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عجدد " ا تكمل  ددل يتكددليل يتكلدد لا ك حمددا صددا  ح دد  تكلددالمعا يتحدد تي  ددا تك عددلج  تك اييددل يعدد م  
تكمرتثيل تك ه َّدل  يكدد  فلامدل ف دا  رتمدل لدلت تك عجد  تكج يدل يم ريمداا كس صممدل صدمد  تك ادل تكعرصيدل 

 يآ تصهلا فع  رح مع تك يملمس يتك رتملت تكع يلا مميتت لثيرة 

ملء لككا َأا جلمصلي لصيرتي  ا تكشيتل  تكشعريل يتكرجزا تكمع ت مأل صهدل صي  َأممل ك مملا فع َأث 
لددلت تك عجدد  تك دد  ا هدد  كحدهددل شددعه م يمددمهلا صددا  ددا آفددلت تكمحريدد ا يتكملددحي ا يتك  ددل فددع 
تكيزا تكعري عا يف   تك هدل فدع رمد  صعدب تكصمدا تكديتر ة فيهدل ي دصسهلا ف دتي فدا تم دمت  

ددل  م ددك تكشدديتل  فددع  يتييددا ألددحلصهلا َأي  يت ددده تمممشددهل  صهددل فددع  جددلءت ف يددافددع تكريتيددل ف َّ
  ظلمِّهل تأل صيل 

يتك اييددل تك  م اددل  يلددلت  ددا شددلماا فددع حلكددل تمصدددلء ف يددا  يم ددل ملددحي ا َأا ييهدده تكدددلر ا صددل 
 تك ترس تك م لصا فع صعب تكحلمتا فع تك َّْصسا يميء تكمد يرا يت سرتب تكاه  

 دا  تكجدزء تكثلكدثتكصحث تك ميت ه كملحي  صعب م ك تكهايتت تكمع يهعت فع يمم لِّصه للت 
مدل كمرجدي  للت تكلملب تك رجعع تأَلليلا يلكك صهد   ممديمدا يمصرهمدا   دل َألدلصاا  دا م دك تكهمدلت  يتو
صهددلت تكع دددل تكج يددلا تكيلددديل صهدددلت تك عجدد  تك هددد  لكدددا تك للمددل تكمدددع م يددد  صددا يصلدددلحصاا يص حدديدددا 

م ليا فشل  تكعرصيلا كال تكدرآا تكلري ا  ا تمفل ة  ما  يم ل َكْصٍس َأي يهيع فع   س َأي  تمجتءا ث 
ت سرتب    فإا ألدصملا في دل للصمدل لكيداا فلكح د " ك َّدا يحد  ا ف مدا  مدصحلماا ممدم  م تكعدياا يممدم ه  

 تكليتب 
 مؤلف الكتاب:



تكلدددددالمع ممدددددصل لكدددددا لدددددي ر دددددعم تكددددد يا تكحمدددددا" صدددددا  ح ددددد  صدددددا تكحمدددددا تكلدددددل لمع أي  
لددددل لميلاا يلددددع   يمددددل في ددددل يرتء تكمهددددرا فمحهددددل هميصددددل صددددا  مدددد   تكصددددلل ع فددددع  تفددددل ف ددددر صددددا 

 تك سلب 
لد فع ملير حل رة له ي  صمجلب فع صت  تكهم ا ث  تممدل  مهل مدمل 755يك  تكلالمع ممل  
يددل لكدا صاد ت ا يفيهددل لدد لكدا صاد ت ا يهددي ب كدا أا يدللب لكددا تكحدل يزيدلرة تكددي اا ثد  فدل  ثلم517

 لد 576للمت يفلما ممل 
لدددددلا تكلدددددالمع  دددددا لصدددددلر تك اددددديييا فدددددع تكددددددرا تكمدددددلصه تكهجدددددر ا لا كددددد  يلدددددا ألصدددددرل   يهددددد  
أفمدددددا ف دددددر  فدددددع  ج ددددده لمدددددب تك ادددددلا يمحلددددديل  دددددل تشدددددم  ت ف يدددددا  دددددا كادددددظ  ريدددددبا أي معصيدددددر 

ثا يتمحلسددددل فريدددد ا يي دددده فددددع لكددددك لمصددددلي شددددما مدددد ل ف ددددا مددددعل تمسددددتعا يت مدددد ت  آفددددل  تكصحدددد
صَلسرتفددددددا  يهدددددد  ممصدددددده  ددددددل َأكدددددد   ددددددا تك عددددددلج  يتك رتجدددددده تك اييددددددل ممصدددددده تكاددددددلحص تكددددددد يرا يتكملهدددددد  

 تكصلير  ي ا 
 

 
 ؤكالمددددا فدددددع تك ادددددلر تكعصددددلب تكزت دددددرا تكدددددل  يلددددل فيدددددا لكدددددا  ددددل ة   ب ك    يكددددد  يم ددددداا يلمدددددلب 

يا يتمماعدددددددللا تأل دددددد ت ا يأمدددددد لء تألمدددددد  يأمدددددد لء تكددددددلهبا يتكمددددددديت ر فددددددع تك اددددددلا ي ج دددددده تكصحددددددر 
يتكشددددديتر ا ي دددددل صممدددددا تكعدددددرب ف ددددددا فعدددددللا يمدعدددددل تكلددددد يلا في ددددددل جدددددلء ف دددددا تكَاَعدددددتاا يياعدددددديل  
ِل دددددلفل لكدددددا لملصدددددا تكدددددل  محدددددا صلددددد    رتمدددددما في دددددل ي دددددع  دددددا صحدددددثا يمعمدددددع صدددددا لمدددددلب تكمل  دددددل 

 يتكليل يتكل دل 
 الكتاب

فددددلت تكجدددديلر   ج دددده تكلددددالمع فددددع لملصددددا تكددددل  مدددد  ل  ا تكمل  ددددل يتكددددليل يتكلدددد لا  ددددل  
فددددع لملصددددا الددددحل  تك اددددل يمددددل  تكعرصيددددل ا  يهدددد  مددددلر فددددع مرميددددب تك دددديت  تك اييددددل فيددددا صحمددددب 
تكحددددر  تأل يدددددر  دددددا تكل  ددددل فدددددلأليل فلأليمدددددسا يلكددددك ف دددددا مظدددددل  تكصددددلب يتكالدددددلا ل دددددل فعدددددل 

 تكجيلر  فع تكلحل ا يتكايريزتصل   فع تكدل يس تك حيس ي يرل ل 
 تت  ددددد  ل  يهددددد  رصدددددل فددددد   تك لدددددل ر تكمدددددع أفدددددل  ييدددددده لمدددددلب تكمل  دددددل فدددددع مدددددمل  ج ددددد  

 مهدددددل تكلدددددالمعا فدددددع أثمدددددلء مدددددلكي  لدددددلت تكلمدددددلبا ف دددددا ألثدددددر  دددددا أكددددد   لددددد ر  دددددا  لدددددل ر 
ددددلزا يتكلمددددب تك لددددمال فددددع   ريددددب تكحدددد يثا يلمددددب تك اددددل يتكمحدددديا ي يتييددددا تكشددددعرتء يأرتجيددددز تكرج 

 يتكمرتج   لثر  ا تك ي يفلت تك  م الا ي يرلل تكلثير  ا لمب تك ال يتك علج 

ي ه ددددددل يلددددددا  ددددددا َأ ددددددرا فددددددلا لددددددلت تكلمددددددلب تكمرتثددددددع تكلصيددددددر يعدددددد    ددددددا تك عددددددلج  تك اييددددددل  
تك ه ددددددل  يهدددددد  تم  ددددددلمل ا  دددددده  يددددددر   ددددددا تك عددددددلج  تأل ددددددر ا  ددددددل ة ك مدددددد ريس كس صممددددددل صدمدددددد  تك اددددددل 

 تكعرصي ل يآ تصهلا فع  رح مع تك يملمس يتك رتملت تكع يل 



َاحلِت لدددددلت تك عجددددد  تكلصيدددددرا يمسدددددلكه"  دددددل ير  فيدددددا يهددددد  كادددددت تممصللَمدددددلا يمحدددددا" مد ِّدددددب َلددددد 
َأممددددل أ ددددل   عجدددد    - ددددا  رس أ صددددع يكاددددي  ي مكددددعا َفْصددددَر مددددميتٍت سيي ددددل  ددددا تكدددد رس يتكمدددد ريس

 دددد   ت ددددمأل صلدددد ِّ للهددددٍل  ددددا تكشدددديتل  تكشددددعريل يتكرجددددز  يكلددددا تكددددل  شدددد  مل لثيددددرتي لددددي َأا  جلمصددددلي م 
حددد  َصْعَ دددهلا ف دددا يجدددا تكمح يددد ا شدددعءه َ ْيدددر" ه يدددٍل يمدددمهلا صدددا  دددا م دددك تكشددديتل  هددد  كحدهدددلا أي ك

 دددددا آفدددددلت تكمحريددددد  يتكملدددددحي ا يتك  دددددل فدددددع تكددددديزا تكعري دددددعا يفددددد   تك هدددددل فدددددع رمددددد  صعدددددب 
تكصمددددددا تكدددددديتر ة فيهددددددل ي ددددددصسهلا ف ددددددتي فددددددا تم ددددددمت  فددددددع تكريتيددددددل ف ددددددل جددددددلءت ف يددددددا م ددددددك 

تأل صيدددددددل يتك اييدددددددل تكشددددددديتل  فدددددددع  يتييدددددددا ألدددددددحلصهلا أي  يت ددددددده تمممشدددددددهل  صهدددددددل فدددددددع  ظلم هدددددددل 
تك  م ادددلا يلدددي  دددل َحدددَرَص ف دددا تكممصيدددا ف يدددا لدددلب  دددا تك ؤكددد  فدددع  دددما تكلمدددلبا يتك حددددديا فدددع 

 حيتشيا 

كددددد  يهدددده لددددلم لكددددك فددددع تكلمددددلبا ف ددددا تكددددر    ددددا تكجهدددد   تكددددل  صلكددددا  ؤكادددداا      ا فددددع  
يدددددددرت   دددددددل لدددددددي صدددددددا حديددددددد اا    د  دددددددل   تكدددددددر    ا يف دددددددا 5/ص1تكمدريددددددر يتكمحريدددددددر يتكمحديددددددد ا يتو

أي ددددلي  ددددا تكدددد رس يتكمحديدددد  تك  مددددلزيا تك ددددليا حظددددَع صه ددددل لددددلت تألثددددر تك اددددي  تكمادددديس ف ددددا يدددد  
م صددددددل  عريفددددددل  ددددددا أمددددددلملة تك اددددددل تك ر دددددديهيا فددددددع  يدددددد تا تكصحددددددث يتكمحديدددددد  تك اددددددييَّْياا صإْشددددددرت  

  ج ه تك مَال تكعرصيل تك "َيهَّر صلكدللرة 

ددددددددص" لددددددددل  تكم مدددددددد ل تك رتمدددددددديل تك ميت ددددددددعل ك   ممصيددددددددا ف ددددددددا أ ث ددددددددا  ممدددددددددلة  ددددددددا يمم ل 
تألشددددعلر يتألرجددددلز تكدددديتر ة فددددع لددددل  جددددزء  ددددا أجددددزتء لددددلت تكلمددددلب تكمددددم ل ف ددددا ِحددددَ ةا يتكمددددع كحدهددددل 

 شعء  ا م ك تكهملت تكمع أشرمل لكيهل آمالي 
يهددد  تفم ددد ملا فدددع لدددل   دددل ه مدددل صددداا فدددع لدددل  تك رتمدددلا  دددا ممصيهدددلت يملدددحيحلتا ف دددا  

  دميتفرة ك يملا ف تي فا تكلددمب تك اييل يتك علج  تك
 
 

 صعب تك يتييا تكشعريل تكمع ير ت أللحلصهل شيتل  فع حمليل للت تك عج  يأثملهدا 
يمجدددددد ر تمشددددددلرة لكددددددا أممددددددل لمددددددل مرلددددددز فددددددع  رتمددددددمملا ل ددددددلفل لكددددددا تكممصيددددددا ف ددددددا صعددددددب  

أ سددددددلء تكمحريدددددد  يتكملددددددحي ا يتك  ددددددل فددددددع تكدددددديزا تكعري ددددددعا يفدددددد   تك هددددددل فددددددع رمدددددد  صعددددددب 
هلا ف ددددا ليددددرت  تكريتيددددلت تك  م اددددل ك شددددلل ا يلددددي  ددددل لددددلا يحددددرص ف ددددا ليددددرت   لددددل تكصمددددا ي ددددصس

  ا تك ؤك  يتك حدديا ف ا محي مفت ك مظر 

يكددددد  لددددلا لدددد فملا فددددع لددددل  تك رتمددددلا يتك رتمددددلت تك  لث ددددلا تكمددددع ه مددددل صهددددل مددددلصدليا يتكمددددع  
كمرتثددددع تك هدددد  لكدددددا ممليكددددت فدددد  تي  يددددر ه يددددل  ددددا تك عددددلج  تكعرصيدددددلا لددددي تكيلدددديل صهددددلت تك عجدددد  ت

تك للمدددددل تكمدددددع م يددددد  صددددداا يتكمدددددع مرجدددددي أا ير دددددا فمهدددددل لدددددلحب تكلمدددددلبا ي حدددددددي ا ي رتجعدددددي ا 
 ي "ري ي   ا فشل  تكعرصيلا كاِل هرآممل تكلري  



يتك ددددا ممددددلل أا يجعددددل َفَ َ مددددل لددددلت  لكلددددلي كيجهددددا تكلددددري ا يأا َيْجعددددَل فيددددا تك يددددَر يتكمَّْاددددَه  
لا محدَّدددد   ددددل أر مددددل  فلكَحْ دددد " ك  ددددا يحدددد  ا ف مدددداا مددددصحلماا ممددددم  ما  ته ددددليا كمرتثمددددل يكاممددددل يَأصملهمددددل  فدددد

 تكعياا يممم ه " تكمَّ ت  
 
 
 
 
 
 

 الجزء الثالث
 ( قول الشاعر:   9(، والسطر )2(، والعمود )3جاء في الصفحة ) .1

صيرت فتهيت يه  جرَّب تكملس" آَل تكزمصيرِ       ا آِل تكزمييِر تكزَّ
 …ل تك ملا  زصر  كعجز تكصيت صديكار فلتهيتجلءت ريتي   
2 .3/2/33: 

ا هلل   صهل َجَربه ف" َّت ف عَّ ِصَزْيَصرت هلي ةي  مميخَ  ا   ليٍ يتو
 جلءت ريتيل ل ر تكصيت فع تك ملا زصر  صديكار 

ا هلل فلٍي  ا  ع   هلي ة   يتو

3 .31/3/31: 
 للِرع" تكِ ْمك"  ألملفهلصَزْيرتَء فع  يم"ْمدا للت  ل شهَت َ ْيَر  لرَّ ٍ 

للددددددر تكلددددددالمع أا فجددددددز تكصيددددددت يددددددري ر لددددددلمه صددددددلكمياا يف ددددددا لددددددلت تكمحددددددي جددددددلءت ريتيددددددل 
  يكلمددددددا يددددددللر كمددددددل أي ددددددلي أا ريتيددددددل تكدددددد ييتا جددددددلءت صديكددددددار فددددددع 93 يدددددديتا تكملصاددددددل تكددددددلصيلمع  

   2/567حلفمهل م فع ألملفهل   يمظر أي لي  عج   ل تممعج  ك صلر  

4 .31/2/2: 
يره رتِز " لل أ"ْهرَا ت يرتار ز" يره ِمْدي"ا س"تِف "  تره  كزم  ا يز"

ا صددددرتءيا  ه  مددددياا فددددع حدددديا جددددلءت ريتيددددل تكمهددددليب  جددددلءت رتييددددل تك مددددلا  زير  صديكددددار رتره
  ه  ل ا صديكار زترا صزت   عج يل ث  رتء 19/246
1 .31/2/31: 



 المليَأ ْ ك  ل رَأيْت فيه " َجْيرتي  للميت ِزيترتي أللِل تكشل  ه  ف  يت
   19/293يتكليتبر يسايلمل  تك ملار زيرا يتكمهليب 

 
6 .31/3/3: 

َ  ه أي   تكملِس " تك صريز يتك  مي "  أكيتِحداف ا  َ ْللب" ج"
 يتكلديتبر

 دها تكملِس " تك صريز يتك  مي "  أي  "ْلَلبه َج ه ه ف ا أكيتِحد
   14/155ا يتك  لص 1/212ا يتك دلييس 113  ييتا كصي ر 

1 .31/3/9: 
 َس َّمع صلكمَّْ َمَر ْ  يه  يلََّ ْممع

ا أ  صحددل  …لددلت تكشددسر  يددر  مددمدي  تكدديزاا  ددا تكرجددزا يلدديتصا يددم   صديكمددلر هدد  يل َ ْممددع
  465ا  يتك مددلار زلددر  يهدد  جددلءت ريتيددل مدديت ر أصددع زيدد   2/554تكدديتي  ددا ص تيما  تكلددحل  
 ممع زيجمع صلكم ْ َمر    كا صديكه لر ه  أ ر 425يميت ر َأصع  محل تألفرتصع 

8 .31/3/34: 
 ي"ِ عت" َفَشَر ْ  لايفع تكزِّحل  

   425 ا يميت ر تصا تألفرتصع 465يتكليتبر َأْاا صام  تكه زة  ميت ر أصع زي   

9 .38/3/13: 
لم  ِلزتء"    ا تكَلْيِس فيهل م"ؤرةه يلع هلف "  لزتَرلل علٍش  ل َمح"

زتر"لل  ص   تكرتء تك ه  ل  يكد  جلءت ريتيل تك ملا   يتكليتبر لزتَءا صام  تكه زة تأل ير  ةر يتو
 صديكه لر    ل ي"َحل    19/42ملر  يتكمهليب 

31 .38/2/3: 

ْي   مه "  ج"تلٍ صَجْمَصْع    يتِ ر" فع تأَل يلس  ل صيمهل  ِمْصر"  َيْ فه تك َّ

 عج ل تك لميرة صديكه لر ِ تلا صلك لء تك  12/416جلءت ريتيل تك ملا  مصر ا يتكمهليب 
ف ددددا محددددي   م دددد   1/422يهدددد  جددددلءت ريتيددددل لددددلت تكصيددددت فددددع  يدددديتا لددددلحصا تكاددددرز   

 لير
ْيَ  َفْمه" "   ليتِ ر" فع تألجيت  كْيَس كهل َمصر"  ِصَحعٍّ ج"تٍل َيْ َفه" تك َّ



33 .39/2/31: 
 ي شع تكمَِّصسر  ِ شيَل تكِصْ ميرِ 

را أ  تكمعظي ا يهد  جددلءت ريتيدل تك مدلا     صديكار تكمجصي244جلءت ريتيل  ييتا تكعجل   
 ا صديكه لر  شيل تكمص مر 19/145مصسر  يتكمهليب 

32 .23/3/3: 
 ف ا لل   لٍء صيا َفْيَ  يملجر َجْ عه" يَأ َمْيت ِحتمي  ل ي"اَر  

 جلءت صديكار 9/153أحلكمل تك حد  ف ا  عج  تكص  تاا يصلكرجيع لكيا يج مل ريتيما 
  9/452يمه    أمظر أي لي  يميفل تكشعر تكعرصع  ل يار   ص…  

33 .24/3/31: 
 َحَمْيت" كه  صلكمَّْم ِر   تك يمَّر أ ريلِمه ْ للت َأْ َرَلْت أيمل  

ل دل للدر تك حدد  فدع  1/39ا يكديس 9/93يتكليتبر أ ريلم"ه ا ص   تكملء   ييتا تكهلكييا 
 تكهل ش  

34 .24/3/39: 
  "ْ َمَ  ْ  َمْمَ ِر ٍّ  يترملَز َفْيَر ْ 

   كهلت تكشسر صديكار 162جلءت ريتيل  ييتا رؤصل  
 فلْرملز َفْيَر َمْمَ ر     م   

31 .21/3/36: 

 تكمَّريرتتك لء"  مهل   ل أماللت  َيْمَس تكاري  تكَاْيلِ لَصْرِ ي ل 
  يهددددددد  39يتكلدددددديتبر تكِايدددددددِلا صلمدددددددر تكاددددددديا تك عج ل  تك مددددددلار مدددددددررا ي يددددددديتا تألفشدددددددار

ل فجددددز تكصيددددت فددددع تكدددد ييتا ف ددددا محددددي آ ددددر لددددير للت  ددددلكس تك ددددلء  مهددددل تكمددددريرت  جددددلءت ريتيدددد
  يمظر أي لي تك ملا  

36 .33/2/38: 
  ا تكاللِفِص صلكمم ِّعِّ ِمْامير"   يلع ك  َمْجَرب يصلع كهل يهلرَهتْ 

  ا صديكار يفلرهتا صلكالء فلكدل 175جلءت ريتيل تك ملا   مامر  ي ييتا تكملصال تكلصيلمعر 
    أي لي صديكار يهلرفتا صلكددل  فلكادلء   يمظدر 41يه  ير  للت تكصيت فع  ييتا أيس صا حجر  

   9/22ا ي ييتا تأل ب 4/22أي لي تكمل  ل 



31 .31/3/6: 

 كك صلكَحزيزِ  جلرٍ يل ر"ب  
ا ي عجدد  تكص دد تاا يصددلكرجيع لكددا لددليا 2/995أحلكمددل تك حددد ا فددع تكهددل شا ف ددا تكج هددرة 

 مل ريتيددل لددلت تكشددسر هدد  جددلءت صديكه ددلر يددل ربَّ  ددلٍل كددك صددلكحزيز   عجدد  تكص دد تا تك لدد ريا يجدد
2/275   

38 .31/3/31: 
 َفِ  ِ  حجالٍ َ َسالَا  يلَب  م َمْمدمع لا ك  أ"ِزْر َمَ رتي 

يتكلددددددديتبر َجْحَادددددددلا صدددددددلكجي  تك عج دددددددل فلكحدددددددلء تك ه  دددددددل                   تك مدددددددلار مددددددد را 
   12/413يتكمهليب 

39 .31/2/3: 
 َم "يرٍ  جِيل َّ يتْجملب  ا ظ  ٍل  حم ا للت  ل رأ  تألصللر ه  َ َاَ تْ 

ا صلكد تل تك ه  ددلا  12/422جدلءت ريتيددل تك مدلا   مدد ر  ي   جيد  ا يتكمهددليب  صديكه دلر جددي   
 يه  للر للتا تك ل رتا أا جي    صلكمصسيل جيليل 

 :4/هـ31. 21
 فلريتحعم ِحتله َكْ ِ  ه 

   12/413بر َفِلر"    تك ملار م را يتكمهليب يتكليت 

23 .38/2/31: 
 َملل"يرِ  َجْمبِ أي  ِشدل"  ا  صَلْهريلٍ للمَّهل ص"ْهَثله مرفا 

ا صديكه دددددلر ش"دددددد لا ص ددددد  تكشددددديا تك عج دددددل  5/126جدددددلءت ريتيدددددل تك مدددددلا  مدددددهر ا يتكمهدددددليب  
ددددد َ ة    يمظدددددر تكصيدددددت فدددددع يهددددد  جدددددلءت ريتيدددددل تك مدددددلا كلددددد ر تكصيدددددت صديكدددددار صلهرصدددددلا صلكصدددددلء تك يح 

   9/221تكمل  ل ماما 
ا يتك مدددددددلا          صهدددددددث  1/972ي دددددددا ملحيدددددددل أ دددددددر  فدددددددد  جدددددددلءت ريتيدددددددل تكمل  دددددددل مامدددددددا 

  ا جي  مللير … كعجز تكصيت صديكه لر 
 
22 .43/2/31: 

 َشِ ير"   مل "ميٍ   يمهل  ِصم"ْسَاِل صلرٍ  فع رأِس مي ٍ 
   5/26ش را يتكمهليب يتكليتبر ِ ْما"ا صلكهلء    تك ملار 

23 .44/2/31: 



 مدا صَشرير تكصحِر َحْيمي َم " م 
 حالئُب قُْرٌح ثم أصبح غاِديا 

   كهلت تكصيت ف ا محي   م   لير152جلءت ريتيل  ييتا تكجع    
 حتهب" ه"رٍ  ث  تلص   ل يل  ي"مدِّع شرير تكصحر َجْي تي مر   

 ا صعب للت تك ت  يمرك   صع ا تآل ر يه  أشلر تك حد ا فع لل ش تكلاحلا لك
24 .46/2/3: 

 ف ا َشْعرتَء م"ْمِدب" صلكِصهل ِ  ف  َّ ثيلَصا"  ا َ ْيِر ص"رءٍ 
للر تك حد ا فع تكهل ش َأما ك  يجد  لدلت تكصيدت فدع  يديتا تكجعد    يتكحديددل َأا لدلت تكصيدت 

   262 يجي  فع تك ييتا تكل  يعم   ف يا تك حد  ماما ك ملصال تكجع    
21 .41/2/3: 

 َس فع حيث" يتر  تأل ي " تكشِّعلرت لَلاَّ تكمَّ يد سييلٍ يللم 
 …  صديكار يلل ل"َ ْيتٍ 79جلءت ريتيل  ييتا تألفشا  

26 .48/2/4: 

 صلألم   ا َجْمَصْع ِشِعْر  فَللصحت" 
َصَحْتا صمدليا تكمدلء للت تكشسر  ير  ممدي  تكيزاا  ا تكرجزا يليتصا يم  صديكمدلر                  فلْلد

 تك صميسل 
21 .48/2/36 : 

  فلَء م"يٍع ي "ف عٍّ يأييبِ   يلرل  تكَدْيت فع فع ممشِعريا هَ  
يتكليتبر تْكَاْيتا صلكالءا ل ل أا تممدل ل  عما تكصيت ييزما يدم ع حل  أح  حرفع تكجر افعا 

   1/413ا يتك ملار شعرا يتكمهليب 79 ا ل ر تكصيت    ييتا تكملصالر 

28 .49/2/1: 

 َلِريَّل لايل كيت َأمِّا ك   
يتكلدددديتبر ألدددداا صإثصددددلت تكه ددددزة فددددع ص تيددددل تكاعددددل تك  ددددلرع    تك مددددلار شددددعارا يتكمهددددليب 

9/927   

29 .12/3/8: 
 َجِم " در  ص لء فللهٍ   لتت ِشِماَّلرٍة للت َلَ ِت تكلِّْفد

 ا يتك ملار شمار  265ل ر يتكليتبر َجَم "ْ ا صام  تكميا تك ه  ل    ييتا تكسر 



31 .13/2/31: 
ْ َ  تألل َّ لعيصا  صا  ا   لِء تكدي  للكشَِّدرتتِ  يه  أْمر"ك" تكرم

للددر تك حدددد ا فدددع لددل ش تكلددداحلا أا لدددلت تكصيددت فدددع تك مدددلاا يأمددا  ممددديب  لكدددا تكحسيهدددلا 
يَ  ف  ا محي آ ر لير ف يا يفم  ل رجعمل لكا تك ملا   شدر  ك  مج  تكصيتا يتم ل يج مل فجز  ه  ر"

   2/914  لء" تكص"ْ ا للكش ِدرتت   يم ل ِمْمَصٍل لكا تكحسيهل ل دل للر تك حد    يمظر أي لي تكمهليب 
 

33 .14/3/1: 
 ف ا َصعير  يتشدلفعَمْيِر  

شالهعا صالء فدل     ييتا تكعجل ر     221يتكليتبر يتو
23 .45/3/4: 

 فا ش"د"ير  تكح يتيلثرة 
 يثا صلكثلء تك ث ثل   تك رجه تكملص   يه  جلءت ريتيل تك ييتا صديكاريتكليتبر تكح 

 يلثرة تكمْ صير فا شدير 
33 .11/2/1: 

صلتك "سع يا للت ري    تمم"ْ ِحَ  تكث َدل" يتكسلفميا للت  ل  تْشَمَلرتْ  تكلَّ
   تكَصَسل" ا صديكه لر ري  تكشملا         ير تمَمْ حَ 16/17جلءت ريتيل تك ملا  شلر  يتكمهليب 

34 .16/2/1: 

يِف بُْردَهُ  ل " يج َِّ  يل  أبوك ُحباٌب سارُق الضَّ  فلرس" َشَ رت حجَّ
ا 7/233جلءت ريتيل تك ملا  شد ر  صديكدار يدل فصَّدلسا فدع حديا جدلءت ريتيمدا فدع تكعدد  تكاريد  

يتيددل   صديكه ددلر   يددل شدد  لخ  يهدد  للددر تكلددالمع أا ر 95ي يدديتا ج يددل صشددر   هدد   مللددر تكدد يا  
تك رزيهدددع فدددع تكح لمدددل جدددلءت صديكدددار ِشددد َّرتا صلمدددر تكشددديا  يصدددلكرجيع لكدددا ح لمدددل أصدددع م دددل  صشدددر  

   يج مل تكل  ل ه  جلءت صام  تكشيا م لمرلل 1/917تك رزيهع 
 24 .45/1/11: 

ْيمعِّ َمْ الس" ي يا  ك َّل ترمح مل يأش ْرمل رللهَصمل  يتر ِة تكج"
فجز تكصيت فع تك ملا  ش ر  ف دا محدي   م د  لدير ي يا  ترك ك َجدي  ِّ م ادلس   جلءت ريتيل

 فَلير   صديكار ي يا يتر ة تكَجْيمع  م"ْ الظ"  11/957أ ل تكمهليب 
36 .18/2/3: 

 َشَ ْ َمرت َصْحم"ه" ْ يتأَلْز " َأ ما 



ثددد  تكصدددلء  ا تكدددل  مددددل فمدددا تكلدددالمعا صديكدددار َمْحدددص"ه ا صدددلكمياا4/925جدددلءت ريتيدددل تكعددديا 
 تك يح ة 

31 .61/2/33: 

  "َشلرْ يح يٍث  ثِل  لل ِّ  َصم لٍع يلَلا" تكشَّْيخ" كا
ا 1/55ا يتك ددددلييس 37يتكلددديتبر  شدددلِرا صلمدددر تكدددرتء تك ه  دددل     يددديتا فددد   صدددا زيددد ر 

 …يتك ملار ألاا يشيرا ي يل   يجلءت ريتيل تك ملا كل ر تكصيت صديكار فع م لعٍ 
38 .63/2/8: 

 َص ت كك  ا َشْهِر تك "َ ْيملء ليلب"  صع  ل كمَّللريَّلَ َمم"ي " تأفيمل 
صددديكه ر تكشددللريلا  9/492ا يتكمل  ددل مامددا 5/21جددلءت ريتيددل لددل  ددا تك مددلار شددهرا يتكمهددليب 

 صلكشيا تك عج دل 
39 .63/2/38: 

يتص فلمع   تكمَّالفرة" تكشمهيري ل َيْم ي  للَّ يي  يتك َّ
مدديميا  ه  مدديا   تك مددلار شددهر  يهدد  تير    لددلحب تك مددلا لددلت تكصيددت فددع يتكلدديتبر تكمالمددرةا ص

  ل ة   مامر  ف ا محي   م   لير

 ي ل مم ي تكمالمرة تكشهي  فلمع يتكميتص  لل يي 

 

41 .64/3/34: 
 فيهل تكحلجلتِ للاَّ َمَرمم  

ا 2/565ا يتك مدددددلا، لدددديرا يتكلدددددحل 9/52يتكلدددديتبر تكهلجدددددلتا صلكهددددلءا   تكمل  دددددل مامددددا 
ال ع 12/291يتكمهليب     يه  فم ر تكجيلر  ل  ل تكهلجلت صلك  

43 .68/2/34: 
لصلركهل حميملِار  َحميَا يتكهٍل َ   ت أكيَاَمهل  للالره يتو

أشددلر تك حددد ا فددع لددل ش تكلدداحلا لكددا تك ددت  فددع ريتيددل لدد ر تكصيددت صدديا تكمل  ددل ي يدديتا 
  يج مل  تفدلي آ ر فع ريتيل تكعجزا حيدث جدلء 93ل  تك مملءا يصلكرجيع لكا تك ييتا تكل  صيا أي يم

 فع تك ييتا صديكار
مرتر"   كهل حميملار لفتا يتو

42 .13/2/33: 



َار" يم َيَعب  ف ا ش"ْرميِفا   م يمَلر   ك ل فع تكِدْ ِر يره"ص"ا  تكلم
ا صادددم  تكلدددل  تك ه  دددل   يمظدددر أمدددال تكلددداحل مامدددهلا يتأللددد عيلتر دددَار" ا 36يتكلددديتبر تكلَّ

   12/155ا يتكمهليب 2/514يتك ملار لارا يتكلحل  
43 .18/3/32: 

يلرِ  للاَّ َمرتس"ا تكهلجلت فيهل ْص  رم لت" تكلِّ  هصيل تكلم
  صريتيدل   م اددل  يم دل ِلشدلرة  مدا 54مص  كللحب تك عجد  أا أير  لدلت تكصيدت فدع لملصدا ص  

 لكا لكك فع تك ي عيا!؟
44 .18/3/31: 

 ِليلَر ْ ا تكْ رء ك  ي"     ا  ص غه ف رتي صل
ا يصددلكرجيع لكيهددل   يجدد مل تكريتيددل فيددا 1/256أحلكمددل تك حددد ا فددع لددل ش تكلدداحلا ف ددا تكج هددرة 

 لصلر ا صلكصلء تك يح ةا  يم ل ِلشلرة  ما لكا لكك … جلءت صديكار
41 .18/2/31: 

 َلريتصلكصهر  لَ َر " تألحيلء" يتْصمَ   َليِّر" "  تكَعْرللءِ أ ما  دي لي صل  
   166ا ي ييتا سايل تكامي ر12/296يتكليتبر تكَعْيللءا صلكيتي   تك ملار ليرا يتكمهليب 

46 .81/2/3: 
 صرتسيَل لكا َجت  ت َ ْصر" 

   12/23يتكليتبر َ ْصَرا صام  تكرتء    تك ملار  صرا يتكمهليب 
41 .82/2/3: 

 َ ْجرِ   صَ ْمَهَلٍل  ا  تألريت فع َجَ ٍث  دي لي   ما  ل أ"ْ سِ 
   كهلت تكصيت ف ا محي آ ر لير56جلءت ريتيل  ييتا  ري  صا تكل ل  

 صَ ْمَهَلٍل  ا تألريت  َهْارِ  فِإ َّل م" ِس فع جَ ٍث  دي ل
   1/775 يمظر أي لي تك ملار  جرا يتكمهليب 

48 .83/3/4: 
 فيهل ِ رَّ َأ رترِ  كللا ف"ْرية"  يتكدي " َأْفَ  " كي ه"ْرسه أ"ري  صهل

 جلءت ريتيل  تك ملا   رر  كعجز تكصيت صديكار كلاًّ فريَة فيهل ِ رم َأْ رترِ 
49 .84/2/3: 

ْ رتا"  ما حيث" ييزف"ا فهلبَ  ُ" تك علِرِك فم  تك "ْحَجِر  َسْعا"    "  تكمََّجِ 
   كهلت تكصيت صديكار13جلءت ريتيل  ييتا تكملصال  

 ِك فم  تك "ْحَجِر تكمَّج" ِ َسْعَا تك "علرِ  فللا  " رتا  ما حيث ي"يِزف"ا
   يرتجه شر  تك ييتا ك صيت  



 
11 .81/2/33: 

 رأيت" فع َيْمس َ ْهرِ  َفْ  ر"بَّ 
ا صديكه لر ف"ْل ا صعيا  ه  ل    ي لا يلل  5/25جلءت ريتيل تك ملا    هر ا يتكمهليب 

  ه  ل مللمل!
13 .88/3/33: 

 تمَمَسرم ح"يَص تكع"ييا  "ْجه لٍت  ل 
 ا يتك ملار سرر  29ر  ل تممسْرا صرتء  ه  ل مللمل  ير  ش  ة    ييتا تكعجل ر يتكليتب

12 .94/3/3: 
 تكم ْده  "ْمسلرت رهيب" ك ل مداَّا  َريَِّدا" ش"ْؤيب"  ل يلٍ  للا  

ا صلكه لا ير رهيَبا صام  تكصلء    ييتا ف  ر   ا يتك ملار سير  43يتكليتبر للا 

13 .91/2/9: 
مل كَمْرجي في  لكك َ ْظَهرت  ْجَ مل يمملَءمل َ ص امل تكم لَء   يتو

لكيدا تك حدد ا  الذي أشاذ   ا 59جلءت ريتيل ل ر تكصيتا فع  يديتا لدلحصا تكملصادل تكجعد    
 فع لل ش تكلاحلا صديكار 

 ص امل تكم لَء  ج "مل يمملؤ"مل  
   أي لي ريتيل أ ر  لعر52ل ل جلءت كل ر تكصيت فع  ييتا للحصا  

مل كمرجي في  لكك  ظهرت   لء  ج تي يجي تي يمي  تص امل تكم    يتو
14 .98/2/3: 

  ل أْلأَلْت ألملَصهل تكا"َؤر"  ف"ْ تَ  ل   يكي  ر  أا  ل جلَلْرَممع ظ"ه"رتي 
ا ص   تكملء تك صميسل   تك ملار ظهرا يتكمهليب     5/245يتكليتبر ف"ْ ت"

 

11 .312/2/36 : 

ي  كد  َفْيَثْرَت َسْيَرَك كي َمعي "  َفْ ريٍ َأصيك يل ل ر" صَا  كَعْ ر"
ا صحددل  تكدديتي   تك مددلار فثددرا يتكمهددليب     يهدد  2/54ا يتك حلدد  2/927يتكلدديتبر كَعْ ددر"

 جلءت ريتيل تك ملا يتك حل  صديكار يل ل ر صا كي ا 

16 .313/3/39: 



 َمْرهوبِة العاثُورِ  وبْلدَة  

 ا صديكار 927جلءت ريتيل  ييتا للحب للت تكرجزا يلي تكعجل   
 صل َصْ  ٍة  رليصل تكعلثير 

11 .314/2/3: 

 تأَلْ َ اِ  تكلَّرَلرتمعَ ْرٍت لِجْ ِ  
   152يتكليتبر تكلرلرتِاا صحل  تكيلء     ييتا رؤصلر 

18 .311/2/4: 

الم  "َعْمِ رتي  "ْهَ ْيِ رتي   ج"
ْعمَددددِ رتيا صمددددليا تكعدددديا تك  ه  ددددلايصملء جددددلءت ريتيددددل تك مددددلا   فدددد ر  كهددددلت تكشددددسر صديكددددار  "

  اميحل 

19 .311/2/1: 

 صد" ِل َفْمَ رتللمع يألحلصع  َظِ ْ م"ايم  ثل ييٍ  فع َه تٍر 

   كهلت تكصيت ف ا محي   م   لير56جلءت ريتيل  ييتا ت ر  تكديس  

 كأني وأصحابي على قرن أْعفرا وال مثل يوم في قُذاران ظلته

ر يري  تكصيدت ف دا تكمحدي تكدل  جدلء ف يدا   يهد  ملدر 9/1676  يرتجده أي دلي  عجد  تكصلدر  
ا صي  أا تك حد  أير  فدع      لدل ش تك يهده تأل يدر ريتيدل تكد ييتا 9/156لمل فع تكمل  ل ماما 

 تكمع َأثصممللل لمل  ه  ت  فع  صس حر  تكدل  فع ل  ل ا هلترتاا

61 .331/3/31: 

 م"ْلحلي يم َفرَّك لمَّ َفرَّما
ا فدددر ك أ دددره 159جدددلءت ريتيدددل  يددديتا رؤصدددل     كهدددلت تكشدددسر ف دددا محدددي آ دددر لدددير شدددلرتي يتو

 فر مع  يه  أشلر تك حد  فع تكهل ش لكا تك ت  تأليل فدس 
63 .332/3/6: 

 َأ َّ تممالبِ  تكا يبس" ِمسل   تكِ ْ د تمم"ِاَب َفْيمرتميَّل للت 
ريتيدددل   صديكدددار تكاظددديظا صظدددلءيا  عج مدددياا ل دددل جدددلءت 252جدددلءت ريتيدددل  يددديتا تكسر دددل   

 تك ييتا صديكار تمَمَاَبا صلكصملء ك  ع ي   يه  جلءت ريتيل تك ملا كهلت تكاعل صلكدل ا أ  تممدب 

62 .333/2/23: 



 أمش  تك يثر
 تكَعملِصير" يتك "ْدِارتت" صهل تك ير"  كد  أ"رتمع يتأليل " م"ْعِجص"مع

 لء فلكميا جلء صديكار تكعصلميرا صلكص 2/991يكلا تكل  أمش   تك يث فع تكعيا 
 كهل  تكل  ل   9/946  مرتجه  ملهشل تكمهليب 

 
63 .336/2/31: 

 يَمديع" َأفلييَ   مهل ِل َّله  َيص"لم صَ ْعليٍر َجملَحْع  هي لٍ 
ا يتك مدددلار فلدددرا يجدددم ا يتكمهدددليب 962يتكلددديتبر يم"د"ددديع"ا ص ددد  تكمددديا    يددديتا تكسر دددل ر 

2/26   

64 .331/3/1: 

َرةٍ مجرََّ   مهل للم َلهْ   َفلير"لل ك  تفز ِّ ِكعْيَلَل أي  صلَء ح"
ا صدددلكرتء تك ه  دددل   تك مدددلار فلدددرا يتكمهدددليب  ا ي يددديتا تكادددرز   2/26يتكلددديتبر ك ددد تفر ِّ

1/463   

61 .338/3/3: 
رتأم رت  صلكرَّْلا تك  يس"   ف"ْمل"رت ا صيا تكعشيَّلت  َمْدبِ يك   فَهجَّ

 ف ا محي آ ر ليرجلءت ريتيل تك ملا   فملر  كهلت تكصيت 

 يك  ي"ْدَب  ا صيا تكعشَيلِت ف"مل"ر"  أم رت  صلكرلا تك  يس فهجريت
66 .339/2/3: 

 ف ا َفْمَزْيِا م أْمملل" ل َكْهاع
 …جلءت ريتيل تك ملا   فسر  صديكار أصلع ف ا فمزيا

61 .321/3/3: 
 تك ْعسيرِ ل " " ِّ  جلصلي َيْمَصْعَا 

كِ ْعسْيرا صمليا تكرتء تك ه  ل                 تك ملار فسرا يتكليتبر جلصليا صلكه زةا ير ت
   2/571يتكلحل  

 

68 .322/2/33: 



 يم َشعَء يْشاا  مك يل تصمل َفْاَزرت تك "ْزِا أيا َ َللص"ا َأشي " َ للبَ 
   صديكار52جلءت ريتيل ل ر تكصيت فع  ييتا للحصا ت ر  تكديس  

 …مشي  صري  تك زا

69 .323/2/9: 
َ يَّل َس ٍَّل شلب  لءلل  ْلي ِ رَ   َ صيب"  ا َفدلرتِء تكلري   صهل تكح"

  ل دل جدلءت ريتيدل تكد ييتا كعجدز 72يتكلديتبر َرل"دي ا ص د  تكلدل     يديتا ح يد  صدا ثديرر
ي  َرصيب"   يمظر أي لي تك ملار فدرا يتك دلييس  ا يتك حل  4/37تكصيت صديكار صهل ِ ْا فدلرتِء تكل"ر"

1/165   

11 .326/3/31: 
 يفع تك اللل  ا َأْيللكهل َفَ ع"  فع صسمهل َثَجل"  َفْلص"َرةه َفْلصلء" 

  2/965يتكليتبر ف"ْلص"َرةا ص   تكعيا تك ه  لا يلكك كلحل تكم ثيل                 تكعيا 

13 .321/3/32: 

 َشرم جلرِ  ف"ْ َرةَ لا  أصل 
ا 2/192ه  ل  تك مدلار ف درا يتكعديا يتكليتبر كلحل تكم ثيلا لير َفْ َرَةا صام  تكعديا تك 

   2/922ا يتكمهليب 2/163يتك حل  
 

 
12 .321/2/31: 

ا  ر" ْ   لِكسه َمْع "ي "  يف"ل"
يتكليتبر يف" "ر" ا صلك ي ا يلل  تكل  لا صهلت تكملحي  لع  ي ه تكشللد     تك ملار ف را 

   2/924يتكمهليب 

13 .328/3/4: 

 ْر ف" َ هل ت م"َل ِّع يتكِ  لر"  ا 
   2/922يتكليتبر َفَ ْرا صام  تكعيا تك ه  ل    تك ملار ف را                  يتكمهليب 

14 .333/2/2: 



 ِفْثَيلم يليَ  َيْم لم تهْ رؤ" 
ا صلكملء تك ثملة تكايهيل   تك ملار ف را يتكمهليب     9/154يتكليتبر ِفْمَيلم

11 .332/3/33: 

 إذا الِحْرباء أَْوفى للتَّنَاجي َ ْيَرَمْيهلَمجلَيب" ص"ي "هل فا 

ا تكل  مدل فما تكلالمعا يتك ملار فيرا صديكه لر فيرميهلا 2/556جلءت ريتيل تكلحل  
 صلكعيا تك ه  ل 

16 .333/3/38: 
 تكَيمء"  يَأَملدَر َ يتٍل كهل  زف يت َأاَّ للَّ  ا َ َرَب تكَعْيد

يأمَّدل تكديمء"ا صمشد ي  تكمديا    …يم  صديكمدلرفجز تكصيت  ير  ممدي  تكيزاا  ا تك اي ا يليتصا 
  ل ل جلءت ريتيدل لدلت تك لد ر كعجدز تكصيدت صديكدار  ديتل كمدلا صدلكميا م 443شر  تكدلله  تكمصهر 

 كهلا صلكهلء  يمظر أي لي تك ملا  

11 .338/3/3: 

 وأَحَمدَْت أن أَلَحْقَت باألَْمِس ِصْرمة  
 يتك يتح " َمْ َح "  ِ َ رتت" كهل 

 ا ل دل   للدر تك حدد  فدع 249  يكديس  229ت ريتيل  يديتا لدلحب تكصيدت تألفشدا  جلء
 تك ه  ل  تكهل شا صديكار  " "رتتا ص  ِّ للٍّ  ا تكايا تك عج ل يتك تل

18 .343/2/31: 
 ِ ْسَصرتَّ ك ل رَأْما  "ْي ملي 

   2/75ليب يتكليتبر  سَيرتا صلكيلء تك ثملة تكمحميل   تك ملار  سرا              يتكمه

19 .349/2/38: 
 يلي لْا هيل تَمِ  تك ا تحمال تكَدْيَل يك  َيْمَ ْه صا َيْاَمجر" 

ددرا صحدل  تكمددلء   تك مددلار فجدرا ييمظددر أي ددلي  يتكلديتبر كلددحل تكديزاا  ددا تكر ددلا يلدير َيْاج"
   11/43لل ش تكمهليب 

81 .311/2/3: 

ِ ِر تكدلير ِفململصَ َح َِّل تك ص"ي"يَمايمرت  َيْاَ ر" َأا َمح"لَّ   زَّ
   5/972يتكليتبر صييم"اا ص   تكملء   تك ملار ف را يتكمهليب 



 

83 .312/2/33: 
 لم  "ميت" صل ٍر ف"ر  كع َجَلفل َ ْهَ َللٍ  ألمل ِ ف ا  َأْرمدْيت" ي ل 

 يتكليتبر ترمديتا صه زة يلل  يه  جلءت ريتيل تك ملا   فرر  كل ر تكصيت صديكار

 أرجلِء  ه لل ي ل ترمديت ف ا

82 .318/2/33: 
 َ ْدمير"  تكَمكم  ا َمْمِل  تي  فيهل  َفَزعٍ   لكاَصْي لء" م م"ْرم   لم 

   يه  جلءت ريتيل تك ييتا كل ر تكصيت صديكار55يتكليتبر فيهل تك مك    ييتا  ري ر
 صي لء م م"ْرَم   لم ك   فزع

83 .363/3/3: 
 صيَّأَت تكد تر  ْمتَ لْا ل"  َصْيَمملفلْهِ ْر صَلْرِفَك 

   كهلت تكصيت صديكار151جلءت ريتيل  ييتا تألفشا   

 َا يلي  صي أَت تكد تر  فل"ْهِ ر صَلرفك أا محيد

84 .363/2/36: 
 ل ل َمَ َخ تكَدرتر م تمللصل ي تِي ٍّ َمَ ْ َا تك يَل فما

ا صلكرتء تك ه  ل    ييتا تكرتفعر     2/229هررا يتكمهليب ا يتك ملار 12يتكليتبر ي تر ٍّ
 
 

81 .364/3/38: 
 أكْ  َمَر َجْر دددلي َأمجَ ْت يأصيل" " 

 صهل مديَل َأِلبْ للت ه"رَّةه جلءت 
 شددلِرع"  ه تكشَّْعِر فع َهصِّ تك  صَّ  

 مي  تكَدْ ل لمع  ا ليتِزَا  لرع" 
كمديا تك ه  دلا فع هص  تك  ص  ملرعا صل …جلءت ريتيل تك ملا  هرر  كعجز تكصيت تأليل صديكار

ر أ"ِلْب صهل   أ ل ريتيل ل ر تكصيت تآل ر فجلءت صديكار للت هر ة جلءت يديل"
86 .364/2/36: 

 ز"فَّرِ للكَدرِّ صيا َهيت ٍ  



لددلت تكشددسر  يددر  مددمدي  تكدديزاا  ددا  جددزيء تكلل ددلا يلدديتصا يددم  صديكمددلر ز"ْفددِرا صمددليا تكعدديا 
   2/522تك ه  ل    تك ملار هررا يتكلحل  

81. 364/2/39: 

َؤ  َفْزيتاَ َحَ َدْت صمي   يتكرْأَس َ ْيَر َهملزٍع ز"ْفرِ  جؤج"
يتكلددددديتبر َ دددددْزيتاا صدددددلكايا تك عج دددددل    تك مدددددلار هدددددررا                      يتكلدددددحل  

2/522   
88 .361/3/32: 

 َلْ َر لتِت تكهلِ   ا َمالرِ 
 للت تكشسر  ير  ممدي  تكيزاا  ا تكرجز!!

89 .366/2/3: 
 يمزيَّ "  َصْاِره" ٍ ي"َدْمِصر"لل  ْعيَميَك َيْف ه لْل رأْيَت تصَا َ ْرثَ ِ صَ 

يتكلدديتبر صَاددْرَهِ ا صاددم  تكدددل    يمظددر تكمددسر تكمددلكع ك صيددت  صلشددرةا يتك مددلار فددره    يجددلءت 
 ا صلكت  م صلكصلء …ريتيل تك ملار ي   صديكار كعيميك

 

91 .366/2/33: 
 فم  تكدملِسَر ْ  تكَ ْلري ِ  ا تكلَّلب    َمل"اْ َ مل مير"مل  ا َهْرا ثير يك

يجدد مل  3/936ا يتكمهددليب 7/293ري  تكلددالمع لددلت تكصيددت فددا تك يددثا يصددلكرجيع لكددا تكعدديا 
ريتيددل تكعجددز هدد  جددلءت صريتيددلر  ددا تكددللب   تك  ددريب فمدد  تكدمددلسر ا صلك ددل  تك عج ددل يصلكصددلء 

 تك يح ة 

93 .368/3/38: 
ل "   فلَ ف"ما ْلِر لِ ه  َرَفه تكَعجَّ

   ل ل للر تك حد  فع تكهل شا صديكار للرتي 155  يكيس  156جلءت ريتيل  ييتا رؤصل  
92 .311/2/21: 

ي َ تكصي "  لَيْكَا  صمل َماََّيَكتْ ك   َهَسري لٍت للت  ل   تكديلهيل تكح"ز"
كتا صام  تكايا تك عج ل  يم ل مش ي ا يمش ي  تكيتي تك اميحددل  يهد  جدلءت ريتيدل  يتكليتبر مَايَّ

 دليكا تكحدزيا صدلكميا يهد  جدلءت ريتيدل تك مدلا   هسدر   …  كعجز تكصيدت صديكدار766 ييتا جرير  
 كعجز تكصيت صديكار

 صهل تكصي   ليكا تكحزي  تكايلفيل



93 .313/3/39: 
 َفْمَك  ا َمَلممرِ  ي ل صعفمك 

 ْا ملم رِ   كهلت تكشسر صديكار فمك يمليع فمك  ِ 56جلءت ريتيل  ييتا رؤصل  

94 .312/3/3 : 
 تكمَّْ ل" ِهسلرتي َمْمد" "اْ  أْهصلَ 

لددلت تكشددسر  يددر  مددمدي  تكدديزاا  ددا تكرجددزا يلدديتصا يددم   صديكمددلر يَأْهصددَلا أ  صإ ددلفل تكدديتي لكددا 
 ا يتك ملار هسر  2/535ص تيما   يتكلحل  

91 .314/3/1: 
ا يأمش ر ر تكشََّعر"  يهلل تصا  ري ر تكَدَار"

 أل"تي م أْهَمزرْ أي ألريحلي  تكممَجرْ ي كَمصيَ اَّ كَمْرَييلي أ
لير تكش دج"را صلكشديا تك عج دلا ي د  تكجدي   2/466يكلا تكل  جلء فم  تصا  ري  فع تكج هرة 

 تك عج لا ير ألتمي تم َزر   يمظر أي لي تك ملار شجر  
96 .314/2/3: 

 َ ْا ِكَلْ رِ  ِشعلَرةَ أْمَمَل صمع 
ا صديكه ر ش"الَرةا صلكشيا 2/532ا يتك ملار هارا يتكلحل  2/224تكهلكييا جلءت ريتيل  ييتا 

 تك عج ل تك   ي لا يتكايا تك عج ل 
91 .311/3/3: 

 َمْمَ رت لم  ف ل َأكي " 
ا تكددددل  مدددددل فمددددا 2/532يتكلدددديتبر َأمَّا صاددددم  تكه ددددزةا أ  أا ما ل ددددل جددددلء فددددع تكلددددحل  

 تكلالمع 
98 .311/2/9: 

 يك  َأْمَمْرِفهل تكشَّْ َس يتكَدَ رْ  يصْشره  هلصيس"  مه ل يللا كهل جلرتاِ 
 …  كعجز تكصيت صديكا  يَفْ ريه 52جلءت ريتيل  ييتا سرفل  

99 .316/2/4: 
 تكر ي " َأْرَز ل  ا مْحِماللت َأْرَزَ ْت  ِهَ ْسره ي ي " تكَيْ ع" في  َمرتما

َ ْيد  مصَّ تك حد ا فع لل ش تكلاحلا ف ا تكريتيل تأل ر  كلد  ر تكصيدت فدع  يديتا لدلحصا ح"
 ا يكلددا تك حددد  كدد  يددللر كمددل َأا فجددز تكصيددت هدد   جددلء صريتيددل أ ددر  أي ددلي لددع هدديل 17صددا ثَددْير  
 تكشلفرر  



 للت أرز ت فع جيفا تكر ي  أرز ل

311 .318/3/38: 

 ه"مللرت تكشَّي مَهْيَا ِهر لَب  تكديتمرتيتألْمَ  لا هلَمْرممل 
   صديكار تكدمليرتا ير تكش َصل 79ؤصل  جلءت ريتيل  ييتا ر 

313 .319/2/3: 
ه"اَّ تك يَل حيا   َيْمل"ر" يَ ْي "

ا صام  تكلل     ييتا ل  تكر ل     1/915يتكليتبر َيْمَلر"
312 .381/3/6: 

يتِه ه لْا أْيَ َمْت فَ ِظمَّله   ِيحل " تكَدْهر أي ِسْ  ل "هل  مهل َفل"
 …ز تكصيت صديكار فيهل يحل   كعج269جلءت ريتيل  ييتا كصي   

313 .381/3/34: 
 َهْهَدر" يَأ لَ  َ ْجَ ِه َأْ َ َفْيهل  يللاَّ َ ْ َ  ِحجلِجهل  ا َرْأِمهل
 ا يتك ملار ههدر  7/937يتكليتبر تكدهدرت    تكمهليب 

314 .383/2/32: 
َيْي تي ملل  مَْماِر "  َشْلمهل فللت ل"ْصرِ ممل " فا   هل ْت ر"

ا صديكددار ِلْصدِرا صلمددر تكلدل ا فددع حديا جددلءت 16/263 مدلا  لصددر ا يتكمهدليب جدلءت ريتيددل تك
    يتفدل كريتيل تك عج  165ريتيل  ييتا هيس صا تك سي   

 
311 .383/3/39: 

 تأَلفَظ "  تكلثير" ء" يتكَعَ  "  لل تكِعزم لمَّ تك مهل يتكثَّرت
   16/152يب يتكليتبر تكليثرا صلكيلء فلكثلء   تك ملار لثرا يتكمهل

316 .383/2/9: 
 كم"ْمَم صلي أثيتب" ه"سِّ صا فلزبِ  صَلثرَ  َحْ َالي  يَر َصر ةٍ  َحَ َاتْ 

ل ر تكصيت  ير  ممدي  تكيزاا  ا تكسييلا يليتصا يم  صديكمدلر َحَ ْادَتا صمدليا تكادلءا يحرلدل 
 تكملء تك صميسل 

311 .384/3/39: 

 جٍر  لكْت صَهْ ِب تألللِ رِ صمي لل َرثيَهلٍ يكي  أَلت َأْفالَجهل  ا 



  ا رثيٍل  …صديكار  1/293جلءت ريتيل ل ر تكصيت فع  عج  تكص  تا 
318 .392/3/38: 

رِّ ِ ِ ْمَحَل ف"يٍا   ه"ِلَرْت ك "
 ا يتك ملا   لير  صديكه لر َهَلَ ت كَ ر ِ  16/945جلءت ريتيل تكمهليب 

319 .392/2/1: 
ِمهلَفْمرتء" حيا مر َّ   ا   يفع ليترمهل  ا َصْايهل َ َيل"  َمَاجم

شددهلا صلكحددلء تك ه  ددلا يتكشدديا  …جددلءت ريتيددل تك مددا   لددير  كلدد ر تكصيددت صديكددار  ددا ماح 
 تك عج ل 

331 .393/2/32: 
 ِللت َسَ عْت أيكا تك "اَيرِة َأْفِصس"  أممع َ ْير" يكمت" صل  ل"ْهريَرٍة 

 يتكليتبر َ ْيَرا صام  تكرتء تك ه  ل   تك ملار لهر  
 
333 .394/3/8: 

 يم" لِهر" ْ  َجْرياي لهر"لل فع  رصلِفَيلي أي هلرَ  تكعلِ  َهْصَ ا" 

 جلءت ريتيل تكصيت فع تك ملا   لر  ف ا محي   م   ج تيا لير

 ي لهرلل فع فع ا يم لهر   فت مل  حرٍّ فلممحا  ثل ليمهل
  شيا يم لهر  صديكار ي لهرلل فع  17/233يه  جلءت ريتيل فجز تكصيت فع تكمهليب 

332 .211/2/1: 
 مَلَمْت  ا ج ٍَّ  ِصَيعل حما للت تْرَمَصعتْ  ِ ْ داه 

 يتكليتبر   الا صلكالءا يلكك كلحل تكم ثيل 
333 .212/2/33: 

 فلك ميبِ   "ْلرتاَ صيا تألصلِرِ   ا  للا  رتِفَيمل َيْح ي صهل ح" "رتي 
ا يتك ا ددد يلت 7/2126 عجددد  تكص ددد تا يتكلددديتبر كلدددحل تكم ثيدددلر لدددي َ ْلدددرتاا صادددم  تك دددي    

97   
334 .213/3/6،31: 

 َ  ميت كمل رتلتَا يتكَ زترفل
يتكليتبر فع تكحلكمياا لير َ  َّْيتا صام  تكت ا يمليا تكيتيا فلكل  دل فعدل  دلٍب يكيمدت أ درتيا 

   2/547ا ي ييتا تأل سل 2/226ل ل أا تكميل  يمس ب لكك   تكلحل  



331 .213/3/33: 
 َمْرجيَس يَ ْيملي ملهعلي ي لرَ 
   2/544يتكليتبر يَم لًّ ملهعل    ييتا تأل سل 

336 .211/2/31: 

ْا سلَل َأيَّل "ا  ش"ز"ِا ِ ْ حبِ مَيم "ر" فا  لتمل يتو
ا يتك مدددلا         مددد ر  ي 14/37ا ير 11/964جدددلءت ريتيدددل فجدددز تكصيدددت فدددع تكمهدددليب 

  شزا  صديكه لر 
 ميم ر فا َشَزٍا  "ْ ِحبِ 

331 .231/2/31: 
 صتَ  م يٍ  يتمل"ر  أرَب فلِ رِ  تكشَّْهر" تكحرت " فَي ِّفع تْمَد اللت  ل 

  ممظدر  …  صديكار للت تْمَمَ خ تكشَّدْهر" 199جلءت ريتيل ل ر تكصيت فع  ييتا للحصا تكرتفع  
  212ريتيل أ ر  ك صيت فع تكمل  ل مامهل  

338 .223/2/3: 

 ْثر" يَ يْلَع ف يهل  ف" ِّْدم"هل
كهلت تكشسر ف ا محي   م د  فدع تك دصس  17/115جلءت ريتيل تك ملا   يثر ا يتكمهليب 

 لللت ر
 َفِ ْدم"هل يلع ف يهل َيِثرْ 

 
339 .226/2/1: 

فِّعيَحْيَءٍب أثجر   فلمََّارْ  ي"
ف عا صيلء مللمل   يتكليتبر مممدل ل تكيزاا  ا تكرجزا لير ي"

321 .226/2/36: 
رٍ ِ  فم  صلتت تكسَّ ْ  َكَ ْيله  ه"رْ أحبم لكيمل  ا كيلِل ف ا   "َحجِّ  ي"

  ه  جدلءت صديكدار أهدرا صدلكه زةا 163للر تك حد ا فع تكهل شا أا ريتيل  ييتا ت ر  تكديس  
يللت لحي ا صي  أا تك حد  ك  يللر كمل أا ريتيل تك ييتا مامدا هد  جدلءت صديكدار كيدلٍلا صدلكج ها ير 

را صام  تكجي  تك عج ل     "َحجَّ
323 .231/2/9: 

  ا َجْلب َ ْكيَيْهل َلِجرْ  يآص" " 



يتكلدددديتبر ممددددمدل ل تكدددديزاا  ددددا تكرجددددزا يمددددت ل تكصميددددلا لددددير يآِصدددد "ا صلمددددر تكصددددلءا يتكدددددل  
   5/45تك   ي ل تك ميمل   تك ملار لجرا يتكمهليب 

322 .233/3/31: 
 أيلمدلي فع َمْارِ  يَمْلَحصع

 ْلصحاا صملء    ي ل يلل   ه  ل فصلء  يح ة جلءت ريتيل تك ملا  لجر  صديكار يم" 
323/3/31: 

 َ ْثَجَر ْ  ا َهْل  تكسَّري   رلْصت" 
يتكليتبر َ ْمَجَرْ ا صلكمياا يمعمعا ل ل جلء فع تك ملا   ل ر  تكسري  تك ممدي   يه  جلء للت 

 تكشسر فع تك ملا صريتيل أ ر  لعر
 رلصت  ا هل  تكمصيل  مجر 

 فجلء ف ا محي آ ر أي لير َهَلْ ت"  ا هل  تكسري   مجر   5/125أ ل فع تكمهليب 
324 .232/2/38: 

 يكصملي يل ف ري" َلْي ل"يرت ر تْم  َ ْيَاَك تكمَّ يرته ت" كا
 5/793أ ددل ريتيددل تكمهددليب  …جددلءت ريتيددل تك مددلا   لدد لر  كلدد ر تكصيددت صديكددار ه"ْ ددَا كددا

 …فجلءت صديكار ه مل كا 
 
321 .233/3/1: 

 تكجم  َر ت ه َلْيَ ل"رْ   َ  ل"  للت  ل َأْهصَ تْ  يلع ص  تء" 
 جلءت ريتيل تك ملا  ل لر  صديكار َف  لا صلكالءا

326 .233/2/2 : 
 َي "ل  تكَصْ َا ل لل تتٍ ِصَهْلِر 

 ا يتك ملار للر  2/279يتكليتبر لل تٍرا صلكرتء تك ه  ل   تكلحل  
321 .231/2/4: 

 َأْلَهصل مصيبِلَزْصرة لتت 
 ريتيل تك ملا   لزصر  صديكار لتت مميب جلءت 

328 .238/3/9: 
 ل ر َيْه يرِ  تكِحال ِ  ا 

   صديكار تكحدل ا صلكدل  296جلءت ريتيل  ييتا تكعجل   
329 .239/3/32: 

 َأفمل " َلْصَلب لتت تكشَّثِّ يتكَ َز ِ  فلمَمْ  َصريل  فهلريل  للمَّه 



ا ل ددل للددر تك حددد  1/162ا يكدديس 1/265يا جددلءت ريتيددل فجددز لددلت تكصيددت فددع  يدديتا تكهددلكي
 فع تكهل شا ف ا محي آ ر لير

 أرجلء للٍر زفل  تكمي    مث  
 . يمظر صهلت تك ليص لل ش  ييتا تكهلكييا 

331 .243/3/4: 
 آِريمهل يتك ممل  تك "َ ْفَثر" 

 
 

للددددر تك حددددد ا فددددع لددددل ش تكلدددداحلا أا ريتيددددل  يدددديتا ل  تكر ددددل هدددد  جددددلءت صديكددددار آريهددددل 
ريتيمدا ميتفد  ريتيدل تكمل  دل  يكديس ل دل  يجد مل 1/919ا يصلكرجيع لكدا تكد ييتا تك دللير …يهليمؤ 

   5/2766للر تك حد !!   يمظر أي لي تألملسا يتك ملار مل ا يتكلحل  
333 .241/3/31: 

 يتك رِشدلت تكحيتلاَر يه" تكمَّ    يَحْشي"لل "َزيَّمله صلمصرِز   
صديكدددددار يجْشدددددي"للا صدددددلكجي  تك عج دددددلا  ير تك رشدددددالتا صلكادددددلءا جدددددلءت ريتيدددددل تك مدددددلا   صدددددرز  

   19/262 يتكحيت اا صلك ل  تك عج ل   يمظر أي لي تكمهليب
332 .246/2/8: 

ثَْي "   ِلملزت  "جلكمللا كمل  حرِّك تكَصْزصلزت ليهلي  "
ثَْي "     253فشار ا ير لا ك يمل َحَ َدلي ِلملزت     ييتا تأل…ييري  أي لي صديكار َيْيهل  "

333 .249/2/32: 
 أي َجْعِ  تكي يا ِجْصزِ  أحر تي 

يتكليتبر مممدل ل تكيزاا  ا تكرجز لير أجرَ ا صدلكجي  تك عج دلا ي يم دل أكد     يديتا رؤصدلر 
 يتك ملار جصز   55

334 .249/2/31: 
 ي "ْلَ هِّز ِ ْحت ٍ يلل  

   57يتكليتبر ِ ْ ت ا صلك لء تك عج ل    ييتا رؤصل 
331 .211/2/1: 

 فلرٍ يَجْيز  فمافا َجَرٍز 
   55يتكليتبر فا َجَرٍز  ما يجْيز فلِر    ييتا تكعجل ر 

 



336 .213/2/39: 
 صمزع أليكا يتْجَمزَّ شيحل محصململفد ت كللحبر م 

ا 9/252جدددلءت ريتيدددل تك مدددلار جدددززا صديكدددار م محصمدددمَّلا فدددع حددديا يتفددددت ريتيدددل   تكلدددحل  
   ريتيل تكمل  ل 56ريل  ي ييتا يزي  صا تكسث

331 .212/2/32: 
 ي"ْيَجْ  ِكَ ْسصع ي"م"رْ َع يك   أص ْغ أصل هلصيس لْل َج َّز تكمَّزْ 

 ا يتك ملار ج ز  123يتكليتبر يك  ي"ْؤَ ْل ِك سِّع َيَمْر    ييتا ف  ر 

 :3/هـ218. 338
 "ف لر  يريت  ا يم صمع 121 ييتماا أ   ييتا تكش لخ  

 ا صلكايا تك عج ل   تك رجه ماما  يتكليتبر   لر

339 .219/2/6: 
 تك "حلِفز"  تكَ ْلَ  تك َّجي َ ل ل صلَ َر  يك ل رأ  تمظتَ  صلَ َر " صهل

ا ص دد  لدل  ددا تك ددي  فدع تكل  ددل تأليكداا يتكجددي  تك عج دل فددع تكل  ددل  يتكلديتبر تك ْلدد " تك جدي "
ا يتك ملار 4/952ييتا أي ليا يتكمهليب تك  لل ش لاحل ا ل ل يمظر153تأل يرة    ييتا تكش لخر 

 حاز  

341 .263/3/1: 
 تكَ ِسع  مديل ك َّل حلزلل َحْيَز 

 يتكليتبر مممدل ل تكيزاا  ا تكرجزا لير تكَ سعا  يم ل مش ي  فع تكيلء 
   9/257ا يتكعيا 7/155  تك ملار حيزا يتكمهليب 

 
 

343 .261/2/2: 
 كهلِز "ا  ا تكِ ْزصلزِ  يَرَ تْ 

 ا                يتك ملار  زز  9/252يتبر َيِرَ ْتا صلمر تكرتء تك ه  ل    تكلحل  يتكل
342 .261/2/34: 

ْرزيز"  َكْحَيْيا َيكصَّماِ  َصي اَ للمَّ ل  ْ َصل تكجيع َجي لره يتو   ا ج"



 يتكليتبر مممدل ل تكيزاا  ا تكصميسا ليرَصْيَاا صيلء مدللمل                    يديتا تكهدلكييا
2/15   

343 .213/3/1: 
 لل   "ْلَعب ش" َّْ زِ  أصملء فلتَب تكشَّْرزِ  م دا أفل يمل

أصملء  …  جلءت صديكار م دا أفل يه 54للر تك حد ا فع لل ش تكلاحلا أا ريتيل  ييتا رؤصل  
 لل  لعب 

 يكيس تأل ر للكك  فد  جلءت ريتيل تك ييتا فع تكلاحل تكمع أشلر لكيهل تك حد ا صديكار
 !!…أمل تصا لل  لعب … دا  عل يه ي

344 .214/2/1: 
 للِّ صلج   " لِرزِ  َيشْابَ  تكج" َِّ  تكَجيت زِ  َشْابَ َير"   

جددددلءت ريتيددددل تك مددددلا    دددد رز  صديكددددار ِشددددْعَبا صددددلكعيا تك ه  ددددل   يمظددددر أي ددددلي تكمهددددليب 
 ا يتكمل ر   رز  12/161

341 .211/3/31: 
 يلي  لكا َرَشٍ   مهل يمد يص َ ِصز" يِ ْاز"  ليمع  تكحريش" فيهل 
 
 
 

 ا تكل  مدل فما تكلالمعا كل ر تكصيت صدديكار4/952جلءت ريتيل تكعيا 
ا أ ددل ريتيددل تك مددلا    دداز  كددا فجددلءت صديكدددار فيهددل تكجددريش  فيهدل تكجددريش يِ ددْازه  لثددل  ددهز"

                                  كا صديكار                    15/123ي از  ل يمع  هزتيا يجلءت ريتيل تكمهليب 
 فيهل تكحريش ي از  ل يمع  صرت !!

346 .216/3/31: 
ْؤَيةٍ يملََّصْت  ا   يَ ْ زِ  ج"

دَيءٍة يَ دْ ِزا يهد  ملدرر لدلت تكرمد   يدر تكد هي  54جلءت ريتيل  ييتا رؤصدل     صديكدار  دا ج"
 تكصحث  فع للت  154  ممظر تك تحظل ره ر  9/995ك ل  ل فع تكمل  ل ماما 

341 .218/3/38: 
يتَر ِصَشْ ِلهل  صلكمم اِّ ِفيلَكهل م"ْرَز " َفْجزتء"  يللم  ل َمِصه تكلِّ

 ا يتك ملار فجز  23يتكليتبر َمْرز" "ا صام  تكملءا ي   تكزت  تك عج ل    ييتا تألفشار 
348 .283/3/3: 

  " جللِ  تكمَّللحلِ ييتٍل كهل صل    فيهل صدلءه يِش َّةه  َفَ  ََّزةه 
َ ْيدِ  صدا ثدير     كعجدز تكصيدتا جدلءت صديكدار صددل   55للدر تك حدد ا فدع تكهدل شا أا ريتيدل  يديتا ح"

 تكمليحل  يللت لحي ا صي  أا تك حد  ك  يللر كمل أا ريتيل تك ييتا كل ر تكصيت جلءت صديكار



 َفَ  ََّرةه صلكرتء تك ه  ل!
349 .283/3/9: 

صلملي َفْيَ  يزتي   ْسعلَء ِصْهَس لِ يل" تك ملرِّ ِ كَ  َلهَّلي أفَسا  "
 جلءت ريتيل تك ملا   ف  ز  صديكار لز ةيا صلكزت  تك عج ل 

 
311 .283/2/6: 

زتاِ  صا َزْي  ف" "سِ فجصمل يل صمع   كِصْمسلٍ  شصيِا َفَارَّ
   ل  ل ا ف"َ سا صام  تك تل تك ه  ل 455 صست ريتيل  ييتا جرير  

313 .286/2/9: 
 يزرمي للم ل ِكيَس ملصل   فع ِفْرميَما َشَ  ه  "َعم ز تكَيْجِا 

 يتكليتبر  صزرمي ا صلكصلء تك يح  ة 
312 .292/2/31: 

يلتصاِ  شيتءيم   تكزمْف   ه ج"
   3/933 يتكليتبر ِشيتءا صلمر تكشيا تك عج ل   تك ملا هر زا يتكمهليب

313 .294/2/1: 
 فيهل ِ ْدَ ز" تكح"ج"يل َيْحج"ل" 

 …  ه ز  صديكار َيْد ز" فيهل جلءت ريتيل تك ملا
314 .291/2/1: 

 للت َكَعْ ر" تك َِّا  ا شرِّ تكَدَمزْ  حدلي لل هلي أهيك"ا فدللر
 تك مددلار همددزا           …يتكلدديتبر ك ملمددصل تكمدديل  تكددل  ير  فيددا لددلت تكصيددتا لددير فد ددتر

   2/497يتكمهليب 
311 .296/3/33: 

 تكَدْهَ ز   ير َشِملْ  َ َ ْياَ لت ل َمح"يٍص َجْري"هلَهْريتَء   ا للِّ 
ا صديكه ددلر هصددلءا صلكصددلء تك يحدد  تك شدد  ةا ير 5/433جددلءت ريتيددل تك مددلا   هه ددز ا يتكمهددليب 

 َفَ ْيَاا صلكعيا تك ه  ل 
 
316 .296/2/3: 

 َلْايتَا فع مل يما َيَمس َّه"  للِرزتي مها ف ا َجْمِب تكشريعل 



 مهسلي   صديكار 71جلءت ريتيل تك ا  يلت  
311 .311/3/32: 

يز" تألْرزِ  ف تك لله تر"  ص  
   57يتكليتبر فلتكا صلكلتل تك عج ل    ييتا رؤصلر 

318 .331/2/1: 
 َ ْيليز" تكرِّْج يا  أْ َ صيتكشَّْيك فع   "يِ َ ل" حما يجعء يِجام تك يل 

لدع أا لدلت تكصيدت جلءت صديكارا صي  اا  يتكحديددل  2/56للر تك حد  أا ريتيل  ييتا تكهلكييا 
اليا يلديتصار يي  داا 2/56ا يكيس 2/15جلء فع  ييتا تكهلكييا  ا يأا  دل أير   تك حدد  جدلء  لدحَّ

 صلكيلء تك ثملة تكمحميل 
ي ددا ملحيددل أ ددر  كدد  يشددر تك حددد  لكددا تك ددت  فددع ريتيددل فجددز تكصيددت صدديا تك عجدد  يتكدد ييتا حيددث 

 جلءت ريتيما فع تك ييتا صديكار 
 تكرج يا  رليزيتكشيك فع ي   

319 .333/3/2: 
 ِم ٍب َيَيْلزِ  س"يتلٍ للم 

   54يتكليتبر ِسيتلا صلمر تكسلء تك ه  ل    ييتا رؤصلر 

361 .331/3/36: 

 أيِهْ  ف يا فل"ح يا َفَيْمَلِ ع"  م أ"َؤص م"ا ِصْلرٍ لا َمك" ج  يَ  
 جلءت ريتيل تك ملا   أصس  صديكا ج  ي  ل ر 

 
 
363 .336/2/31: 

ي ت يتفْدم"ه"اَّ ف ا أ"َمْيسٍ يكي   يحلفل لل َيَرْ َا صمل ي"ر"
  ف ا محي   م   لدير  دَحي ل 214جلءت ريتيل فجز تكصيت فع  ييتا للحصا ت ر  تكديس  

   1/139أي يرْ َا صمل زري ت   يمظر أي لي  عج  تكص  تا 
362 .331/3/21: 

 َحْص ك صلكمَلكمسِ  يَلَرْ تَ 
 صديكه لر يَلَرَ ْتا صام  تك ي ا يمليا تكملء  19/56ا يتكمهليب جلءت ريتيل تك ملا  أكس 

363 .321/3/1: 
 صع لل  ا آسِ  تمملَمْمت" ي ل 



ا صحل  تكمديا   تك مدلار  للت تكشسر  ير  ممدي  تكيزاا  ا تكرجزا يليتصا لير ي ل تممَلْمت"
 أيس  
364 .321/3/31: 

 فع تكَاَم ْ  أ"َييِّسه   ل َفَعل تكيي َ  َأَ  ْ يل كيت شعر  فمك يتأل ر" 
يتكليتبر كلحل يزا تكشسر تكثدلمعا  دا تكرجدزا لدير  دل فعدل تكيديَ  أَيْيدسه فدع تكادم ا صمدليا 

صديكار يتأل ر ف  ا صلكعيا  9/35تكيلء فع ل  ل ا أَيْيسا  يه  جلء تكشسر تأليل فع  ييتا تكهلكييا 
   9/365ا يتك ملار أيسا يتكلحل  5/996تك ه  ل   تكعيا 

361 .323/3/23: 
 تكج" َّل ِ لم ي  تكِصْرِس في  

يتكمهدددددليب  يتكلددددديتبر تكج" دددددلْ ا ص دددددي   يدددددر  شددددد  ةا يجدددددلء  ه  دددددل مدددددللمل   تك مدددددلار صدددددرس
12/462   

 
366 .323/2/31: 

 ِمَ  ه مََصْرَصْس  فلص حم"ل
 يتكليتبر َفَلصََّحْما"ا صمليا تكملءا يصلكهلء 

 ر925/1/5  155

 فلكِح َّلاا َأ  ا تكير يك صي ك ا تك تر" أهارت ص علا
  يه  جلءت ريتيل تكح ي  245ا454يتكليتبر فلك  لاا صلك لء تك عج ل    ييتا حملار 

 صديكار فلكل  لاا صلكلل  تك ه ل  1/455
 ر991/1/11  152

 صَك ِمْ َه تكحلِ رِ  م"َاْمظعهل ت 
تكمهددددددليب ا يتك مددددددلار جددددددرسا ي 9/312يتكلدددددديتبر معمظددددددعا صددددددلكعيا تك ه  ددددددل   تكلددددددحل  

16/752   
 ر992/1/12  153

 تألمَ  أصل فرتسِ  َفْرَملِ  ا 
  يهدددد  جددددلءت ريتيددددل 4/117ا يتكعدددديا 5/763يتكلدددديتبر فرِمددددِا تأل"ْمددددَ ا صلكهددددلء   تكمهددددليب 

 تك ملا   جرلس  صديكار  ا فرَمِل تأل"مِ ا صلمر تك تل تك ه  ل 
311 .332/2/33: 



  لميهْرا" تكشَّْ س ه    " تْ مََميْ ث   صلفيمه ْ  حممي ث   فللزيزفيت
ف دا  1/72ا يتكج هدرة 9/319جلءت ريتيل للت تكصيت فع لل  دا تك مدلار جمدسا يتكلدحل  

 محي آ ر لير
 ث  تْ َمَاْي  يَهْرا" تكشَّْ ِس ه  زتم فلفليلصيت ث  جم ي  صلفيمه 

 
313 .334/2/33: 

 م"ي " َج ل يس" َأرٍب فيهها  س"  يأْلَصر" َل ِّا يتكعلي ي ل أمل 
للر تك حد ا فع لل ش تكلاحلا أا ريتيدل تك مدلا ك صيدت جدلءت فدع      س  صديكدارا  دل أمدل 

 صلكال  يتكليتب لير  ل أمل صلكال   
312 .331/3/1: 

 تكرَّْجل"  سيتهاهلَلَصْي لِء َحْرٍس فع  صلميصلٍ  َفْرجهلل" "  رصيت فا 
فا هرحهلا صلكدل ا يتكحلء تك ه  ل ير صديكه لر  4/235جلءت ريتيل تك ملا  حرس  يتكمهليب 

 سرتهدهل ا فع حيا جلءت ريتيل تكمهليب صديكار فا يجههل 
313 .331/3/34،31: 

ْؤيةٍ يملََّصْت  ا   ا َحَ ٍب يَفْرزِ  مَلهَ تْ ل    يَ ْ زِ  ج"
يءٍة          ممظر تك تحظدل رهد ر 57جلءت ريتيل  ييتا رؤصل     صديكار ل  جليزتا ير  ا ج"

 فع للت تكصحث   145
314 .338/3/9: 

 تكِلْرسِ  تكلري تك "ْ ِك  فع  عِ اِ 
   صديكار ص ع ا تك  ك تكد ي  تكلرس 425جلءت ريتيل  ييتا تكعجل   

311 .338/2/6: 
 تكَيِصيمل األخضرتأُكل بعد 

  ا يتك ملا   حمس  صديكه لر تك  رة 52جلءت ريتيل  ييتا رؤصل  
316 .338/2/31: 

 تكح"ملسِ  ْفِ ارَ شظيَّله  ا 
   9/416يتكليتبر رفَ ِلا صلكملء تك رصيسل   تك ملار حمسا يتكمهليب 

 

311 .343/3/3: 
يمل رلللتي   لت ِصرَلٍل َلر"



   53يتكليتبر يلللتيا صلكيتي    ييتا رؤصلر 
318 .342/2/3: 

 تكثيلب هملمهْ  ك  م"ْ َرسِ   "م"س َأِلكَّلي فع تك سيب أفعل  رْلس تصا
 9/326تلك ددددلها صممددددييا تك دددد  فددددع تكمددددلء تك رصيسددددل   تك مددددلار حدددديسا   يتكلددددحل   يتكلدددديتبر

   كا ف ا محي آ ر لير116تكحسيهل      يه  جلءت ريتيل  ييتا للحب تكصيت7/151يتكمهليب 

  "م " تكثيلب َهملم"ه"ْ  ك  م"ْ َرسِ  َرْلس" تصِا َجْحٍش فع تك "سيب َألكَّله 

319 .341/2/1: 

 أيرتَ  تكِع ل   ه تكَ ْ سِ  م"مَصَّه"  كَ ْشع  ا َيْحِش صَيملٍ لَلاَّ  علَ  ت
 يتكليتبر َمَمصَّه"ا صملءيا  اميحميا 

381 .346/2/1: 
 َأْح لسِ َأْليت " فع ص"ْرَ ِة  ليَّرمع جي " يْ يِا يَ اْ 

   5/134يتكليتبر أ  لسا صلك لء تك عج ل   تك ملار   سا يتكمهليب 
383 .349/3/38: 

 َأِج ِّ  فدْ  َأْهَيْت ف يك تأَل لِكس"  ي تحسٍ  َص ٍّ َعْج ا َصْيَا َأهيل" كِ 
  يهدد  جددلءت ريتيددل  عجدد  2/1199يتكلدديتبر َيدد ٍّا صلكيددلء تك ثمددلة تكمحميددل    يدديتا ل  تكر ددل 

 صديكار صيا ف ل ي تحس  2/792تكصلر  
 
 

382 .313/2/34: 
    ل رس تصا" ِ ْ رت ْ  َمْ رتء" 

   153ا ي يديتا تصا  ي ل ةر 9/325تكه زة   تك ملار  رسا يتكلحل   يتكليتبر م رتَءا صام 
383 .312/2/33: 

 ِرتييل  "رتِمملك  م"ْ َ  لت 
 ا يتك ملا    رصس  ف ا محي   م   لير5/946جلءت ريتيل للت تكشسر فع تكعيا 

 ك  م"ْ ِ  لت َرتِيَيل  رتصمل
384 .316/3/3: 

 يم َ َ لْ  تكع"َرْيبِ صت  َ َ ٍس َأْ َر  يل آل َ ْريتا أ"ْكم" "  سلك ل  لكد  
ا صديكار كدد  سدلل صدع يدل آل  دريتا مدرلل ا أ دل 12/953جلءت ريتيل ل ر تكصيت فع تكمهليب 



تكعجدز فدد  جدلءت ريتيمدا فدع تكمهدليب مامدا صديكدار أ در تكاريدبا صدلكايا تك عج دلا أ دل فدع تك مدلا   
   س  فجلء صديكار أ ر تكدريبا صلكدل  

381 .311/2/6،8: 
ْا  م"مََّمل َهَسل ي"ْ مع  يَ ْهَ اٍ  ا أي َفرَّمل ميك ايتو  َرْل "

 ا ل ددل للددر تك حددد  فددع لددل ش 222ا225  يكدديس  122ا125جددلءت ريتيددل  يدديتا تكعجددل   
 تكلاحلا صديكار

ْا ميم ا رل ا أي فر مل يص  ة ي ما هسللل م"م مل  يتو
386 .311/2/31: 

 يلتت" َ ْلَرس ِلأزتصعَّ لتت" 
ا صه زة يتح ة  اميحل   تك ملار  لرس    يتكليتبر أزتصعٍّ

 
381 .319/3/32: 

مَّمع صك َيْ  ه   تكرَّهيملم م"ِصْئ صلك "َرأ ِس  م م"صهمع يتو
هِّيمدددلا صلمدددر تكدددرتء تك ه  دددل تك شددد  ةا يمشددد ي  تكه دددزة   تك لمددديرةا فممحدددد  صدددلكك  يتكلددديتبر تكرِّ

  لحل تكم ثيلا ييممدي  تكيزا  ا تك اي 
388 .362/2/33: 

 َأ لَ  َرْ ٍس فع مللِب َرْ سِ 
  صديكدددا ل دددلَ ا صلمدددر تكه دددزة، َأ  ف دددا  تكمحدددي تكدددل  للدددر 452جدددلءت ريتيدددل  يددديتا تكعجدددل   

 تكلالمع صلما ِلمشل    ملَّ !!

389 .366/3/36: 
 يَأفل  َيْ َمِ   تكَادلَر  "م  َّس ح"بَّ تكدميل َ سلِر ه  ي"ْمِممعك  

كلددد ر تكصيدددت جدددلءت  9/94لددل ش تكلددداحلا أا ريتيدددل  يددديتا تكهددلكييا  للددر تك حدددد ا فدددع
 صديكار لل مميا حب تكدميلا يكلا تكليتبا ل ل جلء فع تك رجه تك شلر لكياا لير م"ْمِمَيْا 

391 .361/2/3: 

ملِكَ ْعايِر  يأ ر  أ  ا ِكميتِس َمْ َ ا  َ ِرِ  تكجميا تك َّ
ددرتا صددلكرتء تك ه  ددل  أ ددل ريتيددل تك مددلا  مددديس    صديكددا722جددلءت ريتيددل  يدديتا تكسر ددل    ر تك  

فجلءت صديكار تك صلا صلكصلء تك يح  ةا يكلا  حدد   يديتا تكسر دل  رأ  أا فدع ريتيدل تك مدلا لدل  
 ملحيالي 



393 .368/2/33: 

يتِهاِ  حما للمَّا"  تك َّْلرَ يشلَ َس فل     "َم ِّس ثيرتِا تكلريص تك َّ
ا ص ددد  تكدددرت ا يتك مدددلار شددد سا لدددرصا 425ء تك ه  دددل    يددديتا تكسر دددل ر يتكلددديتبر تكددد لر"

   9/274يلرب يتك دلييس 
392 .369/3/31: 

يع"  يكع َمْاملِار َمْاسه َشرَيمله  َفَظْ ت"   يماسه معمَّللل تكِارت " َجز"
 …جلءت ريتيل تك ملا   شرس  صديكار َفر"ْحت" 

393 .311/3/31: 

  ع صلكَلِ ِ  تكمَّْل ي لييعم تكمَّْاهي ل َيْاَه "  صش"َسِممعٍّ 
   صديكار َصْشيَظِ عٍّ َيْاِه " تكماهي ل 127جلءت ريتيل تكشسر تأليل فع  ييتا رؤصل  

فدلي فددا تكشدسر تآلمدع  أ ل تكشسر تكثلمع ف د  معثدر ف يدا فدع تكد ييتاا يكع دا جدلء فدع تكمل  دل  حر 
 تكيتر  فع تك ييتا يلير ييعمدع صلكع"َد  تكمعدي ل 

394 .311/2/33: 

 تكِع   َأْ َ َ  َ ْرَ ريمل َل م 
   صديكار َلَك تكِع    56جلءت ريتيل  ييتا رؤصل  

391 .311/2/36: 

يمل  م يعمر   ا َسَصٍه َمْسايمل ي "ْللصلي ِفْشمل صا ح"ر"
  يصدلكرجيع لكدا  دل 56للر تك حدد ا فدع لدل ش تكلداحلا أا لدلت تكرجدز  يجدي  فدع رؤصدل  

تكشددلل  ك  ددل ة تك اييددل تك دلددي ة  تكشددسر تأليلا أ ددل تكثددلمعا يلددي  ي ددهأحْ مددل لكيدداا فثرمددل ف ددا 
 صلكشر ا فاير  يجي ؟!

 

396 .383/2/34: 

هِلصَيل" تأَلْفرتِ  في " تكمَّيتك ِ  صمل َفَجَمتْ للت هلل حل يملر َأيل   ل"
 صديكار    فمات صمل  9/1571جلءت ريتيل  ييتا تكر ل 

391 .384/3/1: 

 ْيزه ِ ْهرتْس يجَ  َم َّ يف"م" " 



   52يتكليتبر َث َّا صلكثلء تك ث ثل    ييتا رؤصلر 
398 .392/2/31: 

 مح يمل -يحلجصع  
دية فدع تأللدل  يمحدا معمدد  أا تكل  ددل  للدر تك حدد ا فدع لدل ش تكلداحلا أا لمدلك ل  دل   ح 

 تك  حية ي لا أا مليا ح َّملا فيليا تكشسر صملءي ف ا لكك لللتر
 يحلجصع  ح َّمل مح يمل

399 .393/2/3: 

 َأسلَ  صهاَّ لي ِكَصٍ  َف لس"  للكَحَلِ  تك م َّ  هصي ملا
 ل ر تكصيت  ير  ممدي  تكيزاا  ا تكيتفرا يي لممل ملحيحا صديكملر

   2/122ا صلكملاير   يرتجه تكمهليب …ه"َصيِّ ملا
 

211 .391/2/6: 

 َأ صلْس  ا ِ َرِ  تآلل ف يا 
 ار أفصلسا صلكعيا تك ه  ل   صديك55جلءت ريتيل  ييتا رؤصل  

 
213 .391/2/1: 

ص م"اأ"َلْيتمي   ِفيرتي َيمْارتي رأ  صلك "ْمَمي    تكَا يس"  يج"
 ا يتك ملا     س  كهلت تكصيت صديكار2/49جلءت ريتيل تكمهليب 

 أليتمي يجمَّما" تكا يس"  رأ  صلك ممي  مارتي يفيرتي 
212 .398/3/1: 

 صهل َفَ ا"  ي"ْرَ ايِ ْا  يا َ ْا  َاهل َيْلب" للت  "َا َّمل ِهيَ ْت م دَّ 
 مدم ع تكلملصل تكعري يل أا ير  للت تكصيت ف ا تكمحي تآلمعر

 صهل فَ ا"  ي"ْر ايِ ْا  يا  ا  يلبه  للت  ا  مل هي ت م د اهل

ا ير َيْر ع م ي"ْرَ ا  ا مر َيْلبه  يه  جلءت ريتيل تك ملا     س  صديكار  بب

213 .398/2/34: 

 تك لر" لكا ِفْارتما تمم الِل 



 …كعل تكليتبر تممحاا صلكحلء تك ه  ل  يه  جلءت ريتيل تك ملا    يس  صديكار لْل َألع 
214 .413/3/33: 

صَّهلا  ل ح"بم تكدميل َحبَّ يل   َفَ سه فت ي"ْملْصك ح"بب  "ْاِ س"  َيح"
ا صلمر تكحلءا ي   تكصلء تك ش  ةا ير حصم  هلا ص   تكصلء تك ش  ة    يديتا يتكليتبر يل ِحبم

 ا يتك ملار ف س  9/92تكهلكييا 
211 .418/2/9: 

 ِهرملس"  يا تكمَّ لء كا فع تكجي   َ ِ ره فع رأس شللدٍل أمصيص"هل 
ا صلكلدل  3/937ا يتك ملا   مصب ا يتكمهليب 2/9جلءت ريتيل  ييتا تكهلكييا  ا صديكه ر َ ِلره
 تك ه  لا ير ه"رملسا ص   تكدل  

216 .431/2/3: 
هلَء فِ ْمسحلي أجلَر ه"َمْيملي   يجي تي يريَّ  َمْ ل َهْيِس صا َش َّرت فلكلم

  ل دل للدر تك حدد  فدع تكهدل شا كلد ر 234 ا يكديس  934جلءت ريتيل  ييتا ت ر  تكدديس  
 تكصيت ف ا محي آ ر لير ه"َمْيملي فلكس هلء فِ ْمسحلي  

211 .433/3/1: 

َ يَّل َفع" ِّ   تكَيْرس" يتكَجَم "  َفت " للكد"ْمَسملس  يهل مرتَمه" " ل"رِّ  تكح"
ا يتك مدلا   همدسمس  3/923ا تكل  مدل فما تكلدالمعا يتكمهدليب 7/243جلءت ريتيل تكعيا 

 كل ر تكصيت ف ا محي   م   لير  ر    ف ع  ل يت تك يا للفيل 
أ ددل ريتيددل تك مددلا كددا ل ددل جددلءت ريتيددل تكعجددز فددع تكعدديا يتكمهددليب صديكه ددلر ف يددا تكدديرس   ا 

 فجلءت صديكار فتلل تكيرس  
218 .433/2/38: 

 تْهَعمِمْس ِل َّل ف ا َهْعٍي يتو َّل  أْ ِرْس ِصْهَس َ دل " تكشَّيِخ أْ ِرْس 
يتكلدديتبر أ ددِرِسا ير تْهَعْمِمددِسا صلمدددر تكمدديا تك ه  ددل فدددع تكل  مدديا            تكمل  ددل مامدددا 

   12/424ا يتك ملار  رسا يتكمهليب 9/496
219 .434/2/8: 

يَملللاَّ َيْر تي  "ْشَرصلي   َير"
يَملا ص   تكيتي    ييتا رؤصلر    53يتكليتبر ي"ر"

 
231 .431/3/6: 



 َمَدْيمليَهْيَس َفْيتا ي ا 
ا يتك مددلار 9/352ا يتكلددحل  192يتكلدديتبر َمَديَّمددلا صاددم  تكيددلء يمشدد ي لل    يدديتا تكعجددل ر 

 هيس  
233 .423/3/38: 

 َمَلْ ملَلْيَكٍل ي"ْلِص " ه  لي 
 يتكليتبر َمَل َّملا صام  تكت  يمش ي لل 

232 .431/2/33: 
 تكَ ْم لْس  يتكَدمل "  ا تكمَّرتِب 

   55يتكليتبر يتكدملِ ا صلمر تك ي     ييتا رؤصلر

233 .432/2/9: 

 ص تكَك  ا َشْهِر تك "َ ْيملِء َلْيَلب"  صع  ل تكشَّللر يلَ أفيمل َممي " 
صدددديكه ر تكمدددللريلا  12/472ا يتكمهدددليب 9/51ءت ريتيدددل تك مدددلا    دددس ا يتكمل  دددل مامدددا جدددل

ف دددا أا تكمدددللريلا صلكمددديا تك ه  دددلا يأا  9/93صلكمدديا تك ه  دددل  يهددد  مدددصَّ لدددلحب" تكمل  دددل مامدددا 
 أفجل هل ملحي  

234 .431/3/32: 

 ْ َل " يَ مصلريت" َأ الله صهل تآلل"  للت لل  َمحسه لي فثلميَا يتكَمَدتْ 
 جلءت ريتيل تك ملار  محس  صديكار َيْ َ  ا صلك ل  تك عج ل 

231 .441/3/8: 

رَّتس"  جر    تكد َجْيٍا لجيز تكَح لر  َلِز ِ م ملِهٍس يم   "
 

 كهلت تكصيتا صديكه لر 5/157ا2/416جلءت ريتيل تك ملار مدسا يتكمهليب 

  لِز ه َ رَّتس م ملهسه يم جياه لجيا تكَ  َّلر جر    أكد

236 .441/3/34: 
 تكمدلرس" ف يك  تك ميملي ا لمعل  يِهْر زٍ  يهزٍّ َفح" ِّيت  ا َ زٍّ 

ا يتكمل  ددل مامددا 3/937يتكلدديتبر تكدد مْميلا صددلكميا فلكيددلءا يتكمَّدددلرِس   تك مددلار مدددرس يتكمهددليب 
لكيدددلء تك ثمدددلة   يهددد  جدددلءت ريتيدددل تك مدددلاا يتكمهدددليب صديكه دددلر تكمددددلريسا ص7/272ا يتكعددديا 9/239



تكمحميدددلا فلكمدددديا تك ه  ددددلا يلددددع تأل   يتألممددددب ك م ثيددددل لمدددل  ل ددددل جددددلءت ريتيددددل تكعددددياا يتك مددددلا 
ا صلكصلء تك يح ة  …يتكمهليب صديكه ر   ا  ز  يصز 

231 .443/3/31: 

 ك ل صيمه   "ْمِ ل"  َرف"يءه  يكلمَّمع رتهبه َلْ َفه" ْ 
صديكه دددددلر َره"ددددديءها صلكددددددل   يألددددد  لدددددلتا  19/21جدددددلءت ريتيدددددل تك مدددددلا   م دددددس  يتكمهدددددليب 

 تك ل رتا تكريتيل صلكدل  فعدصل ف ا لكك صديكه لر رهيءر  ل   

238 .443/2/3: 
 ألصَ  َهْارتي  ير  لميس فلكِحْميِ   ا لتت تك يتفيس تكَه ْ َ لَ َحعِّ 

تك مدلار لد  لا ا ي 243يتكليتبر تكِهَ  َ لا صلمر تكهلءا ير فلكِحْمَيا صام  تكيتي    ييتا جريرر 
 ير يفس  

239 .446/3/36: 

ْيَياِ  ِفْزَرةي يتكِاْزَر َيْمَصه"  يكد  رأيت" َلَ صَّملي يَفرتَرةي   للك َّ
 ا يتك ملار فزرا ير ل صس  9/172يتكليتبر ِفْزَر "ا صلكهلء    تكمل  ل ماما 

 
221 .411/2/1: 

 تكَهييملَشْيسلَما يألثر 
 يألثر تكمهييمل …ار  صديك52جلءت ريتيل  ييتا رؤصل  

223 .143/3/31: 
يَلْس لْل فع تكايتمع َسَ هه   يتو

هملس 55جلءت ريتيل  ييتا  رؤصل      صديكار يتو
222 .414/2/1: 

 أَلْرَيَع َستَِّب تكمِّرتِت  "َس َّبِ  َحْيكع يتكصت " صرتِهشه َمسيََّر 
هدددلت تكصيدددت ف دددا ك 3/926  يتك مدددلا   صدددرهش  يتكمهدددليب 25جدددلءت ريتيدددل  يددديتا تك ممدددلء  

 تكمحي تآلمعر

 صَلْرَيَع َستَِّب تكمرِّتِث  "َس َّبِ  َمِسير" َحيتَكعَّ تكصت " صرتهشلي 
223 .462/3/33: 

 تكَجهي"ش تكهربجلءيت ِفرتَر 



ا ل ددل للددر تك حددد  فددع تكهددل ش  يهدد  25ا يكدديسر 52يتكلدديتبر فددرتر تكهددلرِب    يدديتا رؤصددلر 
 .9/765ملرر للت تك سل ماما فع تكمل  ل 

224 .464/2/1: 
 ميتٍء ف"ْمل" "اْ  ف"س" ٍ يتْمش َّ فا 

 يتكليتبر مممدل ل تكيزاا  ا تكرجزا لير ف"ْسٍ ا صمليا تكسلء تك ه  ل 
221 .461/3/33: 

ْ ثل   تكِحْرصيشَ ْ صا للفعا تكرِّ
   صديكار تكَحريشا  يم ل صلءا يصام  تكحلء تك ه  ل 55جلءت ريتيل  ييتا رؤصل  

 
226 .466/3/6: 

 َهِ ٍ  ح"ش"يش" جميمهل أي حلهل يكد  َ َ ْيت ف ا تكمِّجلِر صجْمَرةٍ 
للددر تك حددد ا فددع لددل ش تكلدداحلا أمددا كدد  يجدد  لددلت تكصيددت فددع  يدديتا تصددا  دصددل  يتكحديدددل أمددا 

   ف ا محي   م   تكريتيل فع   ل ر  لللتر213 يجي  فيا ص  

 حلهله   حشيش جميمهل أي  يكد  معم ْات" تكاتة صجمرة
221 .466/2/4: 

 فلرْهت" ييَ  ح"شلَش  يٍر َ عي ِ  للحبٍ  ربَّ َأأ"َ ْيَ  لل م ريا َأْا 
 ل ر تكصيت  ير  ممدي  تكيزاا  ا تكلل لا يي لممل ملحيحا صديكملر

 أْا ر"َب صام  تكصلء  يم ل مش ي   يه  جلءت ريتيل تك ملا  ف    كعجز تكصيت صديكار 
 اميحل َ شلسا صلك لء تك عج ل تك 

228 .461/2/31: 
 صلكمَّ ايشأ"يصا  ميلمت 

   صديكار يلمت  ل أيصا" صلكم ايشا صلك لء تك عج ل 52جلءت ريتيل  ييتا رؤصل  

229 .468/3/36: 

يش َهْر ع أيمك َح َّْشت" كه  مح يشع  ي ل َج َّْعت"  ا  "ر"
كه  محايشع   ل ل جلءت   صديكار أمك َحا ْشت 52جلء تكشسر تأليل فع  ييتا للحصا رؤصل  

 ريتيل تكشسر تكثلمع صديكار فر عا صلكالء 

231 .412/3/3: 
رته  يتكَحْدلِ  تكَاْيِر  ا َمْحِي َأْر هل ريل َ أَمْممل  َرْمصلِش تكلَّ  صري   "



ا ص   تكحلء تك ه  لا فلكل  ل فلفل يحد هل تكرفه صلك  ل   يتكليتبر ريل "
 

233 .412/2/8: 
ِك يل   مليل تكا"ر  تكثَّ  لتزيج"

لدددلت تكشدددسر  يدددر  مدددمدي  تكددديزاا  دددا تكرجدددزا يلددديتصا يدددم  صديكمدددلر يدددل لتت        تك مدددلار 
   2/512ا يتكلحل  2/472جيرا يتكمل  ل ماما 

232 .411/3/6: 

ْجه لمَّ َ ْا أَ ر صِا تكَهْزل"  تك ْيشلَا َ ْي ه لري له  ملللِ يم   يم تك َّ
ا ص   تكت ا    تك ملار  يش   فت لمل ملفيلا م ملليل يتكليتبر يم مللل"

233 .411/2/1: 

 تك  ريشم ي"مَّدا صلك ََّرِ   يتك َّْلر" لي َمْ ييشِ  فجصعيل 
   صديكار يل فجصليا ير تك جريشا صلكجي  تك عج ل 55جلءت ريتيل  ييتا رؤصل  

234 .482/3/3: 
سلَء ت َمَرهمشلي  تكجيل َجْرَ   مْحِمصلي فت   كحديا  "َج َّتيَريسلي يتِو

   صديكه لر125جلءت ريتيل تك ملا   رهش  ي ييتا للحب تكصيت تكملصال تكجع    
 فت مْحمصع جر  تكرللا مرهشلي 

231 .482/2/39: 
ْ ب  يَ يَّترٍة  مهل َرليٍش لَلمَّ ل  مَحب" صر  كْحَ   ْمَمْيهل فا تكلم

 يتكليتبر مِحبا صلمر تكحلء تك ه  ل   تك ملار رلش  
236 .483/2/6: 

 صلمْمالش َيْاَمرم لي َشْ َ ٍل  تكَعيتشعأ سللل فع تكرَّْفَ ِل 
جلءت ريتيل تك ملا   رش  صديكار تكاديتشا صدلكايا تك عج دلا ي يم دل يدلء صعد  تكشديا تك عج دلا 

ا صلكعيا تك ه  لا يتكثلء تك ث ثل   ير َمْعث"ر"

231 .481/3/1: 

  "ْ َمِ ِ  تكمميي"ب ش"يتشاي  َمعيبيتْفَجْل كهل صمل   
جلءت ريتيل تك مدلا   شديش  ك شدسر تأليلا صديكدار َكا"ديِبا صدلكت  يتكاديا       تك عج دلا ل دل 

 أا تكشسر تكثلمع  ير  ممدي  تكيزاا  ا تكرجزا يليتصا لير َشيتِشٍئا صلكه ز   تك ملار شيش  



238 .494/3/3: 
 لصيره يرَهه تكشَّاَّ ف"ْمج"ش"  َيِل ب 

 …تيل تك ما   فمجش  صديكار يشيخ لصيرجلءت ري 
239 .491/2/1: 

 لت َصْاٍع يلت َمَاصمشِ  أْلَصْحت" 
 يتكليتبر أْلَصْحَتا صام  تكملء تك صميسل   تك ملار  صش  

241 .499/2/31: 
 َما"شما" محا َيِكيمل " فت 

 ثمدلة تكايهيدلا ا تكدل  مددل فمدا تكلدالمعا صديكدار َما"شمدْاا صلكمدلء تك5/222جلءت ريتيدل تكعديا 
  ه مليا تكدلفيلا يلع تكهلء   يمظر أي لي تك ملار فشش  

243 .499/2/38: 
 َي "شما" هله ه   " لبٍ يتصا" 

  5/222جددلءت ريتيددل تك مددلا   فشددش  صديكددار  اددلبا صلكاددلء   يمظددر أي ددلي لددل ش تكعدديا 
 ساكنة. يتكعياا ل ل مج ر تمشلرة لكا أا تكدلفيلا يلع تكهلء جلءتا فع لل    ا تك ملاا

242 .113/2/31: 

 َفلَّْت أ"َمَر تكد"ع"يش َحْ صلءَ 
   صديكار َجْ صلءا صلكجي  تك عج ل 55جلءت ريتيل  ييتا رؤصل  

243 .138/3/33: 

َي  سل ملِ يملهيِل تأَلْرجلِء   َ َ ْت صلصع تكمَّْشملش فيهل رللِهص"اْ  تكلم
 ء جلءت ريتيل تك ملا   مشش  صديكار سل يلا صلكيل

244 .138/2/33: 

 تكَحعَّ ملهرتي  جليرف ا ِفْميٍل ه   أك  َمَرَ ْيَر تكملس أْلَصَ  َمْعش"ا
 ا يتك ملار معش  52يتكليتبر جليزا صلكزت  تك عج ل    ييتا تكملصالر 

241 .121/2/32: 

 فع تكس ْاشِ  ح ي معلل كك يل  كهل يأيِكَعْت صلكمَّْ شِ  ه"َ ت" 
 يل   ي معا         صلك لء تك عج ل  …اير …  صديكار هلل كهل جلءت ريتيل تك ملا   م ش



246 .129/2/31: 
 َأفيَ  َأْصَ َلل  ل أرت  أي 

   5/179يتكليتبر َأي َمع"ي ت َصَ لل   تك ملار ص صا يتكمهليب 
 
 
241 .134/3/36: 

 تأَلْحَ ِر تكج"رتِلَياْ  تكَامي ِ  ثَل 
  صديكه لر  ثل تكهجيا   16/752جلءت ريتيل تك ملا  جرص ا يتكمهليب 

248 .134/2/33: 
 يَجمََّلليللَ  يد ع َفَرهلي 

 جلءت ريتيل تك ملا     صص  صديكار يَ صَّللا صلك لء تك عج لا               يتكصلء تك يح ة 
249 .136/2/31: 

 ف عَّ يَأْمِع ِ  َم تَرْك صهل َسْيم فدلل كَجمَّلٍسر َتِ ْثمع صَشْرَصلٍ 
   كعجز تكصيت ف ا محي   م   لير147 ييتا تكملصال تكجع      جلءت ريتيل

 م اَّ صهل ف تي ف ع  يأمع 
211 .131/3/6: 

 ف يس لَ ْا ي"َ كَّا صلكا"رير فت َأجير" ي ا أِجْر  َأح"صَّ 
ا ص   تكلل  تك ه  ل    ييتا تكهلكييا     9/31يتكليتبر أح"صم

213 .138/2/2: 
 يكا أكيلل تك ريصصا ه 

   4/31كليتبر تك ريصياا صيلءيا صيمه ل صلء  يح ة   تك ملار حلصا     يتكمهليب يت
212 .138/2/31: 

 ِ  لصِ  يَرْصربٍ 
 جلءت ريتيل تك ملا     ص  صديكار فع رصرٍب   لص

 

 

 يَصْعددددد "ا

ْمَمدددلةه  ددا شدديتل  تكشددعر يتكرجددز تكمددع ير ت فددع تكجددزء تكثلكددث  ددا لمددلب ا   فهددل  أ ث ددله  "



 لا يتكمع َمَ  ََّ ْمهل صعب" َلملت تكمحري  يتكملحي ا يف   تك هل فع  صس صعدب تكصمدا فيهدل تكمل 
 يرم هلا ف تي ف  ل م  ل صعب م ك تكشيتل   ا    جلمصل تكليتب فع تكيزا تكعري ع 

مل كمرجيا ص ل ه َّْ مل ا فع تكلاحلت تكملصدلا  ا ممصيهلت يملدحيحلتا أا ملدل صهدلت   يتو
تثع تك ه  لكا تك للمل تكرفيعدل تكمدع يمدمحدهل لدي يلدلحصاا صعد ِّ   لد رتي ي رجعدلي يادزع تك عج  تكمر 

 لكيا تك ترميا ل  ل تمما   ف يه  أ را أي    ب ف يه  فه  

ل ل أممل مرجي تك ا فز  يجل أا ي لممل  ا  يتل ل ف  مل لدلت فدع تكجدزء تكرتصدها يتكجدزأيا  
    تك يرا يلي مع    تك يكا يمع  تكملير تأل يريا فع هلصل تأليل   فمصحلما صي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لل ر تكصحث ي رتجعا
أمددلس تكصت ددل  جددلر تك ددا أصددي تكدلمدد   ح ددي  صددا ف ددر تكز  شددر   محديدد  فصدد  تكددرحي   ح ددي     1

   1353صيريتر  تر تك عرفلا 
يفصدد  تأللدد عيلت  أصددي مددعي  فصدد  تك  ددك صددا ه"َرْيددب صددا فصدد  تك  ددك  محديدد  أح دد   ح دد  شددللرا    2

   1355  تكدللرةر  تر تك علر ا 2تكمت  للريا  س
مدل  تكعدريس  دا جدديتلر تكددل يس  أصدي تكادديب  حدب تكد يا  ح دد  تك رم دا تكزصيد  ا تكدددللرةر    9

 لد 1965تك سصعل تك يريلا 
تكمل  ل يتكليل يتكل ل  تكحما صا  ح   صا تكحمدا تكلدالمع  محديد   ح د  أصدي تكا دل لصدرتلي    4

   1353ةر  سصعل  تر تكلمبا يت ريا  تكدللر 
مهددليب تك اددل  أصددي  ملددير تألزلددر   محديدد  فصدد  تكمددت  لددلريا يآ ددريا  تكدددللرةر  تر تكدي يددل    7

   1353-54تكعرصيل ك سصلفلا 
ج هرة تك ال  أصي صلر  ح   صا تكحما صا  ري   محديد   ح د  تكمديرمع يفدريمس لرملدي  حيد ر    5

 يفمت  ا  تر لل ر صصيريت    ت  لد  مم ل  ليرة صلأل1944صل  تك لاا أ
مددح  صددا لصددرتلي  تكاددلرتصع  محديدد     أح د    مددلر ف ددر  تكدددللرةر تكهيهددل تكعل ددل إ يديتا تأل ب     5



   1357كشؤيا تك سلصه تأل يريلا 
   1376 ييتا تألفشا تكلصير  محدي        ح   حميا  تكدللرةر  لمصل تآل تب صلكج ل يزا    2
                     تكددددللرةر  تر 4يددد   ح ددد  أصدددي تكا دددل لصدددرتلي   س يددديتا ت دددر  تكدددديس  محد  3

   1324تك علر ا 
 يدديتا ت ددر  تكددديس   ددصسا يلددححا  لددساا فصدد  تكشددلفع              صيددريتر  تر تكلمددب    16

   1329تكع  يلا 
                       صيددريتر  تر   2 يدديتا أيس صددا حجددر  محديدد      ح دد  ييمدد  مجدد   س   11

   1361را لل 
 

  ييتا جرير  صيريتر  تر لل ر     ت     12
   1325 ييتا حملا صا ثلصت  شر  تألمملل فص   همل  صيريتر  تر تكلمب تكع  يلا    19
 يدديتا تكحسيهددل   ددا ريتيددل تصددا حصيددب فددا تصددا تألفرتصددع يأصددع ف ددري تكشدديصلمع  صيددريتر تك ؤممددل   14

 تكعرصيل ك سصلفل يتكمشر     ت  
َ ْي  صا   17    1357َثْير  محدي  فص  تكعزيز تك ي مع  تكدللرةر تك تر تكدي يل ك سصلفل يتكمشرا  ييتا ح"
   1321 ييتا  ري  صا تكل  ل تكجش ع  محدي   ح   تكصدلفع  صيريتر  تر لعبا    15
   1322  صيريتر  ؤممل   تألي لاا 1 ييتا ل  تكر  ل  محدي  فص  تكد يس أصي للك   س   15
   1326محدي  رتيمهرت فليصرت  صيريتر فرتممس شمليمرا صايمصل اا  ييتا تكرتفع  تكم ير      12
   1355 ييتا تكش لخ صا  رتر تكلصيلمع  محدي  لت  تك يا تكهل    تكدللرةر  تر تك علر ا    13
   1326 ييتا سرفل صا تكعص   محدي  فيز  فسي   صيريتر  تر لعبا   26
   1352  يريل لحيلء تكمرتث تكد ي ا  ييتا تكسر ل   محدي     فزة حما    ش ر  سصيفلت    21
صيدريتر             تر تكلمدلب تكج يد ا  1 ييتا تكسايل تكامي   محدي   ح   فص  تكدل ر أح د   س   22

1352   
   1351 ييتا تكعجل   محدي     فزة حما  صيريتر  لمصل  تر تكشر ا    29
رلل  تر تكج هيريدددل كمشدددر  يددديتا فددد   صدددا زيددد  تكعصدددل    محديددد   ح ددد  جصدددلر تك عيصددد   صاددد ت ر شددد   24

   1354يتكسصها 
   1355  ييتا تكملصال تكلصيلمع  محدي   ح   أصي تكا ل لصرتلي   تكدللرةر  تر   تك علر ا   27
  م1357 ييتا تكهلكييا  أصي معي  تكملر   تكدللرةر تك تر تكدي يل ك سصلفل يتكمشرا    25
   1355صيريتر  تر تألم كسا شر   ييتا حملا صا ثلصت  محدي  فص  تكرح ا تكصرهيهع     25
   1327  صيريتر  تر تكلمب تكع  يلا 1 ييتا تك مملء  محدي  فص  تكمت  تكحيفع  س حشر   22
شددر   يدديتا كصيدد  صددا رصيعددل تكعددل ر   محديدد     لحمددلا فصددلس  تكلييددتر  سصعددل حلي ددل تكلييددتا    23

1352   
  تكدددللرةر  تر تك عددلر ا 4يا  سشددر  تكدلددله  تكمددصه تكسدديتل تكجلل يددلت  محديدد  فصدد  تكمددت  لددلر    96

1326   
   1322شعر تصا  ي ل ة  محد    حمل ج يل ح ت     ش ر  سصيفلت  ج ه تك ال تكعرصيلا    91



   1353فل  تكج ي ةا آل  صيريتر  تر ت2شعر تأل سل  محدي     ف ر تك يا هصلية  س   92
   1354    ش ر  مشيرتت تك لمب تممت عا 1شعر تكملصال تكجع    س   99
دددحل ا مدددل  تك ادددل يلدددحل  تكعرصيدددل  لمددد لفيل صدددا ح دددل  تكجددديلر   محديددد  أح ددد  فصددد  تكاادددير    94 تكل 

   1324  صيريتر  تر تكع   ك  تيياا 9فسلر  س
  صيدريتر 1لملب تكعيا  تك  يل صا أح    محدي     لصرتلي  تكمل رتهعا ي     هد   تك  زي دع  س   97

   1322 مشيرتت  ؤممل تألف  ع ك  سصيفلتا 
  صيدريتر  تر 1لملب تكميت ر فع تك ادل  أصدي زيد  تألملدلر   محديد      ح د  فصد  تكددل ر أح د   س   95

   1321تكشري ا 
لمددلب تكمدديت ر  أصددي  مددحل فصدد  تكيلددلب صددا حددريش   تصددا تألفرتصددع    محديدد          فددزة حمددا    95

   1351  ش ر  سصيفلت تك ال تكعرصيلا 
   1321ك ا تكلصير يآ ريا  تكدللرةر  تر    تك علر ا كملا تكعرب  تصا  مظير  محدي  فص  ت   92
 ج ددديع أشدددعلر تكعدددربا يلدددي  شدددم ل ف دددا  يددديتا رؤصدددل  صدددا تكعجدددل   محديددد  يكدددي  صدددا تكدددير     93

   1353فل  تكج ي ةا آل  صيريتر  تر ت1تكصريمع  س
تك حلد  يتك حديس تألفظدد  فدع تك ادل  تصددا مدي    محديدد   لدساا تكمددل يحمدديا ملدلر يآ ددريا      46

   1372  تكدللرةر  لساا تكصلصع تكح صع يأيم  ا 1س
 تك  ل ص  تصا مي    تكدللرةر تك سصعل تأل يريل  سصعل  ليرة ص تر تكالر  صيريت     ت     41
   1324 عج  تكص  تا  يلهيت تكح ي   صيريتر  تر لل ر ي تر صيريت ك سصلفل يتكمشرا    42
  تكدددللرةر 2محديدد  فصدد  تكمددت  لددلريا  س عجدد   دددلييس تك اددل  أصددي تكحمددا أح دد  صددا فددلرس     49

   1353شرلل  لمصل ي سصعل  لساا تكصلصع تكح صعا 
 عجدد   ددل تمددمعج   ددا أمدد لء تكددصت  يتك يت دده  أصددي فصيدد  فصدد  تك ددا تكصلددر   محديدد   لددساا    44

   1347تكمدل  تكدللرةر  سصعل كجمل تكملكي  يتكمرج ل يتكمشرا 
تك ددصع  محديدد  أح دد  شددللر يفصدد  تكمددت  لددلريا   تك ا دد يلت  تك ا ددل صددا  ح دد  صددا يع ددا   47

   1329  تكدللرةر  تر تك علر ا 5س
 
 
 

 
 

 
 
 


