
 ةينارقلا تاءارقلا رتسيت ةلسلس

 رشنلا ةبيط قيرط نم
 ل اسم 6 مر.

 تا
 عافعقلا نب ديد.

 نادرو نباو امص نبا ةسواس

 غيشلا دل .

 نضال
 - و سس مس و آت

 َنيِلْسِلا اَسِلَءوبملاول و هل هللارفغ









 نجع 5 صح كبل

 ةمدقم

 درفتملا ءايربكلاو ةردقلاو ءاهبلاو ةمظعلاو ءالعلاو ةزعلا يذ هلل دمحلا

 نع يلاعتملا ,دلولا نع هَّزنملا دمصلا درفلا دحألا دحاولا هناحبس ءاقبلا ماودب

 الإ دبعن الو .هاضم الو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ء«ءاكرشلا

 ثوعبلا هذبع ادم نأ دهشأو «ءايرلا نم ةملاس كشلا نع ةصلاخ ةداهش : هايإ

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص باطخ حصفأب حودمملا هلوسرو «باتك فرشأب

 الب ةيقاب ةمئاد ةالص راصنألاو مهنم نيرجاهملا راربألا هباحصأو راهطألا

 .ءاهتنا

 :دعبو

 فيرش لينل اووقو مهتيانع ةيلاعلا ممهلا ووذ هيلإ فرص ام قحأ نإف

 ملعلا ٌبلط مهتاقوأو مهتاعاس عيمج هليصحت يف اوقفنأو مهتامزع هنم مهبولطم

 هباتك يف للاعت لاقف اجو هلهأ لضف نيبو هالعأو هردق هللا مَّظع يذلا

 .(9:رمزلا) < ةرثلتو ل كينلاو َنوُمَلْعَي َنيِذَّلا ىوتني ْلَه لك ) :نونكملا

 ًادنتسمو ةجح هاوس امل ناكو ءاهالعأو ًافرش مظعأ ناك ام كلذب اهالوأو

 هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا ديجملا نآرقلا وهو ًالصأو
 انقفوي نأ ءاجر مالكلا اذه لثم يف ًاريثك تملكت املاطلو ديمح ميكح نم ليزنت

 ةينآرقلا تاءارقلا نأ ملعاو .ليلجلا ملعلا اذهب كسمت نم نوكنو هناحبس هللا

 مهيف فلتخا نيذلا ةثالثلا ءارقلاف 5 هللا لوسر ىلإ ةرتاوتم اهعيمج ةرشعلا

 مالعألا ةداسلاو ءارقلا نايعأ نم اوناك رشاعلا فلخو بوقعيو رفعج وبأ



 رشنلا ةَبيط قرط نم ةَيناَرفلا ِتاَءاَرِقْلاٍر يِْبةِسِْس ىو 6 فود

 مامإلا ملعلا ةءارق هذهو « ةروكنم ريغ مهتارايتخاو ,ةروهشم مهتئارق تناكو

 لِي ال يذلا زاجيإلاو ريسيتلا لبق نم لعفأ تنك |ىك اهيف ىخوتأ رفعج يبأ
 «لطخلاو أطخلا نم ينمصعي نأ يالومو يبر ًالئاس لمي ال يذلا حاضيإلاو

 امو هلبق امو هيف |مب عفني نأ هناحبس هلأسأو ميركلا ههجول ًاصلاخ هلعجي نأو

 .نيملسملا رئاسو «ينقفويو هدعب

 هم رز دروس( هسا سل

 نيالا اسلم لاول هل هللارفع



 نم« 7 فمد اة عودا كل

 ةمحرتلا
 :ةءارقلا بحاص

 :رفعج وبأ :ئراقلا

 «عاقعقلا نب ديزي ليقف هيبأ مساو همسا يف فلتخاو ىلوألا ةقبطلا نم ناك

 ىلوم وهو لوألا اهحصأو ءزوريف نب بدنج ليقو «عاقعقلا نب زوريف ليقو

 ًايظع اًئراق ناك يموزخملا ةعيبر نب شايع نبا هللا دبع

 أرق هنأ ةعامج ركذ يبهذلا لاقو شايع نب هللا دبع هالوم ىلع نآرقلا أرق

 نباب ىلص دقو بعك نب يبأ نع مهذخأ نع شايع نباو ةريره يبأ ىلع ًاضيأ
 .ًاعيمج مهنع هللا يضر رمع

 ةفئاطو نادرو نب فصنو زامج نب ملسم نب ناميلسو عفان هيلع أرق
 .مزاح يبأ نب زيزعلا دبعو يدرواردلاو سنأ نب كلام نع ثدحو

 .ةرحلا ةعقو لبق ئرقي ناك ديبع وبأ لاقف يئاسنلاو نيعم نبا هقثوو

 كسمي ناكوةرحلا لبق ئرقي ناك هنأ رفعج وبأ ينربخأ ملسم نبا ناميلس لاق

 أرقي ام لك ىرأ تنكو سانلا ئّرقأ نم ناكو :لاق هالوم ىلع فحصملا

 ه2 0-9

 أى

 هسأر ىلع تحسم ةملس مأ نأ رفعج وبأ ينربخأو :لاق .هتءارق هنع تذخأو

 .ريغص وهو هل تعدو

 اوعض مهل لوقيف يعني أرق اذإف ليللا موقي رفعج وبأ ناك :ئراقلا عفان لاقو

 .هبلغي مونلاو كلذ نولعفي اوناكف يعباصأ نيب ىصحلا



 رشنلا ةَسيَط قرط َنِم ةَيناَرفلا ٍتاَءاَرِقْلاٍر يِسْيَةإِسْأِس كظظ90008

 ملسم نب ناميلس لاقو ءداّبعلا نم ناكو هرازإب ىتح قدصتي ناك ليقف

 هللا نأ مهرّجَحو مالسلا يناوخإ ئرقأ لاقف ةبعكلا ىلع ئراقلا رفعج ابأ تيأر

 .نيقوزرملا ءايحألا ءادهشلا نم ينلعج

 (مف فحصملا ةقروك هداؤف ىلإ هرحن نيبام اورظن رفعج وبأ َلَّسُع 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

 ( 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

 ىنعملا اذه يفو « ةبيط ةعمس بحاصو « تاقثلا نم « نادرو نبا » ناكو

 .طباض ققحم وارو . قذاح ئرقم مامإ « نادرو نبا » : «يرزجلا نبا» لوقي



 ىنو»ي 5 فود قع 9 عودا ككل

 نم ةئامو نيتسلا دودح يف « يرزحلا نبا » لاق امك « نادرو نبا » يفوت

 هنإ ةعساو ةمحر هللا همحر « ميركلا نآرقلا ميلعتب ةلفاح ةايح دعب « ةرجملا

 :لوألا يوارلا قرط

 .هنع هباحصأ نع هنع نوراه نباو بيبش نبا ىقيرط نم ناذاش نب لضفلا -1

 .ريبكلا مامإلا يزارلا سابعلا وبأ ء ىسيع نب ناذاش نب لضفلا : وه

 هركذ امك .نآرقلا ظافح نم ةعباسلا ةقبطلا ء(لع نمض « ىبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض « يرزجلا نبا »

 دمحأ » : مهتمدقم يفو ءاملعلا ةريخ نع نآرقلا « يزارلا سابعلا وبأ ١ ىقلت

 « يناهبصألا ىسيع نب دمحمو « يرعشألا سيردإ نب دمحمو « يناولحلا ديزي نبا

 «ءالعلا نب ورمع يبأ»مامإلا ةاور دحأ «يرودلا رمع يبأ»نع ىَوَر !ىكء«ريكب نبا

 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 يبأ ١ 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

 بجوتسا امت ةلادعلاو ملعلا يف ةيماس ةناكم « يزارلا سابعلا وبأ ١ غلب دقو

 هملع يف هلثم هرهد يف نكي مل » : « ينادلا ورمع وبأ مامإلا ١ لوقي « هيلع ءانثلا
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 نوعي 10 فهد رشا ةَسيِطقرَط نمير ِتاَءاَِقْلأِر ييهلسْلس

 .« هعالطا نسحو هتلادعو همهفو

 « يزارلا متاح وبأ « يزارلا سابعلا بأ ١ نع ىَوَر دقو « يبهذلا » لوقي

 .ةقث : لاقو « متاح يبأ نب نمح لا دبع هنباو « همدقت عم

 همحر .ةرجهلا نم نيتئامو نيعستلا دودح يف يزارلا سابعلا وبأ يفوت

 .بيجم عيمس هنإ ةعساو ةمحر هللا

 .هنع يمامح او يلبنحلا يقيرط نم رفعج نب هللا ةبه - 2

 .يدادغبلا مساقلا وبأ مثيطا نب دمحم نب رفعج نب هللا ةبه : وه

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

 .تاءارقلا ءالع نمض (« يرزجلا نبا »

 يفو « هرصع ءاملع ريهاشم نم ريبك ددع نع ةءارقلا « هللا ةبه ١ ذخأ

 دمحم نب دمحمو « يلع نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأو « رفعج هدلاو » : مهتمدقم

 نب نوراهو « رصن نب رمعو . يعازخلا دمحأ نب قاحسإو « يبهللا دمحأ نب

 ركب وبأو « حرف نب دمحأو « قاحسإ نب دمحم ةعيبر وبأو . شفخألا نبا ىسوم
 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 ٌدلَك يبنلا ثيدح ؛ هللا ةبه ١ ذخأ اك

 « « تلصلا نب دمحأو .رازبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأو. ظفاحلا نوراه نبا

 .مهريغو

 عاذو ةءارقلا ةدوجو قدصلاب رهتشاو « اًرهد ءارقإلل « هللا ةبه ١ ردصت

 نيذلا نمف .ريثك ددع هيلع ذملتتو « ملعلا بالط هيلع لبقأف « سانلا نيب هتيص



 نم« 11 فملد اة جول عودا ككل

 فسوي نب دمحم نب ىلعو « ىمامحلا نسحلا وبأ : ةينآرقلا ةءارقلا هنع اوذخأ

 «لبنحلا حتفلا نب دمحأ نب دمحمو « يناولحلا ناركب نب كلملا دبع و ءفالعلا نبا

 «ينالديصلا دمحأ نب هللا ديبعو « يبجلا هللا دبع نب دمحأو « نارهم نب ركب وبأو

 .ءالؤه ريغو « هللا دبع نب دمحم نب لعو «ىفاشلا دمحم خب دحأو

 نبا نسحلا وبأ :مهنم ريثك ددع «هللا ةبه» نع دق يبنلا ثيدح ذخأ اك

 .(« هيوقزر»

 ينع نم دحأ « رفعج نب هللا ةبه ١ : « يبهذلا ظفاحلا ١ لوقي ىنعملا اذه يفو

 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

 ميجلاب زامج نب ملاس نب نايلس ليقو « زامج نب ملسم نب نايلس : وه
 .طباض ليلج ٌئرَقُم ءيندملا مهالوم ءيرهزلا عيبرلا وبأ ميملا ديدشت عم يازلاو

 .تاءارقلا ءاملع نمض ( يرزجلا نبا ( هركذ

 رفعج يبأ ١ ىلع ضرع دقف « ءاملعلا ةريخ نع ةءارقلا « زامج نبا » ىقلت

 (« ميور بأ نب عفان » ىلع ضرع مث « حاصن نب ةبيشو « عاقعقلا نبا ديزي

 .« عفانو « رفعج يبأ ١ فرحب أرقو

 هيلع ذملتتو « ةءارقلا ةدوجو . طبضلا ةحصو « ةقثلاب « زامج نبا » رهتشا
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 نوعي 12 فهد وى رشا ةَسيِطقرَط نمير ِتاَءاَِقْأِر ييهلْلس

 ةبيتقو ءرفعج نب ليعامسإ » : ةءارقلا هنع اوذخأ نيذلا نمف « ملعلا بالط

 .نورخآو « نارهم نبا

 نم ةئامو نيعبسلا دعب نآرقلا ميلعتب ةلفاح ةايح دعب (زامج نبا» يفوت

 .ءازجلا لضفأ هللا هازجو «ةعساو ةمحر هللا همحر (يرزجلا نبا»ركذ |بسح ةرجملا

 :يناثلا يوارلا قرط

 .هنعف هنع لامجلا قرزألا نيزر نبا يقيرط نم يمشاهملا - 1

 ناكو «يمشاحلا 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 .دواد همساب هومس دلو املف لمع هنباو يلع نب دواد تام) :يدادغبلا

 .دادغبب نيتئامو ةرشع عست ةنس يفوت «(ًاقودص ةقث ناهيلس

 .هنعف هنع لشبن نباو حافنلا نبا يقيرط نم يرودلا -2

 «نابهص نب يدع نب نابهص نب زيزعلا دبع نب رمع نب صفح : وه
 .ءارماس ليزن ء«ريرضلا يدادغبلا ءيرودلا رمع وبأ

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

 .تاءارقلا ءالع نمض (« يرزجلا نبا »

 :يزاوهألا لاق .يقرشلا بناجلاب ةلحم «دادغبب عضوم « رودلا » ىلإ هتبسنو

 نم عمسو « ةعبسلا فورحلا رئاسب ًارقو « تاءارقلا بلط يف « يرودلا ١ لحر

 ا ردك انيش كلذ

 يف سانلا خيشو « ةءارقلا مامإ « يرودلا رمع وبأ » : « يرزجلا نبا » لاقو

 .تاءارقلا عمج نم لوأ « طباض « ريبك تبث « ةقث « هنامز



 نو« 13 فرد اة جول عودا ككل

 أرق دقف : هرصع ءاملع ريهاشم نع تاءارقلا « يرودلا رمع وبأ » ذخأ دقو

 زامج نب نع رفعج نب بوقعي هيخأ ىلعو « عفان نع رفعج نب ليعامسإ » ىلع
 « ةزمح نع نادعس نب دمحمو « ةزمح ١ نع ؛ مِيَّلُس ١ نعو « رفعج يبأ » نع

 .ريثك مهريغو يئاسكلا ىلعو
 ذخأ دقف « ءاملعلا ريهاشم ىلع تاءارقلا « يرودلا رمع وبأ » ذخأ اكو

 :« يبهذلا ١ لوقي ىنعملا اذه يفو :ءالعلا ةريخ نع دي هللا لوسر ثيدح اًضيأ

 «ناميلس نب ميهاربإو ءبدؤملا ليعامسإ ١ نع « يرودلا رمع وبأ ١ ىَّوَرو

 ديزيو « ريرضلا ةيواعم يبأو « ةنيبع نب نايفسو . شايع نب ليعامسإو
 .« هنارقأ نم وهو « لبنح نب دمحأ » نع ىَوَر امك « نوراه نبا

 وهو « يبهذلا » ىلإ عمتسنلو « هدحو ةسردم « يرودلا رمع وبأ ناك دقو

 هيلع محدزاو « قافآلا نم دصقو « يرودلا رمع يبأ » رمع لاط دقل : لوقي

 :ةملع حيو هدام اكل قدا

 دمحأ » هنع ةءارقلا ىَّوَر دقف .ريثك ددع « يرودلا رمع يبأ » ىلع ذملتت امك

 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 بأ نع ثّدحو » : يبهذلا لوقيو.ريثك

 .(« ريثك قلخو « دماح نب دمحمو « نيكرأ بجاحو « يزارلا ةعرز وبأو

 .«يرودلا رمع يبأ» نع بتكي «لبنح نب دمحأ)» تيأر :«دواد وبأ » لوقيو

 ةاينس دعي + ةرجشلا نم نيتامو نيعيرأو تساةتس « يرودلا ر مع وبأ ١ قوت

 (« يرودلا رمع ابأ»هللا محر . هلك يبنلا ةنسو نآرقلا ميلعت لجأ نم لمع اهلك



 رشنلا ةَبيط قرط َنِمةَيناَرفْلا ِتاَءاَِقلار يس هِسْلِس ماع 19 .نسوم دل ةحبط قرط :مةَيناََمْلاِتاءاِقْلا مسكة[

 تلاز ال « يرودلا رمع يبأ » ةءارقو .ءازجلا لضفأ هللا هازجو ةعساو ةمحر

 اهب تأرقو اهتيقلت دقو « نآلا ىتح لوبقلاو اضرلاب نوملسملا اهاقلتي ةرتاوتم



 نو« 15 ىفمرد اة عودا كل

 ةءارقلا لوصأ

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

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

 .راهظإلا يهو ًالصأ نوثالثو ةعبس تاءارقلا فالتخا ىلع ةرئادلا لوصألاو

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

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

 ءظيلغتلاو ءميخفتلاو «قيقرتلاو «ليلقتلاو «ةلامإلاو «حتفلاو .فيفختلاو

 .فقولاو «ليقثتلاو ءديدشتلاو «لاسرإلاو «ميمتتلاو «ءافخإلاو ,سالتخالاو

 تاءايو .«فذحلاو «ماشإلاو «مورلاو .ناكسإلاو ءعطقلاو .ءتكسلاو

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

 هقفاو يتلا لوصألا كرتأو صفح ةياور لوصأ اهيف فلاخ يتلا رفعج يبأ

 هبيوار نيب فلخلا ناك اذإو ءراصتخالل ًابلطو اهنم اهب ملعلا ىلع ًالاكتا اهيلع

 يف اهتركذ تاملكلا ضعب يفو .صفح قفاو نم ركذ نود فلاخ نم ىلإ توزع

 ًاماتإ اهعضاوم يف كلذ ىلع تهبنو ًاصفح اهيف ًاقفاوم شرفلا يفو لوصألا
 .قفوملا هللاو ةدئافلل



0 

 رشا ةَسيِطقيرَط نمير ِتاَءاَِقْأِر ييهلْلس
 ىو»*ب 16 فد

 ةذاعتسالا باب

 .ماصتعالاو نصحتلاو ءاجتلالا :ةغل ةذاعتسالا

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

 .ميجرلا ناطيشلا

 :يأ ءاشنإلا هب داريو «ربخلا ظفل اهظفلو «عامجإلاب نآرقلا نم تسيل يهو

 .«ميجرلا ناطيشلا نم ينذعأ مهللا»

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

 ؟ةبودنم وأ ةبجاو يه له

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

 « ميجلا نطْيشلآ نم هللا ذعَتساَف َناَءَرُقلَا َتأَرق اذإف ) :ىلاعت هلوق يف رمألا

 .( نا نوكي أل عراقلا اهكرت ول ثيحب بدنلا ىلع (98 :لحنلا)

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

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

 .(بجي) :مهضعب لاقو رعت يي تساو#

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

 ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ ءميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ»

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

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



 نو« 17 ىفمرد اة جول عودا ككل

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

 .©ةرهطملا

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

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

 .ىرخأ عضاوم يف رارسإلاو

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

 .لفاحملا

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

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

 .اهنم ءيش هتوفي

 :اهب رارسإلا عضاوم

 .اًرس أرقي ئراقلا ناك اذإ- 1

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

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

 .(98) ةيآلا (1)

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

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

 .ينابلألا هححصو نسح دنسب يذمرتلاو



 هناا ةسبط قرط ْنِمَةَينآَرفْلا ٍتاءارِقْلا سة[
 يشدل 54 ِط قب رط ّنِه نارا ِتاَءاَرِقلٍر سس ةاِسْلِس نوه 18 قمم)د

 نبا نأ عم «ةءارقلاب ئدتبملا وه سيلو «ةعامج طسو أرقي ناك اذإ-4

 .ىلوأ دحاو لك ةذاعتسا نأ :رشنلا يف لاق يرزجلا

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

 :ةدئاف

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

 .ةذاعتسالا ديعي الف ةءارقلا ةحلصمب قلعتي

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

 .ىرخأ ةرم ةذاعتسالا فنأتسي هنإف ,مالسلا

 :اههجوأ

 :ءارقلا عيمجل هجوأ ةعبرأ ةلمسبلا عم ةذاعتسالا ين زوجي

 .مههيلع فقولا- 1

 .ةءارقلا لوأب ةلمسبلا لصوو ذوعتلا ىلع فقولا-2

 .اهيلع فقولاو ةلمسبلاب ةذاعتسالا لصو- 3

 .ةءارقلا لوأب اهلصو عم ةلمسبلاب ةذاعتسالا لصو-4

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

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

 هلصوو ذوعتلا ىلع فقولا زوجيف اهكرت ىلعو .اهكرتو ةلمسبلاب نايتولا زاج
 وأ «هَوُم اّلِإ هنلإ آل هنآ جوحن ةلالج مسا ةءارقلا لوأ يف نوكي نأ الإ ةءارقلاب



 ىنو»ي 17 فود نع 9 عودا ككل

 الأ قوألاف «4يعاشلا ْمَلِح ُدَرُي هيلإ ط:وحن «ىلاعت هللا لع دوعي ريمض هيفام

 .ةعاشبلا نم كلذ يف ال لصوي

 «ةلمسبلا باب»

 صفح لثم بابلا اذه يف رفعج وبأ أرق
 .ةحتافلا نم -1- مقر ةيآ ةلمسبلا رفعج وبأ دعي ملو

 (عمجلا ميم باب)

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

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

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

 « َمُهَكَرَّدَنَأَء ) :لثم ءاملا-1

 . (َمُكَيَلَع) :لثم فاكلا-2

 .«كنُك» :لثم ءاتلا- 3

 :ناتلاح امو

 ترتسم لل دلال تاس لح : نأ امإ -

 (24 :تاعزانلا» <« © © ىعألا مكبر أتأ َلاَقَم » لثم نكاس لبق تعقو اذإف

 .مضلا عمجلا ميم نم لصألا نأل ءارقلا عيمجل ةلص ريغ نم مضلا اهمكح ناك

 واوب اهتلصو عمجلا ميم مض رفعج يبألف كرحتم لبق تعقو اذإ امأو -

 .ناتكرح اهتلص رادقمو .ءتعقو ثيح



 4292 رثس
 ِرْفلةسيِطقرط نموا تاء يآ 0[ م

 ةلصلا

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

 .بئاغلا ركذملا

 ىلع ةلادلابو «(91 :دوه» 4 ُهَقَفَت » :لثم ةيلصألا ءاهلا ةدئازلاب جرخو

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

 .ًاحالطصا ةيانك تاءاه ىمست ال اهنأ الإ ررمض تاءاه ثناك نإو

 :لثم ءاسألاو .(25:نارمع لآ) 4 َةمْدّوُي ط:لثم لاعفألاب ةيانكلا ءاه لصتتو

 .(10 :تفلا) 4ُهّيلَع» :لثم فورحلاو .(13:قاقشنالا) 4 ِلَهَأ )

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

 ُهَيَاَع» :لثم امهيف نيهجولاب ئرُق دقو لصألل ةاعارم اهمض زوجي | «ةبسانملل
 .(63 :فهكلا) 4 هلا هيِنلَسْنَأ » .(10 :حتفلا) 4 هلآ

 :لاوحأ ةعبرأ اهل ةيانكلا ءاه :اهلاوحأ

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

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

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

 0 :رصنلا) 4انباَوَت َناَك هُهَّنِإ) :لثم نيكرحتم نيب عقت -3

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

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

 .(2 :ةرقبلا) 4: ىذخ يزال لكم ةلرحعم اهدعوو كاس اولبق نوكوانا د



 ىنو»ي 21 فود قمع 2 عودا كك

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

 :يف ةلص نود ءامللا رسكب -2 ءاهلا ناكسإب - 1 :نيهجوب رفعج وبأ أرق

 .[نيعضوم 75 :نارمع لآ] (َكّيل| هُدؤُي (1)

 :[26 + يررشلا)[ نعهردت 1غ « اهتم تؤث) (2)

 .[115 :ءاسنلا] «فلصُت ملون (3)

 .[29 :لمتلا] 4 ْمِهّيَلإةقلأق » (4)

 .[69 :ناقرفلا] 4 اًناَهم فيف» :يف ءاملا رصقو -

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

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

 ةلصلا عم ءاملا رسكب رفعج وبأ اهأرق (36 :ءارعشلا 111 :فارعألا) 4 َةجّرَأ - ١

 .ةلص نود ءاملا رسك وهو رخآ هجو نادرو نبالو

 نبالو «ةلصلا عم ءاهلا رسكب رفعج وبأ اهأرق(37 :فسوي) 4 ةِناَقَرْرُت - ١

 .ةلص نودب ءامللا رسكوهو رخآ هجو نادرو

 نادرو نبالو «ةلصلا عم ءالا رسكب رفعج وبأ اهأرق (75 :هط) هوتي ) -

 .ةلص نودب ءاحلا رسك وهو رخآ هجو

 عم ءاهلا رسك عم (فاقلا رسكب) رفعج وبأ اهأرق (52 :رونلا) 4 هنتي - ١

 ناكسإ اًضيأ نادرو نبالو «ةلص نودب ءاملا رسك اًضيأ زامح نبالو «ةلصلا

 .ءاملا



 فدل قرط نينا تاء يل ط0

 نبالو «ةلصلا عم ءاملا مضب رفعج وبأ اهأرق 7 :رمزلا) كَل ُهَضْرَي ) -

 .ةلص نودب ءاهملا مض اًضيأ نادرو نبالو ءءاملا ناكسإ اًضيأ زامج

 نادرو نبالو «ةلصلا عم ءاملا مضب رفعج وبأ اهأرق (7 :دلبلا) 4 مهري ه -

 .ةلص نودب ءاهلا مض وهو رخآ هجو

 ءاا مضي رقع وبأ اهأرق 807 ةةلزلزلا) 4 فرس اًدط - ري اريَخنو-

 ءةلص نودب ءاملا مض -1 :"امهو نارخآ ناهجو نادرو نبالو «ةلصلا عم

 .ءالا ناكسإ - 2

 .ةدايزلا :ةغل دملا

 بيسو معو :لف قيللارأ ذلا تورح مقر ثوضلا ةلاطإ اهكلظما

 .نوكس وأ زمه نم

 :ىه ةثالث دملا فورحو

 .ًاحوتفم الإ اهلبق ام نوكي الو فلألا - 1

 .اهلبق ام مومضملا ةنكاسلا واولا -2

 :اهلبق اهووسكلا ةفكاسلا:ةايلا-5

 :امهو نانثا نيللا فورحو

 .ةثالثلا هجوألاب نادرو نبا نع لضفلا امهأرق (1)



 20 23 ىمد 2 نك

 .عنملا وأ سبحلا :ةغل رصقلاو

 :هنلغ ةدايؤ ريغ عرمددملا فرحي تنابثإ :اهكاظصاو

 :ناعون دملاو

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

 :عاونأ همكح يف نوقفتملا امأ -

 .«مزاللا دملاو  نوكسلل ضراعلا دملاو  يلصألا دملا»

 :يهو ًاضيأ عاونأ همكح يف نوفلتخملا امأو -

 .«نيللا دم  لدبلا دم  لصتملا دملا_ لصفنملا دملا»

 :لصفنملا دملا نع امأ -

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

 .نيتكرح رصقلاب هأرق
 :لصتملا دملا نع امأو -

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

 :هجوأ ةثالثب رفعج وبأ هأرق

 .تاكرتح تالثرصفلا قيوف ح1

 .تاكرح عبرأ طسوتلا -2

 .تاكرح تس عابشإلا -3

 (لصتم .«لصفنم) :نيدملا ءاقتلا

.)6 2(.)4»2( »)3 »2( 



 وأ 4 وأ 2 ”نيعلا دمب (2:ىروشلا) 4قَْسَْع طو .(1:ميرم) «ضقيهُك » أرق -

 .تاكرح 6

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

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

 ببسل «كنأ اّلِإ هَلِإ آل ١ 4 َوُه اّلِإ هَِإ آل 1 هذّتلأ اّلِإ هل آل >: ىلاعت هلوق

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

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

 هيل رسخا يرعا سار ساحل ربل

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

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

 اق ركذاب اراعبشإ هللا ذلإ هلإ ةليكوصلا

 بهذملا ناك اذهلو كلا باتك يف) هللا همحر يوونلا مامإلا لاقو

 نم هيف امل «ُهّللَأ اّلِإ َهَلِإ آل ١ هلوق ركاذلا دم بابحتسا راتخملا حيحصلا
 .ملعأ هللاو ةروهشم اذه دم يف فلخلا ةمئأو فلسلا لاوقأو «ربدتلا

 :نآرقلا يف ميظعتلا دم عضاوم نايب كيلإو

 «(158)فارعألا«(106 «10 2)ماعنألا «(8 7)ءاسنلا «(ًاعم 18 «6 «2)نارمع لآ «(2556163)ةرقبلا

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

 «3)رفاغ «(6)رمزلا «(35)تافاصلا :(3)رطاف «.(88 .70)صصقلا :«(26)لمنلا «(116)نونمؤملا «7

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

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح رفعج وبأ قفاو (1)



 ىو»ي 25 فهد نع 2 عودا كل

 ةملك نم نيتزمهلا باب
 ىلوألا ةزمهلاو .ةدحاو ةملك يف ناتعقاولا ناتقصالتملا عطقلا اتزمه امهو

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

 «12:ةبوتلا) 4 هّمَِأ ) وأ (60 :لمنلا) 4 هلأ ظ:وحن ةروسكم نوكتو «(6 :ةرقبلا)

 « مكُتبَتوَ ل ةمومضم نوكتو«(24:ةدجسلا «5:641:صصقلا «73 :ءايبنألا

 .(15 :نارمع لآ)

 نيتزمه لا نيب لصفلا فلأ لاخدإ عم ةيناثلا ةزمحلا ”ليهستب رفعج وبأ أرق

 ًءاي ةيناثلا ةزمهلا لادبإ وهو رخآ هجو 4ةّمدَأ » يف هلو «ةثالثلا عاونألا يف كلذو

 ٠ .لاخدإ نودب

 عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب (44 :تلصف» ب عوفرملا 4 ٌَيَجْعْأَ جأرقو -

 .لاخدإلا

 .نيتكرح رادقمب دمتو نيتقصالتملا نيتزمهلا نيب لصفت فلأ تابثإوه :لاخدإلاو

 نيب فلأب اهيف لصفي مل تاملكلا ضعب ةدعاقلا هذه نم رفعج وبأ ىتثتساو

 :يهو نيتزمهلا

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

 :ناينعم ليهستلل (1)

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

 نيبو اهنيب ةزمهلا َلَعجُت نأ نيب نيب ليهستلا ىنعمو.انه دارملا وه اذهو ههصوصخب نيب نيب ليهست وه :يناثلا

 نيب ةمومضملاو ءايلاو ةزمه ا نيب ةروسكملاو .فلألاو ةزمهلا نيب ةحوتفملا ٌلَعِجّتف اهتكرحل سناجملا فرحلا

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



 ذل ةجيِط قرط نم ةَيناَرَقْلاٍتاَءاَرقْلار ِكةسْلِس
 ردسلا ةسين قير نينار تاور يي نوه 26 فاد

 .(8 :فرخزلا) 4 اًمُتَهلأَ ج(2)

 .(91:51 :سنوي) 4َناَكلآَع »8 (3)

 -» بس

 .(4+ 3 :ماعنألا) (ِنّيَرَكَدلآَء) (4)

 .(59 :لمنلا و :سنوي) 4ُهَّلآَء ف (5)

 .لادبإلا وأ ليهستلا عم ماهفتسالاب (71 :سنوي) (ٌدحَسلآ» (6)

 انته ,متنماأآ» ماهفتسالا لبق اهلصأ نألف 4 اَمُتَهِلَأَ >4 مُثََماَء طامأو

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

 ليهستلاب |هتيناث رفعج وبأ ففخف ءظفللا يف ناتزمه عمتجاف ماهفتسالا ةزمه

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

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

 «يرعلا

 ةزمه لا دعب ةمومضم ةزمه ةدايزب اهأرق (19 :فرخزلا) 4 أوُدِهَّشَأ ١ ةملك -

 يتوسل ا 0 0

 «رابخإلا ىلع ةدحاو ةزمهم (90 :فسوي) ا تنل َك َكَنِوأ أ أَلاَ أرق

 ءارقلا عيمج نإف (87 :دوه) «ُديِشَيلَ ُميِلَخأ عدل َكْنِ ١:ىلاعت هلوق امأو

 ابخإلاب هنوؤرقي

 ىلع نيتزمهب (14 :ملقلا)4 لام اذ َّناك نأ طو (20 :فاقحألا) 4 ٌمَُبَهدَأ ) أرقو -

 .لاخدإلا عم ةيناثلا لهسو ماهفتسالا

٠ 
71 
0 ٠ 



 نوعي 27 فهد

 0 ا

 رركملا ماهفتسالا مكح

 (67 :لستلا 4اَنِبَأ اَتْوآحباَ 5 اجرك امك اؤرأ » رح ءايفتسالا ديف ركام رق
 .يناثلا يف ماهفتسالاو لوألا يف رابخإلاب

 ىلاوتي اهنم عضوم لك ًاعضوم رشع دحأ يف ةملك نيرشعو نينثا يف كلذ عقوو
 :يلاتلاك مهو ناتملك هيف

 هَ

 .(5 :دعرلا) 4اَنوَأ اًبَرْت انك اذءأ »9 (1)
ٍِ 

 .(98 9 :ءارسإلا) 4 ان نفر اًمظع انك اذءأ» 2(2:)3(2)
 .(82 :نونمؤملا) 4اّنَِأ اًملظع ع و

 06 رد ل َءَو ارت انك اًدوأ ل (5)

 ْنِم اَهي مُكَقَبَس اَم ةَِحدَقْلا نوثأكل َمْحَنِإ َءوِمْوَقِل َلاَك ْذِإ اَطوُنَو )6( ١

 عضوملا نأ ريغ .(28:29 :توبكنعلا) «توثأكل َحُكَكْأ © َييلدعلا َنِم ِدَحَأ

 ربخلا ىلع لوألا رفعج وبأ أرقو «ربخلا ىلع دحأ هأرقي مل ةروسلا هذه نم يناثلا

 .لاخدإلا عم ليهستلاب ماهفتسالا يف هبهذمك يناثلاو صفحك

 600 :ةدجسلا) « ىف ان ءَأ ضل يف اللص اذوأ) (7)

 « َنوُئيِدَمَل - َنوُبوُعَبَمَل اًنِوَأ اًمطِعَو اَباَرُث اَنُكَو انتِم اًدِءَأ» (9) .(8)
 .(53 «16 :تافاصلا)

 7 هارلا» 4 نرخ رشتكل نأ اًملظعَو اًبارت اًنُكَو اَنَثِم اذءأ» (1 0(

 .(11:10 :تاعزانلا) اذوأ - ةَرْفاَحلا ىف َنوُدوُدّرَمل اًنِوأ ط (11)

 (16 :تافاصلا) 4اباَرُث اَنُكَو اَنَتِم اًدِءأ» تافاصلا نم لوألا عضوملا امأو -



 رة نمنع تاء ية إظ0(ب(ب

 امهؤرقي رفعج ابأ نإف (47 :ةعقاولا) 4 اَنُكَو اَنَِم اذَِأ » ةعقاولا عضومو

 .يناثلا يف رابخإلاو لوألا يف ماهفتسالاب

 عم ليهستلا نم هلصأ ىلع هؤرقي ماهفتسالا يف رفعج ابأ نأ ملعاو -

 .لاخدإلا

 نيتملك نم نيتزمهلا باب
 نيتملك نم ناتقفتملا ناتزممهلا

 .امهيف 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) (مُثنُك نإ ِءآلْوَم ) -1

 :(9ة:ءاسفلا) «قلَش دق اَم الإ و ِءاَسِّيلَأ َنِّم -2

 .(4 :ءاسنلا) «تُكَلَم اَم اّلِإ ِءاَسّيلأ َنِمص - 3

 .(21:دوه) «َقلَحْسِإ ِءآَر

 .(53 فسوي) 4

 0 نمو» -4

 8 م -و
00 

 .(33:رونلا) 4ّْنِإ 0 3

 .(187:ءارعشلا) 4نإ ِءآَمَّسلَأ َنِّم) -8

 .(5:ةدحسلا» «ل | ءآت امَّسلآ 000 -و9

 .(32:بازحألا) 4(ِنإ ِءآَسِّيِلَأ َنِّم» -0

1 

5 

 ا ىنميذ

 .(102:ءارسإلا) «الإ ِء - 3



 ىنو»عي 297 فود نكح 29 20

 راسا
 .(55: بازحألا) «َنهِنوْخ ٍّ! ِءآَنْب ظ -11

 .(9:بس) 4َّنِإ ِءاَمَّسلأ نم -2
 ل

 .(40: ابم) (ْمُحايِإ ءآلْؤتَمَأ) -3

 00 لإ ِءالُؤتَمِ) 4

 ا ل ىف ىِذَّلََوُهَو) -5

 .(ة:ءاسلا) (ْمُكَلَوْمأ ءآهَفَسلأَ -1

 س ع ل

 .(6 :ةدئامل 4: ءاسنلا) 4 مكنم هك اجود 5-2

 ميس ل ل ل ل

 .(47:فارعألا) (ٍراَتلَأ ٍبلَحص َءاَقَّلِت ) -

 .(27:نونمؤملا «94 ,8 2 466 ,58 «40:دوه) « بَ َءآج9»-14 -و

 :( 81« رسفلا) « طرأ لاَع ءاجل: 5

 .(67:رجحلا 4ُلهَأ ءآَجَو) -16

 .«ه5:جحلا «نأ ءآمّسلأ) 17

 .(99:نونمؤلل) (ُمُهَدَحَأ ءآَج) -8

 .(57:ناقرفلا) «نأ َءآَس) -9

 .(24:بازحألا) وأ ءآَش نإ) هبا

 .(78 :رفاغ «10176:دوه) «ٌرُم ا 23 -1

 .(18:ةيدمص) «اَهَطاَيْقَأ ءاَج) -4
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 رشد ةَبيط قرط َنِمةَيناَرفْلا ِت اَءاَرِقْلاِر ِسِيَدإِسْلِس
 اع 1 .

 نهم 30 فهد 0

 .(41:رمقلا) «َّلاَد َءآَج» -5

 .(14:ديدحلا) (ْدْمَأ َءآَجِ» -6

 .(11:نوقفانمل) 4اَهَُلَجَأ ءآَج) -77

 .(222:سبع) (ُهَرَشْنَأ ءاَشو -8
 .(61:ماعنألا) (ْمُكَدَحَأ ءآَج -9

 يف ىلاعت هلوق وهو ريغال ًادحاو ًاعضوم الإ ايتأي ملف :ناتمومضملا امأو
 ع ع ع 2 لى ع 2. 5 ع

 ىرخأ لهس رفعج ابأ نأ ملعاو (32) 4 كيتلؤأ ُءاَيِلْوا » فاقحألا ةروس

 .قيقحتلاب

 نيتملك نم ناتفلتخملا ناتزمملا

 ةسمخ ىلع ىلاعت هللا باتك يف نائيجت نيتملك نم نيتفلتخملا نيتزمه لا 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

 .(13:ةرقبلا) «5لا ءاَهَفُملاِ ع3

 .(100:فارعألا) (مُهتبَصَأ ُهآَقَن) -2
 .(155:فارعألا) نأ ٌءاَكَش نم 3

 .(37:ةبوتلا) 4 مهِللَمْعَأ َُوُس ْمُهَّل َنّيُر> -4



 1 |[ 2 دس كا هما يذم

 نم»ي 31 فهد

 .(44:دوه) ( لأ ُهآَمَسْيَوِ

 .(43:فسوي) (نوُيَْأ املأ ابكي

 .(086 27:ميهاربإ) (ْمَلَأ © ُءاَشَي اَم»

 .(32:لمنلا) (نوُتْقَأ الملأ اهّيَأكَيِ)
- 

 هو عم هود ص

 .(38:لمنلا) 4 مكييأ اًوُلَمْل انئأتيو

 .(28:تلصف) 4 ِءآَدَغَأ ُءاَرَج َكِلَّذِ -0

 .(4:ةنحتمملا) (اَّدَبَأ ٌءاَضْفَبْلاَو» -1

 َءآَج ام لك ) وهو ريغال دحاو عضومف «ةحوتفم اهلبق يتلا ةمومضملا امأو
 و
 -_- لع

 .(44:نونمؤملا) 4 اَهّلَوُسَي ةمأ اي

 رشع ةعست رفعج يأ ةءارق يف اهتلمجف «ةحوتفم اهلبق يتلا ةروسكملا امأو

 :يهو اعضوم

 .(133:ةرقبلا) 4ْذِإ َءاَدَهُش »

 3-١ 14:ةدئاملا) (ّلِإ َءاَضْغَبْلََو 64((.

 .(101:ةدئاملا) «نإ هآَيْقَأ ْنَع

 .(144:ماعنألا) (ْذِإ َءآَدَهُش ١

 .(23:ةبوتلا) «نِإ َءآَيِلَوَأ ١

 .(28:ةبوتلا) 4 َّنإ َءآَش نإ

 :(6 5: نيتوي) «نإ ءاكرُش)

 .(24:فسوي) رن ءاَمْحَمْلاَو



 يرشننل بيط قرطّنِم َيناَرَفلا ِتاَءاَرِقلاريِسْت ةاِسلِس 5 ذل ةجيِط قرط نم ةَيناََفْلا ِتاَءاَِقْلار يم

 .(538:فسوي) (ُةَوْخِإ َءآَجَو » -0

 .(102:فيكلا) « آَنِإ ءاَيِلْوُأ» -1

 .(3:2:ميرم) 4 ْذِإ © اًيِرْكر ) >2

 .(45:ءايبنألا) َكاَذِإ َءاَعّدْلاط -3

 .(89:ءايبنألا) 4ْذِإ آيِرْكَوَو »9 -4

 .(69:ءارعشلا) «ميهرنإ ابت) 5

 .(5 2:مورلا «.80:لمنلا) 4َاَذِإ َءاَعُدلا» - 7 -6

 .(27:ةدجسلا) 4 لإ َءآَمْلأ » 8

 .(9:تارجحلا) «َنَِإ َءَيِفَت »> -9

 :يهو ًاعضوم رشع ةتس اهتلمجف «ةروسكم اهلبق يتلا ةحوتفملا امأو

 : قو ةرقبلا) 4 وأ ءاشتلا ةلتح قع تا

 .(282:ةرقبلا) 4 اَمُهِنَدْحِإ ٌّلِضَ نأ ٍءآَدَهّشلَأ َنِم 2- ١

 .(51:ءاسنلا) « ْئَدْهَأ ِءآَلُوَم 3- ١)

 سس حب 84

 .(38:فارعألا) 4 اَنوُلَضَأ ِء ٌوله» -5

 ل -6

 .(32:لافنألا) (وَأ ِء ِءاَمَسلا َنِّه» -7
 ع

 .ًاعم (26 فسوي) «# هيخ هيخأ ِءاَعو »- 909 8

4 

 .(99:ءايبنألا) 4 َةَهِلاَ ِءَلُوَتَه ناك وَل » -0



 00 ناقرفلا) 4 ْمأ أ [ٌوتَه» -11

 .(40:ناقرفلا) 4 مَّلََأ عرسلا »ظ -2

 .(4:ءارعشلا) « ٌةَياَد ءاَمّسلآ َنِم) -3

 .(55:بارحألا) 4 َنوَتَوَخَأ ٍءآَتْبَأ) -4

 .(16:كلملا) « نأ ٍءآَمَّسلَأ ىف نم 5

 .(17:كلمل) « نأ ِءآَمَّسلَأ ىف نم ) -6

 رفعج يبأ ةءارق يف اهتلمجف ءمومضم اهلبق يتلا ةروسكملا امأو

 :يهو ًاعضوم نورشعو

 .(46:رونلا 213 2142:ةرقبلا) 4ّلِإ ُءآَشي نم 1- 3-١

 .(28 2:ةرقبلا) 4 اَذإ ُءآَدَهّشلَأ َبَأَي لو -4

 .(45 :رونلا «13:نارمع لآ) 4َّنإ ٌءآَهَي 5- 6- ١

66 5 

 .(47:نارمع لآ) 4 اذ ءَقَي اًم» -7

 .(83:ماعنألا) (َّنِإ ءآَمَذ نم )

 .(188:فارعألا) « ْنِإ وسلا )

 .(25:سنوي) 4 ّلِإ ُءآَي نم > -0
 .(82:دوه) 4 َكنِإ اوكف اَم ) -71

 .(100:فسوي) 4 نإ ٌءآَكَي اَمِْل 9 2

 .(2:ميرم) ان آيِرْكْرلَي » -3

 .(5:جحلا) 4 َنلِإ ُءآَمَن اَم ) -4



 يشنلا ةَبيِط قرط نم يِناَرفْلا تاء ةإِسْلِس نماهر 34 فوم هناا ةيبط قرط :م ةَيناََفْلاِتاَءاِقْلا مسكس

 ن2 و هس

 (6:رونلا» 4 الإ ٌءاَدهِش » - 5

 .(29:لمنلا) 4 نإ اُوَلَمْل اَهُيَأكَي > - 6

 .(1:رطاف) 4 َّنِإ ٌءَقَي ام )9 -7

 .(15:رطاف) 4 لإ ُءآَرَقُقْلا » -8

 .(28:رطاف) 4 َّنإاوَمَلُعْلا ) 9

 .(43:رطاف) 4اِّإ ٌّيّسلأ 0-١

 .(49:ىروشلا) 4 اَقََتِإ ٌءاَشَي نَمِل » -1

 8127: ىررشلا) «رقتإ آقو وحول دوق

 ةحوتفم ىلوألا ةزمه لا نأ ةلاح يف ةيناثلا ةزمحلا ليهستب :رفعج وبأ اهأرقف

 .ةروسكم وأ ةمومضم ةيناثلاو

 ليهستلا اهيف هلف ةروسكم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا ةزمهلا تناك اذإ امأو

 :(ناهجو) ةصلاخ اواو لادبإلاو

 ةيناثلا لادبإ اهيف هلف ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوآلا ةزمهلا تناك اذإ امأو

 :ظفف ةسلاخع ءاي

 ةيناثلا لادبإ اهيف هلف ةحوتفم ةيناثلاو ةمومضم ىلوأللا ةزمهلا تناك اذإ امأو

 لوتف ةصلاضاواو



 نجع 35 نصح نكي

 درفملا زمهلا باب
 :نكاسلا زمهلا :ًالوأ

 عاق هلاثمو ًانيعو ًءاف اهيف عقيف ءامسألا امأ .لاعفألاو ءاسألا يف نوكيو

 + نار و يعاب .(19: ةدجسلا) 4 ىَوَأَمْلا ) :(2:نارمع لآ «ءهليو ات >

 ًامذلو انيغو ةاك اهيذ عقيف لاعفآلا امأو (43:فسوي)» 4 اَيْءُرلِل » 0

00 

 .(53:ءاسنلا) 4َنوُتّؤُي » «(3:ةرقبلا) 4 َنوُنِمْؤُي » ًءاف هلاثمف

 (( تئج ١:4 مُكُتْمِج امال هلاثمو 4 اَمَسْمِب ل4 سني هانيع هلاثمو
 .«انأقَنَأ )

 هر را رتل نس ا حا

 « َمُهتَبِبَو ) و (33:ةرقبلا) © مُهْمِيْقَأ ١ يهو لاعفأ كلذ نم ىّتثَتس ساو هلبقام

 .قيقحتلا الإ امههيف سيلف (28:رمقلا) «(5 1:رجحلا)

 ءَءاي ةزمهلا لادبإ -1:ناهجو اهيف هلف (36:فسوي) 4 اَنَكَيَ » امأو

 .قيقحتلا -2

 4 َكاَيَدُر » زمهو 4 ايَدِرَو » زمه (نكاسلا زمحا) بابلا اذه نم لدبي ًاضيأو

 .ءايلا نم ينعي هلاثمت يف هماغدإ عم ٍدم فرح عقو فيك



0 

 نوعي 36 فهد وى رشا ةَسيِطقرَط نمير ِتاَءاَِقْأِر ييهلسْلس

 :درفملا كرحتملا زمحلا :ًايناث

 :ماسقأ ةتس ىلع وهو كرحتم هلبقامو كرحتملا زمه لا لوألا نيبرض ىلع وهو
 اذه رفعج وبأ أرق ةيدم ةنكاس واو اهدعبو هلبقام روسكملا مومضملا :لوألا

 هدعب يتلا واولا بسانيل اهلبق يذلا فرحلا مض عم ةزمهلا فذحب مسقلا

 :يهف ءامسألا امأف لاعفأ ةسمخو ءامسأ ةسمخ يف كلذ عقوو

 .(14:ةرقبلا) «َنوُءِرْهَتْسُم » -ِ

 .(36:سي) 4 َنوُتِكَّتُم » -

 .(69:ةدئاملا) 4 َنوُعِبَّصلَآَوِل -

 .(37:ةقاحلا) (َنوُعِطنَخْلأ » -

 .(53:ةعقاولا) «(66:تافاصلا) 4 َنوُكِلاَمَف 9 -

 :يهف لاعفألا امأو

 :(34:لحنلا) :.(11:رجحلا) .(8:دوه) :(10. 5:ماعنألا 4« َنوُءْرَهَتْسي » -

 :(7:فرخزلا) «(83:رفاغ) «(48 :رمزلا)«(30:سي)«(10:مورلا>«(6:ءارعشلا)«(41 :ءايبنألا)

 .(26:فاقحألا) «(33:ةيثاجلا)

 .(64:ةبوتلا) 4( اوُءِرْهَكْسأ ٍلقؤ -

 .(32:ةيوتلا) كًاوُفَطُي نأ - ١
 .(8:فصلا) 4 اوُعِفظُيِلِ) -

 .(37:ةبوتلا) < ًاوُيِطاَوْيَلِد 5

 عم هيف ةزمهلا فذح نيب (72:ةعقاولا) 4 َنوُكِشنُمْلأ » يف نادرو نبا نع فلتخاو

 فلتخي ملو .رشنلا يف امك ناحيحص هنع ناهجولاو ءاملاح ىلع ةملكلا ءاقبإ وأ هلبق ام
 ام ًانثتسم ظفللا اذه نوكيف اهلبق ام مضو هتزمه فذح يف ظفللا اذه يف امج نبا نع



 نه»ي 37 فيد

 تاملكلا يقاب اوركذي ملو ءادآلا لهأ ضعب هركذ ام اذه «كرحم دعب ةزمه لا هيف عقو

 رشنلا بحاص هلاقام اذه مالكلا ىلع مومعلا يلذحلاو زعلا بأ مالك رهاظ نكلو

 :تاملكلا يقاب هذهو «هريغو

 .(31:ةرقبلا) « نوُعيْتَأَ :

 .(18:سنوي) 4َنوَُبنْتَأ ) :

 .(143:ماعنألا) « نوُتيَنِل -

 .(34:فرخزلا) 4 َنوُنِكَتَيِ» -

 .(53:سنوي) 4 َكَنوُكِبْنَتْسيَو» -
 هو

 زمه لا كرت انإ زمحلا اهيف هل سيلف(30:ةبوتلا»# َنوُعِهلَضُي ظةملك امأو -

 .ءاملا مضو

 ةثالث يف هيف ةزمهلا فذحب رفعج وبأ اهأر قف هلبقام حوتفملا مومضملا :يناثلا

 :ىهو «لاعفأ

 «((27:بازحألا) « ًاهوُطَك مل ) (120:ةبوتلا) « َنوُعْطَي لو :ىلاعت هلوق

 .(25 :حتفلا) (َمُهوُكطَت نأ )

 يف هيف زمهلا فذحي رفعج وبأف ءاي اهدعبو هلبقام روسكملا روسكملا :ثلاثلا
 :يهو طقف ءاسأ ةسمخ

 .(17:جحلا) «(62:ةرقبلا) 4َنيِعيْلَصْلاَو> -

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (95:رجحلا) 4 َنيِِرْهَتْسْمْلِ -

 .(8:صصقلا) .(97 ,91:29:فسوي) 4 َنيكطلَخ » -

 :(54:21:نمحرلا) :.(20:روطلا) :.(51:ص) :(31:فهكلا) 4 َنيِكِكَتُم » -

 .(13:ناسنإلا) «(16:ةعقاولا)



 رد ةسِط قط نم ةينآْلا تاتا يهل ا

 .(1:شيرق) (ٍشْيَرُف فكيإل» -
 لاعفأ ةسمخ يف ًءاي هيف ةزمحلا رفعج وبأ لدبيف «هلبقام روسكملا حوتفملا :عبارلا

 .ءارسأ ةرشعو

 :يه لاعفألاف

 .(8 :نجلا) « ٌتَكِلَم » -

 .(21:قاقشنالا) (204:فارعألا) (َعِرُق» م

 .(7 2 :ءاسنلا) 4 َّقِطبيَلد َ

 .(41:ءايبنألا) «(32:دعرلا) :(10:ماعنألا) 4 َعِرَهْعَسأ > -

 .(58:توبكنعلا) «(41:لحنلا) 4 مُهَنَتْوَبْعَل -

 :يهف ءامسألا امأو

 .(47:لافنألا) «(38:ءاسنلا) (214:ةرقبلا) 4 سياَكلآ َءَكِرَو » ٍِ

 .(6:لمزملا) « ةَكِشاَن - ١

 .(4:كلملا) « اًكِساَخ - ١

 .(3:رثوكلا) 4 َكَكِناَش » -

 .(147:صصقلا) .(43:فهكلا) «(16:لافنألا) «(13:نارمع لآ) «2249(2:ةرقبلا) 4 َةَحِف» -

 :تافاصلا) «(2:رونلا) .(25 :فهكلا) 4266 «6 5:لافنألا) ©« 1 :259:ةرقبلا) « َةَفَأِم » -

7)). 

 .(6 5:6 6 :لافنألا) 4 ٍنْيَتَحاِم » 5 6 ج هدو

 .(16:قلعلا) 4 ِةَكِطاَحِ> -

 .(9:ةقاحلا) (ةَعِطاَخَأِب - ١



 .(48:لافنألا) «ِناَتَكِفْلَأ> -

 اهيف هنع َيِوُرف اهيف هنع فلتخاف (120:ةبوتلا) 4 َنوُكطَي ١ ةملك امأو -

 . قيقحتلاو لادبإلا

 نإ ًاواو ةزمهلا لادبإب رفعج وبأ أرق هلبقام مومضملا حوتفملا :سماخلا -
 مسا يف تناك ءاوس مض دعب تعقوو ةملكلل ًءاف تعقوو ةحوتفم تناك

 .لاعفأ ةسمخو ءاسأ ةثالث يف عقوو لعف يف وأ

 :يهف ءامسألا امأف

 .(45:نارمعلآ) الجم ) 1

 .(60:ةيوتلا) (ِةَفّلَوُمْلآَو ل -
 .(70:فسوي) :«(44:فارعألا) «ُنْذَوُمه -

 :يهف لاعفألا امأو

 .(45 :رطاف) .(58 :فهكلا) «(6 1:لحنلا) «(89:ةدئاملا) .(225:ةرقبلا) « ذخاَوُي » -

 .(283:ةرقبلا) 4ّوَوُيْلَ ) -ِ

 .(قيقحتلا وهو رخآ هجو نادرو نبالو).(13:نارمع لآ) 4 ٌدّيّوُي » :

 .(75:نارمع لآ) 4ةودَؤي » -

 «(11:نوقفانملا) «.(45 :رطاف) «(6 1:لحنلا) «42(2 «10:ميهاربإ) 4 كر جك

 .(4:حون)

 .(43:رونلا» « فْلَوُي » -

 اذه يف ةزمهلا نأل 4 ٍلاَوُسِي > 4 َكَداَوُف > 4ُداَوُمْل ) مسقلا اذه نم جرخف
 .رفعج وبأ اهققحيف ةملكلل ًءاف نكت مل مض دعب تعقوو ةحوتفم تناك نإو روكذملا



 :هلبقام حوتفملا حوتفملا :سداسلا

 ماهفتسا ةزمه ةملكلا مدقت اذإ نيب نيب ةزمه لا رفعج وبأ لهس مسقلا اذه يفو

 :يق كلذو

 :يلاتلاك يهو تتأ فيكو تعقو ثيح 4 تْيَََ جك

 .(1:نوعاملا) «(13 «11 «9:قلعلا) .(43:ناقرفلا) .6(2 3 :فهكلا) 4# تي َتْيَََأ راو -

 «71 :صصقلا) «(288 «63 «28:دوه) «((59 .«50:سنوي) .(4 6:ءسنألا) يأ 2

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

 .(47 40:ماعنألا) (ْمُكَقْيََرَأَ

 .(33:مجنلا) «(23:ةيثاحلا) 2205 :ءارعشلا) .(27:ميرم) ( تير جك

 .(7 1268 «63 ,58:ةعقاولا) .(19:مجنلا) «(3 8 :رمزلا) 2 5: ءارعشلا) 4 متي ُدُيَءَرَف دقأ» -

 نزوب ريصيف (31:فسوي) َتْكَّتُمِ) ةزمه فذحب ًاضيأ رفعج وبأ أرقو -
 .(ىَقّتُم)

 :يناثلا برضلا

 .ءاي وأ ياز وأ فلأ امإ نكاس دعب كرحتملا زمهلا

 :فلألا :الوأ

 يف تعقو ثيح 4ٌليءرْسِإ » : يف كلذو فلأ زمه لا لبق نوكيام ينعي .

 هعوقول كلذو رصقلاو طسوتلا اهلبق دملا فرح يف هلو ةيناثلا اهتزمه لهس نآرقلا

 43)يف تعقو دقو نآرقلا يف اهعضاوم نايب كيلإو.ليسهتلاب ريغم زمه لبق

 «12:ةدئاملا) «(ًاعمو 3:49:نارمع لآ( 6 1 ل1 80 ل7 فلفاهزقللا) 4( كيف وه

 9:3(1 اعنف 90:سنوي) 138(2 137 4 «105:فارعألا) 110(2 2786 72 270 32

 ميرم 5 «59 «22 «17:ءا عشلا) .(94 .«80 .47:هط) ((58: ) «(104 «101 «(4 «2:ءا سالا)



 نجع 41 صح كلَ

 «(30:ناخدلا) «(59:فرخزلا) «(53:رفاغ) .«(23:ةدجسلا) «(76:لمنلا) 7

 .(14 «6 :فصلا) «.(10:فاقحألا) «(16 :ةيثاجلا)

 هروب اهنادوو فاكلا لعب نيل فلا رسج و بأ املا ني اكون
 هلبق ةعقاولا فلألا يف هلو نيب نيب زمهلا ليهست عم «ةنكاس نون ةزمحلا دعبو

 ةعبس يف ةملكلا هذه تعقوو حجرأ دملاو ءدملا فرح يف رصقلاو طسوتلا

 ((60:توبكنعلا) «(48 «45:جحلا) .(105:فسوي) «(146:نارمع لآ) :يهو عضاوم

 .(8:قالطلا) .(13:ةئدمحم)

 ليس عم ةروسكملا ةزمما كعب مايل فدي رقع ولأ اهأرق لاو.
 < ءالا» لع فقو اذإو رصقلاو دملا ةزمهلا لبق عقاولا كم ا يف هلو نيب نيب ةزمحلا

 عم مورلاب ليهستلاو «عبشملا دملا عم ةنكاس ءاي زمه لا لادبإ هجوأ ةثالث هل ناك

 :(2:ةلداجملا) «(4:بازحألا) :يتأي اك نآرقلا يف هعضاومو ءرصقلاو طسوتلا

 .(ًاعم 4:قالطلا)

 يازلا :ًايناث

 يهو عضاوم ةثالث يف 4[َءْرَج » ظفل يف عقو دقو «ياز هلبق نوكيام ينعي

 اهؤرقيف «نآرقلا يف اهل عبار الو (15:فرخزلا) «(44:رجحلا) «(260:ةرقبلا) :يف

 ةزمه لا تّمٌعُض مث ًافيفخت ةزمهلا فذحو يازلا ىلإ ةزمه لا ةكرح لقنب رفعج وبأ

 .(تدَّدُش) ينعي

 ءايلا :ًاثلاث

 :يف كلذ عقو دقو ةنكاس ءاي هلبق نوكي ام ينعي -

 .(110:ةدئاملا) (49:نارمع لآ) «ةَعيهك» -

 .(43:تالسرملا) «(24:ةقاحلا) .(19:روطلا) «(4:ءاسنلا) 4 اًكيِيَه» -



 هناا ةسبط قرط ْنِمَةَينآَرفْلا ٍتاءارِقْلا سكة
 يشدل 54 ط قب رط ّنِه َيناَرَفلا ِتاَءاَرِقلٍر سس ةإِسْلِس نوه 42 قمم)د

 .(4:ءاسنلا) «اًعيِرم> -

 «(41:سنوي) :(3:ةبوتلا) :(48:لافنألا) :(78:ماعنألا) .(19:ماعنألا)(قرَب» -

 .(16 :رشحلا) «(2216:ءارعشلا) «(54 ,«35:دوه)

 .(41:سنوي) 4َنوُيِرَب» - .(112:ءاسنلا) (اًعيِرَب - ١

 .قيقحتلا -2 «ماغدإلا عم ةزمه لا لادبإ -1 :ناهجو مهيف رفعج يبألف

 «ُءَىيَّنلَأ » يف اهيف اهلبق يتلا ءايلا ماغدإ عم ًءاي ةزمهلا لدبي رفعج وبأو -

 .(327:ةبوتلا)

 .(1:جراعملا) * اوتو قاقلا ويلا رقعج نا لدبي :هيبنت
 دع

 عدو

 (67 :ةرقبلا] هنايب كيلإو تعقو ثيح اهيف ةزمه واولا لدبإب 4اًوُرُه ١ أرقو -
 .[35 .9 :ةيثاحجلا «6 :نامقل «41 :ناقرفلا «36 :ءايبنألا .106ع. 56:فهكلا «5 8ع« 57 :ةدتاملا 1

 نم رفعج وبأو زاجحلا لهأ ةغل ليقثتلاو «ميمت ةغل فيفختلا ناتغل ةزمهلاو

 .اهّتيلف ةدحاو ةملك يف نيتمض دعب زمه لا هرك هنإف صفح امأو لقت
 .ةزمه واولا لدبإب [4 :صالخإلا] 4 اًوُفُكِ© أرقو -

 .(39:تلصف) .(5:جحلا) «ٌتَيَرَوه يف ءابلا دعب ةحوتفم ةزمه ةدايزب ارقو -

 ةزمبهم (89:ءايبنألا 7 42 :ميرم :85:ماعنألا ,38ًاعم37 :نارمع لآ) 4 اًيرَكَز »جأرقو :

 .بارعإلا نم اهعقوم بسح اهكرحتو -لصتملا دملا عم - فلآلا دعب
 ةزمهلا ليهستب (38:ةّقدمحم ,109:ءاسنلا «119 « 66 :نارمع لآ) 4 َمُتنَأتَه ٍِظ أرقو -

 ماللاو فلألا نيب ةروسكم ةزمه ةدايزب 8 :ةرقبلا) < لكيم ١» أرقو -

 .لصتملا دملا باب نم هيف دملاو



 نجع 43 نصح كبل

 لقنلا باب
 نم نكاسلا اذه كرحيف ءاهلبق نكاسلا ىلع ةزمهلا ةكرح ءاقلإ وه:لقنلاو

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

 .ظفللا

 اهلبق نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب -1: نيهجوب «َنِدَكَلآَ) نادرو نبا أرق

 « قلاب تقج كلآ» :يف كلذو .قيقحتلاب -2 «ةزمهلا فذح عم

 « َننَعْلاأ ُثَبُك فِإ َلاَق » « (187:ةرقبلا) 4# َنُهوُرِشنَب َندَكَلاَف 8 «(71:ةرقبلا)

 صحخصضح َنكْلأ 66(:8:لافنألا) 4«مُحنَع ُهَّنلأ َهَّفَح َندَكْلأ » :«(18:ءاسنلا)

 .(9:نجلا) 4رُهَل دج نآَلآ ِعِمكَسَي نَمَق 51(:8:فسوي) 4(

 نعْلآَء ظ:يف كلذو ماهفتسالا ةزمهب ةنورقملا «َندَكَلآَد ةملك يف امأو -

 َتِيَصَع َدَقَو َنَكْلآَع »و (51:سنوي) 4 َنوُلِجَعَكَسَت ودب مُكنُك َدَقَو
 لا و

 .لصألا ىلع قيقحتلاب هلك كلذ عيمج يف زاّمج نبا أرقيو

 :ةدئاف

 ةحوتفم نون اهدعبو ةدودمم ةحوتفم ةزمهب (نآ) ةملكلا هذه لصأ 4تدَكْلأَد

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

 نيتقصالتم نيتزمهم قطنلا ناك امل نكلو ؛امهادحإ فذح مدعو اعم |بب قطنلاو



 رد ةَسيِطقَطْنِمةينآْا تاق يهل ك5”ظظ0(0

 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 ءرييغتلا اذه

 ءارقلا نم لكل نازئاج ناهجولا ناذهو «فلألاو ةزمه لا 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

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

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

 .اهيلإ ةزمهلا ةكرح

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

 .اهيلإ ةزمهلا ةكرح لقن ببسب ماللا كرحت وهو

 .فلآلا نيبو اهنيب لصولا ةزمه ليهست :ثلاثلا

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

 يف هل نوكيف ءفقولل ضراعلا نوكسلل ًارظن اهدمو اهطسوتو ماللا رصق فقولا

 نم ةلصاح هجوأ ةعست فقولا ةلاح يفو «ةقباسلا ةثالثلا هجوآلا لصولا ةلاح

 .ماللا ةثالث يف ةمدقتملا ةثالثلا برض

 ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب (34:صصقلا) 4َُقَدَصُي اًءّدِر »طر فعج وبأ أرقو -

 ىلع لصولل ًالمح نيلاحلا يف ًافلأ نيونتلا لادبإ عم ةزمهلا فذح عم لادلا

 .فقولا



 نجع 45 نصح نكد

 « ِضْرَْلا ْءْلِم »ىلاعت هلوق نم «ءٌلِمهظفل يف قيقحتلاب رفعج وبأ أرقو -
 اهلبق ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن وهو رخآ هجو نادرو نبالو « (91:نارمع لآ)

 .ةزمهلا فذح عم

 رسكب (32:ةدئاملا» 4«َكِلَذ ٍلْجَأ َنِم ) ىللاعت هلوق ًاضيأ رفعج وبأ أرقو -

 اهدعبو ةروسكم نونلاب قطنيف اهلبق نونلا ىلإ اهتكرح لقنو «ِلْجَأ» ةزمه
 .ةروسكم ةزمهب أدتبا «ّنِم» ىلع فقو اذإو «ةنكاسلا ميجلا

 4 قرألا اذاغ تتهأ 255 لعق هلزق اضرأ رقعتج وبأ ارقو <

 يف اذهو - ماللا يف نيونتلا ماغدإو اهلبق ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب (50:مجنلا)

 كل زاج «كوُأَلا » ب تأدتباو 4اَداَعط) ىلع تفقو نإف - لصولا ةلاح

 ةزمه مث ةنكاس مال اهدعب ةحوتفم ةزمهب أرقت نأ) وهو لصألا ىلإ عوجرلا

 تابثإ عم لقنلا كل زاجو (صفح ةءارقك ةيدم ةنكاس واو اهدعبو ةمومضم

 .حجرأ لوألاو اهكرت عم لصولا ةزمه

 تثكسلا باب

 فلأ:لثم اهعيمج روسلا لئاوأ يف ةعقاولا ءاجحلا فورح ىلع رفعج وبأ تكس

 .«شيي» نم (اي)و 4 ملا » نم ميمو مالو

 :يف ”تكسلا كرتو

 .ءافخإلا عم[2.1:فيكلا] (اًمّيَق © اَجّرع»



 هناا ةسبط قرط ْنِمَةَينآَرفْلا ٍتاءارِقْلا سكة
 يشدل 54 ط قب رط ّنِه َيناَرَفلا ِتاَءاَرِقلٍر سس ةإِسْلِس نوه 46 قمم)د

 .[52 :سي] 4اَدنَه اندفع
 .ءارلا يف نونلا ماغدإ عم [27 :ةمايقلا] 4ٍقاَرْنَم»

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

 ريغصلا ماغدإلا باب

 .يناثلاك ًاددشم ًادحاو ًافرح نيفرحب ظفللا وه :ريغصلا ماغدإلا

 :يف كلذو :ءاتلا دنع لاذلا مغدأ -

 «(20:ناخدلا) «(27 :رفاغ) «4 ىّبَرِب تدع ىنا» «(96 :هط) 4كلَدَحَو اًهْتْدَبَفِ

 :دوه 268 :لافنألا ,8 1 :نارمع لآ «92 «80 «5 1 :ةرقبلا»' اهنم فرصت امو «مثدحتا»

 :ءارعشلا «27 :ناقرفلا «110 :نونمؤملا «48 .44 :جحلا «77 :فهكلا «32 «16 :دعرلا «2

 .(35 :ةيثاحلا «5 :رفاغ «26 :رطاف «25 :توبكنعلا 9

 :يف كلذو :ءاتلا دنع ءاثلا مغدأو -

 اعقو ثيح «رْثَتِبل َتَقِبْلَو «((22 :فرخزلا) .(43:فارعألا) < اَموُمُنروُأ 2

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

 «1146 112  :نونمؤملا/,104 «.103 4.40 :هط ء.نيعضوم 19 :فهكلا

 .(56:مورلا«18:ءارعشلا

 ءراهظإلاب -1 :”نيهجوب اهأرق (176 :فارعألا) « كلذ ولت 01 ١»

 .ماغدإلاب -2

 .راهظإلاب اهأرق (42 :دوه) «اتَعَّم بكّرآ» (2)

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح رفعج وبأ قفاو (1)



 نو« 47 ىفمرد اة عودا كل

 ريبكلا ماغدإلا باب

 ًاددشم ًادحاو ًافرح ناريصي ثيحب كرحتم رخآب كرحتم فرح ءاقتلا وهو

 .يناثلاك

 ًاضحم ًاماغدإ (11:فسوي) 4اًتمَمَأت) ةملك يف ةيناثلا يف ىلوألا نونلا مغدأ

 .مامشإ الو سالتخا نود

 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب
 ءاخلاو نيغلا دنع ةنغلا عم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا ءافخإب رفعج وبأ أرق -

 .(106:ةدئاملا) ْمُكريَغ ٌنِم» «(105:ةرقبلا) 4 ٍرْيَخ ٌّنِّم» :وحن نآرقلا عيمج يف

 «(3:ةدئاملا) «ُةَقِيَخْنْمْلَاَو 8 «135(2:ءاسنلا) 4اًئْنَغ ْنُكَي نإ» ارفو ب

 .همدعو ءافخإلاب هنع فلخب (5 1:ءارسإلا) (َكْيَلِإ َنوُضِغْنْيَسَف

 :”ناهجو ءارلاو ماللا ناقبسي نيذلا نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف رفعج يبأل -

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

 :ةظحالم -

 :ةرقبلا] 4ٌميِحََي ٌدوُقَع » :لثم ةحوتفملا ءارلا لبق تعقو اذإ ةنغلا ميخفت - 1

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

 «[160 :ةرقبلا] 4ِهّللآ ِقْرَّرز نِم» :لثم ةروسكملا ءارلا لبق ةنغلا قيقرت -2

 .[2 :ةرقبلا] 4يِقَكُمَلِذ ىَدُه ط:لثم (ئاد ماللا لبقو

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح رفعج وبأ قفاو (1)



 دلة حط قرط :مةَيناَرَقْلاٍتاَءاَِقْلا مكة
 يرشننل بط قبرط نه َناَرفلا ِتاَءاَرِقل اري ةلِسلِس نوه 4 قمم)د

 نوكتالو «[5 :دلبلا] هَرِدَقَي نَّل نأ 9:لثم "اسر عوطقملا يف ةنغلا نوكت - 3

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

 ةلامإلاو حتفلا باب

 .فرحلاب همف ئراقلا حتف نع ةرابع وه :حتفلا

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

 .(1 :دوه)4 اًهسِرَجَّم اليف ميملا مض عم ةلامإ ريغ نم ءارلا رفعج وبأ حتف -

 :ميرم 2100 4 :فسوي) «تَبَأتَي » ىلع ءاهلاب فقولا ةلاح يف رفعج وبأ أرق

 ليهو ءاتلا حتفب اهأرقو (102 :تافاصلا «26 :صصقلا «45 «44 «43 2

 ةفاضإلا تاءاي باب

 مسالاو لعفلاب ةفاضإلا تاءاي لصتتو ملكتملا ىلع ةلادلا ةدئازلا ءايلا يعو

 (15:فاقحألا ,19 :لمنلا) 4ََعِزَوُأ» لثم لحملا ةبوصنم لعفلا عم نوكتف فرحلاو

 ّفِإ » لثم لحملا ةبوصنم فرحلا عمو « 4ىرك ِذط لثم لحملا ةرورجم مسالا عمو

 .(6 :نورفاكلا) «نيد َّىلَول لثم ةرورجمو (15 :ماعنألا) 4ُفاَأ

 :دوه) (َنَرَطَف » يف ًالثم لوقتف اهلحم ءاهلا وأ فاكلا لالحإ وه اهتحص ةمالعو

 .هرطفو كرطف (1

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

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



 نوعي 47 فود فتن 9 عودا ككل

 .ءاي (566) هتلمجو 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

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

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

 :يهو عضاوم سمح يف ًاصفح ًاقفاوم
 .(152 :ةرقبلا) 4وُكْومْذَأ نورك ْذاَف + - 1

 .(26 :رفاغ) 4َلثَقَأ ىنوُرَذِ) - 2

 .(60 :رفاغ) «(َتِجَتَسُأ َنوُعَدأ) -

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

 نم تسيل يهو ىرخأ عضاوم ةعبرأ ناكسإ يف ءارقلا عيمج رفعج وبأ قفاوو

 :ءاي(99)

 14 فارعأا) هزظنأ نرآؤحا

 .(9 :ةبوتلا) الأ قي 2 ٍدفت الَو» -2

 7 5520 و ظ-3

 :(45 اهيرف) «كدحأ َعبتاَفِل -4

 :يلاتلاك يهو ًاعضوم (94) ين وهو كلذ نم يقبام حتفو
 .(96 :فسوي) «(33 30 :ةرقبلا) 4ُمَلَعَأ إد - 3 21

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



 رد ةسيِطقط م ةينآفْا تاق يهل ط0

 .(9 :نارمع لآ) (ٌقّلْخأ نأ » -6

 :لافنألا) «(59 :فارعألا) «(15 :ماعنألا) «(28 :ةدئاملا) 4 كفاَحأ ىفإ » -24-7

 :صصقلا) «(135 «12 :ءارعشلا) ((45 :ميرم) «(84 .26 .23 :دوه) «(15 :سنوي) 38

 .(16 :رشحلا) «(21 :فاقحألا) «(32 «30 26 :رفاغ) «(13 :رمزلا) (4

 30 فارقالا) هداج عرقوب ف5

 .(04(2 :ماعنألا) 4َكلئَرَأَْف ذإ » -6

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

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

 (صفح اهيف قفاوو) .(83 :ةبوتلا) 4 اهدّيَأ م َّىعَم 8-2

 (صفح اهيف قفاوو) .(28 :كلملا) (ْوُأ مم » -3

 .(23 :فاقحألا) «(29 :دوه) 4(ٌَركدَرَأ ٌيكدَلَو 35 4

 .(46 :دوه) « َكِلطِعَأ نإ » -6

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

 .(89 :دوه) « نأ َقاَقِش ) -9

 .(51 :دوه) 4 اَلَقَأ ِنَرَطَف ) -0

001 3-1 

 .(84 :دوه) « مكَرُأ نإ » 2

 .(92 :دوه) « ْرعَأ ىِطَهَرَأ » -3

 .(3 :ةيوباا# جدخ قي رز #3 -4

 .(13 :فسوي) نأ َىدُرَحَيَل ) 5



 نو« 51 ىفمرد اة عودا صك

 .(36 :فسوي) 4ٌرِصَعَأ َيدَرأ نإ ) -47 6

 .(36 :فسوي) « لمخأ ين أ َنَرأَ نإ »-49 8

 40 هنسؤ) 4 نأ لل خت

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

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

 7-١» :فسوي) 4 أَوُعَدَأ ليس 108(.

 .(37 :ميهاربإ) «ُتمَكَسَأ نإ )9 -8

 .(49 :رجحلا) 4 اكأ نأ َىِداَبِع » -60 9

 .(85 2.37 :صصقلا) «(188 :ءارعشلا) 2 :فهكلا) 4 ُمَلْعَأ قي 8 -64-1

 .(8(2 :فهكلا) 4 اَدَحأ َيَرِب > - 66 65

 .(22 :صصقلا) 0 :فهكلا) 4 نأ و َوَر ىَسَعَف »- 68 7

000000 

 .(29 :صصقلا) «(7 :لمنلا) 0 :هط) « َتَسْئاَ نإ »-72-0

 .(29 :صصقلا) «(10 :هط) 4ركِتاَ َنَلَعَل ) - 74 3

 .(14 :هط) 4 اكأ َيَنِإ 9 -5

 6 :هط) 4 ىِرمأ ري و »د 6

 .(25 :هط) 4 ْىَمَعَأ َقَت يترشح » -7

 .(100 :نونمؤلل) 4 لمع لع 2-8

 .(40 :لمنلا) « ْرْكَشَأَ َنَوْلَبَيِل » 9

 .(38 :صصقلا) 4 ّعلْطأ َىلَعُل ) -0



 ردة ْنِمينآْا تاق يس 2”(

 .(78 :صصقلا) 4 مَلَوُأ ىرلدع ) -1

 .(25 :سي) « ٌتنَماَد -فإإ »9 -2

 .(102 :تافاصلا) « َكّضذُأ نأ » -3

 .(32 :ص) 4 ُتَبَمْحَأ نإ ) -4

 .(64 :رمزلا) 4 ُدّبَعَأ َقَوُرُمْأَت »> -5

 .(36 :رفاغ) 4 ْعلَبَأ َىلَعَل » -6

 .(41 :رفاغ) 4 َمُكوُعدُأ إم »ظ-7

 .(51 :فرخزلا) 4 اَلَقَأ 0 68

 :(19 :ةاخيدلا) 4 كيف إ » -9

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

 .(9 :حون) (ُتدَّلَعُأ نإ ) 1

 .(15 :رجفلا) 4 ِنَمَرُك تور »9 2

 .(16 :رجفلا) 4 ِنَسَهَأ َيَر ) 3

 .(25 :نجلا) 4 اّدَمَأ َيَر 9 -4

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

 :يهو عضاوم رشع

 .(29 :ص) «(36 :رجحلا) «(14 :فارعألا) « َنَرِظْنَأ 9 -3- 1

 .(34 :صصقلا) « َ َىَفْدَصُي )- 4

 .(43 41 :رفاغ) « ََتوُعَدَتَو »9 -6 ق

 600 :نوقفانملا)  ََتَرَخ او 7



 نو« 53 ىفمرد اة جول عودا سك

 015 :فاقحلالا) 4 نإ قير ج-8

 .(33 :فسوي) 4 ِهيَلِإ َقَتوُعَدَي » -9

 .(100 :فسوي) 4 نإ : - َوَوَخِإ »0

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

 .(249 :ةرقبلا) 4 اَّلِإ تم 1- ١

 .(2 :نارمع لآ) « ىلإ َىِراَصنَأ ) ت2

 .(5 :نارمع لآ) «َكنإ هه 2

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

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

 .(1 :ماعنألا) « لإ هَ ر» -6

 .(15 :سنوي) ©« نإ نو 0

 :(83 :سوي) 4 نإ َقَيَو ل -8

 345 127 1109 ةءارعشلا 3129 دوه 02:سرب) 4 لإ ئرجأ »2-7 -9

 محسومرلا ل ساما

 00 :دوه) 4 دُهَتِإ بع ع » -8

 ن1 4 ار نروح

 .(88 :دوه) 4 اَّلِإ ىقيِفوَت » -0

 .(38 :فسوي) 4 َميِهرَبِإ ىِءاَباَء »-1

 37 د »2



 ٍرّْذلةَسيِطقيَطْنِمةينآْا تاق يهل 5”ظ0ظ00

 ادم فسرت نإ قيد

 .(86 :فسوي) 4« ىلإ َنَزْخَو » -5

 .(98 :فسوي) 4 كن ور ) -6

 .(100 :فسوي) 4 ْذِإ بال -7

 .(71 :رجحلا) « نإ َتاَكَب » -8

 .(100 :ءارسإلا) 4 اذإ َقَر 9- ١

 .(69 :فهكلا) 4 نإ ََدِجَتَس » -0

 7 رت) 4لإ يؤخ#ا

 .(15 14 :هل) 4 ّنِإ © ىركإزنإل ) -2

 .(40 39 :هط) 4 ْذِإ © َنيَع » -3

 دمنا لإ نيرو دوف

 .(29 :ءايبنألا) « ُهنَلِإ نإ » -5

 .(52 :ءارعشلا) «كْنِإ ىِداَّبِعِب ل -6
 .(77 :ءارعشلا) 4 الإ ىلإ ٌوُدَع » -7 كو

_- 

 و

 .(86 :ءارعشلا) 4 مُهنِإ أل » -8

 .(27 :صصقلا) 4 نإ َننّدِجَتَس » -9
 ف

 .(26 :توبكنعلا) «(50 :ًابس) 4 ُهَنِإ سور 9 -41 0

 .(24 :سي) «4 اذإ نإ 2-2١

 .(102 :تافاصلا) « نإ َنَدِحَتَّس » -3
 دع

 .(35 :ص) (َكّنِإ َىِدَعَب ْنِي » -4



 نو« 55 ىفمرد اطول عودا ككل

 .(78 :ص) 4 ْلِإ َىِتَعَل » -5

 .(44 :رفاغ) 4 هَل ىلِإ ترم » 6

 .(50 :تلصف) 4 َّنِإ َيَر » -7

 8-١ :ةلداجملا) 4 ّترِإ ل 21(.

 .(14 :فصلا) 4 ىلِإ َىِراَصنَأ » 9

 .6 رولا د راحوا 50

 .(34 :دوه) « نإ حصن » - 1

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

 .(40 :ةرقبلا) «ِفوُأ ىددَتَعِب 1 ١

 .(96 :فهكلا 4 ْعِرْقَأ ٍنوُثاَء 2- ١

 :تاءاي رشع يهو اهنم يقب ام حتفو

 .(36 :نارمعلآ) 4 اَهُديِعَأ َيِإَو 2 - 1

 .(29 :ةدئاملا) 4 ُديِرَأ فإ 2- ١

 .(15 هاروت كارتر 3

 .(14 :ماعنألا) 4 ترم نإ » - 4

 .(156 :فارعألا) « ٌبيصأ َنِاَّذَع » - 5

 .(54 :دوه)ا 4 دش فإ - 6

 :(ايلا تاكسإ رهو رخل جو رتعج نأكل وز رادو هكسربا « قرأ نأ طخ

 .(27 :صصقلا) 4 ُديِرأ ِّإ 9 -8

 .(29 :لمنلا) 4 ََقَلَأ َن ذإ »-9
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 نوع 56 فهد وى رشا ةَسيِطقرَط نمير ِتاَءاَِقْأِر ييهلسْلس

 .(11 :رمزلا) 4 ترم نإ ) -0

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

 :ًاعضوم

 :يف يهو حتفلاب رفعج وبأ اهأرقو
 .(124 :ةرقبلا) 4 َنيِملّظلآ ىدُهَع » - 1

 .(258 :ةرقبلا) «فىٍذلأ َيَيَر 2 - 2

 .(33 :فارعألا) 4 َشِحَوْفْل َيَر ُمَّرَح »- 3

 .(146 :فارعألا) « كروُرْبَكَتَي َنيِذّلأ َتياَد ْنَع ُفِرْصْأَس 4 - ١)

 .(30 :ميرم) « َبَتكْلا َيندَتاَع 9-5

 .(31 :ميهاربإ) 4 َنيِّلَأ َىِداَبِعَل لق 6- ١
   -7:ءايبنأل)» « تروُحْلّصلآ َىِداَبِع 105(.

 8-١ :ءايبنألا) 4 ٌريصلآ قسم 83(.

 .(56 :توبكنعلا) 4 َنيِِّلا ىِداَبِي ) -9
 .(13 :ًابس) (ٌروُكشلَأ َىِداَبِع » -0
 .(41 :ص) 4 ُنَطْيّشلآ َْسَم » -1

 .(53 :رمزلا) 4 َنيِِّلا َىِداَبِجَي » 2
 .(28 :كلللا) « ُهَلَأ ىكلهأ نإ » -3

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

 :لوألا عضوملا ادع ام (14) ةقباسلا عضاوملا عيمج يف ًاصفح رفعج وبأ قفاوو

 .(124 :ةرقبلا)  َنيِمْلُّظلَأ ىِدُهَع )



 نو« 57 ىفمرد اطول عودا كل

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

 :عضاوم ةثالث اهنم نكس عضاوم (2) يف نآرقلا

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

 .(31 30 :هط) ( َدُدْسَأ © ىيأ» - 2

 .(27 :ناقرفلا) (ُتْدَعَأ ىتَيَلَي ) -3

 :عضاوم (4) وهو يقابلا اهنم حتفو
 .(42 241 :هط) «َبَهْذأ © ىيفكل » - 1

 .(43 42 :هط) 4 اَبَهْذَآ © ىركذ > -2

 .(30 :ناقرفلا) 4 اوُدْحتَأ ىَوَق ) -3

 .(6 :فصلا) « همم ىِدَعَب » - 4

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

 :يهو ًاعضوم (24) اهنم نكس

 .(186 :ةرقبلا) 4 نأوُثِمَّؤُيَلَو» - 1

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

 .مزاللا دملا ناكسإلا نم مزليو.(162 :ماعنألا) « َىاَيْحَحَو » - 3

 .(22 :ميهاربإ) 4 مُكَيَلَع ىل» -4

 .(5 :ميرم) 4« ىِعاَرَو نم ا» -5

 .(18 :هط) « اهف ىللو» -6

 لثم ءايلا حتف وهو رخآ هجو نادرو نبالو).(20:لمنلا» « آل ىب ام » -7



 هناا ةسبط قرط ْنِمَةَينآَرفْلا ٍتاءارِقْلا سدس
 يشدل 54 ط قب رط ّنِه َيناَرَفلا ِتاَءاَرِقلٍر سس ةِسْلِس نوه 58 ىقمم)د

 .(56 :توبكنعلا) (ٌةَحِساَو ضَرَأ نإ ) -8
 .(23 :ص) «ةَجَعَن ىو » -9

 .(69 :ص) 4 ملِع ّنِم ىل) -0

 .(47 :تلصف) 4 ىواكَرْش » -1

 .(21 :ناخدلا) 4 ىل ًاوُئِمّؤُت »8 -2

 .(28 :حون) 4 ِقيَب » -3

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

 .(34 :صصقلا) «(118 :62 :ءارعشلا) 224 :ءايبنألا) «(7 5 72 467 :فهكلا)

 .(6 :نورفاكلا) 4 ٍنيِد لَو »9 -4

 :يهو ًاعضوم (6) حتفو
 .(125 :ةرقبلا) 4 َنيِفيآَطلِل َقيَب اًرهط نأ ) -1

 .(162 :ماعنألا) * َقاَمَمَو» -2

 .(26 :جحلا) « تيِفِبآَطلل َِيَبْرْهَطَو 3- ١

 .(20 :نارمع لآ) 4 ِهّلِل َىِهجَو » - 4

 .(29 :ماعنألا) « َىِهجَو ُتَهَجَو 5- ١

 .(22 :سي) 4 ُدّبَعَأ آل َىِاَمَو » -6



 نجع 55 ىو كل

 دئاوزلا تاءاي

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

 :هجوأ ةعبرأ نم ةفاضإلا تاءاي نيبو

 لاعفألاو .هراَوَجْخَأِل 4 عاَدلَأ ١ ءامسألا يف نوكت دئاوزلا تاءاي نأ (1)

 ءانسألا يف نوكت اهنإف ةفاضإلا تاءاي فالخب فورحلا يب نوكت الو (تَأَي مويو

 .مدقت امك فورحلاو لاعفألاو

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

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

 .ناكسإلاو حتفلا نيب اهيف مهنيب فالخلا نإف ةفاضإلا تاءاي

 .ةدئازو ةيلصأ نوكت دئاوزلا تاءاي نأ (4)

 .4 ٍداَنْمْلَأ » «4عاَدلَأ » :ةيلصألا لاثمف

 .4(ِرّذُنَو» ء «ييِعَو» :ةدئازلا لاثمو

 .ةدئاز الإ نوكت ال اهنإف ةفاضإلا تاءاي فالخب

 :يف كلذو ًاعضوم نيثالثو ثالث يف ًالصو ءايلا رفعج وبأ تبث

 .(8 «6:رمقلا) « 3 ةرقبلا) « عادل » (3) 000

 .(186: ةرقبلا) «ِناَعَ اذإ » (4)

 0 ةرقبلا) « ىيؤأنين وشو )(5)

 .(20:نارمع لآ) (عَبمأ )6( ١

 .(175 :نارمع لآ) «نإنوُفاَحَو » (7)

 .(44 :ةدئامل) ( الو نوَسْحََو ) (8)
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 نيم 60 فهد وى رشا ةَسيِطقرَط نمير ِتاَءاَِقْأِر ييهلْلس

 م اس يح ميس

 .(80 :ماعنألا) 45و نْسَدَه َدَقَو ف (9)

 .(5 :فارعألا) (اق نوُديك مل (10)

 .(46 :دوه) 4اَمنلَكَسَت الفل (11)

 )12(١ :دوه) «يننوزخُت الو 78(.

 .(105:دوه) «تأي » (13)

 .(66 :فسوي) 4 اًضِئَوَم نوُتَؤُت ىَتَح) (14)

 .(22 :ميهاربل) 4 لبق ِمِنوُمتَحَرَفَأآَمي) (15)

 .(40 :ميهاربإ) « ءاعذ» (16)

 .(ةدضا ريشا 4 نكتتل >(12)

 .(17:فهكلا) «(97:ءارسإلا) « دَمْهمْلا ل (18(:)19)

 .(39:فهكلا) 4 نرت نإ » (20)

 .(40:فهكلا) 4 نينوي ه0

 .(64 :فهكلا) 4 ْعَبَت ) (22)

 .(66:فهكلا) 4 نَمّلَعت ظ(23)

 .(25 :يل) < ايلات (24)

 078 تفارعقلا) «ِنيِدْهيَوِهَفه (25)

 .(36:لمنلا) « نئوُدِمْشَأ » (26)

 .(38:رفاغ) 4 ْمُكِدَمَأ ٍنوُعِبنأ » (27)

 .(32:ىروشلا) 4 راَوَجِلآ 9 (28)

 .(61 :فرخزلا) 4 دله نوُعبَتأَو (29)



 ىنى»ني 51 فهد 0 : هليل

 .(41:ق) « داّملآ 8 (30)

 .(4:رجفلا) 4 رَسي 0

 . 15 :رجفلا) 4 نك(

 .(167 رجفلا) «ِنكهَأ ف (33)

 :ءاي تابثإب هدحو نادرو نبا أرقو -

 .(15:رفاغ) 4قالتلآ )1( ١

 .(32:رفاغ) 4 ِداَمَتلآ » (2)

 :يف ًافقوو ًالصو ءايلا رفعج وبأ تبثأ -

 ايلا ناكسإ عم (68:فرخزلا) «َفَوَح ال داعي ج(1)

 .ًالصو ءايلا حتف عم (93 :هل)  ٌتيصَعْفأ ربّ تت لأ » (2)

 .الصو ءايلا حتف عم (23 :سي)4َنَمَحّيلآ ندري »9 (3)

 :قالطنب اكل هاذا فلعم

 ضافي .(6 :لمنلا) (ُهّللآ نسَتاَءآَمَف ل

 َنادلااَسلوويم لاله





 ه_د_
 ايس 1 محملا >> #١
 1 عسسل

 اهيف فلاخ ىتلا تاملكلا
 ع





 دا
 » مجيلقلا يو «

 نايبلا

 فلألا فذحب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم نآرقلا يف رفعج يبل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 داس كو
 » قمم الموس »

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق

 ريغ نم ةفيطل ةتكس ءاجحلا فورح

 - مال ىلعو - فلأ ىلع تكسف سفنت

 (مال) ىلع تكسلا مزليو ميم ىلعو

 (ميم) يف اهماغدإ مدعو اهراهظإ

 ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب مهأرق

 لاخدإ عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 امهنيب لصفلا فلأ

 ةيدم اواو ة وم الادب اياها رق

 فاكلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 لاذلا ديدشتو

 ةيدم اواو نكاسلا زمهلا لادبإب اهأرق



 2 هر تو#وب 0 هلل

 شدا ٍةَبيِط قرط نم ِةَيناَرفْلاِت اَءاَِقْلا سن ةإِسْلِس

 (ةرقبلا ةروس) نايب
 ةصلاخ ًاواو ةيناثلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 لصولا ةلاح ةحوتفم

 ةزمهلا فذحو يازلا مضب اهأرق

 ةيدم ًافلأ زمه ا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا فذحب اهأرق

 اقلطم ءابلا مضو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 « ةكئالملا ءات مضب ًالصو رفعج وبأ اهأرق

 ةرسك ماشإ وهو رخآ هجو نادرو نبالو

 مضلا ءاتلا

 ةيدم ءاي ةنكاسلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم افلأ ةدوشا لاةياياهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق

 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ةيده ًافلأ ةيناثلا مها لادبإب اهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم



 (ةرقبلا ةروس) نايب

 ةيدع اواو ةرهظا لاذكإن اهآرق

 واولا دعب فلأ نودب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةيده اواو ةرعطا لادنإب افرق

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 نونلا ناكم ةمومضم ءايب اهأرق

 ءافلا حتف عم

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةزمهلا فذحب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم اغلا ةرهشأ لادنإب اهأرق

 واولا ناكم زمهلاب اهأرق

 ةيدم اواو ةوهشا لادنإب اعرق

 ةيدم ءاي ةزمهحلا لادبإب اهأرق

 :نيهجوب نادرو نبا اهأرق

 ىلإ اهتكرح لقنو ةزمه لا طاقسإب - 1

 صفحك -2 .اهلبق نكاسلا

 ةيدم ًافلأ ةزمملا لاذبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق



 (ةرقبلا ةروس) نايب
 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ةيده اواو ةرهشا لادبإب اهآرق

 ًالصو ةحوتفم ءايلا فيفختب اهأرق
 ًافقو ةنكاسو

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 عمجلا ىلع ةزمه ا دعب فلأ تابثإب اهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ءاظلا ديدشتب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لاديإب اهأرق

 ءاملا ن وكسب اهأرق

 ةيدم واو ةنكاسلا ةرملا لاديإي اهأرق

 ةيدم اواو ةزما لادن اناهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةيده اواو ةوهطا لادبإب اهآ رق

 ءاملا ن وكسب اهأرق

 ةيدم اواو ة زها لادبإب اهأزرك

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق



 (ةرقبلا ةروس) نايب

 ةيدم ًافلأ دما لادنإب اهأرق

 ةيده اواو ةزمهلا لادنإب اهآرق

 ةيدم اواو دما لاذ اياها رق

 فلألا نيب ةروسكم ةزمه ةدايزب اهأرق

 لصتمملا دملا عم ماللاو

 ةيده اواو# دمت لادب إن اهأزق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم افلأ ةزمطا لادنإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 اهنوكسو ءايلا فيفختب اهأرق

 ءاملا ن وكسب اهأرق

 ةيدم اغلا ةرمشا لاديبإب اهأرق

 ةيدم اواو# ملا كاد إن اهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ًافقو اهناكسإو ًالصو ءايلا حتفب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 شدا ٍةَبيِط قرط نم ِةَيناَرفْلاِت اَءاَِقْلا سن ةإِسْلِس

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 نيواولا نيب ةحوتفم ةزمه ةدايزب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه ا ليهستب اهأرق

 ءاملا نوكسب امهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 |مهنيب فلأ لاخدإ عم

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب اهأرق
 : وينكم ةضلاخ ا واواشا بأ ىأ

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةيدم اغلا ةرمشا لاذنإب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 «ءايلاب رفعج وبأ اهأرق

 ءاتلاب وهو رخآ هجو نادرو نبالو

 ةزمهلا رسكب اهأرق

 ةزمهلا رسكب اهأرق

 ةيده اقلأ ةدمشا لادبإب اهأرق

 ةددشم ءايلا رسكب اهأرق



 (ةرقبلا ةروس) نايب
 ءاطلا رسكو ًالصو نونلا مضب اهأرق

 ةزمه مض (رطضا) ظفلب أدتبا اذإو

 ةضراع ءاطلا ةرسك نأل لصولا

 ةيدم افلا ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءارلا عفرب اهأرق

 ةيده افلا ةدمشا لادبإب امعأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 (ماعط) ضفخو نيونتلا فذحب اهأرق

 نيرتت نعي ةرتلا عنو (ناكيب) عمجو 5
 ءاملا ن وكسب اهأرق

 نيسلا مضب امهأرق

 لصولا دنع |مهيف ءايلا تابثإب اهأرق

 ًافقو امهفذحو

 دلع اواو ةقوشا لادبإب اهارق

 طاقسإ - 1 :نيهجوب نادرو نبا اهأرق

 ءاهلبق نكاسلا ىلإ اهتكرح لقنو ةزمه ا
 صفحك -2

 ةيده اغلا ةدمطا لادا امه أرق

 ةيدم اغلا ةرهلا لادبإب امهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمملا لاذبإب اهأرق

 اهيف نيونتلا عم فاقلاو ءاثلا عفرب امهأرق

 ص

 لكلا /دكيلا



 (ةرقبلا ةروس) نايب

 اهيف نيونتلا عم ماللا عفرب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ةليصو نونلا كعب ءابلا تايثإب اهأرق

 ًافقو اهفذحو

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ءاملا ن وكسب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمح لا لادبإب اهأرق

 نيسلا حتفب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاتلا ضفخب اهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 فاكلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةروسكم ةصلاغ اواو اشاد نإ وأ

 ةيدم املأ ةزمشلا لاذنإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمشا لاديإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق



 (اعيمج)ّوُهَو
 /ةحبرم /ًنِمْري 4

 هك عه / 4
 نييوس / رضوي

 ودب 6 2
 / هنموم

 وحب م م
 ريح نموم
 اه + هع

 َسشوتأف

 ور
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 ها نقل
 َتينمؤمل

 6 ورمل 2و
 «اعم» مُكذِخاَوي ماع

 7 00 72 3 و
 نولؤي
20 
 نموي

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق

 ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب امهأرق

 ةنغلا عم

 ةيدن ًافلأ ةردملا لاذيإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ اواو ةزمه لا لادبإب امهأرق

 ةيدن اواو دمها لادنإب اهأآرق

 ةيدم اواو ةزهطا لادنإن اهآرق

 ةيدم اغلا ةزهشلا لادياي اهأرق

 ءايلا مضب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 ةيده اواو ةزعطا لادبإب اهآرق



 (ةرقبلا ةروس) نايب
 ءارلا فيفختب -1 :نيهجوب اهأرق

 صفحك -2 مزاللا دملا عم اهنوكسو

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ةصلاخ ءاي ةيناثلا ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 نيعلا ديدشتو فلألا فذحب اهأرق

 ءافلا عفرو

 ًادحاو ًالوق داصلاب اهأرق

 دملا عم نيب نيب ةزمهلا ليهستب اهأرق

 لضفأ دملاو ءرصقلاو

 ةيدم اواو ةزمتلا لادن اهأرق

 ةيدن اواو ةدمملا لادنإب اهأرق

 ةيدم اغلا ةدمشا لا دياي اها رق

 ةيده اواو ةوهطا لادنإب انغأ رق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيغلا حتفب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ َءاي ةزمه لا لادبإب امهأ رق



 (اعم) ٌةَعْأِم

 (ةثالثلا) تك

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 اهدعب فلأو ءافلا حتفو لادلا رسكب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةرمشلا لاديإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمشا لادبإب اهأرق

 ًالصو فلألا تابثإب اهأرق

 ةيده اغلا ةردحلا لادبإب انعأ رق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ٌءاي ةزمه لا لادبإب امهأرق

 ءاتلا يف ءاثلا ماغدإب مهأرق

 يازلا ناكم يف ءارلاب اهأرق

 ةيده اواو ةرهشا لادبإب اهأرق

 ءارلا قيقرت هيلعو داصلا رسكب اهأرق
 يازلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب اهأرق

 ةيدم اغلا ةدمشا لادنإب اهأرق



 (ةرقبلا ةروس) نايب
 ةحوتفم ةصلاخ ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 نيعلا ديدشت عم فلألا فذحب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ًءاي ىلوألا ةزمهللا لادبإب اهأرق

 نيلاحلا يف ةحوتفم ةصلاخ

 ةيدن اواو ةودملا لادنإب اهأرق

 ءارلا مضب اهأرق

 ةيدمًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمطا لادنإب اهأرق

 نيعلا ناكسإب اهأرق

 رده اواو ةزهشلا لادن باها رق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب مهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لاذيإب اهأرق

 ةيدم اواو ةوديشلا لاذنإب اهأ رك

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 نيسلا مضب اهأرق



 (ةرقبلا ةروس) نايب
 داصلا ديدشتب اهأرق

 ةيدم افلا ةرهشلا لاديإب اهأرق

 «ءاملا ناكسإب -1 :نيهجوب اهأرق

 ءاملا مضب -2

 ةيدم ًافلأ ةدمهلا لادنإب اهأرق

 ةحوتفم َءاي ةيناثلا ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هلو نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 :ةروسكم ةصلاخ اواو احادنإ اكيأ

 ءاتلا عفرب امهأرق

 ءارلا فيفختب - 1 :نيهجوب اهأرق

 صفحك -2 «مزاللا دملا عم اهنوكسو

 ةحلردقم اواو ةزمشا لاذبإب اهأرق

 ًالصو ةصلاخ ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةمومضم لصو ةزمهبو «'"'اهلبق اب

 صفحك ءادتبالا دنع

 نم ةلدبملا يه لب 4ىِذَّلآظ ءاي تسيل لاذلا دعب ءايلا هذهو 4َنئيِذَلاه اذكه ظفللا بسحب يهو (1)

 .«َنِمُثْوأل»ه نم ةنكاسلا ةزمهلا



 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمةَيِنآرفْلا ِتاَءاَرِقْار ِبةإِسْلِس

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 ردن اواو ةزمشا لادبإب اهارق

 ةهرعقم اواو ةدمطا لادن ار اهأرق

 ةردم افلا ةرمشلا لاةياياهأ رق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 » ىارتعلأ و 7

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق
 ريغ نم ةفيطل ةتكس ءاجحلا فورح

 - مال ىلعو -فلأ ىلع تكسف سفنت

 (مال) ىلع تكسلا مزليو ميم ىلعو

 (ميم) يف اهماغدإ مدعو اهراهظإ

 هنع فلخب رفعج وبأ امهأرق
 )١( يف طسوتلاو رصقلاب

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةرده افلا ةومشا لاذبإب اهآ رق

 دس اغلا ةدمشا لاديإياهارق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق



 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ةحوتفم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةيده اغلا ةدمشا لادنإب اهأرق

 نبا نع فلخب رفعج وبأ اهأرق
 ةسيعتم اواو مشا لادنإت ةادوو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 اة وسكم واوا ةناوأ

 عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 لاخدإلا

 (ا) يف طسوتلاو رصقلاب

 ًافقو اهفذحو ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ةيدم انلا ةويشا لادرإب اهأ رق

 فاكلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ةيدن اواو ةرهشا اديب اهآرق

 يدم اواو ةرمتملا لاديإب اهعأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق



 رشا ةَبِيِطبرط َنِمَينآرفلا ِتاَءاَرِقْار بِيلِسأِس م مرتو 57 نيا رج“.

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءافلا فيفختب اهأرق

 فلألا دعب ةعوفرم ةزمه اب مهأرق
 لصتمما دما عم

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 ءاَيركز

 وو
 ٌةَياَء ىَل لَعَجأ 0 حتمب هع ا, ار | ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 1 ًافقو اهاكسإو

 اذإ ُءآَشَي ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 اًدوءآَشَي ةروسكم هلا اواو اهلادبإ وأ

 لي. ْرْسِإ نيب ني ةرمهملا ليه اهأرق

 لي. ّرْسِإ لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 4 ةدم ءاب ةرهشا لادبإب اهأرق
 ُقْلْخَأ ىّبا ًالصو ءايلا حتفو (ينأ) ةزمه رسكب اهأرق

 1 ةحوتفم ٌءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هجو هلو ءاهيف اهلبق يتلا ءايلا مغدأو

 صفح لثم قيقحتلا وهو رخآ
 لاديإو ءاطلا دعب يفلأ ةدايزب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةروسكم ةزمه ءايلا

 لاديإو ءاطلا دعب يفلأ ةدايزب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةروسكم ةزمه ءايلا



 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ةيده ًافلأ ةزههلا لاذبإب اهأرق

 ةيده اواو ةزجخلا لادبإب اهآرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ًافقو اهءاكسإو ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ءاهلا ناكسإب امهأرق

 ةزمهو ءاملا دعب فلأ تابثإب اهأرق

 دم ريغب رصقلا اهيف هلو اهدعب ةلهسم

 ةيدها واو ةريشلا لادباياهأرت َنينِمْؤُمْلا

 هو يو

 / ىتؤي / أونمْؤَت
 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق

 ةيدم اغلا ةدمشا لاذيإب اهآرق

 ةحوتفم اواو ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ءاهناكسإ -1:ناهجو ءاملا يف هلو

 رصقلا عم اهرسك - 2

 ةيدم افلا تملا لادي إب اهآرق

 ةيدم اواو ةزمشا ادب[ اهأزق

 نيعلا نوكسو ءاتلا حتفب اهأرق

 ةففخم ماللا حتفو
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 نزرم

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ةيدم ًافلأ ةزيملا لاةناياهأرق

 ءارلا عفر عم

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ءاتلا ناكم ةحوتفم نونب اهأرق

 اهدعب فلأو ةيناثلا

 ةيدم اواو ةرهشا لادبام اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 :نيهجوب نادرو نبا اهأرق

 ماللا ىلإ ةزمحلا ةكرح لقنب - 1
 .ةزمهلا فذحو

 ة- لثم قيقحتلاب -2

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق

 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ةيدم افلأ ةرهشا لاذناب اهأرق

 سمس ا  رييبربامس وم روربام ع ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق

 نورمات/نورمايو



 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمطلا لاذبإب اهأرق

 ةزمهو ءامللا دعب فلأ تابثإب اهأرق

 دم ريغب رصقلا اهيف هلو اهدعب ةلهسم

 ةيدم اواو ةزهخلا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمملا لادتإب اهأ رق

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق

 ةيدم افلأ ةزجملا لاذبإب اهأرق

 واولا حتفب اهأرق

 ةيدم افلا ةزمشا لاديإب اهآرق

 نيعلا ديدشتو فلألا فذحب اهأرق



 (نارمع لآ ةروس)نايب
 نيسلا لبق واولا فذحبب اهأرق

 ةيده اواو ةرهملا ادباء اهأرق

 ةحوتفم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 يف هل و ةيدم اواو ةزمحلا لادبإب امهأرق

 ءاهناكسإ -1 :ناهجو ءاملا

 رصقلا عم اهرسك -2

 ةزمه اهدعبو فاكلا دعب فلأب اهأرق

 لضفأ دملاو رصقلاو دملا عم

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 نيعلا مضب اهأرق

 ةيدم افلأ ةومشا لادا اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيده اواو ةرذملا لادبان اهأرق

 ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ةيدم اواز ةزهشلا لاذ اهآرق

 نيغلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 وود ب ههدح ع ل رع

 ريح ةمرو

 < وجح> ياهس
 نوُعمَحَت امم
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 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ةيدن ًافلأ ةزمهلا لاذبإب اهأرق

 ةيدن ًافلأ ةزيملا لاذيإي اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيذه اواو ة دما لادإب انهأ رق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ةيدنم اواو ةوهشا لادنإب اهارق

 ةلضو ءابلا تانثإب اهأرق

 ًافقو اهفذحو

 يدم اواو ةرمملا لاديإب اهأرق

 ةيدهاواو ةذمشا لادباب اههأرق

 ةيدنه اواو ةوهشا لادن[ اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةريطلا لاديإب اهأرق

 ةيدم اغلا ةزهشا لادنإب اهأ رق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاتلا ناكم ةبيغلا ءايب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةرملا لادنإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةددشم نونلا حتفب اهأرق



 2 هما تاو ف 57 ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط نِمةَيِنآرفْلا ِتاءاَرِقْار ِبهإِسْلِس

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ةده اواو ةريملا لادنام اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 0 »1 ميلا و 0

 (ءاسنلا ةروس) نايب

 نيسلا ديدشتب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأ رق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأ رق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 ةندم اواو ةدهطا لاذبإب اهأرق

 ًءاي ةزمهلا لادبإب - 1 :نيهجوب امهأرق

 ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا ماغدإ عم ١ اَكَيَرّم اَعَيِنَه

 نفس لام :وهايح#

 نيب نيب ةيناثلا ةزمملا ليهستب اهأرق |[ٌمكَلوَمأ َءاَهَفٌسلآ

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق َ

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأ رق



 (اعنز نرلكأت
 عد

 ةهدحاو

 اهي ىصوي

 َرْيَغ ِنْيَد
 (اعم) ُهلِخَدَي

 اًدِلنَح اًراَت

 (ءاسنلا ةروس) نايب

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 ةيدم افلا ةرمشا لادنإب امهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 فلألا ناكم اهدعب ءايو داصلا رسكب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 ءايلا ناكم نونلاب امهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 ةيده اغلا ةزمها لادن إب اهأرق

 ةيدم اغلا ةومشا لاذبإب اهأرق

 :نيهجوب نادرو نبا اهأرق

 ىلإ اهتكرح لقنو ةزمهلا طاقسإ - 1
 صفحك -2 ءاهلبق نكاسلا

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب مهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب امهأرق



 4 2 س
 | ١ <. 4م <

 - ابيإ

 تؤّويو ا

 (ًاعم)اًنقِج

 (ءاسنلا ةروس) نايب

 ةيدم اواو ةزمشا لادبإب امهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأ رق

 ةيدم اغلا ةفشا لادنإب اهأرق

 ةيناثلا ءاتلا عفرب اهأرق

 ميملا حتفب اهأرق

 نيعلا دعب فلأ تابثإب اهأرق

 ةلالجلا ظفل نم ءاملا بصنب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأ رق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 ةيدم ًاغلأ ةزهشا لادبإب اهأرق

 ءاي ىلوألا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ

 ةيده اواو ةرعهشا لادبإب اغرق

 فذحبو (ةنسح) نم ءاتلا عفرب اهأرق

 (اهفعاضي) نم نيعلا ديدشتو فلألا

 ةيدنم اواو ردها لادنإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب امهأرق

 نيسلا ديدشتو ءاتلا حتفب اهأرق



 (ءاسنلا ةروس) نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمها ليهستب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 ةيده اواو ةرهشلا لاذبإب اهأرق

 ةليصو قيزتلا نون مضي اهآرق
 ةيدم اواو ةزهشا لادبإب اهأرق

 ةصلاخ ءاي ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزدملا لاذبإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 ةيدم ًافلأ ةدمطا لادنإب اهأرق

 ةحوتشم اواو ةدمشا لاذبإب اهأرق

 نيعلا نوكسب اهأرق

 ةيده اواو ةزمكلا لادن باهأ رق

 ةيدم ًافلأ ةزمهشا لادنإب اهأرق

 ةيدن اواو ةرهشا لاذنإب اهأ رق

 ًالصو نونلا مضب اهأرق

 ًالصو واولا مضب اهأرق

 ةحوتفم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق



 اوَُمََيَو /مكوُسَمأَي

 اًنِمُؤُم /نمؤمل
 سورس مس دو
 طخ اًئِمؤم

 م

 وهز

 نيون /* رو
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 / (اعم) ةَنِمْؤم

 باكل

 (ءاسنلا ةروس) نايب

 ةيدهاواو ةزهشا لادبإب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ةدم اواو ةرمشلا لادنإب اهأرق

 ةيدم افلأ ةرمحلا لادبإب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 ةحوتفم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمشا لادبإب امهأرق

 ةيدم اواو ةزهطا لادبإب انهأ رق

 ءافخإ عم ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب اهأ رق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا

 ةيدم اواو ةزدملا لادنإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب مهأرق

 ماللا دعب فلآلا فذحب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمها لادبإب رفعج وبأ اهأرق

 :ناهجو ةيناثلا ميملا يف هلو

 رسكلا -2 حتفلا -1



 (ًاعم) اَوُدُخُأَيِلَو

 تأتلو/

 متننأمطا

 / (اعم) َنوُمْلَأَت

 َتوُمَلَأَي
 مو

 وهز

 (ءاسنلا ةروس) نايب

 ةيدن اواو # رمش ا لادبإب اهأرق

 ءارلا بصنب اهأرق

 ةيدم اغلا ةدوشا لاذبإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأ رق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب مهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدهاواو ةزهشالاةبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب مهأرق

 ءالا ناكسإب اهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق

 ًءاي ةزمهلا لادبإب - 1 :نيهجوب اهأرق

 «ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا ماغدإ عم

 صفح لثم ةزمهلاب- 2

 ةيدم اواو ةزهشا لادنإب اهأرق

 ةيدم اواو ةرهشا لاذيإب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 شدا ٍةَبيِط قرط نم ِةَيناَرفْلاِت اَءاَِقْلا سن ةإِسْلِس

 (ءاسنلا ةروس) نايب

 «ءاملا ناكسإب - 1 :نيهجوب امهأرق

 رصقلا عم ءاملا رسكب -2

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةنكاس ءايلا فيفختب امهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم اواو ةردشا لاذيإب اهأرق

 ءاخلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم اواو ةرهشا اديب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأ رق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 اهديدشتو داصلاو ءايلا حتفب اهأرق

 ماللا حتفو اهدعب فلآو

 ردم انلأ ةذؤملا لاننإب انهأرق

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب -1:نيهجوب اهأ رق

 راهظإلاب - 2 «ةنغلا عم نيغلا دنع

 ةيدام اواو ةريشا لاديإب اهأرق

 يازلا رسكو نونلا مضب اهأرق



 (ءاسنلا ةروس) نايب

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 ةيده اواو ةزمطا لاذ إب اهأرق

 ءالا ناكسإب اهأرق

 ةيده آواو ةرهشا لادن إياها رق

 ءارلا حتفب اهأرق

 ةيده اواو ةردشا لادبإب انهأ رق

 ةيده اواو ةزهشا لادبإب اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإ عم

 لادلا ديدشتب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 ةيده اواو ةردنشلا لادنإب اهأ رق

 ةيده اواو ةزهشا لادبإب اهأرق

 (ًاعم) َنوُئِمْؤَملآَو
 سس ري و

 ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب مهأرق / نونمؤي|

 تؤمن
 ةيدم اواو ةوهشا لادن اهأرق مهيِنؤنَس



 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط نِمةَيِنآرفْلا ِتاءاَرِقْلار ِبةْإِسْلِس

 (ءاسنلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(اصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 » ةكياقلا وش »

 (ةدئاملا ةروس) نايب

 نبالو «ىلوألا نونلا ناكسإب رفعج وبأ اهأرق

 (صفح لثم) نونلا حتف وهو رخآ هجو زامج

 ةروسكم ءايلا ديدشتب اهأرق

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب -1:نيهجوب اهأ رق

 راهظإلاب -2 «ةنغلا عم ءاخلا دنع

 ءاطلا رسكو ًالصو نونلا مضب اهأرق

 ةزمه مض (رطضا) ظفلب أدتبا اذإو

 ةضراع ءاطلا ةرسك نأل لصولا

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 ةيدم اواو ةرمطا لاديإب اهاآرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ماللا رسكب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 نبالو «ىلوألا نونلا ناكسإب رفعج وبأ اهأرق

 (صفح لثم) نونلا حتف وهو رخآ هجو زامج



 (ةدئاملا ةروس) نايب

 ةيدم اواو ةرهشا لادياباهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأ رق

 ةيده اواو ةدمشا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةدمشلا لادنإب اهأزك

 ةيدم ًافلأ ةزمحلا لاذنإب اهأرق
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 الصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نونلا ىلإ اهتكرح لقنو (لجأ) ةزمه رسكب اهأرق
 ميجلا اهدعبو ةروسكم نونلاب قطنيف اهلبق يتلا

 ةروسكم ةزمه أدتبا (نم) ىلع فقو اذإو ةنكاس

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأ رق

 ةيدم اواو شا لادن اب اهأرق

 ةيدم أنلا ةزمها لاذنإب اهأرق

 ةيدم اواو ة رمش لادن اب اهأرق

 ءاح ا مضب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 شدا ٍةَبيِط قرط نم ِةَيناَرفْلاِت اَءاَِقْلا سن ةإِسْلِس

 (ةدئاملا ةروس) نايب

 هدف اواو ةزمملا لادنإب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق
 ءاحلا عفرب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو نونلا مضب اهأرق

 ةيده افلا ةرمشا لادنإب اعأرذ

 ىلوألا واولا فذحب اهأرق

 لادلا رسك عم لادلا ماغدإ كفب اهأرق

 ةيناثلا لادلا ةلقلقو ىلوألا

 ةيدم افلا ةدمهلا لادنإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمطا لادبإب انعأرق

 ةيده اواو ةزمشا لادبإب اهأرق

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمشا لادبإب اهأرق

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 ءاح لا مضب امهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمح لا لادبإب امهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق



 لس زر, 2 ل

 ”تنونمؤم/ نمؤن
 < و ورب و

 (ًاعم)هكٌذِخاَؤُي

 رور > مس سل
 م زجف

 (ةدئاملا ةروس) نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ءاهملاو ءاتلا رسكو ماللا دعب فلأ ةدايزب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ءابلا مضو ةزمهلا فذحب اهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب امهأرق

 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ةيدم ًافلأ ةزمللا لادنإب اهأرق

 ةيدم اغلا ةزهها لاذبإب اهأرق

 ةيدلم اواو ةرهشا لاديإب اهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ةيدم ًءاي ةزمح لا لادبإب امهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق

 ةحوتفم اواو ةزمشأا لادبإب امهأرق

 ماللا ضفخو نيونتلا فذحب اهأرق

 ميملا رجو نيونتلا فذحب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةس اواو دا لادا اهات



 (ةدئاملا ةروس) نايب

 ةنغلا عم نيغلا دنع نونلا ءافخإب اهأ رق

 ءاحلا رسكو ءاتلا مضب اهأرق

 لصولا ةزمه مضي ءدبلا دنعو

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 مغدأو ةحوتفم َءاي ةزمه ا لادبإب اهأرق

 وهو رخآ هجو هلو ءاهيف اهلبق يتلا ءايلا

 صفح لثم قيقحتلا
 ءايلا لادبإو ءاطلا دعب يفلأ ةدايزب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةروسكم ةزمه

 ءايلا لادبإو ءاطلا دعب يفلأ ةدايزب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةروسكم ةزمه

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةرهشا لاديإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو نونلا مضب اهأرق



 (ةدئاملا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 مو
 » لا ووش «

 (ماعنألا ةروس) نايب

 ءالا ناكسإب اهأرق

 ةيده افلا ةزهملا لادن, اهأ رق

 ةزمهلا فذحو يازلا مضب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزما لاذبإب اهأرق

 ًءاي ةزمهلا لادبإو لادلا مضب اهأرق

 ًافقو ةلكاسو ًالصو ةحوتفم ةضخ

 ةزمهلا فذحو يازلا مضب اهأرق

 ةيدم اواو ةزهشا كادبإب اهآرق

 ءاحلا ناكسإب امهأرق (ًاعم) ٌوُهَو

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق ُثرمَأ نإ
4 

 ُفاَحْأ ين ًالصو ءايلا حتفب اهأرق
 ءاهلا ناكسإب مهأرق (ًاعم) َوُهَو/َوِهَف سل

 3 هو
2 

 مكن

2 

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق 7

 |مهنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم



 ًءاي ةزمهلا لادبإب - 1 :نيهجوب اهأرق

 «ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا ماغدإ عم

 صفح لثم ةزمه لاب -2

 ةيده اواو ةوهشا لادبإب اهآرق

 ةيناثلا ءاتلا بصنب اهأرق

 ةيدم اواؤ ة هش لادبإب اهأرق

 ءابلا عفرب اهأرق

 ةيناثلا نونلا عفرب اهأرق

 ةيدع اواو ةزهملا لاذيإب اهأرق

 ةيدم اغلا ةومشلا لادن اهأرق

 ًاققو ةيده افلا ةزمملا لاذبإب اهأرق

 ةيدم اغلأ ةريشا لا ةيار اهأ رق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزملا لادبإب امهأرق

 زامج نبالو «ءاتلا ديدشتب رفعج وبأ اهأرق

 (صفح لثم) ءاتلا فيفخت وهو رخآ هجو
 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق



 مو م

 (ًاعيج)َوُهَو

 ْمُكَدَحْأ 1
 ل 0

 وهز

 (ماعنألا ةروس) نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةيده اواو ةزمملا لادباب اهآرق

 ةزمهلا رسكب اهأرق

 ماللا حتفب اهأرق

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءات اهدعبو ميجلا دعب ةنكاس ءايب اهأرق

 ةحوتفم ةيقوف ةانثم

 ةيده ًافلأ ةزمملا لاذيإب اهأرق

 ًالصو نيونتلا نون مضب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 ةيذه اواو ةرهها لادنإب اهأرق

 لصولا دنع ًافلأ املدبأ

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا دنعو

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق



 (ماعنألا ةروس) نايب

 ًءاي ةزمهلا لادبإب - 1 :نيهجوب اهأرق

 «ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا ماغدإ عم

 صفح لثم ةزمه اب -2

 يناثلا دملا كرتو نونلا فيفختب اهأرق

 ًافقو اهفذحو ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق | ؟

 نيونتلا فذحب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةضلاخ اواواشاةنإ وأ

 فلألا دعب ةبوصنم ةزمه ةدايزب اهأرق
 لصتملا دملا عم

 ةيده اواو ةدهشا لادنإب اههأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةرهشا لادي[ىاهأرق

 نيعلا رسكو ميجلا دعب فلأب اهأرق

 (ليللا) مال رسكو (لعج)مال عفرو

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 ًالصو نيونتلا نون مضب اهأرق

 يدم اواو ةرمملا لادنإب اهأرق

 ءارلا ديدشتب اهأرق
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 رم رس

 تحرد ١ »«

 نآس
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 ورد١ناء



 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب امهأرق
 (ل) يف

 ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب مهأرق ع وع رد ع د

 اونمؤي/ نونمّؤي
 ءابلا حتفو فاقلا رسكب اهأرق و

 ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب امهأرق م : / امري
 يوم و

5-2 

 ىة__روسضوي ل

 ءاهلا ناكسإب اهأرق َوُهَو

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق دم
 عمجلا ىلع ميملا دعب فلأب اهأرق
 ءاتلاب اهيلع فقولا دنع اهأرقو

 ءاحلا ناكسإب امهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق
 ءءاطلا مضب رفعج وبأ اهأرق

 ءاطلا رسك وهو رخآ هجو نادرو نبالو
 ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 شدا ٍةَبيِط قرط نم ِةَيناَرفْلاِت اَءاَِقْلا سن ةإِسْلِس

 ةددشم ءايلا رسكب اهأرق

 ةيديس اواو ةدما لاذنإب انها رق

 ءاتلا رسكو ماللا دعب فلأب اهأرق

 ءاحلا رسك هيلعو

 ءارلا رسكب اهأرق

 ةيدم اواو ةردبملا لاذبإب اهآرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةرمشا لادنإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 (ةتيم) أرقو ءايلا ناكم ءاتلاب (نكي) أرق

 ةريخألا ءاتلا عفر عم ًةددشم ءايلا رسكب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاحلا رسكب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ءابلا مضو ةزمهلا فذحب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق



 (ماعنألا ةروس) نايب

 (ةتيم) أرقو ءايلا ناكم ءاتلاب(نوكي) أرق

 ةريخألا ءاتلا عفر عم ًةددشم ءايلا رسكب

 ءاطلا رسكو ًالصو نونلا مضب اهأرق

 ةزمه مض (رطضا) ظفلب أدتبا اذإو

 ةضراع ءاطلا ةرسك نأل لصولا

 ةيدم افلا ةرمشا لاذبإب اههأرث اهات

 يدم اواو ةدمشلا لادنإب اهأرق نونمؤي

 لاذلا ديدشتب اهأرق ةروقزكدت

 م رع و

 ةيدم اواو ةومملا لادنإب اهآرق نونمؤي

 ةيدم انلا ةزهشلا كادفإب مهأرق 2 (عيمج) ىتأي/م هيأت

 هى

 الصو ءايلا حتفب اهأرق نا عقل
 ةددشم ءايلا رسكو فاقلا حتفب اهأرق

 ًاقلطم ةيناثلا ءايلا ناكسإب اهأرق

 نينكاسلا ءاقتلال ًارظن عبشملا دملا عم

 ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق ناَمَمَو

 ىاّيحمَو

 ًافلطم كلألا تائايامأرت أكأو
 مو م

 ءاهلا ناكسإب امهأرق (اعمدوهو

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 رشنلا ةَسيِط قيرط ْنِم َيِناَرَفْلا ِتاَءاَرِقْلاٍر يس ةلِسْلِس 252010 هناا ةجبط قرط :م ةَيناَرَْلاِتاَءارقْلا مسك اس

 « انفاكلا ووش »

 (فارعألا ةروس) نايب
 نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق
 ريغ نم ةفيطل نكس ءاجملا فورززخ

 ىلعو مال ىلعو فلأ ىلع تكسف سفنت
 ىلع تكسلا مزليو داص ىلعو ميم

 (ين) ىف اهماقدإ مدعو اهواهظإ (مال)

 ةيدم اواو ةدمشا لادإب اهآرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهملا لادبإب امهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأ رق

 ءاتلا مضب ًالصو رفعج وبأ اهأرق

 رخآ هجو نادرو نبالو « ةكئالملا

 مضلا ءاتلا ةرسك مامشإ وهو

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأ رق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 نيسلا بصنب اهأرق

 ةيده اواو ةزمشا لادبإب اهأرق

 ةيدن افلا ةديملا لاذنإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ َءاي
 و

 ورك افعل َحَملاي



 (فارعألا ةروس) نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه ا ليهستب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهملا لادبإب امهأرق

 ةيناثلا ةزمحملا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ٌءاي

 ةنغلا عم نيغلا دنع نونلا ءافخإب اهأ رق

 اواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ

 اهديدشت عم (نأ)نون حتفب اهأرق

 (ةنعلا دا بضتاو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةليصو نيودلا نون ميضي اهأرث
 ةيناثلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ٌءاي

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةدم اواو ةومشا ناديا اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًاولخُدأ ُوَمْحَرِب

 - و

 وَ-ءاملا نم



 2 و مر تروا م ضاق م"

 شذا ٍةَبيط قرط نم ِةَيِناَرَفْلاِت اَءاَرِقْلآا سئ ةإِسْلِس

 (فارعألا ةروس) نايب

 نيشلا مضو ءابلا ناكم نونلاب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ءايلا مضب نادرو نبا اهأرق

 هنع فلخب ءارلا رسكو
 صفح لثم يناثلا هجولاو

 فاكلا حتفب اهأرق

 نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 (هريغ) ءار ضفخو ةنغلا عم
 اهدعب ءاهلا رسك هنم مزليو

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 (هريغ) ءار ضفخو ةنغلا عم
 اهدعب ءاهلا رسك هنم مزليو

 ةصلاخلا داصلاب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدح افلا ةرمما لادن اهأرق

 هدم اواو ةرعشا لادباب هارت

 نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 (هريغ) ءار ضفخو ةنغلا عم
 اهدعب ءاهلا رسك هنم مزليو



 (فارعألا ةروس) نايب

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق | َمُكَدْمّلَيَف /لُكَأت

 و و

 ةيدم اواو ةزمه ا لادبإب اهأرق | َوُئمؤُم

 ةلاح يف اواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 اهأرق اهب ءادتبالا ينو لصولا | اَئَتْمَأ ٌحِلَصَنَي

 صفح لثم

 ةيدم اغلا ةدمحلا لادنإب امهأ نوال نتا

 نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأ رق

 (هريغ) ءار ضفخو ةنغلا عم هديك هلإ ني
 اهدعب ءاهلا رسك هنم مزليو

 ةيدم اواو ةزمحلا لادبإب امهأرق | اوُنِمْوُي /َن ينِمْؤُم

77 
 ءاحلا ناكسإب اهأرق وهو

 ةيدم الأ ةزهها لاذ إب اهأرق

 «ءاتلا ديدشتب رفعج وبأ اهأرق

 فيفخت وهو رخآ هجو زامج نبالو

 (صفح لثم) ءاتلا

 اًنُساَب/مُهّيِتاي | ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق

 عار واولا ناكسإب اهأرق

 سال عسا

 اًنّساَب/ مُهَيتاَي 0
 ةيدم افلأ ةزمه لا لادبإب مهأرق

 نماي/



 (فارعألا ةروس) نايب

 اواو ةيناغلا ةزهشا لاذبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ

 ةيده اواو ةدهشا لاظإب اهارق

 ةيدم ًءاي ةزمهللا لادبإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 نيب نيب ةزمه ا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاوءرصقلاو دملا عم

 ةيدم ًءاي ةزمهللا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهملا لادبإب امهأرق

 ءاملا رسكب رفعج وبأ اهأرق

 هجو ناردو نبالو .ةلصلا عم

 ةلص نود ءاحلا رسك وهو رخآ

 ةيده افلا ةرهملا لاديإب اهأرق

 فاقلا ديدشتو ماللا حتفب اهأرق

 ةيدم افلا ةرمهلا لاذبإب اهأرق

 ماهفتسإلا ىلع نيتزمه اهأرق
 لاخدإ الو ةيناثلا ليهست عم

 ةملكلا هذه ف نيتزمهلا نيب

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق
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 (فارعألا ةروس) نايب
 فاقلا نوكسو نونلا حتفب اهأرق

 ةففخم ءاتلا مضو ةلقلقم لع

 ةيدم ًافلأ ةزمهملا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةردم راو رمل لادن واه ف

 نيب نيب ةزمه ا ليهستب مهأرق
 لضفأ دملاوءرصقلاو دملا عم

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيعلا لبق فلألا فذحب اهأرق

 ًالصو (نكلو) نون مضب اهأرق

 ًالصو فلألا تابثإب اهأرق

 ةيدلع ولو ةرهشا لاديإو اهأرق

 يتلا فلآلا فذحب اهأرق

 دارفإلا ىلع ماللا دعب

 ةيدم افلا ةدمطا لادنإب امهأرق

 دع اواو ةرمشا هلا ديان اه رق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق



 رشنلا ةَسيِط قيرط ْنِم َيناَرَفْلا ِتاَءاَرِقْلاٍر يس ةلِسْلِس 520 هناا ةجبط قرط :م ةَينارَْلاِتاَءارقْلا مسك آس

 (فارعألا ةروس) نايب

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهملا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ًاواو ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمه لا لادبإب امهأرق 1 َنوُئِمَوُي /َ وُثْومَو

 ةيدم افلا ةرها لاديإب اهأرق

 رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ل) ىف طسوتلاو

 ردم اواو ةزدشلا لا ديو اهأرف

 ةيدم ًءاي ةزمهللا لادبإب اهأرق

 نونلا ناكم ةمومضملا ءاتلاب اهأرق

 ءارلا ميخفت عم ءافلا حتفو ةحوتفملا

 ءاتلا عفرب اهأرق

 نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ةيدم ًافلأ ةرمهلا لاذبإب امهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق



 نو» 1113 ىمم)د اب حجع إال

 (فارعألا ةروس) نايب

 ةزمه لا لادبإو ءابلا رسكب اهأرق

0 
 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق | َنيِعِسلَخ ّةَدَرِق

 500 ُذُحَّلَي

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب مهأرق

 ةيدع اواو ةزهشأ لاديإب اهات

 ءاتلا رسكو ءايلا دعب فلأب اهأرق

 ءاملا رسك هيلعو

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاثلا ماغدإ - 1 :”نيهجوب اهأرق

 اهراهظإ - 2 لاذلا يف

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزهها لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ةيدع اواو ةرهشا لاديإو اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهملا لادبإب اهأرق

 .نيهجولا يف ًاصفح رفعج وبأ قفاو (1)



 (فارعألا ةروس) نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةروسكم ةصلاخ ًاواو اهنادبإ وأ

 ةيدم اواو ةذمشا لادنإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ءارلا ناكسإو نيشلا رسكب اهأرق

 زم ريغ نم فاكلا نيونتو ةققرم
 َنوُسْظَبَي ءاطلا مضب اهأرق -4 وح

 أوعذا لق ًالصو ماللا مضب اهأرق

 لصو ءابلا تابثإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ميملا رسكو ءايلا مضب اهأرق

 ةيدم افلا ةرمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدن اواو ةذمشا لالنإب اهأرق

 ةحوتفم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ًافقو ةنكاسو ًالصو

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 ١ كلاذتألا مو »

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق

 لادلا حتفب اهأرق

 نيشلا فيفختو نيغلا ناكسإب اهأرق
 نيعلا مضب اهأرق

 ةحوتفم ٌءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق
 ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاهلا ديدشتو واولا حتفب اهأرق
 («ديك» لاد بصنو ثوفلا يوت

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 ةحوتفم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاي ةيناثلا ةزمهح لا لادبإب اهأرق
 ةحوتفم ةصلاخ



 (لافنألا ةروس) نايب

 ءاي ةزمهما لادبإب لصولا ةلاح يف اهأرق
 صفح لثم اهأرق ءادتبالا يفو ةيدم

 ىلوألا نيتففخم نيئايب اهأرق

 ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم

 ةحوتفم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 اي لوألا ةزهشا لادنإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ

 ةسودقم ةضلاخ اي عمق لادرإي اهأرق

 ًءاي ةزمهلا لادبإب - 1:نيهجوب اهأرق

 «ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا ماغدإ عم

 صفح لثم ةزمهلاب -2
 سئ

 ًالصو ءايلا حتفب امهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهملا لادبإب امهأرق

 ةيدم اواو ةدمها لاديإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 َنِموُمْلا / َنِدموُملِبَو ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب مهأرق



 (لافنألا ةروس) نايب

 ةحوتفم ةصلاخ َءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةزمه لدبأو ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ًءاي (ةئام)

 :نيهجوب نادرو نبا اهأرق

 اهتكرح لقنو ةزمهلا طاقسإب - 1

 صفحك -2 ءاهلبق نكاسلا ىلإ
 ءافلاو نيعلا حتفو داضلا مضب اهأرق

 ةحوتفم ةزمه فلألا دعبو فلأ اهدعبو

 لصتملا دملا عم ةنونم ريغ

 ةزمه لدبأو ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ٌءاي (ةئام)

 ةحوتفم ةصلاخ ٌءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 نيسلا حتفو ةزمهلا مضب اهأرق

 اهدعب فلأو

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 نيسلا حتفو ةزمهلا مضب اهأرق

 اهدعب فلأو

 ةيدف اواو ةومشا لادبإب اهأ رق

 ةيدع اواو ةزهشلا لا هناي اها رق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار



 رشنلا ةَسيِط قيرط ْنِم َيناَرَفْلا ِتاَءاَرِقْلاٍر يس ةلِسْلِس 2520 هناا ةجبط قرط :م ةَيناَرَْلا ِتاَءارقْلا مسك آس

 « اميل دوس ر

 (ةبوتلا ةروس) نايب
 ةزمهلا لادبإب - 1 :نيهجوب اهأرق

 «ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا ماغدإ عم َءاي

 صفح لثم ةزمه لاب -2

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 ىَباَتو /هُّكَتُماَم ةيدم افلا ةرهها لاذنإب اههأ رق هر ل رل  #أ

 ةردم اواو ةدمشا لادنإب اهأآرق

 ةزمهلا ليهستب -1 :نيهجوب اهأرق

 اصفلا فلأ لاخدإ عم نيب نيب ةيناثلا

 لاخدإ نودب عاب املادبإب -2 ءامهنيب

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق

 ءايلا فذحو نيسلا مضب نادرو نبا اهأرق

 صفح لثم ناثلا هجولاو "هنع فلخب

 فذحو نيعلا حتفب نادرو نبا اهأرق
 «هنع فلخب ميملا دعب فلألا

 صفح لثم ناثلا هجولاو

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 .ةردلا قيرط نم ناهجولا ناذه (1)

 .ةردلا قيرط نم ناهجولا ناذه (2)



 (ةبوتلا ةروس) نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزهملا لاذيإب اهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب اهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 نيونتلا فذحب اهأرق
 ةزمهلا فذحو ءاه لا مضب اهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب اهأرق
 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف

 ةزمه لا فذحب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزيشا لاديإب انهأرق

 فلألا دم عم نيعلا ناكسإب 06

 نينكاسلا ءاقتلال ًاعبشم ًادم

 ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 اهيف اهلبق يتلا ءايلا مغدأو

 داضلا رسكو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاطلا مضو ةزمهلا فذحب اهأرق

 م روثو

 َنوُلُكاَيْل / ىَباَيَو

 نأ



 0 ماع ود صر

 ٍةَفلُؤَملاَو
 ضل 1

 / (عم)نوْذُؤي

 (ًاعمنِمؤُيَو

 م هم مرتو 57 لم رج“.

 شدا ٍةَبيِط قرط نم ِةَيناَرفْلاِت اَءاَِقْلا سن ةإِسْلِس

 (ةبوتلا ةروس) نايب
 ًاواو ةيناثلا ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواوق مشا لادإو اهأرق

 ةيده افلا ةربشلا لاذياب اهآرق

 يدم اواو ةومملا لادباب اهأرق

 ةلاخن ةنكاس اواو ةدههلا ل ادنإب اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا يفو لصولا

 ةيدم اواو ةزهطا:لادنإب اههأرق

 ةيدمافلا ةزيملا لاديار اهأرق

 ةيدنم اواو ة زها لادياب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ّواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق

 ةيدم اواو ةرمحلا لادبإب اهأرق

 رفعج وبأ
 دق

 - ا

 - 2 عر
- 

 َمُكَرْيَغ امو

 كْهِذاَكسَيَال



 (ةبوتلا ةروس) نايب
 .. | ئرفكسأ
 ةزمهلا فذحو يازلا مضب امهأرق 0
 َنوُءِزُهَت 2 هه.

 نونلا ناكم ةمومضملا ءايلاب اهأرق ا

 لاذلا حتفو نونلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 ةيدم افلا ةرمحلا لاذيإب انهأرق

 ةيدم اواو ةؤمملا لادن اهأرق

 ةيدم اواو ةزمها لاذبإب امهأرق

8 
 وو

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق َتورْمْأَي

 ةيدم اواو ةرهجا لادنإب اهأرق -روثؤيو

 مد و جوك

 نوئمؤملا

 تيمنا
 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق َمُهسَوَأَمَ

 ةيدم اواو ةوها لاذبإب اهأرق

 ةيدم ٌءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق َسّشِبَو

 ةيدن اواو اق مشا لادبإب اهأرق نينمّؤَملا
/.. 
00 

 كوخ اكتم ةيدم اغلأ ةزهشا لاديإب اهأرق َكوُنَدََتَساَف
- 

 اودع ىعَم ءابلا ناكنإب اهأرق اودع ّىَعَم



 2 هر تو#وب م ملل

 رشذلا ةَسِيِط قرط َنِم ةَيناَرفْلا ِت اَءاَِقْلاِر ِسْيَةإِسْلِس

 (ةبوتلا ةروس) نايب
 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيده اواو ة حشا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةيدع اواو ةومطا لادبإب اهارق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيده اواو ةوشا لادبإب اهآرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ءاتلا رسك عم عمجلاب اهأرق

 ةيدم اغلا ةزيملا لادنإب اهأرق

 ةيدنم اواو ةزهجلا لادبإب اهآرق

 واولا طاقسإب اهأرق

 ةيدم اواو ةدهشا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم اواو ةوهشا لادنإب انهارت

 نيسلا مضب اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 قطنلا ريصيف ةزمه لا فذحب اهأرق

 ةنكاس واو اهدعبو ةحوتفم ءاطب

 ةحوتفم ةصلاخ ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق



 (ةبوتلا ةروس) نايب

 ةيدنم اواو ةردنهلا لادبإب انهأ رق /نبؤمل

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف
 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 « او »

 (سنوي ةروس) نايب
 فورح نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق

 تكسف سفنت ريغ نم ةفيطل ةتكس ءاجحلا

 ءار ىلعو - مال ىلعو - فلأ ىلع

 ءاحلا نوكسو «نيسلا رسكب اهأرق

 فلألا فذحو

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةزمه لا حتفب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةردع اواو رجلا لادنإب اهأرذ



 2 هما تاو ف م ملل

 شدا ٍةَبيِط قرط نم ِةَيناَرفْلاِت اَءاَِقْلا سن ةإِسْلِس

 (سنوي ةروس) نايب
 ةزمه لا لادبإب لصولا ةلاح يف اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا ينو ًافلأ

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب مهأرق

 ءاتلا يف ءاثلا ماغدإب اهأرق

 ءابلا مضو ةزمحلا فذحب اهأرق

 نون اهدعبو ةحوتفم ءايب اهأرق

 ةمجعم نيش نونلا دعبو ةنكاس

 (رشنلا) نم ةمومضم

 نيعلا عفرب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 :رويكم ملاك اواو اشاكبإ ىأ

 عمجلا ىلع ميملا دعب فلأ تابثإب اهأرق

 يدم اواو ةذمملا لاذب إب انهارق

 زامج نبالو «ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ةحتف سالتخا وهو رخآ هجو

 ةيدمًافلأ ةزمها لادبإب اهأرق



 (سنوي ةروس) نايب

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب امهأرق

 ًءاي ةزمهما لادبإب -1 :نيهجوب امهأرق

 «ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا ماغدإ عم

 صفح لكمة زمهاب 53

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمها ليهستب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 يتلا ةزمه لا ةكرح لقنب نادرو نبا اهأرق

 ٍلئنيحو ةزمه لا فذحو ماللا ىلإ ماللا دعب
 ةزمه لا لادبإ:لوألا :هجوأ ةثالث هل نوكي

 دملا عم ًافلأ لصولا ةزمه يه يتلا ةيناثلا

 ءرصقلا عم ًافلأ اهلادبإ: يناثلا «عبشملا

 نيب نيب اهليهست :ثلاثلا

 ءابلا مض عم ةزمهلا فذحب اهأرق

 ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 ةيدم اواو ةرهشلا لاذبإب اهأوق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةيدم اغلا ةرمها لادبإب اهأرق



 (سنوي ةروس) نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةيده اواو ةويملا لادبإب اهأرذ

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةيده اواو ةدمشا كاديإب اهأرق

 ةزمه لا لادبإب لصولا ةلاح يف اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا يفو ًاواو

 ةيدم ًءاي ةزمهللا لادبإب اهأرق

 ةزمه لبق ماهفتسا ةزمه ةدايزب اهأرق
 دملا عم افلأ لصولا ةزمه لادبإو لصولا

 (ناهجو) نيب نيب اهليهست وأ عبشملا

 ةيدهاواو ة يملا لاذنإب اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 ده اواو ةردسملا لادي اي اهأ رق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب امهأرق
 لضفأ دملاورصقلاو دملا عم

 يتلا ةزمهلا ةكرح لقنب نادرو نبا اهأرق

 ٍلئنيحو ةزمهلا فذحو ماللا ىلإ ماللا دعب

 ةزمه لا لادبإ: لوألا :هجوأ ةثالث هل نوكي

 دملا عم ًافلأ لصولا ةزمه يه يتلا ةيناثلا

 ءرصقلا عم أفلأ اهلادبإ: يناثلا «عبشملا

 نيب نيب اهليهست :ثلاثلا
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 (سنوي ةروس) نايب
 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاورصقلاو دملا عم

 عمجلا ىلع ميملا دعب فلأ تابثإب اهأرق

 5 . . ١ك ينمؤم/ًاوئمؤي
 ةيدم ًاواو ةزمهلا لادبإب مهأرق ا

 - ع ِ رو ص

 ًالصو ماللا مضب اهأرق ًاورظنا لق

 ةيدع اواو ةردطا ناديا اهأرث نونمُؤُي

 ديدشتو ةيناثلا نونلا حتفب اهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمهلا لادبإ عم ميجلا

 >2 ىو

 «نماحلا د
 نينمؤملا جنن

 ءامللا ناكسإب امهأرق (ًاعم)وهَو ريو ع

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .2(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 رشنلا ةَسيَط قرط َنِم ةَيناَرفلا ِتاَءاَرِقْلاٍر بِي ةإِسْأِس نجع 125 صرب هناا ةجبط قرط :م ةَيناَرَْلاِتاَءارقْلا مسك آس

 وا مو
 «»« موه البوس »

 (دوه ةروس) نايب صفح
 فورح نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق

 تكسف سفنت ريغ نم ةفيطل ةتكس ءاجه لا | َكَّلِي رلا

 ءار ىلعو - مال ىلعو -فلأ ىلع

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق ريبَخ يِكَح

 ةديماواو هبا لادبإب اهأرق تْويَو ير
42 

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق ُفاَحَأ َينإَف

 ءاهلا ناكسإب امهأرق (ًاعم) وهو

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةزمهلا فذحو يازلا مضب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدمأقلا ةويشا لادنإب اهآرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب امهأرق 1 (ًاعم) َنوُنمْؤُي

 نيعلا ديدشتو فلألا فذحب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةزمه لا حتفب اهأرق م

 3 ع ىلا



 (دوه ةروس) نايب

 ةيدم اغلا ةرهشأ لادإب اهآرق

 فقولا لاح يف مزاللا دملا عم

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ميملا فيفختو نيعلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةيده اواو ةذمطا لادبإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًءاي ةزمهلا لادبإب - 1 :نيهجوب اهأرق

 «ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا ماغدإ عم

 صفح لثم ةزمه اب -2

 ةيدم اواو دمها لادإب اهأرق

 ةيدم اقلأ ة مشا لادن اهازق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 (لك) يف نيونتلا كرتب اهأرق

 ةلامإلا كرت عم ميملا مضب اهأرق

 ريما

 اَنرَمَأ ءاَج
 >» <” > < س و

 نيجوز لكن م
 7 ر#

 د. رو

 اهنرجم



 2 هما تاو ف م ملل

 شدا ٍةَبيِط قرط نم ِةَيناَرفْلاِت اَءاَِقْلا سن ةإِسْلِس

 (دوه ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 ةلقلقم ميملا دنع ءابلا راهظإب اهأرق

 ًاواو ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 تابثإو نونلا ديدشتو ماللا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا

 ًالصو ءايلا حتفب امهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمها لادبإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًءاي ةزمهلا لادبإب - 1 :نيهجوب اهأرق

 «ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا ماغدإ عم

 صفح لثم ةزمه لاب -2

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق



 (دوه ةروس) نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق
 عم ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ءاملا ضفخ هيلع مزليو ءارلا ا

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 (ذئموي)يف ميملا حتفو ةنغلا عم

 ءًالصو لادلا نيونتب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ءابلا عفرب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب اهأرق

 دق

 يمي ىزخ نِمَو

 /ًالرصو/اًدومَت

 /آفقو/ اَدوُمَت
 ٌقلَحُسِإ ِءاَرَو

 هم جي

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 شدا ٍةَبيِط قرط نم ِةَيناَرفْلاِت اَءاَِقْلا سن ةإِسْلِس

 (دوه ةروس) نايب

 مضلا نيسلا ةرسك مامشإب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 جردلا يف طقست لصو ةزمهب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ًاللصو ءايلا حتفب امهأرق

 ةيديماواو ةدمملا اذن إب اهأرق

 عمجلاب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 ةروسكم ةصلاخ اراواقادنإ وأ

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب مهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق



 (دوه ةروس) نايب

 ةيدم افلا ةزهشا لادبإب اهآرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب امهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ًأواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإ عم

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق | َتيِدِلَخ ْق 107-6

 نيسلا حتفب اهأرق 108

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ماللا مضب اهأرق

 نوكسو ءابلا رسكب زامج نبا اهأرق

 ءايلا فيفختو ةلقلقم فاقلا

 ةيدع اواو ةؤمشا لاذبإب امهأ رق

 ميجلا رسكو ءايلا حتفب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلما نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم)



 رشنلا ةَسيِط قيرط ْنِم َيناَرَفْلا ِتاَءاَرِقْلاٍر يس ةلِسْلِس جعبة ىضوو هناا ةجبط قرط :م ةَيناَرَْلاِتاَءارقْلا مسك آس

 ا 2م

 « ابيب لوس »

 (فسوي ةروس) نايب

 فورح نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق

 تكسف سفنت ريغ نم ةفيطل ةتكس ءاجملا

 ءار ىلعو - مال ىلعو - فلأ ىلع

 ًالصو ءاتلا حتفب اهأرق

 ءام لاب اهيلع فقولا دنع اهأرقو

 نيعلا نوكسب اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 اهبلق عم ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ريصيف اهدعب ءايلا يف اهماغدإ عم ًءاي

 ةددشم ةحوتفم ةدحاو ًءايب قطنلا

 ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 الضو نيوتتلا نوت حضي اهأرق
 محبا لعمال هعمل( مارق

 « ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيناثلا يف ىلوألا نونلا ماغدإب أرقو

 ذإ مامشإ الو مور ريغ نم ًاضحم ًاماغدإ
 ةمومضم ىلوألا ناترهظم نانون اهلصأ

 ًالصو نيعلا رسكب اهأرق

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق



 (فسوي ةروس) نايب

 ةيدم اغلا ةمشا لاذيإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب امهأرق

 عمجلا ىلع ءابلا دعب فلأب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةدهشا لاذبإب اهأرق

 "0 فلألا دعب ًالصو ةحوتفم ءايب اهأرق

 ًافقو ةنكاسو

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاملا رسكب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيناث ةزمحا ليهستب اهأرق
 ءالا ناكسإب امهأرق

 ةزمه لا فذحب اهأرق

 قطنلا ريصيف ةزمه لا فذحب اهأرق

 اذإف ءاتلا دعب ةنونم ةبوصنم فاكب

 ًافلأ نيونتلا لدبأ فقو

 ًالصو ءاتلا مضب اهأرق

 مهيف ةفاضإلا ءاي حتفب مهأرق



 خ مهر ه 5

 اًمكيتأي / مليوأتب
 - نس

 ىلإ ىرد
 م رعي جو

 نونمُؤي

 ميِهربإ ىِءآَباَ

 ُبباَيَرْأَ

 5 5 وو هر

 5 2 ١
 فقر ىو

 مد ع

 + * ندم
 !" ةنحالا تللبثس

 (فسوي ةروس) نايب

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ًءاي ةزمه لا لادبإب - 1:نيهجوب اهأرق

 قيقحتلاب -2 «ةيدم
 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيده الأ ةودنقلا لاديإب امهأرق

 «ةلصلا عم ءاحلا رسكب رفعج وبأ اهأرق

 ءاهلا رسك وهو رخآ هجو نادرو نبالو

 ةلص نودب

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ىلوألا ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدم اواو ةزهشلا لادبإب اهأرق

 ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 لاخدإلا عم

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 اواو يناثلا ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ



 («فسوي ةروس) نايب

 ًءاياهبلق مث ًاواو ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ِءايب قطنلا ريصيف ءايلا يف اهمغدأو

 ةددشم ةحوتفم ةدحاو

 ةردع اغلا ةزهشا لادبإب اهآرق

 ًافقوو ًالصو فلألا تابثإب اهأرق

 ةيدع اغلا ةدمطشا لادنإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 ةيدم أفلا اهادبإو ةزمحلا ناكساي اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب مهأرق

 ةزمه لا لادبإب لصولا دنع اهأرق

 ءادتبالا دنعو ًاواو ةنكاسلا

 صفح لثم اهأرق «ينوتئا"ب
 :نيهجوب نادرو نبا اهأرق

 اهتكرح لقنو ةزمه لا طاقسإب - 1
 صفحك -2 ءاهلبق نكاسلا ىلإ

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 سام

 فوتو ُكِلَمْلَ



 (فسوي ةروس) نايب

 ةزمه لا لادبإب لصولا دنع اهأرق

 ءادعبألا كتضو اواو ةكايسلا

 صفح لثم اهأرق «ينوتئا»ب
 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةزمه لا لادبإب لصولا دنع اهأرق

 «ىنوتتا»ب ءادتبالا دنعو ًافلأ ةنكاسلا

 صفح لثم اهأرق
 :نيهجوب ةفاضإلا ءاي اهأرق

 اهحتفب - 2 ءاهناكسإب - 1

 ةيذم اغلا ةدمشا لادبإب اهأرق

 ءايلا دعب فلألا فذحب اهأرق

 نودلا ناكم ةروفكم كانو

 فلألا فذحو ءاحلا رسكب اهأرق

 ءاقلا ةوكسو

 ءالا ناكسإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمملا لادنإب اهارق

 ًالصو ءايلا تابثإو

 ةيده اغلا ةزمها لادبإب اهأرف

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف فلألا تابثإ عم

 ةيدم اواو ةدهشا لاديإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمح لا لادبإب اهأرق



 (فسوي ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاي ةيناثلا ةزمحلا لادبإب امهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ

 ةيدم ًاغلأ ةدمشا لادبإب اهأرق

 نيونتلا فذحب اهأرق
 ةيدعافلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ًافلأ ةنكاسلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 اهيف ةفاضإلا ءاي حتف عم ةيدم

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدعافلا ةويشا لادنإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 رابخإلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمبم اهأرق

 ةزمه لا فذحب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم املأ ةؤمشا لاذبإب امهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةزمه لا فذحب اهأرق
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 رشد ةَسيط قرط نم ِةَيناَرَفْلا ٍت اَءاَرِقْلآ يسن ةإسْلِس

 (فسوي ةروس) نايب

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءاتلا حتفب اهأرق

 ءاملاب اهيلع فقولا دنع اهأرقو

 ةيدم ًافلأ ةزمها لاذبإب اهأرق

 ًءاياهبلق مث اواو ةزمهلا لادبإب اهأرق
 ِءايب قطنلا ريصيف ءايلا يف اهمغدأو

 ةددشم ةحوتفم ةدحاو

 ًالصو ءايلا حتفب امهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةروسكد ةصلاخ اواو اكان[ نأ

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيده وأو ة مهلا لاذبإب اهأرق

 ةزمه اهدعبو فاكلا دعب فلأب اهأرق

 ةنكاس نون اهدعبو ةلهسم ةروسكم

 لضفأ دملاو رصقلاو دملا عم

 ةيدم اواو ة عشا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق

 ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 ءاحلا حتفو «نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءايلا ناكم اهدعب يفلأو



 (فسوي ةروس) نايب

 ةنكاسف ةمومضم نينونب اهأرق

 ةيدم ةنكاس ءاي اهدعبو ميحلا فيفختو

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةرمشا لادبإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 » لكلا كوش »

 (دعرلا ةروس) نايب

 نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق
 ريغ نم لفرط ةفكم ءاحا فورد

 -مال ىلعو -فلأ ىلع تكسف سفنت

 ءار ىلعو ماغدإ ريغ نم ميم ىلعو

 لع اواو رمش هادي اهازق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 عبرألا تاملكلا رجب مهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 رابخإلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمهم اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق



 (دعرلا ةروس) نايب

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب امهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزيشا لاذنإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف

 ةيدم ًافلأ ة نشا لاديإب اهآرق

 لادبإو ءًالصو لادلا مضب اهأرق

 ةنكاسو لصولا يف ةحوتفم ًءاي ةزمه ا

 فقولا يف

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةزمهلا فذحو ءابلا مضب اهأرق

 داصلا حتفب اهأرق

 ةيدم اغلا ةزمشا لاذيإب اعآرق

 ءابلا ديدشتو ءاثلا حتفب اهأرق



 (دعرلا ةروس) نايب
 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 عم اهدعب يفلأو فاكلا حتفب اهأرق

 دارفإلا ىلع ءافلا رسك

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 و

 « عميِظاَرإ لوس

 (ميهاربإ ةروس) نايب

 فورح نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق
 تكسف سفنت ريغ نم ةفيطل ةتكس ءاجحلا

 ءار ىلعو - مال ىلعو -فلأ ىلع

 ءادتبالا ىلع ةلالجلا مسا عفرب اهأرق

 ءالا ناكسإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ًاواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق

 ةيدهاواو ةزمتللا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 شدا ٍةَبيِط قرط نم ِةَيناَرفْلاِت اَءاَِقْلا سن ةإِسْلِس

 (ميهاربإ ةروس) نايب

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ءايلا دعب فلأو ءايلا حتفب اهأرق

 عمج ا ىلع

 ةيدم ًافلأ ةزمهملا لادبإب امهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 الصو ءايلا تابثإب اهأرق

 يدم اواو ةوملا لادنإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب امهأرق

 در نيرا ةرت مش امارت
 ةحوتفم اواو ةيئاثلا ةدممحلا لاذبإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةرمهلا لادبإب اهآرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ًاواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 5 ع

 رفعج وبا

 ظيِلَغ ُباَدَع م 0 د ل

 4 ختي

 تاَيَو/اَشي



 (ميهاربإ ةروس) نايب

 ةيدم افلا ةزيبللا لاديإب اه رق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 السافل مو

 ” لم روش م

 (رجحلا ةروس) نايب
 فورح نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق
 تكسف سفنت ريغ نم ةفيطل ةتكس ءاجملا

 ءار ىلعو - مال ىلعو - فلأ ىلع

 ةيدم ًاغلأ ةدمطا لاذيإب اهأرق

 ةيدم افلا ةرمحلا لاذيإب اهأرق

 ىلوألا نونلا ناكم ةحوتفملا ءاتلاب اهأرق

 (ةكئالملا) ءات عفرو ةددشم يازلا حتف عم

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةزمهلا فذحو يازلا مضب اهأرق

 ةيدم اواو ةردشلا لادبإب اهأرف

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 يازلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب اهأرق
 ةزمهلا فذحو اهديدشت عم



 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمةَيِنآرفْلا ِتاَءاَرِقْار ِبةإِسْلِس

 (رجحلا ةروس) نايب

 ًالصو نيونتلا نون مضب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب امهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه ا ليهستب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 جردلا يف طقستف لصو ةزمه اهأرق

 ءافلا دعب ةنكاسلا نيسلاب قطنلا ريصيف

 ةيدم ًاواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 ةيضوءابلا حتفب اهأرق

 ةيدم اواو وهلا لاذب اي اهأ رق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيده اواو ةومشا لادبإب اهأرق

 ةزمه لا فذحب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 « 0زَكلا ووش »

 (لحنلا ةروس) نايب

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف

 ةيدم اغلا ةزهشا لاذبإب اهأرق

 نيشلا حتفب اهأرق

 ةحتفلاب (موجنلا) ميم بصنب اهأرق

 ةرسكلاب (تارخسم) ءات بصنو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم اغلا ةرمشا لادبإب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم اواو ةدمشا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةيدم اغلا ةريشلا لاديإيانهأرت

 ةزمهلا فذحو يازلا مضب اهأرق

 ًالصو نونلا مضب اهأرق

 لادلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ءايلا ناكم اهدعب فلأو



 رشنلا ةَسيِط قيرط ْنِم َيناَرَفْلا ِتاَءاَرِقْلاٍر يس ةلِسْلِس نههرا 46 ىصوو هناا ةجبط قرط :م ةَينارَْلاِتاَءارقْلا مسك آس

 (لحنلا ةروس) نايب صفح

 ةحوتفم ٌءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق هُهنَكّوَبْح

 ءاحلا حتفو «نونلا ناكم ءايلاب اهأرق ر 7
 ع 9 ا 5 ا

- 

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب مهأرق َُتْمَلَيإ 26

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب اهأرق را
 ءاحلا ناكسإب اهأرق وهو ريفا : نع

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب اهأرق َنوُنِمّؤُي

 ءاهلا ناكسإب اهأرق وهو

 ةحوتفم ةصلاخ ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق ُدِخاَوُي

 ةحوتفم ةصلاخ ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق ْمُهَرْخَؤُيَو

 نيني ةناثلاةرمملا ليهضباهارقا | ةيلجل ءآج
 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق ٠ َنوُرِخَمَتَسَي م رو مريم > م

 اهديدشتو ءارلا رسك عم ءافلا حتفب اهأرق | َنوُطَرْفُم
 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةمومضملا نونلا ناكم ةحوتفم ءاتب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم اواو ةدمشا لادبإب اهأرق
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 (لحنلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ةيذم ًافلأ ةزيملا لادنإب امهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم اواو ةوهشا لادن اهأرق

 نيعلا حتفب اهأرق

 ةيده اغلا ةردشا لادنإب اهأرث

 ةيدم اواو ةدمشا لادنإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم اغلا ةزهطلا لادبإب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيده اواو ةزهشا لاديإب اهأ رق

 ةيده اغلا ةومشا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزدشا لادبإب اهأرق

 ةيدم افلأ ةزمهلا لاذبإب امهأرق

 اهرسك عم ءايلا ديدشتب اهأرق

 ءاطلا رسكو ًالصو نونلا مضب اهأرق

 ةزمه مض (رطضا) ظفلب أدتبا اذإو

 ةضراع ءاطلا ةرسك نأل لصولا



 2 هما تاو ف م ملل

 نه0150 فورد رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمَةَيِنآرفْلا ِتاَءاَرِقْلار ِبهإِسْلِس

 (لحنلا ةروس) نايب : ةيآلا مقر

 ءالا ناكسإب امهأرق 126-25

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 باسر مي
 »د اصلا اطموش »

 نيب نيب ةزمه ا ليهستب امهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزهشا لادبإب امهأرق

 عم نونلا ناكم ةمومضم ءايب اهأرق

 ءارلا حتف

 ماللا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 فاقلا ديدشتو

 ةيقم اغلا ةؤملا :لاذبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدنه اواو ةرملا لادبإب اهأرق

 المر نيوكلا دون مط هارت

 ع

1 

1 9 
> 9 

 مسا

١ 1١ 9 

0 9 

 6 ا

 ما



 (ءارسإلا ةروس) نايب

 ءاطلاو ءاخلا حتفب اهآرق

 فاقلا مضب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ثينأت ءات اهدعبو ةزمه ا حتفب اهأرق

 ةنونم ةبوصنم

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم اغلا ةزمطا لادبإب اهأرق

 ةيده اواو ةرمشا لاذبإب اهأرق

 ًالصو نيونتلا نون مضب اهأرق

 رابخإلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمبه اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب - 1:نيهجوب اهأ رق

 راهظإلاب - 2 «ةنغلا عم نيغلا دنع

 ءاتلا يف ءاثلا ماغدإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق

 ًالصو ماللا مضب اهأرق



 .ةردلا نم اذه نادرو نباهجوو (1)

 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمةَيِنآرفْلا ِتاءاَرِقْار ِبهإِسْلِس

 (ءارسإلا ةروس) نايب

 ًءاي اهبلق مث ًاواو ةزمهلا لادبإب اهأرق
 اهدعب ءايلا يف اهمغدأو

 ءات مضب ًالصو رفعج وبأ اهأرق

 رخآ هجو نادرو نبالو « ةكئالملا

 مضلا ءاتلا ةرسك مامشإ وهو

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 |مهنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهارق

 طقف ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 ةلقلقم ميجلا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب رفعج وبأ اهأرق

 اهديدشتو ءارلا فيفخت نادرو نبالو

 ””نيغلا حتف ديدشتلا نم مزليو

 اهدعب فلآو ءايلا حتفب اهأرق

 ميجا لع
 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع

 ءاملا ناكسإب اهأرق



 (ءارسإلا ةروس) نايب
 ماللا نوكسو ءاخلا حتفب اهأرق

 فلألا فذح عم

 ةيدم اواو # ده ل ادنإب اهأرق

 ر ر_ر | فلألا دعبام ىلإ ةزمه ا ريخأتب اهأرق
 فيناج ءانو

(ءاج)نزو ىلع لصتملا دملا عم
 زب تاريح ع 

 ائيش ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق
 ب

 َنوُناَي / أوُناَي | ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ةيده اواو ةدهشا لادنإب اهأرق

 ءافلا حتفو ءاتلا مضب اهأرق

 اهديدشتو ميجلا رسكو

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق
 ا 2
 ةيدم اواو ةزمه ا لادبإب امهأرق ١ أوئمّؤي/ -- رمؤن

 ءاهلا ناكسإب اهأرق َوُهَف مل

 5 5 2 ار اك و م

 لصولا ةلاح ءايلا تابثإب اهأرق | نَمَو ٍدَكْهْمْل

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 رابخإلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمه اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمَةَيِنآرفْلا ِتاءاَرِقْلار ِبةإِسْلِس

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق

 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق

 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمهلا لادنإب اهأرق

 ًالصو ماللا مضب اهأرق

 ًالصو واولا مضب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 لسا مثسو
 « ةيئيكلا وش »

 دنع نيونتلا ءافخإ عم تكسلا نودب اهأرق

 (صفح يهجو دحأ وهو) ًالصو فاقلا

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزهشا لادبإب امهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق



 (فهكلا ةروس) نايب

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءافلا رسكو ءارلا ميخفتو ميملا حتفب اهأرق

 يازلا ديدشتب اهأرق
 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 ماللا ديدشتب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإ عم
 نيعلا مضب اهأرق

 ءاتلا يف ءاثلا ماغدإب امهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 ةحوتفم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةرهشا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهللا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةزمهلا فذحب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف فلآلا تابثإب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 شدا ٍةَبيِط قرط نم ِةَيناَرفْلاِت اَءاَِقْلا سي ةإِسْلِس

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةحوتفم ميم تابثإو ءاملا مضب اهأرق

 ةينثتلا ىلع فلألاو ءاحلا نيب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو نونلا دعب فلألا تابثإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق
 ًاقلطم فلألا تابثإ عم

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدم اواو ةدمشا لادبإب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةحوتفم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 فاقلا مضب اهأرق

 ةيدم ءاي ةزمهحلا لادبإب اهأرق

 ءات مضب ًالصو رفعج وبأ اهأرق

 رخآ هجو نادرو نبالو « ةكئالملا

 مضلا ءاتلا ةرسك مامشإ وهو

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق



 و
 ٌتنك امو هك |

 م 2و

 اونمؤي
 وو آي / 2 دآم

 يلايإ مهيل

00 

 اوزه

 ءاتلا ناكم ةحوتفملا نونلاب اهأرق

 ءاتلا حتفب اهأرق

 ةيدنم اواو ةدمهلا لاذنإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهملا لادبإب امهأرق

 واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 ةحرتشم اواو ةزهشا لاذبإب اهأرق

 ىلوألا ميملا مضب اهأرق

 ةيناثلا ماللا حتفو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهسب اهأرق

 ءاملا رسكب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب امهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 نونلا ديدشتو ماللا حتفب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ةحوتفم اواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 اي / مهيتات

 َى .ُ اَمَو

 اونموي

 وربما

7 

 موو

 اوزه
 و و
 مهْدِخاَوُي



 رشد ٍةَسِيِط قرط نم ةينآَرفْلا ِتاَءاَرِقْأر برس كا هراجو و 57 5000

 (فهكلا ةروس) نايب

 نيسلا مضب اهأرق

 يازلا دعب فلأ ةدايزب اهأرق

 ءايلا فيفخت عم

 ةيدم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 فاكلا مضب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 نونلا فيفختب اهأرق

 ةيدم َءاي ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةيدم اغلا ةزمهلا لادنإب انهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاح ا مضب اهأرق

 ةيدم أفلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاتلا ديدشتو ةزمحلا لصوب اهأرق | اَنْبَس عّبَْأَف
 ءاحلا دعب لأ تابثإب اهأرق

 ةحوتفم ءاي ةزمه لا لادبإو

 فاكلا مضب اهأرق



1066 

108-17 

106 

 27 و
 همر حرا 7 سم

 ئنسحلا ءازج

 (فهكلا ةروس) نايب

 نيونتلا فذحو ةزمه لا مضب اهأرق

 نيسلا مضب اهأرق

 ءاتلا ديدشتو ةزمه لا لصوب امهأرق

 نيسلا مضب اهأرق

 ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 نيسلا مضب اهأرق

 فاكلا نيونت عم ةزمهلا فذحب اهأرق

 ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستو

 واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .2(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 اتسريكأ
 يدل

 - ريب نم رو مس

 جوجامو جوجاي



 رشنلا ٍهَبيِط قرط ْنِم ةَيناَرَفْلا ِتاَءاَِقلِر بِسْم ةاِسْلِس ع0 فوم هناا ةجبط قرط :م ةَيناَرَْلاِتاَءارقْلا مسك آس

 سس غبور
 »ضيم اللوش »

 (ميرم ةروس) نايب
 فورح نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق

 ىلع تكسف سفنت ريغ نم ةفيطل ةتكس ءاجمل
 نم مزليو ءداصو «نيعو ءايو ءاهو. فاك

 يف اهئافخإ مدعو اهراهظإ نيع ىلع تكسلا
 ©نيعلا دم وأ طسوت وأ رصق عم داص

 لصتملا دملا عم ةحوتفم ةزمهم «اًيركز» أرق

 ةحوتفم ىلوألا ناتزمه كانه ريصيف

 ةيناثلا ةزمهلا لهستف ةروسكم ةيناثلاو
 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةمومضم ةزمه (اًيركزا أرق

 ناتزمه كانه ريصيف لصتملا دملا عم
 ةروسكم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا

 ًاواو اهلادبإ هلو ةيناثلا ةزمهلا لهستف

 نيعلا مضب اهأرق

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 نونلا رسكب اهأرق

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح رفعج وبأ قفاو (1)



 (ميرم ةروس) نايب

 نيسلا ديدشتو ءاتلا حتفب اهأرق

 فاقلا حتفو

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ماللا عفرب اهأرق

 ةزمه ا حتفب اهأرق

 ةيدم اغلا ةرمحلا لادب إو اهأرق

 ةدم اواو وهلا لادواو اهأرق

 ءاحلاب اهيلع فقوو ءاتلا حتفب اهأرق

 ةيدم اغلا ةزيحلاب لادنإب اهأرق

 ءاحلاب اهيلع فقوو ءاتلا حتفب اهأرق

 ءاحلاب اهيلع فقوو ءاتلا حتفب اهأرق

 ةفاضإلا ءاي حتف عم ءاتلا حتفب اهأرق

 الاب اهيلع فقوو ءالصو

 ماللا رسكب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمةَيِنآرفْلا ِتاءاَرِقْار ِةإِسْلِس

 (ميرم ةروس) نايب

 نيب نيب ةزمهلا ليهستب اهأرق

 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ءاخلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ةيده افلا ةزهها لادبإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ميملا مضب اهأرق

 امهديدشتو فاكلاو لاذلا حتفب اهأرق

 ميجلا مضب اهأرق

 نيعلا مضب اهأرق

 0 0-١ 1-0
 | واعمال

+ 

 السلا

 داصلا مضب اهأرق

 ميجلا مضب اهأرق
 اهدعب ءايلا يف اهمغدأو َءاي ةزمهلا لدبأ

 ةددشم ةحوتفم ةدحاو ءايب قطنلا ريصيف

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهملا لادبإب اهأرق

1+ 

 عاب

 5١ »8 وأ عادل ىإ ءانإ

 35 ١ 1١0 ا

 ام 3

 واع

.2 
 .٠

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 + ميو
 » ُْط الوش >»

 (هط ةروس)نايب

 ىلع سفنت ريغ نم ةفيطل ةتكسب اهأرق
 ءاملاو ءاطلا

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق وه

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب امهأرق

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفو ةزمهلا حتفب اهأرق

 نيونتلا فذحب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدم اواو ةرمشا لادبإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ًالصو (يل) ءاي حتفب اهأرق

 :نيهجوب نادرو نبا اهأرق
 ةزمه ناكم ةحوتفم عطق ةزمهب - 1

 صفح لثم لصو ةزمهب -2 ءلصولا



 (هط ةروس)نايب

 ةزمهب -1 :نيهجوب نادرو نبا اهأرق
 ةمومضم ةزمهب - 22( صفح لثم)ةحوتفم

 ةيدماواو ةرهشا لادبإب اهأ رق

 ةدم افلا وها لذبأ

 نيعلا مزجو ماللا نوكسب اهأرق

 امهدعب ايف ماغدإلا عم

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاتلا يف ءاثلا ماغدإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب امهأرق

 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدمًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق



 (هط ةروس)نايب
 فذح هنم مزليو ءافلا ناكسإب اهأرق

 ءاحملا ةلص

 نيسلا رسكب اهأرق
 ءاحلاو ءايلا حتفب اهأرق

 ةحوتفم نونلا ديدشتب (نإ)أرق

 ًافلأ ةزمهلا لادبإب لصولا ةلاح يف اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا يفو

 فاقلا ديدشتو ماللا حتفب اهأرق

 ماهفتسالا ىلع نيتزمه اهأرق
 فلأ لاخدإ الب ةيناثلا ليهست عم

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ةيدهاواو ةزمشا لادبإب اهأرذ

 ةردم اغلا ةومشا لادنإب اهأرق

 و.ةيده افلا ةزمملا لازوإب نفع ريأ اهأرق

 هجو نادرو نبالو «ةلصلا عم ءاهلا رسكب

 ةلص نودب اهرسك وهو ءاهلا يف رخآ

 ةيدم اواو ةزمشا لادبإب اهأرق

 اهناكسإو ًالصو نونلا رسكب اهأرق
 فذحت لصو ةزمه (رسأ) أرقو ًافقو

 ءادتبالا يف ةروسكم تبثتو لصولا يف
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 (هط ةروس)نايب

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 نيعلا لبق يتلا فلآألا فذحب اهأرق

 ًالصو اهحتف عم ءءايلا تابثإب اهأرق
 ًافقو اهناكسإو

 ةيدس افلا ةرهشا لادنإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتف عم

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ناكسإو نونلا حتفب نادرو نبا أرق

 ءارلا فيفختو ءاحلا نوكسب

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ءاتلا يف ءاثلا ماغدإب امهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدماواو ةريشلا لالا اهأرق

 « ةكئالملا ءات مضب ًالصو رفعج وبأ اهأرق

 رخآ هجو نادرو نبالو

 مضلا ءاتلا ةرسك مامشإ وهو



 (هط ةروس)نايب

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيده اواو ةرمشا لادنإب اهأرق

 ةيدم اغلا ةزيبطا لادنإب امهأ رق

 ةزمه ا لادبإ عم ءاتلاب رفعج وبأ اهأرق

 وهو رخآ هجو نادرو نبالو «ةيدم ًافلأ

 ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 م|ادسسا ميو
 ») كيال الموس »

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق

 فلألا فذحو فاقلا مضب اهأرق

 ماللا نوكسو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم افلأ ةويطا لاذيإب اهأرق

 يدم اواو ةزجطا لادنإ اهأرك

 ءاحلا حتفو نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءايلا ناكم اهدعب فلأو



 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب مهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءاحلا حتف عم نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءايلا ناكم اهدعب يفلأو

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدم اواو ةرهشا لادإب اهآرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةرهطلا لادنإب اهأرَق

 ةزمه لا لادبإو ًالصو لادلا مضب اهأرق

 ًافقو ةنكاس ًالصو ةحوتفم ٌءاي ةريخألا

 ةزمهلا فذحو يازلا مضب اهأرق



 (ءايبنألا ةروس) نايب

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ماللا عفرب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمه ا ليهستب اهأرق

 لاخدإلا عم نيب نيب

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب -1 :نيهجوب اهأرق

 ءامهنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم نيب نيب

 لاخدإ نودب َءاي اهلادبإب -2

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 عمجلا ىلع اهدعب فلآو ءايلا حتفب اهأرق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ل) يف

 ةيدم اواو ةزمه لا لادبإب اهأرق
 لصتملا دملا عم ةحوتفم ةزمبب اًيركزا أرق
 ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا ناتزمه كانه ريصيف

 ةيناثلا ةزمهلا لهستف ةروسكم

 ءاهلا ناكسإب اهأرق



 (ءايبنألا ةروس) نايب

 ةيدم اواو دمها لذنإب اهأرق

 ىلوألا ءاتلا ديدشتب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لدبإب امهأرق 1 ُجَْحّلَمَوُجوُجّلَي

 ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ءاي

 يازلا رسكو ءايلا مضب اهأرق

 نونلا ناكم ةمومضم ءاتب اهأرق

 ءايلا ناكم فلآ اهدعبو واولا حتفو

 (ءامسلا) ةزمه مضو

 ءىاتلا حتفو ءفاكلا رسكب اهأرق

 دارفإلا ىلع اهدعب يفلأ ةدايزو

- 9 
 ةَهلاَء ءالُؤنم

 ةيدم اغلا وهلا لدنإب اهأرق

 فلألا فذحو فاقلا مضب اهأرق

 (بر)ءاب مضو ماللا نوكسو

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 7 و و

 مكحأ ُبَرلُق



 » 2-1 و 0

 (جحلا ةروس) نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب اهأرق

 سك ةضلاخ اواواخا نإ وأ

 نيب ةحوتفم ةزمه ةدايزب اهأرق

 ءاتلاو ءابلا

 ةيدم ءاي ةزمحلا لادبإب امهأرق

 ةزمه لا فذحب اهأرق

 دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا

 ةيدم ًاواو ىلوألا ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةزمهلا عفرب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 ةيده اقلأ ةرهشا لادبإب اهأرق

 ةيدم افلأ ةدمشا لاذبإب امهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاطلا ديدشتو ءاخلا حتفب اهأرق

 ءايلا حتفب -1 :نيهجوب اهأرق

 «عمجلا ىلع اهدعب فلو

 فلأ ريغ نم ءايلا نوكسب - 2

 دارفإلا ىلع



 2 هما تاو ف م ملل

 شدا ٍةَبيِط قرط نم ِةَيناَرفْلاِت اَءاَِقْلا سن ةإِسْلِس

 (جحلا ةروس) نايب

 ءافلا حتفو لادلا رسكب اهأرق

 لادلا فيفختب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 اهدعبو فاكلا دعب ةيدم فلأب اهأرق

 نون اهدعبو ةلهسم ةروسكم ةزمه
 لضفأ دملاو رصقلاو دملا عم ةنكاس

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ةيدم ءاي ةزمهحلا لادبإب اهأرق

 اهدعبو فاكلا دعب ةيدم فلأب اهأرق

 نون اهدعبو ةلهسم ةروسكم ةزمه

 لضفأ دملاو رصقلاو دملا عم ةنكاس

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ءايلا فيفختب اهأرق

 ةيده أواو ةرمشا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةرمشا لادبإب امهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ميملا حتفب اهأرق

 نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم



 (جحلا ةروس) نايب

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 « انتونمؤللا هاوس

 (نونمؤملا ةروس) نايب

 ةيدم واو ةزهشا لادبإب اهأرق

 ةنكاسلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةيدم اغلأ

 ةنكاسلا ةزمحلا لادبإب امهأرق

 ةينئافلا

 نيسلا رسكب اهأرق

 نونلا ناكم ةحوتفملا ءاتلاب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهملا لادبإب اهأرق



 2 هر تو#وب م ملل

 رشا بط قرط مينا ِتاَءاَرِقْاِ بِ ةلِسِْس

 (نونمؤملا ةروس) نايب

 نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ضفخ عم ةنغلا عم نيغلا دنع

 ءاملا ضفخ هنم مزليو ءارلا

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 نحف نم نيونتلا فذحب اهأرق

 ةنكاسلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةيدئ افلا

 ًالصو نونلا مضب اهأرق

 نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ضفخ عم ةنغلا عم نيغلا دنع

 ءاملا ضفخ هنم مزليو ءارلا

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق | ّن

 ىلوألا ميملا مضب اهأرق

 ءاتلا رسكب امهأرق

 ةيدم واو ةزمشا لادبإب اهأرق

 ةنكاسلا ةزمحلا لادبإب امهأرق

 ةيدم ًافلأ

 اناَشدأ

 يعمل > م

 هلادبإ عم ءارلا نيونتب اهأرق

 فقولا دنع ًافلأ

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق



 رفعج وبأ (نونمؤلا ةروس) ناين
 م رو > و

 ةيدم اواو ةرهملا لادنإب انهاآرق نمّؤُنأ/ نونمؤي
 و 218 مر

 نيونا/ نوتموي
 ةوُبر ىلإ ءارلا مضب اهأرق ةوبر ىلإ

 مذله ّنَأَو ةزمهلا حتفب اهأرق مذله ّناَو
 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 هد 28

 هل -

 نوتوي/ ٌنونموي ةيدم اواو ةزهملا لادبإب اهعآرق نونو / نوئمؤي

 تاي ةيدم افلا ةدمحلا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم اواو# زمشا لادنإب اهأ رق

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 رابخإلا ىلع ةدحاو ةزمبم اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 نيب ةيناثلا ةزمه ا ليهستب اهأرق

 لصفلا فلأ لاخدإ عم نيب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط نِمَةَيِنآرفْلا ِتاءاَرِقْلار ِهإِسْلِس

 (نونمؤملا ةروس) نايب

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 نيسلا مضب اهأرق

 ءاتلا يف ءاثلا ماغدإب امهأرق

 رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف طسوتلاو

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 عويس هيو

 « لولا وش »

 (رونلا ةروس) نايب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةسرفتمةصلاخ ةايفرحملا لاذيإي عارفا 2 ةقأم

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق 2 [ٌةَفَأَر/مُكَحْمّلَت

 ةيدم اواو ةزمه ا لادبإب مهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةرسكم ةضلاخت اواو اكاد وأ

 نيعلا بصنب اهأرق



 (رونلا ةروس) نايب

 ءاتلا عفرب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمهلا لاديإب امهأرق

 ةيدم اغلا ةرمنملا لادبإب اهآرق

 ءالا ناكسإب اهأرق

 ةردلم اواو ةرتمشلا لاهيا اهأرق

 ةردم افلأ ةرمشا لادياي اهآ رق

 ةزمه اهدعبو ءايلا دعب ةحوتفم ءاتب اهأرق

 ةددشم ةحوتفم مال اهدعبو ةحوتفم

 ةيدن اواو ةزدملا لادنإب اهأرق

 ةيدم اواو ةردشا لاديإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم اغلا ةدمشا لادنإب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةنده اواو ردها لادن اهارق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيذم اواو ة دما لادنإب امهأرق

 ءارلا بصنب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 شدا ٍةَبيِط قرط نم َةَيناَرفْلاِت اَءاَِقْلا سن ةإِسْلِس

 (رونلا ةروس) نايب

 هلع اواو رمش كادنإب اهات

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةددشملا ءايلا حتفب اهأرق

 ديدشتو واولاو ءاتلا حتفب اهأرق

 لادلا حتفو فاقلا

 ةحوتفم اواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع

 ءاملا رسكو ءايلا مضب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب اهأرق
 ةروسكم ةصلاخ اواوناطاةنإ وأ

 ةددشملا ءايلا حتفب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه ا ليهستب اهأرق

 ةروسشكم ةصلاخ اواو اًكاذنإ وأ

 ةيدم اواو ومحل لادنإت اهأرق

 فاكلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ةيذم ًافلأ ةزمما لادنإب اهأرق

 ةدع اواو ةرهظا لادتإن اهآرق

 فاكلا حتفو ءايلا مضب اهأرق



 (رونلا ةروس) نايب

 (فاقلا رسكب) رفعج وبأ اهأرق

 «ةلص نودب ءاملا نفك اضبأ

 ءاحلا ناكسإ ًاضيأ نادرو نبالو

 ةيدم اغلا ةرمهلا لاديإب اهأ رق

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةيده اغلا ةدمشا لاديإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق

 ةيذه اواو ةزما لادنإب اهأ رق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق

 ةردم اواو ةةمشا لادن إب اهأ رك

 / َكوُنَدَعَتَسَأ
 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمهلا لادبإب مهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق 5 -

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 رشنلا ةَسيَط قرط َنِم ةَيناَرفلا ِتاَءاَرِقْلاٍر بِي ةلِسْأِس نجع 130 ىصرد هناا ةجبط قرط :م ةَيناَرَْلاِتاَءارقْلا مسك آس

 « تناقل كوش »

 (ناقرفلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق

 سو نورك هروب مدي اننا
 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ءاي ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ

 ءاخلا حتفو نونلا مضب اهأرق

 ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ةيدم اغلا ةزمشا لاديإب اهأوق

 ءاخلا دنع نيونتلا ءافخاب اهأرق

 ةنغلا عم

 نيشلا ديدشتب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ءاخلا دنع نيونتلا ءافخاب اهأرق

 ةنغلا عم

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدف اغلا ةزمهلا لاذبإب اهأرق



 (ناقرفلا ةروس) نايب

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 « ًالصو لادلا نيونتب اهأرق

 ًافقو ًافلأ اهلادبإو

 ةصلاخ ءاي ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ءابلا ناكم ةمومضملا نونلاب اهأرق

 نيقلا مف عب
 ةروسكم ءايلا ديدشتب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا رسكو ءايلا مضب اهأرق

 نيعلا ديدشتو فلألا فذحب اهأرق

 /ًارصو/اًدوُمَتَو

 ارا
 وو

 اًوزه



 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمةَيِنآرفْلا ِتاءاَرِقْلار ِبةإِسْلِس

 (ناقرفلا ةروس) نايب
 ءاهلا ةلص كرتب اهأرق

 ءاخلا دنع نيونتلا ءافخاب اهأرق

 ةنغلا عم

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 « ةاركيتلا لك »

 (ءارعشلا ةروس) نايب

 فورح نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق

 تكسف سفنت ريغ نم ةفيطل ةتكس ءاجملا

 هنم مزليو ميملا ىلعو نيسلا ىلعو ءاطلا ىلع

 ميملا دنع نيس نون راهظإ

 ةينم اواو ةرمملا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ءاي ةيناثلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق

 ةزمهلا فذحو يازلا مضب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمملا لادبإب اهآرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق



 (ءارعشلا ةروس) نايب
 ءاي ةزمهلا لادبإب لصولا ةلاح يف اهأرق

 صفح لثم أدتبي اهم أدبلا دنعو

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدم افلا ةردشا لاةياب اهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 نيب نيب ةزمه ا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم ٌءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةردام افلأ ةزجها لاذي إي انهارت

 ءاملا رسكب رفعج وبأ اهأرق

 رخآ هجو ناردو نبالو «ةلصلا عم

 ةلص نود ءاحلا رسك وهو

 ةيدماقلا ةزهشا لادبإي اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 فاقلا ديدشتو ماللا حتفب اهأرق

+ 

 يل
5 9 

 ماسلا

9 

1 
9 

 مسا

١ 



 (ءارعشلا ةروس) نايب

 ماهفتسالا ىلع نيتزمهب اهأرق
 اهنيب لاخدإ نود ةيناثلا ةزمهلا ليهستو

 ءاخلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ةيده اواو ةزهطا لاديإب اهأرق

 (رسأ» يف لصو ةزمهب اهأرق

 لصولا يف «نأ» نم نونلا رسكو
 (نأ) ىلع فقو اذإف نينكاسلا ءاقتلال

 ةروسكم ةزمبب أدب رشا" ب ادغباو
 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 فلألا فذحب اهأرق

 نيب نيب ةزمه ا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ةيدم اواو ةرمشا لادبإب اهأرق

 ءالا ناكسإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق



 ُفاَحْأ نإ
 صو راو
 َنيِلوألاَقلُخ 0

 2 د

0 

 (ءارعشلا ةروس) نايب

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيده اواو دما لاذبإب اههأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيده اواو دمها لادن انها رق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ةيدم اواوكردملا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ماللا ناكسإو ءاخلا حتفب اهأرق

 ةردم اواو هدمها لادنإب اهآرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 فلألا فذحب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ةيدم اواو تملا لادنإب اهأرق
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 رشا بط قرط نمار ِتاَءاَرِقْلاِ بِهِ

 (ءارعشلا ةروس) نايب

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمحلا لاذبإب اهأرق

 ةيده اواو ةدمشا لاطإو اهارق

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 ءاتلاو ماللا حتفو نيتزمحلا فذحب اهأرق

 فاقلا مضب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدم اواو ةرمشا لادنإب اهأرق

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق

 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ةيدهاواو ةرمشا لادنإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهارق

 ةيده اواو ةومملا لادنإب اهآرق



 (ءارعشلا ةروس) نايب

 ًءاي ةزمه لا لادبإب - 1 :نيهجوب اهأرق

 «ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا ماغدإ عم

 صفح لثم ةزمهلاب -2
 واولا ناكم ءافلاب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو
 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 »1 للرتكتلا وش »

 (لمنلا ةروس) نايب

 نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق

 ريغ نم ةفيطل ةتكس ءاجملا فورح

 نيسلا ىلعو ءاطلا ىلع تكسف سفنت

056 

 هو
7 

 نونموي/ نوتويو ل و رب و و فما واو رشا ناوي محال

 ُتَسسَكاَ ىِشضِ ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيونتلا كرتب باهشب أرق
 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع

 ةيدين اواو ةدمشا لاذيإب اهأرق



 أولم و جءهو ردد

 (لمنلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 «نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 رخآ هجو نادرو نبالو

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 فاكلا مضب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ماللا فيفختب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب امهأرق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف

 «ءاملا ناكسإب - 1 :نيهجوب اهأرق

 رصقلا عم ءالا رسكب -2

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةلصو ةروسكم ةصلاخ اواو اقاذيإ وأ

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتف عم

 ةيدم اغلا ةرمشا لاذبإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةسوتشم اواو

2< 

 و »م هوو مساس

 ىنوتفو اًولمل



 (لمنلا ةروس) نايب

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 ةحوتفم نونلا دعب ءاي تابثإب اهأرق

 ًافقو ةفوذحم ًالصو

 ةيده افلا ةرما لادبإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم اواو

 ةيدم ًافلأ ةزمملا لادبإب امهأ رق

 نيلاحلا يف (انأ) فلآ تابثإب امهأرق

 ليهستو ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 لاخدإلا عم نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا

 ًالصو نونلا مضب اهأرق

 ماللا حتفو ميملا مضب اهأرق

 ةزمهلا رسكب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهملا لادبإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق



 (لمنلا ةروس) نايب

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع

 ةيناثلا ةزمه لا ليهستب مهأرق

 لاخدإلا عم نيب نيب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 نيشلا مضو ءابلا ناكم نونلاب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب امهأرق

 لاخدإلا عم نيب نيب

 (كرادا)و ماللا ناكسإب (لب) أرق

 فلألا فذحو ةحوتفم عطق ةزمهم

 ةلقلقم لادلا نوكس عم

 رابخإلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمهم اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق

 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ةيدم اواو ةرهشا لاديإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق



 (لمنلا ةروس) نايب

 ةيدماواو ةزمشا لاذ إي اهأرق

 ةزمهلا رسكب اهأرق

 ةيدم اواو ةدمشا لاذنإب اهأرق

 ءاتلا مضو ةزمهلا دمب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو
. 

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 »1 نرعدملا كوش »

 (صصتقلا ةروس) نايب

 فورح نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق

 تيك نلف ىف نيمالكلبل كم مابا

 مزليو ميملا ىلعو نيسلا ىلعو ءاطلا ىلع

 ميملا دنع نيس نون راهظإ هنم

 ندم اواو وهلا لادم اها رق

 ةزمهلا ليهستب -1 :نيهجوب اهأرق
 لصفلا فلأ لاخدإ عم نيب نيب ةيناثلا

 لاخدإ نودب َءاي الادبإب - 2 ءامهنيب

 ةزمه لا فذحب اهأرق



 (صصقلا ةروس) نايب

 ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاطلا مضب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةرمملا لاذيإب اهأرق

# 

 الصو ءايلا حتفب اهأرق

 لادلا مضو ءايلا حتفب اهأرق

 ءانطا دنع ةنكاسلا نودلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ًالصو ءاتلا حتفب اهأرق

 ءاحلاب اهيلع فقولا دنع اهأرقو

 ةردق افلا ةزمه لا لادبإب امهأرق

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق
 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لاديإب اهأرق

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب مهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق



 - و 0

 / نونمؤي
 - مديح و

 نوتؤي

 (صصقلا ةروس) نايب

 نيغلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 لادلا ىلإ ةزمه لا ةكرح لقنب اهأرق

 ًافلأ نيونتلا لادبإو ةزمهلا فذح عم

 ةلقلقم قاقلا ناكسإو ًاقلطم ةيدم

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةزمهلا ليهستب -1 :نيهجوب اهأرق
 لصفلا فلأ لاخدإ عم نيب نيب ةيناثلا

 لاخدإ نودب ءاي الادبإب -2 «امهنيب

 ةيدم الأ ةنكاسلا ةزهطا لاذبإي اهآرق

 ةيدم اواو ةرهشا لادبإب اهآرق

 اهدعب فلأو نيسلا حتفب اهأرق

 ءاحلا رسكو

 ةيدم افلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةرمهلا لادبإب ايعأرق



 (صصقلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 «ءاملا ناكسإب -1 :نيهجوب اهأرق

 ءاملا مضب -2

 ةيدم اغلا ةزمملا لاذنإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 (1ل) يف

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيده املأ ةزهملا لاددإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم اغلا ةوهملا لاذبإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةحوتفم ٌءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 نيسلا رسكو ءاخلا مضب اهأرق



 (صصقلا ةروس) نايب

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 (ال) يف
 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 هدول 0000
 »» نوكبجلا روس »

 (توبكنعلا ةروس) نايب

 فورح نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق

 تكسف سفنت ريغ نم ةفيطل ةتكس ءاجملا

 مزليو ميم ىلعو - مال ىلعو -فلأ ىلع

 (ميم) يف اهماغدإ

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةيده اواو ةزمملا لاديإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 (مكنيب) نون بصنو

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق



 نمّؤي/ نونمؤي/ فن تنل
 وك دق

 مهنيايلز

 و ال ع

 اوقيو

 (توبكنعلا ةروس) نايب

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 لاخدإلا عم

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ًاواو ةزمهلا لادبإب لصولا ةلاح يف اهأرق
 صفح لثم أدتبي اهم أدتبا اذإو امأو

 مضلا نيسلا ةرسك مامشإب اهأرق

 « ًالصو لادلا نيونتب اهأرق

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمملا لاذيإب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق
- 

 وع سو
 مُهنتوَبْح

- 

 ةحوتفم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 _و

 /ًالصو/ادوُمَتَو

 /ًافقو/ اًدوُمَتَو



 (توبكنعلا ةروس) نايب

 اهدعبو فاكلا دعب ةيدم فلأب اهأرق

 نون اهدعبو ةلهسم ةروسكم ةزمه

 لضفأ دملاو رصقلاو دملا عم ةنكاس

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع

 ةيدنم اواو ةزمشا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدع اواو ةوملا لادنإب اهآرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 » ضو! و »

 ىلع تكسف سفنت ريغ نم ةفيطل ةتكس ءاجه لا

 تكسلا مزليو ميم ىلعو - مال ىلعو - فلأ

 ةيديم اواو ةرهشا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق



 (مورلا ةروس) نايب

 ةزمهلا فذحو يازلا مضب اهأرق

 ءاخلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب امهأرق

 ةنغلا عم

 ةريخألا ماللا حتفب اهأرق

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدين ا واو ةزهشا لاديإب اهأرق

 ءايلا ناكم ةمومضم ءاتب اهأرق

 واولا نوكس عم

 ةيدم اقل ةزيما لادا, اعأرق

 ةيده اواو ةدمملا لاذنإب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 ءاخلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ةزمه لا دعب نيفلألا فذحب اهأرق

 ديحوتلا ىلع ءاثلاو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةيده اواو مشا ل ادنإب اهأرق

 وهو

 اذإ ءآعُّذلا

 واو
 نمو



 (مورلا ةروس) نايب

 ةثالثلا يف داضلا مضب اهأرق

 صفح يهجو دحأ اذهو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم اواو ةدمحلا لادنإب اهأرق

 ءاتلا يف ءاثلا ماغدإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 مداد السلا
 « نامَعُفَل ةيوش »

 (نامقل ةروس) نايب

 نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق
 ريغ نم ةفيطل ةتكس ءاجهلا فورح

 - مال ىلعو - فلأ ىلع تكسف سفنت

 (مال) ىلع تكسلا مزليو ميم ىلعو

 (ميم) يف اهماغدإ مدعو اهراهظإ

 ةيده اواو ةرمملا لادن ابن اهأ رق

 لاذلا عفرب اهأرق

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق



 (نامقل ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو نونلا مضب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 ًالصو نونلا مضب اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 ماللا مضب اهارق

 ءاخلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ةيدم اغلا ةزهشا لادنإب اهأرق

 ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 ةيدم افلأ ةزمطا لاذيإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ءاخلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق



 (نامقل ةروس) نايب

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 « ةلؤتلا كش »

 (ةدحسلا ةروس) نايب

 فورح نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق

 ىلع تكسف سفنت ريغ نم ةفيطل ةتكس ءاجملا

 تكسلا مزليو ميم ىلعو - مال ىلعو -فلأ

 (ميم) يف اهماغدإ مدعو اهراهظإ مال ىلع

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا يف نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ماللا ناكسإ عم

 رابخإلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمبم اهأرق

 لاخدإلا عم نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةيدن اواو ةرهشا لادبإب انهأرق اًنمْؤَم/ْنمُؤُي رو و

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق

 نيب نيب ةزمه ا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم



 (ةدحسلا ةروس) نايب

 ةزمهلا ليهستب -1 :نيهجوب اهأرق
 لصفلا فلأ لاخدإ عم نيب نيب ةيناثلا

 لاخدإ نودب َءاي اهلا دبإب - 2 ءامهنيب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحملا ليهستب اهأرق

 ةيده افلا ةيناثلا ةدملا لاذبإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 ؟ار حكما عمو
 « باربجالا روش »

 ليهستو ةزمهلا دعب ءايلا فذحب اهأرق

 ًلصو رصقلاو دملا عم نيب نيب ةزمهمل

 دملا عم مورلاب ةزمهلا ليهست هل افقوو

 عبشملا دملا عم ةنكاس َءاي اهادبإ وأرصقلاو

 ءاظلا ديدشتو ءاتلا حتفب اهأرق

 فلألا فذح عم اهحتفو ءاحلاو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةنماواو ةرهشا لا هناي اهأ رق



 (بازحألا ةروس) نايب

 نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ًاقلطم ةريخألا فلألا تابثإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمشا لاديا اهأرق

 ىلوألا ميملا حتفب اهأرق

 ةيدم اغلا ةرمشا لاذبإب اهأرق

 ةزمه لا رصقب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ةيدم اواو ةزهما لادبإب اهآرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ةيده اواو ةرمطا لادبإب اعرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةيده اواو ةزمكلا لادنإب اهأرق

 نيعلا مضب اهأرق

 ةيدم انلا ةريملا لادبإب اهأرق

 ةزمه لا فذحب اهأرق



 (بازحألا ةروس) نايب

 ةيدم ًافلأ ةدملا لاديإب اهارق

 نيعلا ديدشت عم فلألا فذحب اهأرق

 هدم اواو ةوهشلا لادي اب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ةينم اواو ةوهشا لا هناي اهأ رق

 ةردم اواو ةوهطا لاوباب اغرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 هدم اواو ةزهملا لادبإب اهأرق

 ءاتلا رسكب اهأرق

 8 م . | نينموُملأ/ نينِموُملا

- 

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق

 4 »رم جه م 5

 َنينموُملا/ةئموُم | ةيدم اواو ةزمه لا لادبإب امهأرق

 2 درب ووتر ةيدم اوأو ةزمهلا لاديبإب امهأرق



 نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةومشا لادبإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةحوتفم َءاي ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هللا 5 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق
* - 00200 

 قيدللَخ اربع نيونتلا ءافخإب اهأرق 7 ءاخْلا دنع ب هنتلا ءافخإب اهأ ق
 0 را ةنغلا عم

 ٌاليِبَسلا/ الوُسُرلآ | نيلاحلا يف فلألا تابثإب امهأرق

 ءابلا ناكم ةثلثملا ءاثلاب اهأرق

 | َنينموُمْلَ

 ةيدم اواو ةزمطا لادبإب اههأ رق كو

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 هناا ةجبط قرط :م ةَيناَرَْلا ِتاَءارقْلا سك آس
 يشل بيط قرطّنِم َناَرَفلا ٍت اَءاَرِقلا سس ةلِسلِس 016 ىمرد

 ين سي و ١

 ءءء

 (اينةروس) نابن

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ةيدم افلا ةرهشا لانبإب اههارق

 ميملا عفرب اهأرق

 ميملا ضفخب اهأرق

 ةيدم اواو ةزهشا اديب اهأزق

 ةيدهانلا ةديشا لاداء اهارق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 اهدعب فلأو ءايلا حتفب اهأرق

 عمججلا ىلع
 ؟ | ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق

 اهدعب فلأو نيسلا حتفب اهأرق

 عمجلا ىلع فاكلا رسكو

 نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع

 نيونتلا ءافخإب اهأرق



 (آبس ةروس) نايب
 ناكم ةمومضم ءايب (يزاجن) أرق

 اهدعب فلأو يازلا حتف عم نونلا

 (روفكلا) ءار عفرو ءايلا ناكم

 لادلا فيفختب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ًالصو ماللا مضب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ةيدم اغلا ةزهطا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب امهأرق

 انيورمات ةيدمانلا ومما لاذ إب اهأرك | ”كتورمأت

 َوُهَو/َوَهُف ءاملا ناكسإب امهأرق ٌوُهَو/وِهُف

 1/مُهَرْشَحت | ءايلاناكم نونلاباهأرق | َلوُقَي/ َمُهَرْسَح
 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ه2 < 0

 ةيدم اواو ةزمه ا لادبإب اهأرقأ َوُئمُؤُم

 ءاملا ناكسإب امهأرق َوُهَو/ وهف

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 يشنلا ةَبيِط قرط نم يِناَرفْلا تاء ةإِسْلِس نيه 205 ود هناا ةجبط قرط :م ةَيناَرَْلا ِتاَءارقْلا مسك اس

 ب ممو
 « ل اللوش »

 (رطاف ةروس) نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةروسكم ةصلاخ اواو اهلادبإ وأ

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاخلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف

 عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ءارلا ضفخو ةنغلا

 ةيدم اواو ةزهشا لادنإب اهأرق

 نيسلا بصنو ءاهلا رسكو ءاتلا مضب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةروسكم ًاواو اهلادبإوأ

 ةيدم ًافلأ ةزمشا لادبإب امهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 :ةىوودكم اواو اها ةيإوأ



 نجع 209 سجد الفني 209 نك
 (رطاف ةروس) نايب

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم اواو. لوألا ةدمهلا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 عمجلا ىلع نونلا دعب يفلأ تابثإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةروسكم اواو اًهاديإنوأ

 َمُي | ةحوتفم ةصلاخ ًاواو ةزمه ا لادبإب امهأرق ْمُهْرَخَوْما ُدْخاَوُي

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق ٠ ٌمُهْلَجَأ َءاَج

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 رضا ةسبط قرط :م ةَيناَرفْلا ٍتاَءارقْلا مسكة[
 -ِ 9 دط قير طَّنِم َناَرفلا ِتاَءاَرِقل ار يِسْمْت ةِسِْس نيو»*«]0 قمم)د

 2م
 «»« عرس الموس »

 (سي ةروس) نايب

 نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق

 ريغ نم ةفيطل ةتكس ءاجحلا فورح
 نيسلاو ءايلا ىلع تكسف سفنت

 ماللا عفرب اهأرق

 ةيدم اواو ةرهشا لادنإب اهارق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيسلا مضب امهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمها ليهستب اهأرق

 ةيدم اواو ةرمشا لادنإب اهأ رق

 اهليهستو ةيناثلا ةزمه لا حتفب اهأرق

 فاكلا فيفختب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمها ليهستب اهأرق

 ًالصو ةحوتفم ءاي تابثإب اهأرق

 ًافقو ةنكاس

 ًالصو ءايلا حتفب امهأرق



 (سي ةروس) نايب

 ءاتلا عفرب امهأرق

 ةيدم فلآ ةدلا لادنإب اهأرق

 ةزمهلا فذحو يازلا مضب اهأرق

 ميملا فيفختب اهأرق

 ةروسكم ءايلا ديدشتب اهأرق

 ةيده اقلأ ةرمشا لادبإب امهأرق

 ءاتلا رسك عم ءايلا دعب فلأب اهأرق

 ةيدم افلأ ةزمشا لاذبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق

 ءاخلا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ٍتكس نودب اهأرق

 (صفح يهجو دحأ وهو)

 ءاتلا عفرب امهأرق

 فلألا فذحب اهأرق

 ةزمهلا فذحو فاكلا مضب اهأرق

 ًالصو نونلا مضب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمةَيِنآرفْلا ِتاَءاَرِقْلار ِبةإِسْلِس

 (سي ةروس) نايب

 ناكسإو ىلوألا نونلا حتفب اهأرق

 ةففخم فاكلا مضو ةيناثلا نونلا

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 7اس ب هنو

 « ةنافاتكلا بوش »

 نيونت ريغب اهأرق

 ةففخم نيسلا ناكسإب اهأرق
 ميما ةيفخت و

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب امهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع

 ةروسكم دحاو ةزمه اهأرق

 رابخإلا ىلع

 ميملا مضب اهأرق



 (تافاصلا ةروس) نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 لصفلا فلأ لاخدإ عم

 واولا ناكسإب اهأرق

 مزاللا دملا عم ءاتلا ديدشتب اهأرق

 ةيدم اغلا ةةوشا لادنإب اهأرق

 ةيدم اواو ةرهشا لاذبإب اهأرق

 رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف طسوتلاو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 لاخدإلا عم

 ةيدع اغلا ةوهشا لادبإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 لاخدإلا عم

 رابخإلا ىلع ةروسكم دحاو ةزمه اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ماللا مضو ةزمهلا فذحب اهأرق

 ةيدم اواو ةردهشا لاديإب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 رشد ٍةَبيِط قرط نم ِةَيناَرفْلاِت اَءاَِقْلا سن ةإِسْلِس

 (تافاصلا ةروس) نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 لاخدإلا عم

 ةيدم اغلا ةزهها لاذبإب اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب امهأرق

 دلو ماعلا عتب اه 00

 افقو ًءاه املادبإو

 ةيده ا واونف دا لادباب اهارق 102

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق ها 102

 بلقت مث اواو ةزمه ا لادبإب اهأرق
 اهدعب ءايلا يف اهمغدأو َءاي

105 

 ءاملا ناكسإب اهأرق 106

 ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق -يياكلا 61
 و 0-2

 ةثالثلا تاملكلا عفرب اهأرق ١> ٌبَرَوٌركَر هلل

 ةيدمًاواو ةزمهلا لادبإباهأرق | حريبمملآ | 2
 ءاهلا ناكسإب امهأرق وهو 145 -2 مو م

 ةحوتفم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق دام 147
- 



 يف اهطقسيف ةزمهلا لصوب اهأرق

 ءادتبالا يف ةروسكم اهتبثيو جردلا

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 لي

 « ان قش »

 (ص ةروس) نايب

 ةفيطل ةتكس داصلا ىلع تكسلاب اهأرق

 سفنت ريغ نم

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 نيتزمه لا فذحب اهأرق
 ءاتلاو ماللا حتفو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 لادلا فيفخت عم ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب امهأرق

 عمجلا ىلع اهدعب ٍِفلأو ءايلا حتفب اهأرق



 (صص ةروس) نايب

 داصلا مضب اهأرق د

 ًالصو نيونتلا نون مضب اهأرق | ٌضْكَرَأ ٍِباَدَعَو

 نيونتلا كرتب اهأرق ةّصلاخب
 ةزمه لا فذحب اهأرق عك

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهارق

 نيسلا فيفختب اهأرق
 ةيدم ٌءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 نيسلا مضب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ةزمهلا رسكب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةددشم فاقلا حتفب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمةَيِنرفْلا ِتاءاَرِقْلار ِبةَإِسْلِس

001 

 ذعو

 2 اامع

 - مو
 ٠ ايي

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 للا
 » ل وش »

 (ل) يف

 «ةلص نودب ءاحلا مضب رفعج وبأ اهأرق

 عاملا ناكسإ اًضيأ زامج نبالو

 ةلص عم ءاهلا مض اًضيأ نادرو نبالو

 ًالصو ءايلا حتفب امهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم نونلا ديدشتب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ءابلا حتفو نيعلا رسكب اهأرق

 عمجلا ىلع اهدعب فلأو

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهارق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيده اواو ةردحلا لاذباب اهآرق



 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمةَيِنآرفْلا ِتاَءاَرِقْلار ِبهإِسْلِس

 (رمزلا ةروس) نايب
 ةزمهلا فذحو يازلا مضب اهأرق

 ةيذم اواو ةرمجلا لادنإب اهأرق

 ةيدم اقل ةدمشا لادبإب اههأرق

 ةيناثلا فلألا دعب ٍءاي ةدايزب زامج نبا اهأرق

 نادرو نبالو ءافقو ةنكاس ًالصو ةحوتفم

 ءاي ةدايزب (2)-زامح نباك (1):ناهجو

 عبشملا دملا عم نيلاحلا يف ةنكاس

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نونو ةيدم افلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةففخم ةروسكم ةدحاو

 ًالصو ءايلا حتف عم

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ىلوألا ءاتلا ديدشتي اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ىلوألا ءاتلا ديدشتب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 الا 2م
 « لفت وش »

 (رفاغ ةروس) نايب

 نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق

 ميملاو ءاحلا ىلع تكسف سفنت

 رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو

 ةيدمًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 عمجلا ىلع ميملا دعب فلأ ةدايزب اهأرق

 ةيدم انآ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب نادرو نبا اهأرق

 ةيده اغلا ةرمشا لاددإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 (وأ) ناكم ةحوتفم واوب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب امهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق



 (رفاغ ةروس) نايب

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب نادرو نبا اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيعلا عفرب اهأرق

 داصلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم اواو ةرمشا لادبإب اها

 ءاثملا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا ين فلألا تابثإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 نيب نيب ةزمه ا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق



 (رفاغ ةروس) نايب

 ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ةيدم اواو ةردشا لادنإب اهأرق

 ءاخلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ةيده اواو ةدهملا لادنإب اهآرق

 رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف طسوتلاو

 ةيده اواو ةيشا لادنإب اهارق

 رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ا) يف طسوتلاو

 ةيدم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم افلا ةرجطا لادنإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةيده اغلا ةومشا لادنإب اهآرق

 ةزمهلا فذحو يازلا مضب اهأرق

 ةيدم اغلا ةزمشا لادن اباه رق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 رشنلا ةَبيط قرط َنِميِناَرفلا ِتاَءاَرِقلأِر يس هِسْلِس نجع 222 فود دلة حط قرط :مةَيناَرَقْلاٍتاَءاَِقْلا مكة

 م هنو

 « نلوم وش »

 (تلصف ةروس) نايب

 نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق
 ريق قم ةفيطا هكا ماسلا قورعل

 ميملاو ءاحلا ىلع تكسف سفنت

 ةيدم اواو ةدمشا لادن اي اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 لاخدإلا عم

 ةزمهلا عفرب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم ةنكاس ًءاي ةزمح لا لادبإب اهأرق

 ًءاذثباو الصو

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًاواو ةيناثلا ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ

 دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا

 ءاتلاو ءابلا نيب ةحوتفم ةزمه ةدايزب اهأرق

 ةيدم افلأ ةدهشا لادبإب اهأرق



 (تلصف ةروس) نايب

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم افلا ةؤيشا لادبإب اعأرق

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع

 نيتزمح لا نيب لصفلا فلأ لاخدإب اهأرق

 ةيدع اواو ةرهطأ لادبإب اهآرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 فلألا دعبام ىلإ ةزمه ا ريخأتب اهأرق

 (ءاج)نزو ىلع لصتملا دملا عم

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 هناا ةجبط قرط :م ةَيناَرَْلاِتاَءارقْلا مسك آس
 يشن بيط قرطّنِم يناَرفلا ِتاَءاَرِقلاٍر بِ ةلِسْلِس ن(و»*224 فقممزد

 »1 اعكوشلا 0 0

 (ىروشلا ةروس) نايب

 فورح نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق

 فاقلاو نيسلاو نيعلاو ميملاو ءاحلا ىلع

 نيسلاو نيعلا ىلع تكسلا نم مزليو

 ءامهدعب |ميف امهئافخإ مدعو امهراهظإ

 «©نيعلا دم وأ طسوت وأ رصق عم

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 ةيدهاواو ةزمشا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هل و ةيدم اواو 8 زهشا لادبإب اهأرق

 ءاهناكسإ - 1 :ناهجو ءاحملا يف

 رصقلا عم اهرسك - 2

 ةيدغ افلا ةومشلا لاذ إي اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًافقو ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح رفعج وبأ قفاو (1)



 (ىروشلا ةروس) نايب

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 وسكري علابخ اواو اكاد وأ

 دي زل يبا

 ءاملا ناكسإب مهأرق (اًعيمج)وهو

 الضو ءايلا تابثإب اهارق ناوحلا

 ةيدم افلا ةومشا لاذبإب اهآرق 5200
 عا

 -- ميل اهدعب فلأو ءايلا حتفب اهأرق "0

 مجاب 2
 ميملا عفرب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةروسكم ةيفلادك اواو اشاةنإوأ

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ة:سكم ةصلاخ اواواكا إو أ

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .2(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 رشنلا ةَبيط قرط َنِمَيِناَرفلا ِتاَءاَرِقلأِر يس ةِسْلِس نجع 226 فوجد هناا ةجبط قرط :م ةَيناَرَْلاِتاَءارقْلا مسك اس

 » قر او »

 (فرخزلا ةروس) نايب

 نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق

 ةفيطل ةتكس ءاجهلا فورح

 ميملاو ءاحلا ىلع تكسف سفنت ريغ نم

 ةزمهلا رسكب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةزمهلا فذحو يازلا مضب اهأرق

 ءاخلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 اهدعب فلأو ءاحللا حتفو ميملا رسكب اهأرق

 ةروسكم ءايلا ديدشتب اهأرق

 ةحوتفم يازلا ديدشتو ةزمه لا فذحب اهأرق

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 نونلا ناكسإو ءايلا حتفب اهأرق
 نيشلا ةيفخت و

 ءالا ناكسإب اهأرق

 ءابلا ناكم نيعلا دعب ةنكاس نونب اهأرق

 لادلا حتفو فلألا فذح عم

 ةققحم ةحوتفم ىلوألا نيتزمبهم اهأرق

 ةلهسم ةمومضم ةيناثلاو



 (فرخزلا ةروس) نايب
 فلألا فذحو فاقلا مضب اهأرق

 رمألا ىلع ماللا ناكسإو

 نونو ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق
 فلأ اهدعبو ءاتلا ناكم ةحوتفم

 فاقلا نوكسو نيسلا حتفب اهأرق

 ةزمه لا فذحو فاكلا مضب اهأرق

 ميملا فيفختب اهأرق
 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةزمهلا دعب فلأب اهأرق

 ةيدم ٌءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 اهدعب فلأو نيسلا حتفب اهأرق

 داصلا مضب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 لاخدإ ريغ نم
 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 نيب نيب ةزمه ا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمةَيِنآرفْلا ِتاءاَرِقْلار ِبهإِسْلِس

 (فرخزلا ةروس) نايب

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 نيتلاحلا يف ةنكاس ءاي تابثإب اهأرق

 ةيدم اغلا ةدمشا لادنإب اهأرق

 ةيدم ًَءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 نيلاحلا يف فلألا تابثإب اهأرق

 ماللا ناكسإو ءايلا حتفب اهأرق

 فاقلا حتفو فلألا فذحو

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ءاخلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ةيدنع اواو ةزمملا لادنإب اهنارق

 ءاملا مض هيلع مزليو ماللا بصنب اهأرق

 ةيده اواو ةزهلا لادبإب اهآرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 « ةنائجقلا اش »

 (ناخدلا ةروس) نايب

 نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق
 زيغ قم ةفيطل نكس ءاعبلا ورح

 ميملاو ءاح ا ىلع تكسف سفنت

 ءابلا عفرب (بر) أرق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف

 ةيدم ًافلأ ةزمملا لادنإب اهأرق

 هدم اواو ةرملا لادنإب اهآرق

 ءاطلا مضب اهأرق

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةيدع اواو ةردشا لادنإب اهأ رك

 جردلا نيح طقستف لصو ةزمهم اهأرق

 فلألا فذحب اهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ةيده افلأ ةزدملا لادبإب اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمةَيِنآرفْلا ِتاءاَرِقْلار ِةإِسْلِس

 (ناخدلا ةروس) نايب

 ةيدم اقل ةزيشلا لا ذياب اهآرق

 ميملا مضب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 م تح 0 2/

 « نياق روش »

 (ةيثاحلا ةروس) نايب صفح

 نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق
 00000 1 يد م

 ميملاو ءاحلا ىلع تكسف سفنت

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب امهأرق | َنوُئموُي/َنيِنمْؤُملُل

 واولا ناكم ةرهملاب اهأرق اًوزه

 ميملا ضفخب اهأرق

 يازلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ةزمه لا عفرب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق



 (ةيثاحلا ةروس) نايب

 لصولا دنع ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا فو

 ةزمهلا فذحو يازلا مضب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لاديإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 « الفَبَحلا بوش »

 (فاقحألا ةروس) نايب

 نم فرح لك ىلع تكسلاب اهأرق

 ريغ نم ةفيطل ةتكس ءاجهلا فورح

 ميملاو ءاح لا ىلع تكسف سفنت

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةيدم ةنكاس ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ًءادتباو ًالصو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق



 7 0 5200 م مر

 رشد ةَبيِط قرط نم ةيناَرفْلا ِتاَءارِقْلاِر يِيَةإِسْلِس

 (فاقحألا ةروس) نايب

 نيب نيب ةزمه ا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءاح لا مضو ةزمه لا فذحب اهأرق

 فاكلا حتفب امهأرق

 نونلا ناكم ةمومضم ءايب اهأرق

 نونلا عفرب اهأرق

 نونلا ناكم ةمومضم ءايب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتف اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ةزمه لا ليهستو ماهفتسا ةزمه ةدايزب اهأرق

 اهنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم نيب نيب ةيناثلا

 ءاخلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق
 م

 ا

 زواجتُيو

 ىنناَدعَتأ

- 

 اًنتاق/اًمَكَفاَتل
-_ -_ / - 

0 1 2 

 مكسر دخحتو
-_ 



 رفعج وبأ (فاقحألا ةروس) نايب

 ىركال ةمومضملا ءايلا ناكم ةحوتفم ءاتب اهأرق

 6 م نونلا بصنب اهأرق

 َنوُرْهَتَسَني ةزمهلا فذحو يازلا مضب اهأرق

 2# 3 هاو 5 59 65 ..

 كِلْؤأ ءاَيِلَؤَأ | نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب اهأرق
 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 58 7 لس مو

 هلع « انكم وش »

03 

 رفعج وبأ هَ (دمحم ةروس) نايب

 27 ءاملا ناكسإب اهأرق

 6 رب
 اولتنَق اهنيب فلأ ةدايزو ءاتلاو فاقلا حتفب اهأرق 7

 ٌلُحاَت/ َنوُلُكاَيَو ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ةزمه اهدعبو فاكلا دعب ةيدم فلأب اهأرق

 دملا عم ةنكاس نون اهدعبو ةلهسم ةروسكم

 لضفأ دملاو رصقلاو

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم اقلأ ةدمخحلا لادبإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق



 لَو (دمحم ةروس) نايب

 ةيدم اواو ةرمهشلا لادبإب انقآرق

 ةزمه ا حتفب اهأرق

 ةيدم واو ةزمهلا لادبإب امهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 « كّيملا ةيوش » كب سلا

 (حتفلا ةروس) نايب

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق

 ًالصو ءاملا رسكب اهأرق

 ةلالجلا ظفل مال قيقرت عم

 ىلوألا ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإ عم

 ةيدم اواو ةزمه ا لادبإب امهأرق نمي /َنوُنمَرُملآَو

 رفعج وبأ

<2 

2 30 

 أوُنِموُتْل/تلموُمْلَآَو

 نِموُي/ َنوُنِموُمْلاَو



 نو»ر 235 فد دع 2 عدا

 رفعج وبأ (حتفلا ةروس) نايب صفح
 ساّب/اَهوُدُخاَمِل | ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق سأَب/ اًهوُدْحَأَتل

 ةيدم اواو ةظدملا لادن اب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب امهأرق

 ةردم اواو ةدهملا لادن إب اهأرق

 د

 اًهَنوُدُحاَت/اَهَنَوُدُخِلَِي | ةيدم ًأفلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق

 نب
 ينم ةيدم اواو ةزمها لادبإب اهأرق

4 

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هدم اواو ةرهشا لاديإب اههأرق

 ةنكاس واوب قطنيف ةزمه لا فذحب اهأرق

 ةحوتفملا ءاطلا دعب

 ةيدم اواو ةرعشا لادنإب اهأ رق

 ًءاي اهبلق مث ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق

 اهدعب ءايلا يف اهمغدأو

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 يشنلا ةَبيِط قرط نم يِناَرفْلا تاء ةإِسْلِس نجع 236 فوجد هناا ةجبط قرط :م ةَيناَرَْلاِتاَءارقْلا مسك أس

 « ننال كوش »

 نايبلا

 ميجلا حتفب اهأرق

 ةيده اواو ةوهشا لاديإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةيدع اواو ةومملا لادن اي اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهملا لادبإب اهأرق

 ًةروسكم ءايلا ديدشتب اهأرق تيم
 ةنغلا عم ءاثلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق ٌريِبَخ 5 -

 ةيدم اواو ةزمه لا لادبإب امهأرق ٠ وئمملا/أوئمؤت

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 « نتف فش »

 (ق ةروس) نايب

 ةتكس فاقلا ىلع تكسلاب اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ميملا مضب اهأرق



 (ق ةروس) نايب

 ةروسكم ءايلا ديدشتب اهأرق

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع

 ًالصو نيونتلا نون مضب اهأرق

 ءالا ناكسإب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 نيشلا ديدشتب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 « تاكازلا وش »

 (تايراذلا ةروس) نايب

 نبالو «نيسلا مضب رفعج وبأ اهأرق
 نيسلا ناكسإ وهو رخآ هجو نادرو

 ةيده اواو ةرمها ناديا, اهأرق

 ةيدم انلأ ةدمشا لادبإب اعارق



 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمةَيِنآرفْلا ِتاَءاَرِقْار ِبةَإِسْلِس

 (تايراذلا ةروس) نايب

 هدم اواو ةزمملا لادن إب اهأ رق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةيدن اواو ةزمشا لادبإو اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 ”ءاملا عبو
 « ريزْظلا ةيؤش »

 (روطلا ةروس) نايب

 فلألا فذحب اهأرق

 ماغدإ عم ًءاي ةزمهلا لادبإب - 1 :نيهجوب اهأرق
 صفح لثم ةزمه اب -2 «ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا

 ةزمه لا فذحب اهأرق

 عمجلا ىلع ءايلا دعب فلأب امهأرق

 ءاهلاو ءاتلا رسك عم

 هدم انلأ ةزيحلا لادبإب اهعأرق

 ةيده اواو: لوألا ةزمشا لادبإب اهأرق

 ةزمه ا حتفب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق



 (روطلا ةروس) نايب
 ةيدن اواو ةرهشلا لادبإو اهأ رق

 ةيدم افلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 نيغلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ًادحاو ًالوق داصلاب اهأرق

 صفح يهجو دحأ وهو

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ماللا ناكسإو ءايلا حتفب اهأرق

 فاقلا حتفو فلألا فذحو

 ءايلا حتفب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 0 هيو

 « كجنكلا ديوس »

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهملا لادبإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق



 رسل نمنع تاويل

 (مجنلا ةروس) نايب

 ةيدم اقلأ ةرمشا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةيمهشا لاذزإب اهأوق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 :هجوأ ةعبرأ اهيف هل

 ماللا يف نيونتلا ماغدإب اهأرق :ًالصو :ًالوأ

 اهلبق ماللا ىلإ «ىلوألا» ةزمه ةكرح لقن عم
 .ةزمهلا فذح عم

 مال اهدعبو ةحوتفم ةزمه اهأرق:ًافقو ًايناث

 .ةيدم ةنكاس واو اهدعب ةمومضم مالب:ًاثلا

 .صفحك :ًاعبار

 «ًالصو لادلا نيونتب اهأرق

 ًافقو ًافلأ اهلادبإو

 ةيدم اواو ةرمشا لا دبإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 /ًالصو/ اَدوُمَتَو

 /آفقو)/ اًدوُمَتَو
 1 كرم



 «» َْسعلا وس د١

 (رمقلا ةروس) نايب

 ءارلا ضفخب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 ءاتلا ديدشتب اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق
 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 » منيل 0 0

 (نمحرلا ةروس) نايب

 ءارلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ةيدف اوال وألا ةدهطا لاديإب اها رق

 ةيدهافلا ةرمحلا لاذيإب اهازق

 ةيده اواو ةزمشا لادنإب اهآرق



 2 هما تاو ف م ملل

 شدا ٍةَبيِط قرط نم ِةَيناَرفْلاِت اَءاَِقْلا سن ةإِسْلِس

 (نمحرلا ةروس) نايب

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 ةزمه لا فذحب امهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق | رُّضُخ

 رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 « انجيلا وش

 (ةعقاولا ةروس) نايب

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةزمه لا فذحب اهأرق

 ةيدم اغلأ ة ريشا لادنإب اهأرق

 يازلا حتفب اهأرق

 نونلاو ءارلا ضفخب امهأرق

 ةيدم اواو لوألا ةدمشا لادياناعأرك وول

 ةنكاسلا ةزمهلا لادبإب امهأرق
 5 7 ٌنُهتَأَشنَأ/اًمينَأت

 ةيدم افلأ

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 ةروسكم ةدحاو ةزمه اهأرق



 نىور 243 فود نع 2 عودا سك

 (ةعقاولا ةروس) نايب صفح

 واولا ناكسإب اهأرق اَنُواَباَء َوَأ

 ةزمهلا فذحو ماللا مضب اهأرق َنوُكِلاَمَف

1 - 4< 3 

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه ا ليهستب اهأرق | «مَُيَءَرْفْأ

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةنكاسلا ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم افلأ

 مض عم ةزمه لا فذحب نادرو نبا اهأرق

 صفحك يناثلا هجولاو هنع فلخب نيشلا

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلما نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم)



 هناا ةجبط قرط :م ةَيناَرَْلاِتاَءارقْلا سك آس
 يسشننل بط قير طّْنِم َناَرفلا ِتاَءاَرِقلٍر سس ةلِسلِس 0 فقمم)د

 را لل ةمو

 « طيبا بوش »

 رفعج وبأ (ديدحلا ةروس) نايب صفح

 م 5 2# هم

 7 ءامللا ناكسإب مهأرق وهو

 مما م/م د م تل 7
 /اونموتل/نونموتا . _ |/اونمؤتل/ نونمؤت

 هةيدم اواو ةزمهلا لاديبإب مهارق

 نينموُم نينِمؤُم هير 200
 فلألا فذحب اهأرق

 ءافلا عفرو نيعلا ديدشتو

 ةيدن اواو ةزهطا لادن إب ايهأ رق

 ةنكاس ءايلا فيفختب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمهلا لادبإ عم

 ةيدم ًافلأ ة ما لاديإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم اغلأ ةوهشا لاديإب اهأرق

 يازلا ديدشتب اهأرق
 نيعلا ديدشتو فلألا فذحب اهأرق

 ةيدم اواو ةددشا لادنإب اهأرق



 رفعج وبأ (ذيدحلا ةروص) نان
 َنوُرَماَيَو /أَوَساَت | ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق

 (وه) ظفل فذح

 ةيدم افلأ ةدمملا لادبإب امهأرق

 ايم اواو ةزههلا لاذبإب اههأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 « الذال وش »

 (ةلداحملا ةروس) نايب

 ءاظلا ديدشتو ءاحلاو ءايلا حتفب اهأرق

 ليهستو ةزمهلا دعب ءايلا فذحب اهأرق

 ًالصو رصقلاو دملا عم نيب نيب ةزمها

عم مورلاب ةزمهلا ليهست هل ًافقوو
 دملا 

 عبشملا دملا عم ةنكاس ًءاي اهلادبإ وأر صقلاو

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ءاظلا ديدشتو ءاحلاو ءايلا حتفب اهأرق

 ةيده اواو ةرمها لادنإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 شدا ٍةَبيِط قرط نم ِةَيناَرفْلاِت اَءاَِقْلا سي ةإِسْلِس

 (ةلداجملا ةروس) نايب

 ةيدم اواو رمش لادنإب اهأوق

 ةلقلقم ميجلا ناكسإب اهأرق

 دارفإلا لع فلألا فذحو

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ًاللصو ءايلا حتفب اهأرق
 نإ َىلْسُرَو

 ةيدم اواوقومملا لادنإب اهأرق

0 

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 « لل وش

 (رشحلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيعلا مضب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمملا لادنإب اهآرق

 ءاخلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق



 (رشحلا ةروس) نايب

 ةيدم اواؤ ةرهشا لاذبإب اهآرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ًءاي ةزمه لا لادبإب - 1 :نيهجوب اهأرق

 «ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا ماغدإ عم

 قوفمح لاما مهاوي

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاخلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب امهأرق

 ةيدن اواو ةوهما لادبإب اهآرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 هس د لوا ١ ة
 « قمل الوش »

 (ةنحتمملا ةروس) نايب

 ةيدم اواو ةزمشا لادنإب اغأرق

 نيلاحلا يف فلآلا تابثإب اهأرق

 داصلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ةزمهلا رسكب اهأرق



 2 هما تاو ف م ا <

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمةَيِنآرفْلا ِتاَءاَرِقْلار ِبهإِسْلِس

 رفعج وبأ (ةنحتمملا ةروس) نايب

 اواو ةيئاقلا ةزمملا لادبإب اهأرق
 ل تعا ١ نسل

 ًالصو ةحوتفم ةصلاخ
 هدف و سرر ج2
 اًدَبَأ ءاَضْعَبلا

 0” و عدي

 ةيدم ًاواو ةزمهلا لاديبإب اهأرق اونمؤت

 ةريلا بك هارت ةوس ِء ك2 >2
 و >2 م

 7 . 1/تلتمُم/تتمملا
 ةيدم اواو ةزمه ا لادبإب مهأرق | < 7 / و

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 هد اس هيو

 « يعل ريوس »

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيده اواو ةدهشا لادبإب اهأرك

 نيب نيب ةزمه ا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق



 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةزمهلا فذحو ءافلا مضب اهأرق

 ءار بصنو «متم١ نيونتب أرق
 ريمضلا ءاه مض هيلع مزليو «هرون»

 ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب امهأرق | ٌنينم
 بصنلاب «راصنأ» نيونتب اهأرق

 ةلالجلا مسا يف ةروسكم مال ةدايزو

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيب نيب ةزمهلا ليهستب اهأرق
 لضفأ دملاو ءرصقلاو دملا عم

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو
 مال اهدعب تأ اذإ اهمدغو هلا عم نيرعلاو ةنكاسلا ةوتلا يف نيفلخلا نمةروسلا ف رتعج آل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 نوفل خيو
 « نيل روش »

 نايبلا

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدن واو ةؤمحلا لاذبإب اهأرق

 ةيدم ءاي ةزمهحلا لادبإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا ين رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 هناا ةجبط قرط :م ةَيناَرَْلاِتاَءارقْلا مسك آس
 يشل بيط قرطّنِم َناَرَقلا ٍت اَءاَرِقل ريس ةاِسْلِس نيو»«ر250 فممزد

 « يفذاتلل كش »
 نايبلا

 ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب امهأرق |[

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ًاواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 روس ١

 « انينانَجنلا وبوس

 (نباغتلا ةروس) نايب

 ءالا ناكسإب اهأرق

 ةيدها واو ةرهشا لاديإب اهأرق

 ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم
 2 5 5 2 5 و 2

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق ١ مهيتأت/مكتأي

 ةيده اواو ةزدطا لاادإب اهأرق ْنمْؤُي م هد

 ءايلا ناكم نونلاب امهأرق ُهلخدُيَو /ٌرفكُي

- 
 ىداوه ©

 ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ود و م دو
 | ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب امهأرق وئمؤملا/ مؤ



 (نيباغتلا ةروس) نايب

 رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو
 فلألا فذحب اهأرق

 نيعلا ديدشتو

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 "م7١ * اذ هيو

 « قالتللا بوش »

 (قالطلا ةروس) نايب

 ةيدم افلأ ةزمملا لادبإب اهأرق

 ةيدم اواو ةوهشا لادنإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 (هرمأ» ءار بصنو (غلاب» يوت اهأرق

 ريمضلا ءاه مض هيلع بترتيو
 ليهستو ةزمحلا دعب ءايلا فذحب امهأرق

 ًالصو رصقلاو دملا عم نيب نيب ةزمهما (اًمم) ىعتت

 دملا عم مورلاب ةزمهلا ليهست هل افقوو 8

 عبشملا دملا عم ةنكاس َءاي املادبإ وأرصقلاو

 نيسلا مضب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

0 

 ا

 نيسلا مضب امهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمةَيِنآرفْلا ِتاءاَرِقْلار ِبةْإِسْلِس

 (قالطلا ةروس) نايب

 ةزمه اهدعبو فاكلا دعب ةيدم فلأب اهأرق

 دملا عم ةنكاس نون اهدعبو ةلهسم ةروسكم

 لضفأ دملاو رصقلاو

 فاكلا مضب اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدم اواو ةزهشا لادبإب اهآرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

4 

 اًجوْرَأ

 صفح

 ا 0

 وهو
_ 

 و اه يد

 5 نييياملا
 تع

-_ 

 و ىو

 وهل دبي
- 

 سو هب
 اًريَخ

7 5 
 ييتوم

 2م
 » ريع طلوش »

 (ميرحتلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاظلا ديدشتب اهأرق

 ةيدم اواو ةزهجلا لادنإب اهأرق

 لادلا ديدشتو ءابلا حتفب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم اواو ةرمملا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمها لادبإب اهأرق

2 

35 29-4 0 

 _- - ع

 م ريم وع

 نررموي



 (ميرحتلا ةروس) نايب

 ةيدم افلا ةزمهلا لادنإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 اهدعبو ءاتلا حتفو فاكلا رسكب اهأرق

 ديحوتلا ىلع فلأ

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(اصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 « قلاثلل كش »

 (كلملا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ةحوتفم ٌءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ةيدم انلا ةومشلا لادنإب اهأرق

 ءاحلا ناكسإ وهو رخآ هجو نادرو

 ءاخلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ءاملا ناكسإب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمةَيِنآرفْلا ِتاَءاَرِقْار ِبةإِسْلِس

 (كلملا ةروس) نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةحوتفم َءاي ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 مضلا نيسلا ةرسك مامشإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحملا ليهستب اهأرق

 ةيدم اغلا ةويهشلا لادنإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 « سلكتلا وشر

 (ملقلا ةروس) نايب
 ةنكس نونلا لع تكسلاب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيتحوتفم نيتزمه, اهأرق
 لاخدإلا عم ةيناثلا ليهست عم

 ًالصو نونلا مضب اهأرق

 لادلا ديدشتو ءابلا حتفب اهأرق

 ةيدم افلا ةزمهلا لاذيإب اهأرق



 (ملقلا ةروس) نايب
 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 » يلق و 0

 (ةقاحلا ةروس) نايب

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ةيدف اواو ةومشا لادنإب اهآرق

 ةحوتفم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ًءاي ةزمه لا لادبإب - 1 :نيهجوب اهأرق

 «ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا ماغدإ عم

 صفح لثم ةزمهلاب -2
 ةيده اواو ةرهشا لادناب اهأرق

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع

 ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادنإب اهأرق

 ةزمهلا فذحو ءاطلا مضب اهأرق

 ةيده اواو ةزمشا لاذبإب اهأرك



 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمةَيِنآرفْلا ِتاءاَرِقْار ِبةإِسْلِس

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 « ةالكلا وش

 نايبلا
 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءايلا مضب اهأرق

 ميملا حتفب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 لادلا دعب يتلا فلألا فذحب اهأرق

 دارفإلا ىلع
 ماللا ناكسإو ءايلا حتفب اهأرق

 فاقلا حتفو فلألا فذحو

 داصلا ناكسإو نونلا حتفب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 0 هنو

 « 9و9 دوش »

 نايبلا

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ًالصو نونلا مضب اهأرق

 ةحوقفم اواو ةرمطا لادبإب اهأرقأ د5

 ًالصو ءايلا حتفب امهأرق

 واولا مضب اهأرق

 ةفاضإلا ءاي ناكسإب اهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب مهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 ام ميو
 »» 2 الوش >»

 11 روس نام زح ] ةيآلا مقر
 «.«5ه 5

 ةيناثلا عضاوملا يف ةزمحلا رسكب اهأرق : . 1
1403 

 ةزمهلا رسكب اهأرق : 7

 ةحوتفم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق



 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمَةَيِنآرفْلا ِتاءاَرِقْلار ِبةإِسْلِس

 (نجلا ةروس) نايب

 :نيهجوب نادرو نبا اهأرق
 اهتكرح لقنو ةزمهلا طاقسإ - 1

 صفحك -2 ءاهلبق نكاسلا ىلإ

 ةيدن اواو ة مهلا لاديإب اهأرق

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

24 

 الصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نونلا ءافخإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 « ليرلا وش »

 (لمزملا ةروس) نايب

 ًالصو واولا مضب اهأرق

 ةحوتفم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف

 ةيناثلا ءاثلاو ءافلا ضفخب اهأرق

 و 28 4

 اَدَمَأ َىَبَر

 هِهِفلَخ نِمَو



 (لمزملا ةروس) نايب
 ءاخلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 ١ لكلا و »

 نايبلا

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم ءاخلا دنع

 ةرده اواو رمش لا ةبان اهأرق

 نيشلا ناكسإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمشا لادنإب اهأرق

 حتفو اهدعب فلأو لاذلا حتفب أرق

 اهلبق ىتلا ةزمهلا فذحو لادلا

 ءافلا حتفب اهأرق

 ةيدام اواو رمش لاديان اهأ رق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ



 رشنلا هبط قرط َنِمَيِناَرفلا ِتاَءاَرِقلأِر يس هِسْلِس نجع 260 وجد هناا ةجبط قرط :م ةَيناَرَْلاِتاَءارقْلا مسك آس

 »1 يَماَمقلا و 0

 نايبلا

 ءارلا حتفب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمحلا لاذيإب اهأرق

 ءارلا يف نونلا ماغدإو تكسلا كرتب اهأرق

 (صفح يهجو دحأ وهو) ةنغ ريغب

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 .ةروسلا يف رفعج يبأل عمجلا ميل ةلصاال

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخْلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 ا
 » لنعنإلا ظفوش »

 (ناسنإلا ةروس) نايب

 اًمقو فلألا تابثإب اهأرق

 (صفح يهجو دحأ اذهو)

 ًالصو فلألا نيونتبو

 ةيدم ًافلأ ةزمهملا لادبإب اهأرق

 ةزمه لا فذحب اهأرق

 اريراَوَق اَريراَوَق | 2 ًالصو نيونتلاب امهأرق
 اًريراَوَق ًافقو ًافلأ (مهادبإبو

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 دع اواو وألا ةزمطا نادي ار اهأرق



 نىع»ر 26 1 فود 0 26 2

 (ناسنإلا ةروس) نايب

 ءايلا نوكسب اهأرق

 ءاملا رسك هلم مزليو

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 فاقلا ضفخب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 اا ا 2و

 » تالا اللوش >

 لاذلا مضب اهأرق

 ةمومضم واوب رفعج وبأ اهأرق

 «فاقلا فيفخت عم ةزمه ا ناكم يف

 ةزمه وهو "رخآ هجو زامج نبالو

 لادلا ديدشتب اهأرق

 ماللا دعب فلأ تابثإب اهأرق

 عملا ع

 ةزمهب زامج نبا نع يرودلا اهأرقو ءفاقلا فيفختو واولاب زامج نبا نع يمشاح لاو نادرو نبا اهأرق (1)



 2 هما تاو ف م ملل

 رشنلأ ةَبيِط قرط ْنِمةَيِنآرفْلا ِتاءاَرِقْلار ِةْإِسْلِس

 (تالسرملا ةروس) نايب

 ةيدف اواو ةوهشا لادنإب اهأرق

 ةزمه لا لادبإب - 1 :نيهجوب اهأرق
 يف ىلوألا ءايلا ماغدإ عم ًءاي

 صفح لثم ةزمهلاب- 2«ةيناثلا

 ةيدم ًاواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم ةروسلا يف رفعج يبأل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 »1 ابل و 0

 نايبلا

 ةيدم افلا ةرما لاديإب اهآوق

 ىلوألا ءاتلا ديدشتب اهأرق

 نيسلا فيفختب اهأرق
 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءابلا عفرب اهأرق

 نونلا عفرب اهأرق



 « ايناَواَتلا كوش »

 نايبلا

 ربخلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق
 لاخدإلا عم

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 نيونتلا فذحب اهأرق

 يازلا ديدشتب اهأرق
 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةيدم اغلا ةرمملا لادبإب اهأرق

 ءاخلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 ةيده اغلأ ةرجشلا لاذبإب اهأرذ

 ءارلا نيونتب اهأرق

 دسم 2و
 »« [رليلع ظموش »

 (سبع ةروس) نايب

 نيعلا عفرب اهأرق

 داصلا ديدشتب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق



 (سبع ةروس) نايب

 ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب امهأرق

 ةنغلا عم

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ةيدم افلا ةزمهلا لاذبإب اهأرق

 4 5 كك
 »د ربوكتلا و موش »»

 نايبلا

 لوألا ءاتلا ديدشتب اهأرق

 روس ١
 « ملئطونإلا وش

 نايبلا

 لادلا ديدشتب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 « تيفئطلا 1ك
 (نيففطملا ةروس) نايب

 ءارلا يف ماللا ماغدإو تكسلا كرتب اهأرق

 (صفح يهجو دحأ وهو) ةنغ ريغب

 ءرلا حتفو ءاتلا مضب اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 َناَر لب
 4رهو



 رفعج وبأ (نيففطملا ةروس) نايب

 ود اخ ٍموُْدَع ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءاف

 ةيده اواو ةزهما لادنإب اهأرق

 ًالصو ةحوتفم ٌءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ًافقو ةنكاس

 ةنغلا عم نيغلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 2و هنو

 « 5وربلا موش »

 رفعج وبأ نايبلا

 / أو ئموي/ نينموملاب | . ةزمهلا لادبإب مهأرق /ًأو ثم َننمْؤملاِب

 تتئموُملآ/ نينموملا ةيدم أواو تئموُمْلا/ َنينمْرَُمْلا
0 0 

 ََوَعَو ءاملا ناكسإب اهأرق وهو

 « اقزالقلا وش »

 صفحو رفعج يبأ نيب اهيف فالخ ال



 هناا ةجبط قرط :م ةَيناَرَْلاِتاَءارقْلا مسك آس
 يشل بيط قرطّنِم َناَرَفلاِت اَءاَرِقلا سس ةاِسلِس 26 ىمرد

 ل
 « ملغإلا بوش »

 نايبلا

 نيسلا مضب اهأرق

 ةردم اواو ةرهلا لاديإب اهأرذ

 « يكن قوس »

 نايبلا

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 ءايلا ديدشتب اهأرق

 , دولا وش »

 نايبلا

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 ٍءاي تابثإو ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 (نمركأ)يف ًالصو
 لادلا ديدشتب اهأرق

 ٍءاي تابثإو ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق
 (نناهأ)يف ًالصو

 ةيدم افلا ةرملا لادنإب اهآرق



 ا هلاك كيرا ذل انك

 « كلكلا كف »
 نايبلا

 ءابلا ديدشتب اهأرق

ا مضب رعفج وبأ اهأرق
 عم ءاحل

و نادرو نبالو «ةلصلا
 رخآ هج

 ةليغ نوديماغا وضارعو

 ةيدم اواو ةزمهلا لاديإب هأرق

 نايبلا

 واولا ناكم ءافلاب اهأرق

1 
 ىدوي

 *| د١١ ميو

 « كِّيللا وش »

 نايبلا

 ةيدم اواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ») ئضلا و 2

و رفعج يبأ نيب اهيف فالخ ال
 صفح



 هناا ةجبط قرط :م ةَيناَرَْلاِتاَءارقْلا مسك اس
 يشل بيط قرطّنِم َناَرَقلا ٍت اَءاَرِقل ار يس ةلِسْلِس نوه 68 ىمم)د

 ,« 9ك بوس »

 رفعج وبأ

 « نبتلا ورؤوس »

 نال هنو

 « لكلا ريوس »

 نايبلا

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب مهأرق

 ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق
 2 206 ني ءءء رق

 ةَيطاَخ ِةَيدَط 3 00 5
 ةحوتفم ًءاي ةزمهلا لادبإ عم ةنغلا

 تم 2

 »1 فاعلا و 0

 صفحو رفعج يبأ نيب اهيف فالخ ال



 « ايْجَيِكلا كوش »

 نايبلا

 ةيدم افلا ةدمشا لادنإب اهأرق

 ةيدعاواو ةرومشا لادبإب اهأرق

 ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 » يصر 0 ما

 نايبلا

 ةنغلا عم ءاخلا دنع نيونتلا ءافخإب اهأرق

 عم ءاحلا مضب رعفج وبأ اهأرق

 نارخآ ناهجو نادرو نبالو «ةلصلا

 «ةلص نودب ءامطلا مض - 1 :"0امهو

 ءاملا ناكسإ - 2

 « تااكلا وش »

 صفحو رفعج يبأ نيب اهيف فالخ ال

 .ةثالثلا هجوألاب نادرو نبا نع لضفلا امهأرق (1)



 هناا ةجبط قرط :م ةَينارَْلاِتاَءارقْلا مسك آس
 يشل بيط قرطّنِم َناَرَفلاِت اَءاَرِقلا رست ةلِسلِس 00 ىمد

 « انكيلتقلا فش »

 نايبلا

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاخلا دنع ةنكاسلا نونلا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم

 «»“» لعل ذ تاكشلا كوش

 صفحو رفعج يبأ نيب امهيف فالخ ال

 هيبولا هيو
 » رلريفلا ةروش »»

 نايبلا

 ميملا ديدشتب اهأرق

 ديم اواو ةوعشا لادنإب اه رق

 ةيدم اغلا ةوهشأ:لاديإب اهأرق

 م همو

 « نرسم ووش »

 (شيرق ةروس) نايب
 ةروسكملا ةزمه لا فذحب اهأرق

 ءايلا فذحب اهأرق



 ,« رووكلا روش »

 نايبلا

 ةحوتفم ٌءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 « قوفاكلا كوش

 نايبلا

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 » ئَصَيلا و 0

 صفحو رفعج يبأ نيب اهيف فالخ ال

 « ايل وش »



 28 4 م 04
 3 . 2> .٠

 3 0 ها ل فلام ن(و»*272 فلمم)زد

 »1 صضاخألا و 0

 نايبلا

 «»“» نساكلا 3 قلثجلا كوش »

 صفحو رفعج يبأ نيب امهيف فالخ ال

 .رفعج يبأل عمجلا ميم ةلص نم َّمع ءزج يف ام ٌمولعمو

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلُخلا نم مع ءزج يف رفعج يبل ام ٌمولعمو

 .”(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 .انليع هه صاح ةباوو رظنا (1)



 2 كلا فجيإا ا

 ةبيطلاو ةردلا ىقيرط نيب رفعج يبأ ةءارق يف تافالخلا

 ةبيطلاو ةردلا نيب تافالخلا عمجأ نأ تدجو ةفرعملل ًاليمكتو ةدئافلل ًامامتإ

 اهدضبو)|هنيب قرفلا ةفرعم ملعلا بلاط ىلع لهسيل رفعج يبأ مامإلا ةءارق يف

 :كلذ نايب كيلإو «(ءايشألا زيمتت

 :لوصألا

 .نيتكرح رصقلاب ةيبطلاو ةردلا يف هأرق :لصفنملا دملا- 1

 .تاكرح 4 طسوتلا ةردلا يف هل :لصتملا دملا

 :هجوأ ةثالث هيف هل ةبيطلا يفو

 .تاكرح ثالث رصقلا قيوف-1

 .تاكرح عبرأ طسوتلا -2

 .تاكرح تس عابشإلا -3

 (لصتم .لصفنم) :نيدملا ءاقتلا

 وحر ةةرشلا

 .(6 «4(.)2 .«3(«.)2 «2) :ةبيطلا

 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 «تنأ اّلِإ هَلِإ آل > :4َوُه اّلِإ هلإ آل > : نأ اّلِإ هَل آل ) :ىلاعت هلوق
 نبا مامإلا هراتخا عونلا اذهو ءلجو زع هللا ميظعت يف ةغلابملا دصقب يونعم

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



 رشنلا ةَبيِط قرط َنِمَةَيناَرْفْلا ٍتاَءاَرِقلأِر يس ةإِسْلِس أذ دل ةحبط قرط :مةَيناََْلاِتاءاِقْلا مسكة[

 .ءيش ميظعتلا دم نع ةةدلاو ةيظانشلاو ريسلا

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

 د نوفقحيلا ءاملعلا بحتسا لقو «رهاظ ديج نارهم نبا هلاق يذلاو «ةزمهلا

 .انركذ اب ًاراعشإ هللا الإ هلإ الب توصلا

 بهذملا ناك اذهلو هد باتك يف) هللا همحر يوونلا مامإلا لاقو

 نم هيف ال عْهّللَأ اّلِإ َهلِإ آل ١ هلوق ركاذلا دم بابحتسا راتخملا حيحصلا

 .ملعأ هللاو ةروهشم اذه دم يف فلخلا ةمئأو فلسلا لاوقأو «ربدتلا

 :نآرقلا يف ميظعتلا دم عضاوم نايب كيلإ 3

 ؛(158)فارعألا«(106 10 2)ماعنألا «(87)ءاسنلا .(ًاعم 18 6 ؛2)نارمع لآ «(255ع 163)ةرقبلا

 «25)ءايبنألا (98 14 .(8)هط «(2)لحنلا 30(2)دعرلا 14((2)دوه 9(.2 0)سنوي 9 «31)ةبوتلا

 «3)رفاغ «(6)رمزلا .(235)تافاصلا :(3)رطاف .(88 .70)صصقلا :.(26)لمنلا .(116)نونمؤملا 7

 .(9)لمزملا 56 3)نياغتلا 23 2.2 2) رشح لا ,(19)ة6 دمحم «8(2)ناخدلا «.(6 5 2

 نيعلا دمب ةردلا يف (2 :ىروشلا» 4«ٌقَسَْع طو «(1 :ميرم)» «ضقيهك »أرق -2

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

 :ءاخلاو نيغلا ندع خيوتتلاو ةنكاسلا نوتلا ءاشخإ -3

 َنوُضِغْنيَسُه 3(:8:ةدئاملا) (ُةَفْيَخْنْمْلَاَو 135(2:ءاسنلا) 4اًْنَغ ْنُكَي نإ» أرق

 هلف ةبيطلا يف امأو «(«ءافخإلا نم ةانثتسم)راهظإلاب ةردلا يف (5 1:ءارسإلا) 4(َكِيَلِ

 .ءافخإلا -2 .راهظإلا -1:ناهجو اهيف

 145 :نارمع لآ) 4 ملون » ؛«نيعضوم 75 :نارمع لآ) «َكّيلا مُدرِي ) -4

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح رفعج وبأ قفاو (1)



 نو»٠ر 275 فود ا 2 نكد

 :لمنلا) 4 ْمِهّيل ةقلأف »115 :ءاسلا) « فلَصُت - ملوش » .(20 :ىوشلا) (نيعضوم

 ةةناكمنالا -1 : ناو مهق هلق ةييطلا ىانآ و هذانلا ناكسإب هارددلا قر مها رق

 .ةلص نود ءاهلا رسك -2

 ءاملا رسكب ةردلا يف نادرو نبا اهأرق (36 :ءارعشلا 111 :فارعألا) (ةَجْبرَأ )ل -5

 ءةلصلا عم ءاهملا رسكب -1 :نيهجوب اهأرقف ةبيطلا يف امأو «ةلص نودب

 .ةلص نود ءاحلا رسكب - 2

 نوكس عم فاقلا رسكب نادرو نبا اهأرق :ةردلا يف (52 :رونلا) 4ِهّنقَتَي 9 -6

 ةبيطلا يف امأو «ةلصلا عم ءاملا رسك عم فاقلا رسكب زامج نبا اهأرقو «ءالا

 اًضيأ زامج نبالو «ةلصلا عم ءاهلا رسك عم (فاقلا رسكب) رفعج وبأ اهأرقف

 .ءاملا ناكسإ اًضيأ نادرو نبالو «ةلص نودب ءاهلا رسك

 عم ءالا مضب نادرو نبا اهأرق :ةردلا يف 7 مواد كل دوو د7

 مضب رفعج وبأ اهأر قف :ةبيطلا يف امأو .ءاحلا ناكسإب زامج نبا اهأرقو .ةلصلا

 ءاملا مض اًضيأ نادرو نبالو «ءاملا ناكسإ اًضيأ زامج نبالو «ةلصلا عم ءاهلا

 .ةلص نودب

 نودب ءاملا رسكب نادرو نبا اهأرق :ةردلا يف (37 :فسوي) 4ةهِناَقَررُت » - 8

 هجو نادرو نبالو «ةلصلا عم ءاملا رسكب رفعج وبأ اهأر قف ةبيطلا يف امأو «ةلص

 .ةلص نودب ءاهلا رسك وهو رخآ

 :ةبيطلا يف امأو «ةلصلاب نادرو نبا اهأرق :ةردلا يف (75 :هط) «دتأَي ) -و

 ءاملا رسك وهو رخآ هجو نادرو نبالو «ةلصلا عم ءاملا رسكب رفعج وبأ اهأرقف

 .ةلص نودب
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 نه« 276 فود رشا ةَسيِطقرَط نمير ِتاَءاَِقْأِر ييهلسْلس

 رم

 :ةبيطلا يف امأو «ةلصلاب نادرو نبا اهأرق :ةردلا يف (7 :دلبلا) 4 دري » - 0

 ءاملا مض وهو رخآ هجو نادرو نبالو «ةلصلا عم ءاهلا مضب رفعج وبأ اهأرقف

 .ةلص نودب

 نادرو نبا اهأرق :ةردلا يف (87 :ةلزلزلا) 4 دري ا اًريَح »- 1

 نادرو نبالو «ةلصلا عم ءاهلا مضب رفعج وبأ اهأرقف :ةبيطلا يف امأو «ةلصلاب

 .ءاملا ناكسإ - 2 «ةلص نودب ءاهلا مض -1:©امهو نارخآ ناهجو

 يف امأو زمه اب نادرو نبا ةردلا يف اهأرق .(13:نارمع لآ) 4 ٌدّيَّوُي» - 2

 . اواو ةويشا لاديإر دق يشار :ةيهحو ةادروو نباااهأ رققاجطلا

 ًءاي ةزمهلا لادبإب :ةردلا يف اهأرق (110:ةدئاملا) «(49:نارمع لآ) 4ةَكيِهكط- 3

 لثم - 1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ةيناثلا يف ىلوألا ءايلا ماغدإو ةحوتفم

 . صفح لثم - 2 «ةردلا

 ةبيطلا يف امأو «ًءاي ةزمحلا لادبإب ةردلا يف اهأرق (36:فسوي) 4اَنْحَّيَن 9 - 4

 .قيقحتلا -2 «ًءاي ةزمهلا لادبإ - 1:ناهجو اهيف هلف

 (9 :نحلا) «(6 6 :لافنألا) «(18 :ءاسنلا) «.(5 1:فسوي) :(71:182:ةرقبلا) (َنِكَكَل آش 5

 .ماللا ىلإ اهتكرح لقنو ةزمه لا طاقسإب نادرو نبا اهأرق : ةردلا يف

 . صفح لثم -2 «ةردلا لثم - 1:ناهجو اهيف هلف :ةبيطلا ين امأو

 91د لا 4 كلا 2 ]ق3 لا هلوق ند «ءُلُم ظفل -6

 .ماللا ىلإ اهتمض لقنو ةزمه لا طاقسإب نادرو نبا اهأرق : ةردلا يف

 .ةثالثلا هجوألاب نادرو نبا نع لضفلا امهأرق (1)



 نو»٠ي 277 فود ا 2 نكد

 .صفح لثم - 2 «ةردلا لثم - 1:ناهجو اهيف هلف :ةبيطلا ين امأو

 يف مهأرق " 4 َنوُكَيِرَب ) : اَكَيِرَب » . 4 ٌءَىِرَبِ) 4اًعَيِرَّم ) : 4اًييَهم ل 7
 ةزمهلا لادبإب -2 ءزمهلاب -1 :ناهجو مهيف هلف :ةبيطلا يف امأو ءزمهلاب ةردلا

 .ةيناثلا يف ىلوآلا ءايلا ماغدإو ًءاي

 ْف اهأرق (24 :ةدجسلا +41 +5 *صصقلا +23 ةءايبنألا +12:ةبونلا) «ةَمِبَأ » -8

 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا ينامأو ءلاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا 07 ةردلا

 .ًءاي اهادبإ -2 «لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب -

 يف امأو «راهظإلاب ةردلا يف اهأرق (176 :فارعألا) كلذ ْتّهَلَي >-9
 .ماغدإلا -2 ءراهظإلا -1 :*ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 امأو «ءايلا ناكسإب ةردلا يف نادرو نبا اهأرق (20 :لمنلا» « آل ىإ ام » -0

 .ءايلا حتف -2 ءءايلا ناكسإ - 1:ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف

 يف امأو «ءايلا حتفب ةردلا يف نادرو نبا اهأرق (59 :فسوي) 4 ىفوأ نأ >1
 .ءايلا حتف -2 «ءايلا ناكسإ - 1:ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 :شرفلا

 :فهكلا) «(61 :ءارسإلا) «(11 :فارعألا) :(34 :ةرقبلا) أوُدُجْسَأ ِةَكِيتَلَمْلِل »- 1

 هلف ةبيطلا يف امأو «ًلصو ءاتلا مضب :ةردلا يف نادرو نبا مهأرق :(116 :هطل 0

 .مضلا ءاتلا رسك مامشإ -2 ءءاتلا مض -1:ناهجو مهيف

 .لوصألا يف تاملكلا هذه عضاوم رصح رظنا (1)

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح رفعج وبأ قفاو (2)



0 

 نمه2783 فود رشا ةَسيِطقرَط نمير ِتاَءاَِقْأِر ييلْلس

 يف امأو«ءايلاب ةردلا يف نادرو نبا اهأرق (165 :ةرقبلا) «َنيِذّلأ ىَوي »-2

 .ءاتلاب - 2 «ءايلاب - 1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 ةردلا يف امهأرق (61 :صصقلا) َوُه َّمُك ل :(282 :ةرقبلا) (َوُه لِي ل - 3

 .ءالا مض -2 «ءاحلا ناكسإ -1 :ناهجو |مهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ءاملا ناكسإب

 ناكسإب ةردلا يف امهأرق (282 :ةرقبلا) 4(َئاَضي 8 ((233 :ةرقبلا» «(ُراَضُت 2-4

 .صفح لثم - 2 «ءارلا ناكسإ - 1 :ناهجو امهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ءارلا

 «ةيناثلا ميملا رسكب زامج نبا اهأرق :ةردلا يف (94 :ءاسنلا) 4اَتِمّْؤُم » -5

 ءاهرسك -1 :ناهجو اهيف رفعج يبألف ةبيطلا يف امأو ءاهحتفب نادرو نبا اهأرقو

 .اهحتف -2

 «ىلوألا نونلا ناكسإب ةردلا يف زامج نبا اهأرق (8 2 :ةدئاملا» 4ُناَكَتَش 6-١

 .اهحتف - 2 «ىلوألا نونلا ناكسإ - 1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو

 ديدشتب ةردلا يف زامج نبا امهأرق (96 :فارعألا) «(44 :ماعنألا) 4اَنَحَتَف 7-١

 .اهفيفخت -2 «ءاتلا ديدشت -1 :ناهجو امهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ءاتلا

 امأو ءاطلا مضب ةردلا يف نادرو نبا اهأرق (119 :ماعنألا) 4 مُكُرِرطْصضَأ ) -8

 .ءاطلا رسك -2 ءءاطلا مض -1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف

 يف امأو .ءاحلا ناكسإب ةردلا يف زامح نبا اهأرق (35 :سنوي) 4 َىّدِهي 2-9

 .ءاملا ةحتف سالتخا - 2 .ءاملا ناكسإ - 1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 اهيف هلف ةبيطلا يف امأو ءلصو ةزمهب ةردلا يف اهأرق (31 :هط) 4 ْدُدّشَأ »-0

 .ةحوتفم عطق ةزمه -2 ءلصو ةزمه -1:ناهجو



 نوعي 279 فود فتن 279 نك

 هلف ةبيطلا يف امأو «ةحوتفم ةزمهي ةردلا يف اهأرق (33 :هط)4 ُةُكِرْشَأَو »71
 .ةمومضم ةزمه -2 «؛ةحوتفم ةزمه -1:ناهجو اهيف

 «ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب ةردلا يف نادرو نبا اهأرق (133 :هط) 4 مِهِتَأَت )-2

 .(نيقيرطلا الك نم لادبإلا عم).ءاتلاب- 2«ءايلاب- 1:ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو

 يف امأو «دارفإلا ىلع ءايلا ناكسإب ةردلا يف اهأرق (31:جحلا) 4 ُحيَرلَأ » -3

 اهدعب فلأو ءايلا حتف -2 دارفإلا ىلع ءايلا ناكسإ -1:ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 .عمجلا ىلع

 يف امأو ءنيسلا مضب ةردلا يف نادرو نبا اهأرق (3 :تايراذلا) 4 اَرّسُي »- 4

 .نيسلا ناكسإ -2 نيسلا مض -1:ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 يف ام أو ءءاحلا مضب ةردلا يف نادرو نبا اهأرق ( 11:كلملا) 4 اَقُحْسَف » -5

 ماا ناكر 2 لاجل مضح] :ناهجو اهضنلا يدا

 ًاواو ةزمهلا لادبإب ةردلا يف زامج نبا اهأرق (17: تذلسرلا) 4 فق 6-١

 :"ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو .فاقلا فيفختو ًءادتباو ًالصو ةمومضم

 .نصفح لثم-2 ةردلا لثم 1

 4ُةّللَآَء »«[ 5129 1:سنوي] 4 َنَِعْلآَ رك مباعلا ماعنألا] © ٍنْيَرَكَذلاَء » 17

 ةردلا يف لصولا ةزمه ًارقت 1 507 ب قحليو [ 59:لمنلا «59:سنوي]

 .ًاعم نيهجولاب وأ لادبإلاب :أرقت ةبيطلا يفو ءليهستلاوأ لادبإلاب :نيهجوب

 ةزمهم زامج نبا نع يرودلا اهأرقو .فاقلا فيفختو واولاب زامج نبا نع يمشاه لاو نادرو نبا اهأرق (1)



 هناا ةيبط قرط :م ةَيناََقْلاِتاَءاِقْلا مسكس
 يشل بيط قرطّنِم َيناَرَفلا ٍتاَءاَرِقلر بِسْم ةاسلِس ن٠ 230 فممزد

 عم تكسلاب -1:نيهجوب ةردلا يف (28:29:ةقاحلا) (َكَّلَه © َةَيِلاَم جأرق-8

 راهظإلاب -1:ب اهأرقف ةبيطلا يف امأو «ماغدإلاب -2 «مدقملا وهو راهظإلا
 .ماغدإلاب -2

 ةبيطلا يفو ءضحملا ماغدإلاب ةردلا يف (20:تالسرلا) (مُكَقْلَخ »أرق -9

 لماكلا ماغدإلاب» نيهجولاب -2 ضحملا ماغدإلاب -1:نيهجوب اهأرق

 .(صقانلاوأ

 :ريبكتلا باب

 ريبكتلا هلو « مدقملا وهو ريبكتلا مدع هلف ةبيطلا يف امأو « ريبكت ال ةردلا يف

 :عاونأ وهو
 رخآ ىلإ ىحضلا رخآ نم .(خ) هزمرو متخلا روس لئاوأل صاخلا ريبكتلا -أ

 :نيانلا

 لوأ ىلإ حرشلا لوأ نم .(ص) هزمرو متخلا روس لئاوأل صاخلا ريبكتلا -ب

 .سأانلا

 ةحتافلا نم (ع) هزمرو ةءارب ادع نآرقلا نم ةروس لك لوأل ماعلا ريبكتلا -ج

 . سانلا ىلإ
 لاقف لك هللا لوسر نع رخأت يحولا نأ ءاملعلا ضعب ركذ :ريبكتلا دورو ببس

 (ملف ءىحضلا ةروسب ليربج لزنف «هالقو هبر هعدو دق هي ًادمحم نإ :نوكرشملا
 .ىلاعت هلل ًاركش ملسو كي يبنلا رّيك ةروسلا ةءارق نم ليربج غرف

 .اهريغ مأ ةالصلا يف ناك ةنس :همكح

 .مدقملا وه ريبكتلا مدعو .همدعو ريبكتلا زاوج هل ريبكتلا تبثأ نم عيمجو



 نى»ر 231 فود نكح 28 20

 ىلع تأرق لوقي نايفس يبأ نب ةمركع تعمس):لاق يزبلا هاورام هتينس ليلدو

 ةروس لك ةمتاخ دنع ربَك يل لاق ىحضلاو تغلب الف يكلاملا هللا دبع نب ليعامسإ

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

 4 ك1 لوضوالا يزعا ومقالا يدرنأ يعك نو ذا نا ةرخاو كالذي ةرمأ يباع

 .مكاحلا هاور (كلذب هرمأ

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

 .(385 لوسرلا

 .طقف (ركأ هللا) هتغيص نأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ :هتغيص



 هناا ةيبط قرط :م ةَيناََقْلاِتاَءاِقْلا مسكس
 يشل بيط قرطّنِم َيناَرَفلا ٍتاَءاَرِقلر بِي ةاسلِس ن٠ 23 2 فممزد

 ةعاخ

 نيدلاب ءاج نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «مامتلاب لضفتملا «ماعنإلا يلو هلل دمحلا

 .مايك نم رمثو مامغ يف قرب حالام ماركلا هباحصأو هلآ ىلعو «ماتلا

 .ءلذعبو

 ًاصلاخ ًالوبقم ًالمع هلعجي نأ هللا لأسأو «ةءارقلا هذه مامتإب يلع هللا معنأ دقف

 هناحبس هنإ يتمتاخ يل نسحي نأو «ميعنلا تانج هب ينلخدي نآو «ميركلا ههجول

 .لومأم مظعأو لوؤسم مركأ

 ءاملعلا نم فيفل هب ىنتعا يذلا (يندملا رفعج يبأ ةءارق) باتك هللا دمحب مت

 دالب يف ًاريبك ًاجاور دجو دقو ءارقإلاو تاءارقلا مولع يف نيصصختملا رابكلا

 نم ءاقدصألا عيمج ركشنو مهدهاعمو مهتاعماج يف هوُسّردو هب اونتعاو ايندلا

 .ًاريخ هيلع اونثأو هيلع اوفرشأ نيذلا تاءارقلا ءالع

 ةلسلسلا اذه دادعإ يف اوكراش نيذلا ةوخإلا حلاصلا ءاعدلا نم ىّسنن الو

 ! لام حش هواي نم
 .قلاخلا دبع دومحم خيشلا ةليضف :رصم

 .حالشلا ةماسأ يناه دمحم خيشلا ةليضف :ايروسو

 أ 9 رع واد كلم اك كلا سلا

 نيل اَسِلَو يملا هل هللا مع
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 نووي 235 فود قمع 28 20

 000000000 92آئآئ ج آدآكل(ة<يحكمللك باتكلا ةمدقم

 7و ةحرلا

 0 ة١[5:[:؛:تخذخ|خذذخذ#خ#خ#خ#|خ#|أ|أ|6اأ65ة0ة 441 ةءارقلا لوصأ

 16 ش”البلا## ةذاعتسالا باب

 00 ***#*##١ْْ6ْْ7ْ777777773 31309# ةلمسبلا باب

 30000000007”ذ|نطحئحكممضْذممنذذحضزحذنشتيجطمج)|# عمجلا ميم باب

 ا ب ا ةلصلا باب

 2 .ريصقلا كلا ماب
 20 000١ ةملك نم نيتزمهلا باب

 46 3010 111 و11 طب 71و و 1و واو وو لاو واف ولو قمل 10 وول ولو ووجوب ولاول مونت ريغصلا ماغدإلا باب

 0411 1111111011111010111011110010100000000000000000000001 210 ريبكلا ماغدإلا باب



 هناا ةيبط قرط :م ةَيناََقْلاِتاَءاِقْلا مسكس
 بيط قرطّنِم َيناَرَفلا ٍتاَءاَرِقلار يس ةاسلِس ن٠ 236 فممد

 يشل

 5 خيوتتلاو ةتكاسلا نوتلا تاب

 ل ةلامإلاو حتفلا باب

 0000011111 ل طخلا موسرم ىلع فقولا باب

 00 ةفاضإلا تاءاي باب

 2 0 00000 دئاوزلا تاءاي باب

 65000 ام ةحتافلا ةروس

 2121 * 1 زذزذزذز]زؤ] ]| ]| | 900ااا بب-ب-ب-ببو ةرقبلا ةروس

 22*21 ل100 نارمع لآ ةروس

 56 بيست ءاستلا ةرويس

 ا 0 بد ةدئاملا ةروس

 #17 ماعنألا ةروس

 0 اياااااايايايي لا فارعغألا ةروس

 11 و طا وجو طوس ساو دف تااططم سدس عم لافنآلا ةروس

 00 ةبوتلا ةروس

 00000 يي م ري م نوف زويد

 10 دوه ةروس

 #11 تسوي ةرونب

 14 دعرلا ةروس



 287 ىصرو قل



 50 ري ص0 575 تالق رج“
 #0 03 : 2 حا[ ضرما 5

 نوه 2338 ىفمد رشنلا ٍةَبسيط قرط ْنِم ةَيناَرَفْلا ٍتاَءاَرِقْلاٍر بِ ةإِسْلِس

 0 يااا ايي ا ا انه روس

 000001111 1 ا ا ا رطاف ةروس

 32 ب )9 سمي ةروس

 000000 ]| ]|]|]|]|]ز|]1ز]ز]ز]ز]ز] ]| ]ز]ز | ]| ]ز|ز1]1]1ؤ]زؤزؤ10 تافاصلا ةروس

 00000 ] ] ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز] ]ؤ # #]# ]| #]1] 111 00 ص ةروس

 217 رمزلا ةروس

 2 ال ا دما ونس نحل رفاغ ةروس

 202017 تلصف ةروس

 2:2 4 ل ل ا تور اعلا ون وعم هدول عسر عم سوح سس عع ىروشلا ةروس

 0 ذ ] ] ] ] ] ]ذ]1]ز]ذز ز]1ز]ز]ز]ذ] ]1 1]1ذ]1]1ذ1ذ1|1|]741+7]1]1]1]1]1[©”ظ08088)5 فرخزلا ةروس

 00 ل ا ا ل ناخدلا ةروس

 200 ذذزذز ذ ] ] ] ] ] ]1 ]1ز1]1]1]ذ]1]1]1]1]151]1]1|ذ|1ذ1!1!|ظ>*<”** 03 ةيثاحلا ةروس

 ” ا ااا 00 8 فاقحأللا ةروس

 31#20 1 زذ 1 1 زازا ةكدمحم ةروس

 00000000 حتفلا ةروس
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