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 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 ةمدقم

 رمألا ربدمو «هتردقب قلخلا قلاخ«ماعنإلاب لوطتملا ,ماودلاب درفتملا هلل دمحلا

 .همعن عيمج ىلع هدمحأ ,باسحلا عيرس وهو .همكحل بقعم الو هرمأل دار ال .هتمكحب

 هللا لصو هناسحإ نم ليزجلاو .هماعنإ نم ديزملا هلأسأو «هننمو هثالآ عباتت ىلع هركشأو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو هيلع هللا لص دمحم انيبن «رينملا جارسلا «ريذنلا ريشبلا ىلع

 .ايلست ملَسَو

 "ندع انمأ

 نم ناك ام «هتاناعم ىلإ ةيانعلا فرص ام قحأو «هتاعارمب ملعلا يغاب ّينع ام ىلوأ نإف

 وه كلذو ءاهنع فالتخالا نم أشني |هيف اهو اهيلع ًاكاحو ءاهنم هريغل ًالصأ مولعلا

 هديمح ميكح نم ليزنت «هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا «ديجملا نآرقلا

 وهف هللا باتكب ًاعيمج كسمتن ىتح ةقباس تاياور يف تاملكلا هذه لثم انررك املاطلو
 نمو لدع هب مكدح نمو زعل هب لمع نمو هل ةمصع ناك هب كلس نم هذبألا لع قابلا
 كسمتن نأو انرس ثيح هب كسمتلا انيلع ًادبأو (ئادف ميقتسم طارص ىلإ يِدْه هيلإ َيِده

 هللا لأسنو ىتش ٍناعم نم هظافلأ فالتخا يف هللا اهعدوأ يتلا َرَرَّدلا فرعنل هتاءارقب ًاضيأ

 .هب كسمتلا ىلإ مكايإو انقفوي نأ
 نم يرصبلا ورمع وبأ ةءارقلا هذه ماهتإ يل هللا رسي هنأش لج باهولا نم ًالضفتو

 دنسلاب هتذخأ ابو نيمدقتملا ةمئآلا نم «نيردصتملا دنع تبث اهب رشنلا ةبيط قيرط
 كرتو ءراصتخإلاو زاجيإلا ىلع كلذ يف تدمتعاو هلي هللا لوسر ىلإ لصتملا حيحصلا

 دعلا ضعب لمعو نآرقلا يف تاملكلا عيمج رصح نم اندهع ام عم راركتلاو ليوطتلا

 نمف باوص نم ناك امف تدهتجا ينأ كلذ يف يبسحو هللا ءاش نإ ةدئاف هيف امل رصحلاو

 لعجي نأ لسا َهللاو نائيرب هنم هلوسرو هللاو ناطيشلاو ينمف أطخ نم ناك امو هدحو هللا



 نسا ةيبط قو را هه ظنا رقلا هاةارقلا يتيح ةلسان

 .«ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ نونب الو لام عفني ال موي تانسحلا نازيم يف اذه لمع

 هارد مس هس د17

 نيل اَسِلَوبملاول هل هللا مع
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 مجارتتا

 دبع نب نايرعلا نب رامع نب ءالعلا نب نابز همسا ءالعلا نب يرصبلا ورمع وبأ ئراقلا

 ورمع نب كلام نب نزام نب ىعازخ نب رجح نب همهلج نب ثراحلا نب نيصحلا نبا هللا
 .نابز اهرهشأو لاوقأ ىلع همسا يف فلتخا «ةعبسلا ءارقلا ةمئآلا دحأ ئرقملا ينزاملا

 .(ه 68) ةنس دلو

 0 بأ ةءارق

0 

 و

 رفعجو ٍليقعلا ةرسيم نب ليدبو يرصبلا رفعج نب سايإو كلام نب سنأ نع ىَوَر

 حلاص يبأو دنه يبأ نب دوادو يرصبلا نسح لاو قداصلا دمحم نب رفعجو «يدبعلا ديز نبا

 .مهريغو دهاجمو رامع نب ءالعلا هيبأو تايزلا

 :هذيمالت

 يزورملا دقاو نب نيسحلاو يوحنلا نابيشلا ورمع وبأو رارم نب قاحسإ هنع ىَوَر
 و 4. 5

 ىبحيو حارجلا نب عيكوو روعألا يوحنلا ىسوم نب نوراهو يعمصألا بيرق نبا

 .مهريغو يوحنلا ئرقملا صفح نبا

 :لاوقألا

 .ملعلا ةعسو قدصلاو ةحاصفلاب رهتشاو ةدم ةدافإلل ردصتو وحنلا ينو فورحلا يفزرب

 عاجشو ديعس نب ثراولا دبعو لضفلا نب سابعلاو يديزيلا ىبحي هنع ةاورلا ٌحصأ

 مدعو: نحللبلا

 .يرصبلا نسحلا مايأ يف ءارقإلل بصتنا



 نسلا ةيبط قير هه ظنا زقلا فاةارقلا يتيح ةلاساش
 قبب ببال

 هللا الإ هلإ ال» :لاقف فوكع سانلاو ةرفاوتم هتقلحو ورمع يبأب يرصبلا نسحلا ّرَم

 نيب هتءارق تجارو «لوؤي لذ ىلإف ملعب دكؤي مل رع لك «ًبابرأ اونوكي نأ ءاملعلا تداك

 ةئملا) مويلا سانلا اهيلع يتلا ةءارقلا» نأ يرزجلا نبا دهش دقو ةماعلا نيب مث ءاملعلا

 ًادحأ دجت داكت الف ءورمع يبأ ةءارق يه رصمو نميلاو زاجحلاو ماشلاب ةرجهلل ةعساتلا

 ام رظنا» :لاق نيح ةبعش ةسارف تحص دقو (شرفلا يف ةصاخ هفرح ىلع الإ نآرقلا نقلي

 .«ًادانسإ سانلل ريصيس هنإف هسفنل راتخي ام ورمع وبأ أرقي
 عوق كد 5
 مهلك اوناكل ناسنإ ةئم ىلع هدهزو ورمع يبأ َملِع َمّسق ول» :بيبح نب سنوي لاق

 .«هيلع وه ام هّدسل هلي هللا لوسر هآر ول هللاو ءاَّداَّمُز ءاملع

 .رامع نب ورمع ابأ تيأر ىتح اهقلغأو ًاباوبأ حتفأ تلزام قدزرفلا لاق

 يف ام غرفأ نأ ًايبت ول :ءالعلا نب ورمع وبأ يل لاق يعمصألا نع ءانيعلا وبأ ىَوَر

 ردق ام تبتك ول ءايشأ نآرقلا ملع يف تظفح دقلو ءتلعفل كردص يف ملعلا نم يردص

 .ًافرح ركذو اذك تأرقل َىرَق اب الإ أرقأ نأ يل سيل نأ الولو اهلمح ىلع شمعألا

 .ةنس نينامثو ًاتس ورمع وبأ شاع يعمصألا لاق

 .ةيرجه نيسمح +>و عبرأ ليقو ةثامو نيسمخ و عبس ةنس تام

 :لوالا ىوارلا

 نابهص نب زيزعلا دبع نب رمع نب صفح ورمع وبأ نيئرقملا خيش ريبكلا ملاعلا مامإلا

 .ءارماس ليزن ريرضلا يرودلا مهالوم يدزآلا بيهص لاقيو

 .روصنملا ةلود يف نيسمخحو عضب ةنس دلو

 كلذ نم عمسو ذاوشلابو ةعبسلاب ًأارقو «تاءارقلا عمج نم لوأ .طباض ريبك تبث ةقث
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 عيكوو دواد نب دينسو ةنييع نب نايفسو بدؤملا نايلس نب ميهاربإ ليعامسإ وبأ
 عفان ةءارق ذخأو ,يئاسكلا ىلع أرقو مهريغو ئرقملا يئاسكلا ةزمح نب يلعو حارجلا نبا ا ع 12 7 5 5 3 000

 «ميِلّس نع ةزمح ةءارقو «زامج نبا نع عاقعقلا نب ديزي ةءارقو ءرفعج نب ليعامسإ نع

 تاءارقلا عمجو مهريغو ... ورمع يبأ ةءارق يديزيلا ىيحي نعو مصاع نع ركب يبألو

 .ريبك عمج ةءارقلا هنع ذخأو .اهفنصو

 ةعبسلا فورح رئاس أرقو تاءارقلا بلط يف ورمع وبأ لحر يزاوهألا يلع وبأ لاق

 رخآ يفو ًارهد شاعو ةقث وهو «تاءارقلا يف فّنصو «ريثكلا كلذ نم عمسو ءذاوشلابو

 رسفملا حرف نب دمحأو نمحرلا دبع ءارعزلا وبأ هيلع التو .نيد اذ ناكو هرصب بهذ هرمع

 .ريبك عمجو ةيثرم بحاص راشب نب يلع نب نسحلاو يدعاكلا دمحم نب رمعو

 ناك» :دعس نبا لاق يرودلا رمع يبأ نع بتكي لبنح نب دمحأ تيأر دواد وبأ لاق

 .«هريسفتو نآرقلاب املا

 :لاقف نآرقلا يف لوقت ام تلقف يرودلا رمع ابأ تلأس :ئرقُملا حرف نب دمحأ لاق

 .«قولخم ريغ هللا مالك»

 ةنيدملا لهأ ةءارقب رفعج نب ليعامسإ ىلع تأرق :لاق رمع وبأ انثدح :حافنلا نبا لاق

 .هيلإ تلحرل مهارد ةرشع يدنع ناك ولو عفان ةايح تكردأو ةمتخ

 .نيتئامو نيعبرأو تس ةنس لاوش يف تام :يوغبلا مساقلا وبأ لاق

 نيتئامو نيعبرأو ناث ةنس تام :نابح نب متاح وبأو «نيكرأ نب بجاح لاق
4. 

 .ةيرجه



 ىلا ا را ا - --ج

 :لوآلا يوارلا قرط

 وق هع ل دلو نها ونا قيرط قم ءارعؤلا بأ ف

 « نيعلا حتفب سودبع نب نمحرلا دبع : وه ه 280 تا( سودبع نب ءارعّزلا وبأ »

 .يدادغبلا ءارعزلا وبأ

 «يرزجلا نبا» هركذ اك .نآرقلا ظافح نم ةعباسلا ةقبطلا ءاملع نمض «ىبهذلا» هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض

 «يرزجلا نبا» لوقي ىنعملا اذه يفو .هرصع ءاملع ةريخ نع ةءارقلا «ءارعزلا وبأ» ذخأ

 . هنع رثكأو « تاياور ةدعب « يرودلا رّمع يبأ » نع اضرع ةءارقلا « سودبع نبا » ذخأ :

 (« يرودلا رّمَع بأ ١ باحصأ ربكأ نم « ءارعزلا وبأ » :«ينادلا ورمع وبأ» لاقو

 ( ءالعلا نب ورْمَع يبأ ' ةاور دحأ « يرودلا رّمع وبأو ١ .مهقثوأو , مهطبضأو «مهّلجأو

 اهاقلتي « يرودلا رمع يبأ » ةءارق تلاز الو .ةءارقلا ةمئآل ةبسنلاب ثلاثلا مامإلا يرصبلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو اهم تأرقو اهتيقلت دقو « نآلا ىتح لوبقلاب نوملسملا

 وهو « دهاجم ١ مهنم نوريثكلا هيلع أرقف ةليوط ةدم ءارقإلل « ءارعزلا وبأ ١ ردصت دقو

 نيرشع نم اًوحن « ءارعزلا يبأ ١ ىلع « عفانل ١ تأرق : « دهاجم نبا لاق .هباحصأ لجأ

 .« ةزمحو يئاسكللو ورمع يبأل » هيلع تأرقو « ةمتخ

 تدلع نشعر # يرلا نيبخلا يسد 81 رع رلا نأ د نه ةقرقلا دعك
 دمحمو « لدعملا بوقعي نب دمحمو . رضنلا نب يلعو . يرونيدلا ىسوم نب ميهاربإو

 (« ءارعزلا ابأ » هللا محر .ةرجهلا نم نيتئامو نيناثو عضب ةنس ( ءارعزلا وبأ » يفوت

 .بيجم عيمس هنإ ةعساو ةمحر



 ك1: 11 00
 .هنعف هنع يعّرَطملاو لالب يبأ نب ديز يقيرط نم حرف نبا -2

 ريرضلا رفعج وبأ ليربج نب حرف نب دمحأ : وه ه 303 تا( حرف نب دمحأ »
 .يدادغبلا

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

 .تاءارقلا ءالع نمض « يرزحلا

 ارق : 2« يرزجلا نبا » لوقي .ءاملعلا ةريخ نع تاياورلاو نآرقلا « حرف نبا ١ ذخأ دقو

 « دقاو نب نمحرلا دبع » ىلعو « تاءارقلا نم هدنع ام عيمجب «يرودلا» ىلع «حرف نبا»

 .« ةّبش نب رمعو « يّربلا ىلع اًضيأ أرقو

 ةدافإلل ردصتو : « يبهذلا » لوقي اذه يفو .ريثك ددع « حرف نبا ١ ىلع نآرقلا أرقو

 نب يلع نب ديز » : هيلع ًارقف « هدنس ٌولعو « هملع ةعسل همسا رهتشاو « هتيص َدعَبو « انامز

 دحناولا ديعو ء شاَقّتلا ركب وبأو + زازقلا ديعس نب غلعو « زر ني هللا دبعو « لآلب يأ

 .نورخآو « يعّرّطملا ديعس نب نسحلاو « لولا نمحرلا دبع نب دمحأو مشاه يبأ نبا

 « ينيدملا هللا دبع نب لع » : مهنم ءاملعلا ةريخ نع ثيدحلا « حرف نبا » ذخأ امك

 هللا دبع نب ميهاربإو « ةبيش يبأ نب نامثعو « ةّبش يبأ نب ركب وبأو « ينارهزلا عيبرلا وبأو

 :ءالوم:ويغو»« يعبوشلا لولمت نب اقاحتسإو يوزملا
 , يرابنألا لولهبلا نب بلاط وبأ » : مهنم ريثك ددع « حرف نبا ١ نع ثيدحلا ذخأ امك

 .ءالؤه ريغو « زازرلا ناعمس نب دمحأ نب نامثعو . يلتخلا ملسم نب رفعج نب دمحأو

 » ينثدح : « يدادغبلا بيطخلا ١ لوقي ىنعملا اذه يفو . تاقثلا نم « حرف نبا  ناكو

 رادلا نسحلا ابأ تلأس : لوقي « فسوي نب ةزمح ١ تعمس : لاق « رصن نب دمحم نبا يلع

 .ةقث ناك : لاقف حرف نب دمحأ نع ينطق

 : « يدادغبلا بيطخلا » هنع لوقي « ءاملعلا ىدل ةيماس ةناكم « حرف نبا ١ لتحا دقو



 ىلا ل را ا - --- باي

 دمحأ ١ تام : « يخأ » باتك يف تأرق : لاقف داّمح نب دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ » انثدح

 ( نيسحلا بأ نب مصاع وبأ » هيلع ىلص « ةثاثالثو ثالث ةنس ةجحلا يذ يف « حرف نبا

 ةيبرعلاب اًماع « اًنومأم ةقث ناكو « ةنسلا لهأ نم لجر هيلع يلصي نأ ىصوأ دق ناكو

 .ءازجلا لضفأ هللا هازجو ةعساو ةمحر « حرف نبا هللا محر .« نآرقلاب اًماع « ةغللاو

 :يناثلا يوارلا

 نكس» ءىرقملا بيعش وبأ ورمع وبأ دوراجلا نب هللا دبع نب دايز نب حلاص وه

 .«ةقرلا

 .«اًريخ ناكو «دايز نب حلاص انثدح» :مصاع يبأ نبا لاق

 .«هتيأر نم لضفأ وهو ةقرلاب ورمع وبأ دايز نب حلاص» :لاق نيطم نعو

 يبأ ةءارق» ءىرقملا يديزيلا كرابملا نب ىيحي دمحم يبأ نع ًاعاسو ًاضرع ةءارقلا ذخأ

 .ةعامج ةءارقلا هنع ذخأو .مصاع ةءارق صفح ىلع ًأرقو ««(ورمع

 .نيعبسلا براق دقو تام

 تبتك اهيفو «نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس مرحملا يف ةقرلاب تام :يناّرحلا يلع وبأ لاق

 .هنع

 :يناثلا يوارلا قرط

 .هنعف هنع شبح نباو نيسحلا نب هللا دبع يقيرط نم ريرج نب ىسوم - 1

 8 كاع 1 : 5
 .ريرضلا يقرلا نارمع وبأ ريرج نب ىسوم : وه ه 316 ت ا ريرج نب ىسوم »

 يرزجلا نبا » هركذ اى .نآرقلا ظافح نم ةعباسلا ةقبطلا ءالع نمض « ىبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءاملع نمض )

 بيعش وبأ » : مهتمدقم يفو ءالعلا ةريخ نع ةءارقلا « ريرج نب ىسوم » ذخأ
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 دقو « هباحصأ لجأ وهو « يرصبلا « ورمع يبأ » نع نيروهشملا ةاورلا دحأ « ىسوسلا

 نوملسملا اهاقلتي « ىموسلا » ةءارق تلاز الو « هتافو دعب ءارقإلاو ةءارقلا يف هفلخ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ء اهم تأرقو اهتيقلت دقو « نآلا ىتح لوبقلاب

 « يناتكلا نيسح ا نب دمحأ » : مهنم ريثك ددع « ريرج نب ىسوم ١ نع ةءارقلا ىَوَر دقو

 عسيلا نب هللا دبعو « يرماسلا نيسحلا نب هللا دبعو « شبح نب دمحم نب نيسحلاو
 نورا و يعرطملا ديعش نب ويسللاو وجا دلا العا ىياةمعو «نكاطتألا

 ماغدإلاب اًريصب « ريرج نب ىسوم ١ ناك : « يبهذلا » لاق « نوريثكلا هيلع ىنثأ دقو

 .باحصألا ريثك « ةمرحلا رفاو « ةيبرعلا يف اًرهام

 ةعساو ةمحر هللا همحر .فالخ ىلع ةئاثالثو ةرشع تس ةنس « ريرج نب ىسوم ) يفوت

 .ءازجلا لضفأ هللا هازجو

 هنع يذوبنشلاو يئاذشلا يقيرط نم ىسيع وبأ يسينتلا قيرز نب روهمج نب ىسوم -2





 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 ةءارقلا لوصأ

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

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

 ءراهظإلا يهو ًالصأ نوثالثو ةعبس تاءارقلا فالتخا ىلع ةرئادلا لوصألاو

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

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

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

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

 تاءايو .فذحلاو «ماشإلاو «مورلاو ءناكسإلاو ءعطقلاو ءتكسلاو

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

 اهيلع هقفاو يتلا لوصألا كرتأو صفح ةياور لوصأ اهيف فلاخ يتلا ورمع

 توزع هييوار نيب َفلُخلا ناك اذإو ءراصتتخالل ًابلطو اهنم اهب ملعلا ىلع ًالاكتا

 يف اهتركذ تاملكلا ضعب ينو ءصفح قفاو نم ركذ نود فلاخ نم ىلإ

 ًاماهتإ اهعضاوم يف كلذ ىلع تهّبنو ًاصفح اهيف ًاقفاوم شرفلا يفو لوصألا
 .قفوملا هللاو ؛ةدئافلل



 يت ا ا را ا بي

 ةذاعتسالا باب

 .ماصتعالاو نصحتلاو ءاجتلالا :ةغل ةذاعتسالا

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

 ميجرلا ناطيشلا

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

 .«ميجرلا ناطيشلا نم ينذعأ

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

 ؟ةبودنم وأ ةبجاو يه

 اولمحو «ةءارقلا ءادتبا دنع ةيودنم اهنأ ىلإ ءادآألا لهأو «ءاملعلا روهمج بهذف

 «ميجُيلآ نطّيشلا نم لَآ دعت َناَءَرُقلا َتأَرَق اذإف 9 : ىلاعت هلوق يف رمألا

 .اينأ نوكي أل عئراقلا انيكرت ول ثيحب بدلا لع (08 :لسلا)

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

 أنآ نوكي ئراقلا اهكرت ول مهبهذم ىلعو ,بوجولا
 :رشنلا ةبيط يف يرزجلا نبا لاق (1)

 .(بجي) :مهضعب لاقو 1 ٌبحتساو ا

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

 ناطيشلا نم ميلعلا 58 هللاب ذوعأ ءميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ)

 .هريسيت يف ينادلا ًاعيمج اهركذ «ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ءميجرلا
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 ناطيشلا نم هللاب ذوعأ» :ةياورلا ثيح نم ءارقلا عيمجل راتخملاو اهحصأو

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

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

 .عضاوم يف اهب رهجلا بحتسيف «ليصفتلا ءارقلا عيمجل راتخملا نكلو نآرقلا

 .ىرخأ عضاوم يف رارسإلاو

 :اهب رهجلا عضاوم

 .لفاحملا يف ةءارقلاك هتءارقل عمتسي نم كانهو اًرهج ارقي ئراقلا ناك اذإ - 1

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

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

 .(98) ةيآلا (1)

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

 دواد وبأ هجرخأ |ى ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ ديزي ناك هنأ ًاضيأ حيحصلا يفو «نابلألا هححصو

 .ينابلألا هححصو نسح دنسب يذمرتلاو



 ىلا ا را ا --ج

 :اهب رارسإلا عضاوم

 .اًرس أرقي ئراقلا ناك اذإ - 1

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

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

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

 .ىلوأ دحاو لك ةذاعتسا نأ :رشنلا يف لاق

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

 .نآرقلا نم تسيل ةذاعتسالا نأ

 :ةدئاف

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

 .ةذاعتسالا ديعي الف ةءارقلا ةحلصمب

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

 .ىرخأ ةرم ةذاعتسالا فنأتسي هنإف ,مالسلا

 :اههجوأ

 :ءارقلا عيمجل هجوأ ةعبرأ ةلمسبلا عم ةذاعتسالا يف زوجي

 .اهيلع فقولا - 1

 .ةءارقلا لوأب ةلمسبلا لصوو ذوعتلا ىلع فقولا -2

 .اهيلع فقولاو ةلمسبلاب ةذاعتسالا لصو - 3
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 .ةءارقلا لوأب اهلصو عم ةلمسبلاب ةذاعتسالا لصو -4

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

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

 هلصوو ذوعتلا ىلع فقولا زوجيف اهكرت ىلعو .اهكرتو ةلمسبلاب نايتإلا

 :ىَوُه اَّلِإ هلإ آل ُهّنلآ جوحن ةلالج مسا ةءارقلا لوأ يف نوكي نآ الإ ةءارقلاب

 لالا ةَعاَسلآ ُمَلِع ٌدَرْي م ِهَيَلِإ ظ:وحن «ىلاعت هللا ىلع دوعي ريمض هيفام وأ

 .ةعاشبلا نم كلذ يف امل لضوي الأ

 ةلمسبلا باب
 نيب ام١ :ادعام نيتروسلا نيب عمجلا دنع صفح ىلع ديزي ورمع ابأ نأ ملعا
 «ةلمسب ريغ نم ”لصولاو «”تكسلا يهجو ««ةحتافلاو سانلاو «ةءاربو لافنألا

 :هجوأ ةسمحخ هل نوكيف

 «ةروسلا لوأب ةلمسبلا لصوو «عيمجلا عطق :ينعأ .ةثالثلا اييكك أ ةلهسلا

 .ةلمسب ريغ نم لصولاو ءتكسلا مث عيمجلا لصوو

 نودب لصولاو تكسلاو .فقولا :ءارقلا لكلف «ةءاربو لافنآلا نيب ام امأو

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

 .ةلمسب البو سفنت ريغ

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

 : انضيأ



 يت ا ل را ا بج

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

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

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

 .قلفلا لوأب

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

 يهو اهريغ يف لصولا ىَوَر نم دنع اهيف تكسلا راتخاو .اهريغ يف تكسلا

 .«ةزمه ا «نيففطملا «دلبلا «ةمايقلا» :عبرأ

 :هجوأ ةعست كل ناك ةمايقلا لوأ ىلإ تلصوو لمزملا رخآ نم تأدتبا اذإف -

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

 راتخملا ىلع ةثالثلا اههجوأب ةلمسبلا ةمايقلاو رثدملا نيب ٍتأي هيلعو «رثدملاو لمزملا

 .هريغ ىلع تكسلا مث

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

 .هريغ ىلع لصولاو

 تكسلا مث ناسنإلاو ةمايقلا نيبو «ةمايقلاو رثدملا نيب ةثالثلا اههجوأب ةلمسبلا

 .ةمايقلاو رثدملا نيب تكسلا مث ةثالثلا هذه نم هجو لك ىلع ناسنإلاو ةمايقلا نيب

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

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

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

 تاتشلا

 .ةحتافلا نم -1- مقر ةيآ ةلمسبلا ٌَدْعَي لو
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 عمجلا ميماجاب
 ءاي ءالا لبقو نكاس ميملا دعب عقو اذإ الصو ميملاو ءاملا رسكب ورمع وبأ أرق

 لأ ُمِهيِدَهَي يثاب ُمِهِب ىلا ُمهِتَلْبِق ا اثم نوسكم قرح وأ ةتكاس

 .ميملا نّكسو ءاهلا رسك فقو اذإو هُهّلِيلآ ُمهْيَلَع ُلاَكِقْلآ ُمِهْيَلَع

 ريبكلا ماغدإلا

 .يناثلاك ًاددشم ًادحاو ًافرح ناريصي ثيحب كرحتم رخآب كرحتم فرح ءاقتلا وهو

 :رشنلا ةبيط يف يرزجلا نبا مامإلا لاق

 انعنما لاو ودها ةيحنؤيت وتل ًاعم يموسلاو يرودلا فلخب مغدأ

 :تيبلا اذه حرش يف رشنلا ةبيط حرش يف عابضلا ميهاربإ نسح دمحم نب يلع مامإلا لاق
 يسوسلاو يرودلاب ربع امنإو «هنع فالخب ورمع يبأل كلذ يف ماغدإلا نأ ينعي

 هيلع هللا ةمحر يبطاشلا مالك يف عقو امك يسوسلا هب دارملا نأ مهوتي نم مهو عفدل

 لوقت اى امهنم لاح :ًاعم :هلوقو ءررقت [ك يسوسلا هدارمو ورمع يبأل هقلطأ ثيح

 راشأ (اعنما دملاو زمه لا هجوب نكل) :هلوق نيبحطصم يأ :ًاعم ورمعو ديزب تررم

 ركذ هنإف ءاهعم وأ لصفنم دم وأ نكاس زمه عم ريبكلا ماغدإلا عمتجي دق هنأ ىلإ

 :يهو هجوأ ةعبرأ زمهلاو لدبلا عم لمتحيف «فالخ امهنم لك يف ورمع يبأل
 َمِهِتَأَي اَمَلَو » :ىلاعت هلوق كلذو ءزمهلا عمو لدبلا عم راهظإلا و ماغدإلا
 زمهلا عم ماغدإلا اهنم عنتمي 4َةهِلَبق نِم َنيِدَّلا بدك َكِلَدَك ءةُنيِوُأَ

 مس 1 ل لُّق» :هلوقك دملا عم ماغدإلا عمتجا ول اذكو «ةيقابلا ةثالثلا زوجتو

 لوُقأ



 يت ا ا ا ا ب

 راهظإلاو .رصقلاو دملا عم ماغدإلا :ىهو ءاًضيأ هجوأ ةعبرأ لمتحي هنإف «(مكَل

 زمه ماغدإلا عم عمتجا ولف ءىرخآلا ةثالثلا زوجتو «ماغدإلا عم دملا عنتميو ءامهعم

 الإ َءِهِناَقَوَرُك ٌماَعَط اَمُكيِتْأَي ال ٌلاَق »:ىلاعت هلوقك هجوأ ةيناث لمتحيف دمو

 :يهو هجوأ ةثالث اهنم عنتمي هاَمُكَيِتَأَي نأ َلَبَق -هِليِوُأكي اَمُككَأَبك
 ءدملاو لدبلا عم ماغدإلاو ءرصقلاو زمه لا عم ماغدإلاو ءدملاو زمهلا عم ماغدإلا

 هيلع صن كلذلف «هيلع هيبنتلا نيعتي مهم عضوم اذهو .ةيقابلا ةسمخلا زوجتو

 .رشنلا يف هيف لوقلا طسبو

 ةملك نم نيلثاتنملا :الوأ

 يف كلذو «ةملك نم نيلثامتم نيفرح لك نم يناثلا ين لوألا هنع فلخب ورمع وبأ مغدأ
 .امهريغ ةزد طقفا 9 تبل ككتاس اكو :(200 :ةرقبلا) « ْمُكَكِسنَم)

 نيتملك نم نيلثامتملا :ايناث
 نيكرحتم نيلثامتم نيفرح لك نم يناثلا يف لوألا هنع فلخب ورمع وبأ مغدأ
 نآلا نكلو «هللا ءاش نإ دعب اميف اهركذنس عناوم امو نيتملك نم طخلا يف ايقتلا

 :مهو ًافرح رشع ةعبس يف عقو نيتملك نم نيلثملا

 :ءابلا (1)

 .(20 :ةرقبلا) 4 ٌمِهعَمَسيَبَهَدَل ١

 .(09 :ةرقبلا) 4 ْمِهيِدَيَأب ب تكلا )-



 1 2 23 د
 .(145 :ةرقبلا) 6 لكي بنتك )-

 :(17 5 :ةرقبلا) 4 :رغقمل اب باذعلاو

 .«(105:ءاسنلا) «(3:نارمع لآ) «(213 «176 :ةرقبلا) « ّقَحْلَ ٌبتكحلآ 2

 .(17:ىروشلا) «(2:رمزلا) «(48:ةدئاملا)

 ((39 :فارعألا) «(157 ,.49 ,30:ماعنألا) «(106:نارمع لآ) 4 امي ٌباَدَعلآ 2

 .(34 :فاقحألا) «(35 :لافنألا)

 .(49:ماعنألا)  اًميُباَدَعلآ »-

 .(88 :لحنلا)ا 7 :ماعنألا) 4 امي ب اَدَعَلآ 9-

 .(151 :نارمع لآ) 4َميَبَعُرلآ »-

 .(34 :ءاسنلا) ( اًميِبَيَعََل »-

 .(36 :ءاسنلا) «ِبْئَجل اي ِحاَصلََو

 .(17 :سنوي) «(37 :فارعألا) (1 :ماعنألا) « ةفِياَكب بدك )-

 .(27 :ماعنألا) «تّياَكَبّدكُت )-
 -١ :ماعنألا) ( فب َبَذَحَو 66(.

 .(157 :ماعنألا) «تتياكيَبّدك »-

 .(156 :فارعألا) 6 مي ٌُبيِصُأ 9-

 -٠ :سنوي) 6 هيب َبيِصُني 107(.

 .(43 :رونلا) «-هب ٌبيصُيَق 9



 بي
 يت ا ا ا ا

 د »< <

 .(6 :فسويل 4 اََتمَحَرِبَبيِصُن 9

 0 :دعرلا) « اهب ٌبيِصُيَف >-

 .(59 :ءارسإلا) 4 اهي َبدح ل

 .(8 :تيفلالاو زك نادكل او

 .(2 :يرلزا# ةزكي بحل وع

 .(60 :جحلا) « لّثِمبَبَقاَع>-

 .(60 :جحلا) 4 هب بقوُع »-

 101 ةفروسؤلاا ميت باس ا

 001 :ناقرفلا) (ةَعاّسل اب بَدح-

 .(83 :لمنلا) 4 اًنعياَكِب ْبّدَكُي -١

 68 :توبكنعلا) (ٌقَحْل اي بدك »-

 .(8 :مورلا) « فب ٌباَّصَأ »-

 .(32 :رمزلا) (قَدّصل آي َبَدَكَو >-

 .(55 :رمزلا) (ةَعَْب ُباَدَعْلَا )-

 01 :تارجحلا) ( قِبل الاب 9

 .(3 :نمحرلا) 4 اهي ٌبَذَكُي 9

 013 :ديدحلا) 4 مُهَتَيَب َبرْضَف »-

 .(44 :ملقلا) 4 اذهب ٌبَدَكُي »-
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 .(46 :رثدملا) «روبي ب دكت ِ

 .(28 :نيففطملا) «(6 :ناسنإلا) 4«اهي ع -

 .(24 :ريوكتلا) «نيِنَضِي ٍبّيَعلآ)-

 .(2 :نيففلطلل) همي بدك »-

 .(9 :ليللا)  ْىَنَسُحْل اب َبَدَحَو ١

 .(1 :نوعامل) « نيدلاب بّدكُي »-

 :ءاتلا (2)

 ا

 .(06 :ةدئامل) 4 اَمُهَتوُسبحَت تْوَمْلآ 9

 .(61 :ماعنألا) 4ُهَتَفَوَت ُتْوَملآ »-

 ١ :لافنألا) «(تروُكَت ةكرشلا 7(.

 -» :ميرم) ( طقّسُت ةلَختلا 5(.

 ١ :نونمؤملا) « تر وُشَعَبْتة مقل 6(.

 -» :ناقرفلا) 4 اَليِزنَتُةكتلَملآ 25(.

 .(48 :لمنلا) (ُةَعّستةئيدّملا»-

 .(45 :توبكنعلا) 4 نيتت يزعل ا )ع

 .(63 :بازحألا) « نوكَت ةَعاّسلا »-
 -ه

0 

 .(60 :رمزلا) 4 ىَرَتةَملْيقلا »-
2 

- - 

 .(7 :مجنلا) (ٌةَيِمَسَت ةكبتلملا 9-



 كما تكلا كلا كرات رس ساشا رس اجو ت55 لا

 : ءاثلا 23)

 .(91 :ءاسنلا) (1 :ةرقبلا) 4 ٌمُهَوُمُحُمَقَت ُتّيَح ل-

 .(23 :ةدئالل) (ةَسَلَتتِلاَث-

 :ءاحلا (4)

 .(25 :ةرقبلا) « تح حاكّتلا )-

 .(60 :فهكلا) ( َيَتَحْحَرْبَأ )-

 :ءارلا (5)

 .(185 :ةرقبلا) © َناَمَصَمَرٌرَهَّس 8-

 .(3 :ةلداجملا) «(92 :ءاسنلا) (ةّمقَرٌريرَحَتَف »-

 .(89 :ةدئاملا) «ةَبَقَرْريِرَحَت »-

 .(29 :فارعألا) 6 ىَبَرَرَمَأ »-

 .(65 :ءارسإلا) « ىَبَررَمَأ »-

 .(44 :تايراذلا) «(77 :فارعألا) «ٌمِهَيَر رم هَ

 .(0 ارجل كفر رك رع

 :(33 :لحتلا) 10156 :دزم) 4 كك تا

 .(64 :ميرم) «َكَبَرِرْتَأب ١

 .(4 :فسوي) 4 مُهتَسَأرَرَمَقلاَو -١

 .(42 :فسوي) 6 مّبَر َركذ »-
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 .(17 :نجلا) « هّبَر ركذ »-

 20 فيك 4ك أ

 .©2 :ميرم) (تّمَحَرركِذ»-
 .(42 :ءايبنألا) «مهّبَر ركذ »-

 .(50 :مورلا) «تَمَحَررنَت 3| »-

 .(24 :ص) 4 دُهَكَرَرَفْعَتَّسْاَف »-

 .(2 :ص) 4 ىََر ركذ »-

 .(69 :رمزلا) 4 اَهّيَر روني 9
 ووو

 .(51 :رفاغ) 4 اًلسْرْرصَتل »-

 مدل > وو --

 .(8 :ىروشلا) تمر ْسَيَو»

 .(4 اعدل مقر تل و

 .(8 :قالطلا) «اًهَبَررْمَأ >-

 -١ :فاقحألا) 4 اًهَيَرِرَمَأِب 25(.

 ->١ :عفلا) (ُمآَمَحُرِراَفَكْلا ىَلَع ءاَدْسَأ 29(.

 ) )6:نيسلا

 .(2 :جحلا) «كمرككس ساّنلآ ىَرَبَو 9-

 .(25 :يقل) اه اوم نسناتلل 35

 .(6 :حون) 4اًجاَرس َسمّشلآ9-



 رشا يبس قير هه ظنا زقلا هاقارقلا يتيح ةلسات
 003ه ششي« إ(ِخ2

 :نيعلا (7)

 .( 55 :ةرقبلا) (دةدنع عفَشَي ا»-

 .(195 :نارمع لآ) 4 َلَمَعْعيضَأ 9-

 -١ :ةزمهلا) .(90 :فهكلا) (3 :ةدئاملا) « ىَلَعْعلَّطَت 7(.

 -» :فارعألا) 4 اًمُهَتَع عني 27(.

 00 :فارعألا) (مّكّيلَع َعَقَو ِ-

 .(74:سنوي) ((100 :فارعألا) « ئَلَعْعَبطَتَو 35

 .((4 :فارعألا) (مهيلَع عَقَو »-

 .(52: فارعألا) « َمُهّنَع عضَي وج

 03 :نوقفانمل) « ىَلَع عيِطَف )-

 .(87 :ةبوتلا) (نَلَع َعيظَو»-

 .(9 :هط) 4 ْىَلَع َعَمْصْعلَو »-

 .(38 :جحلا) 4 نع عفادي )-

 .(65 :جحلا) « ىَلَع َعَقَت »-

 .(23:أبس) 4 نع عِر »-
 ممل د حج

 .(3:ةمايقلا) « ُهَماَظعَعَمَجَت 2
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 :نيغلا (8)

 .نآرقلا ف اهريغ سيلو (85(”2 :نارمع لآ) (رّيَغ غتبي »-

 :ءافلا (9)

 .(45 :تلصف) «((110 :دوه) (3 :ةرقبلا) © هيفَفْلَعَخآ 9-

 44 :ءاسنلا) 4 اَذإَف فوُرعَملآِيؤ-

 09 :ءاسنلا) «نإق فوُرْعَمْلاِب ٍ-

 .(39 :رطاف) (14 :سنوي) 4 يف فيس ل-

 .(77 :فسوي) © 3ققسوُي )ل

 .(56 21 :فسوي) «ىف َّسوُيِل »-

 4 نقولا # | تهت تيوارلم

 ١ :فسوي) (َنَلَف ٌفُسوُي 80(.

 .(45 :عازرإ)ا# اتلكعت نيكو

 .(1 :ءارسإلا) 4 اًملَّصَف فيك »-

 .(3 :ءارسإلا) « ىف فرس )-

 .(10 :فهكلا) 4 اوُلاَقَف فكل »-

 .(25:جحلا) « هيف ٌفكَعْلا »-

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (1)



 * 1 و لود ملا فلا كا ذا فلا نت ليعلن
 ىلا ل ل ل ل ا ل ل ا رب جمالا

 .(24:نيففطملا) «(7 2:جحلا) « ندرَعَت »-

 .(2:رشحلا) «(26:بازحألا) « ٍفَفَدَقَو >-

 .(1:ليفلا) «(6:رجفلا) 4 َلَعَف فيك >-

 :فاقلا (10)

 .(2 :فارعألا) 4 لق قّررل ا 9-

 .(3 :فارعألا) 4 َلاَقَقاَفَأ >-

 .(99 :ةبوتلا) «ِتلَبرُق قفني ١

 .(90 :سنوي) 4 َلاَق َقَرْعلآ »-

 .(11 :نجلا) 4 ادق قآّرط) -

 :فاكلا (11)

 .(41 :نارمع لآ) <« اًريبَك كَ ركذأر 9

 .(94 :ءاسنلا) 4 مشُكَكل'اذك »-

 .(3 :ءاسنلا) «آمككّيل | 9-

 .(32 :ةدئاملا) © اَنبح كلذ لَجَأّنِم 8

 .(89 :ةدئاملا) 4 ٌةَرَفك كلاذ 2

 .(100:ةدئاملا) (ُةَرّقك َكَبَجَعَأ >-

 .(2 :ماعنألا) 4 اًبَمِكَكَيَلَع »-

 .(39 :سنوي) «(148 :ماعنألا) بدك كل دك ظ-
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 .(179 :فارعألا) «مكتألاكَك شلؤأ 5

 .(7 :فارعألا) «ٌكَتأكَكَتوُلَكَسَي 9

 .(5 :فسوي)» (اديَكَكَن د

 :(29::فقؤي) «تنُك كّنإ)-

 .(65 :فسوي) « ليك كلاذ»-

 .(76::فسوي) «اتدككلادك »-

 :(93:لسلا) < كلادك َكَتَررَمأ َئْأَيْؤَ

 .(14:ءارسإلا) « ئىفك كبَتك >-

 ١ :ءارسإل) (َنككِبتلْوُأَف 69 ((.

 .(8 :ءارسإلا) 4 ناك كل اذ 2

 .(527:ءارسإلا) « اًروُدَحعَناك كبَر َباَدَعَنِإ »-

 .(87 :ءارسإلا) 4 اديك َكليَلَع

 .(33 :هط) 4 اًريثك َكَحِبَسُت ّىك)-
 ١ :هط) 4 اًريِئَك َكَرُكَدَتَو 34(.

 .(35 :هط) «َتنُك َكْنإ»-

 .(0 4 6 كدا وع

 .(7 :جحلا) (ةّنّسفلًاكَكَبَر َدنِعامْوَي 9

 .(8 :ناقرفلا) 4 اًريثك كل اذ 2

 .(45 :ناقرفلا) 4 َدَمْفّيكَكَبر نامل -



 يت ا ا را ا بج

4 
 .(32 :توبكنعلا» 4ٌتَناَحُْكَتَأَرْمأ »- 1

 .(55:مورلا» «ًاوثاك كل اذك »-

 .(22 ؟ةلداجلا) 4 بكك كَتلْوُأ ِ

 ١ :نبلا) امك كلذ 01

 .(9 ,8 :راطفنالا) «ادكه َكَبْكَر»-

 .(6 :قاقشنألا) «غداكَكنإ ص

 :ماللا 212)

 «(77 «61 :ءاسنلا) «(167 :نارمع لآ) «(170 «91 59 «13 «11 :ةرقبلا) مى ليق »-

 «(21 :نامقل) «(92 :ءارعشلا)«(6 0:ناقرفلا)«(24:لحنلا)«(16 2 «16 1:فارعألا)«(104:ةدئاملا)

 «(5 :نوقفانملا) «(43 :تايراذلا) «(73 :رفاغ) «(35 :تافاصلا) «(47 «45 :سي) «(20 :ةدجسلا)

 .(48 :تالاسرملا)

 ريبلرم ل

 :هط) «(8 1680678672 :لحنلا).(67 :سنوي 7 :ماعنألاا 2 :ةرقبلا) « مكل لعج »-

 :ىروشلا) «(79 « 64 «6 1 :رفاغ) «(80 :سي) «(9 :ةدجسلا) «(7 3 :صصقلا).((47:ناقرفل 3

 .(19 :حون) ((23 «15 :كلملا) 21210 :فرخزلا) 1

 .(83 :ةرقبلا) 4 الل ليو”رّسا ظ-

 .(68 :رفاغ) «(82 :سي) «(35 :ميرم) «(47 :نارمع لآ) 7 رقاد ذل لوفي



 بلم ل ب ( | ب .قيرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 «(92 037 :فسوي) «(43 :دوه) «(48 :لافنألا) «(76 :ماعنألا) «(124 :ةرقبلا) 4 ال لاَق ظ-

 .(28 :ق) «(25 :صصقلا) «(46 :هط) «(73 :فهكلا)

 .(76 418 :صصقلا) «(66 :37 :فهكلا) «((59 :نارمع لآ) 1 :ةرقبلا) 6 مهل َلاَق »-

 .(01 :ءارسإلا) 4 دُهَل َلاَقَف »-

 .(133:ةرقبلا) 6 هينبل لاق »-

 .(206:ةرقبلا) «دُّهَل ٌليق 9-

 «(90 «6 1 :هط) «(80 :سنوي) «(173 :نارمع لآ) .(2248 7 :ةرقبلا) ( مهل َلاَق »-

 .(73 271 :رمزلا) «(177 1614142 «124 «106 «43 :ءارعشلا)

 .(13 :سمشلا) «(3 :ةرقبلا)4 مهل َلاَقَف >-

 .(259 :ةرقبلا) «ٌتَكبَل َلاَق ظ-

 .(79 :نارمع لآ) «ساكلل َلوُقَي »-

 .(56 :رونلا) «(132 :نارمع لآ) 4 ْمُكّلَعَل َلوُسَولَآ)-

 .(2 :ةعمجلا) «(164 :نارمع لآ) « ىفَل لبق ظ-

 .(176 :نارمع لآ) مهل َلَعْجت >-

 :ةمفسا هكل لشكل ارغ
- 

 وم م

 .(64 :ءاسنلا» 4 أوُدَّجَول لوسكلا

320 
 ب

 دمع
 < ست دو هَ
0" 

0 

 .(118:ءاسنلا) 4 ٌنَدَخَتَأَل َلاَقَو »-

 ا 6 6 .(227:ةدئاملا) «كنلتق ٍظ



را باي
 ىلا ا 

 ور رم
 ,(42 :ًايس) 4038: نتنوي 2 :ماعنألا) 6 َنيِدَّلل َلوُقَت د وه

 .(34 :ماعنألا) «تلّملكل َلّدَبُم »-

 .(44 :رفاغ) «(31 :دوه) 0 :ماعنألا) (ّمكَل ٌلوُقَأ )-

 .(29 :ءارعشلا) «(27 :ماعنألا) 6 نمل َلاَق »-

 .(19 :ماعنألا) « مكَل لصف ل-

 .(8 :فارعألا) ( لكل َلاَق »-

 «(28 216 :توبكتعلا) «(54 :لمنلا) «7(2 1 :سنوي) 0 :فارعألا) مرق َلاَق

 .(124 :تافاصلا)

 .(66 :فسوب) :(143 :فارعألا) «نل لاق »-

 .(1 :لافنألا) 4 هّلل َلاَمنَأَلا »-

 .(11 :ةلداجملا) «(28 :رونلا» 8 :ةبوتلا) « مكَل لق 9-

 .(40 :ةبوتلا» 4 فبحلصل َلوُقَي »-

 .(6:سنوي) أوُمَلَعَعِل َلِزاَنُم »-
 .(64:سنوي) « تلملكل ليدبت »-

 023 فهكلا) 80 :دوح)ل 6 مل لاو

 .9(0 :فسوي) (حكَل لحي ؤ-

 .(92 :تلسوي) « ىذّلل َلاَقَو ِ



35 ِ 5 
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 رو م -

 . 0 :فسوي) «مكل ليك »-

 .(62 :فسوي) « هنليتفل َلاَقَو 2

 .(35 :رونلا) «(25 :ميهاربإ) 6« ساّنلل َلاَتَمَأْلا »-

 .(33 :رجحلا) مل َلاَق »-

 .34(7 :رمقلا) «(56 :لمنلا) «(6 1:59 :رجحلا) « طول لاَ 9-

 .(40 :لحنلا) 4 هَل لوقت ١

 .(24 :ص) «(54 :ءايبنألا) «(102 :ءارسإلا) (َدَقل َلاَق ظ-

 .(27 :فهكلا» (ىتنمِلكِل َلِدَبُم ال »-

 .(34 :فهكلا» 4 فيحصل َلاَقَف »>-

 .((8 تيكر ركل لكسر

 .(5:رفاغ) «(56 :فهكلا) 4 أوُضِحَدُيِل لطببلاب 9-

 .(58 :فهكلا) «مُهَل َلَجَعَل »-

 .(62 :فهكلا) 4 ُهلَمَمل َلاَق »-

 .(88 :فهكلا) (مُهَل ٌلوُقَتَس»-

 .(94 :فهكلا>) كل ّلَعَجَت ه١-

 .(17 :ميرم) (اًهَل َلَّمَتَف 9-

 .(85 :تافاصلا) «(70 :ءارعشلا) :«(52 :ءايبنألا) 232 :ميرم) (هيِبأل َلاَق 9-
2 

 و
 سس عض

 .(77 :ميرم) « كريت ال َلاَقَو »- 0



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 .(96 :ميرم) (ْمُهَل ُلَعَجَيَس »-

 .(29 :صصقلا) «210 :هط) « ِهلْمَأل َلاَق >-

 .(60 :ءايبنألا) «دهل لاقي >-

 .(25 :ءارعشلا) «ّنمل لاق »-

 .(34:ءارعشلا) 4 الملل َلاَق ل-

 .(9 :ءارعشلا) «ساّئلل َليقَو 8

 1 :لمنلا» 4 مُهَل َلّبق »-

 .(44 :لمنلا») «اكهل ليق »-

 6 :رمزلا) «(60 :لمنلا) « مك َلّرَنَأَو »-

 .(61 :لمنلا) «اسهل َّلَعَجَو 9

 .(86 :لمنلا) «أوُنْكَسَيِل َلّيّْلا »-

 .(5 :صصقلا) 4 امكَل ُلَعَجَتَو 9

 .(51 :صصقلا) 4 مُهَّلَع َلَوَقلا »-

 .(30 :مورلا) (قلَخل َليِدَبَت ال 9-

 .(13 :نامقل) (ٌنَمْقل لاَق »>-

 .(15 :بازحألا) « ال لبق نم »-

 .(37:بازحألا) « ىذّلل لوقت »-

 .(40:أبس) «ةكشلملل َلوُقَي »-

 .2 :رطاف) « دل لسّرم »-
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 .«8 :رمزلا) 4هّلِل َلَعَجَو »-
 .(24 :رمزلا) 4َنيِمِللَّظلل َليقَو >-

 97 ةرمزلا) هول لوقت دج

 .(3 :رفاغ) (ٌرُه | هَإ ل لوقا »-

 .(13 :رفاغ) « مك ُلّرَمُيَو ٠

 2 فافو ه كلل لاقي

 .(21 :ىروشلا) (َىِضُقَل لصف »-

 .(17 :فاقحألا) 4 هيَدلاَول َلاَق 9-

 .(25 :6 دمح) مهل َلّوَس »-

 .(11 :حتفلا) «َكَل لوقيماؤيم

 .(12:تارجحلا) «َمَحَل َلُخَأَي »-

 .(13:تارجحلا) «اوهَراَعَتل لبآَبقو 9

 .(29 :ق) « َّىَدَل لوقلا»-

 -١ متَهَجِل ُلوُقَت 4 ): 30(.

 .(16 :رشحلا) «نلّسنالل َلاَق ل

 :ميملا (13)

 .(3 2 :ةحتافلا) « كلنُم 9 ميحرلا »-

00 
 مري 5

 .(116 :ةدئاملا) «(33 230 :ةرقبلا) # ام ملَعَأ »-



 ىلا ا را ا بج

 .(37 :ةرقبلا) «نِم ٌْمَداَءطظ-

 23 :ماعنألا) .(99 .97 :ةدئاملا) «(29 :نارمع لآ) «(2255 «235 «77 :ةرقبلا) 4 اَمُمَلْعَي 35

 «(110 ؛28 :ءايبنألا) .(110 :هط) «(9 1 23 «19 :لحنلا) .(42 «8 :دعرلا) «(5 :دوه) «(60 9

 5(2 2 45 2 :توبكنعلا) 69 :صصقلا) ((74 25 :لمنلا) (64 29 :رونلا) 26 0 :جحلا)

 :ةلداجلا) 4 نيد: 16 ؟تارجتلا) 02 ئووشلا) 2 ":ايشال(55-:باودخلا) د4: نازقل)
 .(4 :نياغتلا) 7

 :سنوي):(37:فارعألا)(157 «144 3 22 1:ماعنألا> 1 142140 :ةرقبلا) « نم ُمَلَظَ 2

 .(7 :فصلا) «(32 :رمزلا) .(22 :ةدجسلا) «(6 8 :توبكنعلا) .(5 7:15:فهكلا) «.(18 :دوه 7

 .26(2 5 :ةرقبلا) (ْحّسنَكاَم (2)ميِظَعلا»-

 .(43 :ميرم) ((37 :دعرلا)ا 0 :ةرقبلا) 4 م ملل 9-

 .(25 ار ا

 201 :ًأبس) «(143:ةرقبلا) (نّم ملت ِ

 .(83:نارمع لآ) « نم َملْسَأ ط-

 .(0 :ءاسنلا) 4 لاق ُمِلظَي »-

 .(2 :ءاسنلا) ( مُهَتِمملعلا يف 2

 .(1 :ةدئامل) « موكل

 .(6 :ةدئامل) ( اًقِدّصُم ْمَيَرَمْنْبآ »-

 .(45 :ةدئاملا) 4 َنيِكَسَمماَعط 2

 .(25 :ماعنألا) َتوُكَلَمميِهَرَبِإ ل

 .(85 :صصقلا) 7 :ماعنألا) « نم مَلْعَأ )-



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 .(18 :فارعألا) «كدم نهج

 .(41 :فارعألا) 4ُداَهِم َمَتَهَج 2

 .(54 :فارعألا) « ٍتاَرَخَسُم موُجُّتلَاَو »-

 6058 فنون: يارقالا ( نم عاعأ و

 .(26 :فارعألا) «آَنِممقنَت 3 »-

 .(26 :صصقلا) «(148 :فارعألا) 4 َسوُم مْوََق »-

 .(159 :فارعألا) « ئَّسوُم موق 9-

 .(115 :هط) (172 :فارعألا) «نِم ْمَداَءط-

 .(43 :دوه) «(48 :لافنألا) « ممول »-

 درج 4 هك مل و لع

 .(30 :دوه) «نممّوَقليَو »-

 .(59 :لحنلا) # نممّوَقلا »-

 .(13 :ةدجسلا) « 9 :دوه) 6 َنِمَمَْهَج 9-

 .(0 :فسوي) 4ةٌدودَعُم َمِهرَد ل-

 .(12:لحتلا) ترتسم ُموُجْشلآَو ل
 .(28 :لحنلا) 4 اًممَلَّسلآ »-

 .(39 :ءارسإلا) 4اًموُلَم َمسْهَج»-

 .(4 :ميرم) 6 ىّبم مظَعلا »-

 .(29 :ميرم) «نّممّلكُت -١



 ىلا ا را ا بأمل

 .(64 :هط) « رم ميل 9-

 .(26 :جحلا) «َاَكَمميِهَرْبإل»-

 .(21 :توبكنعلا) «نَم مَحَرَيَو »-
 .(60 «3 2:رمزلا) «(68:توبكنعلا) 4 ىوش 0 5 رس ع

 .(43:مورلا) «نممّيَقلا »-

 .(28 :رطاف) «ٌفلَتْخَممعتألاَو 35

 .(47 :سي) 4 ول نم معنا »-

 ١ ديل «اًمُمَلْعَت 76(:

 .(26 :تافاصلا) 4 َنوُمِلسَتَسُم َمَوَيِلآ»-

 .(85 :ص)4 كنم َمَنَهَجَنَداَمَأَل -»١

 .(41 :رفاغ) 4 َِل اًمِمَوَقَيَو 9-
 .(9 :ةيئاجلا) 4 ّنِم ملع هظ-

 .(35 :فاقحألا) 4«: نرزمل ا اولؤأ 2

 .(19 :ةقدمحم) «مكَبلَفَتم ملحَي»-

 .(2 :حتفلا) « نم ٌمَدَقَت اَم »-

 .(27018 :حتفلا) 4 اممِلَعَف ظ-
 سرس لل يب سعف

 .(1 :ميرحتلا) 4 اَمْمَرَحمِل »-
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 :نونلا يف نونلا فرح (14)

 -١ :ةرقبلا) 6 حبست ْنَححَو 30(.

 .(6 :ميهاربإ) «(141 :فارعألا) «(49 :ةرقبلا) 4 م

 .(14 :فصلا) :(52 :نارمع لآ) (ُنَحَت توُبراَوَحلا 9

 111 اربط كرا ارتفاع للا

 .(34 :ءاسنلا) «كرهَزوُشُت َنوُفاَحَت »-

 .(115 :ءاسنلا) © ملون َنيِنِمْؤُملآ 9-

 .(4(6 :ءاسنلا) 4 اري َنوُمَلِظُي لَو »-

 .(1 :ءاسنلا) ٌبيِصَت َنيِرفككلِل -

 ل لق كا رو
 .(5 2 :ةدئاملا) «ّشَحَت نت نولوُقي

 .(03 :ماعنألا) « ىِنوُمُبَت هل نيل »-

 .(51 :ءامنألا) ( طق ف١

 .(53 :فارعألا) (ُهوُسَت يذلا »-

 .(197 :فارعألا) 4 َمُكَرَصَن َتوعيِطَتْسَي ال »-

 .(36 :تلصف) :«(200 :فارعألا) «ٌعْرَت نطْيَشلاَن ِم»-

 .(48 :لافنألا) «ٌصكت نافل )

 .(28 :ةبوتلا» 4حرسجت توك ْفُسْلا»-
 يمدد > دى

 .(52 :ةبوتلا) 4 مرد تن



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس
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 .(101 :ةيوتلا) 4 مُهُمَلَعَت نحن

 .(121 :ةبوتلا) «ةَقَفت َتوُنقفتُي »-

 .(3 :فسوي) « صفت نَحَن ) َنوُدَقَعَت ته

 مد -

 .(23 :ناسنإلا) «9 :رجحلا) 4 اَنِلَّزَت نحن »8-

 .(23 :رجحلا) «- يحن ٌنَحَتَل »-
 هدد عة1هم

 .(56 :لحنلا) 4 اًبيصَن َنوُملْعَي 8-

 .(3 :لحنلا) (َتمَعنَنوُفرْعَي »-

 .(1 :ءارسإلا) 4 ْمُهُقرَرَت نحن »>-

 .(13 :فهكلا) «صقن مك نحت »-

 .(29 :فهكلا) 4اًراَت َنيملدعلل 9

 .(02 :فهكلا) 4 الْرُن َنيِرفكلل )-

 .(49 :ميرم) 4ث نحت ارو

 .(53 :ميرم) 4 نبت نوره ل

 .(73:ميرم) «َيِدتْنَسْحَأَ -
 و <13 >

 .(132:هط) «ُكقُر 1 رن نحن »-

 و

 .(43 :ءايبنألا) «ٌرِصَن تروعيطتسي ال »-
007 

 .(18 :كلملا) «(26 :رطاف) «(45 :أبس) (4 :جحلا) (ريكت َناحظ-
 همس يب

 َنوُدَجياَل »-

 .(60 :رونلا) 4 اًحاكن َنوُجَرَي وة

 .(33 :رونلا)» « اًحاككن
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 تاق رقلازا# اريدك يبت قع

 .(40 :ناقرفلا) 4اًروُشُن َنوُجََي ال »-

 .(43 :ق):(12 :سي) « ٍيَحْش نحمل

 .(75 :سي) 4 ٌعُهَرَصَن َنوعيطتسي ال »-

 انما كلا ف كوت 8

 .(36 :فرخزلا) «ٌلضِيَقُن ِنمَحٌيلا ر كذ نع»-

 06 :فاقحألا) (ُلّكَقَمَن نيد »-
 .(44 :رمقلا) «ْنَحَت َنوُلوُقَيمأ »- 6 رو و ىد

 .(66 :نمحرلا) « ناَّتَحاَضَت ناَمّيَع »-

 وعي

 .(8 :ةلداجملا) 4 رهن نيدلا دن

 .(19 :رشحلا) «أوُسَن نيدّلاك »-

 :ءاطا (15)

 .(46 :ةدئاملا) «(2 :ةرقبلا) « ىذه هيف »-

 «(1 :ءارسإلا) .(100 .98 .83 .34 :فسوي) «(61 :لافنألا) «(54:37:ةرقبلا) « وه مهنا 2

 :ناخدلا) «(36 :تلصف) «(56 :رفاغ) «(53 :رمزلا) «(26 :توبكتعلا) «(16 :صصقلا) «0 :ءارعشلا)

 .(13 :جوربلا) «(28 :روطلا) «(30 :تايراذلا) 6

 «104 :ةبوتلا) «262 :لافنألا) 71 :ماعنألا) «(26 2722 17 :ةدئاملا) «(120 :ةرقبلا) « وه هلل 2

 :رطاف) .230 «26 :نامقل) .(49 :صصقلا) «(25 :رونلا) .(278 «62 «6 :جحلا) «(95 :لحنلا) ©«( 8

 «(6 :ةنحتمملا) «(24 :ديدحلا) «(5 8 :تايراذلا) .(64:فرخزلا) ,.29 .«5 :ىروشلا) .(20 :رفاغ) (5

 .(56 :رثدملا) «(20 :لمزملا) «(4 :ميرحتلا)



 يبل ا ا را ا ب

 حر ّهآ- خب ه_ و هَ 2010

 .(231 :ةرقبلا) © اًوُرَه هللا تنَياَء اوذختت الو »-
 .(35 :ةيئاجلا) 4 اًوُرُه هلت ياء مْتْدَحَتأ ل- عوو <

 .(249 :ةرقبلا) «َوه ءُوَزَواَج »-

 .(64 :فرخزلا) «(36 :ميرم) «(51 :نارمع 014 اة

 :رونلا) «(72 :لحنلا) «(56 :ةدئاملا) «(107 :نارمع لآ) 4عُه (هدعبو) هّللآ (ةلالحلا ظفل) »-

 .(22 :ةلداجملا) (3

 .(0 :نارمع لآ) «َوُه فلَضَف »-
 و

 .(4 :ءاسنلا) © اًكيَِتَه هولكف »-

 و7
 .(119:ةدكئاملا) 4« اذه (هدعبو) هللا (ةلالحلا ظفل) ظ-

 .(142:فارعألا) « وره هيخأأل -

 .(40 :ةيوتلا) « اكيلُعلا ىه هّلاةَملَكَو ّ

 .(124 :ةبوتلا) مذله ُهَنَداَر >-

 .(4 :رمزلا) «268 :سنوي) هدم
 هد

 ردو.

 .(61 :دوه) 4 وه دوري 8-

 .(23 :ةدجسلا) «(2 :ءارسإلا) « ىَدُهُهَسِلَعَجَو د

 .(35 :ناقرفلا) «(45 :نونمؤملا) «(53 :ميرم) 4 َنوُرَهُهاَحُأ ل- هس يب

 .(65 :ميرم) 4 لَه هتددّبعل ٌريِطَصآَو ُهَدبْعاَف »-

 .(8 :جحلا) «َوُه مداهج »-

 مد عد عد ديد

 .(15 :رونلا) 4 اًنّيَه مهَنوَبَسْحَتَو »-
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 .(23 :ناقرفلا) « َءآَبَم ُهئلَعَجُف >-

 .(23:ةيئاجلا) «(43:ناقرفلا) 4 ُهسَوَه مُهَهل ا َدَحَتآَن م »-

 .(93:ءارعشلا) «لَه هللا نود نم »-

 002 ملا تالا

 .(52 :صصقلا) 4 مه لبق نم ا»-

 .(27 :تافاصلا) مه مُهَتَيرُذ 9-

 .(7 :رمزلا) 4 ىنسَدَم َهَللآ »-

 "0 :ق) 4 اَددَه مُهئيِرَق َلاقَو 5

 .(49 8 44 :43:مجنلا) (ٌوُه همَتَأ »-

 .(2 لل« اكره وبكت لَو 5

 .(9 :ةعراقلا) (ٌةَيواَحه هُّمْشَأَف 35

 :واولا (16)

 كر لو

 .((9 :ةرقبلا) «َتيِذّلَاَوَوُه »-

 .(18 :نارمعلا) (ُةَكَِلَملاَو (هدعبو) وه ٌالِإَهلإل9-

 .(107 :سنوي) «(17 :ماعنألا) « نوره 9

 .(59 هاش رح 0

 .(106 :ماعنألا) «ٌضرَعْأَو وه -

 .(127 :ماعنألا) «مُهّيلَوَوِهَو »-



 -١ :فارعألا) 4 مهليِبَقَو وه 227(.

 >> :فارعألازا# أَو وفعلا 9(.

 -+ .(63:لحنلا) 4 ْمُهّيِلَو َمُهَف

 06 :لحنلا) « نمو وه »-

 .(8 ؛هط) (ٌمِسووُه اهلل -

 .(42 :لمنلا) «اًيتوُأَوَوُه 8

 .(39 :صصقلا) 4ُهُدوُنِجَو وه ظ-

 203 :ىروشلا) (مهيْعقاَوَوُمَ 9

 .(11 :ةعمجلا) 4َنمَووَهّللَنم »-

 03 :نباعتلا) 4 ىَلَعُو ومو

 .(1 زق اكو رع

 :ءايلا (17)

 .(47 :ىروشلا) «(43 :مورلا) «(31 :ميهاربإ) «64 :ةرقبلا) 4 مْوَي ىنأي 9-

 .(66 :دوه) ( ليمْوي ىَّرِح9-

 .(90 :لحنلا) 4 مُكظِعَي ىَخْبْلاَ ِ

 .(11 :هط) 4يّسوُملي ىدوت »-

 -١» :ةقاحلا) « ذبَموي ىهف 16(.
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 ريبكلا نيلثملا ماغدإ عناوم

 نوكي نأ وأ ه(4 0-ان ايرث تدلك عودت ورع ءاك لوألا فوكلا ةوكتنأ

 فردا نورك نآوأ 399 نسزر# رك تانأ وا وحبلا بتاع ءات لوألا فرقا

 وحين ًاددشم لوألا قرخلا ىأ 0186 ةءاسلا) « َنّمِملظِيَف ) وحن ًانونم لوألا

 اف وحن فاكلا لبق ةافخملا نونلا نوكت نأ وأ 4291 :ماعنألا) 4 َةِرَدَقَّقَح د

 .(3 ناقل دن هك ل

 ريبكلا نيبراقتملاو نيسناجتملا ماغدإ :ًاثلاث

 :نيعيرفت يف يتأيو «نابراقتم ناكر حتم نافرح طخلا يف ىقتلا اذإ

 زرقا طار قون 0و: تناقل عشنا نسقلا ة وهوا هليل رف نزع اس الوأ

 :يف كلذو هنع فلخب همغدي هنإف فاكلا دعب عمجلا ميم ءيجمو فاقلا لبق

 :ءارعشلا) «(70:لحنلا) «(189:فارعألا) «(2:ماعنألا) «(1 :ءاسنلا) «(21 :ةرقبلا) < كيلخو

 «((21 :تلصف) «7 :رفاغ) 66 :رمزلا) 96(2 :تافاصلا) «( 1 :رطاف) (54 40 20 :مورلا) 4

 .(20 :تالسرملا) (14 :حون) «(2 :نباغتلا)

 .(2 :نارمع لآ) « مُكَقَدَص »-
 و -

 7 :ةدئاملا) « مكقثاَو 2
 و

 22 :لحنلا) :(26 :لافنألا) «(50 :فارعألا) .(142 :ماعنألا) «(88 :ةدئاملا) 4 مكَفَرَر »-

 .(6 4 :رفاغ) «.(47 :سي) «(40 :مورلا) 4

 5 يق, و مك
 "يدع :ماعنألا) 4 مكحقزرن »-

 و

 .(28 :توبكنعلا) «(0 :فارعألا) 4 مكَقَبَس »-



 يبا ا ا را ا

 .(21 :كلملا) «(3 :رطاف) :(24 :ًأبس) «(64 :لمنلا) 1 :سنويل « مكفزري ل

 .(69 :ءارسإلا) ( مكَقرْعُيَف »-

 .(9 :فيكلا) 4 ْمُكِقِرَوي »-

 .(5 :ميرحتلا) 4 ٌركَفلَط 9-

 . هسئننئ

 « ٌمكفشُيِم » :لثم نكاس فاقلا لبق ام ناك اذإ فاكلا يف فاقلا ماغدإ عنتمي
 ل

 4 كف رق ود هم ذاب تاكل دارفنا وأ «4 :ةرقبلا)

 :طرشب يناثلا يف لوألا هنع فلخب مغدأ نيتملك نم اناك اذإو

 .« مكل كيذت » وحن ًانونم نيفرحلا لوأ نوكي ال نأ-
 4 تو دكا وب رم اكعد

 .ةتكسَّتؤُي ْمَلَو ) :وحن موزجم ءاتوأ .4اًيواَن تنك :وحن بطاخم ءاتوأ-

 نم دبالف «(مُهُنَوَف كني لَو » :وحن ةافغ نون مغدملا لبق نوكي نأ وأ-
 .عناوملا كلت ىدل راهظإلا

 نبا مامإلا اهعمج ًافرح رشع ةتس نآرقلا يف نيتملك نم نيبراقتملا نم عقاولاو-

 :هلوق ملك لئاوأ يف يرزجلا
 وع سس و 2 0
00 0 

1" 
 مثق لذي كتجح ةحح َلْشَنَس ضر



 ت10: 49 ا
 :هنايب كيلإو

 :نآرقلا يف ريغ ال دحاو عضوم يف :نيعلا يف مغدت ءاح اف (1)

 .(185 :نارمعلا) (ٍراَكلآ نع حَرَحُر >-

 فاقلا لبق فرحلا نوكي نأ طرشب :فاكلا يف مغدت فاقلاو (2)
 :يف كلذو ًاكر حتم

 .(64 :ةدئاملا) «نيك 506
- 
00 

 .(2 :ناقرفلا) «(45 :رونلا) «(101 :ماعنألا) 4 ٌلكَقلَحَو »8-

 .(62 :رفاغ) «(62 :رمزلا) «(16 :دعرلا) :(102 :ماعنألا) 4 لكْوللَخ »-
 هسو و >

 .(17 :لحنلا) «نمكقلخي »-

 .(21 :تلصف) 4 “لك َقطنَأ )-

 .(4 ؛ناخدلا) 4ك ٌقَرَفُيؤ-

 :يف كلذو كرحتم فاكلا لبق نوكي نأ طرشب :فاقلا يف مغدت فاكلا (3)

 .(23 :فسوي) 0 :ةرقبلا) «ٌلاَفُكَل -

 .(30 :تايراذلا) .(21:9 :ميرم)(«© 73 :ةرقبلا) َلاَق كِل 'ًدك »-

 .(144 :ةرقبلا) هل مق َكَئَمَلَوُبلَف »-

 .(204 :ةرقبلا) 4 هل وق َكَبِجَعُي ه-

 .(8 :ءاسنلا) لق كدنع)-

 .(3 :ءاسنلا) 4اًريِدَق كلذ ىلع هللا َناَكَو -

 .(176 :ءاسنلا) « لق كَتوُتتْفَتَسُي »-



 باي
 يت ا ا را ا

 .(12 :فارعألا) «لاقُكب تأ

 .(127 :فارعألا» «َلاَفَكَتهلاََو ج

 .(3 :لافتألا) 4 اًليِلَقكماَتَم 3

 .(30 :ةبوتلا) «مُهُل وق كل 'ذ -

 ١ :ءارسإلا) (ةَيَرَقَكلهَُش 16(.

 55 :فيكلا) و ترف كتج »ل

 00 0 :هط) 4 َلّبَقُكَتَر ِدَّمَحِب حّبَحسَو 35

 .(10 :ناقرفلا) «روُصْنق َكَّل )-

 .(54 :ناقرفلا) 4 اًريدَك َكّبَر »-

 .(7 :ناقرفلا) 4 اًماَوَكَكِلاذ 9-

 .(2 :لمنلا) (ٌتَلاَق كُشرَعِل-

 .(47 :لمنلا) (َلاَق كعمل

 08 :رمزلا) يلق كرمك )-

 .(34 :رفاغ) «َتكاقَكَلَم >-

 027 :فرخزلا) «َلاَقَكُكَر ل

 .(16 :6 دمحم) «ًاولاَق كدنع»-

 .(5 :رجفلا) «مسَقكلاَذ 5

 . هسئننئن
 و

 .ًادحاو ًالوق اهرهظأ فاكلا وأ فاقلا لبق ام نكس نإ



 ا وببب 77 ت7ت72آ#آ< >< 777:11 51 2
 :عضوم يف :ءاتلا دنع ميجلا (4)

 4 :3:جراعملا) (ْجُرْعَت ي) ٍجِراَعَملا ىذ 3

 :عضوم يف :نيشلا دنع ميجلا (5)

 .29(0:حتفلا) 4 هُهَكطَس َّجَرْخَأ ل-

 :عضوم يف :نيسلا دنع نيشلا (6)

 .(42:ءارسإلا) 4 اليس شّرَعلا ىذ9-

 :عضوم يف :نيشلا دنع داضلا (7)

 .(62:رونلا) 4 منَ ضعَبِل )-

 :عضوم يف :يازلا دنع نيسلا (8)

 .(7:ريوكتلا) ( تجوز ٌسوُفنل ا اذإَو »-

 :عضوم يف :نيشلا دنع نيسلا (9)

 .0 (4 :ميرم) 4 ابي َسَأَولَآَلَعَمَسآَو »-

 :فرحأ ةرشع يف مغدتو لادلا (10)

 :يف يهو :ءاتلا ()
 .(187 :ةرقبلا) (ُكلت دجدكمملا 9-

 هم ل دج

 .(91 :لحنلا) « اهديحوت دعب »8-



 يت ا ا را ا --ج

 .(14 :ةدئاملا) 4 دُهُل اَنَت دّيَّصلآ »-

 .8 :كلملا) يمت داَكَت »-

 ف يهو :نيسلا بر

 .(43 :رونلا) امس ُداَكَي »-

 ف يهو :لاذلا (ج)

 «(27:ةبوتلا) «(43:ةدئاملا) «(94:89:نارمع لآ) «(74 «64 «5 2:ةرقبلا) « كلذ دعب 2

 .(5«47 :رونلا) «.(119:لحنلا) .(496.48 :فسوي)

 .(97 :ةدتاملا) «كلدَدَتلَقلَاَو

 689 :معفلا) (كل اذ دوُجّسلآل-

 قف يهو :نيشلا (د)

 .(10 :فاقحألا) «(26 :فسوي) 4 دهاَش َدِهَّشَو 9-

 :يف يهو :داضلا (ه)

 .(50:تلصف) 71 :سنوي) 4 َءاَرِض دْعَب 2

 .(54:مورلا) «ٍيفعض دعب -١

 :يف يهو :ءاثلا (و)

 .(134:ءاسنلا) «ٌباَوُث ديِرُي »-
 رع و

 .(18:ءارسإلا) «مث دير »-



 53 أ ةءااق

 :يف يهو :يازلا 40

 .(28:فهكلا) «ةئيِز ديت »-

 .(35:رونلا) 4 اَهُتَيَر داكَي >-

 ف يهو :داصلا (جحر)

 .(72:فسوي) 4 َعاَوصْدقُفَت -١

 .(29:ميرم) 4اًبَص دهَمْلاٍ-

 .(58:رونلا) 4 ةولَص دَعَب 9-

 .(55:رمقلا) «قّلِص دَعَقَم »-

 ف يهو :ءاظلا (تر)

 .(31؛رفاغ) :(108:تارمع لآ) 4 املظ ديري ؤ-

 .(39:ةدئامل) « فملظ دْعَب 2

 :يف يهو :ميجلا 2ي)

 .(251:ةرقبلا) (ٌتول اَجُدرُواَذ )

 6ك هكر 2 حلا وخ

 :هيبنت
 نم عناملا اذه لوحي الو ءنكاس دعب اهحتف مدقت ايف لادلا ماغدإ نم عنميو

 .|مههسناجت ةوقل هنع فلخب ءاتلا يف اهماغدإ



 يت ا ا را ا --ج

 :فرحأ ةرشع يف ًاضيأ مغدتو ءاتلا (1)

 :يف يهو :نيسلا :لوألا

 .(1222527:ءاسنلا) (ّمهّلخ دنس تحلبمصلآ ١

 .(57:لحنلا) « هتلحبس كك

 06: مره 4تجْيستحِلصلا>

 .(21:ةيئاجلا) 4 ءآَوَس تَحللَّصلا »-

 .(3:تاعزانلا) 4 حبست َحَِسلآَو ١

 تبا »-

 .(4:تاعزانلا) 4 انقَبس تقِلّسلاَف »-

 .(46:ءارعشلا) ((120:فارعألا) 4 َنيِدِجِلَس ٌةَرَحّسلآ »-

 .(49:ةبوتلا) (ًاوطقتم ةَئتفلا )-

 .(70:هط) 4 اًدِّجٌس ٌةَرَحَلا »-

 .(11:ناقرفلا) 4 اًريعّس ةَعاسلآب »-

 .(68 :صصقلا) 4 نلحبس ةريخلا»-

 6 ريك رحل

 - 0 و 0

 .(114 :دوه) «ُكل 'ٌدَتاَكْيَسَكلَا »-

 ,26(2 :ءارسإلا) « ئَيَرُقل ا اذَتاَءَو

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (1)



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 .38(7 :مورلا) 4 َقَرُقَّلَآ اَذ ٍتاَكَف »8-

 .(3 :تافاصلا) 4 اًرُكِذَتيِللَتل اف )-

 .(15 :رفاغ) (وُدتَجَردلآ»-

 064 :رفاغ) (ْمُكِلاةتبيَِعلآ)

 .(1 :تايراذلا) 4 وردتي نادل 2

 .(5 :تالسرلا) 4 اًركِذتيِقلملاَق 9-

 .(112 :نارمع لا) (كل َدةَنَكَسَمْلا »-

 .(11 :جحلا) (3 :دوه) (ُكل اذ ةَرخلا)-

 :نيشلا :ثلاثلا

 00 :ميرم) ( ايش تّنِج»-

 .(1 :جحلا) 4 ّىَس ةَعاَسسلآ »-

 .(13 4 :رونلا) 4 َءآَدهش ةَعَبَرأِب »-

 :داضلا :عبارلا

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (1 :تايداعلا)4 اًحّبِضِتيِدنَعلاَو ل

 :ءاثلا :سماخلا

 و هو

 .(32 :ةدئاملا) «(92 :ةرقبلا) 4 ٌمثتتّيَبلاب ل-



 ىلا ا را ا - - --بج

 .(46 :ماعنألا) «(75 :ةدئاملا) 4 مث تل تنيآلا »-

 .(93 :ةدئاملا) م ةدطلكلا

 .(153 :فارعألا) مث تاَكّيَسلا »-

 .(25 :ءارسإلا) ( َمُكَتاَمّمْلآ »-

 .«4 :رونلا) 4ٌمثِتكّصَحُملآ )ل

 .(57 : تريكلا ةَُتْوَمْلآ»-

 .(49 :بازحألا) «مث 23 تتمّؤُملا 9-

 063 رتب ٌمُثوَكْيلآ»

 .(161 55 :نارمع لآ) «ّمث ةةمليقلا -

 .(79 :نارمع لآ) (ّمث :ةوئشلآَو )-

 .(152 :ذارمع لآ) فة ٍَ

 0 :ةعمجلا) « عندَ َرْوَتلا »-

 :يازلا :سداسلا

 .(2 :تافاصلا) 4 اًرُجَز تَرِحرلاَف ل-

 .(4 :لمنلا) 4 اَكَيَر ةرف ةّرْحآلاِب »-

 .(23 : رمزا 4



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 :داصلا :عباسلا

 .(1 :تافاصلا) 4 اًتفصَسَقَتَصلَأَو د

 .(38 :ًأبنلا) «اًنفَصَُكَتََمْلآَو

 3 :تايداعلا) « اًحبصتريْغُملاَف ١

 :ءاظلا :نماثلا

 .(28 :لحنلا) (7 :ءاسنلا) 6 يمل اَظةَكلَملآ 9-

 :ميجلا :عساتلا

 .(3 :ةدئاملا) (ٌحاَْجَتلَحِلَّصلآ »-

 27 نول « ءاَرَجتاَكِّيَسلآ »-

 .3 :دعرلا) 4 َلَعَجَرَمّلَآ 9-

 .(12 :لو دمحم) (23 414 :جحلا) (3 :ميهاربإ) (ِتتَجِتحِلَّصلآ»-

 .(5 :حتفلا) (ِتئَج تتَمِبْؤُملََو 2

 :ءاطلا :رشاعلا

 .(81 :ءاسنلا) 4 ةَفباطَسكيَب >-

 0002 :ءاسنلا) (ٌةَحفبآَطَتْأََلَو ِ

 .(29 :دعرلا) 6 ئَيوط تحصل »-

 .(114 :دوه) 6 ىَفَرط َةْولَّصلآ »-

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (1)



 رشا يبس قير هه ظنا زقلا هاقارقلا يتيح ةلسات

 .(2 :لحنلا) 4 َنييْيَطُةَكَشَلَمْلا »-

 :مهو فرحأ ةسمخ يف مغديو ءاثلا فرح (12)

 :ءاتلا

 6 رعشة نوت 2 ع

 .(59 :مجنلا) 4 َنوُبَجَعَت ةثيِدَحلآ»-

 :نيسلا

 .(16 :لمنلا) نمي َترَوَو »-

 .66 :قالطلا) (مّشكَس ْتْيَح 8

 .(44 :ملقلا) (مُهُجِرَدَكَشتسِثِ ثيدَحلا»- ور ىه ل > مر

 .(3 :جراعملا) 6 اًاَرس ِثاَدَجُأْلا ل-

 :لاذلا

 .(14 :نارمعلا) (َكِلَوْترَحْلآَ 35

 :نيشلا

 .(161 19 :فارعألا) :(58 ؛35 :ةرقبلا) 4 اَمُّتَّقِس ُتّيَح»-

 .(30 :تالسرملا) «ٍبعْش ثدلت )-

 :داضلا

 .نآرقلا يف اهريغ الو (24 :تايراذلا) «فّيَّض ٌتيِدَح ل



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 يف مغدتو لاذلا (13)

 :نيسلا

 .نآرقلا يف اهريغ الو (63 71 :فيخلا)4 هلم 320 طع

 :داصلا

 .نآرقلا يف اهريغالو (3 ؛نحلا) 4 ةبحلَص دخت ع

 :يف كلذو ماللا يف مغدت ءارلا (14)

 .(266 : ةرقبلا) 4 دل هك يتألا »-

 .(0 :نارمع لآ) تي آلِراهْلَآَو )-

 :(62 تانقلا] مهل ردكتساَو 3

 .(168 7 :ءاسنلا) مهل َرِفَعَيل ١

 رودو,2-

 .(9 :فارعألا) 4 تل ردي

 01 نينوي« يقفل رخل يع

 .(08 ردنا مك طوع

 .(28 :تلصف) :(106 :دوه) 4 َمُهَل راثلآ 9-

 .(8 ةيروتكا يليما رع

 .(42 :دعرلا) (ٌنّمِلٌرَمَكْلا 9-

 .(10 :ميهاربإ) « مك َرْفَغَيل »-



 : 3 مم نسلا ةيبط قو رك هه ةدارقلا هاةارقلا نيتي ةلسات

 لانا سل

 :ةيثاحلا) .220 :نامقل) «65(2 :جحلا) «(12 :لحنلا) «(اعم 33 2 يسارا« مكَلر رخسو #-

2 1)). 

 ىو 026

 .(01 :لحنلا) 4 مُهَل ره :الا ج-

 .(33 :ملقلا) «(26 :رمزلا) 1 « املا هذ رك لع

 .(70 :لحنلا) 4 ٌىَكِل رْمُعلا »-

 66 :ءارسإلا) 4أوُعَتَبَعِل حبلا »-

 ا

 .(7 :ميرم) كل رف 1

 .(51 :ءارعشلا) (3 :هط) 4 اَمَل َرفْغُيل 2

 .(00 :هط) (َكّلَعَل ٍراهَنلآ »-

 .(5 :جحلا) 4 الّيَكل معلا »-

00 0000 

 هر

 0 :لمنلا) نمي رشح رشحو

 فضا

 606 ممل هل لفرع

 .(29 :صصقلا) 4 ُمُكَّلعل ِراّملآ )-

 .(20 :ةيثاحلا) .(43 :صصقلا) « سائل ٌريآَسصَب >
 22 رس م

 62 نديم 4 لول دقي وح



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 يَ 00 هم

 .(61 :توبكعلا) (ٌنُوقَيل ٌرمهلاَو 2

 .(9 :ًابس) 062 تريلا ) هدمل ٌردَقَيَو -

 .(21 :ةدجسلا) « مهل ربا >

 .(53 :بازحألا) 4 ٌمكيوُنقل 12 ونقل ٌرَهطَأ »-

 .(12 :رطاف) 4أوُعَتَبَتل َرْحاَوَم »-

 .(27 :سي) 4 ىل َرَفَع>-

 .(49 :رفاغ) (ةَنّرَحل راثلآ »-

 : 7 ةفلسا 49 مقل 2

 .(41 :تلصن) 4اًمل ركّدلآب >>

 03 :فرخزلا) « امل َرحكَس ؤ-

 .(13 :6 دمحم) ( مهل ٌرِصاَن »-

 .(2 :حتفلا) كل َرْفْغَي 9

 ١ :تارجحلا) 4مل رمل 67.

 .(4 :رشملا) هَل رْوصْمْلاَ>

 00 :ةسملا) (نُه الرادصلا ل

 .7 :حون) (مُْهَل َرفَغَتل »-

 .©1 :ناسنإلا) 4 ٌمَلِرهَّدلآ9-

 .(7 :نيففطملا) 4 ىفل راجُملا »-

 .(18 :نيففطملا) 4 ىفل راَرَبَأْلا »-



 مي ب رص نم ميو 22 7ر-ر___رررر_ ىو ا تختتكا ل هيجل لد دما رقلا هاذ[رقلا تس ةلسلتب

 :يف كلذو :ءارلا يف ماللا مغدأو (15)

 .(30 :تايراذلا) «(7 1 :ص) :(21 ٠9 :ميرم) «(28 :رجحلا»(30:ةرقبلا) كبَر َلاَق »-

 .(127 :ةرقبلا) 4 اًنْبَر ليعلَمَساَو »-

 .(201 200 :ةرقبلا) «آنّر لوقي »-

 :دوه) :(155 «15 1.6143 :فارعألا) «(25 :ةدئاملا) (41:40 38 :نارمع لآ) 4 ٌبَر َلاَق »-

 ((112 :ءايبنألا) «(125 25 :هط).(10 8 :4:ميرم)«(39 «36:رجحل 3 :فسوي) 7 45

 «221 7 6 :صصقلا) (9 :لمنلا) 117228(02 24 2 :ءارعشلا) 99(2 6 :نونمؤملا)

 .(5 :حون) 15 :فاقحألا) ((79 5 :ص) 0 :توبكنعلا) 33(2 24

 .(017 :نارمع لآ) 4 حير لَثمح ل

 لارا ار اوسولا »-

 .(23 :ةدئاملا) «َنالُجَر َلاَق »-

 .(26 :ماعنألا) 4 اًَءَرلَمّلا »-

 .(4(6 :ماعنألا) 4 َعَلاَصر لع »-

 .(53 :43 :فارعألا) 4 اَمّبَر لسر »-

 9 كلملا) 428 عضلا)(313 ةيوتلا] 4 هلوُسَر لْسَرَأ »د

 .(81 :دوه) « كبَر لُسُر »-

 .(00 :فسوي) 4 َىيْعُر ليوأت )-

 .(30 24 :لحنلا» 0 لَو دع
 هم وو

 .(69 :لحنلا) «كّير لبس »-



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 .(125 :لحنلا) «ُكَبَر ليبَس »-

 .(19 :ميرم) «كَّيَر لوسر 9-

 .(24 :ميرم) «كّنَر َلَعَج>-

 .(50 :هط) 4 اَمُيَر َلاَق ظ-

 .(188 :ءارعشلا) « ىبَر َلاَق ظ-

 سام

 .(46 :فرخزلا) (6 :ءارعشلا) « ٌبَر لوسَر -

 .(60 :رفاغ) «(23 :أبس) «(26 :ءارعشلا) «ّمكَّر لاق »-

 .(8 :ءارعشلا) 4 َىّبَر َلاَق »-

 .(2 :ءارعشلا) (ّبَر ليزنَتل ُههّناَو 3

 .(40 :لمنلا) 4 ىّتبَر لضَف نم ادله »>-

 6063 :يصصتلا)« انكر لوقلا ال

 .(60 :توبكنعلا) 4 اَهَقْرَر ُلِمَحَت »-

 .(1 !كاناتمنا)ا+ انجز لوقف وم

 .(16 15 :رجفلا) 4 ببر َلوُقَيَف »-

 51 :ىروشلا) 4 لرش ل

 .(20 :46 دمح) «َتبأَر لاقل >-

 .(19 :ريوكتلا) «(40 :ةقاحلا) < لور لق ِ

 .(1 :ليفلا) «(6 :رجفلا) 4«َكَّر َلَعَف >-



 ىلا ا ا ا 1_1

 يف مغدتو نونلا (16)

 :ماللا :ًالوأ

 .(90 :ءارسإلا) «(55 :ةرقبلا) كل َنِمّؤَن 9

 :2لَي دمحم ) ((53 :تلصف) «( 64 :لحنلا) «(113 :ةبوتلا) «(109 : ةرقبلا) ( مهل َنْيَبَت »-

225). 

 صخو (38 :نونمؤملا) «(84 :نارمع لآ) .(139 «138 «136 «133:ةرقبلا) 4 1 نو 2

 :نكاس اهلبق قونلا خم (ودق) فل وويعوبأ

 .(187 : ةرقبلا) «مكل نيكي 9

 :(114 ؛ةبوتلا) (115 :ءاسنلا) (259 :ةرقبلا) « مل تريبت >>

 .(14 :نارمع لآ) « سال َنْبُر 9-

 .(6 اا 2

 .(9 :ةدئاملا) 4 ْمُكَل نبي مي

 .(05 :ةدئاملا) (مهل ْتتَبَت >>

 .(38:توبكتعلا)«(24 :لمنلا».(63:لحنلا)«(48:لافنألا 43: دانا هم كو

 .(122 :ماعنألا) (َنيرفكلل َنّيُذ 9-

 .(137 :ماعنألا) ( ريثكل يزل

 .(53 :دوه) :(132 :فارعألا) 4ك نحت ه-

 2و - يو

 23 :ةيرتلا]دهمتول كوول
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 .(43 :ةيوقلا» « كلل ٌنيَبَتَيَؤِ

 .(61 :ةبوتلا» «ترينمؤملل ُنمْؤُيَو >-

 .(94 :ةيرتلا « كل وول

 012 :سنوي) 4َنيِفِرَسُمللَنْيُذ و

 .(59 وقرن ككل وأو

 .(80 :فسوي) © ل َنْدَأَي »-

 .(3 :دعرلا) 4َنيذَّلل نير »-

 .(39 :لحنلا) «(4 : هكا مل ناكل
 .(4 :لحنلا) « ساني َنيبمِل 9- هم لاو

 .(84 :لحنلا) 4َنيِدّلِ نَدؤُي ل-
 .(3 :ةازمإلا) «ككقا] نمو ع

 .(5 :جحلا) < كل نيل 3

 .(9 :جحلا) «َنيِدّلل َنذَأ>-

 .(47 : نونمؤملا) (ِنْيَرََبل مؤ 0 اج
 .(53 :بازحألا) (8 رونا مل تقم )ا ومو

 .(49 :ءارعشلا) 4 مك ندا ِ

 00 :ءارعشلا) «كل ْنِمْؤنَأ )-

 .(6 :صصقلا) 4 َمُهَل َنُكَمْتَو +
 .(26 :توبكتعلا) 4مُهل َنُماَكَف 9- ا ا



 نسا يبس قي رط مهنا رقلا كافارقلا رج ةلسان
 شضِ/ث؛++ببجبسبسيبيبس ب ببسي بلل

200 : 
 .(8 :توبكنعلا) « مك َبَيَبَت »- 1

 .(38 :ًأبنلا) 3 05 َنْذَأ »-

 .(114 :8و دمحم) «(8 :رطاف) 4 دُهَل َنيَز 9-

 .(37 :رفاغ) 4 َنوُعّرفل َنّْيَز »-

 .(63 :فرخزلا) « مكل َنيَبَِلَو 9-
 :يف كلذو :ءارلا اناث

 :0167فارعتلا) «َكلكَو ترذأت

 7 :هيعاربإ)# ةككر ترئآت لع

 .(100 :ءارسإلا) 4 ةّمَحَر َنآَرَح »-

 .(9 :ص) 4ةَمَحَر نيآزَح»-

 .(7 :روطلا) كبَر ناَرَح »-

 :هنايب كيلإو ةنغب ىّمختف نكست ءابلا لبق ةكرحملا ميملاو
 0 :رمزلا) «(56 :جحما) «(124:لحنلا) :(23:نارمع لآ) .(113:ةرقبلا) 4 ْمُهَتِيَب مكن ل-

 .(13 :ةرقلا 4 نيب كحيل

 «(25 :ءارسإلا) «(77 :فسوي) «( 31 :دوه) «(6 1 :ةدئاملا)ا ©« 67 6 :نارمع لآ) 4 اًميِملْعَ 2

 10 :توبكنعلا) 8 :ءارعشلا) 6 :نونمؤملا) 8 :جحلا) 104(2 :هط) .( 1 9:فهكلا)

 .(23 :قاقشنالا) «(1 :ةنحتمملا) .(45 :ق) «(8 :فاقحألا) «(70 :رمزلا)
 و

 .(55 :نارمع لآ) 4 ْمكَتَيَب ْمُكَحَأَف >-

 ,(25: :ءاستلا) « مكنمَيابمَلَعَأ »-



67 2 2611 
 .(45 :ءاسنلا) « مُكَنآَدْعأْمَلع

 .(05 :ءاسنلا) 4َنْييَمُكَحَتْل 9-

 .(10 :ةنحتمملا) «(69 :جحلا) ««141 :ءاسنلا) «(ُكَتيبْمكَك١

 .(156 :ءاسنلا) 4 اًملَتهبميَرَم »-

 .(27 :ةدئاملا) (ٌقَحْلأب َمَداَء ظ-

 .(44 :ةدئامل) « اهي ْمَكَح 2

 .(5 :ةدئاملا) ( في مك ل

 .(3 :ماعنألا) (َنيركشلَب َملَعَأب »-

 .(58 :ماعنألا) «تيملل اب مَلْعَأ >-

 .(7 :ملقلا) (56 :صصقلا) «(117 :ماعنألا) « َنيِدَتَهُمل ابْمَلْعَأ »-

 .(019 :ماعنألا) (َنيِدَمَعُمل اب مَلَعَأ »-

 .(40 :سنوي) (َنيِدِسُفُملِيمَلْعأ>-
 .(31 :دعرلا) هب َمّلك >-

 00 فلا هك لحي

 «(32 توبكنعلا) «.(37 :صصقلا) «(84 «55 :ءارسإلا)ل © 5 :لحنلا) 6 نّمِيملْعَأ »-

 .(7 :ملقلا) .(30 :مجنلا)

 .(32 :مجنلا) (4 ا ا

 ١ :فيكلا) (ٌمهبمَلْعَأ 00

 .(2 :فهكلا) « مهتدِعب مَلْعَأ )-



 زها يبس قيراط مهنا قل كافارقلا رج ةلسات
 1033ه شيق«

 وم

 .(06 :فهكلا) 4 امي منهج 7 -

 70 ميو «َنيِدّنآِب مَلَعَأ »-

 .(16 7 رونلا)4اَدهَملَكَتْت ل

 .(51:48 :روثلا) 4 َحُهَتّيَبَمكْحَيِل >-

 .(35 :مورلا) 4 امي ملكتي »-

 .(46 :رمزلا) 4َتّيَب ْمُكَتَت ج-

 .(8 :رفاغ) 4 تسيب ب مكَح

 .(10: ةنحتمملا) < َنهنَميِإب مَعَ

 .(38 :ةقاحلا) اًميُمِسْتُأ اق

 .(40 :جراعملا) «ٌبرْمِسَقُأ 35

 .(15 :ريوكتلا) « سحلب مسقأ-

 1 :قاقشنالا) (قُهّشل اب مِسِقأ-

 .(1 :دلبلا) 4 ادهِيٌمِسَقُأ >-
 .(4 :قلعلا) (مّلَقلايِمَلَع-

 :ميملا لبق ةكرحملا ءابلاو

 :مهو عضاوم ةتس يف ةنغلا عم « نم » ميم يف 4 ٌبدَعُيي » ءاب ماغدإ ىَوَر
 .(14 :حتفلا) .(2 1:توبكنعلا) «(40 «18:ةدئاملا) «(129:نارمع لآ) «"”(284:ةرقبلا)

 . ريغصلا ماغدإلا نم وهو هئاب مزجل همغدي ةرقبلا عضوم (10)



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 :ةدئاف

 ًامومضم ناك اذإ مغدملا فرحلا ةكرح ىلإ مامشإلاو مورلاب ةراشإلا زوجت (1)

 ةراشإلاب لاق نم لكو لصألا وه ةراشإلا كرتو ًاروسكم ناك اذإ طقف مورلابو

 .(مامش لاو مورلا ىنعيا
 لآ
 يلا ٠ هموم

 .ميملا دنعو ءابلا دنع ءابلا ([)

 .ءابلا دنعو ميما دنع ميملا (ب)

 .ءافلا دنع ءافلا (ج):مهضعب دازو

 :وحن ماغدإلا ةلاح ةلامإلا عنتمت ال (2)

 -١ :نارمع لآ) (آَنّبَر جو ٍراثلآ 192:191(.

 .رصقلاو طسوتلاو دملا هيفف طقف نيلوأ نيلو دم فرح مغدملا فرحلا لبق ناك اذإ (3)

 بهذو «ضحملا ماغدإلا هيفف حيحص نكاس «مغدملا ينعي» هلبق ناك اذإ(4)

 :لثم كلذو ًافنآ روكذملا مورلا نع ةرابع وهو هسالتخا ىلإ مهضعب

 .(39:ةدئاملا) « فملظ دعب نم 9-

 :تاهيبنت

 .هنع فلخب وهف ماغدإلا نم ورمع يبأل بابلا اذه يف هانركذام عيمج - 1

 ميملا ىَقْحتوءةنغلا عم ميملا يف ءابلاو «ةنغلا عم ميملاو «ةنغلا عم نونلا مغدت -2

 .اهانركذ يتلا عضاوملا لك يف ةنغلا عم ءابلا دنع



 ميا برص نم ه4 ع .ن  __ررررررررررررررررررر_7رببجرول احصمكتتتجلا لة لب لد نما رقلا ها ذ[رقلا تس ةلسلت

 ءارلاو ماللا يف نيونتلاو ةنكاسلا نونلا نم ةنغلا راهظإب ورمع وبأ أرق اذإ -3

 .(َكَل َنِمْوُت ١:وحن ريبكلا ماغدإلا يف ةكرحتملا نونلا يف اهراهظ| ًاسايق يغبنيف
 راّشَتلا مامإلا ديأ دقو ءورمع يبأل ءابلا دنع ميملا ءافخإ يف نوققحملا فلتخا -4

 ءابلا دنع ميملا ءافخإب هنع فالخب ورمع وبأ أرق :لاقف ءافخإلا اذه هللا همحر

 .هللا همحر يلوتملا مامإلا هيلعام اذهو .راهظإلاب نوقابلاو

 ريغصلا ماغدإلا

 .اًددشم يناثلاك اًدحاو اًفرح نيفرحب ظفللا وه

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

 :ءاتلا(1)

 .(66 :ةرقبلا) 4 ايت ذا 9-

 .(37 :بازحألا «124 :نارمع لآ) 4 َلوُقَت ذا 9-

 .(152 :نارمعلآ) 4 مُهَوُسُحَت ذإ 9 -

 .(153 :نارمع لآ) «ََوُدِعَصُتت ذا 9>-

 .(110 :ةدئاملا) «ُقِلحذإَو 2

 000 :ةدئاملا) ( جرح ذو 35

 .(3 :فارعألا) (ٌمهيِنَأَت ذا 9-

 .(7 :ميهاربإ .167 :فارعألا) «َتمّذَأَتْذاَو 2

 .(9 :لافنألا) 4 َنوُشيْعَتَسَت ذا »- مس > هم



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 .(61 ركل لا

 .(40 :هط) # ىشمت ةكتذإ»-

0007 6 

 .(10 :رفاغ 22 :ءارعشلا) 4 َنوُعَدَت ذإ 9-

 00 ابس) «آَتئوُرُمأَت ذإ)-
 عود هذ

 .(21 :ص) 4 أوُرَوسَت ذإ 9-

 :يازلا(2)

 دعو < يدي

 08 :لافنألا) «مُهَل نحر ذِإَو »-

 00 :بازحألا) (تَعاَز ذو

 :داصلا(3)

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

 :لادلا(4)

 .(25 :تايراذلا «22 :ص 2 :رجحلا) 4 اوُلَحَدْذا 2

 .(39 :فهكلا) (ٌتلَخَد ذإ 9-

 :نيسلا(5)

 .نآرقلا يف امهريغ الو (16 :12 :رونلا) 4ُهوُمُمَعِمَس ذا »-



 يبل ا ا را ا --ج

 :ميحلا(6)

 ا

 .(125 1 ةرقبلا) 4 ائلَعَجْذإَو 9-

 م سس

 .(110 :ةدئاملا) «مهَتّقِج ذا »-

 .(55 :فهكلا 0191 :94:ءارسإلا «5:فارعألا :43:ماعنألا) « مُهَآَجْذِإٍِ-

 .(04 9 :فارعألا) (ْمُكَلَعَجْدِإ

 .(9 :ناقرفلا) ( ىنآَج9ِْ-

 .9 :بازحألا) « مُكَنْءآَجْذِإِا-

 .(0 :بازحألا) «مكومآَجْذِإ»-

 000 ابس) ( مُكَءآَجْذِإ-

 .(013 :سي) 4 اًهَءآَجْذإ

 .(4 :تافاصلا) 4 اجد

 .(2 :رمزلا) 4 ةهءآَجْذِإ 9

 .(14 :تلصف) 4« مهن آجذإ »-

 :فرحأ ةينامث يف «دق» لاد مغدأو

 :نيسلا(1)

 .(1 :ةلداجملا «181 :نارمع لآ) مه َعِمَسَدَقَل »-

 .(38 :لافنألا 23 2 انو تلو

 0122 اقلا)# أولت ةققزت



 /3 بدو
 2 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 .(2 :ةدئاملا) « اًهَلأَس دق 9-

 .(31 :لافنألا) 4 اًنْعِمس دق ظ-

 .(77 :فسوي) 4َقّرَس َدَقَف »-
 ج

 9 :هط) #قبس دق #©-

 .(1 :تافاصلا) «ٌتَقَّبَس َدَقَلَو 2

 :لاذلا (2)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (179 :فارعألا) 4اَنََرَدَدَقَلَو »-

 :داضلا (3)

 :تافاصلا ,36 :بازحألا ,12 :ةدئاملا «136 116 :ءاسنلا «108 :ةرقبلا) 4« لَضَدَق ظ-

 .(1 :ةنحتمملا 1

 .(149 :فارعألا 2140 :ماعنألا ,227:ةدئاملا .167:ءاسنلا) 4 أوُلَضَدَق »-

 .(56 :ماعنألا) «ٌتلَلَضَدَق ل

 .(27 :رمزلا 8 :مورلا) «اَمبَرَضَدَقَلَو ِ

 :ءاظلا (4)

 .(1 :قالطلا 1 :ةرقبلا) «ملظ َدَقَف >-

 .(24 :ص) «كيلظ دك 2

 :يازلا 25١

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (5 :كلملا) 4 اَكَئَر َدَقْلَو >-



 مي ب رص نم سب نت رررررررر_ جل ا 7تتللا ل هيجل لد دما رقلا ها ذ[رقلا تس ةلسل

 :(ًاعضوم نيسمخو ةتس يف :ميجلا )6(

 أعم 19 «15 :ةدئاملا 174 170 :ءاسنلا «183 :نارمع لآ :92 :ةرقبلا) 4 مكَءآَجدَق »-

 .(34 «28 :رفاغ «108 :سنوي «128 :ةبوتلا «19 :لافنألا «157 «104 :ماعنألا
 و

 .(63 :فرخزلا «105 :فارعألا 49 :نارمع لآ) 6 مكُتتِجَدَق -١
 روم مع هه

 000 :نارمع لآ) 4 اوُعَمَجَدَق 8-

 .(101 :فارعألا 2 :ةدئاملا) « ٌمُهتَءآَجَدَقْلَو 2

 .(94 :سنوي 4 :ماعنألا) ( َكَءآَجَدَقَل
 مرور 7

 .(48 :فهكلا 4 :ماعنألا) « اًنومتّتِجَدَقل 2

 .(69 :دوه 53 :43 :فارعألا) «َتَءاَجَدَقل »-

 002 :فارعألا) 4 مُهَمْتِجَدَقلَو 2

 .(57 :سنوي و 3 :فارعألا) « مُكَنَءاَجَدَق »-
- 

 ساس صل سل ل

 .(32 :دوه) « انتل دلج دق #©-

 .(41 :رمقلا «18 :كي دمحم 2726 :دوه) 4# َءاَجَدَق »-

 .(100 :فسوي) « اَهَلَعَجَدَق »-

 . .(33 :ءارسإلا «16 :رجحلا) 4 اَلَعَج دق »-

2 

 ومو هدم يي هيد

 .(91 :لحنلا) #م تلعج دقو #-

 مه ور + رشقلا فاق يمقن و13 ةةاضنلا فق ةكركسلاو 134 سلاف ةقءاجد فلو 8>

 .(27 :ميرم ه1 :فهكلا) «َتّثِجَدَقل 2

 دسم >

 .(3 :قالطلا 4 :ميرم) 4 َلَعَجَدَق »-



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 .(3 :ميرم) © ىنَءاَج دق 8-

 .(9 :ميرم) 4 ْمُثَيِجَدَمل ِ

 .(47 :هط) (َكَنَتِجَدَق »-

 .(4 :ناقرفلا) «وءاَجَدَقَف »-

 .(59 :رمزلا) «كَتَءآَجَدَق »-
 0 :فرخزلا) (مُكتْتِجَدَقل ع

 .(9 :كلملا) 4 اَنَءاَجَّدَق »-

 :داصلا (7)

 .(152 :نارمعلآ) (ٌمُكَقَدَصَدَقَلَو »-

 .(113 :ةدئاملا) « اًنَتقَدَصَدَق »-

 ق1 نيكل »وورق ه نقع قلو ول

 .(50 :ناقرفلا) (ُهَمَفََصَدَقَلَو »-
 .(27 :متفلا 20 :ًابس) 4َقَّدَّصَدَقَل 9-

 .(105 :تافاصلا) 4تقدص دق الع

 .(38 :رمقلا) 4 مُهَحَْصَدَقَلَو »-
 هبه مدص >2 ىو

 مد 0

 :نيشلا (8)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (30 :فسوي) 4 اَهَمَعَّس دق »-



 رشا يبس قير هه ظنا زقلا هاةارقلا ينيج ةلسات

 ٠ 8 0-0 ع 0. 35 ه9

 :فرحأ ةتس دنع ةنكاسلا ثينأتلا ءان مغدأو

 :نيسلا (1)

 .(261 :ةرقبلا) 4 عّبَس بأ

 .(57 :فارعألا) 4 اًباَحَّس ٌلَفَأ »-

2 

 .(20 :ةي دمحم 127 124 6 :ةبوعلا) 6 ةروس ٌتلزنأ 9-

 ما
 ٠

 .(8 :لافنألا) (ٌتّنُسم ٌتّمضَم

 00006 4 ةَراَكسْتَءاَجَف 9

 .(13 :رجحلا) (ُةكم ٌتَلَخ 9-
 1 و 2: و

 .(20 :4 دمحم) « ةروس تلّدن »-

 .(19 :ق) « ةَّركَس تن َءاَجَو »8-

 .(260 :أبنلا) «اًباَرَُسَّتَاَكَف 9

 :ءاثلا (2)

 و

 .(25 :ةبوتلا) 4 مثتّبحَر »-

 .(95 :دوه) 6 ُدوَمُتْتَدَعَب -»١

 .(11 :سمشلا 4 :ةقاحلا «23 :رمقلا «141:ءارعشلا) « دوم ٌتَبْذك »-

 :داصلا (3)

 .(90 :ءاسنلا) 4 مهرودصَتَرِصَح »-
- 

 سل سرب نب

 .(00 :جحلا) « عماوُصَتَمْدُهَل ِ-
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 :ىازلا (4)

 .نآرقلا يف اهريغ سلو 007 :ءارسإلا) (مِهنَنَدز بك 2

 :ءاظلا (5)

 2 كن

 .( 68 :ماعنألا) ( اسهيوُهظَتَم تمرح 9و-

 .(1 :ءايبنألا) (ةَمِللَظ تناك 9-

  (6١ميجلا :

 -١ :ءاسنلا) « مهْدولِجَسَجِضَت 56(.
 .(36 :جحلا) 4 اهبونِجَت بجو »- مو ورب 2> مم

 .تاملكلا يقاب يف «لبو له» رهظأو (8:ةقاحلا».(3:كلمل) «ثمَرَت لَه ١ مغدأو-

 ريغصلا نيبراقتملاو نيسناحتملا 0

.)4 5200 
 مدمر >< م يس

 .(5 :دعرلا) «ٌبَجَعَفَّبَجَعَت »-

 .(63 :ءارسإلا) « نّمَف بهذ 2

 .(97 :هلل (َكرإَفَبَمذاَف -١
 » ريد وي

 01 تشر اقول وو ِ



 يت ا ا را ا

 :(يرودلا نع فلخب) ماللا دنع ةموزجملا ءارلا مغدأو (2)

 .(1 ا

 .(ءارلا مزجب اهأرق) .(284 :ةرقبلا) «نّمِل ٌرْفْعَيَف

 :نونمؤملا «155 :فارعألا «193 «147 «16:نارمع لآ «286:ةرقبلا) 4 اَنْ دفق 4

 .(8 :ميرحتلا 5 :ةنحتمملا .10:رشحلا 9

 23 1:فاقحألا «71:بازحألا ,70 «29:لافنألا «3 1:نارمع لآ) 4ك َرْفْعَيَو 9

 .(4 :حون «17 :نباغتلا «12 :فصلا ,28 :ديدحلا

 .(62 :رونلا 80 :ةبوتلا 159 :نارمع لآ) 4 مهل ٌرْفَغَتسأ »-

 .(118 :ةدئاملا) 4 َمُهَل َرْمْعَت ه-

 .(23 :فارعألا) 4 اَمَل ٌرفغَت )-

 .(149 :فارعألا) 4 اَمَل َرْفّغَيَو »-

 .(28 :حون «35 :ص «16 :صصتقلا «41 :ميهاربإ 1 :فارعألا) ( ىلرفغأ >>

 199 ناهكلا) ميل ةقيوا

 .(6 :نوقفانملا ءاعم 0 :ةبوتلا) 4 َمُهَل رف ٌرفْعَتسَت »-

 .(47 :دوه) 4 ىل ٌرفُعت »-

 10 :حتفلا 97 :فسوي) 4 امل ٌرْفْعَمَمأ »-

 .(16 :فهكلا) ركل َرشنَي )-

 1 يقام + كلكم رعت 2

 .(26 :هط) 4 جل ر سيو 9-

 .(66 :ءارعشلا) « يأ ٌرِفْعأَ ِ
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 .(12 :نارقل) 4 ِهّلل رك >-

 .(14 :نامقل) 4 ىل ٌركطأ »-

 .(7 :رفاغ) 4َنيِذَّلل ٌرفغاَف »-

 .(19 :5 دمحم 5 :رفاغ) 4كيْتَدِل ٌرِفْعَتس 4 ساو »-

 .(5 :نوقفانملا) (مكَل َرفْعَمَسي سَ 9

 .(24 :ناسنإلا 8 :ملقلا) (مكحل َرِبَص آف »-

 :يف كلذو:ءاتلا دنع لاذلا مغدأو (3)

 .(96 :هط) 4 اهُتْذَبَتُف »-

 .(20 :ناخدلا ,27 :رفاغ) «ٌتذُع 9-

 2.92 :دوه ,68 :لافنألا «.81 :نارمع لآ «92 «80 «51 :ةرقبلا»هبابو « مدحت »-

 09 :ءارعشلا 227 :ناقرفلا 0 :نونمؤملا 48 44 :جحلا 007 :فهكلا 222 6 :دعرلا

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

 ء 3 5 ٠ 6

 :ق كلذو:ءاتلا دنع ءاثلا مغداو 04

 .(72 :فرخزلا 3 :فارعألا) « اًهوُمُت ةقروأ»-

 259 :ةرقبلا) :نآرقلا يف هدوجو نايب كيلإو اعقو ثيح مشتل ٌتثبل >-

 «غ104 غ103 40 :هط «نيعضوم 19 :فهكلا 2 :ءارسإلا (6 :سنوي «عضاوم ةثالث

 .(56:مورلا «18 :ءارعشلا «114 «112:نونمؤملا



 رشا ةييلط قير هه ظنا رقلا هاقارقلا ينيج ةلساش

 :ىف كلذو:ءاثلا دنع لادلا مغدأو (5)

 .(145 :نارمع لآ) اعفا# باوك ري مَ

 :يف كلذو: ميما دنع ءابلا مغدأو (6)
 اا

 .ةنغلا عم (4 :ةرقلا)ا4 ءاَسل خضم 2

 .«رك ذ 2ص عيهك) ميرم ةحتاف نم:لاذلا يف لادلا مغدأو )7(

 ةيانكلا ءاه باب

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

 .بئاغلا ركذملا

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

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

 .ًاحالطصا ةيانك تاءاه ىمست ال اهنأ الإ ريمض تاءاه تناك

 :لثم ءامسألاو .(725:نارمع لآ) 4 ةمْدَّؤُي ط:لثم لاعفألاب ةيانكلا ءاه لصتتو

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

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

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



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 :لاوحأ ةعبرأ اهل ةيانكلا ءاه :اهاوحأ (2)

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

 .(1 :كلملا) «كلملا هديب ظ: لثم نكاس اهدعبو كرحتم اهلبق وكي نأ -2

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

 1 :رصنلا) 4 اًنباَوَت َناَك ُهَّنا ه :لثم نيكرحتم نيب عقت و

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

 .هتكرح سنج نم فرحب ةلصلاب يوقف ٌّيِفَح فرح ءاهملا نأ :ةلصلا هجوو

 .(2 :ةرقبلا) 4 لح يفتي مق دعت هدير مكاتب اهلك وكي -4

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

 :يف ءاحلا ناكسإب ورمع وبأ أرق

 .««اعم» 75:نارمع لآ) (َكّيلإ ةمْدؤُي »-

 .(20:ىروشلا) «((ًاعم» 145:نارمع لآل 4 اهم نوت د

 .(115:ءاسنلا) 4 فلَصُتَو .... ملون ا١-

 .فاقلا رسك عم (52:رونلا) 4ِهنَّتَيَو »-

 ةدايز عم اهرصقو ءاملا مضب (36:ءارعشلا) «(111:فارعألا) « َةِجّيَأ > ىَوَرو -ِ

 .اهلبق ةنكاس ةزمه

 عم |مهيف ءامملا رسكب (10:حتفلا) 4 هَللآُهّيلَع )و (60:فهكلا) 4 ُهيِنلّسنأ آَمَو ١ ىّوَرو -

 .ةلالجلا مسا قيقرت



 ىلا ا را ا ب

 هجولاو .ءيسوسلا نع فلخب ءامللا ةلصب (75:هط) 4 اًنمّؤُم ءهنأي اه ىَوَرو-

 ."”ناكسإلا هل يناثلا

 .ةلص ريغ نم ءاحللا رصقب (69:ناقرفلا) 4 اًناَسَهم فيف ط ىَوَرو -

 هجولاو ,ءيرودلا نع فلخب ءاهلا ناكسإب (2:رمزلا) ل ُهَضَرَي ١ ىَورَو-

 .ةلصلا هل يناثلا

 رصقلاو دملا باب
 .ةدايزلا :ةغل دملا

 ةنف وم كيس هوجو دنغ قيللاوأ دملا فور حف فرحت وصلا ةلاطإ :احالطضا

 وكس وأ

 :يه ةثالث دملا فورحو (1)

 .ًاحوتفم الإ اهلبق ام نوكي الو فلألا - 1

 .اهلبق ام مومضملا ةنكاسلا واولا -2

 .اهلبق ام روسكملا ةنكاسلا ءايلا - 3

 :امهو نانثا نيللا فورحو (2)

 .امهلبق ام حوتفملا ناتنكاسلا ءايلاو واولا -

 .عنملا وأ سبحلا :ةغل رصقلاو

 .هيلع ةدايز ريغ نم دملا فرح تابثإ :احالطيفاو

 . ءاهلا نوكس ىلع يآلا لصاوفو (ىلعف) نزو ىلع يتلا تامكلا ليلقت يموسلل نيعتي :هيبنت (1)



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 :ناعون دملاو ()

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

 :عاونأ همكح يف نوقفتملا امأ -

 .«مزاللا دملاو  نوكسلل ضراعلا دملاو  يلصألا دملا»

 :يهو ًاضيأ عاونأ همكح يف نوفلتخملا امأو -

 .«نيللا دم  لدبلا دم  لصتملا دملا_ لصفنملا دملا»

 :لصفنملا دملا نع امأ -

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

 :هجوأ ةثالثب لصفنملا دملا ورمع وبأ أرق

 .ناتكرح رصقلا - 1

 .تاكرح ثاللث رصقلا قيوف -2

 .تاكرح عبرأ طسوتلا - 3

 :لصتملا دملا نع امأو -

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

 :هجوأ ةثالثب لصتملا دملا ورمع وبأ أرق

 .تاكرح ثالثرصقلا قيوف - 1

 .تاكرح عبرأ طسوتلا -2

 .تاكرح تس عابشإلا -3



 ىلا ا را ا --ج

 (لصتم «لصفنم) :نيدملا ءاقتلا

 .(6 ؛4(:)4 «6(:)4 ,3)«((طقف يرودلل) 23 «6(«.))3 «4(:20 «3(206 «2)

 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
7 

 ببسل 4تنَأ اّلِإ هَلِإ آل ١ :4وُه الإ لإ آل > ؛هةّللأ اّلِإ هَل آل ) :ىلاعت هلوق
 نبا مامإلا هراتخا عونلا اذهو ءلجو زع هللا ميظعت يف ةغلابلا دصقب يونعم

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

 .ءيش ميظعتلا دم نع ةيبطاشلاو ريسيتلا

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

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

 .انركذ اهب اراعشإ هللا الإ هلإ الب توصلا

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

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

 .ملعأ هللاو ةروهشم اذه دم يف فلخلا ةمئأو فلسلا

 :نآرقلا يف ميظعتلا دم عضاوم نايب كيلإو -

 «(158)فارعألا ,.(106 «102)ماعنألا «(87)ءاسنلا «(ًاعم18 «6 :«2)نارمع لآ «(255« 163)ةرقبلا

 «25)ءايبنألا 98(2 214 (8)هط «(2)لحنلا 30(2)دعرلا 14(2)دوه 9((2 0)سنوي 29 «310ةبوتلا
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 «3)رفاغ «(6)رمزلا 35((2)تافاصلا «((3)رطاف 8 27 0)صصقلا «(26)لمنلا )1 16)نونمؤملا 07

 .(9)لمزملا )1 3)نياغتلا 23 2.2 2) رشح لا ,(26)19 دمحم «((8)ناخدلا .(«65 2

 .تاكرح 6 وأ4وأ 2”نيعلا دمب(2:ىروشلا) «قَسَْع9و .(1:ميرم) «َصعيهُك »أرق -

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

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

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

 .(15 :نارمعلا) (مكُبَبَتْوَأ )

 ةحوتفملا يف امهنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم ةيناثلا ةزمهلا ”ليهستب ًارق-

 :عضاوم ةثالث يف كلذو .همدعو لاخدإلا اهيفف ةمومضملا امأو ةروسكملاو

 .(25 :رمقلا) « ئقلعأ طو (8 نراه للا عون ةاريعلا) ني كشستاا زك

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

 (113 :فارعألا) 4 اَنَل كرإ ظو (28 :توبكتعلا 1 :فارعألا) 4 َنوُأَتل مُكَنا » أرقو-

 .لصفلا فلأ لاخدإو ليهستلا عم ماهفتسالاب

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

 :ناينعم ليهستلل (0)

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

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

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



 مي برص نم 4 مو جز رح مستلم ل هيج لم نما رقلا فاذ[رقلا تس ةلسلب

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

 :قالإ

 .(49 :ءارعشلا 1 :هط 123 :فارعألا) 4 متنَماَء ط (1)

 .(58 :فرخزلا) 4 اَمُمَهِلاَء ) (2)

 .(91:51 :سنوي) #« َنلَكلاَء ا (3)

 .(1442143 :ماعنألا) « نتيركذلاء» (4)

 .(59 :لمنلا «59 :سنوي) 4 ُهّللآَء )5( 
 دم

 .لادبإلا و ليهستلا عم ماهفتسإلاب (81 :سنوي) «ٌرَحسلا »(6)

 .ةرشع ىدحإلا عضاوملا هذه يف لاخدإ الف

 ورمع وبأ اهأرق (24 :ةدجسلا «41 «5 :صصقلا «273 :ءايبنألا «12:ةبوتلا) 4 ةّمِأ ١

 .ةروسكم َءاي اهدبإب -2 «لاخدإ الب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب -1 :نيهجوب

 نيتملك نم نيتزمهلا باب
 :نامسق امهو نيتملك يف ناتعقاولا ًالصو ناتقصالتملا عطقلا اتزمه امهو

 .ةكرحلا يف ناتقفتم :لوألا

 .ةكرحلا يف ناتفلتخم :يناثلا

 :عاونأ ةثالث ناتقفتملا -



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 .« كشلؤأ ءآَيِلْوَأ » :4 نإِءاَمسلا » :4 اًنرْمْأ ءآج»

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

 .(8 :فارعألا) 4ُهّللأ ءآَم اَم ّلإج

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

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

 :قيفحتلا الإ اه ادكملا

 :ةكرحلا يف ناقفنملا :الوأ

 طاقسإب مهضعب لاقو .ءادألا لهأ روهمج لوق وهو ىلوآلا ةزمهلا طاقسإب هاور

 رصق طقاسلا زمهلا لبق عقاولا دملا فرح يف مهل نوكيف هدحو دملا عم ةيناثلا ةزمحلا

 :ةكرحلا يف ناتفلتخملا ناتقصالتملا عطقلا اتزمه :اينا

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

 ات 9 :ناغع ةلرق لكم ةروشكم ةقاثلاوةحوتقم لوألا نوكت نأ :لوألا“

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

 َءاَج » :ىلاعت هلوق لثم ,ةمومضم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا نوكت نأ :يىناثلا-

 اهنيب ةيناثلا ةزمهملا ليهستب اهأرق «نآرقلا يف هريغ سيلو (44 :نونمؤملا) 4 ةَّمَأ

 .واولا نيبو



 يبا ا ا را ا  --ج

 اًهُسَأَتَي » :ىلاعت هلوق لثم «ةحوتفم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا نوكت نأ :ثلاثلا-

 .ةحوتفم ةصلاخ ًاواو ةيناثلا ةزمه لا لادبإب اهأرق (32 :لمنلا) « ىنوُمَفُأ اُوَلَمْلآ

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

 ةضلاع م ةيانلاةوبنلا ناديا اهات هويدا لزم كل ْمُكَقْرَر اًمِم ْوَأ ِءآَملآ

 .ةضسوتفو

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

 :ةنيهحوب اهأرقاارووةفازتكا <51 وكن[

 .ءايلا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهللا ليهستب -
 :ةروشكم ةنمل اخ اواو اننا: كق

 .عاونألا عيمج يف ةققحم ىلوألا ةزمه ا نأ مَلعّيلو-

 اذإف ءطقف لصولا ةلاح يف الإ نانوكي ال مدقت اميف لادبإلاو ليهستلا نأو-

 .اهقيقحت نيعت ةيناثلا ةزمحلاب أدتبا

 أدبيف ةيناثلاب تأدتباو ىلوألا ىلع تفقو نإف طقف لصولا ةلاح يف هلك كلذ-
 260 » م علان

 ىصقأ وه يذلا اهجرخم نم ةجراخ ةزمه اب قطنلا نع ةرابع هنأب فرعو هتقيقح ىلع ءيشلاب نايتإلا وه (1)
 .اهتافص يف ةلماك قلحلا



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 درفملا زمهلا

 دم فرح هلادبإ -2 «قيقحتلا -1:نيهجوب نكاسلا درفملا زمهلا ورمع وبأ أرق

 ىِدَّلأ ) .«(ْمكَتِش ) .4أوُنأف ) 4 َنوُنِْؤُي ) :وحن ًاقلطم هقباس ةكرح سنج نم
 عضو نيثالثو عيَسف ىف تعقوو قيقحتلاب اهأرق تاينثتسم هلو «4َنمّثُؤ 4

 :يلاتلاك اهيلصفت

 :ظافلأ ةتسف :مزجلل نكس ام
 انتع

 .(101:ةدئاملا) 6 ْمُكَّوُسَت » .(50:ةبوتلا) (120:نارمع لآ) 4 ْمُهٌّؤَسَت -١

 .(43:سي) ((9:أبس) .(4:ءارعشلا) (َشّن 3

 «(16 :رطاف) «(ًاعم 54:ءارسإلا) «(16:ميهاربإ) «(133 «39:ماعنألا) «(133:ءاسنلا) 4 ًَشَي -

 .(33 «24:ىروشلا)»

0 

 216 فيهكلا) 4 ًةرّيهي يو »-

 .(36:مجنلا) حاتم مل هأ>-

 :اعضوم ةرشغ ىدخاف :ءانبلل نكساف

 .(10:فهكلا) « م ٌئيهو »-

 .(33:ةرقبلا)  مُهَأَبْنَأ »-

 .(36:فسوي) 4 اَنَّمَّبَت »-

 .(49:رجحلا) 4 ٌءيَن »-



 رشا يبس قير هه ظنا زقلا هاقارقلا ينيج ةلسات
 10000377 هه ٌ ٌٌ ٌٌٌٌرأًهَهًًَُ

 -» ىي > ند

 .(28:رمقلا) .(5 1:رجحلا) 4 مهَّبْنو 8-

 .(36 :ءارعشلا) :(111:فارعألا) (ةِجَّرَأ »-

 .(3 «1:قلعلا) .(14:ءارسإلا) (أًرقأ -

 :نيعضوم يف :هقيقحت نم لقثأ هلادبإ ام

 .(51:بازحألا) (َكّيَلإ َىوَعْتَو »-
 نيلثملا عاتجا ببسب هقيقحت نم لقثأ هلادبإ ناك امنإو ؛213:جراعملا) 4 هيوشت 5

 .لادبإلا ةلاح

 :دحاو عضومف :رخأ ىنعمب سبتلي ام

 املا نم لدْماَو ءرظنملا ٍنْسُح نم ىَري ام :زومهملاف «(24:ميرم) 4اَنيءِرَو >-

 :نيعضوم يف ةدحاو ةملك يفف :ىرخأ ةغلب سبتلي ام

 ةَدَصْوُم -١
 :ًاضراع هيف ةزمهلا نوكس ام

 سالتخاب -2 «ةزمهلا ناكسإب -1:نيهجوب اهأرق «(54:ةرقبلا) 4 مكر 5

 .رسكلا وهو ثلاث هجو يرودللو ءاهترسك

 ماللا لبقو ءايلا دعب ةنكاس ةزمبب (14:تارجحلاب) «ركتلي) ورمع وبأ أرق-

 .قيقحتلا وأ لادبإلا يف فلخلا هلو

 .(8 :ةزمه لا) .(20:دلبلا) <

 د

 «(37 :ءايبنألا) .(106 56 :فهكلا) «(58 .57 :ةدئاملا) «.(2231667:ةرقبلا)» < اًوزه 1 أرقو-

 .ةمومضملا ىازلا دعب ةنونم ةحوتفم ةزمبم (35 «9 :ةيثاحلا) «(6 :نامقل) «(41 :ناقرفلا)
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 ا

 .ةمومضملا ءافلا دعب ةنونم ةحوتفم ةزممم (4:صالخإلا) 4 اًوفك »أرقو -

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

 .بارعإلا نم اهعقوم بسح اهكرحتو -لصتملا دملا عم - فلألا دعب
 يفق توم انلا ريفا لادبإب(9 6:ءايبنألا.9 4:فهكلا) 4 َجوُجّأَمَو َجوُجَأَي  أرقو -

 .ءايلا ناكم ةزمهب (27:دوه) 4 ىداَب طأرقو -

 ءايلا فذحمب (نيعضوم اهيف 4 :قالطلا ,2 :ةلداجملا :4 :بازحألا) « ىتتلآ ) أرقو -

 للعو دملا عم ةنكاس ءاي اهلادبإو اهليهست نيب ةزمه لا يف هنع فلتخاو ةزمه لا دعب

 نيب ةريسي ةتكس عم راهظإلا (4:قالطلا» «َنَسِيَي ىَعتّلآَو » يف هل زوجي يناثلا

 عم ليهستلابو ,نوكسلا عم لادبإلاب فقولا هل زوجيو .ماغدإلاو «نيءايلا

 .رصقلاو دملا ىلع مورلا
 .زم» ريغ نم ءاحلا مضب (30:ةبوتلا» «َوُنهَضَي ) أرقو - -

 دعب ةمومضم ةزمهب (51:بازحألا) 4 ىِجَّرُت طو (106:ةبوتلا) 4 َنَوَجَرَم » أرقو -

25 

 .نيب نيب ةزمهلا ليهستب (38: دمحم« 109:ءاسنلا119:66:نارمع لآ) 4 ٌمُعنَأكَه ه أرقو-

 «2076143:ةرقبلا) هعضاوم نايب كيلإو اهيف واولا فذحب :4# ٌفوُءَر » أرقو-

 :رشحلا .9 :ديدحلا 20 :رونلا «47 :7 :لحنلا «128 «117 :ةبوتلا «30 :نارمع لآ

 :رعاشلا لاق «حدملا يف غلبأ اذهو (َتفَعَر) نزو ىلع اهأرق (0

 ميحرلا فؤرلا دلاولا لعفك اح هيلع نيملشملل قرن



 ىلا ا ا ا ب

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

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

 .ظفللا

 فحصملا طخل ًاعابَّتا ماللا يف نيونتلا ماغدإب (50) مجنلا  ئلوُألآ اًداَع) أرق-

 ب ًادبو 4 اًداَع »ىلع فقو اذإو .فيرعتلا مال ىلإ اهتكرح لقنب ةزمهلا فذحو

 :هجوأ ةئ ةثالث هلف « ئلوألا)
 + ع
 'إ و الأ» ةيدم واوف ةمومضم ةزمهف ةنكاس مالف ةحوتفم ةزمهب (1) |

 .« لوُلَأ ) ةيدم ةنكاس واوف ةمومضم مالف ةحوتفم ةزمهم (2)

 .« نَلوُل ) ةيدم ةنكاس واوف ةمومضم مالب (3)

 .ةثالثلا هجوألا يف ليلقتلا عم

 تكسلا باب

 1 ىو ١ كرت

 .ءافخإلا عع 1 :فهكلا] 4اًمَيَق جن اَجّرع»

 .[2 :سي]4اَدَه اَنِدَف قرم
2 

 .ءارلا يف نونلا ماغدإ عم 7 :ةمايقلا] (ٍقاَرّنَمط
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 .ءارلا يف ماللا ماغدإ عم 4 :نفنلا] 4 ركز

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

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

 :ةظحالم -

 :ةرقبلا] 4ٌميِحَت ٌروُقَع »9: لثم ةحوتفملا ءارلا لبق تعقو اذإ ةنغلا ميخفت - 1

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

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

 .[2 :ةرقبلا] 4َيِقَّكْمَلِذ ىَدُه ظ: لثم (ئاد ماللا

 نوكتالو «[5 :دلبلا] ِهَرِدَقَي نَّل نأ »:لثم “اسر عوطقملا يف ةنغلا نوكت -3
 .[3 :ةمايقلا] (َعَمْ نّلَأ »:لثم اسر لوصولملا يف ةنغلا

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح ورمع وبأ قفاو (1)

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



 يت ا ا را ا بج

 ةلامإلاو حتفلا باب
 .فرحلاب همف ئراقلا حتف نع ةرابع وه :حتفلا

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

 :نيعون ىلإ مسقنت :احالطصاو

 فرد لاما كف .ئريك ةلامإا تا

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

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

 .ةكرحلا نم هتيرعت عم (0) فرحلا

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

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

 .ةكرحلا نم هتيرعت عم
 :يف يهو ءار اهلبق ناكو ءاي فحصملا يف تمسر فلآ لك لامأ -

 «14:ةدئاملا/140 «135 .120ًاعم 371 (62:ةرقبلا) « ككّرَصَت  ىَرّصْتلا »

 .(17 :جحلا «30:ةبوتلا 42069 5 8

 274 269 :دوه «64 :سنوي «10 :لافنألا «126 :نارمع لآ «97 :ةرقبلا) «لمىَرْشُبَو »

 12 :فاقحألا 217 :رمزلا 31 :توبكنعلا 2 :لمنلا 002 :ناقرفلا «102 909 :لحنلا

 .(13:ديدحلا



 ا تآ 1س 55 000
0-1 

 ,(21كفسوي 111 :ةيوثلا 4102 :ةرقبلا) «كورتسا ١

 :91 ءًاعيمج 27 :دوه :.66 .60 :فارعألا .94 :ماعنألا .144 55 :ةرقبلا) 4 ىَرَت »

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

 «218:ءارعشلا «40:رونلا «127 «105 «94 :ةبوتلا «.27:فارعألا «165 :ةرقبلا) « ىَرَي »

 .(14 :قلعلا «36 :تاعزانلا «(ىرُي)40 35 «12:مجنلا 6 :أبس

 .(29:حتفلا «(ىرث) 25:فاقحألا«45:ىروشلا «.198 أعم 143 :فارعألا) 4 ىَرَت9

 «164 .19 :ماعنألا «102 :ءاسنلا «.153 «13 :نارمع لآ «282:ةرقبلا ) «كىَّكن٠

 «42 .27 :رمزلا«18 :رطافء55 «37 «22 .18 :هط .«69 .15 :ءارسإلا «39 «38:فارعألا

 .(6 :قالطلا «13 :فصلا«47 238 20 «13 :مجنلا9 :تارجحلا«21 :حتفلا 8

 «37:فارعألا «144 .93 .21 :ماعنألا «48 :ءاسنلا .94 :نارمع لآ) 4 ككَرتفأ ٍِط

 :نونمؤملا «5:ءايبنألا .61 :هط .15 :فهكلا «35 «18 .13:دوه 2.38 «17:سنوي

 .(7 :فصلا «8 :فاقحألا «24 :ىروشلا «3 :ةدجسلا«6 8:توبكنعلا«4:ناقرفلا«8

 .(8 :ابس) «ئىَرَتقأ)

 .(54 :دره) 4َكنَرَتَعأِل

 .(ًاعم 2 :جحلا 3 :ءاسنلا) «دئّركس 9

 :لحنلا «49 :ميهاربإ «50 :لافنألا ,30 «27 :ماعنألا .83 480 26 2 :52 :ةدئامل) ©« ىَرَتُف »

 48 :مورلا 8 :لمنلا “3 :رونلا 62-65 :جحلا «2107 :هط 49 .47 7 :فهكلا 14

 :تلصف «75 60 «58 «21 :رمزلا «102 :تافاصلا «12 :رطاف 1 31 :أابس «12 :ةدجسلا

 .(8 27 :ةقاحلا اع 3 :كلملا «2 :ديدحلا 8 :ةيثاحلا 4 2 :ىروشلا 9



 رشا يب قو را هه ظنا رقلا هاقارقلا يتيح ةلسان
 10003 ٌٌ يق«

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

 218 : هلي دمحم 3 :ناخدلا«5 4 :رفاغ.«2 1:رمزلا.«4 3646 :ص«5 1:توبكنعلا«209 :ءارعشلا

 .(23 :رجفلا .9 :ىلعألا «4 :سبع «43 :تاعزانلا «3 1 :رثدملا «5 5 :تايراذلا «37 8 :ق

 «117 2102 «100:دوه «101 98 .97 296 :فارعألا 431 2 :ماعنألا) «كمَرُقلا)

 «27 :فاقحألا «7 :ىروشلا ءأعم 18 :ًأبس ءاعم 59 :صصقلا «59 :فهكلا «109 :فسوي

 .(14 22 :رشحلا

 284 ,29:دوه .48 ,43:لافنألا ,74:ماعنألا «105 :ءاسنلا «152 :نارمع لآ) 4ك ٍِظ

 .(20:تاعزانلا «.23 :فاقحألا «29 :رفاغ «102:تافاصلا «20:لمنلا 3 «ًاعم36:فسوي

 101117 ةقسوياق7 :نقوي)ا4 يرتقي

 .(59 :لحنلا) «كمّراوتي»

 .(6 :هطل «كئئّرَّقلا»
 هرج

 .(12 :ىلعألا «34 ,20 :تاعزانلا 8 :مجنلا 6 :ناخدلا 3 :هط) « ىَرّبكلا»

 .(118 :هط) «لمىَرْعَت »

 .(43 :ًأبس 36 :صصقلا) « ىَرَتْفُم 9

 .(38 :ىروشلا) «كمّروُش »

 .(9 :مجنلا) «كدمّرَعشلا د

 .(55 :مجنلا) «ثكَراَمَتَت »

 .(7 :ليللا 8 :ىلعألا» «(كمَرسسيلل و

 .(10 :ليللا» «ثمّرسُعلل >



 ل ت71: يل 527 24
 :نيففطملا «18 :17:راطفنالا14 :تالسرملا :27 :رثدملا :3 :ةقاحلا «16 :سنوي) 4َكسرْدَأ >

 .(5 :ةزمهلا «10 «3 :ةعراقلا «2 :ردقلا «12 :دلبلا «2 :قراطلا . 9 8

 ةلامإلاو ليلقتلاو حتفلا نيب (19 :فسوي) « كمَرَشْبي » يف هنع فلتخاو-

 5 0 ححصو

 ."”حتفلاو ةلامإلا نيب (44 :نونمؤملا) 4 اَرثَت » يف اضيأ هنع فلتخاو-

 :هلف ءارلا ىلع يموسلا فقو اذإو) فلأ اهلبق ةروسكم ةفرطتم ءار لك لامأو

 :يف كلذو (مورو نوكس عم ةلامإو ؛مور عم ليلقتو ,نوكس عم حتف

 31] «30 :رونلا «108 :لحنلا «13 :نارمع لآ «20 67 :ةرقبلا) * ٌمِهرصَبَأ ٍِظ

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

 :نارمع لآ «2756257 4221217 4201 6175 «16 76126 1 :39:ةرقبلا) « ران 2

 227 :ماعنألا «37 29 :ةدكاملا «145 :ءاسنلا «191 «185 «116 «103 «16 0

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

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

 6.59 7 :ص 42 ادن (66 :بازحألا 0 :ةدجسلا 4 :توبكنعلا < 1 09 :صصقلا

 240 .19 :تلصف «7 2 9 اعف 4743 41 «6 :رفاغ 9 «16 8 :رمزلا 6 64 61

 35 5 :نمحرلا 8 :رمقلا 3 :روطلا 3 :تايراذلا 5 :5 دمحم .34 0 :فاقحألا

 .(6 :ةنييلا 5 :جوربلا 1 :رثدملا 0 :نياغتلا 0 «17 3 :رشحلا 7 :ةلداجملا

 :سنوي 260 «13 :ماعنألا «190 :72 .27 :نارمع لآ «274 +14 :ةرقبلا) «راكهنلآو »

 :نونمؤملا 1 :جحلا 2 :ءايبنألا 0 :هط «1 2 :ءارسإلا 0 :دعرلا «1 14 :دوه 245 «6

 ًارظن يناثلا ىلع ءاملعلا روهمجو «ةلامإلاو حتفلا ناهجو هل ناك فقو نإو اعطق هل ةلامإ الف لصو نإف (1)

 .ورمع يبأل اهحتف يضتقت انتمتأ صوصنو :رشنلا يف لاق.(ًاجوع)و (ًاسمه)فلأك نيونت نم ةلدبم فلألا نأل



 مي برص نم 4 ب ل 222252555222222 ل هيجل لد نما رقلا هاد[ رقلا تس ةلسلت

 5 :ةيئاجلا 38 :تلصف «5 :رمزلا «40 :سي «33 :ًأبس :29 :ناقل «23 :مورلا 0

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

 :دوه 247 :لافنألا«6 6 :ءاسنلا«195 :نارمع لآ «246 «243 «85 4 :ةرقبلا) 6 ٌمكرليد »

 .(9 (8 :ةنحتمملا .8 «2 :رشحلا .40 :جحلا «5 :ءارسإلا .94 7

 .(5 :ةعمجلا ,259 :ةرقبلا) «رامح»

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

 .(34 :نيففطملا 11410 :ةنحتمملا 24 :ق «29 :حتفلا 123 :ةبوتلا 276 :ةرقبلا) (ٍرافك )

 .(18 :تايراذلا «7 :نارمع لآ) 4ٍراَحْسْألاِب

 .(55 :رفاغ 1 :نارمع لآ) ركب لاو »

 .(25 :نارمع لآ) «راتيدب »

 .(75 :نارمع لآ) «راطنقي »

 .(45 :ق «35 :رفاغ «15 :ميهاربإ :59 :دوه) 4راّبَجط

 .«"ةلامإلاو حتفلا اهيف طقف يرودلل).(اعم 36 :ءاسنلا)(ٍر الآول

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

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

 .(37 :توبكنعلا «8 1 :صصتقلا «3 1 :دعرلا «65 :دوه «25 :سنوي .91:78:فارعألا) « راد »©

 .(25 : دمحم (46 :ءارسإلا «21 :ةدئاملا 7 :ءاسنلا) (راّبْدَأ »

 .(34 :ةبوتلا) (ِراّبَحألا )

 .(40 :ةبرتلا) «راكغلا)

 .يرودلا نع ءارعزلا وبأ حتفلاب اهأرقو ءيرودلا نع حرف نبا ةلامإلاب اهأرق (1)



5565-6 
 .املامأو ءارلا رسك .(57 :ةدئان) «ٌراَمكلاَو >
 .(94 :ةبوتلا) (َْمُكِراَبْحُل )

 .(109 :ةبوتلا) «راحه)

 .(117 100 :ةبوتلا) (راّصنألاَو )

 .8 :دعرلا) ٍراَدَقِمِب »

 33 ىروشلا 9اس :نارقل 5 :ميهاربإ) 4ٍراّبَص »

 .(28 :ميهاربإ) (ٍراَوبلا

 .(16 :رفاغ 8 :ميهاربإ) «ٍراهَقلا)

 ١ :لحنلا) (ِراَرْوَأ 25(.

 .(80 :لحنلا) 4« اًهراَيَوَأَو»

 .(80 :لحنلا) (آَهراَعْمَأَو »

 .(37 :ءارعشلا) (ٍراَحَّس ل

 .(32 :نارقل) (ٍِراَتَحل

 .(7 :نيففطملا .28 :ص) «ٍراَجْفلاَح)

 .(48 7 :ص) (ٍرايْخأْلا د

 .(42 :رفاغ) (رّفَعلا)

 .(14 :نحرلا) (راخَمل اك

 .(14 :بازحألا 3 :نحرلا) «راطقأ )

 .(ةلامإلا عم اهدعب ِفلأو لادلا حتفو ميجلا رسكب اهأرق) (14:رشحلا) (رُدُج
 ع



 رشّتلا ةبيط قيرط نم ةيئآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس نلت

 .لوألا عضوملا يف 2 :ءارسإلا] « ئمَعَأ » لامأو -

 يسوسلا فقو اذإو)ةرورجم ةفرطتم |ههتيناث نيءار نيب تعقو فلأ لك لامأو

 ف يهو (مورو نوكس عم ةلامإو مور عم ليلقتو .نوكس عم حتف :هلف ءارلا ىلع

 .(18 :نيففطملا 198 :193 :نارمع لآ) «راَرَبَألا » (1)

 .(01 :تالسرملا«39:رفاغ«5 0 «13:نونمؤملا ؛26 :ميهاربإ) «ر ارق ظ (2)

 .(62 :ص) (ٍراَرْشألا » (3)

 ىلع ةروصقم ثينأت فلأ لك (حتفلا هل يناثلا هجولاو) هنع فلخب للقو

 :تءاج فيك ةرورحملاو ةحوتفملاو ةمومضملا(ىلعف)نزو

 0136 4108 92:87 67:61:60 55 34253 31 :ةرقبلا) ًاعضوم 134 يف 274 يسوم »

 «154 291 284 :ماعنألا ,24 «22 ,20 :ةدئاملا .164 «153 :ءاسنلا 84 :نارمع لآ .248 6

 2.144 .143 ,143 4142 138 «134 «131 128 «127 01222117 «115 .104 .103 :فارعألا

 296 .17 :دوه «88 (87 (84 (83 481 680 277 275 :سنوييو 9 53 6 98

 236 .19 2417 «11 09 :هط «5 1 :ميرم «66 .60 :فهكلا «.101 22 :ءارسإلا 08 «6 5 :ميهاربإ 0

 249 :45 :نونمؤملا «44 :جحلا «48 :ءايبنألا .9 1:88 :86 :83 77 20 ,67 65 461 57 49 0

 «10 .7 ,3 :صصقلا «10 «9 «7 :لمنلا «65 «63 «6 1 452 «48 :45 .43 «10:ءارعشلا «35 :ناقرفلا

 «23:ةدجسلا «39:توبكنعلا ,76 .48 :«44 .43 .38 «37« 36 .31 430 .29 .20 «19 «18 5

 «13 :ىروشلا «45 :تلصف «53 437 «27 «26 «23 :رفاغء120 .114 :تافاصلا «69 .7:بازحألا

 .(19 :ىلعألا ,15 :تاعزانلا .5 :فصلا «36 :مجنلا «38 :تايراذلا .30 «12 :فاقحألا .46 :فرخزلا

 ع

 | ىَسوُمياولاَف >:ىلاعت هلوق وحن ورمع وبأ أَو اذإ (
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 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 «41 :لافنألا «36 «8 :ءاسنلا «177 «83 :ةرقبلا) ًاعضوم رشع ينثا يف 4 ملال

 .(2 :رشحلا ,23 :ىروشلا «38 :مورلا «22 :رونلا «26 :ءارسإلا ,.90 :لحنلا

 221 :مجنلا «58 :لحنلا «36 :نارمع لآ 8 :ةرقبلا) عضاوم ةرشع يف « ئنألاَ ٍِظ

 .(3 :ليللا «39 :ةمايقلا .45 7

 .نآرقلا يف اهريغ الو (238 :ةرقبلا) « ئِطَسُوْلا ل

 .(22 :نامقل :256 :ةرقبلا) نيعضوم يف 4 قتلا

 «18 :دعرلا «26 :سنوي «107 :ةبوتلا «.180 «137 :فارعألا 5 ادخل # تسلا

 «10 :ديدحلا 1 :مجنلا 1 :ءايبنألا ,8 :هط .88 :فهكلا «110 :ءارسإلا 2 :لحنلا

 .(9 «6 :ليللا .24 :رشحلا

 0 تنزف يتخلل

 .(18 :رطاف 113 :ةبوتلا «152 :ماعنألا 106 :ةدئاملا)ل « يرق

 .(42 :لافنألا) «ئَرَصُتلاَ

 .(40 :ةبوتلا) « كنس

 .(42 ,35 ,24.222 :دعرلا) « ىَبقع»

 .(29 :دعرلا) « ئبوط »

 259 :تافاصلا «33 :بازحألا ,70 .43 :صصقلا «133 «51 .21 :هط) « كولا )

 :ليللا «18 :ىلعألا ,25 :تاعزانلا (62 :ةعقاولا «56 «50 .25 :مجنلا «56 «35 :ناخدلا

 .(4 :ىحضلا «3

 .(22:حتفلا «105:تافاصلا :60:ءارسإلا «100 (ًاعم) 43 :5:فسوي)تعقو (مفيك4اَيَدّرلآ»



 زها يبس قيراط مهنا قل كافارقلا رج ةلسات

 .(19:مجنلا) «ىَّرْعلا»

 .(40:ةبوتلا) «ايلعلا»

 .(6 3:هط) < ىلثملا#»

 .(10:مورلا) «ىأوسلا#»

 .(3:رمزلا 40 «.25:ص «32:أبس) ىفلز#

 .(13:سمشلا) «اينققسإ»

 .(8:قلعلا) ىعجرلا»»

 .(11 :ليللا «16 :هط) «كدمدّرَتْف»

 .(117:2 :هطل) « يَقشتل »

 .(10 :ىلعألا 9 :سبع ,26 :تاعزانلا 8 :رطاف :44 «3 :هط) « ْىَشْخعل

 .(01 :ةبوتلا) « ئَّضَرَملا)

 .(20 :لمزملا 291 :ةبوتلا 6 :ةدئاملا .102 243 :ءاسنلا) 4 َيَضَرَم »

 .(90 :ءايبنألا ,74 :هط .12 :7 :ميرم.42:لافنألا«85:ماعنألا«39:نارمع لآ)4 ْىَيَحَيِب »

 236 :ماعنألا«49 :نارمع لآ.260 «273 :ةرقبلا) يهو عضوم رشع ةتس يف 4 تملا

 :تلصف «12 :سي «52 «50 :مورلا (80 :لمنلا (6 :جحلا «31 :دعرلا «57 :فارعألا 1

 .(40 :ةمايقلا .33 :فاقحألا ,.9 :ىروشلا 9

 .نآرقلا يف اهريغ الو (178 :ةرقبلا) « ىَلَتَقلا»
 ح

 «108 :ةبوتلا .26 :فارعألا «2:ةدئاملا «197 :ةرقبلا) عضاوم ةعست ىف «لموقتلا »

 .(12 :قلعلا «56 :رثدملا 9 :ةلداجملا .26 :حتفلا «37 :جحلا

 ا



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 .(3 :تارجحلا «132 :هط «8 :ةدئامل 7 :ةرقبلا) عضاوم ةعبرأ يف «4ئموُقّتلل )

 .(32 :جحلا 109 :ةبوتلا» «دمَوَقَت »

 .(80:هط «160 :فارعألا «57:ةرقبلا) 4ىولسلا#»

 .(10 8 :ةلداجملا «3 :ءايبنألا .6 2:هط) 4ىوجشلا#»

 .(15 :ءايبنألا «ًاعم 10:سنوي «5:فارعألا) 4ىوعد#»

 .(4:ليللا «.14:رشحلا «5 3:هط) *ٌّقش

 .(7 :ةقاحلا) #4« ىعرصو»

 .(11 :سمشلا) «اَهدوْعَطِبإ»

 259 255 5 2 45 :نارمع لآ «253 «136 «87 :ةرقبلا» عضوم نيرشعو عبرأ يف 4« ىسيع»

 :بازحألا«34:ميرم«8 5 :ماعنألا«1 6 «114 «112 (278 «(46 :ةدكئاملا «171 «163 «157 :ءاسنلا 4

 .(14 «6 :فصلا «277 :ديدحلا 3 :فرخزلا 3 :ىروشلا 7

 :ةرقبلا) اعضوم رشع دحأ ىف كلذو «ريمض ةدايز عموأ ةدرفم « اًمهمسدحا »

 69 :تارجحلا 2 :رطاف «26«27 25 :صصقلا «2 :ةبوتلا 7 :لافنألا 0 :ءاسنلا ©2

 .(35 :رثدملا

 :حتفلا 230 : دمحم «48 246 :فارعألا «273 :ةرقبلا) عضاوم ةتس يف 4 ٌمهلميِسِب »

 .(41 :نمحر لا 9

 .(22:مجنلا) 4ىزيض#»

 228 :لحنلا «172:فارعألا «30:ماعنألا«125 «26:نارمع م0 2112 81:ةرقبلا) © ني 1

 «14:ديدحلا ,.34 ,.33:فاقحألا ,.80:فرخزلا «50:رفاغ «71 .59:رمزلا «81:سي «3:أبس8

 .(15:قاقشنالا «4:ةمايقلا .9 :كلملا «7:نباغتلا



 تلا ةبيط قيرط نم ةيئآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس النعت

 «29:أبس «28:ةدجسلا 22 1:لمنلا «3 8:ءايبنألا «5 1:ءارسإلا «48:سنوي «214:ةرقبلا) #« لكم »

 .(25 :كلملا .48:سي

 .ءارلا دوجول ًادحاو ًالوق ةلامإلاب (85 :ةرقبلا» ؟ثمَّرَسُأ)

 .ًادحاو ًالوق ةلامإلاب (2 :جحلا «43 :ءاسنلا) ؟كمّركُس 9

 .ًادحاو ًالوق ةلامإلاب (1 :ءارسإلا 70 7 :لافنألا» «كىَرْسأ >

 لا و

 .ًادحاو ًالوق ةلامإلاب (111 :فسوي «37 :سنوي) «دمرتُفُي )
 دع 2

 ةرشع ةسمحخ يف (ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو) هنع فلخب 4 لا ول

 :نارمع للا 56ه 60.41 2200.130 0114 086 85 :ةرقبلا) عضوم ةئامو

 ءاعم 134 «109 :94 ,27 2724 :ءاسنلا 185 0152 .148 .145 2.117 ق6 45 .22 4

 267 2:42 :لافنألا «156 «152 ,51 232 :فارعألا «130 ,70 ,32 ,29 :ماعنألا «41 «33:ةدئاملا

 :فسوي «60 «15 :دوه «98 :88 70 «64 24 «23 «7 :سنوي «85 «74 469 «55 ءًاعم 38 :ةبوتلا

 246 .45 .28 :فهكلا وه 20107 1 230 :لحنلا 27 «3 :ميهاربإ :34 ءًاعم 26 :دعرلا 1

 :صصقلا «33 423 «19 «14 :رونلا ,37 «33 :نونمؤملا «15 «11 :9 :جحلا «131 072 :هط «4

 257 228 :بازحألا «33 «15 :نامقل 7 :مورلا «64 ,«27 «25 :توبكنعلا «79 «27 461460 2

 .«20 :ىروشلا «3 1 «16 «12 :تلصف «5 1 «43 «39 :رفاغ «26 «10 :رمزلا «6 :تافاصلا «5 :رطاف

 «ًاعم 20 :ديدحلا ,29 :مجنلا .36 :ةّودمحم.20 :فاقحألا «35 «24 :ةيثاحجلا «35 .32 :فرخزلا «6

 .(16 :ىلعألا «38 :تاعزانلا «5 :كلملا «3 :رشحلا

 23) نارمع لآ :ًاعضوم رشع ةيناث يف يهو عقو ثيح 4 ةّرْوَتلا » لامأو-

 ةبوتلا «.(15 7)فارعألا (110 ,68 ,66.ًاعم 46 .44 .43)ةدئاملا «(ًاعم 93 465 ,50 8

 .(5) ةعمجلا.(6) فصلا «229)حتفلا 60

 كلذو ًارج وأ تناك ًابصن اعقو ثيح © َنيرفكلا ٠ يرفكك » لامأو-

 2264 2250 «غ191 .104 .98 .90 .89 34 «24 .19) ةرقبلا :اعضوم نيعستو دحاو ف



 انناك يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 «141 2140 .139 .102 «101 :37) ءاسنلا .(147 «141 131100 «32 «28) نارمع لل ء«6

 250 ,37) فارعألا .(130 «122 «89) ماعنألا «(102 68 ,67 ,54) ةدئاملا (216 1 51 4

 «14) دعرلا .(42) دوه «(86) سنوي (49 ,37 «26 «2) ةبوتلا «(18 .«14 «7) لافنألا «(2101 3

 ((44) جحلا .(83) ميرم «.(102 «100)فهكلا «(8) ءارسإلا «(107 «27) لحنلا «(2) ميهاربإ (5

 «13) مورلا «(68 «54) توبكنعلا .286) صصقلا «(43) لمنلا «219) ءارعشلا «(52 «26) ناقرفلا

 رفاغ «(7 1 259 «32) رمزلا «.(74) ص «(70) سي «(39) رطاف «(64 «48 8 «1) بازحألا (5

 «(28) كلملا .(5 «4)ةلداجملا «(13)حتفلا «(11 .10) ِةلَو دمحم «(6) فاقحألا .(74 .50 .25)

 .(17) قراطلا «(4) ناسنإلا «(10) رثدملا «.(26) حون «(2) جراعملا .(50) ةقاحلا

 لأسو مجنلاو هط يهو هنع فلخب ةرشع ىدحإلا روسلا لصاوف تافلأ للقو-

 .ًادحاو ًالوق ةلامإلا هيفف ًايئار ناك امو ؛لاحب ةلامإلا لبقي ال امو نيونتلا نم ةلدبملا

 .[1 :رجحلا «1 :ميهاربإ «1 :فسوي 1 :دوه «1:سنوي] «رلا ظنم ءارلا لامأو-

 .[1 :دعرلا] «رْمْلا »نم ءارلا لامأو-

 . ”هنع فلخب ءايلا ةلامإ يرودللو “1 :ميرم] « ضعيهُك »نم ءاحلا لامأو-

 :ميرم ةحتاف نم ءايلا ةلامإ يف :تاريرحت(1)

 :رشبلا ءالضف فاحتإ بحاص لاق - 1

 فلخلاو :ةبيطلا يف لاق لاق اذلو نيتياورلا نم ميرم ةحتاف نم (ءايلا) حتف ورمع يبأ نع روهشملا

 .ورمع وبأ وهو ءارقلا ثلاثل لَك

 :نافرعلا ةدمع يف يريمزإلا لاق -2

 .ةبيطلا قيرط نم الو ةيبطاشلا قيرط نم تسيل هل (ميرم ةحتاف ءاي يأ) ءايلا ةلامإف يسوسلا امأو

 :ةبلطلا داشرإ يف يروصنملا لاق -3

 .ةيبطاشلا الو ةبيطلا قيرط نم يسوسلا نع ءايلا ةلامإ حصي ملو

 ؛اهليمي نم لَك ءميرم ةحتاف (ءاي) يف حتفلا ىلع يرودلل ءارقلا روهمج نأ قبس ام حضتي
 .ةبيطلا قيرط نم الو ةيبطاشلا قيرط نم ال اهيف ةلامإ هل سيلف يموسلا امأو



 زها ةييلط قي رط مهددا رقلا كاذارقلا رج ةلسان

 «1:تلصف «1:رفاغ] «مح ظنم (حتفلا هل يناثلا هجولاو) هنع فلخب ءاحلا للقو-

 .[ 1:فاقحألا «1:ةيثاحلا «.1:ناخدلا «.1:فرخزلا «1:ىروشلا

 :هنع فلخب يرودلا للقو-

 .(28 :ناقرفلا 72 :دوه 1 :ةدئاملا) 4 َيَتلَيَوي )

 6 تتيرب) 6 قساتي )

 .(56 :رمزلا) « ئترسحلي »

 «185 «129:فارعألا .52:ةدئاملا .99 ,.84 .19:ءاسنلا ءاعم 216:ةرقبلا) +4 لوسع »

 «22:لمنلا 248 :ميرم 40 224 :فهكلا «(7/9 51 «8 :ءارسإلا (3 .21:فسوي 0012 «18:ةبوتلا

 .(32:ملقلا «8 «5:ميرحتلا«7 :ةنحتمملاءًاعم 11:تارجحلا «67 22 :9:صصقلا

 :ةرقبلا» :اعضوم نيرشعو ةيناث يف كلذو تدجو ثيح ةيماهفتسالا 4 نأ »

 :ةبوتلا 1 5 :ماعنألا (22 5 :ةدئاملا «.165 .«.47 «.40 7 :نارمع لآ 9 224723

 :سي 3 :رطاف 2 :ًائنئل «61 :توبكنعلا 9 :نونمؤملا 0 8 :ميرم 234 2 :سنوي 0

 24 :نوقفانملا «18 :ك دمحم «13 :ناخدلا .87 :فرخزلا «69 «62 :رفاغ .6 :رمزلا «6

 .(23 :رجفلا

 عقاولا 4 اءر ليف اهعم ءارلا ةلامإ يف هجو يبموسللو «ةزمهلا ورمع وبأ لامأو
 :يف كلذو ههءاش امو كرحم لبق

 .[18 «11 :مجنلا 210 :هط «28 «24 :فسوي 20 :دوه 276 :ماعنألا]

 .[36 :ءايبنألا] « كاءر »

 .[31 :صصقلا «10 :لمنلا] 4 اهاءر»

 .[13 :مجنلا 22 :قلعلا «23 :ريوكتلا 440 :لمنلا] «ةاءر»

 .[55 :تافاصلا .8 :رطاف] 4 ةاءرف»
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 :[77:ماعنألا] 4َرَمَقْلَآ اَءَر » ًافقو اهملامأو ًالصو اهحتف نكاس اهدعب عقو اذإو

 اذرو د نو 06 وسلا: ««اضليدلا اواو «[78:ماعنألا] 4 قيما اَءر »و

 .[22:بازحألا] (َنوُئيَؤُمْلآ اَءَر ظو .[153:فهكلا] 4 َنوُمِرَجُمْل

 « ىَتْلا ىّرقلا »:وحن نكاسلا لبق ةعقاولا ءارلا تاوذ يف يسوسلا نع فلتخاو -

 دعب هللا مسا نم ماللا يف هنع فلتخا (ىًالصو ةلامإلاو حتفلا نيب «4هَللا ىَرَن >

 حتفلا :هجوأ ةثالث 4 هللا ىَرَن ١ يف زاج اذلو قيقرتلاو ميخفتلا نيب ةلامملا ءارلا

 .ًادحاو ًاهجو ةلامإلا فقولا ةلاح يفو ءنيهجولا عم ةلامإلاو ءميخفتلا عم

 ليقو (ىدحإ) ك ثينأتلل اهنإ ليقف (33:فهكلا) 4«انأك طفلأ يف فلتخا :هيبنت

 :رشنلا يف لاق .حتفلا يناثلا ىلعو هنع فلخب ًافقو للقت لوألا ىلعف ةينثتلل اهنإ

 .(حنجأ حتفلا ىلإ ينكلو ناديج ناهجولاو)

 فلألا تطقسو نيونت وأ نكاس ةللقملا وأ ةلاملا فلآلا دعب عقو اذإ :هيبنت

 فقولاب نيونتلا وأ نكاسلا كلذ لاز اذإف .ليلقتلاو ةلامإلا تعنتما هلجأل

 .هب لومعملا وه اذهو لصأت ام ىلع ليلقتلا وأ ةلامإلا تداع

 :هجوأ ةثالث ةروسكم ءارب ةيهتنملا ةملكلا ىلع فقولا ةلاح يف يسوسلل :ةدكاف

 .مورو نوكس عم ةلامإلاو ,مورلا عم ليلقتلاو ءنوكسلا عم حتفلا



 زكا نط قرط نما فلا وها ةوقلا ردح لسا 105

 :تاريرخح-

 :يتآلا حضتي ريضنلا ضورلا يف يلوتملا هررح ام ىلع َءانب

 ًافقو رانلا تايآل راهنلا

 مور عم ليلقتو حتفو ةلامإ راهظإ عم ةلامإ

 حتفو ةلامإ ماغدإ عم ةلامإ

 8 ماما عا علا
 نيعستو عبس يف عقو ثيح رورجملا «سائلآ » فلأ هنع فلخب يرودلا لامأو-

 هدو ة قو تلف فانا هد اي دال فق ووز زنا اهتم

 «105 58 ,38) ءاسنلا .(140 134 2.112 97 87 «68 21 29) نارمع لآ «.(264 اعم 3

 لافنألا .(187 «144 «116) فارعألا «(122) ماعنألا «(8 2 «.67 «49) ةدئاملا 68 (١

 268 :46 40 أعم 38 «21) فسوي «(119 «17) دوه «((922 460) سنوي «(34 «3)ةبوتلا«(48 «42)

 جحلا «(6 1) ءايبنألا «106(2 .89 ,60)ءارسإلا «(38) لحنلا «(37 «36) ميهاربإ «(1) دعرلا «3

 توبكنعلا .223) صصقلا «(73) لمنلا .(50) ناقرفلا .(78 «75 «65 .«27 «18 «11 «8 ,3)

 «(28)رطاف :(36 :28) أبس «(13) ةدجسلا (20 :6) نامقل «(41:39 30 :8 :6)مورلا ء(ًاعم 10)

 سانلا «(2)نيففطملا «(6)ةعمجلا «(20) حتفلا «(26) ةيثاجلا «(ًاعم 6 1:59 ءاعم 57) رفاغ «(26) ص

2210 3 6»5). 

 (83) ةرقبلا :عضوم نيسمخو دحاو يف 4 ساّنلّل » فلأ هنع فلخب يرودلا لامأو-
 296 ,79 «14 .4) نارمع لآ .(2259 1 21 «غ189 غ187 185 .159 150 125 4

 دعرلا (1 22) سنوي «(91) ماعنألا «(116 «97) ةدئاملا «(165 «79) ءاسنلا (©( 277 138 0

 ءايبنألا «(221) ميرم .(54) فهكلا «(89 «60) ءارسإلا «(69 :«44) لحنلا «(5 2 ,«25) ميهاربإ «(6)

 مورلا «(43) توبكنعلا .(43) صصقلا «(39) ءارعشلا «237) ناقرفلا «235) رونلا .225) جحلا «(1)

 «(25) ديدحلا «(3) هيي دمحم «(20)ةيثاحلا «.(4«:27 1)رمزلا «(2)رطاف «(28)أبس «(18)نامقل «(58)

 .(21) رشحلا
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 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 ةلامإب يموسلا نع دمحأ نب سراف درفنا (51:تلصف :33:ءارسإلا» 4اَكَنَوط :هيبنت

 .ةبيطلا قرط نم سيل وهو ةزمهلا

 طخلا موسرم ىلع فقولا

 :ءاهلاب ةرورجملا ءاتلاب ةموسرملا ثينأتلا ءاه ىلع فقو

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

 .(ًاعم 32) فرخزلا «(50) مورلا

 «103 :ةدئاملا .103 :نارمع لآ «231:ةرقبلا) ًاعضوم رشع دحأ ف «َتَمَعن ) 020

 .(29 :روطلا «3 ءرطاف «114 «83 472 :لحنلا «34 ,28 :ميهاربإ

 .(85 :رفاغ «عضاوم ةثالث 43 :رطاف :38:لافنألا) : عضاوم ةسمخ يف «ٌتْنُم ا (3)

 .(2:رونلا :61:نارمع لآ) : نيعضوم يف 4(ّتَسَعْل 9 (4)

 29:صصقلا 451 ,30:فسوي ,35:نارمع لآ) :عضاوم ةعبس يف « تأرْمأ > 050

 .(11 ءأعم 10 :ميرحتلا

 .(86:دوه) « َتِّيقَب » (6)

 .(9:صصقلا) 4 يعشقه (7)

 .(30:مورلا) 4 هَّللاَتَرظف ) (8)

 .(43:ناخدلا) «م وقبلات َرَجَل » (9)

 .(89:ةعقاولا) (ميِعَنتسَجَو » (10)

 .(12:ميرحتلا) 4 َنرَمَعَسَتَبأ 0
 - ه» <

 .(9 .8:ةلداجملا) *تيصعمو »(12)



 رشا هن قرط نما فلا وها ةوقلا ردح لسا انلذل

 .(6:رفاغ 96 3 :سنوي «137:فارعألا) «ٌكَبَرتَملَك ل 1 320

 .(15 210:فسوي) «تَبلَيَغ» (14)

 .ءالاب فقولا دنع اهأرقو فلألا فذح (47:تلصف) 4«تَوَمَت ل (15)

 «146:نارمع لآ) :عضاوم ةعبس يف كلذو 4 نّبأَكَو ») نم ءايلا ىلع فقوو-

 .( 8 :قالطلا «13 :َو دمحم .60 :توبكنعلا «48 .45 :جحلا .105:فسوي

 .فلآلاب اهيلع فقولا دنع (1 :نمحرلا)«(49 :فرخزلا)«(3 1:رونلا) 4 هََّأ 9 ارقو-

 ءتيلازوهر«فاكلاب بفقولا نيقاةد:ىضتلا) 4 ةناكيَو ه2 راكيو »9 ًارقود

 .«ضتأ- تأ»ب

 ةفاضإلا تاءاي

 مسالاو لعفلاب ةفاضإلا تاءاي لصتتو ملكتملا ىلع ةلادلا ةدئازلا ءايلا يهو

 (15:فاقحألا«19 :لمنلا) (ََعِزَوُأ 8 لثم لحملا ةبوصنم لعفلا عم نوكتف فرحلاو

 ّفِإ ١ لثم لحملا ةبوصنم فرحلا عمو « «ىرُكِذ» لثم لحملا ةرورجم مسالا عمو

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

 :دوه) «َنَرَطَف » يف ًالثم لوقتف اهلحم ءاملا وأ فاكلا لالحإ وه اهتحص ةمالعو

 .هرطفو كرطف (1

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

 «ةملكلا رخآ ىلع فقولا نيعتيف رايتخالا فقو يف امأو ءرارطضالا وأ ةدحوملاب رابتخالا فقو يف اذهو (1)

 .عامجإلاب ً(سر اهاصتال ءارقلا رئاسل اهرسأب ةملكلا ىلع فقولا رشنلا يف يرزجلا نبا ققحملا راتخاو
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 .ءاي (56 6) هتلمجو رثكألا وهو اهناكسإ ىلع ءارقلا قفتا :لوألا مسقلا

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

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

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

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

 :يهو ًاعضوم (12) يف ًاصفح ًاقفاوم

 .(152 :ةرقبلا) (ٌمُكْرُكْذَأ نورك ْذاَف » -1

 .(51 :دوه) 4 القَأ ِنَرَطَف » -2

 .(13 :فسوي) 4 نأ َّتْرَحَيَل » -3

 .(108 :فسوي) 4 ْأَوُعَدُأ َىِييَس » -4

 .(125 :هط) ©« ئَمَعَأ َيَتَرْسَح ) -5

 .(40 :لمنلا) 4 ٌرُكَشأَء َنَوْلبَيِل » 6

 .(64 :رمزلا) 4 ُدّبَعَأ َقوُرْمْأَت » -7

 .(26 :رفاغ) 4َلثَقَأ نوُرَذِ) -8

 .(60 :رفاغ) «ْبِحَتْسُأ نوُعَدآ) -9

 .(17 :فاقحألا) « نأ َقِناَدِعَتَأ » -0
 5 ه» و

 .(15:فاقحألا «19 :لمنلا) «ئيعزوا» -12 1



 رشا هن قرط نما قلوه ةوقلا ردح لست اذلطع

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

 :ءاي(99)

 .(143 :فارعألا) ه«رظنأ نرأ» -1

 .(49 :ةبوتلا) 4الأ قف لود -2

 .(47 :دوه) (نكأ َيَمَحْرَتَوِ) - 3

 .(43 :ميرم) (َكِدّهَأ ََعِتاَقِ) -4

 :يلاتلاك يهو ًاعضوم (87) يف وهو كلذ نم يقبام حتفو

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

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

 .(49 :نارمع لآ) (ٌقُلَخأ نأ » -6

 «(48 :لافنألا»«(59:فارعألا)«(15:ماعنألا»(28:ةدئامل) 4« كفاَخأ ََيِإ » -24-2

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

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

 100 ترفل طلاع يرقي وتعوو

 .(74 :ماعنألا) (َكنَرَأ نإ ف -6

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

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

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

 (صفح اهيف قفاوو) .(28 :كلملا) 4 َوَأ عم ل -3
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 .(23 :فاقحألا) (29 :دوه) 4 رَدَرَأ ٌقكدَلَو » -35 4

 .(46 :دوه) «َكِظِعأ نإ » -6

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

 .(89 :دوه) 4 نأ َقاَقِش ل -9

 0 هرعرا# تزل يسود

 .(84 :دوه) 4 مكنَرَأ نإ 9 1

 .(92 :دوه) 4 ٌرَعَأ ّىِطَهَرَأ » -2

 .(3 :نسراو ةزكغأ قو ر #3 -3

 .(36 :فسوي) ُرِصَعَأ َيِنَرَأَنِإ ) - -45 4

 .(36 :فسوي) 4ُلِمَحَأ َِنَرَأ نإ -47 6

 6 :فسوي) 4 ٌعِحَرأ لعل »2-8

 .(30 :صصقلا) «(12 :هط) «(89 :رجحلا) « (69 :فسوي) 6 أكأ َْوِإ » -5 2-9
 ءءء

 .(80 :فسوي) 4َوُأ يأ ىلإ َنّذَأَي » -54 3

 .(37 :ميهاربإ) «ُتنَكَسُأ نإ 9 -55

 .(49 :رجحلا) 4 انأ َيَأ َىِداَّبِع » -5 7 6

 .(85 037 :صصقلا) ((188 :ءارعشلا) «(22 :فهكلا) 4 ُمَلْعَأ يي » -6 1-8

 .(2( 28 : يكاد رب » -63 2

 .(22 :صصقلا)» 0 :فهكلا) 4 نأ قر ىَسَعَف » 5 (64

 .(102 :فهكلا) 4 َءآِّلَوُأ َنوُد »9 -6



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 .(29 :صصقلا) «(2 :لمنلا) «(10 :هط) « ٌتَسَكاَم نإ 9 -69-7

 .(29 :صصقلا) «(10 :هط) « ريتا َنَلَعَل »71-0

 .(14 :هط) 4 اكأ نإ 9 2

 .(26 :هط) « ىرْمَأ َىإَر يو » 3

 (100 :نونمؤملا) 4 ُلَمَعُأ َىلَعل »9 4

 .(38 :صصقلا) 4 ٌلطأ َىلَعَل ) 5

 .(78 :صصقلا) 4 َمّلَوُأ ىرنع » -6

 .(25 :سي) « تعَماَء نإ 2 -7

 .(102 :تافاصلا) « َكَُّذَأ نأ » -8

 .(32 :ص) 4( ْتَبَبْحَأ نإ » 9

 .(36 :رفاغ) 4 ُعُلَبأ لعل » -0

 .(41 :رفاغ) ( ْمُكوُعدَأ ل امو -1

 .(51 :فرخزلا) 4 اَلَقأ تحت » -2

 و رع

 .(9 :حون) « ْتمَلَعَأ نإ 9 -4

 .(15 :رجفلا) # ع ِنَمَرْكَأ َن ) -5

 .(16 :رجفلا) 4 سه َيَر ل -6

 .(25 :نجلا) 4 اَّدَمَأ َِيَر 9 -7
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 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

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

 :يهو ًاعضاوم رشع

 .(14 :فصلا :52 :نارمعلآ) 4 ىلِإ ىِراَصنَأ 2 -2- 1

 .(79 :ص) «(36 :رجحلا) «(14 :فارعألا) 4 ََرِظنَأ »-5- 3

 .(33 :فسوي) 4 ِهيَلِإ َيَتوْعَدَي» -6

 .(100:فسوي) (َّنِإ -رَّوْخِإ» -7

 .(71 :رجحلا) 4 نإ ٍتاكبط -8

 .(102 :تافاصلا «27 :صصقلا «69 :فهكلا) 4 نإ َننُدِحَتَس» -11 -9

 .(52 :ءارعشلا) «ركنإ ىِداَّبِعِب » -2

 .(34 :صصقلا) 4 َفَّدَصُي ط -3

 .(78 :ص) 4 نإ َىَتَعَل » -4

 .(43:41 :رفاغ) « َتوُعَدَتَو » -16 -5

 .(10 :نوقفانملا) 4 ََتَرَخَأ » -7

 (15 :فاقحألا) 4 نإ َقّيَرُد -18

 6 لولا كن رولا -9

 :يف كلذو ًاعضوم (42) يهو اهنم يقب ام حتفو

 .(249 :ةرقبلا) 4 الِإ نم » - 1

 .(35 :نارمع لآ) «َكنِإ قي ج١ 2

 (صفح هيف قفاوو) .(28 :ةدئاملا) «َكيَلِإ ىِدَي » - 3
 . كي 0

 (صفح هيف قفاوو) .(116 :ةدئامل) « أَو » - 4



 رشا يبس قير هه ظنا زقلا هاقارقلا يتيح ةلسات

 .(161 :ماعنألا» 4« ىلإ قَر » - 5
 دص

 .(15 :سنوي) 4 نِإ ىف » -6
3 

 .(53 :سنوي) 4 ههنإ َقَرَو » -7
 ه2. تاع

 «164 «145 «127 «109 :ءارعشلا «5 1 «29 :دوه 222 :سنوي) « الإ ىرجا »-16 -8

 لا لا

 600 :دوه) 4 دهن َنبَع عج -7

1 250 1 

-9 

-0 

-1 

- 2 

-3 

3 

- 5 

- 6 

-7 

- 8 

- 9 

-0 

 ١ :دوه) 4« ْنِإ َِحَّصُن 34(.

 .(88 :دوه) 4 اّلِإ قيِفوت »

 .(38 :فسوي) 4 َميِهْرَبِإ ىِواَباَء »

 .(53 : فسوي) (ّنِإ يفت )

 .(53 كيرلا نإ قف 8#

 .(37 :فسوي) ©« بِ 3

 .(6 :فسوي) 4 لإ َنْرْخَو )

 .(8 :كسوي)ا4 دشن وو

 .(100 :فسوي) « ْذِإ ب »

 .(100 ءارسإلا) 4 اذ ل و

 .(7 يزل 21 ل 012

 .(15 14 :هط) 4( نإ © ىركزإ »
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-1 

-2 

-559 

-4 

-05 

-6 

-8 

-9 

-0 

-1 

 .(40 9 :هل) (ذإ © مَع )

04 5-00 0 

 .(29 :ءايبنألا» « هنَلِإ نإ »

 00 ءارعشلا) 4 الإ َنإٌوُدَع دع 9

 هك كاوكاو

 .(26 :توبكنعلا) «(50 : ًأابس) « دهن كك 37

 .(4 :سيل 4 اذ 0 د

 -س و

 .66 :حون) 4 اَراَرِف ٍِِإ ىواعذد »

 : ىهو ًاصفح ًاقفاوم اهلك اهنكس ءاي (12) ىهو ةمومضم ةزم# اهدعب ءاي :
 ا

 .(40 :ةرقبلا) «ٍفوأ َىِدَبَعِب ١

 - 2 0 ب

 .(36 :نارمع لآ)» « اهذيعا 0 ٍِظ

0 
 .(29 :ةدئامل) « ُدي 1 ذإ »

 2غ
 .(115 :ةدئاملا) « مُهُبَْدذَع أ نإ د

 م
 04 م فإ »

 .(6 :فارعألا) 6 ُبيِصُأ َيَِّذَع 2

 .(54 :دوه) 4 ُدْحَأ نإ



لتسدايقناتل
 روض ا قل تاووفلا ين ةلس

 رة

 71# 27جللا
 ىلا ا ل ا

 .(59 :فسوي) 4 ىفوُأ نأ 2-8

 .(96 :فهكلا) 4 ْعِرْقَأ ٍنوُثاَء 9- ١

 .(27:صصقلا) 4 ُديِرَأ نإ ) 0

 .(29 :لمنلا) 4 لأ َنِإ > 1

 .(11 :رمزلا) 4 ُتَرِوَأ ْقِإ » -2

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

 :يهو عضاوم ةرشع اهنم ورمع وبأ حتف

 .(124 :ةرقبلا) 4 َنيِمِلّظلأ ىِدُهَع ) -1

 : 688 1ونبلا» 4 تكذلا ّخوَو -2

 .(33 :فارعألا) « َشِحاوْفْلا َيَر ُمَّرَحا» - 3

 .(146 :فارعألا) « َتروُرَبَكَتَي َنيِذّلا َىِياَء ْنَع ٌفرْصَأَس 4- ١

 .(31 :ميهاربإ) 4 َنيِذّلا َىِداَبِعَل لق » - 5
 .(30 :ميرم) «َّبَتكْلا ىندتا» -6

 .(105 :ءايبنألا) 4 تروُحلَّصلآ َىِداَبِع» -7

 .(83 :ءايبنألا) (ٌريضلآ َنَسَم » -8

 .(13 :أبس) «ٌروُكَشلآ َىِداَبِع » -9

 .(41 :ص) 4 نطيل َنَسَم » -0

 .(28 :كلمل) 4 هلآ نَكلَهُأ نإ » -1

 .(38 :رمزلا) 4 ُهّللأ َنَداَرَأ نإ » -2
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 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 :لوألا عضوملا ادع ام (12) ةقباسلا عضاوملا عيمج يف ًاصفح ورمع وبأ قفاوو

 .(124 :ةرقبلا) 4 َنيِمِلّظلَآ ىِدَهَع )

 .(53: رمزلا «56 :توبكنعلا) 4 َنيِذَّلا َىِداَبِجَي »:نيعضوم نكسأو

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

 : يهو اهلك اهحتف عضاوم (7) يف

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

 .(31 3و :هل) « َدُدْشَأ © ىضأ> -2

 .(42 041 :هط) «َبَهْذأ © ىيفكل 3 - ١

 .(43 42 :هط) «آَبَهْذأ © ىرْكِذ) -4

 .(27 :ناقرفلا) ( تدع ىتكيَلَي 5- ١

 .(30 :ناقرفلا) 4 أوُدَحُك ءَوَق » -6

 .(6 :فصلا) 4 َدُدَمْمأ ىِدَعَب » -7

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

 :امهو نيتملك اهنم حتفو

 .(222 :سي) 4 ُدّبَعَأ آل َىاَمَو 1- ١

 .(162 :ماعنألا) « ىاّيحتَو» -2

 :يهو ًاعضوم (28) يهو يقابلا نّكسأو

 .(186 :ةرقبلا) 4 يسأوُثِمّؤمْلَِو» - 11

 .(20 :نارمع لآ) 4 ِهلِل َِهَجَو» --2
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 رشا يي قير هه ظنا رقلا هاقارقلا ينيج ةلسات

 .(79 :ماعنألا) 4 َيِهَجَو ٌتَهَّجَو »

 .(153 :ماعنألا) 6 اَميِقَحَسُم ىطارِص »

 .(162 :ماعنألا) « َناَمَمَو »

 .( 23 عيهاربإ) 4 مُكَيْلَع ىلإ

 .(5 :ميرم) 4 ىِآَرَو نِم »

 .(18 :هط) 4 اهيِف لَو »

 .(20 :لمنلا) «آةل ىإ ام »

 .(56 :توبكنعلا) 4 ٌةَعِساَو ضر نإ ذ

 .(23 :ص) «ٌةَجْعَن لَو »

 .(69 :ص) 4 مْلِع َنِ ىل»

 .(47 :تلصف) « ىواكَرُش

 .افقوو الضو ةنكاس ءاياعلا (68 :فرخرلا) 43 داعي د

 .(28 :حون 26 :جحلا «125 :ةرقبلا) « يب » -7

 «(83:ةبوتلا) «(105:فارعألا): ىهو عضاوم ةعست 2 4 عم 6- ١

 .(14 :صصقلا) 08 «6 2:ءارعشلا) «( 24 :ءايبنألا) «((756:67:72:فهكلا)

-7 

- 8 

 ١ :ناخدلا) 4 ىل أوُنِمْؤَت 21(.

 .(6 :نورفاكلا) « نيد ىو ©



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 دئاوزلا تاءاي

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

 :هجوأ ةعبرأ نم ةفاضإلا تاءاي

 َمْوَيِ» لاعفألاو .(ِراَوَجخَأَل ٠ .«عاّدلآ » ء ءامسألا يف نوكت دئاوزلا تاءاي نأ (1)

 ءانمسالا ف ةوهب ابنت ةفاقإلا فنانا قلع تورط نفوق ذب روشأي
 .مدقت امك فورحلاو لاعفألاو

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

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

 .ناكسإلاو حتفلا نيب اهيف مهنيب فالخلا نإف ةفاضإلا

 .ةدئازو ةيلصأ نوكت دئاوزلا تاءايلا نأ (4)

 .4 ِداَنْمْلَأ » « 4عاّدلَأ » :ةيلصألا لاثمف

 .4(رّذُنَو» . (ِديِعَو» :ةدئازلا لاثمو

 .ةدئاز الإ نوكت ال اممنإف ةفاضإلا تاءاي فالخب

 ًاعضوم (33) يف ًءاي (29) يف ًافقو اهفذحيو ًالصو ءايلا تبي تبثي ورمع وبأ نأ ملعاو

 :يلاتلاك يهو

 .(8 «6 :رمقلا 186 :ةرقبلا) 4 عادلآ» 010

 .0186 ةرتب) اعل )2(

 .(197 :ةرقبلا) «ن وُقناَو ) )3)

 .(20 :نارمع لآ) نكسلا) )4



دا رن ساغوفلا تيت ةلسلتس ا دايلككاو
 ره يطور ا

 ىلا ا ل لا #آ#آ#آ##- #  :>جج ي

 .(175 :نارمعلآ) «نوُفاَحَو » 05(

 .(44 :ةدئاملا) « نّوُشْحآَو 06

 .(80 :ماعنألا) ( َنْسَدَه) 000

 .(195 :فارعألا) 4 نوديك » )03(

 .(46 :دوه) نكست ف )09(

 .(78 :دوه) (نوزخُت ) (10)

 .(105 :دوه) (تأي» (11)

 .(66 :فسوي) 4 نوُؤُت ) 212)

 .(22 :ميهاربإ) (نوُمُككَرْفَأ د (13)

 .(40 :ميهاربإ) 4 ءاعد » (14)

 61 رالااه قتخلو 20050

 .(17 :فهكلا 97 :ءارسإلا) ( دَمْهمْلاَ (16)

 .(24 :فهكلا) «نيدُهَي » 017

 .(39 :فهكلا) 4 نَرَت ل (18)

 .(40 :فهكلا) (نيِتْؤَي » 219)

 .(64 :فهكلا) (ْعَبَت 0200

 .(66 :فهكلا) «نملعتا» (10)

 .(93 :هلل « نئبتَت » (22)



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 .(25 :جحلا) 4 داَبلآَو ) (23)

 .(36 :لمنلا) «نكوُدمُثَأ ) 224(

 .(13 :أبس) «باَوَجلاك ) 25(2)

 .(61 :فرخزلا ,38 :رفاغ) « نوع » (26)

 .(32 :ىروشلا) 4ٍراَوَجْلاَ) 227)

 .(41:ق) (داتملا» (28)

 .(4 :رجفلا) «رسي» (29)

 يف كلذو .6 :رجفلا) « نّئَهَأ ظو (15:رجفلا) « نّمَرْكَأ » يف هنع فلتخاو-

 .اهفذحي هنإف فقولا ةلاح يف امأو ءطقف لصولا ةلاح

 :هجوأ ةثالث اهيف هلف (17:رمزلا) 4 داّبع ٌرشَبَف » يف يموسلا نع فلتخاو -

 ًالصو ٍةحوتفم ٍءاي تابثإ -2 ءافقو ةنكاس ًالصو ٍةحوتفم ٍءاي تابثإ -1
 . افق وزو اص وءانلا مق لس كو انف نايقلعناو

 ةمالعلاو (ينامحر لا حتفلا) يف يوزمجلاو يرايبإلاو يطابنسلا ررقام ىلع ًءانبو

 :نإف يجيلخلا نمحرلا دبع ةمالعلاو (ريضنلا ضورلا) يف يلوتملا
 .ريسيتلاو ةيبطاشلا قيرط نم يتأي لوألا هجولا - 1

 .(ريسيتلا يف رخآ هجو وهف) ريسيتلا قيرط نم يتأي يناثلا هجولا -2
 .ريسيتلاو ةيبطاشلا ىلع رشنلا تادايز نم ثلاثلا هجولا -3



 رقللا بط نيوط ىف ةنازقلا تبا ءازقلا نيست ليلو 6

 :ريسيتلا يف ينادلا هلاقام كيلإو

 يف ٍةنكاس لصولا يف ٍةحوتفم ٍءايب (17:رمزلا) 4 ِداّبع ٌرْشَبُف » بيعش وبأ أرق
 يف ةفوذحم لصولا يف ةحوتفم :يديزيلا نع هريغو نودمح وبأ لاقو .فقولا

 نوقابلاو :فقولا دنع موسرملا عابتإ يف ورمع بأ لوق سايق يدنع وهو فقولا

 .نيلاحلا يف اهنوفذحي

 نافل اع
 25 5 موسم هس” سو +92 و:

 نيالا اَسِلَووئملالد هَل هّيلاْفْع



 هين فلاخ يتلا تاملكلا





 » تيلؤلا وبوس <

 نايبلا

 ”(كلام) يف
 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل نآرقلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 :رشنلا ةبيط يف يرزجلا نبا مامإلا لاق

 انتمالملاو مهلا ةحوب نتكحت ًاعم يسوسلاو يرودلا فلخب مغدأ

 :تيبلا اذه حرش يف رشنلا ةبيط حرش يف عابضلا ميهاربإ نسح دمحم نب يلع مامإلا لاق

 يسوسلاو يرودلاب ربع امنإو «هنع فالخب ورمع يبأل كلذ يف ماغدإلا نأ ينعي

 هيلع هللا ةمحر يبطاشلا مالك يف عقو مك يسوسلا هب دارملا نأ مهوتي نم مهو عفدل

 لوقت اى امهنم لاح :ًاعم :هلوقو «ررقت امك يموسلا هدارمو ورمع يبأل هقلطأ ثيح

 راشأ (اعنما دملاو زمه لا هجوب نكل) :هلوق ءنيبحطصم يأ :ًاعم ورمعو ديزب تررم

 ركذ هنإف ءاههعم وأ لصفنم دم وأ نكاس زمه عم ريبكلا ماغدإلا عمتجي دق هنأ ىلإ

 :يهو. هتجوأ ةعبرأ رتثهلاو لدبلا' عم لمتسيف «فالخخ [ىنم لك يف ورمع يأل

 مُُليوأت متي اَمَلَو ) :ىلاعت هلوق كلذو ءزمحلا عمو لدبلا عم راهظإلا و ماغدإلا

 ,ةيقابلا ةثالثلا زوجتو زمحلا عم ماغدإلا اهنم عنتمي ٌمهلْبَق نيم َنيِدّلا َبّدَك َكِلَذَك

 .هعم ةراشإلا زوجي (ى ماغدإلا عم دملا ةثالث زوجيو (1)



 رشا يبل قير هه ظنا رقلا فاءارقلا يتيح ةلسات

0 

 هجوأ ةعبرأ لمتحي هنإف «ْمُكَل لوُق لق :هلوقك دملا عم ماغدإلا عمتجا ول اذكو

 «ماغدإلا عم دملا عنتميو ءامههعم راهظإلاو ءرصقلاو دملا عم ماغدإلا :يهو ءاًضيأ

 هلوقك هجوأ ةيناث لمتحيف دمو زمه ماغدإلا عم عمتجا ولف ءىرخألا ةثالثلا زوجتو

 عنتمي «اَمُكَيتأي نأ َلْبَق -هِليِوأتب اَمُكُنأَب ال ار ٌماَعَط اَمُِِتَأَي ال َلاَق »:ىلاعت
 ءرصقلاو زمحلا عم ماغدإلاو «دملاو زمهلا عم ماغدإلا :يهو .هجوأ ةثالث اهنم

 هيبنتلا نيعتي مهم عضوم اذهو .ةيقابلا ةسمخلا زوجتو ءدملاو لدبلا عم ماغدإلاو

 ل

 .رشنلا يف هيف لوقلا طسبو هيلع صن كلذلف «هيلع

 ١ ةخمبلا 5 وس «

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب امهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 اهنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 هنعاقلخي ةيذام اواو ةرهشأ لاذيإب اغأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هدع لعب ةيذه اواو ريشا لازوإب اهأرق

 لادلا رسك عم اهدعب فلو



 (ةرقبلا ةروس) نايب
 فاكلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 لاذلا ديدشتو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب امهأرق

 ةيدم ًاواو نكاسلا زمه لا لادبإب اهأرق

 (”هنع فلخب

 ةضلاخ [وأو ةيناثلا ةدمحلا لادبإب اهأرق

 ًالصو ةحوتفم

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخبب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق
00 

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رسلا ةييط قو رك متنا قل هقاغاوقلا يقيس ةليعاط

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ىلوألا ةزمحلا طاقسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 ةلامإلاب اهأرق

 «هنع فلخب نيشلا يف ءاثلا ماغدإب اهأرق

 "هنع فلخب ةيدم ًءاي ةزمحلا لادبإ عم

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 دنع فلكي ةيذم افلا ةؤمشا لادنإب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ةيدم اغلا ةئكاسلا ةزملا لادن إب اهأرق

 هنع فلخب

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (ةرقبلا ةروس) نايب

 ةابقثتالو ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 هلع فلخي ةيدم اواو ةزهشا لاذرإو اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق ُُ

 نيعلا لبق فلأ نودب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب لاذلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 «ةزمه لا ناكسإب - 1 :نيهجوب امهأرق

 اينرسك نسالادخاب -2

 رسكلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ”"”هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإ عم

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشا يبل قررت معة نا ثلا كاذاوقلا ننيت ةلاسات

 (ةرقبلا ةروس) نايب
 ًاهجو فقولا ةلاح ىف ةلامإلاب اهأرق

 1 ا ينو انارج دعو
 هلصو دنعو «حتفلاو ةلامإلا :ناهجولا

 ميخفتلا اهيف هل ةلامإلا ىلعف ةلالجلا ظفلب

 ميخفتلا اهيف هلف حتفلا ىلعو قيقرتلاو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 .هنع فلخب نيشلا يف ءاثلا ماغدإب اهأرق

 "هنع فلخب ةيدم َءاي ةزمهلا لادبإ عم

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ًالصو ميملاو ءالا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا ناكسإو ءاحلا رسكو

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب لاذلا يف لادلا ماغدإب اهارق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 «هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 اهتمض سالتخاو ناكسإب ءارلا أرقو

 صلاخلا مضلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (ةرقبلا ةروس) نايب

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 هدع ف لختب ةيدم اواو ةرمملا لاذنإب اهارق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب لاذلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع كلك ةيذم اواو ةرمحلا لادنإب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 يوري لاما وا ووك ع ع
 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق



 رشا يبل قررت معة نا ثلا كاذاوقلا ننيت ةلاسات

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 22 هنع فلخب ءاثلا ف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب امهأرق

 ءاظلا ديدشتب اهأرق

 هثغ فلخب ةيدم ًافلأ ةرمشا لاذنإت اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءافلا نوكسو ءاتلا حتفب اهأرق

 فلألا فذحو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم ًاواو نكاسلا زمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 دنع كلك يدم اواو ةزمشلا لاادنإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم َءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا نوكسب اهأرق



 (ةرقبلا ةروس) نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 وزع تلج ةردك اواوتقرملا لدين اهأ رق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 هنع فلخب ةيدم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 .هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 اهتمض سالتخاو ناكسإب ءارلا أرقو

 صلاخلا مضلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع كلك ةيذم اواو ةرمخلا لادنإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا امهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 هثغ فلخب ةيثم اواو ةزمها لادبإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع كلك ةيذم اواو ةرمحلا لادنإب اعرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا نوكسب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 نيسلاو ىلوألا نونلا حتفب اهأرق

 نيسلا دعب ةققحم ةنكاس ةزمه دازو

 هنع فلكم ةيديانلا ةريشا ل اذن ايااغأزف

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 داضلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هةيدع فلخيب ة يدم اغلا ةزمما لاديإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (ةرقبلا ةروس) نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاملا نوكسب اهأرق

 ةلامإلاب امهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هدنع بلدك ةيدم انلا ةوهشا ل اذن اياه أرق

 ””هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشا يبل قررت معة نا ثلا كاذاوقلا ننيت ةلاسات

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق | ىلصم

 ةفاضإلا ءاي ناكسإب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مر لول ون ووكس ف حل
 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءارلا ناكسإب -1:نيهجوب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق



 (ةرقبلا ةروس) نايب

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ءاحلا نوكسب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ءاحلا نوكسب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 امهنيب فل لاخدإ عم

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 ةدوسكم سلاحا اوناش كن ف

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق



 رشا يبل قررت معة نا ثلا كاذاوقلا ننيت ةلاسات

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا امهأرق

 ةزمه لا رصقب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ة | هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلختب ةيدم ًافلأ ةزمها لادنإب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا امهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 «مور عم ليلقتو ,نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 لصولا ينو «ةلامإلاب ًافقو اهأرق
 (ناهجو) ةلامإلاو حتفلا يموسلل

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب امهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو



 (ةرقبلا ةروس) نايب

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 «مور عم ليلقتو ,نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ةلقلقم ءاطلا ناكسإب اهأرق

 «هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 اهتمض سالتخاو ناكسإب ءارلا أرقو

 صلاخلا مضلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلي ةيدم ًافلأ ةزمهطا لادنإب اهأرق

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 ير داو ووكس عع
 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 ءارلا عفرب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمحلا لادبإب امهأرق

 هنع فلخب

 ًافقو هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق



 - هدد لوو

 ناَصمررهش

 ةع ارم مار
 ناعداذإ عادلا

 اونمّؤيلو 0

 يد نهد

 0 كرب ديعتشملا
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 ىنياثلِل
 ص

 اوُلُكَأَل -اَوُُكْأَ

 رسل يبطي ورك سة دا رقلا كاذاوقلا نيد ةلاساط

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ءاملا نوكسب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب امهأرق

 لصفنملا ىفخي الو

 هنعبفلخي ةيذم اواو ةرمشا لاذيإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءاتلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ءاثلا يف ءاثلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 نيونتلا عم فاقلاو ءاثلا عفرب امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 دع

 ءَناَعَد اذإ عادلا

 أوُنموُيلَو
 و

000 
52 0 



 (ةرقبلا ةروس) نايب

 ًالصو نونلا دعب ِءاي تابثإب اهأرق
 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مررت نب هوا وموسم عع عع
 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ءاملا نوكسب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ":هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةزمه لا رصقب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشا نيل قير موزع هدا قل ها ةاوقلا ين ليست ار

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 ةلقلقم ءاطلا ناكسإب اهأرق

 ةنع ف لخب ةيدئم اقلأ ةزمها لادنإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ءافلا يف ءافلا ماغدإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 :روسكم ةضلاخت اواواشاكنا'وأ

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمه لا لادبإب امهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق اقم

 ءاملا نوكسب مهأرق (ًاعيمج) وهو

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا امهأرق

 ءاملا نوكسب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ْءآَسَأَبلا/ مُكَنَأَي



 (ةرقبلا ةروس) نايب
 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ءاملاب فقولا دنع اهأرق

 واولا عفرب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 يور ع لباف رب طوحم و لع
 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلك ةنزم اغلا ةرهشا لاذ ان اهأرَق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 (”هنع فلخب

 هنع ف لخت ةيدم افلا ةزمطا لادن إن اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 وسلا يبطي ورك مة دا رقلا كاذاوقلا نيج ةلاسات

 (ةرقبلا ةروس) نايب
 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةنع تلخ ةردم انلا ةذهشا لادن إب اهأرَق

 ءاظلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 واولا ناكم ةزمهلابو

 ءااب فقولا دنع اهأرق

 هنع تفلت ةيذم اواو ةرمشلا لاادنإب اهأرق

 ءارلا عفرب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ءاي ةيناثلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ءاحلا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ةلقلقم لادلا ناكسإب امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ةلامإلاب اهأرق



 (ةرقبلا ةروس) نايب

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا امهأرق

 ةيناثلا ءافلا عفرب اهأرق

 نيسلاب اهأرق

 داصلا وهو رخآ هجو يموسللو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ةينع فلاشي ةينفا واو ةرجقالاذنإب انعأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ©هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشلا يبلع قيراط مم دا فلا كاذاوقلا نيج ةلاسات

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 نيغلا حتفب اهأرق
 ءاحللا يف ءاملا ماغدإب اهأرق

 "' امهيف هنع فلخب واولا يف واولاو

 ةلامإلاب اهأرق 7 يردكلا

 هم لا ري ص سل

 ووه ءهزواج

 هنع فلخب ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق َتولاَجُدءْواَد همس و ريب اع

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق | َنَبآ ىسيع

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 «©هنع فلخب ءايلا يف ءايلا ماغدإ عم

 نيونت نودب ةثالثلا تاءلكلا بصنب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب نيعلا يف نيعلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنغ فلكي ةيدم اواو ةرملا لاذو اب اهأرق

 . ريبكلا ماغدإلا عم (و وه) يف فلتخا :هيبنت (1)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (ةرقبلا ةروس) نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 فالخ الب ءاتلا يف ءاثلاو

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 يازلا ناكم ةلمهملا ءارلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ءارلا ناكسإب -1:نيهجوب اهأرق

 اهترسك سالتخاب -2 ؛ةمخفم

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هذع كنلختي ةيده اواو ريشا لادنإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق



 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةيئآرقلا تاءارقلا ريسيتةلسلاس_--- طلتك

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 هع تلخي ةيدم افلا يملا لاذك اي اهاوق

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءارلا مضب اهأرق

 فاكلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 تع لع ا هير افلا ةووشا لأ دنإو اهأزق

 اهتمض سالتخاو ناكسإب ءارلا أرقو

 صلاخلا مضلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 لم لخم ةيدم اوت كشا نانا انا ف

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ةرسك سالتخاب - 1 :نيهجوب اهأرق

 نيعلا ناكسإب -2 نيعلا

 هنع فلخب ةيدمًاواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق



 ل

 برك :
2 

 نأ ٍءادهشل

 (ًاعم) اًمُهسَدَحِإ
 منا سي

 ركذتف
- 

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ,نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هثع فلخب ةيدم ًافلأ ةرمشا لاذنإب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب امهأرق

 رو مف لباقر ةوكس عم يمل
 مورو نوكس عم ةلامإو

 هدغ فلكي ةيدم اواو ةرهها لااليإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 داصلا ديدشتب اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ةيناثلا ةزمح لا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ َءاي

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 فاكلا فيفختو لاذلا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق



 رشا يبلع قيزت مه هنا ثلا فاغاوقلا ننيت ةلسات

 (ةرقبلا ةروس) نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةروسكم سلاح اواو اشاد اضيأ هلو

 ءاتلا عفرب امهأرق

 اهدعب فلأ نودب ءاهلاو ءارلا مضب اهأرق

 اب ًالصو ةصلاخ ٌءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 "” صفح لثم ناثلا هجولاو هنع فلخب اهلبق
 صفح لثم اهأرق ءادتبالا يفو

 ءارلا ماغدإ هنم مزليو ءارلا مزجب اهأرق

 يرودلا نع فلخب ماللا يف

 ةنخلا عم ميملا يف

 هتغفلخي ةيذم اواو ةزمشا لاذبإب اهأزق

 ©هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

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

 .4َنموأ» نم ةنكاسلا ةزمهملا

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 (ةرقبلا ةروس) نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 مج جرا ثمو
 « كاتيا كش »

 (نارمع لآ ةروس)نايب
 رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو
 ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق
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 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو
 ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب امهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ىسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مورو نوكس عم ةلامإو مور

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق



 سلا بط قوز معة دا رقلا فاذاوقلا نيت ةلسات

 (نارمع لآ ةروس)نايب
 ةيدم ءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق
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 ةلامإلاب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ليهستب اهأرق
 روك ارأو املادبإ وأ

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مورو نوكس عم ةلامإو «مور

 ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلا يرودللو ؛هنع فلخب

 لاذلا يف ءاثلا ماغدإب اهأرق
 ف

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 همدعو لاخدإلا عم

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب



 (نارمع لآ ةروس)نايب
 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب امهأرق

 مورو نوكس عم ةلامإو مور

 رصقلاب هنع فلخب امهأرق

 (ال) يف طسوتلاو

 واولا يف واولا ماغدإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ًاللصو ءايلا تابثإب اهأرق
 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ةيدماقلا ةرمشا لادنإب اهأ زق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 ةيدع راو ةزوشا لاما هارت

 ىيسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مورو نوكس عم ةلامإو «مور

 ورمع وبأ

 ِراجَسألآَ /راثلآ



 سلا بط قوز معة دا رقلا فاذاوقلا نيت ةلسات

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 اهفيفختو ءايلا ناكسإب امهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ةيدم اواو# زم لاذنإب امه رق 5 5
 500 تيينمؤملا- نونمؤمل ديس 07 1 76 1

 عم ميم يف ميملا م ناعارت هد كوم ةنغلا اى مسا ماغداإب اهأ ق 7

 ها امملعيو

 مع. عرعر

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 رس او اي هال

 ٌمكل َرْفْعَي طب

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاهلاب فقولا دنع اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءافلا فيفختب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 فلألا دعب ةعوفرم ةزمهب مهأرق

 لصتملا دملا عم



 (نارمع لآ ةروس)نايب

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاهملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 يسوسلا فقيو .ةلامإلاب اهأرق

 عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو ؛مور

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةروسكم ةصلاخ ًاواو اهلادبإ وأ

 ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق
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 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق



 سلا بط قوز معة دا رقلا فاذاوقلا نيت ةلسات

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 عم ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإ

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزملا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب
 ةيدم أواو ةرهشا لاةي[ب اهأرق

 202هنع فلخب

 ةلامإلاب اهأرق

 ةيدم ءاي ةزمهحلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب
 ءاملا يف ءامملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاثلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (نارمع لآ ةروس)نايب
 ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ىلوألا ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاهلاب فقولا دنع اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ةزمه لا ليهستب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 يموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مورو نوكس عم ةلامإو «مور

 ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب مهأرق

 و لع
 ةنئروتلا

 و ف / متنه

 متناكه



 سلا بط قوز معة دا رقلا فاذاوقلا نيت ةلسات 159

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق
 ناتو

 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مورو نوكس عم ةلامإو «مور

 ًاقلطم ءاحلا ناكسإب امهأرق

 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مورو نوكس عم ةلامإو «مور

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب

 مث ةوُْلاَو هنع فلخب ءاثلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 يب وِ

 ساكلل لوقي | فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق
 سا هل لوقَي هنع فلخب , ةلامإلا يرودللو '”هنع

 00 نيعلا نوكسو ءاتلا حتفب اهأرق
 نو ماللا ةيفخت و حتفو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (نارمع لآ ةروس)نايب
 ةيده اغلا ةزمحلا لاذنإب اهأرق

 ناكسإب ءارلا أرقو «هنع فلخب

 هجو يرودللو اهتمض سالتخاو

 صلاخلا مضلا وهو ثلاث

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ناكسإب ءارلا أرقو «هنع فلخب

 هجو يرودللو اهتمض سالتخاو

 صلاخلا مضلا وهو ثلاث

 ةيدم أواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب
 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 لاخدإلا عم

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 فلخب نيغلا يف نيغلا ماغدإب اهأرق

 "”صفحك هل يناثلا هجولاو هنع

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (1)



 رشدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسل

 (نارمع لآ ةروس)نايب صفح
 ءاملا ناكسإب اهأرق َوُهَو

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق سياكل
 لاذلا يف لادلا ماغدإب اهارق 0
 كلاذ دعب.
 هنع فلخب كل ه- نم

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق د 0. يدعو

 ةلامإلاب اهأرق ُةسَرَوَكلا
 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب
 ةلامإلاب امهأرق كَرتفأ / ةسَّرْوكلَاِ

 لاذلا يف لادلا ماغدإب اهارق

 هنع فلخب
 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا امهأرق نائل /ساّنلِل

 أونأف
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 ءاحلا حتفب اهأرق تبل ٌجح

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاتلاب تمسر

 ءاحلاب فقولا دنع اهأرق و

 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 عم ليلقتو .نوكس عم حتفب
 مورو نوكس عم ةلامإو «مور

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق



 تونمؤملا/ نونِمْؤَتو . عدو ود ور

 و > و
 فنونمؤي 7 .ىىع

 -ه
 وو

 َتوُرَمْأَيَو

 و مود ريل >م ود

 هررفكي/١ 6

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءاهلا يف ءاملا ماغدإب اهأرق

 ءاظلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةيدمم املأ ةزمها لاديإب اهأرق
 هنع فلخب

 ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب امهأرق

 هنع فلخب

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا ناكسإو ءاهلا رسكو

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق
 افقو ميملا ناكسإو ءاهلا رسكو

 هنع فلخب لاذلا يف ءاتلا ماغدإ عم

 ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب
 يدم اغلإ ةزمه ا لاديإب اهأرت

 هنع فلخب
 ءايلا ناكم ءاتلاب امهأرق ِ

 يرودلا نع فلخب
 -ِ 1 أ 7



 َنوئمؤملا/ َنينمٌؤَملا

 تؤم وُ

 سلا بط قوز معة دا رقلا فاذاوقلا نيت ةلسات

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 رورو ليظأو نركم يحس
 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب
 ةزمه لا ليهستب اهأرق

 لصفنملا ىفخيالو

 ةيدم اواو ةرهشا ل كنار اهأرق

 هنع فلخب
 داضلا رسكب اهأرق

 اهقيقرتو ءارلا مزجو

 يدم اواو ةمحلا لاذنإت انعأرق

 هنع فلخب
 ماغدإو «ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 لادبإ عم هنع فلخب ماللا يف ماللا
 ةينع كلخب يدم اواو ةزعملا

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 حبر لثمك
97 - . ْ 

 ّمكَنولاي

 و ف_

 مثنأته/ متنه



 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب
 ةنغلا عم ميملا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب
 ةيدن افلا ةزهطا لاذ: اهأرق

 هنع فلخب

 ةلامإلاب اهأرق

 ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 نسا راو ةدمطا لادن اب اه رق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا امهأرق 4! / ساّئلَل |38

 ةلامإلاب اهأرق 2 ريرغ 141

 ءاثلا يف لادلا ماغدإب امهأرق ١ (ًاعم)َباَوْثَدِرُي | 45

 ةيدم واو ةزعطا لادبإب انقأ رق
145 6 

 ًاقلطم ءاملا ناكسإ عم .هنع فلخب 0

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ءايلاب فقولا دنع اهأرق



 سلا ةيبط قوز مجلدا ثلا فاذاوقلا نيج ةليعاش

 (نارمع لآ ةروس)نايب
 فلألا فذحو فاقلا مضب اهأرق

 ءاتلا رسكو

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 ةيدم أفلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم ءاي ةزمهحلا لادبإب اهأرق
 (0هنع فلخب

 داصلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 فاقلا ماغدإ عم ادعو ًالوق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (نارمع لآ ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

565 

 ةيدم اواو ةدمهانلا يان اهأرق
 20هنع ةلخ ِ

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ماللا عفرب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاهلا رسكو

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 سالتخاو ءارلا ناكسإب اهأرق

 ثلاث هجو يرودللو اهتمض

 صلاخلا مضلا وهو
 ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب
 ةيذم اغلأ ةزمهلا لادن إب اهأرق

 هنع فلخب

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :



 سلا بط قوز معة دا رقلا فاذاوقلا نيت ةلسات

 (نارمع لآ ةروس)نايب
 ءاثلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 «هنع فلخب

 ةيدم افلأ ةزمهحلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب

 ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب

 يدم اواو ة هشأ لاذ اياها رق

 هنع فلخب

 ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق
 (2هنع فلخب

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ةيدم أواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب

 نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم

 ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم

 نيسلا رسكب اهأرق
 ةيده [واو مها لادنإب اهأرق

 هنع فلخب

 .درفملا زمه لا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (10)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (2)



 ؟س ل ا
 نبسحي الو ٠
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 و 1

 كس ا
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 نبسح و
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 رهولعب
 8 4 هس ريد يد
 نولمعت
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 - مل ىو ما

 عمس دقل
 م

 .: : هو ير هَ 2
 ودق نينمؤمل

 (نارمع لآ ةروس)نايب
 ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ةليطو ءانلا تاكا اهأرت

 لصفنملا ىفخي الو

 ةيذق اواو ةزيشا لاديإ انهارت

 هنع فلخب

 ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 نيسلا رسكب اهأرق
 ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب امهأرق

 هنع فلخب

 نيسلا رسكب اهأرق
 ءاملا يف ءاهملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 نيسلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ةيدم اواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 22هنع فلخب ماللا 5

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (نارمع لآ ةروس)نايب صفح
 ةيدم افلأ ةزمحلا لادن. امهأرق

 هنع فلخب

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 نيعلا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق
 20ه ها[.

 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 «مور عم ليلقتو ,نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 1 أت /اََينَأَي

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه ا لادبإب اهأرق

 نيسلا رسك عم ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءابلا مضو نيسلا رسك عم

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (0)



2 
 م موو تمص

 اَنَكَر راّرَبَألا

 َلَمَعْعيِضُأ ال

 (نارمع لآ ةروس)نايب
 يف ءارلا ماغدإ عم «ةلامإلاب اهأرق

 يسوسلا فقيو «”هنع فلخب ماللا

 ليلقتو ,نوكس عم حتفب (راهنلا) ىلع

 مورو نوكس عم ةلامإو ءمور عم
 يف ءارلا ماغدإ عم «ةلامإلاب اهأرق

 يسوسلا فقيو «“ هنع فلخب ءارلا

 ليلقتو ؛نوكس عم حتفب (رانلا) ىلع
 مورو نوكس عم ةلامإو ءمور عم

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 ؛مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 ماللا يف ءارلا ماغدإ عم «ةلامإلاب اهأرق

 ىلع يموسلا فقيو «* هنع فلخب
 عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب (راربألا)

 مورو نوكس عم ةلامإو ءمور

 نيعلا يف نيعلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 انبي راربألا

 9 لآ
٠. 

 - ه هه

 م و

 ىرجأ ضعبلاو «ماغدإلا عم حتفلاو ةلامإلا زوجتو «راهظإلا عم ورمع يبأل ةلامإلا نيعتتو (1)

 . لمعلا هيلع سيلو ليلقتلا
 ىرجأ ضعبلاو «ماغدإلا عم حتفلاو ةلامإلا زوجتو «راهظإلا عم ورمع يبل ةلامإلا نيعتتو (2)

 .لمعلا هيلع سيلو ليلقتلا

 ىرجأ ضعبلاو «ماغدإلا عم حتفلاو ةلامإلا زوجتو ءراهظإلا عم ورمع يبأل ةلامإلا نيعتتو (3)

 .لمعلا هيلع سيلو ليلقتلا



 سلا نبط قو رك مزه ة نا رقلا كاذاوقلا نيد ةلسات

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب

 ةيدم ءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مي لبلقتو نوكس عن فب
 مورو نوكس عم ةلامإو «مور

 ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(اصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 » سيلا و 0

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 نيسلا ديدشتب اهأرق

 هنع فلخب ةيذم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع تلك ةيدع اواو ةذحشلا لاذبإب اغرق



 (ءاسنلا ةروس)نايب

 ىلوألا ةزمحلا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم

 هنع فلخب ةيذم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ””هنع فلخب ءافلا يف ءافلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةتع كلخي ةيدن ًافلأ ةرمحلا لادنإب امهأرق (اعب) نردكأَي

 فلألا ناكم ءايلابو داصلا رسكب اهأرق ىئصوي

 رادع هفلخي ةيدم افلا ة رمل لادنإت مهأرق اًهناينأَي/ أَي
- 

 6 >2 و

 ©هنع فلخب ءافلا يف ءافلا ماغدإب اهأرقأ ناّف فوُرْعَملآَب

0-4 

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق | 2 لوَّسَعَف

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق ٌّنِهْسَدَحا

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمه ا لادبإب مهأرق هَنوُدُحأَتأ/اوذُخأت

 ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 نيسلا يف لادلا ماغدإب امهأرق

 لوألا ةزمحلا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم

 ءاحلاو ةزمحلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب امهأرق

 ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةيناثلا ءاتلا عفرب اهأرق

 نيعلا دعب فلأ تابثإب اهأرق

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق |

 هنع فلخب

 :"”نيهجوب يرودلا امهأرق

 حتفلاب -2 «ةلامإلاب - 1

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 .يرودلا نع ءارعزلا وبأ حتفلاب اهأرقو ءيرودلا نع حرف نبا ةلامإلاب اهأرق (1)



 دو - رح -

 دحأ ءانح

 دبل 5 تر“ لَم
 هم رو > و

 نونمؤي

 تىَرَتفأ /اَهراَبْدَأ

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هلع تلفت ةيدنم اواو ةددملا لالنإو اهارق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ©”هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإب امهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميما نوكسو ءاحلا رسكو

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ىلوألا ةزمحلا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم

 ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةلامإلاب امهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 دنع تقلخيب ةينم اواو ةزهشلا لادنإو اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ َءاي

 هتع فلخت ةيدم اواو ةذمطا لاذبإب اهأرق

 ميجلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 فنع فلخن ةيذم الأ ةرهملا لادبإب اهأرك

 اهتمض سالتخاو ناكسإب ءارلا أرقو

 صلاخلا مضلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةرسك ساللتخاب - 1 :نيهجوب اهأرق

 نيعلا ناكسإب - 2 نيعلا

 هنع فلخيب ةيدم اواو ةرمهلا لادبإب اهأرق

 كيوات ١ |هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق
 .َه

 مهل ليق هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهارق

 َتَيَأَر لوُسرلأ |هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 مر فتتسأو هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق
- 

 اوُدَجَوُل لوُسَكلآ |هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق رب ل اقل 8



 (ءاسنلا ةروس)نايب

 هع اخت ةيدم اواو رسما لاذياىاهأرف

 ىلوألا واولا مضب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 هنع فلكي ةيؤه اواو ةرهشلا لادن إب اهآرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ءافلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاهلا رسكو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلاحي ةيدم اواو ةرمهلا لاديإب اهأرق

 ا

 ورمع وبأ
- 

 نوئمويال
 ه وو > مو

 اوجرخاو

 مكر ليد
 و

 , و



 رسل ةيبط قير مجلدا ثلا فاعاوقلا نيت ةلسات

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب ًافقو يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخبب اهأرق

 يورو رمو « م -

 داصلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق مهرودصترصح

 رس“ ع 0 6 زر 0 2-0

 اهنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق اونمأيو /مكونمأي

 تتيح '”هنع فلخب ءاثلا يف ءاثلا ماغدإب اهأرق مه ىلا 5 هو

 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمحلا لادبإب امهأرق (ًاعم)ًنِمْؤُم/ نوم
 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب امهأرق (امزةبلر دكت

 ءاملا ناكسإب اهأرق وهو مو

 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمح ا لادبإب امهأرق (عم) ةَنمْوُم| - .رمؤم

 "دنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرقأ ةَمقَرُريِرَحَتَو

 هع تلكم ةيدنم اواو ةزيشا لاديإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ”هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (ءاسنلا ةروس)نايب

 هع فات ة يدع اواو ةومطا لادنإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 «هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب ًافقو يرودلا اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 «©هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ءاطلا يف ءاتلا ماغدإ عم

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رسل يب قير مم هدا رقلا فاغاوقلا نتج ةليساط

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب مهأرق

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 لصفنملا ىفخي الو ةزمه لا ليهستب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمه لا لادبإ عم



 وررمع وبأ (ءاسنلا ةروس)نايب

 ةلنييك  |هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 70 « م فلخي ةيدم ًاواو ة :مملا لادبإب اهأ رق
 ام ةَّلَّون نينموملا 3 0 1 7 3 2 ل لب و

 4 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإ عم "'هنع ام ملون نينمؤملا

2 
 فاسو 2

 2 بحول

 امهلون نينمؤمل اقلطم ءاهلا ناكسإ عم ؛هنع فلخب
# 

 اقلطم ءاح ا ناكسإب اهأرق

 داضلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيذم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هع كاك روم اواو ةذئشا لال اياها رف

 ءاخلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ”هنع فلخب ةنغلا عم

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 دع كاك ةيده اواو ةومشا لاذنإب اهارق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 رسل ةيبط قير مجلدا ثلا فاعاوقلا نيت ةلسات

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 اهديدشتو داصلاو ءايلا حتفب اهأرق

 ماللا حتفو اهدعب ِفلأو

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ””هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءاثلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 يازلا رسكو نونلا مضب اهأرق

 يازلا رسكو ةزمه لا مضب اهأرق

 داضلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق
 يازلا رسكو نونلا مضب اهأرق َلكَتَدَقَو

 0 َنيرْفَكْلآ
 ) نونلا يف نونلا ماغدإ عم ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (ءاسنلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 هزع فام ةيدم اواو مشا كاذنإب اهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلق ةيده اواو مها لادن إب اعأزق

 ءارلا حتفب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 «مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب مهأر ق

 فلخب ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 "هنع فلخب ةيدم اواو ةزمه ا لادبإ عم هنع

 ةلامإلاب اهأرق

 مآ ىلوألا ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 7 |هنع فلخب ةيدم اواو ةزمه ا لادبإ عم

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 نيسلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءارلا ناكسإب - 1:نيهجوب اهأرق

 اهترسك سالتخاب -2 ؛ةمخفم

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 هع فلخب ةيدم اواو ةزكشا “لاني إياهأرق

 ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 دع تلح ةيدزو اواو ةرمشلا لاذ إى :اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق



 (ءاسنلا ةروس)نايب

 اعمر رمل
 هيدم اواو ةزمه ا لادبإب مهارق | حر رثؤلا | نومي

 20هنع ةلخ

 ه 3

 مِهيؤُنَس
 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق) 1آّمكَّكّيلا

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق 20٠١ ئّسوُم / ىّسيِعَو
 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 داضلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشا ةييط قير هه ظنا رقلا هاقارقلا يتيح ةلسات

 :رشنلا ةبيط يف يرزجلا نبا مامإلا لاق

 اعنما دملاو زمهلاهجوب نكل ًاعم يسوسلاو يرودلا فلخب مغدأ

 :تيبلا اذه حرش يف رشنلا ةبيط حرش يف عابضلا ميهاربإ نسح دمحم نب يلع مامإلا لاق
 عفدل يموسلاو يرودلاب ربع امنإو .هنع فالخب ورمع يبأل كلذ يف ماغدإلا نأ ينعي

 هقلطأ ثيح هيلع هللا ةمحر يبطاشلا مالك يف عقو امك يسوسلا هب دارملا نأ مهوتي نم مهو

 ورمعو ديزب تررم لوقت اى امهنم لاح :ًاعم :هلوقوءررقت اك يموسلا هدارمو ورمع يبأل

 ماغدإلا عمتجي دق هنأ ىلإ راشأ (اعنما دملاو زمهلا هجوب نكل) :هلوق ءنيبحطصم يأ :ًاعم

 ةفالخب ينم لك ورغم نأل و كدتشنإف رايد نأ ليما فاما عيرريكلا

 ءزمحلا عمو لدبلا عم راهظإلا و ماغدإلا :يهو .هجوأ ةعبرأ زمهلاو لدبلا عم لمتحيف

 اهنم عنتمي 4مهِلْبَق نِم َنيِذّلا َبَّذُك َكِلَدُك ُُليِوأَت ْمهَِأَ اَمْلَو9 :للاعت هلوق كلذو

 ل لقط هلوقك دملا عم ماغدإلا عمتجا ول اذكو «ةيقابلا ةثالثلا زوجتو زمهلا عم ماغدإلا

 راهظإلاو ءرصقلاو دملا عم ماغدإلا :يهو ءاًضيأ هجوأ ةعبرأ لمتحي هنإف 4«ْمخَل لوُأ

 دمو زمه ماغدإلا عم عمتجا ولف ءىرخآلا ةثالثلا زوجتو «ماغدإلا عم دملا عنتميو ءامهعم

 ءهليوُأتي اَمُكُنأَب ال ارت ٌماَعَط اَمُكِتَأَي ال َلاَق »:ىلاعت هلوقك هجوأ ةيناث لمتحيف

 عم ماغدإلاو ءدملاو زمه لا عم ماغدإلا :يهو .هجوأ ةثالث اهنم عنتمي اَمُكَيتَأي نأ لبق

 نيعتي مهم عضوم اذهو .ةيقابلا ةسمخلا زوجتو ءدملاو لدبلا عم ماغدإلاو ءرصقلاو زمحلا

 .رشنلا يف هيف لوقلا طسيو هيلع صن كلذلف هيلع هيينتلا



 ١ كيال «

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلكي هذ اواو ة ريما لاةناناهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ماللا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمه ا طاقسإب اهأرق |

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 هنع تقلق ةيدشاواو ةنيشا اديان فارق

 داضلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب نيعلا يف نيعلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

٠. 

 ه --
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 رسل ةيبط قير معة دا رقلا فاغاوقلا ننيد ةلسات

 (ةدئاملا ةروس)نايب صفح

 ميجلا يف لادلا ماغدإب امهأرق (اعم) ْمُكَءآَجَدَق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءاح لا يف ءاهملا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هده تلك ةردم اواو ةزمشا ل اةنإب اهآرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو



 (ةدئاملا ةروس)نايب

 هةينغ فلكم ةيدن اواو ةئمملا:لاقبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هذع فلخيب ةيذم ًافلأ ةرمشا لاذن اي اهأ رق

 هنع فلخب ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 ماللا يف ماللا ماغدإب امهأرق

 ©هنع فلخب فاقلا يف فاكلاو

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 .نوكس عم حتفب يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 مورو نوكس عم ةلامإو ءمور عم ليلقتو

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب فاكلا ين فاكلا ماغدإب اهأرق | اَنَبتكَكلاَد

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق ده 3قلَو
 رورو وع

 نيسلا ناكسإب اهأرق انلسر ٠

 را و

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 رسل ةيبط قير معة دا رقلا فاغاوقلا ننيد ةلسات

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 .نوكس عم حتفب يموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مورو نوكس عم ةلامإو مور عم ليلقتو

 هنع فلخب ءاظلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا ين ماللا ماغدإب اهأرق
 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمح ا لادبإب اهأرق

 ةنع فلخي ةيدم ًافلأ ةزمطا لادنإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ةونع قلك ةيدم اواو ةرهشا لاذنإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ءاح لا مضب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب لاذلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ةينع فلخي ةينق اواو ةومها لا دنإب اهأ رك

 ةلامإلاب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 (ةدئاملا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 ءاحلا عفرب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب امهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءادحاو ًاهجو فقولا ىدل ةلامإلاب اهأرق

 لصولا يف ىسوسلا امأو

 حتفلاو ةلامإلا :ناهجولا هلف

 هنع فلخب ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق | شح َنوُدوُقَي

 هنع فلخب ليلقتلاب ًافقو يرودلا اهأرق
 «ةددع فلخ يدع اغلا ةزيشا لاذيإب اهآرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رْشّنلا ةبيط قيرط نم ةيئآرقلا تاءارقلا ريسيتةلسلس_----... طل

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 ماللا بصنب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنعفلخف هياتم اواو دمها لادنإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هلع فلقم ةيم اواو ةذمطا لادبإب اهأرق

 ةنغ فلخي ةيده اواو ةزمهطا لادنإب اهأرق

 هنع فلخب ءاح لا يف ءامملا ماغدإب اهأرق

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 فتقيو «ةلامإلا عم ءارلا ضفخب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ,نوكس عم حتفب يموسلا

 مورو نوكس عم ةلامإو

 دكع يقلك ةردم اواو ومها لادنإب اهأرق

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاحلا رسكو ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق



 (ةدئاملا ةروس)نايب

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 ءاحلا رسكو ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق
# 

 ًاقلطم ءاحلا مض عم ًافقو ميملا نوكسو

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هع فلكي ةيلم انلأ ةزيشا لادن إب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 نونلا عفرب اهأرق



رقلا فاغاوقلا نيد ةلسات ده _ اهنتم
 رسل يبس قررت مه ة نا 

لا>١>727تتتتت7+7تتحج
 ق1 0 ا ل الا ا ا 1 ا ا رببا

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 «ةةنيف فلكي ةيدم ًافلأ ةركشا لانبإب اهأرق

 مورو نوكس عم ةلامإو «مور عم ليلقتو

 هتع فلخي ةيذم افلأ ةزمطأ لادن إب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءاثلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هيد تلك ةيدم اواو يشأ ال كيا اهأزت

 هنع فلخب ءاحلا يف ءامملا ماغدإب اهأرق

 داضلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

قولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 ف

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هع فلك يدع اواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 (ةدئاملا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةلامإلاب امهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمح ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 نيه فلكي ةيدام اواو ةرمملا ناديا اهأزق

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ٌماَنجتلَحِلِدصلا | هنع فلخب ميجلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

4 

 هُلاَتَت دّيَّصلا | هنع فلخب ءاتلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ماللا ضفخو نيونتلا فذحب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب لاذلا يف لادلا ماغدإب اهارق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رسل يبس قررت مه ة نا رقلا فاغاوقلا نيد ةلسات

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 نيسلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءاتلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاحلا رسكو ءاتلا مضب اهأرق

 لصولا ةزمه مضي ءدبلا دنعو

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 هتعفلخي ةيدم افلا ةزهشا لاانإ اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
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 (ةدئاملا ةروس)نايب

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم َءاي ةزمه لا لادبإ عم

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا نوكسب اهأرق

 دع فلك ةيده اواو ةزمما لاون إب اها رق

 هنع ف لخي ةيدم ًافلأ دمها: لاذنإب اهأرق

 داصلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 لصفلا فلآ لاخدإ عم

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب امهأرق

 يرودلا نع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 انك هللا لاق



 رشا يبس قررت مه ة نا رقلا فاغاوقلا ننيد ةلسات

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 » ليكيتإلا كوش ج

 (ماعنألا ةروس)نايب

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإي اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمحلا لادبإب مهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ةنع تناك ةيدم وأو ةريفها لادن اهأرق

 .نوكس عم حتفب يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مورو نوكس عم ةلامإو مور عم ليلقتو

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب واولا يف واولا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب مهأرق «اعم)ٌوُهَو/َوُهَف



 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 |هنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ةلامإلاب اهأرق

 هع فلاش م اواو ةزيخلا لادن إن اهأوق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرقأ نم

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةيناثلا ءاتلا بصنب اهأرق

 هنغاسلتم ةيدض اواو ملا لادا اهازق

 ةلامإلاب اهأرق

 .نوكس عم حتفب يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مورو نوكس عم ةلامإو مور عم ليلقتو

 ةيناثلا ءابلا يف اهماغدإ عم ءابلا عفرب اهأرق

 هنع فلخب

 ةيناثلا نونلا عفرب اهأرق

 هع تاكب ندم اواو ةدمحا لادن ايناهارك

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو



 رشا يبلع قي زتط موه هنا ثلا كاغاوقلا نيت هلاك

 ىرت ةلامإلاب اهأرق

 لج هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 اًمْب باَدَعْل هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 ايتدلآ هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ايتّدلآ ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ل ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 تّملكل لْدَبُم الو | هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنغ تلك ةيده اقلأ ةرمملا لادن إن اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةنعةفلخب ةيدم افلأ ةتكاشلا ةؤجحلا لاذنإت اهأزق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هنعا فاك ةيدم افلا «زمملا لادنإب اهأرق

 ””هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هن فلي ةيده انلا ةردتخلا لاذنإب اهأ زف

 22هنع فلخب ءاثلا ف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب امهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق نير

 نع تلك ةيدم اواو ريشا لادنإب اهأرق

 ةزمه لا رسكب امهأرق

 داضلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ةلقلقم فاقلا ناكسإب اهأرق

 داصلا ناكم ةروسكم ةمجعم داض اهدعبو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 ميملا يف ميملاو واولا يف واولا ماغدإب امهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميما ماغدإب اهأرق

 .نوكس عم حتفب يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مورو نوكس عم ةلامإو مور عم ليلقتو

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ماعنألا ةروس)نايب

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةانثم ءات اهدعبو ميجلا دعب ةنكاس ءايب اهأرق

 فلألا ناكم ةحوتفم ةيقوف

 ميجلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 هنغافاخرت يام افلا زيها لاذكإب اغرق

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ددعبقلحت ةيدم اواو ة دوش لاذيإب اهارَك

 هنع فلخب لصولا دنع ًافلأ املادبإب اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا دنعو

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 ًاقلطم ةلامإلا عم ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق



 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةزمهلا ةلامإ عم

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 فقولا ىدل ةزمهلا ةلامإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 فقولا ىدل ةزمهلا ةلامإب اهأرق

 ةفاضإلا ءاي ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 نيونتلا فذحب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 دسك ةضلاخ اذا اكادنإ:اوأ

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 فلألا دعب ةبوصنم ةزمه ةدايزب اهأرق
 لصتما دملا عم

 ليلقتلاب امهأرق
 ةلامإلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق



 رسل يب قزح مجلدا ثلا فاذاوقلا نيد ةلسات

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع:فلكباةيدن اواو ةدهشا لازنإب انقأرف

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميما ماغدإب اهأرق نم

 ةلامإلاب امهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم َءاي ةزمهلا لادبإ عم

 ةلامإلاب اهأرق

 نونلا مضب اهأرق

 ءايلا ناكسإب امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هنع بلس ةيدم اواو محلا لاذنإب اهأرق

 نيعلا رسكو ميجلا دعب فلأب اهأرق

 (ليللا) ضفخو اهفيفختو ماللا عفرو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق



 (ماعنألا ةروس)نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 فاقلا رسكب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع تلختماةيدم اواو ةزمهلا لادنإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 لادلا دعب يفلأ ةدايزب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 هنع فلخب واولا يف واولا ماغدإب اهأرق

 هع فلدي ةيددن اواو ةوكملا لاديإب اهأرق

 اهتمض سالتخاو ءارلا ناكسإب اهأرق

 صلاخلا مضلا وهو ثلاث هجو يرودللو



 رشا يبطي قوزع موس ة دا رقلا فاغاوقلا نيج ةلسات

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 هنع بلدي ةمدم راو ةذجما لاذن اب اهارق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق
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 "هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 هنع فلخب نيعلا يف نيعلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ©هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاهلاب فقولا دنع اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 (فارعأآلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 نيعلا لبق فلألا فذحب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءارلا ناكسإب -1:نيهجوب اهأرق

 اهترسك سالتخاب -2 ؛ةمخفم

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب امهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 ©هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رسل طور ادا قل تمول نس ةلسلتس ا داياقكتو

 ا #آ##-  #آ# 7 ججللا
 ىلا ا ل

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق

 هنع تلقي ةيازم اواو محلا هلة[ باها رق

 داضلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ”هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (فارعألا ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ءاثلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ”هنع فلخب ةيدم ًءاي ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ًاواو ةيناثلا ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هيدي اواو رمش اديان اقارق
 (©2هنع أ وأ

 ل يم

 نونموي/ توتويو نونمؤي / توتؤيو

 ةئ روتلا ةلامإلاب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 رسل ةيبط قير مه لنا ثلا فاغاوقلا نيت ةلسات

 (فارعألا ةروس)نايب صفح

 ةينع حفلحت ةيدم اقل ةزيملا لادبإب اهأرق

 ءاهناكسإ - 1:ناهجو ءارلا يف هلو و

 ءاهتمض - سالتخا -2 مهرمأب 0

 مامتإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق
 00 0 ٌتِتَبَحلآم ِهيَلَع

 افقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو 0

 20هنع ا ب نيعلا يف نيعلا ماغدإب اهأرق هل جهد مم( مد

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 هنغ فلخي ةيدم اواو ةرمشا: لادن ب اهأ رق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب امهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 22هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمهلا لاديإ عم

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 كلكر 7 نذات داو
 ع

 هم رع 2

 < و ورى
 انل رّمغيس

 5 9 وذْحَْأي/ مهنأَي
ٍِ 

_- 

 بي

 ذخؤي

 َنوُلقعَت الَفَأ

 نا

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 ءاتلاو ةزمه لا فذحو اهدعب يفلأو ءايلا

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 لاديإ عم ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةنع فلي ةيدم افلا ةنكاسلا ةؤمط ا

 دنع لذنب ةرذم انلآ ةرسملا لادبإب اهأرك

 ءاتلا عفرب اهأرق

 ءعاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هدع فلات ةيدبم افلا ةزمحلا لاديإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 «”هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق
 كلب

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رسل ةيبط قير مه لنا ثلا فاغاوقلا نيت ةلسات

 ءاتلا رسكو ءايلا دعب فلأب اهأرق

 ءاحلا رسك هيلعو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب امهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 لاذلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فاخيب ةودم اقلا ةوبشا لاذنإو

 فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق
 ”هنع فلخب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هن فلخت ةيدم واو ةرمشأ لاني ب اهأ زق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق
 «©هنع فلخ

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 ةروسكم ةضلانغ اواو املادبإ وأ

 هع باكي ةيم اواو ةزمهاهلاةن إب اهأ رق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ماللا مضب اهأرق

 نهر ءابلا تاق اهأرف

 :"هجوأ ةثالثب يموسلا اهأرق

 «ةحوتفم ةددشم ةدحاو ءايب - 1

 «ةروسكم ةددشم ةدحاو ءايب -2

 نيءايب صفح لثم -3

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب واولا يف واولا ماغدإب اهأرق

 ©هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإ عم

 .يموسلا نع ريرج نبا ثلاثلاو لوألا هجولاب أرقو «يسوسلا نع روهمج نبا يناثلا هجولاب اهأرق (1)

 .درفملا زمه لا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (2)



 رسل ةييط قير مه ةدارقلا ضاءكرقلا يتيح ةلسات

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ءاطلا دعب ىتلا فلألا فذحب اهأرق

 ةزمهلا ناكم ةنكاس ءاي تابثإو

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هيه فلاخت ةيدم اواو ةرمطا لادن إب اهأزق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 » ةلاننالا و 0

 (لافنالا ةروس)نايب صفح

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق هلل لاقنألا

 / َنينِمؤُم
 / اعنا فوووتمؤملا

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق ىَدَحِإ

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق

 22هنع ةلخ :

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (1)



 (لافنآلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 حتفو نيغلا نوكسو ءايلا حتفب اهأرق

 ءايلا ناكم اهدعب يفلأو ةففخم نيشلا

 نيسلا عفرب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا نوكسب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مور م لبلقتو (دوكس عم حسب
 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةنعةفلخت ةيدم اواو قدمها لاديإب اهأرق

 ءاملا ديدشتو واولا حتفب اهأرق

 (ديك» لاد بصنو نونلا نيونتو

 ةلامإلاب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق



اا ره تاوقلا يني ةلسلتس ا داياظتالل
 رس ور 

 ىلا ار ل ا #آ#- # م 7#جللا

 (لافنآلا ةروس)نايب

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 نيسلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ َءاي

 ةزمه ا لادبإب لصولا ةلاح يف اهأرق
 هنع فلخب ةيدم َءاي

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا يفو

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 نيسلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 ءاحاب كف رلا دنع( يقر اكو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 نيعلا رسكي امهأرف (اًعم) ةّوَدُعلأَ

 هنع فلخب ايلقتلاب اهأرق دو
 اينذلا

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق



 (لافنآلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب امهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 يازلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق
52508 

 ًاقلطم ةلامإلا عم ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأ رق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 نيسلا رسك عم ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق



 زسلا ةيبلس قررت معة نا رقلا كاذاوقلا نيد ةلسات

 (لافنآلا ةروس)نايب

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق
 22هنع ةلخ :

 داضلا مضب اهأرق

 ءايلا ناكم ثينأتلا ءاتب اهأرق

 ءايلا ناكم ثينأتلا ءاتب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 نيسلا حتفو ةزمه لا مض

 ةلامإلا عم اهدعب افلأ دازو

 ةنغةفلخي ةيدق اواو ةومحلا لادنإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 ا هه

 « اتينوتلا بوس »

 (ةبوتلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق

 هنع فلكي ةينم اواو ةومشا لاديإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1 :نيهجوب اهأرق
 ةروسكم َءاي اهلادبإب -2 «لاخدإ الب

 ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب مهأرق

 فلألا فذحو نيسلا نوكسب اهأرق

 دارفإلا ىلع
 سرسلا فقرر ةلامإلاب اهأرت
 «مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 هنغ فلخب ةيدم افلأ ةزمملا لاةبإ اهأرق

 هلع يقلد ةرلق اواو ملا لا ويبإب اهأ مف



 رسل يبل قي زلط معة نا رقلا فاعاوقلا نتي هلاك

 (ةبوتلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب لاذلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 دع تلعب دف راو ومما لاذيإب اغرق

 نيونت ريغب اهأرق

 فقولا ىدل ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ةزمهلا فذحو ءاحلا مضب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 «”هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (ةبوتلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 داضلا رسكو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 اواو ةينافلا ةدهكا لادن اب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق



ا رمل تاووقلا يني ةاسلتس -  دايظتتفا
 ره يطور اد

 ىلا را ل ا #آ#- #4 جلل

 (ةبوتلا ةروس)نايب
 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع قلخ ةيذم اواو ةرمهلا لاديإب اهَأرك

 هتع فلكي ةيدم افلا ةدمهلا لاةنإب اهأرق

 هنغ فلكي ةرالم اواونق مشا لا ديب اهأ رق

 هنع فلخب ةنكاس اواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا يفو لصولا ةلاح

 هنع فلخب نيسلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هن لدن اواو ملا لا دنع اهأرف

 نزلا ىدل هعقلكي نيلشلاباهارق |

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق
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 هع كلك ةيذم اقلأ ةزمتللا لاذنإب اهأرق



 (ةبوتلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 /َنوُدْؤي / اًنيِتْؤيَس
 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب مهأرق 3-3

 ري 2 و 0

 «22هنع ةاخ ب ماللا يف نونلا ماغدإ عم 08 ريو 5 تينمؤملل يو

 َينمؤم/ و

 يازلا فيفختو نونلا نوكسب اهأرق لزتت

 نونلا ناكم ةمومضم ءايب اهأرق

 نونلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةددشم لاذلا حتف عم

 ءاتلا عفرب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنغ بلكت ردم اواو ف وما لادي ماع رق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب امهأرق | ٌتَئمْوُمْلآَو َنوُبِمٌوَملَ

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشا يبس قير مه ةنا ثلا فاغاوقلا نتي ةليساط

 (ةبوتلا ةروس)نايب
 هع قلخيب ةيدم افلا ةرمهحلا لاذ إي اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب مهأرق

 22هنع فلخب ميلا 5 ءاتلا ماغدإ عم

 هنع فاح ةيدم افلا ةزدحلا#لاذدبإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمهح لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةنع فلخ ةيدهاؤاو ةرمها لاذيإب اهَأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب مهأرق / َمُهل ٌرْفْغَتْسأ

 يرودلا نع فلخب همم) ْمُهْل ٌرْفْغَتْسَت

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق | َكوُنَدَكَمَسَآَف

 ءايلا ناكسإب اهأرق اودع ّىَعَم

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو
 ات
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 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق ةروس تلزنأ ه2 و ع

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (ةبوتلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب نيعلا يف نيعلا ماغدإب اهأرق
 فلخب ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإ عم '”هنع

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق
 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمحلا لادبإب اهأرق

 «هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإ عم

 ةلامإلاب اهأرق

 ًاهجو فقولا ةلاح يف ةلامإلاب اهأرق
 هلف لصولا يف ىسوسلا امأو ًادحاو
 هلصو دنعو «حتتفلاو ةلامإلا :ناهجولا
 ميخفتلا اهيف هل ةلامإلا ىلعف ةلالجلا ظفلب

 ميخفتلا اهيف هلف حتفلا ىلعو قيقرتلاو
 ٌمهسَواَمَو ١ هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ِءوُتسلآ ريد لصتملا دملا عم نيسلا مضب اهأرق وسل ةَريآَد
٠. 7 1 < 

 2 _ 1

)+ 

 7 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب اهأرق نمؤي

 مدووإو 0
. 
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 تلبرق قفنُي هنع فلخب فاقلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق ِ !برققن » < 0 23 1 ها ا( م . 2 5 ا

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (1)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (2)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (3)



 رشا يبل قوزع معة نا رثلا كاعاوقلا نتي ةلسات

 (ةبوتلا ةروس)نايب

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مور عم ليلفتو :ةوكس عم تفي
 مورو نوكس عم ةلامإو

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ليلقتلاب ًافقو يرودلا اهأرق

 فلألا لبق واو تابثإب اهأرق

 عمجلا ىلع ءاتلا رسك عم

 هنع فلخب ءاه لا يف ءامملا ماغدإب اهأرق

 ةنع فلخب ةيدم افلا ةزدملا لاديإب اهأرق

 22هنع فلخب ءاملا ف ءاملا ماغدإب اهأرق

 ًاهجو فقولا ةلاح يف ةلامإلاب اهأرق

 هلف لصولا يف ىسوسلا امأو ًادحاو

 هلصو دنعو ؛حتفلاو ةلامإلا :ناهجولا

 ميخفتلا اهيف هل ةلامإلا ىلعف ةلالجلا ظفلب

 ميخفتلا اهيف هلف حتفلا ىلعو قيقرتلاو

 هدعفلخم ندم اواو محا لادن[ اهأر3

 ميجلا دعب ةمومضم ةزمهم اهأرق

 هع لكنا ةيقم راو زمملا لاديإب اهأ رق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (10)
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 (ةبوتلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب مهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب امهأرق

 مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب
 مورو نوكس عم ةلامإو

 ءاتلا مضب اهأرق

 ةلامإلاب امهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ماللا ف نونلا ماغدإب يسوسلا مهأرق

 هنع فلخب

 يموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 ؛مور عم ليلقتو ء.نوكس عم حتفب
 مورو نوكس عم ةلامإو

 ىلوألا ءايلا ناكم ثينأتلا ءاتب اهأرق
 هنع فلخب ءاتلا يف لادلا ماغدإ عم

 ةزمه ا رصقب اهأرق

 هنع فلخب ءاحلا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق



 ح2 داياقتكو
ا فل[ تاووقلا يس ةلسلتس

 رهط ور اد

 ىلا ار ل لا #آ#آ#- #  ججللأ و

 (ةبوتلا ةروس)نايب
 ًالصو ميملا و ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاهلا رسكو

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق مشل

 ةلامإلاب اهأرق مُكحسَرَي

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق كافل

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةزمه لا رصقب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 :رشنلا ةبيط يف يرزجلا نبا مامإلا لاق

 اعنما دملاو زمهلا هجوب نكل ًاعم يسوسلاو يرودلا فلخب مغدأ

 :تيبلا اذه حرش يف رشنلا ةبيط حرش يف عابضلا ميهاربإ نسح دمحم نب يلع مامإلا لاق

 عفدل يموسلاو يرودلاب ربع امنإو .هنع فالخب ورمع يبأل كلذ يف ماغدإلا نأ ينعي

 هقلطأ ثيح هيلع هللا ةمحر يبطاشلا مالك يف عقو امك يسوسلا هب دارملا نأ مهوتي نم مهو

 ورمعو ديزب تررم لوقت اى امهنم لاح :ًاعم :هلوقوءررقت مك يسوسلا هدارمو ورمع يبأل
 ماغدإلا عمتجي دق هنأ ىلإ راشأ (اعنما دملاو زمهلا هجوب نكل) :هلوق .نيبحطصم يأ :ًاعم

 :فالخ امهنم لك يف ورمع يبأل ركذ هنإف ءامهعم وأ لصفنم دم وأ نكاس زمه عم ريبكلا

 ءزمح لا عمو لدبلا عم راهظإلا و ماغدإلا :يهو .هجوأ ةعبرأ زمهلاو لدبلا عم لمتحيف

 اهنم عنتمي «هِلْبَف نم َنيِذَلا َبَّدُك َكِلَدَك ُهُليوُأت ْمهِتأَي اًملَوظ :ىلاعت هلوق كلذو

 هل لقط هلوقك دملا عم ماغدإلا عمتجا ول اذكو «ةيقابلا ةثالثلا زوجتو زمحلا عم ماغدإلا

 راهظإلاو ءرصقلاو دملا عم ماغدإلا :يهو ءاّضيأ هجوأ ةعبرأ لمتحي هنإف 4(ْمُكّل لوُقَأ

 دوز مع ماغدإلا عم عمتجا ولف ىرخألا ةثالثلا زوجتو «ماغدإلا عم دملا عنتميو ءامهعم

 ءهليِوُأَتي اَهْحْنَأَبت َّ ةهِناَقَررُت ٌماَعَط اَمُكبِتَأَي ال ٌلاَق >:ىلاعت هلوقك هجوأ ةيناث لمتحيف

 عم ماغدإلاو «دملاو زمهلا عم ماغدإلا :يهو .هجوأ ةثالث اهتم عنتمي 4اَمُكَيِتَأَي نأ َلْبَ

 نيعتي مهم عضوم اذهو .ةيقابلا ةسمخلا زوجتو «دملاو لدبلا عم ماغدإلاو ءرصقلاو زمهلا

 .رشنلا يف هيف لوقلا طسبو هيلع صن كلذلف «هيلع هيبنتلا



 رو دوم

 (اًعم) مهسوعد

 رشا ةييط قير هه ظنا رقلا هاقارقلا ينيج ةلسات

 ميءاع ةمو

 «»« راو اطلوش »

 (سنوي ةروس)نايب

 ءارلا ةلامإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 «نيسلا رسكب اهأرق

 ءاحلا ناكسإو فلألا فذحو

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 ؛مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هدع فلكي ةيذم انلا زيا لادنإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 روك نك َنوُرُك ذك
 هوك ىلارش 2000

- 

 راهكلأو



 (سنوي ةروس)نايب

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ءافلا يف ءافلا ماغدإب اهأرق

 ًافلأ ةزمهلا لادبإب لصولا ةلاح يف اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا يفو هنع فلخب

 ًالصو ءايلا حتفب مهأرق
 ُفاَحَأ ين /ّنإ

 امال اهو مكَدَرْدَأ

 ءاتلا يف ءاثلا ماغدإب اهأرق ٌتْثبَل

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 "”هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب داضلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 نيعلا عفرب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هلع تلخب ةيدك افلا ةزمهلا لاةيإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشا ةيبط قير معة نا رقلا كاذاوقلا نيد ةلاسات

 (سنوي ةروس)نايب

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةروسكم ةصلاخ اواو اهاركنإ وأ

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ميجلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 هدف تفلت ةرانم اواو رمش لا دب إي اهأزك

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هيعفلخب ةيدم اواو ةؤمحلا لادن إب اهأرك

 اهمامتإ وأ ءاحملا ةحتف سالتخاب اهأرق

 ورمع وبأ

 راد
- 

- 

 هس

 ىلا ءآَشَي
 ٠ ص



 (سنوي ةروس)نايب
 ةلامإلاب امهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب مهأرق

 ””هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمه لا لادبإب امهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 (©2هنع ةلخ

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 يموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 «مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمه لا طاقسإب اهأرق

 هنغ نفاخ ةيذم افلأ ةزؤمشا لادنإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (سنوي ةروس)نايب

 هن فلك هيد اواو يطا لادنإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنغ فاشن ةيذم الأ ةزيشأ لادبإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب امهأرق

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هع فلخبب ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 "”هنع فلخب نيعلا يف نيعلا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (سنوي ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 «هزغ فلخي ةيدم اواو ةزمشا لادن إب اعأرق

 ةيدم اواو ةزمه ا لادبإب لصولا ةلاح يف اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا يفو هنع فلخب

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

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

 (ناهجو) نيب نيب اهليهست وأ

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ب ايلقتل قتلا عم

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةيئآرقلا تاءارقلا ريسيتةلسلس_--- طكتك

 (سنوي ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخيب ةيدم اواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلي ةنذم اقلا ةويطا نان اب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 2 ص

 ايكدلا هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 ها 5 هاا

 ايثدلأ ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 نموت | تينموُم | هنع فلخب ةيدم أ واو ةزمه ا لادبإب امهأرق
 .ه رو ص < ع

 ًاورظنا لق ًالصو ماللا مضب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 ميجلا ديدشتو ةيناثلا نونلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإ عم



 (سنوي ةروس)نايب

 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ”هنع فلخب واولا يف واولا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌةولعمو

 وا ميو
 «»« موه اللوُس »

 ورمع وبأ (دوه ةروس)نايب صفح  ةيآلا مقر

 رلآ ءارلا ةلامإب اهأرق ركا 1

 ِتوُبَو هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمهلا لادبإب اهأرق | 2تّوُيَو 3

 ُفاَخَأَىَحإ ًالصو ءايلا حتفب اهأرق ُفاَحَأَيناَف| ة

 قو ءاملا ناكسإب اهأرق َوُهَو 4

 /اًمملْعَي /اًمملْعَي
 2 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب امهأرق ملعب 65

 2 حك 1

 َوَكَو ءاملا ناكسإب اهأرق وهو 7 -__ .٠ 5 مو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 هم رع ىو

 نونمؤي
2 

 :ملظأ
 وم

 اعف

 رسل ةيبط قير مه ة نا رقلا فاغاوقلا نيج ةلعلت

 (دوه ةروس)نايب

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هده تلقب ةيدم وزو ةوملا :لاذنإب انقأ رق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةزمه ا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةلامإلاب امهأرق

 أرقو «لادلا دعب ةحوتفم ةزمه اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب (يأرلا) 9



29 

230 

230 

31 

31 

31 

31 

22 

 2ظ2ظ2ظ* 2

34 

35 

36 

39 

 (دوه ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 ميملا فيفختو نيعلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًاقلطم (مكارأ) ةلامإ عم

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب امهأرق

02 

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 "هنع فلخب

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلختب ةيدم اغلا ةزهشا لادنإب اهغأ رق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هدعوقاذب يدم اواوةةيفلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 7 دل
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43 
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46 
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47 
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 رسل ةيبط قير مه ة نا رقلا فاغاوقلا نيت ةلسات

 (دوه ةروس)نايب

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 نيونتلا كرتب اهأرق
 ميملا مضب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ًاواو ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ت2

 الصو ءايلا تابثإب اهأرق

 الضو ءايلا حتفب امهأرق

 يرودلا نع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

1 

 سا ه0

 بر لاقف
 - 0 «» مس < ب

 ام-نلثئست الف
ٍ- 

59 



58 

59 

60 

61 

64 

65 

66 

66 

 (دوه ةروس)نايب

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ادن تلخي ةيذم اواو ة ذهل لاديإ ب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ء.نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ءاح لا يف ءامملا ماغدإب اهأرق

 دنع تلك ةيذق افلا ةزمشا لاذنإب امهأ رق

 ةلامإلاب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشّلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (دوه ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 ءًالصو لادلا نيونتب اهأرق

 ًافقو ًافلأ اهلادبإو

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ةزمهلا ةلامإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 ءابلا عفرب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ءاهلاب فقولا دنع اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإ عم

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 /ًافقو/اًدومَت

7 
2 
 >» و

 ىرسبلاب
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 (دوه ةروس)نايب

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمحلا طاقسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًاقلطم (مكارأ) ةلامإ عم

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 دنع فلخت دن راو ةومشا لاذنإك اهارق

 عمجلا ىلع فلألا لبق ةحوتفم واوب اهأرق

 هنع قلخي ةيدم اقلأ ةزهطا لادنإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةروتتكم ةضلاح اواو اشادنإ وأ

 ورمع وبا

 َمكلرْهْطَأ

 كم
 ٌوللاق

 8 سا ل وو

 بر لسَر

 كتم هلا
 ٍِء

 رم

 هر

 مكنرأ ىنا

 فاَعأَِتَ



لت[ فلا يي ةاسلتس- دايتقتل
 سطور ادا ه

 ىلا را ل ا #آ#آ#- #1 27جلل

 ورمع وبأ (دوه ةروس)نايب صفح [ةيآلا مقر

 / فيقوم ا / ّلا قيفَوت
 ًالصو ءايلا حتفب امهأرق 0و

 نأ ىَقاَقِش نأ ىِقاَقِس
 َكْسرَتْل ةلامإلاب اهأرق ُكِسّرَتْل 59

 عى طمَرَأ ًالصو ءايلا حتفب اهأرق ٌرعأ ىطَهَرَأ | 2 َء 2 4 5 9. 2825 هَ

 وجت ذَحكَتَآَو ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق ُه ستدخل 92

 هيت هع فاذب زو افلا ةزهشا لادبإب اه رق هنآ 3

 00 هذآ

 اَتْرَمْأاَج ْ 59 000
 و دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق | اَنْرَّمْأَءاَج | 14

 اَنْرَمْأآَج م آذآ 7

 مهرايد ةلامإلاب اهأرق مهركيد 94

 ةومكف تعي ءاثلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق ُدوُمثَْتَدَعَِبإ 5

 ه1 5 2” 1 و

 ىسوُم هنع فلخب ليلقتلاب اهارق ىسوم 06

 لدين هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب امهأرق سني 998

 ءاَلاَذ دوُفَرَملا | "هنع فلخب لاذلا يف لادلا ماغدإب اهارق كلذ ُدوُضَرَمْلا 5و
 و 5 روت

 ئرقلا ةلامإلاب اهأرق كىَرَقل 100

 رم
 - |دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمه لا طاقسإب اهأرق| ٌرَمَأءآَج | 1

 رمااج ُرَمْأأآَج

 كتكزمأ هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق ككَرْرَكأ 101

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (دوه ةروس)نايب صفح ةيآلا مقر

 ةلامإلاب اهأرق كمَرْقلا | 2

 ءاملا ناكسإب اهأرق ىهو 102

 هنع فلخب لاذلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق | ك ]'ذةرخالا 3

 هع ةوماقلا ةزيخا لاةناعاغأ رقت" | سي

 ًالصو ءايلا تابثإ عم ,

 ماللا يف ءارلا ماغدإ عم ةلامإلاب اهأرق

 (رانلا) ىلع يسوسلا فقيو « هنع فلخب :

 .مور عم ليلقتو ء.نوكس عم حتفب

 "مورو نوكس عم ةلامإو

 نيسلا حتفب اهأرق أودعس 108

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق | ٌبنتكلا ىَسوُم أ 0

 هنع فلخب ءافلا يف ءافلا ماغدإب اهأرق ف ال 110

 ميملا فيفختب اهأرق امل 111

 هنع فلخب ءاطلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق ١ ىَفَرْطةَولَّصلأ 4 ١

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب ٍراهْنلَآ 114

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب لاذلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق كلاؤت 1

 .ماغدإلا عم ءارلا لبق فلألا ةلامإو حتف يسوسلل زوجيو (1)



 260 رشلا ةييط قيرط: نم ةيئاوقلا كاءاوقلا نيسبت ةليسلبم

 ورمع وبأ (دوه ةروس)نايب صفح  ةيآلا مقر

 كئرثلا/ثعركذ ةلامإلاب امهأرق كّرْقلا /كرركذ 174

 مو هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق رو 119

 نابل هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق ناكل 119

 ىو ةلامإلاب اهأرق كمركذَو 1120

 / تينيوملل نع لعم ةدرت اواو جملا اديان اها 0
 َنونموُي َنوُنمْؤُي 11

 ْعِجَرَي ميجلا رسكو ءايلا حتفب اهأرق عَجَري 123

 َنوُلَمْعُي ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق َنولَمَعَت | 3

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 هرب" 3 هميوب

 « وبس ظاوش »

 (فسوي ةروس)نايب

 ءارلا ةلامإب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب امهأرق

 َمُهَتَيَأَرَرِمَق لو آو | هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق مم

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإ عم



 (فسوي ةروس)نايب

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع تلح ةيذن فلآ: يملا لادنإ و اهأرق

 ””هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 هنع فلخي ةيدم اغلأ ةرنمملا لاديإب اهأزق

 3 اكو عكر ءايلا ناكم نونلاب امهأرق

 -و
 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق -

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاملاب فقولا دنع اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هن فاك ةيذزم اواو ةومش ا لاذنإب اهأرق

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 ةنكاس ًالصو ةحوتفم ةفاضإ ءايب اهأرق

 ةثالث ءارلل ةبسنلاب ًاضيأ اهيفو ءافقو

 ةلامإلا اهيفو اهاوقأ وهو حتفلا :هجوأ

 اهفعضأ يهو ليلقتلاو

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (1)



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (فسوي ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ءافلا يف ءافلا ماغدإب اهأرق

 «ةيدع ف لخت ةيدمافلا ةرمهلا لاذبإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةزمهلا ةلامإب اهأرق

 ههنا ءاَشَحَملاَ ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةريخألا ماللا رسكب اهأرق

 هنع فلخب نيشلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ةزمهلا ةلامإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ءااب فقولا دنع اهأرقو ءاتلاب تمسر

 نيشلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (فسوي ةروس)نايب

 طقف ًالصو نيشلا دعب فلألاب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلا عم مهيف ةفاضإلا ءاي حتفب مهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب مهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ا
 ىنا ىّير ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 22هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمهلا لاديإب اهأرق نونمؤي

 ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق 2م يهّربا ىءآَباَ
 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا امهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هتع فلخيب ةيدم ًافلأ ةرمملا لاذيإت انهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 ىتأي/ نوكأ

 كة

 رسل ةيبط قير مه هنا ثلا فاذاوقلا نيت ةليسات

 (فسوي ةروس)نايب

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق
 اقلطم (ىرأ) ةلامإ عم

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 اواو ةيناثلا ةرمها لاٍدنإَن اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 هنع فلخب ةيدمًاواو ةزمحلا لادبإ عم

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب مهأرق

 ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق
 ةزمه لا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ اهلادبإو

 هنغ فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإي امهأرق

 هنع فلخب لاذلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 "هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 ورمع وبأ
 هتلس <

 ىزلللاقو

 مير ركذ
 ىرأ َىِتِإ

0 

 ىنوُكقو الملا

 ايوّرلل /ىنيوز
 اًيوُرلل /ىيوُر
 ايءُرلل /ىيَءَر
 / ليواتيإ ليواَتب

 كاي

 اباَد /اَبأَد
 م ررعو

 ىتاي/ نولكات
 كلة ديرب



 (فسوي ةروس)نايب

 ًاواو ةنكاسلا ةزمهلا لادبإب لصولا دنع اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا دنعو هنع فلخب

 طقف ًالصو نيشلا دعب فلألاب اهأرق

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 اواو ةنكاسلا ةزمهلا لادبإب لصولا دنع اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا دنعو هنع فلخب

 هنع فلخب ءافلا يف ءافلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 هنع فلخب ءافلا يف ءافلا ماغدإب اهأرق

 ًافلأ ةنكاسلا ةزمهلا لادبإب لصولا دنع اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا دنعو هنع فلخب

 هنع فلخب ةيذم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ”هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاتو ءايلا دعب فلألا فذح عم

 نونلا ناكم ةروسكم

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



ة نا ثلا كاذاوقلا نيت ةلسات 3
 رشا يبس قررت مع

 (فسوي ةروس)نايب

 لالا فدع ءانل ريكي اهأرق

 ءافلا نوكسو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةيدم اا ةزمه ا لاديإب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإ عم هنع فلخب

 «:هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب داصلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا لادبإب امهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ٌءاي

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هينع كل ةندهافلاة لا لادباب اهأرق

 نيونتلا فذحب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 (فسوي ةروس)نايب

 نيسلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءافلا يف ءافلا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ءافلا يف ءافلا ماغدإب اهأرق

 ةيدم افلأ ةنكاسلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ماللا يف نونلا ماغدإ عم هنع فلخب

 '|هيف ةفاضإلا ءاي حتف عم هنع فلخب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب ًافقو يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ”هنع فلخب ءاهلا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 رشا يبس قررت معة نا ثلا كاذاوقلا نيت ةلسات

 (فسوي ةروس)نايب

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هغاقلخي ةيدم افلا ةزهملا لاذنإب اهأزف

 ميملا ماغدإ عم ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ىلوألا ةملكلا يف ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق
 وو

 هنع فلخب د ايلقتل ةتلا عم "'هنع فلخب ب ءارلا يف

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (فسوي ةروس)نايب

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 :روسكم ةصلاخ واو اهاذنإ أ

 هنع فلخب ءاحلا يف ءامملا ماغدإ عم

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 22هنع فلخب ءاتلا ف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ءايلاب فقولا دنع اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق

 ٍفلأو ءاحلا حتفو «نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 لصفنملا ىفخي الو ءايلا ناكم اهدعب

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةنكاسف ةمومضم نينونب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشا يبس قررت معة نا ثلا كاذاوقلا نيت ةلسات

 (فسوي ةروس)نايب

 هنعو فلكي ةيدنم اغلآ ةرهملا لادبإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع:فلختي ةيذم اواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 » لكلا كوش »

 فعلا ةروس )ناين
 ءارلا ةلامإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 دنع فلك يدم اواو ةزمها لادن إن اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ميجلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 دي 3 5 همس مدل > -
 ءافلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق بجعفبجعت

 لاخدإلا عم ةيناثلا ليهستب امهأرق اَنِءأ / اذوأ

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 موو عم لاخر نؤكس مح
 مورو نوكس عم ةلامإو

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو



 (دعرلا ةروس)نايب
 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مور غم ليلفتو ةنوكس عم تف
 مورو نوكس عم ةلامإو

 فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإ عم ةلامإلاب اهأرق

 .نوكس عم حتفب يموسلا فقيو «هنع

 "مورو نوكس عم ةلامإو ءمور عم ليلقتو

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق



 رسلا يبس قيراط معة نا رقلا كاعاوقلا نيد ةلسات

 (دعرلا ةروس)نايب

 ىسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاحلا رسكو ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق :

 ًاقلطم ليلقتلا عم افقو ميملا نوكسو

 هع تلك ةنذد افلا ريك ارزلادنإب [هأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب هيف (ىبقع) أرق

 ًاقلطم (رادلا) ةلامإ عم فقولا ىدل

 ةرانلا» لك سوما قليو

 ورز باكو درك عع
 مورو نوكس عم ةلامإو

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ءاطلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلا عم

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحملا رسكو



 (دعرلا ةروس)نايب

 20هنع ةلخ ِ

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هع تلخت ةنمانلا ةزذها:لادنإب اًهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 داصلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 فاكلا ناكسإب اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ةنغ تفلخي ردم افلا ةزدملا لادنإب اهعاَرو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رسل يبلع قي رتح م هنا ثلا كاعاوقلا نيج ةليعاط

 (دعرلا ةروس)نايب
 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 «هنع فلخيب

 ءافلا رسكو اهدعب يفلأو فاكلا حتفب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإ عم دارفإلا ىلع ةففخ

 هنع فلخب

 ىدل هنع فلخب ليلقتلاب (ىبقع) أرق
 ًاقلطم (رادلا) ةلامإ عم فقولا

 مورو نوكس عم ةلامإو

 2هنع فلخب ءابلا ف ءابلا ماغدإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .ريبكتلا مدع عم روسلا عيمج لصو لاح ماغدإلا هجو يتأيو (2)



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 ”« ْنَمِظاَرا و ع

 (ميهاربإ ةروس)نايب

 ءارلا ةلامإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 «مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف نونلا ماغدإ عم

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 .ريبكت مدع عم روسلا عيمج لصو لاح هنع فلخب (مسب باتكلا) ماغدإ هجو يتأيو (1)



 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةيئآرقلا تاءارقلا ريسيتةلسلس_----. طك

 (ميهاربإ ةروس)نايب

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 «"هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنعافلكب ةيدم اواو ةرمشا لادنإب اهأرق

 ةلقلقم ءابلا ناكسإب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ,نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 هتغ فلخب ةيدمًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (ميهاربإ ةروس)نايب

 فاكلا ناكسإب اهأرق

 .هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلا يرودللو

 يسوسلا فقير «ةلامإلاب اهأرق
 ور علا يلهو ؟دركس عم عجب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ةيناثلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةح فقم ةيدلاخ اواو

 ءاح لاب اهيلع فقيو ءاتلاب تمسر

 يسونبلا فقيو «ةلامالاباهأرت
 .مور عم ليلقتو ,نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 يسيوملا تقنيو كلامو اياها رث
 ور ع ليطارب دوحسوم حم

 مورو نوكس عم ةلامإو
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 داي

 مري ى 0 ”هنع فلخب ءايلا يف ءايلا ماغدإ عم هنع موي ىت

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب مهأرق | ( لل او مي لا نيونت ريغب ةريخألا ماللاو نيعلا حتفب امهأرق اح يب ا

 ءاملاب فقولا دنع اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق
 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق
 هنع فلخب

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق
 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب
 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 نيسلا سكب اهأرق
 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق
 قر ما د نع خم

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو
 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (ميهاربإ ةروس)نايب

 نيسلا رسكب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مور ع نبطو ةزكس عما جا
 مورو نوكس عم ةلامإو

 لصولا ينو «ةلامإلاب ًافقو اهأرق
 (ناهجو) ةلامإلاو حتفلا يموسلل

 هنع فلخب نيسلا يف لادلا ماغدإب اهأرق |مُهُتيِباَرَس داَمَصَألآ

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق ىَرْجَيِل داكلا

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق يعن بألا

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 ”« لل وشر

 (رجحلا ةروس)نايب

 ءارلا ةلامإب اهأرق

 ءابلا ديدشتب اهأرق

 فاحص ةحتتات كلا ع دلما

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو



 ريسلا يبل قوزع مزة دا رقلا كاذاوقلا نتي ةليعاش

 (رجحلا ةروس)نايب

 هتع فلكي ةيذم افلأ ةزمتملا لاديإب انغأرق

 نونلا ناكم ةحوتفملا ءاتلاب (لزنن) أرق

 (ةكئالملا)ءات عفرو يازلا حتفو ةمومضملا

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 نع فلكي ةيذمانلا ةرمطا لادن اي اهأرق

 هع فلقم يده اواو ةربخلا لادنإب اهأ رق

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلكي ةيدم انلأ ةزيملا لاخباب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 يور نو لواحاو وكف جب ع
 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةريخألا ماللا رسكب اهأرق



 (رجحلا ةروس)نايب
 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب امهأرق

 لادلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 نونلا رسكب اهأرق
 /””هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 "هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإ عم

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 نع وفلخناةردم ا واؤ دما ادب هاه رق

 الصو ءايلا حتفب اهأرق

 هده كلذ نوم اواوف يلا لاذ[ اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 رشا ةيبط قي رك مم ة نا رقلا كاذاوقلا نيت ةلسات

 (رجحلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 »1 112 و »

 (لحنلا ةروس)نايب

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةزمه لا رصقب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 بصن نأ ٌةولعمو بصنلاب امهأرق

 نيونتلا عم رسكلاب نوكت (تارَخَسُم)

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 لصولا يفو «ةلامإلاب ًافقو اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق



 (لحنلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةنغلا عم ميما يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 هنع فلخي ةيذم اواو ةزمشا لاذ إب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميما يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ىسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 ؛مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميما يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق



 رسل ةيبط قير مه هدا ثلا فاغاوقلا نيد ةلسات

 (لحنلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 2"2هنع فلخب فاكلا ف فاكلاو

 لادلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ءايلا ناكم لادلا دعب فلأ ةفاضإو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ءاحلا حتفو نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءايلا ناكم اهدعب يفلأو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (لحنلا ةروس)نايب

 .هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلا يرودللو

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 ي | هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب مهأرق

 ةزمه لا رصقب اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمه ا لاذبإب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب نيسلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق
9000 

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق



 رملة طور ادا رق تاووقلا ين ةلسلس دايققكو

774
#««

 قات ا ا ل ا ا ا>

 (لحنلا ةروس)نايب

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمه لا طاقسإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 واولا ماغدإ عم ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ةيئغ كلك ةيذم اواو وعملا لادنإب اهارق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب امهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (لحنلا ةروس)نايب

 هيه فاحش دلع | واو ةنمجلا لالا انهار

 ءاه ماغدإ عم ءاهلاب فقولا دنع اهأرق

 هنع فلخب (مه) ءاه يف ةلالجلا ظفل

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ”هنع فلخب واولا يف واولا ماغدإب اهأرق

 هقعا فلك ةيدم اواو ةومحلا لا ديب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 نيعلا حتفب اهأرق

 ةلامإلاب امهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب مهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ءاهلاب ءاتلا لع فقوو «©هنع فلخب

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 رسل ةيبط قير مه هدا ثلا فاغاوقلا نيد ةلسات

 (لحنلا ةروس)نايب

 ةدع فلخت ةيدماواو ةزهملا لادنإب اهأرق

 فقولا ىدل ةزمهلا ةلامإب امهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيذم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 2هنع فلخب ءايلا ف ءايلا ماغدإب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 هنع فلخب ءاتلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ىلوألا نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 (لحنلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هع فلخيب ةيده اواو ةرمحلا لاديإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخي ةيدم اواو ةرمحلا لادبإب اهأرق

 قيقرت عم ًالصو ميملاو ءاهللا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو ةلالجلا ظفل

 هثع فلخبب ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ةلامإلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ءالاب فقولا دنع اهأرق



 رسل ةيبط قير مه هدا ثلا فاغاوقلا نيد ةلسات

 (لحنلا ةروس)نايب

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب لاذلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو



 »1 رضا و 0

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ءاهلا يف ءاملا ماغدإب اهأرق

 ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هدغ فلفو ةنادم افلا ةزديها لادنإن اعرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هتع فلخي ةيذم اواو ةدشا لاين انهأر

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 «مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ءارسإلا ةروس)نايب

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءاثلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 "هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق | ن

 هنع فلخب ءافلا يف ءافلا ماغدإب اهأرق

 نيونت الب ءافلا رسكب اهأرق
 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب

 ©هنع فلخب لاذلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 فاقلا مضب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب امهأرق

 ثينأت ءات اهدعبو ةزمه لا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق اًموُلَم َمَسَهَج و

 داصلا يف لادلا ماغدإب اهأرق اننكمتقلو
 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق 4 و

 نيسلا يف نيشلا ماغدإب اهأرق

 20هنع ةاخ

 هنع تلم ةيدم افلا ةريملا لاديات اهآرق

 هنع فلكي ةيدم اواو ةرمهلا لاذنإب اهأرك

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب امهأرق

 امهنيب لصفلا فلأ لاخدإو

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (1)



 سلا ةيبطي قي رك متنا فلا هقاغاوقلا نيت ةليعاط

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب امهأرق

 ًالصو ماللا مضب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءالا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 تقلي ةيدلم اواو ةلوشا لادن[: اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 اهنيب لصفلا فلآ لاخدإ عم

 ًالصو ةنكاس ءاي تابثإب اهأرق

 لصفنملا ىفخي الو



 (ءارسإلا ةروس)نايب

 ءافلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 ةلقلقلا عم ميجلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب مهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم ةثلاثلا ةملكلا يفو

 ةلامإلاب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإ عم

 ءاملا ناكسإ عم ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ءاثلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 فلأ ريغ نم ماللا نوكسو ءاخلا حتفب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 يازلا فيفختو ةيناثلا نونلا ناكسإب اهأرق

 هم فلي ردم اواو ذهل لادن[ اها رق

 هنع فلخب ةنغلا عم ءابلا يف ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ورمع وبأ

 مث رجم
 نمف بهذا

- 

2 

 احرو كلح
 9 رب اس سلاش *» م

 أوُعَمَبَمَل رحَبلا ف



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ءارسإلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق

 داصلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا امهأرق

 هلع فات ةندم اواو ةومشإ لاذنإب اهارق

 ””هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإ عم

 ميجلا رسكو ءافلا حتفو ءاتلا مضب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإ عم اهديدشتو

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 هع فادي ةيدف ًافلأ ةزمهلا لاذنإب اهأرق

 هنع فلختب ةيدم اواو ةرمهشا لاددإب اهأرق

 ©هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإ عم

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 هع فلكم ةيدماواو «رمشلا ل اديان اهأرق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 (ءارسإلا ةروس)نايب
 الصو ءايلا تابثإب اهأرق 2

 هنع فلخب :ةيدم افلا ة مما لاذنإب اًهأرق

 يازلا ف ءاتلا ماغدإب اهأرق هو 5 9 ٍئ

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب امهأرق
 امهنيب لصفلا فلأ لاخدإو

 نم / اذوأ

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق
 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمه لا طاقسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا ف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ميجلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 ”هنع فلخب ةيدم ًءاي ةزمه ا لادبإ عم
 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (10)



 ربط نا ارم توفل يي ةا سلس دايتتتاو

 ا ##آ### #7 27جلح و
 ىلا ا ل

 يب

 هيف فلكي ةيدما واوا بها لا ذيإب اهأرق ًاوئمؤت

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق | نم ملعلا

 ًالصو واولا مضب اهأرق

 تحل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق ىئسحلا
 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 »1 نينيكلا ووش »

 (فهكلا ةروس)نايب

 نيونتلا ءافخإ عم تكس نودب اهأرق

 نه فلخب ةيذم افلا ةريتملا لاذ إب اهأزق

 دع اع ةيدم اواو ةديشا لادبإب اهآوق

 ةلامإلاب اهأرق

 دنع فام يدم اواو شا لا ديار اهأزت

 هنع فلخب ءافلا يف ءافلا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (10)



 (فهكلا ةروس)نايب

 هع فلكي ةيذم انلا ةزمشا لاذبإكاهأزق

 '”هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع كلذ ةيدن انلأ ةرمطا لادنإت اهأرق

 يرودلا نع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يسوسلل لصولا ينو «ةلامإلاب ًافقو اهأرق
 (ناهجو) ةلامإلاو حتفلا

 يازلا ديدشتب اهأرق

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًءاي ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةمخفم ءارلا ناكسإب اهأرق

 ةنعهفلحي ةيدمانلا ةزمشا لادباناهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشلا يبس قو رك مم هدا رقلا فكاذاوقلا نيد ةلسات

 (فهكلا ةروس)نايب

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب يازلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هدع تل ةيش اواو ةرمشا لااثنإبااهارق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ”هنع فلخب

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (فهكلا ةروس)نايب

 ثينأتلل اهنإ ليقف اهفلأ يف فلتخا

 لوألا ىلعف ةينثتلل اهنإ ليقو (ىدحإ) ك

 حتفلا يناثلا ىلعو هنع فلخب ًافقو للقت

 فاكلا ناكسإب اهأرق

 ميملا ناكسإو ءاثلا مضب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاهلا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 لادلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 اصفنملا ىفخيالو ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإ عم

 ميملا ناكسإو ءاثلا مضب اهأرق



 رشلا يبس قو رك مم هدا رقلا فكاذاوقلا نيد ةلسات

 (فهكلا ةروس)نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 فاقلا عفرب اهأرق

 فاقلا مضب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ةددشملا ءايلا حتفو نونلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 يموسلل لصولا ينو «ةلامإلاب ًافقو اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمهلا لادبإ عم

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 يموسلل لصولا ينو «ةلامإلاب ًافقو اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ”هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمحلا لادبإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (فهكلا ةروس)نايب

 فقولا ىدل ةزمحلا ةلامإب اهأرق

 داصلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هبه فلس «ةماواو ةرمشا ناذنإب اهأزق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ءابلا حتفو فاقلا رسكب اهأرق

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميما ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ةيناثلا ماللا حتفو ىلوألا ميملا مضب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب نيسلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 اءرو

 ىساّتلِل
 مو

 هو و

 مما ذإ م12 ٠
 ص

 ْمُهَيِتاَي / َمُهَيِتاَت | هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق

 موو

 اًوزه



 رْشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (فهكلا ةروس)نايب

 ءاملا رسكب اهأرق

 هنع فلخب نيسلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةليضو انتا تانئان اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 فو ءابلا تانثإب اهأزق

 نيشلاو ءارلا حتفب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًءاي ةزمه لا لادبإ عم

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءايلا فيفخت عم يازلا دعب فلآ ةدايزب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمهلا لادبإ عم

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق



 (فهكلا ةروس)نايب

 ”هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ىلوألا ءاتلا فيفختب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإو ءاخلا رسكو

 هنع كلشي ةيدم الأ ةرمما' لادنإب انعأرق

 هع فلك ردم اواو ديما لاذبإت اهارق

 لادلا ديدشتو ءابلا حتفب اهأرق

 دنع فلكم ةودزم اغلا ةويشأ لانا اهأ رق

 ءاقلا نيدو ةرذملا ليضوي اهأرق ا

 (ءازج) يف نيونت ريغ نم ةزمهلا عفرب اهأرق | هم
 كلا ها
 هم ماب ناقل( ضدلطا) ارقو 0

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاتلا ديدشتو ةزمه لا لصوب اهأرق

 هنع فلخب نيعلا يف نيعلا ماغدإب اهأرق

 ءاتلا ديدشتو ةزمهلا لصوب اهأرق

 ةيد افلا مما لا ديإب انها رق َجوُجُأَمَوَج

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق 5

 لادلاو داصلا مضب اهأرق نيفدصلا
- 

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (فهكلا ةروس)نايب

 اهدعب ةزمه ريغب فاكلا نيونتب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهست عم

 نونلا يف نونلا ماغدإ عم ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 نيسلا رسكب اهأرق
 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 "هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق
 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (10)



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 :رشنلا ةبيط يف يرزجلا نبا مامإلا لاق

 اعنما دملاو زمهلا هجوب نكل ًاعم يسوسلاو يرودلا فلخب مغدأ

 عفدل يسوسلاو يرودلاب ربع امنإو «هنع فالخب ورمع يبأل كلذ يف ماغدإلا نأ ينعي

 هقلطأ ثيح هيلع هللا ةمحر يبطاشلا مالك يف عقو امك يسوسلا هب دارملا نأ مهوتي نم مهو

 ورمعو ديزب تررم لوقت |ى امهنم لاح :اعم :هلوقو«ررقت امك يموسلا هدارمو ورمع يبأل
 ماغدإلا عمتجي دق هنأ ىلإ راشأ «اعنما دملاو زمهلا هجوب نكل) :هلوق ,نيبحطصم يأ ع

 ءزمح لا عمو لدبلا عم راهظإلا و ماغدإلا :يهو .هجوأ ةعبرأ زمهلاو لدبلا عم لمتحيف

 اهنم عنتمي «هِلْبَف نم َنيِذَلا َبَّدُك َكِلَدَك ُهُليوُأت ْمهِتأَي اًملَوظ :ىلاعت هلوق كلذو

 هل لقط هلوقك دملا عم ماغدإلا عمتجا ول اذكو «ةيقابلا ةثالثلا زوجتو زمحلا عم ماغدإلا

 راهظإلاو ءرصقلاو دملا عم ماغدإلا :يهو ءاًضيأ هجوأ ةعبرأ لمتحي هنإف 4(ْمُكّل لوُقَأ

 هير سرا حن عمور ةثالثلا زوجتو ,ماغدإلا عم دملا عنتمي دو ء|مهعم

 ءهليِوُأَتي اًهُكُنَأَي َّ ةهِناَقرْرُت ٌماَعَط اَمُكبِتَأَي ال ٌلاَق >:ىلاعت هلوقك هجوأ ةيناث لمتحيف

 عم ماغدإلاو دملاو زمهلا عم ماغدإلا :يهو .هجوأ ةثالث اهتم عنتمي 4اَمُكَيِتَأَي نأ لبق

 نيعتي مهم عضوم اذهو .ةيقابلا ةسمخلا زوجتو .دملاو لدبلا عم ماغدإلاو ءرصقلاو زمحلا

 .رشنلا يف هيف لوقلا طسبو هيلع صن كلذلف «هيلع هيبنتلا



 رشا ةييط قير هه ظنا رقلا هاقارقلا يتيح ةلسات

 السل
 »ميم الروض »

 (ميرم ةروس)نايب

 حتفلا يرودللو - ءاهلا ةلامإب اهأرق

 رصقو طسوتو دم عم -"'ءايلا يف ةلامإلاو

 لاذلا 5 داصلا لاد ماغدإ عم 2©نيعلا

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ءاهلاب فقولا دنع اهأرقو

 دعب ةحوتفم ةزمهب (اًيركز١ أرق
 كانه ريصيف لصتملا دملا عم فلألا

 ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا ناتزمه

 ةيناثلا ةزمهلا لهستف ةروسكم

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 :ميرم ةحتاف نم ءايلا ةلامإ يف :تاريرحت(10)

 :رشبلا ءالضف فاحتإ بحاص لاق ا

 .ورمع وبأ وهو ءارقلا ثلاثل لَق فلخلاو

 :نافرعلا ةدمع يف يريمزإلا لاق -2

 .ةبيطلا قيرط نم الو ةيبطاشلا قيرط نم تسيل هل (ميرم ةحتاف ءاي يأ) ءايلا ةلامإف يموسلا امأو

 :ةبلطلا داشرإ يف يروصنملا لاق -3

 .ةيبطاشلا الو ةبيطلا قيرط نم يسوسلا نع ءايلا ةلامإ حصي مو
 ؛اهليمي نم لَقو «ميرم ةحتاف (ءاي) يف حتفلا ىلع يرودلل ءارقلا روهمج نأ قبس امم حضتي

 .ةبيطلا قيرط نم الو ةيبطاشلا قيرط نم ال اهيف ةلامإ هل سيلف يسوسلا امأو
 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح ورمع وبأ قفاو (2)



 (ميرم ةروس)نايب

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 «هءنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 2 هنع فلخب نيشلا يف نيسلا ماغدإ عم

 فلألا دعب ةمومضم ةزمه «اًيركز» أرق

 ىلوألا ناتزمه كانه ريصيف لصتملا دملا عم

 ةزمه لا لهستف ةروسكم ةيناثلاو ةمومضم

 ةروسكم ًاواو املادبإ هلو ةيناثلا

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 نيعلا مضب اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 /كُْتبَر لاق
 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب امهأرق

 َبْرلاَق
6 

 ٌةَياَء ىَل ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 ئحيلب هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ميرم ةروس)نايب

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةزمه لا ناكم ةحوتفم ءايب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 نونلا رسكب اهأرق

 ةيناثلا ءاتلا بصنو ميملا حتفب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإو

 هنع فلخب ءاتلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 نيسلا ديدشتو فاقلاو ءاتلا حتف عم

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًءاي ةزمه لا لادبإ عم

 "”هنع فلخب نيشلا يف ءاتلا ماغدإو

 ا
 يب _-



 (ميرم ةروس)نايب

 هنع فلخب داصلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ماللا عفرب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةزمه لا حتفب اهأرق

 هع فاح ةندس افلا هما لا ةفاياهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلاب لادبإب اهأرق
 20هنع ةلخ

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



ا قل تاووقلا نيس ةلسلتس -  دايقاكو
 رسل يطور اد

 ىلا را ل ا #آ#- #4 7#جللا

 (ميرم ةروس)نايب

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ماللا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاحلا ماغدإب امهأرق | م

 هنع فلخب ةنغلا عم نونلا يف نونلاو

 هنع و فلختب يدم افلا ةرمشالاذتإو اهأرق 8

 --ك- 0

 ابنَ ره ُهاَحأ

 ءاخلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 هنع فاشن ةيدم افلا ةزجملا لاذنإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب ورمع وبأ اهأرق

 ورمع وبأ مغدأو يرودلا نع فلخب

 هنع فلخب ءام ا يف ءاحلا

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 لصفلا فلآ لاخدإ عم

 ميملا مضب اهأرق

 امهديدشتو فاكلاو لاذلا حتفب اهأرق

 ميجلا مضب اهأرق

 نيعلا مضب اهأرق



 (ميرم ةروس)نايب

 هنع فلخب

 داصلا مضب اهأرق

 ميجلا مضب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 كريو لاق | هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق
 انيِتاَيو هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم َءاي ةزمه لا لادبإ عم

 ناكم ءايلا دعب ةنكاس نونب اهأرق

 ءافخإلا عم ةففخم ءاطلا رسكو ءاتلا

 ءارلا قيقرتو

 فلخب نيسلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا و هنع

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ



 رشا ةيبط فور هه ظنا رقلا هاقارقلا ينيج ةلاسات

 ءاملا ةلامإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ةزمهلا ةلامإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب امهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 ورع ليلقاو دوك ع عب
 مورو نوكس عم ةلامإو

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ءايلا يف ءايلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلا عم
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 (هط ةروس)نايب

 ةفاضإلا ءاي حتفو ةزمه ا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 تغافل يدم اواو ةدملا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب مهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 يموسلل لصولا يفو «ةلامإلاب ًافقو اهأرق

 (ناهجو) ةلامإلاو حتفلا

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 نع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 َو | ًالصو ةفاضإلا ءاي حتف ورمع يبألو ؛يرودلا



 رسل ةيبط قي رح مج هدا رقلا كاذاوقلا نتي ةلسات

 (هط ةروس)نايب صفح

 ىو ><

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق ٌةُدَّشَآ ىحأ

 /اًريبكك َحَبَسُس
 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب مهأرق اَريبَك ٌكَرُكَدَتَو

 هع تلخو ةيدم اواو ةرمطا لادن اناهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
2< 

 و خر عم
 هت فلخم ةيدم افلا ةرمملا لادي إب اهأزق ١١ + ةّدحأَي ٠

 ُض مهل > ريم

 هنع فلخب نيعلا يف نيعلا ماغدإب اهأرق | ىلع عتصتلو

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق ذا تييع

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق ىشّمت ذا

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 "”هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب امهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 يرصبلا ورمع يأ ةءارق

00 

 | ئَسْحنا ىّعط
- 

 ىّسوُملَي / ىَلَوَتَو
 اَنّثَر َلاَق

9 

 7 دم 00
 ئلوألا /ْمىَدَه

 (هط ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب مهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هع فلكي ةيدن انلا ةريشا لا كنإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًءاي ةزمه لا لادبإ عم

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 اهدعب فلأو ءاحلا حتفو ميملا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق
 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق



 رشا يبطي قير معنا ثلا كاذاوقلا نيج ةليعاط

 (هط ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلكي ةيذم انلأ ةزهشا لادبإب اهأرق

 فقولا ىدل ليلقتلا عم نيسلا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 هنع فلخب ماللا ف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 ءاحلاو ءايلا حتفب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 ةحوتفم نونلا ديدشتب (نإ)أرق

 نونلاو لاذلا نيب ةنكاس ءايب (ناذه)أرقو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ميملا حتفو ةزمه لا لصوب اهأرق

 ًافلأ ةزمهلا لادبإب لصولا ةلاح يف اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا يف امأو «هنع فلخب



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

00 

 نم مونيا

 7 دل

 ئلغألا / سوم
 2 ضار
 عمل

 هم ادعس |1545

 ”ىسوملي / ىلعتسا

 (هط ةروس)نايب
 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ليلقتلاب مهأرق

 فاقلا ديدشتو ماللا حتفب اهأرق

 هنع فلخب نيسلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب نيسلا يق ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ماهفتسالا ىلع نيتزمبب اهأرق

 فلأ لاخدإ الب ةيناثلا ليهست عم

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ورمع وبأ

 نك مري
 يومي / لس



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (هط ةروس)نايب

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هن تلك ةيدم افلأ ةدحها كادنإب اهأزق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 عم هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ”ناكسإلا وهو ناث هجو يموسللو ءاهلا ةلص

 هع تفلكج ردم اواو ةقملا لا دنا اهأرق

 نيعلا لبق يتلا فلألا فذحب اهأرق

 ليلقتلاب مهأرق

 ميملا رسكب اهأرق
 ةففخم ميملاو ءاحلا حتفب اهأرق

 . ءالا نوكس ىلع يآلا لصاوفو (ىلعف) نزو ىلع يتلا تاملكلا ليلقت يسوسلل نيعتي :هيبنت (1)



 (هط ةروس)نايب

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 دنع فلكي ةيدن الأ ةزمطا لادنإت اهأزف

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمهللا لادبإب اهأرق

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفو هنع فلخب

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ءافلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ماللا رسكب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 هنع فلخب واولا يف واولا ماغدإب اهأرق

 نيسلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ءافلا مضو ةنكاسف ةحوتفم نينونب اهأرق

 ءاتلا يف ءاثلا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب



 رشلا يبس قو رك مم ة نا رقلا كاذاوقلا نيت ةلسات

 (هط ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 دنع فلق ةيدم اواو ةومطا كاذنإن اهأرف

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع تفادي ةيدم اغلا ريشا لاذ اياها زق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخت ةيانم ارا ذل لادنإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق : . 1207



 (هط ةروس)نايب

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 .نوكس عم حتفب يسوسلا فقيو «'"هنع

 مورو نوكس عم ةلامإو ؛مور عم ليلقتو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 دع فلاحي ةمدم افلا ةروملا لادن اهأرق

 1 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق
 اررننحت 5107

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 مهتات /اتيتاَي ةهدع فلاحي ةردن افلا ةرمتملا لادن عامها رق
 عدم

 دمزخكو / ىلوألا
0 

 0000 كَمَرعَف/ كوألاا نود
 رم ه»- 6 ا و مهازج م مر ح-

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .ءارلا لبق فلألا ةلامإو حتف يسوسلل ىتأتيو :هيبنت (1)



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 »» ميجالا و ١

 (ءايبنألا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةنغةفلختب ةيدم افلا ةرجشا لادب ايناهأرف

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةيدم املأ ةيكاسلا ةزّهشا لاننا: اهأرق

 هنع فلخب

 نوكسو فلألا فذحو فاقلا مضب اهأرق

 ًالصو ماغدإلا ىفخيالو رمألا ىلع ماللا

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنغ لهي ةيذم اقلأ ةزمملا لاذيإز اهأرق

 هنعافلخب ةيذه اواو ةزمشا لاديإب اًعأرق

 ءاحلا حتفو نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 لصفنملا ىفخب الو ءايلا ناكم اهدعب فلأو

 دعا قلق جلو انلأ ةزيشا لادن إن اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمهلا لادبإب امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق



 و

 امد ه <

 ملعي

 حءوجح < وم 2

 مهنم لقي نمو

 دوت ِ

 هللا ىنا
 م ع ىو

 نونمؤي

 ءاحلا حتفو نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 لصفنملا ىفخي الو ءايلا ناكم اهدعب فلأو

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق
 ا

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 ةنع فلكي ةيذم اواو ةدمشا:لادنإب اهأزق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 ةزمهلا ةلامإب اهأرق

 واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 ةنع فلكي يذم انلأ ةرمشا لادبإب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 موز ع لبلعلو وكتب عع فا
 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق



 صفح

 َتوُعيِطَتَسَي ال

 رسل ةيبط قو رك مه ةدا رقلا فاعاوقلا نيت ةلسات

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 هن فلخمت ةيادم اقلأ ةرمطا لاذبإب اهأزق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب امهأرق

 ةيدم ءاي ةنكاسلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 نيونت الب ءافلا رسكب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب -1 :نيهجوب اهأرق

 ةروسكم ًءاي اهادبإب -2 «لاخدإ الب

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ىتاك

 اذا َءاَعّتلا

 ىسوُم

 /هيبأِل لاق



 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 هع فلختب ةيدم اواو ةزمهلا لاذنإب اعأرق

 دملا عم فلألا دعب ةحوتفم ةزمهب «اًيركز» أرق

 ةحوتفم ىلوألا ناتزمه كانه ريصيف لصتملا

 ةيناثلا ةزمهلا لهستف ةروسكم ةيناثلاو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 مو ءاملا ناكسإب اهأرق

 وهو

 رب
 نمؤم

 جوجأمَو ٍجوجْأَي
 ءالُؤتم تاكو

 هلا

 هنغافلكي ةيدما واو ةرمشا لدي اهأر

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لدبإب امهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ َءاي

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاتلا حتفو فاكلا رسكب اهأرق

 دارفإلا ىلع اهدعب فلأ ةدايزو

 هنغي فلي ةيزم افلا ةرمشا لدار اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق



 رسل نبط قو رك معة نا رقلا فاغاوقلا نيج ةليماش

 نوكسو فلألا فذحو فاقلا مضب اهأرق

 ًالصو ماغدإلا ىفخيالو رمألا ىلع ماللا

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 ل ع
 ,« دل وش »

 ًاهجو فقولا ىدل ةلامإلاب اهأرق
 لصولا يف ىسوسلا امأو ادحاو

 حتفلاو ةلامإلا :ناهجولا هلف

 نيسلا يف نيسلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق
 ةروسكم ةملاع اواو اها وأ

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق



 (جحلا ةروس)نايب
 ةنغلا عم ميملا يف ميما ماغدإب اهأرق

56 

 ًاهجو فقولا ىدل ةلامإلاب اهأرق
 لصولا يف ىسوسلا امأو 0

 حتفلاو ةلامإلا :ناهجولا هلف

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب لاذلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم َءاي ةزمهلا لادبإب امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو



 رسلا يبلع قو رك مم ة نا رقلا كاذاوقلا نيد ةلاساط

 (جحلا ةروس)نايب

 ماللا رسكب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 «مور عم ليلقتو ,نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإ

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاهلا رسكو

 هنع فلخب ميجلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 ةئع فلخب اواو لوألا ةزمهلا لاديإب اهأرف

 ”ةنونم ةيناثلا ةزمملا ضفخو

 ورمع يبألو «ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب نيسلا يف نيسلا ماغدإ | ٌءآَوَّس ساثلل
2 

- 

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق عَ ِداَجْلأَو

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق | اَنَأَوَب

 ةنغلا عم ميملا يف ميما ماغدإب اهأرق
 تاكٌئميِعربإل «©هنع فلخ

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (10)

 .درفملا زمه لا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (2)



 مو رعو *» مم

 اهبونجتبجو

 (جحلا ةروس)نايب

 ةقاضإلا ءاي ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةنع فلختب ةيدم ًافلأ ةزمها لان[ وانقأ رق

 ماللا رسكب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ميجلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلقلقم لادلا نوكسو ءايلا حتفب اهأرق

 ءافلا حتفو فلآلا فذحو

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ءاتلا رسكب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 داصلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (جحلا ةروس)نايب
 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 ءايلاب فقولا دنع اهأرق

 نونلا ناكم ةمومضم ءاتب اهأرق

 فلألا فذح عم

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ءايلاب فقولا دنع اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ميجلا ديدشتو فلألا فذحب اهأرق

 هنغ فلخت ةيدم اواو ةزجملا لاننإت اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق



 (جحلا ةروس)نايب

 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 هنع فلخب نيعلا يف نيعلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةزمه ا رصقب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

5000 

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 /ٌوُه هلآ كرأب
 - 4 و

 وههبزد نم

4 



 رسلا يبلع قو رك مم ة نا رقلا كاذاوقلا نيد ةلاساط

 (جحلا ةروس)نايب

 22هنع فلخب ءافلا ف ءافلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

1 5 0 0 

 (نونمؤملا ةروس)نايب

 هدع فلي ةيدم اواو هرم لادنإب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 «عوارإ عم لبافتو لوكس عم ضعي
 مورو نوكس عم ةلامإو

 ةيدم افلا ةنكاسلا ة دما لاذنإب اهأرق

 هنع فلخب

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 َنوُلُكأَت /انأَشنَأَف

 (نونمؤملا ةروس)نايب

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمه لا لادبإب امهأرق

5007 
 ءابلا رسكو ءاتلا مضب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 نيونتلا فذحب اهأرق
 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ب | هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق | ّن

 ىلوألا ميملا مضب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ةلامإلاب اهأرق



 رسل ةيبط قير مجلدا رقلا فاذاوقلا نيت ةلساش

 (نونمؤملا ةروس)نايب

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ©”هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمهلا لادبإب امهأرق

 هنع فلخب

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 اهيف ةلامإ الو ًالصو نيونتلاب اهأرق

 اهيف هلف فلألاب اهيلع فقو نإو

 لمعلاو «ناهجو» حتفلاو ةلامإلا

 ءاملعلا روهمج دنع يناثلا ىلع

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ءاهلا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق نراه ُهاَحّلَو

 ةيدم ًاواو ةنكاسلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ماللا يف نونلا ماغدإ عم هنع فلخب ِنْيَرْسَبِل ُنِمْؤْنَأ

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق | ٌبلَّمِكلا ىَسوُم

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 ةوْذَهَّنإَو
 هس يعش 261

 نوبسحنأ
 و همومي --_

 عراسن نينبو

 0 و - دي و

 نوتؤي/ نونمؤي

 (نونمؤملا ةروس)نايب

 ءارلا مضب اهأرق

 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 ؛مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ةزمه ا حتفب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق
 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هن فاد ةردعأ واو دونا لالنإت اقأزق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هع دي ةشماواو ةرنيما اذان اعأزق

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 ىسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 |هنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ميملا مضب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

- 
 مادو .ه أ

 ٠
 نوبسع لب

 م ري

 ٌعراَسن نينَبَو
 - و 4. هم يع و

 نوتوي/ نونموي



 رشا يبل قررت مه ة نا رقلا فاذاوقلا نيت هلاك

 (نونمؤملا ةروس)نايب

 لصفلا فلأ لاخدإ عم

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةلالجلا مسا لبق لصو ةزمهب اهأرق

 ءاحلا عفرو هميخفتو ماللا حتف عم

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةلالجلا مسا لبق لصو ةزمهم اهأرق

 ءالا عفرو هميخفتو ماللا حتف عم

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 بولاق هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ُكَمَعَْىلَعل ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 يت تاس || ةعافاح هابل قوابلا ماغدإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ءاتلا يف ءاثلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب نيسلا يف لادلا ماغدإب اهأرق



 (نونمؤملا ةروس)نايب

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخبب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 »1 ولا روش »

 (رونلا ةروس)نايب

 ءارلا ديدشتب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 هذدنع فلختي ةيدم ًافلأ ةرمها نادي ياه أرق |5

 ْ هنع فلخب ةيدم اواو ةزمه لا لادبإب مهأرق َنونِمؤَت

 ةدع تلح ةيلم افلا ة دمها لاذيإب اهأرق

 هنع فلخب لاذلا يف لادلا ماغدإب اهارق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 رسل نبط قو رك مم ة دا رقلا فاعاوقلا نيد ةلسات

 (رونلا ةروس)نايب

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةروسكم ةضلاخ زو املادبإ وأ

 نيعلا بصنب اهأرق

 ءاهلاب فقولا دنع اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق
 نيسلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هع لغم ةنوم اواو ةزيشا لادن[ ف هأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 '"”هنع فلخب ءاحلا يف ءاهملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 نرسل تجب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (رونلا ةروس)نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيسلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب

 هةعيفلخ دس اراو# نشا ادا اها رق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ةزمه لا رصقب اهأرق

 ةلقلقلا عم ءاطلا ناكسإب امهأرق

 هنغ فلخب ةيده افلا ةرمشا لادنإب انغأزق

 ةنع فلكي ةرذك | واؤ ة ومما لادن إبن |هأ رق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 نص لقي بدم اواو ةويملا لادا اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ًالصو ميملاو ءاهلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاهلا رسكو

 هنع فلخب ءاح لا يف ءاهملا ماغدإب اهأرق

 هنعيفا ب ةيدم انلأ ةزجشأ لاخي إي اهأزف

 ورمع وبأ

- 

 وهو

 ذِإ
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 ةوُمُكَحِمس ووري > َس
0 

 هل.
 نييموم

 2 ص

 ايثدلا



 رسل نبط قو رك مم هدا رقلا فاعاوقلا نيد ةلسات

 (رونلا ةروس)نايب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 هدع تلد ةيدم اواو ةزمخلا لادنإب اعأرق

 2"2هنع فلخب ماللا ف نونلا ماغدإ عم

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 دع ادع ينط اواو: ة محلا نادي اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هعمل ةيع اواو نمش لادنإب اهأوق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ءاملا دعب فلأب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 «هنع فلخيب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادنإب اهأرق

 هنم مزليو ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 (رونلا ةروس)نايب

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ءايلا حتفب اهأرق

 ةيدم ةنكاس ءاي ءارلا دعبو لادلا رسكب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةنونم ةعوفرم ةزمه اهدعبو
 ةمومضملا ءايلا ناكم ةحوتفم ءاتب اهأرق

 لادلا حتفو فاقلا ديدشتو واولا حتف عم

 هنع فلخب يازلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 .هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلا يرودللو

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 نبا ريك انا
 ةلامإلاب اهأرق

 اهتز داكي

 ساتلل َسعْمألآ
2 

 َلاَجّر لاصالا



 رسل نبط قو رك مم هدا رقلا فاعاوقلا نيد ةلسات

 (رونلا ةروس)نايب
 ءادحاو ًاهجو فقولا ىدل ةلامإلاب اهأرق

 :ناهجولا هلف لصولا يف يموسلا امأو

 حتفلاو ةلامإلا

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب نيسلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 .نوكس عم حتفب يموسلا فقيو «ةلامإلا

 مورو نوكس عم ةلامإو مور عم ليلقتو

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةرومكم اواو هاك[ وأ

 ءايلا حتفب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةرصتكم راو اهاندإو أ

 هنع فلخب لاذلا يف لادلا ماغدإب اهارق



 (رونلا ةروس)نايب

 «هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 ةدغ فاد يدع افلا ةزريمملا لا دنان اغأرق

 هنع فلك ةيذم اواؤ ةزيهما لادن [ناعأ رق

 ©هنع فلخب ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 ءاملا ناكسإو فاقلا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق
 هنعاشا يت ران انلأ ةرعشا ل اذن [ن اهأآرف

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخي ةيدم ًافلأ ةزهها لاّدبإب اهأرق

 آ | هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 "هنع فلخب داصلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمه لا لادبإب امهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 رسل ةيبط قير معة نا رقلا فاغاوقلا نيد ةلسات

 (رونلا ةروس)نايب
 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

0 

 هنع قلخيب ةيدم افلا ةزملا لاذيإب امهأرق

 دع نادك ةيادئم | واو ةؤمتما لادن اي اهازق

 دنع كلغ ةيدم اغلا ةزمملا لادنإب انهأرق

 هةنهيفلخ ةدماراو ةزجتا لاذطإب اه رق

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب
 هنع فلخب نيشلا يف داضلا ماغدإب اهأرق

 "”هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمها لادبإ عم

 هدع فلخيب ةيذم انلأ ةزهطأ لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 4 يرودلا نع فلخب

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق
5000-5 

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .ريبكلا ماغدإلا هجو ىلع (مهل رفغتساو) وحن ماغدإ يرودلل نيعتيو :هيبنت (2)



 8 مل اه
 ال ١ 0 4 -

 رع م 2

 ني هلع م

 و مدل ج-

 هلرتفا

 ودحر

 رءاجدقف

 « تباكقؤجلا كوش »

 (ناقرفلا ةروس)نايب
 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب امهأرق

 هنع فلخب نيسلا يف ءاتلاو

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ َءاي

 ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 هع تاعك هيد افلا كلا ل اذن إب اهأرق



 رشّتلا ةبيط قيرط نم ةيئآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ناقرفلا ةروس)نايب صفح

 ةلامإلاب امهأرق كمرشُب /دمَرت
 هنع فلخب . 1 ءاملا ف ءاملا ماغدإب اهأرق ءابه ةلئلع . 9

 3و نما 0562

 7 امل
 درس :

 هنع فلخب ءاتلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق 9

 ةلامإلاب اهأرق

 ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإ عم

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةاضوءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق
1 7 22 5 

 /ارصو/ ادومثو ءالصو لادلا نيونتب اهأرق

 /ًافقو/اًدوُمَتَو ًافقو ًافلأ اهلادبإو

 اًريِثَك كلاذ هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 رم زا ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق
 ه ا يا /

 5 ٍموسل ةحوتفم ةصلاخ َءاي



 (ناقرفلا ةروس)نايب
 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاملا ماغدإب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب امهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءابلا ناكم ةمومضملا نونلاب اهأرق

 نيشلا مضو

 داصلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق



 رشا ةيبلع قررت مه هنا ثلا فاعاوقلا ننيت ةلسات

 (ناقرفلا ةروس)نايب

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمه لا طاقسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 «هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق : 60

 ءاملا ناكسإب اهأرق 62

 ءاتلا رسكب اهأرق أ 67

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق 67

 ءاملا ةلص كرتب اهأرق 69

 اًنتيِرُْدَو ءايلا دعب يتلا فلألا فذحب اهأرق اًنتليرُذَو 74

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 خادعلا
 « ءارجني سلا طلوش >>

 (ءارعشلا ةروس)نايب

 دنع تلد ةيقم اواو رمكلا لادنإب اقارق

 يازلا فيفختو ةيناثلا نونلا ناكسإب اهأرق

 لآ ك١ ةحرعمم ةسلاخ ءاب ةفاعلا نشا لاذنإب اه 5

 هنع فاك ةيذم افلا ةرمطالازنإب انقأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (ءارعشلا ةروس)نايب

 دع فلخي تم اواؤة زينل لادن إب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ًءاي ةزمه لا لادبإب لصولا ةلاح يف اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا يفو هنع فلخب

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلي ةنذم افلا ةزمشا لادن ان اهأرق

 ””هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاتلا يف ءاثلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 /ًمكُدَر لاق
 1 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب امهأرق

 َبّرلاَق

 نعل لاق هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةيتدكا ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشلا يب قو رك مم هدا رقلا كاعاوقلا نيد هلاك

 (ءارعشلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع كلخب ةيذم افلا ةزمها لاذبإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخيب ةيذم افلأ ةزمهطا لادبإب اهأرق

 ميجلا دعب ةنكاس ةزمهب اهأرق

 ةلص ربغب ءالا مضو

 هنع هتلخب يذم افلا ةرهطلا لادبإو اهأرق

 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 .هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلا يرودللو

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 فاقلا ديدشتو ماللا حتفب اهأرق



 (ءارعشلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ماهفتسالا ىلع نيتزمبب اهأرق

 اهنيب لاخدإ نود ةيناثلا ةزمحلا ليهستو

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ””هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 نه تلك قم اواو ةؤمشا لاطإب اهأرُك

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 فلألا فذحب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 هنغ فلخي ةيلن اواو ومما لادإب اهأزُك

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رس و نتا ارق تاو فلا يني اسس دايقتتو

 ىلا و ل ا #آ#- #4 جلل

 (ءارعشلا ةروس)نايب

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ىلرفكت هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 َةَكَكَِةشَرَو هنع فلخب ميجلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 رُهَنا ىبأل رفغآو | نع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنا ىبأال رفغأَو ًالصو ءايلا حتف عم ءيرودلا

 مهل لبو هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 لكلا هنع فلخب ءاملا ف ءاملا ماغدإب اهأرق

 دحعفلتي يذم اواو ةرمحا لاذناب امقارقا

 ءالا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 فلخبب ةيدم اواو ةنكاسلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ”هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإ عم هنع

 هنع تلختب ةيذبم اواو ةزمملا كادرإم اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 1 ١ هنع تلك يدم اواو هلا لادر اي انهأ رق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)
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 (ءارعشلا ةروس)نايب

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ماللا ناكسإو ءاخلا حتفب اهأرق

 هلع فلكي ةيوم اواو ة نيش ناذن ان اهأزق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاثلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 فلألا فذحب اهأرق

 هلع فلكي ةيدن اغلا ريشا لدين انهارت

 هع قلد يدش اواؤ نيش لاذغإو اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب

 هع فلدف ةيدم اواو ةويملا لادبإب اهأزق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 فاقلا مضب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 مدر ي* سم
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 صفح

 كاءامسلا

 َىَبَرَلاَق

 ل

 تزل
 لزَت نيم انعلا

 َنوُنِمْؤي | َنيِنِمْؤُم
2< 

 5 وام عمم

 مهيتأي
 كفركد

 َتينيْؤُمل
 كك
 دو و2

 وه هنا

 رسلا ةيبلع قو رك مم هنا رقلا فاعاوقلا نيني ةليعاش

 (ءارعشلا ةروس)نايب

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءابلا دنع ميملا ءافخإ عم ًالصو ءايلا حتفو

 هنع فلخب ةنغلا عم

 هنع فلكم قم اواو ةذمشا لادإب اعرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 هلع فلكي ةيلم اواو ة ملا لادن إب انقأرف

 هذع فادي ةيالم انلا ةزيشا: لانا اهأ رق

 ةلامإلاب اهأرق

 ةنع فلكي ةيذنم اواو رمل لااننإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ورمع وبأ

 نإ امل

 نإ امّسلآ

 ىَبَر لاَق

 امِيِمَلَعأ
000 
 نييموم

5 

 بر ليزنتل

 لوح 5 06 2
0 : 

 م و و - ُُ .٠

 نونموي / نينموُم

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ



 سل >و

 كثفقرشبو

 0 ا

 َنوُتْؤَيَو / نينمّؤملل

 « للجبل كوش »

 (لمنلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب مهأرق
 هنع فلخب

 هنع فلخب يازلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيونتلا كرتب اهأرق
 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 ور عي يلعو دوحم م عد
 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةزمهلا ةلامإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب نيسلا يف ءاثلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ورمع وبأ

 ىرتشُبو
 همس يب ور

 نووي | نينموملل
 زبخ وا و

 نونموي/



 رشا يبس قير مهنا ثلا كاذاوقلا نيت ةلسات

 (لمنلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 افقو ةلامإلا عم ءايلا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاو حتفلا ناهجو ًالصو يسوسللو

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 فاكلا مضب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 نيونتلا فذحو ةزمهلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

55 

 ءاتلا ناكم ءايلاب امهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةرومك م ملا اواو اهاكنإ أ

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق
 و هور رص ه2 ربا“

 ىنوتفو اًولملا | ةحوتفم ًاواو ةيناثلا ةزمح لا لادبإب اهأرق | ىِنوُعَقُأ اُؤَلَملآ

 ه- وب

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق نيرا نم

 ًالصو ءايلا تابئإب اهأرق 2 | ٍلاَّمِب نئوُدمُثأ
 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق مُهنينأتلف و هَ 2

- 



 ورمع وبأ (لمنلا ةروس)نايب

 مهللبق ”هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق
 5 2 2 2 2 2 0 و

 ٌمكُيَو اًوَلَملا | ةحوتفم اواو ةيناثلا ةزمه ا لادبإب اهأرق | مكُيأ اَوُلَمل

 ي | هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق | ىنوُثَأَي / ىنينأي

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق 000
500 

 ةزمهلا ةلامإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 |هنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءاح لا يف ءامملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب واولا يف واولا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشا يبس قير مهنا ثلا كاذاوقلا نيت ةلسات

 (لمنلا ةروس)نايب

 ماللا حتفو ميملا مضب اهأرق

 ْمُهكرمَداَِإ ةزمه لا رسكب اهأرق

 العسل

 فمر لاق هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 1 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمهلا لادبإب اهأرق
 نوح فض ففلخت روت

 كس 4 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 ١ (مهنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 نونا هنع فلكي ةيدن اغلا ةزمشا لاذنإب اهأرق

0 

 / طول لاَ ئ '

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمها ليهستب امهأرق

 لاذلا ديدشت عم ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .ريبكلا ماغدإلا عم (طول لآ) يف فلتخا :هيبنت (2)



 (لمنلا ةروس)نايب

 نيشلا مض عم ءابلا ناكم نونلاب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 لاخدإلا عم

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 لاخدإلا عم

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 ماللا ناكسإب (لب) أرق

 ةحوتفم عطق ةزمهم (كرادا) أرقو

 ةلقلقم لادلا نوكس عم فلآألا فذحو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب امهأرق
 |هنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 هد تلقي ةوم او [و# مقالا ديان اها رك

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 ورمع وبأ (لمنلا ةروس)نايب

 اذا ءاعُدلأ خيب نو ةيناقلا ةزمتلا لييسب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 © هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاتلا مضو ةزمحلا دمب اهأرق

 اًهجو فقولا ةلاح يف ةلامإلاب اهأرق

 لصولا يف ىسوسلا امأو ءاًدحاو

 حتفلاو ةلامإلا :ناهجولا هلف

 نيسلا رسكب اهأرق
 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ميملا رسكب (ذئموي) أرقو
 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (لمنلا ةروس)نايب

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 هيل هيل هميوب

 « نِغَصَملا ظيوش »

 (صصقلا ةروس)نايب

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق
 ب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنعفاكب هيدي اواو ميشا لابإت اها رق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب -1 :نيهجوب اهأرق

 ةروسكم َءاي اهلادبإب -2 «لاخدإ الب

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاملاب فقولا دنع امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلكم ةيدم اواو ةركملا لادنإت اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق



 رشا يبطي قررت معة دا رقلا كاعاوقلا نيت ةلساط

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ”يرودلا نع فلخب

 «هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ليلقتلاب مهأرق

 نعي فلك ةيدم املا ةمحلا لاذ [ناهأرت

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 لادلا مضو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 .ريبكلا ماغدإو راهظإ عم ةنكاسلا ءارلا ماغدإو «ةكرحتملاو ةنكاسلا ءارلا راهظإ يرودلل (1)

 .ريبكلا ماغدإو راهظإ عم ةنكاسلا ءارلا ماغدإو «ةكرحتدملاو ةنكاسلا ءارلا راهظإ يرودلل (2)



 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنه فلخيب ةيدم اغلا ةردشلا لاذع اب انهار

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 دنع تل ةيذم الأ ة دشا لادي إب اهأزق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب امهأرق

 ميجلا رسكب اهأرق
 فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإ عم ةلامإلاب اهأرق

 «نوكس عم حتفب يموسلا فقيو «”هنع

 مورو نوكس عم ةلامإو مور عم ليلقتو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةزمه لا ةلامإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (صصقلا ةروس)نايب

 ءاحلا حتفب اهأرق

 مزاللا دملا عم نونلا ديدشتب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ةلقلقم فاقلا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 فقولا ىدل ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ميملا ءافخإ عم ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 يموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 الصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب واولا يف واولا ماغدإب اهأرق



 (صصقلا ةروس)زايب
 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1 :نيهجوب اهأرق

 هر وسكس اي اهانبإب 20غ ذاب
 يرسل بكير ةلامإلا اجرت
 ور خب لولعاو توك عي عم

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلا يرودللو

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةيدم املأ ةتكاسلا ةّرمشا لاذنإب اهأرق

 هنع فلخب

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 هناك ةيدم اواؤ# ةمشا لاذنإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق



 صفح

 ناّرحِس
 رو

 اوثأف
 هدو

 وه هلل

 لوقا 2 هس 20

 مد
 2 م - 2 و

 نوتؤي / نونمّؤي
 سو م

 وهز

 (اًعم)ثمرْفلَآ

 اًينّدلَآ

 رشا يبس قررت مهنا فلا كاذاوقلا نيت ةلسات

 ءاحلا رسكو اهدعب فلأو نيسلا حتفب اهأرق

 هعيملك ةنده اقلا ةؤشا لادن إن اهأزق

 2"2هنع فلخب ءاملا ف ءاملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 «هزع فلخب ةيدم اواو ةزمه ا لادبإب امهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاب امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ىموسلا نع فلخب ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()

 / ٌنونموي
 - ى- *ع

 نوتوي



 (صصقلا ةروس)نايب

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاهلا رسكو

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 «هزع فلخبب ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاهلا رسكو

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب نيسلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 :فوفاخم ةدهافلا ةزمقا لاالئإب انا رك

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتل ةتلا عم ؛هنع فلخب 3

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشا يبطي قررت معة دا رقلا كاعاوقلا نيد ةلسات

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاهلا رسكو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ةلامإلاب اهأرق

 '"فاكلاب فقولا دنع اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 نيسلا رسكو ءاخلا مضب اهأرق

 فاكلاب فقولا دنع اهأرق

 ميملا ماغدإ عم الصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 «ةملكلا رخآ ىلع فقولا نيعتيف رايتخالا فقو يف امأو ءرارطضالا وأ ةدحوملاب رابتخالا فقو يف اذهو (1)

 .عامجإلاب ً(سر اهاصتال ءارقلا رئاسل اهرسأب ةملكلا ىلع فقولا رشنلا يف يرزجلا نبا ققحملا راتخاو



 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 « نتوكتبجلا بوس »

 (توبكنعلا ةروس)نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا امهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 اهدعب فلأو نيشلا حتفب اهأرق

 لصتملا دملا عم

 ةنغلا عم ميملا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب
 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 0 يع
 مورو نوكس عم ةلامإو

 هع لد ةيزم اواو ةوشا لادإب اًهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق



ا قل تاويوقلا ينس ةلسلتس -  دطايقاكو
 ره يطور اد

 ا ###### #277
 ىلا را ل

 (توبكنعلا ةروس)نايب

 ءاتلا عفرب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هع فاك ةيذم افلا ملا لاذ اياهأ رق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

2 

 الصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمه ا ليهست عم نيتزمه اهأرق
 امهنيب لصفلا فلأ لاخدإو

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 '"”هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 |هنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ) | هنع فلخب ةيدمًافلأ ةزمه ا لادبإب امهأرق | <روُثأتو /َنوُتَأَكَ

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (توبكنعلا ةروس)نايب
 ًاواو ةزمه لا لادبإب لصولا ةلاح يف اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا يفو هنع فلخب

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءًالصو لادلا نيونتب اهأرق

 هقواملا اهادبإو

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب امهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ان فل

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نبلغ
 و

 السر >> و

 هر
 تناككتأَرَم <

 مهراد

 /ًالصو/اًدوُمَتَو

 /ًافقو/ اًدوُمَتَو



 رو يراود رع جو

 نِمؤي/ نونمؤي

 دمرَكدَو

 ة-كونمؤي سس

 اَمملَعَي

 م0 2 مى
 5 والا

 مهنيتأيلَو

 7 ور رم

 اوقفيز

 سص

 نيذلا ىدابعي

2 20 

 مثتوملا

 نْيأَكَو
 ا و 2-7 7 3

 اهقزر لمحت ال

 رشا يبس قررت مه ة نا رقلا فاعاوقلا نيد ةليساط

 (توبكنعلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق
 نعم

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هيض فلج ةيزع اواو ووش لادنإب انعأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ةنع كلخت ةيدنم اواو : زمملا لادنإب اهأرث

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنغ فلكي ةيدم ًافلأ ةردحلا لادنإب اهأزق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ًاقلطم ةفاضإلا ءاي ناكسإب اهأرق

 نينكاسلا ءاقتلال ًالصو اهفذح عم

 هنع فلخب ءاثلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 ءايلاب فقولا دنع اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

4 

2 

- 

722 

0 

 ور رم

 لوقتو

 َنيِذَّلا ىدابعي

 ثا

 أ

 ٌىأكو



 (توبكنعلا ةروس)نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 "'هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هع تلعب ةيدم اواو ة رهط لادي إبر اهأ رق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق
 م

 ةلامإلاب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ةلقلقم ءابلا ناكسإب اهأرق

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشا يبس قير هه ظنا رقلا هاقارقلا يتيح ةلسات

 :رشنلا ةبيط يف يرزجلا نبا مامإلا لاق

 اعنما دملاو زمهلا هجوب نكل ًاعم يسوسلاو يرودلا فلخب مغدأ

 :تيبلا اذه حرش يف رشنلا ةبيط حرش يف عابضلا ميهاربإ نسح دمحم نب يلع مامإلا لاق

 عفدل يموسلاو يرودلاب ربع |منإو «هنع فالخب ورمع يبأل كلذ يف ماغدإلا نأ ينعي

 هقلطأ ثيح هيلع هللا ةمحر يبطاشلا مالك يف عقو امك يسوسلا هب دارملا نأ مهوتي نم مهو

 ورمعو ديزب تررم لوقت اى امهنم لاح :ًاعم :هلوقوءررقت امك يسوسلا هدارمو ورمع يبأل

 ماغدإلا عمتجي دق هنأ ىلإ راشأ (اعنما دملاو زمهلا هجوب نكل) :هلوق .نيبحطصم يأ :ًاعم

 الخ رهنم لك قريع يألاركذستإت يكف لأ لضم دهرا نكاسزم عمربكلا

 ءزمه لا عمو لدبلا عم راهظإلا و ماغدإلا :يهو .هجوأ ةعبرأ زمهلاو لدبلا عم لمتحيف

 اهنم عنتمي مهِلْبَق نم َنيِدَلا بَّذَك َكِلَدك مْ ْمِهِأَ الو :لاعت هلوق كلذو
 هل لق هلوقك دملا عم ماغدإلا عمتجا ول اذكو «ةيقابلا ةثالثلا زوجتو زمحلا عم ماغدإلا

 راهظإلاو ءرصقلاو دملا عم ماغدإلا :يهو ءاًضيأ هجوأ ةعبرأ لمتحي هنإف 4«ْمخَل لوُقأ

 دمو زمه ماغدإلا عم عمتجا ولف ءىرخآلا ةثالثلا زوجتو «ماغدإلا عم دملا عنتميو ءامهعم

 ءهليوَأتي اَمُكُأَبن الإ ءهِناَكررُت ٌماَعَط اَمُكِيِتَأَي ال َلاَق »:ىلاعت هلوقك هجوأ ةيناث لمتحيف

 عم ماغدإلاو ءدملاو زمهملا عم ماغدإلا :يهو .هجوأ ةثالث اهنم عنتمي 4أَمُكَيَتَأَي نأ َلْبَق

 نيعتي مهم عضوم اذهو .ةيقابلا ةسمخلا زوجتو ءدملاو لدبلا عم ماغدإلاو ءرصقلاو زمه ا

 .رشنلا يف هيف لوقلا طسبو هيلع صن كلذلف «هيلع هيبنتلا



 ١ ضو «

 (مورلا ةروس)نايب

 هنع تفلخس ةيدم اواو زوما لاذبإت اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءايلا ناكسإب امهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 ةريخألا ماللا حتفب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو



 رشلا يبلع قو رك مه ة دا رقلا كاذاوقلا نيد ةلاساط

 (مورلا ةروس)نايب

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب مهأرق

 ءاهاب فقولا دنع اهأرق و ءاتلاب تمسر

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ذولا تكي اهأ
 دنع فلكي نق اواو ةزيخلا لادن اهأرق

 هنع فلخب لاذلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 20هنع ةلخ ِ ايلقتلا عم

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب امهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةنغلا عم ميما يف ميملا ماغدإب اهأرق
500 



 ةنغ هفلخي ةيدم افلا ةزمطا لادنإب اهأرق

 «(2هنع فلخب ءايلا ف ءايلا ماغدإ عم

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع قلب ةيدم اواو ةزمملا لادبإب اهارق

 ًادحاو ًاهجو فقولا ةلاح يف ةلامإلاب اهأرق

 :ناهجولا هلف لصولا يف يسوسلا امأو

 حتفلاو ةلامإلا

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 ءاثلا دعبو ةزمحلا دعب فلألا فذحب اهأرق

 ءاطاب فقولا دنع (تمح ر ) أرقو «هنع

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 دع تلك ةيدنم اواو ة زجل هلا ذذإن اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشلا يبلع قو رك مه ة دا رقلا كاذاوقلا نيد ةلاساط

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 صفح يهجو دحأ اذهو داضلا مضب امهأرق

 هنع فلخب داضلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 «ةهنع فلختب ةيدم اواو ةزهها لادبإب اهأرق

 مفتت ال 7 د اهارف 1 دانلا ناك داتا اعأ ى

 اَنَبَرَضدَقلَو داضلا يف لادلا ماغدإب اهأرق ان رمدَفلَو

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 ١ ناعم وش «

 (نامقل ةروس)نايب

 هلع كلك ةيلم اواو زينا لاذناو اهأوت

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 لاذلا عفرب اهأرق

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 ”هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (نامقل ةروس)نايب

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 هتخ فلكي ةيذم انلا ةزمشا لاذنإب اهَأَرَق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 نيعلا فيفختو داصلا دعب فلأب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 ءارلا بصنب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاملا ماغدإب امهأرق

 ءاهلاب فقولا دنع اهأرق



 (نامقل ةروس)نايب

 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب امهأرق

 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 « ةلتلا فش »
 (ةدحيسلا ةروس) نآيب

 ةلامإلاب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمه لا طاقسإب اهأرق

 ماللا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب امهأرق
 |هنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ةلامإلاب اهأرق



 رشا يبس قررت مه ة نا رقلا فاعاوقلا نيد ةلسات

 (ةةحيسلا ةروش) نان

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 "هنع فلخب ةنغلا عم ميما يف ميما ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةهتاخ يدع راو ةزمهلا لاديبإب امهأرق اًنمؤم/نمؤُي

 00 . | /لمَوأَملا
 هنع فلخب ةيدم افلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب -1 :نيهجوب اهأرق
 ةروسكم َءاي اهلادبإب -2 «لاخدإ الب

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (ةدحبسلا ةروس) ناين

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 « ناكتجلا غر

 (بازحألا ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 نيب نيب ةزمه لا ليهستو ءايلا فذحب اهأرق

 ًءاي اهلادبإ هلو ءًلصو رصقلاو دملا عم
 هجوأ ةثالث هذهف عابشإلا عم ةنكاس

 هجوأ ةثالث هلف اهيلع فقو نإف ًالصو

 رصقلاو دملا عم مورب ةزمهلا ليهست
 نكاسلل عبشملا دملا عم ةنكاس َءاي اهلادبإ وأ

 ءاهلاو ءاظلا ديدشتو ءاتلا حتفب اهأرق

 فلألا فذح عم اهحتفو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمه لا لادبإب اهأرق
0 

 هع فلي ةيدنم اواو شرما لادبإب انقأرق



 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (بازحألا ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 فتقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 يازلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ًاقلطم ةريخألا فلألا فذحب اهأرق

 هنع تلقي ةيذنم اواورة هلا لاي |ياغهأزك

 ىلوألا ميملا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 هنع كلخب ةيدم اواو ةرمهلا لادبإب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق



 َنينمْؤملا / نوئمؤملا

 َوَأَءآَس

 فقولا ىدل ةزمهلا ةلامإب اهأرق

 هع فاقي هدم اواو رغما لاذوإو اعرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمهلا لاديإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 ”هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنغ قلحي يدم افلا ةزذخلا لاذنإب اهأرق

 نيعلا ديدشتو فلألا فذحب اهأرق

 هئط تلك زد, او[َو ة ةدملا لادبإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 فاقلا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 ورمع وبأ

 اعر

 َنينِموُملآ / َنوُئِموُملَ



 رسل ةيبط قيزتح مع هدا رقلا فاذاوقلا نيج ةلعلت

 ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب مهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 داضلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ءءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإ عم

 ”هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاتلا رسكب اهأرق

 ]اي | هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمهلا لادبإب امهأرق | نين

 ةلامإلاب اهأرق

 فلخب ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 2هنع فلخب ءاثلا 5 ءاتلا ماغدإ عم هنع

 ه4

 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمه لا لادبإب امهأر قا م

 ميجلا دعب ةمومضم ةزمهب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



2 

 ىذّؤي

00 
 اوذؤت

 (بازحألا ةروس)نايب

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةنع فلكي ةيدم اواو ةزههطا لادنإب اهأرق

 ”هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإ عم

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هتع فلخيي ينم اواو ةدهملا لادن إب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنغ فلم ةيوماواو ةؤمحلا لادي إب اعرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 ةحوتفم َءاي ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هع كلغ ةيذم اواو: ةددهلا لادن إب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب مهأرق
 ا

 ةلامإلاب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 وسلا يبطي قيزتح معة دا رقلا كاذاوقلا نيت ةلسات

 (بازحألا ةروس)نايب

 يسوسلا فقيو :ةلامؤلاب اهأرت
 مر يلرامو وكس ماعم

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ًاقلطم فلألا فذحب امهأرق

 ءابلا ناكم ةثلثملا ءاثلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ماللا ىف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 1 هع تلخم ندم اواو ةردشا لا نام انعأرق

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 ]| مو
 0 « اب وش »

 (ابس ةروس)نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ميجلا ديدشتو فلألا فذحب اهأرق



 (ابس ةروس)نايب

 ميملا ضفخب اهأرق

 ًاهجو فقولا ةلاح يف ةلامإلاب اهأرق

 هلف لصولا يف ىسوسلا امأو ءًادحاو
 حتفلاو ةلامإلا :ناهجولا

 ةلامإلاب اهأرق

 ةيدف اواو ذ محا كل ادنإب اهأزق
550 

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 نيونت ريغب ةزمهلا حتفب اهأرق
 اهدعب فلأو نيسلا حتفب اهأرق

 عمجلا ىلع فاكلا رسكو

 نيونتلا كرتب اهأرق
 نونلا ناكم ةمومضم ءايب (يزاجن) أرق

 ءايلا ناكم اهدعب فلأو يازلا حتف عم

 (روفكلا) ءار عفرو



 رشّلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ابس ةروس)نايب
 ًاهجو فقولا ةلاح يف ةلامإلاب اهأرق

 هلف لصولا يف ىموسلا امأو ءًادحاو

 حتفلاو ةلامإلا :ناهجولا

 فقولا ىدل ةلامإلاب اهأرق

 نيعلا ديدشتو فلألا فذحب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مور عم لاهو لوكس عم حدب
 مورو نوكس عم ةلامإو

 داصلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 (قَّدَص) يف لادلا فيفخت عم
 ةيدنم اواو ةرمكا لادو إب اهأرت

 هنع فلخب
 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب
 ةردم اواو ةزهشا لادبإت اهأ رف

 "”هنع فلخب

 ًالصو ماللا مضب اهأرق

 «ةزمه لا مضب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإ عم

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (ابس ةروس)نايب

 نيعلا يف نيعلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 ةيدم افلا ةزمحلا لاذنإب اهأرق

 هنع فلخب
 ةيدفاواو ةرمها لادنإب اهأرق

 هنع فلخب

 ةلامإلاب اهأرق

 ةيدن اواو ةرهشا لا ةناناهأ رق

 هنع فلخب

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهآرق

 «مور عم ليلقتو ,نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإ

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإ عم

 مك اج ذإ
 راهلاو

 اتكوُرماَت ذإ 9 هلا وو 2

 اتكورمأت ذا



 رشملاةيبط قير موف ةيدارقلا كا ةازقلا ينيج ةليملت

 (ابس ةروس)نايب

 ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 (هنع ةلخ :

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 ميجلا ديدشتو فلألا فذحب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 َوُهَو/َوَهُف ءاهلا ناكسإب امهأرق

 ةفرشتك ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 2 سلس ماغدإ عم ءايلا ناكم نونلاب اهأرق
 لب

 ةكئتلملل لوقت
 هسا ع -

- 

 َمُكاَيِالْوَمَأ وألا بلا طاقسإب اهأرق

 ةكئاكإةلؤتمُأ |. دلاو رصقلا عم
 ةيدم اواو ةزهشأ لاذنإب اهأآرق

 هنع فلخب
 ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب
 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 ميو عب ياخور هالوك م كف
 مورو نوكس عم ةلامإو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (ابس ةروس)نايب

 فقولا ىدل ةلامإلاب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 فلألا دعب ةمومضم ةزمهب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 ب ممو
 » 92 ظموش »

 (رطاف ةروس)نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 هوس ةنملاج ا راوناكا فإنا

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 شوال

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءالاب فقولا دنع اهأرق



 رشا ةيبلع قير م ةنا فلا كاعاوقلا نتي ةلسات

 (رطاف ةروس)نايب

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 «هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ةزمه لا ةلامإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلك ةيدنم انلا ةزهشإ لادن ان اهأرق

 ءادحاو ًاهجو فقولا ةلاح يف ةلامإلاب اهأرق

 :ناهجولا هلف لصولا يف يسوسلا امأو ٠ كلُفلآ ىَرَتَو
 حتفلاو ةلامإلا

 «هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق | ًأوُعَمَبتل َرْحاَوَم

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 تت

 ىلإُءآَرقُفلَآ ماعلا وعم و

 مو ووكر

 وه هللاو

 َثنأَيَو
 جح 7 و

 كىَرْخأ

 (رطاف ةروس)نايب

 قيوسلا فقرو.«ةلامإلاب اهأرق
 «مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةرومكم ةضلاخ اواواغاهنإوأ

 هنع فلكي ةيدك انلا ةةجشا لاننا: اهأزق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق
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 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةنغلا عم ميما يف ميملا ماغدإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ةروسكم ةملاخ اواو اا ةبإوأ

 ءاخلا حتفو ءايلا مضب اهأرق



 رشا ةيبلط قو رك م ةنا رقلا كاعاوقلا نتي ةليعاش

 (رطاف ةروس)نايب
 ةردم اواو لوألا ةدهشا لادن اهأ رق

 ةريخألا ةزمهلا ضفخ مث هنع فلخب

 حتف عم نونلا ناكم ةمومضملا ءايلاب اهأرق

 ماللا عفرو ءايلا ناكم اهدعب فلأو يازلا

 ةلامإلاب امهأرق

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةرومكم ةيضلات اواو اشاد[ وأ

 ءالاب فقولا دنع مهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 ب_. ثمو
 »رس الموس »

 (سي ةروس)نايب

 ماللا عفرب اهأرق

 هع نفاخ بدن اواو ةزمحلا لاذنإب اهأرق



 (سي ةروس)نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيسلا مضب امهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 اهنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 هدع جفاك ةرّدم اواو ةدمملا لادت إب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق
 الغ تاعي

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب امهأرق
 اهنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ًالصو ءايلا حتفب امهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع تلخي ةيدم انلأ ةرمملا لادن[ اهأرق

 ميملا فيفختب اهأرق

 هدف فليت ةيدم اغلا ةدهشأ لاذ إن ءامعأ رق



 رشا يبل قو رك مم ة نا رقلا كاذاوقلا نيت ةليساط 333

 (سي ةروس)نايب

 ءارلا عفرب اهأرق

 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنغ قاف ينو افلا ةزمشا كادنإب اهأرف

 ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق
 0 ب

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 هنع تفلخب يذم افلأ ةزما لادبإب اهأرق

 ءاهحتفب -1 :نيهجوب ءاخلا أرق

 اهتحتف سالتخاب -2

 صفح يهجو دحأ اذهو تكس نودب اهأرق

 نيغلا ناكسإب اهأرق

 ةلقلقم ءابلا ناكسإو ميجلا مضب اهأرق

 ماللا فيفختو

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ىلوألا نونلا حتفب اهأرق

 فاكلا مضو ةيناثلا نونلا ناكسإو



 (سي ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 »1 ةناَفاَصلا و 0

 ورمع وبأ (تافاصلا ةروس)نايب صفح

 نص تلفتّصلآَو | هنع فلخب داصلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق | اًنفّصَتلفتَّصلآَو

 اًدجَز تارجرلاَف | هنع فلخب يازلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق | اًرَجَرتَرِجّرلاَف

 اًرُكْذتيللتلًاَف | هنع فلخب لاذلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق | اًرُكْذدتيلتلاَف
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 ايتدلأ هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق م
 6 | ٠

 اينالا ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (تافاصلا ةروس)نايب

 نيونت ريغب اهأرق

 ميملا فيفختو نيسلا ناكسإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 |هنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ميملا مضب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 |هنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ةنغلا عم ميما يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 ةيدم افلا ةدمطا لاذنإب اهأرق

 هنع فلخب

 ةردف اواو ةزمشا لادا اه

 هنع فلخب

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 |هنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ةريخألا ماللا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق



 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب امهأرق

 |هنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ميملا مضب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 |هنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ةزمهلا ةلامإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 داضلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ةريخألا ماللا رسكب اهأرق

 ةردم اواو ةرمحلا لاوي اماهأ رق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 |هنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق



 رسل يبس قو رك مم ة دا رقلا كاعاوقلا نيت ةلسات

 (تافاصلا ةروس)نايب

 فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب امهأرق

 ًاقلطم ةلامإلا عم

 ةلامإلاب اهأرق

 ديد دار لا نادتإب اهأزت

 هنع فلخب

 داصلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ةيدم اواو رمل لاالنإب [هأرُك

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةيدم اواو وكما كا ذك ااه أرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ةيدم اواو ةرماطا لادبإب اهازق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةثالثلا تاملكلا عفرب اهأرق



 ةريخألا ماللا رسكب اهأرق

 ةدنم اواو ةدهشا لادن ايناهأ رق
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 ءاهلا ناكسإب امهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق : : 155

 ةيده افلا ةزمملا لاذبإب اهأرق

 هنع فلخب

 ةريخألا ماللا رسكب اهأرق : لآ |

 نيسلا يف لادلا ماغدإب اهأرق ا 1

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

1537 

 0 هةميوب

 « غ2 وش »

 (ص ةروس)نايب

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمحلا طاقسإب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق



 زدنلا نبط قيزط نم ةنارقلا قاءارقلا ربيت هل

 (ص ةروس)نايب

 لادلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق
 هلع ٠ ةلخي :

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءاظلا يف لادلا ماغدإ عم

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق ل 06

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق
 ىبسوسلا فقيو «ةلامإلاب امهأرق
 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق
 هلع ٠ ةلخي :

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا ف ماللا ماغدإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق
 يرودلا نع فلخب

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق



 (ص ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مور عي لبلعتوا لوكج عي حف
 مورو نوكس عم ةلامإو

 ءاًدحاو اًهجو فقولا ىدل ةلامإلاب اهأرق

 ةلامإلاو حتفلا :ناهجو لصولا يف يموسللو

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب مهأرق

 ؛مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 نيسلا فيفختب اهأرق

 فلألا فذحو ةزمه لا مضب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 ؛مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 هور عي لاقتو دوكسا نب عد
 مورو نوكس عم ةلامإو

 عب
 ه م دص

 ِرايْخألا /رادِلآ



 سلا ةيبلط قيرك مم هدا رقلا فاذاوقلا نيج هلت

 (ص ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 .نوكس عم حتفب يموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 مورو نوكس عم ةلامإو «مور عم ليلقتو

 ًءادتبا رسكُتو ةزمهلا لصوب اهأرق

 ءنوكس عم حتفب يموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 مورو نوكس عم ةلامإو «مور عم ليلقتو

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءنوكس عم حتفب يموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 مورو نوكس عم ةلامإو «مور عم ليلقتو

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةريخألا ماللا رسكب اهأرق

 فاقلا بصنب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو



 0” هميوب

 » ركل طوس »

 (رمزلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مير مدع روركس ف ع
 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هجو يرودللو ءاحلا ناكسإب اهأرق

 ةلصلا عم مضلا وهو ٍنا

 ةلامإلاب اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق



 وشل يبطي قير مهنة دا رقلا فاغاوقلا نيت ةلاسلت

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 يموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 ؛موؤ عمن ليلقتو ؛قوكش مح ضنا

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ةلامإلاب اهأرق

 :هجوأ ةثالثب يسوسلا اهأرق

 اهفذحو ًالصو ةحوتفم ءاي تابثإ - 1
 ةنكاس ًالصو ةحوتفم ءاي تابثإ -2 ءافقو

 ًافقوو ًالصو ءايلا فذح -3 ًافقو

 ماللا يف ءارلا ماغدإ عم ةلامإلاب اهأرق

 حتفب يموسلا فقيو «"هنع فلخب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 .ماغدإلا عم حتفلاو ةلامإلا يموسلل ىتأتي :هيبنت (1)



 قَد

 (رمزلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب امهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 داضلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ماللا رسكو نيسلا دعب فلأب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 ةلامإلاب اهأرق

 ءار بصنو نيونتلاب (تافشاك) أرق

 ةلصلا عم ءاهلا مض هنم مزليو (هرض)

 بصنب (هتمحر )و نيونتلاب (تاكسمن) أرق
 ةلصلا عم ءاحلا مض هنم مزليو ءاتلا



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (رمزلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ميجلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب

 هيلع اواو ةزدهما لاذنإم اهأَرك

 هنع فلخب

 ةفاضإلا ءاي ناكسإب اهأرق

 نينكاشلا ءاقنلأل ضو فدو

 نونلا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ءاح لا يف ءامملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق

 ””هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (رمزلا ةروس)نايب
 ًاهجو فقولا ةلاح يف ةلامإلاب اهأرق

 لضولا ف ىموسلا امأو ءادخاو

 حتفلاو ةلامإلا :ناهجولا هلف

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 11 «هنع فلخب ءاتلا 5 ءاتلا ماغدإب اهأرق

 فقولا ةلاح يف (ىرت) يف ةلامإلا عم
 لصولا يف يسوسلا امأو ءًادحاو ًاهجو

 حتفلاو ةلامإلا :ناهجولا هلف

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ىلوأألا ءاتلا ديدشتب اهأرق



 رشا ةيبط قررت معة نا رقلا كاذاوقلا نيت ةليسات

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 "هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب يازلا يف ءاتلا ماغدإب اهارق

 ىلوأألا ءاتلا ديدشتب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ًاهجو فقولا ةلاح يف ةلامإلاب اهأرق
 هلف لصولا يف يسوسلا امأو ًادحاو

 حتفلاو ةلامإلا :ناهجولا
 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 فكلأ كل
 « لفتع وش »

 (رفاغ ةروس)نايب

 حتفلاب -2 «ليلقتلاب - 1 :نيهجوب ءاحلا أرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 هنع فلخب لاذلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 يموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 «مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإ

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 ورمع وبأ (رفاغ ةروس)نايب

 أوُضحَتيَل لطلاب | "هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 عهكذحأت ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 3 ءاملاب فقولا دنع اهأرق

 راثلا ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 / .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 َنوُنِموُيَو هنع تلخن ةيدم اواو ةرعشا لاذنإب اهأرق

 ا ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق
 نيذللرفغ د
 1 يرودلا نع فلخب

 55 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 مك و ميل نوكسو ء رسكو ا | اهلا

 َنَوَعَْدُك ذِإ ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق
1 0 - 

 ًاوئموت هع تلاخ ةردم اواو يشأ لاةئإب اهأ رق

 هةموو ىو 7
 مكل لزنيو ٠ يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق
 مكل لزنُيَو هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإو

8 



22 

23 

25 

26 

26 

26 

27 

27 

27 

28 

28 

28 

28 

29 

 سلا ني قو رك متنا قل هقاغاوقلا نيت ةليعاط

 (رفاغ ةروس)نايب

 هنع فلخب ءاح لا يف ءامملا ماغدإب اهأرق

 «هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 واولا حتف عم ىلوألا ةزمهلا فذحب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 دع لو وم اواو ةرهطا لاذنإب اها رق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلك ةيده اواو ةزهشلا لادن إن اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ”هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت ()



 2 م سيو ”ت سالب

 نوعرفل نّيز
 سد
 دصو

 ْمُكِيْخَأ ٍنوُعِبنأ

 (رفاغ ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ””هنع فلخب ءاظلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ءابلا نيونتب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ء.نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 نيعلا عفرب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 داصلا حتفب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق
 اصفنم اىفخيالو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 ورمع وبأ

 ئرأ

 ْفاَخأ ىِشِإ ري: ية نر

 باد
 ه8 و

- 

ٍِ 
 و

 ُفاَخأ ىِحِإ
00 



 رشدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسل

 ورمع وبأ (رفاغ ةروس)نايب صفح
2 

 ايثدلا هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق 1
 رك 1 0 ش اًيندلا

 ايثدلا ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 رارقلا يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق 1
 5 ؛مور عم ليلقتو ء.نوكس عم حتفب ٍراَرَقلا

 مورو نوكس عم ةلامإو
 ل مه

 ىثدأ هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق فن

 ع ءامللا ناكسإب اهأرق وهو

 نموُم دنع تناك ةيدم اواو همك لاذنإت اهأرق نمّؤَم

 ع 9 - ءاخلا حتفو ءايلا مضب اهأرق ةورلكتب
8 

- 

 َُحوْعَدَأَىِل ابمَرَهَيَو | ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق | َىَل اًمِمَوَقََيَو م » <<
 مْكوْمدأ َىِامَِوقَيَو |  ًالصو ءايلا حتف عم هنع فلخب َُكوْعدَأ

 راثنآ يموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب رانلا

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ل ِرَّعْلا ١ ماللا يف ءارلا ماغدإ عم ةلامإلاب اهأرق
 ال رففعلا يسوسل 7 | 3 لآ 5 0 | فقي «هنع فلخيب هر

 م .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب ب

 «مورو نوكس عم ةلامإو
2 

 2 00 اًيندلا ايكدلا هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق 507
 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو



 (رفاغ ةروس)نايب

 يفرسلا فقير هةلامال اهاهأ
 ورب اع للقاو لوكس م حص

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

2 

 الصو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاخلا مضو ةزمهلا لصوب (اولخدأ) أرق

 (ًءادتبا) ةزمهلا مضتو

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب امهأرق

 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب

 ماللا يف ءارلا ماغدإ عم ةلامإلاب اهأرق

 «هنع فلخب ميجلا يف ءاتلاو هنع فلخب

 (رانلا) ىلع يسوسلا فقيو

 ؛مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 "مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ىلإ َّى رم

 ارثخقاةعاكا
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57 

 نسسلا نبط قيزتح معة دا رقلا كاذاوقلا نيني ةليعاش

 (رفاغ ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 نيسلا ناكسإ عم

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 .مور عم ليلقتو ء.نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهارق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا امهأرق

 ورمع وبأ

0 

 "اعد

 انلتو رصحتا

 املس قتل
2 0-4 

 ايثدلا

 ايثدلا
- - 

00000 

 راّدلآ
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 (رفاغ ةروس)نايب

 ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هع فلكي دق اواو رمش لاذنبإب اهأزق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب امهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا امهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هنع فاخب ةيلماواو ةرعشا لاديإب انقأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب لاذلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ورمع وبأ
 ل

 نورك ُدَكْياَم

 ّ- يباَبلا

- 

 نوال
 مكبر لاو

 اضل



 يسسلا ني قو رك مانا قل هقاغاوقلا يتيح ةلاساط
 ك0 اما 10101013لكلا ال

 ورمع وبأ (رفاغ ةروس)نايب صفح ةبآلا مقر

 7 نيسلا ناكني اهأرق اَنلَسَر 20

 راثنآ يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق َ

 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب رانلا /2

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هلق هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق | مهل ليق 73

 َنيرفنكلا ةلامإلاب اهأرق نيرفككلا | 4

 , د هيع فلكي ةيدهالاب ةركشلا لادن إءامأ رف سقِبَف 76

 َىَتاَي هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق ىتأي 28

 586 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق | رّمُأ َءآَج 78 تأ اح ع ع 00000 2_2
 همَأآَح

 وره 3 3 و 3 ]ل آآ

 ُمُكَللَعَج هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق مكل َلَعِح 29

 نو ”هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق| َنوُلُكَأَت 79
 و

 5 سلا تاكياجاهأ رق مُهلسَر 63

 ا دنع فلي ةيدم ًافلأ ةزمها لادبإب امهر اَنَسْأَبي 85-4

 كنس ءاهلاب فقولا دنع اهأرق هّللآَت نس 85

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 ب و هميوب

 « نلت ةلقش »

 (تلصف ةروس)نايب

 حتفلاب -2 «ليلقتلاب - 1 :نيهجوب ءاحلا أرق

 نع ايناخم رون اواو مشا لادن اياها رق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ءالا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 لصولا دنع َءاي ةنكاسلا ةزمه لا اهلادبإب اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا يفو .هنع فلخب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ءاحلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 ةيتعاجذإ



 رشا ةيبط قررت معة نا رقلا كاعاوقلا نيت ةلسات

 (تلصف ةروس)نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 واو ةيئاقلا ةزمشا لادنإب اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 اهترسك سالتخاب - 2 ءاهميخفت

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق
50058 

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب امهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق



 (تلصف ةروس)نايب

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 ؛مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 اهجو فقولا ةلاح يف ةلامإلاب اهأرق

 لصولا يف يسوسلا امأو ءادحاو

 حتفلاو ةلامإلا :ناهجولا هلف

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 ير م لبسو هوك م حن
 مورو نوكس عم ةلامإو

 ةنعةفاخف ةيدمانلا ةرهملا لادناب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمهللا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع تفلخت ةيدم انلا ةوهشلا لادن انااهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب امهأرق

 لصفلا فلأ لاخدإب اهأرق

 دعا اح يدم اواو ةردملا كاديإب اهأزق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق



 رشّملا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا 520007 426

 (تلصف ةروس)نايب

 دارفإلا ىلع ءارلا دعب فلألا فذحب اهأرق
 ءاحلاب فقولا دنع اهأرق و

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب داضلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 الصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو
 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعت لأ

 » انعيوقلا كوش »

 (ىروشلا ةروس)نايب

 حتفلاب -2 «ليلقتلاب - 1 :نيهجوب ءاحلا أرق -

 خجلا دم لوطو طسوتو رصقب ”اهازف" | ١ ع
 ءاملا ناكسإب اهأرق مو

 ءاتلا ناكم ةنكاس نونب اهأرق

 ةففخم ءاطلا رسكو نرصمتي 8

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح ورمع وبأ اهيف قفاو (1)



 كمّرْقل
0 

 مو والاب

 وههللاف

 (اًعم)َوُهَو

 تملا

 وي ل
 هل ريصبلا

- 

 مو

 وهز

 ئسيعو / ىسومو

 ٌقَحلاب تكلا

4 2 

 نونمؤي
 وم -

 و

5 ١ 

0 
 عم

 (ىروشلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 هنغ فلكي ةيله اواؤ# شا لاذبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 يهلك ةيوو اواو ةرهشا لاش إب: اهارق

 ءاملا ناكسإ عم

 و

 وهو
8-0 58 

2 

 ىتومل
 وره

 مكل |عَح

 ل 2-

 ءةلريِصبَل

 و



 رسل ةيبط قير مه ة دا رقلا كاذاوقلا نيد ةلساط

 (ىروشلا ةروس)نايب

 هن: قلذب ةئدم افلا ةزهطا لادن اه اهأرق

 ”هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ًاهجو فقولا ةلاح يف ةلامإلاب اهأرق

 لصولا يف ىموسلا امأو ءادجلاو

 حتفلاو ةلامإلا :ناهجولا هلف

 واولا ماغدإ عم ءاهلا ناكسإب اهأرق

 ةلقلقم ءابلا ناكسإو ءايلا حتفب اهأرق

 ةففخم نيشلا مضو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ك5

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ةروسكم ةيقلاق ا زإو املادبإ وأ

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 أ (ىروشلا ةروس)نايب صفح

 : ءاملا ناكسإب امهأرق (اًعم)َوُهَو

 رهتمَحَر رشنيو | هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق | مهَتَمَحَرَرْشنَيَو
 2 5 0 كنب م اع -- -

4 

 وَهَو ءاملا ناكسإب اهأرق وهو

 ىف اَوَجْل ًالصو ءايلا تابثإب اهارق ىفِراَوَجْلا

 8 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 ؛مور عم ليلقتو ,نوكس عم حتفب ِراّبَّص
: 

 مورو نوكس عم ةلامإو
: 

 ١ هنع فلخب ليلقتلاباهأرق 2١ 0 م
 ايثدلا ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ىروش ةلامإلاب اهأرق ير
 7 ًاهجو فقولا ةلاح يف ةلامإلاب اهأرق 5

 اا ا ىف اةمأوءادجلا
 دي رك ولا 0 لبطل
 َمهْسرَتَو لال ناحل ٌمُهسَرتَو

 »ا هنع فلخب ةيدمًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق | هر جر
 موت ىزاي ”هنع فلخب ءايلا يف ءايلا ماغدإ عم ِ

 اهنا ءاَشَي ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق 000
 در هلا : اًهتا ءاَشَي

 اًشتو ءاَشَي ةروسكم ةصلاخ اواو اهلادبإ وأ 2

- 

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رسل ةيبط قي رح مع هدا رقلا كاذاوقلا نيت ةلسات

 ورمع وبأ (ىروشلا ةروس)نايب صفح ةيآلا مقر

 الوُسَد لِسرُي | هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق | الوُسَرلِسَرُيا 1

 مُهْنِإِءاَشَي ةيناثلا ةزمهما ليهستب اهأرق 5
 7 2 2 4 رهنا ءاشي 51

 رهنو ءاَشي ةروسكم ةصلاخ اواو اهلادبإ وأ ع

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 *+يوجدلح تمو

 »» طل اطللوش >

 (فرخزلا ةروس)نايب

 حتفلاب -2 «ليلقتلاب - 1 :نيهجوب ءاحلا أرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب امهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نونلا ناكسإو ءايلا حتفب اهأرق
 نيشلا ةيفخت و

 ءاملا ناكسإب اهأرق



 (فرخزلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب امهأرق

 فلألا فذحو فاقلا مضب اهأرق

 رمألا ىلع ماللا ناكسإو

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاملاب فقولا دنع امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ةلقلقم فاقلا نوكسو نيسلا حتفب اهأرق

 ميملا فيفختب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (فرخزلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاملا دعب فلأب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 اهدعب فلأو نيسلا حتفب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ضو ءابلا فاقإب اهأزت

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإ عم

 ””هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 دنع تفل ةئدم انلا ةريشأ لادت ان اهأرق

 نيلاحلا يف ةنكاس ٍءاي تابثإب اهأرق

 ءايلا دعب ىتلا ريمضلا ءاه فذحب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (فرخزلا ةروس)نايب

 ةئغ فلخي ةيدم افلأ ةزهطا لادنإب اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإ عم

 نيسلا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب امهأرق (اًعم)َوهَو

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمها طاقسإب اهأرق | هللا ءاَمَسل آىف

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هدعاوفاكي هم اواو# هته كاذنإب اهارق

 ماللا بصنب اهأرق

 ةلصلا عم ءاحلا مض هنم مزليو

 هع تلك ةيدم اواو هاما كاذنإب اهأرق

 0 ا



 «*» تهي<

 مهَءاَجَدَقَو

 ةقركلا

 مكيتا
00 
 تدع

١ 

 - 1 4 ه

 و
 - ما و مص

 اوهررحبلا

 0 1 ع

 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسل

 « ةناجقلا كوش »
 (ناخدلا ةروس)نايب

 حتفلاب -2 «ليلقتلاب - 1 :نيهجوب ءاحلا أرق
 هنع فلخب فاكلا ين فاقلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءاملا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 ءابلا عفرب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق
 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق
 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو



 ةنع فلخي ةيده افلا ةذدتملا لاتنإب اهأرق

 هنع فلخب ءاملا يف ءاح ا ماغدإب اهأرق

 ءاطاب فقولا دنع اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 » نينا و «

 (ةيثاحلا ةروس)نايب

 حتفلاب -2 «ليلقتلاب - 1 :نيهجوب ءاحلا أرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق
 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب
 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق
 هنع فلخب

 واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق



 رشا ةيبط قير مه هنا ثلا فاغاوقلا تيت هلاك

 (ةيثاحلا ةروس)نايب

 ميملا ضفخب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب امهأرق

 هلع فلخب (سانلا) ةلامإ يرودللو

 ةزمهلا عفر عم نيسلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق | عآم

 ءاملا يف ءاما ماغدإب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 فلخب ًاواو لصولا دنع ةزمه لا لادبإب اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا دنعو «هنع

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هع فلكم يدم اقل ةزينملا لاذتاب اهأرف

 واولا ناكم ةزمهلابو

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق



 (ةيئاكلا ةروس) ناي
 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(اصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 :رشنلا ةبيط يف يرزجلا نبا مامإلا لاق

 اننا دلو :ةمهلا هوس نكس ًاعم يموسلاو يرودلا فلخب مغدأ

 :تيبلا اذه حرش يف رشنلا ةبيط حرش يف عابضلا ميهاربإ نسح دمحم نب يلع مامإلا لاق
 عفدل يموسلاو يرودلاب ربع امنإو .هنع فالخب ورمع يبأل كلذ يف ماغدإلا نأ ينعي

 هقلطأ ثيح هيلع هللا ةمحر يبطاشلا مالك يف عقو امك يسوسلا هب دارملا نأ مهوتي نم مهو

 ورمعو ديزب تررم لوقت |ىك امهنم لاح :ًاعم :هلوقوءررقت اك يسوسلا هدارمو ورمع يبأل
 ماغدإلا عمتجي دق هنأ ىلإ راشأ (اعنما دملاو زمهلا هجوب نكل) هدر .نييحطصم يأ :ًاعم

 .فالخ امهنم لك يف ورمع يبأل ركذ هنإف ءامهعم وأ لصفنم دم وأ نكاس زمه عم ريبكلا

 ءزمح لا عمو لدبلا عم راهظإلا و ماغدإلا :يهو .هجوأ ةعبرأ زمهلاو لدبلا عم لمتحيف

 اهنم عنتمي 4«مهِلْبَق نِم َنيِدَلا َبّذَك َكِلَدَك ُةُليوأَت مهني اًمْلَو) :ىلاعت هلوق كلذو

 ل لقط هلوقك دملا عم ماغدإلا عمتجا ول اذكو «ةيقابلا ةثالثلا زوجتو زمحلا عم ماغدإلا

 راهظإلاو ءرصقلاو دملا عم ماغدإلا :يهو ءاًضيأ هجوأ ةعبرأ لمتحي هنإف 4«ْمخَل لو

 دمو زمه ماغدإلا عم عمتجا ولف ءىرخآلا ةثالثلا زوجتو «ماغدإلا عم دملا عنتميو ءامهعم

 ءِليوُأتي اَمُكُنأَبت الإ ارم ٌماَعَط اَمُكيِتَأي ال َلاَق »:ىلاعت هلوقك هجوأ ةينارث لمتحيف
 عم ماغدإلاو ءدملاو زمه لا عم ماغدإلا :يهو .هجوأ ةثالث اهنم عنتمي (أَمُكَيتَأي نأ َلبَق



 رس يطور طاق ساوفلا يت ةلسلتس دايتتشتتل

 ىلا را ل ا #آ#- #4 7#جللا

 نيعتي مهم عضوم اذهو .ةيقابلا ةسمخلا زوجتو .دملاو لدبلا عم ماغدإلاو ءرصقلاو زمحلا

 .رشنلا يف هيف لوقلا طسبو هيلع صن كلذلف «هيلع هيبنتلا

 ماا 2م

 » لْفَمَحلا بوش »

 (فاقحألا ةروس)نايب

 حتفلاب -2 «ليلقتلاب -1 :نيهجوب ءاحلا أرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 فلخب ةيدم ةنكاس ًءاي ةزمهح لا لادبإب اهأرق

 صفح لثم اهأرق ءادتبالا يفو ًالصو هنع

 ةلامإلاب امهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب نيشلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاحلا مضو ةزمه لا فذحب اهأرق

 فاكلا حتفب امهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 نونلا ناكم ةمومضم ءايب اهأرق



 (فاقحألا ةروس)نايب

 نونلا عفرب اهأرق

 نونلا ناكم ةمومضم ءايب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 نيونت الب ءافلا رسكب اهأرق
 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مور عب لبع ووركي ع عطب
 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنغتلخي ةيذم افلأ ةذمهلا لاذيإب امه رق

 ماللا فيفختو ةلقلقم ءابلا ناكسإب اهأرق

 (مكارأ) ةلامإ عم ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلا عم ءايلا ناكم ةحوتفم ءاتب اهأرق

 نونلا بصنب اهأرق



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (فاقحألا ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 داصلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا طاقسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو



 (ِلَو دمحم ةروس)نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةلامإلاب امهأرق

- 

 لُكاَت/ َنوُلُكاَيَو | ”هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق ل

 ءايلاب فقولا دنع اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 يموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق
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 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشا ةيبط قير مه هنا ثلا كاعاوقلا نيت هلاك

 (ْةِلَو دمحم ةروس)نايب

 هنع فلخب ةيذم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 طاقسإ عم ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 هنع فلخي ةيده اواو ةددطا لادن إن انهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق
 20هنع ل 3

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب امهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (ِلَو دمحم ةروس)نايب

 فلألا ناكم ةحوتفم ءايو

 ةزمه ا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 انتل ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو
 و

 ٌمكتوي / ًاوئموُت | هنع فلخب ةيدم اواو ةزمه لا لادبإب امهأرق

 لصفنملا ىفخي الو ةزمه لا ليهستب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ



 رشا يي فور هه ةدارقلا هاقارقلا يتيح ةلسات

 « ؤبنملا وش »

 (حتفلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هع فلكي ظن اواو ةزمطا لاذ اههارق

 دنع تلي ةيدما واو عشا لادن[: اهأرق

 " هنع فلخب ميجلا يف ءاتلا ماغدإ عم

 لصتملا دملا عم نيسلا مضب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمح لا لادبإ عم

 نإ

0 
 ربا يع ىلا لي

 هزرزعنز

 و وس رو 5/
00 

 رى د ىي ند وي

 هوحبستو |

 ةلالجلا ظفل قيقرت عم ًالصو ءاملا رسكب اهأرق هَللاُهّيلَع

 هتع تفلخم يد اواو ةرمشا لادنإف اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 ورمع وبأ (حتفلا ةروس)نايب

 'هوبا نوتموملا | هت فلخب ةيدم اواو ةزمهلا اذني امهأرق |

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق | نمل رْفْعَي

 ماس مور
 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ءابلا ماغدإب اهأرق نم ب ذعيو

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب امهأرق نصاب /اًموُدُخَلَم
 و

 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمحملا لادبإب امهأرق 71 32
 ب هنمئملا

 عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق 0 ةنغلا اىف مملا ماغدإب اهأ ق
 (02هنع ةلخ : امملعف

 هنع فلخب ةيدم افلأ ةزمهلا لادبإب امهأرق 8

 ©هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةيع فلكي ةنئلم اواو نشا لاذنإب اهأوق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 ريكا ربط ورا عا ا قنا هك [ةاوقلا ينيج هلام

 (حتفلا ةروس)نايب

 دع تما ةرونم اواو همنا ل الب[ اهعأرك

 ميجلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 ةنع فات ةيرلو وازن مشا لادن[ اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 داصلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 دنع تلخت ةيدن اواو ةؤمشا لاةن اياها زف

 هنع فلخي : ايلقتلا عم

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 راَيُكْلا لع ُءآَدِشَأ | ءارلا يف ءارلا ماغدإ عم ةلامإلاب (رافكلا) أرق
 / فَي ُءآَمحُر | (رافكلا) ىلع يسوسلا فقيو هنع فلخب ِراَْكْلا َلَع

 ٍراَمُكْلآ «مور عم ليلقتو ,نوكس عم حتفب ههتْبَب هانم
 "مورو نوكس عم ةلامإ

 ةلامإلاب اهأرق



 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب لاذلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ””هنع فلخب نيشلا يف ميجلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 ب فلوو هميوب

 « ننال وش »

 (تارححلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدع اواو ةزمحلا لاذنإب اعأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 هنع فلخب ةيذم اواو ةزئشا لاديإب اعأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (1)



ا ملتاووقلا ينس ةلسلتس -  دايقتااا
 رس ور نتا د

 ا #آ###- #1 :2جلل
 ىلا را ل

 (تارجحلا ةروس)نايب صفح
 عم هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق ار رت ع هرم

 00 سب بقل الاب
 /””هنع فلخب ةيدم ًءاي ةنكاسلا ةزمهلا لادبإ ل ًّ

 ءافلا ف ءابلا ماغدإب اهأرق ل أف: 8 27

 هنع فلخب ةيدمًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق | 2 2 < رو هر

 مو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق قثنأو
2 

 © ردد ال الل

 اوفراعتل لبابقو دنع قلخت خب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق ًاوُفَراَعَتل لبابقو
 أوئموت هنع فلخب ةيدم اواو ةزمحلا لادبإب اهأرق | اونو

 ءايلا دعب ةنكاس ةزمهم اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ لادبإلا عم

 ةتع فلخت ةيذم اواو ةردشأ لاديإب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 ١ع ةكلر

 « ككف ظلوش »

 (ق ةروس)نايب

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 اهنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ميملا مضب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب امهأرق

 هيدع نلعب ةينيمانلا ةزمشاتل اديان اغرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رسلا يبل قو زك مم ة دا رقلا قاذاوقلا نيج ةلاساط

 (ق ةروس)نايب

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق
 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ,نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(اصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 « تاكاذلا ةكفش »
 ورمع وبأ (تايراذلا ةروس)نايب صفح

 اًوُرَُذتيراذلآو | هنع فلخب لاذلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق | اَوَرَوتَيِرَدلَآَو
 7 م

 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمه لا لادبإب اهأرقأ 2 كَفَؤُي <
7 

 ”هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق | )تق كف

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب امهأرق

 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب داضلا يف ءاثلا ماغدإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 َلاَقكلانَك

 كبر َلاَق
 دو وع

 وه هنا

 ئسوم
 مو

 وهز

 (تايراذلا ةروس)نايب

 لادلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهارق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلكي ٌةيذم اواو ةدمملا لادن ب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق
050 

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ميملا ضفخب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخي ةيدم اواو ةؤئشا لادنإب اهآرق



 رسل يبل قررت م ةنا ثلا فاذاوقلا نيت ةلساط

 (تايراذلا ةروس)نايب

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 14 هةموو

 « زيؤْظلا كوش »

 (روطلا ةروس)نايب

 يموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 «مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 واولا دعب ةحوتفم عطق ةزمبب اهأرق
 هوت نون هدد نعل زماكلا ةاكإو

 فلأ اهدعبو ءاتلا ناكم

 عمجلا ىلع ءايلا دعب فلأب امهأرق

 ءاحلا رسك هيلعو ءاتلا رسك عم

 هدم فلكم هدم اغلا # زيف لاي اغأ رت

 نيونت نودب واولا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 نيونت ريغب ميملا حتف عم
 ةيدم اواو ىلوألا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب



 (روطلا ةروس)زنايب

 ءاهلاب فقولا دنع اهأرق

 «هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 اهتمض سالتخاو ناكسإب ءارلا أرقو

 صلاخلا مضلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلكم ةيده اواو ةزمشا لاذتإب اهأرق

 هنع فلخيب ةيدم ًافلأ ةزمها لادبإت اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ًادحاو ًالوق داصلاب اهأرق

 صفح ىهجو دحأ اذهو

 دنع لكي ةيذم افلا رشا لادنإب اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(اصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ



 رشا يبس فور هه ةدارقلا هاقارقلا يتيح ةلاسات

 2 0م

 « ليف اوس ١»

 (مجنلا ةروس)نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب مهأرق

 ةزمهلا ةلامإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ةزمهلا ةلامإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنعفلخي ةيدف اقلآ هتيم لادن إب اهأزف
 نع فلس لاقل دب

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ةزمهلا ةلامإب اهأرق

 ورمع وبأ

 كدووّغ /دىوُه

 /تةعوهلا |

 كوقلآ/ ىجوُي
 ثم وتساف /

 وهو

 2 َدَعَف / ئلَعألا

 ئحتأ/ ىِنَدأ/



 (مجنلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ءاحلا رسكو ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ةنع فلكي ةيذف انلآ ةرحشا لاةناياهأزق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هع فلكي ةينم اواو ةرمحلا لاذنإب اهأرق

 | ”هنع فلخب ءاتلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 تاووقلا نيس ةلسلتس__-  دايتاتكت
 رهط ور ادا رق[

 ا #آ#آ## #7  م جلل و
 ىلا ا ل

 (مجنلا ةروس)نايب صفح

 /دمَدَتُمَا

 هنع فلخب ليلقتلاب مهأرق قتلا ى 7 7

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب امهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ءامللا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 د يتم

 / ئفؤألا
 نكَبأَو / ىهتنمل 920

 وه وع

 هنع فلخب ليلقتلاب مهأرق

١ 

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ءاحلا يف ءاملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 اهدعب فلأو نيشلا حتفب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةحوتفم ةزمه اهدعبو

 ةلامإلاب اهأرق



 (مجنلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 اهلبق ماللا ىلإ ةزمه لا ةكرح لقنب ًالصو اهأرق

 مال يف (اداع) نيونت ماغدإ عم ةزمهلا فذحو

 هنع فلخب (ىلوألا) للقو «(ىلوألا»

 هلف (ىلوألا)ب أدبو (ًاداع١ىلع فقواذإو

 :هجوأ ةثالث

 ةزمهف ةنكاس مالف ةحوتفم ةزمهب - 1

 .ةيدم واوف ةمومضم

 واوف ةمومضم مالف ةحوتفم ةزمهب -2

 .ةيدم ةنكاس

 .ةيدم ةنكاس واوف ةمومضم مالب -3

 .ةثالثلا هجوألا ين هنع فلخب ليلقتلا عم

 « ًالصو لادلا نيونتب اهأرق

 ًافقو انلأ اهاذبإو

 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 /ًالصو/اًدوُمَتَو

 /افقو/ اًدوُمَتَو

 ئِغطَأَو / ىقْيأ
 ع وهَأ /

 ةكيتوُملأو



 وسلا ةيبطي قو زك متنا قل هقاغاوقلا يتيح ةلساط

 (مجنلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 »1 يملا و 0

 (رمقلا ةروس)نايب

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 اهدعب فلأو ءاخلا حتفب اهأرق

 نيشلا رسكو

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 ”هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 داصلا ف لادلا ماغدإب اهارق

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (1)



 ورمع وبأ (رمقلا ةروس)نايب

 َلاَءاجدَقلَو | طاقسإ عم ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق
 َلاَءآجدَقَلَو دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمهلا

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 هوز هت لامر دركسم حدب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب داصلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونعلاو ةنكاسلا ثونلا يف فلخلا نم ورمع نأل ةروسلا فاه ةولعمو
 .(اصفح اقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 ”«) 2١ نسي
 » منا و 0

 (نمحرلا ةروس)نايب
 يموسلا فقيو «ةلامإلاب امهأرق
 مور عا ليلشتاو لوكا مم حم

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ءارلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ةيلع اواو لوألا ةومعلا لادن إي اهارق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاملا دعب فلأب اهيلع فقولا دنع اهأرق



 رسل يبل قررت مة نا رقلا فاعاوقلا نيت ةلسات

 (نمحرلا ةروس)نايب
 يموسلا فقيو «ةلامإلاب امهأرق
 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 نيسلا ضفخب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 عدس الا ةس

 » (ةجفاعلا وش »

 (ةعقاولا ةروس)نايب

 هنع فلخيب ةيده افلا ةزمطا لادنإب اهأرق

 يازلا حتفب اهأرق
 ةندم اواو لوألا ة ملا لادنإت اهأرق

500 

 هتع فلخيب ةيذم ًافلأ ةزمهطا لاذبإب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمه لا لادبإب اهأرق
 ب



 (ةعقاولا ةروس)نايب

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 اهنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ميملا مضب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 |هنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 نيشلا حتفب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق
10010 

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق
 اهنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 اهدعب ِفلأو نيشلا حتفب اهأرق
 لصتملا دملا عم ةحوتفم ةزمه اهدعبو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 اهنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ةيدم افلا ةنكاشلا ةةلمللا لادنإب اهأرق

 هنع فلخب



 رسل ةيبلط قو رظ مه ظنا زقلا هاعكوقلا نيتي ةلاسات

 (ةعقاولا ةروس)نايب

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 (0هنع ةلخ

5200 

 ءالاب فقولا دنع اهأرقو ءاتلاب تمسر

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 ل 0 هيو

 » فايا الموس »

 (ديدحلا ةروس)نايب
 ءاملا ناكسإب مهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 ؛مور عم ليلقتو ,نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 -. ره ه و >و

 َنيِنِمْؤُم / ونمو

 (ديدحلا ةروس)نايب
 فاقلا عفرو ءاخلا رسكو ةزمهلا مضب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق

 يازلا فيفختو نونلا نوكسب اهارق

 واولا فذحب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةيناثلا ءافلا عفرب اهأرق

 ًادحاو ًاهجو فقولا ةلاح يف ةلامإلاب اهأرق

 «هنع فلخب اًقلطم ةيدم ًاواو ةزمح لا لادبإ عم

 :ناهجولا هلف لصولا ين يموسلا امأو

 حتفلاو ةلامإلا

 هده فلكم نقم واول لاذنإت اها رك

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمه لا طاقسإب اهأرق

 ةنع فلخم ةندم اواؤ ةذهملا لا اهأرق

 هدع فلكي ةنذم افلا ةزملا لاذنإب اهأرق

 يازلا ديدشتب اهأرق



 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةيئآرقلا تاءارقلا ريسيتةلسلاس_----- طككك

 (ديدحلا ةروس)نايب

 هنع فلكي هدم انلا ةزمشا لادن[ اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاهلا رسكو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ةلامإلاب اهأرق

 هنعوفلعب ةرومءاواو ةؤيشا لاذنإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هده فام ةمدد انلا ةرمكلا لادن[ اغار

 ةزمه لا رصقب اهأرق

 ”هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه ا لادبإب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 دنع فلكم ةيذم انلا ةزمتلا لاذنإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (ديدحلا ةروس)نايب

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هيغ فلك ةيدم افلأ ةزمشا لادنإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب امهأرق | هيو

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 ١ جدال وس «

 (ةلداجملا ةروس)نايب

 نيسلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ءاملاو ءاظلا ديدشتو ءايلا حتفب اهأرق

 فلألا فذحو اهحتفو

 نيب نيب ةزمهلا ليهستو ءايلا فذحب اهأرق
 ًءاي اهلادبإ هلو ًالصو رصقلاو دملا عم

 ًالصو هجوأ ةثالث هذهف عابشإلا عم ةنكاس
 ليهست هجوأ ةثالث هلف اهيلع فقو نإف

 ًءاي اهادبإ وأ رصقلاو دملا عم مورب ةزمحلا

 نكاسلل عبشملا دملا عم ةنكاس

 ءاملاو ءاظلا ديدشتو ءايلا حتفب اهأرق

 فلألا فذحو اهحتفو

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق



 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ةلداجملا ةروس)نايب

 هنع تفل ةبذم اواو ةزنيكا لاذيإب اهأرق

 ةلامإلاب امهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاطاب فقولا دنع امهأرقو ءاتلاب تمسر

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاطاب فقولا دنع امهأرقو ءاتلاب تمسر

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هدغ لغم ةيذه اواؤ ةزمشا لاذدبإت اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلقلقم ميجلا ناكسإب اهأرق

 دارفإلا لع فلألا فذحو

 هنع فلخب ماللا ف ماللا ماغدإب اهأرق

 ل ع عل ًاوزشناف /أوشنأ
 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق 00

 لاخدإلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق | ٌمُصَقَفْفَأَ



 (ةلداجملا ةروس)نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 نيسلا رسكب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 هنع فلكي ةيده اواو: ةؤمها لاذيإ ب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 2"2هنع فلخب ءاملا ف ءاملا ماغدإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 روض دا قل تاووفلا يي ةلسلتس دايتنقاال
 رة

 ىلا را ل ا ١# ج1 27ججل و

 نال ب
 » وطفل الروس >»

 (رشحلا ةروس)نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ةندغ فلعي ةيذماواو ةريطا لادن إب اهأزق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 ءارلا ديدشتو ءاخلا حتفب اهأرق

 تيوسلا تعزو :ةلامإلا ةغأرت
 ؛زاز عم ليلقتو ةدوكس عم حقفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ًالصو ميملاو ءاهلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 نيوسلا تقرر :ةلامزل راق رف
 مرو خي نالقاو هدرجيو عض

 مورو نوكس عم ةلامإو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (رشحلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلكي ةيدم اواو ةؤمملا لادتإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 ةزمه لا رصقب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 فقولا ىدل ةلامإلاب اهأرق

 لادلا حتفو ميجلا رسكب اهأرق

 ةلامإلا عم دارفإلا ىلع اهدعب ِفلآو

 نع كاك ةءوم افلا ةرمشالاذيار اأو

 نيسلا رسكب اهأرق
 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق



 رشا يبس قيراط مم ادا رقلا قاذاوقلا نيد ةلسات

 (رشحلا ةروس)نايب

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 ؛مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع تفلت ةيذنم واو مشا: لادن إب هارت

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو



 هنع'فلخب ةيدم اواو ةرخها لادنإب اهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 (2هنع ةلخ

 داضلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 داصلا حتفو ءافلا ناكسإو ءايلا مضب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ةحوتفم ةملاختا واو

 هنعب فلكم يدع اواو ةرمها لادن إب اهازق

 ”هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاملا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ةلامإلاب امهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 رشا يبل قررت مة نا رقلا كاعاوقلا نيد ةلسات

 هنع تاخن ةردنن ا واوفتسلا لادن انها

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب

 ماللا يف ءارلا ماغدإ عم ةلامإلاب اهأرق

 يسوسلا فقيو «هنع فلخب

 مور عم ليافتو ةنوكس عم حيف
 .مورو نوكس عم ةلامإو

 نيسلا ديدشتو ميما حتفب اهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مز لبحر ةوكس وم حم
 مورو نوكس عم ةلامإو

 نوتمرك | هنع فلخت ةيده اواو ةرمشا لادبإب انهأ رق | تطنوخلا نونو

 َّت هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق
- 

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(اصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 » ر » "ر
9 

 نهل ٌرْفْعَتساَو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 » 3 أ نم روس

 (فصلا ةروس)نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هدنع فلفو ةيد اواو ةدنيشا لاذي[يافأق

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلكي ةيذم افلأ ةزمها لاذيإب اهغآرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق
15 

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 «هرون» ءار ب صنو («متم١ نيونتب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع قلخي ةرادم اواو ةزيشا لاليإب اهأ رق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 ةلامإلاب اهأرق

 ددرون متم

- 

 ءةلوُسر لّسّرأ



 رشا ةيبط قررت مه ة نا رقلا فاغاوقلا نيد ةلاسات

 ورمع وبأ («فصلا ةروس)نايب

 َنيِموُمْل هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 فلألا فذحو نيونتلاب (راصنأ)أرق

 ةلالحلا ظفل نم اهدعب

 ع فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق
2050 

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 اَمَك ِهّنِي اًراصنأ

 ُنَحَّس نوُبراوَحل

 و 2 0

 « اًمجبكل ظلوش »

 (ةعمجلا ةروس) نايب

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 دنع تفاح ردع راو ةرمشا لادن إن اهازق

 ””هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ءاتلا يف ءاتلا ماغدإ عم ةلامإلاب اهأرق
 ©هنع فلخب

 ءنوكس عم حتفب يموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مورو نوكس عم ةلامإو مور عم ليلقتو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (ةعمجلا ةروس) نايب

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 هنع فلخب واولا يف واولا ماغدإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 « يففابللا كوش »

 (نوقفانملا ةروس) نايب

 هنع فلخب نيعلا يف نيعلا ماغدإب اهأرق

 نيشلا ناكسإب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 هنغ وتلك ةيدن واو ةومشا لادن [باهأزل

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب امهأرق

 يرودلا نع فلخب مهل 7 ُةَدسَت|

- 

 هنع فلن ةيننم اواو ةدمتلا اذن [نناهأزرق

 هنع قفلخي ةيدم انتا ةرذملا لا ةراناهأ زق

 فاكلا دعب ةيدم واو ةدايزب اهأرق

 نونلا بصن عم



 رشا يبلع قير مه هنا ثلا فكاعاوقلا نقيب ةليعاش

 (نوقفانملا ةروس) نايب

 دملاو رصقلا عم ىلوألا ةزمحلا طاقسإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 » نيناجلا وبوس »

 (نيباغتلا ةروس)نايب

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 ةيزغ فلكي ةيذف واو ةزمها لاذي إب اعأرق

 دنغ فلكي ةيدمافلا ةودشا لاذنإب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هدع فلخم ندم اواو ةذمشكا لاذنإب اهأرَق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 «مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 (نباغتلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةنع فلج يدها وأو ةرمملا ل ادنإب اهأَرك

 هنع فلخب واولا يف واولا ماغدإب اهأرق

 «هنع فلخبب ةيدم اواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 م7١ * هميوب

 « رلنلفلا وش »

 (قالطلا ةروس)نايب

 ةتعاوفلخي ةثذم افلا ةزمشا لادن[ اهأرق

 ءاظلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 عونا ةيدف اواو ةزمشا لاهنإن اهارق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 ةلصلا عم ريمضلا ءاه مض هيلع بترتيو

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رسل نبط قو رك مزه هدا رقلا ضاعاوقلا نيج ةليعاط

 (قالطلا ةروس)نايب

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 دملا عم نيب نيب ةزمهلا ليهستو ءايلا فذحب امهأرق

 عابشإلا عم ةنكاس ًءاي اهلادبإ هلو ءًالصو رصقلاو

 ةثالث هلف اهيلع فقو نإف ًالصو هجوأ ةثالث هذهف

 رصقلاو دملا عم مورب ةزمهلا ليهست هجوأ

 "”نكاسلل عبشملا دملا عم ةنكاس َءاي اهلادبإ أ

 ©هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءايلاب فقولا دنع اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 هنعتفلكت ةيذه اواو ةردما لادن إب اهأ رق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .يناثلا عضوملا يف هنع فلخب ماغدإلا هلو (1)

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 » ردا و 2

 (ميرحتلا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 داصلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 ءاظلا ديدشتب اهأرق

 هنع فلخب ءاملا يف ءاملا ماغدإب اهأرق

 ويم تلخو ةيدم اواو راش ناني تاهأ رق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ©هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 لادلا ديدشتو ءابلا حتفب اهأرق

 ةيتغ يفلخي ةينه اواو ةزههلا لاذنإب امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 يرودلا نع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق |[

 هنع فلكي ةيدم افلا ةّدمها لادنإب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخاو 020

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت ()



 وسلا ةييط قو رك ملت زل هقاغاوقلا يتيح ةلاسلت

 (ميرحتلا ةروس)نايب صفح

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه ا لادبإب اهأرق | َسّقِبَو

 (ًاعيمج) ٌتأَرْمأَو
 ءاهلاب فقولا دنع مهأرق - ا

 نب

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 »1 كلنا و 0

 (كلملا ةروس)نايب صفح

 ءاهلا ناكسإب امهأرق وهو

 ةلامإلاب اهأرق كييف

 (ىرت) ةلامإ عم ءاتلا يف ماللا ماغدإب اهأرق | دمرت لَه

 ءاملا ناكسإب اهأرق وهو مو

 يازلا يف لادلا ماغدإب اهأرق اَكَكَرَدَقْلَو

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ءاتلا يف لادلا ماغدإب اهأرق



 ه2 رت -

 انَءاجَدَق

 ى-و ا

 نم ملعي
 مو

 وهو

- 

 متنِمأَ 4.6 و -

 (كلملا ةروس)نايب

 ةينع فلاحين ةيدم افلا ةزمهلا لادنإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ميجلا يف لادلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةنغلا عم ميملا يف ميملا ماغدإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 |هنيب لصفلا فلأ لاخدإ عم

 ةحوتفم َءاي ةيناثلا ةزمه لا لادبإب امهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب

 اهتمض سالتخاو ءارلا ناكسإب اهأرق

 صلاخلا مضلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 رشلا يبس قو رك م هدا رقلا كاعاوقلا نيت ةلساط

 (كلملا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 ») سلكولا ووش »

 (ملقلا ةروس) نايب

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 لادلا ديدشتو ءابلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلذا ةيدب انلأ ةرجشا لادنإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب



 (ملقلا ةروس) نايب

 ءاملا ناكسإب امهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 (ةقاحلا ةروس) نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 ءاثلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 ًاهجو فقولا ةلاح يف ةلامإلاب اهأرق

 ليصولا ف قسوتنلا امآربادخاو

 حتفلاو ةلامإلا :ناهجولا هلف

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءارلا ةلامإ عم ءاتلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ءابلا حتفو فاقلا رسكب اهأرق

 هنع فلخي ةيذه اواو يطا لادتإب غارق

 يف ءايلا ماغدإ عم ءاحلا ناكسإب اهأرق

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هدع فاك ةيدم راو ريشا لادن إب اهأزق



 رسل ةيبط قي زل مهنا فلا قاذاوقلا نيد ةلسات

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 » 5ك ووش »

 ورمع وبأ (جراعملا ةروس) نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 ُحرَعك هنع فلخب ءاتلا يف ميجلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق



 (جراعملا ةروس) نايب

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 لادلا دعب ىتلا فلألا فذحب اهأرق

 دارفإلا ىلع
 2 3 ير يي | ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هريس هع كلك

 اًعاَرس ثاَدَّجُنلأ | هنع فلخب نيسلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 بصنت داصلا ناكسإو نونلا حتفب اهأرق
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 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 . ثمدو
 « 53 لوس »

 (حون ةروس)نايب

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق



 رسل ةيبط فوركس ة دا رقلا كاعاوقلا نيد ةلسات

 (حون ةروس)نايب

 هنع فلخب فاكلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب نيسلا يف نيسلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ماللا ناكسإو ةيناثلا واولا مضب اهأرق

 ٌءاي اهدعبو اهدعب فلأو ءاطلا حتفب اهأرق

 فلأ اهدعب ةحوتفم

 ةلامإلاب اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 ةفاضإلا ءاي ناكسإب اهأرق

 ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق
520508 

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو



 ةعبرألا عضاوملا يف ةزمهلا رسكب مهأرق : 19 6 3

 ق5

 ا 7 9 0 9
 ةيناثلا عضاوملا يف ةزمهلا رسكب مهأرق 0
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 هنع فلخب داصلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق |

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاقلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءاه لا يف ءاحلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخيب ةيدم اواو ةزمه ا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 امهنيب فلأو ماللاو فاقلا حتفب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ



 رسل يلم قير مجلدا رقلا كاذكرقلا رقص ةلسات

 » لليل و 0

 نايبلا

 ًالصو واولا مضب اهأرق

 ءاطلا حتفو واولا رسكب اهأرق

 لصتملا دملا عم اهدعب ًافلأ دازو

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 ةيناثلا ءاثلاو ءافلا ضفخب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 ع دو

 « رثلدللا ايؤش »

 (رثدملا ةروس) نايب

 ءارلا رسكب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ةنع فلج يدم اواو ةرهطاةلادنإب اهأزق



 (رثدملا ةروس) نايب

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب امهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مور عم ليلقتو ,نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ةيدم ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق

ب واولا ف واولا ماغدإب اهأرق
 0ع فلخ

 ةلامإلاب اهأرق

 اهدعب فلأو لاذلا حتفب أرق
 َريَد اذِإ

 اهلبق يتلا ةزمهلا فذحو لادلا حتفو
 ربدادإ

 ىدخإل فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 هدم تلكم ةيدم اواو يطا لانا اها رق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 سلا ةيبلط قررت م هدا رقلا فاعاوقلا نقد ةلسات

 (رثدملا ةروس) نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 ١ يَماَسيلا و «

 (ةمايقلا ةروس) نايب

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب امهأرق

 هنع فلخب

 نيسلا رسكب اهأرق

 هنع فلخب نيعلا يف نيعلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب امهأرق

 ءارلا يف نونلا ماغدإ عم تكس الب اهأرق
 سا

 د » <

 ىفخي الو صفح يهجو دحأ اذهو قار نم

 ئيوت ئلص اطال لقتلاب مهأرق ىلوت ئاص 3201 | ىّلَوَتَو / ىَلم /ى ردوا دما
 ىلّوأف / ّيِلَعَم 6 ىلّؤأف / َِلَعَم 24 35 14 3

 | نيسلا رسكب اهأرق 8 36

 فقولا ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق قدس 36



 (ةمايقلا ةروس) نايب

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 هنع فلخب 1 ايلقتل قتلا عم

 هنع فلخب ليلقتلاب مهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ

 » لندإلا ووش »

 (ناسنإلا ةروس) نايب

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 اًمقو فلألا تابثإب اهأرق

 (صفح يهجو دحأ اذهو)

 هتعغ فلكي ةيده افلا ةجطا لادن اه اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ةينم اواو لوألا ةزملا لاذإب اعرق
06 

 فاقلا ضفخب اهأرق

 ةنغلا عم نونلا يف نونلا ماغدإب اهأرق
00050 



 رسل ةيبط قررت معة نا رقلا قاذاوقلا نيد ةليساط

 (ناسنإلا ةروس) نايب

 ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 يرودلا نع فلخب

 هنع فلخب ةيدم ءاي ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 »1 تاليا و 0

 (تالسرملا ةروس)نايب

 هنع فلخب لاذلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 ةزمه لا ناكم يف ةمومضم واوب اهأرق

 ًالصوو اًءادتبا

 ةلامإلاب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب نيشلا يف ءاثلا ماغدإب اهأرق

 عمجلا ىلع ماللا دعب فلأ ةدايزب اهأرق

 هنغ تف لخيب ةيدم واو ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ”هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإ عم

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 (تالاسرملا ةروس)نايب

 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع نادي ةيلم اواو ةدملا لادبإب اهأرق

 اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو

 ١ للا و »

 نايبلا
 هنع فلخب ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ةيادم اغلا ةرمحلا لاذبإب اهأزق

 ىلوألا ءاتلا ديدشتب اهأرق

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 نيسلا فيفختب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ءابلا عفرب اهأرق

 نونلا عفرب اهأرق

 هنع فلخب داصلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف نونلا ماغدإب اهأرق
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 ع وع - 2

 59 ُُ لاو

 ف ود اص
 هم - 01 2

0 . 
 5 يي

 و 2 م : اك

- 

- 4 

 اًذءأ /اّنَأ

 سوم
 و

 كيركلا /هنرأت

 عسي / ِْصَعَو

 /ثمداَنَف/

 / ىلغألا

 شا لوُدْلاَو

 رشا يب قررت م هدا فلا فاذاوقلا تيد ةلسلت

 عمو
 » ِاَواَتل ظفوش »

 (تاعزانلا ةروس)نايب

 نيسلا يف ءاتلا ماغدإب امهأرق

 هنع فلخب

 هنع فلخب ءاتلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمحه لا ليهستب امهأرق

 لاخدإلا عم

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ليلقتلا عم نيونتلا فذحب اهأرق
 فقولا ىدل هنع فلخب

 ةلامإلاب امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب مهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 ورمع وبأ

 /احَّبستَحِبَّسلَآَو

 - دج هم 211

 اهغبتك ةفحارلا

 اذءأ /ان هأ



 (تاعزانلا ةروس)نايب

 /اًهلَحْض/

 اًهلَعَرَمَو /اهلَحَد

 اَهنَّسْرَأ/
 ةلامإلاب اهأرق كير

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو

 ةيدم ًافلأ ةزمه لا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق



 رسل يبس قير هه ظنا رقلا هاقارقلا يتيح ةلاسات

 سس علو
 «»« ([نييلع الموس »

 نايبلا

 هنع فلخب ليلقتلاب مهأرق

 نيعلا عفرب اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 ءالا ناكسإب اهأرق

 ليلقتلاب امهأرق
 ىلوألا ةزمحلا طاقسإب اهأرق

 دملاو رصقلا عم

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ةيدمافلا ريشا لادإب اهأرق

 هنع فلخب



 هنع فلخب يازلا يف نيسلا ماغدإب اهأرق

2 

 577 َدُكَوَملا ١ هنع فلخب نيسلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 ترشخ نيشلا ديدشتب اهأرق

 ديلا فيقكييب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق ٍلوُسَر لوم

 ةزمه ا ةلامإب اهأرق ُهاَءَر

 داضلا ناكم ءاظلابو نوت يد

 ١» نقتطؤنإلا اوس 1»

 نايبلا

 لادلا ديدشتب اهأرق

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب امهأرق

 ميملا مضب اهأرق



 رشا ةييط قير هه ظنا زقلا هاقارقلا ينيج ةلسات

 ده هارلا ثمو
 « نيِفْفطِلا وبوس »

 (نيففطملا ةروس)نايب

 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا اهأرق

 ماللا يف ءارلا ماغدإ عم ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 .مورو نوكس عم ةلامإو

 ةلامإلاب اهأرق

 ءارلا يف ماللا ماغدإ عم تكس الب اهأرق

 (صفح يهجو دحأ اذهو)

 ماللا يف ءارلا ماغدإ عم ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 .مورو نوكس عم ةلامإو

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 ءافلا دعب فلأ تابثإب اهأرق



 صفح

 (نيففطملا ةروس)نايب
 يموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 .مور عم ليلقتو ء.نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 »1 لِقَبْسمإلا و 0

 نايبلا

 هنع فلخب فاكلا يف فاكلا ماغدإب امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميما ءافخإب اهأرق
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 هنغاتلكر ةيدك وا تملا لال ب اهو

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق



 رشا ةييط قير هه ظنا رقلا هاقارقلا يقيس ةليعاط

 ىو هميوب

 » كورلا الوش »

 نايبلا
 ىموسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 .مور عم ليلقتو ءنوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 فلخب ةيدم ًاواو ةزمه ا لادبإب مهأرق

 22هنع فلخب ءاثلا ف ءاتلا ماغدإ عم هنع

 ءاملا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب لاذلا يف لادلا ماغدإب اهارق

 .درفملا زمهلا لادبإ هجو عم ماغدإلا :هيبنت (0)



 « لجلا وشرب

 هنع فلخب ليلقتلاب مهأرق

 ةلامإلاب امهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق
 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 فقولا ىدل

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم آوأو ةزمهلا

 ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو



 زيشنلا نبط قيرظ رم ةينارقلا كا ةازقلا يغيب ةلبسلت

 ءاتلا مضب اهأرق

 ءاتلا ناكم ةمومضم ءايب اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 » حفلا و »

 (رجفلا ةروس) نايب

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 هنع فلخب فاقلا يف فاكلا ماغدإب اهأرق مسق َكِلاَذ

 هنع فلخب ءافلا يف ءافلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإو

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 اهفذحو ءايلا تابثإب (نمركأ) أرقو | نمَّركَأ َيَببَر
 ايقلتخةلم افقو امأو لنص ١

 هنع فلخب ءارلا يف ماللا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفب اهأرق

 اهفذحو ءايلا تابثإب (نناهأ) أرقو

 اهفذح هلف ًافقو اما دلَصَو

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 فلألا فذحو



 (رجفلا ةروس) نايب

 ةزمهلا لادبإ عم ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 هنع فلخب يلم اغلا

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب يرودلا اهأرق

 ةلامإلاب اهأرق

 » للكل و 0

 نايبلا
 ةنغلا عم ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب

 نيسلا رسكب امهأرق

 ةلامإلاب اهأرق
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 ةنونملا ءاتلا بصنو فاكلا حتفب اهأرق

 فلألا فذحو ميملاو ةزمه ا حتفب اهأرق

 نيعلا دعب



 رشّتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 « نسيمتلا وش »

 نايبلا

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 مين لاق دوك لم عطف

 مورو نوكس عم ةلامإو «مور

 ورمع وبأ

 اهنيك /اهنحْبضَ
 راهئلاو

 /اًهبَحْط /اًهنَتَب

 /اًهسَوَقَتَو /اًهْسَّوَس

 اهي اهنك
 و دور > م

 ءاثلا ف ءاتلا ماغدإب اهأرق دومثتبذك

 /هِشْمَي /اهن 2 2 0210
 0---بْ 06

7 

 هنع فلخب ليلقتلاب مهأرق

خب ليلقتلاب امهأرق | اَهبَقَمَأ /آَهسّوُمطِب
 هنع فل

 0 ماللا يف ماللا ماغدإب اهأرق
. 

 < اذ

 /اهليقسو
1 

خب ليلقتلاب مهأرق »و 2
 : ك ١ هنع فل

لبقع /اهلوسف
 اه

 5 ' /اهن 0

 0 م



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 » ليل و

 (ليللا ةروس) نايب

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق

 تاسنن ع
 مورو نوكس عم ةلامإو «مور

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتل قتلا عم هنع

 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب مهأرق

 ىدل هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 فقولا

 هنع فلخب ليلقتلاب امهأرق

 / ئيشل/ نيالا

 ئىنَسُحلاب/ ىَقَّتآَو



 رسل ةيبطب قير هه هنا ثلا فاغاوقلا نيج ةليساط

 (ليللا ةروس) نايب
 ةيدم اراو ة رمش لاذيإب اهأزق

 »1 عضلا روش »

 | جس / يَحُضلَأَو

 / وألا / ْلَق

 داكف/ يضر

 » تيل ترك و 0

 « قلكهلا روش » ”ياسسلا يل

 (قلعلا ةروس) نايب
 ءابلا دنع ميملا ءافخإب اهأرق

 هنع فلخب ليلقتلاب اهأرق

 ةزمهلا ةلامإب اهأرق



 رم »< ره

 - نب

.4 

 هك

 كدقئري

 / ّعَجُْتلا | ىَيْعَتْسا

 | حلصا ىَهَنَي

 /تعَدُْلا

 َّىَلَوَتَو /تموقتلاب

 (قلغلا ةزوس) ناب

2 
 ل

 ةلامإلاب اهأرق

 »1 مجيب و 0

 (ةنيبلا ةروس) نايب

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمهلا لادبإب اهأرق

 هنع فلخب ةيدم اواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 يسوسلا فقيو «ةلامإلاب اهأرق
 .مور عم ليلقتو .نوكس عم حتفب

 مورو نوكس عم ةلامإو

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ”هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 ورمع وبأ
 / ّيعَجُبلا / َىِنْعَتْس

 / ّىَلَص/ ىهتي

 /تهِهْل
 هى َتاص

 ّىَلَوَتو /تموقتلاب
0 

 .ةلمسب نود نيتروسلا لصو هجو ىلع هنع فلخب ماغدإلا هجو أي :هيبنت (1)



 سلا ني قو رع ممتن قل هقاغاوقلا يت ةليعاش
10 

 (ةنيبلا ةروس) نايب

 يدر عبو
 » صلو اطموش »

 ه- »1 تاكا و 0

 نايبلا
 هنع فلخب داضلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب داصلا يف ءاتلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ماللا يف ءارلا ماغدإب اهأرق

 »1 نكمل و 0

 نايبلا صفح

 ةلامإلاب اهأرق َكَنَرذَأ

 ءاملا ناكسإب اهأرق ل

 ه-

 ةلامإلاب اهأرق

 «»“» زردعلا ذ ءثاكشلا ووش »



 هد هميوب

 ») ررعملا الروس »

 نايبلا

 نيدلا ردك اأو
 ةلامإلاب اهأرق

 هنع فلخب نيعلا يف نيعلا ماغدإب اهأرق

 « ةليتنلا وش »

 نايبلا

 هنع فلخب ءافلا يف ءافلا ماغدإب اهأرق

 هنع فلخب ءارلا يف ماللاو

 هنع فلخب ةيدم ًافلأ ةزمحلا لادبإب اهأرق

 ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق
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 رشا ةيبط قير هه ظنا رقلا هاةارقلا يت ةليعاط

 » روكا عيوش »

 « كوومكلا ووش »
 نايبلا

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 » صل بوش »

 صفحو رمع يبأ نيب اهيف فالخ ال

 « ايكيلل وش »

 « دالخألا و «

 نايبلا

 ”سارسا) تو
 »)» قلتفلا ريوس »

 صفحو ورمع وبأ نيب اهيف فالخ ال

 « شانكلا ٌوروُش » 3 و ةاضىع

 نايبلا : ةيآلا مقر
 هنع فلخب ةلامإلاب يرودلا مهأرق 3 66021

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ورمع يبأل ةروسلا يف ام ٌمولعمو



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 :رشنلا ةبيط يف يرزجلا نبا مامإلا لاق

 اعنما دملاو زمهلا هجوب نكل ًاعم يموسلاو يرودلا فلخب مغدأ

 :تيبلا اذه حرش يف رشنلا ةبيط حرش يف عابضلا ميهاربإ نسح دمحم نب يلع مامإلا لاق
 دل يموسلاو يرودلاب ربع انإو ؛هنع فالخب ورمع يبأل كلذ يف ماغدإلا نأ ينعي

 هقلطأ ثيح هيلع هللا ةمحر يبطاشلا مالك ين عقو امك يسوسلا هب دارملا نأ مهوتي نم مهو

 ورمعو ديزب تررم لوقت اى امهنم لاح :ًاعم :هلوقوءررقت مك يسوسلا هدارمو ورمع يبأل

 ماغدإلا عمتجي دق هنأ ىلإ راشأ (اعنما دملاو زمهلا هجوب نكل) :هلوق .نيبحطصم يأ :ًاعم

 :تالوع ينف لك قف ورع أل رقد ةنإف يعمر أ لسان وأ كاس وها عفاروتكلا

 ءزمح لا عمو لدبلا عم راهظإلا و ماغدإلا :يهو .هجوأ ةعبرأ زمهلاو لدبلا عم لمتحيف

 اهنم عنتمي «مهِلَبَق نم َنيِدَّلا َبَذَك َكِلَدك ليت ْمِهَأي امله :لاعت هلوق كلذو
 ل لقط هلوقك دملا عم ماغدإلا عمتجا ول اذكو «ةيقابلا ةثالثلا زوجتو زمحلا عم ماغدإلا

 راهظإلاو ءرصقلاو دملا عم ماغدإلا :يهو ءاّضيأ هجوأ ةعبرأ لمتحي هنإف 4(ْمخَل لوُقأ

 دمو زمه ماغدإلا عم عمتجا ولف ءىرخآلا ةثالثلا زوجتو «ماغدإلا عم دملا عنتميو ءامهعم

 ءهليوَأتي اَمُكُأَبن الإ ءهِناَكررُت ٌماَعَط اَمُكِيِتَأَي ال َلاَق ط:ىلاعت هلوقك هجوأ ةيناث لمتحيف

 عم ماغدإلاو «دملاو زمح لا عم ماغدإلا :يهو «.هجوأ ةثالث اهنم عنتمي 4اَمُكَيِتَأَي نأ لب

 نيعتي مهم عضوم اذهو .ةيقابلا ةسمخلا زوجتو ءدملاو لدبلا عم ماغدإلاو ءرصقلاو زمه ا

 .رشنلا يف هيف لوقلا طسبو هيلع صن كلذلف «هيلع هيبنتلا





 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 ةبيطلاو ةيبطاشلا يقيرط نيب يرصبلا ورمع يبأ ةءارق ين تافالخلا

 ةبيطلاو ةيبطاشلا نيب تافالخلا عمجأ نأ تدجو ةفرعملل ًاليمكتو ةدئافلل ًاماتإ

 |مهنيب قرفلا ةفرعم ملعلا بلاط ىلع لهسيل يرصبلا ورمع يبأ مامإلا ةءارق يف

 :كلذ نايب كيلإو «(ءايشألا زيمتت اهدضبو)

 :لصفنملا دملا- 1

 :ةيبطاشلا يف

 .تاكرح عبرأ طسوتلاب وأ نيتكرح رصقلاب :يرودلا هأرق

 .نيتكرح رصقلاب :يسوسلا هأرق

 :ةبيطلا يفو

 .تاكرح عبرأ طسوتلاب وأ ءرصقلا قيوف وأ «نيتكرح رصقلاب :ورمع وبأ هأرق

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

 .عابشإلا وأ طسوتلا وأ

 (لصتم .لصفنم) :نيدملا ءاقتلا - 3

 .(6 «4(.)4 «6(«.)4 ,.3)«[طقف يرودلل (6(«])3:3 «4(206 «3(:20 «2)

 يف دجوي هنإف ةبيطلا يف امأ ءميظعت دم دجويال ةيبطاشلا يف :ميظعتلا دم -4

 .ميظعتلا دمب ورمع يبأل قرطلا ىدحإ



 نسلا ةيبط قوز هه ظنا رقلا هاةارقلا يتيح ةلسان

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

 :ىلاعت هلوق نم (ال) يف فلألا دم وهو .نورداحلا ايس ال رصقلا هقيرط
- 

 دصقب يونعم ببسل 4تنأ اّلِإ هَلِإ آل > :4َوُه الإ هل آل > : هلآ الإ هلإ آل ١
 يرزجلا نبا مامإلا هراتخا عونلا اذهو ءلجو زع هللا ميظعت يف ةغلابملا

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

 .ءيش ميظعتلا دم نع ةيبطاشلاو

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

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

 :انركذ اهب اراعشإ هللا الإ هلإ الب توصلنا

0 
 لاوقأو «ربدتلا نم هيف امل مهّللَأ اّلِإ هَل آل » هلوق ركاذلا دم بابحتسا راتخملا

 .ملعأ هللاو ةروهشم اذه دم يف فلخلا ةمئأو فلسلا

 :نآرقلا يف ميظعتلا دم عضاوم نايب كيلإو -

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

 «25)ءايبنألا .(98 .14 ,8)هط «(2)لحنلا «(30)دعرلا .(14)دوه «(90)سنوي «(129 «310)ةبوتلا

 «3)رفاغ «(6)رمزلا 35(2)تافاصلا «(3)رطاف 8 27 0)صصقلا «(26)لمنلا )1 16)نونمؤملا 07

 .(9)لمزملا )1 3)نياغتلا 23 .2 2) رشح لا ,(36)19 دمحم 8((2)ناخدلا .(«65 2



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 نيعلا دمب ةيبطاشلا يف (2 :ىروشلا» «ٌّقَسَْع 8و .(1 :مير») «ضقيهك »أرق -5

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

 ةيبطاشلا يف ءارلاو ماللا ناقبسي نيذلا نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف ورمع يبأل -6

 ريغب) لماكلا ماغدإلا -1:©ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ةنغ ريغب لماكلا ماغدإلا

 .(ةنغب) ص قانلا ماغدإلا -2 «(ةنغ

 :ريبكلا ماغدإلا -7

 يع ماغدإلا يسوسلل امأو ءًادحاو ًاهجو راهظإلا يرودلل :ةيبطاشلا يف

 .ماغدإلاو راهظإلا نيب فلخلا اهيف هلف عضاوملا ضعب يف الإ ًادحاو

 .هنع فلخب ماغدإلا ورمع يبأل :ةبيطلا يف

 :درفملا زمهلا -8

 دحاو ًاهجو لادبإلا يسوسلل امأو ًادحاو ًاهجو قيقحتلا يرودلل :ةيبطاشلا يف

 .قيقحتلا اهيف هلف عضاوملا ضعب يف

 .هنع فلخب لادبإلا ورمع يبأل :ةبيطلا يف

 الإ

 ةيبطاشلا يف [ 24:ةدجسلا «5.41:صصقلا «73 :ءايبنألا «12 :ةبوتلا] 4 ةّميأ »أرق -و

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

 .ًءاي اهادبإ -2 «ةيناثلا

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

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح ورمع وبأ قفاو (2)



 هب ىيرطص نم هع اج تس( ا م تتتسجال * يل نور هو ةنا ملا كا ةارقلا يت ةلسلج 0

 :ةبيطلا يف امأو ؛ليلقت ةيبطاشلا يف اهيف هلف (ىلعف) نزو ىلع ةروصقملا فلألا -0

 .”ليلقتلا -2 ,حتفلا -1

 يف امأو «ليلقتلا ةيبطاشلا يف اهيف هلف ءارلاب ةيهتنملا ىوس يآلا سوؤر تافلأ -1

 .ليلقتلا -2 ,حتفلا -1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 هلف ةبيطلا يف امأو «ليلقتلاب ةيبطاشلا يف اهؤرقي هنإف ”تعقو ثيح 4اَيْئُدلط -2

 .(ةلامإلا وهو ثلاث هجو يرودللو).حتفلا -2 «ليلقتلا -1 :ناهجو اهيف

 [1:فاقحألا «1:ةيثاحجلا «1:ناخدلا «1:فرخزلا «1:ىروشلا «1:تلصف «1:رفاغ] «محو -3

 .حتفلا -2 «ليلقتلا - 1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ليلقتلاب ةيبطاشلا يف اهأرق

 ةبيطلا يف امأو ءطقف ءاهلا ةلامإب ةيبطاشلا يف اهأرق (1 :ميرم) «صتيهك 4- ١

 .حتفلا هل يناثلا هجولاو هنع فلخب ءايلا ةلامإ يرودللو «ءاحلا ةلامإ اهيف هلف

 هلف ةبيطلا يف امأو «حتفلاب ةيبطاشلا يف اهأرق «"اتعقو ثيح 4 لب 2:4 قم ط -5

 .حتفلا -2 «ليلقتلا -1 :ناهجو اهيف

 هلف ةبيطلا يف امأو «حتفلاب ةيبطاشلا يف يرودلا اهأرق (ًاعم 36 :ءاسنلا) (راَجْخآَو» -6

 .ةلامإلا -2 «حتفلا -1:“ناهجو اهيف

 ةيبطاشلا يف يرودلا مهأرق «”اتعقو ثيح « سائل ) ءرورجملا «سانلآ »9 -7

 .ةلامإلا -2 ,حتفلا -1 :ناهجو مهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ةلامإلاب

 .لوصألا يف تاملكلا هذه عضاوم رصح رظنا (1

 .لوصألا يف تاملكلا هذه عضاوم رصح رظنا (2)

 .لوصألا يف تاملكلا هذه عضاوم رصح رظنا (3)

 .يرودلا نع ءارعزلا وبأ حتفلاب اهأرقو ءيرودلا نع حرف نبا ةلامإلاب اهأرق (4)

 .لوصألا يف تاملكلا هذه عضاوم رصح رظنا (5)



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 ةبيطلا يف امأو «حتفلاب ةيبطاشلا يف يرودلا اهأرق «”تعقو ثيح 4« ىَّسَع » -8

 .حتفلا -2 «ليلقتلا -1 :ناهجو اهيف هلف

 (4 قمرنا # ارفساك زل :ناقرفلا 72 :دوه 1 :ةدئاملا) « عليوي 9- ١

 يف يرودلا مهأرق ”تدجو ثيح ةيماهفتسالا « ىنأ »:(56 :رمزلا) « ئَتَرْسَحَي »

 .حتفلا - 2 «ليلقتلا -1 :ناهجو مهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ليلقتلاب ةيبطاشلا

 .(54 : ةرقبلا) (مُكيِراَب 0 - ١

 .(58 :ءاسنلا عم 80 :نارمع لآ «268 «169 .93 3 :رقبلا) (ْمُكْْمْأَي و

 .(20:كلملا «160 :نارمع لآ) (مُكَرَصنَي :ي 8 «(32 :روطلا) «فئمأت)

 .(109 :ماعنألا) (مُكْرِعْشُي 7

 ًارسك نإو مضف ًاض نإ ةكرحلا سالتخا يرودللو ناكسإلاب ةيبطاشلا يف مهأرق

 يرودللو «ءسالتخالا -2 ,ناكسإلا -1:ناهجو مهيف هلف ةبيطلا يف امأو ءرسكف

 .(143:فارعألا «260 :ةرقبلا) «ىفرأ » -1

 .(29:تلصف 2153:ءاسنلا «128 :ةرقبلا) 4امرأ ط١

 ةبيطلا يف امأو ,ءسالتخالاب :يرودلاو .ناكسإلاب :يسوسلا :ةيبطاشلا يف مهأرق

 .سالتخالا -2 «ناكسإلا - 1 :ناهجو مهيف ورمع يبألف

 .لوصألا يف تاملكلا هذه عضاوم رصح رظنا (1)

 .لوصألا يف تاملكلا هذه عضاوم رصح رظنا (2)



 كلا هن قرط نما قلوه ةوقلا ردح ةلسات لشن

 ةيبطاشلا يف يموسلا امهأرق (69 :فارعألا) هن صبا دف :ةرقبلا)ظّضْبَيَول -2

 .داصلاب -2 «نيسلاب -1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «نيسلاب

 «ءاتلاب ةيبطاشلا يف يرودلا امهأرق (115 :نارمع لآ) 0 - العشي ظ -3

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

 ىلوألا نيءايب صفح لثم ةيبطاشلا يف يسوسلا اهأرق (196 :فارعألا» 4َىِتِلَوِه -4

 :"هجوأ ةثالثب اهأرقف ةبيطلا يف امأو .ةحوتفم ةففخم ةيناثلاو ةروسكم ةددشم

 .ةيبطاشلا لثم -3 «ةروسكم ةددشم ةدحاو ءايب -2«ةحوتفم ةددشم ةدحاو ءايب - 1

 ننام سف نياولدماب ةيطاققلا ل ورمع ىنأ اهارق ه2 ينوب ةكديب الون

 .ءالا ةحتف ماهتِإب -2 .ءاهلا ةحتف سالتخاب -1 :نيهجوب اهأرقف ةبيطلا يف امأو

 ةبيطلا يف امأو «ءايلاب ةيبطاشلا يف يسوسلا اهارق (60 :صصقلا) 4َنوُلِقْعَت » -6

 .ءايلاب -2 «ءاتلاب -1 :نيهجوب اهأرقف

 ءءاخلا ةحتف سالتخاب ةيبطاشلا يف ورمع وبأ اهارق (49 :سي) 4َنوُمَصِخي » -7

 .اهتحتف ماهتإب - 2 .ءاخلا ةحتف سالتخاب -1 :نيهجوب اهأرقف ةبيطلا يف امأو

 ًالصو ءايلا فذحب ةيبطاشلا يف يسوسلا اهأرق (17:رمزلا» 4 ِداَبِع ٌرِشَبَف » -8

 تابثإ -2 «افقوو ًالصو ءايلا فذح -1:هجوأ ةثالث اهيف هلف ةبيطلا يف امأو ءافقوو

 افق ةلكاس اليعو ةح وكلم ء او تانثإ" ك3: لفقاو [هفذخ و البضو ةح وتتم ءاد

 نع ريرج نبا ثلاثلاو لوألا هجولاب أرقو «ءيموسلا نع روهمج نبا يناثلا هجولاب اهأرق (1)
 يرسل



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 + »ال٠00

 ةماح

 نيدلاب ءاج نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «ماتلاب لضفتملا «ماعنإلا يلو هلل دمحلا

 .مامك نم رمثو مامغ يف قرب حالام ماركلا هباحصأو هلآ ىلعو «ماتلا

 هاير

 ًاصلاخ ًالوبقم ًالمع هلعجي نأ هللا لأسأو «ةءارقلا هذه مامتإب لع هللا معنأ دقف

 هناحبس هنإ يتمتاخ يل نسحي نأو «ميعنلا تانج هب ينلخدي نآو «ميركلا ههجول

 نم فيفل هب ىنتعا يذلا (يرصبلا ورمع يبأ ةءارق) باتك هللا دمحب مت

 ًاجاور دجو دقو ءارقإلاو تاءارقلا مولع يف نيصصختم ا رابكلا ءاملعلا

 ركشنو مهدهاعمو مهتاعماج يف هوُسّردو هب اونتعاو ايندلا دالب يف ًاريبك
 .ًاريخ هيلع اونثأو هيلع اوفرشأ نيذلا تاءارقلا ءاملع نم ءاقدصألا عيمج

 لثم ىتش دالب نم ةلسلسلا اذه دادعإ يف اوكراش نيذلا ةوخإلا سنن الو

 ارش مم ا نايلي جس ءانديايرسورع

 نيالا اَسِلَو يملا و هل هُللارمْع 0
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 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق



 رشنلا ةبيط قيرط
 ررط نم ةينآرق

 ,ئآرقلا تاءارقلا

 ١ ةحفصل

 حا ا و

 ظ
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 و عا 



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 ةحفصلا عوض وملا

 211 ءارسإلا ةروس

 ما 0 فهكلا ةروس

 0 ميرم ةروس

 0 | 1 1 ]1 ]1 1] 1 ااا هطةر وس

 00 ا هادا روت

 0 اا1زآ]زذزؤزؤزؤ ]ؤ]ؤ ]ز]ز]ز1ؤزؤز1]ز1313131]1]1]1ؤ1ؤ1ؤ1#1#1#03 جحلا ةروس

 1110011100 نونمؤملا ةروس

 3:39 هيي سس مام ستستمر و انااا

 347 م اوم فيت قول يس ابا يبطوا يارا اب يسم ناقرفلا ةروس

 000 ]1 ا ءارعشلا ةروس

 3 0 و لمنلا ةروس

 ا ا صصقلا ةروس

 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 151515151515151 1 0 تت وبكنعلا ةروس

 377 مورلا ةروس

 0 00001 ناقل ةروس

 0 ةدجسلا ةر وس

 0 ]1 ا نيارحألا ةؤوس



 رشا يب قيرظ نم هينا رقلا فنا ءازوقلا "رينيهت للتو

 0 0 0001010011 ”لصف ةروس

 27100 وو موسم موو سموموا يوسوس و دودعسج سس جوممسم سرعسم لاو روتخلا] ونجم

 4 اا ٠م #< ©<سشششللُْووو ف رخ زلا ةروس

 اا ا 00 اا ا ا ا ا ةيثاحلا ةروس

 10000 ]| | 1 | | |1]|1ز]ز]1]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز|ز |]ز |]ز]ز 10 فاقحألا ةروس

 249 ووو يسوم مك وح توما مسجلا وج يف ومحتا دولا مولا توبا ملا وجت طحت تم وج حج تاق ع ق ةروس
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 غظ]01ذ111 +“ *) )ز1#ةذ#ز9ذ] ] ] ]| ]| ١191|] ---- ةلداجملا ةروس



 رشلا ةييط قير هزم ةننا رقلا فا ءارقلا ريغ ةلسلاك

 ةحفصلا عوضوملا

 000 حون ةروس

 1 ا ا نجلا ةروس

 1 م يا لا ل ا نلمزملا ةروس

 ك4 ل ل ل _ .رثدملا ةروس

 000010121 ةمايقلا ةروس

 4201 -ناسنإلا ةروس

 1اس ازا افا او جسااوا ماطنلا هان سوما واااو طنا7سو ديكحإوك تاالسرملا ةروس

 4989 00اا07١9١طظطواايةأ#ةظذة[_«_ججحس“««س«سسسك< إل ابلا ةرزؤض

 0 0000118 تاعزانلا ةروس

 24 سبع ةروس

 4317 - ريوكتلا ةروس

 40 ل ا ل راطفنالا ةروس

 20 نيففطملا ةروس

 01 تما لا ا خام وا َّق اقشنالا ةروس

 500 جوربلا ةروس

 20 ا ]| ]ز]ز]ز]ز]ز|] ]| |]|]|]|1]1]1]1]1]1]ز]1] 1 قراطلا ةروس

 5 لغألا ةروتس



 يرصبلا ورمع يبأ ةءارق

 ةحفصلا عوضوملا

 00 ا 0000000001 رجفلا ةروس

 50 دلبلا ةروس

 2000 سمشلا ةروس

 500 ليللا ةروس

 210111 0 000000100 ىحضلا ةروس

 2 ]أ©آ#3#]#|أ7]#“ ز1ب حرشلا ةروس

 5010 1 نيتلا ةروس

 50 بابا قلعلا ةروس

 0 1]17171]137ز]ز] ]| ]0 | | ]| |]|]|ز|]|1]1]1|1|1]ز]1]1] ]1 ]1 ] ز] 0 دقلا ةروس

 0 ز ز ز ز] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز ]ز] 11ذ 0 000دند2 ةنيبلا ةروس

 200 ا ا ااا ا ةلزلزلا ةروس

 50 م تايداعلا ةروس

 2 ةعراقلا ةروس

 20000 0 00000 رثاكتلا ةروس

 0 0 ز ز] ز ] 1 105 رصعلا ةروس

 ما 00 89-77 ةزمهلا ةروس

 2100 1-00 ليفلا ةروس



 رسلا ةيط قيرط مهنا رقلا كاذكرقلا رثيص ةلسان

 200 ضايف لامج خيشلا ةليضف تازاجإ


