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I

ةمدقملا

نم قفوو , اجوع هل لعجي ملو , باتكلا هدبع ىلع لزنأ يذلا هلل دمحلا
. هبارعإ هوجوو , هيناعم كارد إل هركف هجوو ، هظفحل هتداعس ءاش

هيلع هللا لضف ناكو ملعي نكي ام هبر هملع نم ىلع الم الةوسلا صلا و
،، دعبو ....... اميظع

ىلا هللاعت ىدحت , ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةزجعم ميركلا نآرقلا نإف

لا قو ے"(1) ھ :"ہھھھ ىلا عت قلا ايبرع ىلا عتو كرابت هللا هلزنأو هب,

,و بعشتتو ومنت هلوح تاساردلا و هلوزن ذنمو ۀ"(2) :"ٹۀ ىلا عت
فيرحتلا وأ أطخلا و نحللا نم هيلع ظافحلا ىلإ ةفداه , عسوتتو ديزت مولعلا

. هدارم حرشو , هزاجعإ هجوأ نايب ىلإ ةيعاسو , ليدبتلا و
ىدحت يتلا و ميركلا نآرقلا اهب لزن يتلا بلاالةغ عاونأ نم عون تافتل واال

ٹڻ ٹ ٿٿٿ ٿ ٺٺٺ ٺ :"ڀڀ ىلا عت قلا نجلا و سن هللااهباإل

ڦ"(3). ڤڤ ڤ ڤ ٹ
ثيدحلا "و ميركلا نآرقلا " يف دوجوم ءاغلبلا هيلع فراعت امب تافتل واال

. هرثنو هرعش : يبرعلا واألبد فيرشلا يوبنلا

يه: لوصف تس يف يثحب نوكيس اذلو

– هدئاوف – يح ال طص واال يوغللا هفيرعت – تافتل :اال األلو بلطملا

. هعاونأ

" ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتل :"اال يناث لا بلطملا

" ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتل "اال ثلا لاث بلطملا

" باطخلا لإى ملكتلا نم تافتل :"اال عبار لا بلطملا

.1/12 فسوي ةروس (1)

.195/26 ءارعشلا ةروس (2)

.88/17 ءارس اإل ةروس (3)



II

األلو بلطملا
. هعاونأ – هدئاوف – يح ال طص واال يوغللا هفيرعت – تافتل اال

هفرص موقلا نع ههجو تفل لا: ":قي برعلا ناسل " يف ءاج : ةغل تافتل اال
هيأر: نع فالان تفل لا: قيو هنم. رثكأ : تفلتلا ،و اتافتلا تفتلا لا: قيو ،

.(4)" تافتل اال هنمو هنع، هتفرص "
الم كلا لقن وه : يناعملا ءاملع فرع يف يح ال طص اإل ىنعملا ب تافتل واإل
نم دحاو ىلإ ةبيغلا وأ باطخلا وأ ملكتلا نم ينعأ ، رخأ ىلإ بولسأ نم

. روهشم اذهو باأللو، ريبعتلا دعب غيصلا هذه
فلا خم قيرطب ىنعملا نع ريبعتلا وه ت626هـ: " يكاكسلا " لا قو

قيرطب رخآ ريبعت هقبس ٌءاوس ، ةمدقتملا ثلاالةث قرطلا نم رهاظلا ىضتقمل
يصاعلا َكَدْبَع يِهلإ " : رعاشلا لوق يف امك ال، ,وأ قرطلا اذه نم رخأ

" اَكاَتَأ
ىضتقم فلا خي امب ىنعملا نع ريبعت "؛ألهن يكاكسلا " دنع تافتلا اذهف

انأ لا: قيف هل ماقملا ؛ألن ملكتلا ريمضب ربعُي نأ هاضتقم ؛ْذإ رهاظلا
– ماقملا رهاظ هيضتقي امل فلا خم – انه رهاظلا باالمس ريبعتلا "ف يصاعلا

طرش وه امك هيلع قباسريبعت دوجو مدعل روهمجلا دنع اتافتلا ُرَبَتْعُي لب
. مهدنع

." يكاكسلا " دنع نم صخأ ذئنيح روهمجلا دنع تافتل فاال
. سكع "وال يكاكسلا " دنع تافتلا روهمجلا دنع تافتلا لكف

: نارمأ تافتل اال طرشو
لقتنملا ىلإ األرم سفن يف ادئاع هيلإ لقتنملا يف ريمضلا نوكي األلو:نأ

. تافتلا " يقيدص تنأ ": وحن يف نوكي نأ هيلع مزلي هنع،إوال
مزلي ،إوال هريغو فاشكلا بحاص هب حرص ، نيتلمج يف نوكي :نأ يناثلا

. ايبرغ اعون نوكي نأ هيلع
: دئاوف تافتل لوال

هيلع ْتَلِبُج امل للملا و رجضلا نع عمسلا ةنايصو الم كلا ةيرطت اهنم:
هذهو ، دحاو لا ونم ىلعرارمتس نماال ةمآسلا الت,و قنتلا بح نم سوفنلا

. ةماعلا ةتدئاف
: ماسقأ ةتس نييغ بلاال دنع تافتل واال

:چ ىلا عت هلوق ىلإ ىلا: عت هلوق لثم باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتل األلو:اال

ةبيغلا نم تفتلا ٿٿٿچ.ف :چٿ ىلا عت هلوق ىلإ پپپچ(5)... پ

.34/2" تفل " ةدام برعلا ناسل : رظني (4)

.5-1 ةحتافلا ةروس (5)



III

ركذ مث , هدحو ىلا عت هلل ركش اذإ دبعلا :نأ هيف ةتكنلا ،و باطخلا ىلإ
ٺچ ٺ :چٺ اهرخآو اإلبقلا ةدش ىلع اهنم ةفص لك ثعبت يتلا هتافص

ردقي الال ماح هسفن نم دجي ؛ ءازجلا موي يف هلك األرم مكلا هنأ ديفملا ,
واال عوضخلا ةياغب هصيصختب هتافص هذه نم باطخ ىلع هعفد ىلع

. تامهملا يف ةناعتس
ڄ ڄ ىلا:چڦ عت هلوق لثم ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتل :اال يناثلا

نم تفتلا هنكلو " مكب نيرجو " لص (6).واأل ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
, مهلعفو مهرفك نم بجعتلا ,و مهريغل مهلا ح ةياكحل ةبيغلا ىلإ باطخلا
. ةدئافلا هذه تتافل مهباطخ ىلع رمتسا ولف , هيلع مهنم راكن اإل ءاعدتساو

ھ ھھ :چھ ىلا عت هلوق لثم , ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتل :اال ثلا ثلا

." هقاسف لص" چ(7)ِذإاأل ۆۆ ڭڭڭۇۇ ڭ ۓۓ ے ے

اهلا ثمأو اآلةي هذه يف تافتل اال ةدئافو "ت358هـ:. يرشخمزلا قلا
.(8)" دحأ ةردق تحت لخدي ال هنأو , ةردقلا ب صيصختلا ىلع هيبنتلا

:چڻٹۀۀہہہہ ىلا عت هلوقك ةبيغلا ىلإ ملكتلا نم تافتل :اال عبارلا

ۇۆۆۈۈچ(9),واأل ۇڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھھ ھ ھ
: نيتتكنل كلذ نع لدعف " يبو بهللا اونمأف لص:"

اهل. ةيبصعلا ب هسفن نع ةمهتلا عفد -1
نم ةروكذملا تافصلا نم هب فصتا امب عابت اال هقاقحتسا ىلع مههيبنت -2
عابت اال ُقَحَتْسُي ال هنأو , هقدص ىلع ليلد ربكأ يه يتلا ؛ ةيم واأل ةوبنلا

. صئاصخلا هذهل ؛لب هتاذل
هثعبو عماسلا ثح ههجوو . باطخلا ىلإ ملكتلا نم تافتل :اال سماخلا

ب صيصخت ةيانع لضف هاطعأو هيلع ملكتملا لبقأ ثيح ؛ عامتس اال ىلع

لص:" (10).واأل ڭۇۇچ ڭڭ :چۓۓڭ ىلا عت هلوق لثم ههجاوملا
يف الم كلا جرخأ هنأ هتتكنو , باطخلا ىلإ ملكتلا نم تفتلا "ف عجرأ هيلإو
ديري هنأ الام؛ عإو افطلت هموق حصن ديري وهو , هسفنل هتحصانم ضرعم
ىلإ مهتوعدو مهفيوخت ماقم يف هنوكل مهيلإ تفتلا ,مث هسفنل ديري ام مهل

. ىلا هللاعت

.22 ةيآ سنوي ةروس (6)

.9 ةيآ رطاف ةروس (7)

. ةرهاقلا 256/3-ط يطويسلل نآرقلا مولع يف ناقت :اإل رظني (8)

.158 فارع األ ةروس (9)

.22 سي ةروس (10)



IV

. ملكتلا ىلإ باطخلا نم تافتل :اال سداسلا
. ميركلا نارقلا نم دهاش هل سيل مسقلا اذهو

:(11) ةرجهلا لبق "ت20 ةدبع نب ةمقلع ": لوق رعشلا نم هلثمو
(12) ُبيِشَم ناح ٌرصع ِبابشلا َدْيَعُب ُبورط ِناسحلا يف ٌبْلَق َكِب اَحَط
(13) بوطخو اننيب داوع تداعو اه ـــ ُّيِلَو َّط َشــــ ْدَقَو يِلْيَل يِنفَّلَكَت
ىلإ " كب احط " يف باطخلا نم تفتلا هنكل "؛ كفلكت " لوقي نأ لص واأل

." ينفلكت " يف ملكتلا

نم , ميمت ينب نم , يلهاج رعاش , سيق نب ةرشان نب نامعنلا نب ةدبع نب ةمقلع وه: (11)

603م. ةنسل : ةرجهلا لبق 20 ةنس يفوت " سيقلا ئرم "ال ارصاعم ناك ءارعشلا لوحف

.294/6 نيفلؤملا مجعم : رظني

كب بهذ كب: احط (12)

. اهدهعو , اهبرق دعب : اهيلو طش (13)



V

ين اثلا بلطملا

" ةبيغلا ىلا باطخلا نم تافتل "اال
ةبيغلا ىلإ باطخلا نم" تافتل اال اهيف درو يتلا تاءارقلا تسبتقا دقلو

يلي اميف اهتدجوف "
چ(14). ىئىئی ىئ ېئ ېئ ېئ :چۈئ ىلا عت هلوق نم "ېئ"

فلخو رفعج وبأو يئاسكلا و مصاعو ورمع وبأو ريثك نباو عفان " أرق

ثيح ؛ ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتل اال ىلع (15)؛ ةبيغلا ءايب ""ېئ" رشاعلا
وئ ەئ ېېېىىائائ :چې ىلا عت هلوق يف لبق نم اآلةي قايس َّنإ

ىلإ تفتلا نكلو "؛ اورت لا:" قيف باطخلا يضتقي (16) چ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ
مدعو مهرفك نم بجعتلا ,و نيرضاحلا ىلإ نيقباسلا حلا ةياكحل ؛ ةبيغلا
لكل دجوُملا وه هنأ ىلع اهب الل دتس واال ىلا هللاعت تاقولخم يف مهركفت

باطخلا ىلع ينآرقلا بولس لظاأل ولو , هريغ َدبعُي نأ يغبني ال هنأو , ءيش
. ةيغ بلاال ةدئافلا هذه تتافل

لبق: ىلا عت هلوق ىلع محال باطخلا ءاتب " اْوَرَت "" نوقابلا " أرقو

چ(17). ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ېېېىىائائەئ چې
ۇئچ(18). وئ وئ ەئ ائەئ :چىائ ىلا عت هلوق نم "ائ"

ةانثملا ءايلا حتفب " َقَرْغَيل "" رشاعلا فلخو يئاسكلا و ةزمح " أرق
"ب اَهُلهأ ", "ثلااليث قرغ " عراضم ، بيغلا ىلع ؛ ءارلا حتفو , تحت نم

ثيح ؛ ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتل اال ىلع كلذو "(19)؛ قرغي " لعاف عفرلا
ىلإ تفتلا نكلو لا:"ائ"؛ قيف باطخلا يضتقي ( اآلةي(ىائ قايس نإ
ىلإ ُهْدِنْسُي ملو , ةنيفسلا لهأ ىلإ َقرغلا الم سلا هيلع " ىسوم " َدِنْسُيل ةبيغلا

.79 ةيآ لحنلا ةروس (14)

.................. باطخلا ىور معف اورت : يرزجلا نبا (15)قلا

,75/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 304/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا رظني

.414/4 رشنلا ةبيط حرشو

.78 لحنلا ةروس (16)

.78 لحنلا ةروس (17)

.71 فهكلا ةروس (18)

اقر...... ىتف احتفا رسكلا و مضلا و اقرغي بيغو : يرزجلا نبا (19)قلا

,107/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 313/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.13/5 رشنلا ةبيط حرشو



VI

هذه تتافل باطخلا ىلع ينآرقلا بولس لظاأل ولو ، هعم ابدأت "؛ رضخلا "
. ةدئافلا

"ىائى" ىلع محال ؛ باطخلا ءاتب ""ائ" نوقابلا " أرقو
وئچ(20). وئ ەئ ەئ ىلا:چائائ عت هلوق نم وئ" "

نم تافتل اال ىلع (21)؛ ةبيغلا ءايب " نوفصَي " هنع فلخب " ناوكذ "نبا أرق
ىلا:چۈٴۇ عت هلوق يف لبق نم اآلةي قايس نإ ثيح ؛ ةبيغلا ىلإ باطخلا

تفتلا نكلو لا:"وئ"؛ قيف باطخلا يضتقي (22) ۉچ ۅۉ ۅ ۋۋ
وئ ەئ ەئ ىلا:چائائ عت هلوق نم دوصقملا ىنعملا ؛ألن ةبيغلا ىلإ
الة صلا هيلع " دمحم " انيبن ةوبنل نيدحاجلا رافكلا ؤهالء فصي يأ:ام وئچ

ينآرقلا بولس راساأل ولو ، باطخلا نم ىنعملا اذهب مزلأ ةبيغلا الم،ف وسلا
. ىنعملا اذه َتاَفَل ؛ باطخلا ىلع

لبق:چۈ ىلا عت هلوق ىلع محال باطخلا ءاتب وئ" "" نوقابلا " أرقو

ۉچ(23). ۅۉ ۅ ٴۇۋۋ
ٺٺچ(24). ٺٺ ڀڀڀ ىلا:چڀ عت هلوق نم "ٺ"

اال ىلع (25) بيغلا ءايب " نولقعي "" يسوسلا " نع فلخب " ورمع وبأ " أرق

پ پ ٻٻٻ ٻ اآلةي:چٱ قايس نإ ؛ذإ ةبيغلا ىلإ ةباطخلا نم تافتل

ماهفتس ؛ألناال ةبيغلا ىلإ تفتلا نكلو لا:"ٺ"؛ قيف باطخلا يضتقي چ پپ

مهو نيدحاجلا ىلإ هجوم :چٺٺچ ىلا عت هلوق نم دافتسملا يراكن اإل

بولس راساأل ولو ، ىنعملا اذهب مزلأ ةبيغلا تناكف ؛ روضحلا ةحاس نع بيغ

.112 ءايبن األ ةروس (20)

.............. اعو نم نوفصي بيغ فلخو : يرزجلا نبا (21)قلا

.149/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 325/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.111 ءايبن األ ةروس (22)

.111 ءايبن األ ةروس (23)

.60 صصقلا ةروس (24)

.............. فلخرساي بط اولقعي : يرزجلا نبا (25)قلا

,214/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 342/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.123/5 رشنلا ةبيط حرشو



VII

. ىنعملا ذه تافل باطخلا ىلع ينآرقلا

ٻ لبق:چٱ ىلا عت هلوق ىلع محال باطخلا ءاتب ""ٺ" نوقابلا " أرقو
چ(26). پپ پ پ ٻٻٻ

.60 صصقلا ةروس (26)



VIII

ثلا لاث بلطملا
" ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتل "اال

, ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتل اال ىلإ عجرت يتلا تاءارقلا تسبتقا ودقل
يلي: اميف يهو

ىلا:چہہہہھھچ(27). عت هلوق نم "ہہ"
نم تافتل اال ىلع (28)؛ نونلا ""ہہ"ب بوقعي " ادع رشعلا ءارقلا أرق

ڱڱڱ ڱ :چڳڳڳ ىلا عت هلوق نم اآلةي قايس ؛ألن ملكتلا ىلإ ةبيغلا
الم؛ الةوسلا صلا هيلع ُلوسرلا "يأ: ُقِّرَفُي لا:"ال قيف ةبيغلا يضتقي چ ں
، نينمؤملا و َلوسرلا لمشيف , اعمج لعافلا نوكيل ؛ ملكتلا ىلإ تفلا نكلو
چہہہ : لوقي نينمؤملا و لوسرلا نم لك : ىنعملا نوكي ذئنيحو

. ىنعملا اذه ققحت امل ةبيغلا ىلع قايسلا لظ ولو ہھھچ,
لبق:چڳڳ ىلا عت هلوق ىلع محال ؛ ةبيغلا ءايب " ُقِّرَفُي "" بوقعي " أرقو

چ(29). ںں ڱڱڱ ڱ ڳ
ىلا:چڄڄڄڃڃچ(30). عت هلوق نم "ڄ"

" رشاعلا فلخو يئاسكلا و ةزمحو رماع نباو ورمع وبأو ريثك "نبا أرق
اآل قايس ؛ألن ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتل اال ىلع (31)؛ ةمظعلا نونب " هملَعُنو "
چ(32) ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤڤ ىلا:چڤ عت هلوق وهو , لبق نم ةي

ىلع ؛ ملكتلا ىلإ تفتلا نكلو ؛ ىلا هللاعت لا:"ڄ"يأ: قيف , ةبيغلا يضتقي
امهيلع " ميرم نبا ىسيع " ُمِّلَعُيس هنأب ؛ هسفن نع ىلا هللاعت نم رابخإ هنأ
ىنعملا اذه ققحت امل ةبيغلا ىلع قايسلا لظ ولو ، ةمكحلا و َباتكلا الم سلا

بلااليغ.
ڤ لبق:چڤ ىلا عت هلوق ىلع محال ةبيغلا ءايب ""ڄ" نوقابلا " أرقو

ڦچ(33) ڦڦ ڦ ڤڤ

.285 ةرقبلا ةروس (27)

.................... افرظ ءايب قرفن :ال يرزجلا نبا (28)قلا

,118–117/1 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 227/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.95/1 تاءارقلا جيرخت يف رينتسملا و ,139/4 رشنلا ةبيط حرشو

.285 ةرقبلا ةروس (29)

.48 نارمع لآ ةروس (30)

.......................... لن ىوث ذإ ايلا ملعن : يرزجلا نبا (31)قلا

,128/1 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 240/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

ص163. هلجنز النب تاءارقلا ةجحو ,157/4 رشنلا ةبيط حرشو

.47 نارمع لآ ةروس (32)

.47 نارمع لآ ةروس (33)



IX

ڤڤچ(34). ڤ ٹڻٹ ٹ ىلا:چٿٿٿ عت هلوق نم "ڤ"
" بوقعيو رفعج وبأو يئاسكلا و مصاعو رماع نباو ريثك نباو عفان " أرق
اآلةي قايس ؛ألن ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتل اال ىلع (35)؛ ةمظعلا نونب ڤ"

ةبيغلا يضتقي چ ڤڤ ڤ ٹڻٹ ٹ ىلا:چٿٿٿ عت هلوق وهو
هنأ ىلع ملكتلا ىلإ تفتلا نكلو ؛ ىلا هللاعت "يأ: هيتؤي فوسف لا:" قيف

نيحلصملا و فورعملا ب نيرم اآل ُحنميس هنأب ؛ هسفن نع ىلا هللاعت نم رابخإ
امل ةبيغلا ىلع قايسلا لظ ولو ، اميظع ارجأ هللا ةاضرم ءاغتبا سانلا نيب

بلااليغ. ىنعملا اذه ققحت
لبق:چٿ ىلا عت هلوق ىلع محال ةبيغلا ءايب " هيتؤي "" نوقابلا " أرقو

ڤڤچ(36). ڤ ٹڻٹ ٹ ٿٿ
ڱںچ(37). ڱڱ ىلا:چ عت هلوق نم "ڱ"

نم تافتل اال ىلع (38) ةمظعلا نونب " مهيتؤن "" صفح " ادع رشعلا ءارقلا أرق
ڳ ڳ گگ گ ىلا:چگ عت هلوق وهو اآلةي قايس ؛ألن ملكتلا ىلإ ةبيغلا

ىلا هللاعت يأ: جتچ يب ىب لا:"چمب قيف ةبيغلا يضتقي ڱچ(39) ڳڳ
هنأب ؛ هسفن نع ىلا هللاعت نم رابخإ هنأ ىلع ؛ ملكتلا ىلإ تفتلا نكلو ؛

باألرج هلسر نم دحأ نيب اوقرفي ملو هلوسرو بهللا اونمآ نيذلا ُئفاكيس
امل ةبيغلا ىلع قايسلا لظ ولو ، ميعنلا تانج وهو ، ةمايقلا موي ميظعلا

بلااليغ. ىنعملا اذه ققحت
ىب لبق:چمب ىلا عت هلوق ىلع محال ةبيغلا ءايب ""ڱ" صفح " أرقو

چ(40).
ەئچ(41). ىلا:چائائەئ عت هلوق نم "ائ"

, ةمظعلا نونب " مهُرذنو "" رفعج وبأو رماع نباو ريثك نباو عفان " أرق

.114 ءاسنلا ةروس (34)

................ حال..... ىتف هيتؤن :: يرزجلا نبا (35)قلا

,181/1 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 251/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.215/4 رشنلا ةبيط حرشو

.114 ءاسنلا ةروس (36)

.152 ءاسنلا ةروس (37)

................ ..... كرع ايلا مهيتؤن : يرزجلا نبا (38)قلا

,187/1 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 251/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.220/4 رشنلا ةبيط حرشو

.152 ءاسنلا ةروس (39)

.152 ءاسنلا ةروس (40)

.186 فارع األ ةروس (41)



X

.(42) ءارلا عفرو
ىلإ ةبيغلا نم تافتل اال ىلع ؛ نونلا ةءارقو ، فانئتس اال ىلع عفرلا ف

يضتقي چ ېىى ېې ې ىلا:چۉ عت هلوق وهو اآلةي قايس ؛ألن ملكتلا
هنأ ىلع ملكتلا ىلإ تفتلا نكلو ؛ ىلا هللاعت "يأ: مهرذنو لا:" قيف ةبيغلا

مهناغيط يف نوطبختي نيلضملا كرتيس هنأب هسفن نع ىلا هللاعت نم رابخإ
ٺ ٺ ڀڀڀ قلا:چڀ ثيح هللا قدصو نامي لإل مهرودص َحرشي نلو ؛

ققحت امل ةبيغلا ىلع ينآرقلا بولس لظاأل ولو چ(43). ٹٿ ٿٿ ٿ ٺٺ
بلااليغ. ىنعملا اذه

لبق:چۉې ىلا عت هلوق ىلع محال ؛ ةبيغلا ءايب ""ائ" نوقابلا " أرقو
چ(44). ېېېىى

وئچ(45). وئ ەئ ىلا:چەئ عت هلوق نم "ەئ"
" رشاعلا فلخو رفعج وبأو يئاسكلا و ةزمحو ةبعشو رماع نباو عفان " أرق
اآل قايس ؛ألن ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتل اال ىلع (46) ةمظعلا نونب " لصفن "
لا:"ەئ"يأ: قيف ةبيغلا يضتقي چ ائائ ىلا:چېېېىى عت هلوق يف ةي
؛ هسفن نع ىلا هللاعت نم رابخإ هنأ ىلع ملكتلا ىلإ تفتلا نكلو ؛ ىلا هللاعت

ةفرعمل ؛ لزانم هردقو ارون رمقلا و ءايض سمشلا لعج يذلا وه هدحو هنأب
هتردق ىلع ةلا دلا تاي اآل هذه ُحضوي هنأو ، باسحلا و نينسلا ددع

ىلع تاي اآل هذهب نولدتسيف ةيقيقح َةفرعم كلذ نوملعي موقل هتينادحوو
اذه ققحت امل ةبيغلا ىلع ينآرقلا بولس األ اذه لظولو ، ىلا هللاعت دوجو

بلااليغ. ىنعملا
لبق:چېېې ىلا عت هلوق ىلع محال ةبيغلا ءايب ""ەئ" نوقابلا " أرقو

ائچ(47). ىى
چ(48). ڭڭ ىلا:چۓۓڭ عت هلوق نم "ۓ،ڭ"

امح.........ٍ ىفك ايو افش اومزجا مهرذي : يرزجلا نبا (42)قلا

,281/1 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 273/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.318–317/4 رشنلا ةبيط حرشو

.125 ماعن األ ةروس (43)

.186 فارع األ ةروس (44)

.5 سنوي ةروس (45)

............... عال.... قح لصفي ايو : يرزجلا نبا (46)قلا

,4/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 282/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

ص328. ةلجنز النب تاءارقلا ةجحو ,345/4 رشنلا ةبيط حرشو

.5 سنوي ةروس (47)

.76 فسوي ةروس (48)



XI

اال ىلع (49)؛ امهيف ةمظعلا نونب ""ۓ،ڭ" بوقعي " ادع رشعلا ءارقلا أرق
ىلا:چۀۀہہ عت هلوق يف اآلةي قايس ؛ألن ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتل
نم تاجرد عفري لا:" قيف ةبيغلا يضتقي چ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

هللا نم رابخإ هنأ ىلع ؛ ملكتلا ىلإ تفتلا نكلو ؛ ىلا هللاعت يأ: " ءاشي
، ءاشي نم ُزعُي يذلا وهف ، هديب روم األ عيمج َديلا قم نأب هسفن نع ىلا عت

ينآرقلا بولس لظاأل ولو ، ريدق ءيش لك ىلع وهو , ريخلا هديب يذلا وهو
. ىنعملا اذه ققحت امل ةبيغلا ىلع

لبق: ىلا عت هلوق ىلع محال ةبيغلا ءايب " ُءاشي , ُعفري "" بوقعي " أرقو
چ(50). ےے ہہھھھھ چۀۀہہ

چ(51). ڭڭ ۓ ۓ ےے ىلا:چھ عت هلوق نم "ھ"
"" بوقعيورفعج وبأو مصاعو رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان " أرق
اآلةي قايس ؛ألن ملكتملا ىلإ ةبيغلا نم تافتل اال ىلع (52).؛ ةمظعلا نونب ھ"

ةبيغلا يضتقي چ(53) ڤٹ ڻ ٹ ٹ ىلا:چٿٿٿ عت هلوق يف لبق نم
نم رابخإ هنأ ىلع ملكتلا ىلإ تفتلا نكلو ؛ ىلا هللاعت "يأ: لضفيو لا:" قيف
وهو ، دمع ريغب تاومسلا عفر يذلا هدحو وه هنأب ؛ هسفن نع ىلا هللاعت
ضر دماأل يذلا وهو ، ىمسم لج أل يرجي لك رمقلا و سمشلا رخس يذلا
ريغو تاشورعم تانج قلخ يذلا وه هنأو ، اراهنأو يساور اهيف لعجو
ءامب ىقسُت اهنأ حةلا يف األلك يف ضعب ىلع اهضعب لضفو تاشورعم
بلااليغ. ىنعملا اذه ققحت امل ةبيغلا ىلع ينآرقلا بولس لظاأل ولو . دحاو

لبق:چٿ ىلا عت هلوق ىلع محال ؛ ةبيغلا ءايب " ُلِّضفيو "" بوقعي " أرقو
چ(54) ڤٹ ٹڻ ٹ ٿٿ

ڈژچ(55). ىلا:چڎڈ عت هلوق نم "ڎ"

............ لظ ءاشي نم عفري ايو : يرزجلا نبا (49)قلا

,50/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 296/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.385/4 رشنلا ةبيط حرشو

.5 سنوي ةروس (50)

.4 دعرلا ةروس (51)

............... افش..... ايلا لضفن : يرزجلا نبا (52)قلا

,56/1 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 297/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.392/4 رشنلا ةبيط حرشو

.2 دعرلا ةروس (53

.2 دعرلا ةروس (54

.11 لحنلا ةروس (55)



XII

؛ ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتل اال ىلع (56)؛ ةمظعلا نونب " تبنن "" ةبعش أرق"
ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ىلا:چڃ عت هلوق يف لبق نم اآلةي قايس ألن

يلإ تفتلا نكلو ؛ ىلا هللاعت يأ: " تبن لا:" قيف ةبيغلا يضتقي ڇچ(57)
ءاملا لزنأ نيذلا وه هنأب ؛ هسفن نع ىلا هللاعت نم رابخإ هنأ ىلع ؛ ملكتلا

واأل ناسن اإل ينب ةايح يف اببس نوكيو القئ خلا هنم برشيل ؛ ءامسلا نم
ںڻڻ قلا:چں ثيح هللا قدصو ، تاقولخملا رئاس ةايح ؛لب راجش
بلاال ىنعملا اذه ققحت امل ةبيغلا ىلع ينآرقلا بولس لظاأل ولو چ(58) ۀٹ ڻ

يغ.
لبق: ىلا عت هلوق ىلع محال ؛ ةبيغلا ءايب ""ڎ" نوقابلا " أرقو

ڇچ(59). ڇ ڇ ڇچ چڃڃچچچ
ىلا:چڇڇڍڍڌڌڎڎچ(60) عت هلوق نم "ڇ"

نونب هنع""ڇ" فلخب رماع نباو رفعج وبأو مصاعو ريثك "نبا أرق
يف لبق نم اآلةي قايس ؛ألن ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتل اال ىلع (61) ةمظعلا

لا:و قيف ةبيغلا يضتقي چ ڇڇ چ چ چ چڃ ڃ ىلا:چڃ عت هلوق
هللا نم رابخإ هنأ ىلع ملكتلا ىلإ تفتلا نكلو ؛ ىلا هللاعت "يأ: نيزجيل "

مهرمأ يتلا رماو األ ءادأ ىلع نوربصي نيذلا يزجيس هنأب ؛ هسفن نع ىلا عت
ام ىلع نوربصي نيذلا و اهنع هللا مهاهن يتلا يهاونلا بانتجا ىلعو هللااهب
ىلع ينآرقلا بولس األ لظ ولو . ةمايقلا موي باوثلا ب مهايند يف مهبيصي

بلااليغ. ىنعملا اذه ققحت امل ةبيغلا
لبق: ىلا عت هلوق ىلع محال ةبيغلا ءايب " َّنيزجيلو "" نوقابلا " أرقو

چ(62) ڇڇ چچچ چڃ چڃڃ
کچ(63). ک ىلا:چڈژژڑڑ عت هلوق نم "ژ"

.............. حص......... نون تبني : يرزجلا نبا (56)قلا

,73/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 302/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.412/4 رشنلا ةبيط حرشو

.10 لحنلا ةروس (57)

.30 ءايبن األ ةروس (58)

.10 لحنلا ةروس (59)

.96 لحنلا ةروس (60)

قث............. مد امن فاخ مك نونلا نيزجيل : يرزجلا نبا (61)قلا

,80/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 305/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.418/4 رشنلا ةبيط حرشو

.96 لحنلا ةروس (62)

.17 ناقرفلا ةروس (63)



XIII

" رشاعلا فلخو يئاسكلا و ةزمحو ةبعشو رماع نباو ورمع وبأو عفان " أرق
ا قايس ؛ألن ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتل اال ىلع (64) ةمظعلا نونب " مهرشحن "
لا: قيف ةبيغلا يضتقي ىلا:چڍڌڌڎڎچ(65) عت هلوق يف لبق نم آلةي
هللا نم رابخإ هنأ ىلع ؛ ملكتلا ىلإ تفتلا نكلو "؛ ىلا هللاعت "ژ"يأ:"

اوناك يتلا واآلَةهل نيكرشملا ُرشحيس ةمايقلا موي هنأب ؛ هسفن نع ىلا عت
لآلةهل لوقيو , ةجحلا اعيمج مهيلع ُميقيو ، ايندلا يف هنود نم اهنودبعي

: مهل اخبوم
عيمجلا ىلع ةجحلا ةماقإ دعبو ,(66) ڳڳ.....خلإ ڳ گگ گ گ ک

بولس األ لظ ولو . رارقلا سئبو رانلا ب ايندلا يف اوعنص ام ىلع مهُبقاعي
بلااليغ. ىنعملا اذه ققحت امل ةبيغلا ىلع ينآرقلا

لبق: ىلا عت هلوق ىلع محال ةبيغلا ءايب ""ژ" نوقابلا " أرقو
چڍڌڌڎڎچ(67)

چ(68). ڄ ڦڦڦ ىلا:چڦ عت هلوق نم "ڦ"
نونب " لوقن "و" بوقعيو رفعج وبأو رماع نباو ورمع وبأو ريثك "نبا أرق

ىلا: عت هلوق يف قايسلا ؛ألن ملكتلا ىلع ةبيغلا نم تافتل اال ىلع (69) ةمظعلا
"يأ: لوقيو لا" قيف ةبيغلا يضتقي ىئىئچ(70) ىئ ېئېئ ېئ ۈئ چۈئ
نع ىلا هللاعت نم رابخإ هنأ ىلع ملكتلا ىلإ تفتلا نكلو "؛ ىلا هللاعت "

اوقوذ يأ: نولمعت متنك ام اوقوذ : رافكلل لوقيس ةمايقلا موي هنأب ؛ هسفن
ىلع ينآرقلا بولس األ لظ ولو . ايندلا يف لطابلا مكلمعو مكرفك ءازج

بلااليغ. ىنعملا اذه ققحت امل ةبيغلا
لبق: ىلا عت هلوق ىلع محال ةبيغلا ءايب ""ڦ" نوقابلا " أرقو

ىئىئچ(71) ىئ ېئېئ ېئ ۈئ چۈئ

.................. .... ىوث نع ند رشحي :اي يرزجلا نبا (64)قلا

,183/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 333/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.94/5 رشنلا ةبيط حرشو

.16 ناقرفلا ةروس (65)

.17 ناقرفلا ةروس (66)

.16 ناقرفلا ةروس (67)

.55 توبكنعلا ةروس (68)

............. .... لتا ىفك ايلا دعب لوقن : يرزجلا نبا (69)قلا

,221/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 343/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.128/5 رشنلا ةبيط حرشو

.52 توبكنعلا ةروس (70)

.52 توبكنعلا ةروس (71)
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حتچ(72). جت يب ىب مب ىلا:چخب عت هلوق نم "خب"
نم تافتل اال ىلع (73)؛ ةمظعلا نونب " مهقيذنل هنع"" فلخب لبنقو حور أرق

ېىىائ ىلا:چېې عت هلوق يف لبق نم قايسلا ؛ألن ملكتلا ىلإ ةبيغلا
هنكلو "؛ ىلا هللاعت لا:"خب"يأ:" قيف ةبيغلا يضتقي چ(74) وئەئ ەئ ائ
قيذيس هنأب هسفن نع ىلا هللاعت نم رابخإ هنأ ىلع ؛ ملكتلا ىلإ تفتلا
ينآرقلا بولس لظاأل ولو . نوعجري مهلعل مهنايصع ببسب باذعلا ةاصعلا

بلااليغ. ىنعملا اذه ققحت امل ةبيغلا ىلع
لبق: ىلا عت هلوق ىلع محال ةبيغلا ءايب ""خب" نوقابلا " أرقو

چ(75). وئەئ چېېېىىائائەئ
چ(76). ۇئ ۇئ وئ وئ ىلا:چەئ عت هلوق نم "ەئ"

، رفعج وبأو ، يئاسكلا ،و ةزمحو ، ماشه نع فلخب ، رماع نباو ، عفان أرق"
ىلإ ةبيغلا نم تافتل اال ىلع (77) ةمظعلا نونب " مهيفونلو "" رشاعلا فلخو

ھھ ھ ىلا:چۀۀہہہہ عت هلوق يف لبق نم قايسلا ؛ألن ملكتلا
ىلإ تفتلا نكلو "؛ ىلا هللاعت يأ:" لا:"ەئ" قيف ةبيغلا يضتقي چ(78)
ىلع ناسنإ لك ءيفاكيس هنأب ؛ هسفن ىلا هللاعت نم رابخإ هنأ ىلع ؛ ملكتلا
ىلا عتو هناحبس هتافص نم ؛ألن ادحأ ملظي وال ةرذ لا قثم ناك ولو هلمع
بلااليغ. ىنعملا اذه ققحت امل ةبيغلا ىلع ينآرقلا بولس لظاأل ولو . لدعلا

لبق: ىلا عت هلوق ىلع محال ةبيغلا ءايب ""ەئ" نوقابلا " أرقو
چۀۀہہہہھھھچ(79).

ىئىئییییچ(80). ىئ ېئېئ ىلا:چ عت هلوق نم "ېئ"
تافتل اال ىلع (81) ةمظعلا نونب ""ېئ" ةبعشو عفان " ادع رشعلا ءارقلا أرق

.41 مورلا ةروس (72)

.............. مهقيذن نم نونلا خالف نيز مهشو : يرزجلا نبا (73)قلا

,227/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 345/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.40 مورلا ةروس (74)

.40 مورلا ةروس (75)

.19 فاقح األ ةروس (76)

............... ايلا مهيفون فلخ امل قح لنو : يرزجلا نبا (77)قلا

.318/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 373,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.17 فاقح األ ةروس (78)

.17 فاقح األ ةروس (79)

ق30. ةروس (80)

................. حص.......... ذإ ايلا لوقن : يرزجلا نبا (81)قلا

,333/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 376.,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني



XV

ىلا: عت هلوق يف لبق نم قايسلا ؛ألنا ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم
لا: قيف ةبيغلا يضتقي چ(82) ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ےے چھ
هللا نم رابخإ هنأ ىلع ؛، ملكتلا ىلإ تفتلا هنكلو "؛ ىلا هللاعت "يأ:" لوقي "
ألت؟ تما له اهل: لوقيو منهج يدانيس ةمايقلا موي هنأب ؛ هسفن نع ىلا عت
امل ةبيغلا ىلع ينآرقلا بولس األ لظ ولو ؟ ديزم نم له : اهلوقب هبيجتف

بلااليغ. ىنعملا اذه ققحت
لبق: ىلا عت هلوق ىلع محال ؛ ةبيغلا ءايب " لوقي "" ةبعشو عفان " أرقو

ۇچ(83) ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ےے چھ
چ(84). ېئېئ ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئ ىلا:چ عت هلوق نم "ۇئ"

ىلإ ةبيغلا نم تافتل اال ىلع (85) ةمظعلا نونب " مكعمجن "" بوقعي " أرق
.(86) چ وئ ەئ ەئ ىلا:چائ عت هلوق يف لبق نم قايسلا ؛ألن ملكتلا
؛ ملكتلا ىلإ تفتلا نكلو "؛ ىلا هللاعت "ۇئ"يأ:" لا قيف ةبيغلا يضتقي
القئ خلا عمجيس ةمايقلا موي هنأب ؛ هسفن نع ىلا هللاعت نم رابخإ هنأ ىلع
لا قثم لمعي نمو ، هري اريخ ةرذ لا قثم لمعي نمف ، هلمع كال يفويو اعيمج

بلاال ىنعملا ققحت امل ةبيغلا ىلع ينآرقلا بولس لظاأل ولو هري. ارش ةرذ
يغ.

چ وئ ەئ ەئ لبق:چائ ىلا عت هلوق ىلع محال ةبيغلا ءايب "ۇئ" نوقابلا أرقو
(87)

چ(88). ڄڄڄڄ ڦڦ ڦ ىلا:چڦ عت هلوق نم "ڄ"
اال ىلع (89)؛ ةمظعلا نونب " هكلسن "" رفعج وبأو ورمع وبأو ريثك نباو عفان " أرق
ڄچ ڦڦ ڦ ىلا:چڦ عت هلوق يف قايسلا ؛ألن ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتل

رابخإ هنأ ىلع ؛ ملكتلا ىلإ تفتلا نكلو "ڄ"يأ:"ڄ"؛ لا قيف ةبيغلا يضتقي

.17/6 رشنلا ةبيط حرشو

ق26. ةروس (82)

ق26. ةروس (83)

.9 نباغتلا ةروس (84)

.......... ابظ........ نون مكعمجي : يرزجلا نبا (85)قلا

,366/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 388/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.57/6 رشنلا ةبيط حرشو

.8 نباغتلا ةروس (86)

.8 نباغتلا ةروس (87)

.17 نجلا ةروس (88)

................ افك..... رهظ اي هكلسن : يرزجلا نبا (89)قلا

,383/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 392/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.75/6 رشنلا ةبيط حرشو
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نع "وأ ةدابعلا نع" "وأ نآرقلا " نع ضرعي نم نأب هسفن نع ىلا هللاعت نم
لظاأل ولو ابعص. اقاش ,يأ: ادعص اباذع ُهْلِخْدُي كلذ عيمج نع "وأ ةظعوملا "

بلااليغ. ىنعملا اذه ققحت ,امل ةبيغلا ىلع ينآرقلا بولس
ڄچ(90). لبق:چڦڦڦڦ ىلا عت هلوق ىلع ؛محال ةبيغلا ءايب ""ڄ" نوقابلا " أرقو

.17 نجلا ةروس (90)
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عبار لا بلطملا

" باطخلا لإى ملكتلا نم تافتل "اال

، باطخلا ىلإ ملكتلا نم تافتل اال بولسأ نع اثحب تاءارقلا تعبتت دقلو

: يهو ةدحاو ةملك يف إال هدجأ ملف
چ(91). ېېې ىلا:چۉې عت هلوق نم "ۉې"

ىلإ ملكتلا نم تافتل اال ىلع (92)؛ باطخلا ءاتب " َتنك ""امو رفعج أرق"وبأ

چ ۋ ىلا:چۈۈٴۇۋ عت هلوق وهو اآلةي قايس نإ ثيح باطخلا

؛ألهن باطخلا ىلإ تفتلا هنكلو ؛ ءاتلا مضب لا:"ۉې" قيف ملكتلا يضتقي

لزني الممل الةوسلا صلا هيلع هنأ هتمأ عإالم دوصقملا ,و يبنلا ىلإ هجوم

حاجن ىلع هل انوع ُهْذِخَّتِي ملو لضمب دضتعي ملف هتايح لوأ نم اظوفحم

. ليبنلا ىنعملا اذه ققحت امل تافتل ولوالاال ، هتوعد

لبق: ىلا عت هلوق ىلع محال ملكتلا ءاتب ""ۉې" نوقابلا " أرقو
ۋچ(93). چۈۈٴۇۋ

ةمتاخلا

دحأ وهو ، ميركلا نآرقلا ىف هتناكم هل تناك بالىغ، بولسا تافتل اإل
ىف ننفتلا و باطخلا نولت ىف ىنآرقلا زاجع اإل نايبو هابتن اال بذج بيلا سأ

.51 فهكلا ةروس (91)

.......... هاوس مض اتلا تنكو اندهشإ تدهشأ مثو : يرزجلا نبا (92)قلا

ٍ.104/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 311/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.11/5 رشنلا ةبيط حرشو

.51 فهكلا ةروس (93)
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نآرقلا عماس ىلع هعقو هل عيدب بولسأ نم هيف امب رئامضلا نيب لا االقتن

. ميركلا



XIX

عجارملا

.1/12 فسوي ةروس (1
.195/26 ءارعشلا ةروس (2
.88/17 ءارس اإل ةروس (3

.34/2" تفل " ةدام برعلا ناسل : رظني (4
.5-1 ةحتافلا ةروس (5

.22 ةيآ سنوي ةروس (6
.9 ةيآ رطاف ةروس (7

. ةرهاقلا 256/3-ط يطويسلل نآرقلا مولع يف ناقت :اإل رظني (8
.158 فارع األ ةروس (9

.22 سي ةروس (10
, ميمت ينب نم , يلهاج رعاش , سيق نب ةرشان نب نامعنلا نب ةدبع نب ةمقلع وه: (11
: ةرجهلا لبق 20 ةنس يفوت " سيقلا ئرم "ال ارصاعم ناك ءارعشلا لوحف نم

.294/6 نيفلؤملا مجعم : رظني 603م. ةنسل
كب بهذ كب: احط (12

. اهدهعو , اهبرق دعب : اهيلو طش (13
.79 ةيآ لحنلا ةروس (14

.................. باطخلا ىور معف اورت : يرزجلا نبا 15)قلا
,75/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 304/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا رظني

.414/4 رشنلا ةبيط حرشو
.78 لحنلا ةروس (16
.78 لحنلا ةروس (17
.71 فهكلا ةروس (18

اقر...... ىتف احتفا رسكلا و مضلا و اقرغي بيغو : يرزجلا نبا 19)قلا
,107/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 313/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.13/5 رشنلا ةبيط حرشو
.112 ءايبن األ ةروس (20

.............. اعو نم نوفصي بيغ فلخو : يرزجلا نبا 21)قلا
.149/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 325/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.111 ءايبن األ ةروس (22

.111 ءايبن األ ةروس (23
.60 صصقلا ةروس (24

.............. فلخرساي بط اولقعي : يرزجلا نبا قلا (25
,214/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 342/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.123/5 رشنلا ةبيط حرشو
.60 صصقلا ةروس (26
.285 ةرقبلا ةروس (27

.................... افرظ ءايب قرفن :ال يرزجلا نبا قلا (28
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,118–117/1 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 227/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني
.95/1 تاءارقلا جيرخت يف رينتسملا و ,139/4 رشنلا ةبيط حرشو

.285 ةرقبلا ةروس (29
.48 نارمع لآ ةروس (30

.......................... لن ىوث ذإ ايلا ملعن : يرزجلا نبا 31)قلا
,128/1 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 240/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

ص163. هلجنز النب تاءارقلا ةجحو ,157/4 رشنلا ةبيط حرشو
.47 نارمع لآ ةروس (32

.47 نارمع لآ ةروس (33
.114 ءاسنلا ةروس (34

................ حال..... ىتف هيتؤن :: يرزجلا نبا 35)قلا
,181/1 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 251/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.215/4 رشنلا ةبيط حرشو
.114 ءاسنلا ةروس (36

.152 ءاسنلا ةروس (37
................ ..... كرع ايلا مهيتؤن : يرزجلا نبا قلا (38

,187/1 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 251/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني
.220/4 رشنلا ةبيط حرشو

.152 ءاسنلا ةروس (39
.152 ءاسنلا ةروس (40

.186 فارع األ ةروس (41
امح.........ٍ ىفك ايو افش اومزجا مهرذي : يرزجلا نبا قلا (42
,281/1 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 273/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.318–317/4 رشنلا ةبيط حرشو
.125 ماعن األ ةروس (43

.186 فارع األ ةروس (44
.5 سنوي ةروس (45

............... عال.... قح لصفي ايو : يرزجلا نبا قلا (46
,4/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 282/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

ص328. ةلجنز النب تاءارقلا ةجحو ,345/4 رشنلا ةبيط حرشو
.5 سنوي ةروس (47

.76 فسوي ةروس (48
............ لظ ءاشي نم عفري ايو : يرزجلا نبا قلا (49

,50/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 296/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني
.385/4 رشنلا ةبيط حرشو

.5 سنوي ةروس (50
.4 دعرلا ةروس (51

............... افش..... ايلا لضفن : يرزجلا نبا قلا (52
,56/1 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 297/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.392/4 رشنلا ةبيط حرشو
.2 دعرلا ةروس (53
.2 دعرلا ةروس (54
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.11 لحنلا ةروس (55
.............. حص......... نون تبني : يرزجلا نبا 56)قلا

,73/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 302/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني
.412/4 رشنلا ةبيط حرشو

.10 لحنلا ةروس (57
.30 ءايبن األ ةروس (58
.10 لحنلا ةروس (59

.96 لحنلا ةروس (60
قث............. مد امن فاخ مك نونلا نيزجيل : يرزجلا نبا 61)قلا

,80/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 305/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني
.418/4 رشنلا ةبيط حرشو

.96 لحنلا ةروس (62
.17 ناقرفلا ةروس (63

تاءارقلا يف رشنلا : رظني .... ىوث نع ند رش حي :اي يرزجلا نبا قلا (64
.94/5 رشنلا ةبيط حرشو ,183/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 333/2,و رشعلا

.16 ناقرفلا ةروس (65
.17 ناقرفلا ةروس (66
.16 ناقرفلا ةروس (67

.55 توبكنعلا ةروس (68
............. .... لتا ىفك ايلا دعب لوقن : يرزجلا نبا قلا (69

,221/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 343/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني
.128/5 رشنلا ةبيط حرشو

.52 توبكنعلا ةروس (70
.52 توبكنعلا ةروس (71

.41 مورلا ةروس (72
.............. مهقيذن نم نونلا خالف نيز مهشو : يرزجلا نبا 73)قلا

,227/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 345/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني
.40 مورلا ةروس (74
.40 مورلا ةروس (75

.19 فاقح األ ةروس (76
............... ايلا مهيفون فلخ امل قح لنو : يرزجلا نبا 77)قلا

.318/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 373,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني
.17 فاقح األ ةروس (78
.17 فاقح األ ةروس (79

ق30. ةروس (80
................. حص.......... ذإ ايلا لوقن : يرزجلا نبا 81)قلا

,333/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 376.,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني
.17/6 رشنلا ةبيط حرشو
ق26. ةروس (82
ق26. ةروس (83

.9 نباغتلا ةروس (84
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.......... ابظ........ نون مكعمجي : يرزجلا نبا 85)قلا
,366/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 388/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.57/6 رشنلا ةبيط حرشو
.8 نباغتلا ةروس (86
.8 نباغتلا ةروس (87
.17 نجلا ةروس (88
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,383/2 رشعلا تاءارقلا يف بذهملا 392/2,و رشعلا تاءارقلا يف رشنلا : رظني

.75/6 رشنلا ةبيط حرشو
.17 نجلا ةروس (90
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