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 هيبوارب
 لكوتملا نب سيور

 نمؤملا دبع نب حورو

 غيَشلا ةليضن
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 يمرضح ا بوقعي ةءارق 5 . "ا

 ةمدقم

 ثعبو «ةمأ ريخ انتمأ لعجو «ةمعنلا انيلع متأو «نيدلا انل لمكأ يذلا هلل دمحلا

 .ةمكحلاو باتكلا انملعيو انيكزيو «هتايآ انيلع ولتي اَنم ًالوسر انيف

 هدبع نباو هدبع ةداهش .هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «ةمحلا همعن ىلع هدمحأ

 هلوسرو هذبع ادع نأ دهشأو «ةنجتر هع نيغ ةفرظ هيل ىنغالا نمو اةثمأ اربأو

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 هللا معني يتلا معنلا مظعأ نم ةمعن وهل تاءارقلا ملعب لاغتشالا نإف ...دعبو

 همالكر هلاضتاو ةغاسوت لاغت هللا انكر هقاسلال كلذوتهدقغلا لع ام لافت

 ثيِدَحْلآ َنَّسْحَأ َلّوَت ُهللا ) :ىلاعت لاق اك ثيدحلا نسحأ وه يذلا ءلجو زع

 ْنَحَن انإ) :لاقف هباتك ظفحب هناحبس دّهَعتو «(23 :رمزلا) 4 َىَناَفَم اًهِبَشَمُس اًبَمك

 دحأ ىلإ جاتحي ال لجو زع هثلاف . (9:رجحلا) ((© َنوظِفَحَل هَل اًناَو ٌَرَكّدلَآ اَمَلٌوَ

 مهلعجف «هقلخ نم ةفئاط ىلع لضفت العو لج هتكلو «هباتك ظفحل هقلخ نم
 ّنِم اَلَو هيدي نيب نم لطب هينأي ل » يذلا كرابملا باتكلا اذه ظفح ىلع نيمئاقلا

 .(42 :تلصف) + نيك ركت ةداروك يه

 نم ناك امو هدحو هللا نمف باوص نم اهيف ناك امف هبيوارب تومي ارق هذهو
 .ءارب اهنم ٌةلوسرو هللاو ناطيشلاو ينمف أطخ

 هاا

 سضاَيفلي
 رضا واش قاس دوج ل

 نيالا اَسِلَءيملاوب و هل هُللارفع





 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 مجارتلا

 :يمرضحلا بوقعي :مامإلا ةمجرت

 ةنس دولوملا دمحم وبأ .قاحسإ يبأ نب هللا دبع نب ديز نب قاحسإ نب بوقعي وه
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 دعب ةءارقلا ةساير تهتنا هيلإ نيد حلاص ملاع ةقث ءاهؤرقمو ةرصبلا لهأ مامإ
 .تاءارقلا يف نييوحنلا بهاذمب سانلا ملعأ ءورمع يبأ

 ىّوَرو نوميم نب يدهمو ليوطلا مالس مهنم ةعامج نع ًاضرع ةءارقلا ذخأ

 دمحمو يئاسكلا نم فورحلا عمسو «ماغدإلاب ورمع يبأ فورح مالس نع

 ةقنرش نب باهش ىلع أرقو ءافورح ةزمح نم عمسو ءمصاع نع يفوكلا قيرز

 نع بهشألا يبأ ىلع هتءارقو ءبلاط يبأ نب يلع نع يلؤدلا دوسألا يبأ ةءارق

 ةريثك ةعامج ًاضرع هنع ةءارقلا ىَوَر .وّلُعلا ةياغ يف ىسوم يبأ نع ءاجر يبأ

 .يرودلا رمع وبأو يناتسجسلا متاح وبأ مهنم

 هللعو «نآرقلا يف فالتخالاو فورحلاب تيأر نم ملعأ وه» :يناتسجسلا لاق

 . ةاهقنلا ةيدكو تارقلا فورت سانا عورأو هودعنلا يهاذمو ةهاذكو

 ةرصبلاب عماجلا مامإ ارقي الو ءورمع يبأ دعب نييرصبلا ةماع هرايتخا يف هب متئاو

 هتءارق دع نم لوق ركنتسا يذلا يرزجلا نبا نمز ةعساتلا ةئملا ىتح هتءارقب الإ



 يلا يع قيوط» وف هينا رقلا سارا رقلا دن ةلطان
 يل ب ببي ل69

 ةعبسلا نم هريغ ةءارقو بوقعي ةءارق نيب قرف ال هنأ ملعيلف» :لاقف ذاوشلا نم

 .(هنع ديحم ال يذلا قحلا وهو «نيققحملا ةمئأ دنع

 هلثم هنامز يف ري ل يمرضحلا بوقعي مهنمو» :هلماك يف يلذحلا مساقلا وبأ لاق

 غلب ًادهاز ًاعرو ًايقن ًايقت ًالضاف هفالتخاو نآرقلاو اههوجوو ةيبرعلاب ًاملاع ناك

 رعشي ملف هيلإ درو رعشي ملو ةالصلا يف وهو هفتك نع هؤادر قرش هنأ هدهز نم

 .«هبر ةدابعب هلغشل

 اًيوحن ايرحتم اهم ّاّيَق ةءارقلاب ًاقذاح بوقعي ناك» :راوس نب رهاط وبأ لاقو

 .(ًالضاف

 .ةيرجه 205 ماع يفوت .قِلطُيو ٌسبحي ناك هنأ ةرصبلا يف ههاج نم غلبو

 .«سيور» :لوألا يوارلا

 .يرصبلا يؤلؤللا هللا دبع وبأ لكوتملا نب دمحم

 يمرضحلا بوقعي نع ًاضرع ةءارقلا ذخأ .ليلج روهشم طباض قذاح ئرقم

 .هباحصأ قذحأ نم وهو «تاّتخ هيلع متخو

 .يريبزلا هللا دبع وبأ مامإلاو رامتلا نوراه نب دمحم ًاضرع هنع ةءارقلا ىَوَر

 .ةيرجه2 38 ةنس فوت



 د 00
 :لوألا يوارلا قرط

 .يرهوجلاو ءمّسقم نباو ءبيطلا يبأو :ةمجعملاب ساخنلا

 فورعملا يدادغبلا مساقلا وبأ نايلس نب نسحلا نب هللا دبع وه :ساخنلا -1

 .رهام روهشم ةقث ئرقم ةمجعملاب ساخنلاب

 نبا » هركذ (ى .نآرقلا ظافح نم ةنماثلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءاملع نمض )) يرزجلا

 .نيتئامو نيعست ةنس « ساخنلا مساقلا » وبأ دلو

 دمحم » : مهتمدقم يفو .ءالعلا ةريخ نع ةءارقلا « ساخنلا مساقلا وبأ » ذخأ

 . (« سيور » بحاص ؛« رامتلا نوراه نبا

 ةقثلاب رهتشاو .ولَك يبنلا ةنسو نآرقلا ميلعتل ©« ساخنلا مساقلا ونا 3 كلت

 هيلع ذملتتو .نآرقلا ظافحو ملعلا بالط هيلع لبقأو طبضلاو ةنامآلاو

 « ينيزراكلا نسحلا نب دمحم : نآرقلا هنع اوذخأ نيذلا نمو .نوريثكلا

 دمحأ رصن وبأو « يطساولا يلع نب دمحم ءالعلا وبأو . يماحلا نسحلا وبأو

 « يعازخلا لضفلا وبأو « فالعلا نسحلا وبأو « دادحلا دمحأ نب دمحم نبا

 .نورخآو زابخلا دمحم نبا يلعو

 اذه يفو « ءاملعلا نم ددع نع ُينَو يبنلا ثيدح « ساخنلا مساقلا وبأ ١ ذخأو

 دبع نب دمحأ : « ساخنلا مساقلا وبأ ١ عمس » : « يدادغبلا بيطخلا » لوقي



 سلا ترس ردا دل را سلا رس سدا كم5 8-لا
 رك

 ١ ٍينوجلا لهس نب ىسومو « ةيجان نب دمحم نب هللا دبعو « يفوصلا رابجلا

 .يوغبلا مساقلا ابأوءربنع نب دمحم نب نسحلاو.هيوجنز نبا رمع نب دمحأو

 ابأو ءيودعلا ديعس ابأو «ينالصبلا ليعامسإ نب دمحمو ءدواد يبأ نب ركب ابأو

 .يعبرلا نب ديمح نب نيسحلا نب دمحمو « رعاشلا فالعلا نب ركب

 .ريثك ددع هنع يو ريشبلا يداحملا ثيدح ىَوَر دقو

 انثدحو ئرقملا دهاجم نب ركب وبأ هنع ىَوَر : « يدادغبلا بيطخلا ١ لوقي اذه يفو

 رمعو « بتاكلا دمحم نب دمحأو « يناقربلا ركب وبأو . يمامح ا نب نسحلا هنع

 .هيقفلا ميهاربإ نبا

 اذه يفو .هيلع ءانثلا بجوتسا امن ءاملعلا نيب ةقثلاب « ساخنلا مساقلا وبأ » رهتشا

 ناك » : لاق تارفلا نب نسحلا يبأ نع تثدح : « يدادغبلا بيطخلا » لوقي

 رتسلاو ريخلاو لضفلاو نآرقلا لهأ نم « ساخنلا نب هللا دبع مساقلا وبأ »

 .( هلثم خويشلا نم تيأر ام : لاق مث ةقثلاو ليمجلا بهذملاو نسحلا لقعلاو

 رهام ةقث روهشم ئرقم «ساخنلا مساقلا وبأ»:( يرزجلا نبا » مامإلا هنع لاقو

 يذ نم اتلخ نيتليلل تبسلا موي ©« ساخنلا مساقلا وبأ يفوت .« ردصتم

 هازجو .ةعساو ةمحر هللا همحر « ةرجحلا نم ةثاثالثو نيتسو ناث ةنس ةدعقلا

 .ءازحجلا لضفأ هللا

 .ذوبنش نبا مالغ «يدادغبلا دمحأ نب دمحم وه :بيطلا وبأ -2



 نيرا برقم م1

 .يرهوجلا ناشبح نب نامثع نب يلع نسحلا وبأ :يرهوجلا -3

 .«(حور» :ىناثلا يوارلا

 .ءالولاب يلذحلا يوحنلا يرصبلا نسحلا وبأ :نمؤملا دبع نب حور وه
 هيلع ضرع بوقعي باحصأ لجأ نم روهشم طباض ةقث «ليلج ئرقم

 .ورمع يبأ نع ةعامج نع فورحلا ىَّوَرو

 .(ةيرجه 234 ةنس يفوت) يناولحلا ديزي نب دمحأ مهنم ةعامج هيلع ضرعو

 :يناثلا يوارلا قرط

 .هنعف هنع يلع نب لدعملا يقيرط نم بهو نب دمحم -1

 ديبع نب مكحلا دبع نب ءالعلا نب ىيحي نب بهو نب دمحم وه:بهو نب دمحم

 .زاّرقلا يرصبلا يفقثلا ركب وبأ ميمت نب لاله نبا

 ( يرزجلا نبا » هركذ (ى.نآرقلا ظافح نم ةعباسلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض

 نم تاءارقلا فورح عمس دقف : ءاملعلا ةريخ نع نآرقلا « بهو نب دمحم » ذخأ

 ةءارق تلاز الو .نيروهشملا تاءارقلا ةمئأ نم عساتلا مامإلا ©« يمرضحلا بوقعي »

 هلل دمحلاو اهم تأرقو اهتيقلت دقو . نآلا ىتح لوبقلاب نوملسملا اهاقلتي ©( بوقعي »

 .نيملاعلا بر



كسلا ترس ردا دل را سلا رس سدا 5255 08-تلإا
 

 مث «يؤلؤللا ىسوم نب دمحم ١ نم اًضيأ تاءارقلا فورح «بهو نب دمحم» ذخأ امك

 راصو « اًحور » مزالو « يمرضحلا بوقعي » نع روهشملا يوارلا « حور » ىلع أرق

 .مهقذحأو « هتءارقب مهفرعأو « هب مهصخأو « هباحصأ لجأ

 بوقعي نب دمحم: مهنم « نوريثكلا هيلع ذملتتف نآرقلا ميلعتل ©« بهو نبا ١ ردصت

 لّمؤملا نب دمحمو « يناولحلا عماج نب دمحمو « هباحصأ طبضأ نم وهو «لّدعملا

 .ريثك مهريغو ( يلع نب ةزمحو « يزارلا نسحلا وبأو « يريبزلا دمحأو « يفريصلا

 نع ثدح دقف « ءاملعلا ةريخ نع دلك يبنلا ثيدح ©« بهو نب دمحم » ذخأ اك

 هللا ديبعو « يسيقلا دلاخ نب ةبدهو « ينانشألا ىبحي نب عيبرلاو « يسلايطلا ديلولا يبأ »

 .نيرخآو « يمضهجلا يلع نب رصنو . فآلعلا نسحلا نب ميهاربإو . يرينعلا ذاعم نبا

 ةاكريشبلا يداملا ثيدح ميلعتل اًضيأ ردصت نآرقلا ميلعتلابهو نب دمحم ردصت اكو

 «راّفصلا دمحم نب ليعامسإو « يرودلا دلخم نب دمحم :  مهنم نوريثكلا هنع ىَّوَر دقو

 .نورخآو « ةكنم نكاس يبارعألا نب ديعس وبأو

 نيناثو عبس ةنس « دلخم نب دمحم ١ باتك يف تأرق : « يدادغبلا بيطخلا ١ لوقي

 ةعساو ةمحر ©« بهو نب دمحم ) هللا محر .(« بهو نب دمحم ٍليقعلا ١ تام اهيف نيتئامو

 .ءازحجلا لضفأ هللا هازجو

 .هنعف هنع ناشبح نباو ذوبنش نب مالغ يقيرط نم يريبزلا -2

 .يريبزلا ناميلس نب دمحأ نب ريبزلا هللا دبع وبأ وه :يريبزلا



 نير بر

 ةءارقلا لوصأ

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

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

 .راهظإلا يهو ًالصأ نوثالثو ةعبس تاءارقلا فالتخا ىلع ةرئادلا لوصألاو

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

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

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

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

 تاءايو .فذحلاو «ماشإلاو «مورلاو .ناكسإلاو «عطقلاو .تكسلاو

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

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

 توزع هييوار نيب فلخلا ناك اذإو ءراصتخالل ًابلطو اهنم اهب ملعلا ىلع ًالاكتا

 ًامامتإ اهعضاوم يف كلذ ىلع تهبنو ًاصفح اهيف ًاقفاوم شرفلا يفو لوصألا

 :ىفوملا هللاو ةدكاشلل



را
 ىلا ا 

 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 نمت ةبولطم ةذاعتسالا نأ ىلع ءاملعلا قفتا :اهمكح

 ؟ةبودنم وأ ةبجاو يه

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

 « ميِجُيلآ نطْيّشلَآَنِم ُهَللِب ذعتْسآف َناَءْرْفلَا َتَأَرق اذإف ) :ىلاعت هلوق يف رمألا

 .(مآ نوكي ال ئراقلا اهكرت ول ثيحب بدنلا ىلع (98 :لحنلا)

 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 درعا فس

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

 «ميجرلا ناطيشلا نم لعل عيمسلا هللاب ذوعأءميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ"

 .هريسيت يف ينادلا ًاعيمج اهركذ «ناطيشلا نم هللاب ذوعأ



 نيرا برم م1

 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 ًارهج أرقي 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 امك ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ ديزي ناك هنأ ًاضيأ حيحصلا يفو ينابلألا هححصو

 .ينابلألا هححصو نسح دنسب يذمرتلاو



 سلا ترس رداد سا ساما رس درا كم5 0-لا
 رك

 :اهب رارسإلا عضاوم

 .اًدس أرقي ئراقلا ناك اذإ - 1

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

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

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

 .ىلوأ دحاو لك ةذاعتسا نأ :رشنلا يف لاق

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

 .نآرقلا نم تسيل ةذاعتسالا نأ

 :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

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

 .امهيلع فقولا - 1

 .ةءارقلا لوأب ةلمسبلا لصوو ذوعتلا ىلع فقولا -2

 .اهيلع فقولاو ةلمسبلاب ةذاعتسالا لصو - 3

 .ةءارقلا لوأب اهلصو عم ةلمسبلاب ةذاعتسالا لصو -4



 ا آآ27#>2>2بتثظ727بجبس_ سلا
 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

 57 ُهّننآ وحن ةلالج مسا ةءارقلا لوأ يف نوكي نأ الإ ةءارقلاب

 :ةعانشبلا وه كللذ.ف 1 [ضويالا قوآلاف

 ةلمسبلا باب

 نيب ام» :ادعام  نيتروسلا نيب عمجلا دنع صفح ىلع ديزي بوقعي نأ ملعا

 «ةلمس ريغ نم ©”لصولاو 2”تكسلا ىهجو  (ةحتافلاو سانلاو «ةءاربو لافنألا

 :هجوأ ةسمخ هل نوكيف

 «ةروسلا لوأب ةلمسبلا لصوو «عيمجلا عطق :ينعأ .ةثالثلا اههكعوأب ةلمسلا

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

 ,«َوُه الإ لِ

 ريغ نم ةداع فقولا نمز نود ًانمز ةروسلا يف ةملك رخآ ىلع توصلا عطق نع ةرابع انه تكسلا (1)
 .ةلمسب ب اليو سفنت

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



 ىلا ا ا را ا

 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

 ىلع  ةثالثلا اههجوأب ةلمسبلا ةمايقلاو رثدملا نيب يتأي هيلعوءرثدملاو لمزملا

 .هريغ ىلع تكسلا مث راتخملا

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

 .هريغ 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

 :راتخبملا
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 كاسل نقولا عنمنلا كباب
 يف تناك نإف ءاملا ةكرح نكاس لبق ةعقاولا عمجلا ميم ةكرح عابتإب بوقعي أرق

 نإو 4«ُهّننآ ْمُهَيِتْوُي >2 4ُلاَكِقْلَأ ُمُهّيَلَع » :وحن ميملا مض ةمومضم هتءارق

 .4 ُباَبْسَلَلا ْمِهِي ٠١ 4 َلَجِعْلَآ ٌمِهِيوُلُق) :وحن ميملا رسك ةروسكم تناك

 ةنكاس ءاي اهلبق ربمضلا ءاه باب

 «ريكذتلاو «عمجلاو «ةينثتلا يف ةنكاس ءاي اهلبق ريمض ءاه لك مضب بوقعي أرق

 4 َنِهيَلَع )و4 حهيف )و:4 مَيَلإ )وب( مِهيَلَع ١ :ىلاعت هلوقك «ثينأتلاو

 .«ّنييف هو 4َّنِهَلِإ لو

 دحأ يف اهمض ىَوَر ًاسيور نإف مزج وأ «ءانب ةلعل ءاحلا لبق ءايلا تطقس نإف

 :مهو ًاعضوم رشع

 .(169) « َمِهْنَأَي نإ » .(38) « اًباَدَع مِهِتاَكَف ١ :عضاوم ةثالث فارعألا يف

 .224(2 مهنأتَمل اذِإَو )

 .((4 ٌمهنَأَيْملَأ )ل 6 ٌمِهرْخنَو ) :ناعضوم ةبوتلا فو

 يفو :(133) 4 ُهَمِعَب مهنأت َمَلَوَأ ) :هط يفو «(39) 4 َمِهَنَأَي امَلَو » :سنوي يفو

 يفو (68) 4 َمِهتاَءآَمَيَر ) :بازحألا يفو .(51) 4 ٌمِهِفْكيْمْلَوُأ ) :توبكنعلا

 2.2.624 ٌمهِتْفَتْسأَف ) :امهالك ناعضوم تافاصلا
 .ةعاجلا هيف قفاو دقف 4 ٌمِهّلَوُيَنَمَو » :لافنألا عضوم امأو تاب سل



 دم قبرص نه كي ا 77-2772 خىأ .النطحتكتسل ل يل ير ولا لا سارا وقنا دنس ةلصلنب

 يف :عضاوم ةعبرأ يف اهرسك -2 «ءاحلا مض -1 :امهو نيهجولا سيورلو

 رفاغ يفو ,(32) 4 ُهَّنآ مهنغُي » :رونلا يفو «(2) 4 ملا مِهِهلُيَو ) :رجحلا

 .(9) ( تاَكّيكتلآمهِقَو ل 4 ميِحَجْلاَب اَدَع ْمِهِقَو »:ناعضوم

 ماغدإلا باب

 : يناثلاك ًادحاو ًافرح نيفرحب ظفلتلا وه ماغدإلا

 .ريبكو ريغص نيمسف ىلإ مسقنيو

 :ريغصلا ماغدإلا -أ

 .ًانكاس نيفرحلا نم لوألا فرخلا نوكي اموهو

 « م ّلَقْلاَو تى » و :(201:سي) 4ِناَءَرُقلاَو © نسي »نم واولا يف نونلا مغدأ-

 .امهيف ةنغلا عم (1 :ملقلا)

 فرصت امو 4 ُمُثَدَحَّتَأ ) يف سيور نع فلخب ءاتلا يف لاذلا بوقعي مغدأو-

 :فهكلا «32 «16 :دعرلا ,9 2 :دوه «68 :لافنألا 81 :نارمع لآ «92 .80 «51 :ةرقبلا) :اهنم

 226 :رطاف 25 :توبكنعلا 9 :ءارعشلا 227 :ناقرفلا 0 :نونمؤملا 48 44 :جحلا 07

 .(35 :ةيثاحلا «5 :رفاغ



 نير برم ما

 :"ريبكلا ماغدإلا -ب

 .(36 :ءاسنلا) « ٍبْنَجْل ايس ِحاَمَصلَآَو » يف ًادحاو ًالوق ءابلا يف ءابلا بوقعي مغدأ-

 ٌااصو (55 :مجنلا» « كهراَمَتَت َكَبَر ءآلاَ ٌىَأبَ ١) نم ءاتلا يف ءاتلا مغدأو-

 .هيلع رودقم ريغ ماغدإلاف ءادتبالا يف امأو

 ًادم واولا دم عم (36 :لمنلا) 4 لامي ِنّدوُدِمْتَأ » نم نونلا يف نونلا مغدأو-

 اموال

 الف اهب أدتبا اذإو .(46 :أبس) 4 ًاوُرَكَفَمَتُ » نم ءاتلا يف ءاتلا سيور مغدأو-
 .اهيف ماغدإ

 ةملك نم نيلثاتنملا :الوأ

 يف كلذو « هنع فلخب ةملك نم نيلثامتم نيفرح لك نم يناثلا يف لوألا بوقعي مغدأ

 .امهريغ نود طقف :(42 :رثاملا) (ّمكَكأَس موو :(200 :ةرقبلا) « ْمُكَكِسنَم)

 بحاص كلذ ركذ .نيبراقتملاو نيلثملا نم ورمع وبأ همغدأ ام عيمج ماغدإ بوقعي نع َيِوَر 010

 ةياور يف بولطملا) هباتك يف نايح وبأ هركذو .بوقعي ةاور عيمجو امهريغو حورو سيور نع حابصملا

 .(بوقعي



 را لا - -_-  تت
 ىلا ا

 نيتملك نم نيلثامتملا :ًايناث

 هنع فلخب نيكرحتم نيلثامتم نيفرح لك نم يناثلا يف لوألا بوقعي 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)

 "60 :ةرقبلا) 4 َمِهعّمسِيَبَهَدَل 5

 08 :ةرقبلا) 4 ْمِهيِدَيَأِبَب ككل )-

 .(145 :ةرقبلا) 6 لكي بلعكلا )-

 .175(0 :ةرقبلا) (ةَّرفُعُمْلايَباَدَعلَو )-
 «(105:ءاسنلا) «(3:نارمع لآ) «(213 ©2176 :ةرقبلا) * دخلا بتحلا 35

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

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

 .(34 :فاقحألا) «(35 :لافنألا)

 .ماغدإلا هجو سيور حجر (0)

 .سيورل حيجرت نودب (0)

 .سيورل ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو (3)

 .طقف عضوملا اذه يف سيورل حيجرت نودب (4)



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 (49:ماعنألا) « اًميُباَدَعَلا »-

 (88 :لحنلا (7 :ماعنألا) 6 امي ب اَدَعَلآ 9-

 0 «آَميَبْعُرلا »-

 .(4 :ءاسنلا) 4 اًمِيَِيَعلَل 2

 .(36 :ءاسنلا) « ناجل ا بعامل ِ-

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

 .(27 :ماعنألا) «تتياكّبّدكت ١

 6 :ماعنألا) ( في َبَذَكَو

 .(157 :ماعنألا) «تتياكيَبّدك»-

 .(56 /كارعألا 7« دقي بيضا لع

 ٠) :سنوي) 6 هبي ٌبيِصُي 027(.

 .(43 :رونلا) «-4دب ٌبيصّيَق »-

 .(66 :فسوي) 4اَنِتَمَحَرَبيِصُن »-

 03 :دعرلا) « اهب ٌبيِصُيَف >-

 .(59 :ءارسإلا) 4 اهي َبْدَح

 .(8 نيكو نادم وع

 .(2 يرو نكيركحلا»

 .(60 :جحلا) « لّثمبَبقاَع»-



 رك سلا ترس رداد سا سلا رس سدير كم2 08تلا

 00 :جحلا) 4 هب بقوع »-

 0001 :ومؤللا) 4 مُهَتيَب باَّسنَأ >

 001 :ناقرفلا) (ةَعاّسل آب بَدح-

 .(83 :لمنلا) 4 اَنعلياَكِب ْبّدكُي -١

 68 :توبكنعلا) (ٌقَحل اي بدك 9-

 .(8 :مورلا) 4 فب ٌباَّصأ »-

 .(2 :رمزلا) (قدّصل آب َبدكَو ص

 .(55 زل 4 هنقت ناذعل ا ل

 01 :تارجحلا) ( ٌسّقِيب قلالي,

 .(3 :نمحرلا) 6 اهب ٌبَدَكُي 9-

 .(03 :ديدحلا) 4 مُهَتَيَب َبرْضَف »-

 14 :ملقلا) 4 اذهب ٌبَّدَكُي »-

 .(46 :رثدملا) «رَوَيِببدَكُت 2

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

 4 :ريوكتلا) «نيِنَضِي ٍبّيَعلآ)-

 .(2 :نيففلللا) همي بذكُي 9-

 .ًادحاو ًالوق ماغدإلا عم عابشإلا سيورل (1)



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 .(9 :ليللا) « ْىَنَسُحْل اب َبَدَحَو >-

 1 نوعاما) 5ث يدلآب بذكي »-

 :ءاملا (2)

 .(106 :ةدئاملا) © يتوسع تملا ٠ مو دم و

 .(61 :ماعنألا) « هّتفَوَتَتَوَملا »-

 .(7 :لافنأل)» (نروكت ةكرشلا »-
 ت-

 رو دوور م دع <

 .(16 :نونمؤملا» ؟ تن وثعبت ةمليقلا »ظ-

 .(25 :ناقرفلا) 4 ليزنَتةكَتلَملا »-

 .(8 :لمنلا) ُةَعَسِتةَئيِدَملا »-

 .(45 :توبكنعلا) 4 ئهثت ًةِرلَّصلا »-

 .(63 :بازحألا) 4 ُنوُكَت ةَعاَسلآ9-

 .(00 :رمزلا) 4 ىَرَت ةّميقلا »-

 .(27 :مجنلا) 6ةّيِمَسَت ةَكَشلَملا )-

 :ءاثلا (3)

 .(91 :ءاسنلا) © 1 :ةرقبلا) 4 َمُهوُمَكَفَقَ تح »-

 .(23 :ةدئاملا) (ةَشَلَت ثلاث »-

 :ءاحلا )4

 .(235 :ةرقبلا) « ئَتَح حاحا 9-



 ىلا ا را ل -__-  تا

 00 :فهكلا) 4 َىَتَحْحَرْبَأ »-

 :ءارلا (5)

 .(185 :ةرقبلا) © َناَمَصَمَر َرَهَّش »-

 .(3 :ةلداجملا) «(92 :ءاسنلا) 4ةّمَقَرٌريِرَحَتَف -١

 .(89 :ةدئاملا» «ةَبقَرريرَحَت »-

 228 :فارعألا) 6 ىَبَرَرَمَأ »-

 .(65 :ءارسإلا» 4 ىئّررتأ لع

 .(44 :تايراذلا) «(77 :فارعألا) «(ٌمِهَيَررْمَأ >-

 .(50 راو كنور داع

 .(33 :لحنلاا 6 هرعلا# كررت رم

 :(64 ميزرم) «َكَبَررْتَأِب ١

 .(4 :فسوي) 4َمُهّتَيَأَرَرَمَقلاَو »-
 .(42 :فسوي) 4 ّبَر ركذ »-

 .(17 :نجلا) « هر ركذ »-

 040 كيكات 4 بحر توم

 .2 :ميرم) (تَمَحَرٌركذ -

 .(42 :ءايبنألا) «مهّبَر ركذ -١

 :مورلا) «تمَحَر رثئاَ 2
50). 



 نشل ل لل ل رع

 ديد هدد 2 ه >2

 .(14 :ص) 4 هر َرَفْعَتْساَف »-

 .(32 :ص) 4 ىَيَر ركذ »-

 .(69 :رمزلا) 4 اَهّيَرروتي »-

 لاق ةاكلتر مشل لع

 .(8 ورا اك نو 9

 .(24 :ناخدلا) 1

 8 :قالطلا) 4 اَهّبَررَمُأ »-

 .(25 :فاقحألا) 4 اَهّبَررَمَأِب »-

 .(29 :حتفلا» « انتر رامكلا ىلع ءاَذحَأ 9

 :نيسلا (6)

 .(2 :جحلا) «دَرككُس انآ ىَرَتَو »-

 .(25 :جحلا) 4 َءآَوَّس ساثلل »-

 .(6 :ةمولز هاكر مشل اوم

 :نيعلا (7)

 .(255 :ةرقبلا) «دهدنع عَفْشَي اط-

 .(155 :نارمع لآ) 4 َلّمَعْعيضُأ 9-

 -١ :ةزمهلا) .(90 :فهكلا) 3 :ةدئاملا) « ىَلَع علَّطَت 7(.
 مو هد و

 27 :فارعألا) « امهتع عزني »-



 ىلا ا ا را ا -  -_-_- تا

 .(1 :فارعألا) (مّكيلَع َعَقَو ٍِ

 .(74:سنوي) ((100 :فارعألا) 4 ىلع ْعَبطَتَو ٍ

 .(134 :فارعألا) (مُهّيلَعَعَقَو ٍِ

 .(157 :فارعألا) 4 َمُهَنَع عْضَيَو »-

 3 :نوقفانملا) « ىَلَع َعيطَف )-

 .(87 :ةبوتلا) (َْلَع عيظَو»-
 .39(20 :هط) « ىَلَع َعَمَصُقلَو »-

 .(38 :جحلا) 4 نع عفادي 9-

 .(65 :جحلا) « ىَلَعَعَقَت ِ

 .(23:أبس) (نع عرف )-

 .(3:ةمايقلا) 4 هٌهَماظع َعّمَجَت 2

 :نيغلا (8)

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو «(85 :نارمعلآ) 4ٌريَخْعَمَبَي ل-

 :ءافلا (9)

 .(45 :تلصف) «(110 :دوه) :(213 :ةرقبلا) 4 هيفَفلَمَخَآ >-

 .(6 :ءاسنلا) 4 اًذِإَف فوُرَعَمل آي »-

 .سيورل ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو (1)



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 ٠ :ءاسنلا) « نق فوُرعَمْل آي 9(.

 .(9 :رطاف) «(14 :سنوي) « ف ٌفيسلَح »-

 .(77 :فسوي) © 0

 .(56 221 :فسوي) «ىف فَّسوُيِل »-

 .(8 نسور ًاولخدف فموي زل

.)0 57 

 .(45 :ميهاربإ) 4 اًماَحعَف فيك ل

 .(21 :ءارسإلا) (اًنلَّضَف فيك »-

 -١ :ءارسإلا) « ىف فرّسُي 3(.

 00 :فهكلا) (أوُن اَقَف ٍفّهكلا >-

 .(25:جحلا) « هيف فعلآ »-

 .(24:نيففطملا) «(7 2:جحلا) « ففرعت >-

 .(2 :رشحلا) «(26:بازحألا) « قَْفَدَقَو 2

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

 :فاقلا (10)

 .(2 :فارعألا) 4 لق قزرل ا )-

 .(3 :فارعألا) 4 َلاَقَقاَفَأ >-

 .(99 :ةبوتلا» «تلّبرُق قفنُي »-



1_1 
 ىلا ا ا را ل

 .(00 :سنوي) 6 َلاَق قرع 9-

 .(11 :نجلا) 4 اًدَدققيآرط» -

 :فاكلا (11)

 .(41 :نارمع لآ) 4 اًريِئَك كر رك ذو 9

 .(94 :ءاسنلا) 4 مُتنُكَكل ذك >-

 .(3 :ءاسنلا) «آمككّيل | 9-

 .(32 :ةدئاملا» «اَمَّبَتكَكلَدلَجَأّنِم 9

 .(89 :ةدئاملا) « ٌةَرَفك كلاذ 2

 .(100:ةدئاملا) (ُةَرّثك َكَبَجَعَأ >-

 27 :ماعنألا) 4 امك َكَيَلَع -

 .(39 :سنوي) «(148 :ماعنألا) « بدك كل دك )-

 .(179 :فارعألا) «مكتألاك كلو

 .(7 :فارعألا) (ٌكَنأكَكَتوُلَكَسَي -

 .(5 :فسوي) «اَّيَكَكَن 0

 .(29 :فسوي) «تنُك كّنإ »-

 .(65 :فسوي) ( ليك كلاذ »-

 .(76 :فسوي) «اتدكَكلدك »-

 .(33:لحنلا) 4كلادك كَدَرقَأ أَي 9



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 .(14:ءارسإلا) « ىفك كّبتك »-
2 2 - 

 .(36 219 :ءارسإلا) 4« َناكَكَتلْوأَف »-

 .(38 :ءارسإلا) 4 ناك كل 'ذ -

 .(527:ءارسإلا) 4 اًروُدَحم ناك كبَر باَدَعَّنا 8-

 .(87 :ءارسإلا) 4 اًريبكَكيَلَع >-

 03 :هط) 4 اًريثك َكَحَبَسُت يك »-

 .*(34 :هط) ( اًريثَك َكَرُكْدَتَو )-

 .©(35 :هط) 4؛تنك كنا د

 ح00 لد 4 يك ككأ رع

 .(47 :جحلا) (ةّنَّسفلأك كبَر َدنِعامْوَي )-
 .(8 :ناقرفلا) « اًريثك كل 'ذ 2

 .(45 :ناقرفلا) 4 َدَمْفِّيكَكَبر نإ معلا ِ-

 .(32 :توبكنعلا) 4«ٌتتاَحَكَتَأَرْمأ »-

 .©(55:مورلا) «ًاوثاك كل 'اذك »-

 .ًادحاو ًالوق سيور اهمغدأ (1)

 .ًادحاو ًالوق سيور اهمغدأ (2)

 .ًادحاو ًالوق سيور اهمغدأ (3)

 .سيورل ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو (4)



 ىلا ا را ل -__-  تت

 .(28:رفاغ) 4 ايدك َكَيَنإَو »-

 .(22 :ةلداجملا) 4ّبَكَح كتلْوُأ ِ

 01 ةهلناز# انك كل وج

 .© (9 8 :راطفنالا) 46 © يكرم

 .(6 :قاقشنألا) «خداكك نإ ؤ-

 :ماللا 212)

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

 :نامقل) «(92 :ءارعشلا) «(60:ناقرفلا) «(224:لحنلا) «(162 «16 1:فارعألا) «(104:ةدئاملا)

 «(43 :تايراذلا) «(73 :رفاغ) «(35 :تافاصلا) «(47 .45 :سي) «(20 :ةدجسلا) «(1

 .(48 :تالاسرملا) «(5 :نوقفانملا)

 «(8 18 0 278 27 2:لحنلا) «267:سنوي) «(92:ماعنألا) «(2 2:ةرقبلا) ”«مكل لَعَج»-

 « 64 «61 :رفاغ) «(80 :سي) «(9 :ةدجسلا) «(73 :صصقلا) «(47 :ناقرفلا) «(53:هط)

 .(19 :حون) «(23 «15 :كلملا) «(12 610 :فرخزلا) «(11 :ىروشلا) 9

 .(83 :ةرقبلا) 4 ال ليوترّسا ظ-

 .سيورل ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو (1)

 .طقف لحنلا ةروس عضاوم يف ماغدإلا هجو سيور حجر (2)

 عضومو لحنلا عضاوم نيب كلذ يف قرف ال نآرقلا عيمج يف عقو ثيح (مكل لعج) ماغدإ ينيزراكلا نع مساقلا وبأ ىَوَر

 .ماغدإلا ىلع راهظإلا يرزجلا نبا حجر مسقلا اذه يفو ؛عضاوملا نم اهريغو ىروشلا

 .ىروشلا عضوم يف ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو (3)



 فس ب ب تآ نيو رع

 .(68 :رفاغ) :(82 :سي) «(35 :ميرم) «(47 :نارمع لآ) «(117 :ةرقبلا) 4 هَل ُلوُقَي >-
 «(92 037 :فسوي) «(43 :دوه) «(48 :لافنألا) «(76 :ماعنألا) «(124 :ةرقبلا) 4 ال لاق ظ-

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

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

 .(101 :ءارسإلا) «مُهَل َلاَقَف >-

 .(133:ةرقبلا) « هينبل لاق 8-

 .(206:ةرقبلا) « مهل ليق »-

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

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

 .(13 :سمشلا) :(243 :ةرقبلا) (مُهَل َلاَقَف >-

 .(259 :ةرقبلا) «ٌتَكبَل َلاَق ظ-

 .(79 :نارمع لآ) «ساتكلل َلوُقَي »-

 .(56 :رونلا) «(132 :نارمع لآ) 4 ٌمُكَّلَعَل َلوُسُولآ 9-

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

 .(176 :نارمع لآ) هل َلَعْجت >-

 :فااملا) هك لوس ا وع

 64 ءاسلا) 4 اوُدَجَمل لوس كل اود
 ه2

 .(118:ءاسنلا) 4 نَدَختآل لاَقَو »- ان عامل



 ك5 28-تلإاا
 سلا تي رسا ردا دل ا سا ساما رس سدو

 رك

 هطصر 2و 5

 .(27:ةدئاملا) «كنلتقأل َلاَق »- 0 -5

 43 :انه) (28 نوي 2 :ماعنألا) «َنيِذَّلل لوُقَت 2

 .(4 :ماعنألا) «تلّملكل َلّدَبُم 9-

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

 .(29 :ءارعشلا) (7 :ماعنألا) « نمل لاق »-

 .(19 :ماعنألا) « مكل لصف »-

 .(8 :فارعألا) « لكل َلاَق )-

 «(28 216 :توبكنعلا) «(54 :لمنلا) «(71 :سنوي) 0 :فارعألا) «عمْرَقل لاقل

 .(124 :تافاصلا)

 .(66 :فسوي) 3 :فارعألا) « نْل لاَق ه-

 .(1 :لافنألا) 4 هّلل ُلاَمنَأَلآ »-

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

 .(40 :ةبوتلا) 4 فبحلصل َلوُقَي »-

 .(5:سنوي) 4 اوُمَلَعَتِل َلِزاَممل-
 .(64:سنوي) « تلملكل ليدبت »-

 7 قيكلا) 486 هز 420 لاق

 1 ترو كل لكي
 4227 قسو) « ىذّلل َلاَقَو ِ



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 .(60 فسؤوي) «ّمكل ليك >-

 .(62 :فسوي) 4 هنليتفل َلاَقَو »-

 .(35 :رونلا) «25 :ميهاربإ) «ساّئلل لاعمال ِ

 .(33 :رجحلا) 4مل َلاَق 9-

 .(34 :رمقلا) «(56 :لمنلا) .( 6 9 :رجحلا) « طول لاء 2

 ١ :لحنلا) 4 هَل لوقت 40(.

 .(24 :ص) «(5 4 :ءايبنألا)ا 2 :ءارسإلا) 4 دق َلاَق ظ-

 .27(0 :فهكلا) «ء-هجملكل َلَّدَبُم ال 8-

 .(34 :فهكلا) « فيحصل َلاَقَف »-

 .(8 :فكاد ركل انجن

 .(5 :رفاغ) «(56 :فهكلا» «اوُضِحَتُيِل طبل )-

 .(58 :فهكلا) (ُمُهَل لجعل »-

 .(2 :فهكلا) 4 هلَكَقل َلاَق »-

 : 08 تيل 4و لوقتس»

 ١ :فهكلا) كل ُلَعَجَت 94(.

 .”(17 :ميرم) (اًهَل َلّئَمََف »-

 :نشيورل ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو 210

 .سيورل ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو 220



 ك2 8-لا
راسا ترس ردا دل سا سلا رس سدير

 

 00 5 و

 .(96 :ميرم) (ْمُهَل ٌلَعَجَيَس »-

 .(29 :صصقلا) «(10 :هط) «هلّهأل لاقل

 .(60 :ءايبنألا) «دهل لاقي >-

 .(25 :ءارعشلا» «ّنَمل َلاَق ظ-

 .(34 :ءارعشلا) 4 الملل َلاَق 9-

 .(9 :ءارعشلا) «ساّلل َليقَو 9

 007 :لمنلا) « مهل َلَبق »-

 .(44 :لمنلا)«اتهل ليق »-

 .(6 :رمزلا) 0 :لمتلا) "4 مكل َلّرَنَأَو »-

 .(61 :لمنلا) « اسهل َّلَعَجَو 9

 .(86 :لمنلا) «أوُنْكَسَيِل َلّيّْلا »-

 .(35 :نمسقلا)# امكل '[هكفَتَو 8

 .(1 :صصقلا) 4 مُهَّلَع َلَوَقلا »-

 .(30 :مورلا) (قلحل َليِدَبَت ال )-

 .(85 :تافاصلا) :«(70 :ءارعشلا) «(52 :ءايبنألا) «(42 :ميرم) 4 ِهيبأل َلاَق ط-

2 

 .ماغدإلا هجو سيور حجر ()

 .سيورل ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو ()



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 .(13 :نارقل) « مقل َلاَق »-

 .(15 :بازحألا) 4 ال لبق نم »ط-

 .(37:بازحألا) « ىذّلل ُلوُقَت »-

 .(40:أبس) «ةكبشلملل لوُقَي »-

 16 :رطان» ه4 نسمع

 ١ :رمزلا) 4ِهّلل َلَعَجَو 8«.
 .(24 :رمزلا» 4 َنيملدَطلل َليقو »-

 .(57 :رمزلا) (ٌوَل َلوُقَت )-
 .(3 ا إلا لولا +-

 .(13 :رفاغ) ( مك ُلَرَميَو )>-

 .(3 :تلصف) «َكل َلاَقُي >-

 .(21 :ىروشلا) (َىِضُقَل لصف »-

 .(17 :فاقحألا) 4 هيَدلاَول َلاَق ظ-

 .(25 6 دمع) (مُهل َلّوَس »-

 .(11 :حتفلا) «كَل لوفي

 .(12:تارجحلا) «مَحل َلْخَأَي >
2 

 .(13:تارجحلا) # ًاوُفراَعَتل لبابقو ِ-

 .(29:ق) 4 يدل لّوقلا »-

 .(30 :ق) 4 َمِنَهَجل لوُقَت »-



 سلا ترس ردا دل رس ساما رس دولا ك2 8-لا
 رك

 :(16:رثفل) «نّسنالل َلاَق »-

 :"ويملا (13)

 .(3 .2 :ةحتافلا) ©« كلم © ميحرلا »-

 .(116 :ةدئاملا) «(33 «30 :ةرقبلا) 4 اًمْملَعَأ »-

 .(37 :ةرقبلا) 4« نم مَداَعظ-

 23 :ماعنألا) .(99 .97 :ةدئاملا) «(29 :نارمع لآ) «(2255 «235 «77 :ةرقبلا) 4 اَمُمَلْعَي 2

 218 :ءايبنألا) «((110 :هط).(91 «23 9 :لحنلا) (42 8 :دعرلا) (5 :دوه) 60(2 «59

 52(2 45 2 :توبكنعلا) 69 :صصقلا) ((74 25 :لمنلا) (64 29 :رونلا) 260 :جحلا)

 :ةلداجملا) «(4 :ديدحلا) «(16 :تارجحلا) «(25 :ىروشلا) «(2 :ًأبس) «(51 :بازحألا) «(34:نامقل)

 .(4 :نياغتلا) 67

 ((37:فارعألا) .(157 «144 ,93 ,21:ماعنألا) .(140 «114:ةرقبلا) 4 نّمم ملظأ 2

 2 :رمزلا) 22 :ةدجسلا) 68 :توبكنعلا) «((15«57:فهكلا) 18(2:دوه) 07 :سنوي)»

 .(7 :فصلا»

 .2(2 5 :ةرقبلا) 6 حسنت ام (2)ميظعلآ »-
0 2 

 .(43 :ميرم) «(37 :دعرلا) (120 :ةرقبلا) « ام ملعلا ظ-
 د سس

 .(25 :ةرقبلا) « ىَلِصُمم كهربا 8-
2 

 سس يي

 .(21 :أبس) (143:ةرقبلا) « نم ملعنل 8-

 .(83:نارمع لآ) نم َملَسَأ »-



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 .(0 :ءاسنلا) © َلاَقثم ملي »-

 .(162 :ءاسنلا) « مُهتِمملعلا يف 2

 .(1 :ةدئاملا) 4 اًمُوكَحك ل

 .(46 :ةدئامل) ( اًقدَّصُم مَيَرَم نبأ »-

 .(5 :ةدئاملا) 4 َنيِكَسَمماَعط 9

 .(25 :ماعنألا) (ٌتوُكَلَمميِهرْبإ ٍ-

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

 .(18 :فارعألا) «مكنم منهج

 .”(41 :فارعألا) (ٌداَهِم َمَتَهَجل-

 .(54 :فارعألا) « ٍتاَرَخَسُم موُجُتلَاَو »-

 .(96 86 :فسوي) «(2 :فارعألا) (نّم ْمَلَعَأ »-

 .(26 :فارعألا) «آّنِممقنَت 3 8-

 .(76 :صصقلا) .(148 :فارعألا) « ئّسوُم موق »-

 .(59 :فارعألا) 4 ئّسوُم موق 8-

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

 .(43 :دوه) 8 دال( يلو

 .(6 :دوه) « اهَّرَقَتسم كمل 9

 .سيورل ةبيطلا تادايز نم ماغدإلاو (1)



 سلا تي رسا ردا دل سا سلا رس سدر م5255 0-لا
 رك

 .(0 :دوه) «نَّممّوَقلَيَو -

 .(59 :لحنلا) # نمر وَلَا »-

 .(13 :ةدجسلا) « 9 :دوه) 6 َنِمَم هج 9-

 .(00 :فسوي) 4ةٌدودعُم َمِهرَد ل-

 .(12:لحنلا) 4 ِترحَخَسُم ْموَجُْتلَآَو »-

 .(8 :لشلا)# اًمدلُملا طع

 .(39 :ءارسإلا) 4اًموُلَم َمسْهَج>-

 .(4 :ميرم) 6 ىتم مظَعلا »-
 .(9 :ميرم) نم ملكت »-

 .(64 :هط) « برم مويا »-

 .(26 :جحلا) «َتاَكَمميِهرْبإل »-

 .(21 :توبكنعلا) «نَممَحَرَيَو 3

 ١ «32:رمزلا) «(68:توبكتعلا) 4 ىَوْتُم منهم 60(.

 .(43:مورلا) «نِيِمّيَقلا»-

 .(8 :رطاف) (ٌءفِلَمَخُمم دعت 2

 .(47 :سي) 4وَل نم معنا »-

 .(76 :سي) «اًمُملْعَت »-

 .(26 :تافاصلا) « َنوُمِلَسَتْسُم َمَوَيْلآ»-
 2 همر

 م السل 27 هع
 .(85 :ص) 4« كنم َمنَهَجَّنالَمَأَل ل- 5



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 .(41 :رفاغ) 4 َىِل اًمِمَوَقَيَو >-

 .(9 :ةيثاحلا) 4 ّنِم ملع هظ-

 .(35 :فاقحألا) 00

 .(19 :كقدمحم) «مُكَسلَفَتم ِمَلْع ا

 0 :حتفلا) نم َمَدَقَت اَم 9-

 .(27 218 :حتفلا) 4اَممِلَعَف ظ-
 حمس و

 .(1 :ميرحتلا) 4 ممر 8

 :"”نونلا يف نونلا فرح (14)

 ند يلق ه1 -

 .(30 ةرقبلا) © حِيَسُت : نحنو »-

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

 .(14 :فصلا) «(52 :نارمعلآ) (ْنَحَن نوُبِراَوَحْلا -١

 .(11 :رشحلا) «(167 :نارمع لآ) وقفات َنيِدّلآ >-

 .(34 :ءاسنلا) «كرهَزوُشُت َنوُفاَحَت »-
 ا -

 .(115 :ءاسنلا) « ملون : َنينمْؤوُملا »-

 (014 :ءاسنلا) 4 اري َنوُمَلِظُي د الو »-

 .(41 :ءاسلا) (ٌبيِصَت َنيِرِفكلِل ١

 .(0 ةادتا# يقف كرا كو 2



 نيشنلا ةبيط قيرط نم ةينارقلا تاءارقلا نسبت ةلسلس
 غكة|”©”725 بجيب يب ب || الو

 و

 .(52 :ةدئاملا) «تشحَت َنوُلوُقَي »-

 .(143 :ماعنألا) ( ىَنوُشيَ نيكل >

 .(51 :ماعنألا) 4 ْمُكقُرَرَن ْنَحَّت »-

 .(3 :فارعألا) (ُهوُسَن يذل 5

 .(197 :فارعألا) 4 َمُكَرِصَن َتروعيِطَتْسَي ال »-

 .(36 :تلصف) :«(200 :فارعألا) «ٌغْرَت نطّيّسلاَن م»-

 .(48 :لافنألا) 0ص را

 .(28 :ةبوتلا» 4حرسجت توك ْتْسْلا »ل
 يمدد > دى

 .(52 :ةبوتلا) «صئرتت نحَتو»

 .0101 :ةيرتلا) «مُهُمَلَعَت نع

 .(121 :ةبوتلا) «ةَقَفَت َتوُقفتُي »-

 -١ :فسوي) (ٌصْقَن ْنَحَن © َنوُلَقَعَت 3(.
 مديد >» مج

 .(23 :ناسنإلا) 9 مر ارك كي

 .(23 :رجحلا) «يحُت نحل »-

 .(56 :لحنلا) 4 اًبيِصَن َنوُمَلْعَي »-
 .(83 :لحنلا) 4َتّمَعنَنوُكرْعَي »-

 8130 رنالا) < يكن ف كوم
 :(15 :فركلا) # منت كت

 .(29 :فهكلا) 4 اًراَت َنيمللًطلل »-
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 .(102 :فهكلا) 4 اًلْرن َنيِرفكلِل >>

 .(40 :ميرم) (ُثرَث نَحْئاَّنإ »-

 .(53 :ميرم) 4اًنيبَن َنوُرَم )-

 073: مهزْم) ات دك نحو 35

 1032 8) «ككر تحت >

 .(3 :ءايبنألا) 4 رِصَت َتروععيِطَتَسَي 0“

 .(18 :كلملا) «(26 :رطاف) «(45 :أبس) ((44 :جحلا) 4 ريكت ناك »-

 .(33 :رونلا) « اًحاكن َنوُدَجياَل >-

 .(60 :رونلا» « اًحاكن َنوُجَرَي »-

 .(1:ناقرفلا) 4 ًريِذَت تريمطَعلل >-

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

 .(43 :ق):(12 :سي) « ٍيَحْت نحمل

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

 .(0 نما علا ف كي 9

 .(16 :فاقحألا) (لَكقَتَت َنيِدّلآ >-

 .(44 :رمقلا) «ُنَحَت َنوُلوُقَيمَأ »-

 066 :نمحرلا) ناَمَحاَضَت ناَمَّعل-

 .(8 :ةلداجملا) «أوُهُت َنيِذّلآ )-

 00 «أوُسَن نيدّلآك »-



 يشل يع ووطن نا رقلا كارا رقلا يني ةلطلن

 :ءاطلا (15)

 .(46 :ةدئاملا)ل(2 :ةرقبلا) ©« ىذه هيف 8-

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

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

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

 «104 :ةبوتلا) «(62 :لافنألا) 71 :ماعنألا) «(726 «722 17 :ةدئاملا) «(120 :ةرقبلا) « وه هلل 2

 :رطاف) 30(2 6 :نامفل) 49 :صصقلا) 25 :رونلا» 78((2 62 «6 :جحلا 5 :لحنلا) 08

 6((2 :ةنحتمملا) (4 :ديدحلا) «((58 :تايراذلا) 64(2:فرخزلا) (9 5 :ىروشلا) )20 :رفاغ) 15

 .(56 :رثدملا) «(20 :لمزملا) «(4 :ميرحتلا)
 ا و هر م تيد عر

 .(231 :ةرقبلا) 4 اًوْره هللا تيا ًاوذختَت الو >-
 لل ع لق ص 0و

 هللا تنياَء مثدَخَتا 3
 رو
 .(35 :ةيئاجلا) #« اوز

 .(249 :ةرقبلا) «وه ءْوَزَواَج »ظ-

 .(64 :فرخزلا) (36 :ميرم) :(51 :نارمع لآ) 4 اَذلَه ُهوُدبْعَاَف 9-

 :رونلا) «(72 :لحنلا) «(56 :ةدئاملا) «(107 :نارمع لآ) 4مم (هدعبو) هلل (ةلالجلا ظفل) »ظ-

 .(22 :ةلداجملا) (3

 .(560 :نارمع لآ) 4(ٌَوُه ملَضَف »-

 .(4 :ءاسنلا) «اًكيِنَم ةولكُف »-

 .(119:ةدئاملا) 4 اذنه (هدعبو) ُهّللا (ةلالجلا ظفل) »-

 .(142:فارعألا) « نوره هيخأل >-

 .(0 :ةبوتلا) « اكيلُعلا ىه ُهَلاَةَملَحَو ِ
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 .(124 :ةبوتلا) (ةمذلَه ُهَتَداَر »-
 د
 وم

 68 :سنوي) «وه ءهتلحبس 9
 .(4 :رمزلا)

 رقه.

 .(61 و

 .(23 :ةدجسلا) «(2 :ءارسإلا) « ىَدُهُهَسلَعَجَو >-

 .(35 :ناقرفلا) «(45 :نونمؤملا) «(53 :ميرم) 4 َنوُرهُهاَحُأ ل-

 169 درقشا# زك دل ياتو لاف
 .(28 يلا رس دابخو

 .(15 :رونلا) 4 اًمّيَه دُهَنوُبَسْحَكَو »-

 .(23 :ناقرفلا) 4 اه ةاعجت »ا

 .(23:ةيئاجلا) «(43:ناقرفلا) 4ُهسَوَه مُهَهلا َدَحَتآ نم »-

 .(93:ءارعشلا) «َلَه هللا نوذ نم »-

 02 يو رك وم

 .(52 :صصقلا) 4 مه ءمِلّببَق نم ظ-

 .(77 :تافاصلا) «(مُه ءُهَتَيْرُذ »-

 007 :رمزلا) 4 ىنسَدَه هلآ »-

 .(23 :ق) 4 اَدَه مهُنيِرَق َلاقَو »-

 .49(0 48 44 43 :مجنلا) (َوُه مْمَتَأ 9-

 .ماغدإلا حيجرتب نيريخألا نيعضوملاو «حيجرت نودب نيلوألا نيعضوملا سيورأرق (1)



 اساسا رداد سا الا رس سدا كم2 0-لا
 رك

 م اسد وى

 1 :نجلا) 4اَكبَرَه ههَّرِجَعَن نلَو 8

 .(9 :ةعراقلا) (ةَيواَهمُهّسَأَف »-

 :واولا (16)

 ضر مو

 .(9 :ةرقبلا) ©« يذل اَوَوُه »-

 .(18 :نارمع لآ) (ُةَكَلَملَاَو (هدعبو) َوْه الا هللا آل »-

 .(107 :سنوي) 7 :ماعنألا) 4 نإَوَوْم

 .(59 :ماعنألا) هةر 2

 .(06 :ماعنألا) (ٌضرَعُأَو وه 9-
 وقام مع

 .(127 :ماعنألا» «مهيلو وهو »-

 .(27 :فارعألا) 4 ُهليِبَقَو وه 8

 .(9 :فارعألا] 4 فأَو وعلا >

 .(63:لحنلا) 4 ٌمُهّيِلَو َّمُهَف »-

 .(6 :لحنلا) « نمو ٌَرَه »-

 .(8 ؛هط) ( ٌعِسّووُه رك «ّ

 .(2 :لمتلا) 4 اًنيتوُأَوَّوَه ِ

 .(39 :صصقلا) «رُهُدوُنِجَو وه »-

 .(22 :ىروشلا) «مهبعقاَوَوُهَو >-

 -١ :ةعمجلا) (َنمَووُهّللاَنم 11(.
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 رو

 .(13 :نباغتلا) 4 ىلعو وه

 .(1 ل

 :ءايلا 217)

 .(47 :ىروشلا) «(43 :مورلا) «(31 :ميهاربإ) «64 :ةرقبلا) © موي ىتأي 9-

 .(66 :دوه) 6 ليمْوي رحل

 .(90 :لحتلا) 4 مُكظِعَي ىَخْبْلاَ 2

 .(11 :هط) 4 ّيَسوُملَي ىدوت »-

 .(6 :ةقاحلا) « ليموي ىهف 9-

 ريبكلا نيلثملا ماغدإ عناوم

 نوكي نأ وأ «(40 :أبنلا) 4 اًنبَرث 1ك ا رك نع مان لوألا فرحلا نوكي نأ

 فرخ وكي نأ رادو سورا ؛ ركض تاقأ جوذنن نطاخت ء اق قاوآلا فوق

 وحن ًاددشم لوألا فرحلا وأ «(160 :ءاسنلا) 4 َنّمملظِيَف » وحن ًانونم لوألا

 ٌاَف جوحن فاكلا لبق ةافخملا نونلا نوكت نأ وأ «(91 :ماعنألا) 4 َةمِرَدَقَّقَح ل

 .(3 :نارقل) « دو رتفك كنرَك



 تح
 ىلا ا ل

 ريبكلا نيبراقتملاو نيسناجتملا ماغدإ :ًاثلاث

 .هنع فلخب |مههمغدي بوقعي نإف نابراقتم ناكرحتم نافرح طخلا يف ىقتلا اذإ

 :نيعيرفت يف يتأيو

 يدك دقق ف اكلاو كاملا ثان نيه .ةزرذو: ةدحتاو ةجلك ةيمدخاك امن ألاوأ

 :يف كلذو فاكلا دعب عمجلا ميم ءيجمو فاقلا لبق ام كيرحت

 :ءارعشلا) :(70:لحنلا) «(189:فارعألا) «(2:ماعنألا) «(1 :ءاسنلا) «(21 :ةرقبلا) « كَفلَح»-

 «(21 :تلصف) «(67 :رفاغ) «(6 :رمزلا) «(96 :تافاصلا) 211 :رطاف) :.(54 «40 20 :مورلا) («(4

 .(20 :تالسرملا) 214 :حون) «(2 :نباغتلا)

 .(52 :نارمع لآ) « مُكَقَدَص »-

 2 :ةدئامل) « مُكَفَكاَ ِ

 272 :لحنلا) «226 :لافنألا) .(50 :فارعألا) «(142 :ماعنألا) «(88 :ةدئامل) < كف 8

 .(64 :رفاغ) «(47 :سي) «(40 :مورلا) 4

 .((151 :ماعنألا) « ٌمكقْزَرَن م

 .(28 :توبكنعلا) (0 :فارعألا) « مكَفبَم ل

 .(21 :كلملا) «(3 :رطاف) «(24 :أبس) «(64 :لمنلا) 1 نقولا # كفر و

 .(69 :ءارسإلا) ( مكَقرْعُيَف»-

 .(9 :فيكلا) 4 ْمُكِقِرَوي >>

 .(5 :ميرحتلا) 4 ركَفلَط 9-



 يمرضخلا بوقعي ةءارق

 :هسنئ

 « ٌمكَفثَيِم » :لثم نكاس فاقلا لبق ام ناك اذإ فاكلا يف فاقلا ماغدإ عنتمي
 د

 4 كفز كون رن مركب فاعلا تدرفلا وأ 84:زقبلا)

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

 .« مكن ريِذَت ) وحن ًانونم نيفرح لا لوأ نوكي ال نأ-
 57 ذّدَهُأ» :وحن ًاددشم وأ-

 .«ةكّس توي َمَلَو ) وحن موزجم ءاتوأ .4اًيواَتَتنك ) :وحن بطاخ ءاتوأ-

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

 مامإلا اهعمج ًافرح رشع ةتس نآرقلا يف نيتملك نم نيبراقتملا نم عقاولاو-
 :هلوق ملك لئاوأ يف يرزجلا نبا

 مرو و 20 8و
 ه5 از فاحت نو ةءدإ لذ
 اا 1 8-1-0001 مثق لذي كتجح دشنَس ضر

 :هنايب كيلإو

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

 .(55 :نارمع لآ) (ٍراككلآ نع َحَرَحُر -

 ًاكرحتم فاقلا لبق فرحلا نوكي نأ طرشب :فاكلا يف مغدت فاقلاو (2)

 :يف كلذو

 .(64 :ةدئاملا) (َفّيك ' قفني :ي »-



 ك2 28-تحلإا
راسا ترس ردا دل را سلا رس سدا

 

 .(2 :ناقرفلا) «(45 :رونلا) 1 :ماعنألا) 4 "لك َّقَّلَخَو 5

 .(62 :رفاغ) «(62 :رمزلا) ((16 :دعرلا) .(102 :ماعنألا) 4 لُكْقِللَح ه-

 07 :لحنلا) (نَمكٌقلَخَي »-

 .(21 :تلصف) 4 “لك َقطنأ )-

 .(4 :ناخدلا) 2ك ر «

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

 .(23 :فسوي) 0 :ةرقبلا) لاقل د

 .(30 :تايراذلا) .(21 9 :ميرم)(118 2113 :ةرقبلا) (َلاَق َكِل'ًَدك )-

 .(144 :ةرقبلا) (ُهَلَبَق َكْئَمَلوُبلَف »-

 .(204 :ةرقبلا) 4 هه وق َكَبِحَعُي >-

 .(8 :ءاسنلا) لق كدنع )-

 .(133 :ءاسنلا) 4 اًريِدَق كل اذ ىلع ُهَللاَناَكَو -١

 .(6 :ءاسنلا) 6 لق كَتوُتْفَمَسُي وتفتسُي)-

 6 :فارعألا) (َلاقكترْمأٍ-

 .(27 :فارعألا) (َلاَفَكَحَهلاََو ِ-

 .(3 :لافتألا) ايلف كِماَتَم ل -

 .(30 :ةبوتلا» «مُهْلَوَق ةُكلاذ»-

 01 :ءازسإلا) يدك كلهن ل

 .(39 :فهكلا) «ّتلُق َكَتَنَجل-
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 .(39 :ق):(130 :هط) (َلَبَفُكَبَر ِدَّمَحِب حّبَحسَو »-

 .(10 :ناقرفلا) «اروُصْنق َكَّل >-

 .(54 :ناقرفلا) 4 اًريدَك َكّبَر »-

 .(67 :ناقرفلا) 4 اًماَوَقَكِل'ذ )-

 .(42 :لمنلا) (ّتّلاَق ِكّشْرَعِل-

 .(47 :لمنلا) (َلاَق َكَعَكل-

 .(8 :رمزلا) (اليِلق َكِرْفُكَي ل

 .(34 :رفاغ) (ٌمُتلقكَلَم ؤ-

 .(72 :فرخزلا) (َلاَقكُكَر ل-
 .(16 :# دم) «ًاولاَق كدنع»-

 .(5 :رجفلا) «ٌمسَقكَلاَد 2

 .ًادحاو ًالوق اهرهظأ فاكلا وأ فاقلا لبق ام نكس نإ: هيبنت

 :عضوم يف :ءاتلا دنع ميجلا (4)

 .04 :3:جراعملا) (ُحُرْعَت © ٍجِراَعَمْلا ىذ 5

 :عضوم يف :نيشلا دنع ميجلا (5)

 .(29:حتفلا) 4 دُهَكطَش َجَرْخَأ >-

 :عضوم يف :نيسلا دنع نيشلا (6)

 .(42:ءارسإلا) 4 اًليِبَس شّرَعلآ ىذ »-



 را - - - -_--ت
 ىلا ا ل

 :عضوم يف :نيشلا دنع داضلا (7)
 .(62:رونلا) ( َمهنَأَغ ضعبل >-

 :عضوم ف :يازلا دنع نيسلا 2)
 .(3:ريوكتلا) ( َتَجْور ُسوُفتلأذإَو»- 0

 :عضوم يف :نيشلا دنع نيسلا (9)
 .(4 :ميرم) 4 ابي نأكل ل َعَتَشآَو »-

 :فرحأ ةرشع يف مغدتو لادلا (10)

 :يف يهو :ءاتلا ()

 .(7(2 :ةرقبلا) كلت دجلحتملا9-

 .(1 :لحنلا) 4 اهديكوت َدَعَب »-

 14 :ةدئاملا) 4 مل اََت دّيّصلآ »-

 .8 :كلملا) (ُريَمَت داكت »-

 :يف يهو :نيسلا (ب)

 .(43 :رونلا) عانس داكَي »-

 :يف يهو :لاذلا (ج)
 «(22:ةبوتلا) «(43:ةدئاملا) .(94 ,89:نارمع لآ) «.(74 «64 «5 2:ةرقبلا» كلذ دَعَب 3

 .(47 «5 :رونلا) «.(119:لحنلا) .(49 ,.48:فسوي)

 .(97 :ةدئاملا) «كلدَدَتَقلَاَو ١
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 .(9 :معفلا) 4ك دوُجسلآل-

 :يف يهو :نيشلا (د)

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

 ف يهو :داضلا (ه)

 .(50:تلصف) 1 :سنوي) 4 ءاَرض دْعَب د

 .(54:مورلا) «ٍفعض دعب 5

 فك يهو :ءاثلا (و)

 .(134:ءاسنلا) « َباَوُث ديري »-

 .(18:ءارسإلا) «(كثُديرُت 9

 :يف يهو :يازلا رر

 .(28:فهكلا) «ةئيِز ديرث »-

 .(35 :رونلا) 4 اًهَّيَر داكَي >-

 ف يهو :داصلا (جحر)

 .(72:فسوي) 4 َعاَوصْدَقُفَت -١

 .(29:ميرم) 4 ًمبَصِدهَمْلآ >-

 .(58:رونلا) 4 ةولَص دَعَب 8-

 .(55:رمقلا) «قّدص دَعَقَم »-



 سلا ترس ردا دل سا الا رمز ديول ك2 8-لا
 رك

 :يف يهو :ءاظلا (ت)

 .(3 1:رفاغ) (108:نارمع لآ) 4 امّلَظ كيري >-

 .(39:ةدئاملا) ( هملظ دْعَب »-

 :يف يهو :ميجلا 2ي)

 .(25 17 ةرقبلا) 4 توُلاَج ُد ٌدوْواَد 8-

 .(28:تلصف) «ءآَرج دلل »-

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

 يدا فل دع تشم ادلى اهناقذإ ورم

 :فرحأ ةرشع يف ًاضيأ مغدتو ءاتلا (11)

 :يف يهو :نيسلا :لوألا

 .(122 :527:ءاسنلا) (مهّلخ دنس تحلصلا ١

 .(57:لحنلا) 4 ءهَنَحْبس 0 هَنَحْبْس تَتَبلا»-

 .(96:ميرم) 4 ُلَعَجيَس تَحِلَصلآ »-

 00 ةيئاجلا) 4 ٌءآَوَس تَحِللّصلآ »-

 .(3:تاعزانلا) 4 احبس تَحِيْسلَآَو 5

 .(4:تاعزانلا) 4 اَنقَبَس تَقِلّسلآَف »-

 .(46:ءارعشلا) «(120:فارعألا) 4 َنيدِجََس ٌةَرَحَّتسلآ ط-

 .(49:ةبوتلا) «ًاوطقتم ةَئتفلا )-



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 عاش وع مدد

 .(20:هط) 4 اًدِّجُس ٌةَرَحَتسلا »-

 .(11:ناقرفلا) 4 اًريعَّس ةَعاسلآب »-

 .(68 :صصقلا) 4 َنَحْبس تارخلاو#

 .(8 :ريوكتلا) ؟ٌتَليس ٌةَددُدَوَمْلآ »-

 :يف كلذو :لاذلا :ىناثلا

 .(114 :دوه) (َكل'5تاَكّيتكلا »-

 .(26 :ءارسإلا) 4 ىَبَرُقلا اذَتاََو 9

 .(38 :مورلا) 4 َقَوُقَلآ اَذ ٍتاَكَف »-

 .(3 :تافاصلا) 4 اًرُكْذتيللَتلاَف -٠

 .(15 :رفاغ) (وُدتجَردلآ »-

 14 :رفاغ) ( مكة تجيلكلآ9-

 .(1 :تايراذلا) « اًوَرَوِتَيرَدلَآَو 9

 .(5 :تالسرملا) 4 اًركذ تّيقلمل اَق 9-

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

 .(11 :جحلا) «(3 :دوه) (ُكلاَذ ةَرَخأْلا ل

 :نيشلا :ثلاثلا

 027 :ميرم) 4 ايش تّنِج تّنِج »-

 .(1 :جحلا) « ءَْىَش ةعاستلا »-



 رك سلا ترس رداد سا الا رس سدا كم2 8-لا

4 

 .(13 :4 :رونلا) 4 َءاآَدهْش ةعَبرأب »-

 :داضلا :عبارلا

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو (1 :تايداعلا)4 اًحّبضِتيِدنَعلَاَو »-

 :ءاثلا :سماخلا

 .(32 :ةدئاملا) (2 :ةرقبلا) 4 ٌهثتَتَيبل اب )-

 .(46 :ماعنألا) «(75 :ةدئاملا) 4 مثيلا »-

 .(3 :ةدئامل) ( ٌمثتحِلَّصلآ »-

 .(153 :فارعألا) (ٌمئَتاَكْيَّسلأ »-

 .(5 :ءارسإلا) ( َمُكَتاَمّملآ»-

 .(4 :روتلا) « ٌمقتدَئَّصَخُُملا»-

 .(7 :توبكتعلا) 4 مُكَتْوَمْلَأ ٠

 .(9 :بازحألا) متت نِموُمْلا ١

 .(3 :ةرقبلا) 4مل ةوكَرلآل-
39 

 .(161 35 :نارمع لآ) « مث ةّماّيقلا »-

 .(29 :نارمع لآ) 4 ٌمث َةٌوُبُشلآَو »-

 052 نابع لآ) 4 مث َةَرْحأْلا »-

 . (5 :ةعمجلا) 4 ٌمثةسَرْوَتلا »-



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 :يازلا :سداسلا

 .(2 :تافاصلا) 4اًرْجَرتَرِحّرلآَف -١

 .(4 :لمنلا) اير ةَرِحآلا ِ

 0 ا وع

 :داصلا :عباسلا

 .(1 :تافاصلا) 4 اًفَصَسَقَتَّصلَأَو

 .(38 :ًأبنلا) «اًفَصُةَكَشَمْلاَ

 .(3 :تايداعلا) ( اًحبصِتَريغُمْلَاَف 5

 :ءاظلا :نماثلا

 .(28 :لحنلا) «(97 :ءاسنلا) 4 َيِمِلاَظةَكَتلَمْلا »-

 :ميجلا :عساتلا

 .(3 ا ا

 .(27 :سنوي) 4 ءاَرَجَتاَكّيَسل سلا »-

 .(3 :دعرلا) 4 َلَعَجَترَمّقلَا »-

 .(12 :و دمحم) .(23 214 :جحلا) (3 :ميهاربإ) (ِتلئَجتَحلَّصلا »-

 4 :حتفلا) تنتج تئمّؤُملَآَو 2

 :ءاطلا :رشاعلا

 .(81 :ءاسنلا) 4 ةَفباطَتَكب »-



 رك سلا تي رسا ردا دل رس سلتا رس سدير 2255508

 50102 ءامغلا) «ٌةَاطَتأَعلَو ِ

 .(29 :دعرلا) 6 ئَيوط تحِلّصلآ ٍِ
 ه_-

- 

 .(14 :دوه) 4 يفرط ةْولَّصلآ>

 .(32 :لحنلا) 4 َنييْيطةَكَشلَمْلا »-

 :مهو فرحأ ةسمخ يف مغديو ءاثلا فرح (12)

 :ءاتلا

 مر و تأزل يحوم

 .(59 :مجنلا) 4َّن وُبَجَْعَتْتيِدَحلا ل

 :نيسلا

 .(6 :لمنلا) (نَميلَسْترَوَو

 .66 :قالطلا) (مّشكَس ْتْيَح -

 ور ىه ل > مر

 .(4 :ملقلا) (مُهُجِرَدَكَستسِثِ ثيدَحلا »-

 .(43 :جراعملا) 4 اًعارس ِثاَدَجُأل 2

 :لاذلا

 .(14 :نارمع لآ) (َكل اذْثَرَحْلَاَو 9-

 .ريبكلا ماغدإلا عم اهيف فلتخا :هيبنت (1)



 .(1 219 :فارعألا) (58 35 :ةرقبلا) 4 اَمُتَّقِس ُتّيَح »-

 .(30 :تالسرملا) «ٍبعْش ثدلت 9-

 :داضلا

 .نآرقلا يف اهريغ الو (24 :تايراذلا) (فّيَّض ٌتيِدَحو-

 يف مغدتو لاذلا (13)

 :نيسلا

 .نآرقلا يف اهريغالو (63 261 :فهكلا) 4 .ةليس دك َدَحََتآَف »-

 :داصلا

 .نآرقلا يف اهريغالو (3 ند 4مم اختلال

 :يف كلذو ماللا يف مغدت ءارلا (4)
 .(266 ل يتلا - 00000 اجو

 .(0 :نارمع لآ) (ِتَيَكِراَهتلَآَو 9-

 14 ةدانشلا) اميل رمككساو ع

 .(168 137 :ءاسنلا) (ٌمُهَل َرفُعَيل 3

 ا

 07 نفرلا 4 ضقت رثخلاب لع

 08 دوق 4 كل يطأ ع

 .((69 :فارعألا) 4 امل ُرَفعُيَم



 : 33ص هم يشل يع قيوط و نا رقلا كارا رقلا يني ةلملن

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

 .(8 :تلضلا# كل رشم زل

 .(2 :دعرلا) ّنَمِل ركل 9-

 0 فازوا كل يشوع

 :ةيثاحلا) «.(20 :نامقل) «(65 :جحلا) «(12 :لحنلا) «(اعم 33 2 :ميهاربإ) كَل ٌرْخَسَو 2

.)13 2 

.)1 0 

 .(33 :ملقلا) «(26 :رمزلا) 1 : لفوز« رر رك

0 

 6 :ءارسإلا) (أوُعَتَبَمِل ر حبلا »-

 .(90 :كرمالا »4« امل جفت

 .(7 :ميرم) كل رف 2 ا

 .(51 :ءارعشلا) (3 :هط) 4اَمَل َرفغُيل 8

 .(0 :هط) (َكّلَعَل ٍراّهَتلآ »-

 .(5 :جحل) 4 الّيَكل معلا >-

 .(88 :صصقلا) «(117 :نونمؤملا) 4 ال َرْحاَء »8-

 .(82 :ءارعشلا) « ىل َرْفْعَي 8-

 .(17 :لمنلا» 4َنَمّيَلَسِل َرِشْحَو »-

 -١ :نامقل :40 :لمنلا) (ءِسّفَتِل ُرُكَشَي 12(.



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 هدو

2 0 6). 

 .(29 :صصقلا) 4 ْمُكَلَعَل ِراَنلآ »-

 .(20 :ةيثاحلا) (3 :صصقلا) « سائل ٌرياسصب >

 62 :صضتلا ا« لول دقو ع
2 200 00 0 

 .(1 :توبكتعلا) نوفي ٌرمهلاَو 8

 .(39 :أبس)((62 :توبكتعلا) 4هُّدَلُرِدَقَيَو -

0 001 

 .(53 :بازحألا) ( ٌمُكيوُلُقل ولَقل ٍُيط

 02 م اوم »-

 .(27 :سي) « ىل رْفَع»-

 .(49 :رفاغ) (ةَنّرَحل راثلآ »-

 .(37 :تلصف) 4 الةمَقْلاَو 9-

 41 :تلصن) 4اًمل ركّدلآب >-

 .(13 :فرخزلا) 4 ال رس »-

 .(13 :6 دمح) مهل ٌرِصاَت »-

 .(2 :حتفلا) «كل َرْفْعَيْل »-

 ١ :تارجحلا) متل رمل 0

 ٠ :رشحلا) (ُهَل ٌرْوَصمْلا 4(.

 00 :ةنستملا) عم الر امكن



 0 مسلسل تي رسا ردا دا ره الابرز سار ديلا كم5 8-حوإا

 < وع يب ى طم 7 >2

 .(7 :حون) مهل رفغتل »ظ-

 .(1 :ناسنإلا) « مل رهّدلآ »-

 67 :نيففطملا) « ىفَل راجُفلا 9-

 .(18 :نيففطملا) « ىَفَل راربَألا »-

 :ف كلذ :ءارلا يف ماللا مغدأو (15)

 :(30::تايراذلا) (71 نض)(21:49 :ييرم) (28:رجحلا) «(30:ةرقبلا) 4ُكَّبَر َلاَك »-

 .(127 :ةرقبلا) 4 اًنْبَر ليعَمَساَو »-
35 

 .(201 200 :ةرقبلا) « آسر لوقي »-

 :دوه) «(155 2151143 :فارعألا) «(25 :ةدئاملا) «(41:40 38 :نارمع لآ) 4 ْبَر َلاَق »-

 :ءايبنألا) «125(2 225 :هط) «(10 8 «4:ميرم) 9 «36:رجحلا 3 :فسوي) (47 45

 (16 :صصقلا) 9 :لمنلا) 0( 117 28 .24 2 :ءارعشلا) 99(2 6 :نونمؤملا) 02

 .(5 :حون) (5 :فاقحألا) (9 5 :ص) «( 30 :توبكنعلا) (3 «224 217

 11 :نارمع لآ) 4 حير لدم ل

 .(61 اضل تار لوُسكلا »-

 .(23 :ةدئاملا) «َنالُجَر َلاَق »-

 .(26 :ماعتألا) امر لبلاد

 .(4 :ماعنألا) 4 هشَعَل اسر لع >-

 -١ :فارعألا) 4 امير لّسَر 43: 53(.

 .(9 :فصلا) «(28 :حتفلا) «(33 :ةبوتلا) 4 ُهَلوُسَر ّلَسْرَأ »-

 .(81 :دوه) «َكَبَر لُسُر »-



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 .(100 :فسوي) 4 َىليءُر ليوأت )-

 .(30 .24 :لحنلا) 00 َلَزنَأ »-

 .(69 :لحنلا» «كَبَرَلْبسل-

 .(125 :لحنلا) (ُكَبَر ليبّس »-

 .(19 :ميرم) 4كّيَر لوُسَر 9

 .(24 :ميرم) (كُتَر ّلَعَجِ-

 .(50 :هط) 4 اَنَّر لاق »-

 .(188 :ءارعشلا) « بر َلاَق ظ-

 و هد

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

 .((8 :ءارعشلا) 4 بر َلاَق >-

 ١ :ءارعشلا) 6 ٌّبَر ٌليِزَمل ههنا 0

 - 8:لمنلا) « ىّنبَر لضف نم اَدنَه 40(.

 :دمصقلا) 4 انكر ل وقل دع 6063

 .(60 :توبكنعلا) 4 اًهَقْرَر ُلِمَحَت »-
- 

 دمع
 0 لا

 .(31 :تافاصلا) 4 اَمّبَر لّوَق »-

 .(16 15 :رجفلا) 4 بَ لوُقَيَف »-

 .(51 :ىروشلا) 4 الوسَر لِسَرُي »-



 كسلا ترس رداد را الا رس دولا ك2 8-لا

00 0 
 .(19 :ريوكتلا) .(40 :ةقاحلا) « ٍلوُسَر َلَوَق 9

 .(1 :ليفلا) «(6 :رجفلا) 4َكَْر َلَعَف »-

 :يف مغدتو نونلا (6)

 :ماللا :الوأ

 .(90 :ءارسإلا) (5 :ةرقبلا) 6ك نمو هَ

 :35 دمحم ) ((53 :تلصف) «( 64 :لحنلا) «113(2 :ةبوتلا) «9 :ةرقبلا) ( مهل نبت »-

5 2)). 

 .(38 :نونمؤملا) «(84 :نارمع 2 6 133:ةرقبلا) 4 هَل ُرحتَو 2

 .((57 :ةرقبلا) «مكل نيتي »-

 .(114 :ةبوتلا) «(115 :ءاسنلا) 9 ةرقلا) هدمت ترم رع

 .(14 :نارمع لآ) «ساّتلل نير »-

 .(6 هلا اه دخل يو

 .(9 :ةدئاملا) 4 ْمُكَلُنِيَبُي )-

 .(25 دفان «مهل فركب 2

 .(38:توبكنعلا)(24:لمنلا):(6 3:لحنلا):(48 :لافنألا)«(43 :ماعنألا (مُهل َنكّرَو »-

 .(22 :ماعنألا) (َنيرفكلل ني ِ

 .(137 :ماعنألا) « ريثكل سرر »-



 يم رضحلا بوقعي ةءارق

 قة درع 32 :فازغالا» « كل حق اح

 137 ةةيرقلا) مهل نكرر

 42 هةرفلا» كلل نكي جن

 .(61 :ةبرتل) « تبرم ُنيْؤْحَو ١

 .(94 :ةبوتلا) ( ْمكل مون >-

 .(2 :سنوي) (َنيِفِرَُمللَنْيُذ و

 .(59 دا كل داو

 .(80 :فسوي) « ل َنْدَأَي ؤ-

 .(33 :دعرلا) 4َنيذَّلل َنّيُر »-

 40: لهنا 4 فزإلا# يل نتن 8

 .(4 :لحنلا) « ساني َنيبعِل 9- هر او

 .(84 :لحنلا) 4َنيِدَّلل ُنَدؤُي ل
 .(93 :ءارسإلا) 4ك َنْنا-

 0 :جحلا) 4 مك َنَيَْتْل و

 .(9 :ملنا 4 نيدّلل 06

 .(47 : نونمؤملا) نير مؤ ةنأ)

 .(53 :بازحألا) (8 ا

 .(9 :ارخخلا»# تكن كا 3

 0011 :ءارعشلا) كل ُنمّؤْنَأ »-



 دم قيازرص نيم هي 0 تل 2252525252525625تتتتتتحح لة يو وق هنا فلا كارا قنا ننس ةلصلنب

 .(6 :صصقلا) 4 َمُهَل َنُكَمْتَو »-

 .(26 :توبكنعلا) 4 مُهل َنُماَكَف ل-
000 
 هل ار اقل
4 

 .(8 :توبكنعلا) ( مك َبَرْيَبَت »- م.

 .(38 :ًأبنلا) 3 افرول َنْذَأ »-

 .(14 :ي دمحم) 8 :رطاف) 4 هَل َنييَز »-

 .(37 :رفاغ) 4 َنوُعَرفل َنّْيَز »-

 .(63 :فرخزلا) 6 مكل َنْيَبَلَو 8

 :يف كلذو :ءارلا :ايناث

 .(167 :فارعألا) ةككر ذاكرا

 .(7 :ميهاربإ) 4 ْمكُكَر بدأت >
 .(100 :ءارسإلا) (ةَمَحَر َنياَرَح ©

 .(9 :ص) 4ةَمَحَر نيآزَح»-

 .(7 :روطلا) (كَبَر ُنيآَرَح»-

 :هنايب كيلإو ةنغب ىّمْخَتَف نكست ءابلا لبق ةكرحملا ميملاو
لا) .(56 :جحلا) (124:لحنلا) «(23:نارمع لآ) :(113:ةرقبلا) 4 ْمُهَنِيَب مكن ل-

 3 :رمز

 .(013 :ةرغبلا) 4 َنيَب كحيل 9

 ؛(25 :ءارسإلا) 277 :فسوي) «( 31 :دوه) ؛(6 1 :ةدئاملا) «(167 36 :نارمع لآ) 4 مِيِمْلْعَ 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)



00 
 .(55 :نارمع لآ) 4 مكن مح 2

 .(25 :ءاسلا) ( مكيمتإب 7

 .(45 :ءاسنلا) 4 مك دعي ملغأ>

 .(05 :ءاسنا) (َنييمُكَحتِل 9

 .(10 :ةنحتمملا) «(69 :جحلا) :(141 :ءاسنلا) + تع كك

 .(156 :ءاسنلا) 4 انتهي يَرَم »-

 .(27 :ةدئاملا) (ٌقَحلأب َمَداَء ظ-

 .(4 :ةدئاملا) اهي مك ِ-

 .(5 :ةدئاملا) ( في مك ل

 .(3 :ماعنألا) (َنيركدشلاَب َملَعَأب »-

 .(58 :ماعنألا) « تيما ابمَلْعَأ >-

 .(7 :ملقلا) (56 :صصقلا) «(117 :ماعنألا) «َيِدَتَهُمل ابْمَلَعَأ -١

 .(19 :ماعنألا) َنيِدَمَعُمل اب مَلْعَأ 9-

 00 :سنوب) (َنيِدِسُقُملآملَعأ

 .(31 :دعرلا) (هي ملك )-

 .(00 : دل هك ملتي لع

 :(32 توبكنعلا) :(37 :صصقلا) «(84 :55 :ءارسإلا) «(125 :لحنلا) 4 نّمِيِمَلْعَأ »-

 .27 0 0 رب

 .(32 :مجنلا) 4 رمل ( كملت :ملعأ »ل



 يشل يع ووطن نا رقلا كارا رقلا يني ةلطلن
 55593333377 هيا ٌ ٌٌُ؛ًيًًًًٌٌل”ل”لًًٌُ

 5 :فيكلا) (ٌمِهبْمَلَعَأ>-

 0 :فهكلا) « مهَتدعي ْمَلَعَأ )-

 .(06 :فهكلا) 4 اًمِمَنَهَج 5

 .(70 :ميرم) «َنيِدّلآِب مَلَعَأ »-

 .(16 :رونلا) 4 اذهب َمَّلَكَمَت >-

 .(51:48 :رونلا) 4 ْمُهَئّمَبَمْكَحَيِل »-

 .(35 :مورلا) 4اًمي ملكتي »-

 .(46 :رمزلا) 4كم ْمُكَحت +

 .(8 :رفاغ) 4 تتَي ب مكَح»-

 .(10 : ةنحتمملا) ب َنهنَميِإِ مَعَ

 .(8 :ةقاحلا) (اًميُمِسَتُأ اق

 .(40 :جراعملا) «ٌبريْمِسَقُأ 5

 .(15 :ريوكتلا) « سحلب مسقَأ»-

 .(6 :قاقشنالا) (قُهّشل اب مِسِقُأ-

 .(1 :دلبلا) 4 اَدهِيٌمِسَكُأ >-
 .(4 :قلعلا) (مَلقلايمَّلَع ل

 :ميملا لبق ةكرحملا ءابلاو

 ةسمخ يف ةنغلا عم 4نَّم ف ميم يف 4ُبُذَعُي ) ءاب ماغدإ هنع فلخب بوقعي ىَوَر
 .(14 :حتفلا) «(221 :توبكنعلا) «(40 418 :ةدئاملا) «(129 :نارمع لآ) :مهو عضاوم



 :ةمهم تاهيبنت

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

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

 .«مامش هلاو مورلا ىنعي) ةراشإلاب

 .ميملا دنعو ءابلا دنع ءابلا ()

 .ءابلا دنعو ميملا دنع ميملا (ب)

 .ءافلا دنع ءافلا (ج):مهضعب دازو

 .رصقلاو طسوتلاو دملا هيفف طقف نيلوأ نيلو دم فرح مغدملا فرحلا لبق ناك اذإ (2)

 بهذو ضحملا ماغدإلا هيفف حيحص نكاس «مغدملا ىنعي» هلبق ناك اذإ (3)

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

 .(39:ةدئاملا) ( فملظ

 زوجي امك .حورل زوجيو ءسيورل ماعلا ماغدإلا ىلع لصفنملا يف طسوتلا عنتمي ()

 حجرو) :مظانلا لوق دنع ةبيطلا يف هنيعب ركذام وهو «صاخلا ماغدإلا ىلع سيورل

 امي ُمَلْعَأ ُهّللَأ ٍلُق » :ىلاعت هلوق يفف (الجسأ اهيف ضعبلا هنعو) هلوق ىلإ (بهذل

 راهظإ ىلع ةعبرأ : هجوأ ةسمخ سيورل «هِتمِلكِل َلَِبُم ال ) :ىلاعت هلوق ىلإ هوَ
 «ههِتمِلَكِل َلِدَبُم ال ١ يف ,ماغدإلاو راهظإلا عم طسوتلاو رصقلا :يهو ِهاَمِب ُمَلَعَأد



 يشل يع ووطن نا رقلا كارا رقلا يني ةلمان

 :هلوقب هللا همحر تايزلا دمحأ راشأ كلذ ىلإو

 الجسأف اسيور اوصخ هب ام معن مهحورل الإ ماغدإلا عم دمالو

 راّشّتلا مامإلا ديأ دقو «بوقعيل ءابلا دنع ميملا ءافخإ يف نوققحملا فلتخا

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

 .هللا همحر يلوتملا مامإلا هيلعام اذهو .راهظإلاب نوقابلاو

 .ملاسلا ركذملا عمج يف تكسلا ءاه عم بوقعيل ريبكلا ماغدإلا عمتجي ال (5)

 .ماعلا ماغدإلا هجو ىلع بوقعيل 4ّحَدَل» :وحن ىلع ًافقو تكسلا ءاه عنتمت (6)

 ةيانكلا ءاه باب

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

 .بئاغلا ركذملا

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

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

 .ًاحالطضا ةيانك تاءاه ىمست ال اهنأ الإ ريمض تاءاه ثناك

 :لثم ءامسألاو .(75:نارمع لآ) 4 ةمدَّوُي ظ:لثم لاعفألاب ةيانكلا ءاه لصتتو

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

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

 4 ُهَّآ ُهّيَلَع > :لثم امهيف نيهجولاب ئرق دقو لصألل ةاعارم اهمض زوجي امك
 .(63 :فهكلا) 4 هلا ُهيِنلَسْنَأ » «(10 :حتفلا)
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 :لاوحأ ةعبرأ اهل ةيانكلا ءاه :اهلاوحأ

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

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

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

 .(3 :رصنلا) 4 اًباَوَت َناَك هُهَنِإِظ :لثم نيكرحتم نيب عقت -3

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

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

 5 ةرفلا) 4 ئدح قع لدم محم ادعو ىكاساولت نوك ذأ -4

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

 4 هب هقتو اغار 08 :نارمع لآ) 4 (ًاعم) َكّيلإ َءمُدؤُي » بوقعي أرق -

 «(115 :ءاسنلا) «4 0 ام ملون ظو «(20 :ىروشلا) :«(145 :نارمع لآ)

 ءاملا كيرحتب «(28 :لمنلا) 4 َمِهّيَلإةقلأَف رونا سلا« كوع سلسو دو

 .فاقلا رسك عم (52 :رونلا) 4ِهّنقَتَي » يف لعف امك .ةلص ريغ نم

 كيرحتو ميجلا دعب ةنكاس ةزمهب (36 :ءارعشلا 71 :فارعألا) 4 ةَجْيرَأ 9 أرقو -

 .ةلص نودب ةمومضم ءاهلا

 امهيف ءاهلا رسكب «(10 :حتفلا) 4 َهَلآهّيَلَع ل وء(63:فهكلا) 4ُهيِنلَسنَأآَمَو » أرقو -

 .ءاهلا رصقب (69 :ناقرفلا) 4 اًناَهُم يف »و .ةلالجلا مسا قيقرت عم



 ىلا ا را ل

 وهو رخآ هجو سيورلو «ةلصلا عم ءاملا رسكب (75:هل) 4 أَي ) بوقعي أرق -

 .ةلص نودب ءاهلا رسك

 «ةلص نود ءاحلا مضب -1 :نيهجوب (8 7 :ةلزلزلا ,2:دلبلا) 4 هوَرَي 9 بوقعي أرق -

 .(صفح لثم) ةلصلا عم ءاهلا مضب -2

 .(83 :سي «88 :نونمؤملا 249 «237 :ةرقبلا) 6 هديب » يف ًاضيأ ءاهلا سيور رصقو -

 رصقلاو دملا باب

 .ةدايزلا :ةغل دملا

 كين يتيم هوس ندع كلل ارأ اذما فوج هن ف ردم كورسا ةلاطإ اسكاطفا

 .نوكس وأ زمه

 :يه ةثالث دملا فورحو 2

 .ًاحوتفم الإ اهلبق ام نوكي الو فلألا - 1

 .اهلبق ام مومضملا ةنكاسلا واولا -2

 ,اهلنف اهازويتكللا ةنكاننلا انك

 :امهو نانثا نيللا فورحو-

 .اهلبق ام حوتفملا ناتنكاسلا ءايلاو واولا

 .عنملا وأ سبحلا :ةغل رصقلاو

 .هيلع ةدايز ريغ نم دملا فرح تابثإ :اهكاطظضاو
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 :ناعون دملاو-

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

 :عاونأ همكح يف نوقفتملا امأ -

 .«مزاللا دملاو  نوكسلل ضراعلا دملاو  يلصألا دملا»

 :يهو ًاضيأ عاونأ همكح يف نوفلتخملا امأو -

 .«نيللا دم لدبلا دم  لصتملا دملا_ لصفنملا دملا»

 :لصفنملا دملا نع امأ -

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

 :هجوأ ةثالثب لصفنملا دملا بوقعيأرق

 .ناتكرح رصقلا - 1

 .تاكرح ثالث رضقلا قيوف -2

 .تاكرح عبرأ طسوتلا -3

 :لصتملا دملا نع امأو -ب

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

 :هجوأ ةثالثب لصتملا دملا بوقعيأرق

 .تاكرح ثالثرصقلا قيوف - 1

 .تاكرح عبرأ طسوتلا -2

 .تاكرح تس عابشإلا -3



 يلا يع قيوط و نا رقلا كارا رقلا يني ةلطلن

 (لصتم «لصفنم) :نيدملا ءاقتلا

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

 نم (ال) يف فلألا دم وهو .نورداحلا ايس ال رصقلا هقيرط ناك نمل عابشإلا
7 

 ببسل هكنأ اّلِإ هك آل > :4َوُه اّلِإ لإ آل > :4ُهَّللأ اّلِإ هل آل ) :ىلاعت هلوق
 نبا مامإلا هراتخا عونلا اذهو ءلجو زع هللا ميظعت يف ةغلابملا دصقب يونعم

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

 :ءىش ميظعتلا دم نع ةّردلاو ةيطاشلاو نيسيتلا

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

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

 .انركذ اهب اراعشإ هللا الإ هلإ الب توصلا

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

 لاوقأو «ربدتلا نم هيف ال هلأ اّلِإ َهَلِإ آل » هلوق ركاذلا دم بابحتسا راتخملا

 .ملعأ هللاو ةروهشم اذه دم يف فلخلا ةمئأو فلسلا
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 دم هجوب ذخألا دنع اهب مازتلالا نم دب ال ةنيعم ًاطاقن نوررحملا طرتشا

 تايزلا خيشلا لوقي اذه ينو ءرصقلا يف فالخلا باحصأ (ييسال ميظعتلا

 :(ميركلا حتف حيقنت)يف هللا همحر

 الحتس ناك ةاووحت نإ نوصلاخقلا نيمو نكرتا اذكو

 لصح بوقعي هعم ريثك نبا ىوس ةنغ كرت عم ميظعتلل ّدمالو

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

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

 .ءارلاو ماللا عم ةنغلاب نايتإلا

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

 :هكرت وأ ميظعتلل ّدملا يف لصفنملا

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

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

 :نآرقلا يف ميظعتلا دم عضاوم نايب كيلإو -

 «(158)فارعألا ,.(106 «102)ماعنألا «(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 ((90)سنوي 9 «310ةبوتلا



 يشل يع قيوط» وف هينا رقلا سارا رقلا دن ةلمان

 «3)رفاغ «(6)رمزلا 35((2)تافاصلا «((3)رطاف 8 27 0)صصقلا «(26)لمنلا )1 16)نونمؤملا 087

 .(9)لمزملا «.(13)نياغتلا («3 «2 2)رشحلا «.(19)ُةلو دمحم .(8)ناخدلا «(5 (62

 .ميظعتلا دم ىلع ركذملا عمج يف بوقعيل تكسلا ءاه عنتميو :هيبنت

 .تاكرح 6وأ4وأ2نيعلا دمب (2:ىروشلا)(ّقَْسَْع 8و «(1:ميرم)ضقيهك »أرق -

 تكسلا باب

 :هق تكلا كزت

 .ءافخإلا عم [2.1 :فهكلا] (اًمَيَق © اجوع»
 دقرس

 .[52 :سي] « اذه اَندَقَرم »

 .ءارلا ْق نونلا ماغدإ عم [27 :ةمايقلا] «قارّنم»

 .ءارلا يف ماللا ماغدإ عم [14 :نيففطملا] 4َناَر لب »

 نأ دبال امهنم ىلوآلا ةزمهلاو .ةدحاو ةملك يف ناتعقاولا ناتقصالتملا عطقلا اتزمه امهو

 ةروسكم نوكتو «(6 :ةرقبلا) 4 َمُهَتْرَدَنَأَ ) :وحن ةحوتفم نوكتف ةيناثلا امأو «ةحوتفم نوكت

 .(15 :نارمع لآ) «مكُتَبَنْوَأ ل: وحن ةمومضم نوكتو«(60:لمنلا)4 هَل ِءَأ ل: وحن

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح بوقعي قفاو (1)
 . صفح يهجو دحأ اذهو (2)



0 
 :يتآلاك اهمكحو

 ريغ نم ةثالثلا عاونألا يف نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا "”ليهستب بوقعي نع سيور ىَوَر

 .ةثالثلا عاونألا يف ةيناثلا ةزمه لا قيقحتب بوقعي نع حور ىَوّرو«نيتزمه ا نيب لصف

 :نيهجوب (24 :ةدجسلا «41 .«5 :صصقلا «73 :ءايبنألا «12:ةبوتلا) « َدّمنَأ ا» سيور أرق -

 :ةرولتكو لاب ناكل( ةوعملا لاقي ب ادق هاطاعلا هرعنللا ليييقح

 :تاهيبت

 نيتزمهب «(49 :ءارعشلا) «(21:هط(123:فارعألا) « مَتْنَماَء حور ىَوَر - 1

 .ةثالثلا يف ماهفتسالا ىلع نيتققحم

 «(113 :فارعألا) « انل تاهو «(81 :فارعألا) 4 َنوُثأَتل مكنإ» ىّوَرو -2

 نيتزمهب حور «(14 :ن) 4 َناك نإ و «(20 :فاقحألا) 4 ةكتايط َمُتَيَمدَأ حو

 ةلهسم ةيناثلاو ةققحم ىلوألا نيتزمهو «ةعبرألا يف ماهفتسالا ىلع نيتققحم

 .سيورل

 :ناينعم ليهستلل (0)

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

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

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



 مص ار نم هج نع 2 شا تحج دا ب ير وسلا فلا كانارقلا دسك ةلصلب

 وع ر هعر 4 55

 ةزمهب رابخإلا وهو "رخآ هجو سيورلو «حورل اهقيقحتو سيورل ةيناثلا ةزمحلا

 .ةدحاو

 «ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1:2”نيهجوب (9 :ماعنألا) 4 مكي بأ » سيور أرق -4

 .قيقحتلاب -2
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 رركملا ماهفتسالا مكح
 .(5 :دعرلا) «اًنَأ براسك اذءأ» (1)

 .(98 9 :ءارسإلا) ان اًنَفَرَو اًمظع امك اذِأ 2(:30(2)

 هو

 .(2 :نونمؤملا) 4 نأ اًملظعَو هر ٌرث اَنُكَو اًمّتم اذءأ 9 (4)

 07 :لمنلا) 4اًنِأ [ اَنُواَباَءَو ابر ٌرث اسك اًدوَأ) (5)
 ه-

 اَهي مُكَقَبَس اَم َةَمِحدَمْل 5 وُك أع ا َلاَق ْذِإ اَطوُلَو )6( ١

 .(29 28 :توبكنعلا) (َنوُكَّأَكَل َمُكَكيَأ» َنيِيِلدَعْلأ َنِم دكا رف

 .(10 :ةدجسلا) « ىِفل 8 ءأضْرألا يف اللص اذوأ » (7)

 14 هاز4 ةريدمل ث نول رقكمل انوأ اًعَع فورت اتيامأو الا
 اه هنفارلا)4# نوفر كتم نأ اًمظع اًمظعَو اًباَرْت اَنَكَو انتم اذءأ» (1 0( 02 ا

 .رابخإلاب بيطلا وبأ اهأرق ()

 .قيقحتلاب بيطلا وبأ اهأرق (2)



 يمرضح لا بوقعي ةءارق

 .(1110 :تاعزانلا) « ذأ ةَرفاَحلا يف َنوُدوُدَرَمَل اًنِوُأط (11)

 يف ماهفتسالاب لمنلا يف أرق هنأ الإ يناثلا يف رابخإلاو لوألا يف ماهفتسالاب

 صفحك توبكنعلا يفو «نيتملكلا

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

 .ةكرحلا يف ناتقفتم :لوألا

 .ةكرحلا يف ناتفلتخم :يناثلا

 : عاونأ ةثالث ناتقفتملاف

 لكم نار و داوم

 .( كت: آيلْوَأ» ٠ « نإٍءآَمَسلآ» ؛ 7 و

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

 .(188 :فارعألا) هَ َءآَاَم لذ

 نأ قأَوُسلا ١ :لثم يف امهنيب لصاف كانه نوكي نأ قصالتلا ديقب جرخو

 .(مهقصالت مدعل (10 :مورلا) 4أوُبَدَح

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

 .قيفحتلا الإ اع أدتملا



 يلا يع يوظف هينا رقلا هادا رقلا دن ةلمان
 م 33ه3ه3ههي77777اوهالئخخئكعئئث

 : ةكرحلا ىف ناتقفتملا - ًالوأ
 قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2 «ةيناثلا ةزمهلا ليهست -1 :"ناهجو اهيف هل سيورف

 .ةيناثلا

 : عاونأ ةسمخ ىلع امهف نيتملك يف نيتيقتلملا ةكرح ا يف ناتفلتخملا ناتزمهلا امأ :ًايناث

 اق > :قلاعق هلوف لقم ةروسكم ةينادلاو: ةحروعفم لوألا ةوكت" نأ :لوألا-

 .ءايلا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق (69 :ءارعشلا) 4ميهرَبإ

 َءآَج » :ىلاعت هلوق لثم .ةمومضم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا نوكت نأ :يناثلا-

 ةيدادلا ةويقملا ليك نتيووب اها رق هنارقلا ف اهرغ ساو قد ةقرهولار هذف ا

 .واولا نيبو اهنيب

 اًهُكَأَتَي لل :ىلاعت هلوق لثم ةحوتفم ةيناثلاو ةمومضم لوألا نوكت نأ :ثلاغلا-
 -ه

 ةصلاخ ًاواو ةيناثلا ةزمه ا لادبإب سيور اهأرق (32 :لمنلا) © ىَنوُتَفَأ أُوَلَمْلَآ هرب م

 .ةحوتفم

 َّنِم ١» :ىلاعت هلوق لثم ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا نوكت نأ :عبارلا-

 ءاي ةيناثلا ةزمهلا لادبإب سيور اهأرق (50 :فارعألا) ذل ْمُكَقَرَر اًمم أ املا

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 يمرضملا بوقعي ةءآرق

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

 :نيهجوب سيور اهأرق (8 :فارعألا) 4قإ هولا >

 .ءايلا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 وسم ةنضا اخ ارز ها ليايبجم

 .عاونألا عيمج يف قيقحتلا ىلوألا ةزمهلا يف سيورل نأ ملعُيلو :ةدئاف

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

 ." اهقيقحت نيعت ةيناثلا ةزمحلاب
 وأ نيتقفتملا كلذ يف ءاوس قيقحتلا الإ نيتملك نم نيتزمه لا يف حورل سيل :هيبنت

 .هلثم زمهم نرتقي مل يذلا زمهلا وهو
 دص

 «(106 ,56 :فهكلا) «(58 57 :ةدئاملا) «(2231 267 :ةرقبلا) 4 اًوُرِه » بوقعي أرق-

 .واولا زمهم (35 «9 :ةيثاجلا) «(6 :نامقل) «(41 :ناقرفلا) «(37 :ءايبنألا)

 دو

 .واولا زمبب صالخإلا ين 4 اًوُفُك) أرقو-

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



 ىلا ا را ل - -_-  ثا

 ةزمهم (89:ءايبنألا 276 2 :ميرم :85:ماعنألا :38ًاعم37 :نارمع لآ) 4 اًيرَكَر » أرقو-

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

 .زمه ريغ نم ءاهلا مضب (30 :ةبوتلا) « َتوُكهَضُيي ف أرقو-

 ةمومضم ةزمهب (51 :بازحألا) « ىِحَرُت » و «(106 :ةبوتلا) 4 َنَوَُجَرِم » ارقو-

 .امهيف ميلا دعب

 عقو ثيح (نيعضوم اهيف 4 :قالطلا ,2 :ةلداجملا 4 :بازحألا) « ىتنآ » أرقو-

 .ةزمهلا دعب ءاي نودب

 ًافلأ ةزمهلا لادبإب (96 :ءايبنألا) «.(94 :فهكلا) 4 َجوُجَأَمَو َجوُجْأَي » أرقو-

 .اهيف الإ لادبإلا هل سيلو

 .ءايلا دعب ةنكاس ةؤمهب (14 :تارجحلا) 4م كشلَي ال9 ًارقو-

 2207 2.143 :ةرقبلا] هعضاوم نايب كيلإو اهيف واولا فذحب 4 فوُءَر ١» أرقو-

 اهأرق [10 :رشحلا :9 :ديدحلا ؛20 :رونلا «47 «7 :لحنلا «128 «117 :ةبوتلا «30 :نارمع لآ

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

 ميحرلا فؤرلا دلاولا لعفك  اًقح هيلع نيملسملل ىري
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 ا يمرضح ا بوقعي ةءارق

 لقنلا باب

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

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

 نونلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب (54 :نمحرلا) 4 ٍقَرَبَعْسِإ َّنِم » سيور ىَوَر-
 .ةزمه لا طاقسإو

 ىلإ ةمومضملا ةزمهلا ةكرح لقنب (50 :مجنلا) 4 نادال نع س هع قع

 .اهيف اهلبق نيونتلا ماغدإو ماللا

 تابثإ عم لقنلاب ءادتبالا زوجيف (ىلوُأْلا) ب تأدتباو (1َداَغ) ىلع تفقو نإف

 .لضفألا وهو لقن ريغ نم لصألاب ءادتبالا زوجيو ءاهكرتو لصولا ةزمه

 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب
 :”ناهجو ءارلاو ماللا ناقبسي نيذلا نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف بوقعيل

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

 :ةظحالم -

 :ةرقبلا] 4ٌعيِحَب ٌوُقَح »:لثم ةحوتفملا ءارلا لبق تعقو اذإ ةنغلا ميخفت -1

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



 تي
 ىلا ا را ا

 لبقو «[60 :ةرقبلا] 4هّللآ ٍقْرّر نِم ظ:لثم ةروسكمملا ءارلا لبق ةنغلا قيقرت -2

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

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

 .[3 :ةمايقلا] 4َعَمْج نّلَأ اه: لثم اسر لوصوملا يف ةنغلا

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

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

 ريغ خرم ءابلا وحن فقلآلاو ةرشكلا وحن ةحتفلا ييرقث قع ةرابغ :اهالطما

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

 .ةكرحلا نم هتيرعت عم (0) فرحلا

 .ميملا مض عم ةلامإ ريغ نم حتفلاب (41 :دوه) 4 اًهسرَجم ا بوقعي أرق-
 .لوألا عضوملا (22:ءارسإلا) « ئَّمَعَأ ) لامأو-

 .©(43:لمنلا) « نيرفنك » ظفل نم فلألا لامأو-

 .(إف) ةملك يف همدع وأ ةنغلا ءارجإ يف نوققحملا فلتخا (1)
 .طقف عضوملا اذه يف (2)



0 
 وأ تناك ابصن اعقو ثيح 4« َنيرفكلا َنيرفلك » هدحو سيور لامأو-

 2250 .191 104 ,98 ,90 ,(89 ,34 «24 «19) ةرقبلا :اعضوم نيعست ىف كلذو ارج

 «139 2.102 .101 .37) ءاسنلا «.(147 «141 «131 64100 «32 «28) نارمع لآ .(286 4

 ,((130 4122 .89) ماعنألا ,(102 .68 .67 .54) ةدئاملا .(161 .151 .144 41 0

 «(86) سنوي (49 «37 «26 «2) ةبوتلا «(18 «14 «7) لافنألا «.(101 93 .50 «37) فارعألا

 «100)فهكلا «.8(2) ءارسإلا .(107 .27) لحنلا ((2) ميهاربإ «(35 «14) دعرلا «(42) دوه

 توبكنعلا .86(2) صصقلا :«(19) ءارعشلا ((52 «26) ناقرفلا .(44) جحلا «(83) ميرم «2

 «(74) ص «(70) سي «(39) رطاف «(64 ,48 «8 .1) بازحألا «(45 «13) مورلا «(68 «54)

 «(13)حتفلا «(11010): هلي دمحم ,.(6) فاقحألا «(74 «50 ,25) رفاغ «(71 059 «32) رمزلا

 «(4) ناسنإلا «(10) رثدملا .(26) حون «(2) جراعملا .(250) ةقاحلا .(28) كلملا .(5 .4)ةلداجملا

 .(17) قراطلا

 .اهتروس لوأ «َسَي» ءاي هدحو حور لامأو-

 ةرورجم ءات فحصملا يف تمسر ثينأت ءاه لك ىلع ءاهلاب بوقعي فقو-

 س < <

 ((50 :مورلا) «(2 :ميرم) .(73 :دوه) ,.(56 :فارعألا) .(2218 :ةرقبلا)» «تمحر » (0)

0000 

 «(34 ,28 :ميهاربإ) «(11 :ةدئاملا) «.(103 :نارمع لآا) 171 :ةرقبلا) «َتَمَعِن ه (2)

 .(29 :روطلا) «(3 :رطاف) «(31 :نامقل) «(83 «72 :لحنلا)

 .(85 :رفاغ) «عضاوم ةثالث (43 :رطاف) «(38 :لافنألا) (ُتَّنُس ظ (3)



 يشل يع يوظف هينا رقلا سارا رقلا دن ةلمان
 9333333777 هٌُا ب ٌوًيإاورطخؤل

 .(11 أعم 10 :ميرحتلا) «(9 :صصقلا) :(51 230 :فسوي) «(35 :نارمع لآ) 4«تأَرْمأ » (4)

 .(86 :دوه) (ُتّيقَب » (5)

 .(9 :صصقلا) «تكق» (6)

 .(30 :مورلا) 4 تّرطف» (7)

 .(43 :ناخدلا) «تَرَجَّس» (8)

 .(7 :رونلا) «(61 :نارمعلا) 4ّتَنْعَل » (9)

 . (89 :ةعقاولا) « ٌتَّسَجَو » (10)

 .(12 :ميرحتلا) «تَمَّبآ » 0010

 .(9 ,8 :ةلداجملاا «تّيِصْعَمَو » (12)

 .(137 :فارعألا «115:ماعنألا) «ٌتّملك ) 2030

 .(15 10 :فسوي) «تبليغا» (14)

 .(47 :تلصف) «ِتّرَمث» (15)

 1 نعل 09 فرشرلا) 55 رونا” « هنأ اظن لغ فلالا تقود

 :(146)نارمع لآ:عضاوم ةعبس يف كلذو 4 نّبَأَكََو ١ نم ءايلا ىلع فقوو -
 .(8) قالطلا «.(13) ةّدمحم «(6 0) توبكنعلا (48 «45)جحلا .(105)فسوي

 (45 2.44 .43 .42) :ميرمو (100 .4) :فسويب « تأتي 8 :ىلع ءاملاب فقوو -

00 

 :يهو تاملك سمخ يف كلذو هنع فلخب ةيماهفتسالا ام ىلع تكسلا ءاهب فقوو -

 .(1 :أبنلا) «ٌمع» (1)



 ل
 .(43 :تاعزانلا) «(97 :ءاسنلا) 4 ميف ظ (2)

 .(5 :قراطلا) «ٌمِم» (3)

 .(35 :لمنلا) «(54 :رجحلا) «مب » (4)

 «(77 :ءاسنلا) «(183 499 498 «7 1670 «66 «65 :نارمع لآ) 1 :ةرقبلا) 4 مل » 050

 «(46 :لمنلا) «(125 :هط) «(42 :ميرم)«(43 :ةبوتلا) «(164 :فارعألا) «(18 :ةدئاملا)

 .(1 :ميرحتلا) «(5 ,2:فصلا) «221:تلصف)
 هع ار

 ىلع سل
 «(90 :ماعنألا) « ًةدّتفأ )و «(259 :ةرقبلا) 4 ةهنستي » نم ًالصو ءاملا فذحو - ٠

 « َةّيِلاَم ١» و «(26 .20:ةقاحلا) 4 ةّيباسح ظ و «(25 .19:ةقاحلا) 4 ةيبلتك ظ و

 .(10 :ةعراقلا) 4« ةيهام ط و 9 :ةقاحلا) 4 ةّينطلس و «(28 :ةقاحلا)

 :فهكلا) 4 اَدنَه لام »و :(28 :ءاسنلا) 4 ٍءآَلّْؤنَم لاَّمَف ) نم (ام) ىلع فقوو -

 .(06 :جراعملا) «نيِذّلآٍلاَمَف ظو «(7 :ناقرفلا 9

 910: تنل ا رغتت اكاكأ طبع (انأ) لع سوو ققوو 2

 عضاوملا يف (ماللا) ىلعو (ام) ىلع عيمجلل فقولا يرزجلا نبا بّوصو

 لمعلا هيلع « اوكا ك9: ق(ان) لعو (ابآ) لغو ةعبرأللا

 .هنع فلخب ثانإلا عمج نم ةددشم نون لك ىلع ًاضيأ ءاهاب بوقعي فقوو -

 :يلاتلاك يهو ةيئاجهلا فورحلا بيترت ىلع هللا دمحب اهانبترو

 :(فلألا فرح)

 .(55 :بازحألا «31 :رونلا) « كر هباَباَء 0



 سلا ترس ردا دل ا سا سلا رس سدا كم2 8-لا
 رك

 .(31 :رونلا) (ٌنهرَصَبَأ » (2)

 .(25 :ءاسنلا» « كر هوُناَءَو » (4) ,( هه رقلا)4 يكتف 23)

 يي درب رف ب عد

 .(6 :قالطلا ,«24 :ءاسنلا «.222 :ةرقبلا) « ٌنهوتاَحْف » (50)

 .(10 :ةنحتمملا «5 :ةدئاملا 419 :ءاسنلا 229 :ةرقبلا) 4 َّنُهومَتَيَتاَء » (6)

 .(63 4 22 :قالطلا ا 6 1 :ةرقبلا) 4 ُهلَجَأ » (2)

 .(10 :ةنحتمملا 50 :بازحألا «5 :ةدئاملا 25 24 :ءاسنلا) « كُضَروُجُأ » (8)

 .(20 :ءاسنلا) 4 ٌنهْسَدَحِإ » (9)

 .(55 :بازحألا 1 :رونلا) (ٌنهتوَحَأ 9 (10)

 .(260 :ةرقبلا) « نهَعْدا 8 (11)

 .(12 :ةنحتمملا 1 :رونلا) «ٌنهلُجَرَأِب )12( ١

 .(232 :ةرقبلا) (ٌَنُهَجَوُرَأ» (14) 228(.  :ةرقبلا) 4َنهِماَحيَأ >(13)
 .(34 :ءاسنلا) (ٌنٌضوُبرَضآَو ل (16) .(6 :قالطلا) 4 ٌنُضوُنِكَسَأ » (15) يو ريب >

 .(33 :رونلا) «ٌنههركاظ (18) .(51 :بازحألا) 4َّنٌهئْيَعَأ» (17)

 .(2 31 :فسوي) (ٌنهّيلاط (1 9(

 .(2 :قالطلا «15 :ءاسنلا 1 :ةرقبلا) « كره وكسمأف ) 0000

 .(25 :ءاسنل) (ٌنُموُحكناَف » (22) .(35 :ةعقاولا) 4 ٌنُهتنَأَسنَأ ل (21)

 2.208 :ةرقبلا) « َهسُفنَأِب 0030 ١

 .(34 :ءاسنلا) 4 َنَهوُرَجَهَو » (25) .(36 :ميهاربإ) 4َّنُهّنا ) (24)



 .(25 :ءاسنلا) (ٌنهِلَمَأ » (26)
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 يلد - هى

 .(12 :ةنحتمملا .50 1 :فسوي) 4 َنِهيدَيأ » (27)

 .(55 :بازحألا «31 :رونلا) 4 َنُهَنلَمَيَأ » (28)
 د

 يورو وع 00

 .(55 :بازحألا 1 :رونلا) 4 نهيان ه١ (30) .(10:ةنحتمملا) #« نه نزحت اق »(29)

 .(25:ءاسنلا) 4 َّنِهِلَهَأ >(32) .(51:بازحألا) 4 َنُهَكْيتاَ 0

 .(55 :بازحألا :31:رونلا) 4 َنِهِناَوُخِِإ (33)

 )34(١2 :ةنحتمملا) 4 ٌقهِيميِإب 10(.

 :(ءابلا فرح)

 .(12 :ةنحتمملا) 4 َنهْعِياَبَف » (1)
8 

 .(58 :رونلا) 4هُهَدَْعَب » (3) .(228 :ةرقبلا) « ٌنهْدَرِي ه (2)

 يسووب عرور
 .(ًاعيمج 31 :رونلا 228 :ةرقبلا) « نهتلوعبو » (4)

 .(1 :قالطلا) 4 ٌنهتوُيب » (6) .(12 :قالطلا) 4 َنُهَتَيَب طه (5)

 :(ءاتلا فرح

 .(235 :ةرقبلا) 4 هن 1

 .(10 :ةنحتمملا) 4ٌنُهوُعِجَرَت » (3) .©1 :قالطلا) « موج (2)

 .(4 :ةدئاملا) 4 ٌنُهَنوُمْلَعُت » (5) .66 :قالطلا) 4 ٌنهوُراَضَت » (4)
 و

 .(19 :ءاسنلا «232 :ةرقبلا) 4 نهولضَعَت » (6) رود

 2231 :ةرقبلا) 4 ٌنُهوكسَحُت ط (8) .(222 :ةرقبلا» 4 ٌنهوبرقت » (7)



 يشل يلع قيوط و نا رقلا كارا رقلا ينسق ةلطان
 3333ه ٌيٌؤواااهه ع

 .(49 :بازحألا ,237 «236 :ةرقبلا) 4 ّنهوُسَمَت »8 (9)

 .(10 :ةنحتمملا ه7 :ءاسنلا) 4 ٌرهوحكنت » (1 00

 .(235 :ةرقبلا) 4 ٌنَهوُدَعاَود 0
 ين ف رف مد

 .(6 :قالطلا) 4« ٌنهوتاحف » (12)

 .(127 :ءاسنلا) 4 َنهَتوُنؤُت ط ()

 :(ءاثلا فرحر

 .(60 :رونلا) «<كر هبات » (1)

 :(ميجلا فرحر)

 .(59 :بازحألا) «َنهبيبْلَج» (2) .(6 :ةفقاولا) 4 وُهنلَعَجف و (1)

 .(1 :رونلا) (ٌَنهيوُيُج9 (3)

 :(ءاحلا فرحر)

 ينكر ري و و

 .(52 :بازحألا) « رهتسح 0

 .(6 :4 :قالطلا) «ةُهلَح» (2)

 :(ءاخلا فرح)

 .(9 :فرخزلا «7 :تلصف 3 :فاقحألا) (ٌنهقلخب » (1)

 .(37 :تلصف) 4 َنُهَقَلَح »(3) .(31 :رونلا) (ٌنِهِرَمُحج) (2)



 يمرضحلا بوقعي ةئار
 :(ءارلا فرح)

 :035 قلة قيمزر » (1)

 :(يازلا فرح)

 .(عضاوم ةثالث 1 :رونلا) 4ٌنهتَتيز )0 

 :(نيسلا فرح)

 .(53 :بازحألا) «ههوُمتلَأَس » (1)

 2 .(49 ةبازحألا 231 :ةرتبل) نورس ل (2)

 ييهثر# يام سب

 .(53 :بازحألا) « رهوُلَكَسَف4(9) .(29 :ةرقبلا) 4 ٌنَهْسّوَسَف» (3)

 :(داصلا فرح)

 .(260 :ةرقبلا) 4 ّنهّرِصَف » (2) .(4 :ءاسنلا) 4 َنهتقدص» (1)

 :(ءاطلا فرح)

 .(1 :قالطلا «49 :بازحألا 7 :ةرقبلا) 4 نُهوُمْتَقْلَط » 010 0 ىو ورب ج2

 :(نيعلا فرح)

 يدا وع

 .(4 1 :قالطلا) « كر هتّدعل 9 (2) .(19 :ءاسنلا) « ٌنرهورشاعو » (1)

 .(10 :ةنحتمملا) 4 ٌنُهومْتَملَع» (4) .(34 :ءاسنلا) « كره وظعَف ) (3)
- 

7 << | > 

 :بازحألا 460 :رونلا «31 :فسوي «34 «25 «15 :ءاسنلا .228:ةرقبلا) 4 هيلع © (5)

 .(ًاعم 6 :قالطلا «59 «5 55 49



 دم قيازرص نيم هي بج زج 772_____ررر_ىوا ا 7تخختستكا لة يو وق هنا فلا كارا قنا ننس ةلصلنب

000 
 َي و َس »

 2 .(1 :قالطلا» 4 ٌنِهَتدِعَف »(6)

 :(ءافلا فرح)

 .(56 :ءايبنألا» « ىٌهَرْطَف ه (2) .(2 :قالطلا) 4 َّنُهوُقِراَف )1( ١

 .(5 :ىروشلا) 4ٌرهقَوف » (4) .(31 :رونلا) 4ٌنِهَجوُرَف ط (3)

 2:44 :ءارسإلا «36 :ةبوتلا «120 :ةدئاملا «127 :ءاسنلا «197 :ةرقبلا) 4 كر هيف » (5)

 .(16 :حون ,20 «5 :نمحرلا «71 :نونمؤملا

 .(12 :تلصف) 4 َّنَهنَضَقَف » (6)

 :(فاقلا فرح)

 و روستو ةييوتكووت

 :(فاكلا فرح )

 .(58 :نمحرلا 6 :تافاصلا) 4 َنُهَّنأك » (1)

 و
 .(233 :ةرقبلا) 4 ٌنُهتَوَسكحَو »(3) .(19 :ءاسنلا) 4 ٌنُضوُمُتَه رك ) (2) الق ىلع د يور رار هد

 0 :بازحألا) (َقُهّلك » (5) .(2 43 :فسوي) 4 نُهَدّيك »ظ (4)

 :(ماللا فرح)

 :127 215 «عضاوم ةعبرأ 1211 :ءاسنلا 288 :237 :236 187 :ةرقبلا) (ّكرُهّل ف (1)

 .(12 210 :ةنحتمملا «.60 :رونلا .48 «31 :فسوي



00 
 :(ميملا فرح)

 .(49 :بازحألا «236 :ةرقبلا) 4 نهوعتمو ظ (1)

 .(31 :فسوي) 4 ٌنهركمب » (3) .(12 :قالطلا) 4 ٌنهلثم » (2)

 .(11 :تارجحلا «5 1:37 «4 :بازحألا «3 1 :فسوي «24 :ءاسنلا 0 :ةرقبلا) 4 نهتم » (4)

 :(نونلا فرح)

 .(55 :بازحألا «31 :رونلا) 4 ٌنهباسن »8 (1)

 .(34 :ءاسنلا» «ّ_كرهّروشُت »(2)

 :(ءاهلا فرح)

 .(10 :ةنحتمملا 2 :ةلداجملا ءًاعم 38:رمزلا «78 :دوه :2 :نارمع لآ 187 :ةرقبلا) 4 ره © (1)

 .(54 252 :بازحألا لعم 23 :ءاسنلا) 4 نهب ظ (2)

 :(ءايلا فرحر)

 .(15 :ءاسنلا) 4 َنُهلَفَوَتَي 9 (2) 2 .(46 43 :فسوي) (نُهُلُكَأَي )1( ١

 .(37 19 :كلملا 9 عضله ؛يكدشتو (4) .(74 :نجرلا) «ٌنهْفِمطي» (3)

 .(34 :ىروشلا) (ٌنُهَقبوُي) (6) .(33 :رونلا) (ٌنُههركُي » (5)

 :وحن يف هنع فلخب ةددشملا ءايلا ىلع تكسلا ءاهب بوقعي فقو اذكو -

 :فارعألا«145 93 .50 .19 :ماعنألا ,28 :ةدئاملا ءاعم 55 :نارمع لآ) 4َّْلإ » (1)

 9 :لمنلا .48:جحلا 8 :ءايبنألا 0 :فهكلا (3 :فسوي 27/1 15 :سنوي 3



 سلا ترس ردا دل سا سلا رمز سدا ك2 8-لا
 رك

 :ناخدلا «6 :تلصف «70 :ص «50 :أبس ءاعم15 «14 :نامقل .8 :توبكنعلا .24 :صصتقلا

 ( 1:نجلا .9 :فاقحألا 8

 :لمنلا «22 «14 :ءارعشلا «33 «21 «9 :ميرم 6 2:ءارسإلا 7 2:ءاسنلا) 43غ » )02(

 .(17 :تارجحلا «15 :فاقحألا «33 :ص .28 «17 :صصقلا هه 9

 2غ008(2000 223:ق «10:لمنلا) «َّْدَل )3( ١

 .(25:ص) «ٌّعَدَيب» (4)

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

 .(22:ميهاربإ) 4 رَصمي» (6)

 : ىلع ًاضيأ تكسلا ءاهب بوقعي فقوو -

 2148 2139 137 1206112696 091: 85ءًاعم 61:54 37 ,29 :ةرقبلا) «(َوُهظ (1)

 6 «2 :نارمع لآ «271«282 6255 2249 «222 6217 «عضاوم ةثالث 53

 87 :ءاسنلا أعم 180 «٠ 165 «150 :85 ءعضاوم ةثالث 78 ءاعم 62 «39 ,37 ءاعم 18 :7 أعم

 213« 3« 2 :ماعنألا 4120 476 ,22 :45 217 8 5 :ةدئاملاء1 76 «142 125 124108 2

 99 98 97 .90 73 :72 271 66 65 462 461.60 59 ت7 2.19 .18ًاعم17 4

 «غ165 16414141276136 119 ءاعم117 115 114 106 ءاعم103 ءاعع 71

 61 432 ,.19:لافنألا 196 «189 «187 «184 «178 «158 .140 ,87 ,57 ,«27:فارعألا

 222 «5:سنوي ءًاعم103 129 118 .111 اعم104 72 615133 231 3 :ةبوتلا 2

 غ93 66 .61 56 :34 14 ,7 .4:دوه «109 اعم 107 68 67 65 64 58 56 3

 «2 0 «3 :دعرلا «4 «100 .98 غ9 2.84 .83 280 275 64 34 7 6 .23:فسوي

 .ماعلا ماغدإلا هجو ىلع بوقعيل (ّيدل) :وحن ىلع ًافقو تكسلا ءاه عنتمت (1)



00 
 :86 :50 :25:رجحلا 52 .18 «17 «14 :4 :ميهاربإ :41 433 هاعم 30 «19 «16 «11+ 3

 «1:ءارسإلا «126 ءاعم 125 :97 95 27 ءعضاوم ةثالث7 6« 63 460 «58 «51 10 :4:لحنلا

 :هط ,75 «21 9 :ميرم (44 «38 237 235 (34 (30 17 :فهكل ا 0 +9

 (6 6 (64«عضاوم ةثالث 6 2 «58 «12 «11 «6:جحلا 94 «33 «18 5 ,4:ءايبنألا «112 98 8

 225 215 «11:رونلا «116 4100 :88 ,80 79 278 ,72 ,38 ,25:نونمؤملا .عضاوم ةثالث 8

 «159 2140 .122 4104 :80 .79 ,28 «68 ,9:ءارعشلا «6 2 «54 «5 3 «48 «42:ناقرفلا 8

 ءًاعم6 1 256 :49 :39 ,34 .19 «16:صصقلا .78 .«42 «26 «16:لمنلا ه9 75

 «50 :35 ؛عضاوم ةثالث 27 «5:مورلا «60 :«49 442 26 ,5 :توبكنعلا «88 85 :78 ءًاعم0

 «6 2 21 :أبس «43 «5 «4:بازحألا«25 3 :ةدجسلا «33 ًاعم3 0 «26 «22 «13 «9:نامقل 4

 «60:تافاصلا «8 1 479:سي «31 415 10 «3 :2:رطاف ءاعم47 :46 ءاعم39 «.27 «26 3

 ةثالثو «4:ىروشلا «44 .21:تلصف «40:رفاغ «70 :«62 .22:رمزلا «145 .142 6

 :327:ةيثاجلا ءاعم 84 418 «17 .36:فرخزلا .29 ءاعم28 :25هًاعم 22 .19 «11 .عضاوم

 «95 :ةعقاولا .35 0 «7:مجنلا «40:تايراذلا «37:ق .24:حتفلا 2,2 :#دمحم .8:فاقحألا

 «3:قالطلا « 2 «1:نباغتلا «3:ةعمجلا «,7 .1:فصلا ,«24 .1 :رشحلا «6 «4 «3 .2 «1:ديدحلا

 .(27:ةعراقلا «2 1:ةقاحملا

 232 :فارعألا «.152 :29 :ماعنألا .271 4259 .189 ,74 70 .68:ةرقبلا» «ح » (2)

 «9 2:لحنلا «26:فسوي «102 83 .42 :دوه (68 «40 :ةبوتلا 155 «117 «.108 +7

 :نونمؤملا «48 ءاعم 5 :جحلا (97 :ءايبنألا «20 :هط :.42 :فهكلا «53 «34 «9 :ءارسإلا «.5

 «8 :سي «12:بازحألا«6 4 «46 :توبكنعلا 08 8 :لمنلا «45 «33 «22 :ءارعشلا «5 :ناقرفلا «6

 24 :ةيثاححلا «3 5 :ناخدلا «48 :فرخزلا «11:تلصف «39 :رفاغ «49 :رمزلا «19 :تافاصلا 8

 «31 :رثدملا «6 :لمزملا «16 :ةقاحلا «16 .7 :كلملا «15 :ديدحلا 3 :مجنلا 213 :ةقدمح

 .(5:ردقلا «4 1 «13:تاعزانلا
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 ءاثلا حوتفملا فرظلا ىلع هنع فلخب تكسلا ءاهب فقوف هدحو سيور دازو -

 .(21:ريوكتلا ,20:ناسنإلا (64:ءارعشلا 2115: ةرقبلا) :يف يهو مك ١

 «(31:ةدئاملا» « َيَعَلَيَوي » ىلع هنع فلخب تكسلا ءاهاشا نهرو فقوو -

 .(56:رمزلا) « ترَسَحلَي ط و (4 :فسوت)ا# نفساني و 028 ةناقرقلا) «(72:دوه)

 قحلت يتلا ةعامجلا نون ىلع هنع فلخب تكسلا ءابب ًاضيأ بوقعي فقوو -

 :4َتيِقَتْمْلِل) «َتيِمَلدَعْلاِد :لثم لاعفألا نود ملاسلا ركذملا عمج يف ءامسألاب

 :لثم ملاسلا ركذملا عمج تاقحلم يف يه يتلا ةعامجلا نون ىلع كلذكو

 .«َنيِعَيَرأ) 4َنيِدَّلاَ
 لاعفألا مأ ءامسألا يف تناكأ ٌءاوس ةحوتفملا نونلا يف ءاحلاب فقولا راوس قلطأ :هيبنت

 ةيانكلا ءاهب سبتلي |مب هدبيقت رامتلا نع هللا ةبه نع نارهم نبا ىّوَرو ؛4َنوُقِفُيل :لثم

 ؛ (َتوُسْرَدَت َمكنُك اَميَوط 4(َنوُمَلَعَك َمُكنَأَو ٌقَلآ َنوُمُكَكَكَوظ:للاعت هلوقب هلثمو
 .طقف هتاقحلمو ملاسلا ركذملا عمج يف تكسلا ءاه زاوج ىلع لمعلاو

 :تاريرحت

 هيوتعي
 ءرصق - ىلع الإ يأت ال ركذملا عمج 4 َتيِمَلدَعَلآَِو وحن يف تكسلا ءاه -

 . (َّدَل - َمْلَعِ) ءاه كلذكو ؛راهظإ_ ىلع يأت ال

 - َّمِم - َميِف  َمِلَقِل ءاه تابثإ ىلع الإ يتأي ال بوقعيل ريبك ماغدإ -

 .ةوسنلا نون يفو ةقباسلا ةسمخلا تاملكلا يف ءاهلا عنتمت ةنغ + دم -



0 
 .4 َنيِمَلدَعَلاَ) يف تكسلا ءاه عنتمي «نآلآ) وحن لصو زمه ليهست -
 .« َنيِملدَعَلآِ) :وحن يف تكسلا ءاه مدع ىلع الإ ينأي ال «قرف» قيقرت -
 .راهظإ ىلع الإ يتأي ال «قرِفإ قيقرت -
 .4اًتَمأَت) مور دجوي ال  (ركذملا يف تكسلا ءاه مدع + رصق) ريغ -

 .«اًتَمأت» مور دجوي ال _دم -

 :سيور

 وحن قف تكسلا ءاه فذح  رصق + «َمِهيِدّيَأب َتدَتِكلَا ) ماغدإ 5

 .«تيملدعلا»

 .ةنغلا مدع عنتمي  رصق + (مِهيِدِيأِب َبدَتكلا »راهظإ :يريمزإلا -
 .طقف ةنغلا هردتو# نييلدعلا ط2 ككِف ءاه + «َتَدَحَعآِ) ماغدإ ب

 .(ةّميأ» زمه لادبإ عنتمي ركذملا عمج يف تكسلا ءاه -

 :سيور نع بيطلا وبأ

 .«مج» يف تكسلا ءاه ةنغلا مدعو لصفنملا يف طسوتلا هل -

 4 ةثمممءم - َنهيلَع - َملَعِو :وحن ءاهفذح سيور ةنغ -

 .راهظإ + رصق ةّيفرظلا (ٌمّق9 تكسلا ءاه -

 4 ََئلْيَوْلي - ىَتَرْسَحَيِ- يفّسَأتَي » ةثالثلا ةبدنلا ظافلأ يف تكسلا ءاه -
 .رصق

 .ةثالثلا ظافلآلا يف ةبدنلا ءاه تابثإ نيعتي سيور ماغدإ -

 .رصقلا + ةنغلا عنتمت  ثالثلا تاءلكلا يف تكسلا ءاه فذح -

 .4 مي مَع  ّمِم - َميِف  َمِلَفِه: وحن يف تكسلا ءاهرصق + ةنغ 5



 يشل يع قيوط» و هينا رقلا هادا رقلا دن ةلصان
 333003777 ٌيٌيًًٌٌبب7ميعخعء

 .4 َنيِمَلدَعَلأ ):وحن يف تكس ءاه كرت - «قيدصتإ :وحن يف ةصلاخ داص -

 « ْمُكَرْمَأ أَوُعِمَجَأَقِو طق  ىلعالإ يتأي ال4 َنيِمَلدَحْلآَلِت وحن تكس ءاه -
 .(71 :سنوي)

 ٌةَوسلأ » وحن ليهست - ىلع الإ أي ال 4 َتيِمَلَعْلأَو :وحن تكس ءاه -
 رصق + (ْنِإ

 - َّمَع9 ريغ يف تكسلا ءاه مدع ىلعالإ ٍتأيال «مُكَل َلَعَج 9 ماغدإ -
 .امهوحنو 4(َّنُه
 .«نيِلَسرُملا» وحن ءاه ىلع الإ ينأي 0 صقانلا ماغدإلا -

 .عيمجلا يف تكسلا ءاه مدع ىلع الإ يتأي ال صقان ماغدإ :حور

 ةفاضإلا تاءاي باب

 مسالاو لعفلاب ةفاضإلا تاءاي لصتتو ملكتملا ىلع ةلادلا ةدئازلا ءايلا يهو

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

 نإ » لثم لحملا ةبوصنم فرحلا عمو . «ىرُكذ» لثم لحملا ةرورجم مسالا عمو

 .(6 :نورفاكلا) «نبد لَو لثم ةرورجمو (15 :ماعنألا) 4ُفاَحَأ

 :دوه) «َننَرَطَف » يف ًالثم لوقتف اهلحم ءامللا وأ فاكلا لالحإ وه اهتحص ةمالعو

 .هرطفو كرطف (1

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

 .ءاي (5 6 6) هتلمجو رثكألا وهو اهناكسإ ىلع ءارقلا قفتا: لوألا مسقلا

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



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

 .هبهذم يف هل ًينئتسا ام الإ ءايلا ناكسإ اهيف بوقعي بهذمو:ءاي (212)يف

 :يف ءايلا نكسأف ًاصفح فلاخ دقو -

 .(28:ةدئاملا) «َكّيَلا ىدي» - 1

 .(116 :ةدئاملا) ( َىَمأَو 2- ١

 ((51:29 :دوه) «(72 :سنوي) :يهو (ةعستلا اهعضاوم يف) 4 الإ فدل تو

 "5 32000 :ءارعشلا)

 4-١ :رمزلا) «(56 :توبكنعلا) (َنيِذّلآ ىدابعلي 53(.

 .(28 :حون) «(26 :جحلا) «(125 :ةرقبلا) 4 ىتّيب » - 5

 .(79 :ماعنألا) «(20 :نارمع لآ) « ىهَجَو »-6

 «نيعضوم(83 :ةبوتلا» «(105:فارعألا): يف رشع دحألا اهعضاوم يف 4 َىعم 7-١»

 .(28 :كلملا».(34 :صصقلا) «.(118 «6 2 :ءارعشلا) «(24 :ءايبنألا) «(25 «72 267 :فهكلا)

 .(22 :ميهاربإ) 4 مكُيَلَع ىِل ) -8

 .(18 :هط) « اسهيف ىلَو »-9

 .(23 :ص)4ةَجَعَن لَو » -0

 .(69 :ص) (ٍمَلِعَنِم ىل »-1

 .(20:لمنلا) « ىَرَأ آل َىَلاَم 2-2

 .(22 :سي) (ُدُبْعَأ آل َىِلاَمَو » 3

 .(6 :نورفاكلا) «نيد َّىَلَو » -4



 د
 فلا را رتل[ نيس ةلضاسم

 نة رووا

 ا ##آ### ص#7 27ج
 ىلا ص ا

 حتفب .(6 :فصلا) 4ةهُمسأ ىدَعَب طو .(124 :ةرقبلا) 4َنيِمِللَطلآ ىدّهَع» أرقو -

 انين ةايلا

 :يف سيور اهنّكسو ءايلا حور حتف -

 .(30 :ناقرفلا) «أأوُدَحَتَأ ىمْوَكذ

 :يف سيور اهحتفو ءايلا حور نّكس -

 .(1 :ميهاربإ) 6أوُتَماَء َنيذّلَآ ىداّبعَل )

 ءاي تابثإب -1 :"نيهجوب (68 :فرخزلا) (ٌفَوَح ال ِداّبِعَي 9 سيور ىّوّرَو -
 ًافقو ةنكاس ًالصو ةحوتفم ءاي تابثإب -2 «نيلاحلا يف لادلا دعب ةنكاس

 .اهفذحب حور اهأرقو

 ةيلصألا ةفوذحملا تاءايلا باب

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

 :هجوأ ةعبرأ نم ةفاضإلا تاءاي

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

 ءامسألا ف نوكت اهنإف ةفانضإلا تاءأي الغ فوزكلا قف نرك الوهجأي
 .مدقت امك فورحلاو لاعفألاو

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

 .يناثلا هجولاب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 كش يم رضحلا بوقعي ةءارق

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

 .ناكسإلاو حتفلا نيب اهيف مهنيب فالخلا نإف ةفاضإلا

 .ةدئازو ةيلصأ نوكت دئاوزلا تاءاي نأ (4)

 .4 ٍداَنْمْلَأ » « 4عاّدلَأ > :ةيلصألا لاثمف

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

 .ةدئاز الإ نوكت ال اهنإف ةفاضإلا تاءاي فالخب

 .كرحتم هدعب مسقو نكاس هدعب مسق :نامسق امهو

 :نكاس هدعب يذلا مسقلا الوأ

 َءاي رشع ةسمخ اهنم ءاي نورشعو سمخ نكاس اهدعب يتلا تاءايلا ةلمجو

 .نيونت اهدعب نكاسلا تاءاي رشع اهنمو «مال اهدعب نكاسلا

 هدنع يهو) «(269 :ةرقبلا) (ةَمَكِحْلَتْوي نمو » فيرعت مال اهنكاس يتلا امأف

 «(146 :ءاسنلا) « هللا توي فَوَسَو © «(3 :ةدئاملا) هلا نفعل » (ءاتلا ةروسكم

 :سنويل 4 َنينمْؤُملَآ جنت ٍِظ ءًاداض داصلا ارقي وهو 7 :ماعنألا) هلا

 داَو ف (54:جحلا) 4أَوُنَماَء َنيّلَآ داهَل ٠216» :12 :هل «سدَقُمْلآ دولاب ل3

 53 نيرا« يشل ادبي 2 0 :صصقلا) (نَمْيَألا داولا) 8 :لمنلا)4 لّمَتلَآ

 داتي موي »8 «(23 :سي) « ْنِمْحّرلَأ ندري » «(163 :تافاصلا) 4 ميِحَجْلآ لص 7

 « سسك راَوَجلا » «(24 :نمحرلا) 4 ُتاَكَشُمْلآ راَوَجلا » «(41 :ق) 4 داّملآ

 .بوقعي فقولا يف مهيف ءايلا تبثأف .(16 :ريوكتلا)

 .ًاصفح اهيف بوقعي قفاو دقف «نيونت اهنكاس يتلا امأو



 ار حا فلوق نقلا ين ةامادب اع

 :كرحتم هدعب يذلا مسقلا :ًايناث

 ءاي ةرشع يناث كرحتم اهدعب يتلا ةيلصألا ةفوذحملا تاءايلا ةلمج نأ ملعاف

 «(105 :دوه) «تأي موي # «(8 «6 :رمقلا) «(186 :ةرقبلا) 4 عادلا ١ :مهو

 « غب انامل «(17 :فهكلا) 7 :ارنألا) 4 دكوخلاو .(9 :دعرلا) 4 ٍلاَعَتُمْلا

 «ٍراَوَجلا > 1:3(6: :ايس) «باوَجلاك ) ((25 :جحلا) « داَبلاَو » «((64 :فهكلا)

 41 :ق) 4 داَنُملا » «(32:رفاغ) 4 ِداَمَتلآ» «(15:رفاغ) «قالَتلآ » 2 :ىروشلا)»

 نهيف ءايلا تبثأ ءاي رشع ةتس هذهف «(9 :رجفلا) «ِداّولاب9 «(4 :رجفلا) 4 سي اَذإ

 نياق قف توقعي

 بوقعي قفاوف ..0 :فسوي) «قّكي نم » ءايو «(12 :فسوي) 4 ْعَتْري » ءاي يقبو

 .امهءاي فذح يف ًاصفح امهيف

 ملكتملا ءاي نم ةفوذحملا تاءايلا باب

 ىلع يهو ةيناثعلا فحاصملا مسر ىلع ةوالتلا يف ةدئاز ةفرطتم ءاي يهو

 كرحتم هدعب يذلاف ,كرحتم هدعب برضو «نكاس هدعب برض :نيبرض

 .ةيآ سأر عقي مسقو «ةيآ طسو عقي مسق :ناسق

 :نكاس اهدعب ىتلا ءايلا :ًالوأ

 :سمح نكاس اهدعب يتلا ةفوذحملا ملكتملا تاءاي ةلمجو

 ؛توفعت افقو اهيفءانلا كنثأ 9 :ةدئاملا) « ميلا نْوَشَحَلَو 2



 كك يم رضحلا بوقعي ةءارق

 ًالصو هنع فلتخاو ًافقو ءايلا بوقعي تبثأ (36 :لمنلا) 4 هلل نَْتاَء آَّمَف 9 - ور ص - مسرعا

 .سيور ةحوتفم اهتبثأو حور اهفذحف

 .ًافقو بوقعي اهيف ءايلا تبثأ (23 :سي) 4ْنَمَحَبلآ ندري نه -

 .نيلاحلا يف سيور ءايلا تبثأ (17 :رمزلا) َنيِدَّل[©9 ِداَبِعَرَشَبف ) -

 .ًاصفح بوقعي اهيف قفاوف (10 :رمزلا) 4أوُسَماَءَنيِذّلَأ ِداَبعي ) امأو -

 :كرحتم اهدعب ىتلا ءايلا :ًايناث

 نورشعو ناتنث ةيآ سأر تسيلو ءًاكرحتم ةيقالملا ملكتملا تاءاي عيمج نأ ملعا

 :مهو َءاي

 85 «(197:ةرقبلا) 4 ىلْوأكي نوُقَّتآَو )و :(16 1 رقنلا) 4 ناعم اذا » 0

 « اَلَو نوَشْحأَو » «(175 :نارمع لآ) 4 نإ نوُفاَخَو و «(20 :نارمع لآ) 4 لّثَو

 :فارعألا) 4 لاق نوديك ٌمثطو ((80 :ماعنألا) 4و نْسَدَه َدَقَو و «(44 :ةدئاملا)

 تح ١و :(78:دوه) 4 يف نوُرَخُت الَو لو «(46:دوه) «اًَمنِلَكَسَت الَف9و «(55

 :ةدويفالارا# رقع نتسطفرفا نيرو ديرو«: اققنتؤ رز
 :(24 :فهكلا) 4 نّيِدَهَي نأ َيَّسَع لْقَو )و 462 :ءارسإلا) « ىلإ نستَرَخَأ َنِبل »و

 ّىَلَع »و «(40 :فهكلا) 4 ًريَخنْيِْؤُي نَأ »و «(39 :فهكلا) 4َلَقَأأتأ نّرت نإ و
 < هم _-

 .((93 :هط) # تي ذأ ضيرعبل أ و يك كم ل نأ

 نونو طو «(38:رفاغا# مكنت جو ««6 :لدلا 4 لامي نود دو
 .ًافقوو ًالصو نهيف ءايلا تبثأ بوقعيف (61 :فرخزلا) « اَدنَه



 رشّتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 هكا ا كاقإيتسا نوت (12رورلا) هدام .ةذاتعنإل قيوو قدروا
 .ًافقوو ًالصو ءايلا فذحب -2 «نيلاحلا يف لادلا دعب

 ةيآ سأر :يهو كرحتم اهدعب يتلا ءايلا

 :مهو ءاي نوناثو ىدحإ تايآ سوؤر يهو ءًاكرحتم ةيقالملا تاءايلا ةلمج نأ ملعا
 :ةرقبلا) (نوُرُفكَت الو »و ؛(41:ةرقبلا) « نوت وقتاف هو «(40 : ةرقبلا) (نوُبَهَرأَف ف -

 «(71 :سنوي) «(195 :فارعألا) « نورظنتت » «(50 :نارمع لآ) « نوُعيطَأَو »و 2

 ((60 :فسوي) © نوُبَرَقَت اَلَو »و .(45 :فسوي) ©« نوُلِسْرَأَف او «(55:دوه)

 «(32 :دعرلا) 4 باقع»و 0 :دعرلا) « باتم ظ و 4 :فسوي) 4 نودنُمت »و

 ((40 :ميهاربإ) « ِءآَعُذ » و «(14 :ميهاربإ) « ديعَو ظو «(36 :دعرلا) 4 باَكَم او
 رورو و

 « نوُقَنَأَف 8 و 269 :رجحلا) 4 نوُرَخُت اَلَو و 068 :رجحلا) 4 نوُحَضُمَت ظو
 .((92 25 :ءايبنألا) < نودّبْعَف ١» و «(51 :لحنلا) 4 نوُبهَرأَف ) و ((2 :لحتلا)

 « نوُبَدَح »و «(44 :جحلا) «ريكت طو 7 طال ( برراوتتتت الق )و

 58 :نونمؤملا) « نوُرضَحَت او 2 :نونمؤملا) 4 ن وَُناَف )و «(39 .26 :نونمؤملا)

 :(108 :نونمؤملا) 4 نوُمّلكُت لَو ) و 499 :نونمؤملا 4 نوعجْرأ ٌبَر ١و

 «َنيِدهيَس )و «(14 :ءارعشلا) 4 نوُدُكَقَي نأ جو «(12 :ءارعشلا) 4 نوُبْدَكُي و

 ((79 :ءارعشلا) 4 نيقّسَيَو و 8 :ءارعشلا) 4« نيدّهي َوُهَف و «(62 :ءارعشلا)

 « نوُعبِطَأَو طظو (1 :ءارعشلا) < نييح مث ظو 0 :ءارعشلا) « نريفشي هو

 «نوُبَدَح ىِبَوَقَّدِإ ل و «(1796163 150.144 131121110 «108:ءارعشلا)

 3 :صصقلا) (نولُصفَي نأ و 2 :لمنلا) نودّهْشَت ّةت تح طو «(117 :ءارعشلا)



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 :أبس) «ريكت ظو «(56 :توبكتعلا) 4 نوُدبَعاَف » «(34 :صصقلا) 4 ِنوُسَدَكُي نَأ )و وو.
 «((25 :سي) # قوعمساف ظو 23(2 :سي) « نودقني الو ظو «(26 :رطاف) 5

 نعل « باَقع »١و :(99 :تافاصلا) 4 نيدّهَيَس »و «(56:تافاصلا) « َنيِدَرُع و

 «(5 :نونمؤملا) « باَقِع هو «(16 :رمزلا) 4 نوُقَّتآَف لو «(8:ص) 4 ِباَدَعطو 4

 « ٍنوُمْحَرَت نأ »و «(63 :فرخزلا) « نوُعيطأَو ١و «(27 :فرخزلا) 4 نيدهيس و

 .(45 2.14 :ق) 4# ديعو ظو «(21 :ناخدلا)» < نوُلرَمْعَاَف »و «(20 :ناخدلا)

 لَف ظو «(57 :تايراذلا) 4 نومعطي أ ظو «((56 :تايراذلا) < ٍنوُدِبْعَيَل او

 «(39 .37 .30 221 .«18 «16 :رمقلا) « ٍرْدتَو ظو «(59:تايراذلا) 4اس

 ((3:حون) 4 نوُعيِطَأَو ١و «(18:كلمل) « ريكت »و «(17 :كلملا) « ريذت جو

 6 :رجفلا) « نّئَهَأ طو :( 2: رعفلا)« نمركأ طو «(39:تالسرملا) « نوّديكَف هو

 .بوقعي نيلاحلا يف مهءاي تبثأف ؛(6 :نورفاكلا) «نيد َىَلَو طو



 يشل يع ووطن نا رقلا كارا رقلا يني ةلطلن

 |هماغدإ وأ امهراهظإ(67:سوي) «أوتكَسِكِل َليَلا» عم(ْمحُكَل َلَعَج ويف سيورل - 1
 .طقف (َلَعَج» ماغدإ وأ

 .مههقرط فالتخال ماغدإلا عم نيتزمحلا ىدحإ طاقسإ سيورل عنتمي -2

 امهماغدإ وأ امهراهظإ (22:لحنلا» 4كَقَرَرَوِو عم (ْمُكَل َلَعَج) يف سيورل - 3

 .طقف 4َلَعَج» ماغدإ وأ

 مغدملا يف فالخلا عم ماغدإلا (27:فهكل» (ءهِجَمِلَكِل َلِدَبُم ال» يف سيورل -4

 .ماعلا ريبكلا

 مغديف (24:ميرم)(ِكّبَر َلَعَجِؤو (17:ميرم) 4اَهَل َلَكَمكَفِ) يف فالخلا سيورل -5

 .ةبيطلا يف هيلع صوصنملا ريغ راهظإو ماغدإ عم

 صوصنم ريغلا ريبكلا راهظإ عم (39:هل) َ(َْلَع َعَبَصْحِلَو) يف فالخلا سيورل -6
 .ةبيطلا يف هيلع

 راهظإو ماغدإ عم هماغدإ هلف فالخلا (427:ناقرفلا) (ْمُكَل َلَعَج» يف سيورل -7

 4اَريِدَق َكِّيَرو «(47:ناقرفلا ِإاَساَيِل َلَيَّلأظو (45:ناقرفل) «َيَك َكَيَرِ>

 .(54:ناقرفلا)

 يتلا 4َلَعَج9ِ عيمج ين مخل َلَعَج9 ماغدإ ىلع سيور نع ضعبلا صن -8

 .مال اهدعب



 كلل يم رضحلا بوقعي ةءارق

 َلاَقَو » ماغدإو راهظإ عم «61:رفاغ) (ُمُكَل َلَعَج» ماغدإ سيورل ىتأتيو -9

 :(62:رفاغ) (ْلُك ٌقِلدَك ١و « (61:رفاغ) 4 أوُنُكَسَكِل َلّيَّلآ )و :(60:رفاغ) (ْمُكُيَر

 .(64:رفاغ) (ْمُكِلَذ ِتدَمّيلَكلأ »و :«(64:رفاغ) (مُكَكَيَرَو ١و

 عم هماغدإ ٍقأيف هنع فلخب (12:فرخزلا) (ْمُكَل َلَعَج» ماغدإ سيورل ىتأتي -0

 .ماعلا ماغدإو راهظإ

 .بوقعيل ماغدإلا هجو عم روكذلا عيمج يف تكسلا ءاه عنتمت -1

 ضاَيفرع
 فنا 2

 هم رد صو موو دوو م

 نيس اَسِلَو يملا هل هللا مع

 ل ايبا هد ايد ان





 "لا يتلا تاملكلا





 يالا ثنى
 «» جالا بوش (

 نايبلا
 م

 نيسلاب سيور امهأرق طرص/| طارّصلا

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق (اًعم) َمِهّيَلَع

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو - 1

 .(اصفح اقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 : يف تكسلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو -2

 .ادرو ثيح «ىه» , (َوُهط -أ

 نود ملاسلا ركذملا عمج يف ءامسألاب قحلت يتلا ةعاجلا نون ىلع هنع فلخب تكسلا -ب

 عمج تاقحلم يف يه يتلا ةعامجلا نون ىلع كلذكو .4َنيِقَتْمْلِلط4َنيِمَلَعْلالب وحن لاعفألا

 .4َنيِعبْرَأ» . 4َنيِدَلا) :وحن ملاسلا ركذملا
 2 4ٌنْهوُظِعْفإل :وحن ريمضلا ءاه تقبس يتلا ةددشملا نونلا ىلع هنع فلخب تكسلا -ج

 .4َنضروُتُت
 .همدعو ريبكلا ماغدإلا نم بوقعيل ام ٌةولعمو -3



 يلا يع يوظف هينا رقلا سارا رقلا منيف ةلما

 « قكمنلا ووش >>

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 فاكلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 لاذلا ديدشتو

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور امهأرق

 اًواو ةيناثلا ةزمهلا لادبإب سيور اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 نيهجوب سيور اهأرق ايا

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب - 1
 دملاو رصقلا عم ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 نيونت الب ءافلا حتفب اهأرق

 ًانقرر ةاصوءالا تان ئانعأ و

 ءايلا ناكم ثينأتلا ىلع ةيقوفلا ةانثملا ءاتلاب اهأرق

 نيعلا لبق فلألا فذحب اهأرق

 سيور نع فلخب ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشِإب سيور اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاهلا مضب اهأرق

 اًمقو ميملا نوكسو ءاحلا مضو

 نيونت الب ءافلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف (مهيلع) ءاه مضو

 لصألا ىلع واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 سيور نع فلخب ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 نيسلاو ءاحلا حتفب اهأرق

 ءاظلا ديدشتب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءاتلا ناكم ةبيغلا ءايب اهأرق



 نيل ةييط رول مة فلا ةكارل رقلا نثبت لسا 114

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا نوكسب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنع اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 سيور نع فلخب ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءالارسكو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءايلا ناكم باطخلا ءاتب اهأرق

 ةلامإلاب سيور امهأرق

 يازلا فيفختو نونلا نوكسب اهأرق

 نيونت الب ءافلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف (مهيلع) ءاه مضو

 ءاهم اهيلع فقولا دنع سيور اهأرق

 هنع فلخب تكسلا

 ءايلا حتفب اهأرق



 (ةرقبلا ةروس)نايب

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ةمخفم ءارلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب مهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 ءاتلا ناكم ةبيغلا ءايب حور اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 اًمقو ميملا ناكسإو ءالا رسكو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 «ناهجوا ةروسكم ةصلاخ ًاواو اهنلدبإ وأ

 نيسلاب سيور اهأرق

 «واولا فذحب» ةزمهلا رصقب اهأرق

 ءايلا ناكم باطخلا ءاتب حور اهأرق

 اًفقوو ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءاتلا ناكم ةيتحتتلا ةانثملا ءايلاب اهأرق

 نيعلا مزجو ءاطلا ديدشتو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق



 ولا ةريط قيرط نم ةيثآرقلا تاءارقلا ربسيت ةلسلس_-__دكلكما
 (ةرقبلا ةروس)نايب

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق | َوُه

 ءايلا ناكم باطخلا ءاتب اهأرق ىري

 دمها نبك ايقاف لكَأَو / هولا

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 اًفقو ميملا ناكسإو ءالا رسكو

 ًالصو ميملاو ءالا مضب اهأرق ها

 افقو ميملا نوكسو ءاحلا مضو 2

 نيلاحلا يف ءاحلا مضب اهأرق َمِهّيلَع ع

 مضلا فاقلا ةرسك مامشِإب سيور اهأرق ليق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ع دصو

 ءارلا عفرب اهأرق

 داصلا ديدشتو واولا حتفب اهأرق

 ميملا ديدشتو فاكلا حتفب اهأرق

 |مهيف نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءاهب اهيلع فقوو



229 

2 0609 

231 

231 

2055 

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 نيونتلا عم فاقلا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشِإب سيور اهأرق

 واولا فذحب اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب سيور اهأرق
 «ناهجو» ةروسكم ةملاخع ارو املادبإ وأ

 نيسلاب سيور اهأرق

 ءاطاب فقولا دنع اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءابم اهيلع فقوو

 ءايلا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 لصألا ىلع واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 ءاطاب فقولا دنع اهأرق

 ديدشتلا عم ءارلا عفرب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق



 يلا يطور نونة رقلا ارنا رقلا يني لمان

 (ةرقبلا ةروس)نايب صفح

 ءاي ةيناثلا ةزمحلا لادبإب سيور اهأرق
 ةحوتفم ةصلاخ

 ل

 وأ ءاَسْنلا

 لادلا ناكسإب امهأرق (انض)ةورَدَف ورم

 ءاتلا عفرب اهأرق

 نيعلا ديدشتو فلألا فذحب اهأرق

 داصلاب حورو نيسلاب سيور اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا مضب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا مضو

 اهتكرح سالتخا يأ ءاحلا رصقب سيور اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 اهدعب فلأو ءافلا حتفو لادلا رسكب اهأرق

 نيونت ريغ نم امهرخآ حتفب امهأرق

 نيونت ريغ نم ءاتلا حتفب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق



 (ةرقبلا ةروس)نايب

 ًافقو اهتابثإو ًالصو ءاحلا فذحب اهأرق

 يازلا ناكم ةلمهملا ءارلاب اهأرق

 ةمخفم ءارلا ناكسإب اهأرق

 ءارلا قيقرت عم داصلا رسكب سيور اهأرق
 نيعلا ديدشتو فلألا فذحب اهأرق

 خيرتت الب ءافلا حتفب اهآرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 ءارلا مضب اهأرق

 اًمقو ءايلا تبثأو ًالصو ءاتلا رسكب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق
 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 نيونت الب ءافلا حتفب امهأرق

 نيلاحلا يف (مهيلع) ءاه مضو

 داصلا ديدشتب اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 اي ةيناثلا ةزمهما لادبإب سيور اهأرق
 ةحوتفم ةصلاخ



 يطا فلا كارا رتل نيس ةلضلسم ل داياقالل

 ىلا ص ا ا #آ#- ##  جل

 فاكلا فيفختو لاذلا ناكسإب اهأرق

 ًاواو ةيناثلا ةزمحملا لادبإب سيور اهأرق

 نيب نيب اهليهستب وأ ةروسكم ةصلاخ

 امههرخآ عفرب امهأرق

 نونلا ناكم ةبيغلا ءايب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 20 2 هةميوب

 «» ىارتيغعلا موش »

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ءايلا ناكم باطخملا ءاتب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 وأ ةيناثلا ةزمه لا ليهستب سيور اهأرق
 (ناهجو) ةروسكم ةضلاخ اواو اهادبإ

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب امهأرق

 افقوو الضؤءابلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق



 (نارمع لآ ةروس)نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 فاقلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 فلألا ناكم ةحوتفم ءايلا ديدشتو

 واولا فذحب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 ءاهلاب فقولا دنع اهأرق

 ءاتلا مضو نيعلا نوكسب اهأرق

 ءافلا فيفختب اهأرق

 لصتملا دملا عم ةعوفرم ةزم# ةدايزب مهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب سيور اهأرق

 (نانيجو) ةروسكم ةصلاخ اواو اشاذنإ وأ

 ةزمه اهدعبو ءاطلا دعب ةدودمم فلأب اهأرق

 لصتملا دملا عم ءايلا ناكم يف ةروسكم

 اًققوو ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءابب فقولا دنعامهأرق

 يكد
 هيد
 اذإ ُءآَشَي



 رشّتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ءاملا مضو ءايلا ناكم نونلاب حور اهأرق

 ءاملا مضو ءايلاب سيور اهأرقو

 ءاهلاب فقولا دنع اهأرق

 تكسلا ءاهب اهيلع فقولا دنع مهأرق | 0202

 هنع فلخب مل / ملف /مِ
 اهيف ءاحلا رصقب اهأرق

 1 (اعم) ةمدّؤُي
١ 

 /مهَيِلا
 م
 - -و نب

8 
 مهيك 2

- 

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 نيعلا نوكسو ءاتلا حتفب اهأرق

 هعفح مذإلا منتو
 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب سيور اهأرق

 سيور نع فلخب ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ميجلا رسكو ءايلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 ءاحلا حتفب اهأرق

 تكسلا ءاهم هيلع فقولا دنع امهأرق

 هنع فلخب



 (نارمع لآ ةروس)نايب

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 ءاهلاب فقولا دنع اهأرق

 وذو 2 00[ 7 2 007
 روما ْعِحَرَ ميحلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق ومالا عجرت

 /ُةَّلَذلَامُهَيلَع ًالصو ميملاو ءالا مضب امهأرق /ُلّدلَاْمِهيَلَع
 تكتمل ولع ًافقو ميملا نوكسو ءاهلا رسكو ةمكتنلاهَلَع

 ا ه2 2 © عل جر

 : اولعفت ءايلا ناكم باطخلا ءاتب امهأرق : 00
 و عدو هي

 هز رفكي

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيعلا ديدشتو فلألا فذحب اهأرق

 ةلامإلاب سيور امهأرق

 «اهتكرح سالتخا ىنعي» ءاهلا رصقب امهأرق

 ءايلاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 ءاتلا رسكو فلألا فذحو فاقلا مضب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيعلا مضب اهأرق



 يلا يطور نا رقلا سارا رقلا ينبت لمان

 (نارمع لآ ةروس)نايب

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 ماللا عفرب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءايلا ناكم باطخملا ءاتب اهأرق

 نيغلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب مهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق
 نيونت الب ءافلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نينا اع
 ميملا حتفو ىلوألا ءايلا مضب اهأرق

 ةددشم ةيناثلا ءايلا رسكو

 نيسلا رسكب اهأرق
 ءاتلا ناكم ةبيغلا ءايب اهأرق

 تكنسلا ءابم اهيلع فقولا دنع اهأرق



 (نارمع لآ ةروس)نايب

 هدول

 ةنكاس نونلا فيفختب سيور اهأرق

 ءافخإلا عم

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « لكيلا ووش »

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 نيسلا ديدشتب اهأرق

 :"”نيهجوب سيور اهأرق

 هيب رو ةيناقلا ف ردنهلا انهيسي تأ

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 نيلاحلا يف ءاملا مضب مهأرق
 / (اًعم)ٌمِهّيلا

2 
- 

 فلألا ناكم اهدعب ءايو داصلا رسكب اهأرق

 اهيلع فقوو نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءابم

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)

 بوقعي

 هم و 200 1

 نول َء

 كلما افشل

 مك تأ ايقملا

2 
 ه9 هد 00

 ) ًُء



 يلا يع ووو وة ارقلا قارا رقلا ينبت ةلطان

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيهجوب سيور اهأرق 00

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب - 1
 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ - 2

 دملاو رصقلا عم

 ءاحلاو ةزمحلا حتفب اهأرق

 اهيلع فقوو نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءابم

 ءاتلا عفرب اهأرق

 نيعلا دعب فلأ تابثإب اهأرق

 اهيلع فقوو نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءابم

 فالخ الب ءابلا يف ءابلا ماغدإب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 داضلا دعب فلألا فذحب اهأرق

 نيعلا ديدشتو

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 (ءاسنلا ةروس)نايب

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميما نوكسو ءاحلا رسكو

 :©”نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 ةيناثلا ةزمهملا لادبإب سيور اهأرق

 ةحوتفم ءاي

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماهشإب سيور اهأرق ليق

 نيلاحلا يفءاملا مضي امحأرق مِهّيَلَع/َمِهِدَيَأ
 هوو ده ا

 ًالصو واولا مضب اهأرق اوجرخاو
- 

 نيسلاب سيور اهأرق كرا

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق مهّيَلَع

 تكسلا ءاهب اهيلع فقولا دنعاهأرق 5

 ءاتلا ناكم ريكذتلا ءايب حور اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 يلا يع ووو وة ارقلا قارا رقلا ينبت ةلطان

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 ًالصو ميملاو ءاملا مضب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاهلا مضو

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنع اهأرق

 :"نيهجوب حور اهأرق

 ءانلار تحد ماعلا ناكم ءايلاباح]

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ماشإب -1 :*نيهجوب سيور اهأرق

 صفح لثم -2 يازلا توص داصلا

 ةنونم ءاتلا بصنب اهأرق

 ءاملاب اهيلع فقولا دنع اهأرقو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنع اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 .هنع فلخب ءايلاب حور نع يريبزلا اهأرق (1)

 .مسقم نباو بيطلا وبأ داصلاب اهأرقو ءيرهوجلاو ساخنلا مامشإلاب اهأرق (2)



 (ءاسنلا ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءاملا رصقب امهأرق

 «اهتكرح سالتخا ينعي

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 مامشإب -1:”نيهجوب سيور اهأرق

 صفح لثم -2 يازلا توص داصلا

 ءاخلا حتفو ءايلا مضب حور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءابم اهيلع فقوو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 اهديدشت عم داصلاو ءايلا حتفب اهأرق

 ماللا حتفو اهدعب فلآو

 ةلامإلاب سيور مهأرق

 .مسقم نباو بيطلا وبأ داصلاب اهأرقو ءيرهوجلاو ساخنلا مامشإلاب اهأرق (1)
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 نقلا هبط قيروط هرم ةينارقلا سنار رقلا ينبت ةليلب

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضو

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةمخفم ءارلا ناكسإب اهأرق

 ًاللصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 اقوول وكنواانا كو
 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 افقو ميملا نوكسو ءالا رسكو
 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 مُهيتؤُكَفَوَس »)و يبهجلن < :> -
 لزنت نأ

0-9 



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

50 

 :تاهيبنت

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو - 1

 .”(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 : يف تكسلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو -2

 .ادرو ثيح «َى» , وه -أ

 نود ملاسلا ركذملا عمج يف ءامسألاب قحلت يتلا ةعاجلا نون ىلع هنع فلخب تكسلا -ب

 عمج تاقحلم يف يه يتلا ةعامجلا نون ىلع كلذكو .4َّنيِقَتْمْلِلط4َنيِيَلَعْلالب وحن لاعفألا
0 

 .4َنيِعَبْرَأِ» . (َنيِذَلأِ :وحن ملاسلا ركذملا
 2 4(ٌنْهوُظِعْفإ :وحن ريمضلا ءاهب تقبس يتلا ةددشملا نونلا ىلع هنع فلخب تكسلا -ج

 .«ٌنهروُمُ
 .©همدعو ريبكلا ماغدإلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو -3

 .انلمع نم صفح ةياور رظنا (0

 .انلمع نم ورمع يبأ ءارق رظنا (2)



 يشل يع يوظف هينا رقلا هادا رقلا دن ةلطاس

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 ءايلاب اهيلع فقو

 نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 دوال

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنع اهأرق
1000 

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاهلا مضب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا مضو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 هنع فلخب

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 (ةدئاملا ةروس)نايب

 اًمقوو ًالصو ءايلا ناكسإب اهأرق

 فقولا دنع هنع فلخب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ءاح لا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ماللا بصنب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 لصألا ىلع واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 ءارلا ضفخب اهأرق

 لصألا ىلع واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 1 ءاحلا رسكو ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق
2 

 ًاقلطم ءاحلا مضو اًمقو ميملا ناكسإو

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا ناكسإو ءاحلا رسكو

 ءاحلا رسكو ًالصو ميملاو ءالا رسكب اهأرق | ءر
 2 و

 ًاقلطم ءاحلا مضو اًمقو ميملا ناكسإو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق



 يلا يطع وو نو هنا رقلا قارا رقلا ينبت ةلمان ا

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ماللا دعب فلأ تابثإب اهأرق

 ءاملا رسك هيلعو ءاتلارسك عم

 ةلامإلاب سيور امهأرق

 نيونت الب ءافلا حتفب اهأرق

 (مهيلع» ءاه مضو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نونلا عفرب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب سيور اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 ءاحلا رسكو ءاتلا مضب اهأرق

 ةزمهلا مض اهب أدتبا اذإو

 ًالصو ميملاو ءاملا مضب (مهيلع) أرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاهلا مضو

 اهحتفو واولا ديدشتب (نايلوألا) أرقو

 فذحو ةنكاس ءاي اهدعبو ماللارسكو

 (لوأ) عمج اهنأ ىلع نونلا حتفو فلألا



 (ةدئاملا ةروس)نايب

 اهدعبو ءاطلا دعب ةدودمم فلأب اهأرق

 اًرئتط ءايلا ناكم يف ةروسكم ةزمه
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 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق تنأَ

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق َّىَمَأَو

 / «اًعم) َمِهّيَلَع
 د -

- 

 مهيف
-_ 

 نيلاحلا يف ءاملا مضب مهأرق

 فقوو نيلاحلا يف ءاحلا مضب اهأرق

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 اسم كن
 ى» لمجال وش («

 نيلاحلا يف ءاملا مضب مهأرق

 ءارلا رسكو ءايلا حتفب اهأرق

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق
 نع لش



 تلا يلع ووو نر هنا رقلا سارا رقلا يني لمان

 ليهستب -1 :"نيهجوب سيور اهأرق

 (صفح لثم)قيقحتلاب -2 «ةيناثلا ةزمهلا

 وق ْمُهَُرُشَع 6 نونلا ناكم ءايلاب امهأرق
--- 

 ص و

 و «نكت» يف ءاتلا ناكم ريكذتلا ءايب اهأرق
- 

 مهتنتف 2 هتف نكي

 «مهتنتف» يف ةيناثلا ءاتلا بصنو

 ميجلا رسكو ءايلا حتفب اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 فلخب ءاتلا ديدشتب سيور اهأرق

 ءاهلا مضب «مهيلع» بوقعي أرقو «©هنع

 مامشإب -1 :©نيهجوب سيور اهأرق

 صفح لثم -2 يازلا توص داصلا

 ءاهلا مضو نيونت الب ءافلا حتفب اهأرق

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 هنع فلخب
 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 .قيقحتلاب بيطلا وبأ اهأرق (1)

 .فيفختلاب بيطلا وبأ اهأرق (2)

 .مسقم نباو بيطلا وبأ داصلاب اهأرقو ءيرهوجلاو ساخنلا مامشإلاب اهأرق (3)



 داض اهدعبو فاقلا ناكسإب اهأرق

 ءايلا تابثإب اهأرق فقولا دنعو

 :"نيهجوب سيور اهأرق
 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ - 2

 دملاو رصقلا عم

 ميجلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 فذحو ميمجلا دعب ةنكاس ةيتحت ءايب اهأرق

 ةحوتفم ةيقوف ءات اهدعبو فلألا

 ميجلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 ءارلا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق
 ةروسكم ةيملاخ اواو اهلادبإ وأ نيب

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 تلا يلع ووو نر هنا رقلا سارا رقلا يني لمان

 ةنونم ريغ ةحوتفم ةزمه تابثإي اهأرق

 لصتملا دملا عم فلألا دعب

 نيسلاب سيور اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 ضو ءاما فدي اهأرذ

 اًفقو ةنكاس اهتابثإو
 تكسلا ءاهم اهيلع فقولا دنعاهأرق
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 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نونلا مضب اهأرق

 نيعلا رسكو ميجلا دعب فلألاب اهأرق

 «ليللا» ضفخو ماللا عفرو

 فاقلا رسكب حور اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 ءاتلا ناكسإو نيسلا حتفب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 واولا ديدشتو لادلاو نيعلا مضب اهأرق
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 ًالصو ميملاو ءاحلا مضب اهأرق

 اًمقو ميملا ناكسإو ءاحلا مضبو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 اهديدشتو ءايلا رسكب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 رسك عم ماللا دعب فلأ تابثإب اهأرق

 ءاملا رسك هيلعو عمجلا ىلع ءاتلا

 نيسلاب سيور اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب سيور اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب مهأرق

 نيعلا حتفب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 تكنسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق
 ا



 تلا يلع ووو نر هنا رقلا سارا رقلا يني لمان

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 نونلا ناكسإب اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 ماشإب - 1 :"نيهجوب سيور امهأرق

 صفح لثم -2 يازلا توص داصلا

 «املاغمأ» مال عفرو (رشع» نيونتب اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 ءايلا رسكو فاقلا حتفب اهأرق

 اهديدشتو

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « انفال كش »

 (فارعألا ةروس)نايب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 بوقعي

 8 < و

2 
2 
 كلت

 و مقتل

- 

0 2 

 أ

 رس

 اًمُهّيلَع /مُهيِدَيَأ

 .مسقم نباو بيطلا وبأ داصلاب امهأرقو ءيرهوجلاو ساخنلا مامشإلاب امهأرق (1)



 (فارعألا ةروس)نايب

 ءارلا مضو ءاتلا حتفب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا لادبإب سيور اهأرق
 ةحوتفم ءاي

 ًالصو ميملاو ءاملا مضب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاهلا مضو

 نيسلا رسكب اهأرق
 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 نيهجوب سيور اهأرق 00

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب - 1
 َمُهلَجَأ ءاَج

 000 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2 َمُهلَجْلاَج 0. 52 ع 5
 مِهلَجَأآَج دملاو رصقلا عم

 ِجُيَيلَعَفَوَح ]| ءاحملا مضو نيونت الب ءافلا حتفب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 ةينزا ةرمشا لاديإب سيورافأرت
 عراب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب سيور اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا ناكسإو ءاحلا رسكو

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 ريشا يع وو رة رقلا ارنا رقلا يني لمان

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 :"نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب - 1
 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 نيونت ريغ نم ءافلا حتفب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا لادبإب سيور اهأرق
 ةحوتفم ءاي

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيشلا ديدشتو نيغلا حتفب اهأرق

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 نيشلا مضو ةمومضم نونب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 داصلاب حورو نيسلاب سيور اهأرق

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 (فارعألا ةروس)نايب

 ةزمه ا لبق ةحوتفم ةزمه ةدايزب اهأرق

 ناتزمه نوكي كلذبف .ةروسكملا

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق
 حور اهققحو «نيب نيب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 6 ريرفك ةلامإلاب سيور اهأرق

 انحتفل "”هنع فلخب ءاتلا ديدشتب سيور اهأرق

 مُهيلَع نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةيناثلا ةومجلا لادبإب سيؤر اهأرق

 ةحوتفم اواو

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 و 04 -و 7ع

 مهحنبصو 2 ع

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ميجلا دعب ةنكاس ةزمهب اهأرق

 اهرصقو ءاحلا مض عم

 ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا نيتزمهم اهأرق

 ةزمه لا ليهستب سيور اهأرقيف ةروسكم

 حور اهققحيو نيب نيب ةيناثلا

 .فيفختلاب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 يشل يب وو نونة رقلا ارنا رقلا ين لمان اكلت

 (فارعألا ةروس)نايب

 فاقلا ديدشتو ماللا حتفب اهأرق

 ةحوتفم ةزمه ةدايزب حور اهأرق
 ةيناثلا ةزمهلا قيقحت عم

 ًالصو ميملاو ءاحلا مضب امهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاهلا مضو

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 نيعلا لبق فلألا فذحب اهأرق

 ةمخفم ءارلا ناكسإب اهأرق

 ماللا دعب يتلا فلألا فذحب حور اهأرق

 ماللا نوكسو ءاحلا حتفب اهأرق 148
 دابلا فيققو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ةياعلا ةزمملا لاذبإب سيور اهأرق
 ةحبوتقم ةصلاخ اواو

 ًالصو ميملاو ءاهلا مضب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاهلا مضو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 (ال) يف

 هي |1498



 ًالصو ميملاو ءاملا مضب امهأرق
 ًافقو ميملا نوكسو ءاهلا مضو

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب سيور اهأرق

 ةمومضملا ةانثملا ءاتلاب (رفغن» أرق

 ءافلا حتفو نونلا ناكم

 ءاتلا مضب «مكتائيطخ» ًارقو

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 تكسلا ءاهم اهيلع فقولا دنع اهأرق

 هنع فلخب

 ءاتلا عفرب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةيتحتلا ءايلا دعب فلأ تابثإب اهأرق

 ءالاو ءاتلا رسك عم

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب سيور اهأرق

 (ناهجو) ةروسكم ًاواو اهملادبإ وأ نيب



 يلا يطع ووو نو نا رقلا ارنا رقلا ينبت ةلمانب

 اًمقوو ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ةزمه لا لادبإو فلألا فذحب اهأرق

 ةنكاس َءاي

 نيلاحلا يف ءاملا مضب سيور اهأرق

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 هيا الس هميوب

 « لانكا وش »

 (لافنآلا ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 لادلا حتفب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا نوكسب اهأرق

 نيعلا مضب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 لادلا بصنو نونلا نيونتب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق



3 
 هم. .٠

 رام يد

 َتنولمعي

 (اًعم) ةّوَدْعلآب

 هد

 ىح

 و وعدو

 رومألا عجَرَت

 و ل!

 هَسْحالَ 000
 لب 0 د و
 .-0لنروبهرت

 (لافنألا ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ءاي ةيناثلا ةزمهلا لادبإب سيور اهأرق
 ةحوتفم

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 مامشإب -1 :*نيهجوب سيور اهأرق

 صفح لثم -2 يازلا توص داصلا

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ميملا حتفو ىلوألا ءايلا مضب اهأرق

 اهديدشت عم ةيناثلا ءايلا رسكو

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 ءايلا ناكم باطخلا ءاتب سيور اهأرق

 نيعلا رسكب امهأرق
 ةروسكم ىلوألا نيءايب اهأرق

 ميحلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيسلا رسك عم ءايلا ناكم باطخلا ءاتب اهأرق

 ءاهلا ديدشتو ءارلا حتفب سيور اهأرق



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 داضلا مضب اهأرق

 ءايلا ناكم ثينأتلا ءاتب اهأرق

 ءايلا ناكم باطخلا ءاتب اهأرق

 فلخب ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 سيور نع
 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 )» عل 2 00

 (ةبوتلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةزمه لا ليهستب -1:نيهجوب سيور اهأرق
 ةروسكم َءاي اطادبإب -2 «نيب نيب ةيناثلا

 نيلاحلا يف ءاملا مضب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 فلألا فذحو نيسلا ناكسإب اهأرق

 دارفإلا ىلع

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق



 (ةبوتلا ةروس)نايب

 ةزمهلا فذحو ءاه لا مضب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 فقوو نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 داضلا رسكب اهأرق

 ةيئاثلا ةزمهلا لادبإب سيور اهأرق
 ةفييوففم وأو

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماهشإب سيور اهأرق

 ءاتلا بصنب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا مضب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا مضو

 تكنسلا ءابم اهيلع فقولا دنع اهأرق
500 

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 ةلقلقلا عم لادلا نوكسو ميما حتفب اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا نوكسب اهأرق
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 ا 4 95. 98
 ِراصنَأْلآَو

 /مِهّيلَع
 / مهكر

 0 تولص َكَتْوَلَم

 يلا يطور رنة رقلا ارنا رقلا يني لمان

 (ةبوتلا ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ناكم ةمومضم ةيتحت ةانثم ءايب اهأرق

 ءافلا حتف عم نونلا

 عم نونلا ناكم ةيقوف ةانثم ءاتب اهأرق

 ءاتلا عفرب «ةفئاط»و لاذلا حتف

 نيلاحلا يف ءاملا مضب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 ءايلا ناكسإب امهأرق

 لاذلا فيفختو نيعلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب مهأرق

 ءارلا عفرب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب مهأرق

 ماللا دعب ةحوتفم واو ةدايزب اهأرق

 عمجلا ىلع ءاتلا رسكو

 ميجلا دعب ةمومضم ةزمهم اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 م روع ىو

 َنوُرْذَعُمْل

 ههيلغ ردهَتلا

 / و 1 7

 / مهيكرتو



 (ةبوتلا ةروس)نايب

 ماللا فيفختب اهأرق

 ءايلا ناكم باطخلا ءاتب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 واولا فذحب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءالا مضب اهأرق 100000

 5 8 0 1 الُضْرألا ُمِهْيَلَع
 افقو ميملا نوكسو ءاحلا مضو

 /(اعم) َمِهّيلَع
 نيلاحلا يف ءاملا مضب مهأرق

 ءايلا ناكم باطخلا ءاتب اهأرق

 واولا فذحب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 همي

 :تاهيبنت

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو - 1

 .”(اصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 : يف تكسلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو -2

 .ادرو ثيح «هإ) , (َوهط -أ

 .انلمع نم صفح ةياور رظنا (0



 دينامو
 ل طرطوس فلا كارا رتل! نيس ةلضلسم

 ا #آ#آ##- #  2 ججلل
 ىلا ص ل

 نود ملاسلا ركذملا عمج يف ءامسألاب قحلت يتلا ةعاجلا نون ىلع هنع فلخب تكسلا -ب
 سل روم

 عمج تاقحلم يف يه يتلا ةعامجلا نون ىلع كلذكو .4َنيِقَتْمْلِلط4َنيِيَلَعْلالب وحن لاعفألا

 .4َنيِعَبْرَأِل 4 َنيِذَلآِل :وحن ملاسلا ركذملا
 , 4(ّنْهوُظِعْف :وحن ريمضلا ءاه تقبس يتلا ةددشملا نونلا ىلع هنع فلخب تكسلا -ج

 .4ٌنهّروشن#

 ."همدعو ريبكلا ماغدإلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو -3

 /خ مو

 « نو وش »»

 (سنوي ةروس)نايب

 فلألا فذحو نيسلا رسكب اهأرق

 ءاحلا ناكسإو

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكبو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 اهدعب فلأو داضلاو فاقلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ماللا بصنب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 .انلمع نم ورمع يبأ ءارق رظنا (1)

 أ

 ١
 كالا

2 3 
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 (سنوي ةروس)نايب
 تكسلا ءاهم اهيلع فقولا دنعاهأرق

250027 

 ءاتلا ناكم ةبيغلا ءايب حور اهأرق

 نيعلا عفرب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 (ناهجو) ةروسكم ةصلاخ ًاواو املادبإ وأ

 نيسلاب سيور اهأرق

 ءاطلا ناكسإب اهأرق

 ءاه لاب اهيلع فقو

 مامشإب -1 :"”نيهجوب سيور اهأرق

 صفح لثم -2 يازلا توص داصلا

 نيلاحلا يف ءاملا مضب سيور اهأرق

 ءايلاب ناكم نونلاب اهأرق

 :©نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 .مسقم نباو بيطلا وبأ داصلاب اهأرقو ءيرهوجلاو ساخنلا مامشإلاب اهأرق (1)

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (2)



 سشنلا ةبيط قيرط نم ةينارقلا تاءارقلا نسبت ةلسلس 5 5 154

 (سنوي ةروس)نايب

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 ءايلا ناكم باطخلا ءاتب سيور امهأرق

 ءارلا عفرب امهأرق

 نيونت ريغ نم ءافلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةزمهلا لصوب - 1:نيهجوب سيور اهأرق

 صفح لثم -2 «ميملا حتفو

 ةزمه ا عفرب اهأرق

 تكنسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق
500 

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق



 (سنوي ةروس)نايب
 ةيناثلا نونلا ناكسإب اهأرق

 ءافخإلا عم ميجلا فيفختو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءاه لاب اهيلع فقو

 ةيناثلا نونلا ناكسإب اهأرق

 ءافخإلا عم ميحجلا فيفختو

 ءايلاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 ةضسو

 « جوه روش »»

 (دوه ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 داضلا دعب فلألا فذحب اهأرق

 نيعلا ددشتو

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةزمه ا حتفب اهأرق

 ميملا فيفختو نيعلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق



 يلا يطع روع ره نا رقلا كارا رقلا نيت ةلطان

 (دوه ةروس)نايب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ميحلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 :نيهجوب سيور اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 نيونتلا فذحب اهأرق

 ةلامإ ريغ نم ءارلا حتفو ميملا مضب اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق يي

 ةلامإلاب سيور اهأرق نيرفكلا

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور امهأرق | (اًعم) َليقُو

 ةناثلا ردها لاديإب نسور اهأرت
 ةينيوففم اواو

 مضلا نيغلا ةرسك ماشإب سيور اهأرق

 ماللا حتفو ميملا رسكب اهأرق

 («ريغ) ءار بصنو اهنيونت فذحو

 ىعِلَقَأ ُءآَمسيو

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 (دوه ةروس)نايب

 مضلا فاقلا ةرسك ماهشإب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 اَنُرمَأ َءاَج

 اَوَمَأاَج
- 

 :"نيهجوب سيور مهأرق

 /اَتْرَمْأآَج رب نيب ةيناثلا ةرمحلا ليهسي ا

 َولَحَسِإ ءآَرَو ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 ءابلا عفرب اهأرق

 فقولا دنع هنع فلخب سيور اهأرق

 عبشملا دملا عم تكسلا ءابم اهيلع

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب سيور اهأرق

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ أرق (1)



 يلا ةييط يورط ونا رقلا سارا رقلا ين ةلمان

 (دوه ةروس)نايب

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 :"نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 مضلا نيسلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 :©نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 ءاهلاب فقولا دنع اهأرق

 عمجلا ىلع ماللا دعب واو ةدايزب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق
 (ناهجو) ةروسكم ةصلاخ ًاواو املادبإ وأ

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (2)



 (دوه ةروس)نايب

 سيور نع فلخب ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ليهستب -1:2نيهجوب سيور اهأرق

 ىلوألا طاقسإ -2 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا

 :2نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ 2

 دملاو رصقلا عم

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ميملا فيفختب اهأرق

 ميحلا رسكو ءايلا حتفب اهأرق

 نيسلا حتفب اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ أرق (1)

 لوألا طاقسإب و يبطلا نأ 5:2



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 « نبني طش »

 (فسوي ةروس)نايب

 ءاهلاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 ءالاب فقولا دنع امهأرق

 ةيناثلا فلألا دعب ءاي ةدايزب اهأرق
 - مس > وري

 هلا 0 ا 8 "

 قون اًققو ةبكاس ًالضو ةحوتفم
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 2 ها - -

 ًءاَشَحُملاَو

2 1 
 7 * صر

 ١ فنا ِءاَشَحَفْلاَو | نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق | مهن

 ماللا رسكب اهأرق

 ءاهلاب فقولا دنع اهأرق

 َنُهَيلَع- ٌنُهَيلِإ | فقوو نيلاح لا يف ءاملا مضب امهأرق
 ةكْرَتاَعةكؤّجلإ هنع فلخب تكسلا ءابب اههيلع

 ام نيسلا حتفب اهأرق

 تكسلا ءاهم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 فقوو نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءاهب اهيلع

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا لادبإب سيور اهأرق
 ةحوتفم اواو



 (فسوي ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ةزمه لا ناكسإب اهأرق

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 :"”نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1
 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ - 2

 دملاو رصقلا عم

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ءايلا دعب فلألا فذحب اهأرق

 نونلا ناكم ةروسكم ءاتو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 فلألا فذحو ءاحلا رسكب اهأرق

 ءافلا ناكسإو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 يطل ةيبط يو وا نا رقلا سارا رقلا دنت ةلمان

 (فسوي ةروس)نايب

 ةيناثلا ةزمهلا لادبإب سيور امهأرق
 ةحوتفم ءاي

 نونلا ناكم ةيتحتلا ءايلاب امهأرق

 نيونتلا فذحب اهأرق

 فقولا دنع هنع فلخب سيور اهأرق

 عبشملا دملا عم تكسلا ءاهم اهيلع

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ءاهلاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب سيور اهأرق
 ةروسكم ةيملانك اواو املادبإ وأ

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءايلاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 نونلا ناكم ةيتحتلا ءايلاب اهأرق



 (فسوي ةروس)نايب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 داصلا مامشإب -1 :"”نيهجوب سيور اهأرق

 صفح لثم -2 يازلا توص

 « تكسللا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « لدكلا وش » تسلا ب

 (دعرلا ةروس)نايب

 نيشلا ديدشتو نيغلا حتفب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 رابخإلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمه اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكو

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 سيور نع فلخب ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءايلا ناكم باطخملا ءاتب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 اًمقو ميملا نوكسو ءاحلا رسكبو

 .مسقم نباو بيطلا وبأ داصلاب اهأرقو ءيرهوجلاو ساخنلا مامشإلاب اهأرق (1)



 يلا ةيط ةرولخ نوشبلا فلا كارل رقلا نيت لما

 (دعرلا ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا مضب اهأرق

 اًفقو ميملا نوكسو ءاحلا مضبو

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 سيور نع فلخب ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 عمو
 ««( نميِظاَرإ بوس >>

 (ميهاربإ ةروس)نايب

 نيسلاب سيور اهأرق

 ةلالجلا مسا ءاه عفرب سيور اهأرق
 قسرا ل ايدهيحو ادع ألاف

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 .ريبكت مدع عم روسلا عيمج لصو لاح هنع فلخب حورل (مسب باتكلا) ماغدإ هجو ٍيتأيو (1)



 (ميهاربإ ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 تكسلا ءاهم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 هنع فلخب

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا لادبإب سيور اهأرق
 ةحوتفم اواو

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 ””هنع فلخب ءايلا حتفب سيور اهأرق

 نيونت ريغ نم بصنلاب امهأرق

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق
 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 .صفح لثم مضلاب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 رشتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسل

 (ميهاربإ ةروس)نايب
 ًالصو ميملاو ءاحلا مضب اهأرق

 اًمقو ميملا نوكسو ءاحلا مضبو

 نجلا بك اهأرذ
 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 رى“ 7 هم مو

 ” جلل وش »

 (رجحلا ةروس)نايب

 ءابلا ديدشتب اهأرق

 ًالصو ميملاو ةيناثلا ءاملا رسكب اهأرق
 1مُههلُجَو ميلا ءافا مض وهو رادو نسيورلو لم مههليز 7 الا فاسعتمو تور ءافقو ميملا ناكسإو ةيناثلا الا رسكبو
 ًافقو ميملا ناكسإو ءاحلا مض و «ًالصو

 ىلوألا نونلا ناكم ةحوتفم ءاتب اهأرق | رم 00
 «ةكئاللملا» ءات مضو ىازلا حتفو ةكبتلمل رع

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ماللا رسكب اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 ءايلا عفرو ماللا رسكب اهأرق

 ةنونم ةددشم

 نيلاحلا يف ءاحلا مضب اهأرق



 (رجحلا ةروس)نايب

 :نيهجوب سيور اهأرق

 ءاخلا رسك عم نيونتلا نون مضب -2

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنع اهأرق

 نونلا رسكب اهأرق
 ميجلا فيفختو نونلا نوكسب اهأرق

 ءافخإلا عم

 :"”نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1
 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمحللا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم
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 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب امهأرق

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (2)



 رشّلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (رجحلا ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 مامشإب -1 :”نيهجوب سيور اهأرق
 صفح لثم -2 يازلا توص داصلا

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « تفل ةككش»

 (لحنلا ةروس) نايب

 يازلا فيفختو نونلا نوكسب سيور اهأرق
 ءايلا ناكم ةحوتفم ءاتب حور اهأرقو

 ةددشم يازلا َحَتَقو

 ءاتلا مضب حور اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 واولا فذحب اهأرق

 داصلا مامشإب - 1 :©نيهجوب سيور اهأرق

 صفح لثم -2 يازلا توص

 بصن نأ مولعمو بصنلاب امهأرق

 نيونتلا عم رسكلاب نوكت (تارَّخَسُم)

 .مسقم نباو بيطلا وبأ داصلاب اهأرقو ءيرهوجلاو ساخنلا مامشإلاب اهأرق (1)

 .مسقم نباو بيطلا وبأ داصلاب اهأرقو ءيرهوجلاو ساخنلا مامشإلاب اهأرق (2)



 (لحنلا ةروس) نايب
 لاذلا ديدشتب اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماهشإب سيور اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا مضب اهأرق

 اًمقو ميملا نوكسو ءاحلا مضبو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماهشإب سيور اهأرق

 اهدعب فلأو لادلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 فلأو ءاحلا حتفو نونلا ناكم ءايلاب اهأرق
 نيلاحلا يف ءاملا مضو ءايلا ناكم اهدعب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق
 اًفقو ميملا ناكسإو ءاحلا رسكو

 واولا فذحب اهأرق

 ريكذتلا ءاي ناكم ثينأتلا ءاتب اهأرق

 ٠ . وع 2 ىو

 مهيف -م هيزخم
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 يلا يطع ووو وا نا رقلا سارا رقلا ينبت ةلمان

 (لحنلا ةروس) نايب

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 :7”نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب - 1
 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ - 2

 دملاو رصقلا عم

 نونلا حتفب اهأرق

 ءايلا ناكم باطخلا ءاتب سيور اهأرق

 ءاهلاب فقولا دنع اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 ءايلا ناكم باطخلا ءاتب اهأرق

 نيعلا حتفب اهأرق

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا مضب اهأرق

 اًفقو ميملا نوكسو ءاهلا مضبو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 (لحتلا ةووتس) ناين
 ًالصو ميملاو ءاحلا مضب اهأرق

 اًفقو ميملا نوكسو ءاهلا مضبو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 ءاهلاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « ةارجالا روش »

 (ءارسإلا ةروس)نايب
 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 ءارلا مض عم نونلا ناكم ةحوتفم ءايب اهأرق

 ةزمه لا دمب اهأرق

 نيونت الب ءافلا حتفب اهأرق

 فاقلا مضب اهأرق

 ةنونم ةبوصنم ثينأت ءات اهدعبو ةزمهلا حتفب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق



 رشّتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ءارسإلا ةروس)نايب

 “سيور نع فلخب ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ©هنع فلخب ءايلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءابب اهيلع فقوو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 رابخإلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمه اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا ناكسإو ءاحلا رسكو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه ا ليهستب سيور اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءاهم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةلقلقم ميجلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءايلا ناكم ثينأتلا ءاتب سيور اهأرق

 .ءاتلاب بيطلا وبأ اهأرق (1)

 .ءايلاب بيطلا وبأ اهأرق (2)



 ةلامإلاب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 يازلا فيفختو ةيناثلا نونلا ناكسإب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 رابخإلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمهب اهأرق

 :"نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ًالصو (وأ» يف واولا مضب اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



  دكايقتتو
ا قلاش ارا رتل نيس ةلضلسم

 نط رطب

 ىلا ص ل ا #آ#-# م جل

 9: 2 هميوب

 « ةينيكلا وش »
 (فهكلا ةروس)نايب

 فاقلا دنع نيونتلا ءافخإ عم تكسلا كرت

 (صفح يهجو دحأ وهو) ابق نم

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءارلا ديدشتو يازلا ناكسإب اهأرق

 (ٌرَمَحَت) نزو ىلع فلأ ريغ نم

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيعلا مضب اهأرق

 ءارلا ناكسإب حور اهأرق

 (ةثالثلا) ٌمهّيلع
 نيلاحلا يف ءاملا مضب مهأرق :

 (اعم)مهيف/

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق نيدهي

 راهنالا مهتت ب
2 

 افقو ميملا نوكسو ءاهلا رسكو 0

 نونلا دعب فلألا تابثإب سيور اهأرق

 اًمقوو ًالصو

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب امهأرق

 6-0 واد ءءيتمو

 1 ا 2 ا
 وهاض هلل ىلا



 (فهكلا ةروس)نايب

 ميملاو ءاثلا مضب سيور اهأرق

 فاقلا مضب اهأرق

 ءابلا حتفو فاقلا رسكب اهأرق

 لصألا ىلع واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 ةيناثلا ماللا حتفو ىلوألا ميملا مضب اهأرق

 ءاملا رسكب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب امهأرق

 نيشلاو ءارلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب امهأرق

 ءايلا فيفخت عم يازلا دعب فلأب سيور اهأرق

 فاكلا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 ماغدإ عم ءاخلا رسكو ىلوألا ءاتلا فيفختب اهأرق

 ءاح لا مضب اهأرق

 ةحوتفم ءاتلا ديدشتو ةزمهلا لصوب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 فاكلا مضب اهأرق



 يلا ةيبط ةووط نونا رقلا سارا رقلا ينبت لمان

 (فهكلا ةروس)نايب

 ةحوتفم ءاتلا ديدشتو ةزمه لا لصوب امهأر ق

 نيسلا مضب اهأرق

 جامو وحبل دم فرح ةزمهلا لادبإب امهأرق

 ادس نيسلا مضب اهأرق

 لادلاو داصلا مضب اهأرق

 اهدعب ةزمه ريغ نم فاكلا نيونتب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 لصألا ىلع واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق



 قف يم رضحلا بوقعي ةءارق

 ميو

 :تاهيبت

 مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو - 1

 .”(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ

 : يف تكسلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو -2

 .ادرو ثيح «ىه» , 4(َوُهإ -أ

 لاعفألا نود ملاسلا ركذملا عمج يف ءاسألاب قحلت يتلا ةعامجلا نون ىلع هنع فلخب تكسلا -ب

 ملاسلا ركذملا عمج تاقحلم يف يه يتلا ةعامجلا نون ىلع كلذكو .4َنيِقَتْمْلِل»:4َنيِمَلدَعْلالِ وحن

 أ» « «قيذّلأ» :وحن

 .4َنُهَروُُد» . 4َنْهوُظِعَف» :وحن ريمضلا ءاهب تقبس يتلا ةددشملا نونلا ىلع هنع فلخب تكسلا -ج

 .©همدعو ريبكلا ماغدإلا نم بوقعيل ام ٌةولعمو - 3

 - و

 .ةنيعبر

 .انلمع نم صفح ةياور رظنا (1)

 .انلمع نم ورمع يبأ ءارق رظنا (2)



 يلا يع يوظف هينا رقلا سارا رقلا دن ةلماس

 » م طرف » 00

 (ميرم ةروس)نايب

 نيعلا دم لوطو طسوتو رصقب ''اهأرق

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 دملا عم ةحوتفم ةزمه تابثإب اهأرق

 نيب ةيناثلا ةزمهلا سيور لهسو لصتملا

 حور اهققحو نيب

 دملا عم ةمومضم ةزمه تابثإب اهأرق

 ةزمه لا ليهست :ناهجو سيورلف لصتملا

 ةروسكم اواو اهلادبإ وأ نيب نيب ةيناثلا

 حور اهققحيو

 نيعلا مضب اهأرق

 تكسلا ءاهم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 هنع فلخب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةزمهلا ناكم ماللا دعب ةحوتفم ءايب اهأرق

 تكسلا ءاهم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 ميملا مضب اهأرق

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



 (ميرم ةروس)نايب

 نونلا رسكب اهأرق

 ةيناثلا ءاتلا بصنو ميما حتفب سيور اهأرق

 ءاتلا ناكم ةحوتفم ةيتحت ءايب اهأرق

 فاقلا حتفو نيسلا ديدشت عم

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 هنع فلخب

 ةزمهلا حتفب سيور اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 ميجلا رسكو ءايلا حتفب اهأرق

 ءاملاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنع اهأرق

 هنع فلخب

 ءاملاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 ءاهلاب اهيلع فقولا دنع امهأرق

 ماللا رسكب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ءاخلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ءارلا ديدشتو واولا حتفب سيور اهأرق
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 وداعا

 رشّلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (ميرم ةروس)نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب سيور اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 امهديدشتو فاكلاو لاذلا حتفب اهأرق

 ميجلا مضب اهأرق

 نيعلا مضب اهأرق

 داصلا مضب اهأرق

 ةيناثلا نونلا ناكسإب اهأرق

 ءافخإلا عم ميجلا فيفختو

 ميجلا مضب اهأرق
 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلا دعب ةنكاس نونب اهأرق

 ءارلا قيقرت عم ةففخم ءاطلا رسك عم

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 9 جس

10 

0 

 34 عام
-_ 

0-0 2 + 
 35 ا

 عال وأ عل

 ١ خا

1005 0 < 

 عاب
 ١ ىو

16 0 

5 

٠. 
- ٠. 

 عالأ

 أ 1

 |١ هاف م

34 

 0 ا

 ه٠

 1١

6 5 
+ 

٠ ١ 

1 . 

١٠ 

 محال

 03 ٠ ٠ ١م

 ل كل 1١
 ١م

١١ 

0 



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 «( انْيَْط وش »

 (هط ةروس)نايب

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 ءايلاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 نيونتلا كرتب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 اهدعب فلأو ءاحلا حتفو ميملا رسكب اهأرق

 ءاحلاو ءايلا حتفب حور اهأرق

 اهحتفو «نإ» ديدشتب اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم ثينأتلا ءاتب حور اهأرق

 فاقلا ديدشتو ماللا حتفب اهأرق

 قيقحت عم ةحوتفم ةزمه ةدايزب حور اهأرق

 ةيناثلا ةزمحلا

 نع فلخب ةلصلا عم ءامللا رسكب اهأرق

 سميورل يناثلا هجولاو .سيور

 ةلص نودب ءاحلا رسك وه

 نيعلا لبق يتلا فلألا فذحب اهأرق

 ءاثلا ناكسإو ةزمه ا رسكب سيور اهأرق



 يلا يطع ووو ونا رقلا سارا رقلا ين ةلطان

 (هط ةروس)نايب
 ميملا رسكب اهأرق

 اهفيفخت عم ميملاو ءاحلا حتفب حور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق
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 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ماللا رسكب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق
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 داضو ءايلا ناكم ةحوتفم نونب اهأرق

 ناكم داضلا دعب ةحوتفم ءايو ةروسكم

 («هيحو» ءايا ب صن عم فلألا

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنع اهأرق

 هنع فلخب

 ءاهلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاحلا مضب سيور اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»



 « ةئيِمالا وش »
 (ءايبنألا ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 فلألا فذحو فاقلا مضب اهأرق

 رمألا ىلع ماللا ناكسإو

 ًالصو ءارلا يف ماللا ماغدإ ىفخي الو

 نونلا ناكم ةيتحتلا ءايلاب اهأرق

 الو ءايلا ناكم اهدعب فلأو ءاحلا حتفو

 نيلاحلا يف ءاملا مضو .ءلصفتملا ىفخي

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءاحلا حتفو نونلا ناكم ةيتحتتلا ءايلاب اهأرق

 لصفنملا ىفخي الو ءايلا ناكم اهدعب فلأو

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 لصألا ىلع واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق



 زيخلا ةييط قيوط ورق ةينارقلا ةكاراوقلا ينبت ةلملب

 (ءايبنالا ةروس)نايب

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 اًفقو ميملا نوكسو ءاملا رسكو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب سيور اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب سيور اهأرق

 نيونت الب ءافلا حتفب اهأرق

 ةزمهلا ليهستب -1:نيهجوب سيور اهأرق

 ةروسكم َءاي اهلادبإب - 2 «نيب نيب ةيناثلا

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءاتلا ناكم نونلاب سيور اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب حور اهأرقو

 نونلا ناكم ةمومضم ةيتحت ءايب اهأرق
 لادلا حتفو

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 اصتملا دملا عم ةحوتفم ةزمه تابثإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا سيور لهسو

 حور اهققحو

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ىلوألا ءاتلا ديدشتب اهأرق

 بوقعي
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 بوقعي (ءايبنالا ةروس)نايب صفح ةيآلا مقر

 حوُجباَمَو حوا ةيدم ًافلأ ةنكاسلا ةزمحلا لدبإب امهأرق | ُجوُجّلَمَوٌجوُجَلِيا 1

 2 ةيناثلا ةزمحلا لادبإب سيوراهأرق 1| را 0 و ر
 ةّهلا- ءالُؤتم 0 ةّهلاَءءالُؤوتَه| 9

 0 ءاتلا حتفو فاكلا رسكب اهأرق 50000
 تكلل 0 تبتحلل 104

 70 دارفإلا ىلع اهدعب فلأو هد

 2 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق 1
 32 108 َ ١

 م. هنع ا ع

 فلألا فذحو فاقلا مضب اهأرق

 مكَحآ بر لق رمألا ىلع ماللا ناكسإو امكَحاٌبَر لقأ 2

 ًالصو ءارلا يف ماللا ماغدإ ىفخي الو

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « 51 وش » ا يع

 (جحلا ةروس)نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق
 ةروسكم ةضلاخ اراواقادنإ وأ

 ©”هنع فلخب ءايلا حتفب سيور اهأرق

 ماللا رسكب سيور اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 اًفقو ميملا نوكسو ءاهلا رسكو

 .صفح لثم مضلاب بيطلا وبأ اهأرق ()



 رشّتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (جحلا ةروس)نايب

 نيسلاب سيور اهأرق

 ةزمه لا عفرب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ماللا رسكب سيور اهأرق

 ءايلا ناكم ثينأتلا ءاتب امهأرق

 ةلقلقم لادلا ناكسإو ءايلا حتفب اهأرق

 ءافلا حتفو فلألا فذحو

 ءاتلا رسكب اهأرق

 اهدعب فلأو ءافلا حتفو لادلا رسكب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 سيور نع فلخب

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 فاكلا دعب ةمومضم ةانثم ءاتب اهأرق

 فلألا فذحو نونلا ناكم

 ءايلاب اهيلع فقولا دنع امهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 سيور نع فلخب
 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 هنع فلخب



 (جحلا ةروس)نايب

 اًمقو ءايلا تابثإب اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 :7نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 واولا فذحب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ءاتلا ناكم ةيتحتلا ءايلاب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق ٌمِهيِدّيْأ
 32 ر

 رو عيد د ىلع

 ميحلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق رومألا عجّرت

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 يشل يع يوظف هينا رقلا سارا رقلا دن ةلطلن

 « عةونمؤوللا كوش » اا

 (نونمؤملا ةروس)نايب

 ءابلا رسكو ءاتلا مضب سيور اهأرق

 نونلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 :نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب - 1
 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 نيونتلا فذحب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ىلوألا ميملا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب سيور اهأرق

 ءارلا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 (نونمؤملا ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 دنع اهأرقو نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءابب اهيلع فقولا

 نيسلاب سيور امهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 ربخلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمهم اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةلالجلا مسا لبق لصو ةزمهب اهأرق

 ءاملا عفرو هميخفت ةتو ماللا حتف عم

 ءاهلا نم ةلصلا فذحب سيور اهأرق

 ةلالجلا مسا لبق لصو ةزمهب اهأرق

 ءالا عفرو هميخفتو ماللا حتف عم

 :نيهجوب سيور اهأرق
 «(نوفصي)ب ًالصو ميملا رسكب - 1

 اهب ءادتبالا يف ميملا مضب -2



 تشل يبلع قيوط وانا رقلا فاد وتلا ينبت ةلملس

 (نونمؤملا ةروس)نايب
 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 :"نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 سيورل مزاللا دملا عم

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 سيور نع فلخب ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 « ٍدلوُنْلا ةش»

 (رونلا ةروس)نايب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق
 ةروسكم ًاواو اهنادبإ وأ

 نيعلا بصنب اهأرق

 عفر عم ةففخم (نأ) نون ناكسإب اهأرق

 ءالاب فقولا دنع اهأرقو ءاتلا

 نونلا ناكسإو ًالصو ءاتلا مضب اهأرق

 ءابلا عفرو ةففخت

 نيسلا رسكب اهأرق
 فاكلا مضب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق
 واولا فذحب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا مضب اهأرق

 اًمقو ميملا نوكسو ءاحلا مضو

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق



 ريشا يع قيوط وف ةبنا رقلا عنادا وتلا ينبت ةلملس

 (رونلا ةروس)نايب

 ءاملا دعب فلألاب فقولا دنع «هيأ» أرق

 ءاحلا رسكو ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب اهأرق

 رخآ هجو سيورلو ءاًفقو ميملا ناكسإو

 ءًلصو ميملاو ءاملا مض وهو

 ًافقو ميملا ناكسإو ءاحلا مضو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 :"نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 ءايلا حتفب اهأرق

 فاقلا ددشو واولاو ءاتلا حتفب اهأرق

 لادلا حتف عم

 نيلاحلا يف ةريخألا ءاملا مضب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق
 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 ةروسكم ًاواو اهلا دبإ وأ

 ءايلا حتفب اهأرق

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 بوقعي (رونلا ةروس)نايب

 ّنإءآَشَِي 1 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 نوُءآَشَي ةروسكم اواو اهلادبإ وأ
- 

 نيسلاب سيور اهأرق

 ةيقاع نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 هَقَكَيَو ةلص ريغ نم ءاحلاو فاقلا رسكب اهأرق

 1 »و

2 

 ُمكادَجعلَو | لادلا فيفختو ةلقلقم ءابلا ناكسإب اهأرق

 نبِسَحَتال نيسلا رسكب اهأرق

 َِتلَع نيلاحلا يف ءاحلا مضب اهأرق
_- 

 .. نْيَيلع دنع اهأرقو نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةكتاع هنع فلخب تكسلا ءاهم اهيلع فقولا

 1 ميجلا رسكو ءايلا حتفب اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « ناكولا وش »
 (ناقرفلا ةروس)نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 ةحوتفم ءاي ةيناثلا ةزمهلا لادبإب سيور اهأرق

 ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 نيشلا ديدشتب اهأرق



 طولا فوض تا[ نيا بلس ل  ظايتتتو

 (ناقرفلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 سيور نع فلخب ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 عبشملا دملا عم تكسلا ءابم

 اًفقو اهناكسإو ًالصو ءايلا حتفب حور اهأرق

 (صفح لثم) اًفقوو ًالصو سيور اهنكسأو

 ةيناثلا ةزمهلا لادبإب سيور اهأرق

 ةحوتفم ةصلاخ ءاي

 لصألا ىلع واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 ءابلا ناكم ةمومضملا نونلاب اهأرق

 زيخلا ف ع
 ةلامإلاب سيور اهأرق

 :"نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب -1
 دملاو رصقلا عم ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 ءاتلا رسكب اهأرق

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 (ناقرفلا ةروس)نايب
 داضلا دعب فلألا فذحب اهأرق

 نيعلا ديدشتو

 ةلصلا فذحب اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 2 ١
 « اريل وش »

 (ءارعشلا ةروس)نايب

 يازلا فيفختو ةيناثلا نونلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا لادبإب سيور اهأرق
 ةحوتفم ةصلاخ ءاي

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 امهيف فاقلا بصن

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق
1 

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق



 يلا ةييط يورط را رقلا سارا رقلا يني لمان

 (ءارعشلا ةروس)نايب
 تكسلا ءاهب اهيلع فقولا دنعاهأرق

 هنع فلخب
 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 سيور نع فلخب
 ميجلا دعب ةنكاس ةزمه ةدايزب اهأرق

 ةلص ريغ نم ءاحلا مضو

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 فاقلا ديدشتو ماللا حتفب اهأرق

 قيقحت عم ةحوتفم ةزمه ةدايزب حور اهأرق

 ًاصفح سيور قفاوو ةيناثلا ةزمه لا

 ءاحلا دعب فلألا فذحب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ءاهم اهيلع فقولا دنع سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب مهأرق



 (ءارعشلا ةروس)نايب

 مضلا فاقلا ةرسك ماهشإب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ءاتلا نوكسو ةحوتفم عطق ةزمه اهأرق
 نيعلا عفر عم ةدحوملا ءابلا دعب فلأو

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ماللا نوكسو ءاخلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 فلألا فذحب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب امهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق



 زيدل ةيبط يورط ونا رقلا سارا رقلا يني لمان

 (ءارعشلا ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 فاقلا مضب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 :"نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب - 1
 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 ءاحلا بصنو يازلا ديدشتب اهأرق

 «نيمألا» يف نونلا بصنو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 ا ا 2س همي

 « ُلِلْعَبلا كش »

 (لمنلا ةروس)نايب
 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 ءايلاب اهيلع فقو

 نونلا ناكسإب سيور اهأرق

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعامهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 فاكلا مضب سيور اهأرق

 ماللا فيفختب سيور اهأرق

 ءاتلا ناكم ةبيغلا ءايب امهأرق

 ةلص ريغ نم ءاهلا رسكب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق
 دك ةيفلاخ اواو نادت د

 تكنسلا ءابم اهيلع فقولا دنعامهأرق

 ةيئاثلا ةزمهلا لادبإب سيور اهأرق
 ةساوقم وأو

 بوقعي

 ةكدل

 ةكدلو / يلع
 ىَرأ ال ىلاَم

 ور وي

 اودجسي أ
 م ميعقررد ىو >1

 نونلعي/ نوفخي

 َكَرَع /ةكلإ

 هذ م.

 وج“ هور
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 ريشا ةيبط ةيوط ونا رقلا سارا رقلا دن ةلمان

 (لمنلا ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنع اهأرق

 ةيناثلا نونلا يف ىلوألا نونلا ماغدإب اهأرق

 اًمقوو ًالصو مزاللا دملا عم

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإ عم

 يف ةحوتفم ءاي تابثإب سيور اهأرق

 حور اهأرقو فقولا يف ةنكاس لصولا

 ًافقو اهتابثإو ًالصو اهفذحب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ها س7 هو ةيناثلا ةزمهلا لادبإب سيور اهأرق
 ٌمكُتو أوَلَملا

 ةحوتفم اواو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماهشإب سيور اهأرق

 ةلامإلاب بوقعي اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماهشإب سيور اهأرق

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنع اهأرق

 ماللا حتفو ميملا مضب اهأرق
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 (لمنلا ةروس)نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور مهأرق

 لاذلا ديدشتب سيور اهأرق

 لاذلا ديدشتو ءايلاب حورو

 نيشلا مض عم ةمومضملا نونلاب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور امهأرق

 ةحوتفم عطق ةزمهمو ماللا ناكسإب اهأرق
 نلألا فدو ةلفلتم ل اذلا ناكتبلاو

 نيب نيبةيناثلا ةزمه ا ليهستب سيور امهأرق
 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيي نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق
 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ءاتلا مضو ةزمحلا دمب اهأرق

 ءاتلا ناكم ةبيغلا ءايب اهأرق
 ميملا رسك عم «نيونتلا كرتب «عزف» أرق



 يلا يع يوظف هينا رقلا سارا رقلا دن ةلطا

 « نيغدملا وش »

 (صصتقلا ةروس)نزايب

 ةزمه لا ليهستب -1 :نيهجوب سيور اهأرق

 ةروسكم َءاي اهلادبإب - 2 «نيب نيب ةيناثلا

 ءالاب فقولا دنع امهأرق

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 هنع فلخب

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًافقو ميملا ناكسإو ءاحلا رسكبو

 يازلا توص داصلا مامشإب سيور اهأرق

 ًادحاو ًاهجو

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 هنع فلخب

 ءاملاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 هنع فلخب

 ميجلا رسكب اهأرق

 ءاهملاو ءارلا حتفب اهأرق

 مزاللا دملا عم نونلا ديدشتب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق



 مهّيلَع / ٌمهيِداَتُي

 ةلقلقم فاقلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ميجلا رسكو ءايلا حتفب اهأرق

 ةزمهلا ليهستب -1 :نيهجوب سيور اهأرق
 ةروسكم َءاي اطادبإب - 2 «نيب نيب ةيناثلا

 نيلاحلا يف ءاملا مضب مهأرق

 اهدعب فلأو نيسلا حتفب اهأرق

 ءاحلا رسك عم

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءايلا ناكم ةيقوفلا ةانثملا ءاتلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب مهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماهشإب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق



 رشّلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 ًالصو ميملاو ءاهلا مكب اهأرق

 اًمقو ميملا ناكسإو ءاملا رسكو

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « ةوكتتبلا وش »
 (توبكنعلا ةروس)نايب

 هنع فلخب تكسلا ءاهم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 سيور نع فلخب ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 نيونت الب «ةدوم» ءات عفرب سيور اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه ا ليهستب سيور اهأرق

 ميلا فيفختو ةيناثلا نونلا ناكسإب اهأرق

 مضلا نيسلا ةرسك ماهشإب سيور اهأرق

 ءافخإلا عم ميجلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب سيور اهأرق



 بوقعي (توبكنعلا ةروس)نايب
 5 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 َنيِرفكلاب ةلامإلاب سيور اهأرق

 نوم ءابلا تاكم نونلاب اها رت
 ىداَبِعَي نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق
 نودبعاف نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 َنوُعِحرَت ميحلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 ٌّىَأَكَو ءايلاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 نيرفكجلل ةلامإلاب سيور اهأرق
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 :تاهيبشت

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو - 1

 .”(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 : يف تكسلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو -2

 .ادرو ثيح «ىهإ) . (َوُهط -أ
 نود ملاسلا ركذملا عمج يف ءامسألاب قحلت يتلا ةعاجلا نون ىلع هنع فلخب تكسلا -ب

 عمج تاقحلم يف يه يتلا ةعامجلا نون ىلع كلذكو .4َّنيِقَتْمْلِلط4َنيِمَلَْعْلالِ: وحن لاعفألا

 .4َنيِعَبْرَأِل . 4َنيِذَلأِ :وحن ملاسلا ركذملا

 :انلمع وع ىضقحا ةناؤووظنا 99



 يلا يع يوظف هينا رقلا سارا رقلا دن ةلمان

 ,َنُوُظِعَفط :وحن ريمضلا ءاهب تقبس يتلا ةددشملا نونلا ىلع هنع فلخب تكسلا -ج

 .«نقتوُمُت
 ."همدعو ريبكلا ماغدإلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو -3

 000 هميوب

 « انيؤنلا كوش »

 (مورلا ةروس)نايب

 ءاتلا عفرب اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب سيور اهأرق

 ميجلا رسكو ةحوتفملا ءايلاب حور اهأرقو

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 ةريخألا ماللا حتفب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 ءااب فقولا دنع اهأرق

 نيلاحلا يف ءاحلا مضب مهأرق

 نونلا رسكب اهأرق
 ةمومضم ةيقوف ةانثم ءاتب اهأرق

 واولا نوكس عم ءايلا ناكم

 ءايلا ناكم نونلاب حور اهأرق



 (مورلا ةروس)نايب

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 قررت ةزمه لا دعب نيتللا نيفلألا فذحب اهأرق

 ةَمَحَر املاب فقول تمحر رسصو و م2 د 7 ْهَق ولا دنع «(تمح ر)أ ,ق و ءاغلا

 اذإ َءاعدلا نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 ءدلهب ًالصو اهفذحو ءايلاب اهيلع فقو

 اًدحاو ًالوق داضلا مضب مهأرق

 صفح يهجو دحأ وهو

 ءايلا ناكم ثينأتلا ءاتب اهأرق

 ءافخإلا عم نونلا ناكسإب سيور اهأرق

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»



 يشل يع يوظف هينا رقلا سارا رزقلا دنت ةلماس

 « ةنابعمل روش » طا السما كي

 نايبلا

 ””هنع فلخب ءايلا حتفب سيور اهأرق

 واولا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 تكسلا ءاهب اهيلع فقولا دنع مهأرق

 هنع فلخب

 ةيناثلا ءايلا رسكب امهأرق

 ةنونم ءات ميملا دعبو نيعلا ناكسإب اهأرق

 دارفإلاو ثينأتلا ىلع ةبوصنم
 مضلا فاقلا ةرسك ماهشإب سيور اهأرق

 ءارلا بصنب اهأرق

 ءالاب فقولا دنعاهأرق

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 .حتفلاب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 همم لن 7 هميوب

 « ةلتلا كوش »

 نايبلا

 :"نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب - 1

 دملاو رصقلا عم ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ - 2

 ماللا ناكسإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 حور اهققحو

 ربخلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمبهم اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماهشإب سيور اهأرق

 ةزمهلا ليهستب -1:نيهجوب سيور اهأرق
 ةروسكم َءاي اطادبإب -2 «نيب نيب ةيناثلا

 ميملا فيفختو ماللا رسكب سيور اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهللا ليهستب سيور اهأرق

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 يلا يع يوظف هينا رقلا سارا رقلا دنرق ةلصلس

 + 0 2م

 « نبارخالا بوش »

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا فذحب اهأرق

 اهحتفو ءاهلاو ءاظلا ديدشتو ءاتلا حتفب اهأرق

 فلألا فذح عم

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف فلآألا فذحب اهأرق

 ىلوألا ميملا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نينلا رتكي اهأرت
 ةحوتفم نيسلا ديدشتب سيور اهأرق

 ةزمهلا رسكب اهأرق

 :"نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 دملاو رصقلا عم ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ءاملا رسكو ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًاقلطم نيعلا مض عم اًفقو ميملا ناكسإو

 نيعلا ديدشتو داضلا دعب فلألا فذحب اهأرق

 :"نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 دملاو رصقلا عم ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 فاقلا رسكب اهأرق

 ءايلا ناكم ثينأتلا ءاتب اهأرق

 ءاتلا رسكب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 دنع اهأرقو نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءابم اهيلع فقولا

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ميجلا دعب ةعوفرم ةزمهم اهأرق
 ةزمهلا نكسأ فقو اذإو

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 يلا بيع وو نونة رقلا ارنا رقلا يني لمان

 ريكذتلا ءاي ناكم ثينأتلا ءاتب اهأرق

 دنع اهأرقو نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءابم اهيلع فقولا

 :"نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب - 1

 دملاو رصقلا عم ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 ةيناقلا ةرمملا لادبإب سيو اهأرق
 ةحوتفم ةصلاخ ءاي

 دنع اهأرقو نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءابم اهيلع فقولا

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ماللا دعب يتلا فلألا فذحب اهأرق

 ءاتلا رسك عم لادلا دعب فلأب اهأرق

 نيلاحلا يف ماللا دعب يتلا فلألا فذحب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاهلا مضب سيور اهأرق

 ءابلا ناكم ةثلثملا ءاثلاب اهأرق

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 هلك يمرضحلا بوقعي ةءارق

 سب ت1

 « َبَكَن كوش »

 (ابس ةروس)نايب

 ميملا عفرب سيور اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 اًمقو ميملا ناكسإو ءالا رسكو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيسلا ناكسإب اهأرق

 نيهجوب سيور اهأرق 2000

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب -
 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ - 2

 دملاو رصقلا عم

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ءابلا مضو ىلوألا ءاتلا مضب سيور اهأرق

 ةددشملا ءايلا رسكو اهدعب ةدحوملا

 اهدعب فلأو نيسلا حتفب اهأرق

 عمجلا ىلع فاكلا رسكو

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 يلا ةيبط وو رنة رقلا سارا رقلا ين لمان

 (ابس ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 «لكأ» يف نيونتلا فذحب اهأرق

 انبر» ءاب عفرب اهأرق
 (دعاب» يف لادلاو نيعلا حتفو

 لادلا فيفختب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةددشملا يازلاو ءافلا حتفب اهأرق

 نينكاسلا ءاقتلل ًالصو نيونتلا رسك عم |فَعْضلآُءآَرَج

 « ذل|) ءاف عفرو «ءازج» يف

 موس

 نيهجوب سيور اهأرق ب
 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق َمِهّيلإ /َمهّيَلَع

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 (ابس ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ةيناثلا يف ىلوألا ءاتلا ماغدإب سيور اهأرق

 نيترهظم نيعاتبف أدتبا ذإو ًالصو

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 تكسلا ءاهم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 هنع فلخب

 مضلا ءاحلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « الط كلش »

 (رطاف ةروس)نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 ةروسكم ةصلاخ اواو اهلادبإ وأ

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 سيور نع فلخب فاقلا مضو ءايلا حتفب اهأرق



 رشّتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (رطاف ةروس)نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 ةروسكم ةنصلافك اواو دن[ وأ

 سيور نع فلخب ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 سك دا اه ار اوناش ةناوأ

 ةريخألا ةزمهم لا ضفخب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةلامإلاب سيور امهأرق

 عمجلا ىلع نونلا دعب فلأب اهأرق

 عمج اهنأل ءاتلاب اهيلع فقولا دنع اهأرقو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهللا ليهستب سيور اهأرق

 ةرومكم ةنهلاخ واو اهات |



 (رطاف ةروس)نايب

 ءاملاب فقولا دنع مهأرق

 نيهجوب سيور اهأرق 0

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 9 8 و « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعم (

 « نب وش »
4 

 وعي (سي ةروس)نايب دل

 ناَءرقلاو 9 سي ةنغلا عم واولا يف نونلا ماغدإب اهأرق 2 ًّه هجا - مل

 ناَءَرقلَاَو © سي 22 (سي) نم ءايلا ةلامإ حورلو

 نيسلاب سيور اهأرق

 ماللا عفرب اهأرق

 نيل يق املا مضب اهارق "يلاحلا ىف ء - أو

 نيسلا مضب امهأرق

 نيلاح لا يف ءاملا مضب اهأرق "لاخلا ىف ء - أو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 رشّتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (سي ةروس)نايب
 ًالصو ميملاو ءاهلا مضب اهأرق

 ًافقو ميملا ناكسإو ءاحللا مضو

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب امهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 مُهِيلِ امن نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 [ ميملا فيفختتب اهأرق
 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 (رمقلا» ءار عفرب اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 فلألا ىلع تكس ريغ نم اهأرق

 (صفح يهجو دحأ وهو)



 (سي ةروس)نايب

 ًالصو نونلا مضب اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 فيفختو ءابلاو ميجلا مضب سيور اهأرق
 ماللا ديدشت عم امههمضب حورو ماللا

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 ةيناثلا ناكسإو ىلوألا نونلا حتفب اهأرق

 ءايلا ناكم باطخلا ءاتب امهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 ءابلا ناكم ةحوتفم ءايب سيور اهأرق

 فلألا فذحو ةلقلقم فاقلا ناكسإو

 نيونت ريغ نم ءارلا مضو

 ريمضلا ءاه ةلص فذحب سيور اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»



 ريا فول ومالا رق دفا رق ننيتاةلعل
 0( عناق ةيوش >> ,ىماسا دس مع

 ميملا فيفختو نيسلا ناكسإب اهأرق
 نيلاحلا يف ءاهملا مضب سيور اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه ا ليهستب سيور اهأرق

 ميملا مضب اهأرق
 ربخلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمهب اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق
 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق
 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 ماللا رسكب اهأرق
 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور امهأرق

 ميملا مضب اهأرق
 ربخلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمهم اهأرق

 .لماكلا نم ةلمسبلا ىلع حورلو «نيتروسلا نيب تكسلا هجو ىلع بوقعي ماغدإ يتأيو (1)



 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ماللا رسكب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 ءاملاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ماللا رسكب اهأرق

 ةروسكم مال اهدعبو اهدمو ةزمحلا حتفب اهأرق

 ماللا ىلع فقولا زوجيو (نيساي) نع ةلوصفم
 رابتخالاو رارطضالا دنع

 اهلك ةملكلا ىلع الإ زوجي الف صفح امأو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاحلا مضب سيور اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ماللا رسكب اهأرق



لااا قل[ نيت ةلسلس» .  طيقكتار
 ضل طة روط وابا 

 ا ##آ###- #4 م زجل
 ىلا ص ا

 اًمقو ءايلا تابثإب اهأرق

 ماللا رسكب اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « خض وش »

 (ص ةروس)نايب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب امهأرق

 :"نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 دملاو رصقلا عم ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 نيسلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءاهم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 داصلاو نونلا حتفب اهأرق

 نيسلا فيفختب اهأرق

 فلألا فذحو ةزمه لا مضب اهأرق

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 (ص ةروس)نايب

 جردلا يف اهطقسيف ةزمه لا لصوب اهأرق

 ةروسكم اهب ئدتبيو

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءاهم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءاهم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 ماللا رسكب اهأرق

 فاقلا بصنب اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « ريل دوش » ديلا ١ ميع

 (رمزلا ةروس)نايب

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 ©”هنع فلخب ءايلا حتفب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 :نيهجوب افقوو ًالصو سيور اهأرق

 ءايلا فذحب 2 «ءايلا تابثإب -1

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 .صفح لثم مضلاب بيطلا وبأ اهأرق ()



 ريشا ةيرط قيوط ونا رقلا سارا رقلا ينبت ةلماس

 اًمقو ءايلا تابثإب اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 ماللا رسكو نيسلا دعب فلأ ةدايزب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 «هرض» ءار بصنو نيونتلاب «تافشاك» أرق

 ةلصلا عم ءاهلا مض هنم مزليو

 «هتمحر ١ ءات بصنو نيونتلاب «(تاكسمم» أرق

 ةلصلا عم ءاحملا مض مزليو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 نونلا رسكب اهأرق

 اهيلع فقولا دنع هنع فلخب سيور اهأرق

 عبشملا دملا عم تكسلا ءاهب

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 ميجلا فيفختو نونلا ناكسإب حور اهأرق

 ءافخإلا عم

 مضلا ميبجلا ةرسك مايشإب سيور امهأرق



 (رمزلا ةروس)نايب

 ىلوألا ءاتلا ديدشتب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور امهأرق

 ىلوألا ءاتلا ديدشتب اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « لق وش »

 (رفاغ ةروس)نايب
 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 سيور نع فلخب

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ءاهلاب اهيلع فقو

 هنع فلخب ءاهلا مضب سيور اهأرق

 صفح لثم ٍناثلا هجولاو
 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ءاًمقو ميملا ناكسإو ءاحلا رسكبو

 ًالصو ميملاو ءاهلا مض وهو رخآ هجو سيورلو

 ًافقو ميملا ناكسإو ءاحلا مضو

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق



 رشّتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (رفاغ ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيعلا عفرب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ءاخلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 ءايلا ناكم ثينأتلا ءاتب اهأرق

 ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءاخلا حتفو ءايلا مضب سيور اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب امهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماهشإب سيور اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق



 (رفاغ ةروس)نايب
 ميحلا رسكو ءايلا حتفب اهأرق

 نيهجوب سيور اهأرق 0

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « (نكلنَسم قش »

 (تلصف ةروس)نايب
 تكسلا ءاهم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 هنع فلخب

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 ةنونم ةزمهلا ضفخب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ءاحلا ناكسإب اهأرق

 ءايلا ناكم ةحوتفملا نونلاب اهأرق

 «ءادعأ» ةملك بصنو نيشلا مضو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 ميط قيرط نم ةي مسي ل ةييظ روك رع يلا رقلا كارلا قل نيني ةلدماس

 (تلصف ةروس)نايب

 تكسلا ءاهب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا مضب اهأرق

 ًافقو ميملا ناكسإو ءاحلا مضو

 ةيناثلا ةرمملا لادبإب نسور اهأرق
 ةحوتفم ةضلاجخ اواو

 ةمخفم ءارلا ناكسإب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا مضب اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 ليهست عم ماهفتسالا ىلع نيتزمهب بوقعي اهأرق
 «حورل اهقيقحتو (صفح لثم)سيورل ةيناثلا ةزمه لا

 ةدحاو ةزمهب رابخإلا وهو ©”رخآ هجو سيورلو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءارلا دعب فلألا فذحب اهأرق

 ءاملاب فقولا دنع اهأرقو

 .رابخإلاب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 يف ءاملا مضب امهارق نيلاحلا 9و ءامل - قو

 « تكسلا بانت لاو ما | رس هكيوقحل ا روملا يذاع رافق 1

 « انوتونقلا كوش » 0

 (ىروشلا ةروس)نايب

 نيعلا دم لوطو طسوتو رصقب ''اهأرق

 ءاتلا ناكم ةنكاسلا نونلاب اهأرق

 نفخ داطلا رتكو

 يف ءاملا مضب مهأرق نيلاحلا وع _ 0

 ةلص ريغ نم ءاهلا رسكب اهأرق

 سيور نع فلخب ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب سيور اهأرق

 ةروسكم ةصلاخ اًواو اهلادبإوأ

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهأرق

 ةيثالث يف اصفح بوقعي اهيف قفاو (1) .نيعلا دم ةيثالث ع 3
 .ءاتلاب بيطلا وبأ اهأرق (2)



 رشّلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 بوقعي (ىروشلا ةروس)نايب

 اًءعف نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 احلا نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 | ُهيلَمَأَو | مُهَيَلَع

 008 0 5 .٠ 35 ل 2 أَ

 افننإ ءاشي نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 اًضنو ِءآَشَي ةروسكم ةصلاخ اواو اهادبإ وأ

 نيلاحلا يف ءاملا مضب مهأرق

 ةكاءآَشَي ١ نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب سيور اهأرق

 ةكو آش ةروسكم ةيملادع اواو املادبإ وأ
 ص

- 

 طارس / طارس نيسلاب سيور امهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « ةقغلا كوش »

 (فرخزلا ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 اهدعب فلأو ءاحلا حتفو ميملا رسكب اهأرق

 نونلا ناكسإو ءايلا حتفب اهأرق

 نيشلا فيفختو

 نيعلا دعب ةنكاس نونب «دابع» أرق

 لادلا حتف عم فلألا فذحو

 ماللا ناكسإو فاقلا مضب اهأرق

 فلألا فذحو



 (فرخزلا ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 ءاحاب فقولا دنع امهأرق

 ميملا فيفختب اهأرق
 نونلا ناكم ةيتحتلا ءايلاب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 ةيناثلا نونلا ناكسإب سيور اهأرق

 ًافقو ًافلأ اهلادبإو

 ءافخإلا عم نونلا ناكسإب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 فلألاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهللا ليهستب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق



 يشل يع يورط ونا رقلا قارا رقلا ين لمان

 (فرخزلا ةروس)نايب

 نيسلاب سيور اهأرق

 :"”نيهجوب سيور اهأرق

 «نيلاحلا 5 ةنكاس ءاي تابثإب -1

 ًافقو ةنكاس ًالصو ةحوتفم ِءاي تابثإب -2

 نيونت الب ءافلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف (مهيلع) ءاه مضو

 ةيناثلا ءاا فذحب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق
 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ليهستب -1:©نيهجوب سيور اهأرق

 ىلوألا طاقسإ -2 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهملا

 اهحتف عم ءاتلا ناكم ءايلاب سيور اهأرق

 ةحوتفم ءاتب حور اهأرقو ميجلا رسكو

 ةروسكم ميجو

 ةلصلا عم ءاحلا مضو ماللا بصنب اهأرق

 ( تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 .يناثلا هجولاب بيطلا وبأ اهأرق (1)

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (2)



 « ةراكتجتلا ووش »

 (ناخدلا ةروس) نايب

 ءابلا عفرب اهأرق

 تكسلا ءاهم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب امهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءاملاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم ءاتلاب حور اهأرق

 ءاتلا مضب اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « ياكل وش »

 (ةيثاحلا ةروس) نايب

 رسكلاب ءاتلا نيونتب امهأرق

 ءايلا ناكم باطخلا ءاتب سيور اهأرق

 لصألا ىلع واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق



 يطل ربط ورواه ةارقلا هاا رقلا رن ةلملب

 (ةيثاحلا ةروس) نايب

 ةزمه لا عفرب اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ماللا بصنب اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماهشإب سيور امهأرق

 سيور نع فلخب ءاتلا يف لاذلا ماغدإب اهأرق

 لصألا ىلع واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق
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 :تاهيبنت

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو - 1

 .”(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 : يف تكسلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو -2

 .ادرو ثيح «ىمإ) هوه -أ
 نود ملاسلا ركذملا عمج يف ءاسألاب قحلت يتلا ةعاجلا نون ىلع هنع فلخب تكسلا -ب

 عمج تاقحلم يف يه يتلا ةعامجلا نون ىلع كلذكو .4َنيِقَتمْلَلط(َنيِمَلَعْلالب وحن لاعفألا

 .4َنيِعَبْرَأ» . 4َنيِذَلل :وحن ملاسلا ركذملا

 .4َنْهَروُشُن) . َنُهوُظِعَقل :وحن ريمضلا ءاهب تقبس يتلا ةددشملا نونلا ىلع هنع فلخب تكسلا -ج
 .©همدعو ريبكلا ماغدإلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو -3

 .انلمع نم صفح ةياور رظنا )

 .انلمع نم ورمع يبأ ءارق رظنا (2)



 ماا هس
 « لفَبخالا وش »

 (فاقحألا ةروس) نايب

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 ءايلا ناكم باطخملا ءاتب اهأرق

 نيونت ريغ نم ءافلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءاحلا مضو ةزمه لا فذحب اهأرق

 داصلا ناكسإو ءافلا حتفب اهأرق

 فلألا فذحو

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعامهأرق

 نونلا ناكم ةمومضم ءايب اهأرق

 نونلا عفرب اهأرق

 ٌرَواَحَتُيَو نونلا ناكم ةمومضم ءايب اهأرق

 و ع

 َّفأ نيونت الب ءافلا حتفب اهأرق

 0 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق



 يلا ةيبط ووط نونة رقلا سارا رقلا دن لمان

 (فاقحألا ةروس) نايب

 سيور اهأر قف نيتحوتفم نيتزمهم اهأرق

 حور اهققحو نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب

 :"نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمحللا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 ناكسإو ءابلا ناكم ةحوتفم ءايب اهأرق

 ءارلا مضو فلألا فذحو ةلقلقم فاقلا

 نيونت ريغ نم

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 لي « انَكَسَخ وش »

 لَو (دمحم ةروس)نايب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ةلامإلاب سيور امهأرق

 ءايلاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 :"نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمحلا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب اهأرق

 ماللا رسكو واولاو ءاتلا مضب سيور اهأرق

 ةلقلقم فاقلا ناكسإو ءاتلا حتفب اهأرق

 ةففخم ءاطلا حتفو

 ماللا رسكو ةزمحلا مضب اهأرق

 ةزمه ا حتفب اهأرق

 واولا ناكسإب سيور اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 « كَبنملا روش »

 نايبلا

 نيسلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب مهأرق

 ةلالجلا ظفل مال قيقرت عم «هيلع١ ءاه رسكب اهأرق

 ىلوألا ءايلا ناكم نونلاب حور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاحلا رسكب امهأرق

 اًمقو ميملا نوكسو ءاحملا رسكو

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»



 « تامل كوش »

 نايبلا

 لادلاو ءاتلا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 ءاخلا ناكسإو ةزمحلا رسكب اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 ةروسكم ءايلا ديدشتب سيور اهأرق

 ءايلا دعب ةنكاس ةزمهم اهأرق

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق
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 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»



 يلا يع يوظف هينا رقلا هادا رقلا دن ةلمان

 « نتف الوش »

 نايبلا

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهللا ليهستب سيور اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 تكسلا ءاهب مهيلع فقولا دنع مهأرق
 210هنع ةلخ :

 اًمقو ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيشلا ديدشتب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 .ماعلا ماغدإلا هجو ىلع بوقعيل (ّيدل) :وحن ىلع ًافقو تكسلا ءاه عنتمت (1)



 نيلاحلا يف ءاملا مضب مهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب مهأرق

 ًالصو يف ميملاو ءاهلا رسكب اهأرق

 اًفقو ميملا ناكسإو ءالا رسكو

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 م.م كمي

 « ٍريؤْفْلا ووش »

 (روطلا ةروس) نايب
 ءايلا دعب فلأب اهأرق

 ءايلا دعب فلأب اهأرق

 ءاحلاو ءاتلا رسك عم

 نيونت نودب واولا حتفب اهأرق

 نيونت نودب ميملا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق



 يلا ةييط ووطننا رقلا اراوتلا ينبت ةلملو

 (روطلا ةروس) نايب

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 اًدحاو ًالوق داصلاب اهأرق

 صفح يهجو دحأ وهو

 ءايلا حتفب اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 ااا
 « كيلا قوش »

 نايبلا

 فلألا فذحو ميملا ناكسإو ءاتلا حتفب اهأرق

 عبشملا دملا عم ءاتلا ديدشتب سيور اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 اًفقو ميملا ناكسإو ءالا رسكو

 فذحو اهلبق ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب اهأرق

 (ىلوألا) مال يف (ًاداع) نيونت ماغدإ عم ةزمحلا

 ريصيف ةيناثلا يف ىلوألا ءاتلا ماغدإب اهأرق

 فاكلا دعب ةددشم ةحوتفم ةدحاو ءاتب قطنلا

 ءادتبالا لاح يف امأو لصولا لاح يف اذهو

 صفحك نيءاتلا راهظإ نم دبالف (ىراتت)ب

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»



 ,« نبكسلا روش »

 فتقولا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 اهدعب فلأو ءاخلا حتفب اهأرق

 ةففخم نيشلا رسكو

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 “سيور نع فلخب ءاتلا ديدشتب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب امهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةرمهلا ليهستب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب امهأرق

 .فيفختلاب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 ريشا ةيبط يو ونا رقلا سارا رقلا يني لمان

 (رمقلا ةروس)نايب

 نيهجوب سيور اهأرق

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

>07 

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 ”ى سأ) ينمي ١

 .« انكلا روش

 (نمحرلا ةروس) نايب

 ءارلا حتفو ءايلا مضب اهأرق

 فتقولا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 فلألاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 نيونتلا عم نيسلا ضفخب حور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب سيور اهأرق

 ةزمهلا طاقسإو اهلبق

 ءاهب اهيلع فقوو نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 (نمحرلا ةروس) نايب

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ءاهب اهيلع فقوو نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « جمالا يؤش »

 نايبلا

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 يازلا حتفب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 ميملا مضب اهأرق

 ربخلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمبهم اهأرق

 نيشلا حتفب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور مهأرق

 ءارلا مضب سيور اهأرق

 ءاملاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»



 يلا يع يوظف هينا رقلا سارا رقلا دن لمان

 نا هيو

 « هير وش »

 (ديدحلا ةروس)نايب

 ميجلا رسكو ءاتلا حتفب اهأرق

 يازلا فيفختو نونلا ناكسإب اهارق

 واولا فذحب اهأرق

 نيعلا ديدشتو فلألا فذحب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماهشإب سيور اهأرق

 ليهستب -1:نيهجوب سيور اهأرق

 طاقسإ -2 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهملا

 دملاو رصقلا عم ةيناثلا قيقحتو ىلوألا

 ءايلا ناكم ثينأتلا ءاتب اهأرق

 ©سيور نع فلخب يازلا ديدشتب اهأرق

 ءايلا ناكم باطخلا ءاتب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)

 .فيفختلاب صفح لثم بيطلا وبأ اهأرق (2)



- 

 تيصعم)ز

 (اًعم) ليق

 (ديدحلا ةروس)نايب
 1 ددكسدو 0 علا ديدشتو فلآلا فذحن اهأ ق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « تذل كوش »

 (ةلداجملا ةروس)نايب

 ءاملاو ءاظلا ديدشتو ءايلا حتفب اهأرق

 فلأ ريغ نم اهحتفو

 نيلاحلا يف ءايلا فذحب اهأرق

 ءاملاو ءاظلا ديدشتو ءايلا حتفب اهأرق

 فلأ ريغ نم اهحتفو

 ةلامإلاب سيور امهأرق

 ءارلا عفرب اهأرق

 عم ءاتلا ىلع نونلا ميدقتب سيور اهأرق
 فلأ ريغ نم ميجلا مضو ءافخإلاو اهناكسإ

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 عم ءاتلا ىلع نونلا ميدقتب سيور اهأرق

 فلأ ريغ نم ميلا مضو ءافخإلاو اهناكسإ

 ءاملاب فقولا دنع اهأرق

 فلألا فذحو ةلقلقم ميجلا ناكسإب اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك ماهشإب سيور امهأرق



 يلا يع وو نر نا رقلا سارا رقلا ينبت ةلطان

 (ةلداحملا ةروس)نايب صفح

 نيشلا رسكب امهأرق ًاوزشناف اوؤشنأ
 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليه تق نسور اهأرق هكر يد 2 ل

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق
 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 اًمقو ميملا نوكسو ءاحملا رسكو

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 م« مزدبلل وش »

 (رشحلا ةروس)نايب

 ءاملا رسكو ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 ًاقلطم نيعلا مضو اًمقو ميما ناكسإو

 نيلاحلا يف ءاملا مضب مهأرق

 واولا فذحب اهأرق

 نيتروسلا نيب تكسلا عم (نوحلفملا) يف تكسلا ءاه مدع هجو عم بوقعيل ماغدإلا هجو ىتأتي (1)

 عنتميو راهظإلا عم نيتروسلا نيب تكسلا هجو ىلع تكسلا ءاه هجو ىتأتيو «ةلمسب عم حورلو

 .بوقعيل (نوحلفملا) يف تكسلا ءاه عمو سيورل ماغدإلا عم ريبكتلا



 (رشحلا ةروس)نايب

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق

 اًمقو ميملا نوكسو ءاحملا رسكو

 نيسلا رسكب اهأرق
 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخب امهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « جحتَمْلا وش »
 نايبلا صفح

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ةزمه ا رسكب اهأرق

 اَدّبو ْءاََصْعَبلا | ةحوتفم اًّواو ةيناثلا ةزمهلا لادبإب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيسلا ديدشت عم ميملا حتفب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءام اهيلع فقوو

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 « 0ْيْنَعلا كوش »

 نايبلا

 تكسلا ءابم امههيلع فقولا دنع امهأرق

 اًمقو اهناكسإو ًالصو ءايلا حتفب اهأرق

 (هرون١ ءار بصنو «متم» نيونتب اهأرق

 ةلصلا عم ريمضلا ءاه مض عم

 ( تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»
 « بلل كوش » وا خل

 «تكسلا اي سرا را اقرا قمن رقم ةرومنلا ىف اه رافت

 « يوتفاَبملا كوش »

 (نوقفانملا ةروس) نايب

 نيسلا رسكب اهأرق
 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 ىلوألا واولا فيفختب حور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق



 (نوقفانملا ةروس) نايب
 نيهجوب سيور اهأرق («٠

 «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب - 1

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 دملاو رصقلا عم

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « نيئاجتلا وش »

 نايبلا

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءايلاب ناكم نونلاب اهأرق

 (ال) يف طسوتلاو رصقلاب هنع فلخبب اهأرق

 نيعلا ديدشتو فلألا فذحب اهأرق

 (« تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 يلا يع يوظف هينا رقلا ةسضارارقلا منيف ةلصلس

 « ةلتلتلا كوش »

 نايبلا

 (هرمأ» ءار بصنو ؛ٌعِب» نيونتب اهأرق

 ةلصلا عم ريمضلا ءاه مض عم

 نيلاحلا يف ءايلا فذحب امهأرق

 واولا رسكب حور اهأرق

 اهيلع فقوو نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءامم

 ءايلاب اهيلع فقولا دنع اهأرق

 فاكلا مضب اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 م سس ةضسو

 «» ريدك (

 (ميرحتلا ةروس) نايب
 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنع اهأرق

 ءاظلا ديدشتب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 ءالاب فقولا دنع امهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق



 (ميرحتلا ةروس) نايب

 ءالاب فقولا دنع اهأرق

 فقولا دنع اهأرقو ءاتلاب تمسر

 ءاهلاب اهيلع

 « تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل ةروسلا يف ام ٌمولعمو»

 « لاذللا كوش »
 نايبلا

 نيب نيب ةيناثلا ةزمه لا ليهستب سيور اهأرق

 هرعت

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب امهأرق

 نيسلاب سيور اهأرق

 مضلا نيسلا ةرسك ماشإب سيور امهأرق

 ةلقلقم لادلا ناكسإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق
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 هوذخ هينل
- 

 رشدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسل

 .باآدسإا ميو
 « سلخصلا روش »

 نايبلا

 ةنغلا عم واولا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 ةزمه لا ليهست عم نيتحوتفم نيتزمهب اهأرق
 حورل اهقيقحتو سيورل نيب نيب ةيناثلا

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءابلا حتفو فاقلا رسكب اهأرق

 موا فلج

 مو ماما ندع

 نفر ءاملا كذع

 دامو ءاناوفزح

 ايفو داما فدع

 ءاتلا ناكم ةبيغلا ءايب اهأرق

 ءاتلا ناكم ةبيغلا ءايب اهأرق

 لاذلا ديدشت عم

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 مم سن ع سس )ل

 ----6 اهتيلني ةيباسح
- - 

 َكمُهيِلاَم ممم © لإ
 ووري هر و

 هوذخ هينل
-_ 
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 « 5ابكللا روش »

 نايبلا

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 داصلا نوكسو نونلا حتفب اهأرق

 0 هميوب

 « 59 طار »)

 نايبلا

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 اهيلع فقوو نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 هنع فلخب تكسلا ءابم

 ماللا ناكسإو ةيناثلا واولا مضب اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا ناكسإب اهأرق

 « تنل روش »

 (نجلا ةروس) نايب
 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنعاهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق لو



 رشّتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 بوقعي (نجلا ةروس) نايب

 اكتظاكنإو ةزمه ا رسكب اهأرق
 اهديدشت عم واولاو فاقلا حتفب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 امهنيب فلأو ماللاو فاقلا حتفب اهأرق

 ءايلا مضب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق



 « لْيكملا روش »

 نايبلا

 اًمقو اهنوكسو ًالصو واولا مضب اهأرق

 ءابلا ضفخب اهأرق

 ةيناثلا ءاثلاو ءافلا ضفخب امهأرق

 ةلصلا عم |مهيف ءاهلا رسك عم

 « رقما كوش »

 نايبلا

 « ئَماَسفلا وش »

 نايبلا

 نيسلا رسكب اهأرق

 ءاتلا ناكم ةبيغلا ءايب امهأرق ورد 2620

 مضلا فاقلا ةرسك ماشإب سيور اهأرق 27

 يف نونلا ماغدإ عم تكسلا كرتب اهأرق
27 

 لل ريعالا



 يشل يع يوظف هينا رقلا سارا رقلا دن ةلطاس

 « النسنإلا وش » اا خي

 نايبلا

 ةلامإلاب سيور اهأرق

 :"7”نيهجوب ًافقو اهأرق

 فلألا فذحي -2 .فلألا تابثإب - 1

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق

 نيلاحلا يف فلألا فذحب اهأرق

 حور نع فلخب

 نيلاحلا يف فلألا فذحب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 ءاهب اهيلع فقولا دنع سيور اهأرق

 فاقلا ضفخب اهأرق



 « تاليا ووش »

 نايبلا

 لاذلا مضب حور اهأرق

 لاذلا مضب اهأرق

 مال حتفب سيور اهأرق

 ميجلا مضب سيور اهأرق
 ماللا دعب فلأ تابثإو

 ماللا دعب فلأ تابثإب حور اهأرقو

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب اهأرق

 مضلا فاقلا ةرسك مامشإب سيور اهأرق

 «تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل كرابت ءزج يف ام ٌمولعمو»

 عمو
 « ِابَبلا زيوس »

 نايبلا
 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنع اهأرق

 ىلوألا ءاتلا ديدشتب اهأرق

 فلألا فذحب حور اهأرق

 نيسلا فيفختب اهأرق



 يشل يع يوظف هينا رقلا ةسضارارقلا منيف ةلصلس

 « ياكاَتلا روش >>

 نايبلا

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 ربخلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمبهم اهأرق

 نونلا دعب فلأ تابثإب سيور اهأرق

 ءايلاب اهيلع فقو

 نرد تاكا
 داريا

 نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيور اهأرق

 تكنسلا ءابم اهيلع فقولا دنع اهأرق

 « يس الوش »

 (سبع ةروس) نايب

 نيعلا عفرب اهأرق

 :"نيهجوب سيور اهأرق

 يا يامل ملا لينك

 ةيناثلا قيقحتو ىلوألا طاقسإ -2

 رصقلا و دملا عم

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 (سبع ةروس) نايب

 ًالصو ةزمهلا حتفب سيور اهأرق

 نيلاحلا يف اهرسكب حورو «ًءادتبا اهرسكو

 « زبوكتلا روش » ه0

 نايبلا

 "سيور نع فلخب ميجلا فيفختب اهأرق

 نيعلا فيفختب حور اهأرق

 ءايلاب اهيلع فقو

 ءاهب اهيلع فقولا دنع سيور اهأرق

 ءاظلاب سيور اهأرق

 « نلتطننإلا دوش »

 نايبلا
 م

 لادلا ديدشتب اهأرق

 ميملا عفرب اهأرق

 .ديدشتلاب صفح لثم بيطلا وبأ اهأرق (1)



  دايشتكم
ا قلاوكا را رتل نيس ةلضلسا

 نة طوب

 ا #آ####- #  ::>ج ي
 ىلا ص ا

 « تيففلطملا كوش » الل 01 هميوب

 نايبلا

 ماغدإ عم «لبا مال ىلع تكسلا كرتب اهأرق

 (صفح يهجو دحأ وهو) ءارلا يف ماللا

 ءارلا حتفو ءاتلا مضب اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 ًالصو ميملاو ءاملا رسكب اهأرق 01. و

 اًفقو ميملا نوكسو ءاحملا رسكو اوَلعنأ

 ءافلا دعب فلأ تابثإب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 « لقّيْسَنإلا وش »

 نايبلا
 موو مر | ًالصو ميملاو ءاملا مضب اهأرق

 مل[ 11 1

 ُناَءرُمل افقو ميملا نوكسو ءاحلا مضو

 « 5وثلا ووش »



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 « قزالقلا وش »

 نايبلا

 ميملا فيفختب اهأرق

 تكسلا ءابم اهيلع فقولا دنع اهأرق

 ةلامإلاب سيور اهأرق

700 
 « لكلا ووش »

 صفحو بوقعي نيب اهيف فالخ ال

 « يْيفاَعلا كوش »

 بوقعي نايبلا

 56 , ةمومضمل لاب "عمست# سيور أرق 3 ضأا ءاشدلاب نا قو

 ةيؤلل هيمي الا يف ءاتلا عفر عم ةحوتفللا ءاتلا ناكم

 «ةرغال»

 5 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق



 يشل يع يوظف هينا رقلا سارا رقلا دن لمان

 « دكفلا ةوش»

 نايبلا

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب امهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 نيلاحلا يف ءايلا تابثإب امهأرق

 «ءاتلا ناكم ءايلاب -1:”نيهجوب اهأرق

 (صفح لثم) ءاتلاب -2

 «عاتلا ناكم ءايلاب | :2”نيهجوب اهأرق

 فلأ نودب ءاحلا مض عم «ءاتلاب 2

 اعلا ناكمءابلاب تا :ةنييحموب انقارقا

 (صفح لثم) ءاتلاب -2

 مضلا ميجلا ةرسك ماهشإب سيور اهأرق

 لاذلا حتفب اهأرق

 ءاثلا حتفب اهأرق

 .ءايلاب حور نع بهو نبا و سيور اهأرق (1)

 .ءايلاب حور نع بهو نبا و سيور اهأرق (2)

 .ءايلاب حور نع بهو نبا و سيور اهأرق (3)



 « لكلا وبوس » 74

 نايبلا

 نيسلا رسكب امأرق
 «ةلص نود ءاحل مض - 1 :نيهجوب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 « سهلا روش »» 2 السم هس

 نايبلا

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 « ليلا وش »

 نايبلا

 اهلبق اهب ًالصو ءاتلا ديدشتب سيور اهأرق

 275 امَْيعلاَ راجل قَبلَ نيت ترس عقلا ةروش»»

 « صليل طيوش »

 نايبلا

 يازلا توص داصلا مامشإب سيور اهأرق

 ًادحاو ًاهجو

 «ةلص نود ءاهلا مض -1 :نيهجوب امهأرق



 يشل يع يوظف هينا رقلا سارا رقلا دن ةلطان

 « تااعلا ووش »

 صفحو بوقعي نيب اهيف فالخال
 داس ١ تيوب

 « انكلنكلا كوش »

 نايبلا

 ًالصو ةيناثلا ءاملا فذحب اهأرق

 «»“» لرََعلا ذ ءتاكشلا وبوس »

 صفحو بوقعي نيب امهيف فالخ ال

 هد هةميوب

 « ررعهلا بوش »

 نايبلا

 ميملا ديدشتب حور اهأرق

 نيسلا رسكب اهأرق

 نيلاحلا يف ءاملا مضب اهأرق

 دل نادل هميوب

 « كلينفلا وش »

 نايبلا

 نيلاحلا يف ءاملا مضب امهأرق



 يمرضح لا بوقعي ةءارق

 صفحو بوقعي نيب مهيف فالخ ال
 « ةوفامكلا كوش »

 نايبلا

 «يلو» يف ءايلا نكسأ

 نيلاحلا يف «نيد» يف ءايلا تبثأو

 « ْمْيَعَيلا كوش » 0

 صفحو بوقعي نيب اهيف فالخ ال

 عمو
 « نككلا روش »

 « ضكخالا وش »



 بيط قيرط نم ةي سيب يل يو ا فلا رقلا ينس ةلصانب

 « نقلتجلا كوش »

 نايبلا

 ءافلا فيفختو رسكب سيور اهأرق

 اهدعب ىتلا فلألا فذح و اهلبق فلأو

 "صفح لثم يناثلا هجولاو هنع فلخب
 « ضاكلا روش » لى هى

 صفحو بوقعي نيب اهيف فالخ ال

 «تكسلا ءاهب فقولاو ماغدإلا نم بوقعيل مع ءزج يف ام ٌمولعمو»
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 :تاهيبنت

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو - 1

 .©(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 : يف تكسلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو -2

 .ادرو ثيح «ىهإ . (َوُهط -أ
 نود ملاسلا ركذملا عمج يف ءامسألاب قحلت يتلا ةعاجلا نون ىلع هنع فلخب تكسلا -ب

 عمج تاقحلم يف يه يتلا ةعامجلا نون ىلع كلذكو .4َّنيِقَتْمْلِلط4َنيِمَلَْعْلالِ: وحن لاعفألا

 .«َنيِعَبْرَأ» . 4َنيِذَلَأِل :وحن ملاسلا ركذملا
 « 4 ٌنْهوُظِعَفل :وحن ريمضلا ءابم تقبس يتلا ةددشملا نونلا ىلع هنع فلخب ةئكسلا -ج

 .«َنفوُفُتل
 ."همدعو ريبكلا ماغدإلا نم بوقعيل ام ٌمولعمو -3

 .رسكلاب يرهوجلاو ساخنلا اهأرق (1)

 .انلمع نم صفح ةياور رظنا (2)

 .انلمع نم ورمع يبأ ءارق رظنا (3)



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 ةبيطلاو ةردلا يقيرط نيب بوقعي ةءارق يف تافالخلا

 يف ةبيطلاو ةردلا نيب تافالخلا عمجأ نأ تدجو ةفرعملل ًاليمكتو ةدئافلل ًاماتإ

 اهنيب قرفلا ةفرعم ملعلا بلاط ىلع لهسيل يمرضحلا بوقعي مامإلا ةءارق
 :كلذ نايب كيلإو «(ءايشألا زيمتت اهدضبو)

 :لوصألا

 :هجوأ ةثالث هيف هلف ةيبطلا يف امأو ءنيتكرح رصقلاب ةردلا يف هأرق:لصفنملا دملا - 1

 .ناتكرح رصقلا - 1

 .تاكرح ثالثرصقلا قيوف -2

 .تاكرح عبرأ طسوتلا - 3

 .تاكرح 4 طسوتلا ةردلا يف هل :لصتملا دملا -2

 :هجوأ ةثالث هيف هل ةبيطلا يفو

 .تاكرح ثالثرصقلا قيوف - 1

 .تاكرح عبرأ طسوتلا -2

 .تاكرح تس عابشإلا -3

 (لصتم .لصفنم) :نيدملا ءاقتلا - 3

 :(3:4) :ةرذلا

 .(6 4 )(4 4) 6 6(2)23 4(2)22 «3(2)2 22) :ةبيطلا



 يشل يع يوظف هينا رقلا سارا رقلا منيف ةلمان

 غلبي ال تاكرح عبرأ رادقمب لصفنملا ملا ئراقلا َّدمي نأ وه :ميظعتل هلا دم -4

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

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

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

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

 .ءيش ميظعتلا ذم نع ةردلاو ةيبطاشلاو ريسيتلا

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

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

 :انركذ اهب ًاراعشإ هللا الإ هلإ الب توضلا

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

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

 .ملعأ هللاو ةروهشم اذه دم يف فلخلا ةمئأو فلسلا

 :هب لمعلا طورش

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

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

 :(ميركلا حتف حيقنت)يف هللا



 الكف نانك ةاروص نإ نوشاهشلا ب ا اح نكرتا اذكو

 لصح بوقعي هعم ريثك نبا ىوس ةنغ كرت عم ميظعتلل ّدمالو

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

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

 .ءارلاو ماللا عم ةنغلاب نايتإلا

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

 :هكرت وأ ميظعتلل ّدملا يف لصفنملا

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

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

 :نآرقلا يف ميظعتلا دم عضاوم نايب كيلإو -

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

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

 «3)رفاغ «(6)رمزلا 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 ,(19)ه6 دمحم 8((2)ناخدلا .(«65 2

 .ميظعتلا دم ىلع ركذملا عمج يف بوقعيل تكسلا ءاه عنتميو :هيبنت



 ءيط قيرط نم ةي سيب ل يل ير ولا لا سارا وقنا دنس ةلصلم

 اهيف نيعلا دمب ةردلا يف (2 :ىروشلا» «قْسْع »و ««1 :ميرم) «صعيهُك »أرق -5

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

 ٌءايِلْوَأ )4 نإ ٍءاَمَسلا ١ 4 انتا اح و هادم ةكرحلا يف ناتقفتملا ناتزمهملا -6

 اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ةيناثلا ةزمحهلا ليهست ةردلا يف :سيورل 4« كتل

 .ةيناثلا قيقحتو ىلوألا ةزمهلا طاقسإ - 2 «ةيناثلا ةزمحلا ليهست - 1 :*ناهجو

 ةردلا يف (24:ةدجسلا «41 :«5:صصقلا «73:ءايبنألا «12:ةبوتلا) « ةّمِبَأ ١ سيور أرق -7

 «ةيناثلا ةزمهلا ليهست -1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ةيناثلا ةزمحلا ليهستب

 .ةروسكم َءاي ةيناثلا ةزمهلا لادبإ -2

 عم ماهفتسالا ىلع نيتزمهب :ةردلا يف (44 :تلصف) © ٌّمَجَعَأَع > سيور أرق -8

 :©ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو .(صفح لثم) ةيناثلا ةزمهلا ليهست

 .ةدحاو ةزمهم رابخإلاب -2 «ةردلا لثم - 1

 «ةيناثلا ةزمهلا ليهستب ةردلا يف (19 :ماعنأل» 4 َمُحََنيَأ » سيور أرق -9

 .قيقحتلا -2 «ةيناثلا ةزمهلا ليهست -1:“ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح بوقعي قفاو (1)

 .ىلوألا طاقسإب بيطلا وبأ اهأرق (2)

 .رابخإلاب بيطلا وبأ اهأرق (3)

 .قيقحتلاب بيطلا وبأ اهأرق (4)



 هد يم رضحلا بوقعي ةءارق

 4 هللا 9151[:82:نشوي] 4 َنَْلآَ »1 144 143:ماعنألا] (ِنْيَرَكَذلآَع > -0

 عابشإلا عم لادبإلا امهو نيهجوب ةردلا يف لصولا ةزمه أرقت [ 59:لمنلا ,59:سنوي]

 .ًاعم نيهجولاب وأ طقف لادبإلاب :أرقت ةبيطلا يفو «ليهستلاوأ
 ةبيطلا يف امأو «ةلصلا عم ءاحلا رسكب ةردلا يف (25:هط) « نَأَي » سيور أرق -1
 .ةلص نودب ءاهلا رسك -2 «ةلصلا عم ءاحلا رسك -1:ناهجو اهيف هلف

 ءةلصلا عم ءاحلا مضب ةردلا يف (8 7 :ةلزلزلا ,2:دلبلا) 4 دْهَرَي 9 بوقعي أرق -2

 ةلصلا عم ءاهلا مض -2 «ةلص نود ءاهلا مض - 1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو

 .(صفح لثم)

 ءاملا ةكرح نكاس لبق ةعقاولا عمجلا ميم ةكرح عابتإب ةردلا يف سيور أرق -3

 نإو 4 ُهّلآ ْمُهيِتْؤُي )4 ُلاَتَقْلآ ُمِهيَلَع دوحن ميملا مض ةمومضم هتءارق يف تناك نإف

 يف امأو :4 ُباَبَْسَأْلا مهي » .4 َلَجِعْلأ ْمهِبوُلُق » وحن ميملا رسك ةروسكم تناك
 يف كلذو ءءاملا رسك -2 ءءاحملا مض -1 :“ناهجو عضاوم ةعبرأ يف هلف :ةبيطلا

 رفاغ يفو .32) 4 هلآ مهنغُي اطاروتلا قو « مالا ُمهِهلْبَ هويت

 .9)( تاكّيحتلاٌمِهقَر 2 ميِحَجلَاَب اَدَع َمِهبِقَو »١:ناعضوم

 292 2.80 ,51 :ةرقبلا) اهنم فرصت امو 4 ُمُتَدَحَتَأ » يف ءات اهدعبو لاذلا -14

 :نونمؤملا 48 44 :جحلا 7 :فهكلا 32 6 :دعرلا 2 :دوه 68 :لافنألا 51 :نارمع لآ

 ءاملا رسك اذإ اذكو ميملا مضب اهعبتأ ءاحلا مض اذإ هنأ ةعبرألا عضاوملا هذه يف سيورل ىعاري (1)

 :جيملا سكي



 اة رم نا فلا فاول وقنا ننس ةلمادب م

 اهأرق .(35 :ةيثاحجلا «5 :رفاغ «26 :رطاف «25 :توبكنعلا ,«29 :ءارعشلا ,«27 :ناقرفلا «0

 ,راهظإلا -1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو ءراهظإلاب :ةردلا يف سيور

 .ماغدإلا -2

 :ريبكلا ماغدإلا -5

 «(سيورلو بوقعيل ةصوصخم تاملك يف الإ) راهظإلاب ةردلا يف بوقعي هأرق

 ةصوصخخ تاملك يف الإ) ماغدإلا -2 .راهظإلا -1:ناهجو هيف هلف ةبيطلا يف امأو

 .”(ًادحاو ًالوق ماغدإلا اهيف هلف

 :يهو تاملك سمح يف كلذو ةيماهفتسالا ام ىلع تكسلا ءاهب فقوو -6

 .”4«مل »:4«مي »24مم »2«ميفط«4«ّمع)

 ريمضلا ءاهب ةقوبسملا ثانإلا عمج نم ةددشم نون لك ىلع ًاضيأ بوقعي فقوو -

 .4 ٌنُهوُتاَكَف ) :4 ٌنِهِرصَأ » :وحن تكسلا ءاهب
 .4 َّمْإَعا» :4 َلِإ» :وحن ةددشملا ءايلا لع تكسلا ءاهبب بوقعي فقو اذكو -

 مهيف هلف ةبيطلا يف امأو ءًادحاو ًالوق تكسلا ءاهب فقولاب :مهأرق ةردلا يف

 .صفح لثم -2 ,تكسلا -1 :ناهجو

 يتلا ةعامجلا نون ىلع هنع فلخب تكسلا ءاهب ًاضيأ بوقعي فقو :ةبيطلا يف -7
- 

 (4َنيِقتمْلَلِ) .4َييَلَعْلأِظ:لثم لاعفألا نود ملاسلا ركذملا عمج يف ءامسألاب قحلت

 .لوصألا يف تاملكلا هذه ليصفت رظنا (1)

 .لوصألا يف تاملكلا هذه عضاوم رصح رظنا (2)



 هك يم رضحلا بوقعي ةءارق

 4َنيِذَلاَِ» :لثم ملاسلا ركذملا عمج تاقحلم يف يه يتلا ةعامجلا نون ىلع كلذكو

 .اهيف هل تكس الف :ةردلا يف امأو «4َنيِعَبْرَأِ

 « مت » ءاثلا حوتفملا فرظلا ىلع تكسلا ءاهب هدحو سيور فقو :ةردلا يف -8

 :فسوي) © ىَفّسْأتَي » ىلعو «(21 :ريوكتلا«20:ناسنإلا«6 4:ءارعشلا «115:ةرقبلا) :يف يهو

 «(56:رمزلا) 4 ىَتَرَسَحلي 8و.(28:ناقرفلا»«(72:دوه) (31:ةدئاملا) « َىتْلْيَولي ظ 4

 .صفح لثم -2 ءتكسلا - 1 :ناهجو مهيف هلف ةبيطلا يف امأو

 دعب ةنكاس ءاي تابثإب ةةردللا ف 08 ةريزلا) ف: دامك رهاب ١» سيور أرقو -9

 لادلا دعب ةنكاس ءاي تابثإب -1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «نيلاحلا يف لادلا

 .ًافقوو ًالصو ءايلا فذحب -2 «نيلاخلا يف

 ةنكاس ءاي تابثإب :ةردلا يف (68 :فرخزلا) 4ُفّوَح ال ِداّبِعَي 9 سيور أرقو -9

 دعب ةنكاس ءاي تابثإب - 1 :”ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «نيلاحلا يف لادلا دعب

 .ًافقو ةنكاس «ًالصو ةحوتفم ءايلا تابثإب -2 «نيلاحلا يف لادلا

 :شرفلا

 «37:سنوي .35:لافنألا أعم 157 «46:ماعنألا .122 .87 :ءاسنلا) :هبابو 4 قَّدَِص قَدِمَ د -1

 توص داصلا ماشإب :ةردلا يف سيور مهأرق (9:لحنلا .94:رجحلا .111:فسوي

 .يناثلا هجولاب بيطلا وبأ اهأرق (1)



 نا رنا فلا فاول وقنا ننس ةلملدب 2

 .صفح لثم -2 «ةردلا لثم -1 :”ناهجو مهيف هلف ةبيطلا يف امأو «يازلا

 .(ًادحاو ًالوق مامشإلاب امهأرق ًاسيور نإف (6:ةلزلزلا 23:صصقلا عُرُدَضَي »ف يف امأ)

 ةبيطلا يف امأو «ءايلاب :ةردلا يف حور اهأرق (77 :ءاسنل) 4اًلِتَق َنوُمَلَظُم اَلَو) -2

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

 ديدشتب :ةردلا يف سيور مهأرق (11:رمقلا .96:فارعألا :44:ماعنألا) 4 اَنُحَتَفط - 3

 .فيفختلا - 2 ,ديدشتلا -1:©ناهجو مهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ءاتلا

 ميملا حتفو ةزمهلا لصوب :ةردلا يف سيور اهأرق (71:سنوي) هَُوُعْيْجَأَتَ -4

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

 سيور مهأرق (ة:رمزلا) 4ٌّلِضْيِل ) .(9:جحلا) 4َّلِضُيَل » .(30:ميهاربإ) 4ُاوُلِضيَلِ -5

 مض -2 «ءايلا حتف -1:©ناهجو مهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ءايلا حتفب :ةردلا يف

 .ءايلا

 .مسقم نباو بيطلا وبأ داصلاب اهأرقو ءيرهوجلاو ساخنلا مامشإلاب اهأرق (1)

 .هنع فلخب ءايلاب حور نع يريبزلا اهأرق (2)
 .فيفختلاب بيطلا وبأ اهأرق(3)

 هنأ ثيح ةردلا يف هركذ يذلا ميملا حتفو ةزمهلا لصو هجو كرتي نأ هللا همحر مظانلا ىلع ناك (4)

 ةحوتفم ةزمه نوقابلاو «ميملا حتفو ةزمهلا لصوب يمامح ا قيرط ريغ نم سيور :ريسيتلا ريبحت يف لاق
 .سيور دنع باتكلا قيرط وهو ميملا رسكو

 .صفح لثم مضلاب بيطلا وبأ اهأرق (5)



 ف يم رضحلا بوقعي ةءارق

 اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ءايلا مضب :ةردلا يف سيور اهأرق (6:نامتل» 4ٌلِضْيِل) -6

 .ءايلا مض -2 «ءايلا حتف -1 :"ناهجو

 نيونتلا نون رسكب :ةردلا يف سيور اهأرق (45:رجحلا) 4ِاَهوُلُخْدَأ © ِنوُيْعَو 7- ١

 نون مضب -2 «ةردلاك -1 :هجوأ ةثالث اهيف هلف ةبيطلا يف امأو .ءاخلا مضو

 .ناقباسلا ناهجولا - 3 :اقراخكأو اعاد هءانعا ريبكو ةريوقتلا

 اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ءاتلاب :ةردلا يف سيور اهأرق (43:ءارسإلا َنوُلوُقي 8- ١

 ايلا د ماعلاب خ1 :©نانيخعو

 اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ءاتلاب :ةردلا يف سيور اهأرق (44:ءارسإلا) «ُحَبَسُت 9- ١

 .ةايلادف نادل تو فاوايستو

 ًالصو ميملا رسكب :ةردلا يف سيور اهأرق (92:نونمؤملا» 4مِللَع © َنوُفِصي » -0

 ءاهب ءادتبالا يف ميملا مضب -1 :ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ًءادتباو

 .ةيآلا سأرب ءادتبالا ينو اهلبق |ب ًالصو ميملا رسكب -2

 يف امأو .فاقلا مضو ءايلا حتفب :ةردلا يف سيور اهأرق (11:رفاغ) (ُصَقْنُي » -71

 .(صفح لثم) فاقلا حتفو ءايلا مضب -2 «ةردلا لثم -1:ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 .حتفلاب بيطلا وبأ اهأرق (1)

 .ءايلاب سيور نع رامتلا نع بيطلا وبأ اهأرق (3)



 اة رم نا فلا فاول وقنا ننس ةلمادب ف

 هلف ةبيطلا يف امأو «ءايلاب :ةردلا يف سيور اهأرق (25:ىروشلا 4َنوُلَعْفَت » -2

 :ءايلايح 2: ةانلابب110نايجو ايف

 هلف ةبيطلا يف امأو «يازلا ديدشتب :ةردلا يف سيور اهأرق (16:ديدحلا) 4ّلَوَت ل -3

 .فيفختلاب -2 .ديدشتلاب -1 :*ناهجو اهيف

 ,2نيقيرطلا نم ًالصو فلألا فذح بوقعي :ًالصو(4:ناسنإلا) 4ًاَلِسللَس د 14

 يهجوب حورو ًافقوو ًالصو ةريخألا فلألا فذحب سيور:ةردلا يف ًافقو اهأرقو

 «فلألا فذحب -1 : “ناهجو بوقعيلف ةبيطلا يف امأو «تابثإلاو فذحلا

 .فلألا تابثإب -2

 يف امأو .فلألا تابثإب ةردلا نم ًافقو حور اهأرق (15:ناسنإلا هًَريِراَوَق » -5

 .فلألا تابثإب -2 .فلألا فذحب - 1 : ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 يف امأو «ميجلا فيفختب ةردلا يف سيور اهأرق (6:ريوكتلا» 4(ُتَرجُس » -16

 5 .ديدشتلا -2 « فيفختلا - 1 : *ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 م.

 .ءاتلاب بيطلا وبأ اهأرق (1)

 .فيفختلاب صفح لثم بيطلا وبأ اهأرق (2)

 .ةبيطلاو ةّرَّذلا يقيرط (3)

 .فلألاب اهيلع فقوو «ًالصو نيونتلاب بيطلا وبأ اهأرق (4)

 .ديدشتلاب صفح لثم بيطلا وبأ اهأرق (5)



 كشك يم رضحلا بوقعي ةءارق

 (20 .19 .18 .17:رجفلا» «َن وُيخ) .(َنوُلُخأَت ١ 4«َنوُصَتَحَت ٠» «َنوُمِرَحُتِ) -7

 .ءاتلاب - 2 « ءايلاب - 1 :"ناهجو اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ءايلاب ةردلا يف حور مهأرق

 هلف ةبيطلا يف امأو ءصفح لثم ةردلا يف سيور اهأرق (4:قلفلا» «ِتَطَقَملأ » -8

 فذح و اهلبق فلأو ءافلا فيفختو رسكب -2 « ةردلا لثم -1 : ”هجوأ ةثالث اهيف

 .ناقباسلا ناهجولا -3 ءاهدعب يتلا فلألا

 مامشإلاب -2 مورلاب -1:نيهجوب ةردلا يف أرقت [11:فسوي] © اًعَمَأَ 9-١

 طقف مامشإلاب -2 نيهجولاب -1 :ًأرقت ةبيطلا يفو

 ةبيطلا يفو ءضحملا ماغدإلاب ةردلا يف (20:تالسرلا» (مُكَقلَخ » أرق -0

 .(صقان وأ لماك) نيهجولاب -2 « ضحملا ماغدإلاب - 1 :نيهجوب

 :ريبكتلا باب
 :لثم ريبكتلا زوجي ةبيطلا قرط ضعب نمو «(ال) هزمرو ريبكت ال ةردلا يف

 .سانلا رخآ ىلإ ىحضلا رخآ نم .(خ)هزمرو متخلا روس لئاوأل صاخلا ريبكتلا -أ

 .سانلا لوأ ىلإ حرشلا لوأ نم .(«ص)هزمرو متخلا روس لئاوأل صاخلا ريبكتلا -ب

 ا ا هاش

 .ءايلاب حور نع بهو نبا و سيور اهأرق (1)

 .رسكلاب يرهوجلاو ساخنلا اهأرق (2)



 يلا يع يوظف هينا رقلا ضار رقلا دن ةلملن

 لاقف ِةِلَك هللا لوسر نع رخأت يحولا نأ ءالعلا ضعب ركذ :ريبكتلا دورو ببس

 غرف ملف ءىحضلا ةروسب ليربج لزنف «هالقو هبر هعدو دق لو ًادمحم نإ :نوكرشملا

 .ىلاعت هلل ًاركش لو يبنلا رّبك ةروسلا ةءارق نم ليربج

 .اهريغ مأ ةالصلا يف ناك ةنس :همكح

 .مدقملا وه ريبكتلا مدعو .همدعو ريبكتلا زاوج هل ريبكتلا تبثأ نم عيمجو

 ىلع تأرق لوقي نايفس يبأ نب ةمركع تعمس):لاق يزبلا هاورام هتينس ليلدو

 ةروس لك ةمتاخ دنع ريك يل لاق ىحضلاو تغلب الف يكلاملا هللا دبع نب ليعامسإ

 ةقتاخ دنع ريك يل لاق ىحضلاو تغلب املف ريثك نبا هللا دبع ىلع تأرق ينإف متخت ىتح

 سابع نبا نأ هربخأو كلذب هرمأف دهاجم ىلع أرق هنأب هربخأو متخت ىتح ةروس لك

 كندي نوما ق1 كسوف رخو كانانز رنا همك قت نأ هيغل وكلاب هوفأ

 .مكاحلا هاور

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

 .(35 لوسرلا





 رشّتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 »+ »ا قى

 ةعاخ

 نيدلاب ءاج نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «ماتلاب لضفتملا «ماعنإلا يلو هلل دمحلا

 .ماهك نم رمثو مامغ يف قرب حالام ماركلا هباحصأو هلآ ىلعو «ماتلا

 «لعبو

 ً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 يتلا (يمرضحلا بوقعي ةءارق) باتك هللا دمحب مت

 اجاور دجو دقو ءارقإلاو تاءارقلا مولع يف نيصصختملا رابكلا ءاملعلا

 ركشنو مهدهاعمو مهتاعماج يف هوُسّردو هب اونتعاو ايندلا دالب يف ًاريبك
 .اريخ هيلع اونثأو هيلع اوفرشأ نيذلا تاءارقلا ءاملع نم ءاقدصألا عيمج

 *م ىتش دالب نم ةءارقلا اذه دادعإ يف اوكراش نيذلا ةوخإلا سنن الو

 .حلاص ءاعدب ايروسو رصم
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 00 ا مجارتلا

 0 ا ةءارقلا لوصأ

 0001011111 ا ا ةذاعتسالا باب

 100 ا اا ..نكاس لب ةعئالا عب يم باب

 )1210000000 ]1 1ذ]1]1]1]1]1]ذ 0008 تكسلا باب

 0000 ةملك نم ناتزمهلا باب
 0 وا وواو اوما اما بلا هام ولاول ونادرا اواو رركملا ماهفت الا مكح

 212001 زا ز]زؤ]| | | 1000 نيتملك نم ناتزمهلا باب



 نشنلا ةيط خيرظ نم ةنارقلاتاءارقلا رست ةليلس 2 اققك
تر تك كك  آأآأآ#>+77##7#># د.

تر
 ىلا خر 

 ةحفصلا عوض وملا

 212* ة نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب

 0 يي ا ةلامإلاو حتفلا باب

 قة ةرسه سس سس سطع موسرم لغ فقولا تاب

 000077 ]1]ذ]ذ يي يي ةفاضإلا تاءاي باب

 01 يعمم تضطلع ل لل يامال [ةقورعتملا فتاقابلا نبات

 000000 008 ملكتملا ءاي نم ةفوذحملا تاءايلا باب

 10000000000 ةحتافلا ةروس

 19 ا 8 ةرقبلا ةروس



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 ةحفصلا عوضوملا

 10 ااا ا ا رجح لا ةروس

 1ك1خ11111111زؤزؤزؤزؤ ؤ11000003 1 زؤ ؤ ؤ 1ب_0ج0_0ب_ب_ب-_-_--ذ- لحنلا ةروس

 00000 ءارسإلا ةروس

 1704 ... فهكلا ةروس

 1| ا اا ا ميرم ةروس

 151 هط ةروس

 00 ا ا ا ا ا ءاينألا ةوونف

 010111111 1 ز ز ] ]ز]ز]ز]ز]ؤ]ز]زؤز]ز]ز]ذ|]11 00 جحلا ةروس

 1568 نونمّؤملا ةروس

 161 رونلا ةروس

 163 ناقرفلا ةروس

 15 .... ءارعشلا ةروس

 اا 008 لمنلا ةروس

 00 د78 صصقلا ةروس

 204 .. توبكنعلا ةروس

 0 باب بسسس وج سوا وس باسو ياسو ووو جسم مورلا ةروس

 208.606 ةظا#“غثعثعغش“ؤشششل“لل ناقل ةروس

 20 م ةدجسلا ةروس

 20 موس ما هه مسسلاا باا تنارجأالا رز



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 عوضوملا ةحفصلا

 اي هل فاعلا ةروس



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 ةحفصلا عوضوملا

 1 شا وص نمح رلا ةروس

 2ك بوسسسبسموبهوبسسب97بسن ان ببسدسس ندسسمسو ةعقاولا ةروس

 2ظ*©ه< 5 ديدحلا ةروس

 20 ةلداجملا ةروس

 248 والا سام باسو ا محا ودخاوتاواباج نب نا دوس رشح ا ةروس

 219 ... ةنحتمملا ةروس

 1 11 فصلا ةروس

 230 . ةعمجلا ةروس
 20 0 نوقفانملا ةروس

 251 نباغتلا ةروس

 #3232 090 قالطلا ةروس

 252 ميرحتلا ةروس

 0 #17©أ331#]#©3131323232314#“#3373#بب9و كلملا ةروس

 254 00 ملقلا ةروس

 2 5 4 ةقاحلا ةروس

 255 جراعملا ةروس

 255 حون ةروس

 2000000 اا ب نجلا ةروس

 2000000 لمزملا ةروس



 نشل ةييط قيوط يف ةينأ رقلا تارا رقلا ينبت ةلياس

 ةحفصلا عوضوملا

 219171 ا اور ور طقس وف وي اقام دل وبا أ عما ون يوب يب ا ب ار مرا ةمايقلا ةروس

 258 ناسنإلا ةروس

 0000 0 تاالسرملا ةروس

 اا ببببب ايلا ةويوف

 200 تاعزانلا ةروس

 ا سبع ةروس

 210100 1“ ريوكتلا ةروس

 "5 ب8 راطفنالا ةروس

 262 نيففطملا ةروس

 20 قاقشنالا ةروس

 0 اا 1 جوربلا ةروس

 1 0اا ا 1-0000 قراطلا ةروس

 26 سل لعألا ووش

 0 وااو نا باتوا طووول جون كاوا ةيشاغلا ةروس

 2 مة سه سس رجفلا ةروس

 216:5 ع وب دوا هو را سا رن هيل ويد ارقرا ه ور ليك دوم وب راس وبا ب دلبلا ةروس

 26و ا اج ماما 1: سنا وس سمشلا ةروس

 001710111717100 ا ليللا ةروس

 و اا ىحضلا ةروس

21101011 1 [ [ [1 



 يمرضحلا بوقعي ةءارق

 ةحفصلا عوضوملا

 000 نيتلا ةروس

 21200000 0 0 0 0 0 قلعلا ةروس

 0 ]1 ]1 1 ا ردقلا ةروس

 233 ةنيبلا ةروس

 00001 ب8 ةلزلزلا ةروس

 20000001 ]1 1 1 ا 9 تايداعلا ةروس

 1»1') 0000000000“ ةعراقلا ةروس

 00 ا رثاكتلا ةروس

 20 ا رصعلا ةروس

 266 ةزمه لا ةروس

 266 .  ليفلا ةروس

 01 وميسوس مسبيسمجبس مجبوس جه وهو دودج مم مسوس نجوا شيرق ةروس

 267 نوعاملا ةروس

 267 رثوكلا ةروس

 267 نورفاكلا ةروس

 267 ... 6 رصنلا ةروس

 0 وس وسواس سوس اجا نبجسوسا بسسس ترج دسملا ةروس

 روس بسسس باسو ب سس يسجابل صاللخإإلا ةروس

 268 . قلفلا ةروس



ني ةلطان د ___-___ تم
 يشل يلع ووطن نا رقلا سارا رقلا ي

 01 لا يا كرد رس س1 روسو و روووروب تك شط ل بحل

 226 © ةبيطلاو ةّرَّدلا ىقيرط نيب بوقعي ةءارق يف تافالخلا

 285 21و رم عصا ردت مم هيرو كيوم اعمدة وروح روم ين قط والدم د يق هد ردا ويوم عشر هايم هع ودا يم ايطار تاعوضوملا سرهف


