهلبق حيحصلا نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن اهيفو

 .(25 :لمنلا) 4 َءَبَحْلا » :يف يهو فقولل

 .ناهجو اهيف يتلا عاونألا :يناثلا مسقلا

 ةزمهلا تمسرو حتف دعب ًالصو ةمومضم ضراع نوكسب ةنكاسلا :لوألا عونلا

 :يف كلذو واولاو ةزمملا نيب اهليهستو ًافلأ ةزمهلا لادبإ اهيفو فلألا ةروصب

 1270109 9088 25 66 60 :فارعألا) 4 ًالاَمْلا طو (140 :ءاسنلا) 4ًاَرَهَتْسُيَو »

 (32:38 «29:لمنلا) 4ًاٌوَّلَمَّلآ» (6:ص .38 :صصقلا «33 :«24:نونمؤملا 443 :فسوي :27 :دوه

 4« ةاَماطو (67 :ص ,20 :ةبوتلا) 4اَبَن لو (119 :هل) 4 أٌؤَمظَت) (120:ةبوتلا) 4 مط لو

 0 ميلا اوكار قمن فيوجا# ا ةةي جو ف8 ةزحل

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

 (8 :تافاصلا «246 :ةرقبلا)» 4 ملأ م :يف يهو ءايلاو ةزمحلا نيب اهليهستو

 ابحي (3:صصقلا .62:ماعنألا) 4 ابن ظو (69:ص) 4 ُةَاَم » (34:ءارعشلا)4طاَمَلِلطو

 (15 :ابس) © بسلا 2 :لمنلا) 4 ,ابس و (2:أبنلا) 4ابكلآ» (23:تازجملا 22 :لمتلا)

 .(24 :ىروشلا) 4 اشي و



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

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

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

 فرحت وأ يلو دم فرحت وكاس دعب الصو ةروسكم نقراغ وكس ةتكاشلا 2 تن

 وأ فقولل واولا توك عف ةرمهلا ظافشإوواولا لإ ةزمها ركل اهيفو نيل
 6 :حتفلا 0 :لحنلا) 4 ِءَوُسِلآ طو 4 :لافنألا «102 : 0 يف يهو مورلا

 .(32 :صصقلا) « ءوس ظو (2

 ديس فاس روان سلا ىىعل اط نو ل يااكا م ع قارا عرقا

 ةرسك مورو اهيف اهلبق يتلا ةدئازلا واولا ماغدإ مث اواو ةزمهلا لادبإ اهيفو ةدئاز

 .(228 :ةرقبلا» 4 ءورُق » :يف يهو ةلدبملا واولا

 درج زن خطا دارا ةاسو يقل يقرع ركوة حاسا :ننيضاكللا عونا

 اهكرت عم فقولل واولا ناكسإو ةزمحلا فذحو اهلبق ةنكاسلا واولا ىلإ ةزمحلا ةحتف لقن اهيفو

 فقولل ةددشم واولا ناكسإ مث ةيناثلا يف ىلوألا واولا ماغدإو ًاواو ةزمحلا لادبإو اهلاح ىلع

 2167 .«141:فارعألا «157:ماعنألا :49:ةرقبلا)4 َعوَس »و(29:ةدئالا)4(اَوُبَت آل :يف يهو

 «119 494 «27:لحنلا ,24:فسوي «127:ءاسنلا) 4 َءوُّسلا ظو (24:رمزلا ,21:دعرلا «6 :ميهاربإ

 .(حتفلاب عضوملا اذه أرقي ماشه نأ ًاملع) .©7 :ءارسإلا) 4 أوُحَتْسَيِل ط و (62:لمنلا

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

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

 فقولل ةددشملا ناكسإ مث ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا ماغدإ مث ءاي املادبإو اطاح ىلع

 (23:رجفلا «69:رمزلا) 4 َءَْىَأِحَو 8و(33:توبكنعلاء77:دوه)4 َء حس ا١:يف يهو
 .(9 :تارجحلا) 4 َءىَفَت لو



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا 210

 .هجوأ ةثالث اهيف يتلا عاونآلا :ثلاثلا مسقلا

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

 اهلبقام ةكرحت نسج نم ةتكاس ءآي اهلاذبإ : اريدقت ةعبرأو أظفل هجوأ ةثالث اهيفف

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

 :جراعملا 1 :روطلا) «ٍيىَرَمآ 9 : يف يهو ليهستلاب ةزمه لا ةرسك مورو يناثلا ريدقت

 .(3 :رطاف) 4 يِيّسلآَركَمَو لو 0 :صصقلا) 4 يطلش ظو (37 :سبع 8

 : هع و3 ةثالث اهيفف ًالصو مض دعب ةروسكم ضراع نوكسب ةئكاسلا :يناثلا عونلا

 اهناكسإ مث ةروسكم ًاواو اهلادبإ اهيف حصيو مزاللاب اقاحلإ ًاواو ة هيدا لاذنإ

 ريدقتلا ىلع واولا ةرسك مورو ًاريدقت نافلتخيو أظفل لوألا عم دحتيف فقولل

 ُهْولْؤلَو و (23: ةعقاولا) 4و: يف يهو ليهستلاب ةزمه لا ةرسك مورو ِناثلا
 .(33:رطاف ,23:جحلا )

 حيحص فرح دعب ًالصو ةمومضم ضراع نوكسب ةنكاسلا :ثلاثلا عونلا

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

 :نارمع لآ) 4 ءْلم ١ :يف يهو اهمورو هتمض مامشإو فقولل حيحصلا ناكسإو

 .(44 :رجحلا) (ءٌْرُج ظو (34 :سبع 40 :أبنلا) 4 ُءّرَملآ طو (5:لحنلا) (ٌةّفد طو 7

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

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

 228 219 :ماعنألا) 2غ ىرَب ١ :يف يهو اهمورو اهماشإو فقولل ةددشم اهناكسإ

 46 يسأل رونا وحلا 3080 رعبا وا ادد قررا عر هزل فواقلألا

 .(35 :رونلا»4 ءىضُي ظو (37:ةبوتلا)



 كل ةقيسللا ماع هان

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

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

 4 انما 8251 كاما ًءاَنَرَق 8و (30:ةرقبلا>4 ًءاَمدلا طو4 َءاَش - ءاج 0

 :ةرقبلا) 4 َءاَسنلا طو (32 :رونلا» 4ءاَرشف» (271 :ةرقبلا) 4 ًءاَرَقُفلا ظو (31:ةرقبلا)

 :بازحألا) (ءاسنلي» (1 :قالطلا«3 2 «6 :ةدئاملا,43 «19 «4 :ءاسنلا 0م 112

 «112 :نارمع لآ) 4 اقلاو (20 :ةدئاملا «155 :ءاسنلا «9 1:ةرقبلا) * الا طو (0

 «22 :دعرلا «114 :ءاسنلا ءاعم 7 :نارمع لآ «272 «265 «207 :ةرقبلا) 4 ًءاغتبا »و (1

 :ءاسنلا «187 :نارمع لآ«101:ةرقبلا) 4 َءاَرَو و(20:ليللا«1:ةنحتمملا«27 :ديدحلا «28 :ءارسإلا

 4« َءاَوس ١و(4 1:مجنلا) 4 َءاَرَجل ا ظو (10:قاشنإلا 1 :جراعملا ,7 :نونمؤملا 94 :ماعنأل«4

 :نارمع لآ ء43 3 :ةرقبلا) < َءاَدهْس و (1:ةنحتمملا .,22:صصقلا «12:ةدئاملا «108:ةرقبلا»

 :ءاسنلا) 4 َءاَس او (13 «4 :رونلا ,728 :جحلا «144 :ماعنألا «44 .8 :ةدئاملا «135 :ءاسنلا 0

 :هط 2 :ءارسإلا 259 5 :لحنلا 69 :ةبوتلا 07 :فارعألا 2136 1 :ماعنألا «66 :ةدئاملا 2

 (2 :نوقفانملا «15 :ةلداجملا «21 :ةيثاحلا «177 :تافاصلا «4 :توبكنعلا «173 :ءارعشلا «1

 (42 :لافنألا «38 :ءاسنلا «264 :ةرقبلا) * َءاَحِر و (58:لمتلا 038 :ءاسلا)» 4ءاَسق»

 4 آَيلْؤَأ ظو (91 64 14 :ةدئاملا) < ام و (273:ةرقبلا) < ًءابِنْغَ 5و

 «23:ةبوتلا «30 «27 «3:فارعألا «8 157 «5 1 :ةدئاملا ,144 «139 «89 «76 :ءاسنلا «28 :نارمع لآ)

 «41 :توبكنعلا «18 :ناقرفلا «.102 .50 :فهكلا «97 :ءارسإلا «16 :دعرلا«113 «20:دوه «62:سنوي

 2150 :ماعنألا«77 :ةدئامل4 َءاَوْهَأ لظو (1 :ةنحتمملا «18 :ةيثاجلا «46 «9 «6 :ىروشلا «3 :رمزلا

 (16:لافنألا«162:نارمع لآ) 4 َءاب و (9:رمزلا «113 :نارمع لآ) 4 َءاَناَ و (18 :ةيثاجلا

 «427:فارعألا) ا و (101 :ةدئاملا) © 2 و (5 :ءاسنلا» * ايلا دو

 232 16 :ءايبنألا ,9 2:ءارسإلا «52 :دوه «6 :ماعنألا «22 :ةرقبلا) 4 اكاد (22 :صصقلا

 «7 :نمحرلا «47 :تايراذلا «12 :تلصف «64 :رفاغ .27 :ص « 6:تافاصلا .65 :جحلا 4



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا لل

 4 َءاكَرُش »و (89 :ءايبنألا 2 :ميرم (85 :ماعنألا4 1 :حون «5 :كرابت

 :ماعنألا) 4 َءاَقل و (27 :ايس «28 :مورلا 3 1 :سنوي «190 :فارعألا« 100 :ماعنألا)

 :فارعألا) 4 َءآَعَمس ظو (34 :ةيثاجلا 71 :رمزلا «5 :توبكنعلا «110 :فهكلا «51 :فارعألا 0

 «27 :ةدجسلا ,23 :صصقلا «5 :جحلا ,57 :فارعألا) 4 اجلا ك1 رون اةق رسولا

 (62 :لمنلا ,74 :فارعألا) # ايل و (25:سبع «68 :ةعقاولا ,28 :رمقلا ,39 :تلصف

 21 0 رش لا ال 5و

 4« َءاَضيَب و او سلا# ءامسستلاو ظو(10:دوه) 4 َءاَمْعَن 8و(50:تلصف«10:دوه

 :لمنلا 63 :رونلا 45 :ءايبنألا) © َءآَعد و (46 :تافاصلا «32 :صصقلا «12 :لمنلا 22 :هط)

 4« َءانيِس و (5:ةنيبلا 1 :جحلا) 4 َءاَمَتَح و (73 :ءايبنألا) 4 َءاَكياَو او (52 :مورلا 0

 « َءآَفَأ لو (3 : هديرت# كالا جونا دةفاطنومفةكلفت)# ءامأ ذو (20:نونمؤملا)

 .(7 «6 :رشحلا)

 .هجوأ ةعبرأ اهيف يتلا عاونألا :عبارلا مسقلا

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

 اًواو اهلادبإ يناثلا ءاهلبق ام ةكرح سنج نم دم فرح اهلادبإ لوألا ءهجوأ

 يناثلا ريدقتلا ىلعو ًاريدقت نافلتخيو ًاظفل نادحتيف فقولل اهناكسإ مث ةمومضم

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

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

 .(24 :روطلا) 4 لول َمُهتَأك »و (176 :ءاسنلا) 4 اوُرَمآ نإ »

 ءايب ةموسرم ًالصو رسك دعب ةمومضم ضراع نوكسب ةنكاسلا :يناثلا عونلا

 اناس يك ربو تشرلل ماكسس نك ماب مما لاير سرا ديراايف
 :يف يهو ليهستلاب ةزمهلا ةمض مورو اهتمض مورو ةلدبملا ءايلا ةمض ماشإو



 213 ةقسدلا ساه ونا ةفارق

 و

 4 ئرّبُنتَو لو(13:جوربلا«49:ابسء19:توبكنعلا)4 ٌعئدّبي طو(15:ةرقبلا) 4 ئَرهَتْسَي »

 ها تور اف سور 0و هون سلا 1 انو 0016 خلال

 اذ ودعم نو سسل) « هو ا دا (121:نارمع لآ)

 .(3 رطور# عدلا ملا »و

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

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

 :يف يهو ءايلا ةرسك مورو فقولل اهناكسإ مث ةروسكم ءاي اهادبإو ليهستلاب

 .(34 :ماعنألا) 4 َتيِلَسَرُملاْئإَبَت نم »

 اهيفف دم فرح واولاو ًالصو ةروسكم ضراع نوكسب ةنكاسلا :عبارلا عونلا

 ءاهبترسك مورو.فقولل واولا ناكسإ مث واولا ىلإ ةزمه لا ةرسك لقن:هجوأ ةعبرأ

 ةنكاس اهديدشتو ةيناثلا يف ىلوألا واولا ماغدإو ًاواو ةزمهلا لادبإف ثلاثلا امأو

 :ءارعشلا «(64 454 :دوه 3 :فارعألا) 4 ءوُسِب 8 يهو مورلا عم عبارلاو فقولل

 «12 211 :لمنلا «22 :هط «59 228 :لحنلا .,51:فسوي 0 :نارمع لآ) 4 ءوسس ظو (6

 53: سوي 165 :فارغألا +149 148 ءاسنلا 168 فق: ةرقبلا) 6 وسلا جو (43 ةرمزل

 .(2 :ةنحتمملا .40:ناقرفلا

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

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

 ءفقولل ةنكاس اهديدشتو ةيناثلا يف ىلوآلا ءايلا ماغدإو ءاي ةزمه لا لادبإف

 155 148 أعم 11301090106 29,20 :ةرقبلا) 4 ءىَش ف يهو مورلا عم عبارلاو

 86 85 (59 33 232 «4 :ءاسنلا 189 «154 9 2 29 :28 :نارمع ل 66459 1

 اانعق 52.44 8 219 217 :ماعنألا ,0 «117 297 .94 68 «40 219 «17 :ةدئالا 06« 3

 «185 2156 145 (89 :فارعألا ام 0.6 38 111 عم 102 ًاعم 1 99 9180 9



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا قفل

 211168 278 :فسويءه1 57.124 دوه. 9 :ةبوتلا 5 22 0 007 :لافتألا

 289 7776 75 8 40 اعم5 :لحنلا 1 219 :رجحلا 8 2218 :ميهاربإ 16 8 :دعرلا

 6217 6 :جحلا 1 (0 :ءايبنألا 8 250 :هط «84 276 270 54 245 :فهكلا 44 «12 :ءارسإلا

 260 .57 :صصقلا «91 88 «23 «16 :لمنلا «30 :ءارعشلا «2 :ناقرفلا «64 .45 «35 :رونلا .88 :نونمؤملا

 :ابس 5 254 52:40:27 :بازحألا ,2 :ةدجسلا «50 «40 :مورلا 6 2 220 «12 :توبكنعلا «8

 «53 439 «21 :تلصف «6 2 «20 «7 :رفاغ «6 2 :رمزلا «.83 «15 «12 :سي«44 «1 :رطاذف 06

 :42 :تايراذلا «16 :تارجحلا «26 «21 :حتفلا «33 «26 ,25 :فاقحألا 36 «10«12 29 :ىروشلا 4

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

 (9 :جوربلا «18 :سبع «29 :اينلا «28 :نجلا «19 9 «1 :كرابت «8 :ميرحتلا «12 «3 :قالطلا «11 «1 :نباغتلا

 .(23 :فهكلا) يف 4 ٍءَىَأَشِل ١ ةملكو

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

 :متفلا) 4 ءْوّسلا كرظ و («6 :حتفلا «8 :ةيرتل) 4 ِءْوسلآةَربآَدٍ يف يهو ةيضاملا

 37174 رشا لو 4 هنوسسر وشل ا وو

 .هجوأ ةسمخ اهيف يتلا عاونألا :سماخلا مسقلا

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

 .ةمومضم ًاواو ليهستلاب اهتمض مورو ءًافلأ ةزمهلا لاديبإ :هجوأ ةسمخ

 4 اًودَبي 8 :يف يهو اهتمض مورو ءواولا ةمض ماشإو« فقولل اهناكسإو

 «ًاويَفَتي طو(85 :فسروي) «أُؤَتُفَت طلو 1 :مورلا «64 :لمنلا 34:4 :سنوي)

 :رونلا) 4 أُؤَرَدَيَو و (9 او ترلا :هط) 4 أٌوكََوَتأ هو (48 :لحنلا)

 (5ةنمايقلا)»# اَوَيَحَي دي و (8 :فرخزلا) 4 أٌؤوُشَنُي دي و 7 :ناقرفلا) 4 أٌوَبْعَي ظو 8

 (قافتاب 5 :نباغتلا 67 «21 :ص «9 :ميهاربإ) يفو .(هنع فلخب 70 :ةبوتلا) 4 أٌؤَبَن هو

 .(38 :32 229 :لمنلا «24 :نونمؤملا) 4 أٌؤلَملا ظو



 215 ةقسللا ماع نادال

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

 « ءاَهَمسلا »:يف يهو رصقلاو طسوتلا عم اهتكرح سناجملا دملا فرحو ةزمها نيب

 2247 22132120142 2105 290 :ةرقبلا) 4 ءاَشَي ظو (155 :فارعألا «142 أعم 13 :ةرقبلا)

 2179 ًاعم 129:74 .73 47:40 37 «13 6 :نارمعلآ ًاعم 1

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

 «39 2.3127 .26 .«13 :دعرلا «100 «76 «56 :فسوي «107 «25 :سنوي «27 «15 :ةبوتلا ه8

 45 أعم 43 238 35 «21 :رونلا «18 :جحلا ,30 :ءارسإلا ءًاعم 93 ,2 :لحنلا «27 11 4 :ميهاربإ

 :رطاف «39 236 «13 :ابس «54 248 237 «5 :مورلا 6 1 :توبكنعلا 6 8 .56 :صصقلا 6

 49 297138 :ىروشلا«5 :رفاغ 2 23 24 :رمزلا 7 :سي 2 أعم ه1

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

 155:فارعألا «27: 26:نارمع لآ)4غاّت38و(29:ريوكتلا«3 1:ناسنإلا ءأعم 31 :رثدملا 4

 ةمومضملاو ةروسكملا 4 ٍءاَمَّسلا طو (83:ماعنألا) 4ُءاَشْشط و (اعم 5 1:بازحألاءًاعم

 «114 112 :ةدئاملا .153 :ءاسنلا «5 :نارمع لآ ءاعم 164614459292219 :ةرقبلا)

 :دعرلا 61:31٠624(« :سنوي «32 011 :لافنألا «16 2 296 ,40 :فارعألا «125 ,99 «35 :ماعنألا

 295 (93 :ءارسإلا 79 (65 «10 :لحنلا «22616 «14 :رجحلا «38 «32624 :ميهاربإ 7

 :ناقرفلا «43 :رونلا «18 :نونمؤملا «70 263 «3 1:15 :جحلا 4 :ءايبنألا «53 :هط «45 ,40 :فهكلا

 «25 224 :مورلا «63 «34 «22 :توبكنعلا 2,75 «64 «6 0:لمنلا «187 «4 :ءارعشلا «6 1:48 5

 «11 :تلصف «13 :رفاغ «21 :رمزلا «28 :سي «27 «3 :رطاف 9 «2 :ابس «5 :ةدجسلا «10 :نامقل 8

 :نمحرلا «11 :رمقلا «44 .9 :روطلا «23 «22 «7 :تايراذلا .«9 «6 :ق «5 :ةيثاحلا .84 .«11 :فرخزلا

 «19 :ابنلا .9 :تالسرملا «18 :لمزملا .8 :جراعملا «.16 :ةقاحلا «17 :كلملا 21.4 :ديدحلا 7

 «18 :ةيشاغلا 11٠1 :قراطلا«1 :جوربلا «1 :قاقشنالا «1 :راطفنالا «11 :ريوكتلا «27 :تاعزانلا

 (93 :ةبوتلا«1 81:نارمع لآ) 4 ءاَينغأ ظو (44:دوه)4غآم َسلَي»و (5 :سمشلا

 (71 :فارعألا) 4 ءآَمَّسَأ طو (104 :ءاسنلا) 4 ءآغتْبا هو (7 :رشحلا) «ٍءايِيَغَأْلا»

 28 :هط «110:ءارسإلا«180 :فارعألا) 4عآَم 2 شو (31:ةرقبلا» «ءامسأي»و



00 

 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا كلاش
  يييببححححييييجحسحبحححححح حس حس :٠٠٠٠٠ ببًُ 0 سس بس اتالم

 :ةبوتلا «85 :ةدئاملا «191 085 :ةرقبلا) 4 ءاَرَج طظو (3 سلا) 42 امش او (24:رشحلا

 421: خَفطو(60:نحرلا 28:تلصف (34 :رمزلا«37 ايس 36 :هظ:23 :سوي 6

 4 ٌءآَوَس طو (41 :ملقلا 229 :رمزلا 139 :ماعنألا 12 :ءاسنلا) 4 ءاكَرْش طو (95:ةدئاملا)

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

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

 :ءارعشلا 2.108 :فارعألا) « ِءاَضَيَب اطو (109:ءايبنألا) 4 ءاوس طو (47:ناخدلا .22:ص

 «15 :ةلو دمحم :8 :ةدجسلا :45 :رونلا «16 :ميهاربإ «24 :سنوي «164 :ةرقبلا) 4 ءاَّم طو (3

 1 1:رمقلا .29:فهكلا (4:دعرلا»4عءاميظو (6 :قراطلا .,20 :تالسرملا.«3 1 :ةعقاولا

 فال و يقل ف شومر رهلاو 6 اجل ا يون قلل 4ِءاَمك طو (30:كللا

 3 1 8و(54:ناقرفلاء«30:ءايبنألاء14:دعرلا«43 .7:دوه«5 0: فارعألا) 4 ء ءاّملا 9و(

 :45 31 :ةرقبلا) 4 ءةلٌّؤتَه و (21 :لحنلا) 4 ءآَيَحَأ طو (169 :نارمع لآ 154 :ةرقبلا)

 :لافتألا .139 38 :فارعألا :89 :ماعنألا ءاعم 143 4109 78 :5 1 1 :ءاسنلا «66 :نارمع لآ

 ع 20 :ءارسإلا 9 6 :لحتلا 1 268 6 :رجحلا «9 228«2 6018 :دوه(«18 :سنوي 9

 (7 :توبكنعلا 3 :صصقلا «54 :ءارعشلا 7 :ناقرفلا 9 265 44 :ءايبنألا 5 :فهكلا « 2

 0232 :نيففطملا ,7 :ناسنإلا 8 : 16 دمحم «34 ,«22 :ناخدلا .8 8 9 :فرخزلا 1 :رمزلا 5 :ص

 49 :ةرقبلا) 4 الب ظو (40 :ابس «49 :فارعألا 3 :ماعنألا «53 :ةدقاملا) ءالؤتمأ 5و

 (69 :ةرقبلا) 4 ءارفَص »و (3 :ناخدلا) 4أ دك تّلَيطو «6 : ميهاريإ «141 :فارعألا

 (ءاَسَحَمْل ابو (45 :توبكتعلا 90 :لحنلا 169 :ةرقبلا) 4 ءاَشَحَفلآ )و

 :لافنألا .100 :فارعألا0 3 :ماعنألا) 4 ٌءآَََن طو 1 :رونلا «28:فارعألا «268:ةرقبلا)

 274 :رمزلا 67:66 :سي.5د :جحلا 9 :ءايبنألا 18 :ءارسإلا «110 676 «56 :فسوي«87 :دوه 1

 (ة2:دوه) أَو تَشتلو (70 «65 :ةعقاولا ,30 :ِظَو دمحم (60 :فرخزلا «52 :ىروشلا

 9 ا 1

 42: ماعنألا) (ءاآَسأَجْلآاب و 4: ةرقبلا» < ءاسأبلا ظظ ةرقبلا) 4 ِءاَسْأَبلا ظو



 نشل يقفل باع ها هنأق

 2154.3 1:ماعنألا) «ءاقليطو (4 :تلصف 147 :فارعألا) 4 ِءآَسَقْل ١و (94:فارعألا

 2:42 :ماعنألا 134 :نارمع لآ«177 :ةرقبلا) 6 ء ءارضلا ظو (3: نونمؤملا « 2:دعرلا «45:سنوي

 (178 :ةرقبلا) 5 [َدَأَو 9و (95 :فارعألا :214:ةرقبلا) 4م آرّضلا ظو (94 :فارعألا

 :ةلقدمع 5: رطاف) 4 ارم اٍلو 0 ةبوتلا) 4ِءاَفَعضلاطو(266:ةرقبلا)4 ءاَفَعِض طو

 :ءاسنلا «2 :ةرقبلا) « ءادهشل )و (8 :رشحلا (60 :ةبوتلا 3 :ةرقبلا) 4 ءاَرقفلل طو (8

 (13:رونلا) (ٍءآَتههكلاِيهو (6:رونلا :99:نارمع لآ) (3[2 هش و (69 :رم زل 9

 :سنوي «71 :ةبوتلا 73 «72 :لافنألا 1 يال مازولا ير ناو

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

 «ءاَسِم»و (32 :بازحألا «55 :لمنلا 60 431 :رونلا .8 1 :فارعألا «129 :98 ,75 34 4+ 2

 «ءاتفإ»و (11:تارجحلا ,25:حتفلا) 2 اَسفإ#و (59:بازحألا«42:نارمعلآ)

 اركز طو (عو: بارع آَّسنلا 8و (32: 2:ءاسنلا) 4ءآَسِيِللطو(11:تارجحلا)

 فحل فورا 130006149 رهف هدد بعبلا) م ان ازور 683 37:نارمع لآ)

 :نارمع لآ) 4 ُءاَضُعَبْلا طو (4 :رمقلا) عاب اَلآطو (66 :صصقلا) (آَبْخ الآ (9

 (134 :نارمعلآ) 4 ِءاّرَسل ا ظو (84 :هط «119 :نارمعلآ) 4 ء" 7 0-0 :ةنحتمملا 8

 (56 نيدقواو أ لو ىف :صتلا) ءابيعب ظو (95 :فارعألا) 4 ءاكسلاظو

 8 :سنوي) 4 ءايِربكل ا و (44 :تلصف 2 :ءارسإلا 69 :لحنلا ,57 :سنوي) 4 ءافْس طو

 :فسوي) « ءاعو او (14:رشحلا.4 :تارجحلا ,53 :بازحألا ,71 :دوه) 4 ِءاَرَو او (37 :ةيثاجلا

 4ع اج ّدلاطو (49:تلصف ؛40:ميهاربإ) 4 ءآَعُذ طو (14 :دعرلا) 4 ءاآَعْذ طو 6

 (43 :ميهاربإ) 4 ُءآَوَه طو (51:تلصف)4ٍءاَحُّدا»و (48:ميرم)4ع احدي (39:ميهاربإ)

 (25:صصقلا) 4 ٍءآَيْحتسأ 9و(20:ءارسإلا) 4 ِءاَطَعظو (22:رطان) 4 ُءآَيَحَأْلا طو
 (55 :بازحألا 1 :رونلا) 4 ِءآَمَبَأ طو (1 :رونلا) 4 ِءاَباَء طو (1 :فهكلا) 4 ِءآطغ طو



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا 3218

 اعلا طو(58:رونلا)4 ءآّشعل ا »و (37:رونلا4 ءاتيإو ١و(33:رونلا)4 ءاَعبل ا ظو

 (49 :ملقلا 145 :تافاصلا) 4 ءارعلاب »واق ياستلا# اتتلاولو (224 :ءارعشلا )

 «ءآَدْعَأ لو (2 :شيرق) 4 ٍءاَمْشْلآا و (37 :ص) 4 ءآكَب لو (24 :ص) 4 ٍءاَطَلُخْلا لو
 « ءالَخألا »و (26 :فرخزلا) 4هآَرب و 68 تلح)# دعا ريو 6814 كلسفل)

 (ةرم 31 تركذ :نمحرلا «55:مجنلا)4 ءاَلاَء طو (29 قلو« اذه و7 :فرخزلا)

 .(29 :حتفلا) 4 ءاَمَحَر 8و

 .هجوأ ةتس اهيف يتلا عونلا :سداسلا مسقلا

 واولاو ةيلصأ واو دعب ًالصو ةمومضم ضراع نوكسب ةنكاسلا :لوألا عونلا

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

 عم واولا ىلإ اهتكرح لقنو ةزمهلا طاقسإ مث« ماشإلاو مورلاو ناكسإلا
 < رشلا روت 11 ةلياسلا 153:3 صيدا وسرد زب كاكتبألا
 «37 :رفاغ «8:رطاف «37:ةبوتلا 56 16 دعولا)آ4 ءوسم و (61 :رمزلا «.188 :فارعألا)

 .(76:صصقلا) اون لو (14 :ةلو دمحم 5 2 5

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

 «مامشإلاو مورلاو ناكسإلا عم ةيناثلا يف ىلوأللا ءايلا ماغدإو ًءاي اهادبإ :هجوأ

 يف يهو ماشإلاو مورلاو ناكسإلا عم ءايلا ىلإ اهتكرح لقنو ةزمه لا طاقسإ مث
 :ماعنألا «154 2128 5 :نارمع لآ«178 :ةرقبلا) :هنايب كيلإو عوفرملا 4ٌءَىَّش ١ ةملك

 42 ئَمَلطو (1 :ةنحتمملا 2 :ق «16 :رفاغ 1 :جحلا «11 :ىروشلا «16 :رفاغ «18 :رطاف 3

 .(6« 53ص(«7 2:دوه)

 ةيلصأ ةنكاس ءايدعتب ًالصو ةمومضم ضراع نوكسب ةنكاسلا :ثلاثلا عونلا

 اهم مرو كقرلل هابل لإ ةونهلا ةمف لقت : هعرأ نس اهو جك اهل



 2059 ةقيلا ماع نانا

 فقولل اهناكسإ مث 7 ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا ماغدإ مث ءاي ةزمهلا لادبإو اهمورو

 4« ءىضي و 8 :رفاغ) 4 ء ع 00 يف يهو اهمورو اهتمض مامشإو ةددشم

 .(35 :رونلا»

 .هجوأ ةعست هيف يذلا عونلا :عباسلا مسقلا

 :3 2 «1 :هجوأ ةعست اهيفو ًالصو ةروسكملا نم سايقلا نع جرخ ام وهو

 عم ءايلاو ةزمه لا نيب اهليهست :5 «4 ءرصقلاو طسوتلاو لوطلا عم افلأ اهلادبإ

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

 ادن لا سنوي) « يآقلت » :يف يهو رصقلا عم اهمور مث :9

 مسر ىلع فحاصملا تقفتا.1 :ىروشلا) 4 ٍياَرَو 5و 0 :لحنلا) 4 ياتيإَو طو

 .اهرخاوأ يف ءايب عبرألا تاملكلا هذه

 يف فاقلا دعب يتلا فلألا :216 :مورلا) 4 يَآَقِلَو لو (8 :مورلا» 4 ياقلب »

 .هريغ يف ةتباثو يماشلا فحصملا يف ةفوذحم اهنأ ليق 4 يآَئيإَو جءاتو4 يآقلت )

 .ًاهجو رشع انثا هيف يذلا عونلا :نماثلا مسقلا
 ةزمه لا ماسترال سايقلا نع جرخ هنكل ًالصو هيف ةمومضم ةزمه لا نوكت نأ يهو

 3:21 :اهجو رشعااتا اهيفو: اهلبقءانبلا فلآ كلو اهدعب فقلأو قاولات

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

 ىلع رصقلاو طسوتلاو لوطلا عم اواو اهلادبإ .3 1 :ىرخأللا ةعبسلا امأو

 عم واولا مور 7 ءرصقلاو طسوتلاو لوطلا عم مامشإلا 6 «5 24 «ضراع اهنأ

 « وكمت اأو 07 رشحلا «40 :ىروشلا «.33 9 ناو دلو يعضاوص

 (7 56 ث'َن و (21 :ىروشلا 4 :ماعنألا) 4 ولكم رش »و (6 :ءارعشلا «5 :ماعنألا)



 1 و رمل: قت كسلا رشعلا تادارقلالوضأ قنا ةمالخلا 250

 + تملا لطول« اؤتطقتج ب 8و (47:رفاغ ,21:ميهاربإ) 4 أوتَفعَصلآ ظو

 :ناخدلا) 4 ْأٌّوَحَلَب و (106 :تافاصلا) 4 أٌوتلَبْلا لو (50 :رفاغ) 4 أوحد و (28:رطاف)

 .(7 :ءارعشلا) 4 اوم و (4 :ةنحتمملا) 4 [5'ءَرب ظو (3

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

 ريغصلا ماغدإلا

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

 :يف كلذو :ءاتلا (0)

 «37(4 :بازحألل 84 :نارمعلآ)  لوُقَت مذ ل 166: ةرقبلا)4ْأَكَيت د

 3 :نارمعلا) « توُدعَصت ذإ 002 :نارمعل) 4 مُهَنوُسُحَت ذإ)

 :فارعألا) (ٌمهيتَأَت ذا 1 :ةدئاملا) 4 جرت ذو ط0 :ةدفالل (وُلتِْإَو

 69 :لافنألا) 4 َنوُئيْغَتَسَت ذإ 7 0 :تررسألا 4 ذات ذاَو ل 63

 5 :روعلا) 4 ُهنوَفلتذِإِو 0 نر تمص اذ 06 :سنوي) 4 ٌنوضيفُت ذإ 0

 «اوُرَوَسَتذِإ ق3 بم «آتئوُرئأتالط 0 :رفاغ) «(72:ءارعشلا) 4 َنوُعَدَتذإ

1 21). 

 :يف كلذو :يازلا (2)

 00 :بازحألا) (تَعاَز ذِإَو 08 :لافنألا» « مهل َنّكَر ذو :

 :يف كلذو :داصلا (2)

 .نآرقلا يف امل يناث الو (29 :فاقحألا) 4آَنْفَرَصْذِإَو ١

 :يف كلذو :لادلا (4)

 .(9 :فهكلا) (َتلَخَم ذا » «(25 :تايراذلا) «.(22 :ص) .(5 2:رجحلا) 4 اوُلَحَد ذا ل

 .داصلاو نيسلاو يازلاو لادلاو ميجلاو ءاتلا :يه ةتسلا فورحلا (0



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 :يف كلذو :نيسلا (5)

 .(16 012 :روتلا) 4 ُهوُمُتَعِمَس ذا ل

 :يف كلذو يا

 ١) مهتئج جا ذإ »6 :حتفلا 0 :ةدئامل) 4 َلعَج ذإ ل 5 :ةرقبلا) 4 اَنلعَج ذِإَو «4

 :فهكلا«101 494 :ءارسإلا «5: 0 243 :ماعنألا) مهَءاَجذإ ذإ 2 «(110:ةدئاملا» 55(«

 « ْمكَنَءاَجْذِإ 2ظ ك9 :ةقرفلا) ( ىَِواَج د .(74 9 :فارعألا) ( ْمُكَلَمَجْذِإ)

 ا | ط«(ههبابس) 4 مُكَمَجْذِإِ 10 بازل« مُكوَجِْإ «(9 :بازحألا)

 4« مهت ةءاَج ذإ ١ 32 :رمزلا) 4 دوءاَج ذإ ظ «(84: تافاصلا) 4 َءآَج ذإ ١ 3 :سي)

 .(14 :تلصف)

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

 .ماشه دنع ةروكذملا

 :”ةينامثلا اهفو رح يف «دق» لاد ماشه مغدأ ب

 :يف كلذو :نيسلا (0)

 دابا نس ةةيسلاانبلل 014 نحس لآ)4 َعِمَسَدَقّلد

 00002 :ةدئامل) 4 اًهَلأَسَدَق ظ ((153 :ء اسشلا) 4 أول أَم ُدَقَف 38(20:لافتألا»؛ 03
 0 هو ني

 99(2 :هط) #4 قبس لق 7: كسوَي) 4« قرم قف 317 لافنألا) 4« اَنْعِمَسدَق 0

 0 ماعلا تلا 2

 م هس

 .نآرقلا يف اهريغ سيل #89 50



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 :يف كلذو :داضلا ()

 :تافاصلا) «(36 :بازحألا) «(12 :ةدئاملا) «(136 116 :ءاسنلا) «(108 :ةرقبلا) 4 لَضَدَقَف»

 :فارعألا) .(140:ماعنألا) (77 :ةدئاملا) 7 :ءاننلا)/# ًاوُلَم دق «(1 :ةنحتمملا) 1

 .(27 :رمزلا> 8 مولا 4 ان رللو 2 6 :ماعنألا) 4 ٌتَلَلَض دق ط 49

 1 كلذو :ءاظلا (4)

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

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

 :قكللذو ياولا (5)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلوء(5 :كلملا) 4 اَكَكَرَدَقلَو »

 :يف كلذو :ميجلا (6)

 «15 :ةدئاملا(174 170 :ءاسنلا»(183 :نارمع لآ٠«(92 :ةرقبلا) 4 مُكَءآَجْدَقَل »
 228 :رفاغ) .(108 :سنوي) «(128 :ةبوتلا) «(19 :لافنألا) «.(157 0104 :ماعنألا) (9

 «(63 :فرخزلا) .(105 :فارعألا) 9 :نارمعلآ) 4 مُكُتَتِجَدَق 04

 :تازدعالازا5 هيلا تتر اخ ةقلو نا جدن حجه ناد( ارتدحتك ١
- 
 :ماعنألا) 4 اًنوُمْتَتِجَدَقَلَو ل «(94 :سنوي) «(34 :ماعنألا) 4 َكَءاَجَدَقلَو ط «61 م وروي د ا

 دقو ظ .(69:دوه) (23 3 :فارعألا) 4ٌتَءآَجَدَقَل ا «(48 هفهكلا) (4

 دق «(57:سنوي)«(85 :73:فارعألا) 4 ِمُكَنَءاَجَدَق 52(«8:فارعألا) 4 مُهَنَّتِج

 4 اَهَلَعَجَدَق 4(«86 1:رمقلا)«(18:ةيدمحم:(76:دوه)4 َءاََجَدَق »«(32:دوه)4 اًمَتلَدَج

 «لشلا) « تلمح قو طع قدا تالا: 016 رجتللا) « كلج وعلو 201001 كسوب)
 مهر

 ((23 ,مجنلا) «(13 :ناخدلا) ((39 :توبكنعلا »71 3:لحنلا) 4 َمُهَءآَجَدَقَلَو ظ (1

 4 لْعِجَدَق 27(26 :ميرم 1 :تننكلا) «تءاجتقل ظ «(4:رمقلا»



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 دق 89(«9:ميرم) 4 مُسيِجَدَقَل 43(.9:ميرم) 4 ىنَءآَج دق 3(«2:قالطلا) (24:ميرم)

 «(59 :رمزلا) « كَتَءاَجَدَق ١«(4:ناقرفلا»4وءاَجَدَقَف ١ «(+2:هط) 4َكَسّتِج

 .(9 :كلملا» < اَنَءاَجَدَق © «(78 :فرخزلا) 4 مكدتتِج دل 7

 :يف كلذو اعلا

 ُدَقلَو ل «(113 :ةدئاملا) 4 اًنَتَقَدَصَدق 2 :نارمع لآ) 4 مُكَقَدَص دَقلَو »

 «(50:ناقرفلا)(ُهَسْفَجَصْدَقْلَو ١ «(54:فهكلا)«(89 :41:ءارسإلا) 4 اَنَفَرِص

 0( 5 :تافاصلا) «ٌتقَدَص دق «7 :حتفلا 0 احين« 3 دفق ٍِظ

 .(4 :ميرحتلا) 4َتَّعّص َدَقَف 38(«8 :رمقلا) 4 مُهَحّبص هل

 :ىةكلذو ا

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو«(30 :فسوي) 4 اَهَفَعَسَدَق 9

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

 .فرحألا هذه يف ماشه

 :نيسلاو داصلاو ءاظلاو ءاثلا ين ةنكاسلا ثينأتلا ءات رماع نبا مغدأ و

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

 ١ ُدوُمَت َتَبَدَك ) «(95 :دوه) 4 ُدوُمل ٌتَدِعَب » «(25 :ةبوتلا) 4 مث َتَبُحَر 4
 :سمشلا) .(4 :ةقاحلا) .(23 :رمقلا) «(141 :ءارعشلا) 11(.

 :يف كلذو :داصلا (2)

 .(90 :ءاسنلا) 4 عهرودص تَرِصَح

 )١ ((ماشه نع فلخب )(40 :جحلا) 4 ٌعِماَوَص ّتَمَدُعَل .



 ةّنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا 1-7

 :يف كلذو :ءاظلا (0

 1 :ءايبنألا) ( ةّمللظ ٌتَناَك ط « 8 :ماعنألا) « اهُروُهظ ٌتَمْرُحِل

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

 .(061 :ةرقبلا) 4 عبس َتَتَبْنَأ ١

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

 :يف كلذو :نيسلا (0)
00 
 احن َتْلَقَأ

 4 روس تلرنا 38(«8 :لافنألا) «تنسٌتَضَم) «(57 :فارعألا) « اباحست لق

 ٌتلَح) ولاه ا راكسا توام > (20 :26 دمحم) «.(127 «124 86 :ةبوتلا

 تا ارك تادانم 100 دمر رتل نول هنري نق

 .(20 :ًابنلا) 4 اًباَرَسَتئاكَف 9

 :يف كلذو :يازلا (2)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو«(97 :ءارسإلا) 4 ٌمُهلَنَدَز تَبَحِ»

 :يف كلذو :ميجلا ()

 *» مص وو وو *#

 .(36 :جحلا) 4 اًَهِبوُنَج َتَبَجَو ط 56 :ءاسنلا) 4 مهدولج تجضت »

 .(5 :كلمل) (اَكَكَّرَدَقْلَو »يف هنع فلخب ماغدإلاب ناوكذ نبا أرقو - 00

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

 .يازلاو نيسلا يف يناولح لا نع فلخب (2)



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

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

 :نيفرح دنع (له) مال مغدت :الوأ

 :يف كلذو :ءاتلا فرح (1)

 4 َنْوٌَرَخ لَه 8 «(52 :ةبوتلا) 4َوُصَتَرَت لَه ظ «(59 :ةدئاملا) 4 َنوُمقنت لَه »

 :ميرم) 6 مَلْعَت لَه ط ((16 :دعرلا) « ىوَتَسَت لَه 90(86 :لمنلا) .(52 :سنوي)

 .(8 :ةقاحلا) «(3 :كلمل) «ثمَرَتلَه ١ «(98 :ميرم) 6 ٌنسحُت لهل 5

 ه-

 .(36 :نيففطملا) «بّوُث لَه

 :فرحأ ةسمخ دنع (لب) مال 5 :اناف

 :يف كلذو :ءاتلا فرح (1)

 :ةمايقلا) 4َنوُبحُت لب 5 :ريعلفلا)ا# انتو سكت ا 0 :ءايبنألا) « مهيتأت َلَب كد

 .(16 :ىلعألا) 4 َنورْثَوُت لَب ظ «9 :راطفنالا) 4 َنوَُدَكُت ليو 20

 :يف كلذو :ءاظلا فرح (2)

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

 :يف كلذو :يازلا فرح (3)

 .(48 :فهكلا) 4ٌمْثَمَعَر لب © «(33 :دعرلا) 4َنْيْزلَب

 :يف كلذو :نيسلا فرح (4)

 :نآرقلا ىاعريغ نيلوناوو وف: قوت« ةلؤشاإ)

 .(16)دعرلا يف ماشه نع فلخبو «يناولحلا نع فلخب ()



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا 355

 :يف كلذو :ءاطلا فرح (5)

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

 :51 :ةرقبلا) 'اهنم فرصت امو 4 ُمُتَدَحَتآأ » يف ءاتلا يف لاذلا رماع نبا مغدأو -
 244 :جحلا 727 :فهكلا «32 «16 :دعرلا 92 :دوه «68 :لافنألا .81 :نارمع لآ 92 0

 .(35 :ةيثاحلا «5 :رفاغ «26 :رطاف «25 :توبكنعلا «29:ءارعشلا.«27:ناقرفلا.110:نونم وم ل8

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

 .(56:مورلا «18: ءارعشلا «114 «112: نونمؤملا,104 «103 40 :هط ءنيعضوم

 :(اعم 145: ةارمغ لآ) 4 َباَون دري نمو ١) ءاثلا يف لادلا رماع نبا مغدأو -

 « اَهوُمُتئروُأ » يف ”ناوكذ نبا نع فلخب ءاتلا يف ءاثلا رماع نبا مغدأو -
 .(72 :فرخزلا «43 :فارعألا)

 « َكِلَّذ تَهَلَي »يف ”هاشه نع فلخب لاذلا دنع ءاثلا رماع نبا مغدأو -

 .(176 :فارعألا»

 .(201 :ميرم)(ٌركذ © ص عيهك »:يف لاذلا يف لادلا رماع نبا مغدأو -

 © سي » يف ناوكذ نبا نع فلخب ةنغلا عم واولا يف نونلا رماع نبا مغدأو -

 0 :ملقلا) (مّلَقلآَو و (122 :سي) «َناَءَرْقلَ

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

 «( 5 :دعرل) «  ُبَجَعَفَّبَجَعَتنإَو » ء(74 :ءاسلا (َفَرَسَف ٌبلْعَيْوَأد

 .ناوكذ نبا نع يروصلا نع فلخب (1)
 .نيهجولا يف ًاصفح ماشه قفاو (2)
 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح ناوكذ نبا قفاوو يروصلا نع فلخب (3)



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 «(97 :هط) « كل َكراَق ٌبَهذآَت 63(«  :ءارسإلا» « كَعِبَت نَمَف ٌبَمذآ )

 0 :تارجحلا) (ٌكبتَلوَأَف بيل مَ 7

 ير كادورمللا دلل ترج ماع صرع

 .(20:ناخدلا) «(27 :رفاغ) (ٌتذعط 6 :هط) (كل َدَحَواَهْتَدْبَبَف)

 .(42 :دوه) « اَستَعّم بَكَرأ » يف ميملا دنع ءابلا رماع نبا رهظأو -

 ريبكلا ماغدرلاا

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

 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا

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

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

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

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

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

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

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

 ال هنأ ملعاو (30 9 :ءاسنلا) 6 رظنآ 2 التف » 013 :ةرقبلا) 4 ٌرطَضآ نَمَف ف

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

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

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح رماع نبا قفاو (1)



 ةينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 انأدتبا اذإ مولعملا نم هنأل ,لوألا نكاسلا مضي الف «285 :ءارسإلا) 4 ٌحوُرلآ

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

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

 لصولا ةزمه نإف 4 ْأوُشَمآ » ةملكب انأدتبا اذإ مولعملا نم هنأل ءلوألا نكاسلا

 .ةروسكم نوكت

 :يف يهو .(ناهجو) رسكلاو مضلا ناوكذ نبالف نيونتلا يف امأو -ِ

 [65:ماعنألا] 4 ٌرُظنآ ضَعَب 1 - ١

 [99:ماعنألا] 4«ًأَورُظنَأ ةينَقَكُم 2-١»

 [49:فارعألا] «ًاوُلُخ ذآ 1-7 3-١

 [9.8:فسري] «ًاوُلُتَفَأ © ِنيِبُم 2-4
 ا

3-0 
 [26:ميهاربإ] 4َتََقُمَجأ ةَكيِبَك 5-١ 2

 [46 45 :رجحلا] (اَهُوُلُخ َدَآ ِنوُيغَو -6

 [ 220: فسوبا « ظنا 5 15 ولك 8-7

 [9 ,8:ناقرفلا / 48 :427:ءارسإلا] « ٌرظنآ © اًروُحَسَم »-9 8

 [42 «41:ص] 4 نفك را باَدذَعَو 2-0

 [34 «33:ق] «(اَهوُلُخ ذآ © نفي »2-1



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 :ةظحالم -

 :ةرقبلا] (ٌعيِحََب ٌروُقَح 8: لثم ةحوتفملا ءارلا لبق تعقو اذإ ةنغلا ميخفت -1

 .[72 :ص] «ىجوُر نِم اظ:لثم ةمومضملا وأ 3

 لبقو «[60 :ةرقبلا) هلل ِقْرَر نِم ظ:لثم ةروسكملا ءارلا لبق ةنغلا قيقرت -2

 .[2 :ةرقبلا] 4َتيِقَكْمَلِذ ىَدُه ظ:لثم (ئاد ماللا

 نوكتالو «[5 :دلبلا] 4َرِدَقَي 3 نّل نأ »:لثم "اسر عوطقملا يف ةنغلا نوكت -3

 .[3 :ةمايقلا] «َعَمَت نّلَأ »:لثم اسر لوصواملا يف ةنغلا

 ةلامإلا و حتفلا

 «1 :دوه«]1 :ىنوب] (رلا ) اهعضاوم عيمج يف روسلا حت اوف يف ءارلا رماع نبا لامأ

 .[1 قرا رخلا زو [1 :رجحلا «1 :ميهاربإ .1 :فسوي

 .ميرم ةحتاف يف 4 صعيهَك إ) نم ءايلا ماشه نع فلخب رماع نبا لامأو -
 .(3 نسللا# ب راقس وب الف عقل واع نبا لامأو -

 :ةيشاخلا) 4 ةّيناَء ظو ,((53:بازحألا) 4 هلثإ هنع فلخب ماشه لامأو -

 .(5 :4 23 :نورفاكلا) (ٌكياَع:َنوُدِبلَعطو 5

 4(ِةلَجْيُم 14(.8:فصلا)4َنِكّيِراَوَحَلِلظ :(111:ةدئاملا) 4َنَكي ٌدراَوَ آ» ناوكذ نبا أرقو -

 .( 15: للي دمحم , 46 :تافاصلا 66 :لحنلا) 4َتيِيِرِصََشلِل »9 «( 1 :لحنلا) 43[ » «( 88 :فسوي)

 .(ّف) ةملك يف همدع وأ ةنغلا ءارجإ يف نوققحملا فلتخا (1)
 . امهفلخب يروصلاو ينوجادلاو هفلخب لصفنملا دم ىلع ماشه نع يناولحلا لامأ (2)
 .ةلامإلاب عضوملا اذه يناولحلا اهأرق (3)



 : 2.1111 كسلا رسعلا تادارقلالوضأ قدتعتلا ةمؤلختا تال

 .ةلامإلاب -2 ,حتفلاب - 1:”نيهجوب .(15 :ءارسإل) (ُةنَقَلَيِد

 :هنايب كيلإو تعقو ثيح هبابو «ءاج» ”ماشه نع فلخب رماع نبا لامأو -
 .(275 2253 .213 .«211 .209 .145 .120 .101 2.92 «ءنيعضوم 89 «87) :ةرقبلا»

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

 :ماعنألا «(84 70 ,6 1 48 :42 232 «عضاوم ةثالث 19 ءنيعضوم 15 «6) :ةدئاملا (©274 0

 «(نيعضوم 160 4157 .124 .ءنيعضوم 109 .104 :91 461 ,«54 .43 «34 2.31 225 «5)

 .(143 41316126 4116 4113 24101 :85 .23 69 (63 53 «43 «37 234 «ت «(4) :فارعألا

 276 274 «57 249 .47 .نيعضوم 22 «13) :سنوي «(128 «90 ,48) :ةبوتلا «(19) :لافنألا

 «78 277 276 ,274 ,نيعضوم 69 .66 .58 2.40 .12) :دوه «.(108 .97 ,.94 «93 .80 7

 «(37) :دعرلا .(110 60100 .96 72 .«58 «50 «19 18 «16) :فسوي .(220 101494 2

 ؛(104 4101:94:81 2 «5) :ءارسإلا «.(113 «61) :لحنلا «(67 «61) :رجحلا ,(9) :ميهاربإ

 «11) :رونلا .(99 .20 .68 .44 .«27) :نونمؤملا .(7 2) :هط :.(43):ميرم ,((98 ,«55) :فهكلا

 ,(90 489 .84 .42 236 .13 «8) :لمنلا .(2206 «41) :ءارعشلا .(29 .4) :ناقرفلا .(39 3

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

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

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

 :ىروشلا :.(4 1620 «14) :تلصف ؛«(83 «78 :66 ءًاعم 34 «29 «28 «25) :رفاغ «(73 «7 1 9

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

 «(26) :تايراذلا .(33 «21 «19 «5 :2) :ق «(6) :تارجحلا «.(نيعضوم 18) :ةو دمحم .(7)

 «10 «(1) :ةنحتمملا «(10) :رشح ا 8(2) :ةلداجملا «(14):ديدحلا (41 .4) :رمقلا 23(2) :مجنلا



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 :سبع ((34) :تاعزانلا «24) :حون «(9) :ةقاحلا .29) :كلملا .111(2) :نوقفانملا .(6 :فصلا 2

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

 :هنايب كيلإو تعقو ثيح 4 َءآَش » ”ماشه نع فلخب رماع نبا لامأو -
 «107 .4135) :ماعنألا ,(48) :ةدئاملا .(90) :ءاسنلا .(2255 «نيعضوم 253 270 «20) :ةرقبلا»

 :دوه «(99 249 ,.16) :سنوي «(28) :ةبوتلا «.(18 8) :فارعألا ( 50 66672

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

 «(24) :بازحألا .(27) :صصقلا «(87) :لمنلا «(57 «45 ,10) :ناقرفلا «.(24) :نونمؤملا (9

 «((27) :حتفلا .(20) :فرخزلا «28) :ىروشلا «(14) :تلصف ؛(68) :رمزلا «102(2) :تافاصلا

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

 .«(27) :ىلعألا «(8) :راطفنالا

 «(247 210) :ةرقبلا» :يف كلذو اهوحنو 4 مُهَداَرَف » ”هنع فلخب رماع نبا لامأو -

 :دوه «(125 «نيعضوم 124 «427) :ةبوتلا «(2) :لافنألا .269) :فارعألا «(173) :نارمع لآ

 .((6) :نجلا ؛(17):ي دمحم .(42) :رطاف «(22) :بازحألا «(60) :ناقرفلا «(101)

 ير رث مس سس

 .هنع فلخب يقابلاو فالخ الب عضوم لوأ يف 4مهَداَرَفم ناوكذ نبا لامأ :هيبنت

 ((111 .61):هط :((15) :ميهاربإ 4َباَح» ©هنع فلخب رماع نبا لامأو -

 .(10):سمشلا

 يهل هنو يح ةيرفكلا +2 :يرقك »هنت فلخي ةناوكذ دنا لام و ع

 .98 .90 89 ,.34 «24 ,19) ةرقبلا :اعضوم نيعستو دحاو ىف كلذو ارج وأ تناك

 . ينوجادلا نع فلخب (1)

 نارك ناو نرجادلا نع فلخب (8)
 .يروصلاو ٍينوجادلا نع فلخب (3)

 .يروصلا نع فلخب (4)



 ةينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا 262

 «37) ءاسنلا .(147 «141 «131 64100 .32 «28) نارمع لآ .(286 ,.2 64 50 6 1 4

 ماعنألا ,(102 .68 .67 .54) ةدئاملا .(161 .«151 .144 .141 «140 «139 1102 « 1

 «37 «26 «2) ةبوتلا «(18 «14 .7) لافنألا .(10193 «50 «37) فارعألا «(130612289)

 «(8) ءارسإلا «(107 «27) لحنلا ؛(2) ميهاربإ ((35 «14) دعرلا .(42) دوه «(86) سنوي (9

 «(43) لمنلا «(19) ءارعشلا ((52 «26) ناقرفلا .(44) جحلا «(83) ميرم .(102 ,100)فهكلا

 رطاف 2664 «48 8 .1) بازحألا .(45 «13) مورلا «(68 «54) توبكنعلا .(86) صصتقلا

 «(6) فاقحألا «.(74 ,.50 .«25) رفاغ «(71 .59 .32) رمزلا .(74 ص .«(70) سي «(39)

 حون «(2) جراعملا «(50) ةقاحلا «.(228) كلملا «(5 «4)ةلداجملا «.(13)حتفلا «(1110): و دمحم

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

 ,3) :نارمع لآ» :هنايب كيلإو فالخ الب عقو ثيح «ةْسَرْوَتلآ » ناوكذ نبا لامأ -

 :فارعألا «(110 468 :66 ؛نيعضوم 46 «44 «43) :ةدئاملا .«نيعضوم 93 «65 «50 8

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

 «راّمحلا و :(259) :ةرقبلا يف « َكِراّمح » ”هنع فلخب ناوكذ نبا لامأ -

 .(5) :ةعمجلا يف

 ((35 ,33) :نارمع لآ ين كلذو ءاج ثيح 4 َنّرُّمع » ناوكذ نبا لامأو -

 .هنع فلخب (12) :ميرحتلا

 :رونلا يف 4 ٌنهِهركإ »و «(109) :ةبوتلا يف « راه ١ ناوكذ نبا لامأو -

 يف بوصنملا « ٌباَرَحِمْلَأ هو «(28 «27) :نمحرلا يف « ٍماَركإلاَو جو «(33)

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



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق
 هك

 :نارمع لآ»:يف كلذو فالخ الب رورجملا# باَرَحِملا و ناوكذت نا ناماورف

 .((11) :ميرم «(39)

 ًالصوو ًافقو "(ناهجو) |مهحتفو ةزمحماو ءارلا ةلامإب 4 اًءَر) رماع نبا أرق -

 ةزمه لا ةلامإو ءارلا حتف وهو ”رخآ هجو ناوكذ نبالو ,كرحم لبق عقاولا يف

 .[18 «11 :مجنلا «10 :هط ,28 .24 :فسوي :20 :دوه ,26 :ماعنألا] يف كلذو

 اهأرقف ًافقو امأو.حتفلاب ًالصو نكاس اهدعب عقو اذإ 4 اًءَر» رماع نبا أرقو -

 حتف وهو ةرخآ هجو ناوكذ نبالو .©(ناهجو) |مههحتفو ةزمحلاو ءارلا ةلامإب

 25 3:فهكلا ,86 :«85 :لحنلا «78 77 :ماعنألا) يف كلذو ةزمحلا ةلامإو ءارلا

 :(22:فارحألا

 « ُهاَءَر »9و[3 1:صصقلا .10 :لمنلا14 اَهاَءَر و [36 :ءايبنألا] 4 َكاََر ١ ماشه ًارقو -

 ةلامإب [55 :تافاصلا «8 :رطاف] 4 هاَءَرَف ظو [7 :قلعلا «23 :ريوكتلا «13 :مجنلا 40 :لمنلا]

 :©هجوأ ةثالثب ناوكذ نبا مهأرقو .(ناهجو) امههحتفو ةزمهلاو ءارلا

 .طقف ةزمهلا ةلامإب -3 ءامههحتفب -2 «ةزمهلاو ءارلا ةلامإب - 1

 .مهحتفب يناولحلا و امهتلامإب ينوجادلا اهأرق (1)
 عتب ايرومفلا عع جيلا بك ارو كرفااو كالا هجولا بك روتعلا نع امرلا نط دور رمل 201
 .ةزمه لاو ءارلا

 .مهحتفب يناولحلا و امهتلامإب ينوجادلا اهأرق (3)
 عتب يروضلا رخ عيزن ا ةيعبم هرعاو هكناللا"ةجيولاب يروبعلا نع لمرلا نع يروا 00
 .ةزمه لاو ءارلا
 ءامهحتفو ةزمهلاو ءارلا ةلامإب ناوكذ نبا نع يروصلاو شفخألاو ماشه نع ينوجادلا اهأرق (5)

 .طقف ةزمهلا ةلامإ وهو رخآ هجو يروصللو



 : ا ب  ب77ر7ب7بب__,”:تتتتدو كلا ردعلا تادارقلا لوضأ ق ةئهالا ةضالخلا 264

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

 :يف يهو ةرورجم ةيناثلاو

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

 .90:رفاغ) ارق 2#

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

 .(62:ص) (ٍراَرْشَألاَ) -

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

 :يف يهو ءار

 «14 :ةدئاملا .140 «135 120 ءاعع 71 ,62:ةرقبلا) ؟لكرصت-دعَرصتلا)

 .(17 :جحلا «30 :ةبوتلا ه١ 658

 224 669 :دوه «64 :سنوي «10 :لافنألا «126 :نارمع لآ «97 :ةرقبلا «ككَرْشُيَو »

 «12 :فاقحألا «17 :رمزلا «31 :توبكنعلا «2 :لمنلا «22 :ناقرفلا «102 «89 :لحنلا

 .(13:ديدحلا

 ١ سودا 1 ةةيرعلا 102# شلال كنيرتشا 1

 :91 ءًاعيمج 27 :دوه ,.66 60 :فارعألا .94 :ماعنألا .144 55 :ةرقبلا) 4 ىَرَت »

 .(7:جراعملا 2 :صء.21 :ناقرفلا 8 (6 30(2:فسوي



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

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

 .(14 :قلعلا «36 :تاعزانلا «(ىرُي)40 «35 «12:مجنلا «6 :ًأبس

 .(29:حتفلا ««ىرث) 25 :فاقحألا (45:ىروشلا «198 ءًاعم 143 :فارعألا) 4 ىَرَت ال

 «164 ,19 :ماعنألا «102 :ءاسنلا «153 «13 :نارمع لآ «282:ةرقبلا ) «ْكّرَحُأ د

 «42 «7 :رمزلا «18 :رطاف «55 «37 ,«22 «18 :هط «69 «15 :ءارسإلا «39 ,«38:فارعألا

 .(6 :قالطلا «.13 :فصلا «47 238 20 «13 :مجنلا .9 :تارجحلا «21 :حتفلا 8

 «37:فارعألا «144 «93 .21 :ماعنألا «48 :ءاسنلا .94 :نارمع لآ) « ككرتفأ د

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

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

 .(8 :أبم) «كحّرتقأ )

 .(54 :دوه) «َكنَرَكَعأِل

 .(ًاعم 2 :جحلا 3 :ءاسنلا) «ئئّركس )

 .(55 :ةرقبلا) «ككَرَسُأ »

 .(1 :ءارسإلا 20 7 :لافتألا) «كمّرَسَأ )

 :لحنلا «49 :ميهاربإ ,50 :لافنألا 30: 27:ماعنألاء83. 80. 62. 52:ةدئاملا) 4 ىَرَتَف »

 48 :مورلا 8 :لمنلا “3 :رونلا 002 :جحلا «2107 :هط .49 .47 7 :فهكلا 14

 :تلصف «75 60 «58 «1 :رمزلا «102 :تافاصلا «12 :رطاف 1 31 :ابس «12 :ةدجسلا

 .(8 27 :ةقاحلا اع 3 :كلملا 2 :ديدحلا 8 :ةيثاحلا 4 2«6 :ىروشلا 9



 : 1111و كفا كلا ردعلا تادارقلا لوضصأ قدتستلا ةمالخلا تدك

 284 :ءايبنألا «120 .114 :دوه.2:فارعألا«90. 69. 68:ماعنألا) « ترحل ٍِظ

 218 ةليدمحم«13:ناخدلا«5 4:رفاغ«2 1:رمزلا«6 «43:ص«51:توبكنعلا«209:ءارعشلا

 .(23 :رجفلا .9 :ىلعألا «4 :سبع «43 :تاعزانل «31 :رثدملاء«5 5 :تايراذلا «37 «8 :ق

 «117 .102 .100 :دوه «101 .98 ,97 ,96 :فارعألا «131 292 :ماعنألا) «ئّرثلا

 .(14 22 :رشحلا«27:فاقحألا«7:ىروشلا «18 :أبس ًاعم 59 :صصقلا «59 :فهكلا «109 :فسوي

 284 ,29:دوه «48 ,43:لافنألا 274:ماعنألا «105 :ءاسنلا «152 :نارمع لآ) « كىَرأ د

 .(20:تاعزانلا «23 :فاقحألا «29 :رفاغ «102:تافاصلا «20:لمنلا 3 ءًاعم3 6:فسوي

 .(111 :فسوي «37 :سنوي) «لىرتْفُي »

 .(19 :فسوي) «لمَرْشِبي و

 .(59 :لحنلا) «دمرراوتي»

 .(6 :هطل «ئَرَقلآ»
 رع

 .(12 :ىلعألا «34 :20 :تاعزانلا 8 :مجنلا 6 :ناخدلا«23:هط) « ىَرّبكلا»

 .(118 :هط) «كمىَّرْعَت »
7 

 .(44 :نونمؤملا) « اَرَثَت »

 .(43 :أبس .36 :صصقلا) 4 ىَرَتَفُم »

 .(38 :ىروشلا) ؟كمّروُش »

 .(9 :مجنلا) «كدمّرعشلا »

 .(55 :مجنلا) #ثمرامتت »

 .(7 :ليللا .8 :ىلعألا) «كمَرسسُيلل 2



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 .(10 :ليللا» ؟ثمَرَسُعلل 9

 :نيففطملا «18 417 :راطفنالا «14 :تالسرملا «27 :رثدملا 3 :ةقاحلا«16:سنوي) «َكْسرْدَأ>

 .(5 :ةزمهلا «10 «3 :ةعراقلا «2 :ردقلا «12 :دلبلا «2 :قراطلا 9 8

 :يف كلذو فلأ اهلبق ةروسكم ةفرطتم ءار لك ""هنع فلخب ناوكذ نبا لامأو -

 31] «30 :رونلا «108 :لحنلا «13 :نارمع لآ 420 «7 :ةرقبلا) * ٌمِهِرصَبَ د

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

 :نارمع لآ «2756« 257 «221:217 2016175 «167 «126 6 39:ةرقبلا) «راَن »

 227 :ماعنألا «37 «29 :ةدئاملا «145 :ءاسنلا «191 «185 «116 «103 «16 «0

 «27 :سنوي «109 «35 417 :ةبوتلا «.14 :لافنألا 50 47 :44 ءاعم 38 «36 «12:فارعألا

 90 8 :لمنلا 9 :جحلا 0 :هط «7 :رجحلا 0 :ميهاربإ 7 05 :دعرلا 6 :دوه

 6.59 7 :ص ( 2 :ًان 66 :بازحألا 0 :ةدجسلا 224 :توبكنعلا 1 9 :صصقلا

 240 «19 :تلصف «7 2 9 عم 47 .43 .41 «6 :رفاغ «19 «16 8 :رمزلا 6 264 61

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

 .(6 :ةئيبلا 5 :جوربلا 1 :رثدملا 0 :نياغتلا 0 «17 3 :رشحلا 7 :ةلداجملا 5

 :سنوي 260 «13 :ماعنألا «190 272 «27 :نارمع لآ «274 4 :ةرقبلا) «راسهنلآو »

 :نونمؤملا 1 :جحلا 2 :ءايبنألا 0 :هط «12 :ءارسإلا 0 :دعرلا «4 :دوه «45 6

 :ةيثاحلا .38 :تلصف «5 :رمزلا 0 : سي «13:رطاف 0 : انين «29 :ناقل 3 :مورلا (0

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

 :دوه 7 :لافنألا«6 6 :ءاسنلا«195 :نارمع لآ «246 .«243 «.85 4 :ةرقبلا) 4 ٌمكرليد »

 .(9 8 :ةنحتمملا «8 2 :رشحلا 0 :جحلا 5 :ءارسإلا 4 67



 كلا ردعلا تادارقلا لوضأ ق ةةهالا ةضخاخلا 258
 47772 022222222777-2سسسبب_ب_ يبا سههشلدحهلللدهلللللللل2لل له

 .(5 :ةعمجلا 259 :ةرقبلا) «رامح»

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

 .(34 :نيففطملا«1 «10:ةنحتمملا«24:ق«29:حتفلا«123:ةبوتلا«276:ةرقبلا) 4 ٍراَفك )

 .(18 :تايراذلا «17 :نارمع لآ) (ٍراَحْسَأْلاِب

 .(55 :رفاغ 1 :نارمع لآ) ركب إلاو »

 .(75 :نارمع لآ) «راتيدب »

 .(25 :نارمع لآ) «ٍراطنقي »

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

 .(27 :ديدحلا 23 22 :فرخزلا ,70 :تافاصلا :64 «6 :فهكلا «46 :ةدئاملا) «رئثاَ

 .(52 :رفاغ «46:ص «37 :صصقلا «42 25 24 22 :دعرلا 0135 :ماعنألا) (راّذلآ)

 .(37 :توبكنعلا «8 1 :صصقلا 31 :دعرلا 65 :دوه «25 :سنوي «91:78 :فارعألا) « راد »

 .(25 :هقَو دمحم .46 :ءارسإلا «2 1 :ةدئاملا 7 :ءاسنلا) «راّبَدأ )

 .(34 :ةبوتلا) (ٍراَبَحأْلا

 .(0 :ةبوتلا) (راكغلا)

 .(94 :ةبوتلا) « ْمُكِراَبْحُأ

 .(109 :ةبوتلا) «راسه»

 .(117 2100 :ةبوتلا) «راصنألاَو »

 .(8 :دعرلا) «راَدقمب 2



 ىقشمدلا رماع نبا ةءارق

 33 فووجلا 19 يسن :نامقل «5 :ميهاربإ) 4 اَّبَص »

 .(28 :ميهاربإ) 4ٍراَوبْلا

 .(16 :رفاغ 8 :ميهاربإ) 4 راق )

 .(25 :لحنلا) 4ٍراَرَوَأ د

 .(80 :لحنلا) «اًهراَبَوَأَو>

 .(80 :لحنلا) «آَهراَعْشَأَو )

 .(37 :ءارعشلا) (ٍراَحَّس 9

 .(32 :نارقل) ِراَتَخ

 .(7 :نيففطملا 8 :ص) «راَجُفلاَحَ

 .(48 47 :ص) 4ٍراَيْخّكْلا

 .(42 :رفاغ) «رفَعلا)

 .(14 :نحرلا) (راخَفلاك )

 .(14 :بازحألا 3 :نحرلا) «راطقأ )

 (ثينأتلا ءات) طخلا موسرم ىلع فقولا

 ,44 443 :42) :ميرمو (100 :4) :فسويب 4تَبَأكَي »9 ىلع فقولا دنع رماع نبا أرق-

 .ءاهلاب (102) :تافاصلاو (26) :صصقلاو (5

 ءةلص نودب ءاهلا رسكب ًالصو رماع نبا اهأرق 0 :ماعنألا] «ةيَكْقَأٍَ-

 فقولا دنع رماع نبا اهأرقو «ةلص عم ءاهلا رسك وهو رخآ هجو ناوكذ نبالو

 :ككملا هاج هيلع



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا فدا

 ةفاضإلا تاءاي

 :ةيتآلا تاملكلا يف ملكتملا ءاي حتفب رماع نبا أرق

 نع فلخب) 62 :دوه) 4 ُرَعَأ َيِطَمَرَأ لو «(88 :دوه) 4 لا جقيفؤت اَمَو ١
 :فسوي) 4 ْعِجْنَأ َىَلَعَل )و «(38 :فسوي) «ميِهرَبِإ َىِءآَباَء لو «[(ماشه

 «10 :هط) 0 َيَلَعَ ظو .((86 :فسوي) « 9 ىنزحو طو 6

 « ْعلَّطَأ َىَلَعَت )و .(100 :نونمؤملا) 4 ُلَمْعَأ َيَلَعأ )و «(29 :صصقلا

 (41 :رفاغ)# ْمُكَوُعَدَأ َيِل ام لإ «(36 :رفاغ) (ُمُلَبَأ يَلَعَل )و «(38 :صصقلا)

 « لإ ىِمآَعُد لو :(21:ةلداجملا) 4 كرإ َيِلسُرَو هو (©”ناوكذ نبا نع فلخب)
 :توبكنعلا) «ٌةَعِساَو ىِضَرَأ )و (124 :ةرقبلا) 4َنِمِلِلَظلآ ىدهَعؤو (6:حون)

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

 :فارعألا) « نب ّىعَم طو (146 :فارعألا) 4 َنيِذَّلأ َىَتَياَ ١ :يف ءايلا نكسأو -

 (75 722 :.67:فهكلا) «ةثالث» 4 اًرْبَص َىعُم طو 3 :ةبوتلا) 4 اًوُدَع عم طو (5

 « َىعَّم نمو 8و (62 :ءارعشلا) 4 ىَّببَر َّىعُم طو (24 :ءايبنألا) 4 َىعّم نم ظو

 (28:ةدئاملا) « َكّيلإ َىِدَي ١و (34 :صصقلا) 4 اًءّدِر َىعم طو (118:ءارعشلا)

 (69 :ص .22 :ميهاربإ) 4 ّىل َناَك اَمَو »و(31:ميهاربإ) 4 َنيِدَّلآ ىداَبعْل جو

 نع فلخب) (20 :لمنلا) « ىَرَأ آل َىِلاَم )إو (18 :هط) « اتهيف َّىَلَو هو

 .(("ماشه نع فلخب)(23 :ص) (ٌةَجَعَت َىَلَو »)و «((ماشه

 .هقيوفو لصفنملا رصق ىلع يناولحلل حتفلا نيعتيو (2)



 0 فعالا ماه نأ ة فارق

 .ًافقوو ًالصو لادلا دعب ةنكاس ءايب (68:فرخزلا) 4 ٌفَوَحال داعي » أرقو -

 .(22 :سي) 4« آل َىَلاَم :١ ين "هنع فلخب ءايلا ماشه نكسأو -

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

 .(6) :نورفاكلا يف 4نيد ّىِلَو هو .(28) :حونو

 دئاوزلا تاءاي

 .نيلاحلا يف ءايلا فذحب (36 :لمنلا) 4 هللا نِسَتاَء » رماع نبا أرق

 .©هنع فلخب نيلاحلا يف ءايلا تابثإب 5 :فارعألا) ( نوديك طماشه أرقو

 00 سوس هع سو 2

 نيالا سليما هل هللارفع

 .هفلخب ماشه نع ٍينوجادلا (0)

 .افقو اهفذحو ًالصو اهتابثإ وهو رخآ هجو ينوجادللو «نيلاحلا يف ءايلا ماشه تبثأ (2)

 راشأ كلذ ىلإو ءنوققحملا ركذ (ى هقيرط نع جورخ وهف ماشه نع يبطاشلا هاكح يذلا فلخلا امأ

 الصوم نوجاد داز ماشه ءءايب اًقلطم نوديكو ...... :ميركلا حتف نتم يف يلوتملا ةمالعلا
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 ةبعش ةياور

 ةمحرتلا

 :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

 ْنّسحَأ ديوجتلاو ريرحتلاو ناقتإلاو ةحاصفلا نيب عمج «ةفوكلاب ءارقإلا خيش وهو

 ةالصلا مئاد اًرّيخ اًدباع ناكو .ةفوكلاب ءارقإلا ةسائر هيلإ تهتنا «نآرقلاب اًنوص سانلا

 .اهيف اًحشاخ

 يتلا ةءارقلا يهف اهب َكَنآَرق ةأ يتلا ةءارقلا نم ناك ام» :مصاع يل لاق صفح هيوار لاق

 يتلا رتل نه ناك ابو سلا يا ون لعب نع ينام نيكل ليعلا لع يجف

 نبا نع شيبح نب رز ىلع اهضرعأ تنك يتلا ةءارقلا يهف شايع نب ركب ابأ اهتأرقأ
000 
 هذه ددري هعمسأ تلعجف َم ٌرضتحا دقو مصاع ىلع تلخد شايع نب ركب وبأ هيوار لاق

 َوُهَو مكحلاُهل دقن انوم لأ ىلإ ان ش> بارحملا يف هنأك اهققحي ةيآلا

 .[2 :ماعنألا] © ((عيإ ةييفحلا ْعَرْسَأ

 .«ةثامو نيرشعو عست ليقو نيرشعو نا ليقو نيرشعو عبس ةنس تام



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 :يوارلا ملعلا مامإلا

 :ةبعش
 دسأ لهاكو مهل ىلوم يلهاكلا يدسألا ينوكلا 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

 «لمعلاو ملعلا ريثك ةجح اًمامإ اًديس ناكو ةيوبنلا ةرجحلا نم نيعستو سم ةنس دلو

 .نيرقلا عطقنم

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

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

 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
 ينب اي :لاق كمسا ام تبأ اي :تلق توملا يبأب لزن مل شايع نب ركب يبأ نب ميهاربإ لاق

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

 .ةرم موي لك ةنس نيثالث ذنم نآرقلا متخي

 .ةرجه لا نم ةئامو نيعستو ثاللث ةنس يفوت



 ةبعش ةياور

 :يوارلا قرط

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

 -ظفاح ريبك مامإ - يخلصلا ايركز وبأ ديسأ نب دلاخ نب ناميلس نب مدآ نب ىيحي وه

 هذه نع شايع نب ركب ابأ تلأس :لاقو اعامس شايع نب ركب بأ نع ةءارقلا ىور
 تبثأو ءاهب ينثدح ام ىلع اهتديقو افرح افرح هيلع اهتأرقو اهلك اهب ينثدحف فورحلا
 .ملعأ هللاو ءاعاس تبثأ لقألاو ءاًضرع هيلع هتءارق ةعامج

 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 يلجعلا 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 يبأ ىلع أرقو رازبلا رفعج يبأ ىلع أرقو

 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

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

 يبأ ةمجرت يف انمدق اك 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 هنم ملعلل عمجأ الو ًادحأ تيأر ام :لاقف هنع

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



 : ._ :ربرمرمممململررر تتلو كلا ردعلا تادارقلا لوضصأ قهتعتلا ةضالخلا 2378

 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 افرح اًفرح يلع مهأرقو
 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

 ؛نميلا وبأ ءيضاقلا «هيقفلا.رسفملا ,خرؤملا «ةمالعلا «مامإلا وه:يميلعلا مامإلا

 «نيدلا ريجم ءيرمعلا «يميلعلا .فسوي نب نمحر لادبع نب دمحم نب نمحر لا دبع
 دبع نب دحاولا دبع «نيدلا يقت نب ىسيع نب فسوي نبا.. يلبنحلا ,يمدقملا

 ميهاربإ نب مالسلا دبع نيدلا يقت خيشلا نب ريجملا ديبع نب دمحم نب ميحرلا
 نوفدملا يلع نسحلا يبأ .فراعلا ةودقلا ينابرلا خيشلا نب ضايفلا يبأ نبا

 تاماركلاو «ةروهشملا بقانملا بحاص «”فوُسرَأ لحاسب حلالا رحبلا ئطاشب

 فسوي نب دمحم نب ليلع خيشلا نبا .هحيرض رونو هحور هللا سدق «ةرهاظلا

 ماوقلا ماوصلا دباعلا دهازلا ليلجلا ديسلا نبا نمحر لا دبع نب بوقعي نبا

 يودعلا باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ انديسو انالوم نبا هيض هللا دبع يباحصلا
 ."نيعمجأ لَو هللا لوسر باحصأ رئاس نعو هذ «يشرقلا

 :ميَّلَع نب يلعب سانلا دنع روهشملا :”لديلع نب يلع" ىلإ ةبسن "يمّيَلَعلا"و

 ." ماللاب - ليلع هنأ حيحصلاو

 اهب ناك ءافايو ةيراسيق نيب ماشلا رحب لحاس ىلع ةنيدم :ءافو واولا نوكسو ةلمهملا نيسلا مضو نوكسلا مث حتفلاب :فوُسرَأ (1)

 .نيطبارملا نم قلخ



 ةبعش ةياور

 ."هبسن هيلإ يهتني يذلا هذ باطخلا نب رمع انديس ىلإ ةبسن "ٌيرّمعلا"و
 هذ باطخلا نب رمع انديسب لصتملا بسنلا اذه نأءهدلاو ةمجرت يف يميلعلا ركذو

 ةاضقلا ىضاق ىدل هب موكحمو .فسوي نب نيدلا سمش يضاقلا هدحل تباث

 :هدلوم

 سدقلاب (ه860) ةئامناثو نيتس ةنس «ةدعقلا يذ رشع ثلاث دحألا ةليل يف دلو

 .فيرشلا

 :هتالحرو ملعلا هبلط

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

 .هتايح نم سفن رخآ ىلإ كلذ ىلع رمتساو «بلطلا يف

 :هخ ويش

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

 ايس الو «نف نم رثكأ يف هرحبتو هغوبن رس وهو «ةفلتخم نكامأ يفو ىتش مولع يف

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

 .يميلعلا يرمعلا دمحم نب نمحر لادبع نبا

 ؛ةيدنلا ضان «ريمألا نب دمحم يلااعملا وبأ ءةيدلا لاك ةمالعلا مالسإلا خيش -2



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا هند

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

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

 .ةيرصملا رايدلا يضاق «مالسإلا

 .يعفاشلا يراقلا يزغلا دمحم ءنوعلا وبأ ءنيدلا سمش «مامإلا خيشلا -4

 .يفنحلا يريدلا نيدلا دعس «مالسإلا خيش -5

 .يعفاشلا لصألا يبلحلا 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

 ةنس .ةجحلا يذ رشع سداس ءاثالثلا موي يف يفوت ءينزاجأو ةئاناثو نيعبسو

 ."نوعاطلاب ةئاناثو نيعبسو ثالث

 :يعفاشلا يلمرلا نمحر لادبع نب دمحأ ,طابسألا وبأ نيدلا باهش «ةمالعلا -8

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

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

 ريغ تالاكدقعو «ناوألاو رهدلا هجو ةرغو «نامزلا دقع ةديرف ءليثملا

 قرتست يتلا فراعملا يف عابلا ليوط «ناقيإلا داعمو «ناقتإلا ندعم ءضوفرم

 ." لضافألا بكانم ىلع ءلئاضفلا ءاول زشانو «عابطلا

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

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

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

 كلذ 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



 ةبعش ةياور

 :ةيملعلا هراثآو هفيناصت

- 
 «ةيرث ةبتكمو ءاخض اًيملع اًجاتن ةمآلل -هللا همحر -يميلعلا مامإلا فلخ دقل 3

 الب يهو .هعالطا عساوو «هملع ةعس ىلع لدي ام «ةقحالتملا لايجألا اهم عفتنت

 .اهعلاط نم لكل عفنلا ةميظع ءردقلا ةليلج ةعفان راثآ كش

 :فيناصتلا هذه ءامسأ كاهو

 .((نآرقلا ريسفت يف نمحرلا حتف ))- 1

 .((نمحرلا حتف رصتخم زيجولا )) -2

 .هياب يف ميظع ليلج باتك وهو «((ليلخلاو سدقلا خيراتب ليلجلا سنآلا ))- 3

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

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

 .تايفولا خيرات نايبب حضاولا همازتلا عم «خيراتلا ىدم ىلع عئاقوو ثداوح

 داكي مخضلا جهنملا اذهب باتكلا اذه نأ انيعدا اذإ نيغلابم انسلو ":هققحم هنع لاق

 وأ ةصاخلا بتكلا نم ءاوس ةسدقملا ةنيدملا هذه خيرات يف بتك فلؤم عسوأ نوكي

 نم وه فلؤملا نأو ةصاخ نيتنيدملا نيتاه خيرات تلوانت يتلا ةماعلا ةيخيراتلا رداصملا

 ."اهرمو اهولح قوذتو اهميعنو اهسؤب ىناعو اهطاسوأ يف فقثت نمو رايدلا كلت

 ."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



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 .((يدرواملل فاصنإلا رصتخم فاحتإلا )) - 9

 .ةمادق نبال ((عنقملا يف قلطملا فالخلا حيحصت )) -0

 .حصألا وهو « (ه928) ةرجحلا نم نيرشعو ةيناثو ةئامعست ةنس ينوت:هتافو

 .ءاتفإلاو فيلأتلاو ملعلاب ةرخاز ةايح دعب فيرشلا سدقلاب (ه927) ةنس ليقو

 .ةعساو ةمحر هللا همحر ف

 ةلمسبلا باب
 .صفح لثم بابلا اذه يف ةبعشأأرق

 رصقلاو دملا

 :لصفنملا دملا نع امأ

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

 :لصتملا دملا نع امأو

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

 نيعلا دم لوطو طسوتو رصقب (2 :ىروشلا) 4 قس ((1 :ميرم) ةصعيهك) ارق -

 .كلذ يف ًاصفح ًاقفاوم

 ماغدإلا

 :ةرقبلا) :هنايب كيلإو اهنم فرصت امو 4 ُمُتدَحَتَأ 8:يف ءاتلا يف لاذلا ةبعش مغدأ -
 44 :جحلا 07 :فهكلا «32 6 :دعرلا 2 :دوه 68 :لافنألا 51 :نارمع لآ 2 «(80 51

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



 ةبعش ةياور

 :يف هنع فلخب ماغدإلاب "ًأرقو -

 .[176:فارعألا] 4َكِِلَذ َثمَهَّلَي »:يف لاذلا يف ءاثلا - 1

 .[42:دوه] 4 اَنَحَم بكر آ ١» :يف ةنغلا عم ميملا يف ءابلا -2

 «[2 1 :سي] 4َناَءَرقْلاَو © سي » :يف ةنغلا عم واولا يف نونلا -3

 .[1 :ملقلا] 4مَلَقْلآَو ّن »و

 .امهيف ًاصفح ًاقفاوم صقانلا وأ ضحملا ماغدإلاب [20:تالسرد] 4مححقْلَخَت » أرقو -

 ةلصلا

 :يف اهتلص كرتو ءاه لا ناكسإب ةبعش ىَوَر

 .[نيعضوم 75 :نارمع لآ] 4ك |مْدوُي )1( ١

 ازد ارو ةطمررخ قزق ايليف نيف هاف اق مرضت ول تالا نم نأ كلذ

 .[20 :ىوشلا] [نيعضوم 145 :نارمع لآ] 4 اهم سؤ » (2)

 .[115 :ءاسنلا] 4 فلصت ملون » (3)

 .فاقلا رسك عم [52 :رونلا] 4هنقَّعَي ل (4)

 .[69 :ناقرفلا] 4 اًناَهُم هيف » :يف ءالا رصقو

 ةزمه ةدايز عم اهرصقو ءاهلا مضب (36:ءارعشلا) 05 ::فارفالا) 4 ةججأ »© ووو -

 .(ناهجو) صفحك زم ريغب نوكسبو ءاهلبق ةنكاس

 ةلص نودب ءاهم ل مضبو «ءاهم لا ناكسإب (2:رمزلا) (ّمكَل ُهْضَرَي 8 ىّوَرو -

 .عضاوم ةعبرألا هذه يف ًاصفح ةبعش قفاو (1)

 . نيهجولاب ىيحي اهأرق (2)
 .صفح لثم ةلص نودب ءاهلا مضب يميلعلا أرقو نيهجولاب ىبحي أرق (3)



 ةّنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا كدا

 .(ناهجو) صفحك

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

 .ًاضيأ ءاملا رسكب (63 :فهكلا) 4 نطَيَشل لإ هيِنلَسنَأ 1مَو » يف اذكو ةلالجلا

 نود) مضلا ضعب اهمامشإو ةلقلقلا عم لادلا ناكسإب (2:فهكلا) هند نمل ىَوَر -

 .ةيدم ءايب اهتلصو ءاهلا رسكو نونلا رسك عم (توص

 لادبإلاو زمهللا
 :ةبعش أرق

 .[49 :ءارعشلا 1 :هط .123 :فارعألا] 4 متْنَماَء ا

 .[1 :فارعألا] 4 َنوُنَأَل مكن »

 يسرا تاطخمو

 4 :تلصف] 4 ٌِّمَجَع ءءء
 لات

 6 ا 0

 .[14 :ملقلا] 4 ٍلاَم اذ َناك نأ »

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

 .رييغت ريغ نم امهنيب عمجلا زاجو فورح ا رئاس نم هريغك
 فلألا دعب ةزمهب (89:ءايبنألا « 7 «2 :ميرمء 85 :ماعنألا 38 ًاعم 37 :نارمع لآ) 4 اًيرَكَر © -

 لكلا عضرلا ىف شقا[ ل[ هلارغألا نم اهنقوم بون اهك فوك بعل هلا جخ
 .ةزمه لا حتفي نارمع لآ نم

 :ةلئاملا 1 قلو انام كبل سفر كاس اوك زرع واول لد ن4 ا

 29 :ةيثاحلا «6 :نامقل «41 :ناقرفلا «36 :ءايبنألا .106 .56 :فهكلا «58 7

 .لقثي نمم ةبعشو زاجحلا لهأ ةغل ليقثتلاو «ميمت ةغل فيفختلا ناتغل ةزمهملاو .5

 دماام
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 .ًةزمه واولا لدبأ [4 :صالخإلا] 4 اًوُمكِ -
 هدهد ىلع

 ميجلا دعب ةمومضم ةزمه داز [1 :بازحألا] 4 ىِجَرُت » «[106 :ةبوتلا] * نوجرم 8 -

 .(هتيجرأ اًضيأ لاقي .هترخأ اذإ رمألا تأجرأ»:لاقي برعلا دنع ناتغل امهو امهيف

 لاديبإب اهأرق [19 :ناسنإلا«3 3:ةعقاولاء22:نمحرلا«24:روطلا«33 :رطافء23:جحلا] 4 اًولّؤ -

 .اًواو ىلوألا ةزمهلا

 لعفلا ءاف لعج يأ اًواو ةزمه لا لادبإب اهأرق [8 :ةزمه لا «20 :دلبلا] 4 ةَدَصوُّم -١

 .«اًداصيإ دصوي دصوأ» نم اًواو

 .هتددر اذإ هتدصاو بابلا تدصوأ :يئاسكلا لاق

 ةزمه ةدايزو ءارلاو ميجلا حتفب "”.هأرق [4 :ميرحتلا 98 7 :ةرقبلا] 4 ليرّتجُو -١

 .(ناهجو) مهيف اهفذحو ءايلا تابثإ عم اهدعب ةروسكم

 يف برعلا فلتخا يمجعأ مسا وهو «ليئاكيم» اهأرق [98 :ةرقبلا] 4 لسكيِمَو 2

 يف لاق هنأ هك يبنلا نع َيِوُر ام ىلع ليئاكيم اهأرق ةبعشك زمه اب لاق نمو هتيمست

 .””(«هراسي نع ليئاكيمو هنيمي نع ليربج» :روصلا بحاص

 30 :نارمع لآ «207 «143:ةرقبلا) هعضاوم نايب كيلإو اهيف واولا فذح :4 فوَءَر 8-

2 0027 5 

 (فعَر) نزو ىلع اهأرق (10 :رشحلا ,9 :ديدحلا «20 :رونلا «47 «7 :لحنلا «128 «117 :ةبوتلا

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

 .ةروسكم ةزمهو ءارلاو ميلا حتف عم

 نم (478 /2) ىلعيوبأو (291/2) كردتسملا يف مكاحلاو (9 /3) هدنسم يف دمحأو (3999) دواد وبأ هجرخأ (2)

 :بيرقتلا يف ظفاحلا لاق «يفوعلا ةيطع هيف فيعض ثيدحلاو .اعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع ينوعلا ةيطع قيرط
 ليئاكيم ةملك نأ ريغ «يئاسنلاو ةعرز وبأو متاح وبأو دمحأ هفعضو ءًاسلدم ًايعيش ناكو ًاريثك ىطخي قودص

 يذلا الاقف ينايتأ نيلجر ةليللا تيأر» :ّكلَك يبنلا لاق (3236) مقرب هحيحص يف يراخبلا هجرخأ امل ةحيحص

 .«ليئاكيم اذهو «ليربج انأو «رانلا نزاخ كلام رانلا دقوي



 :رعاشلا لاق «حدملا يف غلبأ اذهو

 ميحرلا فؤرلا دلاولا لعفك اقح هيلع قملسمللا رد

 ةزمهلا مدق -2 ءاهحتفو ةزمه لا رخأو ءايلا مدق -1:نيهجوب "'اهأرق :4 سييكب - ١

 عابلا نو

 ةلامإلاو حتفلا

 «76 :نارمع 171 :ةرقبلا] :يف كلذو حتفلاو ةلامإلاب 4 لب »ل ©ًرق -

 (50:رفاغ «71«59:رمزلا .8 1:سي «3:ًابس «38: 28:لحنلا «172:فارعألا «30:ماعنألا ؛.5

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

 عقاولا يف ًالصوو ًافقو (ناهجو)|هحتفو ةزمحلاو ءارلا ”ةلامإب 4 اًءَرل أرقو -
 211 :مجنلا 10 :هط .28 24 :فسوي 720 :دوه] يف كلذو هاش امو كرحم لبق

 .ًاذحاو الؤف ةلامإلا هلف [76 :ماعنألا] يف امأو 8

 .[36 :ءايبنألا] 4 َكاَءَر ظ

 .[31 :صصقلا «10 :لمنلا] 4 اهاءر

 .[13 :مجنلا :2 :قلعلا «23 :ريوكتلا «40 :لمنلا] 4 ةاَءَر

 .[55 :تافاصلا «8 :رطاف] 4 ُهاَءَرَف»

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

 : اليا هنو

 .هنع فلخب ىيحي اهأرق (2)

 . ةزمه لاو ءارلا ةبعش نع ىيحي لامأ (3)
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 ًافقو امأو لوصفملا نكاسلا لبق تعقو اذإ 4اَءَر » يف ًالصو طقف ءارلا ”لامأ -

 «85:لحنلا ,28 ,722:ماعنألا]: يف كلذو (ناهجو) امههحتفي وأ ةزمه لاو ءارلا ليمي هنإف

 .[22:بازحألا «53 :فهكلا 6

 .(ناهجو)ةلامإلاو حتفلاب 7 :لافنألا] 4 ْيَمَر أرق -

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

 .ًادحاو ًالوق ةلامإلاب (11:سنوي) (مكْشَرْدَأل أرق -

 :تالسرملا«27 :رثدملا 3 :ةقاحلا] :يف كلو (ناهجو) حتفلاو «©ةلامإلاب 4َكْسَرْدَأ أرق -

 .[5 :ةزمه لا .10 «3 :ةعراقلا «2 :ردقلا «12 :دلبلا «2:قراطلا« 19.8 :نيففطملا«18«17 :راطفنال«.4

 .ميملا مض عم ةلامإ ريغ نم ءارلا حتفب 1 :دوه] اَهسرَجُمظ ىَوَرو -

 .(ناهجو) حتفلاو ةلامإلاب [19 :فسوي] 4ئَرّشَبْلَيِه أرق -

 نونلا حتفو «ةزمحلا ةلامإو « ةزمهلاو نونلا ”ةلامإب [83 :ءارسإلا] 4 اَمَنَو © أرق -

 .(هجوأ 3)ةزمه لاو

 1 :ءارسإلا] 4 ىَمَحَأ ل لاماوك

 ةلامإلاب فقولا ةلاح يف [36 :ةمايقلا] 4 ىّدس طو.[58 :هط] 4 ىوس 8 أرقو -

 .(ناهجو) حتفلاو

 .(ناهجو) حتفلاو ةلامإلابب 35 :هط] 4 نَمَغَأ ١ أرقو -

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

 .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 ىيحي اهأرقو ةزمهلاو نونلا ةلامإب يميلعلا اهأرق (4)



 : ._ :ربرررررممململمرر تتلف كلا ردعلا تادارقلا لوضأ قدسنا ةمالخلا 258

 .[1 دعا هيلا ربل تايررا فرعنا قو« 3 قم ءارلا لامأ -

 مرا < ةلاؤ نهارا لامأ د

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

 .[1 :هط] «هط8#نم ءاهلاو ءاطلا لامأ -

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

 لال سو ىلا نان

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

 .[ 1:فاقحألا «1:ةيثاجلا

 تكسلا

 ند عكملا كري

 .ءافخإلا عم [2 «1 :فهكلا] 4( امّْيَق جي اجّوع»

 .[52 :سي] « اًدَهاَنَدَقَّرم»

 .ءارلا يف نونلا ماغدإ عم [27 :ةمايقلا] 4ِقاَرْنَم»
0 

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

 .صفح يهجو دحأ اذهو (1)
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 ةفاضإلا تاءاي

 :ةيتآلا تاملكلا يف ءايلا ةبعش نكسأ -

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

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

 .[28 :ةدئام] (َكَّيلائدَي»

 .[116 :ةدئامل] 4 أَو )

 .[42:ًأابسء180: 164. 14561276109 :ءارعشلا«5 1« 29:دوهع7 2:سنوي] الإ ىرَجْأ)

 62 :ءارعشلا «24 :ءايبنألا «75 ,22 :67 :فهكلا «(نيعضوم)83:ةبوتلاء105:فارعألا] 4 َّىَعَم ا

 .[28 :كلملا .34 :صصقلا 8

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

 .[18 :هط] 4 اهيف َىلَو»

 0 0 ىلو»

 .[6 :نورفاكلا] 4 نيد َىَلَو ل

 :ةيتآلا تاملكلا يف ًالصو ءايلا ةبعش حتفو

 .[6 :فصلا] 4 ةُهُمّسأ ىدَعَب )و .[124 :ةرقبلا] 4َنيِمِلَّظلا ىِدهَع

 انك ةنكاس ًالصو ةحوتفم ِءاي تابثإب [68:فرخزلا] 4 ىداَبعني »9 ىَّوَرو 1

 دئاوزلا تاءاي

 .[36 :لمنلا] 4 -نلتاَء امه © :هلوق يف ًالصوو ًافقو ءايلا ةبعش فذح -



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا دا

 :فالخلا هجوو ًاصفح ةبعش اهيف فلاخ ىتلا تاملكلا ضعب
 .[21 :رونلا«142:ماعنألاع«208 «168:ةرقبلا] ةلقلقلا عم ءاطلا نركب 14 هك راد

 فيي انالداطلا اتكيت ةزدناز ةينق و نا زالموم كنق رفا كفار موتا كللذو

 :ءاسنلا «154 «49 :نارمع لآ «(نيعضوم) 185 ةرقبلا] ةهنايب كلبلإ و 4كوب 92

 80 :68 :لحنلا ؛82 :رجحلا «(نيعضوم) 87 :سنوي «74 :فارعألا«5

 «149 :ءارعشلا «(عضاوم ةرشع) 6 1:36 ,29 «(نيعضوم) 27 :رونلا ؛«(نيعضوم)

 «34 233 :فرخزلا «54 34:33 «13 :بازحألا «41 :توبكتنعلا «5 2 :لمنلا

 ءاي اهدعبو ءابلا يف ةمضلا اولقثتسا مهنأآل «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

 « اًحوُيْش ط اًضيأو [48 :أبس :28 :ةبوتلا 116 109 :ةدئاملا] «بوُيْعْلا ل يف اًضيأ

 .[67 :رفاغ]

 مسا نأ كلذو ردصملاو مسالا نيب قرف هنأل ءءارلا مضب ةبعش اهأرق «ٍناَوْضِرَول -

 ا ضر ءىضري ءىضر»هردصم ناوضرو ثيدحلا يف ءاج امك (ناوضر) ةنجلا نزاخ

 يف الإ نآرقلا يف اهلك عضاوملا يف كلذو ردصملاو مسالا نيب قرفف «اًناوضرو

 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 «109 272 221 :ةبوتلا

 « (ىلوألا)» 37 :نارمع لآ11يف كلذو فلألا دعب ةبوصنم ةزمه داز 4 اًيرَكَر »-

 «(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 ءاسأ نم هريغ
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 لهأل حتفلا «ناتغل رسكلاو حتفلاو ؛ءاحلا حتفب اهأرق [97 :نارمع لآ] 4 تَيَبْلا حط -

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

 «ةرهاظ :اهانعم رسكلاب (ةنيبم) انا نيشفلا لداخل اف اسلوب ككق كو حاوي ود

 قرضا تقرا ىأ رهط لو رك ناهافنوف تدلاب هسا اذ5 حدو
 لاقروتلالا نسر ريكا هتان رج 3 يان نعت ش3 كيووع
 ءيشلا وه يِسنلا :شفخألا لاق ؛(رتولاو رتّولاءرسجلاورسجلا):لثم ناتغل امه:ءارفلا

 .ريقحلا
3 

3 

 ط

3 

 0000 سوم هل سو 7

 ناسا سليما هَل هيلارفع









 تناَيرلا ةرهج عاق

 مجارتلا

 : ئراقلا ةمحرت

 يميتلا يفوكلا ةرامع وبأ ربح ا مامإلا تايزلا ليعامسإ نب ةرامع نب بيبح نب ةزمح
 ةباحصلا كردأو نيناث ةنس دلو «ةعبسلا ءارقلا دحأ مهميمص نم ليقو مهالوم

 «شمعألا نايلس نع ًاضرع ةءارقلا ذخأ ,مهضعب ىأر نوكي نأ لمتحيف نسلاب

 .مهريغو يعيبسلا قاحسإ يبأو «نيعأ نب نارمحو

 حتفتسا اولاق نآرقلا عيمج هيلع أرقي لو شمعألا ىلع فورحلا أرق ةزمح نأ ليقف

 ناكو ليل يبأ نباو قاحسإ يبأو شمعألا ىلع ضرعو نارح نم نآرقلا ةزمح

 ناكو لع فرح ُدّوَجُت ليل يبأ نبا ناكو ءدوعسم نبا فرح ُدّوِجُم شمعألا

 ةءارق أرقي نارمح ناكو فرحلا اذه نمو فرحلا اذه نم أرقي قاحسإ وبأ

 جرخي الو هللا دبع يناعم فورح ربتعيو .نامثع فحصم فلاخي الو دوعسم نبا

 هنع ةءارقلا ىّوَرو هيلع أرق «ةزمح رايتخا ناك اذهو .ناثع فحصم ةقفاوم نم

 مُيَلُس و ةيطع نب نسحلاو «يعيبسلا سنوي نب ليئارسإو مهدأ نب ميهاربإ
 :ادج ةيلك قلو .يروثلا نايفسو هباحصأ طبضأ وهو ىسيع نبا

 ًاتبث ةقث ةجح ًامامإ ناكو ءشمعألاو مصاع دعب ةءارقلا نم ةمألا تراص هيلإو

 ًادباع ثيدحلل ًاظفاح ةيبرعلاب ًافراع ضئارفلاب ًاريصب هللا باتكب اَمّيَق اًيضر
 ىلإ قارعلا نم تيزلا بلجي ناكو «ريظنلا ميدع هلل ًاتناق ًاعرو ًادهاز ًاعشاخ

 .ةفوكلا ىلإ نبجلاو زوجلا بلجيو ناولح
 امهيف كعزانن انسل |مههيلع انتبلغ نائيش ةزمحل ةفينح وبأ لاق يلجعلا هللا دبع لاق

 قرفتي ىتح نآرقلا ئرقي ةزمح بلغ :يروثلا نايفس لاقو ءضئارفلاو نآرقلا



 :  ررصمحمر_# كك كلا رسعلا تادارقلا لوضصأ قدسنا ةمالخلا 2356

 نيب امو رصعلا ىلإ رهظلا نيب ام ٍِلصي مث تاعكر عبرأ لصيف ضهني مث سانلا

 «نآرقلا ربح اذه لوقي لبقأ هآر اذإ شمعألا هخيش ناكو ءاشعلاو برغملا

 .همامإو

 كلذ نإف ةزمح ةءارق ةهارك نم لبنح نب دمحأو سيردإ نب هللا دبع نع ركذ امو

 .اهتاور الإ رابخألا ةفآ امو ةزمح نع ًآلقان هنم اعمس نم ةءارق ىلع لومحم

 عمسف أرقف سيردإ نبا سلجم رضح مُيَلّس ىلع أرق نمم الجر نأ كلذ يف ببسلاو
 كلذ هركف فلكتلا نم كلذ ريغو زمه لاو دملا يف طارفإ اهيف ًاظافلأ سيردإ نبا

 تلق «هنع ىهنيو اذه هركي ةزمح ناك مثيهلا نب دمحم لاق ؛هيف نعطو سيردإ نبا
 طرفي نمل لوقي ناك هنأ قرط نم هنع يهنب درو دقف كلذ نم طارفإلا هتهارك امأ

 ناك امو .صرب وهف ضايبلا قوف ناك ام نأ ملع امأ «لعفت ال زمه او دملا هيلع

 .ةءارقب سيلف ةءارقلا قوف ناك امو .ططق وهف ةدوعجلا قوف

 ءالبلا عفري هللا نأ بسحأ ام لوقي ليضف نب دمحم تعمس نيعم نب ىيحي لاقو

 .ةزمحب الإ ةفوكلا لهأ نع

 ةرشع سمح يلو ةءارقلا تمكحأو نيناث ةنس تدلو لوقي ةزمح تعمس ميَِلُس لاق

 هن

 لاق امك رهد وهو «نيسمحخو نا ةنس ليقو ةئامو نيسمحخو تس ةنس هللا همحر يفوت

 .روهشم ناولحب هربقو يبهذلا



 تاّيَّزلا ةزمح ةءارق

 :يوارلاو ئراقلا نيب ةطساولا

 .دواد نب ميس نب ديعس نب بلاغ نب رماع نب ميِلَس نب ىسيع نب ميلَس
 «قذاح ررحم طباض ئرقملا ينوكلا مهالوم يفنحلا دمحم وبأ لاقيو ىسيع وبأ

 مهطبضأو هباحصأ صخأ وهو ةزمح ىلع نآرقلا ضرعو «ةئامو نيثالث ةنس دلو

 دالخ هيلع ضرع ةءارقلاب مايقلا يف هفلخ يذلا وهو ةزمح فرحب مهموقأو

 .مهريغ ريثك قلخو فلخو رقشألا روصنم نباو دلاخ نبا

 انل لاق مُيَلس ءاج اذإف .بابش نحنو ةزمح ىلع أرقن انك كلملا دبع نب ىيحي لاق

 نيناثو عست ةنس ليقو «نيناثو نامث ةنس يفوت مّيَلُس ءاج دقف ءاوتّبثتو اوظفحت ةزمح

 .رهشأ ةتسو ةنس نيعبس نع نيتئام ةنس نادعس نبا لاقو «ةئامو

 :ماشه نب فلخ :لوألا يوارلا

 بلاط نب ماشه نب فلخ لاقيو .يدسألا دمحم وبأ بلاغ نب مسقم نبا

 حلّصلا مف نم هلصأ «يدادغبلا ءارلاب رازبلا دمحم وبأ ملعلا مامإلا بارغ نبا

 نيسمخ ةنس دلو ةزمح نع ِمّيَلُس نع ةاورلا دحأو ةرشعلا دحأ (داصلا رسكب)

 ةرشع ثالث نبا وهو بلطلا يف أدتباو ءنينس رشع نبا وهو نآرقلا ظفحو ةئامو

 وحنلا نم باب عع لكشأ لاق هنأ هنع َيوُر ءملاع ًادباع ًادهاز ًاريبك ةقث ناكو

 ناك هنأ ًاضيأ هنع َيِوُرو هتفرع لاق وأ هتظفح ىتح مهرد فلأ نيناث تقفنأف

 هعمس ةقارو ميهاربإ نب دمحأ لاق «ءيرقملا ينوعدا لاقيو رازبلا هل لاقي نأ هركي

 ركب يبأ ىلع أَرقأ :تلق ءكمدقأ ام لاقف مّيَلُس ىلإ ترصف ةفوكلا تمدق لوقي

 ًارقف هانيتأف اهيف بتك ام ردأ مل ركب بأ ىلإ ةقرو هعم بتكو هنبا اعدف «شايع نبا



 : ا را سلا ركعلا تادارقلا لوضأ قدسنا ةمالخلا 258

 فّلَحُت ل يذلا تنأ لاق «معن تلق ؟فلخ تنأ لاق مث رظنلا يف دعصو ةقرولا

 معن لاق «كيلع تلق ءأرقا تاه دعقا يل لاقف تكسف «كنم ًأرقأ ًادحأ دادغبب

 هجوتف تجرخ مث «نآرقلا ةلمح نم ًالجر رغصتسي نم ىلع أرقأ ال هللاو ال تلق
 نع مصاع ةءارق تبتكف تجتحاو تمدن مث «تيبأف يندري نأ هلأسف ِمّيَلُس ىلإ

 نع دامح يبأ نب نمحرلا دبعو ىسيع نب مُيَلُس نع ًاضرع نآرقلا ذخأ ,مدآ نب ىبحي

 ىّوّرو يبضلا لضفلا نع سوأ نب ديعس ديز يبأو ىشعألا ةفيلخ بوقعيو ةزمح

 يئاسكلا نم عمسو .ةعامجو رفعج نب ليعامسإو يعيبسلا قاحسإ نع فورحلا
 .نآرقلا هيلع أرقي ملو فورحلا

 هنأ فلخ نع ناذاش نب لضفلا لاق «يئاسكلا ةدرفم يف يزاوهألا ىلع وبأ لاق

 هلأس امنإو هيلع أرقي مل هنأ نآشلا اذهل لقنلا لهأ دنع روهشملاو يئاسكلا ىلع أرق

 لاق اذكو «مهيلع هتءارقب هنع كلذ طبضو .هتقاخ ىلإ نآرقلا أرقي هعمسو اهنع

 .ملعأ هللاو حيحصلا وهو ءالعلا وبأ ظفاحلا

 ًاضرع هنغع ةءارقلا ىّوَرو «ةمادق نب ةدئاز نع شمعألا ةءارق هنغ ىَّورو

 دادحلا ميركلا دبع نب سيردإو ءراصقلا ميهاربإ مهنم ريثك ّقّلَح ًاعامسو
 .مهريغو

 ًافرح نيرشعو ةئام يف هفلاخ هنأ الإ ةزمخ بهذمب ذخأي فلخ ناك ةتشأ نبا لاق

 دادغبب نيتئامو نيرشعو عست ةنس ةرخآلا ىدامج يف تام «هرايتخا يف ينعي تلق

 .ملعأ هللاو .ةيمهجلا نم فتخم وهو



 تاّيَّزلا ةزمح ةءارق

 :لوألا يوارلا قرط

 ءمسقم نباو«نامثع نبا:دادحلا سيردإ نع ىَوَروء«دادحلا سيردإ فلخ نع ىَوَر

 .يعوطملاو ءحلاص نباو

 ه 292 ت :داّدحلا سيردإ -

 .يدادغبلا نسحلا وبأ دادحلا ميركلا دبع نب سيردإ : وه

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

 .تاءارقلا ءالع نمض «يرزجلا نبا »

 ماشه نب فلخ ١ : مهتمدقم يفو ءاملعلا ةريخ نع نآرقلا ( داّدحلا سيردإ ١ ىقلت

 .نورخآو « ينومشلا بيبح نب دمحمو «رازبلا

 بجوتسا امن ناقتإلاو قدصلاو طبضلا يف ءاملعلا ةريخ نم « دادحلا سيردإ » ناك

 .ةجردب ةقثلا قوفو « ةقث ) : لاقف « ينطق رادلا » هنع لئس دقو « هيلع ءاملعلا ءانث

 دمحم ١ : مهنم نوريثكلا هيلع ذملتتف « نآرقلا ميلعتل (« دادحلا سيردإ » ردصت

 نبا دمحمو « يناقاخلا هللا ديبع نب ىسومو .مسقم نباو ءذوبنش نب دمحأ نبا

 نبا نسحلاو «نادمح نب هللا ديبع نب دمحأو «نايوب نب دمحأو «ءيراخبلا قاحسإ

 .ريثك مهريغو «(يّقّرلا نيسحلا نب يلعو ءشاقنلا ركب وبأو ءيعوطملا ديعس

 دواد » : مهنم ءاملعلا ةريخ نم ٌلك يبنلا ثيدح « دادحلا سيردإ ١ عمس امك

 «ينارهزلا عيبرلا وبأو «يريبزلا هللا دبع نب بعصمو «ٌيبضلا ورمع نبا



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا 400

 هللا دبع نب ميهاربإو «رافصلا داّمح نب ثيلو «نيعم نب ىيحيو «لبنح نب دمحأو

 .مهريغو « ليوطلا متاح نب دمحأو ءيورملا

 ركب وبأ ١ : مهتمدقم يفو ريثك ددع « دادحلا سيردإ ١ نع ثيدحلا ىَوَر دقو

 يلع وبأو « ٌيبطخلا يلع نب ليعامسإو « داجنلا نايلس نب دمحأو « يرابنألا نبا

 .نورخآو « فاّوصلا نبا

 نيتئامو نيعستو نيتنثا ةنس تبسلا موي وهو ءىحضألا موي «دادحلا سيردإ! يفوت

 هللا هازجو «ةعساو ةمحر (دادحلا سيردإ» هللا محر .ةنس نوعستو ثالث هلو

 .ءازجلا لضفأ

 ه 354 ت :مسقم نب ركب وبأ -

 يدادغبلا ركب وبأ دمحم نب نيسحلا نب نسحلا نب بوقعي نب نسحلا نب دمحم : وه

 .رّسفملا يوحنلا ئرقملا راطعلا

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

 .تاءارقلا ءالع نمض (« يرزحلا نبا »

 يفوت ثيح اًريثك رَّمعو « ةرجح لا نم نيتئامو نيتسو سمخ ةنس « مسقم نبا دلو

 .ةنس نيناثو عست نع

 «ميركلا دبع نب سيردإ»:مهتمدقم يفو «ءاملعلا ةريخ نع ةءارقلا(مسقم نبا»ذخأ

 لضفلا نب سابعلاو لدعملا سابعلا وبأو ءقاحسا نب متاحو «ناميلس نب دوادو



5 2 0 
 ةفشلل تايزلا ةزمح ةءارق

 يلعو دمحم نب رضمو «راكب نب دمحم نب هللا دبعو ءرَّسفملا حرف نب دمحأو «يزارلا

 .نورخآو يسرافلا نيسحلا نبا

 يرّسلا ابأ عمس دقف : ءالعلا نم ددع نع هلو يبنلا ثيدح « مسقم نبا ١ ذخأ امك

 «يراصنألا قاحسإ نب ىسومو «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحمو ءنسحلا نب ىسوم

 نبا سيردإو «ءيرهوجلا ثيللا نب دمحمو «ناطقلا نسحلاو ءبلعث سابعلا ابأو

 .نيرخآو « دادحلا ميركلا دبع

 يفو .نوريثكلا هيلع ذملتتف ءاليوط انمز نآرقلا ميلعتل «مسقم نبا» ردصت

 نبا جرفلاو .يمامحلا رمع نب يلعو ؛نارهم نب ركب وبأو «دمحأ هنبا ١ :مهتمدقم

 نبا رمعو «يربطلا دمحأ نب ميهاربإو «ماحفلا دمحم نب نسحلاو «يتيركتلا دمحم

 .ءالؤه ريغو «يذوبنشلا جرفلا وبأو ,فالعلا دمحم نب يلعو «يناتكلا ميهاربإ

 سمش ظفاحلاو ءيدادغبلا بيطخلا هقَّنو دقف « تاقثلا نم « مسقم نبا » ناك

 ناكو » :لاق ثيح (« نيرسفملا تاقبط ١ بحاص ٌيدوادلا يلع نب دمحم نيدلا

 ملو نييفوكلا وحنل مهظفحأو «تاءارقلاب سانلا فرعأ نمو ةقث «مسقم نبا»

 ةغللا نم اًموجو اهل جرختساو «عامجإلا فلاخت فورحب أرق هنأ الإ بيع هيف نكي

 .«(ىنعملاو



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا 402

 طبضلاب روهشم «مسقم نبا» :لاق ثيح «ينادلا ورمع وبأ» ةمالعلا هيلع ىنثأ امك

 دق ناكو «نآرقلا مولع يف فينصتلا نسح «ةغلل ظفاح «ةيبرعلاب ملاع «ناقتإلاو

 .كلذل هيلع سانلا لمحف «هيلع ركنأ يذلا «ذوبنش نبا» بهذم كلس

 :لاق ثيح «بهذلا تارذش» باتك بحاص « يلبنحلا دامعلا نبا هيلع ىنثأ امك

 بلعث نم عمس «نييفوكلا وحن يف ةمالع ناكو ءاّرهد ءارقإلل (مسقم نبا)ردصتا

 .« عامجإلا اهيف فلاخ ةركنم ةفورعم ةءارق هلو ءفيناصت ةدع فنصو «هيلامأ

 يف راونألا باتك :اهنم تافنصم ةدع فّنص دقو «ملعلاب «مسقم نبا» رهتشا

 يف باتكو «تاءارقلا يف جاجتحالاو ءرعشلا ملع ىلإ لخدملاو «نآرقلا ريسفت

 مامتلا ددعو .فحاصملا باتكو «نآرقلا يف ءادتبالاو فقولا باتكو ءوحنلا

 ءراصمألا ءاَّرقل راصتنالاو «ةلزتعملا ىلع درلاو «هتادرفمو بلعث تاسلاجمو

 .كلذ ريغو .فحاصملا ءاجه عمج يف فئاطللاو

 نبا » هيف عقو اميف عقو هنأ الإ نيفلؤملا نمو ءاملعلا نم ناك «مسقم نبا» نأ عمو

 ةحصب دادتعالا نود «ةيبرعلاو فحصملا مسر قفتي اب ةءارقلا زاجأ ثيح (ذوبنش

 باتك يف هانيور تاءارقلا يف رايتخا هلو :يرزجلا نبا لوقي اذه يفو ءدنسلا

 ةءارق لك نإ :لوقي ناك هنأ ركذيو ءيذوبنشلا جرفلا وبأ هنع هاور «هريغو لماكلا

 .دنس اهل نكي مل نإو «ةزئاج اهب ةءارقلاف ةيبرعلا يف اًهجوو فحصملا مسر تقفاو
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 ل تايزلا ةزمح ةءارق

 ريغب ةءارقلا زاجأ ثيح ءاملعلا عامجإ ىلع « مسقم نبا» جورخ نوخرؤملا ركذ دقو

 نبا يلع نسحلا وبأ نيدلا لامج لاق ثيح .نآرقلا فورح نم روهشملاو رتاوتملا

 ركب بأ بحاص ئرقملا مشاه يبأ نب رهاط وبأ :هلاح ركذ دقو يطفقلا فسوي

 اذه انرصع يف غبان غبن دقو :لاقف «نايبلا باتك» هامس يذلا هباتك يف دهاجم نبا

 فحصملا طخ قفاوي نآرقلا نم فرحلا ةيبرعلا يف هجو هدنع حص نم لك نأ معزف

 دصق نع اهب لض ةعدب كلذ هليقب عدتباو ءاهريغو ةالصلا يف ةزئاج هتءارقف

 لواحو هلهأو مالسإلا ىلع هتيانج اهب تمظع ةلزم يف هسفن طروأو «ليبسلا

 لهأل لعج ذإ هفلخ نم الو هيدي نيب نم هيتأي ال ام لطابلا نم هللا باتك قاحلإ

 ةهج نم تاءارقلا ريختب قحلا لهأ ةطلاغم ىلإ اًقيرط هيأر ىّيسب هللا نيد يف داحلالا

 ناك دقو .ضرتفملا رثآلاب كسمتلاو ماصتعالا نود ءارآلاب جرختساو ءثحبلا

 هيلع دهشأو اهنم هتباتتساب ةلضملا هتعدب نم هلسن انخيش «دهاجم نب ركب وبأ»

 لو لئاطب تأي ملف هيلإ بهذ ام ةحص ىلع ناهربلا لئس نأ دعب دوهشلاو ماكحلا

 ناطلسلا نم هبيدأت (دهاجم نب ركب وبأ» بهوتساف «ةفيعض الو ةيوق ةجح هل نكت

 هنأ انملعأ دق ىلاعتو هناحبس هللاف «ةلضملا هتعدب نع عالقإلا هراهظإو هتبوت دنع

 .( َنوُظِفاَخُهلاَنِإَو َرْكَّذلا امرت نحن اَنِإ) :هلوقب نيغئازلا نم هباتك ظفاح

 عبرأ ةنس رخآلا عيبر رهش نم نولخ ناثل سيمخلا موي «مسقم نب ركب وبأ١ يفوت

 .ميحر روفغ هنإ هل رفغو هللا همحر .ةئاثالثو نيسمحخو



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا 1404

 ه 340 ت يدادغبلا يلع وبأ -

 .طباض ئرقم يدادغبلا يلع وبأ حلاص نب نادمح نب هللا ديبع نب دمحأ :وه

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

 .تاءارقلا ءالع نمض «يرزجلا

 هلك نآرقلا ظفح دقف «ءالعلا ريهاشم ىلع نآرقلا«يدادغبلا يلع وبأ» ىقلت

 دحأ «يزبلا» نع «بابحلا نب نسحلا» ىلع أرق امك ؛«ميركلا دبع نب سيردإا ىلع

 نوملسملا اهاقلتي يزبلا ةءارق تلاز الو «يكملا ريثك نبا» نع نيروهشملا ةاورلا

 .نآلا ىتح لوبقلاب

 ةدوجو «طبضلاب سانلا نيب رهتشاو «نآرقلا ميلعتل «يدادغبلا يلع وبأ» ردصت

 .بالطلا هيلع لبقأف «ةءارقلا

 .هريغو «نسحلا نب يقابلا دبع» ةءارقلا هنع اوذخأ نيذلا نمو

 ميلعتل ةلفاح ةايح دعب ةئاثالثو نيعبرألا دودح يف «يدادغبلا يلع وبأ» يفوت

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



 تاّيَّزلا ةزمح ةءارق

 ه 371 ت (يعوطملا سابعلا وبأ - ١

 يعوطملا سابعلا وبأ ناذاش نب لضفلا نب رفعج نب ديعس نب نسحلا :وه
 .يرصبلا

 نبا» هركذ امك .نآرقلا ظافح نم ةنماثلا ةقبطلا ءالع نمض «يبهذلا» هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض «يرزجلا

 هدوع دتشا نإ امو «نيتئامو نيعبس ةنس دودح يف «يعوطملا سابعلا وبأ» دلو

 .مهنع ذخأو ءاملعلا يقلو راطقألا باجو ميركلا نآرقلا ظفح ىتح

 ؟دادحلا سيردإ ىلع تأرق ةنس يأ يف :يعوطملل تلق يعازخلا لضفلا وبأ لاق

 .نيتئامو نيعستو نيتنثا ةنس ّيَّرلا ىلإ اهيف تلحر يتلا ةنسلا يف :لاقف

 « تاريخلاو هكاوفلا ةريثك « ندملا مالعأو دالبلا تاهمأ نم ةروهشم ةنيدم :ّيّرلاو

 .اًحسرف نورشعو ةعبس نيوزق ىلإو ءاّحسرف نوتسو ةتام روباسين نيبو اهنيب

 اذه ينو .«ناهبصأ» ىلإ ملعلا بلط ليبس يف لحر «يعوطملا سابعلا ابأ» نأ امك

 نيسمحو سمح ةنس «ناهبصأ» ديعس نب نسحلا مدق :«ظفاحلا ميعن وبأ» لوقي

 نم ةروهشم ةميظع ةنيدم ناهبصأو ).هظفحو نآرقلا يف اًسأر ناكو ةئاثالثو

 ءاملعلا ةريخ نم ريبك ددع ىلع يعوطملا سابعلا وبأ ذملتت ««اهنايعأو ندملا مالعأ

 .يناهبصألا ميحرلا دبع نب دمحمو «ميركلا دبع نب سيردإ :مهتمدقم يفو

 بوقعي نب فسويو «يراصنألا دلخم يبأ نب دمحمو «يريرحلا نيسحلا نب دمحأو



 : _:ررببررممللر تلك كلا ردعلا تادارقلا لوضأ ق ةئهلا ةضاخلا 40

 يلع نب دمحمو «يقشمدلا بيبح نب نسحلاو «ينانشألا لهس نب دمحأو ءيطساولا

 خرفا ئسوم قب نأ و دوبتش# نبا نكي وباو:«لدغملا هيوقغي ب نمو «ببطقللا

 .ريثك ددع ءال ؤه ريغو .دهاجم

 رهتشاو ٌدَو يبنلا ثيدحو .هفورحو نآرقلا ميلعتل يعوطملا «سابعلا وبأ» ردصت

 ظافح هيلع لبقأو «ةئاملا زواج ىتح رّمعو ةياورلا ةحصو ناقتإلاو طبضلاب

 :ةينآرقلا ةءارقلا هنع اوذخأ نيذلا نمو ءناكم لك نم ملعلا بالطو نآرقلا

 نبا دمحمو .رفعج نب نمحرلا دبع نب دمحم يلع وبأو يدنواهنلا رمع نب دمحم

 «بيطخلا دمحم نبا دمحأ ةعرز وبأو «ميهاربإ نب دمحأ نب رفظملاو ءيثراحلا نسحلا

 .ريثك مهريغو «يديعسلا رفعج نب يلعو

 ةبتكمل كرت هنأ امك .هذيمالت يف حضاولا رثألا «يعوطملا سابعلا يبأل» ناك دقل

 تاماللا ةفرعم باتك :تافلؤملا هذه نم «ةعفانلا تافلؤملا ضعب نآرقلا مولع

 .اهريسفتو

 لوقي اذه يفو ؛هيلع ءاملعلا ءانث بجوتسا امم «ةيماس ةيملع ةناكم «يعوطملا» غلب

 تاءارقلا يف يأ  نفلا اذهب ىنع نم دحأ ىعوطملا سابعلا وبأ ناك» :«ىبهذلا»

 .«راطقألا يف ةلحرلا رثكأو رابكلا يقلو هيف رّحبتو  نآرقلا مولعو
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 ووعو

 دانسإلا ٌوّلُع هيلإ ىهتناو ًاليوط اًرهد َرَّمَعو فّنصو عمجو ١ :اضيأ «يبهذلا» لاقو

 .«تاءارقلا يف

 ظفاحلا هيلع ىتثأ .تاءارقلا يف ةقث فراع مامإ وه :«يرزجلا نبا مامإلا» لاقو

 .هقثوو يناذمحلا ءالعلا وبأ

 .«تاءارقلا يف دانسإلا "1 «يعوطملا سابعلا يبأ» ىلإ ىهتنا» :اًضيأ لاقو

 نيملسملا نم نيريثكلا دافأو هتايح نم دافتسا «يعوطملا سابعلا ابأ» دجن اذكهو

 ةمحر هللا همحر «ةئاملا زواج نأ دعب ةئاثالثو نيعبسو ىدحإ ةنس عم هللا هافوت ىتح

 .ءازجلا لضفأ هللا هازجو ةعساو

 :دلاخ نب دالخ :يناثلا يوارلا

 ئرقملا لوحألا يفوكلا يفريصلا مهالوم ينابيشلا هللا دبع وبأ ليقو ىسيع وبأ لبق

 هيلع أرق «هريغو ةيواعم نب ريهز نع ثّدحو ةدم سانلا َرقأ «ميَلُس بحاص

 «ريثك قلخ مهريغو - اربكع يضاق - مثيلا نب دمحمو يرهوجلا ناذاش نب دمحم
 .ه2 20 ةنس يفوتو ه119 ةنس دلو ءًاققحمو ةقثو ًافراع ةءارقلا يف مامإ ناكو



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا 403

 :يناثلا يوارلا قرط

 .يحلطلاو ءناّرولاو «مثيحلا نباو «ناذاش نبا :دالخ نع ىَوَر

 ه 286 ت ( ناذاش نب دمحم » -

 .يدادغبلا يرهوجلا ركب وبأ ناذاش نب دمحم :وه

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

 .تاءارقلا ءاملع نمض «يرزحلا

 (دالخ» نع اًضرع اهذخأ دقف :هرصع ءاملع ةريخ نع ةءارقلا «ناذاش نبا» ىقلت

 نع دانقلا بحاص ؛ديزي نب ميور» نعو «هباحصأ ةلج نم وهو (مّيَلُس» بحاص

 ديزي. نيدلاعا هعو (يلجعلا حلاص نب هللا دبع» نع فورحلا ىّوّرو «ةزمح»

 .(ىلذهملا) هركذ ايف «ةزمح» نع بيبطلا

 ءاملعلا نم كلذ عم ناكو «ةنس نيعستو اًّنالث لصو ىتح «ناذاش نبا" رِّمَع دقو

 قذاح «ناذاش نبا» :«يرزحلا نبا» هنع لاق .طبضلا ةحصو ةقثلاب مه روهشملا

 .روهشمو فورعم ثدحم ةقث

 .قودص ةقث :لاقف («ىنطق رادلا» هركذ دقو

 لماك نب دمحأ» نع اركب يبأ نب نسحلا» ىلع تأرق :«يدادغبلا بيطخلا» لاقو

 .اًنومأم ثيدحلا يف ةقث يرهوجلا «ناذاش نب دمحم ناك :لاق «يضاقلا
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 نسحلا وبأ» :مهنم نوريثكلا هيلع ذملتتف ءارقإلل «ناذاش نبا» رّدصت دقو

 .انعريغو (شاقنلا ركينوبأو دونك نبا

 نبا ةذوه» :مهتمدقم يفو ءالعلا ةريخ نع ديك يبنلا ثيدح «ناذاش نبا» ذخأ اك

 .(ماكح نب ورمعو ءروصنم نب ّلعمو .يدع نب ايركزو «ةفيلخ

 ليعامسإ نب نيسحلا» :مهنم ريبك ددع ثيدحلا «ناذاش نبا» نع ىَوَر دقو

 لماك نب دمحأو ءيتسطلا يلع نب دمصلا دبعو .داجنلا نالس نب دمحأو «يلماحملا

 .ريثك مهريغو «عناق نب يقابلا دبعو «يضاقلا

 نيناثو تس ةنس ىلوألا ىدامج نم تلخ عبرأل تبسلا ةليل «ناذاش نبا» يفوت

 «ناذاش نبا» هللا محر .دكَو يبنلا ةنسو نآرقلا ميلعتب ةلفاح ةايح دعب نيتئامو

 .ءازحلا لضفأ هللا هازجو «ةعساو ةمحر

 : ّقوكلا مثيهلا وبأ -

 قذاح روهشم طباض « - اربكع يضاق - يفوكلا هللا دبع وبأ مثيهلا نب دمحم :وه

 .« ةزمح ) ةءارق يف

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

 يفو «ءاملعلا ةريخ نع ةءارقلا «مثيحلا وبأ» يتلمس ةارقلا تل و «يرزجلا

 دلاخ نب دالخ نع اًضرع ةءارقلا«مثيهلا وبأ»ذخأ :(يرزجلا نبا» لوقي ىنعملا اذه



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا 410

 .يفعجلا نيسحو داّمح يبأ نب نمحرلا دبع» ىلع ضرعو .هباحصأ ْلَجَأ وهو

 .ةزمح نع مهلك 'ينكشخلا رفعجو

 «ينزاملا رصن نب مساقلا» :مهنم ريبك ددع «مثيهلا يبأ» ىلع «نآرقلا» نلت دقو

 .امهريغو «تباث نب هللا دبعو

 «ةيمالسإلا راطقألا نم ريثك ىلإ لي يبنلا ثيدح عامس ليبس يف «مئيملا وبأ» لحر
 ةفوكلا ىلإ ثيدحلا ينامثيحلا وبأ”لحرو:«يدادغبلا بيطخلا»:لوقي اذه يفو

 ميعن يبأو «ليعاسإ نب كلام ناّسغ يبأ» نم عمسف رصمو «ماشلاو «ةرصبلاو

 يصيّصملا ريثك نب دمحمو.يرصبلا«ءاجر نب هللا دبع»و نييفوكلا «نيكد نب لضفلا

 .مهريغو « يفعجلا ناهيلس نب ىيحيو يدع نب فسويو نيِّيرصملاريكب نب ىبحيو

 نبا ىسوم» :مهنم ريثك ددع قل لوسرلا ثيدح «مئيهلا يبأ» نع ىَوَر دقو

 دمحم نب ىيحيو «يلماحملا يضاقلاو ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحمو «ظفاحلا نوراه

 نبا دمحمو ياسعلا دمحم نب ليعاسإو «يرودلا دلخم نب دمحمو ءدعاص نبا

 .ريثك مهريغو « كاَّسلا نب ورمع وبأو «زازرلا ورمع

 عيمس هنإ ةعساو ةمحر هللا همحر «يفوكلا مئيحلا يبأ» ةافو خيرات نوخرؤملا ركذي مل

 .يعجشألا ناَّزولا بيلك نب ديزي نب مساقلا دمحم يبأ :ناّرولا -

 قسوم نب: ناومع» ب داع :هم نهحرلا كعب نابلس. ةواذ يأ :يحلطلا -

 .راّمتلا ينوكلا يحلطلا هللا ديبع نب ةحلط نبا



 تناَيرلا ةرهج عاق

 ةذاعتسالا باب

 نم سيلامو نآرقلا نم وه ام نيبيل كلذ يف هتمكحو اهؤافخإ ةزمح نع َيَوُر

 .نآرقلا

 نيتروسلا نيب ءاج ام باب

 «ةدحاو ةروس هدنع نآرقلا َّنأكو «ةلمسب نودب نيتروسلا نيب لصولاب ةزمح أرق

 لثم اهلبق ام عم اًجردو ًءادتبا اطوأ يف ةلمسبلا هلف ةحتافلا ةروس كلذ نم ىّئدّتسُيو

 .«فقولا :ءارقلا لكلف «ةءاربو لافنألا نيب ام امأو .ةحتافلاب سانلا ةروس لصو

 ةزمحل لصفلا ءادألا لهأ ضعب راتخاو .ةلمسب نودب لصولاو تكسلاو

 «سفنت نودب نيتكرح رادقمب توصلا عطق وهو «”رهزلا عبرألا يف تكسلاب

 .هل ءادألا لهأ ضعب رايتخا ىلع تكسلاو «هتدعاقل ًادرط لصولا نهيف هل نوكيف

 .نهريغ نيبو نهنيب ةقرفتلا مدع قيقحتلاو

 .« ِنيِدلَأ وي ِكِلَم ا» يف ميملا دعب يتلا فلألا فذحب ةزمح أرق -

 .(22:ص «118:تافاصلا .66:سي «74:نونمؤملا «135 :هط .6 :ةحتافلا) «طّرَصلا» -

 «16:ةدئاملا .175 «68:ءاسنلا «101 «5 1:نارمع لآ «213 2142 :ةرقبلاا 22 :ةحتافلا)» «ظطارص»

 1 :ميهاربإ 256 :دوه 225: سنوي 86 6 :فارعألا «161 2153 «126 «87 9 ماعنألا

 .ةزّمهلاو نيففطملاو دلبلاو ةمايقلا يهو(1)



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا 412

 6 :أبس 246 :رونلا «73:نونمؤملا 54 .24:جحلا 43 «36 :ميرم «121 76 :لحنلا «41:رجحلا

 .(2 2:كلملا 0 «2:حتفلا 4 61 2.43:فرخزلا 3 «5 2:ىروشلا 3 :تافاصلا «6 1 2.4: سي

 دالخ نع فلخب يازلا توص داصلا مامشإ ةزمحلف فيرعتلا (لأ)ب ىلحملا يفف

 فرحلا يف هنع فلخب ًاَفلَح ٌدالخ قفاو دقو ءطقف مامشإلا فلخلف ةركنلا يف امأو

 كرت هلو .هقباس عم همامشإ هلف ةحتافلا نم يناثلا فرحلا يف امأو «ةحتافلا نم لوألا

 ."ال مأ هقباس يف مش ٌءاوس مامشإلا

 يازلا توص ةملكلا سفن يف لاد اهدعب يتلا ةنكاسلا داصلا مامشإب ةزمح أرقو -

 «[اعم 157 46 :ماعنألا] «َنوُفِدَصَيِل 17: :ءاسنلا] 4 ٌقَّدَصَأ »: افرح رشع ينثا يف كلذو

 4 َعَدَصأَف » «[111:فسوي] [37:سنوي] © َقيِددّصَت » .[35:لافنألا] 4 يدعو د

 .[6:ةلزلزلا][23:صصقلا] 4 َرِدَصُي »9 «[9:لحنلا] 4 ٌدّصَق 8 «[94:رجحلا]

 مامشإب ةزمح امهأرق [22:ةيشاغلا] 4 ٍرِطيَصُمِب » «[32:روطلا] 4 َنوُرِطيَصُمْلا » -

 نيهجولا يناث وهو ةصلاخلا داصلاب هل يناثلا هجولاو دالخ نع فلخب ًاياز داصلا

 .حتفلا بأ ىلع هل ينادلا ةءارق نم

 .ًافقوو ًالصو نآرقلا عينج يف 4ْمِهْيَدَل َمِهْيَلِإ « ْمِهْيَدع) نم ءاحلا مضب ةزمح أرقو -

 ةنكاس ءاي وأ ٌرسك ءاحلا لبق ناك اذإ ايف طقف ًالصو عمجلا ميمو ءاحلا مض هلو

 :مامشإلا يف هجوأ ةعبرأ دالخل (1)

 .ةحتافلا نم لوألا عضوملا يف مامشإلا :ديرجتلاو ريسيتلا - 1

 .ةحتافلا يعضوم يف مامشإلا :رينتسملاو ىّبتجملاو ناونعلا -2

 .نآرقلا عي د د :يكلاملا ةضورو ديرجتلاو نييقارعلا روهمج - 3

 اقلطم مامشإلا مدع :يفاكلاو ةيادهلاو صيخلتلاو ةرصبتلاو ةركذتلا -4
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 دم

 دهي .اَألا مهي بلآ مههلنقؤوحن «لصو ةزمه ميلا دعبو

 ةيانكلا ءاه باب
 :ةيتآلا عضاوملا يف ًاصفح ةزمح فلاخ دقو
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 «[20:ىروشلا] [ًاعم145:نارمع لآ] © هتوف 8«[ًاعم 75 :نارمع لآ] 4 َءمدُؤُي » ةزمح نكسأف

 .[115 :ءاسنلا] 4 فِلَصْنَو ... لوم

 .[63:فهكلا] 4ُهيِنِلَسْمَأآَمَو » يف ةلص الب ءاحلا رسكب ةزمح أرقو

 وه مضلا نأ ىلع [29:صصقلا] [10:هط] 4 أَوُتكَمآ ِهإَهَأل > يف ءاحلا مضب ةزمح أرقو

 .ريمضلا ءاه يف لصألا

 0 لا

 .[52:رونلا] 4ِهَقَكَي كيو » يف ءاحلا ناكسإ

 « اًناَهُم -هيِف » يف هتدعاق ىلع ًادرط ريمضلا ءاه ةلص كرتب ةزمح أرقو

 .[69:ناقرفلا]

 ةءارقلا هذه ىلع ةلالجلا مسا مال قيقرت نم دبالو ءريمضلا ءاه رسكب ةزمح ًأرقو

 ا

 .[107 حتفلا] 4 هللا هيلع » يف



 : _رررمسململصر ةنكتتد كلا ردعلا تادارقلا لوضأ ق ةئهالا ةضخاخلا لادن

 رضقلاو دحمتلا
 دحاو ًالوق تاكرح تس لصتملاو لصفنملا دما عابشإب ةزمح أرق

 .(6:6) (لصتم ءلصفنم) :نيدملا ءاقتلا -

 6 وأ 4 وأ2"نيعلا دمب (2 :ىروشلا» «َّقَسَْع طو «1 :ميرم) «ضعيهك جأرق -

 .تاكرح

 :يف كلذو رصقلاو طسوتلاب ةزمح اهأر قف ةئربتلل (ال) يف ىتلا يهو:ةغلابملا دم -

 أ

 :ءارسإلا «37 :سنوي «12:ماعنألا «87 :ءاسنلا «25 (9:نارمع لآ «2 :ةرقبلا» «َبيَر ال 8 - 1

 .(226 :ةيثاحلا .7: ىروشلا «59 :رفاغ 2 :ةدجسلا .7:جحلا «1 :فهكلا 9

 .(109 :ةدئاملا «32 :ةرقبلا» مْلِع ال » -2

 .(71 :ةرقبلا» 4ةَيِش ال » - 3

 «23 :ءاسنلا ,240 «236 «235 «234.ًاعم 233 «230 «229 2158 :ةرقبلا) «َحاَتِج ال -4

 .(10 :ةنحتمملا 55 «5 1 :بازحألا 128 024

 .(28 :صصقلا ,.193 :ةرقبلا» 4َقاَوَُدَع ال » - 5

 .تاملك ثالثلا يف (197 :ةرقبلا» 4ٌلاَدج اَلَو ّقوُسُف الو َتَقَر الق » -8 6

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح ةزمح قفاو (1)

 عوفرملا يف نأل عوفرملا نونملا نم هوحنو (فوخال) اهنم سيلو «ةملك 43 ةئربتلا دم تاملك ةلمج (2)

 بهذم وه اى يناثلا وه ةزمح بهذمو «سيلب ةهبشم وأ ةتربت اهوك يف نييوحنلا نيب ًافالخ نونملا

 .ملعأ هللاو ,روهمجلا
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 .(286 249 :ةرقبلا» 4ةَقاَط ال -9

 .(77 :نارمعلا) 4َقْلَخ ال 0 - ١

 .(48 :لافنألا 160 :نارمع لآ) «َبِلاَغ ال » - 1 1

 .(114 :ءاسنلا) 50 0

 .(107 :سنوي «17 :ماعنألا) «ٌنِشاك اّلَق ظ -3

 .(27 :فهكلا 115 :34 :ماعنألا) (ّلِّيَبُم الد -4

 .(163 :ماعنألا) (َكيِرَش ال ل - 5

 .(186 :فارعألا)» «َىِداَه الق ظ - 6

 .(118 :ةبوتلا) ةأجلم ال س7

 .(30 :مورلا «64 :سنوي) «ٌليِدّبت ال 8 1 - ١

 .(107 :سنوي) 4 اَلَق -9

 .(43 :رفاغ 109 262:23 :لحنلا ,22 :دوه) 4عَرَج ال » -0

 .(43 :دوه) «(َِصاَعاَل) -1

 .(60 :فسوي)» «َليك الق » -2

 .92 :فسوي) 4َبيِرْثَت ال )» -3

 .(47 :ىروشلا «43 :مورلا «11 :دعرلا) 4دَرَم الو 4



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا هالات

 .(41 :دعرلا) 4َبِّقَعُم ال ) -5

 .(39 :فهكلا) 4هَهُف ال » -6

 .(92 :هط) «َسَساَسِم اَل» -7

 .(108 :هط) «عَوِعاَل 2-88 ١

 .(94 :ءايبنألا 4َناَرْفُح الق » -9

 .(117 :نونمؤملا» 4وُهَل َنَهَرُب ال » -0

 .(22 :ناقرفلا) (ىّرُشُج ال 1 - ١»

 رمل هج يك

 .(37 :لمنلا) 4ّلَيِق اَل) -3

 .(ىلوألا ميملا حتف عم) (13 :بازحألا» «ماَقُم ال ) -4

 .(51:أبم) 4َتْوَق الق ) -5

 .(2 :رطاف) «َكِسْمُم الق »9 -6

 .(2 :رطاف) 4َّلِسَرُم الق 9 -7

 .(43 :سي) 4ٌحيِرَص اَلَق » -8

 .(7 :رفاغ) ملط ال و -9

- 

 .(15 :ىروشلا) 4َةَّجُح ال ) -0
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 .(11: 4 دمحم 4(ْلْوَم ال »9 -1

 .(10 :قراطلا .13 : كي دمحم «رِصاَتن ال » -2

 .(11 :ةمايقلا 6َرَرَو ال9 -3

 :هيبنت
 فيرعتلا (لا) يف تكسلا ىلع الإ ةئربتلا دم زوجي ال ةزمحل تكسلا ةلاح يف

 ىلع تكسلا يف ةئربتلا دم زوجي الو ءانباتك يف اك لوصوملاو لوصفملاو ءيشو

 ةعبرألا عاونألا يف تكسلا كرت ىلع ًاضيأ زوجي الو ءلصتملاو لصفنملا دملا

 :ةقدقلا

 ."'دملا مدعب -2 , طسوتلاب -1 : نيهجوب «ءْىَش » أرق -

 ةملك نم نيتزمهلا باب
 امهنم ىلوآلا ةزمهلاو .ةدحاو ةملك يف ناتعقاولا ناتقصالتملا عطقلا اتزمه امهو

 (6:ةرقبلا)4 ْمُهَتَرَدنَأَع ط:وحن ةحوتفم نوكتف ةيناثلا امأو .ةحوتفم نوكت نأ دبال

 :وحن ةمومضم نوكتو «(60 :لمنلا) 4 كك »:وحن ةروسكم نوكتو

 .(15 :نارمعلا) (مكُتَبَتْوَأ)

 امإ تكسلا عم نكلو (ءيش) يف دملا طسوت ةزمح نع ضعبلا ىّوَرو :رشنلا يف يرزجلا نبا لاق (0)

 .لوصفملا نكاسلا ىلعو فيرعتلا (لا) ىلع وأ طقف فيرعتلا (لا) ىلع



 ةَّّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّدرلا ةصالخلا 51

 :عضاوم نامث يف ًاصفح ةزمح فلاخ

 :يف نيتزمه لا قيقحت عم ماهفتسا ةزمه ةدايزب ةزمح أرق

 .[49 :ءارعشلا] 1 :هلط][123:فارعألا] 4 مما اظ -

 .[113 :فارعألا] 4( اَرْجَأْل ال يرإ» -

 .[28:توبكنعلا] [8 1 :فارعألا] «َنوُنَأَتَل مكْنإ» 9

 .[14 :ملقلا] «َناك نأ » -

 .[44 :تلصف] 4ىمَجَعْأَع > -

 درفمملازمهحلاباب

 :يف ًاصفح ةزمح فلاخ

 .اهلبق ءاهلا مض عم ةزمهلا فذحب ةزمح اهأرق (30 :ةبوتلا» «تروُعهَضُي 9 -

 .ًافلأ ةزمهلا لادبإب ةزمح امهأ رق (96 :ءايبنألا) (94 :فهكلا) « َجوُجَأَمَو َجوُجَأَي١ -

 :ناقرفلا) «(37 :ءايبنألا) .(106 .56 :فهكلا) «(5 8 «57 :ةدئاملا) .(«2231 7 ف

 .الصو واولا ناكم ةزمهو يازلا ناكسإب اهأرق (35 ,9 :ةيئاجلا) 6 :نامقل) 1

 .ًالصو واولا ناكم ةزمهو ءافلا ناكسإب اهأرق (4 :صالخإلا) 4 اًرُفحِ

 ةزمه ةدايزو ءارلاو ميلا حتفب اهأرق (4 :ميرحتلا 98 7 :ةرقبلا» « ليرتجَو 7

 ايضا اه رعي ةققع ةووتسكم

 هيف دملاو) ًالصو فلألا دعب ةروسكم ةزمه ةدايزب اهأرق (98 :ةرقبلا) «لئكيِمَو )

 .ةيدم ءاي اهدعبو «(لصتملا دملا باب نم
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 22076 143:ةرقبل» هعضاوم نايب كيلإو اهيف واولا فذحب اهأرق :« فوءر »

 ىلع اهأرق (10 :رشحلا .9 :ديدحلا «20 :رونلا «47 «7 :لحنلا «128 «117:ةبوتلا «30:نارمع لآ

 :رعاشلا لاق حدملا يف غلبأ اذهو (َتفَعَر) نزو

 ميحرلا فؤرلا دلاولا لعفك مح هيلغ نئلمملل قري

 لقنلاو زمه لا لبق نكاسلا ىلع تكسلا باب

 :هجوأ ىلع تكسلا ةزمح ىّوَر دق

 ."نيتياورلا نم تكسلا مدع - 1

 .ًاقلطم دالخل تكسلا مدعو ءفلخل تكسلا -2

 .طقف فيرعتلا (لا) ىلع تكسلا - 3

 .طقف (ءيش)و فيرعتلا (لا) ىلع تكسلا -4

 .*دملا فرح نود لوصفملا نكاسلاو (ءيش)و فيرعتلا (لا) ىلع تكسلا - 5

 لوصوملا نكاسلاو لوصفملا نكاسلاو (ءيش)و فيرعتلا (لا) ىلع تكسلا -6

 .4 ناََرفْلا ط < وحيتانملا فرخ وذ

 لوصوملا نكاسلاو لوصفملا نكاسلاو (ءيش)و فيرعتلا (لا) ىلع تكسلا -7

 .«َرئْوكْلَأ َكَيَطْعَأ آَنإ»: وحن لصفنملا دملا فرحو

 .نايفس نبا هخيشو يودهملا بهذم وه هجولا اذهو (0)

 فيرعتلا (لا) ىلع امإ تكسلا عم نكلو (ءيش) يف دملا طسوت ةزمح نع ضعبلا ىّوّرو :رشنلا يف يرزجلا نبا لاق (2)

 .لوصفملا نكاسلا ىلعو فيرعتلا (لا)ىلع وأ طقف



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا 4120

 لوصوملا نكاسلاو لوصفملا نكاسلاو (ءيش)و فيرعتلا (لا) ىلع تكسلا -8

 ْمُه َكيِنْوأَو مهيب نّم ىَتُه َلَع َكيِتلُْأِل :وحن لصتملاو لصفنملا دملا فرحو
 .« َنوُحِيْفُمْل
 .”ةقباسلا هجوألا نم سداسلا هجولا ىلع اذه انباتك يف انيشم دقو

 :يف تكسلا كرت

 .ءافخإلا عم 1 :فيكلا] ِ(اّمّيَق © اجّوع»

 .[52 :سي] 4اَدَه اًثِدَفْرَم د
 .ءارلا يف نونلا ماغدإ عم [27 :ةمايقلا] (قاَرّْنَمل

 .ءارلا يف ةلامإلا عم ءارلا يف ماللا ماغدإ عم [14 :نيففطمل] 4َناَرْلَب ل

 زمه لا لع فقولا

 ينو ةملكلا طسو يف يأيو ًانكاس وأ ًاكرحتم يتأي ءاجهلا فورح نم فرح زمملا
 :يلب يف اهركذن لاوحأ هلو اهرخآ

 طسوتملا زمه لا و اهلبق طب تلصُو اذإ ةملكلا لوأ يف دوجوملا زمه لا ةزمح لهس *

 يدؤي ريغتلاو «رييغتلا قلطم ليهستلاب دارملاو .فقولا ةلاح يف فرطتملا زمهلاو

 هير يجعل عار اود كلك قط ليما
 .اهتكرحل سناجملا فرحلاو ةزمحلا نيب يأ «نيب نيب [1]

 تكسلا هنع يرايتخاو ءتركذ قيرط نم تأرق كلذ لكبو :لاق رشنلا يف قرطلا هذه يرزجلا نبا ركذ نأ دعبو (1)

 اذإ :لاق ةزمح نع ميَلُس نع امهريغو دالخو فلخ نع انيور دقف ؛سايقلاو ءادألاو صنلا نيب ًاعمج دملا فرح ريغ يف

 .زمه لا لبق فقي ال دملا دعب زمه لاب ىَتَأ مث دم اذإ ناكو :لاق .ةزمهلا لبق تكسلا نم ئزجي دملاف تددم
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 .اهفذح مث اهلبق نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن يأ «لقنلا [2]

 .اهلبق ام ةكرح سنج نم دم فرح ةزمهلا لادبإ يأ «لادبإلا [3]

 .فحصملا طخ يف مسر اهل سيل يتلا ةمومضملا ةزمملا فذحك .فذحلا [4]

 :برضأ ةثالث ىلع ةكرحلا ثيح نم زمه لاو

 .كرحتم دعب نكاسلا زمهلا ()

 نكاسلاز مهلا باب - أ

 يهو تاملك اهنم ةدحاو لك تحت جردنيو عاونأ ةسمخ نكاسلا زمهلا نأ ملعا

 :يلاتلاك

 ًاحوتفم امإ هلبق ام نوكيو ًايلصأ هنوكس نوكيو هسفنب طسوتم :لوألا عونلا

 واود دوف) ام وححبفم عي[: 6 هل يش ( وحبك انا( اهلا ةلذجف)

 الإ هلبق ام نوكي الو ًايلصأ هنوكس ًاضيأ نوكيو فرحب ًاطسوتم :يناثلا عونلا

 .(ًافلأ) كلذب هلدبيف ًاحوتفم

 لثم هافلأ هلدبيف) ًاحوتفم امإ هلبق ام نوكيو ةملكب ًاطسوتم :ثلاثلا عونلا
 و هلو < مر دص م ودم وص

 از «نوتزا فدلا و لك نايلي رودس انو و هاف يملا
 .4 انتَ أوُلاَق 9 لثم (ًاواو هلدبيف) ًامومضم



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 :ةدئاف

 اهنأ لوقي اهيلإ رظانلاو ةزمهلا ةطسوتم تاملكلا هذه نوكت فيك لئاق لوقي دق

 نك نإو تازمهلا هذه نإ :يرزجلا نبا ةمالعلا مامإلا كلذ يف لوقيف اهب ٌةودبم

 تاالصتم الإ نكاوس نمتوبث نكمي ال نهنأل «تائدتبم ريغ نبنإف تاملكلا لئاوأ

 ماو أَوأَف »يف ةزمهلا نأ ىرت الأ .تاطسوتم نبنوكب نه َمِكُح اذهلف نهلبق اهب

 .« ٌَعِجّْرآ َلاَق ايف ءارلاو .4 َمَقَمْسآَف ليف نيسلاو# َعَدَأَف »يف لادك« ِنوُعنآ لاَ
 ىرجم تايراج الو تأدتبم كلذ يف ءارلاو نيسلاو لادلا نأ لاقي ال هنأ |ىكف

 ةأدتبم نوكت ءاف لك سيل ذإ لعفلا ءاف نعقو نإو تازمهلا هذه كلذكف تأدتبملا

 .ًادتبملا ىرجم ةيراج وأ

 هلدبيف) حوتفم هلبق امو نكاس يتأيو نوكسلا مزال فرطتملا زمهلا :عبارلا عونلا

 زمه ىلاعت هللا باتك يف دري ملو «(ًءاي هلدبيف) روسكم هلبق امو نكاس ينأيو «(ًافلأ

 .مومضم هلبقو نوكسلا مزال فرطتم

 زمهلا نوكي نأ هيف طرتشيو ًاضراع ًانوكس نكاسلا فرطتملا زمحلا :سماخلا عونلا

 لقتسم باب هل اذهف ًانكاس ناك اذإ امأ ءاكرحتم ًاضيأ هلبق امو ًاكرحتمو ًافرطتم

 :ماسقأ ةثالث ىلع ًاضيأ عونلا اذهو كلذ دعب أي

 .(ًافلأ هلدبي) حوتفم هلبق امو نوكسلل ضراعلا زمه ا :لوألا

 .(ًاواو هلدبي) مومضم هلبق امو نوكسلل ضراعلا زمحلا :يناثلا

 .(ًءاي هلدبي) روسكم هلبق امو نوكسلل ضراعلا زمهلا :ثلاثلا
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 :يلي ام وحن ىلع ةنكاسلا تازمحلا هذه ليصفتو

 مضلاو رسكلاو حتفلا ثالثلا تاكرحلا دعب عقيو هسفنب طسوتم :لوآلا عونلا

 :ةيتآلا تاملكلا يف نآرقلا يف تعقوو

 :يلي ايف وهو حتف دعب هسفنب اًطسوتم عقوام (1)

 فلآلا فرح

 .[80 :فارعألا] [54:لمنلا] [ 165 :ءارعشلا] « نوكأ »

 .[5 :بازحألا] «رئأطتا» د .[20 :ءاسنلا] «ُهوُذْحَأَتا٠َ 2#

 .[26 :صصتقلا] 4 ةَرِجْعْسَأ » * .[7 :ءارسإلا] 4 ما 2#

 .[26 :رونلا] 4« َنَّدْعَتَسا » 26[.2 :صصقلا] 4« تَرَجَحَْسأ » د

 .[83 :ةبوتلا] 4 َكوُن َدعَيَساَف »© .[62 :رونلا] 4 َكوُك َذحتَسأ » *

 .[103 :ءاسنلا] «مُتنَأَمطَأ )* .[86 :ةبوتلا] 4ك َذِعَتَسآ » *

 .[30 :ق] «تألتما» 6 .[3 :ءايبنألا] « تروثأتفا» 2

 .[72 :ةعقاولا] «متأشنأ) 0

 .[42 23 1:نونمؤملا] [45:صصقلا] [11:ءايبنألا] [6 :ماعنألا] « اًنَأَشنَأَو )

 .[35 :ةعقاولا] 4 َّنُهتَأَشنَأ )* .[14 :نونمؤملا] «ةشاشنأ» 03

 .[80 :نارمع لآ] «مكرمأيأ» 00



 : 9933333 كسلا رسعلا تادارقلالوضأ قهنعتلا ةمذلقلا -

 .[18:بازحألا] [177 :ةرقبلا] «سأبلا» 0

 .[ 25 :ديدحلا][16:حتفلا29[1:رفاغ][33:لمنلا][5:ءارسإلا][65:ماعنألا][84:ءاسنلا14 سْأَب ف 3

 .[94:فارعألا] [42:ماعنألا] [214 «177 :ةرقبلا] «ءآَسأَبْلاِب 3

 . [2:فهكلا] [84 : لالا 2#

 .[80:ءايبنألا] [8 1 :لحنلا] 4ك أب :

 .[85 .8 4:رفاغ][ 1 1 :ءايبنألا][110:فسوي][99 «5 «4:فارعألا][ 148 +3: ماعنألا] « اكس عسا 1 2

 .[147 :ماعنألا] «ُهُسَأَب » * 14 :رثملا] «مُهسأَبَِ *

 قه تا
 .[26 :جحلا و3 :سنوي] « اًناوب 8+ 2.1104 :ءايبنألا] 4 اًنأَدَب ظ

 .[133:هط] [203 :فارعألا] «مهتأت» 4 2 .[102 :ءاسنلا] «ِتأَتْلَو» 2

 .[7:رجحلا] [3:أبس] [129 :فارعألا] [118:ةرقبلا] 4 اَنيِتَأَت > *:

 .[28 :تافاصلا] « كوت » 0

 .[18:أبنلا] [29 « 28:توبكنعلا] [55 :لمنلا] [38 1:فارعألا] « َنوُنَأَتَف » *

 .[60 :فسوي] « ٍنوُنَأَت 2* .[189 :ةرقبلا] « أوثأَت »

 .[10:ناخدلا] [111 :لحنلا] « تأت ) *
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 [107:فسوي] [33 :لحنلا] [ًاعم 163:فارعألا] [158 :35 «4 :ماعنألا] 4« مهيتأت 2

 [6 :نياغتلا] [18 :هلَي دمحم] [46:رطاف] [66:فرخزلا] [40:ءايبنألا] [5 5:رجحلا] [50:فهكلا]

 .[ 1:ةنيبلا]

 .[50 :رفاغ] [11:ميهاربإ] [187 :فارعألا] «مكيتأت) 3

 .[66 :فسوي] « ىكنأَتَل » * .[3 :ابس] «مكئيأتل» د

 .[25 :ةعقاولا] 4 اًمييَأَت ل .[23 :روطلا] 4 ٌجيِيَأَت > *

 .[94 هللا 4 َذْخَأَت ل .[27 :صصقلا] 4 نَرْجَأَت ل *
 ووو ع وديعو

 .[49 :سي] «مهذخأت» 0 .[255 :ةرقبلا] # ءهدخأت

 .[21 :ءاسنلا] « ُهَتوُدْحَأَت » 7 .[15 :حتفلا] « اَهوَُدْخَأَتِل » *

 وجدو عد مر ىو عد
 .[2 :رونلا] «ركذخأت © .[20 :حتفلا] # اهبودخأت ©

 ه م« عد
 .[20:ءاسنلا] [229 :ةرقبلا] « أوُذْحَأَت » *

 .[23 :ديدحلا] «أَوُسأَت » * .[68 .26 :ةدئاملا] «َنِمَأَت »

 .[22 :فاقحألا] 4 اَنَكِفَأَتِل ظ + 2 .[26 :بازحألا] 4 تر وُرْمَأَتَو » *
 1 ًّءآ

 .[188 :ةرقبلا] «ارخأتل» *

 . ررهرعد

 [14 :لحنلا] [121 119 :ماعنألا] [29 2 :ءاسنلا] [130:نارمع لآ] [188 :ةرقبلا] 4 أوك أت » **

 .[ًاعم 6 1 :رونلا]

 .[6:ءاسنلا] 4 آَهوُلك أت »ل *
 و ءءء

 .[ 12 :ةقدمحم][27:ةدجسلا][14:أابس[1 236:فسوي][64:دوه][73:فارعألا]4# لكأت 2



 : 933333 كسلا رسعلا تادارقلالوضصأ قدتعتلا ةمالخلا 1ك

 ىو 2

 .[183 :نارمع لآ] 4 ةلكأت » *
 8 1 ووعد

 [73 :فرخزلا][33 «21219 :نونمؤملا] [47:فسوي][5 :لحنلا][49 :نارمع لا] 4 نولكأت 2#

 .[19 :رجفلا] [27 :تايراذلا] [9 1 :تافاصلا] [12 :رطاف] [79 :رفاغ]

 .[87 :دوه] 4« كلاذأت » * .[(ًاعم) 104 :ءاسنلا] «َنوُمَلَأَت » 0

 اسس وود وو
 .[35 :ءارعشلا] « تر ورمات © * .[32 :روطلا] «مهرمأت ©

1-14 

 ت-رل وو

 .[33 :أبس] 4 اتكورمأت » .[60 :ناقرفلا] « اًنْرمَأَت ) *

 7 :نارمع لآ] 4ُهَمَمَأَت #١ 614 :رمزلا] 4 َقوُرُمَأَت ل <

 .[110 :نارمع لآ] « نورمأت >* .[11 :فسوي] « اًنكأت » 2

 .[44:فسوي] [87:فهكلا] « ٍليوُأَتب ) * .[33 :لمنلا] «َنيِرُمَأت 2# ١

 .[1010100 ,21 26 :فسوي][82 :فهكلا] « ٌليِوُأَت )

 .[45 37 236 :فسوي7 :نارمع لآ] 4ةهليوأَت ل

 .[39:سنوي] [5 3:فارعألا] « .ُةليوأت ) * .[53:فارعألا] « ةآيوأت» د

 .[63 :صصقلا] « آنك » * .[35 :ءارسإلا] « ًاليوأت 3 ١ 6

 .[27 :رونلا] 4 أوُسفأَعَسَت ) 0 .[30 :أبس] « َنوُرِخْحَسَت » *

 .[54 252 :لافنألا] [10 :نارمع لآ] «بأدحإ د

 جب ل ًَء
 .[47 :فسوي] « اباد 9 .[31 :رفاغ] «يباذإ»



 تاّيَّزلا ةزمح ةءارق

 .[94:هط][150 :فارعألا] «سأري» د .[179 :فارعألا] « انَأَرَذِه

 6 :ةيربا# نار ر# :[4 ميرا «ةنارلاو 0

 .[48 :ناخدلا] [196:ةرقبلا] [41 :فسوي] 4 ِهسأَر ف

 .[13 :نارمع لآ] «تأَر 9 3 .[27 :ديدحلا] [2 :رونلا] «ةقأر) #7

 .[27 :دوه] « ألا » 0

 .[37 :سبع][29 :نمحر لال[ 1 :سنوي] (ِنأَش» 3

 .[143 :ماعنألا] «نأَّضلا» 7 .[62 :روتلا] «مهِنَأَس 2

 .[45 :ءارسإلا][98 :لحنلا] 4تأَرَق ل

 .[18 :ةمايقلا] 4ُهَنأَرَق» 3

 .[17 «ى :ناسنإلا][18 :ةعقاولا] [45 :تافاصلا] «سأكب) 3

 .[34 :ًابنلا] [23 :روطلا] « اًسأك ©

 .[5 :ليفلا] ه«نركأتو 4 .[61 :ميرم] « اًكتَأَم > *

 .[28 :جراعملا] «ِنوُمَأَم ل *

 .[10:ديدحلا] [34 :ةيثاحجلا] [25 :توبكنعلا] «ُمُكَدَوْأَمَو) 2

 .[41239 :تاعزانلا] [15:مجنلا][19 :ةدجسلا] « ىَوأَمْلا » 3

 .[16 :لافنألا] [7 2:ةدئاملا] [162 :نارمع لآ] 4 ُهئَوأَمَو» 7



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 [18:دعرلا] [8:سنوي] [95 ,73:ةبوتلا] [121 297:ءاسنلا] [197:نارمع لآ] 4 مهل وم 2#

 .[9 :ميرحتلا] [20 :ةدجسلا][57 :رونلا] [97 :ءارسإلا]

 .[24 :رجحلا] 4 َنيرِخَعَتَسْلَأ ) * .[6 :ةبوتلا] «ُهَكَمَأَم » *

 . [53 :بازحألا] 4 َنيِسْنْعَعَسُم » *

 .[79 :فسوي] « َّدْخَأَت » #4 2 .[44 :ءايبنألا] [41 :دعرلا] «ىنأت) 2

 .[113 :ةدئاملا] « لحد >* .[37 :لمنلا] « مُهتيِتأَلَف )

 .[37 :فسوي] © كنان » د

 .[32 :ةبوتلا] «,اي»# .[(اعم) 282 :ةرقبلا] 4َبأَي »

 :لحنلا] [93 :فسوي] [19:ميهاربإ] [105 :دوه][133 :ءاسنلا] [16 1 :نارمع لآ] «تأي» 3

 .[38 :روطلا] [16 :رطاف] [16 :نامقل] [30 ,20 :بازحألا] [68 :نونمؤملا][74 :هةهط 6

 3 :ميرم] 4«َكتأَي » 680

 [5 :نباغتلا] [71 :رمزلا] [19 :فهكلا] [9:ميهاربإ] [130 :ماعنألا] [214 :ةرقبلا] « مُكَيَأَ 2

 .[8 :كلملا]

 12 :روتلا] 4 ِلَتأَي #32 .[37:تسوي]# اًمُكيِتأَيط 7

 .[75 :هط] 4 ِهِتَأَي » .[20 :صصقلا] 4 َنوُرِمَتَأَي »
 ًًء

 .[39 :سنوي][70 :ةبوتلا|[ 9 :فارعألا] 4 مهتاي »



 داع تاي رلا ده داق

017 

 .[37 :ءارعشلا] [27 :جحلا] [112 :فارعألا] [41 :ةدئاملا] «تكلوتاي»

 5 ور دعي

 .[125 :نارمع لآ][35 :ةرقبلا] 4« جكوتأي »

 رار ةه2ر .ه ع2

 .[33 :ناقرفلا] 4ٌكئوتأي » 2 .[41 :ملقلا] [34 :روطلا] 4 اوتاّيلف » +

5 
 .[49 «13 «4 :رونلا][88 :ءارسإلا][108 :ةدئاملا] # اوتأي

 - ىءّعر

 .[18:بازحألا] [15 :فهكلا] [88 :ءارسإلا] [54 :ةبوتلا] 4# نوتأي 8

 .[38 :ميرم] 4 ِهَيَأَي » * .[38 :لمنلا] « َنوُرِمَتْأَي » د

 [24 :ةبوتلا] [53 :فارعألا] [158:ماعنألا] [54 « 52 :ةدئاملا] [258 254 :ةرقبلا] « قأي » 03

 :تلصف] [78 :رفاغ] [43 :مورلا] [33 :لمنلا] [31 :ميهاربإ] [38 « 31 :دعرلا] [49 .«47 :فسوي]

 .[6 :فصلا] [10 :نوقفانملا][47 :ىروشلا] [0

 *  :ءاسنلا] « اًهِنيِتَأَي 16[.

 .[133 :هط][80 :ميرم][183 :نارمع لآ] «اتيِتأَي » 030

 .[99 :رجحلا] «َكَيِتْأَي 2 .[5 :ءايبنألا] « اتتأَيلق ) *

 .[1 :قالطلا] [12:ةنحتمملا] [27 :جحلا] [19 «15 :ءاسنلا] « تربتأي )

 [11 :رجحلا] [44 :ميهاربإ] [8 :دوه] [98:فارعألا] [5 :ماعنألا] [210 :ةرقبلا] « مِتأَي ) 03

 .[1:حون] [7:فرخزلا] [30:سي]] [5:ءارعشلا] [55:جحلا] [ 1:ءايبنألا] [5 5 :فهكلا] [45 :لحنلا]

 .[123 :هط][35 :فارعألا] «مُكَدَيِتَأَي ) *

 .[30 :كللل] [55 54 :رمزلا][72 71 :صصقلا][33 :دوه][46 :ماعنألا] 4 مكيِتَأَي » #

 .[42 :تلصف][17 :ميهاربإ] [93 «39 :دوه] 4 هيتأي » *
 نم 7



 : سي كسلا رسعلا تادارقلالوضأ قدتعتلا ةمؤلخلا هد

 .[38 «21 :لمنلا] [83 :فسوي] « نيت داي » 0

 .[53 :توبكنعلا] 4 مبني 2 .[6 :ءارعشلا] 4 َحِيتأَمَسَف ) *

 .[260:ةرقبلا] «ٌكَتيِت داي » د د

 .[96 :ءايبنألا] [94 :فهكلا] ا 0

 .[76 :فسوي][104 :ةبوتلا] [79 :فهكلا] « ُذْحَأَي » 0

 .[73 :فارعألا] [64 :دوه] [156 :ءارعشلا] «مكدْخَأَيَف» 03

 .[169 :فارعألا] « َنوُذُحَأَي 9 .[39 :هط] «ُةَذْحَأَي »

 .[5 :رفاغ][169 :فارعألا] 4 ُةوُدْحَأَيِل ف .[19 :حتفلا] « اَيوُدْخَأَي ) *

 .[145 :فارعألا] [102 :ءاسنلا] «أوُدْخَاَيَلَو» 0

 128 ىعلا][91 قروقلا] [10تشويا «َنّدَأَي و 0

 .[45 :ءارعشلا] [117 :فارعألا] 4َنوُكْفَأَي » 0

 .[12 :تارجحلا] [8 :7 :ناقرفلا] [33 :نونمؤملا] [24 :سنوي] [6 :ءاسنلا] «لُحَأَيد 3

 .[35 :رطاف][3 :رجحلا] «أارلخأي»* .[25 :ةدئاملا] «نالخَأَيِذ 2

 .[37 :ةقاحلا][13 :فسوي] ةةكهاو 2 .[48 :فسوي] «نلكاي» 2

 .[46 43 :فسوي] « نيلي *

 :رطاف] [20 :ناقرفلا] [8 :ءايبنألا] [34 :ةبوتلا] [(ًاعم) 10 :ءاسنلا] [275 :ةرقبلا] « َنوُكاَي » 0

 .[12 : 85 دمحم 3

 د 5 م ع
 .[104 :ءاسنلا] « تروملأي » * .[118 :نارمع لآ] «(مكتولاي» 7



 تناَيرلا ةرهج عاق

 .[21 :رونلا][55 :ميرم][90 .726 :لحتلا 8 :فارعألا] 4« مي » *

 0 ءءء 5 و ًَءآ

 .[1 :ءاسنلا] 4 أوُعَمْأَي » 6 157[.  :فارعألا] «مهرمأي» 03

 .[24 :ديدحلا][7 167 :ةبوتلا][37 :ءاسنلا][104«114 «41 :نارمع لآ] « نورمأي »

 وول
 .[58 :ءاسنلا] [80 :نارمع لآ][268 «169 «93 «67 :ةرقبلا] « مكرماي» 2

 .[99 :فارعألا] « ْنَمأَي © : .[9 1 :ءاسنلا] «مُكوُنَمْأَي)

 .[112 :لحنلا] «اًهيتأَي> 7 .[16 :ديدحلا] «نأَي» *

 .[34:نونمؤملا] [61:لحنلا] [5 :رجحلا][49 :سنوي][34 :فارعألا] 4 حر وُرِخَشَتْسَي »

 .[45 44 :ةبوتلا] « كلُئْذكتَسَي9 ه6 .[13 :بازحألا] 4 ُنْذْحَسي 9 7

 .[8 :رونلا] 6 مكن ذَعَحَسَيِل ط *

 .[162:رونلا][93 :ةبوتلا] 4َكلَكوُت َذعَتَسِي 9 *

 .[62 :روتلا] 4ُهوُنذَعَتَسيط 59[.  :رونلا] 4 اوُْذَكَتْسَيَلَف ط *

 .[132 239 :ماعنألا] [133 :ءاسنلا] «أَني» د

 ىلع ًافلأ انه هلدبيف اذه ىلعو هلبق ام ةكرح سنج نم دم فرح هلادبإ :همكحو



 : 933333 كسلا رسعلا تادارقلالوضصأ قدتعتلا ةمؤلقتا 25

 :ٍلي اميف وهو مض دعب هسفنب اطسوتم عقو ام (2)

 »4 04 وى

 .[85 :ةرقبلا] « َنوُنِمؤُمَفَأ ) *

 .[111 :ءارعشلا] [44:نونمؤملا] [13 :ةرقبلا] 4ٌنيؤْنَأ> 0

 .[5 ءاسنلا] 4 أوت دوت »#

 .[66 :فسوي] (ِنوُنؤُت ل *
 0 :ةدئاملا] 4 ُهَوَتؤَت 9 .[271 :ةرقبلا] 4 اهوت دوت » * 7

 .[25 :ميهاربإ] [26 :ةرقبلا] «َقؤت » * 2 .[127 :ءاسنلا] 6« ٌنهَتوت وت ) * 0

 .[53 :بازحألا] « أوُدؤُت #3 .[16 :ىلعألا] « َنوُرْيَؤَت »

 .[5 :فصلا] « ىنتوُدؤَن ) *

 .[62 «3 :رطاف][34 :سنوي] 5 :ماعنألا] « تروُكَفؤُت ط#

 .[102 :تافاصلا] [94 :رجحلا] 4ٌرَمّؤَت » *

 .[100 :سنوي] [4 1 :ةدئاملا] [8 1 :نارمع لآ] [260 :ةرقبلا] «تريْؤت ) *

 62 نجس 168 رقلا] 4 ترو موت ><

 [36 :كي دمحم] [12 :رفاغ] [21 :ناخدلا] [107 :ءارسإلا] [179 :23 :نارمع لآ] « أوُئمؤَت » د

 .[4 «1 :ةنحتمملا] [ 4 :ةلداجملا] [8 :ديدحلا][14 :تارجحلا 9 :حتفلا]

 [11 :فصلا] [8 :ديدحلا] [2 :رونلا] [59 :ءاسنلا] [119 «.110 :نارمع لآ] ©« َنوُمِمَّؤَت 5 7

 .[41 :ةقاحلا]



 دك تاّيَّزلا ةزمح ةءارق

 .[120 :نارمع لآ] «(مهّؤَست )# .[101 :ةدئاملا] «(مكْؤست )*

 .[100 :فسوي] 4 ََيَءُر 9 *

 .[27:حتفلا] [105 :تافاصلا] [60 :ءارسإلا] [43 :فسوي] 4 اَيَوُدلآ »

 .[36 :هط] 4َكَلَّؤُس » *

 يي كد دو ودص

 .[9:ةقاحلا] [70 :ةبوتلا]ا «تدكِفتٌّؤمْلاَو » *

 وو هو هك -وودص

 .[162 :ءاسنلا] «تروتّؤملا » * .[53 :مجنلا] 4 ةكِفتؤَمْلاَو » *

 [17 :فسوي] [97 :لحنلا] [10 :ةبوتلا] [124 ؛(ًاعم) 92 :ءاسنلا] [221 :ةرقبلا] « نِمّؤَم ط *
2 

 .[2 :نباغتلا] [23 :ةلداجملا] [40 «28 :رفاغ] [36 :بازحألا] [94 :ءايبنألا] [112:هط] [19:ءارسإلا]

 .[18 :حون][18 :ةدجسلا] [75 :هط][94 3 «(اعم) 92 :ءاسنلا] 4 اًِمَّؤَم » *

 [31 :23 12 :رونلا] [72 221 :ةبوتلا] [5 :ةدئاملا] [(ًاعم) 25 :ءاسنلا] « ِتَتِمَّؤُمْلا » *

 :ميرحتلا] [12 «(ًاعم) 10 :ةنحتمملا] [12 :ديدحلا] [19 :ي دمحم] [25 «5 :حتفلا] [49 :35 :بازحألا]

 .[10 :جوربلا][28 :حون[5

 [88 .11 :ةدئاملا] [(ًاعم) 162 :ءاسنلا] [110 «28 :نارمع لآ] [285 :ةرقبلا] « َنوُنِمَّؤَمْلاَو » *

 «31 212 :رونلا] [11 :ميهاربإ] [122 «105 71:51 :ةبوتلا] [74 «4 2 :لافنألا] [75 :فارعألا]

 «12 :حتفلا] [12 :ناخدلا] [25 «23 ,22 «11 :بازحألا] [41 :ًابس] [4 :مورلا] [1 :نونمؤملا] 2

 .[31 :رثدملا][13 :نباغتلا] [11 ةنحتمملا] [10 :ةلداجملا][ 15 «10 :تارجحلا|[5

50 248 1 20-7 0 5 
 «139 4.124 .121 .«68 ك9 :نارمع لاآ][229 .228 .93 91 8 :ةرقبلا] 4# َترييِمؤُم 3

 :ةدئاملا] [(ًاعم) 146 4 (اعم) 141٠6139 2103 95 ,.84:ءاسنلا][179 «.175 7 1166 « 4

 [65 264 .62 «19 «17 5 «1 :لافنألا] [143 «132 .85 .22 :فارعألا][112 .57 54 3



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا 1-6

 ,99 487 78 ,«57 :سنوي][128 «112 6111107 .79 272 «6 2.6126 «16 «14 «13 :ةبوتلا]

 2:9 :ءارسإلا] [78 ,77 :رجحلا] [41 :ميهاربإ] [103 :فسوي] [120 86 ,53 :دوه] [10+ 3

 «.10 :صصقلا] [38 :نونمؤملا] [5 1647 430 «17 «3 «2 :رونلا] [88 :ءايبنألا] [80 .2 :فهكلا] [2

 «174 «139 «1214118 4114 «103 «102 .67 «51 28 «3 :ءارعشلا] [47 «15 «2 :لمنلا] [7

 «37 235 ,(ًاعم) 6 :بازحألا] [31:20 :أبس] [47 :مورلا] [44 :توبكنعلا] [215 «199 «190 6

 «20 «18 ؛5 «4 :حتفلا] [3 :ةيثاحجلا] [132 24122 «111 81:29 :تافاصلا] [59 «58 «50 .47 3

 [13 :فصلا] [2 :رشحلا] [12 .8 :ديدحلا] [9 :تارجحلا] [55 «35 :تايراذلا] [19 :ةيِو دمحم] 6

 .[10 :7 :جوربلا] [28 :حون] [4 :ميرحتلا] [8 :نوقفانملا]

 .[50 236 :بازحألا] [(ًاعيمج) 92 :ءاسنلا] [221 :ةرقبلا] « ةِمّؤَم 2

 نونلا فرح
 .[(اعم) 145 :نارمع لآ] 4 ِهِتّوُن ١ .[31 :بازحألا] «آًهتؤن ) *

 .[2:ىروشلا][114:74 :ءاسنلا] 4 هي متون ل * .[124 :ماعنألا] © و

 .[72 :هط] « َكّرث 100 .[162 :ءاسنلا] 4 َمِيِتَؤَنَس ط *

 [124 :ماعنألا] [84 :ةدئاملا] [150 :ءاسنلا] [183 :نارمع لآ] [91 «55 :ةرقبلا] « َنيّؤُن » *

 .[31 :أبس] [93 290 :ءارسإلا] [94 :ةبوتلا]

 04 :فارعألا] 4 َنئِمّؤْنَل » 0

 .[3: دوه] [20:ةدئاملا] [ 146 .40 :ءاسنلا] [269 :ةرقبلا] 4« توي » *

 .[16: حتفلا] [28:ديدحلا] [36 :ِلو دمحم] [70 :لافنألا] « مكيؤي » *
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 _- ما

 [7:تلصف] [4:نامقل] [54:صصقلا] [156:فارعألا] [55 :ةدئاملا] [53 :ءاسنلا] 4 َنوتّؤي 8 *

 .[71 :ةبوتلا][3 :لمنلا][58 :نونمؤملا]

 .[18: ليللا] [5 2:رثدملا] [73 :نارمع لآ][269 :ةرقبلا] 4 توي »

 .[10:حتفلا] [4 :ةعمجلا] [29 «21 :ديدحلا] [54 :ةدئاملا][79 «73 :نارمع لآ] « هيتّؤي» 3

 .[5 :ةييبلا][22 :رونلا] 4أوتّؤُي» .[131 :دوه] [152 :ءاسنلا] 4 ِمُكيِتٌؤَي ف *

 .[40 :فهكلا] 4 نْيَيَّؤي » .[59 :ةبوتلا] 4 اَنيِتّؤِيَس »

 .[19 :رشحلا] «حتروُرثَؤي» * .[24 :رثدملا] 4 ٌَرْثّؤَي »
 .[41 :نمحرلا] [15 :ديدحلا] [169 :فارعألا] [70:ماعنألا][48 :ةرقبلا] 4 ُدْحَّؤَي ط # و |

 .[36 :تالسرملا][ 3 :بازحألا][28:رونلا] [84 :لحنلا] 4« َتَرّذؤُي » #

 3و 45 - 0

 .[53 :بازحألا] 4 ىذَّؤي 8 4 .[58 ,57 :بازحألا] [61 :ةبوتلا] 4 َنوْدّؤي 8

 و و

 .[9 :تايارذلا] [63 :رفاغ] 4«كْفَّؤُي »

 - 22و

 .[4:نوقفانملا][[67:فرخزلا][55:مورلا][6 1:توبكنعلا][30:ةبوتلا][75:ةدئاملا] 4 نوكفّؤي ط 6

 .[6:ميرحتلا][50:لحنلا] © َنوُرَمَؤَي 8 * .[226 :ةرقبلا] 4« َنوُلَّؤي » * _- 0 ىف - 1

 :ةبوتلا] [158:فارعألا] [99 :نارمع لآ] [26 1.256 :«232 «228 «211:ةرقبلا] « نِمّؤي » 2

 [15:ةدجسلا] [53:مورلا] [47:توبكتعلا] [29 :فهكلا][(ًاعم)40:سنوي] [36:دوه] [99 1

 [127 .16 :هط] [13 :نجلا] [33 :ةقاحلا] [11 «2:قالطلا][11«9:نياغتلا][27:رفاغ] [21:أبس]

 .[13 :حتفلا][7 :لمنلا]

 .[09 :ماعنألا] [9 :ءاسنلا] 4 نِمّؤَيَل » 03

 روي -و

 [126 «101 87 :فارعألا] [111 0110 ,25 :ماعنألا] [221 «186 «75 :ةرقبلا] « أوئمؤي » 3

 .[8 :جوربلا] [19 :بازحألا] [54 :جحلا] [55 .6 :فهكلا] [94:ءارسإلا] [96 488 74 «13:سنوي]



 : ببر تنك كلا رسسلا تادارقلا لوضأ ق ةئهالا ةضخاخلا 416

 «65 ,5 1:46 «38 :ءاسنلا] [114 :نارمع لآ] [121 100 «88 «6 4 «3 :ةرقبلا] « نوئمؤي» 2

 [154 .150 .113 4109 99 .(ًاعم) 92 .54 ,25 ,20 :ماعنألا] [81 :ةدئاملا] [162 55

 «33 :سنوي] [45 «44 «29 :ةبوتلا] [55 :لافنألا] [203 «188 «185 .156 .«52 .27 :فارعألا]

 «64 260 :22 :لحنلا] [13 :رجحلا] [1 :دعرلا] [111 37 :فسوي] [121 «(ًاعم) 17 :دوه]إ 1

 [74 ,58 ,44 :نونمؤملا] [30 ,26 :ءايبنألا] [39 :ميرم] [45 «10 :ءارسإلا] [105 «104 29 2

 [67 «51 :«47 .24 :توبكنعلا] [52 «3 :صصقلا [86 «4 :لمنلا] [201 :ءارعشلا] [62 :رونلا]

 :فرخزلا][18 :ىروشلا][44 :تلصف] 9 «2 :رفاغ][5«45 2:رمزلا][8«7:سي8[1 :أبس][37:مورلا]

 .[50 :تالسرملا][ 22 :ةلداجملل[7 :مجنلا][33:روطلا][6 :ةيثاحلا] 8

 .ًاواو هلادبإ ىنعمب هلبق ام سنج نم دم فرح هلادبإ :همكحو

 :وحن رسك دعب هسفنب ًاطسوتم عقو ام (3)

 .[22 :فاقحألا] [55 :ءايبنألا] [5 7:هط][78 :سنوي][70 :فارعألا] « اَكَتَعِحَأه

 .[45 :جحلا] «رئبَو» * 1 :ةرقبلا] 4 مُهَِيْنَأ » 4

 .[150 :فارعألا] [93 «90:ةرقبلا] 4(اَمَسعب» 3

 .[5 :ةعمجلا] [11 :تارجحلا] [50 «29 :فهكلا][99 :دوه] 4« ّسّئب » *

 .[40 :هط][27 :ميرم] [74 221 :فهكلا] [106 :فارعألا][91:ةرقبلا] 4ٌتّكِج اطظ

 .[22:لمنلا «30 :ءارعشلا] 4«َكتئج »ا

 .[63 .24 :فرخزلا] [105 :فارعألا] [50 :نارمع لآ] «(ركذنج » #

 .[53 :دوه] [129 :فارعألا] « اَتَدْعِج » *

 .[89 :ميرم][81 :سنوي] 4« مّثعِج »

 .[58 :مورلا] [110 :ةدئاملا] «مهَتمِج ظ *
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 دل تايزلا ةزمح ةءارق

 .[94 :ماعنألا] [48 :فهكلا] 4 اًنوُمَتْعِح © *

 .[106 :فهكلا] [84 :ءارسإلا] [89 :لحنلا] [88 ,23 :فسوي] [(ًاعم) 41 :ءاسنلا] « اًمّكِج ©

 .[33 :ناقرفلا] [47 :هط][63 :رجحلا] 4ٌكسْعِح ١

 .[52 :فارعألا] « مهتتج )» د 8 :فرخزلا] (ركدكَمج » #

 .[17 214 :فسوي] 4«ْثَعَّذلا » *

 .[62 :رونلا] [77 :فهكلا] [155 :فارعألا] 4«ٌتئش» د

 .[40:تلصف] [15 :رمزلا][16 1 :فارعألا] [223 «58 :ةرقبلا] 4 مثئِش »

 .[28 :ناسنإلا][13:ةدجسلا] [51 :ناقرفلا] [86 :ءارسإلا] [176 :فارعألا] 4 اًنٌكِش » *

 *  :فهكلا] 4(َتْلُمَل 18[.

 .ًءاي لدبيف رسكلا وهو هلبق ام ةكرح سدج نم دم فرح هلادبإ :همكحو

 :وحن فرحب طسوتم :يناثلا عونلا

 .[154 «31 :ءارعشلا] [106 :فارعألا] [258 :ةرقبلا] «ِتأق )

 .[31 :لمتلا] 4 ٍنوُثَأَو) 4 .[62 :رونلا] « نّذأَق 9

 .[157 :تافاصلا] [49:صصقلا] [13:دوه] [38:سنوي][ «223 0189 «23 :ةرقبلا] «أوُنَأَف » 0

 .[199 :فارعألا] 4 3

 .[22 :فاقحألا] [3 2:دوه] [0 :فارعألا] « اكَيَأَف ف

 .[16 :ءارعشلا] « اًيِتَأَف > * .[10 :ميهاربإ] 4 اًنوَُأَف » 2

 ًَء 1
 .[47 :هط] 4ُهاَيِيَأَف ظ + 2 .[6 :قالطلا] 4 ّنهوُناَعَ 2#



 : 21111111 كلا رسسلا تادارقلا لوضأ ق ةئهالا ةضخاخلا دست

 .ًافلأ لدبيف حتفلا وهو هلبق ام ةكرح سنج نم دم فرح هلادبإ :همكحو

 :وحن ةملكب طسوتم :ثلاثلا عونلا

 .[11 :تلصف] 4اَيِتَثَأِض َرَأَلِلَو» #2 .[10 :ءارعشلا] «تقانأ» د

 .[283 :ةرقبلا] 4 نموا ىلا > * .[64 :هط] «أوُثنأ مث ل *

 .[59 :فسوي] 4نوُعّتأ لاق» #* .[4 :فاقحألا] 4 نوُعتآٍت َوَمَسلا » *

 .[2 5 :ةيثاجلا] «ًاوُتآ أولاق» 7 .[9 :توبكنعلا] 4 اَنتنآ أولاَق د

 .[71 :ماعنألا]4(اَتِتثآ ىَدُهلا» © 2 .[54 250 :فسوي] « ٍنوُتْئآك للا » 0

 .هلبق ام ةكرح سنج نم دم فرح هلادبإ :همكحو

 :وحن نوكسلا مزال فرطتم :عبارلا عونلا

 .[28 :رمقلا] [5 1:رجحلا] 4 َحُهَبََو ل * .[32 :ةرقبلا] 4 مُهَعيْنَأ » *#

 «ةنكاسلا ءايلا ةبسانمل ءاملا رسك عم رسك دعب ةنكاس اهنأل ًءاي ةزمهلا لادبإ :همكحو

 :يف ماغدإلاو راهظإلا هلو هنم روهمجلا بهذم وهو لصألاب ًالمع ءاملا مضو

 [71 :ماعنألا] «اَنَتثآ ىَدُهْلا » فلأ ةلامإ عنتمتو 4ِهيوْعُت 2 وع « َكاَيَدُر « اَيَدُيلِل »

 .راتخملا ىلع



 تناَيرلا ةرهج عاق

 كرحتملا زمهلا باب - ب
 كرحتم دعب كرحتمو «نكاس دعب كرحتم ىلإ مسقنيو

 : نكاس دعب كرحتملا زمهلا : ًالوأ

 :ةعبرأ ماسقأ هل عونلا اذهو

 .فلألادعبام[2] .حيحص نكاس دعب ام[1]

 .نيتيلصأ ءايو واو دعب ام14] .نيتدئاز ءايو واو دعب ام [3]

 :نيمسق ىلإ مسقنيو حيحص نكاس دعب كرحتملا زمه لا :لوألا مسقلا

 .حيحص نكاس هلبقو طسوتم كرحتم (أ

 .حيحص نكاس هلبقو فرطتم كرحتم (ب

 يرجيو فيفختلل ةزمهلا فذح عم هلبق نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن :همكحو

 .فرطتملا يف هطرشب هيلع مامشإلاو مورلا

 :يلاتلاك وهو حيحص نكاس هلبقو طسوتملا كرحتملا زمهلا -أ

 :وحن حيحص نكاس هلبق امو ةحتفلاب كرحتم [1]

 «145 «127 .106 :ءارعشلا] [57 :ناقرفلا] [51 :«47 .29 :دوه] [0 :ماعنألا] « :ةلكَسَأ » 0

 .[23 :ىروشلا][86 :ص][[ 4

 .[8 :رثاكتلا] 4 َنلَعَسُتَل » * .[119 :ةرقبلا] 4 ّلَكَست ل 2

 .[25 :أابس] [44 :فرخزلا] [13 :ءايبنألا] [ 141134 :ةرقبلا] 4 وا 0

 .[46 :ملقلا] [40:روطلا] [72 :نونمؤملا] «مُهْلَعَسَت ط *

 .[101:ةدئاملا] [108 :ةرقبلا] 4 أوُلَكَسَت »
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 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا فيش

 .[70 :فيكلا] 4 ىنلعْسَت ١ 2 .[282 :ةرقبلا] 4 أَومَكَسَت تق

 .[53 :لحنلا] 4 َنوُرَك 520000000 * ١

 .[15:فرخزلا] [260 :ةرقبلا] «اًءزج » 0 .[65 :نونمؤملا] 4 اورج » *:

 .[34 :صصقلا] 4 اًءذِر اه **

 .[59:ناقرفلا][113 :نونمؤملا][8 2:فسوي][94:سنوي] « َلَكَسَف 2

 .[10 :ةنحتمملا] [43:لحنلا] [32:ءاسنلا] 4 أوُلَكَسَو 9 *

 0 :فسوي] 4ُهَلَكَسَف ) 6 .[163:فارعألا] [63 :ءايبنألا] «مُهلَعَسَو »

 .[29 :حتفلا] « ءهَعطش » 03 .[53 :بازحألا] 4 ىىصهوُلَكَسَف » *

 .[39 :رونلا] « ُناَعَمّظلا ) *

 [40 ,32 22 217 :رمقلا] [58 :مورلا] [3 :فسوي] [101 :ةدئاملا] [204 :فارعألا] « ُناَءَرَقْلا » 4

 [111 :ةبوتلا] [77 :ةعقاولا] [91 087 .1:رجحلا][98:لحئنلا] [45 «1 :ق] [92 :لمنلا] [35 :صصقلا]

 [69 :سيإ[1 :رشحا 7 «15 :سنوي][76 1 :لحنلا[1 :ابس] [4 :2لَو دمحم][29 :فاقحألا]

 [21 :جوربلا] [19 :ماعنألا] [31 :فرخزلا] [32 «31 :ناقرفلا] [1 :ص] [27 :رمزلا] [26 :تلصف]

 :هط][89 :88 82 .46 :45 «41 29 :ءارسإلا] [54 :فهكلا] [(اعم) 78 «60 :ءارسإلا] [21 :قاقشنالا]

 .[40 ,20 :لمزملا] [34 :ناسنإلا] [ 2

 [3 :فرخزلا][7 :ىروشلا] [31 :دعرلا][2 :فسوي] [113 :هط][106 :ءارسإلا] « اًناَءَرَق >

 .[1 :نجلا][28 :رمزلا][44 «3 :تلصف]

 .[18 :ةمايقلا] 4 ُتاَءَرَف » * .[17 :ةمايقلا] « دُهَكاَءََقَو ظ *

 .[(اعم) 6 :فارعألا] 4 َنلَعَسَتْلَف » * .[19 :دلبلا] او 2

 .ةء:ابسا (ُلَكَسمل * 2 هد :لسلا (مُهككْوَبلِد *



 تاّيَّزلا ةزمح ةءارق

 .[132 :هط] 4«(كّلَعَسن 9 36 .[20:توبكنعلا] [47 :مجنلا] «ةأشكلا» د

 .[6 :لمزملا] 4 اًعَطَوط * .[92 :رجحلا] 4 مُهْتْلَكَسَسَْل 8 *

 .[153:ءاسنلا] [63 :بازحألا] « كللتسي» 0

 .[36 :24 دمع] (مُكلعْسَيد 0 .[13 :توبكنعلا] 4 َنلَعَسُيَلَو ) *

 .[64 :نونمؤملا] «حروركجت» 7 .[2 :تايراذلا] 4 َنوُلَكَسَي » *

 :فارعألا] [4:ةدئاملا] [222 .(ًاعم) 219 «217 «215 202 .189 :ةرقبلا] 4# كك ةوُلَعَسي » 0

 .[42 :تاعزانلا] [85 :ءارسإلا] [1 :لافنألا] [33 :فهكلا] [(ًاعم)7

 .[20 :بازحألا] [23 :ءايبنألا] [19 :فرخزلا] [273 :ةرقبلا] ا د

 .[38 :تلصف] 4 َنوُمَكَسِي 9 * .[49 :تلصف] 4 مَعَسْيط #

 .[26 :ماعنألا] 4 َسَرّوَحيَو 8 *

 .[6:ةمايقلا] [10 :جراعملا] [8 :بازحألا] [23 :ءايبنألا] [78 :صصقلا] « لََسَيِل» 3

 :يف وهو حيحص نكاس هلبق امو ةرسكلاب كرحتم [2]

 [23 :كلملا] [113 :ماعنألا] [37 :ميهاربإ] [78 :لحنلا] [78 :نونمؤملا] «ةَديفَأْلاَو ٌةَدِعَفَأ» 03

 .[7 :ةزمه لا] [9 :ةدجسلا]

 .نآرقلا يف كلذ ريغ سيلو [26 :فاقحألا] [43 :ميهاربإ] [110 :ماعنألا] «مْجيَدِيْفأ د

 :يف وهو حيحص نكاس هلبقو ةمضلاب كرحتم [3]

 .[16 :ناقرفلا] 4 ٌةلوُعَسم ١ * .[18 :فارعألا] 4 اًموُدْذَم 7 ٠

 .نآرقلا يف مهريغ سيلو .[24 :تافاصلا] 4 َنوُلوُعَسُم * 



 : و كلا ردعلا تادارقلا لوضأ ق ةةهالا ةضخاخلا 21ظ2

 :حيحص نكاس هلبقو فرطتملا كرحتملا زمهلا - ب

 :يف وهو حيحص نكاس هلبق امو ةحتفلاب كرحتم [1]

 . نآرقلا يف اهريغ سيلو [25 :لمنلا] 4 َءْبَحْل » *

 :يف وهو حيحص نكاس هلبق امو ةرسكلاب كرحتم [2]

 .نارقلا يف اهريغ سيلو [24:لافنألا] [102 :ةرقبلا] 4 ِءَرَمْلا * 

 :يف يهو حيحص نكاس هلبق امو ةمضلاب كرحتم [3]

 .[44 :رجحلا] 4 زج » .[5 :لحنلا] 4ٌمَفِد هل *

 .[40 :أبنلا] [34 :سبع] 4 ُءَرَمْلا » *

 .(ًافرطتمو ًاطسوتمو ةملكلا لوأ يف يتأيو) فلأ هلبقو كرحتملا زمه لا [2]

 :فلأ هلبقو (ةملكلا لوأ) هريغبو هسفنب طسوتملا كرحتنملا زمهلا ًالوأ

 نيب روسكملاو .فلألاو ةزمهلا نيب حوتفملاف «نيب نيب ليهستلاب هفيفخت نوكيو

 ًاباحصتسا دملا ذئتيح فلألا يف زوجيو ءواولاو ةزمه لا نيب مومضملاو «ءايلاو ةزمه ا

 .رييغتلا ضراعب ًادادتعا رصقلاو لصألل

 :وحن فلأ هلبق امو حوتفملا طسوتملا زمهلا [1

 .« مُهَءآَيْمَأ) .« َْمُكَءآَتْبَأ ل 4 مُهَءآَوْهَأ)
 :وحن فلأ هلبق امو روسكملا طسوتملا زمهلا[2]

 . «نوُبيتتلا » . «ٌليِوترسإ) .«كبتلؤأ)



 تاي رلا ده ةعارق

 :وحن فلأ هلبق امو مومضملا طسوتملا زمه لا [1]

 . َ(اَهُواَمِدِ) « 4(ُهُراَرَجَف » ١ 4كوءاَج)
 :فلأ هلبقو هريغب طسوتملا زمه لا امأو -

 نوكيو فيفختلا :همكحو «َكِيَلِإ لزنأ مب > « ْمُهّنِإ الأ ٠> 4كْلونَأ آم ف: وحن
 ةزمهلا نيب روسكملاو .فلألاو ةزمهلا نيب حوتفملاف «نيب نيب ليهستلاب هفيفخت

 ًاباحصتسا دملا ذئئيح فلألا يف زوجيو «واولاو ةزمه لا نيب مومضملاو «ءايلاو

 عونلا اذهو).تكسلا هجو ىلإ ةفاضإلاب رييغتلا ضراعب ًادادتعا رصقلاو لصألل

 .(نآرقلا يف ريثك

 :هجوأ ةعبرأ (َكْيَلِ لرنأ امي :وحن فلأ دعب لصفنملا يف ةزمحل يتأي كلذبو

 .رصقلا عم ليهستلاو «دملا عم ليهستلاو .تكسلاو «قيقحتلا

 :فلأ هلبقو فرطنملا كرحتملا زمملا - ب

 رخآ يف عمتجيف هلبق ام ةكرح سنج نم ًافلأ هلادبإ مث ءفقولل هناكسإب هفيفختو
 زوجيو .فقولا دنع نينكاسلا عامتجا زاوجل امهؤاقبإ زوجيف نانكاس نافلأ ةملكلا

 .نينكاسلا ءاقتلال امهدحأ فذح

 اهتردق نإف «ةيناثلا وأ ىلوألا اهردقت نأ امإف امهادحإ تفذح نإف» :يرزجلا نبا لاق

 نوكت فلآلا نأ الإ (هنم لدبملا وأ زمهلا ينعي) طرشلا دقفل الإ سيل رصقلاف ىلوألا

 نإو « 4ْقأَي » « 4(رُّمَأَي » فلأك هيف دم الف كلذك ناك امو ةنكاس ةزمه نم ةلدبم

 نإو ريغم زم» لبق دم فرح وهف ببسلا ريغت لجأ نم رصقلاو دملا زاج ةيناثلا اهتردق
 .ىهتنا «ًاليوط ًادم تددم اهتيقبأ
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 .فقولا نوكس ىلع ًاسايق طسوتلا ًاضيأ زوجيو

 .رصقلاو دملا عم هطرشب مور هيلعو ليهستلا ًاضيأ زوجيو

 :مالكلا اذه ةصالخو

 .نافلأ هيف عمتجيف ًافلأ ةيناثلا ةزمحلا لادبإ (1)

 .ناتكرح هرادقمو رصقلا نوكي ىلوألا فذح ريدقت ىلع (2)

 وهو تاكرح تس عابشإلاو تاكرح عبرأ طسوتلا نوكي نيفلآلا ءاقبإ ىلع (3)

 .ءادألا يف مدقملا

 نوكي مورلا نأ ًاعيمج ملعن امكف رصقلاو دملا عم مورلا عم ليهستلا ًاضيأ هلو (4)

 .روسكملاو مومضملا يف

 دعب تعقو اذإ ةفرطتملا ةكرحتملا ةزمهلا يف مورلا زوجي» :رشنلا بحاص لاق

 كلذ ىلع ةلثمألا قاس مث «ةروسكم وأ ةمومضم تناك اذإ فلأ دعب وأ كرحتم

 مورلا فيكو اهليهست حرشي أدب مث «ءآَمّسلَآ - بملأ - ىطَش - ُوْوُللَا ) :لاقف
 ةكرح لا ضعبب قطنلا لزنتف نيب نيب اهتلهس كلذ يف ةزمهلا ةكرح تمر اذإف) :لاقف

 مورلا كرت ىلإ ءارقلا رثكأ بهذو ؛(لهستف اهعيمجب قطنلا ةلزنم -مورلا وهو -

 ىوس هيف اوزيجي ملف حوتفملا ىرجم كلذ يف روسكملاو مومضملا اوّرجأو «هيف

 صنلا ركذ دقف :نيهجولا ةحص باوصلاو» : هللا همحر  ققحملا لاقو «(لادبإلا

 ةصالخ اذهو «ةزمح نع ميل نع فلخ نع ورمع وبأ ظفاحلا كلذك مورلا ىلع

 .(- هللا همحر  همالك

 عم دملاو طسوتلاو رصقلا] هجوأ ةسمخ روسكملاو مومضملا يف هل كلذب نوكيف #

 .[رصقلاو دملا عم مورلا عم ليهستلا]و [لادبإلا
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 ...قفوملا هللاو .طقف ىلوألا ةثالثلا هجوألا حتفلا يف هلو

 :رصح ريغ نم كرحتملا فرطتملا زمهملا نايب -

 : فلأ هلبقو ةحتفب كرحتملا فرطتملا زمه ا ًالوأ

 .42آَقأ - َءآَفِتْيَأ - َءآيِلْوَأ >:انلق مك هجوأ ةثالث هيف هلو

 : فلأ هلبقو روسكملاو مومضملا كرحتملا زمه لا  ًاينا
 .«وآَبْحِيْسَأ -ءآعبْلا هب - ءاَهَّذِل: هجوأ ةسم انركذ امك هيفو

 :نيتدئاز ءايو واو دعب كرحتنملا زمهلا - ج

 مث ًاواو ةدئاز واو دعب عقي يذلا زمهلا لدبي نأب ةزمحل هيف زمهلا فيفخت نوكيو

 عقاولا زمحلا ًاضيأ لدبي |ىك .ةددشم ةدحاو واوب قطنلا ريصيف واولا يف واولا مغدي

 ةدحاو ٍءايِب قطنلا ريصيف ةيناثلا ءايلا يف ىلوآلا ءايلا مغدي مث َءاي ةدئاز ٍءاي دعب
 .ةفرطتمو ةطسوتم هيف ةزمه لا نوكتو «ةددشم

 يهو نآرقلا نم طقف ةدحاو ةملك يف الإ عقت ملو زمه ا لبق ةدئازلا واولا ًالوأ

 .[228 :ةرقبلا] 4 ءْوُرَف »

 قال ١ طي ادلب قوورسخ نم قاوم لا نلقاك نادل وف

 .[اهمالو ةملكلا نيع نيب عقت لب اه امال الو ًانيع الو ةملكلل ءاف

 .«قكيِطَخ - ُءَىِيَّنلَأ - ٌءَىرَب ظل: ين يهو نآرقلا يف ةزمه لا لبق ةدئازلا ءايلا  ًايناث
- 
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 :نيتليصأ ءايو واو دعب كرحتملا زمهلا - د

 (اهردكر وأ اهسنو ةطسرتم تناكأ ةاوس) قيلت انو واو كعب كرحتلا بخلا

 :وحن اههلبق ام حوتفملا نينكاسلا ءايلا وأ واولا ينعي نيللا يفرح دعب ينعي

 .4اقْيَه - ْمُكِتَءْوَسو
 ءايلا لبق امو ةمومضم واولا لبق ام نوكت يتلا يهو نيتيدم ءاي وأ واو دعب وأ

 .4ْتَقَيِس - أوُبَك » :وحن ًةروسكم
 :نيبهذم ىلع هفيفخت يف هنع فلتخاو

 .حيحصلا ىرجب اى ًءارجإ لقنلا - 1

 .نيتدئازلا ىرجم امل ًءارجإ ماغدإلاو لدبلا -2

 امو كرحتملا زمه لا امأو ءاهلبق ام ىلع اهتكرح ءاقلإو اهفذح ةزمهلل لقنلا نم مزليو

 .اهسفنب ةطسوتم نيتيلصأ ءايوأ واو هلبق

 اولاَقِط: لثم اهريغب ةطسوتم يهو نيتيلصأ ٌءايو واو هلبق امو كرحتملا زمهلا امأو

 .(مهناَذاَع ف» '4ُنيْؤْنَأ
 «قيقحتلا :هجوأ ةعبرأ ةيدم ءاي وأ ةيدم واو دعب لصفنملا يف ةزمحل يتأي كلذبو

 .ماغدإلاو «لقنلاو .تكسلاو

 ةلصلا يفو :4ُنِمْؤَُأ اَوُلاَقِ) :وحن لقنلا ةلصلا ريغ يف يرزجلا نبا ةمالعلا حجرو

 :لاقف يبيطلا راشأ كلذ ىلإ و ؛4َنيِعَمْجَأ دُهَلْهَأَوِ) :وحن ماغدإلا

 ايورذإًاقلطم مغدأ وأ لقناف ءايو واو نم دملا فرح دعبو

 هلضفاهيفماغدإلاو لقنلا ةلصلا ريغ ين حجر هنكل



 تاّيَّزلا ةزمح ةءارق

 :هلبق ام كرحتملا كرحتملا زمهلا [3]

 ةزاثو (ةملكلا لوأ): هزيغب اظسوتم ةراكو هسفتب اطموتم ةرات زمحلا اذه ةوكيو

 .ًافرطتم ىرخأ
 :برضأ ةعست لعف ًاظسوتم هيف ناك ايف #

 دا صلال كود نيك هل ساوو ونس ويقل سا اذه ا ةصخقو

 الإ اهيف هل سيلف ةيقابلا ماسقألا امأ «ةصلاخ اواو ُلَدِيف ٌمومضم هلبق امو ًاحوتفم

 اهلحم يف اهركذن مض دعب روسكملاو رسك دعب مومضملا زمهلا يف بهذم شفخأللو

 .هللا ءاش نإ

 :هلبق ام حوتفملا حوتفملا زمهلا :لوألا برضلا

 ءاجب -نيأرتأل- اهلأشالب رعت :كلآلا نيو اامتي اهيليسك ف ةزيلا فنقو
 . ُمُهَدَحَأ
 :رسك هلبقو حوتفملا زمه لا :يناثلا برضلا

 .(ئَدُهَأ َؤكَه -ٍةَكِح - َرَهُتْسَأ »:وحن ةصلاخ ًءاي اهلادبإب هيف ةزمحلا فيفختو

 :مض دعب حوتفملا زمهلا :ثلاثلا برضلا

 ةاهقجلا لك طا وعن علاج راو اما دبا هنف وللا ققتو

 :هلبق ام حوتفملا روسكملا :عبارلا برضلا

 .عوُهَّنِإ َلاَق -اَبَّن - ٌسِيِكَبَت » :وحن ءايلا نيبو اهنيب اهليهستب هيف ةزمهلا فيفختو
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 .«نإ هَل ٌؤله -نيعطلَخ » 0000 ا

 اههادبإ ىلإ يوحنلا شفخألا بهذو واولا نيبو اهنيب اهليهستب هيف ةزمهلا فيفختو
 .« اَهّنِإ ٌلوُقَي - ُتَلِيس - ليس - ًاوُليُس » :وحن ةصلاخ ًاواو

 اا را ل

 :هلبق ام روسكملا مومضملا زمه لا :نماثلا برضلا

 ةصلاخ َءاي اهلادبإ ىلإ شفخألا بهذو ءواولا نيبو اهني ب اهليهست هيف را فيفختو

 ع 0 و 2 3007 هاوي

 . «كيتلؤأ ٌءآَيلْوَأ - مهسوعءر » : وحنواولا نيبو اهنيب اهليهستب هيف ةزمهلا فيفختو

 ذخأ نم دنع كلذ لصأو «ةيناثعلا فحاصملا يف بتك ام ةروص مسرلاب دارملاو

 نع ىَوَر ًاِيَلُس نأ يبطاشلاو حيرش نباو يكمو حتفلا يبأ هخيشو ينادلاك هب

 نيب ًالقنو ًالادبإ ففخيف .فحصملا طخ زمه لا ىلع فقولا يف عبتي ناك هنأ ةزمح

 امل نوكت نأ نيبو اهنيب لاح فيفختلا اذبم ةزمهلل برعلا لوانت نأ ىتح «نيب
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 بتكت ملف تفذحو ءأفلأو ًءايو اواو تّريَّصو فورحلا رئاسك اهب زاتمت ةتباث ةروص

 .هب ففخت ام بسحب بتكت اهنإف كلذ لجأ نم ةروص امل

 فقويف ءاي هتروص تناك امو ءواولاب هيلع فقولاف ًاواو هتروص تناك ام هيلعو

 .فذحلاب هيلع فقوي ةروص هل نكت مل امو «ءايلاب هيلع

 لاح قفاوت ًافلأ اهتروص تمسر يتلا ةزمهلا نأ لجأ نم انه فلألا ركذن ملو

 : ارق » وحن ًافلأ ةلدبم اهنوك نم جرخت ال يهف «ينامثعلا مسرلا اهل ةزمح ليهست

 وأ ءايلا وأ واولاب فقولا حصي الو 4« ّذَأَت , َلِيّس ) نيب نيب ةلهسم وأ (ٌءاَشَي
 :ةقالت طورخم الإ كيلا

 .ةياورلا توبث »>» لقنلا ةحص * عامسلا ةقفاوم *

 :يتآلاك يهو هب ففخت ام بسحب ةزمه لا بتكتو

 دقو ؛«ْمُحأَرَذ» لثم ًافلأ تمسر فلأك اهليهست وأ ًافلأ لادبإلاب ففخ نإ (1)

 4« َتَآِيُس ١ «ُْتَيَأَر ) :لثم يف هريغو يمسرلا فقولا يف ًافلأ ةزمهلا لادبإ رذعتي
 ريخألا فرحلا ناكسإ دنعو «نينكاس عامتجال يدؤي ًانكاس ًافلأ ةزمهلا لادبإ نإف

 .برعلا ناسل يف كلذ عمسي ملو «ةيلاتتم نكاوس ةثالث عمتجي فقولل

 اواو تقف ناولاك ايليف اواوملا بالا ايفيفقت ةاك نإ[ (9)

 .ًءاي تبتك ءايلاك اهليهست وأ ًءاي لادبإلا اهفيفخت ناك نإ (3)

 لوأ ين نكت مل ام تفذح هريغ وأ ماغدإ وأ لقنب ًافذح اهفيفخت ناك نإ (4)

 .ءادتبالا ةلاحب ًاراعشإ ًافلأ تبتك ةملكلا لوأ تناك نإف .ةملكلا
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 :هسنئ

 ةروص اهيف ةزمهلل سيلف 4 تروركجت » :لثم يف يمسرلا فقولاب ذخؤي ال *
 .ىنعملا رييغت ىلإ يدؤي اذهو (نورجي) تحبصأ ي ىمسرلا ىلع تفذح نإف

 نمك فذحلا ةرثكب فاحجإ ةملكلاب قحل اذإ يمسرلا فقولاب ًاضيأ ذخؤي الو *

 ايهم (ةفؤلا) قطقيو ةياكلا اولا طيش "طاشبإب 4 ةةدوؤملا »اع ذاكر تقل

 ةيبرعلا يف سايقلاو لصألا وه ًالوأ هانركذ امو .كلذ زوجي الو مسرلا عابتال

 :يتآلاك اهحيضوت عضاوم سايقلا اذه نم جرخو .فحصملا مسرو

 :نكاسلا زمهلا نم جرخ ام -ًالوأ

 ةروص تفذح ًاطسوتم ناك امف «174:ميرم] 4 اّيَدِرَو » ًالثم هلبق ام روسكملا []

 اهماغدإو اهراهظإ عم ةنكاس ءاي ةزمه لا لادبإب اهفيفختو ةدحاو ءايب تبتكو ةزمهلا

 .فذحلاب مسرلا ىلع فقولا زوجيالو اهدعب يتلا يف

 لادبإب هفيفختو ةزمهلا ةروص تفذح 4 ِهيوُعَت - َىوُعَتَو » هلبق ام مومضملا [2]

 .مسرلل ًاعبت فذحلاب فقولا عنتم :ماو اهدعب يتلا يف ةمغدم وأ ةرزيظن اواو ةلمملا

 ةروص بتكي ملف نآرقلا عيمج يف « َىَيَءُر - اَيَءّدلآ - َكاَيَدُر » يف تفذح اك

 .اهدعب يتلا يف مغدت ءايواولا لدبت وأ ةرهظم ًاواو اهلادبإل اهفيفختو ةزمهلل

 كنووص ول انأل ةدهطا ةزوص تفذح 5:81 «مْثراَداَف » هلبق ام حوتفملا [3]

 عنتميو ًافلأ لادبإلاب اهفيفختو لادلا دعب يتلا فلألا تفذح امى ًافلأ تناك

 مسرلا ىلع فذحلا
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 يف [26 :صصقلا] 4ُهَّرِجْعَتْسا » «[30:3] «ِتذََتَمآ »نم ةزمه لا ةروص تفذح امك *

 .(ًافرطتم هيف نكاسلا ناك |يف) ًافلأ ةزمهلا لادبإب نوكي فيفختلاو فحاصملا رثكأ

 تمسر ىّيَّسلا ٌركملا - ىّيّسلا ٌركم - ىّيْيو  ىََّه »:ًافرطتم هيف نكاسلا ناك اف
 هركنأو (سيف) يف يزاغلا هركذو ةيماشلا فحاصملا يف فلأب عبرألا تاملكلا

 ةوسرم كازاكلا هذه ةيقو دكا قوزذلا نبات ئواخلا قم ذاك :نكلوت قافلا

 يرزجلا نبا هركذ ءايلاب فحاصملا ةيقب يف تمسرو «يماشلا فحصملا ين فلآلاب

 :.قيقنا تلا ف

 اهلبق ام راسكناو اهنوكسل ءاي ةزمه لا لادبإب يمايقلا فيفختلاب اهيلع ةزمح فقوو

 .فلأآلاب اهيلع يمسرلا فقولا زوجي الو

 :فلألا ريغ نكاس دعب كرحتملا طسوتملا زمهلا نم جرخ ام ًايناث

 :بازحألا] 4 َتروُلَكَسي » «[62:ةعقاولا] [27:مجنلا] [29 :توبكتعلا] « ةَأْشَكلا » [1]

 ضعبلاو «لقنلاب اهفيفختو اهفذح اهمسر سايق ناكو افلأ ةزمه لا تَروُص 0

 .مسرلا ىلع ًافلأ اهادبإب

 [29 :ةدئاملا] « اوت نأ»و [10 :مورلا] « ئأوُشلا» اذكو [58 :فهكلا] 4 ليوم ل [2]

 فلألاب يقابلاو ًاقافتا ءايلاب « ًاليوَم ) يف ةزمهلا ةروص [7 :ءارسإلا] «أوكسَيِل )

 .ماغدإلاو لقنلاب اهفيفختو اهفذح اهمسر سايق ناكو

 ىلع] سايقلا ىلع لقنلاب اهيلع ةزمح فقيف واولاب 4 اًوُفَك -اًوُرِه » تَرَّرُص امك
 .حتفلا بأ بهذم ىلع مسرلا ىلع ًاواو لادبإلابو [نسحلا يبأ بهذم
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 اهدي روج ربراور هروشلا ظيشو»# اموكذم اك ةلرفتت تأ ةرزؤكلا ظ[31

 ماغدإلاب اهفيفخت امأ ةزمهلا ةروص فذح ينعي ًادحاو ًاهجو سايقلا ىلع لقنلاب

 .لقثلل يرزجلا نبا ققحملا هفّعضف

 مك سايقلا ىلع ةجراخ تسيل اهنأ :يرزجلا نبا ققحملا لاق 4ّبَت نأ -اَوُعَعَل ٍ [4]
 .اواو تَرّوّصل تَرّوُص ول اهنأل يبطاشلاو ينادلا هيلإ بهذ

 . هسند

 ضعب نم فرخزلاو فسوي لوأ يف 4اَناَءَّرُق » نم ةزمهحلا دعب فلألا فذح

 .بابلا اذه نم سيلف هب ملعلل ًاراصتخا افذح |مبإ يرزجلا نبا لاق فحاصملا

 :فلألا دعب كرحتملا طسوتملا زمهلا يف جرخ ام ًاثلا

 :ةصوصخم تاءلكو درطم لصأ هنم جرخو ريغ ال نيب نيب زمه لا اذه ليهستو

 :ةزمهلا ةروص اهيف مسرت مل يهو درطملا لصألا (أ

 اوُناَك امو - ْمُكَءآَسنَو اَءآَسْنَو ز5ءآَتَبأَو اَءآئَبَأ عدت ظ:ًاقلطم ةحوتفملا -1

 14 2م 3 [ددو كك اغذ - هاهو

 . (َنوُءآرُيَمُكوُءاَج »:ًاواو زمه ا دعبو ةمومضملا -2
 هه ل كن و 5 00 500

 . 4 ىثتلا - ىواكرش - ىِءاَرَو نم -ليعكرُسِإ»:ءاي اهدعب عقو اذإ ةروسكملا -3
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 :ةصوصخملا تاىلكلا

 ّلِإ» «[128 :ماعنألا] « سنإلا نم مُهُراَيِلوأ ٠ [257 :ةرقبلا] «ٌتوُغنْطلَ ْمُهُواَيِلوأ»

 4 مُكياَيِلَوأ ا 8# «[31:تلصف] « َمكواَيِلو ع 8 «[121:ماعنألا] 4 َرِهِيآَِلْوَ

 .اهمظعم يف تّنيِنَأو فحاصملا ضعب يف ةزمهلا ةروص تَفِذَُح دقف [6 :بازحألا]

 فيفختلاو [34 :لافنألا] 4 دوُواَمِلَوَأ ْنِإ » 75 :فسوي] 4 ءُؤََرَج » يف فلتخاو *

 مسرلا ىلع فذحلا عنتميو رصقلاو دملا عم نيب نيب ليهستلاب انركذ امك هيف

 .لادبإلا وأ

 فلأب [61 :ءارعشلا] 4 ِناَعَمَجْلآ اًءّرَت امَلَف » نم 4 اَرَت » مسر ىلع اوعمجأو *

 امك هلك كلذ يف سيلو ةيناثلا مأ ىلوألا يهأ ةفوذحملا فلألا يف َفلتخاو «ةدحاو

 .مسرلا ىلع فذحلا عنتميو ليهستلا الإ انركذ

 :فلألا دعب فرطتملا زمه لا نم جرخ ام ًاعبار

 .فالخ الب ًاواو اهيف ةزمهلا تمسر تاملك نامث يف - أ

 :يتآلاك يهو فالخب ثالث ينو

 هع سس و

 .[21 :ىروشلا][100 :ماعنألا] 4 اًوتككّرش »[11]

 .[57 :دوه] أوَتَشم اَم اَمِلَوَمَأ فظ [2] اا ا
 .[21 :ميهاربإا 4أٌوتَفَعّصلآ َلاَقَق ط [3]
 .[13 :مورلا] « أٌوتعفش 5 [4]

 .[50 :رفاغ] «أٌوتَعُد اَمَوظ[5]
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 . [33 :ناخدلا] « كرين ْأَُلَب » 2106 :تافاصلا] 4أُوَلَبْلا َوْه ظ [6]

 .[4 :ةنحتمملا] 6 وكر نإ > [7

 أَوَرَج َكِلاَذَو » 127 :سنوي] « ةكيس ٌءاَرِج » «[33 :ةدئاملا] « أوَبَرَج امْنِإ ) [8]

 رصقلاو طسوتلاو دملا عم ًاواو لادبإلا مسرلل ًاعبت هيفو [17 :رثحلا] 4 َنيِمِطّظلَ

 .رصقلا عم مور مث ماشإو نوكس عم لك

 نوكيف سايقلا ةسمخ اهيفف ينعي يفيرصتلا بهذملا ىلع فقولا بناجب كلذو
 :يتآلاك يهو ًاهجو 12 هجوألا عومجم

 :سايقلا ىلع - 1

 .رصقلاو طسوتلاو لوطلا عم ًادم ةزمه لا لادبإ -

 .رصقلاو لوطلا عم مورب ةزمه لا ليهست -
 :يمسرلا ىلع -2

 .ضحملا نوكسلا لك ىلعو رصقلاو طسوتلاو لوطلا عم ًاواو لادبإلا -

 .مامشإلا لك ىلعو رصقلاو طسوتلاو دملا عم ًاواو لادبإلا -

 .مورلا هيلعو رصقلا عم ًاواو لادبإلا -

 :يهو اهنم ثالث يف فلتخاو

 .[34 :رمزلا] [76 :هط][ 88 :فهكلا] « ُءاَرج » - 1

 .[28 :رطاف][97 :ءارعشلا] «ًأءملُعْلا) -2

 هع

 .[55 :بازحألا] [18 :ةدئامل] # اًوَتمَبا 8 - 3
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 َفقو ًافوذحم اهنم بتك امو .ةقباسلا ًاهجو 12 هيف ناك واولاب اهنم بتك اف *

 .هيف ةموسرملا فحصملل ًاعبت كلذو سايقلا ةسمخب هيلع

 دقف اي هن ةرمها تحسو امن .تفلأ ةليقو اروسكم ًافرطتم ناك نإ حلا (ن)

 .فالخب نينثا يفو عضاوم ةعبرأ يف ًءاي هيف ةزمهلا تمسر

 :يهو فالخ ريغب تاملك عبرأ *

 .[90 :لحنلا] 4« ياتيإَو ١ * .[47 :فارعألا] « قلت » *

 .[51 :ىروشلا] « يارو» * 0 :هط] 4 يانا »ظ

 عم رصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم ٌةنكاس ًءاي ةزمهلا لادبإ مسرلا ىلع ًافقو اهيفو

 اهنايبو ةعست اهعومجم نوكيف ةسمخلا سايقلا هجوأ بناجب رصقلا ىلع مورلا

 :يتآلاك

 :سايقلا ىلع 1

 .رصقلاو طسوتلاو دملا عم ًافلأ ةزمهلا لادبإ *

 .رصقلاو لوطلا عم مورلاب ةريخألا ةزمهلا ليهست #

 :يمسرلا لع 2

 .رصقلاو طسوتلاو دملا عم ءاي ةفرطتملا ةزمهلا لادبإ #

 .رصقلاو مورلا عم ءاي ةفرطتملا ةزمهلا لادبإ *#

 « يا طيف ىلوألا ةزمه ا يف لقنلاو هكرتو تكسلا عم يتأت ةعستلا هجوألا هذهو

 دئازب ةطسوتم ىلوألا ةزمه لا تناك اذإ امأ ءاهجو نيرشعو ةعبس لصاحلا نوكيف
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 قيقحتلا يهجو نم لك عم ةروكذملا هجوأ ةعستلا يتأتف 4 ياتيِإَو » يف اك

 .ًاهجو رشع ةيناث لصاحلا نوكيف «ىلوألا ةزمه لا يف ليهستلاو

 اهنم فحاصملا يف مسر اف «ةَرخآلا ِءاآَقِلَوو (ْمِهّبَر ِءآَقِلب مسر يف فلتخاو *
 هجوأب َفقو اهيف ةزمهلا ةروص َفذح امو ةروكذملا ةعستلا هجوألاب َففقَو ءايلاب

 .طقف سايقلا

 :كرحتم دعب كرحتملا طسوتملا زمهلا نم سايقلا نم جرخ ام  ًاسماخ

 :ءايوأ واو هيف زمهلا دعب عقو ام - أ

 ىلع ًافقو فذحلا اهيفو « أوُءربتْسآ - َنوُءِزَبَتَسُم » وحن واو اهدعب عقو يتلا -1

 يهو ةثالث هجوألا عومجم نوكتف ليهستلا يهو سايقلا هجوأ بناجب مسرلا

 :يلاتلاك

 .ًاروسكم ناك اذإ واولا لبق ام مض عم مسرلا ىلع فذحلا *

 .هيوبيس بهذم ىلع واولا ليهست *

 اهوحنو ٌمُهوُعَطَت نأ» ةلاح يفو .شفخألا بهذم ىلع ةمومضم ًءاي لادبإلا
 .هلصأ ىلع ًاحوتفم ىقبي ةزمهلا فذح دعب واولا لبق ام نإف

 . «َنيِيكَتُم » وحن ءاياهدعب عقو يتلا -2

 .ليهستلا وهو سايقلا هجو بناجب مسرلل ًاعبت فذحلا اهيفو

 وحن ءاي وأ واو اهدعب سيلو رسك دعب ةمومضملا ةزمملا تمسر (ب)

 شفخألا ةجو قفاوو مسرلا ىلع ةمومضم َءاي ةزمه ا لادبإ اهيفو 4(َكُدِرْفْتَسد

 .ليهستلاو هيوبيسل سايقلا هجو بناجب
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 :حتف دعب فرطتملا كرحنملا زمهلا  ًاسداس

 ًامومضم نيهجو ىلع حتفلاب كرحتم هلبق امو ءفرطتملا كرحتملا زمه لا ءيجيو *

 .ًاروسكمو

 :يهو ًاواو اهيف ةزمه ا تبتك اهيلع قفتم تاملك ةرشع وهو مومضملا (أ)

 .[27611:مورلا]:[64:لمنلا]ء[(اعم)10:34] سنويب ةثالث عضاوم تس يف4 وج

 .[48 :لحنلا] 4ُأٌوّيفَتَي » [3] .[85 :فسوي] 4أٌومْفَت » [2]

 .[119 :هط] أ ٌوَمِظظَت ل [5] 8 طز4 ركون تأ [4]

 .[77 :ناقرفلا] 4 أُوَبْعَي © [7] .[8 :رونلا] 4أُوَرَدَيَو » [6]

 اقل ايفر يتلا اولا

 .[8 :فرخزلا] 4 أوتي ديا» [9]

 (ص) ةروس نم لولا عضولملا يفو [5 :نباغتلا] [67 «21 9 :ميهاربإ] «أٌؤبك» [10]

 .واو ريغب فحاصملا ضعب يف مسر

 :وهو دحاو ظفل هيف فلتخملا

 واولاب مسر |مف هيف تمسر يتلا فحصملا بسحف [13 :ةمايقلا] 4 ُنَسْنِإْلآ أركي »

 هيلع َفِقُو ًافلأ اهيف َمِسُر امو سايقلا يهجو بناجب اواو اهلادبإب هيلع َففِقُو

 .مورلاب ليهست وأ ًافلأ هلادبإب سايقلاب

 اهيفو [34 :ماعنألا] « َتيلَسَرُمْلَآ ئإَبت »9 وهو دحاو عضوم يهو ةروسكملا (ب)

 ىلع مورب ليهست وأ ًافلأ لادبإلا اهيفو ءمسرلا ىلع مورو نوكس عم ءاي لادبإلا

 :جيلاجقلا
 م.
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 :ءاي ىلع موسرملا فرطتملا زمهملا *#

 .ةمومضمو ةروسكمو ةحوتفم نوكتو

 :ةحوتفم تناكام (أ)

 .نوكسلا عم مسرلاو سايقلا ىلع َءاي اهلادبإ اهيفو 4*هرق»

 ىلع مورلا عم اهليهستو «نوكسلا عم َءاي اهلادبإ اهمكحو 4« يرْمآ ) 4 ٍيِطَش

 :ةمومضم تناك ام (ج)

 مورلا عم ةزمه لا ليهستو ةنكاس ًءاي ةزمه لا لادبإ اهمكحو 4 ُئَرَبَسَي « ئِدَبُي »

 .ماشولاو مورلاو نوكسلا عم ًءاي اهلادبإو «سايقلا ىلع

 :فلأ ىلع ةموسرملا ةفرطتملا ةزمهلا *#

 .نوكسلا عم ًافلأ اهادبإب ةزمح اهيلع فقيف 4أَبَك » يف *

 عم اهليهستو نوكسلا عم ًافلأ اهادبإب ةزمح اهيلع فقيو ةروسكملا 4 ٍاّبَتلآ » *

 .مورلا عم اهليهستو نوكسلا عم ًافلأ اهلادبإب ةزمح اهيلع فقيو «ُأَلَمْلآ» *

 .سايقلا ىلع مورلاب اهليهستو «ًافلأ ةزمهلا لادبإ هجوأ ةعبرأ اهيفو 4 أوبك ل *
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 زمه ا ىلع ةزمح فقو يف لئاسمو تاملك

 ةزمهلا قيقحت :يهو ًاهجو رشع ةثالث فقولا ىدل اهيف ةزمحل 4 ِآَلْؤتَه )1( ١

 اهلادبإ ةيناثلا ةزمهلا يف ّلك ىلعو ءرصقلا عم اهليهستو «دملا عم اهليهستو «ىلوآلا

 دملا عم مورلاب ةيناثلا ليهستو .هجوأ ةعست نوكتف رصقلاو طسوتلاو دملا عم

 عم ىلوألا ليهست دنع دملا عم ةيناثلا ليهستو «ىلوألا ةزمه لا قيقحت دنع رصقلاو

 ريصتف رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا ليهست دنع رصقلا عم مورلاب ةيناثلا ليهستو ءدملا

 ةزمحلف ةدحاو ةملك يف دم دعب زمه عم روسكم دئازب طسوتم زم عمتجا اذإ (2)

 : «موِيآَمَسَأِب » لثم يف :يهو ًافقو هجوأ ةعبرأ

 .رصقلاو دملا عم نيب نيب ةيناثلا ليهست عم ىلوألا ةزمهملا قيقحت 2 1

 .رصقلاو دملا عم نيب نيب ةيناثلا ليهست عم ىلوألا ةزمهلا لادبإ 2 « 1

 ةزمحلف ةدحاو ةملكب دم دعب زمه عم (حوتفم) دئازب طسوتم زم عمتجا اذإ (0)

 : « كلبتلْوُأَو » لثم يف :يهو ًافقو هجوأ ةعبرأ ًاضيأ

 .رصقلاو دملا عم نيب نيب ةيناثلا ليهست عم ىلوألا ةزمهلا قيقحت 2“ 1 #

 .رصقلاو دملا عم نيب نيب ةيناثلا ليهست عم ىلوألا ليهست 2 ا“ 1 #

 هجوأ ةرشع هلف مورلا هيف حصي فرطتم زمه عم دئازب طسوتم زمه عمتجا اذإ (4)

 اسما عو

 .رصقلاو طسوتلاو لوطلا عم ًافلأ ةيناثلا لادبإ عم ىلوألا ةزمهملا قيقحت 5 ا 1
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 طسوتلاو لوطلا عم ًافلأ ةيناثلا لادبإ عم ةحوتفم ًءاي ىلوألا ةزمهلا لادبإ 5 ا“ 1 *

 .رصقلاو دملا عم مورلاب اهليهستو رصقلاو

 اهرخآ ناكو «ةدحاو ةملكب دم دعب زمه عم دئازب طسوتم زمه عمتجا اذإ (5)

 :ةيلاتلا هجوألا اهيف ناك 4 ءهُوبِحَأَو » لثم يف مامشإلاو مورلا هيف حصي

 |مهيف رصقلاو دملا عم ًاواو اهادبإو «نيب نيب ةيناثلا ليهست عم ىلوألا ةزمهلا قيقحت -

 .ناكسإ ةعبرألا نم لك ىلعو

 عم مامشإلاو مورلا هيف يذلا فرحلا يف مامشإلاو مورلا عم ىلوألا ةزمهلا ليهست -
 عم اواو اهادبإو «نيب نيب ةيناثلا ليهست) يهو ةيناثلا ةزمهلا يف رشع ينثالا هجوألا

 (ناكنإ ةديزألا امن لك لهو جهبف يضل وتلا

 هجوأ ةثالث هلف 4 ىنُأْلآَو 9 لثم يف يهو فيرعتلا مالب ًاطسوتم زمه ا ناك اذإ (6)
 :يلاتلاك يهو هيلع فقولا يف

 .فقولا ىدل تكسلاو «لقنلا عم ًالصو تكسلا *

 .طقف لقنلا عم تكسلا كرت

 :رشنلا يف يرزجلا نبا مامإلا لاق -

 ةزمح نع هبهذم يذلا نإف ىرخأ ةملك لوأ زمهلاو ةملك يف نكاسلا ناك نإو

 كلذلو فيفختلا هيضتقي ام بسحب هّمدعو هّتكس هفيفخت خسني لصفنملا فيفخت

 لقنلا :امهو نيهجو ىّرس «ناسفإلا» , «ضرأألا» :وحن ىلع فقولا يف هل تأي م
 فكملاو
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 :ةيربلا فاحتإ بحاص لاقو -

 القنا هل نيكراتلا دنعو اهيلع ٍتكاسل ٍتكسو فق لقنب لأ ينو

 «ناسفإلا » ١ «ضرألا » :لثم فيرعتلا مالب ًاطسوتم ناكام ىلع َتفقو اذإ يأ
 طقف لقنلاو ءلصو ماللا ىلع تكس نم بهذم ىلع تكسلاو لقنلا كل ناك

 ّتَكَس نإف «قنألاب قنألا» :ىلاعت هلوق تأرق اذإف ؛تكسي مل نم بهذم ىلع
 ىلوألا ىلع تكسلا تكرت نإو ءتكسلاو لقنلاب ةيناثلا ىلع تفقو ىلوآلا ىلع

 مدع عم قيقحتلاب فقو ال هنأ ررقت ام َمِلَعف «ةيناثلا ىلع طقف لقنلاب تفقو

 :يبيطلا ةمالعلا لوق ىنعم اذهو تكسلا

 ةزمحل لأ نورقم ىلعًافقو ةتكس نود قيقحتلا عنمو

 تكتم الب .قيقحتلاب «ضرألا »ا هوت ل فقولا' قتلا ةمالفلا زوج نكلو

 (ةزمحل هماكحأو تكسلا باب)ريضنلا ضورلا يف هررح ام ىلع ءانب اذهو ؛ةزمحل

 :لاقف يرصملا رباج دمحم كلذ ىلإ راشأ امك

 ل هفقوب تكسا لقناو ققح ضرألا ىفك

 هجوأ ةعبرأ هلف ةدحاو ةملكب زمه عم فيرعتلا مالب طسوتم زمه عمتجا اذإ (7)

 : «ِكيآَرَأْلآ » لثم يف يهو

 .رصقلاو دملا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست عم لقنلا 221

 .رصقلاو دملا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست عم تكسلا 21



 : لربما تلك كلا رسسلا تادارقلا لوضأ ق ةئهالا ةضخاخلا 10

 ةتس هل ناك دم دعب فرطتم زمه عم فيرعتلا مالب طسوتملا زمهلا عمتجا اذإ (8)

 :يهو هجوأ

 .رصقلاو طسوتلاو دملا عم ةيناثلا لادبإ عم لقنلا 3 > 1 #

 .رصقلاو طسوتلاو دملا عم ةيناثلا لادبإ عم تكسلا 3 >1 *

 :يهو ةرشع هجوألا تناك مورلا هيف حصي فرطتملا ناك اذإف (9)

 .رصقلاو طسوتلاو دملا عم ةيناثلا لادبإ عم لقنلا 5 > 1 #

 ةيناثلا ليهستو ءرصقلاو طسوتلاو دملا عم ةيناثلا لادبإ عم تكسلا 5 ا 1 *

 .رصقلاو دملا عم مورلاب

 :تاريرحت

 ةاحنلا زاجأو :لاقف عمجلا ميم يف لقنلا عنم ىلإ رشنلا يف يرزجلا نبا راشأ - 1

 ملو اهريغالو عمجلا ميم نيب اوقّرَمُي ملو ًاقلطم حيحصلا نكاسلا دعب لقنلا

 ال «ىإ لقو» ؛4حلفأ دق طوحن عمجلا ميم ريغ يف هوزاجأف كلذ ىلع ءارقلا مهقفاوي
 ال :يواخسلا نسحلا وبأ مامإلا لاقف «ىرصإ مكلذإ .(مكسفنأ مكيلع اظ:وحن يف

 هب انأرق يذلا حيحصلا وه اذهو.(ىهتنا)اندنع فقولا اذه لثم قيقحت يف فالخ

 تكٌّرَح ولف مضلا اهلصأ عمجلا ميم نآل كلذ يف لقنلا زجي مل انإو «لمعلا هيلعو

 قتلا ةبيهذت نم ركآ كلذلو هو انلكم نفت ةيلزغألا اهنك رح نع فرشعل لقتلاب

 .هريغو شرو لعف |ى اهتكرح ريغب كرحت الو اهلصأ ىلإ دوعتل زمه ا دنع اهتلص

 :طقف ناهجو انل «مكسفنأ مكيلع » :وحن ىلع فقولا يف نأ انل حضتي كلذ نمو

 .تكسلا مدع عم قيقحتلاو تكسلا عم قيقحتلا
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 فقو اذإ تكسلا مدع وه يذلا قيقحتلا وأ تكسلا ةزمح نع هبهذم ناك نم -2

 تكسلا حسني زمهلا فيفخت َّنإف اهيلع فوقوملا ةملكلا يف زمهلاو نكاسلا ناك نإف

 يف تأي الو «لقنلا هجو ىوس ًافقو 4ناءرق »8 :وحن يف تأي ال كلذلو .قيقحتلاو

 .رصقلاو دملا عم نيب نيب ليهستلا ىوس ًافقو «ليئارسإ» و «كعلوأ ظ:وحن

 :وحن يف ءيجيو :ةزمحل لوصفملا نكاسلا ىلع فقولا يف رشنلا يف يرزجلا نبا لاق - 3

 .لقنلاو همدعو تكسلا ينعأ هجوأ ةثالث «جوأ لق 9:4َنَماَء ْنَم 9:4ّّلْخأ َدَكَو
 ف » و 4انَماَ اَوَلاَقِ) :وحن ىلع فقولا يف ناهربلا عئادب يف يريمزألا ركذ -4

 .ماغدإلاو تكسلاو قيقحتلاو لقنلا :هجوأ ةعبرأ مكيف

 :يتآلا انل 4ٌليِوتَرَسِإ َِنَب » ىلع فقولا دنع كلذلو

 ليئارسإ ينب

 رصقو دم عم ليهست تكس نودب قيقحت

 رصقو دم عم ليهست تكس عم قيقحت

 رصقو دم عم ليهست لقن
 رصقو دم عم ليهست ماغدإ

 اَوْلاَقم و 4 أَوَلَح» نيب قرف الو :لاق مث ريضنلا ضورلا يف يلوتملا كلذ ركذ دقو
 يلوتملا هررح يذلا اذه ىلع ءانبو .(ٌمُكِيشَأ »و مَداَء َىْبَأ » نيبو 4َنَماَء

 لقنلا :هجوأ ةعبرأ مدا ََْيْبَآ ١ و 4َلإ ًاَوَلَخ» :وحن ىلع فقولا يف انل نوكي
 هجوألا ىلع ماغدإلا هجو انه داز دق يلوتملا نإف كلذبو «ماغدإلاو تكسلاو قيقحتلاو

 .رشنلا يف ةروكذملا ىرخألا ةثالثلا

1 

 الا



 : _ربرررمملرر نلت كلا رسسلا تادارقلا لوضأ ق ةئهالا ةضخاخلا 164

 :وحن ىلع فقولا يفو :ةزمحل زمه لا ىلع فقولا يف ميركلا حتف حيقنت حرش يف لاق -5

 يعل ويقلل عم ويصل او تيق نر كتل وتحت دعما عير هكدا اكو

 :ةزمح فقو يف ماقملا حيضوت يف يلوتملا ةمالعلا لاق -6

 الّهسُم رصقاو دم ققحو دمف يلؤاي وحن يفو متنأ اه وحن ينو

 ءادنلا ايو ؛4ِوآلٌؤَتَه طو «4 مُكنَأ ه9 نم هيبنتلا ءاهب ًاطسوتم ناك ام ىلع تفقو اذإ يأ

 نيب ليهستلاو «دملا عم قيقحتلا :هجوأ ةثالث هيف كل ناك (ْتَبَأكَي طو 4 وأي ه نم
 عت يدب | ةيلقل عن ورا كو ايان 1/15 نضل وقل دو
 :يبيطلا لاق ؛فقولا دنع بابلا اذه لهس «َكّنوُلَكَسِيو ك لصتملا نكاسلا ىلع لب دملا

 القن دق مك فقولا يف تكس ال ءالؤهو اهيأاي لق وحنو
 نأل فالخ الب ٌلّهسمف ةقاحلاب 4ُمُوأَه طامأو . 4ِآَلٌؤَتَم طو 4مُتنَأ آَهط ل ثلاثالو

 ريمض اهب لصتا مث (ذخ)ىنعمب اهتملك ةمتت امأل4ِةكيِتَلَمْلِطك ةطسوتم هتزمه
 .ةعامجلا

 ريبكلا ماغدإلا باب

 :يهو ريبكلا ماغدإلا نم عضاوم ينإمث يف ًاصفح ةزمح فلاخ

 .ءاطلا يف ءاتلا ماغدإب ةزمح أرق [81 :ءاسلا] 4(ٌةَقيآط َتْيَب» (1)

 هنم مزليو ةيناثلا يف ىلوألا نونلا ماغدإب ةزمح هأرق [36 :لمنلا] 4ِنّئوُدِمُتَأ ل (2)

 .ًافقوو ًالصو نونلا دعب ةدئازلا ءايلل هتابثإ ملعيو «واولا يف ليوطلا دملا

 .[1 :تافاصلا] « اقص ِتفتّصلآَو» نم داصلا ف ءاتلا مغدأ 230
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 .[2 :تافاصلا] 4 ارز ِترِحرلَآَف » نم يازلا يف ءاتلا مغدأ (4)

 .[3 :تافاصلا] «ركِذ ِتّيلَكلاَف » نم لاذلا يف ءاتلا مغدأ 05

 ًاماغدإ نوكي هلكو [1:تايراذلا] 4 اًوَرَذ ِتيِرَذلأَو » نم لاذلا يف ءاتلا مغدأ (6)

 .ءاتلا لبق فلألا يف ليوطلا دملا عم ًاضحم

 « اًكْؤ ِتّيِقْلُمْلاَف » يف لاذلا يف ءاتلا ماغدإب هنع فلخب دالخ ىَوَر (8-2)

 دملا عم م ًاماغدإ [3 :تايداعلا] 4 اًحّبَص تريغلاف ) يف داصلا يفو « [5 :تالسرملا]

 .ًاضيأ ًاصفح فلخ قفاوو صفحك هل يناثلا هجولاو ليوطلا

 : هيبنت

 ضحملا عبشملا دملا الإ ًاضيأ هل زوجي الو ءاتلا ةكرح ىلإ ةراشإلا ةزمحل زوجي ال

 .رصقو طسوت هل سيل ينعي

 ريغصلا ماغدإلا باب

 :(ظ .«صض 2. ص 2س «س ء.ر 2ث جر ةيناذلا اهفورح يف دق لاد ةزمح مغدأ -

 :نيسلا١ ©13)

 .(1 :ةلداجملا 1 :نارمعلآ) (ٌعِمَسدَقَل )
 ةءر د

 .(38 :لافنألا «23 ,22 :ءاسنلا) «فلّس دق » هس > هى

 .(53 :ءاسنلا) « أولًا َدَقَف >

 .(102 :ةدئالا) « اًهَلَأَسَدَق
 .(1 :لافتألا) 4 اَنْعِمَس دق



 : 0 77ت7ت7ت7تح7ب7ب7بب7ب دكر سلا تادازقلا لوضأ قمل نفذ دقت

 :(77 :فسوي) 4 قّرَسَد قف 0

 .(9 هلام يدك

 ١ :تافاصلا) (ٌتَقَبَسَدَقَلَو 171(.

 :لاذلا (2)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (179 :فارعألا) 4اَتآَرْدَدَقَلَو )

 :داضلا (3)

 :تافاصلا «36 :بازحألا «.12 :ةدئاملا «.136 «116 :ءاسنلا 8 :ةرقبلا) « لَضَدَق 9

 .(1 :ةنحتمملا ”1

 .(149 :فارعألا 140 :ماعنألا ,72:ةدئاملا 167:ءاسنلا) 4 ًاوُنَضَدَف د

 .(6 :ماعنألا) (ٌتَلَلَضَدَق ل

 .(27 :رمزلا 58 :مورلا) 4 اَمَبرَضَدَقْلَو »

 :ءاظلا (4)

 .(1 :قالطلا «231 :ةرقبلا) (ملَظَدَقَف )

 .(24 :ص) «َكَملَظَدَقلد

 :يازلا )50

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (5 :كلمل)(اَكَكَرَدَقلَو )
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 اهون نيفتو ةككم يف» :ميجلا 060

 أعم 19 15 :ةدئاملا 4174 170 :ءاسنلا «183 :نارمع لآ 92 :ةرقبلا) 4 مُكَءاَجَدَق »

 .(34 «28 :رفاغ «108 :سنوي «128 :ةبوتلا «19 :لافنألا «157 2104 :ماعنألا

 .(63 :فرخزلا «105 :فارعألا 9 :نارمعلآ) (مُكُتَتِجَدَف)

 .(173 :نارمعلآ) «اوعَمَجْدَق 9

 .(101 :فارعألا 32 :ةدئاملا) (ٌمُهَتَءآَجَدَقلَو )

 .(94 :سنوي 4 :ماعنألا) « َكَءآَجَدَقَل د

 .(48 :فهكلا 4 :ماعنألا) 4 اَنوُمُتَتِجَدَقَل ٍِظ

 :(69 :دوه 53243 :فارعألا) «تَءاَجَّدَقل )

 .(52 :فارعألا) 4 مُهَمتِجَدَقلَو )

 .(57 :سنوي 85 73 :فارعألا) ( مكَنَءاَجَدَق 9

 .(32 :دوه) 4 اًمَتلَدَجَدَف )

 .(41 :رمقلا «.18 :لي دمحم ,726 :دوه) 4 َءاَجَدَق »

 .(100 :فسوي) « اهلعج دق »
3 

 .(33 :ءارسإلا .16 :رجحلا) 4 اًنلَعَجَدَق » ٠

 .(91 :لحنلا) 4م َتلَعَجَدَقَو »

 .(4 :رمقلا 3 :مجنلا 3 :ناخدلا 9 :توبكنعل ا113١:لحنلا) 4 ْمُهَءآَجَدَقَلَو »

 27 :ميرم 274 271 :فهكلا) «تّئج قل د

 ”همد ل

 .(3 :قالطلا .24 :ميرم) 4 لعجَدَق»

 .(43 :ميرم) 4 ىنَءاجدَق »



 6س لسه ةّنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيضّدلا ةصالخلا ا
 ييجبححححححعحععحجخي©؟خب79يي9(ٍ؟©!صسِيييطسمسحححسسٍييسسشحيححححححيٍييسسسسيحححسسسسسسل

 .(9 :ميرم) 4 ْمَُنِجَدَفّل ٍِط

 ١ :هطل) (ُكَسَتِجَدَق 47(.

 .(4 :ناقرفلا) «وءاَجَدَقَف »

 .(59 :رمزلا) 4ُكَتَءاَجَدَف ل

 .(8 :فرخزلا) (مُكتّتِجَدَقَل د

 .(9 :كلملل) «اَنَءآَجَدَم )

 :داصلا (7)

 "0 لآ) «مُكَقَدَصْدَقَلَو 0
 .(113 :ةدئامل) «انتقدصدق#» 0 يل 0

 .(54 :فهكلا ء89 1 :ءارسإلا) 4اَمُفََصَدَقَلَو 5
2 
 .(50 :ناقرفلا) «هنَفَرِصَدَقلَو » رود 2يد > برد

 ١ :حتفلا 20 :أبس) (َقدَّصَدَقل 27(.

 .(5 :تافاصلا) «ٌتَقَدَّصَدَف 9

 .(38 :رمقلا) 4 مُهَحََصَدَقلَو )

 .(4 :ميرحتلا) «َتَعصَدَقَف 9

 :نيشلا (8)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (30 :فسوي) 4هَمَعَم دك
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 فورح يف لاذلا هدحو دالخ مغدأو «لادلاو ءاتلا يف ذإ لاذ ًاضيأ ةزمح مغدأو

 :(ص .س ء.ز) يهو ريفصلا

 :يف كلذو :ءاتلا 0

 ذإ 7 :بازحألا) .(124 :نارمع لآ») « ُلوُقَت و ذإ » قل كيك 0

 قلت ذو 3: نارمع لآ) ( توُددِعَضنت ذو 2 ا

 « (163 :فارعألا) « ينتاك ذإ » :(110:ةدئاملا) «4 جرخت ذإَو » :(110:ةدئاملا)

 «(9 :لافنألا) « ل ذإ ١ 0 07 :فارعألا) « َحَمَّذَأَت ذإو د

 «(15 رونلا) 4 ههتوَقتذإَل 40: هط) « ىْشَمَت مذ 361 سنوي) «َنوُضيِفُتذإ 7
- 

 «أوُروسَت ذإ 33: أم «1تنورأتْذ إو رفاغ) 72: ءارعشلا) 4َنوُعَدَت ذإ ف ىجي م ب سماد مو م ربى

 .(21 :ص)

 :يف كلذو :يازلا (2)

 00 :بازحألا) 4تَحاَزذإَو ل 8 :لافنألا) «ْمُهَل َنَرذإَو ١

 :يف كلذو :داصلا ()

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

 :يف كلذو :لادلا (4)

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

 :يف كلذو :نيسلا (5)

 .(16 412 :رونلا) 4 ةوَمْتَْعمَس ذا »

22 



 ةّنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا كش

 «92 «80 .51 :ةرقبلا) اهنم فرصت امو « متذختا » يف ءاتلا يف لاذلا مغدأو َ

 48 44 :جحلا 07 :فهكلا «غ32 6 :دعرلا 2 :دوه 68 :لافنألا 51 :نارمع لآ

 :ةيثاحلا «5 :رفاغ «26 :رطاف 5 :توبكنعلا 9 0 «22 :ناقرفلا «110 :نونمؤملا

 .(20 :ناخدلا «27 :رفاغ) «ٌتذُع ط .(96 :هط) 4 اًهُتَدَبََف ط 5

 .(ط ص «س «ز «ج.ث) ةتسلا اهفورح ف ثينأتلا ءات ةزمح مغدأ -

0 010 

 .(261 :ةرقبلا) 4 عّبَسَتَتَبْنن اج
 1 ه هر

 .(57 : فارعألا) 4 اًباَحَسَتّلكأَ

 .(38 :لافنألا» «تُدسٌتَضَم9

 .(20 :و دمحم 270124 6 :ةبوتلا) (ٌةَروُس ٌتَلرنَأ ذ

 .(9 :فسويا# ةزاكم تءاجو»

 .(3 :رجحلا) (ُةَكْس ٌتَلَح9

 .(20 :ق دمع) 4 ٌةروُس تلو

 .6)0913 ةركست هاف

 ١ :ًابنلا) 4 اًباَرَسَّتَئاكَف 20(.

 ) )2:ءاثلا

 .(25 :ةبوتلا) « مكَتَبُحَر

 .(95 :دوه) (ُدوُمْتَتَدَعَب )

 ,00:0 ”سعشلا + :ةفالا فد نمقلا ه1 37 ءازمتنلا) 4 وحك تدك )ذ
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 :داصلا (3)

 .(90 :ءاسنلا) 4 مهرودصتَرِصَح»

 .(0 :جحلا) (ْعِمَوصَتَمَدُمَل د

 :يازلا )04

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (97 :ءارسإلا) (ٌمُهتَةِزَّتَبَحد

 :ءاظلا (5)

 .(146 8 :ماعنألا) ( اسهروُهظَتَمَرْحو

 .(1 :ءايبنألا) (ةَمِللَظَتَتاَك )

 :ميجلا )6

 ١ :ءاسنلا) « مُهْدوُلِجَسَجِضَت 56(.

 .(36 :جحلا) 4 اًهِبوُنَجَسَبَجَو )
 :ءاطلاو نيسلاو ءاتلا يف (لب) مال ةزمح مغدأ ص

 :يف كلذو :ءاتلا فرح (1)

 :ةمايقلا) « َنوبِحُت لب 1 5 :حتفلا) « اًننوُدَسَك إي 2 0 :ءايبنألا) « مهيتأت لَ كد

 .(16 :ىلعألا) 4 َنوَرْثؤُت لب 9 :راطفنالا) 4 َنوُبَدَكُت لب )0

 !ق فللذو قيسلا فرخ (2)

 .نارقلا ىف اهربغ سيلو (83 018 :فسوي) 4تلكْم يؤ
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 :يف كلذو :ءاطلا فرح (3)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو .هنع فلخب (155 :ءاسنلا) «ٌعّبط ٌلَبد

 :ءاثلاو ءاتلا يف له مال ةزمح مغدأ -

 :يف كلذو :ءاتلا فرح (1)

 4« وصرت لَه » ((112 :ةدئاملا) « ٌعيِطَتْست لَه ) ,(59 :ةدئاملا) « َنوُمقنَت له »

 65 نوفل 6 ملعت نه هل ((90 :لمنلا) .(52 :سنوي) « َنْوَرَج لَه ا «(5 2 :ةبوتلا)

 .(8 :ةقاحلا) :(3 :كلملا) «ثَرَتْلَه 8:98 :ميرم) 4 ٌسِحت لَه ١

 :يف كلذو :ءاثلا فرح (2)

 .(36 :نيففطمل) «َبْوُتَّلَه)

 :يف كلذو :ءاتلا يف ءاثلا ةزمح مغدأ -

 .(22 :فرخزلا) :(43:فارعألا) 4 اًهوُمُشئروَُأ )

 ةثالث 259:ةرقبلا»:نآرقلا يف هدوجو نايب كيلإو اعقو ثيح هّمْسَعِل ءَتّثبْلَو»
 :نونمؤملا.104 .«103 .40 :هط .ءنيعضوم 19 :فهكلا «52 :ءارسإلا «16 :سنوي 397

 (56:مورلا «18 :ءارعشلا 6. 64

 .اهدعب لاذلا يف ميرم ةحتاف يف داص لاد مغدأ -
- 

 .(145:نارمع لآ) 4باّوث دري » نم ءاثلا يف لادلا مغدأو -

 رخآ يف 4 ُءَشَي نَم ُبْذَحُيَو » يف هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ءابلا ةزمح مغدأ -

 .(284) ةرقبلا
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 .(176:فارعألا) (َكِلَّذ ْتَهْلَي ١ يف لاذلا يف ءاثلا مغدأ -

 .صصقلاو ءارعشلا «ممَسط ا نم ميملا دنع نيس نون رهظأ -

 دالخ نع فلخب نكل (42:دوه) 4 اَنَعَم بَكَرآ » نم ميملا دنع ءابلا رهظأو -

 .(ةنغلا عم ماغدإلا دالخل يناثلا هجولاو)

 :يف (راهظإلا هل يناثلا هجولاو) هنع فلخب ءافلا يف ةموزجملا ءابلا دالخ مغدأو -

 .(74 :ءاسنلا) ُ«َفَوَسَف َبِلْغَي »

 .(5 :دعرلا) «ٌّبَجَعَفَّبَجَعَت »

 .(63 :ءارسإلا) (نّمَفَّبَهْذا)

 .(97 :هلل «كراقّبَمذآَف)

 .(11 :تارجحلا) (كيِتَلْوُأَف َبْكَي مَ نمو

 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب
 رثأ باهذ رابتعاب «ءايلاو واولا دنع نيونتلاو ةنكاسلا نونلا ةنغ كرتب فلخ أرق

 .ةفصو ًاجرخم مغدملا فرحلا

 ةلامإلاو حتفلا باب

 يف (ىربك ةلامإ) مسا وأ لعف يف تءاج ءاي نع ةبلقنم فلأ لك ةزمح لامأ (1)

 ءابلا تناوذ فرطتو اه يم يوم < وذا 4 عدلا لكم تاقولاو لضولا

 ترهظ نإو «يئاي وهف ءايلا ترهظ نإف ملكتملا ىلإ لعفلا دانسإو مسالا ةينثتب

 : صفح يهجو دحأ اذهو (1)
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 (اصع) لامي ال يذلا واولا لاثمو (نايده .ءىده) ًالثم لوقنف لامت ال واولا

 .(ناوصع) ةينثتلاب حبصتف

 - يضَرَي » :لثم ًايئاي دعي ثيح فرحأ ةثالث نع داز اذإ يواولا ةزمح لامأ (2)

 ىلع ةلاد يهو ًادعاصف ةعبار ةدئاز فلأ لك يهو ثينأتلا تافلأ لك لامأ (3)

 .(ةروسكملاو ةحوتفملاو ةمومضملا) (ىلعف) نزو ىلع يزاجم وأ يقيقح ثنؤم

 ؛قنألا ,ىقنأ .ىسوم» :ةملك نيرشعو ىدحإ يهف ءافلا مضب (ىلعف) امأ -

 «ىلوألا ,ىنسحلا «ىقثولا ءىّرُعلا .ىوصقلا .ءىطسولا «ءيبرق «يبررقلا ءايندلا

 .«ىبقع ؛ىعجرلا ءايقس «ىفلز ؛ىأوسلا «ىلغملا يوط ءايلعلا «ىئفسلا
 .ىوقعلا ؛قوملا ءىولسلا» :ةملك ةرشع ىدحإ يهف ءافلا حتفب (ىلعَف) امأو -

 .(«ىيحي 'اَهنَوْعَطِب .يىرص «ٌّقش .ىوعد .ىضرم «ىلبتقلا .ىوجنلا
 .«ىسيع ؛ىزيض .ىدحإ ؛مهاميس» :تاملك عبرأ يهف ءافلا رسكب (ىلعف) امأو -

 .« ىملَكي -ثراّسُأ »: لثم اهحتف وأ ءافلا مضب ىلاعف نزو ىلع ناك ام لامأ (4)

 ىفّسأتي- يلب - ىتُم» :لثم ءاي فحاصملا يف تمسر ةفرطتم فلأ لك لامأ (5)

 وأ نيأ وأ فيك عوقو ةيحالصب فرعت ةيماهفتسالا ىَّنَأو «ةيارعتالا ننام

 ىلع - ْىَتَح- - ىَلإَو - ىَدل ) :يهو تاملك سمح كلذ نم َيِنتَتساو .اههاكم ىتم

 .نهحتف ىلع قافتالل 4 ْىَكَزاَم -

 :جراعلا ا ءهط) :ةروس ةرشع ىدحإ يف (يآلا) لصاوف نم ءايلا لامأ (6)

 اهنم ىّتثَتساو «(قلعلا ءىحضلا «ليللا ءسمشلا ؛حبس ءسبع «تاعزانلا «ةمايقلا



 تاّيَّزلا ةزمح ةءارق

 ىحضلاب 4« ىَجَّس اَذِإ هو سمشلاب 4 اًهلَحّط « اًهدَلَت )و تاعزانلاب 4اَهلَحَد »
 :ناس ةلامالا ءاقيخل انوه اكذأ نر افون اقلط يزنقلا وف ةلدنف

 .ايتأ فيك « ْيحُضلاَو -أ 0

 لا «كيطَح» يهو حتفلاب نهأرق تايلك ةزمحل ّينئتسا (7)

 (12:توبكنعلا) 4مُهلّيَظَخ » و.(5 1:ءارعشلا ,73 :هط) 4اَنيَظَح 8لو«(12 :توبكنعلا

 « ُةيِنَسَْأ لو :136:ميهاربإ] 4 ِناَضَع نمو طو :180:ماعنألا] 4 ِنِلَدَه َنَقَو طو

 « ىنَصَوَأَو و «[136:لمنلا] # نْتاَد و «[30:ميرم] « َيبتاَء و «[63:فيهكلا]

 (66:جحلا) (ْمُكاّيْحَأطعَقو ثيح 7 احل و «[21:ةيئاجلا] « َمُهاّيَحَحطَو ؛[31ةميزفا

 «65:لحنلا« 64: ةرقبلا) 4اَيَحاَفط 3: ةرقبلا) (مُهلَيَخ 006 تلصف«6 5: ةدئاملا)4اَهايْحأ)

 (44 :مجنلا) 4 ايَحْلَو ٌتاَمَأ ذ ينعي واولاب ًاقوبسم ناك ام الإ .(5:ةيثاحلا 63:توبكتعلا

 قوكْشِمك ٠ اَيَدُولآ « َىَيَدُر ٠ َىاَيَحتَو ٠ َىاَوَتَم ٠ ىاَده » ًاضيأ حتفو .هليمي وهف

 .4 فتاقت ّقَح < َتاَضَرََم

 :يف يهو ءار اهلبق ناكو ًءاي فحصملا يف تمسر فلآ لك ةزمح لامأو -(8)
 دق 2

 «14:ةدئاملا «.140 «135 «120 ءأعم 113 «111 26 2:ةرقبلا) «كثمَّرلصَت - ئئرصنلا »

 ل

 .(17 :جحلا «30:ةبوتلا .ه 8

 مس > ري

 274 ,69 :دوه «64 :سنوي «10 :لافنألا «126 :نارمع لآ «97 :ةرقبلا «لمَّرشَبَو »

 2.12 :فاقحألا 7 :رمزلا 31 :توبكنعلا 62 :لمنلا 2 :ناقرفلا 202 9 :لحنلا

 .(13:ديدحلا
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 :91 ءًاعيمج 27 :دوه ,.66 60 :فارعألا .94 :ماعنألا .144 55 :ةرقبلا) 4 ىَرَت »

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

 .(21 :فسوي «111 :ةبوتلا 4102 :ةرقبلا» «دمَرَتْشأ

 «218:ءارعشلا «40:رونلا «127 «105 .94 :ةبوتلا «.27:فارعألا «165 :ةرقبلا) ©« ىَرَي »

 .(14 :قلعلا «36 :تاعزانلا «(ىرُي) 40 :35 «12:مجنلا «(ىرُي) 25 :فاقحألا 6 :أبس

 .(29:حتفلا .45:ىروشلا «198 ءاعم 143 :فارعألا) 4« ىَرَت ل

 «164 .19 :ماعنألا «102 :ءاسنلا «153 «13 :نارمع لآ «282:ةرقبلا ) « ىّرَخُأ ٍِظ

 «42 627 :رمزلا «18 :رطاف «55 «37 «22 «18 :هط «69 «15 :ءارسإلا ,39 «38:فارعألا

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

 «37:فارعألا «144 .93 .21 :ماعنألا «48 :ءاسنلا .94 :نارمع لآ) 4 كحَرتفأ د

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

 .(7 :فصلا «8:فاقحألا «24 :ىروشلا «3 :ةدجسلا «.6 8 :توبكنعلا «4:ناقرفلا

 .8 :ابس) «كعرَتفأ)

 .(54 :دوه) 4َكنَرَكَعأِل

 .(ًاعم 2 :جحلا 3 :ءاسنلا) «دئّركُس 9

 :لحنلا «49 :ميهاربإ «50 :لافنألا «30 «27 :ماعنألا 83 280 :6 2 .52 :ةدئاملا) 4 ىَرَتُف ط

 48 :مورلا 8 :لمنلا “3 :رونلا 5 2 :جحلا «2107 :هط .49 .47 7 :فهكلا 14

 :تلصف «75 60 «58 1 :رمزلا «102 :تافاصلا «12 :رطاف 1 31 :ابس «12 :ةدجسلا

 .(8 27 :ةقاحلا اعف 3 :كلملا 2 :ديدحلا 8 :ةيثاحلا 4 2«6 :ىروشلا 9



 477 كاكاو وسقلا

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

 1 2 دمحم «13:ناخدلا«5 4:رفاغ.2 1:رمزلا «46 «43:ص«51:توبكنعلا«209:ءارعشلا

 .(23 :رجفلا .9 :ىلعألا «4 :سبع «43 :تاعزانلا «3 1 :رثدملا .55 :تايراذلا «37 «8:ق

 «117 2102 «100:دوه «101 98 .97 ,96 :فارعألا 431 2 :ماعنألا) «كمّرْقلا »

 «27 :فاقحألا .7 :ىروشلا ءأعم 18 :أبس ءاعم 59 :صصقلا «59 :فهكلا «109 :فسوي

 .(14 22 :رشحلا

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

 .(20:تاعزانلا «23 :فاقحألا «29 :رفاغ «102:تافاصلا «20:لمنلا 3 «ًاعم36:فسوي

 :(111 :فسوي 37 :سنوي) ؟كفرتفي»

 .(59 :لحنلا) «لدمراوتي »

 .(6 :هط) «ئَرَقلآ»
 هد
 .(12 :ىلعألا «34 ,20 :تاعزانلا «18 :مجنلا 16 :ناخدلا 23 :هط) 4 ىَرّبكلا »

 .(118 :هط) #كمىرْعت © او

 .(43 :أبس 36 :صصقلا)  ىَرَعَفُم )
 .(8 :ىروشلا) ؟كمَروُش »

 .(9 :مجنلا) «كدمّرعشلا»

.)55 
 ١ :مجنلا) «ككَراَمَتَت

 .(7 :ليللا 8 :ىلعألا» «كمَرسسيلل و
 .(10 :ليللا» «كمَرَسُعلل >
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 «18 «17:راطفنالا «14 :تالسرملا «27 :رثدملا «3 :ةقاحلا .16 :سنوي) « َكْسرْدَأ ٍِظ

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

 .(19 :فسوي) 4كمَرْشبي »

 00 ا

 نيفرحلا لامأو 4 ِناَعَمَجْلآ اًءّرَت اَمَلَف ١ يف ًالصو ةزمحلا نود ءارلا لامأ (8)

 سارع ناق ازيد لق دقوا "4 ارا حقا وجار نانا وجانلو

 :عضاوم ةعبس يف كلذو

 « َنَهّرَب اَءَر » «[70 :دوه] 4 ميدي آر » «[76 :ماعنألا] 4 اًييكوك اََر

 « ئأر اَم» «[10 :هط] 4 اًراَم اَءَر © :.[28:فسوي] « هَصيِمَق اَءَر اّمَلَف »8 «[24:فسوي]

 .[18 :مجنلا] « أر َدَقَل» «[11 :مجنلا]

 :عضاوم ةعست يف تاملك ثالث يف كلذو ًارمضم وأ

 .[36 :ءايبنألا] « َكاَءَر

 .[31 :صصقلا] «[10 :لمنلا] « اَهاَءَر

 .[7 :قلعلا] [23 :ريوكتلا] «[13 :مجنلا] «[55 :تافاصلا] «[8 :رطاف] «[40 :لمنلا] «ُهاَءَر

 :عضاوم ةتس يف كلذو نكاس لبق تعقو اذإ اهدحو ءارلا لامأو -

 4 (اعين) َنيِلأ اَءَر ظو «[78:ماعنألا] 4 َسْمّسل اَءَر © و «[72:ماعنألا] 4 َرَمَقْل اَءَر

 رو > ,م؟

 .[22:بازحألا]4 َنوُنِمَؤُمْلا اَءَر ظوء[53:فهكلا]4 َنوُمرَجُمْلا اَءَرَو ظوء[86 «85:لحنلا]
- 

 .ًاغم نقرا لامأ هيلع فق واذ



 كك تاّيَّزلا ةزمح ةءارق

 .[51 :تلصف] «[83 :ءارسإلا] © هبْناَجي اَكَتَو » :ىلاعت هلوق يف ةزمهلا ًاضيأ لامأو -

 .دالخ اهحتفو فلخ امهيف اهلامأف نونلا امأو

 نأ الإ «[40 .39 :لمنلا] 4«(ًاعم) َكيِتاَء و «[9 :ءاسنلا] « اًفنعِض 2 أ لاماو.-

 :يهو لاعفأ ةرشع يف يثالث يضام لعف نيع يه يتلا فلآلا لامأ (9)

 «120 .101 92 ءنيعضوم 89 :87) :ةرقبلا» :هنايب كيلإو تعقو ثيح هبابو «ءاج» -

 «43) :ءاسنلا .(184 «183 «105 «86 «81:6119) :نارمع ل65 5 1362116209 5

 «70 :6 1:48 42 «32 «عضاوم ةثالث 19 ءنيعضوم 15 «6) :ةدئاملا ؛(174 170 «153 490 483 464 2

 «(نيعضوم 160 «157 «124 .نيعضوم 109 .«104 «91.61 .54 .43 «34 «31 225 «5) :ماعنألا 4

 :لافنألا .(143 «.131 126 «116 «.113 4101 485 .73 269 63 53 «43 ,.37 34 ,5 .4) :فارعألا

 ,غ94 293 480 477 .726 .724 ,57 .49 2.47 ءنيعضوم 22 «13) :سنوي «(128 .90 «48) :ةبوتلا «(19)

 :فسوي «(120 «101 494 .8 2 «78 «77 276 ,74 ءنيعضوم 69 66 ,58 .40 .12) :دوه «.(108 7

 :لحنلا .267 .61) :رجحلا ((9) :ميهاربإ .(37) :دعرلا «.(110 «100 .96 .72 .58 «50 «19 «18 «16)

 :نونمؤملا «(7 2) :هط «(43):ميرم «(98 ,.55) :فهكلا .(1046101:94 817 «5) :ءارسإلا «(113 6 1)

 «13 .8) :لمنلا .(206 «41) :ءارعشلا «(29 «4) :ناقرفلا .(39 «13 «11) :رونلا .(99 .70 68 «27«44)

 «10) :توبكنعلا .(8 55 ,نيعضوم 84 «48 .«37 .«36 .ءنيعضوم 25 .20) :صصقلا .(90 .89 84 .+ 6

 «37 «25) :رطاف «(49 .43 .32) :أبس «(19 210 :9) :بازحألا «(47 .9) :مورلا «(68 533933 1

 «(73 4721 459 «33 «32) :رمزلا ,.(4) :ص «(84 .37) :تافاصلا .(20 .13) :سي «(45 .ءنيعضوم 2

 «30 ,29) :فرخزلا «(14) :ىروشلا «(41 :20 «14) :تلصف ؛(83 478 66 ءاعم 34 «29 :28 :25) :رفاغ

 .(نيعضوم 18) :85 دمحم .(7) :فاقحألا ((17) :ةيثاحجلا «.(17 .13) :ناخدلا .(63 .53 «47 8

 «(14):ديدحلا .(41 64) :رمقلا «(«23) :مجنلا «(26) :تايراذلا :.(33 «21 «19 «5 «2) :ق «(6) :تارجحلا

 ,(9) :ةقاحلا .(9) :كلملا «(1161) :نوقفانملا .(6 :فصلا 212 .10 .1) :ةنحتمملا «(10) :رشحلا «(8) :ةلداجملا

 .«(1) :رصنلا :(4) :ةنيبلا .(222) :رجفلا «(33 :8 «2) :سبع ,«(34 :تاعزانلا «(4) :حون
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 نيعضوم 253 ,220 ,70 ,20) :ةرقبلا» :هنايب كيلإو تعقو ثيح 4 َءآش » لامأو -

 :فارعألا .(149 «148 .137 «128 «112 02107 .41 235) :ماعنألا «(48) :ةدئاملا «(90) :ءاسنلا «(5

 .9) :لحنلا .299) :فسوي ؛((118 .108 «107 .«33) :دوه ,.(99 .«49 .16) :سنوي «(28) :ةبوتلا ««188)

 «(87) :لمنلا .(57 .45 .10) :ناقرفلا .(224) :نونمؤملا .(69 .39 «نيعضوم 29) :فهكلا .(093 5

 ,«(8) :ىروشلا «.(14) :تلصف «(68) :رمزلا .(102) :تافاصلا «(24) :بازحألا .(27) :صصتقلا

 «12) :سبع «(39) :أبنلا .(29) :ناسنإلا «(55 «37) :رثدملا «(19) :لمزملا «227) :حتفلا .(220) :فرخزلا

 .7((2) :ىلعألا «(8) :راطفنالا .(28) :ريوكتلا «2

 ور

 :فارعألا «(173) :نارمع لآ «(247 ,10) :ةرقبلا» :يف كلذو اهوحنو 4 مُهَداْرَف » لامأو -

 (22) :بازحألا 60(2) :ناقرفلا 1010 :دوه 25 «نيعضوم 4 47) :ةبوتلا ,(2) :لافنألا 69(2)

 .6(2) :نجلا .(17):ّةلَي دمحم «(42) :رطاف

 46 :نمحرلا «14:ميهاربإ «103:دوه «182:ءاسنلا «182:ةرقبلا» :يف كلذو 4«َفاَح » لامأو -

 .(40:تاعزانلا

 .(ة:ءاسلا» «ّباَط » لامأو -

 .(63:ص ,10:بازحألا) يف « تَغاَر يتعساو (5:فصلا ,«17:مجنلا) «ّغاَد »> لامأو -

 .(10:سمشلا .61211:هط) «َباَح » لامأو -

 .(14:نيففطملا) 4َناَر » لامأو -

 .(اعم 118 22 5:ةبوتلا» 4ٌتَقاَض » لامأو -

 .(26:فاقحألا «33:ةيثاجلا 83 «45:رفاغ «48:رمزلا .34:لحنلا ,5:دوه>» «ٌقاَح ١» لامأو -

 .(رهط يح):يف ةعومجملا ةسمخلا مرسال كاملا

 .[1 :رجحلا «1 :ميهاربإ «1 :فسوي 1 :دوه 1: ترا او ءارلا لامأ

 ار كلوت قيال نام
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 .[1 :ميرما «صعيهكوإ نم ءايلا لامأ

 .[1 :سي] «نسي » نم (ليلقتلا هل يناثلا هجولاو) هنع فلخب ءايلا لامأ

 .[1 :هط] «هط) نم ءاهلا و ءاطلا لامأ

 .[1:صصقلا «1:ءارعشلا1عمسط#» نم ءاطلا لامأ

 راسا« لطول ند ءاطلا لامأ

 «1:ةيئاجلا «1:ناخدلا «.1:فرخزلا «.1:ىروشلا «.1:تلصف .1:رفاغ] مح » نم ءاحلا لامأ

 .[1:فاقحألا

 .[1 :ميرما 4 ٌصعيهكوإ (ءاه) يف ةلامإلا هل سيلو

 ءارلا لبق ةعقاولا فلألا ”(حتفلا هل يناثلا هجولاو) هنع فلخب ةزمح لّلق (11)
 :نم ةروسكملا ةفرطتملا

 .(28 :ميهاربإ) «ٍراَوبْلآ 9 -

 .(16 :رفاغ 8 :ميهاربإ) (ِراكَقل ا 9 -

 (حتفلا وهو ثلاث هجو دالخو)(ةلامإلا هل يناثلا هجولاو) هنع فلخب اًضيأ لّلقو

 :يف يهو ةرورجم ةيناثلاو ةحوتفم امهالوأ نيءار نيب ةعقاولا فلآلا

 .(18 :نيففطملا 198 193 :نارمع لآ) 6 راَربألا » - 1

 .(21 :تالسرملا«50 ,13:نونمؤملا ,26 :ميهاربإ) 4 راَرَق ظ -2

 .(62:ص) (ٍراَرشألا ) - 3

 .(39:رفاغ) «رارقلا» -4

 .هصيخلت يف رشعم وبأ ةلامإلاب درفناو (1)



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا هد

 كيلإو عقو ثيح # ةئرؤوتلا » (ةلامإلا هل ىناثلا هجولاو) هنع فلخب ةزمح للقو

 110(2 268 6 «نيعضوم 46 2.44 243) :ةدتاملا «(نيعضوم 93 265 .50 «48 «3) :نارمع لآ : هنايب

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

 وأ نيونت لجأ نم ًالصو فلألا تطقسو نكاس ةلاملا فلألا دعب عقو اذإو -

 ه«ِراَدلَأ ىَرْكْذَنيِقَتمْلِل ىَّدُه) :لثم يف ةلامإلا عنتمت نكاس

 .فقولاب نكاسلا كلذ لاز ينعي ةلامإلا بجت «ىّدُه» ىلع فقولا ةلاح يفو

 اهنإ ليقو (ىدحإ) ك ثينأتلل اهنإ ليقف (33:فهكلا 4اتلك ١ فلأ يف فلتخا :هيبنت

 ناديج ناهجولاو) :رشنلا يف لاق .حتفلا يناثلا ىلعو ًافقو لامت لوألا ىلعف «ةينثتلل

 .(حنجأ حتفلا ىلإ ينكلو

 ثينأتلا ءاه ىلع ةزمح فقو باب

 يف تمسر ءاوس ءاه فقولا يفو ًءات لصولا يف نوكت ىتلا يه ثينأتلا ءاه

 اك برعلا ضعب املامأ .4ةَلنكَّضلآ .ٍةَرِخآآلآ» :لثم «ءاتلاب وأ ءاملاب فحاصملا

 ءاهب قحلي الو «سانلا ةنسلأ ىلع ةبلاغلا ةغللا يهو .فلآلا برعلا ليمت

 :ةيتآلا تاءاحلا يف «ةلامإلا عقت مل» يأ ثينأتلا

 اهيف ءارقلا نيب فالخ الف 4(ةّكَوت .ُهَقَفَت ُةدَلِإ ِهَّنلَأ ظ:وحن :ةيلصألا ءاهلا (1)

 .ءانب وأ بارعإ نم هب يه ام ىلع اهنأ

 نأ اهقحو «ةكرحلا نايبل فقولا يف تديز ةنكاس ءاه يهو :تكسلا ءاه (2)

 .جاردإلا يف طقست
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 :ةرقبلا)4 َهّنَسَكَي »:عضاوم ةعست يف اهفذحو ابتابثإ يف «ءارقلا ينعي» اوفلتخا دقو

 29 :ةقاحلا) 4 ةّينلطلسس ا «(28 :ةقاحلا) 4 ةيِلاَم » «(90 :ماعنألا) «ةدتفأ) 59

 .(20:26 :ةقاحلا) 4 ةّيِباَّسِح ظو «(25 ,19 :ةقاحلا) 4 هّيبلَمَك »10(2:ةعراقلا)4 ةّيهاّم»

 («َمل- َمِي- ٌمم- َميف- َّمَع) ىلع تلخد يتلا يهو :ضوعلا ءاه (3)

 فلخب بوقعيو يزبلا بهذم وهو فلألا وهو قفدحملا نم اضوغ تلخدو

 .فقولا يف امهنع

 يهو .فورحلاو لاعفألاو ءاسألاب لصتت يهو :ركذملا نع ةيانكلا ءاه (4)

 .هيف فلتخمو هيلع قفتم نيمسق مسقنت يهو ءًادج نآرقلا يف رْوَّدلا ةريثك
 «ثالثلا تاكرحلا ىدحإب ًاكرحتم اهلبق فرحلا نوكي نأ كلذو :هيلع قفتم -أ

 «(-هِيَبِحَص) :وحن ةرسكلاوهمُهَرَشذَأِل: وحن ةحتفلاو(ُهُمِلَعُيِؤ: وحن ةمضلا
 الو .ظفللا يف ًادوجوم ًانكاس ءاحلا لبق ام نوكي نأ كلذو :هيف فلتخملا -ب

 :ةندهو ةلوعجتا»: نحت ريغان رعيوأ نل فرح ةركتلا عم كالا ولك
 م و >

 ِهُمْنَدَل ُهَنَع .ةتِم»

 ,«يذه» يف ءايلا نم لدب يه «هِذدَه» يف ءاملا كلتو :لدب يه يتلا ءاهلا (5)

 .«قاره» يف ةزمهحلا نم تلدبأ امك

 .بهاذم ةثالث ثينأتلا ءاه لبق ام ةلامإ يف ةزمحلو

 رشع ةسمخلا فورحلا يهو اهلبق فورح لاوحأل ًاعبت اهتلامإ :لوألا بهذملا

 .طرشب (رهكأ) فورح لامأو ءاهليصفت قيس ام ىلع



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا 154

 .فلألا اوس ًاقلطم فورحلا عينج عم اهتلامإ :يناثلا بهذملا

 .ًاقلطم ةلامإلا مدع :ثلاثلا بهذملا

 ةعبرأ ةزمحل اهمدعو ةلامإلل ةبسنلاب ةيئاجحلا فورحلا نأ :مالكلا ةصالخ

 :ٍلي ايف اهلصفن ماسقأ

 رشع ةسمخلا فورحلا يهو نيبهذملا ىلع طرش البو ًاقلطم لاهي :لوألا مسقلا

 .«سمش دوذل بنيز تثجف» :ظفل اهعمجيو

 هلبق نكاس فرح وأ ةرسك وأ ةنكاس ءاي هقبست نأ طرشب لاهي :يناثلا مسقلا

 .(رهكأ) فورح يهو يناثلا بهذملا ىلع طرش البو لوألا بهذملا ىلع روسكم

 نم يأ لبق ناك اذإ امأو .ءالعتسا فرح ناك اذإ نكاسلا لصافلا يف فلتخاو

 بهذملا ىلع حتفلابف مض وأ حتف دعب نكاس وأ مض وأ حتف ةعبرألا فورحلا

 .يناثلا ىلع ةلامإلاو «لوألا

 يهو يناثلا بهذملا ىلع لاعيو لوألا بهذملا ىلع لاي ال :ثلاثلا مسقلا

 ءااظخ ىصع طاغض قح»:ظفل اهعمجيو فلألا ادع ام ةيقبتملا ةرشعلا فورحلا

 .ةيفوجلا فلألاو ءاحلاو نيعلا اهب ًاقحتلم ءالعتسالا فورح يهو

 .فلألا يهو نيهجولا الك ىلع لاهي ال :عبارلا مسقلا

 يف ةلامإلا مدع هلو .فلألا ادع تاءاح لا عيمج يف ليِمُي هنأ ةزمحل مولعملا نمو

 .لكلا
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 :تاريرحت

 :ناعون ثينأتلا ءاه ةلامإ يف ةزمحل -

 .فلألا ادع فورحلا عيمج دعب ةماع ةلامإ - 1

 فورح ةلامإو «.«سمش دوذل بنيز تثجف) فورح يهو :ةصاخ ةلامإ -2

 .نكاس امهنيب لصف ولو رسك وأ ةنكاس ءاي اهلبق ناك اذإ (رهكأ )

 :ىلع ةصاخلاو ةماعلا ةلامإلا يتأت

 :لوصتلا ةكاسلا اغ تكشلا

 .لوصوملا نكاسلا ىلع تكسلا *

 .(لصتملاو لصفنملا) ًاعم نيدملا ىلع تكسلا

 .ةلامإلا  لصفنملا دملا لع تكس :ةبيطلا نم دري ملو

 :ءاحلا يف ةلامإلاو تكسلا نيب ةزمحل -

 .(ةماعلاو ةصاخلا ةلامإلا ليمي هنإ لب) حتفلا عنتمي ماعلا تكسلا :فلخ

 ةيلكلاب تكسلا كرت ىلع دالخل اقلطم حتفلاو ةماعلاو ةصاخلا ةلامإلا زوجت -

 .ةروكذملا ةماعلا ةدعاقلا نم ءانثتسا اذهو

 .ًاقلطم حتفلا نيعتي  تكسلا كرت :فلخ

 .«ِرْجَأ ْنِّمه وحن ليهست  ةزمحل ءاهلل ةماعلا ةلامإلا -
 .كرحم نع وأ دم نع لصفنملا زمه ا قيقحت  ةزمحل ءاهلل ةماعلا ةلامإلا

 .4 ةنرّوتلا » ةلامإ ةزمحل ثينأتلا ءاه لبق امل نوليمملا -
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 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 طخلا موسرم ىلع فقولا باب
 4 ركل زر 20 هردبورب هك و ويل اشر اهتبثأو الصو ءاحلا ةزمح فذح -

 « ةّيهام طو «(29 :ةقاحلا) « ةّينئطلس و «(28 :ةقاحلا) 4 َةَيِلاَم ١وء(90 :ماعنألا)

 .(10 :ةعراقلا»

 « أوُعَدَت ام اّيأ » :ىلاعت هلوق نم (ام)و (ايأ) نم لك ىلع فقولا ةزمحل زوجي -

 .حيحصلا ىلع [110 :ءارسإلا]

 ةفاضإلا تاءاي باب

 :يلاتلاك وهو بابلا اذه نم ءاي نيعبرأو عبس يف ًاصفح ةزمح فلاخ دقو

 ناكسإلاب ةزمح اهأرق ءاي ةرشع ثالث يهو .فيرعتلا مال نم نكاس لبق عقو ام

 :يهو نينكاسلا ءاقتلال اهفذح هنم مزليو لصولا نيح

 َقنياَء ه8 .[33 :فارعألا] « َنشْشسِحوْفْل قر مرح » «[258 :ةرقبلا] 4ك ذلا َي عر »

 :ميرما «َبتكْلا يدا » :[31 :ميهاربإ] 4 َىِداَبِعْل لق ظ :[146 :فارعألا] 4

 َىِداَبِع » 141 :صآ14 ُنَطْيْشلآ َسَم » :183 :ءاينألا 4 ٌرُصضلآ َنْسَم 0

 َىِداَبِع 8 .[56 :توبكتعلا] « َنيِذَلآ َىِداَبِعنُي »8 .[105 :ءايبنألا] « تروُحِلصلا

 :رمزلا] 4 َنيَِّلا َىِداَبِسَي لُق » .[38 :ريزلا] 4ُهّللأ ََداَرَأ » .[13 :ابس] 4 ُروُكُسلَ

 .[28 :كلملا] «ُهللآ ىكلمأ» (53

 [75« 722 67:فهكلا] [ًاعم83:ةبوتلا] [15 :فارعألا] « 0 ا١:نم ءايلا ةزمح نكسأ -

 .[28 :كلملا] [34:صصقلا] [118« 6 2:ءارعشلا] [ 24 :ءايبنألا]



 تنايرلا ده داق

 ام ظ :[18:هط14 اتييف َّىإَو 90122:ميهاربإ14 مُكَيَلَع ىل » :يف (يل) نم ءايلا نكسأو -

 .[23 :ص] 4ةَجَعَت ىو » «[122 :سي] «ُدُبَعَأ آل ّى امو ل .[20 :لمنلا] <« ىَرأ ا

 .[6 :نورفاكلا] 4 نيد َىإَو 9 «169 :ص] «ِملِع ْنِم نك ام

 4 آو ا و :[28 :حون] .[126 :جحلا] [125:ةرقبلال# َىِتْيَب 8:نم ءايلا نكسأو -

 «[72 :سنوي] «آلِإ ىرجأ» و «[79 :ماعنألا] [20 :نارمع لآ] « َِهَحَو و «[116:ةدئاملا]

 « ٌَكيلإ ىِدَي طو .[47 :ًأبس] .[145 «.127 .109 58 .29 :دوه] .[180 .164 :ءارعشلا]

 .[28 :ةدئاملا]

 لصفنمملا ليبق نم دملا ناك لصولا يف عطق ةزمه ةنكاسلا ءايلا دعب عقو اذإ :هيبنت

 .تاكرح 6 هدميف ذئنيح

 دئاوزلا تاءاي باب

 :يهو بابلا اذه نم تاءاي ثالث يف ًاصفح ةزمح فلاخ دقو

 .[40 :ميهاربإ] «ٍءآَعُذ ٌلٌكَقَتَو » يف طقف لصولا لاح ءايلا ةزمح تبثأ -

 هل نأ مدقت دقو «[36 :لمنلا] «ِنئوُدِمْتَأ َلاَقؤ يف ًافقؤو الضو :ءابلا اضيأ تيثأ -

 .مزاللا دملا عم ةيناثلا يف ىلوألا نونلا ماغدإ اهيف

 .[36 :لمنلا] 4 ندتاَء آَمَق » يف ًافقوو ًالصو ءايلا فذحو -

 ةروسككملا ءابلا ناكم ةحوتفملا ءاتلاب (داهم» أرق [53 :مورلا] «(ىَبْعْلَ دلهب د ب

 ًافقو «يدبت» ءاي تبثأو «ىمعلا» ءاي بصنو فلألا فذحو ءاملا ناكسإو

 2س د

 َنيِصاسلامِاَسِلَو نما هَ هَلاَفَع

 1 »ع 4 رص < زن









 4ظ1 : ةءااق
 يئاسكلا ةءارق

 مجارتتلا

 مهالوم يدسألا زوريف نب سيق نب هللا دبع نب ةزمح نب لع نسحلا وبأ :ئراقلا
 عبرأ ةزمح نع ًاضرع ةءارقلا ذخأ .ءالولا يدسأ ءلصألا يسراف ,يئاسكلا ينوكلا

 ىّوّرو «ينادمهلا رمع نب ىسيعو ليل يبأ نب دمحم نعو هدامتعا هيلعو تارم

 «عفان ةءارق رفعج ينبا بوقعيو ليعامسإ نعو «شايع نب ركب بأ نع فورحلا

 .دمحأ نب ليلخلا نع ةغللا ذخأف ةرصبلا ىلإ لحرو ءيبضلا لضفملا نعو

 .تايزلا ةزمح دعب ةفوكلاب ءارقإلا ةساير هيلإ تهتنا -

 .ةيرجه ةئامو ةرشع عست ةنس دلو -

 ريصنو «دلاخ نب ثيللا ثراحلا وبأو يرودلا رمع وبأ تاءارقلا هنع ىَوَر -

 ءءارفلا ىيحيو «دييح وبأو ءجيرس نب دمحأو .نارهم نب ةبيتقو ءفسوي نبا
 .مهريغو ماشه نب فلخو

 يف اًمتلم ليللاب ةزمح سلجم رضحبي ناك هنأ يئاسكلا هتيمست ببس نإ لاقيو -
 ءوحنلا يف يعفاشلا هيلع ىنثآو .«يئاسكلا» بقلف ءاسك يف مرحأ ليقو «ءاسك

 نورثكي اوناكو «تاءارقلاو ةيبرعلاو وحنلاب سانلا ملعأ ناك :يرابنألا نبا لاقو

 .هرخآ ىلإ هلوأ نم نآرقلا التو يسرك ىلع سلجو مهعمجف تاءارقلا يف هيلع

 .ءادتبالاو فقولا ىتح هنع نوطبضيو نوعمتسي مهو

 اهطلغ ام ةطلغ تطلغف «يتءارق ينتبجعأف ديشرلاب ًاموي تيلص :يئاسكلا لاق

 رساجت اف ««نيعجرت مهلعل» :تلقف .«نوعجري مهلعل» :لوقأ نأ تدرأ «يبص



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا 4232

 .رثعي دق داوجلا نإ:تلقف ؟هذه ةغل يأ :لاق تملس الف .اهدري نأ ديشرلا

 .معنف اذه امأ :لاقف

 :هلوق يئاسكلا نع يدادغبلا بيطخلا دروأ -

 :لاق «هللا لوسراي معن :تلقف ؟يئاسكلا تنأ :يل لاقف مانملا يف لك ّىبَنلا تيأر

 ثنا رقف :لاق هاف: تنقكتلاو» ارثا لاق ؟هللا لوسرا اي أرفأ امو :تلق'. ارقا

 «تحرل كمل نر هب ازكد يورشاف © اوغر :تزجزلاك كركس كال دلآو»

 .اًدغ ةكئالملا كب ّنّيهابأل :لاقو يفتك هديب ل لا برضف

 مونلا يف ّيئاسكلا تيأر :لاق يبارعألا لحسم وبأ هذيملت هاكح ام «هل يئّر اممو -

 َلِعَف ام :تلقف .نآرقلاب يل رفغ :لاق ؟كب هللا لعف ام :تلقف ردبلا ههجو نأك

 .يردلا بكوكلا ىرُي امك الإ هارن ام َنّيلع يف كاذ :لاق ؟تايزلا ةزمحب

 دالبب ديشرلا ةبحص يف ناكو ةيرجه ةئامو نيناثو عست ةنس يئاسكلا يفوت

 .يرلاب ةيبرعلاو هقفلا تنفد :ديشرلا لاقف .اهيصاونب تاهف ّيّرلا

 :لوألا يوارلا

 .ه240 ةنس ىفوتملا يدادغبلا دلاخ نب ثيللا :ثراحلا وبأ

 ٌلَجَأ نم وهو يئاسكلا ىلع ةءارقلا ضرع .طباض قذاح فورعم ةقث -

 .يديزيلا نعو لوحألا مساقلا نب ةزمح نع فورحلا ىّوَرو .هباحصأ

 .مهريغو ءاَّرفلا بحاص مصاع نب ةملس ًاعاسو ًاضرع هنع ةءارقلا ىَوَر -
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 :لوألا يوارلا قرط

 .هنعف هنع يرطنقلاو يطبلا يقيرط نم ىبحي نب دمحم - 1

 دمحم) دلو.ريغصلا يئاسكلاب بقلملا يدادغبلا هللا دبع وبأ ىيحي نب دمحم : وه

 .ةئامو نيناثو عست ةنس (ىيحي نب

 نبا» هركذ اك .نآرقلا ظافح نم ةعباسلا ةقبطلا ءالع نمض «يبهذلا» هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض «يررزحلا

 ثراحلا وبأ » : مهتمدقم يفو ءاملعلا ةريخ نع ةءارقلا «ىيحي نب دمحم هذخأ

 .يربربلا مشاهو « هباحصأ ٌلَجَأ وهو « دلاخ نب ثيللا

 دمحم ١ : مهنم نوريثكلا هيلع ذملتتف ءارقإلل ©« ىبحي نب دمحم ١ رّدصت

 محازم وبأو « دهاجم نب ركب وبأو . يطفقلا دايز نب دايزو « يطبلا نسحلا نبا

 يلع نب دمحأو . ذوبنش نب نسحلا وبأو «٠ بلعث ىيحي نب دمحأو « يناقاخلا

 « عيكو يضاقلا فلخ نب لماك نب دمحمو « نالهس نب دمحأو « راسمسلا

 .نورخآو « « سيبد نب دمحأو « لضفلا نب سابعلاو

 هيلع ىنثأ دقو « وحنلاو « تاءارقلا يف ءاملعلا ةريخ نم « ىيحي نب دمحم ١ ناكو

 ققحم ئرقم (« ىيحي نب دمحم » : ( يرزجلا نبا » لوقي اذه يفو « نوريثكلا

 .ةقث ردصتم خيش ايلج <



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا 434

 فلخ ١ عمسف ءاملعلا ةريخ نع دلي يبنلا ثيدح « ىبحي نب دمحم ١ ذخأ دقو

 « يئاسكلا بحاص « لحسم ابأو « مرثألا ةريغملا نب اًيلعو « راّزبلا ماشه نبا

 ركب وبأ » : مهنم ريبك ددع ثيدحلا هنع ذخأ |ىك «« دلاخ نب ثيللا ثراحلا ابأو

 .امهريغو « سيبدب فورعملا نسحلا نب دمحأ يلع وبأو , دهاجم نبا

 ةلفاح ةايح دعب « ةرجه لا نم نيتئامو نيناثو نا ةنس « ىيحب نب دمحم » يفوت

 هازجو ةعساو ةمحر « ىيحي نب دمحم ١ هللا محر نو يبنلا ةنسو نآرقلا ميلعتب

 .ءازحجلا لضفأ هللا

 .هنعف هنع جرفلا نباو بلعث يقيرط نم ةملس -2

 :يناثلا يوارلا

 يوحنلا يدادغبلا يدزألا رمع وبأ زيزعلا دبع نب رمع نب صفح :يرودلا
 ريبك تبث هقث هنامز يف سانلا خيشو ةءارقلا مامإ ءه246 ةنس ىوتملا ريرضلا

 ًائيش كلذ نم عمسو ذاوشلابو ةعبسلاب أرقو ؛تاءارقلا عمج نم لوأ «طباض

 .ًاريثك

 عمج ةءارقلا هنع ذخأو ءورمع يبأ ةءارق يديزيلا ىيحي نعو «يئاسكلا ىلع أرق

 .يرودلا رمع يبأ نع بتكي لبنح نب دمحأ تيأر :دواد وبأ لاق «ريبك



2 5 405 
 يئاسكلا ةءارق

 :يناثلا يوارلا قرط

 .هنعف هنع هيوز ىذ نباو ادنلجلا نبا ىقيرط نم ىبيصنلا دمحم نب رفعج - 1

 , يمامحلا نباب فورعملا يبيصنلا ريرضلا لضفلا وبأ دسأ نب دمحم نب رفعج : وه

 .قذاح طباض ئراق

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

 .تاءارقلا ءاملع نمض )ل يرزجلا

 «يرودلارمع وبأ»:مهتمدقم يفو ءالعلا ةريخ نع نآرقلا«يبيصنلا رفعج»ذخأ

 «يرودلا رمع يبأ» ةءارق تلاز الوءٌيرصبلا«ءالعلا نب ورمع يبأ» ةاور دحأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو اهم تأرقو اهتيقلت دقو لوبقلاب نوملسملا اهاقلتي

 :مهنم نوريثكلا هيلع ذملتت دقو « ءارقإلاو ةءارقلاب « يبيصنلا رفعج » رهتشا دقو

 .« يفوطعلا نسح نب ىلع نب دمحمو « ادنلجلا ىلع نب دمحم »

 دمحأ نب ميهاربإو « هيوز يذ نب دمحأ نب هللا دبع ١ نآرقلا فورح هنع ىور امك

 .(« ىقرخلا

 رفعج ابأ » هللا محر .ةرجحلا نم ةثاثالثو عبس ةنس « يبيصنلا رفعج » يفوت

 .بيجم عيمس هنإ ةعساو ةمحر « يبيصنلا



 : ل ممل تت كلا رسسلا تادارقلا لوضأ ق ةئهالا ةضخاخلا 416

 مشاه يبأ نبا يقيرط نم ريرضلا ميحرلا دبع نب ديعس نامثع وبأ -2

 .هنعف هنع ىئاذشلاو

 .ماتيألا بدؤم يدادغبلا ريرضلا نامثع وبأ ديعس نب ميحرلا دبع نب ديعس : وه

 ةبسنلاب ثلاثلا مامإلا «يرصبلا ورمع يبأ» ةاور دحأ «يرودلا رمع وبأ» ذخأ

 رمع ىبأ» باحصأ رابك نم «ريرضلا ناثع وبأ» ناكو «تاءارقلا ةمئأل

 .«يرودلا

 نوريثكلا نآرقلا هنع ذخأف «ءارقإلاو « ةءارقلاب «ريرضلا نائثع وبأ» رهتشا دقو

 نمحرلا دبع نب دمحأو «نهدب نب زيزعلا دبع نب دمحأ حتفلا وبأ» :مهنم

 ركب وبأو.يرئاضغلا نيسحلا نب ٌنلعو ,يعوطملا ديعس نب نسحلاو «لضفلا نبا

 مهريغو «عفان نب هللا دبعو ,باطخلا دمحأ نب ميهاربإو «يئاذشلا رصن نب دمحأ

 نوريثكلا هيلع ىنثأ دقو ءاملعلا نيب ةيماس ةناكم «ريرضلا نامثع يبأل» ناك دقل

 .ماتيألا بدؤم طباض قذاح ئرقم «ريرضلا نامثع وبأ» : «يرزجلا نبا»لوقي

 نآرقلا ميلعتب ةلفاح ةايح دعب ةئثاثالثو رشع ةنس دعب «ريرضلا نامثع وبأ» يفوت

 .ءازجلا لضفأ هللا هازجو « ةعساو ةمحر «ريرضلا نامثع ابأ» هللا محر .ميركلا
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 عمدا ميم باب
 ةنكاس ءاي ءاهلا لبقو نكاس ميملا دعب عقو اذإ ًالصو ميملاو ءاملا مضب يئاسكلا أرق

 ُمهْيَلَع هلل ُمهِدْهَي ال ءُباَبْسَأْلا مهب ؛ىَّّلأ ُمهِتَلَبَق » :لثم روسكم فرح وأ

 .ميملا نّكسو ءاهلا رسك فقو اذإو ههَلِيلآ ُمهْيَلَع ءُلاَتقْل

 ةيانكلا ءاه باب

 :يلاتلاك اهليصفتو تاملكلا ضعب يف ةدعاقلا يئاسكلا فلاخ

 «(28 :لمنلا) « ةقلأف ا «(36 :ءارعشلا) «© 1 :فارعألا) (ةَجْيَأ :يئاسكلا أرق -

 .ةثالثلا يف ةيظفل ءايب اهتلص عم ءاحملا رسكب

 .فاقلا رسك عم ءامملا ةرسك عابشإب «(52 :رونلا) 4ِهّنفَتَيَو » أرقو -

 .هلصأ ىلع اهتلص كرتب «(69 :ناقرفلا) 4 اًناَهُم يف » ًارقو -

 .ءاحلا ةمض عابشإب «7 :رمزلا) 4 مُكَل ُهَضْرَي ) أرقو -

 ءامللا رسكب «((10 :حقفلا) 4 َهَللآُهّيِلَع ظو «((63 :فهكلا» « ٌةيِنلَسْنَأ آَمَو » أرقو -

 .ةلالجلا مسا قيقرت عم |هيف

 :لصفنملا دملا نع امأ -

 .تاكرح 4 طسوتلاب هأرق

 :لصتملا دملا نع امأو -

 .تاكرح 6 لوطلاوأ تاكرح 4 طسوتلاب هأرق



 يا ا ا ابج7ج####7خخخته ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا 468

 (لصتم ءلصفنم) :نيدملا ءاقتلا -

(4)444 (6:64): 

 6 وأ 4 وأ 2"نيعلا دمب (2 :ىروشلا» 4ٌقَسَْع )و «1 :ميرم» «ٌضيهُك »أرق -

 .تاكرح

 ةملك نم ناتزمحلا

 «(113 :فارعألا) « انل دف ظ 1 :فارعألا) 4 َنوُنأَتَل ] مُحَنإ ١ يئاسكلا أرق

 «(44 :تلصف) « ٌّمَجَعَْأَ 8 «(49 :ءارعشلا) «(71 :هط)«(123:فارعألا) « متنُماَع ٍِظ

 .لاخدإ ريغ نم ماهفتسالا ىلع نيتققحم نيتزمهب
 :يلاتلاك يهو تتأ فيكو تعقو ثيح « َتْيََرَأ» يف ةيناثلا ةزمه ا طاقسإب أرقو -

 .(1:نوعاملا) .(13 «11 :9:قلعلا) .(43:ناقرفلا) .(6 3:فهكلا) « َتْي 5 را

 «(2 2 27 1:صصقلا) «.(88 «63 «28:دوه) «(59 «50:سنوي) 50 2

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

 .(47 .40:ماعنألا) (ْمُكَكْيَرَأ)

 .(33:مجنلا) (223:ةيثاحلا) 2205 :ءارعشلا) «(77:ميرم) 4 َكْيَوَنَمَأ 7

 .(7 168 .63 «58:ةعقاولا) «(19:مجنلا) «(38 :رمزلا) «(7 5 :ءارعشلا) 4 متي ئه 70

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح يئاسكلا قفاو (1)
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 رركملا ماهفتسالا مكح

 :يتآلاك يهو روس عست يف ًاعضوم رشع دحأ يف ميركلا نآرقلا ين ماهفتسالا رركت دقل
3 

 .(5 :دعرلا) 4 ان برت انك اذءأ » (1)

ٍ 

 ممل هلو ُرَو اًمظع انك اذءأ» (3) :(2)

 .(82 :نونمؤملا) 4اًنَأ املظع / و اَباَر 0

َ 

 .(67 :لمنلا) «اًنن 4 آتْؤآَحِباََو اًبرثت امك اًدوأ ) (5)

 اَهي مُكَقَبَس ام َةَمِحَمْلَآ خوثأعل حكتإ رمل ج(6)

 .(29 28 :توبكتعلا) (َتوُك أكل َّمْكَكْيأ © ةيبلنعلا ةقنوغل هو

 .(10 :ةدجسلا) ١ « ىف اًنِوَأ ض رألا يف اَملَلَض اذءأ» (2)

 .(53 16:تافاصلا)4 َنوُئيِدَمَل - َنوُبوُعُبَمَل اًنِءأ اًملَطِعَو اَباَر 0 ارث اَنُكَو اًنَتِم اًذِوأ ظ(8(.9)

- 
 .(47 :ةعقاولا) (َنوُثوُعَبَمل انِوَأ اًملظعَو اًباَرْت اَنُكَو اتم اذءأ )(10) 0

 220 ةماعلا 5508 انام

 هنكل لمنلا يفرح يناث يف نون ةدايز عم يناثلا يف رابخإلاو لوألا يف ماهفتسالاب

 .ًاعم نيفرحلا يف مهفتساف توبكنعلا يف لصألا اذه فلاخ



 : ب بباا_ و دكا رسعلا تادارقلالوضأ قدتعتلا ةمؤلقلا 200

 درفملا زمهلا

 :فهكلا) َجوُجَأَمَو ّجوُجُأَي 9 «(17014 013 :فسوي) «ٌُبََّذلآ) يئاسكلا أرق -

 دم فرح ةزمهلا لادبإب «(8 :ةزمهلا) .(20:دلبلا) 4 ٌةَدَصّوُم » ((96::ءايبنألا) ء(ًاعم 24

 .اهلبق ام سنج نم
 .زم# ريغ نم ءاهلا مضب (30 :ةبوتلا» «َتوُنهلَضي 9 أرقو -

 «(37 :ءايبنألا) .(106 .56 :فهكلا) «(58 «57 :ةدئاملا) .(2231 267 :ةرقبلا) * 2 أرقو ب

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

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

 نم هيف دملاو - فلألا دعب ةروسكم ةزم* ةدايزب (98 :ةرقبلا) «َلمكيِمَو 9 أرقو -

 .(ًافقو ضراع ءًالصو لدب) ةيدم ءاي اهدعبو -لصتملا دملا باب

 ةزمه ةدايزو ءارلاو ميجا حتفب (4:ميرحتلا 2097698 :ةرقبلا) 4 ليرتجُو 1 أرقو 0

 .ءاي اهدعب ةروسكم

 2207 2143 :ةرقبلا] هعضاوم نايب كيلإو اهيف واولا فذحب :4 ٌفوُءَر هأرقو -

 لغ اهأرق [10 رشا ف «ديزخلا«20 ةنونلا ه7 2: لكلا 138:77 ةيوتلا 30# تارمع لآ

 :رعاشلا لاق حدملا يف غلبأ اذهو (َتفَعَر) نزو

 ميحرلا فؤرلا دلاولا لعفك  اًقح هيلع نيملسملل ىري
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 نا ةكسلاكرن

 داسلا تاق :فيكلا] مق ناَجَرِع)

 2 :سي] 4 اذنه اند دَقّرَمِل

 .ءارلا يف نونلا ماغدإ عم 7 :ةمايقلا] 4ٍقار نمل

 .ءارلا يف ماللا ماغدإ عم [4 ةرنشلا]« ن8 رك

 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب
 رابتعاب ءءايلا دنع نيونتلاو ةنكاسلا نونلا ةنغ كرتب ”هنع فلخب يرودلا أرق

 .ةفصو ًاجرحم مغدملا فرحلا رثأ باهذ

 ريغصلا ماغدإلا

 فورحلا هذه نايب كاهو ءطقف فرحأ ةسمحخ يف (ذإ) لاذ يئاسكلا مغدأ -

 :اهدوجو نكامأو

 :يف كلذو :ءاتلا 0

 «(37:بازحألا) .(124:نارمع لآ) 14 لوقت : ذإ ظ> :(166:ةرقبلا) « ًاكبك ذإ 7

 «(153:نارمع لآ) 4 َتوُدعصُت ذإ ظ(152٠(6 :نارمع لآ « مهتوُسحَت ذإ 12

 تي ذإ 110(« :ةدئاملا) *4 جرخت ذإَو هش «(110:ةدئاملا) 4 قلت ذو 2

 4« نوثيغتست ذإ 27 :ميهاربإ) (7 :فارعألا) « َحمّأَتْ ذإو ظ 63: فارعألا)

 .يبيصنلا رفعج ةنغلاب أرقو ءيرودلا نع ريرضلا نامثع وبأ ةنغلا كرت (2)



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 ع 1 ذأ :هط) # ىشمت ةذإ 9 61(2:سنوي) # َنوضيِفت ذإ ©.(9 :لافنألا)

 3 :ابم توما ذل :رفاغ) 22 :ءارعشلا) 4 َنوُعدَتْذِإ ل ةزوتلا)

 0 :ص) 4اوُروَسَتذإَذ

 :قاكللدو :يازلا (2)

 .(0 :بازحألا) 4تَعاَز ذِإَو ١ 8 :لافنألا) ( مهل َنيَز ذإَو )

 :يف كلذو :داصلا (3)

 .نآرقلا يف اهل يناث الو (29 :فاقحألا) 4آَئفَرصْذِإَو »

 :يف كلذو :لادلا (4)

 .(39 :فهكلا) 4 ٌتَْلَخ5َ ذإ ط «(25 :تايراذلا) .(22 :ص) :(52 :رجحلا) 4ًاوُلَحَم ذا )

 :يف كلذو :نيسلا (5)

 .(16 012 :رونلا) (ُةوُمُكَعِمَس ذا

 :كلذ نايب كيلإو ةيناثلا اهفورح يف «دق» لاد يئاسكلا مغدأو -

 :يف كلذو :نيسلا (1)

 :لافنألا) «(23 22 :ءاسنلا) «َكَلَسدق )0 ةلداجملا) «218 1:نارمع لآ) 4 عمس َدَقَّلِد

 «اَنْعِيَس قل (102:ةدئان) 4اًهلأَس دف ظ(3 ا ما كي دمت (38

 َدَقلَو » 9 هلو وف » «(77 :فسوي) ©« قّرَس دقق » «(31 :لافنألا)

 .(171 :تافاصلا) « ٌتَقَبَس

 :يف كلذو :لاذلا (2)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو :(179 :فارعألا) «اَناَرَْدَقَلَو »
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 :يف كلذو :داضلا (2)

 «(36 :بازحألا) «(12 :ةدئاملا) «(136 «116 :ءاسنلا) «(108 :ةرقبلا) « لَض َدَقَف »

 « (77 :ةدئايلا) .(167 :ءاسنلا) 4 اوف دق »8 «(1 :ةنحتمملا) «(71 :تافاصلا»

 4« انبرض ُدَقْلَو » «(56 :ماعنألا) 4َتلْمَدَف ١» «(149 :فارعألا) .(140:ماعنألا)

 .(27 :رمزلا) .258 :مورلا)

 :يف كلذو :ءاظلا (4)

 ١ :ص) «(ُكَملَظَدَقَل 9 «(1 :قالطلا) «171 :ةرقبلا) (ملَظ َدَقَف 24(.

 :يف كلذو :يازلا (5)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو «(5 :كلملا) 4 اََكَرَدَقْلَو »

 :يف كلذو :ميجلا (6)

 «15 :ةدئاملا) .(174 «170 :ءاسنلا) «(183 :نارمع لآ) «(9 2 :ةرقبلا) « مُكَءآَجْدَقَل د

 «28 :رفاغ) «(108 :سنوي) «(128 :ةبوتلا) «19(2 :لافنألا) «(157 «104 :ماعنألا) (9

 دق » «(63 :فرخزلا) «.(105 :فارعألا) .(49 :نارمع لآ) 4 مكتتِج َدَق 2 4

 .٠ «(101 :فارعألا) «(32 :ةدئاملا) 4 نار ١» «(173 :نارمع لآ) 4 أوُعَمَج

 4 :ماعنألا) « اًنوُمُتَّتِج َدَقْلَو 2 «(94 :سنوي) (4 :ماعنألا) 4 اج دَفلَو 5 د رش

 « مُهَتْنِجَدَقَلَو ا «(69:دوه) ,(53 «43:فارعألا) «َتَءاَجَدَقل 4 نوفل

 « انتل َدلج دق 57(«9:سنوي)«(73 :8:فارعألا) 4 مُكَتَءاَج دق ٠ «(52:فارعألا)

 4« اَهلَعَج دق » «(41:رمقلا) :.(18 :#ةدمحم) .(26 :دوه) « َءاَج دق » «(32 :دوه)
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 4 دقو » «(33:ءارسإلا) .(16:رجحلا) 4 انلعَج َدَقلَو 100(8:فسوي)

 «(13:ناخدلا) .(39:توبكنعلا):(113:لحنلا)» 4 ْمُهَءاَج َدَقَلَو ظ «(91:لحنلا»

 « لعِج دق 27(«9:ميرم 4 هر فيك تقاح نقل ن1 رجفلا) :(23:مجنلا)

 «89(2 :ميرم) 4 َمُسَِجَدَقَل 2( :ميرم) © ىنَءاج دق » «(3 :قالطلا) «4 :ميرم)

 :رمزلا) « َكَتَءاَجَدَق ١» «(4 :ناقرفلا) 4وءاَجَدَقَف » «(47 :هط) 4َكمتِجَدَق )

 .(9 :كلمل) « اَنَءاَجَدَق » «(8 :فرخزلا) « مكتْنِجْدَقَل ظ «(5و

 :يف كلذو :داصلا (7)
 َدَقلَو » «(113:ةدئاملا) « اًنَتقَدَص دق » «(15 2:نارمع 00 َدَدَصَدَقَلَو )

 «(50 :ناقرفلا) 4 ُهنَمْفَبَص َدَقْلَو » «(54:فهكلا) «(89 «41:ءارسإلا) 4 اَنْفَدَص

 «(105 :تافاصلا) « َتَقَدَص َدَق » «(27 :حتفلا) «(20 :ًأبس) 3 َدَقلَو د

 .(4 :ميرحتلا) «تٌعَصدَقف » 8 :رمقلا) 4 مُهَحبَصَدَقَلَو د

 :يف كلذو :نيشلا (8)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو «(30 :فسوي) 4 اًهَفَعَّسَدَق 9

 :يف كلذو فرحأ ةتس دنع ةنكاسلا ثينأتلا ءات يئاسكلا مغدأو -

 :يف كلذو :نيسلا (1)

 تنس تضم » «(57 :فارعألا) 4 اًباَحَّس َتَلَقُأ »9 «(261 :ةرقبلا) 4 َعَبَسْتَتَبْنَأ د

 ٌتَءاَجَو » (20 :ةّيدمحم) «(127 «124 .86 :ةبوتلا) 4 رو تلو ا «(38 :لافنألا»

 20(2 :4يدمحم) 4 » ء(13:رجحلا) (ُةَكْس تلح 55 4 ةراكس

 .(20 :ابنلا) « اًناَرَس ةئاكف ظ 9 :ق) (ٌةٌَركَسْت َءاجو »
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 :يف كلذو :ءاثلا 220

 » مرو م

 « ُدوُمَت ٌتّيَّذك )» 5 :دوه) 4 ُدوُمُت ٌتّدعَب 8 «(25 :ةبوتلا)» « مث تبحر

 .(11 :سمشلا) :(4 :ةقاحلا) :(23:رمقلا) «(141:ءارعشلا)

 :يف كلذو :داصلا (3)
 .روو

 .(0 :جحلا) «عِماوَص َّتَمْدُحّل 200 :ءاسنلا) « مهرودص تّرِصَح»

 :قاكللدو :يازلا 04

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو«(97 :ءارسإلا) 4 ٌمُهلَتَدَز ٌتَبَح»

 :يف كلذو :ءاظلا (5)

 01 :ءايبنألا) (ةّمللَظ ٌتَناَك ) «(146 138 :ماعنألا) ( اهُروُهظ ٌتَمْرُحِل

 :ىفاكلذو :ميجلا (6)

 ١ :جحلا) 4 اًهْبوُنُج َتَبَجَو » «(56 :ءاسنلا) « مُهُدوُلِج تَجِضَت 36(.

 :فرحأ ةيناث يف «لبو له» مال يئاسكلا مغدأو -

 :فرحأ ةثالث دنع له مال مغدت :ًالوأ

 :يف كلذو :ءاتلا فرح (1)

 « وصرت له» 02 :ةدئاملا) < ٌعيِطَت و ّلَه» 09 :ةدئاملا) « َن و ةنث لهل و عد هيد

 5 :ميرم) «ملْعَت لَه ) «(90 :لمنلا) «(5 2 :سنوي) « َنَيَرُخ لَه ) 2( ةةيزتلا)

 .(8 :ةقاحلا) «(3 :كلملا) «كدىَرَت لَه » «(98 :ميرم) 4 0 ام م
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 :يف كلذو :ءاثلا فرح (2)

 .(36 :نيففطملا) «َبْوُتَّلَه)

 :يف كلذو :نونلا فرح (3)

 « ْنَحَت لَه ط (3 :فهكلا) « مُكّئَبَتُت لَه ١ ء(94 :فهكلا) 4 ْلَعَجَت لهف

 22007 :ًابس) « ىَرَجَت لَهَو ١ «(7 :ابس) (ٌمكلدَت لَه 3 :ءارعشلا)

 .نونلا يف (له) مال ماغدإ دنع ةنغلا ىعاري :هيبنت

 :فرحأ ةعبس دنع (لب) مال مغدت :ًايناث

 :يف كلذو :ءاتلا فرح (1)

 :ةمايقلا) 4 َنوُبِحُت لب د «(15 :معفلا) 4 اَنَتوُدسحك لب ) «(40 :ءاينألا) « مهينأت لب )

 06 :ىلعألا) 4 َنوَرثؤُت لب 29 :راطفنالا) 4 َنوُبَدَكُت يد 0020

 :يف كلذو :ءاظلا فرح (2)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو .(12 :حتفلا) 4 َمُثنَمظْلَب د

 :يف كلذو :يازلا فرح (3)

 .(48 :فهكلا) (ٌمُدَّمَعَر لب » «(33 :دعرلا) «َنّْيْزلَب »

 :يف كلذو :نيسلا فرح (4)

 .نآرقلا يف اهريغ سيل 3 (18 :تنسوبا# تلوم لبو
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 :يف كلذو :نونلا فرح (5)

 « ْنَحَت لب ل «7 :دوه) « ْمُكُتطَت لب ١ 6021 نارقل) 9 :ةرقبلا) 6 عِبتَن لب »

«> <> 

 ح68 :ءايبنألا» «ٌفدقَت لب «(27 : ملقلا) «(67 :ةعقاولا) «(15 :رجحلا)

 .نونلا يف (لب) مال ماغدإ دنع ةنغلا ىعاري :هيبنت

 :يف كلذو :ءاطلا فرح (6)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو :(155 :ءاسنلا) 4 َعَبْطّلَب ٍ

 :يف كلذو :داضلا فرح (7)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو «(28 :فاقحألا) «ًاوُلِض ب

 ريغصلا نيبراقتملاو نيسناجتملا ماغدإ
 :يف كلذو :عضاوم ةسمخ يف يئاسكلا اهمغدأ :ءافلا دنع ةموزجملا ءابلا -

 تهدأ 8405: كلعولا) (ٌبَجَعَف َبَجَعَت نو ط 4 :ءاسنلا»(َفَوَسَف َبلْغَيَرَأ رو ل دد, >2 - يدب هم مي 2

 بشي مل نَمَو ١ 17 هلل (َكَل كرف ٌبَهذآَف ) 3 :ءارسإلا) (كَعت نَمَف

 001 :تارجحلا) (َكبتلؤأت

 :دحاو عضوم يف ءابلا دنع ءافلا يئاسكلا مغدأ :ءابلا دنع ءافلا -

 .(9 :ابس) (مِهيَفِسْحَتاَمَّت نإ)

 :يف ءاتلا دنع لاذلا يئاسكلا مغدأ :ءاتلا دنع لاذلا -
 0 أ

 «(20:ناخدلا) «(27 :رفاغ) 4 ىّيرِب ٌتذُع ىَنِإ ظ «(96 :هط) « َكِلاَذَحَو اهتذبنف »

 09 م هم

 «81 :نارمع لآ «92 80 «51 :ةرقبلا) :يف كلذو اهنم فرصت امو 4 مثدحتا »



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 2110 :نونمؤملا .48 44 :جحلا ,27 :فهكلا «32 .16 :دعرلا .92 :دوه 68 :لافنألا

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

 :يف كلذو ءاتلا دنع ءاثلا يئاسكلا مغدأ :ءاتلا دنع ءاثلا -

 كيلإو اعقو ثيح «ٌرْشنِل هَتَقبَلَو) 72 :فرخزلا) «(43:فارعألا) 4 اَهوُمروُأ )

 19 :فهكلا «52 :ءارسإلا «16 :سنوي ءعضاوم ةثالث 259:ةرقبلا»:نآرقلا يف هدوجو نايب

 .(56:مورلا «18:ءارعشلا «114 «112 :نونمؤملا «104 «103 .40 :هط ءنيعضوم

 :يف كلذو يئاسكلا اهمغدأ :ءاثلا دنع لادلا -

 .(145 :نارمعلآ) (ًاعم) «َباَوْ ذِي كك ]هسو»

 ا عاج :ميملا دنع ءابلا -

 .(42 :دوه) « انعم بكَرآ» .(24 هرقل 4 اشم بدو

 :عضاوم ةتس يف هلحو ثراحلا وبأ اهمغدأ اا سوا كاناح

<> - -- 

 :ناقرفلا) «(114 «30 :ءاسنلا) «(28 :نارمع لآا) 1 :ةرقبلا) « كلا 3 م

 .(9 :نوقفانملا) (8

 :روسلا حتاوف

 .«(ٌركذ © ص عيهك » :نم اهدعب لاذلا يف داصلا لاد يئاسكلا مغدأ - 1

 © سي ١» :ملقلاو سي ةحتاف نم ةنغلا عم واولا يف نونلا يئاسكلا مغدأ -2

 .«ملقلاو ت): 4 ناَءَرْفلاَ
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 ةلامإلاو حتفلا باب

 وحن مسا يف تعقو ثيح ًاقيقحت ءاي نع ةبلقنم فلأ لك يئاسكلا لامأ

 ءايلا تزيظيف ةيعلاب ءارسألا قيدالا ثازذ فروه نشد ةقتؤلا»

  ىوه» ««نايوأم  ىوأم» .«نايده  ىده» :لثم فلألا لصأ يهف

  اخأ» :وحن تايواو ىمستو اهلصأ يهف واولا ترهظ نإو ««نايوه

 يف فلتخاو .«ناوصع  اصع» ««ناوئس  انس» ««ناوفص  افص» .«ناوخأ

 .4ةوَتَمَو ةؤّيَخأ» لصأ

 نإف ءبطاخملا وأ ملكتملا ءات ىلإ لعفلا دانسإب لاعفألا نم ءايلا تاوذ فرعتو

  ىعسا ««تيبأ  ىبأ» ««تيتأ  ىتأ» :اذكه .فلألا لصأ يهف ءايلا ترهظ

 ««توعد  اعد» :وحن تايواولاب قحلتو اهلصأ يهف واولا ترهظ نإو ««(تيعس

 ايئاي ريصي هنإف فرحأ ةثالث ىلع يواولا داز ولو ««توند اند» ««توجن اجن»

 فيعضتلا فرحأو «4 اًهلكَر - ىكَرَت - ئىضَري ١» :يف ةعراضملا فرحأك
 هولا ا اسأل وك لعفأو .«ئَدتْعَأ لْيَقْل ءاتنَخَأ »:وحن يف ةدايزلاو

 لك ليميهلإف كلو 4 ووقت تيوتا يو, لعألا كذا :ايرأ ند

 :واولا ترهظ:ىتم ةلامإلا تغشماو ًايقيقحت ءاب ىع ةيلقنم لأ
 ربّرلآ - ىلعلا - ىوقلا ) :يف ًاواو هفلأ ترهظ ام يئاسكلا لامأ :هيبنت و
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 نوكتو .يزاجم وأ يقيقح ثنؤم ىلع ةلاد ةدئاز ثينأت فلأ لك ًاضيأ لامأو -

 :اهرسك وأ اهحتف وأ ءافلا مضب  ىلعف

 .ىنألا ؛ىتنأ .ىسوم» :ةملك نورشعو ناتنثا يهف ءافلا مضب (ىلعف) امأ -

 «ىلوألا ,ىنسحلا «ىقثولا ءىّرُعلا .ءىوصقلا ءىطسولا ؛ءيبرق «يررقلا «ايندلا

 ؛ىعجرلا ءايقس «ىفلز «ىأوسلا «ىلثملا ءيوط ءايؤرلا ءايلعلا «ىلفسلا

 .«ىقع

 .ىوقعلا ؛قوملا ءىولسلا» :ةملك ةرشع ىدحإ يهف ءافلا حتفب (ىلعَف) امأو -

 .«ىحي اَهَّوْعَطِب .يرص ؛«ٌّقش .ىوعد .ىضرم «ىلتقلا ءىوجنلا

 .ىزيض «ىدحإ «مهاميسإ» :تاملك عبرأ يهف ءافلا رسكب (ىلعف) امأو -

 .4ىسيع

 - كمرَسُأ ث:وحن اهحتفو ءافلا مضبف «ىلاعف نزو ىلع ناك ام ًاضيأ لامأو-

 - ىلَب - ىتُم» :وحن فرطلاب ءاي فحاصملا يف تمسر فلأ لك ًاضيأ لامأو-

 4(ةياهسالا ىلأ- نس - ىترتختت-نقسأت
 (18 :رفاغ) 5 تقسو # ذل ١ :يهو تالك سمح كلذ نم ىنثتس | :هيبنت

 .نهحتف ىلع قافتالل 4 ْىَلَع  ئَتَح- ىلإ 9و :(21 :رونلا) « كر )
 :يف يهو ءار اهلبق ناكو ءاي فحصملا يف تمسر فلأ لك لامأو-

 14:ةدئاملا 140 2135 0120 أعم 113 2111 62:ةرقبلا) «ثّرَصَت - كرّصّتلا»

 .(17 :جحلا ,30:ةبوتلا 68 .١

 274 69 :دوه «64 :سنوي «10 :لافنألا «126 :نارمع لآ «97 :ةرقبلا)١ «كمّرشب ثبَو »
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 12 :فاقحألا 217 :رمزلا 31 :توبكنعلا 6002 :لمنلا 602 :ناقرفلا «102 909 :لحنلا

 .(13:ديدحلا

2 

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

 :91 ءًاعيمج 27 :دوه 66 60 :فارعألا .94 :ماعنألا .144 55 :ةرقبلا) 4 ىَرَت »

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

 «218:ءارعشلا «40:رونلا «127 «105 «94 :ةبوتلا «.27:فارعألا «165 :ةرقبلا) « ىَري »

 .(14 :قلعلا «36 :تاعزانلا «(ىرُي)40 «35 «12:مجنلا «6 :ًابس

 .(29:حتفلا «(ىرث) 25:فاقحألاء45 :ىروشلا «198 ءاعم 143 :فارعألا) 4 ىَرَت »

 «164 .19 :ماعنألا «102 :ءاسنلا «153 «13 :نارمع لآ «282:ةرقبلا ) « ىّرَخُأ ٍِظ

 «68 :42 «7 :رمزلا«18 :رطاف «55 437 «22 «18 :هط «69 «15 :ءارسإلا «39 «38:فارعألا

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

 «37:فارعألا «144 .93 .21 :ماعنألا «48 :ءاسنلا .94 :نارمع لآا) 4 كرتفأ د

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

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

 .(8 :أبم) «كحّرتقأ )

 .(54 :دروه) 4َكنَرَكَعأِل

 .(ًاعم 2 :جحلا 3 :ءاسنلا) «دئّركُس )

 :لحنلا «49 :ميهاربإ «50 :لافنألا .30 «27 :ماعنألا 83 280 :6 2 .52 :ةدئاملا) 4 ىَرَتُف

 «48 :مورلا «88 :لمنلا .«43 :رونلا «5 2 :جحلا «107 :هط .49 .47 .17 :فهكلا 4



 : لربرمسلملسملما تلتف سلا ركعلا تادارقلا لوضأ قهتعتلا ةمالخلا 5212

 :تلصف «275 460 «58 .21 :رمزلا «102 :تافاصلا «12 :رطاف «51 31 :أبس «12 :ةدجسلا

 .(8 7 :ةقاحلا أعم 3 :كلملا «12 :ديدحلا «28 :ةيثاجلا 44 «22 :ىروشلا 9

 284 :ءايبنألا «120 2.114 :دوه ,2:فارعألا .90. 69. 68:ماعنألا) « ئّرحذلا »

 218: ةليدمحم 3 :ناخدلا«54:رفاغء21:رمزلا.46«436: ص«51:توبكنعلا«209:ءارعشلا

 .(23 :رجفلا 9 :ىلعألا 4 :سبع «43 :تاعزانلا «3 1 :رثدملا .55 :تايراذلا «37 «8 :ق

 «117 2102 «100:دوه «101 98 .97 ,96 :فارعألا 431 2 :ماعنألا) «ثمَرُقلا)

 357 :كفافحألا 3:1 روشلا ءاعم 78 ايد اعم 397 ضضتلا 58 ففيكلا 2108: تفسرت

 .(14 27 :رشحلا

 284 ,29:دوه .48 ,43:لافنألا 274:ماعنألا «105 :ءاسنلا «152 :نارمع لآ) 4 كفرأ ٍِظ

 .(20:تاعزانلا «23 :فاقحألا «29 :رفاغ «102:تافاصلا «20 :لمنلا ا ا 3 ءًاعم3 6:فسوي

 .(111 :فسوي «37 :سنوي)9كمَرتْفُي 9

 .(59 :لحنلا) «لمراوتي»

 .66 :هط) (ئئَرَّشلأ)

 داع
 .(12 :ىلعألا ,34 20 :تاعزانلا «18 :مجنلا 216 :ناخدلا .23 :هط) 4« ىَربكلا »

 .(118 :هط) «لىَرْعَت »

 .(43 :ًأبس 36 :صصقلا) « ىَرَتْفُم ل

 .(38 :ىروشلا) «ثمّروُش »

 .(9 :مجنلا) «دمّرعشلا د

 .(55 :مجنلا) «ثكَراَمَتَت »
2 

 .(7 :ليللا 8 :ىلعألا) «كمّرْسيلل )
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 .(10 :ليللا» «كمّرسُعلل >

 :نيففطملا «18 «17:راطفنالا«14 :تاللسرملا «27 :رثدملا «3 :ةقاحلا 6 سورا« كلرذأ )

 .(5 :ةزمهلا «10 «3 :ةعراقلا «2 :ردقلا «12 :دلبلا «2 :قراطلا 9 8

 .(19 :فسوي) ؟كدمّرشبي »

4 

 .(14:نيففطملا) «َناَرِظ

 :يف يهو ةرورجم ةيناثلاو ةحوتفم امهالوأ نيءار نيب ةعقاولا فلألا اًضيأ لامأو -

 .(18 :نيففطملا 198 193 :نارمع لآ) «راَرَبَأْلا» (1)

 .(21 :تالسرملا «39:رفاغ «50 «13:نونمؤملا «26 :ميهاربإ) 4راَرَق ه (2)

 .(62 :ص) 4 اَرْسَأَلا ) (3)

 .(39:رفاغ) «راّرَقلآ» (4)

 :ةيلاتلا تاملكلا نم ىلوألا فلألا ””هنع فلخب قرود لامأو -

 .(85:ةرقبلا) «كىرّسأ»

 .(3 :ءاسنلا) «ثىّركس )

 .(54:ةبوتلا .142:ءاسنلا) «لاَسك

 .(بابلا لوأ رظنا) «كعَرلصَت ١)
 ء(اعم)127 «36 4.10 :8 6 .3 ,2:ءاسنلا «220 ,215 7 «83:ةرقبلا) 4« ىملتي »

 .(7 :رشحلا «41 :لافنآلا



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا كلهن

 :تاريرحت

 :رشبلا ءالضف فاحتإ بحاص لاق -

 :وحن نينكاسلا ءاقتلاك ضراعل (ىلاعف) نم ةيناثلا فلألا ةلامإ عنتما اذإ...

 اهنآل ٍظئنيح نيعلا دعب ىلوألا فلألا ةلامإ عنتمي لصولا لاح «ِءآَسّيلآ ىتدكي»

 كلذ ضروع نكل رشنلل ًاعبت لصألا يف كلذب حرصو اهدعب الاعين كلما اذإ

 لجأل اهتلامإ نأ عم ًالصو 4«ِناَعَمَجْلآ اترك » نم ءارلا فلخو ةزمح ةلامإب
 دقو لعافتك (ىءآرت) اهلصأ ذإ ءاي نع اهءالقنال ةملكلا مال يه يتلا فلآلا ةلامإ

 ءارلا ةلامإ اوهجوو .نينكاسلا ءاقتلالل (ةيناثلا فلآلا ينعأ) اهيف ةلامإلا تعنتما

 -ىلاعت هللا همحر - انخيش هنع باجأو ءًاضيأ فقولا مكح باحصتساب لصولا يف
 نم كلذ ُمَلعُي اك اهريغل تسيل بابلا اذه يف صاوخ ءارلا نأب ةياورلا ةحص دعب

 .انهام كلذكالو ءاهب فقولا مكح باحصتسا يوقف بابلا يف مالكلا ريس

 :روسلا حتاوف

 :يف كلذو (رهط يح) :يف ةعومجملا ةسمخلا فرحألا يئاسكلا لامأ

 11 ردا فاو[ 1 كتموب هر ءارلا لامأ

 1 هدا وب نهارا كاما

 .[1 :ميرما «صعيهكوإ نم (ءايلا)و (ءامللا) لامأ

 .[1 :هط] «هط» نم ءاملا و ءاطلا لامأ

 .[1:صصقلا «1:ءارعشلا] عمسط#» نم ءاطلا لامأ

 لاا ل وتب لعلام
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 .[1 :سي] «ّسي » نم ءايلا لامأ

 «1:ةيثاجلا «1:ناخدلا «1:فرخزلا «1:ىروشلا «1:تلصف «1:رفاغ] مح »8 نم ءاحلا لامأ

 .[ 1:فاقحألا

 هت

 .(51 :تلصف)«(83 :ءارسإلا) 4« اًَنَو » :يفرح لامأو

 :وحن ةروسكملا ةفرطتملا ءارلا لبق يتلا فلآلا ةلامإب يرودلا درفناو -

 31] «30 :رونلا «108 :لحنلا «13 :نارمع لآ 420 «7 :ةرقبلا) « ٌمِهرَصَبَأ د

 .(51 :ملقلا ,2 :رشحلا «45 :ص .44 3 000

 :نارمع لآ 275 457 221217 201175 4167 «126 1 239:ةرقبلا) «راّث »

 227 :ماعنألا «37 «29 :ةدئاملا «145 :ءاسنلا «191 «185 «116 «103 «16 0

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

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

 6059 7 :ص ( 2 : ايس (66 :بازحألا 0 :ةدجسلا 224 :توبكنعلا 1 9 :صصقلا

 240 «19 :تلصف :272 2:49 أعم 47 3 41 «6 :رفاغ «9 «16 8 :رمزلا 6 64 «”[1

 «35 «15 :نمحرلا «48 :رمقلا «13 :روطلا «13 :تايراذلا «15 :ِلي دمحم ,34 «20 :فاقحألا

 .(6 :ةنيبلا «5 :جوربلا «3 1 :رثدملا «10 :نباغتلا «20 «17 3 :رشحلا ,«17 :ةلداجملا

 :سنوي (60 213 :ماعنألا «190 :72 427 :نارمع لآ «274 «164 :ةرقبلا) « راكهنلآو ١

 :نونمؤملا 1 :جحلا «42 :ءايبنألا «130 :هط «12:ءارسإلا «10 :دعرلا «114 :دوه 5 6.6

 «5 :ةيئاجلا «38 :تلصف «5 :رمزلا «40 :سي «33 :ًأبس «29 :نامقل «23 :مورلا 0

 :(2ليللا +3 ”سيشلا7# :لمرلا +6 :ديزخلا 35:قاقغألا
 و

 (7 :لافنألا «6 6 :ءاسنلا «195:نارمع لآ «246 ,243 .85 4 :ةرقبلا) 4 ٌمكرليد 2

 .(9 .8 :ةنحتمملا «8 2 :رشح لا 0 :جحلا 5 :ءارسإلا «4 67 :دوه



 دكر سلا تادازقلا لوضأ قمل نفذ كلدع
 772222222277227 يي سسسسس-هلحىحىهىهىهىهههىدىلى س د_->-لل-

 .(5 :ةعمجلا ,259 :ةرقبلا) «رامح»

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

 ١) :نيففطملا 1110 :ةنحتمملا 224 :ق :29 :حتفلا 123 :ةبوتلا 276 :ةرقبلا) (ٍرافك 34(.

 :تايراذلا «17 :نارمع لا) (ٍراَحْسَأْلاِب 18(.

 .(55 :رفاغ 1 :نارمع لآ) « ركب لاو )

 .(75 :نارمع لآ) «راتيدب »

 .(75 :نارمع لآ) «راطنقب )

 .(45 :ق «35 :رفاغ «15 :ميهاربإ 59 :دوه) 4راّبَجط

 .(27 :ديدحلا ,.23 «22 :فرخزلا «70 :تافاصلا « 6 :فهكلا «46 :ةدئاملا) «رئاَء )

 .(52 :رفاغ 46: ص :37 :صصقلا :42 :25 24 22 :دعرلا 135 :ماعنألا) «راّكلآ)

 .(37 :توبكنعلا ,8 1 :صصقلا «3 1 :دعرلا «65 :دوه «25 :سنوي «9 178:فارعألا) «راد »

 .(2 5 :و دمحم «46 :ءارسإلا «21 :ةدئاملا 7 :ءاسنلا) «راّبَدَأ )
0-4 
 .(34 :ةبوتلا) 4 ٍراَبَحْألا مو ع7

 .اهلامأو ءارلا رسك .(57 :ةدئاملا) (ٌراَمْكْلاَو )

 .(4 :ةيوتلا) ( ْمُكِراَبْخُأ

 .(117 2100 :ةبوتلا) «راصنألاَو »

 .(عضوملا اذه يف ّيرودلا ثراحلا وبأ كراش) (109 :ةبوتلا) «راكه

 .(8 :دعرلا) «راَدقمب 2

 .(33 :ىروشلا «19 :ًأبس 31 :نامقل «5 :ميهاربإ) 4« رابص»
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 .(28 :ميهاربإ) 4ٍراَوبْلا

 .(16 :رفاغ 8 :ميهاربإ) 4 راق )

 .(25 :لحنلا) (ِراَرْوَأ د

 ١ :لحنلا) 4 اَهراَيَوَأَو 80(.

 ١ :لحنلا) (آَهراَعْشَأَو 80(.

 .(37 :ءارعشلا) (ٍراَحّس 9

 .(32 :نارقل) (ِراَتَخ

 .(7 :نيففطملا 8 :ص) (راَجُْفلاَحو

 .(43 47 :ص) «رايَحأْلاِ

 .(42 :رفاغ) (رمَعلا)

 .(14 :نحرلا) (راَخَفلاك )

 .(14 :بازحألا 3 :نحرلا) «راطقأ »

 .(36:ءاسنلا) « رات >

 .(130:ءارعشلا ,22:ةدئاملا) 4 نير ابج »

 .(75:نونمؤملا) «(11:سنوي)«(186:فارعألا)«(110:ماعنألا)«(15:ةرقبلا) 4 َمهِنليْعط د

 .(90 :ءايبنألا) «(62 .5 2 .«41 :ةدئاملا «(117 «114 :نارمع لآ) 4 َنوعِرَسي ٍِط

 .(61 :نونمؤملا)

 .(16 :ريوكتلا) .224 :نمحرلا) .(32 :ىروشلا) «ٍراَوَجْلَأ د

 .(123 :هط).(38 :ةرقبلا) « ىادُه)



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيِضّرلا ةصالخلا 5208

 - موك

 .(162 :ماعنألا) « ىايحمو »

 .(5 :فسوي) 4 َكاَيٌُر )
 023 فسوي) 4 7

 .(35 :رونلا) «ةوكشمك )

 « ًاوعراتَسَو ١0.(14:فصلا»«(52:نارمع لآ)4 ىِراصنأ ) :ةلامإب ًاضيأ درفناو-

 .(54 :ةرقبلا) « ٌمكيراَب» «(56 :نونمؤملا) 4ٌعِراَسُش طف «(133 :نارمع لآ)

 : 5 ةيناثلا فلألا لامأو-

 «(25:ماعنألا) «(19:ةرقبلا) :مهو عضاوم ةعبس يف رورجملا 4 مهناذاَ 5

 .(5 :تلصف) 4 اَنِناَذاَء ط «(7 :حون) «(44 :تلصف) ,(57 11 :فهكلا) «(46 :ءارسإلا)

 23 1:ةدئاملا) « ىراوُي 3(«  1:ةدئاملا» 8 وواق : هنع فلخب يرودلا لامأو-

 « ٌئراَبْلآ » .(22 :فهكلا) « ٍراَّمْت 8 40(.2 :ةبوتلا) «راتغلآ» «(26 :فارعألا

 / .(24 :رشحلا)

 :تاريرحت

 :رشنلا يف يرزجلا نبا لاق
 ةدئاملا يف «ىراوأ ظ .6«ىراوي» يف يئاسكلا نع هتياور يف يرودلا نع فلتخاو

 ريرضلا نامثع وبأ هنع ىَوَرَف فهكلا ين «رامت الو»و .فارعألا يف «ىراوي»و
 حتف ىّوَرو «ءادأو اًضن ناثع يبأ نع قرطلا هيلع تعمتجا ام اذهو اهتلامإ

 ام امأو .كلذ يف ًاضيأ هنع فلتخي ملو يبيصنلا دمحم نب رفعج ثالثلا تاملكلا

 ًاهجو هل ملعأ الف ةدئاملا يف «ىراوأ» و «ىراوي» ل هللا همحر يبطاشلا هركذ

 نع رهاط يبأ نع سرافلا وبأ ىَوّرو :لاق ثيح ريسيتلا بحاص عبت هنأ ىوس
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 لامأ هنأ يئاسكلا نع ورمع يبأ نع ريرضلا ميحرلا دبع نب ديعس نامثع يبأ

 هذخأ كلذبو :لاقو .هريغ هوري ملو ةدئاملا يف نيفرحلا يف «ىراوأ» و «ىراوي»

 .ىهتنا حتفلاب دهاجم نبا قيرط نمو هريغو قيرطلا اذه نم (رهاط ابأ) ينعي
 .ةاورلا عيمج هيف فلاخو ينادلا هب درفنا امم وه فارعألا نود ةدئاملا صيصخت مث

 نامثع يبأ نع هاور كلذكو نامثع يبأ نع امهتلامإ هركذ دعب نايبلا عماج يف لاق

 كلذ سايقو :لاق هريغو نهدب نب زيزعلا دبع نب دمحأ حتفلا يبأ هباحصأ رئاس

 .هركذ لفغأ هلعلو رهاط وبأ هركذي ملو «مكحتاءوس ىراوي ا فارعألا يف هلوق
 اضن ءادألا لهأ نم هباحصأ عينج هنع هاورو ًاعطق هركذ لب هركذ لفغي مل :تلق
 دمحم نب زيزعلا دبع مساقلا يبأ هبحاص باتك نم طقس كلذ لعلو هءادأو

 .ملعأ هللاو ينادلا خيش يسرافلا

 الو ريسيتلا قيرط نم تسيل ةدئاملا يف «ىراوأ»» «ىراوي» ةلامإ نأ رهظو

 .ملعأ ىلاعت هللاو فورعم ريغ ةدئاملا صيصختو «ةيبطاشلا

 :ميركلا حتف نتم يف يلوتملا ةمالعلا هلاقام ركذنلو

 الت نكاس نع هعنماو هل عبتأو مهريرض دنع ءايلا يف ةنغالو

 الف رفعج نعو حتفا هنع راغلا ئر ابو لمأ رامت عم يراوأ يراوي

 :ريضنلا ضورلا يف لاق كلذكو

 قيرط نم ةلامإلل هجو ال كلذكو «هل هجو ال ةدئاملا يفرحب يبطاشلا صيصختو

 .لاحب ريسيتلاو ةيبطاشلا

 تناك ًابصن اعقو ثيح « َنيرفكلا ٠ ريرفلكك ) : يرودلا لامأ اذكو-

 5000 يب عيل دحاو يف كلذو رج وأ

 «101 «37) ءاسنلا .(147 «141 «131 «100 «32 «28) نارمع لآ .(286 .«264 ,250 1



 : رم مررت سلا ركعلا تادارقلا لوضأ قهتعتلا ةمالخلا 220

 .89) ماعنألا ,(102 .«68 .67 .54) ةذكاملا .(161 «151 «144 .141 .140 .139 «2

 (49 237 «26 «2) ةبوتلا «.(18 .14 ,.7) لافنألا «.(10193 «50 «37) فارعألا 6 2

 «(8) ءارسإلا .(107 «27) لحنلا «(2) ميهاربإ «.(35 .«14) دعرلا «.(42) دوه «(86) سنوي

 «(43) لمنلا «(19) ءارعشلا ,(5 2 .26) ناقرفلا .(44) جحلا .(83) ميرم .(102 2100) فهكلا

 رطاف «(64 «48 .8 «1) بازحألا «(45 «13) مورلا «(68 «54) توبكنعلا .(86) صصقلا

 «(6) فاقحألا «(74 «50 .25) رفاغ «(71 459 «32) رمزلا .(74) ص .(70) سي «(39)

 حون ((2) جراعملا .(50) ةقاحلا .(228) كلملا .(5 .4) ةلداجملا «.13(2) حتفلا «(11010) ةيدمحم

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

 :يف كلذو هباش امو كرحم لبق عقاولا «اَءَر ل يف ةزمهلاو ءارلا يئاسكلا لامأو-

 .[18 «11 :مجنلا 210 :هط «28 «24 :فسوي «70 :دوه 226 :ماعنألا]

 لا ل

 .[36 :ءايبنألا] 4 كاءر»

 .[31 :صصقلا «10 :لمنلا] 4 اهاءر»

 .[13 :مجنلا 22 :قلعلا «23 :ريوكتلا «40 :لمنلا] 4 ةاَءَّرظ

 .[55 :تافاصلا 8 :رطاف] 4 هاَءَّرَف»

 :[77:ماعنألا] 4َرَمَقْلآ َءَر ) ًافقو |مهلامأو ًالصو |مهحتف نكاس اهدعب عقو اذإو-

 اَءَرَو » و .[86 .85:لحنلا] «(ًاعم)َنيذّلَأ اَءَر طو «[78:ماعنألا 4 َسْمْشسلَآ اَءَر طو

 .[22:بازحألا] 4َنوُئوَؤُمْلآ اَءَر ظو :[53:فهكلا] 4َنوُمِرَجْمْلآ

 48 ,3) :نارمع لآ] :هنايب كيلإو فالخ الب عقو ثيح 4 ةدّرَوَتلآ ) ًاضيأ لامأو-

 :ةبوتلا .(157) :فارعألا «.(110 :68 :66 ءنيعضوم 46 .44 ,43) :ةدئاملا .«نيعضوم 93 «.65 0

 .[ (5) :ةعمجلا «(6) :فصلا «229) :حتفلا 0
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 اًريدقت وأ اًقيقحت "ةرشع ىدحإلا ةفرطتملا يآلا لصاوف تافلأ اًضيأ لامأو -

 .لاعفألا وأ ءاسألا يف ةدئاز وأ ةيلصأ ةيئاي وأ ةيواو

 : هيبنت
 تعنتما هلجأل فلألا تطقسو نيونت وأ نكاس ةلاملا فلألا دعب عقو اذإ -1

 لصأت ام ىلع ةلامإلا تداع فقولاب نيونتلا وأ نكاسلا كلذ لاز اذإف .ةلامإلا

 .هب لومعملا وه اذهو

 اهنإ ليقو (ىدحإ) ك ثينأتلل اهنإ ليقف (33:فهكلا» 4انلكؤ فلأ يف فلتخا -2

 .حتفلا يناثلا ىلعو ًافقو لامت لوألا ىلعف ةينئتلل

 ثينأتلا ءاه ىلع ىئاسكلا فقو

 يف تمسر ءاوس ًءاه فقولا يفو «ًءات لصولا يف نوكت ىتلا يه ثينأتلا ءاه

 اك برعلا ضعب اهلامأ :«(ةَلددَّضلآ .ةَرِخآآْلآ» :لثم «ءاتلا وأ ءاملاب فحاصملا

 كنإ :يئاسكلل ليقو «سانلا ةنسلأ ىلع ةبلاغلا ةغللا يهو .فلألا برعلا ليمت

 نأ كلذب ينعي :ينادلا لاق .ةصرعلا عابط اذه :لاقف ؟ثين رنأتلا ءاه لبق ام ليم

 «برعلا ءانبأ ةيقب مهو «نآلا ىلإ مهيف ةيقاب يهو «ةفوكلا لهأ ةغل انه ةلامإلا

 :ةيتآلا تاءاملا يف «ةلامإلا عقت ل١ يأ ثينأتلا ءاهب قحلي الو

 اهيف ءارقلا نيب فالخ الف 4ةَّجَىَك ُهَقْفَت هَل هّللأ »:وحن :ةيلصألا ءاهلا (1)

 .ءانب وأ بارعإ نم «هب يه ام ىلع اهنأ

 قلعلا ءىحضلا «ليللا ءسمشلا «ىلعألا ءسبع «تاعزانلا «ةمايقلا «جراعملا ءمجنلا ءهط (1)



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 نأ اهقحو «ةكرحلا نايبل فقولا يف تديز ةنكاس ءاه ىهو :تكسلا ءاه (2)

 .جاردإلا يف طقست

6 

 اهل لل

 :ةرقبلا)4 هَنَّسَكَي هط:عضاوم ةعست يف اهفذحو اهتابثإ يف «ءارقلا ينعيا اوفلتخا دقو

 29 :ةقاحلا) 4 ةّينلطلس ا «(28 :ةقاحلا) 4 ةيِلاَم » «(960 :ماعنألا) « ةدّتق ظ 2و9

 .(20:26 :ةقاحلا) 4 ةّيِباَّسِح ظو «(25 ,19 :ةقاحلا) 4 هّيبلَمك »10(2:ةعراقلا)4 ةّيهاّم»

 .4«مل- مِي- ٌمِم- ٌميف- مَع ىلع تلخد يتلا يهو :ضوعلا ءاه (3)

 فلخب بوقعيو يربلا بهذم وهو فلألا وهو فذحملا نم ًاضوع تلخدو

 .فقولا يف امهنع
 يهو .فورحلاو لاعفألاو ءاسألاب لصتت يهو :ركذملا نع ةيانكلا ءاه (4)

 .هيف فلتخمو هيلع قفتم نيمسق مسقنت يهو ءًادج نآرقلا يف رْوَّدلا ةريثك
 د ا ل

 «(-هيَبِحَصو :وحن ةرسكلاوهرُهَرَشذَأِل: وحن ةحتفلاو(ُهُمِلَعُيِؤ: وحن ةمضلا

 الو .ظفللا يف ًادوجوم ًانكاس ءاحلا لبق ام نوكي نأ كلذو :هيف فلتخملا -ب

 فن دقو ةدوعحاو ركن هرغ افرح أ ىل قرح نوكي نأ وه نكاسلا ولك

 .هُهَئَدَل .ُهَنَع .ُةنِم)

 ,(يذها" يف ءايلا نم لدب يه «وِذدَهِ» يف ءاحملا كلتو :لدب يه يتلا ءاهلا (5)

 .«قاره» يف ةزمحلا نم تلدبأ امك

 .نابهذم ثينأتلا ءاه لبق ام ةلامإ يف يئاسكللو
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 يئاسكلا ةءارق

 رشع ةسمخلا فورحلا يهو اهلبق فورح لاوحأل ًاعبت اهتلامإ :لوألا بهذملا

 .طرشب (رهكأ) فورح لامأو ءاهليصفت قيس ام ىلع

 .فلألا اوس ًاقلطم فورحلا عيمج عم اهتلامإ :يناثلا بهذملا

 ةعبرأ يئاسكلل اهمدعو ةلامإلل ةبسنلاب ةيئاجحلا فورحلا نأ :مالكلا ةصالخ

 :ٍلي ايف اهلصفن ماسقأ

 رشع ةسمخملا فورحلا يهو نيبهذملا ىلع طرش البو ًاقلطم لامي :لوألا مسقلا

 .«سمش دوذل بنيز تثجف» :ظفل اهعمجيو

 هلبق نكاس فرح وأ ةرسك وأ ةنكاس ءاي هقبست نأ طرشب لاهي :يناثلا مسقلا

 .(رهكأ) فورح يهو يناثلا بهذملا ىلع طرش البو لوألا بهذملا لع روسكم

 نم يأ لبق ناك اذإ امأو .ءالعتسا فرح ناك اذإ نكاسلا لصافلا يف فلتخاو

 بهذملا ىلع حتفلابف مض وأ حتف دعب نكاس وأ مض وأ حتف ةعبرألا فورحلا

 .يناثلا ىلع ةلامإلاو «لوألا

 يهو يناثلا بهذملا ىلع لاييو لوألا بهذملا ىلع لاهي ال :ثلاثلا مسقلا

 ء«(اظخ ىصع طاغض قح»:ظفل اهعمجيو فلألا ادع ام ةيقبتملا ةرشعلا فورحلا

 .ةيفوجلا فلألاو ءاحلاو نيعلا اهب ًاقحلم ءالعتسالا فورح يهو

 .فلألا يهو نيهجولا الك ىلع لاهي ال :عبارلا مسقلا

 يوتحت يتلا تاملكلا عيمجل لماش ثحب لمعب هلضفو ىلاعت هللا دمحب انمقو

 ءىراقلل ًاليهست يدجبألا بيترتلا ىلع اهانبترو نآرقلا يف ثينأتلا ءاه ىلع

 :ةءاوقلا هدب اهاقسلا وهل اريفتكو



 سلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةيِضَّرلا ةصاالخلا 221
 "تا ىلا... سا 11371111111 حل اا؟727ل__ ا ”؟ ب77 >7 7+3

 ةرورجم ءات ةموسرملا ثينأتلا ءاه ىلع فقولا

 د

 ((50 :مورلا) «(2 :ميرم) «(23 :دوه) ((56 :فارعألا) «58 :ةرقبلا) «تمحر» (0)

 اعمل (92:فريغولا)

 «(34 ,28 :ميهاربإ) «(11 :ةدئاملا) «(103 :نارمع لآ) «(231 :ةرقبلا) «َتَمَعِند )02(

 .(29 :روطلا) «(3 :رطاف) «.(114 83 .72 :لحنلا)

 .(85 :رفاغ) ءعضاوم ةثالث (43 :رطاف) «(38 :لافنألا) (ُتّس ) (3)

 .(7 :رونلا) «(61 :نارمع لآ) 4ّتَسَعَل » (4)

 .(ًاعم١ (10:ميرحتلا)«(9:صصقلا):(30:51:فسوب):(35:نارمع لآ) 4ُتأَرَمأ ه (5)

 .(86 :دوه) «َتِّيقَب )6( ١

 9 صفا 4 ت4903)

 .(43 :ناخدلا) «ٌتَرَجَّس » (8)

 .(30 :مورلا) « تّرطف» (9)

 . (89 :ةعقاولا) « ٌتَّسَجَو » (10)

 .(12 :ميرحتلا) «تعَبآ » (1 10

 .(9 8 :ةلداجملا) «تّيِصَعَمَو » (12)

 .(137 :فارعألا) «ٌتّملك» (13)

 .(15 210 :فسوي) «تَبليغ» (14)

 .(50 :توبكنعلا) «ٌتنَياَء » (15)

 .(47 :تلصف) (ِترَمُث ل (16)

 .(60 :لمنلا» «تاّذ» (17)



 55 . م(
 يئاسكلا ةءارق

 .(ًاعم 36 :نونمؤملا) «تاَهّيَه» (18)

 .(1 :ميرحتلا) «(114 :ءاسنلا) «(265 «207 :ةرقبلا) «تاَّضَرَمه (19)

 .(3 :ص) 4 َنيحَتآلَو » (20)

 .(9 :مجنلا) (َتَّللآ) 010(0

 .ءاهلاب مهيلع فقولا دنع ًاعيمج مهأرق -

 طنخلا موسرم ىلع فقولا

 .”(82 :صصقلا) 4 هُهَّنَأكَيَو » :4 هللا كر أكُيَو » :نم ءايلا ىلع فقو -

 .(31 :نمحرلا) «(49:فرخزلا) «(31:رونلا) 4 هيأ : نم ءاحملا دعب فلألا تابثإب فقوو -

 :(18:لمنلا) 4 لّمّتلَآ داَو ْىلَع »:يف هنع فلخب لادلا دعب ءايلا تابثإب فقوو -

 .(3 :مورلا) « يَمْعلَأ ىِدهي ١

 1 :ءارسإلا) 4 اكان » : نم (ايأ) ىلع فقوو -

 « اذه لام ل 8 :ءاسنلا) 4 ِءآَلْؤَه لاَمَف ) :يف ماللا ىلعو (ام) ىلع فقوو -

 606 :جراعملا) « يذل ٍلاَمَف 7 :ناقرفلا) .(49 :فهكلا)
 دمع ر

 « ةدّمقأ )و«(259:ةرقبلا)4 ةّنَسَكَي )نم ًافقو اهتبثأو ًالصو ءاحلا يئاسكلا فذحو - ىاانل

 .(0 :ماعنألا)

 «ةملكلا رخآ ىلع فقولا نيعتيف رايتخالا فقو يف امأو ءرارطضالا وأ ةدحوملاب رابتخالا فقو يف اذهو (1)

 .عامجإلاب اسر اهلاصتال ءارقلا رئاسل اهرسأب ةملكلا ىلع فقولا رشنلا يف يرزجلا نبا ققحملا راتخاو



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 ةفاضإلا تاءاي

 :(20 :نارمع لآ) 4 َىَِهَجَو » «(28 :حون) «(26 :جحلا) (125 :ةرقبلا) 4 َىتّيَب » أرق -

 4 لإ َىرَج د «(116 :ةدئاملا) 4 2 » «(28 :ةدئاملا) «َكّيلإ َىِدَي » «(279 :ماعنألا)

 «(47 :أبس) «(180 «164 .145 «127 «109 :ءارعشلا) «(51 «29 :دوه) «(72 :سنوي)

 «(31 :ميهاربإ) « ىداَبعَل لق » «(53 :رمزلا) .(56 :توبكتعلا) « َنيِذَّلَآ َىداَبِعَي »

 :(24 :ءايبنألا) .(725 ,722 .67 :فهكلا) .(ًاعم 83 :ةبوتلا) .(105 :فارعألا) 4 َىعَم »

 :(22 :ميهاربإ) « ىل َناَك امو ١ «(28 :كلملا) .(34 :صصقلا) «(118 «62 :ءارعشلا)

 « نيد ّىَلَو » «223 :ص) 7 ىلو ١» 4218 :هط) 4« اسهيف ىلو ظ «69(2 :ص)

 .ًاعيمج مهيف ءايلا ناكسإب «(6 :نورفاكلا)

 .اهحتفب (124 :ةرقبلا) 4 َنيِمِللَقلآ ىدَهَع ه١ أرقو 0

 دئاوزلا تاءاي

 الصو امهيف ءايلا تابثإب :(64 :فهكلا) 4 ْعّبَت ل «(105 :دوه) (تأَي َموَي )أرق 5

 .نيلاحلا يف ءايلا فذحب (36 :لمنلا» 4 َنَْتاَءآَمَف ه أرق و .فقولا نود
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 «نينكاسلا عامتجا مكح»

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

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

 .ًامزال ٌمومضم اهنم ثلاثلا فرحلا

 ثلاثلا فرحلا مض لجأل ءمضلاب امهنم لوألا نكاسلا كرحي «يئاسكلا» نإف

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

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

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

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

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

 نم هنأل ءلوألا نكاسلا مضي الف «(85 :ءارسإلا) « حوُرلآ لق » :لثم ءادتبالا

 .ةحوتفم نوكت لصولا ةزمه نإف حورلا ةملكب انأدتبا اذإ مولعملا

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

 انأدتبا اذإ مولعملا نم هنأل ءلوألا نكاسلا مضي الف (6 :ص) 4 أوُشَمآ ١ :لثم

 .ةروسكم نوكت لصولا ةزمه نإف «أوُشَمَأ ») ةملكب



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 ثينأتلا ءاه ىلع ىئاسكلل ًافقو ةلامإلا لودج
 اهدوجو نكامأ

 فئلألا

 .((41 2.5 :صصقلا) «(73 :ءايبنألا) «(12 :ةبوتلا»

 .(24 :ةدجسلا)

 (12 :ميرحتلا)

 (45 .44 43 2 :ميرم) 100(2 4 :فسوي)

 .(102 :تافاصلا) .(229 :صصقلا)

 .(59 :رفاغ) :(7 :جحلا) «215 :هط) «(85 :رجحلا)

 .(4 :فاقحألا)

 .(1 :رطاف)

 .(32 :مجنلا)

 .(10 :ةقاحلا)

 «217 .201 .200 .130 .114 .94 .86 «4 :ةرقبلا)

 «148 4145 «85 2727 256 «45 «22 :نارمع لآا) 0

 «(33 «5 :ةدكاملا) .(134 «7 7 «74 :ءاسنلا) ( 76 «2

 2147 ,45 :فارعألا) .(150 «113 ,92 ,32 :ماعنألا)

 ,«(74 «69 .38 :ةبوتلا) .(67 :لافنألا) .(169 6

 «37 :فسوي) «(103 «22 «19 «16 :دوه) «(64 :سنوي)

 ؛(27 «3 :ميهاربإ) «.(34 «26 :دعرلا)ا 2 017

 .(122 4109 .107 .(60 .41 .30 222 :لحنلا)

 127(2 :هط) .(104 «72 2.45 .19 10 7 :ءارسإلا)



 اهدوجو نكامأ

 «19 214 :رونلا) .(74 «33 :نونمؤملا) «(15 «11 :جحلا)

 «(83 277 220 :صصقلا) :(266 «5 «4 «3 :لمنلا) «3

 «(4 :نامقل) «16(2 27 :مورلا) «(64 «27 ,«20 :توبكتنعلا)

 «(7 :ص) .(21 .8 1 :أبس) «(57 .29 :بازحألا)

 «16 «7 :تلصف) «(43 «39 :رفاغ) «(45 «26 «9 :رمزلا)

 «(27 «25 :مجنلا) «(35 :فرخزلا) .(220 :ىروشلا) 1

 «(33 :ملقلا) ((13 :ةنحتمملا) «(3 :رشحلا) 220 :ديدحلا)

 .(17 :ىلعألا).(25 :تاعزانلا)«(2 1:ةمايقلا)«(5 3:رثدملا)

 .(10 :تارجحلا) .(58 :فسوي) «(176 «11 :ءاسنلا)

 .(37 434 :لمنلا) «(54 :ةدئاملا) «.(123 :نارمع لآ)

 2 :ةبوتلا) 15(2 :ءاسنلا) .(260 .«234 6 :ةرقبلا)

 .(10 :تلصف) «((13 «4 :رونلا) 6

 .(57 :مجنلا) «(18 :رفاغ)

 .(53 :فرحخزلا)

 .(6 «4 :ةنحتمملا) .(221 :بازحإلا)

 (19 :بازحإلا)

 .(34:لمنلا) «(5 4 :ةدئاملا)

 :نونمؤملا) «(78 :لحنلا).(37:ميهاربإ)«(113:ماعنألا)

 «(23 :كلملا) .(26 :فاقحألا) .(9 :ةدجسلا) 8

 .(7 :ةزمهلا)

 .(5 :تلصف).(57:فهكلا)«(4 6 :ءارسإلا)«(25 :ماعنألا)



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 اهدوجو نكامأ

 .(19 :بازحألا)

 «(42:ءارسإلا) .(138 :فارعألا) .(24 19 :ماعنألا)

 224 .22 2,21 :ءايبنألا) ((81:ميرم) «(15 :فهكلا)

 :تافاصلا) .(74 3 :سي) 3 :ناقرفلا) (99 3

 .(28 :فاقحألا) (5 :فرخزلا) 5 :ص) 66

 .(3 :فسوي)

 .(72 :بازحألا)

 .(51 030 :فسوي) «(128 :ءاسنلا) «(35 :نارمع لآ)

 ,(50 :بازحألا) .(9 :صصقلا) «(23 :لمنلا»

 .(11010 :ميرحتلا)

 .(11 :لافنألا) «(154 :نارمع لآ)

 :نارمع لآ) .(2213 .143 «141 6138 «128 :ةرقبلا)

 66((2 48 :ةدكاملا) «(4 1:ءاسنلا) .(113 «غ110 « 4

 2164 2.159 2.38 ,.34 :فارعألا) .(108 :ماعنألا)

 118(4 8 :دوه) (49 ,.47 9 :سنوي) 01
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 (58 :رونلا»
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 49(2:دوه) 73(2 9 :سنوي) «128((2 103 «6

 :جحلا) .(132 :هط) :.(36 :لحنلا) .(109 :فسوي)

 40 7 :صصقلا) ((69 51 «14:لمنلا) 41
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 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا
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 اهدوجو نكامأ
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 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا
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 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا
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 (3 :ءايبنألا)
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 (44 :لمنلا)
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 1_1 كلا سلا تاتا رقلا#لوضصأ قهتف تلا ةفذرقتا 5258

 اهدوجو نكامأ
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 (53 :مجنلا)

 .(8 :ةزمهلا) .(20 :دلبلا)

 (60 :ةبوتلا)
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 (14 :رشحلا)
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 (17 :دلبلا)

 (35 :لمنلا»
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 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 اهدوجو نكامأ
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 (29 :رونلا)
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 يد اه 4

 (4 :نوقفانملا)
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 ناك
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 اهدوجو نكامأ
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 .(14 :نونمؤملا) .(5 :جحلا)

 :سبع) «(57 :ءاسنلا) «(15 :نارمع لآ) «(25 :ةرقبلا)

 .(2 :ةنيبلا) (4
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 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 اهدوجو نكامأ
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 اهدوجو نكامأ
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 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا
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 اهدوجو نكامأ
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 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا
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 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 ثينأتلا ءاه ىلع :تاهيبنت

 بيرقتب روهشملا ةلامإلا فيرعت هنأ «بابلا اذه يف ءاحلا ةلامإ ىنعم سيل - 1

 نعد نأ كسور ذل يالا هلع مناف: ءابلا» فم تنلال وعفوك ند ةفيحنلا

 ءاملا نأ رابتعاب هنكلو «ةرسكلا نم برقتف اهيف ةحتف الو «ءايلا نم اهبيرقت

 هين تعمل قو الا روف لل ايرعااقي نأ دنقاق ايلف امج نم اذ

 .ةلامإ رادقملا كلذ َيّمَسف ءاهلبق ام لمي ل اذإ ااح فلاخي

 قيقرت «ءاهلا ةلامإ هجو عم حجرألا نوكي «ةقرف» وحن ىلع فقولا ةلاح يف -2

 ًادرط ءارلا ميخفت اهحتف هجو عمو «ذئنيح ءالعتسالا فرح فعضل هئار

 .تاءارلا يف ةدعاقلل

 .ةكرحلاو ةملكلا نيب ًالصاف ربتعي ال نكاسلا - 3

 ايفل
 َندا الويل هاج







 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 ةمحرتلا

 :ةءارقلا بحاص

 :رفعج وبأ :ئراقلا

 ليقو «عاقعقلا نب ديزي ليقف هيبأ مساو همسا يف فلتخاو ىلوألا ةقبطلا نم ناك

 هللا دبع ىلوم وهو لوألا اهحصأو ءزوريف نب بدنج ليقو .عاقعقلا نب زوريف

 هلك يبنلا دجسم يف سانلا أَرقَأ (يظع اًئراق ناك يموزخملا ةعيبر نب شايع نبا

 ب نوي ام

 ًاضيأ أرق هنأ ةعامج ركذ يبهذلا لاقو شايع نب هللا دبع هالوم ىلع نآرقلا أرق

 رمع نباب ىلص دقو بعك نب يبأ نع مهذخأ نع شايع نباو ةريره يبأ ىلع

 .ًاعيمج مهنع هللا يضر

 ثدحو ةفئاطو نادرو نب فصنو زامج نب ملسم نب ناميلسو عفان هيلع أرق

 .مزاح يبأ نب زيزعلا دبعو يدرواردلاو سنأ نب كلام نع

 ناميلس لاق.ةرحلا ةعقو لبق ئرقي ناك ديبع وبأ لاقف يئاسنلاو نيعم نبا هقثوو

 ىلع فحصملا كسمي ناكوةرحلا لبق ئرقي ناك هنأ رفعج وبأ ينربخأ ملسم نبا

 فتءارق هنع تذخأو أرقي ام لك ىرأ تنكو سانلا ْئَّرَقَأ نم ناكو :لاق هالوم
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 اوعض محل لوقيف يعني أرق اذإف ليللا موقي رفعج وبأ ناك :ئراقلا عفان لاقو

 .هبلغي مونلاو كلذ نولعفي اوناكف يعباصأ نيب ىصحلا

 تيأر ملسم نب ناهيلس لاقو داّبعلا نم ناكو هرازإب ىتح قدصتي ناك ليقف

 ينلعج هللا نأ مهرّيَحو مالسلا يناوخإ ئرقأ لاقف ةبعكلا ىلع ئراقلا رفعج ابأ

 .نيقوزرملا ءايحألا ءادهشلا نم

 (مف فحصملا ةقروك هداؤف ىلإ هرحن نيبام اورظن ٍرفعج وبأ َلّسُع امل عفان لاق

 .نآرقلا رون هنأ هرضح نم كش

 :نادرو نبا:لوألا يوارلا

 .ءاذحلا يندملا ثراحلا وبأ « نادرو نب ىسيع : وه

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

 .تاءارقلا ءالع نمض (« يرزجلا نبا »

 : مهتمدقم يفو هرصع ءاملع ةريخ نع نآرقلا ©« نادرو نب ىسيع » : ىقلت

 هتاور دحأو « نيروهشملا هباحصأ ةريخ نم وهو « عاقعقلا نب ديزي رفعج وبأ »

 دقو « نآلا ىتح نوملسملا اهاقلتي « نادرو نبا » ةءارق تلاز الو نيفورعملا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو اهم تأرقو اهتيقلت

 ( ميعن بأ نب عفانو « حاصن نب ةبيش » ىلع نآرقلا « نادرو نبا ١ ضرع امك

 .هباحصأ ءامدق نم وهو



 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 ( ميهاربإ وبأ » انثدح « يبرحلا دمحم نب هللا دبع » انثدح : « دهاجم نبا » لاق

 ديز نبا» ينربخأ (بهو نبا» انثدح . يمرضحلا « رشب نب ديز » انثدح

 .كتوخإ ىلع أرقإ : « نادرو نب ىسيعل » لوقي «يبأ»ناك :لاق «ملسأ نبا

 لوقي ىنعملا اذه يفو « ةبيط ةعمس بحاصو « تاقثلا نم « نادرو نبا » ناكو

 .طباض ققحم وارو « قذاح ئرقم مامإ « نادرو نبا ) : «يرزجلا نبا»

 « ةرجهح لا نم ةئامو نيتسلا دودح يف « يرزحلا نبا » لاق اك « نادرو نبا » يفوت

 .بيجم عيمس هنإ ةعساو ةمحر هللا همحر « ميركلا نآرقلا ميلعتب ةلفاح ةايح دعب

 :لوألا يوارلا قرط

 .هنع هباحصأ نع هنع نوراه نباو بيبش نبا يقيرط نم ناذاش نب لضفلا - 1

 .ريبكلا مامإلا يزارلا سابعلا وبأ « ىسيع نب ناذاش نب لضفلا : وه

 هركذ [ى .نآرقلا ظافح نم ةعباسلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض (« يرزجلا نبا »

 دمحأ ١ : مهتمدقم يفو ءالعلا ةريخ نع نآرقلا ©« يزارلا سابعلا وبأ ١ ىقلت

 « يناهبصألا ىسيع نب دمحمو « يرعشألا سيردإ نب دمحمو « يناولحلا ديزي نبا

 ورمعو « نيهاش نب ىبحي نب لضفلاو « جيرس يبأ نب دمحأو « سنأ نب حونو

 (ءالعلا نب ورمع يبأ»مامإلا ةاور دحأ«يرودلا رمع يبأ»نع ىَوَر امكءريكب نبا
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 دقو « نآلا ىتح اضرلاب نوملسملا اهاقلتي « يرودلا رمع يبأ » ةءارق تلاز الو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو اهم تأرقو اهتيقلت

 مساقلا وبأ » هنبا : مهنم « نوريثكلا « يزارلا سابعلا بأ » ىلع ذملتت دقو

 دمحأو « ملسم نب حلاصو « ةبطرخ نباو « يزارلا ديعس نب نسحلاو « سابعلا
 ؛ ذوبنش نب نسحلا وبأو «بيبش نب ناثع نب دمحأو «دمصلا دبع نب دمحم نبا

 نيك عهزربعو

 بجوتسا امت ةلادعلاو ملعلا يف ةيماس ةناكم « يزارلا سابعلا وبأ » غلب دقو

 هملع يف هلثم هرهد يف نكي مل » : « ينادلا ورمع وبأ مامإلا ١ لوقي « هيلع ءانثلا

 .« هعالطا نسحو هتلادعو همهفو

 عم « يزارلا متاح وبأ ©« يزارلا سابعلا يبأ ١ نع ىَوَر دقو « يبهذلا ١ لوقي

 .ةقث : لاقو « متاح بأ نب نمحررلا دبع هنباو « همدقت

 ةمحر هللا همحر .ةرجحلا نم نيتئامو نيعستلا دودح يف يزارلا سابعلا وبأ يفوت

 .بيجم عيمس هنإ ةعساو

 .هنع يمامحلاو لبنحلا يقيرط نم رفعج نب هللا ةبه -2

 .يدادغبلا مساقلا وبأ مثيحلا نب دمحم نب رفعج نب هللا ةبه : وه

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

 .تاءارقلا ءاملع نمض )ل يررجلا نبا (



 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 : مهتمدقم يفو « هرصع ءاملع ريهاشم نم ريبك ددع نع ةءارقلا « هللا ةبه ١ ذخأ

 دمحأ نب دمحم نب دمحمو « يلع نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأو . رفعج هدلاو »

 ىسوم نب نوراهو « رصن نب رمعو « يعازخلا دمحأ نب قاحسإو « يبهللا

 ركب وبأو « حرف نب دمحأو . قاحسإ نب دمحم ةعيبر وبأو ٠ شفخألا نبا

 يلعو « حور بحاص ليكولا ىيحي نب دمحأو . بنعق نب دمحأو « يناهبصألا

 .مهريغو « ( لدعملا بوقعي نب دمحمو « بالجملا دمحأ نبا

 ىسوم ) : مهنم « ءاملعلا نم ددع نع ديلي يبنلا ثيدح ؛ هللا ةبه ١ ذخأ [ك

 « « تلصلا نب دمحأو .رازبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأو. ظفاحلا نوراه نبا

 .مهريغو

 هتيص عاذو ةءارقلا ةدوجو قدصلاب رهتشاو « اًرهد ءارقإلل « هللا ةبه ١ ردصت

 نيذلا نمف .ريثك ددع هيلع ذملتتو « ملعلا بالط هيلع لبقأف « سانلا نيب

 فسوي نب دمحم نب يلعو . يمامحلا نسحلا وبأ : ةينآرقلا ةءارقلا هنع اوذخأ

 «لبنحلا حتفلا نب دمحأ نب دمحمو « يناولحلا ناركب نب كلملا دبع و «فالعلا نبا

 « ينالديصلا دمحأ نب هللا ديبعو « يبجلا هللا دبع نب دمحأو « نارهم نب ركب وبأو

 .ءالؤه ريغو « هللا دبع نب دمحم نب يلعو « يماشلا دمحم نب دمحأو

 .( هيوقزر»نب نسحلا وبأ : مهنم ريثك ددع (هللا ةبه) نعت يبنلا ثيدح ذخأ اك

 .هيلع ءانثلا بجوتسا ام ةقومرم ةيماس ةناكم ءاملعلا نيب « هللا ةبه » لتحا
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 ينع نم دحأ « رفعج نب هللا ةبه » : « يبهذلا ظفاحلا ١ لوقي ىنعملا اذه يفو

 .اهيف رحبتو تاءارقلاب

 يقب : لاق « يرزجلا نبا » نأ الإ .« هللا ةبه » ةافو خيرات نوخرؤملا ركذي مل

 ةمحر « هللا ةبه » هللا محر .ةئاثالثو نيسمخلا دودح ىلإ بسحأ ايف « هللا ةبه »

 .ءازجلا لضفأ هللا هازجو « ةعساو

 :زاّمح نبا :يناثلا يوارلا

 يازلاو ميجلاب زامج نب ملاس نب ناميلس ليقو « زامج نب ملسم نب ناميلس : وه

 .طباض ليلج ٌئِرقُم « يندملا مهالوم , يرهزلا عيبرلا وبأ ميملا ديدشت عم

 .تاءارقلا ءالع نمض « يرزجلا نبا » هركذ

 ديزي رفعج يبأ ” ىلع ضرع دقف « ءايلعلا ةريخ نع ةءارقلا « زاّمج نبا  ىقلت
 أرقو « ميور يبأ نب عفان ١ ىلع ضرع مث « حاصن نب ةبيشو « عاقعقلا نبا

 .( عفانو « رفعج يبأ ١ فرحب

 هيلع ذملتتو « ةءارقلا ةدوجو . طبضلا ةحصو « ةقثلاب « زامح نبا » رهتشا

 ةبيتقو « رفعج نب ليعامسإ » : ةءارقلا هنع اوذخأ نيذلا نمف « ملعلا بالط

 .نورخآو « نارهم نبا

 ةرجح لا نم ةئامو نيعبسلا دعب نآرقلا ميلعتب ةلفاح ةايح دعب «زامج نبا» يفوت

 .ءازحجلا لضفأ هللا هازجو « ةعساو ةمحر هللا همحر «يرزجلا نبا»ركذ ابسح



 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 :يناثلا يوارلا قرط

 .هنعف هنع لامجلا قرزألا نيزر نبا يقيرط نم يمشاهملا -1

 ناكو «ءيمشاهلا شايع نب هللا دبع نب يلع نب دواد نب ناميلس بويأ وبأ :وه

 بيطخلا لاق رفعج نب ليعامسإ نع ةءارقلا بتك «ةقث ًاروهشم ًاطباض ًائرقم
 ناكو ء«دواد همساب هومس دلو املف لمع هنباو يلع نب دواد تام) :يدادغبلا

 .دادغبب نيتئامو ةرشع عست ةنس يفوت «(ًاقودص ةقث نايلس

 .هنعف هنع لشمن نباو حافنلا نبا يقيرط نم يرودلا -2

 رمع وبأ « نابهص نب يدع نب نابهص نب زيزعلا دبع نب رمع نب صفح : وه
 .ءارماس ليزن « ريرضلا يدادغبلا « يرودلا

 نبا » هركذ اك .نآرقلا ظافح نم ةسداسلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض (« يرزحلا

 : « يزاوهأآلا » لاق .يقرشلا بناجلاب ةلحم « دادغبب عضوم « رودلا » ىلإ هتبسنو

 نم عمسو « ةعبسلا فورحلا رئاسب ًأرقو « تاءارقلا بلط يف « يرودلا ١ لحر

 ادرك اعيش كلذ

 يف سانلا خيشو « ةءارقلا مامإ ' يرودلا رمع وبأ ١ : « يرزجلا نبا » لاقو

 .تاءارقلا عمج نم لوأ « طباض « ريبك تبث « ةقث « هنامز



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 ىلع أرق دقف : هرصع ءاملع ريهاشم نع تاءارقلا « يرودلا رمع وبأ » ذخأ دقو

 نع زاّمج نب نع رفعج نب بوقعي هيخأ ىلعو « عفان نع رفعج نب ليعامسإ »
 ىلعو « ةزمح نع نادعس نب دمحمو « ةزمح ١ نع ؛ ِميَلُس ١ نعو « رفعج يبأ »

 .ريثك مهريغو يئاسكلا

 اًضيأ ذخأ دقف « ءاملعلا ريهاشم ىلع تاءارقلا « يرودلا رمع وبأ » ذخأ امكو

 : ©« يبهذلا ١ لوقي ىنعملا اذه يفو : ءاللعلا ةريخ نع ني هللا لوسر ثيدح

 « نايلس نب ميهاربإو « بدؤملا ليعامسإ ١ نع « يرودلا رمع وبأ ١ ىَّوَرو

 ديزيو « ريرضلا ةيواعم يبأو « ةنيبع نب نايفسو . شايع نب ليعاسإو

 .« هنارقأ نم وهو (« لبنح نب دمحأ » نع ىَوَر امك « نوراه نبا

 وهو « يبهذلا » ىلإ عمتسنلو ء هدحو ةسردم « يرودلا رمع وبأ » ناك دقو

 هيلع محدزاو « قافآلا نم دصقو « يرودلا رمع يبأ  رمع لاط دقل : لوقي

 يلف سرت قم ذل قاذانللإ

 دمحأ » هنع ةءارقلا ىَوَر دقف .ريثك ددع « يرودلا رمع يبأ » ىلع ذملتت اك

 رّسفملا رفعج وبأو « ةلمهملا ءاح اب حرف نب دمحأو « يعوطملا خيش « برح نبا

 مهريغو « يناولحلا ديزي نب دمحأو « دامح نب دمحم نب دمحأو . روهشملا

 « هننس يف هجام نبا يرودلا رمع يبأ نع ثّدحو » : يبهذلا لوقيو.ريثك

 .(« ريثك قلخو « دماح نب دمحمو « نيكرأ بجاحو « يزارلا ةعرز وبأو



 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 .« يرودلا رمع يبأ ١ نع بتكي « لبنح نب دمحأ » تيأر : « دواد وبأ ١ لوقيو

 مسعد كلا تم ناوو ةيسبب اونا ب هون يرودلا ميغ نبأ 37 فوت

 (« يرودلا رمع ابأ»هللا محر . هلك يبنلا ةنسو نآرقلا ميلعت لجأ نم لمع اهلك

 تلاز ال « يرودلا رمع يبأ » ةءارقو .ءازحلا لضفأ هللا هازجو ةعساو ةمحر

 اهب تأرقو اهتيقلت دقو « نآلا ىتح لوبقلاو اضرلاب نوملسملا اهاقلتي ةرتاوتم

 :نيملاعلا ترش دمشلاو



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 «ةلمسللا باب»

 .صفح لثم بابلا اذه يف رفعج وبأ أرق

 .ةحتافلا نم -1- مقر ةيآ ةلمسبلا رفعج وبأ دعي مو

 (عمجلا ميم باب)

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

 عمج ىلع ةلادلابو « َمُكَحَيِل ) .4 مك و لثم ةيلصألا ميملا نع ةدئازلاب

 دحأب ةقوبسم نوكتو 4 اَمُهَتّيَكاَدَو »:لثم هيبنتلا ريمض ىلع نيركذملا
 :يهو ةثالث فورح

 « َمُهَكَرَّدَنَأَء ) :لثم ءاحلا -1

 1 (َمُكَيَلَع) :لثم فاكلا -2

 .«(مكنُك» :لثم ءاتلا -3

 :ناتلاح املو

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

 ناك (24 :تاعزانلا) « (2) ئَلَعَأْلا مكبر أت َلاَقَف » لثم نكاس لبق تعقو اذإف

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

 ثيح واوب اهتلصو عمجلا ميم مض رفعج يبألف كرحتم لبق تعقو اذإ امأو -

 .ناتكرح اهتلص رادقمو ءتعقو
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 ةلصلا

 :يف ةلص نود ءاملا رسكب -2 ءاهللا ناكسإب - 1 :نيهجوب رفعج وبأ أرق

 .[نيعضوم 75 :نارمع لآ] (َكّيلءمْدؤِي) (1)

 .[20 :ىروشلا] [نيعضوم 145 :نارمع لآ] « اهتم متؤث » (2)

 ناو

 .[115 :ءاسنلا] «فلصت لون »(3)

 .[28 :لمنلا] 4 ْمهّيَلإةقلأف » (4)

 .[69 :ناقرفلا] 4 اًناَهَم هيف » :يف ءاحلا رصقو -

 نم ماللا قيقرت نم هعم دبالو .0 :حتفلا) 4 هلآ ُهّيلَع » :يف ءاملا رسكو -

 .ًاضيأ ءاهلا رسكب (63 :فهكلا) 4 ُنطَيسلآ لا هينلَسْنَأ آَمَو » يف اذكو«ةلالجلا

 ةلصلا عم ءاملا رسكب رفعج وبأ اهأرق (36 :ءارعشلا «111 :فارعألا) « َةِجْرَأ > -

 .ةلص نود ءاحلا رسك وهو رخآ هجو نادرو نبالو

 نادرو نبالو «ةلصلا عم ءاملا رسكب رفعج وبأ اهأرق (37:فسوي)4 ةهِناَقَرَوُت

 .ةلص نودب ءاملا رسكوهو رخآ هجو

 هجو نادرو نبالو «ةلصلا عم ءاحلا رسكب رفعج وبأ اهأرق (75 :هط) هنوعأب د



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 «ةلصلا عم ءاحلا رسك عم (فاقلا رسكب) رفعج وبأ اهأرق (52 :رونلا) 4ِهّفَتي) -

 .ءاملا ناكسإ اًضيأ نادرو نبالو «ةلص نودب ءاهلا رسك اًضيأ زامح نبالو

 زامجب نرالو «ةللا عما ءاحلا تفي رتغسوبأ اهازعان ةرمزناو 4 مكن صورو -

 .ةلص نودب ءاهلا مض اًضيأ نادرو نبالو ءءاهملا ناكسإ اًضيأ

 هجو نادرو نبالو «ةلصلا عم ءاملا مضب رفعج وبأ اهأرق (7 :دلبلا) 4 مْهَرَي »8 -

 .ةلص نودب ءاحلا مض وهو رخآ
 «ةلصلا عم ءاحلا مضب رفعج وبأ اهأرق (8:7 :ةلزلزلا)4 دهر اًرَط - هُهَرَي اًريَ ل -

 .ءاطلا ناكسإ -2 «ةلص نودب ءاهلا مض- 1:امهو نارخآ ناهجو نادرو نبالو

 رصقلاو دملا باب
 :لصفنملا دملا نع امأ -

 .نيتكرح رصقلاب هأرق

 :لصتملا دملا نع امأو -

 :هجوأ ةثالثب رفعج وبأ هأرق

 .تاكرح ثالثرصقلا قيوف-1

 .تاكرح عبرأ طسوتلا -2

 .تاكرح تس عابشإلا -3

 .ةثالثلا هجوألاب نادرو نبا نع لضفلا امهأرق (1)
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 (لصتم «لصفنم) :نيدملا ءاقتلا

(2 2(.)4.2(»)3» 6). 

 6 وأ 4 وأ 2 ”نيعلا دمب (2:ىروشلا) 4«ّقَْسَْع 8و .(1:ميرم) «ضغيهك ١» أرق -

 :تاكرخ .4

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

 .(هنايب مدقت دقو).نورداحلا ايس ال رصقلا هقيرط ناك نمل عابشإلا

 ةملك نم نيتزمهلا باب
 امهنم ىلوآلا ةزمهلاو .ةدحاو ةملك يف ناتعقاولا ناتقصالتملا عطقلا اتزمه امهو

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

 ,23 :ءايبنألا 12:ةبوتلا)4ةّمِئَأ وأ (60 :لمنلا) 4 هَل َِأ »:وحن ةروسكم نوكتو«(6

 .(15 :نارمع لآا)« م كُتبَنُؤَأ ه:وحن ةمومضم نوكتو«(24:ةدجسلا «5:41:صصتقلا

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح رفعج وبأ قفاو (1)



 ةّنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا هللا

 نيتزمه لا نيب لصفلا فلأ لاخدإ عم ةيناثلا ةزمهلا ”ليهستب رفعج وبأ أرق

 ًءاي ةيناثلا ةزمهلا لادبإ وهو رخآ هجو 4ةّمدَأ » يف هلو «ةثالثلا عاونألا يف كلذو

 .لاخدإ نودب

 .لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب (44 :تلصف) ب عوفرملا 4 ٌَجَجَعْأَع ؤأرقو -

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

 نيب فلأب اهيف لصفي مل تاملكلا ضعب ةدعاقلا هذه نم رفعج وبأ ىتدتساو

 :يهو نيتزمه لا

 .(49 :ءارعشلا ,21 :هط «123 :فارعألا) 4 مَتْنَماَء ل (1)

 .(58 :فرخزلا) 4 اَمُمَهِلأَء )2( ١

 .(91:51 :سنوي) «َنَكلآَع »8 (3)

 .(144143 :ماعنألا) (نئيَرَكّدلآَ ) (4)

 .(59 :لمنلا «59 :سنوي) 4 ُهللآَع » (5)

 «لاديؤلا وأ لييعفلا عم ماهفتسالاب 7 :سنوي) رحل (6)

 :ناينعم ليهستلل (1)

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

 فرحا نيبو اهنيب ةزمهلا َلَعِت نأ نيب نيب ليهستلا ىنعمو.انه دارملا وه اذهو .هصوصخب نيب نيب ليهست وه :يناثلا
 لاق .واولاو ةزمحلا نيب ةمومضملاو ءايلاو ةزمهلا نيب ةروسكملاو .فلألاو ةزمه لا نيب ةحوتفملا ٌلَعِجّتف اهتكرحل سناجملا

 .«اهتكرح هنم يذلا نيللا فرح نم برقيو اهتوص نيلي نأ وه :يواخسلا
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 انتم .متنماأأ» ماهفتسالا لبق اهلصأ نآلف 4 اَنْثَهِلَأَء » «4 مُتنَماَء طامأو

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

 ليهستلاب |هتيناث رفعج وبأ ففخف ءظفللا يف ناتزمه عمتجاف ماهفتسالا ةزمه

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

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

 فرعا

 ةدمحلا دعب: ةموحضم ةريه ةدايزب اهأرق:(19-فرعرلا) 4 اوُدهَشَأ :٠ ةملكأ

 .هتدعاق ىلع لاخدإلا اهلهسو نيشلا ناكسإ عم ىلوألا

 ناسكلا لع دهر رجا و هكارو# قشرب كيال هقلكوأ اولا ارقخ

 ءارقلا عيمج نإف (87 :دوه) «ُديِشَتلَ ُميِلَخأ تنل َكَّنِإ 8:ىلاعت هلوق امأو

 .رابخإلاب هنوؤرقي

 ىلع نيتزمهم (14 :ملقلا) 4 ٍلاَم اذ ناك نأ و (20 :فاقحألا) « َمثَيَمَدَأ ) أرقو-

 .لاخدإلا عم ةيناثلا لهسو ماهفتسالا

 رركملا ماهفتسالا مكح

 6 :لمتل» 4 اًنِبأ آن اَنُوََب او اع اورأ رد جك دافعا ف ركات ارق

 .يناثلا يف ماهفتسالاو لوألا يف رابخإلاب

 هيف ىلاوتي اهنم عضوم لك ًاعضوم رشع دحأ يف ةملك نيرشعو نينثا يف كلذ عقوو
 :يلاتلاك مهو ناتملك

 .(5 :دعرلا) 4 انوَأ برش انك ادِءأ ) (1)
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 .(98 4و :ءارسإلا) «اًنوأ اًكفُرَو املظع اكك اذءأ » (3) :(2)

 .(82 :نونمؤملا) 4اّنَِأ اًملظعَو اًباَرْت اًنُكَو امم اذءأ 9 (4) 0

 ربخلا ىلع لوألا رفعج وبأ ًارقو «ربخلا ىلع دحأ هأرقي مل ةروسلا هذه نم

 .لاخدإلا عم ليهستلاب ماهفتسالا يف هبهذمك يناثلاو صفحك

 00 :ةدجسلا) 6 ىفل اًنِءأ ضْرأْلا يف اَنلَلَض اذءأ» (7)

 .(53 16 :تافاصلا># نوُنيِدَمل < نوُتوُعَيَمل نأ اًمظِعَو اَباَرُ اَنُكَو اَنَتِم اَذِعَأ 8(:)9(2)

 .(47 :ةعقاولا) 4َنوُوُعَبَمْل اًنَِأ اًملظعَو اًباَرْت اَنُكَو اتم اذءأ»(10)

 .(11:10 :تاعزانلا) ذأ - ةَرفاَحلا ىف َنوُدوُدَرَمل اًنَِأ ل (11)

 (16 :تافاصلا) ار اَنُكَو اَنَتِم اًدِوَأ» تافاصلا نم لوألا عضوملا امأو -

 امهؤرقي رفعج ابأ نإف (47 :ةعقاولا) 4 اَنُكَو اَنَتِم اذوأ » ةعقاولا عضومو

 .يناثلا يف رابخإلاو لوألا يف ماهفتسالاب

 .لاخدإلا عم ليهستلا نم هلصأ ىلع هؤرقي ماهفتسالا يف رفعج ابأ نأ ملعاو -
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 نيتملك نم نيتزمهلا باب
 نيتملك نم ناتقفتملا ناتزمملا

 .مهيف نيتفلتخمو «ةكرحلا يف نيتقفتم نانوكي نيتملك يف ناتعمتجملا ناتزمهلا

 .ناتمومضمو « ناتحوتفمو«ناتروسكم :برضأ ةثالث ىلع ةكرحلا يف ناتقفتملاو

 :يهو رفعج يبأ دنع ًاعضوم رشع ةسمخ اهتلمجف :ناتروسكملا امأ

 .(31:ةرقبلا) (ُمُّنُك نإ ءالوتَم» -1

 .(22:ءاسنلا) (َقّلَس دق ةءامدلا ءاسنلا قو -2

 .(24 :ءاسنلا) «ٌتُكَلَم اَم اّلِإ ِءآَسّيِلَأ نم) -3

 .(71:دوه) (ّقلَحسِإ ِءآَرَو نمو » -4
 م

 .(53فسوي) هَل ٍوُسْلاِب9ِ 5

 .(102:ءارسإلا) 4اّلإ لوته» -6

 .(33:رونلا) (ْنِإ ِءآَعِْلَأ َلَع) -7

 .(187:ءارعشلا) «نإ ِءآَمَّسلَأ َنّم م» -8

 .(5:ةدجسلا) 41 ِءآَمَّسلَأ َنِم 9- ١

 .(32:بازحألا» «نإ ِء ِءاَسْيلأ نم -0

 .( 55: بازحألا) «َنِهِناوْخِإ انآ -1
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 ع هر, 0

 .(9:ًابس) «نإ ِء 7
9 3 

١ 
 دك دما

 .(40:أبس) (ْمُحاّيِ ا

 .(15: 0 َةَحْيَص الإ ءآلْؤتَمِ) 4

 .(84:فرخزلا) 4ُهَللِإ ِءَمَسل ىف ىِذَّلأ َوُهَوِ) - 5

 رواه لطول

 .(5: ءاسنا) (ْمُكَلَومَأ َءآَهَمّسلا١َِ -

 .(6:ةدئاملا»«(43:ءاسنلا) 4 مكنِِم أ َءآَج وأد - 3-2

 .(45 :رطاف «6 1 :لحنلا :49:سنوي :34:فارعألا) 4 ْمُهُّلَجَأ ءآَج و -7-4

 .(47:فارعألا) (ٍر الأ ٍبنَحْصَأ َءاَقْلِت » - 8

 27 ةووسولا 94 82:66 58 40:دره) 4 اَنْدّمَأ َءآَجو -4 -9

 0 «طظر) لاق ءاخ ري ت5

 .(67ةريلا) « لأ هاجو »6

 ديس« نأ ءاهقلاربكرت

 .(99:نونمؤملا) 4 ُمُهَدَحَأ َه ءاَج» - 8

 .(57:ناقرفلا) « نأ َءاَش9» - 9

 .(24:بازحألا» (وَأ َءآَه نإ» -0

 .(78:رفاغ «101:76:دوه) «ٌّنَم 1 1 23-1
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 .(18:6 دمح) 4 اَهَظاَرْشَأ ءاَجو -4

 .(41:رمقلا) 4ّلاَد َءآَج» -5

 يداه دمَأ هجوم

 1 و نار4 هلأ اجو وت

 .(22:سبع) «هُهَرَشْدَأ ءَش و -8

 .(61:ماعنألا) (ْمُكَدَحَأ َءآَجو -9

 ةروس يف ىلاعت هلوق وهو ريغال ًادحاو ًاعضوم الإ ايتأي ملف :ناتمومضملا امأو

 نيتزمم لا ىرخأ لهس رفعج ابأ نأ ملعاو (32) 4 َكيِتَلْوَأ ءآَيِلْوَأ > فاقحألا

 ادبي هنإف ةيناثلاب أدبو ىلوألا ىلع فقو اذإ امأو نيتملك نم نيتقصالتملا

 .قيقحتلاب

 نيتملك نم ناتفلتخملا ناتزممهلا

 ةسمخ ىلع ىلاعت هللا باتك يف نائيجت نيتملك نم نيتفلتخملا نيتزمهلا نأ ملعا

 ءهدضو «ةحوتفم اهلبق ةروسكمو «.هدضو «ةمومضم اهلبق ةحوتفم :برضأ

 .هل دض الو ؛ةمومضم اهلبق ةروسكمو

 رشع دحأ رفعج يبأ ةءارق يف اهتلمجف «ةمومضم اهلبق يتلا ةحوتفملا امأف

 :يلاتلاك يهو ًاعضوم
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 .(13:ةرقبلا) (آلأ ءاَهَفّسلأَ -1

 .(100:فارعألا) 4 مُهتْبَصأ ُهآَقَنذ -2

 .(155:فارعألا) « نأ ٌءاَقَش نَم) 8

 .(5:ةيرلا) (مهلََْأ هوس مهل َنيذ) -4

 :(44:درق « قلقأ ءاَمَسْيَوَو 2

 .(43:فسري) (نوُتفَأ الملأ اهُّيَتَي) -6

 .(28:27:ميهاربإ) 4ْمَلَأ © ُهآَقَي ام -7

 .(22:لمنلا) (نوُتفَأ الملأ اَهُيَاتَيد -8

 .(25:لمل) (ْمُكُيَأ اولَمْلأ اَهّيَأكي) 3

 .(28:تلصف) 4 ِءآَدْعَأ ُءآَرَج َكِلَذِ» -0

 .(4:ةنحتمملا) 4ادَيَأ ُءاَضْفَبْلاَو) -1

 اا أك ) وهو ريغال دحاو عضومف «ةحوتفم اهلبق يتلا ةمومضملا امأو

 .(44:نونمؤملا) 4 اَهَُلوُسَت

 رشع ةعست رفعج يبأ ةءارق يف اهتلمجف .ةحوتفم اهلبق يتلا ةروسكملا امأو

 ير امو
 .(133:ةرقبلا) 4ْذِإ َءاَدَهُشط - 1

 .(64 .14:ةدئاملا) (ّلِإ َءآَضْغَبْلَأَو »ظ-3 -2

 5 نإ 32
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 .(101:ةدئامل) نإ َهآّيْقَأ ْنَع )

 .(1447 ماعنألا) 4ّذِإ َءاَدَهْش» -5

 .(23:ةبوتلا) نإ ءآَيلْوَأ 6- ١

 .(28:ةبوتلا) 4 َّنِإ ءآَم نإ ) -7

 066 نضنؤو) «نإ َءكرُش) -8

 .(24:فسوي) هرثتإ ءاقشقلاو) -

 .(58:فسوي) 4ُةَوْخِإ َءآَجو »> - 0

 .(102:فهكلا) 4 آّنِإ ءآَيِلْوَأ > 1

 .(3: 2:ميرم) 4 ْذِإ © اًيِرْكَو » -2

 .(45:ءايبنألا) 4اَذِإ َءآَعّدلَآ ط - 3

 .(89:ءايبنألا) ْذإ آيِرْكْزَو > - 4

 .(69:ءارعشلا) «ميِهرَبِ و 15

 .(52:مورلا :80:لمنلا) 4اَذِإ َءآَعّدْلأ» - 17 -6

 .(27:ةدجسلا) 4ّإ َءآَمْلَأ »9 - 8

 .(9:تارجحلا) 4 َنَلِإ ءَىِفَت » -9



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 :يهو اعضوم رشع ةتس اهتلمجف «ةروسكم اهلبق يتلا ةحوتفملا امأو

 .(235:ةرقبلا) 4 ْوَأ ِءآَسّيِلَآ ةَبطِخ ْنِم -1

2 

 .(282:ةرقبلا) 4 اَمُهِنَدْحِإ ّلِضَك نأ ٍءآَدَهشلَأ َنِم > -2

 .(51:ءاسنلا) « ئَدْهَأ وك اًوتَه> -3

 .(28: تازعألا ل4 وارفع 1 ِءاَمْحَمْلاِب » -4

 .(38:فارعألا) 4 انوُنَصَأ ٍءآلوَم » - 5

 و فارعالا)ا# ذأ ءاعلا قينؤلا 26

 .(02 لافنألا) 4وأ ِءآَمَّسلأ َنِم ) -7

 .ًاعم (76:فسوي) 4 ِهيِخَأ ِءآَعِو »-9 -8

 .(99:ءايبنألا) 4 َةَهِلاَم ِءاَلؤَتَه ناك ّوَل ل -0

 .(17:ناقرفلا) 4 مَ" اوه » -1

 .(40:ناقرفلا) 4 ملك وسلا ب20

 .(4:ءارعشلا) 4 َةَياَء ِءآَمَّسِلَ َنِّمل -3

 .(55:بارحألا) 4 ونوح ءان از

 .(16:كلملا) « نأ ٍءآَمَّسلأ ىف نم ) -5

 .(17:كلملا) « نأ ٍءآَمَّسلأ ىف نَّم » - 6



 ةتتسطسطقا10 8-  .  يندملا رفعج يبأ ةءارق

 نورشعو ةثالث رفعج يبأ ةءارق يف اهتلمجف ء.مومضم اهلبق يتلا ةروسكملا امأو

 لا

 .(46 :رونلا «213« 142 :ةرقبلا) 4 «ّلِإ ُءآَمَي نم 3-1 -١

2 

 .(282:ةرقبلا) 4 اَذِإ ُهآ 00 -_4

 .(45 :رونلا «13:نارمع لآ) 4َّنإ ٌءآَشَي » -6 2

 .(47:نارمع لآ) 4 اذِإ ٌةََقَي امل -7

 .(83:ماعنألا) (َّنِإ ءآَمَذ نم ١

 .(188:فارعألا) « ْنِإ َوّسْلَأ )

 هرومولا# لإ اني مزح

 .(67: دوه) 4 َكنِإ أٌكَك اًوتَشَن اَم »ل -1

 .(100:فسوي) 4 هن ٌهآَكَي امل 9 -2

 .(2:ميرم) ان اًيِركْرلَي » -3

 .(5:جحلا) « َنلِإ ُءآَمَش ام ) -4

 06 رونلا) 4 اّلِإ ءآَدَهُش ) -5

 .(29:لمنلا) 4 ف أوَلَمْلأ اَهّيَأكَي »6

 .(1:رطاف) 4 َّنِإ ٌةَاَقَي ام ل -7



 : يبيب0بببر_ يتوب كلا ردعلا تادارقلا لوضأ ق ةةهالا ةضخاخلا 5214

 .(15:رطاف) 4 ىلإ ُآََقُقْلأ » - 8

 .(28:رطاق) 4 نإ اوتَمَلُعْلا ) -9

 .(43:رطاف) 4 اِّإ عَيّسلأ > -0

 .(49:ىروشلا) 4 اَنَِإ ٌءآَشَي نَمِل 9 - 1

 .(51:27 :ىروشلا ) 4 دّهّنإ ٌءآَكَي 2-0

 ةحوتفم ىلوألا ةزمحلا نأ ةلاح يف ةيناثلا ةزمحلا ليهستب :رفعج وبأ اهأرقف

 .ةروسكم وأ ةمومضم ةيناثلاو

 ليهستلا اهيف هلف ةروسكم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا ةزمهلا تناك اذإ امأو

 :(ةايحيو) ةيصلاخ اواو لااليألاو

 ًءاي ةيناثلا لادبإ اهيف هلف ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا ةزمهلا تناك اذإ امأو

 .طقف ةصلاخ

 ةيناثلا لادبإ اهيف هلف ةحوتفم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا ةزمهلا تناك اذإ امأو

 دة اخو



 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 درفملا زمهلا باب
 :نكاسلا زمهلا :ًالوأ

 ءاف هلاثمو ًانيعو َءاف اهيف عقيف ءاسألا امأ .لاعفألاو ءاسألا يف نوكيو

 4 ةكأز ١ يعدل زب دعست 4 ةعكأملا زن(: نخل «ةليرأت 5

 .ًاضيأ مالو ًانيعو ًءاف اهيف عقيف لاعفألا امأو (43:فسوي) 4 اَيءُرِلِلل .(2:رونلا)

 .(53:ءاسنلا) 4َنوُثّؤُي » «(3:ةرقبلا) 4 َنوُنِمّؤُي » ًءاف هلاثمف

 . «انأقْنأ ١١4 تقج ).« مُكُتمِج غامال هلاثمو .4اَمَسْقِي 9:4 سف هانيع هلاثمو
 هلبقام ةكرح سنج نم دم فرح هلك كلذ نم نكاسلا زمهلا لدبي رفعج وبأو

 :(51:رجحلا) 4 َمُهعَبَتَو ) و (33:ةرقبلا) 4 مُهَمِيْنَأ) يهو لاعفأ كلذ نم ىّتدّتساو

 .قيقحتلا الإ اهيف سيلف (28:رمقلا»

 .قيقحتلا -2 «َءاي ةزمهلا لادبإ - 1:ناهجو اهيف هلف (36:فسوي) 4اَنّحَّبَن طامأو

 فيك 4َكاّيَدُر » زمهو 4اًيَدِرَو» زمه (نكاسلا زم لا) بابلا اذه نم لدبي ًاضيأو



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 :درفملا كرحتملا زمهلا :ًايناث

 :ماسقأ ةتس ىلع وهو كرحتم هلبقامو كرحتملا زمه لا لوألا نيبرض ىلع وهو

 مسقلا اذه رفعج وبأ أرق ةيدم ةنكاس واو اهدعبو هلبقام روسكملا مومضملا :لوألا

 كلذ عقوو «هدعب يتلا واولا بسانيل اهلبق يذلا فرحلا مض عم ةزمهلا فذحب

 يهف ءامسألا امأف لاعفأ ةسمخو ءامسأ ةسمخ يف

 .(14:ةرقبلا) «َنوُءُِهَتْسُم سم »-

 .(36:سي) 4 َنوُنكّتُم »-

 .(69 :ةدئاملا) < َنوُعِبَصلَاَول-

 .(37:ةقاحلا) (َنوُعِطنَخْلأ >-

 .(53:ةعقاولا) «((66:تافاصلا) 4 َنوُكِلاَمَف »-

 هك لاعفألا امأو

 ((41 :ءايبنألا) .(34:لحنلا) «(11:رجحلا) «(8 :دوه) ,10): ماعنألا) 4 َنوُءِزَهَتَسي ل- »سس ><

 «(33:ةيثاحلا) «(2 :فرخزلا) «(83:رفاغ) «(48 :رمزلا)«(30:سي)(10:مورلا)«(6 :ءارعشلا)

 .(26:فاقحألا)

 .(64 ةبوتلا) 4 َوُءِهَكْس َعتْسَأ ٍلُق )-

 .(32:ةبوتلا) (أوُعِفظُي نأ 2

 .(8:فصلا) 4 ًاوُعِفْظُيلِ>-



 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 .(37:ةبوتلا) < ًاوُيِطاَوُيَل >-

 ام عم هيف ةزمهلا فذح نيب (72:ةعقاولا) 4 َنوُعِشْنُمْلأ ) يف نادرو نبا نع فلتخاو

 نع فلتخي ملو .رشنلا يف اك ناحيحص هنع ناهجولاو ءالاح ىلع ةملكلا ءاقبإ وأ هلبق

 عقو امم ًانثتسم ظفللا اذه نوكيف اهلبق ام مضو هتزمه فذح يف ظفللا اذه يف زامج نبا

 نكلو تاملكلا يقاب اوركذي ملو ءادألا لهأ ضعب هركذ ام اذه «كرحم دعب ةزمه لا هيف

 هذهو «هريغو رشنلا بحاص هلاقام اذه مالكلا ىلع مومعلا يلذهلاو زعلا يبأ مالك رهاظ

 :تاملكلا يقاب

 .(31:ةرقبلا) 4 نوُقِيْتَأَل

 .6 8: سنوب) 4َنوُقَبَتكَأ >>

 .(143:ماعنألا) 4 نوُيَنِؤ-

 .(34:فرخزلا) 4 َنوُتِكّتَي»-

 .(53:سنوي) 4 َكَنوُكِبِتَتْسيَو »-

 .ءاهلا مضو زم لا كرت |نإ زمه ا اهيف هل سيلف(30:ةبوتلا)4 َنوُعِهَضُي »ةملك امأو-

 :يهو «لاعفأ ةثالث يف هيف ةزمه لا فذحب رفعج وبأ اهأر قف هلبقام حوتفملا مومضملا:يناثلا

 نأ ١» :(27:بازحألا) « ًاَهوُعَطَت ملء .(120:ةبوتلا) 4 َنوُككَي اَلَو » :ىاعت هلوق

 .(25:حتفلا) (ٌمُهوُعْطَت



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 ةسمخ يف هيف زمهلا فذحي رفعج وبأف ءاي اهدعبو هلبقام روسكملا روسكملا :ثلاثلا

 :يهو طقف ءاسأ

 .(17:جحلا) :(62:ةرقبلا) (َنيِعبْلَّصْلَآَو »-

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (95:رجحلا) 4 َنيِدِرْهَتْسْمْلاِل-

 .(8:صصقلا) ((97 «91:29:فسوي) 4 َنيكطلَخ »>-

 «(16:ةعقاولا) ,.(5 422 1:نمحرلا) «.(20:روطلا) :(5 1:ص) :(3 1:فهكلا) 4 َنيِعكَّتُم »-

 .(13:ناسنإلا)

 .(1:شيرق) 4 ِشْيَرُف فلآيإل»>-

 لاعفأ ةسمخ يف ًءاي هيف ةزمهلا رفعج وبأ لدبيف «هلبقام روسكملا حوتفملا :عبارلا

 :ءاسأ ةردقو

 : يه لاعفألاف

 .(8 :نجلا) « ٌتَكِلَم »-

 .(21:قاقشنالا) (204:فارعألا) 4 عرق 9-

 .(7 2 :ءاسنلا) « نطيل >

 .(41:ءايبنألا) «(3 2:دعرلا) «(10:ماعنألا) 4 َعىِرَهْتْسَأ »-

 .(58:توبكنعلا) «.(41:لحنلا) « مُهَتَئْوَبل >



 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 :يهف ءامسألا امأو

 .(47:لافنألا) «(38:ءاسنلا) «(214:ةرقبلا) 4 سياّكلأ َءآَصِرَو »-

 .(6 :لمزملا) 4 ةَعِشاَن »-

 .(4:كلملا) 4 اًكِساَح »-

 .(3:رثوكلا) « َكَحِناَش »-

 .(147:صصقلا) .(43:فهكلا) .(16::لافنألا)(13:نارمع لآ):(249:ةرقبلا)4 ِةَحِف 8-

 .(147 :تافاصلا) «(2:رونلا).(25:فهكلا)«(66 :65:لافنألا)«(261:259:ةرقبلا)4 ٍةَضَأِم >-

 .(65:66:لافنألا) 4 نّيَتَصْأِم >-

 .(16:قلعلا) 4 ٍةَعِطاَخ »-

 .(9:ةقاحلا) (ِةَعِطاَتْأِب >-

 .(48:لافنألا) « ِناَكَكِفْلَأ >-

 لادبإلا اهيف هنع َيِوّرف اهيف هنع فلتخاف (120:ةبوتلا) 4 َنوُكَي » ةملك امأو-

 تناك نإ ًاواو ةزمهلا لادبإب رفعج وبأ أرق هلبقام مومضملا حوتفملا :سماخلا-

 لعف يف وأ مسا يف تناك ءاوس مض دعب تعقوو ةملكلل ًءاف تعقوو ةحوتفم

 .لاعفأ ةسمخحو ءامسأ ةثالث يف عقوو



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا
 722222222222222 2 ببال

 :يهف ءامسألا امأف

 .(45:نارمع لآ) (ًااَجَقُم )-

 .(60:ةبوتلا) 4ِةَفّلَوُْلاَو )-

 .(70:فسوي) «(44:فارعألا) 4ُنّذَّوُم »-

 :يهف لاعفألا امأو

 .(45 :رطاف) «(5 8 :فهكلا) «(6 1:لحنلا) «(8 9:ةدئاملا) «(225 :ةرقبلا) 4 ذِخاَوُي »>-

 .(283:ةرقبلا) 4وَوُيْلَف »-

 .(قيقحتلا وهو رخآ هجو نادرو نبالو).(13:نارمع لآ) 4 ٌدّيَّوُي 9-

 .(75:نارمع لآ) 4 ةودّوُي »8-

 .(4:حون) «(11:نوقفانملا) .(45 :رطاف) «(6 1:لحنلا) :(10:42:ميهاربإ) 4 َمُكَرَجَوُي

 .(43:رونلا) « ْفَلَوُي »>-

 روكذملا اذه يف ةزمهلا نأل 4ٍِلاَوُسِب ١ « َكَداَوُف ل «ُداَوُقّلَأ طمسقلا اذه نم جرخف

 .رفعج وبأ اهققحيف ةملكلل ًءاف نكت مل مض دعب تعقوو ةحوتفم تناك نإو

 :هلبقام حوتفملا حوتفملا :سداسلا

 ماهفتسا ةزمه ةملكلا مدقت اذإ نيب نيب ةزمهلا رفعج وبأ لهس مسقلا اذه يفو

 :يف كلذو



 يندملا رفعج يبأ ةءارق

- 
 ع

 :يلاتلاك يهو تتأ فيكو تعقو ثيح 4 َتّيَءَرَأ-

 .(1:نوعاملا) .(13 «11 :9:قلعلا) «(43:ناقرفلا) .(6 3 :فهكلا) ا

 «7 1 :صصقلا):(88 «63 «28:دوه) «(59 ,«50:سنوي) :(46:ماعنألا) 4 مُكيَعَرَأ >-

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

 .(47 240:ماعنألا) «ُْتَكْيَءَرَأ>

 .(33:مجنلا) «(23:ةيثاحجلا) «(205:ءارعشلا) :(27:ميرم) 4 َتّيََرْقَأ>

 .(1 68 «63 (58:ةعقاولا) (19:مجنلا) «(38:رمزلا) «(75:ءارعشلا) 4 مُكيَءَرَفَأ »- 1

 :(ىقتم) قؤوب ريضيف (31:فسوي)4 اَقُكَدُم »طة زن قذحيب اضيأ رفعجت و بأ ًارقو-

 :يناثلا برضلا

 :فلألا :ًالوأ

 نآرقلا يف تعقو ثيح 4َليِعتَرْسِإ » : يف كلذو فلأ زمهلا لبق نوكيام ينعي-

 لبق هعوقول كلذو رصقلاو طسوتلا اهلبق دملا فرح يف هلو ةيناثلا اهتزمه لهس

 :(ًاعضوم 43)يف تعقو دقو نآرقلا يف اهعضاوم نايب كيلإو .ليسهتلاب ريغم زمه
 270 :32 «12:ةدئاملا) .(ًاعم9 3. 49:نارمع لآ):(246 .«211 6122 483 «47 «40:ةرقبلا)

 «2:ءارسإلا) :(93.ًاعم 90:سنوي) «(138 137 «134 «105:فارعألا ه6 32

 197(2 259 2 «17:ءارعشلا) (94 80 «47:هط) .(5 8 :ميرم 4 101 .4



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا 0

 ,«(16 :ةيثاحلا) .(30:ناخدلا) .(59:فرخزلا) «(53:رفاغ) .(23:ةدجسلا) «(76:لمنلا)

 .(14 «6:فصلا) .(10:فاقحألا)

 يرو ةرريدكماةرتغلام عيون ف اكل دوت فلاب يحول ا امأ رق < ني اكو
 طسوتلا هلبق ةعقاولا فلآلا يف هلو نيب نيب زمه لا ليهست عم «ةنكاس نون ةزمه ا

 :يهو عضاوم ةعبس يف ةملكلا هذه تعقوو حجرأ دملاو ءدملا فرح يف رصقلاو

 .(8:قالطلا) .(13:ةّيدمحم):(60:توبكنعلا).(48 «45 :جحلا):(105 :فسوي)«(146:نارمع لآ)

 ةزمه لا ليهست عم ةروسكملا ةزمه ا دعب ءايلا فذخب رفعج وبأ اهأرق « ىيتْلا >-

 هل ناك « ِءاّلآ » ىلع فقو اذإو رصقلاو دملا ةزمه ا لبق عقاولا دملا يف هلو نيب نيب

 طسوتلا عم مورلاب ليهستلاو «عبشملا دملا عم ةنكاس ءاي زمهلا لادبإ هجوأ ةثالث

 .(ًاعم 4:قالطلا) «(2:ةلداجملا) .(4:بازحألا) :يتأي اك نآرقلا يف هعضاومو ءرصقلاو

 يازلا :ًايناث

 :يف يهو عضاوم ةثالث ين 4اَءْرَج » ظفل يف عقو دقو «ياز هلبق نوكيام ينعي

 رفعج وبأ اهؤرقيف «نآرقلا يف اهل عبار الو (15:فرخزلا) «244:رجحلا) «(260:ةرقبلا)

 ينعي ةزمحلا تَفّعَض مث ًافيفخت ةزمهلا فذحو يازلا ىلإ ةزمحلا ةكرح لقنب

 .(تدُدش)

 ءايلا :ًاثلاث

 :يف كلذ عقو دقو ةنكاس ءاي هلبق نوكي ام ينعي -

 .(110:ةدئاملا) «.(49:نارمع لآ) «ةعيهك»-



 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 .(43:تالاسرملا) .(24:ةقاحلا) .(19:روطلا) .(4:ءاسنلا) 4 اًَيِنَه »-

 .(4:ءاسنلا) 4 آًعيِرّم »-

 «35 :دوه)41(2:سنوي).(3:ةبوتلا):(48:لافنألا)(78 :ماعنألا).(19 :ماعنألا) (2قِرَبط-

 .(16 :رشحلا) «(2 16 :ءارعشلا) (4

 .(112:ءاسنلا) 4 اًكيِرَب »-

 .(41:سنوي) 4 َنوَُيِرَب »-

 .قيقحتلا - 2 «ماغدإلا عم ةزمه لا لادبإ -1 :ناهجو مهيف رفعج يبألف

 « ُءَىِيَّنلَأ ١ يف اهيف اهلبق يتلا ءايلا ماغدإ عم َءاي ةزمهلا لدبي رفعج وبأو-

 .(37:ةبوتلا)

 .(1:جراعمل) 4َلَأَّسه ةملك يف ًافلأ زمه ا رفعج وبأ لدبي :هيبنت
 د

 ردو

 ,67 :ةرقبلا] هنايب كيلإو تعقو ثيح اهيف ةزمه واولا لدبإب 4 اًوُره » أرقو-
 .[35 29 :ةيثاجلا «6 :نامقل «41 :ناقرفلا «36 :ءايبنألا «106. 56:فهكلا «58« 57 :ةدئاملا «1

 نم رفعج وبأو زاجحلا لهأ ةغل ليقثتلاو «ميمت ةغل فيفختلا ناتغل ةزمه لاو

 .اهّيلف ةدحاو ةملك يف نيتمض دعب زمهلا هرك هنإف صفح امأو لقثي
 .ًةزمه واولا لدبإب [4 :صالخإلا] 4 اًوُفُك © أرقو- ءدرر

 .(39:تلصف) .(5:جحلا) 4«ٌتَيَرَو يف ءابلا دعب ةحوتفم ةزم* ةدايزب ًارقو-

 دعب ةزمهم (89:ءايبنألا 27« 2 :ميرم (85:ماعنألا «38ًاعم3 7 :نارمع لآ) 4 اًئيرَكَر » ًارقو-

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



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا كالفن

 .نيب نيب ةزمهلا ليهستب(38:ةدمع«109:ءاسلاء119:66:نارمعلآ) 4 َمكنَأكَه ه أرقو-

 دملاو ماللاو فلألا نيب ةروسكم ةزمه ةدايزب [98 :ةرقبلا] « لئمكيمَو ١» أرقو-

 . لصتملا دملا باب نم هيف

 لقنلا باب
 عم اهلبق نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب -1: نيهجوب 4َندَكَلآل نادرو نبا أرق

 ((21:ةرقبلا) 4 قلاب تَمِج َندكْلآ » :يف كلذو .قيقحتلاب -2 «ةزمهلا فذح

 «(18:ءاسنلا) 4 َننَكَلأ ُْتَبُك ْفِإ َلاَق » . (187:ةرقبلا» « َنُهوُرِشَب َندَكَّلآاَفل

 (ٌّقَلأ صخحضَح َننكْلأ 66(:98:لافنألا) «ةحنَع ُهَّللآ َىَّمَح نكن »

 .(9:نجلا) 4وُهل تجيب ناَلآ عِمِكَسَي نّمَق 5(22 1:فسوي)

 َدَقَو ننَكْلآَ ١8 :يف كلذو ماهفتسالا ةزمهب ةنورقملا 4«َندَكَلآِل ةملك يف امأو-

 (91:سنوي) 4ُلَبََق تيَصَع َدَقَو َندَكْلآَع لو(51:سنوي)4 َنوُلِجْعَكْسَتهِب مُكنُك
 .قرطلا عيمج نم ًادحاو ًالوق لقنلاب مهأرق دقف

 .لصألا ىلع قيقحتلاب هلك كلذ عيمج يف زاّمج نبا أرقيو

 :ةدئاف

 ةحوتفم نون اهدعبو ةدودمم ةحوتفم ةزمهم (نآ) ةملكلا هذه لصأ «تدَكّْلاَد

 مث فيرعتلا (لا) هيلع تلخد مث ءرضاحلا نامزلا ىلع جلع ءٌيِنبم مسا يهو

 ىلوألا :ناتلصتم ناتحوتفم ناتزمه اهيف عمتجاف ماهفتسالا ةزمه هيلع تلخد

 نيتزمه لا ءاقبتسا ىلع ءادألا لهأ عمجأ دقو لصولا ةزمه ةيناثلاو ماهفتسالا ةزمه



 605 ١ : كا:
 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 نيتقصالتم نيتزمه قطنلا ناك امل نكلو ؛امهادحإ فذح مدعو ًاعم اهب قطنلاو

 ةيفيك يف اوفلتخا نإو ةيناثلا ةزمهلا رييغت ىلع اوعمجأ ةقشملاو رسعلا نم ءيش هيف
 «نينكاسلا ءاقتلال ًارظن عبشملا دملا عم ًافلأ اهلادبإب اهريغ نم مهنمف «رييغتلا اذه

 ءارقلا نم لكل نازئاج ناهجولا ناذهو «فلألاو ةزمهلا نيب اهلهس نم مهنمو

 ةزمه نيبو اهنيب لصفلا فلأ لاخدإ زوجي ال ليهستلا هجو ىلعو «ةرشعلا
 دعب يتلا ةزمهللا ةكرح لقنب نادرو نبا اهأرق دقف ءءارقلا نم دحأل ماهفتسالا

 :هجوأ ةثالث هل نوكي ٍلئنيحو «ةزمهلا فذحو ماللا ىلإ ماللا

 لصألل ًارظن عبشملا دملا عم ًافلأ لصولا ةزمه يه يتلا ةيناثلا ةزمحلا لادبإ :لوألا

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

 .اهيلإ ةزمحلا

 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 ةزئاج ةثالثلا هجوألا هذهو

 ةلاح يف هل نوكيف ءفقولل ضراعلا نوكسلل ًارظن اهدمو اهطسوتو ماللا رصق

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

 .ماللا ةثالث يف ةمدقتملا ةثالثلا

 لادلا ىلإ ةزمه لا ةكرح لقنب (34:صصقلا) 4َّقّدَصُي اًءّدر طرفعج وبأ أرقو-

 .فقولا ىلع لصولل ًالمح نيلاحلا يف ًافلأ نيونتلا لادبإ عم ةزمحلا فذح عم



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيِضَّرلا ةصالخلا
 77222222222: بصف ل222

 « ِضْرَأْلا ْءْلِه » ىلاعت هلوق نم «(ءُلِمِهظفل يف قيقحتلاب رفعج وبأ أرقو-
 عم اهلبق ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن وهو رخآ هجو نادرو نبالو «(91:نارمع لآ)

 .ةزمهلا فذح

 ةزمه رسكب (32:ةدئاملا) 4َكِلَذ لجأ َنِم ١) ىلاعت هلوق ًاضيأ رفعج وبأ أرقو-

 ميجلا اهدعبو ةروسكم نونلاب قطنيف اهلبق نونلا ىلإ اهتكرح لقنو «(ٍلجَأ»

 .ةروسكم ةزمه أدتبا «ٌّنِم9 ىلع فقو اذإو «ةنكاسلا

 (ة0:مجنلا) « وألا اَداَع َكَلَهَأ َجُهََآَو » :ىلاعت هلوق ًاضيأ رفعج وبأ أرقو-

 -لصولا ةلاح يف اذهو - ماللا يف نيونتلا ماغدإو اهلبق ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب

 وهو لصألا ىلإ عوجرلا كل زاج «كوُألآ طب تأدتباو 4اًَداَعط ىلع تفقو نإف
 ةيدم ةنكاس واو اهدعبو ةمومضم ةزمه مث ةنكاس مال اهدعب ةحوتفم ةزمهم أرقت نأ)

 .حجرأ لوألاو اهكرت عم لصولا ةزمه تابثإ عم لقنلا كل زاجو (صفح ةءارقك

 تكيشلا باب

 ميمو مالو فلأ:لثم اهعيمج روسلا لئاوأ يف ةعقاولا ءاجحلا فورح ىلع رفعج وبأ تكس

 .«سشي» نم (اي)و 4 َملا» نم

 ف «©*تكسللا كرتو

 .ءافخإلا عم [2.1 :فهكلا] (اًمَيَق ©©اجوع»



 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 .[52 :سي] 4اَدنَه اَنِدَقْرَك د

 .ءارلا يف نونلا ماغدإ عم [27 :ةمايقلا] (قاَرّْنَمل

 .ءارلا يف ماللا ماغدإ عم [14 :نيففطلا] 4َناَر لب ل

 ريغصلا ماغدإلا باب

 :يف كلذو :ءاتلا دنع لاذلا مغدأ -

 .(20:ناخدلا) «(27 :رفاغ) « ىّبَرِب ٌتذع ىَنِإ » و6 :هطل (َكلاَذَكَو اًهْتَدَبَتَف ١

 :دوه «6 8 :لافنألا 1 :نارمع لآ 92 80:51 :ةرقبلا)'اهنم فرصت امو 4 مُتَدَحّتآأ و

 :ءارعشلا «27 :ناقرفلا «110 :نونمؤملا «48 «44 :جحلا «77 :فهكلا «32 «16 :دعرلا 2

 .(35 :ةيثاحلا «5 :رفاغ «26 :رطاف «25 :توبكتعلا 9

 :يف كلذو :ءاتلا دنع ءاثلا مغدأو -

 كيلإو اعقو ثيح مشتل َتَقبلَو» (72 :فرخزلا) «(43:فارعألا) 4 اًهوُمْستروُأ )

 :فهكلا ,52 :ءارسإلا «16 :سنوي ءعضاوم ةثالث 259:ةرقبلا) :نآرقلا يف هدوجو نايب

 .(56:مورلا«18:ءارعشلا «114«112 :نونمؤملا.104 «103 .40 :هط ,نيعضوم 9

 ءراهظإلاب -1 :”نيهجوب اهأرق (176 :فارعألا) 4 كلذ كل 2ظ600

 .ماغدإلاب -2

 .راهظإلاب اهأرق (42 :دوه) «اتَعَم بحَرأ» (2)

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح رفعج وبأ قفاو (1)



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 و4 ع 5 ٠

 نود ًاضح ًاماغدإ (11:فسوي) 4اًئحمَأَت) ةملك يف ةيناثلا يف ىلوألا نونلا مغدأ

 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب

 يف ءاخلاو نيغلا دنع ةنغلا عم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا ءافخإب رفعج وبأ أرق -

 .(106:ةدئاملا) 4(َمُكْريَغ ْنِمه (105:ةرقبلا) 4 ٍرْيَخ ْنِّم» :وحن نآرقلا عيمج ١ مه و5 هٍِ » س 0

 َنوُضِغْنيَسَف » «(3:ةدئاملا) 4ُةَقِنَخُْمْلآَو 2 «(135:ءاسنلا) 4اَرْيَغ ْنُكَي نإ» أرقو -

 .همدعو ءافخإلاب هنع فلخب (51:ءارسإلا) (َكّيَلِ

 :"ناهجو ءارلاو ماللا ناقبسي نيذلا نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف رفعج يبأل -

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

 :ةظحالم -

 :ةرقبلا] (ٌميِحَت ٌروُقَع » :لثم ةحوتفملا ءارلا لبق تعقو اذإ ةنغلا ميخفت - 1

 .[72 :ص]«ىجوُر نِم ا :لثم ةمومضملا وأ 3

 لبقو «[60 :ةرقبلا] 4ِهّللآ ِقَْر نِم » :لثم ةروسكملا ءارلا لبق ةنغلا قيقرت -2

 .[2 :ةرقبلا] 4يِقَكُمَلِذ ىَدُه ط:لثم (ئاد ماللا

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح رفعج وبأ قفاو (1)



 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 نوكتالو 15 :دلبلا] ُهَرِدَقَي نَّل نأ 89 :لثم "اسر عوطقملا يف ةنغلا نوكت -3
 .[3 :ةمايقلا] «َعَمْت نّلَأ »:لثم اسر لوصواملا يف ةنغلا

 ةلامإلاو حتفلا باب

 .(41 :دوه) 4 اًهسِرَجَم » يف ميملا مض عم ةلامإ ريغ نم ءارلا رفعج وبأ حتف -

 طخلا موسرم ىلع فقولا باب
 242 :ميرم 2100 4 فير # قناتي زل لق ةامان فنقول ةلاح يف رفعج وبأ أرق

 .ًالصو ءاتلا حتفب اهأرقو (102 :تافاصلا .26 :صصقلا 45 .44 3

 ةفاضإلا تاءاي باب

 :اهدعب امل ةبسنلاب عاونأ ةتس ىلع يتأتو

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

 :يهو عضاوم سمح يف ًاصفح ًاقفاوم

 :(722 ةرقلا) «ةكركذأ نورث ذاق -1

 .(26 :رفاغ) 4َلثَقَأ نوُرَذِ) - 2

 .(60 :رفاغ) «(بِجَتَسَأ نوُعْدآ) - 3

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

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



 ةينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيِضّرلا ةصالخلا 90

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

 .(143 :فارعألا) «َرظنأ فرأ» - 1

 .(49 :ةبوتلا) 4الأ فَ لود -2

 .(47 :دوه) «نكأ َيَمَحَرَتَو) - 3

 .(43 :ميرم) (َكِدَّهَأ ََعِتاَقِ) - 4

 :يلاتلاك يهو ًاعضوم (94) يف وهو كلذ نم يقبام حتفو

 .(96 :فسوي) «(33 230 :ةرقبلا) ُمَلَعَأ نإ -3 1

 .(10 :ميرم) «(41 :نارمع لآ) هياء ىل» -5 .4

 .(49 :نارمع لآ) 4ٌقُلْخأ نأ » -6

 ((48 :لافنألا) «(59 :فارعألا) «(15 :ماعنألا) «(28 :ةدئاملا) « كفاَحأ َْيِإ » -24-2

 «(34 :صصقلا) «(135 «12 :ءارعشلا) «(45 :ميرم) «(84 .«26 ,23 :دوه) «(15 :سنوي)

 .(16 :رشحلا) «(21 :فاقحألا) «(32 230 «26 :رفاغ) «(13 :رمزلا)

 20مل قليلا ىذقيوب دوو

 .(24 :ماعنألا) (َكنَرَأ نإ ) -6

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

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

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

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



 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 .(23 :فاقحألا) (9 :دوه) 5 در يكدَلَو »- 35 4

 .(46 :دوه) «َكِطِعَأ نإ » -6

 .(18 :ميرم) (47 :دوه) © ْدوُعَأ نإ 9 -38 7

 .(89 :دوه) 6 نأ قاقش » -9

 .(51 :دوم) 4 اق ليسا

 .(8 لالا م »-1

 ا ا

 .(92 :دوه) 4 ٌرَعَأ ىِطَهَرَأ » 3

 3: نورا# ودخل قيورح

 .(013 سن َىنُرَحَيَل »- 45

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

 .(36 :فسوي) (ُلِمَحَأ َقِنَرَأ نإ -49 8

 .(6 :فسوي) 4 ُعِجَرَأ َىلَعَل » 0

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

 .(80 :فسوي) (ْوأ يأ ىإ َنّذَأَي » -5 6 5

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

 .(37 :ميهاربإ) « ثدَكَسُأ نإ 9 -8

 .(9 :رجحلا) 4 اكأ َْوَأ ج ٍداَبِع » -60 9

 .(85 237 :صصقلا) «(188 :ءارعشلا) «(22 :فهكلا) 4# « ُمَلْعَأ قت رز 72-64-61



 : 1 بى ىلا هفتتتل دكا رسعلا تادارقلالوضأ قدنعتلا ةمؤلخلا كاع

 .(42 238 :فهكلا) 4 اَدَحَأ قري 8 -66 5

 .(22 :صصقلا)» 0 :فهكلا) « نأ َيَر ىَسَْعَف » 8 67

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

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

 .(29 :صصقلا) «(10 :هط) (ر كيتا َنَلَعَُل » -74 3

 .(14 :هط) 4 انأ َنَِنِإ » 5

 د ممل

 .(25 :هط) « ىَمَعَأ َت يترشح

 :100 :تواتوفل) < كفا لعل »حت

 ١2-9 :لمنلا) « ُركْشَأَء َوَوَلْبَيِل 0(.

 .(38 :صصقلا) 4 علَطأ َىَلَعَل » -0

 سل

 ريح 3-7

000 50 : ١-3 

  9 -4:ص) « ْتَبَبْحَأ نإ 32(.

 .(64 :رمزلا) 4 ُدّبَعَأ َنَوُرُمَأَت » 5

 .(6 :رفاغ) 4 ْلْبَأ َىلَعَل ) -6

 .(41 :رفاغ) 4 ّمُكوُعَدْأ نإ ام » -7

 .(51 :فرخزلا) 4 اق تحت ) -8



 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 .(19 :ناخدلا) «ركيِتاَء نإ » -9

 .(17 :فاقحألا) 4 نأ َِناَدِعَتَأ ) -0

 .(9 :حون) «تمَّلَعَأ نإ » -1

 .(5 :رجفلا) 4 ِنَمَرْكَأ وي » -2

 .(16 :رجفلا) 4 ِنَسَهَأ َيَر ل -3

 .(25 :نجلا) 4 اّدَمَأ َيَر » -4

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

 :يهو عضاوم

 .(79 :ص) «(36 :رجحلا) ((14 :فارعألا) 4 َنَرِظنَأ 9 -3- 1

 .(34 :صصقلا) 4 َفَدَصُي 9 -4

 .(43 :41 :رفاغ) « َقَتوُعدَتَو ل - 5

 600 :نوقفانملا) 4 ََتَرَخَأ » -7

 .(15 :فاقحألا) « نإ َقيْرُذ ل -5

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

 .(100 :فسوي) 4 نإ َقَوْخِإ )> 0

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

 .(9 :ةرقبلا) 4 الإ نو ظ -1

 .(52 :نارمع لآ) 4 ىلإ ىِراَصنَأ 2- ١

 .(35 :نارمعلا) «َكَّنِإ قم ) -3



00 

 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 (صفح هيف قفاوو) .(28 :ةدئاملا) 4َكِيَلِإ ىِدَي 4- ١»

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

 .(161 :ماعنألا) « لإ َقَر » -6

 رة ر نست اخ

 .(53 :سنوي) 4 ُهْنِإ َيَيَو > -8

 2164 .145 «127 2109 :ءارعشلا 5 1 9 ره ةونقويا 4 قرح زهاجإ د

 سوما د نانو

 00 :دوه) 4 دُهَنِإ َنيَع ع 8

 .(1 ا و

 را يوم

 .(38 :فسوي) 4 َميِهْرَبِإ ىِءاَباَع »9 -1

.)53: 201100 1 

 .(53 :فسوي) 4 نإ و

002 

 .(86 :فسوي) 4« ىلإ َنَزُخَو » -5

 يوب هاتر وسلام

 .(100 :فسوي) 4 ْذِإ بال -7

 .(71 :رجحلا) « نإ َقاَكَب » -8

 .(100: ءارسإلا) « اذ ! قر » -9



 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 00 .(69 :فهكلا) 4 نإ َننَُدِجَتَّس » -0

 .(47 :ميرم) # ءهنإ ََر » -1

 .(15 14 :هطل) 4« ّنإ © ىركإل » -2

 0 .(40 39 :هط) 4 ْذِإ 6 َييَع » -3
 .(94 :هط) « نإ َىِيأَرِب » -4

 .(29 :ءايبنألا) 4 ُهنَلِإ _ْرِإ » 5

 .(52 :ءارعشلا) «ركذِإ َىِداَّبِعِب 9 -6
 ل

 .(27 :ءارعشلا) 4 الإ َنإٌوُدَع » -7 و

 .(86 :ءارعشلا) 4 مّهَنِإ أل »9 -8

 .(27 :صصقلا) « نإ َنَدِجَتَّس » -9

 00 توكسلا) (50 ؛انر اشتر تووؤممل نك

 .(24 :سي) 4 اَذإ نإ » -2

 .(102 :تافاصلا) « نإ ََدِحَتَّس » -3

 :ةقدرما هكر فتات 4-١

 08 :ص) 4 ِْإ َىِتْعَل » 5

 .(44 :رفاغ) 4 هلآ لِإ ىرْمأ ) 6

 .(50 :تلصف) 4 َّنِإ ََر 9 -7

 .(21 :ةلداجملا) « ٌترإ َىِلْسُرَو » -8

 .(14 :فصلا) « ىلِإ ىِراَصنأ » 9

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



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا 5

 .(34 :دوه) « ْنِإ َِحَّصُت » -1

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

 .(40 :ةرقبلا) «ٍفوُأ ىِدَبَعِب » -1

 .(96 :فهكلا) 4 ْعِرْقأ َقوُناَد 0 ١

 :تاءاي رشع يهو اهنم يقب ام حتفو

 .(36 :نارمعلآ) 4 اَهُديِعَأ ّيِإَو > - 1

 .(29 :ةدئامل) 4 ٌديِرَأ نإ ) -2

 .(115 :ةدئامل) 4 ُبَذَعُأ َقِإَف > - 3

 .(14 :ماعنألا) « ُترمُأ ْنِإ ) -4

 .(156 :فارعألا) 4 بيصأ َيِاَذَع ) -5

 .(54 :دوه) 4 ُدِْشَأ نإ ) -6

 اا ناك وهو خا هو رتعس الوز 85 كيرلا 4 قوأ نا وست

 :(97+نصصقلا) 4 ديرأ نإ ح8

 .(29 :لمنلا) 4 تل نإ >- 9

 .(11 :رمزلا) 4 ترم نإ » -0

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

 :يف يهو حتفلاب رفعج وبأ اهأرقو
 .(124 :ةرقبلا) 4 َنيِملّظلآ ىِدَهَع » - 1

 .(258 :ةرقبلا» «فىِذّلا َيَر > - 2



 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 .(3 :فارعألا) 4 شِحاَوفْلا َبَر َمّرَح » -

 .(146 :فارعألا) « كروُربَكَتَي َنيِذّلا َىَياَء ّنَع ُفِرَصَأَس 4 - ١

 .(30 :ميرم) « َبَتكْلا ندَتاَء » -5

 .(31 :ميهاربإ) 4 َنيَِّلَأ َىِداَبِعَل لق ) -6
 .(105 :ءايبنألا) ؟ تروُحلّصلآ َىِداَبِع » -7

 3 :ءايبنألا) 4 ٌرُضلآ َنَسَم 8- ١

 .(56 :توبكنعلا) 4 َنيِّلأ َىِداَبِجَي ) -9

 .(13 :أبس) «ٌروُكشلآ َىِداَبِع » -0
 .(41 :ص) 4 ُنطَيشلا نسم » -1

 .(53 :رمزلا) 4 َنيِذَّلأ ىِداَبِعَي »> - 2

 .(8 :كلملا» 4 ُهّنأ َكَلَمُأ نإ » -3

 .(38 :رمزلا) 4 ُهَللآ ََداَرَأ نإ » -4

 :لوألا عضوملا ادع ام (14) ةقباسلا عضاوملا عيمج يف ًاصفح رفعج وبأ قفاوو

 .(124 :ةرقبلا) 4 َنيِمِلّظْلآ ىِدُيَع »

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

 :عضاوم ةثالث اهنم نكس عضاوم (2) يف

 .(144 :فارعألا) « َكُتيَقْطْصَأ ْنِإ » - 1

 .(22(2 0 :هم) 4 َدُّدّسَأ © ىخأ 2- - ١

 .(27 :ناقرفلا) « ُتّذَحَتَآ ىتتيَلَي » - 3



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 :عضاوم (4) وهو يقابلا اهنم حتفو

 .(42 41 :هط) «َبَهْذأ © ىيفتل » - 1

 .(43 42 :هط) 4 آَبَهْذأ © ىركذ 2- ١

 .(30 :ناقرفلا) 4 أوُدَحتَأ ىَوَق 3- ١

 .(6 :فصلا) 4 همم ىِدَعَب » - 4

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

 :يهو ًاعضوم (24) اهنم نكس

 .(186 :ةرقبلا) 4 سأوُتِوّؤَُلَو » - 1

 .(153 :ماعنألا) « اًميِقَتَسُم ىِطاَرِص 2- ١

 .مزاللا دملا ناكسإلا نم مزليو.(162 :ماعنألا) 4 َىاَيحَتَو ل -3

 .(22 :ميهاربإ) 4 مُكَيَلَع ىلا> -4

 .(5 :ميرم) « ىوآَرَو نم » - 5

 .(18 :هط) # ايف ىلو » -6

 .(صفح لثم ءايلا حتف وهو رخآ هجو نادرو نبالو).(20:لمنلا) 4 آل ىإ ام 7- ١

 .(56 :توبكنعلا) (ٌةَعِساَو ىضَرَأ نإ ) - 1
 .(23 :ص) (ةَجَعَت ىلو» -2

 .«69 :ص) 4م لِع ْنِم ّىإ) و

 .(47 :تلصف) « ىوآكَرْش » -4

 121 فاضل <: ل وتموت ل ك3



 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 .(28 :حون) 4« يب » -6

 :فهكلا) «(83 :ةبوتلا) «(105 :فارعألا) :يهو عضاوم ةعست يف 4 َىبُم »-23 -7

 .(34 :صصقلا) «(118 «6 2 :ءارعشلا) «(24 :ءايبنألا) «(75 722 27

 .(6 :نورفاكلا) 4 ٍنيِد لَو ط -3

 :يهو ًاعضوم (6) حتفو
 .(125 :ةرقبلا) 4 َنيِفيآَطلِل َقِيَب اًرهط نأ ) 8

 .(162 :ماعنألا) * ©زاَمَمَو » -2

 .(26 :جحلا) « َتيِفِبآَطلِل يب ْرهَطَو » - 3

 ل ا -1

 .(79 :ماعنألا) « َىِهحَو تهّج و -2

 .(22:سي) 4 ُدّبَعَأ آل َىِناَمَو - 3 اف 15

 دئاوزلا تاءاي

 :يف كلذو ًاعضوم نيثالثو ِثالث يف ًالصو ءايلا رفعج وبأ تبثأ -

 .(8 .6:رمقلا) (186:ةرقبلا) « عادل » (21:)3)

 .(186:ةرقبلا) نع اذإ ج١ (4)

 0197: ةرقبلا) « ىِلوأي باو ) (5)

 .(20:نارمع لآ) (نعبَتأ ل (6)

 .(175 :نارمع لآ) «نإنوُفاَحَو » (7)

 .(44 :ةدئاملا) « اَلَو نّوّشحآَو » (8)



 ١ 1 ج2 تكف كلا ردعلا تادارقلا لوضأ ق ةةهالا ةضخاخلا 620

 .(60 :ماعنألا) 4 لَو نَدَهَدَقَو ) 09(

 .(5 :فارعألا) « الف نوديك ٌمث» ( 1 00

 .(46 :دوه) 4اًَمنلَكَسَت القط (11)

 .(728 :دوه) « ىف نوزخت اَلَو 21 20

 .(105:دوه) «تأي »(13)
 ودور سر

 مع
 .(66 :فسوي) # اًقئَوَم نوُنوُت ىتح» (14)

 .(2 :ميهاربإ) 4 لبق نم نوُمُككَرْشَأ امب ) 215)

0 

 .(40 :ميهاربإ) 4 ءاعد» (16)

 :(6 2 رمالا» « نكوحل 812

 .(17:فهكلا) «(97:ءارسإلا) ا »090 .18)

 .(39:فهكلا) « نَرت نإ » (20)

 .(40:فهكلا) 4 نينوي »(21)

 .(64 :فهكلا) 4 ْعَبَت » (22)

 .(66:فهكلا) 4 نَمَّلَعت (23)

 .(25 :جحلا) دال آو 9 (24)
 »م مرا

 .(36:لمنلا) « نئوُدِمُشَأ 9 (26)
 و نص

 .(38:رفاغ) 4 ْمُكدْهَأ ٍنوُعِبَتأ » (27)



 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 .(32:ىروشلا) 4 ٍراَوَجلآا 9 (28)

 .(61 :فرخزلا) 4 دله َنوُعِّآَو ١ك(29)

 .(41:ق) « املا 8 (30)

 .(4:رجفلا) « رَسي 10

 0 ا نسلا) 4 نمركعأ »:(33)

 .(16:رجفلا) 4 نْمَهَأ ل (33)

 :ءاي تابثإب هدحو نادرو نبا أرقو -

 .(15:رفاغ) يقاتل » (1)

 .(32:رفاغ) « داَمتلآ )2( ١

 :يف ًافقوو ًالصو ءايلا رفعج وبأ تبثأ -

 .ءايلا ناكسإ عم (68:فرخزلا) (ٌفَوَح ال ِداّبعي 4
 د 7

 سا مد
 .ًالصو ءايلا حتف عم (93 :هط)  ٌتَيَّصَعَفَأ َعبتَت لأ )2( ١ 5

 .ًالصو ءايلا حتف عم (23 :سي)4ْنَمَحّلآنّدرُي ا (3)

 :يف طقف ًافقو ءايلا فذح -

 ضال اع .(66 :لمنلا) (ُهَّلآ نساء آَمَف)
 1 ٠9

 مارد ريو هرم مو ل

 نال اَسِلَوو بلال هل هللارفع









 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 مجارتلا

 :يمرضحلا بوقعي :مامإلا ةمجرت

 ةنس دولوملا دمحم وبأ ءقاحسإ يبأ نب هللا دبع نب ديز نب قاحسإ نب بوقعي وه
 .ه 17

 دعب ةءارقلا ةساير تهتنا هيلإ ءنّيَد حلاص ملاع ةقث ءاهؤرقمو ةرصبلا لهأ مامإ

 .تاءارقلا يف نييوحنلا بهاذمب سانلا ملعأ ءورمع يبأ

 ىّوَرو نوميم نب يدهمو ليوطلا مالس مهنم ةعامج نع ًاضرع ةءارقلا ذخأ

 دمحمو يئاسكلا نم فورحلا عمسو «ماغدإلاب ورمع يبأ فورح مالس نع

 ةقئرش نب باهش ىلع أرقو ءًافورح ةزمح نم عمسو «مصاع نع يفوكلا قيرز

 نع بهشألا يبأ ىلع هتءارقو ءبلاط يبأ نب يلع نع يلؤدلا دوسألا يبأ ةءارق

 ةريتك ةغامج ًاضرع ةتع ةءارقلا وو ءٌولعلا ةياغ يف ىسوم يأ نع ءاجر يأ

 .يرودلا رمع وبأو يناتسجسلا متاح وبأ مهنم

 هللعو «نآرقلا يف فالتخالاو فورحلاب تيأر نم ملعأ وه» :يناتسجسلا لاق

 .«ءاهقفلا ثيدحلو نآرقلا فورحل سانلا ىَّورَأَو ءوحنلا بهاذمو هبهاذمو

 ةرصبلاب عماجلا مامإ ارقي الو ءورمع يبأ دعب نييرصبلا ةماع هرايتخا يف هب متئاو

 هتءارق دع نم لوق ركنتسا يذلا يرزجلا نبا نمز ةعساتلا ةئملا ىتح هتءارقب الإ



 : برر ركن كسلا رسعلا تادارقلالوضأ قدنعتلا ةمؤلخلا 626

 ةعبسلا نم هريغ ةءارقو بوقعي ةءارق نيب قرف ال هنأ ملعيلف» :لاقف ذاوشلا نم

 .(هنع ديحم ال يذلا قحلا وهو «نيققحملا ةمئآ دنع

 هلثم هنامز يف ري مل يمرضحلا بوقعي مهنمو» :هلماك يف يلذحلا مساقلا وبأ لاق

 غلب ًادهاز ًاعرو ًايقن ًايقت ًالضاف هفالتخاو نآرقلاو اههوجوو ةيبرعلاب ًاملاع ناك

 رعشي ملف هيلإ َدّرو رعشي ملو ةالصلا يف وهو هفتك نع هؤادر قرش هنأ هدهز نم

 .(«هبر ةدابعب هلغشل

 .«(الضاف

 .ةيرجه 205 ماع يفوت .قِلطُيو ٌسِبحي ناك هنأ ةرصبلا يف ههاج نم غلبو

 .(«سيور» :لوألا يوارلا

 .يرصبلا يؤلؤللا هللا دبع وبأ لكوتملا نب دمحم

 يمرضحلا بوقعي نع ًاضرع ةءارقلا ذخأ .ليلج روهشم طباض قذاح ئرقم

 .هباحصأ قذحأ نم وهو «تامتخ هيلع متخو

 .يريبزلا هللا دبع وبأ مامإلاو رامتلا نوراه نب دمحم ًاضرع هنع ةءارقلا ىَوَر

 .ةيرجه 238 ةنس ىوت



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 :لوألا يوارلا قرط

 .يرهوجلاو ءمّسقم نباو ,بيطلا يبأو ,ةمجعملاب ساخنلا

 فورعملا يدادغبلا مساقلا وبأ نايلس نب نسحلا نب هللا دبع وه :ساخنلا - 1

 .رهام روهشم ةقث ئرقم ةمجعملاب ساخنلاب

 نبا » هركذ |ى .نآرقلا ظافح نم ةنماثلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض « يرزحلا

 .نيتئامو نيعست ةنس « ساخنلا مساقلا »وبأ دلو

 دمحم » : مهتمدقم يفو .ءاملعلا ةريخ نع ةءارقلا « ساخنلا مساقلا وبأ » ذخأ

 . « سيور » بحاص ؛راهتلا نوراه نبا

 ةقثلاب رهتشاو .لَك يبنلا ةنسو نآرقلا ميلعتل © ساخنلا مساقلا وبأ ١ ردصت

 هيلع ذملتتو .نآرقلا ظافحو ملعلا بالط هيلع لبقأو طبضلاو ةنامآلاو

 « ينيزراكلا نسحلا نب دمحم : نآرقلا هنع اوذخأ نيذلا نمو .نوريثكلا

 دمحأ رصن وبأو « يطساولا يلع نب دمحم ءالعلا وبأو . يماحلا نسحلا وبأو

 « يعازخلا لضفلا وبأو « فالعلا نسحلا وبأو « دادحلا دمحأ نب دمحم نبا

 .نورخآو زابخلا دمحم نبا يلعو

 اذه يفو « ءاملعلا نم ددع نع ٌديَك يبنلا ثيدح « ساخنلا مساقلا وبأ ١ ذخأو

 دبع نب دمحأ : « ساخنلا مساقلا وبأ ١ عمس » : « يدادغبلا بيطخلا ١ لوقي



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 ١ ينوجلا لهس نب ىسومو « ةيجان نب دمحم نب هللا دبعو « يفوصلا رابجلا

 .يوغبلا مساقلا ابأوءربنع نب دمحم نب نسحلاو:هيوجنز نبا رمع نب دمحأو

 ايأو ءيودعلا ديعس ابأو «ينالصبلا ليعامسإ نب دمحمو «دواد يبأ نب ركب ابأو

 .يعبرلا نب ديمح نب نيسحلا نب دمحمو « رعاشلا فالعلا نب ركب

 .ريثك ددع هنع ٌدْيَو ريشبلا يداحلا ثيدح ىَوَر دقو

 انثدحو ئرقملا دهاجم نب ركب وبأ هنع ىَوَر : « يدادغبلا بيطخلا » لوقي اذه يفو

 رمعو « بتاكلا دمحم نب دمحأو « يناقربلا ركب وبأو . يما ا نب نسحلا هنع

 .هيقفلا ميهاربإ نبا

 اذه يفو .هيلع ءانثلا بجوتسا امت ءاملعلا نيب ةقثلاب « ساخنلا مساقلا وبأ » رهتشا

 ناك » : لاق تارفلا نب نسحلا يبأ نع تثدح : « يدادغبلا بيطخلا ١ لوقي

 رتسلاو ريخلاو لضفلاو نآرقلا لهأ نم « ساخنلا نب هللا دبع مساقلا وبأ »

 .« هلثم خويشلا نم تيأر ام : لاق مث ةقثلاو ليمجلا بهذملاو نسحلا لقعلاو

 رهام ةقث روهشم ئرقم «ساخنلا مساقلا وبأ»:( يرزجلا نبا » مامإلا هنع لاقو

 يذ نم اتلخ نيتليلل تبسلا موي ©« ساخنلا مساقلا وبأ » يفوت .(« ردصتم

 ءآ مب ةحشاو ةفتو هلأ هخور+ ةرمتتللا هرم ةن[ة كاتو: نو ناك ةحب ةدغفلا

 .ءازجلا لضفأ هللا

 .دوبنش نبا مالغ «يدادغبلا دمحأ نب دمحم وه :بيطلا وبأ 2
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 .يرهوجلا ناشبح نب نامثع نب يلع نسحلا وبأ :يرهوجلا - 3

 .«حور» :ىناثلا يوارلا

 .ءالولاب يلذحلا يوحنلا يرصبلا نسحلا وبأ :نمؤملا دبع نب حور وه
 هيلع ضرع بوقعي باحصأ لجأ نم روهشم طباض ةقث «ليلج ئرقم

 .ورمع يبأ نع ةعامج نع فورحلا ىّوَرو

 .(ةيرجه 234 ةنس يفوت) يناولحلا ديزي نب دمحأ مهنم ةعامج هيلع ضرعو

 :يناثلا يوارلا قرط

 .هنعف هنع يلع نب لدعملا يقيرط نم بهو نب دمحم -1

 ديبع نب مكحلا دبع نب ءالعلا نب ىيحي نب بهو نب دمحم وه:بهو نب دمحم

 .زاّرقلا يرصبلا يفقثلا ركب وبأ ميمت نب لاله نبا

 ( يرزجلا نبا » هركذ ى.نآرقلا ظافح نم ةعباسلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض

 نم تاءارقلا فورح عمس دقف : ءاملعلا ةريخ نع نآرقلا « بهو نب دمحم » ذخأ

 ةءارق تلاز الو .نيروهشملا تاءارقلا ةمئأ نم عساتلا مامإلا « يمرضحلا بوقعي

 هلل دمحلاو اهم تأرقو اهتيقلت دقو « نآلا ىتح لوبقلاب نوملسملا اهاقلتي ©« بوقعي »

 .نيملاعلا بر



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 مث «يؤلؤللا ىسوم نب دمحم ١ نم اًضيأ تاءارقلا فورح «بهو نب دمحم» ذخأ امك

 راصو « اًحور » مزالو « يمرضحلا بوقعي » نع روهشملا يوارلا « حور » ىلع أرق

 .مهقذحأو « هتءارقب مهفرعأو « هب مهصخأو « هباحصأ لجأ

 بوقعي نب دمحم: مهنم « نوريثكلا هيلع ذملتتف نآرقلا ميلعتل « بهو نبا ١ ردصت

 لّمؤملا نب دمحمو « يناولحلا عماج نب دمحمو « هباحصأ طبضأ نم وهو «لّدعملا

 .ريثك مهريغو « يلع نب ةزمحو « يزارلا نسحلا وبأو « يريبزلا دمحأو « يفريصلا

 نع ثدح دقف « ءاملعلا ةريخ نع دلك يبنلا ثيدح ©« بهو نب دمحم » ذخأ اك

 هللا ديبعو « يسيقلا دلاخ نب ةبدهو « ينانشآلا ىيحي نب عيبرلاو « يسلايطلا ديلولا يبأ »

 .نيرخآو « يمضهجلا يلع نب رصنو . فآلعلا نسحلا نب ميهاربإو « يربنعلا ذاعم نبا

 ةاكريشبلا يداملا ثيدح ميلعتل اًضيأ ردصت نآرقلا ميلعتلابهو نب دمحم ١ ردصت امكو

 «راّفصلا دمحم نب ليعامسإو . يرودلا دلخم نب دمحم » : مهنم نوريثكلا هنع ىَوَر دقو

 .نورخآو « ةكنم نكاس يبارعألا نب ديعس وبأو

 نيناثو عبس ةنس « دلخم نب دمحم ١ باتك يف تأرق : « يدادغبلا بيطخلا ١ لوقي

 ةعساو ةمحر « بهو نب دمحم » هللا محر .(« بهو نب دمحم ليقعلا ١ تام اهيف نيتئامو

 .ءازحجلا لضفأ هللا هازجو

 .هنعف هنع ناشبح نباو ذوبنش نب مالغ يقيرط نم يريبزلا -2

 .يريبزلا ناميلس نب دمحأ نب ريبزلا هللا دبع وبأ وه :يريبزلا
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 ةلمسبلا باب
 نيب ام» :ادعام  نيتروسلا نيب عمجلا دنع صفح ىلع ديزي بوقعي نأ ملعا

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

 :هجوأ ةسمحخ هل نوكيف

 «ةروسلا لوأب ةلمسبلا لصوو «عيمجلا عطق :ينعأ .ةثالثلا ايها ةاونسلا

 .ةلمسب ريغ نم لصولاو ءتكسلا مث عيمجلا لصوو

 نودب لصولاو تكسلاو .فقولا :ءارقلا لكلف «ةءاربو لافنألا نيب ام امأو

 .ًاذاو الرق هني نولمسبو ءارقلا :لكف ةئافلاو نئانلا ني اَماَمَأَو

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

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

 .قلفلا لوأب

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

 يهو اهريغ يف لصولا ىَوَر نم دنع اهيف تكسلا راتخاو .اهريغ يف تكسلا

 .«ةزمه ا «نيففطملا «دلبلا «ةمايقلا» :عبرأ

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

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



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 :هجوأ ةعست كل ناك ةمايقلا لوأ ىلإ تلصوو لمزملا رخآ نم تأدتبا اذإف -

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

 ىلع  ةثالثلا اههجوأب ةلمسبلا ةمايقلاو رثدملا نيب يتأي هيلعوءرثدملاو لمزملا
 .هريغ ىلع تكسلا مث راتخملا

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

 .هريغ لع لصولاو
 تكسلا مث ناسنإلاو ةمايقلا نيبو «ةمايقلاو رثدملا نيب ةثالثلا اههجوأب ةلمسبلا

 .ةمايقلاو رثدملا نيب تكسلا مث ةثالثلا هذه نم هجو لك ىلع ناسنإلاو ةمايقلا نيب

 :اضيأ هجنوأ ةعست كل ناك ناسنإلا لوأ ىلإ تلضوو رثادملا رخآ قم تادنا اذإو-

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

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

 .راتخملا

 نكاس لبق ةعقاولا عمجلا ميم باب
 يف تناك نإف ءاملا ةكرح نكاس لبق ةعقاولا عمجلا ميم ةكرح عابتإب بوقعي أرق

 نإو «ُهتلآ ْمُهَيِتْؤُي ١) 4ُلاَعِقْلَأ ْمهْيَدَع » :وحن ميملا مض ةمومضم هتءارق

 .4 ُباَبَسّلَلآ ُمِهي ٠١ 4 َلَجِعْلَأ ٌمِهِيوُلُق) :وحن ميملا رسك ةروسكم تناك



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 ةنكاس ءاي اهلبق ريمضلا ءاه باب

 «ريكذتلاو «عمجلاو «ةينثتلا يف ةنكاس ءاي اهلبق ريمض ءاه لك مضب بوقعي أرق

 4 َنِهيَلَع )و4 حهيف ١و.« مِيَلِإ )و64 مِهِيَلَع » :ىلاعت هلوقك «ثينأتلاو

 .« نيف هو 4َّنَِهَلِإ >و

 دحأ يف اهمض ىَوَر ًاسيور نإف مزج وأ «ءانب ةلعل ءاهلا لبق ءايلا تطقس نإف

 :مهو ًاعضوم رشع

 :(169) 4 ٌمِهنَأَي نإَو » «38) 4 اَناَدَعَمهِتاَكَف > :عضاوم ةثالث فارعألا يف

 .224(2 مهنأت مل اذإَو )

 2( َمهنَأيملأ )ه6 ٌمِهرخحَو ») :ناعضوم ةبوتلا يفو

 يفو :(133) 4 ُهَنِهَب مهتأت َمَلَوأ ) :هط يفو «(39) 4 َمِهَنَأَي لَو ) :سنوي يفو
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 يفو «(68) 4 َمهتاَءآَمَر ) :بازحألا يفو «(51) «ٌمِهِفْكَيملَوَأ) :توبكتعلا ٠

 2.2.24 ٌمهَتْفَتْسَأَف ) :امهالك ناعضوم تافاصلا

 .ةعامجلا هيف قفاو دقف 4 َمِهّلَوُيَنَمَو ) :لافنألا عضوم امأو

 يف :عضاوم ةعبرأ يف اهرسك -2 .ءاحلا مض -1 :امهو نيهجولا سيورلو

 رفاغ يفو «(32) 4 هلآ مهنغُي » :رونلا يفو ««3) « ملا ْمهِهلْيَ ه١ :رجحلا

 .(9) ( تاكّيحتلآمهِقَو ل4 ميِحَجْلاَباَدَع َمِهِقَو ١:ناعضوم



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 ماغدإلا باب

 .ريبكو ريغص نيمسق ىلإ مسقنيو

 :ريغصلا ماغدإلا -أ

 «مّلَقْلاَو ن» و :(2.1:سي) 4َناَءرُقلاَو © نسي »نم واولا يف نونلا مغدأ-

 .امهيف ةنغلا عم (1 :ملقلا)

 فرصت امو 4 ُمُتَدَحَتَأ » يف سيور نع فلخب ءاتلا يف لاذلا بوقعي مغدأو-

 :فهكلا «32 «16 :دعرلا «.92 :دوه 68 :لافنألا «8 1 :نارمع لآ «92 «80 «51 :ةرقبلا») :اهنم

 «26 :رطاف «25 :توبكنعلا ,«29 :ءارعشلا «27 :ناقرفلا «110 :نونمؤملا «48 44 :جحلا 7

 .(35 :ةيثاحلا «5 :رفاغ

 :”ريبكلا ماغدإلا -ب

 .(36 :ءاسنلا) ( ِبْلَجْل ايس ِحاَمَصلَاَو » يف ًادحاو ًالوق ءابلا يف ءابلا بوقعي مغدأ-

 ًالصو (55 :مجنل) « كمَراَمَكَت كبَر ِءآلاَد ٌّىَأِيَق » نم ءاتلا يف ءاتلا مغدأو-

 .هيلع رودقم ريغ ماغدإلاف ءادتبالا يف امأو

 دم واولا دم عم (36 :لمنلا) 4 ٍلاّمي نَدوُدِمْتَأ ) نم نونلا يف نونلا مغدأو-
2-4 

 .امزال

 ا

 بحاص كلذ ركذ .نيبراقتملاو نيلثملا نم ورمع وبأ همغدأ ام عيمج ماغدإ بوقعي نع َيِوُر (1)

 ةياور يف بولطملا) هباتك يف نايح وبأ هركذو ءبوقعي ةاور عيمجو امهريغو حورو سيور نع حابصملا

 .(بوقعي



 اع يمرضح ا بوقعي ةءارق

 الف اهم أدتبا اذإو .(46 :ًابس) 4 ًاوُرَكَفَمَتُ » نم ءاتلا يف ءاتلا سيور مغدأو-

 .اهيف ماغدإ

 ةملك نم نيلثانملا :الوأ

 يف كلذو « هنع فلخب ةملك نم نيلثاتم نيفرح لك نم يناثلا يف لوألا بوقعي مغدأ
 هن نوو دست رار كاش اكو ((200 :ةرقبلا) 4 ْمُكَكِسنَم)

 نيتملك نم نيلثاهتملا :ايناث
 هنع فلخب نيكرحتم نيلثامتم نيفرح لك نم يناثلا يف لوألا بوقعي مغدأ
 نآلا نكلو «هللا ءاش نإ دعب اهيف اهركذنس عناوم امو نيتملك نم طخلا يف ايقتلا

 :مهو ًافرح رشع ةعبس يف عقو نيتملك نم نيلثملا

 :ءابلا 010

 .© (20 :ةرقبلا) «َمهِعَمَسيَبَهَدَل ِ

 "09 :ةرقبلا) 4 َمهيِدَيايَب كلا »-

 .(145 :ةرقبلا) ( لكي بلمكْلا 9-

 ه-

 .(5 :ةرقبلا) 4 ةَرفُعُمل اي باَدَعلَآَو ِ

 .ماغدإلا هجو سيور حجر (1)

 .سيورل حيجرت نودب (2)

 .سيورل ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو (3)



 : 2111و كا سلا ركعلا تادارقلا لوضصأ قدسنا ةمالخلا 0

 «(105:ءاسنلا) «(3:نارمع لآ) «(213 22176 :ةرقبلا) « ّقَحْلآَ ٌبتحلا 2

 .(17:ىروشلا) «(2:رمزلا) «(48 :ةدئاملا)

 ((39 :فارعألا) «(157 ,.49 ,30:ماعنألا) «(106:نارمع لآ) © امي ٌباَدَعلَأ 2

 .(34 :فاقحألا) «(35 :لافنألا)

 (49:ماعنألا) 4 اًمِيُباَدَعَلآ 9-

 (88 :لحنلا 7 :ماعنألا) 6 امي ِباَدَعَلآ 9-

 .(151 :نارمع لآ) 4آَمِيَبَحُرلآ »-

 .(34 :ءاسنلا) 4 اًميِبَمَعلَل »-

 .(6 :ءاسنلا) «بّنَجل اببحامقلآَو

 .(17 :سنوي) «(37 :فارعألا) 1 :ماعنألا) « ةمتياَكي بدك ه-

 ٠ :ماعنألا) «تلّياََبّدكُت 27(.

 -١ :ماعنألا) ( فب َبَذَحَو 66(.

 .(157 :ماعنألا) «تتياكيَبّدك»-

 00 ىارعألا) 4 قنا بقعا لع

 -١ :سنوي) 6 هي َبيِصُني 107(.

 .(43 :رونلا) «-هي ٌبيصُيَق »-
 54 و و ساه ء

 .(56 :فسوي) # انتمحرب بيصن 2

 .طقف عضوملا اذه يف سيورل حيجرت نودب (0)
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 -١ :دعرلا) « اهب ٌبيِصُيَف 00

 :ءارسإلا)4 اهب 59(.

 عر مر سلا 8(.

 ةببسحلا»- 5 00

 :جحلا) «ٍلَقِمِبَبَقاَع»- 60(.

 .(60 :جحلا) « هب بقوع »-

 .101(0 :نونمؤملا) « مهيب ب اًسنَأ »-

 4 :ناقرفلا) (ةَعاسلاب بْدح>-

 .(83 :لمنلا) 4 اَنعياَكِب بُّدكُي >-

 68 :توبكنعلا) (ٌقَحْلاي بدك )-

 .(8 :مورلا) « مب ٌباَّصَأ >-

 ١ :رمزلا) (قَدّصل اب َبَدَكَو 32(.

 -> :رمزلا) 4ةَّكََب ُباَدَعْلا 0

 01 :تارجحلا) ( سقي قل الاي 9

 .(03 :نمحرلا) 4 اهي ٌبَدَكُي »-

 -١ :ديدحلا) 4 مُهَنْيَببرْضَف 13(.

 -> :ملقلا) 4 اَدَهِب ٌبّدَكُي 44(.

 .ًادحاو ًالوق ماغدإلا عم عابشإلا سيورل (1)



 : 1 بمص مر كك كسلا رسعلا تادارقلالوضأ قدنعتلا مالت 638

 .(46 :رثدملا) «ِرّْوّيِببَدكُت 8

 .(28 :نيففطملا) «(6 :ناسنإلا) اهي ٌبَرَشَي »-

 4 :ريوكتلا) ( ينضب ٍبّيَعلآ»-

 .(2 نقلا« كثب دكت ع

 .(9 :ليللا) « ئَئَسُحْلاِبَبَدَحَو >-

 .(1 :نوعامل) « نيدلآب بدكُي »>-

 :ءانلا (2)

 .(06 :ةدئامل) 4 اَمُهتوُسِبحَت تْوَمْلآ

 .(1 :ماعنألا) 4ُهَتَفَوَتتْوَملآ »-

 .(7 :لافنألا) (تروكَتةَحَرَّشلا»-

 .(16 :نونمؤملا) «َوُقَعَبُت ةَمديقلا9-

 .(25 :ناقرفلا) 4 اَليِزنَتُةَكَلَملَا »-

 08 :لمنلا) 4ُةَعَسِتةَئيِدَملا »-

 .(45 :توبكنعلا) 4 ئهنت ًِرلَّصلا »>>
 و

 .(63 :بازحألا) « ْنوكَت ةَعاّسلا »- 10

 .(0 :رمزلا) « ىَرَت ةّماّيقلا »-
4 

- - 

 .(27 :مجنلا) (ٌةَيِمَسَت ةكبتلملا »-



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 : ءاثلا 23)

 .(91 :ءاسنلا) «(191 :ةرقبلا) 4 َمُهوُمكَفَقن ٌتيَحؤ-

 .(23 :ةدئاملا) (ةَشَلَتتلاث »-

 :ءاحلا (4)

 .(25 :ةرقبلا) « ىتَح حاكْتلا )-

 0 :فهكلا) 4 َىَتَحْحَرْبَأ »-

 :ءارلا 5)

 .(185 :ةرقبلا) © َناَمَصَمَر ره »-

 ملل ل تح دو

 .(3 :ةلداجملا) «(92 :ءاسنلا) 4ةَبَقَرُريرَحَتَف »-

 .(89 :ةدئاملا) «ةَبقَرريرَحَت -١

 -١ :فارعألا) 6 ىَبَرَرَمَأ 9(.

 .(85 :ءارسإلا) « ىَبَرَرَمَأ )-

 .(44 :تايراذلا) «(77 :فارعألا» «ٌمِهَيَررْمَأ >-

 .(150 :فارعألا) 4 راو

 .(33 :لحنلا)ا ؟© 6 يضر « كر نأ

 64! غيز) «َكَبَررْتَأِبِ»

 .(4 :فسوي) (حُهْتَيَأَرَرَمَفلآَو 9

 .(42 :فسوي) « بر َركذ +-



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا كل
 نلت ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا > 14+

 .(17 :نجلا) « مّبَر ركذ »-

 كيف« حرم رع

 .(2 :ميرم) «تَمَحَرُركِذ 9

 .(42 :ءايبنألا) «مهّبَر رّكذ »-

 .(50 :مورلا) «تَمَحَررَتاَء 9-
 مه < 2

 .( 24 :ص) 4 دهر اف »-

 0 :ص) « ىبَرركذ ١

 .(69 :رمزلا) 4 اهّيَرروني 9

 ووو

 .(1 :رفاغ) 4 املس رتل 9

 مس > م اوبربا مل

 .(8 .ىروشلا) 4 كَمَحَررشتَيَو ل

 .(24 ها اق ل ع

 .(8 :قالطلا) «اًهّبَررْمَأ >-

 .(25 :فاقحألا) 4 اير -
3 

 00 :حتفلا) (ُمآَمَحُرِراَفَكْلا ىَلَع ْءاَدِسَ 9

 :نيسلا (6)

 3 ةردتت) ناتو كلم ماكل ردو وح

 .(25 :جحلا) 4 وس ساّئلل 9

 .(16 :حون) 4اًجاَرِس َسْمّشلآ)-



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 :نيعلا (7)

 .(255 :ةرقبلا) «دهدنع عَفْشَي »-

 .(195 :نارمع لآ) « َلَمَع عيضأ )-

 .(7 :ةزمهلا) .(90 :فهكلا) «(13 :ةدئاملا) < ىلَعْعلَطَت »-

 .(27 :فارعألا) 4« اًمُهَنَع عزني »-

 .(1 :فارعألا) (مُكَيَلَع َعَقَو ِ

 .(24:سنوي) «(100 :فارعألا) 4 ئَلَعَْبطَتَو »-

 .(4 :فارعألا) (مهَّيلع َعَقَو ِ

 -١ :فارعألا) 4 َمُهَنَع عِضَيَو 157(.

 .(3 :نوقفانملا) « ْىَلَع َعِيطُف )-

 .(87 :ةبوتلا) (لَع َعيظَول-
 .39(20 :هط) « ىلع َْعَمَصْقلَو »-

 ١ :جحلا) 4 نع عفاَدي 38(.

 .(65 :جحلا) « ىَلَعَعَقَت

 .(23:أبس) « نع عّرف )-
 د د ه

 .(: ةمايقلا) 4 ُهَماظع َعّمَجّت 2

 .سيورل ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو (1)



 ةينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيْضَّرلا ةصالخلا ُ
 1 5777لااااااااللل00١ا007302يهو

 1 ل ا ا 1 ا ا ا 7 1 11 ٠

 :نيغلا (8)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو 85 :نارمع لآ) 4غ ْعَمبي »-

 :ءافلا (9)

 .(45 :تلصف) «(110 :دوه) (3 :ةرقبلا) © هيِفَفلَعَخآ »-

 06 :ءاسنلا) 4 اَذإف فوُرعَملآِؤ-

 .(19 :ءاسنلا) «نإق فوُرْعَمْلآِبؤ-

 .(39 :رطاف) «(14 :سنوي) 6 ف فيس ل-

 .(77 :فسوي) « ق3 فو )+

 .(56 ,21 :فسوي) «4ىف قّسوُجيِل »-

 .(59 تسوي)# ًاولختف فموي اع

 1800 كطسردل 4 هلق نيرو

 .(45 :ميهاربإ) 6 املَحعَف فيك >-

 .(21 :ءارسإلا) 4 اًملَّصَف فيك 9-

 .(33 :ءارسإلا) « ىف فرّسُيي »-

 .(10 :فهكلا) (اوُلاَقَف فكل »-

 .(25:جحلا) « هيف ٌفكدعلا 9-

 .(24:نيففطملا) «(7 2:جحلا) « فرغت »-

 .(2:رشحلا) «(26:بازحألا) 4 ٍقْفَدَقَو 9



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 .(1:ليفلا) «(6:رجفلا) « َلَعَف فيك 9-

 :فاقلا (0)

 .(2 :فارعألا) ( لق قْرَرلَا9>-

 .(143 :فارعألا) 4 َلاَقَقاَفَأ >-

 .(99 :ةبوتلا) «ِتلّبرُق قفنُي -١

 .(0 :سوب) 4 لاق قرع (9-

 .(11 :نجلا) 4 ادق قيآرط» -

 :فاكلا 0)

 : 041 :ناريمع لآ) 4 اًريِئك كتر ركذأو ِ

 .(14 :ءاسنلا) 4 مّشُكَكل ذك -١

 .(3 :ءاسنلا) «آمككّيل! 9-

 .(2 :ةدئاملا) « اَمَّبَتكَكل د لَجَأ نم 2

 .(89 :ةدئاملا» < ٌةَرَفك كلاذ 9-

 .(100:ةدئاملا) (ُةَرَّقك َكَبَجَعَأ »-

 7 :ماعنألا) 4 امك َكّيَلَع )-

 .(39 :سنوي) «(148 :ماعنألا) ( بدك كل دك

 .(179 :فارعألا) «مكتألاكَك قلو ١

 .(1827 :فارغألا) « كنك كَتوُلَكَسَي >>



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيِضَّرلا ةصالخلا كف
 ١ك ص777 و

 زل 5 ا را ا ريب

 .(5 :فسوي)» (اَدّيَكَكَن 2

 .(9 :فسوي) «تنُك كّنإ »-

 .(65 :فسوي) « ليك كلذ >-

 .(76 :فسوي) «اتككلدك »-

 99: لضلا) «كل دك كتر مَ ناي

 4 ءارشألا) « ئىفك كبَتك >-

 .(29((2 :ءارسإل) (َناكَكِبتلْوُأَف ١

 .(8 :ءارسإلا) 4 ناك كل اذ >-

 .(527:ءارسإلا) < اًروُدَحعَناك كبَر َباَدَعَدإ )-

 .(7 :ةارمإلا 4 اريك َكَبَلَعَوَح

 3 :هط) 6 اًريثك َكَحَبَسُت ّىك »-

 4 :هط) 4 اًريِثَك َكَرُكْدَتَو 9

 0015 :هللل (َتدُح َكَنا )-

 .(0 :هل) ( ّىَككَمَأ ١

 47 :جحلا) (ةَّنَّسفل ًاكَك بر َدنِعاّمْوَي

 .(8 :ناقرفلا) 4 اًريثك كل اذ ِ

 اهو الرق سيور اههقذأ (1)
 .ًادحاو ًالوق سيور اهمغدأ (2)

 .ادجتإو لوقا: نيوز اهمغدأ (3)



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 .(45 :ناقرفلا) « دَمَفَيْكَكَتر ىلإَرَت ملأ »-

 .(32 :توبكنعلا» 4ٌتَناَحُكَتَأَرْمَأ »-

 .55(7:مورلا) «ًاوثاككل'اذك >-

 .(28:رفاغ) 4 ايدك كَينإَو >-

 .((2 :ةلداجمل) (ّبَتَك كلو 2

 .(11 :نجلا) 4 انك كلَ 2

 .©(9 8 :راطفنالا) 4اّلك © َكَبْكَر »-

 .(6 :قاقشنألا) «خداكَكنإد

 :ماللا 2012)

 :ةدئاملا) «(6 1677 :ءاسنلا)«(167:نارمع لآ)9164170(6 .«59 «13 «11:ةرقبلا) « مهل ليق »-

 :ةدجسلا)«(2 1:نامقل) 29 2:ءارعشلا)«(6 0 :ناقرفلا)(24:لحنلا)«(16 1616 2 :فارعألا> ( 4

 .(48 :تاللسرملا):(5 :نوقفانملا):(43:تايراذلا).(73 :رفاغ٠ 3 5 :تافاصلا).(45647: سي 0

 «(81 80 .78 ,22:لحنلا) .(67:سنوي) «(97:ماعنألا) «(22:ةرقبلا) 4 مكل لعج »-

 79(2 غ264 1 :رفاغ) غ0 :سي) 9 :ةدجسلا) 3 :صصقلا) (7 :ناقرفلا) 53(2:هط)

 .(19 :حون) «(23 215 :كلملا) «(12 10 :فرخزلا) «”(11 :ىروشلا)

 .سيورل ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو (1)

 .سيورل ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو (2)

 .طقف لحنلا ةروس عضاوم يف ماغدإلا هجو سيور حجر (3)

 عضومو لحنلا عضاوم نيب كلذ يف قرف ال نآرقلا عيمج يف عقو ثيح (مكل لعج) ماغدإ ينيزراكلا نع مساقلا وبأ ىَوَر

 .ماغدإلا ىلع راهظإلا يرزجلا نبا حجر مسقلا اذه ينو ؛عضاوملا نم اهريغو ىروشلا

 .ىروشلا عضوم يف ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو (4)



 1 مللللببببلر كت دكر سلا تادازقلا لوضأ قمل نفذ 515

 .(83 :ةرقبلا) 6 ال ليوكرسا 9-

 :668 :رفاغأل (83نينر) 38(4 :ميزفال «(47:ةنارمع نآ)> 40117 :ةرئبلا» < هَل لوفي

 «(92 2:37 :فسوي) «(43 :دوه) «(48 :لافنألا) «(26 :ماعنألا) «(124 :ةرقبلا) © ال َلاَق ظ-

 .(28 :ق) «(25 :صصقلا) «(46 :هط) «(73 :فهكلا)

 .(76 418 :صصقلا) «(66 :37 :فهكلا)«(59 :نارمع لآ) 1 :ةرقبلا) 6 مهل َلاَق »-

 .(01 :ءارسإلا) « مهل َلاَقَف »-

 .(133:ةرقبلا) 4 هينبل َلاَق ظ-

 .(206:ةرقبلا) « دُدَل ليق »-

 «(90 «6 1 :هط) «((80 :سنوي) «(173 :نارمع لآ) «(248 247 :ةرقبلا) (ُمُهَل َلاَق ظ-

 .(73 2271 :رمزلا) «(177 «142«.161 «124 «106 .43 :ءارعشلا)

 .(13 :سمشلا) (243 :ةرقبلا) (مُهَل َلاَقَف ه-

 .(259 :ةرقبلا) تكي َلاَق ه-

 .(79 :نارمع لآ) 4 ساحكلل َلوُقَي »-

 .(56 :رونلا) «(132 :نارمع لآ) 4 ْمُكَّلَعل َلوُسَجلَآ »-

 .(2 :ةعمجلا) «(164 :نارمع لآ) 6 ىفل ّلّمَق »-

 .(176 :نارمع لآ) (مُهَل َلَعْجت >-

 املا هول لوسولا وع

 .(64 :ءاسنلا) «اودكول لوسالا »ع

5 000 
 .(118:ءاسنلا) 4 نَدختآل َلاَقَو



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 د
 هب -

 .(27 :ةدئاملا) «كنلتق َلاَق ظ- 272 و دعم

 .(42 :ًأبس) 8 :سنوي) :(22 :ماعنألا) «َنيِذَّلل لوقت ظ-

 .(4 :ماعنألا) «تلّملكل ٌلَدَبَم »-

 .(44 :رفاغ) «(31 :دوه) 0 :ماعنألا) (ّمكَل لوُقَأ )-

 .(29 :ءارعشلا) (27 :ماعنألا) « نمل َلاَق »-

 .(119 :ماعنألا) « مكَل لَّصَف »-

 .(8 :فارعألا) "لكل َلاَق )-

 «(28 216 :توبكتعلا) «(54 :لمنلا) «7(2 1 :سنوي) 0 :فارعألا) ( ةممّرقل َلاَق 9-

 .(124 :تافاصلا)

 .(66 :فسوي) «(143 :فارعألا) «نل َلاَق »-

 .(1 :لافنألا) «هّلل َلاَفنَأَلآ »-

 .(11 :ةلداجملا) «(28 :رونلا) «(38 :ةبوتلا) « مكَل ليق 9-

 .(40 :ةبوتلا) 4 فبحلصل لوُقَي »-

 .(5:سنوي) 4أوُملَعَتِل َلِزاَنَم ١
 .(64:سنوي) « تاملَكل َليِدّبَت -١

 .(77 :فهكلا) :(80 :دوه) (وَل َلاَق »-

 5 قيربا# ىل اركيرع

 "0 «ىذلل لافو و



 : يبيت ب كك دكر سلا تادازقلا لوضأ قمل نفذ تن

 .(60 :فسوي) « ٌملكل ليك >>

 .(62 :فسوي) 4 هنليتفل َلاَقَو 2

 .(35 :رونلا) «(25 :ميهاربإ) « سال َلاَمَمَأْلا ل-

 .(33 :رجحلا) (مَل َلاَق )-

 .(34 :رمقلا) «(56 :لمنلا) 1 59 :رجحلا) « طوُن لاو

 .(40 :لحنلا) 4 هُم لو

 .(24 :ص) «(54 :ءايبنألا) «(102 :ءارسإلا) (َدَقَل َلاَق ظ-

 .27(0 :فهكلا) 4ءهجَمِلَكِل َلِدَبُم ال >-

 .(34 :فهكلا) 4 فيحصل َلاَقَف >-

 .(8 :فهكلا) (مكَل ل

 .(5 :رفاغ) «(56 :فهكلا) «أوضحَسُيِل لطلاب 9-

 .(58 :فهكلا) «مُهَل َلَجَعَل >-

 .(62 :فهكلا) 4 ُهنَكَقل َلاَق >-

 .(88 :فهكلا) عوُهَل ٌلوُقَتَس»-

 -١ :فهكلا) (ُكل ّلَعَجَت 94(.

 .17(0 :ميرم) 4اًهَل َلّثَمَتَف »-

 .سيورل ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو (1)

 .سيورل ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو (2)
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 .(85 :تافاصلا) 270 :ءارعشلا) «(52 :ءايبنألا) «242 :ميرم) 4 ِهيبأل َلاَق ط-

 00 :ترفل 4# كورا َلاَكُم -

 .(96 :ميرم) (ْمُهَل ُلَعَجَيَس »-

 .(29 «نسيفتلا)(1:0 هةط) «هلَمَأل َلاَق >-

 .(60 : ءايبنألا) «دمل لاقي ج-

 .(25 :ءارعشلا» 4ّنَمل َلاَق 8-

 .(34:ءارعشلا) 4 الملل َلاَق ل-

 .(9 :ءارعشلا) «ِساّنلل َليِقَو 8

 202 :لمنلا) « مهل لبق »-

 .(44 :لمنلا) «اسهل ليق»-

 .(6 :رمزلا) «(60 :لمنلا) ”مكل َلّرَنَأَو »-

 .(61 :لمنلا) اهل َلَعَجَو 9

 .(86 :لمتلا) 4اوُكَسَيل َليَّنآ ل
 .(5 : مصل 4 امكل لَكَتْتَو 9

 .(1 :صصقلا) 4 مُهَّلَع لوقا »-

 .(30 :مورلا) «قلحخل َليِدَبَت ال )-

 .(13 :نامقل) 4ٌنّمَقل َلاَق ه-

 .ماغدإلا هجو سيور حجر (1)

 .سيورل ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو (2)



 ةّيْنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضَّرلا ةصالخلا كلا
 ق1 0 ل ا ا 1 7677 ساتاات07صحححخ و

 .(15 :بازحألا) 4 ال لبق نم »-

 .(37:بازحألا) « ىدّلل لوُقَت >-

 .(40:أبس) «ةكبشلملل لوفي »-

 .(2 :رطاف) 4مل َلِسْرُم »-

 -١ :رمزلا) 4هَّلِل َلَعَجَو 8(.
 .(24 :رمزلا» 4 َنيِملَّطلل ليقُو »-

 .(57 :رمزلا) 4ّول َلوُقَت »-
 .(3 :رفاغ) (َوه الاهل آل للعلا )-

 .(13 :رفاغ) « مك ُلّرَمُيَو ٠١

 .(3 :تلصف) «ُكل َلاَقُي »>-

 .(21 :ىروشلا) 4« ئضُقل ٍلَصَملا»-

 .(17 :فاقحألا) 4 هّيَدلاَول َلاَق ظ-

 .(25 :كي دمحم) (َمُهل َلّوَس -١

 .(11 :حتفلا) «كَل لوو ِ-

 102: تارجنلا) «مَحل َلُخَأَي >
2 

 6ه_رييشا سال

 .(13:تارجحلا) « اوفراعتل لبابقو 9

 .(29:ق) « َّيَدل لّوقلا »-

 .(30 :ق) ( منهج َلوُقَن >-

 .(16 :رشحلا) «نّسنالل َلاَق »-
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 :"'ميملا (13)

 .(3 22 :ةحتافلا) 4 كلم © ميحرلا »-

 .(116 :ةدئاملا) «(33 «30 :ةرقبلا) 4 ام ملَعَأ »-

 .(37 :ةرقبلا) 4نِم ٌمَداَء9-

 59 3 :ماعنألا) 99(2 297 :ةدكاملا) (9 :نارمع لآ) 255((2 2235 7 :ةرقبلا) 4 اَمُمَلْعَي 2

 0/00 :جحلا) (8 :ءايبنألا) 110(2 :هط).(9 1.23 9 :لحنلا) (42 8 :دعرلا) 5 :دوه) 60

 34(2:نافل) (52 .45 2 :توبكنعلا) 69 :صصقلا) (74 25 :لمنلا) 64 9 :رونلا) 076

 .(4 :نباغتلا) «(7 :ةلداجملا) «(4 :ديدحلا) .(16 :تارجحلا) «(25 :ىروشلا) «((2:أبس) «(5 1 :بازحألا)
 سلس »

 :سنوي) «(237:فارعألا) «(157 «144 ,93 «21:ماعنألا) «(140 «114:ةرقبلا) « نّمِم ملظأ 2

 .(7 :فصلا) «(2 :رمزلا) (2 :ةدجسلا) 68 :توبكنعلا) 527«156((2:فهكلا) ((18:دوه) 007

 2( 5 :ةرقبلا) ( حّستام (2)ميِظَعلآ-

 .(43 :ميرم) «(37 :دعرلا) ©0 .ةرقبلا) 4 ممل ل-

 .(125 :ةرقبلا) حو

 .(21 :ًأبس) (143:ةرقبلا) 6 نم َمَلْعَتل 9-

 .(83:نارمع لآ) « نم َملَسَأ ط-

 .(00 :ءاسنلا) 6 لاق للطي >-

 .(62 :ءاسنلا) 4 مُهّتِمم لعل ىف 2

 و -

 .(1 :ةدئاملا) < اممكحي



 ةّيْنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضَّرلا ةصالخلا كلا
 777 سل000ا0727تت22تنو

 قا سا ا 1

 رس دل

 .(6 :ةدئامل) ( اًقدّصُم ْمَيَرَم نبأ »-

 .(5 :ةدئاملا) 4 َنيِكَسَمماَعط

 .(75 :ماعنألا) «(َتوُكْلَمْميِهرَبِإ ل

 .(85 :صصقلا) 7 :ماعنألا) نم مَلْعَأ »-

 .(18 :فارعألا) «كدم نهج

 .41(0 :فارعألا) (ٌداَهِم َمَتَهَج»-

 .(54 :فارعألا) « ِترخَسُم َموُجّلآَو 9-

 .(96 486 :فسوي) «2 :فارعألا) (نّمُمَلَعَأ »-

 .(126 :فارعألا) «آنم مقنت »-

 .(76 :صصقلا) «(148 :فارعألا) « ئَسوُم موق »-

 .(59 :فارعألا) 4 ئّسوُم موق 8-

 .(115 :هط) «(172 :فارعألا)» 4نِم 2319

 .(43 :دوه) (8 :لافنألا) « ترم َمْوَيْلآ»-

 .(6 :دوه) « اًهكَقَيْسُمم لَعَيَو -

 .(30 :دوه) «نممَّوَقليَو »-

 .(59 :لحنلا) 4 نممّوَقلا »-

 .(13 :ةدجسلا) «( 9 :دوه) 4 َنِمَمْنَهَج9-

 6 :فسوي) 4ّدوُدَعُم مهد »-

 .سيورل ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو ()



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 ساد راو

 .(12:لحنلا) 4 ِترحَكَسُم ُموَجُْنلََو »-

 :008 :ريسلا) 4 امملكلا )د

 .(39 :ءارسإلا) 4 اًموُلَم َمكَهَج ظ-

 .(4 :ميرم) 6 ىّيم مظَعلا »-

 .(29 :ميرم) «نَّمْملكُت 8

 614 :هط) « رم مَوْيلآ »-

 .(26 :جحلا) « َاَكَمميِهَربإِل »-
 مرو م يمد

 .(21 :توبكنعلا) «نممحريو 2

١١١ 11 
 35

 .(60 «32:رمزلا) 68(2:ت كن

 .(43:مورلا) «نِيمّيَقلا»-

 -١ :رطاف) (ٌءفِلَمَخُمم دعَتَألاَو 28(.

 -١ :سي) (ْوَّل نَمٌْمِعِطَْأ 47(.
 .(76 :سي) 4«اًمُملْعَت >-

 .(26 :تافاصلا) «َنوُمِلَسَتْسُم َمْوَيْلآ»-

 .(85 :ص)4 كنم َمَنَهَجَنَداَمَأَل -»١

 .(41 :رفاغ) 4 َىِل اًمِمَوَقَيَو »-
 .(9 :ةيثاجلا) 4 ّنِم ملع هظ-

 .(5 :فاقحألا) «َنممرَعْل اولؤأ
 و هَ 2

 .(19 :ةقدمحم) « مكبلَقتم ملعَي 9-



 كلا رشعلا' تاءارقلا لوضأ ق ةئسدلا ةضالقلا تاق
 772222 ير يي يي يب بئفْْْْْْْْْْْْلْْْْْلْلْلل97؟61آ1؟آ1آ7آ؟7؟و

 .(2 :حتفلا) 6 نم َمُدَقَت اَم )-

 .(27 218 :حتفلا) 4«امملعُف »-

 .(1 :ميرحتلا) 4 َمْمَرحنَمل 2

 :"نونلا ىف نونلا فرح (14)

 .(0 :ةرقبلا) 6 حبس ْنَححَو 2
3 

 .(6 :ميهاربإ) «(141 :فارعألا) ((49 :ةرقبلا) © ٌمُكَءآَسَن َنوُيَحَتَسَيَو 9-

 .(14 :فصلا) (52 :نارمع لآ) 4 نحن َنوُبراَوَحلا »-
 3 8 هو

 .(11 :رشحلا) .(167 :نارمعلآ) 4 أوُقَفاَن َنيذّلا »-
 هم و و ليم لام

 .(34 :ءاسنلا) «ك رهزوشن نوفاخت »-

 .(15 :ءاسنلا) 6 مّلَوُن َنيِنِمّؤَملا 8-
- 

 .(24 :ءاسنلا) 4 اًريِقَت َنوَمَلظِي الو »-

 .(1 :ءاسنلا) «ٌبيِصَت نيرفنكلل -
 و

 .((50 :ءاسنلا» « نموت َتولوُقَيَو

 .(2 :ةدئاملا) «شحَت َنوُلوُقَي »-
 دع

 .(143 :ماعنألا) 4 ننريفم كالا

 .(1 :ماعنألا) ( مكرر ْنَحَت ٍِ

 .(53 :فارعألا) (ُةوُسَن يذلا »-

 -١ :فارعألا) 4 َمُكَرْصَت َوَعيِطَتْسَي ال 197(.



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 .(36 :تلصف) .(200 :فارعألا) « غزن نيطيشلا نم »ظ- 3 22 هين مر

 .(48 :لافنألا) «صكت ٍندتِفلا>

 .(28 :ةبوتلا» «حسَجَف تنوُكرْفُْسْلا ل
 يمدد رو هح ىو

 .(52 :ةبوتلا) «صئرتتْن حنو

 .(101 :ةيرتلا) «مُهُمَلَعَ نمت

 .(121 :ةبوتلا) 4ةَقفَت َتوُقفتُي »-

 .(3 :فسوي) (ٌصْقَت ْنَحَن © َنوُلَقَعَت »-
 مديد >» مج

 .(23 :ناسنإلا) «9 م 4 اكل كن ل

 .(23 :رجحلا) «ءيحُت ٌنَححل »-

 .(56 :لحنلا) 4 اًبيِصَن َنوُمَلَعَي )-
 .(83 :لحنلا) (َتَمَعنَنوُكفرْعَي »-

 .(1 :ءارسإلا) 4 مُهُقرْرَت ُنَحن »-

 .(13 :فهكلا) «صقت قت نحت »-

 -١ :فهكلا) 4اًراَن َنيِملدٌطلل 29(.

 -) :(102:تفيكلا) 4 لكك َنيِرفكلل

 :ميرم) (ُترَت ْنَحَتاّنإ»- 40(.

 .(53 :ميرم) 4 نبت نوره ل

 0 ورم اد لت نحو لح
 َه

 لو <13 >

 .(132:هط) 4ك 1 رن نحن »-



 : ت22 كلا ردسلا تادارقلا لوضأ ق ةةهالا ةضخاخلا ع

 .(43 :ءايبنألا) 4 ّرْصَن تروعيطَتَسَي آل »-

 .(18 :كلملا) «(26 :رطاف) «(45 :أبس) ((44 :جحلا) 4 ريكت َناك ظ-

 .(33 :رونلا)» 4 اًحاكن َنوُدَجياَل >-

 .(60 :رونلا» « اًحاكن َنوُجَرَي »-

 .(1:ناقرفلا) 4 اًريِذَن تريمّشَعلل 9

 .(40 :ناقرفلا) 4اًموُشُد َنوُجَحَي الل »-

 .(43 :ق):(12 :سي) « يَحش نحمل

 .(25 :سي) 4 ٌمهَرَصَن َنوعيِطَتِسُي ال »-

 ور كلا قف شو
 .(6 :فاقحألا) (ُلّكَقَمَن نيد »-

 فم رشا »4 نكت نورك رك أ دج

 .(66 :نمحرلا) 4 ناّتَحاَضَت ناَمّيَع »-

 وو

 .(8 :ةلداجملا) رين نينلادت

 .(19 :رشحلا) «أوُسَت َنيِدّلآك )-



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 :ءاطا (15)

 .(46 :ةدئاملا) (2 :ةرقبلا) « ىّدُه هيف »-

 «(1 :ءارسإلا) .(100 .98 ,؛83 ,.34 :فسوي) «(61 :لافنألا) «.(54 «37:ةرقبلا» « وه مهنا 2

 :ناخدلا) «(36 :تلصف) «(56 :رفاغ) «(53 :رمزلا) «(26 :توبكدعلا) .(16 :صصقلا) «0 :ءارعشلا)

 .(13 :جوربلا) «(28 :روطلا) «(30 :تايراذلا) 6

 «104 :ةبوتلا) «(62 :لافنألا) «(71 :ماعنألا) «(76 22 17 :ةدئاملا) «(120 :ةرقبلا) « وه هّللآ 2

 :رطاف) ((30 6 :نامقل) 9 :صصقلا) 25 :رونلا) 78((2 «62 «6 :جحلا) 25 :لحنلا) 8

 6(2 :ةنحتمملا) .(24 :ديدحلا) «(58 :تايراذلا) ((64:فرخزلا) (9 5 :ىروشلا) 220 :رفاغ) 15

 .(56 :رثدملا) «(220 :لمزملا) «(4 :ميرحتلا)
 0 عج 7 ه_ و 2

 .(231 :ةرقبلا) 4 اًوُرَه هللا ت ليا ًاوذختت اَلَو »-
 .(35 :ةيثاجلا) « اور هّللآَت ياء َمُتْدَح 108 دو

 .(249 :ةرقبلا) «وُه ءْوَزَواَج ظ-
 دق

 م هدو ور .-

 .(64 :فرخزلا) «(36 :ميرم) «(51 :نارمع لآ) « اذنه هودبعاف »-

 :رونلا) «(72 :لحنلا) «(56 :ةدئاملا) «(107 :نارمع لآ) «مُه (هدعبو) هّللآ (ةلالحلا ظفل) »ظ-

 .(22 :ةلداجملا) (3

 .(180 :نارمع لآ) «ٌوُه فلَضَف »-

 : 4 ةءانلا) «اًكِيِنَم ةولكَف >-

 .(119:ةدئاملا) 4 اَدنَّه (هدعبو) ُهَّللا (ةلالجلا ظفل) »-

 .(142:فارعألا) « وره هيخأل 9-

 .(40 :ةبوتلا) « اسيلُعلا ىه ُهلاَةَملَحَو 5



 ةّنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا دكت
677 سسل007270صح2لل يأ

 قا سا ا ا 

 .(124 :ةبوتلا) «ءمذله ُهْثَداَز 2
 دع

 ومد ىو

 .(4 :رمزلا) «(«68 :سنوي)» «وه ءهللحبس هَ
7 

 .(61 :دوه) «ّوه دورْيَغ »-

2< 

 وو رب مس مس ص

 .(23 :ةدجسلا) «(2 :ءارسإلا) « ىّده هلَئلَعَجَو »-

 سمس يب

 .(35 :ناقرفلا) «(45 :نونمؤملا) «(53 :ميرم) « َنوُرَه ُهاَحَأ

 .(65 04 16 داكار طتماو ةةيعات و

 .(70 :جحلا) (ٌوُه ءداَهج ل
 .(15 :رونلا) 4 اًمّيَه ءُهَنوُبَسْحَكَو 9

 .(23 :ناقرفلا) « ءآَبَه ُهئلَعَجُف »-

 .(23:ةيثاحلا) .(43:ناقرفلا) «ُهْسَوَه ههه َدَحَتآنَم 9

 .(93:ءارعشلا) لَه هللا نود نم »-

 .(2 د14 اكو

 .(52 :صصقلا) 4 مه لبق نم »-

 :(79 ؟تافاضلا) م ُهَدُهَتكرُد »-

 .(7 :رمزلا) 4 ىَنِسَدَه هللا >-

 .(23 :ق) « اَدَه ءُُيرَق َلاَقَو -

 .”(49 48 .44 ,43 :مجنلا) 4مل 2
 مال ىلع

 .(12 :نجلا) # ابَرَه ءُهَّرِجَعَن نلَو 9

 .ماغدإلا حيجرتب نيريخألا نيعضوملاو ,حيجرت نودب نيلوألا نيعضوملا سيور أرق (1)



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 .(9 :ةعراقلا) «ةيواَهُهُّسَأَف 2

 :واولا (16)

 كر معو

 .(249 :ةرقبلا) « ريذلاَو وه »-

 .(18 :نارمع لآ) (ُةكَشَلَمْلآَو (هدعبو) وه لإ هلا ل >-

 001077 :ماعنألا) «نإَو َوُه »-

 ما و

 .(59 :ماعنألا) (ملْعَيو وهل

 .(106 :ماعنألا) «ٌضرْعْأَو رمل

 .(127 :ماعنألا) «مُهِّيلَوَوهَو

 وو 02 ا

 .(27 :فارعألا) 4 .هليبقو وه ط-

 .(9 :فارعألا) 4 ٌرمَأَو ودعا

 .(63:لحنلا) 4 ْمُهّيِلَو َوُهَق

 .(6 0 و

 .(8 :هط) 6 ٌمِسٌووُه الاهل ل >-

 .(2 :لمنلا) 4 اًنيَتوُأَو وه 9-

 ور د ددءو

 .(9 فصلا« ةةرصررمإلا

 هم مو

 .(2 :ىروشلا) (مهي 'عقاَووهَو »-

 -»١ :ةعمجلا) (َّنِمَووصّللَاَنم 00
 رع



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا
 2222 2 --_-  ببينديئلصصصص22ْ©©ْ©ْللللللل

 مدل لو

 .(31 :رثدملا «امووه ط-

 :ءايلا 217)

 .(47 :ىروشلا) «(43 :مورلا) «(31 :ميهاربإ) «264 :ةرقبلا) 6 موي َىَنَأَي 9-

 .(66 :دوه) ( ذِي ىّرِخ9-

 .(90 :لحنلا) 4 ْمُكُظِعَي ىَخْبْلاَ 2

 001 :هط) (ىَّسوُملَي ىدوُت »-

 -١ :ةقاحلا) « لبموي ىهف 0

 ريبكلا نيلثملا ماغدإ عناوم

 نوكي نأ وأ 440:انلاز 4 ابرد تدك 9 وحت نع فاح لوألا فرخ ةوكياذأ

 فرخلا نوكأ وا 1099:نسررراه 5 تمت ناقأ ل وحت كلئاع ان لوألا فرشللا

 وحن ًاددشم لوألا فرحلا وأ :(160 :ءاسنلا) 4 َنّممَلظِبُف » وحن ًانونم لوألا

 ٌلَف وحن فاكلا لبق ةافخملا نونلا نوكت نأ وأ «(91 :ماعنألا) 4 ِةمِرَدَقَّقَح

 .(3 :نارقل) < قر تفك كنود



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 ريبكلا نيبراقتملاو نيسناجتملا ماغدإ :ًاثلاث
 .هنع فلخب |مههمغدي بوقعي نإف نابراقتم ناكرحتم نافرح طخلا يف ىقتلا اذإ

 :نيعيرفت يف يتأيو

 : ذر طق تاكل فاعلا ءاغلا هع كن دو دعوا نيتك يم نا انيخألاوا

 :ين كلذو فاكلا دعب عمجلا ميم ءيجمو فاقلا لبق ام كيرحت
 و -

 :ءارعشلا) ((70:لحنلا) «(189:فارعألا) «(2:ماعنألا) «(1 :ءاسنلا) 1 :ةرقبلا) 6« مكقلَخ »-

 «((21 :تلصف) «7 :رفاغ) 6 :رمزلا) 96((2 :تافاصلا) «(1 :رطاف) (54 .40 0 :مورلا) 4

 .(20 :تالسرملا) .(14 :حون) «(2 :نباغتلا)

 .(2 :نارمع لآ) 4 مُكَقَدَص »-
 و -

 77 :ةدئامل) « مكتقثاَو 2

 22 :لحنلا) «(26 :لافنألا) .(50 :فارعألا) .(142 :ماعنألا) .(88 :ةدئاما) « مكَقرَر »- 3 05 5 و 9 هذ

 .(64 :رفاغ) «(47 :سي) «(40 :مورلا) 4

 » مكر ةيلقب وسب
 .(151 :ماعنألا) « مكقزرن »ظ-

 و

 .(28 :توبكنعلا) «(80 :فارعألا) « مكَقبس 2
 و

 .(21 :كلملا) «(3 :رطاف) :(24 :أبس) «(64 :لمنلا) 1 :سنوي) « مكُفْزَري »-
 و

 .(69 :ءارسإلا) « مكقرعيَف »-
 عَ

 .(9 :فهكلا) 4 ٌمكقروب »-

 و 4

 .(5 :ميرحتلا) 6 نكَفْلط »-



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 « ٌمكّفشَيِم » :لثم نكاس فاقلا لبق ام ناك اذإ فاكلا يف فاقلا ماغدإ عنتمي
7 

 4 كفن وتوت ركن يوغي فاكلا تدرفنا وأ «(84 :ةرقبلا)

 :طرشب يناثلا يف لوألا هنع فلخب مغدأ نيتملك نم اناك اذإو

 .« مكن ريِذَت ) وحن ًانونم نيفرحلا لوأ نوكي ال نأ-
 ا ذّدهأ» :وحن ًاددشم وأ-

 .«ةكّسَّتْؤُي ْمَلَو ) :وحن موزجم ءاتوأ 4 وات تنك ) :وحن بطاخت ءاتوأ-

 نم دبالف «(مُهُنْوَف كني لَو » :وحن ةافم نون مغدملا لبق نوكي نأ وأ-
 .عناوملا كلت ىدل راهظإلا

 مامإلا اهعمج افرح رشع ةتس نآرقلا يف نيتملك نم نيبراقتملا نم عقاولاو-
 :هلوق ملك لئاوأ يف يرزجلا نبا

 100 ا منك ُلذَب كتب ٌَّدُشَتَس ضر

 :هنايب كيلإو

 :نآرقلا ين ريغ ال دحاو عضوم يف :نيعلا يف مغدت ءاحلاف (1)

 .(185 :نارمع لآ) (ِراَككلآ نع َحَرَحُر >-



 كنت يمرضح ا بوقعي ةءارق

 ًاكرحتم فاقلا لبق فرحلا نوكي نأ طرشب :فاكلا يف مغدت فاقلاو (2)

 :يف كلذو

 .(64 :ةدئاملا) «فّيكٌق فني -١

 .(2 :ناقرفلا) «(45 :رونلا) «(101 :ماعنألا) « لك َقَلَحَو د

 .(6 2 :رفاغ) «(62 :رمزلا) (16 :دعرلا) «(102 :ماعنألا) 4 لَكْقللَخ ا

 .(07 :لحنلا) «نّمكٌقلَخَي >-

 .(21 :تلصف) « “لك َقظطنَأ )-

 .(4 :ناخدلا) «لكقَرْفُي 5

 :يف كلذو كرحتم فاكلا لبق نوكي نأ طرشب :فاقلا يف مغدت فاكلا (3)

 .(23 :فسوي) 0 :ةرقبلا) َلاَقَكَل ِ

 .(30 :تايراذلا) .(21 9 :ميرمم م 3 :ةرقبلا) َلاَق كِل 'دك »-

 .((44 :ةرقبلا) (هلِجق َكئَمَلَوُنلَف )-

 .(204 :ةرقبلا) 4 هل وق َكَبِجَعُي ه-

 .(28 :ءاسنلا) لق كدنع)-

 .(133 :ءاسنلا) 4 اًريِدَق كِل اذ لع ُهَللاَناَكَو >-

 .(176 :ءاسنلا) « لك َتوُتْفَتَسَي »-

 02 :فارعألا) َلاَقَكترْمَأٍ-

 0 :فارعألا) (َلاَفكَكَهلاََو

 .(43 :لافنألا) « اليل كِماَتَم ِ
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 .(30 :ةبوتلا) «مُهل وق كلذ )-

 -١ :ءارسإلا) (ةَّيْرَق كلهم 16(.

 .(39 :فهكلا) (ّتلُق َكَتَنَجؤ-

 .(39 :ق) 0 :ه) 4 َلّبَقُكَبَر دَّمَحِب ٌحّبَحسَو 35

 .(10 :ناقرفلا) 4 اروُصْنق كَل >-

 .(54 :ناقرفلا) 4 اًريِدَك َكّبَر >-

 .(67 :ناقرفلا) «اًماَوقَكِل'ذ >-

 .(2 يلا« ةلاق كش عرج

 .(7 :لمنلا) «َلاَق َكَعَمل-

 .0 ضر كلف كر وع

 .(34 :رفاغ) (ٌمّئلُق َكَلَم )-

 9 «فرشزلا)# لاك كفوو
 .(6 :# دمحم) «ًاول اق كدنع»-

 .(5 :رجفلا) 4مسق كلذ 9-

 .ًادحاو ًالوق اهرهظأ فاكلا وأ فاقلا لبق ام نكس نإ: هيبنت

 :عضوم يف :ءاتلا دنع ميجلا (4)
 رو معو.



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 :عضوم يف :نيشلا دنع ميجلا (5)

 .(29:حتفلا) 4 دُهَعلعَم َجَّرْخْأ»-

 :عضوم يف :نيسلا دنع نيشلا (6)
 .(42:ءارسإلا) 4 ايس شرعا ىذ9-

 :عضوم يف :نيشلا دنع داضلا (7)
 .(62:رونلا) 4 مهن ضْعَبل )-

 : عضوم يف :يازلا دنع نيسلا (8)
 .(7:ريوكتلا) تجوز سوفت ذو 5

 :عضوم يف :نيشلا دنع نيسلا (9)
 .(4 :ميرم) ابيه سأل َعَتَشآَو

 :فرحأ ةرشع يف مغدتو لادلا (10)

 :يف يهو :ءاتلا ()
 .(7 :ةرقبلا) كلت دجلكملا9-

 .(91 :لحنلا) 4 اهديكوت َدْعَب »-

 .(94 :ةدئاملا) 4 هُهُلاَمَت دّيَّصلا »-

 .(8 :كلملا) «ُزْيمَت داكت »-
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 س72 222222 صفا

 :يف يهو :نيسلا (ب)

 .(43 :رونلا) 4اَنَّس ُداَكَي »-

 فق يهو :لاذلا (ج)

 «(27:ةبوتلا) «(43:ةدئاملا) «(94 :«89:نارمع لآ) «(724 «64 5 2:ةرقبلا كلذ دَعَب »-
 .(47 «5 :رونلا) «(119:لحنلا) «(49 «48:فسوي)

 .(07 :ةدئاملا) (ُكل د َدتَلَقلاَو 35

 .(29 :حتفلا) (َكِلدِدوُجسلَاٍ-
 :يف يهو :نيشلا (د)
 .(10 :فاقحألا) (6 :فسوي) 6 لها َدهَّشَو 3

 :يف يهو :داضلا (ه)

 .(50:تلصف) ((21 :سنوي) 4 َءآَبضدْعَب ا-

 .(54:مورلا) «ٍفْعَض دعب -١

 ل يهو :ءاثلا (و)

 .(134:ءاسنلا) «ٌباَوُث ديِرُي »-

 .(18:ءارسإلا) (تث خيرت 2

 :يف يهو :يازلا (ز)
 .(28:فهكلا) «ةئيز ديرثت »-

 .(35:رونلا) 4 اهَيَر داَكَي ل



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 :يف يهو :داصلا (ح)

 .(72:فسوي) « عاوص دقْفَت -١

 .(29:ميرم) 4 ص ِدهَمْلآ >-

 .(58:رونلا) 4 ةولّص دَعَب >-

 .(55:رمقلا) «يقّدِص ِدَعَقَم ل

 :يف يهو :ءاظلا (ت)

 .(3 1:رفاغ) (108:نارمع لآ) 4 امَّلَظ كيري >-

 .(39:ةدئاملا) ( مملظ دْعَب 9-

 :يف يهو :ميجلا 2ي)

 .(25 1 ةرقبلا) 4 توُلاَج د دوو اذ 8-

 .(28:تلصف) «:ءآَّجج دلل »-

 عناملا اذه لوحي الو ,نكاس دعب اهحتف مدقت اميف لادلا ماغدإ نم عنميو :هيبنت

 : هسا هرقل ع فلكي هلا اهنا نب

 :فرحأ ةرشع يف ًاضيأ مغدتو ءاتلا (11)

 :يف يهو :نيسلا :لوألا

 1 ءاسنلا) (ٌمُهلِخَدْثَس تَحلَصلا 2

 .(527:لحنلا) 4 ءهَنَحَبَس ا هَنَحْبْس تَتَبلا»-
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 .(96:ميرم) 64 ُلَعَجيس تَحلَّصلآ»-

 .(21:ةيئاجلا) 4 َءآَوَُس تدحلٌّصلا »-

 .(3:تاعزانلا) « احبس َحِبَسلَآَو 2

 .(4:تاعزانلا) 4 اَقَبَستَقِبلَّسلآَف »- 0

 .(46:ءارعشلا) .(120:فارعألا) 4 َنيِدِجَس ٌةَرَحَّسلا »-

 .(49:ةبوتلا) 4 ًاوطقس ةَتفلا)-

 .(2::70)# دج ةَرحكلا »-

١ 0١ 

 .(11:ناقرفلا) 4 اًريعَس ةَعاّسلآب »-

 .(68 1 ا

 .(8 :ريوكتلا) 4تَليس ٌةَدوُعَيَمَلا »-

 :ين كلذو :لاذلا :ىناثلا

 .(114 :دوه) (ُكل'تاَكيصكلا)-

 .(26 :ءارسإلا) 4 ئَبَرشلَا اذَتاََو -

 .(38 :مورلا) 4 َقَرُقَلآ اَذ ٍتاَكَف »-

 .(3 :تافاصلا) ( اًرُكِذَتِلَعلاَف ٍل-

 .(15 :رفاغ) «وُدَتجَردلا»-

 .(64 :رفاغ) (ْمُكِلاةَتبيِعلآ>

 .(1 :تايراذلا) 4 اًوَرَد تيراذلآو »-



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 .(5 :تالسرملا) 4 اًركذتّيقلملاَف »-

 .(12 :نارمعلا) (كل دٌةَنَكَسَمْلا ل

 .(11 :جحلا) (3 :دوه) (َكلاَذ ةَرخلا9-

 :نيشلا :ثلاثلا

 .(27 :ميرم) ( ايش تّنج»-

 .(1 :جحلا) 4 ءّىَّس ةَعاسسلا »-

 .( 4 :رونلا) 4 َءآَدهْش ةَعَبرأِب »-

 :داضلا :عبارلا

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (1 :تايداعلا)4 اًحّبضِتيِدنَعلَاَو -١

 : ءاثلا :سماخلا

 و ص

 .(32 :ةدئاملا) «(92 :ةرقبلا) 4 ٌمثتتّيَبل اب »-

 .(46 :ماعنألا) «(25 :ةدئاملا) 4 مثيلا »-

 .(3 :ةدئامل) ( ٌمُثتَحِلَّصلآ»-

 .(153 :فارعألا) (ٌمثتاَعْيَّسلأ »-

 .(205 :ءارسإلا) ( َمُكَتاَمّملآ»-

 .(4 :روتلا) « ٌمقتدَئَّصَخُمْلا»-

 .(07 :توبكنعلا) (ٌمُكَتْوَمْلَأ

 .(49 :بازحألا) «مثتلئمّؤَملا 8-
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 .(3 :ةرقبلا) (ٌّمث ٌةوُكَرلآ »-
 واع هر

 .(161 55 :نارمع لآ) «مث ةمليقلا 8-

 .(79 :نارمع لآ) 4 هن ةَوُبْشلَآَو 3

 .(152 :نارمع لآ) (ٌهّن ةَرخَأْلا >-

 .(5 :ةعمجلا) 4 ٌهثةَْرْوَتلا 9-

 :يازلا :سداسلا
 .2 :تافاصلا) 4 اًرْجَر تَرِجٌرلَأَف «

 .(4 :لمنلا) 4 اَكَكَر ةّرْحآلاِب »-
 د

 .(73 :رمزلا) 4 اًرَمْزةنَجلآ 9
 :داصلا :عباسلا

 .(1 :تافاصلا) «اًفّصَسشَتَّصلَأَ 9

 .(3 :تايداعلا) ( اًحبصتَريغُملاَف 5

 :ءاظلا :نماثلا

 .(28 :لحنلا) (7 :ءاسنلا) 6 يمل اَظةَكتلَملا 9-

 :ميجلا :عساتلا

 .(3 :ةدئاملا) 6 خانُجت ؛ ملص »-



 يمر ضح ا بوقعي ةءارق

 00 :سنوي) 4 ءاَرَجتاَكِّيَسلآ »-
2 

 0 :دعرلا) 4 َلَعَجَترمّقلَآ »-

 .(12 :ي دمحم) :(23 14 :جحلا) (3 :ميهاربإ) (ِتتَجِتَحِلَّصلآ )-

 .(5 :حتفلا) «ِتنَج تتئِْؤُملَاَ ّ

 :ءاطلا :رشاعلا

 .(61 :ءاسنلا) 4 ةَفبآطَتَكيَب د

 ,(02 :ءاسنلا) (ٌةَحفيآَطَتْأََلَو 9

 .(29 :دعرلا) « ئَيوط تحصل 9
- 

- 

 .(4 :دوهل) يفرط َةَولَّصلا »-

 .(2 :لحنلا) 4 َنييْيطةَكَشلَمْلا ل-

 :مهو فرحأ ةسمخ يف مغديو ءاثلا فرح (12)
 :ءاتلا

 .(65 :رجحلا) « نورمؤت . ْثّيَح-

 .(59 ا يتلا

 :نيسلا

 .(16 :لمنلا) «نَمَيلْس ٌترَوَو 8

 .(6 :قالطلا) م ّشنكَس ُتيَح ل

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (1)
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 .(44 :ملقلا) ناين ين يعول

 .(43 :جراعملا) « اًضاَرِس ِثاَدَجْلآ ل

 :لاذلا

 ١ :نارمعلا) (َكِلاَوْترَحْلآَ 14(.

 :نيشلا

 .(16 119 :فارعألا) .(58 5 :ةرقبلا) 4 اَمّقِش ُتّيَح-

 .(0 :تالسرملا) «ٍِبَعُش ثدلث )-

 :داضلا

 .نآرقلا يف اهريغ الو (24 :تايراذلا) «فّيَّض ٌتيِدَح-

 :يف مغدتو لاذلا )0

 :نيسلا

 .نآرقلا يف اهريغ الو (63 :61 :فهكلا) 4 هُهَليِبَس َدَحتَأَف -١

 :داصلا

 :نارفلا ف اهريغ لو (9 ناز «ةسكم حتا ل

 :يف كلذو ماللا يف مغدت ءارلا (14)

 06ش: «رقل ريتال وع
7 
 يي

 .(190 :نارمع لآ) «تيأَلِر اَهْنلأَو 9



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 6 ةءاقللا) ممل رشفكْساَو الع

 .(168 137 :ءاسنلا) (َمُهَل َرفَعَيل »-

 .(169 :فارعألا) 4 اّمل ٌرَمغُيَس )-

 01 :سنوي) 4 ئضُقل ِرْبَخْلاِب »-

 نا رقرا# كل سارع

 .(28 :تلصف) (106 :دوه) 4 َمُهَل راثلآ 9-

 .(8 :فدربلا 4# كل رففتمأ»

 .(42 :دعرلا) (ٌّنّمل ُرلَمَكْلا 9-

 .(10 :ميهاربإ) « مكل َرِفَغَيِل 9-

 :ةيثاحلا) «(20 :نامقل) «(6 5 :جحلا) «12(2 :لحنلا) كًاعم 33 2 :ميهاربإ) «ُمكَل َرْخَسَو د

2 13). 

 د

 .(31 :لحنلا) (َمُهَل ٌرهَنَأْلا »-

 .(33 :ملقلا) «(26 :رمزلا) 1 ديلا 411 كان

 .(70 :لحنلا) 4 ّىكل رمُعلا »-

 .(66 :ءارسإلا) «أوُعَمَبَعَل رخبلا »-

 .(90 :ءارسإلا) 4 امل َرْجَفَت >-

 .(47 :ميرم) («ُكَل ٌرْفُغَتَسْأَس )-

 .(51 :ءارعشلا) (33 :را امل ردعُيل 2



 كلا نسف تادارقلا لوضأ قف ةكهذلا ةضالقلا 5271
 اى اى... حا. 1912119111 حسا ت777722 222 سس

2 

 .(10 :ه) (َكّلَعَل ٍراهْنلَآ »-

 .(5 :جحلا) 4 الّيَكل رُمْعلآ»

 .(88 :صصقلا) «(117 :نونمؤملا) 4 ال َرْحاَم 8-

 موكل

 07 لعلاقة

 ل

 606 يطل دل ف

 .(29 :صصقلا) 4 ْمُكَلَعل ِراَنلآ »-

 .(20 :ةيثاحلا) .(43 :صصقلا) « سائل ٌرياَصَب >

 .(82 :صصقلا) 4 ا دقو
 2 000 هم

 ١ :توبكنعلا) (ٌنُوُفَيٌرمعلآَو 1(.

 هس

 .(39 :أبس) (2 :تريكتعلا) مل رَدَقَيَو

 .(21 ا

 .(3 :بازحألا) « ٌمكِيوُلُعل نقل يط

0 12). 

 .(27 :سي) 4 ىل َرَْفَع »-

 .(9 :رفاغ) 4َتَرَحل راَثلآ»>-

 2002 كلما 9# مملاو ون

 .(41 :تلصف) 4 امل رّكّدلاب »-



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 م سد

 013 :فرخزلا) 4 امل َرحتَس 9-

 .(113 :# دمح) مهل ٌرصاَت ل

 .2 :حتفلا) (كل َرْفَعَيْل 9

 .67 :تارجحلا) 4مل رمَْلا )-

 3س هل ةوصخلاوع

 .(10 :ةنحتمملا) « ره ]راما
 00 .» و م5 2 7 >2

 0 :ناسنإلا) « مل رَهّدلآ »-

 67 :نيففطملا) « ىفَل راجُملا ظ-

 .(8 :نيففطملا) « ىفل راربألا »-

 :قاكلذو :ءارلا يف ماللا مغدأو (15)

 .(30 :تايراذلا) «(2 1 :ص) :(21 :9 :ميرم) «(28 :رجحلا) «(30:ةرقبلا) «َكّبَر َلاَق ظ-

 .(127 :ةرقبلا) 4 اًنْبَر ليعلَمَساَو »-

 .(201:200 :ةرقبلا) «آبنٌَر لوُقي »-

 :دوه) «(155 «151 143 :فارعألا) «(25 :ةدئاملا) (41:40 38 :نارمع لآ) 4 ٌبَر َلاَق »-

 :ءايبنألا) «(125 .25 :هط).(10 8 «4:ميرم) «(39 ,36:رجحلا) (3 55 ,(47 45

 216 :صصقلا) 19 :لمنلا) 02( 117 228 .24 2 :ءارعشلا) 99(2 6 :نونمؤملا) 012

 .(5 :حون) 5 :فاقحألا) (9 5 :ص) .( 30 :توبكنعلا) (3 00

 000 :نارمع لآ) 4 حير ٍلَئمح ل

 .(61 :ءاسنلا) «ّتّيَأَر لوسولا 9
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 .(3 :ةدئاملا) ( نالَجَر َلاَق ط-

 .(6 :ماعنألا) ( اََرلَمّلا »-

 .(124 :ماعنألا) 4 َعَلاَصِر عي -

 .(53 :43 :فارعألا) 4 اَمْبَر لسُر »-

 .(9 :فصلا) .(28 :حتفلا) (3 :ةبوتلا) 4 دُهلوُسَر ّلَسْرَأ )-

 .(61 :دوه) 4 ُكَبَرلسُر »-

 6000 :فسويل 4 اير ليوأت )-

 39344 تنل اه كفر لواط

 .(69 :لحنلا) (كَبَر لبس »-

 .(5 :لحنلا) 4 كبَر ليبّس »-

 .(19 :ميرم) «كّيَر لوُسَر 9-

 .(24 :ميرم) (كُّتَر َلَعَجؤ-
 .(50 :هط) 4 اَمَِّر لاَق »-

 ١ :ءارعشلا) « َىَبَر َلاَق 188(.

 .(46 :فرخزلا) 6 :ءارعشلا) 6 ٌٍّبَر لوسر 9-

 .(60 :رفاغ) «(23 :أبس) «(26 :ءارعشلا) (ٌمكُتَر َلاَق >-

 .(188 :ءارعشلا) 4 بر َلاَق ١

 .(2 :ءارعشلا) بر ٌليِزَمل ههنا ِ

 .(40 :لمنلا) 4 ىَتبَر لْضَف نم اَدنُه ال



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 .(63 :ضصقلا) < انكر لفل 92+

 .(60 :توبكنعلا) 4 اَهَقْرَ لمحت »-
- 

 ةحص
 حرب ا رع ار

 .(31 :تافاصلا) 4 انّير اوق#-

 .(1 615 :رجفلا) 4 بَ لوُقَيَف »-

 .(51 :ىروشلا) 4 الوُسَر َلِسْرُي ل-
 .(20 :44دمحم) «َتَبَأَر لاتقل >-

 .(19 :ريوكتلا) «(40 :ةقاحلا) «ٍلوُسَرلَوَقَ 8

 .(1 :ليفلا) «(6 :رجفلا) 4َكَْر َلَعَف »-

 :يف مغدتو نونلا 6)

 :ماللا :ًالوأ

 .(90 :ءارسإلا) (55 :ةرقبلا) (َكَل َنمْؤَ -

 :ي دمحم ) (3 :تلصف) «( 64 :لحنلا) (113 :ةبوتلا) «(109 :ةرقبلا) « مهل َنيَبَت »-

25 2). 

 .(38 :نونمؤملا) 84(  :نارمع لآ) (139 2138 136 «133:ةرقبلا) 4 مهل ُنحكَو >-

 .(187 :ةرقبلا) مك نبكي »-

 4 ةةيرقلا) 11115 هءانعلا) 928 رعنلا )ا هرذل تزريتك لع

 .(14 :نارمع لآ) «ساثلل َنيَز »-

 ٠١ :ءاسنلا) 4 مكن َنّيَبيِل 26(.



 ا 2: د نفل ل 68

 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا
 42 أ أذا

 .(19 :ةدئاملا) 4 مك ُنْيَبي )-

 .(05 :ةدئاملا» مهل تيب 0 ب

 .(38:توبكنعلا).(24:لمنلا).(6 3 :لحنلا):(48 :لافنآل 3: ماعنألا(مُهَل كور

 .(122 :ماعنألا) (َنيِرفكلل َنّيُذ 9-

 .(137 :ماعنألا) « ريثكل َنريَز ل

 وديع 0152 فارع ايار # كل كيوت

 .(7 رتل رول نكز جت

 .(43 :ةبوتلا) (ُكل َّنّيَبَتَي »-

 .(61 :ةبوتلا» «ترينمؤملل ُنمْؤُيَو >-

 .(04 :ةيرتل) ( مكمل يونا

 01 سنوي) نفس نذل -

 .(59 نير 6 كل أو

 .(80 :فسوي) © ل َّنْذَأَي »-

 .(33 :دعرلا) (َنيِذّلل َنّبَر >-

 .(39 :لحنلا) 4 اا قا يو
 ١ :لحنلا) 6 ساني نيبتل 4(. هم لاو

 .(4 : للاب نيد نذؤي »-

 .(3 اال« كففإل نق 9

 .(5 :جحلا) ل َنّيَمْنَل »-
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 .(39 :جحلا) 4 َنيِذّلل َنْذَأ »-

 .(47 نونمؤملا) (نيَرَشَبل نِمْؤَ او

 .(53 :بازحألا) 8 رولا (ٌمُكَل تكؤي لا

 .(9 :ءارعشلا) 4 مكَل نا ِ-

 ل :ءارعشلا) «كل نمْؤُنَأ »-

 .(6 :صصقلا) 4 َمُهَل َنُكَمْتَو 2

 .(6 :توبكنعلا) «دُهَل َنَماَكْف ؤ-

 7 به
 .(8 :توبكنعلا) ( مُكل َتيَبَت فتنيبت

 .(38 :ًأبتلا) 3 الم 0

 .(14 :هلو دمحم) 8 :رطاف) 4 ده َنيَز »-

 .(37 :رفاغ) 4 َنوعَرفل َنْيز ل-
 -١ :فرخزلا) ( مكل َنيَبَأِلَو 63(.

 :يف كلذو :ءارلا :ايناك

 167 فارغا ككو تراجع

 #0 كفر ترخأت)

 .(00 :ءارسإلا) 4ةّمَحَر َنيَآَرَح ظ-

 .9 :ص) (ةَمَحَر نياَرَح9-

 .(7 :روطلا) (كَبر نيآَرَح»-



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا 620

 :هنايب كيلإو ةنغب ىّمخُتف نكست ءابلا لبق ةكرحملا ميملاو
 .(3 :رمزلا) «(56 :جحلا) «(124:لحنلا) :(23:نارمع لآ) :(113:ةرقبلا) 4 ْمُهَتَمبمكْ )-

 .(013 :ةرقبلا) 4 َنيَب مكَحَيِل >

 «(25 :ءارسإلا) .(77 :فسوي) «( 31 :دوه) «(6 1 :ةدئاملا) « 7 6 :نارمع لآ) 4 اًمِيِمَلَعَأ »-

 010 :توبكنعلا) 8 :ءارعشلا) 6 :نونمؤملا) 8 :جحلا) 104(2 :هط) ء.( 1 9:فهكلا)

 .(23 :قاقشنالا) «(1 :ةنحتمملا) .(45 :ق) «((8 :فاقحألا) «(70 :رمزلا)
 و

 .(55 :نارمع لآ) 4 ٌمكَتيَب مُكَحَأَف >-

 .(25 :ءاسنلا) © مُكِتمَيإبمَلْعأ >-

 .(45 :ءاسنلا) « مكعب ْمَلع

 .(5 :ءاسنلا) (َّنيَيَمُكَحَتل 9-

 .(10 :ةنحتمملا) 269 :جحلا) ««141 :ءاسنلا) «تَتَيَبْوكَك>

 .(156 :ءاسنلا) 4 امته َيَرَم »-

 .(27 :ةدئاملا) (ٌوَحلآب مداَء ظ-

 .((14 :ةدئاملا) « اهب مَكَح ط-

 .(5 :ةدئاملا) ( فب مك ل

 .(3 :ماعنألا) (َنيركحشلَب َملَعَأي »-

 .(58 :ماعنألا) «َتيِمِلَطلَابمَلَعَأ »-

 .(7 :ملقلا) «(56 :صصقلا) «(117 :ماعنألا) «َنيِدَتَهُمل ابْمَلَعَأ >-

 .(19 :ماعنألا) 4 َنيِدَعَعُمل اب مَلْعَأ )-
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 .(40 :سنوي) 4 َنيِدِسُفُملآِبِملْعَأ »-
 .(1 :دعرلا) (هي ملك 9-

 20 معلا قي ملتي رع

 «(32 توبكنعلا) «.(37 :صصقلا) «(84 «55 :ءارسإلا) « 5 :لحنلا) « نَميِمَلْعَأ ١

0 0 7. 

 92 تفل 8 :ءارسإلا مكمل ,ملْعَأ »-

 .(21 :فهكلا) (ٌَمهبمَلْعَأ

 .(22 :فهكلا) 4 مهَتدعي ْمَلْعَأ ل

 .(06 :فهكلا) 4 اًمِيمَتَهَج 2

 .(70 ةعيوم) «َنيِدّنآِب مَلَعَأ »-

 06 :رونلا) 4 اَهيملَكَتت

 .(51 48 :رونلا) 4 ْمُهَنّيَبمْكَحَيِل -١

 .(35 :مورلا) 4 امي ملكتي »-

 .(46 :رمزلا) 4َتّيَب مُكَحت +

 .(8 :رفاغ) « تيب ب مكَح »-

 00 :ةنحتمملا) م َنهنَميِإِب مَعَ

 .(38 :ةقاحلا) اًميُمِسَنُأ اق

 .(0 :جراعملا) بري ْمِسْقُأ 5

 .(15 :ريوكتلا) ( سحلب ْمِسقَأ “٠
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 .(6 :قاقشنالا) (قُمّشل اب مِسِقأ-

 .(1 :دلبلا) 4 اَدهٌِمِسَقُأ >-

 .(4 :قلعلا) (ملقل ايمَّلَع )-

 :هنلا رم رحل هالو

 ةسمخ يف ةنغلا عم «نّم» ميم يف «بُدَعُي) ءاب ماغدإ هنع فلخب بوقعي ىَوَر
 .(14 :حتفلا) 221 :توبكنعلا) «(40 «18 :ةدئاملا) «(129 :نارمع لآ) :مهو عضاوم

 :ةمهم تاهيبنت

 ًامومضم ناك اذإ مغدملا فرحلا ةكرح ىلإ مامشإلاو مورلاب ةراشإلا زوجت (1)

 ةراشإلاب لاق نم لكو لصألا وه ةراشإلا كرتو ًاروسكم ناك اذإ طقف مورلابو

 .(«مامش لاو مورلا ىنعيل

 دنا

 .ميملا دنعو ءابلا دنع ءابلا ([)

 .ءابلا دنعو ميملا دنع ميملا بر

 .ءافلا دنع ءافلا (ج):مهضعب دازو

 .رصقلاو طسوتلاو دملا هيفف طقف نيلوأ نيلو دم فرح مغدملا فرحلا لبق ناك اذإ (2)

 بهذو ضحملا ماغدإلا هيفف حيحص نكاس «مغدملا ىنعي» هلبق ناك اذإ(3)

 ٍدْعَب ْنِم » :لثم كلذو ًافنآ روكذملا مورلا نع ةرابع وهو هسالتخا ىلإ مهضعب

 .(39:ةدئاملا) « ءِفِمّلُط
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 زوجي اك .حورل زوجيو «سيورل ماعلا ماغدإلا ىلع لصفنملا يف طسوتلا عنتمي (4)

 :مظانلا لوق دنع ةبيطلا يف هنيعب ركذام وهو ءصاخلا ماغدإلا ىلع سيورل

 ُهّللَأ ٍلُق » :ىلاعت هلوق يفف (الجسأ اهيف ضعبلا هنعو) هلوق ىلإ (بهذل حجرو)

 لع ةنيزا : هعيرآا ةنيخ نمور ووقع لويس الو لاف الرق نإ اولا اني ملغ
 َلِدَبُم ال » يف ؛ماغدإلاو راهظإلا عم طسوتلاو رصقلا :يهو ِاَمِي ُمَلْغَأ ه١ راهظإ

 .رصقلا عم «ءِهِتمِلكِل َلِدَبُم ال )و امي ُمَلْعَأد يف ماغدإلا :سماخلاو «ِهِتَمِلَكِل

 :هلوقب هللا همحر تايزلا دمحأ راشأ كلذ ىلإو

 الجسأف اسيور اوصخ هب ام معن مهحورل الإ ماغدإلا عم دم الو

 همحر راَّشّنلا مامإلا ديأ دقو ءبوقعيل ءابلا دنع ميما ءافخإ يف نوققحملا فلتخا

 نوقابلاو ءابلا دنع ميملا ءافخإب هنع فالخب بوقعي أرق :لاقف ءافخإلا اذه هللا

 .هللا همحر يلوتملا مامإلا هيلعام اذهو .راهظإلاب

 .ملاسلا ركذملا عمج يف تكسلا ءاه عم بوقعيل ريبكلا ماغدإلا عمتجي ال (5)

 .ماعلا ماغدإلا هجو ىلع بوقعيل «ّحَدَل» :وحن ىلع ًافقو تكسلا ءاه عنتمت (6)

 ةيانكلا ءاه باب

 « اهتم فيت ) ًاضيأو «(75 :نارمع لآ) « (اعم) َكّيلا دوي ) بوقعي أرق -
 «(115 :ءاسنلا) «4 كرك ام ملون ظو .(20 :ىروشلا) :«(145 :نارمع لآ)

 ءاطا كيرحف :لمنلا) 4 ْمِهّيَلإ ةقلأَف ١و :(115 :ءاسنلا) 4 منهج لَضُتَو جو

 .فاقلا رسك عم (52 :رونلا) 4ِهّنفَتي » يف لعف امك .ةلص ريغ نم



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا 634

 كيرحتو ميجلا دعب ةنكاس ةزمهب (36 :ءارعشلا 4111 :فارعألا) 4 َةِجّرَأ » أرقو -

 .ةلص نودب ةمومضم ءاهلا

 امهيف ءاملا رسكب «(10 :حتفلا) 4 َهّلآُهّيَلَع )و «(63:فهكلا) 4ُيِنِلَسنَأآَمَو » أرقو -

 .ءاملا رصقب (69 :ناقرفلا) 4 اًناَهم هيف »و .ةلالجلا مسا قيقرت عم

 وهو رخآ هجو سيورلو «ةلصلا عم ءاهلا رسكب (25:هم) 4 ءمَنأَي ) بوقعي أرق -

 .ةلص نودب ءاحلا رسك

 «ةلص نود ءاحلا مضب -1 :نيهجوب (8 ,7 :ةلزلزلا ,7:دلبلا) «دهَرَي 9 بوقعي أرقو -

 .(صفح لثم) ةلصلا عم ءالا مضب -2

 .(83 :سي 88 :نونمؤملا «249 :237 :ةرقبلا) 6 هديب » يف ًاضيأ ءاهلا سيور رصقو -

 رصقلاو دملا باب

 :هجوأ ةثالثب لصفنملا دملا بوقعي أرق -

 .ناتكرح رصقلا - 1

 .تاكرح ثاللث رصقلا قيوف -2

 .تاكرح عبرأ طسوتلا -3

 :هجوأ ةثالثب لصتملا دملا بوقعي أرق -

 .تاكرح ثالثرصقلا قيوف- 1

 .تاكرح عبرأ طسوتلا -2
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 .تاكرح تس عابشإلا -3

 (لصتم .لصفنم) :نيدملا ءاقتلا

 .(6 ى) 4 .4) مق .3) (6 «2) .(2«4) «(3 .2)

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

 .(هنايب مدقت دقو) .نورداحلا اميس اال رصقلا هقيرط ناك نمل عابشإلا

 .ميظعتلا دم ىلع ركذملا عمج يف بوقعيل تكسلا ءاه عنتميو :هيبنت

 .تاكرح 6وأ4وأ2نيعلا دمب (2:ىروشلا)(ّقَْسَْع 8و «(1:ميرم)«ضقيهك »أرق -

 ثكسللا باب

 :«يف تكسلا كرت

 .ءافخإلا عم [2.1:فهكلا] 4اًمِّيَق جاَجَرع)
 .[52 :سي] 4 اَدنَه اًنِدَقْرَك
 .ءارلا يف نونلا ماغدإ عم [27 :ةمايقلا] (قاَرّْنَمل

 سس

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



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ف ةَّيِضََّرلا ةصالخلا

 ةملك نم نيتزمهلا باب
 دبال امهنم ىلوألا ةزمهلاو .ةدحاو ةملك يف ناتعقاولا ناتقصالتملا عطقلا اتزمه امهو

 نوكتو «6 :ةرقبلا) 4 ْمُهَتْرَدَنَأَع ) :وحن ةحوتفم نوكتف ةيناثلا امأو «ةحوتفم نوكت نأ

 هرم لاذ( مكتنكؤأ ورد ويست نركرو 60: مق < ةللوأ اارختا روزمكت

15). 

 :يتآلاك اهمكحو

 نم ةثالثلا عاونألا يف نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ”ليهستب بوقعي نع سيور ىَوَر
 عاونألا يف ةيناثلا ةزمهلا قيقحتب بوقعي نع حور ىَّوَرو«نيتزمه لا نيب لصف ريغ
 .ةثالثلا

 :نيهجوب (24 :ةدجسلا «41 .«5 :صصقلا «73 :ءايبنألا «12:ةبوتلا) « دّمنَأ ا سيور أرق -

 .ةروسكم ٌءاي ةيئاثلا ةزمهلا لادبإب -2 «ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 :تاهيبت

 نيتزمهم «(49 :ءارعشلا) «(21:هط):(123:فارعألا) « متنّماَء » حور ىَوَر - 1

 .ةثالثلا يف ماهفتسالا ىلع نيتققحم

 :ناينعم ليهستلل 0

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

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

 نيب ةمومضملاو ءايلاو ةزمه لا نيب ةروسكملاو «فلألاو ةزمهلا نيب ةحوتفملا لعجتف اهتكرحل سناجملا فرحلا

 .«اهتكرح هنم يذلا نيللا فرح نم برقيو اهتوص نيلي نأ وه» :يواخسلا لاق .واولاو ةزمهملا
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 «(113 :فارعألا) 4 اَنْ كلل «(81 :فارعألا) 4 َنوُثأَتل مكَنإ» ىّوّرو -2

 نيتزمهب حور «(14 :ن) 4 ناك نإ 2 و «(20 :فاقحألا) « ٌدكَتسَيَط متم ١و

 .سيورل ةلهسم ةيناثلاو ةققحم ىلوألا نيتزمهو «ةعبرألا يف ماهفتسالا ىلع نيتققحم

 ليهست عم ماهفتسالا ىلع نيتزمهب (44 :تلصف) 4 ٌّبَجَعْأَ »9 بوقعي أرق - 3

 ةزمهب رابخإلا وهو ”رخآ هجو سيورلو «حورل اهقيقحتو سيورل ةيناثلا ةزمهلا

 .ةدحاو

 «ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1 :”نيهجوب (9 :ماعنألا) 4 َمكَتِي بأ » سيور أرق -4

 .قيقحتلاب -2

 رركملا ماهفتسالا مكح
 .(5 :دعرلا) 4انِأ اًبرئاّمك اذوأ » (1)

 .(98 49 :ءارسإلا) (اّنو أ اًكَفُرَو اًمظع اكك اًدِأد (2(2)3)

2 

 .(2 :نونمؤملا) 4 نأ اًملظعَو اًباَرن راك يارا مو هم ردو

 .(7 :لمنلا) 4انِأ آن ٌقاَباَءَو اًبرت تعاود اَنٌواَحب

 اَهي مُكَقَبَس اَم َةَسِحدَمَْلا نوثكأكل ها ّذِإ اَطوُلَو » (6) 01

- 04 
 ه2 ع ير ع ه- ص عع

 .(29 28 :توبكنعلا) (َنوُتأَكَل َمُكَنِيأ» َنيِمَلدَعْلا َنِّم ٍدَحَأ ْنِم

 .رابخإلاب بيطلا وبأ اهأآرق (1)

 .قيقحتلاب بيطلا وبأ اهأرق (2)
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 .(10 :ةدجسلا) « ىفل انءأ ضّرألا يف اًمللَض اذءأ» (7)

 .(63.16:تافاصلا)4 َنوُنيِدَمَل -َنوُبوُعبَمل اًنِءَأ اًملَطِعَو اًباَرُث اّنْكَو اَنَتِم اَذِءَأ 8(:22090) 8 3” عر 0 سس /سو 00
-_ 

 .(47 :ةعقاولا) (َنوُوُعَبَمْل اًنَِأ اًملظعَو اًباَرْت اَنُكَو اتم اذءأ»(10) - 11 رو يم 2 01

 01 ,10 :تاعزانلا) 4 اَذَِأ ةَرفاَحل يف َنوُدوُدَرَمْل اَنِوأ » (11)

 يف ماهفتسالاب لمنلا يف أرق هنأ الإ يناثلا يف رابخإلاو لوألا يف ماهفتسالاب

 .صفحك توبكنعلا يفو «نيتملكلا

 نيتملك نم نيتزمهلا باب
 :نامسق امهو نيتملك يف ناتعقاولا ًالصو ناتقصالتملا عطقلا اتزمه امهو

 .ةكرحلا يف ناتقفتم :لوألا

 .ةكرحلا يف ناتفلتخم :يناثلا

 :عاونأ ةثالث ناتقفتملاف

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

 .« كِتْؤُأءآيِلؤَأ » .4 نمسا » :4 اَرمأ ءآج»
 :لثم لصو ةزمه نيتزمه لا دحأ نوكت نأ عطقلا ديقب جرخف
 .(188 :فارعألا) ذأ ءآَّش ام الاد

 نأ ىَأَوُسلا » :لثم يف امهنيب لصاف كانه نوكي نأ قصالتلا ديقب جرخو

 .مهقصالت مدعل (10 :مورلا) (ًاوُبدك



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

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

 ..ةيفحتلا ال[ ام اذدهملا

 : ةكرحلا يف ناتقفتملا - ًالوأ

 .ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2 «ةيناثلا ةزمهلا ليهست - 1 :"*ناهجو اهيف هل سيورف

 : عاونأ ةسمخ ىلع |مهف نيتملك يف نيتيقتلملا ةكرحلا يف ناتفلتخملا ناتزمملا امأ :ًايناث

 أبت > :قلاغت هلوق لام ةزوسكم ةيناثلاو ةجوتفم لوألا قوكت نأ :لوألا-

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

 َءآَج » :ىلاعت هلوق لثم .ةمومضم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا نوكت نأ :يناثلا-

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق «نآرقلا يف اهريغ سيلو (44 :نونمؤملا) 4ةّمَأ

 .واولا نيبو اهنيب

 اًهُنَأَتي » :ىلاعت هلوق لثم «ةحوتفم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا نوكت نأ :ثلاثلا-
- 

 ةصلاخ اواو ةيئاثلا ةزمهلا لادبإب سيور اهأرق (32 :لمنلا) 4 ىتوُتَفُأ اولّملآ هرم
3 ٠ 

 َّنِم ١ :ىلاعت هلوق لثم ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا نوكت نأ :عبارلا-
 ءاي ةيناثلا ةزمهلا لادبإب سيور اهأرق (50 :فارعألا) 4هَآ ْمُكَقَرَر امم ْوَأ ِءآَملآ

- 

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضَّرلا ةصالخلا
 772222222 ب يب صُُْْْْْ تلم

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

 سرك نسور اخ ردا( كارعألا) 43 ةشنلا و

 .ءايلا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب - 1

 ةومكم ةضلاخ اواو هاذ انركد

 .عاونألا عيمج يف قيقحتلا ىلوألا ةزمهلا يف سيورل نأ ملعّيلو :ةدئاف

 ئدتبا اذإف ءطقف لصولا ةلاح يف الإ نانوكي ال مدقت ايف لادبإلاو ليهستلا نآو

 ." اهقيقحت نيعت ةيناثلا ةزمهلاب

 وأ نيتقفتملا كلذ يف ءاوس قيقحتلا الإ نيتملك نم نيتزمحلا يف حورل سيل:هيبنت

 درفملا زمهلا باب
 .هلثم زمهم نرتقي مل يذلا زمهلا وهو

 «(106 .56 :فهكلا) «(58 «57 :ةدئاملا) «(231 267 :ةرقبلا) «اًرره» بوقعي أرق-

 .واولا زمهم (35 9 :ةيثاحلا) «(6 :نامقل) «(41 :ناقرفلا) «37(6 :ءايبنألا)

 .واولا زمهب صالخإلا ين 4 اًوُفُك ه١ أرقو-
 ةزمهم (89:ءايبنألا 276 2 :ميرم :85:ماعنألا :38ًاعم37 :نارمع لآ) 4 اركز » أرقو-

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

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



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 .زمه ريغ نم ءاحلا مضب (30 :ةبوتلا) « َتوُتهَضُني ف أرقو-

 ةمومضم ةزمهم (51 :بازحألا) 4 ىِجَّرُت » و «(106 :ةبوتلا) 4 َنَوُجَرِم » أرقو-

 .|مهيف ميجلا دعب

 عقو ثيح (نيعضوم اهيف 4 :قالطلا ,2 :ةلداجملا 4 :بازحألا) « ىحتنآ » أرقو-

 .ةزمهلا دعب ءاي نودب

 ًافلأ ةزمهلا لادبإب (96 :ءايبنألا) «(94 :فهكلا) 4 َجوُجَأَمَو َجوُجْأَي » أرقو-

 .اهيف الإ لادبإلا هل سيلو

 .ءايلا دعب ةنكاس ةزمهب (14 :تارجحلا) (مكَتلَي ال » أرقو-

 2207 ,.143 :ةرقبلا] هعضاوم نايب كيلإو اهيف واولا فذحب «ٌفوُءَر) أرقو-

 ىلع اهأرق [10 :رشحلا ,9 :ديدحلا «20 :رونلا «47 :7 :لحنلا «128 «117 :ةبوتلا :30 :نارمع لآ

 :رعاشلا لاق حدملا يف غلبأ اذهو (َتفَعَر) نزو

 ميحرلا فؤرلا دلاولا لعفك اح هيلع نيملسملل ىري

 لقنلا باب

 نونلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب (54 :نمرلا) 4 ِقَرْبَعّسإ ّنِم » سيور ىَوَر-
 .ةزمهلا طاقسإو

 ىلإ ةمومضملا ةزمهلا ةكرح لقنب (50 :مجنلا) « ئلوألا اًداَع » بوقعي أرقو-

 .اهيف اهلبق نيونتلا ماغدإو ماللا



 ةينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيِضّرلا ةصالخلا 26ظظ

 تابثإ عم لقنلاب ءادتبالا زوجيف (ىّلوُأْلا) ب تأدتباو (1َداَغ) ىلع تفقو نإف

 .لضفألا وهو لقن ريغ نم لصألاب ءادتبالا زوجيو ءاهكرتو لصولا ةزمه

 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب
 :"”ناهجو ءارلاو ماللا ناقبسي نيذلا نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف بوقعيل

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

 :ةظحالم -

 :ةرقبلا] 4ٌميِحََب ٌدوُقَح ظ:لثم ةحوتفملا ءارلا لبق تعقو اذإ ةنغلا ميخفت - 1

 .[72 :ص] «ىجوُر نِم ا١ :لثم ةمومضملا وأ 3

 لبقو «[60 :ةرقبلا] 4هّللآ ِقَّرَر نِم 8:لثم ةروسكملا ءارلا لبق ةنغلا قيقرت -2

 .[2 :ةرقبلا] 4َتيِقَكُْمَلِل ىَدُه »: لثم (ئاد ماللا

 نوكتالو «[5 :دلبلا] هَرِدَقَي نَّل نأ ظ:لثم “اسر عوطقملا يف ةنغلا نوكت - 3

 .[3 :ةمايقلا] «َعَمْت نّلَأ »:لثم اسر لوصولملا يف ةنغلا

 ةلامإلاو حتفلا باب

 .ميملا مض عم ةلامإ ريغ نم حتفلاب (41 :دوه) 4 اًهسِرَجَم 9 بوقعي أرق-
 .لوألا عضوملا (72:ءارسإلا) « ئَمْعَأ ) لامأو-

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



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 .43(7:لمنلا) ©« نيرفلك » ظفل نم فلألا لامأو-

 وأ تناك ًابصن اعقو ثيح 4 َنيرفكلا َيرفك » هدحو سيور لامأو-

 «250 4191 .104 ,.98 .90 ,89 ,34 ,«24 .19) ةرقبلا :ًاعضوم نيعست يف كلذو ًارج

 «139 .102 «101 .37) ءاسنلا .(147 «141 «131 4100 «32 «28) نارمع لآ .(2286 4

 .(130 2 289) ماعنألا ,((102 .68 .67 .54) ةدئاملا .(161 151 «.144 41 0

 «(86) سنوي (49 .37 «26 «2) ةبوتلا .(18 «14 .7) لافنألا .(101 693 ؛«50 «37) فارعألا

 «100)فهكلا «(8) ءارسإلا «(107 .27) لحنلا «(2) ميهاربإ «(35 «14) دعرلا «(42) دوه

 توبكنعلا «(286) صصقلا «(19) ءارعشلا 252 «26) ناقرفلا .(44) جحلا «(83) ميرم «2

 «(74) ص «(70) سي «(39) رطاف «(64 .48 ,8 «1) بازحألا «(45 «13) مورلا «(68 «54)

 «(13)حتفلا «.(11 210): لَك دمحم ((6) فاقحألا ((74 «50 ,«25) رفاغ «(7 1:59 «32) رمزلا

 «(4) ناسنإلا «.(10) رثدملا .(26) حون «(2) جراعملا «(50) ةقاحلا .(228) كلملا «(5 .4)ةلداجملا

 .(127) قراطلا

 .اهتروس لوأ «َنسي» ءاي هدحو حور لامأو-

 طخلا موسرم ىلع فقولا باب
 ةرورجم ءات فحصملا يف تمسر ثينأت ءاه لك ىلع ءاملاب بوقعي فقو-

 :ٍلي ايف تعقو شيرق ةغل يهو
> « > 

 ((50 :مورلا) «(2 :ميرم) .(73 :دوه) ,(56 :فارعألا) .(2218 :ةرقبلا» 4 تمحر » (0)

 .(ًاعم» (32 :فرخزلا)

 .طقف عضوملا اذه يف (1)



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا كسك

 «(34 ,28 :ميهاربإ) «(11 :ةدئاملا) «(103 :نارمع لآا) 171 :ةرقبلا) «َتَمَعِن ه (2)

 .(29 :روطلا) «(3 :رطاف) «(31 :نامقل) «(83 .72 :لحنلا)

 .(85 :رفاغ) «عضاوم ةثالث (43 :رطاف) «(38 :لافنألا) «ُتَّدس ) (3)

 .(11 ءاعم 10 :ميرحتلا) «(9 :صصقلا) ((5 1:30 :فسوي) «(35 :نارمع لآ) «َتأَرْمَأ » (4)

 .(86 :دوه) «ْتِّيقَب 9 (5)

 .(9 :صصقلا) «تكق» (6)

 .(30 :مورلا) 4« تّرطف» (7)

 .(43 :ناخدلا) 4«ٌتَرَجَّس » (8)

 .(7 :رونلا) «(61 :نارمع لآ) «ّتَسَعَل » (9)

 . (89 :ةعقاولا) « ٌتَّسَجَو » (10)

 .(12 :ميرحتلا) «تَنَبآ » 010(0

 .9 8 :ةلداجملا) «تيِصْعَمَو » (12)

 .(137 :فارعألا «115:ماعنألا) تملك 202

 .(15 010 :فسوي) 4«تَبليَغ» (14)

 .(47 :تلصف) «ِتّرَمُث ل (15)

 .(31 :نمحرلا) :(49 :فرخزلا) «(31 :روتلا) 4 هنأ » لع فلألاب فقوو -

 :(146)نارمع لآ:عضاوم ةعبس يف كلذو 4 نّبَأَكَو ١ نم ءايلا ىلع فقوو -
 .(8) قالطلا .13(2) دمحم .(6 0) توبكنعلا (48 «45)جحلا .(105)فسوي



 كلفت يمرضح ا بوقعي ةءارق

 (45 .44 43 .42) :ميرمو (100 .4) :فسويب « تّيَأتَي #» :ىلع ءاملاب فقوو -

0101 

 :يهو تاملك سمخ يف كلذو هنع فلخب ةيماهفتسالا ام ىلع تكسلا ءاهب فقوو -

 .(1 :أبنلا» «معو» (1)

 .(43 :تاعزانلا) «(97 :ءاسنلا) 4 ميف» (2)

 .(5 :قراطلا) «مِمط (3)

 .(35 :لمنلا) «(54 :رجحلا) 4 مي» (4)

 «(77 :ءاسنلا) «(183 499 «98 «7 170 «66 «65 :نارمع لآا) 1 :ةرقبلا) 4 مل ظ (5)

 «(46 :لمنلا) «(125 :هط) «(42 :ميرم)«(43 :ةبوتلا) «(164 :فارعألا) «(18 :ةدئاملا)

 .(1 :ميرحتلا) «(5 «2:فصلا) «(21:تلصف)
 دمع ر

 ىو الل مل

 «(90 :ماعنألا) « ةدتقأ >و «(259 :ةرقبلا) # ةنستي » نم ًالصو ءاملا فذحو -

 4 ةَيِلاَم ١» و 26(2. 20 :ةقاحلا) 4 ةّيباسح ظ و «(25 ,19 :ةقاحلا) 4 ةيبلتك ظ و

 .(10 :ةعراقلا) 4 ةيهام ظو 9 :ةقاحلا) 4 ةّينطلس ظو «(28:ةقاحلا)

 :فهكلا) 4 اذه لام ط و 228 :ءاسنلا) 4 ٍءآَلُْؤنَم لاَّمَف ١ نم (ام) ىلع فقوو -

 .(06 :جراعملا)  نيِذّلأ ٍلامَف ظو «(7 :ناقرفلا 9

 0110فل رعت اكاكأ جنم (انأ) لع سيور هيف وود

 عضاوملا يف (ماللا) ىلعو (ام) ىلع عيمجلل فقولا يرزجلا نبا بّوصو

 لمعلا لغو« اوغك اكانأ قف (ام) لعو (ايآ) لغو ةغبرألا



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ ىف ةّيضَّرلا ةصالخلا
 روس بيب دندددننئشئش2ش٠شششئئلئئش سس هلل

 «هنع فلخب ثانإلا عمج نم ةددشم نون لك ىلع ًاضيأ ءاهلاب بوقعي فقوو -

 :يلاتلاك يهو ةيئاجحلا فورحلا بيترت ىلع هللا دمحب اهانبترو

 :(فلألا فرح)

 .(55 :بازحألا 1 :رونلا» «كرهيآباَ» (0)

 .(31 :رونلا) 6 ٌنهرلَصَبَأ » (2)
 دع -

 .(25 :ءاسنلا) « كه وُتاَءَو » (4) .(124 :ةرقبلا) 4 ّنِهّمَتْأَف » (3)

 يدر ري امد

 .(6 :قالطلا ,«24 :ءاسنلا «.222 :ةرقبلا) « ٌنهوتاَحْف » (0)

 .(10 :ةنحتمملا «5 :ةدئاملا 19 :ءاسنلا 2229 :ةرقبلا) 4 َنُهَومَتَيَناَء » (6)

 .(63 «4 ,2 :قالطلا ا 61 لالا ولجأ آل 0()

 .(10 :ةنحتمملا .50 :بازحألا 5 :ةدئاملا 25 4 :ءاسنلا) « كرجل ل (8)

 .(20 :ءاسنلا) (ٌّنِهْسَدَحِا ظ (9)

 .(55 :بازحألا 31 :رونلا) «ٌنهتوَحَأ ه (10)

 .(260 :ةرقبلا) 4 َنهْعْدا » (11)

 .(12 :ةنحتمملا 1 :رونلا) (ٌنهلُجَرَأِي (2 1( ١

 .(232 :ةرقبلا) 4 نُهَجَوْرَأ » (14) .(228 :ةرقبلا) 4َنهِماَحَرَأ ) (13)
 د هو

 نهوبرض ٌنهونك .(34 :ءاسنلا) « «هوبرضاَو 16(2) ١ .(6 :قالطلا) « ؛هوئكسأ » (15)
 يي و رمزي د

 .(33 :رونلا) 4 ٌنههركا » (18) .(51 :بازحألا) 4 نٌهئْيَعَأ » (17)

 .(2 3 1 :فسوي) (ٌنهيلا 1 90



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 .(2 :قالطلا «15 :ءاسنلا 231 :ةرقبلا» « رموكِسُمأف ) (20)

 .(25 :ءاسنلا) 4 ٌنهوحكناَف »(22) .(35 :ةعقاولا) 4 ٌنُهِنتَأَسنَأ > (21)

 .(234 228 :ةرقبلا) 4 ٌنهِسُفنَأِب 9 (23)

 .(34 :ءاسنلا) 4 نُهوُرُجَهآَو 9 (25) .(36 :ميهاربإ) (ٌنُهنِإ) (24)

 .(25 :ءاسنلا) «ٌنهِلَمَأ » (26)
6 

 يدر - ةى

 12 :ةنحتمملا 501 :ةنسوب)# ويد طل(37)

 .(55 :بازحألا 1 :رونلا) 4 َنُهْتَمَيَأ 80 2( ١

 .(55 :بازحألا 1 :رونلا) 4 نهيان » (30) .(10:ةنحتمملا) 4 نهونحت آ1ف»(29)

 .(25:ءاسنلا) ( ّنِهِلَهَأ >(32) .(5 1:بازحألا) 4 َنُهَكْيتاَع 0

 .(55 :بازحألا :31:رونلا) 4 َنِهْناَوَخِِإ (33)

 )34(١2 :ةنحتمملا) 4 ٌنهِئَمِيِإب 10(.

 :(ءابلا فرح)

 .(12 :ةنحتمملا) 4 َنِهَعِياَبْف » (1)

 5 ونلا) < هدي (3) .(228 :ةرقبلا) 4 ٌنهْدَرِي ه (2)

 .(ًاعيمج 31 :رونلا 8 :ةرقبلا) 4 ّنَهٌلَوُعُيَو » (4)

 .(1 :قالطلا) 4ٌنهتوَيِب »9 (6) .(12 :قالطلا) 4 ٌنُهَتَيَب » (5)

 :(ءاتلا فرح)

 .(235 :ةرقبلا) 4 نهَنوُركذَّتَس » (1)



 سلا رسغلا تاءارقلا لوضآ ق ةئهلا ةعالخلا كامن
 جات تسسلللللل يري ب  بببببببببصصصبااب

 .(10 :ةنحتمملا) 4 ٌنُهوُْعِحَرَت ه (3) .(1 :قالطلا) « َّرموُجرْحُت ل (2)
 .(4 :ةدئاملا) 4 َنُهَتوُمّلَعُت » (5) .(6 :قالطلا) 4 ّنهوُراَضُت )4( ١ يا مي وب الو يو *“

- 

 و
 .(19 :ءاسنلا .232 :ةرقبلا) 4 َّنهولَضَعَت » (6) ٠ رو

 .(21 :ةرقبلا) 6 ٌنُهوكسَحُت ظ (8) .(222 :ةرقبلا) 4 نهوُبَرْقَت » (7)

 .(49 :بازحألا «237 4236 :ةرقبلا) 4 ٌنهوُتسَمَت » (9)

 .(10 :ةنحتمملا .127 :ءاسنلا) 4 َنُهوُحكنَت » (10)

 .(235 :ةرقبلا) 4 ٌنهوٌدعاَوُت ط1
 يي درت ىف مد

 .(6 :قالطلا) 4« ٌنهوتاحف » (12)

 .(127 :ءاسنلا) 4 َنِهَتوُتؤُت » (13)

 :(ءاثلا فرحر)

 .(60 :رونلا» «ّ<رهَباَيت ه(1)

 :(ميجلا فرح)

 .(59 :بازحألا) (ٌَنِهِبيلَج (2) .(36 :ةعقاولا) 4 َنُهتلَعَجَف » (1)

 .(1 :رونلا) 4 ٌنِهيوُيَج (3)

 :(ءاحلا فرح)

 يعور د و

 .(52 :بازحألا) 4« ٌرهتسح 0

 .(6 4 :قالطلا) 4 َتُهلَمحِل (2)
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 :(ءاخلا فرح)

 .(9 :فرخزلا «7 :تلصف 3 :فاقحألا) (ٌنهقلَحي ) (1)

 .(37 :تلصف) 4 َنُهَقَلَح )3(١ .(31 :رونلا) 4 ٌنِهرمُحب ل (2)

 :(ءارلا فرح)

 .(233 :ةرقبلا) (ٌنُهقٌرِر » (1)

 :(يازلا فرح)

 .(عضاوم ةثالث 1 :رونلا) 4 ٌنهَتيز )0 

 :(نيسلا فرح)

 .(3 :بازحألا) «ُهوُمُتلًأَس ل (1)

 .(49 :بازحألا 1 :ةرقبلا) 4 ٌنُهوَحرَسَو » (2)

 .(53 :بازحألا) « < رهوُلَكسَف »(4) .(29 :ةرقبلا) 4 ٌنِهسَّوَسَف ه (3)

 :(داصلا فرح)

 .(260 :ةرقبلا) 4 َنهّرِصَف » (2) .(4 :ءاسنلا) 4 ٌنهتَقدَص» (1)

 :(ءاطلا فرح)

2 
 يو رم - واني <

 .(1 :قالطلا «49 :بازحألا «237 :ةرقبلا) 4 ٌنهومتقلط » (1)

 :(نيعلا فرح)

 ًَ يدا يع

 .(4 21 :قالطلا) 4 كر هتدعل »(2) .(19 :ءاسنلا) 4 ٌنهورشاعو » (0)



 : 2 كلا رسسلا تادارقلا لوضأ ق ةئهالا ةضخاخلا هنشت

 يدا م2“ ء
 .(10 :ةنحتمملا) 4ٌنُهومْتَملَعا»(4) .(34 :ءاسنلاا «ّ<كرهوظعَف» (3) -

 :بازحألا 260 :رونلا .31 :فسوي .«34 «25 «15 :ءاسنلا :228:ةرقبلا) 4 ّهّيلَع ) 5)

 .(ًاعم 6 :قالطلا «59 «55 9

 .(1 :قالطلا) 4 َّنُهَّّدِعَف »(6)
_ 

 :(ءافلا فرح)

 .(56 :ءايبنألا» « ىٌهَّرْطَف ه (2) .(2 :قالطلا) 4 ٌنهوُقِراَف ه (1)

 .(5 :ىروشلا) (ٌنهقوف » (4) .(31 :رونلا) 4 ٌنهَجوَرْف » (3)

 244 :ءارسإلا 236 :ةبوتلا «120 :ةدئاملا «127 :ءاسنلا «.197 :ةرقبلا) « كر هيف طظ (5)

 .(16 :حون ,20 «5 :نمحرلا «721 :نونمؤملا

 .(12 :تلصف) 4 ّنِهنَضَقَف » (6)

 :(فاقلا فرح)

 و :بازعألا) «رهبوتكو 2 (1)

 :(فاكلا فرح)

 .(58 :نمحرلا 6 :تافاصلا) 4 َنُهَّنأك »(1)
 و

 يورو م >
 .(233 :ةرقبلا) 4 نهتوسكو )3(١8 .(19 :ءاسنلا) 4 نُهَوُمُتَهرَك » (2) 4.

 ع ودع 9-0

 .(51 :بازحألا) 4َنَهْلُك»(5) 2 .(34.33 :فسوي) 4 ّنهَدَّيك » (4)
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 :(ماللا فرح)

 «127 15 «عضاوم ةعبرأ 71 :ءاسنلا :288 237 236 187 :ةرقبلا) (ةْهَّل 9 (1)

 .(12 210 :ةنحتمملا «.6 0 :رونلا .48 «31 :فسوي

 :(ميملا فرح)

 يع وع نفس ل

 .(49 :بازحألا ,236 :ةرقبلا) 4 ٌنهوعتمو )1( ١

 .(31 :فسوي) «ٌرهركمب » (3) .(12 :قالطلا) 4 ٌنهَلثم » (2)

 017 فازوا 51 3 24 ناومكلا 31 ةةبور 24 داس 0 :ةرقبلا) 4 نهتم » (4)

 :(نونلا فرح)

 .(55 :بازحألا «31 :رونلا) 4 ٌنهباسن 9 (1)

 .(34 :ءاسنلا) «ّكرهّزوشت »(2)

 :( ءامللا فرحر)

 .(10 :ةنحتمملا «2 :ةلداجملا ءًاعم 38:رمزلا «78 :دوه «7 :نارمع لل 7 :ةرقبلا) 4 نه » (1)

 .(54 25 2 :بازحألا أعم 23 :ءاسنلا) 4 نهب ظ (2)

 :(ءايلا فرح)

 م :ءاسنلا) 4 ٌنُهلَفَوَتَي ه (2) 0 يرو كا

 زج

 .(37 219 :كلملا 9 :لحنلا) 4ٌنهكسَمي » (4) .(4 :نمرلا) 4 ٌنهثمطي» (3)

 .(34 :ىروشلا) (ٌنُهَقِبوُي) (6) .(33 :رونلا) 4 ٌنُههركُي ف (5)



 : 0 يييرملطرمط مرمر كشك كسلا رشعلا تادارقلا لوضأ ق ةّيضصتلا ةضالخلا 70

 :وحن يف هنع فلخب ةددشملا ءايلا ىلع تكسلا ءاهب بوقعي فقو اذكو -

 :فارعألا«145 93 50 .19 :ماعنألا ,28 :ةدئاملا ءاعم 55 :نارمع لا «َكِإ> 010

 229 :لمنلا «48:جحلا ,108 :ءايبنألا .110 :فهكلا «33 :فسوي «71 215 :سنوي 3

 :ناخدلا «6 :تلصف «70 :ص «50 :أبس ءاعم15 «14 :نامقل .8 :توبكنعلا .24 :صصقلا

 ( 1:نجلا .9 :فاقحألا 8

 :لمنلا «22 «14 :ءارعشلا «33 «21 «9 :ميرم «6 2:ءارسإلا «7 2 :ءاسنلا) 431غ » (2)

 (17 :تارجحلا «15 :فاقحألا «33 :ص .28 .17 :صصقلا «: 9

 29(0 28 «23:ق «10:لمنلا) (َّدَل >3( ١

 (75:ص) 4ّيَدّيِب» (4)

 (15:فاقحألا «.19:لمنلا» «َّدِلدَول (5)

 .(22:ميهاربإ) «ًحرصمب» (6)

 :ىلع اًضيأ تكسلا ءاهب بوقعي فقوو -

 148 0139 137 120112696 91. 85ءًاعم 61:54 237 :29 :ةرقبلا) «(َوُهظ (1)

 6 2 :نارمع لآ «282 4271 «255 :249 4222 2217 .عضاوم ةثالث 3

 87 :ءاسنلا ءاعم 180 « 165 .150 ,85 ءعضاوم ةثالث 78 ءاعم 62:39 :37 ءاعم 18 7 أعم

 213« 3« 2:ماعنألا«120 «76 22 «45 «17 ,8 قى :ةدئاملا 6. 2015 14108 2

 99 98 97 90 ,73 2722 27166 65 62 6160 259 257 219 «18ًاعم17 4

 غ165 1641411276136 119 ءاعم117 «115 114 2106 لعم103 اع 1

 61 32 «.19:لافنألا 196 2.189 2187 «184 «178 «158 .140 87 7 227 :فارعألا

 .ماعلا ماغدإلا هجو ىلع بوقعيل (ّيدل) :وحن ىلع ًافقو تكسلا ءاه عنتمت (1)



 هلكت يمرضح ا بوقعي ةءارق

 «22 .5:سنوي ءًاعم103 «129 «118 «111 ءاعم104 :72 4615133 «31 3 :ةبوتلا 2

 2:93 466 61:56 34 ,14 .7 .4:دوه «109 َلعم 107 (68 667 (65 64 58 56 3

 «12 210 ,«3:دعرلا «104 100 :98 :92 84 483 480 ,75 64 34 427 426 «23:فسوي

 :86 :50 .25:رجحلا 52 218 «17 «14 :4 :ميهاربإ «41 433 هلعم 30 «19 «16 «1+ 3

 «1:ءارسإلا «126 هاعم 125 :97 95 77 ءعضاوم ةثالث7 6ع 63 «60 58 51 «10 :4:لحنلا

 :هط :75 421 :9:ميرم «44 438 37 «35 34.30 .17:فهكلا 42 69

 :66 :64«عضاوم ةثالث 62 258 12 «11 6 :جحلا 94 ,33 18 ؛5 ,4:ءايبنألا 4112 98 8

 :25 «15 «11:رونلا «116 «100 88 .80 79 ,78 ,72 ,38 ,25:نونمؤملا .عضاوم ةثالث 8

 «159 140 122 2104 :80 :79 «78 68 :9:ءارعشلا .6 2 ,54 «53 «48 .42:ناقرفلا 8

 ءًاعم6 1 :56 :49 :39 ,34 .19 «16:صصقلا «78 .«42 «26 «16:لمنلا ه0 + 5

 «50 :35 «عضاوم ةثالث 27 «5:مورلا «60 «49 «42 26 ؛5 :توبكنعلا «88 85 :78 ءًاعم0

 «6 ,2 «1 :أبس «43 «5 «4:بازحألا«25 «3 :ةدجسلا «33 ءاعم3 0 «26 «22 «13 «9:نامقل 4

 «6 0:تافاصلا «8 1 «79:سي «31 «15 410 «3 «2:رطاف ءاعم47 «46 ءًاعم39 «27 «.26 3

 ةثالثف «4:ىروشلا «44 .21:تلصف «40:رفاغ «70 «62 .22:رمزلا «145 «.142 6

 237:ةيثاجلا ءاعم 84 418 «17 ,.36:فرخزلا .29 ءاعم28 .25ءًاعم 22 19 «11 .عضاوم

 «95 :ةعقاولا «.35 0 «7:مجنلا 240 :تايراذلا «37:ق .24:حتفلا ,2 :كيدمحم (8:فاقحألا

 «3:قالطلا « 2 «1:نباغتلا «3 :ةعمجلا .,7 .1:فصلا .24 .1 :رشحلا «6 «4 .«3 .2 .1:ديدحلا

 .(27:ةعراقلا «.2 1:ةقاحلا

 232 :فارعألا ,152 :29 :ماعنألا «271:259 .189 ,74 ,70 ,68:ةرقبلا» «؟ى » (2)

 :9 2:لحنلا ,26:فسوي «102 83 :42 :دوه «68 .40 :ةبوتلا 155 «ه117 1108 7

 :نونمؤملا «48 ءاعم 45 :جحلا ,97 :ءايبنألا «20 :هط «42 :فهكلا «53 «34 9 :ءارسإلا 5

 28 :سي «12:بازح ال4 «46:توبكنعلا 8 :لمنلا 5 «3 2 :ءارعشلا 60 :ناقرفلا 6

 «2 4 :ةيثاحلا «3 5 :ناخدلا «48 :فرخزلا «11:تلصف «39 :رفاغ «49 :رمزلا «19 :تافاصلا 8



 ةّنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا قلعت

 «31 :رثدملا «.6 :لمزملا «16 :ةقاحلا «16 «7 :كلملا «15 :ديدحلا 3 :مجنلا 213 :كيدمحم

 .(5:ردقلا «41 «13:تاعزانلا

 ءاثلا حوتفملا فرظلا ىلع هنع فلخب تكسلا ءاهب فقوف هدحو سيور دازو -

 .(21:ريوكتلا «20:ناسنإلا :64:ءارعشلا «115: ةرقبلا) :يف يهو ( مك >

 «(31:ةدئاملا) 4 ََتَلَيَوي » ىلع هنع فلخب تكسلا ءابب انقيأ ديور هيف وود

 .(56:رمزلا) « ىَتَرَسَحلَي 9و (4 "نسوي 4 يفسأاتي »:(28-ناقرفلا) «(72:دوه)

 قحلت يتلا ةعامجلا نون ىلع هنع فلخب تكسلا ءابب ًاضيأ بوقعي فقوو -
 ((َنيِقَتْمْلِلِ) .4َتيِمَلدَعْلاِط :لثم لاعفألا نود ملاسلا ركذملا عمج يف ءامسألاب

 : مذ ملاسلا وكلما عمج تاقحلم يف يه يتلا ةعاحلا نون ىلع كلذكو

 .4َنيِعَيَرَأِ) : 4َنيِدَلآَ
 مأ ءامسألا يف تناكأ ٌءاوس ةحوتفملا نونلا يف ءاحلاب فقولا راوس نبا قلطأ :هيبنت

 سبتلي اب هدبيقت رامتلا نع هللا ةبه نع نارهم نبا ىَوَرو ؛4َتوُقِقَتُي» :لثم لاعفألا

 مْثنُك اَميَولب (َنوُمَلَعَك َمُكنَأَو ّقَلآ َتوُمُْكَحَتَو: ىلاعت هلوقب هلثمو ةيانكلا ءاهب
 .طقف هتاقحلمو ملاسلا ركذملا عمج يف تكسلا ءاه زاوج ىلع لمعلاو ؛ 4َتوُسُرَدَك



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 :تاريرحت

 .توعم
 ءرصق ىلع الإ يأت ال ركذملا عمج 4 َتيِملدَعَلآاِ) وحن يف تكسلا ءاه -

 . (3ََّدَل - َمَلَعِ ءاه كلذكو ؛راهظإ ىلع ينأت ال
 - َّمِم - َميِف - َمِلَقِل ءاه تابثإ ىلع الإ يتأي ال بوقعيل ريبك ماغدإ -

 .ةوسنلا نون يفو ةقباسلا ةسمخلا تاملكلا يف ءاهلا عنتمت ةنغ + دم -

 .4 َنيِملدَحَلآَ) يف تكسلا ءاه عنتمي  «نآآل آ) وحن لصو زمه ليهست -
 .4 َنيِمَلدَعَلآَ) :وحن يف تكسلا ءاه مدع ىلعالإ ينأيال «قرفإ» قيقرت -
 .راهظإ  ىلعالإ يتأيال «قرِفإ قيقرت -
 .4اًنَمأَت) مور دجوي ال  (ركذملا يف تكسلا ءاه مدع + رصق) ريغ -

 .4«اًتَمأت» مور دجوي ال _ دم -

 :سيور

 وحن يف تكسلا ءاه فذح  رصق + «ٌمِهيِديَأِب بدَكِكْلا ) ماغدإ -
 .4َتيِمَلدَعْلاَد
 .ةنغلا مدع عنتمي رصق + (ٌمِهيِدِّيَأِي َبدَككْلا جراهظإ :يريمزإلا -
 .طقف ةنغلا هوحنو ( َنيِملدَحْلاَ) تكس ءاه + «َتَذَكك آو ماغدإ -

 .(ةئيأ» زم لادبإ عنتمي ركذملا عمج يف تكسلا ءاه -



 : 9191111 كشملا كسلا رسعلا تادارقلالوضأ قدنعتلا مالت 706

 :سيور نع بيطلا وبأ

 .«مح» يف تكسلا ءاه ةنغلا مدعو لصفنملا يف طسوتلا هل -

 4 ةممء.م - ّنهيلَع - َنَع9ِ :وحن ءاه فذح سيور ةنغ -

 .راهظإ + رصق ةّيفرظلا (ّمَّق9) تكسلا ءاه -

 تم# قكتروع قرح فساتن ةثالثلا ةبدنلا ظافلأ يف تكسلا ءاه -

 .رصق

 .ةثالثلا ظافلآلا يف ةبدنلا ءاه تابثإ نيعتي سيور ماغدإ -

 .رصقلا + ةنغلا عنتمت  ثالثلا تاءلكلا يف تكسلا ءاه فذح -

 0 ع ل طرعا وع ملا

 ا أ اوم اوُحِججاق) ءطق لدا ل ا يعل رو

 .(71:سنوي)»

 ٌةَوُسلآ » وحن ليهست  للعالإ يأي ال 4 َنيِمّلدَحْلآَل :وحن تكس ءاه -
 رصق + (ْنِإ
 - َّمَح9 ريغ يف تكسلا ءاه مدع ىلعالإ ٍتأيال «مُكَل َلَعَج 9 ماغدإ -

 .امهوحنو 4َّنُه
 .ةةيلشركلا وع انحبلا الإ يتأي ال(مكقُلَخ ويف صقانلا ماغدإلا -
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 ةفاضإلا تاءاي باب

 :يف ءايلا نكسأف ًاصفح فلاخ دقو -

 .(28:ةدئاما) (َكّيلا ىدَي»- 1

 .(116 :ةدئاملا)  َىَمأَو 2- ١

 ((51:29 :دوه) ((72 :سنوي) :يهو (ةعستلا اهعضاوم يف) 4 الإ ىرجل و 8

 .(47 :ًأبس) «(180 2164 2145 2127 2109 :ءارعشلا)

 4-١ :رمزلا) «(56 :توبكنعلا) (َنيِذّلآ ىدابعلي 53(.

 .(28 :حون) ((26 :جحلا) «(125 :ةرقبلا) 4 ىتّيب ظ - 5

 .(79 :ماعنألا) «(20 :نارمع لآ) 4 ىهَجَو » -6

 ءنيعضوم(83 :ةبوتلا»(105:فارعألا): يف رشع دحألا اهعضاوم يف 4 َىعم 7-١

 .(28 :كلملا٠:(34 :صصقلا) «(118 «6 2 :ءارعشلا) «(24 :ءايبنألا) «.(2 5 «72 467 :فهكلا)

 .(22 :ميهاربإ) 4 مكُيَلَع ىِل ) -8
 .(18 :هط) « اسهيف ىلَو »-9

 .(23 :ص) «ةَجَعَن لَو » -0

 .(69 :ص) (ٍملِعّنِم ىل 2-1

 .(20:لمنلا) « ىَرَأ آل ئلاَم » -2

 .(22 :سي) (ُدُبْعَأ آل َىِلاَمَو » -3

 .(6 :نورفاكلا) «نيد َّىَلَو » -4



 : بربر رد تك سلا ركعلا تادارقلالوضصأ قدسنا ةمالخلا 708

 حتفب .(6 :فصلا) «دهُمسأ ىدَعَب )و .(124 :ةرقبلا» 4َنيِمِللَقلآ ىدُهَع» أرقو -

 نهيففابلا

 :يف سيور اهنّكسو ءايلا حور حتف -

 .(30 :ناقرفلا) «ًأوُدَحَتَأ ىمْوَكذ

 :يف سيور اهحتفو ءايلا حور نكس -

 .(31 :ميهاربإ) 4أوُتَماَء َنيِذَّلآ ىداَبعل )

 ءاي تابثإب -1 :"نيهجوب (68 :فرخزلا) «ٌفَوَح ال داّبعلَي 9 سيور ىّورو -

 افقو ةنكاس ًالصو ةحوتفم ءاي تابثإب -2 «نيلاحلا يف لادلا دعب ةنكاس

 .اهفذحب حور اهأرقو

 ةيلصألا ةفوذحملا تاءايلا باب

 .كرحتم هدعب مسقو نكاس هدعب مسق :نامسق امهو

 :نكاس هدعب يذلا مسقلا ًالوأ
 ًءاي رشع ةسخخ اهنم ءاي نورشعو سمح نكاس اهدعب يتلا تاءايلا ةلمجو

 .نيونت اهدعب نكاسلا تاءاي رشع اهنمو «مال اهدعب نكاسلا

 هدنع يهو) «(269 :ةرقبلا) (ةَمَكِحْلاَتْوي نمو » فيرعت مال اهنكاس يتلا امأف
 ور مث ل هَ رم ه» كر

 «(146 :ءاسنلا) 4 هللا تَّويَفَوَسَو 63 :ةدئاملا) 4 مَوَيلا نوشخاو ه (ءاتلا ةروسكم

 .يناثلا هجولاب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 دلت يمرضح ا بوقعي ةءارق

 « َنينمْؤُملآ جنت » ؛(ًاداض داصلا أرقي وهو) «(57 :ماعنألا) ا 5

 «(54:جحلا) «اَوُنماَء َنيِدّلآ داَهَل 0162 :هط) (سدَقُملآ داَولَآِ 8 ((103 :سنوي)»

 4 دع نكن 8 30(2 :صصقلا) « نّمَيألا داّولآ » «(18 :لمنلا) « لمثل داَو ٍِظ

 3 :سي) 4 ْنَمَحّرلآ ندري » «(163 :تافاصلا) « ميِحَجْلآ ٍلاَّص )53 :مورلا)

 راوَجلا ١ «(24 :نحرلا)  ٌتاَكَشُمْلَآ راوَجلا » «(41 :ق) 4 داتملآ داي ْمْوَي

 .بوقعي فقولا يف مهيف ءايلا تبثأف .(16 :ريوكتلا) (ِسّسكْلأ

 .ًاصفح اهيف بوقعي قفاو دقف «نيونت اهنكاس يتلا امأو

 :كرحتم هدعب يذلا مسقلا :ًايناث

 ءاي ةرشع يناث كرحتم اهدعب يتلا ةيلصألا ةفوذحملا تاءايلا ةلمج نأ ملعاف

 «(105 :دوه) «تأي موي 8 «(8 «6 :رمقلا) «(186 :ةرقبلا) 4 عادلا ١ :مهو

 غب اًنُكاَم 9 «.(17 :فهكلا) «(97 :ءارسإلا) هكتلاَو 4 :دعرلا) 4 ٍلاَعَتُملا»

 «ٍراَوَجلا ٠ «(13 :ًأبس) «باَوَجلاك ) ((25 :جحلا) « داَبلاَو » 64((2 :فهكلا)

 :(41 :ق) 4 ِداَنُملَا 9 «(32:رفاغ) 4 داَمَّتلَآ »9 «(15:رفاغ) 4ِقااَتلآ » «(32 :ىروشلا)

 نهيف ءايلا تبثأ ءاي رشع ةتس هذهف «(9 :رجفلا) 4 ِداَولَاي 4(«  :رجفلا) (رّسَي اَذإ)

 :ةيلاخا وتعب

 بوقعي قفاوف .(0 :فسوي) «قّتي نم ) ءايو ((12 :فسوي) « ْعَتَري »9 ءاي يقبو

 .امهءاي فذح يف ًاصفح امهيف



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 ملكتملا ءاي نم ةفوذحملا تاءايلا باب

 ىلع يهو ةيناثعلا فحاصملا مسر ىلع ةوالتلا يف ةدئاز ةفرطتم ءاي يهو

 كرحتم هدعب يذلاف «كرحتم هدعب برضو «نكاس هدعب برض :نيبرض
 .ةيآ سأر عقي مسقو «ةيآ طسو عقي مسق :ناسق

 : لكاس اهدعب ىتلا ءايلا :ًالوأ
 :سمخ نكاس اهدعب يتلا ةفوذحملا ملكتملا تاءاي ةلمجو

 ةنيسوقعت افقو اهيف ءايلا تبثأ (3 :ةدئاملا) ( ميلان شح 2

 ًالصو هنع فلتخاو ًافقو ءايلا بوقعي تبثأ (36 :لمنلا) 4 ُهَّللآ نْدَتاَء آَمَف ) -

 .سيور ةحوتفم اهتبثأو حور اهفذحف

 .ًافقو بوقعي اهيف ءايلا تبثأ (23 :سي) 4ُنَمَحَملآ ندري نإ -

 .نيلاحلا يف سيور ءايلا تبثأ (17 :رمزلا) 4َنيذَّل[ ع ِداَبِعَرْشَبف ) -

 .ًاصفح بوقعي اهيف قفاوف (10 :رمزلا) 4أوُسَماَء َنيِذّلَآ ِداّبعي ) امأو -

 :كرحتم اهدعب ىتلا ءايلا :ًايناث

 نورشعو ناتنث ةيآ سأر تسيلو ءًاكرحتم ةيقالملا ملكتملا تاءاي عيمج نأ ملعا

 0 ل م
 نعَبتا نمو »و «(197:ةرقبلا) « ىلْؤأتَي نوُقتآَو و «(186:ةرقبلا) 4 ناعَد اذإ » -

 « اَلَو نوُسْحآَو ١ «(175 :نارمع لآ) 4 نإ نوُفاَخَو ط و «(20 :نارمع لآ) 4 لّثقَو
 0 و 5 ع كن مل حا ب

 :فارعألا) 4 الف نوديك مث »و ((80 :ماعنألا) # الو نئده دقو طظو «(44 :ةدئاملا)



 لش يمرضح ا بوقعي ةءارق

 ىَتَح »و (78:دوه) ( ىف نوُرَخُت لَو »و «(46:دوه) «اًمِنِلَكَسَت الفل و «(5
 :(22 :ميهاربإ) 4 لبق نم نوُمتَكَرْفَأ آم »ا و 66 :فسوي) 4 اًعِئْوَم نوُتؤُ
 :(24 :فهكلا) 4 نّيِدَهَي نأ َيَّسَع لْقَو »)و 462 :ءارسإلا) « ىلإ نستَرْخَأ َنِبل )و

 ّىَلَع »و «(40 :فهكلا) «اًريَح تؤم نأ »و 9 :فهكلا) لأ أنأ رت نإ ١و

 3 ذل < تصمت د انااا راورللا :فهكلا) 4 امم نَمّلَعُت نأ

 1 1و »و 89 :رئاغ)4 كحد وُ وُعِبَنأ لو 6 :لمنلا) 4 لامي نَدوُدِمتأ جو

 .ًافقوو ًالصو نهيف ءايلا تبثأ بوقعيف (61 :فرخزلا) « اذنه

 ةكاتمد ا كانا كان ةنييعحرب 04 ةرعزلا) 4 ذاعلب ذاع لج نسور كفرا +
 .ًافقوو ًالصو ءايلا فذحب -2 «نيلاحلا يف لادلا دعب

 ةيآ سأر :يهو كرحتم اهدعب يتلا ءايلا

 :مهو ءاي نونامثو ىدحإ سوارا اك

 :ةرقبلا) (نوُرُفكَت لَو )و «(41:ةرقبلا) (نوُنقَّنأَف و 240 :ةرقبلا) (نوُبَهَرأَف ) -
 «(21 :سنوي) «(195 :فارعألا) 4 نور ظنت ط 0 :نارمع لآ) «نوُعيِطَأَو و 2

 ((60 :فسوي) © نوُبَرَقَت الو »)و 445 :فسوي) 4 نوُلِسرَأَف ١ و «(55:دوه»
 02 :دعرلا) « باقع »و خ0 :دعرلا) « باتم ظ و 04 :فسوي) 4 نودنَمُت هو

 :(40 :ميهاربإ) 6 ِءآَعُذ » و 4214 :ميهاربإ) 4 ديعو طو 36 :دعرلا) « ِباَكَم اطو

 4 نوقت هداف ظو 9 :رجحلا) 4 نوُرَخت الو ظو «(68 :رجحلا) « نوَحْضْفَت هو
 ووو ولد و

 «(92 .25 :ءايبنألا) « نودبْعاَف ظ و «(51 :لحنلا) # نوبهراَف » و .(2 :لحنلا)
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 « نوُبَدَح زو .(44 :جحلا) «ريكت ظو (7 :ءايبنألا) « ولج اَلَف و

 «(98 :نونمؤملا) « نوضح طو «(52 :نونمؤملا» « نردتاف و «(39 .,26 :نونمؤملا»

 108 :نونمؤملا) 4 نوُمَلَكُت لَو » و «(99 :نونمؤملا) 4 نوُعِجْرَأ ٌبَر هو
 «نيِدهَيَس لو 4 :ءارعشلا) 4 نوُلُكَقَي نأ جو (2 :ءارعشلا) 4 نوُبّدَكُي جو

 ((79 :ءارعشلا) 4 نيقّسيَو طظو 0278 :ءارعشلا) « نيدّهَي ٌوِهَف »و «(62 :ءارعشلا)

 « نوُعيطأَو و «(81 :ءارعشلا) « نين مت و 0 :ءارعشلا) « بيِفْشَي و

 «نوُبَدَك ىِبْوَقٌّدِإ ) و «(1636179 150 .«144 1316121110108 :ءارعشلا)

 :(33 :صصقلا) 4 نولُشْفَي نأ )و :(32 :لمنلا)«نوُدَهَّشَت َتَح و «(117 :ءارعشلا»

 :أبس) «ريكت ظو «(56 :توبكنعلا) ( نوُدّبَعَاَف ) 34 :صصقلا) (نوَُدَكُي نأ طو
 ((25 :سي) « نوُعمساَف طو «(23 :سي) 4 نودقنُي اَلَو ظو «(26 :رطاف) 5

 :ص) 4« باََقِع و :(99 :تافاصلا) 4 نيِدهّيَس ظو «(56:تافاصلا) « نيِدّرٌمل و

 «(5 :نونمؤملا) « باع طو «(16 :رمزلا) 4 نوُقَّنآَف لو «(8:ص) 4 ِباَدَعطو 4

 « ٍنوُمْجَرَت نأ لو «(63 :فرخزلا) 4 نوُعيِطَأَو »و 027 :فرخزلا) 4 نيِدّهيّس طو
 ,(45 214 :ق) 4 ديعو ظو «(21 :ناخدلا) 4 ٍنوُلَرَمَْعاَف لو «(20 :ناخدلا»

 الَف ظو «(57 :تايراذلا) 4 نومعطي 0 ظو 56(.2 :تايراذلا)» < ِنوُدْبْعَيَل و

 «(39 2.37 .30 .21 .«18 «16 :رمقلا» « ٍرْدثَو ظو «(59:تايراذلا) 4 نواس

 ((3:حون) 4 نوُعيطَأَو »لو «(18:كلمل) « ريكت ظو «(17 :كلملا) « ريذت ظو

 6 :رجفلا) « نَئَهَأ لو ا ءونلا»ه نئركأ و «(39:تالسرملا) 4 نوديكَف هو

 .بوقعي نيلاحلا ف مهءاي تسثأف 666 :نورفاكلا) 4 نيد ىلو هو



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 |هماغدإ وأ امهراهظإ(67:سوي) أوُتكَسِكِل َلِيّلا» عم(ْمُكَل َلَعَج »يف سيورل - 1
 .طقف «(َلَعَج9 ماغدإ وأ

 .(هقرط فالتخال ماغدإلا عم نيتزمملا ىدحإ طاقسإ سيورل عنتمي -2

 امهماغدإ وأ امهراهظإ (722:لحنل» (ُكَقَرَرَوِو عم (ْمُكَل َلَعَج) يف سيورل -3

 .طقف (َلَعَج» ماغدإ وأ

 مغدملا يف فالخلا عم ماغدإلا (27:فهكل» (ءهِجَمِلَكِل َلََبُم ال١ يف سيورل -4

 .ماعلا ريبكلا

 مغديف (24:ميرم) (ِكّيَر َلَعَجؤ و (17:ميرم) 4اَهَل َلَّكَمَكَق) يف فالخلا سيورل -5
 .ةبيطلا يف هيلع صوصنملا ريغ راهظإو ماغدإ عم

 صوصنم ريغلا ريبكلا راهظإ عم (39:هلل َ(ْلَع َعَبَصِْلَو) يف فالخلا سيورل -6

 .ةبيطلا يف هيلع

 راهظإو ماغدإ عم هماغدإ هلف فالخلا (47:ناقرفلا (ْمُكَل َلَعَجؤ يف سيورل -7

 4اَريِدَقك َكّيَرطو «(47:ناقرفلا) َ(اَساَيِل َلِيَّلآِطو (45:ناقرفلا) ِ(َقْيك َكَيَرد
 .(54:ناقرفلا)

 يتلا 4َلَعَج» عيمج ينوْمُكَل َلَعَج» ماغدإ ىلع سيور نع ضعبلا صن -8

 .مال اهدعب



 ةّنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا كلك

 َلاَقَو ١ ماغدإو راهظإ عم «61:رفاغ) (ْمُكَل َلَعَج9 ماغدإ سيورل ىتأتيو -9

 ((62:رفاغ) (ْلُك ٌقِلدَح »و « (61:رفاغ)4 أوُتُكَسَكِل نيل »و :(60:رفاغ) (ْمُكُيَر

 .(64:رفاغ) (ُمُكِلَذ ِتدَبّيلَكلا »و :(64:رفاغ) (مُكَقَوَرَو »و

 عم هماغدإ يقأيف هنع فلخب (12:فرخزلا) (ْمُكَل َلَعَجو ماغدإ سيورل ىتأتي -0

 .ماعلا ماغدإو راهظإ

 .بوقعيل ماغدإلا هجو عم روكذلا عيمج يف تكسلا ءاه عنتمت -1 1

 ٠ هه 4. لحب

 فنا 2 ناينلي

 َنلا اسلوبها و آخ
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 رشاعلا فلخ ةءارق

 هييوارو ئراقلا مجارت
 :ةءارقلا بحاص

 «بارغ نب بلاط نب ماشه نب فلخ :لاقيو بلاط نب ماشه نب فلخ وه

 «ةرشعلا ءارقلا دحأ ,ملعلا مامإلا «ئرقملا يدادغبلا رازبلا يدسألا دمحم وبأ

 .دباع ملاع دهاز «ريبك ةقث «ةزمح نع مِيَلُس نع ةاورلا دحأو

 ةزمح نع دامح يبأ نب نمحرلا دبعو ىسيع نب ميَّلُس نع اًضرع نآرقلا ذخأ
 يبيسملا قاحسإ نع عفان فرح ذخأو «يبضلا لضفملا نع يراصنألا ديز يبأو

 نم ليقع نب ديبع نع ةبيتق نبا ةياور ىَوَرو «مدآ نب ىيحي نع مصاع فرحو

 هيلع أرقي ملو يئاسكلا نم عمسو اًعامسو ءادأ ىعّوَطملا ذوبنش نبا قيرط

 .نآرقلا

 ديزي نب دمحأو ميهاربإ نب قاحسإ هقاّرو اًعاسو اًضرع هنع ةءارقلا ىَوَر
 ديلولا نب ىيحي نب ناهيلسو ئرقملا دادحلا ميركلا دبع نب سيردإو يناولحلا
 .ئرقملا يبضلا

 .ةمئآلا ءالبن نم :هنع يبهذلا لاق

 .هرايتخا يف اًقرح نيرشعو ةئم يف هفلاخ هنأ الإ ةزمح بهذمب ذخأي فلخ ناك

 وهو ه229 ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيضم عبسل تبسلا موي دادغبب تام

 .ةيمهجلا نم فتخم



 : !__-_-_بصصصرر.ةنكتف كسلا رسعلا تادارقلالوضصأ قدتعتلا ةمالخلا كلطن

 :لوألا يوارلا

 بوقعي وبأ «هللا دبع نب نامثع نب ميهاربإ نب قاحسإ وهو «قارولا قاحسإ»

 ةءارقلاب امّّيَق ناكو «هنع هرايتخا يوارو ءفلخ قارو يدادغبلا مث «يزورملا

 هب ماقو .فلخ رايتخا الإ تاءارقلا نم فرعي ال ناك نإو ءاهل اًطباض اهيف ةقث

 .ملسم نب ديلولا ىلع اًضيأ أرقو هدعب
 نانغ خب .:نيدمحلاو::نفاقتلا نم أ نيا دبغ, نب .دمع :ةيلع ارقام

 .ذوبنش نباو ءقاحسإ نب دمحم هنباو ءيفقثلا ىسوم نب يلعو ءيطاصربلا

 .هللا همحر نيتئامو نيناثو تس ةنس يفوت «مهريغو

 :لوألا يوارلا قرط

 يفوت «قارولا قاحسإ َدَلَو قاحسإ نب دمحم :وهو .هنع قاحسإ دمحم هنبا - 1

 ام نارهم نبا بتك يف عقوو نيتئامو نيعستلا دعب هنظأ: يرزجلا نبا لاق ًاييدق

 هنأ رمع يبأ نبا نع ىكح هنإف نيتئامو نيناثو تس ةنس يفوت هنأ يضتقي

 تلقث مث هريغ نسحي ال ناكو فلخ رايتخاب قارولا قاحسإ ىلع تأرق: لاق

 لاق «نيتئامو نينامثو تس ةتس يفوت مث ءًاضيأ هيلع تأرقف دمحم هنبا هفلخف هنذأ

 .ملعأ هللاو هسفن قاحسإ وه نيناثو تس ةنس يفوت يذلا: يرزجلا نبا

 يطاصربلاب فورعملا راجنلا بدؤملا نامثع نب نسحلا يلع وبأ:وه يطاصربلا -2

 .ه 360 دودح يف يفوتءًالدعم ًاطباض ًاقذاح ًائرقم ناك«يطازربلابو

 .ناذاش نب ركبو يدرجنسوسلا هنعو رمع يبأ نبا 5



 رشاعلا فلخ ةءارق

 فورعملا يموطلا ةرم دمحم نب هللا دبع نب دمحم نسحلا وبأ وه :رمع يبأ نبا -

 ةنس يفوت «ًاليبن ًاروهشم ًاليلج ًاح اص ًاردصتم ًاريبك ًائرقم ناك ءرمع يبأ نباب

 .ه2

 رورسم نب رضخلا نب هللا دبع نب دمحأ نيسحلا وبأ وه :يدرجنسوسلا -

 نع ه 402ةنس بجر يف يفوت «ًاروهشم ًانقتم ًاطباض ٌةقث ناك .يدرجنسوسلا

 .ةنس نيناثو فين

 يروباسينلا دمحم وبأ ليلخلا نب ناذاش نب لضفلا وه :ناذاش نب ركب -

 ,نيملكتملاو ماظعلا ءاهقفلا انباحصأ دحأ ناك : لاقف دواد نبا هارطأو «يدزألا

 .اهيلإ راشي نأ نم مظعأ هلاح

 :يناثلا يوارلا

 .ةقث ءنقتم طباض مامإ «يدادغبلا نسحلا وبأ :دادحلا ميركلا دبع نب سيردإ

 .قارعلا ئرقم

 :نع ثدحو .«ينومشلا بيبح نب دمحم ىلعو هتياورو هرايتخا فلخ ىلع أرق

 .مهتقبطو يريبزلا بعصمو «نيعم نب ىيحيو «لبنح نب دمحأو «يلع نب مصاع

 .هيلإ َلِحٌرو «ءءارقإلل ردصت
 ركب وبأو ءدهاجم نب ركب وبأو «يناربطلا مساقلا وبأو داَّجَّنلا :هنع ىَوَر

 .نورخآو يعيطقلا

 .ةجردب ةقثلا قوفو «ةقث :لاقف ءينطق رادلا هنع َلْيس



 ةّينَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيِضّرلا ةصالخلا 20

 .هحالصو هتقثل هنع سانلا بتك :يدانملا نب دمحأ لاقو

 .ةنس نوعستو ثالل هلو «هللا همحر نيتئامو نيعستو نيتنثا ةنس يفوت

 .يعيطقلاو «نايوب نباو ءيعوطملاو. يطشلا :يناثلا يوارلا قرط

 نسحلا سابعلا وبأ رصعلا دنسم ءارقلا خيش مامإلا خيشلا :يعوطملا مامإلا -

 .نيتئامو نيعبس وحن دلو .رخصإ ليزن ءيعوطملا ينادبعلا رفعج نب ديعس نبا

 ميركلا دبع نب سيردإو «يئاسنلا نمحرلا دبع ابأو ,يجكلا ملسم ابأ عمس

 نسحلا نم ًاضيأ عمسو «رابكلا نم ةدع ىلعو «هيلع الت هنأ معزو «ئرقملا

 ..قلخو «ةفيلخ يبأو «ينايرفلا رفعجو «ىنثملا نبا

 .نيل هتياور يفو .هظفحو نآرقلا يف ًاسأر ناكو ءناهبصأ مدق :ميعن وبأ لاق

 «يزاريشلا هللا ديبع نب دمحمو «يلع يبأ نب ركب وبأو «ميعن وبأ هنع ىَوَر :تلق

 ةنس يف لاقو .ًاثدحم ًاظعاو هوبأ ناكو .ةعامجو ينيزراكلا هللا دبع وبأ هيلع التو

 .ةنس نوعستو نان يل :ةئثاثالثو نيتسو عبس

 .ةثاثالثو نيعبسو ىدحإ ةنس يفوت

 رفعج نب دمحأ ركب وبأ تقولا دنسم ثدحملا ملاعلا خيشلا :يعيطقلا مامإلا -

 عبرأ ةنس لوأ يف دلو ٍلبنحلا يعيطقلا يدادغبلا بيبش نب كلام نب نادمح نبا

 ارقيف انئيجي دمحأ نب هللا دبع ناك :لوقي هتعمس:ريكب نبا لاق. نيتئامو نيعبسو

 : هل لاقي ىتح .هرجح يف يندعقيف يمأ مع صاصخلا نب هللا دبع وبأ هيلع

 الإ عامسلا ريثك وه : تارفلا نب نسحلا وبأ لاقو . هبحأ ينإ : لوقيف ؟ كلؤي
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 أرقي امت ائيش.فرعي ال ناك ىتح فرو « هرصب ٌفكو«هرمع رخآ يف طلخ هنأ

 . هيلع

 نابللا نبا يل لاق : لوقي يرصقلا دمحأ نب دمحأ هيقفلا تعمس : بيطخلا لاقو



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 ةلمسبلا باب
 سانلا ىّوِس ةلمسب نودب امهالكو «”تكسلابو نيتروسلا نيب لصولاب فلخ أرق

 لصولاو تكسلاو .فقولا :ءارقلا لكلف «ةءاربو لافنألا نيب ام امأو ءدمحلا عم

 .ةحتافلا نم - 1-مقر ةيآ ةلمسبلا دعو .ةلمسب نودب

 عمجلا ميم باب
 ءاي ءاملا لبقو نكاس ميملا دعب عقو اذإ ًالصو ميملاو ءاملا مضب رشاعلا فلخ أرق

 ؛هّللَأ ُمِهيِدَْي التايم مهب ىَّلَأ ُمِهِتَلْبِق 2 ام نوسكم هوس أ ةنكاش

 .ميملا نّكسو ءاهلا رسك فقو اذإو لِي ْمهْيَلَع ُلاَِقْلأ مِهْيَلَع

 ةيانكلا ءاه باب

 ءاهلا رسكب «(28 :لمنلا» « ةقلأف _(36 :ءارعشلا) 1 :فارعألا) (ةِحَّأ » :أرق -

 .ةثالثلا يف ةيظفل ءايب اهتلص عم

 عم اههيف ءامملا ةلصب ؛(52 :رونلا) 4 هّنقَتَيَو »و 07 :رمزلا) 4 كَل ُهَضْرَه » أرقو -

 .فاقلا رسك

 .هلصأ ىلع اهتلص كرتب «(69 :ناقرفلا) 4 اًناَهُم فيف » أرقو -

 .امهيف ءاملا رسكب «(10 :حتفلا) 4 َهللآهّيَلَع ل «(63 :فهكلا) 4ُةيِنلَّسنَأآَمَو » أرقو -
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 رصقلاو دملا باب
 .لصفنملا طسوتب رشاعلا فلخ أرق -

 .تاكرح 6 عابشإلا وأ تاكرح 4 طسوتلاب لصتملا أرقو -

 (لصتم «لصفنم) :نيدملا ءاقتلا -

(426(.)4»4). 

 .تاكرح 6وأ4+وأ2"نيعلا دمب(2:ىروشلا»(ّقَْسَع »8و«(1:ميرم)«ضقيهك »أرق -

 ةملك نم نيتزمه لا باب

 « َنوُنأََل مُكَنِإ 9 و «(49 :ءارعشلا) «(21 :هط) (123:فارعألا) 4 مُهسَماَء )أرق -

 « ةّسحضلاآَنوُتَأَتَل ٌمْكَنِإدو 3 :فارعألا) « تا اَمَ هو « (81 :فارعألا)

 .قيقحتلا عم نهيف ماهفتسالاب «(28 :توبكنعلا)

 .نيتزمهلل قيقحتلاب (44 :تلصف) عوفرملا 4 ٌىِمَجَعْأَم ) أرقو -

 درفملا زمهلا باب

 .زمه ريغ نم ءاحلا مضب «(30 :ةبوتلا) « َنوُنهَضُي ) أرق -

 كاي قرمملا ندب: تنربا# فتن ون( كوخ

 .اًهلأ ةزمحلا لادبإب (96:ءايبنألا) .(94:فهكلا) 4 َجوُحّأَمَو َجوُجَأَي » أرقو -

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح رشاعلا فلخ قفاو (1)



 ةّنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا نكن

 «(37 :ءايبنألا) .(106 256 :فهكلا)«(58 .5 7:ةدئاملا) .(231 7 لام أرقو -

 .واولا ناكم ةزمهو يازلا ناكسإب (35 9 :ةيئاجلا) «(6 :نامقل) «(41 :ناقرفلا)

 .واولا ناكم ٍةزمهو ءافلا ناكسإب (4 :صالخإلا) 4 اًوُمُك © أرقو -

 ةزمه ةدايزو ءارلاو ميجلا حتفب [4:ميرحتلا 98 7 :ةرقبلا] ©« ليرّبِجَو » أرقو -

 .ءاي اهدعب ةروسكم

 نم هيف دملاو) فلألا دعب ةروسكم ةزمه ةدايزب [98 :ةرقبلا] « لئكيمَو » أرقو -

 .(ًافقو ضراع « ًالصو لدب) ةيدم ءاي اهدعبو «(لصتملا دملا باب

 2207 2143 :ةرقبلا] هعضاوم نايب كيلإو اهيف واولا فذحب :4 ٌفوُءَر »أرقو -

 ىلع اهأرق [10 :رشحلا «9 :ديدحلا :20 :رونلا «47 22 :لحنلا «128 «117 :ةبوتلا «30 :نارمع لآ

 :رعاشلا لاق حدملا يف غلبأ اذهو (َتفَعَر) نزو

 ميحرلا فؤرلا دلاولا لعفك  اًقح هيلع نيملسملل ىري

 لقنلا باب

 :وحن ءاف وأ واو هنيس لبق ناك اذإ هنم رمألا لعف :(لئس)

 232 :ءاسنلا» « ْلَكسَو - كرهوُلَكَسَف - ٌمُهولَكسُف 1 اولَكَسَف داكسف ًاوُلَكَسَو ٍُظ

 (9 :ناقرفلا «63 7 :ءايبنألا 1 :ءارسإلا “3 :لحنلا 6.2 :فسوي 4 :سنوي

 طاقسإو اهلبق نيسلا ىلإ ةزمحلا ةكرح لقنب اهأرق «(45 :فرخزلا «53 :بازحألا

 .(لقنلا ةلاح يف ةزمهلا دوجو مدعل تكس ريغ نم) ةزمهملا
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 ثكسللا باب

 :"يف تكسلا كرت
 .ءافخإلا عم[2.1:فيكلا] 4اًمَيَق اَجَرع»
 .[52:سي] ده اًندَقْرَك ل
 .ءارلا يف نونلا ماغدإ عم [27 :ةمايقلا] ٍقاَرْنم»

 .ءارلا يف ماللا ماغدإ عم [14 :نيففطلل] (َناَر لبو

 :©ماعلاو صاخلا تكسلا
 .ناقلا ليممفلا قرع ةيدعو كنا انهو ناوجترا ساكردالاو

 :صاخلا ثكسلا

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

 هقيفع , ريثما نايل كلذزت ومنا لبق كات توقع نما
 ةلصاوم ةينب سفنت نود ًاريسي ًانمز ةينآرقلا ةملكلا ىلع توصلا عطق وه: تكسلاو

 .ةءارقلا

 .حتف دعب نانكاسلا ءايلاو واولا نيللا افرحو.نكاسلا حيحصلا فرحلا: نكاسلاب دارملاو

 امر بلا دقو

 .صاخلاو ماعلا تكسلا يف ًاصفح سيردإ قفاو (2)



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

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

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

 .(5 :ىلعألا) « لكَ ْحَأ ٌءآَقْع ١» :نيونتلا ىلع تكسلا لاثم -

 « ِماَنَأَِل اَهَعَضَو َضْرَأْلَو » :زمه اهدعبو فيرعتلا (لا) ىلع تكسلا لاثم -
 .(10:نمحرلا)

 0 لا ل

 ا ١:لثم ةرورجم وأ (11: ىروشلا) (َش ءوِلَثمُك َسّيَل »ىلاعت هلوقك

 ةرورجملا وأ ةعوفرملا 4 ءْىََش ١ ةملك ىلع انفقو اذإو «(49:رمقلا) هِرَدَقب ُهدَئَقَلَخ

 «نينكاسلا ءاقتلا ببسب كلذو ؛اهدنع تكسلا عنتمي هنإف مامشإلاب وأ ضحملا نوكسلاب

 .مورلاب |مهيلع انفقو اذإ نيتملكلا نيتاه ىلع تكسلا زوجيو

 ةةركيف كول َلوُقَي نأ كيف دارأ اذإ تح امك > زانت هلوفك» ةيويدفلا امأ

 .ًافقوو ًالصو اهيلع تكسيف (82:سي)

 .ةدحاو ةملك يف ةزمه لا هدعبو نكاسلا ءاج اذإ ًاضيأ صاخلا تكسلا عنتميو

 َكَِْيَطْعَأ آَنِإ ) :لثم دم فرح نكاسلا فرحلا ناك اذإ ماعلاو صاخلا تكسلا عنتميو

 .(1:رثوكلا) 4َوَكْوُكْلأ
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 :ماعلا تكسلا

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

 :لونصوملا

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

 زمه عقو اذإ هنأ ةظحالم بجيو 4 نو مو واعلاو :لاثم

 . مامشإلاب وأ ضحملا نوكسلاب فقولا لاح تكسلا عنتمي هنإف نكاس دعب فرطتم

 .تكسلا زوجيف مورلاب انفقو اذإ امأ

 تكسلا عنتميف ًافقو امأ «ًالصو تكسلا اهيف زوجيف (25:لمنلا) 4ءُّبَْلَأ »ةملك امأ

 .هيف مور الو بوصنم اهرخآ نآل

 .نايوب نباو يطشلا قيرط نم صاخلا امأو يعوطملا قيرط نم سيردإل ماعلا تكسلاو

 ريغصلا ماغدإلا باب

 :لادلاو ءاتلا يف (ذإ» لاذ مغدأ-

 :(ءاتلا) - 1

 :(166 :ةرقبلا) «أكبَت تذا»-

 .(37 :بازحألا 124 :نارمع لآ) 4 لوُقَت ذة

 .(152 :نارمعلا) « مُهَتوْحَتذٍَ

 .(153 :نارمع لآ) «َتوُدَعَصُت ذإ >-



 : ,::ربربررململرت كت كسلا رسعلا تادارقلالوضأ قدنعتلا مالت 28

 .(0 :ةدئامل) قلت ذإَو ِ

 .(0 :ةدئاملا) (جرَخُم ذإَو ٍ

 .(3 :فارعألا) (ٌمهيِنأَت ذا 9-

 .(7 :ميهاربإ 7 :فارعألا) «َتمّذَأَت ذاَو 2

 .(9 :لافنألا) 4 َنوُشيِغَعَسَت ذا >-

 .(1 :سنوي) 4 نوضيفُت ذا 9-

 .(40 :هلل « يْشَّمَتْذِإ »-

 .(15 :رونلا) 4 هُهتَوَقَلَت ذإ >-

 .(10 :رفاغ 2 :ءارعشلا) « َنوعَدَتذا 2

 .(33 :ًابس) 4 آَتكوُرُمَأَت ذا 9- 1701 ور
 .(21 :ص) 4 اوُرَّوَسَت ذا »-

 :لادلا (2)

 .(25 :تايراذلا «22 :ص :52 :رجحلا) 4 اوُلَخَد ذا 9-

 .(39:فيكلا) (َتلَخَمْدإ ١
 :”ةيناثلا اهفورح يف «دق» لاد مغدأ

 :نيسلا (1)
 .(1 :ةلداجملا 1 :نارمع لآ) 4 َعِمّس دق 2
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 ةر م
 د > ىب

 .(38 :لافنألا «23 «22 :ءاسنلا) «فلّس دق »-

 .(3 نايس ار اكدت

 .(102 :ةدئاملا) « اًهَلأَس دق >-

 .(31 :لافنألا) 4 اًنْعِمَس دق >-

 .(77 :فسوي) 4«قَرَسَدَقَف »-

 .(9 قو رس ع

 0071 كافاضلا) تقم ُدَقَلَو »>>

 :لاذلا (2)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (179 :فارعألا) 4 اَنْأَرَدَدَقلَو »-

 :داضلا (3)

 :تافاصلا «36 :بازحألا 12 :ةدئاملا «136 «116 :ءاسنلا «108 :ةرقبلا) 4 لَضَدَق 8-

 .(1 :ةنحتمملا 1

 .(9 :فارعألا «140 :ماعنألا«72:ةدئاملا«167:ءاسنلا) 4 أوُلَض دق >-

 .(56 :ماعنألا) (ٌتَلَلَضَدَق -

 .(27 :رمزلا 58 :مورلا) 4 اَمسَرَضْدَقلَو ِ-

 :ءاظلا (4)

 .(1 :قالطلا 1 :ةرقبلا) «(ملظ َدَقَف »-

 .(24 :ص) «َكَملَظَدَقَل 2

 :يازلا (5)
 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (5 :كللا) 4 اَكُكَرَدَقَلَو »- يو يو < < ب ىءَّ



 : 1 ربرم_مصميمر_ر_0 قت كسلا رسعلا تادارقلالوضأ قدنعتلا ةمؤلقلا 220

 .«اعضوم نيسمخو ةتس يف» :ميجلا (6)

 19 «15 :ةدئاملا «174 «170 :ءاسنلا «183 :نارمع لآ 2 :ةرقبلا) « مُكَءاَج دق د

 .(34 028 :رفاغ «108 :سنويه8 :ةبوتلا «19 :لافنألا «157 «104 :ماعنألا اعم

 .(63 :فرخزلا «105 :فارعألا 9 :نارمع لآ) « مُكُتَتِجَدَف )-

 .(173 :نارمع لآ) 4 أوُعَمَجَدَق »-

 .(101 :فارعألا :32 :ةدئاملا) 4 ٌمُهَتَءآَجدَقْلَو >-

 .(94 :سنوي 34 :ماعنألا) 4 َكَءآَجَدَق ِ

 .(48 :فهكلا 4 :ماعنألا) 4 اَنوُمُتَتِجَدَقَل د

 669 :ةوهي قد نق:فازعألا) ؟تءاجتتقل جخ

 .(52 :فارعألا) « مُهسَتِجَدَقَلَو ِ

 .(57 :سنوي 85 ,73 :فارعألا) « مكَنَءاَجَدَق »-

 .(32 :دوه) 4 امل َدلَجَدَق >-

 .(41 :رمقلا «18 :لي دمحم ,26 :دوه) « َءاََجَدَق »-

 .(100 :فسوي) « اَهَلَعَجَدَق »-

 ودا تالا رجال 1# ج هاك

 .(1 :لحنلا) «مُتلَعَجَدَفَو 2

 .(4:رمقلا «23:مجنلا«13:ناخدلا«39:توبكنعلا«1 13:لحنلا) 4 ٌمُهَءآَجَدَقَلَو ٍِ

 .(27 :ميرم م1 :فهكلا) (ٌتَبِجَدَقَل د

 ”هةمد سل ع

 .(3 :قالطلا ,24 :ميرم) 4 لعجّدَق »-

 .(43 :ميرم) 6 ىَنَءاَجَدَق »-
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 .(9 :ميرم) 4 ْمُتَنِجَدَفْل 7

 .(07 :هط) (ُكَمَّتِجَدَق +

 .(4 :ناقرفلا) «وءاَجَدَقَف »-

 .(59 :رمزلا) 4ُكَتَءاَجَدَق »-

 .(78 :فرخزلا» «مكَتْتِجْدَقَل 9

 .(9 :كلملا) « اَنَءاَجَّدَق »>-

 :داصلا (7)

 .(152 :نارمع لآ) ( ْمُكَقَدَصَدَقَلَو 9

 .(113 :ةدئاملا) 4« اًنَمَقَدَصَدَق »-

 .(54 :فهكلا 89 1 :ءارسإلا) 4 اَمَقَكَصَدَقَلَو 9

 .(50 :ناقرفلا) 4 ُهََسفَكَصَدَقلَو 7

 .(27 :حتفلا 0 :ًابس) 4قَدّصَدَقل -

 .(5 :تافاصلا) «تَقدَّصَدَق »-
- 
 روم يدع هى سوم

 .(38 :رمقلا) « مهحبص دقلو 9-

 :نيشلا (8)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (30 :فسوي) 4 اَهَمَعَس دق »-



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 :ريفصلا فرحأو ءاظلاو ميجلا يف ثينأتلا ءات مغدأو-

 :نيسلا (1)

 .(1 :ةرقبلا) 4 َعَبَسَتَكَبْنَأ ١

 .(57 :فارعألا) 4 اًياَحَّس لق »-

 .(8 :لافنألا) تنس ٌتَضَم -١

 .(20 : دمحم 2270124 6 ردا روش لا وع

 .(19 :فسوي) 4ةَراّيَسَتَءآَجَو »-
 .(13 :رجحلا) (ُةَكْس تلح 9-

 01 ب مر

 0 عر ساعت

 .(20 :ًابنلا) 4 اًباَرَسَتَئاَكَف >-

 :داصلا (2)

 .(90 :ءاسنلا) « مهرودصَتَرِصَح »-

 .(0 :جحلا) (ْعِمَّوصَتَمْدُمَل 5

 :يازلا (3)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (97 :ءارمإلا) (ٌمُهَتَدْزَّتَبَح-

 :ءاظلا (4)

 .(146 138 :ماعنألا) « اكهُروُهظَتَمَرُح>-

 001 :ءاينألا) (ٌةَمِلاَظ تناك ١
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 :ميجلا (5)

 .(56 :ءاسنلا) « مهْدولِجَتَجِضَت »-
 مو رعو ه» صس

 .(36 :جحلا) 4# اهبونج ت بجو ه©-

 292 80 51 :ةرقبلا) اهنم فرصت امو « متذختا » ىف ءاتلا ىف لاذلا مغدأو-

 :نونمؤملا 48 44 :جحلا 07 :فهكلا «32 6 :دعرلا 2 :دوه 68 :لافنألا 51 :نارمع لآ

 .(35 :ةيثاحلا «5 :رفاغ «26 :رطاف .25 :توبكنعلا .«29 :ءارعشلا .«27 :ناقرفلا 60

 - ولا 3 7 هَ

 .(20 :ناخدلا «7 :رفاغ) «ٌتذع» .(96 :هط) « اهتذبنف »و
9٠ 

 .(2 1 :ميرم) (ٌركذ © ص عيهك ) نم لاذلا يف لادلا مغدأو-
 .«اًعم 145 :نارمع لآ) 4 َباَوق دربي نّمَو »نم ءاثلا يف لادلا مغدأو-

 .(2814 :ةرقبلا) 4 »نم ةنغلا عم ميملا يف ءابلا مغدأو-

 .(2 .1:سي) 4 ناَءْرُقلَآَو © سي » نم ةنغلا عم واولا يف نونلا مغدأو-

 .(1 :ملقلا) (مّلَقلآَو ت جو

 .(42 :دوه) « اََعَّم ِبَكَرآ » نم ميملا دنع ءابلا رهظأو-



 : 2.22 كلا ردعلا تادارقلا لوضأ ق ةةهالا ةضخاخلا نكن

 ةلامإلاو حتفلا باب

 :وحن لعف وأ مسا يف تعقو ثيح اقيقحت ءاي نع ةبلقنم فلأ لك لامأ

 نسوا درت ردا ءادتس الا نانا تاون: فومسروا يسع هيكل

 ترهظ ىتمف «لعفلا ىلإ ملكتملا ءات ةفاضإب لاعفألا نم ءايلا تاوذ فرعتو

 ىف كلذ انركذ ا (تنعشاب اعتس) تحبتق قاولا ترهل نتمو تليقأ ءانلا

 .يئاسكلا ةءارق

 هنإف تتأ فيك « ئحُضلآَو - أوبّرلآ - ىلُعلا - ىوقلا » :كلذ نم ىّئتسُيو

 هنإف 4 اًهلكر د كرت د نهي 8. وحن فرحأ ةثالث لع ٌيؤاولا:ةاز اذإت

 .لاريو اكان ةدايزلا كلت تيس نبضي

 نوكتو ءيزاجم وأ يقيقح ثنؤم ىلع ةلاد ةدئاز ثينأت فلأ لك ًاضيأ لامأو-

 .اهرسك وأ اهحتف وأ ءافلا مضب  ىلعف

 قنألا ؛ىتنأ .ىسوم» :ةملك نورشعو ناتنثا يهف ءافلا مضب (ىلعف) امأ-
 «ىلوألا ,ىنسحلا «ىقثولا ءىّرُعلا .ءىوصقلا .ءىطسولا «يبرق «يررقلا «ايندلا

 .ىعجرلا ءايقس «ىفلز «ىأوسلا «ىلثملا ءيوط ءايؤرلا ءايلعلا ءىدفسلا

 .«ىقع
 .ىوقتلا ءقوملا «ىولسلا »:ةملك ةرشع ىدحإ يهف ءافلا حتفب (ىلعف) امأو-

 .(«ىحي ءاَهنَوْعَطِب .ىرص «ّقش .ءىوعد «ىضرم «ىلبتقلا ءىوجنلا
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 .ىزيض .ىدحإ «مهاميس» :تاملك عبرأ يهف ءافلا رسكب (ىلعف) امأو-

 .«ىسيع

 14 نمو باق وكما اذ: وحلا ىف لاكتو لاعف ةؤرو لع م اكاام لاف اذكوع

 - يلب - ىتُم » :وحن فرطلاب ءاي فحاصملا يف تمسر فلأ لك ًاضيأ لامأو

 نم هل َيِْثَئساو (4 (ةيماهفتسالا) ىّنَأ  َيسَع -َقَتَيَوَي - ىَتَرْسَحِي- ئفّسَأتَي
 ملف «« ْئَكَراَم - َلَع  ىَتَح-ىَلإَو  ىَدَل ) :يهو تاملك سمح كلذ

 .عيمجلل حتفلا الإ نهيف دري

 اًريدقت وأ اًقيقحت ”"ةرشع ىدحإلا ةفرطتملا يآلا لصاوف تافلأ اًضيأ لامأو -

 .لاعفألا وأ ءامسألا يف ةدئاز وأ ةيلصأ ةيئاي وأ ةيواو

 ا

 ةلدبملا فلألاو «4 ىَّجّس اذإ - اًهبَحْط  اًهنَلَئ-آَهنَحَد > :كلذ نم ّينثتسا - 1

 .لاحب ةلامإلا لبقي ال امو 4 اكمأ-اًحَسَه» :لثم اًقلطم نيونتلا نم

 :نهو حتفلاب نهأرقن تاملك لوصألا هذه نم اًضيأ ّينْثتساو -2

 .(12 :توبكتعلا 58 :ةرقبلا) 4 مُكدَيدَطَح )-

 .(5 1:ءارعشلا ,73 :هط) 4اَنمدَْطَح »-

 00: ترسملا)ر( يرجطخ وح

 .(0 :ماعنألا) «ِنسَدَه دقو )-

 قلعلا ءىحضلا «ليللا ءسمشلا «ىلعألا ءسبع «تاعزانلا «ةمايقلا «جراعملا ءمجنلا ءهط (1)



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

 لس >هم

 -١ :ميهاربإ) « ىناصعَنَمَو 36(.

 .(63 :فهكلا) 4 هينلَسنأ 9-

 .(36 :لمنلا»:(30:ميرم) « َىَنَِتاَء »-

 .(31 :ميرم) 4 ىَنَصْرَأَو -

 -١ :ةيئاجلا) 4 ْمُهاَيَحم 21(.

 طقف (ءافلا) وأ (مث) ب وأ(وأ) ب اًقوبسم نكي مل اذإ عقو ثيح 4 اَيَحَأ هاًضيأو

 4َمُهنّْيَحَأط (39:تلصف :65:ةدئاملا) 4اَهاَّيَحَأط (66:جحلا) (َمُكاَيَحَأِط :وحن

 .(5:ةيثاحلا :63:توبكتعلا «65:لحنلا «164:ةرقبلا) 4ايَحآَقطظ (243:ةرقبلا)

 .هلامأ دقف «(44 :مجنلا) 4 اَيَحُأَو ٌتاَمَأ » :يف كلذو واولاب قبس نإف
7 

 «((23 :فسوي) « كا »و «(123:هط).(38:ةرقبلا) 4 ىادُه » :اًضيأ حتف - 3

 4 ىتاَضَرم > 48 روتلا) 4 ةركشمك ٍطاًضيأ حتفو.(162:ماعنألا)4 َىاَيْحْعَو و

 .(102 :نارمع لآ) «فتاقث طم ١ «(1 :ميرحتلا) 4 َتاَّضَرُم ط ««1 :ةنحتمملا)

 .((100 43 .5:فسوي) ةركنملا (اَيَءُر» يف حتفلا قاحسإلو)

 4 نانتكلا |20 اكلف حددت لام هلق ورتب ل يتلا قوق عال هلام و تف

 ْ .اًعم ةزمهلاو ءارلا لامأ فقو اذإو «(6 1 :ءارعشلا)

 .(51 :تلصف):(83 :ءارسإلا) 4 اًكنَو ١ :يفرح لامأو - 5

 :ماعنألا] يف كلذو كرحم لبق عقو ثيح « تمأأر » :نم ءارلاو ةزمحلا لامأو -6

 .[18 1 :مجنلا «10 :هط «8 224 :فسوي 270 :دوه 6



 م37 5 ١ اي
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 :لمنلا] «ةاءر هو [31:صصقلا«10:لمنلا] 4 اهاءر ظو [36:ءايبنألا] 4 َكاءر »لامأو - 7

 ءارلا لامأو [55 :تافاصلا :8 :رطاف] 4 ةاءرّف ظ و [13 :مجنلا 7 :قلعلا ,23 :ريوكتلا 0

 ,53:فهكلا 86 :85:لحنلا :78 :27:ماعنألا] لصولا يف نكاس لبق عقو ثيح طقف

 .هيفرح لامأ هيلع فقو نإف [22:بازحألا

 .(39 :لمنلا» «كيتاء » :ةزمه اًضيأ لامأو - 8

 كيلإو تعقو ثيح هبابو 4«ءاج » :يف يثالثلا يضاملا لعفلا نيع لامأو -9

 «(275 .253 2213 «211209 .145 «120 .101 292 «نيعضوم 89 «87) :ةرقبلا» :هنايب

 «153 2.90 ,.83 64 (6 2 ,«43) :ءاسنلا .(184 «183 «105 .86 ,.8161219) :نارمع لآ

 :ماعنألا «(84 70 ,6 1 48 ,42 232 «عضاوم ةثالث 19 ءنيعضوم 15 «6) :ةدئاملا ( 4+ 0

 «(نيعضوم 160 4157 .124 «ءنيعضوم 109 «104 :91 461 54 43 234 2.31 6225 «5)

 .(143 41316126 4116 4113 24101685 .73 69 63 53 443 «37 .34 «ت «(4) :فارعألا

 276 .74 «57 249 .47 ,نيعضوم 22 «13) :سنوي «(128 «90 «48) :ةبوتلا «(19) :لافنألا

 «78 0477 276 .74 «نيعضوم 69 .66 ,.58 2.40 .12) :دوه «.(108 .97 ,.94 «93 .80 7

 «(37) :دعرلا .(110 64100 .96 .72 .«58 ,«50 «19 «18 «16) :فسوي ؛.(220 101 494 2

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

 «11) :رونلا .(99 .20 .68 .44 .«27) :نونمؤملا .(7 2) :هط :.(43):ميرم ,((98 ,«55) :فهكلا

 ,(90 .89 .84 .42 236 .13 «8) :لمنلا «.(2206 «41) :ءارعشلا .(29 .4) :ناقرفلا .(39 3

 «33 «31 210) :توبكنعلا .(85 «ءنيعضوم 84 «48 437 «36 «نيعضوم 25 .«20) :صصقلا

 «25) :رطاف :.(49 :43 «32) :أبس «(19 «10 .9) :بازحألا «(47 :9) :مورلا «(68 «5 3 9

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

 41((2 220 .14) :تلصف «(83 278 6 اعف 34 229 2.28 «25) :رفاغ 73(2 71 و9



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيضّرلا ةصالخلا

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

 :تايراذلا «(33 «21 019 «5 ,2) :ق «(6) :تارجحلا ؛.(نيعضوم 18) :ِِلَي دمحم .(7) :فاقحألا

 «1) :ةنحتمملا .(10) :رشحلا «(28) :ةلداجملا «(14):ديدحلا «(41 «4) :رمقلا «.(23) :مجنلا «(26)

 «(34 :تاعزانلا .(4) :حون «(9) :ةقاحلا «(9) :كلملا «.(11 1) :نوقفانملا 26 :فصلا «( 2 0

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

 «نيعضوم 70:220:253:20):ةرقبلا» :هنايب كيلإو تعقو ثيح 4 َءآش » لامأو -0

 ((149 .148 .137 2.128 «112 2107 .41 (35) :ماعنألا «(48) :ةدئاملا (90) :ءاسنلا (5

 «(118 .108 .107 .33) :دوه .(99 ,49 .16) :سنوي «(28) :ةبوتلا .(188) :فارعألا

 :ناقرفلا .(24) :نونمؤملا «.(69 .«39 ءنيعضوم 29) :فهكلا .(93 «35 .9) :لحنلا .299) :فسوي

 :رمزلا «.(102) :تافاصلا «(24) :بازحألا .(227) :صصقلا «(87) :لمنلا .(57 «45 «10)

 «37) :رثدملا .(19) :لمزملا «.227) :حتفلا .220(2) :فرخزلا «28) :ىروشلا «214) :تلصف«(68)

 .«(7) :ىلعألا ,.(8) :راطفنالا «(28) :ريوكتلا «(22 «12) :سبع «(39) :أبنلا .(«29) :ناسنإلا (5

 :يف يهو ءار اهلبق ناكو ءاي فحصملا يف تمسر فلأ لك لامأو -71

 :ةدئاملا .140 «135 «120 ءاعم 113 111 2 :ةرقبلا) «ككّرَصَت :ةيرصلا»

 .(17 :جحلا ,30 :ةبوتلا ما. 4

 274 :69 :دوه «64 :سنوي «10 :لافنألا «126 :نارمع لآ «97 :ةرقبلا) «لكَرْشُبَو »

 «12 :فاقحألا «17 :رمزلا «31 :توبكنعلا «2 :لمنلا ,«22 :ناقرفلا «102 «89 :لحنلا

 .(13:ديدحلا

 مر ج» ص

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

 :91 اعيمج 27 :دوه «66 .60 :فارعألا 4 :ماعنألا 2.144 (55 :ةرقبلا) 4 ىَرَت »

 .(27:جراعملا 2 :صء.1 :ناقرفلا 8 (6 30(2:فسوي
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 «218:ءارعشلا «40:رونلا «127 «105 «94 :ةبوتلا «.27:فارعألا «165 :ةرقبلا)» 4 ىَري »

 .(14 :قلعلا «36 :تاعزانلا «(ىرُي)40 35 .12:مجنلا «(ىرُي) 25 :فاقحألا 6 :أبس

 .(29:حتفلا «45:ىروشلا «198 ءاعم 143 :فارعألا) 4 ىَرَتل

 «164 ,19 :ماعنألا «102 :ءاسنلا «153 «13 :نارمع لآ «282:ةرقبلا ) «ْكّرَحُأ د

 «42 627 :رمزلا «18 :رطاف «55 «37 «22 «18 :هط «69 «15 :ءارسإلا ,39 «38:فارعألا

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

 «37:فارعألا «144 .93 .21 :ماعنألا «48 :ءاسنلا .94 :نارمع لآ) 4 ككَرَتفأ د

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

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

 .(8 :ابس) «كمرتفأ )

 .(54 :دوه) 4َكنَرَكَعأ»

 .(ًاعم 2 :جحلا 3 :ءاسنلا) «دئّركُس )

 :لحنلا «49 :ميهاربإ «50 :لافنألا .30 «27 :ماعنألا 83 280 :6 2 .52 :ةدئاملا) 4 ىَرَتُف

 48 :مورلا 8 :لمنلا “3 :رونلا 65 2 :جحلا «2107 :هط .49 .47 7 :فهكلا 14

 :تلصف «75 60 .«58 1 :رمزلا «102 :تافاصلا «12 :رطاف 1 31 :ايش:612::ةلجشملا

 .(8 27 :ةقاحلا ّاعم 3 :كلملا 2 :ديدحلا 8 :ةيثاحلا 4 2«6 :ىروشلا 9

 284 :ءايبنألا «120 «114 :دوه .2:فارعألاء90. 69. 68:ماعنألا) ه4 ور كدلا»

 : قو دمحم .13:ناخدلا«5 4:رفاغ«21:رمزلا 2.46 .43 :سص 51 :توبكنعلا 9 :ءارعشلا

 .(3 :رجفلا 9 :ىلعألا 4 : سبع “3 :تاعزانلا 1 :رثدملا 55 :تايراذلا 7 68



 : كت 1111-1-1 11 جت كلا رسسلا تادارقلا لوضأ ق ةئهالا ةضخاخلا هنشن

 «117 2102 2100 :دوه «101 98 .97 .96 :فارعألا 2 :ماعنألا) «ثمَرُقلا »

 327 :كفافحألا نت : عروشلا ءاعم#] 8 :ًادب اع 1-59 نصيصتلا 59 :فيوكلا "4109: توت

 .(14 22 :رشحلا

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

 .(20:تاعزانلا «.23 :فاقحألا «29 :رفاغ «102:تافاصلا «20:لمنئلا 3 ءًاعم36:فسوي

 .(1171 :فسوي 37 :سنوي) «كعمرتفي»

 .(59 :لحنلا) «دمراوتي»

 .(6 :هطلل «كئئّرَّقلا»

 .(12 :ىلعألا 34 20 :تاعزانلا «18 :مجنلا 16 :ناخدلا 23 :هط) 6 ىَرَبكْلا)

 .(118 :هط) «كىَرْعَت »

 .(43 :أبس :36 :صصقلا) 4 ىَرَمُفُم »

 .(38 :ىروشلا) «دمَّروُش »

 .(09 :مجنلا) «كدمّرعشلا»

 .(55 :مجنلا) «ثمَراَمَتَت »

 .(7 :ليللا 8 :ىلعألا» «كمَرَسبلل >

 .(10 :ليللا»«كمَرَسُعلل 9

 «18 «17 :راطفنالا «14 :تالسرملا «27 :رثدملا «3 :ةقاحلا .16 :سنوي] « َكِسرْدَأ )

 .[5 :ةزمه لا «10 «3 :ةعراقلا «2 :ردقلا «12 :دلبلا «2 :قراطلا «19 «8 :نيففطملا

 .(19 :فسوي) «كمىَرْشْسي »
 دع

 .(44 :نونمؤملا) 4« اَرَثَت »



 رشاعلا فلخ ةءارق

 .(14:نيففطملا) 4 نار»

 :يف يهو ةرورجم ةيناثلاو ةحوتفم امهالوأ نيءار نيب ةعقاولا فلألا اًضيأ لامأو - 2

 .(18 :نيففطملا« 198 «193:نارمع لآ) «راَرَبألا»

 .(39:رفاغ) «راَرَقلا)

 .(21:تالسرملا 50 :13:نونمؤل«26:ميهاربلا (ِاَرق

 .(ةديف) «راَرشأْلا»

 .(100 643 .5:فسوي) ةركنملا «اَيَدُرإْ "”هنع فلخب سيردإ لامأو

 :روسلا حتاوف
 .(رهط يح):يف ةعومجملا ةسمخلا فرحألا لامأ

 11 جلو وع زإ و تسويالا 5000 ءارلا لامأ

.]1 7 

 :[1 1 ميرم] 4صعيه كح نم (ءايلا) لامأ

 .[1 :هط] «هط»نم ءاهلا و ءاطلا لامأ

 .[1:صصتقلا «1:ءارعشلا] «مسط#» نم ءاطلا لامأ

 هلا يطول تنال قامأ

 .[1 :سي] «َسي » نم ءايلا لامأ

 «1:ةيثاجلا «1:ناخدلا «1:فرخزلا «1:ىروشلا «1:تلصف «1:رفاغ] مح »نم ءاحلا لامأ

 .[ 1:فاقحألا



 ةّنَّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةّيِضّرلا ةصالخلا هش

 :3) :نارمع لآ» :هنايب كيلإو فالخ الب عقو ثيح 4 ةسروتلا » ًاضيأ لامأو -3

 (157) :فارعألا 110(2 268 6 «نيعضوم 46 44 «43) :ةدئاملا «(نيعضوم 903 2.65 2.50 8

 .(5) :ةعمجلا «.(6) :فصلا «(229) :حتفلا «(111) :ةبوتلا

 :تاهيبنت

 اهنإ ليقو (ىدحإ) ك ثينأتلل اهنإ ليقف (33:فهكلا) «انلك» فلأ يف فلتخا - 1

 ناديج ناهجولاو) :رشنلا يف لاق .حتفلا يناثلا ىلعو ًافقو لامت لوألا ىلعف ةينثتلل

 .(حنجأ حتفلا ىلإ ينكلو

 تعنتما هلجأل فلألا تطقسو نيونت وأ نكاس ةلاملا فلآلا دعب عقو اذإ -2

 لصأت ام ىلع ةلامإلا تداع فقولاب نيونتلا وأ نكاسلا كلذ لاز اذإف .ةلامإلا

 .«ىدُه» :وحن ةنونملا فلألا اذكو «هب لومعملا وه اذهو

 فقولا باب
 «(259 :ةرقبلا) "ا » نم ًافقو اهتبثأو ًالصو ءاحلا رشاعلا فلخ فذحو

 :قلاعم هلوق نم (امو ايأ) قم لك لع كقول هل ووقو و07 ءاهنكلا) < ةدكفا لو
- 

 .(110:ءارسإلا) 4أوُعَدَت امان ل

 ةفاضإلا تاءاي باب
 ع 4

 .(124 :ةرقبلا) «َنيملططلا ىدّهَع» :نم الصو ءايلا حتف-

 «(28:حون) .(226 :جحلا) «(125 :ةرقبلا) # ىتيب ١ :يف ا ضو ءايلا نكسأو-

 و
 و

79:ماعنألا) (20:نارمع لآ) 4 ىهَجُو طو
 4 ىَمأَو شو «(28 :ةدئاملا) 4« كيلا ىدَي شو «(



 م03 5 ١ يح
 رشاعلا فلخ ةءارق

 «145 «127 «109 :ءارعشلا «51 629 :دوه «72 :سنوي) # 31 د .«(116 :ةدئاملا)

 ىلو » و :((53 :رمزلا 6 :توبكنعلا) 4 َنيِذَّلا ىدابعلي »و «(47 :أبس .180 4

 غد - 8 4 7 نإ ٠

 :ص) #«ةجعن ىلو و :(269:ص)٠ 2 :ميهاربإ) © ىل ناك ام ظو ((18 :هةط) 4 اهيف

 :يف رشع دحألا اهعضاوم ف « ّىعَم و «(22 :سي).(20 :لمنلا) 4 َىَلاَم و“ (23

 «(118 «(62 :ءارعشلا) «.(24 :ءايبنألا) .(75 .22 .67 :فهكلا) «(83 :ةبوتلا) .(105 :فارعألا)

 .(6 :نورفاكلا) 4نيذ َىَلَو طو « (28 :كلملا) .(34 :صصقلا)

 دئاوزلا تاءاي باب

 .نيلاحلا يف ءايلا فذحب (36 :لمنلا) 4 َنْسَتاَءآَمَفِ :ًارق-

 نيك ايببلا عامتجا مكح

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

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

 .ًامزال ٌمومضم اهنم ثلاثلا

 ثلاثلا فرحلا مض لجأل ءمضلاب امهنم لوألا نكاسلا كرحي «رشاعلا فلخ» نإف

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

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

 ال هنأ ملعاو (530 9 :ءاسنلا) « ٌرظنأ (2) اليتف » 013 :ةرقبلا) 4 ٌرطَضآ نَمَف )

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



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

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

 نم هنأل لوألا نكاسلا مضي الف«(85 :ءارسإلا) « حوُرلا لك» : لغم ءاذعبالا

 .ةحوتفم نوكت لصولا ةزمه نإف حورلا ةملكب انأدتبا اذإ مولعملا

 :لثم ًاضراع امض ًامومضم ةيناثلا ةملكلا يف ثلاثلا فرحلا ناك اذإ امن زرتحي اك

 ةملكب انأدتبا اذإ مولعملا نم هنأل ءلوألا نكاسلا مضي الف (6 :ص) 4 أوُشَمأ ١

 نا | .ةروسكم نوكت لصولا ةزمه نإف 4أوُشَّمآأ »
 سايل

 هم رز دروإ إل مسا ل

 نيل اس بملارب وهل هللارفغ



 دمحم ني ميهاربإنبحايصم | 32- دمحم نب دماح نب طسابلا دع 4

 ريهشلا

 ديعب

 طسابلا

 مشاه

8 

 تدسح

 اسم

 همم

ًّ 

 نم

 للم

 نمو

 فوسدلا

 تاءارقلاب

 ىربكلارشعلا

  ىرغصلاو

| 
#4 

 كدا

 هس

 ...٠

 تاءارقلاب

 رشعلا

 ىربكلا

 ىرغصلاو

 خيشلا ةليضفو

 دبع

 ديمحلا

 نامثع نب

 ديسلا

 رتنع

 تاءارقلاب

 ىرغصلارشعلا
 نم مركملاو

 ةيريدم

 فاقوالا

 ةيردنكسالاب

 هتادوهجملا

 ىف

 عورشم

 فلالا

 ظفاح

 عباتلا

 ةيعمجل

 نيوارهزلا

0 0 





 تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 00 تانكلا ةمالقم

 000 00011 ةءارقلا لوصأ

 0 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 ةذاعتسالا باب

 0 00331 مصاع نع صفح ةياور

 0 ل يي يي يم يل يي ب ةخرللا

 ل ةلملا كلاي

 34 ةنكاس ءاي اهلبق ريمضلا ءاه باب

 2 00000000101 عمج ا ميم بان

 ب000 ةبانكلا ءاه تاب

 2 0121212121._._.ببب رصقلاو دملا باب

 3 بسسس« سمسا ع زمهلا باب

 0 ا 0008 ُِلَط يبنلا ظفل مكح

 هل ب هلبق نكاسلا ىلإ زمهلا ةكرح لقن باب
 0 0 0 0 0 000000011 ب98 تكسلا تاب

 41 50000 ماغدإلا وراهظإلا باب

 ا ا ا 0101201 ةلامإلاو حتفلا باب

 كو تاءارلا باب

 كر تاماللا باب



 عوضوملا

 00 طخملا موس رم ىلع فقولا باب

 20000 ناضل فناء

 11111111 1 1 1 دئاوزلا تاءاي باب

 000000000000 عفان نع نولاق ةياور

 00 ا ا ةمحرتلا

 هلبق نكاسلا ىلإ زمهلا ةكرح لقن باب

 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 687 ا

69 

70 

71 

 7-0 0 001000 رركملا ماهفتسالا مكح

 200100 از ]1 01“ ب5

 0 ا ا



 تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا

 ل ةفاضإلا تاءاي باب

 00 دئاوزلا تاءاي باب

 1111111111 0 ةملك نم نيتزمهلا باب

 0 ا ريغصلا ماغدإلا باب

 23آ>”هج 81 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب

 00 ةلامإلاو حتفلا باب

0 

131 

 354 ل ل ع



 : ( ب00. تف كلا رشسلا تادارقلا لوضصأ ق هنعتلا ةضالختا 250

 ةحفصلا عوضوملا

 | ا اا تاءارلا باب

 ا مي هيي يي تاماللا باب

 00 ا 00011 ةفاضإلا تاءاي باب

 0 1 ]1 1 1 1 1 1 1 1]1]1]1]1]1]1]ذ1 0 دئاوزلا تاءاي باب

 1 ب م اغدإلا باب

 1 ل م نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب

 0 ا ا ا ا ةلامولاو حتفلا

 2053 م دئاوزلا تاءاي



 تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا
 22501100001 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 555 ةنيوملاو ةدكاشلا ةونلا بنآن

 ك0 ةلامإلاو حتفلا

 ممم ممم ال ورم لعق ولا

2/8 

2'[9 

 20ظ20

 20ئ5ْ

226 

226 



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 317 ا ول وا ع وج أ هوني م وحما يلاوملا ا ردوا راسا حلوو وت حس دس نيم جلا وأ اسس يدأو ةشمدلا رماع نبا ةءارق

 0 ب70000 ةمحرتلا

 ماع لل 00 للا ااا ا 0 020223009222 رركملا ماهفتسالا مكح

 6 ا ا 20 لوا موسرم ىلع فقولا

 ا امل دئاوزلا تاءاي



 تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 0 ماغدإلا

 363 - ةلصلا

 لا مم لادبإلاو زمهلا

 0 ةلامإلاو حتفلا

 ا ا ولا ا واوا اسلا نبش س با درا ا وم ليعام تكسلا

 21111111 ]1 21 ا 1 1100000 ةفاضإلا تاءاي

 01 1 ل ل سوو ارم وهلا ومما وتلا روس كو دوي دئاوزلا تاءاي

 396 م ًاصفح ةبعش اهيف فلاخ يتلا تاملكلا ضعب

 ا ا تايزلا بيبح نب ةزمح ةءارق

 0 1 1 1 مجارتلا

 كي ةذاعتسالا باب

 00 11111 نيتروسلا نيب ءاج ام باب

 لري هبوب كافة هل ول رم و ا ب دس ين هس ابك نآرقلا مأ باب

 43 ياسا باس هيتستابج تت ج قوت يحتمل وال طمتستتب ةيانكلا ءاه باب

 ااا 1 141415151515151 51 ة ة رصقلاو دملا باب

 00 ]| ] ] ]ز]ز]ز]زؤز 18 ةملك نم نيتزمهلا باب

 ك1 ا سل تا سا قا ابا اس اجا حما فن طيح درفملا زمهلا باب

 49 م رم مل لقنلاو زمهلا لبق نكاسلا ىلع تكسلا باب

 0 0 010101212 د زمهلا ىلع فقولا

 1 #13أ#31”#|#317#371373137#31313#313“ “1 7-1011“ نكاسلا زمهلا باب -أ



 كلا ردسلا تاةارقلا لوضأ ق ةئهاللا ةضخاخلا هين
 77 ريبيري بيبي ئ2لللام

 ةحفصلا عوضوملا
 420 وس خم ذآ كرحتملا زمهلا بايب - ب

 24 اسوم يمسرلا فقولا

 59 زمهلا ىلع ةزمح فقو يف لئاسمو تاملك
 000007 ببدل ب ريبكلا ماغدإلا باب
 كه نا لا مهمم م امم ريغصلا ماغدإلا باب

 24/737 ا ع نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب

 0 ا 1 14141010 ا ةلامإلاو حتفلا باب

 2967 يس جاسم هي وس اوما ججداجم دم طخلا موسرم ىلع فقولا باب

 24:86 ١ هتموت كم نس اسما دسم اساس ةفاضإلا تاءاي باب

 487 دئاوزلا تاءاي باب



 تاعوضوملا سرهف

 20 0 005252زكز ز ز زة ة زة ة ة ة0000ب3ب._6 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب

 هلا تيا جال اوما ريغصلا ماغدإلا

 ثينأتلا ءاه ىلع ىئاسكلا فقو باب

 5214 1 اما سك دلوم ةرورجم ًءات ةموسرملا ثينأتلا ءاه ىلع يئاسكلا فقو باب

 اناصاما 00 2 236 طخلا موسرم ىلع فقولا باب

 ماسالا ةفاضإلا تاءاي

 5 م ل دئاوزلا تاءاي

 ا 000 بب نينكاسلا عامتجا مكح

 هو وجسم مساس سوسو ثينأتلا ءاه ىلع يئاسكلا ًافقو ةلامإلا لودج

 007 ]1 يندملا رفعج يبأ ةءارق

 2 ا اة 1100000 ةمحرتلا

 ااا 001 ةلمسبلا باب

 200 عمجلا ميم باب

 21 00 ةلصلا باب

 #35 ب وو رصقلاو دملا باب

 اي لا ةملك نم نيتزمه لا باب

 000 ] ]ز]زؤز|]زؤزؤ|]ز]زؤ ]10101515151515 5 5 زآ رركملا ماهفتسالا مكح

 517 نيتملك نم نيتزمهلا باب



 : 1 برسم تتم كلا رشسلا تادارقلا لوضصأ ق هنعتلا ةضالختا 56

 ةحفصلا عوضوملا

 604 ا ند منا كان

 66077 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ما ريغصلا ماغدإلا باب

 608 د. ممم سمسم زيي كك ماغ دالا تاب

 21110 00 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب

 ةرواو ننتمك توك رقما هدول ب وتتاطا نكت هما قوام ةلايألاو حتفلا 7

 8 0 ل ل رجا هكر دنس سدا سوو سس وق ب طخلا موسرم ىلع فقولا باب

 609 ةفاضإلا تاءاي باب

 ©5232 5 9-0 كقاؤازلا تاءايوناو

 ا ىمرضحلا بوقعي ةءارق

 0 و مما سلا اة 7س مجارتلا

 000 0000112121 ل

 03 ا او مورا ورام ردم دا رن ا ةنكاس ءاي اهلبق ريمضلا ءاه باب

 لا

 0 ب مسسسسسسس سسوس سمسا ةملك جوة زمملا جان

 68 وكلا اها كح



 ةلامإلاو حتفلا باب

 ......... طخلا موسرم ىلع فقولا باب

 ةفاضإلا تاءاي باب

 5 ةيلصألا ةفوذحملا تاءايلا باب

 رشاعلا فلخ ةءارق

0 0 

 م15

 م17

 722 يا ان اولا ط سب موا بالما يلوا يلام تراي تالا منوم ايبنيني املا

72 

 1 و م وسبا اج اولا اج هالمطعم جما

73 



 ةّينّسلا رشعلا تاءارقلا لوصأ يف ةَّيضّرلا ةصالخلا

 ةحفصلا عوضوملا

 0 م ل ةلامإلاو حتفلا باب

 21 ف اا ونام نو تسلا ةفاضالا كادت صان

 لااا 0 0000000386 دئاوزلا تاءاي باب

 74 ا ملا فق ا نينكاسلا عامتجا مكح باب


