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 ادلمدِح

َالقااونُى يقّااوؽ ا َنااومٴٕ  وياإ ا َييااط علااْ ِهٴ اا   لااٖ  ّاا      
يكوزِقٌ اليت تعطف يسكويًو يهٌ عقونُى املاااخ ا َيى سكإ ال هان ياو     

وَوِ ِِضْذذًح ؽَذذ    ٌٍِذذنَّاملااااخ نكااة سكاإ الُلااس ا َاملوؾااض  ااو  ُلااٌ تعااو  ط   

 .(1)صاٌْؤحٔضََُُِْٓ

َعقونُى ا١ضمعٕ نعة اٟثهني ا َ ونُى التهوز مني ال ّوض َالػُاز يَ 
  ونُى زخُل )إى(  لٖ امل تسي َاشبرب فتهكب ا١َل َتطف  الجونْ .

َعصا  ُانني الهشُ َالكطف ا َ ُانني الع وزات َاملعوي٠ت َالٴب ا 
 العيوى. َا١سكوم َيُ الػوٙس يف يصا

 َميكو تػمّٕ اسبّؤ السنّو زاض القُانني. 
َ اول ا١قامعْ: املعونااؤ َاملقوناؤ: س٨ػ٩او الػّوغاإ. َِقاول: يوِعااونُى      )

 .(2) (يوهلم َٟ ِقونُنٌ يٓ يوِقُيُى  لٌّ

 

 

 

                                                           

 .11غُضٔ الهػو٘  (1)
 .1/383تًصِب اللغٕ  (2)
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 اجلصء اٌىاحد واٌثّأىْ تؼد ادلائح
 ( ِٓ ظىزج آي ػّساْ 791وخيرض ترفعري اٌَح )

ٌَُِنَهَ اٌُّْؤِِْنِنيَ عًٍََ َِب أَْٔزحُْ عٍََُْهِ ؽَزًَّ ََُِّيَ اٌْقَجُِشَ ِِْٓ  َِب وَبَْ اٌٍَّهُط

اٌطَُِّّتِ وََِب وَبَْ اٌٍَّهُ ٌُُِطٍِْعَىحُْ عًٍََ اٌْغَُْتِ وٌََىَِّٓ اٌٍَّهَ ََغْزَجٍِ ِِْٓ هٍٍُُِهِ َِْٓ 

 (1)صمحىا فٍََىحُْ أَعْوٌ عَظٌُُِرحؤِِْنُىا وَرَزَّ  ََشَبءُ فَآِِنُىا ثِبٌٍَّهِ وَهٍٍُُِهِ وَإِْْ

 َفٌّ القُانني التولّٕ :
)يَاى الكااااااااالُات اشبماااااااااؼ ظاداااااااااط  اااااااااو  اااااااااونُى ا١َل : 
 4.م(ا٥ضيوب

 يكااوس ٕ ااونُى يااو  لاام الغّااب الااصٓ تااصعطٍ  ِاإ ال شااح       :الجااونْ 
ا٥نػاااونْ يف ا١ضض ا  ِاااُم   للُداااُزيسكاااوم اله ااأُ َ ِاااوت التهعِااا    

َداا   لااٖ الع ااوز نعماإ فونااٌ يعااطم يااو يى      القّوياإ ا َإشا انعاام ا   ااع 
 7مِطفعًو .

 20.مالقط ى ونُى قاَضٔ الكلمٕ  طمّٕ لُضَزيو يف  :الجولح  
اغااتسضاز يااو  هااس ا     هااس الكرااوض   ااونُى يى الااهعم الاايت    :الطاماا  

غاا شونٌ ا َغاا ب لعِااوزٔ  ثااويًم ١نًاام ِػاادطَنًو يف ،ااا يطنااؤ ا  ا     
عَ هِضْذذذذىَاَْ اٌٍَّذذذذهِ وََّذذذذْٓ ثَذذذذبءَ ثََِذذذذقَ ٍ ِِذذذذْٓ   أَفََّذذذذْٓ ارَّجَذذذذ ااااول غاااا شونٌ ط

 21م.(2)صاٌٍَّهِ

 22.ملّؼ يونعوٸ يو صبٛ َتُالْ الهعم الكرط ونُى  :اشبويؼ 

                                                           

 . 179غُضٔ  ل  مطاى  (1)
 .162غُضٔ  ل  مطاى  (2)
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 ااونُى يااو ا٥ضازٔ التكُِهّاإ َيااُ يى ا  ميلااْ للمااٞيهني     :الػااوزؽ 
َِذذذْٓ عَِّذذذًَ  لّعملاااُا الكاااوسبوت ا َِكتهاااعَا اسبػاااهوت ا  اااول تعاااو  ط   

 23.م(1) صنَفَِْهِ وََِْٓ أٍََبءَ فَعٍََُْهَبصَبٌِؾًب فٍَِ

 ااونُى امل٠ظياإ مااني الكرااط َاسبطيااوى يااو اشبااا ا فلااّؼ يااو   :الػااوم  
 24منر  جيهٌّ الكروض موختّوضيم ازبشُز َاله٠لٕ .

 اااونُى يى ا٥نعاااوم  لاااٖ الاااصِو عراااطَا َإيًاااوهلم َعّرّااإ     :الجاااويو 
م  لااٖ ازبشااُز  إنرااو ًم موملعكاإّ غاا ب لكؿااة غااهدّتًم ا َإقااطاضي    

َِضَذذًح َِذذب َُنْفِمحذذىَْ فِذذٍ لَذذنِاِ اٌْؾََُذذبحِ اٌذذل َُْٔب     ا  ااول تعااو  يف شم الااصِو عرااطَا ط  

ؽَذذوْسَ لَذذىَْي مٍََُّذذىا أَْٔفحََذذهُُْ فَؤَلٍَْىَزْذذهُ وََِذذب مٍَََّهُذذُْ اٌٍَّذذهُ وٌََىِذذْٓ       وََّضَذذًِ هَِذذؼي فُِهَذذب صِذذوَ أَصَذذبثَذْ  

 30م.(2)صأَْٔفحََهُُْ ََظٍُِّْىَْ

 ااونُى يى ا٥ياا٠٘ َالػااعٕ للكااوفط لّػاان غاا  وٸ للعااع َازبااوٍ     :التوغاا  
 32.ميف السنّو يَ يف ا٣خطٔ

ٕ  :العوؾاااط  إيااا٠٘ ا   اااع َدااا   َياااُ   اااونُى ياااو ا٥ضازٔ التكُِهّااا
 32مللصِو عرطَا .

ا٥يااا٠٘ للاااصِو َياااُ   اااونُى ياااو ا٥ضازٔ التكُِهّااإ اسباااوزٓ  ؿاااط :
 32معرطَا َمول  لًّم .
 ااونُى ِااعزاز الااصِو عرااطَا اءااوٸ مااوي٠٘ َإيًااول ا   ااع   :الجااونْ  ؿااط 

َدااا  هلااام ا َمتاااُالْ الاااهعم  لاااًّم هللؿااإّٚ َض ااإ ياااو ا  تتغؿاااٖ     
الهاااوؽ  ّعاااوٸ ا َيااا  ِهترااا  املٞيهاااُى يف يدّاااوهلم املتعو  ااإ ياااو إيااا٠٘ 

ازبااُاب يااُ ا١َل ا َفّااٌ ز اأُ  ا  ا  للااصِو عرااطَا يم ينااٌ نااطض ضباا  
 34م.وبللكرب َظدط  و ا٥ضي

 35م .ؾّٚوٸ ونُى يى الصِو عرطَا لو ِهطَا ا   الجولح  ؿط :
                                                           

 .36غُضٔ فكلن  (1)
 .117غُضٔ  ل  مطاى   (2)
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 ااونُى يااو ا٥ضازٔ التكُِهّاإ َيااُ يى الػااّوزٔ ١ياا        الطاماا   ؿااط : 
 35.ما٥ميوى َإى عوى املول َالػ٠ح َازبوٍ  هس الصِو عرطَا

 ااونُى يى الااسنّو زاض تااسَِو ا١ مااول ا َيى العماا      اشبااويؼ  ؿااط : 
اعاام َتتهااو ة يعااٌ اسبػااهوت ا ييااو املعكاإّ ف نًااو تجقاا   الكااوف فًّااو ِو

اٌَّذذذنََِٓ وَفَذذذوُوا وَصَذذذل وا عويااا  قاااوس ًو َتػاااُ ٌ إ  الهاااوض ا  اااول تعاااو  ط

 45.م(1)صعَْٓ ٍَجًُِِ اٌٍَّهِ ىِكَْٔبلُُْ عَنَاثًب فَىْقَ اٌعَنَاةِ ثَِّب وَبٔحىا َُفَِْلُوَْ

لهرػااٌ ا َيااُ    ااونُى يى ا  اخااتل معلاام الغّااب    الػااوزؽ  ؿااط : 
ِعلاام الػااطاٙط َيااو ربرااْ الكااسَض ا َِعلاام سااول الهااوؽ  هااس ا٥ماات٠٘        
َسااول الهااطا٘ ا فاا٠ ِعلاام الٴّااب يااو اشب ّااح  لااٖ عبااُ الس اإ إٟ ا        

 45م ع َد  .
 ااونُى يى الااصِو عرااطَا اؾااوَا الكرااط ياا  ينااٌ   ااّض      الػااوم   ؿااط : 

 46.مشاتوٸ َيثطاٸ
كُِهّااإ َياااُ ذبقااا  الهكاااط     اااونُى ياااو ا٥ضازٔ الت  الجاااويو  ؿاااط : 

ٟٺ ا  َسااسٍ ٟ  مااوضازٔ َيؿاإّٚ يااو  هااس ا   ااع َداا  إش  ااول )     ٟ إلااٌ إ
 53م.(2)(ؾطِك لٌ قسق َ سٍ َنكط   سٍ َيعم ا١سعاب َسسٍ

 اااااونُى ٟ ِاااااتم إختّاااااوض الكراااااط إٟ ماااااولترطِ       التوغااااا   ؿاااااط : 
 57.ممو٥ميوى

يااو يُناا   اذبااوز يعااونْ اللرااو َاى َضز يف يعجااط     ااونُى العؿااطَى :
 57.ميو القط ى

 اااونُى يى ا١قااا  ِاااُم القّويااإ ياااُ العراااُ       الُاساااس َالعؿاااطَى : 
َاملغرااااطٔ َلكااااو الااااصِو عرااااطَا سطيااااُا ينرػااااًم يااااو يااااصٍ الهعماااإ     

 58مالعظّمٕ.
 

                                                           

 .88غُضٔ الهش   (1)
 .7/333الكؿوف  (2)
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 ااونُى يااو فهاا  ا  َيااُ التمّّااع َالركاا  مااني   الجااونْ َالعؿااطَى : 
 64ماملٞيهني َاملهوفقني .

إدتماااا  الااااصِو عرااااطَا يف   ااااونُى ستااااٖ لااااُ الجولااااح َالعؿااااطَى :
يػاااولك الهااا٠لٕ ا َضبوضمااإ اله ااأُ َالتهعِااا  فاااونًم لاااو ِهاااطَا اله ااأُ  

 65مَالتهعِ  َيي  ا٥ميوى .
 اااونُى  اااسم إناااطاض الاااصِو عراااطَا ماااو   اااع     الطامااا  َالعؿاااطَى :

 66ملو ِهطَا املٞيهني . ا٣ِٕ َد  َمل تق 
ٞيو إمنااو  ااونُى يى الؿااًوزٔ لّػاان نااطضاٸ للماا   اشبااويؼ َالعؿااطَى : 

يااْ انتقااول إ   ااومل الػااعوزٔ ا َاشبلااُز يف الهعااّم ا فهااعل يف خكااُم    
وَالَ رَمحىٌحذذىا ٌَِّذذْٓ َُمْزَذذًح فِذذٍ ٍَذذجًُِِ اٌٍَّذذهِ أَِْذذىَادٌ    ؾااًسا٘ مااسض َيسااس  ُلااٌ تعااو  ط  

 66م. (1) صثًَْ أَؽَُْبءٌ وٌََىِْٓ الَ رَشْعُوُوَْ

ى َلاااعَم  اااونُى للهاااوؽ َياااُ سااا٠َٔ ا٥مياااو  الػاااوزؽ َالعؿاااطَى :
 72متعويسٍ .

 ااااونُى يااااو فهاااا  ا  َيااااُ  ااااسم يغااااوزضٔ  الػااااوم  َالعؿااااطَى :
ا٥ميااوى ١سااس إٟ الااصٓ جيعلااٌ  ُنااوٸ للكرااط ا َفّااٌ سذاإ يف الهؿااوتني ا    

 76م.(2)صفٍٍََِّهِ اٌْؾُغَّخح اٌْجَبٌِغَخح فٍََىْ شَبءَ ٌَهَلَاوحُْ أَعَّْعِنيََيف التهعِ  ط

ِؿااام  ا١ظيهااإ الػاااومقٕ َالاااصِو   اااونُى  اااوم  الجاااويو َالعؿاااطَى : 
 77.مسوضمُا ا١ن ّو٘ الػومقني
 ااونُى  ظماإ ا٥ميااوى ا َلااعَم تعويااس الهااوؽ لااٌ   التوغاا  َالعؿااطَى :

 80.ما َ سم الترطِ  موسكويٌ َغههٌ
َفًّااو يغاا وب اسبااطخ    ا  ااونُى يى الااسنّو يعض اإ ا٣خااطٔ    الج٠ثااُى :

 81.مالٴّب َغ   التقطِب إ  فع  الكوسبوت

                                                           

 .154غُضٔ ال قطٔ  (1)
 .149غُضٔ ا١نعوم  (2)
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 ااونُى  ذااع الااصِو عرااطَا  ااو ا٥نااطاض مًاام       َالج٠ثااُى : الُاسااس
 84مَإى عونُا ِػوض ُى يف الكرط مو ُاهلم َيفعوهلم .

وَالَ ََؾْئُْذذذذهَ اٌَّذذذذنََِٓ َََُذذذذبهِعُىَْ فِذذذذٍ  ااااونُى ط الجااااونْ َالج٠ثااااُى :

زاٙاام يم ينااٌ يهقٴاا  هللغااوزضٔ الااها ضبمااس قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ       (1) صاٌْىحفْذذوِ

 89.ما١ لٖ ا املدتوض يُ ا١َل َغلم إ  الطفّ 
لااسخُل ا٥غاا٠م   ياا٠ظم  ااونُى الترقااٌ يف الااسِو  الجولااح َالج٠ثااُى : 

وََِذذذب  اااسم ا٥مٴاااو٘ َالتػاااُِة مًاااصا الترقاااٌ ا  اااول تعاااو  ط      َلاااعَما 

فَمَّهُذذىا فِذذٍ  وَذذبَْ اٌُّْؤِِْنُذذىَْ ٌَُِنفِذذوُوا وَبفَّذذخال فٍََذذىْالَ َٔفَذذوَ ِِذذْٓ وحذذً  فِوْلَذذخٍ ِِذذنْهُُْ  َب ِفَذذخ  ٌَُِزَ     

 89م.(2)صاٌلَِِّٓ وٌَُُِننِهُوا لَىَِْهُُْ إِمَا هَعَعُىا إٌَُِْهُِْ ٌَعٍََّهُُْ ََؾْنَهُوَْ

مّااوى الااها قااالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغااالم      اااونُى  الطاماا  َالج٠ثااُى :  
لؿااطو َالتعااسٓ  لااٖ للقاا ض الااصاتْ ل٢قااهوم َ  وزتًااو َتوعّااس ينًااو يااو ا 

 95م.املػذس اسبطام 
 اااونُى يى عااا  يعطعااإ ياااو يعاااوضو ا٥غااا٠م   الج٠ثاااُى : اشباااويؼ َ

 99ما١َ  يهوغ ٕ لّتمّع اشب ّح يو الٴّب.
 اااونُى يتذاااسز يف عااا  ظياااوى ا َياااُ الركااا   الػاااوزؽ َالج٠ثاااُى :

َالتمّّااع مااني املااٞيو َالكااوفط ا َمااني الاارب َالرااودط ا لّكااُى يااصا التمّّااع  
 105.منرعوٸ للمٞيهني َظدطاٸ للكوفطِو

 105.م ونُى التعونس مني  ِوت القط ى ٠ثُى :الػوم  َالج
نااعَل  ِاإ  ط نّاإ مااو١يط التكلّرااْ غااُا٘       ااونُى  الجااويو َالج٠ثااُى : 

 105ممكّغٕ ا١يط َالُدُب يَ قّغٕ ازبملٕ اشبربِٕ .
صبااٛ  ِاإ  ط نّاإ تٞعااس يااصا ا١يااط َتكااُى     ااونُى  التوغاا  َالج٠ثااُى :

فمااج٠ٸ خبكااُم اسباار نااعل   هااساٸ ٣ِاإ ا١يااط هللااو ِكااُى يعااٌ ييااطاٸ ضبكمااوٸ
                                                           

 .176غُضٔ  ل  مطاى  (1)
 .122غُضٔ التُمٕ  (2)
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وٌٍََِّذذهِ عٍََذذً اٌنَّذذبًِ ؽِذذظ  اٌْجَُْذذذِ َِذذْٓ اٍْذذزَطَببَ إٌَُِْذذهِ ٍَذذجُِ ً وََِذذْٓ وَفَذذوَ     ُلااٌ تعااو  ط

ا ل ّاااوى َداااُب اسبااار مكاااّغٕ (1)صفَذذذئَِّْ اٌٍَّذذذهَ  َنِذذذٍَ عَذذذْٓ اٌْعَذذذبٌَِّنيَ 

 106.مازبملٕ اشبربِٕ
وسكااوم ا٣ِاإ القط نّاإ   ااونُى إظاساإ املُاناا   ااو العماا  م   ا١ضمعااُى :
 106م.(2)صَُوَِلُ اٌٍَّهُ ثِىحُْ اٌَُُْْوَ وَالَ َُوَِلُ ثِىحُْ اٌْعَُْوَا  ول تعو  ط

َدااُز ينااوؽ يقااّمني  لااٖ الكرااط ياا       ااونُى  الُاسااس َا١ضمعااُى : 
 117متُالْ املعذعات  لٖ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم .

صِو عرااااطَا يف الكرااااط   يػااااوض ٕ الاااا   ااااونُى   الجااااونْ َا١ضمعااااُى :  
َمتااوزًِم يف املعوقااْ َفعاا  الػااّٚوت ا َدااو٘ ا١يااط يااو ا   ااع َداا       

وٍََذذذذبهِعُىا للمػاااالمني موملػااااوض ٕ يف الكااااوسبوت َالتُماااإ ا  ااااول تعااااو  ط

إٌَِذذذذذذذذً َِغْفِذذذذذذذذوَحٍ ِِذذذذذذذذْٓ هَثِّىحذذذذذذذذُْ وَعَنَّذذذذذذذذخٍ عَوْضحذذذذذذذذهَب اٌََّذذذذذذذذَّىَادُ وَا َهْ ُ أحعِذذذذذذذذلَّدْ     

 117م.(3)صٌٍُِّْزَّمِنيَ

 ذااع الااصِو عرااطَا  ااو ا٥نااطاض مػااهو    ااونُى  جولااح َا١ضمعااُى :ال
  ااوزٔ ا  يف ا١ضض إش يى  لاإ خلاا  الهااوؽ يااْ   ااوزتًم لااٌ غاا شونٌ       
ا َسطيااوى الااصِو عرااطَا ينرػااًم يااو يااصٍ الهعماإ ٟ ِهااط يف اغااتسايٕ       
الع اااوزٔ يف ا١ضض ا لّكاااُى ياااو يعاااونْ ا٣ِااإ القط نّااإ القااا ض الاااصاتْ     

 117مل٦ضيوب.
 اااونُى يى ا   اااع َدااا  ميّاااع َِركااا  ماااني      َا١ضمعاااُى :   الطامااا

اشب ّاااح َالٴّاااب ا فتتذلاااٖ يعاااومل ا٥مياااوى يف يهاااوير َغاااأ َيفعاااول    
املااٞيهني ا َتظًااط  ٠يااوت الهرااوق َاشبااساو يف ي ااُال َيفعااول املهااوفقني ا    

                                                           

 .97غُضٔ  ل  مطاى  (1)
 .185غُضٔ ال قطٔ  (2)
 .133غُضٔ  ل  مطاى  (3)
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وِفَنَّهُُْ فِذذٍ ٌَؾْذذِٓ اٌْمَذذىْيِ   وٌََذذىْ َٔشَذذبءُ  َهََْنَذذبوَهُُْ فٍََعَذذوَفْزَهُُْ ثَِِذذَُّبلُُْ وٌََزَعْذذ      ااول تعااو  ط 

 118م. (1) صوَاٌٍَّهُ ََعٍَُُْ أَعَّْبٌَىحُْ

 اااونُى اختكاااوم الجاااُاب اسبػاااو ماااوملٞيهني  اشباااويؼ َا١ضمعاااُى :
 118.مُِم القّويٕ

 ااااونُى يااااو ا٥ضازٔ التكُِهّاااإ ا َيااااُ يى    الػااااوزؽ َا١ضمعااااُى : 
 120.ميقولّس ا١يُض علًو مّس ا  غ شونٌ

 اااونُى يى ا٣ِااإ القط نّااإ  اااُى للمػااالم لرعااا   ضمعاااُى :الػاااوم  َا١
الكااااااوسبوت َا٥يتجااااااول ١يااااااط ا   ااااااع َداااااا  َا٥يتهااااااوو  ااااااو      

 125.ميعكّتٌ
) ااااونُى التمّّااااع( ل ّااااوى يػااااولٕ َياااااْ يى      الجااااويو َا١ضمعااااُى :  

ا٥يتشااوى يف الااسنّو يتكاا  َيتذااسز ا َيى ا١يااط ٟ ِقااة  هااس زخااُل        
 125ماملول اشبوم . ا٥غ٠م م  ٟمس يو إخطاز الععؤ يو

 اااونُى العاااُض َال اااسل ياااو  هاااس ا  ا  اااول    التوغااا  َا١ضمعاااُى :
َِضَذذذًح اٌَّذذذنََِٓ َُنفِمحذذذىَْ أَِْذذذىَاٌَهُُْ فِذذذٍ ٍَذذذجًُِِ اٌٍَّذذذهِ وََّضَذذذًِ ؽَجَّذذذخٍ أَْٔجَزَذذذذْ ٍَذذذجْعَ    تعاااو  ط

بءُ وَاٌٍَّذذذذذهُ وَاٍِذذذذذعٌ ٍَذذذذنَبثًَِ فِذذذذذٍ وحذذذذً  ٍُذذذذذنْجٍَُخٍ ِِب َذذذذخح ؽَجَّذذذذذخٍ وَاٌٍَّذذذذذهُ َُ َذذذذبعِ ُ ٌَِّذذذذذْٓ ََشَذذذذ     

 139م.(2)صعٌٍَُُِ

 اااونُى سراااو ا   اااع َدااا  ١ اااُال مااا   زم ا َفّاااٌ      اشبمػاااُى :
معااح  لااٖ  ااُل اسباا  َاشبااا َالكااسق َا١يااط مااوملعطَف ا  ااول تعااو        

 153م. (3) صوَلحىٌحىا ٌٍِنَّبًِ ؽَُْنًبط

 ااونُى إسو اإ ا   ااع َداا  مكاا  ؾااٛ  لمااوٸ ا   الُاسااس َاشبمػااُى :
 161.م لٖ عؿة اسبقوٙ  يف السنّو َا٣خطٔ َ سضتٌ

                                                           

 .30غُضٔ ضبمس  (1)
 .261غُضٔ ال قطٔ  (2)
 .83غُضٔ ال قطٔ   (3)
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 ااااونُى ا٥يتشااااوى َا٥ماااات٠٘ ستااااٖ التمّّااااع     الجااااونْ َاشبمػااااُى : 
 162مَالرك  .

 اااونُى التمّّاااع ماااني املاااٞيو َاملهاااوف  يف  اااومل   الجولاااح َاشبمػاااُى : 
 162ما١فعول .

فٍٍََِّذذذهِ  اااونُى اسبذااإ َالربياااوى ا  اااول تعاااو  ط    الطامااا  َاشبمػاااُى : 

 163م.(1)صٌْجَبٌِغَخحاٌْؾُغَّخح ا

  ا  موختّااااااوض ا١ن ّااااااو٘  ااااااونُى ترهاااااا اشبااااااويؼ َاشبمػااااااُى :
 163َالطغ .م

 ااونُى انرااطاز ا   ااع َداا  مو٥سو اإ معلااُم    الػااوزؽ َاشبمػااُى :
 163مالغّب .

 163م ونُى َدُب ا٥ميوى مو  َضغلٌ . الػوم  َاشبمػُى :
ى  اااااونُى ا١دااااااط العظاااااّم  لاااااٖ ا٥ميااااااو    الجاااااويو َاشبمػاااااُى :  

 163مَالتقُٗ.
 ااونُى اى ا   ااع َداا  ٟ ِااوو املااٞيهني َيااو     التوغاا  َاشبمػااُى : 

خااولٴًم يااو املهااوفقني َعبااُيم  لااٖ سااوهلم ماا  ميّااع َِركاا  املهااوف           
فَُْذذوَ أحَِّذذخٍ أحفْوِعَذذذْ   َاشب ّااح  ااهًم ل ّااوى يػااولٕ َيااْ يى ملااُ،ًم ملطت اإ ط      

 171.ممره  َض ٕ يو  هس ا   ع َد  (2) صٌٍِنَّبًِ

 ااونُى يااو ا٥ضازٔ التكُِهّاإ َيااُ اغااتشولٕ التااساخ  مااني      الػااتُى :
املااٞيهني َاملهااوفقني يَ  ااسم عؿااة املهااوفقني ف٠مااس يااو عؿاارًم َيعطفاإ       
الااها قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم َاملااٞيهني َالهااوؽ هلاام ا  ااول تعااو        

 171م.(3)صىحُْوٌََزَعْوِفَنَّهُُْ فٍِ ٌَؾِْٓ اٌْمَىْيِ وَاٌٍَّهُ ََعٍَُُْ أَعَّْبٌَط

                                                           

 .149غُضٔ ا١نعوم  (1)
 .110غُضٔ  ل  مطاى  (2)
 .30غُضٔ ضبمس  (3)
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 175م ونُى يى التُمٕ سودٕ. الُاسس َالػتُى :
 ااونُى يى ا   ااع َداا  ٟ ِااوو املااٞيهني يف سااول     الجااونْ َالػااتُى : 

 175.متساخ  َاخت٠ط توم ي  املهوفقني
 ااونُى إنرااطاز ا   ااع َداا  َسااسٍ معلاام الغّااب      الجولااح َالػااتُى : 

م َا٥نقّااوز ١يااط ا   َيغااطاضٍ َعهااُظٍ ا َفّااٌ ز اأُ للمػاالمني للتػاالّ     
 175م ع َد  .

 اااونُى ياااو سكمتاااٌ َياااُ  اااسم مقاااو٘ ا٥ذباااوز       الطامااا  َالػاااتُى : 
 179مَالتقوضب مني املٞيهني َاملهوفقني .

 اااونُى صباااٛ ا٥ناااصاض يف  اااُل ال ؿاااوضٔ لّذتًاااس  اشباااويؼ َالػاااتُى :
املٞيهااُى يف  لااب ال ؿااوضٔ َيكااسا ًو َالااصٓ ِتهاامو ا٥يتهااوو  مااو فّااٌ   

 182.ملُ ّسا٥نصاض َا
 اااونُى يى ا   اااع َدااا  ٟ ِٴلااا  املػااالمني      الػاااوزؽ َالػاااتُى : 

 لاااٖ الغّاااب َٟ جيعااا   ٠يااإ يف َداااٌ املهاااوف  تاااسل  لّاااٌ فّشاااصضٍ        
املٞيهااااُى َلكهااااٌ غاااا شونٌ ِهااااعل  ِااااوت القااااط ى لتتهاااامو يااااو ِكؿااااة 

 192.ماملهوفقني
سكاااااو ياااااو   اااااونُى ) َ اااااس ا  يف القاااااط ى الػااااوم  َالػاااااتُى : 

 194.٪(ا٥ضيوب
 اااونُى ترهااا  ا   اااع َدااا  معاااعل املهاااوفقني       الجاااويو َالػاااتُى : 

َاملدااااااوز ني َيياااااا  الؿااااااك َالطِااااااب  ااااااو يقااااااشوب ا٥ميااااااوى     
 195.مَالتقُٗ

سودااااااإ املاااااااٞيهني ا  فهاااااااض    اااااااونُى  التوغااااااا  َالػاااااااتُى : 
 200م.املهوفقني

 اااونُى يى ياااصا ا٥مياااوى َا ّااإ ياااو الهراااوق ا َيياااو ياااو    الػااا عُى :
 202ماملكط َالكّس.
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اغاااتدلل ا١ن ّاااو٘   اااونُى يى ا   اااع َدااا     الػااا عُى :الُاساااس َ
َ لاااٖ الهاااوؽ   لاااًّمهااا   ظاااّم مولطغاااولٕ ا َياااُ ف فاااوعطيًملهرػاااٌ 

 207 ّعوٸ.م
 اااونُى زخاااُل ا٥مياااوى يف  لاااُب  وٙرااإ ياااو       الجاااونْ َالػااا عُى : 

ا١ اااطاب ا َياااصا الاااسخُل َإضتقاااو٘ ا١ اااطاب يف يهاااوظل ا٥مياااوى ياااو     
 220ما   لٌّ َ لٌ َغلم .الؿُايس  لٖ قسق ن ُٔ ضبمس قلٖ 

 ااونُى عؿااة ا   ااع َداا  لااصيوٙم ا١خاا٠ق ا    الجولااح َالػاا عُى :
 231.مَملو ِ ٴو الهوؽ يف غطاٙطيم

 231.م ونُى ،وِوت التمّّع الطام  َالػ عُى :
يى ا   اااع َدااا  ِٴلااا  ضغااالٌ  لاااٖ     اااونُى اشباااويؼ َالػااا عُى :

ٌوٍَُّذذىيح فَقحذذنحواُ وََِذذب َٔهَذذبوحُْ عَنْذذهُ     وََِذذب َرَذذبوحُْ ا معاا   لااُم الغّااب ا َ ااول تعااو  ط    

َفّااٌ ز اأُ للتكااسِ  هللااو دااو٘ مااٌ الااها قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ       (1) صفَذذبْٔزَهُىا

 236.مَغلم َالعم  هللو ِويط مٌ
 ااونُى إدت ااو٘ َاختّااوض ا   ااع َداا  للطغاا      الػااوزؽ َالػاا عُى : 

هااوف  ١ى غاا ب للركاا  َالتمّّااع مااني املػاالم َالكااوفط ا َمااني املااٞيو َامل   
 239ماملٞيو ِهقوز ل٢َايط َا١سكوم اليت دو٘ مًو ا١ن ّو٘ .

 ااااونُى متّّااااع َفكاااا  الكااااوفط َاملهااااوف   ااااو   الػااااوم  َالػاااا عُى :
 239ماملٞيهني يف ع  يلٕ يو املل  الػموَِٕ .

 244.م ونُى زٟلٕ ع   ِٕ  لٖ نعمٕ الجويو َالػ عُى :
نعماإ يتعااسزٔ غااُا٘ يف   ااونُى يف عاا   ِاإ  ط نّاإ    التوغاا  َالػاا عُى : 

 246.ميهٴُ ًو يَ يسكويًو يَ زٟٟتًو

                                                           

 .7غُضٔ اسبؿط  (1)
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 اااونُى  ذاااع ا٥نػاااوى  اااو ملاااُت الهعمااإ ا َ اااو تًّٚااإ    الجماااونُى :
وََِذذذب رَشَذذذبءُوَْ إِالَّ أَْْ ََشَذذذبءَ   ال لغااإ هلاااو لاااُٟ فهااا  ا   اااول تعاااو ط     

 248م.(1)صاٌٍَّهُ

قااُٗ  ااونُى التعااسز َالعٴااة مااني ا٥ميااوى َالت     الُاسااس َالجمااونُى : 
 252.مٟ ِع  الت وِو يف  املكساق اشبوضدْ هلمو

 ااونُى اغااتمطاض التمّّااع يف عاا  ا١ظيهاإ  لااٖ عبااُ    الجااونْ َالجمااونُى :
سػااْ دلااْ ا ثاام دااو٘ القااط ى زبعاا  يااصا التمّّااع يعذااعٔ  قلّاإ يتذااسزٔ 
إ  ِااُم القّوياإ مااُضَز  ِاإ  ط نّاإ خبكُقااٌ ا َشعااط الؿااُايس التوض ّاإ     

 264مكل ا١ن ّو٘ َا١يم الػومقٕ .اليت تسل  لٌّ يف  
 ااونُى تط،ّااب الهااوؽ موت ااوو ا١ن ّااو٘ َتهااعيًم       الجولااح َالجمااونُى : 

 265م و الػشط .
 267.م ونُى التعونس يف الرطاٙ  الطام  َالجمونُى :

 اااونُى عااا  داااهؼ ياااو اشبلااا  لاااٌ َ اااوٙة      اشباااويؼ َالجماااونُى : 
 268.مطبكُقٕ تتقُم موشبهُو َاشبؿُو    ع َد  ع  حبػ ٌ

 ااااونُى يى ا   ااااع َداااا  ِ ااااويْ امل٠ٙكاااإ   الػااااوزؽ َالجمااااونُى :
 269ممع وزٔ املٞيهني .

تعهاااّس  ِااوت القاااط ى املدكُقاإ مكااا     ااونُى   الػااوم  َالجماااونُى : 
ياااو دًااإ َدُمًاااو َلاااعَم يزاًٙاااو  َياااو ِؿااا ًًو فطِهااإ لتلاااك الرطِهااإ

 274م.
٘ الرطِهاإ مّااوى ا٣ِاإ القط نّاإ لجااُاب يزا    ااونُى  الجااويو َالجمااونُى : 

َصبّٞيااو مولجهااو٘  لااٖ الااصِو ِٞزَنًااو ا َالُ ااس الكااطِم مااولجُاب  لااٖ       
 274ميزاًٙو .

                                                           

 .30غُضٔ اٟنػوى  (1)
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صباااٛ القااط ى هللهاااوف  يزا٘ الرااطاٙ  عماااو    ااونُى   التوغاا  َالجماااونُى : 
وَأَلِذذذذذذُْ اٌ َّذذذذذذ َحَ إَِّْ اٌ َّذذذذذذ َحَ رَنْهَذذذذذذً عَذذذذذذْٓ اٌْفَؾْشَذذذذذذبءِ يف  ُلااااااٌ تعااااااو  ط

 274م.(1)صوَاٌُّْنْىَوِ

َالعدااط ا  تط،ّااب  ِااوت القااط ى مااوزا٘ الرااطاٙ      ااونُى  التػااعُى :
 275مَالتدُِة  و تطعًو .

شعااااط القااااط ى للرااااطاٙ  الع وزِاااإ يف   ااااونُى  الُاسااااس َالتػااااعُى :
 كااال ا١ن ّاااو٘ َا١يااام الػاااولرٕ ا عماااو يف الكااا٠ٔ َالععاااؤ َالكاااّوم     

وَامْوحذذذذذذوْ فِذذذذذذٍ اٌْىِزَذذذذذذبةِ َاسباااااار ا َيف إوو ّاااااا  َضز  ُلااااااٌ تعااااااو  ط

وَوَذذبَْ ََذذؤُِْوُ أَلٍَْذذهُ ثِبٌ َّذذ َحِ    *ًَُ إَِّٔذذهُ وَذذبَْ صَذذبكِقَ اٌْىَعْذذلِ وَوَذذبَْ هٍَُذذىالال َٔجُِ ذذب    إٍِْذذَّبعِ

 276.م (2) صوَاٌيَّوَبحِ وَوَبَْ عِنْلَ هَثِّهِ َِوْضُِ ب

 ااااااااونُى ي٠ظياااااااإ التقااااااااُٗ للُدااااااااُز  الجااااااااونْ َالتػااااااااعُى :
 276.ما٥نػونْ

ٗ ل٦نػااااوى يف  مااااوضٔ  ااااونُى ي٠ظياااإ التقااااُ الجولااااح َالتػااااعُى :
ا١ضض َيى يياإ يااو ييلااًو لااو ِتدلااُا  ااو التقااُٗ يف يؾااس ا١سااُال ا    

 278.مفًْ  هسيم يو نطَضِوت اسبّؤ
 282.م ونُى )اشبُف يو ضب العوملني ( الطام  َالتػعُى :

 اااونُى يى القوتااا  ِتشمااا  يَظاض املقتاااُل ١ناااٌ  اشباااويؼ َالتػاااعُى :
َى تُمتااااٌ يف  ااااوزم ا١ِااااوم ا اسبّااااؤ َ ااااصَمتًو َ ااااُل ز ٌِػاااالب  هاااا

 283مَتكُى  و  ٕ القوت  لغاٍ  لموٸ اشبلُز يف الهوض .
 283.م ونُى ءطٔ التقُٗ الػوزؽ َالتػعُى :
 ااونُى تعااسز الٴااطق َالُغااوٙ  اسبمّااسٔ ل٢دااط     الػااوم  َالتػااعُى : 

 292.مَالجُاب
                                                           

 .45لعهك ُت غُضٔ ا  (1)
 .55-54غُضٔ يطِم   (2)
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 ااونُى  ِااوت القااط ى الاايت تتهاامو ا٥خ ااوض  ااو      الجااويو َالتػااعُى : 
 292مغ   السخُل ا  ازبهٕ .يغ وب َ

 ااونُى  ااطض املػااولٕ الُاسااسٔ  لااٖ عاا   ِااوت      التوغاا  َالتػااعُى : 
 292.مالقط ى

 ااااُانني اسبّااااؤ الااااسنّو امل٠ظياااإ مااااني الُدااااُز ا٥نػااااونْ      املوٙاااإ :
َالتكلّاااة ا فماااو يى ِكااا  ا٥نػاااوى غاااو ال لاااُت ستاااٖ تتُداااٌ إلّاااٌ        

 3.مالتكولّة الع وزِٕ
ا٥ضازٔ التكُِهّاإ يى الااهعم تكااّب الاارب     ااُانني الُاسااس معااس املوٙاإ :  

َالرااودط ا َِقااُم املااٞيو مولؿااكط    ااع َداا   لااٖ الااهعم فّعِااسيو ا     
 36م. (1)صٌَئِْٓ شَىَوْرحُْ  َىَِلََّٔىحُْ لٌّ ا  ول تعو  ط

 
 تؼد ادلائح واٌثّأىْ ثأًاجلصء اٌ
 إٌثً"ص" أحدا  ) تمأىْوخيرض 

ُ
 ( مل ٌغص

 ّٕ :َفٌّ القُانني التول
 ااونُى  ااسم خؿاإّ الااها ضبمااس قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم       ا١َل :

يااااو يياااا  مّتااااٌ َي وضمااااٌ يف انااااصاضٍ هلاااام ا ياااا  مّااااوى يػااااولٕ َيااااْ    
 11ماغتعسازيم لتلقْ ا٥نصاضات اله ُِٕ .

 اااااونُى القػااااام يف الػاااااُض املكّااااإ ماااااطظر زَى غااااارك     الجاااااونْ :
 20.مالسيو٘

ٕٹط  اااااونُى الجولاااااح : يس  لاااااٖ يى املػااااالمني مل  صؾاااااو٧َيٵن٩ااااات٨م٩ يٵش٭لٽ
 30.مِغعَا

 ااونُى يى ا   اااع َداا  ِاا ٴـ مولاااصٓ ِكااس الهااوؽ  اااو       الطاماا  : 
إ  الكااطاط املػااتقّم َغاا   الكاا٠ح َالطؾااوز    و ًِتااسَىَالااصِ  وزتااٌ 

                                                           

 .7غُضٔ امطايّم  (1)
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إَِّْ اٌَّذذذنََِٓ وَفَذذذوُوا وَََ ُذذذل وَْ عَذذذْٓ ٍَذذذجًُِِ اٌٍَّذذذهِ وَاٌََّْْذذذغِلِ ا  اااول تعاااو  ط

ٍْنَذذباُ ٌٍِنَّذذبًِ ٍَذذىَاءً اٌْعَذذبوِ ُ فُِذذهِ وَاٌْجَذذبكٌِ وََِذذْٓ َُذذوِكْ فُِذذهِ ثِئٌِْؾَذذبكٍ ثِظحٍْذذُي   اٌْؾَذذوَاَِ اٌَّذذنٌِ عَعَ

 32م. (1) صٔحنِلْهُ ِِْٓ عَنَاةي أٌَُُِي

 34.م ونُى يزلٕ  سم خػوضٔ املػلمني يعطعٕ يسس اشبويؼ :
يى غ٠يٕ الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغالم ياو القتا      ونُى  الػوزؽ :

 36م. (2) صوٌٍََِّهِ اٌْعِيَّحُ وٌَِوٍَُىٌِهِ وٌٍَُِّْؤِِْنِنيَيسس يو يكوزِ   ُلٌ تعو  طُِم 

 ونُى ث وت الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َنرط يو يقاشومٌ   الػوم  :
 47.ميف يّساى القتول
 47م ونُى يى  و  ٕ ا٥ضيوب إ  خػوض َمُاض . الجويو :
 49.مـ للك٠ٔ ونُى يعوزأ عروض  طِ التوغ  :
 ونُى لّؼ يو تقّٕ يف ت٠َٔ  ِوت القط ى َازبًط مًو ا َا   ع  العوؾط :

 54مَد  يُ الصٓ  ِكطف يشٗ الصِو عرطَا يف املقوم .
الاها قالٖ ا   لّاٌ      ونُى يو الػهٕ اله ُِٕ ا إش  اول  اسبوزٓ  ؿط  :

ًٻس٧ الٷق٭ت٧و) َ لٌ َغلم  ٬ْ :   لٵو ٧ِد٩ط٨ز٩ ي٧ع٧ه٧و إلٺو ي٧و٩ ؾ٧ ٌ٭ م٩او٨ يٶم٧ا ٨ٌ  ٧ ٩س٨ اللٺ ل٧ " فٵقٵول٧ لٵ
 58ما فقول : ٟ. يٵض٩عٵب٨ ي٧ع٧ك

 ع َداا  يااُ الااصٓ  ااطؽ الااها ضبمااس  ااونُى يى ا   اا الجااونْ  ؿااط :
أٌََذذٌَُْ اٌٍَّذذهُ ثِىَذذب ٍ َيقااشومٌ ا َميهاا   ااهًم ا٥نكػااوض َاهلعمياإ ا  ااول تعااو  ط 

 83م.(3)صعَجْلَاُ

                                                           

 .25غُضٔ اسبر  (1)
 .8غُضٔ املهوفقُى  (2)
 .36غُضٔ العيط   (3)
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هوفقني  و التوثا  لٖ املٞيهني َ ُاٙلًم ا  ونُى  ذع امل الجولح  ؿط :
ف٠  ؿٖ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يهًم يف ،ّومٌ معس اشبػوضٔ 

 83مي وؾطٔ .
 ونُى اغتذومٕ الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َيقشومٌ  الطام   ؿط :

 ١يط ا  يف سول الػطا٘ َالهطا٘ َالػلم َالسفوو ا َيف التهعِ  خبكاُم 
َٓ لَبيَ ٌَهُُْ اٌنَّبًُ إَِّْ اٌنَّبًَ لَلْ عََّعُىا اشبطَز إ   طا٘ ا١غس  ول تعو  ط اٌَّنَِ

 85م. (1) صٌَىحُْ فَبفْشَىْلُُْ فَيَاكَلُُْ إِميَبٔالب وَلَبٌحىا ؽََْجُنَب اٌٍَّهُ ؤَِعَُْ اٌْىَوًُِح

ونْ يو يع َيُ ونُى يى القط ى ض ٕ مولهوؽ  ّعوٸ ا  اشبويؼ  ؿط :
 97.م(2) صوََِب أَهٍٍَْْنَبنَ إِالَّ هَؽَّْخال ٌٍِْعَبٌَِّنيَ ُلٌ تعو  ط

ا٥غاتذومٕ   تكتما  ماوزا٘ الُ اوٙة      تكتما   اونُى   الػوزؽ  ؿاط : 
 102.مالع وزِٕ َالتقّس مػهو الؿطِعٕ يف املعوي٠ت

 ونُى  سم سودٕ الها َا٥غ٠م للمهوفقني ستٖ يف غو ٕ  الػوم   ؿط :
 106ماحملهٕ.

 ونُى يكوس ٕ الُسْ للاها ضبماس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ       الجويو  ؿط :
ِب وَكَّعَهَ هَث هَ َغلم َ سم انركولٌ  هٌ يف غو ٕ اسبطز َالؿسٔ ا  ول تعو  ط

 115م.(3)صوَ ِب لًٍَ

 118م ونُى )قرب الها  لٖ يي  يكٕ يعذعٔ( . التوغ   ؿط :
 ب للجاُابا َيا  ياُ ياو      ونُى تلقْ ا٥ناصاض ماولق ُل غا    العؿطَى :

 148م.ازبُاب نعم (4) صوََِب ََعٍَُُْ عُنُىكَ هَثِّهَ إِالَّ لُىَ ُلٌ تعو  ط يكوزِ 

                                                           

 .173غُضٔ  ل  مطاى  (1)
 .107غُضٔ ا١ن ّو٘  (2)
 .3غُضٔ الهشٖ  (3)
 .31غُضٔ املسثط  (4)
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 148.م ونُى تُثّ  التهعِ  للُ وٙ  الُاسس َالعؿطَى :
 ونُى توعّس الُ وٙ  َا١سساخ لكسق نعَل القط ى  الجونْ َالعؿطَى :

َُ أََّٔهُ اٌْؾَك  ِِْٓ هَثِّهَ فَُُؤِِْنُىا وٌََُِعْيو  هس ا  غ شونٌ  ول تعو  ط َُ اٌَّنََِٓ أحورحىا اٌْعٍِْ ٍَ

 149م.(1)صثِهِ فَزحقْجِذَ ٌَهُ لحٍحىثُهُُْ وَإَِّْ اٌٍَّهَ ٌَهَبكِ اٌَّنََِٓ ََِنُىا إًٌَِ صِوَاطٍ َُِْزَمُُِي

ِوت اليت ت ني الُ اوٙ    ونُى اتعو  املػلمني يو ا٣ الجولح َالعؿطَى :
 149ميهًو . َانترو ًم١سساخ َا

 ضبماس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم        ونُى قرب الها الطام  َالعؿطَى :
 ا يعذعٔ ا ١نٌ  وم  ا١شٗ الصٓ ٟ وٍ يُ َيي  مّتٌ َيقشومٌ مكرب َسلم

 149مؾع ٕ يو الُسْ ا ٣َِوت القط ى يُنُ ّٕ يف يصا الكرب . َيُ
 151.م  ونُى  ِوت الُ وٙ لعؿطَى :َااشبويؼ 

 ونُى زٟلٕ  ِوت القتول  لاٖ ساول الاسفوو الايت      الػوزؽ َالعؿطَى :
 154معوى  لًّو الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َيقشومٌ .

َِسل  ونُى يى الكُم يفه  يو ا٥فٴوض َالرسِٕ ا  الػوم  َالعؿطَى :
 161.م(2) صوَأَْْ رَ ُىُِىا فَُْوٌ ٌَىحُْ ُلٌ تعو  ط  لٌّ

 179م ونُى يزا٘ الك٠ٔ َا ّٕ يو ا٥ضيوب . ؿطَى :الجويو َالع
الع اااوزات يف اسبكاااونٕ ياااو   اااونُى يُناااُ ّٕ  التوغااا  َالعؿاااطَى :

 179ا٥ضيوب.م
 ونُى التركط مو٣ِوت الكُنّٕ َمساٙ  الػمُات َا١ضض سطظ  الج٠ثُى :
 179ميو ا٥ضيوب.

م  او   ونُى الػهٕ اله ُِٕ ؾاويس  لاٖ تهاعٍ ا٥غا٠     الُاسس َالج٠ثُى :
 179ما٥ضيوب .

                                                           

 .54غُضٔ اسبر  (1)
 .184غُضٔ ال قطٔ  (2)
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ُم اله ُِاااإ الاااايت تهًااااٖ  ااااو   ااااونُى الهكاااا الجااااونْ َالج٠ثااااُى :
 179م.ا٥ضيوب

 179مضبوضمٕ ا٥ضيوب مولػهٕ اله ُِٕ . ونُى  الجولح َالج٠ثُى :
 سم ضنو الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم  لٖ  ونُى الطام  َالج٠ثُى : 

 192متطَِ  ا٣يهني.
ى يى ا   ع َد  يضاز تج ّن ا٥غ٠م يف يكٕ  ونُ:  يؼ َالج٠ثُىاشبو

َاملسِهٕ َيعبو٘ ازبعِطٔ َإق٠ح ييلًو لتكُى نُأ إؾعوو غ   اهلسإِ َمو   
 192مخػوٙط يف ا١ضَاح.

 218.م(٧َي٧و  ٵلٵم٩ه٧وي٨م٩ ونُى ) :الػوزؽ َالج٠ثُى 
 ااونُى عاا   ِاإ  ط نّاإ تااسل  لااٖ  ااسم  لاام ا       الػااوم  َالج٠ثااُى : 

 218.مللهوؽ
يهًااو صبلااسات   ااونُى عاا   ِاإ يااو القااط ى تٞلااة     الجااويو َالج٠ثااُى : 

 218م. سِسٔ
ٕ  التوغااا  َالج٠ثاااُى :  الع اااوزات يف اسبكاااونٕ ياااو     اااونُى يُناااُ ّ

 220م.ا٥ضيوب
ويس  لاااٖ تهاااعٍ ا٥غااا٠م  اااو   اااونُى الػاااهٕ اله ُِااإ ؾااا  ا١ضمعاااُى :

 220م.ا٥ضيوب
ُ  الُاساااس َا١ضمعاااُى :  تهًاااٖ  اااو   م اله ُِااإ الااايت  اااونُى الهكااا

 220ا٥ضيوب.م
 220مضبوضمٕ ا٥ضيوب مولػهٕ اله ُِٕ . ونُى  الجونْ َا١ضمعُى :
 ونُى يى  ُا س اللغٕ َالكا٠م َاملهٴا  َا١قاُل     الجولح َا١ضمعُى :

َعبُيو يو العلُم ٟ تقّاس إ ا٠ق ا٣ِإ القط نّإ َتعاسز الُداٍُ َاملقوقاس        
 222مع  ظيوى . الػويّٕ فًّو ا خوقٕ َيى يعونًّو يتذسزٔ يف

 224.م ونُى  سم نػذ  ِوت الكلض الطام  َا١ضمعُى :
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 ونُى يى الكلض يُ ا١َ  َا١فه  ا  ول تعو   اشبويؼ َا١ضمعُى :
 229م.(1) صوَاٌ  ٍْؼُ فَُْوٌط

 ونُى ع  ممكو ضبتوز ا َيُ يو مسِ  قاه  ا    الػوزؽ َا١ضمعُى :
 234م وب اغتسايٕ َدُزٍ .موى ع  طبلُق ضبتوز إ  ض تٌ َإ  يغ

 237.م ونُى العُزٔ يو  طا٘ ا١غس غكّهٕ الػوم  َا١ضمعُى :
 ونُى يى دربّٙ   لٌّ الػ٠م ِهعل يف يَاى اسبطب  الجويو َا١ضمعُى :

 239.ملّكطفًو َِسفعًو ا َ هط  هسيو تتم يقسيوت القتول
مٕ يهًو تقُِٕ  ونُى يف ترطِ  نعَل القط ى يهوف   ظّ التوغ  َا١ضمعُى :

 240.م لب الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َالكشومٕ
 ونُى فهض للمهوفقني يف القط ى َالػهٕ يعذعٔ للها ضبماس   اشبمػُى :

 244مقلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم .
 ااونُى إغااتقطا٘ املػااوٙ  يااو التؿااومٌ اللرظااْ يف   الُاسااس َاشبمػااُى :

 246.مالقط ى
ا٥ضازٔ التكُِهّٕ َيُ ثقا  عا٠م ا   اع     ونُى يو  الجونْ َاشبمػُى :

 247مَد .
 249ُ يو يوو٘ القط ى القُل الجقّ .م ونُى َي الجولح َاشبمػُى :
 سطب  ونُى يذطٔ الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم الطام  َاشبمػُى :

 250م لٖ ا٥ضيوب.
ا َت ني  ييطا٘ الػطاِو  ونُى عوى الها سونط ي اشبويؼ َاشبمػُى : 

وََِذب ََنْطِذكُ   ٌ  لٖ  لم هللو غّشسخ يف يّساى املعطعٕ ا َيُ ياو  مُياوت ط  ين

 267م.(2) صإِْْ لُىَ إِالَّ وَؽٌٍْ َُىؽًَ *عَْٓ اٌْهَىَي 

 271.م ونُى القلم ا٥ميونْ الػوزؽ َاشبمػُى :

                                                           

 .128غُضٔ الهػو٘  (1)
 .3-2غُضٔ الهذم   (2)



  239معالن اإليمان / ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ22

 296م ونُى الجهو٘ يف القط ى . الػوم  َاشبمػُى :
 297م لًّم يف القط ى .  ونُى الصِو يثهٖ ا  الجويو َاشبمػُى :
 ونُى ثهو٘ ا   ع َد   لٖ الها ضبمس قلٖ ا   التوغ  َاشبمػُى :

 (1) صََبأََ هَب اٌنَّجٍِ  إَِّٔب أَهٍَْذٍْنَبنَ شَذبلِلًا وَُِجَشِّذوًا ؤََذنَِوًا     لٌّ َ لٌ َغلم ا  ول تعو  ط

 297م.(2) صعٍَََّّهُ شَلَِلُ اٌْمحىَيَ ول تعو  ط

يعونْ َزٟٟت ع  فطز يو ثهو٘ ا   لٖ الها عماو يف   ونُى  الػتُى :
 297م.(3) صوَإَِّٔهَ ٌَعًٍَ فٍُحكي عَظُُِي ُلٌ تعو  ط

 ونُى ثهو٘ ا   لٖ املٞيهني يف القط ى ا فقس َضز يف  الُاسس َالػتُى :
اٌزَّذذب ِجُىَْ  ِاإ َاسااسٔ شعااط غاا   خكااول  ّااسٔ للمااٞيهني ا  ااول تعااو  ط 

َْ اٌْؾَبِِذذذلُوَْ اٌََّذذذب ِؾُىَْ اٌوَّاوِعُذذذىَْ اٌََّذذذبعِلُوَْ اٌْذذذآَِِوُوَْ   اٌْعَبثِذذذلُو

ثِذذذذذذبٌَّْعْوُو ِ وَاٌنَّذذذذذذبلُىَْ عَذذذذذذِٓ اٌُّْنْىَذذذذذذوِ وَاٌْؾَذذذذذذبفِظحىَْ ٌِؾُذذذذذذلُوكِ اٌٍَّذذذذذذهِ وَثَشِّذذذذذذوِ     

 297م.(4)صاٌُّْؤِِْنِنيَ

 297م ونُى الجهو٘  لٖ املٞيهني يف الػهٕ اله ُِٕ . الجونْ َالػتُى :
الاايت َضز الجهااو٘  لًّااو يف  ااونُى اشبكااول اسبمّااسٔ  لااح َالػااتُى :الجو
 297م.القط ى

 297م ونُى الجهو٘ يف يغ وب الهعَل . الطام  َالػتُى :
 297م ونُى انتروو املػلمني يو الجهو٘ القط نْ . اشبويؼ َالػتُى :
 297م ونُى الجهو٘  لٖ الع وزٔ َيزا٘ الرطاٙ  . الػوزؽ َالػتُى :

 297م ونُى الجهو٘  لٖ الكومطِو . الػتُى :الػوم  َ
                                                           

 .45غُضٔ ا١سعاب  (1)
 .5غُضٔ الهذم  (2)
 .4غُضٔ ى  (3)
 .112غُضٔ التُمٕ  (4)
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 ونُى ثُاب التشلْ مولكرب َإربوشٍ يلكٕ َيهًوداوٸ ا  الجويو َالػتُى : 

 298م.(1) صإََِّّٔب َُىَفًَّ اٌ َّبثِوُوَْ أَعْوَلُُْ ثِغَُْوِ ؽََِبةي ول تعو  ط

 298م ونُى تعسز  ِوت الجهو٘  لٖ املٞيهني . التوغ  َالػتُى :
 298م ونُى الجهو٘  لٖ املٞيهوت َاملػلموت يف القط ى. :الػ عُى 

 298م لٕ الجهو٘ يف القط ى . ونُى  الُاسس َالػ عُى :
 298ميهوف  الجهو٘ القط نْ . ونُى  الجونْ َالػ عُى :
 ونُى ع   ِٕ تتهمو ثهو٘ ا   لاٖ نرػاٌ ا إش ِا ني     الجولح َالػ عُى :

ٕ َسسانّتاٌ َضمُمّتاٌ املٴلقإ ا َماسِ      ا  يف القط ى ل٦نؼ َازبو َامل٠ٙكا 
قهعٌ َ ظّم طبلُ وتٌ ا َيلكٌ لك  ا١ؾّو٘ َخلقٌ ل٢عُاى مولكوف َالهُى 

هَ عٍََذذذذذً وحذذذذذً  شَذذذذذٍْءٍ إَِّْ اٌٍَّذذذذذا َِتكاااااطض يف القاااااط ى  ُلاااااٌ تعاااااو  ط

 299م.(2)صلَلَِوٌ

 ااونُى يااسح ا  للمااٞيهني َاملٞيهااوت َاملػاالمني    الطاماا  َالػاا عُى : 
 299م. َاملػلموت

 اونُى ا٥نقٴاوو إ  الاس و٘ ماطظر َسوداب زَى       اشبويؼ َالػ عُى :
 300ما٥ضيوب َالقت  العؿُاْٙ .

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .10غُضٔ العيط  (1)
 .20غُضٔ ال قطٔ  (2)
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 تؼد ادلائح واٌثّأىْ ثاٌثاجلصء اٌ
 ( تني اٌمسآْ واإلزهاب اٌرضاد) تمأىْوخيرض 

 َفٌّ القُانني التولّٕ :
 8.م ونُى )الغوِوت يو الهكط يف يعطعٕ مسض( ا١َل :
ّاااوتْ اشباااا للهاااوؽ يف شات  املؿاااطعني الؿاااط ف  ِطِاااس اااونُى  نْ :الجاااو
 8م.املُنُو

 10.مشخوٙط َ لُم القط ى َالػهٕ اله ُِٕ ُانني  الجولح :
 10م ونُى ،وِوت عتوٙب الها )م( َغطاِو الكشومٕ. الطام  :

 10م. ونُى التهو   مني اشب٠فٕ يف ا١ضض َمني ا٥ضيوب اشبويؼ :
 10م.القكوم َا ّٕ يو ا٥ضيوب ونُى  ِٕ  :الػوزؽ 
 10م. ونُى دبسز َاغتشساخ يعذعات الها ضبمس :الػوم  

ٟ نااااااطض َٟ نااااااطاض َا ّاااااإ يااااااو      و ااااااسٔ ااااااونُى  :الجااااااويو 
 10.ما٥ضيوب

 10.م ونُى ،وِوت الهكط يف يعطعٕ مسض التوغ  :
 ااااونُى ا٥ياااا٠٘ للمؿااااطعني يف يعطعاااإ يسااااس اغتٚكااااول    :العوؾااااط 

 10م.ل٦ضيوب
 اااونُى املقوضنااإ ماااني  وفلااإ يماااْ غااارّوى َخػاااوضٔ      : اسباااوزٓ  ؿاااط 
 10م. طِـ يف يعطعٕ مسض
 ااااااونُى َ ااااااس ا  يف القااااااط ى سكااااااو يااااااو      :الجااااااونْ  ؿااااااط  

 10م.ا٥ضيوب
 ااونُى قاارب الااها  لااٖ يياا  يكاإ يعذااعٔ َسذاإ يف     :الجولااح  ؿااط 

 10م.ن ص ا٥ضيوب
 10م ونُى تكطاض اللرو القط نْ إ ذوظ. :الطام   ؿط 

 10م ونُى َقوِو لقموى ٟمهٌ. :اشبويؼ  ؿط 



 25  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 239معالن اإليمان / ج

 اااااونُى يواااااو٘ ا١ن ّاااااو٘ يف القاااااط ى ز ااااأُ      الػاااااوزؽ  ؿاااااط : 
 10مللك٠ح.

 ااااونُى قاااارب الااااها  لااااٖ ا٥غااااتًعا٘ توزِااااب        الػااااوم   ؿااااط : 
 10.مق٠حَإ

 10م.  ونُى  لم اسبسِح :الجويو  ؿط 
ٕ  اااااونُى يزا٘  :التوغااااا   ؿاااااط   َا ّااااإ ياااااو   الراااااطاٙ  الع وزِااااا

 10ما٥ضيوب.
 اااااااونُى يزا٘ الكااااااالُات اشبماااااااؼ ظاداااااااط  اااااااو   :العؿاااااااطَى 

 10ما٥ضيوب.
 10م ونُى يَاى الرذط الكوزق. :الُاسس َالعؿطَى 
 11م ونُى ي٠ل ؾُال. :الجونْ َالعؿطَى 

 اااونُى يذاااطٔ الاااها َيقاااشومٌ إ اااطاض  اااو   :الجولاااح َالعؿاااطَى 
 11مالقتول.

 اااااااونُى الهكاااااااط يف ماااااااسض اغتٚكاااااااول     :الطامااااااا  َالعؿاااااااطَى  
 11مل٦ضيوب.

 اااونُى ظعاااؤ الرٴاااط ز ااأُ للػااالم ا تمعاااْ    :َالعؿاااطَى اشباااويؼ 
 11مالعوم.

  كااااامٕ ياااااويف ا١ضض  اشب٠فااااإ اااااونُى  :الػاااااوزؽ َالعؿاااااطَى 
 12ما٥ضيوب.

 اااونُى يعاااوضو ا٥غااا٠م ا١َ  عونااان متعاااس      :الػاااوم  َالعؿاااطَى  
 14مَ لم َ،عَ يو     املؿطعني .

اٌ َّذذذذ َحَ وََرحذذذذىا  وَأَلُُِّذذذذىا  ااااونُى يى  ُلااااٌ تعااااو  ط  :الجااااويو َالعؿااااطَى  

 15ممو ح للهرطٔ يو ا٥ضيوب َغ ب ل٦متعوز  هٌ . (1)صاٌيَّوَبحَ

                                                           

 .56غُضٔ الهُض  (1)
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 ااونُى َيااُ يى املااٞيو إشا عوناان  هااسٍ سوداإ      :التوغاا  َالعؿااطَى  
يَ ؾاااكُٗ فوناااٌ ِتُداااٌ إ  ا   اااع َدااا  مولاااس و٘ ا َِتشلاااٖ مولكااارب   

عٍَْذذذذذذذذُُ وَأَْٔذذذذذذذذزحُْ الَ وَاٌٍَّذذذذذذذذهُ َََ ااااااااول تعااااااااو  ط (1) صوَاٌٍَّذذذذذذذذهُ فَُْذذذذذذذذوُ اٌَّْذذذذذذذذبوِوََِٓط

 15م.(2)صرَعٍَُّْىَْ

 ااونُى ا١يااط مااوملعطَف َالهًااْ  ااو املهكااط ا َا٥ضيااوب        :الج٠ثااُى 
وؽ يااو املهكااط ا َفّااٌ يشٗ للااصات َامللاإ الاايت ِهتمااْ إلًّااو قااوس ٌ َللهاا    

 15م. ّعوٸ
 ااونُى لعوياإ الهااوؽ َيااُ يهااوو يااو ِااس ُ إ        :الُاسااس َالج٠ثااُى  
 16مطمُمّٕ مو   ع َد  .التُسّس ا َإختكوم ال
 ااونُى يااو فُّنااوت ن اأُ ضبمااس قاالٖ ا   لّااٌ      :الجااونْ َالج٠ثااُى  

َ لااٌ َغاالم ا َيااُ دبسِااس إ اا٠ى التُسّااس يف يؿااوضق ا١ضض َيغوضمًااو    
وََِذذب أَهٍَْذذٍْنَبنَ إِالَّ   ااسٔ يااطات يف الّااُم ا َيااُ يااو يكااوزِ   ُلااٌ تعااو  ط       

 16.م(3) صهَؽَّْخال ٌٍِْعَبٌَِّنيَ

يى ا١ن ّاااو٘  اااوضمُى الؿاااطو     اااونُى َيهًاااوز  :َالج٠ثاااُى  الجولاااح
َإز ااااو٘ الطمُمّاااإ ملهاااا  الٴغّااااوى َالغااااطَض ا َِٞغػااااُى ٥غتٚكااااول     

 17.ما٥ضيوب َامله  يو قاَضتٌ 
 اااونُى ذبلاااْ ا١ن ّاااو٘ مولكااارب َاشبلااا  اسبمّاااس ا  :الطامااا  َالج٠ثاااُى 

َسذاإ يى الكاارب  طِاا  للرااطز ا َ هااو٘ اسبااُاٙر ا    َيااُ َمّااوى القااط ى
الااسِو مولااس ُٔ   ِقااوم لااٖ الااصٓ  تااوض ا٥ضيااوب لتشقّاا  ،وِوتااٌ ا إمنااو     

 17م.سبػهٕ َالعيس ا َ سم إِصا٘ الهوؽإ  ا  موملُ ظٕ ا

                                                           

 .54غُضٔ  ل  مطاى  (1)
 .66غُضٔ  ل  مطاى  (2)
 .107غُضٔ ا١ن ّو٘  (3)
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تااا٠َٔ عااا  يػااالم َيػااالمٕ القاااط ى      اااونُى  :اشباااويؼ َالج٠ثاااُى  
 22.ممخؼ يطات يف الُّم ا َيصٍ اشبمػٕ لّػن يتشسٔ 

وِو لقماااوى ٟمهاااٌ يف القاااط ى   اااونُى َضَز َقااا :الػاااوزؽ َالج٠ثاااُى 
يااون  يااو الرػااوز َمااطظر زَى غاارك الااسيو٘ ا َياا  يااصا املااون  ِااُيْ        

 22م. ازبُاب يُ ا١َلا  يتذسز يم ينٌ  لّ  اسبسَخ
 اااااونُى ساااااب ا   اااااع َدااااا  للمػااااالمني   :الػاااااوم  َالج٠ثاااااُى 

َا٥ضياااوب نقاااّ   ا  َاملػااالموت متاااوزِ ًم  مػاااهو ا١ن ّاااو٘ َالكاااوسبني  
 23.مهلو

 ااونُى إسػااوى الع ااس للهااوؽ يااو الؿااكط    ااع      :َالج٠ثااُى الجااويو 
َداا   لااٖ ا٥سػااوى إلّااٌ ا َينااٖ ِااسضو ا٥نػااوى  ظااّم إسػااوى ا   ااع  

 27مَد  .
 اااونُى ،وِاااوت عتوٙاااب الاااها )م( َغاااطاِو      :التوغااا  َالج٠ثاااُى  

 27.مالكشومٕ
 ااونُى يى الااصِو تهرااط نرُغااًم يااو القتااول ا َٟ ِقطمُنااٌ    :ا١ضمعااُى 

 46.ميعجط
 ز اأُ يتذااسزٔ له ااص  ااونُى اشب٠فاإ يف ا١ضض   :الُاسااس َا١ضمعااُى  

 65.ما٥ضيوب
 67م. ونُى الؿكط   مطظر زَى ا٥ضيوب :الجونْ َا١ضمعُى 

 اااااونُى ا٥ضياااااوب سوداااااب زَى الؿاااااكط    :الجولاااااح َا١ضمعاااااُى  
 67م. 

يااااااو  اسااااااواظ ااااااونُى  ِاااااإ القكااااااوم   :الطاماااااا  َا١ضمعااااااُى  
 71.ما٥ضيوب

 يواااو٘ اااونُى يى الاااسنّو )زاض العراااُ( َياااو    :عاااُى اشباااويؼ َا١ضم
 77.٪ا   ع َد  العرُ

 اااونُى دباااسز َاغاااتشساخ يعذاااعات الاااها    :الػاااوزؽ َا١ضمعاااُى 
 79.مضبمس ) م (
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 اااونُى  لاااٖ املػااالمني ا٥يتهاااوو  اااو إناااطاض     :الػاااوم  َا١ضمعاااُى  
 86.ممعهًم م ع ا َيى ٟ ِهطَا ،ايم

 قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم إشا   ااونُى يى الااها  :الجااويو َا١ضمعااُى 
 عِااٌ ا َجيعلااٌ    ااس  رااٖ  ااو  ااومل َ ااوز يف  لمااٌ فااوى ا   ااع َداا     

 98م ربٔ َيُ ظٕ.
 ااونُى يزا٘ الكاا٠ٔ يااون  يااو الهااطض ا َمااطظر     :التوغاا  َا١ضمعااُى  

 101.مزَى ا٥نطاض مولغا لعكمٕ املكلْ يو ا٥نطاض مغاٍ
 102.مسض ونُى ،وِوت الهكط يف يعطعٕ م :اشبمػُى 

 ااااونُى غااااّوزٔ ي ااااوزٜ التُسّااااس َا١يااااو     :الُاسااااس َاشبمػااااُى  
مربعاإ اله اأُ   َا١يااوى يف ال ّاان َالػااُق َاحمللاإ َ ااطق َغااوٙ  الػاارط     

 122م. اشبومتٕ
 اااونُى يعميااإ الاااصِو ِػاااعُى يف ا٥ضياااوب ا      :الجاااونْ َاشبمػاااُى  

َإخوفاااإ ا٣يااااهني ا َإضازٔ  تاااا  الااااها قاااالٖ ا   لّااااٌ َ لااااٌ َغاااالم   
 125م.َيقشومٌ 

 ااااونُى َ ااااس ا  يف القااااط ى سكااااو يااااو       :الجولااااح َاشبمػااااُى  
 132.ما٥ضيوب

قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم    الااها ااونُى قاارب   :الطاماا  َاشبمػااُى  
 142.ميعذعٔ َسذٕ يف ن ص ا٥ضيوب
 ااااونُى يى التركااااط مالِااااوت ا  ٟ ِهشكااااط    :اشبااااويؼ َاشبمػااااُى  

َالعضا ااااوت مااااصات ا٣ِااااوت عولػاااامو٘ َا١ضض َالكُاعااااب َالهذااااُم 
 153.مَا١ؾذوض

 157.م ونُى َقوِو لقموى ٟمهٌ :الػوزؽ َاشبمػُى 
 هوِااااااإ ا١ب مكااااااا٠ح  لاااااااعَمُى  اااااااون :الػاااااااوم  َاشبمػاااااااُى 

 161م.امهوٌٙ
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 ااونُى يى ا   ااع َداا  ِعلاام يااو ِرعلااٌ الع ااس ا    :الجااويو َاشبمػااُى 
 170م. (1) صََىَِْئِنٍ رحعْوَضحىَْ الَ رَقْفًَ ِِنْىحُْ فَبفَُِخ  ول غ شونٌ ط

 ااونُى يااو ا٥ضازٔ التكُِهّاإ ا َيااُ َقاإّ ا     :التوغاا  َاشبمػااُى  
وَوَصَّذذُْنَب انََِْٔذذبَْ ثِىَاٌِلََْذذهِ  ااع َداا  ا٥نػااوى يٴلقااوٸ مُالسِااٌ ا  ااول تعااو  ط 

ؽَُْذذذذنًب وَإِْْ عَبلَذذذذلَانَ ٌِزحشْذذذذوِنَ ثِذذذذٍ َِذذذذب ٌَذذذذٌَُْ ٌَذذذذهَ ثِذذذذهِ عٍِْذذذذٌُ فَذذذذ َ رحطِعْهَُّذذذذب إٌَِذذذذٍَّ     

 170م.(2) صىحَُِْوْعِعُ

 ااونُى  ااوم يتُدااٌ يااو ا   ااع َداا  إ  ا١ن ّااو٘  ّعااوٸ       :الػااتُى 
ِهاااعل  لاااًّم   يلراااوٵ َالعؿاااطِوفكااا  ناااا ياااو ا١ن ّاااو٘ املوٙااإ َا١ضمعااإ   

 172مالُسْ مو ويٕ الك٠ٔ  لٖ عبُ الُدُب العّ  .
يف عاا  ظيااوى   كاال القااط ى ااونُى دبااسز يهااوف   الُاسااس َالػااتُى : 

  ُ ؽ َِكاالض ا تمعااوت ا َلتكااُى يااصٍ القكاال َا ّاإ     هللااو ًِااصب الهراا
 188ميو العهة َا٥ضيوب ا َسطظاٸ يو ا٥ تتول َالغعَ.

 اااااونُى يواااااو٘ ا١ن ّاااااو٘ يف القاااااط ى ز ااااأُ     الجاااااونْ َالػاااااتُى : 
 189.مللك٠ح

 اااونُى يى الااسِو َالعقّااسٔ ياااو الكلااْ املؿاااكك     الجولااح َالػااتُى :  
 َ يسػااااهًو التػاااالّم يٓ  لااااٖ يطاتااااب يتروَتاااإ يف القاااأُ َالهااااعة ا 

 194مَا٥نقّوز ١َايط ا   ع َد  .
 ااونُى تكااطاض َعجااطٔ شعااط القااط ى للُ ااس َالُ ّااس    الطاماا  َالػااتُى :

ظادااااااط  ااااااو ا٥ضيااااااوب ا َمو ااااااح للدؿاااااإّ يف الهرااااااُؽ يااااااو       
 198مالتعسٓ.

قااااااّظ املُ ظاااااإ يف الااااااس ُٔ ا     ااااااونُى اشبااااااويؼ َالػااااااتُى :
 199م.ا 

                                                           

 .18غُضٔ اسبو ٕ  (1)
 .8 ُت غُضٔ العهك (2)
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املوؾااشٕ  ااو تقّّااس املُ ظاإ يف    ااونُى املػااوٙ    الػااوزؽ َالػااتُى : 
 199ما٣ِٕ ي ٠ٍ مونًو سػهٕ .

 ااااااونُى يُنااااااُ ّٕ اسبػااااااو يف املُ ظاااااإ    الػااااااوم  َالػااااااتُى : 
 199ممو٥غتذومٕ هلو عموٸ َعّروٸ.
 ااااااونُى قااااااطف املُ ظاااااإ الهااااااوؽ  ااااااو     الجااااااويو َالػااااااتُى : 

 199ما٥ضيوب.
 199م ونُى املُ ظٕ سطظ يو ا٥ضيوب . التوغ  َالػتُى :

 ااااونُى يى ا   ااااع َداااا  إشا ينعاااام نعماااإ  لااااٖ يياااا    الػاااا عُى :
 204ما١ضض فونٌ يعطم يو يى ِطفعًو .

عااااإ ز اااااو٘ ا١ن ّاااااو٘ ١نرػاااااًم   اااااونُى يهر الُاساااااس َالػااااا عُى :
 229م.َيممًم

 229م ونُى مقو٘ ز و٘ ا١ن ّو٘ يف ا١ضض . الجونْ َالػ عُى :
  ااااونُى تُثّاااا  القااااط ى ١ز ّاااإ ا١ن ّااااو٘ يااااو  الجولااااح َالػاااا عُى :

 229م.(1)صوََِب أَهٍٍَْْنَبنَ إِالَّ هَؽَّْخال ٌٍِْعَبٌَِّنيَيكوزِ   ُلٌ تعو  ط

ٖ  اااونُى مّاااوى الكتاااب الػاااموَِٕ املهعلااإ      الطامااا  َالػااا عُى :    لااا
 232ما١ن ّو٘ قرُٔ ال ؿط .

ُى التهاااااااااويف ماااااااااني ا٥مياااااااااوى  اااااااااون اشباااااااااويؼ َالػااااااااا عُى :
 233م.َا٥ضيوب

ٖ ا٥غاااتًعا٘ توزِاااب  اااونُى قااارب الاااها  لااا  الػاااوزؽ َالػااا عُى :
 239.مَإق٠ح

 243.م ونُى  لم اسبسِح الػوم  َالػ عُى :
 251م ونُى فطض الك٠ٔ . الجويو َالػ عُى :
 251م ونُى ق٠ٔ ا١ن ّو٘ . التوغ  َالػ عُى :

  251م.ٔ يف الكتب الػموَِٕ الػومقٕ ونُى الك٠ الجمونُى :
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 251م. ونُى ق٠ٔ يت وو ا١ن ّو٘  : الُاسس َالجمونُى
ٕ الكااا٠ٔ لُداااُز ا٥نػاااوى يف    اااونُى يكاااوس   :الجاااونْ َالجماااونُى  

 251م.ييؼ َالُّم َ،ساٵا١ضض 
 251م ونُى ق٠ٔ الع س يِوم التكلّة . الجولح َالجمونُى :
 ونُى َدُز ييٕ يٞيهٕ يف ع  ظيوى تتعويس الك٠ٔ ا  الطام  َالجمونُى :

ُْ        فَئِمَا لَ َُْزحُْ اٌ َّذ َحَ فَذب   ول تعو  ط َٔنزح َّذْؤ ُْ َفذِئَما اْ  ٍَذً ُعُنذىِثىح ًِذب َولحُعذىًكا َوَع َُب ٍَّذَه ِل ْموحُووا اٌ

 251م.(1)صفَؤَلُُِّىا اٌ َّ َحَ إَِّْ اٌ َّ َحَ وَبَٔذْ عًٍََ اٌُّْؤِِْنِنيَ وِزَبثًب َِىْلحىرالب

 اااونُى يزا٘ الكااالُات اشبماااؼ ظاداااط  اااو      اشباااويؼ َالجماااونُى : 
 252.ما٥ضيوب

 ونُى ِه   غلُو الهوؽ يج  يزا٘ الك٠ٔ مخؼ  نُى :الػوزؽ َالجمو
 257.مطبكُقٕ تكطض ع  ُِم موفعوليطات ا َالتُدٌ فًّو إ  شعط ا  

 و ا٥ضيوب لُدُز  َالعدط ونُى يكوس ٕ التقُٗ  الػوم  َالجمونُى :
ا٥نػوى يف ا١ضض ا َِتكة ياصا العداط موناٌ   اوزٔ ضبهإ    اع َدا         

 259م السيو٘. َتهعٍ  و الظلم َغرك
 260.م ونُى يَاى الرذط الكوزق الجويو َالجمونُى :
 268.م ونُى ي٠ل ؾُال التوغ  َالجمونُى :

 280.م ونُى يذطٔ الها َيقشومٌ إ طاض  و القتولالتػعُى : 
 291.م ونُى الهكط يف مسض اغتٚكول ل٦ضيوبالُاسس َالتػعُى : 
يسكوم الؿطِعٕ  َالهش   لٖ  ُانني إ ٠و يي  املل  الجونْ َالتػعُى :

 102.ما٥غ٠يّٕ ا َينًو نس ا٥ضيوب ا َتهًٖ  هٌ
 ااُانني اسبّااؤ الااسنّو الجومتاإ يف ا١ضض َاملكااوس ٕ  الجولااح َالتػااعُى :

شب٠فٕ ا٥نػوى فًّو لعَم الؿكط  لٖ ا٥ي٠٘ ا َتُالْ الهعم َإدتهوب الظلم 
 108مَازبُض .
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لسنّو يُ اسبتم مو ت وؽ الهوؽ  ّعاوٸ   ُانني اسبّؤ ا الطام  َالتػعُى :
يو غأ ا١ن ّو٘ فشتٖ الصِو عرطَا ٟمس َيى ِقت ػُا يو غأ اٟن ّو٘ ا لصا 

وََِب أَهٍَْذٍْنَبنَ إِالَّ هَؽَّْذخال   جيب التشقّ  يف يصا العلم الصٓ ِسل  لٌّ  ُلٌ تعو  ط

 197م.(1) صٌٍِْعَبٌَِّنيَ

ز ُٔ ل٢لرٕ  َيْح الهرُؽ ا إق٠ ُانني يسضغٕ  اشبويؼ َالتػعُى :
 252مَا٥ضيوب . العهةمني الهوؽ ا َتصعا مُدُب   وزٔ ا  َن ص 

 اجلصء اٌساتغ واٌثّأىْ تؼد ادلائح

 ( ِٓ ظىزج آي ػّساْ 881وخيرض ترفعري اٌَح )
 َفٌّ القُانني التولّٕ :

 ونُى سطيٕ ا٥ضيوب ١نٌ يو يؾس ناطَب املهكاط الاصٓ داو٘      ا١َل :
 6مى مولهًْ  هٌ .القط 

ع  فطز زخ  ا٥غ٠م يُ يعذعٔ سػّٕ للها ضبمس قلٖ  ونُى  الجونْ :
 14ما   لٌّ َ لٌ َغلم .

قاارب املػاالمني  لااٖ ا١شٗ الااصٓ تلقااٍُ يااو املؿااطعني  ااونُى  الجولااح :
 14ميعذعٔ للها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم .

 السفوو  و الها ا َقربيم يفإغ٠م املًودطِو َا١نكوض ونُى  الطام  :
 14.مقلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ز ُٔ للهوؽ لسخُل ا٥غ٠م

 ااونُى يكااوزِ  ظِهاإ الااسنّو مااوخطاز الععااؤ َزفعًااو إ         اشبااويؼ :
يػتشقًّو ا لّت   يصا ا٥خطاز مولّس زخُل الػكّهٕ إ  القلاب ا َتطؾاض   

 16ميهوفعًو  لٖ ازبُاضح.
َياُ اى ا   اع َدا  ٟ ِاوو      ونُى يو ا٥ضازٔ التكُِهّإ   الػوزؽ :

 28.ماملٞيهني  لٖ سول ا٥خت٠ط ي  املهوفقني
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 ونُى يو  هس الهوؽ يُ يو فه  ا   ع َد  ا فمو اشب اح   الػوم  :
 29ميى ِ د  ا٥نػوى  و ا٥نروق يو ضظق ا  يف غ ّلٌ تعو  .

 32.٪ ونُى )عجطٔ يفطاز الػهٕ سذٕ ( الجويو :
 و ا٥نراوق يف غا ّ  ا  ا َٟ ِكتراُى     هوفقنيامل ربلة ونُى  التوغ  :

را  لاصا نعاتًم ا   اع َدا       معسم ا٥نروق امنو ِعّ ُى  لٖ الصٓ ِ اصل َِه 
 34م.مول د 

 ااونُى يى خباا  املهااوفقني َالكرااوض يف املااول َسذاا ًم اسبقااُق   العوؾااط :
 37.مالؿط ّٕ ؾط هلم

ى الؿط ي٠ظيوٸ  ونُى التمّّع مني اشب ّح َالٴّب ا لّكُ اسبوزٓ  ؿط :
 38.مللد ّح ا َي٠سقوٸ لٌ

 ونُى فطاض  سز ياهًم يف يعطعإ يساس ا فقاس عاوى زضغاوٸ        الجونْ  ؿط :
َيُ ظٕ اغتشهاطٍَ يف يعاوضو ا٥غا٠م ال٠سقإ َايتهعاُا  هاٌ ا عماو يف        

 41ميعطعٕ سهني .
 ونُى إعبكوض نعَل القط ى  لٖ قسض الها ضبماس قالٖ    الجولح  ؿط :

 42.مَغلم ٟغتمطاض َتُالْ نعَل  ِوت القط ى ا   لٌّ َ لٌ
 ونُى  سم إ ا٠و ا   اع َدا  املػالمني َالهاوؽ  لاٖ        الطام   ؿط :

 44.مإٟ هللو ؾو٘ الغّب
 اونُى إخت اوض َإدت او٘ ا   اع َدا  ل٢ن ّاو٘ َالطغا          اشبويؼ  ؿط :

َترهلٌ موى خل٬  سزاٸ يهًم معلاُم ياو الغّاب ا َيهًاو عؿاة الؿادل       
قلٖ ا   لٌّ َ لٌ  الها ضبمسوف  ا َ س ضظق ا   ّح َمتّّع املهَالرع  اشب

 57مَغلم يصٍ املطت ٕ.
َا ّٕ يو ال دا  َياُ مو اح ل٦نراوق يف      ا٥ميوى ونُى  الػوزؽ  ؿط :

 57.مغ ّ  ا  َاخطاز اسبقُق الؿط ّٕ
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سُ وٌٍََِّذهِ ِِذاَا   ونُى تسضعٌ ع  اشب٠ٙ   ُ اوٸ َ ًاطاٸ َياُ ط    الػوم   ؿط :

 67.م(1) صاٌَََّّىَادِ وَا َهْ ِ

 اونُى َياُ َداُز ييإ يف عا  ظياوى تاٞيو مقاونُى )           الجويو  ؿاط : 
وََِِّّْٓ فٍََمْنَب أحَِّخ  ََهْلُوَْ ثِبٌْؾَكِّ وَثِهِ يااخ الػمُات َا١ضض( ا  ول تعو  ط

 67م. (2) صََعْلٌِحىَْ

َِتقاُم ياصا العما      (3) صادِ وَا َهْ ِوٌٍََِّهِ ِِاَاسُ اٌَََّّىَ ونُى ط التوغ   ؿط :

 67ممو٥دتًوز يف  و ٕ ا  .
 ونُى املااخ املٴل     ع َد  َسسٍ يو يكوزِ  الغّب  العؿطَى :

وٌََىِذذَّٓ اٌٍَّذذهَ ََغْزَجِذذٍ ِِذذْٓ هٍُُذذٍِهِ َِذذْٓ   لّكااُى يااو يعااونْ  ُلااٌ تعااو  ط  

 68.م(4)صََشَبءُ

لغّب اليت اخرب ا   ع َد   ونُى َدٍُ َيفطاز ا الُاسس َالعؿطَى :
 هًو يف القط ى خا ضب  َغ ب هلسإِ الهوؽ ا َايتجوهلم ل٢َايط ا٥هلّٕ 

َيهٌ ال د  يف اسبقُق الؿط ّٕ  ا َيهًو زف  الععؤ ا َإدتهومًم ملو نًٖ  هٌ
محذىا اٌٍَّذهَ إَِّْ اٌٍَّذهَ شَذلَِلُ     وََِذب َٔهَذبوحُْ عَنْذهُ فَذبْٔزَهُىا وَارَّ     وََِب َرَبوحُْ اٌوٍَُّىيح فَقحذنحواُ ا  ول تعو  ط

 68م.(5)اٌْعِمَبةِ

 ونُى ا١ؾًط اسبطم ض ٕ يو ا   ع َد  مولهوؽ  الجونْ َالعؿطَى :
 70.ما َيقسيٕ ل عجٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم

 77م ونُى )السنّو زاض الره  ا٥هلْ(. الجولح َالعؿطَى :
                                                           

 .180غُضٔ  ل  مطاى  (1)
 .181غُضٔ ا١ طاف  (2)
 .180غُضٔ  ل  مطاى  (3)
 .179غُضٔ  ل  مطاى  (4)
 .7غُضٔ اسبؿط  (5)
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هعم اليت  هسيم يْ ياو فها  ا   اع    يى ال  ونُى الطام  َالعؿطَى :
 78مَد  .

 ونُى يو ض ٕ ا   ع َد  مولهوؽ  ّعوٸ ماوى   اشبويؼ َالعؿطَى :
 83.مميلْ هلم يو فهلٌ

 ونُى خ٠فٕ ا٥نػوى يف ا١ضض َفُّنوت  ُلاٌ   الػوزؽ َالعؿطَى :
 83م.(1) صإِٔ ٍ عَبعًِ  فٍِ ا َهْ ِ فٍَُِفَخالتعو  ط

 ونُى يى ا   ع َد  ِهظاط ياوشا ِرعا  املػالمُى      الػوم  َالعؿطَى :
 85.ميظا٘ إي٠٘ ا  للصِو عرطَا

 88.م ونُى ؾُايس التُ ّة الوتّا الجويو َالعؿطَى :
 ونُى َيُ  سم إعبكوض شم الكوفط مكرطٍ إمنو ِؿم   التوغ  َالعؿطَى :

 88مغُ٘ فعلٌ .
ترعُى يهٌ يف السنّو يف  ونُى ا٥ي٠٘ ؾوي  للهوؽ  ّعوٸ ا َِه الج٠ثُى :

 هو٘ سُاٙذًم ا َيُ خا للمٞيهني يف السنّو َا٣خطٔ لتلقًّم لاٌ مولؿاكط   
 90مالقُلْ َالرعلْ    ع َد  .

 104م ونُى الكرب يف  و ٕ ا   ع َد  دًوز . الُاسس َالج٠ثُى :
إمنو ِهط نرػاٌ فذاو٘ت     ونُى يى الصٓ ِ د  مولععؤ الجونْ َالج٠ثُى :

ْٓ         ول تعو  طا   شح ِٕ ال ِِذ ٍَّذُه  ُْ اٌ َّذب ََرذبُل َْ ِث ٍحذى ََْجَق  َٓ ٌَّذِنَ َّٓ ا ََذَج ََْؾ َواَل 

ٌَََّّىَادِ وَا َهْ ِ فَ ٍِْهِ لُىَ فَُْوًا ٌَهُُْ ثًَْ لُىَ شَوَ ٌَهُُْ ٍَُُطَىَّلحىَْ َِب ثَقٍِحىا ثِهِ ََىََْ اٌْمَُِبَِخِ وٌٍََِّهِ ِِاَاسُ ا

 ٕ مولهوؽ  ّعوٸ للهذؤ يو اٟنطاض مولاصات  ض (2)صىَْ فَذجِاٌ وَاٌٍَّهُ ثَِّب رَعٍَّْح

 105مالصٓ جيل ٌ ال د  موسبقُق الؿط ّٕ .
 110غعْ الصِو عرطَا ملو يُ ؾط هلم.م  ونُى َيُ الجولح َالج٠ثُى :

                                                           

 .30غُضٔ ال قطٔ  (1)
  .180 ل  مطاى غُضٔ  (2)
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 ونُى يُ ا٥ي٠٘ َا٥يًاول ياو  هاس ا   اع َدا        الطام  َالج٠ثُى :
 111.مللهوؽ  ّعوٸ
ياو ا   اع َدا      هاس املاٞيو    ونُى يى الهعم اليت  : ٠ثُىاشبويؼ الج

 114مَا ّٕ يو فع  املعوقْ َالػّٚوت .
للكاوفطِو لّاسل    ا   اع َدا     ونُى إي٠٘ َضظق الػوزؽ َالج٠ثُى :

ب يى ِػدطٍَ يف غ ّ  ا   ع مو١َلُِٕ القٴعّٕ  لٖ ا٥ي٠٘ للمٞيهني فّذ
 117م.َد 

 117ممتّّع املهوفقني َفكلًم  و املٞيهني . ونُى  الػوم  َالج٠ثُى :
 122م ونُى فه  ا  ٟ  سٍ الكرط . الجويو َالج٠ثُى :
 122م ونُى فه  ا  ٟ  ذ ٌ نروق . التوغ  َالج٠ثُى :

 122م ونُى فه  ا  ِتغؿٖ الهوؽ  ّعوٸ . ا١ضمعُى :
 122.مسنّو ونُى يكوس ٕ فه  ا  ١ِوم اسبّؤ ال الُاسس َا١ضمعُى :
 ونُى يى إيػوو اسبقُق الؿط ّٕ ا َ سم إخطادًو  الجونْ َا١ضمعُى :

ؾط  لاٖ يقاشومًو إش ِظهاُى يناٌ إزخاوض َسراو للماول ا َمقاو٘ مللكّتاٌ يف          
 132ؾوَ٘ا َِسفعُى مٌ  ُازٓ العيوى.م يِسًِم ِتكطفُى مٌ يتٖ
ا  قالٖ   ْ ا   ع َد  الاها ضبماس  يى نً  ونُى الجولح َا١ضمعُى :

 لٌّ َ لٌ َغلم  و اسبعى  لٖ يػوض ٕ الصِو عراطَا يف الكراط َالها٠لٕ    
 132ممؿوضٔ  ٴ  يصٍ املػوض ٕ َامله  يهًو.

 133.م ونُى املػوض ٕ يف الكرطَا١ضمعُى :  الطام 
 ونُى  سم إنطاض الصِو ِػوض ُى يف الكرط مو   اشبويؼ َا١ضمعُى :

 134.مٞيهني ع َد  يف يلكٌ ا َ سم ا٥نطاض مومل
 ونُى ع  يااخ الػمُات َا١ضض    ع َد   الػوزؽ َا١ضمعُى :

للػمُات َا١ضض َيو فًّو َاملولك هلو يِاوم اسبّاؤ    اشبول ا فًُ غ شونٌ 
 140.مالسنّو

 ونُى سهُض الهوؽ  ّعوٸ يف ا٣خطٔ ١نًام داع٘    الػوم  َا١ضمعُى :
 141.ميو يااخ الػمُات َا١ضض َيو فًّو
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 142.م ونُى لّؼ يو مطظر يف  ومل اسبػوب يو َا١ضمعُى :الجو
 ونُى يى ا  ِػم  ع  ع٠م ِكاسض ياو الراطز يَ     التوغ  َا١ضمعُى :

 143مازبمو ٕ .
 143الػمُات َا١ضض يلك    ع َد .م  ونُى يى اشبمػُى :

 اونُى يى ا   اع َدا  ِاٞتْ الهاوؽ ياو فهالٌ         الُاسس َاشبمػاُى : 
 145.مَاسػونٌ
 ااونُى يف إ ذااوظ القااط ى َ ااومل القااُل َالرعاا      لجااونْ َاشبمػااُى : ا

 .مو٥خ وض  و يق  الرع  الق ّض َلعَم إدتهومٌ
 148م ونُى ا٥نصاض  طِ  التُمٕ . الجولح َاشبمػُى :

الػاااموَٓ مو اااح للهراااطٔ ياااو    اااونُى ا٥ناااصاض   الطامااا  َاشبمػاااُى : 
 148املعوقْ.م

ن للمٞيهني يف يقويوت التقُٗ  ونُى ا٥نصاض تج ّ اشبويؼ َاشبمػُى :
 148مإش نعل القط ى ملغٕ إِوو ا   َاوعْ ِودوضٔ .

 ونُى إناصاضات القاط ى َالػاهٕ ظداط  او نكاطٔ        الػوزؽ َاشبمػُى :
 148مالصِو عرطَا يف سطمًم  لٖ اله ُٔ َالتهعِ  .

 ونُى زٟلٕ ا٥نصاضات الػموَِٕ  لٖ سب ا   ع  الػوم  َاشبمػُى :
 148م. َد  للع وز

 ونُى إنصاضات القط ى سذٕ  لٖ الهوؽ ا  ول تعو   الجويو َاشبمػُى :
 148م.(1) صلحًْ فٍٍََِّهِ اٌْؾُغَّخح اٌْجَبٌِغَخح فٍََىْ شَبءَ ٌَهَلَاوحُْ أَعَّْعِنيَط

 اونُى ا٥ناصاض تاصعا معاومل ا٣خاطٔ َيهاٌ ا٥ناصاض         التوغ  َاشبمػُى :
وَالَ ََؾََْذجََّٓ اٌَّذنََِٓ    اول تعاو ط   الُاضز يف عا  ياو  ِإ ال شاح َالػاّوق     

ََذىََْ  ََجْقٍَحىَْ ثَِّب َرَبلُُْ اٌٍَّهُ ِِْٓ فَ ٍِْهِ لُىَ فَُْوًا ٌَهُُْ ثًَْ لُىَ شَوَ ٌَهُُْ ٍَُُطَىَّلحىَْ َِذب ثَقٍِحذىا ثِذهِ    

ٌَمَلْ ٍَِّعَ اٌٍَّهُ لَىْيَ اٌَّنََِٓ لَبٌحىا  *جِاٌ اٌْمَُِبَِخِ وٌٍََِّهِ ِِاَاسُ اٌَََّّىَادِ وَا َهْ ِ وَاٌٍَّهُ ثَِّب رَعٍَّْحىَْ فَ

                                                           

 .149غُضٔ ا١نعوم  (1)
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عَذنَاةَ   إَِّْ اٌٍَّهَ فَمِاٌ ؤََؾُْٓ أَ ْنَُِبءُ ٍَنَىْزحتُ َِب لَبٌحىا وَلَزٍَْهُُْ ا َْٔجَُِذبءَ ثِغَُْذوِ ؽَذكَ ؤََمحذىيح محولحذىا     

 148م.(1)صاٌْؾَوَِكِ

كس ٕ مّسٍ مسل الرقا  ونُى يى ا   ع َد  يُ الصٓ ِتلقٖ ال الػتُى :
 149.ما َيُ ييط يغطو َي ظم يو الكتومٕ َتسَِو الكس ٕ َسػهوتًو

 ونُى يى الػمُات َا١ضض علًو يلك    ع َد   الُاسس َالػتُى :
 153ما َسونطٔ  هسٍ .

فُذنْ ِِذْٓ أَِْذىَاٌِهُِْ     ونُى َدُب الععاؤ ا  اول تعاو  ط    الجونْ َالػتُى :

ٌُِّع          صَذذذلَلَخال رحطَهِّذذذوُلُُْ  ٍَذذذ ٍَّذذذُه  ُْ َواٌ ٌَُهذذذ  ٌٓ ٍَذذذَى َّْ َصذذذَ َرَه  ُْ ِإ ُِْه ٍَذذذ ً  َع ُْ ِثَهذذذب َوَصذذذ َورحذذذَيو ُِه

 161م.(2)صعٌٍَُُِ

 ونُى يو ا٥ضازٔ التكُِهّٕ َيُ يلك ا   اع َدا     الجولح َالػتُى :
َسسٍ ملااخ الػمُات َا١ضض ا فلّؼ يو طبلُق إٟ َيُ يااخ    ع 

 163.مَد  ُِم القّويٕ
 ونُى دع  يول الععؤ الصٓ خب  مٌ يقاشومٌ يفاو ْ    لطام  َالػتُى :ا

 163ميف ي هو ًم ُِم القّويٕ ل٨ّعطفُا مًصٍ املعكّٕ .
 ااونُى يااو ا٥ضازٔ التكُِهّاإ َخ٠فاإ ا٥نػااوى يف   اشبااويؼ َالػااتُى :

 165.ما١ضض َيُ صبٛ الطغ  مالِوت  سغّٕ
لاها ضبماس قالٖ ا      ونُى اسبودٕ لتوعّس ضغاولٕ ا  الػوزؽ َالػتُى :

 لٌّ َ لٌ َغلم يف يُادًٕ املهوفقني ا َإ ويٕ الربيوى َالسلّ   لاٖ قاسق   
ََبأََ هَب اٌنَّجٍِ  عَبلِلْ اٌْىحفَّذبهَ وَاٌُّْنَذبفِمِنيَ   ن ُتٌ ا َيُ يو  مُيوت  ُلٌ تعو  ط

 166م.(3)صوَا ٍْح ْ عٍََُْهُِْ وََِؤْوَالُُْ عَهَنَُُّ وَثِئٌَْ اٌَّْ ِاُ

                                                           

 .181-180 ل  مطاى ُضٔ غ (1)
 .103غُضٔ التُمٕ  (2)
 .73غُضٔ التُمٕ  (3)
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 167يى ال د  لّؼ خااٸ للصِو عرطَا.م ونُى  الػوم  َالػتُى :
وَالَ ََؾََْجََّٓ اٌَّنََِٓ ََجْقٍَحىَْ ثَِّب ط ونُى يف شات ا٣ِٕ الجويو َالػتُى :

ٌْمَُِبَِخِ وٌٍََِّهِ ِِاَاسُ َرَبلُُْ اٌٍَّهُ ِِْٓ فَ ٍِْهِ لُىَ فَُْوًا ٌَهُُْ ثًَْ لُىَ شَوَ ٌَهُُْ ٍَُُطَىَّلحىَْ َِب ثَقٍِحىا ثِهِ ََىََْ ا

الاايت تااصم الااصِو عرااطَا  لاااٖ      (1)صاٌََّذذَّىَادِ وَا َهْ ِ وَاٌٍَّذذهُ ثَِّذذب رَعٍَّْحذذىَْ فَذذجِاٌ     

 167.مخبلًم
 ونُى الصٓ ِعٴْ يو يولٌ  و ٕ    ع َدا  ِتهاعٍ    التوغ  َالػتُى :

 170م و ا٥غت٠ّ٘  لٖ يول الغا مغا س  .
ا  الصاتْ لل د  ا َينٌ ٟ جيلب لكوس ٌ إٟ الؿط  ونُى الق ض الػ عُى :

 170مَيو مطعوت  ِٕ ال شح إدتهوب عجا يو الهوؽ ال د  َالؿض .
 ونُى َيُ يى ا١شٗ َالعصاب الاصٓ ِلقاوٍ الاصِو     الُاسس َالػ عُى :

 176.مميتهعُى  و زف  اسبقُق الؿط ّٕ ُِم القّويٕ ؾسِس َيلّم
ضازٔ التكُِهّإ َياُ ياو يغاطاض خلا        اونُى ياو ا٥   الجونْ َالػ عُى :

 176.م(2) صفٍِ ا َهْ ِ فٍَُِفَخالا٥نػوى َإعطام ا   ع َد  لٌ جبعلٌ ط

 ونُى املول الصٓ موِاسٓ الهاوؽ ياُ ياو  هاس ا  ا       الجولح َالػ عُى :
 179.مَفه  َنوفلٕ يهٌ

 ونُى يى  و َسػوب ال د٠٘ يف اسبقاُق الؿاط ّٕ    الطام  َالػ عُى :
 179مَٟ جيلب هلم إٟ الؿط. ن٠لٕ ا

ا َيااثٌ هلماو ا  (3)صٌٍَِّهِ ٍُِْهُ اٌََّذَّىَادِ وَا َهْ ِ  ونُى ط اشبويؼ َالػ عُى :

 179مَلّعمط الهوؽ ا١ضض مولتقُٗ َالك٠ح.
 ونُى املسح َالجهو٘ يو ا   ع َد  للصِو ميتجلُى  الػوزؽ َالػ عُى :

 185م١يط الععؤ .
                                                           

 .180 ل  مطاى غُضٔ  (1)
 .30غُضٔ ال قطٔ  (2)
 .179غُضٔ  ل  مطاى  (3)
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ونُى لّؼ يو ظاز ِكوسب ا٥نػوى إ  ا٣خطٔ إٟ   الػوم  َالػ عُى :
التقااُٗ َاشبؿاإّ يااو ا   ااع َداا  َ و تااٌ ا َال داا  مااوسبقُق نقااّ      

 196مالتقُٗ.
ا إش (1) صوٌٍََِّذذهِ ِِذذاَاسُ اٌََّذذَّىَادِ وَا َهْ ِ ااونُى وااوَٓ ط الجااويو َالػاا عُى :

َ فتهٕ ِهقٴ  الظلم َاٟغتشُاش  لٖ اسبقُق َلّؼ يو َغُغٕ )املّؼ( ي
 197ميَ ،ُإِ ُِم القّويٕ .

 ااااونُى يى اللٴااااة ا٥هلااااْ ِتغؿااااٖ الهااااوؽ    التوغاااا  َالػاااا عُى :
 198.م ّعوٸ

 ااونُى  ااطب فهاا  ا   ااع َداا  يااو الهااوؽ  ّعااوٸ ا َيف  الجمااونُى :
َّذ       التهعِ  ط َّْ َهْؽ ًَّعذب ِإ َُِلوا ِفذٍ اَ ْهِ  َثْعذَل ِإْصذَ ِؽَهب َواْكُعذىُا َفْىفالذب َوَ  خَ اٌٍَّذهِ  َواَل رحْف

 202م.(2)صلَوَِتٌ ِِْٓ اٌُّْؾَِْنِنيَ

وٌٍََِّهِ ط املااخ املٴل     ع َد  ا  ول تعو  ونُى  الُاسس َالجمونُى :

 206.م(3)صِِاَاسُ اٌَََّّىَادِ وَا َهْ ِ

 ونُى يف القط ى معح الععٔ  هس املػلمني ا َا٥غتغهو٘  الجونْ َالجمونُى :
َ سم سكاطيم الظاو مقهاو٘ اسبوداوت  هاس الغا         مو يف يِسٓ الهوؽ ا 

 206مَعبٍُ .
 ونُى إث وت سذب الرع  الق ّض للدا َالره  يو  الجولح َالجمونُى :

 209ما   ع َد  .
 209م ونُى املعكّٕ املتذسزٔ دبلب الؿط . الطام  َالجمونُى :

 اونُى  اُزٔ ياااخ الػامُات َا١ضض علاٌ         اشبويؼ َالجماونُى : 
َي٠و اشب٠ٙ  ا ٟ ِ قٖ إٟ ا   ع َد   ا ٌا إش تًلك اشب٠ٙ  علًوغ شون

                                                           

 .180غُضٔ  ل  مطاى  (1)
 .56غُضٔ ا١ طاف  (2)
 .180غُضٔ  ل  مطاى  (3)
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لّؼ يف ضبُيو َظَاهلو إمنو يْ سونطٔ  هس ا  هللويّٕ َيّٕٚ ٟ ِعلمًو إٟ يُ 
ٌ اٌَََّّبءَ وَطٍَِّ اٌَِّغًِ  ٌٍِْىحزحتِ وََّب ثَلَأَْٔب أَوَّيَ فٍَْكي ٔحعُِلُاُغ شونٌ ا  ول تعو  ط  ََىََْ َٔطْىِ

 210م.(1) صوَعْلًا عٍََُْنَب إَِّٔب وحنَّب فَبعٍِِنيَ

 ونُى يى يصا اسبذب ؾط هلم ا دو٘ يو ِسل  لٖ  الػوزؽ َالجمونُى :
يى يااصا الؿااط ِؿاام  اسبّااؤ الااسنّو َا٣خااطٔ ا َشعااطت غااهدّتٌ يف ا٣خااطٔ 

 211ممتشُل املول احملذُب إ  يفعٖ ِٴُق  ه  الصٓ ِ د  مٌ .
 212و  هس الهوؽ فه  يو ا   ع َد .م ونُى ي الػوم  َالجمونُى :
 217م ونُى ثهو٘ ا   لٖ نرػٌ يف القط ى . الجويو َالجمونُى :
 ونُى ثهو٘ ا   لٖ ا١ن ّو٘ ا َعّاة يى ياصا الجهاو٘     التوغ  َالجمونُى :

ذبملاُا ا١شٗ يف يطناؤ    ؾويس  لٖ ينًم مل ِقُيُا ماولغعَ َالقتاول ا إمناو   
 218ا .م

ما٠   ونُى يف إ ذوظ القاط ى َياُ يى علموتاٌ احملاسَزٔ ذباّ        ى :التػعُ
 .يو الُ وٙ  َا١سساخ ضبسَز 

يى الرعا  الق اّض للراطز ِهاط موزبمو إ ا َعاصا فا ى شات فعا           َل ّوى
 220مازبمو ٕ َالٴوٙرٕ  س ِهط مولرطز يهًم إشا عوى يعكّٕ    ع َد  .

ٟ ِعَل َٟ ِسف   و   ونُى يى فه  ا   ع َد  الُاسس َالتػعُى :
 228.مالصِو عرطَا إى خبلُا مٌ
 ونُى يى فه  ا   ع َد  ،ا يتهاوٍ ا َٟ ِهقٴا     الجونْ َالتػعُى :

 229م و الهوؽ الرب َالرودط .
 ااونُى يى ال داا  مااوسبقُق الؿااط ّٕ ٟ ِهااط إٟ     الجولااح َالتػااعُى : 

 233مييلٌ.
 235.م  ونُى الكس ٕ سطب  لٖ ال د الطام  َالتػعُى :

 250.م ونُى ا٥يًول اشبويؼ َالتػعُى :

                                                           

 .104غُضٔ اٟن ّو٘  (1)
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 ونُى يو ا٥ضازٔ التكُِهّٕ َياُ تٴُِا  الا د٠٘     الػوزؽ َالتػعُى :
 260.مموسبقُق يف ي هو ًم يو خبلُا مٌ

 اونُى إختكاوم عا  يعكإّ ياو الكراوض معقاوب         الػوم  َالتػاعُى : 
نِذيُوَْ اٌذنَّلَتَ   وَاٌَّذنََِٓ ََىْ خوم يف ا٣خطٔ ا  اول تعاو  يف يها  الععاؤ ط    

 266م.(1) صوَاٌْفِ َّخَ وَالَ َُنفِمحىَٔهَب فٍِ ٍَجًُِِ اٌٍَّهِ فَجَشِّوْلُُْ ثِعَنَاةي أٌَُُِي

 ونُى  ذع اشب٠ٙ   و التغّا َالت سِ  يف ا١ضض  الجويو َالتػعُى :
 269ميَ يف الػمو٘.

ُز إ   ونُى يى يو يف يِسٓ الهوؽ َيو ِتُاضثُنٌ ِع التوغ  َالتػعُى :
 271ما   ع َد   لٖ عبُ اسبتم َالقٴ  .

 ونُى يى خب  الصِو عرطَا َالصِو نوفقُا حبقُق الرقطا٘ ٟ ميها    املوٕٙ :
 275مفه  ا   ع َد   هًم .

 ونُى يى اشبا َالؿط للع س لّؼ َف   هٌ َييونٌّ ا  الُاسس معس املوٕٙ :
وََِب ََزَّجِعُ أَوْضَوُلُُْ إِالَّ مَن ب إَِّْ ول تعو  طإمنو ِوتْ اشبا مولتقّس مو١َايط ا٥هلّٕ ا  

 276.م(2)صاٌظََّّٓ الَ َُغْنٍِ ِِْٓ اٌْؾَكِّ شَُْئالب إَِّْ اٌٍَّهَ عٌٍَُُِ ثَِّب ََفْعٍَحىَْ

لٴاة َض إ ا   اع َدا  مو١ِتاوم إشا عاوى         ونُى الجونْ معس املوٕٙ :
 284.ماملٞيهني يف سّوتًم ؽنرُيمُيم يٞيهوٸ ا َفٌّ معح للػكّهٕ يف 

 ونُى لُ زاض ا١يط يف الهعمٕ َالط ٕ احملكُضٔ ماني   الجولح معس املوٕٙ :
 285.مفولكشّض يُ الجونْا  الرطز املتشس يَ املتعسز
 ااونُى يى القااط ى ِااس ُ إ  اغااتقطاض ا تمعااوت ا   الطاماا  معااس املوٙاإ : 

ض يو يكوزِ   ُلٌ تعاو   َإدتهوب ازبطاٙم َازبهوِوت لتكُى  ِٕ مهو٘ ازبسا

                                                           

 .34غُضٔ التُمٕ  (1)
 .36غُضٔ ُِنؼ  (2)
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إَِّْ لَذذنَا اٌْمحذذوََْْ ََهْذذلٌِ ٌٍَِّزِذذٍ لِذذٍَ أَلْذذىََُ وََُجَشِّذذوُ اٌُّْذذؤِِْنِنيَ اٌَّذذنََِٓ      ط

 287م.(1) صََعٍَّْحىَْ اٌ َّبٌِؾَبدِ أََّْ ٌَهُُْ أَعْوًا وَجِاًا

 287.م ونُى تعسز لرو ازب٠لٕ يف ا٣ِٕ القط نّٕ اشبويؼ معس املوٕٙ :
 ونُى يى ا   ع َد  ِكطٍ لع اوزٍ ال دا  َِقاّم     س املوٕٙ :الػوزؽ مع
 292.م لًّم اسبذٕ

 292ِ د  ا٥نػوى مره  ا   ع َد .م  ونُى إمنو الػوم  معس املوٕٙ :
 

 تؼد ادلائح واٌثّأىْ اِطاجلصء اخل
 إٌثً"ص" أحدا  ) تمأىْوخيرض 

ُ
 ( مل ٌغص

 َفٌّ القُانني التولّٕ :
ػاالمني ِكطيااُى القتااول ا َلكااو الااصِو عرااطَا       ااونُى يى امل ا١َل :

وحزِذتَ عٍََذُْىحُْ اٌْمِزَذبيح وَلُذىَ وحذوْاٌ ٌَىحذُْ        ملُنًم  لٌّ فّهٴطَى للسفوو ا  اول تعاو  ط  

ً أَْْ رَىْوَلُىا شَُْئالب وَلُىَ فَُْوٌ ٌَىحُْ وَعًَََ أَْْ رحؾِج ىا شَُْئالب وَلُىَ شَوَ ٌَىحُْ وَاٌٍَّهُ  وَعََ

 11م.(2)صأَْٔزحُْ الَ رَعٍَُّْىَََْعٍَُُْ وَ

 ونُى ضبوضمٕ ضٝغو٘ ا٥ضيوب للها ضبمس قلٖ ا   لّاٌ َ لاٌ    الجونْ :
ٌَذذْى َوذذِوَا          َغاالم ا  ااول تعااو  ط   ٔحذذىِهِا َو   ُ ُِذذِز ٍَّذذُه  ُْ َواٌ ٍَّذذِه ِثذذَؤْفَىاِلِه ٔحذذىَه اٌ ُُْطِفئحذذىا  ٌِ  َْ َُِوَذذُلو

 13م.(3)صاٌْىَبفِوُوَْ

ا قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم ٟغتٚكااول    ااونُى دًااوز الااه  الجولااح :
 13ما٥ضيوب يو ا١ضض .

 13م ونُى خّ ٕ َخػوضٔ يي  ا٥ضيوب . الطام  :
                                                           

 . 9غُضٔ ا٥غطا٘  (1)
 . 216غُضٔ ال قطٔ  (2)
 .8غُضٔ الكة  (3)
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 13م ونُى  سم ذبقّ  ا٥ضيوب يٓ ،وِٕ . اشبويؼ :
 14م ونُى ستمّٕ انكػوض َانقٴوو ا٥ضيوب . الػوزؽ :
فكوض ا٥دتًوز يف الع وزٔ  (1) صُْإَِّْ أَوْوََِىحُْ عِنْلَ اٌٍَّهِ أَرْمَبوح ونُى ط الػوم  :

َغهو التقُٗ  طِقوٸ للػمُ َاملعطفإ ا َياو التقاُٗ العكامٕ ياو التعاسٓ       
 15م. (2) صوَالَ رَعْزَلُوا إَِّْ اٌٍَّهَ الَ َُؾِت  اٌُّْعْزَلَََِٓالظلم ا  ول تعو  ط

 38.م ونُى زخُل الها )م( املسِهٕ غلم َغ٠م الجويو :
 45.مر نعَل ا٣ِٕ القط نّٕ ونُى نتوٙ التوغ  :
 ونُى يف الجُاب َيُ يف  طا٘ٔ ع  سطف ياو الكلمإ القط نّإ     العوؾط :

 46م ؿط سػهوت .
 64.م ونُى تعونس  ِوت ا١سكوم اسبوزٓ  ؿط :
 اونُى ياو َداٍُ تعوناس  ِاوت ا١سكاوم التدرّاة  او          الجونْ  ؿاط : 

ّاوى َتوعّاس يسكاوم    املػلمني َاملػلموت يف يزاًٙوا َدو٘ت الػهٕ اله ُِإ ل  
 65مالكّوم .

 ونُى  اطب  ًاُض ا٥غا٠م ا َفاطض الكا٠ٔ َالكاّوم        الجولح  ؿط :
 98مَالععؤ  لٖ الهوؽ.
 ااااونُى قااااسق ن اااأُ ضبمااااس قاااالٖ ا   لّااااٌ َ لااااٌ    الطاماااا   ؿااااط :

 105مَغلم.
 اااونُى يى ظباااؤ الاااها ضبماااس قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ     اشباااويؼ  ؿاااط :

  116.متكطضٔ يعذعٔ لٌَغلم يو ضبوَٟت ا٥،تّول امل
 ااونُى يكااوس ٕ اشبّ اإ َاسبػااطٔ للكااوفط  هااسيو ِقااُم    الػااوزؽ  ؿااط :

 121ممولتعسٓ َالغعَ.

                                                           

 .13غُضٔ اسبذطات  (1)
 .190غُضٔ ال قطٔ  (2)
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 اااونُى  ذاااع املؿاااطعني  اااو الُقاااُل ا  املسِهااإ ا     الػاااوم   ؿاااط : 
َإِاااصا٘ املػااالمني فًّاااو ا فّاااسل اغاااتسضاز املؿاااطعني لااا ع  الكاااشومٕ        

 122مموسبّلٕ َاملكط  لٖ عُى املسِهٕ ضبكهٕ.
زخااُل الهااوؽ َيياا  املااسى َالقااطٗ ت و ااوٸ يف         ااونُى  الجااويو  ؿااط :  

ا٥غااا٠م ا َعاااوى ِاااطٗ َ،ااااٍ ياااو الهاااوؽ إنكػاااوض املؿاااطعني الاااصِو         
ِقاااوتلُى الاااها قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ َغااالم هللعذاااعٔ َخبكاااُم يعطعااإ 

مٍَِجُذذذذىا ٌَُِمْطَذذذذعَ  َوَفالذذذذب ِِذذذذْٓ اٌَّذذذذنََِٓ وَفَذذذذوُوا أَوْ ََىْجِذذذذزَهُُْ فََُنْ   يسااااس ا  ااااول تعااااو  ط 

 133.م(1) صفَب ِجِنيَ

 ااونُى مطِٝاإ  وياإ الهااوؽ قاارب الااها ضبمااس قاالٖ ا     التوغاا   ؿااط :
 لّاااٌ َ لاااٌ َغااالم  لاااٖ يشٗ  اااطِـ َزبُٙاااٌ إ  اهلذاااطٔ  هاااس اؾاااتساز     

 139.ميشايم  لٌّ َ لٖ يقشومٌ
 ااونُى إزضاو الهااوؽ لُدااُب   ااوزٔ عاا  َاسااس يااهًم        العؿااطَى :

ق الّااُيْ املتذااسز هلااصٍ الع ااوزٔ ا َيااْ      ااع َداا  َيى الكاا٠ٔ املكااسا   
 140.م(2)صالْلَِٔب اٌ ِّوَاطَ اٌَُّْْزَمَُُِيو يكوزِ  الكطاط يف  ُلٌ تعو  ط

عاا  نااا سااطب  لااٖ ا٥ضيااوب ا      معجاإ ااونُى  الُاسااس َالعؿااطَى : 
وَوَذذذؤََِّْٓ ِِذذذْٓ َياااون  ياااو الغاااعَ ا فاااوى  لااان  اااس َضز  ُلاااٌ تعاااو  ط   

ىَْ وَذذضِاٌ فََّذذب وَلَنُذذىا ٌَِّذذب أَصَذذبثَهُُْ فِذذٍ ٍَذذجًُِِ اٌٍَّذذهِ وََِذذب ضَذذعُفحىا وََِذذب      َٔجِذذٍَ لَبرَذذًَ َِعَذذهُ هِثُِّ ذذ  

 141م. (3) صاٍْزَىَبٔحىا وَاٌٍَّهُ َُؾِت  اٌ َّبثِوََِٓ

  ااونُى يااو ا٥ضازٔ التكُِهّاإ َيااُ يااو يااو طبلااُق    الجااونْ َالعؿااطَى : 
لتكااولّة إٟ َيااُ يكلٺااة عاا  حبػاا ٌ َلكااهًم مل ِكلرااُا مااصات ا        و اا 

                                                           

 .127غُضٔ  ل  مطاى  (1)
 .6غُضٔ الروذبٕ  (2)
 .146غُضٔ  ل  مطاى  (3)
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ََقَذذبفحىَْ هَثَّهُذذُْ ِِذذْٓ فَذذىْلِهُِْ وَََفْعٍَحذذىَْ َِذذب    الاايت  لًّااو ال ؿااط ا  ااول تعااو  ط   

 150م.(1)صَُؤَِْوُوَْ

يف  ناااا ياااو ا١ن ّاااو٘ يٓياااو ات اااوو  ٟماااس اااونُى  الجولاااح َالعؿاااطَى :
 153م.ستٖ معجٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ا  ظيونٌ

إ    تااااوز يى الرااااُظ مااااو ظم الااااهعم ٟ ااااونُى  الطاماااا  َالعؿااااطَى :
ا٥ضياااوب يَ ا  القتااا  َالغاااعَ َا٥ تتاااول ا َالػااامُات َا١ضض علاااًو    
يلاااك    اااع َدااا  ا َعاااوى الؿاااذطٔ املهًاااْ  اااو ا٥ اااواب يهًاااو ياااْ    

 154مؾذطٔ ا٥ضيوب َغرك السيو٘ الصٓ سصضت يهٌ امل٠ٙكٕ.
الؿااّٴوى  ااونُى يى يف الااسنّو إفتتااوىا َيكااسضٍ    اشبااويؼ َالعؿااطَى : 

 156.مَدهُزٍ
 اااونُى لاااعَم ا٥مياااوى ١ى الاااسِو الػاااموَٓ      الػاااوزؽ َالعؿاااطَى : 
 166م ُل زَى غرك السيو٘.
 168.م ونُى الػ٠م ييوى َييونٕ الػوم  َالعؿطَى :

 ااااونُى سلااااُل الربعاااإ يااااو اؾااااتقوق اغاااام      الجااااويو َالعؿااااطَى : 
 177مَيُنُو يو يوو٘ َقروت ا   ع َد .

 178.مونُى قلٕ الطسم َا ّٕ يو الغعَ  التوغ  َالعؿطَى :
 186.م ونُى يسس د     هو َعب ٌ الج٠ثُى :

 ااونُى يى عاا٠ٸ يااو القااط ى َالػااهٕ يه اا  َيكااسض     الُاسااس َالج٠ثااُى :
 186.م٥غتقطا٘ َا ت وؽ القُانني َالػهو

 اااونُى يى ازب ااا   هاااسٍ إسػاااوؽ مقاااسض ضباااسَز ا   الجاااونْ َالج٠ثاااُى :
إَِّٔذذب عَوَضْذذنَب ا ََِبَٔذذخَ عٍََذذً اٌََّذذَّىَادِ    ُلااٌ تعااو  ط َِااسل  لااٖ ا٥سػااوؽ يااصا    

                                                           

 .50غُضٔ الهش   (1)



 47  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 239معالن اإليمان / ج

وَا َهْ ِ وَاٌْغِجَذذذذبيِ فَذذذذؤَثََُْٓ أَْْ ََؾٍِّْْنَهَذذذذب وَأَشْذذذذفَمَْٓ ِِنْهَذذذذب وَؽٍَََّهَذذذذب انََِْٔذذذذبُْ إَِّٔذذذذهُ  

 195م.(1)صوَبَْ مٍَحىًِب عَهُىالال

 فِذذذذٍ وٌََىحذذذُْ  اااونُى القكااااوم مقُلاااٌ تعااااو  ط   الجولاااح َالج٠ثااااُى : 

 199م.(2) صاٌْؤٌَْجَبةِ أحوٌٍِ ََب ؽََُبحٌ اٌْمِ َبصِ

 204.م ونُى الوتّب الػهُٓ لهعَل ا٣ِوت الطام  َالج٠ثُى :
 ااونُى َيهًااوز خااوم  ااو نااعَل  ِااوت القااط ى      اشبااويؼ َالج٠ثااُى : 
 204.محبػب الوتّب العيونْ

 اااونُى يف القاااط ى َياااُ يى املاااطاز  ياااو لراااو      الػاااوزؽ َالج٠ثاااُى : 
 219.مل َا١يط مٌ يو ا  للمػلمني يُ السفووالقتو

قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ     اااونُى يى الاااها ضبماااس   الػاااوم  َالج٠ثاااُى : 
َغاالم سااوضب العهكااطِٕ اَيى القااط ى اغتوقاالًو يااو ا١ضض ا َيااُ يااو    
الؿااُايس  لااٖ قااسق ن ُتااٌ ا فمااو يااو نااا إٟ َز ااو إ  التهااعٍ  هًااو ا         

 219مح ا ََ وِٕ يو ا٥ضيوب.َيصا التهعٍ توزِب يف يػولك الك٠
 اااااونُى  لااااإ القتلاااااٖ يف يعاااااوضو ا٥غااااا٠م      الجاااااويو َالج٠ثاااااُى : 

 221.ميعذعٔ
 ااونُى يى يثااط املعذااعٔ ٟ ِهشكااط موسبّااؤ الااسنّو       التوغاا  َالج٠ثااُى : 

ماا  ِؿاام   ااومل ا٣خااطٔ ا ملااو يف التكااسِ  مًااو َا٥نترااوو يهًااو يااو ا١دااط    
 224مَالجُاب العظّم.
 اااول تعاااو   ا  عااا   تاااول لاااها ياااُ يف غااا ّ  ا     اااونُى ا١ضمعاااُى :

وَوَذذذؤََِّْٓ ِِذذذْٓ َٔجِذذذٍَ لَبرَذذذًَ َِعَذذذهُ هِثُِّ ذذذىَْ وَذذذضِاٌ فََّذذذب وَلَنُذذذىا ٌَِّذذذب أَصَذذذبثَهُُْ فِذذذٍ      ط

 228م.(3)صٍَجًُِِ اٌٍَّهِ وََِب ضَعُفحىا وََِب اٍْزَىَبٔحىا وَاٌٍَّهُ َُؾِت  اٌ َّبثِوََِٓ
                                                           

 .72غُضٔ ا١سعاب  (1)
 .179غُضٔ ال قطٔ  (2)
 .146غُضٔ  ل  مطاى  (3)
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نااعَل عاا   ِاإ  ط نّاإ مااطظر زَى غاارك      ااونُى  الُاسااس َا١ضمعااُى : 
 229.مالسيو٘

 اااونُى خكاااوٙل اله ااأُ ينًاااو دباااصب الهاااوؽ إ   الجاااونْ َا١ضمعاااُى :
وَاعٍَُّْذذىا أََّْ يقويااوت اهلااسٗ ا َذب ااب ا٥ميااوى إ   لااُمًم  ااول تعااو  ط     

َّٓ اٌٍَّذذهَ ؽَجَّذذذتَ إٌَِذذذُْىحُْ  فِذذُىحُْ هٍَُذذذىيَ اٌٍَّذذهِ ٌَذذذىْ َُطِذذُعُىحُْ فِذذذٍ وَذذذضِاٍ ِِذذْٓ ا َِْذذذوِ ٌَعَنِذذز ُْ وٌََىِذذذ     

انِميَذذذبَْ وَىَََّنَذذذهُ فِذذذٍ لحٍحذذذىثِىحُْ وَوَذذذوَّاَ إٌَِذذذُْىحُْ اٌْىحفْذذذوَ وَاٌْفحَُذذذىقَ وَاٌْعِ ْذذذَُبَْ أحوٌَْئِذذذهَ لُذذذُْ       

 230م.(1) صاٌوَّاشِلُوَْ

 230.م ونُى املعذعٔ ازبػسِٕ) لم دسِس( الجولح َا١ضمعُى :
ٔ يااو  هاااس ا  ا َٟ ِقااسض  لًّاااو    ااونُى املعذاااع  الطاماا  َا١ضمعاااُى : 

 230مإٟ يُ غ شونٌ.
 230م.ونُى دطِوى املعذعٔ  لٖ ِس الها  اشبويؼ َا١ضمعُى :
 230م ونُى املعذعٔ ييط خوضق للعوزٔ. الػوزؽ َا١ضمعُى :
 230م ونُى إ واى املعذعٔ مولتشسٓ. الػوم  َا١ضمعُى :

ملموثلااااااإ  اااااااونُى  اااااااسم املعوضنااااااإ يَ ا   الجاااااااويو َا١ضمعاااااااُى : 
 230مللمعذعٔ.

 اااونُى لكاا  ناااا يعذااعٔ ِتكاااة مًااو َتهػاااب     التوغاا  َا١ضمعااُى :  
 230مإلٌّ .

 230م ونُى تعسز يَ تكطاض املعذعٔ  لٖ ِس الها . اشبمػُى :
 اااونُى إتكاااوف املعذاااعٔ مونًاااو ياااو داااهؼ ياااو    الُاساااس َاشبمػاااُى :

 ِعاات  مااٌ يياا  ظيااوى الااها ا َيااو ِرب ااُى مااٌ ا فمعذااعٔ يُغااٖ العكااو      
١نًااام عاااونُا يهؿاااغلني مولػاااشط ا َيعذاااعٔ  ّػاااٖ  لّاااٌ الػااا٠م إماااطا٘     

إِمْ لَذذذبيَ اٌٍَّذذذهُ ََبعََُِذذذً   ا١عماااٌ َا١ماااطم َإسّاااو٘ املاااُتٖ ا  اااول تعاااو  ط    

                                                           

 .7غُضٔ اسبذطات  (1)
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           ًَ ُُ اٌنَّذذب ٍ ذذ ًِ رحَى ٌْمحذذُل ََّذذلر َه ِثذذُووِػ ا ٌِذذَلِرَه ِإْم َأ ُْذذَه َوَعٍذذً َوا ٍَ َِّزذذٍ َع ِْٔع َُ اْموحذذْو  ََ َِذذْو  َٓ اْثذذ

ْٓ        فِذذذٍ اٌَّْهْذذذ  ِِذذذ ٍحذذذُك  ًَ َوِإْم َرْق َّذذذَخ َواٌزَّذذذْىَهاَح َواِنِخُذذذ ٌِْؾْى ٌِْىَزذذذبَة َوا ّْزحذذذَه ا ٍَّ ِل َوَوْهذذذً  َوِإْم َع

َّذذَه          ٍِٔ َورحْجذذِوُا اَ ْو ُْذذًوا ِثذذِئْم  َ ُْ ـُ ِفَُهذذب َفَزىحذذى ٍِٔ َفَزذذنفح ُْذذِو ِثذذِئْم َُْئذذِخ اٌطَّ اٌط ذذنِي َوَه

َّذذذىْرًَ ثِذذذئِمٍِْٔ وَإِمْ وَفَفْذذذذُ ثَنِذذذٍ إٍِْذذذوَا ًَُِ عَنْذذذهَ إِمْ    وَا َثْذذذوَصَ ثِذذذئِمٍِْٔ وَإِمْ رحقْذذذوِطُ اٌْ 

 231م.(1)صعِئْزَهُُْ ثِبٌْجَُِّنَبدِ فَمَبيَ اٌَّنََِٓ وَفَوُوا ِِنْهُُْ إِْْ لَنَا إِالَّ ٍِؾْوٌ ُِجِنيٌ

 ااااونُى تُثّاااا  يااااسح الااااها يااااو   اااا  ،ااااا     الجااااونْ َاشبمػااااُى : 
 260.ماملػلمني

ُى لااُ تااطزز ا١يااط مااني يزا٘ الرطِهاإ عويلاإ     ااون الجولااح َاشبمػااُى : 
ََبأََ هَذذب اٌَّذذنََِٓ ََِنُذذىا َاسبااصض ا ِقااسم الجااونْ ا  ااول تعااو  ط لااعَم َمااني اسبّٴاإ

 277م.(2) صفُنحوا ؽِنْهَوحُْ فَبٔفِوُوا صحجَبدٍ أَوْ أفِوُوا عَُِّعًب

 اااونُى يُناااُ ّٕ التهعِااا  يف ظباااؤ املػااالمني يف   الطامااا  َاشبمػاااُى :
املعطعاإ فقااس عااوى العااسَ يػااتعساٸ ل٦دًااوظ  لااٖ املػاالمني لااُ يزَا      يّااساى

الكااا٠ٔ  و ااإ ا َٟ ِعلااام ياااو غاااتق  ياااو اشبػاااوٙط مّاااهًم إٟ ا   اااع     
 278مَد  .

يى الكااااااا٠ٔ غااااااا ب للهذاااااااؤ   اااااااونُى  اشباااااااويؼ َاشبمػاااااااُى :
 278م.َالط ٕ

 ااونُى يى الاااها قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغااالم      الػااوزؽ َاشبمػااُى :  
لاااس و٘ يف ساااول الؿاااسٔ َالطخاااو٘ ا َٟ ِراااوضق الاااس و٘ ا ستاااٖ ِلذاااو إ  ا

اكْعُذذذىٍِٔ  هاااسيو ِسايماااٌ اشبٴاااط ا َياااُ ياااو يكاااوزِ   ُلاااٌ تعاااو  ط     

 282م. (3) صأٍَْزَغِتْ ٌَىحُْ
                                                           

 .110غُضٔ املوٙسٔ  (1)
 .71غُضٔ الهػو٘  (2)
 .60غُضٔ ،وفط  (3)
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 اااونُى يى عتوٙاااب الاااها قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ   الػاااوم  َاشبمػاااُى :
وا وَصَذذبثِوُوا وَهَاثِطحذذىا وَارَّمحذذىا ََبأََ هَذذب اٌَّذذنََِٓ ََِنُذذىا اصْذذجِوُ َغاالم يكااساق لقُلااٌ تعااو  ط 

 285م.(1)صاٌٍَّهَ ٌَعٍََّىحُْ رحفٍِْؾُىَْ

 اااونُى دبلاااْ يعذاااعات للاااها قااالٖ ا   لّاااٌ    الجاااويو َاشبمػاااُى :
 285مَ لٌ َغلم يف ع  عتّ ٕ يو عتوٙ ٌ ا َغطِٕ يو غطاِوٍ.

 ااااونُى شات اشبلاااا  الطفّاااا  َسػااااو ا١زب     التوغاااا  َاشبمػااااُى : 
ٙكاإ َيااُ فااطو ا٥ ااطاض مااوى    ااع َداا  ي٠ٙكاإ َياام         ِتكااة مااٌ امل٠ 

وََِذذب وَذذبَْ ٌِجَشَذذوي أَْْ َُىٍَ َّذذهُ   َغااوٙ  مااني ا  َمااني ا١ن ّااو٘ ا َيف التهعِاا  ط  

اٌٍَّذذهُ إِالَّ وَؽًُْذذب أَوْ ِِذذْٓ وَهَاءِ ؽِغَذذبةي أَوْ َُوٍِْذذًَ هٍَُذذىالال فَُُذذىؽٍَِ ثِئِمِْٔذذهِ َِذذب ََشَذذبءُ إَِّٔذذهُ عٍَِذذٍَ      

 291م.(2)صؽَىٌُُِ

 اااااونُى يف ا١ضض َياااااُ يى تج ّااااان الاااااسِو القاااااُِم يف    الػاااااتُى :
 298.ما١ضض ِلعم الكرب َازبًوز موسبذٕ َالربيوى

وََِذذذب أَهٍَْذذذٍْنَبنَ إِالَّ هَؽَّْذذذخال  ُلاااٌ تعاااو  ط يف  اااونُى  اااوم الُاساااس َالػاااتُى :

لكااا  ظياااوى ا ِاااس ُ املػااالمني إ     ي٠ٙمااإا فًاااصٍ ا٣ِااإ  (3)صٌٍِْعَذذذبٌَِّنيَ

يسااُال الهااوؽ َالطفاا  َالط اإ مًاام ا َ ااس دااو٘ القااط ى َالػااهٕ مولط اإ  
العويااإ ا َيى ِاااطسم الهاااوؽ معهاااًم معهاااوٸ ا فشتاااٖ ا٥لتاااعام اسباااطيف       

ا٥ضياااوب  ٨ِشاااطمموشبٴاااوب الاااسِ  ياااُ سذااإ  لاااٖ املتؿاااسزِو ا ١ناااٌ    
 300مَِعدط  و الترذا العؿُاْٙ ا َميه  يو الظلم َالتعسٓ .

ونُى ،ل اإ دونااب الط اإ َالطيفاإ َالؿاارقٕ مااني      اا الجااونْ َالػااتُى : 
 300مالهوؽ.

                                                           

 .185غُضٔ ال قطٔ  (1)
 .51غُضٔ الؿُضٗ  (2)
 .107غُضٔ ا١ن ّو٘  (3)



 51  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 239معالن اإليمان / ج

 اااُانني َيػاااوٙ  جيمااا   لًّاااو الهاااوؽ َيضماااوب     الجولاااح َالػاااتُى : 
 22ماملل  املدتلرٕ يهًو يى الهوؽ  ّعوٸ ١مُِو يمو  زم َسُا٘.

 اااُانني تهااا   ي اااُال َيفعاااول الهاااوؽ هللاااو ِهؿاااط     الطامااا  َالػاااتُى :
 166.ميغ وب املُزٔ َالطيفٕ مّهًم
 اااُانني َيػاااوٙ  جيمااا   لًّاااو يضماااوب املاااصايب  اشباااويؼ َالػاااتُى :

َامللاا  يف ا١ضض َإى تؿااع ن َاختلراان يهًااو يى الهااوؽ يااو يب َاسااس      
 179مَيم َاسسٔ .

القاااُانني الااايت ذبكااام سّاااؤ الهاااوؽ يف    ربتلاااة الػاااوزؽ َالػاااتُى :
 221.مازبويلّٕ َ    ال عجٕ اله ُِٕ
يااو  هااس ا   ااع َداا  لكاا      زيااس ااُانني اله اأُ   الػااوم  َالػااتُى : 

 230.منا هللو جيع   وٙرٕ يو الهوؽ ِكس ُى مه ُتٌ
 

 تؼد ادلائح واٌثّأىْ ٌعادضاجلصء ا
 ( ِٓ ظىزج آي ػّساْ 181-188اٌَح ) تاٌظٍح تنيوخيرض 

 َفٌّ القُانني التولّٕ :
 اااونُى )ا١ن ّاااو٘ يٙمااإ يف الؿاااكط( َ اااس اثهاااٖ ا   اااع َدااا      ا١َل :

َيااسح إمااطايّم فقااول تعااو     ا(1)صَّٔذذهُ وَذذبَْ عَجْذذلًا شَذذىحىهًا  إِ لااٖ نااُح فقااولط 

 12م.(2)صشَبوِوًا ٌِؤَْٔعُِّهِ اعْزَجَباُ وَلَلَااُ إًٌَِ صِوَاطٍ َُِْزَمُُِيط

ٕ    الجااونْ :  ا  ااونُى يى العااصاب يف ا٣خااطٔ  لااٖ سذاام َيقااساض املعكااّ
 26م.(3)صِِضٍَْهَب وََِْٓ عَبءَ ثِبٌََُِّّئَخِ فَ َ َُغْيَي إِالَّ ول تعو  ط

                                                           

 .3غُضٔ ا٥غطا٘  (1)
 .121غُضٔ الهش   (2)
 .160غُضٔ ا١نعوم  (3)
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القاااُل َالرعااا  الاااصٓ ِتهااامو التعاااسٓ  ييلّااإ اااونُى  اااسم  الجولاااح :
وَلَذذبيَ ُِىٍَذذً إِْْ رَىْفحذذوُوا    لااٖ يقااوم الطمُمّاإ للتااُاضخ ا َيف التهعِاا  ط    

 32م.(1)صأَْٔزحُْ وََِْٓ فٍِ ا َهْ ِ عَُِّعًب فَئَِّْ اٌٍَّهَ ٌَغَنٍَِ ؽَُِّلٌ

نّااإ ي ظااام غااا٠ح يف التاااوضِذ ا َلاااّؼ  اااونُى يى ا٣ِااإ القط  الطامااا  :
إنراااوق يَ  تاااول َياااُ ياااو يكاااوزِ  استذاااوز ا   اااع َدااا   لاااٖ    فًّاااو

 32م.(2)صإِٔ ٍ أَعٍَُُْ َِب الَ رَعٍَُّْىَْامل٠ٙكٕ ط

 40م ونُى ا٣ِٕ القط نّٕ زا ّٕ إ  التُمٕ َا٥نومٕ . اشبويؼ :
ا    اااونُى مّاااوى ا٣ِااإ القط نّااإ لكاااسق ن ااأُ ضبماااس قااالٖ الػاااوزؽ :
 40م لٌّ َ لٌ َغلم.
 ااونُى زفااوو ا٣ِاإ القط نّاإ  ااو غااهٕ الااها ضبمااس قاالٖ ا        الػااوم  :

 40م لٌّ َ لٌ َغلم.
 ااونُى نكااطٔ ا٣ِاإ القط نّاإ للااها ضبمااس قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ     الجااويو :

 40مَغلم .
 ااونُى ؾااًوزٔ شات ا٣ِاإ القط نّاإ  لااٖ التهااوز مّهًااو َمااني       التوغاا  : 
 41ما٥ضيوب .

  غاااااوي  ل٢ اااااُال ا َ اااااومل   اااااونُى يى ا   اااااع َدااااا  العوؾاااااط :
 49م.مو١سُال

املعكااإّ ٟ ذبذاااب فهااا  ا   اااع َدااا      إى اااونُى  اسباااوٓ  ؿاااط : 
 53.مَاغتسايٕ يصا الره 
 اااونُى ي٠ظيااإ فهااا  ا  للد٠فااإ يف ا١ضض ا لقاااس    الجاااونْ  ؿاااط :

يماااااٖ ا   اااااع َدااااا  إٟ يى ِتكااااا  فهااااالٌ  لاااااٖ الهاااااوؽ يف اسبّاااااؤ   
 53م.والسنّ

                                                           

 .8غُضٔ امطايّم  (1)
 .30غُضٔ ال قطٔ  (2)
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لاااا  َالهؿااااؤ فهاااا   ظااااّم  لااااٖ  ااااونُى نعماااإ اشب الجولااااح  ؿااااط :
 53الهوؽ.م

 ااونُى    ااع َداا  فهاا   ظااّم  لااٖ ا٥نػااوى يف عاا     الطاماا   ؿااط :
ِااُم ا إش ِعذااع ا٥نػااوى  ااو إزضاو َاسكااو٘ فهاا  ا   ااع َداا   لّااٌ       

وَإِْْ رَعُذذل وا يف يٓ ِااُم يااو يِااوم سّوتااٌ َيااُ يااو  مُيااوت  ُلااٌ تعااو  ط   

 54م.(1) صخَ اٌٍَّهِ الَ رحؾْ ُىلَبِٔعَّْ

 ااونُى عاا   ِاإ يااو القااط ى فهاا   ظااّم يااو ا   ااع      اشبااويؼ  ؿااط :
 54.مَد 

 اااونُى َياااُ إنقٴاااوو ناااعَل القاااط ى هللغاااوزضٔ الاااها    :الػاااوزؽ  ؿاااط 
 54مضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم إ  الطفّ  ا١ لٖ .

هااا   هاااس الهاااوؽ ياااو الاااهعم ياااو ف  اااونُى َياااُ ياااو  الػاااوم   ؿاااط :
 57ا .م

 اااونُى يى القاااط ى داااو٘ ماااصم الرعااا  الق اااّض يااا  مّاااوى  الجاااويو  ؿاااط :
 57مالعقوب الصٓ ِػتشقٌ ا َفٌّ سذٕ َز ُٔ للتُمٕ َا٥نومٕ .

ا (2)صَإَِّْ اٌٍَّذذذذهَ  َنِذذذذٍَ عَذذذذْٓ اٌْعَذذذذبٌَِّنيَ  ااااونُى ط التوغاااا   ؿااااط :

 57م. َينٌ ِويط مو٥نروق ٥ ونٕ الرقطا٘ َاحملتودني
نُى يى ا   اااع َدااا  ِػااام  ي اااُال الهاااوؽ ا َيناااٌ      اااو العؿاااطَى :

غاا شونٌ ٟ جيعلااًو تااصيب ي ااو٘ ا ماا  تكت ًااو ي٠ٙكتااٌ َ رظًااو ا   ااع         
فَبٌٍَّذذهُ َداا  لتكااُى سونااطٔ ِااُم القّوياإ َِكااُى يااو يعااونْ  ُلااٌ تعااو  ط    

ا إى ا   اااع َدااا   راااو ا١فعاااول   (3) صفَُْذذذوٌ ؽَبفِظالذذذب وَلُذذذىَ أَهْؽَذذذُُ اٌذذذوَّاؽِِّنيَ  

                                                           

 .34يّم غُضٔ امطا (1)
 .97غُضٔ  ل  مطاى  (2)
 .64غُضٔ ُِغة  (3)
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مااول لتكااُى سونااطٔ ِااُم القّوياإ ا َيهًااو زفاا  الععااؤ َا٥نرااوق يف      َا١ 
 59مغ ّ  ا  .

 ااونُى يااو ا٥ضازٔ التكُِهّاإ يى ا   ااع َداا        الُاسااس َالعؿااطَى :  
مل  لاا  الهااوؽ َِوعًاام َؾااونًم يمنااو ِػاام  ع٠يًاام َِااطٗ يكااونًم َيااو   

نَّذذذبًُ أَؽََِذذذتَ اٌِرعلاااُى يَ ُِثااا  َِكتاااب غااا شونٌ يفعاااوهلم ا  اااول تعاااو  ط 

 62م.(1)صأَْْ َُزْوَوحىا أَْْ ََمحىٌحىا ََِنَّب وَلُُْ الَ َُفْزَنُىَْ

 ااونُى عاا   ِاإ يااو القااط ى نااُو ترقااٌ للمػاالمني       الجااونْ َالعؿااطَى : 
 ِااوت القااط ى يَ  اا   ااسز يهًااو      اا يف الااسِو فااوى غااول معهااًم يى   

        ٟ لتًااو  ترقااٌ يف الااسِو يم يى تاا٠َٔ عاا   ِاإ  ط نّاإ َالتااسمط يف يعونًّااو َز
 62م. ازبُاب ع٠يمو يو الترقٌا  ترقٌ يف السِو  لٖ عبُ يػتق 

 ااونُى يى عاا  شنااب َيعكاإّ لااٌ  قُماإ خوقاإ      الجولااح َالعؿااطَى : 
ِااُم القّوياإ َيى ا   ااع َداا  دعاا   قُماإ ال داا  مااوسب  الؿااط ْ ِااُم     

 69.مالقّويٕ تٴُِ  العه  موفعٖ
ا فلاااّؼ  (2) صٌََّذذذَّىَادِ وَا َهْ ِوٌٍََِّذذذهِ ِِذذذاَاسُ ا  اااونُى ط :الطامااا  َالعؿاااطَى  

ياااو يولاااك يَ َضِاااح ِاااُم القّويااإ إٟ ا  غااا شونٌ ا َفّاااٌ ؾاااويس  لاااٖ    
 70م ذع الهوؽ ُِم القّويٕ  و العم  َتػدا ا١يُال َمصهلو .

يى ا   اااع  ِاااسضعُىالهاااوؽ  ّعاااوٸ  اااونُى يى  :اشباااويؼ َالعؿاااطَى 
 77مَد  يُ الغ  .

  مااااوسبقُق الؿااااط ّٕ مل ميهاااا   ااااونُى ال داااا :الػااااوزؽ َالعؿااااطَى 
 79متُالْ الره  يو  هس ا  غ شونٌ .

                                                           

 .2غُضٔ العهك ُت  (1)
 .10غُضٔ اسبسِس  (2)
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 ااونُى يااو ا٥ضازٔ التكُِهّاإ َيااُ يى عاا  يااو يف     :الػااوم  َالعؿااطَى  
َال ّااا   ا١ضض َالػااامُات ِعاااُز يااثاااٌ    اااع َدااا  إش ِهقٴااا  القاااُل

 80.ممني الهوؽ مولهرذ يف الكُض َالؿطا٘
ماااوى ياااااخ الػااامُات   ٙكااإ امل٠ ازضاو اااونُى  الجاااويو َالعؿاااطَى : 
فلااااّؼ  هااااسيم  ماااا  َٟ ِقاااا  مّااااهًم خاااا٠ف   ا  َا١ضض   غاااا شونٌ

 80.مَخكُيٕ  لٖ يلك يَ يضض يَ ظضا وت
 اااااونُى يى ياااااااخ ا١ضض علاااااًو    اااااع     :التوغااااا  َالعؿاااااطَى  

 81.مَد 
 ااونُى إسو اإ ا   ااع َداا   لمااو ٪ مااوسُال الهااوؽ َيااو         :الج٠ثااُى 

وَاٌٍَّذذذذذهُ فَذذذذذجِاٌ ثَِّذذذذذب   لقُلاااااٌ تعاااااو  ط ٠ِٙمًااااام َياااااو ِكااااالض يياااااُضيم ا    

 82.م(1)صرَعٍَّْحىَْ

الععااؤ َا٥نرااوق يف غاا ّ  ا  مااوب     زفاا  ااونُى  :الُاسااس َالج٠ثااُى  
للترااوخط مااوسب  يف الااسنّو َا٣خااطٔ ا فمااو ؾااطو ا   ااع َداا  ا١سكااوم إٟ    

 90مملهرعٕ الع وز ا َيكوف اشبل  َلسف  املهوض  هًم .
 اااونُى يى ا   اااع َدااا  ًِّاااٛ للهاااوؽ يقاااسيوت   :الجاااونْ َالج٠ثاااُى 

 90مَيغ وب الع وزٔ َالك٠ح .
 ااااااونُى ذبقاااااا  التااااااسمط مااااااولت٠َٔ  ُ ااااااوٸ    :الجولااااااح َالج٠ثااااااُى 

 93.مَ ًطاٸ
 اااونُى ٟماااس ياااو ذبقااا  التاااسمط يف  اااطا٘ٔ القاااط ى    الطامااا  َالج٠ثاااُى :

 ُ ااوٸ يَ  ًااطاٸ ا نعاام يااصا التااسمط يااو الكلااْ املؿااكك الااصٓ ِكااُى  لااٖ     
 93متب يتروَتٕ  ُٔ َنعروٸ .يطا

 ااونُى اربااوش الع ااس ازبشااُز َالكرااط ٟ  ذااب       اشبااويؼ َالج٠ثااُى : 
َفّااٌ ؾااويس مااوى  (2) صثَِّذذب َرَذذبلُُْ اٌٍَّذذهُ ِِذذْٓ فَ ْذذٍِهِ فهاا  ا   هااٌ لقُلااٌ تعااو  ط 
                                                           

 .153غُضٔ  ل  مطاى  (1)
 .170غُضٔ  ل  مطاى  (2)
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ا   اااع َدااا  ياااُ الغااا  الاااطسّم ا فمااا  ،هاااٖ ا   اااع َدااا  تكاااُى      
 95مض تٌ َضيفتٌ َسلمٌ .

شعاااط ا   اااع َدااا  ساااطظ ياااو يراااويّم  اااونُى  لج٠ثاااُى :الػاااوزؽ َا
وَإِمَا محوِذذوَ اٌٍَّذذهُ وَؽْذذلَاُ اشْذذَّؤَىَّدْ لحٍحذذىةُ اٌَّذذنََِٓ الَ َُؤِِْنُذذىَْ      الهاا٠لٕ ا  ااول تعااو  ط  

 96م. (1) صثِبِفِوَحِ وَإِمَا محوِوَ اٌَّنََِٓ ِِْٓ كُؤِهِ إِمَا لُُْ َََْزَجْشِوُوَْ

تًاااصِب القاااُل َالرعااا  ماااصعط ا   اااع    ى  اااونُ الػاااوم  َالج٠ثاااُى : 
ارْذذذًح َِذذذب أحوؽِذذذٍَ إٌَُِْذذذهَ ِِذذذْٓ اٌْىِزَذذذبةِ وَأَلِذذذُْ اٌ َّذذذ َحَ إَِّْ  َدااا  ا َيف التهعِااا  ط

اٌ َّذذذذذذ َحَ رَنْهَذذذذذذً عَذذذذذذْٓ اٌْفَؾْشَذذذذذذبءِ وَاٌُّْنْىَذذذذذذوِ وٌََذذذذذذنِوْوُ اٌٍَّذذذذذذهِ أَوْجَذذذذذذوُ وَاٌٍَّذذذذذذهُ ََعٍَْذذذذذذُُ َِذذذذذذب    

 96م.(2)صرَ ْنَعُىَْ

شعااط ا   ااع َداا  غاا ب سبػااو املعويلاإ      ااونُى  ثااُى :الجااويو َالج٠
 96مي  الهوؽ ا َيو الهوؽ .
شعااط ا  َا ّاإ يااو الؿااّٴوى ا َييااو يااو     ااونُى  التوغاا  َالج٠ثااُى : 

إََِّّٔذذذب َُوَِذذذلُ اٌشَّذذذُْطَبُْ أَْْ َُىلِذذذعَ ثَُْذذذنَىحُْ اٌْعَذذذلَاوَحَ    يكاااطٍ َعّاااسٍ ا  اااول تعاااو  ط  

اٌََُِّْْذذذذذذذوِ وَََ ُذذذذذذذلَّوحُْ عَذذذذذذذْٓ مِوْذذذذذذذوِ اٌٍَّذذذذذذذهِ وَعَذذذذذذذْٓ    وَاٌْجَغْ َذذذذذذذبءَ فِذذذذذذذٍ اٌْقَّْذذذذذذذوِ وَ 

 96م.(3)صاٌ َّ َحِ

 ااونُى ا٥ماات٠٘ َا٥يتشااوى يف الااسنّو ا َربلااة  وٙراإ يااو     ا١ضمعااُى :
 98مالهوؽ  و الهذوح فٌّ .

 ااونُى سوداإ الهااوؽ ل عجاإ الااها ضبمااس قاالٖ        الُاسااس َا١ضمعااُى : 
َيااو يهااوف  التهعِاا  إقاا٠ح   ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم َنااعَل  ِااوت القااط ى ا  

                                                           

 .45غُضٔ العيط  (1)
 .45غُضٔ العهك ُت  (2)
 .91غُضٔ املوٙسٔ  (3)
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خولّاااوٸ ياااو   اااوضات ازبشاااُز  نقّاااوٵال٢لػاااو ا َتًاااصِب املهٴااا  ا َدعلاااٌ 
 98مَالتعسٓ  لٖ يقوم ا٥لُيّٕ .
 ااااونُى َدااااُب إزضاو الهااااوؽ  ّعااااوٸ إى ا    الجااااونْ َا١ضمعااااُى :

 99م)يُ الغ  اسبمّس( .
 اااونُى يى ا   اااع َدااا  ياااُ الاااصٓ ِق هاااًو ا   الجولاااح َا١ضمعاااُى :

أٌََذذذُْ ََعٍَُّْذذذىا أََّْ اٌٍَّذذذهَ لُذذذىَ ََمْجَذذذًح اٌزَّىْثَذذذخَ عَذذذْٓ عِجَذذذبكِاِ وَََؤْفُذذذنح اٌ َّذذذلَلَبدِ      ول تعاااو  ط ااا

 112م.(1) صوَأََّْ اٌٍَّهَ لُىَ اٌزَّىَّاةُ اٌوَّؽُُُِ

 128.م ونُى  ِٕ ال شح سرو للها الطام  َا١ضمعُى :
 133.م ونُى   ض الظو اشبو ٛ اشبويؼ َا١ضمعُى :

 ااااونُى نرااااْ الظااااو مااااوى ال داااا  مااااوسبقُق   الػااااوزؽ َا١ضمعااااُى :
الؿاااط ّٕ خاااا َنرااا  ياااو ضؾاااشوت ياااصا ال دااا  املاااطض الهرػاااْ َ،ل ااإ  

 136مؾسٔ اسبطم  لٖ  ومل القُل َالرع  .
 142) ونُى خعاٙو ازبُاض مني ا٣ِوت(.م الػوم  َا١ضمعُى :
َتاا٠َٔ يف  ااونُى يف القااط ى يعجااط املااسح تطزِااساٸ      الجااويو َا١ضمعااُى : 

 144متوضِذ ال ؿطِٕ .
يف القاااااط ى يعجاااااط الاااااصم يف    اااااونُى الاااااصم   التوغااااا  َا١ضمعاااااُى : 

 144التوضِذ.م
 ااونُى املااسح َالااصم يف القااط ى يسضغاإ ا٥قاا٠ح ا١َ        اشبمػااُى :

 144.مملشو  الكّرّٕ َاللغٕ
 ااونُى ) ِااوت الجااُاب  لااٖ الرااطاٙ ( َيهااٌ يف     الُاسااس َاشبمػااُى : 
وَاٌَّذذذنََِٓ لُذذذُْ عٍََذذذً صَذذذ َرِهُِْ    كااا٠ٔ  ُلاااٌ تعاااو  ط  فهااا  َثاااُاب يزا٘ ال 

 151م. (2) صأحوٌَْئِهَ فٍِ عَنَّبدٍ ُِىْوَُِىَْ *َُؾَبفِظحىَْ 

                                                           

 .104غُضٔ التُمٕ  (1)
 .35-34غُضٔ املعوضز  (2)
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 اااونُى يى ياااو يف يِاااسٓ الهاااوؽ ياااو ا١ياااُال        الجاااونْ َاشبمػاااُى :  
 162.مَازبُايط َا١ ّوى تعُز إ  ا   ع َد 

َضتًم فقاااطا٘  اااونُى إنقٴاااوو يلكًااام ا َقاااا    الجولاااح َاشبمػاااُى : 
 164مضبتودني .

 165م ونُى عتومٕ ا   ع َد  ل٢ ُال. الطام  َاشبمػُى :
ا٣ِاإ القط نّاإ  يى  ااونُى يااو ا٥ضازٔ التكُِهّاإ    اشبااويؼ َاشبمػااُى : 

 170.ميسضغٕ ل٦ق٠ح
ى إسكااااااو٘ خااااااُاتّم الُ ااااااس يف    ااااااونُ الػااااااوزؽ َاشبمػااااااُى : 

 171القط ى.م
تّم ازبويعاااإ للُ ااااس   ااااونُى إسكااااو٘ اشبااااُا   الػااااوم  َاشبمػااااُى : 

 171مَالُ ّس .
 ااونُى إسكااو٘ خااُاتّم ا٣ِااوت الاايت ٟ تتهاامو      الجااويو َاشبمػااُى : 

 171.مالُ س يَ الُ ّس
 اااونُى يى ا   اااع َدااا  ياااُ الاااصٓ ِقوناااْ      التوغااا  َاشبمػاااُى : 

مهرػااٌ ا١،هّااو٘ الااصِو خبلااُا مااوسبقُق الؿااط ّٕ الاايت ضظ ًاام ا َيااُ يااو       
َاسبذاإ فّااٌ ينًاام  (1) صنٌِ َُمْذذوِ ُ اٌٍَّذذهَ لَوْضالذذبَِذذْٓ مَا اٌَّذذيغااطاض  ُلااٌ تعااو  ط

ايتهعاااُا  ااااو إ ااااطاض ا  ياااو شات فهاااالٌ الااااصِو ينعااام  لااااًّم مااااٌ ا    
 184مَييطيم يى ِهرقُا يهٌ.

 185م ونُى )َنقُل شَ ُا  صاب اسبطِ  ( . الػتُى :
 ااونُى اٟخت ااوض مولع ااوزات  لاإ اغااتسايٕ اسبّااؤ       الُاسااس َالػااتُى : 

 195.م(2)صوََِب فٍََمْذُ اٌْغَِّٓ وَانٌَِٔ إِالَّ ٌَُِعْجُلُوِْطتعو السنّو (  ول 

                                                           

 .11س غُضٔ اسبسِ (1)
 .56غُضٔ الصاضِوت  (2)
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إَِّْ ط ااونُى يى زفاا  الععااؤ ت كّاان للااصِو  ااولُا    الجااونْ َالػااتُى :

 200.مَإعبػوض لٌ يو ا١ضض (1)صاٌٍَّهَ فَمِاٌ ؤََؾُْٓ أَ ْنَُِبءُ

يهااااا  متاااااوزٓ الكاااااوفطِو يف تعاااااسًِم     اااااونُى الجولاااااح َالػاااااتُى : 
 205.م(َ لمًم

 ااونُى تقٺااُم ا١خاأُ ا٥ميونّاإ  مولكاارب َي مااول الاارب    الطاماا  َالػااتُى :
 211.مَالك٠ح َاسبطم  لٖ اشبؿّٕ يو ا  يف الػط َالع٠نّٕ

 ااونُى يااو ا٥ضازٔ التكُِهّاإ َيااُ يى عاا  َاسااس     اشبااويؼ َالػااتُى : 
ي ااطب إ  الااها قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم يااو  مااٌ يخااْ    يااو املااٞيهني 

ل هااٖ مهاان يااودط مااو   ااس يهااوف مااو     َيم يمااْ هلااب  ا   ااس املٴلااب  يمّااٌ 
 212م. َيْ خعا ّٕ نو ط مو س ؿّٕ مو غلُل
 اااونُى يكاااوس ٕ فهااا  ا  للهاااوؽ يف ي اااُاهلم   الػاااوزؽ َالػاااتُى :

 216.مَي موهلم
 اااونُى معاااح الهاااوؽ  لاااٖ زفااا  الععاااؤ ا َ لاااٖ   الػاااوم  َالػاااتُى :

 223مالؿكط    ع َد   لٖ نعمٕ زفعًو .
يعجااط املػاالمني ا١َاٙاا  فقااطا٘ َيػتهااعرُى    ااونُى  الجااويو َالػااتُى :

 224ما َعوى  سز يهًم   ّسا .
إمتااسا٘ ا٥غاا٠م نااعّروٸ ا َيف سااول فقااط ا      ااونُى  التوغاا  َالػااتُى : 

ممااو ِااسل  لااٖ يى الغهااٖ لااّؼ  طِاا  ذبقّاا  ا١يااونْ اشبوقاإ َالعوياإ َ ااس   
 224.مِكُى سودعاٸ َمطظخوٸ زَى ا٥ميوى َاهلسٗ

مّاااوى يعذاااعٔ للاااها ضبماااس قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ     اااونُى  الػااا عُى :
 224مَغلم َيْ يى ي،لب يقشومٌ فقطا٘.

 اااونُى يى تػااادا ا١ياااُال يف إ ونااإ الرقاااطا٘      الُاساااس َالػااا عُى : 
َتعظااّم ؾااعوٙط ا  مااطظر زَى دعلااًو يااوزٔ َيقسياإ ٥ؾااعول اسبااطَب         

 226.مَالرنت
                                                           

 .181 ل  مطاى غُضٔ  (1)
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القااطب  ااو   يىهًااوز اله اأُ ا   ااونُى وااوَٓ يف ي  الجااونْ َالػاا عُى : 
الااها ضبمااس قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم ملشااو  ا٥ميااوى َالتقااُٗ ا َلااّؼ   

 227ماملول َالغهٖ .
 233م ونُى التسضِؼ  ُض ل٢غطٗ. الجولح َالػ عُى :
 241.م ونُى الععؤ ض ٕ  ويٕ :الطام  َالػ عُى 

 ااااونُى يى الااااصٓ ِااااسف  الععااااؤ َاشبمااااؼ      :اشبااااويؼ َالػاااا عُى  
سبقاااُق الؿاااط ّٕ ياااُ الكاااطِم َيى الاااصٓ   ػاااًو ياااُ ال دّااا  ا َإى     َا

يعاااطم ناااّرٌ َيَغااا   لاااٖ نرػاااٌ َ ّولاااٌ ا َال دااا  قااارٕ يصيُيااإ يياااو  
 اااااطاض مولععاااااؤ فًاااااُ عراااااط   ال دااااا  ماااااوسبقُق الؿاااااط ّٕ ا َ اااااسم ا٥  

 241َدشُز.م
قااسق اغاام الكااطِم َالتهااعٍ  ااو ال داا     ااونُى  :الػااوزؽ َالػاا عُى 

 244مقُق الؿط ّٕ . لٖ الصٓ ِسف  الععؤ َاسب
نعاان الااصٓ ميتهاا   ااو زفاا  الععااؤ مونااٌ        ااونُى  :الػااوم  َالػاا عُى  

 244مخبّ  ا َيى عوى عجا ا٥نروق يف املَٞنٕ َالػّوسٕ .
 250.م ونُى ضبُ ا  املُان   و فع  اشبا :الجويو َالػ عُى 

 ااااونُى شم القااااط ى للكااااوفط َاملهااااوف  إقاااا٠ح    :التوغاااا  َالػاااا عُى 
 250.مهلمو

 اااونُى ضباااُ ا   اااع َدااا  املُانااا  الااايت ذباااُل زَى فعااا   :الجماااونُى 
ََّْؾُذذىا اٌٍَّذذهُ اشبااا مااوب اغااتشسخ يف العلاام ا َيااُ يػااتقطي يااو  ُلااٌ تعااو  ط  

 252.م(1) صَِب ََشَبءُ وََُضْجِذُ وَعِنْلَاُ أحَ  اٌْىِزَبةِ

 ااونُى اغااته وط  ااُانني يتعااسزٔ يااو ا٣ِاإ القط نّاإ   :الُاسااس َالجمااونُى 
ا َفّاااٌ ز ااأُ للتاااسمط يف  ِاااوت القاااط ى ا َاغاااتقطا٘ املػاااوٙ  َتوغاااّؼ        
العلاااُم ياااو ا٣ِااإ القط نّااإ فًاااْ يسضغااإ ا١دّاااول َازبويعااإ الػاااموَِٕ     

 252مالعويٕ اليت ذبّ  مولُ وٙ  َا١سساخ.
                                                           

 .39غُضٔ الط س  (1)
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 ااااونُى ض اااإ يااااو  هااااس ا  َنػاااامٌّ )تًّٚاااإ    :الجااااونْ َالجمااااونُى 
 252ميقسيوت فع  اشبا(.

 ااااااونُى )ضبااااااُ ا  املُاناااااا   ااااااو فعاااااا       : الجولااااااح َالجمااااااونُى 
 254.ماشبا(

التكُِهّااإ سوناااط يف سّاااؤ عااا      ا٥ضازٔ اااونُى  :الطامااا  َالجماااونُى  
 254مانػوى َيف ع  ُِم إ   ّوم الػو ٕ.

 ااونُى نااعَل عاا   ِاإ  ط نّاإ مااطظر زَى غاارك       :اشبااويؼ َالجمااونُى  
 255.مالسيو٘

ِاااااإ  ااااااونُى خومتاااااإ ا٣ِاااااإ يااااااسخ  ل٤   :الػااااااوزؽ َالجمااااااونُى  
 259.مالتولّٕ

 267.م ونُى الععؤ يف ا١ضض الػوم  َالجمونُى :
 ااونُى يى ا   ااع َداا  خاا ا هللااو ِعماا  الهااوؽ ا     :الجااويو َالجمااونُى 

ي ااُال َي مااول الهااوؽ ا إمنااو يااُ غاا شونٌ خاا ا      مااصاتَٟ  ااتل  لمااٌ  
مكااا  ا١ؾاااّو٘  لاااّم موسُاهلاااو َتػااا ّشًو ا َيهاااوو تهاااوز ماااني اشباااربٔ      

 267مَالرقط .
 270.م ونُى غعٕ  سضٔ َغلٴوى ا  :التوغ  َالجمونُى 

 اااونُى يى الاااصٓ ٟ ِاااسف  الععاااؤ يَ اشبماااؼ ٟ ِوخاااص ا   التػاااعُى :
 272.م هسٍ ع َد  يهٌ يقساض الععؤ َاشبمؼ  ًطاٸ م   س ِ قٌّ 

 ااونُى يهوفااؤ غاارك الااسيو٘ ياا  الرٴااطٔ ا٥نػااونّٕ    الُاسااس َالتػااعُى :
يااو املهودااؤ مااولغعَ يَ الغااسض يَ القتاا  ،ّلاإ    ا َفًّااو ناا   للااهرؼ َيهاا  
 295ما َن ص  ًطٓ للقت  َالقتول .

) ااونُى ا٥ ذااوظ يف يقااسيوت معااح الااها ضبمااس       الجااونْ َالتػااعُى : 
 295مقلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم(.

ا١شٗ املؿااااااااوو مااااااااني  تلقااااااااْ  ااااااااونُى الجولاااااااح َالتػااااااااعُى : 
 298.ما١ن ّو٘
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َيطات اااٌ هللاااو ميهااا  ياااو الرط ااإ      اااُانني املاااااخ  الطامااا  َالتػاااعُى : 
 81.مَا٥دتًوز خ٠ف الهل

القاااُانني الجومتااإ يى ا   اااع َدااا  ،ااا   اااو    اشباااويؼ َالتػاااعُى :
  اااوزٔ اشب٠ٙااا  لاااٌ ا يااا  َدُمًاااو  لاااًّم ا َ  اااوزتًم    اااع َدااا     

 85.مخا هلم يف الهؿوتني
القااُانني الجومتاإ يى الااهعم الاايت  هااس الهااوؽ يااْ   الػااوزؽ َالتػااعُى :

ياااو فهااا  ا  فاااوزا٘ الععاااؤ َا٥نراااوق يف غااا ّ  ا  تعاااو  ؾاااكط لاااٌ         
غااا شونٌ ا َالاااصِو ايتهعاااُا  اااو زفعًاااو دشاااسَا مولطمُمّااإ ا  اااول تعاااو    

 113م.(1) صوََِب َٔمَُّىا إِالَّ أَْْ أَ ْنَبلُُْ اٌٍَّهُ وَهٍَُىٌحهُ ِِْٓ فَ ٍِْهِط

 117ميى ا  تعو  يُ الغ  .  ونُى الػوم  َالتػعُى :
 ااُانني اسبّااؤ الااسنّو ينااٌ يااو ِقااول  ااو ا٥نػااوى يف     الجااويو َالتػااعُى :

 124مسّوتٌ يعجط ممو ِػمعٌ ا َلكو ا  ِػمعٌ َ هطٍ ُِم القّويٕ .
دلّاإ َ لُيااو َانااشٕ ا َعاا   ِاإ يااو        ااُانني التوغاا  َالتػااعُى : 

 159.مغ ّ  إ  اهلسٗ َالطؾوز القط ى
 159ماسبػهٖ .قروت ا  َيووٍٝ  ُانني  املوٕٙ :

 ااومل امل٠ٙكاإ َخلقًاام َ ظااّم ؾااونًم      ااُانني  الُاسااس معااس املوٙاإ :  
 159.مَيهعلتًم  هس ا  اَالقسضات اشبوض ٕ اليت ضظ ًم ا 

 اااُانني ا٥ضازٔ التكُِهّااإ تطتاااب الععاااؤ َزفااا      الجاااونْ معاااس املوٙااإ :  
اسبقااُق الؿااط ّٕ  لااٖ سااول الغهااٖ َالػااعٕ يف املااول ا َِقااّ  ا   ااع         

يااُاضز ل٦نرااوق مااصات اسبااول َا١غاا وب يف لااعَم الااسف  َا٥نرااوق       َداا 
 228مفًّو .

 ااُانني يتعااسزٔ يااو ا٣ِاإ القط نّاإ ا َفّااٌ ز اأُ       الجولااح معااس املوٙاإ :  
للتااسمط يف  ِااوت القااط ى ا َاغااتقطا٘ املػااوٙ  َتوغااّؼ العلااُم يااو ا٣ِاإ        

                                                           

 .74غُضٔ التُمٕ  (1)
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ّ  القط نّااإ فًاااْ يسضغااإ ا١دّاااول َازبويعااإ الػاااموَِٕ العويااإ الااايت ذبااا  
 252ممولُ وٙ  َا١سساخ.

ا٥غاااته وط ياااو ا٣ِااإ القط نّااإ  لاااٖ عباااُ  اااُانني  الطامااا  معاااس املوٙااإ :
 260ميػتق  .

٥غااااااتهتوز يااااااو عاااااا   ِااااااتني ا ااااااُانني  اشبااااااويؼ معااااااس املوٙاااااإ :
 260يتذوَضتني.م

ا٥غاااتقطا٘ َا٥غاااته وط ياااو ا٣ِاااوت    اااُانني  الػاااوزؽ معاااس املوٙااإ :  
و ازبمااا  ماااني ثااا٠خ  ِاااوت يَ    يااا املتذاااوَضٔ ا غاااُا٘ ِاااوتْ ا١غاااته وط    

 260يعجط.م
إغاات وط املػااوٙ  َالااسٟٙ  يااو ازبماا  عاا    ااُانني  الػااوم  معااس املوٙاإ :

ماااني  ِاااتني  ياااو  ِاااوت القاااط ى ا َاى عونااان إساااسايمو ياااو يَل القاااط ى     
 260مَا١خطٗ يو  خطٍ .

 
 

 تؼد ادلائح واٌثّأىْ ٌعاتغاجلصء ا
  ( ِٓ ظىزج آي ػّسا811ْوخيرض ترفعري اٌَح )

 َفٌّ القُانني التولّٕ :
 ااونُى يى يعذااعات الااها ضبمااس قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم       ا١َل :

غااااُا٘ عوناااان  قلّاااإ يَ سػاااإّ إمنااااو يااااْ  ِااااوت َفهاااا  يااااو ا   ااااع  
 4.مَد 

 6م ونُى إذبوز غهدّٕ اله ُٔ َالتهعِ  . الجونْ :
 ااااونُى يى  لااااُم القااااط ى يااااو ال٠يتهااااويْ ا َينااااٌ ِااااس ُ  الجولااااح :

َالهاااوؽ  ّعاااوٸ للهًااا  يهاااٌ ا َإرباااوش غاااههٌ يهًوداااوٸ َقاااطا وٸ ا  العلماااو٘ 
 8مَيو  ككٌ َييجولٌ يُ ظٕ َ ربٔ .
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ٕ  اااونُى ياااو ا٥ضازٔ    الطامااا  : إِٔ ذذذٍ عَبعِذذذً  فِذذذٍ    َياااُ ط  التكُِهّااا

لت ااسي ضسلاإ اشب٠فاإ َتػااتمط إ  ِااُم القّوياإ ا َتتذااسز        (1) صا َهْ ِ فٍَُِفَذذخال

الكُنّاإ املكااوس ٕ لُدااُز ا٥نػااوى يف    يعااومل ا٥ميااوى مااولربايني َاسبذاار    
 9.ما١ضض

 اااونُى عااا  يزا٘ لكااا٠ٔ الرطِهااإ خٴااأُ يَ خٴاااُات إ     اشباااويؼ :
 11.مازبهٕ ا١خطَِٕ ا َالت وِو يف  سز اشبٴُات

 اااونُى قااوسب ا١ن ّاااو٘ َالؿاااطاٙ  الػااموَِٕ ا َياااُ ياااو    الػااوزؽ : 
 12.ميغ وب ن٠لٕ الصِو عرطَا َ ّويًم مقت  ا١ن ّو٘

 19م ونُى ٟ ِوو ا  الهوؽ غسٗ . :الػوم  
 ااااونُى التمّّااااع مااااني املااااٞيهني َالااااصِو عرااااطَا ا ملشااااو      الجااااويو :
 20مالكروت .

 اااونُى إنراااطاز ا   اااع َدااا  معلاااُم الغّاااب ا َيف التهعِااا    التوغااا  :
 20م.(2) صعَبٌُُِ اٌْغَُْتِ فَ َ َُظْهِوُ عًٍََ  َُْجِهِ أَؽَلًاط

 للطغااااا  َا١ن ّاااااو٘ ا َيف التهعِااااا     اااااونُى إدت اااااو٘ ا   العوؾاااااط :
 20م. (3) صوٌََىَِّٓ اٌٍَّهَ ََغْزَجٍِ ِِْٓ هٍٍُُِهِ َِْٓ ََشَبءُط

 20م ونُى َدُب ا٥ميوى مو  َضغلٌ . اسبوزٓ  ؿط :
 20م ونُى التقُٗ غ ّ  ل٢دط َالجُاب . الجونْ  ؿط :

 ااااونُى ا١دااااط العظااااّم  لااااٖ ا٥تكااااوف مو٥ميااااوى    الجولااااح  ؿااااط :
 20مٗ .َالتقُ

 20م ونُى ووو ا  لك٠م الهوؽ . الطام   ؿط :

                                                           

 .30غُضٔ ال قطٔ  (1)
 .26غُضٔ ازبو  (2)
 .179غُضٔ  ل  مطاى  (3)



 65  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 239معالن اإليمان / ج

  لقااااااُل ازبوسااااااسِو إى ا   ااااااونُى وااااااوو ا اشبااااااويؼ  ؿااااااط :
 20فقا.م

ا  لقاااااُل ازبوساااااسِو عباااااو      اااااونُى واااااوو   الػاااااوزؽ  ؿاااااط :  
 20ي،هّو٘.م

 20م ونُى عتومٕ ا  ١ ُال ال ؿط . الػوم   ؿط :
 20مّو٘ مغا س  . ونُى الُ ّس لقتلٕ ا١ن  الجويو  ؿط :
 20م ونُى شَق الكوفطِو  صاب اسبطِ  . التوغ   ؿط :
مٌَِذذذهَ ثَِّذذذب لَذذذلََِّذْ  ط اااونُى ياااو ال ؿاااوضٔ ملشاااو   ِااإ الػاااّوق   العؿاااطَى :

 َيُ : الجهو٘  لٖ الٴّب .  (1) صأََْلَِىحُْ وَأََّْ اٌٍَّهَ ٌٌََُْ ثِظَ ََّي ٌٍِْعَجُِلِ

َدااا  اخاااتل لهرػاااٌ معلااام   اااونُى يى ا   اااع الُاساااس َالعؿاااطَى :
الغّااب ثاام ترهاا  َينااعل الكتااب الػااموَِٕ َفًّااو معاا   لااُم الغّااب ا ا   

إَِّْ اٌٍَّذذذهَ َيخااارب ضغاااُلٌ  ماااو ِقُلاااٌ ازبوساااسَى الظاااوملُى ١نرػاااًم ط      

 24مَا  الصٓ يسوط معلُم الغّب يُ الغ  .  (2) صفَمِاٌ

 25م ونُى ،هٖ ا  املٴل  . الجونْ َالعؿطَى :
 اااسم إ ااا٠و ا  الهاااوؽ٧  لاااٖ الغّاااب    ى  اااونُ ؿاااطَى :الجولاااح َالع

 33.مَلكهٌ غ شونٌ  توض ضغ٠ٸ يو مني الهوؽ
 اااونُى إدت اااو٘ ا  للطغااا  ا ل ّاااوى يػاااولٕ َياااْ  الطاماا  َالعؿاااطَى : 

َض اااااإ يى اختّااااااوض ا١ن ّااااااو٘ َالطغاااااا  سكاااااام يااااااو  هااااااس ا  ا     
 35مولهوؽ.م

ُو خوقااإ فوذبااإ اشبٴاااوب َيساِااإ امللااا  اااونُى اشباااويؼ َالعؿاااطَى :
شضِتاااااٌ َالهاااااوؽ  ويااااإ إ  ا٥مياااااوى َامتاااااسي  زم عتومااااإ َقاااااّتٌ إ       

 38مول ػملٕ.م

                                                           

 .182 ل  مطاى غُضٔ  (1)
 .180غُضٔ  ل  مطاى  (2)
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 ااا ض غااارك  َ ا  اااونُى لاااعَم تػاااومل الهاااوؽ   الػاااوزؽ َالعؿاااطَى : 
 43مالسيو٘ َالقت .

 اااونُى املٞاخاااؤ إش  خاااٖ الاااها ماااني املًاااودطِو   الػاااوم  َالعؿاااطَى :
 لاااٖ َا١نكاااوض ماااوى رباااتل  زياااوٝيم مػااا ب إقاااطاض يؿاااطعْ  اااطِـ      

 51.ماهلذُم َغ  الػُّف
ٟ خااا يف زِااوټ ٟ  ا  ِااُم القّوياإ )  مااوق ااونُى  الجااويو َالعؿااطَى : 

 51.م(1)(ق٠ٔ فٌّ
 ااااونُى يى ا٥ميااااوى مااااو   كاااامٕ يااااو القااااُل  التوغاااا  َالعؿااااطَى :

َياااو التراااوخط جبمااا  املاااول َالظاااو مومللكّااإ املٴلقااإ    (2) صإَِّْ اٌٍَّذذذهَ فَمِذذذاٌط

 51.ملٌ
 67.منُى ا٣ِٕ القط نّٕ إق٠ح للمذتمعوت و الج٠ثُى :

 اااونُى يى املعاااوز سااا  َيى ازبهااإ سااا  ا َالهاااوض   الُاساااس َالج٠ثاااُى :
ساا  ا َيى ا  ِ عااح يااو يف الق ااُض للشػااوب ا فلااّؼ يااو فطقاإ يخااطٗ   

ؽَزَّذذذً إِمَا عَذذذبءَ أَؽَذذذلَلُُْ اٌَّْذذذىْدُ لَذذذبيَ هَةِّ    للعمااا  معاااس املاااُت ا َيف التهعِااا  ط  

ْٓ         ٌَ *اهْعِعُذذذىِْ  ِِذذذ ٍحَهذذذب َو َّذذذخ  ُلذذذَى َلبِ  ٍِ ََّٔهذذذب َو َّذذذب َرَوْوذذذُذ َوذذذ َّ ِإ ًٌِؾب ِفُ ًح َصذذذب َّذذذ ٍ ذذذٍ َأْع َع

 67م.(3)صوَهَا ِهُِْ ثَوْىَؿ  إًٌَِ ََىَِْ َُجْعَضحىَْ

 ااونُى يساِاإ ا٥نػااوى إ  ا٥ميااوى خااا يااو مقوٙااٌ       الجااونْ َالج٠ثااُى : 
صٓ يناااعل  لاااٖ الكراااط َالهااا٠لٕ ا َيى ا   اااع َدااا  ياااُ الكاااطِم الااا    

 68.مالقط ى ضيفٕ مولهوؽ

                                                           

 .3/968يغوظٓ الُا سٓ  (1)
 .181غُضٔ  ل  مطاى  (2)
 .100-99ٞيهُى غُضٔ امل(3)
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 اااونُى عااا   ِااإ ياااو القاااط ى تقاااطب الع اااوز إ      الجولاااح َالج٠ثاااُى : 
إَِّْ لَذذذذنَا اٌْمحذذذذوََْْ الل ااااح الااااساٙم يف الهعااااّما َيااااُ يااااو  مُيااااوت ط 

 68م.(1)صََهْلٌِ ٌٍَِّزٍِ لٍَِ أَلْىََُ

 اااونُى عااا   ِااإ  ط نّااإ ت عاااس الهاااوؽ  اااو زخاااُل  الطامااا  َالج٠ثاااُى :
 68مالهوض .

 ااونُى ترهاا  ا   ااع َداا  متػاادا املػاالمني       اشبااويؼ َالج٠ثااُى : 
َالهااااوؽ سبرااااو ؾاااادل الااااها ضبمااااس قاااالٖ ا   لّااااٌ َ لااااٌ َغاااالم    

 83م.(2)صوََِب ََعٍَُُْ عُنُىكَ هَثِّهَ إِالَّ لُىََاغتسايٕ التهعِ   ول تعو  ط

ظبااؤ الااها قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم      ااونُى الػااوزؽ َالج٠ثااُى  : 
 83م٥،تّول ع  يطٔ يعذعٔ لٌ.يو ا

 90.م ونُى ا١دط العظّم الػوم  َالج٠ثُى :
 ااونُى عاا   ِاإ  ط نّاإ متّّااع َفكاا  للد ّااح  ااو       الجااويو َالج٠ثااُى : 

 91.مالٴّب
 94.م ونُى ا٣ِٕ فّك  مني اشب ّح َالٴّب التوغ  َالج٠ثُى :

 اااونُى  اااسم إدتماااوو الٴّاااب َاشب ّاااح ا َإى إدتمعاااو       ا١ضمعاااُى :
 94م وى يو ِرطق ا  غ شونٌ مّهًمو .فػط

ٌَمَذذلْ ٍَذذِّعَ  ط ااونُى عاا  تاا٠َٔ يػاالم ٣ِاإ ال شااح    الُاسااس َا١ضمعااُى  : 

َُذذبَء        ِْٔج ُْ اَ  ٍَُه ٌحىا َوَلذذْز َِذذب َلذذب ٍَذذَنْىزحُت  َُذذبُء  ُٓ َأْ ِن َْٔؾذذ ٍَّذذَه َفِمذذٌا َو َّْ اٌ ٌحىا ِإ َٓ َلذذب ٌَّذذِنَ ٍَّذذُه َلذذْىَي ا  اٌ

 99.ميْ ض ٕ (3) صىا عَنَاةَ اٌْؾَوَِكِثِغَُْوِ ؽَكَ ؤََمحىيح محولح

 ااونُى يى يااو يطاتااب يااصا الترقااٌ تكااُى إد وضِاإ    الجااونْ َا١ضمعااُى :
َانٴ و ّااإ مُاغاااٴٕ التكاااولّة ا عماااو يف  اااطا٘ٔ القاااط ى يف قااا٠ٔ ازبمو ااإ  

                                                           

 .9غُضٔ ا٥غطا٘  (1)
 .31غُضٔ املسثط  (2)
 .181غُضٔ  ل  مطاى  (3)
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َيزا٘ يفعااول الكاا٠ٔ َا٥نرااطاز يااو   اا  ا٥يااوم َضبوعااؤ َيتومعاإ املكاالني     
 101.م(1)صاٌوَّؽَِّْٓ اٌوَّؽُُِِو  طلٌ َيُ يو يكوزِ   ُلٌ تع

 ااونُى  وٙسِاإ يلااك الػاامُات َا١ضض    ااع     الجولااح َا١ضمعااُى : 
 102.م(2)صوٌٍََِّهِ ٍُِْهُ اٌَََّّىَادِ وَا َهْ ِ وََِب ثَُْنَهَُّبَد  ا  ول غ شونٌ ط

 اااونُى إنٴاااوق ا  للشُّاناااوت َازبُاياااس ِاااُم      الطامااا  َا١ضمعاااُى : 
ؽَزَّذذذً إِمَا َِذذذب عَبءُولَذذذب داااُاضح ا٥نػاااوى ا  اااول تعاااو  ط القّويااإ ا عماااو يف

 105م. (3) صشَهِلَ عٍََُْهُِْ ٍَّْعُهُُْ وَأَثْ َبهُلُُْ وَعٍُحىكُلُُْ ثَِّب وَبٔحىا ََعٍَّْحىَْ

 ااونُى يى ا  ،اا  َلااّؼ فقااااٸ ا َفّااٌ تااصعا     اشبااويؼ َا١ضمعااُى : 
 106.مللهوؽ مرقطيم يف ا٣خطٔ
ص يا  يناٌ   إََِّذبنَ َٔعْجُذلُ  ا٣ِٕ  هس ط  سم تُ ة ونُى  ى :الػوزؽ َا١ضمعُ

 لم يػتق  ا َيسضغٕ يف التقُٗ َق٠ح ا١ضض ا إمناو  طنان ا٥غاتعونٕ    
 109ممو  مولع وزٔ لتوعّس نرًّم الؿطِك  هٌ .

 اونُى إغاتعونٕ املػالمني ماو  ٥ اطاضيم موناٌ ضب٬        الػوم  َا١ضمعُى :
 112مالعوملني.

 ونُى يى   وزٔ الهوؽ    ع َدا   طِا  لقهاو٘     معُى :الجويو َا١ض
 112مٌ تعو  يف ييُض السِو َالسنّو.مسُاٙذًم َغ ّ  ل٦غتعونٕ 

 ونُى يكوزِ  ا٥سكاو٘ الايت ِهراطز مًاو ا   اع       التوغ  َا١ضمعُى :
لُذذىَ اٌٍَّذذهُ َداا  ٟ ِقااسض  لًّااو َٟ ِعلاام مًااو إٟ يااُ غاا شونٌ ا َيف التهعِاا  ط

                                                           

 .3غُضٔ الروذبٕ  (1)
 .17غُضٔ املوٙسٔ  (2)
 .20غُضٔ فكلن  (3)
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إٌَِذذهَ إِالَّ لُذذىَ اٌٍَِّْذذهُ اٌْمحذذل وًُ اٌََّذذ ََُ اٌُّْذذؤُِِْٓ اٌُّْهَذذُُِّْٓ اٌْعَيَِذذيُ اٌْغَجَّذذبهُ اٌُّْزَىَجِّذذوُ        اٌَّذذنٌِ الَ

 114م.(1)صٍُجْؾَبَْ اٌٍَّهِ عََّّب َُشْوِوحىَْ

 ونُى يى إيتهوو مع  ا١،هّو٘  و إخاطاز سقاُق الرقاطا٘     اشبمػُى :
لرقطا٘ إمناو ِعِاس ا   لاًّم ياو فهالٌ      َإِكوهلو إلًّم لو ِهقل يو ضظق ا

ا َيُ يو يغاطاض َداُب   (2)صإََِّبنَ َٔعْجُلُ وَإََِّبنَ ََْٔزَعِني١ُنًم ِلًذُى مقُل ط

تاا٠َٔ غااُضٔ الروذباإ يف عاا  ضععاإ يااو الكاا٠ٔ الُّيّاإ ا َسرااو املػاالمني 
 117مَاملػلموت هلصٍ الػُضٔ  و  ًط  لب .

 121منع س َٟ نع س غُاو.  ونُى اللًم إِوو الُاسس َاشبمػُى :
 ااونُى اللااًم يناان ضب العااوملني فوِااوو َسااسو       الجااونْ َاشبمػااُى : 

 121منع س.
 121م ونُى إِوو نع س  و ٕ لك غ شونك. الجولح َاشبمػُى :
 121م ونُى إِوو نع س ؾكطاٸ َثهو٘  لّك غ شونك. الطام  َاشبمػُى :

ٓ تػااتش   ااونُى إِااوو نع ااس َيناان َسااسو الااص اشبااويؼ َاشبمػااُى :
 121مالع وزٔ.

 121م ونُى إِوو نع س ضدو٘ ضفسو َفهلك. الػوزؽ َاشبمػُى :
 اااونُى إِاااوو نع اااس ز ااأُ للهاااوؽ لع وزتاااك       الػاااوم  َاشبمػاااُى : 

 122مَسسو.
 122م ونُى إِوو نع س َعبٴم ا١قهوم . الجويو َاشبمػُى :
 122م ونُى إِوو نع س هللو دو٘ مٌ ضغُلك الكطِم. التوغ  َاشبمػُى :

                                                           

 .23غُضٔ اسبؿط  (1)
 .5غُضٔ الروذبٕ  (2)
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ُِقٍِْ ِذذذذنيَ ٌَذذذذهُ اٌذذذذلََِّٓ وٌََذذذذىْ وَذذذذوِاَ       ااااونُى إِااااوو نع ااااس ط    الػااااتُى : 

 122م.(1)صاٌْىَبفِوُوَْ

 ونُى إِوو نع س مو ويٕ الك٠ٔ َاتّوى الععؤ َقّوم  الُاسس َالػتُى :
 122مؾًط ضيهوى سر ال ّن اسبطام.

 122م ونُى إِوو نع س ٟنك خلقتهو للع وزٔ. الجونْ َالػتُى :
 122م ونُى إِوو نع س ملٴة َفه  يهك غ شونك. تُى :الجولح َالػ

 122م ونُى إِوو نع س سبودتهو هلصٍ الع وزٔ. الطام  َالػتُى :
 ونُى إِوو نع س َيصٍ الع اوزٔ ز أُ للهاوؽ للتهاعٍ      اشبويؼ َالػتُى :

 و الؿطو َيرويّم اله٠لٕ ا َيف خٴوب َإنصاض  ط ناْ يُداٌ ا  الاصِو    
رَعْجُلُوَْ ِِْٓ كُوِْ اٌٍَّهِ الَ ٍََِّْىحىَْ ٌَىحُْ هِىْلالب فَذبثْزَغحىا   إَِّْ اٌَّنََِٓعرطَا ط

 122م.(2)صعِنْلَ اٌٍَّهِ اٌوِّىْقَ فَبثْزَغحىا عِنْلَ اٌٍَّهِ اٌوِّىْقَ وَاعْجُلُواُ

 ااونُى إِااوو نع ااس َيااصٍ الع ااوزٔ يااْ الكااطاط      الػااوزؽ َالػااتُى : 
 122ماملػتقّم.

وو نع ااس هللااو دااو٘ مااٌ القااط ى َالػااهٕ يااو  إِاا ااونُى  الػااوم  َالػااتُى  :
 122ما١سكوم.

 122م ونُى إِوو نع س َنقُل ينن الغ . الجويو َالػتُى :
 122م ونُى إِوو نع س َٟ نقُل ينك فقا. التوغ  َالػتُى :

 122م ونُى إِوو نع س َعبو الرقطا٘ إ  ض تك. الػ عُى :
اٌَّنََِٓ لَبٌحىا إَِّْ  ُل ط َنتربي يو نع س  ونُى إِوو الُاسس َالػ عُى :

 122.م(3) صاٌٍَّهَ فَمِاٌ ؤََؾُْٓ أَ ْنَُِبءُ

                                                           

 .14غُضٔ ،وفط  (1)
 .17غُضٔ العهك ُت  (2)
 .180غُضٔ  ل  مطاى  (3)
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 123م ونُى إِوو نع س ملو عت ن  لّهو   وزتك. الجونْ َالػ عُى :
 ااونُى إِااوو نع ااس َيف الع ااوزٔ ظبااؤ يااو  ااصاب      الجولااح َالػاا عُى : 

 123ماسبطِ .
تهو َدعلتهاو إِاوو    ونُى اسبمس لك اللًم  لاٖ ياساِ   الطام  َالػ عُى :

 123مَسسو نع س .
 ااااونُى إِااااوو نع ااااس عبااااو َيمهوٝنااااو إ  ِااااُم  اشبااااويؼ َالػاااا عُى :

 123مالقّويٕ.
 123م ونُى إِوو نع س ييؼ َالُّم َ،ساٸ. الػوزؽ َالػ عُى  :
 123م ونُى إِوو نع س فوض هو يف الهؿوتني . الػوم  َالػ عُى :
دبمعهو يف ا٣خطٔ ي  الصِو  ولُا إِوو نع س ف٠  ونُى  الجويو َالػ عُى :

 123ماى ا  فقا.
 اونُى إِاوو نع اس مو ويإ الكا٠ٔ مخاؼ ياطات يف         التوغ  َالػ عُى :

 123مالُّم.
 123مإِوو نع س موتّوى الععؤ َاشبمؼ . ونُى  الجمونُى :

 اونُى إِاوو نع اس مكاّوم ؾاًط ضيهاوى  لاٖ عباُ          الُاسس َالجماونُى : 
َُ وََّب وحزِتَ عًٍََ و  طالُدُب العّ  ا  ول تع ُْ اٌ َُِّب َٓ ََِنُىا وحزِتَ عٍََُْىح ََبأََ هَب اٌَّنَِ

 124م.(1)صاٌَّنََِٓ ِِْٓ لَجٍِْىحُْ ٌَعٍََّىحُْ رَزَّمحىَْ

 ونُى إِوو نع س حبر مّتك اسبطام َيزا٘ املهوغك عمو  الجونْ َالجمونُى :
 123ميزايو ضغُلك الكطِم .
نُى إِوو نع س مو٥يتهوو  و املعوقْ َالػّٚوت ا  و الجولح َالجمونُى :

إش يى يصا ا٥يتهوو ييط َدُزٓ ا َإش  ول  و ٕ ) إى ا  فقا َعبو ي،هّو٘ 
( فوى املػلمني ِتلُى القط ى َِٞزَى الرطاٙ  َِقّمُى  لٖ   وزٔ ا   ع 

 124مَد .

                                                           

 .183غُضٔ ال قطٔ  (1)
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 124م ونُى إِوو نع س مت٠َٔ غُضٔ الروذبٕ. لجمونُى :َاالطام  
َيف التهعِا    ا  اونُى إِاوو نع اس  اسأَ للؿاّٴوى      اشبويؼ َالجماونُى : 

 124م.(1)صوَوَبَْ اٌشَُّْطَبُْ ٌِوَثِّهِ وَفحىهًاط

إِوو نع س َنس ُ الهوؽ لع وزتاك موسبكمإ    ونُى  الػوزؽ َالجمونُى :
 124مَاملُ ظٕ اسبػهٕ .

 124مإِوو نع س َنكرب  لٖ يشٗ املؿطعني. ونُى  الػوم  َالجمونُى :
 124مإِوو نع س موزا٘ الك٠ٔ َاتّوى الععؤ. ونُى  الجويو َالجمونُى :

ى  ااول الااصِو عرااطَا إى ا   إِااوو نع ااس َإ ااونُى  التوغاا  َالجمااونُى :
 124فقا.م

فَبعْجُذلْاُ وَرَىَوَّذًْ   إِوو نع س َ لّك نتُع  ا َيف التهعِا  ط  ونُى  التػعُى :

 124م.(2)صعٍََُْهِ

 124مإِوو نع س للهذؤ يو  صاب اسبطِ . ونُى  :الُاسس َالتػعُى 
إِااااوو نع ااااس ملٴااااة َض اااإ يهااااك     ااااونُى  الجااااونْ َالتػااااعُى : 

 124مغ شونك.
إِااوو نع ااس َيااو عرااط فااوى ا  ،اا   ااو     ااونُى  الجولااح َالتػااعُى : 

 124مالعوملني.
 124مإِوو نع س َينن الطظاق شَ القُٔ املتني. ونُى  الطام  َالتػعُى :

 ونُى إ طاض املػلمني َاملػلموت موسبودٕ املػتسميٕ  ػعُى :اشبويؼ َالت
 128مَاملتذسزٔ إ  ا   ع َد .
 ونُى ٟ ِقسض ا٥نػوى  لٖ تّػا يياُضٍ َ هاو٘    الػوزؽ َالتػعُى :

  130مسُاٙذٌ إٟ مو٥غتعونٕ مو   ع َد .
 131م ونُى ا٣ِٕ القط نّٕ قطاط يػتقّم . الػوم  َالتػعُى :

                                                           

 .27غُضٔ ا٥غطا٘  (1)
 .123غُضٔ يُز  (2)
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 ونُى يف ا٣ِٕ القط نّٕ ز ُٔ إ  الكطاط املػتقّم يف  لتػعُى :الجويو َا
 131مالسنّو.

 ااونُى عاا   ِاإ  ط نّاإ ظادااط  ااو صبون اإ الكااطاط   التوغاا  َالتػااعُى :
 131ماملػتقّم.

 اونُى ا٣ِاإ القط نّإ تاصعا مولكااطاط املػاتقّما َالرعا  يااسٗ       املوٙإ : 
مول٠م عمو يف  ُلٌ تعاو    َييسنو ِتعسٗ مهرػٌ عمو يف  ِٕ ال شح ا َِتعسٗ

 131م.(1) صاٌْؾَّْلُ ٌٍَِّهِ اٌَّنٌِ لَلَأَب ٌِهَنَا وََِب وحنَّب ٌِنَهْزَلٌَِ ٌَىْالَ أَْْ لَلَأَب اٌٍَّهُط

 ااونُى معااس التُفّاا  للع ااوزٔ ِااوتْ غااٞال اهلساِاإ   الُاسااس معااس املوٙاإ :
 133.مَالطؾوز

 133مهٕ.تعقب الس و٘ للرطِ  ونُى الجونْ معس املوٕٙ :
 135م ونُى ع    وزٔ ز و٘.معس املوٕٙ :  الجولح

 اونُى يناٌ ٟ ِقاسض  لاٖ يساِإ الهاوؽ إ  الكاطاط        الطام  معس املوٕٙ : 
 136ماملػتقّم إٟ ا   ع َد .
 ااونُى سكااط َاختكااوم اهلساِاإ إ  الكااطاط   اشبااويؼ معااس املوٙاإ :
 136.ماملػتقّم مو   ع َد 

ى نراْ  او الاصِو عراطَا ماوى اشباا الاصٓ يف         ونُ الػوزؽ معس املوٕٙ :
 141ميِسًِم يُ خا هلم .
 141إي٠٘ ا   ع َد  للصِو عرطَا.م  ونُى الػوم  معس املوٕٙ :
صِو عراطَا يا  تاُالْ الاهعم      اونُى إظزِاوز  ثاوم الا     الجاويو معاس املوٙإ :   

 141 لًّم.م
 141م ونُى للكوفطِو  صاب يًني . التوغ  معس املوٕٙ :

                                                           

 .43غُضٔ ا١ طاف  (1)
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ص فو   ع َد  الصٓ ؤََمحىيح محولحىا عَنَاةَ اٌْؾَوَِكِ ونُى ط ط معس املوٕٙ :العوؾ

الصِو عرطَا مولرقط يُ الصٓ ِعصمًم مولهوض ا َِطز  لٖ  ُهلم يف السنّو  ضيٖ
 147مموى ا  فقا.

خػاطَا  (1)صإَِّْ اٌٍَّذهَ فَمِذاٌ   ونُى اى القاوٙلني ط  اسبوزٓ  ؿط معس املوٕٙ :

 147.مٔالسنّو َا٣خط
 ونُى ٟ ِقسض  لٖ يصٍ الكتومٕ َالرطض إٟ ا   الجونْ  ؿط معس املوٕٙ :

 ع َد  ا َتكُى الكتومٕ غاومقٕ لعياوى الرعا  ا َالكتومإ هللعهاٖ التاسَِو       
 147مص.ٍَنَىْزحتُمكّغٕ الرع  املعلُم َملغٕ املػتق   ط ا٣ِٕالُاضزٔ يف 

 148مضب  .  ونُى س ؼ الععؤ ؾط الجولح  ؿط معس املوٕٙ :
 ونُى يى ا١ق  يف خلا  ا٥نػاوى ياُ ا٥مياوى      الطام   ؿط معس املوٕٙ :

 157مَيُ زِو الرٴطٔ .
 ونُى املؿقٕ يف  لب الكرط َياو  تاوضٍ ياو     اشبويؼ  ؿط معس املوٕٙ :
 157.مالهوؽ لو دبسٍ سونطاٸ  هسٍ
ٟ  الػوزؽ  ؿط معس املوٕٙ :  يى  ونُى يى ا٥ميوى ٟ ِوو ا٥نػوى يماسا إ

 157.مِوعٌ ا٥نػوى نرػٌ
العقُمإ للكراوض ا فًاُ    تعذّا  ا    ونُى  سم  الػوم   ؿط معس املوٕٙ :

غ شونٌ شَ ينؤ ا تتُا  نعمٌ الظويطٔ َال و هٕ  لًّم ف٠ ِقوم  الصِو  ولُا 
 159.مص مولعقُمٕ العودلٕإَِّْ اٌٍَّهَ فَمِاٌط

َد  ِهعل اسبكم الؿط ْ ثم  ونُى يى ا   ع  الجويو  ؿط معس املوٕٙ :
ِساف   هٌ لّج تٌ يف ا١ضض إ  ُِم القّويٕ ا َيُ يو السفوو الػموَٓ  او  

                                                           

 .181غُضٔ  ل  مطاى  (1)
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ًَّ        التهعِ  ا  ول تعو  ط َُِؾذت  وحذ ٍَّذَه اَل  َّْ اٌ َُِنذىا ِإ َ َٓ ٌَّذِنَ ْٓ ا َُذَلاِفُع َعذ ٍََّه  َّْ اٌ ِإ

 168م.(1)صفَىَّاْي وَفحىهي

 168م.(2)ا  ا١ ُال يف القط ى ونُى اسكو٘  التوغ   ؿط معس املوٕٙ :
 176.م ونُى الععؤ دبوضٔ ي  ا  العؿطَى معس املوٕٙ :

 اااونُى غاااُ٘  اااو الكراااوض صبل ااإ    الُاساااس َالعؿاااطَى معاااس املوٙااإ :  
 177.مل٢شٗ

 ونُى يى ا   ع َد  غد   لٖ يَلٚك  الجونْ َالعؿطَى معس املوٕٙ :
 179.مازبوسسِو فُث  ع٠يًم يف القط ى

 ونُى ووو ا   ع َد  لقُل الكوفطِو  َالعؿطَى معس املوٕٙ : الجولح
 180.مموى ا  فقا ا َيم ي،هّو٘

 ونُى معح الهوؽ لقُل الك٠م الٴّاب ا   الطام  َالعؿطَى معس املوٕٙ :
ٌَذً        َيُ يو  مُيوت  ُلٌ تعو  ط ٌَْمذْىِي َوُلذُلوا ِإ ْٓ ا ِِذ ُِّذِت  ٌَذً اٌطَّ َوُلذُلوا ِإ

 180.م(3)صصِوَاطِ اٌْؾَُِّلِ

ا  ْ٘ ونُى يه  الهوؽ الهٴ  مولقُل الػ اشبويؼ َالعؿطَى معس املوٕٙ :
 180.مَيو فٌّ يعكّٕ َن٠لٕ

 اونُى تكلّراْ ِتعلا  َدُماٌ مولهاوؽ       الػوزؽ َالعؿطَى معس املوٙإ : 
 ّعوٸ إٟ يى الُادب املتهذع يهٌ  تل مصَٓ ا١يُال ا إش دبب الععؤ يف 

 180مييُاهلم .
 ونُى ؾًوزٔ املػلمني  لٖ يى ا  ِػم   العؿطَى معس املوٕٙ :الػوم  َ

ع  ا١ ُال ا لتكُى ت٠َٔ املػلمني ٣ِٕ الػّوق َال شح يو يكوزِ   ُلٌ 

                                                           

 .38غُضٔ اسبر  (1)
 ينظط  ازبع٘ التوغ  َالجمونني معس املوٕٙ يو يصا الػ٭رط امل وضو. (2)
 .24غُضٔ اسبر  (3)
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وَوَنٌَِهَ عَعٍَْنَبوحُْ أحَِّخال وٍََطالب ٌِزَىحىٔحىا شُهَلَاءَ عًٍََ اٌنَّبًِ وَََىحذىَْ اٌوٍَُّذىيح عٍََذُْىحُْ    تعو  ط

 181.م(1)صشَهُِلًا

يو ا٥ضازٔ التكُِهّٕ ا َيُ يى ع    ونُى الجويو َالعؿطَى معس املوٕٙ :
 182.مع٠م ِهٴقُى مٌ ِػمعٌ ا 

 ونُى يى ا  يعًم يف ع  يكوى ا َتٴطز  التوغ  َالعؿطَى معس املوٕٙ :
 َخ  أَثْ َبهُ وَالْزَوَةَ اٌْىَعْلُ اٌْؾَك  فَئِمَا لٍَِ شَبفِا٣ِٕ الغرلٕ  و الهوؽ ا  ول تعو  ط

 182م.(2)صاٌَّنََِٓ وَفَوُوا ََبوٍَََْنَب لَلْ وحنَّب فٍِ  َفٍَْخٍ ِِْٓ لَنَا ثًَْ وحنَّب مَبٌِِّنيَ

 ونُى يى ا   ع َد  ِػم  ي ُال الهوؽ ا َفّاٌ   الج٠ثُى معس املوٕٙ :
 182.مؾويس  لٖ ينٌ غ شونٌ مل  ل  اشبل  َِوعًم َؾونًم

إى ا   ا اونُى واوو ا  لقاُل الكراوض     املوٙإ :  الُاسس َالج٠ثُى معس
 185م.فقا

عبو ي،هّو٘ ا  ونُى ووو ا  لقُل الكروض الجونْ َالج٠ثُى معس املوٕٙ  :
 185قسِطيو : عبو ي،هّو٘ َا  فقا .ما َت

 ااونُى إخ ااوض املػاالمني َيياا  الكتااوب  : الجولااح َالج٠ثااُى معااس املوٙاإ 
 185مم  ع   ُل .َالهوؽ  ّعوٸ يى ا  ِػ

 ونُى  وم يى ا   ع َد  ِػم  ع  ع٠م  :الطام  َالج٠ثُى معس املوٕٙ 
ا َٟ ِقة ا١يط  هس الػاموو إمناو ِوتاب  لّاٌ ا١داط َالجاُاب ملاو ِقاُل         

وَلُلُوا إًٌَِ اٌطَُِّّتِ ِِْٓ الك٠م اسبػو َِتذهب الك٠م الػٛ ا  ول تعو  ط

 186م. (3) صطِ اٌْؾَُِّلِاٌْمَىْيِ وَلُلُوا إًٌَِ صِوَا

                                                           

 .143غُضٔ ال قطٔ  (1)
 .97غُضٔ ا١ن ّو٘  (2)
 .24غُضٔ اسبر  (3)
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 ونُى يى عا   ِإ ياو القاط ى تًاسٓ إ        :اشبويؼ َالج٠ثُى معس املوٕٙ 
الٴّب يو القُل َإ  الكطاط املػتقّم ستٖ َإى دو٘ت مكّغٕ الصم للصِو 

 187معرطَا .
 ااونُى يى ا   ااع َداا  ِكتااب عاا    :الػااوزؽ َالج٠ثااُى معااس املوٙاإ  
 188مالهوؽ . ا١ ُال َا١فعول اليت تكسض  و
 ونُى تقسِط ا٣ِٕ : ِو يًِو الها لقس نكطو  :الػوم  َالج٠ثُى معس املوٕٙ 

 195ما  م سض .
 اونُى  ذاع ا٥نػاوى  او إسكاو٘ الاهعم        :الجويو َالج٠ثُى معس املوٙإ  

 198ما٥هلّٕ اليت توٗ  لٌّ َيو سُلٌ .
وى يغ وب الؿط  ونُى قطف ا   و ا٥نػ :التوغ  َالج٠ثُى معس املوٕٙ 

 198مَيقسيوت ل٢شٗ .
 ونُى يه  يخاص الػالٴوى لاٌ  او يفعاول اضتك ًاو        :ا١ضمعُى معس املوٕٙ 

 198متعو ب  لًّو القُانني الُنعّٕ َتٞاخص  لًّو ا١ طاف .
 ونُى غو ا   ع َد  للرب َالراودط ا   :الُاسس َا١ضمعُى معس املوٕٙ 

 199مِو  ولُا إى ا  فقا .َيهٌ  ِٕ ال شح َ سم شعطيو يوو٘ الص
 ونُى زف  الع اس  او الُ اُو يف يػاتهق       :الجونْ َا١ضمعُى معس املوٕٙ 

الؿ ًوت ا لّتذلٖ  ونُى َيُ : تسمط ا٥نػوى مولهعم يو سُلاٌ ماطظر زَى   
 199متعسٌِ َ لمٌ لهرػٌ َلغاٍ .

 208م ونُى لٴة ا  مولرقطا٘ . :الجولح َا١ضمعُى معس املوٕٙ 
ِعم  َِهتر  يهٌ املػلمُى َالهوؽ  ونُى  :  َا١ضمعُى معس املوٕٙ الطام

إ  ِااُم القّوياإ يف ييااُض اسبّااؤ الُّيّاإ ا َيف ال ّاان َالػااُق َاملػااذس      
وََِب أَهٍَْذٍْنَبنَ إِالَّ  َالك٠ت ا٥دتمو ّٕ العويٕ ا َيُ يو يكوزِ   ُلٌ تعو  ط

 217م.(1) صهَؽَّْخال ٌٍِْعَبٌَِّنيَ

                                                           

 .107ضٔ ا١ن ّو٘ غُ (1)
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 ونُى يى ع   ِٕ يو القط ى َا ّإ زَى   :معُى معس املوٕٙ اشبويؼ َا١ض
 224.ما،تّول الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم

 ونُى ووو ا  لك  يو ِقُلاٌ الهاوؽ    :الػوزؽ َا١ضمعُى معس املوٕٙ 
 225م.(1)صََعٍَُُْ اٌَِّوَّ وَأَفْفًَصبتمعني َيترط ني ا َ س َضز يف التهعِ  ط

 ونُى   ض القت  مغا س  ا فكاشّض يى   :ُى معس املوٕٙ الػوم  َا١ضمع
ا٣ِٕ شعطت  ت  ا١ن ّو٘ َينٌ مغا س  ا َلكو املطاز يٞاخصٔ الصِو عراطَا  

 228م لٖ يٴل  القت  َغرك السيو٘.
 ونُى َ ُف الهوؽ مني ِسٓ ا  َتطتب  :الجويو َا١ضمعُى معس املوٕٙ 

 229مالعقوب  لٖ القُل الق ّض َاملهكط.
 اونُى ،هاٖ ا   اع َدا  ا َيى يلاك       :التوغ  َا١ضمعُى معاس املوٙإ   

وٌٍََِّذهِ ِِذاَاسُ اٌََّذَّىَادِ    الػمُات ا١ضض لٌ َسسٍ ا عمو شعطت ا٣ِإ الػاومقٕ ط  

 230.م(2) صوَا َهْ ِ

 ونُى يى ا   ع َد  ِساف   و نرػاٌ ا َِٞعاس    :اشبمػُى معس املوٕٙ 
لمُى مًااو ا َِتهعيااُى  ااو القااُل    قااروتٌ اسبػااهٖ ا َجيعاا  الهااوؽ ِػاا    

 230ماملدولة.
 ونُى يى ا   ع َدا  يٸقالض الهراُؽ     :الُاسس َاشبمػُى معس املوٕٙ 

مقُا س َيغؼ ا تمعوت اشبولّٕ يو ا٥فوا٘  لٖ ا   اع َدا  َالتعاسٓ    
 لٖ يقوم الطمُمّٕ َظدطيم  و يهكط القاُل َالرعا  ا َمعاح الػاكّهٕ يف     

 230م.(3)صإَِّٔهُُْ ٌَْٓ ََ حو وا اٌٍَّهَ شَُْئالبعو  طنرُؽ املٞيهني ا  ول ت

 ونُى تٴُِ   ه  الصٓ ميته   او الععاؤ    :الجونْ َاشبمػُى معس املوٕٙ 
َاسبقُق الؿط ّٕ ُِم القّويٕ مؿذوو يفعٖ ي  مّوى  لٕ َيوزٔ يصا الٴاُق  

                                                           

 7غُضٔ  ٌ  (1)
 .180غُضٔ  ل  مطاى  (2)
 .176غُضٔ  ل  مطاى  (3)
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ثِذذهِ ََذذىََْ  ٍَذذُُطَىَّلحىَْ َِذذب ثَقٍِحذذىا   َيااُ ال داا  مااوسبقُق الؿااط ّٕ لقُلااٌ تعااو  ط    

 231م.(1)صاٌْمَُِبَِخِ

 ااونُى يى ا٣ِاإ القط نّاإ يااسز َ ااُى    :الجولااح َاشبمػااُى معااس املوٙاإ  
 231.م(2)صوَعَبكٌِْهُُْ ثِبٌَّزٍِ لٍَِ أَؽََُْٓللمٞيهني َ س  ول تعو  ط

 اونُى َياُ دًاوز املػالمني يف الكلمإ       :الطام  َاشبمػاُى معاس املوٙإ    
 232.مَإق٠ح ا١لػو َاملرويّم

 اونُى  تا  ا١ن ّاو٘ ؾاويس  لاٖ  اسم        :اشبويؼ َاشبمػُى معاس املوٙإ   
،عَيم لغايم لّكُى فٌّ ظادطاٸ للمؿطعني يو الػعْ السَٝب لقت  الها 

 238.مضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم
 ونُى يى ا   ع َد  ِػم  يو فُق  :الػوزؽ َاشبمػُى معس املوٕٙ 
 239.مًم َض،وٙ ًم َ يونًّمغ   ووَات ي ُال الهوؽ َيسوزِج

 ونُى يى ا  ِعلم يكونًم َِػم   ُهلم  :الػوم  َاشبمػُى معس املوٕٙ 
ا َتااسل  لااٖ يى ا   ااع َداا  واا   ااُهلم يااو ،ااا َاغااٴٕ يلااك يَ       

 239منا.
 ونُى يو ا٥ضازٔ التكُِهّٕ ا َيُ ووو  :الجويو َاشبمػُى معس املوٕٙ 

 243.م ويٕ ا   ع َد  ١قُات َي ُال الهوؽ
 ونُى يى ا   ع َدا  ِػام  الؿاكُٗ    التوغ  َاشبمػُى معس املوٕٙ : 

٪٘  246.مَالتظلم ا َِهعل القط ى موسبكم الصٓ ِكُى يهًودوٸ َنّو
 251م.(3) صلَبٌحىا إَِّْ اٌٍَّهَ فَمِاٌ ونُى دبطي ازبوسسِو  الػتُى معس املوٕٙ :

 258م ونُى )الغهٖ إمت٠٘( . وٕٙ :الُاسس َالػتُى معس امل

                                                           

 .180غُضٔ  ل  مطاى  (1)
 .125غُضٔ الهش   (2)
 .181غُضٔ  ل  مطاى  (3)
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 اااونُى التُثّااا  الػاااموَٓ ١ اااُال     الجاااونْ َالػاااتُى معاااس املوٙااإ :   
 259مالهوؽ.

 ونُى سهُض ياصٍ ا١ اُال ِاُم القّويإ ا      الجولح َالػتُى معس املوٕٙ :
 259مَيو يعونْ يصا اسبهُض  ُلٌ تعو  )غهكتب(.

 259مني يو ا٥فوا٘. ونُى  كمٕ املػلم الطام  َالػتُى معس املوٕٙ :
 ونُى امل٠ظيٕ مني يو ِقُلٌ الع وز َعتومإ   اشبويؼ َالػتُى معس املوٕٙ :

 271ميصٍ ا١ ُال يو  هس ا  .
 . ونُى زٟلٕ القط ى  لٖ يى ا  يُ الغ  الػوزؽ َالػتُى معس املوٕٙ :
 274.م ونُى َدُب إعطام الهوؽ ل٢ن ّو٘ الػوم  َالػتُى معس املوٕٙ :

يو  هس  ونُى الكسَض  مو دو٘ مٌ ا١ن ّو٘  جويو َالػتُى معس املوٕٙ :ال
 274ما  غ شونٌ .

 284م ونُى ِتغؿٖ  م  َدًوز ا١ن ّو٘ . التوغ  َالػتُى معس املوٕٙ :
 ونُى يى ا١ن ّاو٘ الاصِو  اوتلُا مل ِاهر علاًم ياو        الػ عُى معس املوٕٙ :
َّذب        وَوَذؤََِّْٓ ِِذْٓ َٔجِذ   القت  ا  ول تعو  ط ٌِ َّذب َوَلُنذىا  َْ َوذِضٌا َف ُ ذى ََِعذُه ِهثِّ  ًَ ٍَ َلبَرذ

 286م.(1) صأَصَبثَهُُْ فٍِ ٍَجًُِِ اٌٍَّهِ وََِب ضَعُفحىا وََِب اٍْزَىَبٔحىا وَاٌٍَّهُ َُؾِت  اٌ َّبثِوََِٓ

 ونُى تاوثا غاهدّٕ العو  إ ماصات ي اُال       الُاسس َالػ عُى معس املوٕٙ :
وب للتُمٕ َا٥نومٕ َيهوغ ٕ لتج ّن ي سام املػلمني يف َيفعول م   زم ا َيْ م

 .يقويوت اهلسٗ
خلُز الاصِو  َ ونُى شَ ُا  صاب اسبطِ   :الجونْ َالػ عُى معس املوٕٙ 

 298معرطَا يف الهوض .
 ُانني خ٠فٕ ا٥نػوى يف ا١ضض ا َترّس  :الجولح َالػ عُى معس املوٕٙ 

   َ ٟٸ ي ضغاا٠ٸ يتعاسزِو يااو ماني  مااُم    )ياو( الت عاّ  يٓ اختّااوض ا  ضغاُ
 42ما١ن ّو٘ َالطغ .

                                                           

 .146غُضٔ  ل  مطاى  (1)
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 ُانني ووَِٕ تٞعس إنعسام الؿطِك ا َيف  :الطام  َالػ عُى معس املوٕٙ 
لحًْ اٌٍَّهَُُّ َِبٌِهَ اٌٍُّْْهِ رحؤْرٍِ التهعِ  َخبكُم السنّو َا٥ضظاق فًّو ا ول تعو  ط

َُذِلَن          اٌٍُّْْهَ َِْٓ رَشَبءُ وَرَنْيِبُ اٌٍُّْْهَ َِِّّذْٓ  ْٓ َرَشذبُء ِث َِذ ْٓ َرَشذبُء َورحذِني   َِذ َرَشذبُء َورحِعذي  

 102م.(1) صاٌْقَُْوُ إَِّٔهَ عًٍََ وحً  شٍَْءٍ لَلَِوٌ

 
 تؼد ادلائح واٌثّأىْ ثآِاجلصء اٌ
 إٌثً"ص" أحدا  ) تمأىْوخيرض 

ُ
 ( مل ٌغص

 َفٌّ القُانني التولّٕ :
ا   لٌّ َ لٌ َغلم غُا٘  ونُى يى يعذعات الها ضبمس قلٖ  ا١َل :

 7.معونن  قلّٕ يَ سػّٕ إمنو يْ  ِوت َفه  يو ا   ع َد 
شَوَبَ ٌَىحُْ ِِْٓ  ونُى إذبوز غهدّٕ اله ُٔ َالتهعِ  ا َيف التهعِ  ط الجونْ :

وَصَّذُْنَب ثِذهِ    اٌلَِِّٓ َِب وَصًَّ ثِهِ ٔحىؽًب وَاٌَّنٌِ أَوْؽَُْنَب إٌَُِْذهَ وَاٌَّذنٌِ أَوْؽَُْنَذب إٌَُِْذهَ وََِذب     

إِثْذذذوَالَُُِ وَُِىٍَذذذً وَعََُِذذذً أَْْ أَلُُِّذذذىا اٌذذذلََِّٓ وَالَ رَزَفَوَّلحذذذىا فُِذذذهِ وَجُذذذوَ عٍََذذذً    

         ْٓ َِذذ ُْذذِه  ٌَ ََْهذذِلٌ ِإ َََشذذبُء َو  ْٓ َِذذ ُْذذِه  ٌَ ََْغَزِجذذٍ ِإ ٍَّذذُه  ُْذذِه اٌ ٌَ ُْ ِإ َِذذب َرذذْلُعىُل ُّْشذذِوِونَي  ٌْ ا

 9م.(2)صَُنُِتُ

 12ملها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم . ونُى إؾو ٕ  ت  ا الجولح :
 12.م ونُى ضمض ال ّ  الطام  :

 12 ونُى الكرب يف يعطعٕ يسس.م اشبويؼ :
 12.م ونُى إنروق املؿطعني لقت  الها ضبمس الػوزؽ :
 12.م ونُى تعسز يُنُو يعذعات الها ضبمس :الػوم  

                                                           

 .26غُضٔ  ل  مطاى  (1)
 .13غُضٔ الؿُضٗ  (2)
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 13 ونُى سب الها ١ي  مّتٌ.م الجويو :
 13.مضِؼ  ُض ١غطٗ مسض ونُى التس التوغ  :
 ونُى  سم  ّوم الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم مولغعَ ا  العوؾط :

 13مَاهلذُم  لٖ القطٗ َاملسى .
 ونُى  سم ضز الها ضبماس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم       اسبوزٓ  ؿط :

 13م،عَ املؿطعني لٌ َللمسِهٕ هللجلٌ.
لٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم     اونُى يياط ا  للاها ضبماس قا      الجونْ  ؿاط : 

اصْجِوُوا وَصَبثِوُوا وَهَاثِطحىا وَارَّمحىا اٌٍَّهَ َاملػلمني مولكرب يون  يو الغعَ ا  ول تعو  ط

 13م.(1)صٌَعٍََّىحُْ رحفٍِْؾُىَْ

الػهٕ اله ُِٕ يط ٔ للقط ى ا َيى القاط ى ِاس ُ إ      ونُى الجولح  ؿط :
للهوؽ للًسإِ َالتقُٗ ا َالتهعٍ  الػلم ا َع   ِٕ يهٌ ز ُٔ ُِيّٕ يتذسزٔ

 13م و العهة َالقتول.
 21.ميى ا   ع َد  سرو نظوم العَدّٕ ى ونُ الطام   ؿط :

 ونُى ياو ا٥ضازٔ التكُِهّإ َياُ شياوب َإنامش٠ل       اشبويؼ  ؿط :
 24ا فوى ضيِتٌ فو لم ينٌ إ  ظَال.مال و   َالظلم َالؿطو يف ع  ظيوى 

 25.م ٕ  ت  الها غ ب لُ ة يعطعٕ يسس ونُى إؾو الػوزؽ  ؿط :
 ونُى خبكُم التركّ  يف يعذعات الها ضبمس قالٖ   الػوم   ؿط :

 37.ما   لٌّ َ لٌ َغلم ملشو  غهُات ال عجٕ َاهلذطٔ
 ونُى انتروو الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يو اسبلاة   الجويو  ؿط :
 40مي    ّلٕ خعا ٕ .
 51.مّ  ونُى ضمض ال  التوغ   ؿط :
 ونُى يػاتقطي ياو  اُل الاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم          العؿطَى :

 51ملكًّب الطَيْ : ضمض ال ّ  ِو يمو  ّٖ .

                                                           

 .200غُضٔ  ل  مطاى  (1)
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ََّْؾُذىا اٌٍَّذهُ َِذب ََشَذبءُ وََُضْجِذذُ       ونُى سهُض  ُلاٌ تعاو  ط   الُاسس َالعؿطَى :

 53ميف ع  َا عٕ . (1) صوَعِنْلَاُ أحَ  اٌْىِزَبةِ

 ونُى تعسز َدٍُ نكط ا  للمٞيهني مسلّ  يى قلض  :الجونْ َالعؿطَى 
 53م.(2) صإَِّٔب فَزَؾْنَب ٌَهَ فَزْؾًب ُِجُِنًباسبسِ ّٕ نكط َفتض  ظّم ا  ول تعو  ط

 54م ونُى )تُزَى ،ا شات الؿُعٕ( . الجولح َالعؿطَى  :
 ونُى ا١خُٔ ا٥ميونّٕ َيٞاخؤ الها قلٖ ا   لٌّ  الطام  َالعؿطَى :

 59م لٌ َغلم مّهًم .َ
 61.م ونُى )ضمض ال ّ ( َا١فطاز الصِو ِؿملًم اشبويؼ َالعؿطَى :
 ونُى يي  ال ّن َالكشومٕ الاصِو ياودطَا إ     الػوزؽ َالعؿطَى :

 61ماملسِهٕ .
 ونُى )ضمض ال ّ ( ع  يي  ال ّن َالكشومٕ الصِو  الػوم  َالعؿطَى :

 61.موضزخلُا ا٥غ٠م غُا٘ املًودطِو يَ ا١نك
 102.م ونُى ا٥غتذومٕ   َالطغُل خا ضب  الجويو َالعؿطَى :
  اول ، َ ونُى يف ا٥غتذومٕ للطغُل يياو َغا٠يٕ    التوغ  َالعؿطَى :

 104.متعو  ا ّعُا ا  َالطغُل لعلكم تط ُى
تُعا  الاها    ونُى امل٠ظيٕ مني اله أُ َالؿاذو ٕ ا َسػاو     الج٠ثُى :

 يف يؾااااس ا١سااااُال َيعجطيااااو  قاااالٖ ا   لّااااٌ َ لااااٌ َغاااالم  لااااٖ ا  
 104خٴُضٔ.م

 111.م ونُى الكرب يف يعطعٕ يسس الُاسس َالج٠ثُى :
 139م ونُى ي٠ظيٕ املكط اشب ّح للكرط َازبشُز. الجونْ َالج٠ثُى :

 ااااونُى إنرااااوق املؿااااطعني لقتاااا  الااااها ضبمااااس  الجولااااح َالج٠ثااااُى :
 148.م)م(

                                                           

 .39غُضٔ الط س  (1)
 .1ضٔ الرتض غُ (2)
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 ااونُى نااّوو ا١يااُال الاايت تهراا  يف ضبوضماإ اله اأُ  الطاماا  َالج٠ثااُى :
 152.مَالتهعِ 

ض نعماإ  ظمااٖ يااو  هااس ا   ااع      ااونُى ا٣مااو  اشبااويؼ َالج٠ثااُى : 
 168َد .م

 اونُى املػااوَأ يف الٴاُاف َاسباار ا  اول تعااو      الػاوزؽ َالج٠ثااُى : 
ًِ اٌٍَّهِ وَاٌََّْْذغِلِ اٌْؾَذوَاَِ اٌَّذنٌِ عَعٍَْنَذباُ     إَِّْ اٌَّنََِٓ وَفَوُوا وَََ ُل وَْ عَْٓ ٍَجُِط

ْٓ َعذذَناةي           ِِذذ ٔحِنْلذذُه  ُي  ٍْذذ ٌَْؾذذبٍك ِثظح َُذذِوْك ِفُذذِه ِثِئ  ْٓ َِذذ ٌَْجذذبِكٌ َو ٌَْعذذبِوُ  ِفُذذِه َوا ٍَذذَىاًء ا  ًِ ٌٍِنَّذذب

 195م.(1)صأٌَُُِي

هَؽَّْذخال   وََِذب أَهٍَْذٍْنَبنَ إِالَّ   ونُى يى يهويني  ُلاٌ تعاو  ط   الػوم  َالج٠ثُى :

 208.م(2) صٌٍِْعَبٌَِّنيَ

 ااااونُى يى الهكااااط يااااو  هااااس ا   ااااع َداااا    الجااااويو َالج٠ثااااُى :
 213.مَسسٍ

 اونُى ياو الػاهٕ اله ُِإ السفو ّإ َياُ إشا انتًان         التوغ  َالج٠ثُى :
املعطعاااإ ٟ ِػااااعٖ الااااها إ  ،ايااااو ا َٟ ِتُ ااااس املؿااااطعني مولجااااوض يَ 

 216.مامل و،تٕ
لعَم  و إ الاها يف يّاساى الاسفوو ا ملشاو  تطتاب         ونُى ا١ضمعُى :

اشبػوضٔ الروزسٕ  لٖ تطو الطيؤ ملُاناعًم الايت نكا ًم فًّاو ضغاُل ا       
 225.مقلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم
 ونُى يى ا١َلُِٕ للت لّظ َت٠َٔ يو ِهعل يو القط ى  الُاسس َا١ضمعُى :

ؽ إ  يهااوظل اهلساِاإ ا َتج ّاان ا٥ميااوى يف  لااُب املػاالمني ا َدااصب الهااو
 235مَا٥ميوى .

                                                           

 .25غُضٔ اسبر  (1)
 .107غُضٔ ا١ن ّو٘  (2)
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قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم       اونُى يى الاها ضبماس    الجونْ َا١ضمعُى :
ٌَىحُْ وَعََذً   وحزِتَ عٍََُْىحُْ اٌْمِزَبيح وَلُىَ وحوْاٌَيقشومٌ ِكطيُى القتول ا  ول تعو  ط

ىا شَُْئالب وَلُىَ شَوَ ٌَىحُْ وَاٌٍَّهُ ََعٍَُُْ وَأَْٔذزحُْ الَ  أَْْ رَىْوَلُىا شَُْئالب وَلُىَ فَُْوٌ ٌَىحُْ وَعًَََ أَْْ رحؾِج 

 236م.(1)صرَعٍَُّْىَْ

 ونُى يى ا٣ِٕ القط نّٕ تًسٓ الهوؽ ل٦ميوى يعجط يو  الجولح َا١ضمعُى :
 236مالػّة .

 ونُى زف  ا٣ِٕ القط نّٕ للقتول مني املػلمني َ،ايم  الطام  َا١ضمعُى :
وٌََىْالَ كَفْعُ اٌٍَّهِ اٌنَّذبًَ ثَعْ َذهُُْ   قوٸ ا َيُ يو يكوزِ   ُلٌ تعو  طا َمني الهوؽ يٴل

 236.م(2) صثِجَعْضي ٌَفَََلَدْ ا َهْ ُ وٌََىَِّٓ اٌٍَّهَ محو فَ ًْي عًٍََ اٌْعَبٌَِّنيَ

 ااونُى تعااسز يُنااُو يعذااعات الااها ضبمااس      اشبااويؼ َا١ضمعااُى : 
 256.م)م(

 262.مك٠ٔ قرب () ونُى ال الػوزؽ َا١ضمعُى :
 ونُى مّن الاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم ياُ        الػوم  َا١ضمعُى :

 270ماملػذس.
 ااااونُى إ ااااواى زخااااُل الااااها املسِهاااإ م هااااو٘   الجااااويو َا١ضمعااااُى :

 270ميػذس.
 ونُى معح الكاشومٕ َاملػالمني مولعهوِإ موملػاذس      التوغ  َا١ضمعُى :

 270م ع َد  . اله ُٓ ١ى اختّوضٍ مويط يو  هس ا 
 273.م ونُى سب الها ١ي  مّتٌ اشبمػُى :

                                                           

 .216غُضٔ ال قطٔ   (1)
 .251غُضٔ ال قطٔ   (2)
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 ونُى امل٠ظيٕ مني اله ُٔ َ موضٔ ا٥نػوى ل٢ضض  الُاسس َاشبمػُى :
مونتقول الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لاٌ َغالم إ  الطفّا  ا١ لاٖ َانقٴاوو      

 293.مالُسْ يعٌ
 295.م ونُى التسضِؼ  ُض ١غطٗ مسض الجونْ َاشبمػُى :

 ونُى لعَم ا٥يتهوو  و إِاصا٘ ا١غاا يَ الػاد      جولح َاشبمػُى :ال
 لٌّ مولرع  ا ١نٌ يف سول إغتهعوف ا َلاٗ  ووسٕ ا٥غ٠م ا َِتسمط يف 

 296م ِوت القط ى .
 

 تؼد ادلائح واٌثّأىْ راظغاجلصء اٌ
 تفهسظد أجصاء ظىزج اٌثمسجوخيرض 

 
 تؼد ادلائحرعؼىْ اجلصء اٌ

 (ِٓ هرا اٌرفعري118-1ىأني األجصاء )تئحظاء لوخيرض 
 

 تؼد ادلائح اٌىاحد واٌرعؼىْاجلصء 
 ( اٌرضاد تني اٌمسآْ واإلزهاب) تمأىْوخيرض 

 َفٌّ القُانني التولّٕ :
القونُى ميه  يو الل ؼ يف املقاوم ا َِاعِض الرًام اشباو ٛ  او      ا١َل : 

تتقُم مولس ُٔ إ  غأ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم الػلمّٕ اليت 
ٕ٭ا  ط ٕ٭ الٷش٧ػ٧ه٧ ٩ُ ٭ظٵ ٧َالٷم٧ ٕ٭    7.م(1)صم٭ولٷش٭كٷم٧

القاط ى ياو ال٠يتهاويْ ا َياُ يعاني ٟ ِههاب ا         لُم ونُى  الجونْ :
  17لّغطف الهوؽ يو حبُض التهعِ  مره  دُز إهلْ  م

                                                           

 . 125( غُضٔ الهش  1)
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ٟ ِكلض يى ِكُى ملغٕ لتشقّ  ييساف  ّسٔ  ا٥ضيوب ونُى  الجولح :
 18مولتركط َإزضاو العق   و عُنٌ ،وِٕ.ما َميته  

 19 ونُى اسبودٕ إ  املعذعٔ.م الطام  :
 19 ونُى يقسيوت املعذعٔ .م اشبويؼ :
 19 ونُى إ طاض َتػلّم الهوؽ موملعذعٔ .م الػوزؽ :
 19 ونُى يهوف  املعذعٔ العويٕ .م الػوم  :
 19 ونُى قاَضٔ املعذعٔ َا ّٕ يو إغتعمول الػّة.م الجويو :
 19 ونُى املعذعٔ ض ٕ َسذٕ .م التوغ  :
 19 ونُى تُالْ املعذعات.م العوؾط :

 ونُى ؾكط الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغالم َاملػالمني    اسبوزٓ  ؿط :
 19   ع َد   لٖ املعذعٔ.م

 19 ونُى زٟلٕ املعذعٔ  لٖ قسق املعذعٔ ا١خطٗ.م الجونْ  ؿط :
 19ل٤ِٕ القط نّٕ ا َمولعكؼ.م ونُى تعهّس املعذعٔ  الجولح  ؿط :
 19 ونُى املعذعٔ فه  َي ٕ يو  هس ا .م الطام   ؿط :
 19 ونُى تعسز املعذعات عروِٕ َ،هٖ  و ا٥ضيوب.م اشبويؼ  ؿط :

 اااونُى إختّاااوض الاااها الكااالض معاااح للهراااطٔ ياااو     الػاااوزؽ  ؿاااط :
 23.ما٥ضيوب

ك  يصا املّ   ونُى يّ  الهوؽ العوم ل٦غ٠م ا َٟ ِتش :الػوم   ؿط 
إٟ موزضاو املعذعٔ َالتػلّم مكسق ن ُٔ ضبمس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم     
لّلش  الصِو سوضمٍُ يو  طِـ اشباعٓ َاشبّ إ ا َياُ ياو يكاوزِ   ُلاٌ       

ٙ٭ ٭ني٧تعو  ط ٧ّه٩قٵل٭ ٨ُا خ٧و ٨ًم٩ فٵ ٩َ ٧ِكٷ ٭ت٧   28م(.1) صل٭٧ّقٷٴٵ ٧  ٵط٧فٸو ي٭و٩ الٽص٭ِو٧ عٵرٵط٨َا يٵ
 34.م ونُى ا٥ ذوظ يف يقسيوت معجٕ الها ضبمس م:  الجويو  ؿط

                                                           

 .127( غُضٔ  ل  مطاى 1)
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 ونُى إقاومٕ الاصِو عراطَا ماولُيو َالهاعة معاس عا          التوغ   ؿط :
يعطعااإ هلااام يااا  الاااها َيقاااشومٌ ا َياااصا الاااُيو َالهاااعة يف إ اااطاز 

 38َإظزِوز.م
 ااونُى يى اهلساِاإ موسبذاإ َالربيااوى َلااّؼ مااولتدُِة        العؿااطَى :

 51َالويّب َال ٴـ .م
 اااااونُى )التهاااااوز ماااااني الػاااااهٕ اله ُِااااإ      اساااااس َالعؿاااااطَى : الُ

 63َا٥ضيوب(.م
 ونُى ا٥نتروو العوم يو َداُز الاها ماني  ًطاناْ      الجونْ َالعؿطَى :

 64الهوؽ ا َز ُٔ ا١ن ّو٘ إ  اهلسٗ َالك٠ح يو ،ا إضيوب.م
 ونُى يى ضغاولٕ الاها ضبماس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ        الجولح َالعؿطَى :

 73ستٖ للصٓ ِكس٬  هًو َ وضمٌ.مَغلم ض ٕ 
ٟ  تل موِوياٌ إمناو    اسبطامللمػذس  التٴًا ونُى الطام  َالعؿطَى : 

ِؿم  يِوم معجٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َالتًّٕٚ هلو ا َإ ويإ  
اسبذاإ  لااٖ الااصِو عرااطَا مظلمًاام ١نرػااًم موربااوشيم ا١قااهوم يف ال ّاان 

 73اسبطام.م
 ونُى سرو شات ال ّن اسباطام َمهوٙاٌ َاغاتسايٕ     َى :اشبويؼ َالعؿط

 75َدُزٍ يف يِوم اسبّؤ السنّو ا َإنتروو يدّول الهوؽ املتعو  ٕ يهٌ.م
 75.م ونُى غطاِو ا٥غ٠م لُا٘ ا٥غ٠م الػوزؽ َالعؿطَى :
 77.م الكرب ونُى غعٕ يضض ا  ي  لعَم  الػوم  َالعؿطَى :
 87 عح ا   ع َد  ن ّوٸ للقتول(.م ونُى )مل ِ الجويو َالعؿطَى :
 ونُى يى املؿطعني يام الاصِو  اوضمُى  ا١ن ّاو٘ ا      التوغ  َالعؿطَى :

 88َِكطَى  لٖ  توهلم َفٌّ ؾُايس  سِسٔ يو القط ى َالػهٕ.م
 90.م ونُى تكهّة يعذعات الها )م( الج٠ثُى :

 ااااونُى الكاااارب  لااااٖ يشٗ  ااااطِـ يف مساِاااإ    الُاسااااس َالج٠ثااااُى :
 93.مُٔالس 
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ضغااُل الػاا٠م يف الااسنّو ا    ااونُى يى الااها ضبمااس  الجااونْ َالج٠ثااُى :
 95َا١يو يف ا٣خطٔ.م
 96 ونُى امل٠ظيٕ مني ا٥ميوى َالطفعٕ .م الجولح َالج٠ثُى :
 ونُى تطؾض الػ٠م  و قرب الاها قالٖ ا   لّاٌ     الطام  َالج٠ثُى :

 99َ لٌ َغلم َذبملٌ ا١شٗ .م
 99.م ونُى التساخ  مني الصعط َالت٠َٔ ثُى :اشبويؼ َالج٠

 104.م ونُى الكطاط املػتقّم  وضز ل٦ضيوب :الػوزؽ َالج٠ثُى 
 106ا .م لٴو ٕ ونُى ع   ِٕ عُنّٕ تس ُ  :الػوم  َالج٠ثُى 
 ونُى ا٣ِوت الكُنّٕ يسٗ ل٦ طاض مولطمُمّٕ املٴلقٕ  :الجويو َالج٠ثُى 

 106   ع َد  .م
 ونُى دبع  عا   ِإ عُنّإ َا اعاٸ شاتّاوٸ ِعداط  او         :َالج٠ثُى التوغ  

 106الظلم َازبُض.م
 اونُى التركاط يف خلا  ا  هللاو ِ عاح الػاكّهٕ يف الاهرؼ ا         :ا١ضمعُى 

 107َِكلشًو لرع  اشباات .م
 107 ونُى ع   ِٕ عُنّٕ تهًٖ  و ا٥ضيوب .م :الُاسس َا١ضمعُى 

التهااعٍ  ااو يرااويّم الؿااطو ا َيف    ااونُى َدااُب ضمعااُى :َا١الجااونْ 
٧َي٧او٩     التهعِ  ط  ٨٘ ٧ِغ٩ر٭ط٨ ي٧و ز٨َى٧ ش٧ل٭اكٵ ل٭م٧او٩ ٧ِؿ٧او ٧َ ٌ٭  ٧ِغ٩ر٭ط٨ يٵى٩ ٨ِؿ٩ط٧وٵ م٭ ٟٵ   ٧ٌ إٻىٯ اللٽ

ٌ٭ فٵقٵس٩ افٷت٧ط٧ٗ إٻث٩م٪و  ٧ظ٭ّم٪و  107.م(1)ص٨ِؿ٩طٻوٷ م٭وللٽ
 118 ونُى َيُ يوو٘ الؿعوٙط مووو٘ ا١َثوى.م الجولح َا١ضمعُى :
 ااونُى تعااسز ال ؿااوضٔ مااولها ضبمااس م غاا٠م       الطاماا  َا١ضمعااُى : 

 124.مَض ٕ
 ونُى يعذعات الها ضبمس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ     اشبويؼ َا١ضمعُى :

 125َغلم املتقسيٕ  لٖ ظيونٌ.م

                                                           

 .48( غُضٔ الهػو٘ 1)



  239معالن اإليمان / ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ91

 ونُى مؿوضات ا١ن ّو٘ مولها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ الػوزؽ َا١ضمعُى : 
 ع َد  موسبذٕ َالربيوى ا َٟ ِقُم مولغعَ َغلم ؾويس  لٖ ينٌ ِس ُ   

 125يَ القتول.م
 ونُى يهوف  َ ثوض ال ؿوضات مولها قلٖ ا   لٌّ الػوم  َا١ضمعُى : 

 126َ لٌ َغلم َعّة ينًو سكونٕ للمذتمعوت يو ا٥ضيوب .م
 ونُى زٟلٕ ال ؿوضات مولها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ    الجويو َا١ضمعُى : 

 126َغلم.م
 130.م ونُى غهو امل٠ٙكٕ توزِب للهوؽغ  َا١ضمعُى : التو

 ونُى يهوف  نعَل امل٠ٙكٕ لهكطٔ الها قلٖ ا   لٌّ َ لاٌ   اشبمػُى :
هللّساى املعطعٕ يَ ازبونب السفو ْ إمناو   تهشكطَغلم َيقشومٌ ي م يو يى 

 135اهلسإِ إ  غ   ا٥ميوى َن ص يرويّم الكرط َاله٠لٕ.م تؿم 
 ااونُى يعذااعٔ مطعاإ ضنااو ٕ الااها ضبمااس )م(  مػااُى :الُاسااس َاشب

 143.ميقسيٕ للتكسِ  مطغولتٌ
 155.م ونُى ا١ؾًط اسبطم سطب  لٖ ا٥ضيوب الجونْ َاشبمػُى :
يى ا   ع َد  غد٬ط القمط ملهرعٕ ا٥نػاوى    ونُى الجولح َاشبمػُى :

ا ا  ول  َتهظّم ؾَٞى سّوتٌ السنُِّٕ َا١خطَِٕ ا َينٌ طبلُق    ع َد 
ٖ    تعو  ط ٧َالٷقٵم٧ط٧ عٶا ٲ ٧ِذ٩اطٻٓ ل٭وٵد٧ا ټ ي٨ػ٧امٱ َ اول تعاو     (1) ص٧َغ٧دٯط٧ الؿٯم٩ؼ٧ 

٩ّااااا ٧      ط ٧َغ٧ااااادٯط٧ لٵكٶااااام٩ اللٽ ٩ّوٻ  ٙ٭ ٧ااااا ٧َالٷقٵم٧اااااط٧ ز٧ا ٧َغ٧ااااادٯط٧ لٵكٶااااام٩ الؿٯااااام٩ؼ٧ 
٧ًوض٧   158.م(2)ص٧َالهٯ

ُاب ِلذو  ونُى يى الصٓ ِػعٖ ملطنؤ ا  َِطِس الجالطام  َاشبمػُى : 
َا٥ضيااوب  التلاا ؼ مااولعهةإ  يزا٘ الع ااوزات َالتشلااْ مولكاارب ا َلااّؼ  

 164َالقتول.م
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 ونُى يى ا   ع َد  مل ِطض للهوؽ ا٥ تتاول   اشبويؼ َاشبمػُى :
٧َي٧او خ٧لٵقٷان٨   َا٥سواب ا إمنو خلقًم لع وزتٌ َشعطٍ ا إش ِسل  ُلٌ تعو  ط

 َ ٟٽ ل٭٧ّع٩ ٨اس٨ ٧َا٥ٻنؼ٧ إٻ  لاٖ سطيإ ا٥ تتاول َا٥ضياوب َالتعاسٓ       (1)صىٻالٷذ٭وٯ 
 166.م َالظلم

 ونُى الت وِو الكمْ َالكّراْ يف عا  قارٕ ماني      الػوزؽ َاشبمػُى :
 166.ماشبول  َاملدلُ ني

 170.م ونُى عتومٕ ا٣ِوت يَاى نعَهلو َيهوفعًو الػوم  َاشبمػُى :
 اااونُى ا٥مياااوى َا ّااإ ياااو الكّاااس ا للطدااا        الجاااويو َاشبمػاااُى : 

 183َاملطئ.م
 183.م ونُى إسكو٘ ا  ١ ُال الهوؽ التوغ  َاشبمػُى :

مصاتًو َيقساضيو  ذبكٖ ى ا٥سكو٘ يف املقوم يى الػّٚوت ونُ الػتُى :
ثُامًو املهاو ة يناعوفوٸ   يو ،ا ظِوزٔ ا ييو اسبػهوت فونًو ذبكٖ مصاتًو َ

 .185عجأ  م
 188.مط ى ونُى إسكو٘ ا١ ُال يف الق الُاسس َالػتُى :
 اونُى إتكاوف املػالمني مقاُهلم ) ا ( يا  إيتجاوهلم         الجونْ َالػتُى :

٨ٌ يٵس٧س٫ملهويني َيقُل القُل ا عمو يف  ُلٌ تعو  ط ٧ُ اللٽ  192.م(2) ص ٶ ٩ ي٨
 ونُى انتؿط ا٥غ٠م ملرو )  ( الهوظل يو الػمو٘ ا  الجولح َالػتُى :

  197َينٌ  طم ا٥ضيوب َالقت  العؿُاْٙ.م
 ونُى َدُز ؾُايس يو القط ى َالػهٕ لك  اغم يو  ام  َالػتُى :الط

 202يوو٘ ا   ع َد  اسبػهٖ.م
 اااااونُى ا١واااااو٘ اسبػاااااهٖ ساااااطب  لاااااٖ   اشباااااويؼ َالػاااااتُى :

 204ا٥ضيوب.م
 204 ونُى ا١وو٘ اسبػهٖ زا ّٕ إ  ا  .م الػوزؽ َالػتُى :
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 204َ .م ونُى ا١وو٘ اسبػهٖ ،هٖ  و الغع الػوم  َالػتُى :
 206.م ونُى  لٕ دع  الهوؽ ي،هّو٘ َفقطا٘الجويو َالػتُى : 
 ونُى يلكّٕ الػمُات َا١ضض    اع َدا  َيناٌ     التوغ  َالػتُى :

غا شونٌ العاومل اسبكاّم ا َلكاهًم غااولُا ا   اع َدا  تهعِاٌ ا١ضض يااو        
ٟٵ   الرػوز َيو غرك السيو٘ فوداومًم ا   اع َدا  مقاُل ط      إٻنٳاْ يٵ ٩لٵام٨ ي٧او 

 216م .(1) صت٧ع٩لٵم٨ُى٧
 222.م ونُى عتومٕ ا١فعول الػ عُى :

 224 ونُى نؿط ؾالمّب املُزٔ َاحمل ٕ .م الُاسس َالػ عُى :
 228.م ونُى ؾطاٙ  الك٠ٔ اسواظ يو ا٥ضيوب الجونْ َالػ عُى :
 ونُى تعهّس ا٣ِوت الكُنّٕ َ ِوت التهعِ  معهًو  الجولح َالػ عُى :

 229ل ع  .م
 229 ونُى )التسمط الُّيْ العوم مالِوت القط ى(.م م  َالػ عُى :الطا

 اااونُى يُ ااااسٔ يمااااْ غااارّوى ل ااااسض املُ ااااس    اشباااويؼ َالػاااا عُى : 
 243.مإضيوب

قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يف  للها ونُى يعذعٔ  الػوزؽ َالػ عُى :
 243ع  عتّ ٕ .م

قالٖ ا    ونُى ييو يكٕ يقسيٕ ل عجٕ الاها ضبماس    الػوم  َالػ عُى :
 243 لٌّ َ لٌ َغلم.م

 243ال ّ .م ض٧مض ونُى  الجويو َالػ عُى :
 243 ونُى التسضِؼ  ُض ١غطٗ مسض.م التوغ  َالػ عُى :

 ااونُى وااوو املؿااطعني ٣ِااوت القااط ى مااطظر زَى نؿااُب    الجمااونُى :
املعوضو َغرك السيو٘ ا َيون  يو يُاقلٕ املؿطعني إضيوب ازباّـ الاصٓ   

 246 طز يو يكٕ .م
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 ونُى يى ع٠م ا   ع َد  فُق ع٠م املدلُ ني ا  الُاسس َالجمونُى :
٧ِوٷت٨ُا َلُ ادتمعُا ا  ول غ شونٌ ط ٧َالٷذ٭ٰو  ٧لٵٖ يٵى٩   ٶ ٩ لٵٚ٭و٩ اد٩ت٧م٧ع٧ن٩ ا٥ٻنؼ٨ 

ًٻا٪ا ٨ًم٩ ل٭ ٧ع٩ ټ  ٵ ٩ُ عٵوى٧ م٧ع٩ه٨ ٧َلٵ ٌ٭  ٧ِوٷت٨ُى٧ م٭م٭ج٩ل٭ ٟٵ   247م.(1)صم٭م٭ج٩ ٻ ي٧ص٧ا الٷقٶط٩ ىٻ 
 ونُى يو ا٥ضازٔ التكُِهّٕ يى ع  ؾٛ يف   هٕ ا   الجونْ َالجمونُى :

 ع َد  َينٌ غ شونٌ يسوط مكا  ؾاٛ  لماوٸ َيى ا١ؾاّو٘  ّعاوٸ سوناطٔ       
 . 248 هسٍ  م

 اااونُى التركاااط يف ا٣ِاااوت الكُنّااإ ساااطظ ياااو     الجولاااح َالجماااونُى : 
 248.ما٥ضيوب

 251م ا٥ميوى َالطفعٕ. ونُى امل٠ظيٕ مني  الطام  َالجمونُى :
املػاذس   اونُى إ اواى زخاُل الاها املسِهإ م هاو٘        اشبويؼ َالجماونُى : 

 252.ماله ُٓ 
 ونُى تره  ا  متهعِاٌ الػامُات َا١ضض  او     الػوزؽ َالجمونُى :

 252الرػوز ا َفٌّ ظدط  و ا٥ضيوب ١نٌ فػوز َغرك للسيو٘.م
طظر زَى ا٥ضياوب غاُا٘    ونُى يى  لم التُسّس م الػوم  َالجمونُى :
 253موغم السِو اَ ،اٍ.م
 اااونُى يياااو يكااإ يقسيااإ ل عاااح الاااها ضبماااس     الجاااويو َالجماااونُى :

 259.مم
 ااااونُى إ وياااإ الااااها )م( يف املػااااذس زفاااا   التوغاااا  َالجمااااونُى :

 263.مل٦ضيوب
 ونُى معجٕ الها قلٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم جباُاض املػاذس       التػعُى :
 264اسبطام.م
 ونُى لعَم تٴًا الها ضبمس قلٖ ا   لّاٌ َ لاٌ    س َالتػعُى :الُاس

 264َغلم املػذس اسبطام يو زنؼ ا١َثوى.م
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 ونُى املػذس مّن الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغالم   الجونْ َالتػعُى :
َينٌ زف  ل٦ضيوب ؾُايس دلّٕ ا فقس عوى الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم 

 272ق ٕ م هو٘ املػودس َالك٠ٔ فًّو.مُِقْ ا١نكوض يف مّعٕ الع
 ونُى يى الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم غُف ٟ  الجولح َالتػعُى :

 اااطز يف عتّ ااإ َٟ ِطدااا  يهًاااو إٟ ماااولُسْ َماااويط ياااو  هاااس ا   اااع     
 276َد .م

 َاشبهاسق َساهني   ونُى ناعَل امل٠ٙكإ م اسض َيساس      الطام  َالتػعُى :
 278سطب  لٖ ا٥ضيوب.م

 278.م ونُى امل٠ظيٕ مني ا٥ميوى َالط ٕ يؼ َالتػعُى :اشبو
 ااونُى لااعَم إيتهااوو املااٞيو  ااو يقوملاإ الظلاام    الػااوزؽ َالتػااعُى :

لتج ّان غاهو ا٥مياوى يف ا١ضض ا     ؾاط ّوٸ َا٥ضيوب هللجلٌ ١ى يهوو  طِقاوٸ  
 281َيُ الكرب َالتشلْ مو١خ٠ق اسبمّسٔ .م

َلّؼ الصِو ن اسبطام مّس املٞيهني  ونُى َِٟٕ ال ّ الػوم  َالتػعُى :
٧َي٨ام٩ ٧ِك٨اٰسَى٧  ٧او٩ الٷم٧ػ٩اذ٭س٭      ا  ول تعو  طعرطَا   ٨ٌ ٨ًم٩ اللٽا ٟٽ ٨ِع٧صٳم٧ ٨ًم٩ يٵ ٧َي٧و لٵ

ٟٵ     ٧َلٵك٭اااوٯ يٵعٷج٧اااط٧ي٨م٩  ٟٽ الٷم٨تٯقٶاااُى٧  ٨ٍ إٻ ٨ٝ ٧ّاااو ٩َل٭ ٨ٍ إٻى٩ يٵ ٧٘ ٧ّاااو ٩َل٭ ٧َي٧اااو عٵاااون٨ُا يٵ الٷش٧اااط٧امٻ 
  281ِٕ الها  لٖ املػذس     َمعس الرتض.ما فُٟ(1)ص٧ِع٩لٵم٨ُى٧

َدبلْ ي وزٜ ا  ونُى فتض يكٕ مسإِ ل٢يو َالػلم  الجويو َالتػعُى :
 289التُسّس .م

 ااونُى ِهااٛ  لااٖ دهومااوت ا١ضض مولااس ُٔ إ    التوغاا  َالتػااعُى :
 291ا١يو ا َالػ٠يٕ يو ا٥ضيوب َالغعَ َالرتك.م

قّا  ،وِاوتًم اشب ّجإ ياو ،اعَيم       ونُى  ذاع املؿاطعني  او ذب    املوٕٙ :
 292م.املتكطض للمسِهٕ َاملػلمني 
 اااونُى مؿاااوضٔ ازباااو مه ااأُ الاااها ضبماااس    ياااو الُاساااس معاااس املوٙااإ : 

 293.م)م(
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إٻنٳاْ د٧و ٭ا ٫ ف٭اْ     ُانني اله ُٔ َيكوزِ   ُلٌ تعو  ط الجونْ معس املوٕٙ :
ٕٸ  39م. (1)صا١ٵض٩ضٻ خ٧ل٭ّرٵ

ا٥ضازٔ التكُِهّإ ا اواى املعذاعٔ ماولُسْ ا      اُانني   الجولح معس املوٕٙ :
فمو ِوتٌّ الُسْ يو  هس ا  ًِب ا  غ شونٌ لٌ املعذعٔ َالكطايٕ ا فّتهعٍ 

 90 و ا٥ضيوب ا عمو ِتلقٖ يو ِكسض يو الغا مولكرب َاسبلم.م
 ُانني ا٥ضازٔ التكُِهّٕ ينٌ لّؼ يو ؾٛ إٟ َلٌ  يو الطام  معس املوٕٙ :

 263يولك.م

 
  

 

 تؼد ادلائح اٌثأً واٌرعؼىْاجلصء 
 إٌثً"ص" أحدا  ) تمأىْوخيرض 

ُ
 ( مل ٌغص

 َفٌّ القُانني التولّٕ :
 ااونُى تطؾااض املهااوف  ال سنّاإ َاملولّاإ  ااو القااط ى َا٥ؾااتغول     ا١َل :

 12.ممعلُيٌ
 القط ى يو ال٠يتهويْ ا َيى ترػاا  ِوتاٌ ياو الا٠      لُم ى ونُ :الجونْ 
 14.ميهقٴ  ضبسَز َال٠
٧ٗيو يم ) ونُى  :الجولح   17.م(عونُا ،ع
 ونُى لعَم تهعٍ املػلمني  و ضبوعؤ الكروض يف التشطِ   لٖ  الطام  :

 19مالقعُز ا فلّؼ  هس الكروض يو ِسافعُى  هٌ.
 27.م ونُى سب ا   ع َد  للمٞيهني اشبويؼ :
 48وعؤ الصِو عرطَا.مَيون  يو ضبا مطظر  ا٥ميوى  ونُى الػوزؽ :
يى  لاب الغهاوٙم لاّؼ ،وِإ يَ     ا  ونُى ؾويس  لاٖ التاوضِذ    الػوم  :

 49.ميسفوٸ شبطَز املػلمني للسفوو
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 ااونُى ِتكااة مااٌ الكرااوض يى يفااطاز دّؿااًم ِعلمااُى مااصم        الجااويو :
 54.ميقشومًم هلم
مني     الت وِو (1)صََىََْ اٌْزَمًَ اٌْغَّْعَبِْ ونُى يو يعونْ ط التوغ  :

 58.ملكروضاملٞيهني َ   ا
َيػوعو  ا١ ٠لُمٕ لطِٝتًم  ونُى فُظ  وٙرٕ يو الهوؽ مولت :العوؾط 
 59.مالصِو  لمُا

 ونُى نػ ٕ يِاوم خاطَز الاها يف الكتوٙاب  ماُو يِاوم        :اسبوزٓ  ؿط 
ن ُتٌ فمج٠ٸ يسٔ ي ويٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يف املسِهإ  ؿاط   

 59موٸ .ُِي 3550= 355× 10غهُات فتكُى 
 62م ونُى تطتب اشبُف العوم  لٖ الرػوز. :الجونْ  ؿط 
 69.م ونُى ضؾشوت يعطعٕ مسض :الجولح  ؿط 
 ااونُى يى يكااوزِ  الهكااط للمااٞيهني ٟ تهقٴاا  إ  ِااُم  الطاماا   ؿااط :

 69.مالقّويٕ
 79م رُ الها  و الصِو زخلُا ا٥غ٠م . ونُى  اشبويؼ  ؿط :
 79م و الصِو تومُا .  رُ الها ونُى الػوزؽ  ؿط : 
 79لها  و الصِو يدطيُا ثم يقلشُا.م رُ ا ونُى  الػوم   ؿط :
 رااُ الااها  ااو الااصِو سااوضمُا املػاالمني ثاام        ااونُى الجااويو  ؿااط : 

 79ميغلمُا.
 ونُى شعط َتعساز غُّف الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ  التوغ   ؿط :

إمناو ياْ غاُّف    ا قاوض  َغلم َشعط غّة ا٥يوم  لاْ  لّاٌ الػا٠م شٓ الر   
غلم خاطز ملعطعإ ماسض َلاّؼ     زفو ّٕ مسلّ  يى الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َ

 80م.يعٌ غّة
 80.م ونُى يى القط ى مل ِهعل مولقتول َاسبطب العؿطَى :
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ض عرااوض  ااطِـ الرػااوز ثاام غااركُا   و ااونُى ي ًاا :الُاسااس َالعؿااطَى 
 86مالسيو٘.

ن ّاو٘ مولقتا  َغارك الاسيو٘      ونُى  سم يياط ا  ل٢  :الجونْ َالعؿطَى 
 87ممغا س  .

 89مط الُالسِو دًوز يف غ ّ  ا .م ونُى  :الجولح َالعؿطَى 
 غااا ّ  ا  يف املهاااعل   اااونُى قاااسق ازبًاااوز يف  الطامااا  َالعؿاااطَى : 

 89َالعوٙلٕ.م
 اونُى َداُب ا١خا٠ق اسبمّاسٔ ا َ اول الاها        اشبويؼ َالعؿاطَى : 

 89م.(1) (معجن ١متم يكوضم ا١خ٠قضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم )
 91.م ونُى مّن الها )م( يُ املػذس الػوزؽ َالعؿطَى :
 ونُى ظيس الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لاٌ َغالم    :الػوم  َالعؿطَى 

َيكوس ٕ يصا العيس لٌ يف يِوم سّوتٌ ا فلّؼ  هسٍ  كط يَ نّوو يَ خّا   
 93م٠ٸ للع وزٔ .َإم  ا إمنو اعترٖ موملػذس خّمٕ َيهرباٸ َضب

 97.م ونُى يعذعات الها يف ع  عتّ ٕ :الجويو َالعؿطَى 
يعذعات الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يف  ونُى  :التوغ  َالعؿطَى 

 97ماملسِهٕ. طِ  اهلذطٔ ا  
الػاطاِو  يعذعات الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغالم يف   ونُى  :الج٠ثُى 

 97ماليت معجًو سُل املسِهٕ.
يعذعات الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يف :  ونُى  الُاسس َالج٠ثُى

 97مغطاِو ا٥غتٴ٠و.
يعذعات الها قلٖ ا   لٌّ َ لاٌ َغالم يف    ونُى  الجونْ َالج٠ثُى :

 97متُدًٌ إ  ا١مُا٘ يف ؾًط قرط يو الػهٕ الجونّٕ للًذطٔ .
يعذعات الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يف  ونُى  ثُى :الجولح َالج٠

تُدًٌ إ  ،ٴروى َتػمٖ )الرطو( يف ؾًط قرط يو الػهٕ الجونّٕ للًذطٔ ا 
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ا َالربز     97مَالرطو  طِٕ ت عس  و املسِهٕ ءونّٕ مطز يف  طِ  يكٕ .
 عم . 26/22عم َ هس اسبهرّٕ َاملولكّٕ  44مطِس ا َيُ يضم  فطاغذ ا عبُ 

 ونُى ع  قطف ملعطعٕ َ تول يِوم اله ُٔ فها  ياو    الطام  َالج٠ثُى :
  98ما   ع َد  ا َنُو يقسيٕ َ طِ  للًسإِ َالطؾوز .

 ونُى يى غهٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم  اشبويؼ َالج٠ثُى :
 99مالسفو ّٕ َغّلٕ ي وضعٕ لسخُل الهوؽ ا٥غ٠م .

الاااها قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ   عتوٙاااب   اااونُى الػاااوزؽ َالج٠ثاااُى : 
 100َغلم.م

 100م.الغوِوت اسبمّسٔ يو عتوٙب الها ونُى  الػوم  َالج٠ثُى :
ب َغااااطاِو الااااها سااااطب  لااااٖ  ااااونُى عتوٙاااا الجااااويو َالج٠ثااااُى :

 100ا٥ضيوب.م
عتوٙااب الااها مااطظر زَى غاارك الااسيو٘     ااونُى  التوغاا  َالج٠ثااُى : 

َِْٓ لَزًََ َٔفًَْب ثِغَُْوِ َٔفٌْي أَوْ فَََبكٍ فٍِ تعو  ط َا٥ِغول يف القت  مغا س  ا  ول

 101م.(1) صا َهْ ِ فَىَؤَََّّٔب لَزًََ اٌنَّبًَ عَُِّعًب وََِْٓ أَؽَُْبلَب فَىَؤَََّّٔب أَؽَُْب اٌنَّبًَ عَُِّعًب

 ونُى عتوٙب َغطاِو الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ز ُٔ  ا١ضمعُى :
 101مل٦ميوى .
 ونُى عتوٙب الها َغّلٕ ي وضعٕ ذبق  يعًو ا١يو  ُاسس َا١ضمعُى :ال

 101مَالٴمونّهٕ يف املسى َالٴطق العويٕ .
 101   غطاِو ا٥غ٠م لُا٘ الػ٠م.م  ونُى الجونْ َا١ضمعُى :

 ااونُى زٟٙاا  التهااوز مااني القااط ى َا٥ضيااوب يف   الجولااح َا١ضمعااُى :
 101مَغلم .عتوٙب الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ 

 اونُى ؾااُايس التهااوز ماني القااط ى َا٥ضيااوب يف    الطاما  َا١ضمعااُى : 
 101مغطاِو ا٥غ٠م.
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 اونُى غاطاِو الاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم         اشبويؼ َا١ضمعاُى : 
 101مؾُايس  لٖ ينٌ مل ِويط مولغعَ .

 ونُى  سم ضنو الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ  الػوزؽ َا١ضمعُى :
 101ملٖ القت  مغا س  .َغلم  

 ونُى  ّوم الها قلٖ ا   لٌّ َ لاٌ َغالم ماسف      الػوم  َا١ضمعُى :
 101مزِوت الكروض  هس  تلًم خٴو يَ يو ،ا  تول .

 104سض غ٠م َزف  ل٦ضيوب.م ونُى الهكط م  الجويو َا١ضمعُى :
 ونُى يقاسيوت نكاط ا٥غا٠م َيى معا  ضٝغاو٘       التوغ  َا١ضمعُى :

 106.مل العظمٖ  نصاو انؿغلُا مونرػًم َامتلُا موسبطَب يَ القت السَ
 115م ونُى الع وزات سكونٕ يو ا٥ضيوب . :اشبمػُى 

 ونُى التركط مو٣ِاوت الكُنّإ َماساٙ  الػامُات      :الُاسس َاشبمػُى 
 115مَا١ضض سطظ يو ا٥ضيوب .

ٕ      :الجاااونْ َاشبمػاااُى     اااونُى تاااوثا املعطعااإ الػاااومقٕ  لاااٖ املعطعااا
 115.مال٠سقٕ(

 115.م ونُى الغوِوت اسبمّسٔ يو عتوٙب الها :الجولح َاشبمػُى 
 اونُى عتوٙاب َغاطاِو الاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ         :الطام  َاشبمػاُى  
 115مَغلم ز ُٔ ل٦ميوى .

 اونُى غاطاِو الاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم         :اشبويؼ َاشبمػاُى  
 115مؾُايس  لٖ ينٌ مل ِويط مولغعَ .

 ونُى  سم ضنو الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ  :الػوزؽ َاشبمػُى 
 115.مَغلم  لٖ القت  مغا س 
 ونُى  ّوم الها قلٖ ا   لٌّ َ لاٌ َغالم ماسف      :الػوم  َاشبمػُى 

 116مزِوت الكروض  هس  تلًم خٴو يَ يو ،ا  تول .
لااااام إسكاااااو٘ يعذاااااعات الاااااها   اااااونُى   :الجاااااويو َاشبمػاااااُى 

 116مضبمس)م(.
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 ِاااوت يعطعااإ يساااس َزٟٟتًاااو  لاااٖ     اااونُى  التوغااا  َاشبمػاااُى : 
 116.مالسفوو

يوااو٘ الااصِو يااودطَا ا  اسب ؿاإ َتط اإ  ااسز       ااونُى الػااتُى : 
 116.ميهًم

 116.م ونُى ؾطَط قلض اسبسِ ّٕ ٥دتهوب الغعَالُاسس َالػتُى : 
ّاٌ  ل٠غم اسبػو ا َلّؼ ف)م(  ونُى إختّوض الها  الجونْ َالػتُى :
 116ميػولٕ الػّة َالغعَ.
 116م. عطايٕ الها ل ع  ا١يوعو ونُى  الجولح َالػتُى :
 ونُى الهػ ٕ مني  ت  غ عني َيغط غ عني يو املؿطعني الطام  َالػتُى : 

 116.م يف يعطعٕ مسض
 ونُى )ع   ِٕ  ط نّٕ ثهو٘  لٖ الها ضبمس قلٖ ا   اشبويؼ َالػتُى :

 116م لٌّ َ لٌ َغلم (.
 ونُى  سم  ّاوم الاها ضبماس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ        الػوزؽ َالػتُى :

 117مَغلم مولغعَ ا َاهلذُم  لٖ القطٗ َاملسى .
 ونُى  سم ضز الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم  الػوم  َالػتُى :

 117م،عَ املؿطعني لٌ َللمسِهٕ هللجلٌ.
   لٌّ َ لٌ َغالم   ونُى ييط ا  للها ضبمس قلٖ ا الجويو َالػتُى :

اصْجِوُوا وَصَبثِوُوا وَهَاثِطحىا وَارَّمحىا اٌٍَّهَ ط َاملػلمني مولكرب يون  يو الغعَ ا  ول تعو 

 118م.(1)صٌَعٍََّىحُْ رحفٍِْؾُىَْ

 118م ونُى مل ِغع الها يسساٸ يو  ِوت القط ى . التوغ  َالػتُى :
ٌ َغلم يو ا٥،تّول ع   ونُى ظبؤ الها قلٖ ا   لٌّ َ ل الػ عُى :
 118ميطٔ يعذعٔ لٌ.

                                                           

 .200غُضٔ  ل  مطاى  (1)



 111  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 239معالن اإليمان / ج

 ونُى نراْ  او الاصِو عراطَا ماوى اشباا الاصٓ يف         الُاسس َالػ عُى :
 118ميِسًِم يُ خا هلم .
 118م ونُى إي٠٘ ا   ع َد  للصِو عرطَا . الجونْ َالػ عُى :
 اونُى إظزِاوز  ثاوم الاصِو عراطَا يا  تاُالْ الاهعم          الجولح َالػ عُى :

 118م لًّم .
 118م ونُى للكوفطِو  صاب يًني . الطام  َالػ عُى :

 118م ونُى غُ٘  و الكروض صبل ٕ ل٢شٗ . اشبويؼ َالػ عُى :
 ونُى تقسِط ا٣ِٕ : ِو يًِو الاها لقاس نكاطو ا      الػوزؽ َالػ عُى :

 118مم سض.
يف  لٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ونُى يعذعات الها ق الػوم  َالػ عُى :

 118مذطٔ تغ   و القتول. طِ  اهل
 ونُى انتروو الها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم ياو       الجويو َالػ عُى :
 121ماسبلة ي    ّلٕ خعا ٕ.
 ونُى إربوش ا١ن ّو٘ غ٠ح الكرب يف دهب ا  َغّلٕ  التوغ  َالػ عُى :

قاإ َسّااوتًم العوٙلّاإ َقااطف    يف الااس ُٔ إلّااٌ تعااو  ا ١َيااُضيم اشبو   
 121م.ال ٠٘

وَارَّجِعْ  ونُى التشلْ مولكرب املوؾض  و الُسْ ا  ول تعو  ط الجمونُى :

 121م.(1) صَِب َُىؽًَ إٌَُِْهَ وَاصْجِوْ ؽَزًَّ ََؾْىحَُ اٌٍَّهُ وَلُىَ فَُْوُ اٌْؾَبوِِّنيَ

 121م ونُى الُثُق مره  ا  . الُاسس َالجمونُى :
وََِذب  لاها ياو يكاوزِ   ط    ونُى اغتذومٕ ا  ز و٘ ا الجونْ َالجمونُى :

 121.م(2) صأَهٍٍَْْنَبنَ إِالَّ هَؽَّْخال ٌٍِْعَبٌَِّنيَ
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وٌََمَلْ  ونُى يى الهكط الصٓ شعطٍ ا  يف  ُلٌ تعو  ط الجولح َالجمونُى :

ُْ اٌٍَّهُ ثِجَلْهي وَأَْٔزحُْ أَمٌَِّخ  ي م يو يى  تل يَ ِهشكط مػوسٕ املعطعٕ ا َيهٌ (1) صَٔ َوَوح

 122.موغتذومٕ الس و٘ َلّؼ فق  ذبق  يكساق ا٥غتذومٕالهكط م
  اونُى يى ا   اع َدا  ِػاتذّب للاها قالٖ ا        الطام  َالجمونُى :

َيػااولتٌ مااوسب  اَاى عوناان خاا٠ف اسبػااوب      لّااٌ َ لااٌ َغاالم ز ااوٍ٘    
 122.مالظويطٓ

 ونُى إعبكوض يزا٘ اسبر مول ّن اسبطام ا َمشُل  اشبويؼ َالجمونُى :
لهوؽ يو ،ا سكاط موملػالمني َاملًاودطِو َا١نكاوض ا  اول      َدُب  لٖ ا

 130.م(2) صوٌٍََِّهِ عًٍََ اٌنَّبًِ ؽِظ  اٌْجَُْذِ َِْٓ اٍْزَطَببَ إٌَُِْهِ ٍَجُِ ًتعو  ط

 ونُى نعَل  ِوت القط ى موسبح  لٖ سار ال ّان    الػوزؽ َالجمونُى :
 130ماسبطام .

له ُِإ القُلّإ َالرعلّإ  لااٖ     اونُى توعّاس الػاهٕ ا    الػاوم  َالجماونُى :  
 131.مَدُب يزا٘ اسبر َالعمطٔ
 ونُى غاعْ املػالمني الاصِو يف املسِهإ ١زا٘ اسبار       الجويو َالجمونُى :

 131مَالعمطٔ .
 131جوق يػولٕ اهلذطٔ يو ضسم اسبطم.م ونُى إن  التوغ  َالجمونُى :

ها ضبماس   ونُى امل٠ظيٕ مني ا٥ميوى َالك٠ٔ الصٓ يغػٌ الا  التػعُى :
 133.مقلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يف املػذس اسبطام َ مُم اسبطم

 ونُى  كمٕ الها َيقشومٌ  و اهلعميٕ َا٥نكػوض  الُاسس َالتػعُى :
ياا   لاإ  ااسزيم َيغاالشتًم مولهػاا ٕ زبااّـ املؿااطعني اَفّااٌ ز اأُ للهااوؽ 

 133مل٦غ٠م َن ص   وزٔ ١قهوم .
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ُ    الجونْ َالتػعُى : كام ا َاختّاوض   اسبلْ ييا  املسِهإ    اونُى إيكاوى تا
 143يو ييلًو مولتعّني يَ ا٥نتدوب.م اسبوعم َاحملوفو

وََِذب ََنْطِذكُ    ونُى ا٥ ذوظ الغاآ للاُسْ يف ا٣ِإ ط    الجولح َالتػعُى :

تلقْ املػلمني يصا الهسب   (1) صإِْْ لُىَ إِالَّ وَؽٌٍْ َُىؽًَ *عَْٓ اٌْهَىَي 

 153.مونٌ ؾع ٕ يو الُسْمولق ُل َا٥غتذومٕ لعلمًم م
 175.م ونُى عجطٔ يوو٘ القط ى يون  يو ا٥ضيوب الطام  َالتػعُى :

الصعط َالصعطٗ َالتصعا عروِٕ يف يسإِ  يف ونُى  اشبويؼ َالتػعُى :
 186مالهوؽ إ  غ   ا٥ميوى َا٥يتهوو  و القت  َغرك السيو٘.

 188.م ونُى َ وٙة دربّٙ  يف ا١ضض الػوزؽ َالتػعُى :
 ونُى ع   ِٕ يو القط ى ِكسق  لًّو ينًو ع٠م ا   :الػوم  َالتػعُى 
 197.م(2) صفَؤَعِوْاُ ؽَزًَّ ََََّْعَ وَ َََ اٌٍَّهِعمو يف  ُلٌ تعو  ط

 ونُى الهر  العوم مو٥ستذوز مولقط ى يف ع  ظيوى ا  :الجويو َالتػعُى 
وََِذْٓ أَصْذلَقح   لتهعِ  طَلّؼ للد٠ٙ  ع٠م معس ع٠م ا   ع َد  ا َيف ا

 198م. (3) صِِْٓ اٌٍَّهِ لُِ ً

 اونُى ناعَل ا٣ِاوت َالاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ         :التوغ  َالتػاعُى  
 212مَغلم يف سول ِقظٕ َفٴهٕ .

 ونُى َقرٕ ثومتٕ للقط ى َيْ ينٌ ناعل ياو  هاس ا  ا َيناٌ ياط٬       املوٕٙ :
 .214.م لٖ امل٠ٙكٕ الصِو ِػكهُى الػمو٘

 .214م  ونُى زٟلٕ ازبم  مني يوو٘ القط ىاسس معس املوٕٙ : الُ
 .223م   ونُى دبلْ الربعٕ مُٟزٔ ع  ناالجونْ معس املوٕٙ : 

                                                           

 .4-3الهذم  غُضٔ (1)
 .6غُضٔ التُمٕ  (2)
 .122غُضٔ الهػو٘  (3)
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َِاسل  لّاٌ ياو     ي٠ظيٕ املعذاعٔ لاُٟزٔ الاها     ونُى : معس املوٕٙالجولح 
 .232م  شعطٍ القط ى يو املعذعات يف َٟزٔ  ّػٖ  لٌّ الػ٠م

 .263م ؾكط ا  للمػلمني يف ُِم مسض. ونُى  :ٕٙ الطام  معس املو
 .263م َدٍُ نكط ا  ُِم مسض ونُى  :اشبويؼ معس املوٕٙ 

 ااونُى الهاطب يف ا١ضض ياا  غاا٠يٕ يف الااسِو   :الػاوزؽ معااس املوٙاإ  
 َالهرُؽ َتعظّم ؾعوٙط ا  َلّؼ للغعَ ا يَ  لب السنّو.

 العِااوزٔ يَ الهقكااوى  ااونُى غاا٠يٕ القااط ى يااو     الػااوم  معااس املوٙاإ :  
 .277م

 . 287م  ونُى و  ا  ملو  سٍ الجويو معس املوٕٙ :
 ونُى يقسيوت معجٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لاٌ   التوغ  معس املوٕٙ :

 . 292م  َغلم
قالٖ ا   لّاٌ    ونُى يكوزِ  ال ؿوضٔ مولها ضبمس  العوؾط معس املوٕٙ :

 . 292َ لٌ َغلم م 
يو  هس ا  ا  ينؿو ونُى يَل مّن يف ا١ضض  املوٕٙ : اسبوزٓ  ؿط معس

 . 293م .(1)صٍُِْهُ اٌَََّّىَادِ وَا َهْ ِلصٓ لٌ ط

 تؼد ادلائح اٌثاٌث واٌرعؼىْاجلصء 
 (ظىزج آي ػّسا181ْترفعري اٌَح )وخيرض 

 ا  يىيٓ هللو  لتم  (2) صثَِّب لَلََِّذْ أََْلَِىحُْ ونُى تقسِط  ُلٌ تعو  ط ا١َل :

فقا ا َيو ِوؾض  و يصا القُل يو العتُ َالغطَض َا٥يتهوو  و ا٥نروق يف 
 .5م غ ّ  ا  ا َ و إخطاز س  الرقطا٘ َاملػوعني يو املول اشبوم

 .18م  ونُى ا م  َامل نيالجونْ : 
 .18م   ونُى لعَم القطا٘ٔ يف ا٥غ٠مالجولح : 

                                                           

 .189غُضٔ  ل  مطاى  (1)
 .51غُضٔ ا١نرول  (2)



 115  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 239معالن اإليمان / ج

 .18م   ونُى املُ ظٕ يف اغم القّويٕالطام  : 
 .18م   ونُى ز و٘ الها ١َٟز ا١نكوضاشبويؼ : 
 .18م   ونُى اشب٠فٕ َ سالػوزؽ : 
 .18م   ونُى شعط اغم لرو ازب٠لٕ يف ا٣ِٕ القط نّٕالػوم  : 
َيو  سلٌ نعَل العاصاب مولاصِو   ا  ونُى ا   ع َد   وزل  الجويو :

ََٓ ََعٍَُّْذىَْ وَاٌَّذنََِٓ الَ   لَذًْ َََْذزَىٌِ اٌَّذنِ   عرطَا ُِم القّويٕ ا  ول تعو  ط

 .21م  (1) صََعٍَُّْىَْ

َتعسز العجيوت مني ا١ اُام املدتلرإ   ا ونُى التساخ  َالػرط  التوغ  :
 .33م  غ ب ٥نتؿوض ازبمول 

 .35ا  ِػم  يو ِقُلٌ الهوؽ م  ونُى  العوؾط :
 ونُى تطؾض الهعم  لٖ الهوؽ يو ع  قرٕ يو قاروت   اسبوزٓ  ؿط :

ٕ   ا    ع َد  فًُ غ شونٌ الػمّ  لك  ا١قُات الظويطٔ َازبلّإ َاشبرّا
 . 35م

 ااونُى ا   ااع َداا  ِػام  عاا  قااُت ا َينااٌ غاا شونٌ   الجاونْ  ؿااط : 
َُّ        سونط يعًم ا َيف التهعِ  ط َي صحذ ََّذب ٍِذزَِّخ َأ ََّىاِد َواَ ْهَ  ِفذٍ  ََّذ ٍَذَك اٌ ٌَّذِنٌ َف ُلَى ا

َِ ُُ ُِ ََعٍَْ ً اٌْعَوْ ب ٍََِظُ فٍِ ا َهْ ِ ََعٍَُُْ َِب ٍََِظُ فٍِ ا َهْ ِ وََِب ََقْوُطُ ِِنْهَب وََِب اٍْزَىَي عٍََ

م  (2)صََنْيِيح ِِْٓ اٌَََّّبءِ وََِب ََعْوُطُ فُِهَب وَلُىَ َِعَىحُْ أَََْٓ َِب وحنْزحُْ وَاٌٍَّهُ ثَِّب رَعٍَّْحىَْ ثَ ِاٌ

43 
شاُزيم يف تهذاع    اونُى  اسم إناطاض الاصِو عراطَا َد      الجولح  ؿاط : 

 للععؤ َاشبمؼ َاسبقُق الؿاط ّٕ م  ا١سكوم الؿط ّٕ ا َيزا٘ املػلمني
46. 

                                                           

 . 9غُضٔ العيط  (1)
 .4غُضٔ اسبسِس  (2)
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لُ ان   امل٠ٙكإ لاصنُمًم   ونُى إيًاول الكاوفطِو يف عتومإ    :  الطام   ؿط
 .49م   كا

 ونُى يف ع  يهوغ ٕ ََا عإ يهاوو فها     اع َدا        :اشبويؼ  ؿط 
 .50م مٕ الػّٚوت . لٖ الهوؽ  ّعوٸ ا َيهٌ ا٥يًول يف عتو

 ااونُى سهااُض فهاا  ا  يف يقااسيوت الرعاا  َاثهااوٍ٘  :الػااوزؽ  ؿااط 
 . 50م  َمعسٍ

ا   ع َد  مل ِظلم يساساٸ مًاصٍ الاهعم ا َلكاو       ونُى :الػوم   ؿط 
 .67م  الكوفطِو يكطَى  لٖ الكرط ستٖ لُ عونُا فقطا٘ ضبتودني

ضبا  ا َياُ ياو     ونُى معجٕ ع  نا ض ٕ للهوؽ َنر   :الجويو  ؿط 
 .67م (1) صوََِب أَهٍٍَْْنَبنَ إِالَّ هَؽَّْخال ٌٍِْعَبٌَِّنيَيكوزِ   ُلٌ تعو  ط

 ونُى َيُ يى  لُم َيعونْ يلرو  القط ى ي م ممو ِطز يف  :التوغ   ؿط 
 .75م  الكهو ٕ الهشُِٕ َالك٠يّٕ َا١قُلّٕ

ص اسُ اٌََّذَّىَادِ وَا َهْ ِ وٌٍََِّهِ ِِاَيو ا٥ضازٔ التكُِهّٕ َيُ ط  ونُى :العؿطَى 

َيُ يو يكوزِ  العوم الصٓ ٟ ِق   التدكّل خ٠فوٸ ملو  ّا  يف الرلػارٕ   
 .81م َ لم ا١قُل مونٌ يو يو  وم إٟ َ س خل٬ .

 اونُى فّماو د لان  لّاٌ الهراُؽ َياُ يى الاصِو         :الُاسس َالعؿاطَى  
 إ يف  ِإ    ذ ُى الكس وت ِظهُى يى يصا ال د  خا هلم ا فهعلان الط 

 .90م فٌّ إمنو يُ نطض ضب  نر ل شح موخ وضيم يى يصا ال د  ٟ ا
يف  َييف الااسنّو غااُا٘ املااول ٟ ِهراا  الكرااوض   ااونُى :الجااونْ َالعؿااطَى 
ا َيى الهذاوح َالرا٠ح يا     (2)صٌَْٓ ََ حذو وا اٌٍَّذهَ شَذُْئالب   ا٣خطٔ ا َيف التهعِ  ط

 .ا٥ميوى
 .110م ع َد  لّؼ مظ٠م للع ّس ونُى ا    : الجولح َالعؿطَى

                                                           

 .107غُضٔ ا١ن ّو٘  (1)
 .176غُضٔ  ل  مطاى  (2)
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 ونُى ع  خٴوب يف القط ى غ٠ح مّاس الاها ضبماس     :الطام  َالعؿطَى 
قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َاملاٞيهني َفّاٌ ،هاٖ  او القتاول َالغاعَ َظداط        

  122م للصِو عرطَا  و ضبوضمٕ الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َيقشومٌ .
م  الظلام  و تهعٍ ا   ع َد   ونُى  وم َيُ  :اشبويؼ َالعؿطَى 

126. 
 . 131م  ونُى ال ؿوضٔ يف القط ى :الػوزؽ َالعؿطَى 
 .131م   ونُى يويّٕ ال ؿوضٔ يف القط ى :الػوم  َالعؿطَى 
 .131م   ونُى يفطاز ال ؿوضٔ يف القط ى :الجويو َالعؿطَى 
 . 131م   ونُى  ِوت ال ؿوضٔ يف القط ى :التوغ  َالعؿطَى 

إَِّٔب فَزَؾْنَب  ونُى ال ؿوضٔ السنُِّٕ العويٕ َاشبوقٕ ا  ول تعو  ط :الج٠ثُى 

ٌَُِغْفِوَ ٌَهَ اٌٍَّهُ َِب رَمَلَََّ ِِْٓ مَْٔجِهَ وََِب رَذؤَفَّوَ وََُذزَُِّ ِٔعَّْزَذهُ عٍََُْذهَ وَََهْذلََِهَ صِذوَا الب       *ٌَهَ فَزْؾًب ُِجُِنًب 

 . 132م .(1) صعَيَِيًا وَََنْ ُوَنَ اٌٍَّهُ َٔ ْوًا *َُِْزَمًُِّب 

 اااول   اااونُى ال ؿاااوضات ا٣خطَِااإ يف القاااط ى ا  :الُاساااس َالج٠ثاااُى 
ص فِذٍ َِمْعَذلِ صِذلْقٍ عِنْذلَ ٍَُِِذهٍ ُِمْزَذلِهي       *إَِّْ اٌُّْزَّمِنيَ فٍِ عَنَّبدٍ ؤََهَذوي  تعو ط

 .132.م(3) صنيَ وَرحننِهَ ثِهِ لَىًِْب ٌحل افَئََِّّٔب ََََّؤَْباُ ثٍََِِبِٔهَ ٌِزحجَشِّوَ ثِهِ اٌُّْزَّمِط ول تعو  (2)

:  ونُى     ِٕ القط نّٕ لل ؿوضٔ السنُِّٕ َا١خطَِٕ  :الجونْ َالج٠ثُى 
ٌَهُذذُْ اٌْجُشْذذوَي فِذذٍ اٌْؾََُذذبحِ اٌذذل َُْٔب  *اٌَّذذنََِٓ ََِنُذذىا وَوَذذبٔحىا ََزَّمحذذىَْ طا  ااول تعااو  

 .132م  (4) صوَفٍِ اِفِوَحِ

                                                           

 .3-1غُضٔ الرتض  (1)
 .55-54غُضٔ القمط  (2)
 .97غُضٔ يطِم  (3)
 .64-63غُضٔ ُِنؼ  (4)
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عتومٕ ا  ١فعول الع س لو متشٖ يَ توو  ونُى َيُ :  :ُى الجولح َالج٠ث
ََّْؾُىا اٌٍَّهُ َِب ََشَبءُ وََُضْجِذُ وَعِنْلَاُ إٟ يى ِؿو٘ ا   طإمنو تكُى يوزٔ للشػوب َازبعا٘ 

 .133.م (1) صأحَ  اٌْىِزَبةِ

 ونُى تهاعٍ ا   اع َدا   او  لام الع اوز صباتمعني         :الطام  َالج٠ثُى 
 .137ني م َيترط 

 ونُى العصاب الصِو ِلقوٍ الصِو عرطَا َاملهوفقُى   اشبويؼ َالج٠ثُى :
 . 137م  إمنو يُ اغتشقوق

 ونُى ا   ع َد  مل  ل  الهوؽ للشّاؤ الاسنّو    الػوزؽ َالج٠ثُى :
 .137م .(2) صأَََؾََْتُ انََِٔبُْ أَْْ َُزْوَنَ ٍُلًيفق  ا  ول تعو  ط

تصعا الهاوؽ ِاُم القّويإ مو ماوهلم ا َياصا        ونُى الػوم  َالج٠ثُى :
  140منطَب اسبػوب ا َيُ يقسيٕ للذعا٘ .يو التصعا 

و  ونُى ا٥خ وض  و ييُال ُِم القّويٕ ض ٕ مولهوؽ مل الجويو َالج٠ثُى :
 . 140فٌّ يو العدط  و فع  الػّٚوت م 

 اع َدا  ا َيى    ونُى  وٙسِٕ امللك ُِم القّويٕ    التوغ  َالج٠ثُى :
 .140م سػوب الهوؽ  ّعوٸ مّسٍ 

 ونُى ت٠َٔ املػلم للمذم  َتراُِ  املكاساق َالتركاّ      ا١ضمعُى :
 .162إ  ا   ع َد  م 

 . 182سس َا١ضمعُى :  ونُى لعَم القطا٘ٔ يف ا٥غ٠م م الُا
 ونُى ا١َلُِٕ للعلام َلاّؼ للماول ا َِاوتْ العلام      الجونْ َا١ضمعُى : 

 . 183م  ى َازبوٍ َاملولمو٥ميو
 الها )م( َقوس ٌ ونُى ا   ع َد  الصٓ انقص الجولح َا١ضمعُى : 

يو غطا ٕ يف  طِ  اهلذطٔ يُ يعًم  ُل الٴطِ  ا َيُ يو يكاوزِ  ياو   
                                                           

 .39غُضٔ الط س  (1)
 .36غُضٔ القّويٕ  (2)
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َضز يف سسِح الغوض َإ ًوض الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لاٌ َغالم تُعلاٌ    
 . 205م   لٖ ا  ا ََثو تٌ حبهُض فهلٌ

 .206 ونُى املُ ظٕ يف اغم القّويٕ يف القط ى مطام  َا١ضمعُى : ال
 ونُى نكط ا   ع َد  للها قلٖ ا   لٌ َ لٌ  اشبويؼ َا١ضمعُى :

 .218 طِ  اهلذطٔ مالِٕ يو ا  غ شونٌ مَغلم يف 
 218م ايس  ِٕ ال شح يو الػهٕ اله ُُِٕ ونُى ؾ: الػوزؽ َا١ضمعُى 
 .219ونُى ز و٘ الها ١َٟز ا١نكوض م  :الػوم  َا١ضمعُى 
 ونُى َيُ يى ا٥غ٠م مل ِوت للغهوٙم َاملكوغب ا الجويو َا١ضمعُى : 

 .225م  ١زا٘ الرطاٙ  َإ ويٕ الؿعوٙط
 .243م  ض ٕ  ويٕ ونُى اشب٠فٕ التوغ  َا١ضمعُى : 

ٌ   اشبمػُى : م   ونُى خ٠فٕ ا٥نػوى يف ا١ضض يف ا٣ِاوت ا١َ  يها
243 . 

 ونُى يكوس ٕ التُمّذ َالت كّن للكوفط يو ساني   الُاسس َاشبمػُى :
 . 250م  يغوزضتٌ اسبّؤ السنّو

القاط ى   هللذٛ ونُى فه  ا   ع َد   لٖ الهوؽ  الجونْ َاشبمػُى :
مول ؿوضٔ  لٖ العم  الكوف ا َمّوى تطتب الجُاب َالهرا  العظاّم  لّاٌ ا    

 . 251م العصاب مكوس ٌَا٥نصاض  لٖ العم  الق ّض ا َنعَل 
 . 253م  ونُى شعط اغم ازب٠لٕ يف ا٣ِٕ القط نّٕ الجولح َاشبمػُى :
سنّو يف  ونُى َياُ سهاُض ياو  ملاٌ ا٥نػاوى يف الا       الطام  َاشبمػُى :

 .272يُا و اسبػوب يف ا٣خطٔ م
  ع َد  ِطظق ع  َاسس ياهًم الاهعم   ا  ونُى  اشبويؼ َاشبمػُى :
 . 279م   ُِم يعجط ممو ِطدُىَاهل وت يو الػمو٘ ع

َيُ تهعٍ ا   ع َدا   او الظلام ا فًاُ       ونُى الػوزؽ َاشبمػُى :
 .287م  غ شونٌ الغ  الصٓ ٟ  توز اسساٸ
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 اونُى لاُ زاض ا١ياط ماني إضازٔ ازباهؼ َالعًاس يف        الػوم  َاشبمػُى :
 لعًسفو١ق  يُ إضازٔ ازبهؼ إٟ ي  القطِهٕ الكوضفٕ إ  اا لة َال٠م ا١
 .299م 

 ونُى إختّوض الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم  الجويو َاشبمػُى :
 . 301م  الكلض معح للهرطٔ يو ا٥ضيوب

  
 

 تؼد ادلائح اٌساتغ واٌرعؼىْاجلصء 
 تمأىْ )اٌرضاد تني اٌمسآْ واإلزهاب (وخيرض 
 .21م  ونُى التهوز مني التهعِ  َا٥ضيوب ا١َل :
 \.21م لتهوز َالت وِو مني العلم َا٥ضيوب ونُى ا الجونْ :
ماني الراطاٙ  الع وزِإ َا٥ضياوب       ونُى التهوز َا٥خت٠ف الجولح :

 .21م
 .21م ونُى التهوز مني اله ُٔ َالظلم . الطام  :

 . 21م  ونُى التهوز مني ا٥ميوى َا٥ضيوب اشبويؼ :
ٌَمَلْ ل تعو  ط ونُى التهوز مني الػهٕ اله ُِٕ َا٥ضيوب ا َ و الػوزؽ :

 .21م.(1) صوَبَْ ٌَىحُْ فٍِ هٍَُىيِ اٌٍَّهِ أحٍْىَحٌ ؽَََنَخ 

 . 23م ه  يهٌذبطم ا٥ضيوب َمت ونُى ع   ِٕ يو القط ى  الػوم  :
 ا  ونُى دبسز الاهعم ياو ا  هللاو فّاٌ تط،ّاب الهاوؽ مولكا٠ح        الجويو :

 .25َإدتهوب الظلم َالػٴُ َا٥ضيوب ما  َيهوير الر٠ح
 .26م  مني الُسْ َالهًْ  و الظلم امل٠ظيٕ ونُى  وغ  :الت

ٕٵ َإقٴ٠سوٵ :العوؾط   .30م    ونُى ا٥ضيوب لغ
 .43م  ونُى )الو،ّب َالويّب ( :اسبوزٓ  ؿط 

                                                           

 . 21غُضٔ اٟسعاب  (1)
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ميته   و إخوفٕ الهوؽ مغا سا  ا   ونُى الصٓ  وف ا   :الجونْ  ؿط 
 .43م  ِلذو إ  الكرب َالصعطإمنو 

ُى ضبوضمٕ القط ى ل٦ضيوب يف مسإِ الس ُٔ ا٥غ٠يّٕ  ون :الجولح  ؿط 
 . 46م  ا َيف ع  ظيوى

 . 48م   ونُى الع وزٔ َا ّٕ يو ا٥ضيوب الطام   ؿط :
   ونُى العكمٕ يو ا٥فوا٘ َا ّٕ يو ا٥ضيوب اشبويؼ  ؿط :

 . 52م 
 . 59م  ونُى ضبُ يُان  اشبا :  الػوزؽ  ؿط
 .70م  اسب ؿٕ فطاض يو ا٥ضيوب ونُى اهلذطٔ إ  :الػوم   ؿط 
 ااونُى َيااُ يى القااط ى ًِااسٓ إ  الكاا٠ح َاشبلاا    الجااويو  ؿااط :

 . 84م  اسبمّسٔ ا َميه  يو ا٥ضيوب
الهااعَل يف املهاا  يااو    ااونُى : يُنااُ ّٕ يغاا وب    التوغاا   ؿااط : 

 . 107ا٥ضيوب م 
لتركاط َالتاسمط    ونُى َيُ يى ع   ِٕ يو القط ى تاس ُ ل  العؿطَى :

 .107 و ا٥ضيوب م َتهًٖ 
 ونُى  تا  ا١ن ّاو٘ ؾاويس  لاٖ  اسم ،اعَيم        :الُاسس َالعؿطَى 

 .108م لغايم 
تعويس الكشومٕ سبطاغٕ الها ضبمس قلٖ  ونُى  :الجونْ َالعؿطَى 

 .110   لٌّ َ لٌ َا ّٕ يو ا٥ضيوب ما
 صثِغَُْذوِ ؽَذكَ   ونُى َياُ يى  تا  ا١ن ّاو٘ إمناو   ط     :الجولح َالعؿطَى 

 . 112م(1)
ياو الاسفوو  او الاها     لاّؼ يونعاوٸ    العلام  ونُى  :الطام  َالعؿطَى 

 . 115َالقتول يعٌ م 

                                                           

 .181غُضٔ  ل  مطاى  (1)
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 .161م   ونُى يقت  يمْ دً  زض٘ ل٦ضيوب :اشبويؼ َالعؿطَى 
م  امل٠ظياإ مااني ا٥ضيااوب َاهلعمياإ  ااونُى: الػااوزؽ َالعؿااطَى 

184. 
م   اونُى نكاس اسبّاؤ قاوضف  او ا٥ضياوب       :الػوم  َالعؿاطَى  

197. 
 ونُى عروض  طِـ يعجط الهوؽ فػوزاٸ يف ا١ضض :  الجويو َالعؿطَى

 .198م  ي  تُلًّم ؾَٞى املػذس اسبطام
  ااونُى الغهااٖ  ااو ا٥ضيااوب َالرتااك َالقتاا   :التوغاا  َالعؿااطَى 

 .202م
 ونُى نؿؤ يكٕ مػ ب ال ّن اسبطام ا َا ت وؽ  سغّتًو  :الج٠ثُى 

 .207م  َمطعٕ ال ّن اسبطامَؾوى غكهًو َ و هًّو يو نّو٘ 
 . 212م  ونُى ز و٘ ا١ن ّو٘ للمٞيهني :الُاسس َالج٠ثُى 
 ونُى ض ٕ َضيفٕ ا١ن ّو٘ موملٞيهني يف ع  ظيوى  الجونْ َالج٠ثُى :

 . 212ِتعويسَى اله ُٔ َيسكوم الؿطاٙ  م ١نًم الصِو 
و  ونُى التسمط الّاُيْ مالِاوت القاط ى  كامٕ يا      الجولح َالج٠ثُى :

 . 224م ا٥ضيوب
٬ًام مو٥ضياوب    الطام  َالج٠ثُى :  ونُى الصٓ ِػعٖ إ  املغرطٔ ٟ ِ

هذوتًاو ماطظر زَى ا٥ناطاض    ١ى يصا الػاعْ إنؿاغول مولاصات َغا ّ  ل    
 .234مولغا م 

 ااونُى شعااط يِااوم طبكُقاإ يف القااط ى ز اأُ   :اشبااويؼ َالج٠ثااُى 
 . 253م للتاللة

ها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يف  ونُى تطعٕ ال :الػوزؽ َالج٠ثُى 
 .262م يكٕ

 ونُى العذع  او إسكاو٘ الاهعم ا٥هلّإ ض إ       :الػوم  َالج٠ثُى 
 . 281م   ويٕ
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الااهعم العوياإ ،ااا يتهويّاإ َعااصا الااهعم    ااونُى :الجااويو َالج٠ثااُى 
 . 284م  اشبوقٕ

 . 284م  تُالْ الهعم َ سم إنقٴو ًو ونُى  :التوغ  َالج٠ثُى 
ا  ااونُى اغااتسايٕ الااهعم نعماإ ا َفّااٌ ز اأُ للكاارب       : ا١ضمعااُى

 .286َإدتهوب ا٥ضيوب َالظلم ازبُض م 
 ونُى يكوسب للشّؤ السنّو ا َيُ ا٥غتغهو٘  الُاسس َا١ضمعُى :

 .٥290ضيوب َالظلم َالتعسٓ م العوم َاشبوم  و ا
 . 298 ونُى اسبر تعٴّ  ل٦ضيوب م :الجونْ َا١ضمعُى 
 تؼد ادلائح اٌرعؼىْاخلاِط واجلصء 

 تمأىْ )اٌرضاد تني اٌمسآْ واإلزهاب (وخيرض 
 ااونُى  ااسم َدااُز سودااب َمااطظر مااني القااط ى َزخااُل    ا١َل :
 . 19م  ال ُّت يٴلقوٸ
 . 28م ونُى )امل٠ظيٕ مني ا٥نػوى َالعًس( الجونْ :
 . 32م   ونُى ا   ع َد  جيسز العًس مّهٌ َمني الهوؽ الجولح :
 .34منُى اشبل  اسبػو سكونٕ يو ا٥ضيوب  و الطام  :

٘     اشبااويؼ :   ااونُى نااعَل ا٣ِاإ القط نّاإ مااطظر زَى غاارك الااسيو
 .36م

 . 40م ونُى ا١ن ّو٘ يٙمٕ يف الؿكط  الػوزؽ :
ٖ   الػااوم  : الهااوؽ ا هلااو   ااونُى عاا  نعماإ يااو نعاام ا   ااع َداا   لاا

 .46يكوزِ  ٟ يتهويّٕ م 
ا  يف ا١ضض الاصٓ يغاؼ ؾاكط     يى  زم  لٌّ الػا٠م  ونُى  الػوم  :

ملشو  يى يصا الؿكط   وزٔ َ س ينؼ  زم ٥ربوشٍ ا١ضض ضب٠ٸ لع وزٔ ا  ا 
 ََضاثٕ يمهوٌٙ يصٍ اشبكلٕ الكطميٕ.

 .54م   ونُى مساِوت ال عجٕ  و عٕ ل٦ضيوب الجويو :
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 ونُى ع  مساِإ ن أُ ناا تاتم مودتهاوب ا٥ضياوب ا َقاطف         التوغ  :
 .58م الهوؽ  و إِصا٘ الها

 ونُى يُناُ ّٕ العكامٕ يف غاهٕ الاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ        عوؾط : ال
َغلم ا َإنتروو يدّول املػلمني إ  ُِم القّويٕ يهًو ا َإربوشيو سذٕ للتهعٍ 

 . 60م   و ا٥ضيوب .
 ونُى ضؾاشوت العكامٕ يف ا١ اُال َا١فعاول ا َياصٍ       اسبوزٓ  ؿط :

 . 60يو العكمٕ يج  ؾعوو الؿمؼ يهًو  م  الطؾشوت
 .64م  ونُى املعذعٔ َا ّٕ يو الظلم الجونْ  ؿط :
 .64م   ونُى املعذعٔ مًو٘ َمًذٕ الجولح  ؿط :
 .66 ونُى الكوزق ا١يني م الطام   ؿط :

 ونُى تهعٍ الها ضبمس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم  او       اشبويؼ  ؿط :
 . 71م  الكصب

 . 72م   ونُى الُسْ ض ٕ َتطاسم الػوزؽ  ؿط :
  ونُى الُسْ ل٢ن ّو٘  طِ  ٥دتًوزيم مولس و٘ َاملػولٕ  ؿط : الػوم 

 . 81م
 86م  تعويس الكشومٕ سبطاغٕ الها ضبمس م . :الجويو  ؿط 
 86م  اسبطَف املقٴعٕ ظادط  و ا٥ضيوب .:  التوغ   ؿط
 86م   ونُى اهلذطٔ إ  اسب ؿٕ فطاض يو ا٥ضيوب.:  العؿطَى

  وب الهعَل يف امله  يو ا٥ضيوب.يُنُ ّٕ يغ :  اسبوزٓ َالعؿطَى
 .86م  ونُى لٴة ا  َا ّٕ يو ا٥ضيوب :  الجونْ َالعؿطَى 

 ااونُى غاا٠يٕ القااط ى يااو التشطِااة َا ّاإ يااو     :  الجولااح َالعؿااطَى 
 .86م ا٥ضيوب  
 ونُى اشبؿّٕ  لٖ الها ضبمس قالٖ ا   لّاٌ    :الطام  َالعؿطَى        

 .86م  . َ لٌ َغلم يو إضيوب املؿطعني
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 ونُى تعسز الؿًسا٘ ُِم القّويٕ إنصاض َنًاْ  او   :  اشبويؼ َالعؿطَى
 . 86م الظلم 

 . 86م   ونُى الع وزٔ َا ّٕ يو ا٥ضيوب:  الػوزؽ َالعؿطَى
م   ونُى العكمٕ يو ا٥فوا٘ َا ّٕ يو ا٥ضياوب :  الػوم  َالعؿطَى

86   
 . 86م  ونُى الكوزق ا١يني :  الجويو َالعؿطَى

 . 86م   ونُى الػُض املكّٕ إنصاض يو ا٥ضيوب:   غ  َالعؿطَىالتو
 .  86م  ونُى  ت  ا١ن ّو٘ ؾويس  لٖ  سم ،عَيم لغايم :   الج٠ثُى

 ااونُى التااسمط الّااُيْ مالِااوت القااط ى  كاامٕ يااو    : اسبااوزٓ َالج٠ثااُى
  .86م  ا٥ضيوب

م  السيو٘ ونُى نعَل ا٣ِٕ القط نّٕ مطظر زَى غرك :  الجونْ َالج٠ثُى
86. 

 ا٥ضيوب  ونُى يُنُ ّٕ يغ وب الهعَل يف امله  يو:  الجولح َالج٠ثُى
 .86م 

 .86م   ونُى )التهوز مني الػهٕ اله ُِٕ َا٥ضيوب(:  الطام  َالج٠ثُى
 ( ونُى مل ِغع الها )م( يسساٸ تهعٍ  و ا٥ضيوب:   اشبويؼ َالج٠ثُى

 .86م 
٠ٙكاإ م ااسض َيسااس سااطب  لااٖ    ااونُى نااعَل امل : الػااوزؽ َالج٠ثااُى 

 .86م  ا٥ضيوب
 86م   ونُى الك٠ٔ قرب () : الػوم  َالج٠ثُى
م  اونُى ا١واو٘ اسبػاهٖ ساطب  لاٖ ا٥ضياوب       :  الجويو َالج٠ثُى

86. 
 .86م  ونُى ا١وو٘ اسبػهٖ زا ّٕ إ  ا  :  التوغ  َالج٠ثُى

 .86م  ونُى نؿط ؾالمّب املُزٔ َاحمل ٕ  :  ا١ضمعُى



  239معالن اإليمان / ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ116

 .86م  ونُى ن ص الكطايّٕ َيقسيوت العسأَ :  وزٓ َا١ضمعُىاسب
م   ونُى عتوٙب الاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم     : الجونْ َا١ضمعُى

86. 
:  ااونُى عتوٙااب الااها مااطظر زَى غاارك الااسيو٘     الجولااح َا١ضمعااُى 

 .86م َا٥ِغول يف القت  مغا س  
 وضعٕ ذبق  يعًاو ا١ياو    ونُى عتوٙب الها َغّلٕ ي: الطام  َا١ضمعُى

 .86م َالٴمونّهٕ يف املسى َالٴطق العويٕ 
 اونُى زٟٙا  التهاوز ماني القاط ى َا٥ضياوب يف        :اشبويؼ َا١ضمعاُى  

 .86م عتوٙب الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم  
 ونُى ؾُايس التهوز مني القاط ى َا٥ضياوب يف   :  الػوزؽ َا١ضمعُى 

 .86م  غطاِو ا٥غ٠م
 ونُى يعذعات الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يف :  ا١ضمعُىالػوم  َ

 .86م يعطعٕ مسض ملشو   ونُى التهوز مني القط ى َا٥ضيوب 
 ونُى التُيم مني التهوز مني القط ى َا٥ضيوب َمل :  الجويو َا١ضمعُى  

 .86م  ِغع الها )م( يسساٸ 

 .86م    ونُى تًّٕٚ يقسيوت فع  اشبا:   التوغ  َا١ضمعُى

 .86م   ونُى نعَل ع   ِٕ  ط نّٕ مطظر زَى غرك السيو٘:  اشبمػُى 
م  (م) ونُى الػُض املكّٕ إنصاض يو ضبوضمٕ الها : اسبوزٓ َاشبمػُى

86. 

 .86م   ونُى ) ِوت الجُاب  لٖ الرطاٙ (:   الجونْ َاشبمػُى

 مَ لمًم  :  ونُى يه  متوزٓ الكوفطِو يف تعسًِم  الجولح َاشبمػُى
86. 

 .86م  ونُى خعاٙو ازبُاض مني ا٣ِوت :  الطام  َاشبمػُى



 117  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 239معالن اإليمان / ج

 ونُى زف  الع س  و الُ ُو يف يػتهق  الؿ ًوت :   اشبويؼ َاشبمػُى
ا لّتذلٖ  اونُى َياُ : تاسمط ا٥نػاوى ماولهعم ياو سُلاٌ ماطظر زَى تعسِاٌ          

 .86م  َ لمٌ لهرػٌ َلغاٍ

م ػوى     يى  ل   ونُى  لم ا  هللكوى ع  إن:   الػوزؽ َاشبمػُى
86. 

م  :  ونُى  لم ا   ع َد  مط،وٙب َييونْ الهوؽ الػوم  َاشبمػُى
86 . 

 ونُى ع   ِٕ يو القط ى تًسٓ إ  الٴّب يو القُل  : الجويو َاشبمػُى
 .86م  َإ  الكطاط املػتقّم ستٖ َإى دو٘ت مكّغٕ الصم للصِو عرطَا

 .86م م القّويٕ  ونُى سهُض ا١ ُال ُِ:  التوغ  َاشبمػُى

 . 86م   ونُى ع    وزٔ ز و٘ : الػتُى

٘ الكاسَض  ماو داو٘ ماٌ       اونُى  : اسبوزٓ َالػاتُى  ياو  هاس ا     ا١ن ّاو
 .86م غ شونٌ 

 .86م الروذبٕ تعِض ا٥ضيوب ( ) :  الجونْ َالػتُى
 .86م  ونُى الػهٕ اله ُِٕ يط ٔ للقط ى  : الجولح َالػتُى
 .86م ٥غتذومٕ   َالطغُل خا ضب   ونُى ا:   الطام  َالػتُى

 .86م   ونُى ا٥غتذومٕ للطغُل ييو َغ٠يٕ:  اشبويؼ َالػتُى

 .86م  ونُى إعبكوض يزا٘ اسبر مول ّن اسبطام :  الػوزؽ َالػتُى
 ااونُى معااح الكااشومٕ َاملػاالمني مولعهوِاإ موملػااذس  : الػااوم  َالػااتُى

 .86م اله ُٓ ١ى اختّوضٍ مويط يو  هس ا   ع َد  
  .86م  وب ونُى  اسبّؤ السنّو زاض ا١يوى َن ص ا٥ضي: الجويو َالػتُى 
   .86م   ونُى ا٥ميوى َا ّٕ يو الكّس ا للطد  َاملطئ:التوغ  َالػتُى 
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 ونُى مؿوضات ا١ن ّو٘ مولها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ؾويس  : الػ عُى
  ا َٟ ِقُم مولغعَ يَ القتول لٖ ينٌ ِس ُ إ  ا   ع َد  موسبذٕ َالربيوى 

 .87م 
: ونُى يهوف  َ ثوض ال ؿوضات مولها قلٖ ا   لّاٌ    اسبوزٓ َالػ عُى

 .87م َ لٌ َغلم َعّة ينًو سكونٕ للمذتمعوت يو ا٥ضيوب 
:  اونُى زٟلإ ال ؿاوضات ماولها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ         الجونْ َالػ عُى

 . 87م  َغلم
جٕ الها قلٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم جباُاض     :  ونُى مع الجولح َالػ عُى

 .87م  املػذس اسبطام مطعٕ يتذسزٔ
 .87م  ونُى اسبودٕ إ  املعذعٔ :  الطام  َالػ عُى

 .87م   ونُى املعذعٔ  نر  زاٙم : اشبويؼ َالػ عُى 
 .87م  ونُى إ طاض َتػلّم الهوؽ موملعذعٔ  : الػوزؽ َالػ عُى
 .87م املعذعٔ العويٕ  ونُى يهوف   :الػوم  َالػ عُى
  ونُى قاَضٔ املعذعٔ َا ّإ ياو إغاتعمول الػاّة     : الجويو َالػ عُى

 .87م 
 .87م  ونُى املعذعٔ ض ٕ َسذٕ  َالػ عُى: التوغ 
 .87م   ونُى تُالْ املعذعات : الجمونُى

 ااونُى ؾااكط الااها قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم     : اسبااوزٓ َالجمااونُى 
 .87م  ٖ املعذعَٔاملػلمني    ع َد   ل

  ونُى زٟلٕ املعذعٔ  لٖ قاسق املعذاعٔ ا١خاطٗ.    :  الجونْ َالجمونُى
 87م 

م   ونُى تعهّس املعذعٔ ل٤ِٕ القط نّٕ ا َمولعكؼ : الجولح َالجمونُى
87. 
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م   ونُى املعذعٔ فه  َي ٕ يو  هس ا   ع َدا   :الطام  َالجمونُى
87. 

 عات عروِٕ َ،هاٖ  او ا٥ضياوب    ونُى تعسز املعذ : اشبويؼ َالجمونُى
 .87م 

 ونُى تطؾض الػ٠م  و قرب الها قلٖ ا   لٌّ  : الػوزؽ َالجمونُى
 .87م  َ لٌ َغلم َذبملٌ ا١شٗ

 ونُى تعويس الكشومٕ سبطاغٕ الها ضبمس قلٖ ا   : الػوم  َالجمونُى
 .87م   لٌّ َ لٌ َا ّٕ يو ا٥ضيوب(

هو٘ العوم َاشبوم  و ا٥ضيوب َالظلم  ونُى ا٥غتغ : الجويو َالجمونُى
 .87م َالتعسٓ 

 . 92م   ونُى  زم ؾوعط   التوغ  َالجمونُى :
 .98 ونُى ؾكط املهعم َادب مالتػعُى : 

 .100م  ونُى ازبوي  املؿوو مني الها َالطغُل :الُاسس َالتػعُى 
  اونُى  كامٕ ا١ن ّاو٘ لٴاة َتهعِاٌ  او ا٥ضياوب        :الجاونْ َالتػاعُى   

 .104م
 ااونُى يى فعاا  املعكاإّ لااّؼ ييااطاٸ  ااويطاٸ ِطتك ااٌ   :الجولااح َالتػااعُى 

إدتهوماٌ يا     ا٥نػوى  هسيو ِسايمٌ ا إمنو ِػتٴّ  الصٓ  ؿٖ ا   ع َد 
 . 106ؾسٔ ا٥،طا٘ َالٴم  م

 ونُى لٴة ا   ع َد  ٟ ِهقٴ   او الهاوؽ َإى   : الطام  َالتػعُى 
 ُ ناُ وٸ  خاط ِكاُى ضبا٠ٸ للٴراٌ      ،وب يُنُ ٌ فّػتشسخ ا   ع َدا  ي

 . 106م  َتُفّقٌ
 ونُى يو اللٴة ا٥هلْ َيُ امل٠ظيإ ماني اله أُ     :اشبويؼ َالتػعُى 

 . 109م َالعكمٕ
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 ونُى التهعٍ  و ا٥ضيوب سكمٕ َق٠ح َييو يف  :الػوزؽ َالتػعُى 
 . 114م  الهؿوتني

 .114 ونُى اسبُاض يف القط ى م :الػوم  َالتػعُى 
 . 122 ونُى ا١َتوز مني الهوؽ م  :لتػعُى الجويو َا

 .128 ونُى  سأَ الُسْ ل٦ضيوب م  :التوغ  َالتػعُى 
 . 131 ونُى اسبُاض سطب  لٖ ا٥ضيوب م :املوٕٙ 

 . 131 ونُى لغٕ القط ى يُزٔ  ويٕ م  :الُاسس معس املوٕٙ 
 .139 ونُى ضؾشوت التهعِ   لٖ الؿعط م  :الجونْ معس املوٕٙ 

 . 153 ونُى التهعٍ  و الظلم م  :معس املوٕٙ الجولح 
 .170 ونُى الػُض املكّٕ إنصاض يو ا٥ضيوب م  :الطام  معس املوٕٙ 

ٕ   :اشبويؼ معس املوٕٙ    ونُى يذطاى ا٥ضيوب يو موب ا١َلُِإ القٴعّا
 . 180م 

 ونُى َدُز َدٍُ يؿوعٕ مني الػُض املكّٕ َاملسنّٕ  :الػوزؽ معس املوٕٙ 
 إ  التُسّس ا َسح الهوؽ  لٖ التقُٗ َيزا٘ الرطاٙ  الع وزِٕ يف الس ُٔ

 .185م  
 .186م  ونُى نعمٕ الُلس يون  يو ا٥ضيوب  :الػوم  معس املوٕٙ 
 . 193م  ونُى الُقّٕ ض ٕ  ويٕ :الجويو معس املوٕٙ 
 .195ما٥ضيوب  و  ونُى التُسّس يف القط ى ظادط  :التوغ  معس املوٕٙ 
 ونُى يكوس ٕ الهسم للقوت  ا َيُ   ويط مولُدساى  :وٕٙ العوؾط معس امل

 . 198م  للهوؽ  ّعوٸ
 اونُى ياو ِاويط ماٌ الاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ          :اسبوزٓ  ؿط معس املوٕٙ 

 . 205م َغلم يَ يو ِهًٖ  هٌ علٌ يو الُسْ .
 اونُى ا١سكاوم الؿاط ّٕ ياون  ياو ا٥ضياوب        :الجونْ  ؿاط معاس املوٙإ    

 . 209م
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 ااونُى تًّٚاإ َسهااُض يغاا وب الع ااوزات      :لااح  ؿااط معااس املوٙاإ    الجو
َاملػتش وت ض ٕ َلٴة يو  هس ا   ع َد  لتقطِاب الع اوز إ   و إ    

 . 211م  ا   ع َد 
م   ونُى اهلذطٔ إ  اسب ؿٕ فطاض يو ا٥ضيوب :الطام   ؿط معس املوٕٙ 

216. 
ضيوب ا يا   ب ا٥ ونُى ا٥ طاض  و يضمو :اشبويؼ  ؿط معس املوٕٙ 

 . 217م  ذبم  ا١شٗ الؿسِس مػ ب يصا ا٥ طاض
 .219م  ونُى التهوز مني التهعِ  َا٥ضيوب :الػوزؽ  ؿط معس املوٕٙ 
  ونُى يز ّٕ القط ى شخوٙط َيسطاظ يو ا٥ضيوب الػوم   ؿط معس املوٕٙ :

 . 223م 
م   ونُى يز ّإ القاط ى  كامٕ ياو ا٥ضياوب      الجويو  ؿط معس املوٕٙ :

224. 
 ونُى العدط  و ا٥نتقوم َالا ٴـ  هاس إنتًاو٘     التوغ   ؿط معس املوٕٙ :
 . 230م  القتول ا يَ  هس  سم َ ُ ٌ
يكوس ٕ اسبودٕ لٌ ا للس و٘ َ إزضاو الهوؽ  ونُىالعؿطَى معس املوٕٙ : 

َضدو٘ الطيفٕ يو  هس ا   ع َد  ا َفٌّ تهمّٕ مللكٕ الط إ  هاس الهاوؽ    
 .231م 

 و ا١سكوم   ونُى تطؾض الهظوم َا١يو طَى معس املوٕٙ :الُاسس َالعؿ
 . 233الؿط ّٕ َالعم  مًو م 

 ااونُى غااُضٔ املااسثط تط،ّااب مااولتقُٗ    :الجااونْ َالعؿااطَى معااس املوٙاإ   
 .239م

 .244م  ونُى ا٥ِجوض سكو يو ا٥ضيوب :الجولح َالعؿطَى معس املوٕٙ 
شبمؼ زاف  ل٦ضيوب  ونُى الهطَضات ا :الطام  َالعؿطَى معس املوٕٙ 

 . 250م 
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عجطٔ َتهُو الُفُز إ  الها ضبمس   ونُى :اشبويؼ َالعؿطَى معس املوٕٙ 
 . 256م )م(

 ونُى امل٠ظيٕ مني  ُٔ ا٥غ٠م َاللذُ٘  :الػوزؽ َالعؿطَى معس املوٕٙ 
 .271م إ  ا٥غتغروض ا َلّؼ اللذُ٘ إ  الغعَ يَ اهلذُم

 .271م  ونُى ربٴّ  املسى زض٘ ل٦ضيوب :الػوم  َالعؿطَى معس املوٕٙ 
  ونُى يكٕ ؾعوض ِاُيْ حملوضمإ ا٥ضياوب    :الجويو َالعؿطَى معس املوٕٙ 

 . 274م 
 ونُى تره  ا   ع َد  مو ساز يُن   :التوغ  َالعؿطَى معس املوٕٙ 
 .279م  الع وزٔ للهوؽ     يى  لقُا
ويض َن ااص العهااة  ااونُى القااط ى ِااس ُ إ  التػاا  :الج٠ثااُى معااس املوٙاإ  

َا٥ضيوب ا َلتهً  يهٌ الؿعُب يو ِكُى سذٕ يف التالخْ َا٥ طاض موملل  
 . 294م َا١زِوى ا١خطٗ .

م   ونُى إنترو٘ التعوضض مني  ِوت القط ى: الُاسس َالج٠ثُى معس املوٕٙ 
295 . 

 ونُى التعوضض مني اشب٠فٕ العويٕ َاشبوقٕ  :الجونْ َالج٠ثُى معس املوٕٙ 
تول َالغاعَ َالقتا    ت   لٖ عبُ القهّٕ الؿدكّٕ يَ ا٥  الرػوز َالقتَمني

 . 296م وفٕ الهوؽ مغا س  ا َنؿط الط ب َيرويّمٌالعؿُاْٙ ا َإخ
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 تؼد ادلائح اٌعادض واٌرعؼىْاجلصء 
 (ظىزج آي ػّسا181ْترفعري اٌَح )وخيرض 

ن  ونُى زخُل الكروض َالظوملني الهوض مػ ب ياو عػا ن َ اسي    ا١َل :
 . 10م  يِسًِم

  لٌّ َ لٌ َغلم ترػا للقط ى  ونُى يز ّٕ الها ضبمس قلٖ ا  الجونْ :
 .44م 

 ونُى يز ّٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لاٌ َغالم َا ّإ ياو     الجولح : 
 . 44م  ا٥ضيوب
 ونُى يز ّٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يو يكوزِ  :  ام الط 

 .44م  .(1)صنَ إِالَّ هَؽَّْخال ٌٍِْعَبٌَِّنيَوََِب أَهٍٍَْْنَبط

 .44م  يز ّٕ الها ،هٖ  و الغعَ  ونُى :اشبويؼ 
َيُ يى ا  ٟ ِظلام يساسا يماساٵ     ونُى يو ا٥ضازٔ التكُِهّٕ  :الػوزؽ 

 . 47م 
 ونُى التهوز مني الاس ُٔ إ  اشباا َا٥ضياوب ا َيف التهعِا       :الػوم  

 .49م  (2) صؽُوَُِبدِ اٌٍَّهِ فَهُىَ فَُْوٌ ٌَهُ عِنْلَ هَثِّهِمٌَِهَ وََِْٓ َُعَظ ُْ ط

 . 49م  ونُى التهوز مني ا١يط موملعطَف َا٥ضيوب :الجويو 
 .49م  ونُى التهوز مني الهًْ  و املهكط َا٥ضيوب :التوغ  
ا َياهًم الاصِو عراطَا يف      ونُى غا   ا٥ناصاض للهاوؽ  ّعاوٸ     :العوؾط 
 . 59السنّو م 
 ونُى تكصِب  وٙرٕ يو الهوؽ للطغ  لّؼ ييطاٸ طبتكوٸ  :زٓ  ؿط اسبو

 .65م  مه ُٔ ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َاملعذعات اليت دو٘ مًو
                                                           

 .107غُضٔ اٟن ّو٘  (1)
 .30غُضٔ اسبر  (2)
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 ونُى ا   ع َد  ِػم  ع  قُتا َِعلم ع   ُل      :الجونْ  ؿط 
 .75م  يى  ل   زم َالهوؽ  ّعوٸ

قطئ يو الكالٕ ماني  ِاوت     ونُى السضَؽ َاملُا و املػت :الجولح  ؿط 
 . 102م  القط ى يو ال٠يتهويْ

 ااونُى ا   ااع َداا  يااُ الااصٓ  رااو الهااوؽ َِتعويااس  : الطاماا   ؿااط 
 . 103م  َدُزيم يف ا١ضض
مك  يو ِرعلٌ الهوؽ يو   ونُى ا   ع َد  يسوط  لموٸ :اشبويؼ  ؿط 
 . 110ا١ مول  م 

 لٌّ َ لٌ َغلم مل  وضب قلٖ ا   ضبمس ونُى الها  الػوزؽ  ؿط :
م  َِقوت   طِؿوٵ َٟ يٟٞ٘ الصِو از٬ ُا العًس مني ا   اع َدا  َمّاهًم   

123 . 
 .128م   ونُى عروِٕ ا٥ستذوز الػوم   ؿط :
  ااونُى إمٴااول عّااس يياا  اسبػااس َال غهااو٘ مو٥ستذااوز   الجااويو  ؿااط :

 .128م
 . 128م   ونُى فهض القط ى للمكط َا٥فوا٘ التوغ   ؿط :
 .128 ونُى التشسٓ مولؿُايس َال ّهوت  م  العؿطَى :

 اونُى الُ وِإ َالػا٠يٕ ياو ؾاطَط ييا  اسبػاس         الُاسس َالعؿطَى :
 .129م  َاملكط

 ونُى الكرب  لٖ ازبسال َاملغولٴإ ا َساول العهاوز     الجونْ َالعؿطَى :
 .129م   هس الكروض

ا   ع َد  ا  يو  هس )م( الها ضبمسيى  ونُى  الجولح َالعؿطَى :
ييا    ضغاُل  )م(َينٌ غ شونٌ الاصٓ ِا ني َِعاني ياو ِاطز ماٌ الاها ضبماس         

 . 139م  ازبسال َا٥ؾواط
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 ونُى عروِٕ ا٥ستذوز يف ظبؤ الها قلٖ ا   لٌّ  الطام  َالعؿطَى :
 . 140م  َ لٌ َغلم يو يكط َعّس الصِو عرطَا َاملهوفقني

خطٔ َماولقط ى ِتعوياس    ونُى ع  ياو ِكاسق ماو٣    اشبويؼ َالعؿطَى :
 . 142م  الك٠ٔ يف يَ وتًو

 ونُى اٟن ّو٘ ِوتُى مولربيوى َاملعذعٔ سػب ياو   الػوزؽ َالعؿطَى :
م  ِتره  مٌ ا   ع َد  َيو ِهوغب ظيونًم ا َسول ييلٌ َيو ِعتهُى مٌ

148 . 
 ونُى الغهٖ  او الا ٴـ َالقتاول لتشقّا  يغا وب       الػوم  َالعؿطَى :

 . 157م  وزاهلسإِ َالطؾ
 ونُى الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ِطز  لٖ يي   الجويو َالعؿطَى :

 .158م  ازبسال مك٠م نوظل يو  هس ا   ع َد 
 ونُى ناعَل القاط ى ض إ  ويإ ياو  هاس ا   اع         التوغ  َالعؿطَى :

 .159م َد  للهوؽ  ّعوٵ
  ع َد   س معاح  يو ا٥ضازٔ التكُِهّٕ ا َيُ يى ا   ونُى الج٠ثُى :

 . 162م إ  الهوؽ ين ّو٘ َضغ٠ٵ ا َيم يو دهؼ ال ؿط َلّػُا ي٠ٙكٕ
ْ  الُاسس َالج٠ثُى : م   ونُى تطؾض الهعم َالربعٕ  و ا٥نصاض ا٥هلا

176. 
 لٖ زخُل ا٥غ٠م يف التشطِ   يثط الؿطَط ونُى  الجونْ َالج٠ثُى : 

 .178م . نس الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َاملػلمني
و يغ وب  ًاُض   ونُى تعسز َعجطٔ الؿطَط غ ب ي الجولح َالج٠ثُى :
 .178الهروق يف املسِهٕ م 
 ونُى لّؼ ياو ي٠ظيإ ماني ا٥مياوى مولطغاُل َماني        الطام  َالج٠ثُى :

 .181م   طموى الهوض ا َنوض القطموى
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 ونُى َيُ يو خكوٙل خو  اله اّني َييتاٌ  اسم     اشبويؼ َالج٠ثُى :

 .  (1) صوحنْزحُْ فَُْوَ أحَِّخٍ أحفْوِعَذْ ٌٍِنَّبًِموى ؾٛ يو التهعِ  ا  ول تعو  طعت

 . 183م 
 ونُى إ ويٕ اسبذٕ يو ا   لٖ الصِو  ولُا إى ا  :  الػوزؽ َالج٠ثني

 . 184م   ًس إلّهو يٟ نٞيو لطغُل ستٖ ِوتّهو مقطموى
 . 203م   ونُى القطموى :الػوم  َالج٠ثُى 

َِقة مني ِسٓ ا  ونُى َيُ يى ا٥نػوى عوٙو يكلة  :ويو َالج٠ثُى الج
 .205م ا   ع َد  للشػوب ُِم اسبػوب ا لتشهط يعٌ ي ُالٌ َي مولٌ

 . 206م   ونُى الؿرو ٕ :التوغ  َالج٠ثُى 
 . 218م   ونُى مٴ٠ى ؾطط القطموى :ا١ضمعُى 

 . 222م  ع َد  ونُى القطموى ٟ ِكض إٟ     :الُاسس َا١ضمعُى 
  ونُى يكوس ٕ القطموى لُداُز ا٥نػاوى يف ا١ضض   :الجونْ َا١ضمعُى 

 . 222م 
 .222م  ونُى   ُل ا   ع َد   طموى املتقني :الجولح َا١ضمعُى 
 اونُى َياُ يى امل٠ٙكإ ناذُا َتُغالُا ماو   اع         :الطام  َا١ضمعُى 

إِٔ ٍ أَعٍَُُْ   َيدومًم طَد  لهذؤ ا١ن ّو٘ يو القت  ا فتره  ا   ع َد

 . 236م  (2) صَِب الَ رَعٍَُّْىَْ

 ونُى َيُ يى التهكا ٟ ِتغؿٖ يفطاز الهُو علًو ا  :اشبويؼ َا١ضمعُى 

ُْ هًٍُُ  ِِْٓ لَجٍٍِْ ثِبٌْجَُِّنَبدِفقُلٌ تعو  ط ل٦خ وض موى ا   ع َد   (3) صعَبءَوح

                                                           

 .110غُضٔ  ل  مطاى  (1)
 . 30غُضٔ ال قطٔ  (2)
 .183غُضٔ  ل  مطاى  (3)
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إ  ييام َييا  يلا  يخاطٗ      يضغ  ٣مو٘ املداو  ني ضغا٠ٵ ا َيضغا  ضغا٠ٵ    
 .255م.

قالٖ   همو ييط ا   ع َد  الها ضبماس  ونُى سّ :الػوزؽ َا١ضمعُى 
ا َيُ ياو   القُلا   لٌّ َ لٌ َغلم )  ( ف نٌ غ شونٌ ِهمو لٌ نر  يصا 

 .262م  يكوزِ  َقة القط ى مولربعٕ
 اوزٔ ا   اع    ونُى علْ يف ا١زِوى َيُ َداُب    :الػوم  َا١ضمعُى 

َد  ا َصبٛ ع  ضغُل مول ّهوت ازبلّٕ اليت تسل  لٖ ينٌ ضغُل ياو  هاس   
 . 276م  ا   ع َد 

 ونُى  سم التعسٓ  لٖ ا١ن ّو٘ َسطيٕ الطنو مًصا  :الجويو َا١ضمعُى 
 .280م  التعسٓ ملو دو٘ مٌ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم

و  هس ا   ع َد  َيْ يى  تا    ونُى َؾًوزٔ ي :التوغ  َا١ضمعُى 
الهوؽ ل٢ن ّو٘ عوى مغا س  ا فك  نا  ت  إمنو عوى  تلٌ مغاا سا  ا َياو    

 . 281م  ،ا غ ب
 ونُى ا   ع َد  يضاز للشّؤ السنّو يى تكُى زاض الكسق  :اشبمػُى 

 .292م  ا َيى الكوز ني ِرُظَى موملطت ٕ الػويّٕ يف السنّو َا٣خطٔ
 ونُى َيُ إ مٚهوى الهوؽ لكسق الها قلٖ ا   :ُى الُاسس َاشبمػ

 . 293م  .  لٌّ َ لٌ َغلم يف ضغولتٌ
 ونُى َيُ عروِٕ ا٥ستذوز َلغٕ الربيوى يف اهلسإِ  :الجونْ َاشبمػُى 

 . 294م  إ  ا٥غ٠م
 ونُى  سم اسبودٕ إ  العهة َا٥عاطاٍ يف ازباصب    :الجولح َاشبمػُى 

 . 295م  إ  ا٥ميوى
  ااونُى انترااوو الكااشومٕ يااو  ِاإ ال شااح َالػااّوق  :طاماا  َاشبمػااُى ال
 .295م

 .300 ونُى ا٥نتروو يو ا٣ِٕ القط نّٕ م  :اشبويؼ َاشبمػُى 
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 ونُى ا٥نتروو يو ت٠َٔ ا٣ِٕ القط نّٕ ا َالتسمط يف  :الػوزؽ َاشبمػُى 
 .300يعونًّو م

َيهًوداوٵ٪ يف يياُض     ونُى إربوش ا٣ِإ القط نّإ إيوياوٵ    :الػوم  َاشبمػُى 
 .300السِو َالسنّو م 

 تؼد ادلائح واٌرعؼىْ اٌعاتغاجلصء 
 (ظىزج آي ػّسا181ْترفعري اٌَح )وخيرض 

 . 13ٕ ا١ن ّو٘ َالطغ   م ونُى معجا١َل : 
 . 13هوؽ  ّعوٸ مقسضٔ ا  املٴلقٕ  م ونُى إ طاض ال الجونْ :
 . 13م التُسّس .  ونُى قاَضٔ الرٴطٔ ا٥نػونّٕ  لٖ الجولح :
 .13م ونُى تلقْ  ويٕ الهوؽ لػهو ا٥ميوى مولق ُل َالطنو . الطام  :

 . 13م ونُى الهرطٔ العويٕ يو يرويّم الؿطو اله٠لٕ . اشبويؼ :
 .13م  ونُى إ ويٕ اسبذٕ  لٖ الهوؽ الػوزؽ :
 . 13م  ونُى يكوس ٕ تكصِب الكروض للطغ الػوم  : 
 اب الؿطط احملصَف يو  ِوت القط ى ا١خطٗ ونُى اغتقطا٘ دُ الجويو :

 .17م 
 .19م  ونُى  ٴة املػوَٓ التوغ  :
 .19م   ونُى  ٴة الهس  لٖ نسٍ العوؾط :

 .19م   ونُى  ٴة اشبوم  لٖ العوم اسبوزٓ  ؿط :
 .19م   ونُى  ٴة العوم  لٖ اشبوم الجونْ  ؿط :
  لٌّ ي لٖ ضت ٕ ونُى العٴة الوتّا موى ِكُى املعٴُف  الجولح  ؿط :

 . 19م
 . 23يتهويْ م  ونُى  لُم القط ى يو ال٠ الطام   ؿط :

 .30م   ونُى الكّغٕ الػموَِٕ لقكل القط ى اشبويؼ  ؿط :
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م   ونُى اغتقطا٘ َا ت وؽ املُا و يو  كل القط ى الػوزؽ  ؿط :
30. 

 ونُى قاَضٔ  كل القاط ى َغاّلٕ ي وضعإ لطفا  لاُا٘       الػوم   ؿط :
 ا َ ّوم الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم مت لّظ الطغولٕ عويلٕ التُسّس
 . 31م 

 ونُى تعويس ا٣ِٕ القط نّٕ لػا٠يٕ الاها ضبماس قالٖ ا       الجويو  ؿط :
 . 31م  لٌّ َ لٌ َغلم
 ونُى الطغ  الصِو معجًم ا   ّعوٸ إمنو  وؾُا َ،وزضَا  التوغ   ؿط :

 . 31م  لٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم هللٚوت الػهنيالسنّو     معجٕ الها ضبمس ق
  ونُى َيُ إدتموو َدٍُ يت وِهٕ يف شات ا٣ِٕ َاللرو القط نْ العؿطَى :

 . 34م
 .39م  ونُى نكط الطغ  معهًم ل ع  الُاسس َالعؿطَى :
 ونُى تطتاب ا١ثاط َالهرا  العظاّم  هاس ناعَل ا٣ِإ         الجونْ َالعؿطَى :
 . 41م   القط نّٕ َيَاى نعَهلو

 ونُى ا٥ذبوز َالتؿومٌ مني يو ٟ وٍ الطغ  َيو ِلقوٍ  الجولح َالعؿطَى :
الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يو التكصِب ياو   ا  ييا  ازبشاُز     

 . 42م   َالعهوز
 ونُى صبٛ الها ضبماس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم       الطام  َالعؿطَى :

سل  لٖ قسق ن ُتٌ َينٌ ضغُل يو مول ّهوت ا يٓ السٟٟت ال ويطات اليت ت
 . 42م  ا   ع َد 

 ِاوت القاط ى فاُق عا٠م ال ؿاط يف ال ٠،إ         اونُى  اشبويؼ َالعؿطَى :
 . 45م  َالسٟلٕ
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 ونُى إنصاض يي  يكٕ َالقاطٗ َال لاساى ا اوَضٔ    الػوزؽ َالعؿطَى : 
املطتسِو  هس انتقول الاها قالٖ ا   لّاٌ      إ ونٕالعادط  و َيو ا٥ضتساز 

 .55م غلم إ  الطفّ  ا١ لٖ .َ لٌ َ
 ونُى يى اللرو القط نْ ي م يو  ُا س الهشُ اليت  الػوم  َالعؿطَى :

 .59م مل تُن  إٟ معس نعَل القط ى
  ااونُى ا٥ستذااوز غاا٠ح اله اأُ َلااّؼ الػااّة    الجااويو َالعؿااطَى  : 

 .67م
 ونُى يكوس ٕ املعذعٔ للها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ     التوغ  َالعؿطَى :

 .72م م يف سلٌ َتطسولٌَغل
تعسز املعذعات يف  طِا  اهلذاطٔ يهًاو  كإ يم يع اس       ونُى  الج٠ثُى :
يو الؿؤ اهلعِلٕ يف زض اللنب الُافطا َيهًو نعَل  ِوت  )م(َيعذعٔ الها 

 .72م يف اسبهط َالػرط . )م(القط ى  لٖ الها ضبمس 
 .77م   ونُى ثق  الُسْ. الُاسس َالج٠ثُى :

 .82م  ونُى ووو ا   ع َد  لك   ُل ج٠ثُى :الجونْ َال
ٕ       الجولح َالج٠ثُى : م   ونُى مقاو٘ القاط ى ،هاوٸ  طِاوٸ إ  ِاُم القّويا

107. 
 ونُى  لٕ خطَز ا١نكوض ق وح ع  ُِم إ   اويط   الطام  َالج٠ثُى :

 . 117ماملسِهٕ ٟغتق ول الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم .
ُى  سم ،عَ الها قلٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم     ون اشبويؼ َالج٠ثُى :

 . 123م للمسى َالق وٙ  .
 .125م   ونُى ي٠ظيٕ ا٥ستذوز لله ُٔ الػوزؽ َالج٠ثُى :
 ااونُى الكاا٠ٔ يُنااُو للترقااٌ يف الااسِو ا َمعااح  الػااوم  َالج٠ثااُى :

 . 137م للػكّهٕ يف نرُؽ املػلمني
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 ّو٘ َالطغ  ا َلكهٌ مل  ونُى التكصِب يكوسب ل٢ن الجويو َالج٠ثُى :
 .144م  ميه  الهوؽ يو التكسِ  مولطغوٟت

م   ونُى ا٣ِٕ القط نّٕ ؾاويس قاسق يف عا  ظياوى     التوغ  َالج٠ثُى :
146. 

 .146م  ونُى يكوس ٕ الؿويس الػموَٓ للطغُل ا١ضمعُى :
 ونُى مقو٘ الؿًوزٔ الػموَِٕ  لٖ قسق ن ُٔ ضبمس  الُاسس َا١ضمعُى :

 .146م لٌّ َ لٌ َغلم إ  ُِم القّويٕقلٖ ا   
 .152م  ونُى املُ ظٕ القط نّٕ خا ضب  الجونْ َا١ضمعُى :
م   ونُى يُا و القاط ى غا ب للًساِإ َالطؾاوز     الجولح َا١ضمعُى :

152. 
 ااااونُى عاااا  يُ ظاااإ يف القااااط ى يسضغاااإ يف    الطاماااا  َا١ضمعااااُى : 

 .152مالعلُم.
 ط نّاإ تااصعا معااومل ا٣خااطٔ   ااونُى عاا  يُ ظاإ اشبااويؼ َا١ضمعااُى :
 .153م  َيُا و اسبػوب َازبعا٘
 .155م   ونُى ع  مّهٕ  ض ٕ يو  هس ا  الػوزؽ َا١ضمعُى :
 .161م   ونُى الكلٕ مني يَل ََغ  ا٣ِٕ الػوم  َا١ضمعُى :
 .162م  ونُى الكلٕ مني يَل َ خط ا٣ِٕ الجويو َا١ضمعُى :
 .162م  ٕ مني يرطزات خومتٕ ا٣ِٕ ونُى الكل التوغ  َا١ضمعُى :

وم اسبذاإ  لااٖ قااسق   ااونُى اى  ااُيًم عااصمُيم ياا   ّاا   اشبمػااُى :
 .168م ضغولتًم َلعَم ات و ًم  ق٠ٸ َوعوٸ .

 ااونُى يى يغاا وب الهااعَل ي اام يااو يى  ااتل     الُاسااس َاشبمػااُى : 
 .172م  مولُ وٙ  الؿدكّٕ َا١سساخ

ٕ فقاس انٴاُت تلاك ا١ِاوم      ونُى َإى عصمُو يف يك الجونْ َاشبمػُى :
 .197م  َدبلٖ َيُ  سم إنطاض يصا التكصِب مولطغولٕ
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ْ الجولح َاشبمػُى :  م   ونُى الطغ  يو لٌ عتوب َِهعل  لٌّ الاُس
202.  

لُ زاض ا١يط يف يعهٖ اللرظني املدتلرني ي    ونُى  الطام  َاشبمػُى :
 .203لكشّض ينٌ يتعسز م يُ يعهٖ َاسس يم يتعسز ا فو

 ونُى ا   ع َد  ِعلم يو ِرعلٌ الهوؽ   ا  يى   ويؼ َاشبمػُى :اشب
 لقُا ا َفّاٌ معاح للٴمونّهإ يف  لاُب الاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم          

 .203م  َيقشومٌ
 ونُى الهًْ  و التكصِب مولطغا  ا  اول تعاو      الػوزؽ َاشبمػُى :

 . 217م  (1)صنْهُ فَبْٔزَهُىاوََِب َرَبوحُْ اٌوٍَُّىيح فَقحنحواُ وََِب َٔهَبوحُْ عَط

٘   الػوم  َاشبمػُى :   ونُى إنترو٘ ا١غ وب العق٠ّٕٙ للتكاصِب مو١ن ّاو
 .217م 

 .219م  السنّو زاض إمت٠٘ َدًوز  ونُى الجويو َاشبمػُى :
 ونُى التكصِب الاصٓ تاصعطٍ  ِإ ال شاح ٟ ِهاط      التوغ  َاشبمػُى : 

 .220م  ٌّ َ لٌ َغلممتكسِ  املػلمني للها ضبمس قلٖ ا   ل
 . 229م  ونُى )امل٠ظيٕ مني ا٥نػوى َالعًس( الػتُى :

 اونُى يسكاوم القاط ى َالؿاطِعٕ قاوسبٕ لكا  ساول         الُاسس َالػتُى :
 .233م  َظيوى

 .238م   ونُى إ ذوظ الػهٕ الغآ الجونْ َالػتُى :
 . 254 ونُى يعذعات ا١ن ّو٘ يف القط ى م  الجولح َالػتُى :

 . 258م  ونُى خو  الطغ :  َالػتُى الطام 
 ونُى الطغ  الصِو معاجًم ا  عونان معجاتًم   ا  معجإ       : اشبويؼ َالػتُى

 . الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم

                                                           

 .7غُضٔ اسبؿط  (1)
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 ونُى )ٟ ٨ِقت  الطغاُل( ستاٖ يف ساول قاسَض الظلام       : الػوزؽ َالػتُى
 . 262م  َالتعسٓ يف الطغولٕ اليت  ملًو

 . 279)م ( م  ونُى خٴوب ا  للها ضبمس :  الػوم  َالػتُى
 ع َد  ِسف   ونُى ا٥غ٠م انتؿط ملغٕ اسبُاض اَإى ا  :  الجويو َالػتُى

 . 280يغ وب َيقسيوت القتول م 
 ونُى اغتقطا٘ دُاب الؿطط احملصَف ياو  ِاوت القاط ى     : التوغ  َالػتُى

 .286م ا١خطٗ 
م  ٕ َا١شٗ يو املؿطعني َاملعونسِو . ونُى امل٠ظيٕ مني الطغول : الػ عُى

295. 
وخيرض تمأىْ) اٌرضاد  تؼد ادلائح اٌثآِ واٌرعؼىْاجلصء 

 تني اٌمسآْ واإلزهاب (
 .11م:  ونُى يو يز ّٕ القط ى الكطِم  ا١َل
 .35م: ونُى ال ؿوضٔ يعجط يو ا٥نصاض الجونْ 
 .11م تكوف :  ونُى ا٥الجولح 
 .11مملتعسز يو َمو٘ عُضَنو :  ونُى ا٥سواظ االطام  

 .11م:  ونُى الس و٘ غ٠ح يف قس الُمو٘ اشبويؼ 
 .11م:  ونُى التعوَى لسف  الُمو٘ الػوزؽ 
 .11م:  ونُى اضدو٘ الكتومٕ الػوم  
 .11م:  ونُى زفوو القط ى  و نرػٌ الجويو
 .11م:  ونُى يقسيوت مل ِغع٨ الها )م( يسساٸ التوغ  
 .11م فهّلٕ :  ونُى الكربالعوؾط  

 .11م:  ونُى الطز  لٖ ؾطَط  طِـ غ٠م اسبوزٓ  ؿط 
 .11م:  ونُى َدُب زفو املػلم الجونْ  ؿط 
 .11م:  ونُى ازبُاض يف ا٥غ٠م الجولح  ؿط 
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 .11م:  ونُى التهوز مني الػهٕ اله ُِٕ َا٥ضيوب الطام   ؿط 
 .20م يز ّٕ القط ى الكطِم ونُى يو  :اشبويؼ  ؿط 
 ونُى تُدٌ املػلمني إ  الها ضبمس قالٖ ا   لّاٌ    :ؿط الػوزؽ  

 . 48 م َ لٌ َغلم مولػٞال َيم ِعلمُى ينٌ ٟ جيّ ًم إٟ  و الُسْ
 ونُى لعَم تهعٌِ ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغالم  او    :الػوم   ؿط 

 . 48م  الغ  َا١خص يو املكوغب َإخرو٘ مع  ا١نرول
مولها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يف  ونُى ا٥ تسا٘  :الجويو  ؿط 

 . 49م  إدتهوب الغ  َالػط ٕ َا١خص يو الغهوٙم َا١نرول يو ،ا إشى
 ونُى تره  ا   ع َد  مو٥دومٕ  لٖ يغٚلٕ املػلمني  :التوغ   ؿط 

للها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ا َقاَضٔ يصٍ ا٥دومٕ  ونُنوٸ  كم 
 .49م    ٕ إ  ُِم القّويٕ م  يدّوهلم املتعو
 ونُى ال ّوى َالتعّني يف ا١نرول ا مونًو   َالطغُل ضبمس  :العؿطَى 

 قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ا َفٌّ يه  للد٠ف َاشبكُيٕ َتهعٌِ يو الٴم .
 .49م 

 ونُى الطنو حبكم ا   ع َد  يف موب ا١يُال  الُاسس َالعؿطَى :
 .49م  َ ػمتًو

 ونُى تقسِم التقُٗ  لٖ الغهوٙم ا َالكػب  هس طَى : الجونْ َالعؿ
 .49م  اشبطَز يف الكتوٙب َالػطاِو
ٌ   الجولح َالعؿطَى :    ونُى َدُب  و ٕ ا   ع َدا  َ اوو ضغاُل

 . 50م 
ووو ا   ع َد  لك   ُل َع٠م ِكسض  ونُى  الطام  َالعؿطَى :

و ِؿاوعُى يف  اُل   يو الهوؽ صبتمعني َيترط ني ا َينٌ غ شونٌ جيع  الاصِ 
طبكُم يف نظم َاسس ا َإى عونُا يتراط ني يف املهتاسِوت َضباول غاكهويم     

 .53م  َيِويًم يف اسبّؤ السنّو
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 اااونُى صباااٛ ا١نراااول َالغهاااوٙم َاملكوغاااب    اشباااويؼ َالعؿاااطَى :
للمػلمني ا َيُ يو يكوزِ  الترػاا الاصاتْ للقاط ى إش يى َ اُو ا١نراول      

 .(1) صوٌََمَذلْ َٔ َذوَوحُْ اٌٍَّذهُ ثِجَذلْهي وَأَْٔذزحُْ أَمٌَِّذخ          ُلاٌ تعاو  ط  موِسٓ املػلمني يو يكوزِ

 .53م
 ااونُى ا١نرااول لااٌ غاا شونٌ َلطغااُلٌ َلااّؼ     الػااوزؽ َالعؿااطَى : 

 .53م  للمقوتلني َالصِو ِػتُلُى  لًّو ا يَ جيسَنًو
 ااونُى سوداإ املػاالمني إ  الااُسْ َالتهعِاا       الػااوم  َالعؿااطَى : 

 .56م ُفوق َيرويّم ا١خُٔ مّهًم٥غتسايٕ ال
 ونُى يف املقوم َيُ يى القط ى نوغذ للػهٕ يف املقوم الجويو َالعؿطَى : 

يم يى القط ى ييهٖ  ُل الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ا املدتوض اى ا٣ِٕ 
 .56م  نعلن ل ّوى سكم

 .73 ونُى ا١ تكوف التوغ  َالعؿطَى : 
ب الها ستٖ معس إظاسٕ الظومل َي٠عٌ  ونُى ا١شٗ ِكوس الج٠ثُى :

ا لقونُى  وم َيُ يى السنّو زاض إيتشوى َامت٠٘ َيى ا١ن ّو٘ ِتشملُى ا١شٗ 
ا َِتلقُنٌ مولكرب لتهمّٕ يلكٕ الكرب  هس املٞيهني ا َمقوٌٙ غا٠سوٸ ملُادًإ   

 .109م  فوت َيكوٙب السنّو 
الصِو سُل الها  ونُى تطؾض إفونوت اله ُٔ  لٖ الُاسس َالج٠ثُى : 

 .116م  قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم إٟ يو يقط٬  لٖ الكرط
 ااونُى َيااُ تهااعٍ ا١ن ّااو٘  ااو ا٥ضيااوب َالاا ٴـ   الجااونْ َالج٠ثااُى : 
 .125م  َيقسيوت القتول َالتعسٓ

                                                           

 .123غُضٔ  ل  مطاى  (1)
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َا١زا٘ الّااُيْ  (1) صإََِّّٔذذب اٌُّْؤِِْنُذذىَْ إِفْذذىَحٌ  ااونُى ط الجولااح َالج٠ثااُى :

 .146م عمُم ا٥غتغطا ْ .للك٠ٔ  لٖ عبُ ال
 .148م ونُى زفوو  ِوت ال ؿوضٔ  و  ِوت ا٥نصاض  الطام  َالج٠ثُى :
 ونُى زفوو  ِوت ا٥نصاض َاليت تتكلم  و ا٣خطٔ  : اشبويؼ َالج٠ثُى

 .148م و  ِوت ال ؿوضٔ 
 .148م ونُى زفوو  ِوت ال ؿوضٔ  و  ِٕ ال ؿوضٔ  : الػوزؽ َالج٠ثُى
 .148م ونُى زفوو  ِوت ا٥نصاض  و  ِٕ ا٥نصاض  : الػوم  َالج٠ثُى
إ   ونُى إضازٔ املصعط َاملٞنح يف اشبٴوب القط ناْ   الجويو َالج٠ثُى :

ُْ أَاٍْزَغْفَوْدَ ٌَهُُْ أََْ ٌَُْ رََْزَغْفِوْ ٌَهُُْ ٌَْٓ ََغْفِوَ اٌٍَّهُ ٌَهُُْ إَِّْ اٌٍَّهَ َتقسِط  ُلٌ تعو  ط ٍَىَاءٌ عٍََُْهِ

 .152م .(2)صهْلٌِ اٌْمَىََْ اٌْفَبٍِمِنيَالَ ََ

 .154م  ونُى يى القط ى ِساف   و نرػٌ التوغ  َالج٠ثُى :
 .155 م مقونُى يف ازبسال مو١سػو ،هٖ  و الغعَ ا١ضمعُى :

 . 166م  ونُى الكرب يف الع وزات ال سنّٕ  الُاسس َا١ضمعُى :
 . 166م ولّٕ:  ونُى الكرب يف الع وزات امل الجونْ َا١ضمعُى
 .166م:  ونُى الكرب يف الع وزات ال سنّٕ املولّٕ  الجولح َا١ضمعُى
 ونُى ا٥غ٠م ِكلض ا٥نػوى يف يعوي٠تاٌ الُّيّإ    :الطام  َا١ضمعُى 

م َزاخ  مّتٌ هللو ميه  يو اسبػس َال غهو٘ ا َيقسيوت العسأَ َالؿموتٕ 
195. 

 .203م ل٤ِٕ القط نّٕ  ونُى ا٥ ذوظ الصاتْ  :اشبويؼ َا١ضمعُى 
 .203م :  ونُى ا٥ ذوظ الغآ ل٤ِٕ القط نّٕ  الػوزؽ َا١ضمعُى 
 .203م :  ونُى ا٥ ذوظ الصاتْ للػهٕ القُلّٕ  الػوم  َا١ضمعُى

                                                           

 .10غُضٔ اسبذطات  (1)
 .6غُضٔ املهوفقُى  (2)
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 .203م :  ونُى ا٥ ذوظ الغآ للػهٕ القُلّٕ  الجويو َا١ضمعُى
 .203م علّٕ :  ونُى ا٥ ذوظ الصاتْ للػهٕ الر التوغ  َا١ضمعُى

 .203م :  ونُى ا٥ ذوظ الغآ للػهٕ الرعلّٕ  اشبمػُى 
 ونُى إ ذاوظ الػاهٕ الاصاتْ إدتًاوز الاها ضبماس        :الُاسس َاشبمػُى 

 .203م قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم مولس و٘  ؿّٕ َق وح ُِم مسض
 ونُى سطيٕ القت      يى ًِ    زم إ  ا١ضض عمو  :الجونْ َاشبمػُى 

أَرَغْعَذذذذذًح فُِهَذذذذذب َِذذذذذْٓ َُفَِْذذذذذلُ فُِهَذذذذذب وََََْذذذذذفِهُ امل٠ٙكااااإ ا٥نكاااااوضٓ طيف غاااااٞال 

 . 248.م(1)صاٌلَِِّبءَ

 .275م  ونُى ٟ تكض الع وزٔ إٟ مولهّٕ :الجولح َاشبمػُى 
 

 تؼد ادلائح اٌراظغ واٌرعؼىْاجلصء 
 ِٓ هرا اٌرفعري 148 -119ئحظاء لىأني األجصاء توخيرض 

 
  نيادلائراجلصء 

 تمأىْ )مل ٌغص إٌثً )ص( أحدًا (وخيرض 
 

  ونُى الواسم مني الهوؽ ١نٌ يو الرٴطٔ الايت ُِلاسَى  لًّاو    ا١َل :
 . 4م

 . 5 سم اسبودٕ إ  العهة َا٥ضيوب م   ونُى الجونْ :
 ونُى الت٠َٔ الُّيّٕ للقط ى يو يكوزِ  اسبمس َالؿكط    ع  الجولح :

 .7م  ػلمني َاملػلموت اسبمس  َد  ا ل ّوى ازبوي  مني  ُل : امل
 .13م  ونُى يو يز ّٕ القط ى   الطام  :

                                                           

 .30غُضٔ ال قطٔ  (1)
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 .13م  :  ونُى ال ؿوضٔ يعجط يو ا٥نصاضاشبويؼ
 .13م :  ونُى ا٥ تكوف  الػوزؽ
 .13م :  ونُى ا٥سواظ املتعسز يو َمو٘ عُضَنو  الػوم 
 .13م : ونُى َدُب زفو املػلم  الجويو
 . 13م  ٠ح نس الُمو٘:  ونُى الس و٘ غ التوغ 
 .  13م  :  ونُى التعوَى لسف  الُمو٘ العوؾط 

:  ونُى سّؤ يمْ  ولب يقسيٕ ل عجٕ الها قلٖ ا   لٌّ  اسبوزٓ  ؿط 
 .13م  َ لٌ َغلم

 .13م :  ونُى زفوو القط ى  و نرػٌ  الجونْ  ؿط 
 .13م :  ونُى يقسيوت مل ِغع الها )م ( يسساٸ  الجولح  ؿط

 . 13م  :  ونُى الكرب فهّلٕ ؿط  الطام 
 .13م :  ونُى الطز  لٖ ؾطَط  طِـ غ٠م  ؿط  اشبويؼ
 .13م : ونُى ازبُاض يف ا٥غ٠م  ؿط  الػوزؽ
 .13م  :  ونُى الهطَضِوت اشبمؼ ؿط  الػوم 
 .13م  :  ونُى نّٕ الكُم ؿط  الجويو
 .13م  :  ونُى يذطٔ اسب ؿٕ إ طاض  و ا٥ضيوب ؿط  التوغ 
 .13م   ونُى التعوَى ا١ممْ العلمْ نس ا١َمٕٚ : طَىالعؿ

 ونُى  سم َدُز مسل َ اُض يف الاسنّو لس ُتاٌ     الُاسس َالعؿطَى :
 .15م إ  ا  .

٘     الجونْ َالعؿطَى :   ونُى نعَل ا٣ِٕ القط نّإ ماطظر زَى غارك الاسيو
 .26م 

ا   ونُى تهمو القط ى  ٟف ال ؿوضات َا٥نصاضات الجولح َالعؿطَى :
َع   ِٕ يو القط ى تتهمو َ لٖ عبُ يتعسز ال ؿوضٔ يَ ا٥نصاض يف يهٴُ ًو 

 .27م يرًُيًو  َي
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ا٣ِٕ القط نّٕ لٴاة ِاُيْ ياو ا   اع َدا        ونُى  الطام  َالعؿطَى :
 .29م مولهوؽ

الكاالٕ َا٥تكااول املتشااس مااني الػاامو٘      ااونُى  اشبااويؼ َالعؿااطَى : 
 . 29م ؼَا١ضض يف ع  َ ن يو يَ وت الك٠ٔ اشبم

ا٣ِٕ القط نّٕ لٴة ُِيْ يو ا   ع َد   ونُى  االػوزؽ َالعؿطَى :
 . 29م  مولهوؽ

الكلٕ َا٥تكول املتشس مني الػمو٘ َا١ضض  ونُى  الػوم  َالعؿطَى :
 .29م  يف ع  َ ن يو يَ وت الك٠ٔ اشبمؼ

 .31م   ونُى املؿطعُى يم الغعأ يف يعطعٕ مسض الجويو َالعؿطَى :
 اونُى ز او٘ الطغاُل يقسيإ للهكاط َفّاٌ تط،ّاب         َالعؿطَى : التوغ 

 .34م مولس و٘ ا يف غو ٕ اسبطز َاحملهٕ َالهطَضِٕ .
 .39م  لغٕ ازبم  فٌّ تهشكط مو   ع َد  ونُى  الج٠ثُى :

َتٴل  الهوؽ  ا  ونُى ا  غ شونٌ  ب تهذع َ سٍ  الُاسس َالج٠ثُى :
 .47م لتشققٌ 

نُى نعَل ض ٕ ا  يف ع   ى َغو ٕ يو غو وت  و الجونْ َالج٠ثُى :
 .48م  اسبّؤ السنّو

هللؿّٕٚ  (1)صفٍِ ا َهْ ِ فٍَُِفَخال ونُى قاَضٔ ا٥نػوى ط الجولح َالج٠ثُى :

يو  هس ا   ع َد  يف يلكٌ ا فوشبلّرٕ َاملدلُف  لٌّ يلك    ع َد  
 .65م .

ٌ     الطام  َالج٠ثُى : َ لاٌ َغالم َاملػالمني      اونُى الاها قالٖ ا   لّا
عونُا يف سول زفوو ا َإى مل ِعتس  لًّم املؿطعُى فًم يهؿغلُى َيقّمُى 

 . 67م  لٖ يزا٘ الرطاٙ  الع وزِٕ
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 ونُى سول الػلم يهوغ ٕ ل ّوى املعذعات ا َز ُٔ  اشبويؼ َالج٠ثُى :
 .68م الهوؽ ل٦ميوى 

 . 71م   ونُى ؾطا٘ الهرؼ مولكرب الػوزؽ َالج٠ثُى :
 .75م   ونُى يعذعات نُح ظادط  و اله٠لٕ لػوم  َالج٠ثُى :ا

َدُب امل٠ظيٕ مني الُدُز ا٥نػونْ َا٥ميوى   ونُى الجويو َالج٠ثُى :
ا َلُ  لٖ عبُ املُد ٕ ازبعّٕٙ ا يٓ موميوى ؾٴط يَ  وٙة يَ فط ٕ يو الهوؽ 

 .79م ا ي  تُالْ ا١يط موملعطَف َالهًْ  و املهكط .
 .85م  ونُى التسمط يف القط ى سكمٕ  التوغ  َالج٠ثُى :

 ونُى الهًْ  و ا١ م زلّ   لٖ الهًْ  و ا١خل ا َ س  ا١ضمعُى :
 .93م دو٘ القط ى َالػهٕ مولهًْ  و الظلم 

 .107م  ونُى يُا و ا٣خطٔ الُاسس َا١ضمعُى :
خاطَٓ   ونُى الكطاط السنُّٓ َ ونُى الكاطاط ا١  الجونْ َا١ضمعُى :
 .111مظادط  و ا٥ضيوب . 
 .128م  تقػّموت يَاى نعَل ا٣ِوت  ونُى الجولح َا١ضمعُى :
 ونُى لّؼ يو  ِوت القط ى يو ربتل مات٠َٔ الاها   الطام  َا١ضمعُى : 

قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغالم َاملػالمني هلاو ا إمناو عا   ِإ تتُداٌ إ  الهاوؽ         
َ ٧٘  . 128اهلسإِ م  سذٕ َزل٠ّٸ َغ ٠ّٸ إ  ّعوٸ نّو

 ونُى اسبودٕ إ  غ٠يٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ  : اشبويؼ َا١ضمعُى
 .135ه  الهطض َاشبّونٕ يو الُقُل إلٌّ م َ لٌ َغلم ا َي

 ونُى تطعٕ الها قلٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم يف     الػوزؽ َا١ضمعُى : 
يَ يُن  يَ ستٖ ِوو املُن  الصٓ ميط فٌّ يْ املعذعٔ ا فمو يى ميط مقطِٕ 

ونان   خلرٌ يعذعٔ يَ شعاطاٸ    اع َدا  َإ ويإ قا٠ٔ ازبمو إ ا َالايت ع       
 .150 نصاو يف شاتًو َيثطيو يعذعٔ م 
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 ونُى ا٥ طاض  و املؿطعني غا ّ  ظباؤ ا َملغإ     الػوم  َا١ضمعُى :
 .153غّلٕ َضدو٘ لهعَل فه  ا   ع َد  ملتشقّ  ا١يونْ ا َنُو َ

 .165م  ونُى ) ُلُا ٟ إلٌ إٟ ا  ترلشُا ( غ٠م ضمعُى :الجويو َا١
 ونُى َيُ ف٠ح يو ِقُل مكلمٕ التُسّس  لٖ عبُ  التوغ  َا١ضمعُى :

 .167م  ا٥ ٠ق َ مُم الهوؽ يو ،ا تعّني ا١فطاز ا َؾونًم
ه  ياو الرتهإ زاخا  ا١غاطٔ الُاساسٔ م       ونُى ا٥غ٠م مي اشبمػُى :

168 . 
 .172م   ونُى الطِٝو يقسيٕ اسبسِ ّٕ :مػُى الُاسس َاشب

تلقْ املػلمني ضِٝو الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ   ونُى الجونْ َاشبمػُى :
َغاالم مااولق ُل َالعماا  ياا  استمااول ا١يااُال َاملدااو ط فكّااة مولهػاا ٕ      
ملُنُ ّٕ تلقًّم  ِوت القط ى اليت ِػلمُى تػلّموٵ  ويوٵ ينًو عا٠م ا   اع   

 .172م  َد 
 .186م  ونُى يقسيوت قلض اسبسِ ّٕ جولح َاشبمػُى :ال

 ونُى الكلض ٟ ِهط املػلمني يف إميونًم ا إمنو ِغعَ  الطام  َاشبمػُى :
 .187م  الكلض الصِو عرطَا فّرطق مشلًم

 ونُى اشبعٓ السنُّٓ ز أُ للهذاؤ ياو العاصاب      اشبويؼ َاشبمػُى :
 .189م  َاشبعٓ ا١خطَٓ

نُى اسبودٕ هلذطٔ الاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ      و الػوزؽ َاشبمػُى :
َغلم ا َلُ  لٖ عبُ ا٥غتكاشوب القًقاطٓ ا فتهاٴط  اطِـ ل٦غاتسانٕ      

 .195م َمولطمو .
 .203م  ونُى قلض اسبسِ ّٕ  :الػوم  َاشبمػُى 
 .220م   ونُى َيو  طِـ :الجويو َاشبمػُى 
 .232م  ونُى نػب الها )م( :التوغ  َاشبمػُى 
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ونُى يو يو نا إٟ َمعح يو يَغ   ُيٌ ا َِكطياٌ الهاوؽ     :الػتُى 
 . 232م لهػ ٌ عمقسيٕ يو فه  ا   ع َد  ٥نكوت الهوؽ لٌ

 . 241م  ونُى ا٥ستذوز مولت٠َٔ َلّؼ الػّة :الُاسس َالػتُى 
لقونُى يذطٔ الها ضبمس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم      :الجونْ َالػتُى 

 .236م  إنٴطاض
 .247م  ونُى التهوز مني إز و٘ العًس َ ت  ا١ن ّو٘ :ُى الجولح َالػت

  ونُى ا٥ضيوب ٟ ِٞزٓ إٟ إ  الهطض اشبوم َالعوم :الطام  َالػتُى 
 . 248م 

 .252م ونُى ازبعِٕ      :اشبويؼ َالػتُى 
ٕ   :الػوزؽ َالػتُى  م   ونُى اغتمطاض الععؤ َزفعًو إ  ِاُم القّويا

252. 
 .264م  ُى العرُ يو ازبعِٕ ون :الػوم  َالػتُى 
 .290م  ونُى  كل القط ى سطب  لٖ ا٥ضيوب( :الجويو َالػتُى 
 ااونُى ا٣ِاإ القط نّاإ ؾااويس قااسق يف عاا  ظيااوى      : التوغاا  َالػااتُى 

 .290م
 .  290م  ونُى يكوس ٕ الؿويس الػموَٓ للطغُل : الػ عُى

 ُٔ ضبمس  ونُى مقو٘ الؿًوزٔ الػموَِٕ  لٖ قسق ن : اسبوزٓ َالػ عُى 
 .290م قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم إ  ُِم القّويٕ

 :  ااونُى يز ّاإ الااها ضبمااس م َا ّاإ يااو ا٥ضيااوب الجااونْ َالػاا عُى
 . 290م

٧َي٧او  طيو يكوزِ   )م( :  ونُى يز ّٕ الها ضبمس  الجولح َالػ عُى
ٕٸ ل٭لٷع٧ولٵم٭ني٧ ٟٽ ض٧س٩م٧  .290م (1)صيٵض٩غ٧لٷه٧ووٵ إٻ

                                                           

 .107غُضٔ اٟن ّو٘  (1)
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يز ّإ الاها )م( ياو الكماوٟت ا٥نػاونّٕ       ونُى :   الطام  َالػ عُى
 .290م

  ااونُى ازبااسال مو١سػااو سااطب  لااٖ ا٥ضيااوب :  اشبااويؼ َالػاا عُى
 . 290م

نروشٍ  ونُى  سم َدُز سودب َمطظر مني القط ى :  الػوزؽ َالػ عُى
 .290م إ  القلُب

 )م( الها ضبمس  للسفوو  وتعويس الكشومٕ :  ونُى الػوم  َالػ عُى 
 . 290م

 .290ماسبطَف املقٴعٕ ظادط  و ا٥ضيوب  ونُى :  الجويو َالػ عُى
يُنُ ّٕ يغ وب الهعَل يف امله  يو ا٥ضيوب  ونُى : التوغ  َالػ عُى 

 . 290م
 .290م:  ونُى لٴة ا  َا ّٕ يو ا٥ضيوب الجمونُى 

:  ااونُى غاا٠يٕ القااط ى يااو التشطِااة َا ّاإ يااو      اسبااوزٓ َالجمااونُى
 .290ما٥ضيوب 

 .290م :  ونُى ق٠ٔ الها )م( يف مساِوت ال عجٕ الجونْ َالجمونُى 
 اونُى اشبؿإّ  لاٖ الاها ضبماس )م(ياو إضياوب         :الجولح َالجمونُى 

 . 290م  املؿطعني
 .   292م   ونُى الؿًسا٘ ُِم القّويٕ:  الطام  َالجمونُى

 .  292م  :  ونُى الع وزٔ َا ّٕ يو ا٥ضيوب َالجمونُى اشبويؼ
م :  ونُى العكمٕ يو ا٥فوا٘ َا ّٕ يو ا٥ضيوب  َالجمونُى الػوزؽ

292 . 
 .  292م :  ونُى الكوزق ا١يني  الػوم  َالجمونُى

 .  292م  :  ونُى ا١ن ّو٘ يٙمٕ يف الؿكط َالجمونُى الجويو
  . 292صاض يو ا٥ضيوب م :  ونُى الػُض املكّٕ إن التوغ  َالجمونُى
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    . 292م    ا١ن ّو٘ ؾويس  لٖ  سم ،عَيم لغايم:  ونُى  ت ػعُىالت
م :  ونُى ا١غتؿًوز مولؿعط  لٖ فكاوسٕ القاط ى    الُاسس َالتػعُى

292 .  
 . 292م  ونُى  سأَ الُسْ ل٦ضيوب  : الجونْ َالتػعُى

 ااونُى التااسمط الّااُيْ مالِااوت القااط ى  كاامٕ يااو     :الجولااح َالتػااعُى 
 . 292م ا٥ضيوب 

 :  ونُى يُنُ ّٕ يغ وب الهعَل يف امله  يو ا٥ضيوب الطام  َالتػعُى
 . 292م 

م :  ونُى )التهوز مني الػهٕ اله ُِإ َا٥ضياوب(    اشبويؼ َالتػعُى
292 . 

 . 292نُى ملوشا التهوز َيعهٖ التهو   م  و:  َالتػعُى الػوزؽ
 ٠ٙكٕ م سض َيسس سطب  لٖ ا٥ضيوب:  ونُى نعَل امل الػوم  َالتػعُى

 . 292م 
 . 292م  :) ونُى الك٠ٔ قرب ( الجويو َالتػعُى 

 . 292م   ونُى امل٠ظيٕ مني ا٥ميوى َالطفعٕ : التوغ  َالتػعُى
 . 292ا١وو٘ اسبػهٖ سطب  لٖ ا٥ضيوب م :  املوٕٙ 

 . 292ا١وو٘ اسبػهٖ زا ّٕ إ  ا  م  : الُاسس معس املوٕٙ 
 . 293احمل ٕ  م املُزٔ َ مّبالؾ: نؿط  الجونْ معس املوٕٙ 
 . 293يوت العسأَ م :ن ص الكطايّٕ َيقس الجولح معس املوٕٙ 
سيو٘ َا٥ِغاول يف  : عتوٙب الاها ماطظر زَى غارك الا     الطام  معس املوٕٙ 
 . 293القت  مغا س  م 

:  ونُى عتوٙب الها َغّلٕ ي وضعٕ ذبق  يعًو ا١يو  اشبويؼ معس املوٕٙ 
 . 293لعويٕ م ٴمونّهٕ يف املسى َالٴطق اَال
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:  اونُى زٟٙا  التهاوز ماني القاط ى َا٥ضياوب يف        الػوزؽ معاس املوٙإ   
 . 293الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم م  عتوٙب

لقط ى َا٥ضيوب يف غطاِو :  ونُى ؾُايس التهوز مني ا الػوم  معس املوٕٙ 
 . 293م  ا٥غ٠م

لٌ َغلم يف يعطعإ  : يعذعات الها قلٖ ا   لٌّ َ  الجويو معس املوٕٙ 
م  ا٥ضياوب ماني  َالقاط ى   يهٴُ ًو َيرًاُم  مسض ملشو   ونُى التهوز مني

293 . 
ٕ :  ااونُى  التوغاا  معااس املوٙاإ   مااني التهااوز مااني القااط ى    إذبااوز الػااهدّ

 . 293ا٥ضيوب َمل ِغع الها )م( يسساٸ م َ
 . 293م :  ونُى تًّٕٚ يقسيوت فع  اشبا  العوؾط معس املوٕٙ 

لػُض املكّٕ إنصاض يو ضبوضمٕ الها م : ونُى ا   اسبوزٓ  ؿط معس املوٕٙ 
 . 293م 

  . 293م   ونُى ) ِوت الجُاب  لٖ الرطاٙ (:  الجونْ  ؿط معس املوٕٙ 
 متوزٓ الكوفطِو يف تعسًِم َ لمًم:  ونُى يه   الجولح  ؿط معس املوٕٙ 

 . 293م 
 .  293م  :  ونُى خعاٙو ازبُاض مني ا٣ِوت الطام   ؿط معس املوٕٙ 

س  او الُ اُو يف يػاتهق     :  اونُى زفا  الع ا       ؿط معاس املوٙإ    اشبويؼ
 . 293الؿ ًوت م 

:  ونُى تسمط ا٥نػوى ماولهعم ياو سُلاٌ ماطظر      الػوزؽ  ؿط معس املوٕٙ 
 .. 293م زَى تعسٌِ َ لمٌ لهرػٌ َلغاٍ 
ا   ااع َداا  ِػاام  يااو فااُق غاا    :  ااونُى الػااوم   ؿااط معااس املوٙاإ 
 .  293م  زِجًم َض،وٙ ًم َ يونًّمووَات ي ُال الهوؽ َيسو

 ع  إنػوى     يى  ل  موسُال:  ونُى  لم ا    ؿط معس املوٕٙ  الجويو
 . 293م 
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:  ونُى  لم ا   ع َد  مط،وٙب َييونْ الهوؽ  التوغ   ؿط معس املوٕٙ 
 . 293م 

: ونُى ع   ِٕ يو القط ى تًاسٓ إ  الٴّاب      العؿطَى  ؿط معس املوٕٙ 
 . 293م َإ  الكطاط املػتقّم  يو القُل

م :  ونُى سهُض ا١ اُال ِاُم القّويإ     الُاسس َالعؿطَى معس املوٕٙ 
293 .  

 . 294م  :  ونُى ع    وزٔ ز و٘ الجونْ َالعؿطَى معس املوٕٙ 
٘ :  ونُى الكسَض  مو دو٘ ما  َالعؿطَى معس املوٕٙ  الجولح ياو    ٌ ا١ن ّاو

 . 294 هس ا  غ شونٌ م 
 . 294:)الروذبٕ تعِض ا٥ضيوب ( م  الطام  َالعؿطَى معس املوٕٙ  

ونُى الػاهٕ اله ُِإ ياط ٔ للقاط ى م     :  ا  َالعؿطَى معاس املوٙإ    اشبويؼ
294. 

:  اونُى ا٥غاتذومٕ   َالطغاُل خاا      الػوزؽ َالعؿاطَى معاس املوٙإ    
 . 294م ضب  

يف ا٥غتذومٕ للطغُل ييو َغ٠يٕ :  ونُى  وٕٙ الػوم  َالعؿطَى معس امل
 . 295م 

إعبكاوض يزا٘ اسبار مول ّان اسباطام     :  ونُى  الجويو َالعؿطَى معس املوٕٙ 
 . 295م 

:  ونُى معح الكشومٕ َاملػالمني مولعهوِإ    التوغ  َالعؿطَى معس املوٕٙ 
 . 295م  إ  ُِم القّويٕموملػذس اله ُٓ 

َا ّٕ يو الكّس ا للطد  َاملطئ م :  ونُى ا٥ميوى  ج٠ثُى معس املوٕٙ ال
295 . 

٠ٙكٕ م سض َيسس سطب  لٖ :  ونُى نعَل امل الُاسس َالج٠ثُى معس املوٕٙ
 . 295م  ا٥ضيوب
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       . 295م  ظيٕ مني ا٥ميوى َالطفعٕ:  ونُى امل٠ الجونْ َالج٠ثُى معس املوٕٙ
:  ونُى مؿوضات ا١ن ّو٘ مولها قلٖ ا   لٌّ  س املوٕٙالجولح َالج٠ثُى مع

ياوى ا َٟ ِقاُم   َ لٌ َغلم ؾويس  لٖ ينٌ ِس ُ    ع َد  موسبذٕ َالرب
 . 295م  مولغعَ يَ القتول

:  ونُى يهوف  َ ثوض ال ؿوضات مولها قلٖ ا  الطام  َالج٠ثُى معس املوٕٙ
 . 295م ت يو ا٥ضيوب  لٌّ َ لٌ َغلم َعّة ينًو سكونٕ للمذتمعو

:  ونُى زٟلٕ ال ؿوضات ماولها قالٖ ا      اشبويؼ َالج٠ثُى معس املوٕٙ
 . 295م  لٌّ َ لٌ َغلم 

ٌ َ لاٌ  :  اونُى معجإ الاها قالٖ ا   لّا       الػوزؽ َالج٠ثُى معس املوٕٙ
 . 295م  َغلم جبُاض املػذس اسبطام

ن الاها قالٖ ا   لّاٌ    ّا  ونُى املػذس م:  الػوم  َالج٠ثُى معس املوٕٙ
 .296م  َ لٌ َغلم

 .296 ونُى اسبودٕ إ  املعذعٔ م :  الجويو َالج٠ثُى معس املوٕٙ
 .296 ونُى املعذعٔ م  :التوغ  َالج٠ثُى معس املوٕٙ
ُى إ اااطاض َتػااالّم الهاااوؽ ماااوملعذعٔ م  اااون : ا١ضمعاااُى معاااس املوٙااإ 

 .296ٔ العويٕ م املعذع  ونُى يهوف  :  الُاسس َا١ضمعُى معس املو296ٕٙ
املعذعٔ َا ّٕ يو إغتعمول   ونُى قاَضٔ :   الجونْ َا١ضمعُى معس املوٕٙ

 296م  الػّة
 296 ونُى املعذعٔ ض ٕ َسذٕ م  :    الجولح َا١ضمعُى معس املوٕٙ
 .296م   ونُى تُالْ املعذعات :  الطام  َا١ضمعُى معس املوٕٙ

 ونُى ؾكط الها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ     :  اشبويؼ َا١ضمعُى معس املوٕٙ
 296م  َغلم َاملػلمني    ع َد   لٖ املعذعٔ

 ونُى زٟلٕ املعذعٔ  لٖ قسق املعذعٔ  :  َا١ضمعُى معس املوٕٙ الػوزؽ
 .296م  ا١خطٗ
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 ٕ  اونُى تعهاّس املعذاعٔ ل٤ِإ القط نّإ ا       :  الػوم  َا١ضمعُى معس املوٙا
 .296م  َمولعكؼ

م   ونُى املعذعٔ فه  َي ٕ يو  هس ا  :  ضمعُى معس املوٕٙالجويو َا١
298.. 

 ونُى تعسز املعذعات عروِإ َ،هاٖ  او     :  التوغ  َا١ضمعُى معس املوٕٙ
 ..298م  ا٥ضيوب

 ونُى تطؾض الػ٠م  و قرب الها قلٖ ا   لٌّ  : اشبمػُى معس املوٕٙ
 ..298م  َ لٌ َغلم َذبملٌ ا١شٗ

:  ااونُى ا٥غااتغهو٘ العااوم َاشبااوم  ااو  معااس املوٙاإ اسبااوزٓ َاشبمػااُى
 ..298م ا٥ضيوب َالظلم َالتعسٓ 

 ..298م  :  ونُى املعذعٔ مًو٘ َمًذٕ َاشبمػُى معس املوٕٙالجونْ 
 ونُى امل٠ظيٕ مني  ُٔ ا٥غا٠م َاللذاُ٘   :  َاشبمػُى معس املوٕٙالجولح 

 ..298م  إ  ا٥غتغروض
)ياو إ ذاوظ القاط ى زخُلاٌ مّاُت        ونُى: َاشبمػُى معس املوٕٙالطام   

 . .298م لموٸ( َفٌّ إظاسٕ للعهة َالقتول املؿطعني غ
ٕ اشبويؼ  :  اونُى معجإ الاها )م( ذبقّا  للػالم       َاشبمػُى معس املوٙا

 ..298م  ا تمعْ

  ٕ  اونُى زفاوو  ِاوت ال ؿاوضٔ  او  ِاوت        : الػوزؽ َاشبمػُى معاس املوٙا
 . .298م  ا٥نصاض

 ونُى زفوو  ِوت ا٥نصاض َاليت تتكلم  و  :  ػُى معس املوٕٙالػوم  َاشبم
 .298م ا٣خطٔ  و  ِوت ال ؿوضٔ 

 ونُى زفوو  ِوت ال ؿوضٔ  او  ِإ ال ؿاوضٔ     :الجويو َاشبمػُى معس املوٕٙ
 .298م 
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  ونُى زفوو  ِوت ا٥نصاض  و  ِٕ ا٥نصاض :  التوغ  َاشبمػُى معس املوٕٙ
  .298م 

زفوو ا٣ِوت الايت دبما  ماني الُ اس َالُ ّاس  او        :  الػتُى معس املوٕٙ 
 .298م  نرػًو َ و  ِوت ال ؿوضٔ َا٥نصاض

 . 297م :  ونُى الكرب يف الع وزات ال سنّٕ  اسبوزٓ َالػتُى معس املوٕٙ
 .297م :  ونُى الكرب يف الع وزات املولّٕ   الجونْ َالػتُى معس املوٕٙ
م الكرب يف الع وزات ال سنّٕ املولّإ  :  ونُى  الجولح َالػتُى معس املوٕٙ

297. 
 . 297م  :  ونُى َ وٙ  تغا الاتوضِذ الطام  َالػتُى معس املوٕٙ

:  ونُى ا٣ِٕ القط نّإ ؾاويس قاسق يف عا       َالػتُى معس املوٕٙ اشبويؼ
 .297م  ظيوى

:  ونُى يكوس ٕ الؿويس الػموَٓ للطغُل  َالػتُى معس املوٕٙ الػوزؽ
 .297م 

 .297م :  ونُى اله ُٔ ض ٕ َضب ٕ  َالػتُى معس املوٕٙالػوم  
 .297م  ونُى عتوٙب الها )م( غلم:  الجويو َالػتُى معس املوٕٙ
 ونُى ظبؤ الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم  :التوغ  َالػتُى معس املوٕٙ 

 .299م يف  طِ  اهلذطٔ مره  يو ا   ع َد 
زغاتُض اسبّاؤ ا َ ِوتاٌ ماطظر زَى      اونُى القاط ى    :الػ عُى معس املوٙإ  

 .300م  ا٥ضيوب ا َيون  يو غّوزٔ لغٕ العهة
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  نيادلائر اٌىاحد تؼدء اجلص
 ( آٌاخ اٌدفاع ظالَ دائُتمأىْ )وخيرض 

عاا  نااا  لااٖ الكااطاط املػااتقّم ًَِااسٓ إ  الكااطاط     نُى ااوا١َل: 
 .10م م املػتقّ

َد  إ  الكطاط م  ٟ َِقطمٌ ا   ع ونُى لّؼ يو إنػوى إالجونْ : 
13. 

الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َاملػلمني للقتاول   تُدٌ ونُى الجولح : 
 .17م زفو وٸ َ هس الهطَضٔ

 .22َالتصعا مو٣خطٔ م  ونُى اغتسايٕ امللك مو٥ميوى الطام  : 
شات   ااونُى ا٣ِاإ احملكماإ تج اان غاا٠يٕ  ِااوت يخااطٗ يااو    اشبااويؼ : 
 .31لهػذ يف اسبكم م غهدّتًو يو ا
قلٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم لاّؼ يلكاوٸ يَ       ضبمسالها   ونُىالػوزؽ : 

غلٴونوٸ إمنو يُ ِتروخط خبؿُ ٌ َ  ُزِتٌ    اع َدا  َالُ اُف ماني ِسِاٌ      
 .32ممخؼ يطات يف الُّم 

 .37 ونُى ال ػملٕ غ٠م م : الػوم  
 .43م:  ونُى إت وو الُسْ غلم َض ٕ  ويٕ الجويو 
 .49م  ونُى الُسْ إ  ا١ن ّو٘ :التوغ  
 ونُى صبمُو يو  كٌ َشعطٍ ا   ع َد  للها ضبمس قلٖ ا   :العوؾط 

نّو يُ ظإ   لٌّ َ لٌ َغلم يو  كل ا١ن ّو٘ إ  سني يغوزضتاٌ اسبّاؤ الاس   
 .52م  و القتول َا٥ضيوب  َقوضفَ ربٔ ل٢دّول ا 
ت تػتذّب    ع َد  ستٖ  ونُى الكوٙهوت َازبموزا :اسبوزٓ  ؿط 

يف خ٠ف َ ّرتًو إش يى َ ّرٕ الهوض ا٥سطاق ا فتعٴلن هللؿّٕٚ يو ا   ع 
 .57م  َد 
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 ااونُى  ِااوت الااسفوو ٟ  ااتل يُنااُ ًو مولااسفوو  ااو   : الجااونْ  ؿااط 
 .57الصَات م  تؿم  يعذعات ا١ن ّو٘ م 

 .60م  ونُى الع وزٔ يُزٔ مني الهوؽ :الجولح  ؿط 
 ونُى الها  طم  لٖ يى ٟ ِق   تول يَ ستاٖ يهوَؾإ    :الطام   ؿط 

 .63م  مني املػلمني َ،ايم
 .68م  ونُى ا٥غتؿوضٔ اله ُِٕ يف السفوو ض ٕ :اشبويؼ  ؿط 
 .72م   سم التعوضض مني الُسْ َاٟغتؿوضٔ  ونُى الػوزؽ  ؿط :
يو الُسْ ا١يط مو٥غتؿاوضٔ ا َ اسم التعاوضض       ونُى الػوم   ؿط :

هًمو َٟ مني اٟغتؿوضٔ َقسَض القطاض يو الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ مّ
 .77م َغلم

 ونُى امله  يو القتول َا٥ تتول فها  ياو ا   اع َدا       الجويو  ؿط :
 .90م  غُا٘ يف اسبسِ ّٕ يَ ،ايو

 .103م (٧َ ٵوت٭لٶُا ونُى الػ٠م يف  ِٕ ) التوغ   ؿط :
ّ  ا  ا ف٠ ِكض القتول  ك ّٕ َ ّٕ ا  ونُى القتول يف غ  العؿطَى :

هللاول يَ يغاوأ يَ تُغا  يف     َثوضاٸ يَ  هس اغت٠ّ٘ الاهرؼ الغها ّٕ يَ  معاوٸ   
 .103يضض م 

م   ونُى  ٴة ا١يط مولقتول  لٖ ا١يط مولتقُٗ الُاسس َالعؿطَى :
107. 

 .110م ونُى يعذعات  زم ز ُٔ للػلم  الجونْ َالعؿطَى :
 .119م  ونُى اٟغتػقو٘ مربعٕ الها الجولح َالعؿطَى :
٘  الطام  َالعؿطَى :  يكإ ؾاعوض يتذاسز حملوضمإ ا٥ضياوب       ونُى يواو

 . 121م
غ ب للعع َالطفعٕ َ ونُى ا٥ميوى يُنُو َيوزٔ   اشبويؼ َالعؿطَى :

 .125م  ا َالجُاب العود  َا٣د 
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 تني ونُى الكرط  طِ  إ  الصل َاهلُاى يف الهؿوالػوزؽ َالعؿطَى : 
 .125م

سودإ يكإ للطداُو إ  اغام َقارٕ ال لاس         اونُى  الػوم  َالعؿطَى :
 .127م  َاليت ٟ تتم إٟ ي  ا٥ميوى
 .128م  ونُى تكطاض اسبر ز ُٔ للػلمالجويو َالعؿطَى : 
 ااونُى ممااو دااو٘ مااٌ ا١ن ّااو٘ املػااوَأ يف الع ااوزات    التوغاا  َالعؿااطَى :

 . 12م    ٌ ا١شٗ الكجاَاملعوي٠ت َييوم القونُى َذبملُا مػ
 .141م ونُى اٟغ٠م ِهًٖ  و ا٥ضيوب  الج٠ثُى :

ُل  اونُى الواسام يف الاسنّو يقسيإ ََغاّلٕ للؿام       الُاسس َالج٠ثاُى : 
 . 146مط ٕ ا   ع َد  يف ا٣خطٔ م

 ونُى ا   ع َد  ِقطب الهوؽ إ  التسمط يف اشبل   الجونْ َالج٠ثُى :
يف ال ّاسا٘ ا َداو٘ الػارط يف الٴاوٙطٔ َالػارو ل ّاوى         هس الػرط َإنكؿوفًم

 .170 ظمٕ طبلُ وت ا   ع َد  م 
 .177م  ونُى إعطام القط ى َالػهٕ للمطئ  الجولح َالج٠ثُى :
 ونُى َيُ إدتهوب الؿدل شعطاٸ يَ ينجٖ الروسؿإ   الطام  َالج٠ثُى :

 . 180م غ ب للطظق الكطِم َقطف لل ٠٘ 
 ُ الكارب  او الروسؿإ غا ب للطفعإ يف الاسنّو        اونُى   ى :الطام  َالج٠ثا
  .180م  َالجُاب يف ا٣خطٔ

 .181م  ونُى ن ُٔ ؾّح اشبويؼ َالج٠ثُى :
 .198م ونُى لّلٕ القسض الػوزؽ َالج٠ثُى :
فكا   ا  اونُى تطؾاض العلاُم  او ا٥خ اوض القط ناْ        الػوم  َالج٠ثُى :

ٕ    لٕ خربِإ يف القاط ى توؾاض  هًاو يػاوٙ   لم       ّإ يَ  قوٙسِإ يَ ؾاط ّ
 .200م



 153  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 239معالن اإليمان / ج

 ونُى الصٓ ٨ِقت  يظلُيوٸ ِقّ  ا   ع َد  يغ وموٸ  الجويو َالج٠ثُى :
لُلٌّ ل٦ تكوم يو القوت  َيعو  تٌ غُا٘ عوى يصا الُلْ يموٸ يَ امهوٸ يَ زَلٕ 

 .207م  َ ونُنوٸ
 ونُى معجٕ الها ضبماس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم       التوغ  َالج٠ثُى :

 .208م َيه  اللذُ٘ إ  القت  َازبطحا  ة القت   لموٸ مني الهوؽ لُ
 ونُى إمتسا٘ إغتٚكول التعسٓ َغرك السيو٘ يو لّلٕ القسض معُى : ا١ض

َيْ يكوس ٕ لّلٕ القسض للهوؽ يِوم اسبّؤ السنّو إش تتذسز ع   وم حملوضمإ  
 .209م ا٥ضيوب َالرػوز مره  يو ا   ع َد 

 .210م  ونُى  ٠يوت لّلٕ القسض :الُاسس َا١ضمعُى 
لقونُى ا٣ِوت الكُنّٕ  ُى َيسز للها ضبمس قلٖ  :الجونْ َا١ضمعُى 

 .212م ا   لٌّ َ لٌ َغلم َالقط ى يف قطف نطَب القتول
 .220م   ونُى ت وِو يعهٖ اللرو املتشس :الجولح َا١ضمعُى 
 .226م   ونُى الربا٘ٔ يو فع  الكروض :الطام  َا١ضمعُى 
 ونُى ا   ع َد  ضب٬ العوملني ؾو٘ الصِو عرطَا  :اشبويؼ َا١ضمعُى 

 .229ميم يمُا 
 .233م  ونُى الُسْ اشبوم :الػوزؽ َا١ضمعُى 
  ونُى الُسْ علٌ ييط َفه  يو  هس ا   ع َد  :الجويو َا١ضمعُى 

 .235م 
 .238 ونُى ي ػوم الُسْ م :التوغ  َا١ضمعُى 

 .244م لتصعا موملعوز ونُى ا :اشبمػُى 
 ونُى الطغُل ٟمس َاى ميُت يجلمو ياوت الطغا     :الُاسس َاشبمػُى 

 .245م الػومقُى ا َيى يصا املُت ٟ ِهرْ  هٌ قرٕ الطغولٕ .
 .268م  ونُى  ِوت السفوو يف القط ى  :الجونْ َاشبمػُى 
 .276  ونُى إسكو٘  ِوت السفوو :الجولح َاشبمػُى 
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  نيدلائرا اٌثأً تؼداجلصء
 ( آٌاخ اٌعٍُ زلىّح غري ِٕعىخحتمأىْ )وخيرض 

لُ زاض ا١يط مني الهػذ َا٥ ٠ق َالتقّّس مني  ِتني يَ يف   ونُى  ا١َل:
 . 10م  ِٕ َاسسٔ ا فو١ق  يُ ا٥ ٠ق َالتقّّس َلّؼ الهػذ

 ونُى  وم شعطٍ ضغُل ا  قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َياُ يى   الجونْ :
هعَل ا َيى عونن يف الجهاو٘  لّاٌ   ي م يو يى ربتل موغ وب ال يسكوم ا٣ِٕ

 .26م
 .42م  ونُى ؾطَط الهػذ الجولح :
 .52م ونُى القتول يف سول السفوو  الطام  :
 .52م ونُى ا١َلُِٕ َا٥غتسايٕ للع وزٔ  : اشبويؼ
 .52م ونُى تعويس الرطاٙ  الع وزِٕ  : الػوزؽ
قتول ا َيُ يو التعسٓ يف سول ال  ونُى الرقويٕ  طِ  ظبؤ : الػوم 

 .52غ ّ  للتساضو م
 ونُى اختكوم القتول موملؿطعني الصِو ِقوتلُى الها قلٖ :  الجويو

 .52ما   لٌّ َ لٌ َغلم َاملػلمني 
  ونُى اختكوم القتول موملؿطعني الصِو ِقوتلُى الها قلٖ التوغ  :

 .52ا   لٌّ َ لٌ َغلم َاملػلمني م 
ونُى ا١ق  َا١َلُِٕ للع وزٔ َالصعط َالتػ ّض ا َيى القتول   العوؾط :

 .52م  هس الهطَضٔ َالسفوو
 ونُى الترقٌ يف السِو َيزا٘ الرطاٙ  مطظر زَى التعسٓ  اسبوزٓ  ؿط :

 .53مَالظلم 
 .53م  ونُى القكٕ يف القط ى مو ح ل٢يو الجونْ  ؿط :
قًّم التعسٓ َا٥ِصا٘ يو  ونُى ذبلْ ا١ن ّو٘ مولكرب ا َتل الجولح  ؿط :

 .53م الكروض ي  مّوى القط ى ملهوف  الكرب يف  و ٕ ا   ع َد 
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يُ يو  هس ا   إ  الها ضبمس )م(الصٓ ُِسٖ   ونُى الطام   ؿط :
ٟٸ يو  الُسْ  ع َد  ا َلّؼ يو يلك يو امل٠ٙكٕ إمنو ِكُى امللك ضغُ

 .60م  هس ا 
 .69م  ونُى َ وٙ  يعطعٕ مسض السفو ّٕ اشبويؼ  ؿط :
 .71م  ونُى يف القتول ا َيُ يى الس و٘ غ٠ح ا١ن ّو٘ الػوزؽ  ؿط :
 .71م َيُ يى الهكط مّس ا   ع َد  َسسٍ  ونُى الػوم   ؿط :
 ونُى يز ّٕ الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ُِم مسض ا  الجويو  ؿط :

ل ّوى يُنُ ّتًو يف الهكط َعّة ينًو زلّ   لٖ إضازٔ السفوو َلّؼ 
 .71م  ماهلذُ

 ونُى َيُ طبو  ٕ الهوؽ مو١سػو َا١فه  يو يكوزِ   التوغ   ؿط :
ا١يط موملعطَف َالهًْ  و املهكط ا َتوعّس َدُمًمو إ  ُِم القّويٕ ؾويس 

 . 120م  لٖ  سم نػذ ا٣ِٕ
 ونُى يصا الترطق العوم لّؼ مطظخوٸ زَى فُظ الصٓ ِعم   العؿطَى :

 .151م الكوسبوت مولجُاب َا١دط 
  ونُى تكصِب الصِو عرطَا ٟ ِهط الطغولٕ َالت لّظ الُاسس َالعؿطَى :

 .158م
 ونُى َيُ يُادًٕ الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم  الجونْ َالعؿطَى :

للصِو ِكصمُنٌ مولقُل َا٥ستذوز ا َيهمُى يصا ا٥ستذوز نوظل يو  هس 

 .168م (1) صفَمحًْ ٌٍِ عٍٍََِّ وٌََىحُْ عٍََّحىحُْا   ع َد  ط

ٕ القط نّٕ ؾويس  ونُى  م  يدّول املػلمني مو٣ِ الجولح َالعؿطَى :
 .171م   نػدًو لٖ  سم 

                                                           

 .41غُضٔ ُِنؼ  (1)
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ٔ ا الهػذ ٟ ِكُى إٟ خبكُم  ِٕ َاسس  ونُى الطام  َالعؿطَى :
 .173َلّؼ  ِوت ملُنُو يتشس خوقٕ م 

  ونُى َيُ امل٠ظيٕ مني ا٥ميوى َا٥سػوى اشبويؼ َالعؿطَى :
 .176م

 .187م  ونُى  ِوت الكلض َاملُاز ٕ الػوزؽ َالعؿطَى :
يفُادوٸ ي  اغتمطاض  يف ا٥غ٠م   ونُى زخُل الهوؽ الػوم  َالعؿطَى :

 .192م  الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يف ز ُتٌ
 ونُى خل  ا   ع َد  يف ا٥نؼ ٟ ِتعل  مؿدل  الجويو َالعؿطَى :

 .222م د   زم إمنو ع  إنػوى طبلُق يو  هس ا   ع َ
 .224م   ونُى يسػو القكل التوغ  َالعؿطَى :

  ونُى ع   كٕ يو القط ى يْ يو يسػو القكل .  الج٠ثُى :
 .228م  

 .232م  ونُى قرب ا١ن ّو٘ إظزضا٘ ل٦ضيوب:  الُاسس َالج٠ثُى
 .239م  ونُى املٴل  َاملقّس يف  ِوت السفوو :الجونْ َالج٠ثُى 
 .243مُى ٟ تعتسَا  ون :الجولح َالج٠ثُى 
 ونُى انتقول الكشومٕ إ  ا١يكوض عوؾة  و  لٕ  :الطام  َالج٠ثُى 

 .254م الهػذ يف القط ى
 ونُى يٞاخؤ الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم مني  :اشبويؼ َالج٠ثُى 
 .256م املًودطِو َا١نكوض

 .256 م  ونُى  سم نػذ القط ى مولػهٕ اله ُِٕ :الػوزؽ َالج٠ثُى 
 ونُى ووَٓ َيُ يى الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ  :الػوم  َالج٠ثُى 

ِهًٖ إٟ  و الؿط َيو فٌّ الهطض َغلم ٟ ِويط إٟ مك  يو يُ خا ا َٟ 
 .259م

 .262م  ونُى الهػذ إ  ال سل :الجويو َالج٠ثُى 
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 .275م  ونُى تعهّس القط ى للها )م( :التوغ  َالج٠ثُى 
امل٠ٙكٕ إمنو تُغلُا َتهط ُا إ  ا   ع َد  يى ٟ   ونُى :ا١ضمعُى 

 .291ُى اشبلّرٕ يرػساٸ َغوفكوٸ للسم م ِك
 .295م   ونُى التُ ْ يو الُمو٘ :الُاسس َا١ضمعُى 
 .298م   ونُى يُنُ ّٕ ا٥يتجول يف الهػذ :الجونْ َا١ضمعُى 

  نيادلائر اٌثاٌث تؼد اجلصء
 ( غري ِٕعىخح آٌاخ اٌعٍُ زلىّحتمأىْ )وخيرض 

 .6م  ونُى ؾطَط الهػذ ا١َل:
 .6م  ونُى القكٕ يف القط ى مو ح ل٢يو الجونْ :
 .6 ونُى َ وٙ  يعطعٕ مسض السفو ّٕم  الجولح :
 .6م   ونُى  ِوت الكلض َاملُاز ٕ الطام  :

 .6م   ونُى يسػو القكل اشبويؼ :
 .6م   ونُى املٴل  َاملقّس يف  ِوت السفوو الػوزؽ :

 ونُى انتقول الكشومٕ إ  ا١يكوض عوؾة  و  لٕ الهػذ يف  ػوم  :ال
 .7م القط ى

 .7م   ونُى  سم نػذ القط ى مولػهٕ اله ُِٕ الجويو :
 .7م  ٕ ال سلل  ونُى الهػذ  التوغ  :
 .7م  ونُى التُ ْ يو الُمو٘ العوؾط :

القُلّٕ َالرعلّٕ   ونُى تعهّس َتوعّس القط ى للػهٕ اله ُِٕ اسبوزٓ  ؿط :
 .9م  َالتسَِهّٕ
يف ازبهٕ  املٞيهني ونُى يو ا٥ضازٔ التكُِهّٕا َيُ يى  تلٖ  نْ  ؿط :الجو

 .22م َ تلٖ الكروض يف الهوض
 .29م  ونُى القط ى يسضغٕ الجهو٘  لٖ ا  الجولح  ؿط :
 .31م  ونُى َيُ  طب ا  يو الهوؽ ا َايكوى يهودوتٌ الطام   ؿط :
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ا  ا َيصا الجهو٘   ونُى اسبّؤ السنّو زاض الجهو٘  لٖ اشبويؼ  ؿط :
 .31م  يقسيٕ َ طِ  الجهو٘  لٌّ غ شونٌ يف ازبهٕ

٘  ونُى معجٕ الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يو يد  ثهو الػوزؽ  ؿط :
 .31م يصا الجهو٘ َا  ،   هٌ  إالهوؽ  لٖ ا  ا َيم ضبتودُى 

 .36م   ونُى يَلُِٕ إدتموو املعونْ يف اللرو القط نْ الػوم   ؿط :
 ونُى لُ زاض ا١يط مني ق٠ٔ التٴُو  لٖ الطاسلٕ إ  ،ا  الجويو  ؿط :

 . 42م الق لٕ َمني تطو ق٠ٔ التٴُو يثهو٘ الػرط ا فولكشّض يُ ا١َل
 م  الكشومٕ موسكوم ا٣ِٕ القط نّٕ معس َفؤ الها قلٖ  التوغ   ؿط :

 .42َ لٌ َغلم ؾويس  لٖ  سم نػدًو م  ا   لٌّ
 ونُى نرْ الهػذ  و عجا يو ا٣ِوت ربرّة  و املػلمني ا  العؿطَى :

َز اأُ للعماا  هللهااويني  ِااوت القااط ى يف سااول الّػااط َالعػااط ا َاسباا        
 .43م  َالوسول

 ونُى ا١ضض ؾط ًو َ،طمًو    اع َدا  ا َيى    الُاسس َالعؿطَى :
 . 48م  الهوؽ يِهمو عونُا فًم يف يلك َغلٴوى ا 

لُ زاض ا١يط ماني إنتراوو يدّاول املػالمني ياو        ونُى الجونْ َالعؿطَى :
 .55م  يهويني ا٣ِٕ القط نّٕ َمني القُل مونًو يهػُخٕ ِقسم ا١َل

 .74م   ونُى ا٥ميوى  طِ  الػعوزٔ ا١مسِٕ الجولح َالعؿطَى :
 .75م   ونُى سبو   مُم ا٣ِٕ يف الهػذ : الطام  َالعؿطَى

 .78مى ضؾس  ونُى ا٥ميو :اشبويؼ َالعؿطَى 
:  ونُى ن ُٔ  ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم س   الػوزؽ َالعؿطَى 

 .78مَقسق 
٬ْ َن٠لٕالػوم  َالعؿطَى  .78م :  ونُى : الكرط ،
 :  ونُى  سم اسبودٕ ٥عطاٍ الهاوؽ لاسخُل ا٥غا٠م    الجويو َالعؿطَى

 .78م
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 .78م :  ونُى ث وت ي وزٜ ا٥غ٠م يف ا تمعوت التوغ  َالعؿطَى
:  ونُى ملُت  ويٕ الهاوؽ ضت إ التمّّاع ماني ا٥مياوى َيهوفعاٌ ا        الج٠ثُى

 .78م َالكرط َاله٠لٕ
 ونُى ال ؿوضٔ للمػلمني معذع الكروض  و إعطايًم  :الُاسس َالج٠ثُى 

 لٖ ا٥ضتساز ا َيْ يِهوٸ مؿوضٔ للاها ضبماس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم       
وى ا َتُاضثااٌ ا َفّااٌ معااح للط اإ  يف م لااُت ييتااٌ يطت اإ ال قااو٘  لااٖ ا٥مياا

 .79م القلُب  
  ونُى    اشبرب  لٖ ا١يط ٟ ميه  يو مقو٘ ا١ق  :الجونْ َالعؿطَى 

 .80م
 . 90م ونُى التعونس مني  ِوت الُدُب  :الجولح َالعؿطَى 
 ونُى يو ا٥ضازٔ التكُِهّٕ يف اغتٚكول الظلم َ سم  :الطام  َالعؿطَى 

 .95م  اغتسايتٌ
السنّو زاض ايتشوى َاخت وض ا  غ شونٌ دع   ونُى  :اشبويؼ َالعؿطَى 

 .100م  َامت٠٘
 ونُى ٟ ِقسض املؿطعُى  لاٖ إعاطاٍ املػالم  لاٖ      :الػوزؽ َالعؿطَى

 .101م  تطو زِهٌ ا إش يى السِو ا تقوز يف القلب
ٟ       :الػوم  َالعؿاطَى     اونُى ا٥نػاوى  هاس يغوزضتاٌ الاسنّو ٟ ُِقاْ إ
 .110م  موملعطَف َا٥سػوى
 يغوزضٔ ا٥نػاوى الاسنّو ماولرب مولُالاسِو     لعَم ونُى  :الجويو َالعؿطَى 

 .  112م
 ااونُى عتوماإ الُقاإّ مااوملعطَف َادااب  ااوم َٟ   :التوغاا  َالعؿااطَى 
 .113م   تل مكوسب الُقّٕ

 .114م  ونُى خص العرُ :الج٠ثُى 
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لهقل َالُيو فّمو  وضب  ونُى سبُق الهعة َا :الُاسس َالج٠ثُى 
 .130م  ي وزٜ التُسّس َؾُايسٍ يف ع  ظيوى

 ااونُى سهااُض الط اإ ا٥هلّاإ ا َإيكااوى التااساضو  :الجااونْ َالج٠ثااُى 
 .134م َالتُمٕ َا٥نومٕ

 ونُى تعويس املػلمني للعًُز َاملُاثّ  يف شات القُم  :الجولح َالج٠ثُى 
م  ُى مًام يَ ِلشقاُى حبكمًام   الصِو   يعًم املّجوق ا َيف الاصِو ِلشقا  

134. 
 ونُى فقساى املؿطعني العطب ملهوظهلم َؾاونًم  هاس    :الطام  َالج٠ثُى 
 .136م  ا٥قطاض  لٖ الكرط

 ااونُى َيااُ ستااٖ لااُ اضتااست  وٙراإ يخااطٗ فااوى  :اشبااويؼ َالج٠ثااُى 
 املًااودطِو َا١نكااوض لااو ِهااعة إميااونًم ا َلااو  ااولٴًم ؾااك يف زِااهًم  

 . 136م
 ونُى ي٠ظم لطغولٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ  :لج٠ثُى الػوزؽ َا

 .144م َغلم َِتذلٖ يف غهتٌ القُلّٕ َالرعلّٕ يف سول اسبطب َالػلم 
 .152م  ونُى ا٥ ٠ق َالتقّّس يف  ِوت السفوو :الػوم  َالج٠ثُى 
و  ونُى ع   ِٕ  ط نّٕ تتهمو ا١يط مولقتول َالسفوو إمن: الجويو َالج٠ثُى 

ِهظط إلًّو ملشو  ا٣ِوت ا١خطٗ َال ّوى يف الػهٕ اله ُِٕ القُلّٕ َالرعلّإا  
 .157م  َاملدتوض التقّّس يف  ِوت القتول

 ونُى َيُ يى ا   ع َد  ٟ  ب املعتسِو صبتمعني  :التوغ  َالج٠ثُى 
 .160م  َيترط ني

 . 162م  ونُى َيُ تقسِم املػلمني للرطاٙ  الع وزِٕ: ا١ضمعُى 
 .162م   ونُى ع  يزا٘ لرطِهٕ ترقٌ يف السِو :الُاسس َا١ضمعُى 
 ونُى َيُ يَلُِٕ يزا٘ الرطاٙ  الع وزِٕ َن ٴًو ا  :الجونْ َا١ضمعُى 

 . 163م  َتقّس املػلمني  لٖ عبُ العمُم ا مُ ْ َا٥غتغطا ْ مًو
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 .168م ونُى يهوف  إسكو٘  ِوت السفوو  :الجولح َا١ضمعُى 
لم  ونُى  اسم ماس٘ الاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغا       : َا١ضمعُى الطام  

 .169َيقشومٌ مولقتول يف ع  َا عٕ م
 ونُى قرب الها قلٖ ا   لٌّ َ لاٌ َغالم   ا      :اشبويؼ َا١ضمعُى 

 . 169م َيثهو٘ َمعس القتول  
لاّؼ ياو  ِإ يف القاط ى إٟ َ تاوز إلًّاو        اونُى   :الػوزؽ َا١ضمعاُى  

 . 171م  يٕ الهوؽاملػلمُى َ و
 . 172م  ونُى  سم نػذ الػهٕ للقط ى :الػوم  َا١ضمعُى 
  ونُى قرٕ الع ُزِٕ   ي ظم يو امللك َالػلٴوى :الجويو َا١ضمعُى 

 .175م
 ونُى ترطق الكشومٕ يف ا١يكوض يو إ ذوظ القط ى  :التوغ  َا١ضمعُى 

 . 186م الغآ
 .189م  ى ونُى ازبويعٕ الُّيّٕ للقط  :اشبمػُى 

 .193غروضٔ الكشومٕ م  ونُى  :الُاسس َاشبمػُى 
 ااونُى ا٣ِااوت املهػااُخٕ  لّلاإ دااساٸ ا إش ٟ تااسل   : الجااونْ َاشبمػااُى 

يسوزِح يٓ يو الكشومٕ يف ا١يكوض  لٖ يى  ِٕ الػّة نػدن يعجط ياو  
 .194م   لٖ فطض قشٕ الػهس مه   ِوت

 .203م   ونُى  ع  يلك  ِٕ يو مسِ  قه  ا : الجولح َاشبمػُى 
 .211م  ونُى يُنُ ّٕ املُنُو يف  ِوت القط ى َاشبمػُى :الطام  

 اونُى ربلاة فًام الكاروت  او يعطفإ َسقّقإ        اشبويؼ َاشبمػُى : 
 .222م  الصات ا٥هلّٕ فولط ٕ يو قروت ا 

 .227م  ونُى تكلّم ا  سبُا٘ الػوزؽ َاشبمػُى :
 . 230م  ونُى غعٕ َعجطٔ قروت ا  الػوم  َاشبمػُى :
 .236م   ونُى يى القط ى يُ يو مني السفتني :الجويو َاشبمػُى 
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 .253م   ونُى إعطام ا٥غ٠م للمطئ غ٠م :التوغ  َاشبمػُى 
القونُى مرطض الع وزات  لاٖ الطدا  َاملاطئ معاطض َاساس       الػتُى :

ٔ     موملػوَأ مولتكلّة إٟ ي م  و خطز مولسلّ  يجا  غاقُط ازبًاوز  او املاطي
254 . 

 ااونُى يُنااُ ّٕ القااط ى َ لُيااٌ يف التشكااّ       الُاسااس َالػااتُى : 
 .279م  َا٥غتقطا٘ َا٥غته وط
 .287م  ونُى تطؾض العلُم  و ا١وو٘ اسبػهٖ الجونْ َالػتُى :
 .290م  ونُى امل٠ظيٕ مني عروض  طِـ َا٥ضيوب الجولح َالػتُى :

 
  نيادلائر اٌساتغ تؼد صءاجل

 ( آٌاخ اٌعٍُ زلىّح غري ِٕعىخحتمأىْ )وخيرض 
 .14م   ونُى سبو   مُم ا٣ِٕ يف الهػذ ا١َل:
 .19م ع   ِٕ يو القط ى تتكة مولط ٕ  ونُىالجونْ : 
 .19م  ِٕ مولط ٕ ونُى إفونٕ ا٣ الجولح :
 .19م   ونُى معح ا٣ِٕ القط نّٕ الط ٕ َالطيفٕ يف القلُب الطام  :
 ونُى غّوزٔ يرويّم الط ٕ مني الهوؽ ا َيو ِوؾض  هًو يو  اشبويؼ :

 .19م  يعونْ املُزٔ َالعرُ َاملغرطٔ
 .20م   ونُى سب ا  لتولْ القط ى الػوزؽ :
 ونُى تطؾض الهعم  لٖ الع س إشا يس ٌ ا  ا َيهًو يّلٌ لط ٕ  الػوم  :

 .20م  ،اٍ ا َضدو٘ ض ٕ ،اٍ لٌ
 ونُى يف اسبّؤ السنّو اسبودإ إ  الػالم ٟ تهشكاط موشبكاُيٕ      الجويو :

 .22م  َاشب٠ف مني يي  املل  ا إمنو تؿم  يي  امللٕ الُاسسٔ
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م  (1)صٌَىحُْ كَِذنُىحُْ وٌَِذٍَ كَِذِٓ   ط  ِٕػذ  ونُى ؾُايس  سم ن التوغ  :

41 . 
 . 47م   ونُى  مُم الس ُٔ إ  اهلسٗ العوؾط :

 .55م   ونُى إيكوى   وزٔ ا  يف يٓ مقعٕ يو ا١ضض اسبوزٓ  ؿط :
 ونُى يو ا٥ضازٔ التكُِهّٕ َيُ يى الع وز َاشب٠ٙ  عوفإ   الجونْ  ؿط :

 .60م تهتر  يو يوو٘ ا   ع َد  صبتمعٕ 
 .64م  ِوت ا١ن ّو٘   ونُى يهوف  الجولح  ؿط :
عااح  ااونُى يى عاا   ِاإ َيعذااعٔ للااها ز اأُ للػاالم َم  الطاماا   ؿااط :

  .73لكطايّٕ القتول ا ازبُاب نعم م
 .73م   ونُى ع  يعذعٔ تصعط مولُّم ا٣خط  ؿط : ويؼاشب
 ونُى الهوؽ ؾطو غُا٘ يف يعذعات ا١ن ّو٘ ا فًْ مل :   ؿطػوزؽ ال

 .74م  تتُدٌ لٴوٙرٕ زَى يخطٗ
 .76م  ونُى ا٥غ٠م غلم :  ؿطػوم  ال
 .76القط ى غلم م ونُى نعَل  : ؿط يو الجو
 .76م   ونُى اله ُٔ غلم :  ؿطتوغ  لا

 .80م   ونُى القػمٕ الجهوّٕٙ ١ؾًط الػهٕ : العؿطَى
قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم  ضبمااس ااونُى الااها   :َالعؿااطَى  وزٓاسباا

 .81م ؿًط اسبطام مولس و٘ َغٞال الربعٕ يف يِويٌِػتق   ال
 ونُى يو فه  ا  ا   ع َد  جيّب  و الػٞال ى : َالعؿطَ جونْال

موملتعسز ا َِكؿة اسبقوٙ  ا َِ ني الهتوٙر ا َهللو فٌّ دلب املكاوف َزفا    
 . 82م املروغس

                                                           

 .6غُضٔ الكوفطَى   (1)



  239معالن اإليمان / ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ164

 ونُى َدُب تغؿْ الػلم ٣ناوت َيَ اوت الؿاًط     :َالعؿطَى  جولحال
 . 83م  م علًواسبطا
 ونُى َيُ عؿة  لُم يو الغّب يف القط ى ز أُ   :َالعؿطَى  طام ال

 .84م  ووَِٕ للػلم َا١يو
شيإ إش ينًام ٟ    للقاط ى   ونُى املؿطعني ٟ ِط  اُى  :َالعؿطَى  ويؼاشب

 .84م  جيعلُى شيٕ لله ُٔ َع٠م ا  ي  صبًّٚمو موسب  َالكسق
لج٠ثإ  ١فطاز العياوى ا     اللرو القط نْ  ونُى : َالعؿطَىػوزؽ ال

 .84املونْ َاسبونط َاملػتق   م
َيو ا٥ ذوظ يف  ِٕ ال شح تقّّسيو ملُت املؿطعني  : َالعؿطَىػوم  ال

َيُ يى ا   ع َد   ُل مّهًم َمني يصٍ  لغوِوتًم مو٥غتٴو ٕ ل ّوى  ونُى
 ا٥غتٴو ٕ .

٬ْ  : َالعؿطَىويو الج  .86م  ونُى الؿطو ،
 ونُى َيُ لعَم يخص ا١سكوم الؿاط ّٕ ياو  ِاوت     : َالعؿطَىتوغ  لا

 .87م التهعِ  َالها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َضؾشوت الُسْ
 .88م  ونُى خكوٙل  ِٕ ال شح :الج٠ثُى 

 ونُى َيُ  لٕ علموت الػٞال َإعبكوض يُنُ ٌ ا  :َالج٠ثُى  وزٓاسب
 .88م نُ ٌ َعجطٔ علموت ازبُاب ا٥هلْ َتعسز َترطو يُ

 ونُى َيُ لعَم ضدُو الكشومٕ َالرقًو٘ إ  الكتوب  :َالج٠ثُى  جونْال
 .92ا َ سم ا٥دتًوز يف يقوم  الهل م َالػهٕ يف الرتُٗ

 ونُى  سم التعوضض مني  ِوت السفوو َإضازٔ الػلم  :َالج٠ثُى  جولحال
 .93م املػتسِم
ُى  و يتك سطيٕ الؿًط ل ّوى  ونُى الكروض ٟ ِتُض  :َالج٠ثُى  طام ال

 .95م اسبطام ا إش ينًم دشسَا مولطمُمّٕ املٴلقٕ    ع َد 
 .98م  ونُى امتسا٘ املؿطعني مولقتول : َالج٠ثُىويؼ اشب
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 ونُى املؿطعني يم الصِو عاونُا ِ اسيَى القتاول ا     : َالج٠ثُىػوزؽ ال
 .98م َفٌّ سذٕ  لًّم ا إش يى الؿطو مو ح  لٖ التعسٓ

 . 101م القتول ع ا ونُى  : َالج٠ثُىم  ػوال
  ااونُى يكااح الااها )م ( يف يكاإ دًااوز َغاالم   : َالج٠ثااُىجااويو ال
 .105م
 ااونُى غااًُلٕ سرااو  ِااوت القااط ى ا َيااو َدااٍُ    : َالج٠ثااُى  غااتوال

التػًّ  يف املقوم إتكوف ا٣ِاوت املكّإ مولقكاط ا َعاصا شات الػاُض الايت       
 .106م  تتهمو يصٍ ا٣ِوت

 . 110م ت )اقرب( غ٠م ونُى  ِو : ضمعُىا١
 .116م  ونُى سطيٕ القتول يف ا١ؾًط اسبطم : َا١ضمعُىاسبوزٓ 
 .126م  ونُى ترػا القط ى معهٌ معهوٸ : َا١ضمعُىالجونْ 

 ااونُى إيكااوى ازبماا  مااني  ِااوت القااط ى َانترااو٘     : َا١ضمعااُىجولااح ال
 .130م  التعوضض مّهًو

ٕ للاها قالٖ ا    م اسبسِ ّ ونُى إنقّوز املػلمني ُِ : َا١ضمعُىطام  ال
 .130م َفس الصِو عرطَا َيٟى  لُمًم للكلض يفعو  لٌّ َ لٌ َغلم

 . 134م  ونُى إسكو٘  ِوت الػلم َالػ٠م : َا١ضمعُىويؼ اشب
 ونُى امل٠ظيٕ مني الكرط َاشبعٓ ا َيُ يكوسب  : َا١ضمعُىؽ زػوال

لسنّو يط ٔ  ومل ١ِوم اسبّؤ السنّو َا٣خطٔ ا َيُ يو ضؾشوت  ونُى اسبّؤ ا
 . 168ما٣خطٔ 
 ونُى ي٠ظيٕ ،ل ٕ الهرؼ الغه ّٕ للكوفط يف الؿوى  : َا١ضمعُىػوم  ال
 .169م َازبوٍ
 ااونُى خااا الااسنّو َا٣خااطٔ يف العماا  هللهااويني     : ضمعااُىَا١و يجااوال

 .170م  َيسكوم الطغولٕ
 .186م   ونُى ا١ؾًط اسبطم نعمٕ يتذسزٔ : َا١ضمعُىتوغ  ال
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ََّْؾُىا اٌٍَّهُ َِب ََشَبءُ وََُضْجِذُ وَعِنْذلَاُ أحَ    ونُى دبلْ يكوزِ   ُلٌ تعو  ط : مػُىاشب

يف نعَل ع   ِٕ  ط نّٕ ا َيُ ياو ءاطات التهعِا ا فكا   ِإ ياو        (1) صاٌْىِزَبةِ

 .200م  القط ى ت عح  لٖ اهلسٗ
وظ ِتعلا    ونُى َياُ )يى عا   ِإ  ط نّإ هلاو إ ذا       : َاشبمػُىالُاسس 

 يَل هللهويّهًو القسغّٕ ا َناطَب ال ٠،إ َال ّاوى ا َيغاطاض ازبما  ماني      
 . 201ََغ  َ خط ا٣ِٕ القط نّٕ م

 ونُى َيُ  سم التعوضض مني ا٥فتدوض اشبوم عمو  : َاشبمػُىجونْ ال
يف افتدوض ا١َؽ َعاصا اشباعضز هللكاوضيًم ا َافتداوض ازبمّا  هللاو لا٢َؽ        

 .215مَاشبعضز يو الره  
 .215م  ونُى زٟٙ  تػمّٕ ا١نكوض : َاشبمػُىالجولح 

 .219م  ونُى الت وِو مني يِوم العطب َيعطعٕ مسض : َاشبمػُىطام  ال
 .232م  ونُى الك٠ٔ غلم يتذسز : َاشبمػُىويؼ اشب
تقّس املػالمني موسكاوم املاااخ ا     َدُب ونُى  : َاشبمػُى ػوزؽ ال

 .236م الُضثٕ َ،ايم َ سم التعسٓ  لٖ سقُق املػتهعرني يو
م مولطمُمّٕ املٴلقٕ  ونُى ا٣ِوت الكُنّٕ ز ُٔ للتػلّ : َاشبمػُىػوم  ال

 .237   ع َد  م 
ٕ  : َاشبمػااُىيو جااوال ز اأُ للتكااسِ  مااوله ُٔ    ااونُى ا٣ِااوت الكُنّاا

 .237َالتهعِ  م
 ااونُى ا٣ِااوت الكُنّاإ يااون  يااو الغلااُ مو١ن ّااو٘    : َاشبمػااُىتوغاا  ال
 .238م  ّوَ٘ا١َل
 . 241م  ونُى تعسز يُنُو  ِوت الػلم : ػتُىال
 . 243م  ونُى  سم نػذ  ِوت املُاز ٕ : َالػتُىوزٓ اسب

                                                           

 .39غُضٔ الط س  (1)
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 .246م  ونُى إلغو٘ الهػٛ : َالػتُىجونْ ال
 ونُى يو ا٥ضازٔ التكُِهّٕ ُِم خلا  ا  الػامُات    : َالػتُىجولح ال

 اع َدا   زم َ  ا  يى ًِ ٴاٌ َساُا٘  إ       َا١ضض يٓ   ا  يى  لا  ا    
 . 254م  ا١ضض
 ونُى دبلْ ال ؿوضٔ َا٥نصاض يف الكلمٕ الُاساسٔ ياو    : َالػتُىطام  لا
 .258م القط ى
املّػط ياُ ا٥ثام َالاصنب     ونُى الهطض يو اشبمط َ : َالػتُىويؼ اشب

 . 273َاملعكّٕ م
ومعْ يو  ونُى إشا تعوضض سسِح الكشومْ ي  الت : َالػتُىػوزؽ ال

،اا يٙمإ ييا  ال ّان  لاًّم الػا٠م فوملاساض  لاٖ  اُل الكاشومْا يااو مل           
 . 285م ِعوضض مغاٍ.

 . 289م  ونُى ؾُايس السفوو : َالػتُىػوم  ال
قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ميّا  إ    ضبمس ونُى الها  : َالػتُىجويو ال

م متُالْ املعذاعات  الكلض َِقسم التهوظل يو يد  الػلم َاملًوزنٕ ١نٌ ِعل
 . 293َد  َيْ غ ب هلسإِ َق٠ح الهوؽ م  مره  يو ا   ع

 ونُى ز ُٔ القط ى َ ِوتٌ َيسكويٌ إ  الػلم َالعرُ  : َالػتُىتوغ  لا
 . 294م  ا َنؿط ؾالمّب الط ٕ

 
 اجلصء اخلاِط تؼد ادلائرني واٌري خيرض ترفعري لىٌه ذؼاىل

ْٓ اٌنَّذبِه         وحً  َٔفٌْي مَا ِمَخح اٌَّْىْط ْٓ ىحْؽذِيَػ َعذ َّذ َِذِخ َف َُب ٌِْم ََ ا ََذْى  ُْ َْ أحُعذىَهوح َّب رحَىفَّذْى َّٔ ِد َوِإ

  . (1) صوَأحكْفًَِ اٌْغَنَّخَ فَمَلْ فَبىَ وََِب اٌْؾََُبحُ اٌل َُْٔب إِالَّ َِزَببُ اٌْغحوُوهِ

 : َفٌّ القُانني التولّٕ 

                                                           

 .185 ل  مطاى غُضٔ  (1)
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مخااؼ يااطات يف   ااونُى ا٣يااط مااوملعطَف َالهااويْ  ااو املهكااط   ا١َل :
 .70-65ا يو م الك٠ٔ الُّيّٕ
 .76-71ا يو م  ونُى العسعسٕ يو الهوضالجونْ : 
 او  للها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم  ونُى يعجط الػٞال  الجولح :

 .127-125الػو ٕ ا يو م
 .134-128 ونُى الك ـ ا١يلض ا يو م الطام  :

 .139-135ا يو م  ونُى الُاضخ ٣ل فط ُى اشبويؼ :
 .149-142ا يو م  ونُى  ِوت املُت الػوزؽ :
 .167-150ا يو م   ونُى يغٚلٕ املػلمني لقكس ا٣خطٔ الػوم  :
 .190-188ا يو   ونُى الترػا املُنُ ْ ٣ِوت الػلمالجويو : 
 .212-209ا يو م  ونُى ا٥ختكوم اللغُٓ للقط ى التوغ  :
ا يو  ط ى خوقٕ مو   ع َد  ونُى لغٕ ازبم  للمهرطز يف القالعوؾط : 

 .216-213م
 .247-245ا يو م  ونُى التهعٍ  و الغلُ اسبوزٓ  ؿط :
 .255-248ا يو م  ونُى القتول عطٍ َيؿقٕ الجونْ  ؿط :
-267ا ياو م   اونُى  اُل اسبماس   يهػاؤ يف ا١دا       الجولح  ؿط :

268. 
 .272-269ا يو م  ونُى غ٠يٕ ا١ضض مره  ا  الطام   ؿط :

 .277- 273 ونُى يهوف  شعط املُت ا يو اشبويؼ  ؿط : 
 .285-284 ونُى  ِٕ ال شح َالس و٘ ا يو م الػوزؽ  ؿط :
 ونُى َيُ يى ا   ع َد  ينعل الكتب الػموَِٕ لتكُى  الػوم   ؿط :

نااُو  طِاا  َغاا  وٸ للااطظق الكااطِم يااو الػاامو٘ َعهااُظ ا١ضض ا َسػااو     
 .8ا م الك٠ت مني الهوؽ

 .8م مقونُى ) ِوت الػلمٻ ضبكمٕ ،ا يهػُخٕ( ؿط :الجويو  
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ٌَىحذذذُْ كَِذذذنُىحُْ وٌَِذذذٍَ  ط  ِااإ نػاااذ  اااسم ؾاااُايس  اااونُى التوغااا   ؿاااط :

 .9ام(1)صكَِِٓ

لحًْ ََبأََ هَب اٌنَّذبًُ لَذلْ   اهلسٗ ا ول تعو  ط إ  الس ُٔ  مُم  ونُى العؿطَى :

ئََِّّٔب ََهْزَلٌِ ٌِنَفَِْهِ وََِْٓ ضًََّ فَئََِّّٔذب ََ ِذً    عَبءَوحُْ اٌْؾَك  ِِْٓ هَثِّىحُْ فََّْٓ الْزَلَي فَ

 .9ا م (2)صعٍََُْهَب وََِب أََٔب عٍََُْىحُْ ثِىَوًُِي

 .9ا ما١ن ّو٘  ِوت يهوف   ونُى الُاسس َالعؿطَى :
 .10ا م الػهٕ ١ؾًط الجهوّٕٙ القػمٕ  ونُى الجونْ َالعؿطَى :
٬ْ الؿطو  ونُى الجولح َالعؿطَى : الَ رحشْوِنْ ا َيف َقّٕ لقموى ٟمهٌ ط ،

 .10ا م (3)صثِبٌٍَّهِ إَِّْ اٌشِّوْنَ ٌَظحٌٍُْ عَظٌُُِ

 .10ا م ال شح  ِٕ خكوٙل  ونُى الطام  َالعؿطَى :
 َإضازٔ الااسفوو  ِااوت مااني التعاوضض   ااسم  ااونُى اشباويؼ َالعؿااطَى : 

 .10املػتسِم ا م الػلم
 .10ا م مولقتول عنياملؿط إمتسا٘  ونُى الػوزؽ َالعؿطَى :
 .1ع ا ا م القتول  ونُى الػوم  َالعؿطَى :
َغلم ل ّوى  دًوز يكٕ يف(  م) الها يكح  ونُى الجويو َالعؿطَى :

 اااسم التعاااوضض ماااني ازبًاااوز َالػااالم ا َيى ازبًاااوز ٟ ِعااا  القتاااول        
 .10امَسسٍ

 .10ى َيُ يى ازبًوز َا ّٕ يو القتول ا م ونُ التوغ  َالعؿطَى :
 .11اسبطم ا م ا١ؾًط يف  ونُى سطيٕ القتول ثُى :الج٠

 .11م معهوٸ ا معهٌ القط ى ترػا  ونُى الُاسس َالج٠ثُى :

                                                           

 .6غُضٔ الكوفطَى   (1)
 .108غُضٔ ُِنؼ  (2)
 .13غُضٔ لقموى  (3)
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وَوحًَّ َالػ٠م َيف التهعِ  ط الػلم  ِوت إسكو٘  ونُى الجونْ َالج٠ثُى :

 .11م ا (1)صشٍَْءٍ أؽْ َُْنَباُ فٍِ إَِِبَي ُِجِنيٍ

 . 11م يتذسزٔ ا نعمٕ اسبطم طا١ؾً  ونُى الجولح َالج٠ثُى :
مسض  ول تعو   َيعطعٕ العطب يِوم مني الت وِو  ونُى الطام  َالج٠ثُى :

لحًْ لًَْ َََْزَىٌِ اٌَّنََِٓ ََعٍَُّْىَْ وَاٌَّنََِٓ الَ ََعٍَُّْىَْ إََِّّٔب ََزَذنَوَّوُ  طبو  وٸ الها ط

 .11م ا (2)صأحوٌْحىا ا ٌَْجَبةِ

 . 11م يتذسز ا غلم الك٠ٔ نُى و اشبويؼ َالج٠ثُى :
 .11م الػلم ا  ِوت يُنُو تعسز  ونُى الػوزؽ َالج٠ثُى :
 .11م املُاز ٕ ا  ِوت نػذ  سم  ونُى الػوم  َالج٠ثُى :
الهػٛ َياو يكاوزِ  ياصا ا٥لغاو٘ نعتاٌ       إلغو٘  ونُى الجويو َالج٠ثُى :
ب َٔؤْدِ ثِقَُْوي ِِنْهَب أَوْ ِِضٍِْهَب أٌََُْ رَعٍَُْْ أََّْ اٌٍَّهَ َِب َٔنََـْ ِِْٓ َََخٍ أَوْ ٔحنَِهَمولكرط ا  ول تعو  ط

 .11م ا (3)صعًٍََ وحً  شٍَْءٍ لَلَِوٌ

 .11م ا للقط ى( م) الها تعهّس  ونُى التوغ  َالج٠ثُى :
 .11م ا السفوو ؾُايس  ونُى ا١ضمعُى :

لّؼ يو إنػوى  ونُى  كم اسبّؤ السنّو َييلًو ا ف الُاسس َا١ضمعُى :
ََبأََ هَب اٌنَّبًُ أَْٔزحُْ اٌْفحمَوَاءُ إًٌَِ إٟ َِسضعٌ املُت ا َيُ يو يكوزِ   ُلٌ تعو  ط

 .19م ا (4) صاٌٍَّهِ وَاٌٍَّهُ لُىَ اٌْغَنٍِ  اٌْؾَُِّلُ

 ونُى َيُ سلُل املُت مولهوؽ  ّعوٸ ا فًُ  طِب  الجونْ َا١ضمعُى :
ػوى إٟ َِقوب فٌّ يو يدلٌ ا َِسنُ يهٌ عطب يهًم ا َيو ميط ُِم  لٖ ا٥ن

                                                           

 .12غُضٔ ِؼ  (1)
 .9العيط غُضٔ  (2)
 .106غُضٔ ال قطٔ  (3)
 .15غُضٔ فو ط   (4)
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املُت ا إش ِعسة عا   اطف يهًماو إ  ا٣خاط ياو ،اا يى ِتعاوضض ياصا         
 .20م ا (1)صوََِب رَلْهٌِ َٔفٌٌْ ثِؤٌَِّ أَهْ ي رَُّىدُاملعهٖ ي   ُلٌ تعو  ط

 ونُى َيُ يى يو معس املُت سػوب يو ،ا  م ا  الجولح َا١ضمعُى :
ُنّٕ َاملعذعات تؿًس للها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َيى ا٣ِوت الك

ٟ جيلااب ١يلااٌ إٟ  لااٖ قااسق ضغااولتٌ ا َيى التكااصِب مااوله ُٔ َالطغااولٕ 
 .20م ا١شٗ َالهطض ا

 ونُى يُت ا١ن ّو٘ ي   لُ يهعلتًم ا َؾونًم  هس  الطام  َا١ضمعُى :
 ّ  ا  ا  اول تعاو    ا  ا َ لًم للطغولٕ َ ّويًم مولت لّظ َازبًوز يف غ

ًَ أْمٍََجْزحُْ عًٍََ أَعْمَبثِىحط ٓ َِبدَ أَوْ لحزِ ُْ وََِب ُِؾََّّلٌ إِالَّ هٍَُىي  لَلْ فٍََذْ ِِْٓ لَجٍِْهِ اٌو ًٍُح أَفَئَِْ

ٍَّذذذذذُه          َُْغِيٌ اٌ ٍَذذذذذ ُْئالب َو ٍَّذذذذذَه َشذذذذذ ََ حذذذذذوَّ اٌ  ْٓ ٍَذذذذذ ُْذذذذذِه َف ٍَذذذذذً َعِمَج ٍِذذذذذْت َع ََْنَم  ْٓ َِذذذذذ َو

 .20ما(2)صاٌشَّبوِوََِٓ

 ونُى َيُ يى الطغ  الػومقني  اس ياوتُا ا َعاصا    : اشبويؼ َا١ضمعُى 
الصِو قس٬ ُ مًم َالصِو عصمُا مًم يف يِوم ضغولتًم لّ سي  ومل اسبػوب ا 

 .24ا م إش يى ا٣خطٔ زاض سػوب يو ،ا  م 
 ونُى َياُ عا  إنػاوى ٟماس َيى ِغاوزض الاسنّو ا        :الػوزؽ َا١ضمعُى 
 ُ ضٔ مًّٚإ َاساسٔ َياْ قااَضتٌ دجإ يوياسٔ ا غاُا٘        َيصٍ املغوزضٔ ضبكا

ماااوملُت يَ القتااا  ا َإش َضز خبكاااُم الػااامُات َا١ضض  ُلاااٌ تعاااو   
 .25ا م (3) صاِ ْزَُِب  َىْعًب أَوْ وَوْلًبط

 ونُى إمياوى  ا  يَ  وٙرإ ياو الهاوؽ مطغاولتٌ ا        :الػوم  َا١ضمعُى 
عذعات الايت داو٘   َِكس ُى ماومل فلّؼ يو ضغُل إٟ َيهوو ييٕ ِٞيهُى ا 

 .26مًوا م
                                                           

 .34غُضٔ لقموى  (1)
 .144غُضٔ  ل  مطاى  (2)
 .11غُضٔ فكلن  (3)
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مولطغُل سذٕ  لٖ  ونُى قاَضٔ الصِو ِكس ُى  :الجويو َا١ضمعُى 
 .26،ايم يو الهوؽ ا م
٠ ّاٌ الطغاُل يا  صبّٚاٌ      ونُى ؾسٔ ا١شٗ الاصٓ ِ  :التوغ  َا١ضمعُى 

 .26موملعذعٔ ا م
هاااوؽ مطغاااولتٌ معاااس يغوزضتاااٌ  اااونُى إمياااوى ضيااا  ياااو ال :اشبمػاااُى 

 .26السنّوام
 ونُى معجٕ الطغ      الها ضبمس قالٖ ا   لّاٌ    :لُاسس َاشبمػُى ا

 .27ا م َ لٌ َغلم
فاااوى عاااصمُو فقاااس عٶاااصب ضغااا  ياااو       اااونُى :الجاااونْ َاشبمػاااُى  

 .28  لكام
 .28صبٛ ا١ن ّو٘ مول ّهوت َالربايني ا م ونُى  :الجولح َاشبمػُى 
 .28ا م ى ا١ن ّو٘ مؿط ِٴطي  لًّم املُت ونُ :الطام  َاشبمػُى 

 .28مولعمط ا م  ونُى صبٛ ا١ن ّو٘ :اشبويؼ َاشبمػُى 
 ونُى ي  معجٕ ع  نا يهوو  ونُى َيُ : تكصِب  :الػوزؽ َاشبمػُى 
 .30ا م  وٙرٕ يو الهوؽ مطغولتٌ
ي  يو قالٕ ماني  اونُى التكاصِب ياصا ا َي اُط        :الػوم  َاشبمػُى 

 .31ملّؼ إ  ا١ضضا ازبُاب نعم ا مإ
 ونُى َيُ : يى التكصِب مولطغ  لو ِهط الاس ُٔ  ػُى : الجويو َاشبم

 .31ا م إ  ا 
 .31ا م  ونُى يصٍ املغوزضٔ مسإِ لعومل دسِسالتوغ  َاشبمػُى : 

 .32 ومل اسبػوب َازبعا٘ ا م ونُى الػتُى : 
 ونُى ضف  الهعة َالصل  و املػلمني ا عمو يف  ُلٌ الُاسس َالػتُى : 

 .33ام(1)ص...وحُُ اٌٍَّهُ ثِجَلْهي وَأَْٔزحُْ أَمٌَِّخ وٌََمَلْ َٔ َوَتعو  ط

 .33املعونؤ يف ا١مساى ا م ونُى إنقٴوو الجونْ َالػتُى : 

                                                           

 .123غُضٔ  ل  مطاى  (1)
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 ااونُى تااُالْ يفااطاز الااطظق الكااطِم ا  ااول تعااو       الجولااح َالػااتُى : 
ْٓ ََزَّكِ اٌٍَّهَ ََغْعًَْ ٌَهُ َِقْوَعًب ط َِتُ وََِْٓ ََزَىَوًَّْ عًٍََ وَََوْىحلْهُ ِِْٓ ؽَُْشُ الَ ََؾْزَ *وََِ

 .33ا م(1)صاٌٍَّهِ فَهُىَ ؽََْجُهُ إَِّْ اٌٍَّهَ ثَبٌِغح أَِْوِاِ لَلْ عَعًََ اٌٍَّهُ ٌِىحً  شٍَْءٍ لَلْهًا

ؽ يف املسِهاإ ا َإظزيااوض   ااونُى تغااا يسااُال الهااو    الطاماا  َالػااتُى : 
 .33يغُا ًوا م

ؾطَض املؿطعني غُا٘ يف  ونُى إسواظ املػلمني يو  اشبويؼ َالػتُى :
يكٕ     اهلذطٔ يَ معس اهلذطٔ إش ِلعم يصا ا٥سواظ ييلّٕ َتُفّقوٸ يو  هس 

 .33ا م ا 
 ونُى الُسْ ا فلّؼ يو ناا إٟ َِاُسْ ا   اع     الػوزؽ َالػتُى :

َد  ا َمني الاُسْ للطغا  َالاُسْ ل٢ن ّاو٘  ماُم َخكاُم يٴلا  ا        
الطغُل ِطٗ امللك  ّونوٸ ا َِػم  يهٌ ا فولُسْ للطغ  ي ًط َيمني ا إش يى 

مّهمو الها ِػم  الُسْ يو ،ا يى ِطٗ امللك ا َ س ِوتْ الُسْ إ  الها 
مطِٝو يهوم َلكهٌ ِسضو ينًو َسْ ا نعم ٟ ِقة ا١يط  هس يصٍ الكّرّٕ ياو  
وََِذب  الُسْ إش ِػم  الها امللاك الاصٓ ِ عجاٌ ا   اع َدا  ا  اول تعاو  ط       

ِٔهِ وَبَْ ٌِجَشَ وي أَْْ َُىٍَ َّهُ اٌٍَّهُ إِالَّ وَؽًُْب أَوْ ِِْٓ وَهَاءِ ؽِغَبةي أَوْ َُوًٍَِْ هٍَُىالال فَُُىؽٍَِ ثِئِمْ

 .34ا م(2)صَِب ََشَبءُ إَِّٔهُ عٍٍََِ ؽَىٌُُِ

لاصٓ جياطٓ  لاٖ ِاس      ونُى املعذعٔ َا١ياط اشباوضق ا   الػوم  َالػتُى :
 .35الها يَ الطغُل ا م

ٌ        تُى :الجويو َالػ معاح    اونُى ستمّإ ظِاوضٔ املاُت لكا  إنػاوى ا َما
 .41ا١ن ّو٘ َالطغ  ا م

                                                           

 .3-2غُضٔ الٴ٠ق  (1)
 .51غُضٔ الؿُضٗ  (2)
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وحذً  َٔفْذٌي مَا ِمَذخح    يو َ وٙة ا١ن ّو٘ ا٥خ وض  و  ونُى ط التوغ  َالػتُى :

 .41ا م صاٌَّْىْدِ

١ن ّاااو٘ َالطغااا  ياااو يضعاااوى  َياااُ : التكاااسِ  مو  اااونُى٪ الػااا عُى :
 .42ا٥ميوىام

وََِْٓ َُؤِِْْٓ ثِبٌٍَّهِ ونُى ا٥ميوى مو  ا  ول تعو  ط  الُاسس َالػ عُى :

 .42ا م(1)صََهْلِ لٍَْجَهُ وَاٌٍَّهُ ثِىحً  شٍَْءٍ عٌٍَُُِ

 اونُى ا٥مياوى مومل٠ٙكإ ا َيا  ِلاعم يعطفإ معا          الجاونْ َالػا عُى :  
يوااو٘ امل٠ٙكاإ يجاا  دربّٙاا  َيّكوّٙاا  ا ازبااُاب ٟ ا َيف تعلمًااو يدااط    

 .42ا مَثُاب
 ونُى ا٥ميوى مولكتب الػموَِٕ املهعلإ ا  اول تعاو      الجولح َالػ عُى :

 .42ام(2)صوَاٌَّنََِٓ َُؤِِْنُىَْ ثَِّب أحْٔيِيَ إٌَُِْهَ ِِْٓ لَجٍِْهَ وَثِبِفِوَحِ لُُْ َُىلِنُىَْط

 .42ا٥ميوى مولطغ  ا م ونُى  الطام  َالػ عُى :
 .٣42خط ا ما٥ميوى مولُّم ا ونُى  اشبويؼ َالػ عُى :
 اونُى ا٥مياوى مولقاسض خااٍ َؾاطٍ ا َيف التهعِا         الػوزؽ َالػ عُى :

 .43ام(4)صإَِّٔب وحًَّ شٍَْءٍ فٍََمْنَباُ ثِمَلَهيا ط(3)صوَفٍََكَ وحًَّ شٍَْءٍ فَمَلَّهَاُ رَمْلَِوًاط

 .45ا م يتوو الغطَض السنّو ونُى  الجويو َالػ عُى :
َيااُ ِرهااض َ ااعٓ   صَٔفْذذٌي مَا ِمَذذخح اٌَّْذذىْدِ  وحذذً ط ااونُى التوغاا  َالػاا عُى :

 .45م(5)صإَِّْ اٌٍَّهَ فَمِاٌط ازبوسسِو الصِو ِقُلُى

                                                           

 .11غُضٔ التغومو  (1)
 .4غُضٔ ال قطٔ  (2)
 .2غُضٔ الرط وى  (3)
 .49غُضٔ القمط  (4)
 .185غُضٔ  ل  مطاى  (5)
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ا فً  فٌّ تعاطِ  َتاُمّذ   (1)صوحً  َٔفٌْي مَا ِمَخح اٌَّْىْدِ ونُى َيُ ط الجمونُى :

 .46ا مازبُاب نعم  للصِو  ولُا إى ا  فقا
الععؤ موملػلمنيا َٟ م عجٕ الها   سم إعبكوض  ونُى الُاسس َالجمونُى :

وَعَعٍََنِذٍ  ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ا َيف  ّػاٖ َضز يف التهعِا  ط  

 .56ا م(2)صوَأَوْصَبٍِٔ ثِبٌ َّ َحِ وَاٌيَّوَبحِ َِب كُِْذُ ؽَُ ب ُِجَبهَوالب أَََْٓ َِب وحنذ

الاسنّو   املُت  لٖ ينرػًم ا َِهقلًم  او  وتِْ ونُى  الجونْ َالجمونُى :
إ  ،ااا  ااُزٔ يمااساٸ عمااو ِهقاا  الااصِو ِااٞزَى الععااؤ َِهرقااُى يف غاا ّ       

 .61اما 
ة  و العه َِع٩  ونُى َيُ يى ت٠َٔ القط ى دًوز ا الجولح َالجمونُى :

 .66َِ ني   ض ا٥ضيوب ا ما َ و القتول 
 يطٔ موملعطَف نويّٕ  او املهكاط مخاؼ     الػمٕ  ونُى الطام  َالجمونُى :

يف الّااُم ا فّوتًّااو ازبااُاب يااو  هااس ا  إنًااو ت٠َتًااو للقااط ى يف       يااطات 
 .67امالك٠ٔ

 .75 ونُى العلٕ َاملعلُل ا م اشبويؼ َالجمونُى :
 ونُى َيُ ي٠ظيٕ  ونُى العسعسٕ  و الهوض للهوؽ  الػوزؽ َالجمونُى :

 يف اسبّؤ السنّو ا فّس ُيم القط ى يف ع  ُِم إ  العسعسٕ  و الهوض ا َيصٍ
الس ُٔ يو دبلّوت ت٠َٔ املػلمني ٣ِٕ ال شح يف الك٠ٔ َا٣ِوت اليت ت عح 

 .75يو الهوض َتًسٓ إ  الهذؤ يهًو ا مالهرطٔ 
 وم َؾوي  ١يُض الكطاط املػتقّم  يُنُو ونُى  الػوم  َالجمونُى :
 .77السنّو َا٣خطٔ ا م
 .78لسنّو اما٥نػوى يف ا سّؤخومتٕ   ونُى املُت الجويو َالجمونُى :
 .78ونُى املُت انتقول إ   ومل  خط ا م  التوغ  َالجمونُى :

                                                           

 .185غُضٔ  ل  مطاى  (1)
 .31غُضٔ يطِم  (2)
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 .78زَى الغلُ مو١ن ّو٘ َا١َلّو٘ ا م  ونُى املُت مطظر التػعُى :
 .78الُ س مو١دط التوم ُِم القّويٕ ام ونُى  الُاسس َالتػعُى :
 .79 ونُى الجُاب ا١خطَٓ ا م الجونْ َالتػعُى :
 .79الهوض ا م  ونُى إمعوز املٞيو يو : الجولح َالتػعُى
 .79 ونُى الرُظ يُ زخُل ازبهٕ ا م الطام  َالتػعُى :

 .79 ونُى السنّو يتوو ظاٙ  ا م  اشبويؼ َالتػعُى :
ا٣ِٕ  ونُنوٸ  وياوٸ َمو جاوٸ للاها ضبماس للت لّاظ       ت ني الػوزؽ َالتػعُى :

ُسْ اليت دو٘ مًاو ا  اَز ُٔ الكشومٕ َالهوؽ  ّعوٸ ل٦نتروو يو  لُم ال
ََبأََ هَب اٌوٍَُّىيح ثٍَ غْ َِب أحٔيِيَ إٌَُِْهَ ِِْٓ هَثِّهَ وَإِْْ ٌَُْ رَفْعًَْ فََّب ثٍََّغْذَ هٍَِبٌَزَهُ وَاٌٍَّهُ َ ول تعو  ط

 .79ا م(1) صََعْ ُِّهَ ِِْٓ اٌنَّبًِ إَِّْ اٌٍَّهَ الَ ََهْلٌِ اٌْمَىََْ اٌْىَبفِوََِٓ

يو إنػوى ِ قٖ سّوٸ يف السنّو ا فًْ زاض  لّؼ ونُى  : الػوم  َالتػعُى
املغااوزضٔ ا ٟ تػااتٴّ  الُفااو٘ مولكااش ٕ ١سااس ا َإى عااوى ن ّااوٸ يَ إيويااوٸ يَ    

 .83ا م يكلشوٸ
 ونُى متوم ا١دُض ُِم القّويإ ل ّاوى سطياوى الاصِو      الجويو َالتػعُى :

السنّو  ِعوزلخطٔ عرطَا ينرػًم يو يصٍ الهعمٕ العظّمٕ ا إش يى ا١دط يف ا٣
َِضًَح اٌَّنََِٓ َُنفِمحىَْ أَِْىَاٌَهُُْ فٍِ ٍَجًُِِ اٌٍَّهِ وََّضًَِ ؽَجَّخٍ أَْٔجَزَذْ َيو فًّو ا  ول تعو  ط

ٍِذذذٌع              ٍَّذذذُه َوا َََشذذذبُء َواٌ  ْٓ َّذذذ ٌِ ََُ ذذذبِعُ   ٍَّذذذُه  ِِبَ ذذذخح َؽجَّذذذٍخ َواٌ ٍٍَخ  ٍُذذذْنُج   ً ًَ ِفذذذٍ وحذذذ ٍَذذذَنبِث ٍَذذذْجَع 

 .84ما(2)صعٌٍَُُِ

ّؤ السنّو ا  ونُى يغوزضٔ ا٥نػوى َيغطتٌ َي وضمٌ اسب توغ  َالتػعُى :ال
 .95عمو ،وزضيو  موٍٝ ا م

                                                           

 .67غُضٔ املوٙسٔ  (1)
 .261غُضٔ ال قطٔ  (2)
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ؤََذذوَااُ  *إَِّٔهُذذُْ ََوَؤَْذذهُ ثَعُِذذلًا  ااونُى  ااطب غاالٴوى املااُت ا  ااول تعااو  ط املوٙاإ :

 .95ما(1)صلَوَِجًب

ُ مؿوضٔ فً  ونُى تهوز املعهٖ ملشو  الت وِو ازبًيت ا الُاسس معس املوٕٙ :
 .102للمٞيو ا َإنصاض للكوفط ا م

 .103عهٖ ا م ونُى إذبوز اللرو َتعسز امل الجونْ معس املوٕٙ :
 .103ز اللرو َتعسز املقوقس َالغوِوت ام ونُى إذبو الجولح معس املوٕٙ :
 .103 ونُى َسسٔ اشبرب َعجطٔ زٟٟتٌ ا م الطام  معس املوٕٙ :
م  يي  ا١ضض علًم ا فكمو يى ا٥نػوى ِؿ  ونُى اشبويؼ معس املوٕٙ :

خل  يو العسم ا َ طز إ  السنّو مولهكوح َالُ ٛ مني العَدني ا فونٌ ِعُز 
 .107 العسم إمنو إ   ومل  خط ي ظم ا مَِغوزضيو َلكو لّؼ ا 
 ااونُى اسبهااُض الّااُيْ للمااُت يف يهتااسِوتًم ا   الػااوزؽ معااس املوٙاإ :

مت٠َٔ  ِوت القط ى اليت تصعط ماوملُت ا  َاسبهُض الصي  لك  َاسس يهًم 
َالقٴ  حبلُلٌ يف غوسٕ ع  إنػوى ا َيا  ِاٞثط ياصا اسبهاُض  لاٖ  اومل       

 .الرع  َا١خ٠ق 
وََِذذب أَهٍَْذذٍْنَبنَ إِالَّ هَؽَّْذذخال   نعاام ا َيااُ يااو يكااوزِ   ُلااٌ تعااو  ط     ازبااُاب

 .107ا م(2)صٌٍِْعَبٌَِّنيَ

ػاوى يى جيتهاب الػاّٚوت الايت      لاٖ ا٥ن  جياب  ونُى  الػوم  معس املوٕٙ :
تٞزٓ إ  العصاب ا َيى جيتًس يف فع  الكوسبوت اليت تسخلٌ ازبهإ ا  اول   

ُْ         تعو  ط ُُُه ٍَذْع  َْ ٌَِئذَه َوذب ٌٓ َفؤحْو ِِ ُِذْؤ ََُهب َوُلذَى  ٍَذْع ٌََهذب  ٍَذَعً  ْٓ َأَهاَك اِِفَوَح َو َِ َو

 .109ا م(3)صَِشْىحىهًا

                                                           

 .7-6غُضٔ املعوضز  (1)
 .107غُضٔ ا١ن ّو٘  (2)
 .19غُضٔ اٟغطا٘  (3)
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لهاااوؽ يف خومتااإ سّاااوتًم ني ا اااونُى التػاااوَٓ مااا الجاااويو معاااس املوٙااإ :
 .111موملُتام

 .112ّؤ السنّو زاض الغ ٴٕ َالػعوزٔام ونُى اسب التوغ  معس املوٕٙ :
ٕ   العوؾااط معااس املوٙاإ :   سّااؤ عاا  انػااوى يف اسبّااؤ     ااونُى املااُت خومتاا

 .112السنّوام
٘   اسبوزٓ  ؿاط معاس املوٙإ :    يداُض  ما  الكاوسبوت ِاُم       اونُى اغاتّرو

 .112القّويٕ ا م
ِااُم  ل٢دااطوقاإ َالعوياإ  ااونُى اسبوداإ اشب ْ  ؿااط معااس املوٙاإ : الجااون

 .112القّويٕام
 .112 ونُى العسعسٕ  و الهوض ا م الجولح  ؿط معس املوٕٙ :
ل ازبهٕ ا َفٌّ معح للػعْ  ونُى ال ؿوضٔ مسخُ الطام   ؿط معس املوٕٙ :

 .112إلًّو ام
 ٕ إنقهو٘ يِوم َغط  ونُى عؿة سقّقٕ السنّو اشبويؼ  ؿط معس املوٕٙ :

 .112ا٥نػوى فًّو ام
 ونُى امل وزضٔ ٥عتهوظ الكوسبوت ا  ول تعو   الػوزؽ  ؿط معس املوٕٙ :

 .112ام(1)صوَرَيَوَّكُوا فَئَِّْ فَُْوَ اٌيَّاكِ اٌزَّمْىَيط

 ونُى  سم الؿموتٕ موسس  هس يُتٌ ١ناٌ  طِا     الػوم   ؿط معس املوٕٙ :
 .116مع  إنػوى ا

 ونُى َيُ يى املُت  و  ٕ لعومل ا١فعول ا َيى  معس املوٕٙ :الجويو  ؿط 
ا٥نػااوى ِ تلااٖ متقطِااب ييااُض اشبااا َالكاا٠ح ا َمااو واض نااطَب يااو   

أَََؾََْذذتُ ا٥ماات٠٘ ا لّكااُى إخت ااوضاٸ لااٌ ا َيهوغاا ٕ ٥ختّااوضٍ ا  ااول تعااو  ط  

 .122ام(2) صانََِٔبُْ أَْْ َُزْوَنَ ٍُلًي

                                                           

 .197غُضٔ ال قطٔ  (1)
 .36غُضٔ القّويٕ  (2)
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إغتشهااوض املااُت ظادااط  ااو الظلاام   ونُى اا التوغاا   ؿااط معااس املوٙاإ : 
َالتعسٓ ا عمو قوض الهوؽ ِػولُى  و ِاُم القّويإ َياو فّاٌ ياو ا١ياُال       

ط ماااوملُت َياااو معاااسٍ ياااو  لاااُم   غاااُا٘  هاااس تااا٠َٔ ا٣ِاااوت الااايت تاااصع  
 .125ماالغّب

 ونُى يف ا٣خطٔ اَيُ القٴ  مػموو الهاسا٘ الاصٓ    العؿطَى معس املوٕٙ :
 .132عوى يصا الهسا٘  ويوٸ يَ خوقوٸ ام ِوتْ يو مٴهوى العطف غُا٘

 ونُى َياُيى يسوزِاح الاها قالٖ ا       الُاسس َالعؿطَى معس املوٕٙ :
 لٌّ َ لٌ َغلم يط ٔ للقاط ى ا َينًاو يسضغإ يف ال ؿاوضٔ للماٞيهني َإناصاض       
 يىَز ُٔ للتُمٕ للصِو عرطَا ا ثم ما٬ّو الاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم       

 .134ا م و ِهتظطيم يو العصابيف ،رلٕ مم املؿطعني
 ونُى َياُ يى ياااخ امللاك َالهعمإ ِاتم       الجونْ َالعؿطَى معس املوٕٙ :

 .138مهللؿّٕٚ يو  هس ا  ا
وََِب  ونُى شَق يطاضٔ املُت ا  ول تعو  ط الجولح َالعؿطَى معس املوٕٙ :

 .140ام(1)صاٌْقَبٌِلُوَْ عَعٍَْنَب ٌِجَشَوي ِِْٓ لَجٍِْهَ اٌْقحٍْلَ أَفَئَِْْٓ ِِذَّ فَهُُْ

 اونُى عا  يكاساق للع اوزٔ إ اطاض ماولُّم        الطام  َالعؿطَى معس املوٕٙ :
٠ٔ يٴلقااوٸ يم خكااُم عاا  فااطض  ا٣خااط َياا  املااطاز يااج٠ٸ فطِهاإ الكاا  

 .151يهًوام
 ونُى يزا٘ الرطِهٕ ؾويس  لٖ التػلّم  اشبويؼ َالعؿطَى معس املوٕٙ  :
 .152عومل يو معس املُتامم موى ع  نرؼ شاٙقٕ املُت ا َإ طاض
 ونُى الع وزٔ َا ّٕ يو الهوض ا لّكُى يو  الػوزؽ َالعؿطَى معس املوٕٙ :

يكوزِ   ِٕ ال شح فمو ظسعح  و الهوض ماوزا٘ الراطاٙ  الع وزِإ ا فماو     
 .152ما(2)صرِجَُْبٔالب ٌِىحً  شٍَْءٍإ ذوظ القط ى عُنٌ ط

                                                           

 .34غُضٔ ا١ن ّو٘  (1)
 .89غُضٔ الهش   (2)
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لع اس  او الهاوض عا  ِاُم       ونُى ظسعسإ ا  الػوم  َالعؿطَى معس املوٕٙ :
مولرطاٙ  َالتقاُٗ ا فاوى  لان إمناو َضزت ا٣ِإ مكاّغٕ املا   للمذًاُل         

 .152ام)ظ٨سعح( َلّؼ يُ شاتٌ ِعسعح نرػٌ
 .153امصَََْؤٌَحىَٔهَ ونُى خومتٕ  ِٕط الجويو َالعؿطَى معس املوٕٙ :

آياااال السااامن محرمااا   يااار ونُى ) ااا التوغااا  َالعؿاااطَى معاااس املوٙااإ :   

 .156(اممنسيخ 
 .156م ونُى )مل ِغع الها )م( يسساٸ(ا الج٠ثُى معس املوٕٙ :

 .156ام  ونُى يقسيوت قلض اسبسِ ّٕ الُاسس َالج٠ثُى معس املوٕٙ :
 .156ا  ونُى الهػُٔ يف اسبسِ ّٕ الجونْ َالج٠ثُى معس املوٕٙ :
 .156ا م  ونُى قلض اسبسِ ّٕ الجولح َالج٠ثُى معس املوٕٙ :

 .156ا  ونُى َيو  طِـ ثُى معس املوٕٙ :الطام  َالج٠
ٕ القط نّٕ مطظر زَى غرك  ونُى نعَل ا٣ِ اشبويؼ َالج٠ثُى معس املوٕٙ :

 .156السيو٘ ام
عطعإ   اونُى املؿاطعُى يام الغاعأ يف ي     الػوزؽ َالج٠ثُى معاس املوٙإ :  

 .156مسضام
 .156ام  ونُى  ِوت السفوو غ٠م زاٙم الػوم  َالج٠ثُى معس املوٕٙ :
 ونُى  ِوت الػلم ضبكمٕ ل ّوى  ونُى َياُ   الجويو َالج٠ثُى معس املوٕٙ :

 َ ا ّااإ ياااو ا٥ضياااوب َالقتااا   يى ا   اااع َدااا  ينعهلاااو لتكاااُى يهاااوضاٸ َ
 .157العؿُاْٙام

 .157 ونُى ؾطا٘ الهرؼ مولكرب ام التوغ  َالج٠ثُى معس املوٕٙ :
ظادااط  ااو ػاا٠م  لّااٌ النُى يعذااعات نااُح  ااو ا١ضمعااُى معااس املوٙاإ :

 .157اله٠لٕ ام
َدُب امل٠ظيإ ماني ا٥مياوى ماو        ونُى الُاسس َا١ضمعُى معس املوٕٙ :

١ياط  َمني الُداُز ا٥نػاونْ ا َلاُ  لاٖ عباُ املُد إ ازبعّٙإ يا  تاُالْ ا         
 .157موملعطَف َالهًْ  و املهكط ام
 .158ام ونُى خبكُم يعذعات ا١ن ّو٘ الجونْ َا١ضمعُى معس املوٕٙ :
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ُ  الجولح َا١ضمعُى معاس املوٙإ :   ى املعذاعٔ اله ُِإ ز أُ للتُسّاسا      اون
 .158م

املعذااعٔ اله ُِاإ ضغااولٕ ييااو      ااونُى  الطاماا  َا١ضمعااُى معااس املوٙاإ :   
 .158َغ٠مام

ملعذااعٔ اله ُِاإ ظادااط  ااو     ااونُى ا اشبااويؼ َا١ضمعااُى معااس املوٙاإ :   
 .158ا٥ضيوبام

ُى مقو٘ يهوف  املعذعٔ اله ُِٕ إ  ُِم  ون الػوزؽ َا١ضمعُى معس املوٕٙ :
القّويٕ ا َيُ يو يغطاض عُى يعذعٔ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم 

ٌُ وَاٌْغِٓ  عًٍََ أَْْ َيُ القط ى  قلّٕ ا  ول تعو  ط ًْ ٌَئِْٓ اعْزََّعَذْ انِٔ لح

 .158ام(1)صوَبَْ ثَعْ حهُُْ ٌِجَعْضي مَهِاًا ََؤْرحىا ثِِّضًِْ لَنَا اٌْمحوَِْْ الَ ََؤْرحىَْ ثِِّضٍِْهِ وٌََىْ

 ونُى التكوف  ا٥دتمو ْ مني املػلمني ا  الػوم  َا١ضمعُى معس املوٕٙ :
 .162ا(2)صإََِّّٔب اٌُّْؤِِْنُىَْ إِفْىَحٌَيُ يو يكوزِ   ُلٌ تعو  ط

  ونُى نٞغػٌ يهو َيُ  سم التعوضض مني الجويو َا١ضمعُى معس املوٕٙ :
 .179َالعلم إ  ُِم القّويٕ امالقط ى 

 ونُى يو ا٥ضازٔ التكُِهّٕ َيُ ٟ ِقاسض   التوغ  َا١ضمعُى معس املوٕٙ :
وَعَعًََ  لٖ تُفا يضظاق الهوؽ     يى  لقُا إٟ ا   ع َد ا َيف التهعِ  ط

   ٍ أَهْثَعَذذذخِ أَََّذذذبَي ٍَذذذىَاءً   فُِهَذذذب هَوَاٍِذذذٍَ ِِذذذْٓ فَىْلِهَذذذب وَثَذذذبهَنَ فُِهَذذذب وَلَذذذلَّهَ فُِهَذذذب أَلْىَارَهَذذذب فِذذذ

 .186ام(3)صٌٍََِّب ٍِِنيَ

ٕ   اشبمػُى معس املوٕٙ : ياو    ونُى غ٠يٕ  ِوت الػلم َالكالض َاملُاز ا
(  ِإا َلاّؼ يف   128ا ف٠ يق  ملو  ّ  موى  ِٕ الػّة نػدن عبُ ) الهػذ

                                                           

 .88ُضٔ اٟغطا٘ غ (1)
 .10غُضٔ اسبذطات  (2)
 .10غُضٔ فكلن  (3)



  239معالن اإليمان / ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ182

فَبلْزحٍحىا اٌُّْشْوِوِنيَ فَئِمَا أٍَََـَ ا َشْهُوُ اٌْؾُوَُُ القط ى لرو الػّة ا َ ِٕ الػّة يْ ط

رَىْا ؽَُْشُ وَعَلْرحُّىلُُْ وَفُنحولُُْ وَاؽْ ُوُولُُْ وَالْعُلُوا ٌَهُُْ وحًَّ َِوْصَلٍ فَئِْْ رَبثُىا وَأَلَبُِىا اٌ َّ َحَ وََ

 .188ام(1) صاٌيَّوَبحَ فَقٍَ ىا ٍَجٍَُِهُُْ إَِّْ اٌٍَّهَ  َفحىهٌ هَؽٌُُِ

إسكااو٘  ِااوت الػاالم َالكاالض  ااونُى  ٙاإ :الُاسااس َاشبمػااُى معااس املو
 .191َالكرضام

 ونُى يغا وب ناعَل  ِاوت الػالم َالعراُ       الجونْ َاشبمػُى معس املوٕٙ :
 .191امَاملُاز ٕ ا َيُنُ ّٕ الػهٕ اله ُِٕ فًّو

 .191يُنُو  ِوت الػلمام ونُى  الجولح َاشبمػُى معس املوٕٙ :
ػااذ  ِااوت الػاالم َمّااوى   ااونُى  ااسم نالطاماا  َاشبمػااُى معااس املوٙاإ :  

 .191ايكوزِ   ط نّٕ ا َؾُايس ن ُِٕ تسل  لٖ يصا القونُى
  ماني  ِاوت الػالم َالعراُ      اونُى ازبما   اشبويؼ َاشبمػُى معس املوٕٙ :

 .191َالكرب ام
يهااوف   ِااوت الػاالم يف عاا     ااونُى  الػااوزؽ َاشبمػااُى معااس املوٙاإ :  

 .191ظيوىام
ملكااااْ َاملاااسنْ يف  ِااااوت  ا اااونُى   الػاااوم  َاشبمػاااُى معااااس املوٙااإ :   

 .191الػلمام
اله ُِٕ القُلّٕ  ونُى  ِوت الػلم يف الػهٕ  الجويو َاشبمػُى معس املوٕٙ :

 .191َالرعلّٕ ام
ا َاى ترطق  يو املؿًُزات الك٠ٔ ونُى  التوغ  َاشبمػُى معس املوٕٙ :

 .192املكلني معس يزاًٙو ام
ُ يى الرعا  الع اوزٓ    ونُى ياو اللٴاة ا٥هلاْ َيا     الػتُى معس املوٕٙ :

عولك٠ٔ َالكّوم َالععؤ يياط يؿاًُز َماوق ا َياُ ٟ ِغّاب  او ا   اع        
 .193وب دلب املهرعٕ َزف  املرػسٔامَد  ا إمنو تظًط مطعوتٌ موغ 

                                                           

 .5غُضٔ التُمٕ  (1)
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 ونُى  سم اغتجهو٘ يٓ ؾادل ياو املاُت     الُاسس َالػتُى معس املوٕٙ :
فها  ا  ماولتدرّة   َيغوزضٔ السنّو ا َشعطت ا٣ِٕ املُت موشا تٌ َيُ يو 

 .204ملٞيهني  هس ت٠َٔ ا٣ِٕ الكطميٕام و ا
َيسكوم القط ى يْ ق غٕ ووَِٕ  لغٕ ونُى  الجونْ َالػتُى معس املوٕٙ :

ا َيو الكلْ الٴ ّعْ الصٓ ِؿوو مٌ ع  املػلمني ا لصا دبب  طا٘ٔ القط ى 
 .204ام يف الك٠ٔ مولعطمّٕ

الها قلٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم     يى ونُى  الجولح َالػتُى معس املوٕٙ :
ا٥يااوم يف ا٥يتجااول ل٢َايااط ا٥هلّاإ ا َا١سكااوم الؿااط ّٕ عااْ ِقتااسٓ مااٌ   

 .224ام(1)صٌَمَلْ وَبَْ ٌَىحُْ فٍِ هٍَُىيِ اٌٍَّهِ أحٍْىَحٌ ؽَََنَخ املػلمُى ا  ول تعو  ط
 اونُى َياُ يى الاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ        الطام  َالػتُى معس املوٙإ : 

غلم  يرٴُض  لٖ العسل َا٥نكوف َالره  ياو قاغطٍ ا يا  يى الجاسٓ     َ
 ضبماااس قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ   ا٣خاااط مل ِاااسض اسبلّاااب إٟ مربعااإ الاااها   

 .229َغلمام
الغلاُ يف ؾادل الاها ضبماس      يها   اونُى   اشبويؼ َالػتُى معس املوٕٙ :

 .246َالكشومٕ َا١ٙمٕ  لًّم الػ٠مام قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم
 ونُى توغّؼ التهعٍ  و الغلُ ثم ترها    زؽ َالػتُى معس املوٕٙ :الػو

ا   ع َد  َييط املػلمني َاملػلموت مقطا٘ٔ القط ى ع  ُِم مخؼ يطات 
 .247اميف الُّم ا َع  يطٔ َا ّٕ يو الغلُ 

 ونُى َيُ يى اغتشهاوض ا٥نػاوى للماُت     الػوم  َالػتُى معس املوٕٙ :
ا َ هو٘ الع وزات    ا٥غتغروض َزف  الكروضٔيهوغ ٕ للتساضو ا َاللذُ٘ إ

 .273اليت يف شيتٌ ام
 اااونُى الكااالٕ ماااني  ِاااوت التاااصعا      الجاااويو َالػاااتُى معاااس املوٙااإ :   

 .274ُتاممومل

                                                           

 .21غُضٔ ا١سعاب  (1)
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ُى زٟٙاااا  ا٥نااااصاض يف  ِااااوت   ااااون التوغاااا  َالػااااتُى معااااس املوٙاااإ : 
 .274املُتام

 .274مُى يعونْ ال ؿوضٔ يف  ِوت املُتا ون الػ عُى معس املوٕٙ :
هاااوف  شعطاملاااُت يف اسبّاااؤ   اااونُى ي الُاساااس َالػااا عُى معاااس املوٙااإ : 

 .274السنّوام
ُى املهااااوف  ا١خطَِاااإ لااااصعط   ااااون الجااااونْ َالػاااا عُى معااااس املوٙاااإ : 

 .274املُتام
 ااونُى يااو ا٥ضازٔ التكُِهّإ ِااسل  لااٖ   الجولاح َالػاا عُى معااس املوٙإ :  

وزضتٌ السنّو يف ع  غو ٕ نعة ا٥نػوى ا َي٠ظيٕ اسبودٕ لٌ ي  استمول يغ
 .274اليت تهقٴ  يعًو قلتٌ ي  السنّو اما إ  يى توتْ الػو ٕ 

 ونُى شعط املُت  كط ل٢ي  َتاطو للاًح    الطام  َالػ عُى معس املوٕٙ :
مِوْوِ  ََبأََ هَب اٌَّنََِٓ ََِنُىا الَ رحٍْهِىحُْ أَِْىَاٌحىحُْ وَالَ أَوْالَكُوحُْ عََْٓضا٘ ع  فوى ا  ول تعو  ط

وَأَْٔفِمحذىا ِِذْٓ َِذب هَىَلْنَذبوحُْ ِِذْٓ لَجْذًِ        *اٌٍَّهِ وََِْٓ ََفْعًَْ مٌَِهَ فَؤحوٌَْئِهَ لُذُْ اٌْقَبٍِذوُوَْ   

ُْ اٌَّْىْدُ فََُمحىيَ هَةِّ ٌَىْالَ أَفَّوْرَنٍِ فََُمحىيَ هَةِّ ٌَىْالَ أَفَّوْرَنٍِ إًٌَِ أَعًَي  ٍَ أَؽَلَوح أَْْ ََؤْرِ

وٌََْٓ َُؤَفِّوَ اٌٍَّهُ َٔفًَْذب إِمَا عَذبءَ أَعٍَحهَذب وَاٌٍَّذهُ      *لَّقَ وَأَوحْٓ ِِْٓ اٌ َّبٌِؾِنيَ لَوَِتي فَؤَصَّ

 .275ام(1) صفَجِاٌ ثَِّب رَعٍَّْحىَْ

 ونُى َيُ : عا   ِإ  ط نّإ ت عاح  لاٖ       اشبويؼ َالػ عُى معس املوٕٙ :
 .285ام الس و٘

 وِو مني املعذعٔ َالػشط ا َنعل  ونُى الت الػوزؽ َالػ عُى معس املوٕٙ :
 .298ام القط ى لّدلس يصا القونُى إ  ُِم القّويٕ

 اونُى سلاُل املاُت يف ضس إ عا  إنػاوى        الػوم  َالػ عُى معس املوٕٙ :
لّٴا   لاٖ  اومل     فّدٴة ضَسٌ ا َجيع  يو سُلٌ ِعذلُى مسفو دجتاٌ ا 

 .301اسبػوب ام
                                                           

 .11-9غُضٔ املهوفقُى  (1)
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  ٕ َ : الجويو َالػ عُى معاس املوٙا نكاطعم ضب العاوملني م اسض     لقاس  اونُى ) 
 .268ام ( َينتم يشلٕ

َيوزٔ الهكط يقولّس ا١يُض َ هكط  ونُى :  التوغ  َالػ عُى معس املوٕٙ
 .268اماهلعميٕ مّس ا  ضب العوملنييَ 

 ض ٕ مولعوملني.صوٌََمَلْ َٔ َوَوحُْ اٌٍَّهُ ثِجَلْهي ونُى ط:  الجمونُى معس املوٕٙ

 فلم متط ا١ِوم َاللّولْ ستٖ زخلُا ا٥غ٠مَيهًم عروض  طِـ ينرػًم ا 
 .268م

 .270:  ونُى غ٠يٕ ا١ضض مره  ا  .م الُاسس َالجمونُى معس املوٕٙ
 . 274 ونُى يهوف  شعط املُت .م  :الجونْ َالجويهُى معس املوٕٙ 
إغتشهوض ا٥نػوى للمُت يهوغ ٕ للتساضو  :الجولح َالجمونُى معس املوٕٙ 

 . 275م
 ونُى إسكو٘  ِوت القط ى اليت تصعط موملُت  :الجمونُى معس املوٕٙ الطام  َ

 . 275م 
 اونُى زٟٙا  ا٥ناصاض يف  ِاوت املاُت ا       :اشبويؼ َالجمونُى معس املوٙإ  

 .275م
 ونُى يعونْ ال ؿوضٔ يف  ِوت املُت ا م  :الػوزؽ َالجمونُى معس املوٕٙ 

275 . 
ف  شعط املاُت يف اسبّاؤ الاسنّو ا     ونُى يهو :الػوم  َالجمونُى معس املوٕٙ 

 .275م 
 275 ونُى املهوف  ا١خطَِٕ لصعط املُت م  :الجويو َالجمونُى معس املوٕٙ 

. 
 ونُى نعة ا٥نػوى ا َي٠ظيٕ اسبودٕ لٌ  :التوغ  َالجمونُى معس املوٕٙ 

 . 275ي  إستمول يغوزضتٌ السنّو يف ع  غو ٕ ا م 
املُت  كط ل٢ي  َتطو للًح َضا٘ ع   ونُى شعط  :التػعُى معس املوٕٙ 

 . 275فوى ا م 
 . 285 ونُى  ِٕ ال شح َالس و٘ ا م  :الُاسس َالتػعُى معس املوٕٙ 
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الس و٘ ا م   لٖ ونُى ع   ِٕ  طانّٕ ت عح  :الجونْ َالتػعُى معس املوٕٙ 
286 . 

 ونُى الت وِو ماني املعذاعٔ َالػاشط ا م     :الجولح َالتػعُى معس املوٕٙ 
299 . 

 وهى تؼٕىاْتؼد ادلائرني واٌري  اٌعادضاجلصء 
 )اٌرضاد تني اٌمسآْ واإلزهاب(

 َفٌّ القُانني التولّٕ :
 .10:  ونُى امل٠ظيٕ مني اسبكم َالعسل إ  ُِم القّويٕ م ا١َل 

 ااونُى عاا  فطِهاإ   وزِاإ نًااْ ِااُيْ يتكااطض  ااو ا٥ضيااوب  الجااونْ : 
 .17م

 .17ملع وزِٕ يون  يو ا٥ضيوب  ونُى يَاى نعَل الرطِهٕ ا : الجولح
 .17م ونُى فطِهٕ الععؤ نًْ  و ا٥ضيوب  :الطام 

 ااونُى فطِهاإ الكااّوم يااون  غااهُٓ يتذااسز  ااو ا٥ضيااوب    :اشبااويؼ 
 .17م

 َياون  ياو ا٥ضياوب   ا  ونُى فطِهٕ اسبر تًاصِب للهراُؽ    :الػوزؽ 
 . 17م

و َإظاسإ الهاغوٙو يا   ا  ونُى فاطض اشبماؼ ملها  ا٥ضياوب      :الػوم  
 .18م الهرُؽ

 .20ػودس  موضٔ للمػذس اسبطام شاتٌ م  ونُى عجطٔ املالجويو : 
 .20ٕ املػودس َعجطتًو للمػذس اسبطام م  ونُى  سم يعا  التوغ  :
 . 28سرو اغتمطاض نعَل القط ى م:  ونُى العوؾط 

  .28م ونُى سرو  ِوت القط ى يو الهّوو   : اسبوزٓ  ؿط

 ِوت القط ى يف قاسَض املػالمني َاملػالموت     ونُى سرو   :الجونْ  ؿط 
 .28م

 . 30 ونُى الهسا٘ القط نْ ظادط  و ا٥ضيوب ا م الجولح  ؿط :
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 .37م ونُى املهمُى القسغْ ٣ِوت الهسا٘  الطام   ؿط :
 َاسبكمّٕ مني  ِوت الهسا٘ العوم :  ونُى الكلٕ املُنُ ّٕاشبويؼ  ؿط 

 .37م
 .37متْ َالغآ يف  ِوت الهسا٘ :  ونُى ا٥ ذوظ الصا الػوزؽ  ؿط
 .37م:  ونُى الهر  اشبوم َالعوم يو  ِوت الهسا٘ الػوم   ؿط
 . 37م :  ونُى  ِوت الهسا٘ العوم سطب  لٖ ا٥ضيوبالجويو  ؿط
م سػو وعٕ ا١ن ّاو٘ َتهاعيًم  او ا٥ضياوب       ونُى :التوغ   ؿط 

37. 
 . 37م  ونُى خلُ غأ ا١ن ّو٘ يو ا٥ضيوب : العؿطَى

 اونُى توزِاب ا١ن ّاو٘ يقاشومًم  لاٖ التهاعٍ  او         : الُاسس َالعؿطَى
 . 37م ا٥ضيوب

  ونُى ت٠َٔ  ِوت ا١ن ّو٘ توزِب للمػلمني . : الجونْ َالعؿطَى
إَِّْ لَنَا اٌْمحوََْْ ََهْلٌِ ٌٍَِّزٍِ لٍَِ َيُ يو يكوزِ   ُلٌ تعو  ط

 .37م(1) صأَلْىََُ

ا١ن ّو٘ يف القاط ى سذإ  لاٖ الهاوؽ      ونُى  كل :  الجولح َالعؿطَى
 .  37م للعَم ا٥ تسا٘ مًم حبػو اشبل 

ع  فطز يو يفطاز الكرب يف القط ى ساح للمػالمني    الطام  َالعؿطَى :
 .37ا م   لٖ تطو ا٥ضيوب َالظلم َالتعسٓ

 .43 ونُى الكلض نس ل٦ضيوب م  اشبويؼ َالعؿطَى :
وَاٌ  ٍْؼُ الكلض ا  ول تعو  ط  ونُى ز ُٔ الها إ  الػوزؽ َالعؿطَى :

 .44م  (2)صفَُْوٌ

 .44م   ونُى ذب ّب الها الكلض إ  الهوؽ : لػوم  َالعؿطَىا

                                                           

 .9غُضٔ ا٥غطا٘  (1)
 .128غُضٔ الهػو٘  (2)
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 ونُى غعْ الها إ  الكلض َالُٙاوم ا  اول تعاو      : الجويو َالعؿطَى
 .(1)صإٌَُِْهِ ََ ْعَلُ اٌْىٍَُُِ اٌطَُِّّتُ وَاٌْعًََّح اٌ َّبٌِؼُ ََوْفَعُهُط

تهوف َتهوز ماني ا٥قا٠ح َا٥ضياوب ا موملقاسيوت َالػاهدّٕ       َيهوو 
 .44م  َا١ثط

 ونُى تعويس ا١ن ّو٘ الكلض َا٥ق٠ح ا  ول تعو   : التوغ  َالعؿطَى
 .44م  (2)صوََِب وَبَْ هَث هَ ٌُُِهٍِْهَ اٌْمحوَي ثِظحٍُْي وَأَلٍْحهَب ُِ ٍِْؾُىَْط

 .48 م ونُى الرتهٕ يقسيٕ ل٦ضيوب  الج٠ثُى :
 .48م  ونُى ا٥ضيوب فتهٕ  : الُاسس َالج٠ثُى
 ااونُى تطؾااض الرتهاإ  ااو ا٥يااوب ا  ااول تعااو         : الجااونْ َالج٠ثااُى 

 .48م  (3)صوَعَعٍَْنَب ثَعْ َىحُْ ٌِجَعْضي فِزْنَخال أَرَ ْجِوُوَْ وَوَبَْ هَث هَ ثَ ِاًاط

وب :  ونُى ا٥قٴ٠سوت الؿط ّٕ سطب  لٖ ا٥ضيا الجولح َالج٠ثُى 
 . 48م 

 .48م  اسبّؤ السنّو زاض ا١سكوم الؿط ّٕ الطام  َالج٠ثُى :
 . 49م  ونُى اسبّؤ السنّو زاض الؿطو اشبويؼ َالج٠ثُى :
:  ونُى  سم يروض ٕ ا١سكوم الؿط ّٕ ا١ضض يمساٸ الػوزؽ َالج٠ثُى 

 .49م
:  ااونُى َدااُز يياإ يف عاا  ظيااوى تعماا  مو١سكااوم  الػااوم  َالج٠ثااُى 

 .49م ّٕ الؿط
 ونُى اشبٴوموت العويٕ للهوؽ يف القط ى عجأ ا ت لظ  :الجويو َالج٠ثُى 

 . 50م َٟ تهشكط مهسا طِو يًِو الهوؽص  ٟف اشبٴوموت
 ااونُى التهااوز مااني اسبكاام التكّلرااْ َا٥ضيااوب     :التوغاا  َالج٠ثااُى  

 .58م
                                                           

 .10غُضٔ فو ط  (1)
 .117غُضٔ يُز  (2)
 .20غُضٔ الرط وى  (3)
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 . 61 ونُى التهويف مني ا٥ضيوب َالرٴطٔ ا٥نػونّٕ م  :ا١ضمعُى 
 ونُى إيتهوو الاها  او يعو  إ الكراوض قارب  لاٖ        :الُاسس َا١ضمعُى 

 . 63ا ما٥ضيوب
 .69 ونُى سسِح الها )م( يو دُاي  الكلم م :الجونْ َا١ضمعُى 
ع  فطِهٕ   وزِٕ د٨هٕ َيُ يو يكوزِ   ُلٌ   ونُى :الجولح َا١ضمعُى 

 .75م (1)صِّنيَوََِب أَهٍٍَْْنَبنَ إِالَّ هَؽَّْخال ٌٍِْعَبٌَتعو  ط

م  :  ونُى الػُض املكّٕ إ ٠ى للشطب  لٖ ا٥ضيوبالطام  َا١ضمعُى
76. 

ضبمس قلٖ ا   لٌّ  ونُى امل٠ظيٕ مني يخ وض ن ُٔ  :اشبويؼ َا١ضمعُى 
 . 82م َمني ت٠َٔ الهوؽ ٣ِوت القط ىَ لٌ َغلم 

لاٌ   ونُى لّؼ  هس الها ضبمس قالٖ ا   لّاٌ َ    :الػوزؽ َا١ضمعُى 
 . 82م  َغلم إٟ القط ى

٨ِ عاح الاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم        :الػوم  َا١ضمعُى   ونُى مل 
 .  82م  للغعَ َالقتول

 .83م   ونُى مولتهعِ  ِهقٴ  ا٥ضيوب :الجويو َا١ضمعُى 
 .88ا م   ونُى إخ وض الكًهٕ  و ال عجٕ اله ُِٕ :التوغ  َا١ضمعُى 

تعو  ٟ ِٴل  امل٠ٙكٕ َا١ن ّو٘  مو خوم  لم الغّب   ونُى :اشبمػُى 
 .93م  َالهوؽ يهٌ إٟ هللو ؾو٘
 .94 ونُى الكرب الُدُزٓ م  :الُاسس َاشبمػُى 
 ونُى ا اواى قارب ا١ن ّاو٘ مولاس ُٔ إ  ا  َت لّاظ       :الجونْ َاشبمػُى 

 . 94ا م  ا١سكوم
 . 95م  ونُى التهوز مني الكرب َا٥ضيوب :الجولح َاشبمػُى 
 .97 ونُى قرب  زم ز ُٔ للػلم م  :الطام  َاشبمػُى 

                                                           

 .107غُضٔ ا١ن ّو٘  (1)
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ا  ااونُى ؾااسٔ ا٥ماات٠٘ الااصٓ ِكااوب مااٌ الااها    :اشبااويؼ َاشبمػااُى 
 .97م

 .97م  ونُى قرب الها  لٖ ا٥مت٠٘  : الػوزؽ َاشبمػُى
 .97م  ونُى قرب الها ز ُٔ ل٦ميوى  :الػوم  َاشبمػُى 
إغتٚكول ل٦ضيوب ياو ا١ضض   ونُى قرب ا١ن ّو٘  :الجويو َاشبمػُى 

  .97م 
لّؼ يو غ ب ِس ُ  ا ونُى يكوسب للشّؤ السنّو  التوغ  َاشبمػُى :
 .99٘ م إ  القت  َغرك السيو

 .99م  ونُى قرب  زم سكونٕ يو ا٥ضيوب ا َتوزِب للهوؽ الػتُى :
 .99م  ونُى ا٥ضيوب ٟ ِهر  َٟ ِوتْ موشبا الُاسس َالػتُى :
 .100م   ونُى  طِ  اهلذطٔ إ طاض  و ا٥ضيوب : الجونْ َالػتُى
 .100م  ونُى تعطض ا١ن ّو٘ ل٦ضيوب :الجولح َالػتُى 
 ونُى اهلذطٔ نعمٕ  ظّمٕ َ طِ  إ  الهكط َالغل إ   :الطام  َالػتُى 

 . 102م  لٖ املؿطعني
 ونُى يذطٔ عجا يو ا١ن ّو٘  و زِوضيم َإمتعوزيم  :اشبويؼ َالػتُى 

 . 102م  و  ُيًم
 ونُى إ واى تطؾض يذطٔ ا١ن ّو٘  و ا١شٗ الؿسِس  :الػوزؽ َالػتُى 

 .103م  يو  ُيًم
 ونُى إظزِوز إِصا٘ الكروض ل٢ن ّو٘ َ لٖ عبُ يٴطز إ   :الػوم  َالػتُى 

 .103م يى تك  الهُمٕ للشودٕ إ  يذطٔ ا١ن ّو٘ 
ٗ  : الجويو َالػتُى  املؿاطعني    ونُى قرب ا١ن ّو٘ َ سم ضزيام  لاٖ يش

 .103م موملج  
 اونُى يُاقالٕ ا١ن ّاو٘ الاس ُٔ إ  ا   اع َدا  ا        :التوغ  َالػتُى 

 .103م لقونُى ضف  ع  نا للُا٘ التُسّس 
م  ونُى إظزِاوز  اسز املاٞيهني َاملكاس ني ماس ُٔ ا١ن ّاو٘        : الػ عُى

103. 
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 .104 ونُى تػمّٕ ا١نكوض نس ا٥ضيوب م الُاسس َالػ عُى :
الااس ُٔ   ااونُى ي٠ظياإ إضيااوب  ااطِـ ل ااساِوت     َالػاا عُى : الجااونْ

 . 109ا٥غ٠يّٕ ا م 
 ونُى يقسيوت اسبسِ ّٕ ز أُ يتذاسزٔ للػالم م     الجولح َالػ عُى :

112. 
 ونُى ا٥ضيوب َالعهة ِٞزٓ يف الهًوِٕ إ  الكلض  الطام  َالػ عُى :

 .123ا م طَٔالػلم َٟ ِ قٖ يو يثطٍ إٟ الهسايٕ َعجطٔ ا١نطاض َاسبػ
 . 124م   ونُى نرطٔ  ويٕ الهوؽ يو ا٥ضيوب اشبويؼ َالػ عُى :
َمؿوضٔ َضَز ا  ونُى إعطام ا   ع َد  للمطئ  الػوزؽ َالػ عُى :

 . 124م املٞيهوت إ  ازبهٕ  هس املعوز
 .128ا م  ونُى الكرب  هس ال ٠٘ إظزضا٘ ل٦ضيوب الػوم  َالػ عُى :
ى َيُ نعَل املكّ ٕ اشبوقٕ ا َاملكّ ٕ العويٕ ا  ونُ الجويو َالػ عُى :

 . 128م َلعَم اغتعساز املػلمني َالهوؽ هلو
م  ااونُى  ااسم إدتمااوو الكاارب ياا  ا٥ضيااوب ا    التوغاا  َالػاا عُى : 

129. 
:  اااونُى التهاااويف ماااني العياااس َا٥ضياااوب ا فاااوشا ادتمااا         الجماااونُى

 .120مالكرب َالعيس  هس الرطز َازبمو ٕ ا إنغل  موب ا٥ضيوب 
:  ااونُى ا٥ِجااوض نؿااط ملعااونْ الػاادو٘ َا١يااو مااني     الُاسااس َالجمااونُى 
وََُذذذؤْصِوُوَْ عٍََذذذً أَْٔفحَِذذذهُِْ وٌََذذذىْ وَذذذبَْ ثِهِذذذُْ فَ َبصَذذذخ    الهاااوؽ ا  اااول تعاااو  ط 

 .129م  .(1) صوََِْٓ َُىقَ شُؼَّ َٔفَِْهِ فَؤحوٌَْئِهَ لُُْ اٌُّْفٍِْؾُىَْ

 ِطغااْ  ُا ااس اشبلاا  اسبمّااس مااني     ااونُى القااط ى   :الجااونْ َالجمااونُى  
 . 131الهوؽ ا َميه  يو الظلم َالتعسٓ م 

  اااونُى ال ؿاااوضٔ اله ُِااإ  اااعَف  اااو ا٥ضياااوب  الجولاااح َالجماااونُى :
 . 134م 

                                                           

 .9غُضٔ اسبؿط  (1)
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عاا   ِاإ يااو القااط ى تااس ُ إ    ااوزٔ ا        ااونُى الطاماا  َالجمااونُى : 
 . 141م   ع َد  َتصعط مًو

 .143ا م  ف  ل٦ضيوب ونُى  ِٕ الطموط ز اشبويؼ َالجمونُى :
 ونُى يزا٘ الرطاٙ  الع وزِٕ سكو يو ا٥ضيوب  الػوزؽ َالجمونُى :

 .145م 
 ااونُى عاا  فطِهاإ   وزِاإ يااْ دًااوز يف غاا ّ       : الػااوم  َالجمااونُى 

 .145ا م  ا 
 اااونُى َياااُ يى ا   اااع َدااا  ياااُ الاااصٓ مياااس    الجاااويو َالجماااونُى :

َيف يااااُا و ا علااااًم املػاااالمني مااااولتمكني ا َجيعلااااًم ِكااااومطَى يف ف   
 .151م  السفوو

 ونُى َفو٘ ا  مُ سٍ يف غو ٕ ؾسٔ َضبهٕ املػلمني  التوغ  َالجمونُى :
 .153م 

:  ونُى دبلْ يكوزِ  َ س ا  َ ًُضيو للعّوى ا فلاّؼ ياُ   التػعُى 
 .153م يسضعوٸ  قلّوٸ ا إمنو ِسضو مولعني ال وقطٔ َمولػم  

يكساق ل٦يتجاول ملهاويني ا٣ِإ      ونُى َدُز فع  :الُاسس َالتػعُى 
 .155م القط نّٕ ا فتوتْ  ِٕ  ط نّٕ معسٔ يَايط َجيمعًو فع  َاسس

 ونُى َيُ : تُدٌ الهعرو٘ مولس و٘ إ  ا   ع َد   :الجونْ َالتػعُى
 .162م  يو املطامٴٕ َيغ وب الهكط

 ونُى إشا َضز العرُ يو ا   و فع  َشنب فوناٌ ٟ   :الجولح َالتػعُى 
 .166م  ِكض الت كّن َالتعّا فٌّ

 ونُى يعطعٕ مسض زلّ  قاسق ن أُ ضبماس قالٖ ا       :الطام  َالتػعُى 
وَاعٍَُّْذىا أَََّّٔذب  َنِّْذزحُْ ِِذْٓ شَذٍْءٍ       لٌّ َ لاٌ َغالم َِاسل  لّاٌ  ُلاٌ تعاو  ط      

بوِنيِ وَاثْذذِٓ فَذذؤََّْ ٌٍَِّذذهِ فََُُّذذهُ وٌٍَِوٍَُّذذىيِ وٌَِذذنٌِ اٌْمحوْثَذذً وَاٌَُْزَذذبًَِ وَاٌَََّْذذ    
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ُْ ثِبٌٍَّهِ وََِب أَٔيٌَْنَب عًٍََ عَجْلَِٔب ََىََْ اٌْفحوْلَبِْ ََىََْ اٌْزَمًَ اٌْغَّْعَبِْ ُْ ََِنْزح ًِ إِْْ وحنزح  اٌََّجُِ

 .171م  (1) صوَاٌٍَّهُ عًٍََ وحً  شٍَْءٍ لَلَِوٌ

 .171م   ونُى ُِم يعطعٕ مسض ُِم القط ى :اشبويؼ َالتػعُى 
 اااونُى زفاااوو ا١ن ّاااو٘ ساااطب  لاااٖ ا٥ضياااوب  : تػاااعُى الػاااوزؽ َال

 . 172م  َاغتٚكول لٌ
 .173مني التقُٗ َالتٴطف م التهوز  :الػوم  َالتػعُى 

:   ونُى َدُب ا١يط موملعطَف َالهًْ  و املهكط سطظ  الجويو َالتػعُى
 .175م  يو ا٥ضيوب

 ربيوى ونُى سودٕ يي  الػمُات إ  ا٥ستذوز َال :التوغ  َالتػعُى 
 .177م

 . 185م   ونُى إختّوض الس و٘ َن ص ا٥ضيوب :املوٕٙ 
 .188م   ونُى الس و٘ ي٠ش يو ا٥ضيوب :الُاسس معس املوٕٙ 
الس ُٔ إ  ا٥مياوى موسبكمإ َالربياوى َاسبذإ      ونُى  :الجونْ معس املوٕٙ 

لُُْ َٔبٍِىحىاُ فَ َ َُنَبىِعُنَّهَ  ٌِىحً  أحَِّخٍ عَعٍَْنَب َِنََىالبَالسلّ  َلغٕ ا٥ستذوز ا  ول تعو  ط

 .188م .(2) صفٍِ ا َِْوِ وَاكْبُ إًٌَِ هَثِّهَ إَِّٔهَ ٌَعًٍََ لُلًي َُِْزَمُُِي

ٕ     :الجولح معس املوٕٙ  ا م القونُى الس و٘ ي م ياو املػاولٕ َمّاوى اسبودا
192 . 

 اونُى عا  ياو فّاٌ ناطض َخاول ياو الهرا  فًاُ  لاٖ            :الطام  معس املوٕٙ 
 . 194م  شطِمالت

 .194م  ونُى يعجط الػٞال  و الػو ٕ :اشبويؼ معس املوٕٙ 
 ونُى َيُ يكوس ٕ الػٞال  و يَاى القّويٕ للهوؽ  :الػوزؽ معس املوٕٙ 

 . 195م  يف ع  ظيوى

                                                           

 .41غُضٔ ا١نرول  (1)
 .67غُضٔ اسبر  (2)
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 .198م  ونُى يغٚلٕ القط ى زف  ل٦ضيوب :الػوم  معس املوٕٙ 
 .205م  للهوؽ  ّعوٸ ونُى يعذعات ا١ن ّو٘ ض ٕ  :الجويو معس املوٕٙ 
 ونُى تكطاض شعط املُت َتعسز يووٌٙ يف القط ى نًْ  :التوغ  معس املوٕٙ 

 .207م ووَٓ  و ا٥ضيوب َغرك السيو٘
 ونُى ت٠َٔ املػلمني للقط ى يف الك٠ٔ دًطاٸ يف يعجط  :العوؾط معس املوٕٙ 
 .208م  ضععوت الك٠ٔ الُّيّٕ

مس يو ذبقّ  ا٥يتجول ل٢َايط َالهُايْ  ونُى ٟ :اسبوزٓ  ؿط معس املوٕٙ 
 .208م  القط نّٕ يف ع  ظيوى

  ونُى َيُ  ِوت املُت يف القط ى لٴاة مولهاوؽ  : الجونْ  ؿط معس املوٕٙ 
 . 208م 

 ونُى  كس ا٣خطٔ يف يغٚلٕ املػلمني للها ضبمس  :الجولح  ؿط معس املوٕٙ 
ولُنك( إش ِػااول قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم ماصعط عاا   ِإ ياو  ِاوت )ِػا         

 . 210م  املػلمُى يوشا ِهرقُى ضدو٘ ا١دط َالجُاب
 ونُى ع  غٞال يف القط ى يجول ١غٚلٕ  سِسٔ يف  :الطام   ؿط معس املوٕٙ 

ؤََيٌَّْنَب عٍََُْهَ اٌْىِزَبةَ رِجَُْبٔالب ٌِىحً  شات املُنُو يَ اسبكم هللو ِكسق  لٌّ  ُلٌ تعو  ط

 .210م  (1)صوَثُشْوَي ٌٍٍَُِِِّّْْنيَ شٍَْءٍ وَلُلًي وَهَؽَّْخال

  ااونُى الترػااا املُنااُ ْ ٣ِااوت الػاالم   :اشبااويؼ  ؿااط معااس املوٙاإ   
 .212م

 . 214م  ونُى ا٥ختكوم اللغُٓ للقط ى :الػوزؽ  ؿط معس املوٕٙ 
 ونُى ث اُت َاغاتسايٕ  اُانني القاط ى اللغُِإ       :الػوم   ؿط معس املوٕٙ 

 . 215م َالتوزِ ّٕ َال ٠،ّٕ َالهشُِٕ َالؿط ّٕ
 ونُى لغٕ ازبم  للمهرطز يف القط ى خوقٕ ماو    :الجويو  ؿط معس املوٕٙ 

 .215م   ع َد 
 .220م   ونُى القتول عطٍ َيؿقٕ :التوغ   ؿط معس املوٕٙ 

                                                           

 .89غُضٔ الهش  (1)
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 . 222م   ونُى  ُل اسبمس   يهػؤ يف ا١د  :العؿطَى معس املوٕٙ 
م  ا١ضض مره  ا َ موضٔ ٠يٕ  ونُى غ :الُاسس َالعؿطَى معس املوٕٙ 

223. 
 ونُى معجٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ  :الجونْ َالعؿطَى معس املوٕٙ 

وََِذب أَهٍَْذٍْنَبنَ إِالَّ   ا  اول تعاو  ط  َغلم ض ٕ للهوؽ  ّعوٸ املُداُز َاملعاسَم   

 .225ما (1)صهَؽَّْخال ٌٍِْعَبٌَِّنيَ

عجٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ  ونُى م :الجولح َالعؿطَى معس املوٕٙ 
 .225م َغلم سطب  لٖ ا٥ضيوب

 ٕ ٕ       : الطام  َالعؿطَى معس املوٙا   اونُى ضغاولٕ الاها ١دّاول الهاوؽ عوفا
 .225م

 .226م   ونُى يهوف  شعط املُت اشبويؼ َالعؿطَى معس املوٕٙ :
  ونُى الكلٕ ماني  ِاوت التاصعا ماوملُت     الػوزؽ َالعؿطَى معس املوٕٙ :

 .226 م
م  :  ونُى زٟٙ  ا٥ناصاض يف  ِاوت املاُت    الػوم  َالعؿطَى معس املوٕٙ

226. 
م  ونُى يعونْ ال ؿاوضٔ يف  ِاوت املاُت     :الجويو َالعؿطَى معس املوٕٙ 

226. 
م املُت يف اسبّؤ السنّو  :  ونُى يهوف  شعط التوغ  َالعؿطَى معس املوٕٙ

226. 
 226م ا١خطَِٕ لصعط املُت  :  ونُى املهوف الج٠ثُى معس املوٕٙ 

م  ونُى شعط املُت قوضف  و ا٥ضيوب :  الُاسس َالج٠ثُى معس املوٕٙ
226. 

  ونُى  ِوت املُت سذٕ َز ُٔ للك٠ح . : الجونْ َالج٠ثُى معس املوٕٙ

                                                           

 .107غُضٔ ا١ن ّو٘  (1)
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 ونُى شعط ا١ن ّو٘ للمُت ا َاربوشٍ َغّلٕ  : الجولح َالج٠ثُى معس املوٕٙ
 . الطؾوزللتُمٕ  طِقوٸ للًسإِ َ

 اونُى إستماول ي و،تإ املاُت ل٦نػاوى يف       الطام  َالج٠ثُى معاس املوٙإ :  
 .اللّ  يَ الهًوض

ا٥ضيوب العمُم القت  َ ونُى الهػ ٕ مني  اشبويؼ َالج٠ثُى معس املوٕٙ :
 .232م َاشبكُم املٴل 

 اونُى يى ا   اع َدا  يناعل الكتاب      الػاوزؽ َالج٠ثاُى معاس املوٙإ :     
 . 237م  كُى نُو  طِ الػموَِٕ لت

 .237م  ونُى التهعِ  سودٕ يف ع  ظيوى الػوم  َالج٠ثُى معس املوٕٙ :
 .237م   ونُى ي٠ٙمٕ القط ى لك  ظيوىالجويو َالج٠ثُى معس املوٕٙ : 
 ونُى )التساخ  امل وضو مني  ونُى( ) ِوت التوغ  َالج٠ثُى معس املوٕٙ : 

م  لتهاوز ماني القاط ى َا٥ضياوب(    الػلم ضبكمٕ ،ا يهػُخٕ( َ اونُى )ا 
239. 

ٕ  نػاذ   اسم  ؾاُايس   اونُى ا١ضمعُى معس املوٙإ :   ٌَىحذُْ كَِذنُىحُْ وٌَِذٍَ    ط  ِا

 .239م (1)صكَِِٓ

اهلاسٗ ا اول    إ  الاس ُٔ   ماُم   اونُى  الُاسس َا١ضمعُى معاس املوٙإ :  
فََّذْٓ الْزَذلَي فَئََِّّٔذب ََهْزَذلٌِ     لحًْ ََبأََ هَب اٌنَّبًُ لَلْ عَذبءَوحُْ اٌْؾَذك  ِِذْٓ هَثِّىحذُْ     تعو  ط

 .239م  (2)صٌِنَفَِْهِ وََِْٓ ضًََّ فَئََِّّٔب ََ ًِ  عٍََُْهَب وََِب أََٔب عٍََُْىحُْ ثِىَوًُِي

 .239م  ا١ن ّو٘  ِوت يهوف   ونُى الجونْ َا١ضمعُى معس املوٕٙ :
ٕ   اونُى  الجولح َا١ضمعُى معس املوٕٙ : ٕ  القػام ٕ ا ١ؾاًط  الجهوّٙا م  لػاه

239. 

                                                           

 .6غُضٔ الكوفطَى   (1)
 .108غُضٔ ُِنؼ  (2)
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٬ْ ا َيف َقّٕ لقموى ٟمهٌ  الؿطو  ونُى الطام  َا١ضمعُى معس املوٕٙ : ،
 .240م (1)صالَ رحشْوِنْ ثِبٌٍَّهِ إَِّْ اٌشِّوْنَ ٌَظحٌٍُْ عَظٌُُِط

 الاسفوو   ِاوت  ماني  التعوضض  سم  ونُى اشبويؼ َا١ضمعُى معس املوٕٙ :
 .240م  املػتسِم الػلم َإضازٔ

 .240م  مولقتول املؿطعني إمتسا٘  ونُى ى معس املوٕٙ :الػوزؽ َا١ضمعُ
 .240م  ع ا القتول  ونُى الػوم  َا١ضمعُى معس املوٕٙ :
ٕ  يف(  م) الاها  يكاح   ونُى الجويو َا١ضمعُى معس املوٕٙ :  دًاوز  يكا

 . 240م  َغلم ل ّوى  سم التعوضض مني ازبًوز َالػلم
يُ يى ازبًوز َا ّٕ ياو القتاول ا    ونُى َ التوغ  َا١ضمعُى معس املوٕٙ :

 .240م
 . 240اسبطم ا م ا١ؾًط يف  ونُى سطيٕ القتول :اشبمػُى معس املوٕٙ 

 ٕ معهااوٸ ا  معهااٌ القااط ى ترػااا  ااونُى : الُاسااس َاشبمػااُى معااس املوٙاا
 .240م

َالػا٠م ا َيف   الػلم  ِوت إسكو٘  ونُى : الجونْ َاشبمػُى معس املوٕٙ
 240ما  (2)صأؽْ َُْنَباُ فٍِ إَِِبَي ُِجِنيٍ وَوحًَّ شٍَْءٍالتهعِ  ط

ٕ  اسباطم  ا١ؾاًط   اونُى  : الجولح َاشبمػُى معس املوٕٙ م  يتذاسزٔ  نعما
240. 

مسض  َيعطعٕ العطب يِوم مني الت وِو  ونُى الطام  َاشبمػُى معس املوٕٙ :
نََِٓ الَ لحذذًْ لَذذًْ َََْذذزَىٌِ اٌَّذذنََِٓ ََعٍَُّْذذىَْ وَاٌَّذذ ا  ااول تعااو  طبو  ااوٸ الااها ط 

 .241م  (3)صََعٍَُّْىَْ إََِّّٔب ََزَنَوَّوُ أحوٌْحىا ا ٌَْجَبةِ

 . 241م يتذسز ا  غلم الك٠ٔ  ونُى اشبويؼ َاشبمػُى معس املوٕٙ :

                                                           

 .13غُضٔ لقموى  (1)
 .12غُضٔ ِؼ  (2)
 .9غُضٔ العيط  (3)
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م الػلم ا   ِوت يُنُو تعسز  ونُى : َاشبمػُى معس املوٕٙالػوزؽ 
241 

 .241م ز ٕ ا املُا  ِوت نػذ  سم  ونُى :اشبمػُى معس املوٕٙ الػوم  َ
الهػٛ ا َياو يكاوزِ  ياصا     إلغو٘  ونُى : َاشبمػُى معس املوٕٙ الجويو 

َِب َٔنََـْ ِِْٓ َََخٍ أَوْ ٔحنَِهَب َٔؤْدِ ثِقَُْوي ِِنْهَب أَوْ ِِضٍِْهَب أٌََُْ ا٥لغو٘ نعتٌ مولكرط ا  ول تعو  ط

 .241م  (1)صرَعٍَُْْ أََّْ اٌٍَّهَ عًٍََ وحً  شٍَْءٍ لَلَِوٌ

م للقاط ى ا  ( م) الاها  تعهّس  ونُى : َاشبمػُى معس املوٕٙلتوغ  ا
241. 
 .241م ا  السفوو ؾُايس  ونُى : لػتُى معس املوٕٙا

 كام اسبّاؤ    (2)صوحً  َٔفٌْي مَا ِمَخح اٌَّْىْدِ ونُى ط : َالػتُى معس املوٕٙ الُاسس 

كوزِ   ُلٌ السنّو َييلًو ا فلّؼ يو إنػوى إٟ َِسضعٌ املُت ا َيُ يو ي
 .241م ا  (3) صََبأََ هَب اٌنَّبًُ أَْٔزحُْ اٌْفحمَوَاءُ إًٌَِ اٌٍَّهِ وَاٌٍَّهُ لُىَ اٌْغَنٍِ  اٌْؾَُِّلُتعو  ط

 اونُى سلاُل املاُت مولهاوؽ  ّعاوٸ ا فًاُ        : َالػتُى معس املوٕٙ الجونْ 
نُ يهٌ  طِب يهًم ا َيو ميط ُِم  لٖ ا٥نػوى إٟ َِقوب فٌّ يو يدلٌ ا َِس

عطب املُت ا إش ِعسة ع   طف يهًمو إ  ا٣خط يو ،ا يى ِتعوضض يصا 
 .241ما  (4)صوََِب رَلْهٌِ َٔفٌٌْ ثِؤٌَِّ أَهْ ي رَُّىدُاملعهٖ ي   ُلٌ تعو  ط

يو معس املُت سػوب يو ،اا  ما     ونُى  : الجولح َالػتُى معس املوٕٙ 
 . 241م

                                                           

 .106غُضٔ ال قطٔ  (1)
 .185غُضٔ  ل  مطاى   (2)
 .15غُضٔ فو ط   (3)
 .34غُضٔ لقموى  (4)
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ت ا١ن ّااو٘ ياا   لااُ يهااعلتًم ا  ااونُى يااُ الطاماا  َالػااتُى معااس املوٙاإ :
 َؾونًم  هس ا  ا َ لًم للطغولٕ َ ّويًم مولت لّظ َازبًوز يف غ ّ  ا 

 .242م 
 ونُى َيُ يى الطغ  الػومقني  س يوتُا ا  اشبويؼ َالػتُى معس املوٕٙ :

َعصا الصِو قس٬ ُا مًام َالاصِو عاصمُا مًام يف يِاوم ضغاولتًم لّ اسي  اومل         
 .242م خطٔ زاض سػوب يو ،ا  م اسبػوب ا إش يى ا٣

 ونُى ع  إنػوى ٟمس َيى ِغوزض الاسنّو ا   الػوزؽ َالػتُى معس املوٕٙ :
َيصٍ املغوزضٔ ضبكاُضٔ مًّٚإ َاساسٔ َياْ قااَضتٌ دجإ يوياسٔ ا غاُا٘         

 . 242م موملُت يَ القت 
 ونُى إميوى    يَ  وٙرٕ يو الهوؽ مطغولٕ  الػوم  َالػتُى معس املوٕٙ :

اا فلاّؼ ياو ضغاُل إٟ َيهاوو ييإ ِٞيهاُى مطغاولتٌ ا َِكاس ُى         ع  نا 
 . 243م  موملعذعات اليت دو٘ مًو

 اونُى قااَضٔ الاصِو ِكاس ُى مولطغاُل       الجويو َالػتُى معس املوٙإ : 
 .243م  سذٕ  لٖ ،ايم يو الهوؽ

 ونُى ؾسٔ ا١شٗ الصٓ ٠ِ ٌّ الطغُل ي   التوغ  َالػتُى معس املوٕٙ :
 .243م ذعٔ اصبٌّٚ موملع

  ٕ :  اونُى إمياوى ضيا  ياو الهاوؽ مطغاولٕ الاها معاس          الػ عُى معاس املوٙا
 .243يغوزضتٌ السنّوام

الطغ      الها  معح:  ونُى تعسز َتُالْ  َالػ عُى معس املوٕٙالُاسس 
 .243ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ا م

و  ُلااٌ :  ااونُى دشااُز الكرااوض املػااتقطي ياا  الػاا عُى معااس املوٙاإالجااونْ 
 .243ام(1) صفَئِْْ وَنَّثُىنَ فَمَلْ وحن ةَ هًٍُُ  ِِْٓ لَجٍِْهَتعو ط

:  اونُى صباٛ ا١ن ّاو٘ مول ّهاوت َالاربايني ا       َالػ عُى معس املوٕٙالجولح 
 .243م

                                                           

 .184غُضٔ  ل  مطاى  (1)
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 ول  ا :  ونُى ا١ن ّو٘ مؿط ِٴطي  لًّم املُت َالػ عُى معس املوٕٙالطام  
ِِضٍْحىحُْ َُىؽًَ إٌٍََِّ أَََّّٔب إٌَِهُىحُْ إٌَِهٌ وَاؽِلٌ فَبٍْزَمُُِّىا إٌَُِْذهِ وَاٍْذزَغْفِوُواُ    لحًْ إََِّّٔب أََٔب ثَشَوٌتعو  ط

 .243م  ا(1)صوَوًََْ  ٌٍُِّْشْوِوِنيَ

 ا244م   ونُى صبٛ ا١ن ّو٘ مولعمط :اشبويؼ َالػ عُى معس املوٕٙ 
و  ونُى َيُ :  ونُى ي  معجٕ ع  نا يهو :الػوزؽ َالػ عُى معس املوٕٙ 
 .244م تكصِب  وٙرٕ يو الهوؽ مطغولتٌ
 ونُى الكالٕ ماني  اونُى التكاصِب ياصا ا       :الػوم  َالػ عُى معس املوٕٙ 

 .244م َي ُط إملّؼ إ  ا١ضض
 ونُى التكصِب مولطغ  لو ِهط الس ُٔ إ   :الجويو َالػ عُى معس املوٕٙ 

 .244م  ا 
م  يغوزضٔ السنّو مسإِ لعومل دسِس  ونُى :التوغ  َالػ عُى معس املوٕٙ 

244. 
 .244م   ونُى  ومل اسبػوب َازبعا٘ :الجمونُى معس املوٕٙ 

 ونُى ضف  الهعة َالصل  و املػلمني ا  :الُاسس َالجمونُى معس املوٕٙ 
 .244م  (2)ص...وٌََمَلْ َٔ َوَوحُُ اٌٍَّهُ ثِجَلْهي وَأَْٔزحُْ أَمٌَِّخ عمو يف  ُلٌ تعو  ط

 .244 ونُى إنقٴوو املعونؤ يف ا١مساى ا م :ْ َالجمونُى معس املوٕٙ الجون
 ونُى تاُالْ يفاطاز الاطظق الكاطِم ا  اول       : الجمونُى معس املوٕٙالجولح َ

وَََوْىحلْهُ ِِْٓ ؽَُْشُ الَ ََؾْزََِذتُ وََِذْٓ ََزَىَوَّذًْ     *وََِْٓ ََزَّكِ اٌٍَّهَ ََغْعًَْ ٌَهُ َِقْوَعًب تعو  ط

 .244م (3)صٍَّهِ فَهُىَ ؽََْجُهُ إَِّْ اٌٍَّهَ ثَبٌِغح أَِْوِاِ لَلْ عَعًََ اٌٍَّهُ ٌِىحً  شٍَْءٍ لَلْهًاعًٍََ اٌ

 اونُى تغاا يساُال الهاوؽ يف املسِهإ عباُ        الطام  َالجمونُى معاس املوٙإ :  
ا١سػاااو ا َإظزياااوض يغاااُا ًو معاااس اهلذاااطٔ اله ُِااإ إلًّاااو لّكاااُى ياااو    

                                                           

 .6غُضٔ فكلن  (1)
 .123غُضٔ  ل  مطاى  (2)
 .3-2غُضٔ الٴ٠ق  (3)
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 ونُى َيُ : يذاطٔ عا  ناا مطعإ إ  ا١ضض     ا٥غتكشوب القًقطٓ مّوى 
 .244م  َال لسٔ اليت يودط إلًّو

 ونُى إسواظ املػلمني يو ؾطَض املؿطعني  اشبويؼ َالجمونُى معس املوٕٙ :
غُا٘ يف يكٕ     اهلذطٔ يَ معس اهلذطٔ إش ِلعم يصا ا٥سواظ ييلّٕ َتُفّقوٸ 

 . 245م  يو  هس ا 
 ونُى الُسْ ا فلّؼ يو نا إٟ َُِسْ  وٕٙ :الػوزؽ َالجمونُى معس امل

ا   ع َد  لٌ ا َمني الُسْ للطغ  َالُسْ ل٢ن ّاو٘  ماُم َخكاُم    
 . 245م يٴل 

 ونُى املعذعٔ َا١يط اشبوضق الصٓ جياطٓ   الػوم  َالجمونُى معس املوٕٙ :
 . 245م   لٖ ِس الها يَ الطغُل

ظِوضٔ املُت لك  إنػوى ا َمٌ  ونُى ستمّٕ  الجويو َالجمونُى معس املوٕٙ :
 . 245م  م٨عح ا١ن ّو٘ َالطغ 

 ونُى التكسِ  مو١ن ّو٘ َالطغ  يو يضعوى  التوغ  َالجمونُى معس املوٕٙ :
 .245م  ا٥ميوى

وََِْٓ َُؤِِْْٓ ثِبٌٍَّهِ  ونُى ا٥ميوى مو  ا  ول تعو  ط التػعُى معس املوٕٙ :

 .246ا م(1)صشٍَْءٍ عٌٍَََُُِهْلِ لٍَْجَهُ وَاٌٍَّهُ ثِىحً  

 ونُى ا٥ميوى مومل٠ٙكٕ ا َي  ِلعم يعطفٕ  : الُاسس َالتػعُى معس املوٕٙ
مع  يوو٘ امل٠ٙكٕ يج  دربّٙ  َيّكوّٙ  ا ازباُاب ٟ ا نعام يف تعلمًاو    

 .246ميدط َثُابا 
 ونُى ا٥ميوى مولكتب الػموَِٕ املهعلٕ ا  ول  : الجونْ َالتػعُى معس املوٕٙ

َٓ َُؤِِْنُىَْ ثَِّب أحْٔيِيَ إٌَُِْهَ ِِْٓ لَجٍِْهَ وَثِبِفِوَحِ لُُْ َُىلِنُىَْ  طتعو  ام(2)صوَاٌَّنَِ

246. 

                                                           

 .11غُضٔ التغومو  (1)
 .4غُضٔ ال قطٔ  (2)
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 .246 ونُى ا٥ميوى مولطغ  ا م : الجولح َالتػعُى معس املوٕٙ
 .246 ونُى ا٥ميوى مولُّم ا٣خط ا م : الطام  َالتػعُى معس املوٕٙ

 ونُى ا٥ميوى مولقاسض خااٍ َؾاطٍ ا َيف     : اشبويؼ َالتػعُى معس املوٕٙ
إَِّٔذذذذب وحذذذذًَّ شَذذذذٍْءٍ فٍََمْنَذذذذباُ  ا ط(1)صوَفٍََذذذذكَ وحذذذذًَّ شَذذذذٍْءٍ فَمَذذذذلَّهَاُ رَمْذذذذلَِوًا التهعِاااا  ط

 .246ام(2)صثِمَلَهي

 .246السنّو يتوو الغطَض ا م ونُى :  : الػوزؽ َالتػعُى معس املوٕٙ
صيعارب َي ام ياو    فٌْي مَا ِمَذخح اٌَّْذىْدِ  وحً  َٔ ونُىط : الػوم  َالتػعُى معس املوٕٙ

 .346م ا (3)صإَِّْ اٌٍَّهَ فَمِاٌ ُل ازبوسسِوط

 .259:  ونُى تطو العسأَ َالؿشهو٘ م الجويو َالتػعُى معس املوٕٙ
لّؼ يو يسس ي ًاط العاسأَ للاها      ونُى:  التوغ  َالتػعُى معس املوٕٙ

م  ٍ العسأَ ا َتوب  هًوضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم إٟ نسم  لٖ يص
261 . 

ٌ٭ ونُى ) :املوٙتني   . ( ظادط  و ا٥ضيوبت٨ط٩ي٭ ٨ُى٧ م٭
٘   اونُى   : الُاسس معاس املاوٙتني   خلرًام الاصيب َالرهإ     ٟ ِاوو ا١ن ّاو

م  َم يكونًم يى ِكُنُا يقشوب ا١ياُال عماو يف غالّموى  لّاٌ الػا٠م     
266. 

ٕٸ ل٭لٷع٧ولٵم٭ني٧َ٧ي٧و يٵض٩غ٧ ونُى ) :الجونْ معس املوٙتني  ٟٽ ض٧س٩م٧ ( سكونٕ يو لٷه٧ووٵ إٻ
 . 268م  ا٥ضيوب

 ونُى الهًْ املتقسم ظيونوٸ  و ا٥ضيوب ا فرْ عا   : الجولح معس املوٙتني 
 ظيوى تٴ  ا٣ِٕ ي ٠ٍ  لٖ الهوؽ مله  ا٥ضيوب.

                                                           

 .2غُضٔ الرط وى  (1)
 .49غُضٔ القمط  (2)
 .185غُضٔ  ل  مطاى  (3)
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َالربا٘ٔ العقوٙسِٕ يهٌ يف سول ا  ونُى شم ا٥ ضيوب :  لطام  معس املوٙتنيا
ٌ ُ َ . 

 ونُى الس ُٔ شبلُ ا١ضض يو ا٥ضيوب يو ،ا :  اشبويؼ معس املوٙتني
سبُق الهطض   هَيَإغتٚكولٌ ا يى تكطف يلّوضات السَٟضات يف ضبوضمتٌ 

 معويٕ الهوؽ َظيُق ا١ضَاح .
 ونُى التعاوَى العاوملْ لهؿاط يكاوضم ا١خا٠ق ا       الػوزؽ معس املوٙتني :

 .268م َلغٕ الطف  َاملُزٔ ا َن ص العهة
 ونُى  سم  طٻَ التشطِة  لٖ  ِوت القط ى ض ٕ  الػوم  معس املوٙتني :
 .273م  مولهوؽ يف ع  ظيوى

 .273م   ونُى ا٣ِوت اليت تهًٖ  و ا٥ضيوب الجويو معس املوٙتني :
 . 274طامٴٕ نقّ  ا٥ضيوب م ونُى امل التوغ  معس املوٙتني :
يو القط ى تهًاٖ  او ا٥ضياوب     ع   ِٕ ونُى َيُ  العوؾط معس املوٙتني :

 .274م 
ا   ونُى ا٥ضيوب خا٠ف الكاطاط املػاتقّم    اسبوزٓ  ؿط معس املوٙتني :

الْلَِٔب اٌ ِّوَاطَ ع  يػلم َيػلمٕ ع  ُِم غ    ؿطٔ يطٔ يف الك٠ٔ ط لصا ِتلُ

 . 275م  ا(1)صاٌَُّْْزَمَُُِ

ٌ٭ :  ونُى ط٨٨الجونْ  ؿط معس املوٙتني   .284م  ُٔ للػ٠مص ز ت٨ط٩ي٭ ٨ُى٧ م٭
 ااونُى إيتهااوو املؿااطعني  ااو القتااول غاا ب   :الجولااح  ؿااط معااس املااوٙتني 

 .289م َيقسيٕ لهذوتًم يو القت  ا َلسخُهلم ا٥غ٠م
 القتول َالترذاات  لموٸ َتعاسِوٸ  سطيٕ ونُى : الطام   ؿط معس املوٙتني 

 .294م 
ا٥ضياوب م    ونُى معجٕ ا١ن ّو٘ سكو يو :اشبويؼ  ؿط معس املوٙتني 

295. 

                                                           

 .6غُضٔ الروذبٕ  (1)



  239معالن اإليمان / ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ214

 ونُى ع  ضغولٕ نا ز ُٔ للتعوِـ الػلمْ  :الػوزؽ  ؿط معس املوٙتني 
 .297م  َن ص للعهة َيُنُ ّٕ املُا هٕ يف يصا العيوى

 . 300م   ونُى إتكول مؿوضٔ َإنصاض ا١ن ّو٘ :الػوم   ؿط معس املوٙتني 
 إلزهاب (وهى تؼٕىاْ )اٌرضاد تني اٌمسآْ واتؼد ادلائرني اٌعاتغ اجلصء

 َفٌّ القُانني التولّٕ : 
 ونُى  سم ا٥عبكوض املكونْ يَ العيونْ يف الس ُٔ إ  ا   اع  ا١َل : 

 .5م  َد 
 .7م   ونُى ا٣ِوت اليت تهًٖ  و ا٥ضيوبالجونْ : 
 .14:  ونُى ا١يط مولتُسّس غ٠م َييو  وم م الجولح 
يو ميتج  لٌ إ  ُِم  ونُى ِهعل ا   ع َد  ا١يط ًَِّٛ لٌ  :الطام  

  .15م  القّويٕ
 ونُى امل٠ظيٕ مني الربعٕ َمني ا١يط موملعطَف َالهًْ  و  اشبويؼ :

 .18م املهكط
  ونُى ا١يط موملعطَف َالهًْ  و املهكط ض ٕ  ويٕ للهوؽالػوزؽ: 

 .19م 
 . 19 ونُى إفونوت ا١يط موملعطَف م الػوم  : 
 .24الُسسانّٕ م  ونُى السنّو زاض مطايني الجويو :
 . 24م   ونُى التمون  َ سم إيكوى إهلني يف الكُى التوغ  :
 ونُى ا٥تقوى فقس خل  ا   ع َد  ع  ؾٛ م مساو َإتقوى العوؾط : 

م  َإ ذوظ للد٠ٙ  ستٖ يف التركط هللويّٕ َغهدّٕ َعّرّٕ اشبل  َز تٌ
26. 

شب٠ٙ  علًو  ونُى الرٴطٔ إش فٴط ا   ع َد  الهوؽ َااسبوزٓ  ؿط : 
 .26م   لٖ الُسسانّٕ َا٥نقّوز لٌ غ شونٌ  ُ وٸ َعطيوٸ

 ونُى امللك املٴل  ا فك  ؾٛ يُ يلك    ع َد  ٟ الجونْ  ؿط : 
 .27م ِؿوضعٌ فٌّ يسس
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 .31 ونُى امل٠ظيٕ مني اهلسٗ َاغتسايتٌ م  الجولح  ؿط :
 . 34 ونُى يُزٔ املٞيهني م  الطام   ؿط :

نُى ا١يط موملعطَف الك٠ت اسبػهٕ َقاّظ املعويلإ    و اشبويؼ  ؿط :
 .36م  مني الهوؽ َف   ُا س ووَِٕ نعل مًو القط ى

 .40:  ونُى ا٣ِوت الكُنّٕ زلّ  التُسّس مالػوزؽ  ؿط 
  ونُى َدُب ؾكط ا   ع َد   لٖ الهعم . الػوم   ؿط :

عماوٵ   :  ونُى ؾاكط ا  غا ب ٥غاتسايٕ الاهعم ا َظِوزتًاو      لجويو  ؿطا
 .(1) صٌَئِْٓ شَىَوْرحُْ  َىَِلََّٔىحَُْعّروٸ ا  ول تعو  ط

:  ونُى نعَل ال ٠٘ موملقّمني  لٖ الكرط  هاوزاٸ َاغاتك وضاٸ    التوغ   ؿط
 . 41م

 .42( م ونُى ) ِوت تسما ا  للد٠ٙ  ع  غو ٕ :العؿطَى 
زنٖ  ونُى  سضٔ ع  إنػوى  لٖ إغتهتوز التُسّس مو: الُاسس َالعؿطَى 

 .46م تركط يف اشب٠ٙ 
 .47م   ونُى التُسّس توزِب للهوؽ :الجونْ َالعؿطَى 
 ونُى إلتقو٘ الهوؽ مولع ُزِٕ َاشبهُو    ع َد   :الجولح َالعؿطَى

 .47م  غ ّ  للطيفٕ َالط ٕ مّهًم َظادط  و ا٥ضيوب
 .47 ونُى ييُال القرب ظادط  و ا٥ضيوب م  :الطام  َالعؿطَى 

 ّ  ا١وو٘ الُاضزٔ يف القط ى  س شعطيو   ونُى: لعؿطَى اشبويؼ َا
 .74م   زم للم٠ٙكٕ

فطض ا  سار ال ّان ياو ساني خلا   زم        ونُى :الػوزؽ َالعؿطَى 
وٌٍََِّذذهِ عٍََذذً اٌنَّذذبًِ ؽِذذظ  اٌْجَُْذذذِ َِذذْٓ اٍْذذزَطَببَ إٌَُِْذذهِ      ا  ااول تعااو  ط   لّااٌ الػاا٠م 

 . 74م  ا(2)صٍَجُِ ً

                                                           

 .7غُضٔ إمطايّم  (1)
 .97غُضٔ  ل  مطاى  (2)
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 ونُى َياُ يى املؿاطعني ِاول ُى الهاوؽ ناس الاها        :َى الػوم  َالعؿط
ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َِعقسَى املُاثّ  فّمو مّهًم للاًذُم  لاٖ   
  ٌ  املسِهاإ َ،عَيااو َإضازٔ  تاا  الااها قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم َيقااشوم

 .84م
 .88 ونُى الُادب الكروْٙ نًْ  و ا٥ضيوب م  :الجويو َالعؿطَى 

  ونُى شعط ا  يعرب . :عؿطَى التوغ  َال
ميس ا  يف  مطٍ يفه  لٌ يو يى ِقت  يف غ ّ  ا  يو  ونُى  :الج٠ثُى 

 .91م إشا ي وم  لٖ شعط ا 
 .96 ونُى الػكّهٕ م  :الُاسس َالج٠ثُى 
 .104م  ونُى )تطي ُى مٌ ظادط  و ا٥ضيوب( :الجونْ َالج٠ثُى 
 .108العلمْ  م  :  ونُى الترػاالجولح َالج٠ثُى 
 ونُى متذلْ يكوزِ   ِوت القط ى مولظُايط العلمّٕ  :الطام  َالج٠ثُى 

 .108م  َا٥عتؿوفوت املػتشسثٕ يف العلُم املدتلرٕ غُا٘ يف ا١عُاى
 ونُى َياُ يى التكاهّ  للؿا ٌ َاملجا  ٟ ِط اٖ إ        :اشبويؼ َالج٠ثُى 

 .109م  ا١ق 
تعاوضض ماني ا٥ضتقاو٘ العلماْ َماني       ونُى  سم ال :الػوزؽ َالج٠ثُى 

 .109م   ِوت القط ى معّساٸ  و اسبسؽ َالظو ،ا املعترب
ٌ  :الػوم  َالج٠ثُى    ونُى يى  ِوت القط ى يْ الؿويس  لٖ قسق ن ُتا

 .110م 
 .114 ونُى اسبػو الصاتْ للتُمٕ م  :الجويو َالج٠ثُى 
 و ا١ع  م َسُا٘  زا   ع َد  سّهمو نًٖ  ونُى  :التوغ  َالج٠ثُى 

 .116م  يو الؿذطٔ إمنو يضاز نرعًمو َيكلشتًمو
 .116م  للتوٙ ني  ع َد   ونُى سب ا  :ا١ضمعُى 
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َِتذلاٖ  ا  ونُنومل٠ظيإ ماني ا٥مياوى َعاطٍ القتاول       :الُاسس َا١ضمعُى 
 .121م  (1)صوحزِتَ عٍََُْىحُْ اٌْمِزَبيح وَلُىَ وحوْاٌ ٌَىحُْمقُلٌ تعو  ط

  ونُى يهوزأ الها )م( مكرٕ اله ُٔ غلم َييو . :َا١ضمعُى الجونْ 
 ونُى ع  يعذعٔ للها ضبمس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ     :الجولح َا١ضمعُى 

 .131مَغلم ،هٖ  و ا٥ضيوب 
 ونُى تسمط املػلمني َ،ايم هللعذعات الها ضبماس   : الطام  َا١ضمعُى

 . 131م قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم قوضف  و ا٥ضيوب
 ونُى شات املعذعات ت عح  لٖ التسمط فًّو لتكُى  : اشبويؼ َا١ضمعُى

 . 131م َغّلٕ للعكمٕ يو ا٥ضيوب
 اونُى تعهاّس املعذاعٔ للقاط ى يف تج ّان  ُا اس        : الػوزؽ َا١ضمعاُى 

 . 131م الػلم ا تمعْ َالتعوِـ ا٣يو مني الهوؽ
وَِٕ سونطٔ للشطب  ونُى املعذعٔ اله ُِٕ نعمٕ و : الػوم  َا١ضمعُى

وَإِْْ رَعُل وا ِٔعَّْخَ اٌٍَّهِ الَ رحؾْ ُىلَب  لٖ ا٥ضيوب ا َيُ يو يكوزِ   ُلٌ تعو  ط

 .131م (2)صإَِّْ اٌٍَّهَ ٌَغَفحىهٌ هَؽٌُُِ

 ونُى تػدا  ُل العمط للكوسبوت َفع  اشبا م  الجويو َا١ضمعُى :
132. 

 .277 لٖ ا٥ضيوب م   ونُى إقطاض عروض  طِـ التوغ  َا١ضمعُى :
 هى تؼٕىاْ )مل ٌغص إٌثً )ص( أحدًا(تؼد ادلائرني واٌثآِ اجلصء

 َفٌّ القُانني التولّٕ : 
 . 3م   ونُى ع  ييط َيؿّٕٚ َظدط يو  هس ا  ض ٕ  ويٕ : ا١َل
 .7م   ونُى الػهٕ اله ُِٕ يط ٔ للقط ى َ ِوتٌ :الجونْ 
 .26معم  الكوسبوت م   ونُى ا٥غتعساز للُّم ا٣خط :الجولح 

                                                           

 .216غُضٔ ال قطٔ  (1)
 .18غُضٔ الهش   (2)
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مل ِكو الاها ضبماس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم َساسٍ          ونُى :الطام  
وَوَؤََِّْٓ ِِْٓ َٔجٍَِ لَبرًََ َِعَهُ هِثُِّ ىَْ وَضِاٌ  ول تعو  طا  الصٓ  وت  املؿطعني

 ا(1)صبٔحىا وَاٌٍَّهُ َُؾِت  اٌ َّذبثِوََِٓ فََّب وَلَنُىا ٌَِّب أَصَبثَهُُْ فٍِ ٍَجًُِِ اٌٍَّهِ وََِب ضَعُفحىا وََِب اٍْزَىَ

 .27م
قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم لّؼ يلكوٸ ا َمل  ضبمس ونُى الها  :اشبويؼ 

ِٴلب الػلٴهٕ َا١يطٔ ا إمنو دو٘ لتج ّن غهو التقُٗ يف ا١ضض ا َالتهعٍ 
 .28م و الؿطو َاله٠لٕ 

 لٖ الها ضبماس    ونُى يو الػهٕ اله ُِٕ َيُ إشا اؾتس ا١يط :الػوزؽ 
 .50م  قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم زبو إ  الك٠ٔ فًْ اغتذوضٔ َاغتغوثٕ

 .57م  ونُى غ   املعذعٔ للشسخ: الػوم  
ا َيف   ونُى دًوز الها إمطايّم يف التقسِم ل عجإ الاها )م(   :الجويو 
ُْ ََزٍْحى عٍََُْهِالتهعِ  ط ُْ َََبرِهَ وََُعٍَ ُّهُُْ اٌْىِزَبةَ وَاٌْؾِىَّْخَ وََُيَو ُهُِْ إَِّٔهَ أَْٔذَ هَثَّنَب وَاثْعَشْ فُِهُِْ هٍَُىالال ِِنْهُ

 .60م ا(2)صاٌْعَيَِيُ اٌْؾَىُُُِ

 ونُى ا١يو يو  هاس ا  َياُ غا شونٌ الاصٓ ِاسف  الرُناٖ        :التوغ  
 .75م َا٥ضيوب َالرػوز

 .83 ونُى إغتقطا٘ الُادب َيكوزِقٌ يو القط ى َالػهٕ م :العوؾط 
يف  ُلٌ تعو   و٥غتٴو ٕم ونُى يو إ ذوظ القط ى ينٌ  ّس  :اسبوزٓ  ؿط 

ي ام ياو الاعاز    َياْ  ا (3)صوٌٍََِّهِ عًٍََ اٌنَّبًِ ؽِظ  اٌْجَُْذِ َِْٓ اٍْزَطَببَ إٌَُِْهِ ٍَذجُِ ً ط

 .84ا م  َالطاسلٕ
ٕ  :الجااونْ  ؿااط  َيف شم املؿااطعني   ااونُى  ااسَاى ا١سااعاب  لااٖ املسِهاا

ََؾََْذجُىَْ ا َؽْذيَاةَ ٌَذُْ ََذنْلَجُىا     ني خبكُم يعطعٕ اشبهسق  ول تعاو  ط َاملهوفق
                                                           

 .146غُضٔ  ل  مطاى  (1)
 .129غُضٔ ال قطٔ  (2)
 .97غُضٔ  ل  مطاى  (3)
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وَإِْْ ََؤْدِ ا َؽْيَاةُ ََىَك وا ٌَىْ أََّٔهُُْ ثَبكُوَْ فٍِ ا َعْوَاةِ َََْؤٌَحىَْ عَذْٓ أَْٔجَذب ِىحُْ وٌََذىْ    

 .87م (1)صوَبٔحىا فُِىحُْ َِب لَبرٍَحىا إِالَّ لٍَُِ ً

ونُى يا  عا  إمات٠٘ للاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم           :الجولح  ؿط 
 .90م َالكشومٕ يهوو يطت ٕ َزضدٕ َظِوزٔ يف ا٥ميوى

..ص ِٕ زفوو ضبا  ا   َََْؤٌَحىَٔهَ عَْٓ اٌشَّهْوِ اٌْؾَوَاَِ ونُى  ِٕ ط :الطام   ؿط 

 .112م َفًّو ذبصِط َته ٌّ للمػلمني
ا   لٌّ َ لٌ َغلم  ونُى ع  يعطعٕ للها ضبمس قلٖ  اشبويؼ  ؿط :

 .118م  ا َؾويس  لٖ عُنٌ يف سول زفوو يعذعٔ سػّٕ يو دًوت
 .120 ونُى تعويس الّمني َاملّجوق سكو مالػوزؽ  ؿط : 
 ااونُى الااسنّو يعض إ ل٤خااطٔ ا َيى ا١سكااوم التكلّرّاإ   الػاوم   ؿااط : 

 . 125م  َا٥يتجول هلو نُو ، ٴٕ َغعوزٔ يف السنّو
 .126املهوف  العودلٕ للُفو٘ مولعًس م  ونُى  الجويو  ؿط :
 ونُى إشا ينعم ا   ع َد   لٖ الهوؽ مهعمٕ فونٌ يعطم  التوغ   ؿط :

 .127م يو يى ِطفعًو
 ونُى  ِوت القط ى َا ّٕ َتهعٌِ  و فع  املعوقْ َإضتكوب  العؿطَى :

ٍَّزِذٍ  إَِّْ لَنَا اٌْمحوََْْ ََهْلٌِ ٌِا  ول تعو  ط ا٣ثوم َ لم الصات َالغا

 (2)صلٍَِ أَلْىََُ وََُجَشِّوُ اٌُّْؤِِْنِنيَ اٌَّنََِٓ ََعٍَّْحىَْ اٌ َّذبٌِؾَبدِ أََّْ ٌَهُذُْ أَعْذوًا وَذجِاًا    

 .128م 
ََبأََ هَب  ونُى ا٣ِٕ القط نّٕ يُ ظٕ للهوؽ ا  ول تعو  ط الُاسس َالعؿطَى :

ًُ لَلْ عَبءَرْىحُْ َِىْعِظَخ  ِِْٓ هَثِّىحُْ وَ  صشِفَبءٌ ٌَِّب فٍِ اٌ  لُوهِ وَلُلًي وَهَؽَّْخ  ٌٍُِّْؤِِْنِنيَاٌنَّب
 .129م (3)

                                                           

 .20غُضٔ اٟسعاب  (1)
 .9غُضٔ اٟغطا٘  (2)
 .57غُضٔ ُِنؼ  (3)
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  ونُى ا٣ِٕ القط نّٕ  طِ  للًسإِ إ  الُفو٘ مولعًُز :َالعؿطَى  الجونْ
 .129م

 ونُى ا٣ِٕ القط نّٕ ظادط  و نق  العًُزا َمّاوى   : َالعؿطَى الجولح
لعًس َنقهٌا لّكُى الهوؽ  لٖ مّهإ  للتهوز يف املويّٕ َا٣ثوض مني الُفو٘ مو

 .129م يو ييطيم
:  ونُى توعّس إخ٠م الع وزٔ   ا َيصا ا٥خا٠م  َالعؿطَى  الطام 

 .129م ؾطط َ ّس يف تطتب الجُاب العظّم  لٖ العم  الكوف
 ونُى صبٛ اسبكم الؿط ْ يف املُنُو املتشس يو  :اشبويؼ َالعؿطَى 

  ولة ا٥هلْ مولهوؽ يصا التعسز يو اللٴ سٔ َدٍُ يف الكتوب َالػهٕ ا َ
ً    *إَِّْ لَنَا ٌَفٍِ اٌ  ؾُ ِ اٌْؤحوًٌَ طتعو   م  (1)صصُذؾُ ِ إِثْذوَالَُُِ وَُِىٍَذ

130. 
 ونُى الجهو٘  لٖ الصِو  توضَى التُمٕ َا٥نومٕ ا  :الػوزؽ َالعؿطَى 

 .(2)صطَهِّوََِٓإَِّْ اٌٍَّهَ َُؾِت  اٌزَّىَّاثِنيَ وََُؾِت  اٌُّْزَ ول تعو  ط
 .131م  سح املػلمني  لٖ تطو يهوظل ازبشُز : الػوم  َالعؿطَى
 اونُى َداُب الكاسَز  او يغا وب  اسم الُفاو٘         : الجاويو َالعؿاطَى  

 .131م مولعًُزا َإدتهوب الغطَض َا٥غتك وض
 :  ونُى يكوس ٕ ا٥غتغروض ١ِوم اسبّؤ السنّو . التوغ  َالعؿطَى

لكاإ الُفااو٘ َالكااسق  هااس  تهمّاإ ملو٘ معًااس ا   ااونُى الُفاا :الج٠ثااُى 
 ا٥نػوى.

 ونُى الُفو٘ معًُز الهوؽ يو اشبؿّٕ يو ا ا لاصا   : اسبوزٓ َالج٠ثُى
شعااطت  ِااوت القااط ى التقااُٗ َازبماا  مّهًمااو َمااني الُفااو٘ مولعًااس ا  ااول     

صا لتكُى التقاُٗ َا ّإ ياو نقا      ثًٍََ َِْٓ أَوْفًَ ثِعَهْلِاِ وَارَّمًَتعو ط
 .132م العًُز

                                                           

 . 19 -18غُضٔ ا١ لٖ  (1)
 .222غُضٔ ال قطٔ  (2)
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 ااونُى سرااو العًااُز يااو اشبااا الااصٓ ِااس ُ إلّااٌ      الجااونْ َالج٠ثااُى :
 .132م (1) صوٌَْزَىحْٓ ِِنْىحُْ أحَِّخ  ََلْعُىَْ إًٌَِ اٌْقَُْوِاملػلمُىا  ول تعو ط
 ونُى سودٕ الهوؽ إ  التُمٕ ا َيْ ملغٕ َمغّٕ ع   الجولح َالج٠ثُى :

 .132م   ومس
 ونُى صباٛ الاها ضبماس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم         الطام  َالج٠ثُى :

 .133م  موسب ٬  لٖ التُمٕ َامل وزضٔ إلًّو
 اونُى َظض يعاوضو ا٥غا٠م ا١َ  َياو فًّاو ياو        اشبويؼ َالج٠ثاُى : 

 .135م  ا١نطاض ِتشملًو املؿطعُى
 .136م  ونُى التهويف َالتهوز مني الؿطو َاملغرطٔالػوزؽ َالج٠ثُى : 

 ونُى التهعِ  الكلٕ امل وضعٕ الساٙمٕ مني يي  ا١ضض  ج٠ثُى :الػوم  َال
 .139م مره  يو    ع َد   َيي  الػمو٘

 . 145 ونُى الكلض خا م الجويو َالج٠ثُى :
فََّذْٓ فَذب َ    اول تعاو  ط    ونُى الكلض نرا  ضبا    التوغ  َالج٠ثُى :

 .146م  ا(2)صفَ َ إِصَُْ عٍََُْهِ إَِّْ اٌٍَّهَ  َفحىهٌ هَؽٌُُِ ِِْٓ ُِىصي عَنَفالب أَوْ إِصًّْب فَؤَصٍَْؼَ ثَُْنَهُُْ

 .147م   ونُى تعهّس اللٴة ا٥هلْ للُسْ ا١ضمعُى :
 .147 ونُى ا٥ ذوظ يف املػا عبُ اسبسِ ّٕ م  الُاسس َا١ضمعُى :
 ونُى خطَز الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغالم   الجونْ َا١ضمعُى :

عااطض للدٴااط َالهااطض ا َغاا ب ضبتماا  لؿااُّو القتاا  مااني  إ  اسبسِ ّاإ ت
 .154م  لُ ٟ فه  ا  الكشومٕ

 ونُى ربلة ضدول الق وٙ   و اشبطَز ي  الها إ   الجولح َا١ضمعُى :
 . 325م  اسبسِ ّٕ مل ِرن يو  هسٍ

                                                           

 .104غُضٔ  ل  مطاى (1)
 .182غُضٔ ال قطٔ  (2)
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 ونُى إيتجول املػلمني َاملػلموت للُاداب الّاُيْ    الطام  َا١ضمعُى :
الكا٠م َالتاوضِذ ا   َالت٠َٔ ا لّكُى يسضغٕ يف الرقويٕ َالعّ  يف الك٠ٔ 
 . 158م  اسبكمٕ َنُو  طِ  إ 

يزا٘ الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم العمطٔ  ونُى  اشبويؼ َا١ضمعُى :
 .167م  غ ب لسخُل الهوؽ ا٥غ٠م يفُادوٸ َ و وت

 .167نر  الكلض م   ونُى إ ٠ق الػوزؽ َا١ضمعُى :
 اونُى  اسم تطتاب الهكاط  لاٖ ا١غا وب َالعاسز         معُى :الػوم  َا١ض

ا َخبكُم يعطعٕ ماسض  اول    َالعسٔ  هس َ ُو القتول مني الها َاملؿطعني
 .186م ا (1)صوٌََمَلْ َٔ َوَوحُْ اٌٍَّهُ ثِجَلْهي وَأَْٔزحُْ أَمٌَِّخ  فَبرَّمحىا اٌٍَّهَ ٌَعٍََّىحُْ رَشْىحوُوَْتعو  ط

ى يعذاعات الاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم        ونُ الجويو َا١ضمعُى :
 .187م املػتشسثٕ َيْ يتذسزٔ عموٸ َعّروٸ

 ونُى ٟ ِسخ  الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يكٕ  التوغ  َا١ضمعُى :
 .195م إٟ مويط يو  هس ا 

 ونُى الُسْ خا ضب  َإى عوى ِتهمو ا١يط َالهًْ الصٓ  اشبمػُى :
ُْ إِالَّ أَمالي ُلٌ تعو  طفٌّ يشٗ َيُ يو  مُيوت   .206م .(2)صٌَْٓ ََ حو ووح

 ونُى الُسْ سطب  لٖ ا٥ضيوب َتتكاة ياصٍ    الُاسس َاشبمػُى :
 .206م اسبطب موللٴة َالط ٕ العويٕ للهوؽ  ّعوٸ

 . 206 ونُى  طض اهلذطٔ إ  اسب ؿٕ م  الجونْ َاشبمػُى :
لّاٌ َ لاٌ َغالم عاوى     قلٖ ا    الها ضبمس ونُى  الجولح َاشبمػُى :

ِقُم مت لّظ الطغولٕ جبس َادتًوز يف ع  يِاوم الاس ُٔ اله ُِإ فماو خكاول      
 .210م  ا١ن ّو٘  سم الرتُض يَ الكػ  يف الس ُٔ

 .212م  ونُى ازبعا٘  لٖ ا٥ميوى  ود  َ د  الطام  َاشبمػُى :

                                                           

 .123ضٔ  ل  مطاى غُ (1)
 .111غُضٔ  ل  مطاى  (2)
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 ونُى ذبم  ي  و٘ اهلذطٔ يف غ ّ  ا  ا َيروض ٕ  اشبويؼ َاشبمػُى :
 .212م ١ي  َا١س ٕا

 ونُى إختّوض الكشومٕ اهلذطٔ  ُا ّٕ ا َيو تسل  الػوزؽ َاشبمػُى :
 . 212م  لٌّ يو  ونُى تقسِم غ٠يٕ السِو  لٖ غ٠يٕ الهرؼ

 اونُى َياُ سراو املًاودطِو لاسِهًم ستاٖ َغا          الػوم  َاشبمػاُى : 
 .214م،ايم يو يي  الكتوب َالكروض 

إميوى يقشوب الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ  ونُى سػو الجويو َاشبمػُى : 
 َغلم َذبلًّم مولكرب َاغتعسازيم ل اصل الهراُؽ َا١ياُال يف غا ّ  ا     

 . 218م
 ونُى تعويس الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم  التوغ  َاشبمػُى :

 .219م  للػلم ا تمعْ مو٥ طاض  و الٴغؤ َالظوملني
ٔ ،إِ للها ضبمس قالٖ ا   لّاٌ    ونُى يذطٔ اسب ؿٕ يعذع الػتُى :

 . 228َ لٌ َغلم م
 ونُى تقػّم يعذعات الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ  الُاسس َالػتُى :

 .230َغلم م 
 .233 ونُى مؿوضٔ عهُظ عػطٗ م  الجونْ َالػتُى :
 .233م   ونُى امل٠ظيٕ مني ا٥ميوى َالجطَٔ َالعع الجولح َالػتُى :
يى إضازٔ املهراطز ياو قااّغٕ   : اونُى يغػااتٌ يف املقاوم   :  الطاما  َالػاتُى  

ازبم  يف القط ى ٟ تكسق إٟ  لٖ ا   ع َد  تعظّموٸ ملقوم الطمُمّٕ ا َثهو٘ 
إَِّٔب َٔؾُْٓ ٔحؾٍِْ اٌَّْىْرًَ ؤََىْزحتُ َِب لَلَُِّىا وََصَبهَلُُْ طا َيف التهعِ     لٌّ غ شونٌ

 .237م ا (1)صبَي ُِجِنيٍوَوحًَّ شٍَْءٍ أؽْ َُْنَباُ فٍِ إَِِ

 .239م   ونُى الػهٕ التقطِطِٕ يو الُسْ :اشبويؼ َالػتُى 
 لٕ إنروق الها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ     يعذعٔ ونُى  :الػوزؽ َالػتُى 

 .242م  َغلم َيقشومٌ يف املعوضو مولهػ ٕ لكجطٔ إنروق املؿطعني فًّو
                                                           

 .12غُضٔ ِؼ  (1)
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٘   ونُى سبُق اشبعٓ َاشبّ إ مولاصِ   :الػوم  َالػتُى   و  اوضمُى ا١ن ّاو
 .270م 

 اسم سودإ الاها ضبماس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ         ونُى  :الجويو َالػتُى 
َغلم إ  الغعَ ا إمنو تغعَ  ِوت القط ى القلُب ا َدبصب الهوؽ إ  ا٥ميوى 

جَذعَ  ََهْذلٌِ ثِذهِ اٌٍَّذهُ َِذْٓ ارَّ     *لَلْ عَبءَوحُْ ِِْٓ اٌٍَّهِ ٔحىهٌ وَوِزَذبةٌ ُِذجِنيٌ   ا  ول تعو  ط

هِضْذذىَأَهُ ٍُذذجًَُ اٌََّذذ ََِ وََُقْذذوِعُهُُْ ِِذذْٓ اٌظ ٍحَّذذبدِ إٌَِذذً اٌن ذذىهِ ثِئِمِْٔذذهِ وَََهْذذلَِهُِْ إٌَِذذً صِذذوَاطٍ   

 .271م . (1) صَُِْزَمُُِي

 .غ شونٌ  ونُى التقُٗ  طِ  إ  الؿكط    :التوغ  َالػتُى 
 .276 ونُى َدُب التقُٗ معس الهكط م :الػ عُى 
وََِذذب فٍََمْذذذُ اٌْغِذذَّٓ وَانِٔذذٌَ إِالَّ    ااونُى  ُلااٌ تعااو  ط  :َالػاا عُى  الُاسااس

ِتهمو يعونْ ي وضعٕ يهًو : يى الع وزٔ موب لهعَل الط إ   (2) صٌَُِعْجُلُوِْ

 .278م  َزف  ال ٠٘ َضبُ ا٣فوت 
 ونُى اغتقطا٘ يٚوت املعذعات للها ضبمس قلٖ ا   :الجونْ َالػ عُى 

 .279يو  ِوت القط ى ا م  لٌّ َ لٌ َغلم
خبكاااُم لغااإ القاااط ى َياااُ إشا َضزت  اااونُى   :الجولاااح َالػااا عُى 

قااّغٕ ازبماا  فونًااو ذبماا   لااٖ إضازٔ ازبمو اإ َالكجااطٔ َٟ ذبماا   لااٖ      
إَِّٔذذب َٔؾْذذُٓ َٔيٌَّْنَذذب اٌذذن وْوَ وَإَِّٔذذب ٌَذذهُ املهرااطز موغااتجهو٘ شعااط ا   ااع َداا   ااول تعااو  ط

 .285ا م  (3)صحلبفظىْ

 
 

                                                           

 .16-15غُضٔ املوٙسٔ  (1)
 .56غُضٔ الصاضِوت  (2)
 .9غُضٔ اسبذط  (3)
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 تؼد ادلائرنياٌراظغ  اجلصء
 ِٓ ظىزج آي ػّساْ 186خيرض ترفعري اٌَح اٌري 

 َفٌّ القُانني التولّٕ :
 ونُى  ًط ا  للد٠ٙ  موملُت َالعسما َاختتوم سّؤ ا٥نػاوى   : ا١َل

 .16م  موملُت نُو إعطام لٌ
 ونُى املاُت ظاٙاط  هاط لل ّان َازبمو إ َاململكإ َالسَلإا         :الجونْ 

ٟ ِقكس إٟ ؾدكوٸ َاسساٸ يهًم ا َٟ ِلترن إ  ،اٍ ي  إسو تًم  َلكهٌ
 .17م  مولصٓ ِسايمٌ املُت ا َٟ ِػتٴّعُى زفعٌ  هٌ

ازبم  مني القُانني الكُنّٕ ) ونُى يف فلػرٕ اشبٴوب القط نْ ا  :الجولح 
 .18م .(ومّهًالعويٕ َاشبوقٕ ي  التساخ  

م القّويٕ  لٖ التكسِ  مطغاولٕ   ونُى تطتب ا١دط َالجُاب ُِ الطام  :
 . 20م الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم

 اونُى ا١داط َالجاُاب اشباوم  لاٖ التكاسِ  ماوله ُٔ يظا٘         اشبويؼ :
 .20م  تكصِب ا٣خطِو
 ونُى ا١دط َالجُاب  لٖ يشٗ َتعصِب املؿطعني للمػلمني  الػوزؽ :

 .20م ا١َاٙ 
ٖ الكرب  لٖ ضبوضمٕ يؿطعْ  طِـ ا  ونُى ا١دط َالجُاب  ل الػوم  :

 . 21م  لله ُٔ َالتهعِ  مولػّة
 .21م   ونُى ا١دط َالجُاب  لٖ يزا٘ الرطاٙ  َالع وزات الجويو :
ال ؿوضٔ مو ح  لٖ تلقْ ا٥نصاض َالتشصِط مولق ُل َالطنو ١ى  التوغ  :

 .23م  يصا ا٥نصاض يف  و ٕ ا 
 .23م  و ي   ظّم الجُاب  لٌّ ونُى  لٕ ال ٠٘ يف السنّ العوؾط :

 ونُى ال ؿوضٔ مو ح  لٖ تلقْ ا٥نصاض َالتشصِط مولق ُل  اسبوزٓ  ؿط :
 .24م  َالطنو ١ى يصا ا٥نصاض يف  و ٕ ا 

 .24م   ونُى الرطق مني م٠٘ املٞيهني َم٠٘ الكروض الجونْ  ؿط :
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َإمعوز  ونُى يو يعونْ الهًْ يف املقوم قطف الرشؿو٘ ا  الجولح  ؿط :
 .34م  املهكط َاملعكّٕ  و ا٥نػوى

 .34م إتكوف السنّو مك غٕ الغطَض ونُى  الطام   ؿط :
ا٥ميوى يف ا١ضض ا َنػذ التكاصِب  َث وت  ونُى مقو٘  اشبويؼ  ؿط :

 .42م  مولطغ 
 ااونُى صبااٛ الااها ضبمااس قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم   الػااوزؽ  ؿااط :

 .61م  ل  لٖ قسق ضغولتٌمول ّهوت َالربايني َاسبذر اليت تس
قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغالم ضغاُل ياو     ضبمس ونُى الها  الػوم   ؿط :

م   هس ا  ضظ ٌ ا  يو ضظق ا١ن ّو٘ َفهلٌ ملغإ اشبٴاوب يف  ِإ الػاّوق    
61. 

مصل املول يف  و ٕ ا  غُا٘  لٖ  : ونُى يف اسبّؤ السنّو الجويو  ؿط : 
 .69م َالكس ٕ املػتش ٕعبُ الُدُب عولععؤ يَ الهسب 

 ونُى يكوس ٕ نًْ القط ى للهوؽ  و   وزٔ ا١َثاوى إ    التوغ   ؿط :
 .88مُِم القّويٕ .
:  ونُى سودٕ الهاوؽ يف عا  ظياوى إ  الهًاْ الػاموَٓ  او        العؿطَى
 ..88م  وزٔ ا١َثوى 

:  اونُى نااعَل القاط ى متهعِاٌ ا١ضض  او يرااويّم      الُاساس َالعؿاطَى   
 .88مٕ الؿطو َاله٠ل

 ااونُى إنااصاض املااٞيهني َإقاا٠سًم لتلقااْ ا٥ماات٠٘  : الجااونْ َالعؿااطَى 
 .89م  مولكرب َاسبكمٕ َا٥دتًوز يف  و ٕ ا 

 .89 ونُى ا٣ِٕ يسز  م  :الجولح َالعؿطَى 
 ونُى قعُمٕ  طِ  ا٥ميوى ا َلكهٌ لّؼ َ اطاٸ ما     :الطام  َالعؿطَى 

٧٘ هللكومّض التهعِ   .90م  يع ساٸ يهو
 . 94م  ونُى ع   ِٕ  ط نّٕ خعِهٕ :ويؼ َالعؿطَى اشب

 ونُى ا٥نصاض القط نْ ؾويس  لٖ قسق ن ُٔ ضبمس  :الػوزؽ َالعؿطَى 
 .96م  قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم
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ا   اونُى ا٥ناصاض للمػالمني ياو ا٥مات٠٘ ماو١يُال       :الػوم  َالعؿطَى 
 . 97م

 97م٘ مولهرُؽ :  ونُى إنصاض املػلمني ل٦مت٠ الجويو َالعؿطَى
 . 97م :  ونُى اهلذطٔ َ كس م٠ز الغطمٕ التوغ  َالعؿطَى

 ااونُى إماات٠٘ املااٞيو يف يولااٌ َنرػااٌ َا ّاإ يااو الهااوض َغاالٺم  :الج٠ثااُى 
 .101م للُقُل إ  ازبهٕ

  ااونُى الااس و٘ حملااُ ا٥ماات٠٘ يف ا١يااُال َا١نرااؼ :الُاسااس َالج٠ثااُى 
 .112م

 .112 ذوظ يف تقسِم ا٥مت٠٘ مو١يُال م  ونُى ا٥ :الجونْ َالج٠ثُى 
 مقونُى ا٥مات٠٘ ا٥متاساْٙ ماو١يُال َا ّإ للهراُؽ      :الجولح َالج٠ثُى 

 .112م
 . 112ا م موملول ونُى ا٥مت٠٘  :الطام  َالج٠ثُى 

 ونُى تعُِ  اشبػاوضٔ موملاول مرها  ياو ا   اع       :اشبويؼ َالج٠ثُى 
 .113م َد 

 نُى ا٥مت٠٘ يف املول يخة يو ا٥مت٠٘ يف الهرُؽ و :الػوزؽ َالج٠ثُى 
 .113م 

 ونُى ا٥مت٠٘ موملول يػتمط يف سول الػلم َاسبطب ا  :الػوم  َالج٠ثُى 
وَفِذٍ أَِْذىَاٌِهُِْ ؽَذكَ    إش دبب الععؤ َاشبمؼ َتػتشب الكس ٕ ا  ول تعو  ط

 .114م.(1)صٌٍََِّب ًِِ وَاٌَّْؾْوُوَِ

نُى ا٥ ذوظ يف مصل املػلمني ا١يُال يف غ ّ  ا   و :الجويو َالج٠ثُى 
 . 115ا م 

 ونُى سودٕ املػلمني إ  الػ٠ح َالطَاس  َاشبّ   :التوغ  َالج٠ثُى 
 .119ا م غُا٘ يف غطاِو ا٥غتٴ٠و يَ يف السفوو

 .120  ازبًوز م ونُى ا٥ق :ا١ضمعُى 
                                                           

 .19غُضٔ الصاضِوت  (1)
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 .126قتول م  ونُى الت وِو يف ا٥نروق  لٖ ال :الُاسس َا١ضمعُى 
ا٥ ويٕ  لٖ الكرب َتعويس غهو التقاُٗ ياو    ونُى : الجونْ َا١ضمعُى 

 .132ا م  خكول ا١ن ّو٘ َيُ  طِ  للهذؤ َالرُظ
 .133( م  ونُى )لت لُى :الجولح َا١ضمعُى 
ٕ        :الطام  َا١ضمعُى    اونُى الترقاٌ يف الاسِو تهمّإ مللكإ اسبذإ َالرٴها

 . 135م
 . 135م  ونُى القط ى يسضغٕ الربيوى : اشبويؼ َا١ضمعُى
 ونُى ا٥ميوى سطظ ياو اللشاو َاشبٴاو يف القاُل      :الػوزؽ َا١ضمعُى 

 . 135م َالعم 
 ونُى تره  ا   اع َدا  مراتض ماوب التُمإ ياو        :الػوم  َا١ضمعُى 

 . 135ماللشو َاشبٴو  
 .135ا م   ونُى اللذُ٘ إ  الس و٘ لكطف ال ٠٘ الجويو َا١ضمعُى :

 اونُى الكارٺٕ يعذاعٔ للاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ        التوغ  َا١ضمعاُى :  
 .150َغلم م

 .170م  ونُى يعذعات الكتوب َالػهٕ يف يقشوب الكرٺٕ اشبمػُى :
:  ونُى تعسز ا١شٗ  لٖ الها قلٖ ا   لٌّ َ لاٌ  الُاسس َاشبمػُى 
 .175َغلم َالكشومٕ م 
 .178م  للقط ى ونُى الترػا الصاتْ  الجونْ َاشبمػُى:
 .178 ونُى إمت٠٘ ا١ن ّو٘ م الجولح َاشبمػُى :
 ونُى ا٥مت٠٘ الصاتْ َا٥يتشوى الصٓ ِوتْ ل٢ن ّو٘  الطام  َاشبمػُى :

لحًْ إََِّّٔب أََٔب ثَشَذوٌ ِِذضٍْحىحُْ َُذىؽًَ إٌَِذٍَّ أَََّّٔذب      هللو يم يو ال ؿط ا عمو يف  ُلٌ تعو  ط

 صَّْٓ وَبَْ ََوْعُىا ٌِمَبءَ هَثِّهِ فٍََُْعًَّْْ عََّ ً صَبٌِؾًب وَالَ َُشْوِنْ ثِعِجَبكَحِ هَثِّهِ أَؽَلًاإٌَِهُىحُْ إٌَِهٌ وَاؽِلٌ فَ

 .179م .(1)

                                                           

 .110غُضٔ الكًة  (1)
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 ااونُى ا   رااة مو٥غاا وب الظااويطٔ َاشبرّاإ    اشبااويؼ َاشبػاامُى : 
 .181م  نطَب ا٥مت٠٘  و ا١ن ّو٘ َاملٞيهني َالهوؽ  ّعوٸ

ونُى ا٥مت٠٘ َا٥خت وض الصٓ ِاوتْ ل٢ن ّاو٘ ياو      الػوزؽ َاشبػمُى :
 هااس ا   ااع َداا  ا لّكُنااُا يغاأُ َيُ ظاإ للمااٞيهني َالهااوؽ  ّعااوٸ ا 

 .182م َِهولُا يوٖ السضدوت .
 ونُى دبلْ يمًٖ َي ظم يكوزِ  الكرب يف تاوضِذ   الػوم  َاشبمػُى :

 .184م  ا٥نػونّٕ مػأ َغهٕ ا١ن ّو٘
 .191ونُى ا٥مت٠٘ موملهوفقني م :  الجويو َاشبمػُى 
 ونُى  ِوت شم املهوفقني ضازو  و الهروق َإقا٠ح   التوغ  َاشبمػُى :

 . 195م  للهرُؽ َا١فعول
 ونُى إعطام ا  للمػلم الصٓ ِهٴا  مولؿاًوزتني معاسم شعاطٍ      الػتُى :

 .196م  موٟغم يف الصم يف القط ى
ػالمني َاملػالموت ياو     ونُى لاعَم  كامٕ  ويإ امل    الُاسس َالػتُى :

 .200ام الهروق 
  ونُى  سم ضنو ا   ع َد   و املهوفقني َاملهوفقوت : الجونْ َالػتُى

 . 200ام 
ام  ونُى دًوز املٞيهني للمهوفقني موسبذٕ َالربيوى  : الجولح َالػتُى

200. 
 ونُى فها  ا   اع َدا   لاٖ املهاوفقني َاملهوفقاوت        : الطام  َالػتُى

 .200ام  و  ٕ الهروق َإخرو٘ الكرط لّكرُا  و الهروق م ّوى غُ٘ 
 اااونُى ز ااأُ املهاااوفقني َاملهوفقاااوت إ  التُمااإ ا  : اشباااويؼ َالػاااتُى

َالتدلل يو إخرو٘ الكرط مكاَضٔ ال و و َا٥ تقوز يج  الظويط ا٥ميونْ 
 .200ام 

 اونُى  كاس القطمإ يف الع اوزات ا َلاّعلم املهاوف         : الػوزؽ َالػتُى
وََِب أحِِوُوا ٍ لعَم إخ٠م الهّٕ  هس يزا٘ الرطاٙ  الع وزِٕ ا  ول تعو  طَ،ا
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ُٓ ا َٓ ؽُنَفَبءَ وََُمُُِّىا اٌ َّ َحَ وََُؤْرحىا اٌيَّوَبحَ وَمٌَِهَ كَِ   صٌْمََُِّّخِإِالَّ ٌَُِعْجُلُوا اٌٍَّهَ ُِقٍِْ ِنيَ ٌَهُ اٌلَِّ

 .200م  .(1)
ضبمس  لٖ الهوؽ ا َيهًم املهوفقُى   ونُى إفونٕ ن ُٔ :الػوم  َالػتُى 

 .200ا م مونصاضيم يف القط ى َالػهٕ َالكرب  لًّم 
  ونُى إ ذوظ القط ى يف إق٠ح الهرُؽ َ ومل ا١فعول :الجويو َالػتُى 

 .200م 
ٕ     :التوغ  َالػتُى    ونُى ترقٌ املػالمني َإضتقاوٝيم يف املعاوضف ا٥هلّا

 .200م 
ملهوفقني  و املؿطعني مو٥نصاض َالتدُِة  ونُى فك  القط ى االػ عُى : 

 . 201م  َالُ ّس
 اونُى ا   اع َدا  سّهماو ناسب املػالمني ل٢ياط         الُاسس َالػا عُى : 

مااوملعطَف َالهًااْ  ااو املهكااط فونااٌ غاا شونٌ ماا٬ّو هلاام يكااوزِ  املعااطَف ا   
 . 201م .َسصضيم يو يفطاز املهكط َيسايم إلًّو ا 

َٔ يف الك٠ٔ ظادط  و الهروق ا َسكونٕ  ونُى الت٠الجونْ َالػ عُى : 
 .201م  يهٌ

 ونُى شم ا   ع َد  للمهوف  نرػٌ الصٓ ِتلُ ا٣ِٕ الجولح َالػ عُى : 
 . 201م  القط نّٕ

 . 201م   ونُى شم املهوف  لهرػٌالطام  َالػ عُى : 
 .  ونُى شم املػلمني للمهوف اشبويؼ َالػ عُى : 
ٔ ع   ِٕ يو القط ى شم للمهوفقني َظدط  ونُى ت٠َ :الػوزؽ َالػ عُى 

 .202م   و الهروق
 ونُى تصعا املهوفقني مولُّم ا٣خاط ا ََ اُفًم ماني     :الػوم  َالػ عُى 
 . 202م ِسٓ ا  للشػوب

 .218 ونُى سرو العًُز  ًس م  :الجويو َالػ عُى 

                                                           

 .5غُضٔ ال ّهٕ  (1)
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 .219م   ونُى معح الهرطٔ يو الهروق التوغ  َالػ عُى :
 . 219م ُى   ض الهروق َنطضٍ العوم َاشبوم ون الجمونُى :

إَِّْ غااُ٘  و  اإ الهرااوق ا  ااول تعااو  ط    ااونُى الُاسااس َالجمااونُى : 

 .219م (1) صاٌُّْنَبفِمِنيَ فٍِ اٌلَّهْنِ ا ٍَْفًَِ ِِْٓ اٌنَّبهِ

 . ونُى تهمّٕ يلكٕ الكسق يف الك٠م  هس املػلمني الجونْ َالجمونُى :
سودٕ الهوؽ للػهٕ اله ُِٕ القُلّٕ َالرعلّإ ا  ى  ونُ:  الجولح َالجمونُى

 .243م  َتوعّس ينًو يط ٔ َتط وى للقط ى
 .253:  ونُى اغته وط املعونْ يو ا٣ِوت ا١خطٗ م  الطام  َالجمونُى

 .253م   ونُى تعسز يعونْ ا٣ِٕ القط نّٕ :اشبويؼ َالجمونُى 
 .253م   نّٕ ونُى زٟلٕ يهويني ا٣ِٕ القط :الػوزؽ َالجمونُى 
 ااونُى ا٥ماات٠٘ إش ِرّااس ازبماا  مااني  ِااوت القااط ى    :الػااوم  َالجمااونُى 

خبكُم ا٥مت٠٘ توعّس ا١شٗ الصٓ ٟ وٍ الها ضبمس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ    
 .254م َغلم َالكشومٕ

 ااونُى َيااُ يى ا   ااع َداا  يز٬ب املػاالمني  لااٖ  الجااويو َالجمااونُى :
م  (2)صوََُعٍَ ُّىحُْ اٌٍَّهُ وَاٌٍَّذهُ ثِىحذً  شَذٍْءٍ عٍَِذٌُُ    طالكرب َذبم  ا١شٗ ا  ول تعو  

258. 
 . 265 ونُى الكرب زبُ٘ إ  ا  م  التوغ  َالجمونُى :

ا م   اونُى إزضاو التُسّاس يياط غاً  َ طِاب ياو الهاوؽ        التػعُى :
269. 

 .274 ونُى ا٥ ذوظ املُنُ ْ للقط ى م الُاسس َالتػعُى :
  ونُى مشُل القط ى لعلُم الغّاب القطِ إ َال عّاسٔ     الجونْ َالتػعُى :

 . 274م 

                                                           

 .145غُضٔ الهػو٘  (1)
 .282غُضٔ ال قطٔ  (2)
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 ونُى مّوى القط ى لقكل املونني هللاو مل ِعلماٌ إٟ    الجولح َالتػعُى :
 . ا 

 ونُى ا٥ ذوظ يف تطتّاب ساطَف القاط ى ا َتطتّاب      الطام  َالتػعُى:
 .  لٌ

 .274م   ونُى الكلٕ مني  ِوت القط ى اشبويؼ َالتػعُى:
  ونُى اغته وط ا١سكوم يو  ِوت القط ى . َالتػعُى :الػوزؽ 

  ونُى غ٠يٕ  ِوت القط ى يو التعوضض. : الػوم  َالتػعُى
 .لمّٕ َالصخوٙط يف ا٣ِٕ القط نّٕ ونُى تعسز الكهُظ الع :الجويو َالتػعُى 
 ونُى إدتموو ال ؿوضٔ َا٥نصاض يف ا٣ِإ القط نّإ يَ    : التوغ  َالتػعُى

 .274ا م  ا٣ِوت مرطز َاسس يهًمو اغتق٠ل مع 
 .276 ونُى  ِوت القط ى تصعا موملُت ا م  املوٕٙ :

 ونُى ع  ناا داو٘ ماوسب ٬  لاٖ الكارب ا َإرباوشٍ        الُاسس معس املوٕٙ :
 .279م  دل وموٸ يف اسبّؤ السنّو ا ََا ّٕ يو ا٥فتتوى معِهتًو

يُال َالهراُؽ لاّؼ    اونُى ا٥مات٠٘ َا٥يتشاوى ماو١    الجونْ معس املوٕٙ : 
 . 283م   وٙقوٸ زَى الػعْ يف يطنؤ ا 

  ونُى  عاٙم ا١يُض يف يطنؤ ا  تسف  ال ٠٘ ا١ؾسالجولح معس املوٕٙ : 
 . 284م 

 .288:  ونُى يذطٔ ا١ن ّو٘ م الطام  معس املوٕٙ 
 .293ا م   ونُى يغ وب يذطٔ ا١ن ّو٘اشبويؼ معس املوٕٙ : 
  ِوت القط ى اشبوقٕ مًذطٔ ا١ن ّو٘. : الػوزؽ معس املوٕٙ

 :  ونُى زف  ا١نطاض مُاغٴٕ يذطٔ ا١ن ّو٘.لػوم  معس املوٕٙا
  ونُى يهوف  يذطٔ ا١ن ّو٘. : الجويو معس املوٕٙ
 ونُى  سم مشُل اهلذطٔ لك  ا١ن ّو٘ ا ل ّوى لٴة  :التوغ  معس املوٕٙ 
 ا  مو١ن ّو٘ َالهوؽ.
ى يذطٔ الها ضبمس قلٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم     ونُ : العوؾط معس املوٕٙ
 َيْ يعذعٔ لٌ .
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 يى ا   ع َد  ِهذْ الها ضبماس  ونُى َيُ  :اسبوزٓ  ؿط معس املوٕٙ 
 . 295م  قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َيو يعٌ َيقشومٌ يف  طِ  اهلذطٔ

 تؼد ادلائرنياٌؼاشس  اجلصء
 ح (خبظىص لأىْ )آٌاخ اٌعٍُ زلىّح غري ِٕعىخ وهى

 َفٌّ القُانني التولّٕ :
 ااونُى يااو ض اإ ا   ااع َداا  مولهااوؽ سهااُض الااُسْ مااني  :  ا١َل
 .5م   ًطانًّم
 .5م   ونُى تسَِو َعتومٕ نكُم الُسْ :الجونْ 

 اااونُى شعاااط َتُثّااا  يواااو٘ ا١ن ّاااو٘ ملشاااو  شعاااط نااال       :الجولاااح 
 َيُنُو الُسْ الصٓ ِتم تُثّقٌ .

 ْ ا َإنتروو الهوؽ يهًو .:  ونُى مّوى  لُم الُس الطام 
 .5م  :  ونُى دبسز  لُم توَِ  الُسْ َالتهعِ  اشبويؼ

 (1) ااااونُى الكاااالٕ مااااني  ِااااتني يتذااااوَضتني يااااو القااااط ى  :الػااااوزؽ 
 .7ام

 اااونُى يتقاااسم  لاااٖ ي اااُط  زم إ  ا١ضض ا َياااُ ز ااأُ  : الػاااوم  
امل٠ٙكاإ  زم َشضِتااٌ ل٦يتهااوو  ااو الرػااوز َ ااو القتاا  ا َدااطح الغااا         

 12م س   مسَى
 .15م سودٕ مل ونُى الػ :الجويو 
 اااونُى يناااطاض اسباااطب َالقتاااول يعجاااط ياااو نرعًاااو موغاااتجهو٘  :التوغااا  

 .15م  زفوو َ تول ا١ن ّو٘
ا١نكاااوض م عجااإ  املًاااودطِو َ اااونُى الُٙاااوم َالُفاااوق ماااني    :العوؾاااط 

 .17م َيذطٔ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم
 .18الع وزِٕ لُا٘ غلم م ونُى الرطاٙ   :اسبوزٓ  ؿط 

                                                           

( يااو يااصا  186-144-125-122-120-93-88-87-86-85-84ينظااط ا١دااعا٘ )  (1)
 الػرٮط.
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 .20 ونُى الػلم يف اسبكم الؿط ْ م  :الجونْ  ؿط 
 ااونُى يااو   اا  اهلذااطٔ تُ ٚاإ للػاالم ملااو معااسيو م       :الجولااح  ؿااط  

22. 
 .23 ونُى الكّوم غلم ضب  م  :الطام   ؿط 

 .27 ونُى الكّوم  عَف  و القتول م  :اشبويؼ  ؿط 
ٕ    :الػااوزؽ  ؿااط   اسبّااؤ يف ازبعِااطٔ    ااونُى سوداإ الهااوؽ َإغااتساي

 .37م  ل عجٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم
 اااونُى  و ااإ ا   اااع َدااا  َا٥غاااتذومٕ ١َاياااطٍ    :الػاااوم   ؿاااط 

 تعو  .
 :  ونُى ات وو ا١ن ّو٘ َالطغ  . الجويو  ؿط

:  ااااونُى الؿااااكط    ااااع َداااا  مااااوزا٘ الُاد ااااوت   التوغاااا   ؿااااط 
 َا٥يتهوو  و الهُايْ .

 :  ونُى نؿط يلُِٕ الػلم َا١يو يف ا١ضض . التوغ   ؿط
:  اااونُى دااا  اسبػاااهوت ا َياااو ِاااطدض عرااإ املّاااعاى يف       العؿاااطَى

 ا٣خطٔ .
:  ااااونُى التشلااااْ مولكاااارب َالتشماااا  ا  ااااول   اسبااااوزٓ َالعؿااااطَى 

 .(1)صوَاٍْزَعُِنُىا ثِبٌ َّجْوِ وَاٌ َّ َحِ وَإَِّٔهَب ٌَىَجِاَحٌ إِالَّ عًٍََ اٌْقَبشِعِنيَتعو ط

ماااولرطَو عتكلاااّرًم   املؿاااطعني اااونُى تكلّاااة   :الجاااونْ َالعؿاااطَى  
 . 44م (2)صوََِب أَهٍٍَْْنَبنَ إِالَّ وَبفَّخال ٌٍِنَّبًِمو١قُل َلعمُيوت  ُلٌ تعو  ط

 ااونُى الهااُايْ الؿااط ّٕ غاالم ََغااّلٕ ل٢يااو      :الجولااح َالعؿااطَى  
 .47م  ا تمعْ العوم

الاااُسْ َالقاااط ى  ماااُم     اااونُى الهػااا ٕ ماااني   :الطامااا  َالعؿاااطَى  
 .48م َخكُم يٴل 

                                                           

 .45غُضٔ ال قطٔ   (1)
 .28غُضٔ غ و  (2)
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 ااونُى  ااسم إعبكااوض الاات٠َٔ َالع ااوزٔ موَ ااوت    :اشبااويؼ َالعؿااطَى 
 .52م الك٠ٔ 

 .55م   ونُى ضدُو املؿطعني خوٙ ني :الػوزؽ َالعؿطَى 
 ااااونُى الااااُسْ خااااوضق لهظااااوم ا١سااااساخ      :الػااااوم  َالعؿااااطَى  

 . 56م  َتعو  ًو

غااا٠م ،اااا يهػاااُر    ا(1) صُِجُِنًذذذب فَزْؾًذذذب اااونُى ط :الجاااويو َالعؿاااطَى  

 .56م
 .60 ونُى الكلض فتض ا م  :التوغ  َالعؿطَى 

 .66 ونُى مّعٕ الطنُاى فتض ي ني م  :الج٠ثُى 
 اااونُى التشاااسٓ مطِٝاااو الاااها قااالٖ ا   لّاااٌ    :الُاساااس َالج٠ثاااُى 

 .68َ لٌ َغلم  م
 .85 ونُى الرتض غ٠م م  :الجونْ َالج٠ثُى 

شات التػااامّٕ للُ اااوٙ  يف القاااط ى ياااو     اااونُى  :الجولاااح َالج٠ثاااُى  
 .85ا م  إ ذوظٍ

 .88م  ونُى  سم نػذ زٟلٕ ع   ِٕ  ط نّٕ :الطام  َالج٠ثُى 
م   اااونُى غااا٠يٕ املػااالمني ياااو ا٥ضتاااساز      :اشباااويؼ َالج٠ثاااُى  

98. 
 .103 ونُى ضؾشوت قلض اسبسِ ّٕ م  :الػوزؽ َالج٠ثُى 
طض الؿدكااااْ العطنااااْ  ااااونُى ذبماااا  الهاااا  :الػااااوم  َالج٠ثااااُى 

 .105م  العاٙ  يو يد  الهر  العوم
 .109 ونُى يهوف  الكلض م  :الجويو َالج٠ثُى 

م   اااونُى ال ّااان اسباااطام زا ّااإ إ  التُسّاااس   :التوغااا  َالج٠ثاااُى 
110. 

                                                           

 .1غُضٔ الرتض  (1)
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 ااونُى  ااسَم الهااوؽ إ  ال ّاان اسبااطام للشاار َالعمااطٔ         :ا١ضمعااُى  
 .110م  سطب  لٖ الؿطو َاله٠لٕ

 ااونُى الهااوؽ ؾااطو غااُا٘ يف ال ّاان اسبااطام ا      :ضمعااُى الُاسااس َا١
إَِّْ أَوَّيَ ثَُْذذذذذٍ وُضِذذذذعَ ٌٍِنَّذذذذبًِ ٌٍََّذذذذنٌِ ثِجَىَّذذذذخَ ُِجَبهَوالذذذذب وَلُذذذذلًي        ااااول تعااااو  ط 

 .110م (1) صٌٍِْعَبٌَِّنيَ

 .110م  ونُى املهوف  العودلٕ: الجونْ َا١ضمعُى 
  ونُى املهوف  ا٣دلٕ . :الجولح َا١ضمعُى 

 :  ونُى املهوف  السنُِّٕ . َا١ضمعُىالطام  
 :  ونُى املهوف  ا٣خطَِٕ .اشبويؼ َا١ضمعُى

:  ااااونُى املهااااوف  خبكااااُم زفاااا  القتااااول      الػااااوزؽ َا١ضمعااااُى 
وَلُذذىَ اٌَّذذنٌِ وَذذ َّ أََْذذلََِهُُْ عَذذنْىحُْ وَأََْذذلََِىحُْ عَذذنْهُُْ ثِذذجَطِْٓ       َاسبااطب ا  ااول تعااو  ط  

 .(2) صوَوحُْ عٍََُْهُِْ وَوَبَْ اٌٍَّهُ ثَِّب رَعٍَّْحىَْ ثَ ِاًاَِىَّخَ ِِْٓ ثَعْلِ أَْْ أَمْفَ

:  اااااونُى املهاااااوف  خبكاااااُم ساااااول الػااااالم  الػاااااوم  َا١ضمعاااااُى 
 َإغتسايتٌ ا َيُ ضب ُب شاتوٸ للرٴطٔ ا٥نػونّٕ . 

:  اااونُى يهاااوف  قااالض اسبسِ ّااإ لقاااطِـ َييااا    الجاااويو َا١ضمعاااُى 
 يكٕ  ويٕ .

ٕ    :  اااونُى التوغااا  َا١ضمعاااُى    يهاااوف  قااالض اسبسِ ّااإ للهاااوؽ عوفااا
 . 111م

 ااونُى يهااوف  قاالض اسبسِ ّاإ لؿاادل الااها ضبمااس قاالٖ    :اشبمػااُى 
ٌَُِغْفِذذوَ ٌَذذهَ اٌٍَّذذهُ َِذذب رَمَذذلَََّ ِِذذْٓ   ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم ا َيهًااو شات  ِاإ الرااتض ط  

                                                           

 .96غُضٔ  ل  مطاى   (1)
 .24غُضٔ الرتض   (2)
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ياا  تعااسز توَِاا  يااصٍ  (1) صَْذذزَمًُِّبمَْٔجِذهَ وََِذذب رَذذؤَفَّوَ وََُذذزَُِّ ِٔعَّْزَذذهُ عٍََُْذذهَ وَََهْذذلََِهَ صِذذوَا الب ُِ 

 . 112ما٣ِٕ 
 ااونُى يهااوف  قاالض اسبسِ ّاإ  لااٖ املًااودطِو      :  الُاسااس َاشبمػااُى 

قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ َغااالم إ   ١نكاااوض الاااصِو ضافقاااُا الاااها ضبماااسَا
 .112ا م  اسبسِ ّٕ ا َيهًو فُظيم ملقب يي  مّعٕ الطنُاى

ٕ اسبسِ ّاااإ  لااااٖ عوفاااا  ااااونُى يهااااوف  قاااالض  : الجااااونْ َاشبمػااااُى  
 .112م نوثوٸَإاملًودطِو َا١نكوض ا شعُضاٸ 

 ااونُى يهااوف  قاالض اسبسِ ّاإ خبكااُم القااط ى     :الجولااح َاشبمػااُى  
 . 112م َ ِوتٌ َ لُيٌ

 ااونُى يهاااوف  قاالض اسبسِ ّاإ خبكااُم الػاااهٕ      :الطاماا  َاشبمػااُى   
 .112م اله ُِٕ القُلّٕ َالرعلّٕ

اسبسِ ّاإ يف يزا٘ الكاا٠ٔ    ااونُى يهااوف  قاالض   :اشبااويؼ َاشبمػااُى  
 .113م  َالرطاٙ  الع وزِٕ ا٣خطٗ
 ااونُى إظاساإ قاالض اسبسِ ّاإ ملرااويّم ؾااطو       :الػااوزؽ َاشبمػااُى  

 .113م  َن٠لٕ
 ااونُى يهااوف  قاالض اسبسِ ّاإ يف تج ّاان الػاالم       :الػااوم  َاشبمػااُى  

 .113م  ا تمعْ
يف  ااونُى يهاا  قاالض اسبسِ ّاإ يااو دبااسز القتااول     :الجااويو َاشبمػااُى  

 .113م  ازبعِطٔ مني املػلمني َاملؿطعني
 ااااونُى يهااااوف  الكاااالض اسبسِ ّاااإ يف إدًااااوض    :التوغاااا  َاشبمػااااُى 

يػاالمْ يكاإ َ،اياام موغاا٠يًم ا َت٠َتًاام َ وياإ املػاالمني القااط ى        
 113م  دًطٔ

 ااااونُى إقااااومٕ املؿااااطعني مولهااااعة َالااااُيو يف قاااالض    :الػااااتُى 
 .114م  اسبسِ ّٕ

                                                           

 .2غُضٔ الرتض   (1)
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 .115لض اسبسِ ّٕ سطظ ََ وِٕ م  ونُى ق :الُاسس َالػتُى 
 .135 ونُى الهُايْ غلم َييو م  :الجونْ َالػتُى 

 اااونُى غاااعْ الاااها ضبماااس قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ  :الجولااح َالػاااتُى  
َغالم للتقااوضب ياا  يياا  الكتااوب ياو يَل يِااوم ال عجاإ ذباان  اا٠ل خّماإ   

 .136م  التُسّس
 .140م   ونُى الهًْ ٥غتسايٕ الره  :الطام  َالػتُى 

 .142 ونُى اغم ا٥غ٠م غلم م  :اشبويؼ َالػتُى 
 ااونُى ضفاا  الااها ضبمااس قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ        :الػااوزؽ َالػااتُى  

 .143م  َغلم للُا٘ الػ٠م ٟ  تل مالِوت الػلم
 ااونُى َدااُب  ّااوم املػاالمني مااو١يط مااوملعطَف       :الػااوم  َالػااتُى  

 .144م َالهًْ  و املهكط
الكماااول َالػااا٠يٕ ياااو الهاااُا ل    اااع  اااونُى : الجاااويو َالػاااتُى 

 .145م  َد  َسسٍ
 اااونُى يُناااُ ّٕ الػااالم يف اسبكااام الؿاااط ْ ا   :التوغااا  َالػاااتُى 

 .147م 
 .147م  ع  فطِهٕ   وزِٕ غلم زاٙم :الػ عُى 

 ااونُى يزا٘ الكاا٠ٔ يُاز اإ ياا  الااصات َالغااا     :الُاسااس َالػاا عُى  
 .147م 

و إ  ا  َظياااس مولاااسنّو ا :  اااونُى الكااا٠ٔ إنقٴاااو الجاااونْ َالػااا عُى
 .لسنّو َسب املول َازبوٍ َالػلٴوىَيق  اسبطَب َالقتول يُ ظِهٕ ا

:  ااونُى إلتقااو٘ يياا  امللاا  مولكاا٠ٔ ا فلااّؼ يااو       الجولااح َالػاا عُى 
ناااا إٟ َداااو٘ مولكااا٠ٔ ا َعااا  ؾاااطِعٕ ووَِااإ تتهااامو ا١ياااط ماااوزا٘   

ول تعاااو  الكااا٠ٔ الااايت تعوياااسيو  زم ياااو يَل نعَلاااٌ إ  ا١ضض ا َ ااا   
أحوٌَْئِذذذذهَ اٌَّذذذذنََِٓ أَْٔعَذذذذَُ اٌٍَّذذذذهُ عٍََذذذذُْهُِْ ِِذذذذْٓ اٌنَّجِذذذذُِّنيَ ِِذذذذْٓ محهََِّّذذذذخِ َكَََ وََِِّّذذذذْٓ  ط
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ؽٍََّْنَذذذب َِذذذعَ ٔحذذذىػي وَِِذذذْٓ محهََِّّذذذخِ إِثْذذذوَالَُُِ وَإٍِْذذذوَا ًَُِ وََِِّّذذذْٓ لَذذذلََْنَب وَاعْزَجَُْنَذذذب إِمَا رحزٍَْذذذً    

 .(1) صفَو وا ٍُغَّلًا وَثُىُِ بعٍََُْهُِْ َََبدُ اٌوَّؽَِّْٓ 

 ااااونُى الكاااا٠ٔ سكااااونٕ للااااهرؼ يااااو الظلاااام  :الطاماااا  َالػاااا عُى 
 .147م  َالتعسٓ

 اااونُى الكااا٠ٔ سودااإ ل٦نػاااوى ا َيتاااٖ ياااو    :اشباااويؼ َالػااا عُى 
 .147م  يزضو ينٌ ضبتوز فونٌ ميته   و الغطَض َالٴغّوى

ساِاإ  ااونُى َيااُ يى دعاا  ا   ااع َداا  اهل     :الػااوزؽ َالػاا عُى  
 .155م  مّسٍ غ شونٌ نعمٕ  ظمٖ  لٖ الهوؽ

 . عهُظ القط ى يو ال٠يتهويْ  ونُى الػوم  َالػ عُى :
 ااونُى عاا   ِاإ يااو القااط ى خعِهاإ ٟ تهرااس يااو        :الجااويو َالػاا عُى  

 .155م  دًٕ عجطٔ  لُيًو
 اااونُى الؿاااوى املُناااُ ْ العاااوم لقُلاااٌ تعاااو     :التوغااا  َالػااا عُى 

 .157م  (2) )لت لُى(
 .158م   ونُى  لُب الع وز مّس ا   ع َد  :لجمونُى ا

 .162م  ونُى م٠٘ املٞيهني  طض ظاٙ   :الُاسس َالجمونُى 
م :  اااونُى مشاااُل ا٥مااات٠٘ ل٢ياااُال َالهراااُؽ   َالجماااونُى الجاااونْ

162 . 
:  ااونُى َدااُب تلقااْ ا٥ماات٠٘ مولكاارب َاشبؿاإّ       َالجمااونُى الجولااح

 .162م  َظدط  و ا٥ضيوبيو ا  ا َفٌّ ز ُٔ للػلم ا 
يكااااوس ٕ َتعقااااب ؾااااالمّب الط اااإ     ااااونُى  :الطاماااا  َالجمااااونُى 

 .163م  ل٦مت٠٘
  اااونُى يكاااوس ٕ اسبودااإ إ  الكااارب ل٦مياااوى    :اشباااويؼ َالجماااونُى  

 .166م 
                                                           

 .58غُضٔ يطِم  (1)
 .186غُضٔ  ل  مطاى  (2)
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 ااااونُى زٟٟت اغاااام الػاااا٠م الػااااويّٕ م   :الػااااوزؽ َالجمااااونُى 
171. 

خلاااا    ااااونُى ا١وااااو٘ اسبػااااهٖ خبكااااُم   :الػااااوم  َالجمااااونُى  
 .172م  َاغتسايٕ الػمُات

 ااااونُى ا١وااااو٘ اسبػااااهٖ َيُنااااُ ّتًو يف     الجااااويو َالجمااااونُى :  
 .172م  ا١ضض

 اااونُى يُناااُ ّٕ عااا  اغااام ياااو يواااو٘ ا     التوغااا  َالجماااونُى :  
 .172م  اسبػهٖ يف خل  َيفعول م   زم

 ااونُى اغااتقطا٘ سااب ا   ااع َداا  للهااوؽ يااو ا١وااو٘     التػااعُى :
 .172م  واسبػهٖ َيعونًّ

 ااونُى عاا  اغاام يااو يوااو٘ ا  اسبػااهٖ ز اأُ     الُاسااس َالتػااعُى :
 .173م  إ  الػلم مني الهوؽ
 .176 ونُى اغتٚجوض ا  مو١وو٘ اسبػهٖ م  الجونْ َالتػعُى :
 .ا١وو٘ اسبػهٖالربعٕ َالرّ  مصعط   ونُى الجولح َالتػعُى :

 ٖ ا١وااااو٘:  ااااونُى يوااااو٘ ا  يؾااااطف َيغااااهَالتػااااعُى  الطاماااا 
 .177م

 .  ونُى ا١وو٘ اسبػهٖ يسح َثهو٘  اشبويؼ َالتػعُى : 
 ااااونُى يوااااو٘ ا  اسبػااااهٖ مااااوب للااااس و٘   الػااااوزؽ َالتػااااعُى :

 َاملػولٕ َيقسيٕ هلو ملو فًّو يو املسح َالجهو٘  لٖ ا  غ شونٌ .
:  اااونُى التشاااسٓ مو١واااو٘ اسبػاااهٖ ا فاااوى ا    الػاااوم  َالتػاااعُى

 .177م  سٗ اشب٠ٙ  مًصٍ ا١وو٘ مصاتًو َزٟلتًو ع َد  ِتش
 اااونُى  اااطب ا١واااو٘ اسبػاااهٖ إ  القلاااُب ا    :الجاااويو َالتػاااعُى  
 َيّ  الهوؽ مولرٴطٔ هلو .
 سكااااوَ٘إ:  ااااونُى ا١دااااط َالجااااُاب يف شعااااط   التوغاااا  َالتػااااعُى

 .ا١وو٘ اسبػهٖ 
 :  ونُى ضدو٘ فه  ا  مصعط ا١وو٘ اسبػهٖ . املوٕٙ
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ٕ الُاسااس م :  ااونُى إربااوش ا١وااو٘ اسبػااهٖ ملغاإ يف الااس و٘      عااس املوٙاا
 .178م َالتُغ  إ  ا  َالرُظ مو٥غتذومٕ

 ااونُى العلاام مو١وااو٘ اسبػااهٖ ترقااٌ يف الااسِو ا     :الجااونْ معااس املوٙاإ  
 .180م  َيُ يو يؾطف املعوضف

 ااااونُى التػاااالّم موختكااااوم ا  مو١وااااو٘   :الجولااااح معااااس املوٙاااإ  
 .180م   الع ُزِٕاسبػهٖ إخ٠م يف

 ااونُى ا١وااو٘ اسبػااهٖ غاا ّ  للًساِاإ َالطؾااوز     :الطاماا  معااس املوٙاإ  
لحذذًْ اكْعُذذىا اٌٍَّذذهَ أَوْ اكْعُذذىا اٌذذوَّؽََّْٓ أََ ذذب َِذذب رَذذلْعُىا    ا َقااطف الاا ٠٘ ا َيف التهعِاا  ط 

اثْزَذذذذذغِ ثَذذذذذَُْٓ مٌَِذذذذذهَ فٍََذذذذذهُ ا ٍَْذذذذذَّبءُ اٌْؾَُْذذذذذنًَ وَالَ رَغْهَذذذذذوْ ثِ َذذذذذ َرِهَ وَالَ رحقَبفِذذذذذذْ ثِهَذذذذذب وَ

 .(1)صٍَجُِ ً

  ٕ  ااونُى اغااتقطا٘ القااُانني َاملػااوٙ  يااو يوااو٘     :  اشبااويؼ معااس املوٙاا
 . ا  اسبػهٖ

 ااونُى عاا  اغاام يااو يوااو٘ ا  ز اأُ للػاالم     :الػااوزؽ معااس املوٙاإ  
َالواساام مااني الهااوؽ ا َز اأُ للااها ضبمااس قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم    

 .181م  رهّلٕ َيرويّم املُزٔ َالطيفَٕاملػلمني عوفٕ إ  نؿط ال
 .187 ونُى الػهٕ التسَِهّٕ غ٠م يتذسز م  :الػوم  معس املوٕٙ 
  ٕ  ااونُى دااُاظ  لااب املػاالمني الُِٟاإ َالهكااطٔ      :  الجااويو معااس املوٙاا

 .191م  هلم يّجوق يعًم والصِيو 
 ااونُى تااطدّض دونااب الػاالم  هااس التااعاسم مّهااٌ    : التوغاا  معااس املوٙاإ  

 192م ب القتول .َمني يغ و
 اااونُى  كااامٕ املػااالمني ياااو  تاااول الاااصِو مل   : العوؾاااط معاااس املوٙااإ  

 ِقوتلُيم .

                                                           

 .110غُضٔ ا٥غطا٘  (1)
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 ااونُى  كاامٕ املػاالمني يااو  تااول الااصِو      اسبااوزٓ  ؿااط معااس املوٙاإ :  
  192ممل ِقوتلُيم .

 ااونُى تط،ّااب الهااوؽ مو٥غاا٠م ١نااٌ زِااو     الجااونْ  ؿااط معااس املوٙاإ :  
 الػ٠م .

نُى التشّااإ مولػااا٠م تاااصعا ماااو  ا    اااو الجولاااح  ؿاااط معاااس املوٙااإ :  
 َز ُٔ إ  الػلم َالطيفٕ مني الهوؽ .

 . ا١نكوض غ٠ماملًودطِو َ ونُى تػمّٕ  : الطام   ؿط معس املوٕٙ
 . ا  ِعٴْ مو١  َا١عم يى  ونُى  :اشبويؼ  ؿط معس املوٕٙ 

  ٕ  ااونُى عتااب الااها ضبمااس )م( تط اإ     : الػااوزؽ  ؿااط معااس املوٙاا
 . م٣ِوت الػل

 .  ونُى ا١وو٘ اسبػهٖ يف القط ى :الػوم   ؿط معس املوٕٙ 
 اااونُى عااا  اغااام ياااو ا١واااو٘ اسبػاااهٖ   :الجاااويو  ؿاااط معاااس املوٙااإ 

 . ز ُٔ زاٙمٕ للػلم
 اااونُى ا١خااأُ َالطامٴااإ امل وضعااإ ماااني    :التوغااا   ؿاااط معاااس املوٙااإ   

 .الهوؽ ملشو    ُزِتًم َإنقّوزيم    ع َد 
  ونُى القط ى ض ٕ يو  هس ا   ع َد  . :العؿطَى معس املوٕٙ 

 . ونُى نعَل القط ى يو ض ٕ ا :  الُاسس َالعؿطَى معس املوٕٙ
 ااونُى دبلااْ فهاا  ا   ااع َداا  يف     الجااونْ َالعؿااطَى معااس املوٙاإ :  

 . نعَل القط ى
 ااونُى ذبااسٓ الااُسْ ي اام يااو  ِااوت    الجولااح َالعؿااطَى معااس املوٙاإ : 

 . التهعِ 
 .  ونُى القط ى غرا زاٙم : َى معس املوٕٙالطام  َالعؿط

 ااونُى القااط ى  لاام غااوض مااٌ الطع ااوى   :اشبااويؼ َالعؿااطَى معااس املوٙاإ 
ا َٟ ِػااتٴّ  فااطز يَ  و اإ يَ غاالٴوى َ ااة اشبااا احملاا  إشا انتؿااط       

 . يف ال لساى
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 اااونُى  ماااُم غاااروضٔ القاااط ى ا    :الػاااوزؽ َالعؿاااطَى معاااس املوٙااإ   
 . ٔ ال شطِوفلّؼ يو ملس تهشكط مٌ غروض

 اااونُى نقااا  املاااٞيو َالكاااوفط  ِاااوت  :الػاااوم  َالعؿاااطَى معاااس املوٙااإ 
القاااط ى إ   ويااإ الهاااوؽ ا َلاااّؼ ياااو عتاااوب ِقاااُم  اااسٍَ مهقلاااٌ يجااا    

 . القط ى
 . القط ى غرا  ٴو٘ ٟ ِههبمعس املوٕٙ : الجويو َالعؿطَى 

 .  ونُى غروضٔ القط ى سودٕ للهوؽالتوغ  َالعؿطَى معس املوٕٙ : 
 ااونُى الهراا  العظااّم للقااط ى  لااٖ يياا  ال لااس يَ  ج٠ثااُى معااس املوٙاإ :ال

 القطِٕ اليت    مًو .
 (.  ونُى )القط ى غرا زاٙم الُاسس َالج٠ثُى معس املوٕٙ :
 ااونُى القااط ى إيااوم مكاارٕ الػااروضٔ فًااُ   الجااونْ َالج٠ثااُى معااس املوٙاإ :

 .  وضب الكرط َازبشُز ا َميه  يو اله٠لٕ َالرػُق
 اااونُى فهااا  ا  يف قاااطف ناااطض    الجولاااح َالج٠ثاااُى معاااس املوٙااإ :  

 تكصِب الكروض مو١ن ّو٘ .
 .  ونُى تكلّة الكروض مولرطَو الطام  َالج٠ثُى معس املوٕٙ :
 تؼد ادلائرنياحلادي ػشس  اجلصء

 خبظىص لأىْ )آٌاخ اٌعٍُ زلىّح غري ِٕعىخح (وهى 
 َفٌّ القُانني التولّٕ :

 .  نا سوي  للُا٘ الػلم  ونُى ع : ا١َل
  ونُى  لب الػلم .:  الجونْ
  ونُى الػعْ إ  الػلم .:  الجولح
  ونُى تعويس الػلم .:  الطام 

  ونُى الكلض فتض يف غهو ا١ن ّو٘ . : اشبويؼ
 . ونُى شم   وزٔ ا١َثوى غلم َإضتقو٘ الػوزؽ :
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 . ونُى اسبهّرّٕ غ٠م َلٴة : الػوم  
 وت اله ُٔ . ونُى مطع: الجويو 
ع   ِإ  ط نّإ مطعإ َتراّ  مولربعإ ا َياْ ز أُ إ           ونُى :التوغ  

 َتط،ّب موملُاز ٕ َالكلض َالُفوق . الػلم
 . :  ونُى الها خلّرٕالعوؾط 

 . ونُى اشب٠فٕ ض ٕ  :اسبوزٓ  ؿط 
 ونُى الت وِو الاطتا الُاغا  الكا ا ماني  لام ا  َ لام        :الجونْ  ؿط 

 . امل٠ٙكٕ
 ونُى خل  ا٥نػاوى َخ٠فتاٌ يف ا١ضض ؾاويساى  لاٖ      :لجولح  ؿط ا

 . مسِ  قه  ا 
 ونُى إنرطاز ا   ع َد  معلم الغّب فّماو  ال خلا     : الطام   ؿط 

 . ا٥نػوى َغهدّٕ  ملٌ يف السنّو
 ونُى زٟلٕ عؿة يسُال ا٥نػوى  لاٖ غاعٕ  لام ا      :اشبويؼ  ؿط 

 . (1) صلَلْ أَؽَبطَ ثِىحً  شٍَْءٍ عًٍِّْب وَأََّْ اٌٍَّهََيف التهعِ  ط

ََبأََ هَب اٌَّنََِٓ ََِنُىا  ول تعو  ط ا ونُى الػلم زِو الرٴطٔ  :الػوزؽ  ؿط 

 .(2)صاكْفٍُحىا فٍِ اٌٍَُِِّْ وَبفَّخال وَالَ رَزَّجِعُىا فُطحىَادِ اٌشَُّْطَبِْ إَِّٔهُ ٌَىحُْ عَلُوَ ُِجِنيٌ

 . ظيٕ مني الرٴطٔ َالػلم ونُى امل٠ :الػوم   ؿط 
 .  ونُى َدُب الػلم :الجويو  ؿط 
 .  ونُى السخُل يف الػلم يو اهلسٗ َالطؾوز :التوغ   ؿط 
 .  ونُى تط،ّب الهوؽ مولػلم :العؿطَى 

 .  ونُى القط ى يَل غرا ل٦غ٠م :الُاسس َالعؿطَى 
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مااني  ااونُى التهعِاا  َاله اأُ يمااو َغااّلٕ ا٥قاا٠ح  :الجااونْ َالعؿااطَى 
 .الهوؽ

ا١ضض يف  ونُى امل٠ظيٕ مني اغتمطاض خ٠فٕ الهوؽ  :الجولح َالعؿطَى 
 .36م   َيكوس ٕ التهعِ  هلم
 . 37م  ونُى القط ى  ٴعْ الهعَل  ٴعْ السٟلٕ :الطام  َالعؿطَى 

 .40م  ونُى التُع   لٖ ا  ز ُٔ للػلم  :اشبويؼ َالعؿطَى 
ات ااوو الُاغااٴٕ يف خٴااُات   ااونُى الهًااْ  ااو   :الػااوزؽ َالعؿااطَى 

 . 45م  الؿّٴوى
 .46م  ونُى مولعرُ ِػُز الػ٠م  :الػوم  َالعؿطَى 
 ونُى دبلْ ق غٕ القط نّٕ يف يصٍ الؿطَح يف العلُم  :الجويو َالعؿطَى 

 .56م املدتلرٕ
 . 56م   ونُى  لُم القط ى يو ال٠يتهويْ التوغ  َالعؿطَى :

 . 69م  ػلم ونُى الكّوم ز ُٔ لل الج٠ثُى :

 . 67  ونُى  كمٕ القط ى يو ا٥ضيوب الُاسس َالج٠ثُى :
  ونُى ا٥سكوم َ سم الهػذ يف يهًوز الػلم ل٢ن ّو٘ الجونْ َالج٠ثُى :

 . 68م 
 ونُى  سم التعوضض مني يهًوز ا١ن ّو٘ َ ِوت الػلم الجولح َالج٠ثُى : 

 .69م  يف القط ى
يو  كل ا١ن ّو٘ ا َعّة ينًم ز ؤ  ونُى ا٥تعو  الطام  َالج٠ثُى : 

 .69م إ  ا  موسبذٕ َالربيوى 
 .69م   ونُى املغّ وت يف الػهٕ اله ُِٕ :اشبويؼ َالج٠ثُى 
 . 77م   ونُى  ِوت القتول مله  القتول :الػوزؽ َالج٠ثُى 
 . 81م   ونُى ا١خ٠ق اسبػهٕ قطح غ٠م :الػوم  َالج٠ثُى 
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ى  موضٔ يكٕ يعذعٔ يو  هس ا   ع َد  للها  ونُ :الجويو َالج٠ثُى 
 .85م  إمطايّم  لٌّ الػ٠م ا َالها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم

 ونُى َيُ يى املػلمني َضثٕ ا١ن ّو٘ يف يزا٘ الك٠ٔ  :التوغ  َالج٠ثُى 
 . 88م  َعّرّتًو

 .93م  ض ٕ ِٕاله ُ ونُى الػهٕ  :ا١ضمعُى 
 . 97م  نُى املهرب اله ُٓ غلم َنُض و :الُاسس َا١ضمعُى 
  ونُى املهرب اله ُٓ تؿطِة َإعطام للاها َاملػالمني   :الجونْ َا١ضمعُى 

 .101م 
 ونُى سودٕ املػلمني لكعُز الها ضبمس قلٖ ا   :الجولح َا١ضمعُى 
 .101م   لٌّ َ لٌ َغلم للمهرب
ماس قالٖ ا     ونُى إقغو٘ املػلمني لك٠م الها ضب :الطام  َا١ضمعُى 

 .101م   لٌّ َ لٌ َغلم  لٖ املهرب
 ونُى تج ّن الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم  :اشبويؼ َا١ضمعُى 

ََبأََ هَب اٌَّنََِٓ ََِنُىا لقُا س الػلم مُاغٴٕ املهرب لّكُى يو  مُيوت  ُلٌ تعو  ط

 .102م  (1)صاٌشَُّْطَبِْ إَِّٔهُ ٌَىحُْ عَلُوَ ُِجِنيٌ اكْفٍُحىا فٍِ اٌٍَُِِّْ وَبفَّخال وَالَ رَزَّجِعُىا فُطحىَادِ

 .102م   ونُى دبلّوت ا٥ ذوظ يف املهرب اله ُٓ :الػوزؽ َا١ضمعُى 
 . 102م   ونُى املهرب يزأ للت لّظ :الػوم  َا١ضمعُى 
َخاُف املهاوفقني ياو     ونُى فعو الكروض ياو املهاربا    :الجويو َا١ضمعُى 
 . 102قعُز الها لٌ  م 

 ونُى ا١يط ماوملعطَف َالهًاْ  او املهكاط يف املهارب       :التوغ  َا١ضمعُى 
 .103م اله ُٓ

 . 105م   ونُى يهوف  يهرب ازبمعٕ :اشبمػُى 
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 ونُى ال ؿوضٔ َا٥نصاض يف يهرب ضغُل ا  قلٖ ا   :الُاسس َاشبمػُى 
 . 105م  لٌّ َ لٌ َغلم .

 .106م  هوف  يف املهرب اله ُٓ ونُى املُا و َامل :الجونْ َاشبمػُى 
 .110م   ونُى املهرب اله ُٓ يو ضؾشوت  ِٕ اشب٠فٕ :الجولح َاشبمػُى 
 .116  ونُى الهػذ غلم :الطام  َاشبمػُى 

 . 118  ونُى  لٕ الهػذ يف القط ى :اشبويؼ َاشبمػُى 
م  ونُى  سأَ الؿّٴوى للمػلمني َاملػلموت  :الػوزؽ َاشبمػُى 

131. 
 َ  اونُى ترػاا َتػاامّٕ ا٣ِإ ماو١ثط املوتاب  لًّااو       :اشبمػاُى  الػاوم  

 .142م
 ونُى غ   زخُل املؿطعني ا٥غ٠م  لٖ نعَل  ِٕ الجويو َاشبمػُى : 

 . 142م الػّة
 ونُى  م  الكشومٕ موسكوم ا٣ِٕ زلّ   لٖ  سم  التوغ  َاشبمػُى :

 .154م  نػدًو
 . 161م   ونُى الك٠ٔ يف يَل َ تًو غ٠م الػتُى :

 .166 م  ونُى التقّس موَ وت الك٠ٔ غلم الُاسس َالػتُى :
 اونُى ا١قا  يف الػاطاِو اسبػاوب  لاٖ التعذا  يف        الجونْ َالػاتُى : 

 . 168م  القت 
 .168م  ونُى غّوزٔ ا١يو موله ُٔ الجولح َالػتُى :
 إَِّْ اٌٍَّهَ الَ ونُى  سم سب ا  للمعتسِو مقُلٌ تعو  ط الطام  َالػتُى :

 . 169م   (1) صَُؾِت  اٌُّْعْزَلََِٓ

 . 175م  ونُى تطؾض الهعم  و إؾو ٕ الػلم اشبويؼ َالػتُى :
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م   اونُى الهعمإ ؾاكط ياو ا   اع َدا  للع اوز        الػوزؽ َالػتُى :
175. 

ِو ) ونُى يقولٕ العمُم ا٥غتغطا ْ يف نسا٘ات القط ى  الػوم  َالػتُى :
 . 176م  (يًِو الهوؽ

 ونُى امل٠ظيٕ مني الػلم َيلكّٕ ا  املٴلقٕ لا٢ضض   لػتُى :الجويو َا
 . 181م َالػمو٘

 .183م   ونُى َدُب تُاضخ ا٥ميوى التوغ  َالػتُى :
 .183م   ونُى الػلم يقسيٕ ل٦ميوى الػ عُى :

 . 183م   ونُى الػلم تج ّن ل٦ميوى الُاسس َالػ عُى :
 . 183م  ا٥ميوى  ونُى الػلم يو ضؾشوت الجونْ َالػ عُى :
م   ونُى تُاضخ ا٥ميوى سودٕ ل٢سّو٘ َا١ياُات  الجولح َالػ عُى :

183 . 
 ونُى تُاضخ ا٥ميوى يف ا١ضض يو يِاوم  زم ز أُ    الطام  َالػ عُى :

 .187م  لتعويس الػلم
 .187م   ونُى املسز امللكُتْ غلم اشبويؼ َالػ عُى :
ْ يو  هس ا  يغ وب َنتوٙر  ونُى ي  ع  ييط َنً الػوزؽ َالػ عُى :

 .192م  َ،وِوت  ظّمٕ
 .200م   ونُى  سم اؾواط الرقويٕ مطآَ اسبسِحالػوم  َالػ عُى : 
 . 201م   ونُى إتكوف الكروض مو٥ تتول فّمو مّهًم الجويو َالػ عُى :
 .201م   ونُى ا٥ تتول الصاتْ يو خكول الكروض التوغ  َالػ عُى :

٠يٕ املػلمني يو ا٥ تتول فّمو مّهًم يِوم الها ضبمس  ونُى غ الجمونُى :
 . 201م  قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم
 ونُى دبلْ يهوف  التهعِ  يف الػأ العويٕ للمػلمني  الُاسس َالجمونُى :

 . 201م مولتهعٍ  و ا٥ تتول مّهًم 
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 ونُى َدُب ن ص الهوؽ الكرط ١نٌ نُو  طِ  َغ ب  الجونْ َالجمونُى :
 . 202م   تتولل٦

 .202م   ونُى إنترو٘ يغ وب ا٥ تتول الجولح َالجمونُى:
 . 202م   ونُى ا٥ميوى مطظر زَى ا٥ تتول الطام  َالجمونُى :

ََبأََ هَذب   ونُى خٴ ٕ الُزاو يط ٔ َمّوى لقُلاٌ تعاو  ط   اشبويؼ َالجمونُى :

 (1)صرَزَّجِعُىا فُطحىَادِ اٌشَُّْطَبِْ إَِّٔهُ ٌَىحُْ عَذلُوَ ُِذجِنيٌ   اٌَّنََِٓ ََِنُىا اكْفٍُحىا فٍِ اٌٍَُِِّْ وَبفَّخال وَالَ

 . 202م  َ ِوت  ط نّٕ  سِسٔ
م   ونُى التعوَى مني املػلمني مله  الرتهٕ َا٥ تتول الػوزؽ َالجمونُى :

203. 
 .204م   ونُى تعويس الػلم مقكس القطمٕ الػوم  َالجمونُى :
َم تهعٍ املػلمني  و الظلم اشبوم َالعوم ا  ونُى لع الجويو َالجمونُى :

 . 205م  َيصا التهعٍ يقسيٕ للػلم ا َسودٕ يف اغتت ومٌ.
 . 209م   ونُى ع  نا ي وضو التوغ  َالجمونُى :

 . 213م   ونُى شخوٙط عتومٕ الُسْ التػعُى :
 .213م   ونُى الت وِو مني ع٠م ا  َع٠م ال ؿط الُاسس َالتػعُى :

 ونُى تهعٍ ع٠م ا   و التعاوضض يَ ا٥خات٠ف يَ    لتػعُى :الجونْ َا
 . 213م  اشبٴو

 ونُى  ذع الهوؽ  و ا٥سو إ مكا٠م ا  ا مّهماو     الجولح َالتػعُى :
 .214م ع٠م ال ؿط ضبسَز يف شاتٌ َيُنُ ٌ 

لكاااا  ا١ظيهاااإ يف    ااااونُى ي٠ٙماااإ عاااا٠م ا   الطاماااا  َالتػااااعُى : 
 .214املُنُو َاسبكم م 
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 ااونُى تعااسز يعااونْ اللرااو القط نااْ ا ياا  دبااسز    يؼ َالتػااعُى :اشبااو
 .214م  َاغتشساخ يعوى لصات اللرو
 ااونُى تهاامو القااط ى لعلااُم الغّااب ا َلااّؼ      الػااوزؽ َالتػااعُى : 

 .  214م  يف ع٠م ال ؿط يو يصٍ العلُم
 ااااونُى نرااااوش عاااا٠م ا  إ  ؾااااغوف القلااااُب   الػااااوم  َالتػااااعُى :

 . 214م   ُ وٸ َ ًطاٸ
 ااااونُى تاااا٠َٔ القااااط ى غاااالم َيُاز اااإ َن ااااص  لجااااويو َالتػااااعُى :ا

 . 215م  ل٦ضيوب َالعهة
 ااونُى غاا٠يٕ القااط ى يااو العِااوزٔ يَ الهقّكااإ       التوغاا  َالتػااعُى :  

 .215 م َإ  ُِم القّويٕ
َ  املوٙاإ : الغااآ َاملُنااُ ْ ل٤ِاإ القط نّاإ    ااونُى ا٥ ذااوظ الااصاتْ 

 . 215م 
 .215م   لُم القط ى يو ال٠يتهويْ ونُى  الُاسس معس املوٕٙ :
 ااونُى  ِااوت القااط ى  هااُاى الُسااسٔ َا١لراإ مااني     الجااونْ معااس املوٙاإ : 

 . 216م  املػلمني
 . 223م   ونُى خٴُات الؿّٴوى فتهٕ الجولح معس املوٕٙ :
 .230م   ونُى ا٥غتعوشٔ  طز للعهة الطام  معس املوٕٙ :

 غهاااب يف الػاااهٕ اله ُِااإ اااونُى الهًاااْ  اااو ال اشباااويؼ معاااس املوٙااإ :
 .236م

 .239م  ونُى الععؤ يُزٔ َغلم الػوزؽ معس املوٕٙ :
 . 242م   ونُى اغم العرُ غ٠م الػوم  معس املوٕٙ :
 .245م   ونُى التقُٗ  طِ  للمغرطٔ الجويو معس املوٕٙ :
 .253م   ونُى ) ِوت اشبٴوب التؿطِرْ( التوغ  معس املوٕٙ :



 241  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 239معالن اإليمان / ج

 نُى ياااو التقاااُٗ ا٥غاااتذومٕ لاااس ُٔ الػااالم اااو العوؾاااط معاااس املوٙااإ :
 . 255م 

 اااونُى الاااسفوو ِاااُم ماااسض ز ااأُ للػااالم   :اسباااوزٓ  ؿاااط معاااس املوٙااإ 
 . 256م  ا تمعْ

ٕ    :الجاااونْ  ؿاااط معاااس املوٙااإ      اااونُى التشلاااْ ماااولتقُٗ يياااو َغاااكّه
 . 260م

 ااونُى املااتقني ِعملااُى مااو١َايط َالهااُايْ    :الجولااح  ؿااط معااس املوٙاإ   
 . 261م يو ا ا٥هلّٕ خؿّٕ 

 ااونُى  لااب الػاالم َالػااعْ إلّااٌ غاا ب       :الطاماا   ؿااط معااس املوٙاإ    
 .262م  للطفعٕ

 .264م  ونُى الجهو٘  لٖ الع ٬وز :اشبويؼ  ؿط معس املوٕٙ 
 ااونُى سااول الكااشٕ َالعوفّاإ يعجااط َي اام   :الػااوزؽ  ؿااط معااس املوٙاإ 

 .265م  يف تُالْ ا١ِوم َالػهني
ٕ   ااو :الػااوم   ؿااط معااس املوٙاإ    م  نُى  ماا  املػاالمني مو٣ِاإ القط نّاا

273 . 
 ااونُى عاا   ِاإ يف املكااشة جيااب العماا      : الجااويو  ؿااط معااس املوٙاإ   

 . 274م  مًو إٟ يو ث ن نػدٌ
:  اااونُى يُناااُ ّٕ اله ااأُ َالتهعِااا  يف    التوغااا   ؿاااط معاااس املوٙااإ    

 . 275م  خ٠فٕ ا٥نػوى
إقااا٠ح   اااونُى ٟ ِعلااام دًاااوز ا١ن ّاااو٘ يف    :العؿاااطَى معاااس املوٙااإ   

م  الهاااوؽ َاغاااتذومٕ ؾاااٴط ياااهًم هلاااصا الػاااعْ امل اااوضو إٟ ا  تعاااو   
275. 

 اااونُى عااا  ناااا ياااُ خلّرااإ يف      :اسباااوزٓ َالعؿاااطَى معاااس املوٙااإ    
 . 275م  ا١ضض
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 اااونُى يكاااوس ٕ التهعِااا  للدلّرااإ    :الجاااونْ َالعؿاااطَى معاااس املوٙااإ   
 .275م  َ مُم الهوؽ يف ا١ضض

 .284م  ونُى التقُٗ سلم ذبق   :الجولح َالعؿطَى معس املوٕٙ 
م   اااونُى ا اااواى ا٥مياااوى مولعمااا   :الطامااا  َالعؿاااطَى معاااس املوٙااإ  

286 . 
 .287م   ونُى تُاضخ ا٥ميوى :اشبويؼ َالعؿطَى معس املوٕٙ 

 ااااونُى التهااااوز مااااني ا٥ميااااوى   :الػااااوزؽ َالعؿااااطَى معااااس املوٙاااإ  
 .292م َالهطض

ت الاااها قااالٖ ا   اااونُى يعذاااعا :الػاااوم  َالعؿاااطَى معاااس املوٙااإ  
 لّاااٌ َ لاااٌ َغااالم يف ا١واااو٘ موختّاااوضٍ اٟغااام اسبػاااو َث اااوت ياااصا      

 .296م ا٥ختّوض 
 ااونُى عاا  ييااط َنًااْ يف القااط ى لااٌ      :الجااويو َالعؿااطَى معااس املوٙاإ    

 . 298م ،وِوت  ّسٔ يتذسزٔ إ  ُِم القّويٕ  
 تؼد ادلائرنياٌثأً ػشس  اجلصء

 (( أحداً لأىْ )مل ٌغص إٌثً )ص خبظىصوهى 
 َفٌّ القُانني التولّٕ :

 .4م   ونُى َدُب   وزٔ ا   لٖ ع  إنػوى شعطاٸ يَ ينجٖ:  ا١َل
 .4م   ونُى ت سز يكوغب اسبطب َالقتول ي  تقوزم ا١ِوم :الجونْ 
 .12م  ونُى خطَز الها )م( للٴوٙة ز ُٔ غ٠م الجولح :
لاااها  اااونُى ا١ضض يلاااك    اااع َدااا  ًِاااودط فًّاااو ا      الطامااا  :

 .13م  َاملٞيهُى تعويساٸ لسِهًم
 .20م  ونُى خلُز نسا٘ التؿطِة مو٥ميوى اشبويؼ :
 .22م   ونُى ا٥ طاض مولع ُزِٕ   ييط فٴطٓ الػوزؽ :
 . 25م  ونُى يُافقٕ يسكوم القط ى للرٴطٔ الػوم  :
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  اااونُى ا٥ ااا٠ق يف ضمُمّااإ ا   اااع َدااا  لكااا  اشب٠ٙااا    الجاااويو :
 . 25م 

ٕ    اااع َدااا  ا َالتاااربي  اااونُى التػااالّم مولع ُزِااإ التويااا التوغااا  :
 . 25يو الؿطو م 
 .26م  ونُى معجٕ الها )م( اغتٚكول للقتول العوؾط :

 . 29م  ونُى ا واى ا١يط ا٥هلْ موملسز اسبوزٓ  ؿط :
م   اااونُى ا١غاااطاض امللكُتّااإ للراااطاٙ  َالع اااوزات الجاااونْ  ؿاااط :

30. 
 .33م زاض الٴمونّهٕ  ونُى السنّو الجولح  ؿط :
 .58م  ونُى التكولّة سذٕ الطام   ؿط :

 ااونُى  ااسم َدااُز مااطظر مااني املػاالمني َ  ااوزتًم     اشبااويؼ  ؿااط : 
 .59م     ع َد 

 ااونُى امل٠ظياإ مااني اللٴااة َاسبذاإ إش ِّػااط ا        الػااوزؽ  ؿااط : 
 .60م   ع َد  للع وز ا٥يتجول ًَِسًِم إ  غ   الهذؤ

 .60م  ى الػلم سػو شاتوٸ فوزخلُا فٌّ ونُ الػوم   ؿط :
 ااااونُى الػاااالم يقسياااإ ل٦ميااااوى ا َضؾااااشٕ يااااو     الجااااويو  ؿااااط : 

 .61م  ضؾشوتٌ يو ،ا يى ِلعم السَض مّهًمو
 .67م   ونُى املساض  لٖ  مُم اللرو التوغ   ؿط :
 .74م  ونُى التقُٗ تسف  الهطض العؿطَى :

 .78م   ونُى املسز خا ضب  الُاسس َالعؿطَى :
٩ّكٶم٩  اااااونُى ط الجاااااونْ َالعؿاااااطَى :   صغااااا٠م يتذاااااسز عٶت٭اااااب٧  ٧لٵ

 .83م
ٕ    الجولااح َالعؿااطَى :  م   ااونُى إيتهااوو ا١ن ّااو٘  ااو يقااسيوت الرتهاا

88. 
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م   ااونُى خااعٓ يؿااطعْ  ااطِـ ز اأُ للػاالم    :الطاماا  َالعؿااطَى  
89. 

 .92م  ونُى قطف ؾطَض املؿطعني :اشبويؼ َالعؿطَى 
 .96م  ٗ فقويٕ ونُى التقُ :الػوزؽ َالعؿطَى 
  ااااونُى الكاااالض ياااا  املؿااااطعني يااااو الػاااالم :الػااااوم  َالعؿااااطَى 

 . 101م
  .101م  يف الكلض فتض  ونُى الجويو َالعؿطَى :
 .105م   ونُى  ٴ   طف الكروض التوغ  َالعؿطَى :

 ااونُى دااعا٘  ااسَاى َ،ااعَ َيذااُم الااصِو عرااطَا يااو        الج٠ثااُى :
 .106م  دوهلم طِـ َسلروًٙم  لٖ املسِهٕ ي٠و  سز يو ض

 .117اله ُٔ م الكوز ٕ فطو طِٝو ال ونُى  الُاسس َالج٠ثُى :
ل ؿااوضٔ َالرااطز  ااونُى َيااُ جيااُظ يى ِ ٴااو ذبقاا  ا  الجااونْ َالج٠ثااُى :
 . 123حبكمٕ يو  هس ا  م 
  ااونُى انقٴااوو َِٟاإ الكرااوض  لااٖ ال ّاان اسبااطام   الجولااح َالج٠ثااُى :

 .125م 
ام ا  للمػاااذس اسباااطام ا َ قُمااإ   اااونُى إعاااط  الطامااا  َالج٠ثاااُى :

 .125م  يو ِتعسٗ  لٌّ َ لٖ  موضٍ
  ااونُى الػاالم َا١يااو يااو  هااس ا   ااع َداا     اشبااويؼ َالج٠ثااُى : 

 .125م 
يااو تهترااا  يهااٌ ا١دّاااول     اااونُى القااط ى ُِثااا   الػااوزؽ َالج٠ثااُى :  

 . 126املتعو  ٕ م 
 .138م   ونُى موملػا َسسٍ ِكُى الرتض الػوم  َالج٠ثُى :
 . 145م   ونُى نعمٕ اسبسِ ّٕ :الجويو َالج٠ثُى 
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  اااونُى التدرّاااة  اااو الهاااوؽ مكااالض اسبسِ ّااإ :التوغااا  َالج٠ثاااُى 
 . 147م 

  ااونُى امل ااوضظٔ الرطزِاإ ٟ ِكااسق  لًّااو ينًااو  تااول  ااوم     :ا١ضمعااُى 
 . 163م 

 .171م   ونُى َدٍُ الرتض يف اسبسِ ّٕ :الُاسس ا١ضمعُى 
  اااونُى ِاااسف  الاااها يغااا وب َيقاااسيوت القتاااول :الجاااونْ َا١ضمعاااُى 

 .172م 
م   ااااونُى يَلُِاااإ الكاااالض ا َن ااااص القتااااول :الجولااااح َا١ضمعااااُى 

172. 
  اااونُى الطفااا  مولكراااوض  هاااس اقاااومتًم ماااولُيو :الطامااا  َا١ضمعاااُى 

 .173م
 اااونُى يُناااُ ّٕ الطِٝاااو يف الػاااهٕ اله ُِااإ     :اشباااويؼ َا١ضمعاااُى  

 .173م  الؿطِرٕ
 ُ  اااونُى الكااالٕ ماااني ال عجااإ اله ُِااإ َقااالض     :ى الػاااوزؽ َا١ضمعااا

 . 175م  اسبسِ ّٕ
ٕ    :الػااوم  َا١ضمعااُى     ااونُى يعطعاإ اشبهااسق يقسياإ لكاالض اسبسِ ّاا

 . 175م 
ٕ  :الجاااويو َا١ضمعاااُى  م   اااونُى لاااّؼ ياااو يتهاااطض ياااو فاااتض يكااا

175. 
م  :  ااونُى قاالض اسبسِ ّاإ إدتجااوخ ل٦ضيااوب    التوغاا  َا١ضمعااُى  

176. 
 .179م  لض اسبسِ ّٕ فتض ونُى ق :اشبمػُى 

 .187م   ونُى نتوٙر عتوٙب الها )م( :الُاسس َاشبمػُى 
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 ااونُى  اا ض الكرااط َإظاساإ َاغتٚكااول يرااويّم     :الجااونْ َاشبمػااُى  
 .189 الكرط

 اااونُى نكاااط املػااالمني يااا   لااإ  اااسزيم يف      :الجولاااح َاشبمػاااُى  
 .189م  يُادًٕ َي٠ ؤ دُّف الصِو عرطَا

نُى عتوٙاااب الاااها قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ      اااو :الطامااا  َاشبمػاااُى  
َغااالم ياااو ساااب ا  للهاااوؽ  ّعاااوٸ فرًّاااو يغااا وب اهلساِااإ َالطؾاااوز    

 .190م َالتهعل  و اله٠لٕ َالرػُق 
 اااونُى اغاااتسايٕ اسبّاااؤ الاااسنّو م عجااإ الاااها     :اشباااويؼ َاشبمػاااُى  

 .191م  ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم
 قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ    ااونُى مل  ااطز الااها   :الػااوزؽ َاشبمػااُى  

َغاالم يف عتوٙااب لترطِاا  املؿااطعني فااونًم ِتااالظضَى يف سااطب الااها ضبمااس   
 .191م  قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َيقشومٌ

 اااونُى عتوٙاااب الاااها قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ      :الػاااوم  َاشبمػاااُى  
 .191م  َغلم سودٕ ل٢يؼ َالُّم َالغس

 . 201م  ِغعَى ا١ن ّو٘ ِكربَى َٟ  ونُى :الجويو َاشبمػُى 
 ااونُى مااوزبم  مااني الكاارب َالتقااُٗ ِااوتْ املااسز    :التوغاا  َاشبمػااُى 

 .232م  العود  يو  هس ا  ا غُا٘ عوى يصا املسز  ويطاٸ يَ خرّوٸ
 ااونُى َيااُ زفااوو الااها قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم  ااو      : الػااتُى 

انااًم سِهاإ َممتلكااوتًم َي ط املػاالمني َاملهااوفقني َالًّااُز َ وياإ يياا  امل  
 . 234م 

 اااونُى دبلاااْ نػاااّم التقاااُٗ يف عااا   ِااإ ياااو      :الُاساااس َالػاااتُى  
 .251م القط ى

 ااونُى اغااتظًوض املقوقااس َا١سكااوم يااو الكاالٕ      : الجااونْ َالػااتُى  
 .253م  مني ع   ِتني يو القط ى
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 . 255م  . ونُى يُنُ ّٕ التقُٗ :الجولح َالػتُى 
 . 260م  فقني ونُى لعَم اسبّٴٕ يو املهو :الطام  َالػتُى 

 .263م  ونُى اسبػو الصاتْ للتُمٕ :اشبويؼ َالػتُى 
 .278م  ص غلم٧ِػ٩وٵلٶُن٧كٵ ونُى ط :الػوزؽ َالػتُى 

 تؼد ادلائرنياٌثاٌث ػشس  اجلصء
 )فهازض األجصاء( وهى خبظىص

 
 تؼد ادلائرنياٌساتغ ػشس  اجلصء
 (لأىْ )آٌاخ اٌدفاع ظالَ دائُ وهى خبظىص

 ولّٕ :َفٌّ القُانني الت
تطتب العكامٕ ياو ا٥ تاسا٘  لاٖ ا وياس يف غا ّ  ا          ونُى : ا١َل

 . 3م  َاملهتكط يٴلقوٸ
 .7م   ونُى يو ض ٕ ا   مولهوؽ غ   خل   زم :الجونْ 
 ونُى  تول الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم عوى زفو وٸ ضبهوٸ ا  :الجولح 

َالسفوو يْ غ٠م َز ُٔ  َيى  ِوت القط ى اليت نعلن خبكُم يصا القتول
 .11م  للػلم َا١يو إ  ُِم القّويٕ

  ونُى مل ِوت الها ضبمس قلٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم مولػاّة     :الطام  
 . 12م  (1)صوََِب أَهٍٍَْْنَبنَ إِالَّ هَؽَّْخال ٌٍِْعَبٌَِّنيَ ول تعو  ط

  ونُى ت٠َٔ املػلمني ع  ُِم ٣ِوت الػلم ؾويس  لاٖ  اسم   :اشبويؼ 
 .16م  نػدًو

 ونُى غ٠يٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يو القت   :الػوزؽ 
 .18م  ستٖ ِتم نعَل  ِوت القط ى علًو

 .20م   ونُى التهوز مني اله ُٔ َالغسض الػوم  :

                                                           

 .107غُضٔ ا١ن ّو٘  (1)
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 ونُى سكوض م  يوؾم فطو ضبوضمٕ اله ُٔ َالتهعِ  ا َيى  طِؿوٸ الجويو : 
 .29م  يػتعسٔ ٥موزٔ املٞيهني

 .30م  ونُى تكلّم ا  ٣زم ز ُٔ للهوؽ للتالخْالتوغ  : 
 .33م   ونُى يزا٘ ا١يونوت غلم العوؾط :

اسبودٕ للسفوو  و سرو  ًاس َييونإ التُسّاس يف     ونُى  اسبوزٓ  ؿط :
 .33م  ا١ضض اليت يْ يم ا١يونوت

 .36م   ونُى ا١ن ّو٘ يٙمٕ الهوؽ يف سرو َتعويس ا١يونٕالجونْ  ؿط : 
 .37م   ونُى الكلٕ مني ال عجٕ اله ُِٕ َقلض اسبسِ ّٕالجولح  ؿط : 
 .37م   ونُى يعطعٕ اشبهسق يقسيٕ لكلض اسبسِ ّٕالطام   ؿط : 
 ونُى يى الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ٟ ِتشم   و  اشبويؼ  ؿط :

 .39م  ييتٌ ا إمنو يُ ض ٕ َغ ّ  يسٗ
َ املؿطعني هللؿإّٚ َلٴاة    ونُى عة موؽ َمٴـ َ،ع الػوزؽ  ؿط :

يو  هس ا  ا َيى ا   ع َدا  ِكاطف ؾاطَضيم ا َِ تلاًّم هللاو جيعلاًم       
 .43م  ِهؿغلُى مونرػًم
 .45م   ونُى امل٠ظيٕ مني َِٟٕ ال ّن َا٥ميوىالػوم   ؿط : 
 ااونُى الااها قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم مل  ااطز إ   الجااويو  ؿااط : 
 .46م  الٴوٙة إٟ مولُسْ

   ونُى تُالْ الُ وٙ  معس اهلذطٔ يعذعٔ للها ضبمس )م( وغ   ؿط :الت
 .47م 

 . 50م  :  ونُى اغتؿوضٔ الها )م( ١قشومٌالعؿطَى 
 .52م   ونُى زٟٙ  تػمّٕ غُض القط ىالُاسس َالعؿطَى : 
 ااونُى يُنااُ ّٕ يوااو٘ الػااُض يف اسبّااؤ الُّيّاإ  الجااونْ َالعؿااطَى : 

 .52م  للمػلمني
 . 57م  :  ونُى الؿُضٗ     القتول لعؿطَىَاالجولح 

  اااونُى  اااسم التعااوضض ماااني الاااُسْ َاملؿاااُضٔ  :الطاماا  َالعؿاااطَى  
 . 57م 
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م :  اااونُى يُناااُ ّٕ املؿاااُضٔ يف الااااُسْ    اشباااويؼ َالعؿاااطَى   
57. 

م :  ااونُى املؿااُضٔ دااع٘ َؾااع ٕ يااو الااُسْ    الػااوزؽ َالعؿااطَى 
57 . 

الااُسْ مااوسبكم  :  ااونُى اللٴااة ا٥هلااْ هللذااٛ     الػااوم  َالعؿااطَى 
 .57م الُا عْ 

:  اااونُى إعاااطام الكاااشومٕ َالؿاااًوزٔ هلااام معاااس   الجاااويو َالعؿاااطَى 
 .  57م  خطَز يؿُضتًم  و الُسْ َالتهعِ 

 . 57م   ونُى ختم ا١َايط َالهُايْ مولُسْ : التوغ  َالعؿطَى
 ونُى يؿُضٔ الطغُل هلم مويط يو  هس ا  ا َلّؼ ادتًوزاٸ  :الج٠ثُى 
 .59م  لها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلميو  هس ا

 ونُى  سم سودٕ الها ضبماس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ      :الُاسس َالج٠ثُى 
 . 71  ع َد  يُ الصٓ ِظًط زِهٌ م َغلم لسخُل املعطعٕ ا إش يى ا 

 ونُى اغتذومٕ ا   ع َد  ي ظم َيعرب يو يُنُو  الجونْ َالج٠ثُى :
 .76م  الس و٘ َاملػولٕ

 ونُى صبٛ ا٥نصاض يو فع  الػّٕٚ مكّظ يتعسزٔ يو  َالج٠ثُى : الجولح
 .78م  الربيوى َاسبذٕ

 ااونُى اغااتغروض الااها قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم  الطاماا  َالج٠ثااُى : 
 .81م  للكشومٕ تهعٌِ هلم يو الهروق

 .83م   :  ونُى  ِوت السفوو ملوشااشبويؼ َالج٠ثُى 
٘ ا١ن ّو٘ الػومقني للها ضبمس قلٖ ا   ونُى ز و :الػوزؽ َالج٠ثُى 

 .89م   لٌّ َ لٌ َغلم َاملػلمني
 .89م   ونُى يُنُ ّٕ الس و٘  هس الت٠َٔ َمعسيو :الػوم  َالج٠ثُى 
 .92م   ونُى عطٍ الها َيقشومٌ للقتول :الجويو َالج٠ثُى 

 ااونُى إيتهااوو الااها قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم     :التوغاا  َالج٠ثااُى 
 .92م  قشومٌ  و يقسيوت غرك السيوَ٘ي
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 .96م   ونُى ع   ِٕ  ط نّٕ ذبس َإ ذوظ :ا١ضمعُى 
 .115م   ونُى َدُب السفوو  و اله ُٔ َالتهعِ  :الُاسس َا١ضمعُى 
 .115م   ونُى سودٕ الها َيقشومٌ للسفوو :الجونْ َا١ضمعُى 
س قلٖ  ونُى دًوز الكشومٕ  و ؾدل الها ضبم :الجولح َا١ضمعُى 

 .116م ا   لٌّ َ لٌ َغلم يو الط ٕ العويٕ ل٢دّول
 ونُى الػهٕ اله ُِٕ مّوى للقط ى ا َيهًو الػهٕ القُلّٕ  :الطام  َا١ضمعُى 

 . 118م َالرعلّٕ َالتقطِطِٕ َالػهٕ السفو ّٕ
 .118م  ونُى الػهٕ السفو ّٕ :اشبويؼ َا١ضمعُى 
طاض  لاٖ  تاول ا١ن ّاو٘ إٟ     اونُى ٟ جيلاب ا٥قا    :الػوزؽ َا١ضمعُى 

 .164م  اشبػطاى العود 
 .167م   ونُى  سم نػذ  ِوت الػلم َالكلض :الػوم  َا١ضمعُى 
 ونُى ز و٘ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ٟ  :الجويو َا١ضمعُى 

 . 170م  ِػق   و املػلمني الس و٘ َاملػولٕ
ضبماس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ      ونُى نكاطٔ ا  للاها    :التوغ  َا١ضمعُى 

 .172م َغلم إمنو يْ نكطٔ ل٦غ٠م َاملػلمني  
قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم مل ِقكس القتول  ضبمسالها  ونُى  :اشبمػُى 
 . 173م  يف يعطعٕ مسض

 .176م  ونُى ا٣ِٕ القط نّٕ  ُى لله ُٔ :الُاسس َاشبمػُى 
 . 179م  ونُى القط ى  ٴعْ السٟلٕ :الجونْ َاشبػمُى 
 .179م  ونُى الج ُت القو   :الجولح َاشبمػُى 
 .179م   ونُى السٟلٕ القٴعّٕ الطام  َاشبمػُى :
 .182م  :  ونُى زٟلٕ القط ى  ٴعّٕاشبويؼ َاشبمػُى 
 ونُى لقو٘ الصٓ  وضب اله أُ َالتهعِا  اهلعميإ     :الػوزؽ َاشبمػُى 

 .187م  َاشبعٓ
٠يوت اله ُٔ  سم امتسا٘ القتول ا إمنو  ونُى َيُ يو   الػوم  اشبمػُى :

 .188م  يُ ا٥نصاض َالس ُٔ إ  ا  .
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 .190م   ونُى ا٥ ٠ق يف يُا و يعطعٕ يسس :الجويو َاشبمػُى 
 .200م   ونُى ؾسٔ ا١شٗ الصٓ دو٘ يو املؿطعني :التوغ  َاشبمػُى 

 .200م   ذع يصٍ ا٣هلٕ  و السف   و نرػًو  ونُى :الػتُى 
٩ّااط٫  ااونُى يكااوس ٕ ط  :َالػااتُى  الُاسااس  ص للشّااؤ الااسنّو الٰكاالٷض٨ خ٧

 .210م 
 .217م   ونُى التساضو يف ال ساٙ  :الجونْ َالػتُى 

 ااااونُى لااااُ زاض ا١يااااط يف إخ ااااوض الااااها  ااااو   :الجولااااح َالػااااتُى 
املغّ ااوت مااني الااُسْ َالرطاغاإ َاسبااسؽ ا فولكااشّض يااُ ا١َل لقُلااٌ      

م  (1)صإِْْ لُذذذىَ إِالَّ وَؽْذذذٌٍ َُذذذىؽًَ * اٌْهَذذذىَي َنطذذذك عذذذٓوََِذذذب تعاااو  ط

221. 
٠ظياإ مااني اله اأُ َاسبكاام مولعااسلا م     ااونُى امل :الطاماا  َالػااتُى  

249 . 
 ااونُى يااو خكااوٙل ا١ن ّااو٘ يكااوس ٕ الربعاإ      :اشبااويؼ َالػااتُى  

 .272م  هلم
وََّذذذذب وحزِذذذذتَ عٍََذذذذً  ااااونُى يى َ ُلااااٌ تعااااو  ط :الػااااوزؽ َالػااااتُى 

 .276م  ا ؾويس  لٖ توضِذ ا١يم َاملل (2)صىحُْاٌَّنََِٓ ِِْٓ لَجٍِْ

 . 291م  ونُى ا١خ٠ق اسبمّسٔ َا ّٕ :الػوم  َالػتُى 
 .294م  ونُى العادط  و املعكّٕ :الجويو َالػتُى 

ٕ      اااونُى  :التوغااا  َالػاااتُى    عااا   ِااإ  ط نّااإ ظاداااط  اااو املعكاااّ
 . 298م

                                                           

 .4-3غُضٔ الهذم  (1)
 .183غُضٔ ال قطٔ  (2)
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الاااها عااا   ِااإ  ط نّااإ إناااصاض َضازو  اااو ضبوضمااإ   اااونُى  :الػااا عُى 
لحذذًْ فٍٍََِّذذهِ  قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم ا َيااُ يااو  مُيااوت  ُلااٌ تعااو  ط      

 .298م(1) صاٌْؾُغَّخح اٌْجَبٌِغَخح فٍََىْ شَبءَ ٌَهَلَاوحُْ أَعَّْعِنيَ

عاا   ِاإ  ط نّاإ مطيااوى َز اأُ ل٦ميااوى ا    ااونُى  : الُاسااس َالػاا عُى
 .298مَالتكسِ  موله ُٔ َالتهعِ  

 
 د ادلائرنيتؼػشس اخلاِط  اجلصء

 (لأىْ )آٌاخ اٌدفاع ظالَ دائُ وهى خبظىص
 َفٌّ القُانني التولّٕ :

ٟٸ )م(  ونُى الها ضبمس:  ا١َل  . 7م ٟ ِ سي  ُيوٸ  تو
 . 11م   ونُى َدُب الػلم الجونْ :
ٕ    :الجولح  م   ونُى تج ّن الها )م( للػلم ا تمعاْ إ  ِاُم القّويا

17. 
و٘ يْ الػ٠م َا١يو ا َياُ يقسيإ ََ او٘    ضغولٕ ا١ن ّ  ونُى :الطام  

 .17م  ١زا٘ الرطاٙ  الع وزِٕ
 ونُى ع  َ س يو ا   ع َد  للمٞيهني يف يرًُياٌ َ ّاس    :اشبويؼ 
 .25م  للكوفطِو

ا١يُض َاملقوزِط ٟ دبطٓ مط،وٙب املٞيهني ا َإى عونن   ونُى :الػوزؽ 
ػاتسِم لّاوتْ الجاُاب ازبعِا      سقوٸ ا إمنو دبطٓ ا١يُض هللو فٌّ الهرا  العاوم امل  

 . 25ا م  للمٞيهني
 يمْ غرّوى  وفلٕ ونُى إدتهوب الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم  الػوم  :

 .26ا م

                                                           

 .149غُضٔ ا١نعوم  (1)
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:  ونُى تطو الها  وفلٕ يمْ غرّوى ز ُٔ ل٦غ٠م ا َمطظر زَى  الجويو
 . 26م ذبطِ  الهوؽ  لٖ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم 

ُى غ٠يٕ الها قلٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم َيقاشومٌ ياو      :  ون التوغ 
 . 26ا م سب السنّو َظِهتًو

ا   ع َد  إ ًوض اسب  َإ ٠٘ علمٕ التُسّاس ا  ِطِس  ونُى العوؾط : 
 . 34م  َجيعلٌ َا عو ُِيّو
 .43م  ونُى يكوس ٕ الهكط لله ُٔ س  اسبوزٓ  ؿط :
 .43م اسب  َالعسل  ونُى يعميٕ املؿطعني يو إسقوقالجونْ  ؿط : 
 . 45م :  ونُى املسز امللكُتْالجولح  ؿط 
 .60ا م   ونُى تقسِم القط ى املًودطِو  لٖ ا١نكوض :الطام   ؿط 

 اونُى مهاو٘ إماطايّم َإوو ّا   لًّماو الػا٠م ال ّان         :اشبويؼ  ؿط 
اسبطام يقسيٕ ل عجٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َتًّٕٚ لقّويٌ مت لّظ 

 .66م  يي  املسى َا١ضِوف مطغولتٌ
 . 68م   ونُى ا٥غتهعوف  :الػوزؽ  ؿط 
 .73م   ونُى نعَل ا٣ِٕ القط نّٕ غ٠م زاٙم  :الػوم   ؿط 
 .74م ونُى إمتسا٘ الصِو عرطَا مولقتول  :الجويو  ؿط 

:  ااونُى إنااٴطاض الااها قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم      التوغااعٕ  ؿااط  
 .74مًو يو ا١َايط للمػلمني للشّٴٕ َاسبصض َيقشومٌ للسفوو ملو فّ

 .76م   ونُى ت لّظ الها يف ا١غُاق :العؿطَى 
 ونُى إسكو٘  طب القت  يو الها قلٖ ا   لٌّ  :الُاسس َالعؿطَى 

 . 79ا م  َ لٌ َغلم
 ااونُى املػتهااعرني يف ا  ِػااتذّب هلاام ا   هااس  :الجااونْ َالعؿااطَى 

 .94م   غ ّ  ا َ ُ ًم يف الؿسٔ َالهّ  يف
 ونُى يهوو يكوزِ  َيفطاز يو الط ٕ ٟ ِهوهلو إٟ  :الجولح َالعؿطَى 

 . 95م  يي  التقُٗ
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 .97م   ونُى  لٕ املػلمني يف املعوضو :الطام  َالعؿطَى 
 . 101م  ونُى اهلذطٔ  طِ  الهكط  :اشبويؼ َالعؿطَى 
 .103م   ونُى الكجطٔ ٟ تهر  يف السفوو :الػوزؽ َالعؿطَى 
قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ضغُل  الها ضبمس ونُى  :الػوم  َالعؿطَى 

 .107م  غ٠م
للها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ  يكوسب ونُى ا٥غتغوثٕ  :الجويو َالعؿطَى 

 .107م  َغلم َاملػلمني لتذلْ يهوفعٌ العودلٕ َا٣دلٕ
 هسق يعذاعٔ  ونُى قطف دُّف املؿطعني ُِم اشب :التوغ  َالعؿطَى 

 .115م 
 .118م   ونُى سطظ املسِهٕ :الج٠ثُى 

 ونُى ي  إنعسام اسبطَب تعزيط التذاوضات َتكجاط    :الُاسس َالج٠ثُى 
 .119م  ا١يُال َِؿّ  العمطاى
 .122م  ونُى يكوزِ  الؿكط  لٖ ا٥ُِا٘ :الجونْ َالج٠ثُى 
 .122م   ونُى مولؿكط تػتسِم الهعم :الجولح َالج٠ثُى 

 .122م   ونُى إتكوف املػلمني مونًم ييٕ ؾوعطٔ   :طام  َالج٠ثُى ال
 ونُى ز ُٔ املػالمني للؿاكط    اع َدا  ا  اول       :اشبويؼ َالج٠ثُى 

ٍ أَمْوحوْوحُْ وَاشْىحوُوا ٌٍِ وَالَ تعو  يف خٴوب للمػلمني َ ويٕ الهوؽ ط فَبمْوحوُؤِ

 .128م  (1) صرَىْفحوُوِْ

ونُى َدُب تهعٍ املػلمني  و ا٥ضيوب َالقتا     الػوزؽ َالج٠ثُى :
 . 128م العؿُاْٙ ا َيصا التهعٍ يو ؾكطيم    ع َد 

 ونُى يو عوى للها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغالم   الجويو َالج٠ثُى :
  .129م  يى ِظًط  لٖ ي ساٌٙ إٟ موملسز َالعُى يو  هس ا 

                                                           

 .152غُضٔ ال قطٔ  (1)
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اغتهعوف املػلمني هللاو لاُ    ونُى َيُ  سم إعبكوض  التوغ  َالج٠ثُى :
 .135م  عونُا خوضز املسِهٕ
 .137م   ونُى الطيّٕ يو  هس ا  يقسيٕ للهكط َالغل ٕ ا١ضمعُى :

 ااونُى إ ااواى اهلعمياإ هللااو ِطيّااٌ ا   ااع َداا     الُاسااس َا١ضمعااُى :
 .137م  مولواب

 .138م  ونُى يعميٕ املؿطعني الجونْ َا١ضمعُى :
 .140م ونُى يعويسات الها )م( غ٠م  الجولح َا١ضمعُى :
 ونُى الصٓ  وف يى ِتدٴرٌ الهوؽ ٟ ِقُم مولغعَ  الطام  َا١ضمعُى :

 .140م  َاهلذُم املتكطض
 ونُى خطَز الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم إ   اشبويؼ َا١ضمعُى :

 . 148م  ت ُو مل ِكو ،عَاٸ ا إمنو ضغولٕ غ٠م َيلرٕ َييوى
 .150م   ونُى ي٠و الرطاٙ  غ٠م عُى :الػوزؽ َا١ضم

 ونُى نكط ا   ع َد  للها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ  الػوم  َا١ضمعُى :
 .160م  َغلم َيقشومٌ يف يعطعٕ مسض ٥ ٠٘ علمٕ التُسّس

لاُ زاض ا١ياط ماني َز َض، إ املاٞيهني َماني         اونُى  الجويو َا١ضمعُى :
 .161م  تعظّم ؾعوٙط ا  ا ِقسم ا١خا

 ونُى إسقوق اسب  َإ ًوض  قّسٔ التُسّس مولهكاط   التوغ  َا١ضمعُى :
 .166م  يف يعطعٕ مسض
 ونُى يو ا٥ضازٔ التكُِهّٕ َيُ نكط الها ضبمس قالٖ ا    اشبمػُى :

 .166م   لٌّ َ لٌ َغلم يف يعطعٕ مسض يعذعٔ سػّٕ
لٌ َغلم  ونُى إنقٴوو الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ  الُاسس َاشبمػُى :

 .167م  إ  الس و٘ َالتهطو َغٞال ا  الهكط
م  ونُى يعطعٕ مسض يقسيٕ َنُو  طِ  لرتض يكٕ  الجونْ َاشبمػُى :

169. 
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 ونُى تره  ا   ع َد  م عجٕ الاها يَ الطغاُل    الجولح َاشبمػُى :
 هس  كُف الهوؽ  لٖ ا١َثوى َتُاضثًم ٥ضتكوب املعوقْ ا َإ طانًم 

 . 175م  س و غهو التُسّ
 ونُى إغتٚكول غّوزٔ الكرط َي٠و ضٝغو٘ الؿطو  الطام  َاشبمػُى :

 . 179م  مطغولٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم
 . 179م   ونُى التهوز مني نكط ا  َالعسَاى اشبويؼ َاشبمػُى :
 )م( نُى معااح ا   ااع َداا  الااها ضبمااس  ااو الػااوزؽ َاشبمػااُى :

 .183م  ِقُم مت لّظ  ِوت القط ى لّظًطٍ َِهكطٍ َجيعلٌ
م   ونُى الهكط يو ا   وضز سبول الصل َالهعة الػوم  َاشبمػُى :

184 . 
 . 195م   ونُى عجطٔ زخُل الهوؽ ا٥غ٠م الجويو َاشبمػُى :
 ونُى الصِو زخلُا معس يعطعٕ مسض يعجط يو الصِو  التوغ  َاشبمػُى :
 . 195م  زخلٍُ يف شات املسٔ   لًو

 ونُى الصِو زخلُا معس قلض اسبسِ ّٕ يعجط يو الصِو زخلٍُ  تُى :الػ
 . 195م      الكلض

 ونُى تهو    ويٕ الهوؽ ملعذعات الها ضبمس قالٖ   الُاسس َالػتُى :
 . 196م  ا   لٌّ َ لٌ َغلم يف يعطعٕ مسض

 .197م  املؿطعُى يم املعتسَى يف يعطعٕ مسض ونُى  الجونْ َالػتُى :
 . 201م   ونُى ا  ٟ ِِٞس مهكطٍ الظوملني َاملعتسِو لػتُى :الجولح َا

ْ    :الطام  َالػتُى  م   ونُى اغتؿوضٔ الاها )م ( ١قاشومٌ ماولُس
205 . 

 ونُى املؿُضٔ يف ا٥غا٠م ا فاوشا عاوى الاها ضبماس       :اشبويؼ َالػتُى 
قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ِؿوَض يقشومٌ َيُ الصٓ ِٟقاُل َٟ ِرعا  إٟ   
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ولُسْ فمو ا١َلُِٕ  القٴعّٕ يى ِؿوَض الػلٴوى َالطّٙؼ َامللك َالعلمو٘ م
 .206م َالُظضا٘ ا َِهكن هلم لّقُيُا هللؿُضٔ ا١زنٖ يهًم ضت ٕ

 . 206م  ونُى اتكول ا٥غتؿوضٔ : الػوزؽ َالػتُى
 سباوح مو٥اللذاُ٘ إ  ا   هاس الؿاساٙس    لعَم  :  ونُى  الػوم  َالػتُى
 .211م  َاملػكهٕ َالتُغ  ا َيصا التهطو  ٴعْ الُ ُومولس و٘ َالتهطو 

 . 212م  ونُى نكط ا  :الجويو َالػتُى 
 ونُى سودٕ الها َيدّول املػلمني لعكمتٌ ١نٌ ِ ني  :التوغ  َالػتُى 

 . 213م  هلم يهوير َغهو الؿطِعٕ الػمشو٘ إ  ُِم القّويٕ
َغلم َيقشومٌ هللؿّٕٚ  ونُى نكط الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ  :الػ عُى 

 .222م َعلموت َيسز يو  هس ا   ع َد 
 . 225م  ونُى الهكط يف يُا و عجأ: الُاسس َالػ عُى 
 ونُى ن ُٓ َيُ  سم ال س٘ مولقتول ستٖ َإى دو٘ت  :الجونْ َالػ عُى 

 . 229م  غًوم القُم ا َيقومن معهًم
لها قلٖ ا   لٌّ ٟ ِقسض  لٖ ذبقّ  الهكط ل  ونُى :الجولح َالػ عُى 

َ لٌ َغلم َيقشومٌ ُِم ماسض إٟ ا   اع َدا  ا فترها  َيناعل امل٠ٙكإ       
 .230م   يسزاٸ هلم

 .237م   ونُى َيُ يى الػهٕ مّوى للقط ى :الطام  َالػ عُى 
 ونُى قطف تااللة الكراوض ل٦دًاوظ  لاٖ املسِهإ       :اشبويؼ َالػ عُى 

 .239م لميعذعٔ للها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغ
 . 239 ونُى ) فوتقُا ا  ( معس مسض م  :الػوزؽ َالػ عُى 
 .245م   ونُى نػ ٕ الهكط إ  ا  :الػوم  َالػ عُى 
 ونُى َدُب ؾكط املػلمني    ع َد   لٖ نعمٕ الجويو َالػ عُى : 

 . 247مسض مالهكط يف يعطعٕ 
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  ماطظر زَى   ونُى ا٥نقٴوو إ  الؿكط    ع َدا  التوغ  َالػ عُى :
 . 248ٓ م التعس

 ونُى  سم َدُز ءٕ يػوفٕ يَ َ ن مني نعَل ا١يط يو  هس الجمونُى : 
 .248م  ا   ع َد  َمني تهذعٍ
م   ونُى الؿكط    ع َد  يو ضؾشوت التقُٗ الُاسس َالجمونُى :

249 . 
ل عجٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ  يكوسب ونُى  الجونْ َالجمونُى :

لم َيُ َدُز ييٕ زافعن َغق  يهًو ؾًسا٘ يو يد  علمٕ التُسّس ا َغ
 .249م  َؾكط ا   ع َد  يو يهوظل التقُٗ

ا َيُ يو يرويّم  ُلٌ   ونُى إى ا   ب يى ٨ِؿكط الجولح َالجمونُى :

 . 249م (1)صٌَئِْٓ شَىَوْرحُْ  َىَِلََّٔىحُْتعو  ط

دع  ييٕ يو املُسسِو ِؿكطٍ ع   ونُى فه  ا  يف  الطام  َالجمونُى :
 . 250م َاسس يهًم  سٔ يطات يف الُّم يف الك٠ٔ الُّيّٕ َالهُاف 

 ونُى تعو ب يدّول ييٕ تؿكط ا   اع َدا  عا      اشبويؼ َالجمونُى :
 . 250م  ُِم

 . 256م  ونُى يهو رٕ  سز امل٠ٙكٕ يف املّساى :الػوزؽ َالجمونُى 
ؿطعُى مو ساز إنوفّٕ يو املقوتلني فوى  ونُى دو٘ امل :الػوم  َالػتُى 

ا   ع َد  غّعِس يف ي ساز املسز يو امل٠ٙكٕ للها ضبمس قالٖ ا   لّاٌ   
 . 256م َ لٌ َغلم  

 ونُى  ِوت يعطعٕ يسس ربُِة للمؿطعني يو يعطعٕ  :الجويو َالػتُى 
 . 262م اشبهسق
 

                                                           

 .7غُضٔ امطايّم  (1)
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 تؼد ادلائرنيػشس  اٌعادض اجلصء
 (د تني اٌمسآْ واإلزهابرضالأىْ )اٌ وهى خبظىص
 َفٌّ القُانني التولّٕ :

 .6م   ونُى الهوٓ الصاتْ َالغآ  و ا٥ضيوب : ا١َل
 . 8م تهعٍ القط ى  و ا٥ضيوب الجونْ :
 ونُى َيُ يى  تول الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َيقشومٌ  الجولح :
 . 8م زفوو ضب 
 .10م  رًُيوٸ ونُى اسبُاض يف القط ى يهٴُ وٸ َي الطام  :

ا١ضض َيو  لًّو    اع َدا  ا َياُ يلاك تكاطف        ونُى اشبويؼ :
 . 10م  يٴل 

 .24م   ونُى العكمٕ الغإِ الػوزؽ :
 . 26م   ونُى الطي ٕ يو ا  إيتهوو  و ا٥ضيوب : الػوم 
  ااونُى إشا ي ٴااٖ ا   ااع َداا  فونااٌ ِعٴااْ مااو١َفٖ َا١      :الجااويو 

 . 38م 
 .39م  نعمٕ يذطٔ الها  لٖ املسِهٕ ونُى  :التوغ  
 . 40م   ونُى التهوز مني الربعٕ َا٥ضيوب :العوؾط 

 . 40م   ونُى سودٕ الهوؽ إ  الربعٕ :اسبوزٓ  ؿط 
ٟٸ مولطي اإ يااو ا  ٟ ِػااعٖ       :الجااونْ  ؿااط    ااونُى يااو ِكااُى يؿااغُ
 . 42م  يف إضيوب الهوؽ

تداااص ا٥ضياااوب  اااونُى ياااو ِط،اااب هللاااو  هاااس ا  ٟ ِ :الجولاااح  ؿاااط 
 . 42م  ملغٕ لتشقّ  الغوِوت
 اااونُى إشا ينعااام ا   اااع َدااا  نعمااإ  لاااٖ ييااا         :الطامااا   ؿاااط  

 . 44م  ا١ضض فونٌ يعطم يو يى ِطفعًو
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 ااونُى إنقٴااوو إ  فعاا  يااون  يااو نااسٍ ا فوملػااوض ٕ    :اشبااويؼ  ؿااط 
 . 45م  خطِوا٣س ا٥ضيوب ا َعصا ا٥سػوى إ  يف اشباات ن

 . 45م  ونُى السنّو زاض ا٥غتذومٕ  :الػوزؽ  ؿط 
 :  ااونُى تعويااس خ٠فاإ ا١ضض مااولتهعٍ  ااو ا٥ضيااوب     الػااوم   ؿااط  

 . 49م 
 . 55م  ونُى اعبكوض الطي ٕ مو  :الجويو  ؿط 

  اااونُى  اااسم تطتاااب الهرااا   لاااٖ ا٥ضياااوب لكاااوس ٌ :التوغااا   ؿاااط 
 . 56م 

 ااااونُى إغااااتسايٕ  ااااونُى الطي اااإ يااااو ا  َسااااسٍ ا يف    :العؿااااطَى 
 .58م ا١َلني َا٣خطِو

 .58م   ونُى تعسز الهعم يِوم اله ُٔ :الُاسس َالعؿطَى 
 . 61م   ونُى القطا٘ٔ يف الك٠ٔ :الجونْ َالعؿطَى 
 . 67م   ونُى ا٣ِٕ يعذعٔ يػتقلٕ :الجولح َالعؿطَى 

 ااااونُى ا٣ِاااإ القط نّاااإ زا ّاااإ إ  اهلااااسٗ       :الطاماااا  َالعؿااااطَى  
 .67م  َا٥ميوى

 ااونُى عاا   ِاإ يااو القااط ى مؿااوضٔ َإنااصاض يف       ؿااطَى :اشبااويؼ َالع
 .67م  يهٴُ ًو يَ يرًُيًو

 ااونُى عاا   ِاإ تهااعل يااو القااط ى ؾااويس  لااٖ    الػااوزؽ َالعؿااطَى : 
 .68م سب ا   ع َد  للهوؽ  ّعوٸ

 اااونُى ناااعَل الػاااُض املكّااإ َا ّااإ ياااو ؾاااطَض الػاااوم  َالعؿاااطَى : 
    ٌ َغاالم يااو عّااسيم     ااطِـ ا َسكااو للااها ضبمااس قاالٖ ا   لّااٌ َ لاا

 .69م  َيكطيم
  ااونُى نااعَل ا٣ِاإ القط نّاإ اغتٚكااول ل٦ضيااوب   الجااويو َالعؿااطَى :  

 .70م 
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 .71م  ونُى  ِوت تهًٖ  و ا٥ضيوب: التوغ  َالعؿطَى 
 ااونُى إعااطام املػاالمني مولؿااًوزٔ هلاام مااوزبم  مااني العماا      :الج٠ثااُى 

 .71م  مو١يط ا َإدتهوب الهًْ
نُى إ وناااإ املػاااالمني يف ا١يااااط مااااوملعطَف   ااااو :الُاسااااس َالج٠ثااااُى 

 .71م  َالهًْ  و املهكط
 تهًااٖ  ااو ا٥ضيااوب  الاايت ِااوتا٣ ااونُى إسكااو٘  :الجااونْ َالج٠ثااُى 

 .75م
 اااونُى ياااو ثهوِاااو ا٣ِااإ َياااُ إنعاااسام التهاااوظل      :الجولاااح َالج٠ثاااُى  

 .79م العقوٙسٓ يو املٞيهني للصِو عرطَا
تذااااوز  لااااٖ اشبكااااُيٕ    ااااونُى تقااااسِم ا٥س  :الطاماااا  َالج٠ثااااُى  

 .79م  َالؿقوق ستٖ ي  الصِو عرطَا
 اااونُى قاااطف يشٗ الكراااوض مرهااا  َتلقاااني      :اشباااويؼ َالج٠ثاااُى  

 . 80م  ََسْ يو  هس ا   ع َد 
م   ااونُى ازبماا  مااني الكرااط َالتعااسٓ   ااّض      :الػااوزؽ َالج٠ثااُى  

84 . 
 . 86م   ونُى إظاسٕ التهعِ  ل٦ضيوب :الػوم  َالج٠ثُى 

 .88م  ونُى تُاتط نق  ا٣ِوت :الج٠ثُى الجويو َ
 ااااونُى  ااااُل ) اسبمااااس   ( ييااااوى للقوٙاااا       :التوغاااا  َالج٠ثااااُى  

 . 96م  َالػوي 
 اااونُى إنقٴاااوو القلااإ َا٥غتهاااعوف  اااو املػااالمني إ      :ا١ضمعاااُى 

 .99م  ُِم القّويٕ
  ااونُى قااطف ا٥غتهااعوف ٥ظاساإ ا٥ضيااوب    :الُاسااس َا١ضمعااُى  

 . 101م
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 ااونُى َيااُ التااصعا يااو ا  مو ااح  لااٖ الؿااكط   :  ضمعااُىالجااونْ َا١
 . 106 م لٌ غ شونٌ

 اااونُى إنقٴاااوو  لااإ َإغتهاااعوف املاااٞيهني إ    :  الجولاااح َا١ضمعاااُى
 . 114 م ُِم القّويٕ

 ااونُى يعذااعات الااها معااس َفوتااٌ ز اأُ للػاالم    :  الطاماا  َا١ضمعااُى
 . 115مَالؿكط    ع َد  

ها قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ َغااالم    اااونُى الااا :  اشباااويؼ َا١ضمعاااُى 
َيقاااشومٌ ستاااٖ يف ساااول القلااإ َا٥غتهاااعوف عاااونُا ميلكاااُى غااا٠ح      
الااس و٘ ا َمااٌ ِقااطب الرااطز ا َفّااٌ ز اأُ للكاارب ا َ،هااٖ  ااو التعااسٓ       

 . 123 م موملج 
 ااونُى إى ا   ااب الااصِو  كمااُى مولعااسل     :  الػااوزؽ َا١ضمعااُى 

 . 125 م
ب املهكااارني الاااصِو ِهكااارُى  اااونُى إى ا   اا :  الػااوم  َا١ضمعاااُى 

 .125مالهوؽ 
 اااونُى إى ا   اااب الاااصِو ِعٴاااُى اسبااا  ياااو  :  الجاااويو َا١ضمعاااُى

 .125مينرػًم 
 ااونُى إى ا   ااب الااصِو  ػااهُى ملااو يسػااو   :  التوغاا  َا١ضمعااُى

 .125 م إلًّم ا َِربَى يو يمطيم
 .125م   ونُى إى ا   رو َِطظق املقػٴني :اشبمػُى 

 ااااونُى إى ا  جيااااوظٓ الااااصِو ٟ ِعتااااسَى     :شبػاااامُى الُاسااااس َا
 . 125م  موسػو ازبعا٘

 ااونُى إى ا   ااب الااصِو ميتهعااُى  ااو الظلاام       :الجااونْ َاشبػاامُى  
ا َٟ ِػااعُى إلّااٌ ا َٟ ِعملااُى  لااٖ إخوفاإ الهااوؽ َإثااوضٔ الط ااب يف       

 . 125م ا تمعوت 
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 . 129م   ونُى القلٕ ي  ا٥ميوى يهعٕ :الجولح َاشبمػُى 
 . 134م  ونُى ز ُٔ القط ى للػلم :الطام  َاشبمػُى 

 اااونُى ٟ ِقوتااا  الاااها قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ  :اشباااويؼ َاشبمػاااُى 
 .144م  َغلم َاملػلمُى إٟ الصِو ِقوتلُنًم ًَِذمُى  لًّم

 اااونُى ياااو ا٥ضازٔ التكُِهّااإ ضغاااولٕ الاااها    :الػاااوزؽ َاشبمػاااُى 
 .144م  للهوؽ  ّعوٸ ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ض ٕ

 (1) صاكْعُذذىلُُْ ِثَذذب ِهُِْ  ااونُى َيااُ يى  ُلااٌ تعااو  ط    :الػااوم  َاشبمػااُى  

 .150م نوغذ ملو ِوتب  لٖ الت   يو يسكوم
زٔ التكُِهّااإ َياااُ يى الاااها    اااونُى ياااو ا٥ضا  :الجاااويو َاشبػااامُى  

 . 151م  قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ضغُل يو  هس ا  ضبمس
 اااونُى القاااط ى تعهاااّس للػاااهٕ اله ُِااإ يجلماااو     :شبمػاااُى التوغااا  َا

 .153م  َتعهّس للقط ى ٔ يطالػهٕ 
 ااونُى َيااُ يى ا٣ِاإ القط نّاإ َالػااهٕ اله ُِاإ سذاإ َؾااويس   :الػااتُى 

 .156م  لٖ التوضِذ َالُ وٙ  الػومقٕ َال٠سقٕ
 .165م   ونُى  كل القط ى  طز ل٦ضيوب :الُاسس َالػتُى 
 . 169م  ونُى  )فالَاعم ( ،هٖ  و ا٥ضيوب: الجونْ َالػتُى 

ٕ      :الجولاااح َالػاااتُى   م   اااونُى ضي ااإ املؿاااطعني ياااو ،اااعَ املسِهااا
173. 

 .179م   ونُى شات ا٥ُِا٘ غ٠م  : الطام  َالػتُى
٧َاعٶم٩ ونُى سهُض ط اشبويؼ َالػتُى:  .183ص ييوى مفٵال

  . 183م  ص يف يعطعٕ مسضفَآوَاوحُْ ونُى ط :الػوزؽ َالػتُى

                                                           

 .5غُضٔ ا١سعاب  (1)
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ص يف يعطعاإ يسااس َ ااُزٔ  فَذذآوَاوحُْسهااُض  ااونُى ط  ػااوم  َالػااتُى : ال

 . 183لٌّ َ لٌ َغلم غوملوٸ إ  املسِهٕ م الها قلٖ ا   

 .185م ص يف يعطعٕ اشبهسقفَآوَاوحُْ ونُى ط : الجويو َالػتُى

٧َاعٶم٩ ونُىط :التوغااا  َالػاااتُى   ٕ   فٵاااال  ص َ اااس عاااطِم َز ااأُ للطيفااا
 . 186م

٧َاعٶم٩ح ) ونُى غ٠ : َالػ عُى  .187م  ( ُِم مسضفٵال
  .198م   ونُى إغ٠م يمْ شض ضغولٕ غ٠م: الُاسس َالػ عُى 
الكااشومٕ  معاا  ااونُى ذبكااْ عاا   كاإ إغاا٠م    : الجااونْ َالػاا عُى  

   .210م زٟٙ  ت ني التػومل  لٖ إدتهوب ا٥ضيوب
م   اااونُى يَل غااارا ل٦غااا٠م ضداااو٘ الػااا٠م : الجولاااح َالػااا عُى 

216.   
 ااااونُى إؾااااو ٕ  تاااا  الااااها )م( ِااااُم يسااااس : َالػاااا عُى الطاماااا  

   .223 إضيوب
 ااونُى ا٥ ذااوظ  ااو إسكااو٘ الااهعم تهعِااٌ  ااو    : اشبااويؼ َالػاا عُى  

   .226م ا٥ضيوب
 اااااونُى )غاااااكو  زم يف ازبهااااإ نًاااااْ  اااااو : الػاااااوزؽ َالػااااا عُى 

   .252م ا٥ضيوب
 اااونُى َياااُ يكاااوس ٕ فطِهااإ الكاااّوم ١يااا    : الػاااوم  َالػااا عُى 

   .253م ا يٓ فطض(1) صوحزِتَى يعهٖ طا١ضض ١

 اااونُى َياااُ تؿاااطِة املػااالمني مُضاثااإ   اااوزٔ   : الجاااويو َالػااا عُى 
   .254م  ا١ن ّو٘

                                                           

 .183غُضٔ ال قطٔ  (1)
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َدااُز ايتجااول َاغااتذومٕ لكاا  ييااط َنًااْ    ااونُى: التوغاا  َالػاا عُى 
   .255م يو  هس ا   ع َد 

 .259م   ونُى التصعا مولهعم يون  يو ا٥ضيوب :الجمونُى 
فااااُظ يياااا  ا١ضض متقوغاااام الااااهعم ا   ااااونُى :َالجمااااونُى  الُاسااااس

   .261م َعونًم يف مّن َاسس
َياااُ يى اللّااا  َالهًاااوض طبلُ اااوى لقُلاااٌ    اااونُى :الجاااونْ َالجماااونُى 

ٍَذذذذٍه          تعااااو  ط ً  ِفذذذذٍ َف َّذذذذَو وحذذذذ ٌَْم ٌَ َوا ّْ ًَ َواٌنََّهذذذذبَه َواٌشَّذذذذ ُْذذذذ ٍَّ ٍَذذذذَك اٌ ٌَّذذذذِنٌ َف َوُلذذذذَى ا

   .261م  (1) صَََْجَؾُىَْ

 .  262م   ونُى القط ى زغتُض اسبُاض :جولح َالجمونُى ال
 ل٦ضيااوب  نااس َا  ااونُى ) اا ( ؾااعوض يتذااسز     :الطاماا  َالجمااونُى  

 .  266م 
م   اااااونُى ا١َؽ َاشباااااعضز يف التاااااوضِذ  :اشباااااويؼ َالجماااااونُى 

294  . 
 

 تؼد ادلائرنياٌعاتغ ػشس  اجلصء
 (آِْ ظىزج آي ػّس 187اٌَح وهى خبظىص ذفعري )

 القُانني التولّٕ :َفٌّ 
ونُى خااااعاٙو  ِااااوت القااااط ى يااااو ال٠يتهااااويْ ا َيف عاااا   اااا : ا١َل

ظياوى تٴا   لّهاو ؾاُايس  ُلّإ َفعلّاإ تاسل  لاٖ نعَلاٌ ياو  هاس ا   ااع           
 . 10م َد 

 . 24م   ونُى املّجوق يف ا٣خطٔ الجونْ :
 . 26م   ونُى إت وو ا١ن ّو٘ س  الجولح :

                                                           

 .33غُضٔ ا١ن ّو٘  (1)
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وَََّْذذؼُ اٌٍَّذذهُ ّجااوق مو اا  ا  ااول تعااو  ط  ااونُى عاا  يااو خااولة امل  الطاماا  :

 . 30م  (1)صاٌْجَب ًَِ وََُؾِك  اٌْؾَكَّ ثِىٍََِّبرِهِ إَِّٔهُ عٌٍَُُِ ثِنَادِ اٌ  لُوهِ

 ااونُى َقااُل مّااوى علماإ التُسّااس ََدااُب   ااوزٔ ا         اشبااويؼ :
 . 32م   ع َد  إ  الهوؽ  ّعوٸ

م  ا َنراا   ااوم مّااوى اسباا  غاا٠ح ا َخااا ضباا    ااونُى الػااوزؽ :
34 . 

اسبّاااؤ الاااسنّو زاض املّجاااوق ا َيناااٌ يااا٠ظم ل٢ن ّاااو٘       اااونُى الػاااوم  :
 . 34م  َيت و ًم

 ااونُى يااو ِوخااصٍ ا١ن ّااو٘ يااو املّجااوق َال ّعاإ  لااٖ ا١ياام يااُ  الجااويو :
 .36م  يو  هس ا  غ شونٌ

 . 38م   ونُى تط،ّب الهوؽ موملّجوق َالتقّس هللهويّهٌ التوغ  :
  ااونُى شات ا٣ِاإ القط نّاإ يّجااوق َ ًااس مااني ا   ااع َداا     العوؾااط :

 . 39م 
 . 40م   ونُى مّوى املّجوق نعمٕ َض ٕ اسبوزٓ  ؿط :
ٌ    ِهكااط  ااونُى   الجااونْ  ؿااط :   ا   ااع َداا  ضغاالٌ موملّجااوق َا ٠ناا

 . 44م 
 . 46م   ونُى امل٠ظيٕ مني الكتوب َاملّجوق الجولح  ؿط :
م  توعّااس َدبسِااس ملّجااوق يياا  الكتااوب    ااونُى القااط ى الطاماا   ؿااط :

49. 
 .  57م  :  ونُى يكوس ٕ املّجوق للً ُطاشبويؼ  ؿط 

                                                           

 .24غُضٔ الؿُضٗ  (1)
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يخربيم ا   ع َد  مقونُى إسو تٌ  لموٸ هللو ِعذعَى : الػوزؽ  ؿط 
 هٌ خبكُم ا٥نػوى ا َيهٌ يى ا   ع َد  دع  ال ؿوضٔ موله ُٔ َالتهعِ  

 . 60  هس الهوؽ ا َيهًو نعَل القط ى مييونٕ 
 . 62م   ونُى َدُز يّجوق مني ا  َيي  الكتوب :الػوم   ؿط 
 ونُى إخرو٘  وٙرٕ للمّجوق مل ميه  يو نعَلٌ ياطٔ يخاطٗ    :الجويو  ؿط 

 . 62م  يو  هس ا 
 . 67م   ونُى املّجوق نسا٘ :التوغ   ؿط 
وؽ  ونُى املّجوق مني ا  َالع وز يق  َ و سٔ للكلٕ مني اله :العؿطَى 

 . 71ٴلقوٸ ا َمني اسبوعم َالط ّٕ م ي
 .72م   ونُى اغتسايٕ الهعمٕ ي  تعويس املّجوق :الُاسس َالعؿطَى 
 . 80م   ونُى ت ّوى املّجوق :الجونْ َالعؿطَى 
 ونُى الها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم َيقاشومٌ       :الجولح َالعؿطَى 

 . 85م   وضمُى زفو وٸ  و املسِهٕ َييلًو َييُاهلم
 اونُى اشبٴاو َازبهوِإ الؿدكإّ ٟ ت ٴا  املعوياسٔ        :ام  َالعؿطَى الط

 .87م  العويٕ ا مني املُسسِو
 . 90م   ونُى اٟمت٠٘ يو املّجوق :اشبويؼ َالعؿطَى 
 . 97م   ونُى اٟمت٠٘ مػ ب ا٥ميوى :الػوزؽ َالعؿطَى 
ٟ       :الػوم  َالعؿاطَى     اونُى يػاوٙ  التُسّاس ٟ تق ا  الوزِاس ا َيناٌ 

ِهتظط يو الهوؽ يى  ربَا  هًو ا إمنو يُ ا   ع َد  الصٓ ِويط مولػاٞال  
 . 97م  َِوتْ جبُاب التُسّس يف اسبول

 ونُى َدُب إ طاض الهوؽ  ّعوٸ مولتُسّس َتهمّإ   :الجويو َالعؿطَى 
 . 97م  يلكٕ ا٥ميوى ا َسطيٕ الؿطو

 . 99م  مو١يُال مت٠٘ا٥ ونُى  :التوغ  َالعؿطَى 
 . 103م  ْ توعّس ل٢يطر ونُى َيُ : اله :ج٠ثُى ال
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 ونُى إ ًوض ا   ع َد  للش  ا فكتموى  وٙرٕ يو  :الُاسس َالج٠ثُى 
 . 104م  الهوؽ لٌ ٟ ِهط مُدُزٍ

 .105 ونُى ا واى اٟمت٠٘ مولهعمٕ م  :الجونْ َالج٠ثُى 
م  ماو١يُال امل٠ظيإ ماني ا٥مياوى َا٥مات٠٘       اونُى  :الجولح َالج٠ثُى 

106. 
 ونُى َيُ إربوش املول َا ّٕ يو ا٥مت٠٘ ا َفٌّ ا١دط  :الطام  َالج٠ثُى 

 . 107م  َالجُاب
 . 107 ونُى اٟمت٠٘ مولهرُؽ يو املّجوق م :اشبويؼ َالج٠ثُى 
 . 111 ونُى يعذعات ا١ن ّو٘ ز ُٔ للواسم م  :الػوزؽ َالج٠ثُى 
 . 125ت٠٘ ايتشوى م  ونُى اٟم  الػوم  َالج٠ثُى :
 . 130م   ونُى إنتروو املػلمني ا١يج  يو ا٥مت٠٘ الجويو َالج٠ثُى :

 . 158م   ونُى وُ يوو٘ ا١ن ّو٘ ا١ضمعُى :
 . 165م   ونُى ييوعو معجٕ ا١ن ّو٘ :الُاسس َا١ضمعُى 
 . 170م   ونُى ا واى اشب٠فٕ موملّجوق :الجونْ َا١ضمعُى 
 .174م   ونُى ظبؤ ا١ن ّو٘ يعذعٔ يتذسزٔ :ُى الجولح َا١ضمع

َيى  ا   ع َد  الصِو عرطَا َ لمُاميً   ونُى  :الطام  َا١ضمعُى 
العصاب ِوتْ للصِو عرطَا َ ملاُا الػاّٚوت  هاسيو ِػاولُى ياصا العاصاب       

 . 198م  مونرػًم ا فتقُم اسبذٕ  لًّم 
 الها َالطغاُل إ    ونُى ي٠ظيٕ الس ُٔ إ  ا  :اشبويؼ َا١ضمعُى 

 .208م  سني يغوزضتٌ السنّو يو ،ا إعبكوض يف غو يعني يَ ملس طبكُم
 اونُى دبلاْ يكاوزِ  َؾاُايس للمّجاوق يف غاهٕ        :الػوزؽ َا١ضمعُى 

 .216م َغأ ا١ن ّو٘ الكوسبني يو يي  الكتوب 
 .218م   ونُى يكوس ٕ املعذعٔ للها :الػوم  َا١ضمعُى 
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ا   ع َد  ِتره   لاٖ ا١ن ّاو٘ هللقاسيوت      ونُى :ى الجويو َا١ضمعُ
 . 220م  مّوى املعذعٔ

 ونُى توَِ  ضِٝو امللك يعذعٔ ملو فًّو يو الػ٠يٕ  :التوغ  َا١ضمعُى 
 . 225م  َا٥نقوش

م   ونُى خكاوٙل يٓ ناا نؿاط لاُا٘ الػالم ماني الهاوؽ        :اشبػمُى 
229. 

صيو ا   اع َداا   لااٖ   اونُى املُاثّاا  الايت يخاا   : ُىَاشبمػااالُاساس  
 . 242م  الهوؽ للتكسِ  مطغولٕ الها ضبمس يتعسزٔ

 . 248م   ونُى  وم َيُ ي٠ظيٕ الكرب لله ُٔ : ُىَاشبمػالجونْ 
 . 249م   ونُى الكرب  طِ  الهذؤ :الجولح َاشبمػُى 
 ونُى  سم إعبكوض الهر  يهاٌ موملػالمني فلاّؼ ياو      :الطام  َاشبمػُى 

 .255م  إٟ َِهًلُى املُا و يو القط ى  وٙرٕ يَ يي  يلٕ
 ونُى تعهّس املعذعٔ ١ختًو ا فشّهمو َلس  ّػٖ  : ُىػمَاشباشبويؼ 

 لٌّ الػ٠م يو ،ا يب فوى ا   ع َد  ضظ ٌ الك٠م َضبوزثٕ الهوؽ َيُ 
 . 265م  يف املًس

إ ًوض املّجوق َال ؿوضٔ موله ُٔ َالتهعِ  س    ونُى :الػوزؽ َاشبمػُى 
 .287م  لّؼ يو ءو ِعوزلٌا َ

 . 289م   ونُى الكرب مو٥تعو  :الػوم  َاشبمػُى 
 اااونُى انتؿاااوض ا١ن ّاااو٘ يف  ماااُم ا١ضض م    :الجاااويو َاشبمػاااُى  

293 . 
 .293م   ونُى اله ُٔ ضعو َيطتكع للشّؤ :التوغ  َاشبمػُى 

 .294م   ونُى دبسز يّجوق  ومل الصض مُدُز الها :الػتُى 
 . 294م   ونُى َضاثٕ اله ُٔ يو معس  زم   :تُى الُاسس َالػ
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غاارك الااسم ِااُضخ الهااسم ا َينااٌ لااّؼ يااو     ااونُى :الجااونْ َالػااتُى 
 . 294م   وت  إٟ َِهسم  لٖ فعلٌ

 تؼد ادلائرنياٌثآِ ػشس  اجلصء
 )مل ٌغص إٌثً )ص( أحدًا ( لأىْ وهى خبظىص

 َفٌّ القُانني التولّٕ :
 . 4م   ى يو ال٠يتهويْ ونُى يعذعات القط : ا١َل
 . 8م   ونُى تػوَٓ اشب٠ٙ  يف الع ُزِٕ    ع َد  :الجونْ 
  ونُى اسبودٕ إ  معجٕ الها ضبمس قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم     :الجولح 

 . 55م 
 . 63م   ونُى معح التهعِ  الهرطٔ يو ا١قهوم :الطام  
 .88م  يسم ا١قهوم سطب  لٖ ا٥ضيوب:  ونُى  اشبويؼ

 . 89م   :  ونُى شم ا١قهوم دًوزلػوزؽ ا
 .91م   ونُى امل٠ظيٕ مني الها َازبًوز  : الػوم 
 ونُى تلقْ َايهاو٘ الاها قالٖ ا   لّاٌ َ لاٌ َغالم ا١شاى        :الجويو 
 .97م  مولُسْ

 . 103م   ونُى اشبعٓ  و  ٕ ازبم  مني الكرط َا٥ضيوب :التوغ  
للهاوؽ خاا ضبا  َض إ مولهاوؽ       اونُى َياُ دبلاْ املّجاوق      :العوؾط 

 . 113م   ّعوٸ
 .121م  ونُى إظزيوض التذوضٔ يِوم اله ُٔ  اسبوزٓ  ؿط :
  ونُى امل٠ظيٕ مني َِٟٕ ال ّن اسبطام َ  وزٔ ا  َالتقُٗ:  الجونْ  ؿط

 . 122م 
 ااونُى َدااُب تكااسِ  صبااوَضٓ ال ّاان اسبااطام مااوله ُٔ   الجولااح  ؿااط :

 . 122م  َالتهعِ 
 ونُى   ض ا٥ضياوب يٴلقاوٸ ا فماو الؿاكط    اع َدا         ؿط : الطام  

 . 123م  إيتهو ًم  و إضيوب الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم



 271  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 239معالن اإليمان / ج

وََِذذب ََغْؾَذذلُ ثِآََبرِنَذذب إِالَّ  ااونُى ا٥ تااسا٘  لااما  ااول تعااو  ط اشبااويؼ  ؿااط : 

 . 124م .(1) صاٌظَّبٌُِّىَْ

 . 124م  يو الظلم َالتعسٓ يويعويس املّجوق ت  ونُى الػوزؽ  ؿط :
 . 125م   ونُى املؿطعُى يم املعتسَىالػوم   ؿط : 
 ونُى  لب  طِـ الجوض َماول  لاًّم ا َإى عاونُا ميهاُى      الجويو  ؿط :
 . 135م  ينرػًم مولهكط

 .139 ونُى  هوِٕ  طِـ موشبّ  م  التوغ   ؿط :
 . 142م   :  ونُى ظبؤ ا١ن ّو٘ يعذعٔ يتذسزٔالعؿطَى 

 . 144م   ونُى الجهو٘  لٖ ا١ن ّو٘ :لُاسس َالعؿطَى ا
 ونُى غاذُز امل٠ٙكإ ٣زم يقسيإ هل اُط امل٠ٙكإ       :الجونْ َالعؿطَى 

 .144م  لهكطٔ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم
 .147م   ونُى ع  نا لٌ يعذعٔ :الجولح َالعؿطَى 
 .153م  ( ونُى الترون  يف  ُل )اسبمس  :الطام  َالعؿطَى 
 .159م   ونُى انترو٘ غ ب القتول:  اشبويؼ َالعؿطَى
 ونُى  سم اسبودٕ إ  القتول ا َيو ِوؾض  هٌ يو  :الػوزؽ َالعؿطَى 

 .159م  إغولٕ السيو٘
م  ونُى إنقٴوو ا١ن ّو٘ إ  الع وزٔ َالصعط َالت لّظ :  الػوم  َالعؿطَى

170. 
٘ ماولت لّظ ماولٴطق الػالمّٕ الايت      اونُى  ّاوم ا١ن ّاو    : الجويو َالعؿطَى

 .170م تتذلٖ يكوزِقًو مولربيوى َاسبذٕ َا٥ستذوز 
 .170م  ونُى ذبلْ ا١ن ّو٘ مو لٖ يطاتب الكرب  : التوغ  َالعؿطَى

 .171م   ونُى َدُب إ تسا٘ املٞيهني مو١ن ّو٘ :الج٠ثُى 
 .171 ونُى يو ا٥غتٴو ٕ إسطاظ الػ٠يٕ م :الُاسس َالج٠ثُى 

 .173 ونُى التقُٗ زفوو م  :لجونْ َالج٠ثُى ا
                                                           

 .49غُضٔ العهك ُت  (1)
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 ونُى عّسيم َيكطيم إضازٔ دع  الاها قالٖ ا     :الجولح َالج٠ثُى 
 . 174م  لٌّ َ لٌ َغلم ِػم   ُهلم َِٴمٚو هلم

قّغٕ ازبم  َإضازٔ الرطز يهًو يهشكطٔ ماو     ونُى :الطام  َالج٠ثُى 
 . 175م   ع َد 

مل ًِ    زم إٟ َيعٌ يسز ياو  هاس ا   اع      ونُى :اشبويؼ َالج٠ثُى 
 .181م  َد 

 . 182م   ونُى ا١ق  يف فٴطٔ ا٥نػوى التُسّس الػوزؽ َالج٠ثُى :
 . 197م   ونُى ث وت الها يف املّساى  الػوم  َالج٠ثُى :
 . 201م   ونُى زض٘ ا٥ؾو ٕ يعذعٔ الجويو َالج٠ثُى :

 ااع َداا  للااها ضبمااس قاالٖ      ااونُى سرااو ا   التوغاا  َالج٠ثااُى :  
 .201م  يؾ  ا١سُالا   لٌّ َ لٌ َغلم يف 

م  املعااوضو ااونُى َيااُ نااعة ََيااو  ااطِـ يف غااُح    ا١ضمعااُى : 
201 . 

 .204 ونُى ا٥غتٚصاى م  :الُاسس َا١ضمعُى 
مل ِكتاااة مو٥يتهاااوو  )م( اااونُى الاااها ضبماااس الجاااونْ َا١ضمعاااُى : 

عَى املسِهاإ يف الٴطِاا  ا ياا     ااو الغااعَ ا إمنااو عااوى ٟ ِكّااس للااصِو ِغاا      
م  ُلٌ سضتاااٌ  لاااٖ ياااصا الكّاااس ا ََداااُز قاااشومٕ يٴاااّعني   َضغااا   

215. 
 .215:  ونُى يسعاب  طِـ يف اشبهسق م الجولح َا١ضمعُى 
 اااونُى  ذاااع  ؿاااطٔ  ٟف ضدااا   اااو ا تشاااوم    :الطامااا  َا١ضمعاااُى 

املسِهاإ يعذااعٔ للااها ضبمااس قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم خوقاإ ياا   لاإ      
م  ومٌ ا َإضداااوف املهاااوفقني َ اااسم سهاااُض ؾاااٴط ياااهًم املعطعااإيقاااش
217 . 

 اااونُى امل٠ظيااإ ماااني ا٥مياااوى َالتعلّااا   لاااٖ   اشباااويؼ َا١ضمعاااُى :
 . 232م  املؿّٕٚ
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م   ااااونُى ) يااااهني ( ز اااأُ لهؿااااط الػاااالمالػااااوزؽ َا١ضمعااااُى : 
234. 

 . 235م   ونُى سهُض امل٠ٙكٕ يف الكلض الػوم  َا١ضمعُى :
م   اااونُى اغتٚكاااول الغاااعَ مالِاااوت القاااط ى     ضمعاااُى :  الجاااويو َا١ 

242. 
 .248م   ونُى  مطٔ القهو٘ لُا٘ غ٠م التوغ  َا١ضمعُى :

 ااونُى يف  مااُم لقااو٘ َ تااول الااها قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ      اشبمػااُى :
 َغاالم َيقااشومٌ نااس املؿااطعني ا َينااٌ مل تكاا ًم خػااوضٔ إٟ ماا شى ا     

 . 268م 
 . 272املّجوق يف ا٣خطٔ م :  ونُى الُاسس َاشبمػُى 
 اااونُى  ٴااا   اااطف َيااا٠و  وٙرااإ ياااو الاااصِو  :الجاااونْ َاشبمػاااُى 
 . 279م   وضمُى اله ُٔ َالتهعِ 
م   ااونُى ينااطاض يعطعاإ يسااس  لااٖ املؿااطعني    :الجولااح َاشبػاامُى  

282 . 
 ااونُى ا   ااُل مااني الكااوفطِو َذبقّاا   يااوهلم     :الطاماا  َاشبمػااُى  
 . 283م  يَدسَا العلٕ َالػ ب هلوَ،وِوتًم اشب ّجٕ ا َإى 

 اااونُى مل ِغاااع الاااها قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ     :اشباااويؼ َاشبمػاااُى  
 . 283م  َغلم يكٕ  هس الرتض َمل ِغع الٴوٙة يف يعطعٕ سهني

 اااااونُى ٟ ِلقاااااْ اهلذاااااُم  لاااااٖ الاااااها  الػاااااوزؽ َاشبمػاااااُى :
َيقااشومٌ َ،ااعَ املسِهاإ إٟ الرؿاا  َسبااُق اشبااعٓ مويلااٌ َاى عااوى مغتاإ     

 . 284م ،سضاٸَ
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 اجلصء اٌراظغ ػشس تؼد ادلائرني
 إحظاء لىأني األجصاء

 
 تؼد ادلائرنياٌؼشسوْ  اجلصء

 )إٌصاع ادلعٍح تني اٌمسآْ واإلزهاب ( ص لأىْظىخب وهى
 َفٌّ القُانني التولّٕ :

 . 3م : اله ُٔ اغتٚكول ل٦ضيوب  ا١َل 
 . 4م   ونُى ) ُل اسبمس    ويط ل٦ضيوب(  الجونْ :
 .4م   ونُى  سم املكوسبٕ يَ التالخْ ي  ا٥ضيوب الجولح :
 .5م   ونُى دلب ا٥ضيوب للهطض الطام  :

 .8م   ونُى )السنّو يعض ٕ ا٣خطٔ(. اشبويؼ :
 .12م   ونُى  كمٕ القط ى يو نطض ا٥ضيوب الػوزؽ :
 .14م   ونُى ٟ  ق  ا٥ضيوب إق٠سوٸ الػوم  :
 .14م  ا٥ق٠ح ونُى ا٥ضيوب نس  الجويو :
  ااونُى الػااشط يِااوم الرطا هاإ ز اأُ للُثهّاإ َ  ااوزٔ فط ااُى    التوغاا  :

 . 16م 
 .18م   ونُى لّؼ يو ضب إٟ ا  تعو  العوؾط :

 ااااونُى الػااااعٕ َاملهسَساااإ يف ا٥ستذااااوز عٴطِاااا   اسبااااوزٓ  ؿااااط :
سوداإ للذااُ٘ إ    ٥ث ااوت اسباا  ا َ ّااوم اسبذاإ  لااٖ اشبكاام يااو ،ااا      

 .18العهة َا٥ضيوب م 
 ااونُى نكااط ا   ااع َداا  للمااٞيهني يف ز ااُتًم إ        الجااونْ  ؿااط : 

 .20م  التُسّس
 .21م   ونُى نعاو غُضٔ الروذبٕ نس ا٥ضيوب الجولح  ؿط :
 ااونُى غااُضٔ الروذباإ  ااُؽ نااعَل َ ااُؽ قااعُز مااني   الطاماا   ؿااط : 
 .24م  الػمو٘ َا١ضض
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طات  ااونُى تعااسز الكاالٕ مااني ا  َالع ااس مخااؼ ياا     اشبااويؼ  ؿااط : 
يف الّااُم مقااطا٘ٔ غااُضٔ الروذباإ هللااو  ذااب  ااو املػاالم التعااسٓ ا َميهاا        

 .24م يو اهلٺم مٌ 
 ااونُى ا٣ِاإ القط نّاإ نو قاإ َفو لاإ ا َمّااوى ملهااوف      الػااوزؽ  ؿااط :  

 .26م ا٣ِٕ َغلٴونًو يف الك٠ح ا َزف  الرػوز 
 .26:  ونُى ي طاف الهعاو م الػوم   ؿط 
ونْ القااط ى  ااو الو اإ يااو العطمّاإ  ااونُى  كاامٕ يعاا: الجااويو  ؿااط 

 *وََِذذب لُذذىَ ثِمَذذىْيِ شَذذبعِوي لٍَِذذُ ً َِذذب رحؤِِْنُذذىَْ    َإلًّااو ا فًااُ عاا٠م ا   ااول تعااو  ط  

م  (1)صرَنيَِذذذً  ِِذذذْٓ هَةِّ اٌْعَذذذبٌَِّنيَ   *وَالَ ثِمَذذذىْيِ وَذذذبلِٓي لٍَِذذذُ ً َِذذذب رَذذذنَوَّوُوَْ     

28. 
 .٥30ضيوب م  ونُى ت٠َٔ الها سكو يو ا التوغ   ؿط :

 .33م   ونُى يو ٧ِطيب ا  ٟ ٨ِطيب الهوؽ: العؿطَى 
 اااونُى ضغاااولٕ الاااها قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ       الُاساااس َالعؿاااطَى : 
 . 35م  َغلم اغتٚكول ل٦ضيوب

 . 37م   ونُى زفوو ا٣ِٕ القط نّٕ  و اله ُٔ :الجونْ َالعؿطَى 
 . 40م  ونُى الت٠َٔ تٴطز ا٥ضيوب :الجولح َالعؿطَى 

  اااونُى  ِاااوت التقاااُٗ غااا٠ح ناااس ا٥ضياااوب    :الطامااا  َالعؿاااطَى  
 .42م

 ااونُى التشلااْ مااولتقُٗ مااطظر زَى ا٥ضيااوب    : اشبااويؼ َالعؿااطَى  
 . 44م  َإظيوق ا١ضَاح

  اااونُى  ِاااوت التقاااُٗ غااا٠ح ناااس ا٥ضياااوب :الػااوزؽ َالعؿاااطَى  
 . 45م

 .46م  ونُى التقُٗ ييو َزفوو :الػوم  َالعؿطَى 

                                                           

 .43-41غُضٔ اسبو ٕ  (1)
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ى م  اااونُى دًاااوز الاااها )م( مالِاااوت القاااط   :ى الجاااويو َالعؿاااطَ
48 . 

 ااونُى َيااُ عاا  فااطز ِااسخ  ا٥غاا٠م ِااهقل       : التوغاا  َالعؿااطَى  
 .53م  يعٌ  سز املؿطعني ا َتهعة ؾُعتًم

 ااونُى تهذااع َ ااس ا  للااها قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم        :الج٠ثااُى
 . 54م  َيقشومٌ يف ي ػٖ ا١سُال
 اااسم داااُاظ املعكااإّ معاااس صباااٛ    اااونُى َياااُ   :الُاساااس َالج٠ثاااُى 

 .60م  الهعمٕ
ٕ     :الجااونْ َالج٠ثااُى     ااونُى ضبوضماإ القااط ى للمعكاإّ معااس صبااٛ الهعماا

 .60م 
 ااونُى لااعَم ؾااكط ا   لااٖ الهعماإ مااولتهعٍ  ااو      :الجولااح َالج٠ثااُى  

 .60م  املعكّٕ
 . 60م   ونُى ا٥نصاض يو املعكّٕ :الطام  َالج٠ثُى 

ضبوضماإ القااط ى ل٦ضيااوب ١نااٌ يعكاإّ ملااو     ااونُى :اشبااويؼ َالج٠ثااُى 
 .60م  فٌّ يو الهطض العوم َاشبوم

 ااونُى ا٥يتجااول ١يااط ا  َضغااُلٌ خااا ضباا     : الػااوزؽ َالج٠ثااُى  
ا َيهااٌ َدااُب إيتجااول الطيااؤ ١يااط الااها ضبمااس قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ          
َغاالم مول قااو٘ يف يُانااعًم إ  يى تهتًااْ املعطعاإ ا يَ ِااوشى هلاام الااها      

ماااس قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ َغااالم مو٥نكاااطاف يَ ِاااوشى ل عهاااًم يَ      ضب
 . 60م  ميسيم مطيؤ  خطِو يو الكشومٕ

 اااونُى َداااُب ا٥يتجاااول ١ياااط ا  َضغاااُلٌ يف  : الػاااوم  َالج٠ثاااُى 
 . 61م  إدتهوب التعسٓ َالظلم
 ااااونُى امل٠ظياااإ مااااني ا٥ميااااوى َالهرااااطٔ يااااو     :الجااااويو َالج٠ثااااُى  

 .62م  ا٥ضيوب
 اااونُى نراااذ ا  ياااو ضَساااٌ يف  زم ساااطظ ياااو     :َالج٠ثاااُى  التوغااا 

 . 62م  ا٥ضيوب َغرك السيو٘
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 اااونُى  ذاااع الهاااوؽ  اااو إسكاااو٘ ياااو يف القاااط ى ياااو      :  ا١ضمعاااُى
 . 65م ا٥ ذوظ

 . 65م   ونُى يعذعات القط ى تُلّسِٕ :الُاسس َا١ضمعُى 
 ااونُى  ذااع الهااوؽ  ااو ملااُت يعؿااوض يطاتااب       : الجااونْ َا١ضمعااُى  

 .66م و٘ القط ى ا َم٠،تٌإضتق
 ااونُى نكااط الااها قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم      :الجولااح َا١ضمعااُى  

 . 68م  يف يعطعٕ اشبهسق يعذعٔ لٌ
 اااونُى َياااُ يى يؿاااطعْ  اااطِـ يؾاااس مٴؿاااوٸ     :الطامااا  َا١ضمعاااُى  

 . 73م  َ لموٸ َإضيوموٸ يو يسعاب املؿطعني يف ا١يم الػومقٕ
صِب ازبااوي  املؿااوو مااني الااصِو     ااونُى التكاا  : ا١ضمعااُىاشبااويؼ َ

 . 73م  عرطَا موله ُات يو ا١يم الػومقٕ
 ااونُى َيااُ ي٠ظياإ تااُالْ التهعِاا  لُدااُز       : َا١ضمعااُىالػااوزؽ 

 . 74م  الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم يف اسبّؤ السنّو
 . 75م   ونُى َنُح  ِوت القط ى :الػوم  َا١ضمعُى 
مّااوى  ِااوت القااط ى للُ ااوٙ  َا١سااساخ ا     ااونُى :الجااويو َا١ضمعااُى 

 . 75م  َالجُاب للمٞيهني ا َالعقوب للكوفطِو
 . 75م   ونُى يه  القط ى لتؿٌُِ اسبقوٙ  :التوغ  َا١ضمعُى 

 . 75م   ونُى اغته وط العلُم يو  ِوت القط ى ُى :اشبمػ
 اااونُى اغاااتسايٕ ا٥ستذاااوز ماااولقط ى إ  ِاااُم   :الُاساااس َاشبمػاااُى 

 . 75م  القّويٕ
م   ااونُى خ٠فاإ ا١ضض تهعِااٌ يااو ا٥ضيااوب     :الجااونْ َاشبمػااُى  

75 . 
 اااونُى َياااُ يى ا٥ناااٴًوز َالتعػاااة َالقًاااط  :الجولاااح َاشبمػاااُى 

َٟ َالظلااام َالػاااذو ل٦نػاااوى لاااّؼ مطظخاااوٸ يَ يونعاااوٸ ياااو   وزتاااٌ   ا 
 . 77تػق   هٌ التكولّة الع وزِٕ م 
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 قاااإ نااااس ا٥ضيااااوب  ااااونُى اشبٴومااااوت اشبو :الطاماااا  َاشبمػااااُى 
 .78م

 اااونُى إ ًاااوض ا   اااع َدااا  لطغاااولٕ الاااها   :اشباااويؼ َاشبمػاااُى 
ضبمااس قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم  لااٖ لػااوى الطغاا  َينًاام مل ِ ؿااطَا     

م إٟ هللااو يااُ تااوم يف سػااهٌ َعمولااٌ ا َفّااٌ ،هااٖ  ااو الغااعَ َالقتااول          
80. 

 .80م   ونُى ا٥ تسا٘ مو١ن ّو٘ ظبؤ :الػوزؽ َاشبمػُى 
 اااونُى مقاااو٘ ماااوب الاااس و٘ يرتُساااوٸ ستاااٖ يااا    :م  َاشبمػاااُى الػاااو

 . 82م   طب ال ٠٘ العوم يَ اشبوم
 اااونُى مقاااو٘ ماااوب الاااس و٘ يرتُساااوٸ ستاااٖ يااا     :الجاااويو َاشبمػاااُى 

 .87م   طب ال ٠٘ العوم يَ اشبوم
م   اااونُى  اااُل اسبماااس    اااويط ل٦ضياااوب     :التوغااا  َاشبمػاااُى  

89. 
قاااونُى التدرّاااة  اااو   مغااا٠يّٕ تتكاااة ماااٌ الؿاااطِعٕ ا٥   :الػاااتُى 

 . 92م  الرطز َازبمو ٕ
 .92م   ونُى الغ ٴٕ معس يزا٘ التكلّة :الُاسس َالػتُى 
 . 92م   ونُى الط ٕ َالطخكٕ :الجونْ َالػتُى 

ياااو ا٥ضازٔ التكُِهّااإ َياااُ يى الػاااكّهٕ    اااونُى :الجولاااح َالػاااتُى 
 . 96م يو دهُز ا   ع َد 
 101م قااب الهكااط يااو ا  ل٢يااط مولقتااول  ااونُى تع :الطاماا  َالػااتُى

. 
العااوم مااوى مؿااوضٔ القااط ى ساا        ااونُى التػاالّم  :اشبااويؼ َالػااتُى  

 . 103َقسق م 
 . 104م   ونُى ا واى الط ٕ مولهكط :الػوزؽ َالػتُى 
  ااااونُى ا٥ضيااااوب نقااااّ  الكااااطاط املػااااتقّم   :الػااااوم  َالػااااتُى 

 . 107م
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م  ا٥ضيااااوب ثااااُاب  ااااونُى يف ا٥يتهااااوو  ااااو :الجااااويو َالػااااتُى 
108. 

  اااونُى ا٥يتهاااوو  اااو ا٥ضياااوب قاااطاط يػاااتقّم :التوغااا  َالػاااتُى 
 . 108م 

  ااونُى يااو يعااونْ الكااطاط املػااتقّم التهااعٍ  ااو ا٥ضيااوب   :الػاا عُى 
 . 108م 

  ااونُى ن ااص ا٥ضيااوب تعويااس للكااطاط املػااتقّم     :الُاسااس َالػاا عُى  
 . 108م 

تًااوز ا٥غااتقويٕ ا َيهًااو    ااونُى صبااٛ ال ؿااوضٔ مون   :الجااونْ َالػاا عُى  
 . 109م  التهعٍ  و ا٥ضيوب

ا٥ضيااااوب نااااس للقااااط ى ا َيى  ِااااوت   ااااونُى :الجولااااح َالػاااا عُى 
 . 110م  القط ى تهًٖ  هٌ

 ااونُى العكاامٕ الغاِاإ : ل ّااوى  كاامٕ ا١ن ّااو٘       :الطاماا  َالػاا عُى  
 . 112م  مسف  الؿطَض َا١شٗ  هًم
ٕ   :اشبااااويؼ َالػاااا عُى   ل عجاااإ الااااها يَ    ااااونُى يكااااوس ٕ الربعاااا

الطغاااُل ا َياااْ ياااو ا٣ِاااوت اسبػااإّ الااايت ِطاياااو َِاااسضعًو الهاااوؽ يف   
 . 114م  ظيوى اله ُٔ َيو معسيو
 . 114م   ونُى العمُم يف مطعٕ الها :الػوزؽ َالػ عُى 
 اااونُى  اااطا٘ٔ القاااط ى يف الكااا٠ٔ توزِاااب  اااوم    :الػاااوم  َالػااا عُى 

 .116م  للمػلم َ،ا املػلم
 . 116م  مقونُى القطا٘ٔ ظادط  و ا٥ضيوب :الجويو َالػ عُى 

 ااااونُى ا٣ِاااإ القط نّاااإ زا ّاااإ إ  اهلااااسٗ       :التوغاااا  َالػاااا عُى  
 . 116م  َا٥ميوى

 اااونُى صباااٛ الاااها ضبماااس قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ َغااالم      :الجماااونُى 
م  مو٣ِااوت الكااجأ الاايت تااس ُ يف يهٴُ ًااو إ  اهلساِاإ َإ  الكاا٠ح      

116 . 
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 ااونُى  ِااوت تهًااٖ  ااو ا٥ضيااوب ل ّااوى يُنااُو   :الُاسااس َالجمااونُى 
 . 118م  ا٣ِٕ َزٟلتًو

م   اااونُى ازبمااا  ماااني الكراااط َالتعاااسٓ   اااّض    :الجاااونْ َالجماااونُى  
120. 

 اااونُى إظاسااإ التهعِااا  ل٦ضياااوب ا َتطؾااااض      :الجولاااح َالجماااونُى   
 .121م  الهر  العوم يهٌ يو سني الهعَل

 ص ييااوى للقوٙاا  َالػااوي   ٌٍَِّذذهِ اٌْؾَّْذذلُ ااونُى  ااُل ط الطاماا  َالجمااونُى :  

 . 122م 
  ااونُى قااطف ا٥غتهااعوف ٥ظاساإ ا٥ضيااوب    اشبااويؼ َالجمااونُى : 

 . 124م 
ْ     الػاااوزؽ َالجماااونُى :  م   اااونُى شخاااوٙط القاااط ى ياااو ال٠يتهاااوي

125 . 
 اااونُى ) إنقٴاااوو القلااإ َا٥غتهاااعوف إ  ِاااُم   الػاااوم  َالجماااونُى :

 . 126م  القّويٕ(
 . 132م  زف  ا٣ِٕ القط نّٕ ل٦ضيوبونُى   الجويو َالجمونُى :
 .128م   ونُى )القلٕ ي  ا٥ميوى يهعٕ( التوغ  َالجمونُى :

 . 130ُى )ز ُٔ القط ى للػلم( م  ون التػعُى :
  ااااونُى ) كاااال القااااط ى  ااااطز ل٦ضيااااوب(    الُاسااااس َالتػااااعُى :

 . 135م
م  (1) اااونُى )فاااالَاعم( ،هاااٖ  اااو ا٥ضياااوب      الجاااونْ َالتػاااعُى :  

136. 
ٕ  لجولاااح َالتػاااعُى :ا م (2) اااونُى ضي ااإ املؿاااطعني ياااو ،اااعَ املسِهااا
136. 

                                                           

 . 171انظط ازبع٘ الػوزؽ  ؿط معس املوٙتني م  (1)
 .174انظط ازبع٘ الػوزؽ  ؿط معس املوٙتني م (2)
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 .136م (1) ونُى شات ا٥ُِا٘ غ٠م الطام  َالتػعُى :
٧َاعٶم٩ اااونُى سهاااُض ط   اشباااويؼ َالتػاااعُى :  . اااونُى (2)ص يياااوىفٵاااال

٧َاعٶم٩ط  .136م (3)ص َ س عطِم َز ُٔ للطيفٕفٵال
 .136م (4) ونُى ا٥ُِا٘  الػوزؽ َالتػعُى :

٧َاعٶم٩ ونُى غ٠ح )  ػوم  َالتػعُى :ال  .136م (5)( ُِم مسضفٵال
 لّااٌ َ لااٌ   ااونُى إؾااو ٕ  تاا  الااها قاالٖ ا       الجااويو َالتػااعُى : 

  . 141َغلم ُِم يسس إضيوب ( م 
 ااونُى ) ا٥ ذااوظ  ااو إسكااو٘ الااهعم تهعِااٌ  ااو    التوغاا  َالتػااعُى :

   . 141م ا٥ضيوب ( 
 .143م  سإِ َالتُمٕ َا٥نومٕ ونُى الت٠َٔ  طِ  اهل : الػ عُى

 اااااونُى يزا٘ املػااااالمني للراااااطاٙ  الع وزِااااإ  :الُاساااااس َالػااااا عُى 
 .144م  سكو يو ا٥ضيوب َا٥ضيوب املُاظٓ

 ااونُى َيااُ يى الااسنّو يعض اإ ل٤خااطٔ ا َخااا يااو    :الجااونْ َالػاا عُى 
 .144م  فًّو ا٥نقٴوو إ  ا  ا َشعطٍ َإ و ٕ يَايطٍ

 .144م  ونُى )القط ى زغتُض اسبُاض(  :الجولح َالػ عُى 
 اااونُى َداااُب خلاااُ ا١ضض ياااو الاااترذاات    :الطامااا  َالػااا عُى  

 .146م العؿُإّٙ
 . 148م   ونُى الق ض الصاتْ للمجلٕ :اشبويؼ َالػ عُى 
 . 151م  ونُى القطا٘ٔ ظادط  و ا٥ضيوب :الػوزؽ َالػ عُى 
م م  ااااونُى يُنااااُ ّٕ الطعااااُو يف ا٥غاااا٠  : الػااااوم  َالػاااا عُى  

155. 
                                                           

 . 180انظط ازبع٘ الػوزؽ  ؿط معس املوٙتني م (1)
 .  184انظط ازبع٘ الػوزؽ  ؿط معس املوٙتني م (2)
 .  186نظط ازبع٘ الػوزؽ  ؿط معس املوٙتني م ا(3)
 .  188انظط ازبع٘ الػوزؽ  ؿط معس املوٙتني م (4)
 .  199انظط ازبع٘ الػوزؽ  ؿط معس املوٙتني م (5)
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 .155م   ونُى لعَم  هوِٕ املػلمني مولطعُو: الجويو َالػ عُى 
 .155م   ونُى الطعُو يو يضعوى الك٠ٔ: التوغ  َالػ عُى 

 .155م   ونُى الطعُو َا ّٕ يو ا٥ضيوب َظادط  هٌ: الجمونُى
م  ااونُى الطعااُو تػاالّم ١يااط ا   ااع َداا      : الُاسااس َالجمااونُى  

155. 
  ااونُى الطعااُو  هااُاى الطنااو مقهااو٘ ا  َ ااسضٍ    : ُى الجااونْ َالجمااون 

 .155م 
 . 156م   ونُى تهعٍ القط ى  و ا٥ضيوب :الجولح َالجمونُى 

ا٥ضياااوب نقاااّ  التهعِااا  ا َيناااٌ ؾاااط     اااونُى  :الطامااا  َالجماااونُى  
 .157م  جيب يى ِتهعٍ  هٌ املػلمُى
  اااونُى التهاااويف ماااني ا٥ضياااوب َ ِاااوت الػااالم   :اشباااويؼ َالجماااونُى 

 .157م
 اااونُى التهاااويف ماااني ا٥ضياااوب َ ِاااوت الطفااا     :الػاااوزؽ َالجماااونُى 

 . 158م  َالتاللة َالتػويض
 ااونُى الت ااوِو مااني ا٥ضيااوب َ ِااوت ا٥قاا٠ح ا    :الػااوم  َالجمااونُى 

 . 158م  َا٥ موض
٧ٓ فٵاااوض٩ي٧ ٨ُىٻ اااونُى ط :الجاااويو َالجماااونُى  ِٯاااو ص إناااصاض ياااو إضياااوب فٵ ٻ

 . 158م  الع وز
 . 159م   ونُى تعسز ينطاض ا٥ضيوب :لجمونُى التوغ  َا
 .159م   ونُى لعَم إدتهوب ا٥ضيوبالتػعُى : 

 . 161م  ونُى اله ُٔ اغتٚكول ل٦ضيوب الُاسس َالتػعُى :
 . 162م   ونُى التهوز مني الكرب َا٥ضيوب الجونْ َالتػعُى :
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 ااونُى يااو يكااوزِ   ااُل الااها قاالٖ ا   لّااٌ     الجولااح َالتػااعُى :
 ا ا٥متعااوز  ااو ا٥ضيااوب   (1)(يز٬ماا  ضم٬ااْ فوسػااو تااوزِا   َ لااٌ َغاالم ) 

 . 163م
 .165م  ونُى ا٥ُِا٘ الطام  َالتػعُى :

نعمااإ ا٥ِاااُا٘ ا َياااُ لغااإ اللذاااُ٘ إ    اااونُى اشباااويؼ َالتػاااعُى :
 . 165م  سطظ َغكو

م   اااونُى املٞاخاااؤ تعاااوَى  اااويط ل٦ضياااوب  الػاااوزؽ َالتػاااعُى :
166 . 

ٌ      عُى  :الػااوم  َالتػاا  م   ااونُى  ااسم يقوملاإ الااها ا٥ضيااوب هللجلاا
168. 

 .168م   ونُى التقّس مولقونُىالجويو َالتػعُى : 
 ااونُى ذبٴااّم الااها ضبمااس )م( ا١قااهوم ذبٴّمااوٸ  التوغاا  َالتػااعُى :

 .170م يٞمساٸ
لقااونُى التهااعٍ  ااو اسبمّاإ ا َ ااو ات ااوو اهلااُٗ َيهااٌ التهااعٍ       املوٙاإ : 

 . 173ف يهٴ  العق  َاسبكمٕ م لصٓ يُ خ٠ و ا٥ضيوب ا
 ااونُى التقااُٗ  ااومطٔ للقُيّاإ َيااْ يااون  يااو       الُاسااس معااس املوٙاإ :  

 . 173م  ا٥ضيوب
 .175م  ونُى ا١وو٘ يف القط ى ز ُٔ ل٢يو الجونْ معس املوٕٙ :
   ونُى التعلّ   لٖ املؿّٕٚ غ٠ح َيي :  الجولح معس املوٕٙ

 . 178م 
  يى يقولّس ا١يُض مّس ا  غ شونٌ  ونُى :الطام  معس املوٕٙ 

 .179م 
   ونُى إربوش الس و٘ ملغٕ لتشقّ  ا١يونْ:  اشبويؼ معس املوٕٙ

 . 179م 

                                                           

 .13/322الكؿة َال ّوى للجعلا  (1)
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 ٕ  اااونُى  اااسم تهذاااع الغوِاااوت املقكاااُزٔ ياااو    : الػاااوزؽ معاااس املوٙااا
 .179م  ا٥ضيوب

 . 180م   ونُى تهعٍ القط ى  و ا٥ضيوب :الػوم  معس املوٕٙ 
 اااونُى ذباااطِم القاااط ى ل٦ضياااوب َالاااترذاات     :الجاااويو معاااس املوٙااإ  
 .180م  العؿُإّٙ ا َ ت  ا١مطِو٘
 ااونُى عاا   ِاإ ض اإ  وياإ ا َيهااوو تهااوز مااني    :التوغاا  معااس املوٙاإ 

 . 181م  الط ٕ العويٕ َا٥ضيوب
 . 183م (1)لقونُى يكوس ٕ اسبذٕ لله ُٔ :العوؾط معس املوٕٙ 

 قااط ى توزِااب َاقاا٠ح   ااونُى  كاال ال  :اسبااوزٓ  ؿااط معااس املوٙاإ    
 . 185م 

 اااونُى ساااول اشبؿاااُو َاشبهاااُو    اااع   :الجاااونْ  ؿاااط معاااس املوٙااإ  
 . 185م  َد  يف الك٠ٔ

 اااونُى الكااا٠ٔ تاااصعا ماااو   اااع َدااا    : الجولاااح  ؿاااط معاااس املوٙااإ  
 . 185م  ََدُب   وزتٌ

 .190م   ونُى السخُل ا٣يو لل ّن :الطام   ؿط معس املوٕٙ 
 ااونُى إضازٔ املهراااطز ياااو لغااإ ازبمااا  يف   :ٙااإ اشبااويؼ  ؿاااط معاااس املو 

م  القاااط ى خوقااإ ماااو   اااع َدااا  َساااسٍا َياااُ ياااو إ ذاااوظ القاااط ى 
192. 

 .196م   ونُى الكلض ي ٕ يو ا : الػوزؽ  ؿط معس املوٕٙ 
 اااونُى ياااو املّجاااوق  اااسم تػااادا نعمااإ    :الػاااوم   ؿاااط معاااس املوٙااإ  
 . 205م  ا١يُال يف ضبوضمٕ اله ُٔ َالتهعِ 

  ااونُى مؿااوضات القااط ى سااطظ يااو ا٥ضيااوب  :يو  ؿااط معااس املوٙاإ الجااو
 .206م 

                                                           

 .165ينظط ازبع٘ الجولح َا١ضمعني يو يصا الػر٭ط امل وضو  م  (1)
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ؿااوضٔ للمااٞيهني يااو   ااونُى َيااُ اتكااول ال   :التوغاا   ؿااط معااس املوٙاإ  
 .207يِوم يمّهو  زم م 

ا ااواى الػاالُو مااولتقُٗ مهػاا  َقاا غٕ     ااونُى :العؿااطَى معااس املوٙاإ  
القطمااإ  َاساااسٔ ا َيى ِاااوتْ العمااا  الكاااوف املكاااوسب ل٦مياااوى مقكاااس  

 . 208َ لٖ عبُ  ُ ْ م 
ا٥ضيومّااإ لّػااان  اااونُى ا١ ماااول  :الُاساااس َالعؿاااطَى معاااس املوٙااإ 

 .208يو العم  الكوف م 
 اااونُى  وٙسِااإ ا١نراااول   َضغاااُلٌ  :الجاااونْ َالعؿاااطَى معاااس املوٙااإ 

معااح املػاالمني  لااٖ العيااس ا َإدتهااوب اهلذااُم َالغااعَ ا غااُا٘ عااوى        
 .214م يَ اشبمؼ املطاز يو ا١نرول الغهوٙم 

  ااااونُى ا٥ضيااااوب  ااااسَ اله اااأُ  :الجولااااح َالعؿااااطَى معااااس املوٙاااإ  
 .215م

 اااونُى الطغاااُل ال٠سااا  ِاااطخ ياااو  :الطامااا  َالعؿاااطَى معاااس املوٙااإ 
 .216م  الطغُل الػوم   ُانني اله ُٔ الكربٗ

 اااااونُى )اله ااااأُ إغتٚكاااااول   :اشباااااويؼ َالعؿاااااطَى معاااااس املوٙااااإ   
 .217م  (ل٦ضيوب

 ااونُى )ضغااولٕ الااها )م( سكااو   :معااس املوٙاإ  َالعؿااطَىالػااوزؽ 
 . 217م   وملْ يو ا٥ضيوب (

 ااونُى  ااسم التعااوضض مااني القااط ى      :َالعؿااطَى معااس املوٙاإ   الػااوم  
 . 220م  َالػهٕ يف املقوم

 .220م   ونُى ي طمًم يُزٔ :َالعؿطَى معس املوٕٙ الجويو 
سػاااو  اااونُى يُناااُ ّٕ الاااُز يف   :َالعؿاااطَى معاااس املوٙااإ  التوغااا  

الكاا٠ت ا َالتشلاااْ موملعاِاااو اسبػاااهٕ ياااو الكااارب  لاااٖ ا١شٗ ا َالعراااُ  
 . 221م  َالكطم

 اااونُى  اااطز  ِاااوت القاااط ى لهع ااإ ا٥ضياااوب    :الج٠ثاااُى معاااس املوٙااإ  
 .224م  َالتعسٓ يو الهرُؽ
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 اااونُى زٟلااإ عااا   ِااإ  ط نّااإ  لاااٖ  :الُاساااس َالج٠ثاااُى معاااس املوٙااإ 
 . 231م  َغلمقسق ن ُٔ ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ 
 ااونُى عاا   ِاإ يااو القااط ى تااربٜ الااها    :الجااونْ َالج٠ثااُى معااس املوٙاإ  

 ضبمااس قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم يااو الغااعَ َغاارك الااسيو٘ مغااا ساا       
 . 231م 

 ااونُى زٟلاإ الكاالٕ مااني  ِااوت القااط ى    :الجولااح َالج٠ثااُى معااس املوٙاإ  
 . 231م   لٖ قسق ن ُٔ ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم

 ااونُى زفااوو  ِااوت القااط ى  ااو الااها      :الطاماا  َالج٠ثااُى معااس املوٙاإ   
 . 231م  قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم

 ااااونُى الهًااااْ  ااااو املرااااوخطٔ     :اشبااااويؼ َالج٠ثااااُى معااااس املوٙاااإ    
 .239 مو١نػوب
 

 ااونُى َيااُ ياا٠و ا٥عااطام التقااُٗ     :الػااوزؽ َالج٠ثااُى معااس املوٙاإ   
  . 243م ا َ و ٕ ا  ا َإدتهوب يعوقٌّ 
 ااونُى ذبااطِم الػااهٕ القُلّاإ َالرعلّاإ     :الػااوم  َالج٠ثااُى معااس املوٙاإ   

 .244م  ٥ضا ٕ السيو٘
 ويااوٸ َيااُ ا١قاا  يى الهػااو٘ ٟ    ااونُى :الجااويو َالج٠ثااُى معااس املوٙاإ  

تقوتاا  فّذااب يٟ تقتاا  ا إٟ يااوضَز الااسلّ   لااٖ عبااُ  هاإّ  ااني مااوى         
 ػاالمني عااونُا ِتذه ااُى  تلااًو   وياان ايااطئ مولقتااول ا َستااٖ يااصٍ فااوى امل   

 247م
 . 250م   ونُى   ض إضيوب  طِـ :التوغ  َالج٠ثُى معس املوٕٙ 

ذبقااا  يٓ ،وِااإ يقكاااُزٔ ياااو   اااونُى  اااسم : ا١ضمعاااُى معاااس املوٙااإ  
 .250ا٥ضيوب م 

 ااونُى ٟ جيلااب ا٥ضيااوب ١يلااٌ إٟ    الُاسااس َا١ضمعااُى معااس املوٙاإ :  
 250م  الهطض
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 ااونُى قاارب الااها قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ   :املوٙاإالجااونْ َا١ضمعااُى معااس 
 .250م  َغلم َالكشومٕ  لٖ ا١شٗ

   ونُى   ض التًسِس مو٥ضيوب الجولح َا١ضمعُى معس املوٕٙ :
 .253م 

 لق ض شًِو   ض املقسيٕ  ونُى الطام  َا١ضمعُى معس املوٕٙ : 
 . 254م 

  ضيوبالقونُى التًسِس مو٥ اشبويؼ َا١ضمعُى معس املوٕٙ :
 . 254م 

 :  ااونُى ضباا  ال عجاإ اله ُِاإ إ ذااوظ   الػااوزؽ َا١ضمعااُى معااس املوٙاإ   
 .255م 

 اااونُى يز ّااإ القاااط ى ماااطظر زَى   : َا١ضمعاااُى معاااس املوٙااإ   الػاااوم 
 . 265م  ا٥ضيوب

 ااونُى زٟلاإ الااس و٘  لااٖ التػاالّم     : الجااويو َا١ضمعااُى معااس املوٙاإ    
 .265م  مولطمُمّٕ املٴلقٕ    ع َد 

   ونُى سطيٕ ا٥ضيوب املمُل :وغ  َا١ضمعُى معس املوٕٙ الت
 . 271م 

  ااااونُى تعااااسز يغاااالشٕ ضبوضماااإ ا٥ضيااااوب  :اشبمػااااُى معااااس املوٙاااإ  
 . 274م

 اااونُى ياااو ؾاااكط ا٥نػاااوى    اااع  :َاشبمػاااُى معاااس املوٙااإ الُاساااس 
  َد   لٖ نعمٌ َلٴرٌ َإسػونٌ القّوم مو٥سػوى إ  الهوؽ

 .275م 
 ااونُى زفااوو الااها ضبمااس قاالٖ ا       :معااس املوٙاإ  َاشبمػااُى الجااونْ 

 .276م   لٌّ َ لٌ َغلم َيقشومٌ الُّيْ نس الكروض
 ااونُى زفااوو ا٣ِاإ القط نّاإ عاا  غااو ٕ   :َاشبمػااُى معااس املوٙاإ الجولااح 

   و الها قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َيي  ال ّن َالكشومٕ
 .276م 
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  العظاااّم  كااامٕ ياااو  اااونُى اشبٶلٶااا :َاشبمػاااُى معاااس املوٙااإ الطامااا  
 .278م ا٥ضيوب

 اااونُى إقاااطاض املؿاااطعني  لاااٖ     :َاشبمػاااُى معاااس املوٙااإ   اشباااويؼ 
 .278م  الغعَ َاهلذُم َالقتول

 اااونُى غاااعْ دهاااُز الؿاااطو يف    :َاشبمػاااُى معاااس املوٙااإ  الػاااوزؽ 
 .278م يّساى ا٥ضيوب مولغعَ َإضا ٕ السيو٘

لقااط ى يااسز    ااونُى َيااُ يى  ِااوت ا   :َاشبمػااُى معااس املوٙاإ   الػااوم  
للاااها ضبماااس قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ َغااالم َييااا  ال ّااان َالكاااشومٕ يف   

 . 279م  السفوو َقس٬ املؿطعني الغعأ
مقااونُى تعهااّس  ِااوت القااط ى للااها      :َاشبمػااُى معااس املوٙاإ   الجااويو 

 . 279م  قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم َيقشومٌ يو دًٕ يَانٌ
ا٥نتراااوو الاااصاتْ ياااو  اااونُى َياااُ  :َاشبمػاااُى معاااس املوٙااإ التوغااا  

 . 283م  ا٣ِٕ القط نّٕ عػ٠ح َيسز يو  هس ا   ع َد 
 ااونُى ا٥نترااوو ا١يجاا  يااو الهعماإ سكااو يااو      :الػااتُى معااس املوٙاإ   

 . 289 ا٥ضيوب
 اااونُى فاااتض يكااإ توغاااّؼ للػااالم     :الُاساااس َالػاااتُى معاااس املوٙااإ   

 . 291م  العوملْ
َاله ااأُ ناااس إضياااوب   اااونُى التهعِااا  :الجاااونْ َالػاااتُى معاااس املوٙااإ 

 . 291م املؿطعني
 ااونُى الػااهٕ اله ُِاإ نوظ اان ا٥ضيااوب    :الجولااح َالػااتُى معااس املوٙاإ  

 . 291م  َانتكطت  لٌّ
 اٌىاحد واٌؼشسوْ تؼد ادلائرنياجلصء 
 (تني اٌمسآْ واإلزهابادلعٍح  إٌصاع)لأىْ  وهى خبظىص
 : َفٌّ القُانني التولّٕ

 . 3م  يوب نعمٕ يو  هس ا   ع َد  ونُى التهعٍ  و ا٥ض :ا١َل 
  .3م   ونُى يو الؿكط    ع َد  إدتهوب ا٥ضيوب :الجونْ 
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 . 3التهويف مني ا٥ضيوب َالؿكط    م  ونُى  :الجولح 
 ونُى يو عوى خ٠ف إضازٔ ا  فونٌ ِهدطم َٟ ِػتسِم ا َت قٖ  :الطام  

 . 5طٔ يهٌ ؾوخكٕ يف الصاعطٔ العويٕ  م الهر
 .6  ونُى تُالْ ض ٕ ا  العويٕ َاشبوقٕ :ويؼ اشب

 . 6م  َيُ يى القط ى ييط َدُزٓ  ونُى :الػوزؽ 
ع   لم َذبكّ  ياو  هاس ا   اع َدا  ا غاُا٘ عاوى        ونُى  :الػوم  

 . 12م  سػّوٸ يم يف الُدُز َالتكُض الصي 
٠ح  ونُى َيُ معجٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم ل٦ق :الجويو 

 . 16م  يف  ّ  ال لساى َالؿعُب
 . 17م   ونُى اله ُٔ تج ّن للػلم التوغ  :
 ونُى َيُ معجٕ ع  نا ذبُل نُ ْ يف سّؤ الهوؽ عبُ اهلسٗ العوؾط : 
 . 17م  َالك٠ح

 . 19 ونُى القط ى ييونٕ َا ّٕ يو ا٥ضيوب م  اسبوزٓ  ؿط :
 . 19م  ونٕ  هسيم ونُى ع   ِٕ نوظلٕ يو الػمو٘ يي الجونْ  ؿط :
 . 19م   ونُى ا٣ِٕ القط نّٕ ييونٕ الػمو٘ يف ا١ضض الجولح  ؿط :
 . 19م   ونُى ا٣ِٕ القط نّٕ ع٠م ا  الطام   ؿط :

ٕ   اشبويؼ  ؿط :    ونُى الرُظ مو١دط َالجُاب حبرو ييونإ ا٣ِإ القط نّا
 . 20م 

ونْ املتشاس   ونُى عجطٔ يفاطاز الجاُاب يف املُناُو ا٥ميا    الػوزؽ  ؿط : 
 . 20م  ملشو  تعسز َدٍُ َيكوزِ  العم  فٌّ

       ااونُى التشااسٓ مااولقط ى ض اإ َغاا ب يساِاإ َضؾااوز  الػااوم   ؿااط :
 .21م 

 . 24م   ونُى الت٠َٔ غ٠ح شاتْ نس ا٥ضيوب الجويو  ؿط :
 . 25م   ونُى الك٠ٔ فع  يعطَف التوغ   ؿط :
 . 25م  ف ونُى شات الك٠ٔ ييط موملعطَالعؿطَى : 

 . 25م   ونُى نًْ الك٠ٔ  و املهكط الُاسس َالعؿطَى :
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 .26م   ونُى الت٠َٔ فقويٕ:  الجونْ َالعؿطَى
 ونُى الت٠َٔ تعلّم َإضؾوز َيسإِ َتهمّٕ للمساضو :  الجولح َالعؿطَى

 . 26م  العقلّٕ
 ونُى َيُ تقُٗ ا  َاشبؿّٕ يهٌ غ ّ  ا  الكػب  الطام  َالعؿطَى :

 . 26م  ضتقو٘ يف املعوضف ا٥هلَّٕا٥
 . 27م   ونُى ت٠َٔ القط ى نعمٕ اشبويؼ َالعؿطَى :
  ونُى  طا٘ٔ القط ى مطعٕ ضفعإ يف الاسنّو َا٣خاطٔ   الػوزؽ َالعؿطَى : 

 . 27م 
 . 27ُى الت٠َٔ ز ُٔ للػلم ا تمعْ  م  ونالػوم  َالعؿطَى : 
ضو العقلّإ َسذاوب  او     ونُى الت٠َٔ تهمّٕ للمسا الجويو َالعؿطَى :

 . 27م  الغرلٕ
  ونُى يف الت٠َٔ تقّّس للذُاضح يو الظلم َالتعسٓالتوغ  َالعؿطَى : 

 . 27م 
 ونُى الت٠َٔ تصعا معاومل اسبػاوب ا َعّرّإ ا٥غاتعساز لاٌ      الج٠ثُى : 

 . 27م  مولعم  الكوف ا َا٥يتهوو  و املعوقْ َالظلم
 .27م  ١ضض يون  يو ا٥ضيوب ونُى َضاثٕ ا الُاسس َالج٠ثُى :
م   ونُى القكُض  و التهعِ  ظاداط  او ا٥ضياوب    الجونْ َالج٠ثُى :

30. 
 ونُى زف  التهعِ  ل٦ضيوب  و الهرُؽ َا تمعوت  الجولح َالج٠ثُى :

ا َفٌّ ز ُٔ لُٟٔ ا١يُض م ّوى املهويني القسغّٕ للتهعِ  ا َقّظ ا٥ ذوظ 
 . 32م  هللهويّهٌ اليت متلْ  لٖ الهوؽ التػلّم

 :  ونُى مل ِقكس الها )م( القتول يف يعطعٕ مسضالطام  َالج٠ثُى 
 . 33م 

  ونُى ا٥فوا٘  لٖ اله ُٔ ِرهض نرػٌ ييوم الهاوؽ  : اشبويؼ َالج٠ثُى
 . 39م 
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 ونُى إخطاز  طِـ للها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ  :الػوزؽ َالج٠ثُى 
 . 42م  هَٕغلم يو يكٕ يقسيٕ لغعَيم للمسِ

 ونُى الهس الػلا  لّ  َنوزض ا لّكُى يط ٔ لهعمٕ  الػوم  َالج٠ثُى :
ا   ع َد  يف َٟزٔ إوو ّ  َاغشوق ٟمطايّم معس ملُ،ٌ يوٙإ  اوم ا   

 . 44م  َغوضٔ يم إغشوق عبُ تػعني  ويوٸ
 .44م   ونُى الك٠ٔ غلم ضبكم ،ا يهػُرالجويو َالج٠ثُى : 
ُ  التوغاا  َالج٠ثااُى :  يااْ املّجااوق املتااُاضخ مااني    الكاا٠ٔ   ااونُى َياا

 .44م  ي  ال ؿوضٔ ملو تعويسيو ا َا٥نصاض ملو ربلٖ  هًوم   زم 
٘      ا١ضمعااُى :   ااونُى ياا  ا٥ضيااوب يااو الرػااوز يم يااو غاارك الااسيو

 . 45م 
 مقاااونُى ياااسم ا١قاااهوم َاغتٚكاااول   وزتًاااو    الُاساااس َا١ضمعاااُى : 

 . 45م 
ظياااإ الكاااا٠ٔ لُدااااُز ا٥نػااااوى يف  ااااونُى ي٠ الجااااونْ َا١ضمعااااُى :

 .46ضض ا َيْ  لٕ اغتسايٕ يصا الُدُز م ا١
 .47م  مقونُى الك٠ٔ غلم ،ا يهػُر الجولح َا١ضمعُى :

لقااونُى  ًااُض القااط ى  لااٖ خكاامٌ يااو ا٥نااؼ     اماا  َا١ضمعااُى :طال
 . 50َاملرويّم ا َ ومل القُل َالرع  م  َازبو

ب  لااااٖ ا٥ضيااااوب  ااااونُى عاااا   ِاااإ سااااط  :اشبااااويؼ َا١ضمعااااُى 
 .53م  َالتعسٓ يف ا١سعاب

   ونُى التهوز مني الط ٕ َا٥ضيوب :الػوزؽ َا١ضمعُى 
 .55م 

   ونُى معجتٌ خا ضب  َض ٕ يتكلٕ :الػوم  َا١ضمعُى 
 .57م 
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عاا   ِاإ  ط نّاإ ض اإ يااو  هااس ا  غااُا٘    ااونُى :الجااويو َا١ضمعااُى 
 .57م  (1)يف املهٴُق يَ يرًُم ا٣ِٕ 

 ااونُى الط اإ يف معجاإ الااها ضبمااس قاالٖ ا       :وغاا  َا١ضمعااُى  الت
 لّااٌ َ لااٌ َغاالم للهااوؽ  وياإ مل َلااو ِػااتجهٖ يهًااو يسااس ا َٟ ت٨شذااب    

 . 57م  (2) و يي  ا١ضض َإ  ُِم القّويٕ
 .60م   ونُى اغتٚكول القط ى للػا َنظوم الطق :اشبمػُى 

ُ  :الُاساااس َاشبمػاااُى   ٠٘ َا٥يتشاااوى الاااسنّو زاض ا٥مااات   اااونُى َيااا
 .69م 

   ونُى الرطاٙ  الع وزِٕ توزِب َإق٠ح :الجونْ َاشبمػُى 
 . 69م 

   ونُى ي  ا٥ميوى توتْ يفطاز يو ا٥مت٠٘ :الجولح َاشبمػُى 
 .69م 

 اااونُى  كااال َسّاااؤ ياااٟٞ٘ ا١ن ّاااو٘ يجاااول      :الطامااا  َاشبمػاااُى  
َياااوزٔ ا٥ ت اااوض ا  َمناااُشز لقكااال َسّاااؤ  ويااإ ا١ن ّاااو٘ َعروِتًاااو يف  

 .70ا٥تعو  يهًم  م 
 اااونُى سػاااو اشبلااا  َض ااإ القلاااب يااا٠ظم     :اشباااويؼ َاشبمػاااُى  

 . 71م لله ُٔ
 ااونُى لااعَم تقااسِؼ الهااوؽ للقااط ى لهعا ااٌ       :الػااوزؽ َاشبمػااُى  

 . 74م  ا٥ضيوب
 ااااونُى ا٥ميااااوى  لاااإ للكاااا٠ح ا َغاااا ب      :الػااااوم  َاشبمػااااُى  

 .74 م ٥دتجوخ ال و   َعمو يُ ا٥ضيوب يف يصا العيوى
   ونُى  ِوت الط ٕ سذب ل٦ضيوب :الجويو َاشبمػُى 

 .77م 
                                                           

 .171ا١ضمعني معس املوٕٙ يو يصا الترػا  م انظط ازبع٘ الجونْ َ (1)
 .173انظط ازبع٘ الجونْ َا١ضمعني معس املوٕٙ يو يصا الترػا  م  (2)
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 اااونُى خ٠فااإ ا١ضض تكلّاااة ََا ّااإ ياااو      : التوغااا  َاشبمػاااُى 
 .80م  ا٥ضيوب

 اااونُى يف يويّااإ اشب٠فااإ َياااُ إنقٴاااوو الظلااام َالٴغّاااوىا  :الػاااتُى 
 .  84م  َ سم اغتمطاضٍ

و  ّويااٌ  ااونُى إنترااوو الااصٓ ِعرااُ  ااو ،اااٍ ياا      :الُاسااس َالػااتُى  
مااولعرُ َفّااٌ تط،ّااب مااولعرُ َتااطو ا٥نتقااوم َالجااوض َالاا ٴـ َا٥ضيااوب      

 .92م 
  ااونُى َيااُ  ااسم التعااوضض مااني اله اأُ َالااُظاضٔ     :الجااونْ َالػااتُى  

 .93م 
 .96 ونُى العرُ القط نْ مني الهوؽ م  :الجولح َالػتُى 
   ونُى اغته وط سطيٕ ا٥ضيوب يو القط ى :الطام  َالػتُى 

 .99م 
َ اااونُى اغاااتقطا٘ سطيااإ ا٥ضياااوب ياااو الػاااهٕ   :شباااويؼ َالػاااتُى ا
 .99م  اله ُِٕ

  اااونُى اسبذااإ ٟ ِعوضناااًو إٟ سذااإ مولاااصات  الػاااوزؽ َالػاااتُى :
 .100م 

   ونُى ي٠ظيٕ العرُ للها ضبمس )م( :الػوم  َالػتُى 
 .103م 

 اااونُى  راااُ الاااها قااالٖ ا   لّاااٌ َ لاااٌ َغااالم  : الجاااويو َالػاااتُى 
 . 104م  تذسز يو يكوزِ  الُسْاملتكطض َامل

 .113م   ونُى قطف ا  يقسيوت ا٥ضيوب : التوغ  َالػتُى
لقااونُى إنػااشوب املؿااطعني َا١سااعاب هللعذااعٔ يااو  هااس      :الػاا عُى 
 .131م  ا   ع َد 

 . 137م   ونُى ا٥ضيوب نطض ضب  :الُاسس َالػ عُى 
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 لّاااٌ َ لاااٌ  اااونُى تلقااْ الاااها ضبماااس قاالٖ ا     :الجااونْ َالػااا عُى  
 .138م  َغلم إضيوب  طِـ مولكرب َ ِوت القط ى

 اااونُى ضداااُو ا٥ضياااوب  لاااٖ ييلاااٌ َإناااطاضٍ  :الجولاااح َالػااا عُى 
 . 139م  مًم

  اااونُى دباااسز إفوناااوت ا٣ِااإ  اااوضز ل٦ضياااوب   :الطامااا  َالػااا عُى 
 . 152م 

 ااااونُى َيااااُ  و  اااإ ا٥ضيااااوب َاهلذااااُم     :اشبااااويؼ َالػاااا عُى  
 .154م  الهطض  لٖ الصات َالغا اشبػطاى ا ملو فٌّ يو دلب
 اااونُى الؿااطو ،ؿااؤَ  لاااٖ ال كااط ا َياااون      :الػااوزؽ َالػاا عُى   
 . 154م  يو سكم ال كأ َالعق 
  اااونُى التهاااوز ماااني ال ّااان اسباااطام َا٥ضياااوب  :الػاااوم  َالػااا عُى 

 .157م 
 ااونُى ل٤ِاإ القط نّاإ يهااوف   ودلاإ َ دلاإ ا َملااو    :الجااويو َالػاا عُى 

الااصاتْ َ ااطز ا٥ضيااوب َإزضاو ا٥نػااوى يٴلقااوٸ القاا ض     فّااٌ الكاا٠ح ا  
 . 158ل٦ضيوب ا َلعَم إدتهومٌ م 

  اااونُى قااالض اسبسِ ّااإ ساااطب  لاااٖ ا١ضياااوب  :التوغااا  َالػااا عُى 
 . 158م 

 اااونُى شات ناااسا٘ التُسّاااس ز ااأُ إ  ا  ا فااا٠ تكااا       :الجماااونُى 
  . 161م  الهُمٕ إ  ا٥ضيوب

يااوب ٟ ِااوتْ مهراا  ا فقااس ضداا  عّااس   ااونُى ا٥ض :الُاسااس َالجمااونُى 
 . 164عروض  طِـ  لًّم موشبػوضٔ َاشبعٓ م َإضيوب 

 ااونُى )القاااط ى يااون  ياااو ا٥ضيااوب َا٥ضياااوب     :الجااونْ َالجماااونُى  
 . 164م  املُاظٓ( ييؼ َالُّم َ،ساٸ

   ونُى املٞاخؤ تعوَى  ويط ل٦ضيوب :الجولح َالجمونُى 
 .165م 
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 .166م  َيُ تقٺُم الك٠ت مو٥ميوى ونُى : الطام  َالجمونُى 
   ونُى  هو٘ القط ى  لٖ ييّٕ العطب :اشبويؼ َالجمونُى 

 .177م 
 ااونُى َيااُ ٟ ِقااسض  لااٖ تقلّاا  الااطظق  ااو     :  الػااوزؽ َالجمااونُى 

 . 183م  الرطز َازبمو ٕ َا١يٕ إٟ ا   ع َد 
 . 185م   ونُى نؿط  ِوت الس و٘ املُزٔ :الػوم  َالجمونُى 

   ِوت الكرب سكونٕ يو ا٥ضيوب ونُى  :و َالجمونُى الجوي
 .189م 

 اااونُى إمتاااسا٘ زخاااُل الاااها ضبماااس قااالٖ ا     :التوغااا  َالجماااونُى 
 لّااٌ َ لاااٌ َغاالم إ  املسِهااإ هللعذااعٔ يف تعاااّني يُناا  املػاااذس اله ااآُ     

 .196م  مالِٕ يو  هس ا 
 .197م  ا٥غ٠م زِو الُفوق َالػ٠م  ونُى :التػعُى 
 هااس ا  يااويُض يااو   )م( ااونُى الااها ضبمااس   :َالتػااعُى الُاسااس 

 . 201مو ُال طبكُقٕ َضبسَزٔ  م 
 ااونُى لٴااة ا  مولهااوؽ َاشب٠ٙاا  ا َيااُ َ ااس     :الجااونْ َالتػااعُى  
 .205م  للهوؽ مولعرُ َاملغرطٔ
 . 209م القط ى غ٠ح نس ا٥ضيوب ُى ون :الجولح َالتػعُى 

ى غااا٠ح واااوَٓ سوناااط ناااس    القاااط  اااونُى  :الطامااا  َالتػاااعُى  
 . 209م  ا٥ضيوب

ا٣ِااإ القط نّااإ الُاساااسٔ ساااطب  لاااٖ    اااونُى  :اشباااويؼ َالتػاااعُى 
 . 209م  ا٥ضيوب

الكلمااإ الُاساااسٔ ياااو القاااط ى ساااطب   اااونُى  :الػاااوزؽ َالتػاااعُى 
 . 209م   لٖ ا٥ضيوب

 اااونُى َياااُ ا٥خااا٠م يف الع اااوزٔ ياااون  ياااو    :الػاااوم  َالتػاااعُى 
 . 211م  ا٥ضيوب
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 . 212م   ونُى التهوز مني التقّٕ َا٥ضيوب :يو َالتػعُى الجو
  ااونُى يُنااُ ّٕ القااُل يف إقاا٠ح ا تمعااوت     :التوغاا  َالتػااعُى  

 . 212م 
لقااونُى عاا   ااُل ِااويط مااٌ ا  يف القااط ى لااٌ زٟٟت َ،وِااوت      :املوٙاإ 

 . 212م   ّسٔ يتذسزٔ ٟ ِعلمًو إٟ ا   ع َد 
يهاااوف  قااالض اسبسِ ّااإ يعجاااط ياااو يى     اااونُى  :الُاساااس معاااس املوٙااإ   

 . 215  كًّو الهوؽ
 اااونُى يهوفاااؤ ا٥ضياااوب للهاااطَضِوت اشبماااؼ    :الجاااونْ معاااس املوٙااإ  

 . 217 )حبح اقُلْ(
 اااونُى معجاإ الاااها ضبمااس قااالٖ ا   لّااٌ َ لاااٌ     :الجولااح معاااس املوٙاإ   

 . 222م  َغلم سبرو الهرُؽ يٴلقوٸ
 . 224م  ِٕ   التُمٕإ تهو٘ الع ُز  ونُى :الطام  معس املوٕٙ 

 اااونُى َداااُب الػاااعْ للهذاااؤ ياااو العاااصاب   :اشباااويؼ معاااس املوٙااإ 
 . 224م  ا١خطَٓ ا َزف  الهطض احملتم  يف ا٣خطٔ

  ااونُى إ تهااو٘ سرااو املااول إدتهااوب ا٥ضيااوب    :الػااوزؽ معااس املوٙاإ  
 . 227م 

 ااونُى إمتااسا٘ اسبّااؤ ال ؿااطِٕ َالتهوغاا  مولعكاامٕ    :الػااوم  معااس املوٙاإ  
 . 229م  الػروح ا َي  يصا  وم  ومّ  مو  زم مقت  يخٌّ يومّ  يو

 اااونُى إدتهااوب الغّ ااإ َالٴعاااو ماااُٟزٔ الظاااومل   :الجااويو معاااس املوٙااإ  
َا اااطم ا يَ ضياااْ يياااٌ مولروسؿااإ ا َياااُ ياااو الاااسضَؽ َاملاااُا و ياااو 

 . 229م   كيت َلسٓ  زم
  ااونُى ا   ااع َداا  يااُ الااصٓ  رااو الهػاا        :التوغاا  معااس املوٙاإ   

 . 229َالهػب  م َالعطض 
  ااونُى القااط ى نعماإ ا   ااع َداا   لااٖ الهااوؽ     :الجااويو معااس املوٙاإ   

 . 235م 
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 .236م  عتوب ا  طبطز يو الرنت  ونُى :التوغ  معس املوٕٙ 
 ااونُى  ذااع الهااوؽ  ااو إجيااوز يااعل يَ علماإ        :العوؾااط معااس املوٙاإ   

 . 239م  ظاٙسٔ يف القط ى
نُى الااسنّو زاض إخت ااوض َإيتشااوى َلكااو    ااو :اسبااوزٓ  ؿااط معااس املوٙاإ   

يااصا ا٥خت ااوض لااّؼ يٴلقااوٸ ِكااُى فّااٌ اسباا  َال و اا  هللػااوفٕ َاسااسٔ يااو    
 . 241م  ا٥نػوى

 ااونُى يهاا  القااط ى شبٴااة  قااُل الؿاا وب     :الجااونْ  ؿااط معااس املوٙاإ   
 . 242م  يو     يغ وب اللًُ َاللعب َالسد 

 . 244م  ضيوب ونُى ذبطِم القط ى ل٦ :الجولح  ؿط معس املوٕٙ 
 .248م   ونُى سطيٕ نكوح املؿطعٕ :الطام   ؿط معس املوٕٙ 

 اااونُى دسِاااس ياااو ا٥ضازٔ التؿاااطِعّٕ ا  :اشباااويؼ  ؿاااط معاااس املوٙااإ 
َيااااُ يى ا١ٵي٧اااإ اململُعاااإ يفهاااا  يااااو املؿااااطعٕ اسبااااطٔ شات اسبػااااب    

 . 250م  َالهػب
ٕ  الػااوزؽ  ؿااط معااس املوٙاإ    م  :  ااونُى تعقااب ا٥يتجااول لهااعَل ا٣ِاا

254. 
يااو إ ذااوظ القااط ى ا َيااُ دبلااْ       ااونُى :الػااوم   ؿااط معااس املوٙاإ    
 .254م  ا٥يتجول ل٢يط ا٥هلْ سوملو ِهعل
 اااونُى ا٥يتجاااول الراااُضٓ لهاااعَل ا٣ِااإ     :الجاااويو  ؿاااط معاااس املوٙااإ   

 . 256م  القط نّٕ
  ااونُى تُماإ  زم  ااطز يتذااسز ل٦ضيااوب     :التوغاا   ؿااط معااس املوٙاإ    

 . 256م 
 ااونُى الهًااْ  ااو الظلاام َا٥ضيااوب يااو   اا      :وٙاإ العؿااطَى معااس امل 

 . 260م  يى ًِ    زم إ  ا١ضض
 ااونُى ا١عاا  يااو الؿااذطٔ املهًاااْ      :الُاسااس َالعؿااطَى معااس املوٙاإ     

 . 260م   هًو  لم
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 اااونُى اسبػاااو َالقااا ض قااارتوى يف    :الجاااونْ َالعؿاااطَى معاااس املوٙااإ   
 . 261م  شات ا١ؾّو٘

ونُى إتكااوف املعوقااْ َالػااّٚوت    اا :الجولااح َالعؿااطَى معااس املوٙاإ    
مولرػاااااوز ا َيى يؾاااااو ٕ القتااااا   اااااوٙ  زَى  ماااااوضٔ ا١ضض مولاااااصعط  

 . 262م  َالتػ ّض
 اااونُى اسبماااس   الاااصٓ لاااٌ يلاااك    :الطامااا  َالعؿاااطَى معاااس املوٙااإ   

 . 269الػمُات َا١ضض يلك تكطف َيؿّٕٚ  م 
ق نعماإ املّجااو  ااونُى اسبمااس    لااٖ   :اشبااويؼ َالعؿااطَى معااس املوٙاإ  

 . 269َاغتسايتٌ يف ا١ضض م 
 ااونُى الرٴااطٔ  لااٖ التُسّااس يااو      :الػااوزؽ َالعؿااطَى معااس املوٙاإ    

 . 269م  املّجوق
  ااونُى اسبمااس   الااصٓ دعاا  اسباار َاد ااوٸ   :الػااوم   ؿااط معااس املوٙاإ  

 . 269م 
 اااونُى اسبماااس    لاااٖ َداااُب تعوياااس    :الجاااويو  ؿاااط معاااس املوٙااإ  

 . 269م   ًوضٔ ال ّن اسبطام
 ااونُى اسبمااس    لااٖ تقااُم املّجااوق مو وياإ    :وغاا   ؿااط معااس املوٙاإ  الت

 .170م الك٠ٔ َإِتو٘ الععؤ َالكّوم 
 ااونُى اسبمااس    لااٖ تهاامو املّجااوق ال ؿااوضٔ    : العؿااطَى معااس املوٙاإ  

  .170م  م عجٕ الها ضبمس قلٖ ا   لٌّ َ لٌ َغلم
ٓ مل ِطفااا   اااونُى اسبماااس   الاااص  :الُاساااس َالعؿاااطَى معاااس املوٙااإ  

ا إٟ معاااس (1)صإِٔ ذذٍ عَبعِذذً  فِذذذٍ ا َهْ ِ فٍَُِفَذذخال   الهااوؽ إ  يطت اإ اشب٠فااإ ط  

يى يخااص  لااًّم املّجااوق ا لّكااُى يااصا املّجااوق ض اإ  وياإ ا َسونااطٔ يف    
 .170م  ع  ظيوى

                                                           

 .30غُضٔ ال قطٔ  (1)
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 ااونُى اسبمااس   الااصٓ يفااوض  لااٖ     :الجااونْ َالعؿااطَى معااس املوٙاإ    
 .170م الهوؽ مولطظق الكطِم 

 اااونُى اسبماااس   الاااصٓ مل  كاااط   :َالعؿاااطَى معاااس املوٙااإ   الجولاااح
 .170م  العلم  هس  ُم َمل  ل مٌ فٕٚ يَ  وٙرٕ زَى يخطٗ

 اااونُى اسبماااس   الاااصٓ دعااا  عااا  : الطامااا  َالعؿاااطَى معاااس املوٙااإ 
اٌْؾَّْذذلُ ٌٍَِّذذهِ هَةِّ  يػاالم َيػاالمٕ ِقااُل غاا    ؿااطٔ يااطٔ يف الّااُم َاللّلاإ ط       

  .171م  (1)صاٌْعَبٌَِّنيَ

 ااونُى نااعَل الربعاإ َقااطف الاا ٠٘   : اشبااويؼ َالعؿااطَى معااس املوٙاإ  
 .172مقُل اسبمس   م 

سوٸ  ااونُى سهااُض اسبمااس   غاا٠    :الػااوزؽ َالعؿااطَى معااس املوٙاإ    
 . 272مّس الع س يف الطخو٘ َالؿسٔ  م 
التُماإ   ااونُى فااتض ا   ااع َداا  مااوب :الػااوم  َالعؿااطَى معااس املوٙاإ 

 . 272ؽ  ّعوٸ م َا٥غتغروض للهو
  ونُى اسبمس الكا٠تْ قاوضف ل٦ضياوب    :الجويو َالعؿطَى معس املوٕٙ 

 . 275م
 .276م   ونُى ) ُل اسبمس   إق٠ح(. :التوغ  َالعؿطَى معس املوٕٙ 

   ونُى يَ وت الرطاٙ  سذوب زَى ا٥ضيوب :معس املوٕٙ  الج٠ثُى
 .278م 

 ويسٔ الهرؼ  كمٕ يو ا٥ضيوب:  ونُى صبالُاسس َالج٠ثُى معس املوٕٙ 
 . 282م 

   ونُى  طب القت  يو الها إضيوب :الجونْ َالج٠ثُى معس املوٕٙ 
 .285م 

                                                           

 .2غُضٔ الروذبٕ  (1)



  239معالن اإليمان / ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ311

 ااونُى ضِٝااو الااها َسااْ الاايت ِااسضو     :الجولااح َالج٠ثااُى معااس املوٙاإ   
الااها قاالٖ ا   لّااٌ َ لااٌ َغاالم سّهًااو ينًااو يااو الااُسْ َلااّؼ يٴلاا      

 الطِٝو.
 ااونُى علااْ َيااُ نااعَل القااط ى مااومله      :وٙاإ الطاماا  َالج٠ثااُى معااس امل 

 . 294م  يو إظيوق الطَح يٴلقوٸ
 ااونُى َيااُ نًااْ سكاام القكااوم      :اشبااويؼ َالج٠ثااُى معااس املوٙاإ    

 اااو ا٥ضياااوب ا َ اااو الاااترذاات ا َ اااو الغاااسض ا َالتعاااسٓ  لاااٖ       
 .294م الؿوى َاسبطيٕ اليت يَٟيو الهوؽ َالقونُى للرطز.

ا  للقااااط ى ااااونُى يّاااا  العااااطب  :وٙاااإ الػااااوزؽ َالج٠ثااااُى معااااس امل
  . 294م  َا طاضيم مونٌ فُق ع٠م ال ؿط

 اااونُى يذاااطٔ ا١ن ّاااو٘ إ اااطاض  اااو   :الػاااوم  الج٠ثاااُى معاااس املوٙااإ  
 .299م  ا٥ضيوب

 ااونُى يذااطٔ الااها ضبمااس قاالٖ ا       :الجااويو َالج٠ثااُى معااس املوٙاإ    
م   لّاااٌ َ لاااٌ َغااالم سودااإ َناااطَضٔ لُداااُز املقتهاااْ َفقاااس املاااون   

300. 
 ااونُى يف يذااطٔ ا١ن ّااو٘ َيااُ : يذااطٔ   :التوغاا  َالج٠ثااُى معااس املوٙاإ  

 . 300م  ا١ن ّو٘ نر   وم للهوؽ
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 زدود وسميح ػٍى تؼض األجصاء األخريج ِٓ هرا اٌعِفس ادلثازن 

 مساحح اإلِاَ شٍخ األشهس. -1

 مساحح اٌؼالِح اٌشٍخ أ.د. ِفرً مجهىزٌح ِظس اٌؼستٍح. -1

 اٌرؼاوْ اإلظالًِ. األِني اٌؼاَ دلٕظّح -1

 ظٍادج زئٍط رلٍط اٌمضاء األػٍى/ اٌؼساق -4

 ظٍادج ِعرشاز األِٓ اٌمىًِ اٌعٍد لاظُ األػسجً -5

 ظٍادج زئٍط احملىّح االحتادٌح اٌؼٍٍا . -6

 ظٍادج اٌماضً زئٍط االدػاء اٌؼاَ . -7

 األِني اٌؼاَ إلحتاد ادلؤزخني اٌؼسب. -8

 ظؼادج أ.د .زئٍط جاِؼح دِشك . -9

 اِؼح دٌاىل .ظؼادج أ.د .زئٍط ج -18

 ظؼادج أ.د. ِدٌس جاِؼح ادلٍه فٍظً/ ادلٍّىح اٌؼستٍح اٌعؼىدٌح -11

 ظؼادج أ.د. ِدٌس جاِؼح وسدفاْ/ اجلّهىزٌح اٌعىدأٍح. -11

 ظؼادج أ.د. ِدٌس اجلاِؼح اإلظالٍِح/ ادلدٌٕح ادلٕىزج. -11

 ظؼادج أ.د. زئٍط اجلاِؼح اٌؼسالٍح. -14

 ظؼادج أ.د. زئٍط جاِؼح اٌثظسج /  اٌؼساق. -15

 .د. زئٍط جاِؼح اٌمادظٍح /  اٌؼساق.ظؼادج أ -16

 ظؼادج أ.د. زئٍط جاِؼح جدازا/ ادلٍّىح األزدٍٔح اذلامشٍح. -17

 وٍٍح اإلِاَ االوشاػً ٌٍدزاظاخ اإلظالٍِح/ تريوخ. -18

 ظؼادج أ.د.ِدٌس جاِؼح األِري ػثد اٌمادز/ اجلّهىزٌح اجلصائسٌح -19
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 اٌعٍد طاحة اٌفضٍٍح ادلسجغ اٌدًٌٕ اٌشٍخ/طاحل اٌطائً

 أظراذ اٌفمه واألطىي واٌرفعري واألخالق   

 اٌعالَ ػٍٍىُ وزمحح اهلل وتسواذه 

 وتؼد،..... 

فٍمددد ذٍمٍددد اّددد اهلل زظدداٌرىُ اٌسلٍمددح وتهددا اجلددصء احلددادي  
 واخلّعىْ يف ذفعري آٌح واحدج ِٓ ظىزج آي ػّساْ ِٓ اٌمسآْ اٌىسٌُ.

غ واْ جيؼٍده ٔرضسع إىل اهلل اٌؼًٍ اٌمدٌس أْ ٌٍهّىُ اٌؼٍُ إٌاف 
 يف ٍِصاْ حعٕاذىُ.

 وشىس اهلل ٌىُ حعٓ ػٍّىُ

 واٌعالَ ػٍٍىُ وزمحح اهلل وتسواذه                               

 

 

 هد1419ِٓ طفس  11يف: 

 1888َِٓ فرباٌس  18ادلىافك:

 يكٴرٖ   وؽ
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 ادلسجغ اٌدًٌٕ اٌشٍخ/طاحل اٌطائً
 طاحة أحعٓ ذفعري ٌٍمسآْ وأظراذ اٌفمه واألطىي واٌرفعري واألخالق  

 عساالػ٠م  لّكم َض ٕ ا  َمطعوتٌ...َم

ف ناااٌ لّػاااعسنْ  يى يتقاااسم لػاااّوزتكم خباااولل  الؿاااكط َالتقاااسِط 
َا٥سااوام   لااٖ ترهاالكم  م يااساٙهو نػاادٕ يااو يااو ازبااع٘ الجااونْ         

 َالجمونني.

َيمتهٖ  يو ا  يى  ِسِم   لّكم نعمٕ الكاشٕ َالعوفّإ َيى ِػا ظ     
  لّكم نعمٌ  ويطٔ َمو هٌ  َاى ُِفقهو ملو   ٌ َِطنوٍ.

 ذبّوتْ ؾوعطِو لكما َلكم
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 ووسٕ املطد  السِ  الؿّذ  قوف الٴوْٙ       سرظٌ ا  َض وٍ

 قوسب يسػو ترػا للقط ى الكطِم

 يغتوش الرقٌ َا١قُل َالترػا َا١خ٠ق

 

 الػ٠م  لّكم َض ٕ ا  َمطعوتٌ...َمعسا 

فقس تػلمهو مّس الؿكط َالتقسِط نػدٕ يو عتوب"يعومل ا٥ميوى يف ترػا 
ياو غاُضٔ  ل  ماطاىا َالاصٓ ترهالتم       134ا٣ِإ  -ى" ازبع٘ التػعُىالقط 

م يساٌٙ إ  يعولْ الربَفػُض يعما  الاسِو إسػاوى يَ،لاْا ا١ياني العاوم       
ملهظماإ التعااوَى ا٥غاا٠يْا َِؿااطفهو يى نتقااسم إلااّكم جبعِاا  ؾااكطنو  لااٖ  
دًُزعم املتُاقلٕ لترػا يٓ الصعط اسبكّما فذعاعم ا   هو خاا ازباعا٘   

 موضو فّكم َفّمو تقُيُى مٌ يو دًس ي وضو خسيٕ ل٦غ٠م َاملػلمني.َ

 َترهلُا مق ُل َافط الؿكط َالتقسِط.   
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 سماح  الشيخ صالح الطائي "المحترن"
 

 تحي  طيب 

( الماااااير   اااااي 7285/17إشاااااار  إلااااال رتاااااابرن المااااارقن 
17/12/2117. 

تمقينااااااا ببااااااالد اإلمتاااااازاز إواااااا ائرن نسااااااخ  ماااااان رتااااااابرن 
يساااين معالن اإليماااان  اااي تفساااير القااارآن( الجااازء التاسااا  الم

يالخمسين بعا  المائا ن نقا ن شاررنا يتقا يرنا متمناين لران  يان 
 المي قي .

 م  التق ير   
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 السالم عليك عليكم ورحمة هللا وبركاته 

ببالغ اإلمتناا  والببةاة تلنيناا تاميتكم الكريماة ءاللااد الساامع ع ار ب ام 
  ( ماا  التيسااير المباارك  اااكري  حساا  م االلتكم لعاا ا المو ااو  المااتتي

المعاام ون اام علاام ع اامكم لتناامموا ليمااة كاان مااا يااني عم وينياار ب اايرتعم 
ويللااا الااري  عاا   لااوبعم لييعمااوا كتااا  هللا كمااا  رام ساابحانه    ييعمااو  
وي ملوا بأحكامه ليكو  لعم فا المنيا ، مر ماً وفا اآلخرة  يي اً . ون ع 

يساانا وامكاناتنااا لخممااة تاا ا الملعااوم المبااارك ساااتلي  المااولم الناامير     ن
    يوفنكم لكن خير .
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 المرج  ال يني الشيخ صالح الطائي المحترن

 
 

 

 تحي  طيب 
 

ببالد االمتزاز إوا اءرن القاين  الجازء الرابا   تمقينا
يالثالثااين بعاا  المااائتين ( ماان تفساايررن لمقاارآنن 

 ا  بين القرآن ياإلرواب( .يوي بقانين  التض
     

 ينق ن شررنا يتق يرنا .       
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 مرتب المرج  ال يني
 الشيخ صالح الطائي

 
 م/ؾكط

 تحي  طيب 
 .2/1/2119المير   ي  23/19رتابرن ذي الع   

 

اساتممنا وا يترن  الجاازء الخاامس يالساابعين بعا  المائاا  مان تفسااير 
نا آمماااين مااانرن المزيااا  مااان العطااااء القااارآن الرااارين( ينقااا ن لرااان شااارر

 يالتي يق.
 م  التق يــــر.
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 إىل/ مساحح ادلسجغ اٌدًٌٕ ٌٍّعٍّني اٌشٍخ طاحل اٌطائً احملرتَ

 طاحة أحعٓ ذفعري ٌٍمسآْ
 أظراذ اٌفمه واألطىي واٌرفعري واألخالق

 َ/شىس وذمدٌس
 

 الػ٠م  لّكم َض ٕ ا  َمطعوتٌ :
 ُفقكم َ رظكم  َِط وعم ينٌ وّ  صبّب الس و٘ َيغول ا  تعو  يى ِ

تػلمن ي  مولظ الؿكط َالتقسِط َا٥يتهوى َا٥ تعاظ ايسا٘عم لهو ازبع٘ الُاسس 
َالج٠ثني معس املوٙتني يو ترػاعم للقط ى َياُ معهاُاى ) ِاوت الػالم ضبكمإ ،اا       

يو ايكونوت  يهػُخٕ ( ا َيى يصا ا٥ظبوظ ِعرب  و يػتُٗ يو يتعكم مٌ ا  تعو 
يتمّعٔ يف ا٥مساو الركطٓ َالعلمْ يف صبول ترػاعم للقط ى الكطِم ا َمل ا طي  يَ 
او  يى يهولك يهذعاٸ يف ترػا القط ى العظّم هللج  ياو  اسيتمٍُ ا َيناْ ٟ ذاع     
 و التع ا  او ياسٗ ا ذاومْ َاسواياْ َتقاسِطٓ ملاو س اوعم ماٌ ا  تعاو  ياو           

 ّعٔ .ايكونّٕ  لمّٕ فطِسٔ َيتم
زا ّوٸ ا  تعو  لكم هللُفُض الكشٕ َالػعوزٔ َا١دط الرهّ  يو يد  تقاسِم  
املعِس يو العٴو٘ شبسيٕ ا٥غ٠م َاملػلمني يف ظيو ؾض مٌ العٴو٘ َا٥نتوز الركطٓ 
ا٥غ٠يْ ا ز وْٙ يو ا  تعو  لكم هللعِس يو الكشٕ َالعوفّٕ َيعِس يو ا٥نتوز 

 الطاٙ  املتمّع .
لعوٙلٕ الععِعٔ  ّعاوٸ الاصِو َفاطَا لاك يداُا٘ ياصا العما  العلماْ         َغ٠يْ ل

 املتمّع َدعايم ا  خا ازبعا٘ ا َالػ٠م  لّكم َض ٕ ا  َمطعوتٌ .
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 سماح   المرج  ال يني الشيخ صالح الطائي المحترن
 صاحب احسن تفسير لمقرآن

 أستاذ الفقه ياألصيل يالتفسير ياألخالق
 

 

 مميرن يرحم  هللا يبرراته .. السالن
 

أتقاا ن الاايرن بجزياال الشاارر يالتقاا ير لىاا يترن القيماا  الجاازء 
الحا ي مشر بع  الماائتين الخااب بقاانين  آياال السامن محرما  

  ير منسيخ (.
يأتمنل من هللا أن ي ين مميرن نعم  الصح  يالعا يا  يالمزيا  

واااذا  مااان النجااااو يالتي ياااق ن نباااار  لرااان جىاااي رن ينقااا ر لرااان
 اإلو اء...
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 السالم عليكن وسمحة اهلل وتشكاتو ...

تلقينا تكل تقذيش وإهتناى إىذائكن ًسخة هي )هعامل اإلمياى يف تفسري القشآى ( اجلزء السادس 

تعذ املائتني ، وًتقذم خبالص الشكش والعشفاى على ىزا االىذاء ، ألدعو اهلل العلي القذيش أى 

  قو ، واى يسذد خطاكن ويكلل أعوالكن تالنجاح أًو مسيع جمية   ميذكن تعوًو وتوفي
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  ضيم  الشيخ/ صالح الطائي                              الميقر
 مرتب المرج  ال يني يصاحب أحسن تفسير لمقرآن

 يأستاذ الفقه ياألصيل يالتفسير ياألخالق
 مممر  البحرين 21168-ب.ب 

 
 تعالل يبرراته يبع  السالن مميرن يرحم  هللا

تارريخ ي 1861/16تمقيل برل الثناء يالتق ير خطاب  ضايمترن رقان 
المر ق طيه نسخ  من رتاب بعنيان "معالن اإليمان  ي ن 21/5/2116

 تفسير القرآن " الجزء الثاني يالثالثين بع  المائ .
إوتمااامرن  أشاارر  ضاايمترن جزياال الشاارر ممااليطيااب لااي ييسااع ني 

إلاال مرتباا   يسااتحال  إ ار  الجامعاا  بىااذن النسااخ  ن المتياصاال بتزيياا 
لمجمياا  التي يااق جماال ق رتااه  سااائالا الماايللالجامعاا  لالطااالي مميىااان 

 يالس ا .
 ميا خالب تحياتي يتق يرينننقبيت
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 السا  / مرتب المرج  ال يني
 الشيخ صالح الطائي

 صاحب أحسن تفسير لمقرآن 

 وبركاته السالم عليكن ورمحة اهلل
تًسِكم دويعٕ عطزفوى ي ّب التشوِو ا َتغمطنو الػعوزٔ مو٥قاساضات  
اليت تتُا  إلّهو م نتظوم يو يكتب املطد  السِ  يف )يعومل ا٥ميوى يف ترػا 
القط ى( َالصٓ عوى  خط يصٍ ا٥قساضات )ازباع٘ الػاوزؽ َالاج٠ثني معاس     

الكاوزض يف   1535/16 املوٕٙ( َالصٓ تؿطفهو م غت٠يٌ هللُدب خٴومكم ض م
ما َشلك إثطا٘اٸ للمعطفٕ يف صباول ترػاا  ِاوت القاط ىا خسيإ      13/7/2016

لل وسجني َاملًتمني مويط الترػا القط نْا َاليت يناشن يتوسإ يف ا١ ػاوم    
املدتكٕ موملكت وت ا١عوزميّٕ يف ازبويعوت َيطاعع ال شُخ َدويعٕ عطزفوى 

 ملطععِٕ.ذبظٖ مو ساز َافطٔ يهًو يف يكت ًو ا
ختويوٸ لكم الؿكط َالعطفوى  لٖ ياصا الكاهّ ا نرعهاو ا  ماٌا َيثاومكم      

  لٌّ خا ازبعا٘ .
 وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام

                          
 
 
 



  239معالن اإليمان / ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ314

 
 ِؼايل اٌشٍخ/ طاحل اٌطائً                     ظٍّه اهلل

 ،، وتؼداٌعالَ ػٍٍىُ وزمحح اهلل وتسواذه،
 

فوغول ا  ملعولّكم العُى َالتُفّ ا َِػطنْ إفوزتكم مونْ تلقّن مك  
تقسِط َإيتهوى إيسا٘عم للذويعٕ نػدٕ يو ازبع٘ التوغ  معس املوٕٙ يو)يعومل 

 ا٥ميوى يف ترػا القط ى(.
َإن  إش يتقسم ملعاولّكم خباولل الؿاكط َالعطفاوى  لاٖ ياصا ا٥ياسا٘ا        

ط يى ميسعم معُنٌ َتُفّقٌا َيى ِػسز خٴوعم َِكل  ١ز ُ ا  العلْ القسِ
 ي مولكم مولهذوح إنٌ وّ  صبّب  رظكم ا  َِط وعم.

 وٌىُ حتٍاذً وذمدٌسي
 واٌعالَ ػٍٍىُ وزمحح اهلل وتسواذه
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 املطد  السِ  الؿّذ قوف الٴوْٙ احملوم
 قوسب يسػو ترػا للقط ى

 ذبّٕ  ّ ٕ...
زضتكم الٴّ ٕ م يساٙكم لهو نػدٕ ياو عتاومكم املُغاُم ازباع٘     نؿكط ي و

الج٠ثُى معس املوٕٙ يو)يعومل ا٥ميوى يف ترػاا القاط ى( غاوٙلني ال اوضٓ  اع      
 َد  يى ُِفقكم يف يػاتكم العلمّٕ َالعملّٕ خسيٕ ل لسنو الععِع.

 َيو ا  التُفّ ...                        
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 ٍخ زلّد اٌشٍخ طاحل اٌطائً احملرتَاٌش
 ِدٌس ِىرة ادلسجغ اٌدًٌٕ آٌح اهلل اٌؼظّى اٌشٍخ طاحل اٌطائً احملرتَ

 

 نى يرن أطيب التحيال ...
 

نتق ن برجمل مبارال الشرر يالتق ير ممل جىاي رن المبذيلا  
 ااي إواا ائرن إيانااا نسااخ  ماان رتااابرن  معااالن اإليمااان  ااي تفسااير 

بعا  المائا ( ..... متمناين لران المزيا  مان  القرآن/ الجزء الياحا 
 التق ن يالنجاو.

 تفضميا بقبيل يا ر االحتران ...
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 إلل / مرتب المرج  ال يني آي  هللا العظمل الشيخ صالح الطائي المحترن
 صاحب أحسن تفسير لمقرآن

 
 تحي  طيب  ...

التفسااير تسااممنا ببااالد الشاارر يالتقاا ير الجاازء الساااب  بعاا  المائاا  ماان 
يوااااي القساااان األيل ماااان تفسااااير أن يمسساااارن قاااارو  قاااا  مااااس القااااين 
قااارو مثماااه يتمااا  األياااان نااا ايلىا باااين النااااس( شااااررين لرااان اوااا اءرن 

 متمنين لرن مزي اا من اإلرتقاء ياألز وار يالتطير.
 ...م  التق ير
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ىدوادةىاألخىالذوخىصالحىالطائيىالمحترم

ىصاحبىأحدنىتفدورىللقرآنىالكروم
ىأدتاذىالفقهىواألصولىواألخالقو

( 532مك  فدط َإ تعاظ تلقّن ضغولتكم املُ طٔ اليت ذبم  العسز )
ما َيطفقًااااو ازبااااع٘ التػااااعُى يااااو الترػااااا يف 26/5/2012تااااوضِذ 
 ( يو غُضٔ  ل  مطاى.133ا٣ِٕ)

َان  إش يؾاكطعم دعِا  الؿاكط َ ظاّم ا٥يتهاوى  لاٖ اياساٙكم        
سِم  لّكم نعمٕ الكشٕ َالعوفّٕا َيى يصاا غو٠ٙٸ املُ   ع َد  يى ِ

جيعلكااام غاااهساٸ َشخاااطاٸ ل٢يااإ ا١غااا٠يّٕ يتمهّاااوٸ لكااام عااا  التقاااسم   
 َا٥ظزيوض.
 َالػ٠م  لّكم َض ٕ ا  َمطعوتٌ.       
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 ياا1440/ضمّ  ا١َل/9ماَت يف 

 م24/11/2018املُاف                                        
 

 املطد  السِ  الؿّذ قوف الٴوْٙ احملومووسٕ 
 قوسب يسػو ترػا للقط ى

 يكتب املطد  السِ  الؿّذ قوف الٴوْٙ
 

 الػ٠م  لّكم َض ٕ ا  َمطعوتٌ
تتقااسم علّاإ ا٥يااوم ا١َظا ااْ للسضاغااوت ا٥غاا٠يّٕ مو ّااب متهّوتًااوا 

( الصٓ َقالهو ياو داون كم ياو عتاوب: "يعاومل       171َتؿكطعم  لٖ ازبع٘)
٥ميوى يف ترػا القط ى" َالصٓ ِتهمو  طا٘ٔ يف  ِاتني ياو القاط ى هللاو ِاسل      ا

  لٖ يى الها)م( عوى ٟ ِػعٖ إ  الغعَ َمل ِقكسٍ َمل ِسو إلٌّ.
 يلااني ا٥غااتمطاض يف إضغااول ا١دااعا٘ الاايت غتكااسض يهًااو يػااتق ٠ا      
عم ؾوعطِو لكم سػو تعوَنكم الساٙم يعهو َزا ني ا  تعو  يى ُِفقهو َإِو

 ملو فٌّ خا ا٥غ٠م َاملػلمني.
 َالػ٠م  لّكم َض ٕ ا  َمطعوتٌ.
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 إ  الػّس احملوم/الؿّذ قوف الٴوْٙ
 قوسب يسػو ترػا للقط ى

 يكتب املطد  السِ 
 حتٍح طٍثح وتؼد :

هذيش جاهعةة األهةري عثةذ القةادس للعلةوم       أ. / مب هللا بي خمخالتلقينا حني 

 ي تفسير  م الم اإليما ة، ىذيتكن القيوة املتوثلة يف كتاب)اإلسالهية قسنطين

 ( اجلزء الثالث عشش تعذ املائة.القرآن

وإر ًعرب لكن عي شكشًا على ىزه اإللتفاتة الكشمية، هنةذيكن حنةي تةذوسًا    

 وًسخة هي ًششية أخثاس اجلاهعة. 33ًسخة هي جملة اجلاهعة العذد 
 

 تقبلوا فائق اإلحرتام والتقدير.
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 فكردتىأدماءىقوانونىهذاىالتفدور

 ادلىضىع اٌظفحح ادلىضىع اٌظفحح
اوو٘  ُانني ازبع٘ اشبويؼ  43 املقسيٕ 3

 َالجمونُى معس املوٕٙ 
مقونُى )مل ِغع َالصٓ  تل 

 الها )م( يسسا (.
الُاسس اوو٘  ُانني ازبع٘  7

َالجمونُى معس املوٕٙ َالصٓ 
(يو 179 تل مترػا ا٣ِٕ )
 اى  غُضٔ  ل  مط

الػوزؽ اوو٘  ُانني ازبع٘  51
 َالجمونُى معس املوٕٙ

مولكلٕ مني ا٣ِٕ َالصٓ  تل 
غُضٔ  ل ترػا ( يو 181_180)

  مطاى
الجونْ اوو٘  ُانني ازبع٘  16

 َالجمونُى معس املوٕٙ
مقونُى )مل ِغع َالصٓ  تل 

 الها )م( يسسا (.

الػوم  اوو٘  ُانني ازبع٘  63
َالصٓ َالجمونُى معس املوٕٙ 

يو غُضٔ ا٣ِٕ  تل مترػا 
  ل  مطاى

ازبع٘ اوو٘  ُانني ازبع٘  24
 الجولح َالجمونُى معس املوٕٙ

مقونُى )التهوز َالصٓ  تل 
 مني القط ى َا٥ضيوب (

الجويو اوو٘  ُانني ازبع٘  81
 َالجمونُى

مقونُى )مل ِغع  َالصٓ  تل 
 الها )م( يسسا (.

الطام  اوو٘  ُانني ازبع٘  32
 نُى معس املوَٕٙالجمو

ا٣ِٕ َالصٓ  تل مترػا 
  ل  مطاىيو غُضٔ ( 180)

التوغ  اوو٘  ُانني ازبع٘  86
 َالجمونُى معس املوٕٙ

٘ مرًطغن يدعاَالصٓ  تل 
 غُضٔ ال قطٔ 
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 فكردتىأدماءىقوانونىهذاىالتفدور

 

 ادلىضىع اٌظفحح ادلىضىع اٌظفحح
ازبع٘ اوو٘  ُانني ازبع٘  86

التػعُى معس املوٕٙ َ تل 
 _1م سكو٘  ُانني ا١دعا٘  )

 (يو يصا الترػا 118

اشبويؼ اوو٘  ُانني ازبع٘  113
َالتػعُى معس املوٕٙ َالصٓ 
 تل مقونُى)التهوز مني 

 ضيوب (  القط ى َا٥
الُاسس اوو٘  ُانني ازبع٘  86

َالتػعُى معس املوٕٙ َ تل 
مقونُى )التهوز مني القط ى 

 َا٥ضيوب (

الػوزؽ اوو٘  ُانني ازبع٘  122
 َالتػعُى معس املوٕٙ
ا٣ِٕ َالصٓ  تل مترػا 

  ل  مطاى يو غُضٔ (183)
الجونْ و٘  ُانني ازبع٘ او 95

َالتػعُى معس املوٕٙ َ تل 
مقونُى)مل ِغع الها )م( 

 يسسا (.

الػوم  اوو٘  ُانني ازبع٘  127
 َالتػعُى معس املوٕٙ
ا٣ِٕ َالصٓ  تل مترػا 

 127يو غُضٔ (183)
الجولح اوو٘  ُانني ازبع٘  104

 َالتػعُى معس املوٕٙ
ا٣ِٕ رػا َالصٓ  تل مت

  ل  مطاىيو غُضٔ ( 182)

الجويو اوو٘  ُانني ازبع٘  133
 َالتػعُى معس املوٕٙ

مقونُى)التهوز  َالصٓ  تل 
 مني القط ى َا٥ضيوب (  

الطام  اوو٘  ُانني ازبع٘  110
 َالتػعُى معس املوٕٙ

)التهوز مني َالصٓ  تل 
 القط ى َا٥ضيوب (

التوغ  اوو٘  ُانني ازبع٘  137
 َالتػعُى معس املوٕٙ 

موسكو٘  ُانني  َالصٓ  تل
(يو يصا 149 _119ا١دعا٘ )

 الترػا 
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 فكردتىأدماءىقوانونىهذاىالتفدور

 

 ادلىضىع اٌظفحح ىعادلىض اٌظفحح
 نياملوٙتاوو٘  ُانني ازبع٘  137

مقونُى )مل ِغع الها  َالصٓ 
 )م( يسسا (.

اشبويؼ  ازبع٘ اوو٘  ُانني 167
 معس املوٙتني 

ا٣ِٕ َالصٓ  تل مترػا 
  ل  مطاىيو غُضٔ (185)

الُاسس اوو٘  ُانني ازبع٘  149
 نياملوٙت معس 

مقونُى ) ِوت َالصٓ  تل 
 السفوو غ٠م زاٙم (

الػوزؽ اوو٘  ُانني ازبع٘  186
 معس املوٙتني 

مقونُى)التهوز  َالصٓ  تل 
 يوب (  مني القط ى َا٥ض

 الجونْ معس اوو٘  ُانني ازبع٘  153
 املوٙتني
)  ِوت مقونُى َالصٓ  تل 

 الػلم ضبكمٕ ،ا يهػُخٕ (

الػوم  معس اوو٘  ُانني ازبع٘  204
 َالصٓ  تلاملوٙتني  

مقونُى)التهوز مني القط ى 
 َا٥ضيوب (  

الجولح اوو٘  ُانني ازبع٘  156
َالصٓ  تل   املوٙتني معس 

مقونُى ) ِوت الػلم ضبكمٕ 
 ،ا يهػُخٕ (

 الجويو معس اوو٘  ُانني ازبع٘  207
مقونُى  َالصٓ  تل  املوٙتني

 )مل ِغع الها )م( يسسا (.

الطام  اوو٘  ُانني ازبع٘  161
َالصٓ  تل  املوٙتني معس 

مقونُى ) ِوت الػلم ضبكمٕ 
 ،ا يهػُخٕ (

التوغ  معس اوو٘  ُانني ازبع٘  215
َالصٓ  تل مترػا املوٙتني 
  ل  مطاىيو غُضٔ  186ا٣ِٕ  
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 فكردتىأدماءىقوانونىهذاىالتفدور

 ادلىضىع اٌظفحح ادلىضىع اٌظفحح
العوؾط اوو٘  ُانني ازبع٘  223

 معس املوٙتني
مقونُى ) ِوت َالصٓ  تل 

 الػلم ضبكمٕ ،ا يهػُخٕ ( 

الػوزؽ اوو٘  ُانني ازبع٘  259
  ؿط معس املوٙتني 

مقونُى)التهوز  َالصٓ  تل  
 مني القط ى َا٥ضيوب (  

اسبوزٓ اوو٘  ُانني ازبع٘  233
  ؿط معس املوٙتني

مقونُى ) ِوت َالصٓ  تل 
 الػلم ضبكمٕ ،ا يهػُخٕ (

الػوم   ؿط اوو٘  ُانني ازبع٘  265
 معس املوٙتني
 187ا٣ِٕ َالصٓ  تل مترػا 

  ل  مطاىيو غُضٔ 
الجونْ اوو٘  ُانني ازبع٘    242

َالصٓ  ؿط معس املوٙتني  
مقونُى)مل ِغع الها  تل 

 )م( يسسا (. 

الجويو  ؿط اوو٘  ُانني ازبع٘  270
 املوٙتنيمعس 
مقونُى)مل ِغع َالصٓ  تل 

 الها )م( يسسا (.
الجولح اوو٘  ُانني ازبع٘    247

َيُ   ؿط معس املوٙتني
 خبكُم )فًوضؽ ا١دعا٘ (

التوغ   ؿط اوو٘  ُانني ازبع٘  273
َالصٓ  تل  معس املوٙتني 

 إسكو٘  ُانني ا١دعا٘
الطام  اوو٘  ُانني ازبع٘  247

 َالصٓ  ؿط معس املوٙتني 
مقونُى ) ِوت السفوو   تل

 غ٠م زاٙم (

العؿطَى اوو٘  ُانني ازبع٘  273
َالصٓ  تل معس املوٙتني 

مقونُى الهعاو املػلض مني القط ى 
 َا٥ضيوب 

اشبويؼ اوو٘  ُانني ازبع٘  252
 ؿط معس املوٙتني 

مقونُى ) ِوت  َالصٓ  تل 
 السفوو غ٠م زاٙم (

الُاسس اوو٘  ُانني ازبع٘  288
 َالعؿطَى معس املوٙتني

مقونُى الهعاو  َالصٓ  تل
 املػلض مني القط ى َا٥ضيوب
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