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 ہمرتتم

 ءارآ نيب نراقملا هقفلا يف ةلماش ةعوسوم ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش

 سرادملا مالعأو مهذيمالت مث ©بهاذملا ةَّأ ىلا ةباحصلا رصع ذنم مالسإلا ءاهقف

 يحولا صوصن هقف يف ملسملا لقعلا جاتنل دصر َوُهَو داهتجالا خيرات ربع ةيهقفلا

 .راصعألا روطتو تائيبلا فالتخا ىلَع ،عقاولا ضرأ ىلَع اهليزنتو

 :خيشلل ،«ليلعلا ءافشو لينلا باتك» :وهف ،مّيقلا رفسلا اذه لصأ امأ

 ١١ تبسلا :ت - م٨١٧١ / ه١ ١٢٣٠ :و) ،ييمثلا زيزعلا دبع نيدلا ءايض

 .رئازلاو بازيم يداو يف نيزرابلا مالعألا دحأ «(م٨٠٨١:/ ه٣٢٢٢١ بجر

 ُبلطث» :يب ريهشلا .شّيَقطا فسوي نب دمحما :خيشلل حرشلا اَذَهَو

 عبارلا نرقلا يف برغملاب ةّيضابإلل ةَئيمليعلا ةسائرلا هيلإ تهتنا يذلا ،«ةّميألا

 .يرجهلا رشع

 هقفلا جاتنل ةَّرَتكرم ةصالخ ناك لينلا تم أ ىلإ ةراشإلا انه انينعيو

حوتفلا ةدمع حبصأ ذإ .اصوصخ ةيضابإلا ةسردملاو اًموُمع يمالسإلا
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 .ةَرْخأَتُملا روصعلا يف ةيضابإلا ىدل

 بتك تاهمأ ىلع اضيأ هيف دمتعا ،رفاو حرشب بطقلا هلوانت دقو

 بهاذملا نيب انراقم اجهنم هيف كلسو ،ىلوألا ةجردلاب يضابإلا هقفلا

 ادمتعم اباوص هاَرَي ام حجريو ،ةدحاولا ةلأسملا يف ءارآلا ضرعي ،ةيهقفلا

 .ليلدلا ةوقو ،ةَجحلا حوضو ىَلَع

 ةزيمتم ةروصب يمالسإلا هقفلا لئاسم «لينلا ح رش» بعوتسا دقو

 .رداونلا ىتح لوانت لب .ةعقاولا اياضقلا ىل رصتقي مو
 هتطاحإو ،خيشلا ركف ةعس ىدمل شهديل باتكلا ىلَع علطملا دإو

 .هقفلا باوبأ ىتش يف لئاسملاو اياضقلا ليصافتبو ،ءاهقفلا ءارآب ةعساولا

 هقفلا لاجر رداصم نمض ةزراب ةناكم باتكلا ةطاحإلا هذه تاًوب دقو

 امك .. نوننقي امو نوفنصي اميف مهتلاض هيف نودجي اًعزفم ادغف نوناقلاو

 ةفرعمل ؛اهريغو تيوكلاو ةرهاقلا يف يمالسإلا هقفلا تاعوسوم ناح هتدمتعا

 .ةيهقفلا اياضقلا فلتخم يف ةيضابإلا يأر

 ىلوت ذإ اركبم ةعابطلا رون ىأر نأ باتكلا اذه علاط نسح نمو

 لصاو مث ،الماك هعبط متي مل نإو .بطقلا ةايح يف رابجنز ناطلس هتعابط

 .ةيقابلا ةثالثلا ءازجألا عبط شّيفطا قاحسإ وبأ :هذيملت

 امأ ديهج دهج دعب الإ يديألا اهغلبت ال ةردان ةخسنلا وذَه تلظ

 تلوت مث ،لايخلا زواج ادح اهرعس غلب ذإ ،داتقلا قرخ هنود ناكف ،اهؤانتقا

 :ةنس ةدجب داشرإلا ةبتكم عم هترشنو ،نانبلب حتفلا راد ةيناث هعبط

 .ادحب رشع ةعبس يف ردصو ،م٢٧٩١/ه٢٩١
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 نم علطاف "يمالسإلا ملاعلا تابتكم لإ هقيرط اهنيح باتكلا فرعو

 لينلا حرش ادغ كلذبو ‘يضابإلا هقفلا ىلع نوثحابلاو نوسرادلا هلالخ

 ملاعلا يف تزعحنأ نولا ةنراقملا ةينوناقلاو ةيهقفلا تاساردلا نم ريثك يف دمتعملا

 .لازي الو يمالسإلا

 :ةنس كلذو ،ةيناثلا ةعبطلا نع اريوصت باتكلل ةثلاثلا ةعبطلا تناك مث

 نع ةعبطلا هرذَه دزت مل و ،ةَدجب داشرإلا ةبتكم هرشن تلوتو .م٥٨٩١/ه١ ٤.٥

 ةحفص نيثالث مجح تفاضأ ،حراشلل ىرخأو ،نتملا بحاصل ةمجرت لإ اهتقباس

 .ريسي نمز دعب قاوسألا نم ةعبطلا هذَه تفنو .باتكلل لوألا ءزحلا ىلإ

 وأ ةدايز نود ةقباسلا هتروص ىّلَع سانلل هزربت ةعبطلا هذه يه اهو

 اَذَه تأ سفنلا ىف رثعي يذلاو .لاؤسلا دتشاو هيلع بلطلا رثك دقو ،ناصقن

 ريغ لاز ال ،هلئاسم ةقدو هتدام ةرازغو هتطاحإ ةيلومش ىلَع ميقلا رفسلا

 ىلإ لوصولل اريبك اكتنع هيف ثحابلا دجي ذإ .ةقيقد ةيملع ةسرهف سرهفم

 ناونعلا تحتو ‘دوصقملاب يفت ال ةماع ةيلاحلا هسراهف أل ديري يولا لئاسملا

 خيشلا دإ لب .ديزت وأ تارشعلا غلبت ييلا لئاسملا ديدع يوضنت دحاولا

 جردنت ال اياضق ىلإ درطتسي وأ {ةَيشماه لئاسمل ضرعتي ام اًرينك شّيفطا

 ال ارصعلا مكلذ يف فيلأتلا ةمس كلتو ،سرهفملا بابلا وأ لصفلا ناونع تحت

 .الماك بابلا وأ لصفلا سرد نم لإ كلذ ىلإ نّتطفتي

 ةمدخ ين اديدج فيضت نأ نييعماحجلا بابشلا نم ةلث تأر اَذَه لجأل

 ل برقأ نوكي هجو ىلعو ناك اًمِم اريخ هرود يدؤي ىتح باتكلا اذه
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 ثحبلا باعص للذتو هعم لماعتلا لهست لخادم عضو يف تعرشف لامكلا

 .هايانث يف ةبَّعشتملا لئاسملا نع

. 
ُِ 

 اعورشم تحبصأ ىتح ترمتخا مث ،حارتقا ةديلو تناك ةركفلاو 9 ؟

 .بوؤدلا لمعلاو دهجلا نم نينس دعب ،نايعلل ةلثام ةقيقح تدغف تروطتو

 :نييساسأ نيقيرط ةطخلا تدمتعاو

 .خلإ ...بهاذملاو مالعألاو ثيداحألاو تايآلل ةينفلا سراهفلا عضو :لألا

 عم ةلصفملا ةيهقفلا لئاسملل ةيعوضوملا سراهفلا عضو :يناثلا

 يف ةصقانلا لمجلاو ةيعبطملا ءاطخألا طبضو .طوطحخملاو عوبطملا نيب ةلباقملا

 .فسأللو ةريثك يهو صاخ سرهف

 ءاش نإ همامت دنع نوكيسو .ايراج هيف لمعلا لاز الف ،يناثلا طخلا امأ

 يلبنحلا هقفلا مجعم رارغ ىلع يضابإلا هقفلل مجعم ليبس يف ةوطخ هلل ا

 نبا هقف مجعم رارغ ىَلَعَو ]ةمادق نبال ريبكلا حرشلاو ييغملا نم جرختسملا

 ...ىلحلا باتك نم جرختسملا مزح

 سراهفلا َوُهَو ‘عورشملل لوألا مسقلا صخي انيديأ نيب يذلا لمعلاو

 :عاونأ ةعبس لمشتو .ةينفلا

 .ةينرقلا تايآلا سرهف ١(

 .ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ٢(

 .بتكلا سرهف ٢(

 .مظنلاو رعشلا سرهف ٤(

.مالعألا سرهف ٥(



 .فئاوطلاو ماوقألاو ؤ©بهاذملاو نايدألا سرهف ٦(

 .نادلبلاو نكامألا سرهف ٧(

 .باتكلا لوصفو باوبأ سرهف ٨(

 ىَلَع لمعلا عؤو .نيترم ءزج لك ةسرهف مم دقف اهزاجنإ ةقيرط اسا
 سراهف نيب ةلباقملا تناك اهزاجنإ دعبو .نييعماج ةبلطو ةذتاسأ نم ثحب قرف

 تارابتخا انزحجنأ ديكأتلا ديزملو عاطتسملا ردق ءاطخألل ايدافت زج لك

 ةقدلا نم غلب دق هانيفلأف .بوساحلا يف هفيفصت دعب يئاهنلا لمعلا ىَلَع ةديدع

 . هلل دمحلاو ةيضرم ةجرد

 ةقداص ةبغرل اديسحتو ،نيريثكلا دوار املاط ملحل اقيقحت انتمهاسم نوكت اذهبو

 رشنلا بيلاسأ ثدحا» رياسي يرصع بوث يف يمالسإلا هقفلا ضرع ريوطتل

 .١١0«بلاط لك نم هيلإ لوصولا لهسي اروسيم حبصيل ،بيوبتلاو ةسرهفلاو
 .ضرألا عاقب ىتش يف نيملسملل ىلج ةمدخ كلذ يفو

 انوفاوي نأ ءاجر انلكف ،نيسرادلاو نيثحابلا مامأ ةلواحملا هذه عضن ذإو

 نم ديزملا وحن انُمَعدت اًدفار نوكت ىتح مهتاهيجوتو مهتاداقتناو مهتاظحالم

 .دادسلا جهن ل انيدهت اليلدو داهتجالاو لذبلا
 قيفوتلا يلو َوُهَو دصقلا ءارو نم هللاو

 ثارتلا ةيعمحب ةسرهفلا ةنحل

 م٧٩٩١ يفناج ١٠ /ثاغ١٧١ ناضمر ١ رمحألا :ةرارقلا

 ١ - .لينلا حرش ىلَع روصنم يلع يلع ةمدقم :رظنا ج٣٤/١.
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 ةسرمتفلا تقثنم لود تراظحالم

 :ةدمتعملا خسنلا لوح

 :نيتيلاتلا نيتعبطلا ةسرهفلا يف اندمتعا

 يهو ؛م٥٨٩١/ه١ ٤.٠٥ ةنس .ةدج داشرإلا ةبتكم رشن :ةثلاثلا ةعبطلا ١

 .اهراشتنا ةرثكلو اهرفوتل اهاندتعا دقو .ةيناثلا ةعبطلا ةعبط نع لصألا قبط ةروصم

 ةنس ‘توريب حتفلا رادو ةدج داشرإلا ةبتكم رشن :ةيناثلا ةعبطلا ٢

 .لوألا ءزجلا يف لإ ةثلاثلا ةعبطلا نع فلتخت ال يهو !م٢٧٩١/ ١٢

 :تاحفصلا ماقرأ

 عيمج ين ةيناثلاو ةثلاثلا ةعبطلا قفو اهلك تعضو تاحفصلاب ةصاخلا ماقرألا

 وه امهنيب قرفلاو ،ةيناثلا نود ةثلاثلا ةعبطلا اندمتعا دقف لوألا ءزجلا يف لإ ءازجألا

 اذهو ،...١/٩٢٢ج :سرهفلا يف هدجنف ميسو نب نابأ نع انثحب اذإ الثمف اةحفص ٠

 :يف ثحيبيلف ةيناثلا ةعبطلا هدنع نم امأ ةثلاثلا ةعبطلا ميقرت لني مقرلا

 .طقف لوألا ءزجلا ماقرأ رئاس يف اذكهو .ةحفص ٢٠ حرطب يأ ،...٩٩١ص/١ج

 :بيترتلا جهنم

 :هدعاوق مهأو ،يبرعلا يئابفلألا بيترتلا يف رتويبمكلا جهنم انعبتا

 .طسولا يف ةربتعمو سرهفملا عوضوملا لوأ يف ةربتعم ريغ "لا" ماللاو فلألا -
 .بيترتلا يف ربتعم ريغ لكشلا -

 :يلاتلا وحنلا ىلع سرهفملا عوضوملا لوأ يف تازمهلا بيترت -

كملار “ ] ” ١



 (ةمومضملاو ةحوتفملا ةزمحلا) “ أ و ا ” ٢

 (ةروسكملا ةزمهلا) “ إ ” -
 (لصرلا ةزمه) “ا” ٤

 بسح نوكي “ ؤ ” واولا ىلع وأ ،‘“ ئ ،“. آ ئ ” ةربنلا ىلع ةزمهلا بيترت -

 :الثم واولا وأ ءايلا نمض سيلو ،ةزمملا

 هرايتخا ىلع عوطتملا مئاصلا

 اهردصب ٌوحأ ةبادلا بحاص

 ؤبيترتلا يف “ه3ه”ءاه ربتعت ال “ ة . ة » ةملكلا رخآ يف ةاشنملا ءاهلا -

 .ءاتلا نمض سرهفت امنإو

 :كلذ لاثم ©فورحلا لك دعب سرهفت نوكت ةلصافلا -

 1 :2 1 آ هيلع ىسوم” : دعب سرهفي » , ح ا ىسوم"

 :تايآلا سرهف

 بسح سرهفي ةدحاولا ةروسلا لخاد مث روسلاب ةسرهفلا جهنم هيف عبتا -

 .تايآلا بيترت

 يفتكن اننإف باتكلا لماك يف ةدحاو ةَّرم اهنم ءزج وأ ةيآلا دورو لاح يف -

 :الثمف .ةفاضإ نود ءزحخلا كلذ وأ ةيآلا كلت ركذي

 ٦١١٢ يمعلا يداهب تنأ آمو 1

 انَتنإف باتكلا نم عضاوم ةع يث ةيآ نم ءازجأ وأ ةيآ دورو لاح يفو -

 ةرقبلا ةروس يب نيدلا ةيآ :الثمف ؤفحصلملا يف يه امك اهرخآو ةيآلا لوأ ركذن

: ا ذكمه سرهفت



 لحأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ أونما٤َ نيذلا اهُئيأ آي و 3 ٢٨٢

 ٤٩ا٦ج ؛؛ذ٢/٣٣ج . هه ...لدعلاب بتاك مكنيب بتكيلو هوبتكاف ىمسم

 .... ٣١٥ /٨ج

 .ةروكذملا تاحفصلا لماك يف ةيآلا نم ةقرفتم ءازجا تدرو هنأ ملعلا عم

 :ثيداحألا سرهف

 .«ًتأ» .«هَتنإ» .«» :ىنعملاب ةيررملا ثيداحألا سرهف يق ىغلم ربتعي ام -

 .ىغلي الف ظفللاب يور ام امأ ... «ًمث» ،«واولا» "«ءافلا» «دق» .«نأ» .«هتا»

 لوسر ىتأ الجر تأ يور» :الثم ،ىنعملاب ةيورملا ثيداحألا ينف لعفلا مدقي +

 .« هلل ا لوسر لجر ىتأ» :ظفلب سرهفي . « هلل ا

 :الثم ارهظي لقف هللا لوسر ىلإ دوعي يذلا ريمضلا -
 «اقداص ًالإ سانلا نم دحأ فلخ نأ ىهن»

 «اقداص لإ سانلا نم دحأ فلع نأ تن هأ ا لوسر ىهن» :ىلإ لوحي

 :لاثم “ىهن" ظفل ىلإ لوي يلوقلا ثيدحلا ريغ ين “هيهن” ةملك -
 «ىفوتسي ىح ماعطلا عيبو ضبقت ملام عيب نع ته هيهن»

 «....ضبقت مل ام عيب نع ة هللا لوسر ىهن» ىلإ لو

 ...“ملكعل» .“ققف دمح" 3“هلل ا ءيبن” ،“لوسرلا" ،“ءيبنلا” :ةيلاتلا ظافلألا -

 .“ ه للا لوسر ” :ظفل ىلإ اهلك لوحت

 :بتكلا سرهف

 نيعم ملع ىلإ فاضني ايرورض ناكام ًالإ هب سرهفي ال باتك ظفل -
 ام اريثك هَتنأل ناويدلا هب دصقي هّتإف افرعم اذكه “باتكلا” ركذ دنع -

- رمي -



 .هركذ لدعب هركذي

 ٠ انبل ١ نب ١ بتكو ٠ ي د اصلقل ١ بتك : لشم سرهفت ال ةنيعملا ريغ بتكلا _-

 ... ةقراشملل باتك

 :مظنلاو رعشلا سرهف
 .ازجر وأ ارعش تناك ءاوس !ةدراولا تايبألا اك انسرهف -

 علطم ةيفاق بسح سيلو ،ةدح ىلع تيب ةركل ةيفاقلا بسح بيتزتلا -

 .ةموظنملا وأ ةديصقلا

 .تيبلا لوأ قفو ايئابفلأ ابيترت تايبألا بترت ةيفاق لك لخاد -

 .الوأ بسح

 :مالعألا سرهف

 :مالعألا سرهف بيترت يف اهتيولوأ بسح ةيلاتلا لخادملا انيعار -

 مسالا

 .هتبسن وأ هتينك وأ هبسنب رهتشا ءاوس ةرهشلا

 ةبسنلا

 بسنلا

 ةينكلا

 .اهترهش نمض اح سرهفي هَتإف اهمسا ريغب ةرهشلا ةقبطملا مالعألا لاح ي الإ

 .“ةفاحق يبأ نب هلل ا دبع" ي ال “ركب وبأ” يف سرهفي “قيدصلا ركب وبأ" :لثم

 بحاص هب دصقي دقف “لصاألا بحاص” لثم 6كسرهفت ال ةنيعملا ريغ ءامسألا

- -



 “ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ” :لثم لينلا لوصأ يفلؤم دحأ وأ ،“ييمثلا” :لينلا

 ...“يخامشلا رماع" وا

 امك هدرون حضتي مل امو .لماكلا همسا يف هسرهفن مالعألا نم انل حضتا ام -

 :الثم ،إطخلا يف ثحابلا عقونف ،انداهتجا يف ئطخن نأ فوخ !هاندجو

 نب فسوي" وأ ،“ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي" ىلَع قلطي دق «“بوقعي وبأ""

 .مزج نود ادرب “بوقعي وبا" :نمض سرهفيف ...“نولهس نب فسوي" وأ ،“نوفلخ

 دنه تلاق» :هلوق لثم يف “برح نب نايفس وبأ” هب داريو قلطي 5،“نايفس وبا""

 وبأ” هب داريو قلطي دقو .“...حيحش لجر نايفس اب/٥إ” :ه هلل ا لوُسَرل ةبتع تنب

 لوح ةيضابإلا ضعبل ةيصو هداريإ دعب هلوق لشم يف !"ليحرلا نب بوبحم نايفس
 :لاق هتنأ هئف باطخلا نب رمع ل ثيدحلا نايفس وب/عفرو» : بهذملاب كُسمتلا

 هب داريو قلطي دقو .«مالسإلا يف لهاجت الو لهج ال ،رذعلا عطقناو ،رومألا تتبث

 هاصوأ ماشلا لإ (؟) نايس اب/(؟) هًّحو اًملو» :هلوق لشم يف امهريغ وأ امهدحأ

 ىلإ “هًّح و" يف رتتسمملا ريمضلا الو ،“نايفس ابا”ب دصقي نم حضتي مل انهف ،«...كلذب

 .عجري نم

 .هيلإ ليحن لماكلا مسالا نم اننقيت لاح يفف ،ةمهبمو ةلزتخم ءامسأ دورو دنع -

 ء“رظناو" ظفلب هيلإ ليحنف .ماهيإلاو طلخلا عقي ال ىنح مزح ال نقيتلا مدع لاح ينو

 :لثم

 .“ركب نب دمحم نب دمحأ :رظناو سابعلا وبا”

 = ليذهلا وبأ” :لثم ‘“=” زمرب لماكلا مسالا لإ لاحيف نقيتلا لاح يف امأ

/ .“فالعلا



 ...نايدألا سرهف

 .“كرشلا لها"و “مالسالا" :لثم سرهفت مل يلا ةفورعملا للملا -
 .“نوفلاخملا"و "انموق" :لثم سرهفت ال ةنيعم ريغ لئابقلا -
 هيلإ فاضملا ام دعب عضوي لب 5هب ادبت ال اههبشي امو “لآ”و “لهأ”و “ونب” -

 .ءابلا نمض سرهفي الف “(ونب) ةيمأ" :لثم ،() نيسوق نب

 :نركامألا سرهف

 .“رئازحلا لامش” “زتلا” “ةيدابلا” :لثم سرهفت ال ةنيعملا ريغ نادلبلا -

 ناك ام الإ رخؤت لب ةسرهفلا يت اهب ادبي ال “يداو” “دجسم” :لثم ظافلألا -

 .“عادولا ةَجَح"و “يلع رايبأ" :لثم ‘ىرخأ ةيمست هيلإ قحلي ال هب اطبترم

 :تد اعوضوم ١ س رهف

 ةيعوضوملا سراهفلا مامتإ راظتنا يف ازج لك رخآ عوبطملا سرهفلا انلقن
 .ةلت ملا ةس ةفلا لن ال

 لح
 هجح
ر
 

 هجح
ر
 

 هجح

-ص -







 ةيالا مقر

٢٤٤ 

٢٧ 

٢٤ 

٢٣٧ 

٤١ 

٤٢ 

٤٤ 

٦١ 

 ةبالا صن

 )١( ةحتافلا ة روس

 ...... «نيلآضلا الو...َنِمَلاَعْلا بر هلل دمحلا

 ................................... ه«نيِمَلاَعْلا بر هلل دمحلا»

 مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعنأ نيذلا طارص

 ...... «نيلاضلا الو

 ................................... «نوقفني مهانقزر اًممو «

 ................................ «مهسفنأ الإ نوعداخت امو

 ................................. «ةراجحلاو سانلا اهدوقو

 ...... «لصوي نأ هب هلل ا رمأ آم نوعطقير
 ضرالا يف لعاج ينإ ةكئالملل كر لاق ذإو

 ......................... «مكدهمعب فوأ يدهعب اوفرأرإ»

 ........................... اليلق انم يتاياغب أورتشت الو

 .................................... «نيعكارلا عم أوعكراوإ»

 ........... ...دحاو ماعط ىلع ربصت نل ىسوم اي متلق ذإر

- ٣ 

 ةحفصلا/ء۔زجلا

 ج٤/ ١٣٣

 ج١٣/ 0١ح؛

 ج١٧/ ٢٩٢

 ج٨٥٠/١٦\ ٢١٩

 ج١٦/ ٢٨٤

 ج١٦/ ٢٧١

 ج ٧ ١ / ٢٨٩

 ج ١٦/ ٢٦

 ج١٦/ ٠١٨. .٥٢

 ج١٧/ ٢١١

 ج٤/ ٦.

 ج٤ا٣١؛ج١٦/ ٨

  



 ةحفصلا/ءزجلا ةيلا صن ةيالا مقر

 ٧` «ةرقب أوحبذت نأ ,مكرُساَي هللا نإ ....................... ج٤/ ٤٣٠

 ٦٨ «ركب الو ضران ال ......................................... ج١٢/ ٣٠٢

 ٧٢ «اهين متأرادافإ» ................................................. ج١٧٢/ ٧٨

 ٧٤ هپقوست شأ رأ ةراجحلاك يهن كلن دعب نم مهبولق تست مث ج١٦/ ١٦٧

 ٧٩ «نربسكي ...................................................... ج١٦/ ٦١

 ٨١ «ةننيس بسك نم ىلب .................................... ج١٧/ ٤٢

 ٩٨ «هتكنآلمو هلل اردع ناك نم ............................ ج١٢/ ٣٦٢

 ١١. 3ةنحلا لخدي نل اولاقو وف .................................... ج١٥٩/ ٢٤٣

 ١١٢ «“ىراصنلا تلاتو ............................................ ج١٥٩/ ٢٤٢

 ٠  3«كنع 'ىضرت نلو وف ..........................................  0ج١٩/ ٢٤٢

 ١٢٥ ماقم نم اوذختاو ...« .................................. ج٤/ ١٢٣

 ١٣٦ انيلإ لزنأ آمو لاب اًنماء اولوق ........................ ج١٧/ ٤٢٦

 ٤٢ ١ ...اطسو ةَّسأ ,مكانلعج كلنكرإل ........................... ج١٦/ ٨٢ ٥٣٩

 ١٤٨ «تاريخلا اوقبتسافإل ........................................... ج١/ ٤٣٦

 ١٠٢ «...مكزركذا ينرركذاف وف ................................... ج١٦/ ٢٥١؛

 ج١٧/ا ٢٨٦

  3١٦؛نورعحار هيلإ آئإو هلل انإ اولاق ةيصم مهتباصأ انإ نيذلاف ... ج١٦/ ٨٧. ٣:

 ةمحرو مهبر نم تاولص مهْنَلَع كدراو»»و ١٧

 ؛٣٤٣ ١١٨. /٦١ج ........................................ «نودتهملا مه كنلرأو

 ج١٧/ ٢١١

 ١٥٨ «امهب فوطي نأ هيلع حانح النإ ....................... ج٤/ ١٤٦

 ١٩ ذا مهنعلي كئلرا9»و ..................................... ج١٦/ ٢٣١

 ١٦١ ةلا ةنعل مهيلع فل .............................................. ج١٦/ ٢٣١

  

 



 ةحفصلا/۔زجلا ةيآلا صن ةيآلا مقر

 ليللا فالتخاو ضزالاو تاوامسلا قلخ يف إ و ٦٤

 ؛٢٨٢ /٦١ج ............................................. «...تايآل راهنلاو

 ٢٥٤. ٤٧٩ /٧١ج

 ١٦٥ «...ادادنا هللا نود نم ذختي نم سانلا نمر ...... ج١٦/ ٤٧٩\ ٤٩٨

 ١٦٦ ...اوعبتا نيذلا نم أوعبثا نيذلا اربت ذإو .......... ج١٧/ ٤٦٥

 ١٦٨ «ابّيط الالح ضرالا يف امم اولكو ...................... ج٠/١ 4٣٧

 ٩. 3«نوملعت ال ام هللا ىلع أولوقت ناروف .................... ج١٧/ ٣٦

 ١٧٢ «مكانقزر ام تابيط نم اولكإ» .......................... ج١٦/ ٧٨

 ١٧٧ «هّبح ىلع لاملا ىتاو ..................................... ج٥/ ١٠٩

 يف صاصقلا مكيلَع بتك اونَساء نيذلا اهيأآي» ١٧٨

 ؛٢٧٢ ١٤/ ج ........................................................ « ...ىلتقلا

 ج١٥/ ٢٦٩. .٢٧٠

 ؛ ٢٧٢ /٤١ج ............................. ...ةايح صاصقلا ين مكلر ١٧٩

 ٢٦٩ /٥١ج

 ٠ ...توملا مكدحا رضح اذإ ,مكيلع بتكإ « ........ ج١٢/ ٢٦٢. ٢٦٦

.٧٠. ٧٩. ٦٦ 

٣٩٢ 

 ١٨١ ...هعمس ام دعب هلدب "نمنإ» .............................. ج١٢/ ٦٢٦٢. ٢٧٢

٦٩ 

 ١٨٢ «..ًاما وا افنج صوُم نم فاخ نمن ................. ج١٢/ ٤٤٩. ٤٥٠.

٤٦٥ 

 بتك امك مايصلا مكيلع بتك اونماء نيذلا اهيأآي ١٨٢٣

 ٨٦ /٦١ج ؛١/٦٣ج ................................... «...مكلبق نم نيذلا ىلع

 



 ةيالا مقر

١٨٤ 

١٨٥ 

١٨٦ 

١٨٧ 

١٨٨ 

١٨٩ 

١٩٠ 

١٩٥ 

١٩٦ 

 ةيالا صن

 ىلع وأ اضيرم مكنم ناك نمف تادودعَّس امايأ

 ............................... « ...رخأ مايأ نم ةدعف رفس

 نم ضيبألا طيخلا مُكل نيبتي 'ىتح أوبرشاو اولكو
 ۔............................................. 4 ... دوسألا طيخلا

 ...... « ...آهب أولدتو لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكات الوف

 ...ه. . .سانلل تيقاوم يه لق ةلهآلا نع كنولأسي

 ................... «نيدتعملا - ال للا إ أودتعت الر»

 ىلإ ,مكيديأب اوقلت الو هللا ليبس ن اوقفنارإ

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج٣/ ٥٥ ٢. ٥٨ ٢.‘

.٧٥. ٣٨٨. ٣٨٩ 

 ٤٩؛؛ ج٤/ ١٤٧١.

١٤٨ 

 ج١٢ا/٤٨٢؛

 ؛٩.٣ /١ا٤ ج

 ج١٧/ ٥.٢

 ج ٣/ ٦١

 ج٣/ ٣٢٣٢. ٥٢‘

 ج١٠/ ٢.٧ ؛

 ج١٣/ ٨٠. ١٥٤

 ج٦/ ..٥٠؛

 ؛ ١٣٣. ٦٦٠ /٨ج

 ٧٤ /٩ج

 ج١٦/ ٢٩٤

 ج١٤/ ٤٨٨. ٦٣٢

 ج٤/دا٤. ٠٩. ٦١.

.٢. ٨٠. ٩٢. ٢٠٦ 

 د٤ ٦. ٣٧٠:
 ج١٢/ ٤٦٩

 



 ةيالا مقر

٧ ١ 

١٩٨ 

٢٢١ 

٢٢٢ 

٢٦٢٦ 

٢٢٧ 

 ةيآلا صن

 الف جحلا نهيف ضرف نمف تامولعم رهشأ جحلا

 .4». . مكبر نم الضف اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل»

 ..... «باسحلا عيرس ةللاو أوبسك اًمم بيصن مه كنلرا
 ىف لجعت نمف تادودعم مايأ ين هللا اوركذاو

 ....................................... ه داسفلا بت ال هللار »

 ..ه هللا تاض رم ءاغتبا هسفن يرشي نم سانلا نمو

 .................... هوفعلا لق نوقفني اذام كنولأسيو
 ........ ه ريخ مهل حالصا لق ىماتيلا نع كنولأسير»

 ...رهشأ ةعبرأ صرت مهئآسُن نم نولوي نيذلل

 ........................................ 4 ق الطلا وم زع ن ! و «

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج٤/ ٢. ٤٧. ٩٥؛

 ج ٥ ١ / ٣٢

 ج٤ا/ ١٨٢. ١٨٥

 ج٤ا/ ٢٦

 ج٤/ ٢٣. ٢٣٤
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 ج١٧/ ٢٣

 ج١٧/ا ٢٨٨

 ج١٧/ ١٥٢

 ؛١ا.٢ /ه ح

 ج٩/ ١٦٠. ٣٨٦؛

4 

 ح ٦/ ٣٥. ٣٦

 ج ١ / ٧ د ٢\

 ج ٦/ ٤٩٨٩؛

 ج١٧/ ٤.٠ :+

 ج٧/ ٨٠. ٨٥.

 د٩ا\٩٩ 3..\}ؤ ٢٠١

 ج٧/ ٢٨٦

  

 



 ةي٥ا مقر

٢٢٨ 

٢٦٢٨ 

٢٦٢٩ 

٢٢. 

٢٢٢ 

٢٢ 

٢٢٤ 

٢٢٣٥ 

٢٦ 

٢٢٧ 

٢٢٨ 

٢٤١ 

 ةيلا صن

 ............. «...هللا قلح ام نمتكي نأ رمه 2 الر»

 ...... ...كلذ يف نهَدرب قحا ًرهُشلوعبر

 ...... .............«. ..وفورعممب كاسمإف ناترم قالطلا

 .پ ...اجوز حكنت اوح دعب نم هل ت الف اهقلط نان

 ................. 4 ًرهحارزا نحكني نأ نهولضعت النإ

 .... . .نيلماك نيلوح ٌرهَدَال وأ نعضري تادلاولارإ»

 ...... 4...ًاحاوزا نورذيو مكنم نونوتئي نيذلاو
 ................. «...هب متضّرع اميف مُكْتَلَع حانحالر

 ن ..!...................... «هردت زتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلع

 متضرف دقو ًنهوُسمت نا لبق نم ًنهومتقلط نإو
 ......................... «...متضرف ام فصنف ةضيرف نهل

 اوموقو ىطسرلا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح
 .. ....................................................... «نيتناق هلل

 ج٧ا ٢٩٤

 ج٧/ ٢٥٥. ٢٨٩٥ -\

\.-٨٨. ٨٩. ٣٢٢٣ 

٤٦٢. ٤٧٦. ٤٧٨ 

 ج٦/ ٥.؛ ج٧/ ٢٥٤

 ج٦/ ٢٣٩

 ؛١٩٢ /ج

 ج٧/ ٢٢٠؛

 ج٦/ ٣٠٨. ٤.٨؛

 ج١٠/ ٠. ١٨٦. ١٨٧

 ج٧/ ٨٤. ٤٢٢
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 ج١٤/ ١٧٤

 ج٦/ ٤٤١؛

 ج٧/ ٢٧٩. ٨٥:

 ج١٣/ 0٦؛

 ؛م ٣٧١ /٥١ج

 ج٦٢/١٦. ٢٢٧

 ج٢/ ٩١.. ٩٩. ٢٦٧.

 ٤٩؛ ج١٢/ ٦٢:

 ج١٦/ ٧٩

 ج٧/ ٣٨٥



 ةحفصلا/۔زجلا ةيلا صن ةيالا مقر

 ٦٢٤٥ انسح اضرق هللا ضرقي يذلا اذ نمف ................ ج١٢/ ٢٨

 ٤٧ ٢ «مسجلاو ملعلا يف ةطسب هدازر ......................... ج١٧/ ٢٩٨

 ٢٤٩ «...لاق دونجلاب تولاط لصن اًملن» ................... ج٤/ ٢٠٤. ٣٢١٤.

 ٣٣٢؛ ج ١٦/ `٢٧

 هلا ملك نم مهنس ضعب ىلع مهضعب ادلّضفإو ٢٢
 ٦١١ /٦١ج ..................................... «“تاح رد مهضعب انعفرو

 ٥.٦ /٢ج ........................... «موثقلا يحلا وه الإ هلإ آل هللاو ٢٥٥
 . /٣١ج .......................................... نيدلا ين هاركإ الف ٢٠٦
 ٦١١ /٦١ج ...... رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخي أونمات نيذلا لو هللاوف 3٧

 لاق ىتوملا يت فيك ينرأ بر ميهاربإ لاق ذإو » ٢٦٠
 ؛٢٧٥ /٢١ج ............ «...يبلق نئمطيل نكلو ىلب لاق نموت مل وأ

 ١٩٨ /٧١ج

 ؛٦٢ /٢١ج ......................................... «نوقفني نيذلا لثم ٢٦١

 ١٠٨ /٥ج

 ٢٦ /٢١ج ..................................... ه؛ممحلاومأ نوقفني نيذلا ٢٦٢

 ٧٠ /٧١ج ......... «مكتاقدص أولطبت ال أونماَع نيذلا اَهُشيأ بو 3٦٤
 0.٩. ١٣٦. /٩٥ج ں............................................ ههيذخآب متسل ٢٦٧

 ٢٠١

 ١٠٩ /٥ج .......................... «يه اًمعنف تاقدصلا أودبت نإ ٢٧١

 نوعيطتسي ال هللا ليبس يف اورصحأ نيذلا ءآرقفلل وو 3٢
 ٢٨ /٢١ج ...... « ...ضرألا يف ابرض

 ؛‘٧٢ /٣١ج

 ج ٤ا/ ١.؛

 ج١٦/ ٤٤. ٤٦٦.

٤٦٨ 



 ةيالا مقر

٢٧٤ 

٢٧٥ 

٢٧٨ 

٢٨٠ 

٢٨٢ 

٢٨٤ 

 ةيالا صن

 همهلاومأ نوقفني نيذلا

 يذلا موقي امك الإ نوموقي ال ابرلا نولكاي نيذلاإ»

 4 مكيلا ومأ سوؤر مكلف «

 نأو ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو

 لجأ لاإ نيدب متنيادت اذإ اونما نيذلا اهيأ آي

 .. 4... لدعلاب بتاك مكنيب بتكيلو هوبتكاف ىمسم

- ١ . - 

 ج٨/ ٥. ١٤. ٦.

 ٢٢٢ ؛ ج٩/ . ٢٥

 ج٨/ ٦٧

 ج٩/ ١٠٦؛

 ج١٤/ ٨

 ج٢/ ١٣٣؛ ج٩٤/٦

 ج٨/ ٢٦١٥. ٢١٧.

 ٦٢٥. ا٤ ٦٦. ٦٦٨.

 ٦٩. .}.٦٧ ٦٧٢؛

 ج٩/ ٤٠. ٤٦؛

 ج١٢/ ٢. ٥ ٥؛
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.١٢٣... ١٧... ١٢٣ 

.٢٣٤. ١٤٨. ١٥٦ 

 ٢٤٢. ٣٧٢؛

 ج٦/١٦

 ج٨/ ٦٧١؛

 ج١١/ . ٧. ١٧٦.

 ٢٩٨؛ ج١٣/ ١٠١

 ج١٦/ ٥



 ةيالا مقز

٢٨٥ 

٢٨٦ 

٢٣١ 

٣٧ 

٢٩ 

٤١ 

٤٢ 

 ةيلا صن

 لك نونسوملاو هبَو نم هيلإ لزنأ آب لوسرلا نمآ

 ةروس ٣ نارمع )٣ ()

 . «...انتيده ذإ دعب انبولق غزت ال انبر
4  . 

. 3 
 ۔..........................۔۔.................. ...... 4 ... ارضحم

 ..... هثل ا مكب ينوعبتاف هلل ا نوب متنك نإ لق

 ....... هماقزر اهدنع دجو بارحلا ءايركز اهيلع لخد املكإ»

 == هاروصح و اديس ره

 ةحفصلا/ ءزجلا

 ج٢/ ١٣٢؛

 ج٣٤٤/١٦. 1

 ج٢/ .. ١؛

 ج٤/ ٢٢٠. د٤٨٤ ٣.

 ٩٢؛ ج٢!١/ ٢٧٤.

 ٣٢٤. ٢٩>`؛

 ج١٤/ .. د د٦؛

 ج١٦/ ٦. ٧٧. ٨٧.

.٥٢. ٣٤١. ٢٤٧٢ 

:٤٧. ٣٤٧٨. ٦١٣ 

 ج١٧/ ٩. ٢٦٨

4 

4 

 ج١٧/ ١٩١٦

54 

 ج١٦/ ٥٢٠

  

 



 ةيا مقر

٤٤ 

53 

٨١ 

٩٢ 

١١. 

١١٣ 

 د ٢ ١

 ٧ا٢ ١

١٢ 

٢٥ ١ 

 نم مكانيتاء آمل نييبنلا قاشيم ةللا ذخآ ذإو

 ........................................... » ...ةمكح ر باتك
 . . ٥ .. . 2 - ] ٢

 ... 4 ...نوبحت اًمِم اوقفنت ىتح ربلا اولانت نله

 ...... 4«هنيِمَلاَعْلا نع يغ هلل ا نإف رفك نمر

 نتومت الو هتاقت قح هلل ا أوُمَا اونماء نيذلا اهيأآي»

 دلي ............................. «نوُمِلْسُم متنأو الأ

 .............................. «اًعيمج ةل ا لبخ أومصتعار
 ...... ه ...ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ ,مكنم نكنلو

_
 

٠ 

 اذه مكروف نم مكوتايو اوقتتو اوربصت نإ ىلب

 ............................................. 4. . .مكبر مكددمي

 ............ . ..ةئجو مكير نم ةرفغم ىلإ اوعراس

 .....هلل ا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف انإ نيذلا

 ةمفصلا/هزجلا

 ج٦١١/١١

 ج١٦/ ٢٧١

 ج١٣/ ٠٧٢

 ج ٢ ١ / ٣٠. ٩٦ -.\

٣٩٧ 

 ج١٢/ ٤٦٩

 ج١٦/ ٧٨ ٦٢٦

 ج١٤/ ٢٧٧

 ج١٤/ ٧٠. ٢٧٢؛

 ج١٦/ ٢٧٤

 ج١٤/ ٢٧٠. ٢٧٢

 ج١٤/ ٢٧٠

 ج١٧/ ٢١٠

 ج١٦/ ه٦١٦١

 ج ٩/ د٧؛

 ج١٦/ ١٦٢. ٦٢١٨.

٢٣٧. ٣٣٧ 

 ج١٢/ ٢٧٤؛

 ج٥٩٠/١٦؛

 ج١٧/ ٢٥٠٠. ٢٨٧.

٤١٢ 



 ةيالا مقر

١٦ 

٤٢ ١ 

٤٥ ١ 

 د ٧ ١

١٨٠ 

١٨٦ 

١٨٧ 

١٨٨ 

١٩٠ 

 ةيا صن

 نم يرحت تانجو مهبر نم ةرفغم مهءآزج كالرا»
 ............ «نيلماعلا رجأ معنو اهيف نيدلاخ راهنالا اهتحت

 نيذلا هلل ا ملعي اًمَنَو ةنجلا اولخدت نأ متبسح ماه

 .......................... » نيرباصلا ملعي أ مكنم أو دهاج

 اباتك هللا نذإب الل تومت نأ سفنل ناك امور

 ن ......!...................................................... .... 4.. .العم

 امنإ ناعمجلا ىقتلا موي مكنم أوڵوت نيذلا نه
 ........................................ « ...ناطيشلا مهلزتسا

 ظيلغ اظف تنك الولو مهل تنل هللا نم ةمحر امبنل
 ..................................................... « ... بلقلا

 ............................. «نينيوُم متنك نإ ينوفاخ ره

 .ه. ..هلضف نم هلل ا مهاتاع آب نولخيي نيذلا نبسحت الو

 نمو مكلبق نم باتكلا أوتوأ نيذلا نم َنُممستلر

 ........................................... « ...اوك رشأ نيذلا

 ......! «هنومتكت الو سانلل هنبتلؤه

 ................ 4 ..اولعفي مل امب أودّمحُن نأ نووه
 ضزآلاو تاوامسلا قلخ يف نإ

 ......ي .................................. «...,تايآل راهنلاو

 مكلعل هللا أوفّتاو أوطبارو أر

 ۔........................................................ » ن وحلفت

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٧/ ١٨٧. ٢٢٧

 ج١٤/ ٩١\!١؛

 ج ١٦ / ٤٩

 ج١٧/ ٢٨٨. ٥٢٠

 ج١٤/ ٢٩١. ٤٨٦

 ج٣ ١/ ٩-؛

 ج١٧/ ١٦٩. ١٨٣

 ج١٦/ ٦٢١

 ج١٢/ 1٦\١\١؛

 ج١٦/ ٣٢١. ٢٢٣

 ح ١٧/ ٣٢٨

 ج ١٦ / ٢٥٨

 ج١٦/ ١}٦

 ج١٧/ ٢٢. ٥٤ ٢.‘

 ٢٧١۔ ٤٧٩

 ج ١٧/ ٣٣



 ةحفصلا /ءزجلا ةيالا صن ةيالا مقر

 (٤)ا) اسنلا ةروس

 ٦ /٥ج ...... يذلا هللا اوقتاو ١

 ٤٩ ۔۔ ٦... ٢٢٣ /٦ج .... ه. . .ثالثو ىنثم ثآسنلا نم مكل باط ام اوحكناف ٢

 ٦٠٤ /٥١ج

 نع مكل نج نإف ةلحز ًنهتاقدص ءآسنلا اوتاء و ٤

 ؛ ٢٨٥ /٧ج ...... همانيرَّم ائينه هولكف اسفن ُهلنَم عيش
 ؛ ٩/ 0.٤٧. ١٤٨ ج

 ١/ ... ٨٦ ٢ج

 ٩/ `٤ ج ............................ همكناومأ ءاهفسلا أوت وت ال رج ٥

 متسنا-نإف حاكنلا اوغلب اذإ ىتح ىماتيلا اولتباو» ٦

 ٢٠ /٠١ج ؛٥/٦٨ ج .............................................. ه ...ادشر مُهْنِم

4 

 ١٠/ ٠٥٤٨ ج ...... هماض ورفّم اًبيصن رثك 7 ق امه ٧

 نيكاسللاو ىمانيلاو ىنرقلا أولوأ ةمسقلا رضح اذإر ٨
 ؛ ٤٨١ /١١ج ...... ه. ..هنم مهوقزراف

 ٣٥٦. ٢.٧ /٢١ج

 ٧٣ /٥ج 0 .................. « . . .ىماتيلا لاومأ نولكاي نيذلا نه 0.١

 نييثنألا ظح لثم ركذلل مكدالوأ ف هلل ١ ُمُكيصويإ» ١ ١

 ؛ ٦٢٩. ٦٤٣ /٠١ج .............................ه ...نيتنثا قوف ءآسن ًءك نإف

 ج١٢/ ٦٢. ٦٦٨.

.٦٩. ٢٨٢. ٢٨٦ 

 ٩٢. ٤٤٠. ٧٢٣ت.\‘

 د٧ .. ٥٨٣؛

 ج ١٥/ د٣٦. ٣٩١.

  



 ةيآلا مقر

٢ ١ 

١٧ 

١٩ 

٢ ٢ 

٢٢ 

٢٤٤ 

 ةيلا صن

 نمل نكي مل نإ مكحاوزأ كرت ام فصن مكلر

 .= « ...مكئآسن نم ةشحافلا نيتاي يتاللاو

 ءوسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امنإ

 ............... « ...ةلاهج

 ............ ». . .ًرهجاوزأ نحكني نأ ره ولضعت الرإ»

 ...... » ...ءآسنلا نم مكئ ابا٤ حكن ام أوحكنت الو

 .« ...مكتاوخاو مكتانبو مكتاهما ْمُكيَلَع تمرح

 مكنامي تكلم ام ام آلإ ءآسنلا نم تانصحمار

- ٥ ١ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

٤.٢. ٤.٠٦. ٠٤٠٧ 

 ٤٠٩. ٠ا3.‘. ٤٢١.

 ٤٢٦. ا٤٦٤؛

 ج١٦/ ١٢٢

 ج١٢/ ٢٢ه؛

 ج١٥/ ٩١. ٤٠٣.

٤... ٤.٨. ٤١٦ 

 ح ٧ / ٠٦.\ا\۔. ٣٥٠

 ؛ ٢٧٤. ٧٥ /٢١ج

4 

4 

١١٤ 

 ج٦/ ٢٢ ٢٧٦

 ج١/ .١٧٠؛

 م ٢٢. ٣٢. /٦ج

 ٨.. ٩١... ١٦. /٧ج

 ٧٦٤ /٢١ج ؛١ا٧

 ٢٢. ٢٢. /٦ج

 ؛١٢٣ ٣١٨. ٣٧١٩.

 ج٧/ ٢٤٤. 0.

  

 



 ةيالا مقر

 ٢٦-۔-٢٧

٢٩ 

٣١ 

٣٢ 

٢٢ 

٢٤ 

٣٦ 

٣٧ 

٤١ 

٤٢ 

 ةيآلا صن

 تانصحملا حكنت نأ الوط مكنم عطتسي مل نمو

 .................................................. 4 ....تانمولملا

 نم نيذلا نس مكئدهير مكل نيل فا ديربل

 .................................... هلضف نم ةلا اولاسار
 .......:.................... ...مكنا تدقاع نيذلار

 ........................... «ءآسنلا ىلع نوماوق لاحرلا
 ...»... آهلهآ نس اًمَكَحو هلهأ ن اًمُكَح اوثعباف»

 ...................... ...هب اوكرشت الو ةلا اودبعار

 ......... ». . .لخبلاب سانلا نوُرُمايو نولخبي نيذلا

 ....................... ديهش ءآالؤه ىلع كب انثحو
 .... ._.. .ىراكس متنأو ة ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهنا آي

 ةمفصلا/ءزجلا

 ح ٦ / ٦ ٠٢ا١!؛

 ح ٧/ .

 ج١٤/ ٧٨١

 ج١٦/ ٢٤٤

 ؛ ٥ / ٨٢ ج

 ؛ ٢١٨. ٢١٩ /٨ج

4 

 ج٣٠.٧/١٠. ٤.٢.

 ج١٧/ !٧ ٣. ٢٧٢٣.

٣٩٨ 

 ج١٦/ ٤٦٤

 ج١٥/ ٢٦٤

 ج١٤/ ٢١٨

 ؛ ٩٥ /٠١ج

 ج١٧/ ٢٢٤

 ج٥ا ٧ ..: ١١١.

 ١٦؛ ج١٤٢/٦

 ج١٩٦/ ٢٣

 ج١٧/ ٤٦

 ج١/ ٦١. ٤.٤ .

٤٩0 



 ةيالا مقر

٤٩ 

٥ 

٥٨ 

٩ 

٦١ 

٧١ 

٧٧ 

٨٢ 

٨٦ 

٢ ٩ 

٩٧ 

 ةيالا صن

 ..................... «مهسفنأ نوُكزي نيذلا ىلإ رت ملا

 ................ «بذكلا هللا ىلع نرزتفي فيك رظنا

 ...اهلهأ ىلإ تانامآلا أوذوت نا ,مكرما هللا نإ

 لوسرلا أوعيطأو هللا أوعيطأ أونماَء نيذلا اهيأ آي»

 وأ آهنم نسحأب اوّحف ةّحتب متييح اذإو
 ... ............................................ «...اهر در

 .. .................................................... «نێعباتتم

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٧/ ٤٢٧

4 

 ج١٦/ ١٤٢٣٣

 ؛ ٢٢./٩ج

 ؛ ٢٩١ /٢١ج

 ٥١. ٢٧٢. /٤١ج

 ٤٦٦

 ج١٤/ ٦٧٤. ٩.

 ج١٧/ ٤٦٤

 ج١٧/ ١٧٤

 ج٤/ ٢٢٤؛

14 

 ج١٤/ ٢٧٤؛

 ج٢/١٧‘

 ج٥/ ٠٩ .ء ٦.٠.

٣٦١. ٣٦٥. ٣٧٢ 

 /ج ٥٩

 ج١٧/ ٥.٦

 



 ةيالا مقر

١١٥ 

١١٦ 

١٢١ 

١٢٣ 

١٢٧٧ 

١٢٨ 

١٢٩ 

 ةيالا صن

 « ...نادلولاو عآسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا ًالإإ»

 نأ حانج مكيلع سيلف ضرألا يف متبرض اذإو

 .................................. « ...ةالصلا نم أورصقت

 هل نيبتام دعب نم لوسرلا ققاشي نمرإ

 ....................................................... « ...ىدهلا

 كلذ نود ام رهغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإف

 .................................................. » ...ءآَشَي نمل

 .............................................. منهج مهارأمإه

 لمعي نم باتكلا لها ينامأ الو مكئامأب سيلإ

 2 .نهي مكيتفي هللا :لق ءاسنلا ين كنوتفتسيرإ

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج ٧/ ٥.٦

14 

 ج١٧/ ١٧٤

 ج١٣/ ٦

 ج١٧/ ..

 ج١٦/ ٥

 ج١٦/ ٠

 ؛ ٦٤١ /٣١ج

 ٢٧١ /٤١ج

 ج١٦/ ١٨١

 ج١٧/ ٢٨٨. ٢٥١

 ج ١٧/ ٥.٦

34 

 ج١٧/ ٢٦١٤

 ج٥/ا ٧٣. ٧.

 ١... ١٠٢ ؛

 ؛ ٩٨٧٧ه /٢١ج

 ٢٧٢ /٤١ج



 ةيالا مقر

١٣٠ 

١٤ 

١٣٥ 

٢٧ ١ 

٤١ ١ 

٤٢ ١ 

١٤٦ 

٤٧ ١ 

١٥٢ 

١٦٠ 

٦ ١ 

١٧٦ 

٥ 
 م ص

 .................. هتس نم الك هللا نغي اقًّرفتُي نإر»

 ...... «لاسك أوماق ةالصلا ىلإ أوماق اذإو

 ............................................. «ةرهح هللا انراإ»

 تابيط مهْنَلَع انمرح أوداه نيذلا نم ملظبن

 ..... . ................................. يمه تلحأ
 هللا ىلع سانلل نوكي ًالثل نيرذنمو نيرشبم السر

 ......................................... «..لسرلا دعب ة

 ...ه...كله ؤرما نإ ةلالكلا يف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي

 ج ١٢٣ / ٠٦؛

 ج١٤/ ٢٧٠١. ٢٧٢

4 

 ؛ ٢٦٢ /٨ج

4 

 ٤٤٩١ /ا٧ ج

 ج١٣/ ١}٦؛

54 

 ج١٧/ ٢٨٧

 ج١٧/ ٦٧

 ج ١٦/ ٧٧

4 

 ج١٥٦/٢؛ج٨٩/٣م؛

 ج١٥/ ٣٨٦. ٣٨٨.

٤.٢. ٤٠٧ 

  



 ةيالا مقر

٢ ١ 

١ 

 ةيآلا صن

 )٥( ةحناملا ة روس

 مكل تلحأ دوقعلاب أوفوأ أونماَء نيذلا اَهُميأ آل

 ................... «...مكيلع ىلتي ام ًالإ ماعنلا ةميهب

 مثالا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو

 ُُعَكل لحأ لق مل لحأ اذام كنولأسي

 ................................................... ه ...تابيطلا

 .................. «بانكلا أوتوأ نيذلا نم تانصحملارإ

 أولسغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهياآي

 ....................... ه«اًبيقن رشع ثا ,مهنم انثعب وه

 . »« 7 م ٠

 ...... 4 ...مهنيب انيرغأف هب اوركذ امم اظح اوسنف

- ٢ . 

 ةحفصلا/۔زجلا

4 

 ج٨/ ١٥. ٢٢٢ ؛

 ج١٢/ ١٦. ٥٣-؛

 ٥٣د /١ا٤ا ج

 ج١٤/ ٢٧٠. ٦٥٠٧

 ج١/ ٤٢٠؛ ج٨/٢.؛

٦4 

 ٤٤ ؛د ج٦١١٠/١٦

 ؛ ١/ ٤٢٩ ج

 ح ٤ / ٠.١ ٥. ٧. ٥.\

 ح ١ / ١١٨۔ ٥٠٥٠٦

14 

 ج١٦/ ٤.٠



 ةيالا مقر

١٩ 

٢٢ 

٢٧ 

٣١ 

٣٢ 

٢٤ 

٢٣٨ 

٢ ٤ 

1 

٤٤ 

٤٨ 

٤٩ 

٥١ 

 .................. «نينموم متنك نإ أولكوتف هللا ىلعو

 ............................... ه«نيقتملا نم ةلا لنقتي اَمَئِإإ»

 ................... «“ضأزألا ف ثحبي ابارغ هللا ثعبن

 ...... «...هلوسرو هللا نوبراخن نيذلا ءآزج امنإ

 ...... «...ةاَرْرَشلا مهدنعو كنومكحُن فيكو
 ...... «...مكحي رونو ىده اهيف ةاروتلا انلزنأ اًنإ»

 نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتك ر

- ٢٣١ - 

 ةحفصلا/ءزجلا

14 

 ج١٦/ ٢٠٩

 ج١٧/ ١٨٢

 ج١٧/ ٩٥. ٢٩٧.

٤١١ 

 ج٢/ ٦٢٩

 ج١٤/ ٧٢. ٦١٠.

١٨. ٧٨٨. ٧٨٩ 

 ج١٤/ا٦١

 ج١٤/ ٢٧٢

 ج٦٢٩/١٠؛

 ج١٣/ دا١. ا٤د٥؛

 ج١٧/ ٩٢

 ح ١١/ ١٣٥

 ج١٤/ ٢٧٢؛

 ج٢٤٣/١٦

 ج١٥/ ٢٢٣. ١٩٣.

 ٦٩٨؛ ج١٦/ ٢٩٤

 ج١٥/ ٢:

 ج١٢/ ١٧م؛

 ج١٣/ ٦

 ج١٣/ ٥؛

 ج١٧/ ٠٧٤

  

 



 ةيالا مقر

٥ 

٥ 

٦٢ 

٦٤ 

٦٧ 

٧٢ 

٧٨ 

٨١ 

٨٧ 

٨٨ 

٨٩ 

 ةيلا صن

 نع مكنم ددتري نم أونماَء نيذلا اهيأ اب

 ......................۔............ ه«نيدسفملا 7 ال هللارإ»

 ني كيلإ لزنأ آم غلب لوسرلا اهتيأ آي
 ......ر

 ..... هئةنجلا هيلع هللا مرح دقف هللاب كرشي نم هنإف

 .................. همليئآرسإ ييب نم اوُرمَك نيذلا نعل

 ٥ و ۔

 ..............۔..................۔ » هللاب نونموي اوناك ولر

 هللا لحأ آم تابيط ًأومّرحت ال اونماء نيذلا اهيأآيإ»

 ةحفصلا/ء۔زجلا

 ج١٦/ ٥٥. ١٩٣.

 ٤٩. ٤٩٨؛

 ج١٧/ ٢٨٥. ٤٥٨.

٤٦٢ 

 ج١٧ا/ ٤٤٩

 ج١٦/ ٢٣١

 ج٤!١/ ٢٧٠. ٢٧٢؛

 ج٦/١٦

 ج١٤/ ٢٧٣

114 

 ج١٦/ ٣٨٠

 ج١٧/ ٣٦٧

 ج١٣/ ٦؛

 ج٩١٤/ ٢٧٠ . ٢٧٢؛

 ج١٦/ ٣٧٤

 ج٥ا ٢٤

 ج٧١٤/١٦. ٢٨٤

 ج٢١٤/١٦

 ج٤/ .٣٧٧. ٣٢٧١؛

 ج١٢/ ٨١٩\ ٨٢٠‘

٨٢٧ 

  



 ةبالا مقر

٦٩٢ 

٩٤ 

٩٦ 

١٧ 

١٩ 

٤١ 

٤٤ 

٤٩٤٤ 

٢ ٥ 

 ةيلا صن

 حانج تاحلاصلا أولمعو أونماَء نيذلا ىلع سيل»

 .................................. 4 مكح ام رو مكي دي هلانت »

 متنأو ديصلا أولتقت ال اونماء نيذلا اهيأاي

 ....................................................... «...مرُخ

 ةرايسللو مكل اعاتم هماعط و رحبلا ديص مكل لحا

 ............ «...امرح متمد ام رلا ديص مُكْنَلَع مرحو

 )٦( ماعن ل ة روس

 ..۔................................۔ «رضب هللا كسسمعع نإر»

 ئيب ديهش هللا لق ةداهش ربكأ ءيش يأ لق

 ..................... «...نآرقلا اذه لإ يحواو مكنيبو

 ...... «مهتبر ىلع أوفقو ذإ ىرت ولو
 . ................................ «هيلإ نوعدت ام فشكيف

 رك باوبأ مهيلع انحتف هب أوركذ ام اوسن 7

 ....................................۔.................... 4 ... يش

 امي باذعلا ُمهَسع ...هي أوركذ ام اوسن ًسننإ»

 . ى

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٦/ ٢٧١٤

 ج ٤ / ٢ ٠ ٥

 ..ه ٣... /٤ج

 ١١٣. .٥.٠‘ .ا٠ه٨

 ؛ه٦٥ /٠١ج

 ٣٢١ /١ا٤ ج

4 

 ج ٦ / ٩٤

 ج١٤/ ٢٨٧؛

 ج١٧/ ٥٨٤

 ج١٦/ ٦٢٤

 ج١٧/ ٢٨٨

 ج١٦/.٤.٠. ٢٧٤

 ج١٦/ ٢٧٤

 ج١٧/ ٢٢٤

  



 ةيالا مقر

31 

٧٦ 

٨٧ 

١٢٢ 

٤٠ ١ 

٤١ ١ 

 ةيلا صن

 ...................... ةمحرلا هسفن ىلع مُكَبَر بتكإ

 نم أباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لت

 .................................................. ؛..«... مكقوف

 ............... «...مهناوخإو مهتايرذو مهئابا٤ نمو

. لت هدتتا ُمهادهبن لا ىذه نيذلا كىلراإ
 

6٠
 

4 

 ........................................... «۔يش لك قلخو

 ..يش لك قلاخ وه الإ هلإ آل مكبر ةلا مُكلذإ»

 == «راصبآلا هكردت ال
 ............................. «مهنامأ دهج هللاب أومستار»

 .......................! «مكيلع مرح ام مكل لصف دقر

 هنإو هيلع ةللا مسا ركذي مل امم أولكات الو

 ............................... «مهسفناب الإ نوركمي امرج

 ............... :1 ىلع ءآزنفا هللا مهقزر ام اومرح ر

 مغر تاشررعم تائح اشنأ يذلا وهر

- ٤ ٢ - 

4 

 ج١٧/ ٢٧١

 ج١٦ا/ ٢٨٢

 ج ٥ / ٣٢

 ج١٠/ ٩؛

 ج٢/١٤ا.٦6؛

 ج١٦/ ٧٠؛

 ج١٧/ ٠.٠٤

 ج١٧/ ٦٦١٢

 ج٦/١٣

 ج١٧/ ٤١٦

 ج٤/ ٢٨٥

4 

4 

٤٧٢ 

 ج١٦/ ٢٧١

 ج١٦/ ٢١٤

 ج ٣/ ٤٥؛

 ج ١٦ / ٢٨٤1



 ةبالا مقر

٤٥ ١ 

١٥٦ 

١٦٤ 

٦٥ ١ 

١ ١ 

١٧ 

٢٧ 

٢٩ 

٣١ 

 ةيالا صن

 .......................... ه«باتكلا لزنأ آَمَشِإ اولوقت نأل

 لك بسكتالو ءيش لك بر وهو ابر يغبأ هللا ريغأ لق
 ..اهيلع الا سفن

 ...... «ميحر روُفعل هَتإو باقعلا عيرسل َكَبَر نإ

 )٧( هنا رح ل ة روس

 .................................. «اهانكلهأ ةيرق نم مكرإ»

 ............................................ « مكانقلخ دقلرإ

 كطارص مهل دعتال يتيوغأ آمبن لات

 ................................................. «...ميقتُسلا

 ..................................... «نودوعت مكادب امك

 اولك و دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ مداء يب ايه

_- ٢٧٥ - 

 ةمفصلا/ءزجلا

4 

: ٤٣٢. ٤٣٨. ٤٣ 
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 ج١٧/ ٠٢٠

4 

 ؛ ٢٢٥ /١١ج

 ه /٢١ج

 ٠٩٠ /٦١ج

 ج١٢/ ٨٣٦

 ج٦/١٣

 ج٤ا ٢٧٧.

 ج١٧/ ٢٨٨

 ج١٧ا ٢٨٨

 ج١٤ا٢٢. ج٨ا/٥.٨

 ج١٧/ ١٦٥

 ج٤٢/٢؛

 ج١٦/ ٢٨٦



 ةيالا مقر

٣٢ 

٤٢ 

٥٦ 

٩٩ 

١٧ 

٤٢ ١ 

١٤٢ 

١٤٤ 

١٤٦ 

٥٠٠ ١ 

١٥٤ 

١٥٠٦ 

 ةيالا صن

 تابيطلاو هدابعل ج رخأ يلا هللا ةنيز مرح نم لت

 ...... «قحلا الإ هللا ىلع لوقأ آل نأ يلع قيقح

 ....................... 4». ...ىنسحلا َكَبَر ةملك تمتو

 « ...يمالكب و يلاسرب سانلا ىلع كتيفطصا ينإ

 ضزأآلا ن نورّبكتي نيذلا تايا نع فرصاس

 ................................................. «...ًقحلا ريغب

 .................................. «ءآدعألا يب تمشُن النإه

 حاولالا ذخأ بضغلا ىسوم نع تكس اًمَذَوه

 .................................................... ةمحر , ىده

 ةحفصلا/۔زجلا

4 

٨٦. ٢٨٨ 

 ج١٧/ ٢٩٢

 ج١٦/ ٠٩٧

 ج ١ / ٦٢؛

 ج١٦/ ٨٩. ٦١٢٨

 ج١٧/ ٦٣

 ج١٢/ ٨٢٦

 ج١٧/ ٢٦١٠

 /ج ٢٥‘

 ج١٧/ ٦١١٢

4 

 ج١٦/ ٢٦؛

 ج ٧ ١ / ٢٥٧

 ج١٦/ ٩٣

 ج١٦/ ٢١٨. ٦٢6١

 ج١٣/ ٣٠؛

 ج١٧/ ٥.٨

 ج٥٩١٠/١٦؛

 ج١٧/ ٢٠٤

 



 ةيالا مقر

١٥٨ 

١٥٩١ 

٦٠ ١ 

٦ ١ 

١٦٩ 

١٧٢ 

١٧٥ 

١٨٠ 

١٨٥ 

١٨٩ 

١٩ 

١٦ 

٢٥ 

 .«نرلدعي هبو قحلاب نودهي ةّسا ىسوم موق نمر
 ................................ «رجحلا كاصعب برضا ناه

 نع نوهني نيذلا اديجنأ هب أوركذ ام أوسن اًمَذَن» 3

 ............ باتكلا اوثرو فلخ مهدعب نم فلخف
 ...4 ...مهتاروهظ نم مّداَع يب نم َكَبَر ذخأ ذإو
 ................ انتايآ هانيتآ يذلا أبن مهيلع لتاو
 ...................... «اهب هوعداف ىنسحلا ءآمسألا هللو

 ..... «“ضزالاو تاوامسلا توكلم يف اورظني مرا
 ..................... «اهيلإ نكسيل اهجوز اهنم لعجر

 ... نيلهاجلا نع ضرعأو فرُمملاب رماو وفعلا ذخ

 ..................... «..هل اوعمتساف نآرقلا ئرق اذإو

 )٨( لافنألا ةروس
 7 ّ .ه ٠ . = ور

 ازيحتم وا لاتقل افرحتم الا ,هربد دئموي مهلوي نمر

 .......................................................... ...ةئف ىلا

 ......! «ةّصاح مكنم أوملظ نيذلا نيصت ًال ةتف اوقتاو

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٦/ ٧ه\ ٦٦١٢

 ج١٦/ ٨٢م؛

 ج١٧/ا ٤٧٨

 ج١٦ا ٧٧

 ج٤ا/ ٢٠٦

 ج١٤/.٢٧٠؛
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 ج١٦/ ٦٠٤

 ج١٣/ ٠٧٢

 ج١٦/ ٠٩١

 ج٤/ ٤٧٢

4 

 ج٤ا ٤٦

 ج١٤/ ٢٧٢.

 ج١٦/ 0٦٢. ٢٢٨.

٢٣٨ 

 ج٢/ ٣٣. ٢.٠١

 ج١٤ا/ ٤٨٤. ٨٥

 جا٤}١/ه٦٦١

  

 



 ةيالا مقر

٢٢ 

٢٨ 

٤١ 

٤٦ 

٤٩ 

٥ 

٥٨ 

٦٢ 

٦ 

 ةيا صن

 ............... «...مهين تناو مهبدعيل للا ناك امو

 «فلس دت ام مهل رغي اوهتني نإ أوُرَمَك نيذلل لق

 ...... ..اوتبئاف ةئف متيقل اذإ أونماَء نيذلا اهيأ آي

 ].. ............................................. «...نينيوُمْلا

_ ٢٨ - 

 ج٤٣/١٤‘؛

 ج٥٩٢/١٦؛

4 

 ؛ ١٠٩ /ه ج

 ج١٢/ ٥٩٦؛

 ج١٤/ ٢٧٢

 ج١٤/ ٢٩٠

 ج١٤/ ٢٧٧. ٢٩٠.

 ٢٩٨؛ ج١٧/ ٣١٠

 ج١٧/ ١٨٢

 ج٧/ ٤١٦

 ج١٤/ا٦٤٣.٦١٤

 ج١٤/ ٢٨٣. .

 ج١٦/ ٩٦١؛

 ج١٧/ ٥٠٢٥

  



 ةيالا مقر

٦٦ 

٦٧ 

٦٨ 

٧٣ 

٤ 

 ةيالا صن

 مكنم نكي نب لانقلا ىلع نيِمرُمْف ضّرح .يبل اهيأ آبإ»
 4 ..نورباص نورشع

 »... اًمعض مكيف أ ملعو مكنع هلا فّمح نآلاإ»

 .................... «اردهاجو اورجاهو اونشا٤َ نيذلاو
 ................. ». . .اورجاهو دعب نم أونماَء نيذلار»

 )٩( ةبوقلا ةروس

 ...ه ...نيكرشملا أولتقاف مرحلا رهشالا خلسنا اذإف

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج٣/ .٢٠م؛

 ج٢٩/١٣ه؛

 ؛ ٣٦٠ /٤١ج

 ج١٦/ ٧٧؛

 ج٤٤/١٧. ٥.٨

 ؛ ه /٣١ج

 ج١٤/ ٣٠٨. .٢١.

٤٨٢. ٤٨٥ 

 ج١٧/ ٢٢٨

 ج١٤/ +

 ج١٥/ ٢:

 ج١٥/ ٦٥

 ج٢/ ٦٢٤؛

 ؛ ٤٩ /٢١ج

 ج ٥ ١ / ٦٥. ٤.٠ -.\

٤١ ٥. ٥٤٩ 

  

  

 



 ةيالا مقر

١٨ 

٢ 

٢٨ 

٢٩ 

٣٦ 

٤٦ 

٥ 

٦٦ 

٦٧ 

٧١ 

٧٢ 

 ............. « هللاب نما- نم هللا دجاسم رمعي امإ

 ...... 4...مكزانباو مك ابا ناك نإ لق

 ...... «...مكرثك مكتبجعأ ذإ نينح موير

 مارحلا دجسملا اوبرقي الف سحب نوكرشملا امنإ

 ..... ............................ ..«نونموي ال نيذلا أولتاقإ»

 ...... «مكسفنأ نهيف أوملظت النإ»
 «أرُرَمُك نيذلا هجرخا ذإإه

 ................... ةدع هل أودعأل جورخلا أودارآ ووه

 ...... «ىلاسك مهر الإ ةالصلا نوتاي الو

 نيلماعلاو نيكاسملاو ءآرقفلل تاقدصلا امنإ

 م /٥ج

 ٤٩٨٩ /٦١ج

 ٢٩٥ /٤١ج

 ج١/ ٤٩٩؛

 ج١٧ا ٢٨٨

 ج١٤/ ٢٧٢

 ج١٦/ ٧٢

 ج١٤/ ٧٨٩

 ج٢/ ٢٦٧ ؛

 ج٥١٠/١٤؛

 ج٦١٧/١٧

 ج١٦/ ٤٤٥

 ج٣/ ٢١٨. ٢٣٤.

 ؛ ٢٢٣٥. ٢٢٣٧. ٨٢

 ٢٧٢ /٤١ج

 ج١٧/ ٦٠٠١

 ج١٧/ ٢٧٧؛

 ج١٦/ ٣٤٠. ٣٤١.

٢٤٧. ٣٤٨ 

 ج١٤/ ٢٧٠

 ج١٦/ ٢٢٥

  

 



 ةحفصلا/هزجلا ةيا صن ةيآلا مقر

 ٣٣٠ /٦١ج ..................................... ا دهاع نم ْمُملنمر» ٧٥

 ٥٣١ /٦١ج ل................................. «نيعّوطملا نوزيلي نيذلا ٧٩

 ٦ /٦١ج ل..................................................... نوبسكي ٨٢

 ٢٧٤ /٤١ج ............................... ادبا عم اوجرخت نل لقن ٨٢

 ١٥٦١ /٧١ج ...................... « فلاوخلا عم أونوكي نأب اوضر ٨٧

 نودجت ال نيذلا ىلع الو ىضرلل ىلع الو ءاضضل ىلع سيلف .. ١
 ؛٦٨٤ /٤ج ...جرح نوقفني ام

 ؛ ١٨٧ /١١ج

 ١٨٩ /٢١ج

 احلاص المع أوطلخ مهبونذب اوفرتعا نورخآو 3٢

 ١٧ / ٣٢٦ ٣٨٨ ...................................................... «ائيس رخآو
 ؛٧٩٣ /٤ج .................. «...مهرّمطت ةقدص مهلاومأ نم ذخف ٠٢.3

 ٢٧٢ /٤١٩خخ

 ٨٦ /١ج ....................... «..اورّهطتي نا نوُبحي لاجر هين ١٠٨

 ٥.٧ /٤١ج ....مهلاومأو مهسفنا نينموُمْلا نم ىرتشا هللا تإ 9و ١١.3
 ٣٩١ /٧١ج ......... «...نوحئآسلا نودماحلا نودباعلا نوبئآتلاإ» ١١٢

 ٢٥ /٥چج ................... «هنم اًربت لل ًردع هنا هل نيبت املو ١١٨٤
 ؛ ٥٢٧ /٢١ج ...... ». ..مهاده ذإ دعب اًموق ًلضيل للا ناك امرج ١١٥

 ؛٥٢٢ /٥١ج

 ؛٠٨ /٦١ج

 ٨٢: ١٣٢ /٧١ج
 ؛ ١/ ٣٨٧ جج ..................................... «نيقداصلا عم اونوك ر ١١٩

 ؛١اا٤اد /ا ٩ج

 ٤٥ /٧١ج

 ٢٦٩ /٤ج ...... ةنيدملا لهال ناك ام » ٠

  

  



 ةيآلا مقر

٢٢ ١ 

١٢٨ 

٢٢ 

٢٢ 

٢٧ 

٣٢ 

٣ 

٦٢ 

٨٨ 

٩٤ 

 ).١( سنوي ةروس

 .................................... 4 اَيشألا ةايحلاب وض رو <

 اهين مهتيحتو مهللا كناحبس اهيف مهاوعد

 «ێحل هنإ ينرو يإ لق وه قحا كنوتبنتسير
 مهالو مهنَلَع فوخ ال لا ءآيلرأ نإ آلا

 .................... ...رحبلا َليِئآَرْسِإ ينبب انزواجر

 «انلزنا امم كش يف تنك نان
 ..................... ....ه

 ............. «“ضزألاو تاوامسلا يف اذام آورظنا لت

 ةحفصلا/.زجلا

 ج ٤٤ا١/ ٢٧٢

 ج٤ا/ ٢٦٩؛

 ج ١٦ / ٣٤٢

 ج ١٧/ ١٥٠٦

 ج٥/ ٢٥٨؛

 ج١٧/ ٢٨٩

 ج٧/ ٤١١

 ج١٦/ ٢٧١

 ج١٦/ ٦

 ج١٥/ ٤٢م؛

 ج١٧/ ٤٦٥

 ج٥٢/١٧‘

14 

 ج١٣/ ١. ٦٢

 



 ةيالا مقر

٥ ١ 

٤١ 

٤٥ 

٤٦ 

٦٧ 

٩٨ 

١٢ ١ 

١١٢ 

 ةيالا صن

 (١ا)د وه 1 روس

 ملعيو اهقزر هللا ىلع لإ ضزرألا ق ةَباَد نم ام رج

 ...« ...رانلا مُكَسمتف أوملظ نيذلا لإ أونكرت الو

- ٣٣ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٧/ ١٧٠. ١٩١١.

٢.٠٢ 

 ج١ا/٤٤٢

 ج١٧/ ٢٠٦

 0 / ج

 ج١٦/ ٠٩١

 ج١٦/ ٠٩١

 ج١٦/ ٦٢٧

 ؛ ٥٤ /٩ج

 ٢٢١ /٣١ج

 ٦١/٧٦٦ج

 ٦٢٧ /ا٦١ج

 ج١٦/ ٢٥

 ج١٦/ ٢٩٦. ٦٢٨

 ج١٣/ ٦١

 ج١٦/ ٥٩١

 ج١٦/ ٠.٠. ٢٥٦

  

 



 ةيالا مقر

١١٦ 

١٨ 

٢٦ 

٢٨ 

٣٨ 

٧٢ 

٨٤ 

٨٧ 

 ةيلا صن

 نإ ليللا نم افلزو راهنلا فرط ةالصلا متأو

 ................................ « تائيسلا نمهذُي تانسحلا

 (١؟) نضس وي ةروس

 ....................... نيحلاص اموق هدعب نم أونوكتر

 ..................... «ربذك عدب هصيمق ىلع اوءآح ر

 نم هق هصيمت ناك نإ آهلهأ م دهاش دهشرإ

 ..................................... » فسوي ىلع ىمس ؟آي ه

 نم اوسأيت الو هيخأو فسوي نم اوسّسحتف اوبهذا يب ايه
 ل................................................................. «...هللا حرر

 .................................. «شرعلا ىلع هيربأ عفررو»

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج١٠/ا٤ا١؛

 ج١٧/ ٢٤٣. ٦1.

 ج١٤/ ٢٧١

 جا٦٠٢/١٤

 ج١٥/ ٤٢٦

 ج١٦/ ٠٩

54 

4 

 ج٦٣/١؛

 ج٥٨٩/١٦؛

 ج١٧/ ٧٢٢

 ج٥/ ٢٢

  

 



 ةيآلا مقر

٢ 

٢ ١ 

١٤ 

٢٤ 

٣٦ 

٣٩ 

٤٢ 

 ةيالا صن

 ...... « رادلا ىبقع معنف متربص امب مكيلع مالس

 «مما آهلبت نم تلخ دق ةَسأ يف كانلسرأ كلذك

 )١٤( ميمه 1 رب 1 ةروس

 ...... ةرخالا ىلع ايندلا ةايحلا نوحتسي نيذلا

 .... ...مهل نيييل هموق ناسلب الإ لوسر نم انلسرا آمو
 ................................... «مكتديزال متركش نئل

 لكوتيلف هللا ىلعو انومتيذا٤َ آم ىلع دربصنلرإ

 ............. «“يديعو فاخو يماقم فاخ نمل كلذ

 ......................۔. «اهرصحت ال هللا ةمعن اودعت نإر»

 .......... «نوملاظلا لمعي امع ًالفاغ للا نبسحت الو

 )١٥( رجحلا ةروس

 ج ١٦/ ١٨٥

 ج `١٦ / ٣٨٤

 ج٧ ١/ ٢٨٦. ٢٨٨.

٣٠١ 

 ج١٧/ 6١٨٣. ١٨٧.

٣٢٨ 

 ج١٦/ ٦٢٧

 ج١٧/ ٢٥٥

 ج١٦/ ٠٩٤

 ج٨/ ٩٤. ٩٥

 ج١٧/ ٢٩١

 ج ١٦ / ٢٩٤٤

 ج١٦/ ٣

 ج١٦ا/ ٧٧



 ةيالا مقر

 ٢١

‘٢ 

٩-٥٠ 

٥٠٦ 

٥٠٦ 

٨٨ 

٩٢ 

٩٧ 

١٤ 

٢٢ 

٢ ٤ 

٤٢٣ 

٥١ 

٢ 

 ...... «نولكات اهنمو عفانمو ءفد اهيف

 ]... «رذفنآلا قيشب الإ
 ...... ...ةنيزو اهوبكزتل ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو

 ...... «اهنوسبلت ةيلح ةنم نوجرختستر
 «نيربكتسملا بي ال هنإ

 .................. «نولكوني مهبر ىلعو أوربص نيذلا

 ...... «نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ أولأساف

 ........................... «ةلا نمف ةمعن نم مكب امرج

- ٣٦ - 

 ج١٦/ ٢٣٧. ٦١٢

 ج١٦/ 0٨٩. ٢٠٨

 ج٥/ ٢٢٩

 ج١/ ٤٣٢. ٤٣٢٤:

 ج١٧/ ٢٦٣

 ج٤/ ٢٢١

 ج١٦/ ٢٦

 ج١٧/ ١٨٧

 ج١٧ا ٥ب٧؛٤

 ج١٥/ ٨١؛

 ج١٧/ ٦٤

 ج١٧ا ٢٨٢

  

 



 ةيالا مقر

٥ 

٥٨ 

٩١ 

٩٢ 

٩٦ 

٩٨ 

١٢٠ 

١٢٢ 

١٢٦ 

7 3 8 

 وهو ادوسم ههجو لظ ىتنالاب مهدحأ رشب اذإر

 ... «ميظك

 ىلع ردقيال اكولمم ادبع العم هللا برض 7

 ................. ...ناسحالاو لدعلاب رماي للا نإ»

 هللا متلعح دقو اهديكوت دعب نامليآلا اوضقنت الو

 . .......................................... «...اليفك مكيلع

 ....................................... هگاملزغ تضقن يلاك

 ................. «..قاب هللا دنع امو دقني مكدنع ام

 ................... 4 هللاب ذعتساف نآرقلا تأرق اذإف

 هبلقر هركأ نم الإ هناميإ دعب نم هللاب رفك نمل
 ...... ...ناميإلاب نئمطم

 ..................................... «“ةَنا ناك ميهاربإ نإ

 ...... «افينح ميهاربإ ةلم عبتا نأ كيلإ آنيحوا مه

 .......... ...هب متبقوع ام لثمم أوبقاعف متبقاع نإر
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 ج١٧/ا ١٥٢

 ؛ ٧٠٩. ٧٦١٠ /٢١ج

 ٢٢٩ /٤١ج

 ؛` /٣١ج

4: 

4 

 ج٤/ ٤٢

 ج١٧/ ١٩١٤. ٢١٠

 ج٢/ ١٢٠

 ج ٤ا ٣٥٠٦ ‘

 ج ٩١٦/ ٢٤٧

 ج١٧ا ٢٢٨

  



 ةحفصلا/ء.زجلا . ةيا صن ةباثا مقر

 )١٧) آ رسإلا ةروس

 ١١ ريخلاب هءآعد رشلاب ناسنإلا غدير « ................... ج٤/ ٢٧٤

 ١٢ «ليللا ةيا انوحمنإ» ....................................... ج٨/ ٢٤١

 ٥ ١ «الوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امر» ............... ج١٣/ ٢٢٠؛

 ج١٦/ ٣٨٠. ٣٨٤

 ٢-٢٦ رةبتالو...هاإ آلإ اودبعت ال نأ كَبَر ىضقتر»
 «اريدبت ==

 ٦٤. ٤٦. ١٠٩١ ؛

 ج١٥ا/ا٤١

 ٢٥ اروفغ نيبارالل ناك هتا .............................. ج١٧/ ٣

 ٢٨ «.ُمُكنَع نضرعت امإو ................................... ج٥/ ١٠٩

 ٢٩ لك اهطسبت الو كقنع ىلإ ةلولغم كدي لعحت الول

 .طسبلا . ......................................................... ج٢٩٦/٤؛ ج٤١/١٢

 ج٤؛ ١/ ا ٧؛

 ج١٦/ ٢٨٢. د٢٨

 ٣٢ الف اناطلس هلول انلعج دقف امولظم لت نمر

 ...لتقلا ف فرسي .......................................... ج١٤/ ٢٧٢؛

 ج١٥/.١٤

 ٣٦ «ملع هب كل سيل ام فقت الر .......................... ج٥/ ا٢٤؛ ج٦/ ٥٢٩

 ج٧/ `٢٢٦؛
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 ج١٢/ ١٩١٦. ا٨٤ه.

 ٧٥٠٠؛ ج١٣/ ١٥٥ ؛

 ج١٤/ ٥٦٦

 



 ةحفصلا/۔زجلا ةيا صن ةيالا مقر

 ٧١ /٦١ج ........................ «“هدمحب حبسي الإ ءيش نم نإو 7

 ٤٢١ ٢٦ /٦١ج .................................. «أنيط تقلخ نمل ذجسآل ٦٦١

 ٦١ /٦١ج ................ «ًادومحم اماقم َكَبَر كمعبي نأ ىسعإ» ٧٩

 ؛١١١ /٢ج ................... «...قدص لخدُم يلخدا بر لقر .٨

 ؛١ا٨٤ا٤ج

 ٢٩٨ ا٥ج

 0٥. /٢ج ...................... ...لطابلا قهزو ىحلا ءاح لقو ٨١

 ٢٤٣ /٧١ج ں............................ هتلكاش ىلع لمعي لك لق ٨٤

 دحب نلف هللا للضي نمو يدتهملا وهف هللا دهي نمر ٩٧
 ٦١ /٣١ج .................................................... «ءآيلرا ,مهل

 انبر دعو تاك نإ آنَتبَر ناحبس نولوقيو 3 ٨
 ٢/ ٤١٦٢١ ٥.٠٨ ج ........................................................... «الوعفمل

 هلف اوعدت ام ايا نمحرلا عدا وأ هللا عدا لتو 3 ٠٩

 ؛٤/٢٧٤ ج ................................................ «ىنسحلا ءآمسألا

 ١٨٩ /٢ج

 )١٨( مصخلا ةروس

 .هيا ,هَولبنل اهل ةنيز ضزآلا ىلع ان انلعج الف 3٧
 ٣٣١ /٦١ج ............... ے................................... «ًالمع نسحأ

 ١ ٩٢. ٦ج. ................. ضرالاو تاوامسلا بر اَنببَر اولاق ١٤

 هل دحت نلف للضي نمو يدتهملا وهف هلا دهت نمف ١٧
 ٦١ /٣١ج ...... ادشرم اًيلو

 ٤٢٥ /٧١ج ه پقا ءاشت نآ الإ ادغ كلف لعاف ينإ ءيشل لوقت الوو » ٢-٢٤

 ٦٩٠. ٢٩١ /٤ج «تيسن اذإ َكَبَر ركذارإ ٢٤



 ةيا صن ةيا مقر

 .............................................. «ههحو نوديري ٢٨

 ................. «رفكيلف ءآش نمو نموُلف ءآش نمف ٢٩

 ................................... «يبر ىلإ تددر نئلو ٣٦

 ....................................... «لابجلا ريسن مويو ٧‘

 ............. «اهاصحاأ آلإ ةريبك الر ةريغص رداغي ال ٤٩

 ....................... «اذضع نيلضملا ذختم تنك امر» ٥٦١

 ............................... «ةمحرلا وذ روفغلا َكَبَررو» ٥٨

 .......................... «ابرس رحبلا يف هليبس ذختاف ٦6٦١

 هليبس ذختاو هركذا نأ ناطيشلا الإ هيناسنا آمو ٦٢

 ................................................ «ابجع رحبلا يف

 ...................................... «ىيغبن انك ام كلذ ٦٤

 .. ............................... «اندابع نم ًادبع ادحونإ ٦٥

 يرمأ نم ييقهرت الو تيسن امب ينذحخاوت الف 3 ٢
 ................................................... «ًارسع

 .......................... «نيكاسمل تناكف ةنيفسلا امأ ٧٩

 ...................................... «احلاص امهوبا ناكر ٨٢

 «ألامعا نيرسخالاب مكتبنن له لقو 3٠٢

 الو احلاص المع لمعيلف 7 ءآقل وحري ناك نمن ١١٠

 .............................................. ..... «أدحا 7 ةدابعب كرشي

 - ع . -

.............. ...... 

 ةمفصلا/ءزجلا

 ٣.٠٤ /ه ح

 ج٥/ ٤ ٢٠؛

 ج١٦ا/٤٧

 ج١٣/ ؛٦١

  



 ةيالا مقر

١ ١ 

٢٦ 

٣٨ 

٥٤ 

٥٠٩ 

٧١ 

٩٢ 

٩٦ 

٢ ١ 

٤٤ 

٦٨ 

٧٤ 

 ........................ هگاننوتاي موي رصبأو مهب عمساإ»

 .................... « ... ليعامسإ باتكلا يف ركذار

 ... » ...ةالصلا اوعاضأ فلخ مهدعب نم فلخف

 .............. 4 .. .احلاص لمعر نمآو بات نم الإ

 هل لعجيس تاحلاصلا أولمعو أونماء نيذلا نإف
 ............................................... اذو نمحرلا ه

 .................................... انبل الوق هل لوقف
 .................. «...مكديعن اهيفر مكانقلخ اهنم

 ةحفصلا/ء.زجلا

 ج١/ ٥١

 ج١٢/ ١٤٢

 ج١٦/ ٠٨. ٦.٤

 ج١٧/ ٢٥١

 ج١٦/ ٦٢٨

 ج١٦/ ٦٢٨. ٦٢٣٤

 ج ١٢/ ٥٤٦

 ج١٦/ ٥... ٤٧٩.

٤٨٢ 

 ج١٣/ ٦١

 ج٥/ ٢٠

 /ج .٤د٦. ٦٥٦.

٥٧ ٦ 

 ج١٦/ ٦٢٩

 ج١٦/ ١٠٩

  

 



 ةيالا صن ةيالا مقر

 ............... «اسَبي رحبلا يف اقيرط مهل برضافإ ٧٧

 ...... هإالاص لمعو نمآو بات نمل راقغل يتنإو ٨٢

 ................ . «املع هب نوطيحت الف ٠

 كيلإ ىضقي نأ لبق نم نآرقلاب لجعت الو ١١٤

 ", ............................................. «هيحر

 دج مل و يسنف لبق نم مداء ىلإ آندهع دقلو ١١٥

 ........................................................ هؤامزع

 ................... هؤىرعت الو اهيف عوحت الا كل تإ ١١٨

 مويلا كلذكو اهتيسنف انتايا٤َ كتتا كلذك لاق ١٢٦

 . «ىسنئ

 جج{={”{ «نولوقي ام ىلع ربصاف ١٢٣٠

 ....................................... «تكينيع دمت الوف ١١

 ........... 4. ..هلبق نم باذعب مهانكلهأ آنأ ولول ١٤

 )6١( ءايبنالا ةروس

 ................ هنولأسي مهو لعفي انمع لأس الف ٢

 ............................... ه«افقس ءآمسلا انلعج ره ٣٢

 ................. 4. . .انرمأب نردهي ةّئأ ,مهنلعحر ٧٢

 ةمحفصلا/ .زجلا

 ج٥/ ٢.٠٤

 ج٦٢٧/١٦؛

 ج١٧/ 0.

 ج١٧/ ٤١٦

 ج١٦/ ٤٤٦

 ج١٢/ ٢٧٥؛

 ج١٦/ ٢٤٧

 ج١٢/ ٤٢٩

4 

٣٤٧ 

 ج٦١٨/١٦؛

 ج١٧/ ١٦٥

 ج١٧/ ٢٧١

 ج٢/ ٤٠٦ ؛

 ج٥/ ٢!١؛

 ج١٤/ ٢٧٢

  

 



 ةيالا مقر

٧٨ 

٧٩ 

٨٧ 

١٧ 

٢٢ 

٢٧ 

٢٨ 

٢٩ 

٣٢ 

 ةيلا صن

 ..... «...ثرحلا يف نامكحي ذإ ناميلسو دررادر

 ام ىلع ناعتسملا نمحرلا اًنَبَرو قحلاب مكحا برل

 ..................................................... «نوفصت

 )66( جحل ا ةروس

 ..................... «رماض لك ىلعو الاجر كوتايإل

 ............ «تامولعم مايأ يف هللا مسا أوركذيرإ

 ةحفصلا/هزجلا

 ج١٥/ ٤١١؛

 ج١٧/ ٤٨

 ج١٧/ ٤٨

 ج١٦/ ٠٩١

 ج١٦/ ٢٢٧. ٥٨٩.

٦١٢٢ 

 ج ١٣/ ٣0١

 ج٣/ ٢٦٢٤

 ج١٣/ ٦١؛

 ج ١٦/ ٥

 ج ٤/ ٢٤

 ١٧٢ابا٤ ج



 ةيلا صن ةيآلا مقر

 ٣٦ «ًفآوص اهيلع هلل ا مسا أوركذاف ..................

 ٤١ «فررعملاب أورَمأرإ» ......................................

 ٤ همأونماَء نيذلا يداهل هللا اول ......

 ٧٧ «...اودجساو أوعكرا اونما نيذلا اهيأ آيإ» ...

 امو مكابتجا وه هداهج قح هللا يف اودهاجرل ٧٨

 ...... ... جرح نم نيدلا يف مكيلع لعح

 ٣) ) ن ونه ٦ 1 ة روس

 ١ «نونيوُملا حلفا دق !......

 ٢ ه&نوعشاخ مهتالص يق .................................

 ٨ 4«نوعار مهدهعر مهتانامآل مه نيذلاو

 ٢ ١ 4«نيط نم ةلالس نم ناسنالا انقلخ دقلو .........

 ١٤ ۔....................................... هأنيقلاخلا نسحأ

 ٢١ هؤنولكات اهنمو ةريثك عفانم اهيف مكلو ...........

 ٢٨ انان يذلا هلل دمحلا لقف 4 .........................

 ٥٦١ «تاَبنيَطلا نم اولك ..................................

 ٦ ةلحر مهبولقو أوتاء آم نوتوي نيذلار ...........

 ١١٥ هأنبع مكانقلخ امنأ ,ُمتبسحفاإ .....................

٠ 
` 

 ج١/ ٤٤٥؛

 ج٣/ ١٠.١؛

 ج٤/ ٦١٣. ٥٦؛

 ج١٥/ ٤٣٦؛

 ج١٧/ .ها ٤٢٢٣.

٤٦٨ 

 ج١٦/ ١٠١٩

 ج١٧/ ٤٤٩

 ج١٧/ . ٣٧

 ج٠٢/٨\١؛

 ج١٧/ ٢٦٤

 ج١٧/ ٦١٢

 ج٥/ ٢٦٤

 ج١٧/ ٢٩١. ٢٩٢

 ج١٦/ ٧٨

 ج١٦/ ٦٢٢

 ج١٦/ ٥٩٠

  

 



 ةيالا مقر

٢ ١ 

٢ ١ 

٥ ١ 

٢٢ 

٢٦ 

 ٧ا٢-٢٩

٣١ 

٣٢ 

٣٢ 

 ......................................... «ىينازلار ةينازلا

 .......................... «تينيوُمْلا ىلع كلذ مرحرإ»

 .............. «ميظع هلل ا دنع وهو انيه هنوبسحتر

 همكل هل ! ريغي نا نوبت الا اوحفصيلر أوفعيلر
 .. .................................. ه«نيبّيطلل تابّيطلاإ»

 ريغ اتويب اولخدت ال أوسا نيذلا اهيأ آي
 ..... ه4نومتكت امو نودبت ام ملعي هلل او ...مكتويب

 .......... ه...نونموملا اهيأ اعيمج هلل ا ىلإ اوبوترإ

 نم نيحلاصلار مكنم ىمايالا أوحكنار»

 - ٥ ع -

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج١٥/ ٢٢٣٢

 ج١٤/ ٢٧٢

 ج٦/ ٤٨

 ج١٤/ ٢٧٢

 ج١٣/ ١٢٨

 ج١٢/ ٧٨

 ج١٧/ 0٩. ١٠٩

 ج١٦/ ٤١٧

 ج١٦/ ٤٢٠

 ج١٦/ ١٦٢. ١٦٥

 ج٦/ ١١٤

 ج٥/ ٣٥٨. .\آ٣٨٦

٤. ٤:٠١. ٤.٢.. 

 ج١٧/ ٢٢٩

 ج٦/ ٩. ١١١٣.

 ٢٢٨. ٢٤١. ٣٤١ ؛
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 ج٦/ ٢٢٨؛

 ج٨/ ٢٧٢؛.

 ج١٤/ ١٨٣

  



 ةيالا مقر

٣٦ 

٣٧ 

٥0 

٥٨ 

٦١ 

٦٢ 

٢٢ 

٢٧ 

٣٧ 

٤١ 

٥٨ 

 ...... «ةاكزلا ءآتيإر ةالصلا ماقإرإ»

 ........................ 4 جرح ىمعالا ىلع سيل»

 ةنتف مهبيصت نأ هرما نع نوفلاخخ نيذلا رذحيلف

 .. .............................. هميلا باذع مهبيصي رآ

 (؟٥) نامرفلا ةروس
. 

 .........:.............................٠ يش لك قلخر

 ءآبه هانلعجف لمع نم أرليع ام ىلإ آنمدقرإ

 .................... اريزو نرراه هاخأ هعم انلعج ر

 ....................... ههمهانقرغا لسرلا أوبك املف

 ........................ الوسر للا ثعب يذلا اذهأ

 ..... هدمح حبسو تريال يذلا محلا ىلغ لكوترإ»

 ۔-..٦٤ -

 ةحفصلا/ .زجلا

4 
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 ج١٢/ ٤٩٤

 ج١٣/ ٣٤. ٥٩

 ج٥ا ٣٧٧. ٣٨١

 ج٥/ ٧١. ١٧٢.

٨٧٧. ٤\٤ 

 ج١٧/ ١٥٩

 ج١٦/ ٥٩٠. ٦٢٨

 ج١٧/ ٤٦٤

 ج٧/١٦

 ج١٥/ ٣٨٢

 ج٨٦/١٦؛

 ج١٦/ ٢٦

 ج١٧/ ١٧١. ١٨٣

  



 ةيا مقر

٦٢ 

٦٧ 

٦٨ 

٧٢ 

١٨ 

٨٢-٨٥ 

١٤٩ 

 ٤ھا٤ا٢٧١

٢١٥ 

١٤ 

٥ ١ 

 ةيلا صن

 .......................................... روفن مهدازر

 نولهاجلا مهبطاخ اذإو انوه ضرالا ىلع نوشمي

 ................................................ امالس اولاق

 ..... «...اررتقيث مل و اوفرسين مل اوقفنأ آذإ نيذلارإ»

 ...... هإ...رخآ املا هللا عم نوعدي ال نيذلاو

 .............. «&تانسح مهتاتّيس هلل ١ لدبي كنتلرافإ

 ُ ..,. . . .. 2 ٠
 اورم وغللاب اورم اذإو روزلا نودهشي ال نيذلارإل

 ........... » .. .نيهرف اتويب لابجلا نم نوتحنتر

 ............................. ه«نيبرقالا كتريشع رذنارإل

 ...... همينينيوُمْلا نم كعبتا نل كحانج ضفحخار

 )٧( لمنلا ةروس

 . هماًرلعر املظ مهسفنا اهتنقيتسار اهب اودحح ر
 ..... «نينمولل هدابع نم ريثك ىلع انلضف يذلا هلل دمحلا

 ج١٦/ ٢٣٨

 ج٢٠٢٣/١٢؛

4 

 ج١٧/ ٢٥٧١. 0

 ج ١٧/ 0٧

 ج١٦ا/ ٢٣٨. ٢٨١

 ج ١٧/ ٧١٥

 ج١٦/ ٥٩٤

 ج٢/ ١٨١

 ج٦.٠/١٠؛

 /ج ٢٤٦. ٢٩٥.

٣٩٦. ٧٧٢ 

 ج ١٦/ `٢٦٢

 ج١٧/ ٤١٨

4 



 ةيالا مقر

١٨ 

٢٨ 

٢ ٥ 

٨١ 

١٧ 

 ٢٦-۔-٢٨

 ٧ا٢

٤٦ 

3 

٥٨ 

٦٦ 

٦٧ 

٧٦ 

٢٧ 

٨٢ 

 ....................................... «ًرلع تمعنأ اع

 كل ينإ جرخاف كولتقيل كب نورمتاي الملا نإف
 ............................................. «نيحصانلا نم

 «ليكو لوقن ام ىلع هلل او...هزحاتسا تبأ آي

 == «كحكنأ نا ديرأ ينإل
 ............................... «“نعبالا داولا ئطاش نمل

 ...... هپانتيدان ذإ روطلا بناجب تنك امو

 ................... « ...نيترم مهرحأ نوتري كئلرا

 ........... هؤاهتشيعم ترب ةيرق ني انكلهآ مكو

 ............................ ه«ءآبنالا مهننلَع تيمع

 نأ ىسعف احلاص لمعو نمآو بات نم امأف

 ...................................... «نيحلفملا نم نوكي

 ......................... «ةبصعلاب ءونتل هحتافم نإ آمل

 .......ن................. ايندلا نم كبيصن سنت الر

 يف اولع نوديري ال نيذلل اهلعج ةرخالا رادلا كلتل
 ............................................ ...اداسف الو ضرالا

 ..ههداعم ىنإ كدآرل نآرقلا كيلع ضرف يذلا إ

 _ - ٤٨

 ج٢!١/ ٨٣٦

 ج١٧ا ٢٨٧

4 

 ج١٣/ ٦١

54 

 ج١٠/ ٠٥.

 ج٦/ ١٤٥

 ج١٦/ ٨٢

 ج١٧/ ٢١٠. ٣٨٨:

 ج١٦/ ٢٨٦

14 

 ج١٦/ ٦٢٨

 ج١٢/ ٨٣٦

 ج١٦ا/ ٢٤٧

 ج١٦/ ١٨٩

 ج١٥/ ٢٣٢



 ةحفصلا/.زجلا ةيالا صن ةيالا مقر

 (؟٩) توبكنعلا ةروس

 ٥ ه«ربكأ هللا ركذلرإل ؛ ...................................... ج١٧/ ٢٨٧

 ٦٩ عمل ةللا ةو انبس مهتيدهنل انيف اودهاج نيذلارؤه

 ں................................................... 4&نينسحلا ج١/ ٦٢؛

 ج١٦/ ٤٩

 )٣٠( مورلا ةروس

 ١٧ .ه...نوحبصت نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسف ج٢/ ٥١٧؛

 ج٥ا/ ٩.0

 ٢٦٤ /٧١ج ................ ...بارت نم مكقلخ نأ هتايآ نموو . ٢

 ٩ هاوب تل ابر ن متيتاء آمو ........................... ج١٢/ ٤٥

 ٤ مكقزر مث مكقلخ .................................... ج١٧/ ١٧١٠

 ٤٧ هنينِموُمْلا رصن انيلع اقح نامكو .................. ج١٦/ ٤.٥

 ٥  3دعب ضرالا يخ فيك هللا ةمحر رثأ ىلإ رظناف ف

 هئاهتوم ....................................................... ج١٧/ ٤٧٩

 ٦١ /٣١ج ............................. ليمعلا يداهب تنأ آمر 1

 ١٤ ي.................................... هنرماع يف هلاصفر . ج٧/ ٢٢٠

 ٥ ١ همافررعم ايندلا يف امهبحاصر ..................... ج١٤/ ١٢

 ٧ ١ ه...ركنلل نع ةناو فووعملاب رماو ةالصلا مقأ ي ايه ..... ح٦ ١ / ٤ھ٤ا٦. .٤٤٠.

١ ٥ ٥ 

  



 ةيالا مقر

١٨ 

١٦ 

١٧ 

١٩ 

٢٤ 

١٩ 

٢١ 

٢٨ 

 ةيلا صن

 هؤروخف لاتخم لك بح ال لل ا تإه

 (٣؟) ةدجسلا ةروس

 ...... ............ .... هؤ؟مهفدص نع نيقداصلا لاسيلؤھ

 ................. هاونموي ل كلعلرأ ريخلا ىلع ةًّحشا»

 ةوسإ هللا لوسر يف مكل ناك دقلف

 .... ه«ّكحارزأل لق ءيبلا اهيأ آي

 ةنيبم ةشحافب ركنم تاي نم ءيبنلا ءآسن اي

 «ؤنيفعض باذعلا اح فعاضي

 ...... ةنسح

 ج١٦/ ٥٨٩

 ج١٧/ ١٥٠

 ج١٦/ ٠٥٩٩

 ج١٧/ ٢٦١٠

 ج١٤/ ٦٠٢

 ج١٦/ ٦٢٨

 ج١٦/ ٣٢١

 ج١٧/ ٠٥

 ج١٦/ ٩.

 



 ةيالا مقر

٣٦ 

٣٧ 

٤٨ 

٤٩ 

٥١ 

٥٧ 

٥٨ 

٥٩ 

٦٢ 

٦٦ 

٧٢ 

 ةيبالا صن

 نح زمرلاو تا لاو - م ٠ 1 نط

 ....................... هؤاهحكنتسي نأ ءينلا دارأ نإه

 آشت نم كيلإ يروت ر

 يف للا مهنعل هلوسرو هللا نوذوي نيذلا نإف
 ........................................ « ...ةرخالاو ايندلا

 ... ...اوبستكا ام ريغب نينموُمْلا نوذوي نيذلاو

 ......... .. .كتانبو كحارزأل لق ءينلا اهيا ايل

 ...ضرم مهبولق يف نيذلاو نوقفانملا هتني مل نئل
 ... ......................... هاليدبت هللا ةنسل دحت نلو

 ...هللا انعطأ آنتيلاي نولوقي رانلا يف مههوحو بلقت موي
 « ...تاقنانملاو نيقفانملا للا بذعيلإل

- ٥٠١ - 

 ةحفصلا/ءزجلا

154 

 ج١٧/ ٤٤٩

 ج١٧/ ٤٢٣

 ج٣/ ١٢٥؛

 ج١٠/ ٢٨٥

 ج١٦/ ٩٢

 ج١٧/ ١٦٩. ١٨٧.

٣٢٨ 

 ج٦/ ٢٩٤

 ج ٦/ ٩

 ح ٣ / ٢٥ ١

 ج٦٠٢/١٧

 ج١٤/ .٣٦٠؛

 ج١٦/ ١٥٤

 ج١٠٢/١٦

 ج٦١٤/١٤؛

 ج١٦/ ٢٠٩

14 

 ج١٧ا/ ٤٤٩



 ةيالا مقر

٢ ١ 

١٤ 

٥٤ 

٢٤ 

٢٨ 

٢٩ 

٢٤ 

٤١ 

٤٢ 

 ةيلا صن

 )٣٤( ايس ةروس

 ............ «...تايسار رودقر يباوجلاك نافجر

 ......! ه«توملا هيلع انيضق اًمَذَنإ»

 لعف امك نورهتشي ام نيبو مهنيب ليحر

 )٣٥( رطاف ةروس

 .... هديدش باذع مهل تانيسلا نوركمي نيذلار

 ...... هئريذن اهيف الخ آلإ ةمأ نم نإر
 ................ هًءآملعلا هدابع نم ل ا ىشخن اَمَن»

 .هل...ةالصلا اوماقأو هللا باتك نولتي نيذلا إ

 ................ هإنزحلا انع بهذأ يذلا هلل دمحلا

 .............. همظهلضف نم ةماقملا راد انلحأ يذلاف
 ..... هل...الوزت نأ ضرألاو تاوامسلا كسمب ةلل ا تإ

 ركملا قيخ الو يسلا ركمو ضرالا يف ارابكتساإ
 ....................................... هه ..هلهأب الإ ءيسلا

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج ١٣/ ٦٢؛

 ج١٧/ ٢٨٨. ٢٩٢٣

 ج ١٣/ ١٣

 ج١٦/ ٣٨٠. ٣٨٤

 ج١٦/ ١٨. ٦٢١

 ج١٦/ ٦١٠٦

 ج١٧/ ٢٩٢

 ج١٧/ ٢٩٢

 ج١٧/ ٢٩٢

 ج ٦/ ٠٧؛

 ج٦١٢/١٤؛

 ج١٦/ ٢٧١

 



 ةيالا مقر

٢ ١ 

٣٦ 

٥٨ 

٥٠٩ 

 ٦.٠-۔٦٢

٢ ٧ 

٧٧ 

٧٩ 

٨١ 

٨٢ 

٩٦ 

٤١ ١ 

١٤٤ 

٢ ٥ ١ 

١٦٢٣ 

 ةيالا صن

 )٣٦( سي ةروس

 .. ه«ه..اهلك جاوزالا قلخ يذلا ناحبس

 ....................... « راهنلا قباس ليللا الر»

 ...... «ميحر بر نم الوق مالس
 ............... هإنومرجلا اهُيأ مويلا اوزاتمار»
 هنولقعت أونوكت ملفأ...مكيلإ دهعأ مله

 4«..مهبوكر اهنمف مهل اهانللذر

 ...7 ه..ةفطن نم هانقلخ انأ ناسنالا ري مل رأ

 ................. ةرم لوأ آهاشنأ يذلا اهييخ لق

 نأ ىلع رداقب ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا سيلرا

٠............... .... 

 ةحفصلا/هزجلا

 ج٥ا/ ٢٦٤

 ج١٧/ ٢٦٤

 ج٨/ ١٩

 ج١٧/ ٠٩. !٢!٦١

 ج١٠/ ١‘}٦١

 ج١٦/ ٠٩١

 ج١٤/.٢٤

  



 ةيآلا مقر

٢١ 

٢٢ 

٢٤ 

٢٦ 

٢٧ 

٢٨ 

٣٢ 

٤٤ 

٧٦ 

٨٢ 

٨٢ 

 ةيلا صن

 )٢٨( ص ةروس

 ................... «باطخلا لصفو ةمكحلا هانيتاءرإ

 ...... 4 ب ا رح ١ أو روست ذ < ١

 ................... «& ضعب ىلع انضعب ىغب نامصخإ»

 نيب مكحاف ضرلا يف ةفيلخ كانلعح انإ د,واد ايز

 .................. ...قحلاب سانلا

 اورفك نيذلا نظ كلذ
 ............................. « راًجفلاك نيقتملا لعج مال
 ... ةيبر ركذ نع ريخلا بح تببحا يننإ لاقفإف
 .... م...يدعب نم دحال يغبني ال ًاكلُم يل بر

 ...... «...ثنعت الو هب برضاف اثغض كديب ذخر

 روس
 .. صلاخلا نيدلا هلل الأ

 )٣٩( رهزلا ة

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج١٣/ ٢٢

 ج١٥/ ٤١١

 ج١٤/ ٢٧٢

 ج١٤/ ٦٦٩

 ج١٣/ ٣٢. ٦٦؛

 ج١٤/ ٢٧٢

 ج١٧/ ١٦٧

4 

 ؛ ٤٢٧١ /٢١ج

 ج١٤/ ٥ب؛

 ج١٦/ ٤٢. ٢٦-؛

 ج١٧/ ٦٠٤. ٦٠٧

  

 



 ةيا مقر

١٦ 

٢٢ 

٢٤ 

٢٣٦ 

٥ ٤ 

٤٧ 

٥٢ 

٦٨ 

٧٤ 

 ةيا صن

 ال نيذلاو نوملعي نيذلا يوتسي له لق

 ]... «نوقتاف يدابع اي»

 = هلل ا ركذ نم مهبولق ةيساقلل ليرف
 ...... باذعلا ءوس ههجوب يقتت نمفأ

 . ............................ هدبع رفاكب هللا سيلا
 ال نيذلا بولق تّرأمشا هدحو هللا ركذ اذإ

 ةحفصلا/ .زجلا

 ج١٢/ ١٩٦

 ج١٦/ ٧٧؛

 ج١٧/ ٣١٠. ٣٣٠

 ج١٦/ ٠٩٠

 ج١٦/ ١٦٧

 ج٩/ ٢٣‘

 ج١٧/ ١٨٢

 ح ٧/ .٠٥؛٤

 ج١٦/ ٤٢. ١١٠.

 ٠٩٠. ٦٣١؛

 ج١٧/ ٢٠١٢

 ج١٦/ ٠... د.ك٦.}

 ٨.؛ ج١٧/ ٢٤٣.

٢ ٢. ٤١٢. ٧٢٢ 

 ج ١٧/ .٧

 ج ١٦/ ٥٠٢؛

 ح ١٧ / ٨٩. ٢٩٢

  

 



 ةيآلا مقر

٣٦ 

٢٣٨ 

٤٤ 

 ٧١-۔٧٢

٣٢ 

٩ 

 ةيالا صن

 )٤٠( رفاخم ةروس

 نم باتكلا ليزنت مح ميحرلا نمحرلا هلل ا ملسب
 ...................... « ريصملا هيلإ .. .ميلعلا زيزعلا هلل ا

 .. ...مهاتآ ناطلس ريغب هللا تايآ يف نولداجن نيذلاف

 .......................... «...اًحرص يل نبا ناماه اي

 ....................................... ه«نمآ يذلا لاقرإل

 ه4نورجسي ...لسالسلاو مهقانعأ يف لالغألا ذف

 )٤١( تلصف ةروس

 .................. هميحرلا نمحرلا م ليزنت مَح)»

 .. 4 .. .مكادرأ مكبرب متننظ يذلا مكنظ مكلذر»

 مهيلع لزنتت اوماقتسا مث هللا انبر اولاق يذلا ناه
 ................................................ «...ةكنالملا

 ................. ...للا ىلإ اعد نسي ًالوق نسحآ نمرل
 ................................... ..... «تبرر تنهال

 ........................................ «همنئش ام اولمعا

 ةمحفصلا/ءزجلا

 ج١٦/ ٤١٦. ٥٩٠

 ج١٧/ ٢٤١

 ج١٣/ ٦٢

 ج١٦/ ٢٦. ٢٩

54 

4 

 ج١٠/ ٢٩٩

14 

 ج١/ ٢٧؛

 ج١٦/ ٧٩

 ج١٦/ ٦٢٣٧

 ج ٢/ ٥.٨

 ج١٦/ ٠.٩٧. ٦٠٦

 ج١٦/ ٠٩٦؛

 ج١٧/ ٥.

 ج١٧/ ٤٢٣

 ج٨/ ٤٧

 ج١٦/ ٦٢٨

 



 ةيالا مقر

٣٧ 

٤١ 

٢ ٤ 

١ ٥ 

٢ ١ 

١٨ 

 ةيلا صن

 (٤؟) ير وشل !ة روس

 نوفغبير سانلا نوملظي نيذلا ىلع ل ايبسلا امّتإه

 . ............................................. .. .ضالا ىف

 نم روأ آيحرألإ هلل ا هملكي نأ رشبل ناك امرھ

 «نيبُم مغ ماصخلا ف وهو ةيلجلا ىف و أشني مو :

- ٥٧ - 

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج ٦ ١ / ٦.٠٨

 ج١٧/ ٥٢٥

 ج ١٧/ ٦١٩

 ج ١٦/ ٠؛.

 ج١٧/ ٣٤١

34 

 ج١٦/ ٢٧١٨

 ج١٤/ ٣٣. ٩١ب؛

 ج١٦/ ٨٨. ٢٩١

4 

 ج ١١/ ٢.٥

 ج / ٣0:

 ؛ ٦ / ٢٢١ ج

 ٩/ ١٦ ج

 ح ٤ / ٣٥

 ج اھ٤ا١/ .٤



 ةيا مقر

٢٣١ 

٣٢ 

٦٧ 

٨٦ 

٥٤ 

٢١ 

٢٩ 

٣٢ 

٣٧ 

٥ ١ 

٣٢ 

77 

 ةيا صن

 هميظع نيتيرقلا لحر ىلع نآرقلا اذه لزن الولف
 ......................... ٩&مهتشيعم مهنيب انمسق نخ»

 ..همينيقنملا الإ ودع ضعبل مهضعب ذئموي ءًالخًالاه

 .................. ه«نوملعي مهر قحلاب دهش نم الؤه

 )٤٤( ناخدلا ةروس

 ................................. «نيع روخ مهانحًو زرف

 )٤٦( ةيثاجلا ةروس

 .......... ه«...تاثّيسلا اوحرتجا نيذلا بسح مأ

 ..................... همئحلاب مكْنَلَع قطني انباتك اذهف

 ................................. 4. . .تايس مم ادبرؤھ

 ............................................ «ءآيربكلا هلر»

 )٦( مناتححالا ةروس

 ................ « ...انسح هيدلاوب ناسنالا انيصرر

 ............. ه رانلا ىلع 1 نيذلا ضرعي مويرؤه

 يف زجعم. سيلف هلل ا يعاد بج ال نمرو

 ................................................ « ...ضرالا

 ..... » .. .لسرلا نم مزعلا اولوأ ربص امك ربصاف

 ةمحفصلا/۔زجلا

 ج١٦/ ٢٦

4 

 ج١٦/ ٤٩٦

 ج١٧/ ٣٦

 ح ٦/ ٥٨

4 

 ج١٦/ ٦٢٤

 ج١٧/ ٢١٢

 ج١٦/ ١٩

 ج ٥ / ٧؛

 ج ٧/ .٢٢

 ج١٢/ ٨٢٥

 ج١٧/ ٦٢٤

 ح ٩١٧ / ٨٧. ٣١٥

  

 



 ةيالا مقر

١٩ 

٢٢ 

٣٢ 

٣٧ 

٣٨ 

٢ ١ 

٦ ١ 

 ةيالا صن

 )٤٧( دمحم ةر وس

 ........................... «ءآدن امإو دعب اشم اًمإفإ»

 مكرصني هللا اررصنت نإ أونماَء نيذلا اهيأ آي»

 ...4...كبنذل رفغتساو هللا الإ هلإ ال هنأ ملعاف

 ............ 4 ...هسفن نع لخبي امنإف لخبي نمر

 )٤٨( عقفلا ةروس

 يلرأ موق ىلإ نوعدتس بارعالا نم نيفلخملل لقف
 ..................................................... ...ديدش سلب

 ۔- - ٥٠٩

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج١٤/ ٢٩٠

 ج١٦/ ٥٩١؛

 ج١٧ا ٤٧٨

 ج٥/ `٤

 ؛ ١١٢. ٥.٧ /١٩ج

 ٣ / ٩. ٣٧٧. ج

 ٤٣١ /١١ج ؛٧٥٤

 ح ١٦ / ٩. ٢.٦

 ج ٦ / ١٦٦

 ج١٦/ ٢٢١؛

 ج ١٧/ ٤٦٣

 ج ١٤/ ٢٧٤؛

 ج ١٧/ ٤٥٠٩

  



 ةيآلا مقر

٢٥ 

٢٦ 

٢٧ 

٢٩ 

١ ١ 

٢ ١ 

 ةيلا صن

 مارحلا دجسملا نع مكوُدصو اورفك نيذلا ,مهو
 ...................................... « ...افركعم يدهاو

 هماهلهأو اهب حا اوناكو ىوقتلا ةملك مهمزلارإف

 .............. همئهلل ا ءآش نإ مارحلا دجسملا نلخدنتلإل

 رامكلا ىلع ءآدشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دمع

 )٤٩( هتا رجحل !ة روس

 ابنب قساف مكءآح نإ أوسا نيذلا اهيأ آي

- ٩٦ . - 

 ةحفصلا/ه۔زجلا

4 

 ج ١٦/ ٠٩

 ج١٧/ ٤٢٥

 ج١٤/ ٢٦٤؛

 ج ١٦ / ٤اا١\ء. ١٩.

٢٢٥ 

 ج١٦/ ٤.٧. ٤٢٧.

٤.٠ ٤ 

 ؛ ٦. ٦٤١ /٣١ج

 ؛م٥٥ ٢٧١. /٤١ج

 ٢٩٢ /٦١ج

 ؛٤٦٣ /٤١ج

 ١٩١ /٧١ج

4 

 ج١٦/ ٩٤. '٤١١.

 ٤١٢. .٤٤؛

 ج ١٧ / ٥٩

  

 



 ةيالا مقر

٤ ١ 

١٨ 

٣٢ 

٦٢١ 

٢ ٢ 

٢٢ 

٣٦ 

 ٧ا٤-٤٨

١ ٥ 

٥ 

٥٨ 

 ه«كُبحلا تاذ ءآمسلار

 ةيلا صن

 )٥٠( ق ةروس

 )٥١( هتيايراذلا ةروس

 4«نينقوملل تايآ ضرالا ىفر

 ه«نورصبت الفأ ,مكسفنآ قر

 ................ «نودعوت امو مكقزر ءامسلا يفر»

 .. 4...وحل هئإ ضرلا ءآَمّسلا بروف

 مولمب تنأ آمف مُهنَع لوتف

 ...................................! «قازرلا وه هللا نه

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج١٦ا ٢٨٤

14 

 ج٥٩٠/١٦

 ج١٧/ ١٤٩

 ج١٧/ ٢٧١

 ج٤٣/١٦؛

 ج١٧/ ١٧١

 ج١٦/ ٧٨

  

 



 ةيآلا مقر

١ -١١ 

٧-٨ 

٢١ 

٤٤ 

٤٨ 

٢٣٢ 

٣٧ 

٩ 

٥ ٤ 

 ةيالا صن

 (٥؟) ر وطل 1 ة روس

 ذثموي ليوف...روطسم باتكو روطلارإ

 ............ هعفاد نم هل ام عقاول َكَبَر باذع نإ

 .................. هي يش نم مهلمع نم مهانتلأ آمو

 اولوقي اطقاس ءآمسلا نم ًافسك اوري نإو

 . هانيعأب كاذ كبر مكحل ربصارف

 )٥٢٣( وجنلا ة روس

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج١٣/ ٢٥١

4 

154 

 ج١٧/ ٨

 ج ٧/ ٥٢٩

 ج١٧/ ٢٢٣٠

 ج١٧/ ٢٧١

 ج١٢/ ٨٣٦

 ج١٧/ ٢٧٦٢. ٢٨٧.

٤٢٧ 

 ج٦٢٩/١٦؛

 ج١٧ا ٦١٨

 ج١٦/ ٦٢٢. ٣٣٧.

٣٤٢ 

 ج١٥/ ٤٩٧

  

 



 ةحفصلا/.زجلا ةب0ا صن ةيا مقر

 ة روس ٦ ) ٥٤)

 ٦١ /٣١ج ......................................... «رذنلا يغت امف 0

 ٦١ /٣١ج .................................... « يعادلا أرعدي مري» ٦

 ٢٤ /٦ج .................................... ةقانلا أولسرم انإو 3 ٧

 ٤٩ ردقب هانقلخ ءيش لك انإ « ......................... ج١٧/ ١٥٩

 )٥٥( نمحرلا ةروس

 -٩. ......هينازيملا اررسخت الو ...نازيملا يف اوغطت الاو ج١٧/ ٢٩٦

 ٣١ هگنالقنلا اهيا ,كل غرفنسإ ......................... ج١٦/ ٦١٢٨

 ٤٦ ناتّنح هبر ماقم فاخ نملو « ................... ج١٦/ ٦٢١

  3٦٠ه«ناسحالا الإ ناسحالا ءآزج له» ................. ج١٧/ ١٤٩

 ٦٤ 4ناتًمآهدم ............................................... ج٢/ ١٣٢١

 )٥٦( ةعقاولا ةروس

 ١-٢  0همةبذاك اهتعقول سيل ةعقاولا تعقو اذإف ...... ج١٦/ ٦٦٢٧

 ٦١ «نوملعت ال ام يف مكئشننر .......................... ج١٧/ ٢٦٣

 ٧٥ «موحنلا عقاومب مسقأ الف ............................. ج١٧/ ٢٧١

 )٥٧( ديدحلا ةروس

 ١٢٣ «...روسب مهنيب برضن .............................. ج٧ ١/ ٠٢٣٦٢

 ١٦ «مهبولف تسقف دمآلا مهنَلَع لاطف ............ ١٦/ ٣٣٣. ٣٦



 ةيالا مقر

٢٢ 

١٩ 

٢٢ 

 .. ه&لوقن ام ةللا انبذعي الول مهسفنأ يف نولوقير

 ......................................... « هللا نذإبف الوصأ

 هللف ىرقلا له نم هلوسر ىلع ةللا ءآفا آم

 ............................................. « ...لوسرللو

 ةمفصلا/ ءزجلا

 ج١٤/ ٢٧٢

 ج١٧/ ٢٧٧

 ج١٧/ ٤١٨

 ج١٤/ ٨0٥

14 

 ج١٢/ ٥٩٦؛

 ج١٤/ ٢٧٣

.4 

٣٢٦ 

 ج٤١/١٦ ٢. ٤١٧

 ج١٩/١٦



 ةيالا مقر

٢ ١ 

 ةيلا صن

 )٦٠0( ةنحتمملا ة روس

 )٦١( خصلا ةروس

 ں ولعفت ٠.٠ ٠

 ...همنولعفت ال ام نولوقت مل اونماء نيذلا اهُيأآيه

 ...... «نولعفت ال ام ولوقت نأ هللا دنع انقم ربكإ

ّ ` 
 مهنأك اًمص هليبس يف نولتاقي نيذلا بع هللا نإ 7 م

 7 4 ۔ ه ه

 ...... هه ...مكلدأ له اونما نيذلا اهيأ آيإ»

 هندع تايح يف ةبيط نكاسمر

 (٦؛) ةعمجلا ة روس

 موي نم ةالصلل يدون اذإ أونماَء نيذلا اَهُنيأ آي

- ٩٦٥ - 

 ةحفصلا/ ءزجلا

 ج١٢/ ٢٦. ١٢٧

4 

٢٢٢ 

 ؛ ٢٢٢ /٨ج

4 

14 

 ؛ ٢٢٢ .١٧١٢د /٨ج

 ؛ ٠٢ /٤١ج

74 

 ج ٢/ ٣٩. ٣٢٢.

.٧. ٣٣١. ٣٣٢ 

 ٣٤١. ٤٣”٣؛

14 

  

 



 ةيا مقر

١٤ 

١٦ 

١٧ 

 ةيالا صن

 ... .. .ضرألا يف أورشتناف ةالصلا تيضق اذإف

 )٦٣( نوتعقانملا ةروس

 لوسرل كنإ دهشن أولاق نوقفانملا كءآح اذإو»

 ...................................................... ه ...هلا

 .... ه...مكلاومأ ,عكهلت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايه

 مكحأ يتاي نآ لبق نم مكانقزر ام أوقفنأرف
 ................................................... « ...ترما

 )٦١٤( نباغتلا ة روس

 ...... ه&...مكل اردع مكدالوأو مكحارزأ نم ناه
 ............................ «متعطتسا ام ةللا اوقتاف
 .................................... هميلح روكش هللارؤ»

 )٦٥( قالطلا ةروس

 ...... همارمأ كلذدعب ثدح هللا لعل يردت اله
 رأ ف ررعمعم ًرهوكسمأف رهلحأ نفلب اذإف

 «...مكنم لدع يوذ اودهشأو فررعمم نهوقراف

 ۔- - ٦٦

 ةحفصلا/.زجلا

 ج ٢/ ٣٣٢‘

 ج١٦/ ١٢٠

 ج ٢/ ٣٤٥

 ج١٧/ ٢٢٧

 ج ٣/ ٣٧؛

 ج ١٧/ ٣٦٩

14 

 ج١٤/ ٢٠٧. ٢.٩

 ج ٧ ١ / ٢٨٨

 ج ٦/ ٩٤ ٤؛ ج ٩/ ٤٥

 ج١٢/ ٢. 0

 ج٣ ١/ ٢٢٣. ١٢٤.

١٦٠ 

  

 



 ةيآلا مقر

٢ ١ 

 ةيلا صن

 .................. «هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمر

 نإ .ُمكثآسن نم ضيحملا نم نستي ينآللاول

 )٦٦( هيرعتلا ةروس

 وهر...كل هللا لحا آم مرح مل.يبلا اَهُيأ آي

 .... ...اران مكيلهأر مكسفنأ أوق اونماع نيذلا اهياآي»

 ةحفصلا/ء۔زجلا

 ج١٧/ ١٦٩. ١٨٢١

4 

 ج٧/ ٨٦٩. ٤٢٠.

 ٢٢ع٤۔ ٤٣٠

 ج ٦/ ٣.٥ ؛

 ج٧/ ٣٩٨. ؛ه.

 ج .١٠/, ... .٧.

 ٠٩.ء ٦!؛

14 

٢٢٣. 

 ج٧/ ٢٩٨

 ح ١٦ / 1

14 

 ج١٥/ ٤١١

 ؛ ٣٨. ٣٠ /٥ج

4 

 ٦١/٩.٠ج

 ؛٦١/٩٠٦ج

 ٢٣٩ ا/٧١ج



 ةيالا مقر

٢ ١ 

١٩ 

١١-١٣ 

١٧ 

٤٩ 

٣٢ 

٤٧ 

 ..... 4 .. .اهجرف تنصحأ لا نارمع ةنبا ميرو

 هميظع قلخ ىلعل كنارف

 )٦٧( هكلملا ةروس

 ............................. ه«&نونهديف نهدت ول اوُدر»

 .......:............. ه&نيحبصم اهنُمرصتل اومسق ذإ 7

 رهور ءآرعلاب ذبنل هبر نم ةمعن هك رادت نأ الول

 )٦٩( ةم احلا ةروس

 ...هگهوكلساف اعارذ نوعبس اهعرذ ةلسلس يف مث

 ةحفصلا/ ءزجلا

54 

 ج ٧/ ٤٥ ٣؛

 ج١٢/ ٤٢٨

4 

 ج ٢/ .٧

 ج ١٦ / ١٠٩

4 

54 

 ج٤ا/ ٢٨٦

 ج ١٢/ ٨٣٦

 ج١٥/ ١٨١

  



 ةيالا مقر

٢٢٣ 

٢٤ 

٢٣٢ 

٢ ١ 

\٧ 

٢٧ 

٥ ١ 

١٨ 

٢٢ 

 ٦٢٥-۔ ٢٦

 مه نيذلاو

 ةيالا صن

 )٧٠( جر اعملا ةروس

 ................. «&نومنآد مهتالص ىلع

 .........هگ ...رانلا أولخدأف أوقرغأ ,مهتئيطخ امف
 ............................ هماًراَفك رجاف ألإ دلي الره

 )٧1( نجلا ةروس

 ............. هميابطح منهجل اوناكف نوطساقلا امأو

 ۔۔..................................... ه«هلل دجاسملا تأرف

 منهج ران هل نإف هلوسرر هللا صعي نمر

 .............. :......................... هگادبا اهيف نيدلاخ

 نم ر.. .ادحأ هبيغ ىلع رهظت الف بيفلا م اعزف

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٧/ ٤٤٩

 ج١٧/ ٦١١٢

 ج١٧/ ١٩٧



 ةيا مقر

٣٨ 

٢ ٤ 

٥ 

٢٦ 

٣٦ 

 ةيلا صن

 ٧٣) ) لم لمل ا ةروس

 هذختاف وه الإ هلإ ال برغملاو قرشملا ُر» ١٠٩

 )٧٥( ةهايتخلا ةروس

 ...................... مهمامأ رجفيل ناسنالا ديري لبإ

 ...... ه«يفارتلا تفلب اذإ الك

 هغىدس كرتي نأ ناسنإلا بسحأ

 «ىننالاو ركذلا ...ىنمت يم نم ةفطن نكي ملا9» ٧-٢٩

٧٠ - 

 ةمفصلا/.زجلا
  

 



 ةيا مقر

٢٤ 

 .٢-۔-٢٢

٣٨ 

١٦ 

٢٤ 

٢٨ 

٤٦ 

 ةيا صن

 )٧٦( ناسن ل !ة روس

 ............. «جاشمأ ةفطن نم ناسنالا انقلخ انإ

 ............................ «ًروفك امإو اركاش اًَسِإ»

 ........................ «هّبح ىلع ماعطلا نومعطيرإ

 .................... «اررفك وأ اماء ,مُهْنِم عطت الرإ»

 )٧٧( تالسرملا ةروس

 .................................... ه“اسابل ليللا انلعحرإ

 لاقو نمحرلا هل نذأ نم الإ نوملكتي الو

 ....................................................... هًابارص

 )٧٩( هتاحمزافلا ةروس

 .......................................... «هسّنقملا دارلابإ»

 .............................. ىلعألا ,مكثر انأ لاقف

 ةمحفصلا/۔زجلا

 ج١٧/ ٢٦٤

 ج١٧/ ٢٨٧

14 

 ج١٣/ ٥٩

 ج ٧/ ٤ ٢٦

 ج١٦/ ٦٢٧

 ح ٤ا١/ ٥٦١

 ج٦٢٧/١٦

 ج١٦/ ٦٢٧



 ةمفصلا/.زجلا ةيالا صن ةيالا مقر

 )٨٠( سبح ةروس

 ٧-٢٢ ....4هرشنآ ءآش اذإ ًمث...هرفكا آم ناسنالا لتق» ج١٧/ ٢٦٤

 ٧-٢١ هابأو ةهكافو...ابح اهيف انتبنأف» ................... ج١/ ٤٦٨

 )٨١( ري وختل ا ةروس

 ١ .....هتروك سمشلا اذإ ....................... ...... ج٢/ ١٣٢. ١٢٣

 ١٠١ ...هترشن فحصلا اذإر...ترّوك ءآَمَسلا اذإ9»ف ج١٦/ ٦٢٧. ٦٢٣

 ١٢ «تفلزا ةَسجلا اذإو .................................... ج٢/ ١٣٣

 ١٤ «ترضحاأ آم سفن تملع ........................... ج٢/ ١٣٢١-١٣٢٣

 ٥ 4 3سئخلاب مسقأ الف ف ..... ............................... ج١٧/ ٢٧١

 )٨٣( نيففطملا ةروس

 اونما نيذلا نم أوئاك أومرحأ نيذلا ةيوو 3 ٩

 ١/ ٠٣١ ٦ج ............................................. «...نركحضي

 )٨٥( جوربلا ةروس

 ١ هج رربلا تاذ ءآمسلار ................................ ج١٧/ ٢٧٠

 )٨٦( قراطلا ةروس

 ١ «قراطلار ءآمسلار .................................... ج١٩٧/ ٢٧٠

 ن - ٧٢

  

 



 ةيالا مقر

 ١-۔٢ ١

٧ ١ 

٢٢ 

٢٧ 

 ٧ا٢-٢٨

١ ١ 

١٦ 

 ةيلا صن

 )٨٧( يلعألا ةروس

 .... %&ىوسف قلخ يذلا ىلعالا كَبَر مسا حبس

 ٨٩) ) رجقلا ةروس

 كَبَر مهيَلَع بصف.. .رشع لايلو رجفلاره

 .............................................. هباذع طوس

 ............................................. ه«ؤرشع لايلر

 ...................................... «&يرسي اذإ ليللار

 ............... يداولاب رخصلا أوباج نيذلا دوم

 ........................... هميتيلا نومركت ًال لب الك

 ............................................. ه4كبر ءآج ره

 ...,, هئةّنئمطملا سفنلا اَهُيأ آي

 هف ةيضرم

- ٧٣ _ 

 ةحفصلا/ .زجلا

 ؛د ٠ /٢ج

 ٥٢٨ ا٧١ج

14 

 ج١٦/ ٥٤٤

 ج٩/ ٢٥٤

 ج١٣/ ٦١

 ج١٣/ ٦١؛

 ج١٦/ ٢٧٠

 /ه ح ١.٩

 ج١٧/ ٠٢٦

 ج٢/ دده

 ج١٧/ ٣٢٦

4 

 ج٣/ ٢٠١٩١



 ةيالا صن ةيا مقر

 )٩١( سمشلا ة روس

 .... » 7 سمشل او م

 )٩؟) ليلل ة روس

 ............... ىل اذإ راهنلاو ىشغي اذإ ليللارؤه

 ............................. همىثنالار ركذلا قلخ امر»

 )٩٣( يحضلا ةروس

 .................... « ىضرتف َكَبَر كيطعي فوسلروه

 .. هؤرهقت الف ميتيلا اًمأف»

 «رهنت الف لئآسلا اًَمأر

......................... ...... 

 ةمحفصلا/ .زجلا

 ؛‘ ٣٢... ٥٣٠ /٢ج

 ٢٧١ /٧١ج

 ج٤/ ٢٧٧؛

 ج١٧/ ٢٧٠١٠

4 

 ج٤/ ٢٧٧

 ج ٢ / ٣٢ ١

 ج ٦/ ٦٠٩

 /ه ح ١.٩

 ج ٦/ ٤٧١

  



 ةحفصلا /.زجلا ةيا صن ةيالا مقا

 (٩٦) جرشلا ةروس

 ١/ ٥٩٢ ٦ج ........ «كرهظ ضقنأ يذلا كرزو كنع انعضررإ ٣۔-٢

 )٩٦( قلعلا ةروس

 ٦-٧ ه«ىنغتسا هآر نأ ىغطيل ناسنالا نإ الك» .......... ج١٥/ ٤١٨؛

 ج١٧/ ٢٢٧

 ١٩ ه4بزتقار دجسارإ ........................................ ج٧ ١/ د٢٨

 )٩٧( ردقلا ةروس

 ٤ ج ............................... ح ررلار ةكفلا لزنت ٢ / ٣٦٢

 )٩٨() ةذيبل ا ةروس

 ..... ح٦ ١ / ٢ ٤؛
 ه&نيدلا هل نيصلخم للا أودبعيل لإ أورمأ آمر

٥ 

 ج٧ ١/ ٢٠٤

 ٦ ..هؤنيكرشملاو باتكلا لها نم اوُرَمَك نيذلا تإ ج٢/ ١٤٦

 ج ................................................. ةئيربلا ريخ ٢/ ١٤٦

 ٨ يشخ نمل كلذ ةنع اوضرو ْمُهنَع هللا يضرف

 هنر .......................................................... ج٦٩٢١/١٦؛

 ج٧ ١ / ١٤٩

 ۔ - ٧٥

  

 



 ةحفصلا/.زجلا | ةيالا صن ةيالا مقر

 )٩٩( ةلزلزلا ةروس

 لاقثم لمعي نمو هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف فو ٧-٨

 ج ١٦ / ٦٨؛

 ج ١٧/ ٣. . ٢٧١٥

 ١٠٣) ) رصعلا ةروس

 ٦٢٨ /٦١ج .................... هرسخ يفل ناسنإلا نإ رصعلار وف ١-٢

 )٤}١( ةزمصلا ةروس

 ٢٩٧. ٤٢٤. /٦١ج ................................. ه&ةزمل ةزمه لكل لير ١

٥٣١ 

 )١٠:٦( شيرق ةروس

 ٤ هؤروفوحخ نم ْمُهنَما ءوز !.................................. ج١٠/ ٢٨

 (١ا.٧) نوعاملا ةروس

 ١ ه ...نيدلاب بذكي يذلا تيارأإ ج٥/ ١٠٩

 ٤-٧ مهتالص نع مه نيذلا نيلصملل ليوفو»

 «نوعاملا نوعنميو...نوهاس ............................. ج١٢/ ١٠٢. ١١٦١.

١١٧ 



 ةيلا صن ةبالا مقر

 .«نوهاس مهتالص نع مه نيذلا نيلصملل ليوف ٤-٥

 .................... «نوهاس مهتالص نع مه نيذلا ٥

 ....................................... «نوعاملا نوعنمير ٧

 )١.٩( نوراشلا ةروس
 .نيد يلو مكنيد مكل.. .نورفاكلا اهيأ آي لقو» ٦١

 ................................. هنيد يلر مكنيد مكل» ٦

 )١١( دسملا ةروس

 (١١؛) صالخإلا ةروس

...... 
 ههدحأ آوفك هل نكي مل و...دحأ هللا وه لق

٤١ 

 )١١٣( قلقلا ةروس

 ةحفصلا/.زجلا

 ج٢/ ١٥٠١.

4 

 ج١٥/ ٤٢

 ج٤٥٠٥/١٠. ٤٢٦

 ج١٦/ ٤٣٤

 ج٤/ ١٣٣

 ج١٦/ 0٣٣. ١٥٤

 ؛ ٢٤٩ /٣١ج
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ل ٠ . ل احأل ا





 ةحفصلا/هزجلا ثيدحلا صن

 مغفلالا فرح

 ٦ / ٢9٣ ................................................. رمتسم سحن رهشلا يف ءاعبرإ رخآ

 ٣٦٥ /٥١ج ................. ةرجهلا دعب هعم ةجراخو ركب ييأ نيب هلفهللا لوسر ىحآ

 ٣9٧ / ................................................. رذتعي هللا ىلع مركأ رشبلا وبأ مدآ

 ٦١ /٦١٩ج ............................................. ةمايقلا موي يئاول تحت هنود نمو مدآ

 يح نم مهب ءيج ىراسأل] مهليبس اولخ :لاقف ،كلآ :اولاقف ؟هللآ

 ٢٨٧ /٤١ج ......ا انغلب الو ادحأ اناعد ام هللا لوسر اي :اولاقف برعلا ءايحأ نم

 ٤١/٦١٥ج ........................ ...رهق هللا لوسر عم لتاق كولمملا ؟كديس كل ناا

 ٢9٣ / ............................................................... ؟اًميش هللاب تكرشأأ
 ٢٩/٨0جج .......................... ¡ نامعنلا يبأ ريشبل] ؟اذه لثم كدلو رئاس تيطعأ
 ٢٨9 / ........................................................ قالطلا هللا ىلإ لالحلا ضغبأ

 ثيح هللا تتا = . ............................................................ اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأ

 ٤١٤ /٥چج ................... ¡؟يسأ ىلع نذأتسأ :لئاسل هلاق] ؟ةنايرع اهارت نأ وتا

 ٤\ / ................................................... نيراوسب هللا امك رّوسي نأ ناّبحتأ

 8٢ / ..................................... ؟مكيلع هللا ءافأ ام مكنيب مسقأ الأ نوفاختا
 ٨٢ /٦٧جج ...................................................... ؟اناميإ لضفأ قلخلا يأ نوردتأ

 ٦١٢ /٦٩ج ................................................................... ؟اذه موي يأ نوردتأ

 ٩٦ /٤١٣ ........................................................................ ؟ةبيغلا ام نوردتأ

 ٩٦٢ / ٢٩٤ ............................................. ...... ؟يَّمأ نم سلفملا نم نرردتأ

 ١١٣ /٥ج ...................................................................... ؟ راجلا وح ام نوردتأ

 ؛٨٦١ ١/ ٤ج ....سانلا هفرعي ىتم | هرركذت نأ- قسافلا - رحافلا ركذ نع نوعرتأ

 ج٤١٨/١٦

 8٧٨ /٦٧جج ..................................................... هيف امب رجافلا ركذ نع نوبغرتأ

 ٣٩/١٠ ج ..................................... ؟ةمايقلا موي ران نم قوطب قوطت نأ ديرتأ

  



 ةمفصلا/هزجلا ثيدحلا صن

 ٢٦٤ /٦١ج ....................... كرتم اهل سيلف تكهتنا اذإ دودحلا نإف ح يف عفشتأ

 ٦٢١ /٦١٩ج ................................................. ىلاعت هلل افوخ مكدشأ القع مكمتأ

 كيبأل كلامو تنأ = ......................... يلام جاتحي يبا اده :لاقف هنه هللا لوسر لحر ىتأ

 قلخلا نسح = ........؟لضفا لمعلا يأ :لاقف ههجو لبق نم هه هللا لوسر لجر ىتأ

 انالف نكل :لق لاقف ...ريعب نم هالأسف هف هللا لوسر نالجر ىتأ

 ٣٢ ٣٢٥ /٦٩٧ج ................................ كلذ لقي مل و ةئام ىلإ ةرشع نيب ام هتيطعأ

 ٣٩٨٧ ........................................... ةقفن يل لعجن ملف ة هللا لوسر تيتأ

 ‘٦١/٥ج ............................. ةندبلا يف ةعامجلا كرتشت نأ لق هللا لوسر زاحأ

 ٣٦١٨ /٣ج .......................... راطفإلار موصلا ىلع نيدهاش ةق هللا لوسر زاح

 ٠١/٦٠ج .................. ¡ليقع وبأ] هللا لوسر ىتأف نيعاصب هلك ليللا هسفن رجأ

 ٧٥ / ٤٣٢ ...................................... رانلا ىلع مكارحأ دحلا مسق ىلع مكآرحأ

 ٣.٧٩ / ........................................................ ئناه أ اي ترجأ نم ترجأ

 ٤٨١٩٥ ١٩٦ /٥ج ............................................................................. دوفولا ارزيجأ

 ٦١/٣١٦چج ................................. ةحامس ايند يف نأ نيباتكلا لهأ ملعي نأ بحأ

 ٢٩٢ /٥ج ................. اهقاوسأ هيلإ دالبلا ضغبأو ءاهدجاسم هللا ىلإ دالبلا بَحأ

 \٢ / .................................... هب الإ فلحي الا هللا ىلإ فلحلا بَح
 ٥.٥ /١ج .......................................................... ففخ ام يلإ ءوضولا بَح

 ٧٩٦٩ / ٢٣٣ .................................................. يل حصنلا يدبع هب دبعت ام ُبَحا

 ٧٦ / ٤٣٥ ................:............................................. مكنساحأ هللا ىلإ مكبحأ
 ٦ : . 8 , 0 ئ

 هللا ىحوأ ١ ليمجلا الإ ينم نوفرعي ال .. .يبح نم بحأو يبحأ

 ٦ ٦٠٧١ ......................................................................... [درادل ىلاعت

 ٩٦ / ٤8٩٨ .................................................................. مكوزغي امب هللا اوبحأ

 ٦ ١/ 0٢ .............................................. ............... مكبولق لك نم هللا اوُيحأ

 



 ةحفصلا/۔زجلا ثيححلا صن

 & هلف لوسر عمس = ................................................................. ؟كسفن نع تْجَجحأ

 لحر نع يبي ًالجر

 ١٠٣ /٦ج ................................ ةعبرأ الإ ءافكأ مهلك ديحوتلا لهأ نم رارحألا

 ٤٦٨ /٩ج ......................................................... ءاضق مهنسحأ سانلا نسحأ
 ٢ / ٦٨٧ ....................................... ليوعلاب مكاتوم اوذؤت الو نفكلا اونسحأ

 ٣٤ /٧ج ......................................................................... كلم نم نصحأ

 ٤٢١ ٣٠ /٩٥ج ............................................... كمأ ةبحصلا نسح كب سانلا قحأ

 ٠١/٩٣ج ............................................ هللا باتك لحرلا هيلع مركأ ام قحأ
 ٦٥٣ /٩١ج ....................................... هسفن ىلع هرارقإ هيلع ءرملا ذخؤي ام يحأ
 ٥٥ /١١ج .................................................... ¡ةكم] راهن نم ةعاس يل تلحأ

 د٢د ٥١. ٦ج ................................... للا ىلع ىنمتو اهاوه هسفن عبتأ نم قمحألا
 !٣٤ /9چ .......................................................... كحضلا ةلقب مكبولق اويحأ

 ٣١ /٥ج ................................................................ بألا ةلزنم. ريبكلا خألا

 ؛٧١د/٥چج ..........ًرانيد موي لك كيطعي خأ نم كل ريخ كترخآ رمأ كركذي خأ

 ٦١/٦٩٤ج

 وهف سانلا نع مهُمكيف هلايع ىلع ىعس نم نأ :الثتلعلا ليربج ينربخأ
 ٣٢ /٦١ج ...................................................................... هللا ليبس يف

 لوسر لاق ...رانيد ةئام ةرص - تبصأ _ تدحو _ تذخأ

 ٢ ٥٤٩. ١٠٧7. .............................................................. الوح اهفرع : ةلت هللا

٦٢. ١٦٤ 

١٧٥. ١٧٦ 

 ٢ ......, ةللا ًرهرخأ ثيح نم ًرهورُخأ
 ٢:٠٥ /٧١ج ....................................................... ليلقلا هنم كزجي لمعلا صلخأ
 ٦٧/٣٤ج ................................................. ليلقلا لمعلا كفكي كنيد صلخأ



 ةحفصلا/.زجلا ثيدحلا صن

 ١٨ /٦١ج ............................... ةيفخلا ةوهشلاو ءايرلا مكيلع فاخ أ ام فوخأ

 ٣٥ /٦٩ج ..................................... رغصألا كرشلا يمأ ىلع فاخأ ام فوخأ

 ١٦ /٥ ٢٠ ٢١٢ ...................................... ةيفخلا ةوهشلا يمأ ىلع فاخأ ام فوحأ

 ناف هللا اوقتا = ........................................... [ ةلامعلا نم ] لمنعلا بلط نم مكنوخأ

 ٤١/٦٦٤ج .................................................................. كنمتئا نمل ةنامألا ذأ

 ٣٢ /٧١ج ...................................................................... ئلع رمع اي هلخدأ

 ٤٧٠ ٤٩٧ /٢١ج ............ معن :لاق ؟هنع جحأ نأ يقي لهف ...اريبك اخيش يبأ تكردأ

 ٣٨ /٣چ ....................................................................... موصلا مهنع اودأ

 ٢٤٠ /٣١ج .................................................................. سمشلا كولدل ناذألا

 يبأ لام نم اهقح ذخأت نأ ةبتع تنب دنه هق هللا لوسر نذأ

 ؛٩/٨٠٢ج ...................................................................... هنذإ الب نايفس

 ٣١/٦٠١ج

 ٢ / ٢٤ .................................................. امكلضفأ امكُئويلو اميقأو انذأ

 ٥٧ /٩٩ج ....................................................................... سأرلا نم نانذألا

 ٤.٨ ٢١ /ج ............................................ هتيضقف نيد شايبأ ىلع ناك ول تيأرأ

 ؛١ا!} ١١٠. /٨ج ......-هبحاص- هيخأ لام مكدحأ ذخأي مبف ةرمتلا هللا عنم ول ت ۔ متيأرأ

 ٦٦٧٢١ /٠١ج

 گآ'!

 ٣ /٢٦٧ج ........................................................... كلذب ملع نمي نأ هللا دارأ

 ٢٩٠ /٧١ج .......................................... ايندلا ريخ يطعأ دقف نهيطعأ نم عبرأ

 ٦٣٠ /٦٩ج ......................................................... قفانم ناك هيف رك نم عبرأ

 ٢٣ /٥ج ............................ ىلاعت هلل عضاوتلا :ةعاط نهيف نيدلاولل سيل ةعبرأ

 ١٩٢ / ٤١١٤ ١١٥ ................................................ زرغلا ةحينم َنهالعأ ةلصخ نوعبرأ

 ١٦ / ٤٧١ ................................................................. ارجات نوكت نأ تدرأ



 ةحفصلا/.زجلا " تيححلا صن

 ٧٩١/٩٦٢ج .......................................... ضرألا يف لبطصالاك رحبلا ف ضرألا

 ٢٩٩ /٥چ ............................... امهعكراف مث :لاق ؛ال :لاق ؟نيتعكر تعكرأ

 ١. /٦١ج .................................................................... ةدنحب دونح حاورألا

 / ........................................................ رفسلا دح مكملعأ نأ ديرأ

 ٢٣٥ /٦١ج ........................................... بضغلاو ىضرلا يف قحلا ةملك كلأسأ

 ٣٢٨ /٧٩٧ج ........................................................ هب نوهت ام نيقيلا نم كلأسأ

 ٤٦ /٥چج .................... يغبلا ةبوقع رشلا عرسأو محرلا ةلص اباوث ريخلا عرسأ

 ١٧٨ /٦٩١٩ج ........................................... بئاغل بئاغ ةوعد ةباجإ ءاعدلا عرسأ

 ٦٠٨ /٢ج .......................................................................... زئانحلاب اوعرسأ

 ٢١٨ /٥ج ..................................... !كيلامملا | مهروهظ اوتفدأو مهنوطب اوعبشأ

 ٣٢٦ / ............................................ رئاج مامإ ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ

 ٣٨ /٥چ ...................... هللا رمأ هتيب لهأ لهج نم ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ

 ٦٥٨١. ....................................... ةيماح اران ىرت ًالثل ءاملا مكنيعأ اوبرشأ

 ٤٥٤ /٢١ج .............................................. .ربيخج اضرأ باطخلا نب رمع باصأ

 ٣٨4 /٩١حج ........ ........................ ءاوس سورضلاو ءاوس نانسألاو ءاوس عباصألا

 /ج ............................................. مالتحا ريغ نم عامج نم ابنج حبصأ

 ٢٨4 /٢٦٧چج ................................................................... ةمختلا ءاد لك لصأ

 ةيرقلا لاوج لجأ نم اهتمرح امنإف ،كرمح نيمس نم كلهأ معطأ
 ٤٣٣ /١ج ...... | رمح نامس ًالإ يلهأ معطأ ام يدنع نكي مل هللا لوسر اي :هلئاسل]

 ١/ ٤١٤ ٥ج ......... بآلا لبق نم نيتدج تاًدحج ثالث سدسلا غ ذلا لوسر معطأ

 ٤٣٢ /١ج .................. ريمحلا موحل نع اناهنو ليخلا موحل هلق هللا لوسر انمعطاأ

 ٢٢٢ ٥ج ............... نوسكت اًّمِم مهوسكاو -نومعطت- نولكأت اًمِم مهومعطأ

 ٢٥٤ /٨چ ......................... نوسكت امث مهوسكاو نومعطت امم [اذك] نهومعطأ

 8 / ................................................................... كسملا بيطلا بيطا

- ٨٥ - 



 ةحفصلا/۔زجلا تثتيححلا صنت

 ١٤ / ٣٣٠ ......................................... سمخلا تاولصلا مكوعنمي ملام مهوعيطأ

 ٥٤٢ ٢١/٥٣٥ج .............................................. هتوم دنع هل نيكولمم ةتس لجر قتعأ

 ٥٥٤ /٢١ج ..................................................... ربد نع هل ادبع انم لجر قتعأ

 ٢٣٦٢ /٦٩جج ................................................................... كسفن كودع ىدعأ

 ٣/٦٢٢ج .................................................... ةاكزلا هدالوأو دوعسم نبا طعأ

 ٤٧١ /٦١ج .................................................... سرف ىلع ءاج ولو لئاسلا طعأ

 ٥٧ ٥٨ /٢٩ج .................................... هللا لوسر دهشن ىتح... ةيطع يبأ يناطعأ

 ١١٤ /٢٩١ج .............................................. اقاذع ق هللا لوسر سنا مأ تطعأ

 ه ............................ ...... ةدابعلا نم اهظح مكنيعأ اوطعأ
 ٩ ٩١ / ٤.٥ ٧٠٨١٢ ج ................................................................ هقرع قح ريجألا اوطعأ

 ٣٤٢ /٥ج .................................................... ماعطلا نم اهظح مكبولق اوطعأ

 ٣٢٤ /٦٩١ج ..................................................... ددع يل ناك ول يئادر ينوطعأ

 ١/ ٤١٥ ج ............................................... سدسلا ةدحلا هفخب هللا لوسر ىطعأ

 ٧٧ /٢٦٧ج ................................................. يلبق دحأ نهطعي مل اسمح تيطعأ

 آ ے تاولص سمح مهيلع ضزتفا هللا نأ مكملعأ
 ٢٥١ /٦جج ................................................ دحاسملا يف هولعجاو حاكنلا اونلعأ

 ٥٦١ /٣٩ج ................................................. نيعبسلا ىلإ نيتسلا نم يمأ رامعأ

 لامعألا امنإ = ......................................................................... تاينلاب لامعألا

 ٢٨٥ /٧ج .... ..................................................... كباقع نم كوفعب ذوعأ

 ٣٨٥ /٩١ج ................................................................ نوثراوتي مألا يب نايعأ

 ١/ ٤٢ ............................................ قلطصملا نب ىلع هل هللا لوسر راغأ
 ٧٩٢ /٣١٧٧ ٤ ٣١٨ ...................................................... ال :لاقف ؟يلام يثلثب قًدصتأفأ

 . ٣٦. ٣٢١

 ٢٨٢ /٢٩٧ج ............................................................... ال :لاق ؟يلامي قًدصتأفأ

  



 ةحفصلا/هزجلا ديدحلا صن

 ١٨٣ /٤ج ..................................... اح رفسأ امدعب اهنم ه هللا لوسر ضافأ

 ١٦٩ /٧١ج ............................................................ هردق ىلإ هللا ءاضق نم رفأ

 ٣9٨4 /ج ......................................................... اوداهتو مكنيب مالسلا اوشفأ

 ٥٠٦ .٤١/٩٦٢ج ........................... - لدع - قح ةملك داهجلا - مظعأ نم - لضفأ

 ٩٦ /٥٣} ................................................. اهتقو لّرأل ةالصلا لامعألا لضفأ

 ٤١/٦٠٥ج ......... رئاج ناطلس دنع اهبحاص اهيلع لتقي يح ةملك لامعألا لضفأ

 ٣١٨ ٧١/١١٣جج ......................................... سوفنلا هيل ىلع تهركأ ام ناميإلا لضفأ

 ٧١/٧٩٢ج ........................................... هللا ةعاط يف رمعلا لوط ةداعسلا لضفأ

 ٢٩١٩/٧٢جج ......................................... حيحص تنأر قدصتت نأ ةقدصلا لضفأ

 ٥٧ /٥ج ................................... حشكلا محرلا يذ ىلع ةقدص ةقدصلا لضفأ

 ٩.٦ /٤١ج ........................................................... ىنغ كرت ام ةقدصلا لضفأ

 ٧٨٩ /٦٩ج .................................................................. عضاوتلا ةدابعلا لضفأ

 ١٦ / ٤٦٤ ........................................................... جرفلا راظتنا ةدابعلا لضفأ

 ٥١٧ /٤١٩ج .................................................. مهمداخ هللا ليبس يف ةازغلا لضفأ

 ٤١/٦٠٥ج ....................................... رئاح مامإ ىلإ ماق لجر يمأ ءادهش لضفأ

 ٠١/٦٢٤ج ................... مكبسك نم مكدالوأ تإو مكبسك نم نولكأت ام لضفأ

 ٣٤٥ /٣ج .................................................................. مجتحملاو مجاحلا رطفأ

 85٦1 /٣ج ............................................ بنع بنع دوعب ولو تبسلا موي رطفأ

 ؛٦١/٢٩٥ج ................................................................ اروكش ادبع نوكأ الفأ

 ٢٨٤ .٧١/٦٨٦ج

 ٩١/ ٥١٧٧ جج ............................................ ؟تاتوم اهتيمت نأ ديرتأ ؟اذه لبق الفأ

 ٥٥ ٥٦ /٠١ج ...................... دلاخ نيتبنجلا دحأ ىلع ثعب دقو لقهلا لوسر لبقأ

 ه /\ ............................................................. ؟قح ريغب اسفن تلتقأ
 ١٦١ /٩١٩ج ..................................... ةيلهاجلا يف هيلع تناك ام ىلع ةماسقلا رقأ



 ةمفصلا/ءزجلا ديححلا صنت

 ٥٢٧ /ج ................................................................. اهتانكو يف ريطلا اورقأ

 ٣٨ /٧ج .................................................................. نيعبسلا ءانبأ يمأ قا

 ٣ /\ ..................................................... نيعبسلا نوغلبي نيذلا مأ لقأ
 ٢٠٢ /٦٩چج ................................................................... مهتارثع ماركلا اوليقأ

 ٦٤ /٣١ج ........................................................ مهتارثع تاءورملا يوذ اوليقأ

 ٧٨١/١٤ ؛ ٣٥٤٧ ............................................ مكتاقرأ ىلع - ةحلا - دودحلا اوميقأ
 ٠ ٩ /٢٦٧ ٢٦٨ ............................................ مكناميأ تكلم ام ىلع دودحلا اوميقأ

 ٩٧ / ٣١٢ ....................................................................... رشع ضيحلا رثكأ

 ٢٣٣ /٧٧ج ................................................. شرفلا باحصأ يسأ ءادهش رثكأ

 ٧٢٢ / ........................................................... تاذللا مداه ركذ اورثكأ
 & /ج ...... رحأ ةلبق كل تاف مكنايبص لبق اورثكأ
 ١٦ /٥ ٤.٠ ٥١٤ ج .............................................. اهرسأب ةليبق وجهي نم سانلا بذكأ

 ؛٠٢ / ١ج ..................................... قحلا مهب جرختسي هللا نإف دوهشلا اومركأ
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 ١٠٣ /٨چ ................................................................ ليخنلا مكتاًّمع اومركأ

 هد . ١٤٨١ ٦ج ................................................................. ةءاند قوسلا يف لكألا

 ٤٢٥ /١ج ................. مارح ريطلا نم بلخم يذو عابسلا نم بان يذ لك لكأ

 ٧٥-٢١/٦٥ج .............................. [نامعنلا يبأ ريشبل ] ؟اذه لثم تلخ كدلو 1

 ٦٤ /٧١ج ..................................................... هلل مكعوطأ القع سانلا لمكأ
 ٢٤٠ /٣٩ج .............................................................. اموي نيلالث ةدعلا اولمكأ

 ١٦٠ /٣١ج .............................. اهنع اولأسي نأ لبق ...ءادهشلا ريخج مكربخأ الأ
 ٤٢٥ /٦١ج ...... ةبحألا نيب نودسفملا ةميمنلاب نوزاتخملا ...؟مكرارشب مكربخأ الأ
 ٦٤٢ /٣١ج .................. نيبلا تاذ حالصإ...ةالصلا ةجرد نم لضفب مكربخأ الأ

 ٣٧٤ /٦١ج؛٣١/٧ج ............................. ركنملا ركني مل نم...ءايحألا تيم ىلع مكلدأ الأ

  

 



 ةحفصلا/۔زجلا يتحلا صن

 ١٥١ /٣١ج .................... نيدلاولا قوقعو هللاب كارشإلا ،رئابكلا ربكأب مكعّنأ الا

 ٢٣ /٠١٩ج ......................... بضغلا دنع هاوه كلمي يذلا ...؟ديدشلاب مكعتنأ الا

 ٦٤٢ /٣١ج ................................. نيبلا تاذ حالصإ...؟ةريسي ةقدصب مكنأ الا

 ٧/ ٢٢٣ ........................................................ دقوتت ةرمج بضفلا تإ الأ

 ٥٨٩ /٤١ج ..................................................................... انه اه ةنتفلا نإ الأ

 ١/ ٢٨٢ ....................................................................... يمرلا ةوقلا نإ الآ

 ١٢٨ /٩٩١٩ج .......................................................... دمعلا هبش أطخلا ةد نإ الا

 ٤١/٩٩٤ج .............................................................. رده اهمد نأ اودهشا الأ

 ٤٩٤ ١٨٦ ٤٧٣ /٨چ ................................................................ انم سيلف انّسغ نم الا

 ٣٨٦ ٥١/١٨٣ج ............................ ركذ لحر ىلوألف يقب امو اهلهأب ضئارفلا اوقحلا

 ٤٢١. .٩٣د

 ٤٧٠: ٤٨٥.

 ٦٠٧

 ٤٩٤ /١ج ............. [ ةرأف هيف تتام نمس ] قيرهأ اعئام ناك نإو اهلوح امو اهوقلأ

 ٦١/٤٤ج (يسدق ثيدحر....سلاحلا يف كل عسون مل أ

 ٨١٥ ٤١٧ /ج ..................................................... رجأ كلو ،معن لاق ؟ جح اذهلأ

 ٦٠ ٣٩/٣ج .............................................................................. ةرح دلولا مأ
 ٧ ١٦ ٣٦١٢ .......................................... ةبعكلا برو نونمؤم .. .؟متنأ نونمؤمأ

 &٧/٣٥ج ......................................... لوبلا نم ئربتسي ال ناكف امهدحأ اَسأ

 ١ / ١٨١ ج ........................ امهيتلك هيديب راشأو اثالث يسأر ىلع ضيفأف انأ اسا

 ٧٨ /٢٦٩٧٩چج ................................................. هتمطل نم هضرأف رمع اي تنأ اَّسأ

 ٩٩١/٦٣١ج .................................................. هيلع يت الو كيلع يمجنال ةنإ امأ

 ١٦ / ٣١٦ ............................................................ لاملا ةعاضإب سيل هنإ امأ

 ٣٢ / ........................................................ يعضت ىتح يناف نآلا اسأ



 ةمفصلا/.زجلا ثيدحلا صن

 ٢٩٧٢ /\ ........................................................................... الف ةدايزلا امأ

 8٨٢ / ..................................... ةشبحلا يدمف رفظلا امأو مظعف رسلا امأ

 نم عيبن ىلإ ىحوأ حارلا تلمعتسا دقف ايندلا يف كدهز امأ

 ٤٩٣ /٦٩ج ............................................................................... [ءايبنألا

 ٧٩ ٨٠ /٦١ج .......................... ءيش َلك حبس سمشلا تلاز اذإف رهظلا ةالص اَّسأ

 دوهيلا نم ةعامجل انّبرل ءيش لك حبس سمشلا تلاز اذإف رهظلا ةالص اسأ

 ٠٨-٦١٩/٩٧ج .................. [ ...ىسوم رهب ربخأ تاملك نع كولئاس انإ دمح اي :هولأس

 ١٢٠ /٦١ج .................... ءيش يف ايندلا نم وه سيل لالحلا بلط دأ تملع امأ

 ال اهروبق نم جرختو اهبونذب اهروبق لخدت ةموحرم ةمأ يسا

 ١/ ٦٠٩٩٠ اج ............................... - ةرخآلا يف اهيلع باذع ال -اهيلع بونذ

 ؛٣٩/٧ج ...................... هللا دونج نم نادنج ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 ج١٤/ ٢٧٢

 ٤٩ /٢ج ................................... هلتق دعب هقارحإإو ةعذج يبأ لتقب نيلجر رمأ

 ٠١/٦١ج ............. انوم اوذختي نأ هلامع ضعب رأ هباحصأ ةل هللا لوسر رمأ

 ٤٢٧ /٠١ج .......... اهلحر دق سابعلا نإ :هل ليقف ءءابضعلا لحترت نأ لخ هللا لوسر رمأ

 ٣٦٦ /٩١ج ........................... ءاسنلل نيرحاهلملا راد ثروت نأ هف هللا لوسر رمأ

 ٨4 /٧١جج ......................................... ماعطلا لبق لكوي نأ هل هللا لوسر رمأ

 1.٤ /٤١ج ................... زنك ءافخإب همهتا يذلا ةبوقعب ريبزلا هق هللا لوسر رمأ
 ٤٨١ /٣٩١ج .......................... هديبعر هلهأ بّدوي نأ...لضفلا ل هللا لوسر رمأ

 ٣٥٨٧ ٣0٩4 ............................ ةالص لكل لسفلاب ةضاحتسملا ل هللا لوسر رمأ

 ٦٠٣ /٤١ج ...................... اهفصاو ىلإ ةطقللا عفدي نأ طقتلملا هلل هللا لوسر رمأ

 ٧٢ /٦چج .............................................. رهئابآ ىلإ ءاسنلا ل هللا لوسر رمأ

 ٤٦٠ /ج ............................. امل تخأ نع موصت نأ ةأرما كل هللا لوسر رمأ

 ٤٧٤١٦ /ج .................. دجسم ةئام يف يلصت نأ ترذن ةأرما الف هللا لوسر رمأ

- ٩ . - 



 ةمفصلا/۔زجلا ثيححلا صن

 ٧١. ٢جج ........................ [ نامعنلا يبآ ريشبل | هريغ داهشإب لم هللا لوسر رمأ

 ٢٠٣٧٦ ...... طاعتقالا نع ىهنو ،يڵلحتلاب اق هللا لوسر رمأ

 ٢١/٩٧١٥ج ............................... سمشلا فوسك يف ةقاتعلاب هل هللا لوسر رمأ

 1 /٢ج ..................... كحضلا نيح ةهقهقلا نم ءوضولاب هلخ هللا لوسر رمأ

 ٤٢١ /٤١ج ................................... شيرق نم نيلجر قيرحتب ل هللا لوسر رمأ

 هللا لوسر اي :ناملس هل لاق اًمل] قدنخلا رفخ هلق هللا لوسر رمأ

 ٥٥٢ /٤١ج .................................... ¡...انقدنخ انرصوح اذإ سرافب انك انإ

 ٦٨٤ /٢ج . ..................................... روبقلا نيب لاعنلا علخ كلح هللا لوسر رمأ

 ٦٧٩ /٢ج ................................................... اهرعش قرفب الزن هللا لوسر رمأ

 & ................................. اقسيوف هامسو غزولا لتقب هخ هللا لوسر رمأ
 ٧١‘ /ج .................................................. يراوتلاب الالب ق هللا لوسر رمأ

 ٧٦١ /٢٩ج ....................................... هبكري نأ يدهلا قئاس ه هللا لوسر رمأ

 ٥١ /٤ج ..................................... نيلعن هل يرتشي نأ الع ل هللا لوسر رمأ

 ٤٢٤ /٤ج ........... فاكتعالاب هرذنب يفي نأ باطخلا نب رمع هن هللا لوسر رمأ

 ٢٦٨ /٩١حج ...................................... هقتعي نأ هدبعب لثم نم هلم هللا لوسر رمأ

 تعطقت هللا بدأب بًدأتي ل نم :يداني ايدانم تبرج هللا لوسر رمأ

 ٣٠٩ /٦١ج ..................... ..................... ةمعن هلل ري مل نمو ‘©تارسح هسفن

 ٢٢٢ /٣ج ................................................................. ةاكزلا ذخآ نأ ترمأ
 ٢٢١ /٣چج ..................................................... مكئاينغأ نم اهذخآ نأ ترمأ
 ٥٨٣١٦ ........................... ةللا الإ هلإ ال اولوقي ىئح سانلا لتاقأ نأ ترمأ
 ٠٩ /٦ج ................................................................. ىحضلا يعكرب ترمأ

 ٢٤٧ /٥چج .................................................................. دجاسملا يبن نأ انرمأ

 ٧٧٤ /٢٩١ج ...................................... هلأسأف هخ هللا لوسر يتآ نأ يلهأ ينرمأ
 ١١٣٤١١١٢ /٩ج ............. |عفان ابأ ] اركب هنم ضرتقا ايبارعأ ارايخ ايعابر يطعي نأ هرمأ

  

 



 ةحفصلا/.زجلا ثيدحلا صن

 ٤٣\/٢٩١ج ................................ اماعط رفعج لآل عنصي نأ لم هللا لوسر هرمأ

 ٣٤٩ /٣ج ....................................................... روحسلاب ة هللا لوسر هرمأ

 ١٧٢٤ /٦جج ................................................................. ًرهتانب يف ءاسنلا اورمأ

 ١٦ /٣٣ ٥. 1٢٣ .................................................................. كناسل كيلع كسمأ

 ١٩٢ /١٠٦ ............................................ اهودسفت الو مكلاومأ مكيلع اوكسمأ

 ٢٩٨ /٢١ج ........................... ¡ ةقدصلا لضفأ ] صيرح حيحص تنأو قدصتت نأ

 ح ام :هلئاسل | تيستكا اذإ اهوسكتو ،اتمعط اذإ اهمعطت نأ

 ٤١/٦٠ج ............................................................... [؟هيلع اندحأ ةجوز

 ١٦٢ 0 ٧٩/٦٦ج ........................................... كبيصيل نكي مل كأطخأ ام نأ ملعت نأ

 ٢١٤ /٧٩١ج ؛٦٧/٢٤چج ......:................................. ترمأ امك ميقتست مث هللا يبر لوقت نأ

 ٣٥٠ /٦١ج ....| هللا ىلإ اهبرقأو لامعألا لضفأ هللا ركذب بطر كناسلو تومت نأ

 ٦١/٣٤ج .................... [ ةاجنلا ميف | سانلا اهب ديري هللا ةعاطب دبعلا لمعي ال نأ

 ٥٤٠ /٧١ج .......................................... مالسإلا يف همهس ىلع لحرلا لتاقي نأ

 ١٦ / ٤٩٨ ................................... امهاوس اًّمِم هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ

 ٣٤٣ /٧١ج ..................... ةلا ىلإ رذتعيف باصأ يذلا بنذلا ىلع بنذملا مدني نأ
 ١٦ / ٣٥؛ ج١٧/ ٧٠ ........................................................ كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ

 ٦٨ /٦١اج ........................................................................... هلل مكفوحأ انأ
 ٦٢ ٩٠ /٦١ج ............................. رخف الو يمأ نعو هنع ضرألا قشت نم لوأ انأ

 ٧٢ / ...................................................... ةئجلا باب ع رقي نم لوأ انأ
 ١١٧٦ /٩١ج ................................................................. هتًّمذب ىفو نم ىلوأ انأ

 ٤٧ ٤٨ /٥ج ...................... [محرلل ] يئامسأ نم امسا كل تققش ميحرلا نمحرلا انأ

 ٤٨٤٧ /٥ج ............................. يئامسأ نم امسا امل تققش محرلا يهو نمحرلا انأ

 5٤٧ ٤٨ /٥ج .................... يمسا نم امسا اهل تققشو محرلا تقلخ ةكب وذ هللا انأ

 ١٥ ٥٢ ٧٩/١ج ....................................... ينالب نع ربصي مل نم انأ الإ هلإ ال هللا انأ



 ةحفصلا/هزجلا تيححلا صن

 ٣٥ /٦١ج ......................... يكيرش وهف اكيرش يعم كرشأ نمف كيرش ريخ انأ

 ٦١ /٩٩ج ............................................................. رخف الو مدآ دلو ريخ انأ

 ٥٩٦٤٥١٦١ ٦ج ................................................. يفاخم نم مهبولق ةرسكنملا دنع انأ

 \٣9 .٦١/٨٤٣ج .................. - ينركذي ثيح - ءاش ام يب ًنظيلف يدبع نظ دنع انأ

 ٦.٥. ٦٠٧. ٦١٢٦

 ٧١/٩١٧ج

 ٣٥١ /٦٩ج .............................................................................. يدبع عم انأ

 ٩٠ /٦٩ج ........................................................................ لت ىلع نماو انأ

 ١ ٩٠ ٦ج ؛!م1٤ /١ج ........................................ قئالخلا ىلع نيفرشم موك ىلع يمأو انأ

 ٣٢ /٥ج ................................................................... سابعلل ءابضعلاو انأ

 ٣١٢ /٧٩١جج ......................................... ناطيشلا نم ةلجعلاو ىلاعت هللا نم ةانألا

 ام وهف ءيش ىلع كعلطأ هللا ناك نإ :لاقف ؟اذك لعف يذلا تنأ

 ١١٠ /٥ج .................................................................... هيلع هللا علطأ

 ؛ ٨/ ٢٧ ؛ ٣٣ /٥ج ............ يلام جات يبأ اَدَه :لاقف مرهب ىتأ لجرل كيبأل كلامو تنأ
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 ؛٤»0. ٤٨٤٢٧

 ؛١١/٦٨١ج

 ٦٢. ٧٠ /١!٢ج

 ٢. ٧٤. ٦٢٤:

 ؛٨٢.٢٧./٣١ج

 ١١٩ /٤١ج

 ٩٧/ ٦٨ جج ......................................................................... هللا ءامصخ متنأ

 ٢١ /ج .......................................... مهنع اوجح معن ... ؟ انيوبأ ىلع جنا

 .٤١/٧ج ................... | رانيد يدنع هللا لوسر اي :هل لئاقللإ كسفن ىلع هقفنا



 ةمفصلا/هزجلا تيمملا صن

 ٣٦١ /٥چج ........................... مالسلا مهيلع ةكتالملا هتهنأ ثيح ىلإ مالسلا اوهنأ

 ١٦٥ /٨چ .......................................... ؟! ودبلا ] مهل اوعاتبت وأ اوعيبت نأ متيهنأ

 &٧١/٥ج ........................................................ تام مث يح وهو هيلإ اهادهأ

 دد٣ .٦١/٢٥٥ج ........... اهلهأ ىلع اذك ةنيدم بلقأ نأ ةكالملا نم كلم ىلإ هللا ىحوأ

 ال نأ كموق رذنأ ،نيرزنملا اخأ ايو نيلسرملا احأ اي :لإ هللا ىحوأ

 ٣٥٣ /٦٩٧ج ............................... ةملظم مهدنع دحألو يتويب نم اتيب اولخدي

 ١٢٨ /٦١ج ...... هيبعتأف كمدخ نمو هيمدخاف يمدخ نم :ايندلا | اهيلإ هللا ىحوأ

 ٨٤ ٦١/٣٨٬ج .... امص اناذآ هب حتفأ ءامأ اييبن ثعاب يتإ :ايشعأ ىلإ ىلاعت هللا ىحر

 دمحأب دحاج وهر يقل نم هَنأ...ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ

 ٨٣ /٦٩جج .......................................................................... رانلا هتلخدأ

 ٣٠٩ /٦١ج ...................................................................... تاملك لإ يحوأ

 ٩/٦١٢ج ......................................... كولملا قفرب لكبلَعلا ليربح ييبح يناصرأ

 ٢٧٤ /٤١ج .................................. ارس ركب يبأل ةفالخلاب ه هللا لوسر ىصرأ

 ١/ ٢٧٩ ٢جج ................................................. هللا باتكب مث هللا لوسر ىصرأ

 ٣٦ /ج ........................... فرش ك دنع ريبكتلاو ميظعلا هللا ىوقتب كيصوأ

 ٤0٣ /٦١ج ................... هللا وفع هرخآو هللا ةمحر هطسوو هللا ناوضر تقولا لوأ

 ٢٢9 / .............................................. ديهشلا :ةئحلا نولخدي ةنالث لوأ
 ٧ ١/ ١٦٤ .............................................. نونلا قلخ مث ملقلا هللا قلخ ام لوأ

 ١/ ٢٦٦ ٤ج .................................. ءامدلا يف ةمايقلا موي سانلا نيب ىضقي ام لوأ

 ١٩٦٩ / ١٢٩ .......................................... هلمع ثلاثلاو ،هلهأ يناثلاو ،هلام لألا

 ٦٢ ١/ ٨١ .............................................. هتمأو حون ةمايقلا موي ىعدي نم لزأ

 ٢.٠٥ /٧٩ج ..................................................... ةثالث ةمايقلا موي لأسي نم لوأ

 ٢٠٦ /٧٩جج ...........................................! مّهح ران مهب رعست قلخ لوأ كئلوأ

 ٣٨٩ /\ ............................................................... ؟ةادغلا انعم تيلص اموأ



 ةحفصلا/ .زجلا ثيححلا صن

 ٦٩/٧.٠ج ........................................................... ؟للا ىلإ بحا لامعألا يأ

 ٤٥٧ /٣ج ................................................................ رهدلا ةبعك ضيبلا مايأ

 ٤٢٦ /٧٩ج ......................... عابسلا تلضفأ امبو :لاق ؟رمحلا تلضفأ ا ًاًّنضوتيأ

 ٤٢٤ /٦٧چج ............................................. مضخم يبأك نوكي نأ مكدحأ زجعيأ

 ٧٢٦٤٧٢٣٤١٠ ٦/٢چج ....................................................................... اهسفنب يحأ مألا

 ١٢ / ٥٤٧ ................................ هتوم دعب ةرح يهف اهديس نم تدلو ةمأ اميأ

 ؛٥٧٢ /٤١ج ............................................................... عيلخ وهف مل اظ ريمأ اميأ

 ١٧٢ /٦١ج

 ٤٧٠ /١ج ............................................................. رهط دقف غبذ باهإ اميأ

 ٤١٠١ ٢٣٩ /٦ج ......................... لطاب اهحاكنف اهيلو ريغب اهسفن تحكنأ ةأرما اميأ

 ١٥٨ /٧ج ..................................... امهنم لوألل يهف نانثا اهجو وزت ةأرما اميا
 ٥١٣ /٤١ج ............. هرحأ لثم اهل هللا لعج الإ ...هللا ليبس يف اهجوز تزهج ةأرما اميا

 ٣٣ /٦جج ...................................... امهنم لوألل يهف نايلو اهجوز ةأرما اميأ
 ؛٨ /٦ج ...... ةنجلا ةحئار اهيلع مارحف سلب ام ريغ نم قالطلا اهجوز تلأس ةأرما اميأ

 ٢٨٢. ٢٨٠ /٧ج
 ١١٠١٠. ١١١ ٦/١ج .................. لطاب اهحاكنف ايمهلاومو اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ
 ٩٧ /٦جج ...................................... لطاب اهحاكنف يلو الب تحكن ةأرما امُيأ
 ١٧٤٤٧١٦٧ /٦ج ..:.............. اهل رهف ...ةدع وأ ءابح وأ قادص ىلع تحكن ةأرما اميأ

 ٣9٨ /٢٩ج ................. مالسإلا مسق ىلع يهف مالسإلا اهكردأ ضرأ رأ راد اميأ

 ؛١٨٤ ١/ ٠ج ......................... ةيلهاجلا مسق ىلع يهف ةيلهاجلا ي تمّسق راد اميأ

 ١١/٢٣١ج
 ١/ ٣0٦ ج ............. ةللا ةمحر هيلع تقاض ...ةنامألاب اهطخ ملف ةيعر ىعرتسا عار امي

 ١٧٢ /٦١ج

- ٩٥ - 

  

 



 ةحفصلا/هزجلا ثيدحلا صن

 ٢٥٦: /٤١ج .......... ةئجلا هيلع - هللا مّرح الإ - هللا مرح ةتيعر محري مل عار اميأ

 ١٧٢ /٦١ج /

 ٥١٣، ٥١٦١، /٢١ج ...... رانلا نم هنم اوضع هنم وضع لكب هللا ذقنتسا املسم اعرما قتعأ لجر اما

 ٧

 ؛٦٧ ٧٢ /٩ج .............. هريغ نم هب ٌقحأ...هنيعب هلام لجرلا كردأف سلفأ لجر اميأ

 1٢٣ .٣١/٢٣٦ج

 ٤٣٢ /٢ج ............. ه۔وضر ضقتنا دقف هديب هتروع ىلإ ىضفأ ةأرما وأ لجر اميأ

 ٦٣٢ /٣١ج ................ هب يحأ وهف هنيعب هدجوف اعاتم سلفم ىلع عاب لجر اميأ
 ٦٣٣٦ ٣ج ..................... هب متح وهف...عاتبا يذلا سلفأف اعاتم عاب لحر اميأ

 موي تام اًميش اهقادص نم اهيطعي الأ ىرنف ةأرما جوزت لحر اميأ
 ٦ / ١٤٦ ..................................................................... ناز وهو توم

 ١٠١٨ ج ........................... ادبأ نايناز امهف اهجوزت مث ةأرماب ىنز لحر اما

 ١٠٤ .. ٢٩/٢٠ج .................. ادبأ اهيطعي يذلل اهنإف هبقعلو هل ىرمع رمع لحر اميأ

 ١.٩

 ٣٤٢ /٨چ .............. اهعيي الف اهعيبي نأ دارأف عبر رأ راد يف كيرش هل لحر ام

 ٢٩ /٦ج ................... اهتنبا حاكن هل للح الف اهب لخدف ةأرما حكن لحر اميأ
 ١٥ /٤ج .................... ىرخأ ةح ج نأ هيلعف ثنحلا غلب مث جح يص اميأ

 ٣٦١ /٦ج ................................ ناز وهف هدّيس نذإ ريغب جوزت ةمأ وأ دبع اميأ

 ٢٤١ /٦ج ......................................... ناز وهف هالوم نذإ الب جوزت دبع اميأ

 ٧ /٣٧ج ............................ هللا تقم يف اولازي مل ،انئاخ اوضقسا موق اميأ

 ىلاعت هللا هتبك ... محل حصني ملف يمأ رمأ نم ائيش يلو لار اميأ

 ؛١/٦٥٣ ٤چج ............................................................... رانلا يف ةمايقلا مري

 ١٧٢ /٦١ج

 ٢٦٣ /٢جج ............................................................................ ءانمض ةّميألا

 



 ةمفصلا/هزجلا ثيمححلا صن

 ٤١/٩٤٢ج ..................... ¡ ةشئاع تيب ة هللا لوسر دصقي ؟ادغ انأ نوكأ نيأ

 ٤١/٩٤٢ج ................................. ¡ ةشئاع موي هلف هللا لوسر ديريز. ؟ادغ انأ نيأ

 ٢٤٩ /٤١ج ....................... ¡ ةشئاع تيب ىلع هلف هللا لوسر نم اصرح ] ؟انأ نيآ

 ٢ / ٢٣٢ ...................................... فصلا ىلإ تلصو الأ كدحو يلصملا اهيأ
 تمصلا لوط...امهتنؤم فيفخ نيرمأ ىلع مكلدأ الا سانلا اهيأ

 ٥٣٦ /٦١٩ج ........................................................................ قلخلا نسحو

 ٧٩٦ /٤١ج .... هوكرت فيرشلا مهيف قرس اذإ اوناك مهتأ مكلبق نم كلعل امّتِإ سنلا اهيأ
 ةو الأ ءاسنلا نم عاتمتسالا يف مكل تنذأ تنك ينإ ،سانلا اهيأ

 ٣١٨ /٦چج ................................................................... ادبأ همرح دق هللا

 ٧٥ /ج ................................................................. هسأر نم لحرلا مارحإ

 ٣٣& / ................... دربت ىمح اهعدف موقلحلاو نيجدولاو يرملا ىلع تيتأ اذإ

 ٦٠٤ /٤١ج .................................... اقسو رشع ةسمح هنم ذخف يليكو تيتأ اذإ

 ٤١٥٠ ٣٦٢٢ /٧٩جچج ............................................................... هالتبا ادبع هللا بحأ اذإ

 ٧١٦ / ٤٩٨ ................................................... بنذ هرضي مل ادبع هللا بحأ اذإ

 ٧٦/ ٤٣ ......................... انالف تببحأ :الكقلا ليربج لوقي ادبع هللا بحأ اذإ
 ٣٠١ /٠١ج ...... ةك ربلا نم نيتبح لكلا ليربج هيف لعح ةراجتلل الام لحرلا ذحأ اذإ

 ٣٢٥ /٩٩ج .............................. |عئابلل¡ هل ةعفش الف عيبلا لبق هل عيفشلا نذأ اذإ
 ١٣-٧٩/٠٥٣ج ......................................... تبنذأ بر اي :لاقف ابنذ دبعلا بنذأ اذإ

 1.١٩ .... هنع يح ...هيلع بتك ابنذ دبعلا بنذل اذإ
 ٩٦ / ٣١٣ .............................................. ايندلا يف هدهز اريخ دبعب هللا دارأ اذإ

 ٧٧ /٤\٣ ........................... ايندلا يف ةبوقعلا هل لجع ريخلا هدبعب هللا دارأ اذإ
 ٢\ /٦١ج .............. اهلمعي ىنح هيلع اهوبتكت الف ةئيس لمعي نأ يدبع دارأ اذإ
 ٥٣٩ /٤چج ....................... هسأر طسو ىلع كانمي عضف يبصلا َقَعت نأ تدرأ اذإ

 ٦٢١ /٦١ج .............................. يدعب نم فوخلا نم رثكأف يناقلت نأ تدرأ اذإ

  

 



 ةمفصلا/.زجلا ثيدحلا صن

 ٥٠٤ /٤ج ................................................ لكف لتقو هدح ضارعملا باصأ اذإ

 ١١٠ /٨چ ............ ةعيضولا عئابلا ىلع بحو دقف ادعاصف ةرمثلا ثلث بيصأ اذإ
 ٣٤٩ /٣چج ........................... ے................................... انهاه نم ليللا لبقأ اذإ

 ٣٢ »\٣٢ . ٧/٢٦٧١٣جج .............................................. ةالصلا امل يكرتاف ةضيحلا تلبقأ اذإ

 ٢2٣ /٢ج ...................... هيف ةبوتكملا الإ ةالص الف دجسملا يف ةالصلا تميقأ اذإ
 116 / ................... مهناكم نم عفرأ ناكم يف مّمَي الف موقلا مكحا مأ اذإ
 ؛٨\/ ج .......................................... متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإ

 ج٢ / ..١ . ٦٦٨ &

 .٦٧؛

 ج ١ / ٣.٧. ٥ ٦٥؛

 ٢٥٢٣ /٦١ج

 40 / ....................................................... ةافح هوتأف ءيشب مترمأ اذإ
 ١٢٣١ ٥ج .......................... لتق يذلا لتقي رخآ هلتقو لحرلا لحرلا كسسأ اذإ

 ٢٦٤٩٠ /٢ج ........................................ كتالص تمت دقف تلقو تدعق تنأ اذإ

 ٢٥١ /ج ..................... اقزتفي مل ام رايخلاب امهنم دحاو لكف نالجر عاتبا اذإ
 ٥.٠ /٧٩ج ....................................... هداهتجا رحأ هلف أاطخأف مكاحلا دهتجا اذإ

 &٧٧/٣ج ........................................................... باصأف مكاحلا دهتجا اذإ

 ٢١٤ /٨چ ........... عئابلا لوق لوقلاف مئاق عيبلاو ةنيب امهنيب سيلو ناعئابلا فلتخا اذإ

 ٣٨٨ ٢٤٦ ......................................... متئش فيك اوعيبف ناسنجلا فلتخا اذإ

 ١٥٢ /٥ج ............... هعنمي الف هرادح يف ةبشخ زرغي نأ هراح مكحأ نذأتسا اذإ

 ٦٢٣ /٦٩١٩ج ..................... هاياطخ هنع تتاعت هللا ةيشخ نم نموملا بلق ًرعشقا اذإ

 ٢٣٥ /٧٩٧چج ............................................ بتكت ةكمالملا تلزن نافصلا ىقتلا اذإ

 



 ةمفصلا/.زجلا ثيححلا صن

 ٦١٥ ٤١/٤١٦٤ج ......................... رانلا يف لوتقملاو لتاقلاف امهفيسب ناملسملا ىقتلا اذإ

 .. ٩. /٧١ج

٦٤. ٧٢٠ 

 ٢٣٧ /٦١ج .............. هلل رصتني ىنح عيش هبضفل موقي ال هللا تامرح تكهتنا اذإ

 ٢/٣٤٥ج .................................. اولصف رمقلا فسخا وأ سمشلا تفسكنا اذإ

 0 /9ج .............................................................. جوز رشع تس غلب اذإ

 ٧٣ /٦١ج ...................... ةنسح هل اهبتكأ انأف ةنسح لمعي نأب يدبع ثدحت اذإ

 ٦9 ...... لحملا غلب اذإ رابخلا هلف يلتم هاقلت اذإ
 ٣٨٩ /٥ج ..................................................... كا نذأ دقف لوسرلا كءاح اذإ

 ١٠٣ /٦چج ..................................................... ًةرهوحكنأف ءافكألا مكءاج اذإ

 ٧٠ ١٠٣ /٦ج ............................... هوحكنأف... هقلخو هنيد نوضرت نم مكءعاح اذإ

 ١٤٦١ /٦ج ................................................... اهقدصيلف هلهأ مكدحأ عماح اذإ

 ٢٩٠٩٧ ........................................... دانم ءاج نيرخآلاو نيلوألا هللا عمج اذإ
 ١٠٧ ٣١/٦٠١ج ..... همصخ ةحاح عمست ىنح امهدحأل ضقت الف :نامصخلا رضح اذإ

 ٤د٤ /٣ج ................................................. ءاشعلا ترضحو ءاشعلا رضح اذإ

 ٥٤& /ج ............................................ ةالصلا تقرو ماعطلا تقو رضح اذإ

 ٣٤٦ ٣٤٧ /٥ج .......................................... ملعلا سلحب رضحو ةزانحلا ترضح اذإ

 ٥٩ /٦ج ....................... اهيلإ رظني نأ هيلع حانج الف ةأرما مكدحأ بطخ اذإ

 ٤٧١ ١٠٣ / ٦ج .................................................... هورت الف ؤفك مكيلإ بطخ اذإ

 ٢٩٩ /٥ج .................. [ دجسملا ةيخ اتعكر] امهلصيلف ادجسم مكدحأ لخد اذإ

 0١٩٧ ١٩٨ /٤ج .............. هرعش نم سمي الف يحضي نأ مكدحأ دارأو رشعلا لخد اذإ

 ٢٢١ /٥ج .....كيدعس الو كيبل ال :هل لاقف .. .كيبل :لاق هكولمم لحرلا اعد اذإ

 ١٧٨0١٧٧١ ٦ج كلذ لثم كل :كلملا هل لاق بئاغل بئاغلا اعد اذإ

 ٣.٤٥ ................................................. كمأ بحأف كمأو كوبأ كاعد اذإ



 ةحفصلا/.زجلا ثيححلا صن

 ٦/١٧٤ج ...- بجيلف - اهتأيلف - سرع ةميلو - ةميلولا ىلإ مكدحأ يدع اذإ

 ٣٠٢ /٧٩ج .................................................. ءوسب هيلع ىنثي تيملا تيأر اذإ

 ٢٦٩ /٤١ج ....................................... مهنم عدوت ...ملاظلا باهت يمأ متيأر اذإ

 ٣٧١ /٤١ج ............................................ امهدحأ قنع اوبرضاف نيريمأ متيأر اذإ

 يذلا وه هللا نوكي ىنح اوربصاف هرييغت نوعيتطست ال رمألا متيأر اذإ

 ١/ ٢٦٢٩ ج ................................................................................... هريغي

 ؛ ٢٩١ /٥ج .............. ناميإلاب هل اردهشاف دجسملا داتعي - ءرملا - لحرلا متيأر اذإ

 ج٥٦٦/١٧

 ٢٦٨ /٤١ج .................................. هناكم اورضعت الف اربص لتقي لجرلا متيأر اذإ

 ٢٤ /٦١ج ....................................................... اوعضاوتف نيعضاوتملا متيأر اذإ

 ٩ ١.٠١ /٣ج ................ مهرد امهرد نيعبرأ لك يفف مهرد يئام ىلع لاملا داز اذإ

 ٢٦٧ /٠١ج ............................ رعش نم لبحب ولو اهعبيلف...مكدحأ ةمأ تنز اذإ

 ٦١/٦٦ج ...... ةبغرلا اومظعأف هللا متلأس اذإ
 ٢ / ١٦٧ ..................................... ريعبلا كربي امك كربي الف مكدحأ دجس اذإ

 ٧٦٧ /٢ج .................................................... هيدي لبق هيتبكر عضر دجس اذإ

 ٣٦٢ /٥ج ............................ مكيلعو :اولوقف باتكلا لهأ دحأ مكيلع ملس اذإ
 ٣٦٢ /٥ج ................. مكيلع ماسلا :لوقي امنإف درهيلا نم دحأ مكيلع ملس اذإ

 ه\/صچ ...... ماًيألا تملس ةعمجلا تملس اذإ

 ٤٨ /٤١ج ............................... | نوعاطلا ] هيلإ اومدقت الف ضرأ يف هب متعمس اذإ

 ١٧٨٩ /٥ج .............................................. امهومتش لاحرلا تاهمأ تمتش اذإ

 ٨.٣١ ج ...................................................................... هردلحاف برش اذإ

 ٤٠٤ ٤١٧١ /٢ج ........................................ اثالثأ ردي ملف هتالص يف مكدحأ كش اذإ

 /٦\» ...... فّمخيلف سانلاب مكدحا ىلص اذإ
 ٤٦٧ /٢ج ...................................... مهفعضأب مهردقيلق موقب مكدحأ ىلص اذإ

 ۔- - . . ١

 



 ةحفصلا/هزجلا تثيححلا صن

 ٨4٥ خ /٢ج ..................................... ًافيس ههحر ءاقلت لعجيلف مكدحأ ىلص اذإ

 ٥٤٩ /٢ج ......................... اهعم لصيلف يلصت ةعامجلا دحوو مكدحا ىلص اذإ

 ٥٤ /٧٨١ج ........................ للا ةمذ يف وهف حبصلا ةالص ملسملا دبعلا ىلص اذإ

 ٢٩/٦٢جج ........................................................ اهعام رثكأف ةقرم تخبط اذإ

 ٤٠٧٧٨١٤٠١٦ ....................................... غبت الف تدسح اذإو ،ققح الف تننظ اذإ

 ١/ ٣٣٦ ج ............................................. امهدحأ قنع اوبرضاف نامامإ رهظ اذإ

 ريخ ضرألا نطابف...ءارزولا نم ةوشرلاو ءارمألا يف قسفلا رهظ اذإ

 ٤٨١ هج ......................................................................... اهرهاظ نم

 ٣٣٧ /٥چ .......................... هملع رشني نأ ملاعلا ىلعف يمأ يف عدبلا ترهظ اذإ

 ٤٩٧١ ٤ج ........... حون دهعب كلأسن اَّنإ :اهل اولوقف نكسملا يف ةل ترهظ اذإ

 ٧٩ ١٨٠ /٥ج ............................... نيملاعلا بر هلل دمحلا :لقيلف مكدحأ سطع اذإ

 ١٨٠ /٥ج ....................... ماكزف ثالث ىلع داز اذإو ثثالث ىلإ تم سطع اذإ

 ١/٩٦ج ...... مالسإلا ةبيه اهنم تعزن ايندلا نمأ تمظع اذإ
 ٢٧٠ /٢ج ...... ءاسنلا قفصيلو لاحرلا حّبسيلف رمأ مامإلا ىنع اذإ

 ٤٤ /ج .............................. برغملا تقر رخآ كلذف رمحألا قفشلا باغ اذإ

 ٢٢٤ ٦٧١/٣٢٢ج ........................................................... اًضوتيلف مكدحأ بضغ اذإ

 ٦٩/٢٦٢٢ج ......................................................... تكسيلف مكدحأ بضغ اذإ

 ٦٩١٩/٦٢٢ج ............................................ سلجيلف مئاق وهو مكدحأ بضغ اذإ

 ٧٩٦٩ / ٢٢٧ .................................................. دعقاف امئاق تنك نإف تبضغ اذإ

 ٣٩٠ /٦١ج ................... امهدحأ رفكلاب ءاب دقف رفاك اي هبحاصل لحرلا لاق اذإ

 بك ةلل تإ ك ............................................................... ةلتقلا اونسحأف متلتق اذإ

 ٢٣٨ /٦٧جج .......................................... هنع وفعلا لعحاف كودع ىلع تردق اذإ

 ٢٦٣ /٢جج .................... هتالص تمت دقف ثدحأ مث دهشتلا رادقم لحرلا دعق اذإ

 ٢٩١ /٧٩ج ................................................. لمك دقف ةعبرأ ماعطلا يف ناك اذإ

 ۔- - ٠٩١ ٩

  



 ةمفصلا/هزجلا تيمحلا صن

 ٢١/٩٥٥ج .....هنم بجتحتلف يدؤي ام هدنع ناكو بتاكُم نكنم دحأل ناك اذإ

 ١ ١٥٠ ٧ج ....................................... ةفئاطل ىلاعت هللا تبنأ ةمايقلا موي ناك اذإ

 ٩١/ ٢٣٧ ٦ج ............... مقيلف هللا ىلع هرجأ ناك نم دانم ىدان ةمايقلا موي ناك اذإ

 ٥٩٠ /٤١ج ......................... بشخ نم افيس ذختاف نيملسملا نيب ةنتفلا تناك اذإ

 ٦٧٤ /٢ج ............................................ اهنطب زمغي الف الماح ةأرملا تناك اذإ

 ٢٩٧٩٧ ......................................... ثالث نم الإ هلمع عطقنا دبعلا تام اذإ

 ٦1٨٨ /٢ج .................................................. اهنفد رضحأل ينرربخأف تتام اذإ

 ٧١١٠ /٦١ج .......................... شرعلا كلذل ًرتهاو برلا بضغ قسافلا حدم اذإ
 ١ ١١٠ ٦ج ..................................... هبلق يف ناميإلا ابر ههجو يف نمؤملا حدم اذإ

 ٤٤١٩/٦٧٢ج .................................. اهلخدت الف ناطلس اهيف سيل ةدلبب تررم اذإ

 ٢ / ٢٦٦ .................................................................... ينرركذف تيسن اذإ

 ٣٢ د ١/ ٧١ج ................................... ةعفش الف راضملا تفرصو دودحلا تبصن اذإ

 ٢٢٥ /٥ج .................. نيترم هرحأ هلف هبر ةدابع نسحأو ،هدّيسل دبعلا حصن اذإ

 ٥١٧ /٤١ج ............................. حأ مهتنسلأف مهسفنأو مهحالسب موقلا رصن اذإ

 » /ج ............................... اهُمأ هيلع تمرح ةأرما جرف ىلإ لحرلا رظن اذإ
 ٤١ /٥ج ...... ةنسح ةئام ثالث ةرظن ًلُكب هل ناك هرسف هدلو ىلإ دلاولا رظن اذإ
 ١٧ / ٤٠٨ ............................................ . ...... كترشب هسسمأف ءاملا تدحو اذإ

 ٥١٩ /ج .................................................... لكف ...هيف كمهس تدح ور اذإ

 ٧١/٩٢٢ج ............................................ ةبيصم يديبع نم دبع ىلإ تهجحر اذإ

 ١٧٢ /٦٩١ج ....................................... ةعاسلا رظتناف هلهأ ريغ ىلإ رمألا دسو اذإ

 ٣٠١ /٧٩١ج ............. ركشلا ةلقب اهلاصتا اورفنت الف معنلا فارطأ مكيلإ تلصر اذإ

 .٤٨. ٤٩٥ /١ج .................................. امهرهط بازلاف هيقخن ىذأ مكدحأ عئطر اذإ

 ٤٤١/٩٦٢ج ........ ارجاز موقللو ارصان لحرلل نكف الم يف تنأو لحرلا يف عقر اذإ

 ٢٢ / .................................. اوسلحاف لاحرلا قتاوع نع ةزانجلا تعقو اذإ

 ۔- - ٠.٢ ١



 ةحفصلا/۔زجلا ثيححلا صن

 ١٦٣ /٦١ج ............................ هللا ىلع هرجأ نم مقيل دانم ىدان دابعلا فقو اذإ

 ٤٨٠ ٤٩٨ /٨١ج ................................... ًاعبس هلسغيلف مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو اذإ

 ٥١٤ /٤١ج ...................... رارشأ ةقرف تبدتنا ...دودحلا تلطعتو نيدلا نهو اذإ

 ٣٣٩ ٧٧/٨٣٣ج ....................................... اوت ىح هللا لمي نلو كيلع هللا بوتي اذإ

 ٤١/٣٠٦ج ....................... اهنم لكأي نأ هريغ رمتب رمب راملل هلق هللا لوسر ثذإ

 ٥ . /٥ج ....... | همحر نع لأسي لجرل] مهيلإ نسحأ نكلو ،اعيمج هللا مكضفري نذإ
 رمأتست ركبلا = .............................................................................. اهتمص اهنذإ

 ؛٩٨٩٢ /٦ج ................................................................... هلبق امل بح مالسإلا

 ج٤؛٤٤٤/١

 ٣٤٠ /٩١ج ............................................................... صقني الو ديزي مالسإلا

 ٣٤٠ /٩١ج .......................................................... هيلع ىلعي الو ولعي مالسإلا

 1٤٢ /٣١ج ....................................... ةوبنلا بعش نم ةبعش سانلا نيب حالصإلا

 ١٦ ٩. ٤٧٩. ١ج .................................. هيلع ةداهشلا نم ريخ هسفن ىلع لجرلا رارقإ

 ٥٧٢ /٣١ج

 &\ / .......................................................... بوث يف امقر ناك ام الإ
 ٧٧ /٦١٩ج ....................... هب يزجأ انأر يل هنإف مايصلا الإ فعض ةئام عبس ىلإ

 ١٦١١ /٩١ج .................................... برخ اونذأت نأ انإو مكبحاص اردت نأ امإ
 ٦٣٠ /٢چج ................................... هنيمي ىلع كرت هربق يف عضو اذإ لداعلا مامإلا
 ٢7 ...... ذفلاو مامإلاو مومأملل ماع مامإلا
 ٢٦4 /٢ج ................................................. مكلبق دجسيو مكلبق عكري مامإلا

 ٩. /٥ج ............ رغصلا يف ينم يلو ام امهنم يلأ ينأ ربكلا نم اغلب ياوبأ تإ

 ٣٩٨ /٧٩ج ..................................... اس نإ ةبوت هدنع ثدحأف ابنذ تثدحأ نإ
 3٥٦٨ ٥٦٩ /٢ج .............................. سمح ىلإ _ اهلسغ ندعأف _ هندعأف تثدحأ نإ

 ٥٨١

- ٠.٣ ١ - 

  

 



 ةمخصلا/هزجلا تيمملا صن

 ٦... ٣٦ /ج ........................................... هللا باتك ارحأ هيلع متذخأ ام قحا نإ

 ٧ . .٤

 ٣٢ /٢جج ................................................................ نذأ وه ءادص اخأ نإ

 ٣٥ /٦٩ج .................................................................... كرش ايرلا ىندأ تإ

 ١٠٢ /٦١ج .............. باكرلا دازك ايندلا نم كتغلب نكتلف يب قوحللا تدرأ نإ

 ٣٧ /٣١ج ......................................... سومغلا نيميلا ةبوقع تابوقعلا دشأ نإ

 لخدأف هكلم يق هللا هكرشأ لحر ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ نإ

 ٦١/٦٤٥ج ..............................................۔............... همكح ىف روجلا هيلع

 ٧٠ /٢٩١ج .................................................. مكبسك نم نولكأت ام بيطأ نإ

 ٤4 /\٣ج ...................... لدعي مل ًمث...هللا هألو لجر..:هللا ىلع سانلا ىتعأ نإ
 ٣١٤ /٧٩١ج .................................................... بنذلا مظع نم ءازجلا مظعأ نإ

 5٦٧ /٢ج ............................................ شرفلا باحصأل يتأ ءادهش رثكأ نإ

 ٢0٨ .٤١/٥٧٢ج ........... هللا باتك مكيف ماقأ ام اوعيطأو هل اوعمساف ...يشبح دبع مكيلع رمأ نإ

 ١١ /٥ج ....................... جرخاف هللا قحب كلهأو ككلم نم جرفت نأ كارمأ نإ

 ٧٦٣ /٦٩ج ....................................... معن :لاق ؟اهنع قًدصتأفأ تيفوت يسأ نإ

 ٦٤٢٧٣ ................................ مهنيب حلصن...اومارت ىمح اولتتقا ءابق لهأ إ

 ٧٦ / ٣٣ .............................................................. يبر لإ دهع ام لوا تإ

 \٣٧٣& / .................................. اهنيع تكتشا دقر اهجوز اهنع يفوت ينبا إ
 ٥٩١ /٤١ج ........لعفاف ةالصلا لهأ نم ادحأ لتقت الو لوتقملا تنأ نوكت نأ تعطتسا نإ

 ١٠٣ ١٠٥ /٢ج .... كعوك ر نم ضفخأ كدوجس لعحا ر ءامإ مرأف الإ و تعطتسا نإ
 ٨/٦٠٦چ ................................................ هرظنت الف هتيب جلي نأ كرظنتسا نإ

 ٣٦ /٥چج .................................... ءانبألاو ڵابآلا مهيل اراربأ اوُمُس راربألا نإ

 ٣٨٦ /٩٥٩١ج .................................................... تابصع تانبلا عم تاوخألا نإ

 ٥٨١ ج ...... هل رهف اتاوم اهنم ايحأ نمف هلل ضرألا إ

- ١٠٤ - 

 



 ةحفصلا/هزجلا ثيححلا صن
  

٤٣٩٩. ٤٦٧ 

 ٤١٧٣ /١ج ............................................................. شرعلل يهتنت حاورألا نإ

 ٣٥٦ /٤١ج ..................................... مهدسفأ سانلا يف ةبيرلا ىغتبا اذإ مامإلا تإ

 ١٤٤ /٢ج ........................................ فورحلا نايب و فوقولا ظفح ليترتلا نإ

 ٧٩٠ /٦١ج ...... ةعفر لإ هديزي ال دبعلل عضاوتلا نإ

 ٢٤١ /٦١چج ............................ لاق شرعلا ىلع ىوتسا امل هلالج لاج ليلجلا تإ

 ٤٧ /٣٩١ج ............................ تارايت جاومأ هاشغت اقيمع ارحب دباكيل مكاحلا نإ
 ٤٤٤ /٨ج ............... اهئاسنل نالل نمأ لاجر ىلع نامرع بهنلاو ريرحلا إ

 ٣٨٩ /٧٧٩ج ....................................................... تانيسلا نبهذي تانسحلا نإ

 ٤٢ /٦٧ج ....................................... ءامسلا ىلإ دبعلا لمعب دعصت ةظفحلا نإ

 6١ /ج ....................................................... نيب مارحلا إو نيب لالحلا نإ
 لاتقلا دنع هسفنب لحرلا لايتخا ىلاعت هللا بيخ يلا ءاليخلا تإ

 ٩٦ / ٢٥ .............................................................. ةقدصلا دنع هلايتخاو

 ٧٤ /٧٩ج ................................................ ءاودلا لزنأ دق ءادلا لزنأ يذلا إ

 ...اذك تانسح نيأو بر اي :لوقيف اروشنم هباتك ىتؤيل لحرلا نإ
 ١٦ / ٤٠٤ .................................................. سانلا كبايتغاب تيحم :لوقيف

 ٤٣ /٢ج ......................... اهفصن اهنم هل بتكي الو ةالصلا يلصيل لحرلا نإ

 لمعيف باتكلا هيلع قبسيف ... ةئجلا لهأ لمع لمعيل لحرلا نإ

 ٩٦ / ٦٢٥ ...................................................................... رانلا لهأ لمع

 ٥٤ /٥ج ....................................................... تعطاقت تسانت اذإ محرلا نإ

 ٩. /ج ...... ةدالولا مرحت ام مرحت ةعاضرلا إ

 ٤١٧٦١ ٢٧ / ٩ج ........................................................................... مراغ ميعزلا نإ

 ١/ ٩١ ج ......................................................... ..نعفلا بتح نمل ديعسلا إ

 6٤٣ /٢ج ........................................ هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا تإ

_ ٠ ١0٥



 ةحفصلا/هزجلا ثيدحلا صن

 ٢٥٣ /٧٩ج ...................................... قلخ نم :لوقيف مكدحأ يتأي ناطيشلا إ

 ٨ ٧٠٥ ٧٩/٢٠ج ........................................ مدلا ىرحب مدآ نبا نم يرجن ناطيشلا تإ

 ٣٣١ /٦٩ج ........................... «لاملا بحاص يسم ملسي نل» :لوقي ناطيشلا تإ

 ٣٩٧ /٢ج ........ ناتعكر رفسلا يف و عبرأ رضحلا يف مكيبن ناسل ىلع ةالصلا نإ

 ١٢٠ /٦١ج ........... ةرخآلا رمأ يف ةدحاور لالحلا بسك يف ةعست رشع ةدابعلا نإ

 ٣9٧ / ........................................ تانسح هتاغّيس تراص بات اذإ دبعلا نإ

 ٣٩٣ /٧٩ج ................................................ هبيصي بنذل قزرلا مرحيل دبعلا نإ

 ٣٤١ /٧٩١ج .............................................. ةنحلا لخديف بنذلا بنذيل دبعلا نإ

 ٢٢٩ /٧٩جج ........................................ ءيش لك نع ةمايقلا موي لكسيل دبعلا إ

 ٢٢٤ /٧٩١ج ........................................................ ةنسح الامعأ لمعيل دبعلا نإ

 ٢٣٠ /٧٩جج ............................................... تانسخ ةمايقلا موي ىفاويل دبعلا نإ
 ٧٩٠ /٦١ج ......! اًرع الإ دبعلا ديزي ال وفعلا نإ
 ٢٤٢ /٧٩١جج ......................................................... اولحعت اومنغ اَمَِإ ةازغلا تإ

 ٦٩/٩٩٣ج .................................................................! مئاصلا رطفت ةبيغلا نإ

 ٣.٠ /٧١ج ............................................ هدعب ىنغ ال يذلا ىنغأ وه نآرقلا نإ

 ١٦ / ٤٨٥ ....:........................................................... نيهآللا يناطع أ هللا نإ

 ثراول ةيصو ال = ............................ ثراول ةيصو الف همح تح يذ لكل ىطعأ هللا نإ

 \٧٩/٦٦جج ................................................... مهالتبا اموق بحأ اذإ هللا نإ
 ٦٢ /٦١ج ................................................. مهريغ ىلع برعلا ىفطصا هللا نإ

 ١٦ / ١٤٠ ٧٥ ..................................... اهسفنأ نب تثدح ام يمأ نع زواجت هللا نإ

 ٢ ٥١٩١ ................................ اهرودص هب تسوسر ام يمأ نع زواجت هللا نإ

 ٧٢٠٩٧ ................................................. تثدح امع مأل زواج هللا نإ

 ٩٢ /٢٨٧ ٣١٧ ............................................... مكلاومأ ثلثب مكيلع قدصت هللا إ

 ٩٧ /٦١ج ................................................ اوعضاوت نأ لإ ىحرأ ىلاعت هللا تإ

- ١٠٦ -= 

  

 



 ةحفصلا/هزجلا ثيمححلا صن

 ن ٢ ...... ةيرق بذع ىلاعت هللا نإ
 ١٩٦ /٢٩٦ ............................................................. مل اظلل يلميل ىلاعت هللا نإ

 ٦ / ٣٢٣ .............................................................. ةثالث ضغي ىلاعت هللا نإ

 ٣٦٢ . ٦١/١٦٣ج ................................ انالث مكل هركيو انالث مكل ىضري ىلاعت هللا نإ

 ٧ ١/ ٣٤٦٢ ................................... ةوحض هتوم لبق دبعلا ةبوت لبقي ىلاعت هللا نإ

 ٧٧ / ٣٤٢ .............................................. تومي نأ لبق هتبوت لبقي ىلاعت هللا تإ

 ٢١ /٥ج ....................... مكتاهُمأب مكيصوي مث مكتاهُمأب مكيصوي ىلاعت هللا نإ

 ٢٢ /٩٩چج .......................................... رطب ربكلا ،لامجلا بيخ ليمج هللا نإ

 ٢٢ /٦٧ج .......................... دبع ىلع معنأ اذإ بخێو لامجلا بيغ ليمج هللا نإ

 ؛٣٢٩٧١ /ج ............ تاهو عنمر تانبلا دأرر تاهمألا قوقع مكيلع مرح هللا ا

 ٢٧٤ /٦١ج

 ٨. ٤٩٩ /٢چج .................................................................. ةالص مكل داز هللا نإ

 ٦ ١/ ٤٦٦ ........................................................... ميلحلا بي هناحبس هللا تإ
 ٩٦ / ٦١١ ........................................................ اهمظعر ةبعكلا فرش هللا نإ

 ١٥٦ /٧٩ج .................................... حورلا لعج هلالجو همكح لجو زع هللا نإ

 ٧٢٠ /٧٧ج ................... اهسفنأ هب تثدح امع يسأ نع زواخت لحو رع لا ا ا
 ٣٢٩ /٧١ج ................ هتيميرك تبلس نم ءازج ام ليربج اي :لاق لج و رع هلل هللا نإ

 ٣٤١ /٧١ج .................................................. ةبوتلاب هدي طسبي راجو رع هللا إ

 8 /\٣ج .................................. هيخأ نوع يف دبعلا مادام دبعلا نوع يق هللا نإ

 ؛١/٦٣٤ج .......... ةلتقلا اونسحأف متلتق اذإف ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ

 ؛ه٢/٩٥ج

 ؛٦٥١ ١/ ٠ج

 ج ١٤ / ٤٦٠. ٧٥٢

 ٢د٧؛ هج ١/ ٢٦٧

- ٠٧ ١ - 



 ةحفصلا/۔زجلا تيمحلا صن

 ٦٩/٣٧چج ................................................... تائيسلاو تانسحلا بتك هللا نإ

 ١٦٤ /٧١ج ............................................................ قلخلا ريداقم بتك هللا تإ

 ٩٦٩ / ٢٧٤ .................................................................. اثالث مكل هرك هللا نإ

 ٤٩٤ /٧٩١ج ......................................................... اعازتنا ملعلا ضبقي ال هللا تإ

 ٢٢٤ /٧١ج .........................................................! مكروص ىلإ رظني ال هللا نإ

 ١٦٣ / ١٢٩ ........................................ ايندلا نم هيلإ ضغبأ اقلخ قلخت مل هللا إ

 ٢٩٠ /٧٩ج ..................................................! لكأي نأ دبعلا نع ىضريل هللا نإ
 ٣٢ /٨چ ..................... مانصألاو ريزنخلاو ةتيملاو رمخلا عيب مرح هلوسرو هللا إ

 ٨٧ /٦٩٧ج ......................................................... أطخلا يسأ نع عضو هللا تإ

 ١٦ / ٣٢٥ ....................................................... هتايح يف ليخبلا ضغي هللا تإ

 ٤٦٤ /٦١ج .............................................. لايعلا ابأ ففعتملا ريقفلا بيخ هللا نإ

 ٣٢ /٦١٩اچج ..................................... لايعلا يبأ فرتحم نموم لك بي هللا تإ

 ٧٩/٦١٧جج ............................................................. رومألا يلاعم بي هللا نإ

 ؛٧٧٢ / ١٤ ........................................ اثالث مكل هركيو اثالث مكل ىضري هللا إ

 ٦١/٦٩ج

 ٤ /ج ................................................. ةرخآلا لمعب ايندلا يطعي هللا تإ
 ٤٩٨ /٦١ج ........ بحن نم ًالإ ناميإلا يطعي الو بح ال نمو بح نم ايندلا يطعي هللا

 ٢٥٢٣ /٧٧ج .................................. تاومسلا لثم تناك ولو كبونذ رفغي هللا نإ

 ٣٤٢ /٧٧ج ................................. مويب تومي نأ لبق هدبع نع ةبوتلا لبقي هللا إ

 ٣٤٢ /٧١ج ...... -ترولل دنع كللل هرغرغي مل امح هسفنب رغرغي من ام دبعلا ةبوت لبقي هللا كي

 ٥٠١ /١ج ................................................. اتيم الو ايح سجني ال نمؤملا نإ

 ٣٠١ /٧١ج .................... رجألا نم هيطعيف هللا دمحيف ماعطلا نم عبشيل نمؤملا ثإ

 ١٠٢ /٦ج .................. ةئلا ةحئار حيرت الف اهيلو نذإ ريغب تحكن اذإ ةأرملا تإ

 ٤٣١٦ جج .......................................................... ةمايقلا موي ىداني ينارملا 5

- ٨ ٠ ١ - 



 ةحفصلا/۔زجلا ثيححلا صن

 ٥٢٣٢ /٦١ج ........قلغأ ءاح اذإف ...ةلا نم باب مهدحأل حتفي سانلاب نيئزهتسملا ث

 ٦٩١/٢٧ج ..................................................... ناضمر يف فعاضت ةيصعملا تإ

 ٦٤٢١٣ ........................ سانلا نيب نوحلصملا ،ةمايقلا موي هللا دنع نيبرقملا نإ

 ٦١٠ /٦١ج .................................................................... ملقلا عفريل كلملا نإ

 ٣٤ /ج ...........................................................! ءاقتسا نم ىلع ضقنلا إ

 ١٨١ /٧٩ج ........................ مدآ ب مرحل طحقلاب كلهت ...باودلاو شحولا نإ

 ١٣ ٣9٧ ................................................ عقالب رايدلا رذت سومغلا نيميلا نإ

 ٨٥ /٦١ج ................ ةعمجلا ىلع انودسح امك ءيش ىلع انودسخت مل دوهيلا إ

 ١. ٧٠. ٨٠ /٣ج ......................... راوس اهدي يفو % هللا لوسر هيلع تلخد ةأرما نإ

 ٦١ ٧. .٤ ٠ج ......... لحرل اهجوزف اهلبقي مل و اق هللا لوسرل اهسفن تبهو ةارما تإ

 ٢٣٣ /٧٧جج ....................................................! ايداو انعطق ام اًماوفأ ةنيدملاب نإ

 ٢ ١/ ٦٠٠١ ........................... يدعب حنتفتس سلدنألا ال لاقي ةريزح برغملاب نإ

 ٧٩٦٢ / ٣٩٢ .......................................................... عئابط نم اوقلخ مدآ ينب ث

 ١٤ /٦ج .................. ايلع مهتنب اوحكني نأ يف اونذأتسا ةريغملا نب مشاه ينب ث

 ٢٩٩١ /٥چ ......................................................... دحاسملا يضرأ يف يتويب إ

 ٦١/٢١٦ج .......................... قلخلا قلخغ نأ لبق ةمحرلا هسفن ىلع بتك ىلاعت نإ

 ٢ / ................................. ابارت هفك ارؤلماف بلكلا نمث بلطي ءاح نإ
 ٣٦٩ /٣٩١ج ................................... دهاشلا عم نيميلاب ءاضقلاب ينرمأ ليربج ن

 ٣٥ /٥چ ........................................... لاوزلا لبق موي لك يف رعست منهح تا

 ١٩١ /٥چج ................................................ اقلخ مكنسحأ هللا دنع مكرايخ نإ

 ٤٩٢ ٨١٠٦ ١١١ / ج ............................................................ ءاضق مكنسحأ مكريخ نإ

 ١ / ٤١٧٧١ ١٧٢ .................................................................. هتنبك لحرلا ةبيبر ث

 ١/ ٢٤١ جج .................................................... يعور نم ثفن سدقلا حرر نإ

 ١/ 1٦٣٥ ج ...................................................... هررضاح نغو انتيداب ارهاز ث

- ٠.٩ ١ - 



 ةعفصلا/۔زجلا تيححلا صن

 ؛٤٥٢ /٧ج .................................... ريفضب ولو اهوعيب مث ...اهودلحجاف تنز نإ

 ٧٩٩ .٤١/٠٨٧ج

 ٣٦٢ /٧١ج ...................... يلصتر ًًضوتت تماق اهنم ًوندلاب كلملا مه امل ةراس نإ

 ٢ ٤٥٤١. ٤٥٥ ........................................... اهب تقدصتو اهلصأ تسبح تتش نإ

 ٤٦١ /٣ج ........................................... هيضقت الف تئش نإو هيضقاف تئش نإ

 ٥.٠ /٣٩ج .............................................. ؟يه ام ةرامإلا نع مكتأبنأ متتش نإ

 ٣٧٤ /٥چ ................................................... سأرلاب وأ ديلاب ام مالسلا رش إ

 & ٣/ ........................................... لاطرأ ةينامن هل هللا لوسر عاص إ
 ٥٥٧ /٢ج ............................................... مئاقلا ةالص فصن دعاقلا ةالص نإ

 ٢ / .......................................... ئطعت ىنح فوقوم ناضمر موص نإ

 ٤٤١ /١ج ...................... ءاود يف هلعجن عدفض نع ق هللا لوس لأس ابيبط تإ

 ٧٩٦ / ٣٣٦ ........................................................! ةرخآلا يسني لمألا لوط إ

 ٣٠٠ /٧٩ج ............................................................... ةثالث نع هتينغأ ادبع نإ
 ٤٥٣ /٦١ج ........هبذعأ ال نأ ادهع هل ًنإف...اهتقول ةالصلا ماقأ دقو يناتأ اذإ يدبع َنِ

 &©/٦١ج ........................................... افعض نيعبس فعاضي ةّنالعلا لمع نإ

 9٣ /٦٧چج .................................. افعض نوعبس هرخآ ىلع تقولا لوأ لضف نإ

 ١١٣ ٥ج ............. رانلا يف يه :لاقف ،اهناريج يذوتو ليللا موقتو راهنلا موصت ةنالف ني

 ٤٩ /٥ج ...................................................................... ارب رب لك قوف إ

 ٢٤٨٧٦ ٢٧٠ .............................................. بذكلا نع ةحودنمل ضيراعملا يف ثِإ

 ٩٧٩٩ /٩١ج ........................................... لبإلا نم ةئام ةيدلا سفنلا يف نإ

 ٤٣٣ /١ج .......... هللا لوسر ىلإ اوؤاجف ءيش مهل نكي مل و لغب مهل تام اموق نا

 ٣9٣ / ............................................... رانيدب قًدصتيلف اضيغ مدلا ناك نإ

 ٩٦٩/٦٢٢ج .................................. منيلف ادعاق ناك نإر ،سلجيلف امئاق ناك نإ

 ٣١ /٨چ :..................... [نهدلا] هوقلأف ادماح ناك نإو هوقيرأف اعئام ناك نإ

_- ٠ ١ ٩١ 

  

 



 ةمفصلا/هزجلا ثيححلا صن

 ٤٣٠ /٣ج ................... [ ئناه مأ ثيدح ] هيضقاف ناضمر ءاضق ريغ نم ناك نإ

 ٣٨٠ /٣ج ......... [ ئناه عأ ثيدح | هناكم اموي يضقاف ناضمر ءاضق نم ناك نإ

 ١٣١ /٦١ج ........................................... ناريبك امهو هيوبأ ىلع ىعسي ناك نإ

 ٧١/٩ج ...... مهيلع هيلويو موق لك ميرك مركي ناك نإ

 ٦٣ /٩١ج ........................................ امح هرسكك انيم ملسملا مظع رسك نإ

 ١٨. ١٩ /٤ج ....كريغ نع َعح مث كسفن نع جحف الإو كسفن نع تججح تنك نإ

 ٥٧ /٢١ج .......... ............................. مهنيب لدعت نأ قحلا نم كيلع كينبل نإ

 ٣٧/١. ٤٢٦ ٦ج .... هللا ةيصعم هظيغ -ىفش- يفشي نم لإ هنم لخدي ال اباب منهج نإ

 ٤١ /ج ........................................................ ...... ه ام نم عزج هتذل نإ

 ٤١٥ (٦١/٥٠٣ج ...................................... . ا ..................... الاقم محلا بحاصل نإ

 ٧٩/٦١٦١ج ......................................... ةقيقح دبع غلب امو ةقيقح ءيش كل نإ

 .٤ /٥ج ......... نايبصلا حرفي نم الإ هلخدي ال حرفلا باب ىمسي ًاباب ةنجلل نإ

 ١٧ /٦٩جج ......................................................... اباب نيعبسو اعضب كرشلل نإ

 4 ............................................ لاصخ تس ىلاعت هللا دنع ديهشلل تإ

 ١/١٩٥ج ......................................................... هقلخ نم نئانض ىلاعت هلل نإ

 ٧٩٦ / ٥٩٢ ............................................................. ةمحر ةئام لحو رع هلل ,
 ٤٩ /٧١ج ......................................... ةضف نم الو بهذن نم سيل ازنك هلل نإ

 ٣٥١ /٦٩ج ........................................ ءادهشلاو ءايبنألا مهطبغت ... اسان هلل نإ

 ٥٠٧ /٧ج ...................... ......................... ناهلولا هل لاقي اناطيش ءوضولل تإ

 ٧٤١ ٦١/٤٣ج ........................................................................ ءادعأ هللا معنل نإ
 ٧/ ٣٩٨ ................................................................. ىنكسلاو ةقفنلا اهل نإ
 ٢٢٩ / ...................................................... در وهف انعرش فلاخ ام نإ

 ٧١/٧.٥ج .............................................................. كل ريخ ةكمب كماقم ن

 ١٩٩ /٧١ج .......................................................... نيقيلا متيتوأ ام لقأ نم تإ

- ١١١ - 



 ةحفصلا/.زجلا تيمحلا صن

 ١/ ٣٨٢ ٧ج ...................... ةشيعملا بلطب ملا الإ اهرفكي ال ابونذ بونذلا نم إ

 ٢ / ...................................... مومهلا الإ اهرّفكي ال ابونذ بونذلا نم نإ
 \/٣٤ .................................... ةبوتلل ىلاعت هللا هقلخ اباب برغملا لبق نم نإ
 ٩٦ / ٣٤٤ ...................................................... ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم تإ

 ٥\٤١٩/٣ج ......................... داهجلاب رمأ نم باسحلا يف ارس ةنحلا لخدي نم ا
 ٢٢٢ /٦٩چج ............................................. ىضرلا عيرس بضغلا عيرس مكنم نإ

 ١٦٣١١ ٩٦٩حجج ..................................................ه «ًبر اي» :لاق :لكلا ىسوم إ

 ٨١ /٩٩ج ............................................................. اهجوزو اهينبل اهثاريم نإ

 ١٦ / ٤٠٠ ..................................................... اوباتغا دق نيقفانملا نم اسان نإ

 ٧٩٧ / \٣٣ ....................................................... هللا محري امإو ةمحر هذه نإ

 ٩٦١/٩٩ج .................................... عضوملا اَذَه ي لإ هللا اهضغيي ةيشمل هذه نإ

 ١ /٩\٣ .................................................................. ةلا مكلف متيفو نإ

 &\ /. ......, هبسك نم لحرلا دلو نإ
 ١/ ٧٩٩ ج ............................................................. رانلا ىلإ كقبس كنيمي تإ

 ......ص ةقدصلا لكأن ال انإ

 ٣٩١ ......................................... نيكرشملا ىلع نيكرشملاب نيعتسن ال انإ
 عجرل عجرا ص .................................................................. كرشع. نيعتسن ال انإ

 / ................................................ كرشم انلمع ىلع نيعتسن ال انإ

 ٧ / ٣9٦ ....................................... تكله تنأ لب نوعجار هيلإ انإو هلل انإ

 ١٠٢ /ج ....................................................................... كيلع هّدرن مل ائإ

 ٧٠ ١٧١ /٦١ج ............................................... هدارأ نم انرمأ ىلع لمعتسن نل ا

 ٥٣ /١طج ............................................. ةيدك تضرعف رفخ قدنخلا موي انإ
 ٦٢٩ ٧ج .......................................... ناميإلا ةقيقح غلبت نلو دحت نل كّشإ

 ٥.١ ٣ج ................ ةمايقلا موي ةرسحو ةمادن...ةرامإلا ىلع نوصرحتس مكإ

- ١١٢ - 

  

 



 ةحفصلا/هزجلا ثيمححلا صن

 ................... اهتقر نع ةالصلا نوَرخوي ةمأ يدعب نوكردتس مكنإ

 .............................. - مكبحاص محل - امتمدتتا - مّنمَدَنا دق مكنإ

 . ..................................... مكربصب ًالإ نوبت ام نوكردت ال مكا
 .. ...................................................... ج ورفلا لزعب مترمأ امنإ

 .............................. مكنيب مكحاف لإ نومصتخت مكلثم رشب انأ امش

 ..... ....................................................... تاينلاب لامعألا اَمَئِإ

 رفن ةعبرأل ايندلا اَمّنِ
 ةئيسنلا يف الإ ابر ال _ ةئيسنلا يف ابرلا امسإ

 ...... قًدصنيف نطقي الو هينغي نوغ دجن ال يذلا نيكسملا امإ
 ............................................... اعجطضم مان نم ىلع ءوضرلا امّئإ

 ........................................ ليربج لجأ نم كيلع يرصب ددرت اَمَئِإ

 ].. .......................................................... لوبلا نم لسفت امنإ
 .............. ¡ هدي ليبقتو لحرلل مايقلا ¡ اهكولم. محاعألا كلذ لعفت اَمَّئِإ

 .... ........................................................ هب متويل مامإلا لعُح اَمَئإ

- ١١٣ - 

 ج٢/ ٢١١٦١

 ج٤١١٤٠٩/١٦.

٤١٢ 

 ج٣٦١٢/١٧

 ج١/ ٥٦

 ج١٣/ ٧٩. .٨

١٠٢٤٠١٠١ 

 /ج ١٤٤. ٥١ح؛

 ج٤/ا ٦٩١. ٤.؛

 ج٣/٨ب؛

 ج٩/ ٣٦. ٧٤!؛

 ج٦٦٦/٢. ٥.١٦

 ٩-؛ ج ٢٣٦/١٣

 ج١٧/ ٢٢٦. ٦٢٣٩.

٢٤١ 

 ج١٦/ ٧٣

 ج٨/ ٣٢٨ . ٣٩ .

٦٦ ٨٠٨ 

 ج٢٨/١٢

 ج١٥٠٢/١. ٥.٨

 ج١٧/ ٤٦6٠

 ج٤٤٩/١٨

 ج٥/ ٢٩

 ح ٢/ ٢٥٧. .٢٦



 ةمفصلا/.زجلا ثيححلا صن

 ٥٤٨ /٧٧ج ......................................... اهلهأ ةلاهج ةّتلهاح ةيلهاجلل ليق اَمَئإ

 ٢٠٥ /٧٩ج .................................... اهئافعضب ةمألا هذَه لحو ًرع هللا رصن امنإ

 ٧٧٧١٩ ............................................ بريجلا قشو عزجلا نع مكتيهن اَمّئِإ

 ٨١ /٩١ج ......................................................... ناهكلا ناوخإ نم اذه امش

 ٩٢٩٦ /٢٦٢ ٢٦٣ .......................................................... مكلبق نم نيذلا كله اَمَئإ

 ٩٦ / ٢٦٣ ................................................................ ليئارسا ونب كله امإ

 ١٨١ /٤١ج ........ مهزاسن هذه ذختا نيح ليئارسإ ونب - تبذع - تكله امإ

 ٢٣٧ /٧٩٧چج ................................. ......, ...... مهتاين ىلع سانلا ثعيي اَمّنِإ

 ٤٩٥ /٦٩ج ............................................................. ناسلاجتملا سلاجتي ائإ

 ٢٣٥ /٧٩٧چ .................................................... تاينلا ىلع نولتتقملا لتتقي اَمّئِإ

 ٩٢ /١ج ................................. ضرألا ىلإ هيفك برضو اذكه كيفكي امّئإ

 ٤.٠ /١ج ........................................... هق هللا لوس ىتأو ...نيبنرأ داص هنإ
 ٣١٧ ٣١٨ /٣چج ........................................................................ يبارعأب ماص هنإ

 ١٦١ /٢ج ......................................................... ثالاثلا نود ام يزجت ال ا

 ١٦٣ /٥ج .............. هقح ىدأ له هللا هلأس ًالإ ةعاس ادحا دحأ بحصي ال هنإ

 . ةللا رفغتسأ ىتح يلق ىلع ناغيل ه
 ٥٤٣ /٧٩ج .................... كيخأ لام ريغ يف ةمينغلا عبتأ ةمينغلا يف همهس نم هنإ

 ١٨٦ /٧٩جج .............................................. رمقلاك ههجوو ةمايقلا موي ثعيي ها

 ذ٣ / ..................................... متقلخ ام اويحأ ةمايقلا موي مهل لاقي ها
 ٤١٨ /١جج ............................................................................... تلحأ اهنإ

 ٤٣٦ /٣ج ................................................................. برشر لكا مايأ اه

 ٣0 / ................................. ناغزولا لتق يف هلق هللا لوسر ترمأتسا اها

 ٤٢٩ /١ج .................................................................. [بنرألا]ز ضيحت اهإ

 ٧٤ /١ج 77 سكر اها

 ۔- - ١١٤



 ةحفصلا/هزجلا تيبححلا صن

 ١٠٢ /٧٩١ج ................................................................................. ةيفص اهنإ

 . ١ ٩٦. ٤٢٩ ٦ج .................................................. ريبك يف نابًدعي .7 نابذعي امهنإ

 ٣:

 ٣/ ٣٤٣ ........................................... لامعألا نلطبيو ءوضولا نضقني نهَّتإ

 ٦١/٩٠٦ج .................................................... كيلإ كتمأ باسح لعجأ ينإ

 ٣٥٢ ٢٣ /٦٧ج ............................................. مهبولق يف امب يملعل يدابع ربدأ ينإ

 ٤٦. ٤٧ /٣١ج .............. |رذ يبأل إ يسفنل بحأ ام كل بحا ينإو افيعض كارأ ينإ

 ١٧٨٠ /٤١ج .............................................. ىوكش اهباصأ مث ينبا تحكنأ ينإ

 ٣٥ /٧ج .......................................................! كرشلا ينمأ ىلع تفّوخت يإ

 ٧٦ /٢٩٢ذ ٢٩٤ ...................................................... يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ

 ٦٩/٨٢ج .............................................................. مكلاعن قفخ تعمس ينإ

 ١/ ١٥٢ ٧ج ................................................. ريبدتلا ترتدو ريداقملا تردق يإ

 ٢ / ٤٦٦ ....................................... اهتلاطإ ديرأ انأو ةالصلا يف لخدأل ينإ

 ٦٦٣ /٣٩١ج ................................................ ملسم لاع هللا ىقلأ الا وجرأل يإ

 ٤٣٣ /٥١ج ................................................................ لبق توقت كنظأل ي

 ؛\٧/١٢ج .................................. هدجن ام هنع بهذل اهلاق ول ةملك ملعأل ينإ
 ٢٢٦ /٦١ج

 0١٥٩ .١٦ /٢١ج ... اهلكآل اهعفرأف يشارف ىلع ةطقاس ةرمت دجأف يلها ىلإ بلقنأل ينإ

 ٢٤٩ /٤١ج .................... يل نعنذأ نعتش نإف 5َنكتويب يف رودأ نأ عيطتسأ ال ينإ

 ٢٤٣ /٧٧ج ................................................. لّتقتأ ميكح مالك لك تسل ينإ

 ٤٥٩ /٧٧١ج ............................... ايرثلاب قلعتم نيدلا نأ ول هديب يسفن يذلاو يإ

 ٦.٣٨ .............................................................. ريخأتلاب فرصلاو كايإ
 ٣٩٥١٦ ........................................... ىنزلا نم دشأ ةبيغلا تإ ةبيغلاو كايإ

 ٧٤ /٣٧جج ....................................... الماع مكدحأ نوكي نأ...دارفإلاو مكا

_ ٥ ١ ١ - 



 ةمفصلا/ ءزجلا تيمحلا صن

 0١٠ ١١٠ ٦١/٩ج ........................................................! حبذلا هنإف حدامتلاو مكايإ

 ٩١/ ٢٦٨ ج ....................................................... تاقرطلا ىلع سولجلاو مكايإ

 ١٣٣ /٦١ج ............. بطحلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي هنإف دسحلاو مكايإ

 ٣٢٣ /٩٦٩ج .................................................. تاملظ ملظلا تإف ملظلاو مكايإ

 9٥٩ /٧٩١ج ......................................... ثيدحلا بذكأ نظلا نإف نظلاو مكايإ

 ٦٢٢ ٢٣ /٦١٩ج .................. ةءابعلا هيلع نإو لجرلا يف نوكي ربكلا نإف ربكلاو مكايإ

 ٩٦٢ / ٢٥٧ ................................................................ ءاينغألا ناريجو مكايإ

 ١٩ /٦ج ................................................................. نمدلا ءارضخو مكا

 ٣٨٦ / ........................................................ نيكرشملا يرارذ لتقو مكايإ

 ٤١٩ /٤ج ................ | فكتعي نأ ةيلهاجلا يف رذن ذإ باطخلا نب رمعل] هب وفيا

 ١٦١ /٧٩ج .................................. بلقلا يف اخسار ارمتسم اقباس ردقلاب ناميإلا

 ٤١٨ /٧٩ج ........................................................... ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا

 ٣١١ /٧٩جج ....................................... ركش فصنر ربص فصن :نافصن ناميإلا

 ٣٦٧ /٧٩ج ................................................! اهالعأ ةبعش نوعبسو فين ناميإلا

 ؛٤١/ ١٦ ............................................................................. انه اه ناميإلا

 ٢٦٢٣ /٧١ج

 .٣٦ ا٤ج ... ..................................................................... ءاملاب ولو اومدتئا

 ٦ / ٢9٥ .................................................. بسنلا لثم عاضرلا ناف هل ينذئا

 ت٢ ٢٩ ٤٣ /٨چج ................................................. نيريعبب اريعب له هللا لوسر عاتبا

 ٢. ٦٠٨. ٦٥٣

 8٣١ /ج ........................................................................ هناكم اموي الدبأ

 ٣ / 8٣١ ........................................................................ هناكم اموي يلدبأ

 ٨٣. ........................................... ةاكزلا اهلكأت ال ىماتيلا لاومأب اورجتأ

 ١/ ٣٠٢ ٠ج

- ١١٦ - 

  

 



 ةحفصلا/هزجلا تثيححلا صن

 \٣٨ .٧١٩/٣٢٢٦ج ........................... اهحمت ةنسحلا ةعبسلا عبتأو تنك ام ثيح هللا قتا

 ٣٩٨

 ٦٠ /٢ج ............................................ هيلع بساحن ام لّرأ هنإف لوبلا اوقتا

 ٣٥ /٦٩١ج .................................................... رغصألا كرشلا هنإف ءايرلا اوقكا

 ٣٢٧١ ث ٦٧/٠٢٣ج .......................................... مكلبق ناك نم كلهأ هتاف حشلا اوقتا

 ؛٩/٤٤١ج .................................. لمعلا بلط نم اندنع مكنَوخأ تاف هللا اوقئا

 ؛٣١/١٤ج

 ١٧٠ /٦١ج

 ه ةارملاو ميتيلا نيفيعضلا يف هللا اوق
 ٢٤٠ /٤١ج

 ٢٤٠ /٤١ج ................ |مكدنع نوع مكقانعأ يف ةنامأ نهّشاف ءاسنلا يف هللا اوقتا

 ٢١٧٧ /٥ج ........................................................... كيم او ءاسنلا ىف هللا اوقتا

 ٢٩١٩/٦٢جج ............................................................ ةرمت رطشب ولو رانلا اوقتا

 ٩٦ / ٢٩٤ ..................................................................... مولظملا ةوعد اوقتا

 ٧٧ /٦٩جج .................................................................. كرشلا اَذَه رش اوقتا

 ٣٣8 /\9چ ........................ ميهاربإ مكيبأ ثرإ ىلع مكنإف مكرعاشم ىلع اوتبثا

 ٩١ /٣٤٠ ......................................................... ةعامج - قوف امف - نانئالا

 ١١٤//٥١ج

 ٩١/ ٢٧٧ جج ..................................................................... دحاو نم ريخ نانثا

 ٦ ١/ ٢٦٢. ....................................... اهنع هللا ىهن يلا تاروداقلا هذه اوبنتجا

 ٩١٩٢ /٣٩٧ ٤٣٨ ................................................................. كلبراقأ ءارقفلل ,اهلعحا

 ٤٣٧ /٧ج .............................................................................. ليللاب هيلعجا

 ٣٠٠ /ج ........................................................................ تيذآ دقف سلحا

 ٦١/٧٩٤ج؛٥/٢٦١ج ..................................................................... انوه كبيبح ببحا

 ۔- - ١١٧

 



 ةحفصلا/ءزجلا ثيححلا صن

 ١٠٢ /٧٩ج .................................................. ةعمز كيبأ ةديلو نبا نم يجتحا

 ٩٠١/٦.٠ج .......................................... ةبيط وبأ همجح ةلق هللا لوسر مجتحا

 ٠١/٦٠ج ............................ نيفتكلا نيب نيعدحخألا يف له هللا لوسر مجتحا

 ٠٨ /٠١٩ج .................... ناضمر رهش يف ةليل رشع ينئال هل هللا لوسر مجتحا

 ٠١/٦٠ج ....................... هَرحأ ماًجحلا تيطعأف ينرمأو هل هللا لوسر مجتحا

 ١١٩ /٤ج ................................................... مرحم وهو الث هللا لوسر مجتحا

 ١٠٨. ١٠٩ /٦١ج ..................................................... نيحادملا هوجو يف بارتلا اوثحا

 .١٠١

 ٩٦ / ٢٠٧ ................................................................. ةيفخلا ةوهشلا اورذحا

 ٣٩٩ /٦١ج ............................ بايتغالاب مكنم ًلسنت نأ مكتانسح ىلع اورذحا

 ١٦٣ /٧٩ج ................................................................ كمامأ هدحت هللا ظفحا

 امهدحأ ىلع نيميلا تعقوف ل هللا لوس ىلإ نالحر مصتخا

 ٢٠٤ /٩ج ...................... بذاك هنإ ليربج هربخأف عيش هدنع ام هل فلحف

 ٨٨ ٨٩ /٦٧ج ......................................................... ةمحر مكل يباحصأ فالتخا

 ٥٤ /٧١ج .................................................................... ةحار يمأ فالتخا

 ٥٤ /٧٩چج .................................................................... ةمحر يسأ فالتخا

 ١١/٦ج ...................... هلايعو وه هنم لكأي ماعطلا كلذ ةف هللا لوسر رحا

 ؛ ٤٦. ٥٤ ٧ج .............................................. تاهبشلاب دودحلا - اوعفدا - ارأردا

 ؛٩/٨٠٢ج

 ؛١١/٦٥ج

 ؛٢١٨٧ج

 ج١٤/ ٤٥٦. ٤٧٢

 ٧٤٨؛ ج١٥/ ٠٠٩؛

 ح٦ ٩/ ٢٦٢

- ١١٨ - 

  

 



 ةحفصلا/.زجلا تيدححلا صن

 ٢٦٢٢ /٦٩١ج ............................................................ نيملسملا نع دودحلا ارأردا

 ٢٤٤ /٤ج .................... [حبذأ نأ لبق تقلحف رعشأ مل :هلئاسل | جرح الو حبذا

 0٦٠ ٦١ /٥ج ........................... يفاشلا تنأ كَّنإ فشاو ،سانلا بر سابلا بهذا

 » ٣ ............................ كرشم نيعتسن - نلف - ال انإف - عجرا - عحرا

 ؛٩٨ ١/ ٤ج

 ٤ /٧١ج

 ٣٨٦ /٥چج ............................................................ مكيلع مالسلا لقو عحرا

 ٢ / ٢ .................................................... تاروجأم ريغ تاروزأم نعحرا

 ٣٩٣ /٦٩ج ................................................. ىفاعملاو مهنم ىلتبملا يدابع محرا

 ٩٦ / ١٧٤ ................................................... مكل رفغي اورفغار اومحرت اومحرا

 ٨. /٧ج ................................................................. تاعضر سمح هيعضرا

 ٢٤٤ /٤ج ...................... ا يمرأ نآ لبق ترحنف رعشأ مل :هلئاسل]إ جرح الو مرا

 ٨٩ /٦١ج ................................................................... هدنسب ثيدحلا اوورا

 ٩٦ / ٣١٣ ............................................................... هللا كح ايندلا يف دهزا

 انإف رهظلا ةالص اَسأ = .................. سمخلا تاولصلا هذه نع انربخأ دمح اي اولاقف ،اولأسا

 سمشلا تلاز
 ٩٠٣ ٢٣ /ج .......................................... -ًرهرمأ- ًرهعاضبأ يف ءاسنلا اورمأتسا

 ٦٤. ٢٧٠

 ٣٨٨ /9ح ........................................................................... انالث ناذئتسالا

 ١٤١ ١٤٦ /٦ج ............................................ مكلاومأ بيطأب ءاسنلا ج ورف اولحتسا

 ١٧٧ /٣٧٣\ ٣٧٤ .................................................... هيخأ ضرع ىلع لحرلا ةلاطتسا

 ٤٢٩٧ ٢٩٨ /٧ج ............................................ ...... ةثالثب _ يرفثتسا - يرهطتسا

 :هل لاقف ...عرد ةئام ةّمأ نب ناوفص نم ل هللا لوسر راعتسا

 ١١٦ /٢٩جج ........................................................................ ةدكوم ةيراع

- ١١٩ - 



 ةحفصلا/.۔زجلا ثيححلا صن

 ٤٩٨٩-٤9٩٩ /٦١ج .......................... ¡كُبحا يإ هللا لوسر اي :هل لاق نمل رقفلل دعتسا

 ٤٤ /٦٩ج ........................................................ نزحلا بح نم هللاب اوذيعتسا

 ٤٥٤ /٣ج ...................................................... روحسلاب مايصلا ىلع اونيعتسا

 ١٣٤ /٦٩ج ............................................. نامتكلاب جئاوحلا ءاضق ىلع اونيعتسا

 ٤٥ /٧١ج ....................................................................... مكيخأل اورفغتسا

 كسفن وتفتسا ........................................................................... ج١/ ٣٨٧ ٤٥٨؛

 ج١٢/ ٥٧٢

 ٥٧٧ ....................................................... ايعابر هل هللا لوسر فلتسا

 ٦٠ /٢ج .......................... لوبلا نم ربقلا باذع ةماع نإف لوبلا نم اوهزنتسا

 ٣١٧٧ /٣٩١ج ................................ اهرك وأ كلذ اًّبحأ ناك ام نيميلا ىلع اًمهتسا

 ٢٣٠ /٢جج ...................................................................... اوفلتخت الو اووتسا

 ١٧٤٨ /ج ..................................................... يعسلا مكيلع بتك دقف اوعسا

 ٣٤٦ ٢٧٥ /٢١ج ...................................... ائيش هللا نم مكنع يمغأ ال مكسفنأ اورتشا

 ٩٦

 ٢٤٩ /٩ج ......ةنيدملا ىلإ هرهظ طرتشاو هللا دبع نب رباج نم المج ةي هللا لوسر ىرتشا

 ٤٠. ٤٢ /٩ج ...................... هتمذ يف رمتب ًاروزح يبارعأ نم ةلم هللا لوسر ىرتشا

 .٠١/٧ج ؛٨/٥٤١چ ........................... قاروأ سمخ اريعب رباج نم هف هللا لوسر ىرتشا
 ؛١/٦٩٧ ج .......................................................... يلاولا ىلإ لصي ملام اوعفشا

 ٦١/٢٦٢ج

 ١١٤ /٥ج ..... قيرطلا يف كعاتم حرطا :ةعبارلا يف هل لاق مث - تارم ثالث - ربصا

 ١ /٢٢& ...... هللا رمأل يربصا

 ٩٦ / ٣٧١ ................................................................ هلهأ ىلإ فورعملا عنصا

 ٢1 ه / ......................................................... حاكنلا الإ ءيش لك اوعنصا
 ٢٩٨ /٧٩ج .................................................... هوجولا حابص دنع ريخلا اوبلطا

 س ٠ ٢ ٩١ _

  



 ةحفصلا/۔زجلا ثيبمحلا صن

 0٨٧٣٩ ٣١٨ /٧١ج ......................................................... نيقيلاو ىضرلا ىلع هللا دبعا

 ٩

 ٥٦٢ /٤١ج ............................................................. موتكم مأ نبا دنع يدتعا

 ٥١٤ /٢٩ج .................................................................... ةنمؤم اهّتإف اهقتعا

 ٥٤٩ /٢١ج ................................................................ مكدالوأ تاهمأ اوقتعا

 ٨٥ /٦١ج ................................................. متلضف مكنإف ةالصلا هذهب اومتعا

 ٥٧ /٢١ج ....................................................... لحنلا يف مكدالرأ نيب اولدعا

 ٣٢٠ /٣٩١ج ................................... اهمجراف تفرتعا نإف ةأرملا ىلع سنأ اي رذعا

 ٢١٨ /٥ج ......|؟مداخلا نع وفعن مك هللا لوسر اي :هلئاسل] ةرم نيعبس موي لك هنع فعا

 ٢٥٢ / ٦ج ............................................. فوفدلاب هيلع اوبرضاو حاكنلا اونلعأ

 ٦٤ /٧٩١ج ..................................................! هل قلخ امل رسيم لكف اولمعا
 ٦١/٣١٦ج ............................................................... اوملعار اورشبأو اولمعا

 ٣٣٤ /٦١ج .................................................................. سمح لبق اسمخ منتغا

 ٦٧٩ /٢جج ............................................... هبوث يف هونفك ر ردسر ءامب هولسغا

 ٦٧٩ /٢ج ....... هتومب بهذ همارحإ نإف مكاتوم رئاسك هوطنحر هونقكر هولسغا
 ٦٧٦ /٢ج ........................................ كلذ دعب عيش ثدح نإف اثالث اهولسغا

 ٣٥٩ /١ج ............................................................. يلصو يرفثتساو يلسغا

 ٦٣٤/&ج ...................................................................... يرملاو جادرألا رفا

 ٣٥٨ /٥ج ..................... ماين سانلاو ليللاب اولصو ماعطلا اومعطأو مالسلا اوشفأ

 م. ايعابر درف اركب الل هللا لوسر ضقا
 ٤٥٢ /٢جج ........................................................................ ناطيش هنإف هلتقا
 ٤٩٧ /٤١ج ....................................... برقعلاو ةيحلا ةالصلا يف نيدوسألا اولتقا

 &١/٧٩ج ....................................................................! نهلك تايحلا اولتقا
 ٤٩٧ /٤١ج .................................................... نيتيفطلا اذ اولتقا ،تاّنحلا اولتقا

- ١٢١ - 



 ثيحح لأ

- 

 ةعفصلا/۔زجلا

 مكتالص ق متنك نإو برقعلاو ةيحلا اولتقا

...مدس ف اهريغر ةالصلا ف يذوملا اولتقا
 ٣٠٦ ٥ج 1 ...

 ن :كل فوح ن ولو غ زولا اولتقا
 ٤٥٢ /٢ج

 ٤٩٧١ ٤ج ........................................ نيكرشملا خويش اولتق

 رلاو لخلا ن ذو لك اولتق
 ٣

 ٥/٧٠٣ج ؛٤/٢٦٢١ج ........................................... ءاسنلا ةروس 7 ارقا

 ٧٩/٦٤ج .............................................. ............ ةناف ةداصلا ن اق

 ٣٢ /٢جج ............................. نآرقلا نم رسيت امو باتكلا آرقلا ١ ؤرقا

 . . ة هلع تفلتئا ام ن رر

نالو مكبولق َ كلف [ آ نإف ضقا
................. مكدولح هل ت

 ٣٣٨ ٥ج .

 ............. تانسح رشع كلف ت

 ٥٤ /٣١ج ...................... اهب اوصرأ اذإ ةالصلاو موصلا مهنع اوضق

 ٤٦٠ /٣ج [... ه اوصوا ه نآرقلا ةلمح نع كناسل عطقا

 " لفسا نم | نيفخلا | امهعطقا
................................

 ٩٩١ ٦ج ....

 ٧٢ /ج ...... نيمكلا لفسا رانيد عبر ىف اوعطقا

 ٤٤١٩/٦٩٧ج ................................................. ةاحتسل هلاقإ يدعق

 ٩٢ / ٣١٢ ........................................................... . ستل رغ لإ سا

 /ج ..................... كيلع ةالصلاب ةكئالملا كعيشت كقح كميرغ .
ل ةدابع ربصلاب جرفلا راظتنا

 ل
 ١ . د ح

 ٣٢٩ /٧٩جج ......................................... . ال وح لاومألا بابرأب رظنت

 ٣/٢٠١ج . ..... رمال نوعلم انبحصي الف هيلع لزن

 ......................... مكسفن ىلع اوع . ك . .
 ٥ /٦١ج

 امولظم رأ املاظ كاخأ رصنا
 ٢٢ ح

..................................................... 

 ١1٨٨ ٥ج

 .لحرلا اذه ىلإ اورظنا
 ٤٩٥ /٦١ج

 ٦١/٩٩٤ج ! وع يبالا اوحكنا

 ........................نولعالا الا مكب راك ينإف اوحكنا
 ٨/٢٤١چ

 ١٦ /٦چج ............................................ نل ظمب اوحمسي نأ كنئأ ها

................... ........... ثررر . ورس
 ٨1٤ /١ج ................

- ١٢٢ - 

  



 ٤٠٩ /٦١ج ................................................................... ةفيجلا هذه نم اشهنا

 ٧٧ / ٢٤٧ .......................................................... ارش وناو اريخ دحت اًريخ ونا

 عابلا عو رح

 ٠.٩ /٧١ج ...................................................................... تنأ بيطخلا سئب

 &\٧٩١/٣ج ................................................ روفغ برو بنذم دبع متلق امستب

 ٢٥٧١ /٩ج ................................................... اقرتفي مل ام رايخلاب ع اتبملاو عئابلا

 ٢٨١٢. ٦٢٢ /٨ج .. ........................................... اقرتفي مل ام رايخلاب - ناعيابتملا - ناعئابلا

 ٣٤٥ /٧١ج ............................................! ناعرصم هل برغملا فلخ ةبوتلا باب

 ؛٠٩٥ /٤١ج ................ ارفاك يسميو انمؤم لحرلا حبصي ليللا عطقك انتف لامعألاب اورداب

 ٢٣٤ /٦١ج

 .مهردب ميسف حدقر سلح وهر جاتحم لام هلأ هللا لوسر عاب

 ١٦٩ /٨ج .................................................................... ؟ديزي نم :لاقف

 ٦٧٠ /٨ج ................................................... نمثلا هدحجف اريعب يبارعأل ع اب

 ٤٤٨ /٦١ج .................................................... جئاوحلاو قزرلا بلط يق اوركاب

 ٢ ٣١ /٧١ج ..................................................................... ج رفلا عقوتي ربصلاب

 ١٢ / ٣٩٧ ...................................................................... حبار لام كلذ خب

 ٢٦ /٣٢٧» ٣٢٨ ...................................................... ةئلا ديعب هللا نم ديعب ليخبلا

 ٤٧٤ /٢چج .................................. ماهبإلاب متخو رصنخلا ىلإ ىنميلا ةحبسمم. ادب

 ١٧٤ /٦١ج ..................................... مايصلا ةرثكب ةئلا نولخدي ال سأ ءالدب

 ٩٦ / ٢٨ ج ........................................................................ ناميإلا نم ةذاذبلا

 ١٠ /٥ج .................................... ةنس فلأ ةدابع نع كيلإ بحأ نيدلاولا رب

 ٨/ ٤٤ ٥٣ ............................................................................. ابر راب ربلا

 ١٩٢ / ٥٧٣ ......................................................... سفنلا هيلإ تّئأمطا ام ربلا

- ١٢٣ - 



 ةحفصلا/ءزجلا ِ تيمحلا صن

 ............................................................................ حشلا نم ئرب

 ع .............................. ؤانبا مكر يي مكءابآ اوب
 ...| لاق ةيرس ثعب اذإ اولثمت ال هللا لوسر ةلم ىلعو هللا ليبس يف هللا مسب

 ........................................................... رانلاب ةيفص نبا لتاق رنغب

 .. ....................................... ابينج اهب ىرتشا مث مهاردلاب عيمجلا عب

 ...... ةريسملا ىلإ نيبوثب يل ثعبا نأ يدوهي ىلإ هخ هللا لوسر ثعب

 .......................................... ةاكزلا ضبقل رمع ةث هللا لوسر ثعب

 = هيبأ ةأرماب سرع لحر ىلإ ةرق لم هللا لوسر ثعب

 ............................................... هلعن يلع عم هق هللا لوسر ثعب

 .. ........................................................... دوسألاو رمحألا ىلإ تثعب

 ... ............................................... ةلهسلا ةحمسلا ةيفينحلاب تثعب

 ...................................................................... ريزنخلا لتقب تثعب

 ...... ماعطلا نم اميش هنم هل فلسأ نأ يدوهي ىلإ ك هللا لوسر ينعب
 ... ....................................................... اهتمص اهنذإو رمأتست ركبلا

 ...................................................... ةنسح فوصلا نم ةرعش لكب

 ....................... هللا نم افوخ ليربجو له هللا لوسر هللا لوسر ىكب

 ...... | هتقان ىلع ةفق ةللا لوسر ينلا ىتأ لجرلا لكوتو اهلقعا لب
 .............................................................. موصيو يلصي لحرلا لب

 ] .................................................... مالقألا هب تقح اميف لب
 ........................................................................ ةماع سانلل لب

 ...... سانلا هنع نوطبني نيقفانملا نم اسان نأ هلق هللا لوسر غلب

- ١٢٤ - 
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 ج٥ا ٢٦. ٤٩

14 

 ج١٧/ ٤٩

 ج٨/ ٧٤

 ج٨/ ٦١٦٥

 ج٣/ ١٢٢
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 ج٤/ ٢٢٠

 ج١٥/ د٨

 ج٦١١٢/١٦

 ج١١/ ١٣٢

 ج١١/ ٥

 ج٦/ ٠٣. ١٢١.

 ١٢٢؛

 ج٤٣١/١١؛

 ج١٤/ ٦٠٤
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 ج١٦/ ٦٢٨

 ج١٧ ١٧٧. ٧٣٨

14 

 ج١٧/ ١٦٤

 ج١٧/ ٥٦

 ج١٤/ ٥٤٩



 ةمخصلا/۔زجلا ثيدحلا صن

 ....................................................................... ةيآ ولو ينع اوغلب

 ...... رعشلا هيف لوقي اربنم ناسحل هلق هللا لوسر ىنب

 ................................................... [ ةالصلا يف عوكرلا ]| ترمأ اذهب

 .................................................................... رصبي يبر ١ عمسي يب

 ......................................................... اقزتفي مل ام رايخلاب ناعُيبلا

 .................................... هللا قلخ اوبّذعت الو رَعش نم طيخ ولو اوعيب

 .................................................................... نيمي نيفلاح لاك نيب

 ..... - ركنأ نم - ركنملا ىلع نيميلاو - ىعدا نم - يعملا ىلع ةنيبلا

 ............................................................... كرهظ يف دح ًالإو ةنيبلا

 .......................................................... نيدرب يف رتخبتي لحر امنيب

 ............................. اهيف لزنف ارئب دجوف قيرطلا يف يشمي لحر امنيب

_- ٥ ٢ ١ _ 

 ج١٠/ ٢٩

 ج٥/ ٢٢٤

 ج٨٦/١٦

 ج١٦/ ٢٥٢

 ج٩/ ٢٢. ٢٤٨؛

 ج٨/ ٢١٢٣

 ج٥ا ٢٠١٩١

 ج١٣/ ٢٦٧

 ج٦/ !١٩ ء ٢١١ .

. ٤٢ . ٤٨٢ 

 ٤٨٢؛

 ج٤٧/٨؛

 ج ٩/ ٥٨٩. ٠٤٩؛

 ج ٠٩٥ .0٩٤١٠؛

 ج٩٨/١١؛

 ج١٦٤/١٢. ه٦٥ا١؛

 ج١٣/ ٠.٧. ھ١١

٣٨1 .+ .٣ 

٦٧. ٦٩. ٣٧١ 

 ٧٢. ٤٢٩؛

 ج١٥/ ١٧٢

 ج ١٢/ ٣٦١٩

 ج١٦/ ٢٣

 ج٦ ١٧٢١. ١٧٣



 ةحفصلا/۔زجلا تيححلا صن

 ءاقلا فرح

 ٩٨ /٩ج ....................................... ةمايقلا موي هنع جرخت ةعابت يسانلا بئاتلا

 ٣٩٠ .٧٧١/٠٤٣ج ........................................................................ هللا بيبح بئاتلا
 ١٦١٢١ /١٩ج ........................ ةالصلا يف هل مسبت نيح ليربحل هل هللا لوسر مسبت

 ٤١٧٩ ٤٢١ /٢ج ................................................................... ناطيشلا نم بزؤانتلا

 == مكفطنل اورت

 ١٩ /٦ج ................................ ءاوسلا اذه اوبنتجاو ءاوسلا اذه مكفطنل ارريخحت

 ٣٥٨ /٥چ ...................................................... ةنايخ ريرضلا ىلع مالسلا كرت

 ؛٨٩ /٤چج ........................ مرحم وهو ثراحلا تنب ةنوميم ق هللا لوسر جوزت

4 

 ١٨٠ /٤١چج .................................... تضرم اهنإو راصنألا نم ةيراج تحًوزت

 ٦ / ١٨ ........................................................................ .. راكبألا اوجوزت

 ٦ / ١٦ ......................................................! ممألا مكب رثاكأ يناف اوجوزت

 ٦ / ١٩ .............................................................. حلاصلا رجحلا يف اوجوزت

 ٢٦ /٢١ج .................... ةئيطخلا ئفطتو عئاخلا نم دست اهنإف ةرمتب ولو اوقدصت

 ١٢ / ٢٦ .................................................................. ةرمت قشب ولو اوقدصت

 ١٢ / ٢٦ ............................................................. قرحم فلظب ولو اوقدصت

 ١٢ / ٢٧ ...................................... كسفنل :لاق .رانيد يدنع :ليقف ،اوقتصت

 ٤٨ /٢٧ج ..................................................... كيلع ىعويف يعوت الف يقدصت

 ١٨٤ /٥چج ...... نينثالا ةيشع ىلاعتو هناحبس هللا ىلع لامعألا ضرعت
 ١٥٩ /٦١ج ........................................................... نينثالا موي لامعألا ضرعت

 ٣٢٣٠ /٩٥١ج ......................................................... سانلا هوملعو نآرقلا اوملعت

 ١٩٨ /٧١جج ......................................................... اوسلاح هانعمو نيقيلا اوملعت

 ٤٣/4\ ...................................... فاوطلا الإ اهلك جحلا لاعفأ لعفت

- ١٢٦١ - 

 



 ةحخصلا/۔زجلا تيمحلا صن

 ٢٥٥ /٧١ج ...................................................... ةنس ةدابع نم ريخ ةعاس ركفت

 ٧ ٣٥٢١. ٢٥٢٣ ........................................... قلاخلا يف اوركفتت الر قلخلا يف اوركفت

 ١٠٦ /٩ج ....... هضقاف مق :لاق...ةبقكتا لوسر دهع ىلع هل ناك انيد دودح نبا ىضاقت

 ١٤ ٣٨٤ ................................................................ ةّيغابلا ةئفلا اراًمع لتقت

 ٧٩٤ /٤١ج ...................................... هق هللا لوسر دهع ىلع قراسلا دي عطقت

 ٧٩٥ ءک٤١/٤٩چج ........................................ ادعاصف ¡ رانيد عبر يف ةقراسلا دي عطقت

 ٧٩٦

 ٣٥٩ /٣چج ......................................................................... ودعلا ىلع ارقت

 ٠ ٣١٠ ٦١/٩ج ....................................................... ةنحلا باب ىلع نانمؤم ىقتلا

 ٦ ١/ & ٤ .................... «ءارُمو ليخب اك ىلع مارح انأ» :تلاقف ةئحجلا تملكت
 ٢٤٢ /٧١جج ............................................................. ملسملا ىرشب لحاع كلت

 ٤٩٣ /٢١ج ................................................. كلهأ ةريد نم مرحت نأ جحلا مامت

 مامت ام ملعت لهو = ............................................................... ةنجلا لوخد ةمعنلا مامت

 ؟ةمعنلا

 ١٥٢ /٣٩ج ..................................... ةلطاب ةريخألاو اهلهأل ىلرألا هتداهش يضم

 ٣٣ /١١ج ........... هديب يذلل هب ىضقف ل هللا لوسر هدنع عيش يق نانثا عزانت
 ٦ / ١٨ ............................................................. لاصخ عبرأل ةأرملا حكنت

 ٤٣ /٢٧٧ج ..................... ءانحشلا بهنتو ةدوملا تبنت ةيدهلا نإف هللا دابع اوداهت

 ٤٣ /٢١ج ........................................... رودصلا رحر بهذت ةيدهلا نإف اوداهت

 ٢٤ /٦١ج .................................................................... نيعضاوتملل عضاوتلا

 ص / ...... ءاوحلا يف ةقلعم ةقولخم ةبوتلا
 ١٤٧ /١ج ...................... اهنع هللا يضر ةشئاع ءام ةلضفب ل هللا لوسر أضوت

 0.٢ /١ج ............................................. ىرلا ليي ال امب هل هللا لوسر أضوت
 ١٠٨ /١ج ..ل لي.يي................................................... عب ل هللا لوسر أضوت

- ١٢٧ - 



 ةحفصلا/هزجلا ثيدحلا صن

 ١ / ١٠٩ ج ..................................................... انالن انالث ظ هللا لوسر أضوت

 ٩٧ /١ج ............................................. قلعملا رشلا نم ق هللا لوسر أضوت

 / \ج ...... رادجلا ىلع ف هللا لوسر مُميت

 ءاقلا مج ٦

 & /ج ......! عابسلا رش بلعتلا
 ٩٤ /٥ج ...... دوهيلل افالخ مكنايبص ناذآ اوبقث
 ٤٤٥١ ٦ج ................................................................... زجع دحأ لكب ةقثلا

 ٣٣٥ /٦١ج ............................................. اهناميإ اسفن عفني مل نجرخ اذإ ثالث

 ؛٢٩٢ /٤چج ................... حاكنلاو قاتعلاو قالطلا :دح َنهلزهو ح ًرهُفح ثالث

 ٠٥١١ /٧ج

 ٦٥٦. ٢٥٧ /٦ج .................. ةعحجرلار قالطلار حاكنلا :دح ًنمهلزهو دح نه ثالث
 ١٦ / ١٦٣ ............................................................. هيف ًرك نم لاصخ ثالث

 ٩. /٦چج ....................................................................... ةضيرف ىلع ثالث

 ١٩٧ / ٢.٥ ............................................ ملسم لجر بلق نهيلع لغي ال ثالث
 ١٣٤ .٦١/٣٣٧ج ............................................................. دحأ ًرهنم وجني ال ثالث

١٤. 

 ٢٢٣ د /٦١ج .......لطاب يف هبضغ هلخدي مل بضغ اذإ نم :نامإلا قالخأ نم ثالث

 ١٦٣ /٦١ج ...... هلاب ناميإلا عم نهب ءاج نم ثالث
 ٣١٥ /٧١ج ............................................ ايندلا ريخ قزر دقف نهقزر نم ثالث

 ١٥. ٢٣٩ ٦١/٩ج ................................................. ًرهنم ةدحاو هيف نكت مل نم ثالث

 ٧١٦ / ٣٢٣ .......................................................................... تاكلهم ثالث
 .. عوطت مكيلع نهو ضتارف ئلع نه ثالث
 .٩٠١/٦ج ................................... اًيمذ ملظ نم :ةمايقلا موي مهجيجح انأ ةثالث

  



 ةحفصلا/۔زجلا ثيححلا صن

 ٠٦ /٠١ج ...... يسدق ثيدح _ ردغ مث يب ىطعأ لحر :ةمايقلا موي مهمصح انأ ةثالث

 ٣٠٠ /٠١ج ...................................... ةضراقملاو لحأ ىلإ عيبلا ةكربلا نهيف ةثالث

 ١٤٢ /٢١ج .............................. ثدح اذإ بذكلا :قفانم يف الإ نعمتجت ال ةئالث

 ؛٧٥٢٣ /٤١ج .................................. .. . ةعامجلا قراف لحر ،مهنع لأست ال ةثالث

 ٣٦٢ /٦١ج

 ٣٥٦ /٦١ج ............................................................... مهقح فختسي ال ةئالث

 ١٦ / ٣.٠ ................................................................. مهيلإ هللا رظني ال ةثالث

 ١١٧. /٦١ج هللاب رفكلا نم ةثالث

 نأ لبق الام اميتي ىطعأ لجر :مهل باجتسيالو نوعدي ةثالث

 ‘٩/٦ج ...................................................................... هدشر سنأتسي

 ١٢ / ٣٢٢ ....................................................... - ريبك - ريثك ثلثلاو ثلللا

 ١٦ / ٢٦٤ ................................................................ اهعطقف اهديب ذخف مث

 ١٧٩ /٢ج ............................................. ةيناثلا ةعكرلا ىلإ مقو كسأر عفرا مث

 ٩٧ .ه ٦١/٧١چج ............................................................ لاب نظلا نسح ةنجلا نه

 ٦ / ١٢١٤ ............................................................. اهناسل اهنع برعي بيللا

 يجلا فرح
 ج ٠١/١٢.. ١٥٢ ...... ةنس اهفرع :لاقف .هطقتلي اًمع هلأسف هلل هللا لوسر ىلإ ويارعأ ءاج

١٨ 

 ئناه مأ ثيدح | ةلضف تيقبف بارشب هل هللا لوسر ىلإ لجر ءاح | ...... ج٣/ ٥٧

 تلفأ يسأ إ :لاقف ة هللا لوسر ىلإ لحر ءاح

 اهنع قدصت :لاق ؟اهنع قًدصتأفأ...اهسفن ............................... ج١٢/ ٢٨٠

 تفلحف رعشأ مل :لاقف هف هللا لوسر ىلإ لجر ءاح ........................ ج٤/ ٢٤٤

- ١٢٩ - 



 ةحفصلا/هزجلا ثيححلا صن

 ألإ موصأ ال ينإ هللا لوسر اي :لاقف هل هللا لوسر لإ لجر ءاح

 ةئجلا يف يعم معن = ............................ ديزأ الو سمخلا الإ يلصأ الو ديزأ ال ارهش

 كبلق تظفح اذإ

 يندححو يل اهذخأ انالف نإ :لاقف للف هللا لوس ىلإ لجر ءاج

 ٩/٣٠٢ج ................................ ؟ةنيب كدنعأ :هقث هللا لوس هل لاقف ؤيقح

 ٣١٨ /٣ج ................................. نينثاب ماصي نأب رمألا ةل هللا لوسر نع ءاح

 ٤٣٨ /١ج ..................... هلكأي مل و ...هه هللا لوسر ىلإ ذفنقب ديفح مأ تءاح

.: 

 ٩١٦ / ٢٧٩ .................................................. ؟ءاملا تأر اذإ معن :لاق ؟ءاملا

 ١٤٥٤٧١٤٢ /٦ج ..................... اليوط تكسف ،يسفن كل تبهو :تلاقف ةأرما تءاح

 ٤٣٩ /١ج ................ اهانبصأ بابض :انلقف ؟اذه ام :لاقف ه هللا لوسر انءاح

 ١٢ /٤٣١٧ ٣١٨ ........................................... عادولا ةيح ماع يندوعي لحر ينءاح

 ٣٢٢

 هبقصب يحا راجلا ........................................................................ ٧٢٩٢ /٤٣٢٢ ٣٢٣

 ٩. ب٧ا٤١.

٤١٨. ٤٢١ 

 ٣٤٠ /١١ج ............................................................ راجلا رادب يحأ رادلا راج

 ٣٣٨ ث ١٧ /٣٢٦ ...................................... - هتعفشب - هراج ةعفشب قحأ رادلا راح

 ٣٤٦

 ١٧٥ /٨جچ ...................................................... نوعلم ركتحملاو قوزرم بلاجلا

 ٧٧ / ٣٣٨ ......................................................... قرأ مهنإف نيباوتلا اوسلاح

 &.. /٣ج ..................................... قتعلا دحتا :هل لاقف ناضمر يف لحر عماح

 ٥١٧٧ /٤١ج ............................. مكتنسلا مكسفنأر مكلاومأب نيكرشملا اودهاح

- ١٣٠ - 

  



 ةمفصلا/۔زجلا ثيدحلا صن

 ٤.١٠ ١٥٣ ٦١/٨ج ....................................... اهيلإ نسحأ نم بح ىلع سوفنلا تلبح

 ٢٧٩ /٧١ج

 ١١٣ /٤ج ....................................... هلتاق ىلع ءيش الف رحبلا ديص نم دارجلا

 ؛٠١/٦٤٢ج ................................................................... رابج ءامجعلا حرج

 ٤٦٩ /٣١ج

 ١. ١٠٦ .٢١/٥٠ج ................................................... نيرجاهملا نررمعي راصنألا لعح

 ٢٤٠ /٤١ج .................................................. ةجرد ًردعلا داهج ىلاعت هللا لعج

 ٧١٢ /٢٨٧ذ ٣١٧ ......................................... مكتوم دنع مكلاومأ ثلث مكل هللا لعح

٣٢١ 

 ١١٥ /٤ج ............................................... اليم رشع ينا لف هللا لوسر لعح
 ٢٦٢٣. ٣٩٨ /١ج ............................... اروهطو ادجسم يمألو يل اهلك ضرألا تلعح

 ٧٢ /٢جج ............................................................ ادجسم ضرألا يل تلعج

 ٢ / ١٨٨ ................................................................ هيتبكر ىلع هيفك هلعح

 ٥.٤ /٢١ج ............................................................ ينرزي مل و جح نم ينافح

 ٢١١ /٢ج ............ انجحم ىمسي لحر هسلجب يفو موي تاذ هلق هللا لوسر سلح

 ٣٦٢ /٦١ج ....................................................... باذع ةقرفلار ةمحر ةعامجلا

 ٣٩٢ /٢ج .......... ءاشعلا تقو ىف ةفلدزملا يف ءاشعلاو برغملا ةلف هللا لوسر عمج

 ٣٩٠ /٢ج .................. ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا نيب قث هللا لوسر عمج

 ٣٩١. ٣٩٢ /٢ج ......... ائيش امهنيب يلصي مل و ءاشعلا و برغملا نيب قه هللا لوسر عمج

 ٢ / ٣٢٦٢ .................... ص رأ رفاسم رأ ضيرم وأ ةارما ىلع الإ ةبجاو ةعمجلا
 ٦١٠ /٢جج ........................................................ ةعباتب تسيلو ةعوبتم ةزانجلا

 ... مكتاوصأ عفر مكدحجاسم اوبنج
 ١/ 6١٠ ج ......! فويسلا لالظ تحت ةنجلا
 ١٤ / ٢٦٩ ......................................................... فروعملاب رمألا :عبرأ داهجلا

- ١٣١ - 

  



 ةحفصلا/۔زجلا تيححلا صن

 ٦٣٥ /٦١ج ........................................................................ مكباحص ارزّهح

 ام هللا لوسر اي :اولاقف برعلا ءايحأ نم يح نم ىراسأب يح

 هللآ :اولاقف ؟ هللآ = .............................................................. انغلب الو ادحأ اناعد

 ٧٩٧ /١ا٤ا ج .................................. هولتقا :لاقف أ هللا لوسر ىلإ قراسب يح

 & /١ج ....................................... اهلكأي ملف بنرأب هلله هللا لوسرل يح

 ح احل و رجح

 ١١٥ /٦١ج ......................................................... ةئيطخ لك سأر ايندلا بح

 ٤د ٦... /٣ج ................................................ دوست ىتح ةبنعلاو دتشت ىتح ةبحلا

 5٤ /٣١ج .......................... راهن نم ةعاس ةمهت يف الحر له هللا لوسر سبح

 .. ١/ ج .................................... ةفرسلاب امهم الجر لق هللا لوسر سبح

 ١/ ٤٠٤ ٣ج .................................... ةليلو موي إمد ةمهت يف قه ةلا لوسر سبح

 ٢٣٦ /٦١ج ............................................................ ُمصير يمعي ءيشلا كُبح

 ٧ / ٣٧٨ .................................................................... اهتليسع قوذي ىتح

 8٦٩ /٦١ج ...... ةثالث هل دهشي ىتح

 ١١٠ /٥ج ... )لجر هرمأف فشح قذعب هاتأف ةقدصلا ىلع هباحصأ هل هللا لوسر ثح

 ؛١ا٧ ا٤ جج ................................................................................. ةفرع جحلا

 ؛٨٣. /٥ج

 ج ١٧ / ١٧۔ ٧.٩.
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 ؛٧٢٩١/٠٩٤ج ؛٨١ج ................................................ ةمربش نع جح مث كسفن نع جح

 ٦١/٢٢١ج

 ٣ ٣٤٥ .................................................................. موصلا ضقنت ةماجحلا

 9٨٣ /٦١ج ............................................... ماع يفلأب كلبق تيبلا اذه انججح

- ١٣٢ - 

  



 ةحفصلا/هزجلا ثيمحلا صن

 تممه دقل = .................................................. «مهتريب مهيلع قرحاأف» ثيدح

 ١/ ٢٧١ ج .............................................................. ةنيفسلا باحصأ ثيدح

 ٤٩٩ /٤ج ....................................... اهودح و ةيرح ةبأد ةباحصلا لكأ ثيدح

 ٤٧٠ /٦ج .......................................... سرعلا يف رعش لوقب ةشئاع رمأ ثيدح

 ١٨٤ /١٢١ج .................................................... نداعملا ف سانلا كارتشا ثيدح

 ٤٧٢٣ ٤٩٦ /١ج ............................................ دجسملا يف لاب يذلا يبارعألا ثيدح

 ٢٨٠. ٣٨٧ /ج .............................................................. ناميإلا يف ةيراجلا ثيدح

 ٤٧٢ /١ج ............................ ة هللا لوسر رجح يف لاب يذلا عيضرلا ثيدح

 ١٨٨ /١ج .................................................... ةأرملا مالتحا نع ةلئاسلا ثيدح

 ٥٨ /٨ج ............................................................................ ءايرعلا ثيدح

 ١٩٧ /١ج ........................................................ نآرقلا ةءارقل ءوضولا ثيدح

 ٣٢٣ /٩٠١ج .............................................................................. ةريرب ثيدح

 ٤٢٠ /٢١ج ...................................................................... ةبعكلا ءانب ثيدح

 ٤٢٨ ٤٢٩ /١ج ......................................................... بلعنلا ميرحتو ليلحت ثيدح

 ٦٠٣ /٤١چج ............................................................... ةصيحمر ةصيرح ثيدح

 ٢٥ /٤ج ......... اهب جراخلاو ذفنملاو يصوملا :ةجحلاب ةنجلا ةثالثلا لوخد ثيدح

 ١٢٢ /٦ج .................... بيث يهر اهجنوزت يف مازحلا تنب ءاسنخلا جاوز ثيدح

 ١ / ١٥٦ ج ....................................... ...... ةيلهاجلا ءازعب يرعتملا متش ثيدح

 ١٤٤ /٨ج ................................. اهانكس طرشو اراد يرادلا ميمت ءارش ثيدح

 ٣٨٢ /٧١جج ................................................. عاض امل ةشئاع دقع بلط ثيدح

 ٤٢. /٦ج ...شارفلل دلولا لعح يف صاقو يبأ نب دعس عم ةعمز نبا ةصق ثيدح

 ٦٣ /٣١ج ................................................................ ءاضقلا يف ذاعم ثيدح

 ٨٩ /٢ج ...................................... كف هذلا لوسر يدي نيب ةشئاع مون ثيدح

 ٣٤١ /٦ج .................................................................... تيبلا حالص رئارحلا

- ١٣٣ - 



 ةمفصلا/۔زجلا تيححلا صن

 ٢٠١ /٥ج ........................................ هموق ىلإ هلزنم يف هرقح ام مدقي نأ مارح

 ٤٦١ /٦١ج ........................ هلزنم يف هرمح ام فيضلل مدقي نأ لجرلا ىلع مارح

 ١٩٨ /٦١ج ................................................... هسفن سندي نأ ملسملا ىلع مارح

 ٢٩٠ /٤١ج ............................................................................. ةعدخ برحلا

 ٩. /٤ج ............................ ةدح يف رفسلا ناسنإلا ىلع لق هللا لوسر مرح

 ١١٢١ /٥ج ................................................. همأ ةمرحك هراج ىلع راحلا ةمرح

 ؛١٤٦ /٢ج .......................................................... انئايحأ ةمرحك اناتوم ةمرح

 ؛ ١٧ /٧ج

 ٦٢ /٥١ج

 ١٩١ /٥چ .................................... بيرقلا لهسلا نيللا نيلا ىلع رانلا تمرح

 ١٧ / ٦١ ...... سانلاب نظلا ءوس مزحلا

 ١٤. ٥ /٣چ ................. ًنهيكزت ال تنك اذإ راتلا نم كبسح
 ٢٢٠ /٦٩١٩ج ........................................ ¡ ؟لضفأ لمعلا يأ :هلئاسل ] قلخلا نسح

 ٦٨٢ /٢چ ................................................................. مكاتوم نافكإ اونَّسح

 ٣٣٧ /٥چ ............................ ةزانج فلأ روضح نم لضفأ ملعلا سلحب روضح

 ١١٦ /٩٥١ج ........................................................ نايسنلاو أطخلا يمأ نع ًطح

 ؛٤١٢ ١/ ٦ج .................................. تاوهشلاب رانلا تّقحو هراكملاب ةئحلا تقح

 ٢١٨ /٧١ج

 ٣/ ٢\ ...... ىضقي نأ يحأ هللا قح
 ١٢ / ٧.& ................................................................ ءافولاب بحأ هللا قوقح

 ٦٠٣ /٤١ج ........... بسنلا توبث ىلع اليلد اهلعجو ةفاقلاب ل هللا لوسر مكح
 ‘٢١/٧٤ج .............................................. نينثا نيب ةادب هل هللا لوسر مكح

 ٠.٢١. ٦١٠٣ ٤ج ............................. ةماسقلا يف ثوللا بوجوب ابخ هللا لوسر مكح

 ١٥٠ /٧٩ج .................................................... مههقف نم ارداك ءاملع ءامكح

- ١٣٤ - 

  

 



 ةحفصلا/هزجلا ثيدحلا صن

 ٣٤٨ /٧١ج ........................................................... جرفلا ريغ ضئاحلا نم لح

 ٩٥. ١.٠ /٧١ج ......................... همراحم هللا ىمح نإو الأ ...نيب مارحلاو نيب لالحلا

 ٢٨٧١٦ .............................................................! اتوق الإ كيتأي ال لالحلا

 ٢٨٩ /٧١ج ........................................................................ ..... ءادر دمحلا

 ٦٠٩ /٦١ج .................................................................. مّنهح حيف نم ىمحلا

 ٦١٠ .٦١/٩٠٦ج .................................................. مكل ريخ يتومو مكل ريخ يتايح

 ٧٠ /٢جج ........................................................ لصف ةالصلا كتكردأ امثيح

 ءاخلا هفرح

 ٣١ /٥چ ..................................................................... نيدلاولا دحأ لاخلا

 ٥٤١ /٩١ج ......................................................... هل ثراو ال نم ثراو لاخلا

 ١ / ٤٣٨ .......................................................... | ذفنقلا | ثئابخلا نم ثيبخ

 ١.٤ /ج ...... فاو ريغ وأ ايفاو فافع يف كقح ذخ
 ٢٧١ /٦١ج ....................................... ةعدخ برحلا تإف تعطتسا نإ اًنع لح

 ١٧٩ 4 ............................................... بئلل رأ كيخأل رأ كال يه اهذخ

 ٢ ٥ ۔ ٢٥٤

 ١ /٢٦٩ ٢٧٠ ٤چج .......................................................... مكئاهفس يديأ ىلع اوذخ
 ٢٢٨ / ...... مككسانم ينع اوذخ
 ٤١٦ /٦١ج ................................................ فروعمملاب كدلوو كيفكي ام يذخ
 ٢٦٨ /٧چج ........................................................................ نامضلاب جارخلا

 ج٨/ ٩٣. ٤٧٩

٤٨٠. ١٥ . ٥٢٢٣ 

 د٣ ٤ .0٤؛

 ج٩/ ٦٦١٦. ٢٧+؛

 ۔ - ١٣٥

  

 



 ةمفصلا/هزجلا تثيمحلا صن

 ج ه٢/٩١٠ ٢٢. ٢٣٧٢

 ٤٢ ٢-۔ ٢٣٤. ٣0١
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 `٦ ١ د /٤ج ............................................................. ةيورتلا موي ىنم ىلإ جرخ

 ١١٥ /٢١ج ....................................... اعرز زتهت ضرأ ىلإ ه هللا لوسر جرخ

 ٢٨ /٦١ج .................................. هباحصأ هعبتف عيقبلا ىلإ ل هللا لوسر جرخ

 ٣9٨ /٣ج .......................... رطفأف ديدكلا غلب ر حتفلا ماع هل هللا لوسر جرخ

 ام :لاقف ،نرركفتي مهر موي تاذ موق ىلَع كب هللا لوسر جرخ

 ١٧٧ /٢9٢-٢9٣ .................................................................. ؟نوملكتت ال مكل

 ٩٢ /٤ج ......................... جحلا ديري هل هللا لوسر عم ةرجع نب بعك جرخ

 ٤٣٠ /٢ج ................... هيدي كرحو دعقو دنتساو ىشمف اوهس ةالصلا نم جرخ

 ٤٨٥ /٤١چج ................................................................ اورفف ةيرس يف تحرخ

 ٢٩١ /٢ج .... رصعلاو رهظلا نيب عمجن لوسرلا ناكف كوب ماع لل هللا لوسر عم انجرخ

 ٦١ /٤ج ............................................ لايل سمخل ل هللا لوسر عم انجرخ
 ١٩٧ / ٣٧٢ ................................... ¡ ةنسلا كرت ام :لئاسل | ةعامجلا نع جورخلا

 ٥٤٦ /٢ج .............. دجسملا ىلإ جرخف اق هللا لوسر ةايح يف سمشلا تفسخ

 ١٦ / ٣٢٢٣ ........................................................ نمؤم ىف ناعمتحجت ال ناتلصخ

 ٩٤د .٩د /٦١ج .......................................................... يش امهقوف سيل ناتلصحخ

 ١٦ / ٢٣٩ ......................................................... هلوسرو هللا امهبحخ ناتلصحخ

 يذلا اذه ...طسولا يف اطخ ًطخو اعبرم اطخ ا هللا لوسر ًطخ
 ١٦ / ٣٣٤ ................................................................. ناسنإلا طسولا يف

 ٢١٧ /٥چ ...................... نيميلا تكلم امو ءاسنلا يف هللا اوقتا :ءين للك ةبطخ
 ٩٣ / ٢٣١ ....................................................................... هلتقك نموملا علخ
 ١٥٢ /٧١ج ..................................... ريخلل هتقلخ نمل ىبوطف رشلاو ريخلا تقلخ

- ١٣٦ - 



 ةحفصلا/هزجلا ثيمحلا صن

 ١ / ٧٠٨ ج ............................................ ريماسم للخت نأ لبق مكعباصأ اولّلخ

 ٠٦١ /١٩١ج ...................................... باتكلا لهأ ةلماعم ةحابإ اهلوأ ننس سمح

 & /ج ............................................... مرحلاو لحلا يف نلتقي قساوف سمح

 ٣٣. ٣٨٧ ٧٩/٩ج .......................................... .................. باوت نعتفم لك مكرايخ

 ١٧ ٥/٠ج .............................................. كرهد ىلع كل نيعملا كباحصأ ريخ

 ١٧ ٥/٤چ .................... كركذ تيسن اذإو كناعأ تركذ اذإ نم كباحصأ ريخ

 ١٦ / ٢٣٣ ..................... ............................................... اهؤادحأ مأ ريخ

 هد /٧١ج ............ يلاتلا قحلي مهبر يلاعلا عجري مهيلإ طسرألا طمنلا يمأ ريخ

 ١٤ ٥٩٢ ج ............ ينورب مل و يرمأب نولمعيو يب نونمؤي يدعب نم نوتأي موق يمأ ريخ

 ١٧٣ /٧ج ...................................................................... محلا مكمادإ ريخ

 ٣٧٦ /٧٩١جج ........................................................ لق نإو اهمودأ لامعألا ريخ
 ٣١٨ /٧٩جج ............................................ سفنألا هيلع تهركأ ام لامعألا ريخ

 اهطسوأ رومألا ريخ .................................................................... ١٢ / ٠٢٣ ٣؛

 ج٥/١٦ ٢٢. ٢٢٦

 ٢٤٢ /٣چج ............................................................ ىنغ تقبأ ام ةقدّصلا ريخ

 ١٦٠ /٣١ج ................................................... مهنولي نيذلا من ينرق سانلا ريخ

 ٢ / ٢٢٦ ........................................................... رخؤملا ءاسنلا فوفص ريخ

 ١٤٤ /٦ج ...................................................... ًاهوح و َرحَبصأ يمأ ءاسن ريخ

 ٣٨٧ /٦جج ........................................................... ةملغلا ةفيفعلا مكئاسن ريخ

 لادلا هفرح

 ١. ٦٨٧ ٧١/٦٥جج ............................................................... هلعافك ريخلا ىلع لالا

 ٩٧ /٩ج ..................................................... ضرقتساو هلق هللا لوسر ناد

 ٦ ١/ ١٣٤ ..................................................... مكلبق نم ممألا ءاد مكيلإ بد

- ١٣٧ - 



 ةمفصلا/ه۔زجلا تثيمححلا صن

 ٤٨٩ /ا١ ج ..................................................................... هتراهط ميدألا غابد

 ٢٩٩ /٥ج .......سلجف هباحصأ نيي اسلاج هلق هللا لوسر هدحوف دجسلل ةداتق وبأ لخد

 ٣٤٦ /٢ج .............. هل لاقف ةعمجلا يف بطخي وهو قه هللا لوسر ىلإ لحر لخد

 ؟متنأ نونمومأ :لاقف راصنألا ىَلَع كته ذلا لوسر لخد

 امو :لاق ،هللا لوسر اي معن :مهنع رمع لاقف ءاوتكسف

 ٣١٢ /٧١ج .................... ةبعكلا برو نونمؤم :لاقف ...؟مكنامبي ةمالع

 فيك :لاقف ،عزنلا يف وهو لجر ىلع ف هللا لوسر لخد

 ٦.٠. ٦٠٦ ٦١/٥ج ........................................ يبونذ فاخأ يندحأ :لاقف ؟كدعت

 ٨٧ /٥١ج ............................. عست تاذ يهو ةشئاع ىلع هل هللا لوسر لخد

 كل ائينه :لوقت ةارما عمسف ضيرم ىلع هل هللا لوسر لخد
 ٦٢٧ /٦١ج ........... ىلاعت هللا ىلع ةيلأتملا هذه نم :ةق هللا لوسر لاقف .ةنجلا

 ١٢٦ /٤ج ........................................ | ةبيش ينب باب ] هنم هل هللا لوسر لحد

 ١١٣ /٢٩ج ......................... رطق ع رد اهيلعو اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع تلخد

 ةشئاع] ةريصق اهنا يديب تأموأ تلو اًملف ةأرما انيلع تلخد

 ٤.٨. ٤٠٩ ٦١ج ................................................... اهتبتغا :قل هللا لوسر لاقف

 . ٤١٠ . ٤٢٦٢
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 ؛١٥ /٦ج ....................................................... كييري ال ام ىلإ كيري ام عد

 ٠.. ١٠١ /٧١ج

 ١ ٦. ٠ج ................. ؟كحارخ مك :هلأسف همجحف اماًّحح هل هللا لوسر اعد

 ٥١٧ /٩٥١ج ........................................................ هضرأ لهأ نم رضح نم اعد

 ٩٦ / ١٧٨ .............................................. دري ال بيغلا رهظب هيخأل خألا ءاعد

 ٧١٦ / ١٧٨٩ ........................................................... باجتسم ملسملا ءرملا ءاعد

 ١٩ /٩٥ج .................................... ضرألاو تاوامسلا قرخت هدلول دلاولا ةوعد

- ١٣٨ - 



 ةحفصلا/۔زجلا تيححلا صن

 ١/ ١٧٨ ٦ج ........................................................ باجح امهنود سيل ناتوعد

 ٤٤٤ /٧١ج ......................................................................... عطقنت ال يتوعد

 ٣٢٣/٧١٩١ ؛٨/٢٣٢چ ..................................... ةيحض هل يرتشي ارانيد يقرابلا ةورعل عفد

 ٢ / ٦٨٦ .......................................................................... اليل الجر نفد

 ١٢٦ /٦١جج ........................................................... هللا دإو ةرضخ ةولح ايندلا

 ١٥٧ /٧٩١ج ................................................... هنصح ربقلاو نمؤملا نجس ايندلا

 ٤٣ /٦١ج .......................................................... اهيف ام نوعلم ةنوعلم اينآلا

 ١٣٠ /٦١ج .................................................. ضرألاو ءامسلا نيب ةفوقوم ايندلا

 ١٧ / ٣٦٦ .................................................... هللا هرفغي ناويد :ةثالث نيوارلا

 ١٥٩ / ١٦٧ ...................................................... ةقح نورشع سامحأ اطخلا ةيد

 ٧٢٣ /٩١چج ..................................................................! ملسملا ةد يمذلا ةد

 ٧٢ /٩١ج ............................................................ ُلا ةّئد فصن دهاعملا ةد

 ١٦٨ /٩٥١ج .................................................. ةعدح نوثالثو ةقح نوثالث ةيدلا

 ؛&٩٧ /٢ج ................................................ - ءاضقلاب - افولاب حأ هللا نيد

 ٢٧. ٩٢ /٣ج

 ؛١ ٨/٠٥٦ج .......................................................................... ةحيصنلا نيلا

 ؛٧٦ /٤١ج

 ١٨٠ .٦١/٨٧١ج

 ٥٢ /٨ج .............................. مهردلاب مهردلاو امهنيب لضف ال رانيدلاب رانيدلا

 لاذلا فرح
 ١٠٩ /٦١ج ...................................................... ههجو يف هيكزت نأ لحرلا حبذ

 ٤٣٢ ٤٣٣ /٧ج .............................................. ليخلاو لاغبلاو ريمحلا ربيخ موي انحنذ

- ١٣٩ - 

  



 ةمفصلا/ءزجلا بيمحلا صن

 ٤.٧٦ ١٧٣. ٨/٥چج ............................................... ضعب نم مهضعب عفتني سانلا اورذ

 ٦٧٠/١٣ ؛٤٨١

 ٤٦٣٢ ٤٦٥ /٤چج .................................................................. هأ ةاكذ نينجلا ةاكذ

 »٦١/٥ج ...... ةكتالملا الإ هظفحت ال يذلا لماخلا ركلا

 اي :/ةملس مأ يأ تلقف ءاديبلا يف مهب فسخ اشيح لوه ءينلا ركذ
 ٢٣٥ /٧١ج ......مهتاين ىلع نورشخ :لاقف 5ريحألاو هركملا مهيف نوكي هللا لوسر

 ٤١٠ .٦١/٩٠.٤ج ...... مكاحأ متبتغإ :لاقف !هزجعأ ام :اولاقف دنع ه هللا لوسر لحر ركذ

 فلأ هفلسي نأ ليئارسإ يب ضعب لأس الجر ق هللا لوسر ركذ

 ؛٤٩ /٩ج ............................................. ىمسم لجأ ىلإ هيلإ اهعفدف رانيد

 ١٠٤١. ١٥٥ ٢ج

 ٤١٢ /٦١ج ........... ؛؟اهريخ امو :لاقف .ةليخ اهّتأب ةنأ هللا لوسر دنع ةأرما تركذ

 ٢.٢ /٥چج ...... ءاعدلا اذه كمّعي هللا هلسرأ كنم كلذ
 ٦.٥. ١٨ ٨٤چج ......! ءاهو ءاه الإ ابر قرولاب بهلا

 ٢٦٨ /٤١ج ............ ¡ ءايحألا تيم هبلقب الو هناسلب الو هديب ركنملا ركني ال يذلا

 ١٧ / ١٧٥ ..................................................... نورّيطتي الو نوقرتسي ال نيذلا

 ١٩٧ / ١٨٣ ...................................................... نورّيطتي الو نووتكي ال نيذلا

 ءارلا عو رح

 ١٦ / ٦٢١ ......................................................... ىلاعت هللا ةفاخع ةمكحلا سأر

 ٦٨٠ ؤ ٥٦٦٢ /٢ج ........ ابنج لتق :لاقف هلهأ لأسف اديهش نولسغي ةكمالملا هكلف هللا لوسر ىأر
 ٤١٨. 1١٩ /٤ج ................................... سأرلا ةيفاح يشمت ةأرما لخ هللا لوسر ىأر

 ٧٨ /٤ج ................................... صيمق ىلع امرحم الحر ةل هللا لوسر ىأر

 :مه لاقف ادجسم اوسسأ دق راصنألا نم اموق ق هللا لوسر ىأر

 ٢٢٢ /٥ج ......................................................................... هولمت هرعسر

- ٠ ٤ ١ _ 



 ةمفصلا/هزجلا تيدححلا صن

 مكيأ :لاقف...اهُكحف دجسملا ةلبق ىف ةماخن ل هللا لوسر ىأر

 ٣١٣ /٥ج ........................................................ ؟هنع هللا ضرعي نأ بحا

 ١٨٣ /٧١ج ................................................ يمأ تيارف مسوملا ف ممألا تيأر

 & ٩ /٧١ج .............................................. ضيب منغ اهطلاخ ادوس امنغ تيأر

 ٣٣١ /٧١جج ............................................. ءاضيمرلاب انأ اذإف ةنحلا تلخد يتيار

 ١٩١ /٩ج ................................................. هئيق يف عحارلاك هتقدص يف عجارلا

 غ٩٤ /١ج ............................................ هئيق يف عحري بلكلاك هتبه يف عجارلا

 ٤٦٢ /٧چ .......................................................... ةقيلطت تكلم امنإ اهعجار

 ٢٢٩ /٥ج ....................................................... ادغ هتيعر نع لوؤسم يعارلا

 ٦١٠ /٢ج ...................................... ءاش ثيح يشاملاو ةزانحلا فلخ بكارلا

 ٥١٧٧ /٤١ج ................................ اهيف امو ايندلا نم ريخ هللا ليبس يف موي طابر

 ٥١٧ /٤١٩ج ....................................... همايقو رهش مايص نم ريخ ةليلو موي طابر

 ٣٢١ /٠١ج ........................................................................... نامّضلاب حبرلا

 .١٦ / ج ................................. هتلحار هب توتسا اذإ كح هللا لوسر لأ امم

 ٤٥٩ /٧٩١ج .................................................................. سراف ءانبا نم لاجر

 ٢٦ /٢١جج ................................................................... هتقدص لظ يف لحرلا

 ٣٤٣٩ /٧ج ................................... نينص ةيدوهير ايدوهي تم ذلا لوسر محر

 ١٧١ /٦١ج .................................................... لقي مل ول فسوي يحأ هللا محر

 ٣٤٧ /٣١ج ............................. .............................. بحاو باتكلا باوح در

 » /٢١ج .......................................... يشاجنلا ىلإ هادهأ ام لقهلا لوسر ةر

 ٣١ /٥ج ............................ [ سابعلا همع لقث هللا لوسر عي ] يبأ يلع اودر

 ٢٧ /٢٩١جج .......................................... رئاطلا سأر لثع ولو لئاسلا ةّمذم اودر

 ٧١٦. ...................................... هدجسم ءانب يف هسفنب لمعي ه لوسرلا

 ٢ ١/ ٢٧٩ ............................ نيرجح نيب راصنألا نم ةيراج سأر يدوهي ضر

- ١٤١ - 

  



 ةمفصلا/ .زجلا تثيححلا صن

 ٧١/٩٤١ج ............................... ادبا مكنع طخسأ الو مكنع ضرأ ينأ ياضر

 ٦٦٢. ٢٧٤ /٢١ج .......................................... نايسنلاو أطخلا يمأ نع - طح - عفر

 /\٥هج ؛ ٢٤

٣٥ . 

 ؛٩٢٢ / ١١ .................................... ملتعي ىتح يبصلا نع :ثالث نع ملقلا عفر

 ٢٥٤ /٥١ج

 ٦١١ /٢ج .................................. اعجارو ةزانج يف ابهاذ هل هللا لوسر بكر
 ٢ . ٥ /٢ج .............................................. اهيف امو ايندلا نم ريخ رجفلا اتعكر

 ؛١٩٢ /٥ج ........................................ دجاسملا - دوعقلا - ةرامع يسأ ةينابهر

 ٢٢٨ /٧١ج

 ٧٤ ب ١١ / ٢ .................................................................... هيف امب بهذي نهرلا

 ٠. ٠٤ا\۔ د٤ا.\

 د٨ ١٨٦١. ١٨٧

 يازلا ےضرح

 ٩٤ /٣ج ............................................................................. نماض معالا

 ٢٧ /٢٥٢٣ ٢٥٤ ....................................................................... ابح ددزت ابغ رز

 ٠ ١/ ٥٨ ج ..................... ةّضف وأ بهذ نم رجأب وأ ةحنمب وأ كلع :ةثالث عارزلا

 نيسلا فرح
 منانةلاو مهارتلاب يشاوملا عيبن انإ ل هللا لوس رمع نبا لأس

 ٦١٥. ٦١٦١ /٨ج ..................... اهرذخأت نأ سأب ال :لاقف ...انيلع امهدحأ رذعتيف

 ٧. ا/٤ ج .......................... ثعتشلا :لاق ؟ جحلا ام : هللا لوسر لحر لأس

- ١٤٢ - 



 ةحفصلا/هزجلا ثبححلا صن

 لعجا بر اي :لاقف هتمأ بونذ ىف هّتر هق هللا لوسر لأس

 ٦٠٩ /٦١ج ............................... يريغ مهئراسم ىلع علطي لفل لإ مهباسح

 :لاقف .. .؟متنأ نم :لاقف هباحصأ نم ةفئاط تخ هللا لوسر لأس

 ١٥٠ /٧٩ج ............................................................. ةبعكلا ابرو نونمؤم

 ٨٨. /٦١ج ......................... اهيناطعأف ةلالظ ىلع يمأ عمتخت ال نأ يبر تلأس

 دجسملا يف مالكلا ىف صخري نأ ةنس رشع ىدحإ هللا لوسر تلأس

 ...... اديدشت ًألإ هيف ينداز امف

 ٥١٨ /٢١ج ....... هليبس يف داهجلاو هللاب نام :لاق ؟لضفأ لمعلا يأ ل هللا لوسر تلأس
 :تلاق معن :لاق ؟ رمأتستأ ةيراجلا نع هخ هللا لوسر ةشئاع تلأس

 ١٦٤ / ٦ج ............................................................................... يحتست

 ٥١٥ /٢١ج ......ةبقر تفو ةمسن قتع:لاق ؟ةئجلا لخدي امع هلق هللا لوسر لئس

 ٤٣٦ /٤١ج ............. هيلع عيش الف :لاقف... قلعملا رمتلا نع الف هللا لوسر لئس

 ١٣٢ /١٩١ج ........................ ال :لاق ؛؟ألح ذختت رمخلا نع لق هللا لوسر لئس

 ١/ ٤٣٧ ٤ج .......... مهنم مه :لاقف...نيكرشملا نم رادلا نع ة هللا لوسر لئس

 ١٠٤ /٨ج .............................. رارمحالا :لاقف .رهزلا نع ةل هللا لوسر لئس

 ٥٢٢ /٩٥١ج ......................................... تيملا نع قتعلا نع هل هللا لوسر لئس

 .٤ ٥ /٤ج ................... قوقعلا بحأ ال :لاقف .ةقيقعلا نع ال هللا لوسر لئس

 ناتعكرلا ال :لاقف ؟يه رصقأ :رفسلا ةالص نع هقن هللا لوسر لئس

 ٣٥٠ /٢چج .............................................................................. رفسلا يف

 ١٢ / ٤١٥١ ٧٧ .............................................. منغلا ةلاض نع هه هللا لوسر لتس

 ١/ ٤٩٨ ٥ج .................................. جرفو ركذ هل دولوم نع هك هللا لوسر لئس

 ٣١١ /٧٩ج ............................ ربصلا :لاقف ؟ناميإلا ام :ةرم هل هللا لوسر لئس

 ٨. /٧ج .................... ال :لاق ؟ةدحاولا ةعضّرلا مرحت له ه هللا لوسر لئس

 ٥٣٢ /٦١ج ...................................................... ترشأ اله هله هللا لوسر لئس

- ١٤٣ - 



 ةمفصلا/ .زجلا تيححلا صن

 ٣٠ /٥ج ....كُمأ :لاق ؟ةبحصلا قح يسم سانلا قحا نم :فق هللا لوسر لتس

 ١/ ٣١٧ ٦ج ........ ر ربقلا سني مل نم :لاقف ؟سانلا دهزأ نم :ةلخ هللا لوسر لئس

 ٦٦٢ /٣١ج ..................... رّعسملا وه طسابلا ضباقلا ...ريعستلا نع ةنس ماع لئس

 ١٨٠ /٥ج ........................................ نطبلا ءاد نم نمأي دمحلاب سطاعلا قباس

 ٠ ١/ ٤٦٢٦ ٣٠ ج ........................................................ ترمضأ لا ليخلا نيب قباس

 .١٠/ ٢٣ ج .......................................... امهلحرأب ةشئاع هلق هللا لوسر قباس

 ١/ ٤٣٤. ٦ج ........................................... ةديشر ريغل سانلا ىلإ سانلا يف يعاسلا

 ٩١/ ٢٧٢ ج ............................................... لطابلاب قطانلاك قحلا نع تكاسلا

 ٦١/٣٢٦؛٣١/٥٥ج ................................. هلظ لإ ةلظ ال موي هلظب ىلاعت هللا مهلظي ةعبس

 ٧٧ / ٣٨٦ ................................................ هللا ركذب نوئزهتسملا نودرفملا قبس

 ١٧ / ١٨٤ ...................................................................... ةشاكع اهب كقبس

 ٧. / ...... ةلحاَرلاو دازلا :ليبسلا
 ١٥٤ .٦١/٤٣١ج ............................................ ةتسب باسحلا لبق رانلا نولخدي تس

 ٢.٤ /٦١ج ...... مهسرزر نع اوصحف دق اموق دجتس
 ١٧٠ /٦١ج ............................................................... ةرامإلا ىلع نوصرحتس

 ٢٣٨ / ............................................... مهيلع ري الف نولوقي ةمئأ نوكتس
 14 )...... نسب نوُستسي ال ةمئأ يدعب نوكتس

 ٢١ /٢ج ................................. ةالصلا نع ءايشأ مهلغشت ارمأ يدعب نوكتس

 ٣٦٢ /٦١ج ................................................................... تانه يدعب نوكتس

 ٥.٧ /٤١چج ............................................. مكقازرأ نوكلمي ةمئأ مكيلع نوكتس
 ٩١٤/ ٣٣٧ ج .................................................... يدعب نم ءارمأ مكيلع نوكتس

 ٥٩١ /٤١ج ...... مئاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا ةنتف نوكتس
 ١ ٥٩١ ٤ج ........................................................... امكب ءاًمص ةنتف نوكتس

 ٣٢٥ /٦١ج ................................ ليخبلا دباعلا نم هللا ىلإ بحأ لرهجلا يخسلا

- ١٤٤ - 

  



 ةحفصلا/۔زجلا ثيدحلا صن

 ٤ ١/ ٢٣٩ ............................................................... باذعلا نم ةعطق رفسلا

 ١٦ / ٢١٩ ........................................................................... ةيفاعلا هللا لس
 ٤٢٧ /٧٧١ج ....................................................... نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا

 ٣9٧١ ٢9٨ ......................................................... ضرألا يف هللا لظ ناطلسلا

 ٣٧١ /٥چ ...... تفرصنا اذإ ملسو تثح اذإ ملس

 ١٦ / ٦١٦ ........................................................... ىلعلا تاح رلا هللا اولس
 ٦١٠ /٦١ج ....... ةمعنلا مامت كلأسأ ينإ مهللا :لوقي الحر اق هللا لوسر هللا لوسر عمس

 نع تْجَحَحأ :لاقف لجر نع يبلي الجر ق هللا لوسر عمس
 ٢٤٠ /٧٩١ج .................. لحرلا نع جح مث كسفن نع هذه ءال :لاق ؟كسفن

 &. /9چ ...... يينكب اونكت الو يمساب اومس
 ٤٣٤ /ج ................................. ................. ةشبحلا يدم رفظلاو مظعلا رسلا

 ٥٧٠ /٧١ج ........................................................... باتكلا لهأ ةنس مهب اونس

 ٢٩/٧9جج ...................................................... [نامعنلا يبأ ريشبل] مهنيب وس

 ٦ / ٢٠ .................................................. رقاع ءانسح نم ريخ دولو ءادوس

 . ......م ةبصعلا يف مكدالوأ نيب اووس
 ٢٢٣ . /٢ج .......................................... مكفوفص نيب اووس مكفوفص نيب اووس

 ٣١١ /٥ج ................. هئانب ىلإ رظنلاب نولغشيو دجسملا هلهأ لخدي نامز يتأيس

 ٣٢٠ / ...... محلا :مادإلا دّنيس

 ٤ / ٣٢٠ ....................................................................... حلملا :مادإلا ديس

 ١ / ٥.٦ ...... رفعح :ءادهشلا ديس

 ٥٠٦ /٤١٩چ ..................................................................... ةزمح :ءادهشلا ديس

 ١٣٤ /٦١ج .............................................................. ممألا ءاد يسأ بيصيس

 ٤٧٣ /٦١ج ......................................... محعاهقف نوطلغي يمأ نم ماوقأ نوكيس
 ١٦٩ /٧١ج ................................... رصاعملاب نولمعي موق ةمألا هذه يف نوكيس

- ٥ ٤ ٩١ 

  

 



 ةمفصلا/هزجلا تيدححلا صن

 نيشلا هفرح
 9١٤ /٤١ج .............................. لتقلا - سم - ملا دجي ال - ديهتنلا - دهاشلا

 ٢٠٤ /٩ج ..................................................... هرحاف نيمي نم ريخ لدع دهاش

 ٥٧٢ /٢١ج ...................................................... بئاغلا ىري ال ام ىري دهاشلا

 ١٣ /٢٦٧ء ٣٦٩ ................................................. كلذ ًالإ كل سيل انيمي وأ كادهاش

 ٣٠٠ /٤١ج ................................................................. زئارغ نبحلاو ةعاجشلا

 ٢٣٦ /٦٩ج ................................................................ هسفن بلغ نم ديدتنلا

 ٤١ /٦١ج ................................................................. نيهحولا وذ سانلا دش

 ٩٢ / ٧٨ ............................................. هرش ةفاخم سانلا همركي نم سانلا رش

 ٢٥٩ /٦١ج ................................................... ءارمألا نوتأي نيذلا ءاملعلا رارش

 ٤٩ /٠١ج ......................................... ميتيلل ةمحر مهلقا مكنايبص يملعم رارش

 ٣١. ١٤٣ / ج ......................................... [ فاوطلا ] هيف انبل كته هللا لوسر برش

 ١٧ /٦٩١٩ج ....................................................... لمنلا بيبد نم ىفخأ كرتنلا

 ١٩١ / ٣٣٤ .................................................................... يش لك يف ةعفشلا

 ٢٢٣٦ /٣١ج ................................................................... مسقي مل اميف ةعفنلا

 ٩٩١ / ٣٢٦ ................................................................... لاقعلا لحك ةعفشلا

 ٠ ١/ ٤٨٢ ج ............................................... دودحلا عقتو مسقي ام راجلل ةعفتلا

 ٢١ /٣٢٢٥\ ٣٣٤ ج ....................................................................... مسقت ملام ةعفشلا

 ١٧ /٢ج ................................ ةالصلا تبحو قفشلا باغ اذإف ةرمحلا قفخلا

 ٣٢٥ /١٩١ج ................................................................... ةعفشلاب ىلرأ عيفتنلا

 الأ :دجسملا باب ىلع ايدانم رمأف له هللا لوسر ىلإ هراج لحر اكش

 ١١٩ /٩ج ....................................................................... راح اراد نيعبرأ إ

 ٤٩٣ /٤١ج ............................................................. ءيش لك رمكت ةداهتنلا

 ٤٩٤ /٤١ج ........................................................................... ةعبرأ ءادهشلا

- ١٤٦ - 



 ةحفصلا/۔زجلا ثيدحلا صن

 ٩٣ /٤١ج ........................................................... رجلا ديهش لثم رحبلا ديهش

 ٤٩٣ /٤١ج ....................................................................... هل رفغي ربلا ديهش

 ٤.٩١ ٦٦٢٧ /٦١ج ................................................................... اهتاوخأو دوه بيش

 ٣٦٢ /٦١ج ................................................................ ناسنإلا بئذ ناطيخلا

 ٣٦٢ /٦١ج .............................................................................. مهي ناطيتتلا

 داصلا هفرح

 895٨ /ج ............................................................ هسفن ريمأ عوطتملا مئاصلا

 89٨ /ج ......................................................... هرايتخا ىلع عوطتملا مئاصلا

 ا ے م اهردصب يحأ ةبادلا بحاص

 . ُارعأب هزه هللا لوسر ماص
 ٣١٧ /٣ج ............................................................. ةَمأب هل هللا لوسر ماص

 ٣٢٤ /٧٧ج ........................................ بوطخلا ىلع نوعو بوركلل رتس ربصلا

 ٣١١ /٧٩جج ............................................................ ةنحلا زونك نم زنك ربصلا

 ٣١١ /٧٩ج ..................................................................... ناميإلا فصن ربصلا

 ٣١١ /٧١ج ............................................. [ناميإلا نع لئاسل] ةحامّسلاو ربصلا

 ٦١١ /٦١ج ............................. ىلاعت هللا نم مركأ ميرك الو لأ .يبارعألا قدص

 ٧٩٢/ ٢٧ ..................................................... برلا بضغ ئفطت رسلا ةقدص

 ٢٧١٢ ............................................ رشلا نم اباب نيعست ست ةقدصلا
 ٢٨ /٢٩جج .......................................................... ءوسلا عراصم يقت ةقدصلا

 \٣9 /٢چ ................................. هتقدص اولبقاف مكيلع اهب قدصت هللا نم ةفدص

 ١٧/ ٣٢ .................................................. كمرح نم طعار كعطق نم لص

 ٥٤٩ /٢ج .................................... امئاق هتالص فصن لثم ادعاق مكدحأ ةالص

 9٤٨ /٢چج ................................................... ىنثم راهنلاو - ىنثم ليللا ةالص

- ١٤٧ - 



 ةحفصلا/.زجلا تيدحلا صن

» 

 ٥٤٧ /٢ج ........................................... للقيلف ءاش نمف عوضوم ريخ ةالصلا

 ٧١/٨٦٤ج ................................................................ منغلا ضبرم يف ةالصلا

 ٤/٨١4ج ................................. | هللا لوسر تيب ] فلأ نم ريخ هيف ةالص

 ٥/٢٢٢ج ............................... ارارم اهددر نيميلا تكلم امو ةاكزلاو ةالصلا

 ٣١٨ /٥ج ................................ كترجح يف كتالص نم ريخ كتيب يف كتالص

 ١٧٦ / ٣٣١ ..................................................... ةداهزلاب ةمألا هذَه لوأ حالص

 ٦/٩٠ج ................... {| ىحضلا ¡ دعب الو لبق اهلصي مل و اينامن حتفلا موي اهالص

 ٦1٤٢ ٣٩١/١٤٦ج .......... الالح مرح وأ امارح لحأ احلص الإ نيملسملا نيب زئاج حلصلا

 ٦٤١ /٣١ج ............................................................. ماكحألا ريخ دّيس حلصلا

 ٥٣ /٥ج ........................................................! مالسلاب ولو مكماحرأ اوليص

 ؛١/٦٧٧١ج ............................................ رحافو راب لك - ىلع - فلخ اولص

 ؛٩ /٢ج

 . /٤١ج

 ٨ ٤٩٩ /٢ج ............................................................................ مكسمح اولص

 ٦١٩ ٦٢٠ /٢ج ......................................................................! مكيخأ ىلع اولص

 ٣٩ /٢جج ...................................................... دوهيلا اوفلاخو لاعنلا يق اولص

 ٤٩٧ ٧١/٦٩٤ج ............................................................. نيتعكر برغملا لبق اولص

 ٣٧٢ /٧٩١جج ............................................. ةعمجلا ىلإ ةعمحجلاو سمخلا تاولصلا

 ٢٧٢ /٧١ج .........هللاب كارشإ :ثالث نم ًالإ...تارافك ةعمجلاو سمخلا تاولصلا

 48 ................................................. ةرتس ريغ ىلإ هلقث هللا لوسر ىلص

 ٧ /٢ج ...................... هلَرأ دعب ال رصعلا لوأ يف رهظلا ث هللا لوسر ىلص

 ٢/٢٩٢ج ........... رهظلا تقو يف تافرع يف رصعلاو رهظلا لأ هللا لوسر ىلص
 ٧٨٤ /ج ................................................. سلغب رجفلا مث هللا لوسر ىلص

 ٢/٢٢٥ج ............................. ناضمر ريغ يف ةشئاعب رتولا كوأ هللا لوسر ىلص

- ١٤٨ - 



 ةمفصلا/ءزجلا ثيدحلا صن

 40 /\ج ............................. ركذ مث العتنم ةالص ضعب لف هللا لوسر ىلص

 ٥٩ /٤ج ............................................. ةيورتلا موي ىنع لف هللا لوسر ىلص

 ٥١٨ /٢ج ............ ةينامم رمع دازو ةينام ركب وبأ دازو ةينامث خ هللا لوسر ىلص

 رخآ يف ىارف فيخلا دجسم يف حبصلا ةالص ه هللا لوسر ىلص

 ٢١٧١ /٢جج ........................................................................... نيلحر دجسملا

 ٦٥ /٢ج .................................................. ريصحلا ىلع ةت هللا لوسر ىلص

 ٦٣٧ /٢ج ...................... دجسملا ف ءاضيب نب ليهس ىلع هه هللا لوسر ىلص

 6.١ /٢ج ................ تاعكر نام حتفلا ماع يناه مأ دنع ه هللا لوسر ىلص
 ٧٢ /٢ج ................................ ةرورض الب نيطر ءام يق ره هلا لوسر ىلص

 ؛ ٤٣ /٢ج ............................................................................ سأرلا ةروصلا

4 

 ١٦٨ /٥١ج

 ٣١٠ /٧٩ج ........................................ (يسدق ثيدح) هب يزجأ انأو يل موصلا

 00٥ /٣چج ................................................ كيلع الو كل ال تبسلا موي موص

 ٤٣ / ................................................. روشنلا موي شطعل راهنلاب اوموص

 ٢٤٠ /٣٩١ج ......................................... اموي نيثالث ةدعلا اولمكأو هتيؤرل اوموص

 ٣ / ....................................................................... اتخأ نع يموص

 ١٧ / ٣٦٣! ......................................... مكلبق ممألا ىلع هللا هبتك ناضمر مايص

 ٦١/٦٨ج

 داضلا مرح

 ٣ ١ 6٠٠. ١٥١ ................................................................ رانلا قرح ملسملا ةلاض

- ١٤٩ - 

٥. ٢٥٦ 

  



 ثيححلا صن

 ............................. - ديصلا نم عبضلا - ديصلا نم ديص غبضلا

 ن .............................................. نيتيصخن لقأ هللا لوسر ىحض

 ...................................... نيحلمأ نيشبكب ل هللا لوسر ىحض

 ......! اماع سبحو ةئام & هللا لوسر برض
 ..... ءالخأ ةنالث هل لحرلا لثمك ايندلا :الثم ه هللا لوسر برض

 .......................................... رباصلا مئاصلا ةلزنمب ركاشلا معاطلا

 ................................. ابكار ىعسو ابكار ه هللا لوسر فاط

 ......................................... ءاد ليخبلا ماعطو عارد داوجلا ماعط

 ءاسنلل ةدعلاو لاجرلاب قالطلا

 ................................................ ةصقنم ريغ يف عضاوت نمل ىبوط

 ................۔.۔........... تارم عبس ىب رطف يب نمآر ينآر نمل ىبرط

 هب عنقر افافك - هقزر - هشيع ناكو مالسإلل يده نمل ىبوط

_ ٠ ٥ ١ - 

 ةحفصلا/هزجلا

 ............................................. ...ه

 == ذ هللا لوسر ةرضخ انالث نالجعلا قلط
 ............................................. ثالث ناعل دعب هتجرز لجر قلط

 ..... ج١/ ٤٢٦ . ٤٢٧٧؛

 ج٤/ ١١٢

 ج١٩٩/٤

 ج١٧/٦

 ج١٥/ ٢٠٦

 ج١٦٨/١٦

 ج١٧/ ٣٦١٤

 ج١٧/ ٤٩٤

 ج٢٨٩/١٧

 ج٤/ ١٥٤

 ج١٦/ ٢٢٢٣

 ج٧/ ٤٦٢٤

 ج٧/ ٢٦٢

 ج٧/ ٣٦٤

 ج١٤٣/٤

 ج٤ا ٦٨٦٧

 ج٤٢/١٦

 ج٥١١/١٤

 ج١٩٧/١٦
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 ج٣١٠/١٦؛

 ج١٧/ ١٥٠



 ةمفصلا/.زجلا ثيححلا صن

 ءألظلا و رح

 ٢٩٤ /٦٩ج ............................................................. ةمايقلا موي تاملظ ملظلا

 نيعلا هفرح
 ٩٦٢ / ٢٥٩ ..................................................................... لسرلا ءانمأ ءاملعلا

 ٢١/٦٧١٧جج ........................................................ ةدودرم ةحنملاو ةاًدؤم ةيراعلا

 ١١٦ /٢٩ج ........................................................ ةاَدؤم ةنومضم ةدودرم ةيراع

 ١٣١٨٨٢٠٨١٨ /٢١٩ج .......................................................................... ةنومضم ةيراعلا

 ٥٨١. ٨٤ ٠ج ........... عرز وأ رمت نم جرخت ام رطشب ربيخ لهأ هلقث هللا لوسر لماع

 ٦/ ٢٢٣٤ ٧ج ........................................... الاقع الإ يوني ال وهو ىزغ نم ةدابع

 الإ راد نم ايندلا دعب الو...ىضم لحأ نيب نيتفاخم نيب نموملا دبعلا

 ٣ ٦٣١ ٦٩/٠چج ............................................................................. رانلا وأ ةئجلا

 40 /ث ........................................ هللا ليبس يف ازغ لجر نم انبر بجع

 ٢٩١ /٧١ج ........................................... ريخ ىلع هلك هرمأ نمؤملا رمأل تبجع

 ٦ / ...... ةكم ىلإ جورخلا اولّجع

 ٥١ /٧١ج ......................... مهطاقتلا هريغو يبأ ىلع هه هللا لوسر راكنإ مدع

 نم :ةت لاق ...دحأ مري هباحصأ ىلَع افيس هل هللا لوسر ضرع

 ٦ ١/ ٩٩ .............................................................................. ؟هقحب هذخأي

 ٣١/٧١٣ج ............ مهنيب مهسي...اوعرسأف نيميلا موق ىلع هي هللا لوسر ضرع

 ٣١ /٦٧جج .............................................. ةئحلا نولخدي ةثالث لوأ ىلع ضرع

 ٧٥ /٧٩ج ......................................... ناّبنلاو يبلا لعجف ممألا ىلع تضرع

 ٩٢/ ٥٤\ جج ............................................................................... الوح اهفرع

 ٥٢ /٧٩ج ....................................... هل اهعفداف ةمالعلاب كءاج نمف ةنس اهفرع



 ةحفصلا/۔زجلا تيمحلا صن

 ١٨١ /٥ج ............................................ هميشايخ ح ورلا تغلب اًمل مدآ سطع

 ٩٥٩١/٣٧ج .............................................. نيملسملا لقع فصن ةَئذلا لهأ لقع

 ١٢ /٩١ج ........................................................... لحرلا لقع لثم ةأرملا لقع

 ه٢/\ 9 .......................................... دمعلا لقع لثم ظلغم دمعلا هبش لقع
 ٣٢٩ /٩٩ج ............................................. لضف وهف كلذ ىوس امف ةثالث ملعلا

 8٧٥ /٧٩ج ..................................................... هليلد لقعلاو نمؤملا ليلخ ملعلا

 ٥٥٨ /٩٦٩ج ............................................................ه نالجر ةَّسألا هذه ءاملع

 ١٥٦ /١ج ................................................. ةءارخلا ىتح هنم هللا لوسر انملع

 ٢٠ /٥ج ........................ املزغم ةنمؤملا ومل معنلو يمرلاو ةحابسلا مكينب اوملع

 ٣٣٦ /٥چج .......................... هيلإ جت مل ام هملع نامتكب هللا دبعي نأ ملاعلا ىلع

 ٣١/٩٦٤ج ............... اليل اهظفح ةبادلا...اراهن هماعط ظفح ماعطلا بحاص ىلع

 ٤١٠ /٢٩١ج .....................................................! ةقدص ةبطر دبك يذ لك ىلع

 ٧٤ /٦١جج .................................................................. ةقدص ملسم لك ىلع

 ١ / ٦٥٠ ج ...................................................! عد رأ دهشاف سمشلا لثم ىلع

 ٦١/٦٤٤ج ................................................................ قفرلا نإف قفرلاب كيلع

 ٥٣٤ /٦١ج ............. ا ذ يبأل ¡ ناطيشلل ةدرطم هنإف ريخ نم الإ تمصلاب كيلع

 ٤٧١ /٢٩ج .............................................. ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف ةلخاد ةرمعلا
 ١٠٤ /٢٩١ج ............................................................................ ةزئاج ىرمعلا

 ١٩٢ /٦ ١٧٥ ........................................................... يقرلار اهرمعأ نمل ىرمعلا

 ١٠٤ /٢١ج .................................................................. اهلهأل ثاريم ىرمعلا

 ٢ / ٦1٨٧ .................................................... مكيلع خيرت ًالثل مكروبق اوقُمع

 ٦٠٤ /٤١ج ............................................................... ريثك لاملاو بيرق دهعلا

 ٧٧ /٢٩جج .................................... يناعلا اوُكفو عئاجلا اومعطأو ىضرملا اودوع

 ١/ ٣١١ ج ......................................................... نيدادف نيثارح مهتحت اوشيع

_ ٢ ٥ ١ _ 



 ةحفصلا/۔زجلا تيححلا صن

 نيغلا هفرح

 ٥١٨ /٤٤١ج ................... مهباجأف هوعد هللا دفو ... لجو رع هللا ليبس يف يزاغلا

 1٦٤ /٣١ج ....................................................................... ابر لسرتسملا نبغ

 ٩١٤ / ٤٨٢ .............................................................................. ديهش قيرفلا

 4٤ /٢چ ............................................... ملتحم لك ىلع بحاو ةعمجلا لسغ

 ٥٧٢ /٢ج .................................. اهنع هللا يضر ةجيدخ لت هللا لوسر َلَسَغ

 ٢٢ /9چج ........................................ ملتحم لك ىلع بجاو ةعمجلا موي لسفلا
 ٢٩/٧٥جج ................................................... [نامعنلا يبأ ريشبل] ماقف بضغ

 ٢٢١ /٦١ج ................................................................... ناميإلا دسفي بضفلا

 ٣١٤ /٧١جج ............................................... ضرمت تسلا ركب ابأ اي كل هللا رفغ

 ٢٢١ /٣چج ................................................................... امهرد نوسمخ ىنفلا

 ٤٢٣ /٦٧١ج ................................................ اهبحاص اهرفغفي ىتح رفغت ال ةبيغلا

 ٤٠٤ /٦١ج .......................................................... ناميإلا ناتحت ةميمنلاو ةبيغلا

 ٥٦٦ ٥٦٧ /٢ج ................................... ديهش رجأ املو دهاحملاك اهجوز ىلع ىريغلا

 أجلا عو رح

 ٢١/٧٥ج ................ [ هتوخإ نود هلحن يذلا هنبا نع نامعنلا يبأ ريشبل] هعحرأف

 ٢٩/٧9جج .................................................. [نامعنلا يبأ ريشبل] يريغ دهشأف

 ١٨٩ /١ج .......... نيعست هديب دقعو هذه لثم جوحامو جوحاي مدر نم مويلا حتف

 ١٧٨٦ /٧٩ج ............................................................................. هبوث هل اوشتف

 ١/ ٥٩١ ج ...................................................... اهظقيأ نم هللا نعل ةمتان ةنتفلا
 ١/ ٥٩١ ج ............................................................. اهدقوم هللا نعل ران ةنتفلا

 ١/ 9٨٨ جج ................................................................................. انهه ةنتفلا

- ١٥٣ - 

  

 



 ةمفصلا/هزجلا ٣

 ٢٩ /٢٩١ج ....................... يغ وهو هللا انضرقتسي هللا لوسر اي يأو يبأ كؤادف

 ٢١/٧9ج ............................................. [نامعنلا يبأ ريشبل] ةقدصلا كلت ةرق

 ١٩٨ /ج .......................................... مكيلع ضرفت مل و ةيحضلا ئلع تضرف

 ٧ ٣٦٥ ..................................... قالطلاب نينعالتملا نيب ل هللا لوسر قرف

 ٥١/٣٩٤ج ........................ ةارملاب دلولا قحلاو نينعالتملا نيب لل هللا لوسر قرف

 ٢٥١٤٦٢٥٠ /٦چج ........................................... نالعإلا :حاكنلاو حافسلا نيب ام قرف

 ٦ / ٢٥١ ...................................... فدلا برض حافسلار حاكنلا نيب ام قرف

 ٤٩٤ /٤١ج ....................................................................... رحبلا يزاغ لضف

 ٤١\ /ج ...... ةأرملا ةذلو لحرلا ةل نيب ام لضف

 ٤١/٤٠٦ج ....................................................... نيينارعلاب هل هللا لوسر لعف

 ٣٨9 / .................................................. ةكم حتف موي له هللا لوسر لعف

 هللا لوسر جرخ = ............................ هيف اوركفتت الو هقلخ يف اوركفت ،اولعفاف كلذكف

 موق ىلَع لزأ
 ٥.٨ /٨چج ....................................................... هقتاع نع هاصع عضي ال نالف

 ٢/٢٩جج ........................................... متعطتسا ام اوأردا عاطتسا ام هأرديلف

 ٢١/٧٥ج ...... | نامعنلا يبأ ريشبل] يحلا ىلَع الإ دهشأ ال يإو اَدَه حصي سيلف

 ٢٩٩ /٢ج .................................................... تاف ام لدبيلو كردأ ام لصيلف

 ٦٢٦٢١ ٦٢٩٧ /٢ج ................................... اومئأ - اوضقاف مكتاف امو اولصف متكردأ امف

 ٩٨. ٣٠٦

 ٢٤8 /4 ...................... رحنلا موي وهو مويلا كلذ يف ل هللا لوسر لس امف
 ٢٢٤ /٧٧ج ................................................ هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف

 ٣٧٤ /٧٩ج ....................................................................... هب نوزحت ام اَذَهَق

 ...... ةاش ةاش نيعبرأ يف
 ٣١٢١ /٧٩جج ................................................... ريثك ريخ هركت ام ىلع ربصلا يف

_- ٤ ٥ ١ _- 

  



 ةحفصلا/۔زجلا ثيدحلا صن

 ٥٠ /٦١ج ........................................................ كلملا نم ةم ناتّل بلقلا يف

 ١٩٥ ا٥ج ......................................................................... رجأ دبك لك ف

 ١/ ٧١٥ ٧ج ......................................... (يسدق ثيدح) رصبي يبر عمسي يبف

 ٨ /٣ج .................................................. رشلا نويعلاو ءامسلا تقس اميف

 ٥.٣١ ٧ج ................................................... يحورلا يلع لزنأ هيفر 77 هيف

 ماملا هفرح
 ٥٢٧ /ج ............................................................. رعسلا وه طسابلا ضباقلا

 ذ /\ .......................................................... زوحت ىمح كلام نود لتاق

 ٢٥ /٢جج ................................................. قوبلاب ضعب ر سوقانلاب ضعب لاق

 مالسلا مكيلعو :لاقف ،كيلع مالسلا :هق هللا لوسرل لحر لاق
 ٣٦١ /٥ج ............................................................................ هللا ةمحرو

 ٢٣٩ /٧ج .......... اهحؤزتأل ةبارق لع تضرع يسأ نإ هللا لوسر اي :لحر لاق

 ١٢٠ /٢ج .................. هتذخأ يذلا :لاقو ليربج هاهنف كلذ ةث هللا لوسر لاق

 ٤&.٢/٤ج .......................... يل رفغا بر :وهسلا دوجس يف ه هللا لوسر لاق

 ٢٣٨ /٦١ج ..........هعطق نم لصت نأ رمأي كبر تإ ...؟اذه ام :ليربج ة هللا لوسر لاق

 / ....................................... ينم رصتقا :ةشاكعل ل هللا لوسر لاق

 ٣٢٤ /٦٧١ج ................................. «؟مكّيس نم» :راصنألل ه هللا لوسر لاق

 ٤/٦٦ج ............................... ؟انترمع نع انربخأ :هقف هللا لوسرل ةقارس لاف
 ٤٢٢ /٦٧چ ................................. ةليوط اهنإ ةأرمال اهنَع هللا َيِيضَر ةشئاع تلاق
 ٨٩. ٩٠ /٨ج ........... اولّحعتو اهنم اوعض...لحأ ىلإ اقوقح سانلا ىلع انل نإ :اولاق

 ٤١/٣.٨ج ............ [(ض)ر ةشئاع رذع] كلذ ركذف ربنملا ىلع هق% هللا لوسر ماف

 ١٠٦٤١ /٢١ج ........................................ ةريقف يهر ةريرب ةبه % هللا لوسر لبق



 ةحفصلا/.زجلا تيححلا صن

 ٠٤٢٩ ٣& /١ج ..................................................... | بنرألا ] هنم لكأو اهمحل لبق

 ٢١/٩٤ج ................................................. ناملس ةيده ة هللا لوسر لوبق

 ٤١/٦٧٤ج ................................................................... مكيلع بحاو لاتقلا

 :لاقف ،هاديهشاو :تلاقو ةيكاب هتكبف 5 هللا لوسر دهع ىلَع ديهش لتق

 ٦/ ٣٢٤ ٦ج ........................... هينعي ال اميف ملكتي ناك دق هلعلف ديهش هنأ كيردي امو

 ٤٦٥ /٧٩ج .......................................................................... هللا مهلتاق هولتق

 ٥٦٨ /٢ج ................................................ ىرخأو ايند ديهش هلام نود ليتقلا

 ٤٣ /٦٧ج ..................................................... ناملل هبلق صلخأ نم حلفأ دق

 ٤٢٢ /٧ج ........................................................ تعش نم يحكناف تللح دق

 ١١٠ /٩١ج ....................................................... ةليغلا نع ىهنأ نأ تممه دق
 ١٣-٢١/٠٣ج دقر همأ تتام لجرل ] كتيراج كيلع ةرو هللا ىلع كرجأ عقو دق

 ............................................................. إ ةيراج اهيلع قدصت

 دقو همأ تتام لحرلإ كتعطق كيلع درو هللا ىلع كرجأ عقو دق
 ٣١ /٢٩جج ........................................ [|ضرأو لخن نم ةعطقب اهيلع قدصت

 ٦٥ / ٧ج ...... تاومسلا قلخت نأ لبق ريداقملا هللا ردق

 ٦٥ /٧١ج ...... رانلا لخد هريغ ىلع تام نمف اَذَه ىلع ردقلا

 ١٦٠ /٧٩ج ............................................................. ةَّمألا هذه سوج ةيردقلا

 ٦٢١ /ج .................................. جحلاب نومرحم نحنو ف هللا لوسر عم انمدق

 ١٠ ٢/٩ج ...................................... ةالصلا يف ةرقبلا ةروس ف هللا لوسر أرق
 ٣٧٠ /ج ..................................... تاعباتتم مايأ ةثالث مايص :دوعسم نبا ةءارق

 ءالوه ريغ :باطخلا نب رمع يأإلقف امسق ل هللا لوسر مسف
 نأ نيب يمنوريخ = ........................................ ينوريخ :لاقف مهنم هب قحأ اوناك

 شحفب ينولأسي

 ٩١/٨١٥ج ................................................ هسنح ىق هلام هل هللا لوسر مسق



 ةمحفصلا/هزجلا ثيدحلا صن

 ٣00 /٣ج ........................ ةنيدملا نم نيخسرفلا زواح امل ه هللا لوسر رصق

 ٥١. ٥٢ /٣٩١ج ................................. ةتحلا يف ضاقو رانلا يف نايضاق :ةثالث ةاضقلا

 ٣٢٥ ٣٣٧ /٩١ج ................ مسقي ملام ءيش لك يف ةعفشلاب هللا لوسر - لاق - ىضق

 ٤٧٠ /٣٩١ج ................. اهلهأ ىلع راهنلاب طئاوحلا ظفح نأ ثلث هللا لوسر ىضق

 ٤&.٧١/٤ج ............................. .......................... نيدلاب ه هللا لوسر ىضق

 ٣٢٤ /٧١ج ........................ خسفي مل كرش لك يف ةعفشلاب هن هللا لوسر ىضق

 ١٧ ٣٢ ٣٣٢٣ ..................................... ءيش لك يف ةعفشلاب الخ هللا لوسر ىضق

 ١٠٤ /١٧٩١ج ............................. هل تبهو نمل اهنأ ىرمعلاب قل هللا لوسر ىضق

 ٩١/١٦١ج ...................................... راصنألا نم سان نيب لوث هللا لوسر ىضق

 ١/٦٧ج ................................. نيترجشب ارتتسم هتجاح ه هللا لوسر ىضق

 ٨١٠ /٩١ج ........................................ ةزغب ةأرملا نينح يف هل هللا لوسر ىضق

 ‘٩١/٤٧ج .......................................... سدسلاب نيتدحجلل مل هللا لوسر ىضق

 ١ ٧٩٠. ٧٩٤ ج .................................... مهارد ةئالث هنمث نحب يف بك هللا لوسر عطق

 ٧٩٧ ٤١/٢٩٧ج ..................................................... قراس نيمي هل هللا لوسر عطق

 ٦١/٠١١ج ................ [ رخآ يكزي لجحرلز اهدعب حلفأ ام كعمس ول ،هاطم تعطق

 ٤١١ /٦١ج ......................................................... نآلا محللا متلكأ دق مهل لق

 ٤١١ /٦٩ج ........................................... امكهاوفأ يف محللا امتلكأ دق :امهل لق

 .هج ...... اقيقد يل عب وأ يل فلسأ دمحم :كل لوقي هل :لق
 ١/٩٤٤ج ............................................................................. ثدح بلقلا

 ٩١٦ / ٢٠٩ ............................................................................... ينزي بلقلا

 ىلإ :لاق ؟هيلإ يدهأ امهيأف ءنيراحج يل تإ هللا لوسر اي تلق
 \9/٤٢چ ................................................................... كيلإ اباب امهبرقأ

 ج١١/ ٢٣

_ ٧ ٥ ١ _ 

  



 ةمفصلا/هزجلا ثيدحلا صن

 ؟باسح ريغب ةجحلا كتمأ نم دحا لخديأ :ه هللا لوسر اي تلق

 1٢٣ /٦٩ج ................................................. ىكبف هبونذ ركذ نم معن :لاق

 لحرلا لب :لاق ...هگ...اوتآ ام نوتؤي نيذلاإ» :هللا لوسر اي تلق

 ١/ ٦٢٦ ٦ج ................................ لبقي ال نأ فاخو قدصتيو موصيو يلصي

 ٤٠٩ /٦٩ج ...................................................................... نيناسللا دحأ ملقلا

 ./ .. رانلا ثروي سانلا لاومأ نم ليلقلا
 ١٩٠ /٢جج .................................... دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا :اولوق

 ٧١/٩٤٤ج ................................................. ةالصلا ناضقني ال فاعرلاو ءيقلا

 ٣٥ /٢ج .................................... ةالصلا نوضقني ال شدخلاو فاعرلاو ءيقلا

 ٤٣١ /١ج ..................................................... ؟بارغلا لكوُئيأ رمع نبال ليق

 ٧٦ / 0٥٢ ............................... نوحلاصلا اهيفو ةيرق كلهتأ ،هللا لوسر اي :ليق

 ٧٦/١ ج ..........................................................! ليقت ال نيطايشلا نإف اوليق

 ماخلا فرح

 ٧٥١ ١٥٢ /٣١ج ......................................................... روزلا دهاشك ةداهشلا متاك

 ١٣٤ /٦١ج ................................................................. ارفك نوكي رقفلا داك

 ٦٦٢ /٩١ج ............................................................ يحلا رساكك تيملا رساك

 ٧٣ /٥ج ................................................................ هريغل رأ هل ميتيلا لفاك

 ٧٠١ ٧٠٢ /٧١ج ................................ هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح ىعري يعارلاك

 9٧٣ ........................................... قيرشتلا مايأ نولكأي ال ةيلهاجلا ناك

 ١١٧٤ /١٧٩١ج .................................... تالخنلا ث هللا لوسر يطعي لحرلا ناك

 ٧٩٦ / ٢٣٦٢ ....................................................................... نآرقلا هقلخ ناك

 ٥٣٢٢ ....................... ءارحصلا يف ديعلا يلصي ام رثكأ هله هللا لوسر ناك

 ٣٨٥ /٥ج ........... انالث ملس نيملسلل رايد نم ًراد لخدي نأ دارأ اذإ ن هللا لوسر ناك

_ ٨ ٥ ١ _- 



 ةحفصلا/.زجلا ثيدحلا صن

 ٤١/٢٤ج ........................................ اهريغب ىرو دارأ اذإ هثل هللا لوسر ناك

 ٤١/٠٧٢ج ...... ةبذك بذك هتيب لها نم دحا ىلع علطا اذإ ق هللا لوسر ناك
 ٢٩٨ /٥ج ............. ميظعلا هللاب ذوعأ :لاق دجسملا لخد اذإ ة هللا لوسر ناك

 ىلع ةكرابملا هديب : حسم ضيرملا ىلع لخد اذإ ق هللا لوسر ناك

 ٦٠ ٥ج ...................................................................... هردصرو ههحرو

 ٢٥ /٢ج ................................ عحري ىتح رصق رفاس اذإ هه هللا لوسر ناك

 ٢٠٥ /٢ج ........ ىنميلا هديب هتهبج حسم هتالص نم ملس اذإ هلق هللا لوسر ناك
 ٦٨٢ /٢ج ..................... نميألا اهبناج ذخأ ةزانج دهش اذإ ف هللا لوسر ناك

 اي :لوقيو اهفنأب ذخأي ةشئاع تبضغ اذإ هز هللا لوسر ناك

 ٦١/٦٢٢ج ............ ينذ يل رفغا دمع بر هللا يلوق ...شيوع اي رأ ،شئيوع

 ؛٩٢٤ ‘٤؛٢٢ /٩ج .... نيد هيلع له :لاق -تّيم- يباحص تام اذإ هن هللا لوسر ناك

 ج١٤/ ٤٩٢

 ١٧٧ /٢ج ............. ¡ تايحتلا نم ماق اذإ هيدي | امهدري ةرات هقف هللا لوسر ناك

 امه :لاق مث ىنميلا هتفك ضبقف ربنملا ىلَع ة هللا لوسر ناك

 ٦٢٠ /٦١ج ................................................ ةلا لهأ هيف بتك هللا باتك

 ٤٤٣ /٣ج ..................... ناسنإلا ةجاحل الإ تيبلا لخدي ال ه هللا لوسر ناك

 ٤١/٧٤ج ......................... افصلا يف راد يف ةكمب ايفختسم ! هللا لوسر ناك

 ٢8 / .................. هراسيب خيطبلاو هنيميب بطرلا ذخأي هلزن هللا لوسر ناك

 ١٨٠-١٨١ /١ج ................ هسأر ىلع اهضيفير فكأ ةثالث ذخأي لوج هللا لوسر ناك

 0٣ .................................. سيمخلاو نينثالا ىرحتي اث هللا لوسر ناك
 ٨٥ /٢ج ......................... ضرعلا ىلع هرتس هتلحار لعب ةلث هللا لوسر ناك

 ٣٤٢ ٣8٢ /ذچج .......................خي ,لاو بنعلا ةهكافلا نم بحن ن هللا لوسر ناك

 ١٣٢ /٦٩ج ............................... يرتشيو ،فوسلا ىلإ جرخن هقث هللا لوسر ناك

_ ٩ ٥ ١ _ 

  

 



 ةحفصلا/هزجلا تثيمححلا صن

 ناكف .انب يدتقي :دوهيلا تلاقو هرافظأ نفدي هم هللا لوسر ناك

 ٤٧٤ /٢ج .................................................................. الامش و انيمي اهرثني

 ٩. ١٨٠ /٤ج ....................... صن ةجرف دحو اذإو قنعلا ريسي ةه ذلا لوسر ناك

 &98 /ج ...... اعبرأ يلصي هله هللا لوسر ناك

 ٥١٢ /٢ج .......ةلبقلا ريغل رفسلا يف هتلحار ىلع لفنلا يلصي ه هللا لوسر ناك

 ٩. ٦ج .......................... هللا ءاش ام ديزيو ًاعب رأ اهيلصي برج ذلا لوسر ناك

 ٨١ /٥ج ................................ هيف ىلع هبوث وأ هدي عضي ل هللا لوسر ناك

 ١/ ٣٢٥ ٦ج ....ةبعكلا راتسأب قلعتم لج ر اذإف تيبلاب فوطي ةث ةلا لوسر ناك

 ٥٣١ /٢ج .......... رطفلا ةالص رخؤيو ىحضألا ةالص لجعي ة هللا لوسر ناك

 ١٨١ /٥ج ........... هب هتوص ُضغيو سطعلا دنع ههجو يطغي ه هللا لوسر ناك

 ١٨٠ /١حجج ...................................... اثالث هسأر ىلع غ رفي ه٭ هللا لوسر ناك

 0٢٤ /٢ج ............. تابطرب رطفلا ةالصل باهذلا لبق رطفي ن هللا لوسر ناك

 5.١ ٢ج .................................. اهيلع بيثي ةيدهلا لبقي نه هللا لوسر ناك

 ٥٣٠ /٢ج ......................................... ديعلا ةالص يف أرقي ث هللا لوسر ناك

 لقزه :ب ةعمجلا ةليل نم برغملا ةالص يق ارقي هله هللا لوسر ناك
 ٣9٥٥ /٥ج ................................................................. هؤنررفاكلا اهيأاي

 & ........................................ تيملا نفد دنع موقي ةلله هللا لوسر ناك

 ٥٣٦ /٢ج ................ تازيبكت عبرأ رطفلاو ىحضألاب ربكي هأ هللا لوسر ناك

 ٤٦٦ / ٤ج ............. نيشألاو ركذلا :اعبس تعن اذإ ةاشلا نم هركي بز هللا لوسر ناك

 ٨.٣١ ................................. ءاقسلا يف بيبزلا هل ذبني هله هللا لوسر ناك

 ١٨٦ /٧١ج ................ | تام امل ءارقفلا دحأ نع] ركذلا ريثك اماق اماًوص ناك

 ١١٢. ١١٣ /٢١ج ....................... اسرف ةه هللا لوسر ێيبلا راعتساف ةنيدملاب عزف ناك

 



 ةحفصلا/هزجلا يمحلا صن

 هناملغل لاق :ارسعم ىأر نإف كسانلا نيادي رحات مكلبق نميف ناك

 ٩/٦٠١ج .......................................................................... هنع ارزواحت

 ٣٤٩ /٧١ج ............................... اسفن نيعستو ةعست لتق لجر مكلبق نميف ناك

 9١ /٤ج ............................................... نادوسأ نامح هثل هللا لوسرل ناك

 ملف ناطيشلا ءاجو كلملا بهذ تملكت اًملف كلم كنع بيجي ناك

 ٩٦ / ٣٩١ .......................................... ناطيشلا هيف سلجب يف سلجأل نكأ

 ٦١٥ /٦١ج ...................................................... نيكرشملا ىلع تنقي لأ ناك

 ١/ ٢٣٧ ج ............. اموي نيعبرأ اهسافن دعب دعقت تلوه هللا لوسر دهع ىلع ءاسفنلا تناك

 ٤٣٦ /٤١چج ................................................. هدحو عاتملا ريعتست ةأرما تناك
 ٤٣١ /٣ج ............................ ةصفح اهتأرف ةمئاص اهنع هللا يبضَر ةشئاع تناك

 ٤٩٩ /ج ................................................................................. ربك ربك

 ٤٦٠ ٢٧ /٦١ج ......................... (يسدق ثيدح).... يرازإ ةمظعلاو يئادر ءايربكلا

 ١٠ /٦چج ................................................ مكيلع بتكي مل و رحنلا لع بتك
 ٧ ٩٦ ٣٨٦ ................................................................................... خك خك

 ٢9١٧ ................................................ هقلخ ىف اوركفت اودعقاف كلذك
 :71 ١/ ٩٨ج ......................................................... ثيبخ سيسخ م ثيب : ماًجحلا ءارك

 ٢٩/٧٥ج ........................................... [ نامعنلا يبأ ريشبل] هل دهشي نأ ةرك

 ٠ 7 اًيلا تبسك
 ِ ثيبخ م .................................................................. ٥ ١ `

 ٦٣ /٩١چ .............................................. ئحلا مظع رسكك تلا مظع رسك
 ٣٢ / ................................................ رئابكلا ًالإ نهنيب امل تارافك
 ٣٤١ /٧٩جج ................................................................ ةمادنلا بنذلا ةرافك
 ٤٢٤ /٦٩ج ..................................................... هل رفغتست نأ هتبتغا نم ةرافك
 ٠٩٥ /٢ج .......... الوحس هل لاقي نميلاب عضوم نم باوثأ ةثالث يف ةه ذلا لوسر نفك
 ٥٩٤ /٢ج .....................................۔...............۔...........۔...٠ مكاتوم اهيف اونقك

- ١٦١ - 

  



 ةمفصلا/هزجلا تيححلا صنت

 » ٣١٢. .................................................. اهيف مرحأ نيذللا هيبوث يف هونفك

 ٧. /٤١ج ................................................ توقي نم عيضي نأ امنإ ءرملاب ىفك

 ٣٠٠ /٧١ج ........................................................................ ىنغ نيقيلاب ىفك

 نينمؤملا لاب ام :لئس اًلإ ،ةنتف مهسرؤر ىلع فويسلا ةقرابب ىفك

 ٥\١/٤طج .............................................. ¡؟ءادهشلا الإ مهروبق يف نونتفي

 ؛ ذ .................................................. هدلوو دلاولا ىنح هلامب قحا لك
 ج٧٠/١٢

 ٥٣ /٦٧ج ...................................................... نيرهاجملا الإ ىفاعم يسأ لك

 ١٣ / ١٤١ ............................................................................. هلامب ىلوأ راك

 ٣٩٥ /٦١ج ............................ هضرعو هلامو همد مارح ملسملا ىلع نيملسملا ك

 ٣٧٨4 /٧٧ج ....................................................... نيرهاجلا الإ ىفاعم سانلا ك

 ٠. ............................................. جج٧٧/ ٣٨٧ .نيئاطخلا ريخو ءاطخ مدآ يب لك

 ١٥٩ /٧٩ج .............................................. سيكلار زجعلا ىتح ردقب ءيش ك

 ٣٤ /٢٧ج ........................................ جادخ يهف ةحتافب اهيف ارقي مل ةالص لك

 ٥٨‘ /ج ................................................... ةر وهف انرمأ هيلع سيل لمع لك

 ٢١٢ /٥ج ............ هَح لتاس رأ .ةللا ركاذ وأ لصم :ةئالث الإ وغل دجسلل يف مالك لك
 ٢٠٩. ٢١٠ /ج ........................... وغلف ةح لاؤس وأ ركذ وأ ةالصب ال هيف مالك لك
 :/ ............................... مالسإلا ةمسق ىلع وهف مالسإلا هكردأ ام لك

 ه\٩/چ ...... تيّمنأ ام غ ةو تيّمصأ ام لُك
 ٨٢ ٤٨1 / ................... رفظلار نسلا الا لكف هللا مسا ركذو مدلا رهنأ ام ك

 . / ......! هتمينغ مارح ثروي لام لك

 &\/چ ...... هل رهف اتاقيم هل انتقو نم لك
 آ ...... ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك
 ٥١٧ /٤١چ ................... هلمع هل ىمني هئف طبارملا الإ هلمع ىلع متخت تيم لك

 ۔- - ٩١٦٢

  



_ 

 ةمفصلا/.زجلا ثيدحلا صن

 نانان - ... . / تذخأ ام رت دي لك

 ٤٤٠ /١ج ....................................... ةرضاح هللا نم ينرضحن يتف ًالُك
 و

 عار مكلك ................................................................................ ج٤ ١/ ٣٥٠٧

 ١٨٥ /٠١ج ؛٥/٨٢ج ...................... - اذك - نيحمر وأ حمر ديق هنيبو كنيبو موذحملا ملك

 ٢٧٠ /٤١ج ................... اهب بحأ وهف اهدجو ثيحف نموملا ةلاض ةمكحلا ةملكلا

 ٤١/٧٠٥ج .....| داهجلا لضفأ ] رئاج ناطلس دنع ملسم ؤرما اهيلع لتقي ح ةملك

 ١/٩٣٤حج ....................................... يماعط نم سيل هنكلو لالح هنإف هولك

 ٢٣١، ٣٣٢ /٦١ج .........- روبقلا لهن نم كسفن دعو- ليبس رباع وأ بيرغ كنأك ايندلا يف نك

 ٦١/٠١٤ج ...................... نالف زجعأ ام :اولاقف لحر ماقف هل يبلا دنع انك

 0٥٣ /٤١ج ................................ نورفح مهو قدنخلا يف هملف هللا لوسر عم انك

 ٣٢ /\ ........................................... اهنابلأ برشنو ليخلا موحل لكأن انك

 ٣١/٣٠٦ج ...انيلع ركني الو انرهظأ نيب ةلل% هللا لوسرر دالرألا تاهنأ عيبن اًنك

 ٢١/٩٤٥ج .................... ح ةث هللا لوسر ر اندالوأ تاهمأ تايارس عيبن انك

 ٠١/٠٦ج ...... اهنع ىهن ةلهآلا لوسر نأ انغلب ىتح اسأب اهب رن مل و رباخ انك
 ١٦٧ /٢ج .................. نيديلا لبق نيتبكرلاب انرمأف نيتبكرلا لبق نيديلا عضن انك

 ١٨٢ /٢ج ....... هدابع لبق هللا ىلع مالسلا :دّهشنلا انيلع ضرفي نأ لبق لوقن انك

 ٤٢١ /٤١ج ........................................................ انالف اوقرح نأ مكترمأ تنك

 ١٠٢ /٥چ ...... ًاناوعأ ريخلا ىلع اونوك
 ٥٩٧ /٦١ج ..................................... توملا دعب امل لمعو هسفن ناد نم سيكلا

 ٣١٧ /٦٩جج .............................................................. ةثراح اي تحبصأ فيك

 ٢٨١ /٧١ج .................... | لجرل هلاق ] كنم تدرأ يذلا اذه ...؟تحبصأ فيك

 ٢١١ /٢ج ................ اهتقر نع ةالصلا نورخوي ءارمأ كيلع ناك اذإ تنأ فيك

 تراس معن :تلق نأ لإ ال :تلق ثيح :لاقف ؛معن ؤال لوقت فيك

 ٧ ١/ ٢٧٢ ...................................... [ليربجل ز ماع ةئامسمح ةريسم سمشلا

- ١٦٣ - 



 ةحفصلا/۔زجلا تيمحلا صن

 ٥٣٥ /٦١ج ........................................................... ةئحجلا مكدحأ لخدي فيك

 ءاللا فرح

 ٥\٤٤١/٣چج ......................... اهيف امو ايندلا نم ريخ هللا ليبس يف ايزاغ عبشأ نأل

 ٦ ٩/ ٧٥ ................................................ هبحاص لتق ىلع اصيرح ناك هنأل

 ١٩/٦٩ج ......................................................... {

 ٤٢٩ /٧ج ..................................... | بنرألا نع لئس اًّمل¡ همرحأ الو هلكآ ال

 ٤٢٧ /٧٩ج ................................... |عبضلا نع لئس اًّمل] هنع ىهنأ الو هلكآ ال

 ٣٧ /٧٩ج ................................................................... كيلع ءانث يصحأ ال

 ١٣٤ /٤ج ......................... |مزمز ءام نع] لح براشلل يهو لستغمل اهلحأ ال

 /ج .............................. يدعب نم ةمألا هذه رمأ نولتس مكلعل يردأ ال

 ٢٩/٧٥ج ..................................... [ نامعنلا يبأ ريشبل] ةةحلا ىلع الإ دهشأ ال

 ٢٩/٧٥ج .................................................................:....روحجح ىلع دهشأ ال

 ١ / ٧٥٧ ................................................... ةّيدلا ذخأ دعب لتق ادحأ يناعأ ال

 ٧٥٥ /٤١ج ........................................................... وفع دعب لتق نمع وفعأ ال

 ٤٣٩ /ج ...................... | نييوشملا نيَّبضلا نع لئس اًمل ] همزحأ الو ههركأ ال

 ٢٣٩ /٢ج ....................................................... ائيش ءاسنلا يديأ نم سمأ ال

 ٥١١ /٧ج ......................................................................ه قالطلا ىف ةلاقإ ال

 ٢٣٨ /٧ج .......................................... حاكن لبق قالط الو راهظ الو ءاليإ ال

 ٦.٥ /٨چ ................................... الف ةئيسنلاب اًَمأو ،ديب ادي فرصلاب سأب ال

 ٤٢٠ /١ج ................................ [هرعشب ةزارخلا نع لجر لاؤسل]كلذب سأب ال

 ٦ / ٤٧ .......................... [ةينزملاب جاوزلا ] حاكن هرخآو حافس هلوأ سأب ال

 ١/ ٣٨٧ ٧ج .................................... ةئيفلا دعب ةئيفلا هيتأي بنذ نم نمؤملل دب ال

 ٦١ /٨ج .......... ................................................. نمضت مل ام حبر ذخأت ال

- ١٦٤ - 

  

 



 ةحفصلا/هزجلا
 ثيدحلا صن

 ٣٨٢ /٥ج ............................................ هنذإب الإ اهجوز تيب يف ةأرملا نذأت ال

 ٦١ /٩ج .................................................................. ضيرملا دنع اولكأت ال

 ٣١ /٢٧٩جج ........................................................... مهردب كاطعأ نإو هعتبت ال

 ٣٦٣ /٥چج ............................................ مالسلاب ىراصنلا الو دوهيلا اوأدبت ال

 ٤٦١ /٧٩١ج ........................................... مالسإلل حتفيس هللا تاف رمع اي كبت ال

 ٦.٥ /ج .............................................. ديب ادي الإ بهذلاب بهنلا اوعيبت ال

 ٢٨ ٢٩ ٤٠. /٨چ ................... نيعب انيع ...ةضفلاب ةضفلا الو بهنلاب بهنلا اوعيبت ال

 ٤٢. ٤٤. ٥٨4. ٦1٠٧

 / ............................................................. ةلالض ىلع نيمأ قفتت ال

 ٢٠١ /٥ج .......................................................... هوبضفتف فيضلل اوفلكتت ال

 \٢/٩٦ج ............................................ ضرألا هفنأ سمت ال لجر ةالص منت ال

 ٧٠ /٧٩جج ...................................................... كل ىضق ءيش يف هللا مهتت ال

 1٣٤ /٢ج ....................................... باتكلا ةافب اهيف ارقي ال ةالص يزع ال

 ٦١٤ ٦9٩ /٢ج ....................................................... رانلا مكتيم داز رخآ اولعجت ال

 ٦٢٤ /٢١ج .............................................................. ةنرلا يذ ةداهش زوحت ال

 \٣١/٨٢ج ............................................. ةنحلا يذو ةنظلا ىف ةداهش زوحت ال

 ٩٧ /٦ج .................................................... ملسم ىلع رفاك ةداهش زوحت ال

 ٢١ /٣٩ج ............................................. يورق ىلع ¡ يودبلا | هتداهش زوحت ال

 &\٧/ج ............................................. اهجوز نذإب ألإ ةّيطع ةأرمال زوحت ال

 ٦ ١/ ٩٥ ............................................................... اوضغابت الو اودساعت ال

 ٤٦٧ /٧ج .................................................. مدآ يب ثبخ | ضرألا ] لمتحت ال

 ٩٧ ٩٨ /٤ج ...................................... [مارحإلا عم عامجلا ] كلذب هتأرما مرحت ال

 ٠٨ /٧چ .................................................. نيتحالمإلاو ةحالمإلا نم مرحت ال

 40 /" .................................................... اًميش فررعملا نم نرقحت ال

- ١٦٥ - 



 ةمفصلا/۔زجلا تيدححلا صن

 ٣٠٤ /٣ج .................................................! ين لآل الو ءيبل ةقدصلا لحت ال

 ١٦ / ٤٦٧ ٤٦٩ ................................................................ ةثالثل ًالإ ةلأسملا لح ال

 5 ١٥٦. /٢١ج ................................................... اهدشنمل الإ [ةُكم] اهطتقل لع ال

 ٣9٣ /ج ................................................................ نامرلا بصقب اوللخت ال

 ٢٢٠ /٩ج ................................... كلنمتئا نم ىلإ ةنامألا أو كناخ نم نخت ال

 ٩١٤ / ٣٦٢ ................................................................ هيلإ رتخت ىتم يردت ال

 ٣٥ /9چ ...................................................................... كدلو ىلع عدت ال

 ١٧٩ /ج ........................................... مامإلا عفدي ىتح تافرع نم اوعفدت ال

 ٠١/٩٠١ج ............... نيح دعب ولو دسفي نبللا نإف ¡اذك ] ةيفجحلا مكل عضرت ال

 ١٨٩ /٦١ج ................................................................ يردق قوف ينوعفرت ال

 ٤٢ /٢ج .................................. ...................................... رومنلا اوبكرت ال

 ٤٩٤ /٧٩ج ................نسس......................... .ه .نيرهاظ يمأ نم ةفئاط لازت ال

 ٩٠ /٦٩ج ......................................................... نيرهاظ مهنم ةفئاط لازت ال

 ٣٦٢ /ج .......................................... “مكيلعو" ىلع :باتكلا لهأ اوديزت ال

 ٤٧ /٣٩١ج .................................. ةلأسم نع اهتيطعأ اذإ كنإف ةرامإلا لأست ال

 ٦ / 9٨ ........................................................... اهتخأ قالط ةأرملا لأست ال

 ١٣٠ /٦٩١ج ........................................................................... ايندلا وُبست ال

 ٢٤٠ /٦ج .................................................................. نيكرشملا اولمعتست ال

 ٤٤٧٠ ٤٧٧ /١ج .................................................................... ةتيملا نم اوعفنتست ال

 تيبو ءاذه يدجسمو مارحلا هللا تيب :ةثالث ىلإ آلإ لاحرلا دت ال

 ٣٩١ /ج ................................................................................ سدقملا

 ١ / ٨٠ ................................................................ نمشوتست الو سيشت ال

 ٩٢ /9٧ ...................................... [ نامعنلا يبأ ريشبلإ روح ىلَع يندهشتت ل

 ٤٢ /٢ج ............................................ رمن دلح اهيف ةقفر ةكئالملا بحصت ال

- ١٦٦ - 



 ةمفصلا/.زجلا ثيدحلا صن

 ١٧٨٩! /٨چج ......................... نيرظنلا ريخج وهف اهعاب نمف 5منغلاو لبإلا اورصت ال

 ٦٥٢. ٢٥٢ /٩ج :

 ٤١ /٢ج ........................................ هبشلا وأ كنآلا هيف جسن سابلب اولصت ال

 ٦٦٢٠ /٢ج ...................................................... إ ةي ربجلا ىلع] مهيلع اولصت ال

 ٢/٩٣ج ..................................................................... لاعلا يف اوصت ال

 ٢١٩ /٩حج ....................................................................... مكءامإ اوبرضت ال

 ٥١٨ /٦ج ...................... نضح ىتح لئاوحلا الو نعضي ىتح لماوحلا اووطت ال

 ٥٢٧ /ج ........................................................... اهتانكو يف ريطلا اوقرطت ال

 ٣٩٣١٥٨٧٦ .................................... كليلتبيو هللا هيفاعيف كيخأل ةتامشلا رهظت ال

 /ج ................................................ سخ هلك مدلا ف كلذ ىلإ دمعتت ال

 ٢١ ٣٢ /٢٩١٩جج ...................................................................... كتقدص يف دعت ال

 ٣٨٥١. ٥٤٩ ج .................................................................... هللا باذعب اوبّذعت ال

 ٩١٢(٦٩/٧٧١٢ج .................................................................. ةنجلا كلو بضغت ال

٦. . ٢٢. ٢٢١ 

 نيَحِفاصتم افك قرتفت ال .............................................................. ج٥/ ٣٢٧

 عابسلا دولج اوشرفت ال ............................................................... حج٢/ ٤٢

 ءايبنألا نيب اولضفت ال .................................................................. ٩٦ / ٦١

 سنوي ىلع ينولّضفت ال ............................................................... جچ١٦/ ٦١

 باتكلا أب الإ اولعفت ال .............................................................. جج٢/ ٢٦٣

 ج ................................................................. اوربادت الو اوعطاقت ال ١٦ / ٤٩٦ ١٣٣

 حيبست اهقيقن نإف عدافضلا اولتقت ال ...... ................................ ج١٧/ ٤٤١ ٤٤٢

 الكنعلا ميهاربإ رانب ترم اهنإف عدفضلا اولتقت ال ............................. ٤٤٢١

 ةلمنلا اولتقت ال ........................................................................... جح١٢/ ٤٤٢

 مكريغ نم مكب ذوعت اهنإف ذّوعلا هذه اولتقت ال ............................... ج٤٤١/١

- ١٦٧ - 



 ةمخصلا/.زجلا تيححلا صن

 ٤٥٢ /٦١ج .......................... يويند لغشل اهورخ وت الو غارفل ةالصلا اومدقت ال

 ٤١/٦٣٤ج ............................................................. رفسلا يف يديألا عطقت ال

 قراسلا دي عطقت = ................................... اًدعاصف رانيد عبر يف الإ قراسلا دي عطقت ال

 ٢٧ /٢٧ج ................................... راقوب ارُدر مث ،غرفت ىتح ةلأسملا اوعطقت ال
 ٩٦ / 0٥٢ ......................... ةنعللا نإف املظ برضي رأ لتقي لجر ىلع نفعت ال

 ٧/ 8٢٣ ........................................................ رفاك ىلع ًالإ ةعاسلا موقت ال

 ٢٤٧ /٥چ ................................ دحاسملا ف سانلا ىهابتي ىنح ةعاسلا موقت ال

 ٦١ /٥ج ...................................... بارشلاو ماعطلا ىلع مكاضرم اوهركت ال

 ٥٩ /٣٩١ج ...................................................................... نئاخل انيمأ نكت ال

 ١ ١١ ٦ج .................. نيتوامتم الو نيحدامتم الو .نيباعل الو نيباّيع اونوكت ال

 ١.٥ /ج ...... ...... مكئامرغ ىلع اوككَمَت ال

 ٢٨٦٢-٢٨٢٧ /٦٩٧جج ....................................................... ماعطلا ةرثكب بولقلا اوتيمت ال

 ٧٧١٧ ....................................... .ه .مظع ىلإ رظناو ةيدهلا ةلق ىلإ رظنت ال
 ٢٣ ......, رمأتست ىنح مّيالا حكنت ال
 ٢٣٢ /٦چج ......................................................... نذأتست ىتح ركبلا حكنت ال

 ٥١٨ /٦ج .............................. ضيعت ىتح لئاح الو عضت ىنح لماحلا ًأطوت ال

 ٢٦ / .................................................................. اهدلوب ةدلاو ةلوت ال

 7/\٢٦ ......................................................! عماج رصم يف ًالإ ةعمج ال
 ٤ ١/ ٦٣١ ...................................................... مالسإلا يف لهاجت الو لهح ال

 ٤٩٠ /٣٩ج ........................................................... نيبلا فذاقلا ىف الإ دح ال

 ٧٢ /٣٦٩چج ....................................................... نيملسملا عيض لاول ةمرح ال

 ٣٩/١٦\ ؛٣١/٢٥ج ................................................................. نينثا يف الإ دسح ال
 9٥٤٢ /٧٩١ج ............................ ملسم ءرما لام ىلع باوث الو ملاظ قّرَعل قح ال

 ١ ٩/ ٥٧٨ جج ............................................................... لوسرللو هلل الإ ىمح ال

- ١٦٨ - 

  

 



 ةحفصلا/ءزجلا تيدححلا صن

 ٥٧٥ /٦١ج ................................................................ بوصفغم ىلع ثنح ال

 ١ / ١٢ ٢٦٣٤٢٦١٧٤٢ جج ....................................................................... لبح عم ضيح ال

 ١٦٩ /٥ج ......................... هسفنل ىري ام لثم كل ىري ال نم ةبحص يق ريخ ال

 ٢١٢ /٥ج ................................................................ فيضي ال نميف ريخ ال

 ٤٩٣ /٩٥٩١ج ............................................ ةيلهاجلا رمأ بهذ مالسإلا يف ةوعد ال

 ٦٠٧ /٨چ ............................................................... ديب ادي ناك اميف ابر ال

 ٢١ /٧جج ........................................................... محللا دش ام ًالإ عاضر ال

 ١٣ /٧ج ................................................................... نيلوح دعب عاضر ال

 ٣٧ ......,,, ضيقب الإ نهر ال

 ١٠٢ /٣چج ........................................... لوحلا هيلع لوحن ىتح لام يف ةاكز ال

 ٤٢٩ ٣١ /٠١ج ............................................. لصن وأ رفاح روأ فح ق الإ قبس ال

 ٦ / ٣٢٣ ..................................................................... مالسإلا يف راغش ال

 كيرشل الإ ةعفش ال .................................................................... ٩٩٧ ٣٢٥ ٣٣٧

٣٣٨. ٣٤ 

 ٩٤ /٦چج ............................................................. كرشملاو لفطلل ةداهش ال
 ٤٥٦ /٣ج ..................................... . | رهدلا موص نعإ رطفأ الو همئاص ماص ال

 ١٧٩ /٣ج ............................................................ لحرلا ةمئاس يف ةقدص ال

 ٧٣٢. ٣١٠ /٢ج .................. ةروسر باتكلا ةعتافب الإ - نومأم الو مامإل - ةالص ال

 ٦٢٤

 ٢ / ٢٣ ......................................... سمشلا برغت ىتح رصعلا دعب ةالص ال
 0.٣٢ ................................. رجفلا يتعكر ًالإ رجفلا عولط دعب ةالص ال
 ؛٠٧٤ /٤ج ؛٤٨ /٢ج .................................. ۔ هيف - دجسملا يف الإ دجسملا راج ةالص ال

 ٢٩٤ ٥ج

 ٢٨٩ /9چ ................................................... تيم ىلع هيف ىلص نمل ةالص ال

- ١٦٠٩ - 

  



 ةعفصلا/.زجلا ثيححلا صن

 ١٧٦ /١ج .............................................................. هل ءوضر ال نمل ةالص ال

 ٧٦٦ /٢ج .............................................. ضرالا هنهبح سمت مل نمل ةالص ال

 ١٥٩٧ /٢ج .................................................................. لدتعي مل نمل ةالص ال

 ٦٦/آج ...... ضرالا هفنأ سمي مل نمل ةالص ال
 ٣٨& /ج .............................................................. [رهدلا / همئاصل موص ال

 ٧٨٩/٢٦٢٢ج ؛٣/٦٤٣چج .............................. ليللا نم - موصلا- مايصلا تيي مل نمل موص ال

 ٩١ ٤9٥٣٨٧٢٨٧٧ ج ....................................................... مالسإلا يف رارض الو ررض ال

 ٩/٦٠ج .................................................. قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال

 ٦ / ١٧٤٦٢٤٨٦ ج ................................................................ حاكن دعب ًالإ قالط ال

 / ................................................... نيدهاشر لوب الإ قالط ال

 ؛٢٢٢ .. ٦/٢٧٧چج .................................................................... كلعي ال اميف قتع ال

 ٢١/٧٢٠٥ج

 ٢ / ٦٨٧ ................................................................... مالسإلا يف ةريتع ال

 ٢٨ /٥ج ................................ [ رخآل صخش نم ضرملا لاقتنا يأ¡إ ىردع ال

 ٩ ١/ ٣٥٠ ج ................................................................ ملاظل قرع الو قرع ال

 ٤٦٩ /٨ج ؛٦/٧٩٣ج ...................................................................... هركم ىلع دقع ال

 ٤١٠٥ ٢٧٥ /٢١ج .........هتاممو هتايح هل وهف هبقرأ وأ اميش رمعا نمف ىبقر الو ىرمع ال
 ٩٥١/٦٩ج ؛٧١٤ / ٩ج ...................................... اهجوز نم نذإ الب اهلام يف ةأرملل لمع ال

 ٩٧ / ٢٣٦ .................................................................... هل ةن ال نمل لمع ال

 ٣٩١/١٤٤ج ؛٧/ ١١ ج ....................................................................... ملاظ قرعل ءانع ال

 9٥ /٣ج .......................................................................... بصاغل ءانع ال

 ٣٢ /ج ..................................................................... ملسم ىلع تنع ال

 ٥٦٦١ /٢ج ................................................. سرّضلاو لمدلاو نيعلا يف ةدايع ال

 ٩٥ /٧٩ج ........................................................... ةرخآلا شيع الإ شيع ال

- ١٧٠ - 



 ةحفصلا/۔زجلا تثيححلا صن

 ٢٧٣ /ج ........................................................ طلغ الو ملسم ىلع تلغ ال

 ٠١/٣١٣ج ؛٨/٢٩چ ........................................................................ نيعب الإ ضارق ال

 ٤١/٦٣٤ج ...................................... [ةعاجلا نمز يف رثك يف الو رمت يف عطق ال

 ٤١/٦٣٤ج ................................................................. ةعاحلا نمز يف عطق ال

 ١١١ /٩١ج ................................ كشب ثاريم الو ةفئاخلا الو ةمومأملا يف دوق ال

 ٤٣٦ /٩ج ......................................................... صاصق الو ح ىق ةلافك ال

 ٤٢٣ /٤ج ........................................................... ةيصعم يف دبع ىلع رذن ال

 ٣٩٤ /٤ج ..................... ةيصعم يف الو كلمي ال اميف الو عاطتسي ال اميف رذن ال

 ٥٤٢ /٧١ج ......................................................... مدآ نبا كلمي ال اميف رذن ال

 ٤٢٦ /ج ................................................................. ةعاط سيل اميف رذن ال

 ٩١٦ ج ................................................. كرشعم. انودع لاتق ىلع نيعتسن ال

 4 ............................. ¡اثالث تقلط اًمل سيق تنب ةمطافل ] كل ةقفن ال

 ٩٤ ...... نيدهاشب ًالإ حاكن ال
 ٣٢٥ /٦ج .................................................................... قادصب الإ حاكن ال

 ٨٩٧ 4٠ /ج .......................................................... نيدهاشو لوب الإ حاكن ال

.٢٢١ ٢٢٣٢ ... 

:٨. ٩. ٢٤١ 

 ج ١٦١/١١؛ ١٣٩/٣

 ١٠٢ / ٦ج ..................................................... ةنيبو قادصو يلوب الإ حاكن ال

 ١٠٢ ج .................................... نيلداع نيدهاشر قادصرو لوب لإ حاكن ال

 ٤٤٨/٦ ١٠١ ج ..................................................................... حافس دعب حاكن ال

 ٩1 ٦ج .............................................................. دوهشر لو الب حاكن ال

 ٢٥١ ج .................................................. فدلا نينح عمسي ىتح حاكن ال

 ١/ ٥١٨ ج ..................................................................... حتفلا دعب ةرجه ال

 ۔- - ١٧١

 



 ةحفصلا/هزجلا ثيدحلا صن

 ثراول ةيصو ال .......................................................................... / ٧

 ج١٢/ ٢٦٨ ٦٦٩.

 د٤ .. ٢٢٤ ٢٣٢٥.

.٩ ٣٧ ٣٠٥٤ 

٦.٧. ٨٢٩ 

 هللا مسا ركذي مل نمل ءوضر ال ...................................................... ج١/ ١٠٦

 ريخ هيف دحأ بئذلا لكأي ال ........................................................ ج٤٢٩/١٢

 يقت الإ كماعط لكأي ال ........................................................... ٣٣.
 لاض لإ ةلاضلا يرأي ال .............................................................. ١٢ /٥١ ٤١ ٢٥٦

 .ه ...... هسفن نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نموي ال
 هسفنل بخن ام هيخأل بحن ىنح مكدحأ نمؤي ال ............................. ج١٨٢/٥؛ ٤٩٥/١٦

 هالصم يف ماد ام هللا يحاني هنإف همامأ قصيي ال ............................... ج٥/ ٣١٤

 ا دال رألا تاهمأ ءامإلا ) ةّيصو ق َنْلَعْحُي الر نيد يق ب ال ............ ج٢ ١/ ٥٠٤٩

 ردقلاب نمؤي ىح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال .................................. ج٧ ١/ ١٦٠

 هنم أضوتي مث مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلويي ال ................................... ج٤٩١/١

 هبحاص جوز مكدحأ ًنمتي ال ....................................................... ج٩٦/ ١٤٦

 هلمعب قثو دق نوكي نأ الإ ترما مكدحأ نيئمتي ال ......................... ج٧ ١/ ١٨

 دادزي هلعلف انسحم امإ توملا مكدحأ نينمتي ال ...... چ٥٨/٧٧\

 /9ج ............................................................... دحاو نع نانثا جانتي ال ١٧٢

 نيتلم لهأ ثرارتي ال ................................................................... ٧٢ / .٣٣؛

 ج١٥/.٤ ٢ ٤٢٣٤١

 هلكأ هللا لحأ ماعط نم أضوتي ال ................................................... ١ / ١٦٨

 مرحم الإ تاقيملا زواجي ال ...... / \&

 دبع بلق يف ناميإلا عم خشلا عمتجي ال ....................................... ١ ٢9

- ١٧٢ - 

  



 ةحفصلا/ ءزجلا تثيححلا صنت

 ٣٥١ /٦١٩ج ......................... هلل ضغيير هلل بن ىتح ناميإلا حيرص دبعلا دجن ال

 .٩/٩ج ......................................... نيكولمم امهدج نأ الإ هيدلاو يزجي ال

 ٣٣ /٦چج ............................................................. اهتمعو ةأرملا نيب عمجي ال

 ٥٠ ٤١/٩ج ......................................... منهج ناخدو هللا ليبس يف رابغ عمجي ال

 ٦ / ٢٥٧ ............................................................... ثالث يف بعللا زوجي ال

 &7\/4 ......................................... اهجوز نذإب آلإ ةيطع ةأرمال زوجت ال

 ٤١٧ /٩ج ......................... اهتمصع اهجوز كلم اذإ اهلام يف رمأ ةأرملل زوجي ال

 ٧٧٥ /٨چ ..................................................................... عئطاخ الإ ركتخ ال

 ٢ ...... قتف ام ًالإ عاضرلا نم مرت ال

 رأ ةليل تيي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال - لخ ال - قحي ال
 ٧٩ 44٠ /ج ......................................... هسأر دنع ةبوتكم هتّيصور الإ نيتليل

 ج٢٦٣/١٢ ٦٨١ ٥0٧٤

 ٤&٦١/٥٩ج ..................................... هيذوت ةرظنب هيخأ لإ ريشي نأ ملسمل قح ال

 ٦9 /٣١ج ........................................................ نابضغ وهو مكاحلا مكخ ال

 ١٤ /٢١ج .......ءيقلا يف عجارلاك اهيف عحارلاو دلاولل الإ ةبحلا ف عوحرلا لح ال
 ٢٦٥ /ج ......................................... للا الإ هلإ ال نأ دهشي ئرما مد لح ال
 ٢٦٥ /٤٤١ج ............................................ لاصخ ثالث يف ًالإ ملسم لتق لح ال

 ٢١٤ /٥ج .............................................. هعم ميقي هاخا مثوي نأ دحأل لح ال

 ٢ ٩/ ١٠ ....................................................... هتبه يف عوحرلا دحأل لت ال
 ٤٧٦ /ج ................... اهسفن اهجوز ىلَع ضرعت ال ةليل تيبت نأ ةأرمال لحن ال
 / ........................................ اهتخا قالط لأست نأ ةأرمال لحي ال
 ٣٩/٩٢ج ................................. امهرظنت نيعو جرف يف نوكي نأ جرفل لحي ال

 ١٨٥ /٥چ ................................. لايل ثالث قوف هاخأ رجهي نأ لجرلل لخ ال
 \9 / ...... انمؤم رجهي نأ نمومل لحي ال

- ١٧٣ - 

  

 



 ةحفصلا/.زجلا ثمصملا صن

 ١٨٨ /٩ج ......................................... هيذوت ةرظن املسم رظني نأ ملسمل لح ال

 ١٧٨٥ /٥چج .................................... مايأ ةنالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل لخ ال

 ؛٥/٦٠٢ج ............... هنم سفن - بيط نع - بيطب ًالإ ملسم ئرما لام لحي ال

 ٧. ٠٠. ١٢٠ /٢١ج

 1 اهيلع ج ال و ةلالج ىلع لمعت ال

 ٦ / ٥٨ ................................................ هيخأ ةبطخ ىلع مكدحأ بطخت ال

 \٦١/٣٧ج ............................................................. ميحر ًالإ ةنحلا لخدي ال

 ٣٢٣ / ................................................................... ليخب ةنجلا لخدي ال

 &&\/٦٧ج ......................................... عالق الو بوُبَد ةنجلا لخدي ال

 ٧١ ....................................................... ةكلمملا ءيس ةنحلا لخدي ال

 ١٧٢ /٦١ج

 ٧٦/ ٢٩ .................................... ربكلا نم ةلدرخ هبلق يف نم ةنجلا لخدي ال
 ٦٩١/٢٢چج ........................ ربكلا نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدي ال

 ٤٣9٣٤٢٢٦ ................................................... - تاَّتق - مام ةئلا لخدي ال

 ٦ /٢٧٤؛ ١٢ /٣٢٧ ..................................................................... هليتق لتاقلا ثري ال

 ٣٩/١٩ ٣٤٢٣ .................................................................. املسم رفاكلا ثري ال

 ٢١١ /٥ج ................ اورقو ةنامألا اودأو اوباحت ام نيموحرم ضرألا لهأ لازي ال

 ٧٦ / ٤٩٨ .................................... (يسدق ثيدحر ...يلإ برقتي دبعلا لازي ال

 ١٥٤ /٦١ج ................................................. اودساحتي مل ام ريخج سانلا لازي ال

 ٧٦ / ٣٣٤ .............................................................. اباش ريبكلا بلق لازي ال

 ٧١/٧٦٣ج ؛٦/٦١ج .............................................. نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال

 ٤٧٣ /٦٩٧ج .......................................................... ةنجلا الإ هللا هحوب لأسي ال

 1٧١٢ /٠١ج ........................................ ةرحألا هل عطقت ىتح ريجألا لمعتسي ال

 0٣٣ /٦١ج ............. اًمحع ناك نإو ءارملا رذي ىنح ناميإلا ةقيقح دبع لمكتسي ال

- ١٧٤ - 

  

 



  

 ةحفصلا/هزجلا
 ديدحلا صن

 ٩٧/ج ...... ...... «ربكأ هللا» نع نأش مكتلغشي ال

 ‘\٦١/٣ج ................................................... سانلا ركشي ال نم هللا ركشي ال

 ٣٥ ٥ج ....... هللا هاطعأ الإ ...مئاق وهو ملسم دبع [ةباحإلا ةعاسز اهفداصي ال

 ٣4 / .......................................................! عساو بونب مكدحا لصي ال

 ١٦ / ٢٧٠ .............................................! نطاوم ةثالث يف الإ بذكلا حلصي ال

 ١٠ ج ................ هبيغم نم ڵيجن نأ لإ [ىحضلا ] لت هللا لوسر اهيلصي ال

 ٢٢٨ /٧٩٧ج ........................................................... لهجلا ىلع لهاجلا رذعي ال

 ٩٦١/٧٠٦ج ..................................................... وه ألإ يبر ةمحر عسو ملعي ل

 ٤٢ 1٨٧٦ /٢ج ...................................................... ع رذأ ةثالث قوف ربقلا قمعي ال

 ٧٩٧/١ ج ................................................. حلا هيلع ميقأ اذإ قراسلا مرغي ال

 همرغ هيلعو همنغ هبحاصل نهرلا قلغي ال ......................................... ١١ / ٨٧ ٨٨ ٨٩\

 ٩١ ٥٦ .ل ٦.٨٤

٨٥. ١٨٧ 

 ٦١/٦٩٣ج ..................................................... هل نذآ ىتح مكدحأ نرطفي ال

 ٧٥٧ /٤١ج ..................................................................... هدلوب دلاولا داقي ال

 ٦٩ /٢ج ..................................... ضرألا هفنأ سمت ال لجر ةالص هللا لبقي ال

 ٧٦ / ٢٣٠ ................................... اموص الر ةالص ةعدب بحاصل هللا لبقي ال

 ٩٩١/٦١١حج .................................................................... رفاكب ملسم لتقي ال

 ٦٥ /٣٩١ج ..................................................... ناعبش وهو [مكاحلا] يضقي ال

 ٩٠ /٢ج .................................................................. يش ةالصلا عطقي ال

 + / ...................... رهاط وهو الإ ارعش صقي ال ًارفظ مكدحا ملقي ال
 ٥٤ /٧١ج ........................ لاصخ سم هيف نوكت ىنح ناميإ دبعلل لمكي ال
 ٧١/٢٠١ج ............................. هب سأب ال ام كرتي ىح نيقلا نم دحأ نوكي ال

 ٩/٣٤٣ج ؛٢٢٦ /٨چ .......................................................... نيعئاب نم لإ عيبلا نوكي ال

- ١٧٥ - 



 ةمفصلا/هزجلا تيمملا صن

 & /٣٧ج ......................... هبثذ نم هفاصنإ نوكي ىتح امكاح مكاحلا نوكي ال
 ١٦ / ٦٢٣ .......................................... هللا ةيشخ نم ىكب مكدحأ رانلا جلي ال

 ٢٤٠ /٦ج ................................................... انرومأ نم ائيش نوكرشملا يلي ال

 ٢٢٨ /٢١جج ............................................. ءارحصلا يف ندعم ىلع ندعم عنمي ال

 ١٥٠ ١٥٢ /٥ج ................................ ةبشخ زرغي نأ هراج مكدحا - عنمي- ًنعنمي ال

 ٢ / ٢9٨ ............................................ هنَمأ نم لجر همؤي ىنح ءين توميال

 ٦.٥١ ٦٢٦ ٦ج ................ - هبرب - ىلاعت هللاب نظلا نسح وهو ًألإ مكدحا ًنتومي ال
 ٥٥٢ /٦١ج .................. تحلاب ملكتي نأ ًالإ ركنم هيف اماقم دهشي ئرمال يغبني ال
 ٣٢٥ /٦١ج ....................................... انابج الو اليخ نوكي نأ نمؤملل يغبني ال

 ١٦١٥ /٩٦١٩ج .......................................... هماقأ لإ ن ىتؤي نأ رمأ لول يغبني ال

 \٧٩/٢٠ج ....................................... اخر دجن رأ اتوص عمسي ىتح فرصني ال

 ٢٣ /ج ............................................................. حكني الو مرحملا حكني ال
 ٩٦٩١/٢٢ج ..................................... سانلا طمغو قحلا رطب نم ربكلا نكلو ؤالا

 ٣٦٠ /٧ج .................... لماح يهو هتجوزو ينالجعلا نيب ةلف هللا لوسر َنَعال
 ؛٧٦٢/ ٩ ٤ج ............................................... ركنملا نع نوهنتلو فورعملاب ترمأتل

 ٦١/٤٧٢ج

 ٤/٩٠٢ج ................................... فتكلا وه ةلك هللا لوسر هبحأ يذلا محللا
 ١٠٢ /٩ج ........................................................................ مارح ريقفلا موزل

 ١٢٦ ...... للا ين نكلو هللا ين سل
 &\ / ...... ةاكز الب بطرلار رسلا لاك لاملا بحاصل
 ٥٤ /٤١ج .................................... حالسلا ملأ نم ديهشلا ىلع دشأ ةلمق ةّضعل
 / .................................................. يدعب ةمألا هذه رمأ نولت مكلعل

 هلوق لزن ان يسرافلا ناملسلإ - هووذو اذه - اذه موق نم نونوكي مهلعل

 ٧ ٤٥٨١ ....................... ]. ..هنيد نع مكنم ددتري نم اونمآ نيذلا اهأ ايه :ىلاعت

- ١٧٦ - 

 



 ةمفصلا/ ءزجلا ثيدحلا صن

 ؛٢٣ /٨چج ............ و اهوعابو اهولّمجف موحشلا مهيلع تمّرُح دوهيلا هللا - لتاق - َنَعَل

 ٣٣١. ١٣٧ ١ج

 ٣٧ / .......................................................... هلكؤمو اب رلا لكآ هللا نعل

 ١٧٩ /٤١٩ج ........................... .......................................... هلكآو ابرلا هللا نعل

 ٤٤١/٦٩٧ج .........................................................................! قراسلا هللا نعل

 ٣٢٣ /٩٦٩٧ج ........................................................ ملاظلا نعلو حيحشلا هللا نعل

 ٤٥د .ت ٧١/٧٢ج ..................... ملق ةدمت. ولو مهناوعأ ناوعأو مهناوعأو نيملاظلا هللا نعل

 ٤٩٧ /٤١ج .......................................................................... برقعلا هللا نعل

 ١٧٢١ /٦٩جج ........................................................... يمأ ىلع طلستملا هللا نعل

 / ............................................................ هل لنحهلاو للحملا هللا نعل
 ١/ ١٧٦ ج ............................................................ ةصمنتملاو ةصمانلا هللا نعل

 \١٩/٨٧چج ....................................................... تامّشوتملاو تامشاولا هللا نعل

 ٦٨٧ ٦٨٨ /٢ج ..................... ج رسلا اهيلع ذخاو روبقلا ةراوز ةلك هللا لوسر نعل

 ١٩/٨١٥طج .................................. ةًّحح نيعبرأ نم لإ بحأ هللا ليبس يف ةوزغل

 ٣٢ / .................................... مهتعسول ةَّمأ ىلع تمسق ول ةبوت بات دقل

 ٣٤٩ /٧٩ج .............................................. نيعبس نيب تمسق ول ةبوت تيات دقل

 ٤١٠ /٦١ج ......................................... هتجزمل رحبلا اهب جزم ول ةملك تلق دقل

 ؛٢/٩١ج .ل ........................................................ بطخ رمآ نأ تممه دقل

 ٥٤٩ .٤١/٥٦٨٢ج

 لوسرل لحر بهو = ...... يشرق نم الإ ةيدهلا لبقأ ال نأ تممه دقل
 ةقان بتك هللا

 ٤٠٨ /٩١ج ...................................................... [ هنبا تام لحرل] سدسلا كل

 ٤٤٠٦ ٤١١ /٢ج .................................................... ميلستلا دعب ناتدجس وهس لكل

 ٩\٣ / ........................................................................ محلاله موق لكل

- ١٧٧ - 



 ةمفصلا/هزجلا تيمححلا صن

 ١٩٣ / ٦٤٤٤٢ .......................................................... ةنسح حلصلا يف ةملك لكل

 ٦١/٥٨ج ؛ ١ /٣٦٢ جج ....................................... مكريغ دحأل تسيل -اميس- ءاميس مكل

 ٤٣١ /ج ........................................................ شحولا دبارأك دبارأ ماعنألل

 فصنلا تنبلل ............................................................................ ١9 / ٣٨4

 ٤١٧٤ /٩١ج ............................................................................ سدسلا ةَدحلل

 ١٩٠ /٥ج .......................... ادغ اهنم هل ةءارب ال اقح نوثالث هيخا ىلع ملسملل

 ١ `٦. ج .............................................................. هتوسكر هماعط كولمملل

 ٢١٩ /٥ج .................... هتالص نع هلمعي ال :لاصخ ثالث هالوم ىلع كولمملل

 ٥٩٢ /٦١ج ........ - هديب يسفن يذلاو - اهدلوب ةقيفشلا ةدلاولا نم نمولل هدبعب محرأ لل

 ت٠٢ /ج ................................................. عشويل ًالإ دحال سمشلا سبعت مل

 ٥٢٤ /٢ج .......................... دجسملا نم فرصني ىمح ةعمجلا رهظ دعب لقنتي مل

 ١٠٩ /١ج ..................... ةرم لب حسملل انالث وأ نيترم هنأ هللا لوسر أضوتي مل

 ١٧٧٥ /٧٩ج .................................................... ىوتكا وأ ىقرتسا نم لكوتي ل

 5٧ /٣ج ................................................... ةفرع مري به هللا لوسر مصي مل

 ١٦ / ٢٧٠ ...................................... نينثا نيب حلصأ وأ اريخ لاق نم بذكي مل

 ٢٨٠ /٦٩ج ........................................ اشاًحف الو اباس قأ هللا لوسر نكي مل

 ٩٧٦ / ٢٨٠ .................................... اشّحفتم الو اشحاف لق هللا لوسر نكي مل

 ٢٩/٩٧٢جج ...................................... هللا نيدب لب لاملاب كلق هللا لوسر صوي مل

 راجنلا ييب نم إلم لإ لسرأ دجسملا ءانب ةلجم هللا لوسر دارأ اًمل

 فلار ال ةللاو ال :اولاق ؟مكطئاخ ينونمأت راجنلا ب اي :لاقف

 ٤٦٢٦-٤٦٢٧ /٢١ج ............................................................... هللا الإ هنم بلطن ال

 نم ،سانلا رشاعم = ................................ هنودوعي سانلا لخد .ه هللا لوسر لتعا اًمل

 ٤١/٩٤٢ج ........... يس يف ضرمي نأ هحاوزأ نذأتسا هعحر دتشاو لخ هللا لوسر لقن امل

- ١٧٨ - 



 ةحفصلا/هزجلا ثيححلا صن

 ٤٣0 /٦١ج ............ يلخد نم دعس :تلاقف .يملكت :اهل لاق ةئحلا هللا قلخ امل

 ٦/ ٣٢٦ ٦ج .................................. تنيزتف ،يئيزت :لاق ندع ةئح هللا قلخ امل

 ٥٩٥ /٢ج .............................. ارازإ اهلوان ...موثلك مأ هتنب ةّيطع مأ تلسغ امل

 ١١٧٤ /٢٩١ج .................................... ربيخ لهأ لاتق نم ه هللا لوسر غرف اًمل
 ٥٥٣ /٤١ج ................................................................ بازحألا مري ناك امل

 ٧٤ /٧١ج ......................................................... لالضلا ىلع يسأ عمتجت نل

 8٦٨ /٦٧ج .............. محل ةعرُم ههجو يف سيلو ةمايقلا موي يتأي ىتح دبعلاب ةلأسملا لزت نل
 ١/ ٢٧٤ جج ....................................................... ةلالض ىلع ةمألا هللا عمجن نل
 ٣٠٠ /٧٩ج ................................ هتمعن ىلع ىلاعت هللا ركشي نأ دحأ عيطتسي نل

 ٣\/٢٣ .................................................. ةأرما مهرمأ اولو موق حلفي نل

 ٣٤٠ /٧١ج ........................................ لزن لجر نم نموملا دبعلا ةبوتب حرفأ هللا

 بارعألا قدص = .......... [ قلخلا باسح يلي نم :لأس يذلا يبارعألل ¡ ىلاعتو كرابت هللا

 ٤&٣٩١/٩ج .............................................................. رجي ملام يضاقلا عم هللا

 ٢١/٦٢٤ج ........................................................... ربغ ام مكلو تذخأ ام اهف

 ١١٠ /٥ج .........نيكاسملا ةرمز يف ينرشحاو انيكسم يمتمأو انيكسم ييحأ مهللا

 ٦١/٠٧؛.٧/ ج ................................................... نيرمعلا دحأب مالسإلا ديأ مهللا

 ٦٢٩ /٦٩ج ......................................................... ةباصعلا هذه كلهت نإ مهللا

 ٢٣٩ /٤١ج ................................................................... نيمسق هذه إ مهللا

 ٧٨ /٦٩جج .................................................. كب كرشن نأ كب ذوعن انإ مهللا

 ٩٦ / ٣٢٠ ....................................................... عش نم كلب ذوع أ يإ مهللا

 ١٧٦ / ٣٢٣ ...................................................... لخبلا نم كب ذوعأ يإ مهللا

 ١٧٦ / ٢١٨ ...................................... رشبلا بضغي امك بضغأ رشب ينإ مهللا

 ١٨٣١١ ٧ج ....:| باسح ريغب ةئجلا نولخدي نيذلا نم نوكي نأ ةشاكعل| مهنم هلعحا مهللا

 ٣٣٨ /9چ ................................................................... نآرقلاب يمحرا مهللا

- ١٧٩ - 



 ةمحفصلا/هزجلا تيححلا صنت

 1٦٢٥٤٩٩١ ٦ج ....................................................................! كبح قزرا مهللا

 ٦٢٣ /٦١ج ........................................................... نيتلاطه نينيع قزرا مهللا

 ٣٠ /٣٩ج ............................. | بلاط يبأ نب ىلعل ¡ هناسل تبثو هبلق دها مهللا

 ٣٣١ /٧٩١ج ......................... ¡ هيبأو ةحلط مأ ءاضمرلل ] امهتليل يف امهل كراب مهللا

 ‘٧٩/٨ج ........................................................... كنيد ىلع يبلق تبث مهللا

 ٢٨٠ /٤١ج ................................................ | سابع نبال ¡ نيدلا يف ههقف مهللا

 ٦٢٦ /٦١ج ................... | لفط ىلع هتالص يف ¡ رانلا باذعو ربقلا باذع هق مهللا

 ٥../٦١ج ......................................... يلق هبحيف اًدي ملع رحافل لعجت ال مهللا

 ١٠٨١٦ ١٥٣ ........................................ ....ءاضيب ادي يدنع رفاكل لعحت ال مهللا

 ١9 / ٣٣٤ ......................................................... يرصب و يعمسب ينعنم مهللا

 اسوق هب هللا كدلقل نآرقلا نم ةروس ميلعت ىلَع سوقلا ] هتذخا ول
 ٩١/ ٩ ؛ج ................................................................. ةمايقلا موي ران نم

 ام نيد هيلعو يبحأ مث لتق مث يمحا مث هللا ليبس يف لتق الجر نأ ول

 ١٠٧ /٩ج ........................................................................... ةنجلا لخد

 هَتأ الإ هيلع هللا هضزتفا ام عيمج ىدأ دقَو ةمايقلا موي ءاج ادبع أ ول

 ٢٦ /٣٦١جج ....................................................... ايندلل اًبع ناك
 ٣٤٣ /٤ج ...................... نيتلا يه تلقل مجع الب ةنحلا نم تلزن ةهكاف نأ ول

 ٣\ /ج ...... ¡ موصلا ¡ مكتدزل | لالهلا ] رخأت ول

 ٦١/٦٠٦ج ............................. اريثك متيكبلو اليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت ول

 ٧٩١/٩٦١ج ............................................. متقزرل هلُكوت قح هللا ىلع متلكوت ول

 ٢ ١/ ٤٤ ............................................. تبحأل عارك وأ عارذ ىلإ تيعد ول

 ٦١/٩٠١ج ............................... |الجر حدمي لجرل هلاق ] حلفأ ام كنم اهعمس ول

 ٢٧ /٢٩جج ....................................................! هدر نم حلفأ ام لئاس قدص ول

 \\ ٣ ......................... ةئس نوكي نأ متينمتل ناضمر لضف متملع ول



 ةمخصلا/۔زجلا تيدححلا صن

 ٣٣٣ /٥ج .............. امهنع متفلخت ام ىضرملا ةدايعو ةبارقلا ةرايز يف ام متملع ول

 ٥٩ /٥ج ........................ !ىضرملاو ةبارقلا ةرايز إ متفلخت ام امهيف ام متملع ول

 ٣٤١ /٧٩١ج ................................................ ءامسلا غلبت ىنح اياطخلا متلمع ول

 ٢٤١ /٩٦١ج ...............................................................! هقزر نم مكدحأ رف ول

 5١٢،.٥/٩ج ال ةدحاو ةرفز ةدحاو ةقلط - قح - ىدأ ام لعف ام لعف ول

 ................................................................... ةئام نم ةدحاو

 ٣٠ /٥ج ................................ ةدحاو ةقلط ىلع اهتيزج ام تلعف ام تلعف ول

 ٧٣١ /٦٩ج ........................................... ةليسف مكدحأ دي يفو ةمايقلا تماق ول

 »٧٧١/٦9ج ...... | ماع لك جحلا ضرف نع]إ بحول معن تلق ول

 ٣١٧٢ /٧٩ج .................................................... اميرك ناكل الجر ربصلا ناك ول

 ٩٦٩١/٢٧٦ج .................................... مهل رفغيف نوبنذي اقلخ هللا قلخل اوبنذت مل ول

 ٦١/٦٩٥ج .................................... سيرط نازيمب هؤاجرو نمؤملا فوخ نزو ول

 دبع مكيلع رمأ نإ = .................................................................. يشبح دبع مكيلو ول

 ؛١١٢ /٦ج ؛ء٥/٦٩ج ................ مهحعامدو موق لاومأ لاجر ىعًدال مهاوعدب سانلا ىطعي ول

 ٢٠٧ /٩ج

 ٢٢٤ /٢ج .................................. اودجن مل مث لوألا فصلا يف ام سانلا ملعي ول

 ٠١/١١٦ج ......................... لضفلا نم لوألا ةفصلاو ناذألا يفام سانلا ملعي ول

 ٧١/٦٩٤ج ؛٥/٢٥٢چج ................... ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل سأ ىلع قشأ نأ الول

 ٦١/١٧٤ج ..................................... مهدر نم سدق ام نوبذكي لاؤسلا تأ الول

 ١٠٢ /٧٩١ج ................................ اهتلكأل ةقدصلا نم نوكت نأ ىشخأ يأ الول

 ١/ ٢٢٧. ٢٢٨ ٦ج ..................... | ةجاح لا هثعب اًمل فيصول ] كتعح وأل صاصقلا الول

 ١٦ / ٤١٧٥ ...................................................... هضرعر هتبوقع لح دحاولا يل

 ٢٩٠ /٧٧ج ........................................ اركاش ابلقو 5اركاذ اناسل مكدحأ ذحُنيل

 ٢٦٦ /٤١ج .............. اهقرهأ ملسم مد نم فك ...ةنجلا نيبو مكدحأ نيب نلوحيل

- ١٨١ - 



 ةمفصلا/.زجلا ثيدحلا صن

 ٩٦ /٢٧٨(٢١٩ ....................................................... امّتإو ،ةعرصلاب ديدشلا سيل

 ٢٧١ /٦١٩ج ................. اريخ ىون وأ اريخ لاقف سانلا نيب حلصأ نم بذاكلا سيل

 ٢٨ /٢٩١جج .......................................... ناترمتلاو ةرمتلا هدرت نم نيكسملا سيل

 ٦١/٦٩١ج ........................................................ نينموملا قالخأ نم قلملا سيل

 ١٦٠ /ج .......................................... هقئاوب هراج هنم نمأي ال نم نمؤم سيل

 ٤٨٠ /٢ج ........................................... ةالصلا هكرت لإ رفكلاو .دبعلا نيب سيل

 ٥١٤ /٤١ج ........ةرمت غضمك ألإ ةرخآلا يف هتايحو ايندلا يف ديهشلا ةايح نيب سيل
 ٤٣٧ /٣ج ................................................... اذه ًالإ ناضمرو بحر نيب سيل

 ٦ / ٢٥٦ ............................................... حاكنلا نم هللا ىلإ بحا ءيش سيل

 ٤٣٦٢١ ٨٠١ ٤ج ....................................... عطق نئاخلاو بهتنملاو سلتخملا ىلع سيل

 ٩/ ١٨٢ ج .................................................................. قلح ءاسنلا ىلع سيل

 ح 0\ /ج ........................................... دهع الو دقع هرركم روهقم ىلع سيل

 ؛ه٠١. /٧ج ؛٣د٥

 ٧٧. ٨٦ /٢١ج

 ٢/٩٩٤ج ........................................................ عوطت نا الإ ريغ كيلع سيل

 ٣/٦١ج ........ ةقدص ةهبجلا يف الو ةعخنلا يف الو ةعسكلا يف الو ةراحلا يف سيل

 ١٦٠ /ج ................................................................. ةقدص ةعسكلا ىيف سيل

 ٤.٤ /٣ج ؛٢/٤٩٤ج ..................................................... -طيرفت - عييضت مونلا يف سيل

 ٧٨ /٣ج ................................................ ةقدص قاسوأ ةسمخ نرد اميف سيل

 ٢ ١/ ٣٦٥. ٤٥٦ ................................................ ةّيصو هللا ماهس هيلع عقر اميف سيل

 ؛؟٩/٦١٢ج ................................................. قح - ملاظ - بصاغ قرعل سيل

 ٨٢٦ /٠١ج

 ٣٩٩ /٧چ ...................................................... ةقفن اهنع ىفوتملا لماحلل سيل

 ٩٨. ٣٥٤ /٩١ج .................................................. ءيش - ثاريملا يف - لتاقلل سيل

- ١٨٢ - 

  



 ةحفصلا/هزجلا ثيدحلا صن

 ٩٧ / ٢٢٧ .................................................... هاون امل الإ لمع نم ءرملل سيل

 ناعتسا يذلا لحرلا نع] هل تلَعَح ام ًالإ هترخآو هايند نم هل سيل

 ٢٣٤ /٧٩١ج ..................................... [العُح هل لعجن نا ىلع وزغلا يف ا هب

 ٣9٦ / ....................................................... رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل

 ٩٦٢ / ٢٧٥ ............................................................. دودخلا مطل نم انم سيل

 ٣.٠ /٧١ج ....................................................... نآرقلاب نغي مل نم انم سيل

 ١٨٦ ١٨٧ /٨چ ................................... انريبك رقوي مل و انريغص محري مل نم انم سيل

 0\/٦١ج ؛٦/٩٩٤چج .......................................................... انريبك رقوي مل نم انم سيل

 ١٥٤ /٦١ج ....................................................... ةميغ الو دسح وذ ينم سيل

 ٤٤ /٢ج ............................................................. كيدي يف كتضيح تسيل

 ٢٩١٩/٧٥ج ..................................... [نامعنلا يبأ ريشبل] يريغ اَذَه ىلَع دهشيل

 ٥١٠ /٤١ج ............................................................ ةمألا هذه نم سان ثوزغيل

 طق دحأ بلق ىلع ترطخ ام ةرفغم ةمايقلا موي ىلاعت هللا رفغي

 ٦١١ ٦١٣ ج ................................ هبيصت نأ ءاحر امل لواطتيل سيلبإ تإ ىتح

 ٧ /ج ................... لاحرلا نم اهتَمل ةارملاو ءاسنلا نم همل لحرلا ًنحكنيل

 ءيملا فرح
 ١٦/ ٣٩٢ ج ................................................................... بضغلا عيرس نمؤللا

 ؛ ١٩٧ ؤ ١٩٤ /٨چ ............... - ىضتقا - ىرتشا اذإ حمس - ىضق - عاب اذإ حمس نمؤملا

 ٤.٤١ ١ج ؛٩! ٩ج

 ٢٩/٦٤ج .......................................................... ءارشلاو عيبلا ف حمس نموملا

 ٣٢ / ........................................ انايحأ ليميو انايحأ ءيفي ةلبنسلاك نموملا

 ٢ / ٦٧8 ..................................................... اتيم الو ايح سجني ال نمؤملا

 ١٦٣ /١ج ........................................................... اًتْيم ولو سجني ال نمؤملا

- ١٨٣ - 



 ةمحفصلا/ء۔زجلا تيححلا صن

 ٩١/ ١٥٧ ٦جح ....................................................................... دوقحج سيل نموملا

 ١٧٤٤ /٢٩١ج ....................................................................... فيفخ نل نموملا

 ١٧٨٧ /٥ج ......................................................................... هيخأ ةآرم نمؤملا

 ٢٦٢ /٨ج ............................... برح ىلع لإ امهران ىءارتت ال رفاكلاو نمؤملا

 ٧ / ٣٨٧ .................................. هعقر ىلع تام نم مهريخف عاَقَر ءاو نموملا

 ٣٧٦ /٧٧چ ............................................ عقي نأ فاخن لبجلاك هبنذ ىري نمؤملا

 ١٤٢١ /٦٩١ج .......................................................... دسح قفانملاو ،طبغي نمؤملا

 ١٧٣ /٦ج ؛٥/٠٥٢چ .............. الالح مرح وأ امارح ًللحأ اطرش الإ مهطورش ىلع نونمؤملا

 ٢٨٢ . ٣:

 ٦٢١٣٧٤٨١. ٦٤ا٨ج

 ٥.٢٥". ./٩ج ؛؛٧ه٥

 ؛٩٤٤ ٩.

 ح ٠ ١ /٦ ٧٤. ٣٢٤.

:٣٢٥. ٩٣ 

 ج١٩٢٧٦/١١

 هيلإ هللا نسحأ الإ ةقدص دبع نسحأ ام .......................................... جج٢٦/٩٢

 ةقرسلاب فرتعا هب يتوأ صلل هلاق | تقرس كلاحخأ ام ¡ ...................... ج٧٩٦/١٤-٧٩٧

 هل اًصُخ حلصي َوُهَو رمع نبال ] كلذ نم برقأ لإ رمألا ىرأ ام | ............ ج١٧٦/ ٢٣1

 |اًرعام اباتغا نيلحرل] اذه نم نتنأ امكيخأ نم امتبصأ ام .................. ج١٦/ ٢٩٧ ٤.٩

 داع ولو رفغتسا نم رصأ ام .......................................................... چ0٢٩٠/٩٧ ٣٥٠ ه٢٣

 ؛ةعاسلا ىتم :هلأس يبارعأل | بحأ نم عم ءرملا ؟ال تددعأ ام | ........ ج٤٩٩/١٦

 يب رخ يف ةخفنك لإ ةللا ليبس يف داهجلا دنع ربلا لامعأ ام ............. ج٢٦٧/١٤٤. ٢٦٨

 /ج ..................................................... هولكف هنع رزجو رحبلا ىقلأ ام ٤٩٩ ..٥

 هلل دمحلا :لاقف تربك وأ ترغص ةمعن نم دبع ىلع هللا معنأ ام ........ ج١٧/ ٢٩١

- ١٨٤ - 

  



 ةحفصلا/ .زجلا ثيححلا صف ٠.

 ٢١٣ /٤ج ............................................ حوفسلا نم مظعأ ةقفن سانلا قفنأ ام

 ٤٥٩ /٦ج .............................................................. مارحلاو لالحلا عمتحا ام

 ٢٥٩ /٦٩ج .................................................... ابرق ناطلسلا نم لجر دادزا ام

 ٣٢ ...... طق ميرك ىصقتسا ام
 ٢١ /٦١ج ؟باطخلا نبا اي كاكبأ يذلا ام

 ٤٦٠ /٧١ج ......................... ¡ هجولا ريغتم هيلإ داع يذلا يربربلل إ كمه يذلا ام

 ٦١٩/٣١٦ج ...........................................................ل ربج اي ليمجلا حفصلا ام

 ٣٩٩ /٦١ج ........................... دبعلا تانسح يف ةبيغلا نم عرسأ سبيلاب رانلا ام

 ٤٠٩ /٦١ج .............................. |نيعي نأ نود ةل هلوقي ام اريثك ] ماوقأ لاب ام

 ٥٥٧ .٦١/٦٥٥ج .............. انل يدهأ مكل اذه :لوقيف لمع ىلع هلمعتسن لحرلا لاب ام

 ٢٣٥ /٦١ج ....... هللا هجر ءاغتبا اهمظكي ظيغ ةعرج نم هللا دنع لضفأ ةعرج دبع عر ام

 ٥\١/٢چج ................................... هلا مهلذأ لإ هللا ليبس يف داهجلا موق كرت ام
 ١٤٤ /٦چج .................................... ةيقوأ رشع ثا نم رثكأب جوز الو جوزت ام

 ٤١/٣١٥ج ............ نيعلا روح هيلع تعلطأ ًالإ هللا ليبس يف ةوطخ لحر مدقت ام
 ٧١/٢١٤ج ............. ةلا يف كلذ :لاقف ...هللا ليبس يف لتق لجر يف نولوقت ام
 ٦ / ١٠ ...... كاوسلاب يناصوأ ألإ ليربج ينءاح ام
 ٦٣٢ /٦١٩ج ...................................... رابحلا نم دعري وهو لإ ليربج ينءاج ام

 ت٧٤ /٢ج .......................................... ريثك هليلقف ةالصلاو هللا ركذل لعج ام
 ٣٣٧ /٥چ ............................. ةكئآلملا مهب تقح الإ هللا نوركذي موق سلح ام
 ٤٩ /٦چج .................................................................... الالح مارح مرح ام
 ًالإ نيتليل تيبي ،هيف يصوي نأ ديري ءيش هل ملسم ئرما قح ام

 ٢٥د /٩ج ............................................................. هدنع ةبوتكم هتّبصوو

 ٦\٦١/٢ج ...... هبلغي ام هل لعح آلإ اغيش ىلاعت هللا قلخ ام
 ٤٦٠ /٧١ج .....| هجولا ريغتم هءاج يذلا يرب ربللإ اذك | ؟ةضرم َتضرَمأ كاهد ام

- ٥ ٨ ١ - 



 ةمفصلا/.زجلا تيححلا صن

 ٧٢٢ /٧٩جج ................. لمالا نم ريثك يف الو ،هرّتك ًالإ لمعلا نم ليلق يف [تولل ] ركذ ام

 ٣٤١ /٥ج .................................... ]هللا دبع نب رباج ] كحض الإ تلز ينآر ام

 ٨/٩٠١ج ................................................... نسح وهف انسح نونمؤملا هآر ام

 ٧٤ /٧٩١ج ...................................... نسح ةللا دنع وهف انسح نوملسملا هآر ام

 ٩. /ج ....................................... ىحضلا ةحبس حّبسي هقف ءينلا تيار ام

 ٧٨٨ /ج ................................................ هنم عظفا ربقلاو ًالإ ارظنم تيأر ام

 ٢٤٠ ٥ج ........... | ةشئاع لوق ] اكحاض طق اعمجتسم | له هللا لوسر ] هتيأر ام

 برضيس هنأ تننظ ىئح كولمملا قفرب يصوي :كلعلا ليئاربج لاز ام

 ٢١٧٦ /٥ج .............................................................! ارح هيف جرخن الحأ هل

 ١١٥ /٥ج ....هراح راجلا ثريس هنأ تننظ ىح راجلاب ييصري :لكلا ليربح لاز ام

 ٢٤٧ /٩٥ج .......................................... مهدجاسم اوفرخز الإ طق موق ءاس ام

 0٣ /٦١چج ................... ةرخآلا يف هيلع هللا رتس ًآلإ ايندلا يف دبع ىلع هللا رتس ام

 ام :هلأس اًمل ةرديح ني ةيواعملا كتروع رتسو كتعوح دس ام
 ٧٦٣ / ٣٠٩ ................................................................... [ايندلا نم يفكي

 ٧٦ / ٣٩٨ .................................................. سانلا موحل لكأي لظ نم ماص ام

 يل تإ :لئاسل ] اهماني ةمونك ًالإ هللا ليبس يف دهاجملا دنع كلمع ام
 موصأ :لاق ؟كلمع امو :لاق ؟دهاجملا رجأ هب كردأ له المع

 ١/ ٥١٠ ج ................................................................. [ليللا موقأو راهنلا

 ٩٦ / ٢٨٥ ......................................... | هلأسي هءاج مالغل ] عيش مويلا اندنع ام

 ٩٦ / ٢٢١ ........................................ مّتهح ىلع ىفشأ لإ هللا دحا بضغ ام
 ; ٤٩ . ٤٦٠ /٤ج .............................................. ةتيم وهف يح وهو ةميهب نم عطق ام

٢٠. ٣٢ 

 ٤١٩ /١ج ............................................................. ةتيم وهف يح نم عطق ام

 ٤٤٨ /ج ................................................................ ةتيب يح نم عطق ام

- ١٨٦ - 

  

 



 ةمفصلا/.زجلا ثيدحلا صن

 \&٢ /ج ..................................... ًامشبت الإ لقأ هللا لوسر كحض ناك ام
 ١٦٢ /٣ج ................................................ ناًدارتي امهف نيطيلخ نم ناك ام

 ١/ ٢٢ ٧ج ۔............. ا نوركفتي مهدج وف مهيلع جرخ موقل ١ ؟نوملكتت ال مكل ام

 ز .. ليئاكيم كحض ام :ليربج لاقف ؤكحضي ليئاكيم ىرأ ال يل ام

 ٦٣٢ /٦٩ج .................................................................... رانلا تقلخ ذنم

 ٥٧١ /٨٢ج ........................... ءاسنلا هتعيابو ةيبنجأ فك ةيلزه هللا لوسر ًرسم ام

 ١٩٨ /٧١ج ........................................................... بونذ هلر لإ يمدآ نم ام

 د٤ /٣١ج .......................................... لداع مامإ نم هللا ىلإ برقأ دحأ نم ام

 ٤١٩/٣١٥ج .................. ةعراقب هللا مهباصأ الإ زاغ مهنم وزغي ال تيب لهأ نم ام

 ٢٣٩٨-٢٣٩٩ /٧١ج ..................... اهعوضو نسحت ةبوتكم ةالص رضعت ملسم ئرما نم ام

 ٣٥٦ /٤١ج ...... هقنع ىلإ هدي الولغم هللا ىنأ الإ كلذ قوف امف ةرشع رمأ يلي لجر نم ام

 ٤١ /٧١ج ............................... بئات باش نم ىلاعت هللا ىلإ بحأ ءيش نم ام

 ١/ ٣٢٩ ٧ج .............. 7 ًةع هللا هرمأ امك لاقف ةبيصمب بيصأ نمؤم دبع نم ام

 ٩/ ٦٢٣٦٢ ٦ج ............. رانلا ىلع هللا همرح الإ ةعمد هنيع نم جرخت نمؤم دبع نم ام

 ًرع هللا ناك ألإ ...بيط بسك نم ةقدصب قدصتي دبع نم ام

 ٢٩/٦٢جج .............................................................. اهيبريف اهذخأي لاحو

 ٢٠٥ /٧٩ج ............................................ نيعبرأ هلل ىلإ لمعلا صلخت دبع نم ام

 ٢٥٠ /٧١ج ............ ةللا رفغتسي مث يلضير روهطلا نسحيف ابنذ بنذي دبع نم ام
 ٦١/٢٢٦١٦ج ...... ىلاعت هللا ةيشخ نم عمد ةرطق نم ىلاعت هللا ىلإ بحأ ةرطق نم ام

 ٢٣٧٤ /٦١ج ................ مهيلع ركني نأ ردقي نم مهعمو يصاعملاب اولمع موق نم ام

 ولو نيتعكر هيف ىلصف هللا دجاسم نم دجسمب رم نمؤم نم ام

 ٢٩٢ /٥چج ...................................................................... هباثأ لإ اعُرطت

 ٦١/٣٤ج .... .................................... ةكوشلا ىح ةبيصمب باصي ملسم نم ام

 ٢٨ /٢٧١ج ...................... ىلاعت هللا ظفح يف ناك الإ املسم وسكي ملسم نم ام

- ١٨٧ - 



 ةحفصلا/هزجلا تيحعحلا صن

 ١٦ / ٣٣٥ ............................................................ مدن الإ تومي تيم نم ام

 ٤٦. ٤٩ /٣١ج .............. هدي ةلولغم ةمايقلا موي هب يتوأ الإ -ةرشع ىلع- ايش يلي لاو نم ام

 ٣٩١ /٧١ج .......ناب راجني ناكلمو لإ اهقفش باغ ةليل الو هرجف علطي موي نم ام

 ٦١/٦٠٦ج ........... كال ترفغ دق :ىلاعت هللا لوقيف ؟هرّيغت نأ ركنملا تيأر اذإ كعنم ام

 ٦١٣ /٦٩ج .............................................. ةنجلا هلمع هلخدي دحأ نم مكنم ام

 ١٧٤ /٦١ج ............................................................. منغلا ىعر دقو ًالإ ين ام

 ٤٤٧ /ج .......................... | دراشلا شحولا يمر ] اذكه هب اوعنصاف مكل دن ام

 ١٩٦ .٦١/٢٦٦١ج ................................................................ ةقدص نم لام صقن ام

 ٢٨٣ /٦٩ج ............................................................... ؟دعس اي فرسلا اَذَه ام

 :اولاق ؟هنم ةشأب مكربخأ الأ :لاقف ،اندشال رجح :اولاق ؟اذه ام

 ١٦ /٢١٧٩ ............................. ءانحش هيخأ نيبو هنيب نوكي يذلا :لاق 3معن

 يدبع بلق يعسو نكلو "يضرأ الو يئامس يعسو ام

 ١٩٦ / ٣٥٢ ............................................................ (يسدق ثيدحر)نموؤملا

 يكيي َوُهَر يداؤف قرحأ دق باش :لاقف ؟رمع اي كيكيي ام

 ٣٢-٣٣ /\چ ....................................................... ¡ةتّيمب ىنز يذلا باشلا ]

 نمت هللا لوسر جرخ ے ............................................... ناطيشلا قلخ هللا أ نوردي ام

 موق ىلع
 ٦١/٩.٤ج ............. [ةريصق ةأرما تباتغا دقو ةشئاعل اذك وأ اذك يلو تيكاح ينأ ينرسي ام

 ٣١ ٤-٧١/٣١٣ج ................. نزح الو 7 الر بيصر الو بيصن نم ملسملا بيصي ام

 ١٣٤ /ج ..................................................! مقس ءافشر معط ماعط مزمز ءام

 ٤٩٠. 1٩٣ /ج ................................ هتحئار رأ همعط رأ هنول ريغ ام الإ رهاط ءاملا

 هللا لوسر ىأر = ..................... هنولسغي ةكتالملا لوث هللا لوسر ىأرف ابنب لحر تام

 ه. /\&ج ...... ئلع رجح يف هسأرو هلب هللا لوسر تام
 ٢٠ /٥ج ................................... ةقدصب قدصتي نأ دارأ اذإ مكدحأ ىلع اذام

- ١٨٨ - 



 ةحفصلا/.زجلا ثيدحلا صن

 ٢ ١٦٢٩١ ................................. ءارقفلا هليبسف بحاص هل فرعي ال يذلا لاملا

 هللا لوسر لئس = ...................................... اهؤاقسو اهؤاذح اهعم ،املو كلام

 منغلا ةلاض نع ةتح

 ٤٤٦ /١ج ........ةملح مد اهيف نأ ينربخأ ليربح نأل اهتعن اَمَتإ ...مكلاعن متعلخ مكلام

 ١٣٤ /٢ج .................................................................. نآرقلا يف عرانأ يلام

 ٢٥٢٩٦ ؛٣١/٧٨ج ..........................................................................! لتقي قحلا عنام

 ٨٨ /٢ج ....................................................! |ٌرهلا نع] تيبلا عاتم نم عاتم

 ٢١٢ 1٦٢٢ /ج .......................................................... اقرتفي مل ام رايخلاب ناعيابتملا

 ٣٩١ /٦١ج .......................................................... نارتاهتي ناناطيش ناًّباستملا

 ٦١/٢٩٣ج ...................... مولظملا دعتي مل ام ئدابلا ىلعف الاق ام ¡اذك ] ناّتستملا

 ١٨٧ /٩٥ج ................................ ىرخألا امهادحإ لسفت نيديلاك نيوخألا لثم

 ٢١/٩٩٢ج .............. عبش اذإ يدهي يذلا لثم هتوم دنع قدصتيو قتعي يذلا لتم

 ٣٢٣ /٦١٧ج ................ ديدح نم ناتبح امهيلع نيلجر لثمك ليخبلاو قفنملا لثم

 ٧٢٨ /٦١ج ..................................... ءاوهلا ىلَع يشاملا لثمك ايندلا بحاص لثم

 ٣٣٧ /٥چ ............ ءوسلا سلاحب نم سلح يفلأ نمؤملا ىلع رفكي حلاصلا سلجملا

 ٧٤ /٨چج .......................................... حبرلا رظتني رجاتملاو ةنعللا رظتني ركتحملا

 ٢٨٢٣ /٧ج ............................................................... تاقفانملا نم تاعلتخملا

 ٥٥٥ /٢١ج .................................................. ح وهو بهروي الو عابي ال ريدملا

 اهيف نأ الإ .ةماوق ةماًّوص :اولاقف ةث هللا لوسر دنع ةارما اوحدم

 ٣٢٨ /٦١ج ...... .................................... نذإ اهريخ امف :لاق ،الغن

 ٢٧٢٣ /٢٩ج ........................................ نارفاك هيلع امل ركنملاو هل سيل امل يعملا

 ٧٢ /٢٩جج ..............................................................! اهتطقل طقتلت ال ةنيدملا

 ٤٣٩٥ ٤١٨ /ج ................................................. اهسأر رمختو بكرت نأ كتحا رُم

 ٢/ ٢\& ......................................... هل تمًّسبتف يل كحضف ليئاكيم يب ًرم

- ١٨٩ - 



 ةمحفصلا/هزجلا تثيححلا صن

 ,. , ث . ع . ۔ ۔ نت > .
 اًمفف ،اودرف ملسف موق ىَلَع ظ هللا لوسر ةايح يف لحر رم

 هل لاقف ...ىلاعت هللا يف اذه ضغبأل يإ :مهدحا لاق مهزراح

 ‘٦7\-٦١/٥٢٤ج ............................................................. كنم ريخ هلعلف :لوأ
 نوكت نأ فاخأ يأ الول :لاقف قيرطلا يف ةرمتب هل هللا لوسر رم

 ١٥٩ /٢٩ج ............................................................... اهتلكأل ةقدصلا نم

 ٤١/١٢٤ج ........................................ اهنذأب ةاش رجي لحرب هلل هللا لوسر رم

 ٩٥ ١٨٧ /٨ج ..................................... هبيطأ ام :لاقف ماعطب :آلككعلا ليربح عم م

 ٢٦٥ /٩١ج ...................................................................... لتق ام. لوتقم ءرملا

 ٦١/٩١٥ج .............. ران نم ضيراقمب مههافش ضرقت موقب يب يرسأ ةليل تررم

 ١١٧ /٢٩١ج ............... بشخلا لثم رانلا مهلكأت لاجر ىلع يب يرسأ ةليل تررم

 ٣٩٥ /٦١ج .............. مهرفاظأب مههوجو نوشمخت موق ىلَع يب يرسأ ةليل تررم

 ٤٥٨ ٤٦6٠ /٧ج .............................................. رهطت ىح اهكسمير اهعجاري نأ هرم

 ٤١٩ /٧ج ................................................................. رمتخت نأ ضئاحلا اورم

 ٦١/٩١٥ج ...هلك هنع اوهتت مل نإو ركنملا نع اوهناو هلك هب اولمعت مل نإو فررعملاب اورم

 ٢٦٨ /٤١٩ج ..... هلك هوبنتجت مل نإو ركنملا نع اوهناو 5هولعفت مل نإو فررعملاب اورم

 0٢٦٧ ٢٦٨ /٤١ج ...... مكل باجتسي الف اوعدت نأ لبق ركنملا نع اوهناو فورعملاب اورم

 ٣٩١/٧ج ...................... مكل باجتسي الف...ركنملا نع اوهناو فورعملاب اورم

 ٢٩٢ /٥چج ................................................................ نيقنملا تويب دحاسملا

 ٢٩٢ /٥چج ........................ ةللا فايضأ اهلهأو ةرخآلا قاوسأ نم قوس دحاسلملا
 ٣٠٦ /١ج ................................................. ءرق ىلإ ءرق نم لستغت ةضاحتسملا

 &.. / ١٦ .................................................................. نيباتغملا دحأ عمتسملا
 ٣٧٩ /٤١٩چج .............................................................. مهؤامد أفاكتت نوملسملا

 ١٨٨ /٥چج .............. نيرهش فكتعأ نأ نم لإ بحأ ةحاح يف ملسم خأل يشملا

 ٨٠ /١ج ............................ كرتو هلسغ يف قشنتسار ث هللا لوسر ضمضم

- ٠ ١٩ - 

 



 ةحفصلا/۔ زجلا ثيدحلا صن

 ملظ يغلا لطم .......................................................................... ج٩/ ٦ ٧٨ ١٠٢.

 ٩ ج٤١٥/١٦؛

 ٣٧٢ /٣٩جج ....................... لام نم ةملظم وأ اقح ملع يعدي نم ؤسانلا رشاعم

 ٧٢ /ج ................................... [ميتيلا لفاك] ىقتا اذإ نيتاهك ةنحلا يف يعم

 ١٩١٨١٦٢٥. ٤٠٠ /٢ج ............................................ ميلستلا اهليلخو ريبكتلا ةالصلا حاتفم

 ١١٤ /١٢١ج ............................................ مهيضارأ يف راصنألا نيرجاهملا ةمساقم

 0٥ /٣٩ج ......................................... ةمايقلا موي رون نم ربانم ىلع نوطسقملا

 ٥٥ ٢١/٩ج .......................................... مهرد هتبتاكم ىلع يقب ام دبع بتاكملا

 ١١/٤٥ج .................................... اهعابر عابت الو اهتويب رجؤت ال خانم ةكم

 نمل رافغل ينإره :...مدآ قلخت نأ لبف نم شرعلا لوح بوتكم
 ٣٥٥ /٧٩١ج ........................................ «ىدتها مث احلاص لمعو نمآو بات

 ٩٧ /٩ج ................... ةرشعب ةقدصلاو ةينامثب ضرقلا :ةلا باب ىلع بوتكم

 ٩١٦ /٤٢٧٧ ٤٦٧٤٦٢٩٤ ...................................................... رانلا يف ةنايخلاو ةعيدخلاو ركملا

 ٤٤١ /٦١ج ...................................................................... نيناسللا وذ نوعلم

 &٦٧١/٣٣ج ................................................... ......نيتميهب نيب شرح نم نوعلم

 ١٦ / ٤٦٧ ٤٦6٨ .................................................................... هللاب لأس نم نوعلم

 ١٦ / ٤٧٠ ........................................................ ,طعي مل و هللاب لئس نم نوعلم

 ١١٤ /ج ...... -هرايد هللا هكلم- هراد هللا هثروأ هراج ىذآ نم
 ٥٩١ /٢٩ج ............................................ اهفرعي ملام لاض رهف ةلاضلا ىوآ نم
 ٧٢ ٥ج .......................... هللا ىلع هرجأ عقو اباستحا هب ماق وأ اميتي ىرآ نم

 ٢٧ /٦٩جج ................................................. هبسن هب عرسي مل هلمع هب أطبأ نم

 ٣٠٣ /٧٩ج ..................... ريخ هيلع اونثأف اودحت مل نإف هوعفاكف افورعم مكاتأ نم

 ٣٨٤ /٤١ج ..................... هولتقاف مكتعامج قرفي نأ ديري عيمج مكرمأو مكاتأ نم

 ٣.٠ /٧١ج ........ هللا تايآب ازهتسا دقف هنم ىنغأ ادحا نأ نظف نآرقلا هللا هاتأ نم

- ١٩١ - 

 



 ةحفصلا/ ءزجلا تيدححلا صن

 ٣٥١ /١ج ................................... رانيدب قًدصتيلف ضئاح يهو هتأرما ىتأ نم
 ٢٣ /٨چج ........................ دًّسحم ىلع لزن امب رفك دقف هقدص وأ انهاك ىتأ نم

 ١٥١ /٧٩جج ...................... هدنع لاجو رع هلل ام رظنيلف لحو ًرع هللا دنع هل ام ملعي نأ بحأ نم

 ٩٤د ؛١/٧٠٥ ٦ج ........................ نمؤملا ىلَع رورسلا لاخدإ هللا ىلا لامعألا بحأ ني

 ٦١٩/١٦٢١ج .......................................................... هترخآب رضأ هايند بحأ نم

 ٨٤\٦١/٢ج ............ هاًيِإ هبح ىلع هللا هرجآ هنم رهظ لمعل هللا يف الجر بحأ نم

 ٢٥٠ /٩ج .................................................................... ىبرأ دقف ىبحأ نم

 ٣٠. ج٦ /٦`٤ ١ /٢ج ......................................... در وهف هنم سيل ام انرمأ ق ثدحأ نم

 ٩/ ٤٢ ٦ج .................... ولخخ ثيح احعاسأو سانلا هاري ثيح ةالصلا نسحأ نم

 ٣٨١ ث ٣٧٩ /٩ج .......................................................... لحيلف ءيلم ىلع ليحأ نم

 ٣٨٦

 ؛٨١ /٠١ج ......................................................... هل يهف ةتيم اضرأ ىيحأ نم

 ٢٨٤ /٣١ج

 ١٠٦ /٩ج ..................... هنع لحو ًرع هللا ىدأ اهعادأ ديري سانلا لاومأ ذخأ نم

 ٧. ٦٢٤٦. ٢٥٩ /٠١ج ................ - هنامض همزل - نماض هل وهف عيش ىلع ةرحآلا ذخأ نم

 ٩٨. ٢٩٩

 ٠١/٢٦٢ج ............................. ريخ الف قبسي نأ نمؤي ناك نإف اسرف لخدأ نم

 ٨. / ج ...... ةنجلا هب لخدي مل و هيدلاو دحأ كردأ نم
 ٢ / ٦٢١ ٢٦٢١ .................................................. ةالصلا كردأ دقف ةعكر كردأ نم

 ... ٩٤

 ٢٤٧ /١ج ............................................ اهكردأ دقف ةالص نم ةعكر كردأ نم

 ٨... ١.٠ ٥ج ............................................ هللا هدعبأ رانلا لخدف هيدلاو كردأ نم

 ٤.٤ /٦١ج ...................... قالخلا سرؤر ىلع ةمايقلا موي هللا هلأ هرصني ملف نمؤم هدنع لذأ نم

 ٣١٣ /٦٩ج ............................................. ميلعت ريغب املع هللا هيتؤي نأ دارأ نم

- ١٩٢ - 

 



 ةمفصلا/.زجلا تيمححلا صن

 ؛٢4 ٠ /٧٩١جج .................... تمصيل رأ - اقداص - هللاب فلحيلف فلع نأ دارأ نم

 ٢٦٨ /٣١ج

 ١٦ /ج ............................................. ضرمي دق هنإف لمعيلف جحلا دارأ نم

 ١٩٧ ٣٢٥ ........................................ رانلا ف همدق تنز ملسم ةعفش لازأ نم
 ١٠ /٥حج ............................................ نمحرلا طخسأ دقف هيدلاو طخسأ نم

 ٦٢ /٩جج ................................................... هوثفاكف افورعم مكيلإ ىدسأ نم

 ٦٧٢ /٨چ ................................................. مولعم ليك يق فلسيلف فلسأ نم

 ١٢٣٥٠ /١١ج .......................................... هل وهف هدي يف وهر ءيش ىلع ملسأ نم

 ٦٤٣ ٦٥٨. ٦٧١ /٨ج .......... مولعم لحأ ىلإ مولعم برضو مولعم ليكم يف ملسيلف ملسأ نم
 1٨4٩٨ ............................................. هريغ ىف هفرصي الف ءيش يف ملسأ نم
 ١/ ٢٦٦ ج ..................................... هنعلت ةكتالملا اف ةديدح هيخأ ىلإ راشأ نم
 ٤٣٥ /٦١ج ........... ىلاعت هللا هناش تح ريغب اهب هنيشيل ةملكب ملسم ىلع راشأ نم
 ٢٩١/٤٣ج ؛٥٥ ٦١٦ ................................... محرلا ةعيطقو مكحلا عيب :ةعاسلا طارشأ نم
 ٦. ٤٠. ٣ج ........................................................ ًارطفم حبصأ ابنج حبصا نم

 ٤.٤. ٤٤٨
 ١٧ /٥ج ................ ةئحلا ىلإ ناحوتفم ناباب هل حبصأ هيوبأل ايضرم حبصأ نم
 ٢٩٧ /٧٧ج ............................................................. هندب يف ىفاعم حبصأ نم
 ١٢٧ /٦١ج ..................... لاصخ ثالث هبلق هللا مزلي همه ربكأ ايندلاو حبصأ نم
 ١٧٦ ٤٩٠١ /٦١ج ..................................... مهنم سيلف نينمؤملا رمأ همهي مل و حبصأ نم

 ٤٩١. ٤٩٢
 + /٦١ج .............. هب لقعي يذلا هداوفر هللا نم سيلف هللا ريغ هُمهر حبصا نم
 ٦٤٤ /٣١چ ........................... ةبقر قتع ةملك لكب ةللا هاطعأ نينثا نيب حلصأ نم
 ٩١٤ / ٢٧٥ ...................................................... عاطأ دقف يريمأ عاطأ نم
 ٢٨٢ ...... ةلا رام نم هللا همعطأ ةرمت املسم معطأ نم

- ١٩٣ - 

  

 



 ةمفصلا/.زجلا ثيححلا صن

 ............................................ رانلا نم هؤادف يهف هلل ةبقر قتعأ نم

 ........................................ هلك هقتع هيلعف كولمم يف اكرش قتعأ نم
 ......................................... هعيمج رح وهف دبع ىف اصقش قتعأ نم

 ................................................. هيلع موق دبع يف اصقش قتعأ نم

 ....................... قتعي مث هيلع موق ارسوم نإف نينثا نيب ادبع قتعأ نم

 .............................. 2 وهف ءافو هلو ءاكرش هيف هلر ادبع قتعأ نم

 م .

 ................. ةرخآلاو ايندلا نم هظح يطعأ قفرلا نم هظح يطعأ نم

 ....................... رانلا ىلع هللا اهمرح هللا ليبس يف هامدق تربغأ نم
 ............. هرصن عيطتسي َوُهَو هرصني ملف ملسملا هوخأ هدنع بيتغأ نم

 ................ رهدلا موص هزجي ل هللا نم ةصخر الب [ ناضمر | هنم اموي رطفأ نم

 ...... ةمايقلا موي هئرثع هللا لاقأ هيلع مدن عيب يف ملسملا هاخأ لاقأ نم

 ...... ةمايقلا موي هنيع هللا رقأ نموملا نينمؤملا نيع رقأ نم

 .................... ربصلا ةميزعو نيقيلا متيتوأ ام - قأ نم نإ - لقأ نم

8 ` 

 ...نانجلا تاجرد ىلعأ هلمح نأ هللا ىلع اقح ناك نمؤملا هاخأ مركأ نم

 .. ............................................ هل هانمزلأ ائيش هسفن مزلأ نم

 ............................................................ هللا هفلأ دحاسملا فلأ نم

 ................................................ هل ةبيغ الف ءايحلا بابلح ىقلأ نم

 ............................................. فورعم هرمأ نكيلف فورعع. رمأ نم

 ............................... هلظ ق هللا هلظأ هيلع عضر رأ ارسعم رظنأ نم

- ١٩٤ - 

 . ج٢ ٩١ ٥١٦١٥. ٥١٧

 . ج٥٤٢/١٢

 ؛ ٦١. ٣٢٧ ج .

 ج ٢ / ٥٠١٦

 . ج ٠ ٠٢/١ ا١؛

 ج ١٤٩/١

 ج٥٤٢/١٢

 . ج0٥٤٤/١٧٢.د٥٤

 .. ج ٢/ ٥٤٤

 .. ج٤٤٦/١٦

 .. ج٥١٢/١٤

 .. ج٤٠٤/١٦

 . ج٣/ ٤.١

 .. ج٩/ ٢٣٠

 .. ج٥ا١٨٣؛ ج٤٩٤/١٦

 .. ج١٧/ ٨٦. ١٩٣.

١٩٩ 

 . ج٥/ ١٨٣

 . ج٣/ ٤٥٧

 . ج٥/ ٢٩١

 . ج٤١٩/١٦

 . ج١٤/ ٢٦٨

 . ج٩/ ١٠٤

  

 



 ةحفصلا/ءزجلا ثيدحلا صن

 ىعديو مخ اذه :هللا دبع اي ةنجلا يف يدون نيجرز قفنأ نم

 ٢٨ /٢٧جج ................... ةالصلا باب نم يلصملا .ةقدصلا باب نم قّدصتملا

 ٧٩٠ /٤١ج ............................................................ ينزراب دقف ايلو نامأ نم

 . /٧٧١ج ....................................... وكشت ال نأ هقح ةفرعمو هللا لالجإ نم

 ٨. ٦٠ /٨چ ............................................ هيفوتسي ىمح هعيبي الف اماعط عاتبا نم

 ٣٧. ٤٣ /٥ج ... رانلا نم ارتس هل رك نهيلإ نسحأف تانبلا هذه نم ءيشب يلتبا نم

 ٤٣ /٧٩جج ........................................................................ ًاطخأف دهتجا نم

 ١٧٥ /٨چج ............ ئطاخ وهف نيملسملا ىلع اهب يلاغي نأ ديري ةركح ركتحا نم
 ٧١د /٨ج ............... هللا هنم ئربو هللا نم ئرب دقف ةليل نيعبرأ اماعط ركتحا نم

 ١٧٨ /٨چ .................................. ةليل نيعبرأ مهماعط نيملسملا ىلع ركتحا نم

 ١٧٥ /٨چ ............. ىالفإلاو ماذجلاب هللا هبرض مهماعط نيملسملا ىلع ركتحا نم

 ٠١/٦ج ................................... هترجأ _ هطعيلف _ هل متيلف اريجأ رجأتسا نم

 ٥٤١ /٦١ج ............... ةئجلا هللا هيلع مرح ةحيصنلاب اهظفح ملف ةيعر ىعرتسا نم
 ١٧٥ /٧٩١ج ..................................... لكوتلا نم ئرب دقف ىوتكا وأ ىقرتسا نم

 / ...... ىلاعت هللا هلذأ ديبعلاب ناعتسا نم
 ٢٧٦. ٢٨٠ /٤١ج .................. هنم هلل ىضرأ وه نم مهيفو ةباصع نم الجر لمعتسا نم

 ٣١٣ /٦٩١٩ج .......................................... تاريخلا ىلإ عراس ةنجلا ىلإ قاتشا نم

 ؛٩٤٢ /٩ج ....................... مايأ ةثالث ىلإ رظنلاو رايخلا هلف ةلفحم ةاش ىرتشا نم

 ج١١/ ٤٢٣. ٢1‘
 ١٦٢ /٥ج ........ سكملا بحاص رزو لثم هيلع ناك لبقي ملف هوخأ هيلإ رذتعا نم

 ةمايقلا موي هب عيح ح ريغب مهموحل لكأو نيملسملا باتغا نم

 ع ٦ ٩/ ٠٣ ............................................ روبثلاو ليولاب يداني هانيع ةَقرزم

 ٥٤١ /٨چ ...................................... ًارجش ر الخ اهيف سرغف اضرأ بصتغا نم

- ١٩٥ - 

  

 



 ةمفصلا/هزجلا يدحلا صن

 مث ماعطلاو قرولاو بهذلا لثم نزوي وأ لاكي امم ائيش بصتغا نم

 ٣٥١ /١١ج ............................................ بصتغا ام لثم هيلع نأ هكلهتسا

 ٢٧ /٨ج ...... طاريق موي لاك هرجأ نم صقن عرضل الو عرزل ال ابلك ىنتقا نم

 ٢٨٤ /٦٧ج ........................................... َتيهتشا ام راك لكأت نأ فارسإلا نم

 ٢٠٨ /٦٧چج ........................ هلمع ىلع سانلا علطي نأ بيغ نأ ةيفخلا ةوهشلا نم

 ٣٧٣ /٧٧١جج ....................................................................... بسلا رئابكلا نم

 ٢٥9 /٧٩ج .............................................. رشلل قيلاغم ريخلل حيتافم سانلا نم

 ٣٧٢. ٣٧٢ /٨ج ............... عاتبملا طرتشا نإ لإ عئابلل هلامف ادبع -قتعأ نم ،عاتبا نمح عاب نم

 ٧١٧٤ /٨ج ................................ ةحئاح اهتباصأف وهزت نأ لبق ةلخ ةرمث عاب نم

 ٨/٦١١چج ............................................. عئابلل اهترمثف ترّبأ دق الخ عاب نم

 ٣٨٥ /٥ج ............................................... هبج الف مالسلا لبق مالكلاب ادب نم

 ٤٩٨ /٤١ج .................................................................... هولتقاف هنيد لدب نم

 ٢٣٤ /٥ج ...................................... ةجحلا ىف اتيب هل هللا ىنب ادجسم هلل ىنب نم

 ٢٣٢. ٢٣٤ /٥ج ...................................... ةاطق صحفَُم ولو ءايرل ال ادجسم ىنب نم

 ٣٢٤ /١١ج ....................,..... هل ةعفش الف اهرّيغي ال دهاش وهر هتعفش تعيب نم

 ٦٨٣ /٢جج ..................................................... طي رارق ةعبرأ هلف ةزانج عبت نم

 ٤٢١ /٢ج ...................................................... عاطتسا ام مظكيلف براثت نم

 ١٩ /٢ج ........................... هبلق ىلع عبط ةرورض ريغ نم اثالث ةعمجلا كرت نم

 ٢ ١/ ١٩٦ ........................................... هضرعو هنيدل ًأربتسا تاهبشلا كرت نم

 1١٦ 0٣٣ ......................... ةئحلا ضبر يف تيب هل ب لطبم وهو ءارملا كرت نم

 ٣٢٤ ٣٢ /٢ج ................... رئاح وأ لداع مامإ هلر اهب افافختسا | ةعمجلا ] اهكرت نم

 ١٦ /٦ج ............... يناثلا فصنلا يف ةللا ىقّتيلف هنيد فصن زرحأ دقف جوزت نم

 ٢٨ /٢١٩ج .................... هلظ الإ ًةإظ ال موي شرعلا لظ يف ناك ةيفخ قدصت نم

 ٢ ١٦/ ٤٣٠ .................. هنيع ارؤقفي نأ لح دقف مهنذإ ريغب موق تيب يق علطت نم

- ١٩٦ - 

  



 صن
١ 

 ١ ١ ٠
 ةحفصل ١ / . زجل

 ٢٢٩ /٧٩ج .............. كسملا نم بيطأ هرو ةمايقلا موي ءاج ىلاعت هلل بّيطت نم

 ٩٦ / ٢٦٦ .............................................................. ةّيلهاجلا ءازعب ىرعت نم

 ؛٦٤٣ /٥ج ............ اقيدص نيعبس باوث يطعأ سانلا ملعيل ملعلا نم اباب ملعت نم

 ٦١/٧٩ج

 ٣١٤ /٥ج ......................... هينيع نيب هلفتو ةمايقلا موي ءاح ةلبقلا هاجت لفت نم

 ٦١/٩٢١ج ......... اهيف هرمأ تّتشيو هينيع نيب هرقف هللا لعج هُمه ايندلا نكت نم

 ١٧٠ /٨چ ....................................... رايخلاب بلاخلاف بلاجلا نم ائيش ىقلت نم

 ٦٠ /٥ج ..... هدي ىلع وأ هتهبح ىلع هدي مكدحأ عضي نأ ضيرملا ةدايع مامت نم

 ١٩٨ /٦١ج .................................................... ىلاعت هللا هعفر هيخأل عضاوت نم

 ٢٤ /٦٩ج ............................................................ ايندلا بحاصل عضاوت نم

 ٩٨ /٦١ج ...................................... ةجرد ىلاعت هللا هعفري ةجرد هلل عضاوت نم

 هللا ركذ رثكأ نمو "هللا هعضو ربكت نمو ٨فللا هعفر هلل عضاوت نم

 ٧٦ / 8٩٨ ........................................................................ هللا هبحأ

 ٦١/٣٩ج ............................................. هبرل عضاوت امنأكف ملسمل عضاوت نم

 ١١٠ /١ج .................................... نيتعكر ىلص مث اذه يئوضو وخ ًاًضوت نم

 0١٥٤ ١٦٩ /٧١ج .............................................. بلطلا يفك عنقو يبضرر لكوت نم

 ٧١ ٥ج ....................... نيتاهك ةنجلا يعم ناك هريغل رأ هل ميتيلل ىنوت نم

 ١٢٦ ج ............................................ در وهف انرمأ هيلع سيل ءيشب ءاج نم

 ج. م / ١ ........................ اميظع ابنذ ىتأ دقف اهضيح يف يهو هتأرما عماج نم

 ١ ٥٨ ٤ج ..................................................... نيرايخ نيب رهف هدبع ىنح نم

 4 ............................................................... ازغ دقف ايزاغ زهج نم

 ريغي ال رضاح مصخلاو نينس رشع اهرمعو _ ائيش _ اضرأ زاح نم
 ٥١١ ١٣ /٣٩ج ........................................................... مصخلل ةح لبقت الف

 ٥ .م. ٥١٧

- ١٩٧ - 



 ةعفصلا/هزجلا ثيححلا صن

 ٦١/٠٧١ج ؛١_٠١/٩ج .......... هكلم يق هللا داض دقف هللا دودح نم دح نيي هتعافش تلاح نم

 ٢ /\\ج ........................................... هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسإ نسح نم
 24 .................................... اهنع باغ هئأكف اههركف ةيصعم رضح نم

 ٢٤١١٦ ...... مذحأ ةمايقلا موي هللا يقل هيسن مث نآرقلا ظفح نم

 ٤٥ ٤٨٤٧ /٣١ج ................................ نيكس الب هسفن حبذ دقف - ىضق - مكح نم

 ٤.٠ /٥ج ............... ةقدصلا لماحك ناك هدلو ىلإ قوسلا نم ةفورطأ لمح نم

 / ...................................... انم سيلف حالسلا انيلع لمح نم

 ٦٨٣ /٢ج ........................ ةريبك نوعبرأ هنع طح عبرألا ريرسلا مئاوق لمح نم

 ٤.٥ /٦١ج ...... رانلا نم هيمح ةمايقلا موي اكلم ىلاعت هللا ثب ايندلا يف هيخأ ضرع ىمح نم

 ٤٩٥ /٦١ج ؛٥/٨٨١ج ................ همحل يمخ اكلم هل هللا ثعب قفانم ةبيغ نم انمؤم ىمح نم

 ٦٢١ /٦١ج ................................................ يش لك هفاخ ىلاعت هللا فاخ نم

 ٣ .................................................... مهنا ةييرلا لخادم لخد نم
 ١٩٠ /٧٩ج ....................................................... رصتنا دقف هلاظ ىلع اعد نم

 ٦١/٩٥٢ج .................... هضرأ يف هللا ىصعيث نأ بحأ دقف ءاقبلاب ملاظل اعد نم

 مرخ نأ نأ هللا ىلع اح ناك بيفلا رهظب هيخأ محل نع بذ نم

 ٤.٥ ... /٦١ج . ...................................................................... رانلا نم همحل

 ٦١/٧٤٥ج ...................................... ردق نإ هديب هرّيغيلف اركنم مكنم ىار نم

 ٤٤ /٦١ج .................................................................. هب هللا ىءار ىءار نم

 ٧١ ٧٢ /٥ج .................. نيتاهك ةنجلا ىف وهر انأ تنك هريغل وأ هل اميتي ىتر نم

 ٧٢ ج ... ةلا ةئجلا هل تبح ر دقف ييغتسي :ىتح نيملسم نيوبأ نم اميتي ىر نم

 ١٥٠ /٧١ج ليلقلاب هنع ىلاعت هللا يضر قزرلا نم ليلقلاب ىلاعت هللا نم يضر نم

 ٤٢ ا٥ج .................................. هللا ةيشخ نم ىكب نمك ناك ىثنألل قر نم

 ٣٣٢ اج ..... كاشمم باطو تبط :ءامسلا نم يدون اضيرم داع وأ هاخأ راز نم

- ١٩٨ - 

  



 ةمفصلا/هزجلا تيححلا صن

 ٤٨ /٦ج .......................................................... اهجوزتي الف ةأرماب ىنز نم

 ١٢٩ /٦ج ............... اهمحر عطق دقف اقساف رأ ،اهقع دقف اهيفس هتمرح جوز نم
 ٦١/٦٦٤ج .............. رثكتسي وأ للقتسيلف ارمج لأسي اماف رثكت سانلا لأس نم

 ۔تءاح- هتءاج - هينغي ام هدنعو سانلا - ىنغ رهظ نع لأس نم

 ٦١/٥٦٤ج ؛٣٨١٦٢٢ج ........................... ۔اشورخ اشوم اشودخ ةمايقلا موي هتلأسم

٦ ٤٦٧ ٤٦٨ 

 افاحلإ سانلا لأس دقف ةيقوأ -هعمو- هلو لأس نم ............................ ج٣/ ٢٢١ ؛

 ج٤٦٦/١٦. ٤٦٨

 ٦١/٦٦٤ج ......................................... فحلم وهف امهرد نوعبرأ هلو لأس نم

 ١٨٢ /ج ........................... ةرخآلاو ايندلا يف هيلع هللا رتس نمؤم ىلع رتس نم
 ٥\٣٩١/٤ج ................................... هقنع ىف هللا هفرط ضرألا نم اربش قرس نم

 ٥٦٥ ت٤ا٤ /٨ج .......................... لجر دي يف هدجوف هنم عاض رأ يش هنم قرُس نم

 ١٥٤ /٧١ج .............. هدي ىق امب هنم قثرأ هللا دي يف امب نكيلف سلنلا ىنغأ نوكي نأ هرس نم

 ١٧٠ /٧١ج .............................. هللا ىلع لكوتيلف سانلا ىوقأ نوكي نأ هرس نم

 ١ .د /٩ج .......... رسعم ىلع سفنيلف ةمايقلا موي برك نم هللا هيجني نأ هرس نم

 ١٥٤ /٧٧١ج ............................................. هللا ىضق امب هاضر مدآ نبا ةداعس نم

 0٣٣ /٦١ج ........... | نيملسملا لضفأ نع لئس اًمل ¡ هناسلو هدي نم سانلا ملس نم

 ٣٦٧ /٥چ .................................. تانسح رشعب مهلضف دقف موق ىلع ملس نم

 ٧٩٧ / ٣٧٨ ...................................................... اهرزر هيلعف ةئيس ةنس نس نم

 ١٠٤ /٩ج ..................................... هربق ىف هيلع هللا ددش رسعم ىلع ددش نم

 لغش :ثالنب اهنم هبلق (قزتلا يأ) طاتلا ايندلا بح هبلق برش نم

 ١٦٧ /٩٦١ج .................... ..................... هاهتنم غلبي ال لمأو 5هزانع كفني ال

 ٤٣٥ /٩ج ........................ هكلم ىف هللا اض دقف هللا دودح نم دح يف عفش نم

 ١٦٦. ١٧٧ /٤ج ............ هنفت ىضق دقف راهن وأ ليل نم ةعاس ةفرعب فقرر انعم ةالصلا دهش نم

- ١٩٩ - 

  

 



 ةحفصلا/۔زجلا ثيدحلا صن

 ٤٣٥ /٦١ج ...... رانلا نم هدعقم اًوبتيلف لهأب اهل سيل ةداهشب ملسم ىلع دهش نم

 ١٥٦ /٧١ج ........................................ هلعف دق هنأكف هب يضرف اركنم دهش نم

 ١٧٨٢ /ج ........................................................ طاريق هل ناك ةزانج عيش نم

 ٣٢٧ /٥ج ................................................... حفاص امنأكف املاع حفاص نم

 ٤٣٦ /٣ج ................................................ رهدلا ماص نمك ءاروشاع ماص نم

 ٤٢٤ /٣ج ............ ارهش نيتس -هترافك - ةرافك تناك ءاروشاع موي ماص نم

 ١١٤ /٥ج ............................................ هراد هللا هثوأ هراج ىذأ ىلع ربص نم
 ىطعأ ام لشم رجألا نم ةللا هاطعأ ةارما قلخ ءوس ىلع ربص نم

 ٤٨ /٩حج ................................................................... هئالب ىلع برثي

 مدقت ام هل رفغ كلذ بستحا مث هللا ليبس يف اموي هسأر عدص نم

 ١/ ٥٠١١ ٤ج ............................................................................. هبونذ نم

 ٥٦٦ /٢جج ...................................................... ديهش وهف هتباد نع عرص نم

 نوعبس هعم يلصي امامت [ رهظلا ةالص لبق تاعكر عبرأ] ًةرهالص نم

 ٤٥ /٦١ج ............................................................................ كلمم فلأ

 ٣٥ / ٦ج .................................... كرشأ دقف ءاير قدصت وأ ماص رأ ىلص نم

 ٦٨٦ /٢ج .................................... هل ةالص الف دجسملا يف تنلا ىلع ىلص نم

 ٤٢٣ /٢ج ................................................ ةالصلاو ءوضولا دعيلف كحض نم

 ٤٧ ١ /٤ج ............................................................... غْسيلف تيبلاب فاط نم

 ٢٥١ /٤ج ............................................. ريثك ريخ هلف عكرو تيبلاب فاط نم

 ١٣١ /٦٩١ج .................................... ةلأسملا نع افافعتساو الالح ايندلا بلط نم

 ١٧١ /٦٩ج ...................... هبلطي مل نم هيلإ لكو هيلع ناعتساو ءاضقلا بلط نم

 نم اضرع هب بيصي نأ ىلَع هللا هجو هب ىغتبيث اًمِم املع بلط نم
 ٥٥٩ /٦١ج ..................... ............ ةمايقلا موي ةلا فرغ حير دجي مل ايندلا

 ٢٩٤ /٦١ج ............................... نيضرأ عبس نم هقرط اربش ضرألا يف ملظ نم

- ٢ .. - 



 ةمفصلا/۔زجلا ثيححلا صن

 ٤٢٨ /٧٩ج .................................. قفان دقف هنم ريخ هتعامج يف سيل هئأ نظ نم

 ٦١١ /٥ج ............ ميظعلا شرعلا بر ميظعلا هللا لأسأ مسب لاقف اضيرم داع نم

 نوعبس هب لكر ماق اذإ ىتح ةئحجلا فيراخم يف دعق اضيرم داع نم

 ٦٠ /٥چج ........................................................... هيلَع نولصي كلم فلأ

 ءيشب يدبع يلإ برقت امو برحلاب هتنذآ دقف ايلو يل ىداع نم

 .ح ١٦ / ٣8٩4 ............................. (يسدق ثيدحر هيلع تضزفا اًّمِم لإ بحا

٣٥٢. ١٣ 

 ٢: ٥ج .................................... ةنجلا يف يعم وهف نيتخا وأ نيتنبا لاع نم

 ٤٣ /٥ج ................... هراهن ماصر هليل ماق نمك ناك ماتيألا نم ةثالث لاع نم

 ٦14٣ /٢ج ................... طاريقف اهعفر نإو طاريق هلف [ةزانحلا] اهعايلوأ ىرع نم

 ٥٦٦ /٢چ ........................................ ديهش وهف تامف ًفعو مظكف قشع نم

 ١٩٢ / ١٠٨ ......................................... هتامم دعبو هتايح يف هل وهف ائيش رمع نم

 ٢١/٢٠١ج ............................................ هدعب نم هتثرولر هل وهف ائيش رمع نم

 ٣٣ ٤٣1 / ............................................ ر وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم

 ٥٣٣ /٦٩ج ........................................... هلعفي ىتح تمي مل بنذب هاخأ ريع نم

 ٣9 / ............................................... اهلعافك وهف ةشحافب انمؤم رع نم

 ٢٩١ /٥ج ........ هللا ليبس يف دهاجلاك ناك هريغ ديري ال دجسملا ىلإ حار وأ ادغ نم

 ٢٢٩ /٧١ج ................. ىلاعت هللا ليبس يف دهلجلاك ناك هب ركذي وأ هللا ركذي دجسلل ىلإ ادغ نم

 ١٣١ /٦١ج ..................... ةَّباَد وأ ناسنإ هنم لكأف اعرز عرز وأ اسرغ سرغ نم

 ٥١٦ /٤١٩ج ............................... هتعاط عيمج ىدأ دقف هللا ليبس يف ةوزغ ازغ نم

 ٢٣٣ /ج ..................................................................... اًئم سيلف انُشغ نم

 00 /٣ج ......... هليك و هسنج نم هلثم رغ هكلهتسا انوزوم وأ اليكَم بصغ نم

 ١٦/ ٤٩٣ & .................................................. رحبلا يف زغيلف يعم وزغلا هتاف نم

 ه. 1 ...... سمشلا تعلط اذإ امهلصيلف رجفلا اتعكر هتاف نم

 ۔ - ٢.٠١



 ةمفصلا/هزجلا تثيححلا صنت

 ٦١/٣٤ج ............... ضار هنع ىلاعت هللاو اهقراف هدحو ىلاعت هلل صالخإلا ىلع ايندلا قراف نم

 ٦١/٥٩٤ج ؛١!٥/٢٨ج .......... نيعبسو اثالث هل هللا رفغ امولظم ناعأ وأ برركم نع جرف نم

 ٤٢ /٥ج .................................................ه نزحلا موي هللا هحرف ىثنأ حرف نم

 ٢٦٤ /٨چ ........... ةرخآلا يف هبابحأ نييو هنيب هللا قرف ايندلا يف بابحألا نيب قّرف نم

 ٢/ ٣٣٣ .......................... مارح ةعمجلا حوي هلعف لاجرلاو ءاسنلا نم َلَعَق نم

 ٦٩/٩٢ج .............. ءيش ربكلا نم هيف سيلف [ةلمشلا سبلو ،رامحلا بكر] اَذَه لعف نم

 ٤٤٩ /١ج ............................................................... أضوتيلف سلق وأ ءاق نم

 ٥١٨ /٤١ج ........................ هللا ليبس يف وهف ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم

 ٣٩٢ /٧٩جج ..................................... اًدبأ هيلإ دوعي ال لقع هقراف ابنذ فراق نم

 ٤٢٩ /٧٩٧ج .......................................................... رفاك وهف نمؤم انأ لاق نم

 ال يذلا ميظعلا هللا رفغتسأ :يسمي نيحو حبصي نيح ارشع لاق نم
 ٣.٧٧ ...... مويقلا يحلا وه ًالإ هلإ

 مالسلا :لاق نمو تانسح رشع هل تبتك مكيلع مالسلا :لاق نم

 2 ٥ج ..................... ............................... هل تبتك هللا ةمحرو مكيلع

 ١٤٤ / ٦٧٢ ............................................. هفيسب هلتق نمك هئاعدب ادحأ لتق نم

 ٤٩٦ ٤٩٧ /٤١ج ................................... همد لح دق اكرشم لتق امنأكف ةيح لتق نم

 ٥٦٧ /٢ج ...................................................... ديهش وهف ةملظم نود لتق نم

 ٤٢١ /٧ج ........................................... تانسح ثالث بستكا اروبنز لتق نم

 ١٠٦ /ج ............................................................ ةاش هيلعف اعدفض لتق نم

 ٣٣٢ / ..................................................... هتّيصر لطبأ هل ايصوم لتق نم

 ٤٩٧ /٤١ج ..................................................... تانسح عبس هلف ةغزو لتق نم

 ٥٣٩ /٢جج ............................... قحلا قفاو ولو رانلا دنع وهف ملع ريغب ىضق نم

 ٥٤ /٣١ج ...... مراحملا تاوذ ىدحال ىنز امنأكف تاقثلا نع هذخأي مل ءاضقب ىضق نم

- ٢ ٢٠ - 

  



 ةحفصلا/ه۔زجلا تيمحلا صن

 دوسأ هاضق ناك ملعلا لهأو تاقنلا نع هذخأي مل ءاضقب ىضق نم

 ١٠٣٢-١١٠٤ /٣١ج .............................................................................. هينيع نيب

 ١/ ٣٥٧. ٤٩٤ ٦ج ......... هَرمُع هللا مدخ امنأكف - هيخأل - نمؤملا هيخأ ةجاح ىضق نم

 ٤٦٢ /٩١ج ............. ةرفغملا اهاندأ ةجاح نيعبس هل هللا ىضق ةجاح نموملا هيخأل ىضق نم

 ٢٩٦ /٥ج ............................... ةالصلا يف وهف ةالصلا رظتني دجسملا يف دعق نم

 ىلا هنيد يف رظني نأ :ارباص اركاش هللا هبتك ناتلصخ هيف ناك نم

 ٢٩٢ /٧٩ج ................................................................ هب يدتقيف هقوف نم

 ٤٨ /٥ج ................................................. انبحاصي الف همحرل اعطاق ناك نم

 ١١٤ ٥ج ................................................... انبحصي الف هراخجل ايذؤم ناك نم

 ٥٣٣ /٦١ج .................... تمصيل وأ اريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم

 ١١٢٣ /٥ج ................................. هراج مركيلف رخآلا مويلار هللاب نمؤي ناك نم

 ١٩٢ /٩ج ................................. هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم

 ٢٣٤ /٧١ج ................................. هينيع نيب هرقف هللا لعح هتمه ايندلا تناك نم

 ٤٢٢ /٦١ج ....:........ هنم اهللحتيلف لام رأ ضرحع يف ةملظم هدنع هيخأل تناك نم
 ؛٧٤. ٥٩. /٠١ج .................................... هاخأ اهحنمي رأ اهعرزيلف ضرأ هل تناك نم

 ١١د ١/ ٢ج

 ٤٣ /٥ج ............. لقثم وهف ناتنبا هل تناك نمو ‘©بعتم وهف ةنبا هل تناك نم

 ٧٧ / 9٣٧ ......................................................... مهنم وهف موق داوس رثك نم

 ٢٤١ /ج ................................. ىرخأ ةّجَح هيلعو لاح دقف جرع وأ رسك نم

 ىضر ةمايقلا موي هبلق هللا هاضمأ هيضمي نأ ءاش ول اظيغ مظك نم

 ٧٦٢ / ٢٣٥ ..................................................................... - اناميإو انمأ -

 ١٩٩٣ / ٢٢١ ................................................... هتروع هللا رتس هبضغ فك نم

 ٣٢د /٦١ج ............ هرذع هللا لبق هبر ىلإ رذتعا نمو هباذع هنع هللا فك هبضغ فك نم

- ٢.٣ - 



 ةحفصلا/۔زجلا تيبححلا صن

 سوؤر ىلع ىلاعت هللا هاعد هذافنإ ىلع ردقي وهو اظيغ فك نم

 ٧٦ / ٢٣٥ ................................................... ءاش روحلا يأ هريخ قالخلا

 ٦١/٩٢٣ج .................... هينغي ام شاع ام دجن مل هيفكي ام شيعلا نم هيدجن ال نم

 ١٩٦ / ١٧٥ ..................................................... هللا همحري ال سانلا محري ال نم

 عم لكأو ةاشلا بلحو ©فوكأملا رامحلا بكرو فوصلا سبل نم

 ٦٩/٩٢ج ......................... رمكلا هنع هللا ىح دقف نيكاسملا سلاجو لايعلا

 ٢.٠٢ /٥ج .............. ةنسح فلأ فلأ هل هللا بتك يهتشي امب نمؤملا هاخأ ذذل نم

 ٣٢/\.ج ........................................... هلوسرو هللا ىصع دقف دنرلاب بعل نم

 214 ............................................................. هلتقي الف ساَّبعلا يقل نم

 ١٦١ /٧٩١ج ......................................................... رفك دقف ردقلاب نمؤي مل نم

 ٣٠٠ /٧١ج ............................................. هللا هانغأ الف هللا تايآب نغتسي مل نم

 ٣٨. ٣٨٦ د /٥ج ={{={={{{{{{{== هل نذوي الف ملسي مل نم

 ٢٨٣ /٧٧ج ............ هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نمو ،ريثكلا ركشي مل ليلقلا ركشي مل نم

 :فلل هللا لوسر لس = ............................... ايندلا ةنيز لوضف كزتو ءالبلاو ربقلا سني مل نم

 انتوادعب نلعتسا دقف ۔-فرشألا نب بعكب - فرشألا نباب انل نم

 1.١ /٧١ج ....................................... - هلوسرو هللا يذؤي هنإف - انئاجهو

 ١٣٤ /٢جج .................................................... ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل نم

 ًرهتسر -ًنهاع- هناعأو نهلفكف تاوخأ وأ تانب ثالث هل نم

 &" / ...... ةنجلا هل تبحو

 ٥٢٨ ٩٥١/٤٨٤ج .......................................................... قحأ ثاريملا يف مهس هل نم

 ٩٥ /٦١ج ............................ ةنجلا لخدي نم رخآ وهف ةبيغلا نم ابئات تام نم

 ٥١٦ ٥١٧ /٤٤١چج ................ حلاصلا هلمع هيلع هللا ىرحأ هللا ليبس يف اطبارم تام نم
 ٤٦٠ ٣ج ........... - هأزجأ هنع يضقف - هنع معطأ ناضمر رهش هيلعر تام نم

- ٤ ٢.٠ _- 

  

 



 ةمفصلا/هزجلا "٣

 ٤٦٠ /٣ج ......................................................................... عاص فصن

 ٢٢ /٦٩١ج ............................................. هيلو هنع ماص مايص هيلعو تام نم

 ٤٦٩ /٧١ج .......................... اًنارصن وأ ايدوهي ءاش نإ تميلف جن مل و تام نم
 ٥. ١٦ /٤ج .......................................................... صري مل و مخ مل و تام نم

 ٥١٢ /٤١ج ....قافنلا نم ةبعش ىلع تام وزغلاب هسفن ثدحن مل و زغي مل و تام نم

 ٢٦٥ /٢١ج ................. ةيصعم هلمع متخ دقف برقألا ةيصو صوي مل و تام نم

 ٣٠ /٦١ج ................. ةنحلا لخد نيدلاو لولغلاو ربكلا نم ءيرب وهو تام نم

 ٥٦٧ /٢ج ................................................ ديهش رحأ هلف ةعمجلا موي تام نم

 ٤٢٠ /٤١ج .............................. ةمايقلا هب هللا لم بتي مل مث حور يذب لثم نم

 ٦١/٣١٥ج ............................................................... هيلع قتع هدبعب لئم نم

 ٥١١ /٤١ج ............................................... هبونذ هل رفغ هللا ليبس يف ضرم نم

 ٦٧٥ /٢ج ......................................................... هء۔وضو ضقتنا ةتيملا نسم نم

 ٤٤٤ /١ج .................................................... رانلا هبصت مل هَمَد يمد سم نم

 ٥٩ /٥ج ................. ديهش ةئام رجأ هللا هاطعأ مرحم يذ وأ هتبارق ىلإ ىشم نم

 ع&\/٦١ج ............... هربق يف هقرح اران ِهيَلَع هللا طلس نينئا نيب ةميمنلاب ىشم نم
 مل وأ اهاضق راهن وأ ليل نم ةعاس نموملا هيخأ ةجاح يف ىشم نم

 ٧٦ / ٣٥٧ ........................................ نيرهش فاكتعالا نم هل ريخ اهضقي

 ٤٩٤. ٤٩٥ /٦١ج .......... ةنجلا هل تبحو راهن رأ ليل نم ةعاس هيخأ ةجاح يف ىشم نم

 ٢٩٥ /٦١ج .......... طارصلا ىلَع هيمدق هللا لزأ هملظ ىلع هنيعيل ملاظ عم ىشم نم

 ٥٤٧٢-0٥٤٨ /٢٩١ج ..................................................... ح وهف مرحم محر اذ كلم نم

 ١١/٢٥٢ج ؛٩ /ج ........................................................... هيلع قتع مرحم اذ كلم نم

 ٣٤١ ٣٤٢ /٦١ج ............................... اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالصلا نع مان نم

_ ٠٥ ٢ 



 ةحفصلا/.زجلا تيصحلا صن

 ٦١. ٦٧. ٤٨٣ /٢ج ............... اهتقو كلذف _ اهركذ انإ اهلصيلف _ اهركذت مث اهيسن وأ ةالص نع مان نم

 ٤٨٧. ٥.٤

 ٥٠١ /٢ج ....................................................... ركذ اذإ رتويلف رتولا يسن نم

 ٤.٤١ ٦ج ................... ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرصن بيغلاب ملسملا هاخأ رصن نم

 هقوف وه نم ىلا نيدلا يف رظنر هنود وه نم ىلإ ايندلا يف رظن نم

 ٧٩/٩٩٢ج ............................................................ اركاش ارباص هللا هبتك

 ١/ ٢٥٤ ٧ج ............................................ اهبئاجع ق ركفتو موجنلا ق رظن نم

 نم ةبرك هنع هللا سفن ايندلا برك نم ةبرك نمؤم ىلع سفن نم
 ١٧٨٢ /٥چج ....................................................................... ةرخآلا برك

 امإ ةلماك ةنسح ةللا اهبتك- بتكت مل اهلمعي مل و ةئيسب مه نم

 ٧٢٠ /٧٩١جج ....................................................................... ۔-ءارج اهكرت

 ١٩١ /٢ج ...... هتالص تت دق و مقيلف دهشت دقو ىدن وأ افاعر وأ ائيق دجو نم

 ٧٨٤ /٤١٩ج .............. هب لوعفملاو لعافلا اولتقاف طول موق لمع لمعي هومتدجو نم

 ٦١/٦٩٧ج .............................................. لحو زع هبر رفو نمك املاع رقو نم

 ١٧٧١ /ج ........................................................ ليل نم ةعاس ةفرعب فقر نم

 ١٠٢ /٧٩١ج ...................................................! نموي الف ةمهت فقوم فقو نم

 نع هللا بحتحا مهتجاح نود بجحتحاف نيملسملا رومأ هللا ٥ال ر نم

 ١/ ٣٦٢ جج ........................................................................ هرقفر هتجاح

 ` ٥٤٠ /٤ج ............................ لعفيلف هدلو نع كسني نأ بحأف دلو هل دلو نم

 هتحاح نود هللا بجتحا ...بجتحاف سانلا رومأ نم ائيش يلو نم

 ٧٣ /٣٩ج ............................................................................ ادغ هرقفر

 ١٨٥ /٩ج ............... هانيع تمعن الو هتبه تضم اهباوث ركذي مل و ةبه بهو نم

 هللا لوسر ضرع = ......................................................................... ؟هقحخ هذخأي نم

 هباحصأ ىلَع افيس ةلف

- ٢٠٦ - 



 ةحفصلا/هزجلا ثيمحلا صن

 ٤٩٤ /٧١ج ................................................ نيدلا يف ههقفي اريخ هب هللا دري نم

 ١١ /٦ج .......................... دجسملا لوخد نم لصبلا لكآ لق هللا لوسر عنم

 ٩/١٦٣ج ...................................... يرضح ىلع داب ةناعإ نه هللا لوسر عنم

 ٧١/٣٢٨٣ج بحاص اهبات ول ةبوت تبات دقل هديب يسفن يذلاوف دلاخ اي الهم

 ]... ....................................................! هل رفُمل سكم

 ٤٨٠ /٤ج ........... ساطعلا دنعو ةحيبذلا دنع :| لوسرلا يأ امهيف ركذأ ال ناعضوم

 ٥١٥ /٤١چج .................... لاتقلا دنعو ةالصلا دنع ةنجلا امهدنع فرخزنت نانطوم

 ٥٠٩ /٤١ج ........................ ردقلا ةليل دوهش نم لضفأ هللا ليبس يف ةعاس فقوم

 نونلا هفرح
 ةلأسملا إ ًةصيبقاي ةقدصلا لبإ تءاح اذإ كنع | ةلامحلا | اهيؤن

 &٦١/٧6چج ......................................... ةلامح لمحت لحر :ةثالثل الإ ةمرحم
 يف هملعب لمعي رهف ًالامو املع لجو رع هللا هاتآ لح ر :ةعبرأ سانلا

 ٢٣٣٩٧ ..................................... هاتآ ام هللا يناتآ ول :لجر لوقيف ،هلام

 ١٦١ /ج .......................................... هيخأب ريبك ءرملاو طشملا نانسأك سانلا

 ١٢٢ /١جج ........................................................................ هب هللا أدب ام. ادبن

 ٤٣٢ /٧١ج ................................. اهانلكأر لقثأ هللا لوسر دهع ىلع اسرف انرحن
 ٣٠ /ج ........................................... ةيبيدحلا ماع ةلف هللا لوسر عم انر

 ٦٣ /١ج مم ةمايقلا موي نوقباسلا نوريخآلا ن

 ٢١/٧٥ج ........... | نامعنلا يبأ ريشبل| قحلا ىلع لإ دهشن ال ءايبنألا رشاعم نخن

 ٧٧ ٣٣٧ ٣٦٦ .................................................................................. ةب وت مدنلا
 ٤٩٧ /٢٩جج ........................................................ جحت ملف جت نأ يمأ ترذن

 ٢٩ /٢ج ..........همالعأ نيلغشي :لاقو هب يلصي مالعأ بون ةل هللا لوسر عزن
 ١٣٩ /ج ............................. نعللا نم اضايب دشأ ةنجلا نم دوسألا رجحلا لزن

- ٢.٧ - 



 ةحفصلا/۔زجلا تيمحلا صن

 ٤٣٩ /١ج ....................... اهنم انخبطف ةعامب انتباصأف بابضلا ةريثك اضرأ انلزن

 ٤/٩٣٥ج ............................................ ةدحاوب نسحلل ث هللا لوسر كسن

 ٤١/٩٨٤ج ............................. فئاطلا لهأ ىلع قينجنملا هقث هللا لوسر بصن

 ٣١٢ /٧٩جج ........................................................................... ربصلا يف رصنلا

 ٦١/٤٠٤ج ...... فيجلا نولكأي موق اذإف هب يرسأ ةليل رانلا يف ه هللا لوسر رظن

 \8./٦١ج .................. نآرقلا يسان نم مظعأ ابنذ رأ ملف يسأ بونذ يف ترظن

 ٤٣د

 ٧١/٦٤ج ................. سابع نب هللا دبعل يريغ نم | نآرقلا | هعمسأ نأ بحا معن

 ١٠٤ /٦١ج .....لامجلا بح ليمج هللا اف هسفن نم ًمتهيلف هناوخإ ىلإ لجرلا جرخ اذإ معن

 ٣١٩ /ج ..........................................................................! خلا مادإلا معن
 ٢٩٧٩٧ ...... ةحلاصلا ةأرملا :نيدلا ىلع نوعلا معن
 ٢٩٧ /٧٩جج ..................................................... ناملا :هللا ىوقت ىلع نوعلا معن
 ٢٩٧ /٧٩جج ....................................................! حلاصلا لجرلل حلاصلا لاملا معن

 ااال ؛وفَصلا ةحفللا ةحينملا معن
 0.٨ /٢٩ج ............... ¡ تاهمألاو ءابآلا نع ةباحصلا هلأس اًّمل] مهنع اوُجح معن

 نم كاناسلر دسحلاو راغلا :نينثا نم كبلق تظفح اذإ ةنحلا يف يعم معت

 ٦١١ /٦١ج ............................. ¡ ...ديزأ ال ارهش لإ موصأ ال ينإ :هلئاسلإ نينثا

 ٣٠ /٦١ج .................................... ةرخآلا مكغلبت اهولختراف ايندلا ةّيطملا تمعن

 ٢٨ /٢٧جج ......................................................... ةقدص هلهأ ىلع لحرلا ةقفن

 ٢٩. ٣٠ /٥ج ...................... هللا ليبس يف ةقفنلا نم لضفأ نيدلاولا ىلع دلولا ةقفن

 ٦1٨ /٣٩١ج ................. رخآلا نود نيمصخلا دحأ فيضن نأ ل هللا لوسر اناهن

 ٧٦٥٨ ........................................ دابل رضاح عيبي نأ لل هللا لوسر اناهن

 ٢٧٦ /٢١ج ................................... لاملا ةعاضإو لاقلاو ليقلا نع يبر يناهن

 ٤١/٢٨٧ج .......................................! :7

 



 ةحفصلا/۔زجلا تيححلا صن

 ٢٣ /٦ج ........... اهتلاخو ةأرملاو اهتمع ىلع ةارملا حكنت نأ اله هللا لوسر ىهن

 ١١٣ /٥ج .................. هراح رادح لصأ يف لحرلا لويي نأ نه هللا لوسز ىهن

 ٨٢٠ /٢١ج ..................... اقداص ًالإ سانلا نم دحأ فلح نأ ةثلك هللا لوسر ىهن

 ٦٨٦ /ج ......................................... اليل تيملا نفدي نأ ةث هللا لوسر ىهن

 ٠١/٦ج ....................... هيخأ موس ىلع لحرلا مواسي نأ هأ هللا لوسر ىهن

 ١٩٩٧ /٢٢٣ ................................. نهرلاب نهترملا عفنتسي نأ له هللا لوسر ىهن

 ٩ /٥ج . ...................................... | دمحم | هب ىمسي نأ ث هللا لوسر ىهن

 ٢٩٢ /٥ج ...................... فحصمو دجسم :ظفل رغصي نأ هل هللا لوسر ىهن

 ٣٢٢ /٥ج ......... ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ لحرلا عضي نأ هل% هللا لوسر ىهن

 ٢٨٩ /٩٥١ج ............................ ًربي ىتح حرح نم رصتقي نأ ةلأ هللا لوسر ىهن

 ٦٨٩ /٢ج ............................... عيش ربقلا ىلع بتكي نأ له هللا لوسر ىهن

 ٥/٩٣ج ...................................... مساقلا يبأب ىتكي نأ هنه هللا لوسر ىهن

 ١٧٩ /٢ج .......................... هدوجس ىف هبلص لحرلا دمي نأ للم هللا لوسر ىهن

 ٣٩٦ /٤ج ............ ثلنلا زاجأو هفصنب وأ هلام. لجرلا يصري نأ لزأ هللا لوسر ىهن

 ٢٢ /٣١ج ................. مالسإلا رومأ نم اًرمأ لرشم لوي نأ ث هللا لوسر ىهن

 .غ ٢. ج ................................ ¡ةاكزلل إ ةلخسلا ذخأ نع لوأ هللا لوسر ىهن
 ٤٣١ /١ج ............................................. ةمخرلا لكأ نع ةلأ هللا لوسر ىهن

 ٤٢٢ /١ج .................. ريمحلاو لاغبلاو ليخلا موحل لكأ نع له هللا لوسر ىهن

 ٥٧ /٣٩ج ....................... كرشم وأ ةأرما ىضقتست نأ نع ةلله هللا لوسر ىهن

 ٣٦٠ /٩١ج ...................... ثراو جارخإو ثراو لاخدإ نع له هللا لوسر ىهن

 ٤٧٣٧٦ .............................................. تاطولغألا نع ةنأ هللا لوسر ىهن

 ٤٤١ /٧١ج .............................. تويبلا ذَوع فيطاطخلا نع هت هللا لوسر ىهن

 ٨٩ /٢ج ..................................... مئانلا ىلع ةالصلا نع هل هللا لوسر ىهن

- ٢.٩ - 

  



 ةمفصلا/ .زجلا ثيدحلا صنت

 ١٠٥ /٢١ج ........................................ ىبقرلاو ىرمعلا نع هنه هللا لوسر ىهن

 ٤٥٩ ٨٤ /٠١ج .......................... ةرباخملاو ةرطاخملاو ةلقاحملا نع له هللا لوسر ىهن

 0٥٨ .......................................... ةلقاحماو ةنبازملا نع ق هللا لوسر ىهن

 ٠١/٧ج ............................... ةرحاوملاب رمأو ةعرازملا نع ن هللا لوسر ىهن

 ٥٠ /٩ج ....................................... نيدلاب نيدلا عيب نع هللأ هللا لوسر ىهن

 ‘٨/٥ج .................... لثع.الثم الإ ماعطلاب ماعطلا عيب نع هنه هللا لوسر ىهن

 ٥ /ج .................................... ناويحلاب محللا عيب نع ل هللا لوسر ىهن

 ١٧١٦٨١٠٤ /٨ج ................................. وهزي ىنح لخنلا عيب نع ةل هللا لوسر ىهن

 »٣١/٥ج ........................................... ءاملا لضف عيب نع ه هللا لوسر ىهن

 ٤١٠٢ ١٦٧ /٨چج ................ عضت ىنح ماعنألا نوطب يف ام عيب نع هل هللا لوسر ىهن

 ٢٢٧ ٢٣٧ /٩ج ................ ىفوتسي ىنح ماعطلا عيبو ضبقت مل ام عيب نع لله هللا لوسر ىهن

 ٢٩٦٦٢٦٢٧ /٩ج ......................................... ضبقي مل ام عيب نع هن هللا لوسر ىهن

 ؛ ٩ . ٥١٥ /٨ج ...................... _ ثاعم _ كدنع سيل ام عيب نع ةلم هللا لوسر ىهن
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 ١٤٢٨ ............................................... طرشو عيب نع لأ هللا لوسر ىهن

 ٣١/١٩ج ؛٩/٧٢ج ............................................. ليكي نيتعيب نع لله هللا لوسر ىهن

 ٤٠ /٢ج ............ ...... ريرحلا شرفت نع ةلله هللا لوسر ىهن

 ٠١/١٦ج ؛٨/٥٢ج ........ نهاكلا ناولحو يغبلا رهمو بلكلا نمث نع هه هللا لوسر ىهن

 ٦٠٧ /٨ج ......................... نيرامحخ رامحو نيلمجن لمج نع هله هللا لوسر ىهن

 ٦1 /١١ج ............................................ لمجلا ربش نع ل هللا لوسر ىهن

 ٥٤٢٤٦ /٤ج ...... [اهحادوأ عطقت مل يلا إ ناطيشلا ةطيرش نع برم هللا لوسر ىهن

 & /٣ج ........................................ نينثالا موي موص نع له هللا لوسر ىهن

 ٠١/٤٢ج ......................................... نيرابتملا ماعط نع هله هللا لوسر ىهن

 -س . ١ ٢ _



 ةحفصلا / ءزجلا ديمحلا صن

 ١/٧٦ج ........................................... لحفلا بسع نع % هللا لوسر ىهن

 ٢٨٦ /٤١ج .... نايبصلاو اسنلا لتق نع ةلله هللا لوسر ىهن

 ٤٤١ /٧١ج ................................................ ةلمنلا لتق نع ةث هللا لوسر ىهن

 ٤٤١ /ج ........................... ةلحنلاو ةلمنلا :ةسمح لتق نع ةه هللا لوسر ىهن

 ٦٢٧. ٦٩١ /٨چج ..................... ةعفنم رج -ضرق لك- ضرق نع ةلف هللا لوسر ىهن

 ٦٠ /١١ج ............................................ ضرألا ءارك نع ةن هللا لوسر ىهن

 ٥٤ /١١ج ............................................. ماجحلا ءارك نع ه هللا لوسر ىهن

 ٦٤ /٠١ج ............ سانلا نيب تح امهنأل رايعلاو نازيملا ءارك نع ه هللا لوسر ىهن

 ٧٦ /ج .............................................. يسقلا سبل نع ةلأ هللا لوسر ىهن

 ٤٣٢ /١ج ............... ليخلا موحل يف صخرو ةيلهألا رمحلا موحل نع ةمه هللا لوسر ىهن

 ٣١٨ /٦ج .................................. رجيخ موي ءاسنلا ةعتم نع بارأ هللا لوسر ىهن

 ٠١/٤٢ج ...................................... بارعألا ةرقاعم نع ةه هللا لوسر ىهن

 ٣١٩ /٦ج ................................. حتفلا موي ةعتملا حاكن نع ةلله هللا لوسر ىهن

 ٩٠ /٨ج ...... ¡نامزلا يف صقنلا عم نمكلا يف صقنلا] ليجعتر عضو نع ةلله هللا لوسر ىهن

 ٦١/٢٧ج ؛٤١/٥٧٦چج .............................................. هلمع نم ة - رفاكلا - رحافلا ةين

 ٢٤٣ ٢٣٩ /٧٩چج .................................................... هلمع نم -ريخ- غلبأ نموملا ةين

 عاصلا ٦

 :لاق .ياوبأ معن :لاق ؟نميلا ف دحأ كل له .كرشلا ترحاه

 ١ د ٥ج ............................ ا نميلا نم مدق نم لجرل ١ امهنذأتساف بقنذاف

 ٤٤ /٢١ج ........................................................... رصبلار عمسلا بلجت ةيدهلا
 هللا لوسر ناك = ................................................ ةنجلا لهأ هيف بتك هللا باتك اذه

 ربنملا ىلَع زف

- ٢٩١١ - 



 ةمفصلا/ءزجلا تيححلا صن

 ٣٦٢ /١ج ............................................. يلبق نم ءايبنألا ءوضرر يئرضرو اذه

 نمر هماص ءاش نمف همئاص انأو همرص ضرفي ل ءاروشاع موي اذه

 ٣٤٧ /٣ج ............................................................................ هرطفأ ءاش

 لج هللا لوسر عمس ٦ ................................................ لج لا نع جح مث كسفن نع هذه

 لجر نع يلي الجر

 ٣٨ /٥١ج .............................! ¡ماهبإلاو رصنخلا يأ .ةيدلا يف | ءاوس هذهو هذه

 ٥د /٣٩١ج ................................ ؟ةمايقلا موي هللا لظ ىلإ قباسلا نم نوردت له

 ٣8 /\ ......................... ىغب نميف هللا مكح فيك كدبع مأ نبا اي يردت له

 ه.٤١/٩ج ...... مكبونذ مكل رفغي نأ ًالإ مكبر نم نوديرت له
 لوقت فيك :لاقف ،معن ال ::الكملا ليربح لاقف ؟سمشلا تلاز له

 سمشلا تراس معن :تلق نأ لا ال :تلق ثيح :لاقف ؛معن ؤال

 | لهج يبأ لتق ايعادت اًمل ءارفع :ئنبال ١ ح ٠ ميس ام ُ. ۔ ۔ له
 لاق \ يف رظن اًملف اامكيفيس ينايرأ .: لاقف ال :الاق

 ٤١/٤٠٦ج ........................................ هبلسب هل ىضقو ،هلَتَق اذه :امهدحأل

 _\/\٢٣ ................................. ايسنم ارقف وأ 5ايِغِطُم ونغ الإ نورظني له

 ٢ / ٢٢٣ ............................ ¡ مامإلا فلخ اًَفطصيل إ كاخأ كيلإ تررح اله
 ٦٢١٦-٢٧١٧ /٢ج ............. معن :لاق ؟كلذ حصيا :تلاقف | ةملس مأل إ ؟هب تيلص اله

 ٩٦١/٦٦٢ج ................................................................. ةيصعملا يف يمأ كاله

 ٣٥٦ /٧٩ج ........................................................................... نوفّوسملا كله

 ٦ ١ ١٥٩ ............................................................................ نوُرصملا كله

 بعلا ءآربلل نوغابلا ةميمنلاب نرءاّشملاو نوزاُمللار نوزاّمهلا

 ١٤٤-٦١/٠٤٤ج ............... بالكلا هوج ر مههوحوو ةمايقلا موي ىلاعت هللا مهرشن
 8٩٠٤٣٣٤٤١٨ /٧١ج ........................................................... هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه و !

- ٢٩١٢ - 



 ةمفصلا/.زجلا تيححلا صن

 ٤١٨ /١ج ......... | رحبلا لحاس يف اتوح اودجو موقلا مكيلإ هللا هجرخا قزر وه

 لكأت شيرق نم ةأرما نبا انأ اَمَتِإ كلمي تسل ينإف كيلع نوه

 ١٩٠ /٦١ج .......................................... | ةدعر هتذحأو هملك لحرل ¡ ديدقلا

 واولا ٦

 ٩١/ .٤٠. ٤٥١ ٦ج ............................... [ تقولا رخآ ةالصلا نع هللا وفع تقولا رخآو

 ٤٢. ٤٥٢٣

 %\\ / ...... هنع ارُمُكف مكل نيبتي مل رمأو
 ١٦٦ /٧١ج .................................... نيقيلا ف ىضرلاب هلل لمعت نأ تعطتسا نإو

 ٩١١ ج .......................................... هيف امب هرّبعت الف كيف امم كرُيع ءرما نإو

 1٣٤ /٣١ج .................... ءامرغلا ةوسأ هيف عاتملا بحاصف .هعاتبا يذلا تام نإو

 ٢٤٠ ٢٤١ /٧٩١ج ............................................................. ىون ام ئرما رُكل امنإو

 ١٠ ٦ج .................... | ىحضلا ةالص ] حتفلا موي اهيلع ك هتا لوسر بظاو

 ٣٢9 /ج .......................... ليخ ألإ رانلا جلي الو رانلا ف تبنت ةرجش لخبلاو
 ٢٥ /٥ج ....... كدلو ًرب :لاق ،نادلاو يل سيل :لاق 6 ؟بأ نم :هلئاسل] كيدلاو

 ١٢١٦ /٦١ج ............... اهلهأ دنع ةلخسلا هذه نم نرهأ هللا دنع ايندلا نإ هديب يسفن يذلاو

 ٥٦١٤-0٥١٥ /٤١ج ......... مهفريس نيلاس ةمايقلا موي نوتأيل ءادهشلا نإ هديب يسفن يذلاو

 ٤١٨٧ ١٨٨ /٥ج ....................................... اوباحت ىتح نونمؤت ال هديب يسفن يذلاو

 ١٦ /٧٣\ ......................... ميحر ىلع ًالإ ةمحرلا هللا عضي ال هديب يسفن يذلاو
 مجعلا نم لاحر هتلرانتل اًيرثلاب قلعتم نيدلا نأ ول هديب يسفن يذلاو

 ٤٥٩ /٧١ج ................... ۔سراف ءانبأ نم لاجر ،سرفلا هتلانل- سراف هب مهدعسأ

 ٧٢٣ /٧١ج ................................ مكب هللا بهذل اوبنذت مل ول هديب يسفن يذلاو

 ٣٠٩ /٦١ج ............. مهئاينغأ لبق ةنجلا نيملسملا ءارقف نلخديل هديب يسفن يذلاو

 ٥٩ /٦١ج .......| نهرب لإ هفلسي نأ ىنأ نملا ضرألا يف نيمأو ءامسلا يف نيمأل يإ هللاو
 ٤٩٩ /٢چج .......................................................... مكترد لع بحاو رتولا

- ٢٩١٣ - 

  

 



 ةحفصلا/ءزجلا ثيدحلا صن

 ٣٣٤ /٥ج ............................................ يلحأ نم نوباحتي نيذلل يبحم تبحو

 ٣٣٢٣ /9ج .................................... قف نيسلاجنملاو ف نيّنباحتملل يبع تبحو

 ٣٢٥ /٦١ج ............ موقزلا ةرجش لصأ يف اخسار اسأر هل لعحو هَنَقَمو لحبلا هللا قلخو

 ٤١٤٤٤٤٠٩ ٩١ج ................................................ سدسلا دحلا لأ هللا لوسر ثرو

 ٩١/١٤٤ج .............................................. اهنبا عم ةدحلا ثلث هللا لوسر ثرو

 ٥٤٠ /٩١ج ....................................................... محر اذ همل هللا لوسر ثرو

 ٩١/٨١٥ج ................................... اهل ىلوم ةزمح تنب نم مه هللا لوسر ثرو

 ٢٢٦ /٢جج ............................................................................. مامإلا اوطّسو

 ٣٧ /٣ج ........................................................................ ثلثلا نم ةيصولا

 ٦٢١ /٩٦١ج .............. (يسدق ثيدح) نيفوخ يدبع ىلع عمجأ ال يلالجو يتّرعو

 ١٣٩ /٣٩ج .............................................................. تيبلا لهأ نم عناقلا الو

 ٥٢٤ /٢١ج ......................................... بسنلاك وهو بهوي الو عابي ال ءالولا

 بسنلا ةمحلك ةمحل ےالولا .......................................................... ٢ ١/ هد . ٥٢٤.

 ٧٨٤؛ ج١٥/ ٦٦٠.

٩. .٥٢ 

 . /٧١ج ؛٨/٣٤١چ ..........................................................................! قتعأ نمل ءالولا

 ٢٠ .٥١/٩١٥ج ؛٤٦

 ٥١٩ /٩١ج ....................................................................... تباث بسن ءالولا

 ٣٤ /٥ج ..................... .......................................................... طونأ دلولا

 ٢٦٧ /٨چ ............. هبسك نم ناسنإلا لكأي ام لضفأ نإو هبسك نم لحرلا دلو

 ...... ةلا نم ةنانر دلولا
 »8\ ٣٨٣ /ج .............................................................................. شارفلل دلولا

- ٢١٤ - 

 ٤٣  0ج٧ ٦٧ .:

 ج ١/ ٤٩٦٢. ٤٩٣



 ةحفصلا/.زجلا تيححلا صن

 ................................................................ ةلهحب ةنبحب ةلخبم دلولا
 1 ٤

 ........ |ةملس ممأ إ رهش فصنب اهجوز ةافو دعب ةيملسألا ةيعيبس تدلو

 ...................................... فورعملاب ًنهتوسكو نهقزر مكيلع نهلو

 ...... مكتَمذ لهأ اهولوت الو مكنلم لهأ ¡ ةيحضلا اهولو
 . ى ء > , ك . ِ

 ................... تانبلل قري لجو زع هللا نإف روكذلا لبق ىننألاب ادبّيلو

 ..................................................................... ؛؟مكناميإ ةمالع امو

 ..................................... ليللا موقأو راهنلا موصأ :لاق ؟كلمع امو

 7 ملكتي ناك دق هلعلف .ديهش هنأ يردي امو

 ...... متئش ام اولمعا :لاقف ردب لهأ ىلع علطا هللا لعل كيردي امو

 ............................................................. هلمع نم رش رفاكلا ةينو

 :لاق ؟تيضر :لاقف "اهيلع هباثأف ةقان لقث هللا لوسرل لحر بهو

 ...... يشرق نم ًالإ ةيدملا لبقأ ال نأ تممه دقل :لاق ...هدازف ال

 إ ةمعنلا مامت كلأسا ينإ مهللا :لاق لحرل] ؟ةمعنلا مامت ام ملعت لهو

 ...................................... ةنجلا لوخد ةمعنلا مامت :لاق ال :لاق

 .................. | ةرجهلا نع هلأس ئبارعأل ¡ ديدش اهنأش ةرجملا إ كعنو

 ................... همأ نم دلولا ثري ام | اهنم نعالملا ةجوزلا | اهنم ثريو

 .......................................... ءافرعلل لير .ءانمألل ليو ،ءارمألل ليو

 ...................................................... روجلاب مكح اذإ يضاقلل ليو

 |هُهضرألاو تارامسلا قلخ يف نوركفتيرزه ¡ ةيآلا هذه أرق نمل ليو

 ................................................................ هبس اهب حسم ث

_ ٥ ١ ٢ - 

 ج١٦/ ٣٠
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 ج٧/١٤.

 ج٤/ -٢٠١

 ج٥ ٤١

 دنع ةأرما تركذ ۔

 ةلله هللا لوسر

 هللا لوسر لخد -

 راصنألا ىلع ةنتف

 دهالخلا دنع كالمع ام =

 ج٧ ١/ ٥.٠٨

 ج٢٤٣/١٧

 ج٢ ١ / .٥

 ج٧ ١/ د٢٩

 ج٢ ١/ ١١٥

 ج١٥/ ٤٩٣

 ج١٣/ .٥

 ج١٣/ ١٧٢

 ج٧ ٩١/ ٢٧



 ةحفصلا/.زجلا تيححلا صن

 ضرألاو تارامسلا تلخ يف نإ ۔اهكال- اهأرق نمل ليو

 ٦٥٤١. ٤٧٩ ٧ج .... اهيف ركفنتي م ر إ ههبابلألا يلرأل تايآل راهنلاو ليللا فالتخاو

 ح ايل 1 ےو رح

 نب مكحلا نب هللا دبع دصقي | ةمايقلا موي ادغ قرشملا لهأ مامإ يتأي

 ٥٤٥ /٧١ج ...................................................................... | يرافغلا رمع

 ٣١/٦ج ............................................ نيديلا لولغم ةمايقلا موي يضاقلا يتأي

 ٤٦ /٣٩١ج ...................................... هافقب ذخآ كلملاو ةمايقلا موي يضاقلا يتأي
 ۔اقلح اقلح دجاسملا يف- دجسملا يف هيف نوسلجت نامز سانلا ىلع يتأي

 ٧١. ٣٤١ ٥ج .................. اهررمأ يف -رظنتلاو رظانتلاو ايندلا يف الإ ركذ ممه سيل اقلح

 ٥٣٤ /٢ج ..................... | ديعلا ةالص ] اهيلإ ج ورخلاب ءاسنلا ةلث هللا لوسر رمأي

 ٢٤٦ /٧١ج ......ةرمعلار جحلا هيف ىريف هنيميب هباتك ىطعيف ةمايقلا موي دبعلاب ىتؤي

 ٤٢د /٧١ج ...... يساورلا لابجلا لاثمأك تانسحلا نم هعمو ةمايقلا موي دبعلاب ىتؤي

 ٣ ١/`٤ ........................... باسحلا ةدش نم ىقليف ةمايقلا موي يضاقلاب ىتؤي

 ٦١/٩٠٦ج ............. منهح ىلا "ونارصن رأ يدوهيب ةمألا هذه نم لحر لك ىتوي

 د٢١/٩٥ج ................ دبعلا ةيد هنم قر ام ردقبو رحلا ةيد هنم قتع ام ردقب بتاكلل يدوي
 ٦٦٤ /٢ج ....................................................................... مهلضفأ موقلا ؤي

 ٤د ٥ج ................................ رشع نبا اهيلع برضيو نامث نبا ةالصلاب رمؤي

 / ؛ ٢٦ ...... ممه قالخ ال ماوقأب نيدلا اذه هللا ديؤي

 ٢٢٣ /٥ج ....................... مالغلا اه ىلع كانم كيلع ردقأ هللا نإ دوعسم ابأ اي
 ايندلا يف نسحلا ءانثلا كل هللا يشفي نأ تئش نإ ةريره ابأ اي

 ٧٦ / ٣٩٨ .................................. نيملسملا ةبيغ نع كناسل فكف ةرخآلاو

 ١٧٦٢ /٥ج ..................................................... اًبح ددرت اًببغ رز ،ةريره ابأ اي

 ١٧٤ /٢١ج ................................................... اذكو اذك كلو هيكرتا نميأ مأ اي

- ٢١٦ - 

  

 



 ةمفصلا/هزجلا تيححلا صن

 ١٣٦ /٦١٩ج ........................... شغ كبلق يفو اموي حبصت الو ةليل تبت ال سنأ اي

 ٢٤١ /٦١ج ......... تقلخ تنأ بر اي :لوقي ؟رئاطلا اذه لوقي ام فرعتا سنأ اي

 ٣ /٨چ ............... عيب ةلاوحلاو ؛حيب يبلا ضارت نع آلإ ناعتابلا قرتفي ال عيقبلا لهأ اي
 ٣٩ .٢٢.٩٢٦٢د/٩ج /

 ىلع حلا نوميقي اوناك مهتأ مكلبق نم لض اَمّئِإ سانلا اهيأ اي
 ٢٦٣ /٦١ج ............. ةمطاف ول هديب يسفن يذلاو ؤفيرشلا نوكرتيو ،عيضولا

 تطأ ،نوعمست ال ام عمسأو ،نورت ال ام ىرأ ينإ سانلا اهيأ اي

 ٢٢٢ /٥ج ........................................................ طعت نأ اهل ةح و ،ءامسلا

 ٨١-٦١/٧١ج .......... لمنلا بيبد نم ىفحأ هنإف كرشلا اذه رش اوقتا سانلا اهيأ اي
 ٣٢ /٧٩١ج ................... ةرم ةئام مويلا يف بوتأ ينإف هللا ىلإ اوبوت سانلا اهيأ اي

 ٣٣٧ /٦١ج ............... لامعالاب اوردابو ،اوتومت نأ لبق هللا ىلإ اوبوت سانلا اهُيأ اي

 تضرتفا ام ءادأب الإ يدنعام كردت نل كنإ مدآ نبا اي

 ٣٥٠ /٦١ج ............................................................ (يسدق ثيدحر)لكايلع

 ٢٢٧٢ /٦١ج ............. (يسدق ثيدح) بضغأ نيح كركذأ بضغت نيح ينركذا مدآ نبا اي

 ألإ اهنم كل نكي مل كل اهلك ايندلا تناك ول مدآ نبا اي
 ١٦ / ٣١٠ ............................................................ (يسدق ثيدح)تولملا

 ٦١/٣٩٤ج ........................................... ؛قثوأ مالسإلا ىرع يأ دوعسم نبا اي

 ٥٤١ /٩١ج .............................................. ؟انراو هل نوملعت له نالجعلا يب اي

 هللا لوسر دارأ اًمل = ..........................:......................... ؛؛مكطنئاخ ينونمأت راجنلا يتب اي

 دجسللا انب نلأ
 ٦٦٤١٦ ٦ج ...... قرطلا يف ةكماللل مكتحفاصل لاحلا كلت ىلع ادبأ متتك مكنأ ول ةلظنح اي

 ؛يبونذ ينع ةللا رفكي هللا ليبس يف تلتق نإ تيأرأ هللا لوسر اي

 ٤٩٢ /٤١ج ............................................................................. معن :لاق

 ۔- - ٢١٧



 ةمفصلا/هزجلا ثيمححلا صن

 لاو ىلإ ماق لحر :لاف ؟هللا ىلع مركأ ءادهشلا يأ هللا لوسر اي

 ٤١/٦٠٥ج .................................................................! هاهنو هرمأف رئاح

 ٣٠٤ /٣ج .............. معن :لاق ؟انأ نيكسمأ امهرد نيعبرأ يدنع نإ هللا لوسر اي

 !ياياطخ ينع هللا رفكي ارباص هللا ليبس يف تلتق نإ هللا لوسر اي

 ٤٩٢ /٤١ج ............................................................................. معن :لاق

 ٣٢٨ /٦١ج ........... كيلع فنأ قفنأ :لوقي كريغ لإَو كيلإ هللا لوسر انأ ريبز اي

 ٧٩٦٦ / ٢٨٣ ...................................... لغش كل نوكي ال نأ نيبحت امأ ةشئاع اي

 ٣٦٥ /٧٩١ج .............. ربصلا الإ لسرلا نم مزعلا يلوأ نم ضري مل هللا نإ ةشئاع اي

 ١٧٠ /٧٩١ج ...........................................! عطقنا له روهدلا يف اورظنا يدابع اي

 ١٧٠ /٦١ج .......... اهيصحت ال ةرامإ نم كل ريخ اهييحت سفن ێينلا مع اي سابع اي

 ١٧١ /٦١ج ............ ةلأسم ريغ نم اهتؤت نإ كنإف ةرامإلا لأست ال نمحرلا دبع اي

 نم ىغب نميف هللا مكح فيك يردتأ | رمع نبا يعي | هللا دبع اي
 ٣٨١ /٤٤١ج ......... اهريسأ لتقي الو ،اهخرح ىلع زهجن ال :لاق ...؟ةّمألا هذه

 ٦٩/٣٦١ج ............................................... ؟قالخألا لضفأب كربخأ الأ ةبقع اي

 ١٢٦ /٦١ج .............. بلقلا ةراسقو نيعلا دومج :ءاقشلا نم لاصخ عبرأ يلع اي

 ٧١/٤٨0ج ؛٤١/٧٨٣ج .............. ترمأ كلذبو مهرذنتو مهوعدت ىتح موقلا لتاقت ال يلع اي

 ١٦٣ /٧١ج ....... -كمامأ هدخ- كظفح هللا ظفحا :تاملك كملعأ ينإ مالغ اي

 ؟رمع اي كيكيي ام = ......................................................... !هللا ىلع كأرحأ ام قساف اي

 ٦١٠ /٦١ج .................. ؟وفعلا ميركاي ريسفت ام يردتأ ::لكلا ليربج لاقف .وفعلا ميرك اي

 ١٦ ٦ج ....................................... ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي

 ١٥١ /٧٩ج .................................. مكبولق نم ىضرلا هللا اوطعأ ءارقفلا رشعم اي

 اميف اوبهاوتف مكنيبو ييب ام مكل تبهو يإ نينمؤملا رشعم اي

 _\/٣٤8 ........................................................... (يسدق ثيدحر) مكنيب

 ١/ ٣٠ ٦ج ....................................................................... نيربكتملا رشعم اي

- ٢٩١٨ - 

 



 ةحفصلا/۔زجلا تيبححلا صن

 ٦٥٨١ ٤ج ؛٨/٢٤١چج ............. هللا باتك يف تسيل اطورش نوطرتشي ماوقأ لاب ام نيملسملا رشعم اي

 ٩٣د /٦١ج ............... نيملسملا اوباتغت ال :هبلقب نموي مل و هناسلب نمآ نم رشعم اي

 ٤١/٦١٦ج ....................... هبلق ىلإ ناميإلا ضفي مل و هناسلب ملسأ دق نم رشعم اي

 اهتراجل -ةراح- ًمركادحإ ترقت ال -تاملسملا- تانمؤملا ءاسن اي

 ٧٩١/٤٤ج ؛٩/٤١١چ ...................................................................... ةاش نسرف ولو

 ٤٤ /٢١ج .................... ةدوملا تبثي هنإف ةاش نسرف ولو نيداهت نينمؤملا ءاسن اي

 ٦٧٥ /٢ج .................................................... تيملا لسغ نم لاستغالا بجن

 ٩ /ج ................................. اهبانتجاب رمأيو ڵاسُقنلا ةنم هللا لوسر بنتج

 ١٨٣ /١حجج ....................................... لسغلاو ءوضولا نيب هتلف هللا لوسر عمجن

 ٥٤٤ /٢ج ..................................................................... ةءارقلاب امهيف رهج

 ٢٣٠ /٧١ج .............................................................. بج وتسيف دبعلا بساح

 ١٨ /٧ج ؛٥٢ /٦ج .............................................. بسنلا نم مرح ام عاضرلا نم مرح

 ٢٠ /٦١ج .........لذلا مهاشغي لاحرلا روص يف رذلا لاثمأ ةمايقلا موي نوربكتملا رشحي
 هللأ يبنلا ركذ = .................................................................... مهتاين ىلع نورشخ

 ٥.٢ -د ١. /٤ج ..................................................... حراوجلا نم متملع ام مكل ا

 &ت٧ /ج ...................................................... رازإلا قوف ام ضئاحلا نم اخ

 ٣٢٤ /٦١ج .............. ليخبب تسلو ينولخبي وأ شحفب ينولأسي نأ نيب ينرريخ

 ٢٩٢ /٩ج ............................... هبحاص امهدحأ نخخ ملام نيكيرشلا ىلع هللا دي

 ١٦ / ٣٦٢ ....................................................................... ةعامجلا عم هللا دي

 ١ `٦. ح ...................... كتخأو كابأو كسأ لوعت نع أدباو ايلعلا يطعملا دي

 ٧\/ ٣٢٨ ....................... ربصف اذه نم رثكأب يذرأ دقل ىسوم يحأ هللا محري

 ٦٧٣ /٤٤١٩ج .............. امد هسأر ىلع رطقي هفيسو هريرس ىلعو هتيب يف لحرلا دقري

 ١٦١ /٥ج .................................. ةعاس ولو هبحاص ةبحص نع بحاصلا لأسي

- ٢١٩ - 



 ةحفصلا/.زجلا تيححلا صن

 ٢.٩ /ج ................................ ةنسحلا ءايشألا يف هانمي هفلم هللا لوسر لمعتسي

 ٤٠٦ /٢ج ...................................... وهسلا ةالص بقع ةنرم لا لوسر دجسي

 ١٤٤ /٦ج ............................................ هنمي ليلد ۔-حاكنلا- قادصلا يف رسيلا

 د ٧. /١ج ............................................................ رسيلا = هللا نف اورسي

 د ٤٧ /٢ج .................... نيتعكر هدعب ر نيتعكر رهظلا لبق . هللا لوسر يلصي

 عيمجل رفغيف نابعش نم فصنلا ةليل هقلخ عيمج ىلإ ىلاعت هللا علطي

 ٩/ ١٠٩ ٦ج ................................................... نحاشم رأ كرشم لإ هقلخ

 ١٩٣ / ٢.٠ ...................................................................... ڵاملاب سجنلا رهطي

 ٧٩١/٧٩٣ج ........................................ ةوبص هل تسيل باشلا نم كبر بجعي

 ٨١ /٧٧١ج ...... مهلامعأ ىلَع نونعيي مث ايندلا باذع معي
 ١٧٨ /١ج .............. ةماجحلا نمو ،ةعمجلا موي نمر ،ةبانحجلا نم :عبرأ نم لستغي

 ٤٥ /٢ج .......... :
 ٩٧ /٩١ج ......................................................................... دلولاب دلولا داقي

 ٦٦٠١-٦٦١٢ /٢ج .......... عمسيف ؤنالف نب نالفاي :لاقيف نفدلا دعب تيملا سأر ىلع ماقي

 ١٦٦ /١ج ........................... هدسج امهب حسميف هيدي ىلع تل هللا لوسر أرقي

 ٢٣٩ /٧٧١ج ................................................................ ةظفحلل ىلاعت هللا لوقي

 ٢.د /٧١ج ............................... هتعد رأ يرس نم 2 صالخإلا :ىلاعت هللا لوقي

 ىلإ ينوكشي هرأ من ر ربصف ءالب يدبع تيلتبا اذإ لحو رع هللا لوقي
 ٣٢٩ /٧١ج ................... همد نم اريخ امدو ،همخ نم اريخ امحل هتلدبأ هداوع

 ٦٢٦٤3٦٠٧ ٦١/٥٠٦چج ................... عاش ام يب ًرظيلف يدبع نظ دنع انأ :لجو رع هللا لوقي

 ٣.٠٠ /٦١ج .............. يريغ ارصان دجن مل نم ملظ نم ىلع يضغ دتشا :هللا لوقي

 ٣٤٧ /٧١ج ......... بئات بنذم دبع توص نم ىلاعت هللا ىلإ بحأ توص نم ام :هللا لوقي

 ٢٣د /٦١ج .........حيحشلا نم هللا دنع ملظأ ملاظ يأو بلاطلا نم رذعأ حيحشلا :مكلئاق لوقي

_ ٠ ٢ ٢ _ 

 



 ةمفصلا/.زجلا تيححلا صن

 هديب يسفن يذلاو = ........................... قيرطلا نع انل اوحرفأ :قئالخلل [ ءادهشلا ] نولوقي

 ءادهشلا إ

 9١٨ /٢جج ..................................... ثالنب رتريو اعبرأ اعبرأ ةعكر نيرشع ميقي

 ١٩٨ /٧١ج ........................................................................ هلك ناميإلا نيقيلا

 ٥٣٦ /٢ج ............. ةءارقلا لبق اسمخ ةيناثلا يفو ةءارقلا لبق اعبس ىلرألا يف ربكي

 ١ ٧٨& .......................................................... هرثأ كرضي الو ءاملا كيفكي

 ٦١/٦٩١ج .......................................... محلنرأ موقلا ميعز نامزلا رخآ يف نوكي

 بنذيل دمعلا تإ = ................................. ةئحلا لخدي ىنح اراق ابئات هينيع بصن نوكي
 ةئحلا لخديف بنذلا

 ٣٥. ٣٧ /٥ج ....................... امهقوقع نم امهدلو مزلي ام قوقعلا نم نيدلاولا مزلي

 ٧٤٣ /٩ج ؛٢٦٢ /ج ........................................................... فلحتسملا ةين ىلع نيميلا

 ٣٦٢٣ /ج ............................................. كبحاص هيلع كقدصي ام ىلع كنيمي

 ٢٨٩ /٧١ج .................................................. نوداَمحلا مقيل ةمايقلا موي ىداني

 ٢٩٥ /٦١ج ........................... ةملظلا عايشأو ةملظلا نيأ :ةمايقلا موي دانم يداني

 ١٧ / ٤٧٢ ٤٧٣ .......................................... ةيراخلا لوب لسغيو عيضرلا لوب حضني

 ٦٩/٦٦٢چج ........................................ لاصخ تسب ةتس ةمألا هذَه نم كلهي

 ٢٢٢ /٧١ج ..........ضي راقملاي ضرقت تناك مهموحل نأ ةمايقلا موي ةيفاعلا لهأ ذوي
 ٣١/٦٤ج ائيش رومألا نم لي مل و ايرثلا نم وأ ءامسلا نم رخ هنأ ىنمتي لحرلا كشوي...
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 ۔- - ٢٢٩١









  

 باتكلا

 ىلع تانيبلا تايآلا

 عماوجلا عمج حرش
 ،ةلاسم وبأ

 كساَّبعلا يبأ عماح

 نب دمحأ عماح

 ركب نبا دمحم
 درح ا خيشل ١ عم احج

  

 ةمفصلا/۔زجلا فلملا

 : مغلالا هفرح
 ٧١/٩٤٢ج ؛٤٩ ٧ج مساقلا نيا

 ؛٤٧٠٢ج ؛٨٣/٢٦٤٣ج ؛٣٢٧٢ 6١٩. .٢/١٩ج : نبدمحم نبدمحل

 رسلل وي ركب { ج١٨٧/٨. ٦.٣؛ ج٤٨/٩. ٩٢ 3٣٩١ ٧٦ 3٥٢٢ه؛

 ج١٠/ ٤٦. ٤ ٤٦٥. ٤٦٧؛ ج٨١/١١. 0١١٦

 ٨٦. ٣٠٠؛ ج٢ ١٣٥١. ١٧٩. ٢٦٦. ١٦٩؛ ١٧٩.

 ٦٦ ب.. ٧.٢ ٧١٦ ٧٤٧. ٨١٧؛ ج٣٥/١٣\؛

 ج٧٨١٤ ٦٤ ٦٩. ٣١. ٣٨ ٤.٠. .ها ه. ٦٤

 ٦٤. ٢٢٦. ٢٢٩ ج٢١/١٥ه. ج١٧/١٦ا\؛

 يسباقلا ج٠ ٤٣١. د٤

 ٤٤. ٨.٤٥! .١/٣٤ج ديز يأ نيا

 ٥٦٢١ ٤ج نافلخ ني ديعس

 ىيخءێايركز وبأ : ج٨/ ٨٨ 0١٠٧ا\؛ ج١٠/ ٨٤ ٨٥

 ينال ٦ه؛ ج١١/١٢. ٦٥ ٨٢؛ ج١٥٥/١٣. ٣٩١

 ٤٥ /١.ج { يدول سبع وب

4 

"" 
 ١٣١ /٦١ج ؛ ٣٢١١ /٨ج ركب ني دمح

 نب دمحل رسلل وبأ : ج٦/ ٤٥٦؛ ج٨/ ٦٢٧؛ ج٩/ ٩١. ٩٦٢. ٩٢ ١١٠

 ٦١/٢٥٥ج ؛٠١/٧١ج٤ ركب ني دمع

 ٢/٢٠٢ج يعفاشلا

  

  
    

  
_ ٥ ٢ ٢ _ 

 



  

 باتكلا

 ليزنتلا راونأ

 طسوألا

 ءايحإلا

 ءايحإلا

 نيدلا مولع ءايحإ
 ةدمعلا يف داشرإلا

 داشرإلا

 يراسلا داشرإ

 ىقطنملا حالصإ

 نيللا
 ليخلا

 زاجنإلا

 حاضيإلا

  

 فظملا

 [يراضيبلا ]

 ين اربطلا

 ءايركز وبا

 يلازغلا دماح وبأ

 يطويسلا

 ناللا نبا

  

 ةحفصلا/ءزجلا

 ٨/٣١ج

 طسوألا مجعملا =

 ج ٥٢٣١٠

 ج٢/ ١٥٧؛ ج ./ ١٦؛ ج٦ ٦/ ٤٧٠

 ؛٤د١/٢ ج

 ج\٢/٨؛ ج٢ ٦٦ .ا ١١٦؛ج٤ ١٨٠٣١

 ج٠ / ٩. ٣٩٠

 ج٤٩٦/٤. ٤٤٤٤ ؛- ج٢ ١. ٤٦؛ ج١٣/ ٩. . ٣؛

 ج٤ ١٢٩/١؛ ج١٢٩/١٥؛ ج٨٨١٦. ٩ د١٧؛

 ج٧ ١/ ٣٢٨. ٥٧٦

 ٥٨. ٣٩١. .٦٤٠؛ ج ٦٥٠٣. ... ٤٣١؛

 ج٤ا٤دا؛ ج٤٩/٥. ه. ١. ٩٠. ١٥٣ دد١

 ٨٣. ٢٣٨. ٣٤١؛ ج٧٣/٦ ٩. ٧٢٨. ٢٢٧.

 .د ٣٤٦؛ ج٣٣٢/٨؛ ج٨٧٦١/٩. ٣١٣. ٣٤٧.

 ٦٢ ٧٦ ت٤٤. ٩١ه. ٦.٢؛ ج.١/ ٦٧ ١٤٧

 ٩ ٤٨٢. ٧٦. د٦٤؛ ج١ ١ ٤٦٥؛ ج٦٨٧/١٢.

 ٢٧٤. ٤٦؛ ج٧ ١/ د٩. ٥٣٤   ٦٩؛ ج٢/١٣؛ ١. ٤٢٩. ٤٩٦؛ ج١٦/ ٦... ١٠١

- ٢٢٦ - 

  

  

  



  

  

  

 باتكلا

 قرشلل دالب ق قطللل حاضيا

 ناميإلا

 ايتفلا فالتخا

 ءامسأ يف باعيتسالا

 باحصألا

 حرش يف باضتتالا
 باتكلا بادآ

 نايبلا نايب

 عرشلا نايب

  

  

  

  

  

  

 ةحفصلا/.زجلا فلملا

 ١/٤٤ج : شّيفطا بطقلا

 ؛٧١/٢٢٤ج ; مساقلا ديبع وبأ

 مالس نبا

 \٦\ج مناغ نب رشب

 ٤د/٠١ج ؛١/٢٥٤ج : نب ررمع وبا

 ربلا دبع

 ٨/١.٠٤ج ديسلا نبا

 يسريلطبلا

 عألا ھو رح

 ؛٥/١.٤ج ؛٤٩٢ .٦ت٣/٩ج ؛اد٧ .ه. /١ج ; بطقلا شّيفطا

 ٧٨٦٦١ج ؛٥/١٠.٤ج ؛!٤٩.ت٨٣/٩ج ; نب دمحم

 ` يدنكلا ميهاربإ

 ج٧ ١٨٥

 عاقلا عو رج

 ٤٤. ٢٨! /٧٧ج ناقرز

 ١١٠. ١٥٨. ١٧١. ٧ه٤؛ ج5.٩١/٢ ٩٨. ،ا١/١٠ج { نب زيزعلا دبع

 0١٠٩ ١١٣. 0١١٦ ١٤٦ ١٧٣. د٤١٩ ٢٠٢٣. ٦٢٠٤. ¡ ميهاربإ جاحلا

 ٢٢. ٢٣٦. ٢٣٩. ٦٥٦. ٢٥٨. ٢٩٦. ٣٠٢. ٣٠٢٣. ييمللا

  
 ٤ھد٤ ٣٠. ٢٢٩. ٣٢٣٠. ٣٣٨: ٣٣٩. ٣٤١ ٣٤٦ ٣٥٦٢.

.٥ ٢٧٩ ٣٨٨ ٤٢٢. ٤٢٥. ٤٢٧ ٤٢٨. ٤٣١ 

.٤٣٢. ٤٤٥. ٤٧١. ٤٧٢٣. ٤٩٠. ٥١٤. ٥٢٠ ٥٢١ 

- ٢٢٧ - 

  

  

  



  

 باتكلا

  

 فلذرملا

  

 ةحفصلا/هزجلا

.٦٤. ٥٣١. ٥٣٢. ٢٢. ٥٢٥. ٥٣٦. ٥٣٨. ٥٤٠ 

 ٤٢. ٥٤٨. ٦٥٩ .0٥٢؛

 ه. ٨ ٩. ٧٠ ٧٣ ١٤. ٣٠. ٤٠ ٥٢. ٦٣ /ج

 ٨١. ٨٤. ٩٠. ٧١٤. ١٢٢٣. ١٤٣. ٤١٥٩ 0١٧٨ ٢١٦.

 ٦٤. ٢٢٧. ٢٣٠. ٢٣٢. ٢٢٣٤. ٢٢٧. ٢٢٣٩. ٢٥٠.

 ٢٩٩. ٣٠٠. ٣٢٦. ٢٣٤. .ء ٩ ٢٩٠. ٢٩٢٣. ٩٥

 ٥. ٣٤٦. ٣٤٩. ٣٦٠٩. ٣٦٦. ٣٦4٩. ٨٢٦٧٠. ٣٩١.

 ؛٤٤.٤٤٤.٧٤٤.٥٦٤. ٤٢٨.

 ج٤ا .. ٧٢٧٦. ٧٤. ٩٤١٨. ٦٠. ٦١.

.٢٢. ٢٤. ٢٧. ٤٤. ٤٥. ٤٧. ٠٧. ٦٦ ٧٢ 

 ٦ ٩٢٣. ٩٩. ١٥ ۔نل ١١٨. ٢٢٣\ا١۔ ١٤٢٣.

 ٥... ٧.٠ !. ١٧٠. ٧٦١\ا\. 3١٨٥ ٠0١٨٦

 ٨٧. ٩٠ .ا ٩٤\. ٢٤. ٢٢٣٠. ٢٤٢.

 ٦. ٥١. ا٤ .د ٥٩. ٦.٠ ٢٧٦٢.

.٦٢٣. ٦٨. ٢٨٢. ٢٨٨. ٣.٠٢. ٣٠٦ 

.١. ٣١٥. ٣١٦. ٣١٨. ٣٢٢٣ ٣٢٧ 

.٦٢٨ ٣١. ٢٤٦ ٤٢٢٣. ٤٢٧. ٤٣٩ 

.٤٤٤٠. ٤٤٢. ٤٤٧. ٤٥٧. ٤٦٥. ٤٦٨ 

.٤٨٨. ٤٨٩. ٤٩١. ٤٩٤. ٤٩٦. ٤٩٨ 

 ٧... ١. ٢٢. ٣٤. 0٢٣٩؛

 اج ٧٧. ٦٨. ٢. ١. !. ٦٢. ٧١. ٧٩ ١١٦.

 ١٨ ٢٥ ١\ ٧٦٢٣. ٧٨٠. ١٨٤ ١٩٣۔ ٢٢٧. ٢٣٠.

:٤٢. ٦٤٤. ٢٤٨. ٢٥١. ٢٩٧ ٣١٣ ٣١٦ ٣١٨ 

 ٣٦٠. ٣٦٢٤. ٣٥٧. ٣٦٠. ٣٢٨٤ ٣٨٥. ٣٨٦. ٣٩٩؛

- ٢٢٨ - 

   



  

 باتكلا

  

 فلؤملا

  

 ةمحفصلا/ءزجلا

 ج٤/٦ب ١٢٨٧١٨٧٨. ١٤٥. ١٥٤. ١٧٥. ٢٧٨.

 ٢٩. ٣٢ ؛؟

 \ج .. ٣.٠. ٨٧٦.

 /ج ٦٦ ٦٢٦ ٢٤ت ٦٢٧ .٤ت ٦٤١ ٤٢

 ٤٤ ت ٦٤٦. ٤٨ت. .٠دت. ٤دت٦. دد ت٦. ٦٠٧. ٦٥٨.

٦٦٣٩. ٦٧٣٦٦٨٤٦٦٦. ٦٨٦ 

 ج٩/. ٢.٢٩. ٤٤٤. ٧٨. ١١٣٨٤. ٦٠٤. ٦٥٤

.٦٦ ٧٦. ٢٨١. ٢٨٦. ٣٨٠. ٤٠٠. ٤١٣. ٤٦٢١ 

 ٤٤. د٤٢. ٤٦٢٩. ٤٢٤. ٤٣٦. .٤٤. ٤٤٣ ٤٤٦.

.٤٤٧. ٦٢. ٤٦٧. ٤٧٩. ٤٨٦. ٤٨٨. ٤٩٩. ٥٢٢ 

 ٨١. ٨٤-. ٨٦-؛

 ج١/١٠.. ١. ٧٠ ٧٩. ١.٧ ١٦١ ١٦٢ ١٩٠

 ٩٣ ... .د ٦. ٦١٦. ٢٣١. ٦٢٤٧ ٢٦١. ٦٢٦٢

 ٧١. ٢٧٢ ن ٢٧٦. ٢٨٦٢. ٦٩٤. ٣٠٦ ٣٠٨. . ٣١

٦ ٣٧٧. ٣٣٧. ٣٤٣. ٣٦٠. ٣٦٩. ٨٢٧٠ ٥.٨ 

 ٤اد٤ . د ١. ٢٣؛

 ج١ ٧٦١. د٢٣. ٤٤. د٢٤. ٣٤٦ ٣٥٠ ٢.

.٤.٦. ٤٠٨. ٤٨١٦. ٤١٤. ٤١٩. ٤٢٣. ٤٢٥. ٤٢٨ 

 ٤٣١. د٢‘٤. ٤٢٩. ٤٦١. ٤٦٩. تد٤٧. . ٤٨. ٤٨٦٢.

 ٤٨٧. ٤٨٩؛

 ج١٢ ٣.١٧. ٤ت هد ٨٨. ١٦٥. ١٧٧ ٦٢٦٢.

.٣٠٢‘ ٢٠٥. ٢٢٣٠. ٣٨٢. ٤.٤. ٤٥٤. ٤٧٢. ٥٤٥ 

 ٦... ٩٥... ٦.٠١. ٦٢٦؛

 ج٥/١٣ ٧ ١٦. ٦٥. ٦٨. ٣٩. ٦٦. ١٢٣٧٨. ٠٦٢٤

- ٢٢٩ - 

  

  

   



  

 باتكلا

  

 فلملا

 راجنلا نبا

 ركاسع نبا

 يرونلا

 فلخ نب ناميلس

 بطقلا شّتفطا

  

 ةمحفصلا/ .زجلا

 .٣. ١٣١. ١٣٢.  0٤د٤ . ٧٠٦. ٧٧١. ٧٢٣٨.

 ٤٢ . ٢٥. ٢٥١. ٤د٦٢. ٢٥٦. ٦٦٢٣. د٦٦. ٦٢٧٥.

 ٦١١٥٦. ٦٤٠. ٥د٦؛

 ج٤ ٤٩. ٧٤٤. ٣٥٣. د٥ ٣. ٤٣٢. 0٥٠١. ٥٤٧

 ٥١ ٥٢ ؛.

 ج٤٢١٥. ٤٤. ٣.٣. دد ٣. ٣٢ي. ٥٠١ ٥٤٧.

 ٥٥١. ٢دن؛

 ج ١/د٤٣. ٤٣٦

 ج٣ ٤٥٩

 ج٥/ ٩٠

 ج٦.٧/١٥. ٦٠٨

١............................ 

 ج ٤٢

 ج١٧/ ٢٧٢٦

 ج٧٨/١ا؛؛ ج٤/ ٣٢٠؛ ج٢٨/٥. .٢م؛ ج ٦‘

 .ج ١/ ٦. د١٨. ١٨٦؛ ج١٧/ ٧٤. ١٧٥

 ج٦ ١٢٥١

 ج ٣٨٥١٥. ٤.٠١. ٤١٦٢. ٤١٧. ٤١٩. ٤٢٦. ٤٣

٥٤٣٤٩ 

 ج١/ ٣٥١

 ج/٤.٦. ٤٢٣؛ ج٤اد٤. ت٤٤. ٤٥٦. ٤٧٩؛

 ج٩/٥ ٩. ٤٣٦٠٦. ٦٢٥٤. ٢٨٨؛

- ٢٣ . - 

  



  

 باتكلا

 رماع نب ىسوم طقل بيترت

 ةسوفن لزاون بيترت

 بيهرتلاو بيغلا

 ليهستلا

 ريسفتلا

 ةيآ ةئامسمح ريسفت

 ريسيت هلعل) ريسفتلا

 ( ريسفتلا

 لينلا ةلمكت

 صيخلتلا

  

 فلملا

 بطقلا شيفطا

 بطقلا شّيفطا

 |يرذنملا |

 كلام نبا

 يدحاولا

 |يراوحلا وبآ ]

 بطقلا شّيفطا

   نارقلا ليلخ

 ةحفصلا/هزجلا

 ج٧ ٢.٢. ٢٠٨؛ ج٨٦/١١؛ ج٧٨/١٢

 ج١٨٨٧؛ ج١١/ <.

 ج١٩/ ٥٣. ٣٦٧٢. ٤٧٣. ٤٧٦. ٤٨٦. ٤٨٦.

 ج٩٥٠/١٦. ١٣١

 ج٩٢/١٥

 ج٩٢/١٥

 ج٤ا ٦٤٢٢٢٧٧٢

 ج١/ .تا ٦ت ١٧١٠١٧٠٧. ٣٦٢؛ ج٥/ ٦. ١٨٦٢

 ٢.٢. ٣.٥. ٣٩٩. ٤.٢؛ ج٧٨٧١٢

 ج٦٦/٢

5 
 ج١٦٢/١٧

 ج١/ ٤٣٧

4 

 ج١٧/ ٥٨٧

 ج٤ا٨٦٢؛ ج١٥/ ٤٤0

 /ج ٣٢٦ 6٤٥؛ ج٥/ ٧١٠. .٥؛ ج ..:

 /ج .٤٦؛ ج١٣/ ٢٤٩. .٥؛ ج٥ه١/ ٢٩؛؛

 ج١٦/ ٨٩. ٦٩٤. ٤٤٤٧. ٤٦٦ ٥٢ه؛ ج١٧/ ١٨٤

٢٢٥. ٥٧٦ 

 ج٤.٧/١؛ ج١٢/١٤

 ۔- - ٢٣١

, 

  

  



  

 باتكلا

 دعاوقلا عماح

 شرر فرح عماج

 نارقلا لامج

 عماوجلا عمج
 رهاوجلا

   راثآلا رهاوح

  

 ةحفصلا/۔زجلا فلظرملا

 ءيجلا ضرح
 ةلأسم وبأ = { دمحأ سلبلا وبأ

 ١٩٤ /ج ةكرب نبا

 ١٣٥ /٧١ج ؛٤٥٤ /٣١ج للخلا

 ١١/٨٢٣ج { ةيفنحلا ضعب

 ةلأسم وبأ = ;¡ دمحأ سابعلا وبأ

 ةلأسم وبأ = : دمحأ سابعلا وبأ

 ٦١/٢٦٢١ج ؛دد٤١/٢ج ؛٩/٤٩ج يراخبلا

 .٥/١١٢٦ج ؛١٦!٣/٥٤ج ؛٧٧٢ ٢١. ٦٢٥٧. ٢٧٦. ٢/١ج نب عيبرلا

 0.٨. /٨ج ؛٩٤٢ ٧٩٨٦ج ؛٨٠٢ /٦ج ؛٤٦ ' بيبح

 ؛١٤٦ هد .٧٤ا٣١ج ؛٧٢ ٣٠. /١.ج ؛٦.ه

 ٤٩٢ /٥١ج

 ٥١/١٦٤ج

 ٢/١٦١ج ; بطقلا شّيفطا

 ١٢٠ /٢ج يراخسلا

 ٧٦٢٢ /٧١ج ؛٤٤١ . /١ج

 ١١٤. ٦٤٠ /٣١ج ؛٠١/٢٤ج شاش نبا

 ٥١٤ .١/٣١٥.ج ¡ دبع نب 77

   [ ناديبع هللا
- ٢٣٢ - 

  

  

    



  

 باتكلا

 ةيشاحلا

 ةلاسم يب أ ةيشاح

 يبأ ماكحأ ةيشاح

 ءايركز

 حاضيإلا ةيشاح

 بيترتلا ةيشاح

 دعاوقلا ةيشاح

 عضولا ةيشاح

 نب دوه ريسفت ةيشاح

 ةّينونلا حرش ةيشاح

 ءايركز حرش ةيشاح

 ةيطانرغلا ىلَع

 ضئارفلا ىلع ةيشاح

 يدارملا ىلع ةيشاح

 نبا باوج ىلع ةيشاح

 نافلخ

 ديعس ةلاسر ىلع ةيشاح

 يبرجلا مساق نبا

   ةَيئارلا حرش ىلع ةيشاح

 ةحخصلا/هزجلا فلملا

 عأحلا فرح

 ٧١٨٣١.٢٠٤ج ؛٦١/٥٨٤ج ؛٨/٥٨٤ج : بطقلا شّيفطا

 ؛6ا٤ /٦١ج ؛٤/٨٠٢ج ؛٣٢٧٢ ١٠٤ /٢ج ؛٣د /١ج { بطقلا شًّيفطا

 ج١٧/ ٩ ٣.٣.٣.٠.٢

 ١٤٦ /٣١ج ةتس وبأ

 بطقلا شًّيفطا : ج٣/ ٤٠٠. ج٤/ ٨٠٥. ج١٠١/١٦

 ١/ ٨٥ ٦ج ؛٧٩ ج ؛ا ٤٥ /ج ةعس وبأ

 ٩٧ /٧ج ؛٦/٩٠ج ةتس وبأ

 ٩٧ ج ؛٥٣. /ج ةتس وبأ

 ٤ . د ج ةتس وبأ

 ١/٣٤ج { بطقلا شّيفطا

 ٩ /١ج بطقلا شَّيفطا

 ٨/٨٠١ج ؛٦/٠٧ج { نب فسوي

 َ يبعصلا دمح

 ٨/١٠١ج ; بطقلا شّيفطا

 ٢٦٧ .٨/٣٢٦١ج { بطقلا شًّيفطا

 ٥٢٢ ٨/٣٢١ج : بطقلا شًّيفطا

   ٤؛١/٣ج { بطقلا شّيفطا
- ٢٣٣ - 

  

  



  

  

 ةحفصلا/ءزجلا فلملا باتكلا

    
      

 ٢٧٧ /٧١ج ثاَّمفلا دعسلا رصتخم ةيشاح

 24 ةعس وبأ يبأ ناويد نم ةيشاح

 ءايركز
 ٥١/٤٤٤ج [يطويسلا يواحلا

 ٦٢٩١٣ ج ةفرع نبا دودحلا

 4 يطويسلا : رابخأ يف ةرضاحملا نسح

 ةرهاقلاو رصم

 ٥..٤٤.ء٢.ء١/٢.ج ; دمحم نب دمحم ¡ ةيسدنسلا | للحلا

 يسلدنألا
 ...... 1 :7 ت

 عي -. يرلا ٢ "لاملل حر ر

 لادلا هفرح
 ج ؛٦ /٤ج رضنلا نب دمحأ مئاعدلا ٤٧. ٠٨. ٧٢٧. ١٣٥. ٦٠٢٤٧١٦٦.

 دد ينامعلا ٢. ٦د٢؛ ج٤٦٨/١٣. ٦٣٥

 /١١ج ؛٤٩٢ ١٩٣. 00٩٤ ٢٨٥. /٣ج ؛٤٢٤ /١ج | ىسوم نارمع وبأ فدلا
 ٧١/٤٩ج ؛٧٧٤ ٧٢. ءايركز نب

 ؛-١٧ ٥١ ٠٨؛ ج٦ ٩/ ٤ج ؛١ 7 ١ج ؛٦٠٦ /ج فسوي بوقعي وبأ ناهربلاو ليلدلا

 د٨. ٤٢٦٢ ٤٣٧ ٤٣٩. /٧٧ج يالحرلول

 ٧١/٨١٦ج ; بطقلا شّيفطا ءامدلا

 ١٩/١ ١ج { نب ررمع يتالتلا ناويد

 يتالتلا ناضمر

     ٠ ه٣/١٢ج ؛٢/١٩ج وشح نب فسري يمظنلا ناويدلا
- ٢٣٤ - 

  

      

  

  



  

 باتكلا

 يخ انمع نا ويد

 نا وي دلا

 ٠ ةَب ١ ل ١ ن ١ وي د

  

 فلملا

 ةَباًرملا

  

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج٢ ٩٣٨٣١

 ج١/.ب ٩١. ٩٩. ٠.٧. ١٣١. ١٦٤. ١٧١. ٦١٧.

.٢٢٧١. ٢٣٧. ٢٦١. ٢٧٩. ٦٢٨٠. ٢٨٦. ٢٩٥. ٦٢٩٦ 

٣.٢. ٣.٧. ٣٠٨. ٣٧١. ٣٧١٤. ٣٣٠. ٣٥٣ ٣٥٤ 

 ٧١ ٤٤٧. ٤٥١. ٦د٤. ٤٧. د٤٦. ٤٦٩. ٤٧١.

 ٣. ٤٧٤؛

 ج٦٩/٢. ٣. ٣٥. ٤٦. ٤٩. ٥٤. ٧٢٦٢٣٤٦١ ٨١

٩١. ٧١٤. ١٢٨. ١٣٣. ١٣٥. ١٣٩. ٨١٤١. ١٤٣ 

 د٤ .ا ١٤٨. ١٥٢. ٧د ١. ١٥٨. ١٦٤. ١٧٨. ١٧٩.

 ٨٢. د١٨. ١٨٧. ١٩٤. ١٩٦. ٦٢٠٢. ٦٠٤. ٦٢١٥.

٦٦. ٧! ١٩. ٢٢. ٢٢٣. ٢٣١. ٦٣٩ 

 ٤٢٦٤١. ٢٦٢. د٦٦. د٦٧. ٦٢٨٠. ٦٢٨٦. ٦٢٩٠.

٩٧. ٣٢٦ ٣٢٨. ٣٣٠. ٣٣١. ٣٣٢ ٣٢٣٤ ٣٤٢ 

 ٤٦. ٣٤٨. ٢٤٩. ٩د ٣. .٣٦. ٣٦٢. د٦ ٣. ٣٨٧١

.٧٢. ٣٧٤. ٣٧٨. ٣٩٩. .٤١. ٤١٦. ٤١٧. ٤١٩١ 

 ٤٢٧. ٤٢٨. ٤٣٢. ٤٤٠. ٤٤١. ٤٤٢. ا٤د٤. دد٤.

 ٤٥٨. .٧٠ب‘٤. د٧‘٤. ٤٧٩. ٤٨٦. ٤٨٨. ٤٩٠. ٤٩٤.

٥ ٤٩٦. ٠.٢. ٠.٤. ٢٠. ٥٢١. ٢٢٣. ٥٢٥ 

٦. ٢١. ٢٣. ٢٩.. .٤.. ٥.٤. ٥٤٩. ٥.٠ 

 ٢١. ٦٣٧؛

 /ج ٨. ٣١. ٣٦٢. ٣٥. ٤٤٤٢٣٩٣٧. ٤. ٧

 ٤٨. .٠ .ت ٦. ٨. ٧٤. ٧٧. ٨٢. د٨. ٨٩. ٩٠٨. ٩٤.

.٩٧. ٠.٤. ٧١٠٦. ١٠٧. ٠٨. ١١٠. ١١٢. ١٨١١٨ 

 ٦٤. د٢ ٧. ٧٢٨. ١٣١. ١٣٢. ١٣٤. ٤١. ١٤٥. :

- ٢٣٥ - 

  

 



 فلملا باتكلا

  

 ةمفصلا/هزجلا

 ٦. ٤٨ ءا ١٥٦. ١٦٠. ١٦١ ١٦٨. ١٦٩. ٠0١٧٢

 ٩. ٨٠ ١؛ ١٨٣. ١٨٤. ١٨٦. ١٩٢ ١٩٣. ١٩٤.

٩٨. ٢٠٥. ٢٠٧. ٦١٠. ٢٤. ٢٢٦ ٢٢٨. ٢٣١ 

٧. ٥. ٥٢. ٢٥٢٣. ٦٥٥. ٦٢٥٦ ٢٥٨. ٤٢٦١ 

.٦٢٣ ٢٦٤. ٢٦٦. ٦٩. .٧٠ . ٢٧١ ٢٧٢٣. ٢٧٥ 

 ٨٠ ٢٨0٥. ٩٠. ٢٩١۔ ٢٩٢٣. ٩٤. ٩٥. ٦٩٩.

.٦ ٣١٧. ٣٢١٨. ٣٢٥. . ٣٢٣. ٣٣١. ٣٢٢٣٢. ٢٣٤ 

.٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٣٠. ٣٤١. ٣٤٢. ٣٤٢٣. ٣٤٨. ٣٥١ 

.٣٤. ٣٥٧. ٣٦٦. ٣٦٧. ٣٧٢. ٢٧٢ ٢٧٨. ٣٨٢٣ 

.٨٥. ٣٨٦. ٣٩٢٣. ٤٠٢. ٤١٠. ٤١٢ ٤١٣. ٤١٩١ 

 ٤٦٢١. ٤٢٦٢. ٤٢٦. ٤٢٨.٤٢٧ا ٤٣٤

 ج٤/ ٦٨. ٣١. ٣٢. ٣٥. ٣٩٢٨٧. ٤٢. ٤٤. ٤٦ ٤٧

٤٨ ٥٠. ٥٦. ٥٨. ٧٤. ٧٧. ٨٢‘ ٨٥. ٨٩. ٩٠٧. ٩٤ 

 ٩٧ ٠٤. ١٠٦. ٧٠٧. ٠٨. ١٧١٠۔ء ١١٢. 0١١٨،

.٦٤٤. ١٢٥. ٢٨\٧. ٧٣١. ١٣٢. ١٧٢٣٤. ١٤١. ١٤٥ 

.0١٧٢ 0١٦٩ 0١٦٠. ١٦١. ١٦٨ .0٦. ٧٤٨. ٥٦ 

.١٩٢. ١٩٤ 0٧٩. ٨.٠. ٨٢. ١٨٤. ٧٨٦. ١٩٢ 

.٧٩٨. ٢٠٥. ٢٠٧. .١٠ . ٢٢٤. ٦٢٢٦. ٢٢٨ ٢٣١ 

.٧٧ ٢١. ٢٥٢. ٢٧٥٣. ٢٥٥. ٢٥٦. ٥٨. ٦٦١ 

٦٢. ٦٤. ٦٦. ٦٩ ٢٧٠. ٢٧١. ٧٢ ٦٢٧٥ 

.٨٠. ٦٨٥. ٩٠. ٢٩١. ٧٩٢٣. ٢٩٤. ٢٩٥. ٢٨٩٩0 

 ٦ ٣١٧٧. ٣١٨ د٣٢. . ٣٣. ٣٢٣١. ٣٢٢٣٢. ٢٣٤.

.٣٨. ٣٣٩. ٣٤٠. ٢٤١. ٢٤٢. ٣٤٨. ٣٥١. ٣٥٤ 

.٣٥٧. ٣٦٦. ٣٦٧ ٣٢٧٢. ٢٧٢ ٢٧٨ ٣٨٢ ٣٨٥ 

- ٢٣٦ - 

  

  

 



 فلإملا باتكلا

  

 ةمفصلا/ ءزجلا

.٦. ٣٩٣. ٤.٢. .٤١. ٤٨١٢. ٤١٧٣. ٤١٩١. ٤٢١ 

٤٢٦٤٢. ٤٢٧. ٤٢٨. ٤٣٤ 

 ه. ٦٢٤٧١٦٧٠. ٣٨٣٢٢٣٦١ ٤٩٤١. ..٥/٦ج

 ٣. ٩... ٦٠. ٦١. ٦٢. ٦٦. ٦٧ ٧١. ٧٢ ٠0١٠٠

 ١٧٠. ١٧٢ !\ ١١٦. ١٢٠. ٧٢١. 0١٢٢ ١٢٦. ١٢٨

 ٣٠. ٣٣. ٧٣٤. ١٣٦. ٧٤٠. ١٤٣. ١٠٥٧. ١٦١٥.

 ٧٧٨. ٢٠٣. ٢٢١. ٢٢٨. ٢٣٨. ٦٤٤. ٦٢٤٩. ٦٢٥٠.

 ٦. ٦٥٨. د٦٦. ٢٦٨. ٢٧٨. ٧٩. ٢٨٠. ٣٠٩.

 ٣٢. ٣٢٦٢٨ ٣٢٩. ٣٤٤ ٣٥٢ ٢٥٢٣. د ٣٢١. د ٨١.

 ؛ا\٤٤ ٢٥. ٣٦٤. ٣٦٩. ٢٧٤. د٣٢٧. ٤٠٢٣٢٣٩٧.

 ٢١. ٢.٣٢ ٣. ٣٥. ٨٧ ٦.٤٩. ٧ه. ٦٠ ٦١ /٦ج

 ٧٣. ٧٧ ٧٩ ٨٠. ٨١ ٨٤ .ت ٢. ٦٣ ٦٧. ٨ ٩

 ٩٧. ٩٨. ١٠٦. ١٠٧. 60١١٤ .د ٠. ٩٢. ٩٢٣.

 ٧٦٢١. ٧٢٢. ٧٢٣. ٧٦٢٤. ٧٢٧. ٧٣١. ١٤٥. ١٤٧.

 ٧٤٨. ٧٤٩. ١٦٢. ١٦٣. ١٦٤. د١٦. ١٧٨. 0١٩١

 ٠١ ٦٠٥. ٦٠٦. ٢٠٨. ٢٠٩. ٢١١. ٦١٦. ٦٢١٨.

 ٦.٠. ٢٦٢١. ٢٢٢٣. ٢٦٢٤. ٢٣٢. ٢٢٣٨. ٢٣٩. ٢٤١

 ٤٢. ٦٤٤. ٦٢٤٨. دد٢. ٦٠٦. ٦٥٨. ٢٠٩. .٤٦٢٦

 ٦١. ٢٦٦. ٢٦٧. ٢٦٩. ٢٨٧. '٢٨٩. ٦٢٩٠. ٦٩٥.

 ٩٦ ٩٨. ٣٠٢. ٣٠٤. د.٣. . ٣٧١. ٣١٩. ٣٢٠.

 ٣٢١. ٣٢٢٣. ٣٦٢٤. ٣٣١. ٣٣٢. ٣٣٤ ٣٣. ٣٣٦.

 ٢٧ ٢٢٨. ٢٤١. ٢٤٨. ٢٤٩ ٣٥٨. ٣٦٨. ٢٧٢.

 ٤.٥. ٤١٢. تد٤١. ٤٢١. ٤٢٣. ٤٣٥. ٤٤٦٢. ٤٥٠.

 ٤٥١. ا٤تد٤. ٤٥٦. ٤٦٠. ٤٧٥. ٤٨١. ٤٨٢} ٤٨٤.

٧٨١ ٧/ 

 



 فلؤملا باتكلا

  

 ةحفصلا/۔زجلا

 د٤٨. ٤٩٣. د٤٩. ٤٩٨. ٤٩٩. ٥٠١. ٠١٦١. 6٦٠٢١

 ٢٢... ٢٢٣ ٢٤ت. ٣١. ٣. ٤٦ت. ١ده؛

 ج ٦... ٧١. د ١. ٧٧. ٣٠. د٩. ٩٧. ٩٨. ٤.٩٩

 ..... ٢.ا\. ٠.٤. ١.٠. ٧٠٦. ١٢٤\ا ٠٨١٢٧٤٢٦

 ٠. ٣١. ٣٨. .٤ل\. ١٤٣. ١٥٣. ١٥٤. ٠٨١٥٦

 ٦٠ ٤١٦٣ ١٦٦. ٦٧١ا. ٧٠. ١٧٤. ٧٧٦. 0١٧٨٧

.٥. ٧٩٦. ٠٠. ٠.٢. ٢٠٢٣. ٢١٧. ٢١٨. ٢٣٩ 

 ٩. ٢.٠. ٢٧٥٥. ٧د . ٢٦١. د٢٦. ٢٦٩. ٤٢٧٠

 ٧٢. ٢٧٢٣. ٢٧٩. ٢٨٢٣. ٢٨٦. ٢٨٧ د٩ ٦. ٣٠٥.

.٠٧. ٣٠٨. .٠ ٣١. ٣٧١٤. ٣١٥. ٣٢٧. ٣٢٨. ٣٣٠ 

 د٢٣. ٣٤٢. ٣٤٧. ٣٤٨. ٣٤٩. ٣٠٠. ٣٦٦. د٨٢٧.‘

 ٣٨٧٨. ٣٢٧٩. ٣٨١ د٣٨. ٣٨٦. ٣٨٩. ٣٩٠. ٣٩٩:

.٨١٤. ٤١٩. ٤٣٢. ٤٢٣. .٤٤. ٤٤١. ٤٤٦. ٤٤٧ 

 ٢ .ات ٤٥٥. ٤٧٦. ٤٧٨. ٤٨٥. ٤٩٢. ٤٩٨. 6٠٥٠٧

 ١٣ ؛

 ج٦/٨ ٤٩. .هد ت .ه. ٦٩٦٦٧. ٧٠ ٩٦. ٩٨.

٧٠١. ٢٣. ١٢٩. ٣٨. ١٥٤. ١٥٦. ١٦٠. ٨١٦١١ 

٧٧. ٨٦. ٩٣. ٧٢٠١. ٢٠٢٣. ٦٢٠٤. ٢١٨. ٬٢٢٠ 

٢٦٢١. ٢٢٢٣. ٢٢٤. ٢٢٣١. ٢٣٩. ٢٤١. ٢٠٥٢ ٦٠٥٦ 

 ٢٥٨ ٢٦٦. د٢٧. ٢٧٧. ٢٨٧. ٢٩٢. ٩٦. ٣٠١.

.٦. ٣٢٧١٤. ٣١٥. ٣١٧. ٣٤٢٣. ٣٥٤. ٣٥٦. ٣٦٠ 

.٣٦٢ ٣٦٤. ٣٦٩. ٣٢٧٤. ٣٨٤. ٢٨٥. ٣٨٦. ٣٨٧ 

.٠ ٣٩١. ٣٩٢. ٣٩٤. ٣٩٨ ٤١٠. ٤١٤ ٤٢٧ 

.٤٦٢٨ ٤٢٣٠ ٤٢٣. ٤٣٢٣٧. ٤٣٨. ٤٥٢٣. ٤٦٢٣. ٤٦٩ 

- ٢٣٨ - 

 



  

 فلملا باتكلا

  

 ةمخصلا/.زجلا

 ٤٧٢. ٧٧ا٤‘ ٤٧٨. ٤٨٤. 1٤٩١ ٥١٨. ٥٢١. ٥٢٢.

.٢٠. ٥٢٢٣. ٥٢٣٤. ٥٥٨. ٥٦١. ٥٦٤. ٥٧٥. ٥٧٦ 

{٥٨١. ٥٨٦. ٥٩٢. ٥٩٦. ٥٩٩. ٦٠٠. ٦٠٢. ٦١٠ 

 ٦٢٣٤٦١٨١. ٦٣٠. ٦6٩١؛

 ج٦٩/٩. ٤٣. ٤٨. .هد .ه٢ .ه. ٦٥. ٦٩. ٧١. ٧٤.

0٧٦ ٧٧: ٨٤ ٨٧ ٩٢. ٩٥. ٩٦. ٩٨. ١٠٤. ١١٢ 

.١٤. ٧١٧. ١٩. ٢١. ٢٨. ١٣٩. .١٤. ١٤١ 

.٦. ١٠٥٥. ١٨٥. ١٨٩. ١٩٠. ١٩١. ١٩٥. ٦٠٤ 

٠.٥ ٦ ٢١٥. ١٧٧. ٢١٩. ٢٢١. ٢٢٦. ٢٢٣٠. ٢٢٣١ . 

٦٢٤0 ٣. ٢٣٤. ٢٢٣. ٢٣٦. ٢٤١. ٦٢٤٢٣. ٦٤٤ 

 ٩. ٦٥٤. دد ٦. ٠٨. ٢٦٢. ٢٦٧. ٢٦٨. ٦٢٦٩.

 ٧٠. ٢٧٢. ٢٧٤. ٢٧٩. ٦٢٨٤. د٦٨. ٦٨٩. ٢٩١.

.٩٢. ٢٩٦. ٩٧. ٩٨. ٣١٥. ٣٢١. ٣٢٢. ٣٢٦ 

.٢٥. ٢٤٤. ٢٤٩. ٢٠٢. ٢٥٤. ٣٨٦٢. ٣٦٤. ٨٢٦٧١ 

 ٢٨٢ د ٢٨ ٣٨٨ ٣٩٨. ٤٠٢. ٤٠٥. ٤.٠٦. ٤١٤.

 ٤٥. ٤١٨. ٤٢١. د٤٢. ٤٢٩. ٤٢٣. ٤٢٤. ٤٤٢.

 د٤٧. ٤٧٦. ٤٨١. ٤٨٢. ٤٨٨. ٤٩٢. ٤٩٣. ٤٩٤.

٩٧ .... ٥.٠١. ٥٠٤. ٥١١. ٥٢٣٢. ٥٤٨ ٥٢ 

.٩. ٥٦١. ٥٦٤. ٥٦٥. ٥٧٧. ٥٧٨. ٥٩١. ٦.١ 

 ٦٠٢؛

 ج١٠ا ٧.. ٨... 6١٠. ١١. ٦. ١٧. ٣٩.

.٥١. ٥.٥. ٥٧. ٠.٩. ٦.٠. ٦٤. ٦٩. ٧٣. ٧٥ 

.٧٨. ٨٤. ١١. ١١٩. ١٢٥. ١٣٣. ١٤٤ 

 ١١٤٩. ٠٥ ..ا ١٦١. ١٦٤. ١٦٧١. ١٦٨.

- ٢٣٩ - 

  

 



 فلظذرملا باتكلا

.٢٢٢ 

.٢٨١ 

.٠٩ 

.٣١١٨ 

.٣٣٧ 

.٤٥ 

‘-٠٩ ٣ 

1 

 ٤. د ه

.٩٢ 

  

5 

.٩٢ 

.٣١١ 

 ٩ا٠-.

.٩ 

.٣٤٢٨ 

.٦٠ 

.٣٧٤ 

.\.٦ ٤٥ 

٧.٠. ٢.. 

 ۔- ٢٤ ه. _

.٢ 

 د ٠.٩

.١٤٤ 

.٣٢١ 

.٣٤٠ 

.٩ 

.٦١ 

.٢٨٢ 

.٤٥٧ 

 ةحفصلا/هزجلا

.٢٠٥ 

.٩٦ 

 د ٣١.

.\-٦`٣٢ 

\-٤٢١ ٣ 

.٢ ٣٥ 

.٦٦ 

 د ٣٨.

.٤٦٩ 

.٢٥٧ 

.٢٩٨ 

 `ا٣٠-.

.٣٢٨ 

.٢٤٢٣ 

‘\. ٥٥ 

.٣٦٨ 

.٤٢٦ 

.٤٩٨ 

 ٨١.۔۔ ٩٤ .. ٣٢ ٦۔ ٦٢٢٣ ٦٤٤؛

 .. ٠٣ل\۔ د٠ا١. ٠٦ ا١٧\٤

 ٧٢. ١٧٣ \۔ ١١٨. ؟٢٦٣٦لا۔ ٧٢٧. ١٢٩.

 ٤٤ ٤٢٣ .ا ٤٢. ٠.٠ .ل ١٥٦. ١٥٩.

 ٤.٦٣ ٦٨. ٧٢ .۔\ ٧٥ .۔\ل\ ١٨٦. ٠0١٨٧

 ٩١. ٩٢. ٩٦ ل ٠٠١. ٢٠٢٣. ٧.٠.٥.‘

 ٩. د١ . ٢٢. ٢٢٢٣. ٢٢٤. ٢٢٧.

 ٠. ١\٣٫ .ء ٣٢. ٢٣٢٣. ٢٢٦. ٢٣٩.

.٥٢. ٧٦١. ٢٦٤. ٦٧. .٧٠ . ٢٧١ 

.٨٠. ٨١. ٢٨٢. ٢٨٧. ٩٢. ٢٩٢٣ 

.٩٨. ٣٠٠. ٣٠٧١. ٣٠٢ ٣١٢. ٣١٣ 

 ٦. ٣١٧. ٥٢٣ دد ۔۔ ٣. ٣٦٦. ٣٦٧.

.٢٤٤ 

.٥٦ 

‘.٦٧.. 

.٤٩ 

.٠٩ 

 ج١١/ ٢ .ا ٣ .ا ٤ن۔ ٥ا.٧\ا\. ٨اا.٠۔. ٢١٧١.\

 د ٢. ٩. ٣١. ٣٦. ٣٢٧. ٣٩. ٤٧. ٤٩. ٠٥٤. ٠.٠٩

 ٢٣ ٧. ٧٦. ٧٨۔\ ٧٩ ٠ ٨۔\ ٨٢۔\ ٨٤ ٨٨. 6٥٩١

.١٠٩ 

.١٣٠4 

.١٦١ 

.١٩٠ 

.٢٠٦ 

.٦٩ 

.٢٥١ 

.٧٦ 

.٩٥ 

.٣٢١٤ 

.٧١  



 فلملا باتكلا

  

 ةمحخصلا/ءزجلا

٣. ٣٧٥ ٣٢٧٩. ٣٢٨٨. ٢٩١. ٣٩٤. ٠٤٠٧ 

.١.٠. ٤١٣. ٤١٤. ٤١٧١. ١٩. ٤٢١ ٤٢٢٣ 

.٤٢٦. ٤٤٠٤٣٤٤٣٢٣. ٤٤٢٣. ٤٤٥. ٤٤٩. ٤٠٠ 

 ٤٦١. ٤٦٤. ٤٦٦. ٤٦٧. ٤٧٤. ٤٧٧. ٤٧٩. ٤٨٧؛

 /ج ٤.١ ٧ ٦١. تد ٦٦ ٨٦. ٩٧. ١٠٢

:٢٠٦. ٢١. ٧٢٤. ٢٧٧٢٦. ٣١. ١٣٤ 

 ٦ ٣٨ ءا ١٦٦. ١٦٧. ١٦٩. ٨٠ ء ١٨٥. ٦٢٠٥.

.٩ .٢٦٦١. ٢١٢. ٦٢١٤. ٢٢١. ٢٢٢. ٦٢٢٤. ٢٢٧ 

٩ ٨٤١. ٣٤٤. ٦١. ٦٤. ٦٦٥. ٦٦ ٢٦٨ 

٦٧٤. ٧٨. ٧٩. ٧٨١. ٢٩٨. ٣١٦ ٣٢١ ٣٢٦ 

 ٢٢٨ ٢٢٩. ٣٢٣٤. د٢٣. ٣٣٦. ٣٢٣٨ ٣٤٠ ٣٤٣٢٣.

 ٤٤. ٣٠١. ٣٤. ٣٨٦٢ د٣٦. ٣٦٧. ٣٦٩. ٨٢٧٤.

.٧٦ ٢٧٨ ٣٨٨. ٣٩٢. ٤٠٠. ٤٠٩ ٤١٥. ٤١٩١ 

.٤٨٤. ٤٩٦. ٤٩٩. ٥٠٠1٤٢٧ ٤٢٤. ٤٦٦. ٤٧٤. ٤ 

 .د . ٠.٩... ٧٧. ٢٩. ٢٢٣ .ت ٥٦. ٢٣ده. ٦٧

 ٩٨. ٠١ ت.٠٣ت. ٦٠٥. ٦٠٦. ٢١ت ٦٢٤ ٦٢٦.

 د ٦٢٣. ٣٦. د٤ت. ٤٧ .ت ٦٤٩. ٠د٠دت٦۔. ٦٠٢٣. ٦٦٧.

 ٨٢ت ٢٣ ٨ت. ٧٠٤ ٧٠٩ ٧١٣. ٧١٤ ٧٦٢٤. ٧٣١

 ٣ .ء ٧٣٦. ٧٤٧. ٧٦٤. ٧٧٠. ٧٧٤. ٧٧٦. ٧٧٧.

{٧٧٨. ٧٧٩ ٧٨٨. ٧٨٩. ٧٩٢ ٨٠٠. ٨٠٧. ٨١٩١ 

 د ٨٢. ٨٢٦ ٨٣٠. ٨٤١ ٨٤٣؛

 ج١٣/ ١ ٣. ٤. ٤٦. ١ت ٥٧. ٦٦ ٧٢ ٧٤

 ٨0 ٨٥. ٨٧. ٩١. ٩٤. ٠١. ١٥. ٢١ا. 0١٢٤

; .٧٦٥. ١٢٨. ٧٢٩. ١٣٠. ١٣١. ١٣٣. ٧١٤٠. ١٤٢ 

- ٢٤٢١ - 

  

 



 فلملا باتكلا

  

 ةمفصلا/ ءزجلا

 ٤٥. ٤٦. ٤٩ ء ١١٥١. ٥٦. ١٦١. ٦٨ ء 0١٧١

.٦٠٦ 60٧٤. ١٧٨. ٧٨٧. ٧٨٩. ١٩١. ٧٩٢. ١٩٤ 

 ٧ا . ٢٠٨. ٠٩. ٢١٠. ٢١٣. ٢١٥. ٢١٧. ٤٦١٩

.٢٦٢١. ٢٢٢. ٢٢٦. ٢٢٧ ٢٢٨. ٢٢٣٢٣. ٢٤٨. ٢٤٩ 

 د. ٦٢. ٥١ ٢. ٢٦٥٢. ٢٥٢٣. ٢٥٤. ٢٥٦. ٦٥٧ ٤٢٠٥٨

 ٩. ٦١ .ء ٦٢. ٢٦٤. ٦٥. ٢٧٢. ٢٧٦ ٢٧٧.

٧٨. ٢٧٩. ٢٨٠. ٢٨٢. ٢٨٦. ٢٩٤. ٦٩٦ ٣٠١ 

.٢٠٢. ٣٠٥. ٣٠٦. ٣٠٧ ٣٧١١ ٣٧١٤ ٣٢١ ٣٢٥ 

.٧. ٣٤٠. ٣٤٦٢. ٣٤٦. ٣٤٩. ٣٠٠. ٣٥٢. ٣٠٥٦ 

.٣٥٨. ٣٥٩. ٣٦٤. ٣٧١. ٣٢٧٢. ٢٧٩. ٣٩٥. ٣٩٧ 

 ٩ ٤١١. أ٤١. ٤٢٣٢٧. ٤٤٢. ٤٤٦. ٤٤٩. ٤٥٢.

 دد٤. ٤٦٦. ٤٧٠. ٤٧٨. ٤٨٠. ٤٩٢. ٤٩٣. ٥...

 ٨... ١١. ١٧٣... ١٦. . ٢. ٢١ت. ٢٢ت. د٥٠٢

.٦. ٢٧. ٢٨. ٣٠.. ٣٢. ٣٤. ٣٥. ٥٢٣٦ 

.٢٨. .٤ . ٧٢٣. ٧٨. ٧٩. ٨٢. ٥٨٤. ٥٨٧ 

 ٩... ... ٩١... ٩٢ت. ٥٩٤ ٥٩٨٩. ..٠.ت. ٦.٣

 ١. ١٣. ٦٢٣٠٦٢٣٦١٦. ٦٤٠. ٤٣ت. ٦٤٤.

 د٤ ٦. ٦٠٢. ٣د٦. ٦٠٩. ٦٧٤؛

 ج١٤/ ١٦ ٢٢. ٢٧. ٤٢. .د ٤٨. ٢ ت ٥٩ ٦١.

 ٦٤ ٦٧. ٧٩. ٨٠. ٨٤. ٩١. د٩. ٩٧. ١١٩١. 60١٢٠

 ٤٧ ٢٨ !. ١٠٥٦. ١٦٦. د١٧. ١٨٦. ١٩٥. ٢٢٤.

 ٢٦٢٧. ٢٣٠. ٢٣٢. د٢٣. ٢٣٦. ٢٤٠. ٢٤١. ٦٥١.

.٢٢. ٢٧٥٣. ٢٧٥٦. ٢٧٥٧. .٦٦. ٤٠٢٣. ٤١١ ٤٨١ 

 ؛٧٣٦ ٠.٦٢. ..د د

- ٢٤٢ - 

  

  

 



  

  

  

 باتكلا

 رئاحخ ذلا

 ةريخ ذلا

 ليذلا

 ةيئارلا

 ع رقم يبأ زجر

 ضوحلا ىلإ دورشلا در

 دورولملا

 ديز يبأ ةلاسر

 يكلاملا دمحم يبأ ةلاسر

 ةضورلا

 ماكحألا ضاير

  

  

  

  

  

 ةحفصلا/.زجلا فلملا

 ٤.٣٠. ٦١. ٦٢. ٧ ٧١ ٧٥ ٧٧ ١٧٨ /٥١ج

 ٩٢. ٢٣٢. ٢٣٨. ٦٢٤١. ٢٦٦ ٣١١. ٣١٤. ٣١٦

 ؛٩٥٦ ٣٤٣٨٩.

 ؛ه٣٦ ٧٧. ٦٩٢. ٥.٤ ٥.٥. ٥.٧. ٤٥٦٢ /٦١ج

 ٩٤. ١٣٥ /٧١ج

 لاذلا هفرح
 ؛١/١٤٤ج [ يسلبانلا ]

 ١١/٢٣٢ج ؛٠٢ .٠١/٦١ج ؛؛١/٨٨ج

 ٤./١ج ;; ينيدملا ىسوم وبا

 ءارلا عو رح

 ١٦٨ /٢ج رصن وبأ

 ١د ج | يسوسلا 7

 ٦/٢٨٣ج : بطقلا شّيفطا

 ١/ ٣٠. ٤٥. ٤٧. ٣٨٩. ٣٩٢ .ج ديز وبأ

 ٤!./٠١ج ؛٤د٩ ٤٨. /٨ج ؛١/٤٢٢ج دمح وبا

 /٤١ج ؛٢١/٦٥١ج؛.٦/٨ج ؛د٢/٢٦ج ؛١/٦٣٤ج يوونلا

 ٢. ٠٧٩ د ١/ ٤٤٩. هج ؛دد٤ا

   ٢٠٩ /٥ج : يييمللا زيزعلا دبع
- ٢٤٣ - 

  

  

  

  

  



  

  

 باتكلا

 روبزلا

 ةضورلا دئاوز

 تالاوسلا

 معلا غوُبس
 كولملا جارس

 د ر اد ي ا ننس

 يقهيبلا ننس

  

  

 ةمحفصلا/هزجلا فلملا

 يازلا هفرح

  

 ج٢ ١/.٤٦٠؛ ج١٧/ ٣٤٨. .

 ج٤٢/١٥؛

 نيسلا فرح
 ررمع رب ا

 يفوسلا ةفيلخ

 | يويسبلا ]

 نب دمحم ركب وبا

 يشوطرطل ديلول

 وب ا ٥ ١ ر ٥

   يقهيبلا

 ج٧٧/١؛ ج٢٧٩/٤؛ ج٢٧٤/٥؛ ج٥٣٦/٦؛ ج٨٧..

 ٦ ج٢٦٧/٨. ٠٩-؛ ج!١ ٣٦/١.. ٢٢٢:

 ج١٣ا٢٧ ٤٢ ٦٤. د٦٤؛ ج٨٨٦/١٤. ٤١١.

 ٤٩٢؛ ج٦/١٦.. ٣٠٤. ٢.٦. ٤٦٧. ٤٦٨. ٤٦٩

 ٤٨٢. ٤٨٤. ٣٠د؛ ج١٧ .. ٥. ٧٦. ١. ٢٢.

 ٧. ٩. ٣٠. ٣١. ٣٢٣. ٣٦. ٢٧. ٤٠. ٤٤ د ٥. ٥٥٧

.٢. ٧٥ ٧٦. ٨٢. ٨٤. ٨٦. ١٣٩. ١٤٠. ١٠٧ 

٦٢ ٧٦٧ ٧٩٦. ٢٢٢. ٣٤٠. ٤.٣. ٤٠٤ ٤٣٦ 

.٤٤. ٤٤٩. ٤.٧. ٤١٥. ٤٢٧. ٤٣٨. ٤٤٥. ٤٤٧ 

.٥٠٤. ٥٤٦٢. ٥٤٤ .0٤٤٨. ٤٤٩. ٤٥١. ٤٥٢. ٥٠١ 

٢٣... ٥٦٦. ٥٨١. ٦٢٣٢. ٦١٣٣ 

 ج١٦/ ٢٧٩١

 ج٤ ١/ ٢٨٢

 ج١ ٤٢٩. ٤٣٣ ج٤/١٣د٤؛ ج١٨٢/١٤؛

 ١٧/د١٣

 ج٦ ٠ ٨٩

- ٢٤٤ - 

  

  



  

  

 باتكلا

 لم اشلا

 ٦ لم اشلا

 ع رفلاو لصأل ١ لماش

 نيروغبت لوصأ حرش

 ناهربلا حرش

 بيرقتلا حرش

 ةيناسملتلا حرش

 ديحوتلا حرش

 ةيرزجلا حرش

 بآلجلا حرش

  

  

 فلملا

 |يسونسلا |

 ناميلس عيبرلا وبأ

 سابعلا وبأ

 يخ اًمشلا دمحأ

  

 ةمحفصلا/ه.زجلا

 ج ٤٧١٦

 ج٤٨٩/٨

 . ج ١ / ٦٢٢

 ج ١ / ٥.٢

 \ج ٧٨!؛ ج٢/٨ ٧.٩... ٦.٤؛ ج ١٠ / ٨.

 ح ٩٧١ ١؛ ج٧ ٣/١؛

 ج٧ ١/ ٦٢٦ ٦٣٣

 نيشلا ضرح
 نيمرحلا مامإ

  

 ج٧ ٢٤٨١

 ج٧/١ت ٧١٣. ٧٧٧. ١٨٠. ١٨٤ ٢٩٥؛ ج٢/ ٨.٠

٦١. ٧٧. ٤.٦. ٤١٨. ٤٧٢. ٤٧٣. ٤٧٥. ٥٦١ 

 .دد ٦٢٣٧. ٩د٦؛ ج٥/ ٢٢٤ ؛ ج١٢/ ٢٩٤؛

 ج٦ ١ ٩٠. د٧-؛ ج١٧/ ٣

 ج١/ ٥٨

 ج٢٣٦/١٣

 ج١/ ٤٠

 ج ١ ه}٦

 ج١/ .

 ج١/ ٩

4 

- ٥ ٤ ٢ - 

  

  



  

 باتكلا

 يفوحلا حرش

 . مئاعدلا حرش

 ةيئارلا حرش

 ملسلا حرش

 ةيمصاعلا ح رش

 ةّيضرافلا حرش

 ضئارفلا حرش

 ريبكلا لوصفلا حرش

 حيصفلا حرش
 ي د اصلقل ١ ح رش

 ةيفاكلا حرش

 ريبكلا حرش

 ةيافكلا حرش

 ةيماللا حرش

 ملاعملا حرش

 بالطلل بابلا حتف

 باهولا كالملا نذإب

 بذهملا حرش

 فقاوملا حرش

 يرونلا حرش

   ةيزمحلا حرش

 فلؤملا

 يطسبلا هللا دبع

 بطقلا شّيفطا

 دايز نبا

 ةرردق ديعس

 يسلدنال ١

 بطقلا شَّيفطا

 يطسيل هللا دبع وبأ

 | ٍقارقلا ]

 بطقلا شًّيفطا

 يرالملا

 بطقلا شّيفطا

 بطقل ١ 7 ١

 يررنلا
 ديسلا

 يرونلا

   ينالطسقلا

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج٤٦/١٥ ٠٦١٢

 ج١٣٢٦٩/١٦ه؛ ج١٣/ ٢٥: ج٧/ ١٣
 ج ... ................ ...!...

 م..............................

 ..............۔.........................................

 ج٤٢٨/١٥

 ج١٠/ ٨.٠. ٦٢د؛ ج١٣/ ٦.٧؛ ج١٢/ ٥٩٠؛

 ج٥ ٩٨١. ..٣. ٣.٢. ٣.٠٤. .ده ٢. ٢١٢ ٥٨٧.

 ١٢ت؛ ج٢٩٤/١٧
 ...... ت

 ج٧/ .د٢

 ج ١/ ٣٤٥. ٦١. ٥٨٠

 ٦٢ ج ؛!\٨ / ح

 ج ١/ ٤٤١؛ ج٢ ٩١/ ٦ ؛ا ج٧ ٩٨١

 ج٧ ١/ ٧٣٦. د٧٣. ٧٤١

 ج٥٩/١٥

 ج٥٢٧/١٦. ج٧ ١/ ١٨٩0٩٧٩٦

- ٢٤٦ - 

  



  

 باتكلا

 ،ضئارفلا بيترت حرش

 ©بيترتلا حرش

 بيجملا بيرقلا حق

 بيتزتلا باتك حرشب

 عماوجلا عمج حرش
 ىشعألا ناويد حرش

 دمحم يبا ةلاسر حرش

 يكلاملا

 يرضخألا ملس حرش

 تاراعتسالا

 ديحوتلا ةديقع حرش

 يطاشلا ةليقع حرش

 يبأ ةلاسر ىلع حرش

 ديز

 اطوملا بيرغ حرش

 ضيحلا ةديصق حرش

   لاعفألا ةيمال حرش

 فظملا

 يلع مساقلا نبا

 يدمآلا

 ي ديعصل ١ يلع ١

 | يردعلا

 بطقل ١ شّيفط ١

 يخ املا دمحأ

 فاّصو نبا
 بطقلا شّيفطا

 بطقلا شّيفطا

   سابعلا وبأ

 ةحفصلا/ء۔زجلا

 ج٣٢٣٧١/١٥. ٢٣. ٢٢٨. ٣٦٦. ٣٦٨. ٢٧٧ ش ٣٨٢.

.٣٨٥. ٤.٦. ٤١٤. ٤١٧. ٤٢٦٤٢٥٤١٧٩ ٤٢٧ 

٤٢٨. ٤٣٢. ٤٣٦. ٤٤٣. ٢٤٤. ٣٦٦. ٣٦٨. ٤٤٤ 

.٦١. ٤٦٨. ٤٧٢. ٤٧٩. ٤٨٠. ٥٢٣٥. ٥٣٦. ٥٢٧ 

٦. ٦.٤ 

 ج١٧/ ٢٦٢

 ج١٧/ ٦٢٠

 ج٢٤/١؛ ج٨٧ ٩٢

 ج١٠٨/٨

 ج ٤0٥٠٤١٩١. ٥٤

 ج٦ ٤.١

 ج٢/ ٣٢٦

 ج٤ا د١٧؛ ج٠ ١/ .

 ج ٤/ ١٧٥

 ج ١٨٤١

 ح٦ ١ / ١٥

 ج ٥٨١١

 ج٩٩/١

 /ج ٧. ٦٦. ٦٤؛ ج٨/ ٤٨٧

- ٢٤٧ - 

  



  

  
  

 باتكلا

 فاصنإلاو

 ملسم حرش
 ديرد نبا ةروصقم حرش

 عئارذلا مظن حرش

 عئارذلا عويب مظن حرش
 بعشلا

 ءافشلا

 لئامشلا

 نيعلا دهاوش

 ىنغملا دهاوش

 .حاحصلا

 يرهوجلا حاحص

 (س) ميهاربإ فحص

 خيراتلا حيحص
 عيبرلا حيحص
 ملسم حيحص
 ناحيحَّصلا

 ريغصلا

 ج ١ رسلا رض

  

  
  

  

  

 ةمفصلا/۔زجلا فظرملا

 يخاّمشلا

 ٤٢٤ /٧١ج

 ٤/٨٨١ج : يمخللا ماشه نبا

 ٨/٨٠١ج ; يبعصملا فسوي

 ٨/٨٠١ج ; يبعصملا فسوي

 ٤١/٦.٥ج يقهيبلا

 ٦٠٠ 3،د٧١/٦٩ج ¡ ضايع يضاقلا

 ؛١ا ٥١. ج٧/ ٥٨ /٤ج يذمرتلا ىسيع وبأ

 ٦١٢٥٠ /٧١ج

 ٢٦د ٧١ج يطويسلا

 داصلا هفرح

 ؛٥.٢د/٥١ج ؛٢١/١٠١ج ؛٩٨ ٦٩. /٠١ج يرهوجلا

 ٥٧٠ /٧١ج

 ٤١/٩٧٢ج : دلاخ يبا نبا

 حيحصلا عماجلا =

 ٣٦٤ /٥ج ملسم

 ٧٢٠ /٧١ج : ملسمو يراخبلا

 ريغصلا مجعملا = يناربطلا

 داضلا هفرح

 ٣٨١ /٥١ج
  

- ٢٤٨ - 

  

  

  
  



  

  

  

 ةمفصلا/۔زجلا فلملا باتكلا

 يتوعلا ةملس ءايضلا { ج١/١ه٤٬؛ ج٢٩٩/٣. ج٦/.٤٦؛ ج١٦٢٩/٨. ٢٦٢.

 ٢٦ .٦٧٠؛ ج٩/ ٢٢؛ .ج ١/ . ٢٧. ٤٢٩؛ ج٢ ١/

 ٧٥؛ ج٤ ١/ ١٤. ٣١٢. .٣٢٧؛

 ج٦ ١/ ٩١. ٤٧٣٤٦. ٥٠٤. ٢٨-؛

      

      

 ١٦٨. ٣٤٦ .٧١/٢٦١ج

 ٩٩1 صرح

 ؛٦١/٨٥ج ؛٨٤٥ا٤١ج ؛٥ه٢١/٦ج ييح ردلا تاقبطلا

 ٧١/٢٢٦ج

 ٧. /٦١ج يكلا نبا ةيعفاشلا تاقبط

 ٦٧ /٢ج زارطلا

 3 ٦١/٦.٤.٧.٤ج ةيدَّمحهلا ةقيرطلا

 نيعلا هفرح
 ٠0١٧. ٦٠٩ /٣١ج ةرايم ةّيمصاعلا

 ؛٥٤ .٠١/٣٤ج ؛٤د٢٥ ٣. ٣٩٨. ٨٦ا١ج مساقلا نبا ةّيبتعلا

 ٧٤ /٣١ج

 ١٢٣ /١١ج ؛٦٤د /٢ج ينالح رارلا فاصنإلاو لدعلا

 ٦٢ /١ج يخركلا ; صيخلت نيرسنلا فرع

 نيرحبلا جرم

 ٠٩٦ ..٦١/٤٩ج يلازغلا تابقعلا

 ٢١٨ ٣٨٢. ٤١٠ /٥ج ¡ يييمللازيزعلا دبع رهاوجلا دقع

     ٤.٩ /٥١ج ;: عيمج نب ررمعا ديحوتلا ةديقع
- ٢٤٩ - 

  



  

  

  

 باتكلا

 ةدمعلا

 ةبيعلا

 ةئافلا

 يرابلا حتف

 يلحلا حتف

 حرشب بيجلا بيرقلا حتف

 بيتزتلا باتك

 ضئارفلا

 ضئارفلا

 ضئارفلا

 ضئارفلا

 ضئارفلا

  

  

  

  

  

 ةمفصلا/هزجلا فلملا

 ٥٨٧ /٧١ج : ليعامسإ نب دمحم

 ١/ ٧١٩ ٧ج يدرررهسلا

 د د /١ج يلضفاألا يح

 ............. . ُ ا هرح

 ٠٧٤ /٥١ج يواضيبلا

 الا ھورح

 ١٤٧ /٣١ج : يسيرشنولا دمحأ

 ٥٨٧ /٧١ج { ليعامسإ نب دمحم

 ٥١٨ /٢١ج ؛ ٦ /٠١ج رجح نبا

 ٢/ ٤٦٨ ج يراصنألا ءايركز

 بيترتلا حرش =

 يقاكلا

 ٥١/١٦٥ج { ينوحلا مساقلا وبأ

 . يناسلا
 ١٠٨ /٨ج ؛٧د /٦ج : يلاطيجلا ليعامسإ

   ٧٤د /٥١ج ديعس خيشلا

    

  

  

  

  

  

   



  

 باتكلا

 سوماقلا

 رحبلا سوماق

 ميركلا نآرقلا

 يد اصلقلا

 ٠ رط انقلا

   تاريخلا رطانق

 ةحفصلا/۔زجلا فلملا

 ماخلا هفرح

   يلاطيحلا ليعاممإ

 ج١ا٨٧. ٢٧. ٣٩٨. `٤٣٧؛ ج٦٦/٣.

 ٦٧. ٢٣٠. ٢٦٧. ٤.٠٥. ٣٢٨٠. ج٤ا٦٢ب.

 ٣ب. د٦ن. ٦٩. .٩\.. }!٩\. ٣٢١٤.

 اد٢٤٤ . ٤١٠٥. ٤٣٧؛ ج٥ا٧٦\. ١٧٩.

 ٢. ٤٧. د.٤؛ ج٢٠/٦. ٦٩٢. ٣٨٨.

 .٤٧؛ ج٢٦٨/٧٢. ٦٧٤. ٢٧١؛ ج١٠٢/٨.

 . ٩؛ ج!٢٠/١٩١. ٢٤٥؛ ج٢٠/١٣. ٩٣ء+؛

 ج٤ ٢٠٠١/١؛ ج٥ ٩١/د.. ١٠٤. ج٩٩/١٦.

 ج٧ ١/؛٦٣

٠ ١. 4 

 ج٥/ .١.. ٦٠. ٦١. ٧٤. ٣٢٠٠.

 .١؛٣. ٣٢٢. ٣٣٣. ٢٣٦. ٢٣٧. ٢٣٨.

.٩. ٣٤٢. ٣٤٥. ٣٦٢. ٣٨٦. ٣٨٧ 

 ٤.١. ٤١٣؛ ج١٢/ ٦٨. ٢٨٨. ٤٢٩.

 ٤٢٤. ٤٦٤. د٤٦. ٤٦٦. ٠.٧٠. ٠٥٧٩.

 .ت.د ٦.ت. ٨٢١؛ ج٤ ٩١/ ٣٢٥. ٣٩٢٣.

 ٤١٦. ٦.١. ج١٧/ ٤٢٥. ٤٤٨. ٤٦٥.

 .٤٧. ٤٨٧. ٤٨٩؛

 ج٦٦٢/١٠؛ ج١٥/ ٦٢٦. ٢٩٨

 ج١٠٧/٢؛ ج٢٦٢/٣. ٢٢. ٣١. ٢٤٣.

 ٤.٧. ج٤ا٥١. ج٥ا٢٦. ١٦٨. ١٧٨. ٢٠٩.

 .١. ٤٦. ٢٥٠٠١؛ ج٩ا/٤٨؛ ج٠ ٩١/`٦. ٣٦.

_ ٥١ ٢ - 

  



  

  

 باتكلا

 دعا وقل ١

 ٠ مالس إ ا دعا وق

 ليعامسإ خيشلا دعاوق

 ةيعرشلا ماكحألا نيناوق

 لئاسم ضعب يف ديدسلا لوقل
   ديلقنلو داهتجالا

  

 فلملا

 يلاطيجلا ليعامسإ

  
 مرح

 ين اولا

 ين اربطلا

 ءايركز وبا

   مكاحلا

 ةعحفصلا/هزجلا

 ٢٤1. ٥؛ ج0٩٤/١٤؛ ج٧١/١٥؛

 ج٩٦/١٦. ! ٣٦٢. ٤٦٨. ٤٦٩. .٤٧‘ ٥١٨.

 ٥٢١. ٣٧. ٥٣٩. ٥٤٧؛ ج١٧/. ٩. ٩٢. ٩٤

 ج١٣/١.. ٧١... ٩. ٢٤٥. ٢٧١؛

 ج٢/ ٣٦. ٤ب. ٨٤. ٦٩٢. ٢٩٨. ٦٢٩٩. ٥١٠.

 ٦٤٢؛ ج٦١/٣ه. ٧٤٥. ٢٢٣٦. ٦٤٣. ٦٤٩.

.٩. ٦٣. ٣.٧. ٣٨١. ٤٢٤. ٤٤٢٣ 

 ج٤٩/٤. ٦.٤. !٦١. ٢٦٥؛ ج٥/ ١٢٨

 ... ١٦؛ ج٦ا١٤٨؛ ج٩ا٩٨؛

 ج١٦٩/١٠؛ ج١٩/ ١٧٦٢. ٧٧!١؛ ج٦٢٠٥/١٦.

 ٤٥. ٥١٥. ١٩٩٥ ؛ ج٧ ١ / ٥

 ج٩/ ٩٢

 ج١/ ١٣٢

 ماغلا

 ج١٥/ ٤٦

 ١٠٦ /ا٤ج؛١/٦٣٤ج

 ريبكلا مجعملا =

 ناويدلا =

 ٥٦ / ١١ج ؛٨٦ /٦ج

 رازبلل دنسملا =

 ج١٤/ ٣٨٤

_ ٢ ٥ ٢ _ 

  

   



  

  

 باتكلا

 نارمع خيشلا باتك

 ءايركز نب ىسوم

 يولوؤللا باتك
 فاشكلا

 ضماوغلا فشك

 رارسألا زنك

 © طقللا

 رماع نب ىسوم طقل

  

  

  

 ةحفصلا/.زجلا فلملا

 0١٩٣ ١٩٤ /٣ج : ىسوم نارمع وبا

 ثايرك ز نبا

 يولوللا ج١٥/ ٥٦٧

 يرشخمزلا ج١ ١/ ٦.؛ ج١٥/ ٤.٤؛ 4

 ج١٥/ د ٧. ٠٣٧

 يدادغبلا دمحأ : ج١٥/ ٤٤٢٣3٤٢٧

 ج٦ ١/ ٠٢٧

 الا عوفرح

 قاقزلا يلع ج١٣ا ١٤٨

 ج١٧/ ٥٩

 ٧٥ /٦ج { فسوي نب ركب وبأ

 زيزع وبأ ج١/ ٤٦٤. د٤٤؛ ج٢/ :١٦. ٣٠٢ ؛ ج٣/

 ٣٠. ج٤/ ٩٠. ٨٨؛ ج٩/٦ ٤. ٥٩.

 ٨٤. ٣٦٢. ٣٨٨. د٤٧. ٤٧٩؛ ج١٠٩/٧؛

 ج٩/٨د٨. ٩ه٤٨؛ ج٩ا٥٨٧؛ ج١٧٤/١٠.

 ٧٤. ٤.٤. ٤.٩؛ ج٠٩/١١. ٣٣٣.

 ٨٢. ٩٠. د٤٧

 رماع نب ىسوم { ج١/ ٦٩٤. ٢٤٨؛ ج٨/ ٣٠. ٧٣. ٦٠٤؛ ج١١/ ٢٨٢؛

   ج١٢/ ٩. ؛؛هد ج١٥/ ٤٦٨
- ٢٥٢٣ - 

  

  

  



  

 ةحفصلا/۔زجلا فلملا باتكلا

    

 ٦٢٠. ٦٢٦ /٧١ج يدمآلا فلتخملاو فلتوملا

 ٣٩٢ /٥٦ج ؛١/٢٦ج يبارعألا نبا . نيردبل علطمو نيرحبلا عمجب

 . ٤٢٨ /٥١ج يرشخمزلا ةاًحاحلا
.!!... 7٣ 7 

 ٧٣٩ /٧١ج هللا ءاطع نبا مكحملا
. ..... 0 ..... _ . : .=- 

 ٢٤. ٢٩٦. ٤٢٢٣. ٤٣٦؛ ج١٧/ ٦٠٠
 ه ...................... : ج =" .:.

 بطقلا شّيفطا دعاوقلا رصتخم : ج٦ ١/ د٤٨؛ ج١٤/ ٤.٢؛ ج٧ ١/ ٣٨. ٢ .:

 . مولعملا جاهنملا ررد نم موظنملا جاتلا = جاهنملا رصتخم

 ٨٥ ٤ /٦١ج ؛٢٧٢ /٤ج { بطقلا شّيفطا ; ةّيشاحلاو عضولا رصتخم

 ٣٧٩. ٢٨٢ /٧ج ع رشلا نايب رصتخم

 سمللا زيزعلا دبع فنصملا تارصتخم ج٧/ ١. ٢٢. ٢. ٧. ٧٢؛ ج٨/ ٣٤.

 .تد ٩٨. ١.٢. ١٧... ٢ا\. ١٧٢٧. ١٤٧.

 .ده ٦د. ٨٧. ٩٢. ٠٩. ٢٢٩.

 .٦٤. ٦د. ٧٨. ٣٢١. ٣٦٧. ٣٨٧٠.

 ٦.٢. ٦٤٩؛ ج١٤/ ٦٣٨

 [نونحس | ةنودملا ج١/ ٧٨. ٢٣٧؛ ج٤/ ٥. ٥؛ ج٧/ ٩٢.

 ١٠. ١٨٥. ٢٨٧. ٤٤٦؛ ج٨/ .د ٤١.

 ٤٢. ج١٠/ .. !. ٢٠٤؛ ج١١٧/ ٧٠؛

 ج١٣/ ٢٦. ٥٣. ٥٣. ٢٨٧. ٤٣١.

   ٠١٢. د١د؛ ج٥ ١/ ٣٤٦
_ ٤ ٥ ٢ _ 

  

 



  

 باتكلا

 نامثع فحصم

 بلطملا

 كلفلا نف يف كلملا علطم
 يناعملا

 ربتعملا

   مجعملا

 فلخملا

 يناسارخلا مناغ وبأ

 يناسارخلا مناغ وبأ

 |مكاحلا]

 لبنح نب دمحأ
 رازبلا

 إ يمليدلا |

 بطقلا شّيفطا

 يملاسلا

ِ 
] 

 نب دمح

 ليعامسإ

 زيزعلا دبع

 يمشلا

 نافع نب نامثع

 ةيعفاشلا ضعب

 | بطقلا شّيفطا

 ١ يم دكلا

   عناق يبأ نبا

 ةحفصلا/هزجلا

 ج١اه٨لاا!؛ ج٢/ ٦٧. ٠٩ا١؛ ج١٠/ ٢٩٩.

٤.٢. ٤.٣ 

 ج١٢/ ٧... ٨... ٠٩.8\} ١١٠4

 ج٢/ ١٨٨

 ج١٥/ ٤٦٦

 ج١٦/ ٤.٦. ٤٠.٨؛ ج١٧/ ٥٧٢

 ج٩/٦.؛ ج١٦ا/ ٨٨

 ج١٤/ ٣٨٤؛ ج١٧/ ٦1٢6١

 حيحصلا عماجلا =
 ج٥/ 0٨

 /ه ج ٦٢٨. .٥

 ج١٢/ ٣٩٧

 ج٩/٣. ٢٦٢. ج٤ا٤٢٧. ٤٢٨؛ .

 ج٥ا٢٦٢٨؛ ج١٥ا/٢٨١؛ ج٥٨٧/١٧

 ج١١ا٢٢٥. ٩٢. ٩٦. ٤٢٣. ٦٨.

 ج١٢/ ٨. ٣٥. ٢ .د ٦١. ٦١٧
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 ج١١/ ٢٢٥

4 

 ج٥ا ٣١٦

 ج٥ا ٣٨٦

 ج٤٢٠/١

  

  



  

 باتكلا

  

 فلملا

 يوغبلا
 يناربطلا

 يناربطلا

 يناربطلا

 ينازولا

 يلاطيجلا ليعامسإ

 يكبسلا نبا

 يقاتسرلا

  

 ةمفصلا/ .زجلا

 ج٢ ١/ ١٥٤

 ج٦ ٢١. ٨٦. ٩٠. ٥٩. ١٩٨. ٢٣٣؛

 ج١٧/ ٧١٦

 ج١٦/ ١٩٧١٨

 ج٠.٦/١٤؛ ج١٦/ ٨٨. ١٥٩؛ ج٧١٦/١٧

 ج٨/ ٤٩

 ج٢/ ٩؛؛ ج٤/ .٧٠؛ ج٧/ ؛.

 ج١٧/ ٦٢٣٣

 ج١٧ا/٢٤ب. ٧٤١

 ج١٥/ ٠٧٣

 ج٨/ ٢٩٠

 ج٤/ ٦٢. ١٥١

 ج١٣/ ٤٥٤

 ج٢٣٩/١

 ج١٧/ ٧٢٠

 ج٢/١. ٢؛ ج٣٩٣/٢. ٣٩٨. ٥٩؛

 ج٣ا٨ت. ٤١٨٤١. ج٥ا٢٥٠٧؛ ج٦ا٤٢‘؛

 ج٧ا6١٧٠٨؛ ج٨/.٤. ٤١. ١٣٠. ١٣٣.

 ٩٧. ٣٧٣. ٢٢. ٦٢٦. ٦٣٧. ٦٤٦؛

 ج٩ا٢ب. ٨٥. ٥٩٧؛ ج.١ا/٨٤. ٦٧٢.

 ٠٥. ا٥١٤؛ ج٤/١١٩. ١٨. ٤٦. ٤٩.

.١٤٤. ١٩٠. ٦٨. ١. ١٩٦. ١٩٧ 

 ٢٢١؛ ج١٢/ ٧٨. ٨٢٧٦١. ٣٢٤. ٤٣٢.

- ٢٥٦ - 

  

   



  
  

 باتكلا

 زحوملا

 أطوملا

 وحنلا

 بي د ل ١ ةهزن

  
  

 فلملا

   كلام مامإلا

 ةحفصلا/هزجلا

 ٤٤. ٥٤٨. ٥٤٩؛ ج١٣ا٣٧. ٥٤. ٦٧.

.١٨٥. ٢٠٣ .6١٤٥ .6٩... ٤٢... ٤٤ 

.٦٦. ٤٣. ٣٥٠٤. ٠.٩٠. ٠.٩٥. ..٦ 

.٦١٠. ٦١١. ٦١٨. ٢٠. ٦٢١ .4٩ 

 ٤٧ت. ه٤٨ت. ٥٤. .٦“. ١}٦٦؛
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 ج٢/ ٦٦٢؛ ج١٥/ ٦.٨

 ج٢ ١/ ١٠٦

 ج١٧/ ٤١٨١٦. ٢٢٣. ٦٢٤ب. ٧٣٢. ٢٥ب

 ٧١. د٧٤

 ج٦/ ٨. 6١١. ١٢. ١٣. ١٤؛ ج٠ ٥٠/١؛

 ٢٢/٦.. ٥٣٧؛ ج١٧/ ٦. ٥٠٩٩

 ج ٤ا١٤/ ٣٨٧

 ج٥/ ١١ ا١؛ ج٧/ ٤٣٧: ج٨ا٤٢. ٢ . ١؛

 ج١٠/ ٠. .ء ٣. ٧٢. ٣.٠. ٤٨١.

 ٨٢ه٤؛ ج١١ا/٨٨؛ ج٤١٥/١٩؛ ج٧٣/١٦؛؛

 ج٠٧٠/١٧

 نونلا فرح

 بطقلا شّيفط ١

   يتالتلا ورمع

 ج٤/ ٥. ٤٢. ٢!٧؛ ج٢ ١/ ٥. ٤٣١

 ج٦/ ٢٥٢

_ ٧ ٥ ٢ _ 

    
  



  

  

 باتكلا

 عئارذلا ع ويب مظن

 لصحملا دقن

 ح اكنلا

 ر دا ونل ١

 ةسوفن لزاون

 ةيادلا

 يوبنلا يدهلا

 ©نايمفا

 راد ىلإ دازلا نايمه

 داعملا

  

  

  

 ةمفصلا/ءزجلا فلملا

 ١٠٨ /٨ج : نب فسري

 يجصملا دمحم

 ٧٢٦ /٧١ج ديسلا

 ٩٨. ٤٩٠؛ ج١٥/ ٤٩٤ /٤ج { ينراًنحلا ىخ

 ١٦ /٧١ج ؛٢٢٤ /٥١ج
 .. - 6 تور

 ٤٦. ٤٤. ٤٤٢؛؛ ج١٢/ ٤٥. /٧ج

 ؛١٩٢ /٣١ج ؛٩!٢ ٨٣. ٨٧. ٩١. ت .

 ٤٢٣ .٤.د .٣٣د .ح ٥٢ /٥١ج

 ٤٦ .٧١/٢٦٤ج ؛٣١/٨٢ج ؛ء٩/٢٦ج ؛٢/٦ج ييسمللا زيزعلا دبع

 عألا عو رح
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" ...... 

 ١٤. .٢١ا٦ج ؛؛ا١٧ ا٥ج ؛؛٧٣٢ ا٤ج بطقلا شًّيفطا

  
 ١١١. ٢ ؛ا ج٧/ ٢٣..\.۔. ٣٨٧. ٢٣ه\؛

 ج٨/ ٢٧١؛ ج٩ا٢ .١؛ ج١٣/ ٣٢؛ ج ١/

 ٢.ت. ٠٣. ٦.٤؛ ج٢٣٠/١٦ ٤٦٤.

 ٤٨٨؛ ج ٧/ )د}٦

_ ٨ ٥ ٢ _ 

  

    
  

  



  

 باتكلا

 رصتخم م ابل ١ د رول ١

 ماكحألا

 طيسولا
 ١ تز

   عضرلا

 ةحفصلا/.زجلا

 ج ٤ ٠١١؛ ج٥ ١/ ٢٧ ٤؛ ج ٦/ ٤٦٦

 فظملا

 واولا هفرح
 5٤٨٠ ٤٨٤ /١١ج { زيزعلادبع

 يبمللا

 ١٦٨ /٥ج

 /٣ج ؛٤٩٣د /١ج ءايركز وبأ

   ٣٠٢٣ /٦١ج ;¡ ينوانحلا ىن

 ا>١٢١ )هط

_ ٩ ٥ ٢ _ 

   ١٧٠؛ ج ٤/ د٧٥؛





مظنلا و رعشلا سرهف





 ردصلا

 ةزمصلا ةيفام

 هريغ بيغلا ملعي ال يذلاو امأ

 اوزاف نوثراولا ام اذإ الإ

 سانأ اهينجي برحلا تيأر

 ءارتماالب ةحرزو جرز

 ءايلرألل لاق بهشأف

 ءيش ءالو_لا نم هل امف

 ساو تيب نم ةئيبس ناك

 ءالولاو ليدعتلاو حرجلاو

 ءادتنفالار غئاس علحلار

 ءاسنلا يف حررجلا ةيدو

 اطخلا ة يدك دمعلا ةدو

 ىضق دنف نمي زيجعتلا لئاسو
 ءاسنلل ءطولل مداعو

 ءاضعألل عطقلا يف دوقو

 زجعر لسك ىلإ نكرتالو

 ءانتقا ةيدلا يف لني ملو

 اهتاَرض اهل تدهش ةحيلمو

 وفك هل رونألا لك يف سيل نمو
 ارؤزاشش ام مهلف نيد لمحب

 ءارب موق اهنح ىلصيو
 ءالولاو ةمعنلا ايلومو

 ءاطعإلا ىلع لتاق رابجإ

 راو عو نيم اسملل ه

 ح امو لسع اهج ازم نوكي

 ءازجحإا ةين ر 4 >= و

 ءاضقلا هنيمي عم عيفشللف

 ءانبلا لبق اهرهم نع هوفعب

 ءاصيإار هعيفستلار دشرلاو

 ءاشت يذلاب ءادتفالاو

 ءاوسلاب لحرلا ةتدك

 اطخ هيف نم هيف ىضرت ام رأ

 ءاضقلا يف ءيش ًلُكيب هل يضمي

 ءاليإ نم خيشلاك هل سيل
 ءانبفلل ضفي ملام دمعلا يف

 ءاضقلار رداقملا ىلَڵلَع ليخ

 ءالو_لا امم ناثريو

 ءادعأل ا تدهش ام لضفلاو

- ٢٦٣ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٧ا٢٢٤

 ج٦٣٧/١٠

 ج٤؛٢٩٠/١٤

 ج١٥/.٢٧

 ج١٢٩/١٥

 ج٠٢٤/١٥

 ج١٢ا٢٧ه٨

 ج٩/٧ ٥

 ج٤٣٦/١١

 ج ٦٠٢١٣

 ج٢٢٣٢/١٣

 ج٢٥٢/٧

 ج١١/١٥

 ج١٦٨/١٥

 ج١٣/؛٢٢١

 ج١١١/٧

 ج١٩/١٥

 ج١٦ا٤٤٨

 ج١٥/.

 ج١٧ا٤٥٦



 ردصلا

 ءابلا ةينات

 تبا نإو ايح تمد ام مكبحأ
 بج ءاضقلا اهب يقلا امأ

 بيرقتلا ىلَع اهنم ةلثمأ

 بيعملا ةميقب هذخأ وأ

 بجار حيحص فصن هل نم رأ

 ابحو ام ىلع ايفن وأ اتابثإ

 بيصعتلاب ثري اَمّئإ ذإ

 بلعث ريغ اوفرعي مل اوبسن اذإ

 ابصاعدعب ناك ام اذإ الإ

 بحاحل ينإو مكمأب

 بجحلا يف عماج عيدب باب

 ابنجت نإو هنيمي دعب

 هبوني اميف ناسنإلا قثي نمب

 امنإو ريثكلا ايندلا نم يغبت

 ابه ليدعتل جاتحا ليدعت

 اهلولح دنع ربصلا زعي ثالث

 بلط نإ موسرلل باطخلا مث

 بذكلا ثيح اهعاجترا هل مث

 هبرل عوضخلاو ةعاجشلا عمج

 اهبحي دالب نم رارطضا جورخ

 يدعابت كيلإ نيندي كتيأر

 دافتسم كقيدص نم كردع

 بالا مأف ةلاخف اهمأف

 بيرت بارتلا يف بلق كبحأ

 بغي رأمدعي نم قح يق

 بذهتلاو بي ةزتلا ةمكحم

 بييعتلا ةلاح ثودح موي

  

 بصاعر هتركذ نم دحأ

 اب ذك نإ ةنعلب اسمخم

  

 نم هيف ىننال امو

 بلاعثلا ع ابّسلا وش نمو مهابأ

 اّبئآ هيلإ طش ام نوكي

 بئاخ كف الا ينب لك

 بعص ىنعم لك هيف تللذ

 ىبأ افلح ولور هل انيعت

 باجح ميركلا رحلل نيا نمو

 بكارلا داز لثم اهنم كيفكي

 ابرغ رأ ةارما يكزم ىلإ
 بيبل لك لقع اهنع لهذنيرو

 بج مل البو يضاقلا ىلع متح
 برتقملا نامزلا نم حضوتسم
 بارحملا يف بارحملا نسحأ ام

 بيبح دقفو ناوخإ ةقرفو

 برقتلا ءاغتبال يسفن تدعابف

 باحصلا نم ةرثكتستالف

 بستنا هل نم بأف بأ ع ه

- ٢٦٤ - 

 ةحفصلا/ .زجلا

 ج٤٨٠/١٦

 ج٢٧٠/١٣

 ج٦٢٦/١٥

 ج١٣ا٤٤٨

 ج٥٨٨/١٥

 ج٦٥/٧

 ج٥٢.٠/١٥

 ج٤٢٨/١

 ج٣٨٢/١٥

 ج٧٤/١٥؛

 ج٤٢٥/١٥

 ج١٥٧/١٣

 ج٦٣/١٧

 ج٢١١/١٦

 ج٢٥٢/١٣

 ج٣١٦/١٧

 ج٩٦/١٣

 ج٤٢٥/٧

 ج١٤/.٣٠

 ج٣١٦/١٧

 ج٤٨١/١٦

 ج٦٢/١٧

 ج٤٠٩/٧



 ردصلا

 باسنأ لهأو بابسأ لهأف

 هارتام رثكأءادلا وف

 مهنيب نيدلا هضبقي لاملاف

 بَحَو ليجأتو يلوملا كلذف

 باطخلا ىيف ناك لوق برف

 بصاعف ركذ لكر لصف

 بحاحب ةضيرف يف سيلف

 بجي ام ردقب وأ اعيمج :ليق

 بالا نم يلا تخألاو جوزلاك

 بآلل ملعاف نيتخاألاو جوزلاك
 بهنلاب وأ ةضفلاب حلصلاك

 بآلو نبالاو ررززلا دهاشك

 بئاجع فورص نم ثداوحلل مك

 ببسب تمي ملعاف مهريغال

 بحت اهضبقبف ححصت ملام
 بايترا نم ةمالسلا عم

 ادساح ناك نم ضرألا لهأ ملظأو

 بآلل يه يتلا ايندلا كت نإو

 هضقني سيلأ ءوضو تلأس نإو

 بلطي هيف حلصل ام تفي نإر

 بأ ةوخإ مكناكم نكي نإو

 قح الصا زحي نإ يبنجألاو

 بجحت نيتدجلا اتلك مألاو

 بجحور اعرش بح وتسي ثرإلارو

 زجعلا

 بابسألا لهأف نيذه ريغ ال

 بارشلا رأ ماعطلا نم نوكي

 ابختناو لاملا بر حص ولو امسق

 ف ىلإ هل

 باتكلا نم مهفلل برقأ

 بزال رمأ لاملا عيمح يوحي

 بختنا لوألاو كاذ نم ظفحلل

 بتكاو دقو ملعلا ىلع صرحاف

 بترف اهل تجا رأ مألاو

 يبأ رخأآتب واالضافت

 ٩ ِ ه`هذ 2 وج ١ \ ك ( ه"

 يبا اًميم امهارجم ىرج امو

 بلئاونب ةلوصوم بناونو

 بسنلا لهأ مهف مهاوس نمو

 بجي هيف اذ ضيوعتلا يف كاذك

 باذك وأ ظيلغت ىلإ يضفي

 بلقني هئامعن يف تاب نمل

 ببس نم كلت بجح يف اهل امف

 بنحلل مونلا وضر عامجلا الإ

 بجي ضبق عم ألإ زج مل
 بسن اهيف كلامل يتلا يهف

 بسنلاب بيرق نع ازارتحا

 بألا بجحي بألل ةدجو

 بممن رأ 3 الوب رأ ةمصعب

- ٢٦٥ - 

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج١٥/.٢٠

 ج٦٢/١٧

 ج٦٢٥/١٣

 ج١٨١/٧

 ج٩٥/١٣

 ج٢٧٦/١٥

 ج٢/١٥:

 ج٢٢٩/١٣

 ج١٥ا/٠٨٨

 ج٦١٨/١٥

 ج٦٥٢/١٣

 ج١٦٧/١٣

 ج٣١١/١٦

 ج١٥/.٢٧٠

 ج٤٣/١١
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 ج١٣٧/١٦

 ج١٥ا٤٤٢

 ج٤١٤/١

 ج٦٥٥/١٣

 ج٤٧٤/١٥
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 ج٤٤٢١٥

 ج٣٦٦/١٥



 ردصلا

 ا بألا نادري تنبل دب او نبالاو

 بالاو ىندألا هبحجحي ةحلاو

 ابجو عيفشلل ءاكرشلاو

 بيصت ىلإ ضرف نم صقنلاو

 بأل تخأ - نبالا تنبو

 بجت اهب تيوق نإ ةمهتو

 بسنلا نم بصاع لك ثيحو

 بسن نم هل تبثي ل ثيحو

 بجي ام توبث لعب نم كلذو

 بجع رمأ ضرفلا يف مهيفو
 مهّتنقأ الي سانلا اذه راص دقو

 بالا ىدعب تبجح مألا ىبرقو

 بنعلار اصرخ رمتلا ريغ مسقو

 بارطضا امدعب نوكي الو

 ىضقناو كبابش نم عطقت دقلو
 بألا تخأر ةقيقشللو

 ةره ريغ نم عذجلا ىنحأ ءاش ولو

 بصعملاب خألا نبا سيلو

 زجعلا

 ابصعام اذإ سدسلل ةجحلاو

 بجحي ىلعألاب انبالا وبأ اذك

 بهنلا لهأ ىلع رانيد فلأو

 ابصنألا ردقب هيف اوعفشي نأ

 بصغ ام هيلإ زجنأ يذلا ىلع

 بيصم نم تقفو هسكعو
 ابذك امك هنم هلام ىوح الهج

 برقم سدسلاتدردق

 بلقنت تسيلو موهتم نيمي

 ببس نم ءالولا بصاعل امف

 ببس نم ةثرإ ف هل امف

 بج اميف هرابتخا دصقو

 بلط نم لاحو هل ةمصع نم

 ب لقتف اهبلق دارأ نإو

 بجي رمأ هنإف هليجست

 اوبجُحراوبجَح دق مهال

 بايث نهداسجأ ىلع ابئذ

 بصتناف هب بجحال سكعلاو

 بحو هعنم راجشألا ىلع اًمِم

 باوص ىأر دق اميف ناكو

 بيرأب كيلإ هملعأ سيل ام
 يبح فصنلاب ءالؤه ريغ ام

 ببس هل ءيش لك نكلو .اهيلإ
 بسنلا ف هتحترأ هقوف نم

- ٢٦٦ - 

 ةحفصلا/هزجلا

 ج٣٩٤/١٥

 ج٤٣٠١/١٥

 ج ٢٥١٥

 ج٤١٥/١١

 ج١٣ا٤٤٨

 ج٤٦٢/١٥

 ج٦٢٥/١٣

 ج ه٤٦٥٠/١٥

 ج٢٦٩/١٣

 ج٠٢١/١٥

 ج١٥ا٤ ٦١٥

 ج٦٢٠/١٣

 ج٤٤٤/٧

 ج٢٨٩/١٣

 ج١٠٥/١٣

 ج٢٦٢/١٥

 ج٦٣/١٧

 ج١٥ ٤٤٢

 ج٥٢٨/١٠

 ج١٤/`٦١١

 ج٣١١/١٦

 ج١٥ا٤.٢

 ج١٧ا١٧٧
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 ردصلا

 بجي مل نإ انيب نوكي امو

 بلاطلا قدصب ةليخم عمو

 بتك ةفاخم رأ دعب نسمر

 مهعيابو موق نم نيدت نمو

 بيدأتلاف يضاقلا افحج نمو

 

 بآو مال سىدتتسلاهفصنرو

 بجوت ثيح نيميلا هذهو

 ابصتغم ةرحل ئلطارو

 بأل ١ ء انب ا قيقشلا بجحي رو

 بسحب ىنداألاف ىندألا اهعفدي

 ' رعلك ةعانقلا ينتدافأ

 ةركف هل تناك عرملا اذإ

 ةرشع باتكلا يف ضورفلا نإ

 ةنيب تامملا ىلع مقت مل نإ

 ةعب رأ وأ ةنالن وأ نانثا

 ةرم كودع رذحا

 ةالولاو توملا توبث دعب

 طوبهلا نوكي دوعصلا ردقب

 ةمومأ ةورب ا ةونب

 ةمالا لغشم ةرحلا أربتست

 زجعلا

 بجت رابحجإلاب نيحلا يف هيلع

 بئاغلا ريغ لاسرإلاب عفري

 بج ر ام لعفأ نأ موقلا لثم ال
 ابفغش هفك ارفص حبصأف الام

 بولطم دهاشلا اذو ىلرأ

 ةرهلا مولعلا اولرأ اهفرعي

 ةنس نيعبس غلبي هرمعف

 ةعبتم اهدعب نم ةنسو
 ةرم فلأ كقيدص رذحاو

 تابلنلااذراهنوفلحي

 ةيلاعلا بترلاو كلايإف

 ةمومع ةوخأ ةدودجح

 ةعاس ربصب نانجلا يف معنتو

 ةدرلاو ىنزلاو ناعللا ىدل

- ٢٦٧ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١ا٢٤٧

 ج١٠٦/١٣

 ج١٠٦/١٣

 ج٦٢٣٥/١٣

 ج٦٤/١

 ج٤.٩/١٥

 ج٢/١٩٣`٢٦

 ج٤٢٥/١٣

 ج١٤٢/١٣

 ج٢٧/١٥؛

 ج١٢٧/١٥

 ج١٦/ا٢١

 ج١٧ا٢٥٠٧

 ج٢٨٩/١٥

 ج٥٦١/١٣

 ج ٥٥٧١٥

 ج٦٦٢/١٧

 ج١٦٠/١٥

 ج١١٢/١٦

 ج١٥/.٢٧.٠

 ج١٦/.٣١

 ج٧ا/٢٥٨



 ردصلا

 ةعستب اهلثم يق ةثالث

 ةنيبب امدعب نم ىتأ مث

 ةمث دعب دعي هنبا مث

 تفتلي سيل لوقلا اذ ىلع مث

 ةرصبلا لهأ بهنم ىلَع مث

 ةدح ىلَع هنيب قفو ةم

 ةناللن هناكرأ اهعيمج

 ةناضحلا يف نضاحلل قحلا

 ةنيبلاب هلتق توبث ثيح

 اهلهأ لصو نعو ايندلا نع انجرخ
 ةقيقحلا يف كاذل اهنتدر

 ت ءاو تبرق مأو جوز

 ةلنالث نرم كاش ال اهلصأف

 ةنامأ نم ضبقلاب نكي نإف
 همهسأ فنص لك لثامي نإف

 ينامألا غولب رظتناو ربصاف

 ةلأسملا ىف امهيسأر اذإ برضاف

 ه عاتم ثرار ام طعاف

 ةقرف لك نيبب رابتعالاف

 اتيب ءانفلا رادب مدهاف

 ةعستلا وهر دئازلا برضتف

 ةنضاحتلا تحل طقسم كلالذف

 ةي_لانلا اذه لصألا ةَتسف

 ةرشع لاحرلا ةدعر لصف

 زجعلا

 ة تسب ةنال ; ىف نينثاو

 ةنلعم اهنم نيرانيد ضبقل

 ةمعنلا ىلومو دعب نم جوزلاو
 تبث زيجعت دعب لاقي امل
 ةرثكلا عراو دحاولا قفوف

 ةدحتم ةقرف لك نيبو

 ةلئارولا وذو رادقمو لام

 ةنابتسم لوقلااذته لاحو

 ةمسقنم اهلصأ نما هف

 تلوت تلاوت اذإ ايارزلاف

 ةلمكم ةعبرأ ىلإ منت

 امج نإو ناك ادحاو نإ

  

 ةقرط تركذ امك اهمهسو

 اتيب ءاقبلا رادب نباو

 ةعبسلا َوُهَو روكذملا اهلصأ يف

 ةنكاس كانه تراص اذإ الإ

 ةينا لإ تلاع اهنكل

 ةلصفم ةروطسم مهؤامسأ

- ٢٦٨ - 

 ةحفصلا/هزجلا

 ج٦٢٦٢/١٥

 ج٥٨٢/١٣

 ج٢٧٥/١٥

 ج٣٢١/١٣

 ج١٥/.٦٥٠

 ج١٥ا٦١٤٧

 ج٢٦٦/١٥

 ج٤.٧/٧

 ج٧/١٥!١٦

 ج٧٩٠/١٤

 ج٤٦٥/١٥

 ج٦١١/١٥

 ج٦٣٢/١٥

 ج٦٥٤/١٣

 ج٦٢٧/١٥

 ج٣١٥/١٧

 ج٦٢٣٢/١٥

 ج٦٢٧/١٥

 ج٦٤٧/١٥

 ج١٩٣/١٦

 ج٦٤٢/١٥

 ج٤١١/٧

 ج٦٢٨/١٥

 ج٢٥/١٥

  



 رحصلا

 لام سأر كسفنل اهريصف

 يدصلا بلقنا امبرلف

 ةلحخادملاو ةبس انملا هف

 ةتسو ةعب رأ ق نينلثاك

 تنب عم ةضيرف يق جوزلاك
 - ةيثولل با - ك ا كلذك

 ةعبس كاذ ناك نإ عبسك

 ُ . ث
 اه _بتفغى لظ راج لك

 اهلضف نمو ايندلا فرش نم

 ةبصع ملعاف ثراولا كي امهم

 ة فاوم اهنيبو اهنيب له

  

 زجعلا

 ةعاضب ىوتقتلا اهدعب ريصو
 ةعس نينثا يفف ىنزلا ادع امو

 ةرضملاب فرعأ ناكف ق

 ةلأسملا موقت هنم ام لك يف

 ةلثامم اهانعم يف اهمسا

 تلوت دق مظعلا شارف رسك

 ةعست يف ةنالناهلشنمو

 تحأعم عبرأ رأ ةحوز وأ

 ةقيرط يفتقم نيمساقلل

 ةعست كاذ ناك نإ عست وأ

 ةلبح ينب ناريح ريغ

 اتيمريصت ليلق نعو

 ةرئادلا كب تراد نإو امذ

 تلبق نإةيدرأةكرت

 ةيلاعلا بترلاب ضرت ملر

 تاتبلاب هينفي نكي نإف

 تفتلي ال دهشم هاعدا امف

 تآ نهنعب نم بصاعو
 ةمرزرهنملا فرصنت ام ردقب

 اتبنأ نم هسفنل هتبثأ

 ةّيعرم اهطورش تلصح نإ

 ةرخآلا كردتس_ت اهب نأ

 ةبترم مهسرؤر ىلع يهف

 ة فقرافملار ةنيابملا وأ

- ٢٦٩ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٦/.٣١

 ج١٢٠/١٣

 ج٦٢/١٧

 ج٦٤٨/١٥

 ج٦٠٢/١٥

 ج١٥ا/١٨
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 ج٠٩٠/١٥

 ج١٠/0

 ج٦٠١/١٥

 ج٤٣٦/١٢

 ج١٩٣/١٦

 ج١٣٠/١٦

 ج٢/١٥.

 ج١١٣/١٦
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 ج٥٨٢/١٣

 ج٥ ٦١٣٢١

 ج٤/٧ ٤

 ج٢٢٢/١٣

 ج٤٥٠/٧

 ج١٣٠/١٦

 ج٥٥/١٥ه

 ج٦٢٣١/١٥



 رهصلا

 تعقرأ دق ةملك يف اهنأ يه

 ىرخا بئاون هدعب تنأو
 دضب نامزلا كسم اذإو

 تلحر كاوق تنر اذإو

 ةعستبالشم رقأ نإو
 تتبثأو تفلاخ دق نكت نإو

 ةيعجر ةقلط قلطي ناو

 تاوخأ تس فلخ نكي نإو

 ةيشاملا بالك أ اوقفتاو

 هلازجلا هقح يف تنسحتساو

 يتأت ثيح مألل ال تخألاو

 ةالوملار ةدجلار تخألاو

 تابصاع نكي دق تاوخألاو

 تانبلا عم اهلثم تاوخألاو

 ةوخإلاو بحاح نود مالاو

 تنبلا مث ةحوزلاو مألاو

 ه دهجت نل عقاو راسكنالاو

 تلخ امهم ألا مهس ثلثلاو

 تانب وأ نيتنبال ناثلشثلاو

 هعم سدنس رأ ناثلثلاو نمثلاو
 اتناك نإ نملعاف ناتدجلاو

 ىتم دبعلا ىلع مرفلا ال دحلاو
 ةبارقلا نم ينغي ال وفعلاو
 ةيلثملا هب طرشلا دوقلاو

  

 زجعلا

 تعق وأ ىرخأ دعب نم تقلط وأ

 تلمو ةايحلا كسفن تمئس

 تلحو بوطخلا هنود تمظع

 تلجتو ةلمح كنع تفشك

 ةعبس اهنم عفد نإ حصو
 تعج ر عالتخا يمف هرارضإ

 ةُيحوزلل دوعلا دارأ ,.

 . تابث امهل مهمأو اقئاقش

 ةيدابلا بلكك اهعيب زوج

 ةلادعلا فيلكتلا هطرشو

 تانب عم بيصعتلا اهنأش نم

 تانب وأ تنب تيملل ناك نإ

 ةوسأ كاذ مسق يف مهر اهل

 تحخ ل ١ ر اهنهب نب الا تنبو

 ةلأسملا يف دحاو قيرف ىلَع

 ةوخإ وأ هنبا ينب وأ نبا نع

 ةعب رأ دعب نيرشعلا ق دحوي

 اتئرو ةدحاو ةبتر يف

 انتبث اعرش ةقرسلاب رقأ

 ةبارحلاو ةليفغلاب لتقلا يف

 ةيرحلاو مالسإلاب مدلا يف

- ٢٢٧ . - 

 ةمفصلا/هزجلا

 ج ٣٧٦٢/٧

 ج ٣١٥٠٧

 ج٢٦١٥/١٧

 ج٢١٥/١٧

 ج١٣ا٥٨٢

 ج٧ا٢٨٧

 ج٤٢٤/٧

 ج١٥ا/٦٢٨

 ج٢٦/٨

 ج١٩/١٣

 ج١٥ا٢٨٧

 ج٢٧٤/١٥

 ج٢٩٦/١٥

 ج٥ ٢٣٨٧٣٧٧١

 ج١٥ا٤.٨

 ج٥ ٢٧٤١

 ج٦٦٩/١٥

 ج١٥ا٤.٨

 ج١٥ا٤.٧

 ج ٠٩٤١٥

 ج١٥ا ٤٤٢

 ج٧٩٥/١٤

 ج١٥ا١٦٢٢

 ج١٥ا/١١٨



 ردصلا

 تا۔_تبلاب ةمسقلا يعًدملار

 ةنّيبلاب بلاطم يعدملاو

 ةدايزلاو ناصقنلا عنتماو

 «ةنّودملا» يف صنلا نيميلابو
 ةيصولا ذفنت كاذ دعبو

 تبجح دق نكت نإ نبالا تنبو

 تادجلا عيمج مألا بجعتو

 ةوخإلاو مهب مألا فرصتو

 ةلنالشنلا يف نينثالا برضتو

 تلعام نيتهجلل ةدجو

 ةيعجر ةقلط تاذ لاحو

 ةاضقلل مسقلا نااؤ( ء ثيحو

 يمذلا يف اميل هيقلي ثيحو

 ةنيبلا لاح نوكي امثيحو

 تاهج تس نم محرلا ةثارو

 تلمأ ثيح بئاغلا ةجوزو

 ةردقم تنأ اهنم ةتسو

 ةيعرملا هتفص دهاشر

 ةروكذلاو زييمتلا هطرشو

 ةنايصلاو ةحصلا :اهطورشو
 ةيد نم فصن مكحلا ءاسنلا يفو

 ةنيعم مهل لاوقأ هيفو

 ةبصتغملا يف نالوق امهيفو
4 
 ةبسانملا اضيأ ىمست دقو م

 زجعلا

 تابئإلاب حصألا يف رموي

 ةنيب هيف مومعلا ةلاحو

 ةتلادعلا يف زربي نم آلإ

 ةنيبلا دعب نيمي ال :ليقو

 ةيقبلا يف ثاريملا عقيو

 تبصع طحأ رأ واسم نباب

 تاياورلا اهبجح تتأاذك

 تفتلاف سدسل اهثلث نع

 ةعبسلا ف ىهتنا امو ةتسب

 تلصف دق ركذب نكت ملام

 ةّيحوزلا ةلاحك ةدع يف

 تابجومل تابثإ دعبف

 يتمن لصأ ثيحو هبلطي

 ةنيب ريغ مكحي نم َقح يف

 تآ مظنلا يف هب كاه اهبيترت

 تلخأ رهشب اهجوز قارف

 ةروصلا عوقر يف قافنالاو

 ةنايدلاو فيلكتلاو زرحلاو

 ةينغم فنص لك يف ةلاحو

 ةنس نيعبسب لوقلا اهحصأ

 ةبترملا ولع هللا نم تلن

- ٢٧٩١ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج٠٩٥/١٠

 ج١٣/.١١

 ج١٧١/١٣

 ج٢٨٧/٧

 ج٥\/0+

 ج٥/١٥ ٤٦

 ج٥!١/.٤٤

 ج٤٦٠/١٥

 ج٦٢٣٩/١٥

 ج١٥ا٢٧٤

 ج٢٩٤/٧

 ج٠ ٥٣٦١.

 ج١٠٩/١٣

 ج٢٣٠/١٣

 ج١٥/.٢٧

 ج٤٥/٧؛

14 

 ج١٣ا١١٧

 ج١٢٥/١٣

 ج٤.٩/٧

 ج٢٥/١٥

 ج٧/.٤

 ج١٥ا٢٥٨

14 

٥٧١ 



 ردصلا

 ةلمعم نيتلاحلا يف ةمسقو

 ةيعجر ةدحاو لب :ليقو

 ةمزاللاب هنيمي نم اكو

 تطقس ام اذإ ناكم يف نكرو

 ةلنامملاب دعب ءافخ الو

 ةعفنملا ثيح شرألا لإ سيلو

 ةقلطملا كلذ نم تعدا امو

 هفئاخلا يهر فوجلل تهتنا امو
 العلا لاح بيط تلهج امو

 ةيؤرلا دعب عئطاولا هلثمو

 ةقرسلاب ئرما ىلع عدمو

 ةروصحم اهتإف اذ دعب نمو

 تبث علحلا يف ثالثلا عقومو

 ةين نود قالطلا عقومو

 تبآ عم ثير اذ وحنو

 ةلهابملا ةلأسملا هذهو

 اتم نم مهؤانبأ اذكهو
 تتأ نورشعو نانثا اذكهو

 ةروكذلا يف لاكشإلا اذكهو

 ةدحاو وا دحاو مهس مهر

 تملس وأ تلبق ام اذإ يهر

 زجعلا

 ةلدعم وأ لضافت ىلع امإ ء

 ةينلل هدقفو هلهج عم

 ةمزال حصالاف ثالللا هل

 ةيفاع يف كالجرور موقتت

 ةلخادملا ام ملع ينم كاهو

 ةعس يق هنم ءيشلاو ،ةدوجوم

 ةقدصم هب يهف اهطقسب

 ةفشاك غامدلا ىلإ وأ كاذك

 ةيفاعلا بلطت اهنكلو

 ةيدرفلا تح دلاولا قحليو

 ةقَقحملاب هاوعد نكت ملو

 ةروطسم ةمولعم ةعبس يف

 تبأ نإ ةر علخلاو هقالط

 ةّيحجوزلا قرافي ةقلطف

 تانيبكو تاملسمو

 ةلزان لوعب تناك ام لوأ

 ىتشلل بجاح نيتبرقب

 تقفار ملعاف نيسمخلاو سمخلل

 ةرورضلا رابتخا ىلإ وعدت

 ةدئافلا غباف مأل ةوخإ نم

 تمسق اضيأ ثاريملا بسحب

 ةدئاز فادترار سم ريغ نم

 تغيس ثانإلاو روكذلا ىلع

 ةوخإلا يق اذ لبق تركذ دق ام

- ٢٧٢ - 

 ةحفصلا/ ءزجلا

 ٥١/٤٩ج

 ٧/٢٦١٠٥ج
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 ٦١/٢١١ج

 ١٥/..٦ ج

 ٨٤٤ا٣١ج

 ٣٤د/٧ ج

 ٥١/٩١ج

 ٦١/٣١١ج

 ٧/٧ ٢٥ ج

 ٤١/٩٩٧ج

 ٥٥٧١٥ ج

 ٧/٠٦٢ج

 ؛٧/١٦٤ج

 ٤١/٢١٦ج

14 

 ٥١/٧٣٤ج

 ٥١/١٠٦ج

 ١٥/..٥٠ ج

 ٥١/٦١٤ج

 ٨٢١/ا٥١ج

 ٤د./٧ ج

 ٥١/٠.١٦١ج

 ٥٢٤١٥ ج



 زجعلا ردصلا

 ءاقلا ةيام

 لت تذحخأاامك هذه تذخأ

 ثري ال بيرق رأ قيدصل وأ

 ثردحلاب رهدلا ولخي سيل ذإ
 اثندحي نأ نم لئاسلا عنم ذإ

 ثلثلا هل نمل ةنالث ةث

 ثالثلا ددع نم ىرأ ىتح

 تاوخأ هنارت الث رصخ

 ثرإلا نوكي هب يذلا ركذ

 هيف نعزاني ال لاملا عبر

 لوفب ماهسلا يف موقلا ىوتساف
 ثالللا يف تركذ امب لمعاف

 ثاللثن وىلَع ناك نإو لصف

 ينانخلا اضيأ ةشو لصف

 ثلفلا هسال لح هلوقف
 ثروم نم هدلت نملاميف

 اشلثلا نيعمجأ نونريف

 احيحص امهف باوجلا انمهف دق

 لأساو ضئارفلا زغلي نمل لق

 ىثنخ هيثرار يف كراتك

 مهس لاملا نم امل ىثنأ لك
 اك ذإ لمارألا مأ اهوبقل

 اثئاثأو اًمهردر اراقع ك

 ثرو ةلالكب نمم لطبي

 ثوروم رأ سانلا يف ثراو نم

 ادحأ دق ام طقن تاهمألا يف

 ثبأ ام مهفتف ناثلثو

 ينارو يل سردرفلا ةنجو

 انارو اي :امن هيبأ نم

 ثحب مولعلا نع هل نمل

 اخالثأ هعبر نعزويف

 اثارَتلا اوزاح و مهضرف يف ناك

 ثاكننا الب لصألا عبتاف

 ثراولا قرف نمارسكنم

 اثئانإلار ركذلااوفلخ ذإ

 ثري يقب ام بألا أب اد

 ثروملا نعالملا اهجوز يف

 ىنثنألاظحك مهنم ركذل

 اناريملاو ثوروملا انقرف
 اادحألاو خويشلا تيقل نإ

 ىثننأورأاركذ تقحي ملف

 اثا لتلا ام احضاو مسقلا ىرجو

 الثنانإ اهيف ثارولا عيمح ن

- ٢٧٢٣ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج ١٥٣١٤

 ج٦٦١/١٥

 ج٥٧٥/١٣

 ج٢٣.٠/١٥

 ج٦١١/١٤

 ج ٠٩١١٥
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 ج٦٢١/١٥

 ج٣٦٧/١٥

 ج٦٢١/١٥

 ج٦٢١/١٥

 ج ١٥/.٦٥٠

 ج٦٤٦/١٥

 ج ٣١٥. ٥

 ج٣٨٩/١٥

 ج ٥ ٣٥٨/١. ٤٩٢

 ج٤٦٩/١٥

4 

 ج٦٢١/١٥

 ج ١٥/,..٥٠

 ج٦٢١/١٥

 ج٦٢١/١٥



 ردصلا

 اوثرت مل اذإ ينرد متنكول

 ىشنأ ةرشع عبس نع تيم تام

 ثاًرولا يف ناك فنص يأ نم

 ثراوب ثراو رقأ امهم

 ثلاثلا قيرفلا عم هترظن

 ىثنخلا نيتهجلاب لبي نإو
 فيلخلا خيذ لهأك يرفذو

 ثراو لُكيب يذلا ينو

 ثاريملا نم عونمم لكو

 ثراولا نم ءاطعإ ق الو

 اضيأ حاص اي ناتًدح هلو

 ثراول لخدم مهيف سيلو

 اهل نزح عبرأ مألا نمو

 ثانإو روكذ نم مهاوس نمو

 ثردحلا يف لاكشإلا اذكهو

 ثتالثللديز ةلوق ىلع وهو

 زجعلا

  

 ثلثلا وهو يقابلا تحت

 انارتلا نزحف ىتش هوجو نم
 ثارتكاالب هاطعي كاذف

 ثلاثو اقسن نابب مث

 ث كان ريغ لوألا لمعلاك

 ىثنأو ركذ ظح فصنف

 ثاعف اليل ةقيرف باصأ

 ثفان رش لك تيقو امهفاف
 ثانإلاو روكذلا ةلمح نم

 ثاريملاو ئلاكلا يف نيعلل

 اثاثأو اتماص سدسلا ا تزاح

 ثحاب ريخ مولعلا نع نكف

 اثالث نكو هتاحوز لو
 ثارتلا يف ءاكبلا ىوس مهل امف

 ثينأتلارأ ةروكذلا وأ

 ثارتلا ضعب ق ذحجلا مهس وهو

 هيجلا ةيفاق

 اهكلاسم تدتشا اذإ رومألا تإ

 ةبلاطم تلاط نإو نسأيت ال

 الع نمف ىوهلا لقعلا ةفآو
 ججحلا ءاقلإ نع زجع نإ مصخلاو

 جودزملا يف ةلماك ةيدو

 اجر ام َلك اهنم حتفي ربصلاف

 اجرف ىرت نأ ربصب تنعتسا اذإ

 اجن دقف هلقع هاوه ىلع

 جرحالو اهنقل بحجومل

 جتناهنم دحاو يف اهفصنو

 جرحلا هيف ىتأ يطرل رهف

- ٢٧٤ - 

 ةمفصلا/ه.زجلا

 ج ٤٧٤١٥

4 

 ج ٠.١٥

 ج ٦٥٤١٥

 ج ٦٤٨0٦٤٧٥

 ج ٥ ٥.٢١

 ج٤٢٧/١

14 

 ج٢٦٣/١٥

 ج٦٥٢/١٣

 ج٦٢١/١٥

114 

 ج٦٢١/١٥

 ج١٥ا/٢٧٨

 ج٢٦١/١٥

 ج١٥ا٤١٧

 ج٣١٦/١٧

 ج٣١٦/١٧

 ج٢١٣/١٦

 ج٦٧/١٣

 ج٤١/١٥

 ج٢٠٦٢/١٦

  



 ردصلا

 جرخت هيفن لاب هل امو

 جهتناو ماصخلا ق دلأ نمو

 زجعلا

 ججحلا مامتإ لبق رارقلا جهن

 ٩1 ةيف ام

 احوتتم وأ ناك دق اذ صا

 حدقي سيل زيربتلا وذ لدعلاف

 حاكنلا هعنمي دقو لصف

 حالصإ رأ بودلا وفر دعب نم

 حلصلا نركت ام تاكرتلاو

 حرجت دق زيربتلا يذ ريغو

 ىحرر نرفك جرخ هلامو

 ىنج ام عفدي نونجملا هلام نمو

 حيرصلاب قالطلا ذفنيو

 احوررشم اهلك ىنعم كانود

 حالصلا لباق هنم ناك ام
 م

 حصي هلا ردمَمم ملع نم

 حبقتسي ام لك نم اهريغب

 حشرملا يبصر الكأر احاكن

 حيحصلا ىلع ةي انكلاب و

 ءاخلا ةيو ام

 خسفنم اذ دنع نهبجحرو

 خسفلا عوقو لبق تمي نمو

 : , . . ٠

 خاو مع ...با كاذ يف نايس

 خمسب , نم هنرإل امف اذ ق

 لادلا ةيفام

 دلاخب تسلف رفنا دلاخ ابأ

 ىدهلا ىلع يجراخلا تأ معزتأ

 تعجارو ءاجنلا اهيلجرب تدجأ

 دمحم ةاصو عمست مل كدجأ

 ؟تمّحي نيأ :يلئاسلا اهيأ الا

 دعاقل ارذع نامح رلا لعج امو

 دحاجو صاع نيب ميقم تنأو
 ادرجأ ريغ انيل اقانخ اهادي

 ادهشأر ىصوأ نيح هلإلا ين
 ادعوم برشي لمأ يف اه نإف

_ ٥ ٧ ٢ 

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج ٤/١٣ .+

 ج١٣ا٢٤٧

 ج ١٥/.٦.٠

 ج٢٦٦/١٣

 ج١٥/.٢٦

 ج١٣ا٤٤٨

 ج١٣/ ٦٥٠٢

 ج٢٦٢/١٣

 ج٢٢٩/١٣

 ج٤٦٨/١٣

 ج٤٥١/٧

 ج ٤٣٩١٥

 ج ٦ / ٥٢٦

 ١٣}د/٤١ا ج

 ٣٦١١/١٤ ج

 ٦٢٧/١٧ ج

 ج١٢/ ٦٠ ج٦٦٧/٩٧

 ج ٦٢٧١٧

  



 ردصلا

 ادمرأ ةليل كانيع ضمتغت ملا

 ةتبولح تناك يذلا ريقفلا ا

 اقلق مكراكذت نم حبصأو يسمأ

 ىقتلا نم دازب لحرت مل تنأ اذإ

 دسافلا ملظب تممه ام اذإ

 هردص ضرألا ىلَع يعارلا عضو اذإ
 داهشإلا رارارقإلاب اس
 دعبي سيل هاعدا ام ناك نإ

 دي رألوكن وأ تانيبب

 انتانبو انئانبأ ونب انونب

 تحلص ام يأرلا لهأب رومألا ىقب
 ةلمرأ نامزلا كلم ىلإ وكشت

 دوعقلا يف نالرألا اوؤزج

 دّوقلا هيف اهدمع حارجلا ج

 اوفعر ةيفاع للا تلأس

 نهلنم نه راص

 هبقاوع مومذمف كنع ربصلا
 هنيرق نع لسو لأست ال ءرملا نع

 امب مث سرضلا ءاد صوشلاب تينع

 اهل ىرتف تجلدأ ام اذإ امأف

 صاصقلا موي ملاظملا يف
 لئاس بر ايف يبع يلأست نإف

 ددعلل ايهتنم نكت نإف

 اد حاولا تذخأ الثامت نإف

 اد

  

 زجعلا

 ادهسم ميلسلا تاب امك تبو

 ادبس هل كرتي ملف لايعلا قفو

 دلولاو لهألا ناقفشملل يثري

 ادوزت دق نم توملا دعب تيق الو

 داعملا موي لوه اركاذ نكف

 ادًةَبتت نأب ىزعملا ىلع محف

 داقعنالا تفقر يف هب مهل

 دمتعي الو اقلطم :ليقو

 درفنم دي يذ لوق لوقلاو

 دعابألا لاجرلا ءانبأ نهونب

 داقنت داغوألابف اولوت نإف

 دسأ هلوقت ملف اهيلع يدع

 دوهعملا نم ىروشلا ةروسو

 دقف اهيفإلطخ عم ةيدو

 ديلولا ةيقاوك ةيفاوو

 ادبأ كاذب لمعاو هنمسقي

 دومحم ءايشألا رئاس يف ربصلاو

 دتقم ێرملاب رملا نيرق نإف

 ادشر عمتسا نطبلاو نيعلل هيلي

 ادقرفو بيغي ال ايدج :نيبيقر

 دازلاَرش اهدوزت دق نمل

 ادعصأ ثيح هب ىشعألا نع ىفخ

 دبألل همسا امهيف قفولاف

 ادنازلا تذخأ ال__خادت نإو

- ٢٧٦ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج٦٦٢٦/١٧

 ج٢١٩/٣

 ج٧٦/١

 ج٦٦٢٧/١٧

 ج٢٩٧/١٦

 ج١٦ا٤٤٨

 ج١٩٦/٨

 ج١١ا٤٨٢

14 

 ج١٢/.٤٤

 ج٢٢٧/٩١٤

 ج٥.٨/١٦

 ج٦١٢/١٤

 ج١٨/١٥

114 

 ج٦٣٢/١٥

 ج٣٢٣٣/١٧

 ج١٦/.٢٠

 ح ٥/.١٨

 ج٦٦٢٨/١٧

 ج٢٩٧/١٦

 ج٦٦٧/١٧

 ج ٦٠٢١٥

 ج ٦٣٥٠/١٥

  



 ردصلا

 ادحو ءيش كاذ نم نكي نإف

 هجلا هيف لخدي نكي نإف

 اهّنبرقت ال تاتيملاو كايإف
 اهترضن دعب يعايض يسم تبا

 درجم هلوق نم يعملاف

 دلولا دقف يف جوزلا مهس فصنلاف

 اذبأملعاف لقألا صقنتف

 ادجو راسكنا ناك نإو لصف

 دقف ضرف هل نم لكر لصف
 اهدحو ردفلا اهل ادنه نبسحت الف

 دلجلاو ربصلا ليع تلق ام نود ي
 مكركذت نم يدخ عمدلا ددحخ دق

 ة قلبب وضن يجهم امنأك

 ادع يضاقلا هعقوي يذلا اذك

 دهش نادشنب لدع عم كاذك

 داريهب اذإ عنملا مدعك

 ةررثر تدقف انابشو الوهك

 فرش يوذ ءابآب ترخف نئل

 هبراوغ ترح ذإ عمدلل ورغ ال

 مهل ةارسال ىضوف سانلا حلصي ال

 ةمعن ىلع ادوسحم تلزال

 انل سولخلا يضقي نأ تبسلا سلجب

 ىمعلا نم مانألا هللا ذقنأ هل

 لئانو بغت ام تاقدص هل

 زجعلا

 ادرر فنا هنم ثلاثلاو نينثا يق

 اديز اهيف فلاخ كلامف

 ادصقتل اديدح امهس نذحخأت الو

 دلولاو لهألا ينم قرفت دقف

 دهشي قدصب عرف وأ لصأ نم

 دعب ام نباةنبالو ةنبالو

 دشرلا تمدع ال ريثكلا نم

 اد يزأ ال دحاو قيرف ىلع

 دقف هاطعي كاذف هتنيب

 دنه ةيناغ لك سفن ةيجس

 دبكلاو بلقلا كاذب ينم باذو

 دمكلاو قوشلا ناينضملا ينداتعاو

 دسألاو بئذلا نايراضلا هداتعي

 ادب رسعمرو يلآ نم قالط

 درت هنيمي مهيقاب دعبو

 دابعلا قلاخ ركذب كربت

 اددرت فيك رهدلا اذه هللف

 اودلوام سكعب نكلو تقدص دقل

 دبكلاو بلقلا ناق ففخملا هتحتو

 اوداس محلاقج اذإ ةارس الو

 دسحي نم لماكلا امإف

 دحالا سلجا البو هيف كفصنن
 ىده ىلإ عيري مهيف ناك امو

 ادغ هعنام مويلا ءاطع سيلو

- ٢٧٧ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٥ا/٦٤٨

 ج١٥/ا٤٧٤

 ج٦٢٧/١٧

 ج ٠.٨٦

 ج١٣ا٢٨

 ج١٥/ا٤.٢

 ج٦٠١/١٥

 ج٦١٣١/١٥

14 

 ج٣٦٨/١٧

 ج ٠.٨٦

 ج٧٦/١

 ج٧٦/١

 ج٤٥١/٧

 ج١٣/؛٢٢٣٦

 ج٤٢٦/١٧

 ج٦٢٦/١٧

 ج٢٧/١٦

 ج٧٦/١

 ج٢٢٧/١٤

 ج١٦ا/١٣٨

 ج ٥.٨٦

 ج١٧ا/٦٢٨

 ج١٧ا٦٢٧

  



 ردصلا

 اودلح لب كؤادعأ تام ام

 دوقع رارقإ ناركسلا مزلي ام
 مشاه نبا باب دنع يخانت ام ىتم

 دلر مأربدم بتاكم

 نم نمأي دمحلاب اسطاع قبسي نم

 هركذر نررتالام ىري ءيبن

 هلثمك نوكت ال نأ ىَلَع تمدن

 امسق نيمسح نيب حررك نوكن
 قرصناف رهظلا ةالص ناوأ اذه

 ةريثك رومأ يف لاحرلا مومه

 ةلالك نم اهل يثرأ ال تيلآو

 دهش نإ هيف ةةعلادسمأو

 ةليضف رشن ةللا دارأ اذإو

 دحاولل ايهتنم نكت نإو

 دحاو ءزجب تقفاوت نإو

 ىلتفت ليقارملا سيعلا لذتباو
 هديب ام ثراو رُكِل برضاو

 ىضرلا باب انل حتفاو

 دهاشلا لثمك يضاقلا يق مكحلاو

 داليملار ثاريملار ضيحلاو

 دساف عيب ةتعلس يف فلخلاو

 درر ناك اذإ بألل سدسلارو

 دلولاو نيوبألا طرش رقفلاو

 درفنم بصاع يوحي لاملار

 زجعلا

 دمكي يذلا كنم اوري ىتح

 دردحر قالط قتع ىنح ام لب

 ادن هلضاوف نم يقلتر يحارت

 درطا دق همكح ءاوس ١{١ك

 ادرو اذك صولعو صولو صوش
 ادجنأو دالبلا يف يرعل راغأ

 ادصرأ ناك يذلا رمأل دصرتف

 دعأ يذلا مويلا يف مصخلا يرضحأو

 ادمحم يقالت ىتح ىفح نم الو

 دقف نم هيف دوهشلا رصب ا رأ

 دومح ناسل آ حاتأ تيوط

 د ناز وأ صقان نم هريغ وأ

 دنتقار مهفاف لصألا تبرض اميف

 دسف ابي
 دئاز ىنعمل قرفلاب :ليقو

 دادترا رأ مالسإ لاحو

 ع دل _ و نإو

 دقانلاب اهصاصتخا اهثلاث

 درر اذكه ءانبألا دلو رأ

 دمصألل لاصتاو لام مدع عم

 دحوي دعب ضورقلا نع ام رأ

- ٢٧٨ - 

 ةمفصلا/۔زجلا

 ج١٦ا/١٣٨

 ج٧ /٥.٥

 ج١٧ا٦٢٧

 ج٢٥١/١٥

 ج ٥/.١٨

 ج٦٢٧/١٧

 ج١٧ا٦٦٧

 ج٤٩٦/١٦

 ج ٠.٨٦

 ج٤٩٦/١٦

 ج١٧/ا٦٢٧

 ج٧ا٤٤

 ج١٦ا٤٢٧

 ج٦٠٢/١٥

 ج١٥ا٦١٤٧

 ج١٧ا٦٢٧

 ج٦٢٣١/١٥

 ج٦٦/١

 ج١٣/ا٩٤

 ج٢٣٢/١٣

 ج ٦٢٨١٣

 ج٤٠.٩/١٥

 ج٤ ١٠٣١

 ج٢٩٤/١٥

 



 ردصلا

 ادضع دق نم هيلع ىعدملاو

 ددعلا كالذ مسا امهيف قفولاو

 دافي ام فقر قافتابو

 دوهيلل ديزي مهضعبو

 دودرملا نم ىبح ام عيبو
 ادعب دق انهاه هامأوترور

 درفتلا يف سدسلا اهظحر

 دعمقي ءاضقلل قال ثيحو

 دلولل هيف رارقإلا امثيحر

 هنعطقت الف ىبرقلا محرلا اذو

 هسكنت ال بوصنملا بصنلا اذو

 دضتعي ناتأرماو لحرو

 ىحضلاو تايشعلا نيح ىلَع حبسو

 دارفألاب لوعت ام هفعضو

 دزت مل عبس ءاسنلا ةدعو

 افرأف يمون يلقم نع باغو

 دعب يتأي ثرإلا يف هضرفو

 ادع جوزلا مدع ثانإلا يقر
 درر دق فالخ ةميشملا يفو

 ديب كلمل كلمت يقو

 ادذش دق كلام مهاوس يقو

 ةيفرجع ترجه ام اذإ اهيفو

 ادعب اميف نبغلاب مئاقو

 دمصلا نميهملا وهو هلوقو

 زجعلا

 ادهش لصأ رأ فرع هلاقم

 دع ناك دق امهيلك يذلا يعأ

 داسفلا نمأاماذإ هنم

 ةاروتلا لزنم

 دوهشلا يف حيولتلا تبث نإ

 ادبأ ثرإلاو ناقيقش امه

 ديدشتلل

 ددعتلا يف ءاوسلا ةمسقو

 دجسملا بحتسي دالبلا يفو

 درم نم هيف سيلف هريغ عم

 اديمقملا ريسألاالو ةبقاعل

 ادبعاف هللاو ناطيشلا دبعت الو

 دمتعا لاملل عجري ام لك يف

 دمحاف هللاو ناطيشلا دمحت الو

 دام الف ةرشع عبسل

 دعب نإ نبا ةنباو تنبو مأ

 دبكلاو بلقلا ناق فخلا هتحتو

 دعولا متي نأ يبر ءاش نإ

 ادغ جوز هل نوضحملا دح

 دلولا عابتأو رظحو لح

 دمألا لوط دعب هيف ماقي

 ةحفصلا/هزجلا

 ج١٣ا٣٨

 ج ١٥/.٦٠

4 

4 

 ج١٩٦/٨

 ج 0٨/١٥+

4 

 ج١٤/١٣

 ج١٣ا/٥٧٥

 . ج ٦٢٨/١٧

 ج٦٢٧/١٧

 ج١٢٠/١٣

 ج٦٢٨/١٧

 ج١٥ا٦٢٢

 ج٢٧٤/١٥

 ج٧٦/١

 ج ١٥/..٠

 ج٤١٠/٧

 ج٤٦٤/٤

 ج٢٢٣٢/١٣

 ج١٠٣/١٣

4 

 ج ٦٠٤١٠

 ج٢٨٩/١٥



 ردصلا

 دهش دق هيدي نيب يذلا الو

 ةرارض يذ سئاب نم نرخست الو

 اهكس ناك ةرح نبرقتالو

 دلرال ر بأل طومَمسالو

 نئاخ وه يذلا رهدلا ىرأ نكلر

 دلولا تام اذإ بألل سيلو

 امنإو ءاسنلا قشع نم كاذ امو

 عفاي انأ ذم لاملا يغبأ تلز امو

 ادب دق رذعل اهطوقس امو

 ادجلا اهيف ثروي كلامو

 ددعب نيعضوم يق دهشمو

 دقفي نيملسملا ضرأب نمو

 ىدعبلل ةبجاح تند نمو

 ادهش تحب بلاطي نمو

 دردعم اهنردام عقومو

 ةدحاو نوكت ثيح ةلخنو

 يدوهيلا يف ركذ ام فصنو

 ةحو نباامهلثم اذكهو

 ادحو اس اذإ مالل وهو
 د هيددع لك يمهو

 دوهشلاب رارضإلا تبشيو
 دلولا يفتنير دحلا طقسيو

 زجعلا

 دمتععا ةماسقلا يف فيفللا الو

 ادلخم ءرملل لاملا نبسحت الو

 ادبأت وأ نتحكناف مارح كيلع

 دقف مأالو نيجرز_لالو

 ادسفأف داع ياّمك تحلصأ اذإ

 ددملا يف ءاضقلا هباذو عيش

 دوقفملاك ناك حاكنلا ذإ

 اددهم ةلخ مويلا لبق تيسانت

 ادرمأر تبش نيح الهكو اديلو

 ادبأ دوعت رذعلا عفتراو

 ادبال اعيمج مهماهس

 دحتا هتأ ركني بلاطل

 دسالا نينسلا نم عبرأف

 ىدعت نأ ريغ نم اهتهج

 اددعلا كاذ دنع ققحي ملو

 ديدجتلا يضق نإ امهنيب

 دسافلا عويبلا يفر اههبشو
 دوجولا تباث ىراصنلا يفو

 دلولا عم ال ماهسلا يوذ عم

 ادقف امل ثلثلا يف ناك نم

 دعب هتني ىتح دد _۔عب

 دوجولا يف عاش عامسب رأ

 دمألا لوط ىلإ دوعلا مرعنر

_ ٨ ٢ . - 

 ةحفصلا/ءزجلا

14 

 ج١٧ا٦٢٨

 ج٦٦٢٨/١٧

 ج٤٢٦/١٥

 ج٦٦٢٦/١٧

 ج ٣/٧ ٢٥

 ج٣٦٦/٧

 ج٥ ٢٨٢١

 ج٦٢٦/١٧

 ج١٧ا٦٢٧

 ج٤١٠/٧

 ج٧٤/١٥؛

14 

 ج٧/.٤؛

 ج١٥ ٤٤٢

 ج١٥٠٧/١٣

 ج٢٧٢/٧

4 

 ج ٢٥١٥

 ج٥ ٢٧٧١

 ج٤.٩/١٥

 ج ١٥/..٦

 ج٧ا٢٨٦

 ج ٥/٧ ٣٦

  



 ردصلا

 دحاو فصنب اهيف يفتكيو

 رشبلا هب يدهي فصتنم ريخ اي

 هملال ط يذلا اذاي

 الف كيلإ ىعسي امك كيلع ىعسي

 مد نم رمحأب ايدترم كاقلي

 زجعلا

 دناز ال اهلصأ ق هبرضت

 دلبلا فرشأ دق هب امامإ ايو

 د _ عف هانعم قار نإ

 دايك نيهجو يذ لئاوغ نمأت

 لاذلا ةينات
 ادش دقام ضعب نايب باب

 اذو لقنلا وأ طاقسإلا بجحب

 يذلاب كاذ دعب تملع مث

 اذإ نيفصنل نانثالا اهنمف

 ذ >+أتلف اعم تلخادت نإو

 اذكراهيلع قاب بئاغو
 اذل نييعت بولطملا ىلع امو

 اذف ضورفلا كاذ نم ناكو

 اذمقنااذف بي ة وأ ضرفل

 ذتحاف لبق تركذ ام تلتصح

  

 ىذألا رض نم تيقر اعمتحا ام

 : ت نيرخاآلار اهربكأ

 اذفنم اهيلإ دجن مل رذعلا وذ

 اذكه كلم لصأ يف اودهش ام

  

 ءارلا ةيفام
 تنصحح ذإ مايألاب كنظ تنسحأ

 رسكنت اهنم تسلل ةعبرأ

 لزت ملو اريثك انبنذأو انأسأ

 رادقم ىلع فتحلا يتأي وأ

 ارقي نأ بولطملا مزلي وأ
 هنيد ءرملا ىلع ايندلا تقبأ اذإ

 لئاق تنأ يذلا ناك نك تلق اذإ

 ةمعن ةللا ةمعن يركش ناك اذإ

 ردقلا هب يتأي ام ءوس فخت ملو

 ارصبأو قحأ اًئم انب اميحر

 يراسلا مامأ هللا حبصيف

 ارقأ هبام يدوي .--

 ارركم هيف لوقلا كنم كي ملو
 ركشلا بجت اهلثم يف هل يلع

- ٢٨١ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج٦١٣٦/١٥

 ج٥.٨/١٦

 ج٦٢/١

 ج٤٤٢١٦

 ج٦٣٢/١٧

 ج٤٢٢/١٥

 ج٤٢٥/١٥

 ج١٥/:٦٣٦

 ج ٠٨٨١٥

 ج١٥ا٦١٤٧

14 

 ج١٥٠٧/١٣

 ج٦٣١/١٦

 ج٦٣٩/١٥

 ج٣٠٧/١٧

 ج١٧٨/١٧

 ج١٣ا١٥٠٧

 ج١٢٩/١٦

 ج٥/١٧.ء

 ج١٧ا٢٨٢



 رمصعلا

 اهرررس مع ءارسلاب سم اذإ

 رقمللاصقن بحوأ اذإ الإ

 ركذلا نبا نباب نيلدأ اذإ لإ

 اركلاب زوح تبن اذإ ًالإ
 ركذت ملاهّأك اهزاغلإ
 ىوث ميفف ىركذلا عمست ال تنك نإ

 ىوه ع وطب فوسكم لقعلا ةرانإ

 ةبرجت مايألا يفر تيأر يإ

 رحسلا يف جالدألا ضضم ىلع ريصا

 هذر نم ناوخإلا نم بحا

 راهظلا يفو مولت دعب

 هلك لاملا نم الث هنأ ثرت

 عأ اعوطت

 اهبر كَتأ بابرألا كل رقت

 اركذ ام امهت يقفو يف عرا مث

 ١ ر ذ ن و ا همهم

 ةتس نردعي اناوسنرو الاجر

 عمتساف ضئارفلا يف الاوس تلأس

 نكي ل ر تنكو قبست م ر تقبس

. 3 
 ان او اليمح اربص هل انربص

 زجعلا

 رجألا اهبقعأ ءارضلاب ًرسم نإو

 رقتسملا كلذ لبق نم همهس نم

 ربغ ام نورعمجحأ نوثريف

 اربتعي نلف هيهاضي امو

 ركنملا نيمي ىوعدلا عفدتو

 رصبلاو عمسلا نايعاولا كسأر يف

 اريونت دادزي ىوهلا يصاع بلقو

 رثألا ةدومحم ةبقاع ربصلل

 ركبلا يي تاعاطلا ىلإ حاورلا يفو

 رهوجلار توقايلا نميفصاأ

 راج كاذ ريفكتلا ىبأ نمل

 اراص دق دجللف ىقبي يذلا ثلثو

 اوهف ه قتعب امسق وأ

 اركنأ نم باذع تقاذ تركنأ ولو

 ار خأ اميف دعب نم هب برضاو

 رقت نيرشع دعب نم عبرأو

 ر فكأ ال ةلال ىلع من
 ارصبمو اعيمس اصخش هتيوسو

 اردق ملع لك لحأرهف
 اًرانيد نيعست روبقملا فلخ دقو

 اراعلا فشكي اًقنوم اباوج تيده

 ىرولا اذ بهذي نيح ىقبتو كاوس

 ارتما الب هلضف يف اوصصاخت

 ربصلاب ةهيركلا باوبأ جرفت

- ٢٨٢ - 

 ةمفصلا/هزجلا

 ج١٧ا٢٨٢

 ج٦٦.٠/١٥

 ج٤٢٩/١٥

 ج١٣/ا٥١٦

 ج١٣ا١٥٧

 ج٧٦/١

 ج٢٧١٤/١٦

 ج٢١٣/١٧

 ج٢١٢٣/١٧

 ج ١٦٩/٥

 ج٧/.١١

 ج١٥ا/٥٨٦

 ج٠٢١/١٥

 ج١٧/د.٢

 ج١٥ا٦٤٧

 ج١٥ا٠٥٧

 ج٦٦٩/١٥

 ج٢٠٦/١٧

 ج١٥/.٢٢

 ج ٥٨٦١٥

 ج٥٨٦/١٥
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 ج٦١٦٠/١٥

 ج٢١٦/١٧



 ردصلا

 ارهاق تاوامسلا عبسلا ىلع تولع

 هعفن هيف ال ىعسي نأ ءرملا ىَلَع

 اهعيمج عابت ول بايث يلع

 رماعو ديزل اهنم ةعبرأف

 رشع ينلا يف هدجت اهلصأف

 رشاعت نم برجف تيبأ نإف

 باقرلا زحت فويسلا ناف

 ربتخي ىنح كرتي هتاف

 ركذ بيصن فصن هل ضرفاف

 يكتا :اهل لاق مث اغيطو اشارف

 العلار دجملا اذ مهللا كناحبسف

 رسكنيدفق نهف سدسف

 ركذلاو تلمك ناسللا يفف

 رذنت هتمسق املكف

 رشع ييئا يف ةدوجوم اهلكف

 ةليلج اهينتسبلأ ةمعن مكف

 هلضفب ًالإ ركشلا غولب فيكف

 كامر اودع ةرقحتالف

 رخآ نم ادحاو ثروت الف

 بنذمر ێيسم انم نكي مل ولف
 نمومل اباوث ايندلا ىضر امف

 ةمعن هيف هل ألإ امهنم امف

 دحاو ةزعل رانيد كاذ نمف

 ةحيحص نوعبرأ ورمعل يهف

 زجعلا

 ىرتالو تقلح دق ام ىرت تنأف

 رهللا هدعاسي نأ هيلع سيلو

 ارثكأ نهنم سلفلا ناكل سلفي
 ارانيد لاملا نم تزاح دق ةَرَعَو

 ردقم ةأرما ظح فصنو

 ارقن ادلت نأ ةب ال امكف

 اربكار ًلحجاام ابر تكرابت

 ركني ال ةعبرأ ىلع رهف

 روعألا نيعو لقعلاو فنألاو

 ررضت اهب لاك عنمت

 رظنلا لهأ هققح دق كاذك

 اتستف ةليعاذناهب ترتس

 رمعلا لصتاو مايألا تلاط نإو

 رصق هيدعاس يف ناك نإو

 رحآ نم الوأ ققعت مل ذإ

 ارفغتل نوبنذي موقب تثئجل
 رفاكل اباقع ايندلا ىضر امو

 رهجلاو رسلاو ماهرألا اهب قيضت

 ارارسإ و ارهج ماكحلا تضق هب

 ارانيد نوسمخ رادقملا نم ىقبير

- ٢٨٣ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج٣.٠٥/١٧

 ج٤٤٩/١٦

 ج١٠٣/١٦

 ج١٥ا٠٨٧

 ج٦٣٦/١٥

 ج٦٦١/١٧

 ج٤ ٢٨٢١

 ج ١٥/..٥٠

 ج١٥/ا٠.٢

 ج١٦ا٤٤٦

 ج٢٠٧/١٧

 ج٦٦٩/١٥

 ج١/١٥؛

 ج ١٠/.٥٤

 ج٥٩٤/١٥

 ج١٧ا٢٠٧

 ج١٧ا٢٨٢

 ج٤ ٢٨٢١

 ج٠١٣/١٥

 ج٣٠٧/١٧

 ج١٦٩/١٦

 ج١٧ا٢٨٢

 ج١٥ا٨٦.

 جح١٥ا٥٨٧



 ردصلا

 ررضلل دصق كرتلا ثيح كلذ يق

 لزنم يلق جاهدق

 دفان كمكحو يضقم كؤاضق

 هتنب زجعلا حكنأ يناوتلا ٥أك

 راهظ همزليالاانك

 اروخأ نم امزال سيل كاذك

 ركذ مهيف ددعت عم كاذك

 رافصلا ىلَع مسقلا كلذك

 كلفلا الو ايندلا الو ىقبي رهدلا ال

 الو نامزلا اذه ىلإ ننكرت ال
 اهرك نإر ايندلا نع نلحري ال

 نكي ملو ءايربكلا ءادر تسبل

 ريسياهقوف رأ ةسمخل

 ةسمخو نوعبرأ اهنم بنيزل

 ديس نالجع فرشأ نم تام دقل

 عنام تنأ اًمل طعم ال دمحلا كل

 انتيده ام ىلع ىمظعلا ةنملا كل

 رصتقت هيلع دحاو تنبلل

 رامح ىلع ةلا قبسي نل

 لحر ىوس ىمعالاو مصألا سيل
 راد وأ طئاح كارتشا لثم

 رارقإلا ببس روهظ عم

 ريفكتلاب رمؤي نأ دعب نم
 ارركت يذلا عمجلا ملاس نم

 زجعلا

 رجدزا امو مكاح رجز دعب نم

 رفقم ررمع مأ نم

 ارثلا يفر قابطلا عبسلا ف كملعو

 اًَرهم اهجوز اهجوز نيح اهيلإ قاسو
 رادتقا هل ءطولا ىلع ال نم

 ارشلا صقنلاب و ىلغأ نمنب

 رذور رغص رذ مهنم ام ربك

 رابخألا عم فقنم بئاغو

 رمقلاو سمشلا نارينلا الو ىلعألا
 ارذحلا لمعتسا ادبأ هئانبأ

 رضحلاو ودبلا نايوانلا اهقارف
 اربكتي أ شرعلا اذ اي كريغل

 روضح ةنيب يل لاق نإ
 اراكنإ نوعيطست ال هتقيقش

 فلخو

 ارفوم طعم تنأ ام عنامالر

 ارهطمافينحانيد انتتندو

 رسكني نيبصاعلل دحاوو

 رايط ةعيم يذ ىلعاو

 رنألار نيعلا نايدالا هدهي م

 راتخملا يف نرفلاو ىحرلاك

 رايتخا نع كاذ نكي نإو

2 
 اربن نإو ددش نكي ملام

- ٢٨٤ - 

 ةحخصلا/۔زجلا

 ج٧/؛١١

 ج٦٠/١

 ج٣.٥/١٧

 ج٤٤٦/١٦؛

 ج٧/`١١١

 ج٤٣٨/١١

24 

 ج٥٢٦/١٠

 ج٧٦/١

 ج٦١/١٧

 ج٧٦/١

 ج٢٠٦/١٧

 ج١٩٣/؛٢٣٦

 ج١٥ا٥٨٧

 ج٥٨٦/١٥

 ج٢.٥/١٧

 ج٣٠٦/١٧

 ج٦١٢٢/١٥

 ج١٧٨/١٧

 ج٧٦/١

 ج١٠/.٥٤

 ج٥٧٥/١٣

 ج٧/.١١

 ج١٤ا/٦١١٦٢

  



 ردصلا

 ركذ رح فلكم ملسم نم
 ارامح هَّتأانابأمكبه

 اهتجاح يضق دق لمارألا ىذه

 ريسكتلا ف لاَّيكلا ةرجأو

 رومأملا رهاظملا لحأو

 ايساور تاخماش اهيف تيسرأو

 روحلا ىلع ىتح تلمعأو
 نئاك نونلاو فاكلا نيب كرمأو

 ارهاق كسفن تيمس يذلا تنأو

 رداق ةردقب اهنم يذلا تنأو

 العلا ةورذ يف عبسلا تعفر تناو

 اهتطسب مث ضرألا تعضو تنأو

 ةمكح ةلاهجلا دعب انتثروأو

 امإف ليحتسملا توحر اذإو

 ربتعا هلابمب ىثنخ ثرإو

 رظنلا لفأ هوق ىبأ نإو

 ة ينالب تأضوت نإو

 روهشملاف برح يف نكي نإو

 ىرعت امهالك نكي ناو

 رجح نمل اكراشم نكي نإو

 ربخلا باب يف يزجي دحاو

 راسكنإلا عيمج يف اذهب لمعاو

 روهش هل ترم نإ ذخألاو

 يف رارحاألاك نقلا ءامإلاو

 زجعلا

 رقم يفور ةلحن يق قفاوم
 اراضن انمأ يفانتنلامف

 ركذلا لمرألا اذه ةحاحلا نمف

 روهشملا ذخؤت عياب نم

 روهشملا وه هعفر موي نم

 ارجفتف امام اهيف ترجفو

 روهملا يف دادسلا ادب ثيح

 ارسيأو نويعلا فرط نم عرسأب

 ارم الب اقح قلخلا هلإ تنأو

 اروصم اقلخ نونسملا نم تقلخ

 ارذلا نم رخت ال يك اهتكسمأو

 ارخأو اهيلع اراهنأ تيرجأو

 ارونم بولقللارينم ارونو

 راه ريفش ىلع ءاجرلا ىنبت

 رصق دق مكحلا هيلع ادب امو

 رذني نمل هب يضقي هذخاو

 رحأللو ضرفلل كازجأ

 ريمعتلا ةجوزلاو هلام يق

 اركذ هيف تيرجأ ام ضعب نع

 رظن يذ لك دنع ىلوأ نانثاو

 راصتخا نم هركذن يذلا دعب

 روظحم ادعاصف ةنال

 رخلا ءاليإو دقفلا ةدع

_ ٥ ٨ ٢ 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٢٧/١٥

 ج٤٦٩/١٥

 ج٤٢٥/١٢

 ج ١٠/0+

 ج٧/؛.١١

 ج٣٠٦/١٧

 ج١٠/؛٦١

 ج٢.٥/١٧

 ج٣٠٦/١٧

 ج٢٠٦/١٧

 ج٣٠٦/١٧

24 

 ج٢٠٧/١٧

 ج٦٤/١٧

 ج ٢١٥. ٥٠

 ج٥٤١/١٠

 ج ٩١/د. ١

 ج٧/.؛

 ج٦٠١/١٥

 ج٥٢٦/١٠

 ج٢٢٠/١٣

 ج٦٢٣٢/١٥

 ج١٣ا/٢٨٩

 ج٧ا٤٧



 ردصلا

 راغشلا وه ضعبلل ضعبلاو

 رثعبلار هلك ناويحلاو

 ارضح امهم جوزلا ضرف عبرلاو

 رمتلاو هترذ لبق عرزلاو

 يرتشي ىلعأف نينثال صقشلاو

 ارئابكلا بنتجي نم لدعلاو

 روجحملا ىلع علخلا عنتماو

 ىرج مكحلا ةجوزلا دادتعابو

 رسكنا امو ةقرف لك نيبو

 رفكلا ضرأب دوقفم مكحو

 رارقإلا ةحصب اومكحو

 ررضلا تبثت ةجوزلا امثيحو

 مهقلخ لبق نم قلخلا رمأ تربدو

 ارخوت نأ ءالؤه يأرو

 ريتعا هلوبق اهنع عجارو

 هعولض ىدحإ نم اجوز هتحرزو

 اهب تررتغاف يلايللا كتملاسو

 ةنيز ردبلاو سمشلا اهيف ترخسو

 زاح دق لايعلا بحاصو

 رسعملا راد شيتفت بلاطو

 رتتسا نإ اهل فقوتسم مغر

 رشع ةءورم يذ نم ةتلفو

 رصب رأ عمسل ةلازإ يفو

 رتعملا ثرالا فو لوصألا نو

 زجعلا

 رارق هل سيل ةدقعر

 رومشملل ضورعلا ةلمجو
 اركذ لبق فصنلا يف هدقف نم

 رجشلا سرؤر يف ىقبم ماد ام

 ارئاغصلا بلافلا يف يقتيو

 روهشملا ىلع هنذإب لإ

 رمع هيف لاملاو اضعبم

 ر هظر اهيف ناب دق نيابت

 رسالا يف نم مكح برح ريغ يف

 رابتخال سبح رعاذ نم

 ردص طرش هب اهل نكي ملو
 اردقم ارمأ تربد يذلا ناكف

 ارثكألا اوبحتساو اهنم تفش ام

 رذتعي مل نإو ضمي مل مكحملا ام
 ارشنتف امهنم السن ترشنو

 ردكلا ثدخ يلايللا وفص دنعو
 اروغر تاعلاط اموجنر اهل

  

 رهظ اذب هتجح عطقنت م

 رفتغي اميم دهاشلا بناج يق

 رظنلاك مشر فصنلاك فصنلاو
 رشع ةسمخ مايألا ددع نم

- ٢٨٦ - 

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج٢٢٣/٦

 ج٢٤٣/١١

 ج٤.٤/١٥

4 

 ج١١ا٤٢٧

 ج١١٧/١٣

 ج٢٨٠/٧

 ج٧/.٤

 ج٦٣٦/١٥

 ج٢٩/٧

 ج٧٩٤/١٤

 ج٢٨٦/٧

 ج٢.٥/١٧

 ج١٥ا٦٤٧

 ج١٣ا١٧٦

24 

 ج٦٣٢/١٦

 ج٣٠٦/١٧

 ج٦٢/٣ ٢٦٢

 ج٠٩٢/١٣

 ج١٧٣ا٢٤٧

 { ج١٣ا٦٤

 ج٤١/١٥

 ج١٣ا٢٢٢

  



 ردصلا

 ىري باتع نبا ةلاقإلا يفو

 رضخلاو لوقبلاو عررزلا يفر

 ىرتشا نم عئاب لوكن يفو

 اهضعبب ساقي ول سفن نهيفو

 ةلع دالوأل سمخ تيقب دقو

 هلواحي هرمأ يف دح نم لقو
 راذعألا تبثي مكح ليقو

 رتتسار انيد رسأ نم لكو

 رق لام هل سيل نم لكو

 ةميظعو اهتجرف ةبرك مكو

 اهبكرأ تاموملا ينبهت الو

 رمن رأ عرز مسق زوجي الو

 اهتبسح يسفن تح يف ينكلو

 روجحملا نع حلصلا بأللو

 رجح دق نمع حلصلا يلوللو

 رثكألا دنع يراجلل حبت مل و

 رييخت رأ علخت نكي ملو

 ريخأت نم عيفشلل سيلو

 ىرتشاام بيعب در نم سيلو

 رضحير رتشم هاوح امو

 ررذظحلاب نيعلا ديزم امو

 ةناهإ نع اصعلا يدي تكسم امو

 هرمأ تضّوفف رسع يسم امو

 ىرتشا اميف يرتشملا 7

 زجعلا

 اربتعم ةهبشلاهبوجرو

 رزجحلاك ضرأب بيغملا يفر

 اررق ام ىلع فلحلاو فلخ

 اربكأر رعا تناك ىرولا سوفن

 راطوأ لاملا نم اوضقي مل نيكاسم

 رفظلاب زاف ًالإ يبصلا بحصتساو

 راتخملا اذو لدع يدهاشب

 رجحر امجنر اسمش دباع نم

 رسعملاك همكح نوكي نأب

 ارسعت دق ام ترّسي مكو تعفد

 رحسلاب ءادصألا تبراجت ذإ

 رظتني يمهانتلاو لوصألا عم

 رفس ىلع ميقملا نأ اهملعأل
 روثأملا هقح نودب ولو

 ررض رأ نبغ نكي مل نإ زوجت

 ردنأر تعنم قيرط يو

 رودجما نم سيل ضرم رأ

 روهشملل كرتلا يف رأ ذخألا يف

 ىرتعا نإ سلف يف هب ىلرأ

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج٢٦٢/١٣

 ج١١/ا٢٤٣

 ج٤٢٠/١٣

 ج١٠٣/١٦

 ج١٥ا٠٨٧

 ج٢١٣/١٧

4 

 ج١٥ا٢٤٨

 ج٢٩/٧

 ج٢٠٧/١٧

4 

 ج١٠ا/٠٢٨

 ج٢١٣/١٦

 ج٦٥٠١/١٣

 ج٦٥٠١/١٣

 ج٢٤٢/١١

 ج٤٥٠١/٧

 ج١١ا٢٨٧

 ج ٦٢٧١٣

 ج٤/١٣ ٦٢

 ج١٠/؛٦١٠

 ج٢١٣/١٦

 ج٢١٦/١٧

 ج١١/١6}٤١



 ردصلا

 رمفلا نم كرتشم هل شمو

 روكذلا نم دحاو عمو

 اهعابط دض مايألا فلكمو

 رج ال اهب مسقلا ىبأ نمو

 اراكنإو ارارقإ ىبأ نمو

 ربج اهيف ةمسقلا ىبأ نمو

 ىتأابنذ تبنذأ اذإ نمو

 هتعدرأ كرس اذإ نرمو

 هنيع نع تبغ ام اذإ نمو

 دفان قلخ ىلع ضامو همكح نمو

 رهظ دق ريخ مسو هيلع نمو

 رهظ هزجع مادخإلا نع نمو

 رهط نرد يعجرلا عقومو
 راقتفا هل سيل هلحنو

 ارمعت نأ نم عنملا ضرألا يف وهو

 رارقإلا يف عيبلا لشمك وهو

 روكذلا يف راغنألل يهر

 رغاصاألا ىلَع مسقلا كرتيو

 رارقإلاب دهاشلا دهشيو

 يرتشملا لاح عيفشلا مزليو

 ردصأ اميف ةعجرلا كلميو

 رهظ ثراول مسقلا ضقنير

 راكنإلا يف عقاولا ضقنو
 هرحب نيلطصملا نأك امويو

 زجعلا

 رهظ دق حالص ودب عم سبلاو

 روضحملاب سيل لاح لك يق

 رانلا ةوذج ءاملا يف بلطتم

 رذني اهيف نبغلاب مئاقو

 ارابجإ هفلك همصخل

 رکكنتسياهب نيظح عمجو

 رجهي ملر كنع ارذتعم

 رشحملا ىلإ رسلا ركذي مل
 ربصي ملف قوشلا هقلقأ

 ارطسو باتكلا مأ يف طخ امب

 رفسلا ةرورض يق لإ يكز

 رهتشا مكحلا اذبو قالط الف

 رهقلاب هعوجر عم عنمي

 راتحملااذر ةزايحلا ىلإ

 اركلا فقوير ‘ىركت ةصحر

 راكنإلا يف ررهمجلل كاذك

 روهشملا يف دحلا مالتحالاو

 ارهاظ هحول رأ دشر لاحل

 راتخملا ىلع داهشإ ريغ نم

 ريخأت وأ لولح رأ سنج نم
 رفك نم رأ ةدعلا يق ءاف ام

 رهتشا اميف ةيصو رأ نيد رأ

 رارقإلا ىلإاركنم داع نإ

 رمجلا ىلع مايق ران نكت مل نإو

 ۔- - ٢٨٨

 ةمحفصلا/.زجلا

 ج٤٦٩/١١

 ج٠٧٦/١٣

 ج٦٤/١٧

 ج٦١.٠/١٠

 ج٢٤٦/١٣

4 

 ج١٦٩/٥

 ج١٦٩/٥

 ج١٦٩/٥

 ج٢.٥/١٧

 ج ٢٠٩١٦٢٤٣

 ج٤٦/٧ ٤

 ج٤٥٠٩/٧

 ج١٠/١٢.

 ج٣٢٩/١٣

 ج٦٥٢/١٣

 ج٤٠٨/٧

 ج١٠ا/٥٢٦

 ج١٤٩/١٣

 ج٩٥/١١ء

 ج١١١/٧

 ج١٠ا/٦٣٧

1114 

 ج٣١٦/١٧

 



 ردصلا

 ارَئبكتف ه٩٥ح ىلاعت نم اي

 ةافسلا يعاد لإ خيصي نماي

 زجعلا

 اردقي نأهردق الالح لحو

 رصبلاو عمسلا نايعانلا كب ىدان دقو

 يازلا ةيفام

 زجرلا اذه يف ضررفلا يوذ طبض

 زيحر لمعاهيفر لصف

 رغاصألا ىلع زئاج علخلاو

 زربملادهشي هيخاألو

 زبد ابه لقو اًبترم هذخ ز

 زيجب ه ل ضراف لكو ز

 زحاح رأ بال يش ذخأ عم ز

 زربت هيف ةمهتلاامبال ز

 نيسلا ةيفاق
 اهكلاسم كلست مل و ةاجنلا وحرت

 ىضرلا لمعتساو كيفكي امب عنقت

 ررض نم مزحلاب امو فعض زجعلا

 سابعلاب قورافلا عمتجاف

 افإ لاملا ةرثك نم ىنغلا سيلف

 هرذاحت رمأ يف مزحلا كرتت ال

 امرك هبابحأب نظلا نسحأ نم

 صسدسر نمثر عبرلاو فصنلا

 سبلملا ن افالتخا انوكي نأو
 سانلل اجلم تاهسألاو

 سقف ألل ةوخألل ثلثلاو

 ةهافس ءانفلاو صقن صقرلاو
 مهبر ةعاطلاوصتقر ام ةللاو

 سلدنألا يف ءاضقلا هب اذو

 صسبيلا ىلَع يرحت ال ةنيفسلا نإ

 يسمت مأ حبصتأ يردت ال كنإف
 سانلاب نظلا ءيس سانلا مزحأف

 سانلا لح لفحملا عمحر

 سفنلا لبق نم رقفلاو ىنغلا نوكي
 سأب نم مزحلا امف تملس نإف

 ساك الب منم مهلا عرجت
 سبتقار مهفاف ناثلثلاو ثلثلاو

 سفنألا يف ةحوز لوق لوقلاف

 سابنتالل طقنلا عنمف

 سدسلا وهو يقب ام تزاح مالاو
 سأر يف ةفخ دجاوتلا نإ

 سارضاألا يف هومشمه اًمل نكل

 سنؤم مهيلإ نمو ىضم نمل

- ٢٨٩ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج ٧ ١ / ٣.٥

 ج ٧٦/١

 ج٤١٨/١٥

 ج١٥ا٦١٤٨

 ج٢٨٠/٧

 ج١٣ا/٢٥٨

 ج٦٠٥/١٦

 ج٢٣٢/١٦

 ج١٧/ا٦٢

 ج ٦١١٥

 ج٢٢٣٢/١٦

 ج٦٢/١٧

 ج٦١/١٧

 ج ٩.١٥

 ج٢٨٩/١٣

 ج١/١٤`٦١١

 ج٤٦٩/١٥

 ج٢٣١/١٦

4 

 ج٧/ ٤.٠



 زجعلا رهصلا

 سقتلف اهقارغتسا ىللع داز

 دأحصلا ةيه اه

 اصقن هيف بحوأ نكي نإف

 يصن مهفت طاقسإ بجح ر

 ىصقتسم همهس نم هذحأ

 داضلا ةيو ام

 اضفخاام هنبا مث هنبا مث

 ىضق بلاطلف ىدامت نإف

 ىضتقت ىلعأف رانيد عبر يف

 ضارتلاو ليدعتلا ةمسقك

 ىضق بر نم لأسأ يننأو
 اذضقلاب مهيلع عيب اوبأ نإو

 ضورفلا لاملا ىلع ترثاكت نإو

 ضيرم زرما تًّلطي نإو

 ضرم يف يبنجحأل نكي نإر

 يضمي هيلع مكحلا امنإو

 ىضم نم ضعب لوبقلا دمتعاو

 ضبقلا لبق ماعطلاب حلصلاو
 اضقلا ىحَرلار مامحلاو نرفلاو

 يضام ناعللا دعب نم خسفلار

 اضقلاب هتمزل دق امثيحو

 اضقلاب تيلب نأ امل كاذو

 ضوع نع ناك صقشلا يف ةعفشو

 اضرف قيقشلا مث بأ مث

 ىضترا اذو اهب وأ نيمي نود

 اضقلا ناميأ عماجلا دجسملا ي

 ضارعإلا نم نبغلا ادع اميف

 اضقلا يف هنم قفرلا ىلع هب

 اضر رأ اهرك نمثلا اومستقاو

 ضورهن هل اهلكب نكي مل ر

 ضررفم اهنثرإف هتجوز .

 ضرفلا ذفان وهف قيدص ريغ

 يضقي نم هل مؤلت دعب
 اضقلا اولوأ هفلخي ملعمو

 يضرم ريغ كاذف ةمذ نم

 ىشضماهيف ةعفشلاب ذخألا

 ضاق مكحبو قالط نرد

 يضتقت هنمف شفنار ذحخوت

 ىضقنار ينع ًرَم بابش دعب

 ضرتفم ضايتعا ريغ يف عنملاو

- ٢٩٠ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج ٦١٨/١٥

 ج ٥ ١ / ٤٢٥٥

 ج ١٥/.٦٦

14 

 ج٢٤٦/١٣

 ج٤/١٣ ٥

114 

4 

 ج٥٤١/١٠

 ج٦١٠٢/١٥

 ج٢٦١/١٥

24 

 ج١٣ا٢٤٧

 ج١٣/.١٠

 ج ٦٥٤٣

 ج٢٣٦٢/١١

 ج٣٦٥/٧

 ج٤١٣/٧

 ج١٣ا٠٢

 ج٢٧٧/١١

 



 ردصلا

 صاصقلا طيتسُم ضعب وفعو

 اضقلار فالخلا كلمملا يفو

 ضرف تاذ يهف ىننأ لكو
 ضارتفالل عجار 7

 اضفلاب ىنكس عيضرلل سيلو

 ىضق جوزلل كاذب كلامو

 ضرم نم احص نإ ضيرم نمو

 ىضر لدع لقيلف كزي نمو

 ىضترملا باطخ هيف هعنمو

 اضقلا رأ ةمهت نيمي يهو

 ىضتقاام يضميو هطخ تبثي

 زجعلا

 ضاقتنا يذ دنع نم نكي مل ام
 ىضترملا ف ةنئاب ةقلطب

 يضرف مهفاف قتعت يتلا آلإ
 يضاقلا داهتجا ىلإ لكوم

 ىضقنا ام عاضرلاو هيبأ ىلع

 اضقلا هلوقبو نيميلا عم

 ضرتفم ثرإلا ةحوزللف تام

 اضَعبي نأ زيجي مهضعبو

 ىضم نم ضعب فيرعتلا غوسو

 ىضر دهاش عم رأ ركنم رأ

 اضقلا مويلا هبو نيمي نود

 اطلا ةيه اه

 طق ف نهنم ألا تانب ألإ

 طقستفاهطقسي اهنوكب

 اطقسملا هيف بجحلا قوسن لصف

 طق تيملل ةوخإ مهنم نشتساو
 اطخلا لتق يف ةيدلا بجتو

 طقف ممألل يغبلا امأوتو

 اطخ انررر لتق نم ابرو
 ا ظطلغ رأ اهب انبغ عتمو

 طفف نينلا يف رظني نأ َرُهَو

 طرتشم ضرف باحصأ مهلك ذإ

 طقست نإ امف سكعلاب :ليقو

 اطرفم هملع يف نكتالف

 طرف ال مهمأ نولقنيف

 اطسق اهيف سيمختلا لبإلاو
 طط ش الو امهنيب ةوخإ

 اطسق نإ هلام نم هلنرإف

 ا ططش اضقن مار نإ افلكم

 طرف دق نيقيرفلا يف يذلا لثم

- ٢٩٩١ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٥/.١٤

 ج٤٥١/٧

 ج٥ ٢٧٧١ ٢٨٧

 ج٤٠٦/٧

 ج٢٩٧/٧

 ج١٣ا٢٨٨

 ج٤٥١/٧. ٥.٠٢

 ج٢٦٢/١٣

14 

 ج٢٦٩/١٣

 ج٥/١٣د٩

 ج٢٩٦/١٥

 ج٤.٧/٧

 ج٤٢٦/١٥

 ج٣٦٢/١٥

 ج٢٦/١٥. ١٢٧

 ج0٨/١٥

 ج٥٢/١٥ء

 ج١٠/.٦١

 ج١٥ا/٦٤٨



 ردصلا

 نيعلا ةينات
 اهارب يف خفنت سيعلا كتتأ

 اهوذنخأيل لاحرلا اهب ترمأ

 اعربت هلوصح يعدي وأ
 افك كيلإ ودعلا طسب اذإ

 اعا .ثم هجرخأ اذإ الإ

 اوعفد امرغلااسماذإ لإ

 عربتلا نم ةعامب لإ

 يحرضم ةيمأ نم ضيبأب

 عئاب رأ بهاو نم وأ ثرإب

 ىعدملاو يعدملا لاح زييمت

 عبتتست اذل ةنالث من

 عرشلا مكحب اهقلطي مث

 عض طحو ىسنو اخسفر الهج

 عقيال ثيح نهرلا كلام طرش نع

 اًرهَم اهجوزت امل اهنقنأف

 اعبرأ اهيف تاجوزلا كت نإف

 عبرلل هفرصي دق جوزلاف

 عازن ام نرد ملعاف تسلاف

 يصولار دعب تابصعلاف

 ىعدا مصخلا نإ هلوق لوقلاف

 عقي راسكنا ناك ثير لصف

 يلايللا اهل دعر اهلبقف

 اهيلع نمسىرح نأ املف

 عوطقلا اهبكانم نع فشكتو

 اعاظطتست نل نأ نظن نخو
 ىعدا ام نّيبتيليف مئاق نم
 اعنمو اعفد اهل عطست ملو

 اعا نتما الب ادصق هظح عم

 عنتمم هذخأف هنمث

 يعدملا دنع لاحلا يف نكي مل ام

 عفانملا بصاغ دعتمك

 اعمج ءاضقلا ةلمح هيلع

 عقت عبرأ دعبو امولت

 علخلا كلذ مكح دوعي الف

 عد تحلاص نإ ضبقلا لبق عيبلاو

 عفر يملا هقح نس هفاصنا
 اعم ادقرا :لاق مث ائيطو اشارف

 اعم امهنم سوؤرلا لخادت

 عو عمتساف دالوألا هفصن نع

 عافشإلار دارفألاب لوعت
 يعرم اهب نسلار قحأ
 اعفدنا اميف نيرانيد لوخد

 عبتتف امم نيقيرف ىلع

 اعطقف اموي اهتنكسأ إف

 اعايسلا ندفلاب تنيط امك

- ٢٩٢ - 

 ةمفصلا/ءزجلا

 ج٦٢٠/١٧

 ج١٢ا/٢٤ه٨

 ج٥١٢/١٣

 ج٥٢٨/١٦

 ج٥٢٦/١٠

4 

 ج٣٦٣/١٣

 ج٦٢٠/١٧

 ج١٣ا٤٨؛

 ج١٦/١٣

 ج٣٢٢/١٣

 ج٤/٧ ٢٠

 ج٤/١٣ ٦١٥

 ج٨٩/١١

 ج٤٤٦/١٦

 ج١٥/.٦٤

 ج٤٦٥/١٥

 ج٦١٨/١٥

 ج٤٠.٩/٧

 ج١٣ا٥٨٢

 ج ٥ ٠/١}٦٣

4 

 ج٣٤/١٢ه٨



 ردصلا

 ع_زتمم ماعطلا نم ام ريغ يف

 هلمجأو ايندلا يف ربصلا نسحأ ام

 اوركذ سحاه سمح دصقلا بتارم

 يعجرلا هنمو نئاب كاذ نم
 ةملوم دنع امك ربصلاب ةش نم

 يعلخ هنمر كلمم هنم

 عامسلا ةداهش تلمعأو

 عمتجاام يهف ةعبرألا امأو

 يعدملاف ةديعب نكت نإو

 اعست مألا تانب نكت نإو

 نلئابم ريغ تضغبأ اذإ ضغباو

 ابراقم ابح تبحا اذإ ببحاو
 عناصر عئابل اذب مكحاو
 عنم هسكعر هنبال بالاو

 علتحخت ال بألا تاذ ركبلاو

 عبرأل ةصح ناثلتلاو

 عماجي ال ثاريملا ف نمللار

 ىصعلا ثيح روهشملاب مكحلاو

 عابلا ةيركأ يف فلخلاو

 عقو ام يقاب سوبحم نهرلا
 اعمجت ام يه ملعا ةتسلار

 اتم ناصخش هيعدي ءيشلاو

 اعنق ضاق لبق نم صحفلاو

 ىعدملا لوق روهشملا يف لوقلاو

 زجعلا

 عنتمت هيفو لضافت هيف

 عزجلا نم هاجنأو هلإلا دنع

 اعمتساف سفنلا ثيدحف رطاخف

 يعدبلا وهف ينسلا ادع امو

 عطقنم ريغ لبحب هادي تول
 يعجحرر اقلطم ثالثلا وذو

 عاضرلاو حاكنلاو لمحلا يف

 عبرو فصن ماهسلا نم هيف

 اعفترا هنع مسقلا ام هيلع

 ىعدي نكل نهمهس نياب

 عجار تنأ ىتم يردت ال كنإف

 عزان تنأ ىتم يردت ال كتاف

 عبت اذ سكعو ةجوز نبا يفو
 عنمتورجاح نذإبألي

 عف نبا تانبو بلص تانب

 عقارريغراعبرالراثلن
 اعم لاملاو لوصألا يف هيلع

 عانتمالاب مكحلاو رولاو

 عفدنا ام ردق دري الور هيف

 اعم امهالك ثلثلار سدسلا

 يعدي ديهش الرديالو

 اعم نيرمأل دحاوب هيف

 اعم لاملا يو لصألا يف هيلع

- ٢٩٣ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج ١٠/.}٦١

 ج١٧ا٢٢٤

 ج٧٢١/١٧

 ج ٧/. ٤٥

 ج٢٢٤/١٧

 ج٤٥.٠/٧

 ج٢٢٢/١٣

 ج ٠٩٩١٥

 ج٢٢١/١٣

 ج٦٤٢١١٥

4 

14 

 ج٦٢٣٧/١٣

 ج ١٤٢١٣

 ج٢٨٠/٧

 ج٤.٧/١٥

 ج٥٩٦/١٥

 ج١٠٩/١٣
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 ج٧١/١١

 ج٠٩٣/١٥

 ج٢١٧/١٣

 ج٢٤٩/١٣

 ج١١/١٣



 رحصلا

 يعدملا هيلع يضتقي بتكلاو

 اعنم ثرإل قرلاو رفكلاو

 عفدي امهل را يعدملاو

 اعقرأ قالط لك نئابو
 عم قالطلا لجالا ءاضقنابو

 عامجإلاب ثري مهضعبو

 عفني سيل رجحلا لهأ نيبو

 اعبرأ دعب ةحرزلا فلعتو

 ىعدملا فن ةمهت ىوقت ثيحو

 يعدي مصخ لاح مصخ ثيحو
 عبرر سدس ناك ثيحو

 عطق مكحلاب قراسلا امثيحو

 ةنس ناك ام نيدلا رومأ ريخو

 عمتجي امهريغامبرو

 عم ليدعتلل ديدجتلا بلاطو

 يعدمر قباس لهج دنعو

 عايتبا يف نالوق مهدنعو
 عمجم هيف داسفلا ام خسفو

 علطي ال ثيح نيتننا يفو

 عرش امم ةعفش لوصألا يفو

 يعتير قلحخًَبوثك يقر

 ىعا ناك دق لوقي نم ليقو

 عمطم نمامف دترم لكو

 ىذألا نع حفصاو ريخلل اندعم نكو

 زجعلا

 يعد افيقوت باوحلا همصخ نم

 اعفترا تامملا دعب امه نإو

 عبتتسم اهرمأانيميهنع

 اعقاو دق ام فيك انبلا لبق

 عقي هرايتخابر اهنيمي

 عافتنا اذ مولعلاب تلز ال

 عم نبغلا يعتمر اهب مسق
 اعداام يفنب دحلا اردتل

 اعرش دق هل نجسلاف هيلع

 يعدملا كاذف قبسي نمو فرصاف

 عمتجي عبرر ثلث رأ

 عبت رسيلا يف قرس يذلابف

 عئادبلا تاتثدحملا رومألا رشو

 عنتقت دحاو لاثمبو

 عبتي ىلرألاب ةم يضم

 يعد ةعرقل كاذ اذإ جل نم

 عايضلار دايطصالا بالك

 عقوي قالط ريغ نم هيلع

 عنقم ضيحملاك ءاسنلا الإ

 عنتمت ةجبر عايشلا يذ ق

 يعتا اذ سكع نهارلا هتديح

 يعدي هيلع نمل نكي مل و
 عمساف هينراولالو هل

 عماسو تلمع ام ار كتاف

- ٢٩٤ - 

 ةحفصلا/هزجلا

 ج١٣ا٢٤٧

 ج٢٤٩/١٥

 ج٢٢٠/١٣

 ج٤٥١/٧

 ج٤٤٥/٧

 ج١٥/.٢٧٠

4 

 ج ٥/٧ ٣٦

 ج ١٠٨١٥

 ج١١٠١/١٣

 ج٠٩٣/١٥

 ج٧٩٩/١٤

 ج٢٣٠/١٦

 ج٠٩٠/١٥

 ج١٣ا٢٥٧

 ج١/١٣`١١١

 ج٢٦/٨

 ج٥٢٦/٦

 ج١٢٠/١٣

14 

 ج٢٠٥/١١

 ج١٣ا٢٨

 ج١٥ا٢٤٨

 ج١٦ا٤٩٧



 ِ درو عرولار هينف ملعلا ُرحتسي

 عم روجحملل ةاضقلا ه

 رلا ق ةعجرلا كلميو يعجح 07

 تعفر اهلك مزعر مه هيلي

 زجعلا

 عنام ءاضتقا عيفشلا ىلع

 ١ ىضقير دعب ىعدا ام طوقسب

 ع ادتبالا كرت ٠ .هلعفل

 عاضرلا ةدم مامت ىلإ

 عقر يذلا ق دحلا هنع(

 م در
 ع ربتلاب :لاق صخشل اعيب

 عمطم نم اهل درلا يف سينو

 وب عجرنو هل اهنم 7 َ

 معنم نم -{ اضتقا دنع هبص

 ىعرملا دمألا ضقنا رت

 عقر توم نإ عايشلا يف با

 عقو توم نإ عايشلا يف هيخأ

- ٠ 4 ٠٥ 

 اعقر دق رس ى ١ هيفف ريخ ؛پ ١ ١ ر مب

 ءاهلا ةيو ام

 ٢ 77 ءالولا ن فلتخا ة همكح

 ررعملا اذك عضولا ىلإ ىتح

 فلت نإر هلاحب ىري ثيح

 | اف اعيمج تللثامت نإف ف __ :كان

 يفتكي ديز بهنم يف جلاف

 رتعم نم روهشملا اذك ف ت

 يفر سانحألا فالتخا يف كاذك

 فلس نلمل فلاخم هبجحر

 فوقوم هب لاملاف زمحلاسك

 فلا لثملا يذب لثملاو موق
 فرتعاف تركذ امك دحاوب

 فرعاو مهفت لاملا ردس

 فلكم دماع نم روأ ةحوت

 ىف قتا عنملا نوزوم رأ ليكم

_ ٥ ٩ ٢ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج٢٩٥/١١

 ج٢٥/١٣

 ج٢٦٠/٧

 ج١/١٤`٦١١

 ج٤١/٧

 ج٧٩٥/١٤

 ج١١ا٤٨٤

 ج١٥١/.٤٤

 ج ٤٧ ٢٥

 ج١٩/١٣

 ج٥٢٦/١٠

 ج٥/٧

 ج٤٢٣/١٠

 ج٤٢٣/١٠

 ج٧٢١/١٧

 ج٠٢٠/١٥

 ج٢٦٦١/١٥

 ج١٣ا٤٤٢

 ج١٥ا٦٤٧

 ج١٥/ا٤٧٤

 ج١٢٤/١٥

 ج٦٠٩/١٠



 ردصلا

 يفواقلطم ةبيغلا يف كاذك

 هب تممه افورعم كنَرَكشال

 افلح موي نم ءاليإلا لحأو
 يف نوكي نمب ممألا ةوجإو

 فرعأ تسل :لاقو ىبأ نإو
 ا فلتا ام ىلع اسدس دزت نإو

 افقر عالتخا تاذ تمت نإو

 افالتسا هيف تيبلا عاتم نإو
 افلتخار الف مكحلا ىضم نإو

 فغش اهب ةحوزل نكي نإو
 فلكملاب سيل راصتعالاو

 فلسو عيبل حلصلا يف عمجلاو
 ىفتقت هيف ةيدلا أطخلاو

 فلتلا ىوعد يف بصاغلل لوقلاو

 يفو قرذلا اذك توصلاو قطنلاو
 يف نايبصلا نم ةداهشبو

 فنڵتنخا صقشلا نمم يف امثيحو
 يفتكا باغ رأ تام لدع طخو

 فصن عمر درف رأ سدسو

 فرع هطخ زرب دهاشو

 فقر لصألا هب لدع دهاشو

 يف لح ضاق دنع ءادألا يفو

 فلس نم هب نيذلا يذلا يفر

 ردق هضمي مل نإ كمولأ الو

 زجعلا

 فرعاف زيجأ رصقلا ةفاسم

 فورعم فورعملاب كمامتها ذإ

 ىفتكا هعفر موي نم ثناحر

 يفي مهبجح باستن ال ١ درمع

 افرع اهيف لوعلا ىصقأ كاذف

 افو نيدلل هيفام اهلامو

 يفتقتف ىفتقتف ةنيب نكت مل و

 افلتأ دق اهب امل همرغ يف

 فصتا سكعل سكعلاو عنملاف

 فلسلا ريغ لوبق ال ر هل

 فصتااذنب اررغ نابأ امو

 افلتأ دق يذلا وضعلا بسحب

 فصا هب امر بوصفغم ردقو

 يفتقا اذ عامجلا ةوق باهذ

 ىفتكا دق مهنيب لتقو حرج

 فلخا عم يرتملا لوق لوقلاف

 ىفتقا لاملا يقر نيلدعب هيف

 يفصو مهفاف لكلا يف يقب ام وأ

 فلا اهب دي نم لازي الو

 ىفتقا فلخلا همكح لحم ريغ

 يفخ هعا فتنا دح يذلا ىفو

 فورصم موتحملا ردقلاب يشلاف

- ٢٩٦ - 

 ةحفصلا/هزجلا

 ج٩٤/١٣

 ج٤٦٤/١٦

 جح١٨٢/٧

 ج٤٢٨/١٥

 ج١٣ا١٥٧

 ج٥ ٦٢٢١

 ج٤/٧ ٢٥

 ج٢٨٨/١٣

 ج١٣/ ١٧٢

 ج٠٧٦/١٣

 ج١٣/`٦١٦

 ج٤/١٣ ٦٥

 ج٤١/١٥

 ج١٣/ا٤٤٦

 ج٤١/١٥

 ج١٦٥/١٣

 ج١١/ا٤٨٢

 ج١٣/ا٩٤

 ج٥٩٢/١٥

 ج٩٤/١٣

 ج٢٢٩/١٣

 ج٩٧/١٣

4 

 ج٤٦٤/١٦

  



 ردصلا

 ىفتكاك ضاق بتك ييغي سيلو
 مهتدهع نيذلا سانلاب سانلا امو

 افالتخا هيفف ثراول امو

 فلحلل هللادبع لامو

 يف رفقأهرمأل كلامو

 يقر نايدمل انيد تبثمو

 ىفتقا كاذ هريغل تبثمو

 ىفن نمر هسفنل تبثمو

 يفنحلل كلاملام لثمو

 يف مسقلا حصي روبأم عمو

 فلحي ناك ثيح لقي نمو

 يفر ةجوزل نمثلا هفصنو

 يفو يفخي امب ملعلا ملع وهر
 فرعألا يف تددعت نإ يهو

 يفي ال ثيح قالطلا بحرو

 فارتعاب قراسلا عطقيو

 زجعلا

 ىفك دق ديزملار باطخلا نع

 فرعت تنك يذلا رهدلاب رهدلا الو

 ىفن ةمهتل هل ذفنمو

 يناجلا مالكلاب حرصي ملر
 ىفتقا يبنجأ هتحص

 يفتقا كلذ عبرلاك ام ءالخإ

 ىفك ملعلل يفنلاف ىفن نإو
 افلحلا ادبي تاتبلا ىلع اهنع

 فرعاف اذه زوح يعفاشلاو

 فرعاف روبأم عم ال هلوصأ

 فلحلا نوكي هللابو هيف

 ىفتقا اهظح ةمسقددعت

 يفتقا تبلاب فلحلا يفخلا ريغ

 فلحتسملا ةين قافر ىلع

 فلتخملا يف رذعلا يذ ىلع الإ

 فالخ الب لدع يدهاش رأ

 هناعلا ةيام

 ىقبأ هدبع نإ عامسلا وأ

 يقب امو نملعاف ناثلث وأ
 قعملل الولا رخا ام ثيح ذإ

 قالط رأ سبح ءاعدا الإ

 ىلتبتف لوقت ال كناسل ظفحا

 اقرتفا ناعللااذإ مث اقدص نإ بضغب اهسيمخت

- ٢٩٧ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٣ا٩٧

 ج٦٠/١٧

 ج١٣ا٥٧٤

 ج٦١١/١٥

 ج١٣ا٠٧٤

 ج١٣/.٢٢

 ج٣٦٦/١٣

 ج٢٦٦/١٣

 ج٤٢٥/١٧

 ج١٠ا/٥٢٨

 ج١٣/0.+

 ج٥٠/١٥.؛

 ج٤٢٠/١٣

 ج١٣/:٢٣٦

 ج١٨٥/٧

 ج٧٩٥/١٤

 ٣٣\٦؛.٣٣./٣ ج

 ج٥٩١/١٥

 ج٠٢٠/١٥

4 

 ج٠٢٥/١٦

 ج٦٥/٧



 ردصلا

 قفاوملل عجارلا لخادت

 قالطلاو لاملا يف هريمعت

 قيقشلا نبا مث بألل خأ مث

 قورافلا ةفالخ تتأ ىتح

 قافتالاب زئاج حلصلا

 قحتسير ةحرز لوق لوقلاف

 اهدض وه يذلا ءاملاب رانلاف

 ى يرفلا كلذ ماهس رظناف

 عفنت ةمادن ال نيح مدنتف

 يلامر يسفن هسفنب تيدف

 ا قفرت نإ ءالؤه يارف

 اقدص نإ نهار لوق لوقلا

 :اقشألل لوقي هتأل

 قورافلا ىلع تناك ةبيهل

 قافنإلاك هيلع بجاو نم

 قافأامر تاماذإاذنه

 قفاوتلا يف عجارلا تبثأو

 هرادف ردعلا نع تزجع اذإو

 يتب نمل دحاو لك ثراو
 اقفولا تبرض اقفاوت نإو

 اقلطم كاذ ريغل نكي نإو

 زجعلا

 قرافملا نيابملا سأرأ يق

 قافنإلا دحورام عنتمم

 قيقح هدعب بألل خأ نباو

 قولحلا يف قايرألا تّصتغاو

 قالطإلا ىلع سيل هًَتكل

 ىتحي يذلا اهرهم نيميلا دعب

 قارحإلا اهعبط جاضنلا يطعت

 ق بقحتنلا ىلع مهسرؤر عم

 اقرفت اًمل نوبغملا مدن امك

 قتيطأامألإ كولتع امرو
 ىتقختامف نيقيرف نيب

 ا ةلطم لاح دهاش هلاقم

 اقح هومنثرر متنك رل

 ققحف امهنم عب رر سدس

 قوقحلا نم سابعل امو

 قالطلا كاذ هنراق ضرم نم

 ق رافتلا ق سرؤرلا ةلمجو

 اقللطأو هتقبر نم كافو

 قىتحتَ مسن نب ا نإ هاوس نمر

 قافو حازملا تإ هل حزسار

 ىقفوت عمتس اف هيثراو نم

 اقبسلا ترح رخ آلا ةلمج ق

 ىقتم : ليقر .غ وسم : ليق

- ٢٩٨ - 

 ةمفصلا/۔زجلا

14 

 ج٢٩/٧

 ج١٥ا٠٢٢٣

 ج٦١١/١٥

 ج١٣/ا٦٥٢

 ج٦ا٤٢٧

 ج١٦ا٥٢٨

 ج٦١٣١/١٥

 ج٢٣٩/١٦

 ج١٢ا/٢٧ه٨

 ج١٥ا٦٤٧

 ج٢٠٢/١١

 ج١٥ا٤٧٤

 ج٤٢٣/١٥

 ج٦١١/١٥

 ج٢٩٤/٧

 ج٣٦٦١/١٥

 ج٦٢٥/١٥

 ج٥٢١/١٥

 ج١٣ا٧٧

 ج١٦ا٠٢٨

 ج٥١٢/١٥

 ج ٥ ٦٣٥/١

 ج ٠٧٦١٣



 ردصلا

 تحب الصأ زحي نإ ينحألاو

 قيقحتلا ىلع بالل خالاو

 قادصلا يف مازلإلاب علخلاو

 قحتسي ثيح ةمسقلل درلاو

 قافنإ نع زجع نإ جرزلاو

 يقترت تنب عم نبا تنبو

 قرغ رأ مدهب تام نم نيبو

 قافتاب ةدعلا مزلتو

 نيلاعلا يف امهنع اضيأ ءاجو

 قاقحتسالا توبث هطرشو

 قيلا ءاسنلا ىلإ اهفرصو

 قافر الب دساف خسفر

 ىذألا نع هيفسلل عدر ملحلا يفو

 قافتالاو ىضرلا ةمسقو

 يقاب وهر قرس ام لكر

 قبس نم تاش نيتيم لكو

 قادصلل هيف راقتفاالو

 قادصلا نم كرتلا بأللو

 يقابلا عيمج ءاقشأللو

 قيرط نم هيف نيحوزلل سيلو

 قالشطإاب ًطُح بيعي امو

 زجعلا

 ء .
 قحتسا كلمتلاف نينس رشع

 قيقشلا خ ؛پ ا۔;_ انب ا بجحي

 قافنإ رأ ةدع يف لمحو

  

 يحأ اهعرز تومرأ سيلفت

 يقاب هيف راذعألا مسرب
 قفشأ رومألا ينف ًرهََأل

 قالطلا يف 4٥عت ةقلطي

 اقرخأ كت الف ءارغأ قرخلا يفو

 قالطإلا ىلغ ليدعت ريغ نم
 قافّتاب دري هّتإف

 قرغ رأ مده تع نيتيمك

 قافتاب يلرلار نذإلا

 قالطلا يف ركبلل هعضو رأ

 قاقش الب ممألا ينب نود

 ىقيلخ هب رحف امهاوس نمو

 قافتاب طُح عيفشلا نع

- ٢٩٩ - 

 ةعفصلا/۔زجلا

 ج١٣ا٥٠١٢

114 

 ج٥٢٣/٧

4 

 ج٧ا٤٤٤

 ج٢٨٧/١٥

 ج٥١٣/١٥

 ج٠٢٦/٦

 ج٦١٢/١٤

14 

 ج٦٠٩/١٠

 ج١٣ا٦٢٧

 ج١٣/.\

 ج٤٠.٨/٧

 ج٥٢٦/٦

 ج٢٢٩/١٦

 ج٦١٠/١٠

 ج٧٩٩/١٤

 ج٠١٣/١٥

 ج٢٢٥/٧

 ج٢٨٠/٧

 ج١٥ا٤٧٤

 ج٤٢٦/١٥

 ج٤١٤/١١



 ردصلا

 قحتلا دعب هسفنل بذكمو

 اهقلط من ةجوزلا اسك نمو

 قح ضرفلا هيفف لام هل نمو
 قحتست ثيح ةمسقلا هذهو

 قالطلا ىهتنم حل يهو

 قاقرتسا يف دالوألا عبتيو

 زجعلا

 تح ميرحتلاو دتحو هدلو

 اقنطم دهع برق عم اهذخأي

 قحتسا ام لك طقسي بأ نعو

 ق زييمت اهنأ اهنم رهظي
 قالطلاب دفني اهمكحو

 قالطإلاب بالل ال مالل

 مؤذاحخلا ةيفام

 دحاو يل نيح كبحأ

 ىوهلا لذ ةمالع

 قلخ هنيد بايث ديدج نم مك

 كلذب هلنادأ نم ةب ال

 اورتس ام سلنلا يراسم نم نفشكت ال

 اوركذ اذإ مهيف ام نساحم ركذاو

 كلانه هيأر ديز ىأرو

 كلسو هزردتةهبشو
 اكارتشا اضيأ ىمست دقو

 اكراشم ادب دق فنص لكو

 ىقت ديدح هبون عقرم مكو
 قشاع ىََمسيالو

 قماو ينأ بيرلا تافساك نمو

 اكاذل(اهأ كنأل بحو .

 اكبلا نيقشاعلا ىلع

 كلس ثيح راطقألا هنعلت داكت

 كلانه ةبارتسا عم لإ

 اكيواسم نع ارتس هللا فشكيف

 اكيف امب مهنم ادحأ بعت الو

 كلذ ملعاف هنع فالخ الب

 لم هادتعا يذلا مد ضعب

 اكاذ ملعاف ةقفاوملا نيعأ

 اكلذ مهفاف فصللاب همهسأ

 كله نيح ضرألاو امسلا هيلع تكب

 ىكتشم دجي ملاذإ

 كبابب يفاكتعاو ينع كليفات

 ءاللا ةينات

 الزن امهم نبالا نباو نباو الع ام هوبأ دجلاو بأل ١

- ٠ ٣ . - 

 ةحفصلا/هزجلا

 ج٣٦٦/٧

 ج٢٨٩/١٣

 ج٤١٣/٧

 ج٦٠٩/١٠

 ج٢٧٢/٧

 ج٥١٢/٦

 ج١٦/ ٤٨٢

 ج١٧ا١٤٨

 ج١٠٣/١٦

 ج٩٤/١٣

 ج٣٩٩/١٦

14 

14 

 ج ١٥/.١٤

 ج٦٠١/١٥

 ج٦٢٩/١٥

 ج١٠٣/١٦

 ج١٧ا١٤٨

 ج٨٠/١٦؛

 ج ٥ ١ / د ٣٧



 ردصلا

 الع نإر هل دجلار بالا

 ىرحخأهتدلو ةفيلخ كوبأ

 هنأ ربحلا اهبأ الئاس بحأ

 البحس ابض داطصا نأ بحأ

 ءانثلا نسح لموت كارأ

 الاضفإ ةءاسإلاب يزجيف ءيسأ

 هب تقثو نم ىندأ كودع ىدعأ

 لوبكلا يف رهدلا موقأ ال نأ
 ليلخ يندهاع يذلا انأ

 لعح ةسمخل فصنلا اهلوأ

 لئاس ينإ ضارفلا رشعم ايأ

 تبأ مل وكشلاب كنتبان ةليل اذإ

 الف احوز وا مالل اح الإ

 الوعم دجت ملام اذإ 71

 ةمجح لئاسم ىثنخلا يفف ىل نبا

 دلابو ءافولاب هللا رثأتسا

 ل لناسملا ةمسق نايب باب

 هركني سيل ءاوس قح ثلثلاب

 لبقت سيلف حرجلا ةلاحب

 ىلع هعضوب هريغ فيقثت

 نايقلا فزعو مادملا تكرت

 لأست تنك نإ ةللا كاده قلت

 لوصألا يف ةمسقلا ثالث

 زجعلا

 الصف ىننألاب هنع نكي مل ام

 لامكلا كاذ ةفيلخ تنأو

 لأسي نيح ىتفلا يفي نأ ربحلا ىلع

 البرأ عيبرلاو ءاتشلا ىَعَر

 اليخبلا كاذ هللا قزري ملو

 الاهمإو اربص ينيلويف يصعأو
 لتخ ىلع مهبحصارو سانلا رذاحف

 لوسرلاو هللا فيسب ابرض

 ليخنلا ىدل حفسلاب نحنو

 لقتني ملاذإ جوزلاو تنبلل

 لداجت موقل تءاج ةأرما نع

 لملمأ ارهاس الإ كاوكشل

 الصح ضرف ريغ نايفوتسي
 الكشم ىثنخ هوعدت يذلا وهف

 لكشي ناك اذإ رشع ىلع فيتت
 الحرلا ةمالملا ىلوأو ل

 ل ناوألا اهماهس يوذ ىلع
 الزن اذإ هللا لوق فرعي ناك نم

 لدعي الو ةداهش هل

 القن ام نظفحاف نيمأ دي

 لئابقلا نم ةبارقلا يهو

 الهتباو يلصت تنسدأر

 للهتي هرون باوح اذهف

 ليصفت نم زوجت اهريغو

- ٣.١ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج٢٥٠/١٥

 ج٢٥٧/٣

 ح ١٥/`٥٠.٦

 ج١٢ا/٤٢٥

4 

 ج٣٦٢/١٧

 ج٦٠/١٧

 ج١٦/.١٠

 ج١٦/.١٠

 ج١٥/ا٤.٢

 ج٥٠٨٤/١٥

 ح ٥ /  1ح ٠ ١ / ٣٥

 ٥١/٦٢ج

 ٠٥../٥١ه ج

 ١٥/`٥٠.٦ ج

 ٧١/٠٢٦ج

 ٥١/٧٦٦ج

 ٢٧٤ا٥١ج

 ٣١/٩٥٢ج

 ٣١/٩٢٢ج

 ٥١/٧٦١ج

 ج١٤٠١/٤

 ج ٠.٧٥

 ج٦٠٩/١٠



 ردصلا

 الئاسصتلاو كارتشالا ىعرا مث

 لاملا مت نيح اقشألا مث

 لحألا ءاضقنا يف قالطلا مث

 لوألا طئاسبلا ضئارفلا من

 لوأللاهنم فوقوملا يف ةمث

 ةذظاظفو ةظلغ يئازج تلعح

 لعفلا يف يهتنت ام اذإ ىنح

 لمع اهيلع سيل ةسماخ
 هلحي داكي ال ًالاوس تلأس

 انف اذةمالس هتدَنق رعشلا

 اهلك نطاوملا يف لمجي ربصلا

 افاي كتلعو ادولوم كتوذغ

 لاحلا يف عنتمم هثرإف

 نإو مكحنو ثرت مل ىثنأ ناك نإف

 ةلدررخ طعي مل ركذ نكي نإف

 ىلعأ نهردق نع نكي نإف

 ىلع كاذ ايعدم نكي نإف

 امدجحارر ايندلا لحر امنإف

 لوعلا درط سابعلا نسحتساف

 اوعمتساف موق اي لماك يل ثللثلاف

 الو اكش دري مل ثيح فلخلاف

 لب لبقو رئاز لوق لوقلاف
 هبرقب مث ميدقتلا ةهجلابف

 ليزنتلاب ثري مهضعبف

 زجعلا

 ا١لخحادتلا وأ نيابتلا وأ

 اولاقو او

 لرألا تابحوملا يضقت دعب

 لمعلا يف اهنم لوصألا ةنس

 ربيخر .لأتاو "

 لبقت ال نلا ةداهشلا يهو

 لضافألا لوحفلا الي همهفيو
 العُح امنيح ءيشلاو شثئ

 لمجيال هرف كيلع ألا

 ل هنتو كيلع يبجأ امي عت

 لآملا يف دعب نوكيسر

 لضاف هنع امو مرخ اًركذ نكي
 الضف دقف ىننأ هريغ نكي نإو
 ىلوتساادبأ نهبجح

 الضُفلا لاح سانلا يف هلاح نم

 لحر ىلَع ايندلا يف لوعي ال نم
 لوقلا كاذب لكلا ذخأو

 الضح الو اروح مكل الوق تلقام

 الفتحم اذب نكف اكربت

 لمع نم هيلع امو ةحوزل
 العجا ةوقلاب ميدقتلا امهدعبو

 لوسرلا ةنسممب مهضعب ر

- ٣.٢ - 

 ةحفصلا/هزجلا

 ج١٥ا٦٤٧

 ج٤٦٩/١٥

 ج١١١/٧

 ج١٥ا٤.٢

 ج١٥/.٦٠

 ٣٥/١٠ ج؛٢ /ه ج

4 

 ج١٣ا١٦٧

 ج١٥ا٥٨٥

 ج٦٣١/١٧

 ج٢٢٣/١٩٧

 ٣٥/١٠ ج'؛٢ /ه ج

 ج ٥٦١١٣

 ج١٥ا٥٨٤

 ج١٥ا٤٧٢

 ج٤٢٩/١٥

 ج٧٩٩/١٤

 ج٦٠/١٧

 ج٦١١/١٥

 ج١٥ا٤٧٢

14 

 ج٤٢٧/٦

 ج١٥ا٢٨٤

 ج١٥/.٢٧٠

  



 ردصلا

 ىلرألا كت فعضل يهتنتف

 ينَربي وهو هوفحأ ىتم ىتحف

 اًرهاوز موجنلا لثم اهكنودف
 لولا هنم اشني ام كاذف

 لصتي غولبلل ركذلا يفف
 مهل مهديغ نم ةأرما تلاقف

 :ا مساقت نوفتبي اوناكو تلاقف

 يلا ةيافلاو رسلا تغلب اًملف

 ينتّوبأ ىح عرت مل ذإ كتيلف
 الو فشكي هلاح نع سيلف

 اعرو هنود نم ىلإ نرظنيلف

 لصہ%األا يف هتبرض ىهتنا امف
 ين اذإوازغ اذإ همهس امف

 الاؤس نع اّيفاش اباوج اوتاهف

 اقباطم لاوسلل اباوح كاهف

 مكدشر ماد نينج ينم نطبلا يق

 يتوبأ ىح عرت مل ذإ كنتيلايف

 لحارب تسل:تلقف ،ليحرلا :اولاق

 هتحاح ضعب ينأتملا كردي دق

 يذلاب كنرد قورطملا انأ ينأك

 يذلاب كنرد قورطملا انأ ينأك

 ليكلاو نوزوملا يف كاذك
 الو تتمعلا اهل ةالوم كاذك

 ليقثتلل هيف ديزيامك

 زجعلا

 ا رصأل ١ ققحف اذكهو

 الاصياإ لدبي رهر هنع دعبأو

 لصفني لوخدلاب ثانإلا يفو

 الثم ةبوجعأ مكعمسأس ينإ

 لماخ ينإف يعضر لإ اونآت
 لّمؤأ كيف تنك ام ىدم اهيلإ
 لعفي رراجلا راجلا امك كلعف

 المأ هيلع ىوعدلاب غلبي

 الام هنود نم لإ نرظنيلو
 لهف لاقب تحرش دقو

 لتقي نيح همكح ام ىنز وأ هب

 لراحي صيوعلل نم اهفرعيل

 لواقي لاؤسلا يقلي نم لك امو

 البحلا اوفرعت ىتح مسقلا اورحأ
 لعفي رراجلا راجلا امك تلعف

 لحرتت يتلا يجهم نكل
 للَرلا لجعتسملا عم نوكي دقو

 ليهت ييعف ينرد هب تقرط

 ليهت ييهعف ينود هب تقرط

 ليصفت ام ريغ نم اذ مكحلا
 الولاب نوكي اميف اهل تح
 ليجنإلا لزنم ىراصنلا ىلع

 ۔- - ٣.٣

 ةمحفصلا/ .زجلا

 ج١٥/.٦٤

 ج٢٦٢/١٧

 ج١٥ا٠.٧

 ج ٦.١٥

 ج٤ ١٥٢١

 ج٤٧١/١٥

 ج٠٨٤/١٥

 ج٢/٥؛ +0/\.ج

٣٥/١٠. 4 

 ج٧٩٩/١٤

4 

 ٨٤٦ا٥١ج

 ٥١/٦.٠٥ج

 ٥٨٥/١٥ ج

 ٥٨٥١٥ ج

 ٤؛٥١/١٧ج

 0/\.ج؛٢ /ج

 ٧١/٦٤١ج

14 

 ٠١/٥ج

 +٠١/٥ج؛٢ /ج

 ٠١/٥ج

 \٥١/٤ج

 ٥.١ ٣ج

  

 



 ردصلا

 ةرطق ينم نيملا يف تيقب نئل
 اهريغل يكبا تسل يكبأ يسفنل

 مهبحأ ال يأ ملعأ ةللا

 هب تبلطام حجنأ هللا

 ينز نإو ةازغلا ف مهس فصن هل

 مهتيم سمألاب ىوث تيب لهأ ام

 لت مل لاو اهنم لاع ام

 لوسرلا نمز يف تلزن ام

 هب ليطتسي ابيحر اشيع ءاش نم

 الخدير اوقرتفي نأ لبق نم
 هل ناك نيدلا اَدَه لهأ ناك نم

 هناكم لاجرلل فص رخآو

 لدعي رأ مسقي نمرحأو

 يلر فق مهفاف مألل اعبرأو

 نكت ملو راوجلا قح ينتيلرأو

 فرطم ضقن تيدأ دقو ًالإو

 لقأل ناعللا دغب عضت نإو

 لمح تاذ كاذ عم نكت نإو

 بجي اركذ تنراق ىثنأ ناك نإو

 هحرف عضوم هافك تسمل نإو

 هرهط ددج جرفلا رسم وه ناو

 لبق يلولل مدلا يلو ناو

 لاملا ضررفلا نع تضي نإو

 يلومر ارهاظم نكي نإو

 زجعلا

 ليخد نيقشاعلا يف اذإ ينإف

 لغاش سانلا نع يسفن نم يسفنل

 لاخلاو معلا نود كهجول آلإ

 لحرلا ةبيقح ريخ ربلاو
 لمحأ ةحلار دحلا هيلعف هب

 اللح_لاو لاملا نومسقي اوحبصأف

 لصعلا هجر عيمجلا يف كاذك

 لونبلا بحاصلا نامز الو

 الابقإ هايند يف مث هنيد يق

 الدبي نأ فوخ ريبك مهيف

 لاملا دلات يف هتكراش يدر

 لرأف ءاسنلا ىقال اذإ امأو

 لمعلا هبلعر سوؤرلا ىلَع
 لوعلاب ةعبس نم اهلصأف

 لخبت كلام نود لاع يلع

 الف الإو رّركف انومأم ناك اذإ

 لطاب رهملاف رهشأ ةتس نم

 لدعلاب ةقفن هل تديز
 م

 لصاح هيف هلام ثارت لكل

 لدبي رأ هل ىقبي رهط لهف

 لجعم ضقنف اليلحإ سم نإر

 لتق اميف هقحتسا دوقلار

 لامعتسا هل كاذ ذإ لوعلاف

 ليجأتلا اذ فصن لح وي ادبع

- ٣.٤ - 

 ةحفصلا/ ءزجلا

 ج٤٨١/١٦

 ج٤.٢/١٦

 ج٤٩٦/١٦

 ج٦٣١/١٧

 ج٠.٧/١٥

 ج٤٧١/١٥

 ج٦٣١/١٥

 ج٦١١/١٥

 ج ١٧/..٣

 ج١٢٥/١٣

 ج٤٩٦/١٦

 ج٠٥.٧/١٥

 ج ٠ ١/ ٥ ٢٣
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 ج ٥ / ٢؛ ح ٠ ١ / ٥

 ج١٣ا١٤٨

 ج٣٦٥/٧

 ج١٣/٧؛

 ج ٥٨٥١٥

 ج٥.٦/١٥

 ج٥.٧/١٥

 ج١٥ا/١٢٨

 ج٦١٠٢/١٥

 ج١١١/٧

  

 



 ردصلا

 الز غ رأ بطاخم تمي نإو

 لشسا مث لصألا يف هب برضاو

 الفغ امهم يصولاو بالاو

 لمتعم :ليقو مدقي نأ سبحلاو
 لحاألا دردحم قافنإلاب علخلاو

 الفس ام هنبا نباو جوزلاو

 الح ثيح ئلاكلا يف حلصلاو

 ليجعتلا ىلع نيد نم عضولار
 لاحآلا مكاحلا داهتجابو

 الإ 4 حت ال ثلشثلابو

 هل ىرتشت ةكولمم هلسفغتو

 لتق ملسم ةيد تلعجو
 ىلإ لاملا بيغ دق نم سبحو

 ةزجعم مايالاب كنظ نسحو

 ليجأتلا رهش دقع لحو

 يلولا رفاس نرضحملاب ثيحو

 هشعن عضري يلصي ثيحو
 يلملاب سيل عيفشلا امثيحو
 الو نيد الر نيع ال نيحو

 لمحلا ىصقأ ماوعألا ةسمخو

 لمحتلا ال ءادألا نسبزو

 لحم يف نبالا دهشي نأ غاسو

 هيأر دَففملا مساب تيمسو

 لمعم ريغ راذعإلا دهاشو

 زجعلا

 الجس ام ىوس هباطخ ةر

 لمع نم اذ لبق تركذ دق ام

 الطب دق اهمكحف اهنخأ نع

 لمعلا نآلا هبو ءيش لك يف
 لمعلا هزاوجب عاضرلا دعب

 الو رأ ةمعن ىلوم كاذك

 الح جرزل نبغلا يف فرصلاب

 ليحأتلل هيف ديزملا وأ

 لامعتسا اهف ثيح ةلوكوم

 الح ديري ال جرز دعب نم

 لومتي ال لاملا تيب صلاخب

 لبالا نم ةئام يداوبلا ىلع

 القتعم هتومل هلنادأ

 لحر ىلَع اهنم نكر ارش نظف
 لومعملا مهدنع اذر هيف

 لقنتلاذناطتساادصقب

 لوحتال ةنس هيف كلذف

 لعجا نهرلا رأ ةلافكلا :ليق

 الدب ثرإب ام غاس نيدلاك

 لفألا يف رهشأ ةتسو

 يلح ضقمل هرابتعا عم
 لمعلا ىرح هبو هيبأ عم

 لقعت تنك ول دينفتلا كيأر يفو

 لسلستلل راذعإلا هنأش يف

- ٣.٠٥ 

 ةعحفصلا/۔زجلا

 ج١٣/.١٠
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 ج١١ا٥٨

 ج٩٤/١٣

 ج٥٢/٧

 ج٢٥/١٥

 ج٦٥٠٦/١٣

 ج ٦٥٤١٣

 ج٩/١٣؛٢٦

 ج٢٧٦٢/٧

 ج ٥ ٥.٧١

 ج٢٥/١٥

4 

 ج٦٠/١٧

 ج٢٣/١٩٣

 ج٤١١/٧

 ج ٥.٧٥

 ج ٩٥/١١

 ج٦٥٠٢/١٣

 ج٧ /٤٢٠

 ج١٣ا١٥٧

 ج ١٤٢١٣

 ٢ / 4'؛ج . ١/0

 ج٣ ٢٤٦/١



 ردصلا

 ال ثيحب ةضافتسااهطرشو

 هتحاوةحو مأ هتروصو

 ال لدعلا ريغ قدصب هملعو

 ه‘راتر ايران ردوغو

 ل ينمتلا نع يفي اذ مهفو

 يلاعلاب ىضم طحنم لتقو

 لبق حيحرت خيراتلا مدقو

 ىلَع اقلطم لولا ة مسقو

 هشعن زئانجلا يف يقلي نيأ لقو

 ىضتري سيل مأ موقلا مؤي له لقو

 لمعلا مويلا هب نونحس لوقو

 لب :ليقر ‘ةينب لب :ليقو

 لاح زلكب يضمي لب :ليقو

 هلبق تام دق تيملا هوبأ ناكو

 طبتغم ريخلا يف لمع يذ لكو

 الرأ يدبي ضرف يذ لكر

 لبإ نم سمخ اهيف نس لكو
 لمأتلل رقتفاام لكو

 ةعاط جهن نع تغز دق ةَرم مكو

 ةنطب وحخادوسي فيكو

 زجعلا

 القن عامسلا هنع نم رظحت

 لماح بالا نم ىلبحلار هيلصأل
 المخ ام لبقي دنأ حيبي

 ليلقاهل ميمأةر عنم

 لبيوطتلا نم ىشخأ يذلا عم
 لاجرلاك ءاسنلاو سكعلا ال

 لقن ضعب نع سكعلاو دي عم ال

 الصخ نل هريغ عم هروجحم

 لسغي نيح هلسغ ىلوتي نمو

 لثمأرحلاب رحلا ماقم نإف
 لمتشا مكحلا سلجب هيلع اميف

 لمعلا هب امر ناميإلا عيمج

 لاطبإلاب مكحي امدنعو

 لماح يهو هنبا ثراول تءاجف

 لسك يذ لك موشو ءالب يفر
 الضفام بصاعل هدعبو

 لعج عباصألا يف كاذ فعضو

 لجألا برضو هخسن مكحلاف

 الاز الو حيبقلا رتس نع لاح الو

 اليلق يطعير اريثك مي

 الدب هنم فيلحتلاك ناك ام

 لوقنم اهعيمج يف فلخلاو
 الصأ اذ ذختاو لجألا نم

_ ٠٦ ٣ - 

 ةمفصلا/ءزجلا

114 

 ٨٥د٥١/٠ ج

 ٣١/٣٠١ج

 ج٤٢٨/١

 ج ١٥/.٦٥٠

 ج١١٨/١٥

 ج١٣ا/٣١٨

 ج٥٢٦/١٠

 ج ١٥/`٥.٦

 ج ٥ ٥.٧١

 ج١٠٣/١٣

 ج٥١٦٢/٧

 ج٥٧٥/١٣

 ج ٥٠٨٥/١٥

 ج٤٤٦/١٦

 ج١٥ا٢٨٢

 ج٣٨/١٥

 ج١٣ا٢٤٧

 ج٢٦٢/١٧

 ج٢٢٧/١٦

 ج٢٤٦/١٣

4 

114 

 ج٢٤١/٧

  

 



 ردصلا

 الوا عيش مهضعب ديزي الو

 الر ةعفش عيب حصي الو

 ےلحلاك ءاسنلل قيلي ر الو

 لاجآلا مكاحلا داهتجاو

 لكوم مك اح داهتج الو

 لامعأ اميأ نليميللو

 لخدم هيف نينبلل سيلر

 ةرورض الإ موقلا مؤي سيلو

 لا ه ۔ ءا نم هيجني سيلو

 الو ال حانج يضاقلا ىلع امو

 ىلع مدقم ح رجلا تبثمو

 هحاكنو هردق ام هثنارمو

 ىلع لام يذب سيل عضرمر

 الدع نيع فورعم اقلط_ برو

 ال نيدلا طاحأ هلامب نمو

 لئاسملا هذه ذوذنش نمو

 و ِ

 ليحي لايمألا ريسي ىلع نمو

 همسر كبتك راركت غتبي نمر
 هدحو فقث نجسلا قحتسا امهمر

 لزعمب هنع ةحلاف ىنز امهمو

 ةأرمرو رم فصن يف هلناريمو

 يلتأت اماذإ ةحوزل رهف

 لامعتسا اهل ثيح ةلكوم

 لكنتلار بيدأتلا اهريغ يف

 لاملا ىراعد نم نوكي اميف

 لدعي نيدلاولاالر الك

 لبقي كلذ ريغ يق ال لاملا يفو
 لاملل مراغ ليمح ىلإ

 لقألا نم ناك ام طقسا

 العف ءادتبا نإ جرح نم

 لوقي مهدح نألاهيف

 الدتعا ام اذإ ليدعت تبشم

 لخحألل اعبت اهيف لخدي

 لضعير ناصي مأ هيف نذؤي

 العجح ُئتحتسي ام هدلاو

 الف باغ نإ وأ رضاح سكعلاو
 العف نإ عربت هل يضمي

 لئاس لكل ملعلا لذبتلف

 لبسلا نمأ عم هيف فاك بتكلاف

 المعهان .اد رأ عايض معزل

 لمم هبش موقلا يف هل سيلف

 لزعأ نعطلا كرعم يق ىتفلا نإف
 لتقي نيح هسفن يدؤن كلذك

- ٣.٧ - 

 ةحفصلا/ ءزجلا

 ج٦٠٩/١٠

 ج ٤٥٤١١

 ج١٣ا٢٨٨

 ج٧ا٤ ٤٤

 ج١٩/١٥

 ج٢٦٣/١٣

 ج٤٢٦/١٥

 ج ٥.٧٥

 ج٦٢٠/١٣

 ج ٥ ٦.٢١

 ج١٠٥/١٣

 ج١٥ا٧٤؛٤

 ج٢٦٧/١٣

114 

 ج٠٥.٦/١٥

 ج١٣/٧؛

 ج ٢٥٩/١٣

 ج٦٠٩/١٣

 ج٤٦٩/١٥

 ج١٠٦/١٣

 ج١٣ا/١٤٨

 ج ٥.٧٥

 ج ٥.٧٥

 ج ٥.٧٥

  

 



 ردصلا

 اسنلا وأ لاجرلا نيب هنجس لهو

 ارخآ نيلصملا فلخ هًمص لهو

 هلوق ةداهش يضاقلا دري لهو

 لوكن نم فلحي نمل وهو

 اودب نيددع لك يمهو
 لجأل متح رادلاك ام فقوو

 ليصفتلاو لحاألا عمجيو

 الملا لاح ىلع سانلا لمحتو

 ىهتشا اذإ جاوزلا ىنعم يف لضعيو

 الكن امهم عيمجلل مرغيو

 ىلع نيلدعب هيف يفتكير
 لا هم لل لي . 4- (ا بحوير

 لإ لمحلا عم مسقلا فقويو

 لوصألا ال دلثئافلا فقوي

 لوطأ ةمايقلا نم قارفلا موي

 زجعلا

 لثمأ لكشلل لكشلا راوح نإف

 لوأ مأ فوفصلا يف ىلص وه اذإ

 لبقيف لوقي مأ ىدأ وه اذإ

 ليصفت ريغ نم هبحاص

 اولخي مل ةلأسم امأ ق

 لمعلا مص هب هلام لقنل

 ليوعللا هب اذه انتقو يق

 الخ مكحلا هبر حصالا ىلع

 لضعي نيح هلضع يف ىدهلا نإف

 الخ دق ءالتبالل نكي نإو

 ال معلا هيلع سانلا عبت ام

 لاملا مظعور ىوعدلا بعشت

 المحيف اخراص لهتسي نأ

 ليدعتلا لمكتسي ام ردقب

 لمجأ قرفتلا ملأ نم توملاو

 هيملا ةيفاق

 مكان يتنأ مكانيتأ

 هتدرط بابذلا رط املك وأ

 امهيفن هبسن نع ناك ذإ

 اوردق دقو موق نع تلح رت اذإ

 مع نبا ناك امهالك اذإ لإ

 ملظلا نم ينيع يف دوسأ تنأل

 ميرك ةيلع نذإ بابذلا إ

 امهنيب هوبأ نم فني مل

 مه نولحارلاف مهقرافت ال نأ

 مدقم اهزاجنإب تنأو

 , ّ م

 معو كاذ يف صخ دق هتإف

- ٣.٠٨ - 

 ةمفصلا/۔زجلا

 ج٠.٦/١٥

 ج٥.٦/١٥

 ج٥.٧/١٥

 ج١٣ا٢٨٨

 ج١٥/.٦٠

 ج٣٢٩/١٣

 ج٢٢٣/١٣

14 

 ج٠.٧/١٥

 ج٤٣٧/٦

 ج٢٣٣/١٣!٢

74 

 ج٣٦٢/١٥

 ج٢٢٩/١٣

 ج١٤٦/١٧

 ج ١٧/ ٦٣٢

 ج ٦/.٤٧

 ج ٢٣٨/١٦

 ٤؛٥١/٨٠٣.٢٩ ج

 ج٢٣٠/١٧

 ج ١٦ / ٥٦١

 ج ٥ ١/`٣٧٦

 



 ردصلا

 مزعلا امإو حالصإب امإ

 رخاوزلا مولعلا يف ميظع مامإ

 ام عيمج ىلع توفلا يشخ نإ

 امو ةقفص هارتشا ام ناك نإ

 ماهسلا ةلهج نايب باب

 امالكلا بعوتسي نأ طرشب

 مهرد فلأ رشع انثا اهردقب

 ُةساقلا نباو ناماع هليجأت

 هبتنم مولظملاو كانيع مانت

 ملع نملهبجورتةئالن

 ملعت اهنم جوزلل ةثالث

 ى ًًمعُم اهرادقم ةثالن

 ماهسلا تفلتخا اذإ مث

 ام ع بج نم حصي يذلا من
 مدقتت ةعبرأ يلتم
 امسقت دق ثاريملا يف لاحلا

 اهنإف تعطتسا ام كبايث نسح

 امد ةباتك ةيصو نيد

 اهتذل فيك يسفن قلاخ ناحبس

 هل لقر مانألا يتفم ىلع ملس
 امصتعم وفعلاب ذلو لومخلاب ذع

 مالل ةوخإو اهجوز نع

 هتالاح همكأب لسرأف

 اًنئاخ كتنمتئا امسإ ؤرما تناف

 زجعلا

 مصخلا دنع مصخلا روضح ىلع

 محازملاو يغولا يف ديرف يكذ

 امصخ دق نم بلطي هب وه

 امازتلا ءاشي ام تاقفص يف

 يماظن عمتساف اهيثراوو

 امامتلاو ءادبلا رقملا نم

 مكحا متح قرولا يوذ ىلع

 مكاحلا داهتحال كاذ لعجي

 منت مل هللا نيعو كيلع وعدي

 محرو ءالوو حاكن يمهو

 مركتو زعت اهب لاجرلا نيز
 املع دق اهمسر خاستنا عنم

 ملألا ةياغ هارت سوفنلا اميف

 مهبم ضنارفلا يف لاوس يدنع

 اوملس ىهنلا ولوأ امك جنت ةللاب

 يمظن مهفت اضيأ ةوخإو

 ملعالب الوق تلق اًَمإر تنخف

- ٣.٠٩ _ 

 ةمفصلا/هزجلا

 ج١٠٦/١٣

 ج٥٦/١

 ج٦٥١/١٣

 ج١١ا٤٢٧

4 

 ج١٤٩/١٣

 ج٢٥/١٥

 ج٤٥/٧؛

 ج٢٩٦/١٦

 ج٢٦٧/١٥

4 

 ج٢٨٩/١٥

 ج١٥ا٠٥٧

 ج١٥ا٦١٤٨

 ج١٣ا٢٢٢

 ج٤٢٠٥/١٥

 ج١٠٣/١٦

 ج١٣ا١٤٨

 ج٦٢/١٧

 ج٢٦٦/١٥

 ج١١٣/١٦

 ج٦٩/١٥؛

 ج٥٦١/١٦

 ج٤٢٩/١٦



 ردصلا

 اننيب ناك يذلا رمألا نم تنأف

 ةدجن يف تيقال تنأ نإف

 ماهسلل سرؤرلا نيابت نإف
 مسقنت ةس نم اهنإف

 اهفصاوع تبه نإ مطحت حيرلاف

 مكحي فارحناو قوقع وذف
 ةعفر كديزي ال كبوث تاثرف

 ميوقتلاب ةعرقلا ةمسقف

 ءادوسلا ةوجفلا الولف

 نامحرلا ةعاط الولف

 ملسمر رفاك نيب سيلف

 م ستني دق ههبشو اذ لثمف
 مهمولع ع يسضت هب مهنيب نمف

 مهسألاو امهنم فنص لك يق
 يكلام ىوهلاو ادبع تنك دق

 مهرايد زوحت اوتام اذإ موق
 مساقلا نبالو ،قالطإلاب :ليق

 مزتلملاك قالطلا اهل :ليق

 ماكحألل طبضأ هشأل

 متشتف قلخ ىلإ ةوكشتال

 اردتقم تنك ام اذإ َنملظت ال

 اهب لخ مولظم ةوعد كش ال
 امرزتلا هيلإ يذلا دمألل

 لا الو ريخ سانلا طالتخا يف ام

 زجعلا

 منإلاو ةنايخلا نيب ةلزنمب

 امدقت نإ كبيهتيالف

 مامتلا ىلع اهلك يف مهب برضاف

 منهست اهنم جرزلل ةثالث

 مترلاو حيشلا وجنيو رامثلا حود

 مرحي روربلا وذر .هب هل

 مرجم دبع تنأر هلإلا دنع

 ممقلا لثامم يف زوجت
 مكيداوب ات كام

 مكيداوب انكام

 ملعاو مهفاف قرلاب ىوس ثرإ

 م هف نمل هبسحو هلصأ نم

 مئامرلا ديعصلا يح هب ايعو

 ملعاف اذه لبق تركذ دق ام

 يمداخ ىرهلاو اوح ترصف

 مسقتال اهريغل مهجارزأ

 (مزال مكحب ثلثلا نم يضمع)

 مكحلل هعفر دعب :ليقو

 ماصخلا يشان راصخنالاو

 مخرلاو نابقعلا حيرجلا ىوكش

 مدنلا ىلإ يضفي هردصم ملظلاف

 مقنلا لذلا رادو نوهلا راد

 امرفغللهب كراشم ورهو

 ملاعلاك ءايشالاب لهاج

- ٠ ٣١ - 

 ةمغصلا/۔زجلا

 ج٤٢٩/١٦

 ج١٢ا٨٣٧

14 

 ج٦٢٧/١٥

 ج١١٣/١٦

 ج٠٧٥/١٣

 ج١٠٣/١٦

 ج٦١٠٩/١٠

 ج٤٧٠/٦

 ج ٦/.٤٧

 ج ٣٤٨١٥

 ج١٥ا/٦٢٨

 ج٥٦/١

 ج ٦٣٥/١٥

 ج٦٢/١٧

 ج٢٦٦/١٥

 ج١٣ا/٥٧٥

 ج٢٨٦/٧

 ج٩٥/١٣

 ج٦٦٢/١٧

 ج٢٧٩٦/١٦

 ج٢٩٧/١٦

 ج٥٢/٧

 ج٦٢/١٧



 ردصلا

 مأ وا ةدح وأدلو نم

 ماكحألل عرشلاب ذفنم

 سفنل ثيدح رطاخ سجاه

 فراعملا سمش ميهاربإ يخأو

 ملس ارح اركذ نكي نأو
 ارغاص يسفن تنهأف ينتنهأو

 مأل يه يتلا ايندلا كت نإو

 مزل نبي ملر انعالت نإو

 محالملا نكامأ تأن نإو

 امهنم لكي قال نكي نإو

 امهريغ ثراول نكي نإو

 مهتي نم ابلاطم نكي نإو

 مسقلاف لوكن اهنم نكي نإو

 املعا لنم باطخلا امنإو

 امنيح كاذ نوكي امنإو

 موقي لب :لاق بيبح نبار
 مهماهس اوقفاو ام اذإ لعجاو

 مأللال خألل نلبار خاألار

 ماع دعب مايقلل كرتلاو

 مساقلا نبال رشعلاك عستلاو

 ملا مث كاذ دعب دجلاو

 مهتملاو ذلملل سبحلاو

 مدلا ةمصع لوتقملا يف طرشلاو

 موعطملاب موعطملا يف حلصلاو

 زجعلا

 مكحلا كاذ سكع مهاوس يفو

 مامإلا نع ةباين هل

 مزعب اليملنإالمهمن
 مناونلا عيمج ىدهلل ظقيأ دق

 ملكر عمسو ةيزر دقف نم

 مركأ نمم كيلع نوهي نم ام
 مكحلا يف اذك ىرخألا بجتف

 ملع دق قادصلا فصن ةمهتل

 مساقلا نبا ىدل ماعلا صرت

 امستقاو اًملح قيقرلا لثم

 انز ل حصألا يفف دلو عم

 مكح نجسلار برضلاب كلامف

 مزتلا ام فصن بجاولاو هيلع

 املعمر ىضقا هب املعم ذإ

 امهنيب انل عمجلا نكمي ال

 مكحي عيفعثلل رايتخابو

 مهماقم مهنم قافو عزج

 منا انذضيأ معلا نباو معلار

 ماقملا عم ةعفش طقسي

 مئاقلا عاطقنا يف نامثلا وأ

 اورم دق مهلكو هنبا مث

 مدعلا توبث رأ ءادألا الإ
 مدقتسملا هطرشب ةدايز

 مومعلا ىلع در ةئين

- ٣١١ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج٧ا٤١

 ج ١٣١٣

 ج٧٢١/١٧

 ج ١/`٠٦

 ج١٩/١٣

 ج٤٨٠/١٦

 ج٤٤٢١٥

 ج٢٦٦/٧

 ج٤٤/٧

 ج١٣ا/٢٨٨

14 

 ج٧٩٩/١٤

 ج٤٢٧/٦

14 

 ج٢١٨/١٣

 ج١١/ا٨٢؛٤

 ج٦٣٢/١٥

 ج٥/١٥+

 ج٤٢٦/١١

 ج٥١٢/١٣

 ج٠٢٢/١٥

 ج٦٢٠/١٣

 ج١١٩/١٥

 ج٦٥٤/١٣



 ردصلا

 ام لوبق ىلع مويلا لمعلاو
 مكح اميف امل عبات ءاملاو

 امسقلا يتأي هيلع ىعدملاو

 ماكحأ نملعاف هيف صقنلاو

 مايألا نم ةنالمخبو

 مامإلا هدرح هدعبو

 اوفلخ دق يذلا لاملا هيقبو

 امب لاملل حارجلا تبثتو

 مزتلا ثيح ادحاو الوق زاجو

 مأل خاألو ةد جو

 امدعب كرضي ال كبوث ديدجو

 اميومقتلا ةموكحلا اولعجو

 امو عرزلاو عاتملا سراحو

 مهنيب عم ةوخإلا اوبجحو
 مدقلا بيعلا يف تبثي ال ثيحو

 مدع امهيف رابآلا امثيحو

 انشحخت سابللا يق عضاوتلا عدو

 ىرس لوسر لك كنع عدو

 امزلأ رقملا كررتم سأرو

 امهنم مامتلا لبق عجارو

 امرغلاك اهرهم يق ةجوزو

 ام ليجست هلاؤس عم غاصر

 ارتتسم ةلزعلاب ترصو

 مد يلو نم وفعلا ءاعدا يفر

 زجعلا

 املعا لثمب ضاق هبطاخ

 مسقنت نإ هضرأ نإ هدحوو
 املع فلخ كلذ ىوس يقو

 ماسقأ ةلنالن اهرصخ

 ماكحألا ضعب يف لجأ

 مانألا يدتقيل فحصم يق

 مهنم ثراوتم لهأ ىلع يرجت

 املعيلف تثنبث قوقحلا هب

 مدع هب علاحم نإو كاذ

 مالا تاهج تخألا لمشو

 مرحي ام يقتنو هلإلا ىشخن

 اميلس رأ ابيعم اهنوك يف
 امسقدق مهعم ههبشأ

 مهينعت الف اوناكام ثيح نم
 مسق كاذ يف عئابلا ىلع ناك

 متحنم لصألا ةمسق يق علللاف

 متكتر رست ام ملعي هللاف

 مهردلاهل لاقي لوسر

 امرغلاك سلفم ي هب وهو

 امصفني نل حاكنلاو دخ

 املعاف تامملا ال سالفلا دنع

 املك هيف عازنلا عقري مل
 مدآ ينب رش نم تصلخ

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج٩٧/١٣

 ج٢٣٦١/١١

 ج٣٢٥/١٣

 ج٤٦٢/١٥

 ج٣٢٠/١٣

 ج٦١١/١٤

 ج٦٦/١٥

 ج٢٤/١٥

 ج٢٥٣/٧

 ج٤.٩/١٥

 ج١٠٣/١٦

 ج١٩/١٥

 ج٥٩١/١٣

 ج٤٣١/١٥

 ج٤٢٠/١٣

 ج١٠ا٥٢٨

 ج١٠٣/١٦

 ج٠٦١/١٦

14 

 ج٣٦٦/٧

 ج٠٩١/١٣

 ج١.٥/١٣

 ج٦٢/١٧

 ج٢٤/١٥

  



 رهصلا

 مسقنت نإو ةعفش رامنلا يفو

 امب يضاقلا مكحن دوهشلا يفو

 ماع برضب لوق ىتأ دقو

 ماصخلل تباسلا مدقو

 م_بلسنلاو قافولا ةمسقو

 جرخ ةمامع نم بوث لكو

 همتكت سانلا ف رذح ىلَع نكر

 محرلا تاوذ نم نهنوكو

 هبرش فسروير رخ اميس الو

 ام ماستقاب حلصلا زوجن الو

 مربأ حلص ضقن زوجي الو

 ةعطاق فاصنإلا ةلق لزت ملو

 مساقلا نبا بهنم يق اذ سيلو

 ماكحألا يف دلجي ةئامو

 مزلمب هل سيل كلامو

 مامعألا كلذ يف مهلمو

 مستي ال ام عيبل اعد نمو

 هقيدص اودع بسخن رزنغي نمو
 ماكحلل ءاتفإلا عنمو

 ةقيلخ نم ئرما دنع نكي امهمو

 مسي ملو تح دحاوو
 امر وحملا ىلع يضاقلا تبثيو

 مهينب عم ةوخإلا بجحيو

 امامعألا اضيأ نوبجحيو

 زجعلا

 مزتلا كاذ يف روهشلا نإ اذو

 املعلا قافتاب مهنم ملعي

 مايقلا ال هنم سأي نيح نم
 مالكلاب ادبي يعدملاو

 ميوقتلاو ليدعتلا عم نكل

 محرحلا هيف ىتأيطرل وهف
 مستبم رغث مهنم كرغي الو

 محرلا تاروذر نهل اطرش
 مئانغلا لكو العلا هءاج هب

 امرغلا رقأ دنإوممذنب

 امزلأ اربحر امهاضر ىلع

 محر يرذ اوناك نإو لاجرلا نيي

 مزالب لتاق رايتخا نود

 ماع سبحرافعي هنع نم

 مسقلا يف رأ لعفلا يف هركمل

 ماكحألا امهنيب توتسا دق

 متخ رضا نإ نكل عمسي مل
 مركي ال هسفن مركي ال نمو

 ماصخلل عجري ام لك يف

 ملعت سانلا ىلع ىفخت اهلاخ ولو
 اًَأر ابأ كرات وهو

 املس ام ىلع مسرلا ههبشأ

 مهيف ارط مامعألا لخدأو

 ماظنلا عمساف مهينب عم

- ٣٦١٣ - 

 ةمحفصلا/۔زجلا

 ج٤٦٩/١١

 ج ١٠٣١٣

 ج٧/.٤

 ج١١١/١٣

 جح٦١٩/١٠

 ج٤/٢ ٠

 ج٦٢/١٧

 ج٧ا٤٠٨

 ج٥٦/١

 ج٦١٠٥/١٣

4 

 ج١٧/ا٦٢

 ج١٢٩/١٥

 ج١٥/.١٤

 ج٥٠١١/٧

 ج٤٢٨/١٥

 ج١٠/.٥٤

 ج٦٣/١٧

 ج٧١/١٣

 ج٦٣١/١٧

 ج٢٨٩/١٥

 ج١٣ا٩٨

 ج٤٣٦١/١٥

 ج٤٣٠١/١٥



 ردصلا

 امتح ثيح ثاريملا لصحيو

 مدعملا لاح نالعإ يغبنيو

 الهاح مهكرت يف يمئال اي

 مسقل ادعب امهنيب ام مسقي

 مكحلا هيلع مكحلا ذفني

 مزتلم يراستلا ق مكح كاذو

 نونلا ةينات
 ريتلم نيب ثاريم الو {)جأ

 ی َ ح نج الثلا دي هترسأ

 مهاعد ىنعم ناطيشلا مهلضأ

 ىضرلا يسفن نم سانلا لك تيطعأ
 هتعاطب اوحرن يذلا مامإلا تنأ

 نيلثامتم انوكي نأ وأ

 ناثشلنثو اعمتجا ناسدس روأ

 ناثلثر هعم ناسدس روأ

 اسبتلم ناك ام اننيد نم تحضوأ

 اكسمم كلامل اعاممج تنك اذإ

 سانأ ىلع رح رهنلا ام اذإ

 انيع ماعل عفنلا اذإ الإ

 ناركذ مه ذإ نينبلا إ

 ينعًّتضف هالوم تنك ءرما يا
 ناسنإلا اهيأ كناسل ظفحا

 نايعألار تاقرألا بسحب

 نيعبسلا ق مامحلا معط قاذ

 نيزتلاب هئاعدتسا يف سوسرو

 ين ايعأ هت إف دوسحلا ل !

 اناوضر نمحرلا نم روشنلا موي

 نايبلا كبسح ةتسلا قرغتست

 اناسحإ هيف انع كبر كازح

 نيمأو نزاخ هيلع تن اف

 انيرخآب خ انأ هلك>إك

 اوناكام مهتحت ة نم باَجمح

 نوبغم مح دبعل حالفل ١ رحج ري

 نابعث هنإ كتغدلي ال

 ناكملار نامزلاو رعسلاو

 نطلستلا رسقب قنش الو قنخل

- ٣١٤ - 

 ةمفصلا/هزجلا

 ج٢٩٤/١٥

 ج١ا٦١٤

 ج٦٣/١٧

 ج١٣ا٣١٧

 ج١ا٢٤٧

 ج١٥ا٢٤٨

 ج١٩٩/١

 ج١٧ا٧٠٥

 ج١٣٧/١٦

 ج١٦٧/١٧

 ج ١٥/..٦

 ج٠٩٣/١٥

 ج٥٩٤/١٥

 ج١٦٧/١٧

 ج٢٢٦/١٦

 ج٩٣/١٦ء

4 

 ج٤٣١/١٥

4 

 ج٠٢٤/١٦

 ج٤٠٦/٧

 ج١٧ا/٧٠٥

  



 رهصلا

 دماح ريغ ىلإ امومذم هيدؤت

 ني تقيقش نيتحخأ كرت

 انيبرأو نينا ىلإ يمنت
 نيتسر ةلال لإ يمنت

 نكت نأ يهو ةينامثلا مث

: 

 يناوتلاو لساكتلا يسفن يعد

 هنم تب ةليل ثوغرب بر

 انبلا دعب نم قلط نإ جرزلا

 هب ضرار سانلا نيب ركذلا لماخ شع
 نيوخألا ناكم يف فلخت نإف

 ةحئاج مايأ نم كبصت نإف

 نيددعلا ق هتدج رو 1 لمعاف

 نيمي عم جوزلا لوق لوقلاف

 نيميلار ةحوزلل لوقلاف

 انيابم دحار لك مسف
 نيددعلا رايتخا تئش نإر لصف
 نافنص مهنف اذ عمر لصف

 اوقيفأ :انب نيتماشلل لقف

 انراهتقا يف هل انرذأم ناك ولف

 ن لزناك نم اذ دعب تعفر امف

 نالوق هب هنع كلامف

 نيتخأ عم مالل ةوخ اك

 ن مصاع م نيتجحروزرو
 م

 نهفصنب برضتلف فصنلاب

 نوه لذ يف يتبناف ًالإر
 نيعستلا ةضبق يف يداؤفو

 انلعم ءطولاءاعدالو

 نيدلا يفور ايندلا يف ملسأ كاذف

 ني تقيقش رأ دلاولل نيتخأ

 نيد الو ايند ىلع كنم كبن مل

 نيتقرفلا ف هتركذ يذلا لثم

 نمزلا لوط نم ليدعتلا ي فيخ نإ

 نيكسلاك تيلي هب اميف

 نييبت ةدع ءاضقنا ىلع

 انئاك عيش كانه نكي مل نإ

 نينيابتم رأ نيقفاوتم نم

 نافصراوققح نإ مهرصحي

 انيقل امك نوتماشلا ىقليس

 نجلاو سنإلا نم وجني نم لق اذإ

 نيابلملا ثلاثلا ي هع تبرض
 ناينبم كلذ يف مكحلل

 نيتقيقش رأملعاف بألل

- ٣٦١٥ - 

 ةمحفصلا/۔زجلا

 ج٣٢٦/١٦

 ج٦٢٣٦/١٥

 جح٦٢٣٩/١٥

4 

 ج٠٩٠/١٥

 ج٦٣٢/١٥

 ج٤٤٦/١٦

 ج١٩٩/١

 ج٤٢٧/٦

 ج١١٤/١٦

 ج٦٢٧/١٥

 ج١٦ا/٣٢٨

 ج١٥ا/٦٤٨

 ج١٣ / ٣٢٩

174 

 ج٤٢٥/٧
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 ج ٦١٠٠١/١٥

 ج١٥/.٢٠

 ج٩٢/١٦

 ج٧٠٥٠/١٧

 ج١٥ا٦٤٨

 ج١٣ا١٠٧

 ج ٠٩١١٥

  

  



 ردصلا

 نينظلار ردعلا ةلاحك

 نبالا تانب نبصعي اذك

 نينبلا نم عبرأ وأ ةجوزك
 نايس هعنم يفامهلك

 انييعتلا هبلطي نم فلك

 هناسل ليتق نم رباقملا يف مك

 نمللل عيفشلا راضحإ لثمك

 عمط ىلع قولخمل نعرضت ال

 نيميلار نالوق هب مهل

 دقو تعبش دق اربش كنطب ناك ول

 هتلمع هيلإ ابنذ يل نإ ام
 اهسردت فارعألا ةروس يف تلز ام

 نابصاعو تنب هلاثم

 نينيابتم انوكي نأ نم

 نف نونفلا يذ نم مهصخ نم
 هتينايد ملست مل سانلا رشاع نم

 نم عنمي نموم انأ لاق نم
 نارارخغ ناتضيرف اهنم

 يتن الإ هيضري امف ىباو

 اهيلع يشمي عفاش مركأو

 صخش بابلا قدي نم مركاو
 ناطلس الب عفد نكي نإر

 انعتلي نأ جوزلل امنإو
 هنئازخ يف اًمِم هللا قزرتساو

 زجعلا

 نيدعلار يصرلار مصخلار

 نفغفتسا هنع نيفصنلا يف لوعلاو

 نيبصاع ةنبا عم ةجوز وأ

 ناث نمادحار ثروت الف

 انيميلا لمع نإ هل وهو

 ناعجشلا هءانل باهت تناك

 نمزلا لاط نإ نايسنلا يعدملاو

 نيدلا ييف كنم نهر كلذ نإف

 نييعت امهيلك ىلع هل
 نيكاسملل اريثك اريخ تيقبأ

 نمحرلا ةمعن رهاظت أل

 نيللا يف زخلا لثمك يداؤف ىئح
 نانلا ماقت اذإ اهلصأو

 نيقفاوتم انوكي نأ وأ

 نفلا ر مه كاذ يف ناتس

 نيكستو كيرحت نيب لزي ملو

 نطف اي يبر ءاش نإ ةلاقم

 نادلاور سرعلا وأ جوز

 يناسل عطقو يلاومأ باهذو
 نيتحفصلا قوف شوقنملا وبأ

 نيديلا لوغشم لمحلا ليقث

 نالوق هب هععورجحر يفف

 ىنزلا ةيؤرب رأ لمح يفنب

 نونلاو فاكلا نيب قزرلا امإف

- ٣١٦ - 

 ةمفصلا/ءزجلا

 ج١٤٢/١٣

 ج١٥ا٢٨٧

 ج٠٩٠/١٥

 ج١٥/.٣٦

 ج١٣ا١٥٠٧

 ج٥٢٤/١٦

 ج١٣/.٢٢

14 

114 

 ج١٦ا/٣٢٨

 ج١٣٧/١٦

 ج٣٢٨/١٦

 ج٦٣٠١/١٥

 ج١٥/.٦٠

 ج0١/١٥

 ج٤/١٦ ١١

 ج٤٢٥/١٧

 ج٤٢٦٢/١٥

 ج١٣٧/١٦

 ج٠٦١/١٦

 ج٥٦١/١٦

 ج٤١٣/٧

 ج٥٨/٧

 ج٢٤٥/١٦

 



 ردصلا

 نينثا يف دحاوب امل برضاو

 نكي ملام خالا نبار خألاو

 نينسلا نم زاح نإ سبحلاو

 انوكأ نأ قيفوتلار لمحلاو
 ناييابتم ناحارلاو

 ناوخإلا ينبو اضيأ معلاو

 نهترا نم يعدي ثيح لوقلاو

 نهتمم بوشل جوزلل لوقلاو

 نيميلاب هيلع ىعدملاو
 ناطرش هل هيف يعًدملاو

 دحاوك مهنم فلأ سانلاو

 نإ را ىوعدلا درجم عم ديلاو

 نيعحارلا نيب رظنت اذ دعبو

 نيد ءاضقل كلم عيبو
 نبالا تنبر تنبلا بجحتو

 ناقيقش نملعاف اهامأوتر

 نوفلحي رامكلا ةلمحو

 ضرفلا ملع ميلعت يف نضحرو

 نتفلا ضرأب دوقفم مكحو

 نويد نم هيلع ام لحر

 نيددعب ددع دع ثيحو

 نيب فيفخ رمأل ١ امثيحو

 نبزلا يف امهفلخ امثيحو

 زجعلا

 نيم نرد كلذك امهلو

 نبتساف اذك معلار بألل

 نيرشعلا زهاني ام هيلع

 انولدعي ًتحلاب ةمأ نم

 نانلا اذهو اذه ةثالث

 نامزلا ىدم معلا ينب من

 نهر نم لوق نهرلا تقو لولح

 نرتتقا لمحلاب لمحلا تاذ سبلو

 نييبنلا نع عدم زجع يق

 نايبلا عم ىوعدلا تققحت

 ىنع رمأ نإ فلاألاك دحارو

 نبتساف ناتنيب تأفاكت

 نيلما نيب ةنيابملا فر

 نيرهش لإهيفاولّجأ دق

 نف لكب ممالل خألا

 ييف نم مكح ةجرزلار لاملا يف

 نيقفاوم اعقر نا امهعداف

 نيب هيف ةحرزلل لاقي

- ٣١٧ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج٥ ٦٣٦٢١

 ج٢٥/١٥

 ج٢٢٣٣/١٣

 ج١٣ا٠٢

 ج٦٣٩/١٥

 ج٢٠١/١٥؛

 ج٢.٥/١١

4 

 ج١٣/؛١١

 ج٦/١٣. ٢٨٤

 ج١٤ا/٢٨٧

 ج١٣/0

 ج٦١٢٥/١٥

 ج٢٢٣/١٣

 ج١٥ا/٤٢٨

 ج١٥ا/٥٨ ٤٩٢٤٢

 ج٥/١٣.ح

 ج١٥/.٢٣

 ج٤٤/٧

 ج٧١/٩.

14 

4 

 ج٠/١٣د٩

 ج٢٨٩/١٣



 رهصلا

 نالوق كلامل هنودو

 نيرشعر دحأ لثم كاذو

 نيلوق اهنفن يف اوركذو

 نيب لمح لمحلاو اتكاسو

 نينثاب هليدعت دهاشو

 نييثنأب اركذ مهنم دعو

 انيرش_۔فلا عم عبرأ لوعو

 اناك نإاهعبرب اهلوعو

 ن هترمر نهار فالتخا يفو

 نوكي البقتسم امئاقو

 يناوتلاو زجعلا لاقي دقو

 نييلوم اعيمح نانوكي دقو

 ةكم لح لالا ف مامإ نم مكو
 نكت نإ ناج لام نم اهنوكو
 6ة-يميلا هنه داعتالو

 نيتنبلل راوه نبا ةنبالو

 يذلا ىلع الإ روحدملا ردقي نلو

 نمل مزالب طاقسإلا سيلو

 نينج الو دبع يف سيلو

 نع نمضي نأ عئابلل سيلو

 نايمعلا يف وهر حيبأ امو
 ناعللار مدلا لثمك امو

 نكي نإاذك نيءزح لشمو
 نادشنلار دبعلاك عمو

 زجعلا

 نايررم زوجلاو .عنملاب
 نيسمخ دعب نركت ةمسو

 نيلاحلا ىلع بحار مزعلاو
 نعاليالر اقلطم دحي

 نيزربم حيرجت كذك

 نيم نود حص نهسوؤر نمر

 اناب اهيف سدسلا ناكف ثلث

 نهرَتح يق ناك نهر نيع يق
 نيميلا هدنع تقحتسا نم

 ناج_تان ةقافلاو رقفلل

 نيتهجلاب نملعاف ناثريف
 ناسارخ يف وأ نيصلا يف هناوعأو

 نسح مكحلا هب ثلث نم لقأ

 نيح اهيلع رم نإو دعب

 نيثلثلا لامك وهو ةنبا عم

 نيزلار نيشلاب ءارغإلا نم تركذ

 نمثلا ملعال عيبلا لبق طقسأ

 نيدلاردعالرةماسق

 نملا هنم يراشمل عفشتسم
 ناسنإلا ةءورم يف حدقي

 نامزلا تقولا يرحت هيف

 ىنف ءزجلا كلذب امهالك

 ناهرب هب ماق هتربث

- ٣١٨ - 

 ةحفصلا/هزجلا

 ج٠٧٦/١٣

 ج ٦٠١١٥

 ج٧٩٥/١٤

 ٧/٧٥ج

 ٣١/٩٤٢ج

 ٥ه٥١/٥٠٥ ج

 ١/٤٢٦ج

 ٥١/٠٢٦ج

 ١١/٣٠٢ج

 ٣١/٤٥ج

 ٥٤٤ا٦١ج

 ٥١/٧٧٢ج

 ١١/٦٥٢ج

 ٥١/٤٢١ج

 ٣١/٠٧٢ج

 ٥١/٦١٤ج

 ٧١/٥٠٧ج

 ٨٢٤/ا١١ج

 ٥١/٦٧١ج

 ١١/٥٩٢ج

 ٧١١ا٣١ج

 ٣١/٥.٥٢ج
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 ج٢٢٦١.٣٣٠/١٣

  



 ردصلا

 نمل عئابلا ليم توبث عمو

 ىنغالف هلاح سكعب نمو

 نوينركلا فلتخي انهاهو

 ينغي دق دهاش نع انهاهو

 هنفرصي دق تاحوزلا اذكهو

 نوثالنلار ةتسلااذنكهرو

 نيتحرزلل ةلنالث اذكهو

 نوبوجحم مهنئانبأب مهو

 نيتنثار اضيأ نينثا مهس وهو

 :يآلا يف انبر لوق وهو

  

 نيتنثلا وأ بال تح ل وهو

 انيع ام اذإ قدصم رهو

 ىنتب ١ امو ةممفن دج اوو

 نانلا مث مألل دحاوو

 ناعتلالاب جوزلا ادبيو

 نرثك ام تانبلا بجحيو

 نمف قيرستب يضاقلا مكحيو

 نعتلي ىمح فذاقلا نجسيرو

 نم جارخإ نم ناجوزلا عنميو
 ناركس نم عقاولا ذفنيو

 ناركس نم عفارلا ذفنيو

 اخفنر اسفن ىشم اذإ وني

 زجعلا

 نمثلا عفد يف فلخ ىرتشا هنم

 انلعأ دق يذلاو ىكزي نأ نع

 نريرصبلاو هيف راصتخالا يق

 نهر زايتحار رتس ءاخرإ

 رهنمثل عبرلا نم هب

 نونامن هدعب نم دحاوو

 نيبصاعلا نالثايامه نكل

 نومورحم ادبأ اوناك ثيح نم

 نيم نود ملعاف مالل ةوخإ نم

 نو _بننالا ظ حك انم ركذل

 نيتدحجلا مهسو ةقيقشلا عم

 انمأ هيلعامو هلامف

 انيبت هزجع قادص نعو

 نايب عمتساف نع يوخألل

 تامبألا عبرأ لمح عفدل

 ندحجرام نبالا تانب لك

 نمللا يف ديزي هذخأ ديري

 نرتقي مكح دحلاف ىبأ نإو

 نكس امهعم ءانتبالا نيح ن

 ناميألار تتعلاك طلتخم

 ناميألا ر تتعلاك طلتخم

 نيتبكرلاب هباب حط نير

- ٣١٩ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٩٦/٨

 ج٢٥٠٩/١٣

14 

 ج٢٢٥/١٣

 ج٤٦٥/١٥

 ج ٥ ٦.١١

 ج٦٣٦/١٥

 ج٤٢٨/١٥

14 

 ج٢٨٩/١٥

 ج١٥ا١٧؛

 ج٥٩٥/١٣

 ج٤٥/٧؛

 ج٦٢٧/١٥

 ج ٥/٧ ٣٦

 ج٣٩/١٥؛

 ح ١٠/.٥٤

 ج٢٦٠/٧

 ج٤١٢/٧

 ج٥.٠٢/٧

 ج٤٥١/٧

 ج٠٦١/١٦



 ردصلا

 اعلا ةيقف ام

 هيدي يف يه نمل ايندلا ىرأ

 ةمُسقِل اديلج ىعدي ازجاع ىرأ

 ابكرم ليللا نسحأ ام ينلذاعأ

 هبناج روزاو ليللا اذه لاط الأ

 هيدل ةرافك نع ناك وأ

 هنعاسوي قتعأ دق ناك وأ

 تضعنا رملاب عوقهملا فرع اذإ

 طقسأ دق هديب ام ناك اذإ

 ةلنلانلا ينعأ ةدجلا اذإ ًالإ

 هتباتك يف لخد اذإ لإ

 ةيدلا ثلث ىلع تداز اذإ لإ

 . :تعا نم َلك ءالو الإ
 هز ورنم ترتق دق ءرما نا

  

 هتبرك تسفن دسح اذ تمل نإ

 للز نم ناك ام ىلع تمدن يشإ

 وسلا دسح ىلع ربصا

 اهتدع تضم نإر هثرت

 رغصب اهل نيمركملا نيهت

 اهفصو لوعت اهنم ةنالان

 اه فعحار تبلأ اذإ مث

 اهل طخ حوللا يف يذلا لانت ىتح

 مقت الو روفك نم ىتح ملعلا ذخ

 هيدل ترثك امك امومه

 هبراضم تّلكَل ىوقتلا فلك ولو

 هبكار تاململا يف هنم نسحأو

 هبعالأ ليلخ يبنج ىلإ سيلو

 هيلع هب اموكحم ناك روأ

 ه ندل نم كلذ ىرس دق وأ

 اهعاتم اًرح دادزاو هتليلح

 هطخس رأ هيضر اذب مكحاف

 ه نراو ديز ةلوق ىلع تناك

 هتباثم ىلعمهف هدلو

 هيرست كاذ دعب نم اه امف

 هنررج نم نهل هرح رأ

 هنريد تيدأًمث نفك

 هديب هنبذع دقف تكس نإو

 همةدنت اهوحمي ءرملا ةلزو

 هلتاق كربص نإف د

 هلثمك ةوسك نع زجاعو

 اهتدم تدعبو تحكنرو

 هيدل تناه نم لك مركتو

 اهفعضر اهفعض مث تسلا

 اهيف قفو ربكأ اذإ فقو

 اهيتأي فوس اليو هلنت مل نإ
 هلثم بمنمب صخش ولع اليلد

- ٣٢٠ - 

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج٥٤٩/١٦

 ج١٦ا٤٤٨

 ج١٨٦/'٤٤٧

 ج١٤ا/٢٤٧
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4 

 ج٤.١/٨

 ج٣٦١/١٥

 ج٦٢٩/١٥

 ج٥١/١٥ء

 ٥١/١١ج

 ٥١/٠٢٥ج

 ٣٣د/٥١ ج

4 

 ٧٤٣ا٧١ج

 ٦١/٧٣١ج

 ج٤٤٤/٧

 ج٣٦٠١/١٥

 ج٠٤٩/١٦

 ج٦١٦٢/١٥

 ج٦٠٠/١٥

 ج١٧٦/١٧

 ج١٧ا٠٢



 ردصلا

 هدمك نم هاقلي امو دوسحلا عد

 اهِساقأ نامزلا لاوهأو ينيرذ

 تّقَّنَقنال هللا اهارب سفنل اقزر

 هل جرزلاف مهعم قئاقش

 هل ذخألا ف ريخ اهبحاص

 مهترشاعر لاجرلا تبحص

 نجبتساف سكعلا ال ًتحلاب مهانفرع

 هبوطخ يتأت ءرملا لضف ردق ىلَع

 همض كاذ دنع فنص يأف

 هدحرااهب مالل كت نإف

 ةليلع اهناب نكي نإف

 هنرد ضرفل ضرف نم صقنلاف

 اهنانفرأ وأ سوؤرلا تبتتف

 اهنم ملعاف نيقفولا برضتف

 امل يبعشلا نتف

 نان .ب هتنتف

 ةكرتشملا اهنوعدي ةضيرف

 ةكزلا نع هقتعأ نإر لصف

 صخلا ىلعاروح ىضقف

 ةرثك يف لخاد كاذ لقف

 ىدرأ لهاح نم مكف

 لهجلا اخأ بحصت الف

 هنسح نساحم نم الإ نسح الف
 لقاع ىتفَردهللف

 زجعلا

 هدبك يف رانلا بيهل هنم كيفكي

 هبئاغر اهيلت ىمظعلا هلاوهأف

 اهيف ام لك اهيلإ يدوت ىنح

 همكح رومألا لك نم يطعأ

 هتحاهيفملي دق لوعلاف

 هلوخد اهناريم يف هعنماف

 هنريع ذخو ملعلا سبتقاف

 ا هفاسم عمتساف نيتقرفلاك

 ا هنكرداف ثلاثلا ةلمج ىف

 اهيلإ فرطلا عفر

 اهيبجاح ظحلبو

 هكله نميف ةيرامحلا يمهو

 هاون اميف هبيس دق ناكوأ

 اهيلع ضقي ملوم
 هرطش قوف هنم نوكيالو

 هاخآ نيح اميلح

 ياف

 هتانسح هل الل نسحم ال

 هتنطف ىلع نامزلا يراجي

 ٥ \ ر ! ر ك \

- ٣٢٩١ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٣٧/١٦

 ج١٦ا٤٤٧

 ج١٧٦/١٧

 ج٤٦٩/١٥

 ج١٣ا٤٨؛

 ج٦٣/١٧

 ج١٧ا٠٢

 ج٢٢٤/١٧

 ج١٥/..٠

 ج٦١٨/١٥

 ج٣٦١/١٥

 ج٤٦٢/١٥

 ج١٥ا٦٤٧

 ج١٥/ا٦٤٧

 ج٦٤/١

 ج٦٤/١

 ج٤٦٩/١٥

 ج٠٢٤/١٥

 ج٦٤/١

 ج١٥/.٦١٠

 ج١٦/.٢٠

4 

 ج١٢٥/١٦

 ج٦٢/١٧



 رحصلا

 ةنيبلا هيلعف هاعاا امف

 هرابطصا هيقتلي اميف لق نمف

 ةفبرأ دعب نيرشع ىهتنمف

 هحضرملا يف ةيد رشع فصنف

 هريغ برا هللا الول هللا وف

 هلقنملا اذك هجولاو سأرلا يف

 هرخأر بأل تاوحخأك

 هم هردق قحلا نوكي نأك

 دحا هب يردي الو ليللاب ليسلاك

 اهنم رصبأورل فيك

 )- دح= \ . ہص 4 َ ١ ٥
 ر ى

  

 ةنيب دعب ءاعدا عم نكل

 ةيسار رحبلا يف ةرخص يف نأ ول
 ينفعي ءايحلاو ير ةفاخم
 هموقي ىلوملاو بنذي ءرملا

 هتبتر يف نهلايراسنم

 هبراقع نمؤت مل سانلا يف من نم

 اهلصأ نم ةلأسم مقت امهم

 اهضعب لكآت رانلا

 زجعلا

 هنتيعم هنيميهعمصخرو

 هبيصن هيجتري اميف لق دقف

 هعزنم مهفاف مسقلا غعصي اهنم

 هحضوم مظعل ىفلت يتلا يمهو

 هبناوج ريرسلا اذه نم كرحل

 هلدعم رشع فصنو اهب رشع

 هوخوانك مألاو مالل

 ه زندبم رسعل نهرلا ةميقو

 هيتأي نيأ نم الو ءاج نيأ نم
 اهيدعاس رأاهرحن

 اهيدي نيبادجاس

 هنكس كلم زئاح هلثمو

 اهيحاون اسم ةَّمَلُْمَلُم امص

 هبترم لانت نأ يلعب مركأو

 هملعي ىلوملار لهجي دبعلاو

 هتبسن يف ًنهنعالزان روأ

 هيعافأ نمؤت ملر قيدصلا ىلتع
 اهلوعل لعت امهم تهتنا وأ

 هلكأتامدجت مل ذنإ

 هلحرلا ةمرح اولابي مل

 هركسعاريثك انيكسم ثيفت
 هعم ءطولل كراتلا كرتشاو

  

 هجحوتت هرحن هنم تررفر

- ٣٢٢ - 

 ةحفصلا/ه.زجلا

 ج١١ا٤٨٤

 ج٣٢٤/١٧

 ج٦١٣٦/١٥

 ج١٥ا/١٨

4 

 ج١٥ا/١٨

 ج١٥ا/٦١٨

 ج٢.٣/١١

 ج٤٤١/١٦

 ج٦٤/١٣

 ج٦٤/١٣

4 

 ج١٧٦/١٧

 ج١٤ا/٢٤٧

 ج١٧ا٢٤٧

 ج٤٢٩/١٥

 ج٤٤١/١٦

 ج٦٢٧/١٥

 ج١٣٧/١٦

 ج١٢ا/٤٣٦

 ج٢١٩/٣

 ج١١.٠/٧

114 

 ج١٧٨/١٧



 ردصلا

 ةلمجلا تبرض انيابت نإو

 هتحروز ارما نعالت نإو

 هلاح كاذ دنع تلهح نإو

 ةيد نمفإطخب نكي نإو

 هرمأ يفامرفغلل نكي نإو

 همأ نم هنرإ ناعللا نباو

 هقوف نم بجاح اًضيأ ةجلاو

 هئاضق ىلع لدعلا مكحلاو

 ةقفنلا مكح ةوسكلا يف مكحلاو

 هلهأ نيب مسقي ال ولحلاو
 هدنع ًاآابيش يدوي نأ لدعلاو

 هلصح مهس بحاص نإ لاملاو

 هب دارأ اذإ اعامجإ هعنماو

 هيعَدم ةمح تعطقنار

 هب صصخي يذلا اهدعبو

 ةرشعل اهلوع يف يهتنتر

 هلمعأ اهيلع ابأ نإ زاحو

 ةنملا طارتشا نهرلا يف زاجو

 هملع يفام ءاهنإ هقحو

 هيعبات ضعبر كلامل اذو

 همرغي اافا روزلا دهاشو

 هميدقت يفر مكاح لزعو

 همشاهلا يف فصنر رشعو

 هفافعب ارحاع ىمسي افعو

 هرثكأاهيف لوعلا كاذ ناكو

 هل نذإلا دعب بيذلا ىلع اذك

 هعنم لكف راجشأب الإ

 همكحبًادهاش هاوس نمل

 هيبن اياذمه لوقي نأ بحوي

 همزلي باقعلار لاح لاك يف

 هميمتت نم نيجوزلا ررضو

 همشاه ىفلت سأرلا مظعل يهر
 هبهاذم هتزجعأ ام ىقتلا الولو

- ٣٢٣ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج ٦٥/١٥

 ج ٥ ١ / ٢٨. ٤٩٢

 ٠٧٦١٣ ج

 /ا ج

 ٣١/٩٠٦ج

 0٨/٥+ ج

14 

 ٠١./٣١ج

 ٤١/٣٥١ج

 ٠١/٩٢٠ج

 ٣١/٢٠١ج

 ٢٦٨٢ا٥١ج

 ٦٢٤ا٧١ج

14 

 ج٧ا٤١٣

 ج٦١٨/١٥

 ج٢٨٠/٧

 ج٢٢١/١١

 ج١٠٣/١٣

 ج٤٢٥/١٧

 ج١٥٠٢/١٣

 ج٢٢٣٣/١٣

 ج١٨/١٥

 ج١٦ا٤٤٨



 ردصلا

 اهفصنب ةعستلاهلوعو

 هلغتسا ام مرغي بصاغو

 هاوس رأ ثرإلا لوصأ يفو

 ىهتنملا لوخدلل ثانإلا يفو

 غالب ايندلا نم ىوقتلا يفو

 ءيشلا ىَلَع ءيشلا يو
 ةموكحلا اطخلا تاحارج يفو

 ةينامث هل لصألا ىوس يقو

 هل ثاريم الف دمعلا لتاقو

 هومًلعت كاذ يف لاقو

 هموكح وأ رشعلا فصن :ليقو
 همزل ام هطخب بتاكو

 اهكلسم عتملا قابطلا نيب ناكو
 هربد وأ هبتاك دق ناكو

 هتمش هيف مالسإلل ناكو

 همهسف لكشم ىثنخ لكو
 هل داسفلا عرسي ءيش لكو

 هرمأ اموي لكشأ نم لكو

 هبعش هيف اقرلل نم لكو
 اهقاقحتسا يف ةينامشللو

 !رأ اهنم نيتقيقشللو

 اهماهس اهصرحت نكت ملو
 ىنفلا هاطخأ ءرملا زجعب سيلو

 اهيفرتست ماهسلا تسيلو

  

 زجعلا

 اهفصر نايب عمتساف كنود

 هلصا دريو ۔يش لك نم

 هاهتنم ةسمخ مايألا ددع نم

 اهب اهمأمن ىلرأ مالاو

 هيلإ ثوعبم ءرملا قزرو

 هرسأ ىدامت دق نم رأ دقفلاب

 هبسن نيثراولا يف هل امف

 اهقارفتسا ىلع داز ثلثب

 هعنمي مل اهب ظح يذ لك ذإ
 اهمامت هل بصاعب ألإ
 هبساك لاملا كردأ لايتحاب 7

 اهيف نوكي بصاعب ألإ

- ٣٢٤ - 

 ةمحفصلا/ .زجلا

 ج ٥ ٦١٨/١

 ج٤٤٢٧١٣

 ج ١٣ / ٢ ٣٢

 ج ٤.٨/٧. ٤.٩

 ج٠٤٩/١٦

 ج١٦/.٢٠

 ج١٥ا١٨

 ج٢٢٢/١٣

 ج٥٢/١٥ح

 ج١٥/.٣ء

 ج١٨/١٥

 ج٩٥/١٣

 ج١٧٦/١٧

 ج٥٢٢/١٥

 جح١٥ا٤٨

 ج٥.٣/١٥

 ج١٣/.٢٣

 ج٥٦١/١٣

 ج٥١/١٥ء

 ج٦١٨/١٥

 ج١٥ا/٦٢٨

 ج٥٩٤/١٥

 ج١٦ا٤٤٨

14 

 



 ردصلا

 ةمالسلا ةلاح ديزت امرو

 هءاشي امب يضاقلا رجزير

 هتامم ىلع لاملا مسقيو

 هضقني فيك هنم دهعلل ليرلا

 هباوثئأرهدلل سبليو

 هناسحإب قيدصلا ىزاجن

 ءرےملا ب ءرملا ساقي

 زجعلا

 همال مال ءاش نإ هذخأي

 هداعإ الف دوعلا بلطو

 هدوهعم ةيفيك هل امي

 هعسرردقب هنئامرفغل

 اهيبكنم تره مث

 هضرف نيثراولا نيب طقسي

 هعبرأ ررهش قوف ةحوزل

 هامس هضرأنرل اك

 اهنوبصعي اهتاوخأ

 اهنابهرو ءوس رابحأو ك

 هلاحتنا اضرف يلع ىرأ

 هننيباهنم لدعألا ةلاحو

 هملعم هنم ءارشلا ىعذا نإ

 هءاضق دعي نأ قالطلابو

 هتافر نم دتعت هحوزو

 هينفي فيك هنم ذولل ليولار

 هتلرد يف درقلل صقرير

 هتنده ىلَع ودعلا ىقبيو
 هاشامء‘رملاامااذإ

 و ول ا ةيام

 هقاذم ارم ربصلا ءدب ناك نشل

 ىوتسا وفعلا عم كاذ يف حلصلاو

 اوس جوزلاو ةجوزلا ةلاحر

 ولحلا رمنلا هدعب نم تج دقل

 اوس طاقسإلا مكح يف امه امك

- ٣٢٥ - 

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٩/١٥

 ج١٣ا١٤٧

 ج١٣ا٤٤٨

 ج١٣ا٠٩٢

 ج١ا٦٤

 ج١٥/01+

 ج١٨١/٧

4 

 ج٢٩٦/١٥

 ج٥٥٨/١٦

 ج١٥/.٣

4 

 ج١٣/ا٥١٢

 ج٢٨٦/٧

 ج٧/.٤؛

4 

 ج٦٣/١٧

 ج٦٣/١٧

 ج٢٠٠/١٦

 ج ٣٢٤١٧

 ح ٥ ١ / .١٤

 ج ٥٧٧١٣



 رمصلا

 غايلا ةيناص
 ابيقابلا اهنم تققح اذإ مث

 ةحاحل اموي ناجسلا انءاح اذإ

 هدهح لذبيو ىعسي نأ ءرملا ىلَع

 حلاتص نب وخن ملعلا رارق مكيلع
 ةليلك بيع لك نع ىضرلا نيعو
 يعجرلا ىوس ام ءادتباكو

 هدنع ملعلا ملعت لهاح مكو

 يجن انل ايحأ ملعلا نونف نم مكو

 ايناث اهنم فوقوملا ي تبرض

 ايندلا نم اذه ءاح :انلقو انبجع

 ايضاق ناك ام قلخلا هلإ يضقيو

 ايعإ مكرودص تيعأ هزاجعإف

 ايواسملا يدبت طخسلا نيع نكلو

 يلولا قادصلار نذإلا يف

 ايلعلا ديلاب ازئاف افيرش راصف

 ايندلا يه انيدل هيصاقأ تراصف

 متميبلا رطش

 . ؛و هعمس هايش رشع

 ةرديح نع اهراجف نيمألا طلغ

 هحرف عضوم هافك تسمل نإو

 ددعلا يف مأل ٦ تاوخألاو

 هاوس ال رهظألا لوألاو

 ةمفصلا/هزجلا

 ج ٦٠٠١٥

 ج٧٩٠/١٤

 ج٤٤٩/١٦

 ج٥٠٦/١

14 

 ج٣٢٢/٧

 ج ٠٦/١

 ج٥٦/١

 ج ٥٢٢١٥

 ح ٥ ١ / ٥٠٨

 ح ٥ ١ / ٥٠٨



 ردصلا

- ٣٢٧ - 

 ج .٢٥/٩١٠

 ح ٥ ١ / ٣٥٢





مالعألا سرهف





 ملعلا

 ث ىمل ١ مد آ

 ةلعيلقلا م ٥ آ

 مس اقلا وب أ ٠ ي دم آل ١

 ةعبرألا ةمئألا

 شايع ريأ نب نابأ

 ةمفصلا/هزجلا

 ملالا هفرح

 ج١٥ا ٣٨٨

 ج١/ ٦٠٠. ٣٤٦؛ ج٢/ ٧٧٢. ٤١٨٩. ٤٢١. ٤٧٢.

 .هد ٦٥٦. ٦٦٦. ٦٧٥؛ ج٣/ ٤٣٦؛ ج٤/ ١٣٠

.١٥٨ .6٨. ٣٩. .٤. ٤١. ١٤٢. ٥٥ 

 ٦٤. ١٦٥. ٧٧٢. ١٨٤. ٤٠١ ؛ ج٥/ ١٨١. ٢١٧.

 ٤٩ ؛ ج١٠/ ٢}١١؛ ج١٢/ ٩٨. ٦٢٢. ٦٣٤.

 ٦. ٤٣. .٤٤؛؛ ج١٣/ ٢٢. ٦٤٣:

 /ج ٤١٨؛ ج١٦/ ٠. ٦١. ٤٩. .ه. ٥٤. ٦١.

.٢. ٧١ ٧٨. ٧٩. ٨.٠. ٨٥. ٨٩. ١٠٩. ١٣٦ 

.٢٦٢١ ٢٢٧٢. ٢٧٧. ٢٨٧. ٢٩٢٣. ٣٧١٠. ٣١٢ 

.٥.٨٥. ٠.٩٨ .5.٤٩. ٢٤٧. ٤.٤. ٤٨٢٣. ٥٩ 

 ٦٢٥. ٦٣٧؛ ج١٧/ ٧١. ٧. ١٥٢. ٢٨٢. ٣٤٠.

0٤١. ٤٢٣. ٣٤٨. ٣٦٨. ٣٩٢. ٤٣٨. ٢٩ 

٣٢. .٥٧ 

 ج١٧/ ٤٧٨. ٥٢٦. ٥٢٤. ٦٦٢٥. ٦٢٣٠. ٧٢٤.

٧٢٣٢ 

 ج١٥/ ٤٧٩

 ج١٦/ ٦٠٧
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 ج١/ ٢٢٩. ٢.ه؛ ج٣/ ٢٢. ٥٧ ٢؛ ج٦/ ٦٥٩.

 .٦٠؛ ج٢٩١/١٦؛ ج٥٧/١٧

 ج٤ا/٤ت. ٠٤٤. ١٥٢. ٢٤٥

 ج١٢/ ٣٦١٩

- ٣٣١ - 



 ملعلا

 يرهبألا
 يلهابلا ةمامأ وبا

 بويأ وبأ 1
 بويا وبأ

 قاحسإ وبأ

 == (ةّيضابإلا نم) نسحلا وبأ

 ................... (ةلزتعملا نم) نسملا وبأ

 ريغصلا نسحلا وبأ

 ةعفصلا/هزجلا

 ج٤٣٠/١؛ ج٧/ ٤١٨٩. ٥١٢

 ج١/ ٣٦٢؛ ج٢/ ٦٦١؛ ج٦/ ١٠؛ ج١٢/ ٢٢٤.

 ٩٦؛ ج١٤/ ٦٦٩. ٥٦. ٤٣٦. ٤٩٣. ٥٠٦؛

 /ج ٧ه؛ ج١٦/ ٨. ٨٢. ٤.٠١. ٤.‘٤؛

 ج١٧/ 0٨٦. ٢٦١

 ج١٥/ ٥٤١

 بويأ وبا "يراصنالا :رظناو
 ج١٣/ ١٦٩. ١٨٥؛ ج١٧/ ٩٢

 ج٠.٠٤/١؛ ج٤٨٦/٩؛ ج١٤/ ٢٩٠

 ج١/ ٦٢٣٤. ٤٨١؛ ج٣/ ٢٥٤؛ ج؟٢/ ١٩٧. ٢٣٠.

 ٤.١. ٤١٧. ٤٦٧. ٥٣٣. ٥٤٦. .٦٨٠؛ ج٧/ ١٠٦.

 .ه. ٣٦٨؛ ج٥٤٧/٨؛ ج٢٩/١٠؛ ج١٣/ ٦٤٧

 ج١٦/ ٤٩٧

 ج١٧ا ٤٧٨

 ج١٥/ ٢٠١

 ج١٢/ ١٣٤

 ج١/ ٤٩٩. ٦.٨ .0.ه؛ ج٣/ ٩١. ٦٩٩. ٢٣٨؛

 ج٥/ ٩٤. ٣١. ٦٤٣. ٣٢١٨؛ ج٨/ ٦٨٢:

 ج٩/ ٢١٢؛ ج١٠/ ٤١د؛ ج١٢/ ٩٨. ١٥٨.

 ٧٥. ٢!٣٨؛ ج١٣/ ٢٣٠. ٦٣٥؛ ج١٤/ ٢٢٠.

٣٤٥. ٢٧٠. ٣٨٨ 

 ج٥٤٢/١٧

 ج١٧/ ١٩٧. ٧٣٢

 ج ٠ ١ / ٤٥

- ٣٣٢ - 

  

  



 باطخلا وبأ

 حادحدلا وبأ

 ء ١ د ر دل ١ وب ا

 عيبرلا وبأ

 عيبرلا وبا

 جارجرلا وب ا

 دانزلا وبأ

 ايارسلا وبأ

 ةمفصلا/هزجلا

 ج٤ا ٨٢. ٨٦. ٤٤٧

 ج٠٦٤/١٤؛ ج١٥/.٤٤

 ج١/ ٣٨٩. ٤٩٤. ٤٩٧؛ ج٢/ 0١٩٤ ٤٧٤. ٥.٤؛

 /ج ٣٩٢؛ ج٤/ ٦٧. ٦٦. ٧٧٢. ٣٢١٦. ٣٣٨.

 ٤٦. ٤٢٩. ٤٤٨. ٤٨٩. ٥٤٢؛ ج٥/ ٨.٠. ٦٤٣.

 ٣٧٤ ج٨/ .٣٢٢. ٢٢ت. ٤١ت. ٥٢. ٦٨٢؛

 ج٩/ ٨١. ٤١. ٤٧٦. ٢٢د؛ ج١.٠/ ١٥٠. ٦٩٢

 ٢. ٣٢ه؛ ج١٢/ ٥. ٧٢. ٤٥٧؛ ج١٣/ ٦١١٦.

 ٢.٢؛ ج١٤/ ٣٨٧. ٤٨٧؛ ج١٦/ ٥١٤؛ ج١٧/ ١٢٠

 ج١٤/ ٢٧٣. ٣٧٠. ٣٧١

 = باطخلا وبأ ،يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع

 ج٢ ١/ ٢٩

 ج٦/ ٢٥٧؛ ج١٢/ ٢٦. ٢٨٧. ٢٩٩؛ ج١٣/ ٤٧.

 ١. ٦٤٢؛ ج١٥/ ٣م‘. ٥١٨؛ .ج / ٤٢.

.٦٢. ٧٨. ١٨١. ٢١٩. ٣٢٣. ٣٢٧. ٤.٥ 

 ٤٥. ٦٦٢٩؛ ج١٧/ ١٠٥. ٢٣٣. ٦٥٥. ٤٢٨

 عيبرلا وبأ .نوراه يبأ نب ناميلس - :رظناو

 عيبرلا وبأ .مالسلا دبع نب ناميلس -
 عيب رلا وبأ فلخت نب ناميلس -

 ؛ا ٦ /٥١ج ؛\_ ١/ 0٩٣: ج١٢/ ٩ ٠ج

 ١٩٩ /٦١ج

 ١٩٧ /٨ج

 ٠٢٤./٦١ج ؛٨ه/٤١ج

 ٢٧٨٦ /٤١ج

- ٣٣٣ - 

  



 جروؤملا وبا

 هللاب ردتقملا وبأ

 ةمفصلا/هزجلا

 ج٥ا ٢٢٩

 ج١٥/ ٤٢٣

 ج٣/ ٢٩٢؛ ج١٦/ ٢٥٦

 سابعلا وبأ اركب نب دمح نب دمحأ :رظناو

 ٦٨١ /٧١ج ؛٣. /٦١ج

 ٨٤٤ه/ا٦١ج

 ج١١/ ٢٨٩

 ج٦١٧/١٧

 ٢٧٣ /٦١ج ؛٦/٠٢٤ج

 ٦١/٨١٦ج ؛}!! /٦ج ؛١٢ ا٥ج

 ثيللا وبأ ،يدنقرمسلا :رظناو

 ج٦/ ٥٢ ٢؛ ج١٦/ ٦. ٩ا٤١؛ ج١٧/ ٢٥٥

 ج٢/ ٩٧. ٦٢٩. ٦١٦١٤. ٢٣٦. ٢٤٢. ٤٢٥. ٤٢٩.

 ٨ه1٤ت. ٦٨٢؛ ج٣/ ٢٢٦. ٢٤٦. .٥د٤؛ ج٤/ ٦٢٢

 ٨٥. ٢٨٠. ٣٣٨. ٤٤٧. ٤٨٨. ٥٤٣؛ ج٥/ ٦٩

 ٧٨. ٢٢٧؛ ج٦/ ١٦٨. ٥٣ ٣؛ ج٧ ٢ ٣١؛ ج٨/ ٠٦.

 ٦.٧. ٧١. ٦٩٦؛ ج٩/ ٥٩٨؛ ج١٠/ ١٢. ٦٧ ٨٣؛

 ج١١/ ٢. د٣٦؛ ج١٢/ ٢ب. ٩٩. ١٩٩. ٢٧١.

 ٤٩. ٤٧٣. ٠٨ب٧؛ ج١٣/ ٠٤ ..٦؛ج٤ ٩١/ ٣٦٢.

 ٥د٣؛ ج٧ ١/ا ٣٩٨. ٤٦٤. ٤٨٨

 ج٢/ ١٦٠؛ ج٧/ ٩؛ ج.١/ ٢١٤؛ ج؟١٢/ ٢١.

 ٤٨. ٣٩٥. ٤٥٤. ٤ .هد ٥٦٢؛ ج١٣/ .٨. ٤٩٥.

٥١٨ 

 ج١٤/ ٢٩٧

- ٣٣٤ - 

  

  

  

  

  



 ةمفصلا/.زجلا

 ج٢!٢٣٩/١؛ ج١٥/ .٢٠

 ج١٥/ ٢٩٠

 ليذهلا وبأ .فالعلا =

 ٣٢٠ /٤١ج

 ج٤ا ٢٤٢؛ ج٦/ ٢٧٨

 . ج ١٠٤٩

 ج٢/ ٢٣٢

 ج١/ ٧؛

 ج٢!/ ٥. ١٩... ٤١. ٢٠١. ٦٠٧. ٦٢١٤.

.0٣٢. ٢٥٨. ٢٧٧. ٢٣٧. ٣٤٠. ٥١٧. ١٨ 

 ٢. ٠٩١. ٨٠. ٦٨٢. ٦٨٨؛

 /ج ٦.. . ٠١٠. ٢٣٢. ٢٣٨. ٢٣٩. ٢٤٦. ٥٧:

 ج٤ا/ ١٨٤. ٦٩؛

 /ج ١. .٤. ١١٠. د١٧\ ٢٤٨. ٢٩٦؛
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 ج٧/ ٤١٤. ٤٦٢؛

 ج٨/ ٦٥٤. ٢٦٧. ٦.٠٦. ه٦١٤؛

 جح٠ ١/ ٨٤؛

 ج١٢/ ٩. ٠١٠. ١٦٢. ٢٨. ٥٨. ٥٩. ٧٥. ٢٧٨.

 ٦. ٤٢٥. ٤٦٧. ٠١٩. ٤٨ -٠. ٥٤٩؛

 ج١٣/ ٧. ٨. .ه. ٧٢. ٧٣. ٣٦٥٦٢٢٣٢. ٦.٣

 ج١٤/ ٧٢. ٢٧٤. ٢٧٨. ٦٧٩. ٢٨٠. ٢٠٢.

 ٣٢. ٣٢٢. د ٣٢. د ٣٤. ٣٥٤. ٣٠٥٧. ٣٦١.

 ٦٢. .. ٢٧١. ٢٨٨. ٤٢١۔ ٤٨٥. ٤٨٦.

- ٣٣٥ - 

 



 ةمفصلا/ ءزجلا ملعلا

 ؛ ٩٨ ۔٧. ٨٩٠٣ :ء ٢ ٩.ء. ٦

 ١/ ٣٣. ٣٤٠. ٣٦. ٤١٥. ٤٣٣. ٥٦٧. ٥٦٩. ج

 ؛٤.٠٦ .٧\ ٥. ٥٧٢. ٥٧٤. ٨٢٣ .:. ٥٨٥. ٥٨٧.

 ج١٦/ ١. ١١.0. ١٦٤. ١1٦٥. ١٧٢. ٢٣٥.

.٧٠. ٢٧١. ٢٨٧. ٢٩١. ٣٢٢٣. ٣٢٥٠٠. ٣٧٤ 

.٩١. ٤.٩. ٤١٥. ٤٩٦. ٤٩٩. ٦٢٣. ٦٢٤ 

 ٦٩ ٦٣٣؛

 ج١٧/ ٥. ٦٦. .ب. ١٢. ٢١٤. ٢٣٩.

 .٥د٢. ٦٩. ٤٥١. ٤٦٢. ٢٩ ٥. ٥٣٣. 0٥٤١.

 ٤٢. ٢ .ت ٥٩٨. ٩٩... ٧.٨

 ج١/ ٤٥١

 ج٤/ ١٩٠

 ج٨٩/١٦

 ج٦/ ٧٥

 ج٢/ `٣٢

 ج١٤/ ٢٥٧؛ ج١٧/ ٢٢٤

 ريدح نب سادرم =

 ج٦ ١ ٥٠٦٠

 ج١٦ا/٤٤٧

 ج١/ .هه ٤٦٧. ٤٣١. ٤٢٨؛ ج٣/ ٥١. ٧١. ١٠٠.

 ٦ ١. ٣.٦. ٤٥٨. ٤٦٢؛ ج٤/ ١٠٦٢؛ ج٧/ ٨.

 ٨. ٦٥٤. ا٣٥٤؛ چ٨/ ١٤٧. ٦٢١٣. ٤٨٧. ٥١٥؛

 ج١٠/ ٢٦٧؛ ج١١/ ٩٠؛ ج١٤/ ٧٨٦٢. ٧٨٢. ٧٩٨؛

 ج ١/ ٤١. ٣٥٠٠. ٤٣٣. 0٦٩. ٥٧٣. ٥٧٤

- ٣٣٦ - 

  

  

  

  

  

  

 



 ملعلا

 رباج وبأ

 ةفيحح وبأ

 لهح ربأ

 مهح وبأ

 متاح وبأ

 مزاح وبأ

 ةفيذح وبأ

 ناسح وبأ

 صفح وب ا

 مادقملا يبأ نب صفح وبا

 .................................. ليكولا نب صفح وبأ

 يراشلا ةزمح وبأ

 ةفينح ربأ

 ةمفصلا/ءزجلا

 ج٩/ ٢٠

 ج٧/١٦.

 ج٢/ ٩:
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 ج١٦/ ٤١٥

 ج٦.٢/١٤؛ ج١٦/ ١٢٣

 ج٦/ ٧د؛ ج١٧/ ٧٣٦

 ج١٧/ ٦٢٩

 ج١٦ا ٢٥٨. ٠٠٢؛ ج١٧/ ٢٨٤

 ج١٤/ ٢٨٠؛ ج١٥/ 1٥
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 ج٤ا ٨٤

 ج١٧/ ٥٢٤

 ج٤/.١٥

 فوع نب راتخملا =

 ج١/ ٦. ١٤٤. ٨٩. ٩٢. ٢٧٤. ٦٢٨٩٨.

\-٩٠... ٣٢. ٣٢٠٥٦. ٢٥٨. ٨٠ ٣ 

‘.٤٧. ٤٢٩. ٤٣٠. ٤٣٢. ٤٣٤ 

 ٤٠٢. ٢٣د٤؛

 /ج ٢. ٢٤. ٦٧. ١١٤. ١٦٢٠.

.٤.٣٢ ١٤٥. ١٦٦. ١٦٩. ١٨٩ 

 ھا٤ا١ . ٢١ ۔۔ ٥٨ .۔۔ ٣٢٤. ٣٢٦-\‘

 .د ٤... ٧... ٨... ٥١٨.

٣. ٦١٠. ١٦٨٧ 

- ٣٣٧ - 



 ةمحفصلا/هزجلا ملعلا

 ج٣/ ٧.. ٢٣. ٧٧. 6١٨. ٩. ٦٢٠. ٦٢. ٢٢.

.٥٤. ٢. ٦٩. ١. ٢١٤. ٢٢٧. ٢٤٢٣ .0١ 

.٥. ٣٧١٤. ٣٢٩. ٣٣٠. ٣٤٤. ٣٤٥. ٣٤٨ 

 . .د ٣٠٥١. دد ٣. ٢٨٢٣. ٢٩٠. ٣٩٩. ٤.٢؛

 ج٤/ .ت ٢. ٨. ٤٩. ٥ت. ٧. ٦.٠. ٦٣.

 ٥ .ت ٧٢. ٨٤. ٨٩. ٩٠. ٩١. ٩٦. ٩٨. ٠٢ ٠.١.

.٦... ٠٩... ١٧٢. ٢٢. ٣٢. ١٤٢. ١٤٧ 

.١٧٠. ٧٩. ١٩٧. ١٩٨. ٢٠٧. ٢٢٨ .6٥١ 

 ٢. ٤١. ٢٤٨. . ٣٧١. . ٣٢. ٣٤٨. د٤٦.

 ٦٦٦٦-٤٨٨٠. ٥٠٠؛

 ج٦/ ٣. ٢٢. .اب ٤٨. ١١١. ١٢٣. ١٤٢.

 ٤٧. ٣د .ل ١٧٤. ٨٢. ٢١٨. ٢٧٢٣. ٢٩٦.

 ٤٤٥. ٣ا١ .ت ٥ .تا د٣ت. ٣٨؛

 ج٧/ ٨... ٣. ٤٨. ٠. ٧١. ٧٢. ٩٢. ٩٣. ١٠٨.

.٩. ٥٤. ٦٧. ٨٣. ١٨٥. ٢٨. ٢٣٩ 

 ٥ .۔۔ . ٨ .ء ٣٥٠. ٣٠١. ٣٢. ٢٢٣. ٨٧٢٣.\

.٧٤. ٧٦ . ٣٧٨. ٣٨١. ٣٨٥. ٣٨٨. ٣٩٤ 

 ٤.٥. ٤٢٤. ٤٣٢٢٣. ٤٥٢. ٤٥٨. ٤٥٩. ١. ؛0

 ج٨/ ٥. ٤٦. ٨. ٩٩. ١.٥. ١.٠٦. ١٧٤.

.١٢٣. ٢١٤. ٢٣٢. ٦٣. ٦٧. ٩٩. ٤٣٠ 

 ٤٨٧. ..ا. ١ا . ١٤. ١٨. ٦٣٨. ٦٤١.

 ٦٤٢٣ ٦٤٨. ٦٠٥٠٢. د٦٠. )٦٦٧؛

 ج٩/ ٢ ت ٦ .ا د٠. ٤٨. ٠٢. ٢٧٦١.

.٦٥: ٣٥. ٤٢٢. ٤٢٤. ٤٢٥. ٤٣٤. ٤٥٦٢ 

 ٩٧. ٥٢٣؛

- ٣٣٨ - 

  

 



 ملعلا

 نايح وبأ

 رزخ وبأ

 بويأ نب رزخ وبا

 ليلخ وبا
 بحاص)ر يناتسجسلا دراد وبأ

 (ننسلا

 ةحفصلا/هزجلا

 ج.١ا ت ٩. ٣٩. ٤ .ه ٦٢. ٦٥. ٦٦. ٨١. ٨٧.

.٨٨. ٨٩. ٦٩. ٧٣\. ٢٣٩. .٢٤. ٢٤٩. ٢٧٠ 

.٩. ٢.٣. ٣٠٨. ٣٢٢٣. ٣٣٥. ٣٤٧. ٣٦٨ 

 ٤٠٢٩٢. . ٤٢. ٤٢١. ٢٥. 00٢؛

 ج١٩١/ ٨٦. ٩٠. ١٣١. ١٧٥. ٦٥٥. ٣٢٤. ٣٣٨:

 /ج ٥. ١.٥. ٦٢. ٢٢٠. ٣٤٥. ٢٤٨.

 ٩٧. ٤٩ .. ٥٠٦ ٠؛

 /ج ١. ٣. .٨. ٠١. ٠.٠٧. ١١٣.

 ١٤. ١٦١. ٢٣٨. ٣٥٤. ٣٥٩. ٣٧٢. ٤٤٦؛

 ج١٤/ ٩. ٣٨٠. ١٢. ٧٨٤. ٧٨٦. ٧٩٠.

 ٧٩١. ٧٩٧. ٧٩٨. ٨٠٢؛

 ج١٥/ ٦. .ب .ء ٦. ٨٦. ٩٨. ١٣٠.

.٤٠. ٣٤١. ٣٤٢٣. ٢٤٤. ٣٤٩. ٣٠١. ٣٥٢ 

.٢٣٥٤. ٣٥٦. ٣٦٢. ٣٦٤. ٣٩٧. ٤٢٠. ٤٣٢٣ 

.0٤٤٢. ٤٦٨. ٤٧٩. ٤٩٤. ٥.٠٢. ٥١٢. ٢٢٣ 

 ٤٢٣. ٠.٦٧. ٥٠٦٩. ٠٥٧٢. ٦٥٠٩؛

 ج١٦/ ٢٠٥٠. ٠٦. ٢١٢. ٣٢٨؛

 ج٣٦.٤٤/١٧ ٦. ٤٠١٤٩٤. ٤٢٤. ٤٤٧. ٤٩٩. ..٥.

٥٤٢. ٥٤٣. ٥٦٨. ٥٧٠. ٥٩٦. ٥٩٧. ٥٠٩٨ 

 ج١ا/٤١٩؛ ج١٢/ ٨٢٥

 رزخ وبأ ،فاتلز نب ىلغي =

 رزخ وبأ ،فاتلز نب ىلغي =

 ليلخ وبآ .يلكردلا =-

 ج١/ ٧. ٧٨. ٧٣٧. ٤٢٦. ٤٣٠. ٤٣٢.

- ٣٣٩ - 

  

  



 ملعلا

 عفار وبأ

 ةمحر وبأ

 دشر وبأ

 ةثمر وبأ

 حور ربا

 ةعرز وبأ

 ءايركز وبأ

 ةمفصلا/هزجلا

 ٢. ٤٨. ٤٢٩. ٤٤١. ٤٦٧؛ ج٢/ ٤٢.

 ٦١. ٦٧. ٢٣٢. ٤١؛ ج٥/ ٢‘٤. ٢٨٦؛

 ج٤ا/ ٦٢ء؛ ج٦ا دا6١؛ ج٧/ ٨٥ ٢؛ ج١٠/ ٦٢٤.

 ٩ ٢٦٧؛ ج١٢/ ٤ . ٢٣. ٤٨. 0١٨. ١٦٤.

 ٧٢؛؛ ج١٣/ ٤د٤. ٤٧٠. ٢!٦٤؛ ج١٤/ ١٨٦٢.

 ٤٧٦. ٤٨٩. ٤٩٩. ٩١د؛ ج١٥/ ٢٨. ٥٧.

 ٢. .ب ٨١. ٣٨٨. ٤.٨. ٤١٧٤. ٤١٦١.

 ٤١ ٥؛ ج١٦/ ٦٠. ٦٥. ٦٨. ٨٥. ١٢٣٢٣. ١٥٨.

.٧٨. ١٩٧. ٢٢٦. ٢٣٥. ٣٢٠٢٣. ٣٢٤. ٤٦٦ 

 ٤٢ ؛ ج١٧/ ١٣٥. ٢٣٩. ٦.١

 ج١/ ٤٤١

 ج١٤/ ٢٧٣

 ج١٣/ ١٥٢

 ج٢/ ٢١١؛ ج٥/ .١١٠. ٦٩٩. ٣٤١؛ ج١٢/ ٣٩٨.

 ٨ ؛ ج١٣/ ٤٦. ٤٩. .٧٠؛ ج٩١٤/ ٦٧٧. ٣٠١.

 .٦؛ ج١٦/ ٤٣. ٢٢٧. ٢٣٥. ٢٣٢. ٤٢٥. ٤٦٦.

 ٤٦٨. ٣٤. ٦٣٢؛ ج١٧/ ٦٥٦. ٢٥٧. ٥٨٧

 ةلف لوسرلا ىلوم .يطبقلا ملسأ =
 ج١٤/ ٠٤. ٠؛ ج١٥/ ٧٧. ٧٩

 ج؛٤/ ٤٦٤

 ج١٥/ ١٣٦

 ج٢/ ٤٧٤

 ج١/.٤

 ءايركز وبآ رروسم يبأ نب ليصف - :رظناو

- ٣٤. - 

  

  

  



 ملعلا

 ءايركز وبأ

 يتولألا ءايركز وبأ

 ۔.......................... روسم يبا نب ءايركز وبأ

 . يغاوزلا ليصف نب ءايركز ربأ

 .................................. نساري نب ايركز وبأ

 د اي ز روب ا

 ةحفصلا/هزجلا

 ءايركز وبآ .ركب يبأ نب ىمن -

 ءايركز وبآ ينرانجلا ريخلا نب ىن -

 ايركز وبا .ءايركز نب ىخ -

 ءايركز وبأ ،نيجو نب ىيح -

 كايرك ز وبأ ،نتيلجي نب ىخ -
 ٨... ٢٧. ٤.٠. ٤٦. ٤٧ ٤٨. ..٦/٧ج ؛١/٨٥١ج

 ٥٢. ٥٨. ٦٨. ٧٠. ٩٠. ٩١. ٩٢. ٩٤. ٩٥. ١٠٨.

 ١٠. ١١... ٦٥. ٧٦. ٨٨. ٢٢٤. ٦٢٣٠.

 ٣. ٣١٣. ٣٤١. ٣٧٢٣. ٤١٣. .د ٩٤. ٢. ٣.

 ١٤ ٤٤٩. ٤.١. ٤٠٢. ٤٥٢٣. ٤٥٧. ٤٠٥٨.

 ٦٠ ٦١. ٤٩٩. ٤.ت-. ٦١١. ٦... ٤٢.

 ٣٧. ١٠٧. ١٨٨. /٨ج ؛دد١٥ د٥. ت ٤٩ .ت٤٤

 ٩٠. ٠٩. ٤٦١؛ ج!١٩/ ٠٣. ٢٤٢. ٣٥١.

 ٥٦. ٤.٨؛ ج١٣/ ٦٧ه؛ ج١٤/ ١١. ١٨. ٦٢١٦.

 ١٢٠. ١٢١ /٦١ج ؛د٤٦

 ؛٥٩ ٨٢. ٤٨٢؛ ج١٢/ ١١. ٥. /١١ج

 ١٨٧ /٣١ج

 ءايركز وبأ 3 روسم يبا نب لي ه =

 ج١٧/ د٢
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 ج١/ ٤٣٧؛ ج٢/ ٦٩٢؛ ج٣/ ٢٢؛ ج٤ا ٨٤.

 ٣١؛ ج٥/ ١٨٤؛ ج٧/ ٦١. ٥٢١؛ ج٨/ ٦٩٧؛

 ج٢٤/١٢؛ ج١٥/ ١٣٦

 ج١/ ٥.٨

- ٣٤١ - 

  

  

  

  



 ملعلا

 ديز وبأ

 نايفس وبأ

 ةمضخصلا/هزجلا

 ج١٦/ ٦٣٠؛ ج١٧/×٦٢.

 يشحملا فللا دبع وبأ 7 يبأ نب رمع نب دمحم ۔

 ٧٩. .٤ا. ٣٠٦. ٣١٨. ٣٢٣٧. ٣٩٥. ب٧ /ج

 ٤. ٥١١. ٦٧٤. ٦٧٥. ٦٨١. ٦٨٨؛ ج٣/ ٢٣٥.

 ٣٠٤. ٣٩٢. ٤٢٨. ٤٦٢؛ ج٤/ ١٩. ٨٦ ٩٣. ١٦٢٢

 ٤٦. ٢٨٢؛ ج٥/ ١ب. ٦٣٠. ٣٨٦؛ ج٧/ ٤:

 ٣٧٦١٤. ٧٦٧ ٣؛ ج١٩١/ ٢٢٢. ٢٩٤؛ ج١٢/ ٨. /٠١ج

 ٩ ٦.١. ٧٦ ١٧١١. ٣٠٦. ٣٠١٤. ٤.٤. ٤٤٤.

 ؛٢٦ ٩٧. . ٦٩. ٧٠٦؛ ج٩١٤/ ٣٢١. ٣٦. .. ٧د

 ؛٢١٦ ٥٥ ٣؛ ج١٦/ ١٧٢. ١٩٨. ٥٤٧. ٥٥٨. /٥١ج

 ٩٢. !... 0.٧. ١.٠٩. .٧١٠. ١١١. ٢٧٤. /٧٧ج

 ٤٦٢. ٤٦٦. ٤٨٦. ٤٨٧. ٤٨٩. ٤٩١

 ج٤٤٤/١. د٤٤؛ ج٥/ ا6١٤؛ ج٦/ ٢٢٢؛ ج٨/

 ١ت هد ٦. ٨. د.١. ١٢٦. د.٦. ٦.٠٧.

.٦٧١ 

 ج٩/ د٢د؛ ج.١/ ٦.. ٣٦. ١٧١؛ ج١٦٢/

 ٢. ٣. د١١!١؛ ج‘١٤/ ٦٩. ٥٦ .ء ٤٨٦.

 ٦.د؛ ج١٦/ ٣٢٤. ٢٩٥. ٤٦٦؛ ج١٧/ ٦٢٧

 ٧ د ٢. ٣١٢٣

 ج٤ا ٦٤؛ ج٦/ ٤٢١؛ ج٩/ ٠٨. ٦٠٩. ٦١٠

 ٢١١؛ ج١٠/ ٦د؛ ج١١/ ٣٢٣؛ ج١٣/ ٧٢

 هد٦؛ ج١٤/ ؛د ج١٦/ ٢٠٤؛ ج١٦/ ٤١٦.

 ٧١. ٢٧٢؛ ج٧ ٩١ ٦٣٠

 نايفس وبأ ،ليحرلا نب بوبحم :رظناو

- ٣٤٢ - 

 



 ملعلا

 ةملس وبأ

 فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس وبأ

 ناميلس وبأ

 ناميلس وبأ

 ناهدلا حلاص وبأ

 ةرفص وبأ

 يكم بلاط وبا

 راوس نب رهاط وبأ
 ةحلط وبأ

 ةشئاع وبأ

 ...يعفاشلا تنب نبا نمحرلا دبع وبا

 ةمضصلا/هزجلا

 ج٦/  7ج٧/ ٤٢١

 ج١٢/ ١٠٤

 ناميلس وبأ ،ينالح اولا فسوي يبأ نب دراد :رظناو

 ٩. ٣٤١:؛ ج٧/ ١. ٩٢. ٦٨٩. ٦٩٤. /٦ج

 ؛٥٦ /٢١ج ؛٩٩٤ /٧ج ؛٤.د ٣.٧. ٤٢. ٢٩٧.

 ٢٠٨ /٧١ج

 ج١٥/ ١٢٢

 /ج ٦١؛ ج٦/ ٤٢٠؛ ج١٢/ ٢٥. ٬٧٣‘٤؛

 ج١٥/ ٤٨٩

 ج١٧/ ٢٥٠٨

 ؛٩٧٧ /٢١ج ؛٦٨٢ .دد /٨ج ؛٠٩ /١ج

 ٤٦. ١٨١ /٧١ج ؛}؛ا٦١/١٨ج ؛!١/٩٧!ج

 (يعبطم أطخ) ح ون ربأ .ناهدلا حلاص =

 /ج ٢ا١}؛ ج٨/ ٦٦٢

 ج١٧/ د٨. ٢٧٢؛ ج١/ .٤

 ج١٥/ ٢٧٨

 ج٢/ ١٢٠

 ج١/ ٤٦4٩؛ ج١٢/ ١١٢. ٢٩٧؛ ج١٦/ ٦٢٣؛

 ج١٧/ ٢٣١

 ج١٦/ ٠٢٩

 ج٤/ ١٠٠

 هللا دبع وبأ اركب نب دمحم :رظناو

 /ج ٩٤. ٦٦١٤. .٦٤. ٦٥٢. ٣٧٩. ٤٢٨. ٥٢٤

 /ج ٥ه٤؛ ج٤/ ١٥. ٢٠٦. ٣٢٥. ٢٣٢. ٤٩٩١؛

- ٣٤٣ - 

  



 ملعلا

 ديبع وبأ

 هدمع وب ا

 ة ديبع وب ا

 ريغصلا ةديبع وبأ

 يبرغملا ةديبع وبأ

 ةمفصلا/ ءزجلا

 ج٨/ ٣٧٢. ٦٦٢٨. ٦٢٨. ٤٦ت. ٤٨ت. ٥٢ت. ٦٥٤.

 ٦٢ ٦٦٧. .٨ت. ٦٩٦؛ ج١٢/ ٥٨. ١٥٠. ١٨٢.

 ٨٤ ٦٨٥. ٤.٤. ٦ده. ٥٧٥. ٥٨٤؛ ج١٣/ 6١٩٨.

 ٦٦٢١ ؛ ج١٤/ ٣٦. ٢٤٥. ٣٤٨. ٤٠٩؛ ج١٦/ ٢٣٨.

 ٣٧٨. ٥١٤؛ ج١٧/ ٢٩٧

 ج٩/ ١٢

 ج١٠ا/٢٦٧؛ج١٤ا/ ٧٨٢

 ج١٣/ ٣٦. ٢٣٧

 ج١٧/ ٤٢٢

 ج١٧ا ٥٠١٧

 ج١٧/ ٥١٧

 = هللا دبع وبأ .ةكرب نب دمحم

 ج٢ ١ ٩٥

 = يّضحملا هللا دبع وبأ \ةتس يبأ نب رمع نب دّمحع

 /ج ٩ ٧١ .٧.٠ ٢×٦؛؛ ج٧/ ٨.؛ ج٨/ ٥٦. ٥٨.

 ٠٠. ١١٠؛ ج٩/١٠-؛ ج٤٢٢/١٥؛ ج١٧/ ٢٢٨

 ةديبع وبأ حارجلا نب رماع - :رظناو
 ةديبع وبأ ،ينرانجلا ديمحلا دبع -

 ةديبع وبأ .ةميرك يبأ نب ملسم -

 ةديبع وبأ ،ىّسنملا نب رمعم -

 ٥٢٧ .٢٠.١/ا٦١ج

 ةديبع وبأ .ينرانجلا ديمحلا دبع =

 ةديبع وبأ .ينرانجلا ديمحلا دبع =

 ١/ ٣٤٩ ٤ج

- ٣٤٤ - 

  

  

  



 ملعلا

 زيزع وبا

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج٣/ ٢. د٤٤؛ ج١٥/ ٥.ا١؛ ج١٦/ ٦٢٣؛

 ج١٧/ ٢١٣

 ج١/ ٤٤. د٤٤؛ ج٢/ ٦6٠٨؛ ج٣/ ٤.٦؛

 ج٤/ ٦٩٠. ٣٨٨؛ ج٦/ ٤٩. ٨٤؛ ج٧/ ٦٢٠٢٣.

 ٨؛ ج٨/ ٨٩. ٩ه٤؛؛ ج٩/ ٠٥. ٤٦٩.

 ٨٧؛ ج.١/ ٢٧٤. ٤.٤؛ ج١١/ ٩. ٢٢٣٣.

 ٨٢. ٣٨٦. د٧‘٤. ٤٩٠؛ ج١٢/ ٤٨. .٦؛

 ج١٣/ ٩٠ ؛ ج١٥/ ٦١٦١

 لاقع وبأ ؤبلغألا نب نسحلا نب ناولع =
 ٠١/٦ج

 اج ٢٤٧؛ ج٤/ ٨٤؛ ج٥/ ٢٢٠؛ ج٦/ ٧٥؛\؛

 ج٨/ ٢٢٣. ٤٤ .ت ٦٦٢٣. ٦٦٧. ٦٨٧؛ ج٩/ ١١؛

 ج١٠/ ٧٣. ٢٧٤. ٥٨٩؛ ج١١/ ٣٣٣. ٤٢٠:

 ج١٢/ ٩٩؛ ج١٣/ .. ٢.٤؛ ج١٥/ ٩٤.

٥٠٢٦ 

 /ج . ا١؛ ج٩/ ٢٦؛ ج٥٢/١٣د؛ ج١٦/ ٤٨٥

 ج١٧/ ٥٨٥

 ج١٢/ ٥

 نارمع وبأ ،ءايرك ز نب ىسوم :رظناو

 ج١ا ٧ا٤؛ ج٨/ ٥٢. ٤٧٨. .٦١؛ ج٩/ ٨٤. ٩٦.

 ٦ .هد ٣٦-؛ ج٤.٧/١١؛ ج١٦٧/١٤

 ورمع وبأ ينوسلا ةفيلخ نب نامثع :رظناو

 ج١٠/ ١٤ ٣؛ ج١٦/ ٠٦٦؛ ج١٧/ ٦٢٢

4 

- ٣٤٥ - 

  



 ةداتق وب أ

 ............................. يراصنألا ةداتق وبأ

 ناطحق ربأ

 ةبالق وبأ

 سيق ربأ
 لماك وبآ

 ةولول ربا

 ةبابل وبأ

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٧/ ٢٩٤

 ج٢!١/ ٢٦٤

 ج١/ ٤٤١

 ج٤/ ١٩٦

 ج١٧/ ٦٦. ٤٢٠

 ج١٧/ ٧٤

 مناغ وبأ ، يناسارخلا مناغ نب رشب =

4 

 ج١٧/ ٦٠. ٦٢

 ج١٥/ ٥.٤

 ج١٦/ ٢٨٤

 /ج ٤.٤

 /ج ٤.٤؛ ج٥ا ٢٩٩؛ ج٩/ ٥.6. ١.٧.

 ٤٦ ٤؛ ج١٧/ ٥.٣

 ج٩ا .٠ه٤٨؛ ج١٤/ ٢٣٨

 ح٣ ١/ ٥٠؛ ج ٦/ ٩٩

 ج١٥ا ٣٨٨
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 ج٢/ د٦د؛ ج١٥/ ٤٢٣

 ا؛ج ٢٦٩

 ج١٥/ ٥٤١

 ج١/ ٠٠١؛ ج٦/ ٢٣٢؛ ج٨/ ٦٥٨؛ ج١١/ ٦‘؛

 ج١٣/ ٢٤٤

 ج٢/ ٢٥. د٦١٧

- ٣٤٦ - 

  

  



 ملعلا

 ء

 ي ريمنلا دمح وب أ

 ةحفصلا/هزجلا

 /!ج ٦٨٩؛ ج٦/ ١.٠. .١ا١؛ ج٧/ ٧٩. ٩٦.

 ٤1ها٦؛ ج٨/ ٤٣. ٤٥٨. ٤٥٩؛ ج١٠/ .٤.

 .ه ٤٠١٨؛ ج١١/ ٨٩؛ ج٢!١/ ١٧٤. ٧٢٥؛

 /ج ٤٨. ٤٢٠١. .ه. ٥١٩. ٦١٤؛

 ج١٤/ ٣٠١٥. ٢٢٩. د٢٤؛ ج١٧/ ٥٧. ٤٣٦.

0٤٣٧. ٢ 

 ج١٧/ ٤.٠
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 ج٣/ :.

 هد ٤ /٢١ج

 ج٥ا ١٦٨

 /ج ٩٠؛ ج١٢/ ٩

 د ٢٢٢. ٢٢٣\؛ ج١٦/ ٧ /٥ج

 ج١٧/ ٠٢١

 ج١ا ١لا!}؛ ج٢/ د٤؛ ج٥/ ٢٣٢. ٢٢٥. ٢٢٧:

 ج٨/ ٢٤؛ ج١٦/ ١٦١٧. ٤٥٦؛ ج١٧/ ٤٤. ٨٢

 ج٢/ ١٥٠٩

 ج٤ا ٥٦. ٢٢٢. ٤٨٤. ٤٨٩؛ ج٧/ ١٠٨

 ج٧/ ٤١٦؛ ج١٤/ ٢٧٩. ٤٢٥؛ ج١٥/ ٤.٩؛

 ج٤٥٦/١٦

 ج٢/ ٢٠٠٦

 ٦١/٣١٣ج ؛٠٦ /ج

 ج٤ا ٢٦١٢ ؛ ج٨٢/١٢؛ ج١٤/ ٤٩٩

 ج٤ا `٠٦ا6١؛ ج٥ا ٧٦. ٧٧

- ٣٤٧ - 

  

  



 دباعلا ةرسيم وبأ

 جيخ وبا
 رصن وبآ

 ةرصن وبأ

 ميعن ربأ

 ساون ربا

 حون وبا

 ح ون وب ا
4 

 نرراه وبأ

 ةيفنحلا نب دمحم نب مشاه وبأ

 ةريره وبأ

 ةمفصلا/هزجلا

 ج٤ا/ ٢٥٦؛ ج١٥/ ٣٨٨

 ج٢/ ٣٦. ٨٧؛ ج٤/ ٢١٢؛ ج٦/ ٢!٢!؛

 ج١٣/ ١ . ٣٤. .ها ٦٢. ٣٦٩. ٢:

 ج١٤/ ٣٦٢. ٥١٠. ٥١٨؛ ج١٥/ ٥٧. ٣٨٨.

 ٤٢. ٤٦٨؛ ج١٦/ ١٨. ١٢٣٠. ١٧٠. ١٧١.

 ٩٦. ٤٢٤. ٣٢٣. ٢٧. ٦.٩؛ ج١٧/ ٢٠٨.

٣٦٢. ٥٧٤ 

 ج١٦/ ٠٩٧

 ج١٧/ ٢٣٢

 = رصن وبأ .يئاشولملا حون نب حتف
 ج١٧/ .٣٥

 ج٤ا٤٢+؛ ج٠٤/١٢ا١؛ ج٥٩١/١٤؛ ج٩٠/١٦.

 ١٠ ٢٢٢٣؛ ج١٧/ ٧٠٨

 ج١/ ١٥٦

 حون وبأ ،ليغنز نب ديعس - :رظناو

 فلخت نب ديعس -

 ٦٢٧. ا٤ج ؛٨٧٣ /٣ج ؛٩٧٤ /٢ج ؛ ٥٠ /١ج

 ٢٧٨ /٦١ج ؛٤١/٤٠٠ج ؛٦١. /٢١ج ؛٩

 ٢٨٤ ا٧١ج

 ٤٨١. ٥٢٣. ٧٣٥. ٧٣٦ /٧١ج ؛٦٦٣ ا٤ج

 ٥١٧. ٠٢٨ ا٧١ج

 ٤٤ ٣٦٢. ٤٢٥. ٤٣٨. ٤٤٢. ٤٧٨. ٤٩٥ /١ج

 ؛٣٨٦ ١٦٢٠. ١٦٧. ١٨٩. ٦٧٤. .ا! /٢ج

 ج٣/ ٩٣. ٤. ٨٧٦. ..٤. ٤٦٠؛

- ٣٤٨ - 

  

  

  



 ةحفصلا/هزجلا ملعلا

 ج٤ا ١١٣. ٣٤٣. ٦٢:

 ج٥ا ٨. ٢٧١. ٣.٠. ٧٢. ٥١. ٥٢. ٥٢٣.

 ٥٤. ١٦١. ٤١٩٠ ٢١٧. ٣٥٠٠. ٣٥٨. ٣٦٣؛

 ج٦/ ٣. . .ب ١.٢. ٦٥٧. ٣٠٨؛

 ج٧/ ٣٨. ٤٢١؛

 ج٨/ ٢٥. ١٧٠. ٨٦ا١؛

 ج٩/ ٦. ٩٤. ١٠٦. ٢٠٢؛

 ج٠ ١ ٥. ٦. ٢٩. ٥. ٥٦. ٢٦٧؛

 ج١ ١/ ٨٧.

 /ج ٩. ٤٢. ٤٤. ٢.0. 0٠٤. ١١٣.

 ٥٤د .ا ٥٩. ٢٨٧. ٢٩٨. ٣٤٦. ٣٩٦. ٥١٦١.

 ٩ .. ٦٤٣؛

 ج١٣/ ٢.. ٠١٧. ٦٣٢:

 ج١٤/ .ب .ت ٩. .اد ٨.٠. ٢٦٦. ٢٦٧.

.٦٨. ٢٦٩. ٢٧٠. ٢٧٧. ٣٢٥٧. ٣٦٧. ٣٨٤ 

 ٤٥٦. ٤٧٦. ٤٩٧. ٩... .ا١.. ٠.١٤. )١٧ -.

 ٤٩. ٩٠. ٠٩١. ٦١٦. ٧٩٦. ٧٩١٩٧؛

 ج١٥/ ٧. .٩؛

 ج١٦/ ٢٠. ٧. ٨. ٦٩. ٣٠. ٣١. ٥٣. ٦٢.

.٧. ٨١. ٨٢. ٨٥. ١.٢. ١١٠. ١١٧. ١٣٠ 

 ٣١. ٤.٠. ١٤٨.ء ٥٨. ١٦٢. ١٧٢. ١٧٧.

.٩.٠. ٩٨. ٠٩. ٢٦٢. ٢٧٠. ٢٩٤..٣٠٣ 

.٦٤. ٣٦٢٥. ٢٣٧. ٣٩٧. ٣٩٨. .٤١. ٤١٧٣ 

 ٤٥. ٤٤٠. ٤٦٦. ٣٣. ٥٠. ٥٠٢. ٥٧۔٥؛

 ج١٧/ ٩٢ ٢٠٦. ٢٥ .ء ٢٢٧. ٢٥. ٢٦.

- ٣٤٩ - 



 ملعلا

 لئاو وبا
 دقاو وبأ

 ةرحو ربا

 صاقو وبأ

 ىسن وبأ

 ............................. ءايركز يبأ نب ىخ وبأ

 ديزي وبأ

 بوقعي وبأ

 ةمخصلا/ءزجلا

.٨٢. ٢٣٨. ٣٤٩. ٣٥٠. ٣٥٥. ٢٥٦. ٣٥٧ 

٤٤٢. ٤٩٦. ٦٣١. ٧١٢ 

 ج٣/ ٢٢٧

 ج٤٣/١؛ ج١٧/ ٦٦١

 ج١٦ا/ ٢٢٨

 ج١٢/ ٢٧٩

 ج٤؛ا ٦٢٨٦؛ ج٩/ ٩١؛ ج١٦/ ١٦٢١. ٦١٤؛

 ج١٧/ ١٠٦

 ج٧/ ٤١٤

 ج١٦/ ٠١٩٦. ٣١٦

 بوقعي وبأ ردي نب دمع - :رظناو

 بوقعي وبأ .ميهاربإ نب فسري -

 بوقعي وبأ ،نوفلخ نب فسري -

 بوقعي وبأ \نولهس نب فسوي -

 بوقعي وبأ .يبعصملا دمحم نب فسوي -

 ٦١/١٤٣ج

 ١١٠. ٧لا؛١؛ ج١٧/ ٦٢٩ /٦١ج ؛٧! ا٥ج

 ٦٣١

 ٤٣١. ٤٣٩؛ ج٢/ ١١٤. د١٤؛ ج٣/ ٣٢٥ /١ج

 ٤٥١!ا /٧ج ؛٦٦٤ ٨٤ /٤ج ؛١٠٥٢ .ء د. ٩

 ١. ٢٤٥. .د .ت٨ ٢٣. /٢١ج ؛٠٧٢ /١.ج ؛١٣

 ؛:ه٠٢ ٤٨. ٤٩د؛ ج١٥/ .٠ح. ٣٦٢. ٤٢٢. ٤٤٤.

 ؛٧ا٧١ج

 ١٠٧ /٦ج

- ٣٥ . - 



 ملعلا

 سنوي وبا

 بعك نب يبا

 نيغلز نب بيبأ

 يررهجألا
 نيدلا باهش ،يهيشبألا دمحأ

 سابعلا وبأ ،ينامعلا دمحأ

 يسي رشنولا دمحأ

 يليلي ولا دمحأ

 .......................... يراوحلا يبا نب دمحأ

 (نونحس بحاص) ناميلس يبأ نب دمجأ

 يلطملا يسلبارطلا نيسحلا نب دمحأ

 ةحفصلا/ .زجلا

 ج١٥/ ٤٧٤

 !ج ١ا!6؛ ج٤ا ب٤٧؛6؛ ج١٢/ ٥٠١. ١٥٤.

 ٥٨. ٠٩. ٩٧؛ ج١٣/ .ب.. ١. ٣ب؛

 ج٤}٢٧٩/١؛ ج١٥/ ٤١٨٦. ٤٢٣. ٤٦٨. ٥٨٢:

 ج١٧/ ٢٤ ٢؛ ج١٧/ ٢٢٤. ٢٣٩

 ج٧ ١ ٤٥٠٦

 ج١٧/ ٤٢٥

 ج١٤ا٢٤٧؛ ج١٧/ ٢١٣

 ج٤.٦/١١

 ج٤ا ٤١. ٤٢

14 

4 

4 

 ج ٧/ ٠٩٦

 ج١٦/ ٦٦. ٣٨٣ ؛ ج١٧/ ٦١. ٧١. ٨٢. ٨٣

 ج١/ ..د ٤٢٠؛ ج٢/ ٥٧١؛ ج٧/ ١٠٨.

 ٦٥٥. ٦٥٦. ٤٣٣؛ ج٦ ١ ٥. ٢٦٩. ٥١٣

 ج١٧/ ٠٢٦

 ج١/ ٩٦. ١٠. ٢٥٠٢. ٢٥٥. ٢٥٦. ٢٥٨.

.٦. ٩٩. ٤٢٠. ٤٢٠١. ٤٢٦. ٤٢٧. ٤٢٩4٩ 

 ٤٢٠. ٤٣٢. ٤٣٢٣. ٤٢٤. ٤٢٨. ٤٤١. ٤٤٩؛

 ج٢/ ٦٠... ٢١. ١٦٩. 0٨٩. 7٠٢. ٢٦٦.

- ٣٥١ - 

  

  

 



 ةحفصلا/هزجلا ملعلا

.٣٣٧١. ٣٤١. ٣٩٨. ٤١١. ٥٣٧. ٦٧٤. ٦٨٢ 

 ٦٨٤1٤. ٦٨٨؛

 /ج ... ٣.٦١. ٣٠٦. ٢٤٤. ٤.٤. ٤٥٧.

 ٤٦١ ٤٦٢. ٤٦٣؛

 ج٤/ ٦٢. .با ٨٤. ١٦٦٢. 6٣٢. 6١٤٦. ١٤٧.

 ٠١٤٨. ١٧٠. ٣٦٣؛

 ج٥ا ١٥١. ١٨٥. ٢٠٦؛

 ج٦/ ٩... ٣. ٣٢٢٣. ٥١٨؛

 ج٧/ ٨... ١٨٥. ٢٣٩. ٦٥٤. ٢٥١. ٢٥٢.

 ٣٥٢٣. ٣٧٦. ٣٨٥. ٣٨٧. ٣٨٨. ٤٣٣. ٤0٥٩\؛

 ج٨/ ٦... ١١٠. ٤٧. ١٨٧. ٦١٣. ٥١٥.

 ٦٦٤! ٦٢٧. ٦٣٨؛

 ج٩/ ٥٦. ٢٤٨. ٢د .ب ٢٥٩. ٢٦٥. ٤١٧؛

 ج١٠/ ٩. .هه ٦ه. ٦٢. ٨٢. ٢٨٠؛

 ج١ ١/ ٩٠. ٣٣٤:؛

 ج١٢/ 6٥. ٤٨. ٥٨. ٥٩. .٦. ٠.٥. ١٧٠.

 ٩. . ٣٢. ٢٤٥. ٥٤٤. ٥٤٩. ٥٤ .. ٥٥٥ ؛

 ج١٣/ ٤٧٠. ٦٣٤؛

 ج٤ ١/ ٨٢. ٠.٠٦. ٥١٠. ٥٢ .. ٥٩٠. ٥٠٩١.

 ٧٣٢ ٧٩٨. ٨٠٢؛

 ج١٥ا ٥.٧. ٧٢. ٩٧. ٢٣١. . ٢٤. ٢٤٢. ٣٤٩.

 .٠د٣. ٣٢٦٠٤. د ٣٠. ٣٠٥٧. ٣٠٥٩. ٣٦٤. ٣٩٤.

.٩٧. ٤٠٨. . ٤٢. ٤٣٢٣. ٤٤١. ٤٤٢٣. ٤٤٥ 

 ٩. ٤٥٠. ٤٦٨. ٤٧٩. ٤٩٢. ٥٤١. ٥٠٧١؛

 ج٦ ١ ٨. ٨. ٢٥. ٤. ٧٣. ٧٥. ٨٦. ٨٧.

- ٣٥٢ - 



 ملعلا

 سابعلا وبا .يخاًّمشلا دعس نب دمحأ

 ديعس نب دمح ا

 (ةبطرق يضاق) دمحم نب دمحأ

 سابعلا وبا

 دمحأ خيشلا

 ركب نب ساَّبعلا وبأ

 ةحفصلا/هزجلا

.٨٨. ٩١. ٢٣. ١٣٤. ١٦٢. ١٧٨. ٢١٩١ 

:٦٢٦. ٢٣٥. ٢٦٢٣. ٢٨٢٣. ٣٠٣. ٤٧٣. ٦٢٦ 

 ج١٧/ ٩٥. !.. ١٣٥. ٠٩. ٦٤٢. ٤٢ت.

 ٦٨. ..ء٧-. ٦.٢

 ج٧/ 6١٠٩؛ ج٨/ ٤٩٣؛ ج١٣/ ٢٣٩. ٢٤١؛

 ج١٥/ ٤.٩؛ ج١٦/ ٢١٧. .٢٤؛ ج١٧/ ١٠٦.

٦١٥ 

 ج٣6١٤/١٠

 ج١٤/ ٤٨ ؛د ج١٧/ ٦٢٢

 ج١٦/ ٢٩٥

 ج ٤ ١ / ٢. .م 0.0

 ج١٧/ ١٣٥

 ٠١/. .ء ١٦١. ٣٤٨؛

 ج٢/ ٦. ٠٦. ٦٩... ٧١. ٠.٧٤. 0٨٢.

.٨٢... ٥٨٨. ٥٩٠. ٠٩١. ٠٩٢. ٩٥... ٠.٩٦ 

.٩... ... ٦.٠١. ٦٠٣. ٦٠٧. ١٠. ٦١٢١ 

 ١٧. ١٩. ٦٢٢. د٦٢. ٦٢٩. ٦٣٠. ٦٣٥.

 .٤ .ت ٦٤١. ٦٤٢. ٦٤٣. ٦٤٤. ٦٤٨. ٦٤٩.

.٦٥٦. ٦٥٧. ٦٥٠٨. ٦٥٠٩. ٦٦١٠ .5٦٠. ٥٢ 

 ٦٤1٤ ٦٦٨. ٧٢. ٦٧٣؛

 ج٣/ ٧١؛

 ج٤ا ٠٨. ٤٢٠١. ٤٢٥. ٤٤٦. ٥٦ك٤. ٤٥٨.

 ؛اد ٦٢٣. ٤٦٤. ٤٧٤. ٢٣٧

 ؤ ج ٨٤1٤. ١٠٣. ١٠٦. ١٥٠١. ١٠٩؛

- ٣٥٣ - 



 ةحفصلا/ءزجلا ملعلا

 ج٦/ ٨... ٣ت. .ب ٤ب. ٨٣. ٨٦.

.١٧. ١٨. ١١٩. ١٦٦. ١٧٤. ١٧٧ 

.٢٦٢٨. ٢٥٨. ٢٦٦. ٣٢٠١. ٤٨١. ٥.٤ 

 ٦..۔ ١٢١

 ج٧/ ٧... ٧٨. ٠٨٤. ١٨٦. ٢٧٦.

 ٨٢. ٤١٧٨. ٤٢٤. ٤٦١؛

 ج٨/ ١١١. ١٢٣. ١٩٧. 0٩٩. ٢١٢.

.٣٢ ٤٢ ٤٣. ٨٩ ٤٨. ٧٦ 

.٥٤٤. ٨٤. ٨٦. ٩٤... ٦٠٢٣. ٠٦٠٨ 

 ٦٦٥. ٦٧٤. ٦١٧٦؛

 ج٩/ ٦. ٤٨. ٩١. ٩٢. ٩٣. ٩٨.

.٨١٩. ٢٢٦. ٢٢٧. .٢٣. ٢٤٢٣. ٢٩٣ 

.٦. `٧ ٣. ٣٩١. ٣٩٦. ..٤. ٤٢٣ 

 ٢١ .. ٢٢. ٧٦؛

 ج١٠/ ٣٨. د٨. ٥... ٤٤. ٣٢٣٥.

.٦. ٣٦٤. ٤٦٥. ٤٦٧. ٤٦٩. ٤٨٨ 

.٤. ٤٩٦. ٤٩٧. ٤٩٨. ٤٩٩. ٠٠٠4٩٤ 

 ٢٣... ...د ٦... ٧.ت-. ٤ا١ت:۔ ٥ا١\}

.٥٢٢. ٢٢٣. ٢٧ .. ٣.٠ ٥. ٢٧ . ٣٩ ٥ 

 ٥... ٦... ل٧د .ه ٩ ..د ٦٨-.۔ ٠١ ذ٦؛©6

 ٧. ٢٢. ٢٨. د٣“. ٦٣٦. ٦٣٧.

 ٥٠٠. ٦٥٢. ٦٥٠٥٦. ٦٠٨؛

 ج١١/ ٠١. ٩... ا!٠١. ٠١١٦. ١٤٤.

 ٦٦... ٧٨٦. .٣٠. ٤٣٥ ؟٢؟؛

 ج٢ ٣١. ٥. ٨٤. ٩٧. ١٣٥. ١٦٩.

- ٣٥٤ - 

.١٠٩ 

.٢٠٨ 
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.- ٠.٠ 

\.٤٢ ٥ 
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.٦٤٩ 

.١٦٥ 

 ه. ٢.

  



 ةمفصلا/ .زجلا ملعلا

.٦٦ ٠.٣. ٣٠٩. ٣٣١. ٣٦٧. ٥٢٢. ٥٦١ 

 ٤. .ت ١٢. ٦١٦. ٦٣٤. ٦٣٩. ٦٥١. ٦٦١.

 ٦٦٢. ٦٦٦. ٦٩٠. .ب.. ٠.٣بء. `٧١٦. ٧٣٢

 ٦ء. ٧٣٧. ٧٤٧. ٧٦٥. ٧٧٩. ٧٨٨. ٧٩٢.

 ٧٦. ٨٠٣. ٨٠٧. ٨٩١٧١؛

 ج١٣/ ٩٣. ٦٢٣. ٦٦٣. ٦٧٣:

 ج١٤/ ٩.٨. ٣١. ٣٢٧. ٣٨. .٤. ٥.٤٢. ٥٤.

.٥. ١٧٤. ٧٩. ٢٢٤. ٢٢٦. ٢٢٩. ٥٦. ٣٧٦ 

 ٧ ٤٩٨. ٥٠٤. ٧...  0.ه ٨٨. . ٦٢.

 ٦٦٣. ٦٧٣. ٧٢٥. ٧٠٨. ٧٦٤. ه٧٦٥؛

 ج١٥ا ٠.٩. ٩ ١٦... ٣١... ٣٤. ١٣٩.

 ٤١. ١٤٢. ١٤٧. ١٤٩. ١٥٠١. ٨٢\١۔\ ١٨٤.

 0٩. ٤١. ٣٨٤؛

 ج١٦/ .. ٥ .اد .ء ١٧. ٠٧٣١. ١٣٩.

.٩. ٦٢. ٦٧!. ٢١٧. ٢٣٠. .٢٤. ٢٤٦ 

.٩٢. ٣٦١. .٧ ٣. ٣٨٧. ٣٩٤. ٤١٧. ٤٢١ 

 ٤٢٠. ٤٥٨. ٥١٤. .٣م. ... ٥٢ .. ٥٦ ٥.

 ٠٦٦. ٥٠٥٩٤ ؛

 ج١٧ا/ ٣. ٥. ١٩. ٢١. ٦٥. ٣١. ٤٥. ٥٢٣.

 ٧. ١ب. ٨٥. ٢٤. ٢٦. ١٩٤. ٦٢٢٥.

.٢٨. ٤٤. ٢٧٦. ٣٠٢. ٢.٢٣. ٤.٠٩. ٤٣٨ 

.٥٨١. ٥٨٢. ٥٩٤ .0.٤٥. ٤٨٠. ٥٤٠. ٥٨ 

٦. ٦٦٧ 

 ج١٧/ ٠٦

 ج١٣/ ١٤٤

 ۔ - ٣٥٥



 ملعلا

 سيق نب فنح إلا

 لطحألا
 شفخألا

 سيق نب سنخا

 سيلاططسرأ

 (باطخلا نب رمع لماع) ىقرأ

 ءايمرأ

 ريشدزأ

 يلع نب رهزألا

 يرهزألا

 يرهزالا

 يوغللا يرهزالا

 فاسأ

 ديز نب ةماسأ

 ١ وب ا ٥كيدس ل ١ ح ايتل ..............................

 ةمفصلا/هزجلا

 ج١٤/ ٢٩٩؛ ج١٦/ ٦١٩. ٢٢٨. ٦٢٥. ٦٢٤٠.

 ٤.٢. ٤٤٤٣. ٢٥ه؛ ج١٧/ ٢٢٤. ٥٦٩

 ج١٥/ ٠٢

 ج٢/ ٣٢١؛ ج٣/ 7}١١؛؛ ج٥/ .٣١. ٢٢٨

 ج٦/ ٨١

 ج١٧/ ٢١ .. ٥٢٥

 ج١٢/ 6١٠٢. ٠٥٦ ١؛ ج١٥/:٢٣٦

 ج١٧/ ٤٥٧

 ج١٤/ ٢٩

 ج١٣ا ٢٨

 ج١٧/ ٣٠٤

 ج١٤/ ٣٢٦

 ج٨/ ٥٢ت. .تد( ٦٦٦؛ ج٩/ ٥٩٨؛ ج١٠/ ١٢٨؛

 ج١٢/ ٢. . ٢٢. د٢٩. ٤٧١؛ ج٥١٣/١٦

 روصنم ربأ دمحأ نب دمحم :رظناو

 ج٧٨/٢ه؛ ج١٢ا/ه١٤٨؛ ج٦١/١٧.

 ج١٥/ ٢٩٢

 ج٤/ ١٤٦. ١٥٥

 ج٦ا ٧ه؛ ج٨/ ٣٨. ٦. ٦.٧؛ ج١٤/ ٢٤٩؛

 ج١٥/ ٣٣٩؛ ج١٦/ ١١٠. 6١٧٠. ٦٣. ٢٦٤؛

 ج١٧/ ١٨٦

 ج٤\/ 0٤

 ...... ج ٦/ ٣٢١

 ج١٧/ ٥0١٩. ٠٢٠

- ٣٥٦ - 

  

  



 ةحفصلا/هزجلا

 ج٢ا ٢٧؟؛ ج١٤/ ٢٢٠

 ج١٦ا ٤٤١

 ج٨/ ٧٧. ٦٥٢؛ ج٩/ ٦٢ذ١١؛ ج١٠/ ٥٦ه؛

 ج١١/ .ه ٢٢٣. ٢٣٨؛ ج١٣/ ٢١٧:

 ج١٦/ ٣٠٨

 ج٨/ ٢١٣

 ج١/ ٤٢٦٢؛ ج١٢/ ٤٨. ٥١٩؛ ج١٤/ .٨ا؛

 ج١٧/ ٧١٠

 ج٢/ ٧٢ه. . ٦٨

 ج١٧/ ٢٩٠

 ج٤٣٨/١٦؛ ج١٧/ ٠٢٤

 ج؛٤ا٤٦؛ج٥١٨/١٥

 ج١/ ٤٣١

 ج١٦/ ٦١٤

 ج١٧/ ٦٢٥٠

4 

 ج٧!/ ٤٧. ٤٢١. ٤٨٠. ٥١٥. ٧٢٧. ٧٢٨.

٣١. ٧٣٤. ٧٣٧. ٧٤٤ 
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 ج١/ ٢٦٧؛ ج٢/ ٤.١؛ ج٤/ ٦٦. ٧٠. ٢٤٢؛

 ج٧/ ٤٩؛؛ ج٨/ ٢.د؛ ج٩/ ٢٨٨. ٥٢‘؛

 ج١٠/ .ه. ١ت٣ 3د؛ ج١١/ ٣٠٣. ٢٣٢ ٢+؛

 ج١٣/ ٧٢. ٧٣. ٢٧٢. ٦٢٥؛ ج١٤/ ٢

 ج١٥/ ٦٩. ٤٧. ٢٦٢؛ ج١٧/ ١٢٤

- ٣٥٧ - 

  

  

  

  

  



 ملعلا

 خايشالا
 ةرصبلا خايشأ

 عب غبصأ

 ناويدلا باحصأ

 ننسلا باحص ا

 ناسيك نب ركب وبأ مصألا

 يعمصألا

 يعمصألا

 يليصالا
 جرعألا
 ىشعألا
 يلغتلا ىشعألا

 .نابيش ب نم ،ةعيبر يبأ نب ىشعأ

 زامرجحلا نب ىشعأ
4 
- 

٠٥ . 

 ةمفصلا/هزجلا

 ج٤ا ٢؛!؛ ج١٢/ ٨٢. ٦٨٦٢. ٧٧٩

 ج١١/ ٣٦١

 ج١/ ٠٠ء؛ ج٤ا ٧٧؛ ج٨/ ١.٠. ٦٠٩؛

 ج١٠/ ا٢٠٤؛ ج١١/ ٢٣٢؛ ج١٢/ ٦٥ا؛

 ج١٣ا ١٤. ٢٤٦؛ ج١٥/ ٢٤٧. ٦٥٨. ٦٥٩؛

 ج١٧/ ١٣٥

 ج١٠ا ٧.. .. ٦٩؛ ج١١/ ٠١٤. ٦٠. ٦٢٢٣٦.

 ٧١. ٤٦٦؛ ج١١٩١/١٤؛ ج١٥/ ٣١١

 ج١٥/ ٤١٥

 ج١٠ا ٧؛ ج١١/ ٢٢٢؛ ج١٥/ !١٢٣؛ ج١٧/ ٤٨.

٥١. ٥٤١ 

 ديعس وبأ يعمصألا كلملا دبع :رظناو

 /!ج ٣٣٩؛ ج٦/ ٢٦؛ ج٦٩/٨؛ ج١٢/ ٢١؛ا؛

 ج١٦/ ١١. ١٣٨. ٢٣٧. ٦٤٢. ٢٢٨. ٤٤٢.

 ٤٦ ؛د ج١٧/ ٤٨٠. ٦٣٢

 ج١٥/ ٨.

 ج٨/ ١٩١

 ج١٢/ ٢٠٩؛ ج١٧/ ٦١٩. ٦٢٠

 يلغتلا ىشعألا .نامعنلا =

 ج١٧/ ٦٢٦

 ج١٧/ ٦٦٦

 ج١٧/ ٦٦٢٦

 نالح نب ىشعأ ةملس =

 ةزرض نب ىشعأ !هلل دبع =

- ٣٥٨ - 

  

  

  



 دسأ ينب ىشعأ

 ةلهاب ينب ىشعأ

 نابيش نب لهذ نب ةعيبر ييب ىشعأ

 ليقع ييب ىشعأ
 فوع يب ىشعأ

 .......................... (رَهشألا) سيق ب ىشعأ

 ه............................. ميمت نب نزام يب ىشعأ

 حلفأ

 سيعق يبأ نب حلفأ

 ...................... سرأ نب دادش نب حلفأ

 .......................... باهولا دبع نب حلفأ

 سباح نب عرقأ

 .۔هفقأ

 ةحخصلا/هزجلا

 (يعبطم أطخ) سيق ينب ىشعأ =
 ريصب وبأ لدنج نب سيق نب نوميم =

 دسأ ينب ىشعأ "سيق نب ةرح نبا -
 ةلهاب يب ىشعأ ،ليفطلا نب رماع =
 لهذ نب ةعيبر ب ىشعأ ،ةحراخ نب هللا دبع -

 ليقع ييب ىشعأ ،ذاعم =
 فوع يب ىشعأ ئباض =

 ريصب وبأ لدنج نب سيق نب نوميم =
 ٦٢٦ /٧١ج

 ج١٧/ ٦١٢٦

 فورعم يب ىشعأ ،ةمنيخ =
 فورعم ييب ىشعأ ةحلط =

 رفعي نب دوسألا =

 نادمه ىشعأ ،نمحرلا دبع =

 ج٣/ ١٠؛ ج١٢/ ٧د١؛ ج١٧/ ٢٥٢٣

 ج٣/ ٢٩٥

 /ج .٤؛ ج١٦/ ٠٢. 1٢

 ج٦/ ٢٥

 ج١٦/ ٢.٠

 /ج ... ١٦٢. ١١. ١١٤؛ ج٤/ ٩؛ ج٨/ ٧٦٧؛

 ج١٧/ ٦٦. ٤٥١. ٥٤١. ٥٨٢

 ج١٧/ ٤٩٦

 ج١٥/ ٢٩٢

- ٣٥٩ - 

  

  

  

  

  



 ملعلا

 عبصإ نب مثكأ
 يفيص نب مثكأ
 ردكألا

 .!!... يكزتلا نالسرأ بلآ

 يتولألا
 عيبرلا وبأ ،يتولألا

 ديز نب ةماسأ ا

 سنا ما

 نميأ م
 ميهاربإ مأ

 لضفلا ما

 نيدلح ما

 ةنوعيح مأ

 ديفح ما
 رذ مأ

 دعس مأ

 ديعس م
 . م

١ 

 كيرش ما
 ةيدسألا رباج تنب كيرش مأ

 ةمفصلا/هزجلا

 ج١٦/ ٤٣٦

 ج١٤/ ٢٩٠؛ ج١٦/ ٥٢٤

 ج١٥/ ٠٧١

 ج١٤/ ٢٩٢. ٩٢. ٢٩٤
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 ج١١/ ٢.

 ج١٢/ ١١٤

 ج١٢/ ١١٢. ١١٤

 ج٢!١ا ١١٤؛ ج١٧/ ١٨٦

 ج٤/ ٢٧٠

 ج٧/ ٨... ٢٠

4 

4 

 ج١/ ٤٣٨

 ج١٧/ ٢٥٠٦

 ج٥ا ٧٢

 ج٥ا ٣١٨

 ؛ا ٢١٦. ٦٢١٧. ٦٨٧؛ ج٤/ ٥٥ /٢؟ج ؛٧٣٢ /١ج

 ؛٩٥٥ ٤٣٦. ٤٢٧؛ ج١٢/ ٢٩٦. .ا! /٧ج

 ٦٧٩. ٥٢٣. /٦١ج ؛٢٦ /٥١ج ؛٤٨٢ /٤١ج

 ٢٣٥ /٧١ج ؛٧٢٦

 ميلس ممأ ءاضيمرلا =
 ج١/ ٤٢٥

 ج٦/ ٩.

- ٠. ٣٦ - 

  

  

  



2 
 مونلك مأ
 ...................................... ةبقع تنب موثلك ا

 .{ د

 ليعامسإ يبأ دلر مأ |

 ...مجم ديشرلا نوراه نب نيمألا

 ديز نب رباج ةحوز ةنيمأ
 يسلدنألا

 ..(ةرايم ريغ ةّيمصاعلا حراش) يسلدنألا

 (ةّيمصاعلا ح راش) يسلدنألا

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٦/ ٢٧

 ج٢/ ٥٩٠

 ج٧/ ١٧٩

4 

 ج١٥/ ٦٥

 ج٢/ ٥٦٨. ٠٩٥

 ج١٣/ ٦٤٢ ؛ ج١٦/.٢٧٠

 /ج ١.-؛ ج٣/ ٤٢٠. ٤٣١. ٧د٤. ٤٥٨.

 ٤٦١؛ ج٩/٦.. ١٠

 ج١٥/ ٣٦٢

 ج١٦/ ٢٩٧

 ج٢/ ٦٨٠

 ج٩ا ٢٧٨

4 

 ج١٠/ ٥٧١. ٥٩٥

 ج١٣/ ١

 ج١٦/}٣١. ٣١٢

 ج١/ ١٠. ٣٣. ٣٦٤. ٤٢١. ٤٢٩. ٤ُ٤٢؛

 /ج ٤١. ..د ٢٥٧. ٦٧٦. ٤٢٣. ٦٣٥.

 ٧٦. ٦٨٣؛ ج٣/ !... ٠٥ ؛ء ج٤ا ٨٤.

 ٤٧ ١. ٣٤٤؛ /ج ... ٢٠١. ٣٠١. ٢٦٢؛

 ج٦/ ٩. .. ٠٤٧. !٢٢٢؛ ج٨/ ه٦ا؛

 ج١٠ا ؛د ج١١/ ٢. ٢٢٦؛ ج١٢/ ١١٢١.

 دا١. ٠٩. ٧٩ ۔ ٩٦. ٣٩٧. ٤٦١. ٤٦}٤؛

- ٣٦١ - 



 ملعلا

 ................................. بويأ وبأ يراصنألا

 ................................. ةناجد وبأ .يراصنألا

 ناورشونأ

 يعازرألا

 ك ١ ر لم يب أ د ال ر ا

 مزعلا ولرأ

 ينرقلا سيرأ

 الكقلا بويا
 ين ايتخسلا بولي أ

 ةمضصلا/۔زجلا

 ج١٣/ ٠٦١. ٢٢٠. ٦٤٤؛ ج١٤/ ٦٦٨. ٦٦٩.

.٧٦. ٥٨. ١٧. ٥٣. ٠.٩١. ١٦١. ٦٣٤ 

 ٨.٢؛ ج١٥/ ٧د؛ ج١٦/ ٢٠. ٤٢. .ه. ٨٣.

 .. .١.. ١.٣١. د ٣. ٥٤. 0٦٣. ١٧٣.

.٧٨. ٢٤٠. ٤١. ٢٧٩. ٢٨٠. ٣٢٢١. ٣٣٤ 

.٥. ٣٩٦. ٤.٢. ٤.٤. ٤.٥. ٤١٩١. ٤٩٩ 

 ٧. ٦.٩. ٦١٠. ٦١١؛ ج١٩٧/ ٩٢. ١٥٢.

٢. ٣٧١٤. ٣٢٩ 

 ج٤/ ٦٤. ٨٩

 ج١٦/ ٩٩. .١٠

 ج٦ ١/ ٣٢٧

 ج١/ ٥٢ح. .ء دد ٢٩٨. ٤٢٠. ٤٤. ٤٢٠. ٣٢.

 ٤٤٧؛ /!؟ج ٦٨٨؛ ج٣/ ٧١ ٧١٦٢٢. 6١٣١ ٣٠١ ٣.٥.

 ٤٤. ٣٥٦. ٥٧. ٤٦٢؛ ج٤/ ١٦٢؛ ج٧/ ٨. ٤٢١.

 ٤٢٢؛ ج٨/ ٢د٦؛ ج١٠/ ٢٦٧؛ ج٩٠/١١؛ ج١٣/ ٤٩؛

 ج١٤/ ٣٨٠. ٧٨١. ٧٩٨؛ ج١٥/ 6١٤١. ٢٤٠ ٥٢٣

 ج١٦/ ٥٩. ٤٧٢. ٤٤ .ت ٨دد؛ ج١٧/ ٢٣٦. ٦٥٤

٤٦٤. ٥٩٨ 

 ج٩/ ٩١

 ج ١٠/ .٠

 ج١٦ا ٠٥ .اب ٤٧٧. ٦٣٨؛ ج١٧/ ١٧٦. ١٨٣؛

 ج١٧/ ١٨٣

 ج٩٢/١٦؛ ج١٧/ ٢٨٩. د٣١

 ج١٦ا٤٤٧؛ ج١٧/ ٢٠٨

- ٣٦٢ - 

  

  



 ملعلا

 د

 ليعامسإ نب بويأ
 ئ د

 سابعلا نب بويأ

2 
 خيشلا بويا

 ميهاربإ

 لكبلعلا ميهاربإ

 (ققأ لوسرلا نبا) ميهاربإ

 يميتلا ميهاربإ

 صاوخلا ميهاربإ

 ةمفصلا/هزجلا

 ج١٥/ ٣0

 ج٤٢٥٠/١؛ ج١٤/ ٥٧٢

 ج٩/ ٢٨

 ج٦ ١/ ٩.

 ج٥/ ٢٢

 ج١ا ٨٨. ٠٥٨. ٤٢٥. ٢!٤٤؛ ج٢/ ١١٣. ١١٤.

 ٤٧٢؛ ج٤/ ٢٤. .ته ٠١٠٠. ١٦٢٦. ١٣٠. ١٣٨.

.6١٦٤. ١٦١٥ .0٤.٩. ٤١. ٤٢. ٠٢ 

.٧١. ٧٢. ٧٥٠. ١٨٤. ١٩٠. ١٩٤. ١٩٩ 

 ٢. ٤.٢.؛ ج٢٩١/٥؛ ج٩/ ه٤٨؛ ج١٠/ ٧٨؛

 ج١٣/ ٩؛ ج٤ ٩١/ ١ا.. ٥١٤. ٥١٥. ٣٣ ٥\؛

 ج١٥/ ٤٣٦ ؛ ج١٦/ ٦٦١. ٠ ب ٧٨. ١٢٠. ٣٨٢

:٩ ٠١٤. ٠.٩٤. ١٦. ٢٨. ٦٣٣ 

 ج١٧/ ٢. ٦٤. ٧١. ٩١. ٣١٥. ٤٢٦.

٥٢. ٥٠٤. ٥... ٥٣٢. .٧!٥ 

 ج٢/ ٤٥ ٥؛ ج٤/ ٠١. ٢٦٩؛ ج١٦/ ٧اا١؛

 ج١٧/ ٣٣٦١

 ج١٦/ ١.٩. 0
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 ج١/ ٣٥٠٥. ٣٦٧؛ ج٢/ .ت. ا٧٤دت. ٦٨٤.

 ٨٧؛ ج٣/ ٩. .... ٠٦١. ٣٠٦. ٣٧٦.

 ٤.٧؛ ج٤/ ت ٢. ١٢. ٢٧٤؛ ج٦/ ٤ھ٤ا؛

 ج٧/ ٦٢٥٥. ٢٨٥؛ ج٨/ ٢١٢؛ ج٢!١/ ١٠٧.

 ٩... ١.٠... ٤٦٩. . ٣٢؛ ج١٣/ .٥٦؛

- ٣٦٣ - 

  



 ملعلا

 فسري ةوخإ

 :العلا سي ردا

 ةحفصلا/هزجلا

4 

 ج٣٦١٩/١٢

 ج٥ا ١٦١؛ ج١٦/ ١٩٧. ٢٨٥. ٢١٤. ٢٩٩.

 ٤.١. .٤٠١. ٦١٤؛ ج١٩٧/ ٢١٢. ١٧٦. ٢٥٦

 ج١/ ٥٦

 ج١٧/ ..ع ٥٦٢٤. ٥٢٦

 ج٢١٠/١٦

 ج٤٤١/١

 ج٧/ ١٧

 ج١٣ا ٦٤٧

 ج١٦/ ٥٤٧

 /ج ١٧. .٢٠؛ ج٤/ ٩٤. ٦٦٤. ٦٧٦. ٢٧٧؛

 ج٧/ ٤٧٦؛ ج٥ا ٢.٧. ٣٣٩. ٢٤٧. . ٥د٣؛ ج١٤/

 ٢؛ ج١٦/ ٦٠. ٦١. ٤٨. ٧٣٦. ١٩٧ ٦٢٢١

.٨٧. ٢٩ . ٤.٤. ٤٢٧. ٤٦١. ٥٩٠. ٦١٣ 

 ٣٢. ٦٣٥؛ ج٩١٧/ ١٢. ٧٧٧. ٢٠٦. ٦٠٧. ٦٨٨.

٣٤١ ٣٤٢. ٣٤٣. ٣٤٣٦. ٧.٢٣ 

 ج٧٠/١٣؛ ج١٦/ ١٥

 ج٢/ ٤٧٢؛ ج١٧/ .٢٠

 /ج ٩٧. !٥ . ٤٢٠. ٤٢٧. ٤٣١؛ ج٢/ ٦٨٢

 ٦٨٨؛ ج٣/ ... ٣.١. ٣.٦. ٤٥٧. ٤٦٢. ٤٦٣؛

 ج ٦ ٣؛٦؛ ج٧/ ٦٥٤؛ ج٨/ ١٤٧. ٢١٣؛ ج٩/ ٢٤٨؛

 /ج ٥٨. ٥٩. ٦٦٤. ٢٢٠. ٥٤٩؛ ج١٥/ ٤٬٣٨؛

 ج١٦/ ٨٥

- ٣٦٤ - 

 



 ةحفصلا/ ءزجلا

 ج١٥/ ٤٣٦

 ج١٢/ ٣١٩

 ج١٧ا ٢٥٨

 ج١/ ٥٥ء؛ ج؟٢/ ٧٤`٦؛ ج١٥/ ٤٣٢٣؛؛ ج١٧/ ٩٥.

٦.٢ 

 ج١ا٠؛ ج١٢/ ١٠٠

 ج٠/١ب؛ ج١٧/ ٤٣٩

 ج١٥/د٤٤

 ج١٧ا ٣٨. ٤٧٦. ٧٢٨

 ج١٧/ ٤١٥

 ج١٧/ ٠٥٢٤

 ج١٤/ ٣٢٧. ٢٩؛ ج١٦/ ٢٣٩. ٤٤٢

 ج١/ ٩؛ ج٣/ ٤٢٤؛ ج٤/ ١٢٣٩. ١٥٢. 6٥٨.

 ٩٤؛ ج١٤٢/١٢؛ ج٦٢/١٦؛ ج١٧/ ٢٦١٥

 ج١٤ا ٧٨١؛ ج١٥/ ٤٩٧

 ج١٥/ ٣٦٢

 ج0٨/١٦-٩.+

 ج١٧/ ٥٢٣٢

 ج١٤/ ٢٧٢؛ ج٩٧/١٦

 ج١٧/ ٥١

 ج١/ .. ٦٩ا؛ ج٢/ ٤٠. ٧. ٢٦ ءا ١٥٧. ٩١٨-\

 ٢٣. ١٩. ٣٢. ٦٣٣. ٦٥٧. ٦٥٨: ج٣/ ٣٢

 ٨٢؛ ج٤/ ٧. ٢٢. ٦٢٤. ٥. ٢٦. ٣٧. ٤١{;۔ ٤٣.

- ٣٦٥ - 

  



 ةحفصلا/ه.زجلا ملعلا

 ٤٨. ٤٩. . ٥. ٧ت. .بد . ٨. ٨١. ٨٣. ٨٦ ١٠٦.

.٧... ١٦١. ١٨. ٧٢٣. ٢٥. ١٧٣١. ١٤٨ 

‘٥٧. ٥٧. ٧٩. ٨١. ٠٠٧٦. ٢١١. ٢٢٦ 

 .٢. ٦٤٠. ٦٤٣. ٦٢٦٧٦٦٢٢٤٨. ٤.٤؛

 ج٥ا ٣٢؛ ج٦/ د٧؛ ج٧/ ٣٦٢. ٤٢١؛ ج٨/ ١٠٨.

 ٤ ٢٦٧ ؛ ج٩/ ٤٨. ١٤٨؛ ج١١٩/ ٢٣٣ ؛

 ج٤٩٩/١٢؛ ج ٤٩/١٣؛ ج١٤/ ٧.٢ .0.`٦؛

 جه١/ ٣١١. ٣٦٩. ٤٧٩. ٤٨٠. ٤٨١. ٤٨٥.

 ٢. .ت ٤٨ .ت ٦.٤. ٦.٩. ٦٤٨؛ ج١٦/ ٦.. ٩٦.

 ٥. ٥٧ .ال ٨ .لد ٢٢٢. ٦٤ع۔ ٤٩٢٣. ٢د -.. ٧ده٥

 ج٩/ ٢٥٢؛ ج٤ ١/ ٣دد٠

 ج١١/ ٣٨٠

 ج٩/٦.؛ ج٢٠٩/١٣؛ ج١٧/ ٩١. ٥٠٨. ٥.٩

 ج١٣/ ٣٦١. ٢٢

 ج١٧/ ٠٦

 ج٤٩٩/١٤؛ ج١٤/ ٠٦ ؛د ج١٧/ ٦١٢

 ج٥ ١/ ٦.٩

 نيمرخا مامإ .نييوجلا =

 ج٧ ١/ ٤٠٧

 ح٤ ١/ ٦٠٨

 ج٤ ١٦/ ٤٣٦

  4د ٦٤

 ج٤ ١/ ٦٠٤

 ج١٦/ ٤٣. ه. ٠١٠٩. ٤.١٠. ٢٨٤

- ٣٦٦ - 

  



 نرورمع يبأ نبا
 عناق يبآ نبا

 ىليل يبأ نبا

 ةحفصلا/ .زجلا

 ج١٧/ ٥٠٤٢

 ج١٢/ ١٠٠

 ج٥/ ١١٥

 ج١٤/ ٢٧٩

 ج١٤/ ٠٢٧

 ج١٦/ ٨٨

 ج٢١٢/٨؛ ج٤٦/١٦.. ٥٤٧

 ج١٣ا ٤٧

 ج١٥/ ٠٦١

 ج٠ ٤٠١. .٥؛ ج١٥/ ٩٢

 ج١٧/ ٦٠١

 ج١٣/.٦٤

 ج٩ا ٢٤٨

 ج١/ ٤٩؛ ج١٩١٩/ ٢٢٤. ٢٢٥؛ ج١٢/ ٥ه‘؛

 ج١٤/ ٣٨٤ ؛ ج١٦/ ٨٥. ٢٦٢

 ج١٦/ ٩٠

 ج١٦ا ٨٨

 ج٨/ ٢٦٢

 ج١٥/ ٣٩٧

 ج١/ ٤٢٠

 ج٤٢٩/١؛ ج٣/ ٦٩ ٧١؛ ج٨/ ١.٠٥. ١.٠٦. ٥١١؛

 ج٩/ ٦٥٢. ٢٨١؛ ج١٣/ ٦٤؛ ج١٥/ ٣٦٠. ٣٦٤.

 ٤٢. ٤٦٨؛ ج١٧/ ١٧٨

 ح ٦/ ١٤٥

- ٣٦٧ - 

  

  

  

  



 ملعلا

 ةكيلم ييأ نبا

 ةرسيم ييأ نبا

 حان يبا نبا

 (رصتخلملا

 .ييدراملا يفنحلا ميهاربإ نب ليعامسإ نبا

 ريثألا نبا

 يرابن الا نبا

 ةعفصلا/هزجلا

 ج١٦٢٠١٣؛ ج١٧/ ٤٢٨٢

 ج١٦/ ٦٢٠

 ج١٧/ ٠٦٩

 ج١٣/ .٦٤

 ج١٤/ ١٢

 ج٤٢/١٦

 ج١/ ٤٩٥. ٤٩٩؛ ج٢/ ٠٢. ٤٢٧؛ ج٥/ ٢٢٧؛

 ج١١ا٩٢ء؛ ج١٢/ ٣٢

4 

 مهدأ نب ميهاربإ =

14 

 ج١٢/ ١٦٥٠

 ج١٧/ ٠٥١٥

 ج١٤/ ٥٦٢

114 

 ج٥/ ١٥١؛ ج٧/ ٤٦٢؛ ج٩/ ٢٠٩؛ ج١٠/ ٦١ه؛

 ٤٥د ١٧٩. ٦٧٩. /٤١ج

 (يعبطم أطخ) يمرضحلا قاحسإ ربأ =

 ج ١٠/ ٣٠٤؛ ج٣ ١/ ١٦. ٢٣٤. ٣٩٦. ٤٣٦. ٦٤٠

 ج١٥/ ٠٩٢

 ج١/ ٤٠. ٤٢٧؛ ج٦/ ٧٢

4 

 ج١/ ٤٣٤

- ٣٦٨ - 

  

  

  

 



 نسحلا نبا

 نيسحلا نبا

 يراوحلا نبا

 ايندلا نبا

 ناهدلا نبا

 ارلا نبا

 ةعفرلا نبا

 .\ يدن

 يمررلا نبا

 ريبزلا نبا

 ريبزلا نبا

 يكبسلا نيا

 ةمحفصلا/ءزجلا

 ج١ا١٩٨؛ ج٨/ ٢٨

 ج١٥ا ٩٧. ١٤ ٤؛ ج١٧/ ٠٢٢

 ج٢/ ١٢١

 ج١٧/ا ٩٤

 ج٢/ ٢٠. ١٢١

 ج٧/ ١١. ٣٥٦. ٧د ٣. ٣٦٢. ٣٧٦. ٤٢٠.

 ٩د٤؛ ج.٢٠٤/١:؛ ج١٣/ ٠١٢٦٠١١٤. ١٥٠.

 ٨٧. ٢٥. ٦٢. .٦٤؛ ج١٥/ ٣٨. ب٤١.

 ٨٤1. ٨٥. ٥٧١؛ ج١٦/ ٨٩؛ ج١٧/ ٤٧٤.

٤٧٦ 

 ج ١٦/ ٩٨؛ ج ١٧/ ٠٥١

 يسلبارطلا نيسحلا نب دمحأ -

 ج١٥/ .٢٠

 (يعبطم ًاطخر ايندلا يبآ نبا =

14 

 ج١٧/ ٣٤

 ج٢!١/ ٠٧ا؛؛ جه١/ ٣٢ .ء .٤٢. ٬٢٧؛

 ج١٧/ .١٠

 ج١٧/ ٦٦٢

 ج٠٤٩/١٢؛ ج٢٢/١٥‘٤

 ريبزلا نب هللا دبع :رظناو

 ج١/ ٤٤؛ ج٧/ ٩٦؛ ج١١/ ٠.؛ ج١٦/ ٧..

 ٥؛ ج٧!/ با٤. ٣١٢. ٤٠١٥. ٤١٦. ٤٢١.

 ٤ھد٤ا٤۔ ٤٩٦. -.٠ . ٧١٧. . ٧٢. د ٧٢

- ٣٦٩ - 

  

  

  

  

  

  



 ةحفصلا /هزجلا

 ج١/ ٤٢٦

 ؛ب ج١/ ٤٣٧؛ ج١٠/ ٣٨٩. ٢٩٠؛ ج١٦/ ٠٧١

 ج١٦/ ٥٤. .٢٠. ٣٩٩. ٤٩٣. ٦٢٧. ٦٢٩؛

 ج١٧/ ٢٩٩

 ج١/ .٤؛ ج٩٦/١٧؛

 ج٨/ ٤.١

 ج١٢/ ٣٢٦١

 ج١/ .٤؛ ج٢/ ٤٢. ٦٦٢؛ ج٥/ ٢١١؛ ج٦/ ٥١؛

 ج١٠/ ٧١. !ب٧؛؛ ج١٥/ ٣٨١. ٤٦٢؛ ج١٧/ ٩٨.

٥. ٤٩٨ 

 ج٦/ ٦. ٠٤ ٢؛ ج٧/ ٤١٨٩. ١٦٢ه؛ ج٨/ ١٨٤. ٢١٧؛

 ج١٢/ ١٧٠؛؛ ج٢٠/١٣؛ ج٦٠٨/١٤؛ ج١٦/ ٣٤؛

 ج١٧/ ١٦٤

 ج١٧/ ٥١٦

 ج١٦/ ١٢٤

 ج١/ ٤٩٩

 ج١٩/ ١١. ٢٠. ٦٢٤. ٦٣٨. ٢٩٠. ٣٩٣.

 ٤.٩ ؛ ج٣/ ٢٣٢ ؛ ج٤/ ٦٦. ٨١. ٧٩ا١؛

 ج٥/ د ١٨؛ ج٦/ ٦ت. ٨. . ٣٤٣٤١؛ ج٧/ ٣٥٨\؛

 ج٨/ ٥. ٧. ٦... ١٠٧. ١٦٧. ٤٩٩.

 ٩.؛ ج٩/ ٧٨. ٦٨٨. ٢د٤؛ ج١٠/ ٤٥.

 ٤٨. .ه. ٥١. ٦٥. ٤٨٠. ٦٢٧؛ ج١١/ ٢٠٣.

 ٦١ . ٣٢ . ٤٨١ ؛ ج١٢/ ٩ . ه٦٥ا؛

 ج١٣/ ٢ . ٧٢. ٧٣. ٢٥٧. .٦ ٢. ٢٧٢.

- ٣٧ . - 

  



 ملعلا

 .(تاَّيبلا تايآلا بحاص) مساقلا نبا

 راصقلا نبا

 ناطقلا نبا

 ميقلا نبا

 ن رشح ها نب ١

 ي دحج ١ نب ١

 راتخملا نبا

 حبسملا نبا

 بيسملا نبا

 ةمفصلا/هزجلا

 ٨٧. ٣٤٦. ٤٤٢٣. ٥١٢. ٥١٥. ٥٧٤. د٧ ٥.

 ٦. .٥ت. ٠٢د٦؛ جه١/ ٠٨. ٧٦. ٧٧.

.٦6٩. ٣٤٧. ٤٩٢٣. ٤٩٧١. ٦٥٤. ٦٥٥. ٥٨ 

 ٦٩؛ ج٧٢/١٦د؛ ج١٧/ ٦٤٩. ٦٥٠. ٤٩٥.

 ...ه ٧٢٢. ٧٢٢٣. ٧٢٤

 ج٧/ ٤١. ٩٣

 ج٨/ ٢٧

 ج١٥ا ٤٠١٢؛ ج١٦/ ١٢٣

 ج١٤/ ٥٠٥٤ ؛ ج٢١٧/١٦

 ج١٥ا ٣٩٧. ٤٣٣. ٤٢٤. ٤.٤٢. ٤٤٥.

٢. ٧٩ . .٥٨ 

 ج١/ ٢٣٨. ٣٢٢؛ ج٤/ ٥١٥؛ ج٦/ ٢٩٧؛ ج٧/ ١٨٠.

 ٥٨؛ ج٨/ 6١٦٨؛ ج٩/ ٢. ٤٥٢؛؛ ج١١/ ٢٣٢.

 ٤٢. ٤٨١. !٤٨؛ ج١٣/ ٠١. ١٦٢٦. ١٤٧. ٦٧٢

 ٧٢. ٢٧٢ ؛ ج٤٨٦/١٤؛ ج١٧/ ١٣٥

 ج١/ ٤٣١؛ ج٣/ ١د؛ ج٥/ ٢٦؛ ج٧/ ٨.؛

 ج٨/ ٢١؛ ج١٦/ ٦٢٠. ٢٣٧. ٣١٦. ٨٢٧١.

 ٩. ٤٣٤؛ ج١٧/ ٣٣٧

 ج٩ا ٩٨ ٥؛ ج١٣/ ٧٢

4 

 ج١٧/ ١٠٢

 ج٢/ ٧. ٠٣٨؛ ج٦/ ٢٨٩؛ ج٩/ ٤٢٤:

 ج١٠ا٢٧١؛ ج١٢ا ٨٨

 بيسملا نب ديعس =

- ٣٧١ - 

  

  



 ملعلا

 حيسملا نبا

 يعجضلملا نبا

 زتعملا نيا

 لضفملا نبا

 عفقملا نبا

 رذنملا نبا

 ردكنملا نبا

 رينملا نبا

 زاوملا نيا

 عفانلا نبا

 راجنلا نبا

 رظنلا نبا

 ةمفصلا/هزجلا

 (يعبطم أطخ ) حبسملا نبا =

 ج١٤ا ٦٨٨. ٢٨٩

 ج١٦/ ٣٢٩

 ج٨/ ٦٦٦؛ ج١٥/ .٢٠

 ج١٦/ ١١

 ج١/ ٥٥. ٣٩٩. ٤٢٠. ٤٢٨. ٤٢٩. .٤٤. ٤٤٧؛

 /ج ٦١٤. ٢١٥. ٢٣٢؛ ج٧/ ٢٤٦. ٢٥٤؛ ج٨ا ٥٨.

 ١٥ه؛ ج٢٢٧/١٦؛ ج٦٠٢/١٧

 ج٥/ ٢٩

 ج١٢/ ١٧٠. ٣١٩

 ج١٠/ ٣١؛ ج١٣/ ٤٢١؛ ج١٥/ ٢٤٧

 ج١/ ٢٩٣

 ج١/ ٤٣٥. ٤٣٦

 رظنلا نب دمحأ =

 هللا دبع وبأ اةكرب نب دمح =

 ج١٢/ ١٠٤

 ج٢/ ١٠؛ ج١/ ٢٦٨. ٢٢٢. ٢٧٧

 ؛٥٤ ١/ .ج ؛٨٢ /٦ج ؛ح.. ٩٥. ١٩٦١. /٥ج

 ؛٦١/١٨ج ؛-٥١/٩١ج ؛٤١/٢٩٧ج ؛١١/٤٣ج

 سابعلا وبأ ركب نب امح نب دمحا ۔

 ج٧/ ؛}اب ج١٤/ ٧٩٣٢

 ريبج نب ديعس =

 ج٥/ ٤.١

 ج٢!١٠.٠/١؛ ج٠١٩/١٥؛ ج١٦/ ٢٨٠

- ٣٧٢ - 

  

  

 



 ةمفصلا/هزجلا

4 

 ج٨/ ٦١٢. ٦٣٨؛ ج١٨٥٠/١١؛ ج١٣/ ٢٩٦

 ج١/ ٥.٨؛ ج٣/ ١٢. ٢٠. ١٥٤. ١٦١؛ ج٥/ ٧٧؛

 ج٦/ ٤٩؛ ج٧/ ٣٦٨. ٤.٤. ٤.٥؛ ج٤/ ١٥٥.

 ٨٧. ٣٥٦. ٢٥٧. ٣٩٨؛ ج٨/ ٢٢٠؛ ج٩/ ٠٩ا؛

 ج١٢/ ٩٥٠. ٦٦١٦. ٦٦٥؛ ج١٣/ ١٨٥

 /ج .٠١؛ ج٩/ ٤٨٠

 ج١/ ٣٢٢

 ج١/ ٤٢٩. ٤٣٠؛ ج٣/ ٤.٤؛ ج٦/ ٥٨. ٥٤:

 ج٥ا ٥١. ٢٩٩؛ ج١٠/ ٢٩؛ ج١١/ ٢٦؛

 ج١٥/ ٣٨. ٣٣١. ٥٢٦. ٥٤١؛ ج١٦/ ٤٣. ٨٧.

 ١١٠. ١٩٨؛ ج١٧/ ٧٢٢

 ج٤/ ٩. .دد ٢١٦. د١د؛ ج٥/ ١٥١؛ ج١١/ ٢٠٣.

 ٢ه٤؛ جج١/ .. ا٧٤ا. ٥٦١؛ ج١٥/ ه٨!؛

 ج١٧/ ٣٥. ٣٤٤

 ج٩٩/١؛؛ ج٣/ ..د ٦دح؛ ج٤ا ٦٨. ١٥٤؛ ج٥/ ٧٣

 ه١٥٣٦. . ٠٨. ١٩٤. ٦٩٩. ٣٦٤؛ ج٦/ ٩.٥٠.

 ٢ ١. ٧.٢. ٧١٢١. ٣٢٨؛ ج٧/ ١٨. ٥٢٠؛ ج٨/۔

 ٦٤ د ٨.٦. .تد ٥٦. ٧٤. ٤.١٠٦.٩٦ 0١١٢٤١١٠

 ٤٧. ١٦٥. ٠٩٠. ١٩٤. ٤٤٤؛ ج٩/ .٢١؛ ج٢٨/١٠؛

 ج١٢/ ٣. 6٥٤ ٦٥. ٢٦٨؛ ج٦.٨/١٣؛ ج١٤/

 ٩ ٥٨. ٧٩. ٧٩٢؛ ج٢٠/١٥ه؛ ج١٦/ ٨٩.

 ٢٥. ٣٩؛؛ ج١٧/ ٨. د٩. ٩٩. ١٦٤. ١٥٩. ٢٢٧.

٧. ٣١٢٩. ..٤.٠. ٤٢٤. ٧١٤: ٧١٥ 

- ٣٧٣ - 

  



 ملعلا

 د ر دح نب ١

 مزح نبا

 نيصح نبا

 ديمح نبا

 نانح نبا

 نابح نبا

 فورخ نبا

 ةعفصلا/۔زجلا

 ج٩/ ١٠٦

 ج١/ ٤٣٧؛ ج٥/ ..٣؛ ج١٢/ ٠٣.٥٥٥ .6؛

 ج١٤/ ٧٨١؛ ج١٥/ ٤٢٥؛ ج٢٤٢/١٧. ٣٩٩

 ج١٤/ ٤٩

 ج٨/ ٦٤١

 (يعبطم أطخر نابح نبا =

 ج٢/ ١٦٧

 ج٦/ ٦٦

 ج١/ ٧٨. ٤٤٧؛ ج٢/ 6١٦٧؛ ج٨/ ٦٦١٤؛

154 

 ج٤ ١/ .د ٠

 رارد نب ليعامسإ =

 ج٦٢/١٣

 ج٤/ د٤ ١٨٨ .6؛ ج٢١٣/١٦

 ٤٩٤ /٧١ج ؛دده ١٠٢. /٢١ج ؛٦/١٧٤ج

 رانيد نب ورمع =

 ج٦/ ٤٧٨

 ج١/ ٦٢٨. ٦٧. ٩٣. ٤٠١٠. ٤٥٢؛ ج٤/ ٥٤١؛

 ج٦/ ٤٧٨؛ ج٨/ ت ٤١. ٧.0. ٢٣٢. ٥٢٦:

 ج١٠ا ٧٤. .٤د؛ ج١٣/ بد. 0١١. ٥٧٤.

 .٤؛ ج١٤/ ٦؛ ج١٥/ ٥.٤. ٥.٦. ٥.٧. .٥١؛

 ج١٦/ ٢٠٦

 ج٤ ١/ ٢٨٧

 رزخ وبأ ،فاتلز نب ىلغي =

- ٣٧٤ - 



 ملعلا

 داي ز نب ١

 ديز نبا

 نونحس نبا

 جيرس نبا
 دعس نبا

 ديعس نبا

 نوملس نبا

 ناميلس نبا

 لهس نبا

 نيريس نبا

 شاش نبا

 نيهاش نبا

 ةمفصلا/ءزجلا

4 

 ج٢/ ١٠. ٣١. ٤٣. ٤١٨؛ ج١٧/ 6١٥.

١٦٢١. ٦١٥. ٦١٧\ ٦١٨ 

 ج١٦/ ٥٦. ٣٢١

 ج٥١/١٠؛ ج٩٦/١٧.. ٦٠٢

 ج١٥/ ٤٤٥. ٤٤٩؛ ج٧/١٧؛

 ج!١/ ٤٦٧ ؛ ج١٦/ ٢٦٣

 ج١٣/ ٢٣٠١

 ج٤ ١/ ٢٠

 ج٩ا ٩٨د؛ ج٢٨٩/١١

 ٤٧٨. ٠٤٨؛ ج١٤/ ٦؛ ج١٧/ ١٢٣٤ ا٦ج

 نيريس نب دمع ۔

 ج٤٢/١٠

 ج١٤/ ٧٨١

 ج١/ ١٩؛ ج٨/ ١١-؛ ج١٥/ ٤٢؛ ج١٦/ ٦٥٧.

.٩٢ 

4 

 !ج ١ ٢٦٩؛ ج١٥/ ٣٩٧. ٢٢:

 ج١٦/ .٢٠

 ج٥/ ٣٩ء؛ ج٦/ ١٢١}؛ ج١٥/ ٦٢

 ج٦/ ٢٠١ ؛ ج١٤/ ٧٨١

 ج٩/ ٥٢

 ج١٦/ه٨<ء

 ج١٦/ ٥٤٥. ٥٤٦

- ٣٧٥ - 

  



 ملعلا

 (يمصاعلار) مصاع نبا

 دابع نبا

 ء

 سابع نبا

 يرابلا دبع نبا

 ربلا دبع نبا

 قحلا دبع نبا
 مكحلا دبع نبا

 نمحرلا دبع نبا

 مالسلا دبع نبا

 ةمفصلا/هزجلا

 ج٧/ ٥.٥

 ج١٠/ .٦١؛ ج١٢/ ١٠٢

 ج٩/ ٧١. ٧٢

 /ج ٢. ٦٩. .ب. ٩٢. ٢١٦؛ ج٦/ ١٢٢.

 ٦٢. ٧٣. ج١ه. ٣٥. ٣٨ه؛ ج٧/ ٧٠.

 ٧١. ٧٢. ٣٩٨؛ ج٨/ ٩٢. ٠٠٦. ٤0٥٥. ٤٥٧.

 ٦٦ ٤٧٢. ٤٨٥. ٠١ ٥. ٢. ٥. ٠.٠٤. ٦٥٢٣؛

 ج٩ا ٧`٦؛ ج١.٠/ ٣٦١٣. ٣١٤؛ ج١١/ ٢٩.

 ٧٧. ٧٦. ٤٣. ٤٦٦؛ ج٢!١/ 0٤. ١٥.

 ١٠.٥؛ ج١٣/ ٦٤1. ٤٠٩. 0٥١١٥. ٨٠٩٥ ؛

 ج١٥/ ٤٩٤؛ ج١٧/ ٤٣٦

 سابع نب هللا دبع =

 ج١٧/ ٠٧٠

 ج١/ ٢١١. ٤٢. ٤٢٣. ٤٣٧؛ ج٥/ 6١٥١.

 ١٨٦؛ ج٦/ ٨. ٥٩. ٦٥٤. ٢٢٢. ٤٧٦؛

 ج٧/ ٥١٦٢؛ ج٨/ ٨. ا١٨٤؛ ج١٢/ ٢٦٤؛

 ج١٠/ ؛\!ا! ج١٤/ ٧٩٨؛ ج١٥/ ٤٤١.

 ٩؛ ج١٦/ ٦٢!؛ ج٢٩٨/١٧. ٠.٢

 ج١ا/٤٢٤؛ ج٤١/١٥؛

 ج١/ ٢٢٤. ٣٩٢. ٢ه٤؛ ج٢٠٢/١١؛ ج١٧/ ١٢٥

 ج٧/ ٤٢١

 ج١ا/ ٧٨. ٤٣٦؛ ج٧/ ٤١٠؛ ج٨/ ٤٤٬؛

 ج٠ ١/ ٠٣؛ ج١٣/ ٢٧. ٦٤٠؛ ج٥ ١ ٥؛

 ج١٧/ ٢٤٠

- ٣٧٦ - 



 ملعلا

 .زيزعلا دبع نبا

 هللا ءاطع نبا

 ساقع نبا

 إيقع نبا

 يلع نبا

 ء

 ةيلع نبا

.............................. ...... 

 ةحفصلا/هزجلا

 /ج . ١٨؛ ج٦/ ٣٨٠ ؛ ج٣/ ٢١٠٥. ٢١٦؛

 ج٦/ }.١١؛ ج٧/ ٧٠؛ ج١١/ ٢٩. ٩٥. ٩٦.

.٤٤... ٥... ١١٠. ١٢٨. ٢٢٦. ٢٧٦. ٤٤٥ 

 ه٤٦٥؛ ج١٢/ ٩. ٦٢٠. ٢١. ٨٧. 6١٠٦. ١٠٧.

٩... ٤٦. ٤٥٧. ٤٨. ٥٦١ 

 ج٢!/ ٦٧٩

 ج٤٩٦/١٦

 ج١ا ٩٩ ٤؛ ج٢/ ١٨٦

 ج١/ ٤٢٠١. ٤٢٦. ٢!٤٤؛ ج٤/ ١٠٦؛ ج٥/ ٢٦٧؛

 ج٦/ ٧٠ ٢٠٧؛ ج٤٠١٤/١٥؛ ج١٦/؛٢٦٢.٠١٠

 ج١/ ٢٦٢٤. ٢٦٧. ٢٦٨. ٣٢٢. ٣٧٠. ٢٧٧. ٣٩٧؛

 /!ج ٧:؛ ج٤/ ٨١؛ ج٧/ .٤١؛ ج٨/ ٨٥؛

 ج٩/ ٤٩٦؛ ج١٠/ ٤٨. ٢٢٢. ٤٨١؛ ج١١/ ٧

 ٠ ب ٢١؛ ج١٢/ .٧؛؛ ج١٣/ ١٦٢. ١١٠. ١٤٩.

 ٢٤. د٢٣. ٧ .د ٣٢٠. ٣٩٦. ٤٣٥. ٦٠٨. ٦٣٩

 ج١٤/ ٧٩. ٩١-؛ ج١١٠/١٦؛ ج١٧/ ٥٨٧

 ج٩/١٧ح؛ ج١٦/ ٢٠٨

 ج١٦/ ١٠٦

 ج١٦ا١٤٧

 ج١/ ٠٠٩؛ ج١٢/ .بد ٨٨. ٣٢١؛ ج١٣/ ٧٢؛

 ج١٥/ ٢٠١؛ ج١٧/ ١١

 ج٠ ١/ ٧

 ج٨/ ١.٥

- ٣٧٧ - 

  

  



 هحام نب ١

 ةمفصلا/۔زجلا

 ج١٦/ ١١

 ج١٢/ ٤٥٥

 ةنييع نب نايفس =

 ج١٦/ ٢٣١

 ج١٤/ ٣٠٦

 ج١٧/ ٦.

 ج٧ا .٢٨٠؛ ج١٤/ ٢٩٧. ٢٩٨

 ج١/ ٤.٧. ٤٥٢

 ج١٤/ ٦.٠

 ج٥٢/١٣؛

14 

 ج٢/ ٨٦؛ ج٨ا ١٨٢؛ ج١٥/ ٣٨١

 ج١٠/ ٢.٥

 ج٢٣/١٥!٠٥

 ج٨ا ٢٦؛ ج٩/ ٤٥٢؛ ج١١/ ٣٣٤

 ج١/ ٩٩؛ ج٨/ ١٠١

 ج٧/ ٤٦١

 ج١/ ٧ا۔ ٤٢٨۔ ٤٢٩. ٤٣٠. ٤٣١. ٤٣٢.

 ٤٥. ٤٤١؛ ج ٢ا/٣٢. ٤١١؛ ج٤/ ٦٣؛

 ج٥ا ٤ا٤د١.. ٣٤١؛ ج٦/ ٠؛ ج٠ ١/ ٩.

 ٧٢. ٠.٠. ٤٢٧؛ ج ١٢/ ٤٨؛ ج٣ ٩١/ .٤٧؛

 /ا ج ٦... ٩.٠... ٦٠٤؛

 هج ١/ ٧. ٦٢٣. ٧٣. ٩٧. ١١١. ٣٢٣١. ٣٨٨.

 ٤٠.٨۔ ٥٤١؛

- ٣٧٨ - 



 ملعلا

 كلام نبا

 (ةيفلألا بحاص) كلام نبا

 يرعشألا كلام نبا

 بوبحم نبا

 زرحم نبا

 ةمفصلا/هزجلا

 ج١٦/ ٨. ٣. ٨٧. 0٠٩. ٧٢. ١٧٧.

 ٧٨. ٢٣٥. ٢٦٢. ٢٦٣. ٢٨٤؛ ج١٧/ ٢٣٧

 ج٢/ ٦١. ٦.٢؛ ج٦/ ٢٤؛ ج٩٧/٨؛ ج١٥/ ٩٢

 ج١٢/ ٣٦١٩

 ٨٨ ا٦١ج

 بربحم نب دمح -

 ٠١/٢٦١ج ؛!٠١١ /٢ج

 ٢٧٨١ ا٩ج

 ج١٧/ ١٢٤

 ج٤ا ٨٩

 ج١٤/ ٠١٦

04 

 ٦٨ /١ج

 دوعسم نب هللا دبع =

14 

 ج١/ ٣٢٢

 ج٢!١/ ٢٦٤

 ج١٧/ ٦٦٢. ٦٦٣

 ج١/ ٤٢٩

 ج١٢/ ٨٢٧

 ج٢/ ٨٦

 ج١٧ا ٠.٢٨. ٢٣.

 ج ٦/ ١٦٥

 ج١/ ٤٢٠

 ۔- - ٣٧٩

  

  

  



 دسأ ييب ىشعأ سيق نب ةرحب نبا

 يرافغلا ةرصن نبا

 نوراه نبا

 مشاه نبا

 ةريبه نبا

 ................ (يوحنلا يراصنألا) ماشه نبا

 .,ك
 فاص ر نب ١

 ديلو نبا

 بهو نبا

 ةمفصلا/هزجلا

 ج٨/ ٤١

 ج٨/ ٢٦. ٤٢؛ ج.١/ ٥ت. ٧٢؛١؛ ج١٩١/ ٢٣٤؛

 ج١٣ا ٢٦٧؛ ج١٥/ ٢٤٧

 ج١٧/ ٦٢٦

 ج١٦ا/ ٨٨

 ج١/ ٤٥٢ ؛ ج٧/ ٤١٠

 ج٨/ ٦٢٢

 ج١٦/ ٢٥٧

 /ج ١١٢. ٥٨١؛ ج٣/ ٢٧٢. !٣٨؛ ج٥/ ١٢.

 ٨٧؛ ج٧/ ٢٣٥؛ ج١٧/ ٤٥٦. ٦٢٦. ٦٢٨. ٦٣٣

 ج٤/ ٢٧٠

 ج٤ا/ ١٨٨

 /ج ٤؛٨؛؛ ج٤/ ٦٦٤. .٢٠؛ /هج ٣٦٢؛ ج٦/ ١٦٢٦.

 .هه ٣٤١؛ ج٧/ ٧٤٠. ٧٥٧. ١٥٨. ٦٨٦. ٦٢٩٢.

 ١. ٤٧٨. ٤٩٠؛ ج٢٥٦/١٠؛ ج٦٣٥/١٣؛

14 

 ج١٧/ ١٠٢

 /ج ٢١١؛ ج٤/ ٠١؛ ج٦/ ٢ا؛}؛ ج٨/ ٤٢٠.

 ٦.٩؛ ج٩/ ٧١. ٢٠٢؛ ج١.٠/ ٠٥٢؛ جه١/ ٧٧.

٣٤٦ 

 يراكنلا ديزي نب هللا دبع =

 ج٩ا ٤٨٠

 نايرمي نب نونح =

 ج١ا ٤٥٢؛ ج٢/ `٤٨٦؛ ج٧/ ٤١٩١؛ ج١٠/ ٤٢.

- ٣٨٠ - 

  

  



 ملعلا

 ..... يلص اولا حتفلا ؤرما

 سيقلا ؤرما

 يمرخلا كباب

 يجابلا

 يزابلا

 ركب وبأ ،ينالقابلا

 ءاجثبلا

 يراخبلا

 ةحفصلا/هزجلا

 ٢ه؛ ج١١/ ٨٩؛ ج١٣/ ٠٦١؛ ج٥ه١/ ٤٦٦.

 ٥.١. ٤. .دد .ه ٦٠٦. ٦٥٧. ٦٥٨. ٦٥٩

4 

 (يعبطم أطخ) ىخ وبا .يئاطسرفلا =-

 ج٧/ ٠١٨ ١

 ج٧ا ٢٨٩

 ج١٢/ ٠١٦

 ج١٧/ ١٤٥

 ج١٧/ ٦٣١

 كابلا هفرح

 ج١٧/ ٠٢٢

 ج١/ ٤٥٢؛ ج٤/ ٤٣ ج٥ ٩؛ .ج ١/ ٠٦؛

 ج٢ ١ ٧٠. ٢٨٦٢. ٢٩٧. ٣٩٨؛ ج١٣/ ٤٣١. ٤0٤؛

 ج٤ ١ ٢٨٨؛ ج١٥/ ٨١. ٨٢؛ ج١٧/ ١٣٤. ١٣٥

 ج٤.٣/١٦

 ج١٧/ ٠٥٢٢

 /ج ٤٩٢؛ ج٣/ ٤٦٣؛ ج١٧/ ٧١٣:

 ج٧!/ .اب د١&. ٥.٨. ٦١٣. ٧٢٥. ٧٢٨.

 د ٧٤

 ءاجلبلا -

 ج١/ ٤٢٦. ٤٢٠. ٤٢٢. د٤٢. ٤٢٩؛ ج٢/ ٨٩. ٩٢.

 ٦٠. ٢١. ١٦٧. ٥٧. ٢٤٩. د٥٤؛ج٤/ اه ا١؛

 ج٥/ ٧٢. ٥٢. ٣١٤. ٣٤١؛ ج٦/ ٣٣؛ ج٧ ٩.

- ٣٨١ - 



 ةمفصلا/هزجلا ملعلا

 ٤٦٢؛ ج٨/ ٣٢. ٩٦. ٩٧. ٦٥. ١٧٠. ١٩٣. ٢٧٢.

 ٧٢؛ ج٩/ ٧٦. ٩٤. ٧٠٦. ٦٠٨. ٦٥١. ٦٥٢.

 ٥ه؛ ج.١/ ٦٧؛ ج١٢/ ٣٢. ٥٨. 6٦٤. ٤٦١.

 ٢. ٥٤٢؛ ج٦٣٢/١٣؛ ج١٤/ ١٧٧. ٥٥٢. ٥٩١؛

 /ج ٨. .٨. ٨١. ٧٦٠. ٣٨٨. ا٤١. ٤٣؛

 ج١٦/ ٣. ٨٦. .٩. ٦٢٢. ٧٤٠. ١٧٨. ٢١٨.

 ٩ ٢٦. ٦٦٢. ٣٢. ٤٢٩. ٤٣٠؛ ج١٧/ ٩٤.

٦٩... !٧١ 

 ج١٥/ ٠ ؛ا ج١٧/ ٢٠٤

 ج٧!/ ٤٦١

 ج٨/ ٦.٥؛ ج١٣/ ٤٧٠؛ ج١٤/ ٤٨٨. ٥٥٣؛

 ج١٦/ د ٣٩

 ج٤ ٩١/ .٣٢

 ج٦/ ٢١ ؛ ج٧/ ٣٩٨؛ ج٨/ ٥٦٢؛

 ج١٦/ ١٥٧. ٢٧٩؛ ج١٧/ ٧٨. ٨٢ ٩٢

154 

 ج٠ ١/ ١٠

 ج١٤/ ٣٢٦

 ج٦/ ١٥١

 14 ١/ ٢٨٢؛ هج ١/ ٤١٤؛ ج١٦/ .١١

 ج٨/ ٦٤٤٢؛ ج١٠/ ٣٢٢. ٠٦١؛ ج١٢/ .

 ١ ١٠٦. ٩ ..د .٥٦؛ ج٤ ١/ ٢٤٩

 ج١/ ٤٣؛ ج١٦/ ٢٥. ٨٦. ١٧٨؛ ج١٦/ ٤٥.

 ٩١؛ ج٧ ٩١ا/ !.. ٦٣6١

- ٣٨٢ - 

  



 ملعلا

 رهمجرزب

 ريمز نب بيسملا نب ورمع نب ماطسب
 رضنلا وبأ .يبضلا

 ينايسبلا

 ثرحلا نب ريشب

 سالجلا نب ةبلعث نب دعس نب ريشب

 ةمفصلا/هزجلا

 ج ١٤/ `٣٢؛ ج٧ ٩١/ ٢٣

 ج٧ ١/ ٤٤٥

 ج٧ا ٩٧؛ ج٩/ ٢٦٦؛ ج٤٩٧/١٣؛ ج١٤/ ١٨٦

 ج١١/ ٣٣٨. م

 ج١٧/ا ١٤٥

 ج١٧/ ٦٠٨. ٣٦١

 ج١٧/ ٤٨. ٠١

 ج١٦/ ٢٢٤

 ج١٧/ ٥٢٤

14 

 ج٠٩/٧؛؛ ج٩٩/١٠؛ ج١٢/ ٤د٤؛ ج١٢/ ٤د٤؛

 ج١٣/ ٤٩٥. ٥١٨؛ ج١٦/ ٨.

 ج١/ ٤٢٨. ٤٩٤؛ ج٢/ د٦٨؛ ج٣/ ٨د٤؛ ج٦/ ١٤٢٣.

 ٧٥. ب٣١٧؛ ج٧/ ٠٠٨؛ ج٨/ ٦٨٤؛ ج١٤/ :ح

 ج٧١/١٧؛

 ج١٦/ ٣٢٨

 ١ `٦.. ٧. ٥٨ ٢ج يجرزخلا

 ٦١ د ٢ /٢ج ن................................... ديز وبأ .يتروغصبلا

 ١/ ٤٠٣ \ ...... ليعامسإ وبأ .ريصبلا

 ج٧/ ٤١٦ ؛ ج١٥/ ٤٢. ٥٥٩. ٥٧٧. ٥٨٢. ٦١٠٧

 ج١/ ٥٢. ٤٣٧؛ ج٢ ١/ ج ؛١ ع ١/ ٤٤٢.

٥٦. ٥٤٢٣ 

- ٣٨٣ - 

 



 ديعس نب لالب

 ةمفصلا/ .زجلا

 ج٢/ ٠٥٥٨؛ ج١٦/ ٣١٢

 ج١٧ا ٤٧٨

 ج١٦/ ٦١٦

 ج١٧/ ٦٢٦

 ج١٧/ ٤٦٢

 ج١/ ٧١

4 

 ج١٥/!٤١

 ج٢٥/٢؛ ج٥/ ٤١١؛ ج١٢/ ٤٢٥؛

 ج١٦/ ٢٦٤. ٢٨٥؛ ج١٧/ ١٨٦. ٢٥٤

 ج١٧/ ٢٣٦

4 

 ج١٧/ ٦٦٢١

 ج١٧/ ٦١٨. ٦٢٠

 ج١٧/ ١٩١

 ج١٦/ ٩١. ٦٢٥

 ج١٧ا ١٩٧. ٤٨٦

 ج١٥/ .٥٠ ٢. ٤.٥. ٤٤٢. ٦٢د؛ ج١٧/ ٢٢٣٧

 ج١٤/ ٢٧٩

 ج١٧/ ٥.٥

 ج١٥/ ٥١٨

 ج١٤/ ه٢٧٦٨

 ج١٦/ ٠٢٥

 ج١٧ا ٢٤٧. ٢٤٨

- ٣٨٤ - 

  

  



 ةمفصلا/۔زجلا

 ج١/ ٤٣٤

 ج١٧/ 0٥١٧. ٥٢٨

 ج٦/ ٤.٨؛ ج٧/ ٦٨٩. ٣٨٨؛ ج٨/ ١٣.

 ٧١٦ ٢؛ ج١٣/ ١٠٦؛ ج١٥/ ٠٧٤

 ج١٧/ ٠٣٢

 ج١٧/ ٠٢٠

 ج١/ ٤٢٣. ٤٢٧. ٤٢٩. ٤٣١. ٤٣٨ 4٤١؛

 /ج ٠١. ٢٠٢؛ ج٤/ ٤٦٦؛ ج٥ا6٥١.

 ٤ها؛ ج٦/ ٧٠ ٨٩. ٤٥٩؛ ج٧/ ٨.. ٩.؛

 ج٨/ ٠١.٢٧٣ .0؛ ج٩/ ٠٥٦ا6١؛ ج١١/ ٢٢٤:

 ج٢!١/ ٠٥٥؛ ج١٤/ ٠٠٦؛ ج١٥/ ٩٧. ٤٢٤.

 ٤٦٦؛ ج١٦/ ٣٠. ٤٢. ٧٦. ٨٥ ٨٦ ٨٨.

 ١.٠. ٠٩.3 ٣٣. ٦٢ ٢٨٣. ٢٨٤؛

 ج١٧/ ٢٢٦. ٦٢٩. ٧١٦. ٧٣٨

 اقلا عوفرح

 ...... يطوشللل ىسيع نب (نيروغي) نيروغبت

 يبوتلا ريبت

 ريم دت

 ي ذمزقلا

 ج١٥/ ٢٤٠؛ ج١٦/ ٦. ٨. ١١. ١٣. ٥٦.

 ١.٨ ١٧٨. ٥٠١؛ ج١٧/ ٧٢. ١٦٧. ٧٣٠

 ج١٧/ ٥٢٢

 ج١٤/ ٢٩٢

 ج١/ ٧ ٣٧. ٤٢٦. ٤٢٧. ٤٢٨. ٤٢٩.

 ٤٢. .اا ٤٢. ٤٧٨؛ ج٢/ ١٦٧ .6١٦٢١؛

 اج ٣٨٦؛ ج٦/ ٦٩. ٧٠؛ ج٧/ ٠٥٨. ٣٧٤:

 /ج ١٨٧؛ ج٩/ ٤٧٧ ؛ ج١٠/ ٦٩. ٣٠؛ ج١٢/

- ٣٨٥ - 

  



 ملعلا

 ةس ييأ ذيمالت

 قاحسإ وبأ ،يناسمللتلا

 ةحفصلا/ءزجلا

 . ٤٨؛ ج١٣/ ٤٧٠. ٦٤٢؛ ج١٤/ ٥.٦١.

 ٠. ٩٠. ٨.٠١؛ ج١٥/ ٣٨. ٧ه٥‘ ٧٢٣. ٩٧.

 ٣١ ٣٨٨. ٤.٨ ٤١٥. ٤٤١. ٥٤١؛ ج١٦/

 ٢ ٩. ٣٠. .ه. ٧٣. ١١٠. ٠٣٤ ١٦١٢.

 ٧٢. ٢٣٥ ٦٦٢. ٣٦٢٣. ٢٣٢٣. ٤٦٦؛ ج١٧/

١.٢. ٧٠. ٦٠١. ٧٢٢ 

 ج٩/ ٥٦٢. ٣٨٩؛ ج١٢/ ٨٢٥؛ ج١٣/ ٢٢٩؛

 ج١٦/ ٢٢٢؛ ج١٧/ ٣٨. ٤١. ٤٢٦٢. ٤٧٤.

٤٨. ٧٣٠. 

 ناميلس وبأ ،يتالتلا ميهاربإ نب دواد - :رظناو

 ردبلا ،يتالتلا يبرحلا ناضمر نب ررمع -

 ٢٢٥ /٧ج ؛٢٦٢٢ /٣ج

 ٠٦١. ٢٤٧. ٣١٤ /٩ج

 ٣٣٠. ٣٢٥. /٥١ج ؛١٦٥ /٣١ج ؛٢٥٤ /١ج

 ٢٤٨ ٣٢٥٠: ٢٥٢. ٣٥٨. ٣٦٠. ٣٦١. ٬٣٦٢٣.

 ٦٧. ٣٧٠. ٣٧٤. ٣٧٥. ٣٧٦. ٣٧٧. ٣٧٨.

 ٣٨١. ٣٨٧. ٣٨٩. ٣٩٤. ٣٩٦. ٤.٢. ٤.٠٤.

 ٤.٧. ٤.٨. ٤.٩. ٤١٦. ٤٢٠. ٤٢٢. ٤٢٥.

 ٤٢٦ ٤٣١ ٤٣٧. ٤٣٨. ٤٣٩. .٤٤. ٤٤٢.

 ٤٦٢ ٤٦٥. ٤٦٨. ٤٧٤ ٤٩٢. ٠.٠٠. ٠.٢٣.

 ٥٢١. ٢٢ ٥. ٥.٢٤. ٥٥... 0٧... .ه. ٥.٢٣.

 ٥٨٨. ٥٨٩. ٥٩٠. ٠٩١. ٥.٩٢. ٠.٩٤. ٠.٩٩.

 ٢٣. ١٢. ١٨ ٦١٩١. ٦٢٠. ٦٢٢. ٦٢٤.

 ٢٩ ٣١ ٦٢٣٥ ٦٣٨ ٤٠" 0٠٦٤٢ ا

٦ ٦٤٩ ٦٥٢٣ ٦٥٤ ٦٥٠٥. ٦٥٧. ٦٦٠ 



  

 ةمفصلا/۔زجلا ملعلا

 ٢٦٩ /٦ج . .ي............................ بويأ وبأ ،يتركنمتلا

 ٢٩٤ /١ج ا... يلع وبأ ،يتركنمتلا

 ١٧٨ /٦١ج ؛٧٦٣ /٤١ج ؛٢١/٣ج ؛٨/٤٤١ج .ةيقر وبأ ،يرادلا سوأ نب ميمت

 ٤٣ /٠١ج ... قاحسإ وبأ ،يسننلا

 ٥٤٤ /٧١ج ...... ربحب وبأ ،ينايسولا نزوت

 ٠٢٣ /٧١ج ذاعم وبأ .مونلا

 ٤٤ /٠١ج يسنوتلا

 اا هرح

 ٢٧٩ /٦١ج ينانبلا تباث

 ٠٤١ ا٥١ج حادحدلا نب تباث

 ٠١/٧ج كاحضلا نب تباث

 ٢٢ /٦١ج سامش نب تباث

 ٧ / ٠ ٢٨١ ينارحلا ةرق نب تباث

 ٢٨٥ /٦١ج ؛٥٦٢ .ب٢ /٣١ج ؛ ٤٢٠٧١ /٦ج سيق نب تباث
 . ؛.. /٢ج ؛١/٩٢٢ج يلاعتلا
 ١٧٩ ا٥ج ؛٦١ /ج بلعث

 ٨. .٤٧٠؛ ج١٢/ ٨٢٥ /٦ج (يوغل) بلعث

 ٠٢١. ٠٢٥ /٧١ج رماع نب بلعث

 ٢٢٠ /٦١ج ةبلعث

 ٥٢٧ /٧١ج . يريمنلا سرشألا نب ةمامث

 ؛٩٤٢ /٤١ج ؛٥٨٢ /٧ج ؛٨٥ /٦ج ؛١١٦٤ /ج (يباحص) نابوث

 ٤٢٣٠ /٦١ج

 ٠٢٦ /٧١ج عئحرملا نابوث

 يروثلا نايفس = يروثلا
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 ةمفصلا/۔زجلا ملعلا

 هيجلا فرح
 ج٦ ٢٠٣١

 ج١/ ٣٣. ٣٤٩. ٤.١. ٥٠٦؛

 /ج ٢١١. . ٢٦٢. ٢٧٩. ٣٩٩. ٥٦٠. ٥٦٨.

 ٦٢٣٥. ٦٧٤. ٦٨٠. ٦٨٤. ٦٨٥؛

 /ج ٣١. ٢٤٠. ٣٦٠؛

 ج٦/ .. ٣. ٦٥. ٣٢. ٢٧. ٣٨. ٤٦٢ ٤٧.

 ٤٨. .ه. ٧١. ٧٣. ٨٧ ٧٠٢. ١٠٣. ١٢٢.

.٧٤٣. ١٦١ ٢٥٣. ٣١٨. ٣٢٠. ٣٢٢ 6٤٢ 

 ٢٧. ٣٤١. ٣٦٦. ٣٩٧. ٤٣٩. ٥١٨؛

 ج٤ا .ه ! .ت .٦. ٤ت. ٥. ٧٦. ٨٤ ١٠٢.

.٣. ١٧٦. ١٨٥. ٢١٤. ٢٦٨. ٢٧٣. ٢٧٤ 

 ٢٧٨ ٢٨٦ ٣٦٢. ٣٦٣. ٤٠١. ٤٣١؛

 ج٥ا/ .؛٤. ١٢. ١٩. ٢٣٤. 7٣١. ٣٦٤.

 ٦٦. ٣٢٧٤؛

 ج٧/ ٠٩.0. ٧٩. ٧٨٤. ٦٣٨. ٢٣٩. ٢٥٤.

.٥٦. ٢٥٨. ٢٨٩. ٣٠٦. ٣٤٥. ٣٧٧. ٣٨٧ 

 ٤٣٦ ٠.٠٤. ٥١٠. ٥٢١. ٥٢٢؛

 ج٨/ ٦٥. ٦٢٧. ٥٩.3 ٧٥. 0١٧٩ ١٩١ ٢١٢

 ٦٣ ٦٧. ٤٤٤. ٠.٥٦. ٥٧١. ٦.٥؛

 ج٩ا ٠٨. ٤٢٥. ٤٣٩؛ ج١٠/ ٢٣. ٢٦. ٦٧.

 ٢٦٧ ٣٠٠. ٣١٨. ٣٢٣٧؛

 ج١١/ ٦١ .0٨م؛

 ج٢ ١/ ٤٤٥. اه ٨٩، ٩٩. 0١٠٣ ١٠٧ ٢٦٢٣.

- ٣٨٨ - 

  



 ملعلا

 هلل ا دبع نب رباج

 دوعسم نب رباح

 ةمحفصلا/هزجلا

.٢٦٤ ٢٨٠ ٢٨٥. ٣١٧٢. ٣٨٠. ٥١٠. ٥١٤ 

 ٦٢٤. ٥٤٢٣. ٥٢.0. ٥٥٦ ؛

 ج١٣/ ٢٤. ٥ .0١ب. ٤٢. ٦٠٣. ٥١٣.

 ٥٦. ٥١٧: ٥١٨. ٦٣٢. ٦٣٣؛

 ج١٤/ ١٨١. ٢٦٦. ٣٢٠. ٣٧٩. ٣٨٤. ٣٨٦.

.0٨٧ ٤٩٢. ٠.٠٦. ٧. ٥. ٨... ٠٤٩. ٥٨٩ 

 ٠٩١. ٩٢. ٦٦٦. ٧٩٩؛

 ج١٥/ ٧. ٢٥٠٠. ٤٣٣. ٤٩٨. ٥٠٢. ٥١٨:

 ج١٦/ ٤٤. ١٧٠‘ ١٧٢. ٦٥٨. ٢٧٨. ٢٧٩.

 ٥ .٣٠۔ ٥٩. ۔. .١٠٦؛

 ج١٧/ ٣١. ٩١. ٩٢. ١٦٢١. ٠٩. ٢٢٦.

.٤٥١ ٤٦٧. ٢٧ . ٥٣٩. ٤٤ . ٥.٤٥. ٥٤٧ 

٦٩... ٦.٣. ٦١٧ 

 ج١/ ٨٠. ٤٢٧ ٤٣٦٢؛ ج٢/ ٣٢٣ ٤٢٣؛ ج٣/ ٤

 ٢١٢ ٤٥٧؛ ج٤/ ٦١ ٦٦ ٨٩ ١٧٧. ٤٣٠ ٤٨٨؛

 ج٥ا ٣٧١٤. ٢٤١؛ ج٦/ ٣١٩؛ ج٧/ ٢٩٩؛ ج٨/ ٢٥.

 ٢. ٧٤٤. ٤٥. ٢٥٤؛ ج٢٤٩/٩؛ ج١٠/ ٥. ٧

 ٤٢٧؛ ج١١/ ٣٢٥. ٣٢. ٣٢٤. ٣٦٢٤. ٣٢٣٧ ٣٣٩؛

 ج٢ ٩ ٥. ٨٩. ٠٣. 6١٠٤. ١.٥ ١.٠٦. 0١١٥

 .٤٩ ٥. ٥٤ ٥؛ ج١٣/ ٦.٢٣؛ ج٤ ١/ .ا ١٨٦. ٢٦٩.

 ٦ ٠٦. 0ا! ٥. ٥٣ ت ٦.٤ ٥٧ . ٧٩٧؛

 ج١٥/ ٤٢. ٤٨٩. ٧ا٥١؛ ج١٦/ ٦٥. ٩٠. ١٣١

.٩ ٦٣. ٢٢٥. ٦٢٨٥. ٣٢٠. ٣٣٧. ٣٩٦. ٣٩٥ 

 ..٤. ٤.٤ ٤٧٣ ٥٥٢؛ ج١٧/ ٩٢ ٣٦٢٢
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 ملعلا

 ظحاجلا

 ىرداجلا

 هللا راح

 هلل ا راح

 سونيلاج

 يلع وبا يئانجلا

 لكيلقلا ليربح

 ةحفصلا/۔زجلا

 نسحلا وبأ ظحاجلا رحب نب ررمع -

 ج٢/ ١٥

 ج٥/ ٢٩

 هلل ا راج ،يرشخمزلا :رظناو

 ١/٢١٢ج

 ج١٦/ ٨٩؛ ج١٧/ ٥٢٢٣. ٥٢٧. ٧٦٢٧. ٧٢٤.

٧٤١. ٧٤٤ 

 ج١/ ٨١؛١؛ ج٢/ )١}}!!١؛ ج١/ .به ٤٤٦؛؛

 ج٢/ ٢٠. ٦٠. ٦٢١ ٦٢٢٣. ١٧٣. ١٨٢.

 ٥١١؛ ج٤/ ٣٨. ١٣٩. 0٤٠ 0٥٨. 0١٦٤

 ٦٥. ٧١ ٧٢. ١٧٩٣. ١٩٤. ٢٦١٩؛

 ج٥/ .. ٢١٦؛ ج٦/ ٦... .١؛ ج٧٨/ ٤٧٦؛

 ج٨/ ٨٧١ا١؛ ج٩/ ٩٧؛ ج١٠/ ٢٠.١؛

 ج١٢/ ١١٦١٧١؛ ج١٣/ ٠١؛ ج١٦/ ٧٦ ١٣٢.

.٦.٤ ٣٨. ٤.٤. ٤٨٢٣. ٥٤٤. ٥٨٢. ٥٨٤ 

 ١٠ ٠٦. ٠.٧. .١تء ٦١٣ ٦٢٨. ٦٣٢.

 ٦٣٣؛ ج١٧/ ١. ٤٦. ٦٤ ٦٢٧٢. ٣٢٩.

0٢٤٠. ٣٥٢. ٣٨٦٢. ٣٩٢. ٤٦٠. ٥٣٠. ٣٧١ 

 ج٤٢/١٦

 ج٦ ١/ ٣٢٤

 ج٦ ١/ ٢٩

 ........................... ج٣ ١/ ٥٠١٢

 ج١٦/ ٣٢٤

 ج٦ ١٦/ ٨٤

- ٣٩٠ - 

  

  

  



 ملعلا

 ريرح

 يطساولا هلل ا دبع نب ريرح

 (فنحألا ُُع) ةيراعم نب ءزح

 يرزجلا

 يلوزجلا

 يريبعجلا

 .................................... نرراه وب أ { يلالجلا

 دوعسم نب ى دنلجلا

 نب هل ا دبع نب دّمحم) دوعسم نب ىتةدنلجلا

 ين و اثب ١

 ةمحفصلا/۔زجلا

 ج١٤ا/ ٤٩٧. ٥١٤

 ج١٧/ ٤٧٨

 ج١٧/ ٠٦٩
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 ج١٠/ ٤٨

 ج١٥/ ٢٨٤. ٥٩٦

 ج٢/ ٣٩؛ ج١٢/ ٣٤١

 ج١٥/ ٤٠١٨؛ ج١٦/ ٥٨٨ه؛ ج١٧/ ٥١٦.

٥٧. ٥١٨. ٥١٩. ٥٣٠. ٥٢٢٣ 

 ج١٧/ ٠٧٣

 ج١٤/ ٠.٦. ٠٠٧؛ ج١٧/ ٧٠٨

 ج١٧ا ٧٤١

 ج١٧/ ٠٢٤

 ج٩/ ٩٤

 ج١٤/ ٢٤٦

 ج١٧/ ١٥٥

 ج١٦/ ٦٦. ٣٢. ٢٢٠؛ ج١٧/ ١٦٨

 ج١٣/ ٥0١٢. ٥٦٢. ٥٦٦

 ج١٤/ ٣٤٦. ٢

 ج١٧/ ٦ ٤٥١

 ةديبع وبأ كيمحللا دبع -

 ءايركز وبأ ،ريخلا نب ىيحي -

 :رظنار

- ٣٩١ - 



 ربيوح

 ...... نيمرحلا مامإ .يلاعملا وبأ .ينيوجلا

 يلاطيجلا

 متاح

 مصألا متاح

 دهازلا متاح

 روصنم نب متاح

 هللا دبع وبأ جاحلا

 ....................... يئ اشولملا درعسم ح الا

 ةحفصلا/هزجلا

 ج١١/ ٤٩١

 ج٢٠.٠/١٠؛ ج٦/١٧ت‘ ٤٣١

 ج١٧/ ٤٥. ٧٤٨. ٢١٠. ٢١٣. ٢٥٩. ٢٨٢.

 ٣٩٤. ٧١١. ٧٣٨؛ ج١٦/ 0١٩٦١ ٦١٤

 ج١٧/ ٠٦١٠. ٧٣٢. ٧٣٦

 ج ٧٢/ ٤٩٧. ٠٤٥

 .... ج٤/ ٤١٨

 ج١/ ٤٣٨؛ ج٤ا ٣ب. ١٤. 3٠٧٦٥ ١٨٨.

 ٦٧٦٥. ٧٢٣. ٣٦٦؛ ج١٠/ ٠٩؛ ج١٢/ ١٠١.

 ٨٥؛ ج١٥/ ٠٥؛ ج١٧/ ٦٢٣٣

 ج١٦ا٨٨\ ٨٩

 ج١/ ٢٢٠؛ ج٢/ ٤٩٢؛ ج٤/ ٣٦٦؛ ج٥/ 6٥١

 ٢ها؛ ج٦/ ١٥؛ ج٧/ ٤٤٩؛ ج٩/ ٨٩؛ ج١٠/ ٥٣٠؛

 ج٢٦٩/١٢؛ ج١٥/ ٣٨٤. ٤٢٠. ٤٧١. ٥١٤. ٥٥٩.

 ٦٠ه؛ ج٧ ١/ا ٦٢. ٢٤٨. ٤١٦ ٤٩٩. ٥٩٩. ٧٢٨

 = يلاطيخلا ىسوم نب ليعامسإ

 غاحلا ھورح

 ج١٦/ ١١٩. ٢٨٤؛ ج١٧/ ٢٥٨

 ج٢٦/١٦. 0١٩. ٢٨٤. ٤.٠. ٦٣٥؛ ج١٩١/١٧

 ج٤٠.٢/١٦

 ج١ا٨!ا؛\؛ ج٢٠٠/١٠؛ ج٢٢/١٢

 ديعس نب دمح -

 جاحلا ،يئاشرلملا درعسم = ......

- ٣٩٧٢ - 

  

  

  

 



 ملعلا

 بجاح

 ................................... ةملس يبا نب ثراح

 ردب نب ةثراح

 ةمادق نب ةثراح

 ةميزخ نب مزاح

 مصاع نب مزاح

 يلع نب مزاح
 ةعتلب يبأ نب بطاح

 مكاحلا

 رحجح

 .................................. ..ه

 ةحفصلا/ ءزجلا

 ج٣/ ٠٠. ٤.١. ٤٥١؛ ج٤/ ١١٢

 ج٦/ ٢٥٧

 ج١٤/ ٧٩٢

 ج١٦/ ٢١٩. ٣١٧

 ج١٤/ ٢.

 ج١٧/ ٠٢٥

 ج١٧/ ٥٢١
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 ج١٨/ ٤.٠. ٢٣٧ ٤٢٦. ٤٤١. ٢!٤٤؛ ج٢/ ١٦٧.

 ٢٠٢؛ ج٦/ ٧٠ .6٠؛ ج٨/ ٦٦٤؛ ج٩/ ٤١٧؛

 ج١٢/ ه٤٨؛ ج١٤/ ٢٨٤. ٥.٦؛ ج١٥/ ٢٣١.

 ٤١٤. ٤٦٦. ٥٢٠. ٥٤١؛ ج١٦/ ١٧. ٢٠. ٤٢.

٨٧ ١١٠. ١٣٣. ٢٦٢ 

 ج٢!٠٠/١؛؛ ج٦٢/١٦ . ٢٦٤

 ج١٦/ ٢٢؛ ج١٧/ ٢٤٤

 ج١٧/ ٢٨٤

 ج١٤/ ٢٨٩

 ج٦/ ٤٢١؛ ج١٣/ ٦10

 ج١٦/ ٧٢. ٢٧٣

 /ج ٥٧٠. ٧١ه؛ ج١٦/ ٣٠٠. ٢٥٢. ٥٣. ٤.٠٤.

 ٤١٨ ٢٩. .٤ه‘ ٥٤٦ ٦٢٨؛ ج١٧/ ٩٢. ١٢١.

٥٤٧ .0٩. ٥٤٥. ٥٤٦ 

 ج١٧/ ٥١٦

 ج٢ ١/ ٥.٨

- ٣٩٣ - 



 ناميلا نب ةفيذح

 ............... ديعس وبأ يرصبلا نسحلا

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١/ ٣٦٢؛ ج٣/ ٣٢٧؛ ج٢/ 0٠٩. ٥٣٦.

 ٦٧٩؛ ج٦/ ٢٥؛ ج١٣/ ٧٢؛ ج١٦/ ٨. ٢٨.

 ٨٦ ١٧٦. ٢٣٠. ٥٩. .٤١. ٥٠٩٦. ٦٢٥؛

 ج١٧/ ٤٢٨

 ج١٧/ ٥٠١٦

 ج١٤/ ٠.٦

 ج١٧/ ٦١٨. ٦١٩

 ج٥/ ٢٦٤؛ ج١٢/ ٢٩٧. ٨٢٧؛ ج١٥/ ٣٦10

 ج١٢/ ١١٥

 ج١/ ٤٩. ٤٢٠. ٤٢١. ٤٢٤؛ ج٢/ ٦. ٤٦.

.٣٢. ١٧٠. ٠.٠. ٣٩٩. ٦٧٤. ٧٥. ٦٨٢ 

 ٢هت. ٦٨٨؛ ج٥/ ٢١. ١٣٩؛ ج٨/ ٦٦٥؛

 ج١٣/ ٣٣. ٤٢ .ت .٦٥؛ ج١٤/ ٢٢٦. ٢٨٧.

٤٨٥. ٤٨٦. ٥.٦ 

 ج٢/ ... ٤٢٣. ٣٢٢٥. ٥٠٢٣. ٦٢٥: ج٣/ ١٥.

.١٣١ ٣٢٠١. ٣٠٦ 0٥. ٦٩ ٧.١. ١٠٠ ١٢١ 

.٣٥٧. ٣٢٧٦. ٣٨٠. ٣٨٢. ٣٩٠. ٣٩٨ ٠.٠ 

 ٤.١. ٤٢٢. ٤٩. ٤٥١. ٤٥٥. .٤٦؛ ج٤/ ٩.

6٢٣ ٩. .. ٩٩. ١٢. ٤٧. ١٥٠٤. ١٦١٠ 

 ٦٢٨. ٤.٧. ٤٢١. ٥٢٩. .٥٤؛ ج٦/ ٨٧. ١٦٢.

 ٦٤؛ ج٧/ ٦٥٥. ٦٨٩. ٤٢٢. ٤٦٢؛ ج٨/ ٢٧؛

 ج١٠ا ٧؛ ج؟١٢/ ٣٠. ٤٧. 0٠٦. ١.٠٧. ٢٦٤.

 ٦٧. ٣١٦. .٣٨٠؛ ج١٣/ ٥٣؛ ج١٥/ ٥.٠.

.٦٤ ٤.٨. .٤١. ٤٣٢٣ ٤٤١. ٤٩٧. ٥٠١ 

- ٣٩٤ - 

  

 



 ملعلا

 ديز نب نسحلا

 ....................... ىلعألا وبأ ديعس نب نسحلا

 4 اص نب نسحلا

 ........................ ةيفنحلا نب دمحم نب نسحلا

 ديعس وب أ نسح

 ةمفصلا/۔زجلا

 ١٠١٩؛ ج١٦/ ٩ ٥ 0. ٧٥ .١٣ . ١٣٦. .٤ ١.

.٣ ٧٤\ ٢٠٦ ١٢ ٢٣٨. ٢٥٦ ٢٥٧ 

.٥٠. ٢٩٧. ٢٩٨ ٢٩٩. ٤١١. ٤١٨. ٤١٩١ 

.٦٤. ٢٦ ٤٢٧ ٤٤٠ ٤٤٧. ٤٧٢. ٤٩٤ 

.0.٩. ٠.١. ٣٩. ٤.٠ . ٥٤١. ٥٤٢: ٥٤ 

 ٥٨ ٥٩٧. ٦١٤ ٢٢ ٣٠ ٢٣٥. ٦٣٩؛

 ج١٧/ ٧١. ٧٨٥. ٠٥ ٦٢١٣. ٦٢٣١. ٦٢٣٦.

.٤٢. ٦٥٦. ٦٥٧ ٦٥٨. ٦٨٥. ٢٩١. ٣٤٠ 

 .ه. ٣٩٢. ٤٢٦. ٤٢٨. ٥١٥. ٥٤٢. 0٤٣.

 ٤٤٤ .ه ٥٥٢. ٧١٤

 ج١٧/ ٥٠١٦

 ج١٧/ ٠١٦

 ج٧/ ٤٩٠

 ج١٥/ ٤٤٥

 ج٥٤٦/١٦. ٠٤٧

 ج١٤/ ٣٢١. 0١

 /ج ٠٩؛؛ ج٤ا١٢٢؛ ج١٥/ ٤٢٢. ٤0‘

 ج٧/ ١٧٩

 ج١٧/ ٠١٦. ٠٢٢

 ج٤/ ٢٩. .٥٤؛ ج٥/ ٢٩١؛ ج٦/ ١ه؛ ج٧/ ٢٨٧؛

 ج٠ ١ ٢٧؛ ج١٦/ 0٩١. ٢٤ ٢؛ ج١٧/ ٣٨٦. ٢.٠.

0٣٢ 

 ج١/ ١٨٠

 ج٩/ ٢٧٨١

- ٣٩٥ - 

  



 روصنم نب نيسحلا

 يض اقل ١ > نمح

 ١ قاحس إ وب ا ] يمرضحل ................................

 .............. هلل ١ دبع وبأ يمرضحلا

 نم) باطحلا

 مكحلا

 ةنييع نب مكحلا

 ميكح
 مازح ني ميكح

 ةمفصلا/هزجلا

 ج٢/ ٦٨٢

 ج١٥/ ٦٦٦

 ج١٦/ ١٦١؛ ج١٧/ ٥١٥٠

 ج١٧/ ٥0١٦. ٥٣٢

 ج٤/ ٩. .٥٤؛ ج٢ ١/ ٥١٤؛ ج١٦/ ٢٢٣٤؛

 ج١٧/ ٦٢٩. ٥٢٠

 ج١٧/ ٢٦١

 ج٥ا ١٩٤؛ ج١٦/ ١٢٤

 /ج ٤.٤؛ ج٤/ ٤٤؛ ج٦/ ٢١٥. ٤٦٤. ٥٢٨

 ج١٠/ ٢١. ٢٩. ٧. ٢٦٧؛ ج١٢/ ١٧٠. ١٧٣؛

 ج٠٧/١٣؛؛ ج١٤/ ١٢؛ ج١٥/ ٢٥٨. ٥٥١

 ج٤/ ٢٢

 ج٧/ ٤٢٠

 ج١٧/ ٥٢٢

 ج١٤/ ٢٨٨

 /ج ٤٣٧١. ٤٦١؛ ج٦/ ٢٥؛ ج١٢/ ٣٩٦.

 ٤٥؛ ج١٤/ ٢٤٧. ٢٤٨

 ج١٨/ ٤٢٠ ٤٢٩

 ج١ ١/ ٣٢٥

 ج١٧/ ٦٢٥٥. ٢٥٦

 ج٨/ ٠ ٢٣٢؛ ج١٠/ ٣.٠

 ٤١/٦ج ...... يريشقلا ةيراعم نب ميكح

 ٦٢١ /٧١ج ةيبلهملا ةميلح

 ١/ ١٠٩ ٠ج ...... ةيدعسلا بيؤذ تنب ةميلح

- ٣٩٦ - 

  

  

  

  



 طمرق نادمح

 راصقلا نودمح

 ةزمح
 كردأ نب ةزمح

 سيردإ نب ةزمح

 يلذهلا ةغبانلا نب كلام نب لمح

 م

 زعملا نب ومح

 ديمح

 فوع نب نمحرلا دبع نب ديمح

 ديحب نب ديمح

 مامإلا اديمح

 م ٥

 ريمح

 ...م.................هم.

 ةعحفصلا/هزجلا

 ج١٧/ ١٩٧

 ج١/ ٤٢٠. ٤٢٩؛ ج٧/ ٤٢٢

 ج١٥/ ٤٩٦

 ج٣/ ١٧

 ج١٧/ ٢٣٢

 ج١/ ٤٣٦١

 ج٠٧/١٢ا١؛ ج١٦/ ٤٢٣٦

 ج٢/ ٢٦

 ج١٧/ ٠٢٢

 ج١٧/ ٢٨٢

 ج٢/ ٥٩٨

 ج١٧/ ٥٢٤

 ج١٧/ .٥٢

 ج١٥/ ٤٤٥

 ج٥١٣/١٦

 ج١٠/ `٦١١؛ ج١٤/ ٦.ه. ٧.ه. ٥٤٧؛

 ج١٧/ ٠١. ٦٦٢٩

 ج١٥/ ٨١

 ج١٧/ ٨٥

 ج١٦/ ٢٧٠

 ج١٤/ ١٨١

 ج١٣/ ٢٨

 ج١٥/ ٢٠١

 ج١٦/ ٣٧١. ٣٧٢

- ٣٩٧ - 



 ملعلا

 يطانحلا

 يلبنحلا

 حلا

 عيبرلا نب ةلظنح

 سيق نب ةلظنح

 (ةّيفنحلا نب دمح مأ) ةيفنحلا
 مالسلا اهيلع ءاوح

 جرعأل ا ن ايح

 زج نب نايح

 ............................. هلل ١ لذبع وبأ نايح

 ٤ ب اطخلا وب ا ..........................

 ةحفصلا/هزجلا

 ج١٧/ ٤٩٦

 ج١٥/ ٤٧٨

 ج١٥/ ٤٤٥

 ج١ا ٨٧!\؛ ج١٦/ ٦٢٤

 ج١٣/ ٧٢

 ج٠ ١/ ٧

 ج١/ ١٨٠

 ج١/ ٤٦ء؛ ج؟٢/ ٦٦٢؛ ج٤/ 6٠٥. 0١٦٤

 ٦٥. ١٧٢. ٨٤ا؛ ج٥/ ٢١٧؛ ج١٣/ ٢٢.

 ٦٤٢؛ ج١٥/ ٤١٨٧؛ ج١٩٧/ ٥٢. ٢٩٢

 ج ١/ ٧٢. ٣٦٥

 . هج ١/ ١... ٥٦١

4 

 ج١٥/ ١٦١

 ج١٣/ ٧٣

14 

 ج٩/ ٢٠

 ج١/ ٤٢٩

 ج١١/ ٥١

 ءاخلا عورح

 ج ٥ / ٣٦٥. ٥١٣

 ج ١٦ / ٤.١

 ح ١/ ٤٢٩

- ٣٩٨ - 

  

  

  



 ءزج نب ةميزخ

 7 ةلطايملا كلم ،داوشخلا

 دًّمحع وبأ ك&بيصحخ

 ةليلتلا رضخلا

 يب اطخلا

 ي دا دغبل ١ بيطخلا

.......................... 

 ةحفصلا/ه.زجلا

 ج١/ ٤٣٩. .٤٤؛ ج١٠/ ٥ه. ٦ه. ٧ه؛

 ج١٣/ ٧٢؛ ج١٤/ ٢٠٦٢. ٤٦٢١؛ ج١٦/ ٨٨ه؛

 ج٢٨٨/١٦؛ ج١٧/ ٧٤. ٢٨٢. ٥٨٧

 ج١٣/ ٧٣

 ج٨/ ٣٨٦

 ج٢/ .١٤

 ج١٥/ ٤٦. ٠٧٠. ٦١٠٩

 ج١٢/ ٤٦٩. ٤٧٠. ٤٧٢. ٤٩٧

 ج٤/ ٢١

 ج٢/ ٤٦. ٥٧٢

 ج٤ ١ ٧... ٥.٨

 ج٤/ ٣٣١؛ ج٥ا ١٤٧. ٣٢٧٨. ٣٨٤

 ج١/ ٢٢١

14 

 ج٢/ ١٢١

 ج٨/ ٦٧٠

 ج١/ ٤٢٩

 ج١٦/ ٢٩٨. ٢٩٩

 ج٦/ ٢١٤؛ ج١٢/ ٨٢ ٢؛ ج١٣/ ٧٩

 ج١/ ٥٢؛ ج١٤/ ٦٠٦٢؛ ج١٥/ ٢٤٨؛ ج١٦/ ٢٤٧:

 ج١٧/ 0٦. ٢٩٢. ٤٥٨. ٥١٦

 ج١/ ٤٢١؛ ج٢/ ١١٢؛ ج٥ا ٨٦. ٢١٤.

 ٦٢؛ ج٠٩/٩!؛ ج٦.٢/١٧. ٦٠٢

 ج١/ .٤؛ ج٥ا ٠٣ ؛؛ ج٤٣٦/١٤؛ ج١٧/ ٤٩٩

- ٣٩٩ - 

  

  

  

  

  

  

  



 ملعلا

 __ يسردلا دلاحح 7 ةرق ن دالححع

 فلح

 ................. ينارحبلا دايز نب فلخ

 رمع نب فلخ

 ةعبرألا ءافلخلا

 ليلخ

 (يكلاملا) ليلخ
 ينارقلا ليلخلا

 دمحأ نب ليلخلا

 ةمحفصلا/هزجلا

 ج١٧/ ٦٦٦

 ج١٤/ ٠٥١٦

 .......... ج٢/ ٦٨٥؛ ج٢٥٢/١٤؛ ج١٧/ ٤٥٧

 ج١٧/ ٥٦٢١. ٥٢٣٥

 ج١٣/ ٧١

 ج٢/ ٦٦؛ ج٥ا ٢٠٩؛ ج٧/١١

 ج٨/ ٤٥٨

 ج١/ ٤٠٧. ٤١٠

 ج١/ ٠١!ا6؛ ج٦/ ٨١. ٤٧٠ء}؛ ج٨/ ٢٤١؛

 ج١٢/ ٤٨ ؛6}ا ج١١٣/١٦. ٣١٤

 ج١/ ٧٨. ٤.٨. ٤٥٢؛ ج١٤٣/١٣. ١٤٤

 بحاصر يقاتسرلا ديعس نب سيمح

 (جاهنملا

 .......... ةيراصنالا مازح تنب ءاسنخ

 ......................... ديزي وبأ .يمزراوخلا

 صاوخلا

 ملسم وبأ ينالوخلا

 ....................... ىسوم رب أ { ين ال وخلا

 ج٢/ ٩٤. ٩٢٣. ٣٩٨. ٤٢٨؛ ج٤/ ٣٦٩.

 ٩٢؛ ج٣/ ٥. ٦٩٩. ٤٦٦؛ ج٥/ ٨٥. ٢١٧؛

 ج٧/ ٣٨٢؛ ج٨/ ٩٧؛ ج٩/ ١1٣ ١؛

 ج١٠/ ٢٠٢. ..ه ٦٣ه؛ ج١١/ ٢٤٤. ٤.٠٦.

 ٤٦٤1. ٤٣٢. ٤٨٧؛ ج١٩٢/ ٢١٣. ٣١٥. ٤٣٢.

 ٣ ٧؛ ج١٣/ ٤. ٧٤٢. ٢٠٣. ٢٥٤. ٥٩٠؛

 ج١٥/ ١٧٢. ٤٢

 ........... ج٦/ ١٢٢

 ........... ج ا٤ا/١٩؛ ج٧ ١/ ٥٤١

 ج٦٣٧/١٦؛ ج١٧/ ١٨٢. ١٨٥ ٢١٣ ٢٦١ ٢٨١

 ح ٦/ ٠.٠

 .......... ج١٩٦/ ٢٢٣

 - ع .. -

  



 ملعلا

 ميكح تنب ةلوخ

 ييوخ
 ............................. لفون نب ي دحع نب ر ايخل ا

 ررمع نب نسحلا وبأ فطاخلا

 ...... ناميلس وبأ ،ينارادلا

 طقرادلا

 ديعس وبأ ،يمرادلا

 هلل ا دبع وبأ ،يناغمادلا

 ورمع وبأ ينادلا

 لايناد

 :لتتقا دراد

 ناميلس وب أ دراد

 ةمفصلا/۔زجلا

 ج١ا٤٧٨؛ ج٦/ ٩.

 ج١٥/ ٢٣١

 ج١٤/ ٧٩٦

 ج١٧/ ٥٠٢٧

 ج١٧/ ٦٢٦

 ل ادلا عوفرح

 ج١٦/ ٣٠. 6١٩٧. ٢٨٧. ٣١٦. ٤٩٩. ٦٢٢.

 ٦٦٤1٤؛ ج١٧/ ١٤٧. ٧١٥٥. ١٨٨. ٢٠٨. ٣٢٩.

٦٩. ٣٨٥. ٣٩٤ 

 ج١/ ٤٢٦. ٤٤٢. ٤٤٩؛ ج٢/ ١٧. ٢٠٩؛

 ج٦/ .. ٤اا١؛ ج٠ ١/ ١٧٢؛ ج١٢/ ؛00

 ج١٥/ ٧. ٨٢. ١٦. ٤٣٢؛ ج١٦/ ٢٦١٢.

 ٦٢؛ ج١٧/ ٥٤٢

 ج١/ ٤٩؛؛ ج٢/ ٦٣٥

 ج٦ ١/ ٢٩٧

 /!ج ٥١٨. ٠!!١؛ ج١٤/ ٦١١

 ج١٧/ ٢.٤

 /ج ٠.٩؛ ج٦/ ٦.؛ ج١٣/ ٩.. ٣٠. ٢٢.

 ٦. ه٦٥؛ ج١٤/ ٠٠٢؛ ج١٦/ ١٥. ٦٢٢١.

 ٥. ٦.٧. ٢.٠. ٣٢٣ ٦؛ ج١٧/ ٥١. 6١٥٠٢.

.١٩١ ٢٣. ٨٢. ٢٨٤ ٢٩١. ٣١٢. ٣٢٣ 

٣.٠. ٣٤٨. ٣٦١. ٣٦٢. ٥٧٠ 

 ج١٤/ ١٦٧

_- ٠٩١ ٤ - 

 



 ملعلا

 يئ اطل ١ در اد

 يرماظل ١ در اد

 ناميلس وبأ ،يتالتلا ميهاربإ نب دواد

 يلع نب دواد

 دمحم نب دواد

 ناميلس وبأ ۔فسوي نب درلد

 يدرادلا

 يسوبدلا
 ييحردلا

 ليئادرد

 دماح وبأ ، يقردلا

 ريخلا وبأ يردلا

 ىسيع ربأ يتردلا

 ىمحي وبأ ،يفردلا

 ةمفصلا/هزجلا

 ج١٦/ ٣٦. ٦٢٣٧؛ ج١٧/ ٢٢٥. ٢٥٨. ٢٥٩

 ج١/ ٩٧. ٥٥. ٣٩٩. ٤٢٤؛ ج٢/ ١٦٢٠.

 ٨٩؛ ج٣/ !٢ ٣. ٣٤٤. ٤.١؛ ج٦/ ٥٢٧:؛

 ج٧/ ٨. ٦١٧. ١٠٨. ٦٢٨٥. ٢٩٩؛ ج٨/ ١٦٨.

 ١٢٣. ٢٧١٤؛ ج١٢/ ٩. ٠.٢٣. ٦٢. ٢٦٤.

 ٦٥. ٠٦ه؛ ج١٣/ ٠٧ا؛ ج١٤/ ٨٠٢؛

 ج١٥/ ٦٢٤. ٣٦٤. ٣٨٨. ٤٢٢. ٤٢٣

 ج١/ ٤٥٧. ٦٤‘ا. ٤٧١؛ ج٣/ ٥٢. ٣هج؛

 ج٢٠/١١؛ ج٤٧/١٢ا}6؛ ج١٤/ ١٦٦. ٦٥٨.

 ٣.٠. ٦.٥؛ ج١٦/ ٢٧٨

 ج١٩/١١

 ج؟٢/ ٢٦٢١؛ ج٣/ ٦٥

 ج٧/ ٩٢. ٢٨٥

 (يعبطم ًاطخ) فسوي يبأ نب دواد =

 ج١/ ٩٨. ٦٦٢٤. ٤٧٣؛ ج٣/ ٢٠؛ ج١٠/ ٥‘؛

 ج١١٠/١٢؛ ج١٥/ ٨.

 ج١٥/ ٤٢٥

 سابعلا وبأ ،يييحردلا ديعس نب دمحأ ۔

 ج١٧/ ٢٤٠

 ج١١/ ٢٥١

 ج٩/ ٩١

4 

 ج٦/ ٣٠٢. ٤٢٠. ٤٦٩. ٥٢٣؛ ج٧/ ١٠٢؛

 ج١١/ ٤٩١؛ ج٦٦٧/١٣؛ ج١٥/ ١٠٦

_- ٢ ٠ ٤ _ 

  

  

  

  



 ملعلا

 ......................... ليلخ وبأ يلكردلا

 شيررد

 ................. (جاهنملا حراش) شيورد

 يلع وبأ ،قاقدلا

 يم امدلا

 يريمدلا
 يملي دلا

 .يجحنلا

 نينرقلا وذ

 لفكلا وذ

 نونلا وذ

 نيديلا وذ

 ةيرصبلا ةعبار

 ةيردعلا ةعبار

 متاح وبأ ،يزارلا

 رخفلا ،يزارلا

 ةحفصلا/۔زجلا

 ...... ج ٢/ ٠٩١؛ ج٧ ١/ ٧. ٤٥٢٣. 0٨

 ج٢/ ٧. ٣.٠٥. ٤٠٦

 ج٦6٠/١٠أ ٦١

 ج١٦/ ٤٨٠

 ج٤ا ٢٩٧؛ ج١١/ ٤٣٤؛ ج١٢/ ٧٠. ٣١٩؛

 ج١٧/ ٦٢٣

١/ ٣.٥ 4 

 ج٥ا ٥٨ ٢؛ ج١٦/ ٢٨. ١٥٤

 لاذلا فرح

 ج١٧/ ٤٩٩

 ج٩/١٣.؛ ج٦٠/١٦.. ٢٠١. ٤.٤

 ج١٦/ ٢٦٢

 التتلتلا سنوي =

 ج١٦/ ٢٤٢

 ع ارل ے٬ورح

 ج١٢/ ٨٢٤

 ج١٧/ ٣٦٢

 ج١٧/ ١٠٥. ٣٨٩. ٧١٩

 ج١٦/ ٨٩ ٢٣٧

 ج٦/ ٤٩٦؛ ج٧/ ٤٢٦٢؛ ج٩ا ٤٢؛ ج١٥/ ٢.«.

 ٤١٤. ٤٠. ٥٤٢؛ ج١٦/ ٨٤؛ ج١٧/ ١٩٦.

٤٦ ٤٧٧ ٤٧٨. ٧٠٢ ٧٣٦ 

 - ٣. ع -

  

  

  

  

  



 ملعلا

 .(مامإلا) ينامعلا دشار

 يضارلا

 جيدخ نب عفار

 ةمحفصلا/۔زجلا

 ج١٣/ ٢٢١؛ ج١٥/ ٣٠٠

 ج١٤/ ٣١٨. ٢٥١

 ج٤/ ٧٢

 ج٠ ١/ ٦. ٧؛ ج٤ ١/ ٤٣٦

 ج١٤/ ٢٧٩

 ج١٨/ ٤٣١. ٤٢٤. ٤٧. ٤٣٩؛ ج٤/ ٧٢٥؛

 ج٩/ ٠٩!٢؛ ج١٤/ ٥٩١؛ ج١٥/ ٢٤١. ٢٤٥.

.٤٦. ٣٥٧. ٣٨٢. ٤٢٠. ٤٢٧. ٤٣٥ ٤٤٢٣ 

 ٤٥٠ ٥٦١. ٥٦٢. ٥٧٦. ٥٧٧١. ٥٧٨. ٥٧٩؛

 ج١٦/ ١٦٤

 ج٦/ ٠٨؛ ج١٢/ 6٥٠٣. ٣٢١

 ج٦١٤/١٦

 ج١٦/ ٢٧٣

 ج١/ ٣١. ٧٧١. ٢٣٣. ٢٤١. ٦٢٤٦. ٦٢٥١

.٩١. ٣٧١٠. ٣٢٩. ٣٣٥. ٣٤٩. ٣٦٣. ٤٤٩ 

 ٢ ٥ع۔ ٠.٢٣... ٤... ٦... ٥٠٩٠٩ ؛

 /ج ٩. ٩٠. 0١٨٤ ٢١١. ٢١٢. ٦٥٧. ٢٧٦.

.٧٧. ٣٤٢٣. ٤.٢. ٤٩٩. ٥٠٩. ٦٧٩. ٦٨٤ 

 ٨٩؛

 ج٣/ ٢. ٦١٥. ٢١٦. ٢٢٧. ٦٥٠. ٣٠٢

 ٣٩١؛

 ج٤ا٢٣.. ٧٧٧٤. ٤٥١٩. ٧١ ٨٥ ٩٩. 0١٠٢

 ٧ا٠\ ٠٩ \! ٧١. ٧١٣ 3١٧٤ 0١٩٦١ 0١٨٩ء

.٦. ٢١٧٢ ٢٢١. ٢٣٠. ٢٣٧. ٢٣٩. ٢٤٤ 

 ٥ .ء ٦٦ ٢٧٩. ٣٧٥. ٤.٥. ٤٤٠: ٤٨٢؛

_- ٤ ٠ ٤ _- 



 ةحفصلا/هزجلا ملعلا

 ج٥/ ٢ ٢٣. ٢١١ ٣٢٠ ٣٦٤؛

 ج٦ ٢. ٧١ ١.٠٢ ٧٦٢. ٢١٨. ٢٤٩. ٢٠٤.

:0٤٣٣. ٣٥٢٣. ١٨ 

 ج٧/ .٠ب ٧٤. ٦٥٨. ٦٢٨٩. ٢١٢. ٢٩٨.

 ٤٤٢. ٤٧٨؛

 ج٨/ ٢٣. ٤. ٥٦. ٦١. ٩٦ ٩٧. ٩٩. 6١٠١.

.٠٦. ١١٧٢ ١٨٠. ٢٤٧. ٢٦٧. ٣٢٧١٩. ٣٢٠ 

.٣٤٥. ٣٤٦. ٤٥٥. ٤٥٧. ٤٧٢. ٤٨٦. ٤٨٨ 

.٦1 ...٤٩. ٤٩٥. ٠١... ٠.٢ ٥: ٥٠٨. ٥٤ 

 ٦.٥. ٦.٧. ٦٥٠٢٦٤٦٦٢٤. ٦٩٠؛

 ج٩/ ٦٥. ٦٧. ٩٢. 0١٤٨. 6١٩٥. ٦.٥. ٢٠٨.

:0٢0 .٦٩. ٩. .-. ٣٢٣١. ٤٣٥ 

 ج١٠/ ٠. ٣٧. ٨٢. ٨٧. ٨٨. ٨٩. ١١٥.

.٤١ ٢٤٢٣. ٦٢٤٤. ٢٤٩. ٢٦٧. ٣٠٠. ٣٣١ 

:٩٨ ٤.٢. ٤.٦. ٤٣٠. ٥٤٨. ٥٩٢ 

 ج١١/ ٩٥. ٩٦. !.. ١.٠٤. ٠٥.0. .١١.

.١٥ ٦٨! ١٣١. ٧٣٣. ١٤٨. ٢٢٦. ٦٢٧٥ 

 ٤٥ ٤؛

 ج١٢/ ٩. ٧٤. ٥. ١٩. ٢٠. ٢٢. ٣٢. ٧٢.

.٨٦ ٨٧ ٩٠. ٩١ ٩٧. ١٢٤. ١٤٩١. ١٠٢ 

 ٥٧ ا ٢٦٨. ٣٢٢. ٣٢٤. ٣٢٩. ٥١٦١. ٥٤٥.

 ٢ .. ٥٠٦١؛

 /ج ٨. ١٦٢٨. ١٢٩. ١٤٢. ٨٧١. ٤.«.

 ٤٢٦. ٤٦٧. ٤٤١. ٥١٦. ١٧.۔ ٠.١٨. ٦٤١.

 ٤٢ ٦؛

_ ٤ 7- 

  



 ملعلا

 مثشيخ نب عيبرلا
 ةعيبر

 نارمع وبأ ،يحرحرلا

 رباج وبأ ©يجحرلا

 قباس نب مازر

 يسوطلا ديشرلا

 ةحفصلا/ ءزجلا

 ج١٤/ ١٧٦. ١٧٧. ١٧٧٩. ٢٧٥‘ ٢٧٩. ٢٠٦.

 ٣٤١. ٣٥٢٣. ٣٧٩. ٣٨٥. ٣٨٧. ٦٦٦. ٧٩٩؛

 ج١٥/ .٨. ٢٣.6. 6١٤٣. 6١٩٠. ٤٩٣. ٥٢٨:

 ج١٦/ ٠. ١٧٢. ١٩٠. ٥٦١٦؛

 ج١٧/ ٤.٠. ٤. ٩١. !٩، ١٦٢، ٢٢٦. ٦٢٤١

٥٤٤ .0٤٣ .0٢٤٣. ٤٣٧. ٤٥٧١. ٣٩ 

 ج١٦/ ٢٥٠. ٤.٣؛ ج١٧/ ١٩٠

 ج٣٢٩/١٢؛ ج١٣/ ٤٤٥٠. ٥١٥؛ ج١٥/ ٨٦0١٢

 ج٦/ ٠٢٨

 ج ١٠/ ٤٤

 ج١٧/ ١٩٧

 ج١٧/ ٥١٧

 ج١٧/ ٥٢١

 ج١٣/ ٣٩٦. ٤٢٥. ٦٣٩

 ج ٧/ ٤٦٢

 ج١٦/ ١٩٧

 ج١٧/ ٣٣١

 ج١٢١/٢. ١٢٢

 ج ٦/ ٤.٢

 ج٦٩٧/١٤. ٥.٢٣

 ج١/ ٤٣٧. ٤٣٩. ٤٧؛

 ج١٧/ ٢١٢

 ج٦ا/!ا6؛ ج٢٤٩/١٤

 ج ٤٣٤

- ٤٠٦ - 

  

  

  

  

  



 ملعلا

 ناداز

 يديبزلا

 ماوعلا نب ريبزلا

 ١ لهس وب أ _ يح اج زل ...........................

 شيبح نب رز

 نيعأ نب ةرارز

 يزارلا ةعرز

 ناقرز

 يشكرزلا

 رفر

 سوأ نب رفز

 ليذهلا نب رفز

 ءايركز

 لكيلتلا ءايركز

 يراصنألا ءايركز

 يعفاشلا ءايركز

 ___ ينرفيلا نمحرلا دبع نب ءايركز

 ةحفصلا/هزجلا

 يازلا هفرح
 ج٧ ١/ ٣٥٨

 ج١٤/ ٦٢٤
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 ج١/ ٢!٤٥؛ ج٣/ ٤٥٧؛ ج٤/ .٦٠؛ ج٧/ ٥١٠؛

 ج٩/ !٩؛ ج١٠/ ٥ء؛ ج١٢/ ٠١٧٤. ٤٦٠١؛

 ج١٣/ !٧؛ ج١٤/ ٢٦١٢. ٥٤ه. ٦.٤. ٩٦ب٧؛

 ج١٥ا ٤٤١؛ ج١٦/ ٩٩ ٢٣٨. ٦٢٦٢. ٢٢٨:

 ج١٧/ ٤٩. ٢٢. ٠٩٩. ٦٠٣

 ج٦١٦/١٦

 ج٢/ ١٢١. ١٢٣

 ج١٧/ ٠٢١

 ج١٥/ ٠٤١

 ج١٧/ ٤٤. ٤٢٨

 ج١٧/ ٩٨. ٧١٧

 /ج ٧. ٢٤٧؛ ج٤ا/ !١٦٢؛ ج١٢/ ٤٥.

 ٤٩ ؛ ج١٥/ ٥.٠. ٤٢٢

 ج١٥/ ٥. ٦١

 ج١٥/ ٤٤٥

 ج١٧/ ٧٢٠. ٢٥

 /ج ٤٧٢؛ ج٦.٢/١٤؛ ج١٦/ ١٣٤

 ج٦٠/١؛ ج٢/ ٤٦٨

 ج١٧/ ٦٢. ٤١٧

 ج٥/ ٢٦٩

 س ٧٣ ٠ ع -

  

  

  

  



 ىملس ييأ نب ريهز

 دمحم نب ريهز
 رامع نب ناوفص ةحوز

 دايز

 مجعألا 7

 يراحنلا دايز

 هيبأ نب دايز

 رفصألا نب دايز

 ةحفصلا/ ءزجلا

 ج١٧/ ٠٢٩

 ج١٧/ ٦٦

 ج١/ ٣٩. ٢!٤٤؛ ج٤/ ١٨٨. ٥٣٨. ٥٤٠ ج٦/ ٧٢؛

 ج١٢/ ٢٦٨ ٣٨١٨. ٨٢٥؛ ج١٥/ ٤.٤. ٤٣٨ 1١٥؛

 ج١٢٣/١٦

 ج١٧/ ١٠٢

 ج٤؛١ا/ ٤٩٤

 ج١/ ٤٥٢

 ج١/ ٤٦٢٤. ٤٣٢؛ ج٢/ ٦٧٤؛ ج٣/ ٦٥. ٦٩.

 . ٢٢. ٣٠١. ٣٢٥٧. ٤٥٥. ٤٦٠. ٤٦٣؛

 ج٤/ ٦٢؛ ج٦/ ٣. ٦٢٥١. ٣٩٠. ٥٢٧:

 ج٧/ ٦٥٥. ٦٨٥. ٢٨٩؛ ج١٢/ 6١٠٤. 6١٠٥.

 ٦... ٤٤. ٦٤. ٣٢٩؛ ج١٣/ ٦٥٠٠؛

 ج١٤/ ٦٤٩. ٣٩٢. ٧٩٨؛ ج١٦/ ٦٥٨. ٤٢٧.

٦.٧ 

 ج١٧/ ٦٣ ٣٨١٦. ٦٣١

 ج٢/ ٢٠٢

 ج٧/ ٠١١

 ج٤ا/ ٤٤٧؛ ج١٣/ ٢٢

14 

 ج١٧/ ٤0٥٦. ٤٥٧

 ج١٤/ ٣٦٢٦. ٢٢٧؛ ج١٦/ ٥٦٠

 ج ١٧/ ٥٢٢

- ٨ ٤٠ - 

  



 ملعلا

 مقرأ نب ديز

 تباث نب ديز

 ةميزخ تنب بنيز

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج١٤/ ٢٨٢

 ج٢ ١/ ١٥٧

 ج٢/ ٠٦١؛ ج٨/ ٣٨. ٧٢٣. ٦٠٥. ٦١٠٦

 ج١٢٢/٤؛ ج١٥٠٠/٨؛ ج٥١٥٠/١٣؛ ج٤٥٩/١٧

 ج٤/ ١١١؛ ج٧/ ٤٢٤؛ ج٨/ ٤٨٧؛ ج١٣/ ٧٠.

 !. ٧٢؛ ج١٤/ ٩ب٢٧؛ ج١٥/ ٢٤٥. ٣٤٩.

.٩٧ ٤٠. ٤٢١ ٤٣٣. ٤٢٤. ٤٣٥. ٤٤١ 

.٤٤٢. ٤٦٦. ٤٦٨. ٤٧٤. ٤٨٤. ٤٨٩. ٥١٢ 

.٥٠٦٨ .0٠٦٠. ٠٦٧ .0.٩. ٣١. ٥.٤٠. ٥٩ 

 ٦٩. .ه. ٧١. ٥٧٢. ٥٧٤. ٥٧٦ ٥٧٧.

.٥٧٨. ٥٨١. ٥٨٢. ٥٨٢٣. ٥٨٥. ٥٨٦. ٥٨٧ 

 ...ه ٨. ٦٢٩؛ ج١٦/ ١٩٦١. ٤١؛

 ج١٧/ ٩٦

 ج٥ ١/ ٣٦٥

 ج١٢/ 6٠٢. ٠٣. ١٥٤. ١٥٧

 ج١ ١/ ١٧٥

 ج١٧/ ٠١٧

 ج٨/٦؛ ج١٤/ ٢٤٩

 ج٦/ ٠٩

 نيسلا مرح
 ١٩٨ /٨ج راطعلا قباس

 ٨٤ /٦١ج ؛٨٤ / ٩ج ؛٢٢٦٢ / ١ج ..... (مثتتتلا ميهاربإ ةحوزر) ةراس
 ٥٩ /٦ج ه.................................... ديمح وبأ .يدعاسلا

- ٤.٩ - 



 ةحفصلا/ءزجلا ملعلا

 ١/٤٤٤ج جاجحلا نب ملاس

 ٨. /٧ج ريبزلا نب ملاس

 ٢٢٥. ٥٤٦ /٧١ج ؛ه٢١/٤٤ج ...... رمع نب هللا دبع نب ملاس

 ٢٦٥ /٥١ج ؛٠٨٢ /٤١ج ...... ةفيذح ييأ ىلوم ملاس

 ٥٤٧ /٦١ج ةللا دبع نب رمع ىلوم رصنلا وبأ 3ملاس

 ماس ج٢/ ٤٧٢

 يرماسلا ج١٦/ ٢٣١

 يكبسلا ج١/ ١٤٤؛ ج٥/ ٢٦١؛ ج٨/ ٧٤؛ ج١٢/ 6٥٧.

 ٦٥. ٢٥ه٨؛ هج ٩١/ ٣٢. ٣٤٥. ٣٩٠. 0٦١.

 ٨.٠. ٦.٥. ٦١٤؛ ج٦ ١/ ٧٤. ٨٤؛ ج١٧/ ٣٨.

٤١ ٤٢٤ ٧٠٢ ٧٢٠ ٧٢٥ 

 ٤٢٢ /٧ج ةيملسألا ةعيبس

 ناميمجس ج١٤/ ٤.٩

 ٧٧ / ٠٨ هللا دبع نب ناميمجس

 نونحس ج١/ ٣٨. ٤.٩ .٤١؛ ج٤.١/٢؛ ج٤/ ٣٨٨؛

 ج٨/ ٦. ٨٧. ٦٨٨؛ ج٩/ ٤٣٠؛ ج٠ ١ ٤٣.

 ٤٤ ٤٧. ٤٨ ٤٢٢ 0٥١؛ ج١٣/ ٠.٢. ٢٥٧.

 ٦٢. ٢٧٢. ٢٨٨. ٣٣٧. ٣٥٦. .٣٦۔ ٦٣٨

 ج١٤/ ٢. ٢٨٠؛ هج ١/ ٧٦. ٦٥٨. ٦٥٩

 يراخسلا ج٥/ ٢٠

 ٢ / ٠ ١٢ ه نسحلا وبأ ،يواخسلا

 ٥.٢ /٥١ج ةليخس

 ٦٤. ٢٥ /٠١ج ليثو نب ميخس

 يشكيودسلا هللا دبع - يشكيودسلا

_- ٠ ١ ٤ 

  

  

  



 ةحفصلا/هزجلا ملعلا

 ٦٠. .٠١٠؛ ج٦/٩!٠ا١؛ ج٥٦/١٦ء. ٤١١ /٤ج يسلا

 ٦٦ ا٤ج ةقارس

 ١٧ /٦١ج .. مشعح نب كلام نب ةقارس

 ٩٧ /٥١ج ميشغم نب ةقارس

 ٩١ /٩ج ينرانخلا نيغرس

 ١٤٠. .٢١ /٧١ج ؛٥٢٦ .... /٦١ج يطقسلا يرس

 ٢٠٩ /٧١ج هلل ا ديبع وبأ ،يرسلا

 ٧٣ / مقرا نب ديز ةئيرس
 دعسلا

 دمع نب دوعسم نب دمح نب نيدلا دعس

 ينرراكلا

 نيدلا دعس ،ينازاتفتلا -

 ج٢/ ١٦١

 ج١ا ٤٢٧؛ ج٢/ ٦٧. ٦٠١. ٦٨٣؛ ج٤/ ٦٦؛

 اج ٤١؛ ج٦ا٤٢ه؛ ج١٠/ .٤؛ ج١٩١/ ٣٢٢

 ٢٢. ٣٣٨؛ ج١٢/ ٢٨٧. ٣٧١٧. ٣١٨. ٣١٩.

 ٣٦١؛ ج١٤/ ٦٦ ٣٨٦. ٠٩١؛ ج١٥/ ٤١٦.

 ٤٤١؛ ج١٦/ ١٦٢٣. ٢٨٢. ٣٥٢. ٣٩١. ٥٥٧؛

 ج١٧ا ١٤٧

 ج١٦/ ٣٦٢

 ج١٤/ ٢.٧

 ج١٤/ ٢٦١٢

 ج١٧/ ٢٩٧

 ج٦/ ١٤؛ ج٢٢٥٠/١٤؛ ج١٥/ 10

 ج٥ ١/ ٦٣

 ج١٤/ ٢٩٦

- ٤١١ - 

  

 



 ةحفصلا/۔زجلا ملعلا

 ج١/ ٤٩٤؛ ج١٤/ ٨. ٩. ١٨٢. ٥١٣؛ ج١٥/ ٥ب٬؛

 ج٤٢٤/١٦

 ج١٦/ ٣٨١. ٢٨٢

 ج١٤٥٠/١٧-١٤٦

 ج١٦ا/٤٤٧

 ج٨/ ٢٢. ٥٢٦٢

 ج١١/ ٤٢٨

 ج١/ ٥٦. ٤٦٢٧؛ ج٢/ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٨٨؛ ج٣/ ٦٣

 ٩ ج٧٦/٤. ٨٤ ١١٠. ٢٧٤؛ ج٥٢/٦؛ ج٧/ ٦٥٥.

 ٢٨٨ ٣٧١. ٢٧٦ ٥.ه؛ ج٨/ ٦٠. ٦٣٢؛ ج١٠/ ٣١؛

 ج١١/ ٨٧؛ ج؟١٢/ ١٧٠؛ ج١٣/ ٢٨. ٥١٥. .٥٦؛

 ج١٤/ ب ١٨١؛ ج١٥/ ٧٢ ٣٦ ١٠٣ ٢٤٠ ٣٤٤

 ٣٥١. ٤٣٢. ٤٣٢٣. ٤٦٨؛ ج١٧/ ٢٤٤

 ج١٨/ ٤٢٦. ٤٢٠. ٤٣١. ٤٣٨؛ ج٣/ ٢٢

 ٣٠٦١. ٥٥. ٥٦. ٣٧٦. ٣٩٠؛ ج٤/ ٩. ٤٦.

 ٠٤٤؛ ج٧٢/ ٤٥٨. ٢!٤٦؛ ج٨/ ١٩٤؛ ج١٤/

 ٨٢؛ ج١٥/ ٤٣٣؛ ج١٦/ ٨٧. ٦٢٠٦. ٢١٢.

 ٥٢. ٥٧١٩. ٦٣٨؛ ج١٧/ ١٨٣. ٢٩١. ٣٤٣.

٥٠٩ 

 (يعبطم اطخ) ريبج نب ديعس =

 ج٨/ ٦٢٢. ٢٦٧؛ ج١٤/ ٥٦٢؛ ج١٦/ ٥.٦؛

 ج١٧/ 0٤٤. ٥٤١

 ج١٧/ ٤٥. ٤٦. ٧٦. ٨٢ ٢٦٢. ٤٥٣

 ج ٦/ ٢٩٤

 ۔- - ٤١٢

  



 ملعلا

 وبأ يزاوهألا نمحرلا دبع نب ديعس

 نامثع

 ................................ يبرجلا مساق نب ديعس

 ناجرم نب ديعس

 نيسحلا نب نايفس

 ةحفصلا/هزجلا

 ج٢/ ١٦٢

 ج٠.٦/١٦

 ج٢ ١/ ٠١٤

 ج١٤/ ٨

 ج٥ا ٢٥٢؛ ج٨/ ا٤ب؛؛ ج١.٠/ ١٣٦؛ ج٩/

 ٣٤٨؛ ج١٤/ ٥٨

 ج٠٨/٨ا١؛ ج١٧/ ٠٢

 ج٧ ١/ ٢.٥

 (يعبطم ًاطخ) سوطام نب ناميلس =

 ج١٤/ ٨؛ ج١٥/ ٥٢. ٤٣٣؛؛ ج١٦/ ٥.

١٦٥٤٤. ٢٥٩. ٢٦٢٣. ٢٨٧. ٦٠٦ 

 ج١/ ٥٠٥. ٣٩٨. ٤٢٧ ٤٣١؛ ج٢/ ٣٧٤.

 ٧٥. ٨.٠. ٨٣ ٨٤ ٦٨٨؛ ج٣/ 0١.

 ٩ ١.ء ١٣. ٣٠٦١. ٣٠٦. ٤٥٦. ٤٦٢.

 ٤٦٢؛ ج٤/ ٦٢٦٢. ٢٩٥ .0٥٠١؛ ج٦/ ٥٢٧:

 ج٧/ ٨. ١٠٦. ٥٥. ٤٥٩؛ ج٨/ ٤٨٨.

 ٠. ٥١١. ٦٥٢؛ ج٩/ ٤٨!؟؛ ج١١/ ٨٦؛

 ج؟١/ ٠٧. !٣٢؛ ج١٥/ ٢٤٣. ٢٥٠. ٤٤٤.

 ٤٦٨؛ ج١٦/ ٤٥. ١٤. ٦٢٣٤. ٦٣٧؛

 ج١٧/ 6١٥٥. ١٥٧. ٦٠٩. ٦٢٢٣١. ٢٣٢. ٢٢٥

٦. ٤٦٢٤. ٤٢٦. ٤٢٧. ٥٤٢. ٥٩٧ . 

 ج٤.٢.٤.١/١٦

- ٤١٣ - 

  



 ملعلا

 ةنييع نب نايفس

 ةيراعم نب نايفس

 يكاكسلا

 لكلا ناميلس

 ةحفصلا/هزجلا

 ج١/ ٤٥٦٢؛ ج٤/ ٦٢٢؛ ج١٤/ ٧٨١؛ ج١٦/ ٣١٥.

 ٢٣٤ه؛ ج١٧/ ٦٥٧. ٢٢٢

 ج١٦/ ٤٠١

 ج٥/ ٢٠١؛ ج٨/ ..٤؛ ج٩/ ٣٥٢؛ ج١٢/ ٨٢٤.

 ٨٥؛ ج١٣/ ٦٢١

 ج٢/ ٢١. ١٢٢

 ج١٧/ ٦٢١

 ميمت وبأ يمطافلا هلل ا نيدل زعملا =

 ج١/ ١٠٦؛؛ ج٤/ ٨٤؛ ج٥/ ٩٩؛١؛ ج١٢/ ٤٩. ٥٦٠؛

 !ج ٤٧ ٤٩؛ ج١٤/ ٢!٥٥؛ ج١٦/ ٤١١ ٦٢٣٧؛

 ج١٧/ ٢٥٨. ٤٥٨. ٥٤٢

 ج١٦/ ٢١٨. ٢٢٥

 ج١٧/ ٩٢

 ج١٧/ ٦١٨

 ج١٧/ ٤٥٢

 ج١٢/ ١٠٧. ١٦٤

 ج١٧/ ٦٢٦

 ج٤٤٢/١

 ج١٧/ ٤٩٩

 ج٩/ ٣٦٦؛ ج١١/ه٨ا؛\؛ ج١٢/ ٣٠؛ ج١٤/ ٥١٧؛

 ج٢/١٥؛ ج٤٢٠/١٦

 ج١/ ٤٤٢؛ ج٢/ ٤٧٢؛ ج٥ا .١١؛ ج٦/ ٦.

 ٨.؛ ج٨/ ٥.٠٨؛ ج١٣/ ٩.. ٣٠. ٣١. ٢٢؛

 ج١٤/ ٢٩٢؛ ج١٦/ ٨٥. ٩٢ ١٠٦٢. ١٦٢٧.

- ٤١٤ - 

  

  



 ملعلا

 توكلا ناميلس

 ...... عيبرلا وبأ ،نوراه يبأ نب ناميلس

 راسيلا نب ناميلس

 ةديرب نب ناميلس

 رباج نب ناميلس

 ريرج نب ناميلس

 ةعيبر نب ناميلس

 درص نب ناميلس

 ___ عيرلا وبأ مالسلا دبع نب ناميلس

 ةنييع نب ناميلس

 ۔۔۔۔ہےس۔۔.۔ ىمحي وبأ «سوطام نب ناميلس

 دلاحب نب ناميلس

 نسحم نب ناميلس

 .................... عيبرلا وبأ نوراه نب ناميلس

 كللل دبع نب ماشه نب ناميلس

 ................... عيبرلا وبأ فلخي نب ناميلس

 ةحفصلا/هزجلا

 .٦ ٢١. ٤.٤؛ ج١٧/ ٤٨. ٥١. ١٩١.

٩٧. ٢٩٢. ٢٩٢٣. ٣٣٠. ٣٩٢. ٣٩٢٣. ٨٦ 

 ج١٧/ ٥١٨

 ج٦٢٦/١٦

 ج١٦/ ٠٤٨

 ج١٦ا/ ٨٨

 ج١١/ ٣٧٦.

 ج١٥/ ٥١٩

 ج١٤/ ٢٨٢

 ج١٦/ ٢٩٥٠

 ج١٧/ا ٠٢٢

 ج١٧/ ٠٤٢

 ج٢/ ١٢٠

 ج٨/ ٤٨٩

 ج١٦/ ٢٢٤. ٤٢٧. ٤٢٨. ٤٢٩. ٥٤0

 ج١٧/ ٠.٦٩

 ج٦ / ١٠٧؛؛ ج١٢ا ٨٢؛ ج٩٠/١٣؛ ج٩١/١٤

 ج١٦/ ٥٤٤

4 

 /!ج !٢١؛ ج٦/ ٠. ٦٦٩. .ء .ه ٤٢٠.

 ٤٨ه؛ ج١١/ ٢٧٦؛ ج١٣/ ٩٠. ٦٤٨. ٦٢٧٢.

 ٢ ا ٥. ٠.٥٦. ٦١٤ ٦١٩١ء . ٦٢

 ج١٢/ ١٠٦

 ج ٥٥ }٦٢؛١؛ ج٩/ ٩١؛ ج١٤/ ٢٢٠. ٢٤.

_- ٥ ١ ٤ - 

  

  

  



 ملعلا

 راسي نب ناميلس

 عيبرلا وبأ ناميلس

 ........................ ١ ين اميلسل ٠ ة ديبع وب ا ..........

 ةحفصلا/هزجلا

 ٥٦١. ٥٨٨. ٥٨٩. ٥٩٠‘ ٦.٥؛ ج١٦/ ٣٧. ١٦٢٧.

 ٤٤٩. ٦٤ ٣٢. ٢٠٤. ٢٥٨. ٣٥٩؛ ج١٧/ ١٢.

٣١. ٣٧. ٤٨. ٥١. ٧٦. ٨٢ ٩٣. ٤٠٦. ٤٣٠ ٥٨٥ 

 ج١/ ٢٥٦؛ ج٣/ ٢٠٦

 ج١١/ ٣٧٨. ٤٢١. ٤٥٢٣. ٤٦٦. ٤٨٢أ ٤٨٣

 ج١٥/ ١١٧

 ج٣/ !]113

 ج١٣٣/٦؛ ج١٥٨/٧؛ ج٤٧/١٢ه؛ ج٧٩٦/١٤

 ج١ا ٨١؛ ج١٦/ ٣٦؛؛ ج١٦ا٧. ٣٨. ١٣٦.

٤.٢. ٤.٥ 

 ج١٧/ ٤٩٥

 (يعبطم أاطخ) بيسملا نب ديعس =

 ج٦ ١/ ٥٠٩٨

 ج١٧/ ٧١٩

 ج١٦/ ٢٢. ٦٢٣٠. ٦٢٢؛ ج١٧/ ١٤٥. ١٨٥.

 آن

 ج١٦/ ٥١٢

 ج١٥/ ٦٠. ١٦١

 ج٤٤١/١٨؛ ج٦٤٢/١٣؛ ج٥٥٢/١٤؛ ج٢٤٢/١٧

 ج١٦/ ٢٤. ٢٢٧؛ ج١٧/ ١٥٥. ١٨٥. ٦٢٠٤.

٢١٢. ٣٢٧. ٣٢٣٧. ٣٩٠ 

 ج٧/ ٨.

 ج٢/ ٦١٣٧

- ٤١١٦ - 

  

  

  



 ملعلا

 يرويسلا

 يطريسلا

 يلذاشلا

 بيتزتلا حراش

 ةمحفصلا/۔زجلا

 ج١/ ٤٢٦؛ ج٥/ ١٩٤؛ ج٧/ ٥٦١٦٢؛ ج١٥/ ٬.٣؛

 ج١٧/ ٦٦٢٨

 ج١٤/ ٢٧٨

 ج٢٥٤/١٤؛ ج١٧/ ١١٠١-١٠٦٢

 ج١٧/ ٢١٢

 ج٣/ 31

 ج6١6٠٤/١٢؛ ج١٦/ ٢٨٠

 ج٢/ ٥٦٧

 ج١٦/ ١٠٤

 /ج ٤٢٤؛ ج٦/ ٨١؛ ج٧/ ٤٢٢. 0٨:

 ج١٣/ ٨٢؛ ج١٦/ ٥٨٢؛ ج١٧/ ٢٣٢

 ج٤/ ٤٢٨؛ ج١٦/ ٥. ٩٩. 6٥٧. ٥٢٧:

 ج١٧/ ٣٨. ٦٢٤٨. ٦٤٩. ٧٢٣. ٧٣٥. ٧٣٦

٧٤١ 

 ج٨/ ٤٢٣

 ج١ا .٤؛ ج٢/ ٧١٤٥ ٨٨؛؛ ج٤/ ٥٠٧؛ ج٥/ ٨٢

 ٩٨. ٩٦؛ ج٨/ ٢٩٩؛ ج١٣/ ٤٨. ٦٤٢:

 ج١٧/ ٦٢٥

 نيشلا هفرح
 ج٨/ ٤١

 ج٥ ١/ ٣٨٥. ٤٢٦. ٤٢٧. ٤٢٨. ٤٣٦. ٤٤٣.

.٠.٥٩. ٦.٤ .0٤٤. ٤٧٨. ٤٨٠. ٥٤٢٣. ٥٦ 

٦٢ ٦١٣ 

- ٤١٧ - 



 ةمفصلا/ءزجلا

 ج١٥/ ٢٤٦

 ج١٥/ ٢٤١. .... ه٦٦١٥. ٦٤٩. ٦٥٤. ٦٥٥.

٦٥٧ 

 ج٢٦/٢؛ ج١١٧/١٣؛ ج٦١١/١٤؛ ج٦1١١/١٥

.٢١٢ .6٤٩. ٠٠. ١٦٧ .0٩/ ١٠. ٤٣ 

 ٤ھ٤ا .ا ٩٠0٠ ٦. ٩٦ .ء ٢٤٦. ٢٥١. ٢٥٢. ٢٥٥.

.٥٦. ٣٥٨. ٣٦٦. ٣٧٠. ٣٧٣. ٣٩٩. ٤٢٠ 

.٤٦٤٤٢. ٤٦٢٦. ٤٢٧. ٤٢٨. ٤٢٩. ٤٣١ 

.٤٢٤. ٤٣٦. ٤٣٧. ٤٣٨. ٤٤١. ٤٤٢. ٤٤٢٣ 

 ٤٦٣٤٦٢٤٤٤٦. ٤٧٣. ٤٩٠؛

 ج٢/ ٦٦. ٢. ٢٤. ٧٧. ٧١٤. ١٢٠. ١٢٥.

.١٦٦. ١٦٩. ١٧٤ .0٦. ١٣١. ٣٢. ٠٩ 

 ٩. ٨٩:؛\‘ ١.٩٧. ٢٠٢. ٢٠٤. ٢٠٧. ٦٢٠٨.

.١٠ ٢٧١٤. ٢١٥. ٢٣٢. ٦٥٨. ٣٢٤. ٣٢٦ 

.٢٤١. ٢٧٤. ٢٧٥. ٤٠٠. ٤١١. ٥.٠٧. ٥٠٨ 

.٥٣٢٣. ١٨ . ٥٣٣. ٣٧. ٦.٠٩. ٦١٠. ٦٢١ 

 ٤ا٦٢٤ت ٢٣٤“۔ ٦6٧٤ ٦٧٥: ٨٠“٦۔ء ٨١“۔ء ٦٨٢.

 ٦٨٤. ٨0٦٨٧ ٦٨؛

 /ج ٧... ٢. ٣٦٢. ٤٢. ٥٢. ٦٩. ٧١. ٨١

 ٨٢ ١٠٠. ٢٢! ا٣٢١!\۔ ٣٧\١۔ ٢٦٢٦ ٬٢٢٣٦

.٦٤٢. ٩٢. ٢٩٤. ٣٠١. ٣.٥. ٣٠٦. ٣٢٧ 

 ٣٤٨ ٣٧٦. ٣٨٢۔\ ٣٩٠ ٣٩٩. ٤.١۔ ٤٠٢.

 ٤٠٧. ٤٣٩. ٤٤٣: ٤٥٧. .٤٦۔ ٤٦١ ٤٦٢؛

 ج٤ا ٩. ٢. ٤١. ٤٢. ٤٢. ٤٤. ٤٥. ٤٧.

«٩ ٥٢. ٥ ٠. ٧ ٥. ٦٥: ٦٨ ٧٢ ٧٦ ٨٤ 

- ٤١٨ - 



 ةحفصلا/ه۔زجلا ملعلا

 ٠ ٩٦ ٠.٢.ا\، \!\!١\ ١٢١ ١٢٢ ١٣٢.

 ٤٢ ءا ٤٤. ٤٦\۔ء ١٤٧. ٠٥٠١٠. ٧٠ ۔.\ا\ ١٧٧.

 ٧ا - ٦! . ٤١ ٨٤. ٢٨٨ ٣١٠. ٣٤٨.

 ٦٢ ٤٨٠. ٤٩٠. ٥٤١؛

 ج٥/ ٤.٠. 6١٥١. ٥٤ ا١؛

 ج٦/ ٠. ٣٢. ٣٢. .اب ٤٨. ٥٥. ٥٦. ٧٤.

 ا٩٤. ٢٢\ا. ٢٢٣. ٤٢٣ا. ١٤٧. ١٥٢. ٢١٨.

 ٤ھ٩٤ ٩٦. ٢٩٧. ٢٢٠. ٣٩٧. ٤٧٠. ٤٧٦.

 ٤٧٨. ٤٩٦. ٥١٨. ٥٣٧؛

 ج٧/ ٨... ٢٣۔۔\ ٤٨. ٩٢٣. ٠١ا١۔\. ١٠٨ ٠١٦١٦

 ٧٧٧٧. ١٧٨. ٨٣ا١۔. ٨٥ ١۔\ ٣٩. ٢٥٤. ٢٥٥.

.٨٠ ٣٥٢٢. ٣٦٢٣. ٣٦٧. ٣٧٣. ٣٧٤. ٣٧٦ 

.٣٧٨. ٣٨٥. ٣٨٧. ٣٨٨ ٤٠٠. ٤٢٤. ٤٣٣ 

.٤٤ ٤٣٧. ٤٥٨. ٤٥٩. ٤٦٢. ٠.١. ٥.٤ 

 ...ه . ا٩١١؛ ١

 ج٨/ ٤٢. ٤٥. ٢. ٥٦. ٥٧. ٧٢٣. ٩٩. ١٠٦.

 ١٠ ٤٧ .ا ١٦٩. ١٧٠. ٢٠٧. ٢٢١٣. ٢١٤.

.٢٢. ٦٢. ٣٩٩. ٤٣٠. ٤٨٨. ٠٠٩. ٠.١٠ 

 ٥١١. ٤ .ها ٥٢٦٢. ٦١٨. ٦٢٣٨. ٦٤١. ٦٤٢.

 ٦٥٠ ٦٥٢٣. ٦٥٠٥. ٦٧٢ ٦٩٢؛

 ج٩/ !. 6٥٦. ٩٨. ٢٠٢. ٢.٥. ٢٣١.

 ٢٤٨ ٥٢ ٢. ٦١. ٨١. ٣٢٥٨. ..٤.٠۔ ٤٢٩.

٤٠ ٤٢٤. ٤٤٧. ٥٢٢٣. ٢٣ 

 ج١٠/ ٦٩. ٠. ٣٢. ٥٦. ٦٢. ٦٦ ٨١. ٨٢

.٩٢ ٠٠١ ٤٠. ٤٢٣. ٤٤. ٦٨. ٢٧٩ 

- ٤١٩ - 



 ةحفصلا/۔زجلا ملعلا

.٣.٥. ٣.٠٨. ٣٠٩. ٣٢٢. ٣٣٥. ٣٤٧. ٣٦٧ 

 ٩٢. ٣٩٢٣. .٤٠۔. ٤٠١. ٤٢٧١. ١٨ ٥. ٥0٥١؛

 ج١١ا ٨٧. ٩٠. ٩٧. ١٧٥. ٣٢٢٤. ٣٢٢٥.

 ٣٩٤؛

 /ج ٩. ٥. ٤. ..ه ١٤٩. .0١٦١

.٦٢٣. ١٦٤. ١٧٩. ٢١٥. ٢٦٣. ٢٦٤. ٦٢٦١٨ 

.0٥٤ .0٦. ٣٢٥. ٣٤٥. ٤٦٩. ٥٤٢٣. ٤٩ . 

 ٥... ٠٥٠٦ ؛

 ج١٣/ ١. ١. ٢٣. ٠١.0. 0٠٧. ١٦٠.

:٣٥٥. ٣٥٩. ٣٧٢. ٤٤٢٣. ٦٣٢٣. ٦٣٤. ٦٣٦ 

 ج١٤/ ٣٩٢. ٧٨٦٢. ٧٨٤. ٧٨٦. ٧٨٩. ٧٩١.

 ٧٩٢. ٧٩٨. ٧٩٩. ٨٠٢؛

 ج١٥/ ٢٣. ٧٣. ٨٢ ٨٥. ٠.٢ ١٢٢٣. ٣٤٠.

.٣٤١. ٣٤٣. ٢٣٤٤. ٣٤٩. ٣٥١. ٣٥٢. ٣٦٢ 

.٦٤. ٣٩٩. ٤٢٠. ٤٣٣. ٤٤٧٤٤٥٤٤٤٤ 

.٤٩ ٤٥٠٠. ٤٦٨. ٤٧٩. ٥.٠٣. ٥١٢. ٥٢٠ 

.٥٢٢. ٥٢٢٣. ٥.٢٨. ٤٣ ٥. ٠.٦٠. ٥٦١. ٥٠٦٨ 

 ٠٦٩. ٥٠٧١؛

 ج٦ / ٢. ٢٣. ٦٢٤. ١٦٢٥. ١٩٦. ٢٢٥.

 ٤٤٨. ٥٣٤؛

 ج١٧/ ٩ ٩٩. ٠٩. ٣٠. ٢٣٩ ٢٤٢.

.٩. ٤١٩. ٤٤٧. ٤٧٧١. ٤٨٠. ٥.٠٨. ٥٤٢ 

٥٧. ٥٩٧. ٥٩٨. ٦.٠٢0٥٦٨. ٥٧٠. ٥ 

 ج٢!١/ ٤٩٦؛ ج١٦/ ١٢٢

- ٢ ٤ . - 

  

  



 ملعلا

 هنسح نب ليبحرش

 ..... نسحلا وبأ ،يسررشلا

 ..فررعم وبأ ،يسررشلا

 حيرس

 يضاقلا حيرش

 فيرشلا

 كيرش

 ةبعش

 يشلا

 ةمفصلا/هزجلا

 ج١٦/ ٩٧. ٦٢١؛ ج١٧/ ٠٤٨ ٢٣٣. ٢٨١.

٣٣. ٣٣٢ . 

 ج١٤/ ٠٢ ٢؛ ج١٥/ ١٩٧

 ج١٠/ ٢٥٠٦؛ ج١٤/ ٤٢٠. ٤٧٦؛ ج١٦/ ٢٥٠.

٢.٥ ٢١٢ 

 ج٤٠/١٠. ٤٧. ٢٨٩

 ج١٣/ ٧٢. ٧٢

 ج١١/ ٤٩١

 ج٩/ ١٣٥

 ج١/ ٥٦. ٤٣١؛ ج٧/ ٨.. ٢٧٢؛ ج٨/ ٦٥.

 ١٢. ..٤. ٤.١. ٤٦١. ٥١٢؛ ج1٩/١٠!!١؛

 /ج ٦١. ١٤٩؛ ج١٣/ ٦.0. ٦٦. ٦٩.

 . ... ٨.٠ ٧١٣. ٤٢ا\. ٥٠٣. ٢٤٧.

 ٢٤٨. ٣٦٠. ٤٢٩؛ ج٣٨/١٦؛١؛ ج١٧/ ٤٩٣.

٤٤٤. ٥٤٥. ٥٤٨1 

 ج٦/ ٩٢؛ ج٩/ ٠٢. ٤٢٠؛ ج١٤/ ٠٩٠:

 ج١٥/ ٢‘؛‘ ٤٦٨ 0٥١٧. ٥١٨. ٥٢٢. ٥٢٨.

٦٢٢ 

 ج١٧/ ٢٧٧

 ج١٢/ ٢٢٠

 ج١٥ا ٢٨٨

 ج١/ ٤٢. ٢٥٥. ٤٢٤ئ؛ ج٢/ ٦٨٠. ٦٨٤.

 ٦٨٨؛ ج٣/ ٩. ٢٥٦؛ ج٤/ `٦؛ ج٦/ ١٤٤.

 ٤٥٩؛ ج٧/ ٧٧.3 ٢.٥. ٢٨٧. ٢٨٩٩؛

- ٤٢٩١ - 



 ةحفصلا/ءزجلا ملعلا

 ج٩/ `٤؛ ج١١/ ٢٤. ٤٠١٤؛ ج١٢/ ٣٠.

 ٤٥. ٥٦ه؛ ج١٣/ ٣. ٤. ١١٢٣. ٤!١ا١؛

 ج١٤ا ٧٩٧. ٧٩٨؛ ج١٥/ ٥.٠. ٣٦٤. ٤٢٣.

٤٦٨ ٠.٠ ٥. ٥١٨. ٥٦٨. ٥٠٧٠. ٦٢٢ 

 ج٢/ ٥٢٣٠

 ج١٦/ ١٧٤

 ج٣/ .٢٣٠؛ ج١٤/ ٢٧٩

 ج١٧/ ٥٢١. ٥٢٥

 ج١٥/ ١٢٨

 ج١٧/ ٠٣. ١٩٢١

 ج١٧/ ١٤٥

 ج١٣/ ١١٦

 ساَّبعلا وبأ ،يخاّمشلا دعس نب دمحا - -

 نكاس وبأ ،يخامشلا يلع نب رماع -

 ٢٥. ٠٢٤ /٥١ج

 ٤١٨. ٤١٩ /ا٧١ج

 ٣١٩ /٢١ج

 ٩٠ ١٦٦ /٦١ج

 ١٧. ٩. ٤٧. ٥٢ /٠١ج

 0٣ /٤١ج

 ٠٢١ /٧١ج

 ١٠٤ /٢١ج

 ٥٢٩ /٧١ج ؛٩٢١ /٤ج ؛٧٤!٢ /ج

 سابعلا وب أ ركب نب دمحم نب دمحأ =

- ٤٢٢ - 

  

  

  

  

  

  

  

 



 ملعلا

 ...... (ةيرزحجلا حراش) مالسالا خيش

 خئاشملا خيش

 د روعسم نبا 7 يسيع نا: رباص

 يراسلا داشرإ بحاص

 ريثألا بحاص

 ............................ مولعملا نايبلا بحاص

 ةمتتلا بحاص

 بيترتلا بحاص

 للحلا بحاص

 مئاعدلا بحاص

 رئاخذلا بحاص

 ةريخذلا بحاص

 تالاؤسلا بحاص

 ءايضلا بحاص

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج١٠/ ٣٠٦

 ج١/ ٣٩

 ج١٥/ ٢٣٢. ٢٤٥. ٢٤٧. ٢٨٢. ٤٦٢٨. ٤٢٩.

.٤٢٥ ٤٤٥ ٤٤٦ ٥٦٢٣. ٥٦٤. ٥٧٤. ٥٧٧ 

٥٨٠ ٥٨١: ٥٨٢٣. ٨٤ ٥. ٦.٠٨ 

 ج٩/ ١٨٠

 ج٥/ ١٦

 ج١٥/ ٦٠٨

 ج٥ ١/ ١٨

 داصلا فرح

 ج١٧/ ٧٦

 ج ٤ا١/ ١٣

 ج١٥/ ٤٣٨

 ج٧/ ١٨٥

 ج١٥/ ٦.٧

 ج١٥/ ٨٥. ٣٨٦. ٤٠١ ٤١١. ٤١٤ ٤١٩.

٤٤٣٤٦. ٤٦٩. ٥٥٩ 

 ج٤٢/١٠ا٤٢. ٤٤. .٥

 ج٧/ ١٠٨. ٦٥٥. ٢٥٦

 ج١٥/ ٤٤١

 ج١٠/ ١٦. ٢٥

 ج٥/ ٢٧٤

 ج٤/ ٥٥ ٢؛ ج١٤/ ٢٧٠

- ٤٢٣ - 



 ...يدنهلا يفصلا

 ةحفصلا/هزجلا

 ج١٥/ ٤.٩

 ج٧/ ٣٧٥

 ج٤٤٢/١٥

 ج٧/ ١٠٨

 ج١٦/ ٤٣٨

 ج١٥/ ٤٦١

 ج١٥/ ٠٦٢

 ج١٥/ ٢٨١

 ج٣/ ٣٦٢. ٢٥٦١

 ج١٢/ ٢٩٨

 /ج .٣٦٠؛ ج١٥ا/ ٤٨٢. ٤٨٤، ٥١٨. ٥١٩

 ج١٦/ ٣٦. ٦٢٧

 ج١٢/ ٢٦١٩

 ج١٧/ ١٨١

 ج١٧/ ٠٢٦

 ج١٠/ ٢٧٩

 ج٣/ ٢٦٧؛ ج١٧ا/ ٢٤٨

 ج١٢/ ٤٥٥

 ج١٤/ ٤٢٧

 ج١٦/ ٦١٦. ٦١٧

 ج٥ا ٣٨٦؛ ج١٢/ 0١١٦ ١١٨. ١١٩. ١٢.٠؛

 ج١٧/ ٢٤٤. ٢٤٥

 ج١٧/ ٤٧٧

 ج١٠/}٦١؛ ج٢٤٦/١٢. ٢٩٦

- ٤٢٤ - 

  



 ةعحفصلا/ه۔زجلا

 ج١٦/ ٧٢. ٢٧٢٣. .٤١؛ ج١٧/ ١٠٢

 يلقصلا ج١٥/ ٥٧١

 ٢0 /٧١ج ...... تماصلا نب تلصلا

 ٤١٩ /٦١ج فيرط نب تلصلا

 يجبانصلا ج٢/ ١٤١

 ٢٧ /٧١ج .ينالحراولا يتاردسلا دمح نب يدانص

 بيهص ج٦/ ١٤٦

 ٧٠٨ /٧١ج نانس نب بيهص

 ٣٣٤ /٥١ج يعفاشلا يروصلا

 ٣٩٨ /٢١ج ...... هلل ا دبع وبأ يروصلا

 ينالديصلا ج١٥/ ٤٢٢

 ٤٩٩ /٧١ج ؛١٠٥١ /٤ج ركب وبأ ،يفريصلا

 يرميصلا ج١٠/ ١٦

 داضلا ےفرح

 ٩٧ / ٦1٢٦ فوع ب ىشعأ 5عئباض

 يضلا ج١٥/ ٤٢٣

 كاحضلا ج٤/ ٩. ٦. ٩٩؛ ج٥/ ا!١٥٤؛ ج٨/ ٦٧٢؛

 ج٩/ !١٠؛ ج١١/ ٧؛ ج؟١٢/ ٦٩. ٢٦٧؛

 ج١٤/ ٤٨٦؛ ج١٦/ ٨٨. ٨٩. ٦٢٥٧. ٣١٧.

٣٢٧ 

 ٠٤٩ /٤١ج ةفيلخ نب كاحضلا

 ٤٢٣ /٥١ج درصلا نب رارض

 ٢٣٦ /٦١ج عاقعقلا نب رارض

_ ٥ ٢ ٤ 



 قراط

 ييراحملا قراط

 دايز نب قراط

 باهش نب قراط

 ترلاط

 سوراط

 ين ارمطلا

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج١٧/ ٥١٥

 ج١٦/ ٦٦٢

 ج٢/ ٠.٣. ٣٢٩؛ ج٣/ ٩٥؛؛ ج٦/ ٥٢٣۔.

 ٤.؛ ج٧/ ٥.٠٤؛ ج٩/ ٩٨؛ ج١٠/ ٢٣؛

 ج٢١٣/١٣؛ ج١٦/ ٢٤٤

 ج١٦/ ١٥٤

 ج١٤/ ٠٠٦؛ ج٤٧٣/١٦

 اطلا ےو رح

 ج١٦/ ٢٠

 ج٦/١٤

 ج١٤/ ٦٩١. ٢٩٢

 ج١٤/ ٢٦٩

 ج٥.٢/١٤

 ج١/ ٥٦. ٤٢٩. ٤٣. ٤٣٩؛ ج٢/ ٩٩:

 ج٣/ ٦٥. ٦٩. ٦٢. ٣٧٦؛ ج٤/ .. ٦٣

 ٨4. ٩٥؛ ج٧/ ٢٥٤. ٢٨٩. ٤٦٢؛ ج٨/ ٦٠٧؛

 ج١٢/ ٨. ٦٦٤. ٦٦٧. ٣٨٠؛ ج١٣/ ٦٥.٠؛

 ج١٤/ ٠.٦؛ ج١٥/ ٢٤٤. ٢٥٠. ٣٥١. ٤٣٢.

 ٦٨. ٥١٨؛ ج١٦/ ٣٢١. ٥٣٦. ٦٣٩؛

 ج١٧/ ٢٣٢. ٢٥٧

 ج٢/ ٢٢٦٢ ؛ ج٥ا !٧؛ ج٩/٦.؛ ج١٤/ ١٨٠.

 ٨٢. ٠٦. ٧.٥٩١ .0؛ ج٢/١٥!!١؛ ج١٦/

 ٨ه\۔ ٢٢ ٩ ۔ ٤٣. ٧٦ ٨٦ 0٨٨ ٩٠ ٠ا\ا١ء

- ٤٢٦ - 



 ملعلا

 يربطلا

 (يلازغلا ذاتسأ) رفعج وبأ يواحطلا

 يسوسرطلا

 يشوطرطلا

 يشوطرطلا

 ةحلط

 هلل ا ديبع نب ةحلط

 يسلايطلا
 ءايركز وبأ بيطلا

 ييطلا
 يناريطلا

 ١ ركي وب أ { يشوطرطل ...................................

 ةحفصلا/ءزجلا

.٧٥٤. ٥٩ . ١٧٨. ١٩٧: ١٩٨. ٢١٩١. ٢٣٣1٤ 

 ٢٣٥. ٣٣١؛ ج١٧/ ٧١٦

 ج١٨/ ٩٧. ٣٦٤؛ ج٤/ ١٠٠؛ ج٥/ ٢٩٩؛ ج٧/ ٢٨٨؛

 ج١٣/ ٢؛؛ ج١٤/ !٨؛؛ ج١٥/ ٣٦٤. ٤٢٣:

 ج٢٨٥٠/١٦

 ج٥/ ..٣٠؛ ج١١/ ٣٢٥. ٢٣٢. ٣٢٤؛ ج١٢/ ٥١\؛

 ج١٦/ ١٠٩٨٠

 ج١٦/ ٨٧. ٢٩٤

 ج١٤ا ٢٨٨

 ركب وبأ ،ديلولا نب دمحم :رظناو

 ج٧/ ٠١٢

 ج١٧/١٠

 ركب وبأ ،ديلولا نب دمع =

 ج١٧٤/١٢؛ ج١٦ا٢٢. ٤١٥؛ ج٥٢٣.٤٩/١٧

 ج١/ ٤٥٢؛ ج٨/ ٦٥. ١٧٣. ٦.٥. ٦٠٦؛

 ج١٣/ ؛ب!؛! ج١٤/ !٢٦١. ٢٤٢. ٥٤٩:

 ج١٦/ ٤٩٦

 ج١٢/ ٢٧٩

 ج١٧/ ٦٢٦

 ج١٧/ ٢٤٤

 ج٤ ١/ ٧٥٧

 ج١٧/ ٧٠٢

 ج٤/ ٢٦٢؛ ج١٦/ ٢١٦

 (يعبطم ًاطخر) يناربطلا -

- ٤٢٧ - 



 ملعلا

 نينموملا ممأ ةشئاع

 ةحفصلا/.زجلا

 نيعلا فرح
 ج١/ ٦... ٧٤٧. ١٧٨. ٢١١. ٢٢٠. ٢٢٢٣.

٦. ٣٥٨. ٣٨٢. ٤٢٦. ٤٣٥. ٤٣٦. ٥.٦ . 

 .ت /؟ج ٤١. ٤٢. ٨٩‘ ٩١. ٩٣. 0١١٩ 0١٨٩

.٢٠١. ٨! ٥. ٢٢. ٤٢٣ .. ٥٤٥. ٦٧٤. ٤٦٧٦ 

 ٩. ٦٨٨؛

 ج٣/ ٢. ٠٤. ٥. ..6٧١. ٢٢٨. ٢٤٥. ٤٢٣٠.

 ٤٣١. ٤٤٢٣. ٤٥٧. ٤٥٩. .٤٦. ا٤٦؛

 ج٤/ .ب ١. ٤. ٦٧. ٨٧. ١١٤. 0١٤٦

.٧٤٧. ٥٠٩. . ٢٢. ٢٤١. ٢٥٠. ٢٧٢٣. ٢٧٤ 

٤٣٢ 

 ج٥/ ٤٠. ٧٩. ١٦٢٤. ٢٦٢١. .٣٤٠؛

 ج٦/ ٩. ٧٠. ١١. ٦٠. ٦٥. ٤٨. ٨٩ ١٠١.

.٣٦٦. ٤٧٠ .6٧. ٤٥6٢. ٢٢. ٢٤. ٤٤ 

0 ٣٧ 

 ج٧/ ٨.. ٩. ٥٠١٤؛

 ج٨/ ٢٧. ٧٢. ٧٣. ٧٤٢. ١٤٣. ٦٦٥؛

 ج٩/ ٢٠٨؛

 ج١٠/ ٢٣. ٣. ٣٠٠. ٣.٠٢؛

 ج١١/ ٢٣٧؛

 اج ٩. ٢. ٢٩. ۔٤١. ٤٤. ٥٠. ٥٩. ٧٥.

.٢٣. ١٧٠. ٢٧٠. ٢٨٠. ٢٨٦. ٣٩٦. ٤٣٦ 

 ٤٦٢٤. ٥٩ه؛

 ؛ ١٣ / ٦ ٥٥ ج

- ٤٢٨ - 



 ةحفصلا/هزجلا ملعلا

 ج١٤/ ١٧٩. ٢٤٨. ٦٢٤٩. ٦٥٤. ٢٥٩. ه٢٦١٥.

 ء ا.. ٣١٩. ٣٨٤ ٣٨٩ ٤٣٦. ٤٥٦. ٤٩٧.

 ٦٥٨. ٧٩٤. ٧٩٦. ٨٠٣؛

 ج١٥ا ٧. ٦٢٣. ٨٧. ٤٣٢٣. ٤٩٤؛

 ج١٦/ ٤٥. ٨٥. !.. ٠٤. ١٢٢. 06١٥٩

 ٦٣. ١٦٤.ء ١٦٥. ٩٦ ءا ٢٦ ٢٢٩. ٢٢٣٢.

.٦٢. ٦٢٣. ٢٧٨. ٢٧٩. ٢٨٢٣. ٣٣٧. ٤٠٨ 

 .٤١ء ٤٤٦ ٤٢٢۔ ٤٤٦. ٤٥٢٣. ٥٢٣. ٦٢٢.

:٦٢٢. ٦٣٢. ٦٣٣ 

 ج١٧/ ٤٩. ٢٥٣. ٦٥٤ ٢٨٦. ٣٦٦ ٢٨٢.

 ٩. ٤٦٠ ٤٦٢٣۔ ٢٢٣. ٦١١٧

 ٣١٩ /٢١ج ............... صاقو يبأ نب دعس تنب ةشئاع

 مصاع ج١٢/ ٥٩

 ٢٧ /٤١ج يتاردسلا مصاع

 ٧ / ٢٣ . دوجنلا يبأ نب مصاع

 ٢/ ١٢١١ ج ةلدهب نب مصاع

 ١٧ / ٧٠٨ ..... يراصنألا تباث نب مصاع

 يمصاعلا ج٦/ ٣٢٣. ٤٣٦. ٥١٢. ٥٢٦؛

 ج٧/ ٩‘ ٤٠. ٤١ ١١٠. ١١١. ١٨١. ١٨٥.

٦٥٣ ٦٥٤. ٢٦٠ ٦٢٨٠. ٢٨٦. ٦٨٧ ٣٢٣ 

.٣٢٥. ٣٤١. ٣٥٧. ٢٥٨. ٣٥٩. ٣٦٠. ٣٦١ 

.٣٦٥. ٧٢. ٣٩٤. ٤٠٦. ٤.٧. ٤.٨. ٤٠٩١ 

.٤١٠. ٤١١. ٤١٢. ٤١٢. ٤٢٠ ٤٣٤. ٤٤٤ 

\.٤٤. ٤٥٠٠. ٤٥٠٥١. ٤٥٩. ٤٦١. ٢... ١١ ٠ 

 ١٢ ٥؛

- ٤٢٩ - 



 ةحفصلا/هزجلا ملعلا

 ج٨/ ٦٦. ٩٦١ا١؛

 ج.١/ ٢٥. ٤٣٢. ٣٦. ٣٢٨. .٥٤. ٥٧١.

 ٧٢. ٩٥.. ٠٩ \۔ ٦٢٧. ٦٥٤؛

 ج١١/ ١ب. ٨٩. ٢١. ٦٩. ٣.٣. ٣.٥.

‘٣٣١. ٣٣٢. ٣٣٤. ٣٤٢٣. ٣٥٧. ٣٥٨. ٣٧٧ 

.٣٨٤ ٣٨٧. ٣٩٥. ٤١٠. ٤١١. ٤١٥. ٤٢٧ 

 ٤٣٦. ٤٣٨. ٤٥٤. ٤٦٩. ٤٨٢؛

 ج١٢/ .١٠؛

 ج٣/١٣. ٤. 0٦. 6١٩. ٦٠. ٦١. ٢٨. ٥٢.

‘٦٤ ٦٧ ٧١. ٧٧. ٩٤. ٩٥. ٩٦. ٩٧. ٩٨ 

 ... ١٠٣. ٠.٥!. ١٠٦. ١٠٩. ١١٠ء 60١١١

.٧ . ٢. ١٢٤. ١٢٥. ٢٦. ١٢٧. ١٤٢٣ 

.٤٧. ١٤٩. ٥٢. ٥٧. ١٧١. ١٧٢ .6٤٤ 

.٢. ٢٣٢. ٢٩٦. ٢٤٩ ٦٥٧. ٦٥٨. ٦٥٩ . 

.٦٢. ٢٦٦. ٦٧ ٢٨٨ \٨٩ ٦. ٣٢١٧. ٣١٨ 

.٩. . ٣٢. ٣٢١. ٣٢٢. ٣٢٢٣. ٣٢٢٥. ٣٢٩ 

.٢.٠. ٣٦. ٣٣٧. ٣٤٢. ٣٤٧. ٣٥٠. ٣٥٤ 

 ٢٥. ٣٦٢٣. ٣٦٦۔\ ٣٦٩. ٣٢٧٠. ٢٨٤. ٤٣٠.

\.٤٥. ٤٤٢. ٤٤٦. ٤٤٨. ١١ ٥. ٥١٢. ١٧ ٥ 

 ٥٦١. ٧٤ . ٧٥ .ه ٥٧٦. ٥٧٧. ٥٨٢٣. ٥٠٩١.

.٦١٤. ٤١٦. ٦٢٠ ٦٣٤8 ٩٢٣. ٩٥.. ٦.٩ 

.٦. ٣٧. ٦٣٨. ٦٤٧. ٦٤٨. ٦٥٠. ٦٥١ 

 ٥٢ ٦. ٦٥٢٣. ٦٥٤. ٦٥٥. ٦٥٦؛

 ج١٤/ 6١٠٣. ٧٩٤. ٧٩٥. ٧٩٩؛

 ج١٥/ ١١. 6١٨. ٤. ٢٥. ٢٦. ٣٨ ٤١ ٨٤.

- ٤٣٠ - 



 ملعلا

 ةعصعص نب رم اع

 .......................... يعازخلا هلل ا دبع نب رماع

 ........................ ريبزلا نب هلل ا دبع نب رماع

 سيق دبع نب رماع

 ةحفصلا/۔زجلا

.٩٨ ٧١٨. ٧١٩. ٢٢. ١٢٧. ٧٢٨. ١٣٤ 

 ٤٠ .\ا ٥٠٨ ۔ ٦٠\۔ ١٧٦. ٣٤٩. ٢٥٢. ٣٥٧\‘

.٣٦٢. ٣٦٦. ٣٦٨. ٣٧٤. ٣٨٧. ٣٩٤. ٤.٠٢ 

 د ٤.٠٧. ٤٠٨. ٤٠٩. ٤٢٥. ٤٢٦. ٤٣١.

٤٣٨. ٤٤٢. ٢.٤٦. ٥. ٥١٢. ٦١٠٣ 

 ج١٤/ ٧٨؛ ج١٧/ ٦٢٣6١

 ج٧٠/١٦‘ ٣٦٢٧. ٣٦. ٥٢٩. .٥٤. ٥٤١.

٠٤٢. ٥٩٢٣ 

 ج٤٤٤/١؛ ج٥ا ١٨٩؛ ج٥/١٠ه؛

 ج١٤/ ٢٧٨. ٦٧٩. ٢٨٠. ٤٨٥. ٥.٦:

 ج١٦/ ٠. ٦٢٢

 ج١٠٩/١٦

 ج١٧/ ٦٢٥٠

 ج١٥/ ٥.٢

 ج٧/ ٩١.

 ج٤٢/١٠

 ج١٧ا ٧٠٨

 ج١٧/ ٢٥٥

 ج١/ .. ٤٢. ٤٩. ٥٠٧ . ٢٧٢٢. ٢٧٢٣.

.٢٨٧. ٢٩٢٣. ٣٤٢٣. ٣٥٠. ٢٥٢٣. ٣٦٨. ٤١٩١ 

 ٤٧٤. ٤٧٦؛

 /ج ٤.6. ١١٠. 6١٥٣. ١٨٩. ١٩٦. ٢٩٥.

.٩٧. ٣٣٠. ٣٤٤. ٣٥٢. ٣٥٦. ٣٦١. ٣٦٢٣ 

.٦٥. ٣٧٨. ٣٩٢. ٤.٢. ٤٠٤. ٤.٠٦: ٤١٨ 

. .٩ ٤٥٠١. ٤٦٢٣. ٤٦٥. ٠.٠٢. ٥٢٢٣. ٤٤ 

- ٤٣١ - 

  



 ةمفصلا/ءزجلا ملعلا

 ٥٥ ٥٥... ٦١٩. .٢٠“ء ٢١ ٦٣٩. ٦٤٠.

 ٦٥. ٦٥٨. ٦٥٩. ٦٨٩؛

 ج٩/٣ ٦. ٤٦. ٧.0. ٣٣. ١٤١. 6١٥١. ١٧٢.

.٩٢. ٢٠٧. ٢١٦. ٢٣٠. ٢٣١. ٢٤٨. ٢٦٥ 

.٧٢. ٢٨١. ٢٨٢. ٢٨٢. ٣١٩. ٣٤٠. ٣٤٥ 

 ٥. ٣٥٧. ٣٦٠. ٤٠١. ٤٢٥؛

 ج٤/ ٧. ٦ت. ٧. ٦٨. ٧٢٣. ١٦٨. ١٢٣٠.

.٣١. ٣٢. ٥٤. ١٥٦. ١٠٨. ١٦١. ١٦٥ 

.٦٦ ١٨٠\‘ ١٨١. ١٨٩\‘ ٢٠٦١. ٢٠٢. ٢٠٧ 

.٠١٠. ٣٥. ٦٥١. ٢٥٦. ٢٦١. ٢٦٢. ٢٦٦ 

.٧٥. ٢٧٦. ٢٧٩. ٢٨٥. ٣٠٢٣. ٣٠٤. ٣١٢ 

.٣١٢٣. ٣٣٦. ٣٥١. ٣٦٢٣. ٣٦٥. ٣٧٢٣. ٣٨٧ 

.٣٩١. ٣٩٨. ٤.١. ٤١٧٣. ٤١٧٨. ٤٣١. ٤٤٣ 

.٤٤:٤٤. ٤٤٥. ٤٥٩. ٤٦٢. ٤٦٤ ٤٦٨ ٤٨٢ 

.٤٨٢. ٤٩٢. ٤٩٤. ٤٩٥. ٤٩٨. ..٠. ٥١٢ 

 ٥٧. ١٨ ٥. ٢٢ ٥. 0٢٣؛

 ج٥/ .٥٠؛

 ج٦/ ٢. ١١٩. ١٢٨. 6٤٢. ٠١٦٥. ٦٢١٤.

 ٤٧. ٦٥١. ٢٨٥. ٢٩٠. ٣٠١. ٣٤٠. ٤.٠.١؛

 ج٧/ ٢٧٢. ٢٨٩. ٤٤١. ٤٨٧؛

 ج١١/ ٩. ١٦٢ ٦. ٤١٩ ٦٢٠. ٦٤ ٥٢. ٦٢.

0٩١. ٩٢ ١١٤ 3٩٨. ٨٦ ٨٧‘، ٩٠ 3.٢ 

.١١٥. ١١٨. ١٩\ ١٢٢. ٧٢٤. ١٣٨. .٤ ١ 

.٧. ٤٣. ١٤٧. ١٤٩. ٥.٠. ١٥٠٢. ١٥٤6٤١ 

 ١٨٦ 0١٨٨ ٩١ ءا ١٩٢١.ء ١٩٣ء ١٩٤. ١٩٥.

- ٤٣٢ - 

  

 



 ملعلا

«٢٠١ 

.\-٥١ ٢ 

.٣٨١١ 

\-٣٥٦ 

.٤١٤ 

 ةمفصلا/ه.زجلا

.٢.٢ 

\-٥٢ ٢ 

 ھا٣١٤.

.٣٦٤ 

\.-٥ ٤ 

.٠.٧. ٢٢٦ 

.٩. ٢٦١ 

.٣٣٢. ٣٣٢٣ 

.٣٨٩. ٣٩٧ 

 ٩عء۔ ٣٢٥ ٤-.\‘

.٢٢٠ 

\٨٤ ٢ 

.٢٤٤ 

.٣٩٨ 

.٤٤٤ 

 ٤٥٦۔ ٥٠٥٩ .۔ع .٤٦۔ ٤٦٥۔ ٤٧٤؛

.٢٢٣١ 

.٢٨٩ 

.٢٥١ 

.٤٠٢ 

.٤٥٠٠ 

<٤٤ ٢ 

.٩٢ 

‘.٥٤ ٢ 

.٤.٨ 

\.٥٤ ٤ 

 ج٨/ ٩ ١\۔ء ٣ ۔! ٦. ٧\١۔ء ٥۔۔ ٣.٠. ٢٥\

 ٧٢. ٦ ٧ ۔ ٣٢٨. ٣٩. .٤.٠۔ ٤٤۔ ٦ ۔ ٦٢٣.

 ٨. ٧٩. ٩٢. ٩٧. ٣٤ -. ٤٢٣\۔ ٤٤\۔ ١٤٥.

 ٥١. ٥٠٥ ۔\ل ٦ ١٠\۔ ١١٦١

.٧٧٩ 

.٢٤٤ 

٢٩٠ 

.٣٧ 

.٦٦ 

.٩٠ 

.٤٥٠ 

.٤٧٢ 

.٤٩ 

.٥ ٥ 

<٦١ ٥ 

.٦٠ 

.٦٤٢٣ 

.٦0٦٩ 

 ٦٩٤٤؛

.١٩٢ 

.٢٥٦ 

.٠٩ 

\-٩ 

381 

.٤.٢ 

134 

.٤٧٢ 

.٥ .. 

.٥٠١٦ 

:3 

٤٦١٢ 

.٦٦ 

.٦٧١ 

- ٤٣٣ - 

.٣. ١٩٩ 

\٥٨. ٢٦١ 

 .. ١ا٣١-\

.٣١ .. 

.٣٧٧. ٣٨٢٣ 

.٤٢٢. ٤٣٨ 

.٤٥٨. ٤٥٩ 

.٤٧٤. ٤٧٩ 

.٠.٠١. ٥.٢ 

 ٨ا١ . ٥٢٣١.

.٦. ٠.٩٤ 

٦٥. ٤٦٢٦ 

.٦٤٩. ٥٠٣“٦ 

.٦٧٢ ٦٧٣ 

.١٦٧ 

 ٢٠٦ح

.٢٦٧ 

‘١٤ ٣ 

.٣٩ 

.٢٨٤ 

.٤٩ 

.٤٦١ 

.٤٨١ 

.٠.٠٦ 

‘.٤١ ٥ 

.٠.٩٦ 

.٦٨ 

©٦6 ٥٠٧ 

٠٦٠٥ 

.١٧٠ 

«٢ ٢١ 

35 8[ 

.٣١١٥ 

.٢٤٢ 

.٣٨٥ 

.٤٤٠ 

.٤٦٤ 

.٤٨٥ 

.٥٠٨ 

.٥.٥٢ 

.٦٠٠ 

.٦٣٢ 

٤٦٦٢ 

.٦٨٢٣ 

.١٧٥ 

388 

«٢٨١ 

._٣٦ 

.٣٥١ 

.٣٨٧ 

.٤٨٤ 

.٤٧١ 

.٤٩١ 

.٥١٢ 

.٥٥٨ 

.٦٠١ 

.٦٣٤ 

٤٤ ٦٦ 

.٦٨٥ 



 ملعلا

 ةريهف نب رماع

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج٠ 5 ٢ .۔\ ٥٩. ٠.٠ ٧. ٧٧. ٨٠۔\ ٨١. ٨٧۔\ ٩٠.

 ٥: ٠.٣نل۔ ٣٦\ا۔. ٤٣. ٤٥ا\. ١٤٦. ٠١٤٧

 ٦٠. ٦٧٢\.\ء ٧٢٧١ \۔\ ٧٨ا\۔ ١٨٩. ٩٠ ١\ء ٠١ ٢\.

٢٠٢ 

.٢٦ 

 ھد٧٤ا ٢.

.٣٠٧ 

‘٥ ٢٢ 

.٣٦٤ 

.٢٨٢ 

.٤٠٢ 

.٤٥٤٤ 

.٤٧٦ 

.٥٢٢ 

.-. ٩٥ 

 6٦٠؛

 ج١٣/ ٤٢. ٦٩٦.

.٢٠٩ 

.٢٤٧ 

.٢٨٤ 

 ھ٤ ٣٠١.

.٢٢٥ 

.٦٦ 

.٩٠ 

.٤٦٢٠ 

.٤٦٠ 

.٤٧٩ 

.٥٢٨ 

.٥٩٨ 

.١ ٢. 

.٢٤٨ 

.٢٨٥ 

.٥ ٣١١ 

.٣٥١ 

.٣٦٨ 

.٣٩١ 

.٤٦٤ 

.٤٦٦ 

.٤٨١ 

.٥٧٦ 

٤٦٠٠ 

 ج١٥/ ٦. ٣٤٣.

.٨٢٣: ٤١٥. ٤٢٧ 

 ٤٥١۔ ١٨ ۔٥:۔ ٦١٢٣ ٥\‘

.٦١. ٢٢٢ 

 ا٥٤د ٦. ٢٦١.

.٦. ٢٩ 

.٣٧٧. ٣٢٢ 

‘٢٥٤. ٥٦ ٢ 

.٦٩. ٧٢٣ 

‘\٣٩٨. ٣٩٩ 

.٤٧. ٤٣٩ 

.٦٧ ٤٧٠ 

.٤٨٢. ٤٨٧ 

 ٧ا٧ . ٥٨١.

 ٦١٨ء ٦٢٣٩.

.\.-٩. .٤٣٠ 

\-٣٤٤٥. ٣٤٦ 

.٤٢٨. ٤٣٥ 

‘\. ٦٧. ٥.٧٣ 

.٩. ٨٠... ٨١ .. ٥٨٢. ٥٨٣ 

 ھدا.٠ ٠٦ ء ٦6٠٧ ٦١٣۔ء ٦٥٧؛

 ج١٦/ ٠١...  0.6١٤٤)٤٦١؛

 ج١٧/ ٤٨٥. ٦٠٢

 ج١٣/ا ٧٢. ٧٣

٤٣٤ - 

.٢٦. ٢٣٢٣ 

\-٦٦ ٧.٠ ٢ 

.٣.٥. ٢.٠٦ 

.٢. ٢٢٤ 

\٢٥٨. ٣٦٢ 

.٨. ٣٨٢ . 

.٤٠١ -.. 

.٤٤. ٤٥٢. 

.٤٧١. ٤٧٢ 

.٤٩٥. ٤ ٥١ 

.٨٢. ٥.٩٢ 

 ٤٢٣ ۔ ٤٤ن٦_\}

 .:د ٥ 0١؛

.٣٤٧. ٣٦٢٣ 

.٤٤٥. ٤٤٧ 

 ..ه ٥.٧٧.

 ھد:٨ ٥. ٥٩٢.

  



 مصاع وبأ يدابعلا

 سابعلا

 نومأملا نب سابعلا

 .هقف ءينلا غع) بلطملا دبع نب سابعلا

 نازع نب سابع

 ....................... يملسلا سادرم نب سابعلا

 ب اطخلا

 مكحلا دبع

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج٢/ ٢٦

 (يعبطم ًأطخ) ورمع نب رابحلا دبع =

 ج٦١١/١٧

 ج٢/ ٠٢٤. ٢١١؛ ج٦/ ٢٥٧؛ ج٨/ ٢٨. ٢٩.

 .اك .ه ٠٦. ٠.٧. ٦٠٨؛ ج٩/١٠؛

 ج١٤/ ٦.٠. ٢٣٧. ٥١٧؛ ج١٥/ ٬٣؛

 ج١٦/ ١١٠. ٠٩!؛ ج١٧/ 0١٦٢ ١٦٤

 ج٤٤١/١؛

 ج١٧/ ٩٢

 ج٦ ١/ ٠.٩

 /ج ٢!٦١؛ ج٥ا/ ٣١. ٣٢؛ ج١٠/ ٢٧ه؛

 ج١١/ ٢ ؛ ج١٢/ ٤٦. ٩٦:

 ج٤٩/١٤؟؛ ج١٥/ ٠١١١. ٦.٠. ٦. ٦٠٨

 ٦١٠ ٦١١؛ ج١٦/ ٦١. ١٧٠. ٦١٩. ٢٧٦٢.

 ٧٢!؛ ج١٧/ ٠٠٦. ٥.٧

 ج١٤/ ٢٢١

 ج١٧/ ٤٦١

 ج١٧/ ٦٦. ٤٥١

 ج١٣/ ٥١٥

 ج٤٤١/١

 ج١٠ا ٧ا١؛ ج١٧/ ٢٥٠٠

 ج٨/ .٦٨؛ ج٩/ ٢٩١؛ ج١٣/ ٤٩٤؛ ج١٤/ ٥١٦؛

 ج١٦/ ٩١!؛ ج١٧/ ٠١٦٤ ٤٥٨. ٦١٦٢

- ٤٣٥ - 

  



 ملعلا

 غئاصلا ديمحلا دبع

 رمع نب هلل ا دبع ني ديمحلا دبع

 .................... ىليل يب أ نب نمحرل ا دبع

 يشرقلا ةزمح نب نمحرلا دبع

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج٨/ ٤٣

 ج١٢/ ٤٥٥

 ج١٥/ ٢٦١

 ج؟٢/ ٢٣٢؛ ج١٤٢/١٣. ١٤٤

 ج٤ا ٦٧؛ ج١٢٢/١٦

 ج١/ ٤٢٦. ٤٢٧

 ...... ج٠ ١/ . ٦٨. ٢١٣؛ ج١ ١/ ٣٣٤

 ج١٢/ ٢١٩

 ج١٧/ ٢٤٥

 ج١٧/ ٤٣١. 0٥٢

 هج ١/ ٣٦٥

 ج١/ ٢٣٨. ٤٥١؛ ج٢/ ١٦٩؛ ج٨/ ٠١٠٤.

 .ه ج٢١؛ ج٩ا/ه٢٤٨؛ج.٤٤/١. ٥١. ٥٢.

٧٢. ٣٠٤ 

 ج٣٩/١؛

 ج١٦/ ٥٤١

 ٤٣٦ /١ج ميحرلا دبع نب ديمح نب نمحرلا دبع

 يلظرقلا

 ج١٤/ ٧٢. ٢٧٩. ٣.٧؛ ج١٧/ ١١. ٦٢٧.

١. ٤٦. ٦٦. ٤٥١ 

 ج٢!/ ٦٧٤؛ ج٤/ ١٠٦١

 ج١٤/ ٥٦. ٧٩٦؛ ج١٦/ ١٧٢١

 ج١٧/ ١٦٤

 ج١٦/ ١٢٣

- ٤٣٦ - 

  



 ......................... (ةيعفاشلا نم) قازرلا دبع

 مالسلا دبع

 _۔ باطخلا وبأ ،يتازملا روظنم نب مالسلا دبع

 زيزعلا دبع

 ج١٣/ ٤٩

 ج٣/ ٢٥٦؛ ج٤/ ه٥ل؛ ج٥/ .٤؛ ج٧/ ٢٨٧.

 ٠.٢؛ ج١٤/ ٣١٢. ٢١٤. ٢٩٧؛ ج١٥/ ٣٦٠:

 ج١٦/ ٧١. ٢٢ .ح ٢١. ٤٤٢؛ ج١٧/ ٥٦٩.

٠ ٧ ٥ 

 ج١٧/ ٢٤٥

 ج١٠/١٤؛ ج١٧/ ١٩٤

 ج٦/١٠؛ ج٦٢/١٥. ١١٦. ٠١٩}؛

 ج٦٠.٧/١٦؛ ج١٧/ ٠٩٩
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 ج١/ ٢٦٧

 ج١٧/ ٤٥٦

 ج١٥/ ١٩٧

 ج٩/ ٦٧؛ ج١٣/ ٤٩٥

- ٤٣٧ - 

  



 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٥/ ٠٧٩

 ج١٧/ ٤٦٣

 ج١٧/ ٢١٠

 ج١٥/ ٨٥

14 

 ج١/ ٤٢٣

 ج٢/ ٣٦٢٧

 ج١٤/ .٢٨٠؛ ج١٥/ ٤٤٢. ٤٦٩؛ ج١٦/ ١٣.

 ٦٤؛ ج١٦/ ١٣. ١٤؛ ج٥/١٧ه٨؛

 ج١٧/ ٥٢٠

 ج١٥/ ٤٤٥

 ج١/ ٣٩

 ج٨/ ٤٥ ١

 ج١٥/ ٤٦. ٦... ٦٠٧

 ج١/ ٨٩. ٩٤. ٠٧.0. ١١٤ 0١٦٧ 0١٨٨ ٢٦٩.

 ٧٢. ٥٦. ٧٥. ٣٩٧. ٤١١؛ ج٢/ ٦٦ ٨٢

.٨٩. ٥٧. ٧٨. ٩٥ . ٤٩٠. ٢٥ . ٥٧٢٣ 

 ٦٢٦؛ ج٨/ ٩٨. ١٢. ٣٣ت. ٢٣٤ت ٦٢٣٨

 .٦٥؛

 ج٩/ ٥. ٨٩. ٢٣٢ .6٥٦؛ ج١٠/ ٣٦٤. ٣٩٠:

 ج١١/ ١٠٢. ١٩٦١؛ ج٢٢/١٧

 ج١٣/ ١٤٨

 ج٧/ ١٣٥؛ ج١٠/ ٢٨. ٣٩. ٤٧

 ج١٢/ ٢٧٩

- ٤٣٨ - 

  



 ةعيب ر يب ىشعأ . ةح راحخ نب هل ١ دبع

 نابيش نب لهذ نب

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٤/ ٢٩١؛ ج١٧/ ٦٠١

 ج١٢/ ٢٦١٩

114 

 ج١٣/ ٢٤؛ ج١٤ا ٦٦٦؛ ج١٧/ ٤٥١. ٤٥٢.

٥١٥ 

 ج١٢/ ٤٥٠٥؛ ج١٣/ ٧٢. ٧٣

 ج١٧/ ٦٢٠

 ج١٧/ ٥٤٥

 ج١٣/ ٩١

 ج١/ ٤٣٦١؛ ج٢/٦؛؛ ج٧/ ٥.٩ ٨.؛ ج٨/ ٧١.

 ٨... ٠٩؛؛ ج١٠/ ٤٨٧. ٥١١؛ ج١٢/ ٥٤٩؛

 ج٢٨/١٦؛ ج١٧/ ١٧٦

 ج١٧ا ١٤٧

 ج١٠/ ٦٢٢

 ج١٧/ ٥٢٢

 ج١٦/ ١٠٤

14 

 ج١٧/ ٧٠٨

 ج١٤/ ٢٦٨

 ج١٢/ ٥١٤

 ج٥/ ٢٤١

 ج ٤ا ٨٩

 ج١٧/ ٦٢٥٠

- ٤٣٩ - 

  

  



 ملعلا

 ةحاور نب هلل ا دبع

 ح اير نب هلل ا ديع

 ينايسولا نتسروز نب هلل ا دبع

. . 
 دايز نب هلل ا دبع

 ديز نب هلل ا دبع

 ........................ يراصنألا ديز نب هل ١ دبع

 ابس ني هلل ا دبع

 رماع نب هلل ا دبع

 ....................... ةعيبر نب رماع نب هلل ا دبع

 سابع نب هلل ا دبع

 ةمحفصلا/هزجلا

 ج١٧/ ٠١. ٦٠٢

 ج٧٢/١٣؛ ج١٧/ ٧٠٨

 ج١٧/ ٦١٨

 ج١/ ٤٧١؛ ج٨/ ٤٩. ٥٠٦ء؛ ج١٠/ ٣٨.

 ٤٨4٩؛ ج٤٨٩/١٤؛ ج٤٦/١٧

 ج١٧/ ٠٤٧

 ج٥ ١ ٥٧

 ج٢/ ٥٠. ٦١١؛ ج٤/ ١٠٠

 ج١٧/ ٥١٨. ٥٢٧

 ج١ا ٧!٧؛ ج١٤/ ٥٦١؛ ج١٧/ه٨!٤؛

 ج٨/ ٢٧١؛ ج٢١٩/١٢

 ج٩/١٦. ٦٢٤٤. ٤٦٤؛ ج١٧/ ٩٢. 1٥

 ج١٥/ .١٦١

 ج٣٨/١٦؛
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 ج١/ ٩٧. ٩٨. ٢٤٢. ٢٥٢٣. ٤٢٦. ٤٢٧.

 .٤٣؛٤. ٤٣١. ٤٢٢٣. ٤٢٣٦. ٤٣٩. .٤٤. ٤٤١.

 ٩ ٤٩٠. ٤٩٣. ٥٠٦؛

 ج٢/ .ت ٦٩. ٧٧. ١٧٩. ٦١٠. ٦٢٧٦.

.٦. ٣٢٧. ٣٩١. ٣٩٧. ٣٩٩. ٥٤٣. ٥٦٦ . 

 ٥٦٨. ١١. ٣٤ ٦٧٤ ٦٨٤. ٦٨٧؛

 /ج ... ٣٦. ٢٠٤. ٣١٩. ٣٦٢٧. ٣٣٥.

.٢٤٥. ٣٥٦. ٣٧٦. ٣٨٢. ٣٩٠. ٤٢٢٣. ٤٣٤ 

 ٤٥٦٢. ٤٥٧. .٤٦٠؛

 ۔- - ٠ ٤ ٤

  

  



 ةحفصلا/هزجلا ملعلا

 ج٤ات. ٥.٩. ٧٨. ٦.٦٥. ٢‘٤. ٤٦. ٤٧.

 ٨ه٤. ٦٢. ٦٩. ٧١. ٨٣. ٨٩. ٩٥. ٩٧. ٩٨.

.١١٣. ١١٦. ١١٧ .1٩ ٢... ٠٣... ١٢١ 

.٦٢٦. ٤٤. ١٤٧. ١٥٥. ١٥٧. ٥٠٨. ١٥٠٩ 

.٦٢. ١٩٥. ١٩٦. ٧٩٨. ٢٢٨. ٢٤١. ٣٩٤ 

 ٤١٩ ٤٢٢. ٤٢٩. ٤٩٤؛

 ج٥ا ٨١. ١٨٩. ٦٤٧. ٦٩٤. ٣٨١٠. ٢١١.

 ٥٩. ٣٦١. ٣٨٣؛

 ج٩/٦.. ... ٤٧. ٤٩. ٢. ٨٧. ١٠٢.

١٦١. ٦٥٣ .0٢... ٤١. ٤٢. ٤٣. ٤٦ 

.٦٤. ٣٠٨. ٣٧١٤. ٣١٩. ٢٢٧. ٤٨١. ٤٩٦1٤ 

 ٥١٨. . ٥٥ ؛:

 ج٧/ ٨... ٩. ٦.0. ١٠٩. ١١٨. ١٨٣.

.١٩١ ٢٣٨. ٢٥٤. ٥٧١. ٣٦١. ٣٧٢٣. ٣٢٧٧ 

.٣٨٨. ٤٢٧١. ٤٢٢. ٤٢٤. ٤٤١. ٤٦٢. ٥١٠ 

 ١٤٤. ٥٢٢؛

 ج٨/ ٦٥. ٣٨. ٢٩. ٨. ٩٤. ٩٧. ١٤٤.

.٠٤٧. ١٨٦. ٢١٢. ٢٥٤. ٤٤. ٦٠٦. ٦٠٧ 

 ٦.٨. ٤٣٦٤١. ٦٤٨. ٦٩. ٦٧٢. ٦٩١؛

 ج٩/ ٩٦٢. ١٠٦٢. ٢٠٨؛

 ج١٠/ .ت ٥. ٣٦. ٦٢٦٧. .٠؛

 ج١ ١/ .٤. ٣٣٤:

 /ج ٤. .ه. ٢... ..ه 0٠٦. ١٠٧.

.٠. ٤٩. ١٠١. ١٦٠. .١٧. ٦٢٦٤1٩ ١٦١ 

.٦٥. ٦٧ ٦٨. ٢٢٢٠٠. ٣٢١. ٣٢٤. ٣٢٥ 

- ٤٤١ - 



 ةحفصلا/ ءزجلا ملعلا

.٩٦. ٤٣٥. ٤٥٤. ٤٥٦. ٤٦٩. ٥١٦. ٥٤٧ 

 ٠.٥٩. ٥٧٥؛

 ج٦/١٣.. ٠١١٤. ٠.٢٩. .٥٠.. ٦.٤. ٦٥٢؛

 ج٩١٤/ ٧٦. ٨٢. ٢٤٩. ٢٧٦. ٦٨٠. ٣٧٩.

.٣٨٥. ٣٨٦. ٤٢١. ٤٥٦. ٤٨٥ ٤٨٨. ٤٩٧ 

.٤٩٨. ٤٩٩. ٥.٦. ٥١٨. ٩٢. ٧٨١. ٧٨٤ 

 ٧٩. ٩٧۔٧\ ٧٩٩. ٨٠٣؛

 ج١٥ا ٢٨. ٤٥. ٥٧. ٨١. ٢١٢. ٢٦٢٩\ ٢٤٥.

.٢٥. ٣٨٨. ٤.٥. ٤.٦. ٤.٠٧. ٤.٠٩. ٤١٠ 

.٤١١. ٤١٧٦. ٤١٤. ٤٢٠. ٤٢١. ٤٢٢. ٤٣٣ 

.٤٢٥. ٤٤١. ٤٦٢. ٤٦٨. ٤٧٨. ٤٧٩. ٤٨١ 

\. .٩. ٤٩٨. ٥١٨. ٠١٩. ٠٦٧. ٠.٦٩. ٧٠ 

 ٧د .. ٦6٠٤. 6٠٥. ٦6٠٦ ٦٠٧. ٦٠٨. 6٠٦٠٩

 ١٠ ١١ ٦١٤ء ٦١٥١۔ء ٦١٧ ٦٢٤؛

 ج١٦/ ٧٢ ب ٧٦. ٨٢. ٨٧‘ ٨٨. ٨٩. ٩٠.

.٧. ٢٦٢. ١٥٠٩. ١٩٦. ٢٠٥. ٢١٢. ٢٢٩ 

.٢٣١. ٢٣٧. ٢٣٩. ٢٥٧. ٢٦٢. ٢٨٤. ٢٩٤ 

.٢٦. ٣٦٢. ٣٩٨. ٤٠٤. ٤١١. ٤٦٦. ٥.٥٢ 

 ٧ا ٠. ١٥ ٢٣٤ ٦؛

 ج٤٤/١٧. ٤٦. ٧١. ٩٢. 0١٦٢١ 0٥٠٣. ١٦٣.

‘\٦٥..: ٤١٦٩ ١٧٠. ٢٢١ ٢٢٦. ٢٧. ٩٥٢ ٢ 

 ٥٨ ۔۔ ٩٢٣ ۔۔ ٣١٢۔ ٨ا٣١۔ ٢٢٨. ٣٢٣٩. ٢٣٤٤.

.٤٦. ٣٢٥٠١. ٣٥٥. ٣٧٢. ٣٧٢٣. ٣٧٨. ٤٢٢ 

 ٤٧٠. ٥٣٢٣. .٤ ٥. ٤٢ ٥. ٥٤٤. ٥٧٦. ٠٢. ذ٦;.

٦٠٢ 

- ٤٤٢ - 



 _ةل ا دبع نب ةبقع نب هلل ا دبع نب هلل ا دبع

 لضفلا وبأ ،نادبع نب هلل ا دبع

 ةبتع نب هلل ا دبع

 هللادبع نب نالجع نب هللا دبع
 دمحم وبأ ،يناحنزلا

 سابع نب هللا دبع نب يلع نب هللا دبع

 ةمفصلا/هزجلا

 ج١/ ٧٨؛؛ ج٣/ .ت ٢٢٠؛ ج٤/ ١٥؛

 ج٧/ ٤٤٢: ج٨/ ٦... ١١. 0١١٨ ٢١٩.

.0٦. ٣٧٦١. ٤.٥. ٤٥٦. ٤٧٢. ٤٨٥. ٥٠٠١. 

 ٢ .ه. ٥٢. ٦٩١. ٦٩٢؛ ج٩/ ٦٧. ٦٩. ١٤٨.

 ٩. ٣.٠. ٣٣٦١؛ ج١٠/ ٨٢. ه٠١١٥. ٢٤١.

.٤٢. ٤٤. ٣.٥. ٣٢٣٧١. ٣٩٩. ٤.٢. ٤٠٢٣ 

 ٤.٧. ٥٤٨؛ ج١٢/ ٢٣. ٧٤. 6١٥. ١٩. ٢٠.

 ٢. ٣٠. ٤٨. ٨٧. ١٠٧. ١٠٩. ٥٦١. ٥٦١٢؛

 ج١٣/ ٢٧٨. ٤٨٠. ٤٨٨. ٥١٧؛ ج١٤/ ١٢.

١٦٧. ١٦٩ 

 ج١٥/ ٤٢٣

 ج١٧/ ٤١٩

 ج٦/ ٢٥٠١

 ج٢ا/ ١٢٢

 ج ١٧ ٥٣١

 ج٩١٩/ ٣٦٢. ٢٧٠. ٤١٨. ٤٢٦. ٢٩. ٤٢٣٨١.

 ٤٤١٤٨. ٤٤٢. ٤٦٧؛

 ج٢/ ٧. ٨٥. ٦٥. ٦٧. ٢٢. ٦٧٤.

 ٩ ء ٨٣؛

 ج٣/٣ . ٩. ٠١٠٠. ٢٣٦. ٣٢٢٧. ٣٢٨. ٣٥٦.

 ٩٠. ٧ ٤٠۔ .٤٦؛

 ج٤ا ب ٧٢ ٧٧. ٨٢. ٨٤. ٩٦. .0١٠. ١٦١.

.٧٧٧. ١٨٣. ١٩٧. ٢١٣. ٢١٦. ٢٢٨. ٢٣٧ 

- ٤٤٣ - 



 ةحفصلا/هزجلا ملعلا

 .٤٤؛

 ج٥/ ٥٢٣. ٣٦١. ٣٨٦. ٤٠٤\؛

 ج٦/.ب. ٢.6. 6١٢٤. ٤٦. )٢٤١؛

 ج٧/ ٨. ٩. ٢٨. ١٨٥. ٦٢٨٥. ٣٧٤. ٣٨٥.

 ٦٢٤ ٤٥٨؛

 ج٨/ ٥٥. ٥٨. ٩٠. ٢١٢٣. ٦٦٥. ٦١٥. ٦١٦

 ١٧ ٦١٩١. ٦٢٤. ٦٥٣. ٦٩٥؛

 ج٩/ ٩٢. ٩٤. ١١٦. ١١٣. ٢٥١. ٥٢٥؛

 ج٠ ١ . ٦. ٧. ٣٠. ٣٣. ٢٦٨؛
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 /ج ٤. ٢٠. ..ه ٢٨١. ٤٥٤. ٤٥٥.

 ٤٦١. ١٦ ٥. ٥٢٤. ٥٤٢٣: ٥٤٤. ٥٥ .  0٠٥٠٩؛

 ج١٤/ .ب ٦٩. .٣٢. ٣٤٢ ٢٥٢. ٢٥٧

.٦٧. ٣٨١. ٣٨٢. ٣٨٤. ٣٨٦. ٣٨٧ ٤٣٧ 

.٤٨٥. ٤٩٢. ٤٩٢٣. ٤٩٧. ٥٠٩. ٥١٥. ٥١٨ 

 ٩. ٠٩١. ٦١٦ ٧٩٤. ٧٩٦؛

 /ج ٧. ٢٣ب. ١١٦١. ١٢٢٣. ٧٦٢٤. ٤٨٤.

 ٩٣٢. ٠.١٧. ٩ا٥١:؛

 ج١٦/ ٢. ٦٤. ٨٦. ‘١٠ا. ١٢٢. ١٥٤.

.٦٥. ٢.٥. ٢١٢. ٢١٩. ٢٣٥. ٦٤٦. ٦٥٩ 

.٦٢. ٦٤. ٢٨٢٣. ٩٤. ٣٢١. ٣٢٣. ٣٣١ 

 ٢. ٢٢٤. ٤٢0. ٤٧٠. ٤٩٢٣. ٥٧ .. ٦٢٤؛

 ج١٧/ ٩٢. ١.٠١. ٤٦. ١٨٩. ٦٢٧. ٢٣٤.

.٢٣. ٦٥٤. ٢٤٤. ٣٧٢. ٣٢٧٢٣. ٤٨٦. ٥٤٤ 

٥٤٦ 

- ٤٤٤ - 

  

 



 ةحفصلا/.زجلا ملعلا

 ٦٥ /٧١ج _دّمح وبأ ءةَس يبأ نب ورمع نب هللا دبع

 ۔..۔._._.۔صاعلا نب ررمع نب هللا دبع ج!١/ ٤٢٩؛ ج٢/ .٤د؛ ج٤/ ٦١٦. ٢٤٤.

 .٦؛ ج٦/ ٩. ١٦١٧ .0١٠؛ ج٨/ ٥٢؛

 ج!١/ ١٤. ٥٦١٦؛ ج١٤/ ٢٦٨. ٤٣٦؛

 ج١٥/ ٨!؛6؛ ج١٦/ ١٣٥. ٧٨. ٦٢٣؛

 ٢٧٢ /٧١ج

 ٤٨٦ /٤١ج نوع نب هللا دبع

 ٠٦١ /٤١ج تنل نب هلل ا دبع

 ٦٢٢ /٠١ج جونام نب هلل ا دبع

 ١٠٢ /٣ج دمحم نب هلل ا دبع

 ٤٥٧ /٧١ج ......دمحم وبأ يلدجلا دمحم نب هللا دبع

 ٦٢٢ /٧١ج ...... ةيطع نب دمح نب هلل ا دبع

 ١٩٧ / ٥٥ ...... دمحم وبأ ،دّمحم نب هللا دبع

 0٤٨ .٦١/٧٤0ج . قوزرم نب هللا دبع

 ١٦ ٢٨٠ .. ناورم نب هلل ا دبعي

 ؛٠٧٣. ٧٨. ٣٦٧. /١ج ................................... دوعسم نب هلل ا دبع

 /ج ٩١. ١٤. ١١٩. ١٢١. 0٦٢٣. ١٥٩.

.١٨٢ ٧٩٧. ٠١. ٢٠٢٣. ٢٠٧. ٢٣٠. ٢٣٧٢ 

 ٠٩. ٥٠٦٧؛

 ج٣/ ٠٣. ٢٦. ٦٣١. ٢٣٨. ٣٢٧. ٣٢٨.

:٣٢. ٣٦٠. ٤٣٩. ٥٧ 

 ج٤ا ٠٤٤. ٧٤٧. ١٨٦. ٢١٢. ٢٣٥. ٣٧٠.

 ٤ھ٤٨٤۔ ٥١٤.  0١٥؛
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_ ٥ ٤ ٤ - 

  



 ةحفصلا/۔زجلا ملعلا

 ج٦/ ٠١.٤٥٩ 0؛

 ج٧/ ٨. ٣٨. ٦٥٥. ٢٧٤. ٤٢٢. ٤٢٤؛

 ج٨/ ٣٧. ٠١٨٦. ٢١٤. ٦٥٢؛

 ج٩/ ٥٢؛

 ج!١/ ٩. ٩. ٣٢٠. ٤١١. ٥٤٥. ٥٥٢.

 ٨٢ ٥؛

 ج١٣/ ٣١. ٥١. ٥٢. ٧٣؛

 ج٦١٤/ ٦٦٥. ٦٦٦. ٦٨٠. ٦٠. ٤٥٦. ٤٩٣.

 ٥. ٤٩٦. ٩٠. ٦٠.٤؛

 ج١٥/ ٣. ٦٧. ٣٢٩. ٣٢٥٠. ٣٦٢. ٣٦٤

.٣٨٧. ٣٨٨. ٤١٤. ٤٢٠. ٤٢٦. ٤٣٢. ٤٣٣ 

.0٤٤١. ٤٤٢. ٤٦٨. ٤٨١. ٤٨٤ ٤٩٣. ١٨ 

.٠. ٥٢٤. ٥٤١. ٤٧. ٤٨ ٥. ٥٦٧. ٥٠٦٨ 

 ٥٦٩. ٠. ٢ه. ٧١ه . ٧٢ ٥. ٧٦. ٥٨٢. ٥٨٢٣.

 ٥٨٥. ٥٨٧. ٦٢٢٣. ٦٢٤. ٦٥٨؛

 ج١٦/ ٢. ٤٢. . ٥. ٥ب. ٩٧. ١٤٦٢. ١٦٥.

٢٠١ ٢٢١. ٢٣٠. ٢٥٧. ٢٧٥. ٨٥ ٦.\ ٣٢١ 

:00٣٢. ٣٩١. ٤٦٦. ٤٩٣. ٩٤. ٤ 

 ج١٧/ ٤٧. 6٥٤. ١٨١. ٢٣٤. ٢٩٠. ٢٠٢.

.٣١. ٣٤٤. ٢٥٦. ٣٥٧. ٣٥٨. ٢٧٢ ٢٧٢٣ 

٤٦٢١. ٤٢٢. ٤٦٢. ٤٦٣. ٤٧٨ 

 نب هلل ادبع نب ةير اعم نب هلل ١ دبع

 ١ / ٥٢٩ ٧ج ه.................................... نيحانجلا يذ رفعح

 ٤٢٧٢ /١ج ...... يملسلا لقعم نب هلل ا دبع

 ١/ `٥١٦ ٢ج لفون نب هلل ا دبع

- ٤٤٦ - 

  



 ملعلا

 .. يبسارلا بهو نب هللا دبع

 ___ وجلا بلاط ىجي نب هل ا دبع

 ...... يراكنلا ديزي نب هلل ا دبع

 . ء , >
 نب ميهارب ١ نب دمحم نب دمحم هلل ١ دبع

 ...... (زارخلا) هللا دبع نب دمحم
 ئ ٦

 دمحم وب أ هلل ا دبع

 فانملا دبع

 دحاولا دبع

 باهولا دبع

 ......ه يكلاملا باهولا دبع

 ةمفصلا/هزجلا

 ج١٧/ ٤٥٢

 ج١٤/ ٢٧١؛ ج١٧/ ٦. ٤0٥١. ٦٢٢

 ج١٦/ ٦. ٣٨٠. ٣٨١. ٣٨٢؛ ج١٧/ ٤٥.

٨٢ ٥٨٥. ٦١٠٦ 

 ج١٤//١}٦١

 ج١٧/ ٣١

 ج١٧/ ٦٢٦

 ج١٥/ ١٣٠

 ج١/ ٢٦٢٤؛ ج١٧/ ٩٢

 ج٤ا ٨٨. .٥٤؛ ج١٥/ ٥. ٥٢

 ج١٢/ ٦٠١

 ج١٠ا٨٢؛ ج١٤/ ٣٤٤. ..

 ج٢٢١/٦؛ ج١٢/ ٤٤٩

 ج١٧/ ٥٤٩

 ج٦/ ٧؛ ج١٣/ ٧. ٢٨؛ ج١٥/ ٥٧١.

 ٦٦؛ ج١٦/ ٢٨٠. ٢٨١. ٦١٣٨

 ج١٢/ ٤٦. ٢٩٦

4 

 ج١٢/ ١١٢

4 

 ج١٧/ ٧٨؛

 ج٢/ ٢٦٢؛ ج٥/ . ٤. ٢٨٧

 ج٠ ٥٠١. ١٧٤؛ ج٢١١/١٣؛ ج١٥/ ٢:

- ٤٤٧ - 

  

  

  



 ملعلا

 دبع مامإلا نمحرلا دبع نب باهولا دبع

 باهولا

 ين املسلا ةديبع

 ديسأ نب باتع

 ةحفصلا/هزجلا

 ج٤/ ٩؛ ج٦/ ٤٧٢؛ ج٧/ ٣١٢٣. ٣٨٦٢؛ ج١٠/ ٦٥.

 ٧٤؛ ج٤٥/١٢؛ ج١٤/ ٢٠٦. ٢٠٧. ٢٤٦٢. ٢٤٩.

 ٢.ه. !٧ه. .٦٢٣؛ ج١٦/ ٩١!؛ ج١٧/ ٦٦. ٩١.

٤٥١. ٤٥٢. ٥٤١ 

4 

 ج٢٤٩/١٤؛ ج١٦ا/ ٥٧.

 ج٤٣/١٦.. ٥٤٤

 ج١٣ا/٧٠؛ ج١٤/ ٢٨٥

 ج١٦ا ٨٥

 ج١٤/ ٢٣٧٠

 ج١٧/ ٠٢٥

 ج١٧/ ٠٢٣

 ج٢٠٩/١٦؛ ج١٧/ ٢٥٢

 ج٣/ ٤٥٩؛ ج١٥/ ٠١٨

 ج١٥/ ٤٢٣

 ج٦ ١/ ٠٥٧

 ج١٦/ ٦٢٣٦

 ج١٤/ ٢٩٠

 ج١٧/ ٢٢٢

 ج١٠/ ٢٠٤

 ج١٥ا ٦٠٧

 ج١٦/ ٥.٠

 ج٧/ ٤٦٤؛ ج٩٠/١١؛ ج١٥/ ٤٢٢

- ٤٤٨ - 

  

  

  

  



 نايح نب نامثع

 ررمع وبأ .قوسلا ةفيلخ نب نامثع

 ةحلط نب نامثع

 نافع نب ن امثع

 نوعظم نب نامثع

 خيشلا ،نامثع

 نالجع

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج٣/ ٤٥٧؛ ج١٤/ ٤٩٧

 ج١٢/ ٣٦١٩

 ج١٧/ .٦ ٥. ٥٢٣٥

 ج١٧/ ٠٦٨. ٠٦٩

 ج١٦/ .٣٠

 ج٤/ ٢٧٩؛ ج٨ا ٢٦٧؛ ج١٤/ ٤٩٦٢. ٦.٥؛

 ج١٦/ ٥ه٤٨؛؛ ج١٧/ ٢٥. ٦. ٧٦. ٨٥.

٤٢٣٧. ٤٤٢. ٤٤٦. ٤٥٢. ٥.٤ 

 ج٩/ ٢٦٢٠

 ج٠٩/١ا؛ ج٢/٢. . ٢٥. ٢٤٠. ٦٨٨؛ ج٤/ ٤٦؛

 ج٥/ ٩٦. ٦٤٨. ٣٥٢؛ ج٣/ ٢٤٦؛ ج٦/ ٥٢.

 ٢٥٤؛ ج٧/ ٦. ٥. . ٥٠٠٢؛ ج١٠/ ٠ ٣٠؛

 !ج ٧٧. ٤٩ه؛ ج١٣/ ٨. !٧؛ ج١٤/ ٦٧٤.

.٢٨١ ٣٧١٢. ٣٢٢ ٣٢٣٤. ٣٢٥. ٣٣٨. ٣٣٩. ٣٤٢ 

 ٤٢. .٦ ٣. ٦.٤. ٦١٠. ٦١١. ٨٠٢؛ ج١٥/ ٦٨.

.٦... ٦٢٤. ٣٤٠. ٢٤٤. ٣٥٠. ٣٥١. ٣٦٠. ٤١٠ 

.٥٦٨ .0٥٦٧ .0٤٠. ٤٢. ٤٢٤. ٤٤١. ٤٦٨. ٥١٩ 

 ٠؛ ج١٦/ ٤.٤. ٤١٥؛ ج١٧/ ٤٩. ٥٥. ٩٢٣.

.٤٢. ٦٤٤. ٤٦٢ ١٨. ٥٢٤. ٢٦ ٥. ٥٢٢٣. ٥٣٩ 

٦٠١. ٧٠٨ .0.٥٤٥. ٤٩ 

 ج٦ ١/ ٦٢٧؛ ج٧ ١/ ٧.٠٨

 ج١٢/ ١٣٤

 ج٢/١٦!١٢

 ج١٤/ ٢٦٢٦

- ٤٤٩ - 



 سيق نب نازع

 ليئا رزع

 ريزع

 زيزع

 ين اونصعلا

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج٧/ ٤٦٢

 ج١٧/ ٥٢٩

 ج١٦/ ٢٩٨

 ج١٦/ ٦٣٩. .٢٤

 ج١٣/ ١٣

 ج١/ ٤٤١

 ج١٤/ ٨٤

 ج٢٤٩/١٤؛ ج١٧/ ٢٢٢٣

 ج٨/ ٢٢٣٢

 ج٣/ ٤٥٢؛ ج٤ا ٨٤؛ ج٢٩/١٢؛ ج١٦/ ٢١.

 ٢٦٢؛ ج١٧/ ٧١٤٦-١٧٤٧. ٢٢٣. ٢٢٢. ٧٠٨

 ج١٧/ ٥٧٧

 ج١٦/ ٢٢٣٤

 ج١٧/ ٦١٠

 ج١/ ٢... ج٢/ ٣٠٦. ٩٨؛ ج٥/ ٩٢؛ ج٦/ ٩٣:

 ج٩/ ٤٦٢. ٥٨٥؛ ج٢ ١٦/ ٨٩. ٤.٤؛ ج٦ ١ ٥٧٥

 ج١١/ ٧٢ ٨٦. ١٨٩؛ ج٧١٣/١٢؛ ج١٤/ ٢٢٣٣

٣٥٤. ٣٧٢ 

 ج١٥/ .٦٠. ٦.٠١. ٥٤٥

 ج١/ ٧٥

 ج١٣/ ..

 ج١٦/ا ٨٥

 ج١٥/ ٤١٩١. ٤٢٠

 ج١٧/ ٧٢٤. ٧٢٢. ٧٤٥

 - .٥ع -

  

  

  



 ملعلا

 ء اطع

 يناسارخلا ءاطع

 يملسلا ءاطع

 حابر يبأ نب ءاطع

 ةمفصلا/هزجلا

 ج١٨/ ٤٢. ٥٦. ٤٦٧. ٤٢٩. ٤٣١. ٤٢٢. ٤٢٣٧.

 ٤٨. ٤٩. ٤٥١. ٥٠٦؛ ج٢/ ٦٧٥. ٦٨٢ ٦٨٨؛

 ج٤ا ٢ ٧١ ب! ٨٤ ٨٩. ٧٠٠. 0٠٤. ١١٢

.١٢٣. ٦٠. ١٩٦. ٢٦٢١. ٦٤٢. ٦٤٥. ٦٦٨. ٢٧٨ 

 ٠٧. ٥٤١؛ ج٦/ ٢١٩؛ ج٨/ ٦٧٢؛ ج٩/ ٩٢. ٩٤؛

 /ج ٢٤؛ ج١٤/ ٧٩٨؛ ج١٥/ ٢٤٤. ٢٥١.

 .ا ٥١٨. ٥٦١٩؛ ج١٦/ ٢٣٨. ٣٩٧. ٬٢٣؛

 ج١٧/ ٢١٢. ٥٤٢

 ج١٦/ ٩٠

 ج١٦/ ٤٠. ٦٣٦

 ج٣/ ٣. .ته ٦٩. ٠١٠٠. ١٦٢. ٢٩٣. ٣٠٦. ٣١٢٣

 ٤٧. ٢٩٨. ٢ه‘٤. ٤٦١. ٤٦٢؛ ج٧/ ٦٥٥. ٦٨٩.

 ٧٨ ٢٨٨ ٤٦٦. ٥١٠؛ ج١٢/ ١٠٤. ٠٥.0. ٦٤

 ٦٢٥. ٦٠١؛ ج١٥/ ٦.٥؛ ج١٧/ ٢٥٢

 ج١٧ا ٤٧٨

 ج١٥/ ٦٠٧

 ج١٧/ ١٤٦

 ج١٦/ ٤٦٦

 ج١٧/ ٤٥٧

 ج١٤/ ٨٩

 ج١٦/ذ؛؛ ج٦١٠٢/١٧

 ج١٢/ ١٥٠٤

 ج٢/ ٦٦. ٨٨ت. ج٤/ ٢٩٥. ٤٦١٨؛ ج١٦/ ١٦٢.

٢. ٦٢٢ 

_ ٥١ ٤ - 

  

  



 ةملسم نب ةمركع

 ءالعلا

 يمرضحلا نب ءالعلا
 ......... ب وقعي نب نمحرل ١ لدبحع نب ءالعلا

 == ليذهلا وبأ ،فأالعلا

 جلع
 ةمتل

 د روعسم نب ةمقلع

 صاقر نب ةمقلع

 يمقلعلا

 لاقع وبأ ،©بلغألا نب نسحلا نب ناولع

 قاقزلا يلع

 يرهزلا يلع

 ةمفصلا/۔زجلا

 ج١٧/ ١٠٦

 ج١٤/ ٤٨٩

 ج١٦/ ٤٩٨٩

 ج٤٢٨/٨؛ ج١٧/ ١٨٣

 ج١٦/ ٣١١. ٣٣٢

 ج١/ ٥٠٥. ٤٣١؛ ج٤/ ٩. ١٩٨‘ ٤٢٩؛

 ج٦/ ١١؛ ج٧/ ٥٤. ٤٦٢؛ ج١٣/ ١٦٩؛

 ج١٥/ ٣٢٩؛ ج١٦/ ١٢٢. ٢٢١. ٢٣٩. ٢٥٦.

٥٢ 

 ج٥/ ١٥٤

 ج٩/ ٠٩٨؛ ج١٢/ ٥

 ج١٣/ ٧٢

 ج١٠/ ٣.٠

4 

 ج١٤/ ٢٩٧

 /ج ٤٦٩؛ ج١٣/ .٦٥٠؛ ج١٥/ ٠٥١٨؛

 ج١٧/ ٤٢٦. ٦٢٣١

4 

 ج١٧/ ٢٢٧

 ج٨/ ١٠٠ا؛ ج١٠/ ٤٢٧؛ ج١١/ ٢٠ہ؛

 ج١٦/ ١٩٠. ١٩٢١

 ج١٦ا/}}١ . ٣١٢

 ج١٣/ ١٤٨

 ج٠٤٢/١٧

_ ٤٥٢ _ 

  

  

  

  

  



 ملعلا

 ه نيدباعلا نيز "داجسلا يلع

 ___ يضرلا ىسوم نب ىضترلل يلع

 ... ..!........................... ليعامسإ يبأ نب يلع

 ةمفصلا/ءزجلا

 ج١٧/ ٥١٦

 ج١٧/ ٥١٦. ٥٢٢٣

514 

 ج٥ ١/ ٠٧٦

 ج١/ ٧٨. ٣٢٤٣6١٨٠. ٢٧٠. .٤٤. ٥.٠٦؛

 ج٢/ ٦.٠١. ٣٢٥. ٣٢٦. ٢٤٠. ٥٦٦. ٥٦٧.

 ٦٧٤. ٧٥ ٨٢. ٦٨٤. ٦٨٧؛

 ج٣/ ٩. ... ١٢. ٤.٧. ٤٣٩. ٥٥‘؛

 ج٤/ .. ٤٦. ٥١. ٥٥. ٥٧. ٧٦. ٨٤. ١٠٢.

 ٠.١4. ٤٤٤. ٤٩٤؛

 ج٥/.١١٠. ١٧٠. ٢٤٨؛

 ج٦/ ٦... ٧... ٥.٠٤. 0٤٤. ٦٥٤. ٢٠٨.

 ٣١٨؛

 ج٧/ ٨. ٦٦. ٣٨. .٠ب ١٨٥. .٢ ٦. ٢٢٤

 ٢٢٨. ٣٩. ٥٥ . ٨٩ -. ٤٢١. .٥٠١٠؛

 ج٨/ ٣١. ٥٦٢. ٢. ٦.٠٤؛

4 

 ج١٠/ ٠. ٢٦٧. ٢٦٨. ٦١١؛

 ج١٢/ ٩. ٧٤. ٢٧٠. ٣٢٠. ٢٢١. ٣٨ع.

 ٦.۔ ١٥٩٤٩؛

 ج١٣/ ٨. ٨. ٢٩ ٣٠. ٣١. ٢٣. ٦٨. ٧٠

 ٢. ١٠٦؛

 ج١٤/ ٤٩. ٦٦٩. ٦٢٧٤. ٦٢٧٩. ٢٩٨. ٣٠٠

.٢٠٠١ ٣١٢. ٣٢٦. ٣٤٢. ٢٤٢. ٣٢٤٧. ٢٥٠٤ 

 - ٥٣ع -



 ةحفصلا/ء۔زجلا ملعلا

 اد٣٨٤. ٣٨٧. ٤٢١. ٤٥٦. ٤٨٢. ٤٨٩. ٤٩٧.

 .دا ٧٨١. ٧٨٦. ٩٢ .ك ٩٨ .ب ٨٩٠٢٣؛

 ج١٥/ !. ٢٢٣. ٤٥. .٤ ٢. ٢٤٤. ٢٥٠.

.٣٥١. ٤٣٢. ٤٣٢٣. ٤٢٤. ٤٤١. ٤٤٥. ٤٦٨ 

 ٤٨٤. ٤٨٦. ٤٨٧۔ ٤٩٣. ٤٩٨۔\ ٥١٢. ٥١٧.

‘.١٨... ٥١٩. ٢.٠. ٢١ ٥. ٥٢٢٣. ٠.٥٩. .٥٦ 

.٥٦٨. ٦٩. . ٥٧. ٧٢. ٥٧٤. ٥٧٦. ٥٨٢ 

 ٨٢٣ .ه. ٨٥ .. ٥٨٧. ٥. ۔ ٦٢٢۔ ٦١٢٢٣؛

 ج١٦/ .ت ٩ب. ٨٦. ٠٢٤. ١٢٦. ١٣٠.

 ٣٢٣ ٩.-ء ٩٦. ٢. ٦٤٠. ٤٥ ٢. ٢٦٢. ٣١٠\.

.٧. ٥٢ . ٣٩٢٣. ٤٢٧. ٤٤٨. ٤٤٩١. ٤٦٥ 

 ٠.٥. ٥.٢٦. ٣٤۔۔ ٥ .. ٥.٣٩. ٥٠٧ .. ٦.٦.

 ٣ ٦٢٥. ٦٧؛

 ج١٧/ ٤٩. ٥. ٩٣. ٦٦. ١٦٧. ١٦٨.

 ٨٦ ءا ٩٨ ءا ٥. ۔۔ن ٢٣٢٣. ٣٠١. ٣١٢. ٣١٣.

 .ادا ٣٢٤. ٣٣٩. ٣٠٥٠. .٣٦۔ ٤٠٥٢. ٤٦٢.

‘\. ٤٧٨. ٥١٦. ٥١٧. ٥١٨. ٥١٩. ٥.٢١. ٠.٢٤ 

 ٧ا .ه ٢٨ .ه ٢٩ ٥. ٢.٠. ٣١ ٥. ٢٢٣ .. د٣ ٥ .‘

 ٥٠. ٥٨٤. ٨٧ .ه ٠.٩٧. ٩٩. ٦.٠٢. ٧٠٨

 ٧٨٩ /٤١ج ةحلط ييأ نب يلع

 ٨٤ ا٤ج دمحأ نب يلع

 14 نسحلا نب يلع

 ٢٢٣٩. ٦٢٤ /٦١ج ؛١٦٠٢ /٤١ج ؛١/٤١ !ج نيسحلا نب يلع

 ١٩٠ /٧١ج لضفلا نب يلع

 ١/ ٤٥١ ج دايز نب يلع

_ 7-3 _ 



 .... نممحلا وبأ يدادغبلا ىيحم نب يلع

 رساي نب رامع

 ...... فنصملاب ىمسملا ينامعلا
 م

 ..................................... بوي ا وب أ { ين امعلا

 ةحفصلا/هزجلا

 ج٢/ ١٢٢

 ج١٧/ ٠٦٩

 /ج ١٢

 ج١٧ا ٢٣.

 ج٢/ ١٦٢

 ج١/ ٩٢. ٤٤٩؛ ج٢/ ٢٠٣؛ ج٣/ ٢٢٧:

 ج١٣/ ٢٩. ٢٠؛ ج١٤/ .٢٦٠؛ ج١٥/ ٤٢٢

 ج٤ا ٣١. ٢٧٦. ٤٢٠. .٨‘

 ج٢/ ٣٩

 ج٤/ ٢٩٠

 ج٧/ ٢٦٠

 ج٤ ١/ ٩٢:

 ج٢!١/ ٣٦١٩

 ج١٧/ ٠٦٩

 ج١٧/ ١٤٨

 ج١/ ٩. ٣٦٧؛

 /ج ٥. ٩١. ٦٢٠. ٦٧٢. ٩٧. ٢٠١.

.٠.٧. ٣٢٢٥. ٢٤٠. ٣٤٨. ٣٥٠. ٣٥١. ٣٦٣ 

.٥١٨. . ٥.٢. ٤٨. ٣٥. ٦٤٣. ٦٧٥. ٦٨١ 

 ٦٨٢. ٦٨٣؛

 /ج .. ٢٢. ٠.٢. ٦١. ٣٢. ٦٤٦

 ٣٦٧. ٣٣٢٣. ٤٥٤. ٤٥٦. ٤٥٧. .٤٦؛

 ج٤/ ٩ ٤٠. ٤٦. ٦٦. ٩٥. ٩٧. ٩٩. ١٠٢.

_ ٥ ٤0٥ 

  



 ةمفصلا/هزجلا ملعلا

.١١١. ١١٢. ١٣١. ١٤٣. ١٤٤. ١٤٥ 

 ٩.٠. .٢ . ٢٣٧. ٦٩. ٤١٧٩. ٤٢٤؛

 /ج ٩. ١١. ٤.٦. .ه. .ا ٦١.

.١٦٢. ١٩٩. ٢١٣. ٢١٨ .6١٥٤ .6٥١ 

.٢٢. ٢٤٨. ٣٢٤. ٣٤٠ ٣٢٥٢. ٣٥٨ 

 ٣٦٦. ٣٩٢؛

 ج٦/ ٦. ١٧. ١٠٣. 0٢٩. ١٤٥.

 ٥١. ٢٥٤. ٣١٩. ٣٥١. ٣٩٠؛

 ج٧/ ٦٦. ٣٨. .٤. ٤٢. ٤٦. ٢٧٢٣.

 ٩٨. ٤١٤. ٤٥٧. ٤٦٢. ٥١٠. ٥٠٠١٢؛

 ج٨/ ٧١. ٠٨. ٠٩.0. ٥٤. ٢٦٩.

 ٤.١. ٦.٥. ٦.٦. ٠٧.ت.٦٤٥؛

 ج٩/ ٤٨؛

 ج١٠/ .ب ٤٢. ٤٩. ٧. .٠ت. ٨٤.

 ٣٠١. ٣٠٢. ٣٠٤. ٤٨٧. ٥١٤؛
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 !ج ١/ ٩. ٣١. ٣٢. ٢٣. ٥٨. ٥٩.

.٦٠. ١٧٠. ١٧٧. ٢٧٨. ٦٨٤. ٣٩٨ 

\:٥٤ ٤٥٥. ٤٥٦. ٤٦١ ٥١٦. ٤٧ ٥ 

 ٢٣ ٨.:. ٠.٠١ ۔- ٦ا٦؛

.١٧٩ 

.١٠١ 

.٢٩٦ 

 ه ٣٦.

131 

.٣٧٤ 

.٢٧٢ 

 ٩ا١١ء

.١٥٨ 

.٤٥ 

.٥.٤٩ 

 ج١٣/ ٨... ٢٠۔ ٢؟۔ ٢٨. ٢٩. ٣١. ٣٤. ٣٥.

 ٧ا۔ ٤٩. ٠.٠. ٥١. ٥٢٣. ٤ -. ٢“۔ ٦٢٣ ٠٦٨

 ٠ء\ ٧١ ٧٢. ٧٢٣. ٢٨ !١۔ ٢٣ ٥\١۔. ٢٣١ ٢٢٣٢.

 ٧اه۔۔ ٣١٩. ٤٥٤. ٠.٢٣: ٦١٥ ٦٤٢٣. ٦١٧٢؛

 ج٤؛ ١/ .ب ٨٠. ٢٤٧. ٢٧٣. ٢٧٤.

- ٤٥٦ - 

.٢٠ 



 ةحفصلا/ءزجلا ملعلا

 ٧٨ ۔ ٢٧٩ ٠.٠ ٦٨. ٢٨١. ٨٢٣ ٢۔\ ٣٠٢. ٣٠٧:

.٣٧٢. ٣٢٢. ٣٢٥. ٣٢٦. ٣٤٥. ٣٤٦. ٣٤٩ 

 ًھ٣٥٤. ٣٦١۔\ ٣٦٢-۔ ٣٦٢٣. ٣٦٥. ٣٦٦۔ ٣٦٨.

.٢٧١. ٤٨٥. ٤٨٦. ٤٩٤. ٥٤٧. ٦.٠٤ .. 

 ٦٠٨. ٣٩ ۔ب٧. ٥٦ .ب ٩٢ ۔ك٧۔ ٧٩٦ ٧٩٨. ٨٠٢٣؛

 /ج ٣٦. ٨١ ٩١. ٠.٣. ١٢٢٣. ١٢٤.

 ٩ .ا... ١٢. ٢٢٩. ٣٤٠. ٣٤٢٣ ٢٣٤٤‘

.٢٥١. ٣٦٠. ٣٩٢. ٤١٥. . ٤٢. ٤٢٢. ٤٣٢ 

٢. ٤٢٣٤. ٤٤١. ٤٤٥ ٤٤٦. ٤٦٧. ٠٤٦٨ 

.٦٩ ٤٧٠. ٤٦٩. ٤٧٠. ٤٧٢. ٦٠٤. ٦.٥ 

 ٦ ٦٠٨ 0٦٠٩ ٦١٠. ٦١١ء ٦٢٦؛

 ج١٦/ ٨. ٣٢٠. ٣١. ٢٥. ٧٧. ٧٨. ٨٢. ٩٩.

 ٠٢! ٠٣ .ا ١٠ |١۔\ ١٣١. ٦٩\اء )٧١\١۔. ٢ ٧ا١۔

 ٧٠٠٧٤ \:\ ١٨١۔ء ١٩٩. ٢٤۔\ ٢٨. ٢٢٣٧.

.٦٤. ٢٧٠. ٢٧٤: ٢٨٨. ٣١١. ٣١٦. ٣٢٤ 

.٢٥. ٥٠. ٩٢. ٣٩٨. ٤٠٩. ٤١١. ٤١٥ 

...٤٩ ٤٤٢. ٤٦١. ٤٧٤. ٤٩٦. ٤٩٧. ٥ 

 ٥٤٥. ٥٧ ٥. ٥٦٠. ٦٢٥. ٢٣٠ ٦ء ٢٣٣ ٦؛

 ج١٧/ .ك ٥. ٦٦. ١٣٧. ١٥٥. 6١٥٦.

 ٨دفُف٠۔ ٢١٢. ٢٢٦. ٦٢٧ ٢۔ ٢٥ ۔٢۔. ٢٣٨. ٢٩٠.‘.

.٩٨. ٣١٢. ٣٣٩. ٢٤٤. ٢٤٥. ٣٤٩. ٢٥٢ 

.٠٦. ٣٩٢. ٤٥١. ٤٠٩. ٤٦١. ٤٦٢. ٥٢٩١ 

.٢. ٤٢. ٥٤٢٣. ٥٤٦. ٥.٤٨. ٠٦٨. ٥٠٦٩١ 

.٧٠. ٥٧٢. ٥٧٢. ٥٧٤. ٥٧٧. ٥٨٢٣. ٥٨٧ 

٩٨. ٦.٠٣ ٧٠٨ 

_ ٧ ٥ ٤ _ 



 حومجلا نب ررمع

 ديرشلا نب ورمع

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج٨/ ٦١٢٢

 ج٢ ١/ ٣٦٩

 ج٢/ ٣٠. ٦٨٧؛ ج٤/ ٦٨. ٢!٥٤؛ ج٣/

 ... ٠.٧. ٥٦ء؛ ج٥/ ٢٦١؛ ج٧/ ٠٩ا١؛

 ج٨/ ٤٢٩؛ ج٢!١/ ٢٧١. ٦٨٤. ٢٢٠. ٥٤٩.

 ٦١ ؛ه ج١٣/ ٣. ٤ت. ٦. ٢٣٨. ٢٥٦.

 .٦؛ ج١٤/ ١٢. ٣١٤. ٢٢٢. ٦٠٨؛ ج١٥/

 ٤٦٨ ٢!٥١؛ ج١٦/ ٠. ٣٧. ٦٥ ١٨١.

.٦٦٤. ٣٩. ٦٤. ٣٠٠. ٣١٦. ٣٢٦. ٣٩٢ 

 ٩٢. ٧ع۔ ٥. ٥. ٢٣٥ ٥. ٦٦١. ٢٣٨ ٦؛

 ج١٧/ ٢٣٤. ٥٢. ٦٣٥. ٦٥٨. ٦٢٨٢ ٦٢٨٢

 ٤د ٣٠. ٣٣٠. ٥٤٩. ٥٧٢٣. ٥.٧٥. ٥٧٧
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 ج١٦/.0٤. ٥٤١

 ج١٦/ ٤٢٥

 ج٦/ ٨٩

 ج٢ ١/ ٣٦١٩

 ج٢!١/ ٢٥ه؛ ج١٥/ ٤.٨. ٤.٩. ٤٬٣٣؛

 ج١٦/ ٧٨. ٦٢٣

 ج٢ ١ 0٧. ٥٨. .٦

 ج٧/ ٩.؛ ج١٠/ ٠١١؛ ج١٧/ ٤٢٨

 ج١٦/ ٣٦٢٤

 ج١١/ ٣٢٢

 ج١٥/ ٤٢٨

_ ٤ - 

  

  

  

 



 ملعلا

 صاعلا نب ورمع

 ........... نسحلا وبأ ظحاجلا رحب نب ورمع

 زومرح نب ررمع

 ردبلا ،يتالتلا يبرحلا ناضمر نب ورمع

 ليبحرش نب ررمع

 بيعش نب ررمع

 .......................... يرماعلا دودبع نب ورمع

 ديبع نب ررمع

 فوع نب ررمع

 777 بركي دعم نب ررمع

 ينرفيلا سررمع

 حتف نب سررمع

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج٣٠٦/١؛ ج٨/ ٢. ٢٦٨؛ ج١٣/ ٥٢. ٧٣؛

 ج٤}١٤/ ٧٨. ٧٩. ٩٨. ٢٢٧. ٦٠٨

 ج١٦/ ٢٥. ٥٣٨؛ ج٩١٧/ ٤٩. ٤٦١. ٤٦٢.

٦٩. ٥.٧٢. ٥٧٧ 

 ج١٦/ ٩... ٣١٢. ٣٢٨؛ ج١٧/ ٤٧. ٥٢٧

 ج١٦ا ٢٣٨

 ج١٥/ ٤.٩

 ج٢ ١/ ٢٦٧

 ج١ا/ ٤٩؛ ج٣/ ٦٩؛ ج٤/ ٧٦؛ ج٧/ ٤٦٢؛

 ج٩/ ٩٤؛ ج١٢/ !٠٠؛ هج ٩, ..+:

 ج٢٩٠/١٦؛ ج٠.٤٢/١٧. ٥٦٩

 /ج ٦. ٧. ٨٢؛ ج٢/ ١٤٤. ٥٨:

 ج٦/ ٩٦. ٥٢. ٤٦٩. ٥١١؛ ج١٦/ ٤٦٨؛

 ج١٧/ ٧.٥٠

 ج٣/ ٥٧

 ج٩/ ٥١. ب٤١؛ ج١٢/ ٤٨. ٥٥٩؛ ج١٥/ ١٢.

 ٦٨. ٢٨٩؛ ج١٦/ ٢٠؛ ج١٧/ ٢٩٣

 ج٤ ١/ ٥٥٤

 ج١٦/ ٢٣٨. ٤٣٨. ٥٤٤؛ ج١٧/ ٥٢٤. ٧٢٧

 ج١٧/ .٥٧

 ج١٤/ ٣٠٢

 ج٤/ ٤٤٥

 ج١/ ٤٦٥؛ ج٤/ ٩. ٩١. ٢٠٨؛ ج٣/ ٢٧٨؛

 ح ٦ / ٥۔ ٣٦. ١ ١٠١٥٠ ؛ ج٧/ ٠٦ 0١٩٤ ٥ \١؛

- ٤٥٩ - 

  



 ملعلا

 لكلا ىسيع

 ةحفصلا/هزجلا

 ج١٤/ ٤٩٩. ٦.٦. ٦٧١٢. ٧٨٨؛ ج١٩٧/ ١١.

٢٢٢. ٤٣٩. ٦١٣. ٦٦٢ .6٨. ٢٣٤ 

 ج١٧ا ٤٧. ٤٧٩

 ج١٦/ ٤١٨١

 ج١٣/ .٥

 ج٢٢٧/١٦

 ج١٦/ ٩٠

 ج١٧/ ١٠٦

 ج١٧/ ٢٤٣

 ج٥ا ١٨٦؛ ج٧/ ١٨٠؛ ج١٢/ ١٤٨. ٢٦٨؛

 ج١٧/ ٨. ٠٩٦. ..٦٠٢،٦٠١.٦

 ج١/ ٤٤١

 ج١/ ٢٤. ٤٣٩؛ ج٤/ ٣٦٢؛ ج٨/ ٢٢.

 ٨٧. !٦٧؛ ج١٣/ ٠. .٨٠؛ ج١٥/ ٨٢.

 ٠٠٦؛ ج٦ ١/ ١٩٧

 /ج ٣٦١٩. ٤٧٢. ٥٧٢؛ ج٣/ ٢٨٧. 0٥؛

 ج٤/ ٦٢٦٧؛ ج٥/ ٣٢. ٢٤. .١١٠؛ ج٦/ .٢٠؛

 ج٧/ ٩٦؛ ج!١/ ٧. ١٨١؛ ج١٣/ ؛ح0.

 ج١٤/ ٥٣٣ ؛ ج١٦/ ٩. ٤٤. ٧٠ ٧٨. ٨٧\

.٤.١٦ ٢٨. ١٢٩. ٢٠٩. ٢٢٠. ٢٢٣٣. ٦٥٧ 

.٩٦. ٣٣٦. ٣٩٨. ٤.١. ٤٩٤. ٤٩٩. ٥٠٠ 

 ٩. ١٥. ٦٣٠؛ ج١٧/ ٦٢. ٦.0. ٧٢٦.

.٤٦. ٧٧!. ١٨١. ١٨٦. ١٩٧. ٢١٣. ٦٢٥٧ 

٩١ ٣٢٨. ٤٣٦. ٥٠٤. ٥.٥. ٢٢٣ . ٥٢٣٢ 

- ٤٦٠ - 



 ةحفصلا/۔زجلا ملعلا

 ٣ / ٢٥٠ ...... ىسوم وبأ ،يسيمرطلا ىسيع

 ٨. ٣. ٦٥. ٧٢٣ /٧١ج دمحأ نب ىسيع

 ٥٠٨٥ /٧١ج ...= يسوفنلا دمحأ نب ىسيع

 ٦٨. ٤١٧ /٧١ج ؛٦١/٤٠٣ج ...... فسوي خيشلا نب ىسيع

 ٤٣٦١ /٣١ج مساقلا نب ىسيع

 ١ ٦٥ ٠ج رانيد نب ىسيع

 ١ ٣٥؛ ج١٦/ ٥٢٠ /١ج ............. ىسوم وبأ ك ناميمجس نب ىسيع

 ٥٢٥ /٧١ج ...... ىسوم وبأ ،رادزملا حيبض نب ىسيع

 ٣٨٢ /٦١ج ريمع نب ىسيع

 ٢٣٢ /٧١ج ريثك نب ىسيع

 ٢٥٧ /٦١ج ؛٩٠١ /١ج ىسوم نب ىسيع

 ٢٠٣ /٦١ج .......... (نسكوصري) نسوكري نب ىسيع

 ٠٨٥ /٧١ج فسوي نب ىسيع

 ٤٣٠ /٧١ج ................... ينويدملا فسوي نب ىسيع

 ٧٦٠ ..٧١/٨ج ىسوم وبأ فسوي نب ىسيع

 ١٥٤ /٢١ج ييعلا

 74 ةنييع

 ١/ ٣٢٥ ٤ج نصح نب ةنييع

 ءارغلا

 نيغلا هفرح
4 

 ج١٠/ ٤. ٢٥

 ج١٤٢/١٣

 ج١٥/ ٦١٦

- ٤٦١ - 



 ماعلا

 يطانرغلا

 هلل ا دبع وبأ ،يطانرفلا

 دماح وبأ ،يلازغلا

 (مامإلا) ن اًتسغ

 يفوكلا ناسغ

 يدسألا نايلغلا

 ةش رخ نب ناليغ

 يبارافلا

 ليمج ،يبارافلا

 يسرافلا

 نارمع وبأ 3 يس افلا

 ةمطاف

 ةحفصلا/هزجلا

 ج٠ ١/ ١٠

 .............................. ج ٢ ٥٤؛ ج٥ا ٤.١؛ ج٢٠٢/١٦

 ج١/ ٧١. ٤٢٣؛ ج٢/ ١٥٧. ٤٧٤؛ ج٣/ .٢٢؛

 ج٦/ ٨... ۔\. ٤٧٦؛ ج٨/ ٣١؛ ج١٣/ .٤`٦؛

 ج١٤/ ٥٩٠؛ ج١٥/ ٣٨٤. ٤٢٧. ٤٦٦. ٥٦١.

 ٦٦٤ ؛ ج١٦/ ٧.. ٤٥. .٤ا. ٦٨٧. ٤٠٨.

.٤١٧. ٤١٨. ٤٢٠. ٤٢٣. ٤٢٤. ٤٢٩. ٤٣٤ 

 ٤٦٨ ٥٠١. .ا١ ٥. ٥١١. ١٢ ٥. ٥٤٧. ٥٨٦>

 ٤. ٥٩٦. ٦١٩؛ ج١٧/ ٣. ٩٦. 0١٨٨

.١٥. ٢٣١. ٤٥. ٢٩٤. ٣١٢ .1٩٧. ٩٩ 

.٣٧٢٣. ٣١٩. ٣٢١. ٣٨٢٣. ٣٨٥. ٤٢٦. ٧٠٧ 

٧٤٥ 

 ج٩/ ٥٩٨؛ ج ١٠/ ٠٥. ٣؛ ج١ ١/ ٤٢٨

 ج١٧/ ٢٣. ٥٢٦

 ج١٧/ ٥١٩

 ج١٧/ ٢٧٧

 ج١٧/ه٦١

 ءاقلا ےفرح

 ١٢٢ /٧١ج ؛٢١٢ /١ج

 ٣٦٢ /٤ج

 ٨/٧٩ج ؛.٠ /٦ج ؛٩٦٤ /٢ج

 ٤.٤٣. ٤٨. .٥ .٠١/٢٤ج

 ج ا٤ا١/ ٢٤٩

- ٤٦٢ - 

  

  



 ملعلا

 ةّيموزحخلملا ةمطاف

 رذنملا تنب ةمطاف

 شيبح تنب ةمطاف

 سيق تنب ةمطاف

 يناهكافلا

 حتف

 يلصوملا حت
 رصن وبأ ،يئاشولملا حون نب حتف

 رخفلا

 ءارفلا

 _ءايركز وبأ ،يناساريلا روسم يبأ نب ليصف

 ةمفصلا/هزجلا

 ج١٦/ ٢٦٣

 ج١٧/ ٥٨٢

 .اد /ج ٦٨٨؛ ج٤/ .٥٤؛ ج٦/ ١٥. ٥٢١؛

 ج٢!١/ ٤٦. ٢٩٦؛ ج١٣/ ٣٦٥؛ ج١٤/ ٧٩٦؛

 ج١٦/ ٢٦٣؛ ج١٧/ ٥0١٧. ٥٢٠

 ج١٤/ ١٨٠

4 

 ج٦/ ٠٦؛ ج٧/ ٣٩٨ `

 ج١٥/ ٤٦٧

4 

 ج١٧/ ١٤٥

 ج٢/ ٤١٧. ٤٥٨؛ ج٦/ ٠٢. ٢٢ه؛ ج٧/ ١٦٢

 ج٩٢/١٦؛ ج١٧/ ٧٠٠

 رخفلا "يزارلا =

 ج٦٢/٦ا}6؛ ج١٥/ ٢٩٢

 ج٩/ ١٣٥

 /ج ٤٥٦؛ ج١٩/ ٥٢ح. ٥٦ح. ٤٧٦؛ ج١٢/ ٨٥:

 ج١٣/ ٥... !١٦د؛ ج٥١٩/١٣

 /ج ٢٩٠؛ ج٤ا ٢٨٢. ج٥/ ٢٠؛ ج١٦/ ٢٥.

 ٢٧. ١٣٦‘ ١٩٧. ٢٧٥. ٥٩٢؛ ج١٧/ ٣٢٧

 ج١٧/ ..

 ج١٦/ ٦٠. ٧٠ه؛ ج١٧/ ٢. ٦٢٧. ٦٦.

١.٦. ٤٣٠ 

 ج ١٤/ +

- ٤٦٣ - 

  

  



 ضايع نب ليضفلا

 ةعبسلا ءاهقفلا

 ...................... (سر اف كلم ) ز رريف

 يدابآ زوريفلا

 يسباقلا

 ليباق

 نرراق

 غبصأ نب مساق

 رغصأ ني مساق

 وبا ،مالس نب مساقلا
 دمحم نب مساقلا

 خيشلا .مساق

 يضاقلا

 ةحفصلا/هزجلا

 ج٥/ ٤٤؛ ج١٣/ ١٣٢؛ ج١٥/ ٥٢ ٢؛ ج١٧/ ٢٩٧

 ج١٧/ ٥٢٦

 ج٢/ ١٦١

4 

 ج١٣/ ٧٢. ٤٨١ ؛ ج٢٤٩/١٤؛ ج٥.٧/١٦

 ج١٦/ ٤٦٥. ٥١٣. ٩٣. ٦٣٤. ٦٣٥. ٦٣٧؛

 ج١٧/ ٥٤. ٥٥. ٢١٣. ٦٥٦. ٢٣٠. ٣٤٤.

٣٤٥. ٣٩٤ 

 ج١٦/ ٠ .ء . ١٨. ٢٢٨. ٢٥٦. ٦١٩ ٦٢١

 ج١٥/ ١٨

 ج١٦/ ٢٩٨. ٢٩٩

 ج٧/ ٢٦٨. ٢٧١

 ناتخلا ےھفرح
 ج١٠/ا ٤٣٢. ٤٥

 /ج ٣٩:؛ ج١٣/ ٣١. !٦؛ ج١٦/ ٦١.

 ٦؛ ج١٧/ ٢٤٦

 ج١٦/ ٥٩٢

 ج١٥/ ٥.٤

 ج١٧ا ٤٧٨

 ج١٧/ ٤٢٢

 ج٣/ ٢٧٦؛ ج٤/ ١٠٠

 ج١٧ / ٢٢. ٢٨. ٨٣

 ج١٥/ ٦١٤؛ ج٧١٩/١٧

- ٤٦٤ - 

  

  

  

  

  



 ..(جلدم ييب نم) ةداتق

 يلع نب متق

 جاحلا وبأ ،يرارقلا

 يفارقلا

 نارمع نب ةرق

 يضرقل

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج١/ ٤٣٩

 ج١٦/ ٤.٠. ٤٠٧

 ج١٢/ ٢٢١

 ج١٧/ ٦٢٩

 ج١٥/ ٤١٥

 ج١٥/ ٠٧٢

 ج١٦/ ٤٦٧

 ج١/ ٥٢. ٥٦. ٤٢٩؛ ج٣/ ٨. ٧١. ٢٤٦.

 ٥٦. ٧٦؛ ج٤/ ١١١. ١٤٧؛ ج٥/ ٢٥٨؛

 ج٦/ ٩٠؛ ج٧/ ١٧٧؛ ج١٢/ ٠١٠٦. ٢٦٤.

 ٦٧. ١٦. ٤٢. ٢ده. ٥٦١؛ ج٩١٣/ ١١٣٢.

 ١١٤؛ ج١٤/ ١٨٦٢. ٤٨٦. ٧٩٧؛ ج١٥/ ٬٣؛

 ج١٦/ )٧٢؛ ج١٧/ ٢٩٠

4 

 ج١٦/ ٢٧. ٢٩٧

 ج١/ ٢٩

 ج١٧/ ٦١

 ج١٧ا ٢٤٨

 ج٧/ ٢٠٨

 ج١/ .. ١٨٨. ٣٦٨؛ ج١٣/ ٦٢٥. ٦٢٤٠.

٢٤١. ٥٦١ 

 ج٧ ١/ ٤٥٤

 /ج ٤٢٠؛ ج٥/ ١٨٥؛ ج٩/ ٦٠٩. .٢١؛

 ج١٢/ ٠. ٢٣؛ ج٦٠٨/١٤؛

- ٤٦٥ - 

  



 ملعلا

 نايح نب مرق

 ييرزقلا

 بيطخلا ييرزقلا

 ةدعاس نب سق

 ينالطسقلا

 يلاتشقلا

 يريشقلا

 يماطقلا

 لوحكم نب رطق
 يلهابلا ةيطع نب عاقعقلا

 لافقلا

 رعلا وبأ .يسنالقلا

 يداصلقلا

 يلومقلا

 ارينق

 يناوريقلا

 ديز وبأ يناوريقلا

 ةدعاس نب سيق

 رصيف

 ةمرخم تنب ةليق

 ةحفصلا/ ءزجلا

 ج١٦/ ١٢٢. ٢٣٧١. ٥٩٧؛ ج١٧/ ١٠١

 ج١٧/ ١٨٣

 ج٩/ ٨٩

 ج١٢/ ٨٢٤

54 

 ج٨/ ٣٢؛ ج١٦/ ٠٥٢٧ ؛ ج١٧/ ٥٩٦

 ج١٦/ ٢٣١

 ج١٦/ ١٦. ٤٧٩. ٤٨١؛ ج١٧/ ١٩٦١. ٤٨٠.

٧١١ 

 ج١٢/ ٨٢٤

 ج٤/ ٦٢

 ج١٧/ ٦1١٩١

 ج١/ ٤٢٢. ٤٣٨

 ج٢/ ١٦٢٠

 ج١٠/ !٦؛ ج١٢/ ٠٩٠؛ ج١٣/ ٦.٧؛

 ج١٥/ ٢٩٨. ٢٠٠. ٣٠٢. ٣٠٤. ٢.٥. ٣١٢

٥٨٧. ٦١٢ 

 ج١٥/ ٠٦٢

 ج١٤/ ٣٦٢٦

 ج١/ ٩٨

 ج٤ا ١٧٥٠؛ ج١٠/ ٢٠. ٣٨٩

 (يعبطم ًاطخ) ةدعاس نب سق =

 ج١٦/ ٢٢٤. ٣١١. ٥٢٥

 ج١٠٢/١٦

- ٤٦٦ - 

  

  

  



 ملعلا

 رابحألا بعك

 فرشألا نب بعك

 كلام نب بعك

 ةمحفصلا/.زجلا

 ممالا هفرح

 مظاكلا ىسوم =
 (يعبطم أطخر دمح وبأ .يرابكلا =

 ج٧/ ١٦٢؛ ج١٢ا ٨٧

 /ج ٤٢٧

 ج١/ ٤... .ه.ه ٥.٧؛ ج٨/ ٦٤٩. ٦٥٢؛

 ج٩/ ٩١. ٩٦. ٦٦٦. ٢٨١. ٤٦٢؛ ج١٣/ ٨٧.

١٨. ٤٣٢. ٦١٣٦ 

 ج٢!١/ ١٦٢

 ج٨/ ٢٢

 ج١٢/ ٤٥٥

 ج١٢/ ١٠٥٠

 /!ج ٠٦٢١؛ ج٣/ ٠٦. ه٤٨ء؛ ج١٣/ ٢٥١.

 ٣٨٨؛ ج١٥/ ٤١٩؛ ج١٧/ ٦٢٣

 ج١٦/ ٦٢٤. ٣١١. ٣٢٢؛ ج١٧/ ٦١

 اج ٤٩. ١١٠. ٠.٠ .ء ج٤/ .١.٠. ١١٣؛

 ج١٤/ ٥١٥؛ ج١٦/ ٩. ٣٠. ٩٠. ٢٤٤؛

 ج١٧/ ٠٥٢. ٢٤٦. ٤٥٦

 ج١٦/ ٧٨. . ٨٧. ٦٩٤. ٤٥. ٤٦٤. ٤٦٥.

٥٢. ٦٢٤ 

 ج١٧/ ٦1٠١

 ج٤ا !٩؛ ج١٧/ ٤١٤٢

 /!ج ا٦ . ج٤ا/ ٤٨٤. ٧ه٤٨؛ ج٩/ ١٠٦؛

 ج١٤/ ٤٢٧

- ٤٦٧ - 

  

  



 يولوللا

 - ةحفصلا/ه۔زجلا

 ج١٥/ ٤٩٧؛ ج١٧/ ٦٢٨

 ج٥ا ٣٨٦

 ج١٧/ ٧٢٩

 ٢ ١٨٥؛ ج١٦/ ٢٠٧

 ج١٢/ ٤٢٥

 ج١٦/ ٤٩٦

 ج٦١/١٧

 ج١٧/ ٦٦٦

 ج١٤/ ٢٨٤

 ج١٧/ ٥١٩

 هاللا فرح

 ج١٥/ ٥٦٧

 ج٥/ ٣١

 ج١/ ٢٦٨؛ ج٢/ ٧. ..٤؛ ج٧/ ٤٢٨١؛

 ج٠ ١/ ٠١. ٠٢. ٦.٩؛ ج١٣/ .٢٥

4 

 ج١٤/١٤؛ ج١٧ا/٢٤٨

 ج٢/ ٢٥

 ج١٥/ه٤٨؛ ج١٦/ ٢٢٦. ٦٣٧. ٢٧٤. ٤٣٩ ٤٨.

 ٤٦٥. ٥٢٥. ٥٥١. ٥٥٤. ٥٩٦؛ ج١٩٩/١٧، ٢٥٧

 ج١٣/ ٢٢

 ج٢/ ٤٧٦٢ ؛ ج١٦/ ٤٢٤

 ج١/ `١١. ٤٣٠. ٤٣١؛ ج٣/ ٣٠١. ٢٠٦؛

- ٤٦٨ - 

  

  

  

  

  



 ملعلا

 نوم املا

 ث و ر 1 ٥

 يرزاملا

 ينزاملا

 زعام

 كل ام نب زحع ام

 ريخلا نب نسكام

 (مامإلار سنأ نب كلام

 تةمفصلا/ ءزجلا

 ج٨/ ٦. .١١7؛ ج٩/ ٩٤؛ ج١١/ ٩٤؛

 ج٢!١/ ٤.ا6١؛ ج١٤/ !١٨؛ ج١٥/ ٢٦٢؛

 ج١٦ا/٩ه٨؛ ج٤٢/١٧ه. ٦٠٢

 ج١٥/ ..

 ميملا فرح
 ج١٦/ ٩٧. ٩٨. ٤٤٢٣٠٠٩٩. ٥.٠٨.

 ٩.؛ ج١٧/ ٢٩٧

 ج٨٨/١٦؛

 ج١/ ٤.٨؛ ج٢/ ٦٧؛ ج٨/ ٢٧؛ ج١٣/ ٢٠.

 ٢٢٦؛ ج٦٠٣/١٤

 ج٤/ ١٦١؛ ج٣٩/٥؛ ج١١/ ٤٢٣

 ج٢٩٧/١٦. ٤.٩

 ج١٧/ا ٢٨٢

 ج١٧/ ٠٨٥

 ج٩١/ ٠٤٩. ٦٧. ١٧٨. ٢١١. ٦٢١٢. ٢٢٠.

.٦٢٢. ٢٣٧. ٢٦٧. ٢٦٨. ٢٧٢٣. ٢٩٨. ٣٥١ 

.٢٥٢. ٢٥٥. ٢٥٦. ٢٥٨. ٣٧٠. ٣٢٧٢٣. ٣٨٤ 

.٩٢. ٩٨. ٣٩٩. ٤٢٠. ٤٢٢. ٤٢٤. ٤٢٦ 

.٤٩. ٤٣٠. ٤٣٢. ٤٢٥. ٤٣٨. ٤٣٩. ٤٤١ 

.٤٤٢“ ٤٤٧. ٤٥١. ٤٥٢. ٤٦٢. ٤٦٢٣. ٤٦٦ 

٤٧٢ 

 /ج ٢٢. ٢٤. ٢٨. ٢٩. ٦٦. ٦٧. ٧٧. ١١٤.

 ٠... ٦ ۔- .) ۔١ا!١٣ا .-ل ٦٩! -. ١٧٤. ١٧٧٢١.

- ٤٦٩ - 

  



 ةمخصلا/ه۔زجلا ملعلا

 ٨٩. ٠٢. ١٤ ٢\ ١٥ ۔ ٢٣٩. ٦٦. ٦٧٩٩.

.٣٦٤. ٣٢٦. ٣٢٩. ٣٣٠. ٣٤١. ٤١١. ٤٩٠ 

.٥١١. ٥١٣. ٥.١٨. ٥٣٢. ٥٣٧. ٦٠٨. ٦٢٤ 

 ٢٥. ٧٥. ٨١ ٨٢ت\ ٦٨٣. ٦٨٨؛

 /ج ٧. ٨. 6٢. 6٤. 6١٩. ٢٢. ٢٢. ٤٢٣.

.١. ٩. ٧١. ٨١. ٨٢. ١٠٠. ١٠٢. ١٠٣ 

.٣١. ١٦١. ٢١٥. ٢٣٢. ٢٤٢٣. ٢٨٧. ٣٠١ 

.٣.٢. ٣.٥. ٣٧١٤. ٣٣٠. ٣٤٠. ٣٤٥. ٣٥٥ 

.٧٦. ٩٠. ..٤. ٤.٢. ٤٣٧. ٤٣٩. ٤٤٤ 

 ٤٤٦. ٤٥١. ٤٥٨. ٤٦٠. ٤٦٢. ٤٦٣؛

 ج٤ات. ٢.٩. ٤٢. ٤٤. ٤٥. ٤٧. ٤٩. ٥٢.

 ..ه ٥٧. ٦٢٣. ٦٥. ٦٦. ٧٢. ٤ب. ٧٦. ٨٢.

.٨٤. ٨٩. ٩٦. ٠٢. ١١٣. ١٧١٦١. ١١٧١ 

.٦٢١. ٢٢. ١٤٢. ١٤٦. ١٤٧. ١٧٠. ١٧٦ 

.٧٧. ٧٩. ٩٥... ... ٢٠٤. ٢١٣. ٢١٦ 

 ٦٢٨. ٤١. ٦٥٩. ٩٥. ٤٢٩. ٤٩٠. ٣٩. ۔.-

 ٤١ ٥؛

 ج٥ا/ ٩. ٥٤. ١٩٤. ١٩٥. ٣٩م؛

 ج٦/ ٢٣. ٢٢. .اب ٤٩. ٥٦. ٨٧ ١٢٢٣.

.٤٢. ٤٦ . ٧٢٣. ٧٤. ٧١٨. ٢٥٧١. ٢٩٤ 

.٩٦. ٢٩٧. ٣٠٧. ٣٦٢٢. ٣٤١. ٢٨٧. ٤٣٧ 

 ٤٧١. ٤٧٨. ٥.١٢. د٣ ٥. ٥٢٣٧؛

 ج٧/ ٨. ٤٨. ٩٢. ١.٠١. ٠٦.0. ١١٠١. 0١٦٦

 ٣٢٣ -: ٨٥ | ۔ ٣٩ ٢۔ ٥٢٣ \۔۔ح۔ح ٥ \۔۔م ٢٧٩. ٨٩ ٢-\

 ٢٥٨ ۔- ٣٦٠. ٣٦١. ٦٥ ٣-۔ ٣٢٧٣. ٣٢٧٦: ٢٣٨٥\

_ ٠٩ ٧٣ ٤ - 



 ةحفصلا/هزجلا ملعلا

.٨٧. ٤١١. ٤٢١. ٤٦٢٤. ٤٣٢٣. ٤٣٧. ٤٥٢٣ 

 ٤٥٨. ٤٦٢. ٥٠٠١. ٥١١؛

 ج٨/ ٢٥. ٢٧. ٤١. ٤. ٤٢. .ا ٤٦. ٥١.

 ٦. ٥٧. ١. ٠بء. ١٠٢. ١٠٥. ١٠٧. ١١٠.

.٩. ١٤٧. ١٦٧. ١٦٨. ١٦٩. ١٧٠. ٢٠٠ 

 ٧ا. . ٢١٣. ٢١٤: ٣٩٩. ٤٥٦. ٤٥٧. ٠٨ ٤.\

.<٦.٠ ٤٨٧ ٤٨٨. ٥٠٩. ٥١٠. ٠.١٥. ١٧ ٥ 

 ٢. ٢٦ . ٢٤ . ٤٢ ٥. ٢٣٨ “٦۔ ٦٢٣٩: ٤٥“٦“‘

 ٦٤٨. ٥٣. ٦٦٤. ٦٨٧؛

 ج٩/ .٠ب. ٧١. ٨٩. ١٥٦. ١٥٠٧. ١٩٨. ١٩٩.

 ٣١. ٢٤٨. ٢٦١١؛

 .ع. ١ ٦ ٧. ٠. ٣١. ٢٢. ٢٢. ٣٩. ٠ج

 ٨. 0٥. ٩. ٦٢. ٦٦. ٨١. ٨٢. ٩٢. ٢٣٩.

 ٦٤٧. ٦٥٤. ٢٦٨. ٢٨٠. ٣٠٠. ٣٠٤. ٣٠٨.

 ٦٢. ٣٣٥. ٣٤٧. ٣٦٧. ٣٩٢. ٣٩٢. ٤٠٢٣.

 ؛٢٤٥ ٤٦٠. ٤٢١. ٤٢٢. ٤٨٠. ٤٨١.

 ج١١/ ٧. ٥ .ت .٠ب. ٨٤. ٨٦. ٩٠. ١٨٦.

.٦ ٩٨. ٣٢٤. ٢٣٢. ٢٢٤. ٢٩٤. ٤٣٨4٩ 

 ٤٦٩؛

 /ج 0٦. ٤... ..ه .١٦. ١٧٠. ٨١٩.

 .. ٢٠١. ٣٤٥. . ٤٧. ٥١٩١؛

 ج١٣/ ٠٢.0. ٢.0. ١١٠. ١٢٦. 0٠٠. ١٥٢٣.

.٥٠٦. .١٦. ٢٤٩. ٦٢. ٢٦٧. ٢٧٢. ٢٤٦ 

.٢٥. ٣٥٥. ٢٥٠٦. ٢٥٩. ٣٨٧٢. ٤٣١. ٤٤٢٣ 

 ٤٢. ٠.١٥. ٥٦١. ٧٦.. ٩. ٤٢٣“٦۔ ٦٢٣٦.

- ٤٧١ - 



 ةحفصلا/۔زجلا ملعلا

 ٦٥٠٠. ٦٧٥؛

 ج١٤/ ١٨٢. ٣٢٨. ٧٨٠. ٧٨٢. ٧٨٤. ٧٩٧؛

 ج١٥/ ٨. ٣٧. .به ٨٢. ٨٥. ٨٦. ١٤١.

.٣٤. ٣٤٢. ٢٤٤. ٢٤٥. ٣٢٤٦. ٣٤٧. ٣٤٩. 

.٣٥١. ٣٥٢. ٣٥٥. ٣٢٥٧. ٣٥٩. ٣٦٠. ٣٦٢ 

.٦٤. ٣٦٨. ٤١٥. .٤٦٢. ٤٣٣. ٤٤٣. ٤٤٤ 

.٤٤٥. ٤٥٦. ٤٦٨. ٤٧٤. ٤٧٩. ٤٩٧ ٥١٢ 

 ٢٢. ٢٢٣. ٥٦٩. ٥.٧١. ٦٥٦. ٦٥٩؛

 ج١٦/ ٢٣. ٣٠. ٦.٠٥. ٢١٢. ٢٣٠. ٢٣٧.

 ٤٥. ٥٤٦. ٥٧ . ٧٢ .ه `٦ا٦١؛

 ج١٧/ ٤٩. ٠٢٣٤. ٢٣٥. ٢٣٧. ٢٢٢٣. ٤٩٨.

٤٢. ٧٠. ٥.٧٦. ٦٠٢. ٦١١ ٦٢٣. ٦٢٥ 

 ج٢٦٨/١٦

 ج٨/ ٦٠٦

 ج١٦/ ٩٢. ٠6٠٤. ٣٦. ٩٨. ٦١٤. ٦٣٤:

 ج١٧/ ١٨٨

 ج٤٤/١؛

4 

 ج١/ ٤٢٢. ٤٢. ٤٢٧. ٤٢٩؛ ج٤/ ٧٥؛

 ج٥ا ج٨/

 ج٢!١/ ٠٦ ٦؛ ج١٥/ ٤٤١. ٤٤٤.

 ٥٢ ١؛ ج٦/ ١١٠ ٦٣٢؛

 ٤٥ ١٤؛

 ج١٧/ ٩٩١

 ج٦/ ٨. ٨١؛ ج٦٩/١٢؛

 ج٨/ ٤٦٠

- ٤٧٢ - 

  

  

  



 بالخلا لرهجب

 يبس احلا

 ................. نايفس وبأ ليحرلا نب بوبحم

 ةمفصلا/.زجلا

 ج٣٧/١٦؛}؛ ج١٧/ ٦٢. ٦٣٦٢. ٦٢٣٣

 ج١٥/ ٤٢٠. ٤٣. 0٥٩. ٦.٧. ٦٠٨. ٦١٤

 ج٣/ ٤٤٥

 ج١/ ٣٥٥. ٤٣٩؛ ج٢/ ٩٩. ٦٨٢ ٦٨٨؛

 ج٣/ ٢٤٧. دد٢. ٢٥٦. ٥٢د٢؛ ج٤ا ٤٦_. ٨٩.

 ٢... ٠٤٤. ٢٠٧؛ ج٦/ ٤٩٦؛ ج٧/ ٦٥٥.

 ٤٦٢؛ ج٨/ ٠.٠. }٦٧؛ ج٩/ ٠\ا؛

 ج١١/ ٧؛ ج١٢/ ٢٩؛ ج١٤/ ٧٩٩؛

 ج١٥/ ١٨. ٦.٤؛ ج١٦/ ٢ب. ٩٠. ٦٢١٩.

‘٢٦٢١. ٢٣٨. ٢٨٤. ٣٢٠٩. ٣٩٧. ٤.٠٢. ٤٢٤ 

 ج١٧/ ٠٣. ٢٥٦. ٥٦٩

4 

 ج١/ ٤٥٢

 ج١٧/ ٢١٣

 ب. /ا٤ج ؛٦٩٢ /ج ٨٥. ٢٥١. ٦٥٦. ٢٦٧؛

 ج١٢/ ٩٦. .٤٤؛ ج١٣/ ٥١٥؛ ج١٤/ ٣٨٨:

 ج١٥/ ٥٢ء؛ ج١٦/ ١٨١. ٥١٤؛ ج٦١٧/١٧

 ج ٢/ ٢١١١

 ج٥/ ٣٩

 يحلا ٠ هلل ١ دبحع وب أ ٤ ةس يب أ نب رمع نب دمحم -

 ٥ ١ / ٤٧٥ ح

 ج١١/ ٠؛ ج١٦/ ٤٢٩؛ ج٧!١/ ٤٧. ٤١٥.

.٤١٦ ٤٢١. ٤٧٤: ٤٩٧. ٠.٠٠. ٥.٥. ٧.١٥ 

 ٦ ء ٧١٧. ٠ ٢۔٧ء۔ ٧٢٢٣. ٢. ء . .٧٤

- ٤٧٣ - 

  

 



 ىسوم نب ىضترملا نب يقتلا دمحم

 .................. مساقلا وبأ دمحأ نب دًّمحع

 حلفأ نب دمع

1 

 ...سابعلا وبأ جارسلا قاحسإ نب دمحم

 ليعامسإ نب دّمحع
 نيدلا لامج ،يساشلا لامجلا نب دمح

 ء
 دمحم وبأ

 نسحلا نب دمحم

 ةمحفصلا/ءزجلا

 /ج ٤.١؛ ج٦١/١١؛ ج٩٨/١٢؛ ج٥.٧/١٦

 ج١٧/ ٠0١٦. ٥٢٩

 ج١٥/ ٠٦١

 ج١٧/ ٥١٦

 ج١/ ٦٢

 ج١٧/ ٠٢٧

 ج١٧/ ٥٢٢

 ج١٤/ ١٨٠

 ج١٥/ ٦٢

 (يعبطم أطخ) ركب نب دمح =
 ٤٤٩ /٢١ج

 ج٢/ ٦٨٦

 /ج ٢٠٢

 ج٢/ ١٢٢

 ج١٣/ ٢٢٣

 ج١٧/ ٦٦. ٤٥١

 ج١٦/ ٤٢. ٥٤٦؛ ج١٧/ ٢٢٧

 ج١٦/ ١٢٤

 ج١٧/ ٥٢٢. ٥٨٧

 ج٢/ ١٦١

 ج١/ ٥٥. ٤٣١. ٤٤١؛ ج٢٢٩/٣؛ ج١٠/ ٣١؛

 ج١٧/ ١٦٠

- ٤٧٤ - 

  

  

  

  

  

  



 ملعلا

 يبأ بحاصر ينابيشلا نسحلا نب دًّمحع

 (ةفينح

 نامعنلا نب دمح

 يرهفلا يسلننألا ديلولا نب دُمحع

 ركب وبأ .يشوطرطلا

 هللا دبع وبأ ينامعلا ةكرب نب دمحم

 ةمفصلا/هزجلا

 ج٢/ ٤٥ ١١؛ ج١٢/ - ٠... ٣٤٥. ٣٤٨.

 ٤٤٥. ٥٤٩؛ ج٤ ١/ ٧٩١؛ ج٥ ٩١/ ٣٥٠٠. ٣٦٢.

:٣٣ 

 ج١٧/ ٠٢٣

 ج١٧/ ٥٢٦

4 

 ج١٧/ ٠١٧. ٠.٢٨. ٠٣١

 ج٠٧/٦. ٢٨٤

 ج١٦/ ٩٠

4 

 ج٢/ ١٢٢

 ج٢/ ٢٣٩. ٢٤٠. ٢٣٤. ٦١٨٠

 ج١٦/ ٢٢٣. ٦٣٢

 ج١٧/ا ٥٢٣٧١

 ج١٤/ ٢٨٢؛ ج٦!١/ ٣٧١. ٢٩٤. ٢٩٧. ٣٢١٢.

0٦٠. ٣٢٢. ٣٣٢. ٥٤٢. ٥٤٢٣. ٥.٥٧. .٦ 

 ج١/ ٨٩. ٤٩٠. ٤٩٢. ٠.٨؛ ج٢/ ١٦٢٦.

 ٥٦. ٤٣؛ ج٣/ ٢. ٠.٢. 0٩٤. ٢٦٢٧.

 ٩. ٤١. ٤٧؛ ج٤ا ١٧. ٢٧٩. ٢٨٧.

 ٢٨. ٤٢٥؛ ج٥/ ٤٨. ٦٨٦؛ ج٦/ ١٤٢٣.

 ٠٤٤. ٦٥١. ٢٦٧؛ ج٧/ ٤. ٠١٠٨. ٥١٠؛ ج٨/

.٩٥٨ . ٤٣... ٧١٤٤. ١٤٥. ٢٠٤. ٦٧. ٢٢١ 

- ٤٧٥ - 

  

  

  

 



 ملعلا

 شحح نب دمح

 هللا دبع وبأ نسادلج ني دمح

 ةثراح نب دمح

 مزح نب دمحم
2 

 دلاحخ نب دمح

 ةمفصلا/هزجلا

 ٦٧. ٣٩٧. ٤٤. ٦٢١. ٦٥٨؛ ج٩/ ١٢. ٥٤.

 ‘.هه ٧٨. ٢٣. ٥٣٢٣. ٥٨٥؛ ج١٠/ ٢٢٢

 ٢. ٥٦. ٢٥٧. ٢٥٨. ٣٦٨. ٥١٨؛ ج١١٩/

 ٢٣. ١٨. ١٨٦. ٣٨. ٣٤٢؛ ج١٢/ ١٩. ٧٢.

 ٨٨ ٢٦٦. ٥٣؛ ج١٣/ ٢٧٢. ٦١٠. ٦٦٣؛

 ج١٤/ ٩. ٩٩؛ ج١٧/ ١١. ٤٢٢. ٤٦٥. ٤٧١.

٥٤١ 

 ج١٧/ ٣١٦

 ج١٦/ ٢١٦

 ج٥ا ٠٥. ٦. ٩٢. ٦٤٢. ١٩٣؛ ج١٠/ ٢٨؛

 /ج ٤٦. ٨٠. ٣٩٨. ٤.١ ٤٥٣. ٤٦٦؛

 ج١٤/ ٣١. ٤٩٩. ٥٢٤. ٥٩٠؛ ج١٥/ ٢٨.

.٩ ٧. ٩٢. ٧٢. ٧٣. ٢٠٠٦١. ٢٥٢٣ 

 ٢٢. ٧٢ه؛ ج١٦/ ٢٣٣. . ٦٥. ٦٥١. ٥٦٠؛

 ج١٧/ ٢. ٦٢٤-٥ک. ٢٧. ٨٥. ١٠٨. ١٠٩.

‘٤٩ ٥٣ 

 ج٩/ ١٠٦

٥0. .١.٨ 4 

 ج٥ا ١٥٤

14 

 ج٤/١٦؛٤٠

 ج١٥/ ٤٤٠. ٤٩٣. ٥٢٠

 ج٤ ١/ ٣٥١

 ج ١٦/ ٦٢

- ٤٧٦ - 

  

  

  

 



 ملعلا

6 ِ 
 ةدئاز نب دمحم

 دايز نب دمح

 هلل ا دبع وبأ نيردس نب دمحم

 ...... هل ا دبع وب ا ج احلا .ديعس نب دمح

 . هلل ا دبع وبأ ،ناميلس نب دمحم
 ك

 راوس نب دمحم

 نيريس نب دمح

2 

 ناوفص نب دمحم

 دابع نب دمحم

 ةحفصلا/هزجلا

 ج٣ ١/ ٢٤٦٢

 ج١٦/ ٢٨

 ج ٠ ١ / ٣٨

 .. ج١٧/.٢٠١

 .. ج١٦/ 0٨

 ج١٥/ ٤٧؛ ج١٦/ ٢٥٩

 .. ج١٥/.٤٤

 ج٥١٢/١٦

 ج١/ ٥٨. ٤٢٠. ٤١. ٤٣٩؛ ج٢/ ٦٢٥

 ٦٧٤. ٦٨٢؛ ج٣/ ٢٩٨. ٤.٧؛ ج٤/ ٬.٧؛

 ج٥ا ١٥٢؛ ج٧٢ا ٤٥٨؛ ج٨/ ١٠٠. ه١٦٥؛

 ج١٠/ ٢٤؛ ج١٣/ ١٧١٢٣ ؛ ج١٤/ ٤٨٥؛

 ج١٥/ ٠. ٤٢٠٦١. ٤٢٢. ٤٣٣. ه٤٦٨؛

 ج١٦/ ٣٦. ٤١٠ ٤١٨٨٤. ٤٢٤؛ ج١٧/ ٢٣١

 ج١٥/ ٩٧

15314 

 ج٧ ١/ ٤٤٥

 ١٢٢ /٢ج يراصنألا ركب وبأ .يقابلا دبع نب دمحم

 ..................... يدادغبلا هلل ا دبع نب دمح

 . نيسحلا نب هلل ١ لدبع نب دمحم

 .يزاجحلا مكحلا نب هللا دبع نب دمحم

 ................... م اطسب نب هلل ١ دبع نب دمحم

 سم الا دمحم نب هلل ١ دبع نب دمح

 يلع نب دمحم

 .. ج١٧/ ١٤٩

 ج١٧/ ٥٢٢

 ٠٢٧ /٦ج ..

 ١٢٢ /٢ج ...

 دوعسم نب ىتدنلجلا - .

 ج٤ا ٦٠. ٢٢٨؛ ج٢٧٢/١٦؛ ج١٧/ ٢.١

- ٤٧٧ - 

  

  

  

  

  

 



 ةمفصلا/ه.زجلا ملعلا

 ١٧/ ٠٣٣ ج ................ ...... يقتلا يلع نب دمح

 ٠١٧. ٥١٨ /٧١ج ........................... نيسحلا نب يلع نب دمحم

 ٤٤٩١٢. ٥٥ه؛ ج١٦/ ٦٠٨ ج . رفعح وبأ يلع نب دمح

 ٢٨٧ /٥١ج .......... ركب وبأ مزح نب رمع نب دمحم

 7 دبع وبأ ةتس يأ نب ورمع نب دّمحع

 يشحملا ج١/ ٨٢. ٢٦٩. ٣٥٠. ٤٧٤؛

 ج٢/ ٤ب. ٦.٠٦. ٩٨. ٣٠٨. ٤٩. ٦٢٠.

 ٦١٥٨؛

 ج٣/ .. ١٤٥. ٣١١؛

 ج٤ا ١٥١ ج٥/ ١١٦. ١٢٧. 6١٥٢٣. ١٥٥.

 ١٦١. ٣٠٠. ٣١٦؛

 ج٦/ ٧. ٦.0 .١١. ١٧٦. ٠٠١. ٢٩٧.

.٣.٥. ٣٥٢. ٣٥٤. ٣٨٢. ٤١٧٣. ٤١٤. ٤٣١ 

 ٥٧. ٤٥٨. ٤٤ ٥؛

 ج٧/ ٢. ٣١. ٦١. ٩٢‘ 0١٨٨ ٦٨٩. ٢٩٢٣.

 ٩٤ ٩٥. ٠.٧. ٣٩٧. ٤.٥. ٥٠٢؛

 ج٨/ ٧. ٥. . ٨. ٨١ 0١٠٦ ١٠٨. ١٥٨.

 ٦٥. ١٦٩. ٥٤ \۔ء ٦٧. ٩٠ \۔ ٣٠٨. ٠ ٣٣٧١-\‘

.٣٧٢. ٣٣٠. ٣٤٠. ٣٦٦. ٣٨٤. ٤٠٢٣. ٤٣٠ 

.٤٥٧. ٤٥٩. !٤٧. ٤٨٥. ٤٨٨. ٤٩٣. ٤٩٤ 

‘\.٤٩٨. ٠١... ٢. . ٠.٢٣... ٥.٠٤. ٥١١. ١٣ ٥ 

.٠١. ٦١٣. ١٦ ٦٣٢. ٦٣٨. ٦٤٥. ٦٤٦ 

 ٥٠٢. ٦٥٠٥٤ ٦٥٠٧ ٦٦٢ ٦٦٢٣ ٠٦٦٧ ٦٨؛

 ج٩/ ٨.. ٠ ٤٥. ٤٧ ٤٨. ٤٩. ٥٢. ٥٢٣»‘

 ٦ ٠٥٧. ٤ ت ٦٦ ٨٩ ١ا١\١ء ١٧ ١\ء ١٣٧.

- ٤٧٨ - 

  

  



 ةحفصلا/هزجلا ملعلا

.١٧٠. ١٨١. ١٩٥. ١٩٩. ٢٠١ .6٠٤٨. ٥٤ 

.٢.٤٤ ٢١١ ٢١٣. ٢٢٨. ٢٦٥. ٦٩. ٢٩٢ 

٣.٤. ٣٦٢٢٣. ٣٦٢٤. ٣٤٧. ٣٦٥. ٤٠٠. ٤٦٣ 

 ج١٠/ ٦. ٢... ١٤٧. ١٨٩. ٢١٠. ٦٢٢٥.

.٢٣٣. ٢٦٧. ٢٨٢. ٢٩٢٣. ٣٠٦. ٣٢٦. ٣٦٤ 

.٣٦٨. ٤١٦. ٤٣٠. ٤٣٢. ٤٣٧. ٤٦٦. ٤٧٠ 

.٧١. ٤٩٥. ٥١٤. ٥١٩. ٠.٢٩. ٥٤١. ٠٧٦١ 

 ٧. ٥٨١. ٤٥ ٦؛

 ج١١/ ٩. ٠. ٣١. ٨٧. ١.٠٢. ٠١٠٦. ١٢٢.

.٦٤. ٩. ١٤٥. ١٨٧. ١٩٥.\ ٢٢٦. ٦٢٥٨٢ 

٦٨٤. ٣٤٤. ٣٥١. ٤٣١. ٤٣٣. ٤٦٣1٤ 

 ج١٢/ ٦٦٩. ٣٠٣. ٨ه٬٨؛

 ج١٣/ ٠٩. ٦٢٥. ٣٩٥. ٠١١. ٦٣٦؛

 ج١٤/ ٨٧؛

 ج١٥/ ٥٢. ٤ .هد .٦١. ٦٤٨؛

 ؛\ ٥. ٩٠ /٦١ج

 ١٠. ٨٥. ٥٤٢٣١٢٣٩ /٧١ج

 ج٦ ١/ ١٩٠

 ج٢ ١/ ٤٠٥؛؛ ج٦١ ١/ ٤٣٧

 ج١٦/ ٦٢٥٠

:514 

 /ج ٩٠. ٢٠. ٣٢٣. ٢٧٤. ٣٠٦١. ٣٤٢.

 ٤٤. ٣٩٥. ٤٢٧. ٤٧٤. ٦٨٥؛

 ج٣/ ٩٠. ٤٥٠. ٤٥١؛

  4ء ٤ .ا ٥٠. ٧ !. ٢.٠. ٤٠. ٤٧. ٨٥\‘

- ٤٧٩ - 



 ملعلا

 ناررم نب دمحم

 ةملسم نمب دمح

 ةحفصلا/هزجلا

 ٨٧. ١١٧. ٣٠٧. ٣٢٠. ٣٦٧. ٤٤٢؛

 ج٥ا ٧١. ٧٩. ٩٤. ٤٦. ٢٢٣. ٢٧٠؛

 ج٦/ ٤١. ! .ه ٢. ٦٧. ٧٦٢٦. ١٦٤. ١٧٦.

 ٩. .٢٤. ٤٩. ٣٤٤. ٣٩١؛

 ج٧/ ٨... ٨٢. ٧٧٤. ٢٧٢٣. ٤.٥. ٤٤٢٣.

 ل

 ج٨/ ٣١. ٠١٣٣. ٠٣٨. ٠١٩٦. ٢٣٦. ٢٦٢.

 ٥٢ "٦. ١٩٧؛

 ج٩/ ٢٢. ٩١\ا؛

 ج١٠/ ٧. ٧. ١٦٢. ٢٩٠؛

 ج١١/ ٢٣٣. ٤٢٩:

 /ج ٩٩. ١٩٩. ٣٦٨. ٤٩٠. ٠٢٩. ٥٢٦.

 ٧ا . ٥٤٨. .٦٠ ٥. ٠.٩٠. ٧.٤. ٧.٠٩. ٧١٣؛

 ج١٣/ ٧. ٢!ب. ٨٧. ٠.٧. ٣٢. 6١٥٤.

 ٩. ١٦. ٢٤٦. ٢٥٠. ٢٣٤. ٥٩٢. ٦١٩؛

 ج١٤/ ٦٦. ٦٦٤. ٣١٣. ٣١٤. ٢٤٤. ٣٥٠

 ٢. ٢٥٩. ٢٦١. ٢٧٠. ٢٧٢. ٤٩٢. ٥٠١٦؛

 ج١٥/ ... ٤. 6٥. ١٩. ٢٠. ٦٩. ٣٠. ٢٣.

.٦. ٣٧. ٤٦. ٨٨. ٩٩. ١٠١. ١٠٦. ١٠٨ 

.١٠. ١٧٢١. ١١٤. ١٢٠. ١٨٠. ٢٠٠. ٢٠١4 

 ٩٢. ٥١٧ ؛

 ج١٧ا ٢.0. ١٠٨. 0١١٠ 0١١١ ٣٩٨. ٤٠١.

٤٤٥. ٤٧١. ٤٩١ 

 ج١٦/ ٢٧٣. ٢٧٤

 ج٥/ ١٥٤

_- ٠ ٨ ٤ - 

  

  

  



 ......................... يزرودملا رصن نب دمحم

 عساو نب دمح

 ................... بوقعي وبأ ري نب دمح

 ..................... يبصلا فسوي نب دًّمحع

 سالفسراو دمحم

 هيلإ بسنت يذلا دّمحعاب) خيشلا دمحم

 (نقزي يبب ةربقم

 قارولا دومحم

 ديبل نب درمحع

 .............................. ةّيمأ وب أ { يموزخملا

 ديزي وبأ داديك نب دلخم

 ىسوم وب ا . ين دملا

 ةحفصلا/ء۔زجلا

 ج.٢٤١٧/١٠. ٢٤٢

 ج٦١٤/١٦

 ج١٦/ ١٧٧

 ج١٦/.٢٢

 ج١٥/ ٢٣؛

 ج١٧/ ١٠٤. ٢٥٦

 ج١٠/ ٥.٠

 ج١٧/ ٢٧

 ج١٦/ ٣٠٠. ٥٤٦

 ج١/ ٧١؛ ج٨/ ٦٢٦؛ ج١٣/ ٦ .0٠٥ها؛

 ج١٦/ ٤٨٥

 ج١٣/ ٥.٥

 ج١٢/ ٦٠١

 ج١٦/ ١٣٠. ١٣٧؛ ج١٧/ ٢٨٢

 ج١٦/ .

 ج٦٠٢/١٤

 ج١٥/ ١٦٠. ١٦١

 ج١٧/ ٠١٧

 ج١٤/ ٨٥ ٢؛ ج١٧/ ٠٤٩. ٦١٩. ٦٢٠. ٦٢١.

٦٦٢٢ ٦٢٣. ٦٣٣ 

 ج١٤/ ٧٩٦

 ج ١٤/ ٠٤٨

 ج١/ ٤٠

- ٤٨١ - 

  



 ناورم

 يسلدنألا ناورم

 يدعجلا ناورم

 مكحلا نب ناورم

 ةمحفصلا/۔زجلا

 ج٨/ا ٩٧

 ج١٤/ ٧٩٦١

 ج١٧/ ٥١٦

 ج١٢/ ٥١٤

 ج٤٩٦/١٦؛ ج٢١/١٧.. ٤٥٤. ٥٤٥. ٥٤٧.

٦١٥. ٦١٦. ٦١٧. ٦١٨‘ ٦١١٩ 

 ج٥ا ٠٠٢. ا٥٤ه١؛ ج٦١٦١/١٥

 ج١٤/ ٢.٧

 ج١٤/ ٢٨٤

 ج١٤/ ٤٢؛ ج١٦ا/٥٤٧؛ ج١٧/ ٩٢. 1٦٦٢٢

 ج٤٤٢/١٦

 ج١٦/ ٢٢٤

 ج١٧/ ٤٩٦

 ج١٦/ ٨٦؛ ج١٧/ ١٧٧. ١٩٧

 ؛ ٢٧٩. ٢٣٥؛ ج١٢/ ٥ /٠١ج ؛١؛٩٠ /٢ج

 ٥.٠. ٤٢٢ /٥١ج

 ج٦/ ٧٠

 ج٢/ ٢٦٣

 ج٩ ا ٩١؛ ج١٢/ ٣١٧. ٣.٠

 ج٩/ ٩١

 ج١٤/ ٢٨٧؛ ج١٦/ ٣٣٢. ٣٣

 ج١١/ ٣٢٢. ٢٢٢

 ج٣ا ٣٦٢. ج٤ا ٢٧٥؛ ج١٢/ ٦٦٧. ٤٦٩؛

 ح٥ ١ ٤٠. ٤٦٨. ٥١٨. ٥٤١؛ ج٦ ١ ٦١٥

- ٤٨٢ - 

  

  

  



 ةحفصلا/هزجلا

 ج١٧/ .٤

 ج٩/ ٣٦٦؛ ج٦١١/١٣

 ج١٤/ ٢٠٦. ٣٠٧

 ج١١/ ٣٨٦. ٣٨٧

 ج١/ ٧٨. ٣٠. ٣٤٩. ٢٥٠٠. ٣٦٨. ٤.١.

 ٤٩١. ٤٩٢. ..٠.٠. ٠٠٨؛

 /ج ١٩. ٦٢٦٠. ٢١١. ٢٢٠. ٣٢٩. ٢٧٤.

 ٩١. ٣٩٢. ٤١٦. ٤٧١. ٥٦٨. ٦٨٤؛

 /ج ٧١. ١٦. ٢٣١. ٦٥٠. ٢٨٦. ٦٢٩٠.

 ٩٥. ٣٠٢٣. ٣٠٧. ٧ ٣٢؛

 ج٤ا ٧٦٢. ٨٤. ٨٢. ١٨٦. ٢٠٦١. ٢٠٤.

٣٧. ٢٤٤. ٦٢٥٢. ٢٨٤. ٣٧٧. ٤٢٩ 

 ج٥ا ٩!١١؛

 ج٦/ ٥. ٣٣. .ه. ٥٨. ٧١. ٨٧. ١.٢.

.٠.٢. ٤٢. ١٦١. ١٧٥. ١٩٨. ٣٠٤. ٣١٨ 

 ٢٦٢٢. ٢٢٧. ٤٠٨. ٥١٨. ٥٢٤. 0٣٧؛

 ج٧/ ٦٢. .ب. ٠.٩. ٢٣٨. ٣٨٢. ٤٢٢.

 ٤٣٦. ٤... ٥٢٣١؛

 ج٨/ ٢٣. ٢٥. ٢٧. ١٣١. ١٩١. ١٩٣. ١٩٨.

 ٩. ٢١٣٢١. ٦٨. ٤٤٤. ٥٧٢؛

 ج٩/ ٥. . ٢٠٨. ٣٥ه٤\ئ

 ج١٠/ ١. ٢٩ ٧٤١. ٦٤٢. ٧٤٣. ٦٢٤٤.

٦٧. ٣٠٠. ٣١٨ 

 ج١١/ ١٨٦. ٥٦ .ء ٣٦١؛

- ٤٨٣ - 



 ةمفصلا/هزجلا ملعلا

 /ج ٤. ٦٢. ٩.٠. ٠.٢. ٠١٠٦. ١٠٧.

.0٨... ٠٩... ٢٢٣. ١٣٤. ٢٩١. ٤٥٤. ٥١ 

 ٥٧ .. ٠.٧ ل٧؛

 ج١٣/ ٤٧. .ها ٩٩. ٢٩. ٤٢۔\‘ ١٦٨.

 ٢. ۔ ٢١٣. ٤٨٠. ١٣ ٥. ٥١٦. ١٧ ٥. ٥١٨.

 ٣٢. ٦٤١. ٦٥٢؛

 ج١٤/ ٨١. 6١٨٢. ٢٧٢٣. ٣١٠. ٢٤٩. ٣٦٨.

.٧. ٧٩. ٣٨٤. ٣٨٦. ٣٨٧. ٤٩٢. ٥.٠٦ . 

 9٩. ٠.٨٩. ٠٩١. ٦٦٦. ٨٠.ء۔ ٧٨١؛

 ج٥ه١/ ٧. .٨. ٢٥٠٩. (٤٨٤. ٤٩٣. ٤٩٤.

 ٥١٨. ٥٢٣١؛

 ج١٦/ ٩٧. ٥٠٢؛

 ج٧!/ ٢٢٦. ٤٢٧. ٤٥٧١. ٤٥٤. ٤٥٧. ٤٨٩.

٦.٢ 

 ج١/ ٦٢. ٣٦٢. ٤٢٢. ٤٥. ٬٢٩؛

 /ج ٢٠. ٦٧. ٠١. ٢٥٧؛ ج٥/ ٤٢.

 ٩. ٦٤؛ ج٧/ ٨... ٩. ٦٦٨. ٢٤٦.

 ٤٦٢؛ ج٨/ ٦٢. ٦٣٢. !٦٧؛ ج٩/ ٧٦. ١٠٤.

 ه٥.ل.\.. ٠.٦ .ا ٠٧ا\.ؤ ٦٢٥١. ٦٢٥٢. ٥ ٠٩؛

 ج٠ ٢٦٧.٥٥/١؛ ج١٢/ .لدا ٠٥٧\. ٢٦٧.

 ٥٥ ؛ه ج١٤ا ٨٢. ٨٩. ٥١٠. ٥١٧. ٥٩٠.

 ٩١؛ ج١٥/ ٨١. ٦٠. ١٦١؛ ج١٦/ ٦٢٢.

.٧. ٨. ٣. ٨٥. ٨٦. ٩٠. .٤ ١. ١٦٢ 

 ٨ه٧ا\۔3 ١٨ ٢٦. ٢٦٣. ٤٦٦ 3٤٢٩؛

 ج١٧ا ٤٦٢. ٥.٢. ٧٢٢٣

- ٤٨٤ - 

  

  



 ملعلا

 يلع نب ملسم
 ةمرخم نب روسملا

 ليللا حيسملا
 لاحلا حيسملا

 خيشلا حيسم
 ةمليسم

 ناويدلا خئاشم

 يلالجلا نوراه يبأ نامز خئاشم

 ىمحي نب ةلاصم
 بعصم

 ريبزلا نب بعصم

 فرطم

 قرطم

 يعرطملا
 لبح نب ذاعم

 ةمفصلا/هزجلا

 ٤٢٦٠١ /١ج

 ٧١/٢٩ج ؛٤٢٦ ٢٢٤. /٦١ج ؛٦/٤١ج

 التنلعلا ىسيع -

 ٢٠٠ /٢ج

 (يعبطم اطخ) حبسم =
 ١٩٦١ /٧١ج

 د.د ٤٩٩. /٢١ج

 ......... ج١٣/ ٥٦٦

 ج١٦/ ٠٤. ٤١. ٢٧٨؛ ج١٧/ ٢٧. ٢٨

 ج١٢/ ٧٨

 ج١٦/ ٢٨. ٤٢٨؛ ج١٧/ ٥٦٩

 ج٢/ ٩؛؛ ج١٧/ ٢٠٠

 ج١٦/ ٤٩٩

 ج١/ ١٢. ٢٢٤؛ ج٣/ ٣٢٧؛ ج١١/ ٢٣٢:

 ج١٣/ ٠١٤٧. ه١٤٨؛ ج١٧/ ١٣٤. ٢٢٢

 ج١٢/ ٥١٤

 ج٢/ ١٦١

 /ج ٩. ٢٠١. ٩١؛ ج٣/ ٣٢ ١.٠٢. ٣.ء؛

 ج٧/ ٢٨. ؟٧؛ ج١٢/ ٢٨٧. ب٣١٧؛

 ج١٣/ ٦:٢؛ ج١٤/ ٦٧٩. ٨٠. ٢٥٨. ٤٩٨:

 /ج ٦٤. ٤.٠. ٤١ .ء .٤١. ٤٣. 0١٨.

 ٦.٦. ٧١٢ ٦٦١٨. ٢٢. ٦٦٢٤؛ ج١٦/ ٢٥٠. ٤٢.

.٥. ١٥٠٩. ١٩٦. ٨٥. ٥٠٠. ٢٦٢. ٣٩٩. ٤.٩١ 

 ٩؛ ج١٧/ ٠٠. ٢٣٩. ٢٤٢٣. ٩٨

_ ٥ ٨ ٤ - 

  

  

  



 ملعلا

 7مج=7” ليقع يب ىشعأ ،ذاعم

 ةرامع نب رمتعملا

 يخركلا فورعم

 سيداب نب زعملا
 ...... ميمت وبا يمطافلا هلل ا نيدل زعملا

 نانس نب لقعم

 راسي نب لقعم

 ةحفصلا/هزجلا

 .. ج٦٢٦/١٧

 ج٢!/ ٢. .٤ء؛ ج٨/ ٣٩. ٦.٧. ٦٠٨؛

 ج١٧/ ٤٩. ٥ه. ١. ٢١. ٢٠٦. ٦٢٧.

1 

 ج٤ا ٣٠ ٦؛ ج٦/ ٥٧؛ ج١٣/ ٢٣. ٦٨. ٧٢.

 ٢؛ ج١٤/ ٨١. ٢٩٨. ٢٦٢٧. ٣٣٨. ٣٤٢

 ٤٧. ا٢٨٤؛ ج١٥/ ٢٦. ٤.٠. ٢٤١. ٥٦٨؛

 ج١٦/ ٠٩... ٣٦. ١٣٧. ٦٥. ٢٢٣. ٦٢٢٩.

.٦٢٥. ٢٣٨. ٢٣٩. ٢٧٤. ٢٨٠. ٢٨٢. ٣٠٠ 

٣٧١. ٤٤٣. ٤٤٧ 

 ج١٦/ ٢٠٩

14 

 ج٤.٣/١٦

 ج١٧/ ٠٢١

 ج١٧/ ٥٢٢

 ج١٦/ ٢٢٧

 ج٢!١/ ٩٦. ٩٧؛ ج٥٦٦/١٦

 ج٢٠.٧/١٦؛ ج١٧/ ٢٠٨

4 

 ج١٧/ ٢٦٢

 ج٦/ ١٥١

 ج١٤/ ٥٦ء؛ ج٤١٤/١٥؛ ج١٦/ ١٦٥. ١٧٢

 ج٤ا٧!٧؛ ج١٠٤/١٢؛ ج٦.٧/١٦؛ ج٥٩٩/١٧

 ج٨/ ٤٠١

- ٤٨٦ - 

  



 دوه ردتقملا

 دادقملا

 ورمع نب دادقملا

 .برك يدعم نب دادقم

 سقوقلل
 لوحكم

 يقشمدلا لوحكم

 يلجعلا مركملا

 يرالملا
 توملا كلم

 ج١٣/ ٧٣

 ج١٧/ ٢٩١

 ج١٦/ ٢١٥

 ج١٤/ ٢٩٢

 ج٩/ ٩٢

 ج١٧/ ٥١٩. ٥٢٨. ٥٢٩

 ج١٣/ ٢ ١٦٢٩. ؛}؛اد! ج١٤/ ٢٤٢؛ ج١٥/ ٨٦.

 ٤٧ ٤١. ٤٢٢؛ ج١٦/ ١٦٩. ٢٧٤؛ ج١٧/ ٦١٨٨.

٣٠١. ٤٥٩ 

 ج١٧/ ٥١

 ج١٤/ ٦٩٥٠. ٢٩٦

 ج١٤/ ٠٩١

 ج١٦/ ١١

 ج١٥/ ٥٤١

 ج٢!٤٥٠/١؛ ج١٧/ ٩٢. ٥٧٢. ٥٧٧

 ج٢/ ٦٨١؛ ج٣/ ٨. ٦٩. ٢٥٧؛ ج٧/ ٥٥؛

 ج١٤/ ٥١٨

 ج١٦/ ٠٩. ٦٢٥؛ ج١٧/ ٢٥٦. +

 ج١٧/ ٠٢١

 ج١٤//}؛٦١

 ج١٧/ ٦٤٨. ٢٥٠

 ج١٧/ ٩٦. ٦1٩

- ٤٨٧ - 

  



 ملعلا

 ............... دوعسم جاحلا ،يئاشرلملا

 (سنأ ةدحر) ةكيلم

 ةدئاز نب دمح تنب ةكيلم

 . . م

 ريوح نب دادنم

 ةحفصلا/هزجلا

 جاحلا كيئاشولملا دوعسم = .............

 ج؟٢/ `٢٧

 ج١٣/ ١٤٢

 ج٣/ ٢٨٦. ٣.٠٧

 ج١/ ٤٢٠

 ج١١/ ٢٣٢

 ج١٧/ ٥٣٧١. ٥٣٢

 ............. ج١٤/ ٢٨٨. ٢٨٩؛ ج١٦/ ٥٤٢

 ج٦١٧/١٦

 ج١٦ا/٣٧ . ٢٧٢٣. ٥٤٤. ٥٤٥. ٥٤٦. ٥٤٧

 ج١٣/ ٦٨

 ج ٤/ ٤٩٥

 ج١٧/ ٢٣٤

 ............. ج٢/ ٢٥

 ج١٧/ ٦٢٩

 ج٤٤٣/١٦. .هاه ٥٤٧. ٥٤٨

 ج١٤ا/ ٠٤٨

 ج٥/ ١٥٤

 ج٥ا٥٢ا؛ ج١٦ا٤٧؛

 ج١٣ا١٤٢؛ ج١٤/ ٣٢١٥٠. ٢١٨. ٢٣٨. .+

 ج١/ ٢٥٦٢؛ ج٢/ ٨. ٢٢٦. ٤٦٠ ٤٧٢؛ ج٣/ ٣٢٠

 ٩. ٤٥٥؛ ج٤/ ٢٦٧ 0١٩٠؛ ج٥/ ٦٢٠. ٦٩. ٤٩؛

 /ج ٩... ٦. .٥٠ء؛ ج١٤/ ٣٣. ٦.٢؛

 ج١٥/ ٣٨٢؛ ج١٦/ ٦٦. ٣١ ٢ ٧٠. ٧٦ ٧٧

- ٤٨٨ - 

  

  

  

  



 ملعلا

 رماع نب ىسوم

 ةبقع نب ىسوم

 يلع نب ىسوم

[ 

 رامع نب ىسوم

 ...... (يلزتعم) نارمع نب ىسوم

 دوعسم نب ىسوم

 ريصن نب ىسوم

 خيشلا ىسوم

 ةحفصلا/۔زجلا

.٧٨. ٧٩. . ٨. ٨١. ٨٦٢. ٨٢. ٨٤. ٨٧. ١٢٣٤. ١٧٤ 

 ٩. ٣٧. . ٣٧١. ٣٤٧. ٣٩٢. ٣٩٥. د٤٣. ٤٩٤.

 ... ٨دت. ٩٢. ٦٢٩؛ ج١٧/ ١٢. ٦٧. 0١٥١.

.٥٢. ١٧٥. ١٧٦. ١٨٥. ٢٠٢. ٢٨٠. ٢٨٢. ٢٨٤ 

٢٢. ٣٦٢. ٥.٤. ٥.٥. ٥٣٢. ٦١٢. ٧١٥ 

 ج١ ٤.٢١. ٤٣٤. ٤٧٦

 ج٤ا٤٤٨؛ ج٦/ ٢١٧؛ ج٥١٣/١٦

 ج١٧/ ٠١٦. ٠١٧. ٥٢٢

 ج٦/ ٠٤٤. ١٨٢؛ ج٥.٢/٧

 ج٣/ ٩٢. ١٩٤

 ج١/ ٦٩٤. ٤٨ء؛ ج٧/ ١٨٩؛ ج٨/ ٧٣.

 ٩؛ ج١٩١/ ٥٥ .ء ٣٦١. ٣٦٢. ٣٨٢. ٦.»؛

 ج١٥/ ٠٢ .ح ٤٦٨

 ج٤ ١/ ٠٥٤

 /ج ا٦٨٤؛ ج٣/ ٢. ٦٨٦. ٣٠٧. ٥٨؛

 ج٦/ ٠٤٢؛ ج٨/ ٦٢. .٤د؛ ج٩/ ٤٧٦.

 ٩؛؛ ج١٢/ ٥ب. ٨٨. ٩٩. ١٣٤. ٢٣٦.

 ٥؛ ج١٤/ !د ٣. ١٨ ٣. ٣٤٤. .٥ءم؛

 ج٥ ١/ ٢. ١... ٣. ٨.٠. ١.٩

 ج١٢/ ٩. ١٧. ٩. ٥٢. ٨٧. ٨٩. ٩٥. ٢٩٤

 ج١٧/ ٤٩٦

 ج١٦/ ٦٢٤

 ج١٤/ ٢٩١. ٢٩٢

 ج١ ١ `.٤

- ٤٨٩ - 



 ملعلا

 ركب وبأ يلصوملا

 ىلعي وبا يلصوملا

 قفوملا

 ةرايم

 نارمع نب نوميم

 ريصب وبأ لدنج نب سيق نب نوميم

 ...... (روهشملا) ةبلعث نب سيق ييب ىشعأ

 نارهم نب نوميم

 ةمفصلا/ ءزجلا

 ج٦/ ١٧٥

 ج٢/ ١٦١

 ج١٦/ ٢٥٦

 ج٦/ ٢!٥١؛ ج٧/ ٥٣. ٢٦٦. ٤٦٢١. ٤٥١.

 ٤٩؛؛ ج٨/ ٢٦؛ ج١٠/ ٥٧١؛ ج١٣/ ١٤٧.

.٤٨. ١٤٩. ٤٩. ٢٥٧. ٥٩. ٢٨٨. ٣٣٦ 

 ٤٠. ٤٢٥. ٤٤٦. ٢ا١ .. ٧ا١ ٥. ٩١ ٥. ٦.٩.

 ٦١٥. ٣٧. ٦٣٩. ٦٥٧؛ ج١٤/ ١٣

 ج١/ ٧٥؛ ج؟٢/ ٦٢٦١. ٦٢٢٣. ١٨٢. ٤٢٢؛

 ج١٣/ ٥١؛ ج١٦/ ٥٨٣. ٦١٢. ٦٢٢؛

 ج١٧/ ٢٤٠

 ج١٧/ ١٣٤

 ج١٧/ ٥٢٠

 ج١٧/ا ٠٢٤

 ج١٧/ ٢٥. ٦٢٦. ٢٨. ٦٢٩. ٦٣٠. ٦٣١.

٦٣٢ 

 /ج ٦.؟؛ ج١٦/ ١٩. 0٨١. ٦٥٩. ٦٢٣٧؛

 ج١٧/ ١٥٤. ٢٢٣٢

 ج١/ ٩٧؛ ج٤/ ٩٨. .١٦٠؛ ج٦/ ٥٢. ٥٤؛

 ج٢٤٩/١٤؛ ج٠٥١٩/١٥

 ج١٧ا ٢٨٥

- ٤٩٠ - 

  



 ملعلا

 .............. ......ه

 ةحفصلا/ ءزجلا

 نونلا هفرح
 اج ١٤٦. ١٥٥

 ج١٦/ 0٨1

 ج١٧ا ٢٤٩

 ج٢/ ٦٨٩؛ ج٤ا/٤٢!٥؛ ج٦٨٦/١٦. ٥

 ج٢/ ٦٨٨

 ج٣\/ :.

 /ج ٦٥. ٦٧٤؛ ج٣/ .٤٦؛ ج٧٢/ ٤ب؛

 ج١٠/ ٢٠

 ج٦/ ١٦

 ج٦/١٠

 ج١٢/ ٨٣٦

 ج١٧ا ٥١٨. ٥٢٢

 ج٨/ ١٥٠

 ج٣/ ٦٤؛ ج٤٩٠/١٠؛ ج١٢/ ٥٤

 ج١٧/ .

 ج١٦/ ١١

 ج١٧/ ٠.٦٩

 ج٩/ ٨١؛؛ ج١٢/ ٤٥. ٤٧. ٥٥ ا١؛ ج١٦/ ٢٢٤

 ج١٧/ ٦١٦

 ج١٧/ ٠٥١٩

 ج١٧/ ٥٢٤

 ج١٧/ ١٨٥

- ٤٩١ - 



 ملعلا

 يعخنلا

 هلل ا دبع نب ميعن

 ينافطفلا رماع نب دوعسم نب ميعن

7 

 ثافن

- .. 

 ةمفصلا/هزجلا

 ج١٢/ ٢٢٠؛ ج١٤ا ٧٩٨؛ ج١٥/ ٧٦. ٢٥٠٠.

 ٤ا٦٤۔ ٥١٨. ٢٢٣ ٥. ٥٦٨

 ج١/ ٤٠. ٤٢٢. ٤٢٥. ٤٤١. ٤٤٨. ٤٧٢؛

 ج٢!/ ١}٢!؛؛ ج٨/ ٩٦. ١٩١٩١. ه٦١؛٦؛

 ج٩/ ١٠٦؛ ج١٠/ ٩١. ٠٥٥؛ ج١٢/ ٤٨.

 ...ه ٥٥ه؛ ج٤٧٠/١٣؛ ج١٤/ ٥٠٦. ٥١٤.

 ٥٥٢؛ ج٥ه١/ ٢. .ب ٨١. ٣٢٣١. ٢٨٨.

 ٤.٨. ٤٠١٤ ؛ ج١٦/ ... ٢٦٢. ٦٢٦٤. ٤٦٦

 ج١٦/ ٦٢٤

 ...... ج١٤/ ٣٢٧

 ج١٤/ ٢٨٤

 ج١٧/ ٠١٩٩

 ج١١/١٦

 ج٢!٩٧/١؛ ج١٦/ ٥٦٦

 ج٧!ا ٧٤١

 ج١٢/ ٥٦. ٥٧. ٥٨

 ج٦/ ٥١؛ ج١٤/ ٢٦٩؛ ج١٦/ ٢٦٢؛ ج١٧/ ٢٨٢

 ج١٧/ ٠٢٢

 ...... ج١٧/ ٦٢٦

 ج١٥/ ٤٢٢٣

 ج١٢/ ٠٥٤

 ...... ج١٦/ ٢٧١. ٢٧٢

 ج١٦/ ٢٦٢٣

 ج١٦/ ٢٩٥

- ٤٩٧٢ - 

  

  



 ةحفصلا/ءزجلا

 ج٦ ١/ ٥. ٤.٤

 ج١٧/ ٣١٦

 ج١٤/ ٢٤٩

 /ج !ب‘}٤. ٦٥١؛ ج٣/ ١١٧؛؛ ج١٣/ ٦٤٣:

 ج٤!١/ !.٦؛ ج١٦/ .ب. ٨١‘ ٦ه٤٨؛

 ج٧ ١/ ٩١. ١0١0. ٥٠٤. ٥... ٥٣٢

 ٥ /٤١ج ..................... ةريغملا نب هلل ا دبع نب لفون

 يوونلا ج١/ ٧٣. ٦١٠. ٣٦٧. ٤٢٠ ٤٢٢ ٤٣٩..0٥٢»؛

 ج٢/ ٦١. ٢٠٢؛ ج٣/ ١٩؛ ج٤ا ٢٥٨؛ ج٦/ ٨.

 ٠. ٥. ٥١. .هه .هه ٦٥٤. ٤٤ه؛ ج٧/ ٤٢٧.

 .ه٤؛ ج٩/ ٠٩؛؛ ج١٠/ ٥٦؛ ج١١٩/ ٥:

 ج١٢/ ٥٦. ٦٤. ٣٢١. ٥١٨. ٥٥٥ه؛ ج١٤/ ١٧٩.

 ٨١. ٥٤د؛ ج١٥/ ٣٩٧. ٤٤٢. ٥٢٥. ٥٥٩. ٥٧٩؛

 ج٢٤/١٦؛؛ ج١٧/ ٩٨. 0٠١. ٤٩٢. ٤٩٨. ٥٩٩.

٧١٩ 

 ثأملا ےورح

 ليباه ج٢/ ٢٩د؛ ج١٣/ ٣١. ٣٢؛ ج١٦/ ٢١. ١٣٦

 رجاه ج٤/ ١٥٢

 نرراه ج٤ ١/ ٤.٩

 4 لكلا نوراه

 نب ناميلس عيبرلا يبأ دلاو) نوراه

 (نرراه ج٧/ ١٥٥

 ديشرلا نوراه ج٦٤٢/١٦. 0٤٨0٤٢٦٢٩٧. ٥٤٩

- ٤٩٣ - 

  

  



 ملعلا

 نيردس نب ىسوم نارمع ييأ نب نوراه

 مشاه

 ةمفصلا/هزجلا

 ج١٧/ا٤٤٢٣

 ج١/ ٥.٨ ج٢/ .٩؛ ج٣/ ٦٦. ٩١؛ ج٤/ ٦٧٦.

 ٤٥١. ٥٤٢؛ ج٥ ٢٦٧؛ ح٨/ ٢٢٣. ٦٣٨. ٦٩٧؛

 ج٩/ ٩١. ٩٦. ٤٢٤. ٢`٤؛ ج٢ ٩١ ٨٨. ١١٥. ٣٣٠.

 .٤٤؛ ج٤ ١/ ٦٣٨؛ ١٩ 4؛ ج١٦/ ٥١٣

 ج١٧/ ٩٧

 ح ٤ / .٤٤. ٥٤٢

4 

 ج١٧/ ٠٢١

 ج١٧/ ٠٢١

 ج١٧/ ١٣٥

 ج١٧/ ٥٢٥

 ج٩/ ٠٢٢

 ج١٤ا/ ٢٧٨

 ج١٣/ ٦٤

 ج ٥ / ٣٨٨

 ج١٦/ .٠٠؛ ج١٧/ ١٨٣

 ج٤.٦/١١؛ ج٤٦٦/١٦؛ ج١٧/ ٦٢٣

4 

 ج١٧/ ٥٢٣

 ج١٧/ ٠٢٢

 ج١٦/ ١٦٥٠

 ح ٤ا١/ ٢٤٩

 ج١٥/ ٤٢٣

- ٤٩٤ - 

  

  

  

  



 ملعلا

 ......................... ءافرلا ءالعلا نب لاله

 لولهب نب لاله

 ................. يناسارخلا ةيطع نب لاله

 بلاغ نب مامه
 ينادمحلا

 .............. بويأ وبأ بويأ نب لئاو

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج٤٤٦/١٦

 ج١٠٢/١٦

4 

 ج١٠/ ٢٤

 ج١٧/ ٢٢

 ج٢/ ١٢٢

 ج٦/ ١. ٤٧٨؛ ج٩/ ٢٠٨. ٢١٠. ٢١١.

 ١٢. ٢١٣. ٢١٥. ب٦٢١٧؛ ج١٣/ 6١٠٦. ١٠٧.

 ٣٦٥؛ ج١٤/ ٦؛ ج١٦/ ... ٤١٦

 ج١/ ٣٩

 ج٧/ ٤.٥؛ ج١٦/ ٤٦٦

 ج١٦/ ٢٩٨

 و 1 ول ا ےم رح

 ...... ج٦/ ٢. ١٤٤؛ ج٧/ ٤٤٢؛؛ ج١٠/ ٥.م؛

 :ح /٥١ج ؛٥١٥ /٣١ج ؛٧٩ ١٦/ ٩٦. ٢ج

 ٤٢٧ /٧١ج ؛٦٦٠ /٦١ج

 ج١٥/ ٤٩٣

 ج١/ ٤٥٨

 ج٢/ ٢٣٢

 ج١٤/ ٤٩٣

 ج١٦/ ١٥٠٧

 ج١٥/ ٩٢

_ ٥ ٩ ٤ _ 

  

  



 ملعلا

 ......... ي دهم نب صالفس ر او

 ركب وبأ يطساولا

 ةفيذح وبأ ءاطع نب لصاو

 ... دمح وبأ رامع نب ينار

 يدقاولا

 يشحر
 تل هلل ا دبع وبأ ،قارولا

 يناررلا

 شرر

 ىفرأ ييأ نب ةرازو

 ةبقع نب حاضولا

 دمحم وبأ ءءافر

 ديلولا

 ةريغملا نب ديلولا
 كلملا دبحع نمب ديلولا

 ةمحفصلا/هزجلا

 ج١١/ ٠٦ ؛ ج١٢/ ٤٢٣؛ ج١٣/ ٠٦١٢؛

 ج١٣/ ٠١٢ ؛ ج١٧/ ٤١

 ج١٧/ 0٤

 ج١٧/ ٥٢٣. ٧٢٧

 ج١١/ ٧٩. ٤٥٢. ٤٥٥. ٤٦٦؛ ج١٢/ ٢٥٦.

٣0٢٥٧. ٥٨ 
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 /ج ٣٤٦. ٣٦٤. ٤٦٦. ٥٦٧. ٥٧٢. ٥٧٤.

٩. ٥٨٢ 

 ج٣/ ٢٢٥

 ج١٧/ ٢٥١. ٢٥٢

 ج١٧/ ٣٦٦١

 ج٨/ ٠٨. ٤.٢. ٤0٥٩. ٥٢٢؛ ج٩/ ٥٧.

 ١٦١. ١٨٠. ١٨١. ١٨٥. ٢٣٢؛ ج١.٠/ ٢١٠.

 ٢٢. ٤٩. ..٤. ٥٨٢؛ ج١١/ ١٩٥٠. ٢٣٦.

٦٨٤. ٢٨٩ 

 /ج ١٦١؛ ج١٤/ ٦٦٩

 ج١٦/ ٦٣٦

 ج٥ا ١٣٧

 ج١٦/ ١٢٥

 ج١٧/ ٢٦٢٦٢. ٣٢٢

 ج١٤/ ٧٩٦؛ ج٢/١٦!١٦

 ج١٤/ ٦٩٢. ٣٢٦؛ ج١٦/ ٠٠. ٣١٤. ٢٣٠.

٤٤٢ 

- ٤٩٦ - 

  

  



 ملعلا

 ةبقع نب ديلولا

 بهر

 صفح نب بهر

 هبنم نب بهو

 درولا نب بيهو

 ةحفصلا/ .زجلا

 ج١٤/ ٢٤٢. ٢.ه٨

 ج١٦/ ٧٦. ٢١٠

 ج١/ ٤٣٦

 ج١٦/ ٨٢. ٥٨د٢؛ ج١٧/ ٢٥٨. ٢٢٢

 ج ٧/ ٠٧. ١٨٥

 وبأ كيناسرمهيلا حلاص يبأ نب نالسير

5 

 نكميو

 ؛ء هه ٤٦٨. ٤٦٩؛ ج٥/ ٦. /١ج

 ٢٥. ٢٦. ٢٩. ٩٩؛ ج٩/ ٩٦. /٧ج

 ١/ ٢٣. ٦١٤. ٦٢٢: .ج ؛ه٦٣ .هه

 ٢. ٣٧. ٦٧. ٤٢٢؛ ج١٤/ ٣٢١. /٢١ج

 ٦٦. ٦:٧ا؛ ج١٧/ ١١٢

 ج١٤/ ٥.٤

 ءايلا فرح

 ٤٤٢ .٤٤./٧ج

 ٤ /٢١ج

 ٣٦١ /١١ج

 ٢٢٠. ٦٨٧. ٣٢٩ /٦١ج

 ١٤٥. ٢١٨؛ ج١٢/ ٨٢٣. ٩٢ /ج

 ٦٣٤ /٦١ج

 ١٤٤ .٣٤ا٣١ج

 ٢٤٩ /٣ج

 ٧٠ /١ج

 ٤٤٥ /٥١ج

- ٤٩٧ - 

  

  

  

  

 



 ملعلا

 ........................ ءايركز وبأ ركب يا نب ىح

 ريثك يبأ نب ىيحي

 ىمعت يبأ نب ىحي

 .ءايركز وبأ ينررابلا ىمحي يبأ نب ىحي

 منكأ نب ىحي

 ...... ءايركز وبأ ،ينرانجلا ريخلا نب ىحي

 ...... ءايركز وبأ ايركز نب ىحم

 ديعس نب ىحم

 مالس نب ىح
 (ييمللا خيش) ،يلضفألا حلاص نب ىمحم

 ريثك نب ىحي

 ةحفصلا/ثزجلا

 ج١٦/ ٣٠٤؛ ج١٧/ ٨. ١٠٦. ٤١٨٨. ٤٣٧

٤٢٨. ٤٤٦. ٤٥٢٣٢. ٤٥٨. ٥٨٥ 

 ج٢ ١/ ١.٠٤

 ج١٢/ ٢١٩

 ج١٧/ ١٠٦

 ج٨/ ٢٩٧

 ج٢٦/١٣؛ ج١٦/ ٣٦١٤. ٣٦١٦. ٤٣٦. ٥.٠٨. ٦1٠٧

 /ج ٥٢٠؛ ج٤/ د٦٧. ٦٢٨٦٢. ٩٠ا٤؛ ج٩/ ٨٨؛

 ج.١/ ٤٢. ٨٧. ٤٢٣. .٤٤. ٤٤١. ٤٤٩.

 ٤٨٥. ٢٢٣ .ه .. ٦د .. ٩د . ٧٢ .ه ٧٢٣ ٥.‘

 ٥ ؛ ج١٣/ .٦٢. ١٣٩. ٠١٤٦. ٠٥٥. ١٥٦.

 ٦٦٤. ٢٥. ٤٨. د٩ ٢. ٣٢٧. ٣٣٥. ٣٣٦.

.٣٧. ٣٤٩. .٧ ٣. ٣٧١. ٣٧٤. ٣٩١. ٣٩٥ 

٤٩. ٤٣٠. ٤٣٧. ٤٦٤. ٤٨٠. ٤٩٣. ٦٦٧ 
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 ج١٦/ ٢٢

 ج١٥/ ١٦٢٥. ٤٨

 ج١٧/ ٦٨

 ج١٧/ ٥٨١

 ج٤٣٠/١؛ ج١٤/ ٧٨١؛ ج٨٩/١٦؛ ج١٧/ ٢٢٧

 ج٦ ١/ ٢.٢٣

 ج١/ ٥... ٥٦. ٥٠٩؛ ج٩/ ٩٢. ٩٥؛ ج٣ ٩١/ ٦٥٨.

 ٩٦؛ ج١٧/ ٤٧٨

34 

- ٤٩٨ - 

  

 



 ملعلا

 ذاعم نب ىح

 ........................ يزارلا ذاعم نب ىحم

 ............ ءايركز وبأ نيجو نب ىحي

 ےيي....يي............... ءايركز وبأ }نعيلصي نب ىح

 رمعي نب ىحي

 قيفوت ىحب

 خيشلا ىح

 انمع ىحم

 يئاطسرفلا فلخي

 فلغت نب فلخي

 بويأ نب نعفلخي
 يشاقرلا ديزي

 ةمفصلا/۔زجلا

 ج١٧/ ١٨٢. ١٩٩. ٢٠٩

 ج١٦/ ٦٦. ١٦٩. ٨١٣. ٣٢٨. ٤٠٢.

١٦ ٢١. ٦٢٢ 

 ج١١/ ١٨٠

 ج٧/ ٣١. ٢٤. ٦٩. ٧٢. ١٢٣٤. ١٦٥.

.٧٠. ٢١١. ١١٢. ٢٢٠. ٢٢٦. ٦٢٥٥ 

.٣٧٢٣. ٣٨١. ٣٨٥. ٣٩١. ٤٥٢. ٤٦٣ 

 ج١٥/.٤٤

 ج٤٣٦/١؛ ج١٤١/٦

 ج١/ ١٤٠١. ٤٦٤؛ ج٣/ ٢1٢

 ج٣/ ٢٠. ٢٣٨. ٥٤. ٣٦٢. ٢٦٤.

.٧.٠. ٢٧٨. ٣٩٥. ٣٩٧. ٣٩٨. ٤٠٢٣ 

.٤.٩. ٤٠١٧١. ٤١٧٧. ٤٤٢٣. ٤٤٦ 

 ج٦/ ٦... .٣٧١؛ ج٧/ ٦٧٠. ٦٧٢.

 ٩٥؛ ج١١/ ٢٦٥٠

 ج١ / ٣٦٥. ٣٧١. ٢٧٤. ٢٧٥. ٢٧٩.

.٤.٢. ٤.٥. ٤.٦. ٤١. ٤٨١٦. ٤٢٢ 

.٤٢٦ ٤٢٩. ٤٣٧١. ٤٣٣. ٤٢٣٤. ٤٢٥ 

.٤. ٤٦٠. ٤٦١. ٤٦٢0٤. ٥٩0٤:٤٤. ٥٦ 

.٤٦٨ ٤٧٠. ٤٧٤. ٤٧٨. ٤٨٠. ٤٨٢ 

٤٨٣٤٩٠٤٩ 

 /ج ٢٠٠؛ ج١٧/ ١٠٦١

 ج١٦/ 0٨

 ج١٧/ ٥.٤

 ج١٢/ ٤٥٠ ؛ ج١٦/ ٦٣٦. ٦٢٧

- ٤٩٩ - 

َ-©© ٠ ٠ 

 ٦٦ا١ء

 ا٤ئ٣١.

 ٧٩؛؛

.٦٩ 

.٤.٥ 

 ٦٦؛

 ھدئ:م٩۔.

.٤٠١ 

.٤٢٥ 

.٤٤٢ 

.٤٦٢ 

.٤٨٧ 

  

  



 ةيراعم نب ديزي

 ةرسيم نب ديزي

 ىلعي

 ديعس نب شيعي

 و .
 بويأ نب ىلغي

 ةمفصلا/هزجلا

 ج١٧/ ٥٠٢٢

 ج١٣/ ٧٢

 ج١٤ا ٢٨٥

 ج٢/ ٢١١

 ج١٣/ ٤٩

 ج١٦/ ٢٩٧

 ج١٤/ ٢٧٩. ٢٠٦. ٢٠٧

 ج١٤/ ٦٧٩
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 ج١٧/ ٢٤٣

 ج١٧/ ٣٧

 ج٦ ١/ ٥٥.. ٥٥٦

 ج١٤/ ٢٠٧

 ج٤/ ٨.٠. ٢!٢٨؛ ج٥/ ٦٠. ١١٩. ١٣٣؛

 ج١٤/ ٦٠١. ٦.٢؛ ج١٥/ ٤٢٦؛ ج١٦/ ٨٧.

 ٥. ٠٥. ٦؛ ج١٧/ ٢١٥. ٢٩٣

 ج١٢/ ٠٥٤

 ج١٧ا ٢٠٨

 ج؟٢/ ١٢١. ١٢٢

 ج١٧/ ١٨

 ج١٠/ ٣٠٠

 ج١٦/ ١٨

 ج١٧ا٧٨؛

 رزخ وبأ ©فاتلز نب ىلغي =

  

  

  

  



 ملعلا

 .رزخ وبأ ،(بوميا نبا) فاتلز نب ىلغي

 خيشل ا انح وي

 فسوي

 ميهاربإ نب فسري

 وبآ ،ينالحراولا ميهاربإ نب فسوي

 بوقعي

 ث
 ............................... جاجحلا ومح نب فسري

 ...... بوقعي وبأ ،نوفلخ نب فسوي

 ............... بوقعي وبأ ،نولهس نب فسوي

 ةحفصلا/هزجلا

 /ج ٢٦١ . ٤؛.٤؛ ج٥/ ٣١؛ ج٩/ ٩٨؛

 ج١٤/ ٦٦١٠. ٦٧٩. .٦٨٠؛ ج١٦/ ٢٠٣. ٢٤٦.

 ٤٨٥ ؛ ج١٩٧/ ١١. ٢٧. ٣١. ٤٦ ٦٦. ١٣٤.

٤.٢. ٤٣١. ٤٥٣. ٠٦. ٧١٨ 

 ج١٧/ ٧١

 ج١٣/ ٧٠

 ج٢!/ ٧٢ ٤؛ ج٥ا .. ١٣٣؛ ج١٤/ ٦٠١.

 ٦.٢؛ ج١٦/ ٥٠٩ . ٧١. ٤.٠٤ ٦.٥ ؛

 ج١٧/ ٣٧١٥. ٢٨٢. ٢٩٢. ٦.٠٩

 ج١٧/ ١٥٧

 ج ھ٤ا١/ ٦١. ٥.٨. ٥٣٣. ٠٩٠. ٦١٣

 ج٢!/ ٤٦٥؛ ج٧/ ٩٨. ٤٤٣؛؛ ج٨/ ٢٩.

 ٩١. ٧٣. ٦.٦؛ ج١٠/ ٥ه؛ ج١٧/ ٧..

.٢. ٤٢. ٤٢. ٤٨. ٥١. ٥٤. ٥٥. ٨.٠. ٨١ 

.٨٤. ٩٠. ٩١. ٩٢. ١١٦. ٤٧٦. ٤٧٨. ٤٨٥1 

٥1 

 /ج ٢. ٩١. ١٦٤ ج ؛ ٣/ ٤.٦. ٣ذ؛

 ج٤/ ٤٥. .اه ٥٦. ٤٧٩؛ ج٦/ ٥٢٥؛

 ج٧/ ٢. ٢٠٨؛ ج٢٨٦/١١؛ ج١٤/ ٢٥١

 ج٦/ ٣. ٥٦١. ٣٨. ٥٤٢؛ ج٧/ ٧٠؛

 ج١٦/ ٥٧. ٢٥٨؛ ج١٧/ ٤١١. ٤٧٥

 ج١٧/ ٤٢٩

 ۔- - ٥.١

  

  



 يسلبارطلا نب دمح نب فسوي

 يراجيمتلا سلدرم نب فسوي

 ج احلا فس وي

 نون نب عشري

 ..................... يمقلا نمحرلا دبع نب سنوي

 مساقلا وبأ ،يليليولا نيجزيو نب سنوي
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 ةمحفصلا/۔زجلا

 ج ١/ ٥٦. ٥٧. ٧١؛ ج٧ ١/ ٦٦. ٤٥٠١

 ١ / ٦. ٥٢٣٨. ٦١٤٨ ٥ج ؛ا٨ 4 ؛٥٧ /٦ج .... بوقعي وبأ .يعصلملا دمح نب فسوي

 ج٢/ ٣

 ج٦/ ٤٩

 ج٥ا/ ٩٩. ٤٢٠٦. ٦٢٥٤. ٢٨٨

 ج٧/ ٥٦٢٠؛ ج٢٤٧/١٦؛ ج١٧/ ٢٠٢. ٥٢٨

 ج٣/ ٢٦١٤

 ج٦/ ٢٤؛ ج١٦/ ٣٤ه. 0٩١. ١٨. ٦٢١.

 ٦٦؛ ج١٧/ 0٤٦. ٢٤٥. ٧١١

 ج١٧/ ٥٢٢

 ج١٧/ ٠٢٥

 ج٧/ ٤٥٨

54 

 ج١٧/ ٥٣١

 ج١٧/ ٥٢

  

27 

`[ 
  3   

٥ 

_ ٢ . ٥ - 

  



 س رهف

فئاوطلاو ماوقألاو ©بهااذملا و تايلالا





 نايحالا

 ةيبهولا ةّيضابألا

 ةوعدلا لهأ

 انباحصأ

 .................. ةقرازألا

 ........... ) لهأ) رومز ا

 .. (بهنم) يرعشألا

 ..... ثيدحلا باحصأ

 ..... ناويدلا باحصأ

 ةمحفصلا/۔زجلا

 ملالا هفرح
 .٦٢./٥ج ؛٠٩٤ ٣. ٤٢٤. ٤/٩٩ج ؛٣/٣١ج ؛٢/٨١٦ج ؛٢٦٤ا١ج

 ؛٦٤٤ ٦٩. 0٥. ٨٦. ٩٤ ١٦.‘ ٣٨١٢٣. ٤٣٩ .٦/٣ج ؛٩

 ٤١ ٤٠١٨؛ ج6١٣١٦١/١١. ١٣٣؛ ج٤٢٠/١٢. ٤٢٨. ٠ج ؛؛٧/٨٧ج

 ٣٦٢. ٣٦٤. ٣٧٢. ٢٧٦. ٤٩٩. .٤١/٤٧ج ؛٣١/٣٣١ج ؛1٤٤

 .... ٢١. ٢. .ت ٦١٤. ٧٤٥؛ هج ٥٠٦٩/١؛ ج٤٨٩/١٦. ٢. ٥؛

 ج١٧/... .ها ٩ ٩٠ ٩٢ ١٢٥. ٤.١ ٤١٦ ٤١٨ ٤٢٢.

.٤٣٢. ٤٣٧. ٤٤٢٣. ٤٤٧. ٤٤٨. ٤٥١. ٤٥٢. ٤٥٤. ٤٥٦. ٤٥٨ 

.٥٥٧ .0٦٢ ٤٩٤ ٥٠٢: ٠.٥ ٥. ٥.١٥. ٥١٦. ٢٢ ٥. ٢٣٤ . ٤٢٣ 

٤. ٦.٥. ٦٠٨ ٦١١ ٦١٤ ٦١٦ ٧٣٢ ٧٣٤. ٧٤١1٤ 

 ج١٧/ ٥٢١

 ج١٥/ ١٩٠؛ ج١٧/ ٥١٨. ٠٢٣

 ج١٤/ ٠.٢

 ج١٧/ ٧٢٧. ٧٢٨. ٧٣٤

 ج١٢ا٤٩٧؛ ج٢١١٦١/١٤؛ ج١٦ا٢٣. ج٤١٦/١٧. ٤٢٤. ٥١٥.

١٠ ١١ ٧٢٨ ٧٣٣. ٧٢٥. ٧٣٦. ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٤ 

 ج١١/ ٩٠

 ج٩/ ٩٨

 ج٩ا ١٧. ٦٢١ ٦٢. ٤٢؛ ج.١/ ب ٦٩ .0٠؛ ج١١/ ٤

٠ ٣٦ ٣٧١. ٤٦٦ 

 ج٣/ ٤٦٢. ٤٦٢؛ ج٩/ ٢٨١

 ج٩ا ٤١٧

 ج١٧/ ٥٥

 ج٠٩٢/١٦؛ ج١٧/ ١٩٧

-= ٥٠٥ - 

  



 ةحفصلا/۔زجلا نايحالا

 ةيضابإلا = ................. انباحصأ

 ٢٤٢ /٦٩١٩ج ........... (ونب) عمصألا

 ةّيفارطألا ............... ج٥٢١/١٧. ٥٢٥

 ف ١/٩٣ج ................. بارعألا ٢١٨ ٤٣٧

 (ونب) ةيم .............. ج٦٨٤/١٤ ٦١١؛ ج٦6١٦/١٥؛ ج٩١/١٦. ٤٢٥؛ ج١٧/ ٩٢

٤٩. ٦٢٣٢ 

 نويسلدنألا ............ ج٥٣/٩ ٧٧ ٣٨١؛ ج٠/١.٠.٥٢ .6؛ ج٢٩٧/١٢. ٥١؛

 ج١١.٠/١٣. ٥٥؛ ج٥٩٦/١٧

 راصنألا .................. ج٥٤/٥ ١ ١٨٧. ٢٢٣٢٣. ٣٣٤؛ ج٦١١ .0٠٦/١٠؛ ج١٠٥/١٢.

 ٦. ١٤. ٥٥٤؛ ج٢٧٢/١٤‘ ٦٢٧٨. ٢٧٩ ٢٨١. ٣٢٥؛

 ج ١٦١/١. ه٤١٥؛ ج١٦/ ٧. ١ ٦٢ ٧٩ ٩٩ 0٢٣٥. ٦٢١

 ٢٦٢٥. ٣٢٤. ٦٣٥؛ ج١٧ا٧. ٣٧٢. ٣٥٢٣. ٤٣.٤٥٩ ٥. ٦٢٤

 سوألا ................... ج١٦/ ٩٦

 ٧١/٩١٥ج ............. ةيفاجسإلا

 ةيقاحسإلا ............. ج١٧/ ٥١٩. ٥٣١

 (رنب) ليئارسإ .......... ج١/.٦٠. ٤٩؛ ج٣/ ٤٥ ٤ا٦٨٨. ٢٣١؛ ج٩/ ٩٤:

 ج٥/١٢ ٠. ١٥٤. ٥٥ا١؛ ج٨١/١٤ا؛ ج١٢٥/١٥؛ ج٨٦/١٦.

.٦6٨٧ ٢٢٧. ٢٦٢٣. ٢٩٥. ٠.٠ ٣١. ٢٧٢. ٤٣٥. ٠٥٣٩. ٦.٠٧. ١٤ 

 .٦٥؛ ج١٧ا/١٥٠١. ٦٥... ٣٤٤. ٣٤٥. ٣٢٤٨. ٣٢٥٨. ٣٥٩.

٦٢ ٣٦٢٣ ٣٧٨. ٥١٦. ..٦٠ 

 ةفاكسإلا .............. ج١٧/ ٥٢٤

 ونب) ليعامسإ .......... ج١٧/ ٥١٦١

 ةيليعامسإلا ............. ج١٧/ ٥١٧. 0٥١٩. ٥٣٧١. ٥٢٣٢

 ةيراوسإلا .............. ج١٧/ ٥٢٤

- ٥٠٦ - 

 



 ............... ةيداحتالا

 ةمفصلا/ه.زجلا

 ح ٣ / ٤.٥

 ج١٥/ ١٦٩

 ج١٧/ ٠٢٣

 عابلا ممرح

 ٠٢٦٢١ ٧ج

 ٥٢٣٢ /٧١ج

 ٥١٨ /٧١ج

 ٠.٠٨. ٦٣١ /٧١ج ؛٠٣٢ /٣١ج ؛٢٦٢٦٢ا٥ج

 ج!١/.٤٢؛ ج٤.٥/١٦. ٤٩١؛ ج١٧/ ٤٥٩. .٤٦.

٤٦٢. ٤٦٢. ٧.٥ 

 ج١٧/ ٥٢٣٦

 ج٣/ ٢٢٠

 ج١٧/ ٠٢٤

 ج٢٤/٦؛ ج٩/.٠١؛ ج١١ا/٢٩٨؛ ج١٢ا٦٦٧.

 ج٥١٦/١٣. ٧ا؛ ج١٤/ ٧٩٢؛ ج١٥/!١ه. ٥٣١.

 ٤٧. ٤٩. ٦٠٠؛ ج١٦/ ٧.0. ٣٩. ٥٣٩.

 ج٢٥٦/١٧. ٣٨٥. ٥٠٦٩

 ج١٦ا/١٠٨. ١٠٩

 ج١ا٢٧؛ ج١٠/ ٥٩٧

4 

 ج١٧/ ٦٢٦

 ج١٧ا ٠٢٧

- ٥.٧ - 

.٤٦١ 

 ٢٠؛

٦٤٦ 

 ٤.٠ ٥؛

 



 ةحفصلا/ءزجلا نامدالا

 ٥١٧. ٥٢٨ /٧١ج .................. ةينايبلا

 ٥٣٣ .٧١/٠٢٥ج ................ ةئيسهيبلا

 ءاقلا فرح

 ١١٧ /٣١ج ................. نوعباتلا

 ٦١٢ /٦١ج ................... سيرات

 ٣١/٠٩ج ...... (لهأ) فريزنوات

 ٦١٢ /٦١ج ..................... ليوات

 ٥٣٣ /٧١ج ................... ةيربلا

 ٦١/٢٥٥ج .......... (لهأ) تيدحت

 ٤.٥ .٦١/٢.٤ج ؛ه.ه ٢٨٤. ٦٢٩٢ ٢٩٣. ٢٤٩٦... /٤١ج ......... كارتألا كرتلا

 ٥٦ /٧١ج .......... (لهأ) هيبشتلا

 ٥٧٣ /٧١ج ............ (ينب) بلغت

 ٧١/٥٠٧ج ؛٠١/٠.٤ج ........... (لهأ) تالت

 ٤٥ ٦١٥ ٧١/٤ج ؛٠.١/٤٢ج ؛٥٤٢ .٦/١٨ج ............... (ونب) ميمت

 ؛٧١/٢٣ج ...... (ونب) تنيسكنت

 ٥١/٩٢١ج ........... (لهأ) ةاروتلا

 ٥٢٣ /٧١ج ................. ةينمونلا

 ٦١/٩٨٣ج ؛٣١/٠١١ج ........... (لهأ) سنوت

 ١١/٦0ج ......... (لهأ) ترهيت

 ۔- - ٥٠٨

  

 



 نايحالا

 ج ١/ ٣٩. ١٢٥

 ج١٧/ ٠٥

 ج١٧/ ٥٢٦

 ج ٠٢٦١٧

 هيجلا فرح
 ج٠٢٧/١٧

 ج١٧/ ٥.١٨. ٥٣٢

 ج٤/ ٤٧

 ج١٧/ ٥٠٢٧

 ج١٧ا٤٢٢

 ج١٧/ ٠١٥٠. ٥٣٦. ٧٢٦. ٧٢٧ ٧٢٨. ٧٢٩

 ةسوفن لهأ 3 نوُيسوفنلا =

 ج٢٢٩/٢؛ ج١٠٦/٨. ٩؛؛ ج٦٣٣/١٠؛

 ج ١٦ / ٥٧١

 ج١٣/ ٩٧

_ ٩ ٠ ٥ _ 

 ؛}٢١/١٥٤ ج

  

 



 ةحفصلا/۔زجلا نايحالا

 ٥٢٤ .٧١/٨١٥ج ................ ةئيرفعجلا

 ٣٤٦ /٤١ج ......... ونب) ىدنلجلا

 ٤٩ /٧١ج ........... (لهأ) لمجا

 ٥٢٩ /٧٩١ج ................ ةيحانجلا

 ٥١٥ /٧١ج ؛٦١/٦١ج ................. ةيمهجلا

 ٢٤٩ /٧١ج .......... (ةليبق) ةنيهج

 ءاحلا فرح

 ٥٢٦ /٧١ج ................ ةئيطباحلا

 ٤٥٤ /٢١ج ؛٠١/٦ج ............ (ونب) ةثراح

 ٥١٦. ٥٣٤ /٧١ج ................. ةّيثراحلا

 ٥٢١ ٥٣٥ /٧١ج ................ ةَّيمزاحلا

 ،نوُيزاجحلا

 ٢١/٧٦٦ج ؛٠١/٦٠٣ج ؛٢٦٣٦ا/٨ج ؛٤/٣١٢ج ؛٢../٢ج ............ زاجحلا لهأ

 ٤١/٢٠١٦ج ؛٧١٥ .٣١/١٦١١٥ج ؛.٥

 ٥٢٦ /٧١ج .................. ةبدحلا

 0١. ٦٢٥؛ ج١٧/ ٦١٦ ٦١/٤ج ........ (لهأ) ءارررح

 ٦٦٤ /٤١ج .............. نوُينسحلا

 ،نوثيمرضحلا

 ٤١/٠٧٣ج ؛٠١/١٤٢ج ؛١/٨٥١ ...... تومرضح لهأ

 ٥٢٢. ٥٢٤ /٧١ج ................ ةيصفحلا

 ٥٢٢٣ /٧١ج ................. ةّيلولحلا

 ٥٢. ٥٢١. ٥٢٣٤ ٧٩١/٠ج ................. ةيمحلا

 ٠٦٤. ٦٥. .ه/٢٦١ج ؛٧١١/٤٢٣ج ؛٦/١٧٤ج ؛٤/٥٧٢٦ج ................... ةليانحلا

- ٥٩١٠ - 

 



 ةحفصلا/۔زجلا نايحالا

 ٧٧. ٦٣. ٤٥ه؛ ج١٤/.٣٨٠. ٠.٧. ٠٢ه٨؛ ج٤٤١/١٥.

 ٤٤٣. ٤٧١. ١٨. ٥٣١. ٥٤٢. ٦٦٢٨؛ ج٤٢٤/١٧. ٤٩٤

 ج٠/١ ١٨. ٤٣٢. ٤٦٢؛ ج١٣٣/٢؛ ج١٨٦/٤. ٢٧٢؛ ج٦٥١/٥.

 ٩؛ ج٣/٦؛. ..ه ٩٤. ٩٧ ١٠١. ٠٠٤ ١٨٢ؤ ٣٢٢؛

 ج٤٩/٧. ٤٣٦. ٤٥٩؛ ج٢١٢/٨؛ ج٢٠٩/٩؛ ج٢٦٧/١٠؛

 ج١٩/١١. ٣٦٢٤. ٣٢٨؛ ج١١/١٢.. ٠١٠٤. ١٥٠٩. ١٦٠. ١٦٤.

 ٧٨. ٦٢. . ٢٢. ٥‘٤. ٥١٩. .ههه .٦ه؛ ج٦٢٣/١٣؛

 ج٤/١٤ ٠. ٦٢٧٤. ٦٠٧ ٧٨٢. ٨٠٢٣؛ ج٢٤٤/١٥. ٣٤٥. ٣٥0٦.

 ٤٦٥. ٤٠. ٥‘؛٤. ٤٤١. ٤٥٠١. ٤٧٢١. ٥٢٣١. ٥٧٩؛

 ج٦ ١٢٣/١؛ ج٧ ١/ ٤٥٠٩. ٤٩٨

 ج٤٦٦/١٢؛ ج١٦/ ٦ ٢٢٣. ٣٩٨. ٥ه٦١؛ ج١٧/ ٢١٣. ٢٥٧

 ءاخلا ھورح

 ٦١/٤٢٦ج

 ٩٨/١ ٧ج ؛٦/١٥ج ؛٨٢٢ /٣ج

 ٥٥ /٧١ج

 ٦٢١ /٧١ج

 ج٤ا١٤٦؛ ج١٦/ ٩١٦١

 ج١٧/ ٠.٩. ٥٣٠

 ج٦٠٢/١٧

 ج٥٢١/١٧. ٥٢٥

 ج١٧/ ٥٢٥

 /ج ٣٣؛؛ ج١٣/ ه٨؛ ج١٤/ ٧٤. ٣٦١٠. ٣٦١١. ٧٩٧:

 ج١٥/ ١٢٢

 ۔-. _ ١ ١ ٥

  



 ةئيمذلا ،(لهأ) ةمذلا

 ةحفصلا/هزجلا

 ج١٧/ ٠٢٧

 ج١٠اب. ٥٨. ٨٤؛ ج١١٤/١٢؛ ج١٤ا/٣٨٨؛ ج٣٠٨/١٦

 لادلا هفرح

 ةيضابإلا -
 ٠.٥ /٧١ج

 ٥٥ /٧١ج

 لاذلا هفرح

 ج٤٠٩/٥؛ ج١١/ ١٣٦. ٢٦٢؛ ج١٧/ ٠٢٠

 ءارلا عورح

 ٢٧ /٦ج

 ٨٠ ٢؛ ج١٧/ ٤٤ /٤١ج

 ١٦ه/٧١ج ٤٤٠. /٣١ج ؛١٦١٦ا١ج

 ٧٩١ا٧١ج

 0١٧. ٠٢١ /٧١ج

 ٧١/١٢٠ج

 ٦. ٢٩٧؛ ج١٦/١٦؛ ج٥١٧/١٧. ٦٠٩ /٦ج ؛٢٦٦٢ اهج ؛٠٢٥ /٢ج

 ؛٣١/٢٧٦ج ؛!}!\1 /٠١ج ؛٩٧٣ ٨... ٦٦. /٨ج

 ٦٢٩٦٢. ٦٩٤. ٦٩٥. ٢٩٦. ٦٢٩٧. ٥.٥ .٨٨٢ا٤١ج

 ج٢٠١٠؛ ج١٢/ ٤٢٥

_- ٢ ٥١ _- 

  

 



 ةحفصلا/ءزجلا نايحالا

 يازلا ےفرح

 ةيرارزلا ................. ج١٧/ ٥٣١

 (ونب) قيرز ............. ج٠ ٩١/ ٣٠

 ةًّينارفعزلا .............. ج١٧/ ٥٣٦

 ةتانز .................... ج١٣/ ٥٦٧

 ٣/٤٦٤ج .......... (لهأ) رابحنز

 ٣١٩ /٢١ج ............. (ونب) ةرهز

 ةيديزلا .................. ج١٧/ ٤٤. ٥١٧. ٥٢٧. ٥٣٢

 نيسلا هفرح
 ةيئبسلا .................. ج١٧/ ٥١٨. ٥٢٧

 ةيتبسلا .................. ج١٩٧/ 0٥١٨. ٥٢٧

 ةّيعبسلا ................. ج١٧/ ٥٣٢

 +١١/٦0ج ...... (لهأ) ةساملجس

 ١٠٩ /٠١ج ..............(وخب) دعس

 ةئيئاطسفسلا ........... ج١٧/ ٥٥

 فلسلا .................. ج٤/ ٤١٤

 ٣٢٤ /٦١ج ............. (ونب) ةملس

 ةيناميلسلا .............. ج١٧/ ٥١٨. ٥٣٢. ٥٣٢

 ٤١/٥٨٤ج .......... (لهأ) دنقرمس

 ج ................. ةنمسلا ٣/ ٣٢٠

- ٢٣ ٥٩١ _ 

  



 نايحالا

 . ةّيعف اشلا

 .... يعف اشلا باحص ا

 ةحفصلا/۔زجلا

 نيشلا فرح

 ج٣٦/١. ٤٧. ١٨١. ٢١٠. ٢٣٩. ٨٨١. ٠٩ ٤٢٢ 4٢٣

 ٤٣٨. ٤٤١ ٢‘٤ا‘. ٤٤٧. ٤٦٢ ٦٢ا}‘ ٤٧٨؛ ج٢٢/٢. ٥٩.

.٨ ٩٣ ١٢٧. ١٤١. ١٨١. ٢١٤. ٢٣١. ٣٣٩. ٣٧٤. ٣٧٥4٩ 

 .ه. .٤ه؛ ج٩/٣ 6. ٢٠. ٢!٤؛ ج٥/٤هه. ٢. ١١٦. ١٨٦.

 ٧٥. .٤٩٠؛ ج٢٩٩ .6٩٤/٥؛ ج٨/٦. ٩‘ ٧١. ١٥. ٥١. ٧٦.

 ٦١. ٥١. ٥٤. ٤٧١؛ ج٥٥/٧ ٢. ٢٩٤. ٤٣٦. ٥٩‘؛

 ج٢١/٨. ٤٥. ٢! .ه ٩٦، ٩٩ ٠٦.6. 6١٧٠‘ 0١٧٢ ٠١٨٤ 06١٩١

 ٢١٢؛ ج٦/٩ب. ٨٩. ٥٠٦. ٦٠٩. !٢١؛ ج١٠/ ٣٢١. ٦٦٨.

 ٢٥. ج ١٣٢١١. ٣٢٣. ٠٣٥. ١٣٦؛ ج٩/١٢ه٥. ١٠٥. ١٠٦.

 ١٥١ ٥٣لن. ٥٩. ٦٤. ١٦٥. ٧٠4. ٧٧٨. ٢٦٣. ٣٢٠‘

 ٣٢١ ٢٤٥ ٣٤٨ ٤٥٢٣. ٥٤٢٣. ٥٤٤. ٤٥ . ٥٤٩. .٥٦؛

 ج٩/١٣ ٥. ٦٢٤؛ ج٠٢/١٤. ٧٤. 6٥٤. ١٨١. ٦٠٧ ٧٨٢

 ٧٩١. ٧٩٧؛ ج٢٤/١٥ ٢. ٣٤٤. ٥٥. ٣٥٦. ٣٢٥٧. ٣٦٤.

.٣٦٨ ٣٧٢. ٣٧٤. ٣٩٦. ٢٥٧. ٤.٠. ٤٣٢٣. ٤٤١. ٤٤٤ 

.٥٣٧١. ٥٤٢ .0٥٢٩ .0٤٤٦ ٤٥١. ٤٦١. ٤٧٢٣. ٤٧٤. ٥١٨ 

 ٤. ٦١. ٦٢. ٨.ت. ٦٢٨؛ ج٦٢٣/١٦. 6١٦٢٤. ١٢٥.

 ٤٦٨؛ ج١٧ا/٩٨. 6١٣٥. ٦٢٢٣6١٩٧. ٤٢٤. ٤٤٧. ٤٨٢. ٤٩٦٢.

٥٧٥. ٦.٠٢. ٧٢٤. ٧٣٤. ٧٣٧ .0.٥ 

 ج٤/ .٤٠؛ ج٢ ٥٥٥/١؛ ج٣ ٩١/.٧؛ ج٤ ٢٩٨/١

 ج٥٢١/١٧. ٥٢٥

 ج١٧/ ٦٢٦

 ج٠٢١/١٧

- ٥١٤ - 

  

 



 ١ رضل ١ ةي ر ...............

 ةحفصلا/هزجلا

 ٦٤٢ا٥ج ؛٦٧ /ج

 ج١٧/ ٠٢١

 ج٥٦٢٠/٢؛ ج١٦ا٦٢٧؛ ج٥٠٦١٦/١٧. ٥١٧. ٠٢٧. ٦١١٠

 ج١١/ ١١٩

 داحلا مرح

 ؛٨/١٦٢ج ؛ه٤٤٥ ٤٩٤. ٤٩٦. .د١٨ا٤ج ؛٥٠٤ .../ج

 ٥٢٢. ٥٦٨. ٥٦٩. .٥٨ /٧١ج ؛ ٥٣٢ /٤١ج

 ٠٢٦ /٧١ج

 ٤٨. 6١١٧. ٢٤٧. ٢!٦٤؛ ج٥٥/١٧. ١٦٢٤ ٢٦٢٧. .ا٧ا٣١ج

 ٧٧٤. ٩٠. ..٤. ٤٢٤. ٤٧٦. ٤٨٦. ٤٩٥. ٥١٠. ٠١٥.

 ٠٩. ٥٣٢٣. ٥٣٧. ٥٤٤. ٥٩٨

 ٥١٠ا٧١ج

 ٦١/٧٢٦ج ؛٦٤٤ ا٩ج

 ٥٢٢. ٥٢٤. ٥٤١ .٧١/٤٤ج ؛٦١/٤٩٠ج

 ٤٩ /٧١ج

 ٥٢٥ .٧١/٠٢٥ج

 ١٢٣. ١٢٤ /٥١ج

 ١٤٧. ١٨٨. ٦٠٩. ٢٨٥. .٧١/٨٣ج ؛١٣٢ ../ ٦١ج

٩٤. ٧٠٧ 

 داضلا عوهرح

 ج١٧/ ٠١٥



 نايحالا

 رهاظلا لهأ . ةيرهاظلا

 ءاظلا ٬ورح

 ٩١. ٠.٠. ٣٤٨. .٤٦١؛ ج٧/٣. ٦١٣. ٣٤٠. .٩!/٢ج

 ؛٠.٠٣ .٤٩٦/ا٥ج ؛١٤٢ ٥. ٧. ٦.٤. .ه./٤ج ؛٦٥

 6٥٤. ٣٥١. ٤٦١؛ ج٨ا٦٥٢. ٥٥ ٦؛ ج٩ا٤٨ ٢ .٨ا٧ج ؛٦/٧٨ج

 .٢١/٣٠١ج ؛٨١٥ ٨ ٨٢. ٨٧‘ ٨٩‘ .ت١/٦ .ج ؛٤٣٤ ٦٥٢.

 ١٦٤؛ ج١٣/ ٥ه؛ ج ٤ ٧٨٢١. ٧٩٢. ٧٩٨. ٨٠٢. ٨4٠٤

 نيعلا فرح
4: 

 ٨. /٧ج

 ٩٢ /٧١ج

 ٤٦٦١ /٢١ج

 ٢٢٨ .. ٣/٥ج

 ٢٩٦ /٢١ج

 ٧١/٢٢٢ج ؛٦١/٢٤٤ج

 ٢٢. ٥٣٥ /٧١ج

 ٣٠٤ /٠١ج

 ٦٠٠ /٢١ج

 ٢. ٠.٢١. ٥٢٣٤ ./٧١ج

 ۔- - ٥١٦

  

 



 ةحفصلا/هزجلا نايحالا

 ٤٥٩. .٧١/٦٦ج ؛٣١/٤٩٢ج ؛٨٢٤ا٩ج ؛٨/٩٥٦ج ؛٢/٩٢٣ج .................... مجعلا

 ٥٧٤ ۔۔٢٢

 ٣١/٩٦ج ؛٦٩٢ /٢١ج ؛٩٢ /١ج ............. (ونب) يدع

 ةفارعلا لهأ نويقارعلا ج٣/ ١٦١؛ ج٧/٤اث ١‘٤ش ١٢٦؛ ج٨/٧.،  3٢٢٣.٠١؛

 ج١٠٥/٦؛ ج٨/!٦٣؛ ج٣٠٦/١٠؛ ج١٣ا٢!٠٤. ٥١١. ٥١٧.

 ١٨ه؛ ج٦٠٢/١٤؛ ج١٣/١٥

 نوينارعلا ............... ج١٤/ ٦٠٤

 برعلا ................... ج١٩/ ٣٨ ٣٢٩. .ه. .١. ٤٣٨. ٤٣٩. .٤٤. ٤٤١ ١٩٨

 ٩؛ ج٣/ .٦. ٤٥٢؛ ج٤/ ٣٢. ٢! ٦٥. ٩٦. ٥٤٤؛

 .ها اج ٢٣٩. ٣٨٧؛ ج٦/ ٢٢٧. ٥٤٢ ج٧/ ٩٣. ٣٧١؛

 ج٢٧٢/٨. ٥٢. .‘نح ٥٩. ٦٢. ا٦٦٤؛ ج٢٨/٩ذ؛

 ج٠/١٠ . ٢٥. ٤٣٦؛ ج٨/١٢ه6٤. ٢٧١. ٢٧٨. ٤٢٠. ٤٢٩.

 ٤٢٤. ٨٣٤؛ ج٦٥/١٣. ٩٤. ٦٢. ٢!٦٧؛ ج١٤/ ٢٩٦. ٢٩٧؛

 ج ٤٧١٦ ٦٢. ٢٦٢. ٦٦٥. ٢٧١. ٢٧٨ ٢٨٠. ٣٢٠. ٤٢.

 ٤٩١ ٦٢٢ ٦؛ ج١٧/ ٦٢١ ٦٣٠. ٦٣١. ٧٠٣

 (يراصن) برعلا ..... ج٣/ ١٠. 00١ ٦٢

 ١٦٢ /٠١ج ......... (لهأ) ةيبرعلا

 ٩٥١/١٤٣٢ج ؛٧٩٢ /٨ج .................... ةبارعلا

 ٤٢٢ /٧١ج ........ ةيبهولا ةباًرعلا

 ٢٣ /٧١ج ............ ياغاب ةبارع
 ٧٨ /٢١ج ......... (لهأر) فطعلا

 ٤١ /٧١ج .......... برغملا ءاملع

 ٧١/٧١٥ج .................. ةيملعلا

 نوينامعلا .............. ج١/ ٤٧؛ ج٢/ ٦٨٢؛ ج٢٢٨/٣. ٨٩. ٣٠٣. ٤٥٨. 0٩.

- ٧ ١ ٥ _ 

 



 ةحفصلا/۔زجلا نايحالا

 4.٦. ٤٦٤؛ ج٢٢٩/٥. ه٣٧؛ ج١٦٦/٦. ٨٢. ٣٧٤؛

 . ج٤٣٤/٧؛ ج٢٦٧/٨؛ ج١ ٣٥٠٦/١؛ ج٥٤/١٣+؛ ج٤ ٣٠٦١.

 ٣١٤. ٥٠. ٢٥٢٣. ٢٧٠؛ ج ١٦/ ٥٨؛ ج٧ ٤١/١؛

 ,/ا ج ٥.٤

 ج٧ ١/ ٥٢٤

 نيغلا فرح
 ١/ ٥١٨ ٧ج

 ٥٢٠ /٧١ج

 ٧٨ /٢١ج

 ٢٢. ٥٣٦ /٧١ج

 ٢٧١. ٢٧٢ /٦١ج

 ج ٧/ ٥١٩١

 ع أل ورح

 ٦٦٤ /٤١ج

 ٤٥٢ /٧١ج

 ج١٤/ ٢٨؛ ج١٦/ ٩٦ ٤٤١. ٢٥ه؛ ج١٧/ ٦٦. ٤٥١.

٤٥٩ 

14 

 ج ١٢/ ٣٩٦

- ٨ ٥١ _- 

 



 ةمفصلا/هزجلا نايحالا

 هناعلا فرح
 ١/٦٨ج

 ٥٧٧ /٧١ج ؛٠١٢ /١ج

 0١٥ ١٦٥. ٥١٥. ٥٢٣٢ ٧١/٩ج ؛٢٨٣ .٦١/١٧٨٣ج ؛٢/٠٢٦٥ج

 ٠٢٢ /٧١ج ؛٩٩١ /٢١ج

 ٣٤٦. .٢١/٨٦٢ج ؛٠١/٦٠.٥ج ؛٨/٢٧٢ج ؛٦/٨١٥ج ؛٧٤ا٥ج

 ٩٦ .٤٢٠؛ ج٢٩١/١٤ ٤٢٧١؛ ج١٦/ ٦٢. ٠١٩٠ ٢٦٣ ٦٢٧١.

 ٢٧٢. ٥٤٦؛ ج١٧/ ٠٦٢. ٦٦٢٠ ٦٢٨. ٦١٣٠

 ٢٧١. ٢٧٢ /٦١ج ؛٤١١ /١!٢ج ؛٤١ /٦ج

 ٥١٦ /٧١ج

 ٦٧ /٧١ج

 ٢/١٥٦ج

 هناخلا فرح
 ١/٩٢ج

 0١٩. ٥٢٨ /٧١ج

 ؛٦/٧٤٥ج ؛٤٩٢ . ٥/٢٦ج ؛٩٩٤ ٤١٢ ٨٧. .١/١٤١ج

 ١. ٥٥. ٣٦٢؛ ج١٤/ ٦٩٦٢. ٧٥٠٩؛ ج٥٣٦/١٧. ٥٦٢٣. ٧/٥٦ج

 ٦٩. ... .٥٠٨

 ١٩٧ /٧١ج

 ٥١٨ /٧١ج

 ٠٢٧ /٧١ج

 ٧١/٤٢٤ج

- ٩ ٥٠١ - 

  



 ةحفصلا/هزجلا

 ج١٧/ ٤٢٤

 ج٦٢/١٦

 ج١٧ا ٥١٨١

 ج٧ ١/ ٥.٨

 ج١١/١ء ٣٣٣؛ ج٩/٢ ه 6١٨١. 6٩٣. ١٩٧ ٢٢١ ٢٢١.

 ٤٥٨؛؛ ج١٦/٣ا. ١٤٦. ٣٩٧. ٠٢٩؛ ج٢٤/٦. ؛!ا1\ذ

 ج١٠/٨ا. ٤٧.  .6٧٤!٦٧؛ ج١٠/ ٢٤؛ ج٤٦/١١. ٩٠.

 ٨ه٩؛ ج٩/١٢ 6٥ 6١٩٢. ٢٦٧. ٣٢٠. ٤١٧.  .0٥٥ه٦١٥؛

 ج١٣ا١٩٤؛ ج١٦ 6١٠٧. ٣٩. .٥٤؛ ج٥٨/١٧ 6١. ٦٣٣. ٦٣٩

 ج١٧/ ٠١٩١

 ج٠١٨/١٧

 ,يملا فرح
 ٣٧. ٣٦٨ /٥١ج

 ١٨٩ ٢٢٣. ٣٢٢ ٣٦٨ ٣٦٩. ٣٩٦. ٣٩٩. ٤٠٢٣. ،١/٨٢٦١ج

 ٤٤٩ ٤٦٦؛ ج٢/. . ٤٢. ٦٦. ٧٤. ٨٦ 0١٤١ 06١٥٩ ١٨١.

 ١٠ ٢٣٢. ٢٥٨. ٢٧٧. ٢٨٧ ٣٧٤. ٣٢٧٥ ٤٨٦. ٤٩٢؛

 14 ٥. ٢٣ ٦. ٧٠ ٧٥ ٩٧. ٠.٥٠.لن۔ ٤! !١ء ٠١١٦

 ٣١ ءا ٣٣ !. ٧٩\۔. ٨٦ ٢٤٢. ٧٥ .ء .٤٣. ٤٢٣٤. ٤٣٩.

 ٥. ٠.١٥. ٥٢٦؛ ج٥ا٩. ٥١ا. ٥٢٣. ٩٩. ٣١٨؛

 ج١/٦ ١. ١٢٣. ٥ ٥. ٧ .ه ٢١. ٤٨ .\ ٩ ٣١. ٣٢٣. ٤٣٦. ٥١١٢.

 ٥٠٦٢٦؛ ج٢٩/٧. ٤٢. ٤٧. ٩٢. ١٨١. ١٨٥. ٢٤٠. ٢٧٩. ٢٨٠.

.٢٦ ٣.٦ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥٠١ ٣٦٢٣ ٣٦٥ ٢٣٧١. ٣٩٤ 

 ٤٢٠ ٤٢٤ ٤٢٣٤ ٤٣٦ ٤٤٢٣ ٤٤٦. ٤٥٩. ٥..ه. ٢١٦ ٥١؛

 ۔ ٠ ٢ ٥ _



 ةمفصلا/۔زجلا نايحالا

 ج٢١/٨ ي ٦٥. ٥٧. ٦٧ ٧٢ ٨٢ ١٠٦. ٧١٢ ١٣٩. ١٧٠.

 ١٣. ٢٣١. ٢٣٢. ٦٣٨. ٤١. ٥٢. ٦٨٧؛ ج٩٤/٩. ٢٢٥.

 ٤٢. ٣٢٥. ٢٨٤. ٤٥٢. ٦٢. ٥٦٦؛ .ج ١٦/١. ٣١. ٢٢.

 ٢٣. ... ١... ٣٢٠٤. ٣٦٠٥. ٤٢١. ٤٨٠. ٢٢ ٥. ٤.٠. -. ٦١٠٠}؛

 ج١٩/١١ء ١٣١. ٢٢١. ٢٦٨. ٢٦٩. ٣٢٤ ٣٣٢. ٣٣٤.

 ٢٥. ٢٤٢. ٤٨١. ٤٨٤؛ ج٩/١٢، ١٥. ٥٨. ٥٩. ١٠٤. ١٦٠.

.0٦٥. ٧٠. ١٧٧. ٧٨. ٢٦٢٣. ٢٨٢. ٣٢٩. ٤٧٠. ٤٤ 

 ٤٥. .ههه .٦ه؛ ج٠/١٣ ٦. ١٠١. ١٠٦٢. ١١٣. ١٤٣. ١٥٧.

.٥٨. ٧٢! ٦.٠ ٦٢. ٣١٨. ٣٢٥. ٣٢٩. ٢٣٦. ٣٣٧ 

. .٦ ٣٢٠٦. ٣٥٩. ٣٦٩. ٤٤٢٣. ٤٦٨. ٥.١٥. ٥٦١. ٧٥ 

:٨٢. ٥. ٦٣٣. ٦٣٤. ٦٣٧. ٦٤٨. ٦٥٠. ٦٥١. ٦٧٥ 

 ج١/١٤.. ٢. .. ١٦٩. ٨٠. ٤٧٦. ٤٨٦. ٠.٢٣. ٦٠٧

 ٤. ٨٠٦٢؛ ج١٢/١٥. ١٢٣. ٨٥. ٧٢٩. ٢٤٢. ٣٤٥. ٣٤٩.

.٥.٠. ٣٦٨. ٣٧٧. ٣٩٢. ٣٩٦. ٤٤١. ٤٦٨. ٤٧١. ٤٧٢٣ 

:٤٧٤. ٤٩٧ ٥٢١. ٥٢٤. ٥٣١. ٥٧١. ٥٧٣. ٦٢٨. ٥٢٣ 

 ج٢/١٦!٧ه؛ ج٠٦٢٣٤/١٧. ٣٥. ٢٣. ٤٢٤. ٤٤٧. ٤٨٣

 ھد٩٤ ٠٥... ٦.٢

 ةمسجملا .................. ج٥/ ٢٦٢؛ ج١٧/ ٤٩٨

 ةّيلوهجلا ................ ج١٧/ ٥١٥. ٥٢٥

 ...نوُيسرجلا ،سوجلا ج٤ا٤٩٦؛ ج٢٦١/٨؛ ج٢٤٩/١٣. ٥٦؛ ج٥٢٣/١٤:؛

 ج١٥ا٨٥؛ ج١٦/ ٦٢٨ ج١٧/ ٢. ٩٧. ٥٢٤. ٥٢٧. ٥٦١٢.

٧.٦٩ . ٥.٨٠. ٥٨٤ 

 ٦١١٥ /٧١ج ......... (ةليبقف) براحم

 ةيمرحلا .................. ج١٧/ ٥٣٢

 ۔- - ١ ٢ ٥

 



 ةحفصلا/ءزجلا

 ج٧ ١/ ٢٢. ٥٣٣

 ج١٧/ ٥٠١٧

 ج١٤/ ٧٩٦؛ ج٦٢٠/١٧

 ١ا٢٦٢٤؛ ج٢٩٤/٥!؛ ج١١ا/٢٩٨؛ ج٦٢٥/١٣. ٢٦٠. ٥١٢.

 ه٥٧٦٥. ٥١٨؛ ج٣١٩/١٤؛ ج٥٤٦/١٦؛ ج٤٦٢/١٧‘ ٦٢١. ٦١٦٢٤

 = ةيضابإلا

 ج٨/١٧ . ٤٤٤. ٦٩. ٥٢٢. ٥٣٥

 ج١٧/ ٠.٥

 ج١٧/ ٦٢١. ٦٢٢

 ج١٧/ ٠٢٥

 ج٥٢٦/١٧

 ج١/ ٠٠. 6٥٧. ٢٢١. ٣٦٧. ٢٣.ه؛ ج٩/٢ب !.. ٣٣.

.٧١ ٧٠! ٢٠٦. ٢٣٧٢. ٢٩٣. ٣٠٦. ٣٧٩. ٣٩٤. ٣٩٦ 

 ٤٢. ٣٦ه؛ ج٥ا٧٧. ٧٨؛ ج٦ا٥٢. ٣١٧؛ ج٧ا٢٤٦٢‘

 ٤.٥؛ ج٨/ ٢٧. ٤٨. ١٣٢؛ ج١٢ا/٣٦١٧. ٢٥١. ٥٤٢. ٦٩١؛

 ج١٣ا٨.. ٨٠. ٩٤. ٤٤٢؛؛ ج٣٢٠/١٤. ٢٢٥. ٩٤:

 ج١٦ا/٢٣٨؛ ج١١/١٧

 ج١٧/ ٥٢٦

 ج٨/ ٠٩ا؛١؛ ج٢٢٠/١٤؛ ج٤.٠/١٦

 ج١٤/ ٤٣٢٧

 ج١/ ٦؛ ج٠ ١/ ٧٢

 ج٤ ١, ٥.٥

 /ج ٥. ٢٢٨؛ ج٦/ ١١.

 ج١٧ا١ ٥٢. ٥٢٥

77 ٢ ٢ _ 

  

 



 ةمفصلا/هزجلا

 ج١٢ا٤٩٧؛ ج٢٧٧٦١/١٤. ٥٧٢ ٧٩٣؛ ج١٦/١٦}، ٨٣م؛

 ج١٧ا ٢. .ا ١٩٦. 6١٩٧. ٢٧٠. ٤.٠٠. ٤١٨ ٤٩٦. ٥١٥.

 ٣٦. .١ ٦١٣ ٧٢٥ . ٧٢٧۔٧٢٩ ٧٢٣٢-٧٢٣٥. ٧٣٧.

٧٤٤١-٧٤٢٣ 

 ج١٧/ ٥١٥٠. ٥٢٥

 ج١٧/ ٠٢٦

 ج١ا٤٨٧١؛ ج٩/٢ب. ٩٠. ٠٢٣٢. ٢١٢. ٥١٤؛ ج٦٩/٣. ٦٢٦٢٨.

 ٨4٩. .٤٦. ٤٦٢؛ ج٩٥/٦. ٢!١٥؛ ج٢١/٨؛ ج١٥٠٦/١٠.

 ١٤ ؛ه ج٣٩٧/١٢. ٦٠١؛ ج١٣ا/٨. ٢!٤٤؛ ج١٤/ ٤٩٤ ٦١١؛

 ج١٨١/١٦؛ ج٦٢١/١٧. ٦٢٤

 ج٤ ١/ ٥.٤

 ج٤ا/ ١٣٤

 ج١٧/ 0١٩. ٠٢٨

 ج١/.٤؛ ج٢٤٦/١١. ٢٥٦؛ ج١٣/ ٦٨؛ ج١٧/ 0٤٧. ٤٦٢.

 ٤٢. ٦٦٢٢؛ ج١٧ا٤٧ ١. ٥٤٢

 ج١/١٧ ٥٢. ٥٢٥

 ج١٧/ ٠٢١

 ج١٧/ ٥٠١٧

 ج١٢ا٨!٧؛ ج٨/ ١٠٨

 ج١٦/ ٦١٢

 ج١٧/ ٠٢٩

 ج٥ا١٨٧. ٢٤؛ ج6١٠٥/١٢ ١١٤ .0٠٦؛ ج٦٢٧٢/١٤. ٦٧٨.

 ٩. ٨١؟؛ ج٦١/١٦. ٩ ٢٨٨. ٧!٦؛ ج١٧ا٧.. ١٠٨.

- ٥٢٣ - 

  

 



 ةحفصلا/ ءزجلا نايحالا

٤٩. ٥١٦. ٥٠٤٢٣٥١٦. ٦٢٤ 

 ج١٧/ ٠٥١٦

 ج٥٢٠/١٧. ٥٢٣٤. ٥٢٥

 نونلا فرح
 ٥١٨ /٧١ج

 ٤٦٧ .٢١/٦٦٤ج ؛٣٠٢ /٦ج

 ٠.١٠. ٥٣٦ /٧١ج

 ٥٢٤ /٧١ج

 ٠١٩. ٥٢٢ /٧١ج

 ٢٧٤ /٤١ج

 ؛٦٥٤ ٦٥. ٣٩. ٦.٨؛ ج٣/ ٠٠. ١. ٣. ٦٦. ٤٥٥. /٢ج

 ٣٦٢. ..٤. ٤٤ه٥؛ ج٥/ .٥٠ ٢. ٣٦٢. ٣٦٢؛ ج٨/ ٦٢٣٣ /٤ج

 ؛١ا١٨ ٦٢. ٦٦٤؛ ج١٠ا٤٧؛ ج١٢/ 3٦٠١ ت٦. هه

 ٢٥. ٢٤٩. .٢٥. ٢٥٦؛ ج١٤/ ٢٩٧. ٥.٠٣. ٥.٥. . ٣١/٤ج

 ٦٨. ٨٧. ٤٩٤؛ ج١٧/ 6١٦٢. 0٥. /٦١ج ؛؛٥ /١ه٥ج ؛٢

 ٥٧. ، ٥٥٤. ٥٦٨. ٥٧٠. ٧٢ ٥: ٥٧٢. ٥٧٤. ٥٨٤ ٥٩٦

 ٢٧٠ا٧١ج
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 ٤٩٥ /٤ج

 ٢٤٥ /٥١ج

 ٩. ٢٢. . ٥٢٣١ !/٧١ج

 ٦١/١٧٢ج ؛١٩ ٨٩. ٩٠. /٨ج

 ٧١/٤٢٥ج

_ ٤ ٢ ٥ _ 



 ٤ نويلب ٤ نويس وفنلا

 ،لبجلا لهأ

 ،(ونب) ةريغملا نب مشاه

 .............. ةيمشاهلا

 ...ليذه ،(ونب) ليذه

 ةحفصلا/ءزجلا

 ج١٧ا ٥٢٢٣

 ٩١ ٢؛ ج٥٥/٢ ٢٨٩/٣. ٢٥٧. ٤.٥؛ ج٥ا٦٢ه٨؛ ج٢٦٢٨/٧.

 .٤٤؛ ج٩/٨ 6١٠. ٢٩٧. ٣١٠؛ ج٦١/١١. ٥٦؛ ج٥١/١٢‘؛

 ج١٣ا٣٩٤؛ ج٥٢٧/١٤. ٥٤٨؛ ج١٧/ ٥٨

 ج٨/ ٢!٦٩؛ ج١٣/ ه٨؛ ج١٤/ ٢٨٦. ٣٨٧. ٥.٠٢. ٥٤٨. ٤٥ب؛

 ج١٥/ ٢٤٤؛ ج١٦/ ٥٩؛ ج١٧/ ٥٠. ٢٧. ٤٥٢ ٤٨٢

 ج٢/١٤ ٢٤. ٢٥٤؛ ج١٦ا/٤٧٧؛ ج٤٩/١٧. 0٣

 اهلا فرح

 ..ه /ج ٦٢٨؛؛ ج٦/  .6١ا!١؛ ج١٢/ ٢٩٦؛ ج٦٢/١٦؛

 ج٧/١٧ ٠١. ٥٢٢٣. ٥٢٥. ٥٢٣١

 ج١/ ١٣٠. ٤٩١

 ج١٦/ ٩١؛ ج٥/١٧.. ٦١.

 ج١٧/ ٠٢٤

 ج١٧/ ٠٢٣

 ج١/ ٤٠

 واولا ةرح
 ٣٧٨ /٦١ج

 ٦٧٩. ٦٨٠ /٤١ج

 ٢٣. ٥٢٤ /٧١ج

- ٥٠٢٥ - 

  

 



 ةمحفصلا/۔زجلا

 ج ١٧ ٥١٨

 ج٧ ١ ٥٥٨. ٥٧١. ٥٨٠

 ج٦/ ٧٥

 ج١٧/ ٥٢٢

 ج١٧/ ١٦٨

 عأيلا عورح

 ٣٨٦٢. ٦١٢؛ ج١٧/ ٥٥ /٦١ج

 ٧١/٩٢٦ج

 ٠٧٠١ ٦ج

 (يعبطم أطخ) (ونب) نساري =
 ٢٢. ٥٢٤ /٧١ج

 ٧١/١٤٠ج ؛١/٨٧!٢ج

 ٦٧٩. ٦٨٠ /٤١ج

 ٧١/٩٦٥ج ؛ه٦١/٦٤ج ؛٠١/١٧ج

  

 ج١/ ٠٦. ٣٦٢؛ ج٢/ ٦٥. ٢٩. ٤٤. ٦.٧. ٦٠٨. ٦٠٩.

 ٦٤٧. ه٦٦٥؛ ج٤/ ..٤. ٤٧٩. ٥٣٨. .٤ ٥. ٥٤٤؛ ج٥/ .٣٥‘

 ٦٢. ٣٦٢؛ ج٨/ ٢٦١؛ ج٤٧/١٠؛ ج٣٢/١١؛؛ ج١٣/ ٢٤.

 ٥ ٣٤٩ ٢٥٠. ٣٥. ٢٥٦؛ ج٤ ١/ ١٧٨١ ٢٣٢٣. ٦.٣؛

 ج٦٦١/١٥؛١؛ ج١٦ا/٨ك ٢٧١. ٢٧٢. ٤٩٤؛ ج١٦٢/١٧. ٥٥.

 ٩٧٢ ٢٤١ ٢٧ ٥:۔ ٥٤ .:. ٥٦٨. ٧٢ ٥. ٥٧٤. ٧٦. . ٥٨٤

 ج ٢ / ٥٥٤

 ج١٠ا .ب 0٨.٦. ٨٤

 ج ٧/ ٠٣٧١. ٥٣٥

- ٦٩ ٢ ٥ -



٠ 

 سرهف

عئاقولاو تادلبلاو نت ركامألا





 ةحفصلا/ءزجلا ...نكامالا

 منلألا هفرح
 ١. ١٧٤ ٤/٥٢ج

 ةرونب ۔

 ٥٠٠٧١ ٧ج

 ٦١/٤٨٢ج ؛١ا٤. ٦. ١٣٩. ٤/٢٦ج

 ٤./٤ج

 ٧١/٧٦٠٥ج ؛٦١/٠٦٠ج

 ٤/١٥ج

 ؛٩/٥.١ج ؛٢ ٢٢ .٨/٥١٢ج ؛٠٧٢ .٥١١٧ا٤ج ؛٢/٢٨٦ج

 ٦٢٩ .٧١/٤٧١ج ؛٨٤ه٤١/٦ج ؛٠١/١٦١١٦ج

 ٦١/٨٧٢ج ؛٢٥٠/ا٤١ج

 ٤/٢٦ج

 ٨/٧٠٢ج

 ٥٣٢١ ٧ج

 ٤/٥٧١ج

 ٢٣٤ا/٧١ج

 ٥.٣١ ؛ج

 ٧١/٩٢٠ج ؛٤١/٢٩٢ج

 ١٨. ١٨٦ ٤١/٥ج ؛٧/٦٩ج

 ٥١/٣٢ج

 ؛١٤ .٤./٨٧ج ؛٦/٦٨٣ج ؛٩٩١ ١٨٦. ا٥ج ؛٢/٦٤٢ج

 ٤.١. ٦٢٧؛ ج.٥/١ت. ٣٠٦. ٣١٠. ٣٣٦. .٨/٦٣ج

 ٣٣٢. ٣٨٠. ٨٤ه٤؛ ج٣٩٧/١٢. ٥١. .١١/٠ج ؛٧٣

 ٦٠١؛ ج١٣/. !. ٩٧. ٨. ٥٠. ٥٩٢ه؛ ج ٦٨٧١.

_ ٩ ٥٢ - 

  



 ةحفصلا/ء۔زجلا

 ٥. ٣... ٥... ١١؛ جه٥ ٠٦١. ٠٠.٩؛

 ج١٣٠/١٦. ٣٣٢.  0٤٢ج١٢٣٥/١٧. ٤٨٥. ٥٠٩٩

 ج٦١٨/١٧

 ج٤ ٤٨١ ٥

 ج ٣٥٦. ٣٦١٩

 ٤/٦١٢١ج .........(باب

 ...نكامالا

 ............................... زاوهألا

 = ساروأ

 .................. (ةرزغ) ساطوأ

 (باب) ليلخلا ميهاربإ

 111٠1 نياًسبإ

 ............... ريضنلا يب ءالجا

 ه...و............................. اينابسإ

 = ةيردنكسإلا

 ...... (رحب) ةيردنكسإلا

 .................................... ثاغإ

 ................. ةيقيرفإ ،ايقيرفإ

 !.!. ايلاطيإ

 .. سلدنألا ةحاب

 ................................... ياغاب

 7 نيرحبلا

 ء................................ ىراخب

 ج٢٩٦/٧؛ ج٢٩٥/١٣؛ ج١٨٥/١٤. ١٨٦

 ج٨٩/٨

 ج٢٨٦/٦

 ج٦/٢.. ١٧٢؛ ج١٦ا٢٨٦٢

 ج!/٨.. ٢٤٥؛ ج١٠ا٦٩٢. ٢٩٢؛ ج٥/١٢‘؛

 ج٣٦٦/١٤؛ ج١٧٨/١٧. ٥٦٩. ٥٧٢. ٥٧٧

 ج٦٤/١

 ج١١٤/٤

 ج٤.٥/٣؛ ج٩/٤؛ ج١٩٩/٥. ٣٣٩؛ ج٤١/٧؛ ج٢٢٦/٨؛

 ج١٠ا ٢. ا٢٦١٤؛ ج٤٥٠٦١/١٢؛ ج٦٩١/١٤. ٢٩٦١؛

 ج ١٨٦/١٥

 ... ج٣٩١/٨؛ ج٢٢٦/١٣

 7 ابل ا هو رح

 ... ج٧/.٤١؛ ج٢٠٦/١٠؛ ج٢٩٧/١٢

 .. ج٢٣/١٧

 .. ج٢٢٥/٢. ٢٦. ٢٢٧؛ ج٦ ٩/١؛ ج١٧ا٤٥٧. .٧.

 . ج٢٥/١٥؛

-_- ٠ ٣ ٥ 

  



 ةمفصلا/.زجلا ...نكامالا

 (ةوزغ) ردب ...... ج٦٥/٢؛ ج٨ا!٧!؛ ج١٢ا٥٨؛ ج٥/١٣ ٢. ٣.٠:

 ج٣٨٩/١٤. ٤٨٤. ٦٠٢؛ ج١٧ا0٠.٧. ٥٧٤. ٦٢٩

 ٠١/٢٧ج ةقرب

 ٣١/٢٩ج ؛١١/٠٣ج ؛١٨١ .٨/٦٧١ج ............... (ةينايرلا) ،نايئرب

 ٤١/٢٠.٥ج ...... ةجمربلا

 ةركسب ...... ج١/٨ 1٥

 ةرصبلا ............................ ج٥/٢ ٢. ٩٩١. ٥٣٧ه؛ ج٤/.ا٤‘ ٦١٧ ٦٦٢. ٤١٨؛

 ج٦٦/٦؛؛ ج٠٧٤/١٢. ١١٤. ٤٣٨. ٤٤٩؛ ج٣١/١٣.

 ٤. ٥١٦. ٧ا٥١؛ ج٦/١٤ه٤٨؛ ج١٥/.٦6٥٠؛ ج١٠٤/١٦.

:١٣٢٣. ٩٢٣. ٢٤٢. ٤٣٤. ٥١٣. ٣٩. .٤.. ٦٣٤ 

 ج٤٦/١٧ ١. 6١٤٩. ٦٥٦. ٨٥. ٤٥٧. ٥٧٤. ٧٤١

 ١٦٠ ،٤/٢٦٦ج ...(ةكم ءاحطب) ءاحطبلا

 ٦١/٩٠١ج ...... سويلطب

 ؛ح.٤١/٢ج ؛٦١/١٦٠٥٤!ج ؛٧/٠٠١ج ؛٠٦. .٣/٩١ج دادغب

 ح ٢٩٧٦. ٥٤٧. ٥٤٨؛ ج٧ ٣٩٥/١

 ج٤/ ٦٩؛ ج٢٦٢٥/٩. ٢٧٩

 ٢١/١٥٤ج ةنايلب

 ٢/١٦٣ج ...... ةديلبلا

 ج .......................... ةبعكلا ءانب ٢/٤ ١٢٣. ١٣٩

 ٢١/٨٧ج ؛٠١/٩٠٢ج ؛٢/٥١ج ...... ةرون وبأ ةرون ،ةرونب

 ٦٢٢٧ ٢٤٨ .٤/٦٢١چج ................... (باب) ةبيش ينب

 نجسي ينب ...... ٢ /١٥؛ ج٢٠/٣؛ ج٩ا٢٥٢؛ ج٢٠٩/١٠؛ ج٧٨/١٢١

 ٤٩٢. ٦٠١؛ ج١٨٦/١٤؛ ج٥٤١/١٧

 ‘٨٥ا٧١ج ...... نسارهب

- ٥٣١ - 

  



 ...نكامالا

 ...... ءاحريب

ُِ 

 ...... تشىلمات

 .......................... ترمهات

 .................... تفري زن و ات

 ........................ تلكابت

 ........... (ةربقم) تيدحت

 ةحفصلا/هزجلا

 .......... ٢ ٩٧/١۔ ٣٩٨. ٤٣٨. 00

 ءاقلا عورح

 ء٦١/٩٥ ج .........

 ...... ج٢٥٦/١١؛ ج٥٠٠٢/١٤؛ ج0٥٩/١٧؛

 ...... ج٩٠/١٣

 ......... ج ٤٥٨١٧

 ...... ج٥٢/١٦ه؛ ج١٧/ا٤٣٢٢

 ج٥١٣/١٦

 ج٢٠٧/٨؛. ج١١ا٨٢؛

 ج٤.٥/١٠؛ ج٧٠٥/١٧

 ج٩٧/١٣

 ج١٠/١٤

 ج١ ٣٥١١

4 

 ج٥٥/١٦ه. ٠٥٦

 ج٢٤/١٢. ٩٥

 ج٤ا/٤٤٥؛ ج٤٩/٦

 ج٤ا/٫ا٦ا٤. ٤٢٤٤٦. ٦٤. ٦٧. ٨. ٧٠. ١١٤. 0١٦٠ ٢٦٥

 ج١٦٩/١. ج٤ا١١٤

 ج٤ا/٢٦٢٨

 ج٤٩٠/١٣

 ج٢!ا٤٥ت. ٦٤٦. ٧١!؛ ج٣٣٩/٥؛ ج٤١.٠/٧؛ ١٠٨.

 ٩١. ٢٦. ٦٢٧؛ ج٨/٨. ١. ٣٩١. ٢٦. ٦٢٧؛

- ٥٣٢ - 

  

  



 ةحفصلا/هزجلا ...نكامالا

 ج٩٤/٩؛ ج٠ ١اا٧٠؛ ج١٢ا٠٣؛ ج٦٠/١٣. 6١١٠.

 ٢٣٤. ٢٣٦. ٤٧٥؛ ج٢٨٩/١٦؛ ج٢٢٢/١٧. ٨٥

 ءاثقلا عهرح

 ١٧. ١٩١ ٤/٤ج رين

 ٢٩١ا٤ج ......................... ةربثألا ريبث

 ٤ /١٩٢ ........................ بدحألا ريبث

 ٤/٢٩١ج ........................ جرعألا ريبث

 ٤ /١٩٢ .......................... ءارضخلا ريبث

 ٦٩١ا/٤ج ...... جنزلا ريبث

 ٦٩١ا/٤ج ................. عصنلا ريبث

 ١٦٩١ا٤ج ................. ءانيغ ريبث

 ٥٥٤ا٢١ج غم

 ٤/٦٢١ج ...... ىلفسلا ةينثلا

 ٤/٦٢١ج ...... ايلعلا ةينثلا

 ٠١/٠٣ج .................... عادولا ةينث

 ٤/٥٢١چج ........... (ىدكر ءاديك ةينث

 ١١ه٥ا٤ج ...... (لبح) روث

 هيجلا فرح
 ٣١/٧٣٢ج رداح

 ‘٨١ا!ج ............................. نابجلا

 0 ٤٢ ./ج ...... ةفحجلا

 ٧١/٦٧٠ج ؛٢١/٥٦١ج ؛٤١١ا٤ج ةدح

- ٥٣٣ - 

  

  



 ةحفصلا/ .زجلا ...نكامالا

 ٦/٦٨٣ج ...... سلدنألا ماذج

 ةريزحلا ةبرج ....................... ١٧ /٥٦كث ٥٧ ف ٧١؛ ج٢٢٩/٢‘ ٦٥٨؛ ج٢٩٧/٧. ٤.٥؛

 ج6٩٨/٨. ٠٧. ٦٢٦؛ ج٣٦/١٠ء. ٣٢. ٦٢٣:

 ج١٢ا ٢٥٦٢. ٤٥١؛ ج٩/١٣ ٥٠. ٢٥٤. ١ا٠١؛

 ج١٦/. ٠٦. ٥٧١؛ ج١٧/ا٦. ١. ٤٥٨. ٧.٥

 ج ......................... رئازجلا ٦١٢ ٣؛ ج٨ا٨.. ٤٤٩. ٦٢٣٧؛ ج٣١١/١٠؛

 !ج ٠٣١. ٤٥١؛ ج٦٠/١٣. ٩٧؛ ج٤٩٦/١٤. ٥.٥

 ٤١/١٩٢ج ؛٠١/٧٣٢ج ؛٥/٩٩١ج .................. ءارضخلا ةريزجلا

 برعلا ةريزح ....................... ٩٧٢٢ /٢٧٨؛ ج9٥٧٦/١٧. ٥٩٥

 ‘١٨ا٠١ج ؛٤ا٤ج ...... ةنارعجلا

 تاج ....................... ةبقعلا ةرمَح ٩ت‘ ٩٦. ٦٢. ٧٤. ١٨٣‘ ١٨٩. ١٩١٠.

٩٢. ٩٣. ٩٦. ٩٧. ٢٢٨. ٢٢٩. ٢٣٠ ٦٢٣١ 

٢٣٢. ٢٣٤. ٦٢٤٤. ٢٥٦. ٢٥٧. ٢٥٨. ٢٥٩. ٢٦٠. ٢٦٣ 

 عُمَح ج٤ا٧٨٧٦\. ٧٨٢ ١٨٢٣. ١٨٤، 6١٨٨، ١٨٩. ١٩٠.‘ ١٩٢.

.٩٢ ١٩٧. ٢٨. ٢٢٩. ٢٣٠. ٢٣٧١. ٢٣٢. ٢٤٤ 

 ٠٦. ٥٨ ۔۔ ٢٥٩. ٢٦٤

 ٦١٧١١ ٧ج ................... (موي) لمجلا

 ٤/٨٤١ج ................... (باير زئانجلا

 ٢/٧٢٢ج اثاوح

 ٤/٩٣١ج ه................................ يدوجلا

 ٥١/٩٠.٥ج ...... (سلدناألاب) نايح

 ءاحلا و رح

 ٧١/٩٢٥ج ....................... (لبح) رحاح

 ٣١/٩٢٢ج ؛٢٩٤ .٤/٣٨٤ج ؛٧٨١ ١٨٣٢. ... ةشبحلا

- ٥٣٤ - 

 



 ...نكامالا

 ................................... زاجحلا

 د.............................. ناسارخ

 ك....................... (موي) قدنخلا

 ةحفصلا/ه.زجلا

 ج٥٦١٠/٧؛ ج٢٣٦/٨ج٦. ٠٩.٢ .0!٦٢؛ ج٩ا٨٨‘ ٨٩ ٩٠؛

 ج١٠ا٦٢ب. ٣٠٦؛ ج٤٥٦١/١٢. ٤٨١؛ ج١٣ا/٣٩٥. .٤٤.

 ٥١١. ٥١٧٧؛ ج٣.٠/١٥. ٤٤. ٦١٦. ٥٢٣؛

 ج١٦/.٠؛ ج٤٥٠٩/١٧. ٤٦٠. 0٧٦. ٠٩٤

 ج٤٠/١؛ ج٣١٩/٦؛ ج٤٩٧/١٢

 ج٤ا٢٤ . ١٣٩. ٧٤٠. ١٤٨. ٢٥٠. ٢٦١٦

 ج٤ا  .6٤٥.٤٢٠؛ ج١٧/.٦٢٣٠

 ج١٣٩/٤

 ج٢٢٧/٢

 ج٦١٦/١٧

 ج١ا/٥٨ا6؛ ج٢٣٦/١٤. ٢٧٠. ٢٨٥

 ج١٣٦٢/٤. ١٣٧

 ج٠٧٦/١٧

 ج٢١٥/١٦

 ج١/. ٤٤ ج٤ا/١٧٥؛ ج.١ا١ه٤٨؛ ج٢٢٤/١٦؛

 ج٤٦١/١٧

 ج٤ا١٨٨

 ج٦٣١/١٧

 ءاخلا عورح

 ؛٨/٦٣ج ؛٥/٩٩١ج ؛٦٤ا٤ج ؛.٧ .. ٣/٢ج

 .٧٩٢ا٦١ج ؛٥١/٥ج ؛٢٩٢ .٤٨٦/ا٤١ج ؛١١/٦٠٥ج

 ٦١١ .٧١/٧٤٠ج ؛٨٥٠

 ح ٥ ٢٤١؛ ج ٠٥٣١٤

- ٥٠٣٥ - 

  



 ...نكامالا

 ................. (باب) نيط اگيخلا

 ...(موي ،حتف ،ةوزغ) ربيخ

 غبار
 ................۔..............۔... سيب ر

 ةمفصلا/هزجلا

 . ج٢٦/٤ ١

 . ج١ا!٤٣؛ ج٦ا/٣١٨؛ ج١٠ا٧.. 0٨. ٨٤ 3٦؛

 ج١٤/١.. ١٦... ٤٠٤. ٤٥.٥؛٤؛ ج١٤ا٣٨٨. ٦٠٤؛

 ج١٥/.١٦؛ ج١٦ا/ ٢٧٢. ٢٧٢؛ ج١٧ا٥٠٠٧

 لادلا هفرح
 ج١٣٠/١٦

 ج٢٨٦/٦

 ج١٨٤/٤

 ج ٣٥/١٥«٤

 ج٤/.٢١؛ ج١٦ا٥٤٨

 ج٢٤٦/٢

 ج٠٧١/١٥؛ ج٣٨/١٦!٢؛ ج٣٢٢/١٧

 ج٢٩٢/١٤

 لاذلا هرح

 ٤٥. ٤٦. 0١. ٢٦٩ .٤./٤ج

 ٤١. ٤٢ .٤/٩٣ج

 ٢/٢٥ج

 ٧١/١٢٦ج ؛٥٦١٦ .ت٤ا٤ج

 ٦  1رل 1

 ج ٤/.؛

 ح ٤ / ٠٥١\د١٧

- ٥٣٦ - 

  

  

  



 ...نكامالا

 ........................... (دالب) ةقرلا

 تت رجحلا نكر

 !. ماشلا نكر

 ......! قارعلا نكر

 . نميلا نكر

 .. ...........................! ءاحررلا

 مورلا

 ...... (رحب) مورلا

 .................... ةنابل يب ا ةيراس

 ................ (رحب ،قاقز) ةتبس

 ...... ةخبسلا

 ...!... (لبح) اَعِبَس

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج٧ ٣٩٥/١

 ج١٦٢٩/٤. ١٢٣٠. ١٣١. ١٣٤. ١٤٢

 ج١٦٩/٤. ١٣١

 ج6١٦٢٨/٤. ١٢٩. ١٣١

 ج٦٢٩/٤ . ٣٠. ٣١. ١٢٣٤. ١٤٣١٤٢٠١٣٥

 ج ٤ / ٥٦

 ج١٢ا/٢٠٢؛ ج٢٢٧/١٦. ٣٢

 ج ٤/١ ٦

 يمازلا فرح
 ٣/٧٣٢ج

 ج٤ا٥هت. ٢٢. ١٢٣٤. ٥٢. 0٩٠. ٢٢٧. ٦٢٤٧. ٦٢٤٨.

 ٦٦؛ ج٢٨٨/٥؛ ج١٧٠/١٦

 .ج٢ ٢١٥١

 ج٢٤١/٥

 ج٤٦٤/٣

 ج٣/ ٢٣٧

 ج0٦/١١

 نيسلا ضرح
 ٢٦٩/٤ ج

 ٤١/١١٦ج ؛٤٨٤ا١١ج ؛٧٣٢ا٠١ج

 ج ٥٥٤١٤

 ج١٧/ ١٧٦٢

- ٥٣٧ - 



 ةحفصلا /هزجلا ...نكامالا

 ١١/٦٥ج ..................... ةساملجس

 ةطسقرس ...................... جا٦٩٥/١. ٢٩٧

 ٣١/١٦٥ج .........ةكم قيرط يف لاعس
 ‘٥١/٥٢ج ؛٤١/٥٨٤چج ...... دنقرمس

 (باب) نيمهسلا ................... ٤ /٦ ١٢١

 ٧٥.٠ا٦١ج .................................... داوسلا

 نادوسلا ...... ٢ /٢٦؛ ج٥/٨ ٢٦. ٢٦٦. .٢٧٠؛ ج٤٣٩/١٣. .٤‘

 موحرانيا فوُس .................. ١٧ /٤9٦

 »٧٧١/٢٣ج نتنسييس

 نيشلا فرح
 ؛٣/٧.٣ج ؛٩٢٣ ٦٥٢ ٧٩. ٢٢٥. ٢٢٦. ج ؛٤./١ج ...... ماشلا

 ؛ح.٦ .٢٤!ا٠.٩١ج .ت.٨/٦ج ؛٦٤ .؛‘٥ .٤./٤ج

 ٦٩٨. .٤١/٣٩٦ج ؛٨٩ .٣١/٧٦ج ؛٢٩٤ .٢١/١٦٠ج

 ٣٠. ٤٣٣؛ ج٣٠/١٦. ٨٢٣. 6١٩٧. .٥١/٥٦ج ؛٦٨٤

 .٧١/٦٦١ج ؛٤٥. ٤. ٢٥. ٩٦. .٠ ٣. ٤١٠.

 ٨٢٣ ۔.\ ٩٤. ٤٥٩. ٧٢ . ٦٢١

 ١٠/١٤ ج زرش

 ر

 ٧٣٢٢ا٣١ج ؛١١/٩٤٢ج ...... سرُرَش

 ٢١/١٠٦ج ۔(لبحر يليليولا دمحا خيشلا

 داصلا عورح

 راحص .... ٤ /٢٨٦٢؛ ج٣٩٧/١٧
 م ٠

 ه دخرص ٩١٧ /٦٢٩

 ۔- - ٥٣٨



 ةمفصلا/هزجلا ...نكامالا

 ٤٥٥١ ٢ج ..(ةقطنم) عوكالا نب ةمرص

 ٤/٨٤١چ ..................... (باب) افصلا
 ٢. ٦١ ٤٦ا\. ١٤٧. .١٣/ا٤ج ؛٢/٢٦٣ج ؛١/٧٢٤ج ........................ ةورملاو افصلا

 ٨ه٤ا۔. ٤٩ ل ٥٠٠\ . ١ ٥ل. ٢ .لب ٥٣\. ٥ 0٥\. ١٥٧.

 .اب ٧٤\۔ء ٧٨٢٣ ٢٦ ٢٩. ٢٢٣١ ٢٥٢٣. ٢٥٤.

 ٢٥٥ ج ؛ ٠ ١/ ٦؛ ج ٥٤٧١٤

 ‘١٢٩١/١٥ج ....................... صقافص

 ٧١/٦٦١ج ؛٤١/٨٩٢ج نيقيص

 ٣. ٣٩١؛ ج٢٣٦/١٣؛ ج٢٩٦/١٤. ٦٩٧. ٧٧ا٨ج ................... ةيلقص

 ٧٧٥ا٧١ج ؛٤٥٥ا٤١ج ................................. ءاعنص

 ٥٦٦ .٦١/٥٢٥ج ؛٧٩ا٢١ج ؛ ٥٦١ ١ج .................. نيصلا

 داضلا فرح

 ٢/٩٣٢ج . ةئيرضلا

 ءاطلا هفرح

 ٧١/٦٧٥ج ؛٤١/٩٨٤ج ؛١!١/٥٢!٢ج ‘٢٤ا٤ج ؛١٠٤ج ...... فئاطلا

 ٤ ٢٩١/١ ....................... (لبح) قراط

 ٥/1:1٦ج . ةئيربط

 ٢٣٦٢٧٢١٤ ...................... ناتسراخط

 ٧١/١٩٧ ج .................. قرشملا سلبارط

 ٧١/١٧ج ؛٥١/٦٨١ج ؛١١٦ ٤١/١٢٣ج ٠ ١ ٧٢ ج .................. برغملا سلبارط

 ٢٩٥١ ٤ج ...... ةشوطرط

 4٨١٣ ٩٢؛ ج٤ ٢٩٦٢١ ...... ةلطيلط

- ٥٠٣٩ - 

  



 ...نكامالا

 تت ةيرماعلا

 .(يدار ،نطب) ةفرع تافرع

 ةحفصلا/۔زجلا

 نيعلا فرح
 . ج٨١/١٥

 ج٠١٣/١٦؛ ج١٤٥/١٧

 ج٢٢٣/١٧

 ج٥ ٠٨٦١

 ج٢٣٦/١٠

 ج٧٩/٢؛ ج٦٦/٣. ١٦١؛ ج٧٧/٤. ٢٩. ٤١. ٦٢. ١١٤.

 ٦٦. ٣١. ٢٥٦؛ ج١٩٩/٥؛ ج٠٥/٦. ٢٠٦. ٢٩٢.

 ٦٢ه؛ ج٧ا٢ه‘. .٥١؛ ج٢٨٩/٨. ٦٣٢؛ ج٣٠٦/١٠؛

 ج١٣ا٩٨. 6٤٢. ٥١٨ .0١١؛ ج٦٢٩٢/١٤. ٩٨؛

 ج١٥/.٢. ٤٣. ٢٤٤. ٥.٤. ٥٣٧١. ٣٥٧. ٣٦٠.

 ٤٤٥. .اها !٢ه. .٤ه. ٢٥٦. ٦٥٨؛ ج٣٠٠/١٦.

 ٣٨. ٤٧٤. ٤٧٥. ٥٤٠. ٦٠٨؛ ج٩/١٧ ٤٥. ٥٤٥

 ج١ا٧٨؛؛ ج٢ا٣٩٦٢؛ ج٤ا٤ ٧ ٣٢. ٤٢. ٤٨. ٥٧. ٥٨.

-١٥٠٩. ١٦٠. ١٦١٢ .6٦١. ٦٢. ٧ ٨٩. ٩٦ ٨١١٤. ١٥٨ 

 ١٨0 ١٨٤٤-٧١٨٦. ١٨٧. ١٨٨-١٩٠.ء ١٩٣. ٢٠٦. ٢٠٨ .

 ٢٦ { ٢٢٩. ٢٣٦. ٣٧. ٣٩. ٢٤١-٢٤٣. ٢٥٥؛

 ج٣٨٠/٥؛ ج٢٦٨/١٢؛ ج٣٣/١٦. ٦٣٤

 ۔- © _ ٠ ٤



 ___ س_==>>==س_--_=

  

 ةحفصلا/هزجلا ...نكامالا

 (يداور) ةنرغ ....................... ٤ /١٧٥

 ٦١!٢ا٦١ج .................. (ةوزغ) رسنلا

 دراطع ................................... ج٣/ ٢٣٧

 ٢١/٨٧ج ؛٠١/٩٠٢ج ؛٢/٥١چج ................... ءافطع فطعلا

 باقُغ ...... ٥٨٦

 قيقعلا ...... ٢ /٦٨٣؛ ج٤/\&

 نامُغ ...... ج١ا٧؛٧؛ ج٢ل/٢٢٦. ٥١٨. ٩٥ه؛ ج٢٠٢/٣. ٤٥٦.

 ٤٩. .٤٦. ٤٦٤؛ ج6١٦/٤. ٠١٦٢٤. ٢٩٤؛ ج٨٦/٥ح؛

 ج٦٢٦/٦. ٨٢. ٣٧٤؛ ج٢٥٦/١١؛ ج٢/١٣ب. ٢٥٤.

 ج٠٦/١٤ ٣. ٢١٤. . ٢٥. ٢٥٢. ٣٢٧٠؛ ج٣0٨/١٦

 رمع ............................. ج٥/٤ ١١

 نيغلا فرح
 ٥٠٦٧١ ٣ج ......................... ةتانز ةراغ

 ج ٢/ ٥؛ ج ٩/١٠ ٦٠؛ ج ٧٨/١٢ ج ب ١٥/..٣.٠

 ح ١/ ٤٠ ج ٢/ ٩١؛ ج ٦/ ٩؛ ج ١/ ٤٩ ٠؛ ج٧ ٢٣٣/١

 ءاهلا ھذفرح

 .٥١/٥٦ج ؛ه٤٥ .ه٢٥ا٤١ج ؛٥/٩٩١ج ؛٢٠٤ا١ج

 ٥٢٥ .٦١/٨٩٢ج ؛٢٣

 ١٤٤ .٧٩/ا٣١ج ؛٨/٩٤٤ج ؛٧.٤ا٢٧ج ؛٥٤٢ . ٢/٥ج

 ؛٨٦٢ ١ ٢١٩؛ ج٣٢/٨؛ ج١٢/ ١١٥. ٦/٢ج ؛٨٤٥/ا٢ج

 ٧... ٨... ٥٤٢. ٥٨٧. ٦٢٩. ٦٣٠ ٧١ج

 ؛٧٥ ٦٦. ٣١٩؛ ج٥/١٠ه. ٥٦. .٦/٢ج ؛٨٥٢اج

 ج١١٠/١٢؛ ج٢٨٥/١٤

_ ١ ٤ ٥ _ 

  



 ةمفصلا/.زجلا ...نكامالا

 ٣١/٥٦٣ج كدق

 ٣٠ ٤/٩ج ................................... تارفلا

 ٠ ٣١١/١ ج ؛٧٣٦/ ٨ اسنرف

 ناتخلا هفرح
 ٦١/٢٠١ج ؛٤١/٥٨٤ج .................. (موي) ةيسداقلا

 ٨٣9 ...... ةرهاقلا

 ٢٦٩/٤ .................. هق لوسرلا ريق

 ٣/٩٣٢چج ......................... نيدترملا لاتق

 ٢٩ا٣١ج ...... ةرارقلا

 ؛٤١/٦٩٢ج ؛٢١/١.٦ج ؛ ٠ ٧٢/١؛ ج١١٧ا٣٢ ٣. ٤٨٤ ...... ةبطرق

 ٤٨٥ .٧١/٥٣١ج

 ٧١/٢٣٢٥ج ....(طسار ىرق نم) طمرق

 ١ ........................... لزانملا نرق

 (يدار) ىرقلا ............. ج٨/٨. ٦٠٦؛ ج٦٢٠/١٧

 ةظيرق ..... ٦ ٩٧ /٢٧٢

 ٤/٤٨١ج .................... (لبح) حزق

 ٤١/٤٩٢ج .٠١/١١٢ج ؛٧٣٦ا٨ج ...... ةَّينيطنطسق

 1»٣١/٢٩ج ؛٩٤٤ . ٥٢٤ا٨ج ... ةنيطنسق

 ١١٤/٤ ...... عطقلا

 ٥١/٢.٣ج .. داَصلَق

 ٣/٧٣٢ج رَمقلا

 رارطنق .. ٣٦٣١٦

 ٣١/٨٩ج ؛٢٩٤ا٢١ج ؛٦/٠٧ج ناوريقلا

 ٧١/٩٢٦ج ......ه (دالب) سيق

 ۔_ _ ٢ ٤ ٥
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 م ةبعكلا

 ةحفصلا/هزجلا

 ماكلا هفرح

 ٣/٩0ج

 ٢٨ا٢١ج

 ؛٢٨٥ ٧ ٧ب. ٨ب. .٨. ٥‘‘٤. ٤٤٩. .ت٢/٦ج

 ٨. ٣١. ٢٦٢. ٤٢. ٥٧. ٦٩. ٧٠. ٨٢‘ ٩٦. . ..٤/٥ج

 ٨... ١٤. ٣٢. ٣٣. ٢٣٤. ١٣٧. ١٣٩. .١٤.

 ٤٥. ٥٥. ٠٩. ٦٢. ٧٢. ١٧٧٤. ١٧٨ ١٨٤.

 ٩٢٣. ٢٩. ٢٤٨. ٢٥٧١. ٢٦٦. ٢٦٧. ٢٧٥. ٢٧٦.

 ؛٩١٤ ٨٢. ٣٢٤. ٣٢٨. ٣٩١. ٣٩٩. ٤.٤. ٤.٥.

 ٦٤٢. ٨٦. ٨٨؛؛ ج١١٦/٦؛ ج٥٥/٨ ٢. .؛‘٧ا٥ج

 ؛٣٦٤ ٣. ٤٢٠. ٤٣٨. ٢١/٠٧ج ؛٢٢٧./٩ج ؛!٨٩

 ٠١٢٥. ٦٢٧٢٣. ٢٨٨. .ب٦١/٦ج ؛٤١/١٦٥ج ؛٨٢ا٣١ج

 ٦١١

 ٢٦٦ .٤/٨٦١ج

 ٢١/٥٢٤ج

 ؛ه .٠١/٤٦ج ؛٨/٢٦٧٦ج ؛٦٤ ٤/.‘٤. ؛٢/٥٢٣ج

 ؛٣٩١/١ج ؛٧٥ا١!!٢؟ج ؛٢ ٩٨٩ .. .١١/٦٤ج

 ٣. ٤٨٦؛ ج٢٢/١٥ت؛ ٨٠. ٤٧٧. ٥٤٠. ٤١/٦٦ج

 ؛:٠»٧٥ .ه٤. ٤٧٧. ٣٩. .٨٦./١!٦ج ؛هه٧

 ج٧ ١٧٨١. ١٧٩. ٢٣٢. ٣٨٥. ٥٦٨. ٦١١٦

 هاللا ضرح

 ٨/٧٠٣ج ؛٦/٨٠١ج

 ٤/٩٣١ج

 ۔- _ 1 ٤ ٥



............................. 
- 

 طيحملا ١ يسلطأل ٠

 طيحملل يبرغلا رحبلا

 ةمحفصلا/ه.زجلا

 هيملا مفرح
١٨٨٤ 

 ج١٧ا١٤٨

 ج٢٣٦/١٣

 ج٨ا٣٠٧؛ ج0٢/١٤

 ........ ج ٩٣١٣

 ...... ج٣ /٣٦٩

 ج ١٤٤ا/٣٨٨. ٥0٤

 ...... ج٤٠/١. .٣.. ٢٢٤؛ ج٦/٢. ٣٢٥. ٣٥٣. ٦6٨٣:

 ج٣ا٥٥ . .٤٤؛ ج٥ا٥٢.. ٠٤. ٦٢٢٣٢. ٩٤:

 ج٣/٦؛. ١١٠. ٢٦٦. ٣١٩؛ ج٢٩٨/٧. ٤٠٧؛ ج٦٨/٨.

 ٠٤٥. ١٣. ٦٤٢؛ ج٩ا٦٤٨. ٢٤٩؛ ج١٠ا٧.. ٤.٠.

 ٢. ٥ه٢٩؛ ج٩٨/١١!؛ ج٩/١٢.. ١١٢. ١١٣. ١١٤.

.١٥... ٢٣. ٧١٢٤. ٢٥. ٥٠٦. ٧١. ٧٧٢. ٣٢٠١ 

 ٩٦. ٩٧. ٣٩٨. ٤٥٥. ٤٦١. ٤٩٤؛ ج٢/١٣ب٧. ٩٨.

 ٦٥. ٦.٠. ٤٥٤. ٥١٢. ٠.١٥. ٥١٨؛ ج٢٧٩/١٤.

 ٩ ٤٨٦. ٤٩٨؛ ج٤٢/١٥ ٢. ٥٢. ٦٥٤. ٦٥٦.

.٥٨: ٣٦٠ ١٢. ١٨. ٢٢٣. ٢٣١ ٥. ٥٤٠. ٥٦٨ 

 ٥٧٧٢ ج٦٨١٦. ٢ ٨٣. ٢٥٨. ٣٥٢. ٤٧٥. ٤٧٦.

_- ٤ ٤ ٥ _ 



 ةمفصلا/۔زجلا ...نكامالا

 ٤٦. ٥٤٦؛ ج١٩٧ا٤٢؛. .٦؛‘ ٥.٠٦. ٥٢٢. .ه.

 ٥٨٩. .٦٢٠ء‘ ٦٢١ 0٦٢٢ ٦٢٨ ٦١٢٩ .ه ٤٢. ٤٩ ٥. ٧٦

 ٠١/٦٥ج ؛٩٢٤/ا١ج ...................... نارهظلا رم

 ٤١/٣٠٥ج ......................... شكارم

 ‘0/ ................................. نواَسرَم

 ةورملاو افصلا :رظنا ................................... ةورَملا

 جورملا .... ٣٠٧٨

 خيرملا .... ٢٢٧٣

 ةفلدرم ...... ج١ ٧٨ ؛! ج٢ا٣٩٦٢؛ 0١٤٤. ١٦٣. ١٦٦. 0١٦٧. ٠١٦١٩.

٧٢. ٤١٧٥ ١٧٧.\ ١٧٨. ١٨٤-١٨٧. ٢٢٩ 

 ةروغرَم ............................. .1ج١ ٣٨٦/١

 ةاضقلا ةلأسم ..................... ١٥ /٥٢٧

 ٩١/٧٩١ج ...... ناتيسَم

 ١٣٥ / ٤ج ............... (باب) راجتسُملا

 ٢٧٢٠/٤ ................. بازحألا دجسم

 ج٥ا٢٩٤؛ ج١٥٦/١٢. ٤٢٨

 ج٦ ٢٤٦٢١

٦٤٤ 

 ج٩/٤ ٥. ٦٠. ١٧٤. ٧٨ا\؛ ج٤٩٤/١٢

 ج١ا٤٧. ٧٨. ٢٤٦؛ ج٦٩/٢. ٧٦. ٧٧. ٧٨؛ ج٤ا/٨..

.٦. ١٦٢. ١١٧٠. .0٦٥. ٦٩. ٢٥. ٢٦. ٠٩ 11 

 3٥ ٤٨. ٦٨. ٤١٧١. ٤١٨؛ ج٥ا٦٩٢. ئ٩٤؛

 . ج١٢/ ٦. ٤٨. ٤٩٤. ١.د؛ ج١٤/ ٦٤٢؛ ج٢٦٦/١٥

 ج٢٣٦/٤

- ٥٤٥ - 

 



 ةحفصلا/ءزجلا ...نكامالا

 ٢١١/٢ جج ...................... فيخلا دجسم

 ظ ءيبلا دجسم = ...... هققق لوسرلا دجسم

 ةرجشلا دجسم .................... ج٤/ ٤. ٥١

 ٢٧٢ ٤/٠چج ................... حيضفلا دجسم

 ٣٨/١ ٠ج ...نالجراوب ريبكلا دجسملا

 ٤٣٨ .٢١/٦٥١6ج ؛٤٩٢ .٥/٣٩٢ج ...... ة ءينلا دجسم

 ٠ ٣٠/٩ ج ................. قيرز ينب دجسم

 ٦١/٩٥٢ج ................... تسلمات دجسم

 ٤/٩٦٢چج .............. ةفيلحلا يذ دجسم

 ٥٨٥ ٧١ج ................. قيرز دجسم

 ةشئاع دجسم ....................... جچ٤/٤ ٦ ١١٤

 ءابق دجسم ...... ١ /٨٦؛ ١/٤ ٥. ٢٧٠؛ ج١٦٣/١٦

 ىنم دجسم .......................... ٤ /٢٢٩

 يدار رحست ........................ ج٤ ٦٦. ١٦٣. ١٦٧. ١٨٣. ١٨٥.\ ١٨٧. ٨٨!١؛

 يرتشملا ... ....................... ٣٣٧/٣

 ٤/٠٧٢چج ............... ميهاربإ مأ ةبرشَم

 قرخلا ...... ج٢ا٧٩؛ ج٩/٣ ٨١. ٤٣٦؛ ج٢٩٧/٨. ٢٩٨؛ ج٩٨/١٢+؛

 ج١٤ا٥٨٨. ٥٨٩. ٥٩٠؛ ج١٩٧/١٥؛ ج6١٩١/١٧. ٤٥٢

 مارحلا رعشملا ...... جچ٦٧/٤ ١ ٧١ ١٧٢٣ ١٨٢ ١٨٣-١٨٥. ١٨٨. ١٩٦١.

٩٢. ٢٣٦ 

 رصم ج٢١٨/١؛ ج٧٨/٢. ٢٤٥. ٣٢٦؛ ج٤/.٤. ٤٥؛ ج٨٣/٥.

  

 ١٩؛ ج٤١/٧؛ ج٨ا٨. ١. ١٢٢؛ .ج ٤/٩. ٧٢. ٦٩٢.

 ٩٢. ٢٩٥؛ ج١٢ا١٦٢. ٦4 ٥ ؛!\ا ج٩٨/١٣؛

 ؛0 ٣٢٠ ج١٣٠/١٥؛ ج١٦/. ٠. ٧٢ .٢٩٦/ا٤١ج

- ٥٤٦ -



 =" برغملا

 ةحفصلا/۔زجلا

 ج١٧ا٢٧. ٩٩. ٥٧٢

 ج٢/١٢.
 ج٧٩/٢؛ ج٢١٩/٣. ٧٢٩. ٣٣٤. ٤٣٦. ٤٥٢. 0٥٩‘؛

 ج٥ا١٩٩؛ ج٦٢١/٨. ٩٧. ٢٩٨؛ ج٥/١٠با‘ ٩٥ه؛

 ج٤٦/١٢. ٦.١؛ ج١٣ا٦٧. ٩٧. ٤٩٣؛ ج٤٩٦/١٤.

 ٥٨٨. ٠.٩٠. ٦٣٠؛ ج٥/١٥ ٢. .٣. ١٩٧. ٤٦٩؛

 ج٢٨٨/١٦؛

 ج٦٣١/١٦. ٢٣٨

 ج٤ ٥.٣١

 ج٥ا٤٧؛ ج١٠ا٧٨

 ج٢!٦٠١/١

 ج٣/.٤٤؛ ج٤ا/٦ا}؛. ٢٧٠. ٢٩٠. ٢٩١. ٢٩٩. ٤١٤١.

 ٤١٨؛ ج١٦١/٥. ٢٩٣

 ج١/.٤. ١٦٩؛ ج٢/ت٦. ٦١. ٧٦. ٧٧. ٧٨. ٢٠١ن ٢٢٥.

 ٢٦. ٢٧١. ٣٢. ٤٨. ٦١١؛ ج٢٣/٤ ١. ١٥. ١٩. ٢٢.

-٢. ٢١. .٤-٤٦. ٥١. ٥٦. ٥٧. ٥٩. ٦١-٦٥. ٦٧ 

-٩ ٨٩. ٩٠. ٩٢. ٩٣. ٩٧. ١٠٠. ٤١٠١ ١٠٣. ١٠٨ 

.١. ١١١. ١١٦١. ٢٥. ١٢٦. .١٤‘ ١٥٠١. ١٥٥7٠ 

.٩. ١٦١-٦٣.. ٦٥. ١٦٧. ١٦٩. ١٧٠. ١٧١ 

.٧٤. ١٨٤. ٩٦٢. ١٩١٦١. ٠.٠. ٦٠٦. ٠٨. ٢١٥ 

 ٦. ١٨ ٢٢٣. ٢٢٦-۔-٢٢٩. ٢٣١. ٢٢٣٤. ٢٣٧.

 ٤٢. ٤٥. ٤٦. ٢٥٢. ٥. ۔۔ ٢٥٦. ٢٦٢ ٢٦٥-۔

 ٢٦٨. ٣٩٢. ٩٢. ٤.٤. ٤٢٢٣؛ ج٠١٦/٥. ٤٧. ٤٨. ٦١.

 ٩٢. ٣٠٣. ٣٥٥. ٣٨٦\؛ ج٥/٧ .١؛ ج٨ا٢٢. ٤٥ ١؛

-_- ٧٣ ٤ ٥ - 
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 هعيهم

 ...................... ميها رب ا فقوم

 ................................... بازيم

 ةمفصلا/ءزجلا

 ج٩ا٤٤. ٩. ٢٤٩؛ ج٠ ٩ا٧ .. ٣٦. ٤ه. ٥.0. ٠٦.

 ٦٩٥. ٣٠٦؛ ج١٥/١٢. ٢٣. ٢٤. ١٧٠. ١٧١.

 ٩٦. ٤٤٢. ٤٧٦. ٤٧٢. ٤٧٥. ٤٩٤. ٥٢٣٧؛ ج٦٨/١٣.

 ٢. ٩٨. ٣٨٥. .٤٤. ٥٦١؛ ج٢٧٨/١٤. ٢٠٦. ٢١٠.

 ٣٨٥. ٥٤٧؛ ج٢٦٦/١٥. ٣٦٥. ٤٩٣؛ ج١٦ا٢ب. ٧٥.

 ٦`.ء ٨٣: ٧٢ا\. ٢٧٢. ٤٧٤. ٤٧٥. ٥٤٧. ٤٨ ٥؛

 ج١٧ا٤٧ ١. ٤٥٧. ٠.٧. . ٦٢. ٦٢١. ٦٢٢. ٦٢٨ ٦١٢٩

 ج٠٢٣٤/٤. ١٢٣٥. ٢٢٧. ٢٦٦

 ج٥/٢ ١؛ ج٨ا٨ ١.٠ ج ؛ ٢٠٩/١٠؛ ج٢ ١ا٧٨

 ج٢٦١/١١

 ج٣٦١/١١

 ج٤ا٨ا. ٥٦. .ته ٧٠ 6١٠٨. 0١١٠ ١٥٨\ ١٥٩-١٦٣.

 ه٦٥ا١-۔١٦٧. ١٦١٩-١٧٧٤. ٧٨. ١٨٠.\ ١٨٥. ١٨٦.

 ٨٨. ٨٩. ٩٢. ٩٣. ٩٦. ٤٠. ٥.ب. ٢٠٨.

 ٢١٢. ٢١٤. ١٩١. ٢١. ٢٢٧۔٢٩. ٢٣٧١. ٢٣٣.

.٢٤. ٢٢٣٦-٢٢٣٨. .٤ ٦. ٤٢. ٤٣. ٦٢٤٧. ٦٢٥٢ 

 ٤1٤ه٦٢-٥٦ ٦. ٢٦٤؛ ج٦٦٢١/١٧

 ج٤.٠/٤

 ج٤/.١٠

 ج٢ا١٤٤؛ ج٢٢/٣؛ ج٦٢٦/٨؛ ج٩٤/٩؛ ج٦١/١١

 ج١٦٠/٤

 نونلا فرح

- ٨ ٤ ٥ _ 

  

  

  

 



 ے........................ نا ررهنل ١

ّ 

 رجه

 ماده
 ١

ّ 

 ........................... ناذمه

 ةمفصلا/هزجلا

 ج٤/.٤. ٤١؛ ج٢٦/٦

 ج٤١/٤

 ج٠ ٠٧١

 ج٦٦٩/١٧

 ج١٣٠/١٥

 ج٦٨/٣

 ج٤٢/٤؛

 ج٤٢٣/٤

 ج٩٠/١؛؛ ج٥/٢. ١٦. ٥٥. ٩. ٢٢٩؛ ج٢٥٧/٣.

 ٤.٥؛ ج٩٠/٤؛ ج٧٦/٥؛ ج٦٩٧/٧. ٢٠٧. ٣١٠. ٣٢٨.

 .٤٤. ٤٤١. ٢!٤٤؛ ج٢٩٧/٨. ٢٠٧. ٢١٠؛ ج٥٤٥/١٠؛

 ج٠٦/١١ . ٦١؛ ج؟0٥/١٢‘٤. .د ٤٥١. ٤٦٦؛

 ج٩٤/١٣ . هب‘٤. ٩٢. ٤٩٣؛؛ ج١٨٦/١٤. 0٨٩:

 ج٥ ٥٠٣١ ٢؛ ج٣٦٢/١٦؛ ج١٣٤/١٧. ٤٨٥. ٥٩٩

 ج٤٣/١٤. 01

 ج٢٧/١٦

 ةرونب =

 ج٦ ٤٥١.

 ج٢١٨/١؛ ج٣٢٦/٢؛ ج٢٢٧/١٠

 ثأملا مو رح

 ٧١/٩٦٥ج ؛٨٢ا٤ج

 .. ج١٧٥/٤

 ...... ج٥ ٥٧٤١. ٦٥٨

- ٥٤٩ - 

  

  



 ةحفصلا/.زجلا ...نكامالا

 م دنجلا ح٠ ٣٠١ ٣ه؛ ج٦ ٣٢٧/١. ٥٣٥

 ٢١/٦١١ج ...... نزاوه

 واولا فرح

 ؛٤٤. .؛٣١/٩٣ج ؛١١/٠٣ج ؛٠١/٨٣ج ؛٨/١٥٦ج (ةئلقرو .ةلقرو) نالحراو

 ١/ ٢٠؛ ج٦ ٣٧٨١ ٤ج

 ٢٢٥ا٧١ج ؛٢١/٩٤٤ج ............................ طساو

 ٤/٧٦١ج ..... ليفلا ةعقاو

 ةناضحلا يف ةيئاضق ةعقاو

 ٤١ ./٧ج .....!............................ ةحابي

 ٢٨٧١ ٤ج ...... ةقشو

 ٣١/٩٢٢ج ............. نوولو

 ٨٦٢١ د تاقيو

 عأيلا عو رح

 ٧١/٩٢٦جچ برثي

 :. مرمّري

 ٧١/٦٠١ج ؛٧/٦٩٢ج نرفي

 ٤/١٤ج ملم

 ٥٧٦١٧. ٦٣٠ ةمامإلا

 ٧٩. ٩٥.؛ ج٢٠/٣؛ ج٤ا٤٧٦١. 0٥. ١١٤. 0١٦٩ .٢/٩ج نمآلا

 ٠. ١٣١. ١٣٤. ١٣٥؛ ج٩/٥م؛ ج٩/٦ ٣١؛ ج٢ ١١٣١.

 ٧٢؛؛ ج١٣/.٣. ٣٢٧١. ٦٢؛ ج٥٤/١٤ه؛ ج١٩/١٥؛

 ج٦ ٤٣/١ ٢٢٧. ٣٠٠. ٥٤٦ ج١٧ا٥٧٦. ٦٦١

- ٥٥ . - 
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 ...... مُنيتلاهل حاببنم :باب

 .. ......م مبتلاطرش خي :باب

 ٣ .............................................................................. مئبتاةتئبكذي بان

 ٣٩٨ .............................................................................................. : لصف

 ٤٠0 ..................................................................................... ميتلا ضقان خيس بان

 ٤١١ ............................................................................... سجنلا ماكحل دي :يان

٤١١ ....................................................................................... سجنلا تاذ ثيس :يبان
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- ٥٥٥
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_- ٥٥٦-
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 حتتتتتتتك رقأ لةلالثو ةعرمأبو ةسمخ تتم لسغ كص :باب

 م رهاط ناتح بوث ةي هرضاح ىلع تتم نيفكت ضرف :بان

 ن ............................. بوش هيلع رتس شعن ىلع عضوو نفكو لسغ اذإ:بان

- ٥٥٨
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 7 ........................................................................................... تيقوتلا ةي :بان
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 ........................................................................ رقب ة اكز ن 2 :ب ئ
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 ع .............................. راطنإلاهلرنوجي نم ي :بان

- ٥٦٠ 

٥ ٤ ٢ ........... 

٣٨٨ .............
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_- ٥٦١ - 

٥٨ ١ .................... 
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١٨١ .................... 

٩٥ ١ ....................
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-۔٥٦٢-۔
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_- ٥٦٣
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 ١٩٧ ..................................................................................... تمرح اهلبق
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 ٣٣4 ......................................................... نئيتارما حاكن دبعل زاج : لصف

 ٣0 ........................................................................ نونجلاو لفطلا حاكن دي :بان

 ٣ ............................................................................................... بيعلا ي :بان
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- ٥٦٦ -
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 ٢٦ ٥ ................................................................................................... ةدئاف

 عباسلا زرحلا

 © .......................................................................................... عاضرلا يس :بان
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- ٥٦٧-
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 ............. امهدحأ عجري ال :ليقف هنهترم ديب نهر عاض نإ : لصف

 ............... هنم جرخ نإف هباهذك مرحلا نوهرم ديص لوخد : لصف
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 :بازيم يداوو _ يمالسإلا ملاعلا عاضوأ ١

 ىلع تارتؤمل مهأ نم ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا عاضوألاو فورظلا ربتعت

 لحارم مهف ىلإ لوصولا ىلع دعاست لاوحألا هذه ةفرعمو مهئارآو ءاملعلا راكفأ

 نع شّتيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ذشي مل و ؛مهئارآر اهيف مهفقاوم ريسفتو ،مهتايح

 ملاعلا لاح اهنم انُمهيو ،اهشاع لا فورظلا ىلع فرعتلا لواحن اذل ،ةدعاقلا هذه

 رشع ثلاثلا نرقلا ةيادب نم ةَتتمللا ةرتفلا يفا .ةصاخ بازيم يداو مث ،اًموُمغ يمالسإلا

 .يداليملا رشع عساتلا نرقلا لالخ يأ نييرجهلا رشع عبارلا ةيادب ىلإ

 ىتش يف احضاو ارومهدت يداليملا رشع نماثلا نرقلا ذنم يمالسإلا ملاعلا دهش دقف

 عُسوتلا ةيادبو ،ةَسينامنعلا ةلودلا فعضك :يسايسلا لاجملا يف ةصاخو ؛تالاجملا

 تايروطاربمإلا عاستاو ،نيملسملا يضارأ ىلع ءاليتسالا ءدبو ؛يبرغلا يرامعتسالا

 قيبطت عضولا اذه دسجو }ةيحان رك ف ةيمالسإلا ةفالخلا يضارأ باسح ىلع ةيبرغلا

 لجأ نم ؛٨ے٨١٨١ ةنس «ليبشال سكإ»و ،م٥١٨١ ةنس «اًمنَيف» :يرمتؤم تارارق

 ."ةينامثعلا ةلودلا ىلع ءاضقلا

 ملظلا ىلع ةرودلاو ةظقيلا لجأ نم لاعفأ دودر عاضوألا هذه نع تأشنو

 .رداقلا دبع ريمألاو يبارع دمحأو 5يناغفألا نيدلا لامج خيشلا :تاكرح لثم دادبتسالاو

 برغ :ضيقن يفرط ىلع اضيأ ملاعلا ناك دقف 5ةَّيركفلاو ةيعامتجالا ةيحانلا نم اس

 ةنس “بطقلا ناجرهم" لامعأ نم :حتفتملا دهتجملا شيفطا خيشلا :جاحلب خيشلا هباب نب دمع ١(

 بطق :تشوعرأ ديعس نب ريكب .ةيادرغ }دُمَع ديعس جاحلا ةبتكمب ةنوقرم ةرضاحم م١٨٩١

 ٥٧-٥٨. م١٩٩١ .ةيادرغ .ةيبرعلا ةعبطملا .هداهج ةئيركفلا هراثآو هتايح .ةمئألا

- ٥٩٣ - 



 رامعتسال ةعيرذ يملعلا فاشتكالا ذختاو "كلذ يف اطاوشأ عطقو روطتلاو ةّيندلل بابسأب ذخآ

 هيف ترهظو يعامتجالاو يركفلا طاطحنالا لالغأ تحت حزري لاز ام قرشو ؛ةَيقرشلا نادلبلا

 يناغفألا ةكرح :لثم ؛رشع عساتلا نرقلا نم يناثلل فصنلا ءانثأ ةيحالصإلا تاكرحلا ضعب

 ؛ةعقر عسوأو 5ةّوق دشأ ناك يدرتلاو دومجلا نايغط نأالإ امهريغو هدبع دمع هذيملتو

 تنكر امنيب ،ةدودعم تاعمتجب يفو ادودحم نارفج طيح يف تاكرحلا هنه ترصحنلف

 )تافارخلاو ماهوألاب تثّبشتو ،تافارحنالا ىلإ ةيقابلا تاعمتجملا

 نع اريثك _ شيفطا خيشلا دهع ىلع _ بازيم يداو يف عاضرألا فلتخت ملو

 ةماعلا ةًيِم ةيمالسإلا ةئيبلا نع ارغصم اجذومن ةَّيبازيملا ةئيبلا تناكف .ئمالسإلا ملاعلا عاضوأ

 :يلي اميف اهركذن تايصوصخلا ضعب اهل نكل

 ملك ةئامتسب ةمصاعلا نع دعبتو ،رئازحلا بونج عقت بازيم يداو ةقطنمف

 .ةيوارحص ضرأ يهو .(م٣٥) ارتم نيسمخو ةثالثب رحبلا حطس نع عفترت (ملك٠٠٦)

 اَهَز الإ نايدولا ضعب اهللختت .اهريغو ةيخانملا ةيحانلا نم ءارحصلا صئاصخ لك لمحت

 تاونس فافجلا ىلإ تضرعت ام اريثكو مايأ ة ةعضب ىوس يرحت ال 5ةَفاج بلاغلا يف

 اهتلقانت ةراضحو انارمع اهيف اوميقي نأ اهونطوتسا نيذلا عنمت مل اَهَتِكَل .ةيساق تيقبف

 ."لامعألاو راثآلا اهب تدهشو نسلألا

 .حتفتملا دهتجملا شيفطا خيشلا :جاحلب خيشلا هباب نب دمع ١(

 ةعبطملا ةكرابملا اهتروثو ةثيدحلا رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمع :ةقطنملا فصو يف رظنا ٢(

 شيفطا فسوي نب دُمحم خيشلا :نيدرتوب حلاص يخ ١٥٨/١. ،م٥٦٩١/ه٥٨٣١ ,ةينواعتلا

 ريتسجاملا لنينل مدقم ثحخ :ةنسلا لهأ ريسفت ىلإ ةنراقم ميركلا نآرقلا ريسفت يف هبهذمو

 ٠ ١٩٨٩/١٤١} ٢٠ ،نوقرم .ةرهاقلا سمش نيع ةعماجب

 ادبت عجارملا بلغأو ةميدقلا روصعلا يف ةقطنملاب ةايح دوجو ىلع تايرفحلا ضعب تلد دقو

 ۔_- _ ٤ ٩ ٥



 ين هيلإ "ةيضابإلا بهذملا لوخد ذنم ةيعامج ةدايقل بازيم يداوب عمتحلا عضخيو

 هسسأ يذلا ةباعلا ماظن وأ "بارعلا ةقلحب ةفورعملا ةدايقلا هذه يرجهلا سماخلا نرقلا

 ةتانز ةليبق نم ةفئاط دحو ثيح اهيلإ ركب نب دمع هللا دبع يبأ مودق نم ةقطنملل اهخيرأت

 نارمعلا ةكرح ترشتناو {ةفلتخم قطانم نم ةيضابإلا اهيلإ لقتنا مت يضابإلا بهذملا مهيف رشن
 .ةكيلم "ةرونب ؤفطعلا :يلاوتلا ىلع ىرخأ ندم تئشنأو ندملا تعسوتو .ركفلاو داصتقالاو

 :رظنا ارشع يداحلا ىلإ يرجهلا سماخلا نرقلا نم .نايرَبو ةرارقلا مث 6نقزي ينب ،ةيادرغ

 دلبلا اذه ةأشن ىلع ءاوضألا يقلت ةئيعامتحاو ةيخيرات ةسارد حافك دلب بازيم :يالط ميهاربإ

 0١٢٣ ١٩١. ،م٠١٧٩١. .ةنيطنسق ،‘ثعبلا ةعبطم هينكاس ةايحو

 . : ن خ !'لح لح اه ح ل :

 5 لمح ل 'ح: ح , ل: .! :٣1\\

 وهو ه ٩٦ ةنس ىقوتملا يعباتلا ديز نب رباج عابتأ ىلع ةبلاغلا ةيمستلا يه :يضابإلا بهذملا ١(

 نم وهو "نييومألا ىدل هنع عفادملا هرابتعاب ضابإ نيإ هلل ا دبع ىلإ بسنو ؛بهذملا سسؤم
 هقفلا يف مهمارآ يوحت ىتلا مهرائآو مهبتك هباحصألو !مويلا ىلإ ةدوجوملا ةيمالسإلا بهاذملا

 لامشو ةيبّرَعلا ةريزجلا بونح ىلإ رشتنا مث لوألا نرقلا يف ةرصبلاب بهذملا أشن إةديقعلاو

 .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع :رظنا .يرجهلا يناثلا نرقلا لالخ ايقيرفإ

 .هلوصأو بهذملا ءارآ حوضوب فلؤملا حرش دقو !م٧٨٩١ ؛ةيادرغ .ةيبَّرَعلا ةعبطملا ٢ط
 دعب عمتجملا ىلع ةظفاحملا هساسأ "برغملا يف ةميضابإلاب صاخ يعامتجا ميظنت :ةبارَعلا ماظن ٢(

 يبأ هخيش نم داشرإب ركب نب دُمَع هلل ا دبعوبأ هسسأ .ه ٢٩٦ ةنس نييمتسرلا مكح ءاهتنا

 اهل حبصأ ىَّتَح تروطت مت .ةئيميلعت ةقلح لكش ىلع ماظنلا ادتبا روسم ييأ نب ليص ءايركز
 ةّييليلا ةكرحلا طاشن يف احضاو ارثأ تكرتو ،عمتجملا دوقت اهلعح يوق يعامتجا دنس

 وبأ ييحردلا :رظنا .بازيم يداوو ةبرجو ايبيل يف ةصاخ ةيضابإلا تاعمتجملل ةيراضحلا
 0٣/١ ‘تو.د !ةنيطنسق ثعبلا ةعبطم :يلط ميهاربإ :قيقحت برغملاب خياشملا تاقبط :صاُبَعلا

 دنع ةبارمملا ماظن :يروبعجلا تاحرف ٢٨-٤٥. .حافك دلب بازيم :يلط ميهاربإ .ه ٤.
 سنوت -١- ةيخيرائلا ةبتكملا ،نونفلاو راثآلل يموقلا دهعملا رشن ]ةبرج يف ةيبهولا ةيضاملا

 َ .باتكلا اذه يف عوضوملا نع ثيدحلا فوملا لصف دقو ٥.

_ ٥٩٥ - 



 اروطتو عقاولا يف اديسحت ماظنلا اذه فرعو ،مرئاطسرفلا ركب نب دّمَع هلل ا دبع وبأ خيشلا

 تارتفب ًرَمَو .يداولا يف هيلإ دوعت دقعلاو رحلا رومأ تحبصأ ىَمَح بازيم يداوب ةصاخ

 ناك ئنامثعلا مكحلا ماتيأ يفف ؛ةبقاعتملا ثادحأللو ةماعلا عاضوألل اعبت فعضو ةوق

 مهنع نوبوني ءانمأ مهلو مهتقطنم اهبجومب نومكحي ،رئازحلا ياد عم تادهاعم نيّيبازيملل

 ىلإ يراجنلا مهطاشن عيسوت عم بازيم ينب ءاقبلا نم كلذب اونُكمتف ،ةَّينامثعلا ةطلسلا ىدل

 نأ ثبلي مل يذلا ىسنرفلا لالتحالا ءيجم ىتح اذكه رمألا يقبو ؛ "هيرئازجلا لامشلا

 قوفتلا اوفرع دقو ،هءازإ افقوم اوذخَسي نأ نيتيبازيلا ىلع ناكف .ءارحصلا لصو

 دعب كلذو دابعلاو نارمعلا ىلع رثألاو ءالبلا نم هكرتي ام اوأرو رمعتسملل يركسعلا

 ةبرجتلا هذه مهتلمحو ؛'"٠٣٨١ ةنس رئازحجلا ىلع ةيسنرفلا ةلمحلا در يف مهتكراشم

 طاوغألا ةنيدم ىلإ تلصو امل ةيرامعتسالا ةطلسلا عم ةيامح ةدهاعم اومربي نأ ىلع

 نيبو ةمواقملا ىلع مهتردق مدع نيب اطسو الح اذه ناكو م٣٢٥٨١ ةنس _ بازيم لامش

 ةدهاعملا هذه تلد دقو .")ةصاخلا مهنوؤش ين يسنرفلا لخدتلا نع جتني ام اوبَّتجتي نأ
, ِ 

 :اهوضتري مل نيذلا ءاملعلاو ةبازعلا يديأ نم مكحتلا مامز تالفنا ىلع رخآ بناج نم

 مدت مل و ؛ نيكرشملا عم ةدهاعم ءاضمإ نم اجُحت هنع ةبئاغ ةينيدلا تائيهلا تناك دقف»

 تاروللل بازيم لهأ ةدناسمب كلذ ةرربم ةدهاعملا اسنرف تضقن ذإ ،اليوط ةيامحلا لاح

 ةرادإلل ةعباتلا ةلتحملا يضارألاب اقحلم بازيم حبصأف ،رئازجلا ءاحنأ يف راوشلاو

 ١( :حافك دلب بازيم :يالط ميهاريل ٤٢.

 ةسسؤملا اهدهع يف ةماعلا ةايحلاو ةلودلا ماظن ،هبورحو هتريس .رئازجلا ياد :اشاب نامثع ٢(

 ١٣٨. 5،عم٦٨٩١ رئازجلا ،باتكلل ةئينطولا

 ٢( :حافك دلب بازيم :يالط ميهاربلا ٤٦-۔٤٧.

 ٤٩. :هسفن عجرملا (
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 ةيعامتجا اياضق يف الإ ةطلس نم ةبارعلا ماظنل دعي مل و ؛'ه٦٨٨١ ةنس ذنم ةيركسعلا

 . نييسنرفلا ديب ءاضقلا حبصأ اَتمَل ةصاخ . ةدودحم

 ضعب نم لخي مل بازيم يداو ف ،ةيركفلاو ةئيِعاَمِيْجالا ةيحانلا نم امأ

 عساتلا نرقلا ىَّتَح ملعلا لهأ يقبف ،رومألا فسافس يف وفارسإو هلهأ نيب تابارطضالا

 دقو .ا دومجلاو ديلقتلاو طاطحنالا روصع هتفلخ ام ضاقنأ ىلع نوشيعي يداليملا رشع

 ماقملا اذه يني بنطأ امّنإو» :الئاق لاحلا هذه شّيفطا فسوي نب دمحما خيشلا فصرو

 اذه عنمي مل و ؛‘"×دومخلا ىلإ اهنارين لام املاط اماهفأ جّيهأو ،دومحلا تفل اناهذأ كّرحأل

 شّميفطا خيشلا اوقبس نم ضعب اهب ماق يلا ةيحالصإلا تاكرحلا ضعب دوجو نم عضولا

 مث ؛'")ييمثلا زيزعلا دبع خيشلا ةكرحف ،‘"لاص نب يحي ءايركز ييأ خيشلا ةكرح لثم

(١ 

(٢ 

(٢٣ 

(٤ 

 :رصان دمع ٣٠٧/١. :م٤٨٩١ ،سيراب ،ناوركلا راد 6نييبازيملا ةايح نم ةذبن :يرونلا ىسيع وُمح

 ٢٣٠. :م٠٩٩١ ةيادرغ .ةيبرعلا ةعبطملا رئازجلا ةضهن ةيعمج رشن ؤهراثآو هتايح يدارقلا خيشلا

 ٩٦. :ظ ٧(: :و - ا) ،نمزي ييب ؤ©بطقلا ةبتكم (خ) ،‘تالاؤسلا ةيشاح :بطقلا

 يداو يف ةضهنب ماق نم لئاوأ نم (ه٢٦٠٢١ - )١١٢٠ يلضنألا حلاص نب يحي ءايركز وبا

 احلصمو اسردم هنطو ىلإ عجر .ةليوط ةَدُم اهيف امّلعتم يقبو سنوتب ةبرج ىلإ لقتنا ،بازيم

 اهرشنو هراكفأ لمح نم هيلع جرختو ،تافلؤم هل رشنت مل ،ةديدش ةضراعم يقل .اًيعامتحا

 زيزعلا دبع ٢٥٤/١ - ٢٦٢. :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمع :رظنا .نقزي يبب نفدو يوت

 ححصملا ةَمدَقُم رظني ؤم٧٦٩١ ،رئازحلا .ةيبرعلا ةعبطملا \٢ط ؤليطعلا ءافشو لينلا :نيملا

 ١٢١. :يڵلكب نمحرلا دبع

 نيب نم هلصأ ه٠٣١١ ةنس يفوت :هلل ا دبع نب زيزعلا دبع نب ميهاربإ نب نيمثلا زيزعلا دبع

 ةسردم قحتليل اهكرت مث ،هيبأ ةراحت يف لمع و اهب ملعتو ،نالجراو ىلإ هدلاو عم لقتنا ،نقزي
 بازيم يداو سلاجب مث ةبارعلا سلجب سأرت ،هذيمالت زربأ نم ناكف حلاص نب يحي ايركز ييأ
 3“نيدلا ملاعم"و ،“ليلعلا ءافشو لينلا باتك" ةصاخو ةيضابإلا دمتعم هبتك تحبصأ ةماع

 - ٢٦٢/١ :رئازجلا ةضهن :زوُمبد يلع دُمَع :رظنا ...“لينلا باتك هب لخأ امل ليمكتلا"و
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 امك بازيم يداوب ةثيدحلا ةضهنلا راودأ نم ةثلاثلا ةلحرملا يف شّيفطا خيشلا رصع ءاج

 يددعلا بناخجلا يف ةصقان ةريخألا ةرتفلا هذه نكت مل و ')زوثبد يلع دمحم ذاتسألا اهمسقي

 مغر ذإ ،مهداهطضاو ءاملعلا ريغ ةطلس نايغطب مستت تناك ام ردقب ملعلا لهأ نم

 .")فلختلاو لهجلاو لقالقلاب ائيلم وه امك عضولا يقب نيحلصملا دوهج

 ٢ - دلومو شّبفطا خيشلا بس ٥:

 نب ىسيع نب نمحرلا دبع نب حلاص نب ىسيع نب فسوي نب دمحما خيشلا وه

 وأ هل مجرت نم لقن هنمو ،‘")ةددعتم تارم هسفنب هركذ ام اذه ،شّيفطا ليعامسإ

 برغملاب ةكلاملا ةلئاعلا نييصفحلا ىلإ خيشلا بسن يهتنيو هنع بتك )٦٢٥-

 ٣ /ه ١٢٢٩-١٥٧٤ ١ع(. الو ؛‘ث]نثف باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ هلصي مت

 ٩ :ححصملا ةَسدَقُم :لينلا :ييمللا زيزعلا دبع ١٢/١ - ١٤.

 ١( :رئازجلا ةضهن :زود يلع دمع ٢٨٩/١؛

 ىلإ لقتناو ةرارقلاب مث اهب ملعت (م٩١٩١/ه٧٣٣١) نايرب دلو :زوثبد يلع دُمَع :فوملا

 خيرات”:هل .ةصاخ رئازجلاو برغملا خيراتب متها ؛ةايحلا دهعم يف سردف داع ؛امّلعتم سنوت

 يف يوت ؛“رئازحلا يف حالصإلا مالعا" ،“ةكرابملا اهتروئر ةثيدحلا رئازحلا ةضهن" ،“ريبكلا برغملا

 ٦عرًم ١٤٠٦٢ه/١٣ ةسارد بازم ينب خيرات :فسوي ديعس جاحلا :رظنا ؛م١٨٩١ ريمفون

 .ةيادرغ .ةيِبَرَعلا ةعبطملا :ةيسايسو ةئيداصتقاو ةيعامتجا ١٩٩٢م: ٢٦٢٩-٢٢٣٠.

 ٢( .ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا شةئيمالسإ فراعم ةرئاد لينلا حرش :شوب يحم ١٩٨٤م: ٢٢.

 ٢( ،نقزي يب ةماقتسالا ةبتكم (خ) ‘تازجعملا ةديصق :بطقلا )رف:١١(: ٣٠-٣١. :بطقلا

 .م.د ،٢ط .ةيفاشلا ةلاسرلا ١٣٢٦ه: ١٢٢.

 ٤( ط :صلاخلا بهذلا :بطقلا ٢\ قاحسإ يبأ ةَمدَقُم رظنا :م٠٨٩١ .ةنيطنسق ثعبلا ةعبطم

 :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دُمَع .باتكلل ٢٩٠/١.

 ٥( :تازجعملا ةديصق :بطقلا ٢٠. ٢١؛ (خر .يلاعتملا تايآل يلاتلا نيقلت :بطقلا
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 ةحضاولا ةلألا رفوت مدعل هلفط باطخلا نب رمع ىلإ بسنلا ةّسصب مزحب نأ عيطتسن
 دعب اذكو خيشلا رصعو نيدشارلا رصع نيب دمألا لوطلو بسنلا اذه لسلست يف

 ينب ىلإ ةقيقح هبسن يهتني له :لاؤسلا ىقبي نكل همدعب مزحلا نكميال امك ةقشلا

 هَّزأ لإ طقف نييتاتنهلا نييصفحلا ىلإ هب نوهتني ضعبلاف ؟ةيبرعلا ةريزخلاب يدع

 ةلاسرلا يف هجهنم ىلع ارئاس الإ اذه يف نوكي الو ؛يدع يب ىلإ ءاهتنالا هسفنب دكؤي

 اهنمو ‘بازيم يداوب رئاشعلا نم ريثكل يبرعلا بسنلا تابثإ اهيف لواح لا ةيفاشلا

 ب ىلإ نييصفحلا بسن لقن نيح نودلخ نبا كلذ ين عبات ُهلعَنو ،هتريشعو هتلئاع

 ."اضيأ ئدع

 همه د

 نم «لك لاعت ذخ» :ىنعمب بازيم ةغل ف وهو ،«شّيفطا» بقلب هترسأ بقلتو

 امأ .ةلئاعلا هذه ينف "دوجلاو مركلا نع ةيانك» وه امبرو ،بيتزتلا اذهب عطاقم ةنالث
 نب فسوي نب نودَع نب ديعس جاحلا تنب نس هام ةديسلا هئف همأ ةهج نم هبسن ث ۔ ۔ ء ۔ ,ة ء
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 (٣) .-. . لآ ة ُ . ل ٠ . . اق

 . نفزي يبب ردي لا هريشع نم ردي نب ىسوم نب رمع نب مس

 .٣٢:و ٦١٧(: - جر ةماقتسالا ةبتكم

 ١( ط "ينانبللا باتكلا راد \نودلخ نبا ةمالعلا خيرات :نودلخ نبا ٢\ ،‘تروريب ١٩٧٩م:

.٠٧٨١٢ 

 ٢( :ريسفتلا يف هبهذمو شئيفطا خيشلا :نيدرتوب يحي ٣٦.
 لسالبلا :رامح ميهاربإ ٦/ ٠. : ه٦١ رئازجلا ةميدق ١ ط :ريسفتلا ريسيت :بطقلا ٢(

 ؛١ )١٢٦(: ٥ .ةيادرغ دمع ديعس جاحلا ذاتسألا ةبتكم (خ) .ةئيشيفطلا لئامشلا يف ةئيبهذلا

 ؛١/٥٩٢ :رئازجلا ةضهن :زوُبد يلع دمع

 ىمستو ؛م١٢٣١/ه٠٢٧ ةنس تأشن ةسماخلا يهو بازيم يداو ىرق ىدحإ :نقزي يب

 ديعس جاحلا :رظنا ؛ةرواجب ءايحأ اهيلإ مضنا مث تلالفات يح اهلصأ ،اهلهأ دنع نجزي تآ

 ٢٢. :بازم ينب خيرات :فسوي
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 اروصقم ابقل حبصأ ىتح×بطقلا» بقلب ةيضابإلا دنع شّيفطا خيشلا رهتشاو

 ىلعو خيشلا ةناكم ىلع لدي نكلو ،ةفّوصتملا بتر يناعم نم ىنعم بقللا اذه سيلو ،هيلع

 .لاز امو هتقو يف ةّيضابإلل اعجرم هنوك

 ةنس ناك هنأ ىلإ ريشت رداصملا ضعب اف خيشلا دلوم خيرات نع امأ

 شّيفطا خيشلا ىلإ انعجر اذإو ،‘'")ه٧٣٢١ ةنسب هددحت ىرخأ رداصمو "ه ٦

 لامتحا دعبأف 8‘ةنس نورشعو فين وه ه٧٦٢١ ةنس هرمع إ لوقي هدجن هسفن

 ءاماع نيرشعو ةعست كاذنآ هرمع ناك اذإ ه ١٢٣٨ ةنس خيراتب نوكي هداليم ةنسل

 ديدحت يفو .خيراتلا اذه لبق ال م ١٢٨١/ه ١٢٢٣٨ ةنس وه هداليم رابتعا نكمي اذل

 قاحسإ يبأ نع القن نقزي ب ةدلبب ناك هَتأ ركذت عجارملا دجن خيشلا داليم ناكم

 ضعب هركذت امك ةيادرغ ةدلبب ناك هداليم أ حيحصلا امنيب ،‘ث)شّيفطا ميهاربإ

 «سأرلا طقسم» ظفل ىنعم حرشي نيح هسفن شّيفطا خيشلا هب حرصيو )رداصملا

 هيف تدلو عضوم يأ يسأر طقسم ةيادراغ :وحن طوقسلا عضوم يأ» :لوقيو

 هسفن بسني خيشلا ةإف اذه عمو .'«اهل هلل ا رفغ ،يّمأ نطب نم يسأر هيف طقسو

 ١( :ةضهن :زوُبد يلع دمع ٢٩٠/١. :ريسفتلا يف هبهذمو شُيفطا خيشلا :نيدرتوب يحي ٣٦.

 ريس قحلم :ميهاربإ ناظقيلا وبأ .ب :قاحسإ يبأ ةمدقم :صلاخلا بهذلا :بطقلا ٢(

 ٢٩٠/١. :ةضهن :زوُبد يلع دمع ١٥٣. :رصان دمع .د ةبتكم (خ) :يجاملا

 ٣( :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربال ٦.

 ٤ :و :(١:س - ا) بطقلا ةبتكم (خ) ،تاراعتسالا حرش حرش :بطقلا ٢٣٨.

 ذيمالت" :ناونع يف قاحسإ يبأ ةمجرت رظنا .ب }قاحسإ يبأ ةَسَدَقُم :صلاخلا بهذلا :بطقلا ٥(

 ٢٩٠/١. :ةضهن :زوُبد يلع دمع .يناثلا ثحبملا نم “شّيفطا خيشلا

 ٦( :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ ٣٦. :ريسلا قحلم ،ناظقيلاوبأ ١٥٣.

 نامع ‘ثارتلا ةرازو رشن ؤ‘برعلا لجس عباطم ،لاعفألا ةيمال حرش :بطقلا ٧(
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 ىلإ هلهأ باهذ امأو ةدلبلا هذه يف هبسنو هلوصأ رابتعاب ،‘'هدلب اهيمسيو نقزي ب ىلإ

 .هتأشن فورظ نع ثيدحلا دنع حضتيس امك !اتقؤم اضرع ناكف ةيادرغ

 :هت افوو هت اشن _ ٣

 دلو ةنأل 3‘"ةيادرغ ةنيدمب هرمع نم ىلوألا ةعبرألا تاونسلا شّيفطا خيشلا شاع

 اياضق لوح ةدلبلا ءاهجو عم هفالخ ببسب نقزي ييب نم هوبأ اهيف يفن لا ةرتفلا يف

 دقو ربكألا وهو ىسيع :'‘هو ءاقشأ ةثالث ةوخإلا نم هل ناكو ."هيعامتجالا حالصإلا

 ةّمهم لمحتو قزرلا بلط يف رافسألا ريثك ناك يذلا ىسوم رئازجلاب ه١٤٢١ ةنس يفوت
 .املاع ناك دقو ميهاربإ جاحلا هوخأو ،هدلاو ةافو دعب ةلئاعلا ىلع ةقفنلا

 تححت اميتي خيشلا شاعف دلاولا يفوت نقزي يوب ىلإ ةيادرغ نم ةلئاعلا عوجر دعبو

 دقو ؛‘ثميلعتو هنيوكتو هتيبرت يف غلابلا رثلا همأل ناكو ،مهتلافكو هتوخإو هَّمأ ةياعر
 يلا كلت ةصاخ هلئاسرو هبتك ايانث يف هدجن ام اذهو ؛شيعلا فظشو رقفلا هتلئاع عم ىناع

 مل و ،مهيلإ اهب ثعبي يلا تالسارملا تاقفن نم جًرحتي حبصأ ىَّتَح نيينامعلا ىلإ اهب ثعب

 دّنعي نكي مل ذإ ؛هثارت عايض نم ابناج انل رسفي ام اذهو ،هبتك هب خسنتسي ام دجي نكي

 ٤.٧ ١اه/٩٨٦ا١م: ٤٣٧/٤.

 راد ،\٢ط لينلا باتك حرش ٠٢. :(١٧ر) ةماقتسالا ةبتكم (خ) ‘يداصلقلا حرش :بطقلا ١(

 ٢٥٢/٩} ٥٥٢٣. :م٥٨٩١ !ةدج داشرإلا ةبتكمو توريب حتفلا

 ٢( :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ ٣٦. :ريسلا قحلم :ناظنقيلاوبأ ١٥٢٣.

 ٣( :ةئيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ ٣٦. :ةضهن :زوُبد يلع دمع ٢٩٢/١.

 ٤( :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ ١٩.

 ٥( :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبا ١٥٢٣. :ةضهن :زوُبد يلع دمع ٢٩٥/١.
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 يدي ال ُةَنِكَل هترايز نودوي نوينامعلا ناكو ،عايضلل ةضرع حبصأف دحاولا باتكلا خسن

 هذيمالت تاقفن لمحت ىلع هل سلنلا ةناعإ ةلقل ةرايزلا نع مهفرص ول دوي لب ،كلذ ف هتبغر
 نأ ثبلت مل مت هدهع ةيادب يف تناك لاحلا هذه تأ حجارلاو "بازيم جراخ نم نيدفاولا

 اهيذ لوست يلا ةريصقلا ةرافلا ىوس ميلعلا ريب هنايح لوط لتخي ملو .تسم
 .‘"ه١ ٨٥٢ ةنس لبق كلذو هكرتف فيلأتلاو سيردتلا نع هلغشي هدجوف ءاضقلا

 نكسف نقزي ييب هتدلب نم يفن هنأ هتايح يف شّيفطا خيشلا ال ضرعت يلا نحملا نمو
 اذه تأ رهظيو ،‘"ضيأ فيلأتلاو سيردتلا لصاوي يفنلا ةرتف يف ناكو ،ةرونب :ةرواجملا ةدلبلا

 تقلأ دقف» :هيف لاق ذإ “تاراعتسالا حرش حرش” هباتك يف اهركذ قلا «ةبرغلا» يه يفنلا

 ببس ناكو ،‘‘...احرش نيدلا ماصعل تاراعتسالا حرش ىلع عضأ نأ اهادص ةبرغلا لإ

 يف ناك دقو ءاهرييغتو عاضوألا ضعب حالصإ لاجعتسا شّيفطا خيشلا ةلواحم يفنلا اذه

 جردتلا يعدتسي سانلا ي عاضوألا هذه نكمت نأ ربتعي مل و 3ئيعامتجالا لمعلاب دهع لوأ

 هيضراعم لعج امم هذيمالت نم اراصنأ بستكي خيشلا ادب ىرخأ ةهج نمو مهعم
 هتدلب لإ عجر مث نينس عبس يلاوح ىفنملا ق يقب دقو هتدلب نم هوفن ىتح هل نوديكي

 ‘نامع ،ثارتلا ةرازو رشن ارصم ،يبلحلا يبابلا ؤ٢؟ط ؛٦/٩٤ 0١ ط :ريسفتلا ريسيت :بطقلا ١(

 ،ثارتلا ةرازو رشن ،ةئينطولا ةعبطملا ڵ بركلا فشك :بطقلا .م ٥٠٦/١٠١-٥٢ :م ٦

 :(٦:ز .أ) ؤبطقلا ةبتكم (خ) .لئاسر عومجم :بطقلا ٤٠٥ ١ه/١٩٨٥م: ١١/١. نامع

 ٤١. :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ ١.

 ٢( :هسفن ردصملا ٤٤. :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ ١٥٧.

 ٢( :ةئيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ ٦٢٦-٢٧.

 ٤( :و :تاراعتسالا حرش حرش :بطقلا ٠٢.

 ٥( :رئازجلا ةضهن :زوُبد يلع دمع ٢٣٦/١ - ٣٣٨.
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 يناثلا عيبر ٢٣ تبسلا موي هلل ا همحر ةيدملا هتفاو ىَّمَح اليلق ًالإ اهرداغي مل و اهيف ماقأو

 ."اي ةينامه هب علا ضرم دعب يفوتو (م٤١٩١ ةنس سرام رهشل قفاومل ه٢٣٣١ ةنس

 خيشلا كلذ لوقي امك يسنرفلا رامعتسالا عضر نم مسب ارشأتم يفوت هنأ ضعبلا ىريو

 ،نقزي ييب دجسمب هسورد دحأ يف قاحسإ يبأ نع عمس نّمَع القان 0"هيرونلا ىسيع وُمح

 نأ لمتحي ارمع شلع خيشلا نوكل ارظن نورخآ هافنو هريغ دنع اذه ركذي نم دجن مل نكل

 هذه لبق هلعفل كلذ رامعتسالا دارأ ولو _ ةنس نوعستو تس _ ةيداع ةافو هدعب ىفوتي

 .ةضراعملا ةوق ىفو هبابش يف خيشلا ناك اًتمَل رسلا

 ٤ _ هتالحرو هر افسأ :

 م ِ ِ

 بازيم يداو ىرق نيب تالقنتلا ضعب يف تلَّمت ءادج ةليلق شّيفطا خيشلا رافسأ

 لدت خيشلا تالحر ةلقو ؛زاجحلا لإ نيترم لإ طيحملا اذه نم جرخي ل و ‘نالجراو /

< 

 ناذه فلتخن الو ١٩٦١. :ريسلا قحلم :ناظنتيلا وبأ .. ٧ :ةئيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ ١(

 .يناثلا عيبر نم ٢٣ وأ ٢٢ مويلا ين لإ ناردصملا

 ضعب ببسلا اذه ىفن نكمي ٣٢٦/١. :نينييازيلا خيرات نم ةذمن :يرونلا ىسيع ومح (!
 يرهطم دمع جاحلا خيشلا ،نقزي ينب نم يلط ميهاربإ خيشلا :لثم مهب انيقتلا نيذلا خياشملا

 ةياور لقانو هريغ تابئإ ةوق مدعل عقاولا ىلإ برقأ يفنلا نأ ىرنو إةيادرغ - ةكيلم ةنيدم نم
 .هنم ادكأتم نكي مل و كلذ نظ شّيفطا ميهاربإ قاحسإ ابأ نأ ركذي ميمستلا

 بتكو خيراتلاب ٌمتها اريرحتلا ةروث يف كراش ةرونب ةدلب نم يرونلا ىسيع ومح :فلؤملاو
 .م٢٩٩١ ةنس يوت اطوطخم لاز ام رعش هلر ،هيف

 ميدقلا ذنم تناكو .ايلاح ةلقرو ةيالو ةمصاع يهو ،ئيرئازحجلا يقرشلا بونجلاب ةنيدم نالحراو ٢(

 ءاملعلا نم اريثك تفرعو ملعلاب ترهدزا }لامشلاو بونجلا نيب لفاوقلا قرط ىقتلمر ةرضاح
 .ناكلا دبع رامع يبأو ،ينالحراولا بوقعي يبأ :لاثمأ
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 نم ركبم تقو ذنمو سيردتلاب تقولا مظعم هلاغتشاك ،هيف عاضوألا ريثأت ىدم ىلع

 ةرثك نم هعنمي امم هيلإ ةجاحلا دشأ ينف مُه هع ينف سانلا ميلعت هسفن مزلأف 3‘'هرمع

 هيلع يرامعتسالا قييضتلا وه ىوقألا ببسلا ىقيي نكلو ،هذيمالت نع بُيفتلاو ،ةكرحلا
 دقو يركسعلا دئاقلا نم اهاقلتي ةصخرب لإ لقتي ال حبصأف هلامعأو هتاكرح دييقتو

 هذهب اناتسب ىرتشاف &'"نايرب ةدلب ىلإ ةَرم لك رفسلا هل غوست تارّربمو عئارذ َدَحَتا
 عيبرلا يف رخآو فيرخلا يف انقو صصخو صخرلا بلطو رفسلل اببس هدهعت لعج ةدلبلا

 ىرخأ ةصخر ىلع لوصحلا نم انايحأ نكمتي دقو نايرب ةدلب ىلإ ةنس ًلك امهيف بهني
 نيتاه لهأ ناك فيك م٨)زوُمبد يلع دّمَع ذاتسألا فصيو ؛'"ةرارقلا ةنيدم ىلإ باهذلل

 نيب هتقو خيشلا اهيف يضقي دايعأ ىلإ اهمايأ لوحتت ىَتَح خيشلا تارايزب نوفتحي نيتدلبل
 تناك كلذكو 9مهتاءاتفتسا نع ةباجإلاو سانلا لاوحأل دهعتو سيردتو داشرإو ظعو

 لزن امل اضيأو ؛‘'نيعوبسأ اهيف يقب دقو م٢١٩١ ةنس نالجراو ىلإ رفاس امدنع هلاح

 /١٨٨٦»0. ه٢٠٣١ ةنس زاجحلا ىلإ هقيرط يف وهو ةبرج ةريزج

 امهركذ دقو ،ناتتيزاجحلا ناتلحرلا امهف شّسيفطا خيشلا تالحر مهأ امأ

 يرجهلا رشع ثلانلا نرقلا نم ريخألا دقعلا يف امهنم ىلوألا تناكو .هتافلؤم ين اريثك

 ١( :ةمئألا بطق :تشوعرأ ريكب ١١٢٣.

 .رشع يناثلا نرقلا ةيادب ف تسُسأت الامش ملك نيعبرأ وحنب ةيادرغ نع دعبت ةنيدم :نايرب ٢(

 نرقلا لالخ تسسأت ةيادرغ قرش لامش ملك ١٢٠ وحنب ةيادرغ نع دعبت ةنيدم :ةرارقلا ٢(

 .يرجهلا رشع يدالا

 ٤( :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمع ٣٤٠/١} ٢٤١} ٣٥٠.

 رظنا ،نالجراو ىلإ شُيفطا خيشلا ةلحر نع بطقلا ناجرهم يف اهاقلا ةملك :زيزباب ميهاربا ٥(

 .ناحرهملا لامعأ

 ٦( :ةنوقرم ةرضاح :بطقلا ميلاعت نم ةبرج ظح :بوقعي نب ملاس ٠٣.
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 ىقتلا نيذلا ركذ امك ،هتافلؤم ين اريثك اهركذ درت قلا يهو ه٠٩٢١ ةنس يلاوح

 لجسو ،م٦٨٨١/ه٢٠٣١ ةنس ةيناثلا تناكو ؛'ةنيدملاو ةكَم ءاملع نم مهب

 ؛‘"اهيف فقوت ييلا ندملا مهأو اهقيرط مسرو ةيزاجحلا هتديصق يف اهفصوو اهلحارم

 ناكو بتكلا نم اهءانثأ ىنتقا ام ركذو ،‘"انيّيبازملاو ةَئيضابإلاب اهضعب يف عمتجاو

 ‘)ه٠٣١. ٤ ةنس ةيادب عم اهنم هعوجر

 عامتجالا حالصإلا في ؤ هدوهج ۔- ٥

 دشأ يف عمتجملا اهيف ناك ف وم ورظ يفو تقو يف شّيفطا خيشلا ءاج

 ءايركز وبأ اص نب يحي خيشلا اهأدب لا دوهجلا لصاوي حلصم ىلإ ةجاحلا

 الو ةوق دادزت وأ ،اهرامث لامعألا كلت يتؤت ىَتَح 5ُييمثلا زيزعلا دبع خيشلاو

 مامأ ابجاو يعامتجالا حالصإلا حبصأف ‘ىدس دوهجلا كلت بهذت الو فعضت

 هنشت مل و عمتجملا اذه ةمدخ يف هرمع ىضقف كلذ كردأ دقو ،شّيفطا خيشلا

 وه عمتجا لاح روهدت يف ببس مهأ أ ىأرو هليبس تضزتعا يلا باعصلا

 تاداقتعالا نم ريثك حيحصت ىلإ هجتاف ؛ملع ريغ نع ديلقتلا نايغطو لهجلا

 ىنساألا رخذلا :بطقلا ٩٣٤. :(١:ث-أ) بطقلا ةبتكم (خ) .رظنلا نبا ةيمال حرش :بطقلا ١(

 ٢٤٠. :ه٦٢٣١ ،م.د ،١ط .ىنسحلا هلل ا ءامسأ حرش يف

 ٢( ز.۔أ) ©بطقلا ةبتكم ،ةبوحأو دئاصق عومجب نمض (خر .ةيزاجحلا ةديصقلا :بطقلا ٧(۔

 ٢( :و.أر ؤبطقلا ةبتكم (خ) .رطانقلا ةيشاح :بطقلا ٥(: ١/ :و ٢٥٢. !زاهلأ ريسفت ط١©

 ،م.د ١٣٠٦ه: 0١١ ١٢. :بطقلا ميلاعت نم ةبرج ظح :بوقعي نب ملاس ٠٢٣.

 .ةنيطنسقب ه٠٣٢١ ٤ لوألا عيبر يف ةخرؤم ،رئازجلاب يسنرفلا ماعلا يلاولا ىلإ ةلاسر :بطقلا (
 ٢١٤. 7 تحت اسنرف سنفرورب نوأ سكأ فيشرأ ق ةظوفحم
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 ءوس نم هيف اوناك ام اوكرتيو موقألا ليبسلا ىلإ سانلا دوعي ىَّتَح ميهافملاو

 .'هةمومذملا عدبلاو لاخلا

 وهف نيملسملا رومأب مامتهالا نم يعامتجالا حالصإلا شّيفطا خيشلا ربتعي و

 نم ذإ امالآو اباعص هيف دجي ناك نإو ادرفنم ناسنإلا ءاقب نمو هريغ نم ىلوأو بجاو
 ليقارعلا هذه عم حالصإلاب مايقلاو ؛ةلوهسب رييغتلا نولَّبقتي ال مهتأ سانلا ةعيبط

 اذه ىوقيو ،عمتجلا ينب ةرغث دسو ابجاو ىدأ هرابتعاب ةنينامطو ةحار ناسنإلا بسكي

 نم ردصت تارابتعالا هذه دجنو ،هب موقي امب هنايو ىلاعت هلل هصالخإ ردقب روعشلا

 عوضوملا اذه ين هولأسو هولسار نم ضعب ىلإ احصن يدسي وهو شّيفطا خيشلا
 نكل «دارفنالا نم ىلوأ هأ املعا ،نيملسملا رمأب لاغتشالا :هنع امتلأس اًكِمَو» :لاقف

 يف ةحار نادجتف ىذألا امكيلع لهس امكصالخإ يوق اذإو هتجلاعمو ىذألا لمحت عم

 .‘"«ميلعتلاو ملعتلا ىلإ اهعم نالصت امكبولق

 ۔ = , . ٨ . ر
 .كيش لك رييغتو دوجوم لكل ضفرلا خيشلا ىدل يعامتجالا حالصإلا يعي الو

 اضيأ اسايقم يعاري نأ حلصملا ىلع نكل "لامعأو تافرصت نم نوتأي اميف سلنلا ةرجهو

 نيدلا تيمت يلا ةعدبلاو ،اهيلإ قبسي مل هئأل ةعدبلا تيكسَو» :ةعدبلا نع شّيفطا خيشلا لوقي ١(

 .«بلاقلاب مولعلا ةباتك لثم يحن هنيعت وأ قحلا ميقت يلا ةعدبلا امأو [...] ةدودرم هفعضت رأ

 امأو الوبقم ادومحم ناك هرشن ىلع انيعم عرشلل اديؤم ناك امف ديدح ك اهتاذ يف ةعدبلاف

 ظفح نم يعرشلا دصقملاب همامتها ىدم رهظي خيشلا نم يأرلا اذهو .مومذملا دودرملا وهف هريغ

 خيشلا نأ كش الو ءاهرهاظم دّرجع. مامتهالاو رومألا تايلكش ىلع دومجلا نم هداعتباو ،نيدلا

 جهنملا نع ديحي نأ نود عادبإلاو لمعلل هيف قلطني ملسملل اعساو الاب حتفي نأ اذهي دارأ

 .ةعابطلا :صنلا يف بلاقلاب دوصقملاو 0٢٣٩ ٢٤٠ :ىنسألا رخذلا :بطقلا :رظنا .ميوقلا

 ٢( :بركلا فشك :بطقلا ١٠٦/١.
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 ماد ام نولعفي امب ىضريو سلنلا يراجيف ،ةدودرملا ةعدبلا ديدحت يف هذختي يذلا لثم

 ةنس الو اباتك اؤرياسي مل و عرشلا اوفلاخ نإف اضيأ كلذ يف مهكراشيو عرشلل اقفاوم

 انه ين ةيتاذلا نع دعتبي نأ هيلع دأ امك "كلذ حيحصتل يعسلاو ضفرلا هيلع بجو

 عضو اذكه ريغلا ىلع مكحلا يف هاوه عبتي الو هسفنب عرشي الو يعامتجالا لمعلا
 فقومو سلنلا عاضوأ رييغت اهيف ركذ يلا هبتك دحأ يف هجهنمو هقيرط حلصملل خيشلا

 ةنسلا فلاخي ال اميف هنامز لهأ قالخأب ناسنإلا قلختي اَمَّتِإَو» :لاقو ،اهنم حلصملا

 ةدافتساب يأرلا اذه يحويو ؛''«هنم اعُرشت نوكي الو امهتفلاخح ىلإ يدؤي الو نآرقلاو

 ام ًلَكِل اضفار مالسإلا نكي ملف هلوق لوسرلا هعبتاو مالسإلا هب ءاج يذلا جهنملا نم خيشلا

 اهايإ ابذهم ءاج نكلو ةميلسلا ةيناسنإلا ةرطفلل امداصم نكي مل و .سانلا هيلع ناك

 ةحلاصلا لامعألاو قالخألا نكت مل و ؛مهارخأو مهايند يف مهدعسي ام ىلإ سانلا ارّصبم

 اذه يفو ؛اهريغل احًّحصمو اهنم ميلسلل اتبثم هق لوسرلا ءاج اذل ةيلهاجلا يف ةمدعنم

 يف هجهنمو هتارتيمم حلصم لكلو ؛اضيا ميلس جهنمو ميوق ليبس جاهتنا يغبني رييغتلا
 سلنلا دجو ييلا عدبلا رييغت يف نيتقيرط جهتنا دق شّيفطا خيشلا أ ظحالنو عوضوملا

 ىلإ دصقي يذلا عضولاو ةعدبلا ةعيبط ىلإ ىري ناك لب دحاو جهنم ديقتي مل و اهيلع

 رييغت ىلإ مهوعديو ضفرلاب سانلا هجاويو ارشابم ابولسأ هحالصإ ذيخَّتي نأ امإف ،هرييغت
 .رييغتلا ف مهعم جردتي نأ ًمإَو مهيف كولس

 عدبلا ضعب عمو حالصإلاب هدهع ةيادب يف ةصاخ رشابملا بولسألا لمعتسا دقو

 هل نيضراعملا تازازفتساب اهيف ارثأتم نوكي وأ ميوقلا قلخلل ةمداصم ةدودرم اهاري ييلا

 ةميدق ةعبط ،بتك ةسمح عرمحب نمض .ةيناعلا ناويدلا ةلاسم ف ةينادلا ناونقلا :بطقلا ١)

 رصم ٠ ٤ ١ ٣ ١ :ه ٥.
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 ملف 5«مالسلا» ظفلب ناذئتسالاو ةيحتلا ىلإ عوجرلاب سانلا عانقإ هتلواحم كلذ نمو

 .نيضراعمو اموصخ هئروأ امم سنلا عم اهيف جردتي

 هجاوي نكي ملف "ىرخألا عدبلا ضعب هاحت جردتلا نم يناثلا بولسألا لمعتساو

 إطخلا نطاوم ركذي وأ اهحيحصت ىلإ حُمليل تابسانملاو صرفلا زاهتناب يفتكي لب اهب سلنلا
 ضسلنلا ىلع ةرطيسم تناك تافرصتو عدب عم ليبسلا هنه جهتنا دقو ،اهيف رطخلاو

 ضعب ي ري مل وأ 6"اعًرستي مل اذل هكرت يغبني ال لب انسح المع اهوربتعاو اهب اوثَّبشتف

 .ةروطخلا نم ريبك ردق ىلع سيلو أ اريبك ادهج يعدتسي ام عدبلا هذه

 ظعولا هيلوت اهمهأ نمو ‘هحالصإ رشن يف شّتيفطا خيشلا لئاسو تدعت دقو

 وأ دجسملا يف ظعولل سلج اذإ مهدشريو سلنلا رصبي ناكف ؛سلنلا سيردتو داشرإلاو

 ىلإ اهيف عمتسي اتاقوأ ءاسنلل صصخو ! هتالقنتو هرافسأ يف مهب ىقلا وأ سيردتلل سلج

 ."“»بازيم يداو ندم نم ،اهريغ ىلإ لحترا وأ هتدلب يف ناك ءاوس }ًنهدشريو ًنهتلتسأ

 ءاعو هلئاسرو هبتك تدغ ىَنَح شّيفطا خيشلا حالصإ رشن يف رود فيلأتلل ناك امك

 .هدهع ين ةيعامتجالا لاحلا ىلع ةحضاو تالالد اهايانث يف لمحت حالصإلا اذهل

 :اهرثأو هتاحالصإ رم جد امم _

 هتلواحم اهُمهأو 5")رشتيفطا خيشلا هب ماق يذلا حالصإلا تالاحب تدعت

 مهبولق نم تنكمت يلا ةدسافلا تاداقتعالا نع مهداعبإو سانلا داقتعا حالصإ

 ١( :ةئيمالسإ فراعم ةرئاد لينلا حرش :شوكب يحم ٢٣٤-٣٥.

 ٢) :ةضهن :زود يلع دمع ٣٤٠١. ٣٤١. ٣٥٠.

 ٢( :هسفن عجرملا ٣٤٧/١} ٣٤٨.

 ٤( :ريسفتلا يف هبهذمو شُيفطا خيشلا :نيدرتوب يحم ٤٧.
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 لسكلا ىلإ نوكرلاو نكامألا سيدقتو ،ةذوعشلا نم عاونأ ىلإ نونكري مهتلعجف

 تضر اذإف :ىلاعت هلوق كلذب رسفو ،لمعلا ىلإ وعدي ناكف ؛قراوخلا راظتناو

 نأ هركأ" :هثثض رمع لاق :ةلاطبلا نع ةرجاز ةيآلاو» :لاقو [٢:حرشلا] بصنا

 ةددعتم روص ىلع ىضق دقو ؛''٨«“ةرخآلا لمع يف الو ايندلا لمع يف ال مكدحأ ىرأ

 تاماقملا سيدقت نم لاكشأ تفتخاف ،لكاوتلا ىلع دمتعملا كولسلا اذه نم

 قطانم يف عقي امب اهيف عقي ام نراقي ناكو اهريغ وأ نقزي ينيب هتدلب يف تارازملاو

 هذهب قحلي ام بانتجاو !هبانتجا بجي الطاب اهاريو ةيمالسإلا دالبلا نم ىرخأ

 دنع اهرحنو حئابذلا ميدقتو مهنم فوخلاو ،مهرثأو نجلا ةوق يف داقتعالا نم تارايزلا

 هلل ا ريغل حبذي امي اَهَتنإَق ،رايدلا ءانبو رابآلا رفح لثم لمع ةيادب لبقو ةحرضألا
 هريغ «مالسلا» ظفلب اولدبتسا ذإ ،ةَيحتلا ىف سالا كولس نم حلصأ دقو ؛'"أىلاعت

 ىلإ لوخدلل اهب ناذئتسالا ىلعو .ةيمالسإلا ةيحتلا ىلع مهتيبرت ف خيشلا دهتجاف

 ذخألا بوجوب مهعانقإ نم نكمت ىَّتَح اعارص كلذ لجأ نم ضاخو لاحملاو تويبل

 ."هريغ كرتو اهب

 ىلإ اهرييغتب سانلا عاجرإ لواح هذه ريغ ىرخأ اعدب ححصو خيشلا ريغ دقو

 ثادحتساك مهتاثادحتساو رشبلا تافاضإ نم نييفاصلا يوبنلاو ينآرقلا يدهلا

 هركاأل ينإ» :يسولألا دنع ظفللا اذهب رمع لوق ركذ ٦٢٩/٦. :١ط :ريسفتلا ريسيت :بطقلا ١(

 / ه٨٩٣١ توريب .ركفلا راد اريسفت :يسولألا .«خلإ....اللهبس اغراف مكدحأ ىرأ نأ

 ١٠: ٣٠ / ٢٢٠. جم :م٨٧٩١

 ط !ديحوتلا ةديقع حرش :بطقلا ٤١٦/٨. :٢ط ؛٦/٠٧٢٣ :١ط .:ريسفتلا ريسيت :بطقلا ٢(

 ١٣٦٢٦: ٢٣٤. ٣٥. .اةععدق

 ٢( ديعس جاحلا دمع ةبتكم (خر ،يليلخلا هللا دبع نب دمحم ىلإ باوج :بطقلا )١٤١(: :طظ ٠٢.
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 تايآ باختنا وأ ،هيلايلو ناضمر ماتيأ ةصاخو ةنسلا نم ماتيأ ضعبل ةصاخ تاعكر

 ركنأف ،اهيلع ةينآ عضوو روبقلا ىلع ءانبلاو ادحاو رصن اَهَتأك اهتوالتو نآرقلا نم

 .")ةتسلا نم الو نآرقلا نم ادنس اهل دجي ال ييلا عدبلا نم هربتعاو كلذ

 كلذ ىف هنأش شّميفطا خيشلا ىلع ابعصو اديدش يحالصإلا لمعلا اذه ناك دقل

 اذهو .دمألا ةليوطو ةيوق ةضراعم ىقال ذإ ىرخألا حالصإلا عاونأ نم ع ون يأ نأش

 تمكارت فرظ وهف ،هيف ءاج يذلا ينامزلا فرظلا ىلإو خيشلا اهشاع يتلا ةئيبلا ىلإ عجار

 ةفاضإ ،ياصلا ةعيرشلاو ةديقعلا نيعم نع داعتبالاو ،دومجلاو دوكرلا نم دوهع تافلخم هيف

 ىلإ مهعفدو رييغتلاو حالصإلا ضفرب مهارغأو سلنلا لهج لغتسا يذلا رامعتسالا دي ىلإ

 يملعلا هلمع ةلصاوم نع هلغشو شّيفطا خيشلا قهرأ ام اذهو ،اهيلع مهعجش و ةضراعمل

 هبتك يف كلذ رهظو ؛عضولا اذهل ةجيتن عمتجملا ءانببو ملعلاب اهل ةقالع ال اياضق يف محقأف

 سانلا ىذأ نم هاوكشو هنازحأ اهيف مهئبي هئاقلصأو هذيمالت ىلإ اهب ثعب لا هلئاسرو

 نم هيفن ىلإ كلذ اودعت لب "ضفرلاو ةضراعملا درجمب هموصخ فتكي مل و ؛‘"مهداهطضاو

 هيوريو ناظقيلا وبأ هذيملت كلذ يوري امك ،لتقلاب هنم صلختلا ةلواحم مت «تاونس هتدلب

 كلذ نثي مل و ؛'"راخف ميهاربإ نب نوهب :شّيفطا خيشلا ذيملت نع زوُبد يلع دمع خيشلا

 ١( بطقلا ةبتكم (خ) نيروغبيت لوصأ حرش :بطقلا )را.ه:٤(: ٤٤٨} ٥٦٦٢. ٥٦١٢٣.

 ديعس جاحلا ةبتكم يف عومجم نمض (خ) "نافلخ نبا باوج ىلع ةيشاح :بطقلا
 ةيادرغ \دمحم )٣٨(: 0١٨ ٢٦ ٣٢.

 بطقلا دئاصق :بطقلا ٧(: ٠٥. ز.أ) بطقلا ةبتكم (خ) ،ةبوجاو دناصق عومجم :بطقلا ٢(

 :بطقلا ٢٣٢/١. :رظنلا نبا ةيمال حرش :بطقلا ٣٢. :(١-فر !ةماقتسالا ةبتكم (خ)

 ٠٥/٢. :بركلا فشك

 ٣( :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ ١٧٠.ً :رئازجلا ةضهن :زوُبد ىلع دمحم ٢٣١/١.
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 ادب دقو ،همايأ رخآ ىلإ هيف ارمتسم اتباث يقب لب لمعلا كرتي مل و همزع نع شّيفطا خيشلا

 رارمتسالاو سفنلا لوطب زيمت بازيم يداوب يعامتجالا حالصإلا ين اديدج ادهع كلني

 يلا ةقباسلا تالواحملا ضعب ي ادوهعم نكي مل ام اذهو .هتلاسر حاجن وأ حلصملا ةافو ىتح

 نمل ةودق حبصأو ،فيلأتلاو يملعلا لمعلاب نيفتكم يعامتجالا حالصإلا اهباحصأ لزتعا
 مهمتازع رخت مل و قيرطلا انه اوجهتنا نيذلا نيحلصملا نم مهريغو هذيمالت نم هدعب ءاج

 .نيضراعملاو نيضفارلا ةوق مامأ

 عمتجملاب ةضهنلا يف ةقلح يعامتجالا حالصإلا ف شّئيفطا خيشلا دهج لمو
 ثحلاو تاروصتلا حيحصتب ةنيتلا ةحيحصلا ةيدقعلا هلوصأ ىلإ هب ةدوعلاو يمالسإلا

 ذقنملاو يبرملا ذاتسألا ناكف ©فيلأتلاو سيردتلاو ةوعدلا قيرط نع كلذو ،لمعلا ىلع

 ةجيتن مهأ لعلو ،لئاسلملو اياضقلا نم ريثك يف دصقي يذلا عجرملا وه يقبو عمتجملل

 اوعس نيذلا ذيمالتلا هئانبأ بولق يف هراكفأ سرغ نم هنكمت يه شّيفطا خيشلا اهيلإ لصو

 ."')ليبسلا مه دهم نأ دعب عقاولا يف ءارآلا هذه ديسحت ىلإ مهرودب

 ٦ ر امعتسالل همو امم :

 ،ثادحألل اعّتبتتم ‘هشاع يذلا يسايسلا عقاولاب امتهم شّيفطا خيشلا ناك

 مهيضارأ ىلع رامعتسالا وثج نم ارُمذتو نيملسملا عقاو ىلع ةرسح اذه هروف

 فلاسو مهتدايسو مهتماركل نيملسملا عاجرتساو هنم صلختلا لمأ ىلع شاعف

 ءادلا صيخشت ىلع ينبني ازيمتم ةيرامعتسالا ةرهاظلا نم هفقوم ناكو 5"طمهدجب

 ١( :ريسفتلا يف هبهذمو شيفطا خيشلا :نيدرتوب يحب ٤٨.

 ١٣٠٥ه _: ١٨٨/١٣
 ثرابنز ،ةيناطلسلا ةعبطملا ،١ط .داعملا راد ىلإ دازلا نايمه :بطقلا

)٢ 
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 ."هتمواقمو مهتبراحم بحت رافك نيرمعتسملا نأ الوأ ىري وهف ؛جالعلا نم نكمتلل

 امَقَح مه لهف {ةرهاظلا يف مهتيلوؤسم ىلإو نيملسملا لاح ىلإ رظني اذه دعبو
 فعضي مل و ءادّيس ناك يمالسإلا عمتجملا أ خيشلا دجي خيراتلا ءارقتسابو ؟نومولظم

 امنإف اورمعتسا اذإف إمهلاوحأ هلل ا ريغف مهسفنأب ام نوملسملا ريغ اَمَل الإ مزهيو

 مهقرفت وه مهنم رامعتسالا نكمت بابسأ لوأو ،"طهيديا تنج امب اذه ناك

 اوقبف ‘كلذب اوظعَتي مل من مهراد رقع يف مهودع مهمهادف ةدحولا يف مهطيرفتو

 فالخلا عاستاو ،مهنيب اميف مهتاعازن ةرثك ببسب مهنيب هؤاقب لاطو هترطيس تحت

 مهتَيبلسو ،رامعتسالاب ضعب ىَلَع مهضعب ةناعتساو مهنيب اميف ةنايخلاو ،مهنيب

 مهلاغتشاو ،داهجلا وهو تابجاولا مهأ نع مهلاغشناو ةعامجلا رمأ نع مهسعاقتو

 هيسن نم ىلع هباذع طلسي هنأ يف هتنسو هللا مكح مهيلع قحف ؛')فيلأتلاو ميلعتلاب

 دسحت خيشلا اهركذ نيلا بابسألا هذهو .ىدهلا نع فرصناو هتملك رصني مل و

 فيك حّضوي مل خيشلا كا لإ .ةيرامعتسالا ةرهاظلا يف مهرودو نيملسملا عضو ةقيقح

 رصن ول هنأل ؛ةَيرامعتسالا ةرطيسلا بابسأ نم فيلأتلاو ميلعتلاب لاغشنالا ناك

 رومألا فسافسب اولغشناو مهركف طحنا نكلو اوداسل ًميقيقحلا ملعلا نوملسملا

 .نيرمعتسملا داعبإو نيملسملا ةرصنل ءاعدلاب هلوق متخن خيشلا دحت ةروس لك ريسفت ةياهن رظناو

 ٢٠٧/٢. ٣٢٢. :بركلا فشك

 :نامع ،يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ‘برعلا لجس عباطم ،٢ط .دازلا نايمه :بطقلا ١(

 ٥٤٦/٥. :م٠٨٩١

 ٢( هسفن ردصملا :بطقلا ط١: ٢٠٦٢/١٣} ٢٠٢٣.

 .رئازجلا باتك :يندملا قيفوت دمحأ :رظنا ٢٧٦/٤‘ ٢٧٧. ،٢ط :ريسفتلا ريسيت :بطقلا ٣(

 ١٢٤. :ه٠٥٣١ رئازجلا .ةيبرعلا ةعبطملا

 ٤( :دازلا نايمه :بطقلا ١٥٨/٦.
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 .دابعتسالاو لهجلا نم هصيلختو عمتجلاب ضوهنلا اوعيطتسي ملف ديلقتلاب اوفتكاو

 ىساسأ ببسب رامعتسالا دي ينث تعقو ةيمالسإلا دالبلا أ ىري شّيفطا خيشلاف

 ءاقبلا ىلع 7 اهيلع ءاليتسالا ىلع اهعادعأ يرغي اداسف اهيف عاضوألا داسف وه

 تفرع يذلا "يبن نب كلام وه رخآ يرئازج ركفم دنع رهظي هسفن يأرلا اذهو ،اهيف

 ."ةرمعتسملا دالبلا ك ىلع اهمّمع دقو رامعتسالل ةيلباقلا ةيرظن هنع

 نأ ىلإ روصتلا اذه هعفد دقو رامعتسالا ةرهاظل شّيفطا خيشلا رُؤصت ناك اذكه

 اذه قيقحتل عيطتسي امي ةكراشملا يف ركفي نأو ،نيرمعتسملا نم صلختلا لمأ ىلع شيعي
 :لوقي امك ةايحلا يف هتلاسر نم اعزج داهجلا لعجف ،لمألا

 رفكلا يذل داهجلاو يبز ةمذخو لياج ميِلْعَت :نُم تلق الول
 رهق ىف رلاو ةايحلا امق الإو ل توتلاو تؤلا ىشخأ تنك ان

 اقف ،كلذل فورظلا هل حتت مل نكل .ةروث ةدايق هنم يضتقي روعشلا اذهو

 " ،بازيم يداو ضرأ لخد امل اهدهم ي رامعتسالا اهعمقو ىلوأ ةلواحم

 انب دحأ ل ذإ فيلأتلا ىلع ُےكأ» :هلوقب كلذ 7 3ميلعتلاو فيلأتلا ىلإ خيشلا عجر

 ل هعضو نكل !دادعتساو حومط هيدل ناك دقف &‘"ورزغأ هب ام الو اموي اًيزاَغ

 ةماقإل بسانت ال ةيوارحصلا ةئيبلا أ امك ،ةَدع الو اددع دجي ملف ،كلذ ىلإ هفعسي

 نيملسملا عاضرأو يمالسإلا ركفلا لوح تافلؤم ةدع هل رصاعم يرئازج ركفم :ين نب كلام ١(

 ٢٦٦/٥. :مالعألا :يلكرزلا :رظنا .(م٣٧٩١-٥٠٩١/ه٣٩٣١-٢٢٣١)

 ،نيهاش روبصلا دبع ةمجرت ،ةراضحلا تالكشم ةلسلس .رئازجلا ةضهن طورش :ين نب كلام ٢(

 .!! ١٥٦٢-٥٥٠٥ :م٦٨٩١ قشمد ،ركفلا راد

 ٢( .ةماقتسالا ةبتكم .ع ومحب نمض (خ) .ردب ةديصق :بطقلا رف-١١(: ٢٢.

 ٤( :ريسفتلا ريسيت :بطقلا ٣٧٧/٤؛ ٣٦/٥.
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 ألإ ،هتاكرح دييقتو هيلع ةرطيسلا رامعتسالا ماكحإ ىلإ ةفاضإ ،سّقنلا ةليوط تاروث
 لوطأ يهو ةرشابملا ريغ ةمواقملا ىلإ ةرشابملا ةمواقملا نم جهنملا رّتغف .ملستسي مل هنأ

 قيقحت اولوت نيذلا لاجرلا دعأف ءاهشاع يلا عاضوألا يف ارثأ غلبأو اعفن ىدحاو اسفن

 .هب مامتهالاو هل طيطختلا ف كراش يذلا لمألا

 هنطو ىلع نْيَرصتقم هتمواقم ىلع هلمعو رامعتسالاب خيشلا مامتها نكي مل و

 .ناكملاو نامزلا يي اذه ساو .ةيمالسإلا دالبلا للك المشف ؛رثلا يديعب اناك لي رئازجلا

 وهف ،امبيدق ناك امباضيأ لب ،طقف مالسإلا يضارأ نم ثيدحلا رامعتسالا ذخأ امممتهي ملف

 سللندنألا عجرتسيتف عاستالا نم هيلع تناك ام ىلإ ةيمالسإلا ةلودلا دوعت نأ ىلإ حمطي

 ىف ةكراشملاو فدهلا اذهل لمعلا ىلع هنولساري نمو 5هذيمالت ضرحي ناك اذل .)دوقفلل
 م 2 ۔ . 1 . . . .. ً .,
 وجا ولخ ال ىتح ةرمعتسملا مهناطرأ نم ةرجهلا نم هن وتمتسي نم عنميو هممح ام لك

 .‘"السإلا رمأب مامتهالابو تاعازنلاو تاذلملا نم لالقالاب نيملسملا يصويو ،رمعتسملل

 حصنلاب هدّسيؤي ينورابلا اشاب ناميلس هذيملت اييل يق ةروثلا ةداق دحأ عم لاصتاب ناكو

 ربتعت امك .")نيدهاجملا نيومتل رئازخلا يف سانلا اهب عو طتي يلا لاومألا عمجو ءاعدلاو

 .ههيجوتو هتيبرت نم ارثأ : ميهاربإ ناظقيلا يبأر شيفطا قاحسإ يأ هئيذيملت لامعأ

 .رئازجلاو سنوتو رصم ين اهب المعر هراكفأ المحف

 ١( :لينلا حرش :بطقلا ٣٠٦٢/١٥.

 ٢( .دازلا نايمه :بطقلل ٧ .ق ٢٩٦١/١. :ريسفتلا ريسيت :بطقلا ٤٢٢/٨. :زاغلا ريسفت :بطقلا ٥١.

 م. م\: جج !'نع :\7 ؛٦٣٢/\ :رئازجلا ةضهن :زود يلع دمع ٣(

 .م١٧٩١ ةنس نوبرسلاب تمق ةنوقرم زيزنيم ةلاسر قع ا'الوصع ه ؛7هاط.

 .انه اوركذ نمل تامجرت هيف هذيمالت :ناونع رظنا ٤(
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 ناك دقف اهلخاد امأ ،رئازجلا جراخ يرامعتسالا عضولاب خيشلا مامتها رثأ نع اذه

 0 ١٨٨٢ ةنس بازيم يداو ىلإ رامعتسالا لوخدل هضفر هلعف در لوأو رخآ نأش هل

 ام ناعرس ةمواقم ةكرح داق دقو .ةيرامعتسالا ةلمحلا مامأ ىلوألا ةبقعلا لثمي ناكف

 لامشلا يف ثدح امك اهتعقر عستت ال ىَتَح خيشلا اولقتعاو ،اهعمق نويسنرفلا عاطتسا

 ."ريغل اعدار كلذ نوكيلو .يرئازجلا

 قيض طيحم يف الإ كرحتي ال ىَتَح ةيرابجإ ةماقإ يف عضو هحارس قلطأ امنو
 تارربم َذَحخَتتاَو {ةيادرغ يف مكاحلا نم اهبلطي ةصخرب الإ بازيم ندم نيب لقتني الف 5اًدج

 نم دشأ وه ام ىلإ خيشلا ضرعت دقو 5‘"ةرارقلاو نايرب ل باهنلاب هل ل حمسي ىتَح ش

 نتفلا ريثي ناكف يأرلا يف هعم فلتخا نمو خيشلا نيي , رامعتسالا لخدت ق لثمتو اذه

 ةهفات اياضق ءارو قاسناف ،كلذب خيشلا قهرأ دقو ،اهيف ضوخلا ىلع سلنلا عّجشيو

 دق ناطيشلا تأ ُرظأ» :هلوقب نحملا هذه ىدحإ فصو ىَّتَح .مهعانقإ ىلإ ليبس ال موصخو

 ضفرلاب مستي رخآ جهنم ىلإ أجتلا ةمواقملا هنه نم سئي اًتمَلَو 8«هسفنب اهيف لخد

 هذه نولمحي ذيمالتلا نم ليج نيوكتل دهعم ىلإ هتيب لوحف ؛هنم يتأي املو رامعتسالل عطاقلا
 يحانم رئاسو دئاقعلاو ركفلا يف ةدّلعتملا رامعتسالا دياكم ديض نصحم عمتجبو ،ح ورلا

 قح عازتنا نم هنكمت هدهع يف كلذ جئاتن نم ناكو ،(هضرفلا اذهل فيلأتلا رخسو .ةايحلا

 .بازيم يداو عاضوأ :ناونع قبس ام رظنا ١(

 .خيراتلا بكوم يل ةيضابإلا :رمعم يحب يلع ؛١/١٣٢ :رئازجلا ةضهن :زوُبد يلع دمع ٢(

 ..هد ٤٣/٢. :م٦٨٩١ .ةيادرغ !ةيبَرَعلا ةعبطملا ،\٢ط :ةعبارلا ةقلحلا

 .قبس اميف «هرافسأ» ناونع :رظنا ٦. :بازم ينب خيرات :فسوي ديعس جاحلا ٣)

 ٤( :ز.ا) ©بطقلا ةبتكم (خ) "نيديعلا اتبطخ :بطقلا ٠٢(: ٤٥.

 راد \نوطستق ميلس ةمجرت ،رنازجلا يف ةيفاقثلا تاعارصلاو رامعتسالا :لولغح رداقلا دبع ٥(
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 ربتعت ال ةيرامعتسالا ةرادإلا مهيلوت نيذلا ةاضقلا نأ نلعأ امل ،بازيم يداوب ةاضقلا ةيلوت

 .)هيدي ىلع اوبرت نيذلا هذيمالت نم ةاضقلا حبصأف ةرورضلا ين الإ ةيعرش مهماكحأ

 ملظلا عنمو نينطاوملا قوقحب هتبلاطمو ةيجاجتحالا هلئاسرب رامعتسالا هجاو امك

 ،قاوسألا يف راجتلا ىلع ضورفملا سكملا ميرحتو جحلا قيرط حتف بلط لثم ،فُسعتلاو

 نيب تالسارملا هنه بيلاسأ تعونت دقو خلإ ...سلئلا ىلع ةضورفملا ةمارغلا ضيفختو

 .٠"»ئرخأ انايحأ ةيرخسلاو انايحأ راكنتسالاو جاجتحالا

 دق هدجن رامعتسالا ةهجاوم يف شّيفطا خيشلا اهادبأ قلا دوهجلا هذه عمو

 ىلع ييبني جهنم وهو ،نيرمعتسملا نم صلختلا ىلإ يدؤملا جهنملاو ليبسلا مسر

 ال هَتزأل ، ىلاعت هلل صالخإلاو ةديقعلا ىلإ ع وجرلا هتاوطخ لوأف .ةرهاظلل هروصت

 فلآتلاو ةملكلا عمجو ةدحولا ىلع ظافحلاو داحتالا من \هرصن نم الإ رصني

 .ةقرفتلا ببسب عاض ام لك ةجيتن لمحتي عمتجملا اف اذلو 5ةّيلوؤسملاب روعشلاو

 نيدلا رمأ نم عاض ام لكب اوبقوع نونمؤملا فلآتي ل اذإ تلق» :اذه يف لوقيو

 نع ضارعإلاو ةظقيلا يه ىرخألا ةوطخلاو ؛‘"»«مهنيب ةفلألا مدعب ايندلاو

 هلل ا لعل» :هيلسارم ضعب ادشرم كلذ نع لاق ثيح ءاهب لاغتشالاو فسافسلا

 ١٢. :ت.د ‘تورريب ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةثادحلا

 نمحرلا دبع ٧(: ٤٧. :ز.أ) بطقلا ةبتكم ‘عومحب نمض (خ) ،ماكحألا ةزوجرأ :بطقلا ١(
 ٠٦. :ناجرهملا لامعأ ©بطقلا ناجرهم يف ةرضاحم :يلكب

 ‘يدارقلا ميهاربإ خيشلا :رصان دمع .د .ر :قاحسإ يبأ ةمدقم :صلاخلا بهذلا :بطقلا ٢(

 م. : س , \.. ٣٢

 ٢( :و :(ر.د) ،نقزي ييب ،يلعل حلاص جاحلا خيشلا ةبتكم (خ) ءةسُمخملا حرش :بطقلا ٥٦.
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 لاغتشاللو تالطابلاو تاوهشلا ليلقتلو يعي ال ام حرطل مكظقوي نأب مكمحري

 .مالسإلا رب ىلع ةظفاحملا

 ودعلا ةهجاومل ةَتيداَملاَو ةملعلا ةوقلا بابسأب ذخألا يهو ةريخألا ةوطخلا يتأت مث

 ةماع ىلع بجي نآلاو» :كلذ نع خيشلا لاق دقو ©ىلاعت هلل ا رمأ امك كنلل دنلا ةهجاوم

 اوملعتيو "عفادملاو دورابلاو صاصرلاب اوُئعتسي نأ مهعابتأو نيطالسلا اميس الو نيدحوملا

 "ةيآلاو كرشلا لهأ ةبلغ ضعب نوليزي مُهَلَعَل دانجألا هومڵلعيو اققحم ايلك املعت كلذ

 ."”«هيف رصن اهنأكو سايقلاو قاحلإلاو ىنعملاب اذه ةلماش

 نم هرييغت لراحيو ©نيملسملا عقاو ي قيمع ريكفت نع عبان جهنملا اذهف

 , م ح

 يف يلخاد رييغتب قلعتي جهنملا نم بناج مظعأ ناكف ،هيف لّصأتم ءادلا أل روذجلا

 ىري وهف ؛خيشلا دنع يمالسإلا ركفلا ةلاصأ ىلع لدي امك .يمالسإلا عمتجملا

 يقب دقو ؛ردصلملا اذه ريغ يف نوكي ال هنأو ،قحلا نيدلا ىلإ عوجرلا ين لحلا

 ظحي مل و هتايح رخآ ىلإ شّتيفطا خيشلل امزالم رامعتسالا نم ررحتلا يف ريكفتلا

 ،هنم سأي نيبو رصنلا اذه ع وقو يف لمأ نيب شاعو ،ارينك كلذ هلغشو ،هققحتب

 ًاقتست نل لاقو هدعبتساو اهلالقتسا نم سئي ةرمعتسملا دالبلا لاح يف رظن اذإف

 ىلع مزعلا اودقعيو مهب ام اوريغي ل نوملسملا ماد ام ؛ ةلتقلا حيسملا لزني ىتَح

 ‘ث}رئازحلا نم رامعتسالا جورخ برقب اًبنتيو انايحأ لءافتي هنكلو ؛'ث)داهجلا

 ١( :زاغلأ ريسفت :بطقلا ٥١.

 ٢( :لافنألار ه.. .ةرقن م متعطتسا امم هل اودعاوول :لاعت هلوق دارا ٦٠[.

 ٢( :ريسفتلا ريسيت :بطقلا ٣٩٥/٤.

 ٤( :دازلا نايمه :بطقلا ٩ ق ٣٠٠/٢.

 ٥( ز.أ) ©بطقلا ةبتكم (خ) .دئاصق عومجب نمض .ةّيئاب ةديصق :بطقلا ٧(: ٠٧.
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 نم نوملسملا ررحتي نأ يف هلمأو عوضوملاب شّيفطا خيشلا لاغشنا ىلع لدي امم

 .مهيرمعتسم

 ةيملعلا رثبفطا سوبي درب ةممتم خيشلا ةأبح

 ١ - هف اًغث ر د اصم :

 يمهف ،نيثحابلا نم ةيانعلاو ةساردلا عوضوم ةّيملعلا شّيفطا خيشلا ةايح لازت ام

 .ةدتعتم صئاصخ تلمح دقو ،هراهتشاو خيشلا زيمتل ةيقيقحلا ةهجاولاو مهألا بناجلا

 ثحي أدبنس و فيلأتلاو سيردتلا ي هلمعو هتفاقث رداصم ةفرعم قيرط نع اهكاردإ نكمي
 ددرتلاب ناك ام اهنمو }هبسن ىلإ دوعي ام اهنم تعونتو تدعت دقو ؛هنيوكتو هتفاقث رداصم

 .يتاذلا شّيفطا خيشلا دهجب ناك ام اهنمو خياشملا ضعب ىلع

 :هتييو هتلئاع رثأ ا

 طيحأ ذإ 6هتيصخش ءانبو هنيوكت يف حضاو رثأ همأو هيبأ نم شّيفطا خيشلا بسنل

 ارارم مهركذي وهف عمتجملا يف ريبك رود اهل ناك ييلا تايصخشلاو ءاملعلا نم ةلمج

 .مهب ءادتقالا هتلواحمو مهب هرئأتو ،هيلع مهلضف اركاذو "مهب ارختفم

 امتهم ،اّيعامتجا الجر فسوي جاحلا ديسلا هدلاو دجن هيبأ نم هبسن ةهج نمف

 يف هيبأ عم همايأ لوأ شيعيل هنبا دلوو 5هتدلب نم كلذ ببسب يفن ىتح !رييغتلاو حالصإلاب

 كرديو روصتي هلعجت نبالا ىلع اًرثأ ةثداحلا هذه أأ ةلش الو ،اهيلإ دوعي مث هتدلب ريغ

 حالصإلا يف لمعلا ادتبا اًمل اهسفن ةيعضولا هذه ضرعت دقو هيلإ ءاج يذلا طيحملا

 ىلع رثكأ هعجش اممو ؛هسفنل همسر يذلا فدهلا كرتي مل و يفنلا ببسب وزني ملف يعامتجالا
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 نم ملع لجر ةدالوب ىرشب هيف املح ىأر هابأ نأ هل يور ام غوبنلا ىلإ علطتلاو ملعلا يقلت

 .عقاولا يف ةقداص اهلعجو ايؤرلا هذه قيقحت ىلع خيشلا لمعف 8"'ييحمو نيدلا دتجي هبلص

 مولعلا نم ريثك ين هذاتسأ وهف {هميلعت يف رود ميهاربإ جاحلا ملاعلا هيخأل ناك امك

 .ملعتلاب هدهع لوأ يف وهو اهذخأ يتل
 ىسيع نب حلاص هَّمع لثم همامعأو هدادجأ نم اضعب دحن نيتيصخشلا نيتاه دعبو

 همحر اتج توصلا نسح نآرقلل ادّوحب افقعتم اريقف احلاص الجر» :ناك هنأب هفصو يذلا

 ابتك اهنم بلجو رصم ىلإ لقتنا املاع اخيش ناك يذلا ىسيع نب هللا دبع همعو .. )«هللا

 هنجو .)زيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبع خيشلا هدادجأ نمو ؛'"{شيفطا خيشلا اهب عفتنا

 بسن هيلع ىرجو ،ةبارعلا سلجب ةسائر هيلإ تدنسأ يذلا زيزعلا دبع نب دمحم ىلعألا
 . هاركذل اديلخت (١)«مساب نقزي يب رباقم ىدحإ تيمس دقو ؛اث).ريدلا

 وه اهمعو &‘"×ىوتفلا رمع يأ) «يمنسوُمتن مغ»ب يمس ىتَّح ىوتفلا اولوت نيذلا ءاملعلا

 ١( :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمع ؛٢١ :نيديعلا اتبطخ :بطقلا ٢٩٢/١.

 ٢( :ريسفتلا ريسيت :بطقلا ط١: ٥٨٠/٦.

 ٢( :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمحم ؛٨٤ :ةيفاشلا ةلاسرلا :بطقلا ٢٩٢/١.

 دمحم :رظنا ؛عالصإلا يف هب رثأتو هيبأ ىلع ملعت ءاملعلا نم :زيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبع ٤)

 ٣٩١/١. :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع

 لك يف ةديقعلاو غرشلا ةياور دنس لاحر ةلسلس ىلع لدي ةّيضابإلا دنع حلطصم :نيدلا بسن ٥(

 .افق لوسرلا لإ رصع

 ٦( ط :ريسفتلا ريسيت :بطقلا :رظنا ؛«دمحماب خيشلا ةربقم» :ةامسملا ةربقملا يهو ١: ٦٥١/٦١؛

 :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمح ٢٩١/١.

 ٧( :هسفن عجرملا ٢٩٦/١.
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 ءايركز يبأ خيشلا ذيمالت نم وهو ،فيلأت بحاصو ملاع ومح نب فسوي جاحلا خيشلا

 حرشو ،زيزع يبأ طقل بيترت :اهنم تافلؤم كرتو ،هزاجأ دقو .ملضفألا حلاص نب يحي

 ييمثلا زيزعلا دبع خيشلل ارصاعم فسوي نب نودع همأ دج ناكو ؛ئاعدلا ناويد ضعب

 ملعلا لاجرب ارخاز بسنلا اذه ناك دقل ‘"ةّيحالصإلا هتكرحو هتضهن يف هل ارصانمو

 .مهتريسم ةلصاوم ىلع لمعيو مهاده ىلع ريسيو مهب يدتقي خيشلا لعج امم

 :هخحاشم _ ب

 ضعب مهنع ذخأو شيفطا خيشلا مهدنع سرد نيذلا ضعب لإ رداصملا ركذت ال

 امل ميركلا نآرقلا ظفحب هريغ لشم ادتبا هتنأ ىوس ملعتلا ادتبا نم ىلع ملعن الو مولعلا

 ةعباتمل الهؤم حبصأ 5" تاونس ينامث هرمعو هظفح نأ دعبو ،باتكلا ىلإ همأ هتلسرأ

 خيشلاو ،'٨)رابزا ىسيع نب دمحم خيشلا لاثمأ :نيمثلا زيزعلا دبع خيشلا ذيمالت دنع ةساردلا

 ومحو "ىسيع نب ناميلس جاحلا خيشلاو ؛"هفسوي نب ديعس خيشلاو 5ثناميلس نب رمع

 :نامع ثارتلا ةرازو رشن نامع ةعبطم ٢ط :بطلا لصأ يف بجحلا ةفحت :بطقلا ١(

 ٢٩٦/١. :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمحم ؛)!٥٢ :م٥٨٩١/ه١ ٤.٥

 .هسفن عجرملا ٦(

 ٢( :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبا ٥٥ ١؛ :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمع ٢٩٩/١.

 نامع ىلإ رفاس "ييمثلا زيزعلا دبع خيشلا ذيملت نقزي يب نم ملاع :رابزا ىسيع دمحم خيشلا ٤(

 ناكو ،بازيم يداو تاقلح مث ،نقزي يبب ةباَرعلا ةقلح سأرت ،اظعاوو اسردم عجر مث رصمو
 ةضهن :زوبد يلع دمع :رظنا ءاريثك هيلع شيفطا خيشلا ددرت دقو نيحلصملا نم ابيطخ

 ٢٨٣/١. :رئازجلا

 ىلوتو فطعلا مث ةكيلم ةدلب ىلإ يفن "حالصإلاب متها ةرارقلا نم ملاع :ناميلس نب رمع ٥(

 ٠٧ 0١ ١٠٨. :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ :رظنا ه١ ٢٩٥ ةنس ينوت اهيف سيردتلا

 ةبرج و سنوت ىلإ لقتنا مح نب فسوي جاحلا خيشلا ىلع ملعت :نَتْنيو فسوي نب ديعس ٦(

 - .٦٢.٠-۔

 



 .(٨)رصاصقلا هيلع سرد يذلا حلاص نب رمعو 3‘)يساك نبا

 هتذتاسأ لعج اّمِم ،ةساردلاب هدهع ةيادب ذنم اغوبنو داهتجا شيفطا خيشلا رهظأ دقو

 هيلإ سلج دقو ،سيردتلا قلح رتصتي حبصأ ىتح غبنو ؤكلذ ققحتو حاجنلاو ريخلا هيف نومتسوتي

 اتيش ينييمثلا زيزعلا دبع خيشلا ذيمالت نع ذخأي مل هنأ وديي نكلو 5 رغصلا يف هوملع نم ضعب
 ىلإ كلذ زوبد يلع دّمَع ذاتسألا عجريو .ةليلق نيباحأ ين اريسي ارزن الإ مهنم ركذي ال ذإ 5اريثك
 آلأ يغبني نكل ""اقصاخلا مهلامعأب مهاغشناو ميلعتل ةيلك مهغرفت مدع لإو مهاوتسم فعض
 مهنع ذحأو هنم ةدازتسالا ينف هوبغرو ملعتلا ةلصاومل همامأ بابلا اوحتف دقف 3هيلع مهلضف ركنن

 _ ظفح دقف ملع لكل اساسأ كاذنآ ربتعت يلا حورشلا ضعبو نوتملا مهدنع ظفحو ئدابلا

(٧ 

(١ 

(٢ 

(٢ 

(٤ 

 :يلاوح ينوت ،ةأرحجلاو مالكلا يف ةمكحلاب فرع ظعولاو سيردتلل هتدلب ىلإ عجر مث املعتم
 ٠ .“١} ١٠١. :هسفن ردصملا :رظنا مم٦

 نقزي يب هتدلب يف ةبارعلا ةقلح ةسائر ىلوت ،ييمثلا خيشلا ذيمالت نم :ىسيع نب ناميلس جاحلا

 يفو ه٢٠٢١ ةنس هتدلب ىلع موجه در يف عافدلا ةمامإ ىلوتو بازيم يداو تاقلح ةسائر مث

 اهدصقت ةبلطلا نم دوفو تأدتباو }ةيملع ةكرح نقزي ييب تفرع رابزا دمحم خيشلا دهعو هدهع

 ٩٤ - ٩٦. :هسفن ردصملا :رظنا ملعتلل

 رهتشا ،نقزي يبب نوقرز لآ نم رشع ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم :يساك نب ومح
 ةضهن ؛زوبد يلع دمحم ؛١ ٥٥ ؛٤٠١ :هسفن ردصملا :رظنا .ميركلا نآرقلا ةوالت نسحب

 ١/ ٣٠٠. :رئازجلا

 دبع خيشلل رصاعم اهب ةاضقلا يضاق ناك "ةيادرغ ةنيدم ءاملع نم :حلاص نب رمع

 ةضهن :زوبد يلع دمحم ؛١!١٣ 0١٢٣٠ :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ :رظنا .نييمللا زيزعلا

 ٢٨٦/١. :رئازجلا

 ركذي يركسعلا مكاحلا ىلإ ةلاسر اهيف :(٢:ز.أ) بطقلا ةبتكم (خ) لئاسر عومج :بطقلا
 ١٨. :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ ٧٤\ :هتقلح يف نوملعتي اوناك نم ءامسأ اهيف

 ٢٩٩/١. :رئازجلا ةضهن :زوبد ىلع دمحم

 ۔- - ٦٢١



 ىدنلا رطقو ةّيمورجألاو ةفلألاو » 'بيح نب عيرلا دنسم . _ ةعساتلا نس ق وهو

 هخيش ىلإ لقتنا ئدابملا هذخأ دعبو ؛ةبارعلا ةديقعو ،ةّيحرلاو ،عماوللا رردلاو ،نونكلل رهوجلاو

 .رخآ خيش يأب هرئآت نم رثكأ هب رثأتو اريثك هيلع ذملتت يذلا ميهاريإ جاحلا

 نب دمحما جاحلا خيشلا ىلع ميظع رثأ هل ناك «شيفطا ميهاربإ جاحلا هقيقش وهو
 ىلإ لحترا نقزي ب يف هملعت دعب ؛ييمثلا زيزعلا دبع خيشلا ذيمالت نم وهو ؤشّيفطا فسوي

 بتكلا ءانتقاب اعلوم ناكو ءءايميكلا ملعتو ؤتاونس عبرأ رهزألا يف يقبو قرشلل
 ثالث سردو 8‘"بازيم يداو ىلإ رصمو نامع نم اهنم ريثكلا بلج دقو ءاهخاستتساو

 دعب شيفطا خيشلا همزال دقو ه٠١٣١ ةنس يلاوح يفوتو 8 برغملاب سلف ةنيدمب تاونس

 ةداشإلاو هركذ نم رثكأ دقو ،قيرطلا يف هدشرمو هخيش حبصأف ،ةّيملعلا هتلحر نم هعوجر
 يي ةصاخ ةديصق كلذ لك نمضو ؛ملعلا ذخأل هيلع هددرتو هرثآمبو ،هيلع هلضفبو هب

 .هقفلا :"هيلع ملعت ام ةلمج نم ركذو ،هتذتاسأ نم دحأ عم هلعفي مل ام وهو 8‘حدم

 ١( :ت.د اةنيطنسق ثعبلا راد عباطم :هتفرع امك ناظقيلا وبأ خيشلا :صوصرف دمحأ ٢٢.

 يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف لئاوألا ةيضابإلا ةمئأ دحأ :بيبح نب عيبرلا ورمع وبأ ٢(

 نع هاور ام هيف عمج .ةيضابإلا ىدل ثيدحلا يف لوألا دمتعملا وهو «دنسملا» باتك هل يرحملا

 هلو نتؤطةشئاع نينمؤملا أو ساّبَع نبا ةصاخ ةباحصلا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ هخيش

 تاقبط :ييحردلا :رظنا \هخيش ةافر دعب بهذملا ةسائر ىلوت ةلئسأ ىلع ةبوجأو رخأ تاياور

 ٢٧٢/٢. :خياشملا

 ٢( :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمع ٢٨٤/١} ٢٨٥.

 ٤( :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربا 0١٨ ١٩١.

 راد ءاطع رداقلا دبع دمع :قيقحت :فق لسرلا متاخ ثيداحا يف لمشلا عماج :بطقلا ٥(

 (خ) :عسوملا مئاعالا حرش :بطقلا :اضيأ رظنا ؛٢/٣٧٣٢ :م٧٨٩١ ترريب .ةيملعلا بتكلا

 ٤٥. :و ٢(: -و ار بطقلا ةبتكم
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 ةيمورجألا حرش : بتككلا نم هيلع سردو ©ضروردعلاو بلطلاو فرصلاو ©ثيدحلاو

 . '")»تاراعتسالا نتمو ل )ريدلا ماصعل تاراعتسالا حرشو 50 )ىلعي نبا فيرشلل

 :وتا ذلا هنيوكت ح

 هكرت يذلا جاتنإلاف ؛هملعت يف هسفن ىلع يلكلا هبش هدامتعاب شيفطا خيشلا فرغ

 دقف بتكلا يفو خياشملا ف صقن نم اهفرع ييلا فورظلاو هيف شاع يذلا طيحملا لداعي ال

 ام اذهو ،مهدنع ام ذخأيل قرشملا نم ملعلا لهأ ءيجمب بقرتيو ،مّلعتلل صرفلا نتيحتي ناك

 دعب بلاطلاو نف لك ملعت ةيادب ف ثدحم نأ بجي انإ خيشب عامتجالا نأ دقتعي هلعج

 يف وهو ةدعاقلا هنه خيشلا ررق 8‘"ةعلاطملاب نفلا نم يقب ام لصاوي نأ عيطتسي كلذ

 ٦( ةرهاقلا ةيفلسلا ةعبطملا ١ط :عرفلاو لصألا لماش :بطقلا ١٢٣٤٨ه : ١٧٨ 0١٧٧/١؛

 :بطقلا ؛٤/٨٧٤ ؛١/٠١ :لاعفألا ةيمال حرش :بطقلا؛٢/٣٧٣ :لمشلا عماج :بطقلا

 :بحلا ةفحت ٠ }٢\١؛ بطقلا ةبتكم (خر :ليلخلا ملع ىلإ ليلدلا حاضيإ :بطقلا )ا.م:٤(: ٢٨.

 ١( :م.ا) :بطقلا ةبتكم (خر :ةيمورجألا ةفحتلا نايب يف ةيقيقحتلا لناسملا :بطقلا ٥(: ٢١؛

 :دازلا نايمه ؛٧/٥٧١ :ريسفتلا ريسيت :بطقلا ٩ق١٤٦٢/٢.

 ةنس يف ةخرؤم نقزي ييب ردي لآ ةريشع ةبتكم (خر :ةيوحنلا ةردلا :ىلعي نب دمحم ٩٤٦٢ه
 مد فراعملا ةلاكو :نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك :ةفيلخ يجاح ؛٣٢٠ :م اهمقر

 يف ضورملار ةغللاو فرصلاو وحنلا تاطوطخم سرهف ؛\!٢/٧٩٨ :م٣٤٩١/ه٢٦٣١ ةنس
 ةعماجلا رشن ةيمالسإلا دوعس نب دمحم ةعماج ٤٠٧ ١ه/١٩٨٧م: ٩٦ :هيف باتكلا مقر ٢٢٦.

 ٢( :دازلا نايمه :بطقلا ؛١ا٦٧ :ظ :تاراعتسالا حرش حرش :بطقلا ط٢: ٩ق ٣٨٨/١؛

 - :برع نب دمحم نب ميهاربإ نيدلا ماصع )٨٧٢٣ - ٩٤٥ه /١٣٦٨ - ٥٣٨ ١م( :رظنا

 :مالعألا :يلكرزلا ٦٦/١.

 ٣( :ظ :تاراعتسالا حرش حرش :بطقلا ١٧٦.

 ٤( -ز أ) بطقلا ةبتكم (خر :نيدلا ملاعم حرش :بالطلل بابلا حتف :بطقلا ٠٣(: ٤٠.
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 ئدتي ؛هملعت يف جرخملا هل تناك اهنأل ،هسفن ىلع هريغ سيقيو هتبرحت نع ربعي ةقيقحلا
 ةيوقلا هتركاذ اذه ىلع هدعاسو ،هدحول ةيقبلا متي مث هخيش ىلع نفلا لوأ وأ باتكلا لوأ

 نيوكتلا اذه هعفد دقو ملعتلو يقلتلا يف هتبغرو هحومطو ،عيرسلا مهفلاو ظفحلا يف

 امب كلذ ينا ادتبا ءاهيلع لوصحلل ىتش البس جهتناو رداصملا نع ثحبلا ىلإ يماصعلا

 وأ ءانتقا هوقباس اهكرت لا بتكلا نم اهيف اَمِم دافتساو بازيم يداو تابتكم نم هلوح

 جوزتو هرهاص امل رثكأ اهنم ديفتسي نأ عاطتساو ،رابزا هخيش ةبتكم :"ههَمهأ نمو ؛افيلأت

 هتبتكم يف ام ىلع علطاو ديعس جاحلا نب رمع هخيش ةرهاصم نم اضيأ دافتسا امك ،هتتب

 ،ميهاربإ جاحلا هيخأ ةبتكمو ،ينييمنلا زيزعلا دبع خيشلا ةبتكمك رخأ تابتكمو رداصم نم

 يفشت ال اهددعو اهتيمهأ ىلع تابتكملا هذه دجو الو 8‘"ةيادرغب ذيمالتلا راد ةبتكمو

 مهنم بلطيو ،هتافلؤم. مهتي ؛ةّصاخ نينامعلا ىلإ ةلسارملا اهلوأ ىرخأ اقرط لمعتسا ليلغلا

 نينامعلا نيبو هنيب ةطساو نوتيبازيملا جاجحلا ناكو ءةّيدألاو ةيوغللا رداصملا نم مهدنع ام

 نم نيرفاسملا قيرط نع ىصقألا برغملاو رصم نم بتك هتلصو امك )رابجنز لهأو
 نم اددع امهيف ىنتقا نيتمهم نيتصرف ناتيزاجحلا هاتلحر تناكو &‘ثمهريغو هنيمالت

 يف شيفطا خيشلا هب ماق ام انلديو ؛'ندملا نم اهريغو رصمو ةنيدملاو ةكم يف وهو بتكلا

 ١( :رئازجلا ةضهن :زوبد ىلع دمع ٣٠٢٣/١\1 ٣٠٤} ٣٠٥.

 ٢( :يداصلقلا حرش :بطقلا ٠٢.

 :بركلا فشك :بطقلا ؛}ا1:٨-١٥١ ٦(: ز.أر بطقلا ةبتكم (خر لئاسرلا عومجم :بطقلا ٢(

 ٧١. 0١١ ٤٥.

 نامع ةيملاعلا عباطملا :ةعماللا تازجعملا نم ةعماجلا ةريسلا :بطقلا ؛١ا ٤٨/٢ :دازلا نايمه :بطقلا ٤(

 ٢٣١. :م٥٨٩١

 ةيشاح :بطقلا ؛}\ } ١١. :زاغلأ ريسفت :بطقلا ؛؛٣/٣ :لاعفألا ةيمال حرش :بطقلا ٥(

 :ظ/٢ ٠٣(: :ه.أ) :بطقلا ةبتكم (خ) :زجوملا ةيشاح :بطقلا ؛١٤٢ :و ١/ :رطانقلا
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 ىرخأ ةهج نم انلديامك ةهج نم ملعلا ىلع هصرحو 7 ىلع رداصملا عمج

 اذه دوجو انل رسفي امكو ةيملعلا تامولعملا رقفو اهصقن نم هتاناعم ىدم ىلع

 .هتبتكم يف بتكلا نم مخضلا ثازتلا

 اهيف ملعت يلا فورظلاو ملعلا خيشلا اهنم ذخأ قلا رداصملا مهأل انتفرعم دعبو

 ؟ةفرعملا ىلإ لوصولل هدهع ين ةحاتملا قرطلا لك خيشلا لغتسا له :لءاستن

 ةيملعلا زكارملا ضعب ىلإ رفسلا ةليسو لفغأ دق خيشلا تأ دحت انهو

 هلافغإ ببس امف ‘كلذ ىلإ هريغ هقبس دقو ؛رصم يف رهزألاو سنوت ينث ةنوتيزلاك

 فورظب انتفرعم نإ ؟ليصحتلاو ملعتلا ىلع صرحي ناك يذلا وهو ،بناجلا اذه

 يداو يي هدجو امب نفتسي مل هنأ دقتعن انلعحت هتئيبو هرصع عاضوأو شيفطا خيشلا

 امل ةدازتسالل ةصرف دجو ولو ،هريغ يف ام ىلإ عطت لب ،ايفاك هري مل و ؛بازيم
 رامعتسالا فقومو هرغص يف رقفلاو متيلا لاح كلذ نع هتفرص نكلو اهكرت

 ببسلاو ،بازيم يداو زواجتي ال قّيض يناكم قاطن يف هرصحو تالقنت ديق يذلا

 ،بازيم يداوب ةضهن ةماقإ ىلإ هسفن شيفطا خيشلا علطت وه اذه لك نم مهألا

 نع هفرصف ،ركبم تقو ذنم هرشابو كلذل ةليسو سيردتلا ذاو 6هيف ملعلا رشنو

 خيشلا تأ ظحالنو ؛رارمتسالاو يلعفلا روضحلا بلطتي لمع هنأل لاحترالاو لقنتلا

 ناتللا ناتيزاجحلا اهنم ةصاخ ةليلق تناك نإو تالحرلاب كلذ ضيوعت لواح دق

 .امهنم دافتساو هيلع اريثك اترتأ

 ٤١/٤} ٧٢، ٧٣. :ريسفتلا ريسيت :بطقلا ؛}\!\٨٨ 0٦١ :ةعماجلا ةريسلا :بطقلا ؛١
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 ةيملعلا هتناكم - ٢

 ةايحلا يف هرودل هروصت ةفرعم لالخ نم شيفطا خيشلا ةناكم كاردإ اننكمي

 .هنامز يف ةسايسلا وأ ملعلا لهأب هلاصتاو هتقالعب ملعلاو 5اهيف رييغتلا ىلإ هحومطو

 :ديدجتلا فلإ هعلطت ۔ أ

 ةبغر شيفطا خيشلا رهظأ نيرجهلا رشع عبارلا ةيادبو رشع ثلاثلا نرقلا ءاهتنا عم

 هقيقحت ىلع لمعلا ىلإو لمألا اذه ىلإ هعفدو ،‘'رصع ىف نيدلل دحلا نوكي نأ يف ةقداص

 دقو .ايركفو ايعامتجاو ايسايس ةيمالسإلا ةمألا عاضوأو ،هشاع يذلا عقاولا :لوألا :نارمأ

 ادتحب هل لعجي نأ ىلاعت هللا اولأساف نيدلا اذه يلب دق تلق» :هلوقب روعشلا اذه نع ربع

 :هلوقو ؛"«ادتشم هنم فخ املو ادنسم هلاوحألو

 "رخألا زهظمُم ايو بز اي كنيدي ادذَجُملا نوكأ نأ وُجزأل ينناو
 نيدلا نأش نم عفري املاع نوكي نآ هلهأ لمأو ،هيبأ ايؤر نم هملع ام :وه يناثلاو

 هل دعيو ،اذهب سفنلا يمي خيشلا لازامو 5 "ملعلا لهأ نيب ةناكم هل نوكتو 9َئمالسإلا

 هسفنب ثحت دقو ؛ةعيرشلا مومع ينا مث هبهذم يف داهتجالا ةجرد غلب ىَتَح ملعلا نم ةتعلا

 نيح يطويسلا نيدلا لالج خيشلاب ايسأتمو ،‘هيلع هتر ةمعن اركاش هراثآ ين ارارم اذه نع

 .")داهتجالا ةجرد غلب هنأ ركذو هسفنب فرع

 ١( سنوت ةيريدملا ةعبطملا :يبقعلا ىلع درلا :بطقلا ١٣٢١ :ه ١٢.

 ٢( :نيديعلا اتبطخ :بطقلا ١١.

 ١٣٢١: ٤٢. سنوت ةيريدملا ةعبطملا عومجب نمض :مظن ناويد :بطقلا (

 ٤( :نيديعلا اتبطخ :بطقلا ٠١١ ١٢.

 لصالا لماش :بطقلا ؛٧١٤ :ظ ٦(: :و.أر) بطقلا ةبتكم (خر:ةلاسم يبأ ةيشاح :بطقلا (ه٥
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 :هعمتجم 3 هتناكم _ ب

 هطاشنب هيرصاعم نيب هيف زيمتو ،هعمتجب ينف ةزراب ةناكم شيفطا خيشلا اوبت

 ةوقل الهس الو اروسيم ةناكملا هذه ىلإ لوصولا نكي مل و .حالصإلاو يملعلا

 ةعومجمب هطاحأ يوبرتلا هداهج كل !يعامتجالا لمعلا ةبوعصلو هل نيضراعملا

 لمعلا كلس يف جردتو "مهدشرمو مهذاتسأ ناك نيذلا نيديرملاو ذيمالتلا نم

 افلكم ايداع اوضع ةبارعلا ةقلح لخدف يعامتجالا ماظنلا ةلكيه اعتتم يعامتجالا

 سانلا يف اريثأت هداز اًمِم ؛'"ةقلحلا خيش كلذ دعب حبصأ مث 3 )ىتوملا زيهجتب

 نيدصاقلا ةلبق حبصأف سيردتلاو ىوتفلا يلوتو داشرالاو ظعولا سوردب

 .ءاوسلا ىلع ءاسنلاو لاجرلا نم نيدلا ف ءاتفتسالاو ملعلل

 :هرصع ءاملعب هتقالع ج

 طبري نآ يمالسإلا ل اعلا نم تايصخش ةع عم هتقالعب شيفطا خيشلا عاطتسا

 دوفول ناكو ؛قرشلا يف ملعلا مصاوع نم ةلمجب يرئازجلا بونجلا نم ةيئانلا ةقطنملا هذه

 لدملا رصتخم حرش حرش :هللا حتف :بطقلا ؛١ :بهذلا :بطقلا ؛؛/١ :عرفلاو

 ١١١. :و ٢/ :(١:ه.أ) بطقلا ةبتكم (خ):فاصنالاو

 خيرات يف ةرضاحملا نسح :يطويسلا :رظنا ؛١١ :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربا ٦(

 ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ميهاربإ لضفلا وبأ دمع قيقحت :ةرهاقلاو رصم
 ٣٣٩/١. :م٧١٦٩١/ه٧٨٣١

 ١( :ز.أ) بطقلا ةبتكم (خ) :لئاسرو دئاصق عومجم :بطقلا ٧(: ٧٥.

 م. امسن ؛١/٩٠٣ :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمع ؛٧٦١ :ريسلا قحلم :ناظقيلاوبأ - ٢(

 .ةنوقرم تارضاحم ةعومحب ”هاآ): 1 عن ل ': :.
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 رصمو سنوت ىلإ بازيم نم هذيمالت لاحترا اذكو ،اذه يف ريبك رود هودصق نيذلا ةبلطلا

 لعجو ؛رصع.ةّتورابلا ةعبطملا هب تماق ام ةّصاخ هدهع يف تعبط تلا هبتك ىلإ ةفاضإ

 مغر رشع نماثلا نرقلا ةياهن ذنم يمالسإلا ملاعلا ةضهن ين ةرشابم مهاست اذهب رئازلا
 ءاملعلا نيب اهدجو ييلا ةناكملا هذه هسفنب ركذيو ،‘'هتشاع يذلا يرامعتسالا عضولا

 نم مهنيبو هنيب ناك امو .ةنيدملاو ةكم ءاملع سلاج فيكو نيتيزاجحلا هيتلحر يف ةصاخ

 :ءاملعلا ءالؤه نيب نمو ؛"هتالسارملاب ةقالعلا هنه تدّطو دقو ثيداحأو تاشقانم

 نب يلع نب يقح دمحمو ،ثهللا بسح ناميلس دمحمو 5"انالحد ييز دمحأ خيشلا

 .'')يدنهلا نمحرلا ليلخ نب هللا ةمحرو "}»شيلغو ميهاربإ

 يداو ىلإ اورضح نيذلا ،نيقرشتسملا ضعبب لاصتا ىلع شيفطا خيشلا ناكو

 ١( :رئازجلا يف ةيفاقثلا تاعارصلاو رامعتسالا :لولغج رداقلا دبع ١٤.

 ٢( :ز.ار) بطقلا ةبتكم (خر :ةيزاجحلا ةديصقلا :بطقلا :الثم كلذ يف رظنا ٠٧(: ٥٩٠ ٩١؛

 ةبتكم :(خر) :قرشملا دالب يف قطنملا حاضيإ :بطقلا ؛؛١/٤٣١ :رظنلا نبا ةيمال حرش :بطقلا

 :ىنسألا رخذلا :بطقلا؛١ :(٥١٦ر) ةماقتسالا ٠. :يبقعلا ىلع درلا :بطقلا  7٠ا!١١؛

 :ةكم خياشم باوج :بطقلا ؛٩/٤٢ :ريسفتلا ريسيت :بطقلا ؛١٢ :ديحوتلا ةديقع حرش

 ط٢ رئازلا ١٣٠١هھ: ٠٠. 1!١!؛ :نيديعلا اتبطخ :بطقلا ١١.0 ٢ ١؛القطظب: لطابلا قاهزإ

 ميدق عبط :لطاهلا ملعلاب ١٣١٧م: ٢٢ - ٢٤.

 ١٢٩/١. :مالعألا يلكرزلا :(م ١٨١٧-١٨٨٦ / ه٤٠٣١-٢٣٢١) :ييز دمحأ (

 ١٢٥/٦. :هسفن عجرملا :(م )٤ ١٦٢٤-٣٢٢٥ ١ه / ١٨٦٨-١٩١٧ :هللا بسح ناميلس دمع (

 ٥( :هسفن عجرملا (م١ا٤٨٨/ه١٠٣١) ميهاربإ نب يلع نب يقح دمع ١٠٨/٦.

 ةروللا تمان امل نجسلا ق يفوت يب رغم لصأ نم يكلام هيقف :شيلع دمحم نب دمجأ نب دمع ٦)

 ١٩/٦. :هسفن عجرملا :(م ١٨٠٦-١٨٨٢ / ه٩٩٢١-٧١٢٦١) ةيبارعلا

 ٧( :هسفن عجرملا :(م١ ٨٨٨/ه٦٠٣١-ر) :يدنهلا نامحرلا ليلخ نب هللا ةمحر ١٨/٢٣.
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 فيلأت هنم بلط يذلا 5٨هإ٦ "'!ياروكسام يسنرفلا لثم ،هولساروأ بازيم

 يم هترظانمل بازيم يداو ىلإ روضحلل ايزيلكنإ اعد دقو ،‘"طه٨٧٨١ ةنس ةيفاشلا ةلاسرلا

 يعذ شيفطا خيشلا تإ ؤ )ىلك نمحرلا دبع خيشلا لاقو ،"نايدألا ةنراقم اياضق ضعب

 رداصملا نم كلذ تبتي ام انل سيل نكل ؛'ثوعدلا ضفرف رئازحجلاب نيقرشتسملا رمتؤم روضحل

 ۔شيفطا خيشلا ةايح نع انيديأ نييب تلا

 :هرصع 3 مكحلا ةمظنأ ضعبب هتقالع _ د

 نم ةفلتخم تاقالع ه رصع ي ماكحلا ضعبو شيفطا خيشلا نب تطبر

 ةدح ولا ببسب رابحتزو نامع نيطالس نيبو هنيب تناك لا ةقالعلا كلت اهمهأ

 ءالؤهب هتقالع تناكف برغملاو قرشملا يف ةيضابإلا نيب ةميدقلا ةلصلاو ،ةيبهذملا

 نيب تالسارملا نم ددعلا اذه لثم خيراتلا دهش نأ لق ،ةقيثو ةديطو نيطالسلا

 مهأ نم تناكو خيشلا دهع يف ناك يذلا لثم برغملا ةّيضابإو قرشملا ةيضابإ

 ةمجرتلا يف تافلؤم هل .رئازجلاب لمع (م٤٩٨١-م٣٤٨١) يسنرف قرشتسم :ياركسام ليمإ ١(
 ٢٠٦٢/١. :م٠٨٩١ رصم ٤ط فراعملا راد :نوقرشتسملا :يقيقعلا بيجن :رلظنا .رئازحلا خيراتو

 :رظنا ٥٢: :و ٠٢٣(: :ع .أ) بطقلا ةبتكم (خ) :عضولا دهاوش حرش :بطقلا ٢(

 ع ہع`: ن ل'خ : ن
 1' حم 0 . : : !

 ٢( :عومحي نمض ه١٢٣٢١ سنوت ةيريدملا ةعبطملا :يزيلكنالا ىلع درلا :بطقلا ٥.؛

 :ريسفتلا ريسيت:بطقلا ٥٥/١٢.

 ةنيدم نم هلصأ ،يعامتحا حلصمو ملاع ،نيرصاعملا ةيضابإلا مالعأ نم :يلكب نمحرلا دبع ٤(

 :اهنم ىوتفلا ف بتكو ،هقيقحتو ثارتلا رشن يف لامعأ ةدع هل ،نايرب ةدلبب ماقأو ؤفطعلا

 .نايربب م٦٨٩١ ةنس ينوت "نيأزج ىف يركبلا يواتف

 ٥( :بطقلا ناجرهم يف ةرضاحم :يلكب نامحرلا دبع ٠٢.

 -٦٢٩-۔



 لثم رابجنز ي ةيناطلسلا ةعبطملاب خيشلا تافلؤم ضعب عبط مت نأ ةقالعلا هذه دئاوف

 .«دازلا نايمه»

 يناثلا ديمحلا دبع مايأ ةّنامثعلا ةفالخلاب تالاصتا شيفطا خيشلل تناك امك

 ىلإ يقابلا يمالسإلا مكحلل ازمر نيتتامثعلا مكح يف ىري ناكو ،(م٩٠٩١ - )١٨٧٦

 ."اهمايأ رخآب . ناك يذلا مكاحلا ماظنلا اذهف حصنلا ىدبأف هدهع

 رئازلا وأ بازيم يف ءاوس نتسنرفلا لي نم. لصتي نأ يرامعتسالا دوجولا همزلأ دقو

 .تاجاجتحا وأ ،قوقحلاب ةبلاطم بلاغلا ف تنمضت لا لئاسرلا قيرط نع كلذو

 ماسو :"هزشم لودلا هذه نم ةمسوأ شيفطا خيشلا يقلت تاقالعلا هذه نع جتنو

 ةيمداكألا ماسوو ،رابحنز ناطلس ماسوو ،نامعو طقسم ناطلس ماسوو ةينامثعلا ةلودلا

 ماسولا نم جَّرحتي ناك ةمسوألا هذهب هجاهتبا ردقب شيفطا خيشلا نأ ودييو ؛ةّيسنرفلا

 ."لظو رفك ةلود نم ارداص اراعش هرابتعاب يسنرفلا

 ببس نم اهل نكي ل و اهرصع ق هتناكم ىلع انلدت هريغب شيفطا خيشلا ةمالعو

 .هب ماق يذلا يحالصإلا لمعلاو ،همتق يذلا يملعلا دوهجلا ىوس

 :سر دنلا ) هلمع _- ٣

 قيقحتو 5"ههغيلبت لجأ نم شاعو .ةايحلا يف ةلاسر سيردنلا شيفطا خيشلا ذختا

 ٦(: ٠٣. ز.أ) بطقلا ةبتكم (خر :لناسر ةعومجم :بطقلا ١(

 ةبتكم (خر :ةيرامعتسالا ةرادإلاو بطقلا نيب لئاسر ؛٤٢ - ٢٩ :يبقعلا ىلع درلا :بطقلا ٢(

 م. ار: : \1. ؛!\١٦ ١٥٩. :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ ؛٠ ٥ :(ر.د) :ةماقتسالا

 ٢( :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمع ٣٢٩/١.

 ٤( .رامعتسالل هتمواقم :ناونع ،لوألا ثحبملا يف قبسام رظنا
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 هسرام يذلا ءاضقلا ىوس رخآ لمعب لغتشي مل و ؛اهلالخ نم ديدجتلاو حالصإلا ين هتبغر

 .اهكرت مث ةريصق ةزتف

 هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب امل كلذو ةركبم نس ذنم سيردتلل خيشلا سلج

 يلاوح ىضق دقو 3 ")بازيم يداوب ناكم لك نم ذيمالتلا همؤي ادهعم هراد نم لعجو

 وأ اميقم سردي وهف ،هنيعب ناكم ىلع رصتقي مل و هرمع رخآ ىتح ميلعتلا يف اماع نينامث
 كلنكو ،آنع نوقلتي هذيمالت همؤي الحم ةرونب ةدلبب هافنم ف َدَحَتا هتإ ىّتَح ،ارفاسم

 عطقنت ال ةلقنتم ةسردم ناكف ،سنوتب ةبرج ةريزج يفو ةرارقلاو نايربو 8'ثةكيلم يف لعف

 يذلا ةبارعلا ماظن عضاو ركب نب دمحم هللا دبع ابآ خيشلا كلذ يف هبشي ؛نكامألا ريغتب

 ءانثأ ىقلأ دقف سيردتلاب هفغشلو ؛ادشرمو املعم بازيم ىلإ سنوت بونج نم لقنتي ناك
 .‘ثةيسونسلا ةديقعلا اهيف حرش يوبنلا دجسملاب اسورد ةرونملا ةنيدملا يف هدوجو

 ةرشابم ئدتيي : نقزي يب هتدلب ي سردي امدنع هعبتي جمانرب شيفطا خيشلل ناكو

 &“لاوزلا لّوأ ىلإ ىحضلا نم ذيمالتلا سردي مث .}هرسنلا ةماعل سردلاب حبصلا ةالص دعب

 ١( :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمع ٣٠٢/١.

 .هسفن عجرملا ٢(

 ٢( :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ ٧٠٢٦ ٢؛ .رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمح ٣٣٧/١.

 ٤4( :ظ :تاراعتسالا حرش حرش :بطقلا ٧٢. :و ٨١. :ظ ٥٥ !١؛ :ظ ١٨٥.

 :ةنس تسسأت بازيم يداو ىرق ىدحإ :ةكيلم ٧٥٠.

 :بطقلا ناجرهم لامعا - ١٠. :يبقعلا ىلع درلا :بطقلا ؛؛١/٧٤ :لينلا حرش :بطقلا ٥(

 سيردت لوبق مت فيك هيبأ نع اهيف يوري يعافرلا ةزمح نب دمحأ خيشلا ءاضمإب ةقيثو اهيف

 .كلذ ا ةطساولا وه ناكو ،يوبنلا دجسملا يف شيفطا خيشلا
 نع تامولعم خيشلا اهيف نيبي يركسعلا مكاحلا ىلإ ةلاسر ٧(: ز.أر) بطقلا ةبتكم (خ):لتاسر عومجم ٦(

 ٣٠٩/١. :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمع 0٢٢ :ناظقيلا وبأ :صوصرف ؛٤٧ :هب موقي يذلا سيردتلا
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 ريضحتو فيلانلاب اصاخ هنم ريبك ءزج يف ليللا ىقي مث ءاتفإلل رصعلا دعب سلجيو
 ةدايز نوبرتغملا هذيمالت بلط مث ؛"ةعمجلا موي لإ عوبسألا مايأ لك اذكهو 5‘‘هرسوردلا

 نم ةريخألا اماع رشع ةسمخلا يف كلذ مهل ناكو .ةيعوبسألا ةلطعلا ىلإ سيمخلا موي
 فيصلا يف ذيمالتلا غرفتي ىتح ةيفيصلا ةلطعلا يف ةنوتيزلا عماج ماظن عبتا امك ؛"هرمع

 نيب صصحب نيدفاولا ءابرغلا هذيمالت صخو ؛") مهرافسأل وأ مهنيتاسب يف مهلمع ىلإ

 ةرشع تس لمعي ناك هنإ ضعبلا لاق دقف جمانربلا اذه لوطلو .')ليللابو رصعلاو رهظلا

 نم اذه يف ام حضاوو ؛'ييرقت ماني الو رارمتساب لمعي هنإ رخآ لاقو &‘ويلا يف ةعاس

 خيشلا نأشف ؛راقح ميهاربإ خيشلا هذيملت هافن ام اذهو .ةلوقعملا ريغ ةغلابملاو ةالاغملا

 نأ اديعب سيلو ،هب عافتنالا ييف دهتجيو ،تقولا مانتغا ىلع صرحي رخآ ملاع يأ نأش شيفطا

 .اهسفن رداصملا ٧(

 ٤٥. :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ ؛م١/٠١ :رئازجلا ةضهن :زوبد ىلع دمع ١(

 ٤٥. :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإل ٢(

 .هسفن ردصملا ٢(

 ٧(: ٧٤} ٧٥. ز.أ) بطقلا ةبتكم :لئاسر عومجم :بطقلا ٤(

 ٢٤. :ناظقيلا وبأ :صوصرف ؛٥٤ :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإل ٥(

 نم ةيضابالا دنع يسايسلا ركفلا :نودع نالهج ؛١/٨٠٣ :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمع ٦(

 ١٠٨. :(تد)ر ةرارقلا ثازنلا ةيعمج رشن :شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا ءارآ لالخ

 م. ن : ن ل '7: ع )!

 ٠٥. :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ ٨(

 ةنس دلو ؤ‘شيفطا خيشلا دهعم يف مث اهيف ملعت ةرارقلا نم ملاع :ركب يبأ نب رافح ميهاربإ

 :رظنا إم٤٥٩١ ةنس ينوت ،اهيف ماقأو ،نقزي يبب ملعلا رشنو سيردتلا ىلوت م١ا٢٨٨/ه٨٠٣١

 ةمدقم :م٦١٦٩١/ه٦٨٣١ رئازجلا يمالسإلا ركفلا رادل ةيبرعلا عباطملا :ةينيد نوتم عومجم

 ٢٠-٢٦. :نمحرلا دبع فسوي نب رمع جاحلا
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 اذه لدي تالاحلا عيمح يفو ؛هيلع اداتعم نوكي نلو ةجردلا هذه ىلإ انايحأ لصي

 .نمزلا لماعل خيشلا هالوأ يذلا ريبكلا مامتهالا ىلع

 اهتيولوأ بسح مولعلا بيترت يف ملس هلو ،تاقلحلا ةقيرط ىلع سردي خيشلا ناكو
 ةغللا مولعف ءةرشاعملاو ملعلا بدأو ثيدحلاو هقفلا من الوأ ديحوتلاف :ملعتلا بوجو يف

 ظفح :اهنم سردلا ةقلح ينف ذيملتلا لوبقل طورشو سيياقم هل تناك امك &‘اههريغو

 ناكو ،“فلتخملا ملعلا نوتم نم ددع ظفحو مولعلا ئدابم ضعبب ماملإلاو ميركلا نآرقلا

 خسريو ذيملتلا مهفي ىّتَح ارارم اهديعي دقو {ةلأسملل بلاطلا مهف نم ققحتلا ىلع صرحي

 يف رثكي انه أ لش الو حيضوتلل بازيم لهأ ةغلب نيعتسي دقو ،‘"هنهذ يف سردلا

 ( .‘‘نايحأ فيلأتلا ف اضيأ ةغللا هنه فظو دقو ؛سادلا ةماعل هسورد

 . ذيمالت ٥:

 ءاوس .هتيبرتو هملعب هنوك عمتحجب نع ثيدح وه شيفطا خيشلا ذيمالت نع ثيدحلا

 مجرت دقف : تالواحملا ضعب مغر هذيمالت ددع ديدحت بعصي اذل ؛(ث)هريغ مأ بازيم يداوب

 لوقيو ،‘“ريسلا قحلم» هباتك ينف خيشلا ذيمالت نم نيسمحو ةسمخل ناظقيلا وبأ خيشلا

 ١( :نيديعلا اتبطخ :بطقلا ٣٠.

 ٢( :ناظقيلا وبا :صوصرف ٢٢.

 ٣( :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبا ١٦١.

 :رافح ميهاربإ ؛٣١/٩٦٢ :١ط :دازلا نايمه :بطقلا؛٠١/٠٥٤ :لينلا حرش :بطقلا ٤

 ٤٧. :ةيبهذلا لسالسلا

 ٥) ب : : :

 ءامسا سرهف :ثحابلا ةبتكمب هنم عزج :نوقرم ثح :ريسلا قحلم سراهف :يمعابب دمع ٦(
 .بطقلا ذيمالت

- ٦٣٣ - 



 ادحاو ركذي نأ نود ،ابلاط نينامثو ةنالث سرد هنإ ). «( :ديفاد .ل قرشتسلملا

 شيفطا خيشلا ذيمالت ركذل تاحفص سمح زوبد يلع دمع ذاتسألا صصخو .امهنم

 هدحن !عوضوملا يف ةمولعم هنم يقتسنل هسفن شيفطا خيشلا ىلل انعجر اذإو ؛'هنيروهشللا
 :لاق مث ةتس ىمتسو 5نوريشك مهتنأ هذيمالت نع يركسعلا مكاحلا ىلإ هتلاسر يف ركذ
 ءالؤه ةلثمأ ركذن نكلو ؛"«نورخآ دتجتيو ةدم نوأرقي مهنأل نوصحي ال مهريغو»

 :مهو .ةيعامتجالاو ةيركفلا ةايحلا يف غلاب رثأ مهل ناك نيذلا ذيمالتلا

 ناضمر ٢٠ موي نقزي نيبب دلو :يلعل رمع نب حلاص جاحلا خيشلا -
 ملعت ؛لمعلاو ملعلا ين ةوقو ءاكذ رهظأو َنسلا ريغص وهو هرصب دقف ؛م١٧٨١/ ١٢٧

 جاحلا هلاخ ىلع مولعلا ئدابم مّلعت مث ميركلا نآرقلا ظفحو ال يلغ دواد هتج ىلع

 دهعم ىلإ لقتنا مث ؛! 'وُسيرذا نبا ناميلس نب دمحما خيشلاو نئي فسوي نب ديعس

 دعبو ،رهزألاو ةنوتيزلا سورد نيتلحرلا ءانثأ رضحو نيترم زاجحلا ىلإ رفاسو شيفطا خيشلا

 لغتشاو ةباّرعلا سلحب سأرو ؛كلذل ةصاخ اراد حتفو سيردتلا رتصت شيفطا خيشلا ةافو

 :تافلؤملا نم هلو {يعامتجالا حالصإلاب

 .: . : م ن ل ': & )(

 ٢( :رنازجلا ةضهن :زوبد يلع دمع ٣٧٧/١ - ٣٨١.

 ٢( ز.أ) بطقلا ةبتكم :لئاسر عومجم :بطقلا ٧(: ٧٥0٧٤.

 فيفك ناك ،نقزي ييب ي نيمثلا زيزعلا دبع خيشلا ذيمالت نم :وسيردا نبا ناميلس ني دمحا ٤
 ةنس يفوت ةطوطخم ةديدع تافلؤمو "يعامتجالا حالصإلاو ميلعتلا يف دوهح هل ،رصبلا

 يمعاباب دمع ٦٢٨٥/١} ٢٨٦. :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمع :رظنا (م٠٨٨١/ ه ٢٩٨

 جاحلا ةبتكم يف نوقرم ث . وسيردا نبا دمحما خيشلا راثآو ةايح ىلإ لخدم :نورخآو

 .يرك زرأ ميهاربا
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 ىلإ هيف لصوو ءادتبا لماك ريغ وهو :زيزعلا هللا مالك ريسفت يف زيجولا لوقلا -

 .ةرقبلا ةروس رخاوأ

 .ةموظنم :مالسإلا ئدابم ةفرعم يف يقارملا ةصالخ -

 .راطفإلاو موصلا يف ةلاسر -

 دعاوق" باتك و ،“حاضيإلا" باتكو ،“ليلعلا ءافشو لينلا" باتك ىلع شاوح -
 .“عضرولا باتك”و “مالسإلا

 .ةفلتخم دئاصقو ةبوجأ -

 يناثلا عيبر ٠٣ يف نقزي ييب ىفوت دقو اطوطخم هنارت مظعم لازي امو

 .٠'ه٨٢٩١ربوتكأ ٣١/ه٧٤٣١

 ؛م٣٧٨١/ه١٩٢١ ةنس (اييل) ةسوفن يف وداج دلو :ينورابلا اشاب ناميلس -

 يداو ىلإ مث (م٧٨٨١/ه٥٠٣٢١ ةنس ةنوتيزلا عماج ىلإ لقتناو ميركلا نآرقلا ظفح

 اشنا ؛اريشك ةسايسلاو ركفلاب متهاو رهزألا ىلإ لقتناو ێشيفطا خيشلا ىلع ملعتيل بازيم

 ،«ةّيضابإلا كولمو ةميت يف ةيضايرلا راهزألا» هباتك اهيف عبطو رصم ةّتورابلا راهزألا ةعبطم

 ةيضقب تمتها اهنأل تردوصف «يمالسإلا دسألا» ةديرج ردصأو .يرعشلا هناويدو

 دنهلاب وتو يلاطيإلا رامعتسالا دض ةيييللا ةمواقملا داق ؛لّوألا اهددع ينف ةيمالسإلا ةعماجلا

 ٠ ١٩٤»"'. ةنس ليرفأ/ه٩٥٣١ لوألا عير ٢٢ موي

 ١( :هسفن عجرملا ١٢٩/٢ - ٤٥ :ريسفتلا يف هبهلمو شيفطا خيشلا .نيدرتوب يح ؛!}ا ١٥٨ - ١٦٠.

 ٢( توريب رشنلاو ةعابطلل نانبل راد عباطم :زجوم فيرعت ينورابلا ناميلس :ينورابلا ةميعز

 ٢ هھ/١٩٧٣م؛ يف وهو) ٢٢٣ .(ةيصخشلا هذه نع ةحفص

- ٦٣٥ - 



 فسوي نب ميهاربإ جاحلا نب دمحم جاحلا نب ميهاربإ قاحسإ وبا -

 ،نقزي يبب م١ا٦٨٨/ه٣٢١ ٤ ٠ ةنس دلو شيفطا خيشلا ذيمالت زربأ نم :شيفطا

 سردو ‘شيفطا خيشلا ةقلح لخد مث "باتكلاب ملعلا لهأ ضعب ىلع الوأ ملعت

 ةنس يلاوح سنوت ىلإ بهذ مث ،‘' يواجلا رداقلا دبع خيشلا ىلع اضيأ

 يف نيملسملا عاضوأب هلاغشناو ، رامعتسالا هتمواقمب رهتشا ؛م٧١٩١/ه١ ٣٥

 نويسنرفلا رَرق مث اهيلإ يفن دقو سنوت ينف ةينطولا ةكرحلا نمض طشن ،هرصع

 يركفلا هطاشن لصاويل همامأ بابلا حتف كلذبو ؛رصم راتخاف رخآ دلب ىلإ هداعبإ

 يف ةوعدلل رافسأب ماقو 6،هراكفأ اهيف رشنو «جاهنملا» ةلحب ردصأف يسايسلاو

 ممألا ينف ايناطيرب دض ةينامعلا ةّيضقلا نع عفادو ؛م٧٤٩١/ه٦٦٣١ ةنس رابجنز

 هلو ،هتافو ىلإ م٠٤٩١/ه٩٥٣١ ةنس نم ةيرصملا بتكلا راد يف لمعو !ةدحتملا

 يوأت - ةيضابإلا خيرات - نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا - :اهنم ةريثك لامعأ

 يمالسإلا ثارتلا رشنو بتكلا قيقحت يف هدوهج ىلإ ةفاضإلاب .خلإ.....هباشتملا

 ينوتو “شيفطا خيشلا بتك رثكأ ةعابط يف لضفلا دوعي هيلإو رصمب ناك امل ةصاخ

 .")رصمب نفدو !م٥٦٩١/ه٥٨٣١ ةنس

 ناسملتب دلو .ةراحب ىلإ بسني ميركلا دبع نب دمحم هللا دبع يبأ نب رداقلا دبع ١(

 رامعتسالا دض ليوط داهح هل ناك و نييورقلا عماج يف برغملاب ملعت (م٨٤٨١/ه٤٦٢١ةنس

 ةنس ةنيطنسقب يفوت تاموظنملا اهنمو بتكلا اهنم تافلؤم هلو ،يعامتحالا حالصالا يف لمعو

 ٨٢/١ - ١٠٤. :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمع :رظنا ؛!م٣١٩١١/ھه١ ٣٢

 هداهجو شيفطا ميهاربإ خيشلا :رصان دمحم :د ؛٣ ٢٣٤٣-٥٠٥٢ :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ ٢(

 حلاصلا دمحم ؛٨٥-٣٤ ١٥-٢٦\ :م١٩٩١ رئازجلا :باتكلل ةينطولا ةسسؤملا :يمالسإلا

 رادلا :م٢٦٩١-م٠٠٩١ سنوتب نييرئازجلا نيرجاهملل يركفلاو يملعلا طاشنلا :يرباجلا
 5٢٢ ٢٦٥‘ ٢٦٧. :م٢٨٩١ رئازجلا عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلاو سنوت باتكلل ةيبرعلا
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 ةنس رفص ٢٢٣ موي ةرارقلاب دلو :يدمح ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ -

 من باّكلاب لكأ ملعت ،هرمع نم ةيناثلا ةنسلا ذنم اميتي اشن (م٨٨٨١ ربمفون ٥/ھ٦

 هتلهأ ملعلا ئدابمو نوتملا نم ةلمج ظفحف ")يحي نب رمع جاحلا خيشلا ةسردم قحتلا

 ةراجتلا ينف لمعلا ىلإ هاعفد هتلئاع ةاناعمو رقفلا نكل شّتفطا خيشلا ةقلح ىلإ سولجلل

 يقب اميف شيفطا خيشلا مزالو ةساردلا ىلإ داعو اهكرت نأ ثبلي مل و {ةنتاب ةنيدم ىلإ لقتناف

 عماجو ةيتودلخلاب سرد ثيح سنوت ىلإ هجوت مث .ةصاخ ةناكمب هيدل يظحف ،هرمع نم
 ناكو .")يباعلا زيزعلا دبع خيشلا عم سنوتب ةيسايسلا ةكرحلا لاحب يف لمعو ؛ةنوتيزلا

 كراشو رئازخلا ىلإ داع مث ،هسيسأت نيح يسنوتلا يروتسدلا بزحلل ةّيدألا ةنجللا وضع

 ىف اوكراش نيذلا نيزرابلا اهئاضعأ نم ناكو "نييرئازجلا نيملسلملا ءاملعلا ةيعمج لامعأ ينف

 ابئان نيعو ةيعمجلا ةرادإ ث اوضع بختناو ،نييرئازحلا سوفن يف ةضهنلا ثعبو يعولا رشن

 ناكو ،رامعتسالل هتضراعم راهظإل ةفاحصلا ناظقيلا وبأ خيشلا لمعتسا دقو .لاملا نيمأل

 دتج ةدحاو تردوص املك ةيلاتتم فحص ينامث ردصأ ؛ةّيرئازحجلا ةفاحصلا ين ادئار

 نم اريثك كرت .يفصنلا للشلاب بيصأ ىتح ح داهطضالا نم ريثكلا كلذل يقلو ؛ةيناث رادصإ

 ةلاسرو باتك نيب المع )٤٦( نيعبرأو ةتس هسفنب ىصحأ دقو ةةطوطخمو ةعوبطم راثآلا

 يعامتجالا حالصإلا ينف هلمع ءارج نم ةريثك نحم نم ناظقيلا وبأ ىناع دقو .هدئارج ادع

 ؤ‘شيفطا خيشلا دي ىلعو ،ةيادرغبو اهب ملعت ،ةرارقلا ةنيدم مالعأ نم :يحي نب رمع جاحلا ١(

 ةنس ينوت .ءاملعلا جيرختو ملعلا رشن يل حضاوو ريبك رثأ اهلو .ةرارقلاب ميلعتلل ةسردم سساو
 ٢١٣-٢١٨. :ريسلا قحلم :ناظنتيلا وبأ :رظنا .هه ٩

 ميعز (م٤٤٩١-٤٧٨١/ه٣٦٣١-١٩٢١ر) :يبلاعثلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب زيزعلا دبع ٢(

 بزحو ةاتفلا سنوت بزح :اهنم اهسأرت بازحأ نمض ةيسايسلا ةمواقملا يف لمع ،يسنوت
 ١٣٦٤. :مالعألا :يلكرزلا :رظنا .روتسدلا
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 1 ١٩٧٢  ١) ةنس ةينملا هتفاو ىتح داهجلا لصاوو ملستسي ل هنكل ةفاحصلا يو

 رارمتسالاو لمعلا بح يف هنم اخسن اوناك ،شّيفطا خيشلا ذيمالت نم جذامن هنه

 .اهيلع ظافحلاو ةيمالسإلا ةوعدلا ةنامأ غيلبت ىلع رارصإلاو ،هيف

 ٤ -_- هر اثآ ١ ةَّيملعل :

 ةرشع تس هرمعو هأدب ذإ ىربك ةيانعو ةّيمهأ فيلأتلا شيفطا خيشلا ىلوأ

 وأ هتدلبب ميقم وهو فلآف ،تالقنتلاو لاوحألا رتيغنب عطقني ال هيف رمتساو ،‘")ةنس

 تافلؤملا ةرثك بابسأ نمو ؛هرصح بعص ىتح عونتو هجاتنإ رثك اذل ؛رفاسم

 :يلي ام هدنع فيلأتلا يعاودو

 يف ءاملعلا نم هريغ عم شيفطا خيشلا يقتلي :سانلا ةبغرل ةباجتسالا - ١

 بغار وأ ملع نع لئاس وأ قيدص بلطل اباوج هتافلؤم تناك ام اريثكف ؛اذه

 بلطل ابيجتسم اهفلأ هبتك نم اريثك نأ ىلع شيفطا خيشلا تالسارم انلدتو ،هيف

 ةرتف يف نيينامعلا نم لئاسر ةعومحب كلذ نم دجنو ،مهحاحجلإو ريفلا

 بلطل اهبلغأ ةلاسر نوعبرأو عبرأ اهيف م١ا٥٨٨/ه٥٠٣١و م٠٨٨١/ه١ ٢٩٨

 ؛هراثآو هفقاومو ناظقيلا يبأ ةايح نع هلك باتكلاو :هتفرع امك ناظقيلا وبأ :صوصرف دمحأ ١(

 يملعلا طاشنلا يرباجلا لاص دمحم ؛هل امزالمو ناظقيلا يبأ خيشلا بتاك فلؤملا ناكو

 ٢٦٥. :سنوتب نييرئازحلا نيرجاهملل يركفلاو

 ٢( بطقلا ةبتكم (خر):بيرغلا ةديصق :بطقلا )أ.و:٩(: ٠١.

 :زوُبد يلع دمحم ؛٦٤ :ةيبهذلا لسالسلا :رافح ميهاربإ ؛٤ ٤/١ :ليللا حرش :بطقلا ٢(

 ٣٠٨/١. ٣٠٩. :رئازجلا ةضهن
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 نيتنامعلا نم بلطي خيشلا ناكو ،‘هنتم حرش وأ نيَعُم عوضوم يف باتك فيلأت
 ةلبق حبصأ ىمح سانلا بلط رثكو ؛‘»فيلأتلا نم هيف نوبغري امب هوربخي نأ

 خيشلا ناكو ،زافلألا حرش بلطك رومألا هفاوت ىلإ ضعبلا لواطت لب ،نيلئاسلا

 .'}لئاسلا ري نكي مل هَتِكَل كلذل قاهرإلاب رعشي
 أب رعشي ناكو ،لمعلاب اولغتشي ىتح سانلا نع فيلأتلا بجاو خيشلا لمحت - ٢

 يذلا يراضحلا لمعلا اوكرتيو ءارو سانلا لك قاسني ال نأ يغبني ّيئافك بجاو فيلأتلا

 دقو سردلاو لمعلا نوكرتيو فيلأتلاب سلنلا لغتشي مالإو» :كلذ نع لاقو مهايند حلصي
 .‘«!؟فيلأتلا ةنؤم مهافك نم اودجو

 دّهميل فيلأتلاب هتسي نأ ىأر ذإ :شيفطا خيشلا هشاع يذلا يملعلا غارفلا - ٣

 .ةفرعملاو ملعلا باستكا يف هذيمالتل ليبسلا

 ناك خيشلا تأو ةصاخ ،اذه ينف رثأ نم يعادبإلا بناجلل ام ركنن ال امك - ٤

 يلاحب يف اهمتق يرلا هدوهج يف كلذ رهظيو {'ثهرصع دتجب نوكي نأ لمأ ىلع شيعي
 عاضوأ عم هماجسنال لماوعلا مهأ نم انرظن يف لماعلا اذهف .ةصاخ ةعيرشلاو ةديقعلا

 .ديدجتلا ىللإ هعلطت عمو ،خيشلا

 ةديقع حرش :بطقلا ؛(٧٢) ديعس جاحلا ةبتكم (خ) :نامع نم بتك ةعومجم :نوينامعلا ١(

 ١٣٦٢٥: ٠٢/١. ةميدق ١ط :مئاعدلا حرش :بطقلا ؛٩١٤ :ديحوتلا

 ٢( :بركلا فشك :بطقلا ٠٦/١.

 ٢( ز.أ) بطقلا ةبتكم (خ) :لئاسر عومجم :بطقلا ٦(: ٣٢.

 ٠١. :هسفن ردصملا :بطقلا 1

 ٥( :ريسفتلا يف هبهذمو شيفطا خيشلا :نيدرتوب يع ٣٤.
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 :هراثآ ءاصحإ ۔

 كلذك اهنيوانع لوح و شيفطا خيشلا تافلؤم ددع ديدحت يف نوسرادلا فلتخا

 يف قاحسإ وبأ هلاق ام اذه يي عجرملاو ؤباتك ةئامالث يلاوحب تافلؤملا ضعبلا ردق دقو

 ةرم راشأو ديدحتلا اذه ينف تبني مل هسفن وه نكل &'\«نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا» هباتك

 «ديفاد .ل» قرشتسملا ددح امك .")قالطإلا ىلع اذكه باتك ةئاملا تزواجت اهنأ ىلإ

 &‘“هلوق ردصم ركذي وأ ،اهنم اناونع ركذي نأ نود باتك ةئامو نيعستو نينثاب اهددع

 ضعب ركذو خيشلا تافلؤم ةرثك ىلإ ةراشالاب عوضوملا يف ثدحت نمت نوقابلا ىفتكاو
 ةثالث اهيفو «يلربوك» قرشتسلل اهتبثأ لا ةمئاقلا يه اهاندجو ةمئاق رفوأو 5ثأهنيوانع

 دجوي لا ةيعضولا ىلإ عساولا فالتخالا اذه يف ببسلا عجريو .ناونع ةئامو نيوانع

 ىلع ام ءاصقتساب مايقلا يغبني هلامعأ طبض ىلإ لوصوللو ‘شيفطا خيشلا ثارت اهيلع

 ؛هتافلؤم ىلإ ريشي ام اريشك هنأل خيشلا اهفلأ يلا بتكلا ايانث يف امو ،تابتكملا فوفر

 ةسمح لبت خيشلا تافلؤم نأ ةفرعم نم انتنكم ةقيرطلا هذه قفو اهب انمق يلا ةلواحملاو

 ١( ةرهاقلا ةيفلسلا ةعبطملا :نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا :شيفطا ميهاربإ قاحسإوبأ ١٣٤٢ه_:

 ٠٨!}؛ :ريسلا قحلم :ناظقيلاوبأ :رظنا ١٥٩.

 .ه :باتكلل قاحسإ يبا ةمدقم :صلاخلا بهذلا :بطقلا ٢(

 .. : م ل ': ى )ا

 ةبتكمب هنم ةخسن (خ) :هتافلؤمو ةمنألا بطقل فيرعت تاقاطب :يلباطنك هللا دبع :مهنم ٤(

 . : ؛!\\٢-\\١ :ةيضابالا دنع يسايسلا ركفلا :نالهح نودع ؛ثحابلا

 ان سح : ع . : :%0٦\

 .٣٩٨-٣٧٥

. : : \\. (٥ 
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 ةئامو ةعبس ددعلا اذه نم تالسارملا ادعام لئاسرلا اهنمو بتكلا اهنم رثأ ةئامو نيئالثو

 هذه نيب نمو .اباتك رشع ةعبرأ دوقفملا عئاضلاو ،اباتك نوعستو ةثالث اهنم دوجوملا باتك

 .خيشلا بتك ايانث نيب ةرثانتملا تاعوطقملا ادع ةموظنمو ةديصق نورشعو ةينامث راثآلا

 لوصأ :ةصاخ اهنم شيفطا خيشلا راثآ اهتوتحا لا عيضاوملاو نونفلا تعونت دقو

 راثآ مث قطنملاو ثيدحلاو ريسفتلاو اةغللا مولعو ،هقفلاو هقفلا لوصأو ،ةديقعلاو نيدلا

 .خحلإ......بطلاو ةحالفلاو كلفلاو ڵ،باسحلاو ،بازيم يداو خيرات يف ىرخأ

 املعت ةددعتم مولعب هلاغتشاو خيشلا عالطا ةعس ىلع اهلمحب يف لدت لامعأ يهو

 عساو مالإ هل ناك دقف ،هركفو خيشلا جهنم نع اروصت انيطعت اَهَنَأ امكو ءاسيردتو افيلأتو

 نيتيساسأ نيتّتيضقب الغشنم شاعو هرصع ي ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيملعلا ةايحلا بناوج

 ىفو ،هراثآ يف احضاو كلذ ىلحت دقو ،بازيم يداوب ةضهن ةماقإو رامعتسالا ةمواقم امه

 .اهلحارم فلتخم هتايح

 هرصع ي هروطتو ٠ ركفلا زكارم ضعبب هلاصتتا مغرو ٠ كلذ مغر هنأ ظحالن اننكلو

 نع مظعلا نونف نم هبتك اميف جرخي مل و سيردتلاو فيلأتلا يف ةميدقلا جهانملا ريسأ يقب هنإف

 بلغ دئاصقلا ضعب ي لشمتملا يبدألا هجاتنإ ف ىتحو ئ ةدوهعملا اهبيلاسأو .جهانملا هذه

 ."'× ميلعتلا مظنلا اهيلع

 الإ ققحتي ال اذه أل خيشلا ركفل ايفاك ايئاهن اميوقت ربتعي ال اذه نإ لوقلا يغبنيو

 اهيف دجو تيلا فورظلا رابتعالاب ذخأي ءاصقتسا هلامعأو هراثآل ةيصقتسم تاسارد دعب

 ملعتلا ىلع كناف ةفرعملا رداصم ةنينض ةنيب يف شاع ذإ ،هيلع رثألا ربكأ اه ناك دقو خيشلا

 ٧٠ :ريسفتلا يف هبهذمو شيفطا خيشلا :نيدرتوب يع ١(
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 هنكلو ةديدش انح هجاوو ركفلل غرفتلا نع فرصت الامعأ ىلوتو ©هسفن ىلع ادمت

 عقاولا اذه نم قلطناو 5‘'ةيركفلا جاتنإلاو يناديملا لمعلا نيب عمجي نأ عاطتساو دهتجا

 .مامتهالاو ةساردلاب اريدج ارخاز اثارت انل فلخف

 ركفلا ثعب لاحب ريبكلا لضفلا شّتفطا خيشلل اهيف ناك لا تالاجملا مهأ نمو

 اهبّترو هقبس نم ءارآ عمجف يداليللا نيرشعلا نرقلا علطم عم ديدج نم يضابإلا

 .اهيف اًمساسأ اعجرم كلذب ادغف ليثمت ريخ ةسرنلملا هذه 7 ءاهللحو اهحرشو

 يف اهفينصت قرط اهعم تدّنعتو شّيفطا فسوي نب دمحما خيشلا تافلؤم تدتعت

 بطقلا ةبتكم ةمئاق ةقيرط نيثحابلا بلغأ عبت دقو ؛ةساردلاب هركف تلوانت قلا ثوحبلا

 بنكلا نع احضاو اروصت يطعت ال اهبيترت ةيمهأ عم يهو عوضوملا بسح ىلع ةبترل
 .ةطوطخملا بتكلا تاعومحب ينب نيوانعلا دعتلو دحاولا باتكلا يف عيضاوملا لخادتل ارظن

 اهعضو ييلا ةمئاقلا رن مل نكل ،‘قاحسإ وبآ اهيلإ راشأ ةيناث ةقيرط كانهو

 لك فيرعت عم ناونعلا بسح ىلع ايئابفلأ ةبترم بتكلا ركذ وهو اهجهنم ىلع
 ‘“ةمئألا بطق ةايح ىف ةينسلا لاوقألا” :هفلؤم يف اهلمعتسا هتإ لاقو __ باتك

 .باتكلا اذهف رثأ ىلع فقن مل و

 ١( :هتافلؤمو ةمنألا بطقل فيرعت تاقاطب :يلباطنك هللا دبع ٩٧.

 ٢( :نينمؤملا ليبس ىلإ ةياعدلا :قاحساوبأ ؛ز :ةمدقملا :صلاخلا بهذلا :بطقلا ١٠٩.
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 ىلإ مسقتف ،اهيف فلؤملا جهنم بسح تافلؤملا ركذ :يهف ةثلاثلا ةقيرطلا امو

 &‘‘)اهولمعتسي نأ نود ضعبلا اهركذ دقو ؛ملا ...يشاوحو حورشو ةيتاذ تافلؤم

 يمو ؛'")اهسرد ييلا ةلحرلل تافوم رصح يف يريمحلا تاحرف ذاتسألا اهلمعتساو
 مادعنا نأل شةلسارملاو باتكلا نيي ةقرفتلا او افآؤملا دوهج ةفرعمل ةّصاخ ةديفم انرظن ف
 خيشلا تافلؤم ددع لوح براضتت لاوقألا تلعج يلا بابسألا مهأ نم زييمتلا اذه

 بسح ةريخألا ةشاثلا ةقيرطلا جهن نيعبتم شيفطا خيشلا راثآب ةمئاق مدقن نحنو .شيفطا

 :يلاتلاك '” ©بانكلا ىن فلؤملا جهنم
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 ';ةتتاذلا تافلؤملا -الوأ

 (ط) .روهدلا رورم ىلع روهشلا روجأ 3- ١

 (ط) .تادابعلا عيمخل تاينلاو تاعاطلا ساسأ - ٢

 (ط) .روجفلا ةلازإو روجألا ةلاطإ - ٢

 (ط) .ناك وأ نوكي نأ زاج اميف ناكمإلا - ٤

 (خ) .قرشملا دالب يف قطنملا حاضيإل - ٥

 م. ؛٥١٣ ٤/١ ٣١. :رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمحم ؛\ا! ٠٧ :ريسلا قحلم :ناظقيلا وبأ ١(

.\ . . : 

 ٢( :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا تاحرف ٢٨/١

 ةبترم تافلوملا ركذن ةدحاولا ةعومجملا فو ،تاعومجب ىلإ اهجهنم بسح ىلع ةمئاقلا مسقن ٣(
 ءامهانرز ييلا تابتكملا فوفر ىلع دوحوم وهام ىلع ةمئاقلا عضو يف اندمتعاو ؛ايئابفلأ ابيترت
 .هبتك يف شيفطا خيشلا هركذ ام ىلعو ةقباسلا تاساردلا مئاوقو

 .باتك راصتخا وأ نعم حرش اهيف دمتعي مل يتاذلا فلؤملا عادبإ نم تءاح يلا تافلؤملا يهو ٤(
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- ١٢ 

- ٣ 

 ٤ا-

- ١٥ 

-٦ 

- ١٧ 

- ١٨ 

-٩ 

- ٢. 

- ٢١ 

- ٢٢ 

- ٢٢٣ 

 (خ) .نايبلا نايب

 (طر) .نايرب لهأ ةفحت

 (ط) .بطلا لصأ يف بلا ةفحت

 (خ) .يناثلا لهج ةقبر نم يناعلا صيلخت

 ."').(خ) شرو فرح عماج حرش :يلاعتلا تايآل يلاتلا نيقلت

 (ط) .مأوتلا

 (طر .هقث لسرلا متاخ ثيداحأ يف لمشلا عماج ا

 (ط) .ديلقت الب ديحوتلا ينف ةجحلا نايب يف ةجحلا
 (ط) .ىنسحلا هللا ءامسأ حرش يف ىنسألا رخذلا

 (خ) .عيدبلا عيبر
 (خ) .دوروملا ضوحلا ىلإ دورشلا در

 (ط) .بازيم يداو لهأ خيراوت ضعب ينف ةيفاشلا ةلاسرلا
 (ط) .طخلا ميلعت يف مسرلا

 (ط) .ةعماللا تازجعملا نم ةعماجلا ةريسلا

 (ط) .ع رفلاو لصألا لماش

 .'">(خ) .ضرألا ةرامع ين رصتخم وأ :ةرامعلا

 (طر .هقث لوسرلا ءامسأ نم لوسغلا

 .">(خر .فيرصتلا يف يناكلا

 .فلؤملل امهالك حرشلاو - شرو فرح عماج ةموظنم - لصألا ١(

 .ةريخألا ةقرولاو ىلرألا ةقرولا : ٣( :و .أر بطقلا ةبتكم (خ) :ضرألا ةرامع يف رصتخم :بطقلا ٢(
 ىرخأ ةخسنو 5ةمات ةخسن يهر يلعل حلاص جاحلا خيشلا ةبتكم ق انثحب ءانثأ باتكلا ىلع انرثعع ٢٣(
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 (ط) .ثيدحلا نف ي ةنامألا ءادأب ةنامضلا ءافو - ٤

 تارصتخملا - ايناث

 ءايركز يبأل “معضولا” باتك :(ط) ةيشاخحلاو عضولا عماج - ٢٥

 .ةتس يبأ نب رمع هللا دبع يبأل ةيشاحلاو ؛ينوانجلا ريخلا نب يحي

 دعاوقلا عماج وأ :(ط) صلاقلا ملعلاب هونملا صلاخلا بحنلا - ٦

 هللا دبع يبأل “ةيشاحلا"و ،يلاطيجلا ليعامسا خيشلل “مالسإلا دعاوق" بانك :ةيشاحلاو

 .ةتس ييأ نبا

 باتك نم ةيهقفلا لئاسملل راصتخا وهو :(خ) ريسلا لئاسم - ٧

 .يخامشلا ديعس نب دمحأ سلبعلا يبأل “خياشملا ريس"

 حورشلا - اثلاث
 (خ) .حاتفملاو صيخلتلا دهاوش نايب ف حارشنالا - ٨
 وهو :(خ) داهشتسالا راعشأ ريسفت ينف داهتجالا ليهست - ٩

 نب دواد ناميلس يبأل لوألا :ةيموَرجألا ىلع حورش ةثالث دهاوش حرش
 ثلاثلاو ،يوادلا مساقلا يبأ نب يحي مساقلا يبأل يناثلاو ؛يتالتلا ميهاربا

 .نيسحلا يلعي نب دمع فيرشلل

 اعيمج خسنلا هذه نكت مل و ؛ةيادرغب حالصإلا ةبتكم يف رخآلا ءزحلاو بطقلا ةبتكم يف اهنم ءزج
 يفاكلا :رظنا .ةَرم لّرأل اعيمج اهانفشتكا دقن اهيف ةّمقرمالو تابتكملا هذه مئاوق نمض ةحردم

 .ةروكذملا تابتكملا يف :فيرصتلا يف

-٦١٤٥- 

 



(١ 

 .(ط) ميركلا نآرقلا ريسفت :ريسفتلا ريسيت - ٠
 يب ةيريبعلا ةديصقلا حرش :(ط) ةتَجلا فصو يف ةنُجلا - ١

 .(ط) يدنكلا ناميلس نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع يبأ خيشلل ةنجلا فاصوأ

 .''»(طر ميركلا نآرقلا ريسفت :لمألا مويل لمعلا يعاد - ٢
 خيشلل “نيدلا لوص باتكو :(ط) نيروغبيت لوصأ حرش - ٢

 .يطوشلملا نيروغييت ىسيع نب دمحأ

 شيفطا خيشلل حرش يناث وهو :(ط) رصتخملا مئاعدلا حرش - ٤

 ريسفت لإ نمحرلا ةروس ريسفت نم أدبت بطقلا ةبتكم ةحسن :ريسفتلا اذه نم دوجولا

 ادبت ةيادرغب (شيفطا خيشلا ذيملت) ومح ىسومو اباب خيشلا ةبتكمب ةخسنو ،لمزملا ةروس ٥

 ؛اهتافصاوم ىلع فقن مل نامعب ةخسنو ؛لمزملا ةروس ريسفت ىلإ ةعمجلا ةروس ريسفت نم
 نكل ،نمحرلا ةروس ىلإ هب ىهتناو روسلا رخاوأ نم ريسفتلا اذه ادتبا خيشلا نأ ىري ضعبلاو

 ىلإ مسقم هنم دوجوملا ثأل .ةدوقفم تلازام هخسن نكل لماك ريسفت وهف ،كلذ ديؤتال لئالدلا

 ةيادب يفو 0٢٩ ٢٠\ :ءازحألا يه دوجوملاف ريسفتلا لوأ نم قبس امل عبات هنأ ىلع لدت ءازحأ

 "ملقلا" لبق ةروس لوأو روسلا لئاوأ فرحأ نع مالكلا قبس ىلإ خيشلا ريشي ملقلا ةروس ريسفت
 ريسفت هنأ ىلع لديال "ريسفتلا ريسيت" ةيادب يف ريسفتلا اذه نع خيشلا ثيدحو ؛ق ةروس يه

 .كلذ ىلإ ةراشإلا لفغأ امل اصقان ناك ولو "دازلا نايمه" عم هركذ دقف صقان

 ىفطصم يفيرش و ىفطصم وحجاب \دُمحم يمعاباب :ةذتاسألا \ثارتلا ةيعمج وثحاب ماق دقو

 .عبطلا رظتني وهو ‘هطبضر هقيقحتب

 ٦٢٥٣} :ظ ٢(: :ب .ار :بطقلا ةبتكم :ةخسن - ١ :لمألا مويل لمعلا يعاد :بطقلا :رظنا

 ريسيت :بطقلا ؛٨!٣٢-١٢٦٤ :(١نفلا-٩) :ةيادرغ :ومح ىسومراباب ةبتكم :ةخسن -٢ ؛؟ ٥٤

 :رئازجلا ةضهن :زوبد ىلع دمحم !! ٠٩١ :ريسلا قحلم :ناظنتيلاوبأ ؛!١/٧٠ :١ط :ريسفتلا

 :بطقلا ناجرهم لامعأ نم :ةددعتملا ريسافتلا وذ شّيفطا خيشلا :يالطلا ميهاربإ ؛م١/٥١

 م. !«: هحج, < .٩ ؛!\\٢ :يسايسلا ركفلا :نالهح نردع ؛. ٤

-٦٤٦- 



 .رصتخمو لماك رظنلا نبا ناويد ىلع
 نبال مظن ناويد “مئاعدلا” باتكو :(خ) عسوملا مئاعدلا حرش - ٥

 ةديصق ىلإ لصو ثيح شومح نب فسوي جاحلا خيشلا حرشلا ادبو .ينامعلا رظنلا

 اذه ىلع هل حرش لوأ وهو ناويدلا يقاب حرش شيفطا خيشلا متأف عاضرلا

 .ناويدلا

 .يجلل ةيدضعلا ةلاسرلل حرش وهو :(خ) عضولا ةلاسر حرش - ٦
 ۔(خ) ةيمورجألا ىلع يت التلا دواد ناميلس يبأ حرش حرش - ٧

 ماصع حرش ىلع حرش وهو :(خ) تاراعتسالا حرش حرش - ٨
 .“تاراعتسالا” نتم ىلع دمحم نب ميهاربا نيدلا

 يحي ءايركز يبأل “عضول” باتكو :(خ) عضولا دهاوش حرش - ٩
 .ينرانخلا ريخلا نبا

 .عيمج نب ورمع صفح يبأل :(ط) ديحوتلا ةديقع حرش - .
 رارسألا فشك" باتك حرش وهو :(خ) يداصلقلا حرش - ٤١

 .يداصلقلا دمحم نب يلعل باسحلا يف “رابغلا فورح ملع نع

 دوجوملا باتكلا وهو :(ط) ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش - ٤٢

 .) رصتخمو لصألا اذه حرش يناث وهو ،لوادنلا

 .ةءاربلاو ةيالولا يف :(خ) ينامعلا رظنلا نبا ةيمال حرش - ٤٢

 (ط) .كلام نبال لاعفألا ةيمال حرش - ٤٤

 .(خ) يئاشولملا حون نب حتف رصن يبأ ةسمخم حرش - ٤٥

 ١( :لينلا حرش :بطقلا ٠٥/١.
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(١ 

(٢ 

(٣ 

(٤ 

(٥ 

(٦ 

 .0')(خر حيدلل ةينون حرش - ٤٦
 دبع خيشلل : (خ) “.ريدلا ل اعم" حرش : بدالطلل بابلا حتف - ٤٧

 .يمللا زيزعلا

 .(خ) فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش حرش :هللا حتف - ٤٨

 عمج”يننامل حرش وهو :(خ) طخلا ملع يف ناث رصتع - ٩

 ٠. طخلاب صتخي ام يطويسلل “عماوخلا

 .(خ) ةيمورجآلا ةفحتلا نايب ينف ةَيقيقحتلا لئاسملا - ٠

 ؛“كلفلا كلسم" ناونعب رهتشاو :(خ) كلفلا نف ف كلملا علطم - ٥١

 طسبل ""“بيجلا عبرلا” ةلاسر وأ “ةّيبيحلا لامعألا يف ةيحتفلا” ةلاسرلل حرش وهو

 خيشلل حرشلا انه نوكي نأ هللا همحر نالهج نودع ذاتسألا تلش دقو ضنويدرالل

 ىف هتافلؤم نمض سرهفم وهف :هيلإ باتكلا ةبسن تبثي ام اندجو امنيب ؟)شيفطا

 هباتك ينف هسفن شيفطا خيشلا هركذو ؛'")ةيلاحلاو ىلوألا ةسرهفلا يف بطقلا ةبتكم

 ضرع بسحي فلؤملا نأ دحب “كللا علطم" حرشلا انه طسو يقو ؛')“لينلا حرش"
 مزجلا يب ةيفاك لئالد هذهو ؛'‘}>م٣٩٨١/ه١١٣١ ةنس عيبر يف هلوطو بازيم دالب

 عبط نوتملا عومجم باتك :رظنا ،لوهجل" ةمألا يدهم حدم يف ةيندملا ةديصقلا :ةينونلا ناونع

 ٥٨-٧٦١. :ه ١٦٢٩٤ م .د ميدق

 ٠١. :ظ ١(: ض-أر) بطقلا ةبتكم (خ) كلفلا نف يف كلملا علطم :بطقلا

 ١٠١٦-١٦٢٠. :يسايسلا ركفلا :نالهح نردع

 ٢٢٢ - ٢. :مقر :ىلوألا ةسرهفلا :رظنا

 ٠٢٣/١. :لينلا ح رش :بطقلا

 ٤٢. :و ٣٩. :ر ٣١ :ظ 0٢٩ :و ٢٢. :و :كلفلا نف يف كلملا علطم :بطقلا
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 .شّيفطا فسوي نب دَّمحم خيشلا ىلإ حرشلا انه ةبسنب

 .(خ) بارعإلا دعاوق دهاوش حرش :باوصلا دمتعم - ٥٢

 .)ميركلا نآرقلا ريسفت :(طر داعملا راد ىلإ دازلا نايمه - ٠٣

 :يش اولا - اعبار

 حرش ىلع ةيشاح وهو :(خ) ليلخلا ملع ىلإ ليلدلا حاضيإ - ٥٤

 .يراصنألا ايركز يحي يأل ةيجرزخلا
 وبأ"و : ةلأسم يبأ ىلع يشاوح وأ : (خ) ةلأسم ييأ ةيشاح - ٥

 .ركب نب دمحم نب دمحأ سلبعلا يأل هقف باتك “ةلأسم

 ىلع يوادلا مساقلا يبأ حرش ىلع ةيناث ةيشاح - ٦

 .(خ) ةيمورجألا
 ىلإ “تالاؤسلا” باتك بسنيو : () تالاؤسلا ةيشاح - ٥٧

 ؛حون نب حتف رصن يمأل ةيئارلا :(خ) ةيئارلا حرش ىلع ةيثاح - ٨

 .يت التلا ناضمر نب رمع خيشلل اهحرشو

 .(خ) ةيفلألا ىلع يدارملا حرش ىلع ةيثاح - ٩

 رصن يبأل ةموظنم ةّينونلا :'""(خ) ةينوللا حرش ىلع ةيثاح - ٠

 ةنس كلذو ةنس نوعبراو سمح هرمعو هحيقنتو هفيلأت نم ىهتنا :ةئالثلا هريسافت لوأ وهو ١(

 نس يف وهو هفلأ هنأ ضعبلا ىري امك هنس رغص ف هفلأ دق نوكي نأ دعبتسي اذل ؛ها ٢٢

 :رئازخلا :ءاملا زغل ح رش :بطقلا :رظنا ؛رمعلا اذه يف هأدتبا دق نوكي نأ الإ نيرشعلاو ةسماخلا

 ٣٠١ ١ه: ١٣.
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 .يت التلا ناضمر نب رمع خيشلل حرشلاو {ةديقعلا ف حون نب حتف

 خيشلل باتك “تاريخلا رطانق" :(خ) رطانقلا ةيشاح - ٦١

 .يلاطيجلا ليعامسإ

 رامع يبأ خيشلل “زج وملا” باتك :(خ) زجوملا ةيشاح - ٦٢

 .يفاكلا دبع

 “حاضيإلا” باتك ىلع ةيشاح : () حالفلا ىلع يح - ٦٢

 .يجخاَّمّتشلا رماع خيشلل

 :ت ريرقلا - اسماخ

 اهنكلو ،يشاوحلا هبشت ينلا هلامعأ نم نينثا شيفطا خيشلا هب ىمس ناونع تاريرقتلا

 :يهو اهسردي ناك بتك ىلع تادييقت درح

 )١( تانايدلا ةيشاح ىلع شيفطا خيشلا تاريرقت - ٦٤

 .(خ) لوهحجب فلؤمل هقفلا يف تاقلعملا باتك ىلع تاريرقت - ٦٥

 :بتكلا ببترت - اسداس

 :اهنف باوبأ بسح ىلع اهلئاسم تيترت شيفطا خيشلا داعأ يلا بتكلا يهو

 يبب ردي تآ ةريشع ةبتكم يف اهنم ةخسن اندجوو ةدوقفم اهئإ لاقو تخاش قرشتسملا اهركذ ٢(

 . : ام ) ه , ح , ٣;٦ :رظنا .نقزي

 ١٢٠(. :ه) مقر نقزي يب ردي تآ ةريشع ةبتكم (خ) :ةينونلا ح رش ىلع ةيشاح :بطقلا

 .يخامشلا يلع نب رماع خيشلل يشلل تانايدلا نتم ١(
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 بيصختو بيدألا ةفحت بيترت - ٦٦

 .يتالتلا ناضمر نب رمعل باتك

 عيبرلل “دنسملا” باتكل بيترت ةداعإ وهو :(ط) بيترتلا بيترت - ٦٧

 .يتالجرولا بوقعي وبأ شيفطا خيشلا لبق هبتتر دقو بيبح نبا

 .(خ) يتالتلا ناضمر نب رمع خيشلل طقللا باتك بيترت - ٦٨

 .لوهحب فلؤمل :(ط) تاقلعملا باتك بيترت - ٩

 منغ يبأل ىربكلا ةنودملاو :(ط) ىربكلا ةنودملا بيترت - ٠

 وهو :(خ) بيدجلا بققلا

 .يناسارخلا

 .ةيضابإلا ةمئأ ضعبل

 .(ط) رماع نب ىسوم طقل بيترتب رماغلا هيقفت - ٧٢

 : بطلاو لث اسرلا اعب اس

 عوضوملا تاذ لامعألا وأ \ةبطخ وأ ةلاسر خيشلا هامس ام انه انجردأ

 :يهو ،ةيداع تالسارم دّرحمب تسيلو ،الماك اباتك لكشت ال ييلا دحاولا

 ."بازيم يداو ريمعت ادبم يف :(خ) بازيم خيرات - ٢
 .(ط) باتكلا مهأ للب مكح - ٤

 .(ط) طوعسلاو ناخدلا مكح - ٥

 (خ) نيديعلا اتبطخ - ٦

 ١( :ز .ار :لئاسر عومجم :بطقلا ٦( : ١١٦١ - ١١٧١.

 ۔- - ٦٥٩١



 .(خ) ةسوفن لهأل ةبطخ - ٧

 .(ط) ءاملا زغل حرش - ٨
 ٧٩ - )خ ( حفستسللا داصرمو حكنتسللا داشرم )١) .

 .(ط) ةلخنلا سرغ يف ةلحنلا - .

 :دودرلا - انماث

 .(خ) ةطراف الو ابر الب ةطراكلا ةلماعم ةحابل - ١

 .(ط) ضابإ لآ يقحم نع ضارتعالا ةلازإ - ٢
 هيمسيو . ( (خ) يلع يبرجلا ىلع ةدرلا . يلجلا ناهربلا - ٨٢

 .رخلا ةيؤر يف يلخلا ناهربلا :اضيأ

 .(ط) ةراوز لهأ باوج - ٤
 ٨٥ - (خ) يدابعلل نافلح نبا باوج ىلع ةيشاح .

 هضعبو :(خ) فسوي نب رمعل نافلخ نبا باوج ىلع ةيشاح - ٦

 .“بركلا فشك" باتك نمض ع وبطم

 .(خ) فّرحملا ليوأت يفن يف فصنملا ةيثاح - ٧

 .لطاهلا ملعلاب لطابلا قاهزإ وأ :(ط) رهاطلا ىمح ىلع ةدرلا - ٨

 ١( :س .م :بطقلا ٨٤ - ٨٥.

 ريخألا وهو ،يلعل حلاص جاحلا خيشلا ةبتكم : (خ) يبرجلا ىلع درلا ف يلجلا ناهربلا :بطقلا ٢(

 .مقرم ريغ عومجب نمض

 ةيشاح:بطقلا ؛٢/٢٥ق٦ :دازلا نايمه :بطقلا ؛٢؟٧٤ :ةيشاحلاو عضولا عماج :بطقلا ٢(

 ٢٢٢/٤. :ريسفتلا ريسيت :بطقلا ؛!٠٦ :ظ/١ :رطانقلا

 ۔- - ٦٥٢



 .(ط) ةتيرفصلا ىلع درلل - ٩
 .(ط) يقعلا ىلع درلا - ٠

 .")ةيرفلا لهأ بهنم ضاحدإو ةيؤرلا مدع - ١

 .يزيلكنإلا ىلع ةدرلا وأ :(ط) نيغلا لهأ ىلع نيعلا ىذق - ٩٢

 .(ط) ةيناعلا ناويدلا ةلأسم ينف ةينادلا ناونقلا - ٣

 :تاموظنملاو دئاصقلا - اعسات

 :سانلا عم هفقاومو هنايك صاخلا هرعش ؛ة!

 .(خ) هرصع عاضرأ لوح :ةيئابلا - ٤

 ۔(خ) نالجراو ىلإ ةلحرلا يف ةيار - ٥
 .(خ) اضيأ ثادحألا ضعب يف ةينيع - ٦

 .(خر) ةيناثلا هتلحر ي ةيزاجحلا ةديصقلل - ٧

 ۔(ط) رصمم. اهتنراقمو هتدلب نع تايركذ اهيف ةديصق - ٨

 .(خ) سلنلا نم هباصأ ءام ضعب نم اهيف يكتشي :ةيمال - ٩

 .(خ) هريغ عم تافالخلا ضعب ينف ةيميم - ٠٠

 ةلحرلا يث نوكت دق زاجحلا ىلإ هتلحر نع تايركذ اهيف ةينون - ١٠١

 .(طر ىلرألا

 .عئارلا بسك ض :ت لوسرلا عرم ين هرعش ©

 .ةيئارللا - ١٠٢

 ١( :ز .أ) :لئاسرلا عومج :بطقلا ٦( : ٦٢٥ - ٢٨.
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 ةيماللل ٠٦-

 .ةيميلا - ٠٧

 ةرصاعم تايصخش حدم يف هرعش ؛©

 يهو نيطالسو ءارمأ رابجنز نم تايصخش حدم ينف ناك كلذ رثكأو

 :ةطوطخم

 ىلإ ١٣١٦ نم) رابجنز ناطلس :دومح نب يلع ةيزعت - ٨

 .(ه١ ٣٢٢

 .جحلا قيرط حتف امل سنوت ياب ركش - ٩

 .فسوي نب ميهاربإ جاحلا هيخأ حدم - ٠

 .دمحم نب دومح حدم ١١-

 .يلع نب ديعس حدم - ٧

 ةليلج الامعأ هلركذو :رابجنز ناطلس :شغرب ناطلسلا حدم - ٣

 اهنمو ،""»بنكلا ةعابط ينف هيعس كلذ نم ةصاخو ءاملعلاو ملعلا ةمدخ يف

 .دازلا نايمه هريسفت لثم رابحنزب ةعوبطملا شيفطا خيشلا بتك ضعب
 .نامع نم دومح نب لصيف ناطلسلا حدم - ا٤

 .رابحنو ريمأ :رصان نب ناميلس حدم - ١١٥

 ١( :رصم ةيفلسلا ةعبطملا :نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت :يملاسلا هللا دبع ١٣٤٧: ٢٢٠/٢.
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 .دومح نب يلع حدم - ١١٦

 :تاموظنلا ؛©

 .ماكحألا ةزوجرا - ٧

 .شرو فرح عماج - ١١٨

 .ماشه نبال غملا مظن :بيرغلا ةديصق - ٩

 .حيدملا يف ةموظنم - ٠

 .ق لوسرلا تازجعم يف ةموظنم - ٦١

 .)هبتك ايانث ينف انايحأ اهجردي تايبأ وأ تاعوطقم ىلإ ةفاضإ

 :تالسارملا - ارشاع

 لكش ىلع ةئيه وأ صخش ىلإ شيفطا خيشلا هبتك ام لك تالسارملاب دصقنو
 تاذ وأ ،لئاسملا ةدتعتم ةداع ةلسارملا نوكتو ،ءاتفتسا وأ لاؤس ىلع باوج وأ بلط

 ؛ةلسارملا نيبو ةلاسرلا نيب قرفن اذهبو ؛اباتك الو ةلاسر نوكت ال اهنكلو دحاو عوضوم

 نمو ادج ليلق لإ هنم عبطي مل و ،طوطخم هرثكأ ءامخض تالسارملا يف خيشلا ثارت ناكو

 :يلي ام كلذ

 .زاغلأ ريسفت-

 .ناحرسلا نع باوج وأ :نالجراو لهأ باوج-

 ١( :ةعماجلا ةريسلا :بطقلا :يلي اميف كلذل ةلثمأ رظنا ٤٤. ٢٤٠؛ :ةديقعلا حرش :بطقلا ٦٨؛

 :دازلا نايمه :بطقلا ٦ ق٦٤/١\!ا؛ :ريسفتلا ريسيت :بطقلا ٥٢/٤ ١؛ ١٥٠٩/٥؛ ٣٣٢٣/٧.

 ٤٢٣. ٤٥٤ ؛ .١٣/١٠. ٣٢٧٥.
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 .سوجملا حاكن زغل :اضيأ ىمسيو :روركت نم لجر باوج-

 .دقنلا ةلأسم ف باوج-

 .ةكم خئاشم باوج -

 هويلع نباو دوعسم نب رماعو فللا دبع نب دمحم باوج اهيف ةعومحب-

 .ناخدلا مكح ةلاسر عم ةعوبطم يهو

 ،هتبوجأو شيفطا خيشلا لئاسر نم تاعومجمب ةتس هاندجو ام مهاف طوطخملا يف امأ

 راركتلا فذحو !اريثك ةهباشتم ةروكذملا ناضملا هنهو ؛ةلقتسملا تالسارملا ضعب ىلإ ةفاضإ

 نيي هيلإ السرم نينامثو ةعبس ىلإ اهب ثعب ةفلتخم )٠٦ ١( ةلسارم ةئامو تس ىلع انلصح دوجولل

 .ةلسارملا اننأ هركذي مل لوهجب وأ ةعامجو ةطلس وأ ةيصخش

 :ةدوقفملا لامعألا رشع يداح

 ىلإ اهبسني تافلؤم اهجاننأ ركذي خيشلا تأ اندجو ةقباسلا راثآلا ىلع انعالطا دنع

 هيلع انعظطا وأ تابتكملا نم هانلخد اميف اهنم خسن ىلع لوصحلا نم نكمتن مل نكل ؛هسفن

 اهنوك انيدل حّج زتف اهلمعتسا عجرم وأ ردصم ىلع فقن مل و "ىرخأ تابتكم مئاوق نم

 :يهو ،اهيلع روثعلا ىلإ ليبسلا رسيتي نأ ىلإ ةدوقفم
 .")ةيمورجألا ىلع يرادلا مساقلا يبأ حرش ىلع ىلوألا ةيشاحلا ١٦٢-

 .'"».ريرمتلا ةيشاح - ٢٣

 :ظ 0١ :ظ : ٣( :م .أر بطقلا ةبتكم (خ) :مساقلا يبأ حرش ىلع ةيناثلا ةيشاحلا :بطقلا ١(

 :و ٢(: :م .أ) بطقلا ةبتكم (خ) :ةيمورجألا ىلع ناميلس يبأ حرش حرش :بطقلا ؛٧

 ٨١. :وا٢٦ :و.\١ا٤ا :و ٢٣. :و :تاراعتسالا حرش ح رش:بطقلا ؛٥٦

 :بطقلا ؛! ٣٦ :ظ ١٠٧. :ظ ٥٣. :ظ ٦. :ظ ٢٣... :ر :تاراعتسالا حرش حرش :بطقلا ٢(
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(١ 

(٢ 

(٣ 

(٤ 

(٥ 

(٦ 

(٧ 

(٨ 

 انايحأو ،رونشلا ةيشاح انايحأ ركذي :هحرشو رونشلا ةيثاح - ٤

 .)حرشلا عم اهنرقي

 ."ةيفلألا بارعإ ىلع ةيشاح - ٦٢٥

 ."حيرصتلا ىلع ةيشاح - ٦

 ٧ - يلاطيحجلا ليعامسإ خيشلل “ضنئارفلا” ىلع ةيناح )"".

 ،رطقلا ةيشاح انايحأ ركذي :حرشو رطقلا ىلع ةيشاح - ٨

 .')“ةتيمشاملا ةمدقملا ىلع ةيدمحملا يشاوحلا" هامسو .حرشلاب اهنرقي انايحاو

 ."لرشملا ةمينغ مكح - ٩

 .)ماكحألا حرش - ٠

 ىلع يدارملا حرش ىلع ةيشاح :بطقلا ؛٣/٥٢٢ ؛١ا ٤٠/٢ 0١ ٠٢ :لاعفألا ةيمال حرش

 ٤٧. :ظ ٤٥. :ظ ٣٠. :و ٦٨. :و ١(: :م .أ) بطقلا ةبتكم (خر :ةيفلألا

 :بركلا فشك:بطتلا ٣/١٣.. ٦٤! ؛١١/٠٩٣ ؛٠١/٤١٣. :١ط :دازلا نايمه :بطقلا

 ٦٥. :و :ةيمورجألا ىلع ناميلس يبأ حرش حرش :بطقلا ؛؛/١

 0١٦٨/١ ٠٩/٢. :لاعفألا ةيمال ح رش :بطقلا

 ٧(: ١٦٦. :جر ةماقتسالا ةبتكم (خ) :ةينارلا ح رش ىلع ةيشاح :بطقلا

 .باتكلا رخآ يف ححصملا مالك رظنا :ه٤٣١ ٤ سنوت برعلا ةعبطم :مأوتلا باتك :بطقلا

 :و :تاراعتسالا حرش حرش :بطقلا ؛!م٤١/٧٠ ؛٩٢ ١: ٥٩/١٣. ط :دازلا نايمه :بطقلا

 فشك :بطقلا ؛؛٥ 6٥٣/٣ ؛ا1./١ :لاعفألا ةيمال حرش :بطقلا ؛٧٠ :و ؛٤٠ :و ٢..

 ٩... ٢٤ :ةينارلا حرش ىلع ةيشاح :بطقلا ؛١ ٢/١ :بركلا

 ٥٠٩١/١٣. :١ط :دازلا نايمه :بطقلا

 ٢٢١. :ةعماجلا ةريسلا :بطقلا ؛}!\٦/٦1 :١ط :ريسملا ريسيت ؛}!\١١/١٣ :لينلا حرش :بطقلا

 ٤٥. :ضارتعالا ةلازإ :بطقلا
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 .")مألا ثاريم يف سابع نبا بهذم حيحصت يف ةلاسر-

 .")ءاعدلا يف نيديلا عفر ين ةلاسر-

 فشكلا جاتحي نكل !ةدوجوملا لامعألا ضعبل ةيناث ءامسأ نيوانعلا هذه نوكت دقو

 .قيقدتو ثحب ديزم ىلإ كلذ نع

 :ةبوسنملا لامعالا رشع ى يناث

 شيفطا خيشلل اهنأ ىرن ال ضعجارملا ضعب يف ةروكذم نيوانع انثحب ءانثأ اندجو دقو
 :يه نيوانعلا هذهو .هيلإ اهبسني عجرملا نأ مغر

 نع ثدحتي ،لوهجل فلؤم وهو :تالسارملا يف ءاشنإلا - ١
 خيشلا ةافو دعب امب ةخرؤم لئاسرلا عاونأل جذامن هيفو .ةلاسرلا ةباتك ةقي

 .‘"»م٨٢٩١/ه٢٤٣٢١ ةنس لثم شيفطا

 ىلع تاريرقت :اهب دوصقملا ناك امترو :")تانايدلا ةيشاح - ٢

 .تانايدلا ةيشاح

 .لقث ءيبنلا ىلع ةالصلا لوح :فاصنإلا نع ديعبلا ىلع درلل - ٢

 ٩( :س .أ) بطقلا ةبتكم (خ) :نايبلا نايب :بطقلا 0١ ٢(: ٨٥.

 ١( :ريسفتلا ريسيت :بطقلا ٢/`٢٧٦.

 ٢( :ةديقعلا حرش :بطقلا ١٥.

 يف خيشلا تافلؤم نمض فنص دقو ؛٦ ١٣٤٢: ٤} ٥، مد :لوهجم :تالسارملا يف ءاشنإلا ٢(

 .بطقلا ةبتكم

 م. [: : . )ئ
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 هذه ينث هنع عفاديو ،اهيف هركذيو «شيفطا خيشلا ذيمالت دحأل ةلاسر يهو
 .'ا)شُيفطا خيشلا فيلأت نم تسيل اهتأ ىلع لدي امم .ةلسلا

 ."مالسإلا دالبب نييسنرفلا ىراصنلا بلاغ - ٤

 غلب دقو دوقفملاو اهنم دوج وملاب ؛اهئاصحإو شيفطا خيشلا تافلؤم قلعت ام لك اذه

 ةعبسوه اهيف بتكلا ددعو ؛تالسارملا ادع ام )١٣٥( لمع ةئامو نيثالثو ةسمخ اهددع

 ةعبرأ اهنم دوقفملا عئاضلاو )٩٣( اباتك نوعستو ةثالث اهنم دوجوملا أ(٧٠١) باتك ةئامو

 ادع ام )٢٨( المع نورشعو ةينامث يهف تاموظنملاو دئاصقلا امأو ؛(١ ٤ر اباتك رشع

 نم نكمتن مل و ءاذه نم رثكأ هتافلؤم ددع نوكي نأ نكميو .اهصحن مل لا تاعوطقللا

 .شّيفطا خيشلا ثارت ين رثكأ ثحبلا ىلإ عغديس اذه لعلو ،هتفرعم

 نتنيورصانلا نب ىفطصم

22 

 ١( :و .ا) مقر بطقلا ةبتكم ةمئاق :رظنا ١١( : ٦٠-٨٠-١٠٢١.

 ٢( :يدارقلا ميهاربإ خيشلا :رصان دمحم .د ٢٣٥.
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