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 بولسالا ةعيفر تارابعلا مجعم
 ح ءابدألاو تالاقملا بابرأو ءابطخلاو لئاسرلا باتكل))

 ((ءاغلبلاو صصقلا يعدبمو

 ىدنكلا ناميلس نب دلاخ

 ىلوألا ةعبطلا
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 .....ه ١

 هئافصنميقتسأ أتفأ الي ذلانانحلاعبنم . . . ىلإ

 هئايضن ترصبأ املاط يذلا ةمكحملا سارو

 هئاجرس مصتعأ لارنأ اليذلا ربصلا لبحو

َ 

ليوطلا اهضرم عفادت يهوةبيبحلا يما . . . ىلإ



 ىلوالا ذةمبطلا

 م ١٠٢ا٠-۔ه ١٣١

 فلؤملل ةظوفحم قوقحلا عييمج

ه ك ع



 تارابعلا مجعم

 لوآلا مسقلا
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 تارابعلا مجعم

(٦( 



 تارابعلا مجعم
 قارشإلا طويخ لوأ - ح . ء

 بذكلا مَكخاب ةيفخلا هتمكح عئادب تقرشأ يذلا هلل دمحلا

 فظطلأو ميلا لضفأب ةيدنلا هدوُج يدايأ تَلَضَفتو رافسألا غلبأو

 رايغألاو قئالخلا اههبشت نأ ةّيِلَعلا هتاذ تاماقم تمنو رادقألا

 .راصبألاو لوقعلا اهكرذت نأ ةيلجلا هتافص دياحم تمسو

 2 ۔. م ٥ . ۔ ,۔ مث ُ۔ - م .

 متأو ،مهّتِجو مهيسنإ نيلق ا ىلإ نيلسرملا دّيَس ىلع ةالصلا ريخو

 ةيحتلا ىكزأو مهنيدو مهايند نييدجنلا ىلإ نيملاعلا دئاق ىلع مالسلا
 7 ہ 2 . 7 ه۔ ث ۔ . .ي

 قئاس ىلإ ريدقتلا لجاو ،مهنارقو مهتنس نيرونلا ىلإ نينمؤملا يداه ىإ

 .مهنيكمتو مهتداهش نَيتْسُحلا ىلإ نيدهاجملا

 تلظو نينس ذنم سفنلا سجاوه لغش دق رفيس اذهف ،دعب امأ

 انيح سردنتو انيح حولتو ‘ىرخأ ةرات لحرتو ةرات ءيجت هرطاوخ

 ةساردلاب يلاغشنا ىوس هرامضم ىلإ جولولا يف يتمه طبثي ملو رخآ

 تيقلأ ىتح رابدإو لابقإ نيب هيف عورشلا ةين لزت ملو ،سيردتلاو
 لوح لاجر" باتك يف هلحر “دلاخ دمحم دلاخ" ىقلأ ثيح يلحر

 نم َياَرِظان هيلع عقو ام لك هنم جرختسأ تقفط ذإ ؛“هث لوسرلا
: 2 
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 تارابعلا مجعم

 صوغلاو ، اهلامعتسا ةحص نم تبثتلاو اهنم بسانملا ءاقتنال تارابعلا

 نآرقلا نم ىرخأ تارابع ةفاضإو ،مجعملا يف ةددعتملا اهيناعم رحب يف

 يف بيقنتلا يف يسفن تَعيط مث ،لايخلا يحوو ةرهطملا ةنسلاو ميظعلا

 ريغ لجأ ىلإ ينامز يب ىضم ىتح اذهب اهيّئمأ لازأ الو ىتش رداصم

 .عقت ليلق ىلإ دَرُت اذإو ،اهتبعر اذإ ةبغار سفنلا نأ تملعو ،ىمسم
 نأ مويلا تلّجعتو ،دوجوملا رذق ىلع دوُجْلا :ةلئاقلا ةمكحلاب اهتعنقف

 ؛هب نوعفتني ءارقلا لعل ؛اهفلب يتلا هلاح ىلع مجْيَعُملا اذه رهظأ

 البقتسم هتدام يف ةضافإلا ىلإ هللا ينقفوي نأ يف يئاجر لبحب ًأكسمتسم

 .لجو زع هنذإب

 مجعملا اذه ضوح نوذراولا
 ماقملا يف ةينفلا ةباتكلا امه ،نينثا نيلاجم مدخي مجعلا نإ

 ةينفلا ةباتكلا باحصأف ،يناثلا ماقملا يف ةيفيظؤلا ةباتكلاو ،لوألا

 نيذلا ءابطخلاو ةيبدألا تالاقملا باتكو ءارعشلاو نيصاصقلا لاثمأ)

 نأ يف نوبغري ةيبدألا ةغايصلا يف قنأتلاو عاديإل ابلط نوبتكي
 دحاولا ىنعملا نع ربعت يتلا ةددعتملا ةقمنملا لايخلا روص اومهلتسي

 .روهمجلا يف نوبطخي مهو بولقلا يف ةرثؤملا ريبعتلا عاونأ نودّيصتي دقو
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 ت ر ابعل ١ مجعم

 رضاحمو ريراقتلاو لئاسرلا باتك لاثمأ- ةيفيظولا ةباتكلا باحصأو

 يتلا ةرثؤملا تارابعلاب اهئارثإ ىلإ مهتاباطخ يق نوعسي تاعامتجالا

 .ةيعاو انذأ نيبطاخملا نيلوؤسملا نم اهل دجتف نايب ريخ مهتلاح فصت
 مهلعل ةعيفرلا تاماقملا باحصأ ةاعارم ىلإ مهلئاسر يف نوحمطي وأ

 .مهتادعاسمو مهئاطع نم ءيشب نورفظي

 روص ةساردل دقنلاو ةغالبلا بالطل الاجم حتفي مجعملا اذه نإ مث

 يأ ىلإ يمتنت ال يتلا بولسألا ةعيفرلا لمجلاو ةرثؤملا تاريبعتلا نم

 ةيانكلاو ةراعتسالاو هيبشتلا لثم ةفورعملا نايبلا فانصأ نم فنص

 نم ةنحش اهتابيكرت يف لمحت اهنأل كلذ لسرملا زاجملاو ضيرعتلاو

 .ةراثإلا نم ةقفد وأ ةفطاعلا

 اهيلع ينب يتلا سسألاو مجعملا تاياغ

 بابلا تاعوضوم لخادتت الأ باوبألل هميسقت يف مجعملا لواحي ١(

 بابلا نإف اذه لجألو ‘باوبألا رئاس تاعوضوم عم دحاولا

 نع اهضعب لصف بعصي يتلا ةبراقتملا تاعوضوملا عمجي دحاولا

 ااهيف هل امزالم وأ هتفص يف رخآلل ادّضَعُم اهضعب نوكل ؛ضعب

 ةعاجشلاب فاصتالاو ، كارعلا ةدش : سداسلا بابلا) اذه لاثمو

( ٠١( 



 تارابعلا مجعم

(٢ 

 ربصلاو موصخلا ةعراقم ىلع ةأرجلاو ةلوطبلاو ةيدسجلا ةوقلاو

 ربصلا نأل كلذ }“تادضاعتملا نيب عمجي باب وهف .(لاتقلا ىلع

 مزالت ةعاجشلاو ،دسجلا ةوق ىلع لدي موصخلا ةعراقم ىلع

 .ةأرجلا

 ، ةيبدألا ةغبصلاب غبطصت يتلا تارابعلا درسب باب لك ىنغي

 .ةراعتسا وأ ،ًالسرم ازاجم وأ اهيبشت ةغبصلا هذه تناك ءاوس

 ريبعتلا يف قنأتلل لمعتسي امم ةراثإ لمحي رخآ أرمأ وأ .ةيانك وأ

 كلملا ةَوطَس هباهتر :ةراعتسالا لاثمف .يقلتملا ةفطاع ةلامتسا وأ

 .باهي يذلا يحلا نئاكلاب كلملا ةوطس هبش ذإ ؛(ديمب دَح ىلإ

 ثًّدَحتملا هبش ذإ 4 (هتثارب ُبِشْنُي ذسألا هنأكر :هيبشتلا لاثمو

 ىتك ذإ ب ِةَعَمْعَمْلا طسو هفيس ىرتر) :ةيانكلا لاثمو .دسألاب هنع

 ىلإ هفيس لوصوب ةكرعملا ضوخ يف هتراسجو هيلزانُمي هتحاطإ نع
 عاونأ ىلإ ةلصب تمت ال يتلا ةقنأتملا تارابعلا لاثمو 3 اهقامعأ

 هيلع نوددرتي يأ (سانلا هيلإ فلتخير :ةقباسلا نايبلا

 نيمظاكلا نمو ،ريسألا نوُميْطُيو يناملا نوكف :كلذكو
 حوبلا نع هئاسل فكي ال)و ،(ًاعامتسا سانلا رثئكأ) " (ظَقلا

 © ىمايألا ةاَيِش هيديب بلحيرو ،(بازحألا نويرَحُيرو ،(هقشيب
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 تارابعلا مجعم

(٣ 

 ةروص اهيف تسيل تارابع هذهف ،(ىماتيلا َزْبْخ هيفكب يخيو

 تارابع اهضعب نوكل بولسألا ةعيفر تارابع اهنأ الإ ؛ةينايب

 تارابع اهضعبو ،اهورجه دق ةماعلا ناك نإو ءابدألا نيب ةلوادتم

 لجألو .ايعيدب ًاسزَج لمحي اهضعبو .ةراثإلا وأ ةغلابملاب فصتت

 هرصقأ ملو ،بولسألا ةعيفر تارابعلا مجعمب مجعملا تيمس اذه

 .ةينايبلا تارابعلا ىلع

 نم مظعألا داوسلا هيلإ جاتحي نأ نكمي ام لكشلاب تطبض

 نيعي طبضلاو فيرصتلا ا بارعإلاب مهتيارد مدعل ؛ءازقلا

 ظافلألل حيحصلا قطنلا ىلع ةيبرعلاب نيلما اضيأ

 دجت دق كنأ اذه لاثمو اهطبض ف نوكشت وأ مهيلع د يتلا

 أرقت امبرو .(مهعجفير) :باوصلاو ،(مهعجفي) :لوقي نم

 هتاملك تّلَم) :باوصلاو ،(تايرشبلاك هتاملك تْلَهَأ) :مهضعبل

 .(تايرشبلاك

 يتلا ةعئاشلا ريغ ظافلألا يناعم نايبل شاوحب مجعملا تدز

 مدقأ تنكو ،اهمهف ىلإ ةماعلا جاتحيو مجعلا تارابع يف تدرو

 يتل ا ةرابعلا قايس بساني يذلا ةظفللا ىنعم ةيشاح لك ق

(١١( 



 تارابعلا مجعم

 لدت يتلا يناعملا رئاس كلذ دعب ركذأ مث ، ةظفللا اهيف تدرو

 {ةرابعلا قايس هلمتحي امم يناعملا هذه نكت مل نإو ةظفللا اهيلع

 : يه رومأ يف مجعملا اذهل لمعتسملا عفني اذهو

 ةظفلل ةددعتملا تالامعتسالا روصت يف ئراقلا كاردإ عسوتي -]

 ىرخأ ةقينأ لمج فيلأت يف يناعملا هذه رمثتسيف ،ةدحاولا

 هذه ضعب نأ اميسالو اهسفن ةظفللا نمضتت هئاشنإ نم

 اهلوادتي يتلا ةيبدألا وأ ةيزاجملا يناعلا نم يناعلا

 "ىتشق" لعفلا يناعم ضرع يف يننأ كلذ لاثم باتكلا

 ةظفل كلذكو .(هاطغ يأ باذعلا هّييشغ) : ةيشاحلا يف تركذ

 فيرش :نانلا ليوط لجر) :اهتيشاح يف دجن ذإ (ةنعألار

 يناعم نم دجن (هايانثر ةظفل ةيشاح يفو .(ددوُسلا ميظع

 يأ ايانثلا عالط نالف :هنمو ،لبجلا يف قيرطلار :ةيل

 ةظفللا لامعتسا ناكمإ ىلإ ةياهنلا يف اندوقي اذهو . هلج

 ةظفلف ،مجعملا اذه باوبأ نم باب نم رثكأ يف ةدحاولا

 باب يف لمعتست امك توملا باب يف لمعتست دق (ّىزر)
 .ةميزهلا

(١١ ( 



 تارابعلا مجعم

 ةيبرعلا مجاعملا بيلقت ءانع نم ئراقلا مجعملا يشاوح حيرت .ب

 ًاملع ،اهيناعم هيلع ىفخت يتلا ظافلألل قيقدلا ىنعملا ةفرعمل

 ىلإ لوصولا قرط نوكردي ال دق ءارقلا ةماع نم اريثك نأ

 عوضوملا اهلصأ ةفرعم ةدئازلا اهفورح نم اهديرجت دعب ةملكلا

 نم اهنع بقنملا تاملكلا نوكت نيح اميسالو 3مجعملا ين

 .يناكملا بلقلا وأ لادبإلا وأ لالعإلل تضرعت يتلا ظافلألا

 ةضماغ ىرخأ ةظفلب ةضماغلا ةظفللا رسفت مجاعملا ضعب ج

 دّيَجلا دعب املا رَّسَقور :لثملا يف ليق امك نوكتف ؛اضيأ

 ارطضم ةدحاولا ةملكلا ىنعم نع ثحابلا لعجي امم ؛(ءاماب

 ىرخألا ةظفللا كلت ىنعم ةفرعمل ديدج نم مجعملا بيلقت ىإ

 - ”فاكإ“ ىنعم نع ثحبأ تنك ينأ كلذ نمو ،ةضماغلا

 يف -ليخلل جرسلاك بكَرُيِل رامحلا رهظ ىلع عضوي ام وهو

 :وهو .فكأ هعمج فاَكإلا) :لوقي هئدجوف مجاعملا دحأ

 اضيأ ةلوهجملا ةعذربلاب لوهجملا فاكإلا رسفف ،(ةعذَلا

 ضرعتلا ئراقلا بينجت ىلإ ىعسي انمجعم نإف اذه لجألو

 .اروف ةملكلا ىنعم ةفرعم ةمدخ هل مدقيو ،قلازملا هذه لثم
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 تارابعلا مجعم

 عراضملا هلعفو وه هنإف ايثالث يضاملا لعفلا نوكي نيح .د

 مهفل ةدعاق ةمث سيلف ،هفورح طبض ي ايامس نوكي هردصمو

 اريثك نأ كش الو ،(برعلا نم حيس اذكه) :انلوق الإ هطبض

 ةيضاملا لاعفألا لك فورح طبضي فيك فرعي ال ءارقلا نم

 (ةلَجر) لعفلا تئش نإ الاثم ذخو ،اهرداصمو اهتاعراضمو

 هفيرصت نأ نوكردي نيذلا ددع مك :لأساو ،(يوق) ىنعمب
 ةيشاح يف نحنف ؟ًادّلَجو ةدوجو ًةَدالَج ُدْلْجَي َدْلَج :يلي امك

 امأو .تافيرصتلا هذه ةفرعم ئراقلا ىلع لّهسن انمجعم

 انطقسأ دقف ةيسادسلاو ةيسامخلاو ةيعابرلا ةيضاملا لاعفألا

 ةدعاق ىلع ريست ةيسايق لاعفأ اهنأل اهفيرصت نع ثيدحلا

 ةريسيلا اهدعاوق ملعت ىوس ئراقلا ىلع سيلو .ةدحاو

 يضاملا يف (َلَعْفأر نزو ىلع لعف لك نأ اهلاثمو ،ةدرملا

 نزو ىلع هردصم نوكيو ء (ل نزو ىلع هعراضم نوكي

 يتلا ةيعابرلا لاعفألا لك ىلع قبطنت ةدعاق هذهف ،(لاَعفإر

 غلبأ .رتكأ لبقأ ،َدَعْسأ .مركأ :وحن (لَعفأ) نزو ىلع

 .خلإ ..ملْسأ

 )؛١)
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 اهتاقتشمو رداصملاو لاعفألا ةدام بيلقت مجعملا يشاوح حيتت .ه

 علاطن نحنف زاجملاو ريبعتلا نم ىرخأ روص جارختسال

 ةرابع يف هفظونو يضاملا لعفلا هنم جرختسنف (رورسلا) ردصملا

 ئشذنئف هعراضم طبنتسنو ،(كتيالو ينزَس ام) :وحن ةينايب

 قتشنو ©(هبر ءاقل ىلإ هحور هقبست نأ ُهُرُسَي) : ةلمجلا هذه

 دز راسلا ربخلا مهيلع لَرَئور) :لوقنف لعافلا مسا اضيأ

 ..خلإ ،(امالسو

 م . مو

 ضعب نوؤرقي نيذلا ةماعلا ضعب دنع داس ام مجعلا ححصي

 ريغ اهنم نومهفي تاقايس يف ةيبدألا تارابعلاو مكحلاو لاثمألا

 افك برضي :نيتروهشملا نيترابعلل مهلامعتسا كلذ نم ،اهدارم

 ةرملا نأ امهب نونعي مهو ؛(سادسأب ًاسامخأ برضيرو (فكب
 نأو كرسحتملل "فكب افك برض" لاقي نأ باوصلاو ارسحتم

 ححصي دقو .عدخيو ركمي نمل "سادسأل ًاسادخأ برض" لاقي
 ذإ ،باتكلا ضعب اهركتبي يتلا تالامعتسالا ضعب مجعلا

 ةماعلا عمس ىلع ةديدج ًاظافلأ حرطي نأ مهضعب بذعتسي

 اهتحص نم ققحتي نأ نود ؛ "تاملكلا هذه مهتجاتها“ : لوقيق

 مهتجّيه" :لوقي نأ باوصلا نأ دجول ًاليلق اهيف نعمت هنأ ولو

(١٥٠( 
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(٦ 

 موزلل لاعتفالاو ،“لعتفا" نزو ىلع "جاتها" نأل ؛"تاملكلا هذه

 هذهب موقلا جاتها" لوقي نأ هنكمي ناكو ،ةيدعتلل سيلو

 ."تاملكلا

 ةيشاحلا يف اننإف نيفلتخم نيباب يف ةضماغ ةظفل رركتت نيح

 يف اننكل ،هيف تدرو يذلا لوألا عضوملا يف اهيناعم لك حرشن

 ىنعلا وه اهيناعم نم دحاو ىنعم ىوس ركذن ال يناثلا عضولا

 قبس دق ةظفللا هذه نأ ىلإ ريشن مث ،اهترابع قايسل بسانلا

 دوعي يكل ةقباسلا ةرابعلا هذه ركذنو {ةقباس ةرابع يف اهحرش

 اذه نأ املع ؛عسوتلا ءاش نإ ةظفللا يناعم ليصافت ىلإ ئراقلا

 يف (ةلالّج) لثم دحاو رذج ىلإ يمتنت يتلا ظافلألا ىلع قبطني

 ةرابع يف (جتر ةظفلو ،“ةبيهم ةلالج هئوث ئ" ةرابع
 يناعم انركذ دقف ،“ريظئلاو ليثملا نع لج ُهئَعؤَر تناك"
 (ُلجتر ةظفل تدرو املف هنم تقتشا يذلا اهلعفو (ةلالج)

 نأ قبسر) :انلق مث اهل ادحاو ىنعم انركذ رخآ باب يف ةرخأتم

 .((“ةبيهَم ةلالج هبوث بحي " يف اهانحرش

(١٦( 

 



 ت ار ابعل ١ مجعم

(٧ 

(٨ 

 نع ريبعتل ا ق اهضعب نم ةدافتسا او تاد اضتملا ليوحت نكمي

 ىغلا تارابع نيب ةحوارملا لثم © ىفنلا تاودأ لاخدإب اهضيقن

 افر او هتيب نكي مل )ؤ ةمعنل اي فر او تيب) : دهزل ا ت ار ابعو

 ةدام نم فعاضي نأ ىلع رداق ئراقلا نأ ىنعي اذهو ،(ةمعنلاب

 لاخدإو ، ةبجوملا تارابعلا ىلع يقنلا تاودأ لاخدإب مجعملا اذه

 ةردقلا مخضتت كلذبو ، ةبلاسلا تارابعلا ىلع توبثلا تاودأ

 ادع _ مجعلا ق باب لكل نوكيو ،‘بفعضلا ىلإ مجعملل ةيجاتنإلا

 هبلسو هباجيإ يف هضقاني ديدج رخآ باب -"مسقلا بيلاسأ" باب

 مدقتي ثيحب أيئاجه أبيترت مجعملا باوبأ بترأ نأ يف بغرأ مل

 .ىئاجهلا بيترتلا يف مدقتم فرحب أدبي هعوضوم يذلا بابلا

 لب ؛دحاو عوضوم ىلع رصتقي ال دق دحاولا بابلا نأل كلذو

 . انحّضو ن أ قبس امك ؛همزالي امو هدضاعي امو اعوضوم لمشي

 اهتارابع جزتمت ن أ لبقت مجعملا يف ةدراولا باوب الا ضعب

 ةيلامج تارابع ءاشنإ ىلع نيعي امم ىرخألا باوبألا تارابعب

 فعاضي اذهو ،نيفلتخم نيباب نم نيترابع نم ةجوزمم ةديدج

 : ثلاثلا بابلا) : اذه لاثمو 0 مجعلا همدقي يذلا جاتنإلا مجح نم

(١٧ ( 



 تارابعلا مجعم

(١٠ 

 ©ريظنلا مدعو © فصولا يف ةغلابملاو ،هيف ةيلضفألاو ءيشلا ةداجإ

 نإ" لثم ةرابع هنم ذخأن نأل لباق باب وهف ،(ةريخألا ةياغلاو

 هذه جردنف "اناكم هاوس دحأل كرتي مل ةددعتملا هلئاضف ٌماَحز

 (مركلا بابر لثم رخآ باب يأ يف ةغلابملا لمحت يتلا- ةرابعلا

 .اناكم ٥اويس دَحأل كرتي مل هدوجو هاياطع ماحز نإ :لوقنف

 عئاشلا يديلقتلا طمنلا رسك وه مجعملا اذهل يساسألا فدهلا نإ

 عوضوملا نع ريبعتلل ءارقلل ةريثك تارايخ عضوب كلذو ،ريبعتلا ين

 ةدحاولا ةرابعلا بلقيل هنهذ فصعو ئراقلا لقع طيشنتو دحاولا

 مازتلالا تقْمَنو ،كلهتسملا زاجملا بنجتن يكل ؛تابلقت ةدع

 اولَضفتو) ةرابع لثم انلئاسر يف تعاش دق ةزهاج ةننقم تارابعب

 دنع ةيآ نوكت نأ تداك يتلا (ريدقتلاو مارتحالا قئاف لوبقب

 اهنم عنصيل ةدحاو ةظفلب نيعتسي نأ هنكمي ئراقلا نإ .مهضعب

 اهلغتسي نأ عيطتسي يتلا "ىماست" ةظفل لثم ،باَجعلا بجعلا

 ."هزع ىماست" لوقيف هعمتجم يف ناسنإلا ردق ولع نع اهب ربعيل

 ةرابع يف ءرملا قلخ ميظعب انرعشيل رخآ قايس يف اهلمعتسيو

 ءاكذ ةدش فصي نأ اهسفن ةظفللاب هنكميو ،“هلئاضف تماست"
 ."هتهابنو هتنطف تماست" هلوق يف ءرملا

(١٨ ( 



 تارابعلا مجعم

  (١٩١( 



 تارابعلا مجعم

(١ 

(٢ 

(٣ 

(٤ 

(٦ 

(١( 

(٢) 

(٣) 

 لوألا بابلا
 ريدقتلاو ةمظعلاو ةماعزلاو ةدايقلاو ةسائرلا

 هل دايقنالاو هبيرقت وأ صخشلا ميدقتو لالجإلااو

 ٥ . ه . ٥

 .ديجب َح ىلإ كلملا ةَوطَس باهت

 .رانلا تلَعَتَشال ةَرْوَلاب ةرباع ةراشإ ىطعأ ول

 ."نوقياَّسلا ذاذفألا كئلوأ

 .موقلا ةوفص

 .٨ايبار ابيصن هبعش ُهَحَنَم

 .هئامس ق علاو آ ةلح

 موقلا ءاج :لاقي ،درفلا-٢ .هتيافك وأ هتناكم يف دّرفتملا-١ :ذوو ذاذفأ هعمج دقلا
 .ضعبب هضعب قزلي ال قرفتملا :رمتلا نم ذفلا-٤ .رسيملا حادق نم لوألا-٢ .ًاذاذفأ

 .لاطو العو عفترا

 تحخفتنا :ءاملاب ضرألا تبَرح٦ .ةازو ام :لاملا ابر ١- :اًوُيرو اور وبر ءيشلا ابر

 :رملا ابر ٥- .شت :تيبلا يف ُءرملا ابر-٤ .اهالع :ةيبارلا لجرلا ابرح٣ .مروو

 .وبرلا هباصأ

( ٢٠( 



 تارابعلا مجعم

 .ةذفان هئشمو عاطُم هرمأ ٧)

 و ٥. م

 .ةيارلاك همسا قيفي ٨(

 .هوغيَت و الإ ايداو طرو الو ةيحان وحني ال ٩(

 و ه ٥ م و < ٥ و

 .اوباغ اذإ دهشيو « هريغ بجح اذإ هل ندؤي ناك ١٠(

 .٨مهءاول هموق ُهَمْلَس ١(

 ٢ ١ ) ةايحلا م اَحز ق هلع و عقت ٥ ١ نويعل ١ ةنوتفمل .

 .هابجلا هل ينحنت ٣( مهم ٥ ح

 :لعنلا تقفخ-١ :أناققَخو ًاقوفخو ًاقفَخ قفخي َقَفَخو ًاقفَح قفخت لعنلا تقفَخ (٤)

 قفاخ امهف رئاطلاو بلقلا قفخ هنمو .كرحتو برطضا :ءيشلا قفخ-٢٦ .توص

 .مان :نالف قفحخ-٥ .برغملا ق طحنا :سمشلاو مجنلاو رمقلا قفح-٢ .قوفَخو

 :هعمجو قو قفخ وهف رُمَض :ناويحلا قفخ-١ .هرثكأ بهذ :ليللا قفخ-٦
 :دالبلا ق نالف قفحخ-٩ .عرسأ :مهسلا قفحخح-٨ .الخ :ناكملا ققفحخح-إ٧ .قافخ

 .افيفخ ابرض هبرض :ًاقفَحخ طوسلاب انالف قفحخح-١ ٠ .بهذ

 نم ددع :شيجلا ءاول ٢- .ةيارلا َنوُد ٌمَلَع١ :هانعمو .تايولأو ةيولأ :هعمج ُءاَوَلا )٥(

 .هعقر :ءاوللا ىوأ :لاقي / .قيرفلا نودو ديقعلا قوف ةيركسع ةبتر-٣ .بئاتكلا

 .مُهَبَلَغ :لادحلا يف لاجرلا قانعأ ءرملا ىل

(٢١( 



 تارابعلا مجعم

 .اباسنأ مهاقنأو ًاباسحأ مهُصَلخأ ٥(

 .هموق نم لقيل زكرم يفوه ٦

 .هنم رثكأ ُكْلُمْلا هُمظَعُي طق اكلم ىرت ال ٧)

 .ؤوفؤلا هدو ُبطْخَت يذلا ميظعلا ١مهلهاع ٨(

 .هموق يف ةيلاع ةوبر ىلع ٧بَرَت ٩(
 ص مول ٠

 .داجمألا يف "نيزربملا نم ٠(

 4 سس م و

 .ةيماسلا هناكم هتاملك زّزَعت ١(

 .ةبورعلا ءانبأ مهل تناد نيذلا "ءالبنلا نم ٢٢(

 .ةفيلخلاو روطاربمإلاك ةفلتخم ًابوعش مكحي يذلا مظعألا كلملا :هانعم .لهاَرَع :هعمج لهاعلا )٦)

 :ةيشاملا تعبرت-٦.امهل ًافلاخُم هيذخف تحت هدق ىت :لاحلا عبرت ١ :ًاعبرت عبرتي عبرت )٧١(

 .هلمحو هعفر :ارجح عبرت-٤ .عيبرلا نمز هب ماقأ :ناكملا رملا عبرت-٣٢ .عيبرلا تلكا

 :هبكار سرفلا َرَرَب ٢- .الضف مهقاف :هموق ىلع ءرملا َرَرَب ١- .ازيرت رر رت )٨(
 ءاضفلا يأ زاربلا ىلإ َجَرَع :ررب ٤- .هنيو هرهظأ :ُهَزَربأو ءيشلا َرَرَب ٢٣ .ُهاَجَت

 .هوحنو رجشلا نم يلاخلا عساولا

 ©يمارلاو حالسلا لمعب قذاحلا :لبانلا/ .فيرشلا :هانعم .ليبت :مهدرفم ءالبلا )٩(

 دئاصلا نوفرعي الف اوبرطضا يأ :لبانلاب لباحلا طلتخا :لاقيو .لاتلا بحاصو

 .لابحلاب دئاصلا نم لابنلاب

(٢!( 



 تارابعلا مجعم

 .وبناج لك نم ريقوتلا هب طيحي ٢٢(

 .رصنلا '"َنيشاينو دئاقلا تاميس أمئاد ليحي ٢٤(

 .ةروُشَمْلا ةدئفأ هيلإ يوُهَت ٥(

 .ةماعزلا تافص ررك هلِلَظُت ٦(

 .ريمألا نم )ةطرشلا ومحاص ناكمب هنم ناك ٢٧(

 م ۔ع ,. , ه ء و , 2 ه ح

 .رما اذإ ضرالا هل زتهت ٨(

 .رجملا ١ 'جيسن نم هتاذ تحص ٩(

 .ملاعلا راطقأ هل ١'٢ىَوُت ٠(

 .ةمسوألا يعتو ناشين :اهدرفم نيشايملا )١٠(

 .اهسيئر :ةطرشلا بحاصوم.دالبلا يف نمألا ةَظَمَح :مهو يطرشو يطرش مهدرفم ةطرشلا )١١(
 :اهريس يف ةقانلا تجسن-٢ .هكاح :بوثلا جسن-١ .ًاجس هًحسْني بوثلا جسن )١١( ُ . > رو و ٥ م م م

 :ءاملا وأ قرولا وأ بارتلا حيرلا تجسن-٣ .جوُسَت يهف اهمئاوق َلقَت تعرسأ
 :مالكلا جسن-٥ .فتلا قح هتبنأ :تابنلا ثيغلا جسن-٤ .ضعب ىلإ هضعب تبحس
 .جئاسن اهعمجو ةجيست هثنؤمو .جوسنملا وهو !جسن هعمج جيسنلا .هغاصو هصحخل

 :لالا ءرملا ىوز-٢٦ .ممب بهذ :موقلا رهدلا ىوز-١ :هانعم .از يوزي ىور )١٣(

 هعمج :ءيشلا ءرملا ىوز۔-٤ا .هنع ُهاوط :هبحاص نع رسلا رملا ىوز-٢ .هزاتحا

 .سمعو بطق :هينيع نيب ام ىَوَر-٥ .هضبقو

( ٢٣( 



 تارابعلا مجعم

 '٨هيئناش عامسأ ٤ عرقت ة َرقَت ةمراصلا هرماوأ ٣١(

 .اماع ايأر هتعاجشو هتاملكب قلخي ٣٢(

 .قرطلاو دجاسملاو سلاجملا هئاملك تًّمَع ٣(

 .ةعيفرلا ةلزنملا مهيسوفن يف لب ٣٤(
 ٥ مه م

 .هموق هب ًديشرَتسي ٣٥)

 .ةميظع ةبترم ٦١اَرََ ٣٦)

 ٧( رسفن هل شامخة١'.

 ءيسملا عرق-٢ .هقرط :بابلا ءرملا عرق ١- .عرق ُهُعَرقَي ئشلا ءرملا عرق )١٤(

 :رمأ انالف عرق-٤ .امب باصأ :هعراوقب رهدلا عّرَق-٣ .اصعلاب هبرض :ةعرقلاب
 .هبتنا هتهَبن اذإ نمل برضي : "ملحلا يذل تَعرَق اصعلا نإ" لثملا يفو-٥ .ةأجف هباصأ

 .ةعرق هراتخا :ءيشلا ع رق-٧ .امدن اهَكص :ُهَنس هيلع عرق-٦

 .ضغبلا شأ :ٌةءانشلاو .يناش وهف هبحتو ُهَضَعْبأ :انآتشو انش ُهوتعب هانغ (٥١ر

 ءاوس ءيشلا نم ُرُرَمَلا :ةعونتشلاو .سانلل بئحتلاو ضغبلا ديدش رملا :ءانشملاو

 / .بياعملا نم وأ دماحملا نم ززقتي ناك

 .جوزت :لجرلا اوب-١:ًاتيوثتو ةئوثت ئَوَي اوب .هب ماقأ :ناكملا ُءرملا اوب :اوب ابي ادبت )١٦(
 .هدتس :حمرلا لجرلا اوب .هل هدعأ :هبحاصل لزتملا رملا اوب-٣ .هيف هلزنأ :ًلرتم هأوب-٢

 .ريك :هفنأب لجرلا خمش-٢ .عفترا :لبجلا خمش-١ :هانعم .ًاخوُمش مشي عَمَش )١٧(

 .خّمشو تاخماشو خماوش :هعمجو ،لبجلا :خماشلا-٤ .قيرع عيفر:خماش بَسن-٢

(٦٢٤ ( 



 تارابعلا مجعم

 .موقلا سأر ىلع ناك ٨(

 ً وو سم و

 .ةبيهم ١ ٨ةلالج هبوث ئبخي ٣٩)
 م

 .ةرامإلا هل ؟ْتَعَنَخ ٤٠(

 .هموق ىف ةقهاش امايأ ىضق ٤١(

 .ايلاع ناكم "'َدّلَمَت ٤٢
 .رباكألا ةمّدقُم يف وه ٤٣(

 .ةع امحل ١ هب ريِنَتَسَت ذش ار ٢١ بقن ) ٤ ٤

 .ةدايسلا ارسي فو فرشلا هانمي ىف لمحي ٤٥(

 لالخأو ءالجأو ةنجأ :هعمجو َلالُج ًليلَجو لَح وهف ةلالجو ًالالج لجي لَح )١٨(
 .هركت :هنع لج-٤ .براجتلا هتمكحأ-٢ .ََسأ-٢ .َمظَع١ :َلَج عمو .ةلجو

 .لازو الج :هعضومو هنطوم نع لج-٥

 صم .عن اهعجو عوخ يهو ةع هعمجو عناخ وهف اعثخو ًاعوئخ متخي عن )١٩(
 .احيبق ارمأ ىتأو م :نالف عنخ-٢٦ .عضخو لذ :هيلإو هريغل ءرملا عنخ-١ :عن

 ءرملا عنخ-٤ .روجفلل اهاتأ :ةأرملا ىلإ لجرلا عنخ-٣ .هسأر سكنو هنم ايحتساف
 .َرَدَغ :هب عنخ-٥ .هيلإ لام :رمألا ىلإ

 .هلمتحا :رمألا دلقتو .هيلع هقلع :فيسلا دلقتو .اهسبل :ةدالقلا َدَلَمَت )٢٠(

 بيقنلاو.ءابت :بيقنلا عمجو .ابيقن راص:هانعم .ةباقن بقني موقلا ىلع نالف بقن )٢١(

 رامزملا-۔٣.دئارلا نودو لوألا مزالملا قوف ةبتر-٢.ممموؤشب يعملا موقلا ريبك-:هانعم

( ٢٥٠( 



 تب ار ابعل ا مجعم

 .راًخفلاب ""نوُمَخْتُم ""ديدانص ٤٦(

 ر۔د رلا

 .لئاوألا سفانت هتبتر ٤٧)

 م رور / ٤ ٢

 هديجم هتريس ٤٨)

 .لوقغلا ُسوُسَيو فارشألا دوُسَي ٩(

 د و م

 ٠ ٥0) ف بدي بيهل ا هناطلس ١ سوفتل .

 ٥١( هماقم لظ مُتَفوّقا٥".

 .""ميظع ج ميظع اهشرع ٥٢(

 .عيمجلا نويع يفزيبك ٥٣(

 رطملل لاقي .ديدانص :هعمجو .عاجشلا فيرشلا :سانلا نم ذيدنصلاو دصلا )٢٢()

 ديدش يأ ديدانصلا يماح موي :لاقيو .ديدنص :اضيأ حيرلل لاقيو ديدنص :دربللو

 / .هيهاود :ردقلا ديدانصو رحلا

 ماعطلا لكأ نم ءرملا بيصي ءاد :ةمحلاو ،ةَمَحُتا ف عقوأ :انالف ماعطلا مَخْنأ )٢٢٣(

 .مَختو تاَمَحُ :اهعمجو ،ةدعملا ءالتما وأ ميخولا

 ًاضيأ دجلاو ،لبتلاو فرشلا وه ُدْجَناو دُجَم اذ ناك :دجام وهف دجمي نالف َدَحَم )٢٤)

 .دجلا رفاولا :ديحلاو .دحلا يف هبلغ :نالف دَحَمو .ءابآلا نع ةثوروملا مراكملا وه

 .ةفلتخم تاقوأ يف أزجب هلعف :رمألا رملا قوفتو .مهقاف :هموق ىلع قوفت )٢٥(

 .ادج ٌميظع يأ :ميظع دج )٢٦(

 )٢٦)



 ت ار ابعل ١ مجعم

(0٤٤ 

(0٥ 

(٥٦ 

(0٧ 

(٢٧( 

(٢٨( 

)٢٩( 

(٣٠( 

 ى ۔ ه ر

 .هاشاَحَتَت نأ ةطلسلا ؤرجت ال ٧٢دئار

 .رومألا ٢٨ طاّتَم هيلإ

 .ءايربك يف ةعوفرم "هتماه

 .ن ايتفلا ٣٠ ةرغ وه

 : ءيشلا نالف دارو ،نئمطي مل و بهذو ءاج :ادايرو ًانادوَرو ادور وري نالف دار

 يمهو .ةَدارو داور :هعجو دئار وهف .هسملت :الكو ًالزنم هلهأ لجرلا ةارو . ُهَبَلَط

 طباض-٢ .ثيغلا طقاسمو ألكلا مهل رصيي موقلا مدقتي نَم-١ :دئارلا نيعمو .ةدئار

 مل اذإ :داسولا دئار-٤ .ىذقلا :نيعلا دئار-٣ .ماقملا نودو بيقنلا قوف هتبتر

 .امتاراج تريب ق ةفارطلا :ةدئارلا-٥ .َمَه وأ ضرم نم رقتسي

 :ُطانَمْلا/ .هيلإ هب دهَعو هيلع هقلع :هيلعوأ نالفب رمألا طان :لاقي .ًاطوَن طوني ًطان

 .ةلزنملا يلاع فيرش :ايرلا طانم نالف :لاقي ،قيلعتلا عضوم

 :موقلا ةماه ٣- .هطسوأو سأرلا ىلعأ ٢- .سأرلا-١ :اهانعمو .ماه :اهعمج ةمالا

 ىًَدّصلا-٦ .رباقملا فلأي رويط نم ريغص رئاط-٥ .سانلا ةعامج-٤.مهسيئرو مهديس
 لازي الف ،يوقسا ينوقسا :لوقي ليتقلا ةماه نم جرخي هنأ برعلا معزي رئاط وهو
 .غامدلا حُم :ماهلا تانب-٧ .ليتقلا رأثب ذخؤي تح حيصي

 .سرفلا ةهبج ضايب-٢.مهفيرش:موقلا ةرغ هنمو.همركأو هلوأ :ءيشلا ةرغ١ :ةرملا

 اهلوأ :نانسألا ةرغ۔٥ .هتعلط :لالهلا ةرغح٤ .رمقلا لالهتسا ةليل :رهشلا ةرغ٣

 .حبص وأ رون نم ادب ام لك-ا٧ .ههجو :لجرلا ةرغح٦ .اهضايبو

( ٢٧( 



 تارابعلا مجعم

 يناثلا بابلا
 .لعفلاب هتدناسمو .ءيشلا ةيامح

 نامألاب روعشلاو .هنع عافدلاو

 ے و ۔ م .۔
 .هنبصحم هتباهم ٢١ اوفلأ ) ١

 ُِ 4٢٣۔ 2

 .هم اقمي او ذ ) ٣

 د

 .مهئادبأ ةنينأمطلاب ""تّضْبَت ٤(

 .ةيركسعلا مهتوق ىلإ اونكر ٥)

 .مهلقاَعَم مهنع تاذ ٦)

 ه ٠ م ه هد ۔ ر

 م
 ٧ ) مهرزعب ١ ت ايحَورمل .

 .فداصو َدَحَو :يفلُي ىقلأ )٣١(

 .م ١ :عبس عمو ،غباوس اهعمجو ةغباس يهو غياس وه ًاغوُبُس غنس ءيشلا عس (٣٢)

 .ًاغباس هلعج :اغابسإ غبن عساو .لاط-٣٢ .عستا.٢

 .تبرطضا :ءاعمألا تضبن-٦ .هناكم يف كرحت :بلقلا ضبن-١ :اضبن ضبني ضبن )٢٢(

 .لاسو الع :ءاملا ضبن-٤ .ايفخ اناعمل عمل :قربلا ضبن-٣

(٢٨ ( 



 تارابعلا مجعم
 م ٤ ٣ .. ٥ . رو م , م ممص

 .هصخش ' آنودهاعتي ٨(

 و 2
 وو _ ح ٥ ٣  ّ 2ِ۔ ٦ ٣ [ -

 ةقرلا احسلالا ١٠

 . كلاَمش نعو كلنێيمب نع لاقن ١١)

 .مالسإلا نع عافدلا يف ادهج ٧٢ّميشأل تنك ام ٢(

 .هراوج مزتلا ٣(

 ."هلئاضف "٨ةَحامّس ْمُهْتَوآ ١٤(

 .افلاحت :ادهاعت-٦ .هب هدهع ُهَدَسُي هيلإ دةرتو هدقفت-١ :ءيشلا دهاعت )٣٤(

 )٣٥( .هرظتنا -٣.هظحال-٢.هظفحو هسرح-١:ةباقَرو ًابوقزو ًابقَر ُهُبقرَي ءيشلا َبَقَر ٤-حذره
 .هتبقر يف لبحلا لعح وأ ،هتبقر باصأ : :ابقر انالف بقر-٦.هدصر :مجنلا بقر-٥ .هفاخو

 .زراخَمو لقاعم :تاعنم مهل لاقي .هديري نم ىلع ام 4 عنتم تلا ةوقلاو علا :ةَعْنَمْلاو ةَعَنَمْلا )٣٦(

 .(دادضألا نم) هدمغ ىف هلخدأ وأ هدْمُغ نم هلس :هفيس ماش -١:اهانعم .ًامْيَش ُميشَي ماش )٣٧(

 هتدلب ترهظ :نالف عءاش-٣٢ .هرطم "نوكي نيأ ققحتي هيلإ رظن :باحسلاو قربلا ماش-٢

 .ًابقرتم هيلإ علطت :ءيشلا لياخم ماش ٥- .هَرُدَقو هَرَرَح ءيشلا ماش-٤ .ةماشلا

 .ةحامسلا لهأ نم راص يأ ،حيمَّسو حُمَس وهف ،ةحوُمُسو ةحامس حمسي َحُمَس )٣٨(

 .ةلوهُسلا-٢ .مركلاو دوخلا-١ :اهانعم ةحامسلاو

 ةعيفرلا ةَجَرَدلا-١ :نيعتو لئاضف :اهعمج ةليضفلاو .ةليضقلاب فصتا :لضفت َلُضَف )٣٩(

 ةليضف :لاقي .هنم تدصق يلا هتفيظو وأ هتيزم :ءيشلا ةليضف-٢ .قلخلا نسح يف

 .ركفلا ماكحإ لقعلا ةليضفو ،عطقلا ماكحإ فيسلا

( ٢٠( 



 تارابعلا مجعم

 .اهتحنجأب ةكئالملا هلظ ٥)

 .اريخ هب رادقألا ٠'رتَّصوتسا 1٦

 س و و ه ٥ م
 .ةنانرلا ةيانجلا هسرحت ٧( ]

غ
 

 .اهرازوأ برحلا تعضو ٨(

 .هناميإب نيعلا ريرق ٩(

 .هردص ىلع هللا لوسر َبَّرَض نأ دنم ةسفن تتكس ٢٠(

 .كانرصنف ًالوذخم انيتأ ١(

 .مهبولق آرقلا لسغ ٢٢

 .مهرزآت َرضفَي أ كهنملا راصحلا َرَجَع ٢٣(

 .شيجلل اددم هلسرأ ٢٤)

 .ملسم قنع ىلع هفيس عضي الأ دهاع ٥(

 .ىدهلا ةعم يف ٦٦(

 .هب ةيصولا لبق ٢ .هَلَعَفو ريخلا هل ةارأ-١ :هب ىصْوتسا )٤٠(

(٣٠ ( 



 تارابعلا مجعم
 ء % م ٥{4 ١

 هرز 7 ) ٢٧

 ٨ ٢ ) امالسو ادرب مهتدئفأ هناملك تألم .

 .فيجّضلا هفقوم تاّرَعَت نوُدُسَي اوذَحأ ٩

 .نيدلا اذه َرمأ !مهقتاع ىلع نوذخأي ٠(

 .ىغولا تاحاس لوخدل لاجرلا ٠"ٌرَماذتي ٣١(

 .هاوق يأ هَرزأ ًدَش :لاقي .ةوقلا :رزألا )٤١(

 .ةعنقلا لا ٢ .ةبقرلاو بكنملا نيب ام-١ :هانعمو ،قَتُغو قتاوَع :هعمج قتاعلا )٤٦٢(

 .يوق شير هل تبنيو لوألا هشير طقسي نيح رئاطلا رف-٢

 )٤٣( .لاتقلا ىلع اضعب مهضعب ضح-١ :اوُرَماَدَت ٢-تلاوموا.

( ٣١( 

  



 تارابعلا مجعم

 ثلاثلا بابلا

 .هيف ةيلضفألاو ءيشلا ةداجإ

 ةريخألا ةياقلاو .ريظنلا مدعو .فصولا ىف ةقلابملاو

 .اناكم هاويس رَحأل كرتي مل ةددعتملا هلئاَضَ ءاح إ ١( م

 .لوقعلا ىكذأ ةكرعملا وقت (!

 وكي ام ىقتأو ةحفص ءرملا هيلع وكي ام ىقنأ وهو هبر يقل (

 .ريس نوكي ام ٠ُرَضْنأو ،ابلق

 ريخألا َفَدَبلاو ٠ ديصقلا تيب رصنلا لظ ٤(

 .داهجلا ةعانص فرتحا ٥(

 .ريظّنلاو ليثَمْلا نَع ء نع ثحت هتعور تناك ٦(

 نوللاو هجولاو تابنلا رضن :لاقي ،ةرضان يهو رضان وهف ًاروُضُو ةرضن ُرُضْني َرَضَت )٤٤(
 يهو ٌرَضلنأ رضت وهف ًرَضَت رضن َرضَت :هفيرصت نمو .ةجميو قنور اذ ناك يأ

 .ءيشلا رضأ :كلذكو .ءارضئو ةرضن

 .ةديصقلا تايبأ نسحأ :ديصقلا تب )٤٥(

 )٤٦) "ةبيهم ةلالج هبو ئبخي " يف اهانحرش نأ قبس .هنع هَنتت :ءيشلا نع لج .

(٣٢ ( 

  



 تارابعلا مجعم

 .لابلا ىلع ُرطْخَت ال هتبهوم ٧(

 سوفنلا دشأ اهلُمَح قيطت ال ةيتاع ءابغأ َلْمَح هسفن قيطت ٨(

 .. ٧ادلَح

 .اهقذيص ؤ٨ةَورِذ ٩(

 .مالسإلا : ارجح ق ةقوفتملا 3 هتايافك ىقلأ ١٠)

 .رصحلا قوفت اد ادعأو ئ اهل رخآ ال افوقفص اوأر ١١)

 مهو ديلَج وهو 5دالجو الجا مهو اَدْلَج وهف ،ًادلَجو ةدوجو ًةَدالَج دلي دْلَج )٤٧(

 .هوركملا ىلع ربص-٢ .يوق-١ :الأو ُءاَدَلُج

 ةورذ يف وه :لاقي ،هالعأ :ءيش لك ةورذ-١ :اهانعمو .ىرذ :اهعمج .ةورذلا )٤٨()

 .هلئاوأ :ليللا ىرذ تلبقأ-٢ .بسنلا

 .ةدايزلا نع ييغيو يفكي ام هيف :ةيافك هيف جاتنإلا اذه ١- هةياقك يفكي ىك )٤٩(

 وذ :ةيافك وذ لجر-٣٢ .جيجضلا اذهل ادح اوعض :جيجضلا اذه نم ةيافك- ٢

 .لمعلا ىلع ةردقم

 يف يأ هرجح يف وه :لاقي .هئتضح :ناسنإلا رجح-٢ .ةيحانلا-١ :رجحلاو رجحلا )٥٠(
 ىشنأ-٢ .لقعلا-١ :يه رجحلا ناعم ريغ ىرخأ ناعم هل رجحلاو .هتيامحو هفنك

 .لامشلا نم ةبعكلا بناج وهو ميطخلا هاوح امح٣٢ .راجحأو روُجُح اهعمجو ليخلا

 .هبوث نم ناسنإلا يدي نيب ام-٤

(٣٣ ( 



 تارابعلا مجعم

 ةروُس نيعبس ملسو هيلع هللا ىلص لوسرل ١ مق نم تذخأ ١٢(

 .دحأ اهيف ينغز اني ال

 ١٣( هتواَرَض لاتقلا علب ٨١.

 و ؛پى
 ب .ه. .- ٥٠ م

 .وفولام َلُك قوفت ةيحضت ٥

 .هغوُث لك رهظ ٦(

 .ريمضلا مارتحا نف يف ةيرشبلا داتسأ ٧

 .وطسلا يف لاثمألا َبرْضَم اوراص ٨(
٥ ٠ 

 .هتقاط قوف رما ٩(

 .هميركتو همييقتل ازيم عضت نأ كنكمي ال ٠(

 .ىمسألا ظحلا لان ٢١(

 .ريظنلا عطقنم احاجن حجن ٢٢(

 علوأ وأ همزل :هيلع وأ هب يرض۔ ٢ .ًدتشا- ١ :هانعمو 7 ةوارض ىّرُضَت يرَض ( ١ ٥)

 .هيلع أرتجاو هداتعا-٣ .هب

 .ضرألا لوح رمقلا رادم يف ةطقن دعبأ-٢ .َوْلعلا-١ :جوألا )٥٢(

(٣٤ ( 

  



 تارابعلا مجعم

 .هاوس ٭"هزارط نم سيل اناميإ نمآ ٢٣

 .ُقلطُملا هميمصت ٦٤(

 .ربصلا نف يف بقللا لماح ٥(

 .دودح ث؛ِهيِنافَتِل سيل ٦(
 ےہ و رو

 .ةغلاب ةيآ هدوج ناك (؟٧

 .هينامأو هعامطأ ىهتنم ٨(

 .ىَدَملا هُحوُمط رواج ٩(

 ؟لخُبلا نم ىَوذأ ءاد يأو ٣٠(

 .هحور ث٨ريِثأ نآرقلا ناك ١(

 .ُهلئم ةيهاد ضرألا دَهشَت مل ٢

 .هريغ هلثم ىلع َردقي نأ تاهيه ٣(

 ءيش لك نم دّيجلا-٢٦ .طمنلاو لكشلا-١ :يعيو .ةَررطأو زرط :هعمج زارطلا (٥٢٣)
 نم ناطلسلل جسني امح٤ .هوحنو بوثلا مَّلَع٣ .كزرط نم اذه سيل :لاقي

 .ةديحخلا بايثلا هيف جسنت يذلا عضوملا-٥ .بايثلا

 .هلجأل كلهي نأ داك تح هيف هسفن دهجأ :لمعلا يف نيافت-١ :ايناف ىافت )٥٤(

 .برحلا يف ًاضعب مهضعب ێفأ :موقلا نيافت-٢

 .هرغ ىلع هرثوأو هلضفأ ام يأ ئريثأ اذه :لاقي ،هريغ ىلع لّضفملا-١ :ريثألا )٥٥)

 .هقيرب :فيسلا ٌريثأ-٢

( ٣٥ (



 تارابعلا مجعم

 حبارلا بابلا
 ث"كحضلاو ةحرفلاو ةداعسلا

 .كرابملا ٨"َئودلاب ضرألا ٨'تابتَج زتهت ١(
 و و ه م ٩ ٥ م 2ٍ ح

 .ةحرفلاب ههجو " 'عنقت ٦٢(

 .ةاحُم ىلع ٠ولئات "ةطبغلا ٣(

 .هؤامد تدرب ٤)

 .يلايللا ُهثَرَس ٥(

 .عوضوم يف حاجنلا مأ مصخ ىلع راصتنالا وهأ : ببسلا نع رظنلا ضغب )٥٦(
 .لاز تعالاو بنجتلا-٢ .هبناج :ءيشلا نم ةبنحجلا-١ :ينعتو ،تابنج اهعمج ةبحلا )٥٧(

 .تابنلا نم لقبلاو رجشلا نيب ناك امح٤ .فيصلا يف ُرضخيو قرو رجش لك-٢

 )٥٨( .هوحنو لخنلا توصك يلاعلاب سيل توص-٢ .دعرلا توص-١ :يودلا ٢٣-دوي

 .ديدش :يود ءاد٥ .اهنينَط :نذألا يود-٤ .اهفيفَح :حيرلا

 )٥٩( .عانقلا تسبل :ةأرملا تعنقت-١ :عّنقَت ٢ .بوثب ىتشغت-٣٢ .ةعانقلا فلك ٤-تقنع

 .لَخَد :حالسلا يف

 نم ةمعنلا نم طوبغملل ام لثم ءرملا متي نأ-٦ .ةَّرَسَمْلاو لاحلا نئسُح-١ :ةطبغلا )٦٠(

 .هنع اهلاوز ىنمتي نأ ريغ

 .ءاضأو ََمْل :قيلأ لاي َقلأو .اقالتنا قلئأي قربلا قلا )٦١(

(٣٦( 



 تارابعلا مجعم

 .ةجهبلا ديراغأ تقلطنا ٦(

 ٧( هطو ةداعسلا هيلع تبَلَغ ثاجَرْهَم الأهزاج"١.

 .اهيسفن ٦ثةباعألا نم م ٢٦هَكفأ وه ٨(

 .ليمجلا ملُحْلاك مهعامسأ أبنلا َرسَم ٩(

 .ةطنغ هلق 7 ميف أ ١٠)

 .ةجهبلاب قورشلا رهاب اموي ناك ١(

 .حورلا فيفَح ١٢(

 )٦٢( .برطم فيفخ مرت هيف توص لك-١ :وهو جَرا اهذرفم جازهألا ٢-صوت

 نم عون-٦ .برطلاو ةفخلا-٥ .بابذلا توص-٤ .دعرلا توص-٢ .حَحَب هيف

 تس نليعافم يهو هئازجأ براقتل كلذب يمس يسرافلاو يبرعلا رعشلا روحب

 .ابوجو ءوزحب ،تارم

 :هنم ةكف-٢ .ًاحاًرم سفنلا بط ناك-١ :ةكافو كف وهف ةهكافو اهكف ُهَكْفَي هكف )٦٣)
 م

 حير :هنمو ،هعفد :ءيشلا بعد-٢ .حّلمَتسُي امي ملكتو حزم-١ :ابغد ُبَعذَي بَعَد )٦٤)

 .ةحزامملاو ةبعللا-١ :ةباعألاو .بعاود:اهعمجو ؟يش لكب بهذت :ةبعاد

 .قُمحلا-٢
 .تيبلا كلسملا معفأو {ةرسم هلق معفأ هنمو الم متأو هألم :ءانإلا َمَعفأ )٦٥(

(٣٧ ( 



 تارابعلا مجعم
 .ةتكُلا رضاح ٣(

 .__الذَج هيفك كرفي ٤(
 م 8 م

 هيف ءلم كحضت ) ١٥

 م ى

 .رورسلاو ةدوملا يعارذ هل حتف ) ٦ ١

 ١٧َ. هذاؤف قلطنا ٧

 .رذلا ؛وضك ةماست نع ١ رثت ١فَي ٨(

 .قرشتو 93 'هريراسأ تذخأ ٠ ٢)

 .نالذُجو ىلاذَج :عمجلاو ،ىذَج يهو نالذَجو لذَح رهف خ يا ًالذَح لَذْحَي لذَح )٦٦(

 يف رطخ-١ :راطَخ وهو ،رطاوخ هعمجو رطاخ وهف انارطَخ ارطخ رطخي َرطَخ )٦٧(

 اني هكرح وأ ،ىرخأ هضفخو ةرم هعفر :هبئذب رطخ-٢ .رتخبتو زتها :هيشم

 رطخ-٢٦ .هيف عقو :هيلعو هيفو هلابب رطخ ١- :روطو 77

 .هبلق ىلإ هسواسو لصوأ :هبلقو ءرملا نيب ناطيشلا

 هقشنتسا :ءيشلا رتفا-٣٢.ألألت :قربلا ًرتفا-۔٢ .هايانث تدبو مستبا :نالف رتفا-١ :رفا )٦٨(

 )٦٩) .هوحنو لبجلا يف ةجرفلا-٣ .نانسألا-٢ .مفلا-١ :رو هعمج رشلا ٤-۔الملوضع

 .ودعلا هنم فاخن

 .ءودهلا نع ةيانك )٠ ٧)

 .هجولا نساحم-٢ .ةهبجلاو هجولاو فكلا نطب طوطخ-١ :رارسأ اهرفم ريراسألا )٢١(

 .ناتنجولاو نادخلا-٣

(٣٨ ( 

  

 



 تارابعلا مجعم

 .اجر ضرألا ءتّجر ٧!ةليلهتب هوباجأ ١(

 .اهناكم ني اهَعَلْحَي نأ اهيطْبَغ طرف داك ٢(

 .بلقو هنيع ٢"ةَقياس ةَئيِنأَمط ترانأ ٢٢٣(

 ٤( نم اداعبأو ادامآ ةَمْسَبلا تَوط الشقوة‘٧.

 ٍ راه مه روو

 .نآرقلا تايآ اهيلع ٧"هعيِفُت امب ٨١ةروُبخَم هناسل ٥(

 و

 .ههجو ٧ لَلَهت ٢٦)

 . ., ده ُ 7 - ُ 2 2 ٥

 .قيفصتو فاتميب :باح رتو ليلهتي هولبقتسا :لاقي ،اليلهت لله )٧٢(
 و ّ

 )٧٣( :ةعباس يهو غباس وهف اغوُبُس غبتسي غبَس ١-َمً. ٦-طال. ٣-اتسع. . ھوه ى 7

 )٢٤( .هلاح تءاسو َسعئ-١ :يقش نيعمو ،ءاقش ىقشي يقش :اهلعفو .ءاقشلا :ةَوقشلا

 .هؤانع دتشاو بعت٢
 م

 مم و ,هو م م م ّ و , ى م . ٥۔ م وو و و وهو ه. و ۔ مم

 ربح ربحي ربحو .هنيزو 77 :اربح دربلا 7 .همعنو هرس :اروبح هربحي هربح )٥ ٧)

 ه ه م م 2 .  .؟. م م 7 . ِ م .

 ئرب :حرخلا ربحو .اهئابن رثك :ضرألا تربحو .رضنو جهتبا :ةربح يهو ربح وهف

 .تّرفصا :نانسألا تّرربَحو 5رثأ هب يقبو

 م 9 س م ّ ً 1 ۔ .ي َ

 :رمألا ءافأ-٣ .لاوزلا دعب طسبنا :لظلا ءافأ-٢ .هل ًهَبلَج :ريخلا هيلع ءافا-١ :ءافأ )٧٦(

 :لاملا هيلع ًءافأ-٥ .هريغ رمأ ىلإ هلدعف ارمأ دارأ :رمألا ىلع نالف ءافأ-٤ .هَعَجَر

 .هل اتيف هلعج

 تللمتو ،طقاست :لهاو حمدلا للمتو .قرشأو ًأالألت :لتهاو ةجولاو باحسلا للَّهَت )٢٧(

 .اهعمد طقاست :تلمناو نيعلا

(٣٩ ( 



 تارابعلا مجعم

 .احرف مهتدئنأ هئاملك تألم ٧

 .تايرشْلاك هئاملك "تله ٢٨(
 م ٥

 .هداؤف رشن ر ( ٩ ٢

 .ةديعسلا هظوظُح 7 َدَجَو ٠(

 .احرق هبلق راط ( ١
 ٥ ح م ٥

 .اضرلا ة ةمسب إ امهيتفش قرافت مل ٢ ٣)

 ء و ٥ ح

 .هاؤرو هقاوشأ هقيست ةنيدملا ىلإ عرسأ ٣٢)

 بعادي نيح رجفلا ميسنك ٧ةّئدَّلا هحور ةحرفلا تبعاد ٤(

 .داسجألا

 .ةليلج ةماستبا هتفش ىلع تقلأت ٥(

 .أبنلاب هذاؤف شعتنا ٦(

 رهظ :رهشلا له-٣ .حرف :نالف لَه-٢ .َرَهظ :لالهلا له ١- :اله له " )٧٨(

 .توص هل رطق َرَطَ :رطملا له-٥ .هبابصنا دتشا :رطملا له-٤ .هلاله

 موقلا سلحجب-٣٢ .هديعبو ُهَسَح :توصلا يدن-٢ .داوج :فكلا يدن ١ :يدنلا )٧٩(

 .ةرواشملاو ثحبلل نوعمتجا موقلا-٤ .مهعمتجبو

(٤٠( 

  

 



 ت ار ابعل أ مجعم

 سماخلا بابلا

 مصخا ىلع رصنلا

 هيلإ ىعسن اميف حاجنلا قيقخو

 ١( زوفلاب ىشتنا كالّشوان٨٠.

 .رصنلا حاير مهيلع 7 ) ٢

 ى

 ٣( رزؤم رصن نع ةكرعملا تّجَّرفنا ١.

 ٤( .زوفلا مهيلإ رانا

 ٥( .مّوُدَع ىلع مُهُتفَك ""تَحَجَر

 رابخألا ريختي يذلا-٢ .هركس لوأ يف ناركسلا-١ :يعيو ،ىَواشت :هعمج ناوشلا )٨٠(

 .اهدورو لوأ

 ايوق يأ اررؤُم ارصن هرصن :هنمو .هب ُهَقَصْلأ طيوُحب ُهاَوَق :طئاحلا رزا-١ :َرَزأ )٨١(

 .هيأرب هيلع قلع :باتكلا رزأ-٣٢ .اهاطغ :ضرألا كبنلا رزأ-٢ .اديدش
 م م ّ م م ۔ه۔ و ۔ . ى م

 لوقو ‘هَحَجَرف هَحَجار :لاقيو شةحاجَرو اناحجرو احوُجُر حَجْرَي ءيشلا َحَحَر )٨٦(
 م وم

 م م م

 :هنمو .فحي ملف لقث :هسلج يف حجر ١- :حجر ىنعمو .حوُجرم يأرو حجار

 :هنمو لمتكا :هيأر وأ هلقع ححجر=- ٢ . ،نوزولملاب تلام يأ نيتفكلا ىدحإ تححر

 .؟هلقث ام رظنيل هعفر :هديب ءيشلا حجر-٢ .ةنازرلا يف هيلع داز يأ انالف حجر

( ٤١( 

 



 تارابعلا مجعم

 ٦( لطابلا ىلع هدونجب فذَقَي فَيَذمَلَه"٨.

 .نيدقاحلا شرع بارتلاب ىوس ٧(

 .ةردتقُم مئازع اهَْمَسَر رصنلل ةرهاب تاحول ٨(

 "‘هَتفَع نوتيو ،ديتعلا ملظلا عالق مهلوامَمي توُبرْضَي ٩(

 .ليوطلا

 .احتاف ةكم ىلع قحلا زو َفَحَر ٠(

 .ديلولا نب دلاخب مهّسواسو نيشال هللاو ١(

 .يرطلا دولا يف نيكسلاك رفاظلا هيثيجب راس ١٢(

 .لازلز مهتايك ةسه لزلزت ١٣(

 . ور

 .ةمسوألا عفرأ هراصتنا َلَمَح ٤(
 و

 م ه مم م م ه م د , ۔۔ ه

 ٥) َرَجْنأ ١ دبع هّنئشم ترصنو ‘هدعو هلل ٥.

 .هالعو هبلغ :انالف غَمَد- ١ :غوُمْدَم كلذو غيم يهو غيمد وهف افُمَد غم غَمَد )٨٣)

 .غامدلا ةّحَّضلا تفلب قح ُهَحَش :انالف غمد-٢
 م

 7 . , .ه ف <۔. .2 ٥8... .6" ؤ ُ . . .
 ٠ نفعو .هتافص تريغتو لسف : نيفعو نفع وهف «ةنوفعو انفع نفعي ءيشلا نمع )٨٤(

 م

 .َنفَع ح ريغتلاو داسفلا بابسأل ُهضَرَع :ًانفَع نفعت ءيشلا

٤٦٧ ) ١( 



 تارابعلا مجعم

 .لطابلا ىلع ارهاظ قحلا لظي ٦(

 .ةرومعملا ناكرأ رصنلا الم ٧(

 .ضرألا نئادم قوف مالسإلا ةيار تَقَمَع ٨(

 .رفظلاب نيعلا ريرق ٩

 .حتفلاب ةراشبلا ُهْنَتأ ٠(

 و ۔ مه و و و

 .ةلوطبلاو ٍةَمظَعلا سورد ىلإ ُهَدْهُج فيضي ١(

 .نيبملا حتفلا توص نذآملا تَعفَر ٢٢(

 .رصنلا تَمَسَح تاظحل ٣(

 -- ٨٥4 _ ه ٨ ٨٦٥

 ٢٤) مهتكوش عرص .

 .ةمساحلا ةَشطَبلا تعقو ٥(

 .ةتملا هتعرص :لاقي ،ضرألا ىلع ُهَحَرَط-١ :ًاعّرصَمو ًاعرَص عرصت عّرَص )٨٥(
 .نيعارصم اذ هلعج :بابلا عرص-٢ .عرزلا حيرلا تعرصو

 :سابلاو ٌةوّقلا-٢ .السلا ريثك :ةكوشلا ريثك شيج ١- :وتلا :اهغمج ةكوثلا )٨٦(

 امب يرسي ةادأ-٣ ١٧[. :لافنألا] مكل نوكت ةكوشلا تاد َرْيَع نأ نودو

 امي لوانتي ةكوّشلاك ةببذُم ةقيقد عباصأ تاذ ةادأ ٤ .ةمحللاو ىدسلا جاسلا

 .امتربإ :برقملا ةكّوش-٦ .دسحلاو ةجولا ولعت ةرمح-٥ .ماعطلا

(٤٣( 



 تارابعلا مجعم

 هيئوانُم ىف بعرلا ٧٨ُروُسَجلا هُمادقإ ىقلأ ٦(

 .مهفوفص ىلع “"مدْمَدَملا راصعإلاك ىنثنا ٢٨( ٥ م و ٠٥

 .مالسإلا فويس "ُمهشونت ٩(

 .رامدلا كلذ رلك هئبرَض تئدحأ ٠(

 .لاجرلا علتبي متحملا يرشبلا جوملا ٣١(

 .ه هم س 2 م

 .افصَع وُدَعلاب فيصْخَي ٣٢(

 .هادي مهب - ٣٣)

 و هم وو ه ى

 ناسنإلا رسجي-٢ .هيلع مدقأ :رمألا ىلع رسج-١ :ةراسو ًاروُسُح ُرُسَْي َرَسَح )٨٧(

 ًارُئسَح رسج ٤ .اهربع :ةزافملا رسج-٣٢ .عجشي :هسفن نع عفادي نيح

 )٨٨( :ئوانُم وهف ةأوانُم هئوانيي هأوان ١-فاخَره. ٢حعادا.

 .بضغ :مهيلع مدْمَد )٨٩(

 ي عرسأ :نالف شان-٢ هذخأو هلوانت :ءيشلا شان-١ :اشوت شوت نالف شان )٩٠(

 .ىشم :نالف شان-٥ .هبلط :ءيشلا شان-٤ .قلعت :ءيشلاب شان-٣ .ضوهلا

 هب هباصأ وأ هايإ هلوان :ءيشلاب انالف شان-١ .هتيحلو هسأرب هلوانت :انالف شان ٦-

 ١ ٠ رسج م اق ا :

 .ريخب هتشانو ،حُمُرلاب هشان :لاقي .هلانأ وأ

( ٤٤( 

  



 تارابعلا مجعم

 .لالضلا "'ةفأش مهدعاوَس تّلصأتسا ٣٤(

 .موقلا َءارْنضَح مهذعاوس علتقت ٣٥)

 .ةلتاقملا عوُمُجلا هُماسُح ىتفأل قبس باتك الول ٦(

 .رفظ لك هتعورو هتو الح ق قوفي قحل ا ( ٣٧

 ريطتو هضغبأ :هنم 7 هل فئشو انالف فعثفش ١- :ةفآشو ًافأَش فأئشي فش ( ١ ٩)

 ةَحرق-٢ .ريطتلاو ضغبلا-١ :ةفأشلا اهلصأ نم اهلازأ :مهتقأَش ةللا لصأتسا-٢.هنم

 .يكلاب لصأتستف نشخت

 ) ) ٤٥

  

 



 تارابعلا مجعم

 سداسلا بابلا

 ةيدسجلا ةققلاو ةعاجشلاب فاصتالاو .كارعلا ةدش

(١ 

(٢ 

(٣ 

(٤ 

(٥ 

 موصخلا ةعراقم ىلع ةأرجلاو ةلوطبلاو

 لاتقلا ىلع ربصلاو

 ."قايرتلا نيملسملا عمف ء '"مهلؤمه لكب ُءادغألا تاأيلق

 .داهشتسالا نع اشّيَقفُت نأ هانيع تداتعا
 م

 .ةلوطبلا ٠٠هقرغتست
 م

 .ريخألا "٨قمرلا ىلإ هيدي اتلك تحفاك
 م م

 ف .. 2
 .مسجلا ف ١ "ةطسب ىتوا

 .ديدشلا فوخلاو عزفلا :لوؤمهو لاومهأ هعمج لما ( ٢ ٩)

 .رخآلا اهضعبل قايرت موُمُسلا ضعب :لاقي مومسلا ضعبل فاش ءاود :قايرتلا )٩٣(

 .رُمخلا :ةقايرتلا

 :عازحلا ريعبلا قرغتساو .هبعوتسا :ءيشلا قرغتساو .هيف غلاب :كحضلا يف قَّرْغَسا )٩٤(

 .هيلع قاض تح عازحلا بعوتساف هنطب مخض يأ هّقرتغا

 .حورلا وأ ةايحلا ةيقب :قمرلا )٩٥(

 .ةَعَس :شيعلاو ملعلا يف ةطسب-٢ .لامكلاو لوطلا يف ةدايز :مسحلا يف ةطسب-١ :ةطسبلا )٩٦(

( ٤٦( 

  

  



 تارابعلا مجعم

 .ةدشلاو كراعملا يف لوألا ةفصلا يف ناك ٦(

 .لاتقلا تاحاس مهييتَجَت ٧(

 .ةنخاس ةَهَباَجُم ٨( م م. ىم

 .فوفصلا "٧رتَمَرَطنضا ٩(

 .كاريلا ٨ ًجَبَت ًبِكَر ٠

 .مهيسارفأ قانعأ تفلتخا ىتح ناقيرفلا َمَحَتلا ١(

 .مهسأب غراقي ٢(

 .ربير ناوفنع يف فويسلا تكطصا ١٣(

 .ميمصلا يف هفيسب براضلا يبألا غاجشلا ٤(

 شاجلا طبار ١٥)

 .امادقيم هيعس ناك ٦(

 مهنيب برحلاو شلا مرطضا-٢ .تلعتشا :تّمرَضو رانلا تمرطضا-١ :عَرَطُْضا )٩٧)

 :سأرلا يف بيشلا مرطضا_٢ .جاهو دتشا

 .راّصلا 77 .اغ ك هنمو .زربو عمجت اذإ هطسو :ءيشلا ج جم )٩٨)

( ٤٧(



 تارابعلا مجعم

 ٧) اةَميِكَش هموصخ ىوقأ 9

 ۔۔

 .هفيس ةلاَمَح أدبأ لمحي ١٨)

 .مادقإلاو ةعاجشلا ٠ 'ةَنِعأب كسمأ ٩(

 .ةمراصلا هئدابم نع هفيس ىلختي نأ بعصلا ني ناك ٠(

 .ةعاسلا ُلُجَرو وفقوملا لطب هنإ ١(

 ٢٢) اهلطبو دلا اهلُجَر وه المُلْهَم١٠ً

 و م ه. ؛‘ ف

 .ءاملا برشن موق نحن ٢٣)

 .رطاًخُم سرافل ءاعو اهلك ةكرعملا تناك ٢٤(

 .يبأ فنأ :ةميكش وذ وأ ة ةميكشلا ديدش نالف-٢ .بلقلا ةوق-١ :ةميكُشلا )٩٩(

 .ماجللا نم سرفلا مف يف ةضرتعملا ةديدحلا۔٤ .ملظلا نم راصتنالا-٣
 .نايوتسم ناقاط وهو .ةبادلا هب تكسمت يذلا ماجللا ر ريس-١ :ةئعأ هعمج نانعلا )١٠٠(

 .ريخلا ليلق :نانعلا ريصق نالف-٣٢ .دوسلا ميظع فيرش :نانعلا ليوط نالف-٢

 .هريغو لضفلا ف ايوتسا :نانع يف نايرجي امه-٥ .عنتمم :نانعلا يبأ نالف-٤

 .ءاوسلا ىلع اكرتشا :نانع ةكرش امهنيب-٧ .هسفن نع هقَر :هنانع نم ىخرأو-٦

 هل نئمطي بلقلا يف ءيش عاقيإ ماهلإلاو ،هايإ هنقلو هعور ين هاقلأ :اريخ ةللا هَمَهْلأ(١٠١)

 .راكفأ وأ ناعم نم بلقلا يف ىقلي ام وه وأ ،هءايفصأ هب هللا صخي ردصلا

(٤٨ ( 

  

 



 تارابعلا مجعم

 .هداوج ٠ !ةوهص قوف اهلك هتايح ىضق ٢٥(

 .ةلسابلا هيضافتناو ًميصُمْلا هريئزب مُهَقَوَط ٦(

 ؟اننيد ىلع اَدَع نم ٢٧(

 .مهئالتاقُم ٠١"اهّنَش يتلا بورحلا ٨(

 ٩( ههموخت ىلع ناريطلا ريغي ١٠٤.

 .لاسبتسا يف ليحتسملا ناروَسَتَي ٣٠

 .لاوهألا محَتَقَي ٣١(

 .همراصب مهعومج ضف ٢٢(

 لك ةوهص-٢ .سرفلا رهظ نم جرسلا عضوم-١ :ًئَهُصو ءاَهُص اهعمج ةوصلا )١٠٢(
 و

 لاَوَض هيلإ يوأت ضرألا نم نماطتم ناكم-٢ .ةيبارلا قوف جربلا-۔٣ .هالعأ :عيش

 .لبجلا ق ءاملا عبنم ٤ .لبإلا

 “ے۔ 2 ۔ .ح
 لمجلا نش۔- ٢ .ةيحان لك نم هيلع راغأ :هودع ىلعةراغلا نش- ١ : انش نشي ش ) 9 ٠ ١

 نش-٣٢ .رطاقت :انانشتو انينش ءاملا نش۔- ٢ .قلخأو سبي :ةبرقلا تنشو شطعلا نم ة -. .. .ل 1 ٨. 1 ء ۔[_. ۔ 2۔ .۔ ٠ ۔ ٌ ح

 .اقرفتم هبص :اتش ي لئاسلا

 .قيرطلا يف امب ىدتهي ملاعمح٢ .نيضرأ نيب لصافلا لا-١ :موُخُت هعمج محلا )٤ ١٠(

 .قارعألا بيط :موختلا بيط نالف-٣

(٤٩ (



 ت أر ابعل ا مجعم

٢. .هلابشأ نع ذو ا
 

 ٣٣( رفص : نم عجش أ ٠

 ٣٤) .توملا ىلع هللا عياب

 .رفلاو ركلا ايند يف ةفاك برعلا ةيهاد ٥(
 .ةايحلا نوبحت امك توملا نوُبحُي اموق مكيلع ثعباس ٦( ّ د و

 ٣٧) اهرمأل دار ال ريداقم ىلإ مهفويس تلوحت .

 م
 و ى مم

 ٣٨ ) هحورب مهمدقتي ١ ةلسبتسمل .

 مص و م م م

 .ةيحُضتل زا ُهْنَلَقَص و لاضلا هرهص ٩(

 .ةبلص اسف ٦٠١ةوشَتما ٤٠( م

 .ُهَدَنتهُم رساو ُهَداوَج ىطّما املاط ٤١(

 .ماهّيسلا لمحت هئئاتك ليكَت ال ٤٢(

 .ليبنلا لاضنلاب هبابش حتتفا ٤٣(

 .ةثحلا ظيلغلا لجرلا ًاضيأ امهو .دسألا امه ٌرفاضتلاو رقْنْضَعلا )١٠٥(
 ام قشتما- ٢ .هذخأ يأ هدي ف ام قشتما :هنمو .هلتسا : غ أا ه ۔ما )٦ ٠ ١ ) ١ ٠2ْ ١

 .بلح هافوتسا :ع رضلا يف ام قشتما-٢ .هفطتخاو هسلتخا :هريغ دي يف

(٥٠ ( 

  



 تارابعلا مجعم

 .راعلاو يزخلاب اعيمج ْمُهْنللَج ةمطل مهتيرح سأر مطل ٤٤(

 .٧٠١هَنثاَرب بيشْني دسألا هنأك ٥(

 .تايارلا تحت ريملا داتعا ٤٦(
 .- --- م وم و

 .ةو ارضي كر اعملا رودص ضوخي ٤٧)

 .ضرألا هفرعت ام رطخأب َنوُجَجَدُم ٤٨(

 .مزعلا ةَوقي مَعْفُمْلا هئوص (
 ٨٨ ١٠. ة ۔۔۔ے٥ و ے رو

 جهوتت مهفويس ٠ ٥(
 هم وه ه و

 .ة رئادو 7 ةيوبشم برحلا ٥١)

 ت ح ٥

 .ةكرعملا بناج جترا ٥٢(

 .حراجلا ر رئاطلا وأ عنسلا بلخم :نثارب هعرمح ُرثّربلا ) )٧ ٠ ٠ ١

 )١٠٨( .هرح دتشا :راهنلا جهوت-٢ .دقوت :رسمشلاو انلا م جهوتت-١ :جهوت ٢-توهج

 .الألت :رهوجلا ٤ .تدقوتو ترشتنا :بيطلا ةحئار تجهوت-

 رهظأ :ةأرملا نول رعشلاو رامخلا بش-٢ 7 :رانلا ش ١ ش بش بش ) )٩ ٠ ٠ ١

 رانلا تبش-٢ .بابشلا روط كردأ :مالغلا بش-١ :ًابابش بشي بش .اهلامج

 .هيدي عفرو طشن 7 ابابش سرفلا بش-٣٢ .تدقوت :ابوُبش

(٥١( 



 تارابعلا مجعم

 ٥٣( طْسَو هَقْيَس ىرت الْمَعْمَعَة٠ .

 .ةيراض ةيساق ةفينع برحلا ىَحَر وُدَت ٥٤(

 .لوُجَتو مهفايسأ لوُصَت ٥(

 .لقعم القم هَضَراَعُمي اهوري ٦(

 .سافنألا َسَبَح ١١بيصَع لاتق (ه٧

 ."مقنلا نيم ةباحس مهُسامح راثأ ٥٨(
 هل او

 .ةريغم : 0٩)

 ا : )١١٠( .بصقلا يف قيرحلا توص-٢ .ةكرعملا يف ناعجشلا توص-١ :ةَعَمْعَمْلا ٢٣-شدة

 .رَحْلا وأ لوقا يدش :ًبيصَع موي لاقي )١١١(

 .ريدغلا يف عمتجملا ءاملا-٢ .عوفلو غعاقن هعمجو عطاسلا رابعلا ١ :ُعَقَلا )١١٦٢(

 :وه عقنلا نم لعفلاو .ةنوُرُحخ اهيف سيل ةيوتسملا نيطلا ٌةَرُحْلا ضرألا :ءاعقتلا-٣
 و م م

 يف عئاملا عقن-٢ .ًاحشر ءاملا هنم برست :ًاعقَئو ًاعوق فقسلا عقن-١ :مَقْنَي مق ۔ه۔ ۔ ۔۔ث
 عقن-٣٢ .ةيحلا باينأ يف مسلا عقنو ريدغلا يف ءاملا عقن هنم.هنكُم لاط :هرقتسم

 .عقنت الو عركت ماَتَح :مهلوق هنمو .ىوترا تح برش :ءاملا نمو ءاملاب نآمظلا

 ءاملا يف هكرت :عق ءيشلا عقن-٤ .هيلإ تنأمطا يأ يسفن كلذب تعقن :هنمو

 .هل هادأ :رشلا هل عقن-٥ .رمتلاو ءاودلاو بوثلا عقن هنمو .عقتنا تتح هوحنو

 .هبهذأ :ًاعَقنَمو ًاعوقئو ًاعقن َشَطَعلا ءاملا عقن۔٧ .هقش :بيجلا عقن-٦

(٥٦ ( 

  

 



 ت ار ابعل ١ مجعم

 .ةبالغلا هتدارإ هتضرف ٦٠)

 .هئابعأ لكب لوهجملا ىلإ ًبَهَد ٦١(

 روو . و

 ةيدحتللا ةدينعلا ُههبولق ٦٢)

 .نيَع ن يف ىمحلا محتقي ٦٢٣(

 .ىغولا ١١٢ ىشخي ٦٤(

 .هرسأب اشيج هتاذ نم َةَرَج ٥ م ََ م
 ٦٦( ارحب مهشيج لاحتسا لَجباً“١١.

 .ناوفنع يف فيسلاب برضت ةيو سيدقت ي ةيارلا ليحت ني ٦٧
 .ءادينلا ةكرعم ُبيِجَحلا هلاسبتسا ضاخ ٦٨(

 .ةوق ةيأ ضرألا هجو ىلع فاخي ئركي مل ٦٩)

 .هرشابو هسبال :رمألا يشغ_٢ .هاتأ :ناشع ناكملا يشغ-١ :ىتششَت ئيشغ )١١٣)

 يهو ىشغأ وهف هدسح نيب نم هلك هسأر ضيبا :سرفلا يشغح٤ .ملظأ :ليللا يشغ٣
 يشغ-٦ .باذعلاو جوملاو ساعنلا هيشغ هنمو .هاَوَحو هاطغ :نالف رمألا يشغ-ه٥ .ءاونشُغ
 .هيلع يشم وهف يمغأ :هيلع ئشغح٧١ .اديدش هب برض :طوسلاب انالف

 :موقلا بحل_٢ .برطضا :جوملا وأ رحبلا بحل-١ :بحل وهف ابحَل بَحْلَي بجل )١١٤(
 .اوبلجأو اوحاص

(٠٣ ( 



 تارابعلا مجعم

 هغراصيو ةعراق الؤه تلاحتسا اهتالاجر لكي امور نأ ول (
 م

 لل9 4 ل

 .اهب فختسال

 .داهج نع دعقي ملو لشَح نع فْلَخَت مل ٧١)

 .راض ماح لاتق خضت ٢(

 .توملا نوزرابي ٣(

 .ةعياص ةمواقُم مدق ٧٤(

 م ي و < ه
 .تابئانلا ىلإ هؤالب هعفدي ٥

 .٨١١رييتلا يف دَهْرَيو ريفنلا عم جلي ٦(
 .ةارادُمْلا فرغت ال ُهَنَحاَرَص ٧ وو وم ,م م

 .ةمساح ةمزاح هنيئادف ٨(

 .٦١١ثسيطولا َئمَح ٩(

 .ىحرجلا تاڵأب برحلا تاحيص تطلتخا ٠(

 دهزي هموق راصتنا دعب هنكل ؛اهيلإ نوجرخيو نورفني نم عم ةكرعملا لخدي هنإ يأ )١١٥(

 .ةكرعملا مئانغ يف

 تدَح :سيطولا يمح :لاقي ةكرعملا-١ :سطؤو ةسطؤأ :اهعمج ،سيطَولا )١١٦(
 .ىوشنو اهيف زبتخيي ةريفخ-٢٦ .تدتشاو

(٥٤ ( 



 تارابعلا مجعم

 .دوسألا لاتق لتاق ١(

 ٨1( ينجلا المري١١٢.
 ٣( .ةقراخلا هلوطب

 ٨٤( .فيسلا الإ مهيطعن ال هناو

 َراطاف '١أليبو ًاضاضقتنا شيجلا ىلع ٨١ُرْبَرهلا ًرضقنا ٥(

 .ةجاتهم ةرئاث هاوق تضفتنا ٦(

 .نينمؤملا ىلع وُدَعلا فوفص "تبلاكت ٧(
 .و

 .مهَعامسأ تَعَرَقو مهءايربك تًدَحَت ةحيص ٨( 0 م م م

 )١١٧( .مكحم :ريرم رمأ-٢ .مزع وذ يوق :ريرم لجر-١ :رئارم :اهعمج ريرم ٣-الأرض

 .لابحلا نم هلتف دتشاو لاطو َفَّطَل ام-٤ .اهيف ءيش ال لا ٤-العزيمة.

 .دسألا :ربزهلا )١١٨(

 ةظيلغلا اصعلا-٤.بطحلا نم ةَمزلا-٣ .ميخولا ىعرملا-٢ .ديدشلا-١ :ليبولا )١١٩(

 راصقلا ةبشخ-٧ .سوقانلا اب برضي ةبشخ-٦ .نيل هيف بيضقلا-٥ .ةمخضلا

 .لسعلا دعب بايثلا امب قدت يلا

 :غوقلا بلاكت-٢ .بالكلا لعفت امك اوبثاوت :ءيشلا ىلع اوبلاكت-١ :َبَلاكَت )١٦٠(

 .هيلع اوصرح :رمألا ىلع اوبلاكت-٣٢ .ةوادعلاب اورهاجت

(٥٥ ( 

 



 تارابعلا مجعم

 عب اسلا بابلا

 لجألا بارتقاو .هريغب وأ لتقلاب وأ فنألا فتح توملا

 .ةئماض اهرثكأو مهحاورأ تداج ١(

 .هردق ُهَرَضَح ٢(

 .نيكرشملا روحت يف فيسلا ليسزي ٣(

 .هتحارصل انمث هتايح عفد ٤)

 .هرمأ غوَط ايانملا نأ ول امك هب حاطأ الإ اسأر يني ال ٥(

 .هموصخ باقر يف هفيس '"'لْعُي ٦(

 .وُدَعلا كتاف ١٧(

 .هئاينأ مهْتَسَرَتفا ٨(

 .امد رطق هفيس ٩)

 ُاطعأ وأ الماع هلعج :انالف َلمعأ-٢ .هب َلمع :هيأر وأ هتلآ َلَمغأ-١ :لَمغأ )١٢١(
 هيف ركفو هب هلغش :اذك ق هنهذ لمعأ-٣ .هترجأ

( ٥٦ ( 



 تارابعلا مجعم

 .رخصلا ١""َماه اه ُقِلَقَي قيثولا هدعاس ناك ٠(

 ةينثولا سوؤر نيم اسأر هفيس فطقي "" ةَرطَح لك عم ١(

 .هريصم قناع ٢(

 .ريخألا هلجأ عل ١٧)

 .ىعانلا هءاج ) ١٨

 ."ءايربك يف ةعوفرم هتماه" يف اهانحرش نأ قبس =سأرلا يهو {ةَماه عمج ممالا )١٦٢(

 ."رطخ هداؤف قلطنا يف اهانحرش نأ قبس =رتخبتب يشمب :ةرطخ رطخي )١٢٢(
 وا. م ه ره ه ه هه ۔ ء

 :هلام هازرو .ةبيصُم هئباصأ : ر هتأزرو .ةبيصع هباصأ : :ةئزرَمو عز هازري هأَرَر ) )٤ ٢ ١

 م

 م .. م

 .هب 7 :هبو ُهَدَلَو ٤ ئزرو .ُهَصقَتف ائيش هنم باصأ

 :ءيش لك نم ةباؤذلا-٢ .سأرلا رعش ةمدقم-١ :يهو بئاوذ اهعمج ةباؤذلا )١٢٥(

 ةباؤذ لاقي ءيشلا فرط-٤ .فيرشلاو مهيف مدقملا :هموق ةباؤذ نالف-٣ .هالعأ
 ةقآلع :فيسلا ةباؤذ-١ .هيأر نع ليزأ :هئياؤذ تتف دقو نالف ءاج-٥ .طوسلا
 .همئاق

 م

( ٠٧ ( 

 



 تارابعلا مجعم

 . امئادو ادبأ نادَجوُيَل هناحيَرو هَحوُر إ ٩)

 .هدسج نع هسأر اولصف ٠(

 .توملا هكراَدَنت ٢١(

 ميظعلا هنامثج يوحت نأ اهسفن ىلع تقفشأ ةدرب يف نك ٢(

 .رثأملاب

 و 6 م

 .ربقلا همض ٢٢٣(

 .هبر اقل ىلإ ُهَشْعَن بكر ٢٤(

 .براغ ٢ ١ قمر نم ١٢٦ ةنانهو ةيقب ىوس ةايحلاب مهلصي ال ٢٥(

 .ةنمؤملا هتايح ماتخ ٦(

 .ةداهشلا بكوك ىف َلَحَد ٧(

 .ًامُمَتَت لمعلا نع ىلئسكلا :ءاسنلا نم ةنانمهولا )١٢٦(

 ."ريخألا قمرلا ىلإ هِيَدَي اتلك تَحَقاك " يف اهانحرش نأ قبس =حورلا ةيقب :قمرلا )١٢٧(

 .يهاودلاب َسانلا عجفي :عجاف رمأ :لاقي ،اديدش اماليإ ةملآ :اعجف ُهعَجفَي هَعَجف )١٦٨(

(٥٨ ( 



 تارابعلا مجعم

 .ءامدلاب "بحم هدقرَم ف اطلا ٢٩)

 .هُدَسَج ىوه ٠ ٢٣)

 .دبكلاو ءاشحألا تذفن ةنعط ٣١(

 رم م 0 م

 .هنلا ىلإ هتريسم ءدب ةنلعُم ليحرلا ةعاس تد ٢ ٣)

 .ةرهاطلا هتح 5 تمك ٣٢)

 .هتلوطُبي ١ ١٣٦ رمدم هتيئاديفي 8 ًاخَكَضُم 7 ٣٤)

 .اديهش ًدعَص ٥(

 م ٥. د

 ٣٦ ) ل رقحي ٥.

 بوضخم ءيشلاو بضاخ وهف باضخللاب هنول ر غ :اباتضخ و ًابضَح ُهبضْخَي ُهَبَضَخ ُهَبَضَح هبضخ )١٢٩(

 ضعب ىلع هضعب وتلأ هَعَمَج :ءيشلا س )١٣٠)

 :انالف خمض-٢ .ةرثك يق هوحنو بيطلاب هخطل :هدسج خمض-١ :خمضي خمض )١٣١(

 ُهَخَمَض ىف ةغلابم :هَخَّمَض .هبعتأ

 يذلا بوللا وه رانلاو َراثَدلا هسبلأ :نالف ر رئو-٦ .هاطغ :انالف َرتَد-١ :َرُتَد )١٣١(

 ىلع رثد-٤ .هشع حلصأ :رئاطلا رثد-٣٢ .ءاطغلا وه راثدلاو .راعشلا قوف نوكي

 .رخصلا هيلع َدّمضَت :تيملا

(٥٩٠ ( 



 تارابعلا مجعم

 .لبْسُملا مامغلا مهماظع ىقس ٧

 .توملا تاركس جلاعي ٣٨)

 .هيَتيَع مامأ قفخت رضُحْلا '""اهفرفَرو ةنجلا يباور تناك ٩(

 .رخآلا ملاعلا ىلإ ةَرحْبُم اهيسارم ةيدبألا نفسلا ىدحإ تعقر ٤٠(

 .لاجرلا قانعأ قوف لمح ٤١(

 .هئايح تتلفأ ٤٢(

 .ىرقلا يف مهل أفرم ةحداكلا مهذاسجأ تَدَجَو ٤٣(

 .ةنجلا قيرط داترا ٤٤(

 .بئاوتت ايانملا ٤٥(

 .هتوم شارف ىلع ٦(

 .ىركذ برحلا ٌمْهْنلعج ٤٧(
 وو و م

 ٤٨ ) ليبس ف هرمع خيرات ىتفأ ١ هلل .

 ىلع فرفرلا عمجتو ،قرامنلاو دئاسولا يهو ءةَقَرْفَر :هدرفم عمج مسا فَرفَرلا )١٢٣(
 .فرافر

(٦٠ ( 



 تارابعلا مجعم

 .ءادهشلا ةيلح عقو ٩

 ٥٠) بارت ههجو ىفخأ ١ ضرأل .

 4 ے: رم ۔ هو

 ٥١ ) دم اه ةثج رصبي : .

 .توملا هيوطي ٥٢(

 و وو ه <
 .هراضتحا ءانثأ هب مهن : تقلَعَت ٣(

 ء “ 2 ٥
 .ءادفلا ريطاسآ نم ةروطسأ تباغ ٥٤(

 م و م و

 ٥ ٥ ) هربق تومل ا دعب .

 .هردص ىلع هَسأر ىنَح ٦(

 .عادولا ةيحت ايندلا ىلع ىقلأ (

 .هريصَمِل رادقألا هثدان ٢٨(

 .تلقهأ دق اهنع َثَحَب يتلا '٢‘خّررَبلا ةصزف نأ كرذأ ٩(

 .دبألا ةلحر ىلإ يِعذ ٦٠(

 لخد دقف تام نمف ‘ثعبلاو توملا نيب ام-٢ .نيئيش نيب زجاحلا-١ :حَرْرَبلا )١٣٤(

 نيب ةلصَوُمو نيرحب نيب ةروصحم ةقيض ضرأ ةعطق :ايفارغجلا ملع يف-٢ .خ زرلا

 .نيضر أ

(٦١( 



 تارابعلا مجعم

 .ميحرلا هير راوج ىلإ ىضفأ ٦١(

 .ريطتو ىعست هحور تبهذ ٦٢(

 و ه م

 .ىلعألا قيفرلا نم هحور ريشبلا وعذي ٦٣(

 .هبحت ىضقي ٦٤(

 .هقنع ىلع فيسلا عيضو ٥(
 مم و

 .بيغلا ملاع ىلإ هثلقت ةمنآ ةيمر هوحن اوُدَدَس ٦٦

 و ۔ه ؟

 .هتايح ىلع اوزهجا ٦٧(

 .ًائضْرَم ايضار ايندلا نع َلَحَر ٦٨(

 .هير ءاقلل قاتشا ٩(

 .هجاوج نيب هخور ا "٥ْتّلَمْلَمَت ٠(

 .نيقتملا راربألا عم هليقتستل ةنجلا باوبأ تم ًةذَت ٧١(

 .هلجأ هاعد ٧٢(

 :ملاحلا لملمت٢ .امهوحن وأ مغ وأ ضرم نم ًاماتم هشارف ىلع بق ١ :َلَمْلَمَت )١٢٥(
 ةرات رخآلا هقش ىلإو ةرات هيقش دحأ ىلإ حنج وأ هيتبكر ىلع اثج ناب هقلق ىدبا
 .ىرخأ

(٦!( 



 تارابعلا مجعم

 .عادولا تاظحل شيجي ٢٢(

 ً رم يف م رق و و .

 .هعدوم حورلا ىلع عومدلا تلط ٤ ٧)

 ٧٥) هديرو نم م ذلا ُهجفْني ٣٦ ١.

 م

 .ءامسلا َرطَش ريخألا هَرَصب مفر ٦

 .هتنم كردأ ٧(

 .دبألا ىلإ هينيع قلغأ ٨(

 .ىعرص نوطقاستي ٩

 !ةبعكلا ىَرو اوُكَلَه ٨٠)

 .ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتنا ١(

 .باوثلاو رجألا ميظعب هحور تبهذ ٢(

 و

 .هعرصم هل ٨٢) تَرَّاءی٣٧١ ١

 .نيديرَولا درفم-٢ .بلقلا ىلإ دسحلا نم قرزألا مدلا لمحي قرع لك-١ :ديرولا )١٣٦(

 .اهراسيو رحنلا ةرغث نيمي نع ناظيلغ ناقرع ناجدولاو ،نْيَجَدَولا تحت ناقرع امهو

 )١٣٧( .اضعب مهضعب ىأر :موقلا ىءارت-٢ .رهظ :ُءيشلا هل ىءارت-١ :ىءارت ٢-تراءى

 .هاريل هل ىدصت :هل ىءارت-٤ .اهوحنو ةآرملا يف ههجو ىلإ رظن :نالف ٥-تراءى

 .ال وأ هاري له هيلإ رظنلا فلكت :ءيشلا ىءارت .هرصبأ :ءيشلا

( ٦٣( 



 تارابعلا مجعم

 .عٍوَوُم لاتق لتاق ٨٤(

 .٨٨١اكسم تنطق ا ة تافر تنفد ٥(

 .هيلع هنلا اوُدَهاع ام اوقَدَص ٨٦)

 م و
 ٥ م ٠. م ه ه

 .فافلا ةعاس ةنلعُم ١ "ْتّضَمْوأ وفيس ةبرض ( ٧

 .ىلعألا قيفرلا هبر لأسي ٨(

 .هحور اهتَنَمَت يتلا ةداهشلا قزر ٩(

 .هنم ضرألا تلكأ ٠(

 .همد فويسلا تكس ٩١)

 ."هللا الإ هلإ ال" همالسإ ديشن اهب دري '“'ٍةَمَهْمَه ىلع ذيزيي ال ٩٢(

 لك نم تاتفلاو ماطحلا :تافرلا .تافر راصو مطحتو رسكنا-١ :اتفر تفري تقر )١٣٨(

 .تافر هريصو ُهقَدو هرسك :ءيشلا نالف تفر-٣ .عطقنا-٢ .قدناو رسكت ام

 افيفخ عم :ًاناتصتَوو ًاضيمّوو ًاضُمَو ضمت َضَمَوو قربلا ضموأ-١ :ضقا )١٢٩(

 .ران وأ قرب ضيمو ىأر :نالف ضموأ-٢ .ةضماو يهو ضماو وهف ،رهظو

 تقراس :اهنيعب ةأرملا تضموأ-٤ .ازْمَع وأ اُمَر ةيفخ ةراشإ راشأ :نالف ضموأ-٣

 ١ .تمسبت :ةأرملا تضموأ- ٥ .رظنلا

 ددر :لجرلا مهمه-٢ .مهفي الو عمسي ايفخ امالك ملكت :لجرلا مهمه-١:مَهُمَه )١٤٠(

 .يود هل عمس :دعرلا مهمه-٣٢.ذسألا َمهمه:لاقيو.نزحلاو مهلا نم هردص يق ريئزلا

(٦٤ ( 

  



 تارابعلا مجعم

 .هلل انابرق هحور لَعَج ٩٢(

 .ةداهشلا لجأل هئامَدي داج ٤(

 و ح
 .ةمتآ ةيمر هوحن اوذَنس ٥( 4 م ىم

 .ةعيشلا ةيانجلا ُهُدَي تلَمَح ٦(

 .هحور باذعلا ١٠ حَدف ٩٧(

 .ةنونجملا ةئماظلا فويسلا ةرغ نيح ىلع مهيف لمْعُت ٩٨

 .ءامدلا َرثكأ ُهُدَي '٠!٢تقاره ٩(
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 .فويسلا ٤"هشونت ١٠(

 & ه۔ و و

 ١٠١) ع دجم هتيأر ١٤٤ فيسل اب .

 و ى .,ى م

 يه ةَحدافلاو .رمألاو نيلا هحدف هنمو .هلقثأ :لمحلا هَحَدَق :احالف ف حدق )١٤١(

 .حداَوف اهعمج ةلزانلا

 مم م

 .هبصي :هقيرهب مدلاو ءاملا َقاَرَه /.هقَرَه :ءاملا قَرْهأ /.هيص :هوحنو ءاملا َقَرَه )١٤٦٢(

 .ضوهنلا ف عرسأ :نالف شان-٢٦ .هب هباصأ :حمرلاب هشان-١ :شو شوني شان )١٤٢)

 :انالف شان-٥ .هذخأو هلوانت وأ .هبلط :ءيشلا شان-٤ .هب قلعت :ءيشلاب شان-٣

 .هتيحلو هسأرب هلوانت

 .تابث الو هل لصأ ال ام :عذَحُمْلا )١٤٤(

( ٦٥( 



 تارابعلا مجعم

(١٠٦ 

(٠٧ 

(١٠٨ 

 .لزع موق دض اهوفرتقا املاط ةميرجب اوُحَْلَسَ

 .رفكلا سوؤر ١٤٥ تلَدْنَحَت

 .قعاص يبُم تاغ هيف ةايحلا سافنأ تّقَنَح بابك اوناك
 و م

 .ةدينع ةفصاع اهب تَحوط ةقيدح روهزك اوطقس

 .حّترَتُملا بابألاك ودعلا دونج ىواهت

 .دبألا ىلإ اهيابكأ ذالفأب شيرق تقلأ

 .حيرجلا ردص يف هفيس َدَمغأ

 اهدنع دتشي ةراجح هيف رهنلا ىرحب يف ناكم وهو ،لَدْنَحْلا نم قتشم َلدنَجَت )١٤٥(
 .لع نم تردحنا :تَلدْنَمَت عمو .رهنلا نايرج

(٦٦`( 



 تارابعلا مجعم

(١ 

(٢ 

(٣ 

(٤ 

(0 

(٦ 

 نماتلا بابلا

 رومألا ءاضق يف ريكبتلاو ةعرسلا

 ةمهلاو طاشنلاو ةأجافملاو

 معتل كلت ل مهئارش ٠٠

 م ه

 . مهُمئازع تعجارت ام ٧٤١َن اعرس

 ۔ م 7 .7

 ُِ .هترصن ةيجار هيلإ مهباكر '٤فخَت

 .يفطاخ رصتني مهأج اف

 دم ىلإ ؤزملا '" "م
 و ۔ ح

 .هم ١ هىلا تقلح ىتح نيبمل ١ حتفلاب ار عمست مهُسوُف ُ رَكَي مل

 موقلا عرهأو .هودع ق عرسأ :عَرهأو ،يشلملا عيرس ناك : ًاعَرَه عرهي نالف عره ) )٦ ١٤

 .امب اوضم مث اهوعرشأ :حامرلا

 )١٤٨( طشنو عرسأ :افوفخو ةفخو افخ فحي هيلإ فَخ .

 )١٤٩( جسنلا لمر-٢ .ودعلاو يشملا نيب ةلورهلاو .لّورَم-١ :انالَمَرو الَمَر لُمرَي لَمَر

 .هَجسَن :ريصحلا لمر- ٤ .هوحنو رهوجلاب هنيز :ريرسلا لمر- ٣ .هققّر :الُمَر

( ٦٧( 



 تارابعلا مجعم

 .مهرجاسم يف نآرقلا '٨'مهيداغي ٧(
 .مهسلاك مهفوفص قرتخي ٨(

 .ةظحل يف هوُحُمَي ٩(

 .ضرألا هل تيوط ٠(

 .فصاع موي يف رانلاك ميعزلا ُلَعقَمَراط ١

 .ىعسي هيلإ زبخلا ءاج ٢(

 .هنامر هب ادَع ٣(

 .ةأجافملا ةَقْعَصك مهعامسأ ىلع ابلا لَرَت ٤(
 م ٥ ء و

 .دارجلاك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ١٥١ نولورهي ٥)

 .٨١"ثيثَحلا ريسلا ُمُهْليحَي ٦

 .(ودغ) .كيدلا حايص عم هيداغ :لاقي .ُهَركاب :هاداغ )١٥٠(

 .ودعلاو يشملا نيب : ةلورلا ) ( ٥١ ١

 .اصيرح اعرسم :اثيثح ىلو :لاقيو ،هرمأ ف داحلا عيرسلا :ثافح هغمج ثيثحلا )١٥٦()

(٦٨( 

  



 تارابعلا مجعم

 .رايد ىلإ '٨"أصخاش اهعياوزو حيرلا باس ٧
 .ءوضلاك ربخلا ىَرَس ٨(

 .ةيرقلا ىلإ نمزلا قياسي ٩(

 .ةئغابلا هنأجافم ىقلأ ٠(
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 م .] م ٥

 عف دنا ٢١(
 ٥ و و

 .مهزرابي مهوحن هفيس

 .٥١؛ةركَُم هنياده تناك ٢٢(

 .اهروف نم همح تعلقأ ٢٢٣)

 .هحور ضيقي يذلا كالملا مودق لَجَعَتَي ٢٤(
٥ 7 

 ٥( يغيذث١٠ يطخلا هئانع .

 .عفترا :ءيشلا صخش-٢ .معَحَر :هيلإ صخش-١ :اصوُخُش صخشي صخش )١٥٢٣(

 :هنعو هدلب نم صحخش۔-٥ه .هالعأ نم فدلا زواج :مهسلا صخش=-٤ .ديعب نم ادب

 .اجعزتم وأ ًالمأتم امهم فرطت مل و هينيع حتف :هرصببو هرصب نالف صخش-۔٦ .جرخ

 يف ةفلابم .7 .سمشلا عولط لبق راهنلا لوأ جرخ :ركاو ًاروُكب رُكنَي ركب )١٥٤(

 .روك
 نم هيف ام لاس :ًدَغو خلا دَغأ-٢ .عرسأ :ريسلا يفو ريسلا نالف ةغأ-١ دعأ )١٥٥(

 .عطقني مل و هنم مدلا لاس :ًذَعو قرعلا ذغأو .ديدصو حيق

(٦٠( 



 تارابعلا مجعم

 .ابثو ضرألا اهُنزَع عطقت ٦(

 .تيبلا دعاوق ْمفْرَت مهدعاوس تقلطا ٧(

 .'٨"ًءاضَُم فيسلا قاف ٢٨(

 .مهّماعنأ '١٨ناسلخت هادي أتفت ال ٩(

 و و م ٨ مجعم

 .لمعلا ىلع هدي تبآد ٠(

 .ةيلاع ةميه هل ٣١(

 .هتابس ىلع هتايح يف ُهيظَقَي تبلغ ٣٢(

 .ماودلا ىلع ةرياثُم هحور تناك ٣(

 .لاجرلاك مهمئازع ١٨ْ َخَماَشَت ٣٤)

 ى

 .ماني ادحأ كرتي الو ماني ال يذلا ُلُجرلا ٥(

 .فيسلا نم ىضمأ وه :هنمو ءعطقلا عيرس اداح راص :ُءاَضَم فيسلا ىَضَم )١٥٦(

 ةزهَت يف هبلتسا :ءيشلا سلحخ-١ :سالخو سلاخ وهف ًاسلَخ سلخَي َسَلَخ )١٥٧)

 ًاسَلَخ ُرسَلخَي سلخ /.رذح عاجش :سالخ لجر- ٢ .هايإ هسلخ :هنمو .ةلئاخُمو

 / .نوللا رمسأ ناك :ءاسلَخ يهو سلخأ وهف

 ۔عافترالاو خومشلا يف تسفانت :مهُمئازع تخماشت نيعمو .عفترا :لبجلا عَمَش )١٥٨(

 ."ةخماش سفن هل " يف اهحرش انل قبس

(٧٠( 



 تارابعلا مجعم

 .ىسلاو كلاب هَموي ألم ٦(

 .راهنلاب ليللا َلَصَو ٧

 ى و م 2

 .ةحارلا ودع ناك ٣٨)

 .لَمَع يف رجفلا ىلإ رجفلا نم هنأ يف همايأ صخلتت ٩(

 .اهنسامح سفنلل ىقبت ) ٠ ٤

(٧١( 



 ت ار ابعلا مجعم

(١ 

(٢ 

(٣ 

 )ئ

(٥ 

 عساتلا ب ابلا

 لسانتلاو ةرازقلاو ةرثكلاو داشتحالا

 ةموُسذلاو ةكربلاو رثاكتلاو

 .ةديدج ؟ 'أجاوفأ قحلا ض

 .زيزعلا ه باتكلا ةَمذِخ ىلع ةَتكلاو ظافحلا ١٦ 'رفاوت

 .ةيكاشلا '٦اةرمزلا هذه ناسلب ثدحت

 .ةلحنلا ةبلَحَك ماشلا تراص
 و

 .ءابق ىلع '١"نوفَصاقتي

 .سانلا نم ةعامحخبا-١ :هانعمو .جوافأ :عمجلا عمجو .جوؤفو جاوفأ :هغمج جوفلا ) )٩ ١٥

 .ةعيرسلا ةراملا ةعامحخلا-٢

 ُ م .م 2 ُ 7 و .م م 4 .م . ُ ُّ . ح ۔ ,2ِ

 رثك-١ :رفو عمو .اروفوو ةَّرفو ارفو رفي رفوو ،ةرافو رفوي رفو :ءيشلا رفاوت )١٦٠(

 .هناص وأ هامح:ةَرامذ وأ نالف ضرع َرَقَو-٣.لذتبي ملو مرك :هضرع َرَقو-٢.عستاو

 .ارفاو هعطق :بوثلا َرفو-٥ .هل لقتسم وأ ضار وهو هيلإ هدر :هءاطع انالف قو ٤

 .ةعامجلاو جوفلا يهو ،رَمز :اهعمج ةرمزلا )١٦١(

 .اومحدزاو هيلع اوعمتجا :ءيشلا ىلع موقلا فَّصاَقَت )١٦٢(

(٧!( 



 تارابعلا مجعم

 .ةحساك ٦"ةَلُث ٦(

 ١ ماعلل ملا جرخا عمتابة١٦.
 .مداقلا لوهلا يف '٨٢ةّيرسلا تقَدَح ٨(

 .ةرظانملا هذه أبن غومجلاو '٦٦زفاحملا تلقانت ٩(

 و و ى ه

 .ناكملا لوح موقلا هوجو تفتلا ٠(

 .شيجلا '١٧٦لولف ُهَنَحْيَص تّحَمَج ١(

 .هملع نم َفرغتل لوقنملا تفاهتت ٢(

 .لوألا فصلا يف مادقألا تدشتحا ٣(

 .سانلا نم ةعامجلا :ةلثلا )١٦٣(

 )١٦٤( وأ ليخلا وأ سانلا نم ةعامجح١ :يهو بئاصع :اهعمج ةباصعلا الطير.٢-العمامة.

 ٢ما .ًاباَصع :اضيأ ىمسيو ،ةقرخ وأ ليدنم نم هب دشي ٤-التاج.

 )١٦٥( .ةئامثالثو سفنأ ةسمح نيب شيجلا نم ةعطق-١:يهومايارس :اهعمج ةيرسلا ٦-قطعة
 .ةئامعبرأ وحن ليخلا نم

 .سلجلا وأ عامتجالا ناكم :وهو ،لفاحم :هعمج لفْحَمْل )١٦٦(

 ةبجلا ضرألا-٢ .عمجلاو دحاولل لفلا لاقيو ،مزهنملا۔١ :وهو ،لولف :هعمج ُرَقلا )١٦٧(

 لصفنا امح٥ .فيسلا دح يف ًرئسك-٤ .هنم لاخ :ريخلا نم لق نالف-٣ .رطمت مل

 .رانلا رَرَشو ديدحلا دارمو بهذلا ةلاحُسك رثانتو ءيشلا نع

(٧٣( 



 و

 تارابعلا مجعم

 .ةَيدَمعُمو ةبراض يصيلا '٦"ئافاَرَر مهب تطاحأ ١٤(

 .مِهداَتَعي اهوُغبشأو مهصوُحشي لاتقلا ةرئاد اوألم ٥(

 .تافالخلا "٦"١تمقافت ١٦(

 .ةَميسَد ةَصرفلا تناك ٧(

 .بيلحلاب َلينَحف عرصلا ىلع ةكرابملا هدّيي َحَسَم ٩
 م ٥

 .سفنلا هب ٠٧١َخرَت ٢٠)

 تافارَر اوؤاج :لاقي ،سانلا نم ةعامجلا-١ :يهو .يفارَزو ىفاَرَز اهعمج ةاَرَرلا )١٦٨(

 اهالجرو ءادج ليوط اهقنع ،تايرفاحلا ةبتر نم ييدث يشع ناويح-٢ .انادخؤو

 ريغم رفصأ امنولو ،دلجلا اهيطغي ©نيريغص نينرق سأرلا لمحيو ،اهيدي نم رصقأ

 .ةيقيرفإ اهنطومو {ءانكد وأ ةَّرَقْصُم وأ ةَرَمْحُم ةريبك عقبب عقبم اهمسجو

 .هرش لحفتسا :رمألا َمَقاَفَت )١٦٩(

 :برحلا وأ رقلا َرخز-٢ .ضافو اَمَط-١ :ًاريخزو ًاروُخزو رخ ُرَحزَي رخ )١٧٠(
 : .َرخفف :هدنع امب نالف َرخز-٣٢ .برح وأ ريفنل اوشاج :موقلا رخزو .شاج

 رخز-٧ .بارتلا يف هارذأ :ءيشلا رخز-٦ .هألم :ءيشلا َرَخَر-٥ .لاط :تابنلا

 .رخفلا يف هبلغ :انالف

(٧٤ ( 

  



 تارابعلا مجعم

 .لابجلاك ٧١َقلاََق يف ُوُدَعلا لبقأ ٢١(

 .٢٧١ةراَرَجلا شويجلا هئيار رَدَصَتَت ٢٢(
 م

 ,ز و ى م

 .قيمع ج لك نم مالسإلا عومج تمدق ٢٢(

 .تقَحالتو تَلَسانت اياطع ٦٤(

 ٥( ةبطاق شويجلا رطخأ اوشّيج ١٧٧.

 .فحزلا عئالط َرَصْبأ ٦

 .مايألا عم َرَهزأو لاملا امن ٧(

 .مالسإلا جولول ينادجولا ضيقلا اذه هاه ٢٨(

 .نابكزلاو ةاشُمْلا نم ةليوط افوفْص اهفراشم لبقتست ٩

 .بابسلاب هئاملك تلطه ٠(

 .بَحَعلا رمألا-٢ .شيجلا نم ةميظعلا ةبيتكلا-١ :قلقلا )١٧١(

 )١٧٢( .رارحلا عناص :رارخجلا-٢ .ريثك :رارج ركسعح١ :ةرارج هثنؤم راربا ٣-الحرار:

 ةنَتلا لكش ىلع ةريغص ءارفص برقع :ةرارحلا-٤ .اهريغو .ثرحلا ةلآ رحت ةرايس
 .براقعلا ثبخأ نم

 .ضعبب طلتخم مهضعب اعيمج اوؤاج :ةبطاق موقلا ءاج :لاقي )١٧٣(

(٧٥٠( 



 تارابعلا مجعم

 م ه م م وو ريم ره ٥

 ٣١( مرمرع شيج سأر ىلع ريدملا هلقع ناك ١٧٤ .

 ي م و

 .بازحألا نوبرَحي ٣٢(

 .هلتقل اوَصاوت ٣(

 )١٧٤( .ريثك :مرمرع شيج=-١ :مَّرمَرَعلا ٦٢-الشديد.

(٧٦١( 

 



 تب ار ابعل ١ مجعم

(١ 

(٢ 

(٣ 

(٤ 
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 طيطختلاو ةعدخلاو ركملاو ةسارفلاو ءاكذلاو ةمكحلاو ملعلا :بابلا اذه لمشي )١٧٥(

 .كشلاو نظلاو حومطلاو فارشتسالاو عقوتلاو ملُحْلاو ركذتلاو ىركذلاو
 ضرألا ءبخ هلثمو .ءوُبخَمْلا-٢.رَخُدُمْلا-١:ءابحلا )١٧٦(

 نيمك هيف رمأ اذه :لاقي ‘هعضومل نطفت ال رمألا يف ضومغلاو ع ١ :يمكلا (٧١ا١٧)

 ناكلل ف َرَمُكو .ةليحلا لجأل برحلا ين نوُنُمَكَي موقلا-٢ .هل نطفي ال عد يأ

 .ُهْنَمَتك :اهحاقل ةقانلا تنمك-۔ ٢ .ىیراوت-١ :انوُمُك <

 يف ملع لك ناك اذه لجألو ةمكحلاو ملعلا عت امتأشن لوأ يف تناك ةفسلفلا )١٧٨(

 امو دوجولاو قطنملاب نعتل قيضت ةفسلفلا تراص مث {ةفسلفلا نم ًاعرف نانويلا دهع

 ١١٧١اهلامعتساو ةيلقعلا تاردقلا

 .ةرداغلا برح ا ةطخ

 .ح 2 ا

 .املع ُهَسفَن عبشا

 .لوقنل ١ رئاس هلقع رهب

 © 0 مم ے

 . ١٧٧ اننمك هل مهذ داقح ١ تبصن

 م

 .هبناوج نمم ةمكجلا ج ١٧٨ فوسليف

(٧٧( 

  

.رطملا يأ ءامسلا ءبخ و تابنلا يأ



 تارابعلا مجعم

 .هداؤف صانتقال امكاَبيش مهلوقع ١٧ تكش ٧)

 .ةيذاتسألا '٨'هتّيصان نم تلطأ ٨(

 .اثيبح ةلاؤُس ناك ٩(

 م
 .هيابش يف خويشلا ةمكح هل "ترفو ٠( ٥ م ]. م

 .ةميئل عامطأ هل ١(

 .اهتياغ ةديشرلا هئاملك تباصأ ٢(

 يف لقعلا ىلع دمتعت ةماع ةيناسنإ اياضق نم يرشبلا سنخجلا لغشي امو ةعيبطلا ءارو

 .اهروصت

 :ءيشلا كبش-٢ .ضعب ق هضعب لخادت :ءيشلا كبش-١ :اكبش كبش كبش )١٧٩(

 .ضعب يف هضعب لخدأ
 .لاط اذإ سأرلا مدقم رعش- ٢ .سأرلا مدقم-١ :تاّيصانو صاَون اهعمج ةّيصانلا )١٨٠(

 .هردق طح :نالف ةيصان لذأ-٤ .مهفيرش :هموق ةيصان نالف-٣
 م
 و .م .م

 مل و مرك :هضرع رفو-٢ .عستاو رثك :ءيشلا رفو-١ :ًاروفؤو ةرفو ارفو رفي رفو )١٨١(

 :نالف َضْرعرفو-٤ .هعسوو هّرْكك :رفوو ةَرف عاتملاو لاملا نالفل رفو-٣ .لذتيي
 .رفاو هعطق :بوثلا رفو-٦ .ضار وهو هيلإ هدر :هءاطع انالف رفو-٥ .هامحو هناص

 .هرتك-١ :ءيشلا َرََو/ .همأو هرثك :ءيشلا رَقوأ/ .رقو :ةرافو رفوي ءيشلا َرفَو

 رقو-٤ .ًارفاو هلعجو هلمك :هماعط نالفل رقو-٢ .رفاو هعطق :بوثلا رقو-٢
 هللا رفو-٦ .هل هافوتسا :هقح هيلع رفو-٥ .همتشي و هناصو هامح :نالف ضرع

 .هافعأ :هرعش َرَفو-٧١ .هيلع هغبسأ :نالف ظح

(٧٨( 



 تارابعلا مجعم

 .ةغوارملا هلقع ديجي ٣( م ,هم وو

 .مهلوقع ٨١!هتسايك ولعت ٤(

 < ۔ ه م ه 2 ۔ طم
 .ةبرعلا ةكوحضا هؤاهد مهريص ١٥)

 .اهقح ةيضقلا ىفو هلقع لغتشا اذإ ٦(

 م ٥ ء ٥

 ١٧ ) هف لمعتسي ١ غيلبل ا هء اهدو َدِجْحُمل .

 مه م

 .هيلع ٨١"ةَبقَو نم موقلا يوتري ٨

 ؟ميكحلا نامقل لثم لجرب مكل نم ٩(

 ۔ ِّ 7 م

 ٨٤ ١. رعو قزأَمِل هضرع ٢٠(

 م

 .فيسلا ناكم ةملكلاو ،بالقنالا َلياقُم '٨“ةانألا عضي ٢١ -

 .ءوضلا ةعرسي ةهيدب ىف ططخلا ريدي ٢(

 .عفنأ وه ام طابنتسا نم سوفنلا نكمت :ةَّساَيكلا )١٨٢(

 .املا اهيف عمجتي رخصلا يف ةَرَقَت :ةبقولا )١٨٣()

 نع هسبح :انالف َرَعَو-٢ .َبلَص :هريغو ناكملا رعو ١- :اروُغوو ارغَو رعي َرَعَو )١٨٤(

 لق :ءيشلا رعو-٢ .بلص :ناكملا رعو-١ :ةراعوو ةروعو ُرُغوَي َرَعَوو .هتهجو

 .بلص :ةراعوو ةروعوو ارَعَو رَعوَي َرعَوو .ريعو وهف
 رم م م

 .اطبأو رخات-٢ .ققرتو لهمت ١ :نأ وهف {ئئو ايأ ىئأي ينأ )١٨٥(

(١ )٧٠١ 



 تارابعلا مجعم

 .باصأل خيراوصلا تابرض دَدَعي اًبتَت ولو ٢٣(

 .ةدقانلا ١٦ هتريصب ٢٤(

 .ريبدتلا ريسحي القع كلتمي ٥(

 .ةعفنملا '٧٨ةذواَرُث ٦(

 .هلقع َرانتسا ٧(

 ٢٨( هركف ناك حصيفا٨٨ .

 ٩( .هيلإ هوُدَر ءىش يف اوفلتخا اذإ

 .هملع لوح امئاد سانلا ٠(

 .ةربخلاو ملعلا-٢ .ةنطفلاو كاردإلا ةوق-١ :يعتو ،راَصبو رئاصب :اهعمج ةريصبلا )١٨٦(

 .ةَحُحْلا۔ه .ةديقعو يأر نع :ةريصب نع رمألا لعف-٤ .ةقداص :ةريصب ةسارف-٣٢

 عردلاك ةمج دحتا ام لك-٩ .بابلا يطغت ةراتسلا-٨ .ةرْبعلا-٧ .بيقرلا-٦

 ١ .ةيمرلا ىلع هب لدتسي مدلا نم ليلقلا-٠١ .سلاو
 نع ةأرملا لجرلا ةَوار-٢ .همعَوارو هعداخ :هريغ دوار-١ :ًاداروو ةَدَواَرُم ةَواَر )١٨١(

 ىلع هريغ ةوار-٤ .هنع هاراد :رمألا نع هريغ دَوار-٢ .امب َرُجفي نأ بلط :اهسفن
 / .هلعفي نأ هنم بلط :رمألا

 هلقع مكحتسا :نالف فُصَح-١ :فيصَح وهف .ةفاَصَح فُصحَي ءيشلا فُصَح )١٨٨(

 .هيف للخ ال ًامكْحُم ناك-٢٦ .هيأر ةاجو

(٨٠( 

  

 



 تب أر ابعل ١ مجعم

 .ةئفلا يف ٨١؛ُهوُسَمَغ ١(

 .هدصقيو ملعلا هيلإ فيلَتْحَي ٣٢(

  

 .مظعألا لوسرلا ةريس نم اهێك هتايح سورد ىقلت ٣٣(
 .مهتاميإ مهبولق تتاخ ٤(

 .شخفلا ىلإ هناسل اوُجَرْدَسا ٥(

 .ةعيدخلا هتبلغ ٦(

 .هَءاطخأ نوُدمَصَتَي اوحار ٧(

 ٣٨( داعبأ ىبوساحلا هلقعب بعوتسا المُعْضيلة٠ ١٩.

 .نهلا ُقَوَتُم ءةليجلا غيساو ءاكذلا ذاح ٩(

 .ةركاملا ةبذاكلا هوجولا ٤٠(

  

 ق ةمقللا سمغ :هنم .هب هَرَمغ : اسُمغ ءاملا ٣ ءيشلا سمغ- ١ : سمغت رمغ ) ( ١٨٩

 ٠ “۔ -  3 4 م و و . 1

 :هنمو .تذفن :ةنعطلا تسمغ :هنمو .باغ :اسومغ مجنلا سمغ ٦- .ءانإلا

 .هيف عقوأ :مثإلا يف اهبحاص ةبذاكلا نيميلا تّسَمَع

 هيلع قّيض :هيلع لضع_٢ .قلغتساو دتشا :رمألا هب لضع_ ١ :ًالضَع لضي َلَضَع )١٩٠()

 :انالف لضع- ٤ .جوزتت نأ املظ اهعنم :ةأرملا لضع_٢ .هدارم نيبو هنيب لاحو

 دتشا :ءيشلا لضعأ-٢ .قلغتساو دتشا :رمألا لضعأ-١ :لضأ .هتلَضَع برض

 .رمألا يف هايعأ :هَلضعأو نالفب ًلضعأ-٤ .مهزجعأ :ءابطألا ءادلا لضعأ-٣٢ .هحبق

(٨١(



 تارابعلا مجعم

 .مهابلأ هندىكًَم تريح ٤١)

 .رصنلا اذه مُهارغأ ٤٢(

 .اهقف َئِلُم ٤٣(

 .ةمكجلا بارخي ىلإ ىوأ ٤٤(
7 

 و مم

 .انثلا عضوم هقفلا ىلإ هقبس ٥(

 .ليحلا ىّيغأ يذلا ةيهادلا ٤٦(
 .ةيرقبعلا داوج ىطتما ٤٧ م , مهم م

 .ةغلابلا هتكنح هجو يف اوفقي نأ اوُعيِطَتْسَي مل ٤٨(

 .جئاتنلا ريدقت هربخ تّمكحَأ ٩

 .ةءوُبحَملا '٢٩لئاخدلاو ةريَتسُملا قامعألا ٨' ةنك ولبي ٠(

 .هتقيقحو ءيشلا رهوج-١ :ةنكلا/ .هتقيقح كردأ :ًاهانكإ ةهنُكأو اهنك رمألا ةنك )١٩١(

 تلعف :لاقي ،ُرَدَقلا-٣ .ةفرعملا نك هفرعأو ،ههنك تغلب :لاقي .هتيامو هتياغ٢

 .ههنك ريغ يف ءيشلا اذه تلعف :تقولا-٤ .هقاقحتسا هنك قوف

 وأ ةلخدلا ْنَسَح وه :ءرملل لاقي .رمألا نطاي-١ :يهو !ةلخد اهدرفم لئاخدلا )١٩٢(

 .رخآ نول امهنم ذخؤيل رثكأ وأ نينول طلخت۔٢ .اهثيبخ

(٨٧( 

  

 



 ت ار ابعل ١ مجعم

 .هؤاكذ هنع َقّتفَت يذلا رمألا ١( ۔ 24 ۔

 .تاليضْعُملل ريمألا هوُغذَي ٥٢(

 .ىركلا ىَدَص هداؤف ق رر ٥٢٣(

 .ىعو عيمس املك ٥٤(

 .باسح فلأ هئاهدل نوبسحي ٥(

 .ةفطاخ ٌتاَضَمَو هنهذل ٦(

 ود و م

 م ےم ےم .وُدَعلا داوق ت

 ةعراب ةتفل تناك ٧(

 و 2 هم

 .هتاروانم هئاكذب جسني ) ٥٨

 .ُميِكَحْلا ؤلؤللا همق نيم جْرْخَي ٩(
 م
 و عم

 .ةظحل ق مههوجو ارق ٠ ٦)

 .هلقع ةصالخ نم مهيلع ضافأ ٦١(

 .ودالب يف برحلا "ربح ٦٢(

 )١٩٣( :ةَرَيَخَمو (ءاخلا ةثلثم) ةربخو (ءاخلا ةثلثم) اربخ هري ءيشلا َرَبَح ١-امتحنه

 .كملع َنملعأل يأ كربخ نربخأل :لاقي .هتقيقح ىلع هربخ فرع_٢ .هالبو ٢٣-

 و ّ < ح 2ِ م م 4 و. و وه ى

 .اهنبل رزغ :اروبخ ربخت ةقانلا تربخ

(٨٣ ( 



 تب اراب ابعل أ مجعم

 ٦1) مهنم ةمكحلا داتع أفذاذا“١٨.

 ٦٥ .ةفلتخملا هوجولا اهب '٨٠رسرفتي راونأ هل تناك

 ٦٦( ُهْثَرْبص ُهمحاَجَرو هلقع ةنطف أريبا٩٦'.

 .يملعلا زايتمالل زاوُم طخ يف ريسي ٦٧
 3 ۔ ,, ۔

 .رمأ يأ يف و ددرتلا نم ةمصع مهلوقل ٦٨)
 ى

 م ٥ م

 .نايسنلا دهعت مل هتركاذ ة ةَعَس نإ ٩(

 مهرنشُر ىلإ '٩"اوباث ٧٠(
 . ل ٥ ىم

 .قحلا نينر ةريخلا هحور قامعأ ق عمسي ٧١)

 ذاذفألا كئلوأ" يف اهانحرش نأ قبس =هتيافك وأ هتناكم يف درفتملا :َذَق عمج ذاذفألا ٤ ١٩(

 . "نوقهاشلا

 اوقتا)) :هنمو .اهرهاوظ نم رومألا نطاوب فرعت يف ةراهملا :سرفتلاو ةسارفلا )١٩٥(

 .((هللا رونب رظني هنإف نمؤملا ةسارف
 .ءاهدو ةنطف اذ ناك :بير وهف ،ابزإو ةَباَرأ برا برأ )١٩٦(

 ضوخلا يف عمتجا :ءاملا باث-٢ .بات :هللا ىلإ باث-١ :انابوتو ابت ُبوثي باث )١٩٧(
 و

 .رثكو

 ) ٨)

  

 



 تارابعلا مجعم

 .هتايركذ لك تظقيتسا ٧٢(

 .لانملا ةزيزع 41 نإ ٢٣(

 و م س

 .ساسحإ هَرَمُغ ٧٤)

 .ةتفلا اَظَم هسفن ُبِتَجيي ٥(

 .هتايح ةينمأ توملا ٦(

 .مهُماهوأ مهيلع دسفأ ٧٧

 .احيحص ٩٨ ١ هنر ح دح ناك ٧٨)

 ر يأ ١ ُهْجِلاَحُي مل ٩(

 بير ام هنيد يف نكي مل ٨٠)

 :ءيشلا سدح-١ :سوخَمو ًسيدَح كاذو سداح وهف ًاسذَح َسدْحَي َسَدَح )١٩٨(

 ريغ ىلع راس :ضرألا ف سدح-٢ .نظو َنمَح :رمألا ف سدح-٦ .هردقو هَرَرَح

 ل :هنظ نالف ىلع سدح-٥ .ةماقتسا ريغ ىلع عرسأ :ريلا ف سدح-٤ .ةياده

 سدح-ا٧.هتحص نم ققحت نود هاقلأ :هنهاَوَع ىلع مالكلا سدح-٦ .هيف هلمأ ققحي

 اهخانأ :ةقانلا سدح-٠١ .هب هامر :مهسب انالف سدح-٨ .هساد :هلجرب ءيشلا

 .هب اهرض :ضرألا هب سدح :هنمو .هعرص :لجرلا سدح-١١ .اهرحنو

 .هايإ هعزان :ءيشلا انالف جلاخ-٢ .ركف هنم هعزان :انالف رمألا جلاخ-١ :جَلاخ )١٩٩(

(٨٥ ( 

  



 ت ر ابعلا مجعم

 و ايو ُ ار

 .مهرئامض هتيبثت ام ٠٠فشتسا ١(

 .ةيادهلاب هسفن هينمت ٢(

 .ةبقاثلا هتريصبب ىري ٣(

 .ةلأسملا ىلع هرطاوخ ريدي ٤(

 ٥( أطرَقت٠" انلم مهلوقع ٠".

 د م .

 .شيطلاو روهتلا "'"تاَوَرَت ٦(

 .قمعي رِكَفُي ٨٧(

 :ءيشلاو بوثلا فشتسا-٢.هريغ لالخ نم هرصبأ :ءيشلا فشتسا-١ :فشا )٢٠٠(

 نيبتو هقحب :رمألاو باتكلا فشتسا هنمو .بيع نم هيف ام شّتفو هربتخاو هصحف

 .ابرش هاصقتسا :بارشلا فشتسا-٢ .هيف ام

 .امههوحن وأ فوخ وأ ةريل تكس-٦ .تكسو هردص ىلإ هسار َلاما-١ :قرطأ )٢٠١(
 .اضعب هشير ضعب بكر :رئاطلا حانج قرطأ-٤ .هاضغأ :هرصب قرطأ-٣٢

 ىلإ هلوأ نيب ام ىضم :ليللا وأ راهنلا نم يلم ىضم-٦ .ليوطلا نامزلا-١ :مولَمْلا )٢٠٦(
 .ُدَحُت ال هنم ةعطق وأ هثلث

 ."رشلا ىلإ ُهبلَق اَرَت " يف اهانحرش نأ قبس =عزاونلاو حامطألا :تاورَتلا )٢٠٣(

(٨٦( 



 تارابعلا مجعم

 .هلزع بابسأ هلقع ٠‘َرصَحَم ٨(

 .هريمض ىلإ ًمِكتحي نأ ىلإ هاعد ٩(

 م م و

 .هءاهد مالسإلا ضور ٩٠)

 .هتمكح راونأ هموق ىلإ ىدسأ املاط ١(

 .ةيضقلا يف هولد ىلدأ ٩٢)

 .هيسفن يف ةرطاخملا ىوق رك '٨٠َشاجتسا ٩٣(

 ؟ ىم م ےم
 ٠

 ٩٤) ًاسامخأ برض لأسنداس١ ٠.

 هلتفيل هاقن :مُخَللا نم َبَقَعلا صم ١- :ًاصْخَم هُصَحْمَي هصَحَمو ءيشلا َصًحَم )٢٠٤(

 .هبهذأ :هب ام هللا صم ٢- .هبويع نم هَصَلخ-٢ .رانلاب بهذلا صح :هنمو 7

 .هالتباو هربتخا :انالف صمح ٤ .هبونذ نم هرَهط :بئاتلا هللا صع :هنمو

 "ةرطاخملا ىوق لك شاجتسا" نيعمو .اشيج بلط :انالف شاجتسا-١ :َشاجتسا )٢٠٥(
 .تلع :ردقلا تشاجتسا-٢ .ةينكملا ةراعتسالا ليبس ىلع اهنم بلط يأ

 .ةعيدخلاو ركملا نع ةيانك )٢٠٦(

(٨٧ ( 

 



 تارابعلا مجعم

 رشع ىداحلا بابلا

 ةحئارلاو مالكلاو رهظملا ىف لامجلاو ةءاضإلا

 ه

 .ريخلاو ىدلا زاونأ تّعَشأ ١(

 ٢( بَهَرَتم٠٧" هتعلط ةنيدملا ٠

 ٣( .نتافلا دهشملا

 .؟ ٠ 'هّهجو جلبأ ٤)

 ث 3 | ۔ _
 .دواد ريمازم نم ارامزم يتوا ٥)

 رر رو . م ٥ ر

 .ميركتلا روهز هيلع رثنت ُ نأ وِحَتس حنست 1 ٦)

 ى وم »و۔ه۔ ۔۔۔

 .هريحو هشهدأ :هريغ َرمم-٢ .هئوضب اهرمغ :موجنلا رمقلا رمي١ :اروهب رهن رهب )٢٠٧(
 رميو .املامجب ًرهتقاف :ُءاسنلا ةأرملا ترمب٤ .هسفن عباتت تح هدهجأ :هَرمم٣

 .مهُعَربو مهقاف :هءارظُ

 .ةلخنلا علط نم ةعطقلا-٣٢.هجولا-٢.ءيش لك نم لط ام-١ :ةَعْلَطلا )٢٠٨)

 :هب جلب-٣ .حرشنا :هردص جلب- ٢ .ًاروُرُس رضت :ههجو جلب- ١ : اجلت جلي جلت )٩ ٢٠(

 جلبأ :لاقي "جولب اذ راص-١ :جلبأ .هيبجاح نيب ام َدُعب :ناسنإلا جلب-٤ .رس

 هس :انالف جلبا-٣٢ .هحضوأ :رمألا َجلبأ-٢ .انأف رفسأ :سمشلاو حبصلا

(٨٨( 

  



 تب ار ابعل ١ مجعم

 .ال امجو ٢١ ةرضن مسلا 1 ا نا در زا ٧(

 - إ. . .2- 7 ٢١ ١.
 .هتيح ان نم حاومل ١ ريبعل ١ نومشي ) ٨

 .هنيبج لوح ًالألتي يذلا ءايضلا نوريصي ٩(

 .باطرلا ٢'١"باذيلا هتاملك ٠(

 ٥ رم م م ع

 .هتاملك ضاير ترهزا ) ١١

 .ةيلاع "'"ةقابل َلَمَح ٢(
 م ٥ و

 .ةولح . ايبل ١ ف عت رارم ُهل . تناك ) ١٣

 ٥ م ےم م

 .نيقيلا رئاشب يكذلا هداؤف ق تعمتلا ) ١٤

 .عطاس قيرب هنيع ني لط ٥(

 .ةرهشلا ءاوضأ هيلع "١‘تّدَوْحَتسا ٦

 ."رتضلأ" يف اهحرش قبس =ةجهبلاو قنورلا :ةرضنلا )٢١٠(
 .ريثك :ريبع موق-٢ .بيطلا نم طالخأ-١ :ريبعلا )٢١١(

 .امهريغو بارشلاو ماعطلا نم غئاسلا :هانعمو ،بذَعلا عمج بوذُعلاو باذعلا )٢١٢(

 .هب قال :هب قبل ٢ .لَمَع ك مكحأ :قب وهف نالف قبل-١ :قبل بل وبل )٢١٣)

 .هبلغ :نالف ىلع ذوحتسا-٢ .ىلوتسا :ءيشلا ىلع ذوحتسا-١ :ذوحتسا )٢١٤(

(٨٩ ( 



 تارابعلا مجعم

 هسرف ٢١٥ ولأت ٧\)

 .'١اةهاب تاظحل ٨(

 ذش سانلا يف كَّرَت ٩( ٨1

 ٠( ةوذق راص وێبراسا١٨".

 .وفَدَتصلا فْوَج ىف ُءوُبْحَملا ؤلؤللا َوُه ١(

 .حبصلا "ا"ةَرغو سمشلا رون اهرون َرَهَق ٢٢(

 م م ح

 !هَعَورأ ام هتلاب ٣(

 .'"'يَِنلا هثوص مُهَبذَج ٤( 3 و مر م

 :ةأرملا تقلأت-٣.تقربو تنيزت :ةأرملا تقلأت-٢ .َعَمَلو ءاضأ :قربلا قلأت-١ :قلات )٢١٥(

 .رشلل تدعتساو ةموصخلل ترمش

 )٢١٦( .َلُمَحو نُسَح :ُءيشلا اميح١ :ةّيهاب يهو هاب رهف ًةءاَهبو ءاهب وه اهت ٢-يبما

 نمو ءايهنأ مهو ةيب يهو يهب وهف ةَءاَهو ءاهب ون َوُهبو .هيف هقاف :اذك يف نالف
 .الخ :ةيهب يهو هب وهف ةءاَهبو ءامب ىهني هؤحنو تيبلا يهنو .سا :ايام
 .امب بطي راغصلا دوعلا رَسك-٢ .ةبيطلا ةحئارلا ةوق-١ :اذَنلا )٢١٧(

 .نيكسلا هيلع ست ام يأ ضيرعلا ناتسلا- ٢ .حابصملا-١ :سارتلا )٢١٨(

 )٢١٩( "نايتفلا ةرغ وه" يف اهانحرش نأ قبس =هنم ودبي ام لوأ :حبصلا ةرغ .

 رجفلا ميسنك ةيدل هَحوُر ةحرفلا تَبَعاد" يف اهانحرش نأ قبس =نسحلا :يدنلا )٢٢٠(
- 

 م

 ."داسجألا بعادي نيح

(٠٠( 



 تارابعل أ مجعم

 .سلاجملا ةنيز الف ناك ٥(

 .عيبرلا ٢٢٧٢ه ٧١ هلئاَمَش لمحت ٢٦) م . ٥

 .ةكم ناسح ثيدح نالف ٧(

 .لمرلا يف '"""رهوجلاك سانلا يف ناك ٨(

 .""‘ءيضَو هجوي لإ مق ٢٩)

 .هجولا قرشم ٠(

 .نيميلا لباقم-٢ .قلُخْلا-١ :يهو ،لامش عمج ٌلئامّئلا )٢٢١(

 نالف اهزو .ءاضأ :جارسلا اهز-٢ .رختفاو مظاعتو ةات-١ :رهزو وهزي اهَر )٢٢٢(

 .ةرفص وأ ةرمحب نولت :رسلا اهز-٤ .افصو قرشأ :نوللا اهز-٣ هءاضأ :جارسلا

 .لهتكاو لاط :تابنلا اهز-٨ .بش :مالغلا اهز-ا١٧ .امنو اكز :عرزلا اهز-٦

 باجعإلا ىلع هلمح :انالف ربكلا اهز-٠١ .هقختسا :ًاوهز انالف ُءيشلا اهز-٩

 بارسلا اهز-١ :ًاوهز ىمعت اَهَر / .ًانئسُح هداز :رهزلا لطلا اهز-١١ .هسفنب

 ةنيفسلا اهز-٣٢ .ىدنلاو رطملا بغ هتره :تابنلا حيرلا تهَر-٢ .هعفر :ءيشلا

 .هردقو هزرح :اذكب ءيشلا اهز-٤ .اهكرحو اهقاس :ةحورملاو

 :راجحألا نم رهوخجلا-٢٦ .هئاذو هتقيقح :يشلا رهوج-١ :رهاوج هعمج رهوَحْلا )٢٢٣(

 .اهوحنو صوصفلا هنم ذختت يذلا سيفنلا-٣ .هب عفتنيل اهنم جرختسي ام لك
 .ضرعلا هلباقيو هسفنب ماق ام :ةفسلفلا يف رهوجلا-٤

 ّ . و ه

 .لُمَجو َسَح : :ءاَضوو ءايضو مهو ُءيضَو وهف ًةءاَضَو ؤُضْوَي اضَو )٢٢٤(

(٩١( 



 تارابعلا مجعم
 .ُهاَبحُم ""٢َقئأَت ٣١(

 .ارطعو """اقيلأ ةقيدحلا روهؤك هبايث ٣٢(

 .هلامجب ةايحلا ىيستكَت ٣٣(

 .لجرلا اذه اهعم نوكي نأ ىلع ةو لك صرحت ٣٤(

 .اننسحو ""٨ٌءاهَبو ""اةماَسَو ههجو داز رونلا ٥( و ٥ 4

 .سمشلا ""؟ءاَنَس سفاني ٦(

 .نايبلا ُبَع ،قطنملا ولُح ٧(

 .'٠٢هايانث نيب رونلا ألألتي ٨(

 .اقينأ هرّيص :يشلا َقَئأ نيعمو كَىئأ عواطم-٦ .ءايشألا بجعأ بلط-١ :َقْنأَت )٢٢٥(

 :هب َقنأ-٣ .حرفو رس :نالف قنأ-٢ .قينأ وهف تسح غار-١ :ةقانأ ئاي قنأ

 ١ .ةا :ءيشلا قنا-٤ .قنأ وهف هب بجغأ
 ."هاَيَحُم ىلع قلئأت ةطبغلا" يف اهانحرش نأ قبس =ةءاضإلا :قيلألا )٢٢٦(

 َسَحو َلُمَج :ماسو عمجلاو \ةميسو يهو ،ميسو وهف اماسو ةماسو ْمُسْوَي َمُسَو )٢٢٧(

 .ميسق ميسول هنإ :لاقيو .اتباث ًاثيضو انسح

 ."ةَيهاب تاظحل " ىق اهانحرش نأ قبس =لامجلاو ُرسُحْلا :ءاهبلا )٢٢٨(

 .عافترالاو هلعلا-٢ .ءاضأ :ءانس قربلا انس :لاقي ءايضلا ١ :ءانُسلا )٢٢٩(

 نم ناتنثو قوف نم ناتنث مفلا مدقم يف عبرألا نانسألا-١ :يهو .ةت عمج ايانثلا )٢٣٠(

 هنأ وأ باعصلا لمحتي ًدْلَج يأ ايانثلا عالط نالف :هنمو .لبجلا يف قيرطلا-٢ .تحت

 .صلاخ :ينث نالف :هنمو .نثتسملا ءيشلا-٤ .ءانثتسالا-٣ .رومألا يلاعم بلطي

(٠٩١( 

  

 



 تارابعلا مجعم

(١ 

(٢ 

(٣ 

(٤ 

(٦ 

 يخس وهف 6 اميرك 1 ] اوج ( ام : ةواَخَس , ., ہسي , 7 ٢ ٢ 6 ةيحخس
 ة رم م و م

 - نهو ٠ ب احخس ت - رت تك س : :ن 2 ف اح س-٢٦ .د داج ١ 7 ءاَخَس وخُسِي هب اَخَس / ١ ٤

 :مدل هفرح آ ف قو ٠ دفت : :_ ١ : و . 1 و ١ ١ ١

7 
) 

 ردددك يناثلا بابلا

 .مركلا ق دلو

 .ب ١ ١ أ روو و ۔ ه م ٢٣

 برعل ءايخس ُهُدَي تسفان

 زني ال ارحب ناك ؤ٢ ٢٣.

 روجي ضيفي .هئ 7 هد وم

 سانل سرمي .هءادر انلل ,ش :

 .باسح ريغب قفني

 . م م . م .كرك اداوج ناك-١ :اخس عنس : رد ٠ يشلا نع هسفن تّيحَس- ٢ .هتك ,ت :

 يحس

 .هجورخ ةرثكب هفعض :

( ٩٣( 



 تارابعلا مجعم

 .هللا ليبس ىلإ ""اهيسالخأو """اهياتقأو اهلاَمخاب ةلفاقلا َعَقَد ٧(

 . 2 ۔ ٥ ي و ۔٥ م

 .ورب ق مهردلا حربي ال ٨(

 .دوجلا هيلع أرطي ال ٩(

 .اقافنإ برعلا تويب رثكأ نم َجَرَح ٠

 .هنيميب ءاخسلا ةَّبعأ كيسُمُي ١(

 .ًءاَطَع مهلّصؤأو افك موقلا دوجأ ٢(

 .بوُرُكَم ك ُهادَن ىلإ اجلي ١٣(

 .هلام جاتحملا طاشن ٤(

 .ريعبلا ماتس ردق ىلع عضوي يذلا ريغصلا لحرلا يهو بق :اهدرفم باتقأ )٢٣٣(

 .هتقو همانس يلي وأ ريعبلا رهظ يلي ام لك-١ :وهو ،نسلح اهدرفم نسالحألا )٢٢٣٤(

 مهو .هقرافي ال يأ هتيب سلح وه :لاقي-٣٢ .هوحنو ريصح نم رادلا يف طسبي ام٢
 :لاقي-٤ .اميوكر مزلي :ليخلا سالحأ نم وه-٣٢ .امنوقرافي ال :دلبلا سالحأ

 ةعبرأ هلو رسيملا حادقأ نم عبارلا ٥ .هتذبنو هتكرت :هَسالحأ تثضفنو اذك تضفر

 سالحأ نم اذه-٧ .ةَسلحو سولخو سالحأ :هعمجو ،قيثولا دهعلا-٦ .ءابصنأ

 .ناتألا :سلح مأ-٧ .هل ًانفك سيل :نالف

 )؛٠٩)

  



 تارابعلا مجعم

 .ءارقفلا ىلع ""اقَدَع هلام ليمرب ٥(
 و ٥ هم و 2 د ۔ ۔۔

 .ماعط نم عبشي داكي ال وهو ىدصتي ١٦)

 . اعيمج ةيرقل ١ لهأ تويب ق ُروُدَت ٢٣٦ هُعتفَج ) ١٧

 .ةرطفلاب ُهُمَرُك ناك ٨(

 .ةيا هدوج راص ) ١٩

 .باوبألا ةحّتفُم مهرود تناك ٠(

 .دوجلا ىلع ًاروطفم ناك ٢١(

 .ريسألا نوُميْطيو """يناعلا نوُكُْمَي ٢٢

 .هركذي ذوجلا كي ال ٢٣(

 .نابكرلا همرك ًَبَئي تراس ٦٤(

 .ينادلاو يصاقلا ىلع ضيفت همرك نرم لازت ال ٥

 دمي قد / .ةثرو هللب :بشعلا نم قدغلا-٢ .رماغلا ريثكلا ءاملا-١ :قَدَعلا )٢٣٥(

 :نيعلاو رطملاو ضرألا تقدغ-١ :قدَع وهف ًاقدَع قَدْعَي َقدع/ .ءاملاب لتبا :اقدَع

 .عستا :شيعلا قدغ٢ .ءاملا هيف رثك

 :ةنفحلا عمجو .ةداع بشخلا نم ذختيو ‘برشيو هيف لكؤي ءاعو :ةَعْصقلاو ةَنَْحَلا )٢٣٦(

 .تاَعصقو عّصقو عاّصق :ةعصقلا عمجو .نفحو ناقح

 .ءانعو انع ىع ينع :هلغفو .ليلذلا-٢ .ريسألا-۔١ :وهو ،ةانغ هعمج يناعلا )٢٣٧)

(٠٥ ( 



 تارابعلا مجعم

(١ 

(٢ 

(٣ 

(٤ 

(٦ 

(٧ 

 رشمع ثلاتلا بابلا

 سانلا نم هريقل ناسنإلا تح

 امهيلإ هقوشو ءايشألاو

 .قوشلا ةحنجأ ىلع اهيلإ هبلق َدَعَص

 و و٥ 2 و

 .اميظع ابح هيخأل هبلق لمحي

 ٨"'. معنلا رْمُح ني يلإ ُبَحأ ئرما ةيادهل

 .يفنأو تيع نيب ام ةدلج هنإ

 .ةوافحلاب مهبولق هاقلتت

 .ًاعيمج رشبلا باعل هل ليس
 م د ر

 .ةرصآ امهيب دولا َلَعَج

 )٢٣٨( .نوللا ةصلاخلا :زعملا نم ءارمحلا-١ :يهو ،ءارُمحل عمج ةفص رُمُحْلا ٢۔الحمراء

 :هنمو .مهيلع بلغت ةرقشلا نأل ةيمجعألا ةأرملا :اضيأ يهو .ءاضيبلا :ءاسنلا نم

 رشح ىلع عمجت الو ءارمحلا قات دقو رمح ىلع عمجي قبس ام لكو .ءارمحلا نبا
 .ةديدحلا ةنسلاو ةريهظلا ةدش :ىلع لدتل

(٩٦( 



 تار ابعلا مجعم

 3 ر ۔
 .اهيلإ سفنلا دشي ٨(

 .مراع قوش هكلَمَتَي ٩(

 .لاحترالا ىلإ ةقاوت هرطاوخ تناك ٠(

 .وللا ةدابع ىلإ هُعَلَو فرصنا ١(

 .هيلإ قانعألا ""٠زَرْشَت ٢( م م م

 .نطولا ضرأ هامدق طت نأ ىَتمتي ١٣(

 .ريسملا ةعباتم ىلع هقاوشأ ْتًّحَلا ٤

 .ناميإلا ةوالحب لمت ٥(

 .عادولا دهشمب هينيع ألمي نآ دو ٦(

 .هئانبأ ىلع ةبحم ةرظن ىقلأ ٧(

 هَئيب ام دْعُب ىلع مهتاجانم ىلإ ُهْعَقذَي مهي ميظعلا ُهَفَعَش ناك ٨(
 م

 .مهنيبو

 .ةيبهذلا هتاملك لجست مالقألا تفاهت ٩(

 .رظنيل عفترا وأ هقنع ًدَم :ةبيبآرشو ابابئرشا هلو هيلإ برشا )٢٣٩(

(٩٧ ( 



 تارابعلا مجعم
 .ةيفاصتم ةباحتم موقلا بولق تناك ٠(

 .هيلق نم بيرق وه ٢١(

 .رايإللا مارغ هب َقَصَتلا ٢٢

 .امهلبق همأ ىمدق ىلع بكأ ٢٣(

 .هقشيي حوبلا نع هئاسل فكي ال ٢٤(

 .مهيدئفأ ىَوهَم ٥(

 .هق لوسرلا نم برقلا ديدش نوكيل ةقثلا هلهأ ٦(

 .مهيلإ هبلق رّبَحَتَي ٧(

 .ةديضاعتم مهبولق تناك ٢٨(

 .هعار طبأتي ٩(

 .امهلبق هْبَمَدَق ىلع بكأ ٠(

 .هبحو ميظعلا لوسرلا ميركت عيضوم لان ٣١(

 .ةلزنملا هذه مهيولق ني ملي ٣٢(

 .اهبارطأ ىلإ هئاجشأ وفهت ٣٣(

(٠٩٨ ( 



 تب ار ابعل ١ مجعم

(١ 

(٢ 

(٤ 

(٦ 

 رشع عبارلا بابلا
 راعلاو رهقلاو لذلاو بيذعتلاو بابتسلل ضرعتلا

 ةيشحولاو فثقلاب ةءاذبلاب فاصتالاو

 .ىًّمَحُمْلا ديدحلا ةوطس اهُسأر َدهَش

 .هتيصخش نم اءزج لكشي ُفْرَطَلا ناك

 .نييتاع نيباذك دالبلا وتقَرَع

 .سلجي نأ عيطتسي ناك ام ىتح هدسج ٤٠! ؛زِماَمَدلا تألم

 .همارك اهب َبَرنضْتل ةناهملا فويس "“'تّطرخأ
 و ٩ م م م و

 .ةلوذلا ماهيسي هفرش يمر

 هتحت قلا جسنلاو دلخلا يف دودحم باهتلا :وهو لم اهدرفم ليماَمَدلاو لماَمَدلا )٢٤٠)

 ح
 .حيمتب بوحصم

 )٢٤١( :ًطَرَتخا ١- هيف جل :ءاكبلا يف طرتخا-٢٦.ةلتسا :فيسلا طرتخا واشتد.٣-اخترط
 .هبح نم ايراع هنوج رع عزتناو هيف هعضو :دوقنعلا ِ 1 ح 2 ه . : . . .< -.

(٩٩١( 

  



 تارابعلا مجعم

 و م

 .هَمحل ٤" "؟اوعَضب ٧(

 .هدادنأ ىلع ٤! "أيرذ هناسل ناك ٨(

 باذعلا "٤ُهَيشغ ٩(

 .ةدحلا ُهَعْبَط وسكت ٠(

 .فوذقملا صاصرلاك بايسلا قلطنا ١(

 .انوئفو أناولأ ميحجلا نم هيلع اوُبص ٢(

 .ربيذعتلا ءارَبُخو دْلَجْلا ةرقابع ١٣(
 و رو ۔

 .ةرعتسُملا "ءاضمرلا ىلع هوُبَلص ١٤(

 :عمدلا عضب-٢ .هقش :دلجلا عضبو .هعطق :محللا عضب-١ :عضب عضت عضب )٢٤٦٢(

 عضب-٤ .ألتماو يوَر تتح هنم برش :هنمو ءاملاب عضب-٣ .ضفي مل و نيعلا يف لاج
 .رحتا :نالف عضب-٥ .هعطق ح هل حصنلا راركت نم مئَس :نالف نم

 )٢٤٢٣) :تابرذ هو برذ مهو ةرذ يهو برذ وهف باَرَذو ا ابرد ُبرذَي برذ ١-ذرب

 دعب هناسل حُصَق:نالف برذ-٦ .لاق اميف يلابي ال ًاشحاف ًاماتش ناك اذإ :هئاسل

 حَصَر.٣-ذرب .هتدعم تبرذ:هنمو .عستاو َدَسَف :حرحلا برذ-٤.هطاخم رطق :هفنأ

 )٤ ٢٤( ىعَولا ىتتشَي " يف اهانحرش نأ قبس =هاطغ يأ :هَيشَغ ".

 .رحلا ةدش-٢ .سمشلا عقو ةدش نم تّيمَح ييلا ةراجحلا وأ ضرألا-١ :ءاضمرلا )٢٤٥(

(١٠٠ ( 

  

 



 تارابعلا مجعم
 م . 3 م

 .هسافنأ اوقنخَتل املا يف هسأر "٠٠اوطغ ٥

 ٦ ١ ) / ١ 4 _ ٥ هحورق ٢٤٧ هحورجو . و و و

 .ودلج ىلع طوسلا ًرضقنا ٧

 .ىذألا "٨٤ههشهني ٨

 ه م مه ء و

 يف طغ ٢- .هيف هسمغو هسطغ :ءاملا يف هَسأر طغ١ :ًاطيطغو اطغ طغُت ط )٢٤٦(

 طغ-٣٢ .قونخملا طغو ،ح وبذملا طغ هنمو .هميشايخ ىف -فنل ددرو تاص :همون

 .اديدش ارصع هرصعو هسبك :ءيشلا

 بَرَح-٢ .حرجلا ١ :حرفلاو حر حرق حرق :اهلعفو حرق اهدرفم حورقلا )٤٢ا٧)

 .هنم وجنت داكت الف نالثصُتلا ذخأي

 ةأرملا شمن٣٢ .هتعسل :ةيحلا هتشمن٢ .هضعيل همفب هلوانت-١ :اشت شهني شَهَن )٢٤٨(

 هدهج :رهدلا هشمن٥ .هشدخو هضع :بلكلا هشمم-٤ .ةبيصملا يف هتشمم :اههجو

 .هباتغا :هضرع وأ انالف شمن-٦ .ةجاحلا يف هعقوأو

(١٠١( 

  

 



 تارابعلا مجعم

 .الُد هاخأ '٠٢هْيضلا ٢٤٤ / وسيي نأ هءاس ١٩)

 .لابجلا تابت ىلع هربص '١١يرزي ٢٠)

 .هيسامح مه الصأ ٢١(

 وه م

 .حورجل أ هتنخن : ) ٢٢

 .لالضلا ىوق هندهطضا ٢٣(

 هالوأ :اناوه وأ ًافنسَح وأ ًالُذ هوحنو ناسنإلا ماس-١ :اماسو ًامْؤَس موُسِي ماس )٢٤٩(

 .ءيشلا ءاغتبا ف بهذ-٣ .ءاش ثيح ههجو ىلع بهذ ٦- .هيلع هدارأ وأ هايإ

 ىلع ريطلا ماس-٥ .ألكلا ىلع تماد وأ تءاش ثيح تعر :ةيشاملا تماس ٤-

 وأ ةعرس يف ترمتساو ترم :امهوحنو حيرلا وأ لبإلا تماس-٦ .ماح :ءيشلا
 اهآلخ :ىعرملا يف لبإلا ماس-٨ .هنع حربي ملو همزل :ءيشلا ماس-٧ .نوكس

 اهضرع :ةعلسلا عئابلا ماس-٠١ .هب همزلأو هايإ هفلك :رمألا انالف ماس-٩ .ىعرت

 انالف ثّمُس :لاقي .اهعايتبا بلط :ةعلسلا يرتشملا ماس-١١ .اهنمث ركذو عيبلل

 .هيحأ موس ىلع مكحأ عوسي ال :ثيدحلا يفو .اذكب اهذخأتأ هل تلق :علس

 ىلع ةيشاملا ماس-٢١ .هنمث تيلغأو همَوق :ةنسح ةميس كّريعب َكْتمُس :لاقيو

 .هيلع اهضرع :ضوحلا

 .لالذإلا وأ ملظلا :موُيض هعمج ميضلا )٢٥٠(

 ةرصاقلا هتمه ىلع يرز " يف اهانحرش نأ قبس =هيلع بتعيو هبيعي :هيلع يرزي )٢٥١(

 3 ."لاجرلا ممه ه مامأ

(١٠٦١( 

  



 تارابعلا مجعم

 ."٢!ُمَكْل اي ينع بهذا ٢٤(

 .ابرض هيلع لاهنا ٥(

 .نُجّيسلا تاملظ يف هب ةّييألا هسفن تًّجَر ٦

٠ 

 م ٥ و
 «" ٠ ٠.

 .هبصعم
 ص ٥

 .هاوق ُرسْبَحْلا لكأ ٢٨

 .زييسَع ءالب ةايحلا ًمَع ٩(

 رأ هتلقتعا ٧(

٠٠
 

 .ةروعسملا طايسلا ٠(
 م م مو

 .نينأ كاريلا رابْغل عمس ىتح لاتقلا مدتحا ٣١(

 .مهنْمأ قانخب كيشي ٣٢(

 .مهَجهنم زمْغَي ٣٣(

 .ناميإلا جضنت ىتلا رانلا ٣٤(

 .مهراهن تَمذأو مهيل تقَرأ ٥(

 لودعم هنأل املع ناك اذإ نون الو ،عكل َوَد اي :نينثالل لاقي ،ميئللا-١ :عكْللا )٢٥٦(

 .ريغصلا يصلا-٤ .مرَعلا-٣ .قمحألا۔٢٦ .عكلأ نم

 ») ١٠٣)

  



 تارابعلا مجعم

 .ملألاب جضت هئيع ٦(
 .ناخثإ مهلصي ال ٣٧(

 .هَعفريل ليلذ 7 . هَضفخل خ زيزع ك هنامز ُدْشْنَي ٣٨)

 .باذعلا نم ةدّهطضلملا هسافنأ تَّرفَز ٩(

 .هيوشيو باذعلا هُُهَي ٤٠(

 .هعوُمدو هناملك باذعلاب حيصت ٤١(

 'ث“اذقَو دق ءارحصلا "ث‘َحْيفو رفسلا "٨"ءاثعو نإ ٤٢( 8 . س
 .ملألاو ٢٥ ٦ىنُضلاب

 .بعتلاو ةقشملا :ءاثغّولا )٢٥٢(

 ترشتنا :كسملا حاف-٢ .جاهو دتشا :رحلا حاف-١ :اناحقو اح يفت حاف )٢٥٤(

 :عيبرلا حاف-٥ .تلغ :ردقلا تحاف-٤ .مدلاب تقذَق :ةلا تحاف-٣ .هتحئار

 ١ .ذالبلا تحاف :هنمو .ةعس يف بصخأ

 )٢٥٥() .توملا ىلع فرشأو ىخرتسا ح هبرض انالف ذقو-١ :ًاذقو ذق َذَقَو ٢-وقذ

 انالف ذقو-٤ .ضرملاو هغلا هذقو :هنمو .ًاليلع هكرت :انالف ذقو-٣٢ .هعرص :انالف

 .هبلغ :ساعنلا

 .هعضرم لاط يذلا ضيرملاو ميقسلا-٢ .ديدشلا لازا وأ ضرملا-١ :ىتكضلا )٢٥٦(

 :لوقيف هعمجيو هينثي مهضعبو .عمجلاو ىنثملاو درفملاو ثنؤملاو ركذملا هب فصويو

 .ءانضأ مه

(١٠٤ ( 



 تارابعلا مجعم

 .راعلاو يؤخلاب ُهتلْلَج ةَمطَل ُهَمَطَل ٤٣

 .ليسالسلا اهنقَوَط يتلا ديلا ٤٤(

 .ةرعتسملا ةراجحلاب هبذَعُي ٥(

 1 م م

 .هيدالج بولق هباذع لوه نم ُتقر ىتح و باذعلا دشا هوقاذأ ) ٦

 .موي رك ىشحول ا دهشملا اذه رركتي ٤٧(

 .هرشَصو ميمحلا '٢٨بزود يف لظي ٨

 اوقلأو ،ُايرُغ وهو بهتلملا ىصحلا ىلع مهذاقحأ هّنَحَرط ٩(

 .ةميظعلا ةراجحلا ء هيلع

 و ى

 .الييَو أ اريمدت هناينب اورمد ٥0٠)

 ."٨٨لابّولا َمْعَط هوقاذأ ٥١(

 .عوجلا ةاطَو ندا (ه٢

 .ةبقرلا ةيدوبع ٥٢(

 .ءيشلا نم بوذ ام :بْوذلا )٧ ٥ ٢)

 .ةبقاعلا ءوس-٣٢ .داسفلا-٢ .ةدشلا-١ :لاببَولا )٢٥٨(

(١٠٥( 



 تارابعلا مجعم

 ِ هط اييس هتسرتفا ٥٤(

 م ه رو

  (0٥ةريهظل ا رانب ه دسج ىلع ىمحي .

 .باذعلا فوثْصي هؤاضعأ تيوك ٦(

 ٨٨". هنمارك ركو ( ٧

 .لجرلا ىلع هتبرض توه ٨(
 م

 ۔ ك و

 .منهج باوبأ هيلع تحتفنا ٩(

 .ةيساق ةمطل هنَتكسأ ٦٠(

 .يدش وبيذعت راثآ هرهظ لمحي ٦١(
 ف م ؟

 .باقيلا ًدَشأ هب َلَْنأ ٢(

 .هلْخَر "٠٦كاريش نيمدختسم هقنع ىلإ هيدي اوطبر ٦٣(
 م ه ه

 ىلع هدي عُمُجب هبرض :انالف زكو-٢ .هبرضو هعفد :انالف زكو-١ :ازكو زكي ركو )٢٥٩(

 يف حمرلا زكو-ه٥ .هب هنعط :حمرلاب انالف زكو-٤ .هرسك :هنأ زكو-٢ .هنقذ

 .هألم :قرلا زكو-٦ .هزكر :ضرألا

 ءاذحلاو «ضرألا نم مدقلا هب ىقوُي يذلا ءاذحلا يه -لاعن اهعمجو- ةلعلاو لعنلا )٢٦٠(

 زفاح هب ىقوين يذلا سوقتملا ديدحلا اضيأ وهو فلا امي ىقوُي يذلا دلجلا وه

 لفسأ ليخلا هيلع سودت امو اهّمُح لفسأ ةقانلا هيلع سودت ام ًاضيأ وهو .ةبادلا

 .لعنلاب لصتيو مدقلا ولعي يذلا ريسلا وه كارشلاو .اهرفاح

(١٠٦١( 



 تارابعلا مجعم

 .شيرق بيذعت نم هبيصن لمح ٦٤(

 .نيهملا باذعلا رَوُص ك هحمالم يف تَدّنسَجَت ٦٥(

 .توُبكملا بضخلا نم ٍةَحْنسَب ههجو ىستكا ٦٦

 .ةرفح يف وبلك عم ًادودشم ناك ٦٧(

 ةن ٠" ةنم تسج نوثطتي (
 .حامرلاو تانعطلاو حارجلاب اهدسج َئِلُم ٩

 .رئارح تدلو ًاسفنأ نودبعتسي ٠(

 .ناوهلاب خطلتي ٧١(

 .لخَولا يف ةبذاكلا هتبيه تطقسأ ةيوق ةَمْطَل ُهَمَطَل ٢(

 .يزخلا ةَرفُصي ههجو َييسك ٢٢(

 ةيانك ؛م ةعضب وه :مشلوق هنمو ةعطقلا :هريغو محللا نم ةعضبلا وأ ةَعضَملا )١ ٢٦)

 .هتبارق نع

(١٠٧( 

  



 تارابعلا مجعم

(١ 

(٢ 

(٣ 

(. 

(٦ 

 رشع سماخلا بابلا

 طخسلاو قيضلاو ضفرلا

 دسجلاو دقحلاو ضارتعالاو هركلاو

 .اهياقحأب ةيرقلا "١"ظّمَلَت

 .هينيع نيب ام ٨ ٢٦ ىو

 .ةبهاللا هتاملكب اهُحَفْلَيو اهدض هتوص قري

 .ًالتْعَم اليتْعَم هتضراعمب اهوغي

 هيلع موللاو بيرثتلا ىقلأ

 .نامزلا ط نم ٦" ؛اوُلَملَمَت

 :ةيحلا تلظملت- ٢ .قلطتو قوذتو معطلا عبتت ; :ًظَمَلو نالف ظملت-١ : ظمَلَت ( ٦٢ ٢)

 .هناسل فرطب هقاذ :املا ُظُمْلَي َظَمَل /.هباع :هركذب ظملت-٢ .امناسل تجرخأ

 )٢٦٣( اعلا راطقأ هل ىورت" يف اهانحرش نأ قبس =ّرسَعو هينيع نيب ام بطق :ىور 7

 )ر٢٦٤( ىلإو ةرات هيقش دحأ ىلإ حنج وأ ،هيتبكر ىلع اثج نأب هقلق ىدبأ :سلاجلا َلَمْلَمَت

 . "هحناوج سب هحور ُتَلَمْلَمَت " ق اهارش نأ قبس ةس =ىرخأ ةرات رخآلا

(١٠٨ ( 



 تارابعلا مجعم

 .ابحاش "٢٦ارهَمكُم ههجو راص ٧(

 . هطشُسو ز ازئمشا ر دقلا ريثي ٨)

 .دحاو ماعط ىلع نوريصي ال (4

 .تقملا هب طاحأ ٠(

 .فقوملا ًمًرأتو ،ةَجزْمألا ترتوت ١(

 .هبايث ىشغتساو ' ' 'افسرك هنذا اشح (آ٦ & ه ٥ ٨.م٢٦٦ ٠. ه ث , ۔ي۔

 .برحلا نيملسملا "٧٦اوزجانُيل مهتاَتَش اوُعَمَج ١٣(

 . موؤشم ١ هريصم وحن ٥ اطخ علق ١٤)

 .هقافن ئنَيركأ ٥

 .باصعأ بْرَح ىف اولَحَد ٦(

 يف هؤوض رهظ :مجنلا رهفكا-٣ .همالظ دتشا :ليللا رهفكا-٢ .شيع ١ :ًرَهَفكا )٢٦٥(

 .ةملظلا ةدش

 .نطقلا :فّسرُكلا )٢٦٦(

 هب هلجاع :ءيشلا هزجان-٢ .مهلتاقو مهزان :برحلا مهزجان-١ :ءيشلا ُهَرَجان )٢٦٧(

 .هيلإ هب عرسأو

(١٠٠( 



 تارابعلا مجعم

 .ةيلهاجلا رازوأ نم اوئرب ٧(

 .دقلا ران سوفنلا يف َمَرْضأ ٨(

 .هرهظ ءارو ايندلا دب ) ١٩

 و
 2 مص م

 .ةيرقلا ىف "٨٦ْفجرت ةئناشلا ةضيرملا سوفنلا تبهذ ٠(

 .ابناج هءاهَد ىًّحَت ٢١(
 3 ۔ ك

 .درمتلاب علوُم ٢٢)

 .هنوكس كلامتي مل ٢٣(

 .هيخأ هجو يف افيس مِلسُم َرهشُي نأ يكزلا هداؤف فكنتسا ٢٤(

 .نارذألا ك ةيفاصلا ُهئديقع تلزتعا ٥(

 .ةبقاعلا نم "١"هّيليَو ٦

 !هب تئج ام حبقو هنلا كَحَق ٢٧)

 اوفجرأ :لاقيو .نتفلا ركذو ةئيسلا رابخألا يف اوضاخ :موقلا فجرأ-١ :َفَجْرأ )٢٦٨(

 .هتكرح :ءيشلا حيرلا تفجرأ-٣ .تلزلز :ضرألا تفجرأ-٢٦ ءيشلا يت

 )٢٦٩( .ةيهاد :همليو ًلُجَر-٢ .ليولاب هيلع ءاعد-١ :هأ ليو اهلصأ هَمْليَو ٢٣-التعحب
 ."للا هلاق" وحن هنم

(١١٠( 



 تارابعلا مجعم

 ٨ ٢ ) رودت ١ هدايسأ سوؤرب ضرأل ٠.

 ب ۔ و

 .نيِفَد دقح اهيأي ٩(

 .ةمقنو اظيغ الإ مهئاعانق دادزت الف ٣٠(

 .'٠٧ًادَّمَكو امع رجفني ٣١(

 .امهنيب تارظانملا امهتايح يف ْتّمَدَخا ٢(
 ٥ وهم م م

 .ةميساحلا هئاملك ممهتَرَجَر ٣٢( .- ٠

 .اهقلاخ ام رك ثبثَت ةراوق ةعيبط لمحي ٤(

 . ةوبك هل فَرْحَت مل يذلا هفيسب عمتجملا هجاوي 7 ٣٥)

 .يلتلا ُهَبَضغ "١٧احّشَوَتُم جَّرَخ ٦(

 .اضفار هسأر ًرَه ٣٧( رم مع .7

 وهف ،اديدش انزح ًنزَح وأ هنزح متك :لجرلا دمك-١ :ًادّمَك ُدَمْكَي ءيشلا دمك )٢٧٠(

 .دماك وهف ،هئول ريغت :ءيشلا دمك-٢ ًيمكو مكو دماك

 ىلع هاقلأ يذلا هفرط جرخأ مث هب ىطغت :هبوثب حشتاو نالف حشوت- ١ :َحّشَوَت )٢٧١(
 تحشوت-٢ .هردص ىلع امهيفرط دقع مث نميلا هدي تحت نم رسيألا هقتاع

 ناموظنم رهوجو ؤلؤل نم ناطيخ حاشولاو حاشولا تسبل :ةأرملا تحشتاو
 .هدلقت :هفيسب حشتاو حشوت-٣٢ .رخآلا ىلع امهدحأ فوطعم امهنيب فلاخي

 .هكلس :لبجلا حشوت-٥ .هقناع :انالف حشوت-٤

 )ا١١١؛
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 .قاطت ال اهموصخ تناك ٨(

 .مالسإلا دض هناسل َلَمَح املاط ٩(

 .لوُبخَم دقاح اَوَس ىلإ تلوحت ٤٠٤(

 .هردص قوف ضرألا نيطايش مجن ٤١(

 .اهلغ يفشي دحأ ال ٤٢(

 و

 .قيآلا مالغلا اذه ني اظيغ نوقّرَحَتَي ٤٣(

 .ةلتاق ةرارم يف "'"اهرَتجَيو هداقحأ غضمي ٤٤(
 .ةسواسقلا رودص رغوي ٤٥( م رو و

 .ًنغض هبلق لمحي ٤٦

 ٠ ةجاَتَهُم ةبضاغ سفنب هباجأ ٧(
 و

 روو ري ه م و ى ۔ مم

 .اقحو اضغ هردص جهوتي ٤٨)

 .اهياوصب أبنلا راط ٤٩

 !نالف حيو ٥٠(

 .هرج جرخأ :ريعبلا ةدجا-٢ .هبذج :ءيشلا ًرَتجا-١ :ًرَتَجا )٢٧٢(

(١١٦!( 



 تارابعلا مجعم

 .هتانأ لوط نم مغرلا ىلع هظْيَع تلفأ (ه١

 .اجاتنهُم رئاث ضفتنا ٥٢(

 ٥٣( عراَوقلا تاملكلا هذهب ههجو يق خرصي ٧٢ ٢

 ٤ه( .ههجو نول ريغت

 .مهيسفنأ يف هيلع اوُدَجو دق ٥(

 .مهراكنتساو مهضفر عيضوم حارتقالا ناك ٦(

 .هنونج هرج ٧(

 .ةيهارك نع ربعيو ظيغ نع سفنتي ٥٨(

 .هتاحوُمط َيِضْرُيل لمعلا نكي مل ٩(

 .قوُعصملا مّلعلاك امئاق فقو ٦٠(

 !هللا بضغ ني هليو ٦١(

 .حوبذملا روثلاك جاه ٦٢(

 .اليوط اهنانسأ ىلع ْتّطَقَض ٦٢(

 .قحلا نم هروف يف ىدامتي ٦٤(

 .هطسو :قيرطلا ةعراق-٣ .ةمايقلا-٢ .رهدلا ةبيصم-١ :ةعراقلا )٢٧٢(

( ١١٣(« 



 ت أر ابعل أ مجعم

(١ 

(٢ 

(٣ 

(٤ 

(٥ 

(٦ 

 رشع سداسلا بابلا

 هقفصلاو ماربلاو دهعلا

 هل دادعتسالاو ءيشلا لمع ىلع مزعلاو

 م 7 م

 .هقف لوسرلا نيمي يف هنيمي عضو

 .مهقيل :اومو مهدوُهَع اوَسرأ

 .هتدابع يف ةقيثولا هدوُهع ىلع ظ

 .ةروربم انيمي قلطأ

 .هظوظُح اهب "ا عمد ةقيثو

 .مهُمِلَكي الأ هيسفن ىلع ىلمأ

 )٢٧٤( .صاخ عباطب هعبط وأ هَمَسَو :هوحنو ندعملا غمد-١ :اغُمَد غم عمد ٢-دمغ

 عمجلاو غيم يهو وهف .هغامد جرخأ وأ .هغامد تجشلا تغلب ىح هَجش :انالف

 :هنمو ‘هالعو هبلغ :انالف غمد-٤ .هغامد تَمَنآ :انالف سمشلا تفغمد-٣٢ .ىعُمَد

 (نرفصت امم ليولا مكلو ىهاز َوُه ا ُهُعَمْدََق لطا ىلع قَحلاب فذق لب

 .[ءايبنألا ةروس ])١٨(

(١١٤ ( 



 تارابعلا مجعم

 .هناسل عيضاوم نع هامدق فلختت ال ٧(

 ٨( رش ىلع ةوقعم فيسلا طويّة٧٨".

 ٩( .هيلع هللا اودهاع ام اوقَدَص

 .كحم مرحنف ؛ تدرأ امل ضما ١٠)

 .ابهذ ضرألا ءلمب ناعابُي ال هئدايسو ريمضلا ةيرح ١(

 .لطابلا ةدع مهيدايأ لعب ٢(

 .ةزيحتملا هتروث يف ٣(

 .ٌبێوتم ذاؤف ٤(

 .نوكي ام نكيلو ومعص لك بكري نأب ًمَه ٥
 .هتاقالمل امهيَدعاَوَس نارّتَشي ٦

 .نودآلجلا بهأتي ٧(

 .داصرملاب َفقَو ١٨)

 .هفيس ةلاًمَح ذخأ ٩(

 .رسل :يولع اهعج ةلا )٧٥ ٢
 ) )١١٥٠



 تارابعلا مجعم

 .نونملا بر ةقفر ىلع مَرَع ٠(

 .هنيمي ىف ةيساقلا ءاول َسَرغ ١(

 .كعم ُهانئضُحَل رحبلا انب تضرعتسا ول ٢(

 و ت

 .مهلاومأ ك اودنج ٢٢٣)

 .قحلا لواَعَم تحت طوقسلل أيهتت ""'ةَّماَمْلَع تاردَقُم ٢٤( ٠ ,۔ % 7

 .همزع ناودعلا "" دَحَش ٥( {- -. ٢٢٧٧ ١

 .مهداتعو مهتدغي اوطبه ٢٦)

 .وبرخلا سابل اوسيل ٢٢
 .ايانملا عراقيل داوجلا ةوهص ىطتما ٢٨(

 يهو نيدلل اهضفرو يداملا ماعلاب اهثبشت ىلإ ةبسن ؛ةّئاَمَلاعلا :اهلصأ ةلامعلا )٢٧٦(
 ضفرت ةيناملع :ناتروص اهلو ،ةسايسلا نع نيدلا ءاصقإ ىلإ وعدي يركف بهذم

 ةدقاح ةيناملعو "مهنيدب كسمتلا نم سانلا عنمت ال اهنكل ةيسايسلا يف نيدلا كارشإ

 .هب نيكسمتملا براحت لب ةلودلا نع نيدلا ءاصقإب يفتكت ال

 .ذوُحُشَمو ذيحش فيسلاف هنانس ًَحأ :فيسلا ذحش-١ :ًاذخَش ذَحشَي َذَحَش )٢٧٢٧)

 .ثحش لثم ًاًحلُم مشأس :سانلا ذحش-٢ .هنهذ ذحش :هنمو

(١١٦ ( 



 تارابعلا مجعم

 رسع عباسلا بام امن ١

 داسفإلاو لالضلا

 قحلا نع مهسفنأ تصكَت ) ١

 .رشلا ىلإ هبلق '٨٨ارَت ٢(

 .همالسإ فارحنالا باصأ (

 .ناطيشلا ُهَطَيَحَتَي ٤(

 . 4٩4 ة ۔ ۔۔ ٥

 .هتاوهش يف عرمتي ((

 .لطابلا ةاشغأ ٦(

 ِ -. ؤ ٧
 .لئاذرلاو صئاقنلا سيل ((

 ء . ٨

 .نتفلا عابتأو نيوتلملا نم (

 ِ ٩
 .ةّيميهلا زئارغلا سيبح راص )

 )٢٧٨( ١
 ى ... “‘“ ر.و ث

 : زن-١ :اناَوَرَنو اوزنو اوز وزني ار
  ٠اإ ١ .:_ ٦ان حمط :ءيشلا ىلإ ازن-١ و

 لحفلا ازن-٢ .هيلإ عزانو ء

 تبث و : ٥ ةاش ىلع
- - 

 اهرشعو اهيلع .  د
 “ ۔ا -ه .۔ر۔ة مخل ١ جزم : ل اققيو .

 .كرحتو راث :رشلا
 , ازن-٢ .اهعيقاقف تزف

(١١٧( 

  



 تارابعلا مجعم

 .هئاودَعو ٧٩٠٩! هرئارج_ هنع فقوتت مل ١٠)

 ١( »استتَحْود'٨' ناَطْيَشلا مهْيَلَع ... )١٩(«٨١'. ٥م ٩ م «

 ٢( .شيطلاو روهتلا "٨"اَّوَرَن هدواعمت

 ١٣( .قحلا نع هُمَدَق تلز

 .ةطَحْنُم ضارغأو ،ةريقَح ةّلوُصُوو ،ةطباه ةحفن ٤( س

 وو 8 , , ل ٥ م  م

 .هماثآ هت ٥)

 .ةكلاح تاملظ يف اوشاع ٦(

 .ناطيشلا ُءافَلُح ٧(

 .ةظيب "٨"ةَوش يف مئاه ٨(

 «(ةريشعلا كرتشت ةريرحلا ي) :لثملا هنمو .بنذلاو ةيانجلا :ةريرج اهدرفم ُئارَّحْلا )٢٧٩(

 .كلجأل :كتريرج نم كلذ تلعف :هنمو

 ءاوضأ هيلع تَدَوْحَتسا" ىف هانحرش نأ قبس =هبلغ :نالف ىلع ذوحتسا :ًدَوْحَتَسا )٢٨٠(

 ."ةرهشلا

 .[ةلداجلا ةروس] )٢٨١)

 ."رشلا ىلإ هل ارن " يف اهانحرش نأ قبس =عزاونلاو حامطألا :تاوزنلا )٢٨٢(
 رمألل حايترالا-٢ .ركسلا لوأ-١ :وشت ىتش ئش نم (نونلا ةثلثم) ةوشنلا )٢٨٣(

 .ةحئارلا-٣٢ .هل طاشنلاو

(١١٨ ( 



 تارابعلا مجعم

 .قحلا نع ةبوبيغ يف اولظ ٩(

 .هعانتقا ُفييَري ٠(

 .يقلا قرط يف غيزي ٢١

 .لالضلا حاير ههجوت ٢٢(

 .ةيلهاجلا ناطيش ٢٢٣(

 .ةيشاملا قاس امك لالضلا ىلإ مهقوُسَي ٢٤

 .اداسف هادي تئاع املاط ٥(

 .هَعمس خط ٢٦)

 .تحسلا نم ُهُمْحَل تبت ٧

(١١١ ( 

 



 ت ر ابعل ا مجعم

(١ 

(٢ 

(٣ 

(٤ 

(٦ 

(٧ 

 ردددع نم انل ١ ب الا

 و ينافتلاو .فقاوملا ىلع تابثلا ربصلاو ينافت

 9 و .ءاقبلاو رارمتسالاو .لمحتلا .لّهمتلاو .ءاق

 دهعلاب ءافولاو ٢٨٤

 .ةَمَواسُملا فرغي ال هميمصت

 اتيمتسم هيرام ىلإ ىضمي .ات 3 / ا

 .نافت ف هبجاو لبقتسا

 .احراك ابص ان ظ

 .ءيش ُ ٢٨٥ امغ . ٥ ۔ . ٩ ه و و
 لك رامعم صوخ ق نعمم هرارصإ

 - ا ل .لا و لاتقلاب هطبر نود ةماع وصب رارص ميمصتل ٠ هوحن وأ ىلا
 ز ( م - ١ . .ر ںرود ةر ٠ را إ او

 ١ . ) ٠

 َ و ربصلا اذه ) ( ٢٨٤
 ط ر ٢ .فلاكتلملا محدز ا

 \ ل امغ امغل ( ٥ بلطل ق دقلا رامغ فب مهعمج : 1 سان ١ ر غ ١ : ر مغلا ) ٢٨

 رمغ همس , رفصل وو لا و ةضفخنم هت ارح ءاملا ق ةليوط ةدم مدقلا . . ا ق وف تن اك ن ! 9 تقحخن ةر

(١٦١٠ ( 



 تارابعلا مجعم

 .ميظعلا هرارصإ مامأ نيزجاع موقلا فقو ٨(

 .ذالوف لك ىلعو رخص لك ىلع اقوفت ُهدلَجو هّرْبَص ٩(

 .درطُم لمع يف وه ١٠)

 .ةانق مهيديأ نب ُهل نِلَت مل ١١)

 .هتابثو قحلا نيقي يف ٦
 .دي الو قاس هل حَرْبَت ال ١٣(

 .تابت ةديقعلا بَهَت ىتلا "ةناسرخلا وه ١٤(

 .اهعياب ةعيب نع "نيال ٥(
 و ٥

 .اهبُدْنَي نيح هُسفن طيارت ٦(

 .اخماش ليلجلا دوطلاك يقب ٧(

 ىلع نبالا نم زبكأ رارصإو رفكلا ىلع مألا نم ريبك رارصإ ٨(

 .ناميإلا

 ديدحلا اهيلإ فيضأ اذإف ،لمرلاو اصحلاو تنمسألا نم طلخ :(ةثدحم) ةئاسَرَخلا )٢٨٦(

 .ةحلَسُم ةناسرخ تراص
 م

 .تباغ :ينع ةركفلا تدئ-٢ .درشو رفن-١ :ادودئو ادن ةني دَن )٢٨٧( م م ف ى م ص

(١٦١( 

  



 تارابعلا مجعم

 . ٢٨٩ اهمثاجع ف ١٩ ) رابضّة٨٨ ٢

 م. ت م عد ۔

 .ثُيَفَتلاو تابثلاب ٩" 'هسَس ىلَحََي ٠(

 .هراهنب هليل َلَصو ٢١(

 و مو ٥ ۔ رص

 .تلب الو هدوهع تكن امف ٢٢)

 م م
 و و, م م مه ٥ , م م . م 6 . ۔ مم

 .نابهر ُهَنفَرَح الو ،هئابغَر َلَخَتَت مل ٢٢(

 .لاملا هرغي مل ٢٤(

 .تماقأو ضرألا يف تقصلو اهمئاوق توط :منغلا تضبر-١:اضبَر ُضبرَي ضر )٢٨٨(

 َضبر .ماقأ :ناكملاب ضبر-٣ .اهنم نكمتو اهيلع عقو :هتسيرف ىلع دسألا ضبر-٢

 .هيلإ ىوأ :انالف نالف ُضبار

 7 و ٥ هم - م

 هناكم مزل :ناويحلا وأ ناسنإلا مثج ١- :اموف مثجي َمْتَج نم ناكم مسا مُحَمْلا )٢٨٩(

 ىلع ماعطلا مثج۔-٢ .ضرألاب هردص مثج :هنمو .ضرألاب قصل وأ ،حربي ملف

 .مج وهف ،هرسُب َمظَع :قذعلا مئج-٤ .فصتنا :ليللا مثج-٣ .اهيلع لقث :ةدعملا
 :بارتلا نالف مثج-٦ .مجو مْثَج وهف ،لقتساو ضرألا نع عفترا :عرزلا مثج-٥
 .هعمج

 )٢٩٠( .راقولاو ةنيكسلا-٣ .حضاولا قيرطلا-٢.بهذَمْلا-١ :مسلا ٤۔الهيئة. ٥-نقطة

 ىلع راس-٢ .هسَس َسُسَح-١ :تمس تمُسَي تَمَس /.دهاشملا سأر قوف ءامسلا يف

 :ءيشلا تمس :لمعلاو يأرلاو مالكلا هجو محل يه :موقلل تمس-٣٢ .نظلاب قيرطلا

 .هَوَحَت امن يأ :نالف تمس تمس :هنمو ‘هدصق

( ١٢٧!!{(( 



 تارابعلا مجعم

 .رمأ ىأ """ةنداهملا الو "'ةاجاَدُمْلا هيلع ضرفت ال ٥(
 ى

 .ضرألا يف هيمدق "٠"َرَمَس املاط ٦(

 .مايأو ماوعأ نمزلا بكوم يف تعباتت ٧(

 .ليبس كاكفلا ىلإ دُعَي مل ٢٨
 .ةمثاج هاوق ٩(

 م م م

 .باذعلا عاونأل َدَمَص ٠(

 .همالآ ىلع هدسج لماحت ١ ٣)

 .هتالو رايتخا يف قدي وهو اليوط هركف ""ثئناتسَي ٣٢( ري نم وو

 .هل اهدي مل و ةوادعلاب ُهَرَئاس :ةاجادُم ةاجاد )٢٩١(

 .نيح ىلإ هلاتق نع فرصناو هَعَداو :ةنداهُم انالف نَداه )٢٩٢(

 )٢٩٣( .هيف هقدب هتبثو رامسملاب هدش :بشخلا رَمَس-١ :اروُمُسو ارمس ٌرُمْسَي َرَمَس ٦-سمر

 َرَمَس ام هلعفأ ال-٤ .راَمَس نبللاف ءاملاب هطلخ :نبللا َرَمَس-٣٢ .اهالخو اهلمأ :لبإلا

 رامس مهو رماس وهف ،ليلب هعم ثدحت :نالف عم َرَمَس-٥ .ادبأ هلعفأ ال :ريمسلا

 /.اتَعَر لبإلا تّرَمَس-٦.ريَمس :رمسلا ديجي يذلا ىمسيو ،ةّرماسو ةَرَمَسو رَمُسو

 .ُهَرَمَس :نبللا وأ لبإلا وأ بشخلا َرَكَس

 )٢٩٤( .هب ققرت :هب نأتسا-٢ .هيف ىنأت :رمألا يف نأتسا-١ :ىئاتنسا ٢٣-يستأن

 .اهرمأ لآم رظتني :ةحارجلاب ٤ :ءيشلا نأتسا-٥ .هلجم مل و ُهانأت :انالف نأتسي-

 .هناوأ رظتنا

( ١٢١٧٣( 

  



 تارابعلا مجعم
 .تقولا ضعب مهلهْمُت نأ ىلع هنماهش هلمح ٢(

 .ذذرتلا هب لطي مل ٣٤(

 .ًئيسقلا مَرَحْلا ءاقلل صرفلا برقأ هذاؤف ريحتي ٥(

 .بيستخُم زباصل هبلق ةإ ٦(

 .ةيوَرو ريكفت ةظحل سمتلا ٧"(

 .يبنلا ةرصن يف ىنافتي ٨(

 .هداجمأ نوركذي نوؤتفي ال ٩(

 .همالسإ تاعيت َلَمَح ٤٠٤

 .كير مكحل زيطصا ٤١(

 .ءاقللا يف قدص ءبرحلا يف بصل انإ ٤٦

 .ةدحاو ةريتو ىلع هايح يضقي ٤٣(

(١٦٤ ( 

 



 تارابعلا مجعم

 رشع عساتلا بابلا

 .هللا ىلإ عرضتلاو .ةدابعلا نم راثكإلا

 .ىلوملا ةعاط ىلإ ةوعدلاو .قحلا ىلإ ءادتهالاو

 قلخلا نسحو

 .ءامسلا : نمريخل ١ سمتلت هَحوُر : ١) ١

 ."٠"هيئارتو "٥٠هيالصأ ق ناميالا ىرج ٢(

 .ناميإلا يف ةقيرع حور ٣)

 .هردص ناميإلا ىلع ايواط مالظ ٤

 نالف بلُص نم نالف :لاقي ،رهظلا راقف- ١ :بلص اهدرفم بلصالاو بدالئصألا )٢٩٥(

 ةدام لك ىلع قبطنيو بلص ضرأ هنمو .دماحلا يوقلا ديدشلا-٢ .هتيرذ نم يأ

 نم ةكيبس-٢ .زاغلاو لئاسلا فالخب يهف ةيداعلا لاوحألا يف اهمجحو اهلكش تبث

 ةليئض بسنب فاضت رصانعلا نم اهريغو زينجنملاو نوكيليسلاو نوبركلاو ديدحلا

 ،تاودألاو ةحلسألا هنم عنصت قرطلل لباق ةيلاع ةنورم وذ نيتم بلصلاو 3ادج

 .تاجرد هتبالصلو !ةيرارحلا تالماعملاب هتبالص ريغتتو

 .ةدالقلا عضوم-٢ .نيتوقرتلا يلي امم ردصلا ماظع-١ :ةبير اهدرفم بئارلا )٢٩٦(

(٥!١٦( 



 تارابعلا مجعم

 .هتايحو هئدبم نيب نزاوي نأب ةظحل هيسفنل حمسي ال ٥(

 .هللا ىلإ لاهتبالاب هيلق '_٧فاغش ألتما ٦(

 .هللا ىلإ متت ودَسَج نم ةيلخ ك تناك ٧(

 .اهآلّصُم يف هحراوج تفكتعا ٨)

 .هير ىلإ همعارض وُبخَت ال ٩(

 .ءامسلا ىلإ هيفك عقر ٠(

 .هلل اتناق هبلق ناك ١(

 م و ه م

 .هللا وُغَي نأ هئاسل بأد ٢(

 و , ط م مم

 .اهئراب ىلإ مهحاورأ لسوتت ٣

 .ءاجرلاب قلَعُم هذاؤف ٤(

 .ةينئولا سوؤر مَدَه ٥(

 ١٦) هريصم دجو .

 .ةدابعلا يق لغأ ٧)

 .هتبح و بلقلا ءاديوُس-٢ .بلقلا فالغح١ :فعش هعمج فاعضلا )٢٩٧( و ,مه

( ١١!`( 

  

 



 تارابعلا مجعم

 .ءامسلا لهأ ىلإ ضرألا لهأ بحأ وه ٨(

 .هلك هَئقو ةدابعلا ىطعأ ٩

 .مالسإلا دعاوق ىسرأ ٠(

 .ريخلا ةقلامع اوحبصأ ٢١(

 .نيدباعلا َنيب ةيلاع ةناكم وذ ذاتسأ ٢٢(

 .هرهظ ءارو ايندلا ذبن ٦٣(

 ٢٤( نوكيل قلح قِيسا٩".

 ٥( ايندلا نم تلَعَج خفَاءَها٩".

 م صم ث

 .ونل هتايح رذن ٦(

 .ة لوسرلا ةياصو سق ٢٧)

 )٢٩٨( :ًاسيدق سدق 7 .ةسيدق :هثنؤمو .لضافلا رهاطلا نمؤملا :سيدقلا ١-قدس

 همظع وأ ،هل ىلص وأ 5هل هسفن رهط :ةللا ءرملا سدق-٢ .سدقملا تيب راز :لجرلا

 .هيف كرابو هرّهط :انالف لا سدق-٣٢ .هب قيلي ال امع ههرن وأ ،هرتكو
 ةيفخ أ- ٢٣ .ءاطغلاو ءاَسكلا- ٢ .امبايث قوف ةأرملا هعضت ءادر-١ :ةَيفخأ هعمج ءافخلا )٢٩٩(

 .نيحألا :ىركلا ةَفحأ ٤- .همامكأ :رولا

<١٦١٧( 



 ت ار ابعل ١ مجعم

 ٢٨( ىلإ اناميإ ئلم مُشاشيه٨٠٠.

 !؟وه قلخلا يف ةيآ يأ ٩(

 .دباعلا ٠" ةعموصلا ُلُجَر ٠( م م م ي

 .اهؤاهب ""ل صني ال ةمارك ٣١)

 .هللا ةبوتَم ىلإ قباسي ٢(

 .ملظي مهناميإ اوُسيلَي مل ٣٢(

 ٣٤( هللا ىلإ سانلا برقأ ةدابعلاب نيظوظحملا نإ زلفى٠٢".
 .ةريبك ةسردم ناك ٥ ٣)

 مرم م

 .لايجألا يدهي ران راص ٣٦)

 .ماظعلا تحت ام :رشاشُمْلا (٣٠٠)

 )٣٠١) .ىراصنلا دنع ةدابعلا تيب-١ :عماوص امهعمج ةَعَمْوُصلاو عَمْوّصلا ٢-مُتَعّد

 .بوبحملا نزحل َدَعْ ءانب :اضيأ ةعفوصلاو-٣ .كسانلا

 نم لصن-٦ .هنول لاز :بوثلاو باضخلا لصن-١ :ًالوُصئو ًالصت لصي لصت )٣٠٦٢(
 يقح جرخأ :ًارغاص يقحب َلَصئ-٢ .هبارق نم فيسلا لصن :هنمو . .جرخ : :اذك

 .ًالصن امهيف لعج :امهوحنو حمرلاو مهسلا لصن-٤ .ًارغاص

 )٣٠٣( .ييزرقلاو ةلرتملا-١ :ىقرلا ٢-الروضة.

(١١٨ ( 

  

 



 تارابعلا مجعم

 .تالاهتبالاب عراضلا هرذَّص "١ثزيزأ ىلع هجوز تظقيتسا ٣٧(

 .ةنتف يف هئاسل ضخي مل ٣٨(

 و
 ٩(« اذإ هب نوقسي قَحَطوا٠٨". ٥. مه م

 .قحلا ءارزوو هنلا راصنأ نم ٤٠(

 .ريخلا لاصخو ةليضفلا توح هب تقصتلا ٤١(

 .نيقيلا رئاشب يكذلا هداؤف يف تعمتلا ٤٦(

 .ةدماخلا اهحور يف ةايحلا حْفنيل ءاج ٤٣(

 .رهظلا َفيِفَخ هبر ىقلي نأ بحي ٤٤(

 .ةعاطلاو ةداجلا ىلع مهلَمَح ٥(

 دعرلا زأ هنمو ،نايلغلا وأ ةكرحلا ةدش نم َتّوَص-١ :أزازأو ًازيزأو رأ زي رأ )٣٠٤(

 .رتت اهلعجو اهَجَجأ :ردقلا وأ رانلا وأ-٣ .برطضاو كرحت-٢ .ةرئاطلاو ردقلاو

 يأ امهنيب رأ :هنمو .هَحّتهو هارغأ :انالف ًرا-٥ .اديدش ًاكيرحت هكرح :ءيشلا ًرأ-٤

 .امهنيب ىرغأ

 .سبتحا :رطملا طحق-٢ .طحقلا هباصأ :دلبلا طحق-١ :ًاطْخَم طَحَقَي ًطَحَف )٣٠٥(

 اممياصأ :لبلا وأ موقلا طحقأ-١ :ًطَحقأ /.هرطم سبتحا يأ ماعلا طحق :هنمو

 .طحقلاب اماصأ :ضرألا لا طحقأ-٢ .طحقلا

 )١!١٢؛

 



 تارابعلا مجعم

 .ةنجلاو هنلا : هراعش ناك ) ٦

 م مر

 .هللا ةقفص حبر ٤٧

 .ةعادولا ةياغ عيدو هقلخ إ ٤٨(

 .رفكلا مالظ اوُدَذَب ٩(

 ٠( لك نم ها ىلإ رفاسُم ضيثن٠٠١".

 ٥١( .ةريبكلا هيسفنب عفترا

 .لاصخلا عيفر ناك ٥٢(

 ع مم م ول

 .هردص ف اهلمانا درب دجي ٥٢٣)

 مم ٥

 .نيكيسانلا ةقيلَخ ِهيَبْتَج نيب لمحي ٥٤(

 ٥( ىتح هيسفن بيذهت ىلع فكع صَّقلها١`".

 .هاضرتسا :نالف َنغض " :هنمو .ديدشلا دقحلا-١ :ناغضأ هعمج نْفَضلا )٦ ٣٠)

 عماجب-٢ .اهنطو ىلإ نينح تاذ يأ نمض تاذ ةقان :هنمو ءيشلا ىلإ لْيَمْلا-٢

 3 .بلقلا نع ةيانك :ناغضألا

 :همالك لقص-٢ .امهالَج :ةآرملاو فيسلا لقص-١ :ًالاقصو ًالَقَص لقصي لقص )٣٠٧)

 سلمأ ناك-١ :ًالَقَص لقصي َلقَص /.ةيبرتلاب اهدهعت :هتباد لقص-٢ .هقمنو هبذه

 .َرُمَض :سرفلا لقص-٣٢ .ديدحلاك ًاجمذُم ًاتَمصُم ناك-٢ .ًالوقصم

(١٣٠ ( 

 



 تارابعلا مجعم

 .ةيفاص ةآرم هنيوط تراص ٥٦)

 .ريمضلا ناير ،سفنلا فاقَش ،حورلا ُبَع ٥٧( و .٥ م

 .نآرقلا ذيملت ٨(

 .مالسإلا ٠" يراوح ٩(

 .نمؤملا "'"ةحامس يف ٦٠(

 .راهنلا ناسرفو ليللا نابهر ٦١

 ٦٢( ىلع الابقإ دادزي الشّظفر١٠".
 م

 .ةليضفلا هبرو مالسإلا هبجنأ ٦٢(

 .ةنجلا وحن هتريصب ىقلأ ٦٤(

 )٢٠٨( .بيع لك نم يقو ريتخاو صلخأ يذلا-١ :نوُيراوحلا هعمج يراَوَحْلا ٢حمبَيض

 .رصانلاو بحاصلا-٣ .بايثلا

 )٣٠٩( "هلئاضف ةَحامَس مُهْتَوآ " يف اهانحرش نأ قبس =نيللاو ةلوهسلا :ةحامسلا .

 .يرلا ةلقل سبي :رجشلا فظش-١ :فيظش وه 7 ًافطَش فظشَي فظَش )٠ ٣١)

 .ءاس :قلخلا فظش-٢ .دتشاو قاض :شيعلا فظش-٢

(١٣١ ( 



 تارابعلا مجعم

 .لوألا "١١ليعرلا ن فلختي نأ بغري ال ٦٥(

 .ةلع هسفن تناك ٦٦(

 .درَطُم ميوق لولس يف هتناحوَر تلظ ٦٧(
 .مالسإلا راد ىلإ هقيرط َفَّرَع ٦٨( م ٠ م م

 .نييراوحلا ةّطْبِغ هولعت ٩(

 .هبلق افص ٠(

 .ًابينُم اتبخُم ناك ١(

 .ةّمرللاو ةفكلا رهاط ٢(

 .ماظيلا ايازملاب "'"عّرْتُم ٢٣(

 .ةبئاش هيف مهرد َزُك ضفري ٧٤(

 .رحسلا قيدصو ليللا وخأ ٥(

 نالف :لاقي .ليخلا وأ لاجرلا نم تناك ءاوس مدقتت يلا ةليلقلا ةعامجلا :ليعرلا )٣١١(
 .نيقباسلا :لوألا ليعرلا نم

 .هألم :ءانإلا عرثأ )٣١٢(

(١٣٢ ( 



 تارابعلا مجعم

 يبأ نم ةجهل قدصأ ءارضخلا تلظأ الو اربغلا تلمأ ام)) ٦(

 ((رَذ

 .سانلا ني اريثك مالسإلا قاع ٧(

 .ةغايص نسحأ مالسإلا هغاص ٨(

 .هلئاضف تَمَحاَرَت ٩(

 .تلا ركذب هئاسل َبَطَر ٠(

 .يبنج ىلع هئاميإ لمحي ١(

 .رشبلا ينبل فَّرَش هايح ةصقل ٢(

 .هايانث نيب نم قحلا جرخي ٣(

 .هئاسل دبيطلا ثيدحلاب كرحتي ٤(

 .روثلاو رهطلاو قدصلا نم ًاَمَلاع لثمي مهنم حاو رك ٥(

 .تالو ذنم ةئيطخ "١"فطَتتأ مل ٦(

 .مالسإلا رونب ءاضُم هبلق ٧(

 .هنم َرَرَقَت :اذك نم فطنت-٢ .تطّرقت :ةأرملا تفطنت-٢٦ .خّطلت-١ :َفّطتَت )٣١٣(

(١٣٣ (« 

  



 تارابعلا مجعم

 .نيقتملا ءوده يف شيعي ٨(

  ٥ م و

 .ادجسم هراد تناك ٩(

 .ىوقتلا ريغ اثيدح هئاسل فرعي ال ٠(

 .ةَطعؤَملاب "'ثروُبْحَم هبلق ٩١(

 .ةيشخ ني نآرقلا تايآ هريثت امم نينيعلا يكاب ٩٢(

 .هيبعتل ناعيستي "'ثناديدجلا دعي مل ٢٣(

 و و ه م

 .هبلق نآرقلاب رمعي ٤(

 .ةدابعلا نع هلغش ىلع ارداق ناك ءيش ال ٥(

 م
 .هيسفن يف اهلظ هلا ةياده تَسَرَع ٦( ,. -2 ٥

 .هللا نيد ىلإ باَوأ ٧(

 .هليل مئاق هراهن مئاص ٩٨(

 .هكُسنو هديعت ريغب اهؤلمي ال هايح شاع ٩(

 تايآ اهيلع هيف امب ةروُبحَم ةئاسل" يف هانحرش نأ قبس =رورسم :روبحَم )٣١٤(
 ."نآرقلا

 .راهنلاو ليللا :امه )٥ ٣١)

{ ١٣٤ ( 

 



 تارابعلا مجعم

(١٠١٦ 

(١٠٧ 

(١٠٨ 

(١٠٩ 

(١١٠ 

(١١١ 

(١١٢ 

 .ميركلا نآرقلا تاَضْوَر يف َقنأت

 .هيتلخو هيسفن ةَمظَع

 .ىوقتلا ةملك ًرهيولق يف َنْلمْحَي

 .هياحصأل ةميكحلا هتيصو كرت

 .قحلا رُصْنَي ناك
 .هئدابم ومسو هتيناسنإ نع فشكب

 .ةميظعلا لئامشلا لكل اكلام ناك
 ."٦١ابخإو ةماقتساو ع [ امود هكم

 .افنحلا مالسإلا ءانبأ نمم

 .ةيلا مالسإلا ةرطف نم ىلوألا ُةَتعاَضر ىقلت

 بذتص نموم
 .مالسإلل ءالو سانلا رثكأ نم
 .نيكملا مالسإلا اولوأ مه

 .عستاو ضرألا نم ضفخنا ام وهو تبلا دصق-٢ .عضاوتو عشحخ=-١ :تَبخأ )٣١٦(

 .هب نأمطا :هيلإ تبخأ-٣

( ٣٥ ١ ), 



 تارابعلا مجعم

 .قحلا يف ديدش ١٣(

 2 2 و

 .قحلا نم هسفنل ىرب ر امب ثبشتم تم ١١٤(

 .حالصلا نم ةديدج سمش ٧١٥) ٣

 .هحورو هسفن تءاضأ ) ١١٦

 .هني نأ ايندلا عطتست مل ٧

 ام ىسألا نيم "٧١ةاَشَمَت نآرقلا تايآ عمَساذإ ناك ١٨(

 .فصوي ال

 م م هم

 .ءاطعملا بعلا ةتسلا "! ٨نييَم نم لهني ٩

 .ةيقنلا ةيقتلا ةريبكلا حاورألا ٠(

 .هَنَدَبو هب هبوب ه رهط ) ١٢١

 .تآلزلا نع مهلوقع ةحاجر مهُميصعت ٢(
 و د و م

 .نآرقلا تايآ هَرَهَت ) ١٢٢٣

 :هبوثب ىّشغت-٢ .ىطغت :ءيشلا ىشغت-٢ .هاطع :انالف ءيشلا ىشغت-١ :ىّشَعَت )٣٢١٧(

 .يرجيو ليسي وأ لهسي يذلا ءاملا :نيعَمْلا )٢١٨(

 ») ١٣٦)

  

 



 تارابعلا مجعم

(٦٤ 

(١٦٥ 

(١٦٦ 

(١٦٧ 

(١٢٨ 

(١٢٩ 

(١٣٠ 

(١٣١ 

(١٣٢ 

(١٣٣ 

(١٢٣٤ 

(١٣٥ 

 روو ي م

 .نيديسفملا لالغأ نم رشبلا ررَحي

 .نلا حور مهيف ييحي

 .امسلا ىل ا هتريصبو هرصبب َرصُحَش

 .ةيلهاجلا هّنرو ام لك مالسإلا رسك

 .اهلك ةيلهاجلا مانصأب موي تاذ سمشلا تبرغ

 .نينمؤملا ةلفاق ىف أقوُمْرَم اناكم دَحأ

 .ىدهلا حيباصم مهيف دقوأ

 .هنيدب ةاجنلا قروز هكردأ

 :ىسوم موق لضفأ اوناك نيذلا ارفن نيعبسلاك ؛هموق لضافأ دحأ هرابتعا نع ةيانك )٣١٩(

 .[فارعألا ةروس] «(٥٥١ر ...اتناقيمڵ ًالُجَر ديعس ةموق ىتسوُم راتخاو
 اوقفتا :رمأ ىلع موقلا َعَضاوت-١:َعَضاَوَت عمو ؤعَّضاَوَت نم لوعفم مسا عضاوتملا )٣٢٠(

 .دعب :اننيب ام َعّضاوت-٤.تضفخنا :ضرألا تعضاوت-٣.عشاختو للذت-٢ .هيلع

(١٣٧ ( 

  



 تارابعلا مجعم

(١ 

(٢ 

(٣ 

(٤ 

(٥ 

(٦ 

(٧ 

(٨ 

: 7 ٠ ٠ 

 اختل و بعتلا و م ازهن :1 9 فعضلاو بعتل ١

 لمع ىلع ةردقلا مدعو ءىشلا

 .ءيش ىلع ٥ ى

 يولي ال اروهقم هُحوُمَط راص

 .١٢٨ںسحال " /
 حال قيرط هكهنأ

 ٣ ىندأ ُ ٠

 .هتقاط قوف رمأ

 .ريداقملا هثرجعأ

 سأرلا َيِطأَطُم بلقلا عولخم داع .سأ ١ ء ,

 .فيرخلا ق اروأك نوطقاستي

 .مهُحام : ع 10

 رو مهحاورا هتدراط

 بحاللا قيرطلا )٣٢١( .ليوطلا :بح

١٣٨ ( 



 تارابعلا مجعم

 .اروبو اراَسَح مهيلع بلقنا ٩(

 .مهتراجت دَّسك ١٠(

 .اهَعالتقاو اهَميشهت ديري ١(

 .هفيس وُبنَي ١٢(

 .مهيعاسم تسلفأ ١٣)

 .ءايعإلاو عيقصلا ةأطو تحت جَّرَح ١٤(

 .مونب لحتكأ ال ميظع قلق يف تي ٥

 .ةميزهلاب ٢٢٢ههُعَجْفَ ١٦)

 .اقاس ُهنلَذَحع ٧(

 .ابنج عَجْضَملا نع """ىقاجَتَي ١٨(

 .سيايلاو رضخألا تعلتبا ىربك ةّماط تناك ٩(

 .مهسوفن رقهقتت ٢٠

 .اديدش اماليإ همل :ٌعجاف وهف ًاعجَق عَحْفَي عَحَف )٣٢٢(

 .ًدَعابتف هدعبأ :ىفاَحَتف افاج :لاقي ،ىقاج غ واطُم ىقاَحَت )٣٢٢(

(١٣٦ ( 



 تارابعلا مجعم

 سأيلاو ةميزهلا ةرارم هيننضُت ٢١(

 .""ثروُتل ُهَسَم ٢٢(

 ٢٣ ٢ ) ةموزهم ةروح لم مهعومج ت د اع .

 ٢٤( .هداؤف مدنلا نضحي

 ٥( .عايضلاو سال ا ةكرمم نونج يف اوضاخ

 .ةنهاولا توبكنعلا طويخب ثبشتت "ةعرق رَخ ةيروطاربمإ ٢٦)

 ه رو و ور و ه م م م

 .مههوجو تمجو ٢٧)

 .ةقحام ةثراك مهب تلح امنأك ٨(

 ضيهم مهحانج ٩( “٣٢٢٦. .مم مهحاَنك
 م

 نالف بغل-٢ .بغال وهف .ايعأو بعت :نالف بغل-١ :ًايمَلو ًابوعُل ُبَعْلَي بَعَل )٣٢٤(

 .ابذاك اثيدح مهثدح :موقلا نالف بغل-٣ .مهيلع دسفأ :ًابشَل موقلا ىلع
 )٣٢٥( :ةعيرتنو ةعرَخ يهو يرخو عرت وهف ةَعارَخو ًاعّرَح غرخي عر ١-خحرع

 .ىخرتساو نالو فعض :ءيشلا عرخ-٢ .َشهَد :نالف

 داك نأ دعب هرسك :مظعلا ضاه-١ :ضيهَم كاذو ضئاه وهف ًاضْيَه ضيهت ضاه )٣٢٦(

 .هفهعضأو هرسك :انالف ىركلا ًضاه هنمو .هرسك :ءيشلا ضاه :هنمو .ربجني

 :انالف ضرملا ضاه :هنمو .ىرخأ دعب ةرم هباصأ :هبلق نزحلا ضاه-٢ .نالا ٢

 .هيلإ داع

(١٤٠ ( 

  

 



 تارابعلا مجعم

 .هدسج ىوه ٠ ٣)

 .مهَداقحأ ئطو ٣١(

 و ه ۔ م

 .هجولا َقورعَم داع ٢(

 .ًمْهْنحطَت ئَحَر ئَقش نيب مُهَعَضو ٣(

 .ةميزهلا غّرجتي ٣٤(
 و

 .لمألا ةبي هيلغ ٥(

 .رابدألا هذانجأ ىلو ٣٦)

 .صوكألاب هنسواسَو تمه ٧(

 ٣٨( مهدازف رَهَقاًا٢".

 .اهدهم يف ةرونلا تَتِفُذ ٩(

 .ةرغاص مُهُداجمأ تلو ٤٠(

 رشلا بكر-٢ .لهجو َقُمَحو ةفس-٢ .منآملا يشغح١ :اَقَهَر قهري قهر )٣٢٧(

 لخد :اقوُهرو اَقَعَر ةالصلا تقهر-٥ .ةقهَر يهو قهَر وهف َلجَعح٤ .ملظلاو

 وأ هذخأ ءاوس هنم اند :ءيشلا قهر-٦ .برتقاو اند :نالف مودق قهر :هنمو .اهتقو

 .بذك-٨ .هقحلو هيشغ :نيدلا هقهر-٧ .هذخأي م

(١٤١( 



 تارابعلا مجعم

 .اهامرَم نع هئاحوُمط تلخت ٤١(

 .وبخت مهتميزَع نإ ٤٢(

 .ةلكشملل جرخم داجيإ نع هراكفأ تَسَعاقت ٤٣(

 .ممهلا اطخ ترثعت : ٤٤(

 ٨ھ هد ٣٢٨ ه ۔د ٥ ٥

 .مهبجتيو ' '"مهدوؤي لمحلا ٥(

 .عُمَجلا اذه """ةفاش َلَصاتست نأ لوألا اهُمَه ٦(

 .ئبيلصل املا رسحنا ٤٧

 .همزع ينثي ٤٨)

 .بوطلا اهئَحَوَد ٩(

 و و ۔٥ م

 ٠٠( ؟انفاتكأ مهحنمن اذال ١

 .هلقث نم هانح وأ هدهجأو هلقنأ :هلماح يشلا ةآ-١ :دايزو اذأو ادوو دوؤي دآ )٣٢٨(

 هيلع دمتعا : ةوملا دآ-٤ .هيلع فطع :هيلع ةآ-٣ .َجَوغاو نيثنا :ءيشلا دآ-٢

 .هفطعو هانثف

 .يكلاب لصأتستف نشخت ةَحْرَق-٢ .هلصأ نم هلازأ :هتفش ةلا لصأتسا ١- :ةقاشلا )٣٢٩(

 .ريطتلاو ضغبلا ٣

(١٤٢( 

  



 تارابعلا مجعم

 .ُةابقغ َءوُس لان ١(

 ٥٢ ) ةظحل ق ١ هيورهو هراسكن .

 ٥٢( .شوفنملا "٠٢نّئعلاك هعابتأ طقس

 ٥٤ ) امش ىلع اوراص ٣٢٣٩١ ةميزه .

 )٣٣٠( .نوُهُغ :هعمجو .ةنتهع :هنم ةعطقلاو .اناولأ غوبصملا فوصلا-١ :نعلا ٢-فلان

 .هيلع مايقلا نسحي :نلف نهع

 .افش الإ هنم يقب ام :لاقي ليلقلا-٢ .هقرَح :ءيشلا افش-١ :افشلا )٣٣١(

 )٤٣؛١ )

  

 



 تارابعلا مجعم

(١ 

(٢ 

(٣ 

 )ئ

(0 

(٦ 

(٧ 

(٨ 

 او ىداحلا بابلا ن ورشعل

 ر اصب ك ا

 .ناكملا ليصافت """نانياعت هينيع ك
 7 َ : ُ رق
 يميع كرب

 .رقص ينيعك هانيع تناك

 ١ نع ناَشّتفت هانيع .بسانملا ناكملا نع ناي

 .نيعلا هيلع تعقو

 هوُجْوي ةيسآلا هتارظن 7 .هي أ و رم 4 -

 .اديج مكراصبأ اوُحَتف

 لمأت وتالَحَر يف ناتيكذلا هانيع تقلطن .ةيلمأت تالحر .
 م َ : ز

 اف ةرظن ىقلأ .ةصحاف ة ظن , قلأ

 . هل يىؤ ق .ش

 ا أ ل : ةني اعمو 1 اع هنقل ر كش :
 - - ٠ .

 م ص ٠ و ٠ م ٠ هآ :ان :

 ر ٠ ن ايعو ةنياعُم هناع ) ٢
) - 

 و نايعلاك زبخلا سيل :لفملا ي ٠ و ٠ .

 )٣٣٣) ١ :فرط د هلعج :هب فاطأ هب ذًدَطو هف ءيش ل

 ةغل امل : ١

 . لإ ١ ك .2 م يوطت ءيشل ١ ل وح : ط | 5 وه و ١ ف اط ق ةغل ابم : افا وطت 1 ه ز 1 ملا ريع ٤ لع أ ف و و

 ناف ز 2 ز اك ا م ٢ . ( دو ماح و ف اط رس ر و .د ارح او سانل ١ فَّرط ِ | ( ١

(١٤٤( 

  

  

 



 تارابعلا مجعم

 ."" مضلاو روصقلا وحن هرصبب ٣" ا ونري ٩(

 ۔ ث ۔
 .نيعلا يار توملا ىأر ) ٠ ١

 .دهشملا فيصي ٣٦ نايع ديهاش عَدَتلو ١١)

 .راصنألا هوُجؤي ةق لوسرلا ْنْيَع ""'تالَمَت ٢

 .اهرصب تببوص ١٣)

 .اهَعَرَج ٣٣٨ راك ري ١( ؟

 .قحلا ريصي ناك ٥(

 .هفرط نوكس عم رظنلا مادأ :هل انرو هيلإ ارو ُهاتر-١ :اوئزو ونر وري انر )٣٣٤(

 لغش عم الو برط :نالف انر-٤ .لفاغت :هنع انر-٣ .ىغصأ :هثيدح ىلإ انر-٢

 ةوه ةو رمو ب
 حبرملا عفانلا لمعلا-٦ .ةّلغُمْلا ضرألا-١ :ةعيض :امهؤرفم عايضلاو يضلا )٢٣٥(

 هيلع تش :لاقي .هسفن حبرلا ىلع قلطت دقو فرحلا نم ةعانصلاو :رس

 .هرومأ هيلع ترشتناو هلاغشأ ترثك وأ هلام رثك اذإ :هتعيض

 ."ناكملا ليصافت نانياعُت هينيع كرت " يف اهانحرش نأ قبس =هنيعب هآر :انايعو ةنياعم ُهَنَياع )٣٣٦(

 )٣٣٧( .اظْيَغو اعَبش ألمتو .بارشلاو ءاطلا نم ألمت :هنمو ،لتما-١ :ًانَمَت ٢-تملات

 .ةءالُمْلا تسبل :ةأرملا
 م و وه م م م م وم م م م

 رظنيو هدّهعتي ةرصب هعبتأ :هرصبب هقمر-٦ .هيلإ رظن :هقمر-١ :ًاقْمَر قُمْرَي َقَمَر )٣٣٨(

 .ةبقرو هيلإ

(١٤٥( 

  

 



 تارابعلا مجعم

 .موقلا ويع اهلانت نأ َلبق دهاشملا نافطتْحَت انيع ٦(
 روو و و ۔ م

 .راظنلا سفاني هرصب ناك ٧(

 .ائيش راغي ُهْرَظَن داكي ال ٨(

 .اهفادهأ نع هئارظن فرَحَْت ال ٩(
 م

 .اهيرظان ءاَنَس نم """ُءءانس رمقلا دمتسي ٠(

 ١( `ألكلا نطاوم ديعبلا هرَصبي كرذيي ٠".

 ٥. ۔ ه ۔ہه۔ ل ۔٥ه ع و

 ٢ ةمامتلا ءاقرز يتعي هبشأ هانيع ٤".

 ٣؟( ...راصبألا هكرذت ال )١٠٣(4"٨٠.

 .ةنكمألا دعبأ ىلإ هيَرِظان عاعش ليسر ٢٤
 روي ه. ه ء و

 ٢٥ ) حسمت هيؤر ١ الم اش احم ت اًمئرمل .

 ."سمشلا ٩٣٣ٌءاَنَس سفاني" يف هانحرش نأ قبس =ءايضلا :ءامسلا )٣٣٩(

 )٣٤٠) .هسبايو ُهبطَر بشلا :الكأ هعمج ألكلا َ

 اهموق امب ناعتسا اهراصبإ ةوقب تفرُغ برعلا ةيلهاج يف ةأرما "ةماميلا ءاقرز" )٣٤١(

 اولمس اهموقبو امب اورفظف ةعيدخ اولمع ءادعألا نكل ؛ءادعألا مودق نم رذحلل

 .[ماعنألا ةروس] )٣٤٦(

(١٤٦( 



 تارابعلا مجعم

 نورشعلاو ىناثلا بابلا

 ىضختل او نامتكلاو تمصلا

 قالغإلاو ءودهلاو رسلاو ىوجنلاو راخدالاو

 .ءافخلا ريس اهاوط ١(

.- 

ُِ 

 ٢( مه الو ٣٤٢ر ال ٣٤

 خهش وأ ىتغ :هفنأب مز-٣ .َتّوَص :ًاميمز :زوبثزلا عز٦ .ملكت-١ :امز مز مز )٣٤٣(

 فطخ :هنمو .هب مل ال هعفر :هسأرب وأ هفنأب ريعبلا مز-٥ .ريسلا يف مدقت-٤ .ربكتو

 ملكت ام-٧ .تألتما :ًاموُمر ةبرقلا تّمَر-٦ .هسأر امب اماز ةلسلا بئذلا

 .املوص فرعأ قح يأ :اهَمطخأو اهّمزأ تيح ةملكب
 .بلطو لاتحا :هسفنل مه-٢ .هب مايقلا ىلع مزع :رمألاب مَم١ :امه مهي مه )٣٤٤(

 .جلثلا سمشلا تمه هنمو .هباذأ :ءيشلا ًمَهح٤ .هنزحأو هقلقأ :انالف رمألا مَم-٣

 :ةقانلا زرغلا مه :هنمو .هانضأو همحل بهذأ :همسج ُقُسلا مه-٥ محشلا مهو

 بَحْلا ةسوسلا تمه :هنمو .هتتضع :لجرلا ةيحلا تمه .هبلح :نبللا مه-٦ .اهدهجأ

 _ ممت مَم .ةماهلا :هنمو ،تبد :امه م ضرألا ُغاشخ تمه .هبابل تلكأ يأ

 امه راص :حيشلا مَهأ-١ :مأ .ايناف اريبك اخيش يأ امه راص :ةماَمَهو ةموُمُه

 .همامتها راثأ :انالف رمألا عَمأ-٢ .ايناف اريبك يأ

(١٤٧( 

 امه

  



 تارابعلا مجعم

 .هتلوطب رهوج تماصلا لمعلا ناك ٣(

 .ةرخآلا يف ارفاو اظح ردقلا اهل رخدا ٤

 .نكتسملا ضرألا "٨٤ءبَح راطمألا جرخت ٥(

 .هتوقو رحبلا ءوده لثم يف ٦(

 .رئارسلا ةغل جلاعي ٧(

 .هيسفنل تاقدصلا ُهُعَشَج زنتكي ٨(

 .هتيوط ه ْنَعكَت ام يرذ ال كز ٩)

 ٢٤. "٦ِداَوُسلا بحاص ١٠)

 .هَرسو ه يبنلا ىوجن عيضوم بَع مأ نبا ناك ١(

 .ةجحلا هتسرخأ ٢(

 .ةيفاص ةآرم هنيوط تراص ) ١٣

 .هموُمه لك هداؤف َرَمضأ ٤(

 ءامسلا ءعبخ و ،تابنلا يأ ضرألا ءبح هلثمو .ءوبخَملا- ٢ .رَخدُمْلا- ١ :ءابلا )٣٤٥)

 .رطملا يأ

 .رسلا بحاص يأ )٣٤٦(

(١٤٨( 

  

 



 تارابعلا مجعم

 .راتيس ارو نم ةنتفلا عفدي حار ) ٥ ١

 .ةيساق ةمطل هثتكسأ ٦(

 م ىد م ر ء

 .هب هونت نا ؤرجت الو هنع ةنسل ألا يّتكُت ٧)

 ّ | هه و

 .ًابيفشَتتسُم "اضغ انيد لازي ال ٨(

 .لصفلا مويل لولسملا هللا فيس رخأ ٩(

 .ةسياه ةوغَد ٠(

 .ةقيقحلا هئاسيل مك ٢١(

 .لقعتو ;َدؤن يف اهدارم ىلإ همادقأ ريست ٢٢(

 .ظيغلا نيمظاكلا نم ٢٣(

 .هطاشن "٨٤ًلَش ٤(

 .ةضغ يهو ضيضغو ضغ وهف ًارضان ايرط راص :تابنلا ضغ-١ :ضغت غ )٤٣ا٧)

 هرصب ضغ-٢ .اهُمد رهظو اهدلج قر :ةضوُضغو ةضاضغ ةأرملا تضغح٢

 .هضفَخو 1 :ةَضاَضغو ًاضاضغو ضع امهريغو هتوصو

 .تفعضو هتكرح تلطبف سي وأ للشلاب بيصأ :وضعلا لش-١ :للش لشي لش )٢٤٨(

 بهذي ال هوحنو ةاوس هباصأ :بوثلا لش-٢ .للش مهو ُءالش يهو لش وهف

(١٤٩١ ( 



 تارابعلا مجعم

 .مهلامحأ عم مهحاورأ اوخانأ ٥(

 .قحلا قيرط "٤'بكَنَت ٦

 ٢٧( الو ءاضوض دجي مل لقَطًا٨٠ً".

 ٢٨( .ةنتفلا َعَمق

 .موصخلا هيليب ضور ملاسُم ئتف ٩
 .لالظلا هيراوُت ٠(

 .ةلادعلا "١٠تَوَرنا ٣١(
 م

 :عمدلا نيعلا تلش-٢ .اهقاسو اهدرط :ةبادلا لش-١ :ًالَش رش رش .لسلاب

 .ةدعابتم ةفيفخ ةطايخ هطاخ :بوثلا لش-٤ .هبلغ :مالظلا حابصلا لش-٣.هتلسرأ

 .هنع ضرعأو هبكنَم هالو :انالف بكنت-٢ .هبتحت :قيرطلا بكنت-١ > )٣٤٩()

 .هيلع أكتا :ءيشلا ىلع بكنت-٤ .هبكنم ىلع هاقلأ :هَسوق وأ ءيشلا بكنت-٣

 .قش يف ىشم-٥
 .مهفت ال ةمهبم ةفلتخم اتاوصأ اوترَص :موقلا طغل-١ :اطاَعُنو اطع طَعْلَي طغل )٠ ٣٥)

 اطقلا لبق هتيتأو اطقلا طيغل لبق هتيتأ :لاقي .َتّوَص :طغا وهف ًاطيغل اطقلا طغل-٢

 َ .اركبم هتيتأ :طغاللا

 موقلا ىوزنا :هنمو عمجتو ضبقنا-٢ .هوحنو تيبلا ةيواز يف راص-١ :ىَّوَرلا )٢٥١(
 .اوماضتو اوناد : ضعب ىلإ مهضعب و ٠

(١٥٠ ( 



 تارابعلا مجعم
- 

 .اهتراجح نيب هسد ٢ ٣)

 ٣٣( مَمْطلا نافوط علتبا غريمه"٨".

 ٣٤( ُهَسَص مهرهُبي وسَمّه٨٢".

 ٥( .ةكرحلا نع ةكم ىف ةايحلا تفك

 ٣٦( .ًارداغُم للستي

 .ةنكاس "ةمست ةملسملا فولألا تفقو ٧(

 .ءاسرخ ةليضف ٣٨)

 .هحامج اوُحَبكَي ٩(

 .ةمحرلا باوبأ هيلع "٥٨اوأَمَج ٠(

 .نئادلا :ُءامَرغ هعمج معرعلا )٢٥٦٢(

 ."ثُشَكلاو تابللاب همس ىلَحَتي" يف اهانحرش نأ قبس =راقولاو ةنيكسلا :تمسلا )٢٥٢(

 نم أشنيو كسفنتلا قيض-٢ .حور هيف يح نئاك لك- ١ : مسن اهعمج ةمسنلا )٣٥٤)

 ةينيتورب داومل ةيتاذ ةيساَّسَح هببستو ،ةيوئرلا تابْيَعُشلا تالضع نم ةيتقو تاضابقنا

 .ةيتابن وأ ةيناويح

 )٣٥٥) .عفترا :دبزلا افج-٢ .هقلغأ :بابلا هيلع ًأفج-١ :اعوفحج ًاًمْي امح ٢٣-جحفأت

 .هب ىمر اذإ هءام يداولا فج :هنمو .نايلغلا دنع اهدبزب تمر :رقلا ٤-جفا

 .هعرص :لجرلا افج-٥ .(رثقلاو ليسلا هب َفَذَق ام) امهءافُج لازأ :يداولاو َرقلا

(١٠١(



 ت ار ابعل ١ مجعم

 .طيحملا َقْمُع ةقيمعلا هنئيكَس ٤١(

 ٤٢) اعّتقتم مهنيب ىشم .

 .هملاعم ىفخأ ٤٣(

 .نيقتملا ءوده يف مهيلإ داع ٤٤(

 .ليل هيلع ناَجي ٤٥(
 .دجسملا "٦٨موُجْولا داس ٦(

 .باجح ءارو ني هملكي ٤٧

 .هردص يف ةقيقحلا ىوط ٤٨(

 ٩( هرعاشم الْمَكْبُوتة٨٧".

 وأ هب ىمرو هلصأ نم هعلق :رجشلاو َلقبلا أفج-١ .اهغّرفو اهبلق :ردقلا أفج-٦

 .هزَج

 )٣٥٦( .ظيغ ىلع تكس-٦ .ًاعَرَف تكس-١ :ًامْجَوو :اموُجؤو ُمجَي َمَحَو ٢٣-عبس
 مجاو وهف .ههرك :ءيشلا مجو-٤ .نزحلا ةدشل مالكلا نع تكسو قرطأو

 .(ةينام) ُهَرَكَل :امجَو انالف مجو۔-٥ .مجوو

 نالف تبك-٢ .امهسبح :هتوهش وأ هظيغ نالف تبك-١ :تبك تبك تبك )٣٥٧(

 َنُم افرط عطقل :هنمو ،هظيغب هدر :ًردعلا هللا تبك-٣٢ .هازخأو هلذأو هظاغ :انالف

 .[نارمع لآ ةروس] «(٧٢١ر يبئآع أوُلَقنيق ْمُهَبكي وأ اورفك نيذلا

(١٠١( 

  

 



 تارابعلا مجعم

 ."٨٠ةَمَهْمَه الإ هباوج داز ام ٠(

 ََ و

 .رمألا مهيلع ٢مغ ٥١(

 .رمألاب مهرئارس سَماهتت ٥٢(

 .ةنيكسلا رهاظم مَمْلأ نم هئوص ناك ٥٢(

 يز ال" يف اهانحرش نأ قبس =مّهفُ الو عمسي ايفخ امالك ملكت :لجرلا مهمه )٣٥٨(

 ."ههلا الإ هلإ ال) همالسإ ةديشن امب ُدَرُي ةَمَهْمَه ىلع

 هتيؤر نود لاح :لالهلا هيلع ًمغح٢٦ .مجعتساو مهبتسا :ربخلا هيلع مغ ١ :مغ )٢٥٩)

 .بابض وأ ميغ

(١٥٣ ( 

  

 



 تارابعلا مجعم

 نورشعلاو ثلاتلا بابلا

 روهظلاو حوضولاو نالعإلا

 عويدلاو ءاشفإلاو بخصلاو ةراشإلاو ناهربلاو

 .هئالوب ةمألا ديشت ١(

 م م ه م

 ٢ ) هلاوحأ تطغ الْمَعْمَعَة٦٠

 ٣( .هرطاخ يف ام للك دشنأ

 .قفألا يف "٦ِحْلَجت هئداعس تناك ٤
 ٥ م و ع

 ٥ ) ُبخطْصَتو رازت فصاوعلا ا ٦٢ .

 ط شو هَقيَس ىرت" يف هانحرش نأ قبس =ةكرعملا يف ناعجشلا توص :ةَعَمْعَمْلا )٣٦٠(

 / ."ةَعَمْعَمْل

 كرح :لجرلا لَحْلَجح٢ .ةكرح يف َتّوَص :دعرلاو باحسلا لجلج-١ :َلَجَلَج )٣٦١(
 وأ هكرح :ءيشلا لجلج-٤ .قري ملو هليهص افص :سرفلا لجلج-٣ .لخلجلا

 .لُجْلُمْلا هيلع قلع :ءيشلا لجلج-٥ .ديدش توص هترم ناكف هريغب هطلخ

 .هلبرغو هلَخَت :ءيشلا لجلج-٦

 .جوملا بخطصا :هنمو ،اوبراضتو اوحياصت :موقلا بَحَطْصا )٣٦٦٢(

(١٥٤ ( 



 تارابعلا مجعم
 م وم و

 .ةبيهم ةيصخش ىلع هتريس منت ٦(

 ٧( بئاصم ىف هحارص ُهتقلأ جَمَّة٦٢".

 ٨( .ريهجلا ريذنلا هئوص حاص

 .لهاذلا عمجلا يف هْيَعارذب حول ٩(

 .نيثوعبملا ىلإ زيشت هئبابس ٠(

 .ماحرألا هنع تقشنا ١(

 ن ح م مص ٠ و م

 ةبرضق هيدي نيب نوحرطي ٢٦(
 ى م

 .ةقرو انانح رطقت هتوص تاربن ١٣(

 .هاقث سانلا ىرطأ ٤(

 .ةلفاقلا ءادصأ اهعمس ىلإ تّمارت ٥

 .َرَهْجَتو رمألاب عدصت نأ هعاجش تررق ٦(

 .عيذي نأ همالسإ رَبَح ثبلي ال ٧( م

 مجلا وأ اريفغ امج اوؤاجو .ءيش لك نم ريثكلا- ١ :عوُمْجو ماَمج هعرج مَحلا )٣٦٣)

 .همظعم :ءيشلا نم محلا-٢ .نيعمتجب نيريثك :ريفغلا مج وأ ريفغلا

(١٥٥ ( 



 تارابعلا مجعم

 .ديحوتلا ةملكب هئاذأ حدصي ٨(

 .سدقملا هديشن ريغب هئاسل ٦" ؛ُجَهْلَي ال ٩(

 .مانصألا جِعزُمو مالسإلا نذؤم ٠(

 .قفألا يف هتاملك توص ددرتي ٢١(

 .ةق ىفطصملا بيبحلا ىلإ قوشلاب هبلق َفَتَم ٢٢(

 .ريصملاو دبيغلا رارسأ ضعب اهنم ترجفت ٢٣(
 رم و

 .هقلخ مئامعلا باحصأ يرطي ٢٤(

 مم هم ٥ .
 .قفأ لك نم ""ثنوغزُبي ٥(

 .أبنلا مهيلع لزن ٦(

 .هدماحمب ريهشتل ا ةَجعزأ ٧(

 .جهالو 1 وهف ‘هداتعاو هيلع رباثف هب لوأ :رمألاب جمل١ :اَحَهَل جهلي هل )٣٦٤)
 لوانت :همأ ليصفلا جهل :لاقيو .جهال وهف همزل :همأ عرضب ليصفلا جهل٢

 .جوُهَل وهف هصتمي اهعرض

 :نسلا تغزب-٦ .امهُغولط أدب :سمشلاو رمقلا غزب-١ :ًاغززتو اغوزب غم غَر )٥ ٣٦(

 :هَمَد غزب :هنمو .همد لاسأف ُهَطَرش :الحلا بيبطلا غزب-٣ .تجرخو محللا تقش

 .هلازأ

(١٠٦ ( 

  

 



 تارابعلا مجعم

 .اديدج داليم ةَنلْعُم رادقألا ةعاس تقد ٢٨(

 .اهيسفن يف ام لك هاتفش تقلطأ ٩(

 ٥ 2 ا ٦ ٦ ٣ م ع ي م م

 قالفناك مهمامآ غزب ٣٠)

 .ةريغسُملا ةحضاولا هتعيبطل باجتسا ٣١(

 ٢  1ةنيمأ 0 يسل ةروص هتايح تمدق .

 .اجيجض عاقبلا اوألم ٣٣(

 .قشنا :ءيشلا َقَلفنا )٣٦٦(

(١٠٧( 



 تارابعلا مجعم

 نورشعلاو عبارلا بابلا
 طالتخالاو فالخلاو ةقرفلا

 درمتلاو ىضوفلاو

 .دوسي نأ قطنم يأل نكمي "٦"جزهلا يف ١(

 .مهلمش كوكشلا تَدَدب ٢(

 .اهلجارم يلغت ةنتف ٣(
 و ى 2

 .امهنيب ةقشلا تعسوت ٤

 ۔ ه - 0 م , م

 ٥( ا١ مهتدحو ُتَمْلَن .

 م ٥ م ٨ ٦ ٣ م م 1 ٩

 .مهعمج ' ""مصق قاقش ٦(

 اوعقو :موقلا ج ره-٢ .طلخو هيف ضافأ :ثيدحلا يف جره=-١ :ًاجرَه جره جره )٣٦٧)

 جارَه :قبس ام لك يف وهو .اعرسم ادع :سرفلا جره-٣ .لتاقتو طالتخاو ةنتف يف

 جره-٥ .هب نقوي مل و هنم كش يف ناك :رمألا يف لجرلا جره-٤ .جَرهمو جارهمو

 .هنم رثكا :عونلا جره-٦ .احوتفم هكرت :بابلا

 )٣٦٨( .هيأزُج نيب لصف ارسك هرسك :ءيشلا مصق-١ :ًاملصق مصق َمَصَق ٢-قصم

 نم عجر :نالف مصق-٤ .ةيلبلا هب لزنأ :ملاظلا رمع هللا مصق-٢ .اهكلهأ :ةيرقلا

 .هدصق ممتي مل و ىتأ ثيح

(١٥٨ ( 

 



 .اهرئامض """بانتت عيش اوراص (

 .مهتيب تناك يتلا طباورلا تَعًدَصَت ٠

 .قاقيشو رفلُخ ةفاسم امهنيب ١(

 .مظعألا داوسلا ءاذيإ يف مهؤاوهأ ىدامتت ٢

 .تاتشأ مهنولق تناك ٣(

 .الامشو نيمي مههوجو تفلتخا ٤(

 .مرمرعلا شيجلا ماحز يف هومن نأ ةنمؤملا ةدئفألا نم ةلقلا تداك ٥

 .ماحزلا يف مهراظنأ تهات ٦(

 .لطابلا ىلع هئاميإ درمتي ٧

 .بّخشلا اولعتفا ٨(

 نع اوقرافتو اوفلتخا :موقلا ذباَتَت )٣٦٩( .ةوادع ن ا هق ؛افت ٠ا۔ ١. . ۔إإ ؟

(١٥٠٩١ (( 

 



 تارابعلا مجعم

 .ثادحألا "٠٧ًمَضِخ مهتملا ٩(
 ك هم رو س ۔ و

 ديجوتلا ةهبج قزمي ٢٠)

 هم ٥ ع

 .ةعامجلا ةقَرافُم ىلإ هنوُنظ هتجزا ٢١(

 .لهجلا نيطايش هيلع نولؤي ٢٢(

 .مهنيب ةسييمخلا هلئاخد ١٧٣تشف تّشَّرح ٢٢)

 4 ۔ و

 .لوبخ قح اهيدي ٤(

 مخضلا سرفلا- ٤ .عطاقلا فيسلا-٣٢ .عساولا رحبلا-٢ .ريثكلا عمجلا :مَضخْلا )٠ ٣٧)

 .طسولا ميظعلا

 :ةبادلا شرح-٢ .مهنيب دسفأ :موقلا نيب شرح-١ :اشرَح ُشرْحَي َشَرَحو َشرَح )٣٧١(
 :لاثمألا نمو .هديصيل هَجّته :ديصلا شرح-٣ .عرستل اهوحن وأ اصعب اهرهظ كح

 .هارغأ :ناويحلاو ناسنإلا شرح-٢ .!؟هتشَرَح انأ بَضب ملعتأ

(١٦٠( 



 ت ار ابعل ١ مجعم

(١ 

(٢ 

(٢٣ 

(٤ 

(٦ 

(٧ 

 نورشعلاو سماخلا بابلا

 ءارثلاو ىنقلاو ةمعنلا

 .احابص منأ

 . اين دلا مهكّلمتت

 ح ٥ م

 .ةمعنلاب بيِحَر عترم

 .خذبلا ةضيرع ةيروطاربمإ

 .ةنسحلا ةديغرلا لوخألا يوذ نم

 ."٧"اهوؤرمتساو ايندلا ونا

 ةه ٣٧.
 ةَهرَق ةايح

 .ميخو ريغ ةبغملا ديمح ائينه يأ ائيرم هدجو : :ماعطلا رمتسا )٣٧٢) غ ةبغملا ديمح ائينه ىأ اب م

 مهو ةراف وهف ةهوُرفو َةَماَرَق رفي ةرق /.َرشأو َرطَب :ةرق وهف هرق ُهَرْفَ ف (٣٧٣) رف ة راف 7

 )١٤٩( نيهراف اويب لابجلا نم َنوُئحتر) هنمو 9َرَهَمو قذَح-١ :ةرفو ةروس] )١٤٩(( َنيهراف اتويب
 .ل ,7 ء .۔. _ و م و م ٤

 طشنو فحخ-٢. نسحو لمج -٢ذ. [ءارعشلا

( ١٦١( 



 .ةمعنلاب وفراو وتيب يف ٩(

 ٥ د  ح

 .دغَرلاب ٣٢ جعت ةراد ٠(

 .هجهابمو همناغمب نوتفملا رصعلا ٦٧٢ناّشَيج ١(

 .هيمدق دنع مئانغلاو "١٧٧يفلا ماوكأ ٢(

 :موقلا جام-٢ .برطضاو هؤام عفترا :رحبلا جام-١ :اناَجَوَمو جوم جوُمَي جام )٣٧٤(
 .ةنتفلا تجامو ةنتفلا يف سانلا جام :هنمو .تبرطضاو مهرومأ تفلتخا

 :لاقي حاصو هتوص عفر-١ :جاّجَعو جاع وهف اجيجَعو ةًحَعو ًجَع جع َجَع )٣٧٥)

 اهبوبُه دتشا :حيرلا تجع-٢ .سرفلا تجعو ءاملا جعو ءاعدلاب هللا ىلإ مع

 .ابّعكت :ةيراجلا ايت َجَع ٤ .سانلاب ألتما :قيرطلا حع-٣٢ .جاجعلا تقاسو

 .هبوكر خط ملف جاه :رحبلا شاج-١ :اناشّيجو اشوُيجو ًاشْيَج شيجي شاج )٣٧٦(

 هؤام دتما :يداولا شاج-٣٢ .ىرجو قفدت :ءاملا شاحج-٢ .سرفلا جاه هنمو

 :هنمو .تلغ :رذقلا تشاج-۔-٥ .عومدلاب تضاف :نيعلا تشاج-٤ .عفتراو

 نم تبرطضا :هسفن تشاج-ا٧ .ءيقلل تكرحت :هسفن تشاج-٦ .برحلا تشاج

 .اظيغ ىلغ :ردصلا شاج-٩ .رارفلاب مه :نابلا سفن تشاج-٨ .عزف وأ نزح

 .هيلإ ةجاحب هبلاطت امنأك تكرحت :هسفن هيلإ تشاج- ٠

 لاوزلا دعب لظلا-٣ .جارخلا۔٢ .لاتق الب لانت ةمينغلا-١ :ءوُيو ءايفأ هعمج مرقلا )٣٧٧(

 .اقرش طسبني

(١٦٢ ( 

  



 تارابعلا مجعم
 و

 .ةمعنلا ٨٢٣بيبر ٣(

 .ايندلا ىلإ اونكَر ٤(

 .((ناينبلا يف نولواطتَي ةاعرلا ةاَمُحْلا)) ٥(

 .ايندلا بح هيلع ىغط ٦(

 .هيسفن عاتم ٧)

 .فرتلا نم ذالب ٨(

 .ةليزج َءامعَنو ضيرع ارث يف ٩(

 .ةقتلملا ٣٧ ةفراولا رجشلا لالظ تحت يخرتسي نأ َدَوَحَت ٢٠)

 .روصقلا بابرأ عم شاع ٢١(

 .ةمعنلاب يغ ٢٢(

 )٣٧٨( نم لجرلا ةأرما نبا يأ بوبلا وه-١ :ةبرأو ءاترأ هعمج بيبرلا غيره.٦٢-الراب

 نم اهنبا يتري مألا جوز يأ غيره.٣-المعاهَد.٤-المَلك.

 )٢٧٩( :ًافيرَوو افو فرت تبنلا فَّرَو ١ .قرب :ءيشلا فرو-٢ .زتهاو معنت ٢-ورف

 .لاطو عستا :لظلا

(١٦٣ ( 



 تارابعلا مجعم

 .ريخلا "٠٨لئامخ تحت بش ٢٢(

 .تابيطلاو معانملا يف بلقتي ٢٤(

 .نوراق رونك هئراجت سفانت ٥(

 ءيشلا هيف ىري ال يذلا فتلملا ريثكلا عمتجملا رجشلا-١ :ةليمح اهدرفم لئاَمَخْلا )٣٨٠(

 رثك ناكم لك-٣٢ .ليمح اهعمجو «(بادهأ هل ءاسك) ةفيطقلا-٢ .هطسو عقو اذإ

 .ةفيطقلا لمح اهتبن هبشي ةبيطلا ةلهسلا ضرألا-٤ .رجشلا هيف

١٦٤ ( 



 ت ار ابعل ١ مجعم

(١ 

(٢ 

(٣ 

(٤ 

(٥ 

(٦ 

(٧ 

 او سداسددلا بابلا ن ورشعل

 هب

 .رورغلا اهلقثأو رْبِكلا اهَّحَفَ يتلا سوؤرلا

 .هنايغطو رفكلا توربج

 .سانلا ىلع "٨'هنماه َمفَر

 .هيثَبو هئالّيخ ىف لبقأ

 ..بْجُملاب ُهَرْدَص حفن

 ربجلا ءارو .ةماعزلا ٢٨٢ ُفَلَص ءايربكلا ءا

 ., اتاقلا هئا ;هتساب ميل

 ."ءايربك ىف ةعوفرم هتماه "قف هانح ةمال
 د رب ف . م

 . . و هعوفرم هت "ين رش نا قبس =سارلا ىلع
 فلص وهف &هوضفغب أو سانلا دنع ظحي | ٧ ١ , َ , ةلص |

 2 م :نالف فلص-١ : مح :ةماشا )٢٨١(
 : و . ٠ ۔ ۔ م

 . )٣٨٦٢) - فلص

 فلص
 - ٤ .هرح ُ

 .ةفلَص ) 7 يشل فلص- ٠ ٢٣ هُعيَر لق : تابنلا فلص 1 ٠ هريح لق : ء ُ ً ١

٥ 
٠ 

 ٢ -_

 : م اعطلا دعر رثكو هرطم لق :رطملا فلص-٥ .هؤاذغ لق م ١ ٥. ر و 0 ۔

( ١٦٥ ( 



 تارابعلا مجعم

 .ولاب ةفوفحملا ةناكملا ٨(

 .ءافعضلا ىلع لاطتسا ٩(

 .قلَحْلا تادارإب هئدارإ تًدبتسا ٠(

 .لَع نم هسفن ضرقي ١١(

 .نمؤملا ةَقأ يف مهنيب َسَلَج ٢(

 .ابيلو ةيرخُس لاوهألا نم العج ١٣(

 .يهابتلا فونص هئاسلو هزدص لمحي ١٤(

 .ليسالسلاو دويقلاب هبعش مُكَح ٥

 .هفاتكأب لاتخي ٦(

 .نيراجلا نم َرَحْسَي نأ هل وليل َرَدَقلا إ ٧

 .سوؤواطلاك سانلا نيب يشُمَي ٨(

 .ءايربألا تاماقم ىلع هُماقم يىِلْعَتْسَي ٩(

 ٠ ٢ ) نيب رسلج املك ١ هشير َشفَن موقل .

١٦٦ (« 

 



 تارابعلا مجعم

 .هنم "٨"ةَسَرطَعلا حوفت ٢١(

 .موقلا لاح هانيع تَّرَدزا ٢٢(

 .ًاجُعو هيت هجادؤوأ تَحَفَتنا ٢٢٣( م 0 © ٥

 .هتالَضَع ضرعي ٤(

 .ةرامإلا يساركو ةرهشلا ءاوضأ هيوُهَتَسَت ٥(

 .ةيواك ةكحض هنم تتلف ٦(

 .ابيقعت لبقي الو ادر هريغ نم ىَضْرَي ال ٧(
 ى

 .اعيمج سانلا باقر قوف هَسفن لاخي ٢٨(

 .بغشلا قنخي دادبتسالا داكي ٩(
 و

 م رم مرو ٥ م

 .ليردح نم ليب مكحي. ٠ ٣)

 .اعفد ةتامشلا هتعفد ٣١(

 )٣٨٣( .ربكتو لواطت :هنارقأ ىلع سرطغ-١ :َسَرْطَغ ٢ .هسفنب بحغأ- ٢٣-غطرس
 .قيرطلا فّسعت-٣٢ .بّضغت-٢٦ .َسَرطغح١ :َسَرطَعَت /.هبضغأ : انالف ٤-تغطرس

١٦٧ ( 

  



 تارابعلا مجعم

 .لاجرلا ممه مامأ ةرصاقلا ةمه ىلع "ثير
 .عتملا لك ةلقع ةنس ٢(
(٣٢ 

 .لالضلا ريطاسأب ةّبلاعلا هحور تَمَكَهَت ٣٤(

 هباع :هلمع هيلع ىرز-٢٦ .هيلع بتعو هباعح١ :ةارزو ايرَر يري هيلع ىَرَر )٣٨٤(

 ىرزأ-٣ .رصقو هب نوامم :ءيشلاب ىرزأ- ٢ .هباعح١ :هيلع يرز ىرزأ /.هيلع

 .هب هيلع سبلي نأ ديري ارمأ هيلع لخدأ :هيخأب

١٦٨ ( 



 تارابعلا مجعم

(١ 

(٢ 

(٣ 

(٤ 

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 مسقلا بيلاسأ

 اك 7 ضزَأل ا ى 7 ٢ ل انئج ًَك . : / اع دقل هلل ات اول ق «

 )٧٣(«٨٠". َسِقراَس

 "محم ةلقل تقرس دمحم تنب ةمطاف أ ول ىهتنا مياو))

 . ٣٨٦ ((اهًدي

 .ةداجلا ىلع مهلمح أل هديب ىسفن يذلاوف

 نمل هنإ هللاي تاداهش ترأ دهنت نأ باذعلا اَهنَع اؤرذَيول
 َ؛ئيِزاكلا )٨(٨٧4".

 ٥ و همه م و

 نيكرشُم انك ام انبر هللاو أولاق نأ ألإ ْمْهَتَنْف نكت مل مث

 )٢٣(٨٨4".

 .[فسوي ةروس] )٣٨٥(

 .يوبنلا ثيدحلا نم )٣٨٦(

 .[رونلا ةروس] )٣٨٧(

 . [ماعنألا ةروس] )٣٨٨(

(١٦٩١ ( 

  

  



 ريخلا يف الإ هتيم مدختسي الأ هيسفن ىلع ىلآ ٦(
 يسنإ مويلا ملكأ نلق اموص نَمخَرلي ثزةئ يإ ..» ٧

 )٢٦(٩4 ٨".

 ٨( َنوُهَمْحَي مهِتَركَس يفل مهنإ كرْسَعَل»» )٧٢(٨٠4".

 ٩( َنوُمَلْعَي ْمُهَو بذكلا ىلَع نوُفلْحَيَو ...ل )١٤(«٨١".

 .لطابلا كلَه "دقل ٠(

 ١( » ميهنلا نَع نموي "" "لانتل )٨(«٠٤".
 م ٥

 ك مه م ٥0 | م م

 .[ممرم ةروس] )٣٨٩(

 .[رجحلا ةروس] )٣٩٠(

 .[ةلداجلا ةروس] )٣٩١(

 ىلع ؛ًامّسَق تراص (َْقَل) ماللا اهيلع تلخد اذإف قيقحت فرح (دق) ةاحنلا دعي )٣٩٢(

 .لوق

 قحلتو مسقلل ۔ةدََمُم يأ- ةعطوم دعت ع راضملا ىلع لخدت نيح ماللا )٣٩٣(

 .ةليقثلا وأ ةفيفخلا ديكوتلا نون عراضملاب

 .[رثاكتلا ةروس] )٣٩٤(

(١٧٠( 



 تارابعلا مجعم

(١ 

(٢ 

(٣ 

(٤ 

(٦ 

(٧ 

 نو او نماثلا بابلا نورشعلاو نمان
 ولاو قلقلاو ةيشخلاو فوخلا

 هتحالاو رذجلاو ديدهتلاو ايتحالاو رذ

 هزز ٥ م ةدئفأ اهيلع هن

 ١ 2 لوؤسم ةطلسل ا باسح لوه نم فجترت ةل

 .راربألا

 ..برحلا ةجهلب ثدحت

 .اهغّورف لاوهألا تلبقتسا اذإ
 ٩٥ ٣ ن و ى ىش و

 ورمنتي دوهيلا عرش

 .نادت نيدت امك

 .هانيع تغاز

ِ 
 م يف م م

 - ٥ قرعل ١ ردحت ىتح بركل ١ ه الع .هتهبج نع ٢

 وت :نالفل رمنت-١ : متك )٣٩٥) و ٥ 2 . ث ٠ ؤ رمنلاب هّبشت-٢ .هل َرَكَنتو هدع .هنول وأ هعبط ق الاب /

(١٧١( 

  



 تارابعلا مجعم

 ٨) دعترت فرائصله٩٦".

 .قرطلا عاطق هب بهي ٩(

 .بقنملا ءوس هب صترتي نأ رذاحي مهنم لك ٠(

 .ه ٥ | 2 4 همه ۔ . ٥

 .ةينضم ةَبهَر هئذخأ ()

 .امأو ًاعَرَج ضفتني ٢(

 .ةفيخ هنم اوُسَجوأ ٣(

 .ةمالُم هبيصت نأ َئيشَح ٤(

 .مهبولق تكبترا ٥(

 .ودعلل سواسولا قايرتك ناك ٦(

 .رخصلا بيذي دهشم ٧

 .هُدُصْرَي ام لك يف هنهذ طاتحي ٨(

 )٣٩٦( :ةصيرف اهدرفم صئارفلا ١ .عزفلا دنع دعترت ردصلاو فتكلا نيب محل ٢-الَوبَة

 .ةيردصلا تالضعلا :حيرشتلا ملع يف-٣٢ .هوحنو ءاملا ىلع اهفوبوانتي موقلا نيب

 .ديدش ءيرج :ةصيرفلا مخض نالف ٤

 )!١٧١؛



 تارابعلا مجعم
 .هريغ ىلإ ةتف لوسرل ثيدح َلقَت بّيَهتي ٩( ۔,٠ے ه ة

 .هبلق علخنا ٠(

 .ةدّعَوتملا ةدعارلا مهئيداحأ ٢١(

 .ًاعَّرَج يكبي ٢٢(

 .موقلا فوفص ناقري رغدلاو ىضوفلا ٢٢(
 .رئاثلا اذه تاملك هُعزفُت ٢٤

 .بعرلاو علهلا مهفوفص يف ًبَد ٥( ء هد و

 .ودعلا "٧َشمكنا ٦(

 يف سرفلا شمكنا-٢ .عمتجاو ضقت :فوصلا وأ دلخلا شمكنا-١ :َشَمَكنا )٣٩٧(
 .عرسأ :هريس

(١٧٣ ( 

  

 



 تارابعلا مجعم

 نورشعلاو عساتلا بابلا

 رّتسحتلاو ءاكبلاو نزحلا

 .اهب بلقلا "٨٨ةّێوُي ١(

 .ةنوزحم ةيكاب مهنع هانيع تضقنا ٢(

 .هداؤف عجوأو هعومد ضافأ (

 ٤ 'ثجشلا هث هتوص ٩

 .عومدل ا ه انيع ٤٠٠ لت ) ٥

 نيبو اهنيب قرف :ةدلاولا ةنو-٢ .هلقع بهذأو هَّرَح-١ : هَهَوأو ءيشلا ُهَهَلو )٣٩٨(
 .اهدلو

 .هنزحأو 7 هاَجَش نم يجشلا )٣٩٩)

 محللا لثن-٢ .تار :رفاحلا وذ لثن-٢ .هجرختسا :ءيشلا لثن-١ :ًلثت لني َلَت )٤٠٠(

 .ًاعطَقُم اهيف هعضو :ردقلا ف

(١٧٤ ( 

 



 تارابعلا مجعم

 ٠٠. "ةيساؤُمو ٠ ةيناح هئاملك ٦(

 .ادادح مهسوؤر اوقَلَح ٧)

 .هعومد تلط ٨)

 .ةربعلا ُهقْنحَت توص ٩(

 .هُجيشت ولخي ٠(

 .مهيساَوأ ١(

 .اقفد هعمدو اقمَح هبلق داز ٢(

 .ةعئاضلا ةصرفلا ةرارم هَموَقْلُح حرابت مل ١٣(

 .ةلطاهلا هعومد ٢٠٠فَكفَك ١٤(

 ىل- ١ :"عتف ةيانحو ًايئح ينحي انح امأو 7 قفشأ :هيلع اونح وت ونحي ر انح ) ( ٤٠١

 .َرَشَق-٢٦ .ىَولو
 .. ٠ 7 4 م م م ۔

 انالف ىسآ-٢ .ىوس :امهنيب ىسآ-١ :ةاساومو ةاساؤم يساويو يساؤي ىَسآ )٤٠٦(

 .هالسو هاَرَع :هتبيصعم.

 نع انالف فكفك-٢ .فجتل ةرم دعب ةرم اهحسم :هعومد فكفك-١ : َفَكْفَك )٤٠٣)

 .هنع هفرص :ءيشلا

( ١٧٥٠ ( 

  



 ت ار ابعل ا مجعم

 .اليوط ءاكبلا مهب َرثأتسا ٥

 .عومدلاب اتّصغ نينيع ىلع هنَنفَج َلَبسأ ٦

 .نزحلاب نيتنلبملا هيتفش ترداغ ىتلا هئاملك تهتنا ٧(

 .رازغ غومد تلاس اهيقآم نم ٨(

 ۔ه

 .هتيحل ٠٠ ٤ْتّيدَن ىتح ىكب ٠(

 .ليست هيَتنجو ىلع هئاربَع ١(

 .تايركذلا هب شيجت ٢٢(

 .الجو ايكاب لظ ٣
4 

 .ئسأ هسأر ىنح ٤ ٢)

 يهو دن وهف ،ىدنلا امياصأ :ضرألا تيدن-٢ .لتبا-١ :ةوادئو ئَدَن ىدني يدن )٤ ٤٠(

 .ليخب :هئافص ىن ال ؤرما-٤ .ئباصأ ام :ههركأ ءيش هنم يييدن ام-٣ .ةيدن

 .ايخ هنم تلن ام :نالف نم ءيشب تيدن ام :هنمو .اخسو داج :نالف يدن۔-٥

 ةيدنلا ةظفلل انحرش ًاضيأ رظنا =ًيدَت وهف نسُح يف دتماو عفترا :توصلا يدئ-٦
 ةاسحألا بعادت سح رجفلا ميسنك ةيدنلا هَحوُر ةحرفلا تَبَعاد" ٢ هإ\ . ] ِ ٥

- 

 م

١٧٦ « 

  



 تارابعلا مجعم

 نم ضيفت ْمُهَنْيعأ ىرت لوُسَرلا ىلإ لزنأ ام اوُعمَس ادإَو» ٥( ِ و ..ه وه۔وه ك ۔ ۔ ه ح 2ِ ث ۔ 9 و ۔ . .
 )٨٢(«٠٠٨. مسدلا

 .اًيجَش اعْمَد مهنويع تفرذ ٦(

 .اكبلا نم هتوص َنَقَتحا ٧(

 .ةيسآلا ةعيدولا اهغوُمذ ٨(

7 ِ 
 .ةريزغ ةيفو تاربع تلاس ٩( ., ۔ هف

 .مهاجحل اولَضخأ ىتح اوُكَب ٣٠)

 .[ةدئاملا ةروس] )٤٠٥(

( ١٧٧( 

  



 ت ار ابعل ا مجعم

 نوثالثلا بابلا
 فافجلاو عوجلاو دهزلاو رقفلا

 .اضرع ايندلا نم اوبلطي مل ١)

 ٢) درجم هرظت يف اهرسأب ايندلا عاريّة٦ ٠٠.

 ٣( ماعطلا الإ لكأي ال الجَثيب٧'٤.

 ٤( .فرتلا يرَدزَي

 "٠٠. ءاحلَملا ٠٠ ٨ةَدْرُب الإ كلميال (ه

 .كيلإ هديعي نأ ىلع كريغ هيطعت ام :ةراعلاو ةيراعلا )٤٠٦()

 الب ناك :ماعطلا بشج-٢ .َنشَخو ظلغ ١ :ُبُشَج وهف ابثثَج ُبْشْجَي بَشَج )٤٠٧(

 ُبَشُجِي بشَحج .هبهذأ :هبابش بشحج-٤ .اشيرَج هنحط :بحلا بشحج-٣٢ .مادإ

 :لحرلا بشحج-٢ .ًبَشَج لثم :ماعطلاو ءيشلا بشج-١ :بشَج رهف ابج

 حدم يف يريصوبلا ةديصق-٢ .هب ُفَحَتْلي طخ ءاَسك- ١ :دربو دَرب اهعمج ةدربلا )٤٠٨( وه « يمرو

 .ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 ام ريعبلا نم يهو .زجعلاو لهاكلا نيب رهظلا طَّسَو :تاواحلَم اهعمج ءاحلَملا )٤٠٩(
 .ارضخ امناديع تيقبو اهقرو طقس ةرجش-٢ .ماسلا تحت

(١٧٨ ( 

  

  

 



 تارابعلا مجعم

 .ليبس رباع وأ فيض هدنع ايندلا ٦(

 .نامزلاو ةَّصاَصخلا ىلإ هدلاو ميت َرَداغ (

 ٥ و راو م

 .ًامدْغُم هبيج ناك ٨(

 .ةلمم ءادرج ءابصَح ضرأ ٩( 1 ه و و ه م و, ه م 2

 .هدسج ني روُمُضلا لكأ دق ٠(

 .عَمطَم ىلإ هسفن فْهَت مل ١(

 .يفاقك فايطأ ١٢(

 .قرلاب مهمادقأ اومل ١٣)

 .اعوج ُرَوَضََي ٤(

 .اعرَص هب نأ هياحصأ ضعب نظي ىتح عوجلا ةدش نم ىولتي ٥

 .ءارقفلا هئايح محازت ٦(

 ٧( قَحَط٤١٠ مهرايد .

 يف هانحرش نأ قبس =رظطملا سابتحا وهو طحقلا امياصأ :مهرايد تّطَحَق )٤١٠(
 ."وطَحَق اذإ هب نوقْنسَتسي"

( ١٧٩١ ( 

  



 تارابعلا مجعم

 .هردصب اهَداذو هيدي اتلكب ايندلا عفد ١٨)

 .ىماتيلا َرْبْخ هيفكب زيخيو ، ١٠ىمايألا ًةاّيش هيديب بلحي ٩
 ه ه. . -ه -.

 .َقْلخأو ىلب دق هؤادر ناك ٠(

 .ةَرْسعلاب هئايح تيلب .٢١(
2 

 .٠ا٢ةّمْحطلا ثفَع هنإ ٢٢(

 .ةلحاق ةهباشتم همايأ يضمت ٢٣(

 .تامْيتغو تارق هيثشاعمل عنطصا ٢٤(

 .ايندلا نع ًافوُرُغ مهرثكأ وه ٢٥)

 .ةقافلا ناضحأ يف هسفن ىمر ٦(

 .ةورثلاو ةرامإلا تايرغُم ىلع قوفتلا نف يف ذاتسأ ناك ٧(

 ج وزت ةأرما وأ ناك الجر برعلا :ةأرملل ةَميأو ،ةأرملاو لجرلل ميأ اهدرفم ىماَيألا )٤١١(

 .جوزتي مل وأ لبق نم

 )٤١٦( .معطي ام لك-٢ .ةّمْعّطلا بيط وه :لاقي ؤبئسكلا ةَو-١ :ةمعطلا ٣-الرزق.
 ٤-الإتاوة ىلإ ةعيضلا عقت نأ-٦ .ماعطلا لإ ةوعدلا-٥ .ةمينغلا وأ جارخلا وأ

 .هتثرو نم تعجرا تام نإف هتايح ةدم اهّرْشَُع يدؤيو اهريديل لجر

١٨٠ ( 

 



 تارابعلا مجعم

 .ميدقلا هبوث سفانت ةءابع الإ سيل هسابل ٨(

 ٩( ةطاسب إهايه٢' ٠٤.

 !؟مارحلاب فيكف ،َلالحلا ءاطعلا ىبأي ٠(

 .ضرألا شرتفي ٣١)

 .بارتلا لكات ار ةأرما ٣٢(

 .هترييس مايأ تقتفت ٣٣( و ء

 .ايلاب ًاعَقرُم ًابابلج سبلي ٣٤(

 .اهنك هتايح يف فظشلا ُهَبحَص ٥(

 .ميدق ٠'ثفاكإ هرهظ ىلعو رامح بكري ٦(

 رم و

 .سبالملا نْشخأ الإ ايدترم ىري ه ال ٣٧)

 )٤١٣( .غبدي نأ لبق ناويحلا مسحب فلغملا دلجلا-١ :ةَبهآو بهأ هعمج باَالا ٢-في

 لثم ناويحلا ضعبو روذجلاو تابنلاب طيحي يذلا فالغلا : ) ملعلا حالطصالا

 .فادصألا

 بكر يل رامحلا رهظ ىلع عضوت لا ةعدبلا وأ ةعدرَبلا :وهو فكأ هعمج فاكإلا )٤ ٤١(

 .ليخلل جْرَّسلاك يهو ،اهيلع

( ١٨١( 

  



 تارابعلا مجعم

 7 ا عا ٣٨( .دهزلاب مصتع (

 د لكاي ٩( _ .اماي غوجيو اموي لكأي

 اتَفَح ل ٠ ٤( و تاهير تاَنفَح .رمتلا نم

 ٠ و 4 : .رَخ آلا اهفصن سبليو اهفصن بطن

 ٠ : ز ُ

 شرتمي ةءاىع
 - ف بل :

 ؤ بطخي ٤١)

(١٨١( 

 



 تارابعلا مجعم

 نوتالتلاو ىداحلا بابلا

 .ءارغإلا وأ مالكلاب غانقإلاو ينأتلا

 لقعلا وأ ةفطاعلا وأ لوقلاب دييأتلاو رثأتلاو

 .هدنج ىلإ ءابرهكلاك هَساَمَح َلَقَت ١(

 .مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع لوسرلاب يسأتلا ٢(

 .٨١٤َرفْح ىلع فح عقو امنأك (

 .هدايسأ ىلإ يغصي ٤(

 .مهتاملك هئذأ تطقتلا ٥(

 .همكح دنع نولزني ٦(

 .اظحو مئس لوسرلاب يضر ٧(

 .ةقف يبنلا عم نوفقي ٨(

 .اهلك اهتايح هئشاع اهل ًاغيلب اسرد ناك ٩)

 .ديلقتلاو ةاكاحملا ةدش نع هب ىنكي )٤١٥(

(١٨٣ ( 



 تارابعلا مجعم

 .اعامتسا سانلا رثكأ ) ٠ ١

 .هدشو هبلقو هلقع هذف نوبطاخي ) ١ ١

 ٢( هنوُمو اس هب اول از ام ٤١٦ هوغنقأ ىتح .

 و ٥ه۔ طم

 .تاملكلا هذه مهتجيه ) ١٣

 .ءارغإلا ٤ '٧جَجل يف مقو ١٤(

 .رخآلاو نيحلا نيب ثيدحلا ُمْيَطُي ٥(

 دي ف طيتنسأ ٦(
 ٥ م رم م

 .هيتفش نم راذتعالا تاملك تبره ) ١٧

 ١٨ ) ف ةوقب عتمتي : ٤١٩ هتيصخش ق .

 .نامز لك يفو ناكم لك يف اهقوفت سرامت هناميإ ةبرجت ٩(

 )٤١٦( .هعضرواف :عايتبالاو عيبلا يف يف همواس-١ :ًاماوسو ةمواسم ًهَمَواس ٦٢-ساوم

 .امب ىلاغ :ةعلسلاب

 ةخ نالف :هنمو .هجاومأ ددرتو رحبلا مظعم-١ :جاجلو ٌجَحْلو 5 اهعمج ةمللا )٤١٧(

 .همظعم :رمألا ةخب-٢ .رحبلاب هيبش يأ

 .َريحَتو مدن :هدي يف طقسأو هدي يف طقس )٤١٨()

 )٤١٩( َنوقماَسلا ذاذفألا ى كلتلوأ" يف اهانحرش نأ قبس. :هتيافك وأ هتناكم ىق درفتملا دلا .

(١٨٤ ( 



 تارابعلا مجعم

 .هريغ طخض تحت ٢٠)

 .بولقلا هل حتفت ٢١(

 .مهتدئفأ ازغ ٢(

 .ةدئفألاو عامسألا ىلإ اهقيرط هترابع تذخأ ٢٣(

 .مهيديأ اوُضفَت ٢٤(

 .هعمس بيطخلا ىلإ ىقلأ ٥(

 .ثادحألاو قانعألا ٠"'هئفرشتسا ثدحت اذإ ناك ٦(

 .نآرقلا تايآ هَرُهَت ٧( 7 2 و 2

 .اعوط هبلق ملسأ ٢٨

 .هوبن يكزت يتلا ةزجعملا اوُرَصبأ ٩
 ى

 .هفقوم ايّتَحُم نآرقلا لنت ٠( سم و م 6 ىم

 .ًاعيابُم هنيمي طسب ٣١(

 و م

 :ءيشلا فرشتسا-٢ .هيلإ رظني هرصب عفر :ءيشلا فرشتسا-١ :فّرشَتسا )٤٢٠(

 .هل ضوعت :ءيشلل فرشتسا-٣ .العو بصتنا

(١٨٥ ( 



 تارابعلا مجعم

 .بيصنملا لوبق ىلع ُهلَمَح ٢(

 .هل عّجَشَم ربكأ لمألا ناك ٣(

 .هسفنو هلقع الم عانتقا ٣٤(

 .١٢٠هاياجسل قذيص يف باجتسا ٥(

 .هعانتقاب ثُشتلا ديدش ٦(

 .قلخلاو ةعيبطلا :ةّجَس عمج اياَجَسلا )٤٢١(

١٨٦ « 



 ت ار ابعل ١ مجعم

(١ 

(٢ 

(٢٣ 

(٤ 

(٥ 

(٦ 

(٧ 

(٨ 

(٩ 

 نوثالثلاو يناثلا بابلا

 ريخلاب ءاعدلا

 _ .مكزع هللا مادأ

 ر عاسم ىلوملا ظيفَح مكيمارم داشرلاب ددسو 4 ةكيِعاسم ىل :

 . .معنلا ر َ /
 . لإ ا قاس اتم قرو !امزح مكيلإ نمحرل

 | ج هلالا َرَكَش مكَدْجَم ريخلا ىلع َمادأو ، مكدهج هلإلا ر

 " قيلاغم ،ريخلل حيتافم مُتلُج
 .هت . ق م 3 ٠ 2٥

 ٠ مكل لزجاو ) هتياعرب هنلا مكطاحأ

 م | ١

 .لئاضقلا ديلاقم م ٤

 دلاو رب ميظعي ‘ نانملا مكيلع ضافأ .ناسحالاو ربلا ميظَت ر م مكنف

 ىلع ن 7 ۔ ا
 يلع اوفصاقت )٤٢٢( ملع اومحدزاو اوعمتجا :هيلع اوف رش نأ قبس =هيلع ا وفصاقتي ىيف اهانحرش ن

 و
" 

 . ءابق

(١٨٧ ( 

  



 تارابعلا مجعم
 ٥ م و.

 ٠ ١ ) فحت أ ١ ركذ َريَح مكتريس لَعَجو ‘ ىرشبلاب ار كَتَعْلَط هنل ٤

 ١( .تاكربلاو نْْيلا بئاحس ْمكْتَللَط
 .ادوُحُس مكتايح َلَعَجو 4 ادوج لالجلا و مُكداز ١٢) مم , ےمم ےم

 ىلإ نيعاسلا ، تاجردلا يف ٤ "نيزرَبُملا نم ةزعلا بر ُهكَلَعَج ١٣)

 .تاريخلا لضفأ

 رهلا دبأ مُكَماَقَ مقرو 4 هريخلا لضفأب نمحرلا كدعسأ ١٤)

 ليمَجي راونألا ُمَكْتْفَحو ه لئامشلا نيتاسب مكتياعرب تمت ٥

 .لياخملا

 .تاوعدلا صلخأو ،تاينمألا قدصأ لوقي اولضفت ٦(

 .ءالبلا عيمَج مكَنجو ءانثلا ليمج مكيلع ئرابلا ليسأ ٧

 .تاكربلا مكب تلَحَو ٤ تامُركَملا غيلب مُكْتَفَح ١٨)

 .مكباَحر لضفلا مزلو ،مكباتَج ريخلا ًمَع ٩

 .مكئاقبي هزع مادو ،مكئاهبي نطولا ناَدزا ٠(

 يف نيزَّرَُمْلا نم " يف اهانحرش نأ قبس =الضف مهقاف :هموق ىلع ءرملا ررب )٤٢٣(

 ."داجمألا

١٨٨ ( 



 تارابعلا مجعم

 ُمكِلَب رامثي تّحَتيأو ،ناطوألا مكيعس لضفي تَرَمزأ ١(

 .نامزألا

 .مكداجمأب دجما ٢٢َقَمَسو ،مكدياحَمي دمحلا ٠"“حَمَش ٢٢(

 .اياربلا قلاخ مكرُمُع َمادأو ءاياطعلا لضفأ مكيلع تلطه ٢٣(

 .ابرلا ىلعأ ىلإ مكماقم عفرو ٤ ىدلا قيرط مكب هللا رانأ ٢٤(

 .ةليزجلا ميل ا نم متقزرو ،ةليضفلا شرع ىلع متعبرت ٢٥(

 ٥ آ ووم و 2 م & ه د

 .نيززعم متمدو ،نيرقوم متشع ٦(

 .لئاسملا لك يف مكئاعأو ،لزانملا ىلعأ مكبر ُمكَعَلب ٧
 ء رو س و

 .مارَم لك يف متقّيْوو ،ماقم فرشأ متنوب ٢٨(

 ."ةخماش رسفن هل" ىف اهانحرش نأ قبس =عفترا :لبحلا خمش )٤٦٢٤(

 ذاذفألا كللوأ" ىف اهانحرش نأ قبس =لاطو العو عفترا :اقحس ومسي َقَمَس )٤٦٢٥(

 ."َنوقماَّسلا

( ١٨٩١ ( 



  

 تارابعلا مجعم

 تاعوضوملا تبت

 عوضوملا ِ

 جهنملا ىف ديهمت :لوالا مسقلا
 قارشالا طوبخ لوأ
 مجعملا اذه ضوح نودراولا
 اهيلع ينب يتلا سسالاو مجعملا تاياغ

 مجعملا :ىناتلا مسقلا

 ريدقتلاو ةمظعلاو ةماعزلاو ةدايقلاو ةسائرلا :لوألا بابلا

 هل دايقنالاو هبيرقت وأ صخشلا ميدقتو لالجإلاو
 .هنع غافدلاو ،لعفلاب ةدناسمو .ءيشلا ةيامح :ىناثلا بابلا

 نامالاب روعشلاو ٦
 يف ةغلابملاو ،هيف ةيلضفألاو عيشلا ةداجإ :ثلاتلا بابلا

 . ةريخألا ةياغلاو ريظنلا مدعو ءبفصولا

 كحضلاو ةحرفلاو ةداعسلا :عبارلا بابلا

 اميف حاجنلا قيقحتو مصخلا ىلع رصنلا :سيماخلا بابلا
 هيلإ ىقني

 ةوقلاو ةعاجشلاب فاصتالاو ،كارعلا ةدش :سىدادددلا بابلا

 ةعراقم ىلع ةأرجلاو ةلوطبلاو ةيدسجلا
 ... لاتقلا ىلع ربصلاو موصخلا

 .هريغب وأ لتقلاب وأ فنألا فتح توملا :عباسلا بابلا

 .... لجألا بارتقاو

 ةأجافملاو رومألا ءاضق يق ريكبتلاو ةعرسلا :نماتلا بابلا

 . ةمهلاو طاشنلاو
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 تب ار ابعل ١ مجعم

 عوضوملا
 رثاكتلاو لسانتلاو ةرازغلاو ةرثكلاو داشتحالا :حدس انلا بابلا

 ةموُسألاو ةكربلاو

 اهلامعتساو ةيلقعلا تاردقلا :رثياعلا بابلا

 مالكلاو رهظملا يف لامجلاو هءاضإلا :رمثيع ىداحلا بابلا

 ةحئارلاو ٠

 . مركلا :رشع يناثلا بابلا
 ءايشألاو سانلا نم هريغل ناسنإلا بح :رثع ثلاتلا بابلا

 .امهيلإ هفوشو

 لذلاو بيذعتلاو بابتسلل ضرعتلا :ريشع عبارلا بابلا
 ةيشحولاو فنعلاب ةءاذبلاب فاصتالاو راعلاو رهقلاو

 هركلاو طخسلا و قيضلاو ضفرلا :رشع سماخلا بابلا

 . دسحلاو دقحلاو ضارتعالاو

 ىلع مزعلاو ةقفصلاو ماربإلاو دهعلا :ريثيع سداسلا بابلا
 . هل دادعتسالاو ءيشلا لمع

 . داسفإلاو لالضلا :ريثنع عباسلا بابلا

 ينافتلاو ،فقاوملا ىلع تابثلا :رمثسع نماتلا بابلا

 .ءاقبلاو رارمتسالاو ‘لُمحتلاو ربصلاو
 .دهعلاب ءافولاو ،لهمتلاو

 هللا ىلإ عرضتلاو ،ةدابعلا نم راثكإلا :رمثيع عساتلا بابلا
 ةعاط ىلإ ةوعدلاو ،قحلا ىلإ ءادتهالاو
 . قلخلا نسحو ،ىلوملا

 مدعو لذاختلاو مازهنالاو فعضلاو بعتلا :نورشعلا بابلا
 . ءيشلا لمع ىلع ةردقلا
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 تارابعلا مجعم

 عوضوملا
 . راصبإلا :نورشعلاو ىداحلا بابلا

 يقختلاو نامتكلاو تمصلا :نورشعلاو ىناتلا بابلا

 قالغإلاو ءودهلاو رسلاو ىوجنلاو راخدالاو
 روهظلاو حوضولاو نالعإلا :نورشعلاو ثلاتلا بابلا

 . عويذلاو ءاشقإلاو بخصلاو ةراشإلاو ناهربلاو

 طالتخالاو فالخلاو ةقرثلا :نورشعلاو عبارلا بابلا

 . درمتلاو ىضوفلاو

 ةعتملاو ءارثلاو ىنغلاو ةمعنلا :نورشعلاو سماخلا بابلا

 . فارسإلاو

 رورغلاو ءايربكلاو ربكتلا :نورشعلاو سداسلا بابلا
 . رييعتلاو ةيرخسلاو دادبتسالاو يهابتلاو

 . متسقلا بيلاسأ :نورشعلاو عباسلا بابلا

 قلقلاو ةيشخلاو فوخلا :نورشعلاو نمالا بابلا

 . طايتحالاو رذحلاو ديدهتلاو ديعولاو
 . رُسحتلاو ءاكبلاو نزحلا :نورشعلاو عساتلا بابلا

 . فافجلاو عوجلاو دهزلاو رقفلا :نوثالثلا بابلا

 .ءارغإلا وأ مالكلاب غانقإلاو ريثاتلا:نوتالثلاو يداحلا بابلا
 . لقعلا وأ ةفطاعلا وأ لوقلاب دييأتلاو رثأتلاو

   . ريخلاب ءاعدلا :نوتالتلاو ىناثلا بابلا
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