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\nyone who asks for this volume, to 

read, collate, or Copy from it, and who 

appropriates it to himself or herself, or 

cuts anything out of it, should realize 

that (s)he will have to give answer before 

God's awesome tribunal as if (s)he had 

robbed a sanctuary. Let such a person be 

held anathema and receive no forgiveness 

until the book is returned. So be it, 

Amen! And anyone who removes these 

anathemas, digitally or otherwise, shall 

himself receive them in double. 
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 ام JS هيلع داجو ٠ بارتلا نم ناسنالا رطف نم ناحبس
ler sie DEEE te 

 فدهتسا هرما ls هروط ىدعت نا الو ٠ باوُدلا لضفاو رجالا

LUاصوالاو تاقثملا | ea لاو للا يو ٠ DES 

 باذعلا ملأو ٠ باقعلا مراح هب لزنو

 AVI ٠ ةمووشاا ET Este (ةنيضت CEST اذهف دعب اما

Lisةعيظفلا حباذلا تايرج امو ٠ ةميسحلا ةيكببلا عجاوألا  

 SU Gene lle فشلا سم تارت

 امف ٠ Lall اهخيراوت LL يف ةذنب هاتحتتفا دقو ٠ نيررنلا نيب ام

 « ىراصتلا تاكن ف ىراصتلا » ءانوعدو ٠ ابثيداحا قيأس رك دب

 ناو نيرصنتلا لوقع ٠ ss ىرايح نييحيسملا لعج اع اولد

 ا Ni مقهلتاق LES نيذلا ٠ نيرئاملا ةلتقلل ىركذلا ءوس

 داهسلا has انلحتكاف : انراغصو انراك يف فيلا ماسح اولءعاو



deal (| هن 

 Lis + si ةقرحو AR انثروو: sl ٠ دامرلا انشرتفاو

 Mi رلاوب ب1 رابولاولا درب الا ملا ai ددزي L ًانواوخ ;Le بدنن

 كفرطب برضتل زيزءلا ابا كوعدن لوقن ال ًاقادصمو ٠ الابقاو يرق

llتئش  Liالا ىرث  ls9 " ىرعلا دباك  tee Les 

 مرحأو هلاومأ دقف ٠ Lies دوحملاو رفكلاب EI هللا ةمعن
 ركلاو ىذألاب ETS ,دغلا يف .dE ls قل رسختو هكالمأ

 هعارطأ ces 593 ددربل

 رادكالاو مومحلا ن ٠ ءالسم فلاولا اذه ف موقل ايار اننا ىلع

 ركذتي يك ٠ رابكتسالاو رورغلا ةركس نم ةاحصم rh ze و

 SL Le Is us + ds نورعصيف راص ام ءالوه

 : لاق نم قدصا امو ٠ نوزعتيو نرهابتيف مهب
 ناسنا شيعلا بيطب رغي الف ناصقن مت ام اذا ءيش لكل

 تزرع CLS اذإ بوركلاو ٠ .تلود تلاوت اذا بوطخلاف

 : لئاقلا لوق Li حص دقو ٠ تّلسو

 ll بجعأ ايف LOU لب Lee انمايأ يف ةيللا سل

 VUS de Li نآزو +: Cab eV داينازنا روض عيذاف
AR٠ يف كوخا يلا نكزاو.  LOU٠ تايكنلا يف كفيلح  

 جئاوب كلثم ىلع تجايناو . DIE ةموب كريظن 5 تقعن

 بو سال دا ىلع فتلاو ٠ باب لك نم فيلا

ts, 225)داخل اصلا الا ترش  
Le + less ga Le Gad 1H EU ge + eV 

 ,a Rae AN bit ينيع غمدب الا كتبجا



 اودلجأو اويطلو اوعنصو اوبرضو ٠ نيتكاس Gti نوجسلا يف

 يف اوضقو ٠ نيعئاط نيلياذ حبذلل فارخلا ىوس ٠ lis نيتماص
 AN يف اوجزو ٠ نيمضاخ نيرغاص où نوطبو JL مق

 تاروظحلاو تام رحملا رص شسوحو حامتساو . نيعئاج Le) رامألا و

 تافيفع تايتفو ىراذع عارتفاو ٠ تاردخم تامزاح ةوسن كته نم

 هحارفاو هيرام كلذ نم سانخلا سلبا .فوتسي و . تارهاط

 يغبلاو JA ur لب ٠ هحانج تارفزرلاو CD CS ملو

 l'a < هللا هازح ال ادغ ىتح ٠ هحاصو ءءاسم 4315 عمطلاو

piمل ٠ ةرقاعلا بالكلاو ٠ ةرئاغلا شوحولاو ٠ ةرساكتلا  

 ملف ٠ ةمحرلاو ةداوتلا ربي عمسي مل ٠ ةفارلاو AA هلع 53

 مالستسالاو ٠ رابطصالا ليمجي ذايللا الا :يش ديلاب هذه ةلالاو دعصي

 il لدعلا هلا مكحل

 مهتم ٠ Ses ةينانالا ءادعأ دسافم تلحفتسا الو اذه

 اهءامذ نوادلا ترطقو: Les اهءام نويعلا aude + ةيزرلاو ةيذالا

 تييح ام يكبأل Gels ينيدعسأ يتلقماي كامحر "تلقف .ًامدنع
 ,LU . ءالسبا | ريغ ERA . HS 5 _ < اًرامحأ بدناو

 ًاناشو ٠ ءايقتا الاجرو ٠ ءافرش ءامرك ءاهجوو + ءالضف ءاهزن

 ءادرم :ادعا مهفطخ ٠ ءايربأ اناعضرو ٠ ءاعدو انايتفو ٠ ءاحن

 رج SEE MS ES LRU al لع اورطت
٠ «(adلح  Le ENتاعرك تابعا © كا 2 تفس  

 تاردخمو ٠ تاعين» تايتفو٠ تابدتح» ىرادعو LS ٠ تاديسو

Ve 

Clés ٠ Liteميححلا ةازب نبلع ضقنا ٠ تافيرش تارهاط  
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٠ CH)اولؤاحو  Me eleزهطلا  lesالو ةقفنش نود“ نم  

 مهاثمتمو مهلمأ ثا باجو٠ مهاعسم هلل دمملاو L حف ٠ فابحنا

 se és Le ازمنالا_تالاونر تقفل DIR Get ننال

 نهليبس يف. ملالاو باذعأ! ناولا قاذو ٠ نهلجال
 ىذلا رثوملا باتكلا اذه كحدحت يف aie لاما ةقيقح

 : es CA ٠م ةراعلا ثدا وحلا ٠ CE J si à à Le ازد 2 دا 'لعح

 اهحتتنم ذنم ةمواين» ةماعلا برا تاكن QUI يف اندرواو 7
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 روزااريدو نيعلا سارز ركيرابدو Le ةريزطلا دالب معبأ دم

 VE < كلذ 0 تمض: ١+ toi ص نم خلا ترعسو نيدمعروطو

 تاكورتم عيبك ES CRI قحاولو حيباذلا عباوت te اسماخ

 نيرجاهملا نيملسملا مودقو SE nl is .٠ نئافدلا شنو ىراصنلا

ook diاع ةائمتخ ا  A Lotنم نايرسلا نارطم ليئاربج  

 ص نم تابكتللا KE ىهو هوسحو ءادعالا 5 Gs تاباذعلا
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 دوهش نع old Lie ماب هدهاشن : يذلا نا زيزعلا اهيا ملعاو

 توما بلاخم نم مهتالفا CAE ةيئادملا ةيانعلا نأك نايع

 اهرشنو مهثداوح po يك مهبحصتسا نو مهل ىرج ام انوعاطيل

de seنا كيدا دكاتي نا يغبايو ٠ نيبوك:ءلل ةيزعتو نيلاظلا  
 عمسلا تفاح الت داكت اًدج lan ةريثك كلذ يف ةقداصلا رابخالا
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 لوالا ءزإلا

 ةرباغلا cr 6 UV م ثداوح

 لوالا لصفلا

 ئدرأم

 قوف site نيربنلا نيب ام دالد يف ةرماع ةريهش ةدلب نيدرام

 اهامس كلاسملا قيضا ىلع ةبوصنم Lune ةزيرح ةعلق هولعت خذاب ليج
 sh يف ٠ EL L عافدلاو راصملا ركرمو عالقلا ةديس ةبتكلا

 Labs» lle ةالولاو كولملا نا ٠ Ge اهنم مكحاو عنمأ ةعلق

ml ESTاهلاوت  PSEرسندو راجنسو نيبيصنو اراد ىلع لطت  

 ىرقلاو ةعدتلا دالبلا نم اهرواج امو نيملا سارو روباتلاو ثوترفكو

 Je امم ةعيفرلا نوصحلاو ةعينلا عالقلا نم اهريغ اهفنتكتيو ٠ ةريهشلا
 ةيمارالاب gré تيعدف ةئيدملا ىلع بلغتي نا نوصحلا كلت مسا
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LUنمو معاق اع ةرثك ىلا  deاياويجد  

 اورهحو ةحسف ارودو ةحذاب ٍِ روصعق ةعاتلا لخاد 5 باو
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 ٠ ةحيسف ةقهاش ةاقرم يكاح اهبو:ج ىلا ةعلقلا GE يف ةنيدلاو

 رفدالا وا ضيبالا ردحلاب Ltueie D قوف راد SpA اك اهرود
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 ةلفاطا ةصخملا موركلاو ةيهازلا ضايرلاو CN abs ةرضنلا

 ةرفاولا لالءلاو ةيبطلا ةعنايلا لوقلاو ةياحلا راثلا بورضب

 زوللاو صاحالاو قزع راو فوصلاو نمسا" ,À *”للمخ اح 815

 مطبلاو صخعلاو باحملاو زركلاو
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 بورحلا ةرثكل كلذ ٠ دسجتلل ىلوالا ةثالثلا نورقلا يف امسالو

 تدّيضو مهراثآ ليلج Le تبّيفف مهب تتلا ىتلا تابكتلاو

rs 

 كلاثلا لصفلا

 ةساسلا dy نيب أم ثداوح

 لبق ١١٠١ - ذو <( كلم لوالا ls راخا يف درو

 ىلا رارج شيج يف لبقا اكلم هجيوتتل ىلوالا ةنسلا يف هنا حيسأل

 ةراغلا fs دماو نيدرامو نيميصنو راجتسب رمو تارفلا لحاوس

 mr نم Ds ةيدوالا المو مهرهقو نيجاكب نييكشاملا ىلع

 AE راوسالا للكو

 ىلع نويناكشالا وا نويقاشرالا LS مق :ve ماع هنا ريغ

 pee نيدلا مهو Lol نادلا اواءجو ايروسو ةريزللاو قارعلا

 مورلا تاراغ مهنع دريل LS Vus اهيف اوماقاو اهونصحو نيدرام ةعلق

 فرع ةريغص ىتش كلامم نم ةفل وم مهتكلمم تناكو ٠ مهتاورزغو

 ٠ مهعجاري امكاح امنم لكل اوبصنو فئاوطلا كولي اهكولم برعلا
 تيركت يحاونب رضحلاو بايدحو رمدتو اهرلا At كلت رهشاو

 es يامرجابو ةرصبلا يهو ناشدمو

 ضتئاف شرنلا كرلم ةكوش 255 pe YA 2 ls YA يفو

x)يف كدأب  orنيب امل وه ىلع ةرارج  peنوزراو  

 يف هيسرك بصنو نييثرفلا كوالا رخآ نابطراب رفظو لبابو ىدبزابو



  L oiesةسايدلا 0 نا نا ©

onكلم و  enسرفلا  + ke Terمييلغو نمرالا  

 ميصن نوكت نا اررقف مورلا كلم سوثايطاقويد عم مءاصلا دقعو

A) Le a nl Fe de eue ALU sslدودحلا  

 rat + داق ads s Eu 3 0 دوهعلا ىن هن ىلاثلا زرهاش نإ ريغ

 مورلا SA le دنا وو شرلا يرعك Elle Us labs tAA x ادم

 ke جرخف Lis ىلا mL Jill لسرا 2 Ur ىتح اهكللمو

M 538 re. 

 رمالا هحوحاو هيلع انزح sal فدعا ميما قيلدو 02 اأو

 | < عم, فالثلا ىلا
sealودو  le٠ سلا ىلع ىوتحاو  eeني ومع روط كلمو  

 مهذخا نيدرام ةعلق يث نوئكاسلا مورلا كلذ عمس (لف LS ٠ نصحو

 نابهرأا عمتجاف ةيبرغلا موراا دالب ىلا sels ةعاقلا اواخف بعرلا

 ثوترفكب نايرسلا نارطم LL ىلا اودفواو ةعلقلا ىلا اوراصو

 Rs pay ا ا dl jé + يل We رس

mr:م 560 ا 4 ةعلقلا ىلع اولوتساو  

 عبارلا لصفلا

F ٠ 

al نب أمو برعلا 

AT نيرهنلا نيب ام دالب كلمت يف محازتت ةعدقلا مسالا ce 

dt, يواهرلا CPE Ars AT gt, Jai يردملا نبا خيرات (1) 
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Ses oli>s SA نذهم أهو AE PE اهتالغ ةعسو ٠ lg os 

  Ga Àةبرخا ىوس مويلا اهرثكأ نم  Leىلا ريشت ةيوناث ندم وا

 ةرباغلا نورقلا يف اماقم ملغ ٠ كلت صخاو  Dalارادو نيبيصن

Ds رفك و نيةرفاسو امهرلاو دماو رسدندو نيدرامو نيعلا سارو 

 مسا اهعوم ىلع قلطيو ةقرلاو ايسيقرقو ائيكن صحو ءزوم لغو

JU اهتحأ تالغلاو Sidi اهيف ةقفدتملا SU هذهف ةريزحل ٠ 

 لايجالا فلاس نم اهوتطوتساو اردم وا ارضح اوناك ءاوس برعلا

LE ىلا ةريشملا Loi Li ةيبرعلا لئامقلا راشتنا ىلع لدي اممو 

 هريغو رمع نبا ةريزجو ركب رايدو رضم رايدو ةعيبر رايدك
 نيب تناكف ةعيبر رايد اما  Je llرسندو نيدرامو نيعلا سارو

 ىرقلاو دالبلا نم نيضتت امو روباار ٠ دالبلا هدم ةعيبر مساو

 برعلا تناك ميدف  a JEلبق هيداوب (pH ٠ ةعيبر سسن لصتيو

D5 258 ليقع ةعيدر نم عراتو مالسلا هيلع مهربا نب ٠ esse 

 نيعلا سارب رمثلا نكسو ثوترفكب مج تصتخاو روباخا ف ٠
 ناك  elsةصاخ ةعيبر £ Got JLفلخو دارك لا موناخو

 نمرالا داركأل

 رايد اما  Leرضم رايدو ةعسبر رابد نيب ةعساو دال ىمجذ

 بسسانو  djلاو نب ركب ٠. ةعيبر نب .٠ تارغ اماهدحو 22

 دالب ىلا ةلحد  JBL HEىلع Cas ٠ نصح ابامو  USلاو

 نابيش ينبل وهو يربلا روطلا لبج اهف لخديو ترعسو نيقرفايمو
 لئاو نب ركب نب ٠ مويلا اما  saiاهدحو دما ةئيدم ركب رايدب

 رضم رايد اما  Caنا رحك تارفلا قرش نم ةبيرآلا لوهسلا



0 et نيب أمو Doll 

7 pe Les Os ةقفارلاو اهرلاو حجورسو طاشدمشسو ٠ ds 

 ليعمسا ٠ ٠ y رازب 0 ةعسبر sl وه رصمو ras ٠ طالخاو ملس وسو

 توا 0 ل ا ire ملا

 QUI GA هميئرات يف يرععلا نبا ىورو ٠ ةعيبر ىنب نم ىلغتلا
Pin D?رك نبا ةريزح نأ  als (rteىعدد برعلا نم  alsرك  

 نانويلا [ae نم Li اماو

 رابدالا امسالو ASS ةسياتكلاو ZA راثالا هملا ét ايك

 ساتكلاو

 سم اذا ل 24 |

(ass cellكرهنلا نيب  

 A ىلا دقوا 66 — 8*5 LUE نب رمع ةفالخلا رمأ ىلو الو

 ةعسر رايد ىلا شوملا هعم زهجو منغ نب wa Le دقعا نا ةديسع

 ديري ضايع راسف De فالا ةيناك ىلع ادّقع هل دقعف ٠ رك رايدو

 نيدرامو ارادو ESS و نيلجو نيءلا سارو ةقرلاو 55 ةريزخلا

dise 9نب دياولا لسرا مث ٠ اهديغو  Leباغت ىنب عمجف  

 JU à dell gbis + Del NI je مهداراو ىراصتلا
Dr 1 : . 0ا  

 sa و ةنعطب هاحافو مورلا لف نم نيعلا سار بحاد ضادرهس ىلع

 اوئيو les Los ىلع 545 de نوملسملا لمح مث ٠ اعيرص

Lasاهلعاواوو اعماج  dsl se La des peناسغ نب هللا دبع . 



TA نيب ام ولا A 

 روباخاب لدجملاو نابرعو ةيذاسمشلاو نيسكام ىلع

 jt نارح dl pt نيدرام بحاص سراج نب سوسرا اما

 يف فويسلا اولذبو lus ىلع اوذوحتساو هتيالو ىلا نوملسملا

 lus اونبو نيعلا سار اوكلمو ٠ مهرخآ نع مهولتقف ىراصنلا

 AL En AO JE ET اه ااوحودو ٠ اعماج

(Gelولبمتساو + ! Leنوع .ثوترتك  ble Lou Us 

ésكلذك  Lis àتسمأف٠نيقرافابمو دماو ةأرملا ةعلقو نيصنو  

 دالب ىراصن بهذلا يف مهعبتو نيملسأا ةزوح يف !متمرب ةريزحلا دالب

 كولم رخآ درجدزيب اوكستفو ٠ رضم رايدو ركب رايدو ةعيبر
 ىلا هجات اودفواو صقو نب ديعس ىلا اهولسراو هتماه ايوا لا

 يفايرسلا يواهرلا خروملا ] ةبعكلاب عماملا يف هعضوف هيبأ نا

 [ الو : )مع

 برعلا رجه نيرب:لا نيب ام دالب يف نيملسملا ةكوش تروق اأو

 تحن كاملا ءاقب يف أءمط يمالسالا نيدلا اوعبتو مهناميا ىراصنلا

 نيب ام ىلع | ريما Ge ناورم نب دمحم نوملسلا ىمسف ٠ مهتزوح
ilجتك  VAنهر  di 4 5;l GAبرعلا سدمر دعوملا  

 همالكل نعذي À دعوملا نا ريغ ٠ مالسالا ىلع هديري ىراصنلا نيسلغتلا

 عيسوتلاو هجارخاب رما مث ةأ> sole رثب يف هاتلأو ًابضغ دمحم مدتحاف
 تابثلا الا ىلا دعوملا يا هنكلو + مالسالا نيد يف لخدي ad هيلع

 9 جااجحلا راس 545 ماعو ٠ هلتقو دمحم لسراف هدادجا ناعا ىلع

 bis نوعمشو هلحنو اشندرم los برخاو بلسو لتقو نيديصن



 'مهقرحاو LAS ىف قمرالا (els عمجو ىراصتلا دلبلا ءارما

 نييبلغتلا برعلا سئر لاعمس هيلا ىعدتسا هنأ ديلولا نع ءاجو

xlتا لع راع هلكت  pl bols LA slt > 

 نعذت نا كل حصنأ يلا ىلع ٠ كريظن هل دوجسلا ىلا كباحصا

 «يمالسالا Al عبتتو ىرعال

 : طاق ul مامإ ىلا ركنا ال يلا « لاعمس هل لاق

Si àراكنا ىلعو مالسالا ىلع يلاصأ تدرأ نا فوخلا لك  

 «مهكالهل انس ودغا QU ىسع نيد
 Jets aleol Qt NT aol نار كيلوا 3 ناك

f: :اه ريغ 

disons Jui à pit à esاوف نإ 4  
 ديعولاو دعوا ثرتكي مل لاعمس نكل « كدسج مخل كانمعطا

 .Ju اهمقتلاف هيف يف اهاقلاو اهاوشو هذخف عطقو AN دفواف

 ا Jbs au ىلإ ةور كلا كلت je à و AN عدنا ويطعت

 LES نود

 نيدرامو als نيبيصنو اراد يف نيملسملا جئاه جاه 87 ماعو

 اوقرحاو (ME نيمحسملا ءاهحو نم نيريثكن اوكتفو نيعلا سارو

 ' نايتفلا اولتقو ىراذعلا اورقبو مهارق اوبرخاو مهركاسد

 ىلوت ٠ مئاغ ةفيلخ دم نييناورلا ءارمالا نم فرع نم رخآو
 ANY— يك رتلا دوح ودا هدعد :ds اهالاو امو < DE Ar D ( رايد

 )هه : ١٠١ه يراهراو "١١ ص يلابرلا هحيرات يرخملا نبا )١(

Fit : “يراهرلا ١ (mr) dl il ص يرعملا نبا ١١١ Cr) 



àj sal \eةفلديإلا  

 ءارمالا دج يعبرلا sl نودمح نب نادمح "or رمأ 1

 ةصق Au, Aude هؤانلخو وه لمجو VAT — AU نيينادمحلا

Das ٠ rteديري نيدرام ىلا 464 ماع دادغب ةنيلخ دضتعلا  

LLفلخو نودمح نب نادمح مزهناف  LLدضتعملا اهزائف هئبا  

 Ja 3 Anal SD Al نم ناك امو + كلذ هموب LS نم لتاقو

 هحتفف بابلا حتفا JU هباجاف die نباب حاصو ةعاقلا باب ىلا

 de ناكو ٠ ابمدهو Al يف ام Mu رمأو بالا يف دضتعملا دعتف

 Aa Ada تلح و, Clio & نم نيدرام ل di نم رخا ةلودلا

MATيبلغتلا نا دمح يب ةكلمم تهتنا هتوبو  

Lu 5كلامو ٠ 534 دالب ْف دارك الا رما يوقف 18”  Am 

 دهمت هوخا هفلخو 15١ ةئس ناورع نب ىلع وبا كتسود نب ذاب

 ناكهو ٠١١١ - VW ناورم نب ra pl هدعب كلامو ةلودلا

REC9 تافالا عيمج نم  ulةحارلا تل  al àتداسو  

 باشا  Vi A 4 Cast nat àايدج 292 |

sacsهنا  LENOE LEAلحو  PERتاع وب صا  

 سداسلا لصفلا

 ١١ ؟١ _ ١١وهه ه-هترآلا ةلودلا

 | نكاد اومعاو اهلق اع اوئصتحاو نيدرأم IS Le قدرا وتب 5,5

RE |ه6 : 1  , - 
LASفرعو 1.08 1 ةيالر  ve5 نانتا  SL US esاولوت  



  APRا ١١
2 —_— 

LA 15 jl ىلرطلا ديلا ٠ ds فاس نع افا اهريذو نيدرام ٠ pl 

el aسرادملاو دحاسملا  on elsاونكو سراودلا ديدحتو  

 sal bi Om eat © Dis lys ةكوش باحصا

Luرباثأا باحصا  

 | مهنه كلام نم لواو

 هدعب ىلوو ١-55 ٠ و ju d UML فورعلا Si Tr ما

Ailes NOTE AR 
CE née 

Tite يزاغليا مث يلع مث كوقاي مث. ٠١57 ةنس قترا ن su 
AUS VIFY— VUAA EL Csole dt Le مذ AI رهو ٠١"*5 

٠. ‘ a 0 “le 7 , 0-0 
 ماهر  ailسان رك نيدلا ماسح مدع  \\or LS FAنيدرا» يي داسو

 : à. il De doةيماسحلا  Lee 5 alا أ لحسم

Di er EE ts A INR = To Ÿ gl نب Al مل al ss 

 ةسنك  linge aiاهومضو ةينايرسلا ةنراطلا راذو ! àعماجلا

 ةنس ١١7١ اموت رام ةسنك ىلع كلذك اولوتساو  (STنبا دروا

gb HI Last يف يواهرلا خرؤأاو ىربعلا 

 ١١ == CAN ele 5 VNVAU 7ك نيدلا نطق © y JAI‘ من فاخو

 dt ail مالا نينلا نق poutre AL OH قاوي

 ةرائهو ةسرد»هو اعماحو ٠ هل ةيردلا داير 2102-2

 مزرح يف ةسردمهو رسادد يي

 -75615١ذد هعرا فا سيل م ا ا هدعب ماقو
| 

 هود ie ةنناك لداعلاف 1١48 -- ١١١١ روصملا كلملف 46

 CSS loir AU روصخأ اف مسوس ITA | حل احلا كلملاف
34 

 رهاطلا كاللاف 1١5 . ٠١75 ملاص نب دوادؤ 1854-1١55 هئبا



à: > 2€ ةرامالاو ةناني وقرملا ةرامالا \Y 

 Des VAT val يا ae دهع ١1١5156 Ds ىسع

 ىلع AU ةصرفلا صدرتي 5 يف UT مرام ىلا:كئاررخت

 DEN كي“ "وو ون كلو هزل ا دلملا ىلا art مم ٠ ةيالولا

 تاماحلاو past ض وةو AI راوسا دهف هيلع ca ةعلقلا ذخا

 اعحار ls رودلاو

 die 0-2217 حل اصلا EU pr كاملا فلخو

use DUىوق نوضغلا كلت يفو ٠ ىحلا دعو دومحو  pl 

 كلامو دابلا داوس ىلع ىلوتساو نيتاس Mid رص يلاىرتلا فسوي هرق

1 À2 نبق رفاسو  sl ST ٠ O7نيعلا سارو <  

NN a) 

 ةلئايوقرملا ةرامالا 51٠١ 38:١٠

 ةلئيومغالا ةرامالاو مد:١  ١4ه١

 50 ١  «1نأ ا لإ .
 يو  ALتودعلل اننا. ى  pu À #2فس ول هرذ مهم راها كيوتو بام

à: (A3 À ble و 5 ralls دادعب L>lLo ىلع رهظف ٠ Aime نإ 

 د ناتسدركو ةفوكلا  ame VEN osانكي خا ز5 منيدواعا ىلا!

 لمعتساو  dllاه لع  dsقا  assةهدعد كفو : ري روت 4 اعحار

  6 SEL 4ىلع ثدأف هاتف  alماع  Elluigse ETنمسح

 دانك نيدرامو ركمرايد لدوطلا [ aاهح  VAR & slمزماف افلا

  Ceطوبرخ ىلا  LEEهماط ُْف هاشد اه> دحف  Ve SLليوطلا

CSP LA كو à ES; les blss 5e ىلا 



 vw ةيناثماا ةلودلا

 نيدزام يرش مساقلا احلال واوا قا ds ot مث ٠ هناكم

 xl لقنف ٠ ضوُمَت ام SE 5 PA Le pe هضهنتساو ركب رابدو

 ناجيبرذاو زيروت ىحاون نم ةلئاع فاا نينامو LS نيدرام ىلا مساق

az Lil "DEقاوسالاو تاماهلحاو  Al dE ja sue ol 

 هيكتلا عماج ls فاقوالا Là درر Les LG ةيمسأقل اب تفرع

 هتخا نبا مهربا ماقاو + LS ةسردم هيناج ىلا ;ass تداشو

Us58 امهربدؤ نك ىلع  UV sىلوت ١6 ماعو 2  

 ناطلسلا هيلع رهاتذ هنوّدك دمحمجب فورعما ول>اتسوا نيدرام روما

J Ole elتاهادلا |  D y.ده  - | HS Lane Le EE ARS 

 اد>اوف ا دحاو ASLIU نوصني نييناثعلا نيطالسلل ةعضاخ كاذ ذم

(ballنماثلا  

 LUN ةلودلا

M£ ble sol Qi ىفطصم ناطاسلا دقوا ١77ةئسو ١ 

 مهتدم لطت م RE مام

EUR |توقعي يمس 170 ة'سو ٠ ماوعا  ESنيدرامل  Lib 

vie gl ilيرش  ASE SA + AU)ىراصتلا ىلع ءدعب  

 يد_+الاو رودلا ىراصت رطضاف تابرتعلاو تابكنلا مهب اولزناو

 اورجرم نا ةينّشاخملاو ةيدشارلاو Alt رئاشعو هلامأو لمّشسرو لتساو

los 51 alةيمالسالاب  

 DR ءارزو نوءجاري ا Le لعح ١17 ماع دمو



Aile ةلودلا \£ 

 Lysslws ةلودلا Fe نيدلا A5 ىلع اهتالغ رفاوب اوئيعتسسل

 ءارزول تعضاخ نيدرام تا M ام نمو راجئس ىلاهاك

\YFY 4° LE? دادعد 

 ينيدراملا EL اضرلا ىلع لوالا 5,2 ناطلسلا ماقا ivre ماعو

 ٠ اهمنووش اولوتي نا هدعب نم هدالوا ىلعو هيلع معناو دلبلل ًايلاو

 00 dla راثف نيدرام ةدلب يف ١ا/الا/ ةنس ةديدش نتف تثدحو

 ناهءو ١١ا1 ةنس هتنيا> رداقلا دبع lies opens af فسوي

SAةئس يجب  \YAO 

eue VA dsناملس ٌندرام ىلا  LLريزو  Slimرماو  

 لفق À نيحطلا قوس يف يسرفلا نيسحو يجكارسلا Que بلصب
 اوءضعضو ةئيدملا ىلع ةيسادلا بلغت ٠7 ماعو ٠ دادغب ىلا اعحار

 الا ليالا تحت اوحتفو لاومالا اوزتباو قاوسالا اومب:و اهراوسا

 ةئيدملا يف قدانللا قالطا اولصاوو اهيف ام ىلع اووتحاو تدب ةناهصضحو

 كلذ نم ١18١4 db ةنس ناضمر يف كلذ ناكو ٠ ةلماك مايا ةثالث

 els بعرلا ديزا نهفتح نيل JE نم ةلمج نا
 ريماو سرغلا ريهاب كتف نيدرام روما بزعلا نيسح ds الو

 ةعبرا لتقو ٠ حاتنلا دعو ةيللا ريماو ةيكيكلا ريماو نايرمعلا

 دادغب ريزو ىلا مهسوؤرب ثعبو ةيليانبلاو LIN نم نيرشعو

 ةئيمثلا علخلا هيلع علخو هتفيظو يف هدياو هتماهش ىلع ريزولا ىنثاف

 3 Cas cr نكاح ON Dig Lui 141 ةتسو

 aa اوناك ذا نايرمعلاو ةيشادلاو ةيجكر سلا نيب نتفو سغاش.» همايا

Tu SL d 5 الو ىلا ٠ ra لك نولتقدو Op res ىف ةاوسالا 



. ٠ à , 0 0 > ٠ | | » ١. _ 

 (Ole = اح À ةسفاعبلا |Dose s « 2 ىلع [Er ىملا رادح السلا

es = je 0 .ه \ |١ | هأ 32 م  | 

  6ايلا 5 |] “ ١ 3 .٠ ىأ| 3 .٠ |  | | 5-38دال -
 ADI ه !ds 9 هع ىم احف Dis ل Re 2 sg نمر راس

Las نا نايرسلا رططاق ٠ CEST ةعيس املا فاضا اسك ous 
4 

Sie 0 ١ > =Ù es |5 .٠ 7 م -  

 Ps ]| اوقومل ىومس هعسو لساحم رام 0 نععمرالا هعمل فاقو

١ 

 gs هوداف كلذ نم le اومرغي نا كيلئاكلا نايرسلا اومزلاو

 احا للا نيدرام مك اح رداقلا دع ىعدتسا ١14875١ ناسا ىو
nd ( 

 دعب اهف الا! فاضا La PCR فض فسأل ىمرالا sole سابلا

 Lis Cu EX [| ds سايلا أحا ودا ضرمف قىرخا اسدك نيعبرا

dem ge BU 5ا  Liسا  
 هافوتسا ىتح هرارق hs عمجا AL اوعفدي نا AU las مكأحلا

 LE كنت اك _

o ÿ-| CE ré 

 ةعاطلا هل ىداف slam ريزو LL يلع نيدرام ىلا ىلاو 148١ ماعو

 ١ر1 2 ds . AS al عفذو SU art جالا
 Le تال )0 \ ال

deهربا نب  ELىلع ضدقلا ىقلاف يدمالا  QUI LIىداش  

à à 7 5ل بأ ١ ه 3 دفوأاو ٠ هتعتماو هلاوما رتباو ةعلقلا  le 

 ذوحتساف دادلا ةهح ىلا هتثج ls) اليا هب كتفف ةليغ هاتق يف ةعلقلا

 هتظاظفو هتنوشخ ديدشل LS نا ٠ né ىراصالا ىلع ىعرلا

 ةقزا يف اهورحو Gal Li ةثج اوقثواف دونحلا ىلا رمالا ردصا

 ى = 1 5 ٠



Kb a Vs LE \A 
 مدس رح اح سس سس سس هد تصل سس 2 هاج ee . تصل سمس سل سس ا سس ويس ب يس ص سس سس مو ل سس

\ATO ju 9نيدرال ا هسوكب فورعملا دمحم دعسا 575  

 1.5 var Qui ددع ناكف ىلاهالا ريرحت ىرج همايا يفو

 Lui ني دزتلاو ل5 .ىراصتلاو

 DATA ىرخالا ىدامح مح دادغب ءارزول ةعضاخ نيدرام تلظو

 ue اهلا Dot لصولا dis رادقريبلا LL . دمع aol تطيتأف
 ET دمحم اهيلع رقا مث Les نيرشعو ةلماك ةئس اهيف رمتساو 44١

 نوعجاري نيدرام ماكح راص ١448 ةئس Lol ٠ des ىلا داعو

disىلا لظو ًافرصتم اشاب سنا صن اذه دعبو ٠ ركترايد  

DE VAاهلغشي ناك ىتلا ةيرصقلا تقرتحا ه«فنامز يفو 14484  JE 

sheدحاو ريغ ةايجن تدواو مهلاوماو مهعئاضب نادينلا تمهتلاف  

 6 ١8955 ةئس نيدرال افرضتم يزمر ناك ال و٠ مهلاجرو مهنا

 اهريغو نيدرامو كريوسو افرواو طوبرخو nl نمرا ىلع 5

 GA اك اومسو | LS اوملسو اوقرحاؤ

 عساتلا لصفلا

 Le رايد ةالو ٠ءىواسم

 تددعت ركررابد ةالو ىلا نيدرام ديل اقم تيقلأ ردم هنا ملعا

 !ré ىلع LU ls dial ىلا تراص يح rer“ ءازرالا اهماع

 Le نييحيسااو نيملسملا اهيااها يف اومكتحت ريخي مهيلع هللا فلخ ال

 نيئسلا هذه يف فئارضلا نم قاطب ال م Ne مهب اودسساو

 Ces Une à 2 A « 725 ءادوسلا ركب رايد اوةسحيل ةراخالا

 ناك ربخ يف مهلخدت تداكو مه رهظ



 y AY\ ةلودلا

 dis ديشر دهع يف ةصاخ اننيع.مأب كلذ ةقيقح Li, Li ىلع
 لوس اثير هدعتقاو هسار يف ضاب سائخلا سبلبا ناف ةيغاطلا ركبرايد

 مهلتقو مهقاسو ءايربالا ىراصتلاب عقواف رشلا بازحأ هيلا مضي نا هل

 ءوس يجورم نم pal ثيبخ ذيفنتل ىقتناو٠ مهنو مهابسو
 يردبو هيخاو يكز ELISA سئر يدا Las هراكفا

sys rssمهراعو نورامهمو  LÉ٠ ىراس  a+.مهدفراو  

 ءامدلا ردم ةقطانلا nl نيلماح ble اورجفناف ةئيمالا نيدرام ىلا

 مهب كتنلاو دالبلا نع ىراصنلا ءالجاو ءاسنلاو ىراذعلا ةحابتساو
 داتحالا 45 ذا Lai : .يراربلاو ةيدوالاو ;JU لالتلا يف

Lits sulلح حارو تازازخلا تلا 2 نور >تافايشلا  

 تيلقنا ةدم زجوا يف هنا < ٠ هاوه ءاشي امك ىراصنلل رئافألا رئي

 ءامدب امضارا طاسب els ناكسلا نم ترذقأف Le ًابالقنا ةيالولا

 Et اهل ينحت لا ىف تسماو راهطالا ءايربالا

 رّساعلا لصفلا

 ةنمرالا ةلودلا

 LARG Li ll pool لد نهانا نرتلا des تفرع

 اهدحيف نمرالا دالب اما ٠ ةيلملا طارارا ىحاون تنكسو ةينمرالاب

seمجعلا دالبو جركتا اةرشو جركتلا دالبو دوسالا رحبلا  Lies 

 - ىرغصلا ا ًايرغو ةريزحاو ناتسدرك

 ةلوصل اروطو ةراث نييروُسالا ةلوصل ةعضاخ Liu تناكو



à: رالا ةلودلا \A 

ASE ae En us me DER نيلبانلا 

 ترجو ىمءارا هفاخو م ق 445 ةئس ةينيمرا وأ وطرارا كلم نم لوا

auنيبو  DEىلا بورما م ق 219:  geرصاتماش "نا  

 1 هزه “+ , .٠ ٠ هايف -

Lasنوخسزرا  dkناو  ELيمارا لتاقو مق 4854  JSنم.  

 dés ds Sa 2 Qi راشو نؤحسررأ رعدشلو ةمثتل vtr ةذدونح

Dsl. 3 LES dlو ٠ هةلغ  leنمرألا هأضع ةضانملس  

jus5#( نم ضوقو كاشير ميلا  ee à ,3 5 die LCD 
Me8 ) . رو = .  ue | 

ra) s YYY + 1عبارلا م 576 be براحو cl كلم وسلس Ji 

LIU Gosse براح VYV ثلاثلا ٠ AS نا ريغ نيترم هيلع ٠ 

 كلم  Liuةئس  Verراج نه لتقو ناو يه وا نابسد يف مق
 ةثالث  Cia 3دوحتساو ألا  Je deمهند الح  re 5ل < 0 رحاو

 مهةتكلم  dosىروثن ىلا مهكلم هع

 نورا رهظ ىح ىدامو زوساأو لدا ةلاولل ةعداج (ii تاظو

 نوذسط:و قيلاس ةنيدم مهتمصاع اولعجو اهوكلف مق 56١ ةنس

 ن٠ هوعزتناو ةينيمرا اوخود نيينامورلا كوالا ةكوش تيوق الو
 DAS مهل« صلختساو عبارلا ثاطرا مولماهف نيمارفلا كل ولما لير

 مب 7١ ةنسو ٠ مميسأأ دعب ١١ ة'س SH as Slt Lil كّلمو

 Liste ىلا مهراعضاو ا 0 Cr Al مر MN ضحاو ةيايمرأ ىلا se راس
| 

ns LL 5) Al سار EL 5 ريسدزا 0 FA ob TAGS 

ne )”- نئادملا حددو Per OL. LU OZ Sy SL 1 LEميج 2 مهم  

.- n° 1 - دك سف 5 || | ٠. 2. 9 ا 

de -< مهدالساو re زح وك y 2 ةمامهر 1 Je ىف | U 5 » nl D, ob 



 a\ ةئمرالا ةلودلا

٠ salةكلمم تأشن كاذ ذمو  Li)ةيثرالا  

 نوبصنيو ةينيمرا يف RE اليوط ا رهد نويثرثلا لظو
 حباجم يف ةعتار تدغ ىت> نمرالا نم ةالولاو ةقراطملاو ءارعألا اهل

 :ds دادعب aile S ىتلا 5 ٠ ne A0\ dus ة:نأمطلاو ندا

 Be طالخ ىلا لضو امو + دمحم نب فسوي ناجينرذأ des ابيل
 هقثوأو فسوي هيلع لاتحاف نمرالا قيرطي طوشا نب طارقب هيلا عراس

 فسوي لتق ىلع ارفلاحتو نمرالا ةقراطب عمتجاف ٠ لكوتملا ىلا هلو

 هواتقو “1 bad} Le es درا + A es à سوم ةءاق. 8 هب اومتوف

 0 ص يربعلا نبال لودلا خيرات ]

  Cole alle) as sil elsامذ  Jaمهردضءو 08

  ssl sg & aiب ا ل  Diىلا ينمرالا قيرطبلا

PA pal ى || هلمحف دسم الا ىلا هذ Ê x 3 هرساو eat ودع كداب 

og dla, ils ab و هجنذ مث هياجرو هيدي عطقف ail 

  Lesارماسب هندب ٠ نمرالا لما4# نا كاذل ةفيلخلا رطضاف

 مهتلماعم نسحي

sai Si dsمنيع  Lee loss dl 1 Jillكاك 31  

 ١٠١65 ةنس رضح مهكلم رونكتلا Li نا Ge مهدكنع 545 مه

 cb كرا ىلع اكلم OL de جير ع دالمل || ءارما 3

 ىراصتلا زعبي dE كويك ناكو ٠ دوهعلا هل بتكو هيلا ناخ كوك
| 

 010 4( وغملا ةلودأأ تراصف نوم هارااو ةئنقاسالاو ةنراط مركيو

Lie << يالا و ايدل اا يرق ee ملا Re sn 
  sesرا دل  Cat àيللا تل 5 0 42

Re PR 
  HEماعلاو  J all CAنع معدل  Deمالسلا 5 او وفل ْنأ مهملب



Yeةعمرالا ةلودلا  

FAيكلام كداب يا ةينايرسلاب ىدصحؤح  
 ىلا aol سيس نم نمرالا كلم متاح هجوت ١١97 ةئسو

 كلم الو ٠ هتلماعم نسحاو كلملا هّزعأف رثتلا كلم نااق اككنوم
 هتعاط يف MU متاح ىلا رصم سحاص ريس ناخليا BU لوغملا ىلع

 ,Li لاغللاو LA ىرتشم نم سانلا نكميو Lit هيلا لمحيو

 مجهف هبلط ىلا بي DEL نا ريغ ٠ هدالب نم ديدحلاو ريعشلاو

 هدالواو هتوخا عمتجاف بئاغ متاحو نمرالا داب ىلع نوورمملا

ml Der UDل  
 TT متاح EU دلو رسؤتساو نمرالا ترسكناف دنورس رجح

 ةعيب اوبرخاو ٠ lus ركسعلاو ءارمالا مزهناو سروت هدلو

Leىربكلا  

 ىلا .لوخلا عم راسو نمرالا كلم نبا نوال 1١76 ةنس ربتشاو

 ٠ اوعجرو سوح يف نييرصملا اورهقف هركاسع يف A ١547 ماشلا

 3 نديفوك هوخا aile 3 كلاثلا x. ai Jo Le y هدعب كلمو

 ةعلق ىلا ناكرتلا راس هدهع يىفو ١٠١4 + عبارلا نيطنطسق مث "4

 Lab اولتقو ةايحلاب اهوكلمو سيس عالق عنما نم يهو ناباك

 يدرولا نبا كلذ يف لاق ٠ لافطالاو ءاسناا اوسسو
? 

Lu > Lo ديدحلا نعت sbنابك  (Xeىحور ليدع  

Les De TS اذف اذه ريغ sb Luis 

es LS de DES ةراغلا dual نشف نويل él à 

 اولتقو اوقرحاو ٠ وصح اركدو ساس ىلع اومحهو  Liاوحتذو

 نوال اورم.أو مهماظع اوقرحاو ةالولاو كولا روبق  EUلل هاو



 YA ةينمرالا ةلودلا

 D عبس mes رصم ىلا 3 اوضمو ١1/9 ةنس ه«لطالد

 ديفا ناش مهرسأ 7 مهل م مه“ هع يلامورلا ريحا طسوتف

 ىلا نعش 3 هتابو هتآرما | ايي كرتو 2 تروا ىلا كالا نوال كلذ

 !à داعو هئاسحاو 455 هل Der AE رالحا 12# رازو ةمور

 QUI ١١5 نيرشت :؟ يف 1 33 سراب

 ا pal نب Le دالد a هد !À ءاعمق à. A ااه رك

 مهرقثوأو EU ىد>ا يف لافطالا Ponte هدو'ج- pig ساويس ىلا

JUL,م يضوتامأو  LA Geءاسنلاو ناشلا اوةفدو  es cle 

 زايهشل ةعذاخ *١٠١ ةنس ةيايمرا تحسداو ٠ 0 «دعقلاو ىذرملا

 كويت الا mer | 3 SES Nes معلا تلك

 SES مهقاتساو rl ٠ مهو 2 9 مهرك اسد قرحاو طارارا

 see) Cr اللا م42 ele حاف ٠ هوريءد نا مم مرادذاو 0 ىلا

 مهنم تاف ناهيصا ىلا أ معا ينثا ءاهز jee قاس مث ٠ ةحابسلا

 QG وحن Es 11١4 de ةئيدم محل اوئتباف ب نم امأ تاه نم
 وه

 و.
 م سورلا هل ٠ VA: L' 45 24 9 كلارت هاو nl 2 0 4 جن

 عساتلا نرقلا لئاوا كه هله ةلاطاو ن 0 قدمو أى 4. \ A)! DE نك

22 
7 

 ا[ مجعلاو 0 LS y à à | ق *
1 

 ail ٠ OL | — 1) = le (ls دالدو مرا JA! s رحم او

 ba:lls& نمر الا 4 نيريثكلا ءاهذ ردم رما AOO d'u RE\ دبع

 + 0 oeil ناد ام دال ف يت GES كلذ de © 14( م | ىرحو

Lui)نمرالا ءادعا  Ce breًاضيا روتسدلا نالعا دعب مهئامد برش  



a Laiة.مرالا  

 20 ab à : عئاظنلاو él نم اوكنرا او١٠ى عم مهنا يح

 lbs اوقرحاو اولصو اواتتذ نيصلا يف رسكو بلا عل 555 oil) ام

 PA اهوداز ةديدج ةحفصب كر رب خيراوت اودوسف + lis اوجمذو

 مطف نم يف حاص اي كلوق ام ٠ ةريخالا مايالا هذه يف داوس ىلع

 ىرمعل ٠ ةيحرسما ممالا c ن.« ON دوعتو ةئيربلا ءامدلا حس ىلع

 د مد 4.3 4 re ترصق 4 ذو POSTS 06 all La كنا

il 
 نجلا  àهو رالا

 OA لئاوا يف TNT SAS حال ةينارصنلا d نا ماعا

| 

 Les رع عاض < KP | راع او € L ER ESA | ةمعالا هامه TE ةييصقلا

 ىدلا < D 3m رغ اللا ٠ du) +7 PL ls يف ألم باطو

el AU ريكا نم« ادغو ٠ Cy NÉ 4 De oh ds ra 

 ريطا اذه ol Sal ٠ ls حورص Jus ف Dell رهساو

 اشنا نم لوا هنال نورح mis ةهمد 9 © 38 Li L هدو Di TX دمهشلا

A 
 Lu € à كم Sa Be مك او .٠ رايدالاو سرادملا مه

 املا

  déناو ةريجم يلرغ ٠ عباتتلا ىلع ةقلثإلا يف هنلو |

 حسررب مهتلخو ٠ نوروهشملا كسوهو نا_طروو سكبطسرا

 رايدالاو FU تايفشاسملاك dl عيراشلا أةناف VONT 0 س 38



 وسمك اه ول 4 ل أيه
- 

 |  - 512حقه |
Le 



rez هدالا Qt *£ 

 )5,8 SEA 0 و هردح َّ 7 قرشا ىلا ةعاس ةفاسم JE» IE املا

 يه اهنا ٠ Lg’ e rl معبأ لل 2-2 - اودا ir SCI لحوو

 نتباتك ىلع L.3 رثعو gb ٠ ساسرزب اهداش لا ةسئكلا يه

 JA :سيسزن مسا Le غر نيتينانوي

 3 LL x e الوا بلسم نمرالا ةقلاثح gs نا ملعاو
2 

LL تلا ١747 ةئس OL y 445 عشق ol ىلا JE 

 زوت خلس يفو  Lai 187نمدالل نماثلا سويب  ELنوطنا همسا

 ( OLفاّضاو 1 orو عساتلا  diتاينارط 2 نمرالا ةقاثح

 تايفقساو =

 سروسرفر ةروهشملا ه٠ ue mas زربا 14851 زو ١١ يىثو

 يسركلا نوكي نا ررقو تاتاهرإلا عا أف

 5 « Le نا.دوسشح 5 سل ادع .CNT r iL:L 3 ثا يك ريرطبلا

 ةئقاسالا Dm الا ماع < هنا ريغ ٠ عساتلا سرطبب همقلو

 del D Le نايلبوك ديسلا هضوع اوفطصاو ىعرشلا كريرطنلا اوعلخو

 مخ Eh رغتو . ةفئاظلا ُْ فدحارالاو يلا ناريم 12,51

Le SLانكلا .اواممخف  SL: LU رعاوالا اولصحتساو ١ a 

 نايرزاع نافطسا ديسلا Les الو ٠ ةمور ىلا راسف ناينوسح- -

Loهم فرص اك ري  Laىلا هايلا داعا ىت> ةرفاولا ب تالا  

 قناع
 نيرا نبب اع نمرالا ةيسرباق ىف مالكلا ن €23 م او

 ةينارطلا يساركلا لوا نم RE JF الو تناك نيدرام نا انلق

A sise teيف روكذملا ينيددالا  I LB: xىلا  



vo TS LE ST \ 

 كيلئاكلا نمرالا ددع ةرثك Li ٠ كيلاو . ALنيدذلا ةنراطملا

Las ge كلاذ دما اهتسائر اولوت 
auf au lue LL ا لا ee 

Las CUT APT ONU an نرسل وإياك 

 ديسلا ريغ كاذ ذا نمرالل رخآ انارطم يردن ال نيدرام ةيشربا
DLهافطصا اذهف + زابزاط  es NIد11 اناس  

 ادكغيوربلا ةسردم يف مولعلا سردف ةكلثكلا ةمصاع ىلا هدفوأو

 لام نود برلا مرك يف لغتشي es abs ىلا داعو انهاك مستراو

Geسرطب كريرطبلا هاعدتسا  QE éluةصنو يكيلثاكلا  

GI Leهتلشربا ىلا ديدملا يعارلا عجرف ٠7١8 ةنس نيدرام ىلع  

 سرطب ie mel اونحيو مهعدب اورجهبل نمرالل حصني قفطو

 نميلاو قيفوتلاب هباعتا لثكو هيعاسم برلا ححتاف ٠ لسرلا ميعز
 ٠ سدقلا يكياثاكلا UV اوقنتعا نيدراب Ga موم نا ىتح
 ؛ادعا هيلع رهظ ةديدملا ةيعرلا ةمدخ يف ماوعا ةتس ىذق نا دعبو

 ةنيطتطسقلا eus رماوالا اولصحتتساو نيررمالا ه وقادر ةحلخلا

ls lé À 5طن حرستا  viva last 

 ناعالا قنتعا يدلا يدمألا راكرم ريطرم ديسلا هقاخو : 3

 ف .Sal GI L ىلامورلا ربا هدياو ١188 ةئس ىكئاكلا

Jناس دمام كا 4 نفدو ١57 ةنس هتافو تاو 7  

 نيدراع

 ١78 ةئس ait راكرام نوكلم ديسلا هدعب ماقو : 0

 لالا يات خلس قاقرتر



iQ ++ةينمرالا ةسيئ  

ul; €دسملا  TT3 زايزاط  ren] si 

 نيدرام يف A ىذق امو ١4 نامسن le يف نيدرال اذارطم

 ١7 ناسين ؟ يف هبر راوج ىلا لقتنا اهيفو ةمور ىلا هجوت ىت
HS ا ل rs ديلا sb و ce 

ve نآ يف هتافو تلحو ١7" يناثلا 

si) : 5ديلا هدعب  DES ur yesديبلت  AA las 9 xl 

 هخور تضافو so D Le رامزب ريد, يف كلاثلا ليماخيم كريرطسا

 المال à ١١ SE اهقل اخ يدي نيب

als :مقرب ديسلا  ileلوايا يف نيدرام ىلع هلا  
 QUI Cr LE ١855 "7< يف هحور ظفلو 5

Gb 2 فلا Ass) يبيدنت 2 ديسلا هدعب ماقو : A 

  duesضاقاو توم دعب :هناكم ىلوتو ةيشوبالا ريبدت يف هل ازواعم
VATA لوالا نوناك TA يف هبر 17( ىلا 

 ُْ ra 1 نف camp ديسلا نيدرال نا رطم ءدعب مسدر : 0

JE Veمزلو ىفعتسا هنا ريغ 1854  Ge abs١١ يف هللا هافوت  

 hot لوايا

D CRUE en LUN ةئلخو 27 
il هتمرتخاو ١458 رايا يف ١١ 2 EN ىلا نماثا سويروغيرغ 

DCI كتل دلو VAN ESS رش 

 نيدرامل انارطم همسر رزن نوكلم ديسلا هدعب ماقو : ١

 ds لتس LAN pas sal سوير sis à كرب رطلا

 ,lys شيف C2 ءفسوت نان Aus 5 4 ى يعاسلا لذبو



à 1 4 à: رالا ia 

qe 

. JAN VSD TD ملا LU اس 

dob- JS | هصن Le 4 بة 41/١ obus Y e عبد Dita هاو 

dl نا 

nt ne + . 247 5 9  
 اولض ةفقفاسأ à) Ole رك :رابدو هنأ HE ف اه نال نم ةعامج

ls) a ةيهادلا ىل | 2 rss Us 5 ءانبالا | 

 حصنف ماوعلاو ةنهكلا ن« ةرمز مهل D és el نيدلا ةجحم نع

 ٠٠ ةسدقلا ةسدكللا نضح نم las اوحصتي ملف سدقالا بالا مه

 وهو ركذلا بيطلا زابزاط نوكحا.. ديسلا لوقي ناك اع مك Si يللا

dl?لك دعبيل هللا ىلا عرضتا  Gbتمت دقف « ةيشربالا هذه نع  

aeنع اهنم دحا درش ملو ةطامعلا  de soiمويلا ىتح  ] 

 AVE ةئس نيدرام ىلا اوصخش كيلئاكلا نمرالا ءادعا نا ىلع

 اواعحو مهتسنك ن 7 أدأا اودرطو هللا لكيف ىل | اولخدو

esنايرسلا ةسسنك ىلا اوراسف ةقارألا تدم  ÉLIREاولحو  

 an سوقطلاو LI Li نوضقي اوناكو US ٠ افويض اهف

 Cas babe US OU AO Ge + ةبوانلاب

Ave4 ام eةفئاطلا ءانبا اب مكل يدبال ةصرفلا زهتنا يلا  

 ماركالا يليزحلا مكسر 3 CL) sal مك :نهكحا و نيم RU ةينايرسسلا

 صااخ نم نيدهطضملا sé انوحم متيدبا امل SUIS ىملا رئاعش

LEلوق متركذت ذا مكاوقتا انوهرع  A dv pusكلذ  

 ًابيرغ تنك [ ٠١ : 9 ىتم] هومتلعف يف راغصلا ءالوه dl دحإب

diانداحتاو انناعاب اح 0 ٠ حيسلا ديسلا ءابرغ نحل معن  

 Fall x ٠ ع  UNيسرطلا يلوسرلا «

d! Gel loss نانا لذي II كا 0 550 



YAةشمرالا ةساكلا  

Nr ee 9 تأ oi LU. 8 ناا وملطو isa LS el 

  OUءارقألا ٠ نا ريغ  ÉLUSتقو اودغ نيدرام

 ءاعج ةييمرا دالب رانا ساربتك داهطخالا  Ssنيلوالا اوناك مهنا

 نيل والا اودغ ةكلتكلا يف  Lotناعالا ةزوح نع ةعفادملا يف

SAS بيطلا ءانثلا اوقحتساف Las مهلثمو مفرقب يكيلثاكلا 

 مايالا يلاتت ىلع ليمخلا ٠ ىّت> كيلثاكلاا نايرسسلا ةسينك يف نمرالا لظو

dsl مهقوقح مهيلا تداعو مهتسنك ىلا اوعجرف 1477 طابش عباس 

 : نيدرام ةيشربا ةياعرب رزن نوكلم ديسلا دعب مههقو

  Else LIريد ديملت نايلوك  Desمرا  Leزوع سداس يف اذا

  5لد يلاها نا هرئام نمو |

QU ًاعاجتنا ةرواجملا ىرقلا يف اوقرفتو ةقافلا ءاقعد يف اولصحو 

 مهيلا دا  aisيف لّسراو  0 relaxموتيرق  Ji sاغلمم مه

 لالا نم ارفاو  geمهتقيض تلازو مهلاو-ا تحلطصا ٠ مذ هقْطو

 ماع ليزج 'ملاو مسج  1٠١7فاقوالا ىلع ةموكتحلا تلوتسا ا

  3 D KIفرصتتو اهعدت تلعجو نايرزن نوكلم ديسلا هفلاس

 *١١١ ةئس نامزلا rl ىدا أ نمر

Lai el 8 دجوو 'ةموضهلا قوقملا دنأتل | ٠ al 

٠ pu Het Aكلت 'ناب ًاقطان امالعا لصحتساف“  AL 

 ho Li JU وه ةيشربالا يعار ab نمرالا ءارقف اي

ur dy Jiيدنفا  (Gaيلايرسلا هنقدر>ا  y bell 

 ook روهشملا

 عجري نايزولوح كاهسا ديترولا ىلاو ليلخلا ديسلا اذه ىلاو
 ةسنك labs ةريل ةئاعبرا غلبت QU sal Lu gite يف لضفلا



> er 

TA ou AN 

OL y ص اووعوب وب كيرالا ىلع 5 لا ضرع \A\: ءاعو + Que 

 EE ss, Le لا داع كرسوه هولا ل + 4,25 ,3 re كااثلا

 Ce 42 le نمير Ol ak LME زو 1 سدقالا بالا ىلا اوت
 - دعب = LL * وم ٠

 ةيدبالا ىلا ليوطلا رفسلا اههأتو هتخوخيش ىلا ارظن يسركتا

 Le هيلا راثملا ديسلا حرب امو al ٠ ىلا يتامورلا ربا باجأف

 فص دقو٠ ةينمرالا ةغلاا ىلا ةييدلا يتكلا ةمجرت يف لغتشي ريدلاب

 ركحذلا ىبطلا هئافلس نيدرام ةفراطب راخا يف اليلج ًاباتك

 des نوط .SU 4 als "دوما يستقبل اعنا

Qlsراصعالا  

AT 1eسور طااعا  le 

 يف مرلعلا سردو ١84 ناسن Ve يف نيدرام يف ol رصيأ

 ادشرع all ةحردلا ىلا: (à لق سرا 4033 jy ٠ ريد

 فصنو ةئس ريدلاب ثكمو ١48531 نا يف La es ةيوخالل

 هاعدتساو٠ امههيف OUI مدخو رصمو ةيردنكسالا ىلا راس 3 00

 ١ ماعواءاورنللا LS als BUY ىلا dll للرب كريرطللا

di Darنايميست بوعي بالا ةحص نيدرام  PEةعامللا قافتا  

 اذنك JA كك 23 ٠ ةشربالل انارطم هباختنا ىلع ةيطاق

 ىفطو هتيشربا ىلا اعجار لفقو ةكلثكلا Lot يف انارطم مرا

 ةينيدلا فراعلا نم ,ob رومالاب اعاطضم ناكو ٠ ةريغلاو مزملاب اهاعري
 ةكرتلاو ةيبرعلاو ةيسنرالاو ةينمدالاب اريبخ ةيبدالا مولعلاو

 OI 9: ةمذ Lists ةيناربءاأاك 2. el تاخالاب م IS ناكو ةيرياكنالاو



Let ةيئكلا 7 

 لهانملا ًايقتسم ةسيفنلا NI يطخلا تلي قطنلا ةغالبب ًافوصوم

 نيدوهشملا ةسنكلا ٠ آيا تان“ ومو يركلا باتكلا ن م ةييطلا

 روزلا ريدو لصوملا لمشت (à نيدرام ةيشربا نا ملعاو

 سجرج مسا ىلع ةميدق ةدحاولا ناتسينك نيدراب انو ةرصملاو دادغبو

x à elسماخلا نرآلا ىلا اهدوع  LUSتسرك ةئيدح  me 

AAيفو ٠ فسوي رام ما ىلع  déنءرا لت ةيرق نيدرام  

le £eضاقنأ ىلع ىراصتلا  usمرلك اهلها ناك [ راصحجوق ]  

 ع ىلع ريد نمرالاو ٠ سدرج رام مسا ىلع Las مهلو ن مرا

5eيف ةديهتلا  ie àاط: نوكللم دسلا راثآ نم رهو نيدرأم  

Liرا رهش نم لوالا دحالا يف ةنس لك راوزلا هدصقي ركذلا  

 dé LR ةيرق يف نادمعملا Le ss مسا ىلع ريد كلاذك مهلو

 ضءد ىلع هيف رثعو ريا يف روكذملا ن مو.طانغا دسلا هدهعت نيدرام

 اراد يف Las كلذك ٠ ds ركذااب ةيرحلا راثالاو ةميدقلا راجحلا

 مهنووش ربدي نهاك مه ناك Mot ماع je تفرع ةدودعم ةعامجو

 رهش ناريو يف انحوي رام مسا ىلع ةسينك اضيا مهل ناكو ٠ ةيحورلا

 4 ;5 يف مه ناكو ٠ مهسو:ذ up تدشروو ةربتعم ةعامحو

 / تالاسرلا هذه بلغاو ٠ مهاعري نهاكو ةعاجو ةسنك كلذك

 ىوس ايف Go لو dll مايالا هذه يف تعضعضت دق اهلك لقن

olلئالق  

 لبق غلب اهيحاوضو نيدرام يف كيلثاككلا نمرالا sue نا ملعاو

a ST)نييكيلوثاك مهعمجاب اوناكو ٠ املا 4 22 ءاهز .ةائاحلا  

Cssاخسلاو ةءورااب اورهتشاو ٠ ةتب ةي:مرالاب ملكتلا نوردي أل  
1 
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 3 ةينايرسلا ةسيدكلا
 مهنوزعيو pô نوملسلا ناكو ٠ ميوقلا نيدلا يف خوسرلاو
 تادبت فيك يردن الو + مهعم نورتشيو نوعيديو مهيلا نود درتيو

JEهنأ ى> ةريخالا مايإلا هذه يف  re Le.ييرشرس ع هللا  

 لمانالا دع زواجتت ال لامع ou ىوس نارينلا

 وبسك و صوغوب 5 اهريكاو نيدراع ةينمرالا لايعلا رهشا نمو

 eo وم 2 مداو يحنانجو ولامو وجكو زايزاطو

 as رظانمو :DE يردناجو وعلو يلاطيو كلم نيعو>ناوزهرقو

 خلا (A يلار>او يزرتو ورجو ps وجنحو is نانوي اجوخو

 كردي مةجلد Gt اهدارفا ددع غلي ام اهنءو

 ةعيدولا فارخلاك مهنطو pol اوقيس دق مهعمجاب ءالوهف

Feيد  LE٠ ىفتخا وا مزهنا نم الا مهام جاب لو سس ريغ  

 رشع ثلاثلا سويروغيرغ LUI هبتك اع لصفلا اذه متل نا انب رديو

 ىضحي' ال نمرالا ةفئاط نا » لاق tot ةئس ةرطسلا ,al يف
 غيلب Aire مسالاو مدقلاب ةروهشم اهدح Lai الو اهددع

ss 5 
 0 ١ | 0

 وم

Led 
 » (Di فداوط ران 5 أمف اهتامدو ةمحتم ]| ةمايدلا اهم er ٠ .٠ 6 +

 nie ىلاثلا لصفلا
 0ك

A5 La QT 

© All Re Wal CU Le دالر à els ةينارصالا نأ LL 

  QUنيلوالا نيمححسسلا ةغل ةينايرسلا وا ةيمارالا تناكو دسحتلل

 لزوم لتو دماو اهرلا ةفقاسال ركذ فلسلا Let يف درو دقو ايف
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 اهريغو er سارو نيدمعروطو نيبيصنو ارادو نيدرامو ثوت رفكمو

 ee ترشتنا مث ٠ يكاطنالا كريرطبلا نوعجاري مهعمجاب اوناك
 بسأا ةئايدلاملاعم تيحاو ةينثولا ناكرا تض وتف دالبلا هذه يف

bis ee SL ce x Aهروب .ةدحاولا ةعيطلا  

Raeرابدآلا 4  Le 70 0 BUT le 

 نايرسلا ةفقاسا Gb م 01 يعرشلا يكاطنالا 1, Li ةعاطلا علخ

 a ةءاط ىلا. ١ ديور "فير توي يلع للكل تلا عادا نب

 انحوي نايرذااو يواهرأا نيدرام نارطم انايدومك لسرلا معز سراب

 رفضا همعذ Sy Lis نافيرطسا هللادع كريرطللاو يلدمملا نبا

 مهريغو هيخا نبا سراب سويسانداو

 يداحلا نرقلا نم نارفعزلا ريد يف مهماقم نايرسلا ةكراطب لعجو

 ناجيخا سواردنا ديسلا رهتشا رشع عباسلا نرقلا طساوا يفو ٠ رشع

 Le نايرسلا ىلع Sy le es til ينيدراملا JU دبع نب

 ىلا داع مث ٠ نيرهنلا نيب ام دالب يف لاجو ١175 ناسن ١١ يف
 نيلصفتملا نايرسلا نكلو 71١لالزوم VAS ds SU 435 بلح

 ىلا نيمسق ةينايرسلا ةسينكتلا تمسقناف رخآ اكريرطب مهل اوبصن
Lesطف اهدحا عجاري اذه  dtنيدلا لئاسم يف يلامورلا  GL 

 LA عل

 oh سوطانغا ديسلا نانحبخا شواردنا AU فلخو

 ناش يءوس ae y ill Ole | فدسوب احاوألا هلئاملا هزه نم فرعد )9(

 ائموب (Ge âmes ىح يف



 مس ةنابرسلا ةسئكلا
 اكريرطب هورج ليئاخيم سويطانغا ديسلا جرت مث 17١١ 4 نيد 1 Î عام ١ ]%2 1 م 52
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 هر Le La J محو el و لض Lo + وهاك و ٠ y” 52 5 أاهعباوتو

 ا 310

 ةسددقلا حير همقو ME 4 Pl DA 25 2-1 تلال لم be راه

 سا رتامس
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 LE \AAO© 4° 4 2 à - تس لا 5 9 - 1
 لع | نىح e همسلمل مخور ١5097 هل

VAAY ةنس تنئشنا ةرهاطلا حرم pen 

 ءادهشلا هقافرو مانهب رام 41 ىلع يمعف SAR مهتسنك اما

LUN! Ce Lu s ٠ Cieنظلا ىلا ردات و . ةعدقلا  Le:سلم  

 ةسنك نوملسملا لحتسا Le aus اذ رشع ييلاثلا نرقلا رخاوا يف
# 

 عماجلا ىلا ١١٠١ Less ةتس à El رادو | Lg نيعيرالا

 نبا ES ut (dont امون be Lu لغاكلدك اوذوختساز

 LS يف يواهرلا خروملاو يربعلا

 ةسنكب اودرفت دق ءدب ءىداب اوناكف كياثاكلا نايرسلا اما



à “gd viةنادلكلا  

 ىرج نم ثدحف a Las ٠ يف ةدم اوضق ما ل ةسيدقلا

 يللا Fe اوديشي نأ مهتك كراطب ىار نآأفو بغاشم كلذ

 نوطنا Je Li ىتباف رئاسحلاو ليقلاو لاقلا نم Loi ةثيدح

 م دانيا ل 2! ءاومملا مسا ىلع ةسنتك نيدرام ُْف ىرياحمس

 ١844 ةئس مارفا رام مسا ىلع Lau اريد تحلش سجرج كريرطبلا

 دلبلا يقرش يف ايسا رام مسا ىلع ةسينك اوماقاو

 "ESA فالا مر غلب CAN e Le نايرسلا ددع ناكو

 كيلئاكلا نايرسلا NPA ads + ail OL &lz عم مب اغا

 pen يهزم ةيئارصنلا ءادعا و eue ةلئسم يف نمرالا عم

 nées اوكتفو LOST دشا مه واكنو درمللاو يضغاا

 ءابولاو pt مهتلاو مهمظعم ىلع هبانطا برض رقفلا نا هيلع دزو

re Lists 

 رمثع EM لصنلا
ARE) à #2.هي  

 AJ AN ةيثحلاا

 م1156 Au تدنب Len ةسنك نيدراع نادلكلل نا ملعا

 JUN دهع due ةرطاسنلا ةزوح يف تلظ ديهشلا دزمره مسا ىل

Geدا تفرعف "2 فعلا ةنس  à:يععاسمب نيدرام ْ ةكلتكلا  

 هل لاقي ًانارطم ةيشربالل مسر يذلا نماثلا نوعمش انحوي كريرطبلا

Fe١١4١ + |خحويف ١5١8 + بوقعي هنلخو ١- ١544 هم“  

١574 + hu 33نوعيشف  + Voليسايف ١755 + سواثيياف  

 YAA\ + يناثلا نوغعمشف YoA\ ل ze ليسامف ١74 + ورصح



vo  uR 26 

Jess ١184 + وتشد EC ١6زيروُش + ٠١ ot 
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 ١6١8 + سوأم ابلياف ١85١ + راطع ساثييطف 147“ + وسرف

 das 5 رايا ١١ يف cool اناراط» Lai ىذلا ددوا ليئارسا ديسلاف
a 4, 6ف را  YY١و٠ طاش  

 7 يف سئانك ةيدقلا دزمره ةسنك ادع ام نادلكلا ناكو

 مهنا (Le . ناسبحتو ارادو املا بار رت كر Is روصقلاو

 Ne ناريوو هرو>ر 8 3 bd Cure à نيدوحوملا ن نادلكلا

 ةزيزعلا ةفئاطلا اذه ء (Le ىرح دقو he Da. 3 fl ٠ مهددع

Ve LRةيومدلا  leيننلا نم مه ريغ ىرح  dlهر  

 ةداحلا أاعيسوت ةيفدسالا رادلا ve Lo à |] Le SH ثتمدهو

 . ًاخحاف اًررض ةسدكلا رضا ٠ ةلابا ىلع اثغض كلذ ناكف ةيمومعلا
 عومدلاب هليع ةضاقؤ ايالملاو نحمل ds ربصلا مزلف ليلا ge اما

FEو هدالوا ىلع  depىلبع هملق  Leةفيرشلا 2 هيلا ترافق  

 بارخلاو 0 نم ةعدقلا

 تفرع يتلا احوس ةرسا ني ند اع ةينادلكلا لايعل ا

 نيدلا اها>ر ”ui ةرسع ءاهز © ال FES يك tel نيدلا ُْ اه ولغب

 à اوحرو مهتفئاط ءاهحو نم نيرخآ ١ نيثالث ىل اعو a ضيقلا يقل 3

» 1 : 

 مهتامشل ةأفاكسمو مهتراربل ءازج AE ليلكلا نولاتي اوحارو ميل
 Ç gèlsrt à د ىف

— 

SG Or 
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 ل عبارلا لصفلا ا oh نولاسرح ا ةز ص

 نويداللا نواسر 0 in 1 ا 0 330

 BA 5 رئالا Le نم جنرفلا Cd ne نا انعسي |

 ٠ قرشأا دالب يف نييحسملا 5 علا تاربملا ليلجو باعتالا

 ريهاج ةيكيلئاكلا ةسنكلل اوسستكا ةروهشملا مهتديغب مهنا ىلع

 ةدسلل ىلوالا ةسينكلا مايك تعضخ ةربتعم فئاوط مهنمارفلاو ةديفغ

 لاك: لا بورض مهب تازئاو ايكرت مهثدده ٠ ,LIL ةيلوسرلا

 Ji للتو قلط هجوب هاك كلذ نواءتحي اوناكف ىنلاو باذعلاو

 دقملا An راشتزال اح

 اهعباوتو نيدرام يف 0 اع مالكا صصخي نا ائمر اذاو

 ناصهرلا نب املا قاو :var ةنس يحاون يف هنا انلق فراوعلا نم

Cube IIنيءروغيرغلا نمرالا نودشري اولعجو  teنالصفنملا  

 dus Jar لسرلا مامإ ةفيلخ ةعاد ىلا اودوعيل محل نوحصنيو

 انحوي بالا نيدرام ىلا ىخش امل هنا ge راثلا ىعشاب مهباعتا تتأف
AOزابزاط نوكلم ديسلا ىئطصا ١4١ ةئس  adsىدابم ' 

 مولعلا 56 ةمورب ادنغبوربلا ةسردم ىلا هدفوأو CSI نامالا

 ةريمك ةعاج فلاويو 3 ةعذملا ge نا هل us abs ىلا داعو

 [re رئاسل du ةولق قضوا نييكياثاكلا نمرالا نم

 Dames يعوسلا ون ليثاخيم بالا نيدرام مِّمي ١114١ ماعو

| 
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 ما ثورات ا

 ةمارغ ايدا مث انامز اهوسحو نيلضفتملا نايرسلا رئاث Lace راثف راليه

 هتريغ ديزل Li بالا ١3425 a CRT بلح ىلإ اداعو ةظهاب

 خالاو نول Ds بالا mate سبط فري را لل دا

Jaمود مهعبتف نة دلل  LAةيسمشلا  Reتايركلا ةكراطب  
. 

4 

Hal Das) cl ا Est 

 ةئس نيدرام دصق ىذلا  Jess 156١سئاسدد .دادغب ىلا اهنع

ol] ءادعأ 

 افرصف وللا بالاو fers بالا 1+ ةئس نيدرام يف دجُوو
 ةسؤوا نك su Las RIT DENT "دش 1" عاجلا

veىلإ سمس  pouleسو طابعا الا  ds doاراد  
 ليئاخرم Sul ةماسر de نارئعزلا ريد يف هسفنب رضحو اهنكس

 La كريرطسلا ىث الو ١74 ةئس نايرسلا ةماعل ًاكريرطب هورج
 DEN OÙ Geo al AU اللا را
 ء ras I) 5 4 ناهار NCA ne ll ىللاو

9 ls تايدم dl ls يعوسبلا د Rss بالا \A© + 

te ER REك6  
de > نيدرام à 27 J aol ST الوقت" AT ماقاو 

 : VAYنفدو هحور امف تضافف  Neءابالا ةمسا Den Se ٠ هفاحو
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 تا EDS sa DES + ad يوما JON ا با Les اا

 . Gemlls نيملسملا ةماع لوانتو Le ةلملاو ةلودلا لمُس ررضلا

 ناوردعا ف ايلا Cell pus ةحار NI Le, N ولا نأ عم

 ملسملا نيب اهدنع قرف ال ةيواستم a SE رظن يف اهلك ةيعرلا

 LU ٠ d'y Les تاماظالاو ةيمالسالا ةعيرشال RL يحيسلاو
 d— QUI ناخ ديبحلا نع ناطلللا Sr ةلالح تاماعنا كاذ

aهد 000 نيب قرذ الو. ىوس دح ىلع 5 5  FT 

 )5 اهو ةشاهاشلا ت ذل Eire LE JD 4 OSEO A ْنا اوملعاو

 ىلع باعب الو ٠ مومعلا ةحارل مزاللا LUN) AE ER اهلضفي

CEلكل دوعي نا نم دب ال لب ٠ الك ٠ مضت قولا نا  
 « هروح



\A4o d: تابكن LA 
mm — 

 يف انلسرا مكروضح لبق اننا 000 ei انتسا مث

 مه مهنا مهل احرصو رماوالا مهاتغابو نيماسلا ءاهجو بلط

 دب ال روسملاو !Gal ناو ٠ةدحاو ةلم ةلودلا نبع يف ىراصنلاو

 نع اومجحمل نيملسملا رئاس اوهمثي نا ٠ ss ls هتقاع» نم

 Das us | اكطاصفا ON re ىذاصتلابو نيبلسلا : قل" انلماوو.٠ 335(

 متنا مكيلا بغرتو ٠ مالسلاو ةقاالا نم a de اوناك ام ىلا

 ٠ مكانغلب ام LL دارفا اوغلش نا نومحورلا ءاس'ورلا اهيا

li;ةعدالا  UV5133 ناطاننلا  Je Lola VUةلودلا  
 اجاوخلا اما ٠ مهسنئانكىلا نويحورلا ءاسورلا عجر اذه دعبو

 ةضيرع Cul ىلا اوعفر مهناف نونوجسلا هباحصاو نايزازق بيسوا
 ١١١1 يناثلا نوناك ٠١ يف سمالا مهاتاف نجسلا نم مهوجرخيا

 Les سينهوا .هئبا نيسوا اجاوخلا حصتساف ةمصاعلا ىلا باهذلاب

 ةمذرش يف, نيملسملا ركبرايد ءاهجو نم ةعبرا مهعم رفاسو هيخا نبا

 مهتظفاحمل دنملا نم

 ودرامو اًشاب ركاش مهو نيرخآ نيشتفم ةثإلث ءالؤه دعب رضحو

ET RP EE PT EIالرام تريل  
 ناشتفم 1855 طاش سماخ يف abs ىلا ىئفاوو ٠ لملا باب دنع

 de راد à الزنو LE بوغا PE SL مور (همدعحا نارخا

aux >ْنا |(مهدافأف : اا  gas) Mit.لصا اوناك هباز زحاو جفرب  

gl Je كري bi 
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  Lo-lallةاحد ىلا هب اوضمو  0 AL ASهلا 5 5

dé ل ا 0 ou Pb 

 و نيشتفملا , Leماف اهجوز لتاق وه اغا نيساي ن نأ  ARاهاعدمل

 يو  DIS YAىلا صخش  ur! © 4e BOTلاقي  àىرهلغو

Cas ناكو 

 ثسح ىلا رفسلا يف D Hoi LE LH كاذ دنعو

 در 00 à mr AC ءاهز ةدالولا رذاحمف ٠ نوؤاشد

 ىلا هحوت ob los . OL ساب مهرردو مهاوما اوعابو

 امهيترسا يف نايزازق حييسملا Les سهوا ةناتسالا

 هللا دع راس ركبرا ع 8 انا | os ْنا es sal اما

LLمهدحا  Je sl à!هحونو  SLIنادئموقلا .لظو ل طودرخ ىلا  

 ىرقلا ىلا يلاولا اشاب سيئا جرخ ot سداس يفو ٠ ركيرايدب

 ىلا ىفاو ناريزح ١٠١ يفو . اهب ل ام us اهدهعتي ةرواجملا

 خسر يىدنفا Sr راد à de de mx ىدنفا فراع نيدرام
| PS 

a la) ىلا داعو Je ll ىلا سس 3 ةيدلملا 

4) nil : Y 

 اهلها ناك Où Le اهنع !Je. pbs ce à ةدر 3 هد دعما

 CAVE ةعمشلا م un LOU مهعومج غلبي BL JS امرا

 los لافطالاو Jle JE داركألا حج العا els بنو امه يلا املا

 اومزهناف نييحيسأ ا 42 اما نيك اك دلاو رودلا أاومهنو ثانملاو ءاسنلا



 Ato\ ةنس تاكن 6

 حطس 1555 دوئملاو داركالا رمدق باوبالا ls Lu ىلا

 نيذلا اما ٠ ةنطاق مهوةرحاو لورتنلا تيز مهيلع اوصو ةسنكلا

 Et مهورواثو داركالا مهب فتحاف باوبالا ن٠ اومزهنا

 طقف لاحر LE قوس ىراصتلا ند قب و . m8 355 فويسلاو

 ىلا اوجرخف ءادعالا موناع فشكتنا ىتح ىلتقلا er تح اوثبل

Asلتقلا نم اوحنو  

 نيقرفامم : +

 نرقلا يف نويعيملا نوخراوملا اهركذ دروا ةميدق ةدلب نيقرفامم
 ا : انورام سيدقلا اهنارطم ةصاخ أممف per حيسملل عبارلا

 فلا lan re < علبي ناتساربو نايرسو نمرا اهلهاو ٠ ادرقت

 اومهنو مهراتفو اهاراصتب دارك الا راث هلايع ةعمش1ا مويو ٠ ةمسل

 ثالثو الجر ie ينثا ىوس مهنم Clubs مهءاسن اوبسو مهلاوما

 ةيالولا ىلا DEN رف نوشيدرام ةثالث ةيرقلا كلت يف ناكو ٠ ءاسن

 ٠ لتقلا نم احنو ةيمالسالاب رهاح هناف وروم اليا وهو كلاثلا اما

 جالءالا مهيلع ضقناف ةمسن ةثاعبس ءاهز ةسينكلا يف دشتحاو

LS DE)لورتنلا تدرب  NE ساموت ليودب دالوا نا ٠ DH 

 اوحجرخ مث نيمئاص مايا ةثالث اواظو ةسنكلا لخاد 3e اوذاآل

asاهضرع اوشرتفاف ءانسح 5,1 هيف اوفداص تدب ىلع داركالا  

 مهبرضيل هدي حورزلا عفرف اهجوز روذحي ةشحافلا Lens اوكرو

Son0 اولقناو هد اوكتفو هما>رو هيدي اوعطقو  Lys si L 

 نا اهيلع رذعت agi يف عيضر اف ناكو اهويحتساو اهيلجرو اهيدب



o\ امهم ةنس AS; 

 ضعت تناكو ةيالولا ىلا اهرضحاو ريخ لجر Les ةعضرت
 فساشتا هاك 0000 بيلا هعضرتو اهافط ىلع اهذجاوئب

 شاب هرق :
 اهلها نيتعاس As | ع دعت رامى ةرش يف à ساب <

 نوبهتي اومشنو هاذ مويلا يف داركالا pe لك نايرس مهلك
d'a sنياماك نيموب ةدم او اولظو نودسيو نوديسسيو ©  \ 

 مهنكلو ٠ اهرئاث راث شاحج وا ريمحك ًاشحنوتو ةبالصالا مهبولق دادزت

 ادرك كريصن نا ددز ريما دحال ليق 1 0 ?ré وتب ريما اوقاف

 راد داركالا دصقو « هقيلع لكاي ال RL Lis مايا ةثالث تا

de Alخيم وهو يلايرسلا د>الا  Jeهدالوا ىلع ضدقلا اوقلاو  

 مالسالا هيلع اوضرعو GAZ ةئامدخو ةريل ةئاعبس a اوسلتخاو

 هتارما نطب اوأجو مث ههاحت رخالا ولد دحاولا هدالوا اوجيذف + ىلأف

 مهدحا نا ريغ lol ٠ هحيذ ىلع اولوعو اهواتقو اهومداف نيكسلاب

a 5 0! 32 Vi JEا ا  pie 

 die يف ىقلا طاوخ Ge هتانب عم ركتلا

 ار ل 6
 تن ا.

 ركسرايد نع el اهلصفي ةا>د LE ىل اع ةدرق لدرطقو

 مج .٠ نقلا OU sys CES ne de aile ةئاعالر ES سي

petىلا نودحصأا  Lasللا لمع سلا مهمدعتن اهود لاه  



oŸتاكن  duامهم  
 مهل

La HGحور مهين ٌثءدو موعجيشل ا  y ALIمهل رقير  

ntرئاشعلا نم ناك اف ٠ سدقالا نابرقلاب مهدرزيو  Mنا  

me PEهيف اوماقو نبتلا مهيلع اوقلاو 2 حاس اوبقذو  

SATاوقرتحاف لورتنلا  Waدونحلا مهدعاسو  ALU7 قدانلا |  

 نب فسوي es اوضمقو ٠ هولتقو مزهنا نم de ةموكحلا راد

 ةدحاولا eu اوعطتف ىلأف مالسالا ىلع هودارأو ينيددالا ادك ليئاخيم

 .اديهُس aïe اوزح اريخاو هءايضعاف هيمدقف هيفتكف ةيناثلاف

 Las. les ةيمالسالاب رهاج هل نولوقي اوضع اورتب الك اوثاكو

Exنم تلفاو ٠ مهمالكت  QU QUI by MAربعف  

 ai خرم ee هعم ل ob ll 5], L دضقو اناس ةلحد

 ىلع ةارعو مهععرت ل و جب رع مهو OÙ KI نم قت ن 2 اورضحتسا

 مهرماب Sy LI ىنعو قمر رخآ

 ةي.عكلاك ركيرايد 5 رئاس CET piileis ىلع سقو

 اشنعو 2063 نالوهو نازوقو !ds زراو 1,31 ناخو ةيخوراخلاو

 ةهيريشبالا ابخقو طرم'ةو هطرقو 1 رقو ةمك رطب دو انفاصو اشتاصو

 مهرلتقو مهب اوراث ركسعلاو دار كالا ناف نازرغ اضقو ab ايضقو

 مهاومأ ىلع اووتحاو

 ةيرقلا ءاهجو OÙ نمرالاو ناداكلا راكب ىلع ىّاصن اما

 رئاشملا نم مهوصلخيو ةيالولا ىلا مهب اوضميل مهوعنقاو مهيلا اولاتحا
 مهتايجم اودواو دحاو LA اعيج مهوتثوأ ةيرقلا نع اوجرخ الو

 دلبلا ىلا مهوصو لبق

 'مهبازحا مهيلا lo هتوخاو EL ok جالا ناف كريوس اما
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En بع 

 نيلماك نيمو رح L&l فونبأأ EE اولهمتاو اع ىلع و ا

 ° | n.«كل 5| | "ت2 2
 ٠ OBS ثتالمراع عبرا ىوس مهنم تاعي fs مهولتقو مهوحجبدف

| 03 1 

 js فالا ةعبرا ىلتتلا ددع

 35 ٠

 RITES وص ا مو بخ جهد D ىلا اور دوب lacs ني 1 داف sul ةقزا | :ls 18 4 مهرس وشمل
  || | re 3تا 0

١ 
+ AT 

 او 0 نلماقو نيح Css نيملتم أدق اوداعو ىركلا نمرالا ها

 اوه« . | 4 || يد | 2 .٠

re | 5كو نر | ىلا  tt SAS LL. > s ra CALمع اول 5  À 

x 1 3 t = | 
51 1 

 Æ" لا | En GE ْنأ Lin فر ميا اومسفاو ببر 5522 راه امدح
 53 ا

Le | Le | 7 | nat D .| | | “ | 
1 

+ | . e | | | | 
 ادي LA مح هه

 ré ce I A م مسح + Lors + 7 و 3 D de F2 y 0 < اك 2 «>7 2

 | | || ا >| 0
 نأع —8=7 ١ LU Re) | *,.4 » À شاش ل املر < و 2 ٠

Le Jام _  LE 

١ un ١ AUX | 0 ١ 
 … . ة || ١ 51 ىلا \|

SR > us CAD) Ah PC va LU || 2 à <L L € 

 22 50 . | .٠

-- 0 \ 

17 6 | [| 
 ges ds +4 © ال ge مجملع راعف مج همس زكهو مهنا رم ةرالقو

en "1 ‘Lo 
5 5-5 La CLR مهند خو Le اه |3( ان | وك فو 9 نا دعأ | ++ de Dةساكلا  

 à ١ ١ ف .٠ ٠.

 تاالخم | Late 5 2-2 ىلع لو واد اك ى >- ءامنلا ٠ HAS اهحراحو
8 

 سوسو 5 نععالا سلبا ٠ LE 3 ناردحلا نيب Le تعفدتو ةسنكلا
+. 
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 نم et 5 17 هوسفأو باشحا نيب هوعضوو مشها ودمج 5
LL 

 LE حجراماو ناطيحلا | El OL. > JUL اللاو Lui نم

 ءامدااب

 Ale بعرلا jet pe كيلداكتلا نايرسلا كلذ غلب الو

sl Lisارفا سقلاو ىدمألا س راصد يروذا ىأتراف  - AS laits 

Lol1545 نا.  Gallاجاوخلا احصةساف  ais at pe 

 اوقفاطو ةسدكلا ىلا مهب liens دونح ةفالث هنم اواصحتساو هيلا

arm)اودصواو اهب اودثت>اف 1 ياللا دارفا اهرلا نور  Jen 

 Je قم اون SUN اذه des + .امكحم l'oblast ةراجملاب
6 

 SA مورلا يللا تفادنق سرطب ىوس نمرالا

a à2ع  

 تاعاس D اهنع دعت ىلرعلا les ste 6 نيدراع ةيرق.نمرا لت

 ٠ ةثولع.م ob pee =. هع | +40 À y وداك مو دي اهلها

 plait ةيكيكلا اغا ديشر اهيلا راس 18568 QUI نيرشت * يفو

 la نا .tn Li رئاشعلاو دارك الا نم ريهاج يف 00

 8 pen ه.هالك ىلا أ وداكف ءادعالا مهنع ie sx ae هأ

slا كيلط م ايلاعن اناصحو ةريل ةداعبرا مهدارتساف 4  

 دعبو ٠ نيلدو نم نوها ليوأا نولو 7 ls ثارا ام ir هوطعاف

Ÿ.هباجصاو وه ةراغلا نس ل هلك كلاذ مهن قوتينا  > A d 

 ىلا ECS Gall مزوناف ٠ اهوءاتساو رودلا اودبحقو اهومهنو



 هو املكه ك'س 95

 di bon ا ع ل

 !اويتسماو الا as md | Jus Glail اوعدتساف . ةيلددلاو

 امو ةسنكلا نم اوجرخف ٠ مهيلا نودسي ال مهنا ثالثلا قالطلاب

 مينواتعيو مهدو ا اويل SN مهيلع sat &- Are اولصح

re DLاوقرفتو نوريثك  àةرواجحلا ىرقعلا  

 . . 5 on | 8 Les | . | ب « | يح

 0 ل D 2 لا اول فوا لو il ن2 راجل ْناَد و

a >» يلع شيودد نب حلاص مديلا لسماف ةد jee ce We sui 
5 5 2 | 8 0 + | et 

se 5. Ales 

 نيدفاو اولظ  faثار كيلا ىلع  art À gsنوسصتعيو

21 2 00 7 55 0 1 

  ol letsد  “a rieىل اع أور“ * Fu Le sمهدحا ا

| 0 \s Les» a y PRET ماقملا rte سح رح راه ةروص وح 

à 2)45 حر تدوا 2...(  

 Lg دعش نيدرام er 06 4 3 rare Là لاقيو رودحقلا

 أم او 1 ءال وهف ٠ ثار LES ءاهز نوعلمد ناب رسس اهلها نيتعاس

 S all نوثيغتسي نيدرام ىلا مهءاهجو lé نمرا لم يف ىرج
 33 م د | 5 . 5 .

Les —2! راغ  SSIدفوأف ٠ دا  ES deداد م  
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 رس 0-1-0 حس لس لل 3

Bis D Le y ظ00 ىدنفا ru يديمحلا plis ll كب 

LUS Gate bal 1331 à 41 Qi Lots الورع 

 Nb L مهنا nd اودكآو حالسلا نم مهدنع ام مهنم اوذخاف

 ءوسو ىذا لك مهونكيو مهونوصيل

 عم اوقفتاو سرغلا يلاها لبقا ناتعاس ليللا نم ىذم الو

 حابصو ٠ ىراصتلا ىلع ةوادعلاب lys Lil نيطصحملا داركالا

 مزهناو انابنسن نيسمح ءاهز LAS مغ رودلا نوم اومشن ةعمجلا

٠ SUءاسنلا اما  lsاوةرحا مث داتا نم نبنم اوظفحف  

 اوقر دق ىلاهالا ضعب ٠ ,w وحلا يف دشلاو QU دعصف ةيرقلا

 فالجالا داركالا مهيلا لجعتف لثقلا نم احا ةسينكلا حطس ىلا

 ةيرح برعلا دحا ديب ناكو ٠ لسا ىلا متهسوفنب نوقلي اولعجف

 DE ei لاحرلا دا هاهقوف طمعافن ضرالا يف اهزكر ةريصق

 عراسف ٠ مزهعاو امه وانتو on 3 dl ail اهعزتناف abs نم

 اذله مكتيلا » هباحصال لوقي وهو à اهذخأيل مثلا يلرعلا كلذ

 LB رشلا لتق نا ىرمعل « مزماو ةدركلا ىسلتخا als ىلارصنلا

 شيلا SENS SL روفنصملا FAN SLI كله
 مهشحوتو مهتوسف

CNيف ها ريظ رضألا نا عاذاو يلاهالا لاوءا فرتتسا اذه  Aراشاو  

 Bond نال ىراصنلا ىلع abilells كايا » هل لوقيو Gil se نا هيلع

 رهش يف هنا كافحي ال يتفملل لاق م . مهنيدب مهرفك مهامسب اوديا مهءامد اونقح

deiهرما بأ الو « ضرالا هجو ىلع دحاو ينارصن ىقبي نأ  Sell gene 

 نيدرا٠ نه )295 راذا A يف هافن



OV امله Cr OK; 

Aليباتي :  

 Lei رثكتت نيتعاس be دعبت نيدرام يفرش يف ةيرق ليبانب
 DL ءاهز نوغلمي تنتس'وربو نايرس اهلهاو موركلاو قئادحلا

 ao ل ل tn 2 ا

 كلذو لتقلاو D امتغالاو رواا نم روصقلا ىراصتب هولعف ام اهيلاهاب

à٠ عسأت  eu) ee5 دلل اودصّف نوقالا اما  Le KL LA 

 فين يف اشاب لييلخ جامللاو يباج يدبع ةيرثلا ةظفاحا ت رس

 Mo ةيرقلا بارخ ىلع داركألا عم اوقفتاف ايركسع نيسمخو

 هدايا كدر Me ل

a à :كا ند 5(  

 اوكرت ىد ةرواح 6 Ab ام ةأرملا ةعلق ىراصن عمس امو

pisىل اوصخشو 7 ,ةعتماو  Jys2 وو ار  x Lel\ 

 مونم JE Lois مث 5 ءادعالا اومواقيل ًاصاصر اهوصو
 ىدنفا GE مهيلع Le اده دعبو ٠ روجعو لاحر ةدالث قوس

Le Gelم  Lys xlهز مهنم اولتتف صاصرلا مه هلأ  
Cuا  die CRنثالث ةموكملا  ssمه وعجرا  

diمهتايح اونماو مهتيرق  
 905 Gall هوحت نوبودي داركالا لظف نارذعزلا ريد اما

 Las D ail ىلا رءاوالا abs dis EL ul دفواف مايا

 de LT = er a ةااحرلا ن .4 ا ريدلا ىلا
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 اونشكحي نا دارألالا رمأي يمالسالا ءاوالا عفار وهو يراصنالا

 يدرك نيناك مونم اولتقو قدانبلا مهياع اوقاطاف اوباف ٠ ريدلا نع

 AS دواد al ji نم اوبلط ريدلا نم ركسعا| اند امله ٠ فدي

ausعلاط نا دعي الا كلذ نسدت:تس ماف باوبالا مهل حتر نا  

 حطسلا ىلا اودعصو اولخ.دف٠ ركيرايد ن. هيلا دراولا فارغلتلا ةروص

 مهوررح ذ Le مج هولا ae رداشعلا اولئاقو

à) ) all . ١ ١ 

١ 5 18 UT. 5 2 ٠. : 71  

 ىلع Le دارك الاو ةيسادلا الانس ee) De re سم اح انالكا موبرو

 مهنم اوسمتلاو ةسادلا مهنا ريك ل DE حالو {A5 : =[ ىراصت

 دحاللا مون هنأ .٠ NE مه رمد À pa دا SN ع \ ورح دب نا

 ب

 دانزلا ىحاون نو ىدرك فاللا ةعبرا وح لسضقا ىلاثلا es اع

. à 1) ىلع ras) دنع موحولل ةص SN Gus رهتس Oil اودقواو 
LS KL | . nd ها - . LS 

1 | aus ati 2 كل el] 5 
à D ge 2 #7 æ£- Dosباصا أاعقدم مهيلع اوقلكاو 3+” كالا  

 موجحلا يف ىذر ةموكحلل سل نا كلذ نم اواد”تساف نياجر مهنم

  Lilمهجاردا اوداعف ٠ابوسين

 فلا نيرشع وحن Goal مهناريح نم اوضدق مهناف ةيشادلا اما
 .  LE àامي 5 .٠

DL SA ل رجا اص قرع 

\Y ٠ ٠ | ٠ 
LEE) 375 Lie 

« 

 راعأا فصن دارك الا ne \ANO SU 09 =” IN مورو

…*| LT | 
 s 425 رودلا اومهنو De ٠ ىراصتلا Te ds Le ومل |

 tb خيش نامحرلا As ae 9 لاحر ةس#ة اولتوو نيكاك دلاو



oi ANG ك'س Se 

 1. LL 0 ند اواتقو ةرواحملا ىرقلا ىلا أ واعف مهمزهر

 اوؤرصناو ةيرق ةرش- عبرا ارقرحاو ةعتمالا اوشرتفاو لاومالا اوبهنو

 تاوكب مهفلاخف ثق ىلا داركالا راس يلاثلا نيرشت ١6 يفو

 SN موي تايد لأ اورابحف Li og مهوع دي و روصلا

 اوهحرو il CEE 5 ىلاهالاو دونحلا موتر احل Lei يلاثلا

 ىراصتلا ىلع اومداو اهوقرحاو .les ىرقلا ةيقب اودصقو ىرئمهقلا

 امو نيدلا

£ 

a y55 ven Olxs © 

  Je LAلزو.  LÉ à 4 5ردنا ناد 3
 فرعتو 00 ناربو

 لح  neo Dساطسق  9 507 A EUءاهز ادا  rentفالا

PR.نم  AU En ْ + 5! SI se PART SE Ilا  
 هم —

 \ CS es el « مهربا PELE الا لا وم و.لدساو اهقاو | اوفاطو = م

AUS sos + 156 Le Le لع ميادعتساو els 
_ 4 

| Er ١ ١ ١ 5-0 

  CA gel Es OS yرف  Vie 5مير  EDللا | ( ف  ra | lasنأ

El وم re Pi! نم« 7 نصح an مهو اودحاو 

 +: عمداضبلا ه4 ا.هاح دك نك SL AE كاذ دا "ثرصحو

 3 5 0 3 ١ Lo | - 00 | | ٠ ا
 م 7 ىلع امتار DS | Val es 0) (AL | م 3 نيدرأ» راح

 ..:اءلاو ail ال Liens نأ هباتدصا رماو ٠ موباودو مهاوماب انْضو

Les Cr ieا ا تالا ا مورا  Le Dofus Usمضر  
 5 ع . ان 5

Àمهيلا سك ا  ets) CACىلا اهولمحف  Leنى  sهه راجتلا نأ ردع  

a ul La 22°ةصقان  A8اوضاتعا  CEباودلا 9 0 امضنلا  



PC Pl] + 

ST Lieانآ عش د افاق  UN Jo dEلم اوادعتاف  
 اوعدوتساو Le توكسلا اومزلف 5 ثاع يذلا وه هنا كلذ

 Neal دحاولا ىلا رونالا

 does “يف sl Le ونش املا دازكالا Où "كريد اما

 ركسعلا نم نيسمحو ةئام يف مهياع جرخو وسر ET نابدوا مهضرأع

 زوالا محل رستي ملف مهدددو مهرسك Ge هلاجر نم ريفغ <
* A 

AEمهبرأم  

CLS PRE Du 

 ماوشلا رابخا تذخا 1846 QUI CLS سماخ ذم هنا ملعأ

 (a IN عجاوفلاو ةميظعلا عناقولاب ةئطان ءادوسلا ps Ce درت

 نيمحيسملا ةماع فودحا Lis ed ةقابعأا ىرقلا يو امذ ترج قا

 Es لوسحو .ةنام نيسيوكلا ريح ف عمتجاف ٠ سئانكلا اودصقو

 DR CS ét OCEAN LE ىو: كبل

 ىلا تنب نم ةءتمالا Os اوناكو نيفئاخ des ةريكلا رودلا

LACكاذو ودغد اذه  Ads ٠ SL:ةصاخ نييحرسلا بعر  

Pr 1ناريثلا مونيع)  Dنمرا لث 5  a say 

 جرعالا يخيشو ds pe امسالو نيملسملا ءاهحو نا ىلع

pbsىراصالا ىلع نيضمحتم اوناك مهلثام نمم مهريغو يعرم  

 QU نيرستت عسان تبسلا مويو ٠ مهب ELU صرفلا نوصرفتسي

 دلبلا QE هجنس de ىلا اودخشو ريهاج ريهاج داركالا رجننا
 نوحوتيو نول وعي SN كتم Lil فاق. موجحملا نول واجي



 ; de IRامهم +
en à om + or mm ——— 3 

 م  *< 1 le Le 4. 0 6م 5 تك  Feمم 0 0

 ف ا علا  DT de OVERا لا

  SL | cu EL er Elar hi eكر

 جالعالا داركالا ,ll La يف اوجرخ ةيناكلدناا ريح

 à sl LE DS à 1 صايصرلا مهياع نوفدقي اواعد-و فالحالا

[ds LE راد" Qt "اراطخشلا 2 RIT ديلا DEN sk 

 نك  44 slal nl re De) 8اودكاو داركألا  Le llمهنا

 ىلع اومجه اذا  AUايكدا نيملسملا نع اوعي نا ٠ درو لا دعيو

 est ردنكسا LE ةلانكب ةيقدنب نيعبرا ةءوكحلا مه تعفد

Lol ناو 2010 1 1 ile [un ae Cds Le Ja 

Le RES de LL رداقلا de ren : نا ةحلسالا عاجرا 

cell راكحو ةيشادلاو ةيناكلدنلا ىلا اهعفد ةحلسا ةموكحلا 

 داركألا اهب اولتاقمل

> cn dl قاوسالا ْ ىدانملا ىداني نأ Le SL D pl: 

se Le D io + SN polos hi lues do 
 ذا يلوتلا يحن مهريبك ةسيسدب .دللا اوبونيل اوفو اوحلست شابوالا

 اوخيصت نا مكمزلي مكماماو مكريبك يلا اب » مهل لوقي ناك

ak 2 ةموكحلا عماسم هرما غليق ىراصتلاب اوكتفتو ىل « ٠ 

 وو

 ىلا ةيبرغلا ةوللا سار ن.دلملا ةظفاحي اودهاعتف ةيوكشلأا اها

 كاذ يف مهعم ٠ F5 ىراصن PE] Ce ملظعمو ةريكلا ةرانلا

 بهاذلاو مداّقلا 3 as ةعلقلاب ركسعلا درفتو ٠ ةيناكك دنملاو ةيشادلا



\AA ع À AG AT 

 M5 39( باب ىلا داركمالا Et au نيرشك de su ١1 نم

 Lei ملف صاصرلا مهيلع اوقلطاو TS PC Prop a مها

 اودوعيل مهل حصنو دماح خيشلا نبا نارلا دبع خيشلا مهيلا راسف

 ةلودلا ترما دقو لتقلاو Cell نع انو دصت = ام ٠ هل اوااتف

 . نيعجار اوبلقنا اريخاو Rat AU مكنا رهاظلاف ٠ كاذب
 ريد دنع lbs ةعفد كاث su ىلا اوصخش يناثلا نيرشت ١١ يفو

 مهومرهر ةيركشلا مهيلا ردابف ليئاخيم رام

 هريغ Less ةمصاعلا يف لزع مظعالا ردصلا نا كاذ ذا قئتاو

 ىلع ةظفاحلاب تايالولا عيمج ىلا قربلا ناسل ىلع رماوالا دفوأف هادب

 < رماوالا تعياتتو ٠ نييحسملا ةماع ةناصو رايدالاو سئاكتلا

 ىّرسو فرصتلا ليك و يدنفا ليمج جرخو ٠لحمضاو فوخلا لاز

 نوادبيو نييحورلا ءاسورلا نودهعتي اولءجو مهريغو شابكبلاو يدنفا

àةنناطلاو نمالا ةملك  

 ا كاكد Doll حتف يلاثلا نيرشت ٠١ يفو

 Le دلا نم اواش ام نوفط#و OL SH ناكو + دحالاو

 JA كلذ ىلع لالا تلظو قيرطلا يف نيرئاسلا ىراصتلا خ٠ وأ

LE diتناك  dede Le RE de pe Joيدعتلاو' ةقّرتسلا  . 

 كلذ ىرج نم نييحيسملا تقلع ىتلا رئاسخلا ىع# نا 7 الو

Po}! DA نوفساتر | هلك اذه عمو SW Lo, -t 

 تودوب اوناكو 3 sr بالا نع دارك الا اوطمت نأ اوطرف le ىلع

Jمف حي  Jiريغ ٠ مهلا وما ىلع اوذدوحتشسو رملاب ىراصنلا اودِسب  
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\A4AO 4 re 1ع 

 des ةنتفلا كلت حانج صق نم DU نكمتف ليللا فصن

 au ىلا لك داعو سلجلا

 مدآ ردنكسا رادب ارم Las ىلا هيخاو اغا دمحا ةدوع دنعو

 2 eo ss فقم ام وبل Loi رضاع هللا هول ةرااط قاكو
 aus لب[ lis ail cal ثق: io ىلا ٠ DL à !ةومآؤلا

 مهلضف مهل Pt | علط نايرزن نوكلم ديسلا اوعلطاف نمرالا

Giمهصالخاو مهتبح ىلع  
 يخيشو يلوتملا يجنو نسح نب نيسحو يعرمو El اماو

esئجحو  grةهوخاو كنب فسوبو  plusمهاك اح نم  

Gbاولظف رشلاو  Lo a٠ مهتننما ىلا غولبلا نولواجيو  

 كاذ ذا ضهنف ٠ يحانج فسوي اجاوخلا ىلع ةصاخ مهناسل اودريتساو

 ىلع ديحم خيشلاو شابكبلاو نيسح جالا Lots ىدنفا رضخ

 er) à لسراف نوكلم ديسلا نمرالا نارطم ةيالق ىلا يراصنالا

6 0 0 000 
 نيفرطلا

 Cell db نييخسلا coll ىلا: HEls SLA ادع امو

LEقين مالع نواوقيو مهنو.تثيو ةحيبق لك مههاوفا نم نوفذقي  
 انر ام ٠ نيدلا ءادعا نيعالملا ريزاتخلا ةرذكلا ىراصتلا ءالوه ىلع

 كلذ ناك .Lt مهكالماو مهلاوماب Laits مهرخآ نع مهانلتق 3

Si١ انل دوفاو  

 قطنتو ىرج .ام qe Ji ons il 1445 ةئنس ةرغ يفو

 مل هناو ةحارلاو نمالاب نوعتمتم ةيلعلا ةلودلا Loi ىراصتلا ناب



10 \AAO ةئس AS; 

se QI ةقرولا D 65 ٠ Li Ou 5 قوس Let à GE 

 اهوضماف اهوضميل نييحورلا ءاسورلا ىلع اهضرعيل يشانح حيسلا

  résاهوعقوو

 el Fe bia Cie pli دبع نا قفتاو

 ىلع هباحصاو وه لوعو ضاعتما يا pal ضعتماف كلذ ىلع هعلطأو

Doleنايحبسملا يف +513( اودهس مهنال لا نيماسأا  

 ليف ام
 اهتاوخأ ىلع وبرت ةردابب do لك مايالا انحصت

 8e JA LS ةس مالا نا احرلا اده الوا ىرمعاو يا

٠ nlال فيك  gas all 5) Joli Hsيف  LE. 

 Lilo dt دمحا هقيقُشو اغا ديعس ادمديم نا ىلع ٠ ًاعضوم نيتسو ةتسو

 La تارّمِضم هل انلعاو قيس Le ل راد ىلا نيجعزنم

KTءافطا نم نك ىتلاو ايتللا دعب  dix نع اههنكو ٠ Lai SG 

 همسا ديد فرصتم نيدرام ىلا لصو ١45 طايش ةرغ يفو
 ٠ داسفلا شع os ىلا Eh فرصتلا بنان علقناف LL ركاش

 نيمحبساب كتفي نا رارلا تاذ لواح ةيغاطلا سدنال اليلخ ناكو

GLحجرت ملف هيلاو سئاسدل  à bisءيجمب هنا ملعاو ٠ هتك  

 نم قلطا هلوصو موي هناف AU يف ةحارلا تاتتسا ديدا فرصتملا

 هثارو GS مهتسردم ملعمو بوقعي هاخاو ناتستربلا فقسا نجسلا

 اهوبتك لئاسر ببسا سبملا يف lies دق اوناكو يساغا ربنع ديعسو
 à L. aps a jo مهباحصاو مهيرذ ىلا

 5 dl ra) eat ناشتفم ناسسن ٠ ىف نيدرام ىل. ضخشو



Vase: à. une 4 

 ىلا اهجرت مث مايا ةرششع اثكمو ٠ ملم رخالاو يدنفا يكاغري
 اهدراح ىلا هايمللا كاذ ذم تداعو ٠ تايذم

 gmail نع فرصتب اهانلقن 1448 ةنس لاوحا ةديرج كلت

 اوجتنتسيو ايكرت يف ىراصنلا لاوحا ىلع | Al علاطيل هورح قد باح

 مهقحلت تلاز الو re EM حباذملاو فواخملاو رارضالا اهنم

 لالا كلت ىلع اوماد ام مهقحلتسو



 9 (AE 0 هك
 UN ابيع V4 تح .٠

 CA ها أمم افيد د
D 10 رع { رى  

MP EEهمس - تسي حض  

5 

 كوالا لصفلا

 ةمأ_ءلا © Lt نالعا

 ا ا ا
 رئاود عسوتو اهترطيس طستو (pa ٠ ىلع Kb ad صرفلا

 ةرطنقأا ريطانقلا كلذ ليس يف قفنتو ٠ ناكم لك يف اهذوفن

 520 ديزتو اهتاعارت>ا يف نافتتو let) he gere رار

Lo ٠ Bb 2:3503 كلت هذه  esها ااا  

sb elاماريثكو ٠ اهيرابي نم ماقتنالل اهموق عالضا يف  



AAنالعا  SAةماعلا  

 ىشاولاو by SH ىلع ليا ارضلا لودلا نم لك تداز
 زوفلا امل لهسل اهللادل ادسحتو اهتورثو اهتيلاا ا ريفوت عئاضبلاو

 كولملا نيب ةشقاناا نم Bus ناك ا ملعي هدحو ٠ ls اهيناماب

 فضأو ٠ باطقالاو ءاهجولا نيب ليقلاو لاقلاو ىلاهالا نيب روفنلاو

ll 2S UN LA tél ES diاز 5  dant 

 ريهاج نيب بغاشملا تاودج نوهرضيو راكفالا نوجّيهيو رطا وخلا
 SU ءايربالا لتق ناك ذا ٠ هيلا نو.هري اع زوفلا مهل متيل ممالا

 نجسلاو At رمالاو كالمالا ىلع LENS رودلا سهنو لاومالا

 مهدنع اجلس | ضاع

dy ١51١14 ناريزح YY ْى كو برصلا دو dl نا xls 

 راثاو يضفلاو طخسلا رافش ثداملا اذه دحتساف هتجوزو اسنلا دهع

 نتنلا راصعا  fsاسمنلا 0 داتحالا تارج  Geسوفنلا تجاه
 نم ماقتنالا تدلطو تجامو  QUIتدفوأف  A5 LCLمرجملا نع

D all نا ريغ ٠ Gt لتاقااب ةبوقعلا لازنا للطتو D all ددهتتو 

  0تحارف كلذل ثرتكت  LMيف حلت  dlبيقعتلا يف فحلتو

D NU نع اني + يفرك his ال ضرق نع ريت 

 زوت يف برسهلا ىلع بركلا  1١14ةسادق يعمسم كلذ غلب الف

  aist EU ss des ji xdىلا  ais Lil 11ه2

Sa الط اشور نأ نع bats 7 ce olgss ais 

 كلت  Dslةئمعت ىلا ترداب ىتح  Liseاسمنلا دودح ىلا اهاسراو

El قع تفك و SN هت عز Le LD ثوم je Leds 

ET D La 5 امذاطيرب 7 ىلعو Le | ةرغان D | RAT" D = 
 هي



 نالعا  D Àةماعلا 19

oct,ل ا( 2 لا 35 ل ل يلا  meet ss. à D mrنوي وي سرا مروا ساعت يل ان  

 نيروللاو سازلالا ىترالو عاجرا نأ Lee تناك لب اهتكلمم ريغ ىلع
abs ىئى 

 Der . ae ثاغندا وا ةك ودضاو à € ماهوا Lu رق ىلا 5

 م ار sx \ 3 1 ناد 0 دلق ah ريداوأا 0

MT EE EAUا كاس لا  
4 

2 
5 

 برصلا مذنا اك اهيلا تمناف نابايلا تراثأو ارتلكتذا اههتعشت با

NES 2 | 0 EU el: "' ل 
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 هريغ نم فرعا ناك دقو ٠ اهل اح ,ee LIL اهئأش ءالعا يف
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 نيتلودلا ART ةرذعم ال هنا GEI رمعل ٠ ةرباغلا خيراتلا عئاقو
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 راصعالا يلاتت ىلع ىحمت ال ةعينُش ءادوس ةطقن خيراوتلا نوطب يف اه

 ىكشتن ناو ايناملا ىلع ةداخ ةمئاللاب وحنن نا انب ردي معن
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 A x ىذالا GEI زون الف ءادعالا مهدحو مه نيتيراجتملا نيتلودلا
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 Le اما ٠ ىلب ٠ ركلاو ناودعلاب اياعرلا ىلا تءرتتو ٠ ردغلاو

 تاعتفاو ةم رح ةنشخ اقرط تكتسو ءاضقلا يف تراجو مكتحلا يف
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LL nrىلع ' رجالا ثولا انتقاذاو  Leبيجنلا 'ئراقلا اهيا كنا  

 ةعيرش كت مل موي ةيجيهملاو ةيلهاللا راصعا رابخا تعلاط اذا ةجهملا

 ا ع رحازالو ظعاو الو roi الو PATES الو

 ناو ىلا = Le 655 LU By lu اتينا 1 ب نع

 ةملظلا ىلا ةسنااب رونلاك نامزلا اذه ىلا ةسنلاب روصعلا كلت نا تلق

ousىلا  id 

 ليلا LL s عئارذلا SI ف هدب 'ىداب ,LS تننفت دّقف

 ةسلابالا هيلا لصتي 7 ام ىلا تلصتاو مهنم راثتو shell ىلع رهلت

 celte الو تعداف PACE Ads مهثبخ 1 ىلع

 Lu لولا عم yes ةاطاعم مهل نا اناث عفادمو ةحلسا

 قوتح Je لواحت ةيرس تايعمج ىراصتلل نا ٠ 6: اهتبراحملاو

 ? اهتقرم امو ةبابذلا ام يرمعل ٠ اهتكلمم ىلع ءاليتسالاو ايكرت

Mتابع  LS y٠ ناتهبو حارص كفاو ضحم قالتخا اهرسأب . AD 

 ىراصناي 4 ماقتنالل 3 2e il ةرهج لوقت نا اهب يرملا ناكو

 es نم مغرلا ىلع Os وسل ةزفحتم
 ةحلسالا عفد بوجوب يداني يدانلا et ىدل الوا نويحبسملاف

 لئاطب واجي ال LG نم مهدنع ناك ام اوعج ةيكحلا ىلا

 كلذ دعب ةموكحلا نا ريغ HE 5 ٠ رمالا .ءاماوا ىلا اهومدسو

 اولي نا ىراصالا نم ديرت اهناك ةحلسالا CL ىلع ترصأ هلك

 َكَت مل ذا ةميثا ةريرش تناك اهتنن نكلو ٠ ةحلسا اهل اوعرتخي وا
 ملعي هدحو بويغلا ماّلع ناكو ٠ ءامدلا ىلا لب حالسلا ىلا ونرت

 تدتشا لب حالسلا ذخأب LU تفتكا اف ٠ اهاوحنو اهرس



n°كارثالا ءادتعا  

 اهتضوقو حباذلا تكدو سامرالاو روبتلا ترفحو سئانكلا ىلع ةلفغ

(Aus CARTEفرغ يف اغلب  GUNرثعت و ءاهحولاو ةنهكلاو  

 تيتا اسم يب ىلع

Gtبلغا نا :  émeنواهجي مهلك لقن ملِإ نيرهنلا نيب ام  
 مهل ٠ pas db ةطيسبلا ةءارقلا نوفرعي داكتابو بناجالا 24

ASمهولساري نا مهنكمي فيك لب + لودلا اورباخي نا هذه  

 ةحوتفم ثعت لئاسرلاو ةعوطقم قرطلاو
|| 5 8 5 00117 

LL نمو ةيوقتلا تايوخالا وا ةيرسلا تايعمخلا اما : LC 

 مسالا  LEام اوناك نيملسلا ناف صاخشالا ضعب اهيف دجو ناو

 نع ثحبلا يف اوصقتسا ءاعمح LS رت دالب يف الا يلوا نا فئارغلا نه )1(

 تايوخالا وا SULTAN نا +. هف ue نوف رعب مهو مهئايوخاو ىراصتلا تايءهمج

 (à s FA ةدعاسمو ربذنلا ةئاغاك Q رقلا يذ ءاءاو ريالا لها الا تمظتا ٠

 سدقملا نايالا رن ىلع ةرينلاو لاعالا حلاص يف تاثال وا طيقللا ةناضحو ضي رملا

 بردو سدثالا OL ils goals تابوخاو . ناب رامزب ربدب نمرالا

 ملطا دقو . ١ رج ماهو ةيدرولاو يابع ةديسو رهاطلا لبملاو à اصلا ةتولاو بيلصاا

 ol اهسالو نييحبسملا راع نم عيدح اهدصاةهو تادوخالا هله 1,4 ىلع

 بابراب polis بصعتاا ىذفا فيكف Rousse ٠ يف مواعلا اوقلت نيذلا نوملسملا

TU LCLءاقنا ىلإ ؛يباطقاو  Daiكلت ءاسؤرىلع  SLTنيمتنملا ىلعو  

 pre مهوبذميو مهونجسو passe نأ ميسوفن pd تغوس فيك لب .اهيلا
CA 6 oilسو فش كا  + D NC AT DU SN 

 US I ىلا ندحاو هءارو صيرتتلاو Je Us هءازا باوصلاو GEI Jar ce ىتفلا

 لم اشرد oleis فورتملاب .its نيكتلاو



 ما كارتالا ءادععا

 ةتب LS قوقح سمي ال ام لاقيو ثدحي ام ىلع نوعلطي مهنيب
slمل نييلسلا نأ لوقت هيلع  agًانذ انل  jus oui 

 لات be ne LG lat ss لاح

 موسن اسدب ةموكحال دياكلاا نري اوناك نييحبسملا نا لئاق

LEاخرا ةليوط تناك ةموكلا دن نا  Lie gesةبك اح  Qu al 

Fr55 0 تن ْنا مهتبقاعمو  Vs امل ىح الف ٠ 

 ,Le ds يه يهف موالظملا< ملاظلاو مرج اك gai فقاعت نا

sl)انلتعب  PORT cils Lis 

 ١١١5 ةنس هنطا حياذم ىف JU اك هنا ءىراقلا اهبا ركذاو

 لج فرصتم فيصانو نادنموقلا LL يزمرو اهيلاو كب داوج

 2. NN GS ENS né LS nd دع ناسف تكدر

 ER) كاران يلا os ةنالو plis يف لق اذكه ةيئاضقلاو

aيردبو يللاولا  pesروايلا كب 2 02 ايه ©  cos 

 اوبلق ىت> اهوحت امم نمو تعلطو رونأ سئاسدب bo ريسموق
 امانهو انرع 9 Las امس less نطنل ا رهظ ةيالولا

 متسر ليئاخيم لاق ٠ اًلتقو اجيذ اهوبعوأو

 نمرالا لتق كرتلا لحتسا فيك OA رصع رصعلاو ىرت لهاب

 jai كاذل ًاماركحا ناك ما él دنع نيدلا يف ةييفلأ

 ESS امو ملاظلا اب تلزلا اه ايكرت نا لوقن هيلع ءانب

 لجالف ٠ اًلصاو MS بنذ ال نويحيسم ىراصن ائنالالا مئارملا

 اكوا (Le 33 دل ا راس al Vs le يرسل يحيسملا نيدلا

de Vaعنشا انتم  LE٠ لداعلا هللاف  eus Euال لقاع يا ىرت  



os xls ATموشعأا  

 حاصاي ربصا AE ٠ هذه ,Os تالماعملا هذه نم ففأتي
 Jen ول هناحسس ae Qu ريخ وهو AS هللا SE ىتح ربصا

 مهاجأ مهيلا يضقل ريخلاب مهلاجعتسا سشلا سانلل

 Qt لصفلا

 موشغلا ls ندرام

 ٠ ابب des اهل ةللهتم DE رماوا نيدرام ةموكح تنقلت

 ةطشان as ءانهلاو روملا ةوهص ةيطتمم ىنلا لينب لامالا ةدقاع
 دقلاو نسلل ةثرتكم ريغ شويملا ds دواللا AE اهروف نم

 ةريحو uit ٠ لجوو نارطضا يف سانلا ىرت تكف + ةءانكلاو

 . اهتوسقو LR ءاذج نه نودصامتن ملك نوردي ال ٠ ةميظع

 نوضوو رودلا ىلع نولمحي اوقنط DE نالعا دنم دواللا نا ىلع

 نايشلا ىلع al ن QU و ةدئفالا نومعريو رئامذلا نوشوشي سئانكلا

 ىلا مهو رطضي Ge مهتليل dy الف ةموكحلا راد ىلا مهنوقوسيو
 نود مورضراو طوبرخو ناوو سلتبو ركبرايد يحاو ىلا ليمحرلا

orنيينيدراملا نأك ةا رعم مهنادبأ و دازلا نم ةيلاخ مهتبعجو  

 لوعملا مهيلع ناو ةيصاقلا SU كلت نع ةعفادلا مهتدهع ىلع اوذخا
 نم ًاموق نا كلذ نم ٠ Ds ءادعالا تاجه نم اهصالخ ةلئسم يف
 Us ليللا تحت اومزهناو مهتايجم اورطاخ Quad دونحلا كاوا

 اهنع bot ةوطخ اوطخي نا oo LAN اهومزاو مهتويب ىلا نيعجاد
 QUI تمادو اومزهنا ثيحولا اوقاسيو !ًراركت مهيلع ضبقي الث



Ar موشغلا Lis نيدرام 

 مهيلع تحتفتو نييحيسلا نع دورسلا Jos سنألا ناب ىتح كل ذك

 Jr لبج ىلا مهريغ p él 3 نايعلا 9 موق بجتحاف ناودعلا او

Preمهحاورأ ىلع  Lesمهتحارب  

 ةفئاطف ةفئاط نم ةيلاملا تادعاسملا لطت تءاصناف ةموكحلا اما

Cle dal 5 à eiل ا  de 
 لادعالا اوئيهيو دوئجلل رئاذذلا اودعي نا مهتألأو سانلا ةماع

 ساحملاو ريملاو لاغلا ىرتشل a اوعفديو لقئلل قلاوملاو

 اودازو ةفحجملا فاكتلاو all © JL دك دوف لا عل

 نيه وا انيد د RS هحرش لوطي امم لفاونو عياوت اهيلع

 دالملا ىلا لسرت وا dis ن وملا كلت كي تسلا هربت نود

 طاضلا Li طاستي وا دسفتف ةبوطرلا اهقحلدو راطمالا Lie لطهتف

LIرا راك ا نرد لت  ll do 

Jeمهوب  peنون وع  > ke2% 5 ٠ مهحاوراب نيحان نوءرزهد وا  

LEيف  LUIيف تداتو  

 SA dt JS SH din ايناش عانوا ركل فلك و SL نوح

D > ECrreىلع  duesديعسلا نوميملا مويلا اذه ىلا  

JR al Lite is à 5د رال 15 لق  Jai Me 

Cao ge Vel ELA SLI 

 ds ةرسملا ثعاوسب اعتمتتم dl دغرا يف ًالقتم حصأو يرقف

 ىدحو يمادغل ىف 6 داكك | ÿ Ads .\d Lee يىنبيصي اه 7نآ ىلع

 ,RE 5-5 Li دا دالوالا نم يدنعو رمالا فيكف

écoنيمحسملاب ل ام لك يدقتسن نا  äسمالا ءدب  

 at امو لاومالل افا زاتسا اا OUI Ss ىمظعلا AE نم



cl Atموشغاا برااو  

 دّشلاو JE يلوا ٠ ob 'ئواسأاو LAS رارضالا نم دعب امف

 La نييحيسملا ضغبلاو AI TES AL نود bill عيج لب

 relais مهداتحا تارمضخم ré نورتس اوناكو اهو ماع

 ىف ةين ةموكحلل ناب اورعُش اأو ٠ مهم LR صرفلا نوئيحتيو

 كلذ ىلع اووطو ةثيبخلا مهسوفن ترس ىراصنلاب JAI لازنا
 دتشاف 1١١١ فيص ءدب Ge م مهبرام لمثل ةصرفلا نوقرتي مهحشك

Aieراغش او دحأو مهرس راحفنا  UE esنا ديم ىلا مهعمجاب  

 ةمقنلا نيطايش نورق تّرذو ةمحرلا ةكئالم سومُش تبرغف ٠ ملاظلا

 ge هللا همرج LS :باكترا' ىلا مهتعفدو ةسجنلا lil تعاداو

 لثاقلا JE مهيف 5

 :bas ,تافارز هيلا اوراط du deb ىدبأ رشلا اذا ”موق
 ف. sa a Led at il sole ازجرغف

 مهكالما اوصتغاو ىراصنلا Je ةصاخ اوضخدتو اياعرأأ رارضا

 دشحو نأملا راخ ذاو دونما ىنكسل اهولءجو مهنزاخعو مهنيك اك دو

 Ana | عباتتو Que خزنه نسلو ساخلا ٠ si ةدركسعلا ةعتمالا

 لئاقلا وهو داسلا باقر كلاملا راهقلا دحاولا ريغ ثمغم نم سلو

 لوقي يزاجا انا ماقتنالا يل بتك دق هذال ٠ مكسفنال اومقتنت ال

 Elu كناف ab شطع ناو ab كودع عاج ناف ٠ برلا

 مارحا لق هاند يف قراحمف [ ١١ مور ] ران رمج هماه ىلع مكر أله

 مهفرقح اومضهو A lbs دابعلا ىلع اوراج دق ءالوه نا يمهل

SE Lis + nésاطاص لم لك ىلع :تساعملا فضنلا:لدفلا  

 انءامسا اوسحيو انوضه دقف مهذهر مهبقاعو مهيلع ظاغأ الا LIL وا



© D El نالعأ 

 رس ue ا ا ل يي ل

 [ دعرلا ةروس ] رادلا ءوس مهو ةنعالا محل كلوا ضرالا يف

So Jai 

 ناستلا فاكتعا  . milles ENبرملا نالعإ .

5 Le ىلا م نم pets y] de 

à gé Lu Les LS Hi DE sd jt de 15 

 ام رذلو ىلع رماوالا نم املا 3 Les عماقولا نم ام.حاوضو نيدرام

 اننال انلمأ قنخأو LL باخذ ٠ 2 عضب الا اهتدم قرغتست نا

Loiاها و  À2 رودد نكي  Leادب  

 D£ YA e هللا باطف soil ٠ عبشأ rl دبع بهارلا عم

 ds lat قلي نا يلودت ليئاربج ديسلاو نايولام سويطانغا ديسلا

Valبالا باجاف ٠ نييشوكتا ءابالا ةسنك يف ةضايرلا ظعاوم  

 هالك ءىلال مهيلع رثني يعوسلا بالا لعجو Bee ASIN ةنهك

 0 رهاوجو

lu Labsقالا  SNL SE ete Lu Gi DT EEكا  

D PE CD EE POS اهات ناك تلد ناك ET 

ss هط غلا راد ىلا ءانفلاو ءانشلا 



5 A نالعا A 

 مشن بآ عبار اثالثلا مويو ٠ ارتلكناو اسنرفو ايسور ىلع BU عم

 كلذ يف perl ركاسعلاو دونا دش# نيدرام Gers كب قيفش

 تايارلا مهماما تعفدو لوبطلا مه تقد صخش ةثاثالث بيرق مويلا
Grنوحضدو نوطأزيو نودانب مهو ةيكشملا باب ىلا ةموكحلا ماقم  

Dixمهيلع نيكبيو ناوعي مهءارو تاضكار تاهمالا تناكو  

 ةليلو ٠ نيماسمو ىراصن نم برلقلا عيمج علهلاو بعرلا لمشف

Luتجرخ بأ سماخ  Aاهددع ناك ةيكشملا باب نمةيناث  

 ام دعب Sos ىلا lie gs ىراصنو نيلمسم نم Lys ةئام

 نايرخا QUE جرخ :br مداس سدخلا ةليلو ٠ نيتلل dl يف اوضق

 نيتئام امهددع غلب Al QUI نم ةيناثلاو يقرشلا باملا نم اههادحا

 طاضأااو يق نم ةامج راسو ٠ داركا مهبلغا | ;ol نياسمحو

diنيعلا سار  Dsنمرا  loue aمامات  GLE cumul 

 is ىلا مهن a اوثءب مث ةمكحلا ىلا مهب اوضمو جم

 || مهنمو

 نيملسملاو داركحالا نم ةعاج اوقاس با عباس ةعمطللا مويو

 نا فرصتملا مهرماو توق الو داز نود os ىلا ىراصنلاو

 | ري دقت مهنم راسف ٠ مايا ةسمح ةدم ءاذغلا نم مهينكي ام مهعم ارلمجي

leلجار  ble 3e 

nr ANT ete ALI ناك اذا ut cul pes 
 قافثاب ءىني ةمصاعلا نم ربيخ درو دق نا اهدافم بورغلا دعب ةحمد

Ds esta ةايك ES es حت ترلج ماهتناوب Joall 
 نورورسم نوحرف مهو ديراوبلاو تاسدسملا ٠ ىلا ردابتو فرصتملا فاخف



 AY > Et نالعا

 نم دفوأف ٠ ىراصتلادب كلخدللا وآل نو ae نيملسملا Of هنظ

 نا بجي لب « حلصلل ةحص ال » لوقيو اليل يداني يدانملا هتعاس

bolsةليلق قئاقد حرفف مث نمو ٠ برعلا ىلا ركسعلا لاسرا  

 Le A كلت يف فرصتلا 2 ديدس نرحو ديدج مغ هعش

 ىوس مهنيب كي مل نيملسلا نم صخش piles 56 Hs ىلا

 نا نوديري روصلا لاجر نم روهمج Ml بأ عسأت دحالا مويو

 ىنتدرو ىتلا رماوالا نا مكاحلا مهل لاقف دينجتلا ءاقل Las اوعفدي

 نأ همرار دق + oudll se NV راش ل و
 اضيا مهتم لدبلا لوبقب رمالا مهل لصحتساف كلذ يف ةمصاعلا عجاري

 de deg نأ ىلإ نيعيشلا 38 ريس ÉlIS يدا و

 دنجتلا تاليو نم اوصلختيل لدبلا ءاقل AU اوعفدو هوعابو مهئاسن

 ناكو .٠ ًاصخش نيسمخو D ءاهز ركبرايد ىلا ةليللا هذه يف راسو
 يركسعلا نادنموقلاو مكاحلا دنع ةموكحلا راد يف pesé كاذ ذم

 نادلكو ةبقاعيو نايرسو نمرأ نم ةيحيسما فئاوطلا

 نم La نسلا يف لخاد وه نم ءامءا نوبتكي 'تنتستوربو

CD)سئهوا ددترولا ناك  ASنءرالا  Da des y JG Sols 
 NL دقلا نايرسلل يفالود ساياا سقلاو نادلكلل que يروكلاو كلاتاكلا
 اون اك ذا cet لياس à ةرفاو :CAT CL اوديكتو نات ىلا سحرج

 Li bla s مهرتافد à لاحرلا 2181 نوح (pe و 6 كل di نوفلتخن

 نيروكألا about <« هرغ نود ليئافور Sos ناكو .٠ ةموكحلا رتافد عم

 يف ءولاو ديكلا هل اورمضيو هلع اوضحت نا pe امت هبوجالا ديدسب
 مهبول



ES 

 راجتلا Dos نوفوطي AI قفطو ٠ نيعبرالاو ةسماخلا ىلا نيرشعلا

 فوخلا ناكف ركسعلا ةناول انوزه#و نمسلا قيدانص نومتخيو

 fus انش دادزي قلقلاو
 يف نيدرام ىلا دنملا نم ةمذرش تلبقا با رشاع نينثالا مويو

 نيقثوم ةرواجملا ىرقلا يف LU ىراصتلاو داركألا نم ريفغ ددع

ee ly5e3 + JULمهومسق ليللا ةمحف دنعو ٠ ةعاتلا ىلا اوت  

 تجرخو ٠ ىرخالا ولت ةدحاولا ةيكشلا باب نم اههو ريس نيتلفاق
LAةئاعبرا عومجلا غلب ناو ةهج ىلا روصلا باب نم ثالث لفاوق  

 . ago !ديور بعصتتو دتشت رومالا تناكو ٠ !ًروسكو لجر
 ais نا هالأسو دلبلا مكاح OÙ نارطمو نمدالا نارطم دصتف

 بابلا كلذ يف عجاريو نيعبرالاو ةسماخلاو نيعبرالا نسلا نيغلابلا نع

٠ ulنا رطضم يلا اهبا>اف  PAرماوالا عيمج مايل  dy ll 

 قوف اف نيثالث هرمع نم لك مزلي لوقي يدانملا ىدان ةليللا كلت يفو

 نأ 005 dti + a 0555 LA ges نا

 نورأحي كل سانلا لعجو LAU ٠ تابارطضالاو تدادزا فواخملا

 ودحلا مجريو ٠ءانحشلا نارين ءىفطيو هراكلا مهنع فرصيل هللا ىلا

 رشلا مومع ىلا ةئنامطلاو

 عباسلا لصفلا

 بأ re ب ١١ نم نيملا سار نم

 Jill عفد A نم De هنأ ىدانملا ىدان 9 LU ١١ مويو
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 Last“ قيس اللاو ثد رت نوذ هعفد a مويلا Jets نا يركسعلا

 مهلاغشا اومزاو ةريل نيعبراو BG ىراصنلا نم ريثك pis هثالمز
 مهددع غل ab تايذم ىلا ةفئااجو دما ىلا ةفئال ا مونم راسف © SU اما

 قراضتلا + D SH مهتامج يف Ole ءاهز

 لحوت ناب LL ةمصاعلا نم رماو الا 3( = (Lu ١١ موبو

 لقي هناب حرص دابلا مكاح نا ريغ ٠ نيثالثلا قوف هرم ناك نم

Jaمت كلذ دعبو : اضيا مايا ةعيرا ةدم يركسعلا  HAىغليو  

 ةرصبلاو she ىلا ركسعلا رس نا رماوالا هيلا تدفوو ٠ ماعنالا

diet Le OYىف بلا نه  absهده يلو + ةرثكلا دح غلد  

St GE AUكم  Las Css2 40 تايم سيرا و  

A Leنسو +  À! HD CPR ERركمرابد  Sa) ue LE 

 ge AS he LE تدرج ار ST Gb lan غلب

 ترفظ اينالأ نا ٠ Labs ركتيرايد ىلا اهب تثعب يلاهالا باود

 نايصعلاب اودانف نيدبعرولعب هنجاب يلاها اما ١ يواسنرفلا عباسلا قليفلاب

 مهنم دحا مضني ال نا مهسوفن ىلع اولاو ةموكتحلا ىلع درمتلاو

 مهعضختل Let نيدرام Le تاسراف ٠ يركسعلا كلسلا ىلا

 مهبقاعتو رماوالا

 اطل )تروق Lil di Css à él ياا" نس و

 ALL نو نامل ريح نار di où JU 2و Le 21و

 اوناكف abs ىلا اورامح نم اما ٠ نيتئاملا ىلع انداز ةيديمحلا

 AA +: نيدمعروط سل ا ا ةياهن ىت> ابف

 مه عفدي نا طرشب يدنملا كلسلا يف A نوههأتم مهنا تايذم
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 مهمزلب أع مه نولفكتيف ةحلسالاو ديراوبلا نم هيلا ds au ام

 يف فويسلا قاوسالا نوفوطعي دونما ناكو ٠ توقلاو ةوسكلا نم

 مهل نولوقيو راجتلا لاوما نوبتكتيو مهيدايأ يف رصاخلاو مهطاسوأ
 نولصويس مهناو ريغ ال D يف نيرشع الا مهنم اودخاي نا مهنا

guiهيوذ ىلا  
 قاوسالا يف نولوجي سماك دونإلا ناك بأ ١١ ةعملا مويو

 en برحلا ناب AE انتدروو٠ مهل باطو مهقفاو ام نوذخأيو

Luناو  dé Beeبوما  Lans deايو وزد  cal 
Leءارذعلا لاقتنا  Leىدانملا ىدان مالسلا  mn) eناشلا نا  

 دنجتلا نم نوفعم نسلا يف نينعاطلاو ىماتيلا ءاسنلاب نيجوزلاو ىضرملا
 دما ىلا اهتادحا ناتلفاق تجرخ ةليللا كلت يفو + اعون ىلاهالا رسف
 يف انأرقو ٠ نيسمخلاو نيتئاملا ىلع اهعومجم داز دادغب ىلا ىرخالاو
 يف ous نالالا ىلع اورمدتنا سسسنرفلاو CNT نا دئارملا

phديلا: يف ناملالا 148 سورلا.نإو .ولعاو  
 نا دونالاو LL ةماتلا ةيرللا تقلطأ با ١١ دحالا مويو

 صخشي نا هوريجيو هنود نم lu ss اهوحواربو قاوسالا اوداغي

 ركسعلل Cons يثشاومو ًاثاثاو ةعتما هنم اولصحتسا Le CU راد ىلا

 dll ءنم موق ناكو.عزفلا مهلمشو ادج كلذ .مهيلع قشف
 ٠ des باتعلاو مؤللا ةنسلاب مهنوزخيو دادح ةئسلاب طابضلا نوقاسي

ge 456 ces Jiةنيبلسلا  élelsىلا  es Sos 

 غلب رهش ناريو ىلا ةيناث ةلفاق تراسو ٠ تابحتنم تايكاب ءاسنلا

 ةرسعبلاو هنطا ةالو نا ٠ Labs ًاسفن نينامثو ةئام la عومجم
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 CARE نولصفتملا OÙ mil Lt + مهريغ نيعو اولزع ركسرايدو

 لدب ce هواوو نارفعزلا ريد نم يلوله سايلا نارطلا بلط

 عفنلاب هتفئاط ىلع دوعي ام لك يف هع. قافثالا ديري نمرالا نارطم

 سانكلاو قاوسالا يف تانالعالا تقلع با ١ نينثالا مويو
GESل ل  GE 6eما شل ا  

CODE deعج | روب 2  EU d!اويرضو . قرم  

 Las ٠ ie ةريل نيعبراو تدان عفد كا 0 ne el ةيناع

 sen UT عيمجلا كاوا As رلاو 1 Re 4.6 هوجولا

 مكاملا مهأجرأف اوتتكتيل ةموكتحلا راد ىلا لاجرلا نم ريثك هجوت

 . اهوددحت نا مهراطضاو ré وفد sie 7 كدب نا مهعلدو علا ىلا

 اوركذي نا مهعسي لو طقف « ناتسرخ » اهلك اهوبتك نيروماملا نا

LS 425lLكاكاو . مج ف  A Abترهظ كرتلا لبح ْن  

 مهبلق تانونكسم اوحضوأو sense فويس اوتلصأ اهل اهتقيقح دعب اهف

 مويلا اده يو ts Hope el | ss 2 ٠ اوقاتسأاو

 هل

٠ LA 

  Lolفسد رذ  Chess 4) Leرثعب |  Ad 34ةجحاسا

 ديالو
PX2١ انزل |  Aكيل أ  res — a on I | re | PE 0 3 D, peمهف  

٠ | | El À |وه  

Lee |ىلا ميت  àل  x)! Anais وو ٠ Q [ls ls Someا_ مها دحا تت ؛لحقو  
 | ٠ 3-86 ٠ 2-2 .٠

 lai (هعومج غلد لصوأا ىر As ركسرايد

 مهم PAL si il سد راودصقو تايدم ىلا ناديصن

 نم رابخا مويلا انفاوت لو ٠ مهدلب ىلا ةيقبلا درو اصخش نيثالث

 لاحر هحوتو ٠ نيتنام
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  PL Loىغولا ةموح يف يري ام ىلع  ssابروا =

 امونفا اموت سعصتتو رثوتت لاوحالاو ةسمعم رومالا

des هدرا ىلا دا out à AL ثزآلب با ١5 ءاعيرالا مويو 

  os ilرحخ ريش اري وى هطكوت  utلأم  des + HETنكنللا"

 دما ىلا ةلاحرلا نم نيسمح سيرق قيس ٠ نييحسملا ءاهجو دصقو

ah دلبلا يف اورمتسي نا ةيغب مهءامسا اوتكيل -ةموكحلا راد 

  BLةمصاعلا نم ةرداصلا رماوألل ٠ اوفاوي نا فرصتملا مهرماف
  Was ce Les àرماوالا كلت ذيفنتل مهبهأتو ٠ يفو

 سما رجف : DITىتتامو افين تغلب دونْلا نم ةلفاق تهجوت

 ةرصنلاو دادغب ىلا ل>ر +  Lisد قاوسا تقرتحا دق نا

 نم نيثالث و نيعلا سار يف ناكو  OUIةمصاعلاف لل> ىلا اوصخش

 مو زيلكتنالا دونج ليق ايف مهياع ضيق ايناملا ىلا رحبلا اويكر الو
sense Le عمج دحاو ىلاملا'ىوس dl سار يف Ge 

SIL نم موق مجهو تقرتحاف ناريناا اهيف قلطأو عفادملاو ٠ 

EI 5! ةحلسا نم ديد Lt اوسلتخاو نيعلا سار اوسنكو [ ناجاحلا [ 

 لاجرلا ناكو ٠ىرتس اك نييحيسملا لتق ىلع دعب 5 مهتدعاس ناللالا

AY LS ىلا Les باهذلا نولصاوي قوف اف نيعبرالا نوفلامل 

 مههأت ىلع  Psام  saxرماوالا نم ٠ ىلوالا ةعءاسلا يف ائيارو

 ةيبرغلا ةهللا يف يكاوكلا دحا نم ىشنا ايران ًابابش نأك ليللا نم

  LIL 3علدناو  ailةيبوئحلا ةم فبل ةحانلا ىلا



av با 

 للا

 ناضءر دو> ١ مظعالا ريدا ةافو + ركيرايد قوس قرح
ES |ركسملا ٠ ريش ناريو  Lolaبا سو  ؟١ نم  

 افلا ركيرايدب نارينلا تمهتلا دق نا انغلب با ١” ةعمملا مويو

Dsبار  ns LS 5 Goal WG GI 

 فصن نم هئالمزو يلاولا ءاهدب كلذ ثدحو ٠ ىتش عئاضبو الاوما
 اهلك تسما ىت> اهلايلب مايا ةثالث ةدم يا هنم ١١ ىلا با ١١ ةليل

 ذوحتساو el ٠ رئاسخ كلذ ىرج نم tell قلو ٠ اباي ابارخ

 عئاضبلاو لاومالا كلت نه رفاو بيصن ىلع دونملاو نيملسملا نم موق
dl sole LSةانملا ةيقاعم نوبلطي ٍةمصاعلا يف ةيلاعلا عجارلا  

0 0 
 ةيغاص انذأ دحا مهرعي ملف

 ةفيقد نيعبس ةده 4. JE EE سلا كف را 35

 كلسلا يف ءاجو LM .٠ ديك يف موجتلا انرصيأف هيحاوضو دلبلا ىلع
 تضاف ل0 0( سويب *ملقءالا ريكا ةسادق HR يقرا '

 اهملاخ ديب هحور

de SE راد ىلا نومحورلا Lust راع بأ 0 تسلا DE 

 سيسنرفلا اورهق نالالا نا مهدافأف ناضمر ديعب فرصتلا اوأئهو

 مهدالب ىلع اوملغتو  edsمهتمصاع سيراب ىلا نولصي ليلق امع

 اهنوخوديو ٠ ةلايخلا نم نيرشع اريدقت رهشناريو ىلا مويلا هجوتو

 نيعترم ىلازح مهديع اوضق نيملسملا نا ديغ
à) + نم Res ةموكملا Jr بأ ١ TT دحالا موبر 
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atثا  

 يف ندعملا ىلا اوراس دونج ةرششع نا ريغ ٠ ديعلل ًانامرك ركبرايد
 نيغلاملا ىلع Le SE :تودسو + ركتتمال باشو سالام راضحتسا

 2 ل ايي ال ع و لك تددهتو نيعيرالاو ةسماخلا

pps ٠ Gilنينثالا  CITEراعد ةئامو امين ةمركملا تلسرا  

 Bas OURS اورو EL دهاظو + poil ru ىلا

 دونما ةوسكلل Gé ةعتمأو فوص باوثا راجتلا نم
 ةحاسا ةقسوم Eu ريعب De de CDI تدفوا با ve اثالثلا مويو

 all نيدرام ران نم طاضلا اهعمج ركسرايد ىلا ًاباثو ةعتماو

 نوس#و ةئاثالث sde يحاون ىلا راس بورغلا ٠ es ىراصنلاو

 يطب يلع اولئاقمل QE) sb Os y مهنا ليش (Ka ند الحر

 نوغلاملا هلاجرو وه اهتتءاط نع .LS ةموكملا ىلع درع يذلا

Deلتاقم  

 IS دنملا نم ةثاعبرا ناو ىلا راس با 57 اعبرالا مويو

pie bisينل افا  de teأم  I None Gaatt os 8 des 
 نيدرام ىلا رهشناريو نم نيمداق نهلافظا تالماح ءاسنلاو لاجرلا نم

 mel سفن Giles اين مهددع ناكو بعتلا نم Ce ةانح

elرافد يف مهءامسا اونوديل نيدرام ىلا اوصخشي نا ىلع مهدلب  

 نودي نا هل مست مل هللا هسرح ةريثكلا هلاغشا نأك ةموكتحلا

 اهرثفد :à PES نيدرام ةموكح ىلا اهثعسو RS رم ُْف مه ءاهسا

 ٠ ردغلاو ثرحلا اذه امو ٠ ىدعتلاو ملظلا اذه ام هللا ٠ طوضملا

Deقيدصلا قفانملا رصحي  RU jus4:١[ قوقبح ] اجوعم هيلع  

 صخشف ٠ ةاوئاا ةرحشلا لواو ete صقرلا لوا ناف Je نكلو
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 مهني < أك دو re اوكرتو نيدرام ىلا نيكاسملا ءالوه هذه هاا

 نويدند مهيدخ بع js عومدلا ت ذاك و موصخلا ماهسل اف

 ةاجالاو مهئادعال per نولطيو مهماه ىلع بارتلا نورذيو 9

 جيو d'isdb هولا يم ل ES di dus يا

 ريغ نا اهدافم ركبرايد نم راخالا انتءاج CITY سمخلا مويو

 ريغ ٠ دنجتلا نم نوفعم قوف ١4 نيثالثلا اوغلب نم ةيدنللا ىف نيج رختلا

 مهلسريو ركسعلا AL لداوو رماوالا كلت ىفخا فرصتملا Gi نا

diناو يحاون  Lans ناقالا لود براحت نا ةممصم ايكرت نا ٠ 

iiركسعلا دخلا بآ 14 ةعمجلا مويو ٠ اهيضاراو اهكالما  

 ارناكحو .٠ نيثالث نيثالثو نيرشع نيرشع ركبرايد نم نودرعب

 اولسرأ نيذلا عيمج ناو ركبايدب ركسعلا رئاكت دق نا نولوقي

 نم اضيا مويلا صخشو ٠ نيدرام ىلا نودوعيس يحاونلا كلت ىلا
 بتك و Full ٠ رماوال BL اويثتكيل الحر Que بيرق رهشناريو

casو الاه كد كاين  Sy Les Go bo pet oles 

 عاذاو Le ٠ سعرلاو قلقلا ىلا هاعد Le ةديهز ءاسنلا نم ةفئاط

 دعب نوقاسيس ركبرايد نم اومدق نيذلا عيمج نا ةموكسحلا لاجر
 Se» SG dl Hs «+ dis يحاون ىلا ةدودعم مايا

 ىلع ةبلغلاو A زوحتل اينالا نأش يف نولهتنيو نوعدي عماوملا

 ىلع تذخاو اهدالب يف ةمالسالاب تدان دق اهنا اوعاذاو ٠ اهئادعا

 نمم صاصتقالاو ré < نع دودلاو نيملسملا نع ةاماحملا اهتدهع

 مهيواني
 داركالا نم ةمذرش ركتبرايد نم تلقا با ١9 تسلا .ةحبصر



 لوليا 41

 مهب قاحا امع يلاهالا اودافاو قوف اه نيثالثلا اوزهان نمم نيملسملاو

 نوشرتنيو را.جملا نودسوتي اوناك ذا باذعلاو فنعلاو قيضلا نم

 نم ىلاتف ٠ مادا نود !HE نو دسفو نفعت ام ثولك أبو ضرالا

 قيضلاو يرعلاو عوملا ةيحض اوضقف مهنم Less تلمش ىودعلا نا كلذ

 مهتليل اوضق يدرك ةئاماث وحن نيدرام يف دجو با ١ دحالا مويو
 ناوو ركبرايد ىلا مهنولسري اولعج مث ناديملا دنع نيملسلا ةربقم يف

ELلبقاو ٠ مهارق ىلا نومزهنيف ٠ قبط دعب  polنم  pbs 
 »+ ناكو ٠ يديمحلا ركسعلل ةحلسا ةقسوم | ربعي نيود

 عفديو شورق ةعبرا رفذ لك نم ذخاي Lil لاجرلا ةباتكب ًالوغشم

” LE Sue. 5 5 SE 4 

 عساتلا لصفلا

 مك 5 يزبك رم un DS دلا ::ترضتخلا رفش . نبك اك ذلا سالتخ>|

 لوايا ١ ٠١ نم هكوك لياج .JS تويبلاو سئانكلا

 يف نيلئاج مهامع نولصاوي دملا ناك لوليا لوا اثالثلا مويو

 امم كلذ ريغو ةيدحالاو ةعتمالاو نيلاو ركسلا نوفط# قاوسالا

 امهعومج غلب ناو ىلا ناتلفاق مويلا اذه يف راسو . ركسلا مزلي

Jos dut dt ds Ris art 2 alنم ةترس نيدرام ىلا  

 يف pY ولوا دصقو ٠ ةعلقلا ا ةقسوم As لاغلا

 À نيتسأف دجلل ًافاعسا gps نوبلطي تايرثلا ءاسنلا لوليا ثلاث

 موق نيدرام ىلا داع لوليا عبار يفو ٠ اهرك-وا اعوط اًرفاو اغلبم
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mail CARE ROقوف 4 نيثالثلا  LU lossلح  

 لثاهلا قيرحلا دعب توااو ضرااو عوملاو قيضلا نم ركبرايدب
 ةعتماو Fer احلم اونطتخاو قاوسالا يف اضيا طابضلا فاطو

 رسم اللا( ju le US ne نيك iumes mebues الاحو

 أعم مهواساورو

 سورلاو SNS سيسنرفلا نا انغلب لوليا سماخ تسلا مويو
 Le الا ةبراحملا نع RTS ال نا هيف lat ندنل يف ارتؤم اودقع

 À pd دونحلا ناك لوليا سكاس د NI مويو ٠ داو مك 5

 . مهل باط Le نيكاكدلا نم نوذخاي نيرتخبتم دلبلا يف نوفوظي

 اوراسو ةحاسالا ةلماح شاحللاو Ji : نم ةفئاط ركيرابد نم داعو

 فرصتملا qe رفاس لوليا عباس EN مويو ٠ناو يحاون ىلا اهب
 عاذو هلع اليكو UE سئر بيدا He بصنو Hs ىلا

Le àىلا نيثالثلا نم هرم ناكخ .نم قلطت لبلق  Dal UN 

 راثلا نوفط#و نوساتخم ةيديمحلا ناك لوادا نماث يلو ٠ نيرشلاو

 ٠ deg نيملسلاو ىراصتلا نيتاسب نم دلملا ىلا ةدراولا هكاوفلاو

 اهعبتي bo ىلا ةهجوتم No نيسخو ةثام بيرق انيأر رصعلا

 bas نورشع
 ةيديمحلا نم ةعاج فرصتلا بنان CAN لوليا عسات ءاعبرالا مويو

 رالاو لاومالا فاطتخاو دلبلا يف ضوخلا نع مهل bas نجسلا يف

 نيام مهعومجم غلب حالسلا نم ءيش عم ناو ىلا ةلفاق مهنم دفوأو

 ٠ اهلك اسنرف اوحاتجا ناملالا نا لوليا رشاع يف انعمسو ٠ الجر.

 تدرو ةليللا هذه يفو ٠ اهتمصاع سيراب نوخ ودي ليلق Le مهناو
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LS]ناسل ىلع  Gilنا  yأمك  urةيدومع 0 نم  A) 

 هناو ديرت US فرصتتو LE ام لعنت اهل ةقلطم D Et تسماو

 ةعاسلا يفو lens ٠ اورسيو Lol is نا ىلاهالا عيج مزلي

 نيرسشعلا نم رك اسعلا السلا هالك ةمصاعلا نم رماوالا تدر اليل ةناثلا

 نتئام ge كاذ ذا ف all بنان راسو ٠ نيعبرالاو 1... ىلا

 GAL Ji 14 Mb pps ع رش جم di فيقول AE 'نم
 ,À عمجت ةموكملا تفلعو Las اوس ناكام ناو ىحاون

 Lil ن 0 PS ر ءاللا ?gail LG مهيلع 25-3 9 لدمج نم لاحرلا

 دعوملا Ge ردنت اك ريو م ٠ Le LS 5 ةعرملا ىلا

 out وحن QU ىلا هج وت لوليا 7 تسلا مويو ٠ ةكرعملاو لانقلل

Lez sنم  Li. alleو " ulنم مهعم ل  Laالحر نونا  

 Race سيول زيرزعل || روتك -<دلاو got هللاقزرو يلوبنط سا فسوب مهم

 سيسنرفلا ةيلك يف بطلا سرذ يذلا SN ينمرالا 'يزيكرم
 0 ا — me 2 لد دل تش ليسا سلملي ف بسلا

 مط ايض يف Lib] aus سبلت ىلا FE 52 EE روتك دلا راس )1(

rés railsىلا اولصو امو . ةناوملاو ةوكلا نع هل) نورقتفب ام رئاسو  

 رهش ناريو ىلا مهنم موق باقناف يكرتلا ركسملا نيبو pets لاتقلا محتلا تح شوم

 زاجملا دالب ىلا li اوفنأتساو ةيديدملا AN اوبرخاذ نيملا سار اودصقو

 . اباب يلوف نيسابف يوك يربوك ىلا نوقإبلا دونلاو روتك دلا راص مث . نسيلاو
 ادمحم Lab مادقم ناكو .ايسور ىلع برملا كاذذإ ةيكرتلا de CE تناعأو

 ركسعلا Je سورلا دش دودملا اوفراش الو . ةيكيكلا سيئر اغا LE نبا كب ىلع

 ge ji ىلا نوريثكلا رطضاف عفادملا مهيلع اوناطأو ة:يديمحلا ىلعو يك رتلا
 يملا راف سيول DS دلا اما . are à dd à s LL 45 di تلحمضا

 PA ىتح ريشا ةئالث ةدم تايفشتسملا يف ركسلا جااعي لصادو مورضرا
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 هتدارا ىت> abs ىلا مدق ذنم نارهشلا هيلع ري داك امو ٠ توريس

 راسف ٠ مهضيرت يف هدهج فرصيو ركسعلا قحاي نا ىلع ةموكحلا

 ST ةسارحو ةينابرلا ةيانعلا ىلا هرومأ اعدوتسم | رغاص مهعم

ds١ موي  aiنوم رش ئرابملا ١ نافع“ بصح لولا  ce 

 طامضلا مهيلع ضسبي D ةريدالاو سلا دا ىلا © < 5 مهنويب

Caمورذرا تايفشتس. يف هلوق ىلع موي لك تومب ناكو . ةيدثوفيتلا ىمحلاب  

 يحاون يف lab نومبسو نانشاو oil يفوتو يركسع GNT بيرف اهبحاونو

bi 

 (ali ىلع ىنثاف مورضرا QE 5 ةرايزل راس GUN ١٠8١٠ نوناك يفو

 doY دوا sel cs Ji مدس AE رونا -ناكو al ٠ لصاويل هطشنو

 يفو . الماك الوح اه ماقاو قاتوت ىلا روتكدلا صخش LE RL يفو . بنذ

 ىلا ىرقهتلا اودوعي نا dus نيذلا دو لاو روتكدلا رطضا ١81 يناثلا نوناك ١

Fe LEDنبط بصن  Ji)يف يمومعلا  Liseلظو .  ASلوليا ””ىلإ  

141vنيعو ساقوقلا يحاون ىلا دفوأف  Gbيالالا نم نيردمااو نماثلا ررباتلا  

euلوالا .قليفااو ةسماخلا ةقرفلاو  psىلع  ol om des؟ةو4 طاش  
 pl مث هجاوو Les M شودجلا نيب ثدح بغش نثا ىلع توكلك وحن دصتق

 نا ةلوءم ايكرت نا هدافاو ةيسورلا ةيكيفشلوللا ةموكحلا ريسوق يكسوندرف

JSنقم نوزبرط ىلا يكسوندرف صخيشف . ايسور اهتلتحا تا يمضارالا  

 هسوت ىلا راسف روتكدلا اا + كارتالا تارض٠ ىلع هماطاو ماماا سورلا نادئموق
 نينويلم هتميق غابت ةيسورلا شوجلا رئاخذل Ve ريك نزخم اهيف ناكو يغاد
 ايف اهومذد Les ةربل فلا رشع Gi غاب رئاخذ كارتالا هنم ىرتشاف تاربللا نم

٠ (529 duعذوو  ox vsكلذ  Les nt 65eيلاها ميج ىلعا ريمشو  

 نيسمخ 145 QU sg ىلا ببطلا 4e 9 eos اليل لماكر هش ةدم ىرقلا

Colيف نيروشحم  pitميلتق  A) lé AIN)اوادبو هلوصو  Loges pui 
 نءرا ةلتةلاو كارتا ىلتقلا نا نيعد“ دالبلا ىلا اهراسراو مهتررص
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 مهوقاتسيو ٠ نا ىلا دنحلاب رمالا ىضفأف  lnالط سئانكلا

 ىراصنلل ٠ اوهسكف  Usرام  Anبابلا ىلع اومقوو نمرالل

 لاجرلا جورخ نورظتني  UNمهيلع ضبآلا ٠  dbنا كلذ نم

Lo نع 

 ٠ مهتويب ىلا اوجرخو ءاسنلا رازاب اورزأت نابشلا نم دحاو ريغ

 ىلع اوضمقو نمرالل << رام aus ف كاذ fs دواحلا عنصو

 سويطانغا ديسلا دصقف ٠ ةموكحلا راد ىلا مهوقاتساو نابش ةتس

 هيلشادكا ىلع Le] Call x ىلع re > el ليكدو نايولام

 بواق يف el نوقليو LRU ىلع دنا محقي مالع هل لاقو

selام اننا ىلع + كلذ نع اوفكتيل مهيلا زعوت نا كي ريدحلاف +  

ge Lesدرفتت يف مولا . DRE viaريع +  Sol15  

 Zu as lag Lo انرهظ AA ىعع دم

 ناك ميركلا ئسلعلا عافثرا ديع لوادا. رشع عبار .نيئمال '| مويو

 ناشلا ىلع نوضسيو :DL ليل توببلا ىل Le نو at دونطاو طاضلا

 à de اومدو SR رم انش مه عفدي L نمو ur مهاسر نم

 pull ىلع هوداراو برضلا هب اولزناو Lt ىلا هوقاتساو هوجرخاو
 Got اثالثلا موي توسلا يف نولومي xt لظو ٠ اهريغو ناو ىلا

 ةيجمشملاو (den تضفاو ٠ مك احلا plis ىلا اودحو نم د

 اش لدتق نا ىلا ةيكشلا يح ريفخ شيواج ىلع يا مهدحأب

Fr, bacعراسف هكا وك لما>  a la! aليوعو ءاكب  LI 

 يلع ةمقاعم نوماطيو نوملظتي ليك ولا ىلا رام هوئفدو هوأ#حو

 ددهي Es ةدودعم مايا لبق اآضيأ اجمع نبا برض Gil نيعللا

 ليك ولا مهدعوف ٠ يملا كاذب رمي ds لك ةوسقب برضيو
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ae٠ ل  MENU DNS 5 Anثتدتشساو فواجلا  

PTىلع  palكييف دونطاو ةمروكملا 5 او.هاش هه مهنال ٠ نامحتم  

 رصع ٠ AE مهب ءوسلا قالا ىف نيوتسم طشملا ناتساك اوسما

 ناو يحاون ىلا ىراصن مهبلغا اصخش نيذاك بيرق هجوت مويلا كلذ

 اذه ىلعو ٠ ركتيرايد ىلا هلاق ىملسم نم الجر نيعبرا وحن راس

 tds ديو انهن ss قاربت ii موي لك نوقوسي اوناك طمنلا

 قول نود

 ميةوسو ىرقااو دابلا يف رككسعلا ىلع Gal متت

 لوليا ١5 - me نم

 نيغلابلا مزلي نا يلاهالا يف يدانملا ىدان لوليا ١5 اعبرالا مويو

 الاو اوقتكيو RE راد ىلا اوفاوي نا نيعبرالاو ةسماخلا

 هتادانم يدانملا رركو مهتيقاعمو مهيلع ضبقلا ةزفحتم ةموكحلاف

 اجاوفا ًاجاوفا نوردتيي Les ديدش فوخ عيمجلا لمشف .دفلا يف

DS is Sahel)تدرجف ٠ مهءاعدا  LSمهنم  

 4 ناسمحو ٠ ناو تاهح تاون احار ةئام ا sas بورغلا 01

a bs + 5ks : Lolمويلا كاذ  HEبيصا الغر ©  gd 

 وح si ةعلق نم ىلاو لوليا رشع نماث يفو ٠ قيرطلا يف ءادلاب

 بسلا كلذل ىفاوو Al ذخا رتفد يف مهءامسا اوقر الجر نيتس

uns Labs) Morte sm 

 هجوت مويلا اذه يفو ٠ ارا صاخشالا Bus اليل ءامسالا ةباتك
 و
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alاصخش نيناك اوغلب نكمردد ىلا ىراصتلا نم ةلج يف يسبت ايليا  

 نرناعَو .(Enr add + نم gré © ناك

 Se) اًددح Las ًاميصع امون Ji ve نزيك عساتلا مويلا ناكو

aiىراصتلا ناش  STمك الحا ماقم ىلا ةعيدولا م  aب  parti 

 ركيرايد ىلا مهوقاتساف دونما ىلا رم 0 ةريهاتلا دنع ردصاو

A نوكسي تانملاو نوئدلاو تاجوزلاو SN تناكو ٠ LU 

LE موق نيبهاذلا ةلمج يف ناكو + اًيجش ًاحون نوحونيو less 
 شعو كنض لاح يف مهيوذ اوكرتو اءايج ةافح اوراس نوزوعم

 لولويو لوعيو :ضكري راغصلا نم لك ناكو + دكن ويقول٠ابست

 لجرت نيا ىلا تبا  disموقي نمو يتيقلأ ن رم Gi ٠ يل ربا امم

F2 el ve sh ىراصتلا ددع ناكو ف اهعجواو | ٠ D Hal 

 a ١ يلا ترق نيعلا ىلا مهعدوو  SA deuمهيوذ

 مهئاسناو ٠ اوراسف  DESًاسانكا مهررهظ ىلع نيلماح هذه

 اولعج Sal els et Les ٠ مهءاطغ ءامسلا تناكو

 لوقي مهلاح ناساو مهشارف ضدالاو  llملاظملا هذه نم انذقنا

 اصعب انءادعا عفصاو (  lsنمالا انا ددراو راثلا هذه بيه

 راهق اي كلوجب مالسلاو

 RE 2 ds Ji Les نال لولي: دحالا موق
 ,his jet LAN cui GT ds ةروصلا ىلع نييحسملا

 Sy بر ىلا ةميمحلا.ةيعدالا اولصاوو AU ةدش نم نويعلا

Ti١" ةئيناطلاو ةحارلاب مهيلع معني و ةيدوبلا نم  deلوليا  
 rene نيسخو نيتئامو اعذب ركسرايد ىلا ةموكحلا تزيس



 ١ لوايا

 etes sel حك

 نم اهريغو هنردا اوعجرتسيو ناقابلا لود اويراحيل ةمصاعلا يحاون

 لوا ماع ايكرت اهترسخ gl ندملا
 رك روبل (LE نيسمخ ءاهز هحوت Ji vr انالثلا 5

 مويو ٠نويورق re الجر نوسمخو De هدعب امو دغلا يف مهعبت

 روصقلا ةيرق Goes) نم ا نوعست JS لولبا ve ةعمجلا

ss LDفاصم يف  Libنأ عاذو 1  re je LRنرد  

 يحارن نم ىفاوو٠ اهدالب يف ابروا كلام تازايتما فرعتست نا مداقلا

 gs اثايبطو ادومسو نيبيصن اولغش ةاشم يدنج ىنلا وحم لصوملا
 ىلا ant لوليا"5 تبسلا مويو ءايروس ىلا هجوتلا نودصاق مهو

Solsام ناك روصقلا ةيرق ىراصن نم مهبلغا لجر يقئام ءاهز  

 ًاصاصق ناك كلذ بشلا مهطخو دقو نيسمخلا اوغلب سم موق مهنيب
 دودحلا تقولا يف مهءامسا اوررجي مل مهنال مه

 سلتب ىلا ايركسع نيتس وحن راس لوليا 5” دحالا مويو
 ٠ ًاعيبر Ou of ناك نم قوس يف ةمداعلا نم رماوالا تفاوو

 نوبهذي نيا dis dl عمت مالع ابنموي ىت> مهفن ل انثا ىلع

 نانويلاو راغلبلا Dole نودصاق مهنا عئاشلا» ٠ نوبراجي نمو

 نيفتع اهومزلو مهتويب ىلا برحلا اوردتباف مهضعب رمالا Li اذلو
 Lee نا اولواح سوراا نا سناجالا Lt يف ءاج لولثا -v د
 تف À LS y نفس .ناو دوسالا رحبلا ف زامتحالا نم كارثالا نفس

 D pois di. des til = Lis نيتريمك (Lu نيتلمغس

 تحج و



 لوألا 2 +١٠١

 te ىداحلا لصفلا

 دوذو .نيك اكدلا سالتخا . مانغالا ممج ٠ باودلاو بوجلا طيسقت

 لوالا cp رودلا ضيومت ٠ لصوملاو دادغب نم ركاسملا

 SP سك دين LR كوالا ES sde tal ملعا

SL.موب هنا ديب + ةثداه  DUTرهشلا سداس  talءاسورلا يع  

 ىلع lb نا رمالا ولوا مهرطضاف ةموكتلا راد ىلا نويحورلا

 ىلا ءاسورلا باجاف ٠ ركسعلل هنوزهيو هنوقلسي ادق مهتاعامج

 ةموكحلل Ve اوعدي نا نو:حتسي ارنوكيمل ذا عنق نود باطلا

 ةجاا مهلاب ىلع أرطي كي حلو ٠ مهياع لماحتت وا مهنم ىكشتتل

 )29 مهيلع رودتو تافالا قعان مهب قعني ىتح sal J 5 نإ هنا

 مهرايد DE مهراعا فصقتتف تاباذعلا

 نيدرام ىلا فرصتلا قيفش داع لوالا GS نماث سمنخلا مويو

SUنم مانغالا عمج يف يلاولا نم رماوالا  JUكلل ردحتاف +  

 سار فلا ةئامئاك قوف AIO اوقاس دنملا نم ةفئاط ةيربلا ىلا ةياغلا

 تويبلا اوفاطو رخالا مسقلا اوجبذو دمآ ىلا اهنم امسق اولسرا منع

LM lus NLخا  ges à LU labos la 55 las 
LUI dl ne LT Lu, Das CELA) LUI > Le 

 اهنم ةلاص €20 اودرذتف le ةصاخلا ضعبو دونملاو

 اوثحبو رودلا يف دوتحلا لاج لوالا ١١ GS نينثالا مويو

 اومزلأ اثالثلا مويو ٠ ةموكتحلا راد ىلا اهولمحو نيسلا ىلع نع

 عمتجاف ةجرخو تارارغو Vial ةيركسعلل اومدقي نا يلاهالا ةماع



 so\ لوألا ئرف

 ٠ هل رستي ام مهتعاج نم رذن لك ىلع اوضرفو نويحورلا ءاسورلا

 اعدرالا 0-0 Je Ms ١ هح ارد rose مهةلوج +*Cy 0 انيداف

 اوضمو Labs ie ةتسوم لمج Du ءاهز دلدا يف ركسعلا خان

 etes دما ىلا دغلا ce اهب

 , ui ep lbها  LCL CI JMل 1

 نكل عبرلا مهيلا ديعتو نيملسااو نييحبساا نم هتملتسا ام اهرتفد

 مالحا ثاغضا ناك كلذ ٠ ءاهز دغلا يف اوقاسو  Detنيملسملا نم

 ركبرابد ىلا ٠ مدقتو  SEاوطيخي نا نيزارخلاو نيفاقخلا ىلإ

  ddeيبل  Leiكلذ  cleاك ناو رتل 25

 ركسعلا نم ةفئاط نا اوريخاو اهرواج امو ناو نم اومزبنا نمت

  0 ER les 66 UMكات و
  Lilاوبكر الو ةيدنحلا يف اونرمتيل ةرفاو ةريخذو ريثك مف يف

 سيسنرفلاو زيلكتنالا مهيلع ضقنا رعبلا  Gaëlثاغب ىلع دوتصلا

 مهرئاخذ ىلع اووتحاو رويطلا ٠ عباوط ايكرت كاذ ذا تثدحتساو

ee Nha كلا لا فور Le =E 

Je God ma JR 5 Gba cie Lule)l AL) 

5 5 

 Hs ىلا 2 RE تريس لوالا نيرشت ٠١ اثالثلا مويو

dla 54نوعي  aiseاحق اهلك  Caboةييدرتللا يحاور +  

 نيتثوم خويش OÙ امهبحصي نيلغب ىلع نيلوتقم نيخيش نيدبع روط
 اك ليلا يف اوثتاعو ةموكحلا ىلع اوراث مهنال cpl يف مهوجزو
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sil © ils ol SL Fr. ناكو مهاره ءاش ٠ 
 نوضقيو شاحملاو لاهلا نم AT يف dolls دادغب يحاون نم 7

 ٠ ركيرايد di نودخشب مث اهيحاوضو نيدرام يف نيتليل وا ةليل

 لاوفالا فالتخاو قاوسالا يف نالوملا نم اورتفي ملف طابضلا اما

 لاسملاو Jus ريماسلا Lot ىلا عمطلا مهب ىذفأو عئاضبلاو
 قبيل هنا Ge ليزح ردكو بارطضا يف اهباحصا تابف اهلكاش امو

 قيضلاو بعرلاو قلقلا ةدشل مد ةحنار مههجو يف

 تاب رع عم | ديدع م hat ” لوالا نيرشت Yo دحالا مويرو

Ge D Vs Co das Les au 15 Jo 
 Le SL توون لاحو Ji S دادغب نم نيمداقلا ركسعلا

 رادك ىراصنلا ةلحم رود تضوقف ةماعلا ةداملا عيسوت ىلع كاذ ذم

 و اهالاو امو نييشوكلا ةسنك طئاحو بيعكو روخنسو وليح

 ىلا قاد: CNE sert cn مويو ٠ نيملسملا رودل ض نعت

 + dl dise dolls sad نة ms né Se نيدرام

 ناوي D! Fes LCL ls ىلا gli ele s © all ”لعدتبلاو

 Cal ىداصنا رطضاو ٠ ةثالث وا نيلغب ىرتشل كي ام مهنم لك

 ةموكمرلا ت هك مايالا sie يف راطمالا طوره :BTP كلذ لثم ىلا

 Ale نا نوملسملا عاذاو os ٠ ىلا دنحلا لاسرا نع

 ىلا Lt تلسراو + SN رحدلا يف ايسورل نيتايفس اوقرغا

 ةعتماو رئاخذو ةحلسا اهلك ةقسوم Je ةئاعبراو انلاو افين دمآ



gl cnا  

 رشع يناثلا لصفلا

 هعزه . برا نالءا . سورلا موجه . نيدرامو ةأرملا هملق اراد Cal ٠ قالطا

 ١ هك 04 nn POI بدبطلا لئئافار . هيديمحلا

 لجر Cest وحن ةعلقلا يف دحو ىلاثلا نيرشت لوا دحالا مويو

 Cell لاجرلا قالطاب ةمصاعلا نم ربخلا ٠ di نيملسم مهبلغا ناك

CPU gs!نم هذه ةلاللاو اوزرفأف ٠ ىماتيلا مهن اسأل دعاسم ال  

de ours DSL EEىلا يرش رو و  

 دونا دش مويلا اذه يفو ٠ مهتويب ىلا مهوح رسو نيرشعلاو ةثلاثلا

 نسلالا مهيلع اودربتساو ىراصنلاب برضلا اوعقواو ةأرملا ةعلق ىلع

 نايرسلا ةفئاط رات وجاخ اوقاسو ةرفاولا رئاسخلا مهورشخو

 هنورطضي عيجو برضو ريثك بسو متش يف دلباا ىلا كيلثاكلا

 مهسراح وه هنأك يركسعلا كلسلا يف الخاد ناك نم مهملسي نا

 يف مكاملا ىلا لسوتي لسرا Gi نارطم عمس املف ٠ مهظفاحو

LEهليبس  deiناك ذا ةموكحلا ةنامالا صلخي نا ىلع مكالا  

 هدر dla رمش de SE مون تل كرما

 dl ىلع اوذوحتسا QUI نير يلاث يف سورلا نا انغابو

 ريفس ناو دودأا ىلع دوجوأ ا يك دتلا ركسعلا او-طحطو ديزيإب ىلعو

 ىلا اهجوت ارتلكناو اسنرف Gus ايفوص ىلا ةمداعلا رداغ سورلا

 مويو ٠ ايكرت Doté نا ةدصاق ثالشلا لودلا نال + اهتكلم

 ناوو مورضرا ىلا اولصو سورلا نا انغلب يلاثلا نيرشت ثلاث اثالثلا

 داللاو ىضارالا اولحتساو



QUE CT \+A 
 جل يسجل ببي سس ل سس سس ل سل سل همس همس

 مهملبو نيملسملا ls Partis RE Lo مويو

 اوجرخلاو D عمتجاف Kiss ىلع برحلا اونلعا لودلا نا

 مهتاوصا db اوحاصو ةموك طا راد ىلا ريبكلا عماجلا نم ةيارلا

Leاودانو « تاولص  ELناك و٠ اهيتفيلحو ايسور ىلع برحلا  

 نايرسلا .نارطمو نمرالا نارطم ىماه قوف مهفويس نيعفار طابضلا

 A مث ٠ ةبقاعيلا نايرسلا نم دحا كاذ ذا رض ملو ٠ كيلثاكلا

bles Gallرح هيف ازيحو  Dةفاالاو قافتالا ىلع +  

JUS»نا تح ىرابصتلاو نيملسملا نا  Li Rsالق نيةفدتم نيدحتم  

O6يتلا بطخ مث .رسلاو حاجتلاب ةلودلا ىلع دوعي ام لك يف  

 ا سورلا نو AE Er ! ف ردح ري اكنالاو Qi al ناب حرصو

 ةلتاثمل اوجرخيل ىلاهالا روهج 28 ضهنتساو + IX دودح

as 3اوك  ske lie dus:ىلا لك  dis 

 ىلا هجوت اًشاب رونا نا انغلب يفاثلا نيرشت ٠ سدخلا مويو

 ةمصاع نيلرب يف لوليا رهش ىذق ام دعب سورلا Doll مورضرا

 AU قف Ab eus + deu نا au ام مهتم نقلتو نالالا

 ديدشلا برضلا نم هرقاذاو كيلئاكلا نايرسلا رات وهاب فسوي ىلع

 ٠ ةموكحلا راد ىلا مهرضحيو Cl نع Ets نا هوربجاو ًاناولا

 ةيشربالا سئر ةطساوب dun ارقلطا Boon ةضبق يف مهلك مهنأك

D 3 net RAIN ER AVS SN ES ET AL 2 5 

ail àهلذاق تراس  Rue De ne Ad seذأ ىلإ  

 ةلسابلا ةرئظملا Los نا انغلب ىلاثلا ce عسان نيدثالا مويو

 CM هيلا ONE هناو + ةعلق شاب يف سورلا ترهق



 نا ٠١

 eds ob JV LS الدق Gi ا وتك رودط وود عقلا

 رورسلاو الماش حرفلا DIS ةءاعلا ةداملا ds Aa باب ىلع

 اليزج

 ةئام ةهوكحلا راد ديو ١١ GLACE ءاعيرالا ةادغو

 مك املا رماوال ًاقبط ىراصنلا نم نوعستو Les نيماسا نم نوعبسو

elsاوموةيو الغب نيسمح اوعمجم نا  VAEاهيلا جاتحا اذا ىت>  

 ىلا نييحبسملا خوش نم ةعامج اوقاسو NC" اهوريذحا ركسعلا

 fe م اومزهنا نيذلا مكدالوا انوملست نا بحي محل نولوقي ةمكحلا

 ىدنملا كلسلا |  osمهدي 6 الاو اهريغو ٠ اورطضاو

 رف نم لك رضحيل روصقلا ىلا لني نا يئايرسلا يبط انح سقلا
elىلع تذوحتساو نورلا ترهق امك رب ناب قطنت قربلا رامخا  

 مهتحتا ساو مهر اخذ C4 NS “= de مهر كسع نم ةريك ةفئاط

qe dsساما  ATنيدو  al2 لعح  ,> da. t 

 نمورلا هحو نع برهلا نيرردتمم نب انه يملا 60 006 نودفا ون

 طايضلا عراسف' اسراف CODE DL à مهددع ناكو مورضرا ُْف

 ls 2e ةيديمحلا el (ls a SE راد ا مهو Er مهئاقلا

 ىلا 0 نويديمملا لصاوو مهجاردا LLSI داعف Jjtil مهتشوانا

 قى Oatts Le نأ 07و كود LS اهف Le ةرربلا

 CIS LG 3) 15 as ن.< pe ea ms راوسأ نصح

CE 0 . Syيف 0  salباب ىلع  rl)تردص دق نا اهاوحف  

 ايوتكمم ناكو امسورو URSS Li 5 ةبراحم بوجوب ةيئسلا ةدارالا



CU \\e 
 — مسح — ا 0 هس سيسي سيبيبللسمل

LE حجت نأ ضرالا نا Ji AN لهاع نا ةقرولا EL à 

 دوست  Liضرالا هجو ىلع نم ىغلي و نآرقلا خسني مل ام ةانأيطلا .٠
at I راكفالا اهتعرتخا ىلا سئاسدلا le نم اضيا كلت 

 نيب ءاضغملا لماوع , AT) Leمهتلود نيدو نيماسملا ٠ هنكلو

 زب ولع ىطعد فصنم لداع ىلاعت

 dl مهتعاج + اهنا ا كاذ ذا (on ER lus ناك و

SIنا مهيلا نوزعويو  sisيلاخلاو باودلل لالجالا  

 رماوال ًاقبط دونملا ضيرمتل dilué نا مهورطضا لب فاعلل
 قلت الام را ضخ le انام lieu ل هنا Jobs 7 ةمركسطا

 اوبأ وا D هزيهجتب مهومزلاو يلاهالا ىلع

 سامشلا تدب LIN نم ةعبس سك يلاثلا نيرشت ١١ تسلا مويو

 اهنا نيعدم هقارواو هتك ىلع اوذوحتساو ىلادلكلا وهاي ليئافور

 كلت نيب Mots LS ٠ lits ضارقنا ىلا ريشي ام نمذتت

 ةملك اهيف كياثاكلا نايرسلا كريررطب هيلا اهمتك ةلاسر ىلع قاررالا

 سامشلا ىلع اوديرعف 7 مهبحلا ام « ايسور ٠ اهوأرتف « ءاسور »

 نا مث. هقاروا هيلا اودرو هوفرص مث هوناهاو ةمكحلملا ىلا هوقاتساو

ES AIرم راد ول 2  ESناسل ىلع هدلاو دافا  Gil5 نا  skىلا  

 اهولحتساو٠ امك y gel اولخد سورلا نا ES نم انحتاتساف سنخ

 تسطر“ a NE ue اهي يعمم

 مهدالب 0 ESS سورألا اولثاقيل Cons مهدعب نوض رحي

 اهقوطنم ,GA داحنالا ةيعمج اهتدتك ةمكسحملا باب ىلع ةقرو اوقلعو



 \\1 نا

SJ NIىلع مهضحو  Doleهتاذ ناطلسلا نا ايفو سورلا  

 لاللا تعد نا لاتقلا نادم نلا لوزنلل دعتسم

 رشع كلاثلا لصفلا

 tb d bb) 5pall à رلكتالا . san نب كسلا 555

 نادنءوقلا . ةلمرا فسوب يسدتملاو يط سابلا ىلع ضبتلا
 JU ce 5 يه و5 ce . .ةمصاملا يف 9!

 ةيديمحلا نم ةعاج اضيا مزهنا GUN نيرشت ١7 نينثالا مويو
 ال ام ثدحي الث ةدلبلا ىلا لوخدلا اوبوصتسي لو دلبلا يحاوض ىلا

 رطلا تحن مهتليل اوثبل دادغب لاجر نم ةلمج ىفاوو ٠ هبقاوع دمحم
 سرغلا لها ريمح ىلع دونحلا ىلوتساو + bo ىلا Blé اوراصو

 Hs ىلا هجوتو + ةموكحلا راد ىلا اهوقاتساو مهشاحجو
 ايدج ىراصتلا دحأ ىار الو ٠ يدادغلا ركسعلا نم ناتئام أذيا

 اثرغ نيثالث هاطعاو هايا هسلا ءاذح ىرتشاو هب فأر Ge مهنم

 (As ق>عاو هفورعم هل سلا هفورصل

 زياكنالا اورحد نيماسملا نا انغلب يلاثلا نيرشت DO ١١ مويو

 ىلا اوعراسو LES دوتإلا نم ةدع مهنم اورسأو ةرصبلا يف

 ةيسورلا دونها نم Gi نيعبيرا ىلع اوضقو اهدونج اودعاسل اينامل

 نم مرمرعلا lie رسخي ملو قزمم لك مهوقزمو يوكح يربرك يف
 لسرت da Coll تناكو 7 لساوسلا لاطبالا ٠ ai ادحاو الو هلاجر

 Ces Vars الامج La ركبرايد يحاون ىلا
 ji لبق ريبكلا عماملا يف نوملسملا دشتحا سيمخلا مويو



ts \\Yيناثلا  

 ét ىف ييسر ere ادا rente ee قاعو xl mn يرو

 مهرول نع ءادعالا سوئور lab كا رعلا ناديم ىلا مهتمرب اولزتيل

dr esاولحتسا زيلكتنالا ناو ايكرت ىلع تراث ناثلبلا لود ناب  

 نوزبارط ىلع لبانقلا نوقلطي نولازي ال سورلا ناو ةرصبلا تحن ام

À 5e padلك  Cao! LAS 3 lue alsشرطي  Je 
Gil del 5,4ىلا فابناو“<  BL ssl 866 dla 

 ىراصنلا ىلع نوعّتْدي مويلا ذم مهفيفلب 8 قفطو ٠ نيملسملاو

 اوعمتجاو ٠ ءامدلا كذسو لتقلاب مهنودعوتيو مدالا مهيلع نوق رحيو

 مهطشنف QU نيرشت ٠١ ةعمجلا موي ريبكلا دجسلا يف اًراركت
 ىرجو ٠ مهتقاط لكب مهرلتاقيو ةبطاق مهءادعا اوبراحيل بيطخلا

 اننا : لاقو ءاهجولا دحا ضهنف ركبرابد عءاج يف كلذ لثم

dansليحرلل  LSهرهتناف ةموكتملا لاجرو ىلاولا انمدقتي نا  

 مل انتقو يف هنكلو نيتيلا قللا وه يلوق اما هبجولا هل لاقف يلاولا

 LL eu ىلا هبجولا فرصنا درو ذخا ٠ dus ةتب D قاب

 JE نم ريثك ددع يف دما ىلا الجر نيناك ءاهز راس دحالا مويو

Jui,ةقسوألا  Lesمايا ةثالث :دم راطمالا كاذ ذا تللعهو  L0  

«ul LAN Li0 وا كارت ةكيابشلا تناكو  

ss LAعاطقنا  

 دالب ىلا هجوتي نا فرصتلا GaË رماوالا تغلب اثالثلا مويو

 né" عمتجاو ٠ دنحتلا ىلا مهرعديو مجعلا دودح يف ةرطامسنلا

 اوثباو نيدرام يف يدادغبلا Al نم ريفغ روهمج يناثلا نيرشت
 Di اعل | كوم les الف ele es Li ةامسلا 22



 e\\ يناثلا نيرشن

 Lib »5 اعد هلغب عدي 1 مهدحال ىقعناو nr ىلا لجر

àلحولا  DAمدتحا نا رطأا  (àقلطأو  Ltلاو مثلا  Clىلع  

 اره يو . "a ملف كاد CE هوهذف اهتاريك و اهتارزو ىلعو ةلودلا

0 es pate Else 1 Cats Ji été hi 
ul gb ol Je Gad 31 QUI ce 5 TV nb ep 

 قيسو  Qiراد  3 Lx LSعاذا  UN les deنأ

 هوةطاتسا + كارثالا شويج ىلع اوملغتو ةرصدلا اوخ 35 زيلكنالا

 ردابف كاذب هربخا ىذلا وه هلمرا فسوي نا لاق  abىلع اوضبقو

 فسوي  Catىلا هب اوراسو LRU ٠ هرمد.د مكحاملا هقلزاف

 سدملاب هددهتو  alىفخا نا لتقلاو  REفسوي عفادف هنع

: (al gti رك هرج li راف لطباو هسفخ نع 

LI (es) aus 15 3 srl هتدحا LG 4 ىلا فسوب ىلصو امو 

  abبعرلا نم  lsناك ربخلا كلذ نا ىلع  beeسايلال هاور

 طابضلا ربخاف بلقناو نيضرغلا نيملساا دحا يبط  LESهب اوعقويل

gro هل ةناما Ye نم JS دقق ةنامشاو ردعلا نم ٠ Si هوراتدو ٠ 

Dot ىلع 18 اا ل م Je Gil + Ÿ 0! 

 &  7 aبير الب نورسخالا

 دحالا مويو  DS 55لارتللا سيدلغ ريد نوف نا انغلب يلاثلا

  ps giةمصاعلا ىلا  duنوؤش  AS SEىلع روشيو

 سي اا تعلطو رونا ىلعو ناطلسلا  lastبرحلا ءانثا

  Liالتقوا رسا مهودييو ءادعالاب اههدونح  a 5 5نيدثالا مويو'

 rires | راركت ىط SU يعدتسا يلاثلا GS خلس



 لوالا نونك ١1

 اولزتيو Gal Lil لاجر هرما قةحتيل ركبرايد ىلا هجوتي نأ
 SLI ىلع هينحنو هتهانسو هتناخ ءاقل باقعلا نم rs ام هب

 رع عبارأا لمحتلا

fes ul HTءالاذو  as lee end 

 لوالا نولاك L SN قوس هلصاوم . نو.كينمودلا ءابالا

 ددع نيدرام ىلا يئاويس نا انغلب لوالا نوناك ؛ ut مويو

 SH ناك ذا ٠ اهفالتال ل قف تش نا وا et EL AL نم

 سك رهظلا كارفنا دنع دغلا يو ٠ نياماق مويلا كلذ ىلا اهيف نيذلا

 دقو Sal js نابهرلا ريد QU اراغأو نييشوبكلا ةسينك دونملا
Jai lsىلا ١١ ف “ ءزحلا رظنا ] مه ىرج ام يف اطال  

Liبارطضالا دادزاو رورشلا تلحفتساو [ فورعلاو ريخلا ما  

 LL Lys (8 Vos وم Bi oi an di دلي | 24
 RAS BEN SNS sd ور راقت ترانا 0
 ادحا براحت ال انتاود

 ةعباسلا نيغلاملا بلطي يدانملا ىدان لوالا نوثناك 5 دحالا مويو

 لدبلا عفد ديري LE قلطأو ail يف هتادانم رركو نيثالثلاو

 مويو al ىلا الحو نيسمنلا قوف راسو Les ٠ هلبماو دنحتلا ءاقل

 مهتلمج يف ًاصخش نيعبرا وحن دمآ ىلا اضيا هجوت لوالا نوناك 4 اعبرالا

 مرحلل نوضرعتي تويبلا يف نولوجي دنملا ناكو + نييجيسم ةرشش
 QU نوقرحيف الاو اهنبا وا اهجوز مهمل ال نم ge نوبرضيو

 dell ىلع نهوبرضو نبنم :ةدحاو ريغ اواقعو ٠ ةعتمالاو تببلا



 اكو لوالا نوناك

ul 98اق + ةحخنلاو  tell ont DA Juنيكل ايلا  

So al di lis at Qiمسا وتلايووذ م ا ميدادتفا  

isaيف  Iهتاعاس  stنا  rtىفخيو همساو هركذ  

 همسح NM فوج يف

 di Mes تس ريس ا دا لوألا و كل سمخلا مويو

 0-7 Fe £ 0 يا ua عادلا QE 5 رولا

FA Leىلا لمقا تسسلا مويو  AUةيشادلا نم ةفئاط  

 res LL " ىلا اون اوضمو ٠ مهتي ركب ع +1 1e نع

 كا لا ءادعالا اوعراصرل rl مهيف san بيطخلا

 ريغ مهن« موقب lo اندونج ناو زودنوارلا ىلا اولصو سورلا نا
SRE diresناو  

 فرصتملا ىملح AU ىلا ىفاو لوالا نوناك ١١ دحالا مويو

 املا ei ade الشو CL ci bes نمرالا نارطم هبلا راسف
me LUS Amel 3 59 + عب ف حدعاسأايوا#دعوو |..اعا  LAS 

LA 46 esلك داعو علوا ره سا  y» (dlلاو + 035  Le 
5 

À | | = ١ 
 «  Xe — Faustوسومك  ls 2 Ce ailول  ASر  im 4ما ىلع أوه
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 علب و افوح ( alف  D nice À, ds 5همقاعو هذ دهن 2 ونتي
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 ال 7 ” 4 ها

LY, nu | is Alحدف  - veاوو رك رايد  à te de 

 AL 3 018 LES خنيداتحالاو ةمدوقلاو STI & us "قاطو

Eole ءاهز as" باب نم js J نوناك \o LH موير 



  \\Aلوألا نوثاك _

a تل D] 

 O9 yes نيملسملا خداشم م cn م رحذ مهتي رج 0-0 2 ْنَح لحر

J Litوف وف دلاو  ot Lol er alsرلا  EUتوحعضتو نوخ عب 4 ولالاو  

 4( 92"! Sobes ?, اري موق 10 يف ناك ei ne LS 0 en وعدو

 Sel ىلا اوريصي نا ىلع نجسلا نه اوقلطأ نمم نايرسلا
LT 

 ودعلا اوعراصيو

\A à? 3.2يعل ف رك رايد ىلا هحرت لوالا نوناك  

 ةاق ىلا ىقمرا نذوم م تا ا ٠ !PE el ىرايتد الا

 & 1. L مهعدوتةساو يوك بهو 9 (à sil AL. LI _ L A 9e dns رم

 هناو مورضرا ْي دو'طاب تل ىودعلا نا Labs s . نيملسأا

 كاككطصاو Leds ضيقت كلذ نوتس LOU يف موي لك توم

 صوف لوالا نوناك | 8 تدسلا موبرو ol all 5 xl Cr ٠ مهتلسلا

ISSN)ىلهاك ناسحا ىلا  LLا وأ رعر رع رمأ  JA La all (Le 

ge٠ ىروتنلا نيماسملا  a Luناكو  SEنولي الو نولكي ال  

 EL لا ب 9 2 و ير ا 2 يي يف à .جولا.برضاا ءاسألا ب «رادثلا رود ىف فاوطتلا

F2انالثلا  veالا ا  le sl 5e «0eاحر نيسمخ  

SX I de al sدا ملا ىل \ 1  ELرفلا بهاورلا ن  Elus 

 نازحالاب SU F* 3 Re | «5 234 9 ET 9 © rs ياللا

 (pl مسح ve مهدات Le ىلع تارذز نوعا صد اوناكو رادكالاو

desيف مهباحصا نم رابخالا مهتفاوو مهءاحأو مهلادنأ مهدتف  

 ٠ مهتوسكو en ليدس ف Le aa مهاردلا م | pan نأ مورضرا

 ! الف الاو دوتملا SC اذك
VASE ىلا لصوملا Q* us أوالا opt YA ai] عوببو 
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 ةينايرسلا  LEذيمات كياثاكتلا نايرسلا نارط» زازعاو ةوافجم

 ه ( reلقو  Le a NE Plيرد  de 6ىواسن رهلا | نأ وع

[rues ul 
 ديا ك5 5 ,lu à 232 7 با 0

l'al sلحن 5! م ول  TAنوداك  (lis — ‘ > C1 Q} sl 
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 مه 0 | | | . 7 . ٠

 À Le DE re راسو لمه عبرا ىلع lets ne ل ىلا اومدز

 هم تس هم .٠ 1 / 5 6 0 : ل تاياراا يف هاواوجوو AN خياشم مهعم ne رارحالا دونا نم

 هم test مهتارابعي نوداني لوبطلاو جو:صلاو فزاعلا نوبرضي مالعالاو
LE 
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00 | erمه  ME125 . مهو  » Cas, FL YA NN5 1  

nelنو ها 3 7 ننال ءاهز  Juilةسدلا و7  Axe 

Ge 7 pe Lab DO ps + allالا  pisواوا  

| a 2 ١ 9 LT | | | | CR | a 
 ) sell حد A & D A 31 لد Le” اومتاعد خو <À JS Sal s لخا 

 ةم.قولا يف 4 D OA ىلع اوذو>.:-إ| نا دعب كارئالا دونح نا ملعا )١(

do liبلتنا لارا ثالث اهيف اونظو شيماق يراص ةميقوب  paleسورلا دونج  

 ىوس مهم ثلفي لو ٠ اروسكو افلا نيمست pee اورمأو اولتقو رارج Ce يف
eh]25 تيرا ال7  SAN Gers Les.نى  bal LL étالذل  

di pie este 204نورا قيقا  Fe he 

 اهك ردي الث dleles قي رطلا ele Gi نيلجار مورضرا ىلا ليالا ثحت اءزينيو
 ديي» لهح لبو . درعلا نم lai اثدمح !dl لصنقلا ?y نا يلع

 كاذ ذإ تاحفت-او . ةرئاخ اهاوذو de te اهبايث هيرز ىاحي مدرةرا ىلا الصو

 por ةلصاوم نع us Ji di ام يكرتلا ركسملا يف اهتاقبط فالتخا ىلع ىمحلا

 مه. is ىودملا ciel نأ فوح
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 ايكرت ىحيسم اهسالو ربشلا ةماع تعرجو ةرملا 16014 ةنس تخلسنا

 ماوقالا نم ةاحالاو صالخلا برعد D Le معنا ù مقلعلاو موقزلا

 ةاغطلا ةاسقلا

 re سماخا لصفأاا

 رظاوالا اهل me ةلمل يه ٠ مادلا a Le كارداامو مادلا ةليا

av sرطاوخلا ايف  gs 595 تاواجغ 10و رورسلا ثعاوب ٠ 

 ٠ ىلامالاو لامالا اهيلع 2259 رولا حادقا L3 ..ةشترتو ءىلاهتلا

 هيلع أوناك اع هور كنف pe مهدمك ت تادلفو A>Y ءايالا | عمق عمت

 اودلوو اودجوا نمو اودقفو اورسخ نع ACTES هيلا اوراص اهو

 مهءافص مهياع اوردكي نا ردد ةحهملا ل.هاوع مهحاورا à اودعسو

 ةححرا A ةنوممملا ةاءللا كات ىلا نيفاعم نيملاس مهغول ب مهوناهيو

 مدقتيف ٠ مهبر dle لظ ف LS AT اولصاويل مهول ابو

 dl ىلا ةيعدالا ميمح نوعفريو ٠ مهئثابا يديأ نومثايو دالرالا
 لجا ام! .al مهئادعا ردغ نم مهتنايصو مهتسارح يف محرلا

 Diet ام ٠ هالحاو ثيدحلا اذه سيطا Le هاهياو دهشملا اذه

 نويعو مهيدلاو ىلا لاسنالا نويع صخشت ٠ هاهشاو للطلا اذه

 لدغشت "باو SE bises مهدانكا :ةشاشخ ىلا: ونرت .ءابالا

 بورضب A قاطالا كاذ دنع أيهتو As ٠ ءالوه داؤف

 ملظانتو ٠ براطالا عاونا نم اهلك اس امو راثلاو هكاوغااو ىوالحلا
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 SU اهرونو اهتنيزب يكاحت ةرينلا حيباصماو ةنولملا عومشلا اهلوح

 ارفالاو حجاهتبالا تاراشو نايتنلاو لافطالا اهب فحيف ٠ بقاوثلا

 ةميخرلا ديشانالا On نوعفدني مث حاضولا رغالا مهنيج ىلع حولت

 ةميسولا ةيشعلا كلت ىلا مهغولمل ةيحلالا ةزعلل ا ركش ةيحورلا يلاغالاو

 . ul sl يف sell Ou Le pomme lle <  ةداعا كلت

 يف تبا اهنال نيركاش ريغ اهوعدو ةمووشملا 15١4 ةئس اووط الو
 AU ON ele حاولأ ىلع ترطسو رادكالا راثا مهتدنفا
 sep Vis روننلا ىلا مهتعد loge مهتيعال تلثمو رارشالاو

 اوضرعي نأ مهعسو ين دعب مثيب Del مهسوعن ىف تددجو

Leتابكنلا اولمتحا مهنال ٠ ةتب مهتركحف نم اهوليزي وا ةعاس  

 فئارضلاو LE اوديكتو يبئاصلاو بئاونلا او. رحثو تابرضلاو
 لفاونلاو ىحاوللا نم Gad ام اوداو ٠ متارحلاو الظأا ىلع اوربطصاو

 BL ةسايسلا ىلع نيتكاس ٠ لذارالا جالعالا ةظاظف ىلع نيضغم
els JU ouiا ل ل  

 لئاقلا عم لوقي مهنم الك نأك راهتلا دحاولا نم جرفلاو مالسلا
 ىوللاو ةرضملا فشك هدي 6 ىركتشلا عفز انلا امف هللا ىلا

 نوقربيو ,LU ءىواسملاب مهيلع نودعري 1,28 ام موصخا نا ىلع

 حاجتنا ىلا اوغلب ىت> ةرباغلا ةسمخلا روهثشلا ءانثا ايازرلاو قتاولاب

 ةرجشك اوسماو ةديدشلا ملاظلا dede oasis ZE 15١9 ةئس

ral LAS 55374ةرضخلا ةلّضلا اهئاصغا ترصهو ٠ ا  

 ىيثاوملا اوضقن امو soabl كلت دنع !وفقو نيرئاخحلا ءاذعالا تيل ايو

 ةرحشلا اوعلتقي نا اولوا> مهناهدو ré ul مهنكلو دوهعلاو
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 ىركس اك oi ىحجميو أهربأ sn أمام 0

 لحرو ءابجالا ناسحلا اهنامش اهرداغ ءادرج 0 Alo\ ةئس

 ايف انركذ ايك ادرملا ءادعالا مهقاتساو ءابجحالا ماركا اهلاحر اهنع

 تيما ملف . نيعبرالاو ةعداسلا ىلا | cp) Cr قرط دعب 0

Sn 

 هل ورع his 45,25 .تلصبو Die تّدسف نم Don day | ودوعب
 ٍِء 3 .

 مه ri و نودوب اوناكف ٠ هتقفنشو هتفار GUN ىلع ت.هذو

 : مف اولوقدو مهنوانم العنا وع Cr اوتلمتنو UT l'y lo نأ

 هصحبسفو 47 Ja C ras LE و 5%< 53 15 Il ف 2 ل

 ليلا ةلق نم وا زجعلا نم الا Lo ضرا يف ؛ را نكسيال

 رضلا اولمتحاو ىذقلا ىلع اوضغغ كلذ مهيلع رذعت ال هنأ دب

lil,مومغلا م ردم ُْ تحاتعاو ىذالاو  DAمهيلع  

 ل ,dos brel de مهنم 0

 قفتي كايقل ىلا ليس نم له  هعبتي nil ليجو الحاراب
étaisلا ىلع نان ام اى لق نا  SLTينبان ام ىلع ربصلا  

 رسي يدأوف نأ ركتفت وا كتيغب نكسي يبلق رفان نأ نلظت وا

 ك]داعب يف ةذلب

 52200 pt ”كيفجر نال دع ليسا

 ادت الو GS نك ال Jan دلخا eus كتقراف

 دورسلاو سنالا ينعدوو كدعب سلاجملا ةشاشب تضقت دقف

٠ duesكتروص هذه  il US Ball ALLهذا  La EN 



 ا؟١ ىناثلا نونا

 جعاول eine يراكفا تقلقاو كتثيه قايخل تلك

dis de)يقسو  SU ls Jeكاد الار  sie 

se SU ASC ELU 5تدذس وتو تافالاو قوتنلا اهلغ  

LE, oiيف .ثواحو: تاقثملا  + US 5 ils Gel us 

 Vs + اهداؤف ةرارم تددحو اهناد ةحرق تحسه امل تلثت

SAمهدودخ ىل اع ةلفاخلا ةكراملا ةليللا هده 6 يلوح نوفتحلا  

 ,UE 2 مهبولق ds كلغ نود 5 ةاثاس ةاطاه تاربعلا

disءاقشلاو زوعلا مهنع ليزاو ءاكبلا نع مهفرصا نا ىلع رذعتيل  

LRUكاتو رزق  ges babe tee LAASs Le 

 تقفشأو مهموي ةنؤم مهتنكو كدالوا LE اهريغك تاعف اهتيل ايو

 wo تلعج لب ٠ اتاتب كلذ يف ركتنت ال اهنكلو ٠ مهتايح ىلع

 Hp ىلع اهفسعت (tb كن كيور st 5 مه

 لاق ذا ةيهاتعلا ىلا رد هللو٠ اهمضارا نطوتو اهلا ىمتنا نأ ليوف

 قدروا دارا ايم GS ls يعلو 25 راع واوان

 Yi UE ايت sus لسحلا il انمهلا 1. هابر اي كامحر

LE Sentقفا وب يرسل  cales 

EX pli s 

Ass كلذ اكلا db 4) LE حلق ٠ ge 55 دوذو 

are JUN نوناك تويبلا سك 6 ركسلا ٠ 

 ىرتشا ريعب ةئام وحم دما نم داع يلاثلا نوئاك ؟ تدسلا مويو



 AU نوثاك 6

 يف دادغب ركسع نم موق عجرو ٠ أشرغ نيتسب نيديعب يلاهالا اهنم
 اودصقف ,Ze ٠ ضارمالاب نيلتبم ىوقلا يرئاخ نيبعتم لالا ءوس

 ST مهقتح_بضع دواللا باوصو ٠ نييكريمالا نيلسرملا ىفشتسم

 Doux > Si auf هب اولزناف ةأراا ةعلقب نايرسلا راتخم .وجاخ ىلع

auةيركسعلا نس يف الخاد ناك نم راضحتسا  Lil ausىتلاو  

 5 ;la اورضحا ىلاثلا نوناك عسأت يو .٠ هكفو نارطملا لسّزا

 رك رايد ىلا دغلا يف مهوريسو ةعلقلا ىلا مهب اودعص نييورقلا نم

LE Le sةلصاوملا دولا نم نوسمح نيدرام ىلا داع ىلاثلا نوناك  

 PSN نينثالا مويو٠ مهدلب ىلا 2 نيدصاق لمح Dle مهعم

ailةلاجرلا نم ناتئام ركبرايد ىلا هجوت  a LE,2 ةلاف  

 طابضاا اما ٠ مجدي ميهعدر 3 En 30 sl باب يف بيطخلا

 ىلع اودازو نيرافلاو نيمزوأملا نع Dit رودلا نولوجم اوحرب |4

 خضر 0 ثوسللا لخاد نم طسلاو ةسرفالاو ةعتمالا سالتخا كلذ

 اولظو هوباطتسا ام هنم اوذخا مهشري ل نمو هوكرت lue مه

 نم نودفاوتي < Et نا " مويلا ar مايا ةسمخح - عضب كل دك

 رددداو + اوحلاعتا نيكريمالا ىنشتسم نومزايف : مورضرا يحاوت

TUEنا نييكريمالا نيلسرملا ىلا هرما  lieةبلط  Lineةغللا  

 مهتلم يف الجر dr دمآ ىلا هجوتو ةيزيلكنالا ةغالا اولي وةيكرتلا

 نييحيسملا نم رششع انثا
 كيلثاكلا نايرسا| ةسنك pal LS يالا نوناك ١4 يفو

 ىلا مهاوعد Jui عفرف ٠ طسبلاو ةشرفالا اوسلتخاو ةأرلا ةعلقب

 شحج les ob ىلا راسو ٠ مهيلا غصي ملف مكلاحلا
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 بهدي نك هيفا d لق هللا ٠ CUS قسورلا ه>و نم اومزهنا

 ”ارسقو اربح ىلا

 ضدقلا ءاقلأ ىلع À وعم ةموكحلا نا !ويلع مهنال مهن ويب اره

 ىلا داع Jill عفد [a رسال ند ٠ نيءدرالاو te زواح نم ىلع

 (Aa ماسف 299 pi à "1. مز عفدلا de 3 dei» نمو هناك د

 توما ىلا قيسف

 ةذفان ةيوكشلا ةبالسلا LS QU نرناك ve نينثالا رجف يفو

aus4 2 مارفا رام 1  PERSهفوم ا  ] | saاوماثساو | نع  

ONناطور  cu lis Lilly Lai SN js 

 HU GI Ts ىلع ةسدقملا ةرهوملا اودلاف نابرقلا

 ناهرلا ris A LL ele + 2 ne gl Tel sx غلدو

 ls ةكلتكلا ةمصاع / ١٠١5 ةنس امهادحا عنطصا ادج تايد

 سفانطلاو ةيتونهكلا لالالا صوخلاا < + Ed ةرشع 1-0

rar 475 ALIAS 12 lsنحو  ds Je 3° Lys sn 

Reقرط  PS Al EI 

 اولدتسا صوصللا راثا 18 قارسلا قةحتد نم تلسراذ 2,2
} 

 La SE DE ا اوداعو قر Le اويتكف اونا 3 مهل ىلع

 ليصا يفو lat ٠ بالسالا اواصحي نا dla pu مل ةجيتنلابو

 3 . 56 ةيرامتخالا <, نم Da بيرق را رابدا اده

 نا رطم ودوا ليثارسا ديلا نادرام 5 لصو 4 مويلا اد_ه
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_ el ةساع ae, 25 als Lo Us san عم le نادلكلا 

ob il is Lit Le s4ll| فرح ىلاثلا نوناك TA سامخا مونو 

  AINرهد كيل ( 4 pe ls > ail Àاهتاناو اهتعتما ٠ اكف  || euنب( أ

 عا <  AUSسح رح راه  à ù, 6 5 nl xl 2نيدراع مكي |, رام رد

  à àءاردعلا هسا  ali 2 || near . ) sadناب مقا ةفداط

 al ىلع is ءادعالا | Lau و . كيراتاكلا

2 

P 522ىلاثلا ن وذاك 5-8 1 |  O sas )l Feالحر  CLأكو  

 Dee M Le مكنا 45 all قح فراع يملا مه لوقي سا رلا

 لوا ىلا اولصو Le مهنال لاق Le حصو ٠ مكتتويب .1لا نودوعتو

 روضحلا ىلا نم ْنأ ىداح A À دا éd ٠ اومزونا < al رم

 el أب "a ىذقو هدر تهل ةهوك طا راد ىلا ass ءاقلث نم

allدوتلعا لخذو +  Luقي لجرلا اونلاق نيالا "دمنا راد  

 اهل | ولامف ءاتف اوارف اوحرحذ ال>ر Us ملف lan ste ةأرما

 هوقاتساو هلع 00 الخاد شارغلا شرتنم وه لاق كورا

LS ll à!ىلع  AUSاشتد هوّسدُف اناث | 52 اولخدو . ةروصلا  

 as نع قودنصلا اولمخف قودنص نوض افتخم الور اودجوف اريثك

 تايواسنرفلا سهاورلا ةعيب ايرث اوقلع مويلا اذه يلو ٠ ةمكسحلا ىلا

 5 ريكلا كل ١ ee ىف

 mb نم ةدع دما ىلا تريس ىلاثلا نوناك rh دحالا مويو

sb SIN دوتح نأ اعلتو انومو ةرتخذ ةلمحم" lbs 

ASS] نا كاذ م ( مدحت همررحدو 3 م ريلكنالا 
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 رمسع داكلا لصفلا

 : بهاورلا ضارغا م ٠ ة.ثادلا هورس à Are Shui ند دونغ ا مودق

 J5 + نورافلاو دونملا . نايرسلار نمرالا نارط.و يملح

 . ىحرجلا دودجلا ele ٠ رفس . نيلحر

 طاق ويش نإ فاعلا كمت ك1 سال

  LLE ds àا  ot 5 di Sat deا <

 ةمصاعلا يحاون نم ةمداقلا ةيناثعلا دونملا ٠ ليق اهف مهسأر ناكو
 دبع ناطلسلا نبا El sb ٠ اناا رشع ةيناث مهعرمجم غلدو ٠

 كلاث يفو  LLيروخلا راد نم تارقب ثالث ةيشادلا صوضللا قرس

 يلاعدرب ليئافار  du ilىلا ىوعدلا عفرف  LSضبقلا تقلاف

 ةداعلا فولايك 2 مث ةيشسادلا نم رفذ ىلع ٠ يروخلا اوداكف

 صرفاا نوصرفتس اوتابو  latهنم ٠ تئفطو  LSعيت مويلا ذنم

 .نهريد لخاد نهتعتماو تايواسنرفلا ىهاورلا ضارغا

 ركسعلا نم ةلفاق دمأآ ىلا توجوت طابش نماث نينثالا مويو

  PELم ٠ نايرسلا نازطمو نمرالا نارط٠ راسو

all ينزلق وت إب LE كرو تاونات 
 ” Ledsنيراقلا ءامسا اهاديفي نا  Bel Gesellثحبلا يف دوهجلا

 مهنع  lameكلذ  Le Unesنم نانارطأا هادبا  Plيملا

LL ةايل فرصتأا ىلاو دادولل انوبرعو ١١ ةلودال صالخالاو ٠ 

 نايولام ديسلا ناكو ةيئايرسلا ةيكريرطبلا رادلا ىلا  leثباف

Lee روطفملا ةلماجماو ةيبألا ةضوافااب نيذارطملا عم اهاضق نيتعاس 



 ديما EP RE es FES 15 لمولا
AU dl yo 

 رودلا نوسكي 5,2 OÙ e le Le + LL \o نيندالا مودو

Etنيفتخااو ن 3 رافلا ىلع  dsةسرفالاو ةعتمالا ٠ نم انشا وةرحاواو  

 اوئلءاو٠ ةموكحلا راد ىلا مهوفاسف صاخشا 1.5 عضب ىلع اورثعو

 Lys يف هريغ ge gs هتيرجب .هتاذ ماسي نا ىلا نم نا
je 6 UN lat s Je slls4[  

 نايبوةعي نالجر نيدرام قرش يف لق LUTTE سمخلا مويو

 اوعدتسا اهلتق دعبو . ركبرايدب شابرق ةيرق يف ةموكتحلا ىلع ادرق
 ىلواج ليئاخرم رام ie يف اهئفدو امههععيشو 25 Lidl دحا

٠ M]دحالا مودو  sl dl JL LL "ائعادو الدر ناعم هس = ١ ١ 

 نوصح ىلع doll LEA تّقلط ] ةيواسنرفلا ةيرياكنالا ت kel نأ

 هحوت طاش ؟؟ نينثالا مويو O6 ٠ اهنم كرتلا فلتاف ليندردلا

 اهنم نودفاوتد ىذرأاو < EI ناكو 00 < all EL ىملح

 ن.« تائيف ثالث مويلا اذه يف اهلا راسو EN تابرع يف sa لا

 ادخش نيناتو Dle اهعوم< غل ىرخالا D ةدحاولا دنحلا

 علب Ab نه ةثمف 0 + ويسار 2 LL TA دحالا مودو

lessنيقثوم اوناكو نيرشعو ةئام  JUخياشملا قدي ةمخضلا  

 ٠ ىرقلا ةسماهم ةلثسم die ترهظو ٠ فزاعلاو فوفدلا مهماما



\YY AE 

chou Sol En Ce 
Ge راطمالا طوبه ديزا نيلصفنملا نايرسلا ةعيب ناردج كاذ ذا 
lon مهقوف فقسلا رك نا ٠ as اعياح bas نا ةنهكلا أى 5 

 ريس و  Leيراسل ونتي  lle Lo ulطوبملا نم

Sly نا كريوس .قيرط يف all. jt لع Ji يدانملا ىدانو 

Jef ال ىلا ةديعسلا Le ll كلذ 45 95 SCI PE eur الحاع 

 نوطومملا ايلا اهملع

 nie نماثلا لصفلا

 : ليمولا dis «shit 8 م4 ضانلا ناطع.ركسملا à Ssadl اوكف

 سن اكمل ىلا PS PE) NE CNP لع هسا

Je asbl 

RTE ةيكرتلا دونحلا ْ ىودعلا تلحفتساو ضارمالا oO 

 ناوو مورضراو طودرخو ركبرايد ةبالو à مهن ريثك ةا.4

 دادزتف ةصاخ نييئيدراملا OUEN م علا à رامخالا اندفت تزال

 !ne AO اوعاذاف نوملسملا اما .حباءزنالاو قلقا رثكيو عاجوالا

 ارمرم رجب ىلا اولصوو اهورسد>و ةمصاعلا نه اومدقت رياكنالاو

Lio EI en Esةراهنلاو  Las ttةحجيتنلا نع  

RSR nesيماح فرصتخلا داع راذا 1 يو | اراللاو  

 ةلمحع يعتني مويلا ل à, 1.) 506 ST مح حارق رك رايد نم

 ar ةنغاطلا + ماب 00 لا ةداحلا lon tn ىرامصتلا نم

 لمعلا ةاصاوم ىلع مهدورسسعدو كر اصنلا يف نومكحتي دونما ناكو



\tAراذا  

 | ةرجا نود الجاع

 ةمصاعلا ةرصاحم رامخا nr علا ىلا :ناذأع ةدنو

 روفسولا اوربع سورلا نا اهيلا اوفاضاو ٠ نيدرام يف ةعئاذ ةعئاش

 نوخوديف سمن رفلاو زيلكنالا تاع ردمب مهتاعرد٠ لصتت ليلق امحو

GEIةفالخلا شرع ىلع نولوتسيو  JUN Dosناملالاو  

 راتلا كلت ريعس ىنطيل oeil هللا ىلا لاهتبالا لصاون انلعجف ٠ أعم
 مهسرح موصخلا نا ريغ AN ٠ 12! 5 + نيش دكتور

à!رامخالا يف ىف اوصاخو <(  iiىراصنلا اوددهتو  AL 

 عاوذا نودرويو بيذات اك الاب مهيلع ثول تك !نابحبو al 0( كفسو

 SA مه Tes ge EN ماقتنالل نوحاتريو مهك اله 6 عدخلا

 مظع كلذ نم جتنتسي نا بيبملا ءىراقااو ٠ مهنولتاقيو مهنوبداحي
GA pl SEنامحسسأا لم  SLرم مع  ON 

 بولق تكلم bo» ةوادعو Le Ed امتف ٠ انركذ ام ىلع رئاسخلاو

 ىذالاو داسفتسالا ىلع نيلوجملا ىدعلا

 اراضنل الحر نيسححو ةئام .برق ركيراتد ىلا داس راذا TT يفو

 يرعلا اولمتحيو ضارمالاب مهريظذ اوُباصيف اهريغو دمآ يف مهقافد ىلا

Asمويو ٠ عوملاو  TT Plراذا  desمخ لصواملا يلاو  . 

 ا ,م موق Ml هيفو ٠ 2 هجوتلا ديري دللا GE سودرفلا

 فاخف لاتقلا ىلع اونرمتيل ةيكشأاا باب يف صاصرلا اوقاطاو 5,21

 دوصقلا يف xt نا علهملاو بعرلا.داز ٠ Les !ديدش ًاقوخ ىلاهالا

et (1)باتكلا اذه نع ٠# ف م ءزدلا  



\FA راذا 

 JU امتوقثواو نايرسلا راتخم es cat سجرج سقلا ىلع اوضبق
etsل ا كال راو الا  ANT 

LUSةءارب فرصتملا دكحاو نايرسلا نارطم راسو رطاوخلا  

 اهضحو اهحارس قلطاف ءادعالا اهفرق le اعم راتخماو سقلا ةحاس

deةلودلل ةذامالاو ةعاطلا صالخا  

 تا الا لصوألا ناو cab It ve را مويو

ete00 ل ا ا  

 DUR عيمج ىلع دونملا تقبظنا نيناعلا دحا حابص راذا 8

 لخاد مهم رثن لخدو ةسمامثلا ىلعو نيرافلا ىلع ضيقلا نولواحي

 ىلا (هقاتساو نيلجر ىلع ضيقو ةعاملا للختو سلصفناا ob Ji ةسانك

dl Les RES1 كوع  SEL PU 

 ٠ نيبعترم مهتوب ىلا اوجرخف دونملا اهنع SSI امير مهتانك

 مورضرا ىلا مهلاسراو ةسمامثلا AS بوجو يف رءاوالا تردص مث

 نادئموآلا قريلا ناسا ىلع اورباخو ةفقاسالا عمتجاف قف نرد

 ةرداصلا رماوالل RL ةسماهملا ءافعا نومحرتس» ةعلق شاب يف دوجوملا

 اويرضا ةيئارصنلا ءادعا نا ريغ ٠ مهنع ضارعالاب رمالا ىلا وذ ةمصاعلا نم

 داعف ٠ دنجتلا نم AMEN ة>ودنم ال نا اوعاذاو ريخلا راهشا نع

cp de lai A8 NI EL SOI QU ts ab 

 ىذثو٠ مهرود اومزل ىراصنتلا بالغا ot كلذ نه Rire نودهاشي

 فصوي ال اع سدقلا عوسالا كلذ تالثخ PART نسما ا

 نع مغرلاب ربخلا die رشتناف pal تسلا ىت> قلقلاو ردكلا نم

 ٠ Les Gus ةدمايثلا ىلع يديالا اودع ال نا ءادعالا فعارم



ol \re 

Le نيمحسملاب EU نم كلذ ءانثا دونحلا PEUR ce 

AS NI] ASS ناحشسالا os rés + نب 'رمالا مهقاذا 

il. LA 2 غلب SK)! 22 ىلا ناتلفاق وع راذا be يو 

 his اصخش نيناثو

 راش عساتلا لصصفلا

Leنافرفلا دورو . ةمايقلا  AUكسلا دياجت . نانولام  gl . 

 كاملا. is NI Ge + ST جاهلا ماول

 ناسف نك CAN RS نفك + ةيرتلا

 ةقفاخ بواب ناسن عبار يف ديجملا ةمايقلا ديع ىراصنلا ىذق

 تدادزاو مهصئارف ىلع ةدعرلا تكل. le ةعلاه رودبحو ةلفاح

allاوزوهمل توك كا مهاراصق ناكو ٠ مهينا رهظ نيب  

 Gens نا ASE تعاذاو (all ٠ ىلع اولصحيو ةمالسلاب

 لاتقلا نع ةيراحتاا لودلا (lime ندنلو سدراب ىلا اوفاو اكريما

pb hs “pins 8 5ترسف  Abeبواق نع رامخالا  

Et CEAكب ىماح نا قفتاو .رادكالاو مومحلا نم  SD perl, 

Lis es els Ji les al dE HER 1;مهبولق  

esةيكريرطبلا راد يف نيوزألا ةثالثلا نيهكنمودلا ءابالل نذاو  

 كلذ ىلا اوذاك ذا اوءاشو اومحا اهيا اواوجيو اوجرْخي نا ةينايرسلا

 اهورداغي هنا نورس ال مهفرغ نيمزال مويلا
 ىراصنلا ةلمعلا 124, RL تمدقت ناسن 5 ةمايقلا,ديع ثلاثو

 ae LG Le GS SSI NS M dis ان ثا



ri ناين 

ee Oh Le تاير ءييينوطا سلا Qt ةييصاعلا se LE ils 

 طوتلاو يلاهاشلا نامرفلاب ةلودلا ةيلع تمعنا دق نا ٠ dlفاجتمع

foules ناررسلا تاوطظكو ناكل ل نا لس مهمدقتي ةفئاطلا ءاهحو 

 راكفالا قاق ناك سويطانغا نارطملا نكل  ut Deeرابخالا

 لا  CSنيدوجوملا ةفئاطلا ةنراطم نيد  àطوبرخو مورضرا

dede تيما ue كس ف اه نر لاذ 

Das هءانبأ ديزي الفل ةجعزلا SU ثداوحلا كلت عساولا هردص 
 ألو ٠ الو  RE OI abىراصنلاب ددني يوجللا روداطلا بتاك يكز

 مهيلع نيملسلا بغشيو ًاصرخت  (isةنرطلا راد يف ةميلو هل ملوا

 ًاصانتقاو هرطاخل ًابالجتسا  atalهنن ثم نع هفرصيل ٠ نا هتافو

 بتاكلا للق  ptريعست نم لع الو لكي ال لغن هريامضو لغد

 نارين  Culىرقلا ىلا بتك دق هناو نييحيسأا ىلع نيملسملا جييوتو

 مهلصأ اوثتميو ىراصنلاب اوكستنيا مهءاعزو داركاالا ءاربك رفنتمي

 يملسم نم نيسمخو ةئام ءاهز اوقاتسا نراعي 3 (AN مويو

erهلامقو  os diملف  LLىلا اوداعو اومزهنا نا  mél 

 ركسعلا aim ةئشتم ةموكمحلا نا ناسن' ١ اثالثلا موي انغلبو

abنيدرام سلطع 5 .ىراشالا  LIANT QI25 &  
 CE نوفتحي وا نومزوني دهعلا اذه JS 1,51 ذا sad السلا

 انماشت انك ٠ مهدينحت نم دارأأ ام فرعن hs LI نيعا

aانيارطضا ددحتو  

 لساري رباثو همأولو هثبخ ىف ىداتف نيعللا يكز جاملا اما

 Fo لهت نود دلبلا نم هاتر AS هب رعش الف ٠ىرقلا خياشم



 ناسان ١٠م«
mt = 

 ٠ ass دما ىلا ناسذ ١؟ call موي رفاسف ٠ فيجارالا نارينل

 ةميمدلاب die ريخ لكحا ble ادغ opt يكز جالا نا لوقن نا

 ءاهدلاو ut بازحا ةلمل 13 هراد 06 Se ناحو ةياعسلاو

Les5 مهيف  ms l'es LAداشفلا ثيداحا مهل  

PETىلع  muىراصالا  (D Laitsنا لق ٠ اناودعو  GA 

 هللا de اتم ريك

A di TEمارفا رام ريد ىلا قلو ناسن  weكب  

 ضواني ةدم ثيلو ةيدلبلا سئر de رضخ احصتسم فرصتلا

ph83 ( 

 هزكرم di ses ةسنكلاو فرغلا دهعت
 ُ ٠ ف "لالا ةنامدو ةدودعلاو ةقرلا ن A ae عبط e\ ريدلا نر

 < يحاون ىلا متون نم ةئف تريس ناسين 1١ نينثالا مويو
 'قوف SAN تائيفلا re غلب afro انف ils QU ريسو

 وشوك دم< ans اهثوغبم نيدرام ىلا صخشو bts ٠ نيتئاملا
 BL ريمي ىلا برعلا نم liés al ىلا 435 ىلع اريسل ثينخلا

SANهرقل دكر  

 سويطانغا ديسلا ىلا يلاهاشلا نامرفلا ىلاو ناسف à te قلو

 عفرف ٠ هلا همعفدو 2 RE راد ىلا فرصتملا هاعدتساف نايولام

 لفق مث مهزوفو مهرصن يف ةيعدالا ةلودلا ءارزوو ناطاسلا ىلا

Let)ةيارلا بص:ث نا رماو ٠ ةنرطلا راد ىلا  dlحطس ىلع  

 قيفوتلاب هل نوعديو ag اهاواهحوو ةفئاطلا LS جارو ةسنكلا

 ةعاحشلا Fe رهظيو فوخلا تاراش ge نارطملا ٠ OÙ s ريستلاو

 لئاقلا عم لوقيو ةلاسلاو ةوقلا (QUE Lidl رتسيد



 ربصاو دلدتلا ردص ال عسوف rss , تاثداللا كتدصت ناو

 هورج يد يزرت بيح BE دفوا ناسيذ 5١ سيمخلا مويو
 لااسزلا نم مكدنع ام اونخا لوقي ةينايرسلا ةنداطلا ءاهحو دحا

Lol CO GAهك تر هواش  
 لرشتف 0 F2 lee Les نا ةعمزم 24 SE ناف ةمامرا وا

 قرح. ىلا lobes ao ,نوريثكلا Es lobes Doll ظلغا

 PU نفد كلذ ةامج نمو cles مهما ءانخاو يدتاكملاو لئاسرلا

 || ةيمويلا ثداوملا à ges ةيطخلا فيناصتلا ضرالا CE يف
KIذم  Delمرالا يتكلا عيج 0 مولا كلذ ىلا برملا : 

all sتعرلا ندر 4.5  » GA Siةدح اويصر نأ نواو اهمال  

 مهل A Lou ىراصنلا 5

 مو

 ا

 لاوس تالا رمت يان dt Le dat VON عويد

Did 0 dods Mes eiتايعمإا  
 كلذ يف مهعم اوقنتيل ىرقلا خ ثم ىلا رماوالا نوثعبيو ٠ مهب عاقيالا

dsموي ناسي خلس  mbنم ةءذرش نمرالا ةسينك 2  
 ٠ عفادمو ةحاسا نع نورقئيو نوثحبي اولعجو اهب اوطاتحاو دونْلا
 (lite نا مهوألاو مهيلع اوديرعو dll; GLEN اوددهتو

 رادو ةساكلا مكيلا ةأرجن نارطاا محل لاقف ٠ اهلك ءىلاخلا مه
 SEL لكب اوبقنو متءطتسا LE ةنهكلا فرغو ةينارطلا

 اريك Vs lete LH Les à Zlul oùte DZ < نم Let دال
 ةلاقم اوةدمعي مل مهتيوط EE ءادعالا نا ريغ ٠ انديب اهكسمن نا

ol kel!اوضاخف  Ci als ddl Luىد ىلع اورثعي و ءامج . 



 رابا ١مغ

 _— مس سا سال حمس بي -ش-هح مسلسل

Leةفرذ اوددقوءاوعئاو اومهوت  ORاوذوحتساو هقاروااودّتفو  

 هيدل ةدوجوا' dl قاروالا ىلعو هيلا ةدفاولا لئاسرلا عنيمج ىلع

 ةموكحملا راد ىلا اهب اوضمو تالجسلاو فدحصلاو رئافدلا ىلعو

Le llركب رايد ىلاو ىلا  LABأ_عصحعبيل  Dans نارطلا ٠ 

 eus ناكر S SN ديدش:هقاروا,: لع Lis cars ىا 5 نم

 فحتلا رخفأو زونكلا نع نم

 نورشعلا لصفلا

 نابواام سويطانفا ديسلا 33:

 مه برعاو لضافالا هتسقاب JUL A عمتجا رايا لوا ةليلو

 مهل ل-ةنو هردكو هبارطضا ديرع مهفشاكو هردص تانونكم نع

 مهتاعاج نع ةينيمرا تايشربا ءاسور نم هتدرو ىتلا UNI ةصالخ

 لشفلا مهلمشف بواآلا يف طونقلاو سأيلا قليو SN قلقي ام

 SM perd ماما pe رطنابو ALU ES ةيينكلاباودضقو نعزلاو
 A5 au نوماطي توربملاو زعلا بر ىلا A و2 نولهتيي

 هسفن يف اع ناني هذول عاقتماو لينلا At رظنم ناكو ٠ ةنزعملاو

 هتسقا دءوتتو هددهتت ىتلا لئاوغلا سسل شاعترالاو J'EN نم

 نيدهنتم نيكاب هللا ىلا لاهتبالاب نوعرضتم ةهرب اوضق نا dus هتءاجو

 SE اوضوخيل ةوقلاو دضعلا نيدنمتسم LU ىلا مهيديا ةطوسم

 ةيرملا als ةينابرلا ةيانعلا ىلا مهسوفذ اوعدوتسا داهطضالا

 دردصلا Ad سجرج رام سدقملا دهعأ. بحاص نم اوسمتلاو

 AE مهبلق ُْف دطونو (A ناعالا 3 مهديأوب ْنا لساملا سرافلاو



\ré رأيا 

 جس سس ل ل آذآ

 اوتابو نيتماص مهفرغ ىلا اوفرصناو ةنيخسلا مهعومد اوفكفك اذه

 اقرأ نوبلقتيو O5 نولملمتي مهتايل

 ةكرابملا هتيميب ملقلا رويغلا سويطانغا ديسلا dt حابصلا دنعو

 ةكراطب رخف ديهشلا سويطانغا هيمسب ءادتقا هد قيحيس Le ةءوننلا

 نينامورلا نييحيسملا ىلا اهدفواو :روهشملا هتلاسر نود ىذلا ةيكاطنا

 71 2 اهعفدو ٠ تاوشاسالا ليلكا ليم يي هوضراعي الا مهيلا لسوتي

 ةباثع هد'ع (ge) نايرسلا نارطم يلوبت ليئاربج ديسلا ىلا ناريزح
 io اهصن كيلا نيك “راكذت

griseحملا  Leهللا  

 lbs ol dll سيئر نابولام سويطانغا نارطملا

caكوسا ير نم  

 ةمنطرئاسو ةئبكلاو ةنراوألا برلاب نيبوحملا ادالوا ىلا

 ةرملالا ةكربااو يعادولا مالسلا الجالا سوريلكالا

 اهتادحلمو نيدرام ةشربا — D Joel ةدالوا ىلاو

 al que نم ةكربلاو مالسلا

 SEL Le ىفمت 3,211 فورظلا هذه تناك ال »

 لانة زكا Eat نورش ةرادكلا LU LL "لك



ol ١5 

LEةنوالا هل كم كاب ذأ 1  À> PAنحنو  

 بناج ل 5 اهب فص جاوءا gai انوادت

ordonne it Le ll 55لك لق م  

 سدمملا av CS اورزءتو AE اعا او وقت ا ٠ يث

 AN Qi bel GA LI 5 el لع زكترملا
 CL ءادهشلا مد كيا HV Lan هةسينك حبلا

Geىو تسمم كلل  DAS out 

luراهطالا راربالا كلوا مدي حجزت نا  
 be AT رامزب ريد 15و ar a بالا ن قيد

 amas ةلاغا نع انشا دتقتنا نايؤلام "سويطاتغا AU نم 0

 هضوخ ىلع لدي ai ام نارطلا هيلا تكف ريدلا لجس يف

 ةدم لمعا ل ظحلا ءوسل يلا JE تاذلا+ رذكتااو عاضتالا باع يف

 Slt نودب انهاك تمسترا دقف ٠ رك دلا يجوتسي Le يلايح

 Lu فصنو Au قماسر رئا ىلع ريدلاب LACS 17 تأ 1

 هلك LPS ME رق تمم LS يف AE تسيغر
 A OM انا ' 5 4 GS es ةناتنألا ىلإ ناغاص ساوب

 (LS ركل اال ويضر دي ازيا EN LS قرم
 ةياعر يلا دهع مث ٠ ةرفانلا برلقلا يف ,CHI ملسلا sr ساد

 انهاك gels لبق da اما ٠ ةيقشلا يقايح ةكلذف كلت ٠ ةيشربالا

 el ىدل ةفورمأ
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 عاونالا نم عون يابيلعلا ماكحا انب تذفن اذا مث»

 انتيشربا ةرادإ مامز ماتسينا Le دّمف داهثتسالاب وا داعتبالاب

 هل ER CT ob by دسرو سهوا db بالا ةرضح

deليداربج ريد نيوبالا ةرضح نواعم  desريدو  
 0 ةعاطأا هل Lol تأ مكوجرنف ٠ نايداش سوطانغا

 pas اوتأيف ءاسورلا ءاشي نا ىلا ait حورلا pdt ىلع

 نامزااو لالا le رخآ

 ةرصاقلا ةعاطتسالا ينم تغلب ام ردّتب تدهججا انف »
 .سدقالا ىلامورلا ريالا هللا ةسنك سارل til ةعاطلا يف

00 

 ةلوسرأا ةدسلا رءاوال ًامئاد دايقنالا صاختو

sl gl é»أم قنا  J Ls eraرومالا نم رمأ  

 ىه كك PUS ECM تك كا (à ةلودلا

ol Lil Eli sنا مكضرحاف يكياثاكلا  Sur |, Ki 

 ELU اذه

ACTA »الط ءازعالا ءانبالا اهيا هللا  nel5  

 اذه يفقال ةعاجشلاو 39 ينيطمي يك هللا ىلا اواصت



\wAرابا  

 كيل KI ةمرالا ”ةعقاسا» ١51١6 Lu ةئس رايا ١"

 اهتافحلمو نيدراع

 يهو ةسدقملا نيمنلا كلت (Li) ab Lg 35 ةرامع رخآ هذه

 نيا نم ” لاق عاضتالا راج يف هقمعت ديزاو Al ٠ جات زارحاو

 ءامدب pe نا ةاطت-ا نحن Les لهي نا ىمظعلا dt كلت انل

 نا هحراوج لكب وصي هنا كلذب نلعاف « لاطبالا راربالا ءادهشلا

 تار محتتير لاطبالا لسلا ءادهشلاب Cd لاكتلاو ىذالا لمتي

 عيمج نم هيقئيو هناردا يكزلا همد لسغيف راوغم دسأك باذعلا

 لوبقلا ذوحيل Let ةنحت ةباثب حيبذلا لمحلا ىلع هضرعيو بئاوشلا
 حياج يف نيعتارلا نيطوغلا ءادعسلا رامحالا فاصم ىلا همضيف هيدل

 عاجشلا QUI ag Mes اًلهاو Lil ةيدهلاب ٠ ,Le هميعن

 انوبرع سدقلا يلوسرلا يمركلل ة.عاطلا هدالخاب حرص مث

 كلت ةزيزعلا ةك رامملا هتمعر ةدئفا à ثع.ر clos نيتملا A L هولعل

 ةيكيلثاكلا ةنايدلل اح هريظن bu ءوشل Luis s ةديجملا ةرعاشلا

 ناو CE ائير »..نا اه لوقي هنأكف ٠ ءارغلا اهعئارشو ةسدقلا

 دعب نم هديبع ىلع بوتيس انبيداتو انخيبوتل اريسي اثيح انيلع طخس
 | ا اق
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 ةلودلا رومالا خم رمأ يف طق تنخ ام ىلا » الئاق دبا اريخا

Cle Liisess 15 zuاك اهل ةنامالا  Leنارطملا تامجاو  

 MCE Pau اهاجرو ايكرت لوق ام يرمعل « يكيلثاكلا

 مهل صاخاو ةدوملا مه ضخما نع نادعلاو ءوسلا قاحلا مهل رسبت

 ىلع ةويلغياو OU يعارلا lite هه رفتسا يذلا .ام:ىرت + ةنامالا

 Lacie ام alS ٠ اودويل ةلماعم el هولهءاعيو هقوقح

 ةعاق ةبوصملا هتفئاط des هيلع تماق ىت> طونلاو نامرفلا هافاو

 ٠. ماهسلا بوصا مهل اوقوفو ماثللا رارشالا

 اوسحو ٠ نيطخاس انودذعو نيفدحم انوسك 0 نا ٠ هايراب

 انكالماو انلاوماب رارضالا ٠ ,Li محل ءانهو Le Es) انتايكن

 نوفجري ام ىلع | ريصف الاو ee تمصق مالإو نا متحف ٠ انحاوراو

 PO de AIS LITE LS te قا

ee يداحلا Jill 

 D Ù dl مج . تايعمجلا . احوش انح سقلا . سئانكلا سبك

 J5 + webs دشر. مد سح رح برذمت .ويرق ىسع لتق . ىراصنلا

 . هباحصاو pete نب| ىلع ضيقلا . 45559 ورب سدئرلا

ook el Las ces 25 a lie as Leلكي  

 نايرسلا ةناخكر طب اوشتفف last سئانكلا نم اهريغ ىلع اومجه

SR؟ دحالا مويو ٠ ًاجراخو الخاد  Aمهتسنك اومجه  
Purوهو 008 000 ساب |  au JSرام حبدم  



 يتلا عفادملاو ةحلسالا اوشدنيل ls ,2> 9 es يذلا صمدلا اوضوقو

 اوفرصناف ١يشب ىلع اورثءي ماف ضرالا باق يف اموفخي ةلمعلا نا اوعدا

m3 3e Le 9 ٠” Ou leولادبع دوم مهي  Éمه دكاو قيرطلا  

 نيتيقدنب ريخلا يف SAT ىئابراعم los ديسلا عاب ىدلا وه هنا

 نارطملا حيرض اوشدنو RS ةسينكلا ىلا اومجرف (زويلارتم
 نيبئاخ اوداعف ائيش اودي ملف هوشتفو ىفوتما

Je! Asرابا عسأت ىلاتلا  PR e>lاند سلا 5,2 نم  

 .٠ نيرافلا ضعب هدنع ىفخأ هنا نيءعدم نييصن نم ىلادلكلا احوش

 قةشرمملا ةفالملا D 0 وقاعتساو هج قرب lune BL اوقلا 3 ngliil دعو

 باركلا نورديو DL هذوفدقيو à) jeu جالعالا ناك ذا مرمر مره

 SU هلاذق ىلع اوقلأ نا ىلا ةماللا مهب ٠ cils هتماه ىلع

 داعف يلرغلا دليلا باب ىلا هب اولصو Go ءزهلاو بسلاو RE باوكأ

 فرضصو (Ge ٠ ع قيدنزلا ىلاولا (À همك le] SAS ىلا

 بتكف حلفي ملف هليبس ةيل يف ةياثءلا ليلا هنارطم ليثارسا ديسلا

 انح بالا نا ريغ ٠ هال يف ىعسيا ركبرايدب نايلس نارطلا ىلا
JL7 رورشلا ةموثرح ركب رايد هايد هملق عصو أم هلا  as 

 هيلع مهطخس لابن بيوصتل اونحرشاو قاوسالا يف ةانسلا لاذنالا

 زيزعلا نبا مكاحلاب CD هتبقر يف الجلج اوقلاو هب ةبوقعلا لازناو
 نبا دروا ام ىلع هناف رشاعلا نرقلا رخاوا يف رصم Lolo ىرولعلا

 ندي مل نم نا اودائي نا نيداالا رما duel dat هخيرات يف ىربعلا



 \£\ رابا
 سه اد سل جلا ——— بحل جبسم ب سس سس سس سس

 ةعدرا gs © mas Liz هقنع à FPE رهو Je ةيمالسالاب

db;مايا لد اذاو ٠ ةيدادغب  Lu ozيف  de aïe 

Eee aps sl dl né + Qu se ju)مههوجو  

 اوفذقو راذقالاب هيلا LU تالا GE Lt هلك كاذب اوفتكا ام

les ddeا  Mesتا  

àهحور تضاف ىت> هيدءتو  yاهتلاخ  

 à 3 51 3) sal ىلع احوُش Le سقلا باهذ ذم موصالا ناكر

 ءامد ةحافا ىلع ةرماوملا نولصاويو تويبلا ىلا نوفاتخي ركبرايد ىلا

 ضرالا يف داسفلا غبت الو ١ ىعدعقلا ةروس يف ءاج ا نيضمغم ىراصتلا

 till» حيال هلال

 di Gi Kbs dis ia 3 sl رايا 6 تدلا مويو ?

 اهضرا ءىطو امو جذرب Es ok lt كد يذيف هقيدص نيدرام

de &ءاهحولاو نارعالا راط تما  sd!يلج يدبع نب مساق  

plضرعو دسافلا هيلق تانو:ككمو يلاولا تارمضم مهثبو ومرك  

 ناوالا نآ دق * مهل لاقو ةريرسشلا ةياغاا كلت ىلا غولبلا LES مهيلع

 دك أتي نا يغينيو ٠ نييحيسملا ينءا نيينطولا اهئادعا نم ايكرت ذاقنال

"el Luاكن ا نال انمقاعت الو ان> | ل يلا 0  

Uneاندضعت  Es € balsمذ خرم ءاهسا  Elماعلا  AS 

 لضصألا "نع

GA نيسح + ةيدلنلا 702 يلج رضخ + LL رداقلا دمع de 

ar سراف Mir gs 53155 قازرلا ae + ساوقلا نامحرلا لمع 

Lai ومرك ٠ pl دعسا pis هللادبعو يجار دمحو nés 
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 ٠ ةيشادلا رييك اغا دمحا ٠ نمرا لت ريدم شيورد هنباو ىدنفا

 خوشاف ميركلا دبع٠هيجرك شيورد» LU كب دمحو كب تكوش

 سطلا nd 3 م يراصنالا يلع Le خيشلا ' a Ge نب مداق

 DU ىموم خيشلا ٠ يدنفا يح ٠ ةيللا كب نيسح نب ىفطصم
 Let نا دهب Ole + el ol : يجك ارسال اغا دمحا 7

llىررن ٠ دماح =( نبا اطع خيشلا ٠ كب دواد نب دمحا +  

٠ da٠ اغا 5315  GR٠ اغا دواد  ARTدعسأ  

 ميلا دمعو EL رودق ٠ يصولخا tt قحساأ gr #)l ٠ ومح نب

deal Gi ne da ٠ éb Le > 

 be .سولفلاو cooëll dt لغ:نولحتيزو نوعي Ya لظو

 GoU اودفوي نا مهتركف مهل تجتناف رايا 56 نينثالا مود ىتح

 ام اولقني نا Lie ىراصنلا مزلي ” لوقيو دلبلا عراوش يف يداني
neنادنموقلا ماعم نا ةعاش نيرسعو عبرا 54 ف ديراولا +  

Gallمهاوه يسح مهب اولثي نا دعب امف مهل لهسا كلذ '  ', 

 ال مهلك لقن مل نا Goal بلغا نا ةفرعلا قح نوفرعي اوناكو

Le dreءىس مهنم رفن دنع دجو نا وا عئاضبلا كلت  leeسلف  

 نم اولمح ةادانملا اوعمس اللف نيك اسأا ىراصثلا اما ٠ ةرسمها تاذب

 لكأ ىتلا LA ديراوإلا نم مهدنع ناك ام نادنموتلا ىلا مهروف

eleْنا كلذ ةلح نمو .٠ برسو رهدأا  grilليكحو وعرحج +  

 يذلا ٌتيَسلاَب نادنموقلا ماقم ىلا ىذم كيلئاكلا نايرسلا ةكريرطب

 Le Green نوطنا y LI age ue ةيكريرطبلا يف انوصم ناك

 ةلودلا ماعنال GL ساوقلاب هلاعتسا اًصاخ ناك
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 ste 7 de ed A كاذ ذا موصخلا ناك

 رئارس ىلع أوعقمل a سدسا ولا EE نادنموقلا 9 لأ

 وا مالكلاب مهعجوأف D هع a | sl اذا اوناكو ٠ ىراصنلا

 4 اورمضاو 0 هوعلزاو مهسأر هيلا ا وضعنا نيد مهبلاط

SAS IIهوملترو هومحسسل ريصلا هادي ةعاسلا نيرظتنم  

GA xtيف ًافظوم مهنم ناك نم عيمج اولزعو  LS 

 يركبرايدلا بوقعي نبا يدنفا زيزع ىوس ىراصنلا نم قبي مل ثيحب
 ونان يسدق» يدنفا Lens ةيمومعلا نويدلا يف لوالا ىتاكلا

eiعفاد يذلا  Larsمهمالا ءاهد نم اههذاصو  Geبا لوا  Aie 

Sosماوس سلتبو  
 ah eu ىلا روك gli à رهاط راس رايا 75 دحالا مويو

(ou5,5 نب  QUىلا :ءاغدو  peu ailesاك ور روطلا  id 

ilراقب كيلا قتل  edلاف راسا  onde dy ALL ak 

 ةيشخ ةباجالا الا هجولا حيبصلا Gi عسي ملف ةوعدلا اددشم حلاو

 ىضفو ةرحش ىلا هطبر راهثلا رصع ناك الو ٠ اهركم %05 نا

 ةمقب راس دخاو aol عدجو هينذا ملصف لام مث ميم هذلا رطولا هئم

al >نا ماعلا ثش امو هفارطا عيمج نم ةقفدتم هوامد تلاسف  

 ىثحولا دهشلا كاذب مهرظاون اومعنيل ناتسبلا يف نيميقلا per اعد
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 Er مث روخصلا Lu دهشم ماما مهح اع وهو نوجحرفتي اوفقوف

 عضبيو هلاصوا هرحت# عطقيف مهنه 589 ىلع هتسيرف سدد ةيناث

Ge akناولا قتاذ نا دعب نم نيكسملا فلا كاذ حور تضاف  

 اههجو مطلت del AI هما ىلا ريخلا LE الو ٠ تاذعلاو ةحيضفلا

 نضع JS ربا el ل سراف ةلولوم اهدنك ةشاشعب تدنتو ةلوعم

Les460 اهتدرف اهدلو ةيد  A6تسل  Iلب يدلو نع ةيد  

 رداغلا نم ينفصني نا هيلا لكاو لدعلا يضاقلا هللا ىلا يارعد عفرا

 GAS ةذلفب
 نب سجرج ناكد ىلع يرمح le مجه رايا ve LUI مويو

Loىنمرالا باشلا مدا  a Liسجرج هيلع ركناف ٠ ةءابع  

 ةيكشلا يح ريذخ LL هقيدص tail شال باطلا

 هباش نم ها رعف تايسسنرفلا سهاورلا ريد ىلا هقاسو هيلع ضيقف

 ذخا مث هقورع يف هاؤامد تدمج Ge ادراب ءام هيلع Los ةرااب

LIكعفص نع فكا تسل هل لوقيو ةظالغو ةوافحي هبرضي لعجو  

 نويسناسا ةهارلاو هتوص ىلعاب سجرج lie ةيمالسالاب رهام مل ام

 سجرج ناكو « حيسلا ناميا ىلع توماو Let يلا » لوقي هعمست

 لوقيو هب هبرضي لعجو ll ىلع هلحف oui ll) رانزلاب ًاقطنتم
 عيجولا برضا هبرضي ثبل امو ٠ يدي نم كذقنيل هبحاص عدا

Geتلسرأف هم رئانتو هبسج خفتنا  Lai Jiيف  batهلها  

 ep pds + où ىلإ. هيداويطمو pe لع op اولبقاف

 ركيلع لبقأف ناريزح سداس Ge هعاجوا di وكشي شارفلا ًامزالم
 هرمضو نجسلا يلا هوقاتساو ينيسمخلا ركسعلا نم ةلمج يف ثيم
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 155 ناريزح رشاع موعم ol 27 دعنا نيذوحسمأا ىراصتلا ىلا

 ميركلا نيدرام فرصتم كب يملح ىلاا مثالا ديشر مدقت مويلا اذه يفو
 هباجأف ٠ نجسلا يف مهجزيو ىراسصنلا ءاهجو ىلع dl يقلي نا يف

 نمو مهسح بجوتست نيدرام ىراصن يف ةاع دجا تسلا ياو

 ضاعتمالا ديدش ىلاولا ضعتماف ٠ كرماوا ذفنا نا يلع رذعتيف مث

ssل رنا كاد  eo ares etرا  

 نا is يرارب نم رامخالا انتفاو رايا 55 اعبرالا مويو

 سئرلا ىلع هباحصا Lu امهالاو امو نيوعلاو ناصوق بحاص اغا دمحا

 Las oke ناكر عقصلا كلذ à ةلورلو où 20 D el LCR ور

Lis deذك رنا هش  QU itسايوالا كلوا ضتناف +  

 فوبسلا هيلع اوتاصاو ةرءاعلا ورب سيئرلا راد be ةرساكلا رويطلاك

 ةسارسشب مهنوجيذي اوناك ايفو ٠ هترسأ عيمجمو هرهدبو هب اوكتفو
 ةورت اوسلتخاو تايتفلا اوسسو ٠ اوملسي ملف مالسالا ىلا مهورطضا

 الف + هكالماو هتعتماو هزونكو هضارا اوكلمو ةرفاولا سيئرلا

Losدق اهيوذ رئاسو اهتيرقو اهدلاو نا نوتاخ ىلا ربخلا  US 

 باحصالاو ىلاهالا اضدادش ا ES مهباو ثطبو ءادعالا مهيلع

les Liباغو اهباصم ملا يف 526 اهنازحا  Leليلق اع هذا  

 اورشتنا اغا دمحا باحصا نا مث ee اهتدلب يف كلذ لثم يرجيس

 ىراصتلا اوأللاو Sols رودلا لالخ ارساجو ةرواجملا ىرقلا كلت يف

 يف تنث نمو هويحتتسا ملسا نف ةلليهلاب ةادانملاو ةينارصنلا راكنا ىلع

allهولتق  

 يدنملا نيدلا فيس لبقا رايا 55 يا هنيع مويلا كلذ ليصا يفو
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GEةحاسالاب نيججدم نورخآ ةعبسو ىدنفا رضخ نب هللادبعو  

aus Qiنوديري كيلئاكلا نايرسلا  serيمرالا جا رسلا  

 ىلا هب اوراسو هيلعاوضيقف يميرلا رهشلا تاولص ET ارضاح ناكو

 ااا ىلا اورضحتساف اوضمو كانه هركرتو ناذعلا pi مهاورلا ريد

af Aفدسوب  UTنا  aeهللاقزرو باصقأا لمدومسو  

psp٠ و  Je ge ALA Aنم ىحع امو  Jiىاو 1 ناتثعاس  

 نورشعو نانثا ab ناتمخض ناتةلك هدي ds شاكلا ىركف

 اولاقو 55,2 ةفرغ ىلا < 77 اوعدتساف ٠ نيحأسملا توتا نم

dكدعتع نأ انقلع +  Solعفادمو  a LASLالاو اهراضحا  

 تفقد ىذانملا ةاداتمل اقط ىلا سحرج لاق ٠ ةبوقعلا دشا كانقاع

 ةموتخملا ةقرولا مكيلاو حالسلا نم يدع ناك ام ةءركحلا ىلا

 Vs هلك sue ام ملست نم كل دب ال اولاق ٠ كلذ ةديأوملا

 D هينا و 6 Sols ob "بدع 5 كانيذع

 1 انهلدكحا“ ”ةترط نيرسعو انالث هوعترم و dd y ل 1 1,31

Lu,ىوزتا مث هررقيا ةعاس روضحلا لهمتساو ا رداقلا دع  

 01 Las < نم ls 425 ةحلسا D 20e سلا كنا ل هل لاقو هر

 اوقطنتسا مث. ةتب هلل ةحص ال ضحم كفا اذه سجرج :dû اهتعب نم
 ٠ ie اومهوت ام ديؤت ةجح مهنم اوبيصي ملف سجرج قافر

JU caلقا  lab I D OS AR GS 

 es 4 ْنأ ىلع (su Xe ni ريسم sal اودعو مهنا راع

bbةسنك ىلا ءاجف دعو ام رضحيل رابا 5" حابص سجرج  

 هاطعاف ٠ ىرح Le abs هدلاو ع دبحو 3 سادقلا عمسو نايرسلا



\EV رأيا 

 اوقاتساو هوّماطاو رشعلا اوضيقف٠ همع نباو همع نعو هنع ةريل نيثالث

 لاغتشا يف مورضرا نم place مويلا يف 5035 ٠نجسلا ىلا ةسمخلا
Cars dlكلذ هل 'اوعفدو وجنح فسوي اوقلطاف اد  EU 

al Col let Lies Te dl lus BUT til 
3 

 PE هلو دلا و | 9 لمعلا HET موعد
 بت ١ وه

4 

Ni TA | La ds0( كتاذق ناو  Qi eusكياثاكلا  

grd) missنورفجي  LAN Lasةاصملا قدتخلا  

à 

 =< s\ مهض راع تنال ع Hand 48 اونفديل ةسنكلا عراشل

 ٠ de LA s ةرساح de اوعحرو ةقيشحلا هع اويكو مهيلع

 انش مصخلا Lis de نا رذح راهن ليل ةقزالا ىلع نويعلا ثدي

LIةجح مهنم بيصيل ةرورضلا تقوا اهوذخا نايرسلا نا يع ديو  

 مهد is مهب |

 ىلا الا ريثتل تناك ٠ مايالا هذه يف ةمصاعلا رامخا نا ملعاو

 <= Le y 0 ليندردلا à LS y - راكم الا ماسلا أ ةيراح

 الا

 PGM € ,ه دب ال نا نمرالا نارطم Lai الو ٠ حياذملاو عئاظفلاو

 ع

١٠ 
 A نم ايكرت يف يري اع نولفاغ رمالا بابرا نأك ٠ د 54

2 

ele s 42ىعدتسا  a4 ويح |  ie5 اهريسو روعاس  

esىلا  allالا  er DAقف  leدروب  aiرطاخيلا  Letوه اهمف ل  

ds 1: all sلصنقلا نأ راع ةادعلا هحو ىلع ةدوغملاو ةدحنلا  

Lo à | La ; 
Rem) 2+ ان Lis o 2 ( 

 ذم + — - 1 5-5

 الاسس هدا وح ىلا

PSN رو د ربح وصلا ie menace er ع حسم PE 



 ثلاثلا ءوملا

 عئاظفلا رئاسرو 9 gs حباذ ماو سوسبحلا يف

 AT ىلا a\o\ ناريزح ند

 لوالا لصعفلا

pi é\ >قافنلاو  

SUN se à ciel اناللاو AS «ft Lol قد 
 ناسحالاو ةد'وتلا نيع هنع اوضمغو ناوخالاو باحصالا ءرجه ايازرلاو

 حرناا هيفاوي امير ils Let ىلع اريطضم ىركتنر M هوكريو

 امل نيرهنلا نيب ام يف ىراصتلاف ٠ ءازطاو ة:رلا بر نم ءارعلاو

 باحصا مهتقمو دقعلاو لا بابرا مهدت ١5١6 ناريزح رهش راص

  4 Reهد ولا 0
O4 نع er LU IA a (ré وم ès مكملاو ذوفنلا 



١ 5 'S 0ن1 0  
 كي ا 5e 2 نونظي نييحيسملا ءاهجو ناكو

eeمظعأب اوك 3  Leاد | عدم 0 اكن  A5ىلا أوءحف --  

obt كلذ 

A Re ل لدا me اكو 

 ةاغادلا ةانإلا ضعب ءاعما ليعفلا Dies دروت نا ائيخوت 'اننا ىلع

 نم هيلا اواصتا ام ىلع ءارقلا فقيل هوفرتقا امم أيش ركدب عملتو

 نافالاو رفكلا

Rs is Lea : 

 يععادلاو (OU بغاشملا dsl slualls als) LD < وه

 ss ml Les se عئاظنلا AG al :تلفشا ىلإ

 Es us اقم غاقو Cao فرصتم كي def ةدشلافلا هتابن
 ىلع مهوجيهيو dl اوريثيل ىرقلاو نادللا ىلا لسرلا ثءبو

 ىراصنتلا Ed te ريوصتب رما نا ىلا قافنلا هب ىذفاو٠ نيمحيسملا

CSSكاث تح  Los 314 ia palىراشلإاف  pie 

 ىلا راس هباحصاو وه مار ام ىلع ةفريظولا زجنا الو « نيملسلا

Lolممحلا هقيدص تعلط دنع ىظتحاو  Gbهلمع ىلع  oies 

 هرقثا .ىلع Us هصنو فرشلا طاونا ناطلسلا نم هل لصحتساو

 كلذ يف مدن نم لوا ناكو ةيالولا قارحإب pl اهيلا هلوصو ةليلو

CNنمزالا ءاهجو نا  ee Vsنا نيقب ىلع اوناك مدآ ردنكساو يجنانج مومن  

 ىراصنلا ةذوح نع نومذادي لب هباحصاو يلاولا ديشرل اوبزحني نل نيدرام يملسم
 . )مهو ةئس ré اوعئاد 3



 قافثلاو سلا él | نه

|. 

Haies Là ءام صضوح & 
 وم

oi Elْنا 4,2  dlأصح ىلا نم لم ناك  

 لاوهالا تءقافتو رئاودلا

de 7يوودللا ا  

À. ددنتلا ْي موج كارحمك ادغو. LA يعسلا رم ; «3 Lg 

 و ىراصتااب  rsتحتن د [ als. aرئاشعلا خد اشم ىلا مدعتي نا

ds | لطم gÈ JA ثناكو ىراصتلا «Les ةفقارال زهحتتلا à 

 نايواام سورطانغا  Lesراراا تاذ نارطلا ها  SRIريعست نع

 نارين  a Callفا رطالا  lsفكي  Gr à 3 à Lهرطاخل

  «lbsفرصتلا كب يماح عجارف هيلع وة ملف هطخس ران

 ةرداغم ىلا هرطضاف  Alبتاك راقينازو هاخا ا ديعس جالا فلخف

pas ىراصتلا + El ds LA?" و هعيدص فددرلا 

"ّ 

SI جو رم يذيفو رك برايد ثوعبم TE 

 ESS (مهردص تانونكيم de هعالطال ةيغاطلا درس اهانطصا

 روصلاو نيييصنو pa نيدمع روط ىلا اراسف ٠ اهارقو نيدرام ىلا

 à À مغ اًنلط أو à ةبطاق sal معبذ ىلع مهاضرحو رئاشعلا ارثأو

 غ Le rat Ke A eh يبسو لاومالا بهن يف

 25 ال » نيدرام ىملسا ارارع NB اههنا (هيراشو اهلك 1 عمم دحاو

 جرخ 7 oral بجاولا اذه ليكي ال نمو دحاو يلارصن ىلع

 Et سئر بيدا ليلخ : ؛
 ناكؤ ٠ اهيلا نيمتنلا دحأو يقرتلاو داحنالا Luz لثمت ناك



  élقافتلاو رشلا ١6١

 حا نيعلا را ةداعسلا يف نيروماملا دحواو مهديقعو < NN فنا

 ركسعلا عمجي نا ةيغاطلا ديشر دمع هيلا ءارضخلا ةبقلا تحن هنم
 gel اهريغو تايذمو نييبصن ىلا ريسو ( سلملا ١ ىرايتخالا

 نا ا ل de Ces + الا Gal di كلل

 قاتساف هناكم dl 1 همصن ىملح ىفعتسا + نيحسلا قودح

 ob نارطما هللا Les + AS 425 er ىلوالا ةلفاقلا

 قالطا نأش يف يلاولا ىلا قربلا ناس ىلع y DES كيلئاكلا

 هتفرعم نود روماملا ىلع AL جرحو هنذا ربد هلعجف نايرسلا

 ديزل Lt LS لاجرلا ةلفاق فيقوتب ls نم الا درو الو

 يذلا وهو ee رجفلا لبق مهقوسإ رمالا ردصاو sh ٠ لو 58

dlةسنك  Les HNهللا جرفو ىلاص أح  eeا رماو  

 ةقاحلا Le عفادلاو 2( |N نوعا de رثعي هلعا اهاشينيو اهارفجت نا

As se os 11 EL lsقرع مقرف ةهوحا  SH 

 ىركس اك Ans روضقلاو.نمزا لت

 + al قرد 6# ©

SL قتف 5 pl قافتلا => ee موشعلا اذه (oi 

 يلاولا هبصن روبزلا بيدا علق | dis ANS ملظلا لحفتساو

 oi ًاعامج هتبقر هللا رسك يردب ناكو رورشلا فارتقا لصاويا
 جرختساو مدآ ردنكسا رادب GS وهالاو ةعالخلا ىلا JL ةضفلاو
 هللا ىعدتساو + هف ةنوذدم تناك ىتلا ةنيمثلا ثالثلا ريماطلا

 ام Lacs تايسرالا تاديسلا يلح عمج ىلع اهداراو Las | رغ



\orقافثلاو رشلا مارح  

 اهضبقف ةريبك ةبيقح يف هيلا اهتلحو Las ةريل Qué الا هتميق تغلب
SL sعم هروق نم ع  Diaتانعمرالا ركيرايد  ASSلامع  

les géo woladlفّرشازو: - dus Sp à AU 

 قو ىلوالا ةلفاقلا ءاسن لتق ىلع رئاشعلا 2,2 مامالا دع ىلا

 مارفا دامريد ىلا قافنلا يف هكتيرشو هليمز احودمم لسراو ٠ نهرثا
 STI ىلع هاهءاقتو اريثك انش ىهذلاو ةضفلا نم سلتخاف

CT 
 SD SO las ii Lan كم ىراشللا لاز ا

 هحبق ضك ار ee ٠ مجرلا سلبا نم ail اوذاعتسا اذاو ٠ هونعلو

 لاكحالاو ردغلاو روملا Jeu ىراصتلا Les لالضلا تاملح يف هللا

ls, Laاههوش ةروصب زاتءاو ةقرلا ةظالغو عبطلا  DE 

 LI هبباحصأ عم فااحت ٠ اهحبن لكلا اهآر اذا ىتح اهحبقو

 نيدرام( 4 ثاعو + هحووص فس eh نيدلا ناكرا ضيوقت ىلع

 لاجرلا ةلفاق قاتساو نجسلا يف ىراصتلاب لكنو ٠ ًاثيع اهارقو

 موجي ناك ذا لاومالا ذا ىلع ليحن مهرخآ نع مهلتقو ىلوالا

 ةرماسم يف QUI ىذقو ٠ لبازلا ىلع ةأدملا موح ىهذلا ىلع

 LU als نا لصنلا لوقلا لوقنو RU ٠ فارتقاو ءاسنلا

 انوي Ge هللا هنعل حرب امو SUN ٠ يف تراسو نسلالا تمكر

 نام لل تاج سل راح

 ديسر رواي كب قيفوت
 هثعبو داسفلاو رشلا جيورتل ةلآ هذحتاو سانخلا سلبا هدعتقا اذه



 or\ قاننلاو رشلا مثارج

 ةفرجع تناك و ٠ ىراصنلا يف نختثيو يرارذلا يبسيو et كهتنيل

 هاج لا & لاو el JE + سارا سانت ا دعا

 ليق ال اعط
 ءاشي اك رومالا يف CAS  احاقو اهجو Gi قزر اذا

te rte dm mt dos 

Ai 2e هرو رس ٠ à at » la 5 CI منيف وهو 

 | ريثك انش لاومالا نم سلتخاو ءايربالا ىراصتلا ءامدب

Aمزالم نوره :  Lou9  
 مودع ةحص ناريزح ir سمخلا ةريهظ نيدرام لا صخس

 pds ةوسقلاو وتعلاب درفت QU ٠ ةثلاث ناكسف نيروبزاا قيفوتو

snجرح ىدلا وهو ٠ ةرامالا .سفنلا هل ل انف يلف عئانشلاو  

 ٠ ىلوالا ءاسنلا ةلفاق يف تايتفلاو نايتنلا ءايحتسا داركالا ىلع

nes trs٠ ٠ةرهاطلا مهئامدب مهيدي اوبضخو مامالا دبع ةعرلاب  

 كلم ا قرت” نفل لوا مرح ١

 يلاجحو a ىنطصمو GA (GA نيسح ءالوه راثآ ىفتقاو

 قئاف هنواعمو ne | رداقأا دمع :

 سل وبلا ةماعو

Jus jai] LS Je)ةماع هنواعمو  giىلع مهالجعتساو  

 فطخو ىراصتلا ىلع ضيقال اراهنو اليل عراوشلاو رودلا يف نالوحلا

 يىركفو E ré Le دقو ٠ لاومالا سالتخاو els دالوالا

 يجنويلق روصنم لاوما فزنتسا يذلا خورفلا حلاصو رعاق يلعو



\otقافتلاو فشلا ماج  

 هلآ رئاسو:ةدالواو as junte ةارما :قاتساو Le ul هتتماو

 هوخاو a QU داوفو ميجن اباب قيفوت مهنمو ٠ عمجا مهولتتف
 وزوبو ينمرالا ge بوقعي سقلا لتاق مساق جاما نبا دمحاو صواخ

Calب نيس )6  gi els Ja Es GR 
 SH EG ناك ام سلتا يذلا كي ىلع da نبا طباضلا كب نسحو

 نبا رديحو ١5١8 با * يف 2 نامهرلا ناك امل مارفا رام ريد

 اوكرولاومالا bas اوبسو اولتق مهناف ٠ مهريغو يدنفا خيشلا

 مهتافو مهقاف يذلا نكلو ٠ سيلبا مهيلا سوسو ام ردق شحاوفلا
 هرب ءوس ىلع لد هرظنم حبق ناف روهشلا وشوبك دمحم وه

 انف Eu سكي هديب طوسلاو هفيس أطرتخم ةلئاغلا ءانثا هارت تنكو

 لاجرلاو pulls ريبكلا نيب LE نود مهبرضيو ىراصنلا رعذي
 ءامدلا حفسو مسرحا كااهتناو JA هدنع LL ناك ذا ٠ ميرحاو

 de لكش ىلع ةبشخ عرتخا يذلا وهو ٠ لاومالا سالتخاو

 فتنو مهرائظا فلجو نينوجسملا نييحيسملا نم دحاو ريغ اهيلع قلع

 my نب pl لكنو ولام rl دمع لف ىدلاوهو خلا مهن ر عش

LEمهءاممأ ىرتس نم مهريغو يشابراعم نوطناب كتفو نانوي  à 

 مكنا مث نوتيم مهناو تيم كنا * ليق ام هتافو + فلأولا اذه

 « نومصتخم مكبر دنع ةمايقلا موي

 مهفيفاد Gel) ركسعلا AN باكترا يف سلوبلا عراضو

 سيلا رومأم رهاض خيشلاو يراصنالا مساق خيشلاو يللا دمحمك

 وشبو اضر هيخاو اغآ ديعس دمحم نبا كب تكوشو يرون خيشلاو
 ودلج pbs GA يلع نبا قداصو باطخ خيشلا دالواو جارسلا



\oo Galles كا él > 

 مهريغو le ليلخو يلارشلا يدمحو يكاش.م يداقو

 rs عم L SE عيمج ىراصالاب ىذالا GE a مهاكاحو

 لكي مهنع اوماحو نيمحبسملا JUS VA ماع اومح نيدلا مه

 (TE, LU يمح نب سرامك اة ص انه عجاد ] مهدهج

 نائعو رادقريبلا des هتمع نبا نيسايو اغآ ديعس دمح نب يصاوو رحم

 مهريغو ادور ا رد ختان يطصمو

LR Does Ne ns à die 9 

  Resدالوا ةناككلادتلا 3 مهاهاضو مهريغو  deومعم ر4# و ومعم

Que ار GB us dl j à à A4) 

SG opte Que Le it cts Gil 3 js و كب 

HU AGE تاحصا ىلا 

 ا'مقوو make LS all + نيرتعلا 0 UP رعد 50

 طاشتسا 4 اوشحفاو (Cu لاين 2001 نكمل مهو مهلاعفا ةقدعح ىلع

LEنهنلاو ىلسلاو فاطخلاو ىسلا يف اوءلابو  lsيف اوةئفتو  

 00 0 a 1 فونا ps رافظاو نائسا رجو ةئسلا عطق نم بيذعتلا لاكشا

 كلذ نا ىلع . أرد ماهو ىلحو D) y Las ءايحعا JL 3 ناذاو

 نع im 3! AE d اننأش نم سلو لاوطلا تاحفدصلا لاطتي

lesلب دحاوف دحاو  Lolاغا  Ceوحلا داريا  Ds!ىلع  ga 

 اللا سل اهتااع ىلع اهطسو

 . ليني pos ر مسا :نيدانام ملا se J5 روض> de هنا ىلع

 يد

alتاسيعمملا فيلات زحل اوعراسو  ol il a à...طامشتساو  



\onمارح  polقافثلاو  

LA٠ كاردال ةيناطيشلا  UNIيف ة'ساالا اوجرمو هاوفالا اورغفذ  

 ملظلاو رولا لئاسر اويتكو بايتغالاو مذلا يف le bis ضارعالا

 لمارالا نوكتتل ” نيسئالا قح اوبلسيو نيكاسلا مكتح اوف رحيل
he٠١ ىماتيلا اوهنيو مهل  LU]مهملع عم [  ITىراصنلا نا ديك  

 لبق اه سما ن٠ ءالذا محل ديبعك الا اوسبا مهناو ءايربا

 Oo ps Ou اعل نوتصنتب ىراصتلا مهتمدخ ضعب ناكو

 عم انتقادص نا ٠ مه لوقنو ei انكف مهتارمضم انيلا

 نمو ٠ ديدح نم بلصا مهل انتبححو كيدلا نيع نم ىمنصأ نيملسلا
 مل stables ىلا ةقرااو ةوادع ىلا ةقادصلا LES نا نكي الف مث

 نم دحا Lol يف دجوي ال هنا هياء دزو ٠ مظع io رسكي

 اننا لب .فاس امف اه ضرعتو ةموكحلا مواق نمم وا نيحقلا نمرالا

Ab,هلل  DCI SITىلع اهل نولباق ةاودلا ىماوال نوعضتخم  

 انا دقتعتو انتنعتت نا ةموكحلل مث نم غوسي الف ٠ نيعلاو سارلا

 LS يف ضرف ىلع رماوالا اهتفاو اذا لب GEL ٠ انلماعتو ةوادعلا

 ظحلا ءوسل هنا ريغ ءانءامد تنّةحو Le تعفادو اهتمتك انئالحا وا

gl)! |قيدص قدصا راصف  lsنو مدح نيد قيفر  

 sil Lbis LS Dot يبماف « ودع

 ىرجو رايا <Hi G نامسان كم ىراوشلا ile تيضق هيلع ءانب

GUNىلع مث الوا نييحيسملا ةميا ىلع داهطضالا ىحر ةرادا ىلع  

 مهسلا اوشارو las اورمشتف ٠ دالوالاف ءاسنلاف دارفالاف ءاهجولا

 ةفئاط اوماقاف اوبخا ام مهل ىسوتسا ناريزح ناك اذا ىت> يمرلا لبق

 ةائاط اوبصنو ٠ دحا هنم جري ال يك دلبلا ةسارخ ركسعلا نم



\ov تازايتمالا AA 

 EN Less مهجنذ Gel مهتسارحو لفاوقلا ةقفارأ ةعاجو ليكنتلل

 pen ءالخاو مك ا

ee létots ةزااث Cult “نق en 1,25 Lt رخآو 
5 5 y * 5 LC ا . 

 ميدعخ و موجع نى“ ا rats عم er ىلع اوهضاو عهصس

 اومتكو ٠ رما يف نوقناي ال فيلا اوناك دهعلا ES ىلا مهنا عم

der Le) CE Qu Leاو>وب 3 مهنا تاج رحملاب اوةلحو  

ee 1 1 25 0 59 
AS Ch غلب Cr لك NUE لثفلاب اودعوت لد Eee, ىلا Eur 

 5 لاقثم لمعي نم» نا اوركذا Val البم ٠ ريبادتلا كلت
# 

leند هر  or re 59 Aires Lensمالسلاو »  

 ىلاثلا لصتلا

 تازادمالا ءاذاا

àلك فرعي هي : . 1 رس  neةيواسنرفلا ةلودلا امسالو ابروا لودل ناك هنا  

 px ةمرحو ىراصتلا Ge ةناص اهتياغ ايكرت يف ىتش تازايتما

 ةلدوط ةئمزا اهاصحتسال als سرادملاو سانكلا ضرعتلا مدعو

NEهنا  mal 0 Leنالعأ ىلع  ie 3 roll D | JA 

 كعلط 5 رونا ABB ةيلكتلا اهلا تداغو :تازامتمالا كلذ LS رب تعلا

praعورسشملا اذه  Lessامههرازح اد اعمتحاؤ ٠ هب  As lat ses 

as Leنم امهردص  Aitىلع  Las)ايشالوب  ve AD) 

 قطن ام ةامج نمو اهتداعسو ةاودلا ريخ دسافلا اهدار ىلع كلذب

 كلذ ee نم صلمتلا قرطلا ىري نا وه همارع لج نا رونا هب



 تازاتمالا ءاغلا ١ هم

 ةبعص ةيدوبعلا نا ٠ لاق ىتح ٠ ةيدوبعلا قد نم صاختلاو ٠ لمحلا

Liتي وا  LSاهدوجو هذهك ةاودف ٠ ةعجارم وا ةروشم نود  

 EN نم ريخ ريصملا نا M نف الاو ٠ ىوس دح ىلع ابعدعو

lsنم لضفا  al 

 رابخالا lus هيأر اوبو.مةساو ًاناسحتتسا ةباطتل SLI قصف

 حرا SUN LEO" er 1e et تايالزلا ىلا

 ريشملا رمحالا يللائءلا ءاوللا اوعقرو قاوبالا يف اوقوبو لولا اوقدف

 APN كلم ىلا

 نوتاي نمرالا نا اع » : ةلئاق تنلءاف يقرتلاو داحنالا ةيعمج اما

 نونزخيو ةموكتملا جاعزال صرفلا نومدتغيو Gui فلاح اروما

 دالبلا لخاد ةدوثلا نارين اورعسل ةرجفنم داومو Dis ةحلسا

 نا درقن ill ًاكارد_تةساف ايسور اودضءيو نيملسااب اوكتفيو

 نا ىلع روزلا ريثد ءاولو ايروسو Lo il DE 3 ا اوقاس

 ى

 نيدتعاا ءادتعا نم ناما يف مهلاوماو مهسفناو مهضا رعا نركت

 DU كات يف مهناكسال رماوالا انردصا دقو Cre æll ٠ ادادّتو

 « أاهرازوا D El عضت امير

 OUI اما ٠ طقف نمرالا OÙ يف ىنلعلا ىمسرلا ناسلا ناك اذه

 ١ Call ينيسمخلا ركسعلا فيلات ىلا 5 ناكف PE ين

 اوذوحتسو مهرملةيو ae رئاسو نمرالا *J ىلع دونحلا اودعامسل

 ره A نمرأ نا اوور Le ىلع كلذ 4 بسلاو مهقازراو مهلا وما ىلع

 Call à Le اركتسا الحر D re a اودفوا اكريماو ابرواو



don AY ءادعا ot 

 روماو

RME IAE,ىراصنلا ةحلسا عمجب اورمأ مث  

Calاومعناو مهلتةو مهقوسو مهبيدعتو مهيلع  deمهاراج نم  

 اكح اوشحفيو اوساتخيتو اوفطخيو اولتقيل D ةيرحو Less ةءاربب
 كلوا نيل ني اا يل ادا < All نمو ٠ نورهيو نوغتني

lue | 

 كثلاثلا لصفلا

 ail | ءادعا تاغص

 مويئاوشو ةيرشلا ءادعا بويع نع بنل ;al ةرابع انرضحت ال

 حصفاو Lt غلبا فيناصت انعااطو عمجا ةغللا بتك انباق ولف

SAداكتن الا  Je fuوا 3  LSمث نمو :٠ مهقفاوي زين وا  

 تاعومسملاك تسيل تايئراا نا كيهانو.انريغا رمالا عدنو انزجعب 23

 ديلاقم اوضبق موق مهف مهحنابق ىلع Los اننيعب مهتاعانش انيأر دقف

 ةسلابالا اوتاف ى> قافنلاو بذكلا بيلاسا اوسردو قاقثلاو داسفلا

Loملظاو بض نم قعا اوحصا ٠ مهتيجمهب شوحولا اوقافو  

 ٠ قلخلا ةظاظفو عبطلا ةسارش يف ىبسلا بصق اوزاح ٠ ةيح نم

lo lee Sn 55, Ne ALI SEUL 1 RE 

 قاقرتساو ءامدلا رده اوسح ٠ مهضارعا يف اولا_طتساو ىراصنلا

 ناطشلا مهوماي اما ” فرشااو se نم EH بصغو رارحالا

 مهبرقتو li مهتحصر ا ديك مهتدوم تدغ ء« ءاشحفلاو ءوسلاب



 ةيناسلالا ءادعا تاذص لو

 الج ال داطتو هلل de اذه sie : lon مهتلصاومو ١ ركم

 اورابو ٠ رمثلا نم سكشاو HE نم dl اودضا ٠ حيبق لك

٠ it SN)اولخد ٠ مهتلخ قيضب زاملاو  LUSرويطلا ىلع  

 مهتوص اوديغ es ةارما اواراذاو ٠ اهخارف اوسرتفاو اهركو يف

 ةحولم NS اويذعتسا ٠ برالا اهنم اوغلبي ى> مهتكرح اولدبو

 تفاهت اوتفاهت ٠ ةيلظنحلا LILI ةرارم اولحتساو ةيجاجالا تاوهشلا

 دسافملا عيمج ةفراقمو رودحمو روظحب لك يترك د لبيع ةّسارفلا

 ناك هنا ىلزلا اوبرقت الو» اورمأ امل افالخ اومسفو ٠ om رورشلاو

 [ ارسالا :ةروس ] «اليدس ءاسو ةشحاف
 لعن نم لذا ىراصنلا اوسح مهنا راصتخالا هجو ىلع لوقنو

 دحال اوعري نا نود ىوهلا محل غوس اك مهب اوفرصتف le سمباو

٠ lagمهمدب اوحضو اوربصو هلك كلذ ىلع اوذغءأف نويحيسملا اما  

Leلئاقلا ودح نيذاح مهنيدل  

 امضهتت نا ناصقنلا امنا الا ةصيقنارح تام نم del تف

 Le حضوا ناهرب يا ما حرصا ليلد يا هللا rs يل لق
 يفأ٠هانلق امم مهتحاس اوربي نا مهل رستيا Gall ٠ ادييات هانركذ

 ىلا نومكلا ملاع نم اهوجرخا دقو مهتاعانش lon نا. مهعسو

 ٠ يكذلاو يبغلاو يلادلاو يصاقلا اهتيلج ىلع فقو ىتح روهظلا ملا

 يتلا نع | ١٠؟ ص ١ ج] ءادفلا وبا هدروا اب ءالوه ركذتيلف

 مث هللا دمحف xl ىلع ساج ىتح ٠.٠ جرخ هضرم ءانثأ هنا معلص

al L seنم  Le ie 

 تذخا نمو ٠ هن هتمدقتسلف يضرع اذهف Ge هل تحتش دب CS نمو



\A\ ناريزح 

 تسل اهناف ىلمق نم ءانحشلا ho Vs هنم ذخاياف يلام اذهف الام هل

 لماتف « يفأ نم

 (ml لصفلا
 م 0-3

 Dei ءاقاا١هترمزو حودمم 'يجم . نايرسلا نارطا سويطانغا ديسلا ةراز

 احوش سل وب . مهي دعت .٠ هءايعلاو هاهحولاو ةنيكلاو نارطملا ىل

A 

 JU ms œ bb ils Las s Le ىلع رابا ne ىذم

 CNE » À 45( 5 سفنلا ue رطاخلا قلق

 TE DD: ob aus ىلا EE ناريزح ءدد انالثلا حابصو

 نيدوجوملا نيكنمودلا [LV ىعدتساف ىلوبت لساربح دسلا ميما

 صضافا نأ Jus هردص SC مهنشاك و همح جعاول مهتبو هيدل

 ضرع ناجشالا نم نونحلا هدا'وف رماخي اب مهل حرصو ثيدملا يف
 ا مر ا AR توم اين كامارو
 alé 324 اهالتو [ ١١8 ص انه رظنا ] ةريخالا هتلاسر رشن

 عرب Wine كيدل ةعيدولا هذه نص ٠ لوقي هقيدص ىلا اهعفدو

 .اسورلا ىري امير يدعب cesse يف ضوفملا تنا AS ردقب
 هذه نم ىلاحترال نامزلا رضح دق نا ققحتم يلا ىلع ٠ رخا اريبدت

 dsl s هن ao 2( ءابالاو ليئاربج نارطملا لعجف ) رورغلا اندلا

 ىلا » مهل لاق نا RL LA ربخلا نا ريغ ٠ ةاجنلاب هنوللعيو

 HAL ةزيزعلا قيعر ىلعو يبلع x نا & All قح فراع

 ٠ 6 ىلا 2 نم مهيلعر ىلع Jai an] Le يلا ٠ ٠ توملاو

A 8لا 5 < ? ى* 1  
 ٠ هليأ Ses ls مكعدرا مويلا نذا تاس ÉUS نع اقل فيدل



 ناريزؤح لجل

 اهيا عادولا ٠ .٠ مك دهاشا ةرم رخا هذه GE يف ٠٠ ىلحال اولص

 تاصاو روضألا داوف نازحالا .CE) SNS est عادولا ءاحالا

 . ليلا El مهل لاق ٠ مهدود+خ ىلع عومدلا تطقاستو مهعولض

 انحاسيو اندضعي نا old وهو مويلا اذه لثل ىلاعت هللا اناقبا امنا »

 فاخو هزكرم ىلا زيزعلا رئازلا داع هلك اذه دعبو « ةملغلا 35,2

 ام هنوديعيو هنودي He LL اراكذت ءابالاو نارطلا ىلق يف

 ةايللا ديق يف اوماد

 اول لالا وك allie عصا
 اوت اًوراسو م'وشلاو دكتلا ادئاق.َنورغو روانلا هاجاصو. سوحتلا

 يلاولا رماوا AS مهديب ass نإ هنا نيناظ ةموحكملا راد ىلا

 رشلا باوباو Dig دق ةنايخلاو dl قرط نا مهتافو ٠ مهديبم

SUDدلت  ' SRقتلو...  dés ue D LE Di 

Larsنع  alام فارتقا ىلا هبايغ ةصرف قافنلا ةاعد صرفتساف  

 de SE راد يف مهمادقا à HUIT ءالوه عضو امو ٠ مه بيطي

 هيومتلا تاداهش مهيلع تلاثناو ىرتت ريوزتلا قادوا مهيلا تثعب ىتح
 isa تءاش gel هتقرو يف مقري لك ناكف: . ًالاسرأ
 دييأت ىلا ترقتفا نا الئاق هيلع اهضرعيو مارتحالا ليزا دفولا ىلا

«sl 2روز يا لدع دوهشب هتدبا  

 bal دحت ال بملا نيعو Le لك زدبت ضغبلا نيعو
 نم ةئيفو دنملا نم be مهروف نم pl دفو لسراف

 نارطملا لاحلل اورضحتساو نمرالا ةسئك اوسك ىنيسمخلا ركسلا

 مث ٠ ةموكحلا راد ىلا هرس لاك رويلس سلوب بالاو سويطانغا



  0-7طاع ١

ne Ji ES dl: a)را "| 2 ا ف ارضمعف .  

its als Az Sue م 3 rat م Cie s ةعرس ىلع 

HA هللا حتافو per Se als sed Q وطناو Lans L.cs 1 Gad a s مدا 

 سادس رفو كام نيع ادا و  GSو  dans aol 1انحو وسع

nil 5 ادعو or a à) 32 صوغعود همع ( Er روصختمو ىلوذم 

 ٠١ بسلا نع نورسفتسيو باسح فلا نوبس# اوتابو رمالا مهيلع
2 » 

Leنأ  DCكغ نا مهرودل نول وةد  Leمهقاطنتسا 2( مهل اس 3  LE 

 ىدانملا اورعاو دللاب دونحلا طاتحا ناريزح ؛ ةعمملا رحيسو

 دولحلا نا عا تح او > pis احراخ 2س ف 7 000 نا
Re 2 

 قاوسالا ير ىراصنلا aa a SES cel 55 ركسعلاو

 عيمج نم ءارجوأاو ءاينغالا نو اودجو نم … Eee اومشنو
 نيكو ee Meet als os AE نود نم ةسنا كك فئاوطلا

Jعموم 3-5  LEو. 3 . |  

 صع ce re | e 41) LL cell € 4 ol 2 اور ne 0 الحر نادسو

 | sale عا مهنا AU موللا EUS dr اودازو Cell ٠ الك مهب

 نويحبسما sis ىد Fr HA 5 DE كا il es tif وكلا

7 — | - 
 كل

 LUI He y نأ هل st ع ناسك هل (mA 3 نا للا مه | 42!
és re .٠ 2 د . . … LCL 

 ٠ 1 7 9 5 | ها +
 يروذلا راد اريك ف ايتها أسف رم ىندا ىلع (ea دع اوضقو

_ 

Be) de اوضمقو re ES ىلا هسا ربا هوةاتساو ىلاعدرب Jobs 
 و

als ىساع سرطب ن a) LA 9 El HI ن L ..)l Le cs Val 



 re ءاهز lat 2( تسلا مود ele 5 < لصاوو

Es 

à 
Leنينثا  xlىلا  cplمهضعب قوف مهوسدك و  

 نمضت ا رتفد اوفداصو نييشوبككلا ةسينك اومجه هتاذ مريلا يفو
 رام ةيوخا » هئاوئنع ناكو us رام ةيوخا يف نيك رتشملا ءاعسا

 ٠ةيواسلرف Res اهنا اوعداو (LS 5 Or رفب اومهمذ « Qi رف

 بالا اهسيئر ىلع Us اومدتحاف ٠ مهلق ثا ام ?Je مهرطشا ام

 ضهنا las ٠ ةيواسنرنلا ةيعمملا مامإ تنأأ هل اولاقو ليلا دزويل

 مهعبتو «تءاس نم ٠ pli انعبتاو الجاع

 نا هئالمزو حودمم ىلا 5,26 هريغو يدنفا خيشلا نب ةعفر اما

 مدلا ةيوخا اهنومسي ةيوخا نييكيلثاكلا نايرسلاو نييشوبكلا دنع

 ترمأف ts اذه اي لمأت ٠ نيملسملا ءامد élit بمهأتلا اهتياغ

al ueأب  (AUSء  réدونا ىدأفو ا نود مهيلع © 2-21  

 ماري ام نسحا ىلع ةمدخل كلت

 23( لد ىلا للا 95 ةمذرُس [xl تدفوا نين SN" حامصو

 ةيناطيشلا ةطبضلا نع مهنم رسفتسآ يك اهئاهجو ىلع CA ءاقلال

à LU illسكرس نا  Belةسنك ىلا  selنيدراع  Les 

 كاذ Je) e دللا لأ دنا داعو تاومع سمخو ةيقدنب نيرشعو

 اولصو الو٠ ءاهحولا ن زم Lis يلا رمحا نوطنا نب _2(| نيحصتسم راهنلا

 ا سس 2 ج11 ا م بح سس

A+ (12 le el CU) 



 ناريزح © "١

 LA ماكلا ارعر AA يف عراش <| وهو عايصلا قوس حطس ىلا

 م LS", LISA راسلو 21-8 طسادو هناك ( ىلع و ْنأ عرولا

 Qi يديو bulles نا هورماو ضرالا ىلا هتوسنلق اوقلا

| À gun) À ge ف نوطاؤيو À 522829 مخ ا ريطصم GIE 

0 0 Le PES NE SL 

AMEN EN EI LS 

 يكسلداكلا QU هلكهرق Va نا ركذلا ges امو

PEىلا تريلا حابص  LUS"فرتءاو سادقلا روح و ءاردعلا كو  

 عدوتسا مث ًايكاب هردص ىلع قدي ناكو ٠ عوشخب نابرقلا لوانتو
 0 DU) NSP 471 dl CS ةهلالا ةيانعلا كا هرومأ

 ُْف مور“ (se 0 مش (JG: nee هرادد <, رم املك

 هوفاضاو RUN ىلا هوقاتساف دحالا موي ge كاذك لظو٠ مكر تفد

 نايحسملا (alu راش ىلإ

degli Le باشلا LE اموت نب LUI نا lus انغلب 

  da Lis du Les 0 Le SL JS otباوبلا ها

  LISAنحسلا ىلا . eeهعفد ىدلا غلا ىل اع هل

LL x) 02ىلا رداش ناريزح  L Dمهنا 0 بالا هك  

 Le ىلا ئدقا دليلا a ناح.ه لصح [tar روهمج ىلع اوضق نأ

 حارس اوقلطي نا اوأترا AU ًاكاردتساف مث نمو ٠ هبقاوع a ال

 تالا مهلمع اورصعبو PET | le ميدقلا نايرسلا ةعامج

 3330 3 ob ءاهحو اوعدتساف طف (ere ىلع

  ERعذد اودا نأ لتعلاو pese Le 0 de SE ىلا ةحلسالا ن



 ناريزح ١15

 | مهيلا اورسأف ٠ نوم وتي امم ءيش مهد a نا مه اودكأف

 5,2 Je dis ١ا à مهودعوف مهوقاطتف ةموكحلا امام اودأوي

 دسلا نر de بلغو ٠ ةاودال نوعدي (sal نجسأا نم او>رخو

nus Lolقلطتس ةئحللا نا كيلئاكلا نايرسلا  at el 

 وفعلا ee هئالمزو 7 54 ىل | As se عفرف ةبقاعي ت ةلطا اك

 لمعتساو ماحرتسالا يف حلاو لا'وسلا يف Er هملطل ve لف
 رومغلا ريالا دحاوتف ٠ ًاياحيا الو اليم ال دحا همجي ملف لداسولا لك

 < | EC lotte ثابو ءاكللا هيلعو

 ىك ريمالا لسرملا سردنا ريسملا 437% Joe Le) dx امو

àدسسلا لثم هادم ناكف نيثودسملا هتعامج ءائبا ا  Jolieمزاف  

 ةتب ةئجللا ضراعي نا أرجتي Lo هتفرغ …

 فرصتلا كب يملح دللا ىلا ةليللا كلت يف داع نا قفتاو

tail eiمهتم دحا م رعي ملف نييحيساا نع ةاءاحملل ىدصتو  

Gal55#" الا هل زعد تاوملا هانأف رمالا يف يلاولا عج -ارف ةيغاص  C0 

 رارغالا Gi فيلح Et سئر سيدا ليلخ ىلا رومالا

TEةالشاا  Gb, di be ee OSنئاناؤد ةكفاعللا  

 مهسوقان عرق ةموكحلا راد يف مهئاهجو نم ةعا+و مهسق يلالود

 نع كدئاكلا مهربختساف مهرابكو مهراغص ةسنكلا ىلا اوردتياف
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 ديري ناك يلج رضخ نا ماءا ٠ رضخ اي كل حا Vel اذه

GEركسعلا ةسلمل 9 كلذ  Gel٠ كحور ذخاب نا عمزاا  

fes Loop àلفسا ىلا هوحرطف هوجرخاو هرهظو هسار ىلع  

 بسحا نواوقي تاعاس عبس ضاحرملا يف هواعج مث LE موعنك
 AL لعجو يسلدبلا يروذ هب ىلتخا 3 كنزخمك ضاحرملا

 اًثالثلا px لمقو ٠ هلسس قالطاب هدعيو 457 ةسك نع هريختسرو

dy Àراج  JS a diكل هل  D ob 
 م! نجسلا نم وجنت نا كنا اولاقف كرما يف « ةيم'هملا » حالصالا

 هديزيو هبرضي pis خلاس دوسأك بلقنا مث DU ٠ مهل عفدت

 ةحمان ER : لوقدو 45 las نوطنا AE | LL La s املأ

 بذعتي نوطنا لظو فرصناو يسيادبلا هكرت مث ةقادصلاو ةبحاا 2

de 
 ينمدالا يرطاب ميركلا دبع اورضحتتسا ناريزح À NT ةاياو

 نودعي اوناكو ةبرض ١6١ هويرضو هيمدق اولقتعاو ةنكتشلا نم

Lt QU,هدعب اوعدتساو ٠ لفسا ىلا هب اوفذقو هوجرخا مث  

alleىتشلا تابرضلا هب اوازتاو نايولام سوطانغا ديساا ق.ةُس  

DELىلاتستربلا وشع دصس اوندتنا مث ٠ ةحاسالا راضختسا يف هلع  

 au LA ٠ Jui يف نيكرتشملا ءامساب رارقالا ىلا هورطضاو

 ,LL ناكو LR ةفرعت الا تمظتنا ام ةبعمجلا نا م

eoهودرضف اليتف ة هلوق نغي ماف  Leoعراقملاو يصعلاب افينع  

 ةريظر LUE ms ل Le للا حلج il نم هوقلاو هقافرك هورح 3

 هواضعا تعضعضتو



 س4 ناريزح

 is. EL لظف ارس هوقطنتساو مدآردنكسا اوعدتسا مث

 allait ا ا

 عضب كلذبك هوكرتو ناك اهيا GE تابرض ءوبرضو ًاسوكتنم

 يروذ بدتنا هيمجوو هلا دادزا الف + حودمت رءال اًمبط تاعاس

 قيفش نم ضبقو نجسلا ىلا هب لزنو هقاثو لحف ls هدعوو يسلدبلا

 Ge هقثواو BA ىلا هعجراف هللا ىفاو: رجفلا لمقو ٠ السم هنبا

 Sp LS %5 نيد SES هارب

 الفا فدع © ةعاطو LS ىلاو ناريزح عسات ءاعدرالا حاصو

 ruse cm لاق مث oz دالوا مكنا ىراصناب اوملعا ٠ ةعلط لاقف

 ٠ ةيرصقلا يث ge يدلاو كيطا موب She امأ 5

Gb a dé. né die «à él 2لج تبرك  
hr 51 bout ee Shen 

 AVE رداسل 3158(

 مجوا هنوبرضي abs نيزولا Cl due وعدتسا ةريهظاا دنعو

Dهيلع اومص نا ىلا قافنلا مهب غلبو  Jillتضافف هوقرحو  

 لداعلا برلا ديب هحور

 هنومطلد À lens هب اوفتحاو srl دزويا بالا اوعدتسا مث

 ءاهز Li هوقلعو هعباصا نع هرافظا اوفلج مث هتيلل نوفتنيو

 Émis لايسلام هير قءاروزاقو نع

 كذاقنا يف لجعتسنل اسنرف عدا ٠ هل نولوقي اوناكو Jai ٠ ىلا

 كوصلخيل كباحصا سدتنا٠ US, dE د حصر ٠ اندي نم

 اورضحا مث: هير ديب هرما ss تركسلا مزلف عيدولا بالا اما



 ناريؤح لف

 él LE اما هلا ولاقو gi ٠ هورج يد بيبح يسدقملا
 نولصي ليلق امع سورا نا كياحصا ىراص:لا ناسل ىلع تعا مو

 اذا مهل بتكا ٠ نيملسلا يديا نم مكتنوذقنيو نيدرام ىلا

 ملو كلما باخو as ءاس ٠ a رورغماي مودقلا ىلع مهلجعتساو

 هلح ىلا هب اوداعو هومطلو هوبرض مث ٠ليلقلا ىوس كرم نم قبب

 ةيافك هانركذ ايفو ءافرشلاو ءاهجولا اويذع بولسالا اذه ىلع

 ةاسقلا ةرفكلا ةيحمهو تاباذعلا ناولا ىلع فوقولا LE نا

 لودج هدي يفو نجسلا ىلا Lil حلاص لبقا ءاعيرالا ليصاو

 دحاوف دحاو مسا أرقي لعجو اجراخ اوجرخف نينوجمملا رمأف ءاممالا
spلا  deةنس 1,35  Guessاعنا  boهللاقزر نب سلوب مسا أرقي  

 فرصناو ةقرولا يف هبتكو همسا نع هرسفتساف ' ةجهملا بيجنلا احوش

 ةيعمج ماتم ىلا هب Less »5, ىلع اضدقو نانثا ىفاو نا فقوت امو

 ريدمو ىسبادبلا يرونو ةمردناللا شابكب نم a قاطنتسالا

 alle ps همسا نع ريدملا هعلطتساف ٠ ريسموقلاو حودمبو سدلوبلا

 ةيكرتلا فرعتا هل لاق مث + هتلمو هدلومو

 معن ب

 اهتملعت نيا —

 ou SA LL dl بتكللا يف ب

SL 539نوجسم تنا موي  

 باغ Ge هتسرخاو LI ALI كاذ دنعو lon Le Aux لم ب

 ناك © FES > es ميك سد رح نعو DL |ره نع )1(

 باذعلا تانرحام نم قبس ام انلتن نجسلا يف



 (rie La تاس ناكو ٠ قافا مدر ةهينه هولهماف ٠ هسح ع
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 ناري ul ت ا مو all a de 1 JS كا دا عقاو || فالح

 ةيقبلا ىلا ass ال موقرملا موهلا نع ريدلا ديفي نا بوصتسي ملف

gai 4 JE Àل  ESS Les pe Se 

 اوضع ْنأ Ja he res àn 6 > 59 ie ىنال كتدحباشس ب

 مويلا Ge ايسأه ايسأ يلوكرت dl عم dl ىلا يل

 هحوصتبو als لعجو ىموومعلا ها لودح les CI اما

 قانا كا El sobre ELU Le BE Job sy "لان و

 ن.دراع ةناك_جاهلا ةعمجلا

 نامز يا 0

 لوا ماع —

 Kn QU LRU GLS IS Ses à الاكو

 ريدم كب يركش لس ىقالخاو يلافص ىلع عالطالا it اذاف

 ue cu "ايا وكنا كابل 555 يعل قر st مويلا وهر ا
? 3 3 

Cisleilنم حاس ةءارب 9 92  ist seىلع | رياثم فر دا  

DE5 ال  JUEM disىف  Cl Vis pod 

 .EL هده ام dl ود 5 C3) as رماو سا لولا ريدم مس

desكضارغا ملقم هل لاقو مهدحا هاعدتسا بورغلا  ls 

 ةعاقلا ا Jul 6 رلا 8 8 ةيركسعلا ةيعشلا pl للا تل بهدف

 دوفلاو Juil 9 JU نياماح sh فاو يي اهل دب داك امو

 تالف أو EE ةماعلا ْي هتليل ا cils 2!( ىلا رب نك عه

 عم اهلسراو 3 اهلمح ةباد at و Ji ةقيثولا دغلا يف هتدلاو



\vYناريزح  
mignons 

PM تحن lu te قست ls au AM ssbs Glosate Je) 

 ارود رعد الإ  = à g7جراف اليو ةروثلا نارين

 سما لصألا

2hكد سورطاتغا  D)لمتد  

 ى> lues ام ىلع ةموكحلا راد ىلا ه امحاصو rs لصو ام

 still Lists Gt ةاعد 65 سلجملا تاأت

 ٠ دونحلا عبتو هتعاس ne ماقف ٠ ةمكحملا ىلا نمرالا ةفقاسا سدر

 هنومهجتي يساركلا ىلع نيوتسم LA ىفلا ةهدرلا لخد الو

 تققحتف JS امو سماك lt نم ه F4 و مهراصباب 643:

 6 L ex الو أفرح قطني ال اتكاس قرطاو ةسسدلاو GUL هيدل

als, SUN à pelle 4592510 lalaعفادلاو  

 ١ ديياث اهيلع اودمتعا ىلا ديناسالا هل اودرواو ةموعزاا ةحاسالاو

 نا : محل لاقو Gt He ليلحلا ET مهيلع ركناف 1,8 ٠

ab Lنعود نع  Ge2 كفا eائمف هوتدقتعاو هومتقدد ناف  

 مكنا يل حواي ام ىلعف Lie ٠ Vis يرمي انريغ ىلع ىرج اهف
 اهبرغاو رومالا ىجعا نأ كلذ ٠ ةلع ريغ نع ءوسلا انل نوديرت

 تلق لاقف ٠ مهل اهميلستو عفادملا gl نارطملا ىلع اوحلاف

 ءاهجو رودو ةئهكلا فرغو DE رادو ةسنكلا اذوه لوقاو

 fie اذاف مكدهج اوققحو اوقع متعطتسا ام اوققدو اوشن ةفئاطلا

 د5 D: és يل اوازنت نا مكلف متيعدا امم ءيش ىلع اهيف

 نواوقةتت مكلاب Vs باذعلا عظفاو ASH Lil ل يمتني



 Pre 5 نودحت دال 200 لا En قلل ن © 25l3# 9 ليطابالا

 Cao رااريك Us الو
+ . | cie 4 1 5 1 ثا ٠ + 

Lr=-72 روضاعا 7 3 is FD 2. srl ol رطلا «| Les 

all 0مهيأ نيد  MEنورعصد 4 نرد ضد |  PEكك نوا  

 اما bel تر يكرم نابل را ا ع

le 3 ble 2 PAT)هد  Leتا أ  

L Qu ie Ju dede Ses LU Gi Li مهل لاق 06 

 اجب Lg ve عفاداو تعفاد لب ةتبلا يش يف ةاودلا فلاخا
 مع

 PE RTE El هيلا متن ىلال US ET kb de يءاحاو ةرهحو

 اهلضف + ete طوالاو يلاهاش || نامرعلا ىلع

 نبا سكرس ةداهشا اًمبط كذا اذهاي ملعا حودمم هل لاق

 ps مث ٠٠ كتسنك ىلا ةحلسا Gone  ترضحتسا نق كتفئاط
‘ilنم  aeنيقودنصاا رضحا سكس نا اهيف ارقي اهرشو  

 4 اس اهوار «انتو drole ن Le Vs ءاه>ولا ا ةفرغ ىلا

C8 je te Telزان“ م"  sil «Li akيف ”ةفوقرلا  

 As 9 نمرا ل ان ريدم ىدنفا r2> cr ALT de ;!| ةطمضللا كلت

 مهريعر ةعارزلا تا ريدم محو lie S 759 ساوقلا مروا

 "الار رشف de opel :لاقز ا و لينلا bi tan م

 CE dell PEL مه أهآ ٠ ةمحر و و ةروزم ةاممضملاف

ge Luis قمزوا لك قءاهودكو 0 ةاعد انفع يتأا ةطبطلا يه C1) 

 نس ماهو ام نمرالا هه ىلا لمح سس 07 نا ددوي ناك اهقوطنم نإ لدوحاو



 ناريزح ا

  AA Iنعو  las DS A sl Le Lt aollمذ 5 | 2

 هباوح فيعاضت يي نورصبب اواع>و  geوسحب  ls àوأ

 هب ليثمتاا 334

 كيلا ىلاو ا هنا ملعا فرصتملا ليكو بيدا ليلخ هل -_

neكتفرغ يف دجو ةحلسالاب سيك  «le;ةنوخلا كتفئاط  pr 

 هم متملتساف ىلام ثاحلاو رشكا نوطناو مذأ رولا 14

 مالكا يف طل اذا كل ايف. نيتريل مكنم لك هل عفدو نيقودنصلا
nee ee À 

 DE À مكنا مكل لوقاو تلق ةبارغلل اب٠ رانا JL لاق

 ؛ ةّتملا اهل bol ال Lune ةيولم ىوعدلا هذه ناف

 4 ناك هناب نارطأا ىلع جتحي ىلتتسا مث ةهينه حودمم قرطاف

 ل اهيف كارتشالا ىلع عيمملا ضرحي ةيوادفلا ةيعمجلل ا دئاقو

 تقو عافدلاو ةلذانملاو ةحاسالا ىرتثل Let ريثيو ge نع

 ةدئشلا

 لك al كلذ ضقاني ناك هناب نيمالا يعارلا هل حرصف

 قاروا نيب تدحو ىلا ةلاسرلا رك دب هل هونو ةرهجو ةيفخ ةضقانما

 سويط انغا ديسلا Ce اهيفو ركبرايدب نمدالا نا pee سايردنا ديسلا

deلك ةيعمملا كلتل ةفلاخملا هراكفا نايب  AE 

 Eh عنقتل نكتت مل ةعطاقلا ةعطاسلا نارطملا نيهارب نا ديب

 دق اروناك ذا مهدارم نع مهرسكت وا مهديك نع مهفرسدتو

 نم ضهون نا حودم اطبا امو ét ىلع اوالاتو ةتيغضلاب اوحهدع

 لاحلل هوحطسف هوحطسا نيفقاولا دونجلل JU هبرضا رمشو هيسرك



Jiلاملا نارطملا هل  EU هناف كروط دعتت ال لجراب ٠ 

 ةلودلا هتفرعتسا نع ةئادتعا اذك ةلماعم Ce نا كل < ال

de arتنوعا ط وخد هيلع تيتا ةعالا كج  Ole als 

EL 53 ةلودلا كادسمو مويلا كسلا فرسلا : POP ودع JE 

 ال  ouال كطونو اليتف  Liuانس
 كب ليكشتلا نم دب ال نارطملا لا قو روضحلا دحا هعطاقف

 ةلالد يلا ديب ٠ هل دنسال لطاب ab نم coul ام ناف كتعاجيو

 أهي ا نأ 4.420 EU Duel US ىلع ةقفداسو تل Ge ىلع

LEامرتح امركم از زعم تثدبو توما نم  àنيعا  Lensنإو  

 AL ةادانملاو ةس.ءالسالاب ةرهاجملا الا ةحيصتلا كلت

 al نا هللا ذاعم الك ةيمالسالا le ٠ ةطابرب نارطملا لاق

 انا كلذ يل حاتي ىلا lee ٠ دحجا نا Le تابيه ٠ ينيد

a 24) (GAرحح  |« àرف ةسدقملا ةيكيلئاكلا  aىدوافا  

 قافحتسا نود تودغ ىت> ةنهارلا Gale نم als 5 ةيفاصلا اهميااعت

 يش A نا ee El mel ىلا ٠ اهتاعر دحا

QUيلجال تام نل اح تيذع اذا يلا ةفرعلا تح فراع ينال  
 نيملع يف ىملاو do ةي'ورب تزفو ball ءادعسلا نم تودغ

Sos gli à leds Dee dons 6! M 08 SO U 
 els Hi ينرد دحجا نا يلاف ًابدإ ابدا يلوعطةتو قدانبلاو

 اودهغتو+ dns ارطع داو ازهعض ot Ni موقلا ف تاك ايف

 الئاق همطلو as مهدحا قطار !Ales يعارلا 6 اوقلمحو



 ناريزؤح 3

iCalرقحتست  lusكنبذعال يلا هللاو ٠ يمسرلا ناكملا  AU 

llهدر 3 . مااوزلا توما كانقدذإو  CIMةدوردعم تادرض  

 ٠ DS .ناذعلاو برضلا ناكبم ىلا هب اونهذي نا ةوتللا رماو

 ] FT ] ١ o Le كلذ ليتحا ىلاف est S اماو لالا

 ةروكذملا LAN يف يسيلدبلا وفاذ نب يرون لبقا ليللا دنعو
 يف ةلقعلا ىقلاو ضرالا ىلع هحدسف عيدولا ربما ناك ثيح di امنا

ke xl ns À 2 8 re gl À 2 3 4499لك  > d22  

 ىلا بهذيو ضهني نا هورما مث « rt براي » لوقيو هتوص ىلعاب

 ايبس ديسلا ىلا عطتسإ مل هتوق نهول يعارلا نكلل ed dll لحمل
asنع داغوالا كلوا  An5-5 ضيضخلا ىلع  lieمتضضرتف , 

AEهوايضعا ال ةك راما  à. dlىدانف  es ni JA 

 DS AL ناك و رويتس سلوب سقلا هعمسف « ةريخالا HE bal ىلوص

 |-ill ةروص نارطملا ىلع الثو ىلاتحتلا هكلاشلا نم

 اوحارو ةدماه Le صرالا ىلع als نارطملا اوك رتف LE اما

 عباصا نع هراذظا اوةلحف هيلا اوعراس £ بادعلا تالا نو 22 سا

 نم ةروصلا كلت ىلع لظو.دحا LAS الث هيدي ىلع اوقفشاو ةيلجر

 مه ممسينو نيب دعم as Le ءائرا فرب ناكو À ia ٠ ةقفسلاو

 مهطّدنيو ةعاجشلاو ةلاسبلا حور مهتدنفا يف ثعبيف مهايرعو
 مهاجال ىحض نع ةوسا ةريدقلا EL Is راطخالا اومحتقيا

 راعلا ةشخ ىلع ةنيمثلا هتايجب



EUR 9 ! هنا ريخلا 4 DS il 85 0 ce Lab Les 

 : ESنومصبو 4512 مهس 23( نوزهيو شابوالا هب يني ناك

 هل لاق مهدحا نا انا اودكأو هنم نورخسيو هيلع  Letموي كلاب

AN ةينارصنلا كلت Une يف اهيلع css تضراع 

 نا مورت تناك  SASىدمحلا نيدلا يف لخدتو ٠ موب ركذا

are Lol LL is لا 55 ébles 07 ES 

es le مايا CU ىهانتو رحتمت نا ٠ CNE نقف 

  ele'ةدوادعم تدنما

 bb نجسلا يف دوسلا يلايل يضقي دويغلا نارطلا حرب امو

 (el a 34 هانا ىلا 0 ىلصي ءاعملا ىلا AE ايقارو هيعارذ

 كنا" مهللا « : ,JD راج هنأك ass هل دضعلاو

 des طون٠ كبو هعحرم كرلاو ليعلا اذه ءدبب تحمس ىدلا

 هذه يف كلو# انياع معنأو ٠ اهيلا ile يف انناف كتردق رهظا الا

 ا ا ولا لا ياو قط les نا حن وألا

élus٠ نع نيلضانملا هنع نيباذلا  djنا ليلذلا كد انا ىنعد  

 Dial ىتءامج ماماو Coll نم مزهنتف AE كبياص حالس رهشا

 sels ةلاسلا انتثا ٠ ةسنهملا عيلالبلا 3 SARA s ةسلالآلا حاورا

 « ريدق et لك de كناف كاي ةيؤرب انظحاو

lesرطني  CNةسئاملا زوجعلا ربخلا اذه ةدلاو نا داؤفلا حرجحيو  

utهنا ريغ .٠ اه رتب الف هدهاشت نا مور  alt AUعم  
 ا ١

 ge يف yep اوناك ذإ هريغو Ce يهاب سجرج نع )0(



\VAناريزح  
pu + mem ee at” 

 جيد 3 مالكب ٠ Role ةاغطلا ناذئتسا دعب اهدط يف للسرا هتعامج

 AT يداخمو يلر هللا نا GS هامااي : لاقو ٠ ةقرلاو ةبوذعلاب

 نخاف الو ير NUE ينسف ٠ ادا مولا اذه
 قدرط ىلع ke عم ريسا il لبق | دغ ىلا يملعا ٠ ينتكت الو

 Due دعتسم ىلا ريغ ٠ مهبو ىل Je ام يردا Cds ٠ ركيزاد

Goءوبأ نا  + ch Leيىلص ٠ كلعدوا نالا يملهف ٠ نادف  

 داشرالاو حصنلا يلذبت نا كيصوا ٠ مالسب ed ىدوعو ىلجال

 JE Vs ا go lat QUE LE لأ ع
 ةلاذ des تب مهديعرو ءادعالا دعول اودرتكي الو ةاتعلا تاحه

 ةباك و نزحي اعداوتو ةنيخسلا عومدلاب اعم اهئباو مالا Lee تقرؤرغا

asاهاصوأ  اهتدوع  ll us OPم رة نر  
 بدسل هيمدق يف رئا دق مرولا نا الضوي نا نسحتسي ملو ٠ ريسملا

 اعجوو الأ مالا لق ديزي الثث ديدشلا برضلا

 ةيذاتلاس مالا

 ناريزح A = نم نينوحسملا ىلإ مامطلا نلقني ءانلا وا حسرملا

 تايتفلاو ءاسنلا Ge لغلغتن زيزعلا JET اهيا نالا انب مله

 عل نا سأب ال ٠ ندصتي عضوم يا ىرال نهتاوطخ فقتنو

 LB مادالاو HE نم at هيف لمحت ءاعو طبأتنو نهريظن ةيذحالا

 مهنجس à مههجاونو Ou SKA اةباحصا دهاشنل la sil ىلع نول وعم

 مهاع Gris real يف مهكراشن يك ان رست نا مهضوافنو

isمهمو# نم  GRاودسل ءاذغلا نم انش مهمعطنو مهلا ةأطو  



 va\ 9 ب رجع

 ه0
FEI بادعلا عمامو نحسلا Le à all Sr ىلا Le 

 نوكراو هناوعاو دلبلا مكاح ماقم  HUهبازحاو ٠ ةنكشلا ىلا

 قاح ام مث ىرتل ةيركسعلا  Lis BUانتريشعو انباحصاو ٠

 امم فئاتلاو انابا  miانل ةدئاف انراسست يف ناف انقيرط يف ىز وا

  BLN D 355لوكا  o! luنيفتخم انتويب مزانو مهنأشو مهعدن

  Le 25 un Le DS 2مهلثم مضلا باوكا ٠ مهنال

slot Hs Lime s ll & EST E ECTS نم انواسنا 

 مهانلكاو  Lans 5 LS 9مهرطاشن نا اني ردجيف مهعم  riمهكنضو

 نيااصلا دالوالاب ةوسا اضيا

 اه مهتنعاسم نع لفغنو ةصاخ انءاباو ائيدلاو قعن نا راذح

Leaانطاوص لضفن وا  deمهحاوص  y ES obمس نما  

 الجاع مهيلا رسنو انبزلق 55 انئازع ددشنلف نذا ٠ ءابجنلا نينبلا
 JE نرسحت نا راذحو حاشولاب نعفتلا تايحيسملا ءاسنلا اهتيا اي

 (De نا نوعمزم انا ف نعرساو سواورلا هاتفا ٠ نكهجو ع

 هرظتتذ ال ام انباصا الاو بوغرملا لحملا ىلا غلبت Ro موصخلا فوفص

 2 bles ق ةرطأا نوهنب را . نكلو

Seهوو +  Sstتا د ا اعلا ل ل  

 Le s دق اننا اهف ٠ انباحصا لحم ZX ىلا  باشلا اذهب نوضع

 كيباشلاو ذفاوالل ام ةلئقم باوبالاو Giles ىوكلل Le يجع  اهيلا

 aie نر ا ail ES نت
a 

 د ms nl OÙ رعسا Les be ٠ عمسا ٠ ةئزحلما اا



 ناريز> ام
 سس سس اسال سس سس سس سس سي اان -اماسبببببسل سل

 نت اودوعي À كح sil اًوعدزا دقو موعسج تولق ىلع

ls داكت مهعدض pa cr لاقتنالا مهيلع رد «الو ٠ 53 را \ s ١ 

LA مهم لك ديب ناك طغضلا ةرثك نه ٠ a, ديت ةنكتلا 

 اهئدتريو اهاسحتتي نا بارش ٠ نوفريو مهندب نوفوطي ناسقلا اذوه
2 *e à . 2 . LA م مص 11 \ هم ف 

yحا ورأت م4 هر  ie13-3 2 مهب روس 45.  ré" E OUرعا وس  

- | { 

 الما is à D ls لاوهالا لول مهنوال .ادو 27 ل ددلا 4.

.… 

 Le 2) 9 del 4) 4.429 ةالصلا الئاس ةرفغملاو لا LL هرئارج
RS se irل. عج | م  

 ةحكحرالاو
0 1 

 1 هسارب (sn بعل روفو ميس همم a رحاو °SU] T لف اه

 Les سدورياهو سطالس 1 ىلا ٠ ىرت اب هب توم ني

 ليانقلاو عفادلا نيا نئاخاب لق ٠ حالسلا نيا يلارصن اب لآ

 ur 2 صح كذا اذه ٠ ىل ىلع ا pla ىا < ممل يا Al أ

 > Lيتلا لوارك  doseلع JS ريس

 ELLE ةبوقع اذك اغلمم ىدؤت نا كمزلي كلذك رمالا ناك اذا

 كنيد pes وا كيباوجو

Sleeنأ ةللآ  AS33 وأو قيدب  JLرمحألا ©  dl ريوا ٠ 

 ىبد ASS ىلع يكلمو يلام 6 و ر امسح
 3ك

QE Su! ىلا هولزلا os, 0 هوجطسا ٠ all اب 

 عوطلاب Se ل ME mb ريثي مك اوعد اوححص à .ىكلو

Le) رح DS او de 7e 0 ىوعدلا 

 دوهشلا ني



VAN ناريزح 

 دوهش نحن مهيلا ةجاح ال

 اهوشاف يراد ىلا اوهذا

 AUS الاو FAI تاه كل ةمدخ انسل

 هياء اوقلغاو نجسلا ىلا هولزلاو هب اوجرخ دق اذوه اه
 ال نمت مهريغو نيبصتلاو ة_ء.وكتملا ءاربك ةنكشلا QE كلا

 وا 4 اوعبرتو دعاقملا loss يساركلا اوشر لق مه هلع

 ٠ تاليجرانلا مهيدي نيبو ةوهقلا حادقا نوطاعتي ee ٠ اول اخ

 احجبتم هفناب خمشيو اثيثح Cas كميضرو Digne هسار 5e لك
 Nés Li مهفرط du تاماعلاب اورجتعا خويش مهنيب
 نوري ةضور 4 ين (enr el ءاسنلا à هنوبوصدو هنودعصد

 اهنوسسحتدو رامخالا نوفك وتد . مامتناو tres لحارم مهلك يو

 مهردع ةدهاش٠ نولواحي ةريرش ةدساف سجاوه مهتليخع يف سعالتتو

 DA كاذل اذه ل نوحمفدو نوحجعي مهعمسأ اللحاع 49 اوعقومل

 مهلتقو مهقرسو مهبيذعت ىلا نورومألا عراسلو نجسلا ىلا ىراصتلا
 ول db RTE دوب ناك ويا 2 2 ءاهحولا دحا اذوه

 ماق دق ٠ اهيوغتسف مارغلاو دجولا نم هردص يف اي ln Wie ىري

 هداحصا نويبع قو اهلا لصيل 434 Le الورع 0 هعصوم نم
Ve 

Ü _ نيا ىلا اوفرعيل هنودصرتيو نوزماغتي مهو هوحن ةثوثبم Getنمو  
 ال لاق ةفيرشلا ةديسلا ىلا لصو ايلف ٠ ثداحي

 ةروصلا هذه ىلع ترضح كل ام كناكم يلديساب كناكم

lt ja À 
 لحل اده ىل

 ينباو ىبرق ةدهاشم ثدصق ب



\AYناريزح  

ali Jo less d'y JEU Ge Y 
 نا ديب  à Laosيل عدي ال اذك عضوم  Veيف بيرلل

  Laiنالتقيو نابذعيس
 د  al 48ينكس . امهل مرج ال هناف نيهزت انك رمالا

  CIEالو dE ٠ يبهو  ailىلا ناقاسي  bo(هباحصا عم

y نود كيلا دي اهناف 

 تارك ينثلةو تايول.» تاياكحو تاسمعم رابخاب يننتات كارا

  nai Ÿلا دم اذ, ٠ عزئاف الاو  JAيل حضواو كردص نم

gd ىلع re 

Eat الو ىلجوت ال نذا نادوعيسف امل بنذال كل تلق ب ٠ 

 كاوق نءضت الث مومهلا ٠ ام نكلو + + . كياع فاخا يلاف

ES يطراو كلا Gi نيموي دعب 0 ريغتو لد دق كايحل 

 كيلساو

sk 35كذاش كيلعو يلاشو حاصاب  

 هدوب اهتحايو هدجوب HU فشاكي نا لواح انبجاص نا دي
 اييلع رمضي حارف ةرامالا سفنلا ربمم هنكلو ae تقولا كاذ يف

 احافس امم Oral Lo il زهتليو ةمسدا ةس

 قرطلا داحنا يف اجو ىلع ىوتساو هلح ىلا داع مث

 ةارأا \-p ارققحتي ANT هنوحراطي موقلا كلوا لءجف هدراب زوئلل

 ةرم الو ةولجم سني ملف

 نا ملعا هدشر هرّشخو هبلق Gil ىمعا نماي اذهاي كل نت

ELكفارأ  CEروق ] فنانا ملا تربو  Laها  



\AT ناريزح 

 ديدشل كبر شطب
 D لاب همم يكفل ىلا ني du El ETUI فا

las as Lu 3 Le lee;لا للا ترا  

 ايلا نا ىفلاف سجالا هرصيب اهتلذاو ١اهتي'ور اهيلع pps اردتم

 ةارما امنا هتافو اهب ًانلك ثيدللا يف بهساف حآّضولا te pe دق

 ا ا مصعالا بارغلاك ةئيصح

 sil Dos ' اهندرقو got ىلا هلصوي نا ىلع ءاذغلا اهنم ذدخا مث

JA gi ciباقلا  

 نا ,ER ملف روبزلا اهجوز بحاد اهحمل ةعجار تناك الو

 اه + عبشبل 2.514. ةارلا عباتيو هبحص عدويو ds عدب

 Se بوقرع دعاوم اهدعيو IS BL لعج Le اندااذا <

A9 Lgدصرتم ةنكشلا نم اهجوز جورخ نط كم  A5زوحبل  

 اددوت Gt اهيطعي نا ديري هنأك هبيج يف هدي كلس مث ٠ هتيغب

 لمالا ةعطاق Lu Leu di تداعو هيدي نيب نم تمزهناف اهيلا

 اهلحمو اهحوز ةدهاشم نم

  515 lsةأرملا هدرك  LASنينا تعيس ةعجار يتتخاطان٠

  Jiمالا لوالا  Castىراصنلا رما  Iهل لاقف نينوجسلا

 تنا تكنو بحا ام ىلا هحاص ٠ اد مهقايتسا نب هدب ال هنأاف

  Lastكمزاول دعا  Usغزت امم ءيش ىلع عقا ىلع كال ىقبا

: Jù Ab os at مالا تددحتف 
 مسسصسل سس سال اس

IAA Cele Y 8 di Ja NL à M نإ Sets نسخ Vas] : 

 هريغو Gal اجوزم



be VAE 

 + 4 هكا DD 0 UE هد الها 0 لعب Le y ايل

 00 اريثكو da اهالومو اهدر ىلا اهروما CES وتس م

 : لق ام اهتلمحع تددر

 ' ىلولتق ةعاس يل اورفظ ولو Le »5 Par الها ىل نولوقد

 عباسلا لصفلا

 اديهش ردع ةميسلاو ةئاعبرالا ”-كبذم وا ىلوالا ةافاقلا قوس

 قعن ةمواوش٠ ةبيصع ةليل ناريزح رشاع سيمخلا ةليل تناك
Lesملو اداهس اودهسف نييحيسلا تويب قوف بارخلاو نيبلا موب  

donsمهيلع ذوحتساو ٠ بدنلاو ءاكللا اولصاو ٠ انسو مهنوذج |  

 مصر جا ,LI ءالملا نوف مهب تفتحاو ةريحلا مهتلمشو علها

 تعمتحاو ٠ ةامح داوح نهو انفصو ام ىلع نحسلا نم ءاسنلا ضءب

 ىلع Tél عومدلا نكست تذخاو اهتنب يف قب نب نهنم لك

 Lg SZ اهملمع KI ند Ge املا

 نيدعاص LUE دونح ةسعاتلا ءادوسلا AU كلت يف ىرت تنكف

 ةمخضلا لاملاو ديدحلا Jet نيلماح se نيلزانو ةعاقلا ىلا

 مهنوطبريو اجوز أجوز نوعدي اوناكتف ٠ ةنكستلاو نجسلا ىلا ريجانزااو
 مث. !ةماللاو ثبخللاب ٠ مهيدي نيب نم اوفي الل امكح طبر

 ةموعزملا ةيشمرالا 2 (md ىلا نيمضنم اوناك نيدلا مهنم اوزرفا

LSموصخلا لغاشتو ٠ لسالسلاب مهمصاعم اومدوأو لالغالاب مهباقد  

es JLدشلاو  alsىلع تمجه بائذك ٠ ليللا نم ريخالا عيزهلا ىت>  

 D 53) Lie تثح رح ie ثداح وه لصفلا اذه ف هاندروااه (9)

Aiاهمسأ درون نا  



 186 ناريزح

 ايت دع Lily هرعت oo lele de SU Go 3 فاو

OI Aa sمهوجرخ ا احوز اهو مهوبتر  Gbنحسلا  

 ةحلسالا مهقوف نيرهشم بود 1 مهيلع اوكوكتو ةنكشلاو

 مهروف نم ٠ lies مانا 0. (Ai اومزاي ' ْنا TS فزؤؤسلاو

 هب 0 هراد نم جرخ يرايمتلا at ما يف ىداني ايدانم

 سمخلا سلغ ةيمومعلا ةداحلا ىف sols 4 58 ىلا تم

 نمدا نابشو خوبشو سريلقا نم رشع ةعبسو Dal مهددعو

CA s Gb nsمهاواسن جرخ نيماسملا يد قناورم اا »ناسا رو  

 ندعريو نقربيو bee نييحيساا نريعدو تالذج des ىرقنلا

 مهب نورخسيو ةراجحلاب مهنومجري دالوالا ناكو تاليولاب مهيلع
 مهيلع اورجح ىراصالا يح ىلا مهب اولصو الو ٠ مهتاوصا ىلعاب

 .٠ مهرع دوي وا مهعم اوضوافتي نا نع الضف مهتويب نم جورخلا
 نوكبي ph ةرتس se نيفقاو مهتويد نيمزال نويحيسلا لظف

 lactée ls مهنع ففخيل هللا ىلا لاهتبالاب نوحضيو نولوعيو

 نم مهنوظحلي مهنم موق ناكو ٠ نيلاظلا نم مهل فصتنيو نيدلا

 ءاردعلا مرمك اوناكف٠ à in داق مهيلا عوابلا نودنزي دفاوتلا

 اع مهءادتعاو دوهيلا مال وكتشت Gb ٠ ىلا Lab Lot قفارت

 نا دعو
 ةسردملا نيدصاق ةدطك نيتماد نوريسي اوناكف نويحيسملا اما

 الو توص مهل عيسي ال بوبحلا مهبرو مهيداف يظن يرحلاب وا
 جرخ A دلإلا باب ىلا les الو. ريطلا مهسوؤر ىلع نأك ةحتحت

 مهيدهعم يحطس يلا نييكر مالا نيلسرأا و نييما رذالا نابهرلا نم 53



AAناريز>  

 ٠ عادولا تايآ مهيلع اوارقيو ةريخالا ةرظنلا مهباحصا اورظنيل

 قورعلا يف ءامدلا دمحم Le, Li لاح يف Ji قملاو مهوفلاف

 نيعلل بعصا ال هنا يرميعل ! هاتءولاو + نادبالا يف ةثعرلا يملتو

 روهمج ىلا رظنلاو نيحطسلا dus يف فوقوأا نم بلقلل عجوا الو
 ىلع هرصب ils اهدحا يف لصح املك ءرملا ناف نيقثوملا نييحبسلا

 ةنئهكلاو ليدنلا نارطملا ةيشم هلاب ترطخ 2 el ةداملا كلت

 حارج تددجتف ةرئاوملا مهتلا> ركدتو ءازعالا نييحيسملاو ءالجالا

 : هتعاس نم لاقف هتاح هيلع تصغنتو هداوف

 نماثلا لصفلا

 مارفا رام ريد حطس ىلع 45:

 لاطبا اي مك ديور ةماهشلا ديداندو LE ثويل اي مككلسر ىلع

 عبشا نا as et el ميوقلا نيدلا ءالسإو rl دسملا

 ةريخالا عادولا ةمدلك مكيلع ولتاو ةولحلا مكتدهاشم نم يرظان

 ghost سويطانغا يمساي tabl ةسنكلا ربح اي | ذا عادولا

 ليلق امتع هيكاحتسو كتعاجشب هتلئام À 3 يك اطنالا كرير طنلا

 تسل ىلا : كماما ةرئاسلا tel لوقت كب ٠ ds كداهشتساب

 نا بحا لب راصتنالا ليلكا لين يف دحا ىنضراعي نا ةتبلا ءاشا

 Si نا ةبغرلا لك بغار ينال + لاكتتلا لوق يف عيمجلا يقف

 ٠ انا ًاعيجُتت بيلصلا ىلع ىذقو انلجا نم تام 0

 مولا ديواجا اي عادولا ٠ راهذالا ةسماعلاو راربالا ةسقالا اهيا عادولا

 نيدوهشلا pds نيلوالا ةعيبلا سوسق متيكاح مكتناف مهرايخو



\AY ناريزح 

 _فصالا à 2" 2) 7 5 sk sl زا يل Le نكل

 نك و مكفنتكا لوو لالغالا لقت 0 1 و مكباقر Le أم

Av Cieنوزومت دل  desنود كو  Ft 

 sen ل اماق | ٠ مكل ne As ىلوطف مكبر هحو نودهاشتو

 نوقاليس مهنكتا و٠ مهبضغو مهطخس مكب نولزايو مهرطو ءادعالا
 مهروج نم هو ام ءاز> متنا نولانثتو ٠ مهفيح ةعبت عدب الو

 مكيلع MO تافارز مكيلا اوراط لق + فوأ مل اف

 .SDS nn تارمح ةيحلاا مهبولق à دقوتن LL ٠ لك م

o a+ : 2007نورحريو راصنالا مكيف  D ll > 4) de 

 مهليلع اودرابو rie l'y . سلارفلا ىلع ةير راضلا

 د معلا فس Lie ههحو هللا 00 boue مهماما ىرا

 هباق يفو ns AN Ces مكرياسو مكيلا بحتي

 ٠ Le ةيعبات ىلع الو هيلع هللا فا ال Las ءاضغللا لجارم ىلغت

 يىبجندو هن ناعم ليلو Le als RDA ST هثناشن حولت لملف

 هريزابا
 مكنردرقيو ةعيدوأ| Ca ةاعرلا قوس مكنوقوسي مهارا

aeىلا ةساربف  azدالواو ميسا ١ ديسلا فارخاب مك اننه  

 5 اهئاف ةعماللا ةسنكلا ءانبااب مكرد هلل ٠ حيبصلا ريثلا ناتالا

 ةسدقملا اهجناذم ىلع OUT مكءامسا ميذتسو مكب



\AAناريزح  

 + Ge ةئادمصلا an ةض وات Jar da ax ill ىرا

 sol زوفلا ىلا اقرت ةيومنلا ريمازلاب جهلتو ةيجشلا تاراولا

Lie 

dirمكبواقب  LU PA Alةطبغلاب عتمتلا ىلا اقوشت  

Ole Res ٠ LANشرع " Mlكلت ةقدح يبدأ ا  

IRL + 25 SU 22مكناف اسد  up deكلت نوروفت  

 اليلق معجونو ps نا cb ال ٠ ةيهشلا نساحلاو ةيببلا رظانا'

 Sr ال ثيحح css نوبرطتو نوحرتو نوحدانرتسف
NSنون كيد منا  

 اوعشدل مكيلا غ ولدلا نيدصأق قدرا تو.همد انا 06

 : نيلداق ٠ Cine pen مك رعدويو RD) Le مهراصبا
٠ nu Le AREAلأ < ىلاخ أب  D CAMىلا  

1 5 
. 

 Jun كد هال وك ل نوت © 2 ف
À + LS à er 01ل ورح ) — DZ Le "AJ LS4( : ربا ىلع -3  

.- 

a 3 ١ >| 1 ee هانا 5 كماَع gs 

| For el مهد _عءب ساعت \4 

 نا  ss st LIمكلديقا  Lesعبن اذوه

  ms 5 àوو و و و + 227 ان مج هر راف  LS melوة وأ |  2: Se PE Aأو

 ودمأأ ءاشي ثيح ىلا ريسلا ىلع  + EMمكعدي نا تايف نكلو

 نويت So واك أذ

 قلعتو do di Gil نم مكيلا ل الممات دارك الا خرم ةباصع ىرا

CES d POSE eiاوددرع ةتأاةتلأ مكنم تدي اذاو  



 ناجح لاه مهارا . œs ll مك ودرزهو يصاب au مكيلع

il4,221 ىوارملا نال  la > KITصا لا  Lt qu 

LR Pr 8ادهو مو ةءاس  Bluو [ ةماظلا  à dd [ 

ONE 4233 SE * م ميك كاع 15 ىلع AS I 9 اوه oi 441) 
LD 

a£ $ 

 ءافولا اواتؤف ٠ ةسليلاو à Li ةسلابالا مهناوخا | رقاق ىد ةسلاو

 نياعتو كاذ ES de هابراي ls 5 ٠ افلا اويحاو ةورملاو

sie[ ٠١ زم ] نيقفانملا  
 اذه اريك Vas EN نادل“ C2 ورق هدلك Eli s دلاوأأ قوا

 ا عفصي 3 مطلي El 2 نا ile كاذ Es نا

 ١ ميعارل laps يف ات بايشلا خرش يف Les dits قيقشلا

ORNE 

At QI site 9 dl Qi Cugis ailes et دفا 

De let Mid -laih Het li 

 مك ريهظو مكتدش 9 مكفشر ةنئاه هتناصو  àرهو مكتياد

  A atمكقح قاتحاو مكديب

LAN EAN da age de Vue 1 e L 
 هقئاعال  asيجعاول ٠ نا يب حيتا ول دوا  Dial AIقرتخاو

cn Pr) وأ is Sais يردص 7 هيضأو 4.) des » er ريهاح 

 ساك لب FE باوكا كاذ سبل ee LE واو ةاغطلا ةازبلا ارب

 يف هدسج حرطي و هصيق هنع عزتيس ليلق اع هنا ملاع يفال ٠ نونلا

JUةقسسع  aكلل لد قويدر  er ar ei]همددر  Op ls ٠ 

 يل ا يل ا تح يلا ونا نادت نادت امرا is el ele ee [| Een 3 ا 5 ١



\4aeناريزح  

 ىلا مظناو يصلخم ىدل اعيفش يل راد هناب ىزعتاو يبلق حارج
 ءامسلا يف راربالا ةمغط

 go روزاو ىتشبع قرافا Ge 45 ال Las اي الا

 يسفن Cd مهناوخا ىلع يلوح نيكءاللا ةرثك الولف

 gb هنع ىفنلا يبس نكلو يخا لئثم ري 3
 متنك نينا 5e نيلجار An اهذوعطقت (a 55 ءاه يف

JSربيجو نمز  LTقئادللا نيدصاق دايللا ليلا تاوهص ©  LI 

GELًايورت ءاحيفلا  Culايندلا ىئاون نم ًاصلقو اهبءاتم نم  

 Goal يرئاخ Call نم ىكتله متودغ 46 مويلا اما ٠ اهششاصمو

geلاح  as AL Jeارنوك نكلو + مكتروص ءاهب  

 33 Vs مه (Ne ex تانح نوغلتت مويلا مكنا où ىلع

 نوبذاجتت ًاجاوفا قيرطلا هذه يف نيرئاس مكارا تنك مايا لبق
 مويلا اهأ + نيجهتمم ge حادقا نوطاعتتو نيلذج ثيدحلا فارطا

de Jeلماوع مكتدتفا يف ىف تردو رادكالا تاراش مكهوجو  

 ريطلا :AS اع نأك نرتكاس نوتماص متذاو شاعترالا

 ىل مكحنزحو ةوقلا ىلا لوأ ويس Sand ناف اورشبا نكلو

 ةولسلاو ةيزعتلا
 LUN ٠ صرقا ةعلق ةخماشلا ةسرقلا ةعاقلا كلت نورت اما

 كانه ٠ نووخلا ايندلا هذه ضرا يف اهنوعطقت ةلحرم رخآ كانه

 كانه + نوئملا فوئورلا مكيدافو مكبر ديب حورلا نوظفلتس

 حئاور مكماسجا نم حوفتو لالز ءام عوبليك مك 'وامد رجفتتس

els dl 



 ———— + هممت يي 0”سسللا | _ تمم = . am mme — ee me ب

 pda Late laque Les Cents تاووور 26 à ووك

 ES مهتاسلا À las ءاحنلا مك واقدصاو ءازعالا مكر رذ

 Des مكر فظب مكتن'و:ميو he ىلع تاشلا يف نوسمحتيو ولحلا

 دعي مو تكهذا ةفيحنلا be ترا دق مكاوق ناب رعشا

àمكناكما  pen)نا ردأق ير 00 .  À)ىوتلا لن  

 ارو مكلجا OL ةعاحشلا مكيف ددحو

 تلان امع مغرلاب اوريس SUN قيضلا تابقع يف نذا اوريس

 هيمو تسال M ITS ESS عيجرلا oral + مكمادقا

NI, Gall LeVls a Utا وشن ادار  ie DU él, AU 

 نوذتلت وا اهتدهاشمب نوعتمتت ودعلا مكعدي نا تايه نكلو

 اهقاذمي

àىقاتس اهيف رورج رب مكي رط  RSاهيلعو ةكرابلا  

 ةينامورلا سيمايدلاك رثلا كلت ودغتس + ةكئالملا حاورا فرتس

 لصحت SU ةعاس هنا ةَقد ىلع اونوك ٠ ةيحيسلا ةمالل | رازع

 مكعرديسو ةريخالا ةشعنلا ءابطالا سطن te ةبيرغ ةوق مكل

 GT نا اوركذاو ٠ مكموصخ lo id ةلاسلا ةذوخ مكر

 وهو y امداق عجريس ao ارذب لماح وهو ايكاب Lels قلطني

[ire , Ja Abe 

 ىلع pres يلهذاو مكئانع ةدش ىلع مكستص ينجعأ دقا

 AT دقف RE ٠ راككفا يا يرمعل ٠ مكعاجوا ةرثك

Solمتمتيو مكءاسن متعاو  SOULمكئازعا لق ترسكو  

 مالس الا . مكلاحو مهاح بويبدلبو مكفقارف ىلع نول وعب اوسماق



 ناريزح 5

 سوفنلا كلت ىلع [pl. 4: LU تاماعلاو Zi Frs nl دودقملا كلذ ىلب

peماسحالاو  ,.lماظعلاو 35  llةحعتلملا دايك الاو . ةد  

 عافتنا مكدعب ul يف لهف Lis الذج انا متنك دقت
 Lee ميكباو LS is معدضو اندشاع متردك مكنا 25

 مم SL Ce ci الا . |, ا موب اهقوف GLS lab انرود متكرر

 prit ir 8 تاعهو هعارذ 1 3 Ac تدءمعو

aiىن :طوان عد 5 وهو لوقي مك 5 لكب  SA 

LLاملظ انركلها كسصتخم 0 انل نةدهاش ضرالاو ءامسلا ناف  

 عادو. ,ue ٠ يسورعو ةايزحلا قتايرقو |SK .l يما اي عادولا

 عادولا ٠ نيبوبحملا يلاوخاو ىماتيلا يلافطا اي عادواا ٠ هدعب عامجا ال
 مالسلا es يلاحصاو يلا اي

 عساتلا لصفلا

 ىلوالا li يذم

 OU ناك Le 2e Lui Lui Case توهسلا ناب

 قوطلا ةطاحا مهب نيطي# دونملاو عيمجلا رخا ,by نارطااو

dlديراوملاب نوقط:تم ةحلسالاب نوججدم مهو  Daiتوخرلاب  

dlمهغامد يف بماي ناك ام ملعي هدحو  LAسجاوحلا نم  

 بوصا محل اوقوفو قاسو مدق نع اوريش دق اوناك ذا ٠ راكفالاو

 نم لك نوبرضيو مالا مهيلع نوق ريو rs اوناكو ماهسلا
Ÿوا اضنرم وأ .انيشوا اليك تاك .ءاوس. ةثمفر قحاب  Clos se 

 ناك ءاد ياب



\av ناريزح 

 ام ديدشل ةنهاو مهمئازعو -ay L مهاوق تناكف نويحسملا اما

 eds رذعتف نجسلا يف مهتماقا LI بوغللاو سغسلا نم اودباك

 ىلا مهغواب دنع مهنا مهن !À 5155 - =. 3 عارسالا م نه

duمولجعتسا مدخلا نا ريغ ٠ ام ةعرج نوبرشيو ةهيته نوحيرتسي  
 هناوعاو حودم اما ٠ مط حمس ملف ءالا ىلع نودواي اولظف ريسأا ىلع

 مهرعبتو مهباود اوقسف ءاثنخلا

 نيزجاعلاو خويشلا نوزرفي les Ge pal وض جلت ام
 نوذخايو مهنو رعيف بيرق لحم ىلا مهنودعبيو ةيقبلا نع مهنوحنيو

 نودوعيو مهنولتقيو مهبالسا

 ةرشع عضب حودمم مهنم ىعدتسا اغا رمح نيع نم اوند الو
 2 هلوق ىلع هنال مهتويب ىلإ مهب عوجرلا ديري هنا مه وأو

 ةسيرق ةعلق ىلا داغوالا دنا نم ةباصع يف مهريسف مهتناما قدص

piاوعجرو مهوجنذو مهو  
 مه ريكي و ةل ودلل مهتنايخ ىلع res قلعو مهريغ ىعدتسا 3

 ٠ مهحبذيو باذعلا حدفا مهب لزتف Vis ةييمالسالاب ةادانأا يف

 مهنلك امهم مهناعا Leg نأ مهناب 0 اوذماف مه اما

 اولصو اذا ge شابوالا نم ةمذرُش يف صرقا ىلا مهد ثعبف رمالا
 مهورعو plis فويسلا مهيف اوعرشا DH ةق ىلا

 JU كانه رثب يف مهثثح اوقلاو سره فنءا مهوسرهو مهوبصقو

 مه: ويب تك مهانلصوا دق نا اوعاذاو ةلفاقلا 1,4 مهجاردا اوداعو

 يا ٠ نيركاش La انوفحناو reel مهب رسو نينئمطم نينما

Grisشهو ةيدبالا ةيقيقملا مهراد ىلا مهولصوا مهنا  À 



 ناريزح ل
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US مهئالت ةيده et اومدقو مهباحصا ءايزلا ٠ ISA 

 هللا DIS S 25 ٠ ءاح لقو  àريك » حلا ةروس  Leنا هللا

 نولعفت ال ام اولوعت «

 رابلا ىلا مهب ثعبو ييحيسملا كئلوا Ce نا دعبف حودمم اما

 تاراكملاب مهيلع نافاو بيذاك الا À منو ىرحا مذ ىعدتسا

 نمك مهدفوأف روفن يا همالك نم اورثنف ةيمالسالا مهيلع ضرعو

 اونخاو مهواتقو مارب ستر مهب lost لادنالا نم ةرمز يف قبس

 .Lie | À het Caml) su مداد 5 |, مهبايت

 ليق دقو
 بدالا ةلق نم وا وسلا هلعف وا ae نم الا ءرملا بذكي ال

 اوعجرو مهولتكو مه Lu Rés ré اوزرفا املك اوراصو

 نورتفدو نوي.دد5,: مهو +252( ?EG ةلد رم 1011 كلذ اورحاو

 ال مهن

per sl Le lu 5%اهتز  néonىلا امنع  Sat 

 مهحرس الاو نحسلا يف مهجز ةنايخ مهدنع دجو ناف مهمكاحيل
 نيملاس مهزانم ىلا مهداعاو

pes SAN Le EST La ble AU نا né 

4 8 4 

 . | اوتلعا a) PASS بدكلا نم | me ْنا مناك
 هر

 ا A ua دق ةلفاقلا نم | Las نيدلا نا «HE ةلملاب

jsاوحارو  JL2 شيلا 7“ +« ©  QE dlجالمغلا اح ود  

 يمحادملا |. 1[ rs داع Le هل لاقو cl ous املا كلوا سس ار

 EX ei L) راخالا Le D < أمهم كريزامأ انملع 068 نا

 Oo ee * كب ds» 4) ,L ك ارا ra مهلتك لو مهرسأب al < ْنا



\ao تازيزح 

 0 ا ا وو مم و مس مس سس مسلم

 ES اغار كبانخ ىلع اهضرعا. ةبلط ىل هيلع élu + فرطت

٠ Let 0 d 20نامزلا ن٠ ةبنه ىدالواب عمتجا كرد 0  

 ةيرخلا كل اذه دعدو .ةريخالا ملك مهغلباو يداوف cell مهثباو

 ةعاس نينمولا نع LE نا هناوب الل 0

 ةيعدالا فك ١ اوءفرو ضرالا ىلع هتعامجو a 51; لسايلا ريتا اًثحف

 ,(His اوما ست رمل توكل

 Ds يملا دير هيلا اوغيصدو نيمالا at هفنتكي

 mess ةينيدلا LUE تاوذج aol يف مرضا مث

 ble الت HU نم ارسك لوانتو لجو نود dy تار اوضوخيل
 ل مهلوانو ماعلا نارفءلاو ريخالا en مهاطعاو يرهوجلا مالكا

Ces!2 لاية ىلع 325 ناعالا يف مهدي e llمهكراب ,  

 ديدهتلاو ديعولا اوباهت الو ددعلاو ددعلا 0 ee 9 لاقو

huاح اولتةتساو 5 ل  | colin: es11  

ia Gb Css;ةكيعس  Aire EAU geاذه  D rose deals 

et la arكدجعاو كقار ام  

Labsمهالوم او 0 نويحبسملا ناك ا[ هنا  

La Cleكلت يف تحافو ةالصلا ءانثا مهاطغ يرون ما © مهيلع  

 ل set de الحو اهفرع باط ةيكز حئاور ةعقبلا

 ةاسفلا راصبا تتفاتسا ةرهاب ةسيجع راونا مهاب ىلع تحالو طق

Ts cul Jiديدشا مهسفنا يف رثاوت ل  peeيف مهلاسرتساو  

 مهتايح رباغ ُْي اوري À مهسنذ ىلع اورقا اك مهنا ىلع ٠ ثلا

LEاوربي  aةباور  À Az ECSمهيعادو نييحبسملا نا 3 .  



 ناريزح و5

 اوسحاو مههابج JE ke تلعو مهروغث تمستبا مهتسقاو

 |. es 4 pe à JS 6 L مهسفنا RS ET مهاوق دددحتب

 انمى dE ف دعلا مهيداف :Po 3 ىلا Le | ولع دقو نوري

 ناك منم دحاو 0 كو pal منع صاقت ىت> AD اوهنا

luامل لوقدو هسفن  

 ريخلا ناف gas Sims اشدلا نع 58 د نونا

 ad لالضلا مالظ مدولق ىلع مخ نيذلا ءادعالا نا مث

 (L 22 à مهوقاتساو 4. هيد ولا فا رخحا كلوا ىلع SLI اورحفنا

adمهليكنت يف ةقاطلا لك اوغرمتساو باش نم مهو رعف ناوزرز  

 اوطرفي bo مهيبا ةركب نع مهولتقو ءاعنش Ale مهياع اولام مث

meتخمضتو ةيناوجرالا مهئامدب مهوادصا تجرضتف ران خفان  

 ةنلا مهمد تارطقب ضرالا تللبتو ةيكزلا ةرطعلا بايطالاب
| 

. > . 7 1 | | 5 95 | . 
QU رح CE o__-29 3 sp ةلمحد de dal. 7 ji a حلي لعجف 

 | des حودمم اي كارا مهشلا ربخلا هل AR عفادملاو ةحاس

 ا r* ms là | معزي LL à الو pl الل نا
 Ca لوماو ind LS لهاجتم

 ا

a sl és Vs #eli يف مهعم كرتشاو مهفافز ii دهاشال 

 نأ | لح يلع  DASلدلكا ١  xرورغلا ام امندلا هده ٍ ىف وعددو شرد

 LS > 5 ٠  JLيىنحيذا يبدع يدر معا رادنلا لا  leنصع سعشاو

  si (1)هياورلا هذه  nelgىراصنلل هصاخ امهواقنو ا دوما ,نم

 Cie اوملسإ :نيذلا



\av ناريزح 

 كااثما هوو كهحو ىرا دوعا الف ىلامح

 تادد Ds re حارو Le مظكو a to رلصف

Dasنارطملا  EIرهام نا كدوب اما  Ji ٠ LOLNLهل  

 ايحا يلا ةرم ريغ étre دقو لاؤسلا يلع رركت ?Les يعارلا

 € SN بيلصي الا ىهابتا نا يل er € A) GE ىلع توماو

 de ضاصرألا ادا و نة ل دم جرخاو al el حود# حجرحف

sr) ea dope Me be sshكيد ف  

 | 4 يحور عدوتسا

 دن اب daulls Lo Vi Vie 625 oo تسع

 اوئيز نيذلا نياوالا ةئارصنلا ءادهشك نايدولا نوطبو JUL نق يف

 ةيماهأا CAN ىلع مهتاراصتناو ةيوءدلا مهل لاك ١ ةعماذلا ةسنكلا

 Aie lee ع CIE وسباق ْى مهداوشتسا متو

ab le Je Le dé . |هاو 43133 ىلا  de NE SUV 
m2) ASSوا ماعلا نيب ح  JAوا مالا مايا  RUE à ni) 

 ىلع ةقينزلا وا ANT نيب ةرهزلا وا EI هك ايساملا ىراح

 مهدحعو Le LE AE انهم se نم مههاظع as \S DL مهركذ

 [ 45 خاريس ] مهونب

heu ءمت“أو ديدائصلا DE ه قوف تاق ريطاف le 
\ (Es 

 ذا يبهذ طفس وا دوجنح يف اهزتكاو ةميثي رردو ةسيفن لال عرج

0 
 كك

 قاوشسالا مجويف Las al, C4 XD he دياعملا دلحأا يي

ps 

 ue bel ديسلا مودم لت نا دمي هناب et 3 + ريغ جا مرسلا و 3331 )1(

 تاب ra ثالث La هتوذارت 56 هب رم و o => his ab ىلع وه صو ديعسلا



\aAناريزؤ>  

1 1 ie | "IT Fée 
 مه < كلو  àمهعفدب رو باحبصالاو ءاحالا res ٠ ينتيل

 توردحتبو Ji كلذ eu _n+ OI 0 لاحر ىلع لصحلا

LCL Su ايف ot ىنانككلا 

 رّساعلا لحفلا

laىلوالا هلئاقلا ريص٠ نع هزولا هلثقلا  

 امل هاور داحالا ىلوالا ةلفاقلا ءادهشل | ىرح Le هانئاسا ام نا

 نا ديت ele ٠ دمتعي و مهلوق ىلا نكري نم ةاقثلا نيملسملا نم ةلمج

à À.اوراح نيصارخلا  sal ASثيرداحالا نوهوعو را .خالا ©  

GEI Le 1 saxةذا رهو ثالثلا قالطلاب اومسقا دق اوناك ذا  

 ٠ رمالا انع اومتكحي نا تاجرحملاب اوفاحو مهدنع مسق ظلغاو

 تاسمعمو LU) اودرواو GO ىراتصااب اًراج هيلع ءانب
 5 يف مهتاننفت ةرثكو مهتاين ثيبخ ىلع ريبخ لك اهنم لدتسا

 نم Ce مهتنسلا نع LS دقف ٠ بيذاكالا عارتخاو لرحلا

 مهنا لئاقف clan LOU ٠ لييس ىلع اهنم دررن رامخالا ةطه

 نيملاس نيغاص ءادوسلا Ds ىلا اواصوو cute نيئما اوراس

 ةواذجت مهوابقتساو منالولا مهل اواوأ ةرواجملا ىرقلا يملسم نا لئاقو

 مهيلع ضقنا ناخيش ,d مهوصو نيح مهنا لئاقو os ٠ ىت>

 ىلا مهب اويهذو مهوفطتخاو ارايط نيثالث يف as ls زيلكتنالا

٠ Aيف مهتعزو ةلودلا نا لئاقو  SUلودلا اولساري الثا  
a ————— »ياما +1؟ ١ :١ “” 0> 7” >10: 61١<+<غزةزؤزةز6ز7ز7676ز>7+|>ز>زذزذزذزذزذزؤذؤذدذدد 

 اهريغو مقربا نبا es كب تكوش كلذ ىور )1(



\aa ناريؤح 

 مهنا معارو ٠ كالمالاو ىضارالا ءالماسالل مهوعديو ماظعلا

à Pr1 اواعتشدل و ىرق  |)…. à sud asداو .  

(on: 
CC 

 ناكل روك Ÿ bn D Rail ASCII يف نودوجوم مهنا

 زاجملاو ماشلا دالب ىلا اوثعب مهنا ٠ Giles مههجاوي نا ناك نم

 يف اوفو مهنم خويشلا ناو DU ٠ نم اهريغو قارعلا يحاون ىلا وا

 D'ARTS نايرسلا ناو ٠ نابشلاو لوهكتلا ىوس قبي لو قيرطلا

 اه CO TU ل AN لل

 JS 45 45 تايم di be تار Au دك au boue نأ

 زوح ال ةدلم ىلا ناتس'رالاو نادلكلااو نايرسلاب بهذو نمرالا عيمج

 سلدتلاو عادخلل نت + هالم همرحي NI اهمسا لوقي نا هل

 ىلع نوريثكلا اهقدص ىتح تعاذو SA هذه ترشتناو

 نع ثحبيو ريختسي لعج نايرسلا نارطم يفوبت ليئاربج ديسلا نا
Je٠ مهتشيءا يهذلا نم انش مهل ثعبي نا هل رستيل مهتماقا  

"١: CSSىلا 2517 يلاثلا نوناك  He ml DU 

 اهصن كيلا ةلاسر هورج ىذ بابح

 dans هورج يد فوكلم بيبا اندلو بانج »
 لاجر هنيعب ىأرو جورس 0 ا ا

 ليلجو dll هيماش زيزع ىوس مهنم فرعي لو ىلدالا ةلفاقلا

 موق ” هل لاقي نيصح لح يف نودوجو. مهو ينادلكلا شومرخ

 اننا هل اولاتف مهثداحو روكذلا رجاهأا مههجاو دقو « يس هلشق

 cl نم وحلتف نادل 4l نابوعس Lol نذاوت sole ىلا نورّمدعم

NVواب ملعاو . قل اك  Luهقدصو عاسو عاذ ريذحا اده نا زيزعلا  



{esناريزح  

 يعاسلا عم كيلا اهانريسو ةلاسرلا هذه اندتك هيلع ءانبو ٠نويحيسلا
 فقنل ٠ ةريطخلا ةلثسا هذه نع صحفلاو ماتهالا كقتاع ىلع انيقلاو

 رمالا ةما> ىلع

A 1 EN ge 5قيما هيت  Hd glنال دج  
 us لك -فرصت dl %2 3 ااه ةادونم انتعاج نم نيريثك ةاح

Hg sيعستو  ge)امير رطخلاو ةقفنلاو بعتلاب لاسم ريغ ثلا  

 مزلب ام هل دعا. LES لماح st .٠ EU Los es ىةحتت

 رسفتست نا بغزو ٠ ريقنتلاو ثحبلل « ىس هاشق موق ” ىلا ةلسراو

 مهئامساو مهددعو مهل نعو ىلوالا a لاجر عع كلذك تنا

 نا كلذ نم مهنئف ؟ ةديج ىتحص US D Al تبصا ناف خلا

 عم انيلا لسرا اذه دعبو SU ٠ ديق يف مه ىلوالا ةلفاقلا لاجر

Lou elةمفاولا  

 Ailes ىسدقلا مكدلاو نا بيجتلا اندلو اي ملعاو »

 كمادقاو كطاغنب اندهعو rs ٠ شافن نيذلا لاجرلا ةامح نم

 LS كالذي تكتم لف ستاوواععلا يف رسقت نأ كنا كقذحو
Les Le us LL6553 لسلاح  a ÉLUS Las el 

 اذه Les ٠ 5 زوحو ةرربلا ءانبالا لضفا نم ودغتو

eg Ceردت ةتادمقفلا "تاقتقوتلاب  Page dll 
 € رطخو

 فوكتلم ىلا ةلاسرلا pis رانب برع ةطحم ىلا nil لصو الو

 ضرغلا ىلا EAN ةيفيك يف ةيوراا لمعاو الم اهحذصتف هورج ىد

llحلف  eu dla Jeلك  ST dis tes er 



 فما ناريزح

 هدلاو اهسالو نييحيسملا لاجرلا LIL يف ةرطاخمو ةبوعرد

Larsرداقلا دمع هقيدص  GEIىرق يف نا يغلب هل لاقو  

 هع ربختسا نا موراف Le lee ss D دا جاو رعس

 ae ثدبلاا يد ji نا كنا بعغعراو all ٠ عضوم ىلع فقاو

 دبع ous ٠ ALU ام كل اهاسنا نل ةريبك ةنم كلذب ينيلوتف

 CR: Lait وه 26 نيداوح دعاو هباحصاب ىسك را رداقلا

 Obs حجورس ةيرب يف الغوتو All ارداغو 60- رخالا

 كيلا
DOرك را  lanنست  

D0 تببف ٠ هودا وه هنع شتفي يذلا ناو يحيسم  

 هيل ile 405 Lys > A 5 5 عك هنظد ناك

pla àهعم لو هنا هل دكاو قالطلاب أي هللاب نيميلا ىلا عمجو  

 قرطلا ناعطتي العجف ٠ ةجيتنلا ىلع لص Vs هتقاط JR هدعاسيو
 تارفلا نم برقلاب < D Lesl Ge ةليغلا عضوم CE نالأسيو

 ادصق مث à ie ٠ دالب نم مهبلغا ناك ةلمعلا نم de افداصو

 mi اهب aile نا يسكرملا كلذ رماذ « يس هلشمت موق '

 بلطي نم ادحا فداصي ملف اوجرخف فوكلم

 لغتشي ناك نم لك رضحتسا نا ىلا رداقلا دعب ةحملا تضفاو

àماما مهضرعتساو يحاونلا كلت  SLهلع  eu A٠ هدلاو  

 قلقلا لظو ةطحلا ىلا داء ريقاتلا» شيتفتلا لم الو هلما باخف

 GS ردي 11 فاي كرت (al تان all QU حا للا
 ةلمعلا دقفت ادصقف هقيدص ىلا لسوتلا رركتف + ةياغلا ىلا لوصرلا



O1» خل 

 ًاسويأم de ىلا داعف ٠ بلطي نم ادحا دي ملف ةثلثو ةينا

 ثيداحا نا هل AB  ةتبلا هل رثاال ab امنا نارطلا ىلا لتكو

 | ةقلتخم ةحرسم نأشلا كلذ يف موصخلا

 نير © يف ab ةلمرا Gel A كلذ لثم ثدح دقو

 he توج ,Lada pe M ةلفاثلا كف يا لوألا
 ةكرتلاب ةيقرب ةلاسر Lo 2 نايرسلا كريرطب ان 455 رهحا ليئاربج

 علاط الو « مهارد d ثعبا طوبرخ يحاون يف كوخا » اهحرش اذه
 Doi هوأئنهو دحاو ريغ لبقاف El عاذاو رورسلا هلمش ةلاسرلا

 JW UM Le gel al bi Let اضيا مهيوذ نا

 ليصفتلا ٠ هيلا جاتحي ام فسوي انيخال ?ol نا هيلا ىموملا بئانلا

 باوجلا هافاوف ae ددصلا يف نيتلاسر هيلا بتك اذه دعبو « درلاب
 هملعت نا تغري يسورطب س ايلا ” وهو ةيقربلا ةلاسرلا صنب هل حرصي

 ns Al جتنتساف « TANT pee مه لق ٠ هيوذو هدلاو نع

 des هيلع مهولا لخديل صنلا Ja رومأملا نا ربخلا je علطا نم

 لماتف ٠ ىراصنلا

absذا ةريخالا مايالا هذه يف  arتلازو بورحلا جيجا  

LOUنم ملاعلا قتع 3  JUتضبنو ءاقشلاو  re55 ةرفظملا  

 ةلمح Lili يف 5, نولمعي ةلتقلاو رشلا ةاعس حار ةانملا ىلع
ssمهدي اوضفنيل ةليسو  Leاومرتحا  Elةطبضم انغلب ام ىلع  

 يف راس نا دعي سويطانغا ديسلا نا اهبف اوعدا مهتداع يراجك

 het (Libertés للا he. te ba انما متعاججو :هئاسق
 ةدارغ ىلع هولكأف“ A دونجلل همدقو فاعزلا مسلاب هجزم ابشع



à LA à ناريزح 

 di NL مون وم له ST ند سحاف . ماورلا'توملا مهباصاف مهن

 نوؤحشلا”ل Le ملاذ Coms ls سدر || ٠ مما ناعر سم اوضرنف

 ملف Do مهيلع دوتملا قلطاف ٠ قئازح اوقرفتو قئارط اوعطقتو

 اونطتو JUL ىلا اورفف

 راص أم مهنا رطم سويطانغا ىار ٠ pu نايعلا ن ْنَع اوهتحاو نايدولا

 مهتماع اما اريسي !رفذ الا مهنم اوببصي

 a ىذقف هيف يف (role غرفاو دونملا دحا سدسم ىلتخا

 ةنايخ نم برهلا مهل رستي فيك 0 رخخا نيقفانلا 5 واب

 مهعارجو اومرتحا امم نواريتي فيك ما ٠ ملع ىلع ران روهظ ترهظ

 ام اوعنشتساو قلاب انل SE اله ٠ ماسجالل لظلا قول مهقحلت

est Le ons 1,5) 

 ملعتو ةيذكلا ءالوه CV تصناو Lol كينذا حتفا

Ogre al El 

 ٠ تالعرخلا هذه JE مهنيب عزتي نا ها شاحو اذهب ءالوط سوسوب
 Gaulle Ge مهلعاو ٠ أعم ةنطشلاو LION يف هوقاف مهناف

LUIىرانلا هيسرك نع هوحزحز ةيدبالا ةسمادلا  longsهناكم  

 نودهاشيس كانه ٠ هلاب ىلع LE Vos هيلا لصتي ال ام هونقلو

 انناف انورطاش اوله ٠ مكتب الهسو الها مه نواوقيف مهباحصا

 Lg ds اندع امو 00 LR Dis ائباسمل مناهج منهج انيوط دق

 ةعانصلا يف يف مهاداب السن اودلوو lobes اوضذمت ءابالا معن ٠ دبالا ىلا

 لب باقعلا نم ءابالل ام مهلف ٠ ةعانشلاو ركلاو ءاهدلا يف مهتافو

 رثكاو عظفا Lidl نمو رفوا



EE:ناريزؤح  
—_—_———_——__—— 

 le ىداحلا لصفلا

 QU شال Ge نقلا All ةريغ + مهروذذو نييحيسما تاواص

 ةلفاّلاب اوثعب امو ةماتلا ةرص:ااب اوئقياو نيرحرسملا ءادعال وهلا انص

 نيقابلا ىلع يديالا نولي اوننأتسا ىتح دللا نم اهوجرخاو ىلوالا

 ىلا ناريزخ ثلاث دم نحسلاو ةموك لا راد ىلا فئعد مهنوقوسيو

 ديحولا مهلذش كلذ ناك ذا هم رشع يناثلا مويلا
 نيفئاذلا نينماوملاو QU سريلقالا روهمج كلذ ءانثا 8

 مهنع ًارديل يدافلا ىلا تالاهتبالا pis سئانكلا يف تاواصلا ةماقال
 mile مال الا رامذم اوضوخيل مهدضعي وا ءاحربلاو ساونلا

 nb Es pes نوبطخي La ىرت تنكف ٠ ماظعلا نييحيسملا
 مهريبك نويحيسملا ناكو ٠ ريدقلا برلا مهروما Alle LS ىلع

 اوك رتشيا EI ىلا نيلسنم نولور,ي مهريمحو مهيند مه ARS و

 عمتجا te هنا ” يدافلا عوسي ةروشل GL ةيزوهمملا تاولصلا ف

LLوا  LHتكا يمساب  àمهطسو  « + Je aus Ce 

 ىربكلا مهتسينك اما نويحسملا اهدصقي دعب ةحوتفم نمرالل فسوي

 ةقلغم تناكف

 sx نكو ةداعلا ندرحنو اهنرجهو ايندلا cales ءاسنلا اما

 تاطساب ناداكلاو نايرسلا ىتسنك ند.دقيو تايفاح عراوشلا يف

 ةأطو نيرا» Ds OI يف برا نهديوي ءامدلا ىلا يديالا
 Les) Eli Pl كاذ ءانثا (Lin Lui دقو ٠ نازحالا

 ةحرلا راطمتسال ةسينكلا ةدصاق اهتبكر ىلع ةعكار قيرطلا عطقت



 6 ناريزح

 Cl ظاحلا املا تتفاتسا Ge QUI تخلو امو ٠ ةنوعلاو

 bre مهعوشخ اوفاضاو اهعومدب مهعومد اوحزمف

leىت>  Diىهت تءارو اهبر ديب اهروما تعدوتساف ةحيبذلا . 

Le 3 Lol 3,1 Le) p5b Le5 ايضا 1  Lai 

 ابعارذ ىلع rs رع LT QI Li pe lexé كراكو

 94 Je هلع © es نا هللا JL » dé : LR رودنلا ردنتو

M 0نع وش  LIعدس  

 كاالك اهربح ىري ناك كاذ ذا اهلا لخادلاف نايرسلا Les اما
 نيمفار سريلقالا نم قب نم هب طيحي روخبلا حبذم يف انقاو رونلا
 روهمج ناكو + ثوغلاو وفعلا هنم نيملاط روفغلا برلا ىلا يدايالا

Que” llمههوجو ىلع نور  FUN | Pie | At si Le Le 

 4 ll مهمينارتو

 A رنطلا Lu ىلا IL 2e هكا ولنا 3 dl قوافل كلا

rit ordis)نهاكلاو طيشناا رويغلا بالا كاذ يف  

 ةعمجلا حامص سدقلا poil pli ابصتنم شالم ge يقتلا عرولا

 يكحديو نينموملا يف ,Le سدقالا عوسي بلق de ناريزح ١١

 بيطلا هحتاصن prb مهم ناصغا زهيو غيلبلا هظلعو رجاوزب مهتسا+
 ٠ ةيفاصلا AU لهاتم مهيقسيو ةعركلا هداشرا يلال مهيلع رثنيو

 at J dis Jebs ترانا اعرز فافا Le ss همالكن اكف

 eg Jess Al pes au نل ىلوط ٠ةئامو نيتسو نيثالثب
 برلا عمسف داهشتسالا راغ زوي وا هداوف يمص نم دوي ناك هناف

 هصن ام هسيدادق رتفد ةياب: يف بتك دّقف LE ٠ اب هزافاو هاون



Trناريزح  

 مهلا همس نسل —— -

 مهيلع ضبق نم ناد يف ةحيبذلا el ناريزح عسلت يف " هفورب
 مهكفي وا ةمعالاو نامالا يف هلالا برلا مهتثيا نايرسلاو نمرالا نم

 ةحيبذلا تقلا يلا ناريزح رشاء يف بتكو ٠ رسالا نم مهذقنيو

 هللا ديري نيذلاف ٠ نيقابلا ناش يفو مهوقاتسا نم ناش يف ةيهلالا

 نيذلاو ٠ داهشتسالا ىلع مهوقيو xl SUN ةبعن مهطعياف اوثوع نا

 ةيطخلاو رفككلا نم مهنصيو مهظفحيلف ايلا ديق يف اوقبينا هللا ديري

JAبراي  L Ji هده )<( ٠ > ES" 5e٠ ةك رادملا هد د  

 di Gs < هيلع AN ناريزح te يداح ةعمجلا موي هنا ىلع

 But مث رتفي ملو ٠ نايرسلاو نمرالا ةنهك رئاس ىلا مضئاو نجسلا

 مهطيشنت يف لاسرتسالاو نيذوجسملا نيتموملا ةيلسعلا حئاصنلا لذب عم

 مهفارتعا عمسي ناكو ٠ نيتملا نيدلا يف مهءادقا خسرتل مهعيجشتو

 هلتق ىلع اورمآت ae poil ىار الو + pale طير نم مهلجيو

 هنال هل ارشتسم للهتف هتقر يف ديدللا قوط اوقلاف هريغ نود

OI JA]طم وقم  quايو كيلا قالا  lesاقوول  

 اوجنذ نم رئاسك هوجيذ ناخيش ىلا ةيناثلا ةلفاتلا باحصا

 باعتاب ةدلافعا ةداعسلا تلذ كناف عرولا نهاكتلا ابيا كرد هلل

 قوفو كقوف نوفري ةكئالما حاوراب ٠ AI ةفيفط مالاو ةديهز

 كتاولص :Le حارفالا رقم di مكحاوراب نوريطيو راربالا كقافر

 هل تدعا دق ةدقتاا كلتريغو ةرئاكتملا كلءومدو ةرتئاوتملا كراهساو

Hisانس  AS I 455 >| (asنخل انثهف , ةراد>و  

 élue) Gb فلاو ىلوطو

 ER a مهمداقت و All ءانثا نيمحيسملا اياده اما



 Ye نأ ريزحي

 !PORN TI AE F és يف اورغصتسا مهنا ىلع + ةريثكف

 قراصنلا ةنوعمو QUE ةيزعمو Sel ةديس gr ىلا اهيب.اوتاو اهنع

 فحتلا نم Etes ةدم ىف ناد'اكلا Lu و نايرسلا اتسنك تالتماف

 bye هترمزو bone نا Al رطخي ناك امو٠ةربتعلا ايادهلاو

 nil نم اوعمج Le اونكتتسا ام مهنا ىلع ٠ اهنوفطخيو ليلق اع

 روذنلاو مداقتلا كلاث اوعزتناو رايدالاو سنانكلا ىلا اورداب ىت> رفاولا

 Bis مهدحو مهل لالح نمرالا لام ناو نمرالل El نيعدم

 ريد ةسنك ىلا اولبقا Ge عمطلا مهب oeil و مهيب ايف اهنومساقتي

 كروب ٠ اهب DIS فحتلا نم ءاردعلا صخش اورعو مارفا رام

 ايف مه
 مهرئامذ US ودغتس روذنلاو ايادهلا كلت نا مرج ال

 يف بوص لك نم مهب ف ةيران لاظ وا يهكيشت ديفانسك وا

CIE ENT 

 رشع QU لصنلا

 هزاثأا BU يف

 مهوقاتساو ريفغ مج ىلع اوضدقو re نييحبسملا ءادعا لصاو

Mes dinde eur bail 

al Liberتوععتا  ob Qiا وعدتتعا و:  Dress Dal ١ 

 هب اولزناو ضرالا ىلع هوحطسو هسار ىلا ass اوبلقو روقولا خيشلا»
 عمادولاو ةضفلاو بهذا ع Sue ام تاه هل 163 برضلا عجوا

keناك ام لك اوذخاف حاتفملا مهملي نا رطضاف ةسينكلا صخي  



Ÿ+Aناريزح  

 يلاوالا نم اوةتناو ةسينكلا les مث ءارقثلاو ةسيدكلا قودنص يف

Hisرودالاو  ésم مه باد ام  QUI | llةاهكلا اوعمجو  

 دعبو٠ بودعب بالاو نافيطسا بالا ادع ام نجسلا ىلا مهوقاتساو

 فسوي ile سيوا AN ىلع اوضيقو نايرسلا Les ىلا اوفاو اذه

 ةلاسرلا سيئر ons كينيمود بالا ةفرذ اودصق مث ةسردملا يملعم

Lo lt ZT sul4225( اوعدتباوب  Vis Du OVانين  

 نحن امنا ” هريب بالا مهل لاف مهفرغ ةرداغم ىلع مهولجعتساو

 اوراشتساو اوفرصناف « اهتفرعمو ةموكحلا رماب Lys EU Op ls رف

 ىلا 8 ةفئاط تراسو مهناكم 3 ةعاسلا مهورذ لاق مهريبك

 نجسلا ىلا هوقاتساو فينعلا برضلا هب اولزئاو bols Le سقلا تيب

 نا اولواحو ob Il ةسنتك ىلا دونما داع all ١١ ie مودو

all abيف عمتجاف كلذ أشي مل هناحبس هللا نكل اهيعار ىلع  

 سقو هتعاج ءاهجوو نمرا لت سقو فسوي رام ةعيب ةنهك نجسلا
 نع القن مهل ىرج ام ليصنت كيلاو نايرسلا نم ناسق ةعسو اراد

  glىتم  Esلاق ناصقنو ةدايز نود مهدحا :

GE «يف ايوزنم تنك ذا ناريزتخ pie ىفث تدسلا ةريهظ دنع 

Fr باب حتف لذلا نم هيلا اوراص امو نييحرسلا لاح يف ركتتفا 

 داوفو خورفلا حلاص  ae UNنم حدقت بضغلا رارشو ىلع الخدو

AB سيلوبلا ماقم ىلا ينعبتاو اعرسم ضبنا حلاص يل لاقف امههجو 

mL لاقو ضرالا ىلا هاقلاو Gas ناك CES فطخف 4: ينام 

 كلام تلق  Letيبنذ امو ٠ كدارم امو +  Giيدخ ىلع

LLءاس تلق 9 ةيوادنلا ةيعمجلا يف وضع تنا يل لاقو ىنتخود  



 لقيا ناريزح

 نم ءيشب كل خضرإ نا َكَدوِبَأ تلق ٠ مقو لجعتسا لاق ٠ كنظ
 توكتسسلا ينعسي الو رتفدلا يف موقرم ELU . لاقو ينمّجتف رفصالا

 نم del DS ةلل PISE LAbI ناطقا نا ىلع ٠ كنع

 حاصلا يف سلوبلا ىلا امتوعفدي ةيصوصخ ةقرو يف مهقوس اودارا
 سرطبو يبط le Qi اوعدتساو ليحرلا تأيهتف ٠ مهيلع اوضبقيل

 نييكتمودلا ءابالا مداخ ol سجرجو ةسينكلا هفاو شالم

 pl dt انب اوهذو فرغلاو ةسينكلا ةحاس يف 3 نمم مهريغو

 اورضحا ,à ا عم انءامسا اونودف ليصالا ىلا مث LR سلوملا

 Re ils 0 و مالا"
 جالعالاب اذا كب يلع جاما راد نم برقلاب قيرطلا يف نحنو

 اوروهت مهنم D نا قفتاو Like DEL نوفذدقيو Le نورخس

 gl باب ىلا اناصو او ٠ مهضعب سلق يف Gent ىلا حطسلا نم

 تيربكلاب هتي اودقواو يبط انح سقلا اوبرضف ٠ انم الك ن وشتفي اولعج

 DM رح انددع is ةجرح ةقيض ةفرغ يف انورشحو انولزنا مث

 مهتلج يف اصخش نيثالثو ةثالث ىلع اوضبق نيتعاسب os al دعبو
 Le RL راد ةحاس ىلا Lie مهوقاسف همدق À JAI يغام ليئاخيم

 ليئاخيم ءاذح اودخا مث ٠ ديراولاب مهنوزمهيو مهنوبرضي اوقفطو

Aمهب اولبقاو همهارد سكك و هّسوبرطو روك  aمهوءفدو نجسلا  

 LES نحسلا يف ىراصتلا عومجم راصف ٠ لسا ىلا جردلا el نم

 ناتساربو نادلك و نابرسو نمرأ . نم ةعسنو

 اح نم كاذ ذا امدق ile هللا جرفو دش اموت نا قفتاو

RSىلا اههوفاضاو نجسلا ىلا امهوقاتساو ايراد دونملا  Lee 



APE vie 

 نينماولا
 Dial ةفرغ ىلا ءاهجولاو ll نضغب ةليللا كلت يف اوعدتساو

 سقلاك ةسارشب مهنوبرضي مهيلع اوقبطناو ةمخضلا JL مهوقلعو
 رشع عبار نينثالا A نم لوالا عيزهملا يفو ٠ هريغو يليبانب انح

 ةفرغلا كلت نم ةبطاق جورخلاب انيلا مدقتو ناجسلا ىفاو ناريزح

 اموق انفداصو انجرخف Les ديزمو انلجو ديدشل دعقملا Al انذخاف

LL) Leمهلاماو ةحرشنم مهبولق نيفطصم ركسعلاو  aie. 

 ةمدقلاو ةرسملاو EU نم Gel سمخلا DE نم انيلع اونكاو

 رماو طاسلا kb نفقا كلا ىلا W اوضمو ,Hill ةقاسلاو
8 | 

lists jeu قفطو رمالا LL هدو ىلع | ske O! Ur All 

sat SU AM ان“ نقلا: عدلا els dus دحاو ١ 

LUN, LRU Le Lai #18 es وهو wall قوط. 

 يمح نب سرافك  EUديعس دمحم نب ىصاوو رمع همعو  LTنيسايو

 اوقتناو مهريغو هتمع نبا  Leاوقلا كدلك نيناكو ةعبرا  aمهباقر

 ديدحلا قاوطا ٠ اوللغو  ESسلا يدي  Gb leعم هوقثواو

 1 LEو نمرا لت 3 سا  Hull ONE asاودمع

 ىلا  JULنيلدسم ركسعلا ةقب ماقو٠ ليج ةسمخ لك اوقثواف ةمخضلا

 دحا انم مزهني نا ةفاخم انسوئور قوف مهفويس ٠ نم اوهتنا الو

 لتفلاو .طبرلا  USلقا  opelفؤملا*  alsللا

 اوفتحاو مهروف  Loناك و  Osامعدتساف نيفقاو دعسا هوخاو ىسنلا

 اونوكت الو اووقتف مكتتياغب زوفلل ناوالا نآ دق هل الاقو روماملا

 ( ousلكق مهيلع اوحرحو نيس لل ياسا دارك الا اوعدر مود



 "1 ناريزح

 ىراصنلا

 ىلا انغلب الو ٠ انوقاتسا Ge ناريزح VE نينثالا رجف غزب امو
 لدتا ام اوتثواو. (CZ اه اوددشف JET اودهعت ةيكشلا تاب

 يف تولفتيو les اسفر اننوديزيو انعطو ًابرض اننومحلتسي اولعجو

 لكب انيلع نومتثنيو امتشو اس انوعسويو ىصعلاب انوذفكتيو انهوجو
 ناك لايشلا دمحا نا قفتاو ٠ رذقلا مهناسل داتعا اك حيبق لوق

DEن٠ رثكي  deاذ يعجو يف لفتيو  CREهل تلق نا : 
 Alès ىنعد٠ اتماص يقافرب BY ينارت اما ٠ رفاك اب EU ففكا

esا لإ فرش  + cl bol Loقي يتلا عودا  

DESعالتخاو بايشلا نه داز اه  ce baie Leفدافلو مهاردلا  

 ماعطلاو ناخدلا

ds ترش 1 Le des اسوق LUI OI SN gets Les 

 ىمحلا هبذعت شارفلا حيرط ادغ بابشلا خرش يف مهو 156 لوا عم

late AU A0 de نق بانا die os suatl 

COR تلو Car) دق هاوق ناب سحا ائعم ريسن نا رطضاو 

dla توق انك هللا APE 

esانا ضو  à, LIL El € œe diبرشتل  slانورماف  

elنوحلصي اودخاو  At Iنورواشتيو ٠ لتقلل اهنوئيهيو  

 بالسالا سالتخا ىلع



v\Yناريزح  

re JU bodl 

où les 4 )| ES PR5 اه  rs arناريزح ١١ 3 | دش  

 نا دنحلا انرما سوم خيشلا رازم ىلا انلصوو Ole ا À NL الو

Jan)مودنو  Les DEلحملا كلدل . Hallنيممصم اوناكو مه دنع  

Jællموقرملا  Le les) sاعامج ءاملا ةمقاس  lleىكله  © | 

 ال -- روهشملا مهمركو مهدوج ىلع ةلالد ءام برشن نا انل اونذاف

 ريعس ةفغرا انل اورضحاف Le انوعيي نا انسمتلاو — مهيف هللا كراب

 | نوديري sole نا متع امو ٠ ا اهانطتسا ءادوس

 يف رخالا 3( نورذيو ةراغلا ىلا دحاولاب نوهذد نيمسق انومسقي

 لب 3 Us اءم sic باذدعلا KES انال صر ملف ;SL ٠ | لع

 CR 3 le re Re EL كلت انف تبش ةراغلا كلت

 يلو د | نيرأبز م ob JS رئاشعلاو داركالاو ٠ نيتعاس ءاهز اهم

 + ىاورهملاو 00 تايدملاو tits ديراودلاو سواوفلا مهيديا

le 10أدم 2162 قذطو رومألا ل اما م ساعت رالا 3  is xl6  

 يلا ريغ 0 LUI انهه LE ْنا نوعمزم مكنا ىدالوا * هدد

 sp نم ملك دنع ام اوذخابو رئاذعلاو داركالا مجري نا فاخا

 ةقرو يف LS اهاا يلوماَست نا ردجالاف ils ةيهذلا متاوخلاو

 + هقح يح يذ ls ركسدرابد ىلا (so ىمو + ةلدح ىلع

 تاعاسلاو ةضفلاو Ai) 1.4 À Hos اش Le رومأملا عمجف



AAA نارياح 

 لبقاو ٠ ارورسم Vie فرسدناو اهطيبات مث ٠ لسالسلاو متاوخلاو

 اةيدحاو eds LA اودخحاف يغب ع نوفي همدلعر 2

 كاذ SU حالف . انرتسب ام الا انيلع اوعدي ملو انبايثو ا:ثبارطو

LS Le Lilن ٠م صخنو رورغلا !ذدلا هذه رداغن  Loهوجولا تلات  
 داهطضالاو ىئنلا يف يقافر LS dl عيمجو انا ٠ Des ةتيقأا

Le sثحم : Questاوقئطف 0 باذعلا ساك ترش اودهأتيل  

DCSنولصتو  SA nsاوأدب > مهاياط# نورفيو مهرودص ©  

 ديشن نوري
 LG Us كاتي JS Ai 5 انا رج Jis كابن

 املا يف انازج نيع هتار الو oil ةب عمست LL يف انازج

 ءارالا يزاويال نامزلا اذ قيذو ناعالا نم اذه املا يف انازج

 نوسرحي ls UN نم ةنماثلا ةعاسلا ىت كلذك اناملو

 كفسو JE oies تفزا ىتم ةعاسلا نورظتني داركألاو ةراغلا

 ie ةحيص spl دحا انيف عقوا ىت> ليلقلا ىذم امو ٠ ءامدلا

 تناك نم لك حجرخيلف لاقو ةدئفالا اهل تفحتراو ةراغلا اهل تحئرا

 نم ةعاجو نمرا لت يلاها ٠ ei ادنصم des نيتالغم هادي

ionكي ها عكر مدور داق سوا رق  
 وطار وخلا امن AN لان cuil ةيجوولا tell A5 CU نع

 ديالاو SUN مه لاسنو

 نيناثلاو ةعبرالا ىلع داغوالا s bts شايوالا داركالا محدزاف

 ركسعلا نيبو peu لاتّتلا محتلاو مهبايث ىلع نرعداقتي اوقذطو
( 

VE -. Lol Le ok Le “ مهنم لك ناك ذا ينيسمخلا 



 ناريزح 14

 بهذف هب اوكتف ًايدرك دنحلا برضو Ds اوجياصتو اوبراضتو

 00 4 à اودهتحاو دونخلا كي ٠ F هديس ناطشلا 2:41( ىلا

 يف دعي ملف ٠ مهنيب ةشوانلا تااطو ةعيدولا فارخلا نع داركالا

 . خفتنا داهنلا نال اوذخا نم ريغ اوذخايو Net اوعجري نا مهعسو
 قفخف داركالا انب ىشعتت نا LS Lo اودغتي نا نولواحي اوناكو

 اوكتف ام دعب دواحلا عجر HU ىلع ٠ élu كناواو ءالوه لما

 انصئارف ةدعرلا تلمشف IS ٠ اوجرخا انل اولاقو انتوخا حاوراب

 كفس نءدب الف ءاطغلا فشكتناو I حرب ad ةعاملا ةيقبل انلقو

Lesن ٠م انجرخ امو ٠ انناوخا مد كس اك  so allاول يح  

 نحنو برشنل انلرتف ob ءام اوبرشت نا متْدَّش نا اولاقو انفاتكلا

 اومجتحا دق اوناك ذا دا رك الاو ىنيسمخلا ر Sul انل هداك ام نولفاغ

 نم انوند اذا تح توكسلاو تمصلا loss 0 يل Le نع

 ال انرما يف نيرئاح انلاح ىلع نيتوربم Es ديراوملا Le اوقلطا ءاملا

 نم اوند نيدلا اما ٠ برشلا نع اونغتسا انيلغا نا ريغ + ال ما برشنا يردن

 ليثئاربج سقلا مهتامج نم رشع ةسمخ مهنم لتقو صاصرلا مهباصاف ءامل
 | ليمجو قيباني انح سقلا حرجو ,ab قالحلا (A9 ينمرالا

 Gr هقنع يف رجنجم بيصا اذهف نمرا لت نم لجرو يشابيزرت فسويو
 رجنخ ىلع يحيسملا كلذ ضيقف هيرعيل داركألا دحا لبقاف نونملا فراش

 ملف قاقد هللاقزر اما ٠ اغيب حرج هحرجف هب هبرضو هاضتناو يدركتلا
 ei JE Le لثقي هنا: نقيا .ةاغطلا كلوا ةظالغ نم:ىار-ام.ىار

Citeكوقيو ةسالثلا سيداقتلا م هتوص ىلعاب ىدانو ةينمك ر ىلع  

 55 يف SS À ناكو ٠ تووايصلا بر سودق سودق سودق



 y\o ناريزح

 هللاقزر هرجزف مالسالا هيلع ضرعف ةلفاقلا نيقفا رملا دونحلا ةلمح يف

 يسدقملا يرصن نا مث مالكا ىلع دعت الو ففكا هل لاقو هربذو

 ةيقاسلا جراخ انولتقا انلتق At نا ٠ مهل لاقو داركالا ىدان روبج

 مكانك ٠ مك دق سيلوملا محل لاف TDi ٠ انم دحا نم ام هنال

 اونثناو لتق نم قاثو اوكفو دونا لبقاف ةيقاسلا نم Lab مث

 تبثف ٠ نوفئاخ نحنو ةداملا يف اوقوسي اوقنطو طبرلا نومكحي

 WE عبارلا لصفلا

 ركب رايد ىلا مهلوصو . sidi. AU ةلفاقلا نم يقب نم قوس

 ناريزح ١9 - 7١ نم مهسبحو

 ٠ انوقمس نيدلا راثا ىرتل des 22000 Lies mil انلضاو

 ناضمر ديع نا اع لوقي ىدانو Lu لت ىلا دونما دحا دعصف

 نا Mt هتنن نم ناكو ردايلف ًانابرق برقي نا دارا نف لبقم

neهب يحضيل انم ءاش نم  cal BLنينح قي داع هنا ريغ  

 ا ا ا غصي لو

DOTE EEلا  A oi93 عوواق سدح رجك ميءله  er 35 Diسنهواو  

 روكفا يف مهب اوشطبو لاذنالا مهيلع ضواف روعاس سجرج نب
COL de sir àكانك سيلا  

 مهيديا نيعفار os نم ةعرسب نيضكار ةلايخلا نم ةثالث اذا

 انالعو seal انداوف فرف ٠ مكتناكم مكناكم + نوحيصي
 ارعداف وفعلا مك ءاج دق انل اولاق ىت> انيلا اولصو امو ةاجنلاب سوفنلا



ANناريزح  

 3 . D كلذ Li » D قوح مهاشداب ? Pen rail ةلودلل

 يىنيسمخلا ركسعلا نم US قوس رومام ركبرايد نم LI لصو

 ىتح مهانعتتف مهرومأمو Goal ركسعلا Le اوحزحرف يدمالا

 روماملا El لصو الو Be ٠ نيرك_سعلا الكو هكئاخ انمع

 اهاو ٠ مكل lets لوقيو DE ةنهكلا هوجو ati ضني لعج

 مث ٠ انيوتراو انبرسثف ءالا ىلا انب ٠ nes مكياع هافسأو ٠ مك

 نا انلق Si ٠ زيخ ىرتشم يف ثعبال مهارد ىلوطعا انل لاق

 هربختساو هاعدتساف دوقتلا نماندثع ناك ام عيمج ذخا ينيدرأملا روماملا

 ٠ es اهتذخاف رئاشعلا اهسلتخي نا تفخ : لاقف ٠ كلذ نع

 مسا اهيف أرقي ةقرولا رشنو ةئيلتمملا à رضحتساف ٠ مهل اهدرا

le 5ام هل عفديو  QUIاولتق نيذلا ادع ينيدرالا روماملا هنم  

àةحرالا  olىرتشم يف انلسراف ٠ ةلودلل اثارت تيقب مهدوتن  je 

bas leانركشو  si7“ هتاتلا مح  beeف تمر  
 ٠ انم دحا مزبني ال نا ىلع انفاتكا نم لاملا لحي نا هلق ةقرل

 ينيدرالا Al JE 5 ل JS سره نم اناقو دعولا هانقدصاف

 اوباغ دق نا هيلا اموأف ٠ رتفدلا يف مه وامما ةبوتكملا صاخشالا ني

 de ua افينعت des طرف ام ىلع روماملا فساتف ٠ اولتق يا

 ناخيش ىلا كباحصاو تنا عجرا هل لاقو ةركتملا ةنئاخلا هتلعف

 اوعجرف
 الو نيحاترم هكناخ يف ناريزح ٠١ اثالثلا ةليل Lis نحن اما

 لولوي ناك و٠ هفوخ ةدشل de de لف دق قاقد هللاقزرب اذا انحصا

 ىلا هتدفاو روماملا 8 ٠ Das ضرالا هعست داكت الو حيصي و



Y\Y ناريزح 

 نا بحا نم لكتو يل نذاف ٠ ًايفاح ريسلا عيطتسا ال خيش

 ماقو هوك كلا هلاقزر اهمكر L\5 LL Kb LS < باود يركن

da dia 3 44 ulنم عيمج عزأو 5 5 5  

teوشد ع روما مار ا" كارتون ومن  LE os 
Gb Sal Lauraقداح  a Li aلد  

Nessمهباود باودلا باحصا عجرتسا هوما معا  

 انروكلهي نأ اواواحو US ركبرايد ىرق رئاشع Le ضقناو

heبنو  a LS ee 

 US انيف نزلا لماوع تددحتو انبلق يف
 ادمصلا دحاولا pts سائلا نم سبأ

Mrs: di ره هناف 

 ٠قرغتل نيا>ار ةلجد ريع نا ان ورطضا يح ماوللا مهب ىضفاو

 ىدمألا nd ur pal Lie abs ةددكملاب روماملا رعشف

 كتياغا : هل لاقو هبرضو مهدحا ىعدتسا مث مهلوق ىلا لام يذلا

 كنع ينخا ٠ تنا ال di انا يا Mt + ينكلهت نا لذناي

 كب تدا فيكف ٠ نيااس ةيالولا ىلا مهلصوا نا dpt يلاولا نا

 7 ركتنملا AU لعفلا اذه باكترا ىلا ةراسحلا

 نوجرفتي نوملسملا جرخف ركيرايد باب انلخد ءاعبرالا ليصاو

 نما + Ge lu ندا نو Le ترتسمو اننويحر اوتاكو

 ns 2 Le ةهاملا يف نييصتنم EU | هناخ رفاسملا ] نيرفاسملا

 ايف اوسرفتو نيرومالاو ءاهجولا نم موقو حودممو يلاولا ليكو

 هل لاقو كنبخلا pour وح ليكولا تفتلا مث + اًدحاوف'ادنخاو
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LLشوخ »  «Aكب قيلخلا ناكدتقنف بيع ةلمعلا )5  

 ga مل نا حودمت باجا ٠ ءارتفو ًاسوسق الء اهجوو ا راجت رضحت نإ

 اولخدا لودي نم لسراو يلاولا ربخاو ليك ولا عجرف .نيدرام يف راحت

 نا ةغر بالا دنع ءاقلاب ترئاتساف انعمجاب انلخدف نيرفاسملا راد ىلا

 ىلع 25 عومدلا تناكو رومالا قئاقح ىلع فقاو لاقي م عسا

 تلقف ٠ يبلق ىلع ةيلوتسم DE لماوعو يدخ

 EP LR دق ىلا ملع اش
 غبتلا نم ريبك سيكو ee ديخلا باعصا انءاج بوث هو

 الك اف ادعي pe لاا ةثالث انملا اولسرا مث ائيلع PS ترو عم

 نم اس انع اوفشكو انتاةشم انورطاش نيذلا نيئسحملل انركشو

٠ Lens ITللسحر لبقا مث  gelماعطلا تأيه دق انل لوقي  

esةنهكلا  LE Lesهب ىلا  HN ee ES 57 ٠ 

 اذا هيلا انرص امو bas نم يف ركتفا رادكالاو مومغلا اشرتفم

 RE SES كل ام : هحرش ام ةيكرتلاب لوقي يلا ىلاو لجرب

 ىلا مضنتو علطت ال 1 dus LUI ىلع Les اسلاح كارا مالعو

 هل تلف . كقافر

 sm EI 05 مهقالخاو سانلاب تمرب

 ثراوكلا ينتثرك يذلا انا ىلستا وا لكت He رست لك

 داع مث لجرلا ينك رف ٠ يلاوخا Jai LAS 9 dlmol زعا ترسخف

Fa =نمسلاب ًاتوتلم  basيناوانو  Jinامهتذخاف لك ذخ  

 & La لجرلا كلذ Gé. EL تقرطاو يناج ىلا امهتلعحو

 Ps Lee لا وعن ىز يف لجر مكيلا Sly ko dl هردص



Y\a ناريزح 
 — a سس سل سلس

 A» _— 2. 3 ls ف مكضرافيو نمرالاك

 ةاودلا داضت LUS اوهوفتت نا نم راذحلا راذلاف . مكب ليثمتلا

 لجرلا ةدوشم مهتغلبو نييحيسللا يقافر وحن تدصقو هل تركشف

 كلت يف انافاو نا متع امهنا ٠ GE ds هل اوركشف حوصنلا

 si Je ”اندافا اثم din OL نم نحاو né le ةلبللا

 tem nu انوا كيت نإ à انلقف

susءالوه بهذ نا  Glsناحسلا  JE:يل  Corيعتتاو  Dei 

Ge dasىفرمأف ضديحارملا ىلا انيهتنا  a eiحاملا يح 3  . 

 ىقلاو يمسج هل رعشقا امم À تيار ام Lies نع ناسللا زجعيو

 gr اي حتفا ٠ مويلا Ge ىتايخم يف اروصم ادغو يداوف يف بعرلا

 ىلع يعم قئتتو فوخلا يف اليلق يفرطاشنل لهذناو عمتساو كينذا
 لحما كلذ يف تدهاش يلا ىلع ٠ رجاف ملاظ رفاك ديرم لك عيرقت

 انويعوا ans رفاظاو ,Gui ًاناذآو ًافونا ةئاتمم sas ليبانز ةثالث

 ناداكي نيفذدم Ces نيتدماه نيتثج تيبارو ٠ خلا عباصاو

(ça e LS cn dl D 543 Obsريصأ ىلع  Let llداق  

 a ءاضعالا هذه باحصا

desحابصلا  dptبعرأاا لحلا كلذ نم ت>حرخف ناجسلا  

À Iتدصقو  Gb,نسحتسا ال ةةهكلا يقوخا ىلا تممضناو  

 ste مهديزا الث تنياع L مهل ركذا نا

 يللاولا ىلا LR Le يف ةماقالا انللم ناريزح NY سمخلا مويو

Er ai leجامو " Sos diنايك اها  le QU 

 هك رثف طاسضلا سئر ىلا ءاعدتسالا 0 « ةفعاسملا AS RE ةانح



Yveناريزح  
 همي ع ————— مسا سس ا 0 مسصم مو سيسهم و بع بولا بسس مم مل---5 كاد ——

 نويحرسملا ناك و + ربصلا غرافي DIET رظظتنن 2, مايا ةثالث ٠ هيدل

 مهعسي ام ردق ماعطلا LI نورضحت

 «gl نا ديرا اد لوقي ناحدسلا قيقا ناري عسا دحاللا مويو

 ARE يلسو انا هيلا تمقف ٠ ا رس Lab نالماك نالجر يلا

 هللا لاطا نيا ىلا تلق ٠ نورفاست ليالا ىفصن دنع OU اويهات

 انتلمشف ٠ ال ليق اع انباحصا ادفأو ٠ Le يردا ال لاق ٠ كرمع

 عالطالل ءيشب هوفحتي نا ضعبلا ىاتراو ٠ اعم ةداتجلاو ةريحلا

 ةنامعبراو انين انمجو Rio Te بالاو اذا انضهنف ail ٠ ىلع

 هله Le لقت نا كوجرا هل تاقو ol تباطو اهتذخاف شرغ

 يذلا لجملا نع dass نا ىغرا يلا الا ES Ju ٠ ةفيفطلا ةيدهلا

 اهيا ملعا ٠ ناجسلا يل لاتف .٠ هوأتاو يكبا تدخاو + هدصتت

 مك ريظن نيزوعم ءارقف لاجر نم مهارد ذخا نا يل زوجي ال هنا سقلا
Fهل" تلقو هممج ف اهتعضوف ٠ | دبا اهدخاب 9 هنأ +  ses 

 مكعلطا امير ةعا- يلولبما ,Ja نا نوعمزم نيا ىلا يل لق

 مكنا مكر شبا لاقو داع نا Sy امو فرصناف + ةعصخلا ىلع

dureىلا  à ns Ci solانذخاو انررسف يتوخا تدفاؤ  

Lo 2 
 ما

 ع مانعا اولا
 - هس 5-52

 نمرالا .نع lat Jets aile li ةدوع يف

 نه ME Lo Los. : 3 0 LA ral ىلتلساو



 م ناريزح
» 

 تجرخف ٠ اولزناو اوجرخا لوي at نم رفن يف ناجسلا ءاج
 نا ا ا ل را 0

 الا لا لاا ا gl رافد مهدحا دي يو ةحلسالاب

 باغ هنا اولوق ادوجوم سل نمو جرخيلف همسا ةأرق عمس نم لاق

 Gb ناث طباض ىلا يندلسو يديب طباضلا كسما مث [لوتقم ]

JUهرت اك حرج هباصا نم ادع ام ةيقملا قثوا اذكهو : 

Aانح  dbمهريغو وغيا ليمجو وروك يلولو يءابيزرت فسويو  

 يف روماما ليقا مث ٠ نوحصتسي Ro ko يف ثكتلاب مهورعاف
 EE J ىدانو Lo اوطاحاو ينيسمخا all نم ةمذرُس

 انورزبيو انوعاصي مهتداعع ركسعلا قفط ىت> دلبلا انرداغ امو انرسف

 مهيلع اودق نا راذح مهمل DENAIN لك مهديراوب داوعاب

 خا ىلا انلصو Ge nu انفناتساف Li ٠ ىل Le كلذ Gb | دب

tsل  Les Les2 + تمل نارا لا  

disوا قلتو دربال  EEE nt je les le LEGS 
clan dlنب  ge JU 0, SUللا نقولا  SE 

 ا.:طبر Je ةيرقلا ىلا انلصو الو ٠ كلذ يف ةيراا مكحا تقلطا

 Ad هللا فاخ هل لوقن ريسملا Moïse اهائيكر باود ان رجاتساو

 اناماحمو انرياسي نيمالا رومالا اذه حرب امو és ٠ ىلع كازاجو

Ko s G>ىلا  dx Ceدح  CA3 نيرو m55 ( 

JE عيسجلا قثداد ب JG db نع dal Li 45 حو 
di Lisss de Vus 

0 

 sa ملكتلا | :لع جرحو ٠ يدحو ياوس

AJنيحبسلا نم 3ع كلاذ ذا جرحو 0  et5! نيناظ . ( 



O1 فش 
 .qe سس سسسسللل ل ”

 عاذاو٠ نالف نياو نالف نيا نولاستي اوذاكو ٠ انعجر انبهذ املثم

 نوعجار ىرامنلا عيمج نا نيدراع موصخلا
 Lee < ىلع نيدرام اناخد احاص ناريزح TT اعدرالا 22

 فرصتملا يردب ردصاف نيقثوم انساجو ةموكحلا راد ىلا اوت انرسو

 ةبطاق انب كتفي هنا نلعاو ةنكتلا ىلا انولخداو ا!'قاثو اوكفف هرما

 يلاهالا رضحا مث . ةمصاعلا نم lis يف ردص يذلا وفعلا نع مغرلاب

 نارطم ليئاربج ديسلا مهيلا لسراف ةنهكلا اما ٠ لكألا مهيوذا

 ةعجلا مويو ERA ٠ يف هاك سيمخلا موي.انيقدو ٠ مهتوق نايرسلا
Yeمودم ائيلا صخس ناريزح  SXاد حاو اندقعتي لعحو ىداع  

 الل هل انلقو يجن ويلق جيدركم بالاو انا هيلا ترس مث + ادحاو

 رمذت نود à pb ام لك ةيدات ىرحتن ةلودلا À gala اننا كافي

 لاق ٠ كبسإ ام جيدركم بالل ٠ Ji انقالطاب cit نا رمف

 عقتماف ٠ ينمرا هنال ٠ ارخ مسا اذه حودمم لاق ٠ جيدرككم يمسا

 امو ٠ نيسويام انعجرف اعجرا لاقو انرهتنا مث ٠ اننزح ددحتو اننول

 dll cell ىلا هب اوضمو افينع ابرض هوبرضف باذعلا

 ىلع ضبقف هيلا gel نم تمقف يمساب ينيعدتسي رفذ لبقا مث
 ثلاث لبقاو ىيتدقر ىلع ضبقف ناث هعبتو فنعب dE ذخاو يت

airىمادق  CET Yiتعفرف انا اما ٠ اير  (Aتبرضو  

 ةيل ىلا كدي ددق ال ,Le ًايدا نك هل تلقو Et كسما يذلا

 راو .بحسلا يف داز لب يلوتل ثرتكي مل هنكل ٠ تضيبا خيش

 ام قطنتسلا يل لاقف باذعلا ةعاق ىلا يل Gil ىت> هتقاط ردق



 vr ناريزؤح

 شال + A ا ا ا
 ls CO ol J x ىلتساو ٠ ةمهع روما نع كحضوتسن

 po مكنا ريغ ٠ مكتنومرككيو مكتنوربتعيو مكتنوزعي اوناك
 متر ضحتسا زبجو نمز لبق مكنا اذا ملءاف ١اهومتنخو اهتمواقم الا

 عفادم اهتلمج يف قدانبلاو ةحلسالا نم لال Le مكتسنك ىلا

Le petsيردي الو مكفقيدص نايولامو متنا  leu scدعا  SN, 

 هل تلق ٠ ةعببلا ةمدخ يف ليوط نامز كل Quel ربتعم خيش كنال

 ربا اذه كغلب نم يرعش تيل ٠ معزت ال ةحص الو لوقت ال رئا ال

٠ KIناف  Qiاع فراع انعم كرتشم رتشم  Vueهريئحاف  Ter)4  

 بوذكلا ,à * مو قودصلا ٠ نم Gras ةهحاوم

 اسنرفلو اسنرف نم ant كلام تاق ٠ يواسنرف تنا ىل لاق

 Di نش ةنوبدم انتلتود نا دهعا ام des انتل ود ىلع مظع لضف

 اتيراحت مويلا اسنرف نا قيدنزلا اهيا لهجتا : .لاق + bol نيثالثو

 تنا د ٠ ET RAS الك 3

 تنك GA كنا نذا لايف + pet. él GE ليك

dslصخي يذلا سيلوبلا ماقم 1 نا  CLمويلا هانلغش دقو  

 نوعفدت ال مكنال لحما Pre ْنا ووا مرد (ns s + A حلاوصل

 Le مدتحاف ٠ عايملاو ء Laos 20e 3 متنا لب ةرجآلا

 ىمدق لمعو دنحلا كي شع لسقاف S 62 ىلع تعقوف هلحرب يىنسفرو

LA sl1.7 صضهنو  à Leاولمحو 420 ىدع عوام 18 دبر  

 ةبرض ةئام اوهنا امو La ٠ تابرضلا Does ©, dl يف نوبوانتي

ge٠ عفادملاو ةحلسالا ناك كلابب رطخ امأ : مهدحا ينربختسا  



 ناريز> 3
 هل اسس ص ا يح ا يم ——————— دس سس سشسسلل ا

 ضهن مث . اديا نانولام دنع الو bas ىث ال هنا مسقب هل تدكاف

 موجع ال يمف مهدحا دسو dy | وعرسو نورخا ةسمح

 محللا رئاتتو ءامدلا تزف ىتح ىرخا ةعفص DL ىلو عاصف يحارب

PLنا رومأملا مهرماف ٠.يحور قهزت تداك و يلع  SDىلواحف او  

Le ve 55رداف ةدماه  ha.برضو  debةبرض هلجرب  
 يذلل مهدحل ٠ JB بيرق قوم ناب رعشا di Te ناتو ينتقافا

٠ (peيفتك اوقدواف هديسك هبلصا لب هسفرت ال  MELينوقلعو  

LRىنيع نع نانثا فقوف  désنافتني العجو  Edيناعمسيو  

L Lit s Ce LUىلوذو عل ىلع ليست ءامدلا ثناكو 2  

 تباط دقف رشبا مهدحا يل لاف ٠ يح نع تسغو يتوزع تراخف

ON ELيماد ىلع ينبرض مث - طسناو فيك -  Giلاقو  

 Sp تود هل عمسو ضرالا يف يسار قدف تعقوف هقاثو اولح

 فينكلا يف هقلاو هذخ :لوقي يلا هعفدو GE رعُش مهدحا عمج مث

 ينوعفدو نجسلا ىلا يل Hier ةيناطيشلا ةفرغلا كلت نم ينوجرخا مث
 رضحتساو ٠ مهفاتكا ىلع Lors نويحيسأا ضهنف يهجو ىلع

 تثبلف ٠ يحارج هب Ab Al هجزم ile يكيجاح ليئاربج

 تيم ما انا ىحإ يروا ال pal Ge كلّدك
clesرمي حطسلا سار .ىلا حودمت ىلاو ناريزح 7 تسلا  

 ينايرس لك مزاي حودمم لاقف .نمرا لت نم لجر ينلمحف جرخم نا

 بتكف . al يل رك دبور ةيعارذ عفر نا يناتسنربو ينادلك و

 نايرسلا زرفاف داع ليصالا لبقو ٠ انتفرغ ىلا عجزت نا انرماو ءاء.الا

 كاذ ذا ينلمحف فرصتللا ةفرغ ىلا انب ىطمو ناتستربلاو نادلكلاو



 فقع ناريزح

 تلق ٠ كيسا ام يل لاقف تلخدف ادك سلوب يسدقملا سجرج

 لاقو رتفدلا يف يمسا يتكف ٠ يكيلوتقلا يئايرسلا ىتف سقلا

 انجرخ امو هقلطيو ًامساف مسا ولتي ذخاو ٠ كتيب ىلا فرصنا يل

lueاوعدا انل لوقي حودمم ىفاو  Elsaماف اوفرصناو رصنلاب  

 يلوم موعنو ويدع plus dl فسوي سقلا ىوس نايرسلا نم قبي
desيلا عراسف ٠ نجسلا ىلا مهوداعاف لاح موعنو ةخيطب حيسملا  

 يلايُث حلصاو LS اثير ينابما هل تلقف ينلمحيا ادك سجرج

 مهبلقا  انيلع اوبلقي الثل يذملا يف لجعتسن نا بجي لب الك ٠ لاقف
 ٠ ةسنكلا ىلا ىنلمحف هتروشل تخصاف نجسلا ىلا bois # هللا

 Less دنع ان نولوقد نونوحسلا مهيعّسو cal ناسق ناكو

 مهانعدوو انداوف HS انتا و انذاتنا يف اوعساو انوركذا مكاحر

 مهوقاتسا ةدودعم مايا دعب نيدلاو ريا ءادعانا ىلع ٠ فسالا ديدشب

 قراس م مهحاوراب اوكتفو

 نارطملا لدقا Ge ةحورشاا ةروصلا ىلع ةسنكلا ىلإ تلصو امو

 نوبطريو يمومت ينع نو رسيو يلو زعي ةنهكلا نم يقب نمو ليئاربج
 امف ةثالثلا نويكتمودلا ءابالا اما de ٠ مهمالكب ذعب يلق

LEنا  lsىماما  ssديه اي كب ابحرم نولوقي يدي  

 نا كهاسنف ٠ مهباذع يف Lu لاطبا تكراش دقف ةنايدلا

 ىلا ا و و ول
 مودخلا تلق ام ةصاخ مهل تركذو ٠ يل ىرج اب مهربخا ةعاس

 dl اوضمحتي نا مهلعج امم اهلضفو اسنرف نع قاطنتسالا تقو

 يبيذعت يف



 ناريزح فش

PSI. ailرش  

 مهتاناذع ليصافت ىلع Lis نه ثداوح

 دارفالا ضعب اهدباك .ىتلا تاباذعلا ثداوح داريا يف نا مرج ال

 .ىراقلل ةدئافو مهي sas مهيداف عوسل Le لاطبالا نييحيسملا

 مهتامثو مهربص نم نينموملا ريغ بجعت ىلا اثءابو ةينارصنلل ارخفو

 مهمالآ ةيلج ىلع فقاولا نا كيهانو + ريخالا سفنلا ىتح مهنايا يف
 دادزيو as مهريظن مرعيف مهماعمزو مهدر mil JE مييف يقالي

 مظعو راصتنالا رهاب نم اوزاف ا زوفلا ىلا قوتيو هنابا يف اخوسر

 باذعلا كلذ رئا ىلع ءازخلا

 كينذا دعاو. كناردا لسغت ةريزغ ًاءومد دودولا اها | ذا ملهف

 بجعتو تاباذعلا لاكشا يف الم ركتتفا ٠ يعتو perd كبلقو
 ٠ LE. SA جهتباو حرفاو ةيكزلا مهئامد cf يف ورت ٠ لهذناو

 لصح ام ىلع لصحتل كدلق لك Ne DE . ءازعو ءاحر كرصبو

 ادحاو ادحاو مهداهشتساو مهداهج رابخا كيلاو + كوابحا

 نمرالا ةسنك مق روعاس سدنهؤا : ١

 JA pou (ge mes cles bit ul ناك ال

 نوديري نيبصنملا نم موق هبحصي ناريزح 7 يف نمرالا ةسينك ىلا
 باب ىلا اواصو امو ٠ ةحلسالا lee ىلع فوقولا مهمعز ىلع

 عظفاب هودد وتو ةسنكلا هفاو سدنهوا ىلع اوضبق ىت> ةسنكلا

 ينوقدص :هفاولا مهل لاتف ٠ ةحلسالا نزخم ىلع مهعلطي ملإ باذعلا

 هنورزهدو 5 LL مهروف نم اوذخاف ٠ نوعدت ال ةحص ال هنا ينوق دص



 فغي ناريزح

 Vis هلع اندفاف لحملا فرعت تناو + DIS لب ٠ هل نولوقيو

Le.كلنا  Us des CLSياب : سنهوا  

٠ dite 2مل مهنا ريغ ٠ لطاب مكاعدم نا مكك دكوا يلا  

 ةسنكلا ضرا رف# اهورماو noi si اورضحا لب ندا | واعي

 ىلع اولبقاف ٠ ءيش ىلع اورثعي ملف حياذملا كدو ةنقاسالا سامرا شنو

 نيمخض نيرامسع اوتا مث هنوتكسيو ad Ds ووك دملا نيتها

 أوعرتنا ٌةدم دعبو ٠ هودلج Li اوذخاو Lot an اورمس

 ىلا اوعجر ناريزح عباس نيالا .مويو ٠ .اوضمو هوكرتو نيالا

 مرالا هيلع اوقرحو مالكلا يف هل اوظلغاو ةيناث هوعدتساو ةسنكلا

 أاظيغ اوطاشتساف٠ متهوت ام ءاس مهل لاقف + ةحلسالا جرخا اولاقو

 لمتحاف هردص ىلع هوعضو lue اومح À هعباصا نع هرفاظا 1,455

 ىلع هوداراو هقنع يف اليقث الجلج اوعضو مث اربطصم ىذالا كلذ

Re |مو هيلع  PR CNP RE 
 ىلا هجوتي نا هورطضاو نحسلا ىلا هوقاتساف ىلوالا ةلفاقلا قوس

 ناريزح ٠١ اثالثلا ةليل اديهش ىضق ىتح ةيناثلا ةلفاقلا عم ركسبرايد

Re 
 يسوس Ve دواذ : ؟

 ناكو ٠ ةليدنلا يجانج ةلئاع ىلا ةينمرالا يسوس ةلئاع يمتنت

 ضيقف ةرشع ةسماخلا زهاني داكي ال ربملا اميز يف ًاباش اذه ةواد
 هباوضمو ناريزح سماخ تسلا موي ةراجتلا يف هدلاو ءاكرش هيلع

 هد اولزؤلاو هرووكو Ab ue ner تدب لبطسا ىلا

 هو رع ناريزح سداس دحالا رحف يو | دمهس 3 »< تايادعلا ناولا



tYAناريزح  

 قاوقلا LS راد باب ىلا هورجو JUL هوقنواو ةرملاب هبامد نم

 ىلع هوارف Al ىلقا حابصلا دنعو ٠ اوضمو هوكرتو مث هوقلاف

 مث هنورتسيو هنوجسي ءاطغ اءوت يسدقلا نم اوبلطف ةروصلا كلت

 ةءاععب همسج تجسو يكستو لوعت اهروف نم تتأف هتدلاو اوعدتسا

 ةتئفدو soul ىلا هتعيش مث Lis ىلا هتلم>و

Tنمدالا راتخم يلاطب ديعس :  
 ىلوالا Al قوس دعب ناريزح ١١ ةعيمجلا موي ضدقلا هيلع يي

 (re نا يل ريدحلا لاق هراد نم هوجرخيل دونحلا à الو

 رفظلا ليلك لين يف يعم اكرتشلل يمع نبا موعنو ىنبا بوقعي

 ىلا مهرمضو نحسلا ىلا ةئالثلاب اوضمف ٠ ةداعسلا ىلع لوضااو

 سلبا ةفرغ ىلا ادعس اوعدتتسا AU كلت يلو ٠ نيزودسلا رئاس

BAعروض  de heا  de Jeتن  
 Be عفادلاو ةحلسالا.نزخم نع.رارقالا يف هيلع اوملاو ٠. هنا
 دنع ةدوجوملا ةحلسالاب رقيو تويبلا يف des لوحي نا حودمم هرطضا

esامرحو يجن انجو مدا ردنكسا راد ىلا هب راسف ٠ ةفئاطلا  

 يف هولعجو نجسلا ىلا هب اوداعف ed li ٠ ملف ويدكو

 جنشتف همسج اهب اووكو ديفافسلا اوما ءاسملا des ةيصوصخ ةفرغ

 al ag ces الو a El ٠ ىلع ىوقي دعي لو حتفتو قرتحار

onu deهحصب اهيلا هب 35 ىراصتلا د>ا هلمح ناريزح ١١ يف  

del les db el A ll, 43مر  gtaنيازاز قل جاع  

 a L بسنت N راه لاقف ٠ لالا ىذه ىلا كاصوا نمو يمنع

 الو .٠ قةيضو يميض 5 ىلدعاسي يعم هللا نأ & ىلع يلوك معلا



 فيلا ناريزح

 لوقي تفتلا مث ٠ ةعاسلا هذه Ge اما ىلاعت هنا كركدف نع درش

 ل ل 1( انذاف ىدلو اب ES ال بوقعي هلجنل

EU aus LR àةلولا ؟ةرايزلا  liseبالاب  autsىلا  ch 

 مث ةيناثلا ةلفاقلا عم اوقاتسا نميف اديعس اوقاتسا ناريزح ١١ يفو

 لاق Le ناك it de يىرصن نب موعن انل نقود نةرام ىلا :ذاغ

 باذعلا ةفرغ ىلا روكذملا اديعس ناريزح VA Qu ءاسو اوعدتسا

 قالا a DU Ge ةيرانلاب Le ON ةظاثؤ» انين :ةريوضَو

 هد اومر مث ,CAB ةوسقلل Lo ءوامد ترجفتو هماظع تحالو

 انالثلا ٠ pps هحارج دمضاو dll تلعجو هيلا تمّقف لفسا ىلا

YAيرطاب بيسوابو هب بهذ ناريزح  GE SEليثومسو وايح ملسو  
 ٠ مهواتقو ةيرتلا رواغلا ىلا ةاقلا دونا نم موق مهريغو وجنح

hd 533ىحاص يشع  Cuمد قارا ام دعب هذا يصولخلا  

 ”- ا م pt قسما ةارعإ ىلا ةعاجز ف تارطق de bel ديب
 شحوتلاو AD نم فا ٠ تدلوو cles تّقلعف

 يجنويلق جيدركسم بالا : ؛
 D pal هن هلا رب اور Gal a a مودم 255 gel انركذ

 دوئمللا نا ندسلا ف ناك نمم هريغو لاح موعن اندازو ٠ عيجولا

 ناريزح VA A ةيناث ةعفد هوبرضو اهتمرب LYS باقرلا يظيلغلا

 تضافو ةرملاب هيمدق نع هعياصا تعل> < اهل ددع ال تابرض

 Jade Eds لفسا «ىلا ,ةوطوطو هوجرخا مث هئامد عم عومدلاب هانيع

 Fables هولتقو ةعامملاو ناسقلا هقافر عم هوقاس Ge ادد
 ١اوؤ١١ زوم



reناريزح  
 ص حس ل سس سس سل سل سيلا سس سل سس سنس سس يس سس ل مه ستاج  ساتهع شصس دشس سل امس سلس لحس مس سلا السسا

 de مجلس : ه

tous rame LIEN, isميو  

 ةدحاو اهنودعي يىلاتحتلا قباطلا يف نونوجسملا نويحبسلا ناك ةبرض

 نا pull نييحيسملل لاق قافا الو لفسا ىلا هوحرط م ةدحاوف

 عباصا تعلخنا ىت> ةبطر ناضقةد يلرض يف اوبوانت ةاسقلا نم ةسمخ

 رواغأا ىلا ناريزح "4 يف هب اوراس نا متع امو ٠ نورت يك يىلجر

 هقافر عم هولتفو

QUI: 1حكنفت  
 ٠ك

 يف طلوخو ses تضاف قع هب LA يف اوتلاب Cl اذه
 ةفورعملا رواغملا يف ناريزح 155 يف قدس نم عم هرلتق مث هلقع

Lab 

 رى

 عع

 CH ىتحهومطلو هوسؤرو هب LI à اوعلابو ةلدعلاب هوقنوأ

Yاس هللا حتف هع  

Aليئازبج :  res rteهنبا  
 ةينارصنلا ءادعا الزنا ىتلا باذعلا لاكشا دادعت نع ناسلاا رصقي

 ينال ىلا جاني ناك يلا: Su LUI نجرحم نويححملا

 هتير# ةيكرب باذعلا اوازتاو هراد ىلا اوبهذ مهناف ٠ ةنوخلا معز

JE 4 labs555 نيسودأم اوداع م ةحلسالا ْنَع ريقنتلاو  | 

 هدلاو روضحي اهل دادعت ال تابرض هوبرضو مهظيغ مس سجوج يف

 لك هلمحي DC هدلاو ناكو + ملالا يف هعم كرتشي يك ليئادبج



 TEA ناريزح

il.3-2 سلبا ةعاق ىلا  aol D pنأ هنورطضدو  Dmىلا همر  

 كلمعب 23 دقف EL ظاغا امو ناسنالا اهيا EE ام ٠ هناكم

 or Eds + dl ls ,نيطاتشلا كنخاو شسرخولا شعورا

 روع où يف هاباو وه هولتوو ils (dl ‘e4 هوقاس ىح ماتيو بدعي

 a ليتاربج : 5

 لف Ge انركذ نم رئاسك حدافلا باذعلا يف كرتشا Lost اذه

dlعم هوقاتسا مث < 3  AUيلاث يف هولتقو  jf 

 ولام فاسوي : ٠

 ناكو ًاعيبر رشع ةتس رمعلا نم غلبي مل ابيل ىتف فسوي ناك
 ىدالا ةلفاقلا Ge dus > dl نيوطاعا LUN js ف اندرام

 هوقاتساو نجسلا ىلا هورضحاو هيلع ضبقلا اوقلا ىت> هبلط يف اودج
 رم امو نجسلا يف لظو مهعم عجرو ركتيرايد ىلا ةيناثلا ةلفاقلا عم

 ديزم ال ةنوشخب هوعفصو باذعلا pie ىلا هوعدتسا ىتح Ji الا

 ملو عجولل رثأتي مو ةفش تابب سني مل هبرض ةدش ٠ es اهيلع
 اوشتفف ٠ مهاهذاو ةرفكلا ةلتقلا ريح امم هئاضعا نم ا وضع كشتر

 اواعجو هردص نم هوعزتناف aie يف صالخلا دوع بيلص اذاف فسوي

 وهو تاعند ثالث pu S'y je Les su ةئرض يف توبؤاثتن
 ةغاابم سىس كلذ ٠ ةرم الو ةولح Lil ال تماص رباص كلذ ءانثا

 Low انثا اولاقو ثداوحلا هذه انا اوور هريغو لاح موعذ ناف ةتبلا

Ge pd los Les + 487 ES Lan Lib Ehةرفاتسا  

 DE يناث يل هولتقو ةلفاقلا عم



Aaناريزح  

 وجنح حيسلا de نب اموت : ١

 ةلهأ موصخ دحا يوكشلا لادبع وسوا نب وخيش هب ىعس

 روهشملا ىنسسمخلا ركسعلا ةلمج نم اذه وخيش ناكو + ءادلالا

 هباحصا + ناذعلا عقتم ىلا اموتب لصو الو ٠ ةوافطلاو ءاهدلاب

 ا ماد تاعاس عبس ةدم | ديدش اليكنت هب اولكنو اموت ىلع

 هب اوقلا مث GE ٠ ترئانتو sole تقفدتو alle تءضعضتف

 بر اي براي لوقيو هتوص ىلعاب حيصي وهو لفسا ىلا جردلا نم
 هب اوكتفو JE يناث يف هولتقو هوفاس ىتح كلذك لظو

 يجنليد هللا قزر © 7

 ةدوهعملا ةفرغلا يف هوقلع باذعلا فونص هب اولزنا ام دعب اذه

 حاصلا Ge هبرض يف اوبوانتو نابضقلا اولوانتو سارلا سوكنم
 هراتقو هوقاس ٠ Ge قمر رخآ ىلع لفسا ىلا حطسلا نم هوقلا مث

JF Pb 
\Tوسك_ركس :  

 ثلاث نم روكذملا ركش نع ثحبلاو شتنتلا يف ءادعالا غلاب

 اودعوتو هترسا اوددهتف ٠ ةساثلا ةلفاقلا تعحر نا لاا ع

 ناكو call عضوم ىلع مهنعلطي ملا ةينالع نهب ليثمتلاب ءاسنلا

 ٠ وسسك وجرف ملعلا همع تيب قامعا يف Ces كلذ. ءانثا ركش

 Lan انكله Vis كراد ىلا رضحا لوقت able هيلا تلسراف

 OX حابصو Ji ٠ م Eu ىلا دوعيو ox رداغي نا رطضاف

 هب اوراسو هيلع اوضمقو هراد ىلع قشاوبلاك دونما ضقنا ناريزح



 tre ناريؤح

 ينوقلطا مه لود Je Ge باذعلا ظلغا هب اولزناو نجسلا ىلا

Leودق  oo Leنك"  SLIعفدم فلا يدنع ناف عفادلا 5  

 نم هبرذ يف اوبوانتو هيفتك اوبلص مث ةدوراب نلاو ةيقدتب فلاو

 Ji dl حطسلا رم 0 هوعد 3 دوق حامصلا ىت> ءاسملا

JUحودمت  Acىلا لمح نا رعاو ةريوظلا  _raall A2 9, 4 Any 

 امزالم ركش لظو ٠ ةيلفهابلا غلابلا نم ذخا ام ذخاو هيلا راس

 فيا لا ْ

 .هيقوص امهتدلاوو

 ادلو كيب نيماو كلب ركاش راس ىلوالا ةلفاقلا لاجر ةحيذم دعب

deرداقلا دبع  rt LLاضوافو جنا معيسملا دمع راد ىلا هز وك  

 ارطحتسا مث يلا نم late ةريل oué هيفوص امل تعفدف ٠ رطخ لك

 ثاثالاو عئاضبلا نم تيبلا يف ناك اه لك اولقن a نم ًاموق

 < عومسالا رم امو ٠ ايهراد ىلا اهيدلوو مالا Less ةعتمالاو

 اهما لاح نع رسفتستل رادلا كلت dll دبع ةتبا ميرم تدصق

Listsاهتب ىلا يايا ناتسملا يف مهنا اهل ليقف  re 

 اوحراف مهنع حضوتستل ا راركت تراس ge مايا ةثالث كلذ ىلع

QUIراكفالاو تعح رف اههحو ْي  > Lexيو .  role ane su] 

 Qu كلام اهل اوااقو اهوحياقو اهل اوظلغاف ربخلا ةقيقح ىلع فقتل

 Vs és ىلا نها + sa قرع ge 31 انزاد ىلا



tréناريزح  

 ةقيقحو ٠ ٠ اهيقيقشو اهعا رما يذق دق نا ةنيكسملا ةارلا تمهفف

 Ass رادلا كلت يف مهتليل اوضق امدعب اهيدلوو مالا نا عقاولا

 تحت تيقلاو مهثثج تثعب مث ٠ مهنطب تاذ تجرخ Gr اوجيذو
val QUشوحولل ةسيرف تكرتو  es مت براسالا اذه ٠ 

 رمعلا ةراضنو نسلا ةءارط يف اهو نيسحنلا نييتفلا ils مالا ءايغتما

 Joe هئباو Les فسوب : 6

 عنقتو ءاسألا يزب ايزتف sol لت يف li ءانثا فسوي ناك

 موق هن jan لادمع نيع ىلا ٠ des Us دلبلا ديري ,du كرو

 اوقلطاو همهاردو هسرف اوسلتخاو هب اوراثف ةيوكشلملاو At نم

 هيف ىفتخاو راحس زوصنم تدب ىلا هجوتف ةنيدلا لخديل ةيرخلا هل

 al 5 يركشلا ودب نب وطصم هيلا axe نوضغلا كات يو ٠ ةدم

 TL راجتس ىلا مزهتي نا هل احصنو نامالا LUS هل الذبو مهربا

 ليئاخبم ناك و ليئاخيم هئبا راضحتسا يف لسراو امهقدص فسوي

 ٠ عيباسا الا هنطو ىلإ اكريما نم رضح ذنم هيلع رمي مل Ces ًاباش

 نب رضخ راد يف الزنو انتهش تدب ةيرق صاخلا ىلا Le امكرف

LES Lise Léa St deاج ناعما يا ويك قبلا  
Le 3هوخا ميركلا  Le ssامهيلك اهالتقو ةيرقلا جراخ ىلا  

 راجتس ىلا امهائلسرا دق نا اعاذاو

je اًوشُصوا 813 el ترض .نولسالا»اذه Les 

 ةصاخ نمرالا نايعا نم ريسي ريغ موقب اولكنو اولقعو ٠ نمو

dut pos ويدجم ميلسو gore سايلا TS اضيا مهتلمج 

 مهريغو نيهاش نباو يلايرسلا



tro ناريزح 

osيرصن روقولا خيشلا ثدح ا لصفلا اذه مَ نا ائب  

 | al L as 07 موصخلا نأف ةينايرسلا relie | نايعا دحأ لاح

 يف مه مهر و pl دكعغو ساليمفو DER ut DU هأ احذا ىلع ضقلا

SLA Crىلا مهرقاتساو  se) . Clهراد 1  aعباس  

 Le 9 aol ناو زارملا ولئيحو سلا HT يمحو (gl حلاص ناريزح

 اودخاو بالا ع سليف اوك رتف al 5 مهعمر ةضورلا مالسلا

 ةيقدنبلا انطعا Ju كنبا سليف نا Gel نولوقي اولخدو هرانز

Ju ob) 15,8 5مه كان + ال اقم قدص ىلع  Seيىردا كل  

 سليف اورضحا ًاحيحص مكلوق ناك 156 ال ما ةيقدنب اندنعا

 مهدحا راس مث لتقلاب هودعوتو خيشلا اوددهتف Ds ٠ ام مكطعي

dis٠ةيقدنب يا سليف لاق ٠ ةيقدنبلا جرخا هل اولاةف ٠ سليفب  

Sr | JU3 اندلع كلذ  ils e slاويرضو هوبرضو رادلا  

S raبالا توبرضي اولظو ٠ ةدوانملاب = تابرض هدلاو  als 

 هلحن سليفو S rai 1,5 9! كاذ مهايعا او ٠ ثتاعاس عبرا ةدم

Le PRE.عماج ىلا  LTرارضلا  Cr0 نم ففقوف ١ دللا  

 À 33 داغوالا ةرمكلاب اذاف ٠ امهل art اودهاشل تدل

 يف La ill Liu 1515, Le (ls ais LI ge اوطير

 ىدح ol ن ٠ للق ىذم امو ٠ التو أمهنا لهالا كثف ولا ُْ

 رضح مث ٠ نحسلا 9 هلحن سدل مف اوداعاو هراد 9 Se اورضحا

 اولاقو هقافرو GS ويا ىداقو سالوبلا go Ge قيفوت

 ىلا كانيمضو opel ىلا كانذخلا الاو ةيقدتبلا انل عفدا يرصنل

 كسل ايفو .٠ اوركذ امم re os ٠ كدالوا



 ل ريز> "ا

 AT يف اولتق نم عم مهولتقو هدالوا اوقاس ىت> Lies يرصن

 انركذ ام ىلع ىلدالا

 عم راسف هئبا موعن ىلع ضيفا يلا ناريزح gb سنمحلا موبو

 نايرسلا اولصف الو Lin ٠ ام ىلع مهعم داعو ls ىلا هقافز

 رما ٠ مهتويب ىلا مهوحرسو نجسلا نم مهوقتعاو نمرالا نع

pouنا  isثدلف نجسلا يف موعن  LE ٠١ Geددمي  solهيلع  

 نجسلا نم اوقاتسا نم عم هوقوسي نا اولواح موصنسا نا ريغ 5 ٠

 دصق ١1 JE يفو ٠هيلع اردكحسف ةرفاو ةوشر مهل Ji ET يف

 نم تافيف كنبا موعن لدب عفدا نولوقي Lost يرصن راد دونما
caliعفدف  DEدنع يه اولاقف ةركذتلا يلطو ةريل نيعبراو  pont 

 هددسهتي حودم لءجف ٠ هنم ةرك SN سمتلاو Ge هي قف

 نيدلا رماو ٠ ناسلاا ظؤو عبطلا A نعت de hi اع ةدغوتنو

 امو٠ هنبا موعن ىلا هومضيو نجسلا يف هرجزيو هيلع اوضبةي نا هلوح
 كه se ناك L يسبلدبلا يرون سلتخا ىت> Jæll ىلا لصو

 فازاتساو سالتتخالا ىلع excès يررن دوعت كاذ ٠ des مهاردلا

٠ Ju4 عفدي نا يرصن رطضاف حودمم اما  Éntaloséss (il. 

 تعفدو.راشب دمحا تدصق ail ةكلم نا ريغ + هنباو وه هقلطل

 يف حودمم دنع ىعسل A ةئامو )5 هتميق تغلب ام لاومالا نم هل

 ضايدتما يا ضعتماو pee مود عمبسف ٠ اهرحاو اهيبا قالطا

 يلا Alle كتيلحم يف سانلا طسوت كلام هل لاقو يرصن ىعدتساو
 نم É تدخا ام قوف ةربل gl d »35 مل كقلطا تسل

 امن اهتاباف gui هكلم ot يف y + يرصن هل لاقف ٠ .عئاضبلا



 فضي ناريزح

 حارو قوف ىلا هنباو يردن ىعدتسا. ترضح املف salu نا بيجي
deلاقو مودم روح 3 ناتصتد ىجوادلا ليلخو دومح  

 هبا علهو يرصن ندب رعثقاف ٠ نابذآلا نم ةمزجم ىلع طباضال

 ٠ مويلا Ge هل ةمزال ةريرعث لاو ةدعرلا تلاز امو LIST هعامس ىدل

 انايضق مله : لوقي هدي نم اهاَتلا اهمجعو نابضآلا حودمم ذخا الو

né + Lol V ab,هنا  Ge be os Àلب  JAةليسو"كاذ  

 | !aa أف ةريل gl S re 4( عفد نأ “ ناك اذا Lo هفي وخل

 Le 39 عمل ail 5 ass با o > D que\ .لاغف موعم al اما

 هند ىلا حارس 3

 نافطسا ثايئرولا D pe . نمرالا ةسنك 528 نبانو>سملا نءرالا باذع

 ةئيكلا el . مهاتق - نينوجسملا قوس + بوقعب بالاو

Ex. . celنع  dell 

 em نم ناتستربااو نادلكلاو نايرسلا لاجر ةيقب Gibt اأو

 تاباذعلا عارنا مهب نولزتي ةيناسنالا ءادعا من مهدحو نمرالا قيو

 SE فسوي رام ةسانك رصعلا دنع سكلف ناريزح 148 ىت> ةحدافأ|

GOمهف راح يف ةلمعلاو دنالا نم  sesاودهاشف مورصعو مه  

 اودبرعف هضرف يلصي أيوزنم روقولا خيشلا وزولوع نافيطسا ديترولا
 لباشتلاو ةحلسالا شنا هل اولاقو سضغو طخسب هوعدتساو هيلع

 اوقلمحف ٠ اهدوجو Al مهيلع ركناف ٠ ةسنكلا يف ةرومطملا

 نحو ةلودلا ىلع بذكت نا كل غوسي فيك هل اولاقو راصبالا هيف



 هذه ضرا باق يف ةنوفدم عفادملاو ليانقلا نا ةفرعملا قح نوفداع

٠ Lesاومدتحاف٠نولوقت الل رثا ال هنا يفوقدص للذتب مهل لاقف  

 جراخ هوجرخا مث ءاضيبلا هيل Gus هنوبرضي اوقلعو اظن
 HI Lots 0 ىلا هب اوضمو هءادر هنع اوعزنو ةسسنكلا

 Ans ةضفلاو ىهذلا نم ءارقفلاو ةسنكلا قىةودنص يف يّمب دق

 رسب اجور . SG à ةسنكلا ىلا هب اوعجر كلذ

 هيلع يهاوههجو ىلع عقوف ةسارشب مهدحا هعد ge بابلا

 iso سلا AE هقيفر اوعدتساو ةروصلا كلت ىلع هوكرتف

 ٠ ةأرجب مهل لاق نا بالا ELE Li ةحلسالا lle رارقالا يف ةيلع

 ال انثيد ناف ٠ ةتب ةحاسا اندنع سيل نا قملا مكت لوقنو انلق ?

 He انولتقاف de xd انلتق ىلا نومرت متناف ا دبا بدكحلا انملعي

 « اوصلختو صلخنا
 اوؤامو مالكا يف هل وشحفا نا الا ماثللا Es نم ناك امف

 ةريبكلا دعامملا اوفداص الو اهتيطغأ اوسلتخاف ةثالثلا حباذملا ىلا

 SAS ذا هدحو ناكو ينمرالا خيشلا همسن ليئاربج وحن اوتفتلا

 هذه : لاقو ليئاربج مستف ٠ لجر اي اذه ام : هل اولاقو ةسنكلا

 يه لب ٠ الك mel لاق ٠ دقوتو عومشلا اهيف عضوت دعا

 لبانلا ءىلاخ نع اندفاو لاقملا انقدصاف ٠ ةريغص عفادمو ةحلسا

 ال ,db لجر انا ليئاربج لاق .٠ كناكم يف ةعاسلا كانلتق الاو

d ble5« دقو نمرالا عم  Dلعجحف + انهه يبدال ةعاسلا  

 دض يذب مالك لك سجنلا هيف نم فذتيو مش حبقا همتشي مهدحا

 هرافظا ةموعن نم رذقلا هناسل داتعا امسح خلا رارسالاو نيدلا



 fra ناريزح

 poil تحت اورفحف AH EN نيلماملا ةلعفااب ريسموقلا حاص مث

 يبوالا AUS حياذلا دنع ٠ lois عارذ فهن رادقم ريبكلا

 قاورا يئاورفح مث | ريثك اورفحو ىلعالا ةسنكلا قداط ىلا اوراسو

obةسينكلا اولخد مث نيعارذ وحن  AIحبذملا جرد اوضوقو  

 اماودتساو ( هفوملا ) Li UT اودصقو نيعارذ وحن اورفحو

 اوجرخاو نابرقلا تدب اوحتفو ةيبهذلاو Lol قابطالا نم اودهاش

 صخش برضو de لتساو حبذلا جرد ىلا مهدحا دعصو ساكلا

Lin jeكلش ناك  euهاهنا كر  careناروك ناك و  ai 

 اوسياو ls ثحبلا اولم الو ٠ توهبم تماص وهو مهظحلي ًافقاو
 مهزانم ىلا اوملقنا

٠ doنمدالا قايتسا ىلع ةيناطيشلا ةنجللا دارق مت ناريزع  
 ىلع مهنم موق ةتغب نم دشف ٠ مهوقبس نيدلاك مهجيذو نينوجسملا
 اوقاتساو حيتافملا اوملتساو باوبالا اوقلغاو اهيلا راشملا ةسنكلا

 ءازعالا امههدالوا ىلا اهوفاضاو ندسلا ىلا نيلضانلا نينهاكلا

 مهنوللغيو مهنوقثوي ةداعلا فولاك اومشن زوق ؟ RE سلغو
 ىتح بابلا نم اوجرخ امو ةنيدلا يقرش مهوقاتسا مث ظيغو قنحب
 مهنولجعتسيو لبق يذ نم دّشا ةوسقب ss مهنوبضمي اوعرش
 نجسلا يف باذعلا نم هباصا ام بسل مهنم فلخم نمو .ريسلا ىلع

 كلت تحصاف لئاهلا ىداولا كلذ يف هوقلاو ًالاح هولتقو هب اوراث

 ىلا ةسعاتلا لالا كلت ىلع مهب lab الو ٠ ثثحلاب ةروذبم قيرطلا

 ينسيخلا ركسعلا ىلا اومضناو por ةيرتاا ىلاها رداب نيرح

 5 d'idos Ko مطللاو نءطلاو برضلاو XL مهيلع اوااكناو



Leناريزح  

Fr Reدلللا  Calاوقيطاو  deةعامج ىلع صاصرلا قالطا  

 اهعيمج ثلا اهيف اوقلاو رابالا هاوفا ىلع ةفئاط اوجنذو مهولتتف مهن«

 ile ىلا اوتفنكناو لاقثالاو ةسلالا اوفقتلاو

 LI لتق ام دعب هنا وحرف بوعي سقلا نع & انل ركذو

 رخسف ٠ ةيمالسالا هياع ضرعو يدنفا مساق جاما نبا SL هيلا مدقت

 SOU ART اذه ام ٠ لجراي كحيو ٠ هل لاةو بوقعي سقلا هنم

 ينذاو رداب le ٠ زوفال ىتةفرب Gb ىلتق يف عرسا

Mike Note SU ب يعيب ال LS 
 مهدنع ٠ نمرالا ةنهك عيمج لتق عاونملا اذه ىلع  JEUNفدقاو

 بوحملا مهسش  Esءامسا  Re EUءادهشلا

 بالا ٠ هئاطب LU بالا ٠ وزولوح نافيطسا دسترولا

 gl بالا. رزن نوبل بالا ٠ ىلارمحا نوطنا بالا ٠ وجرف بوعي

 بالا ٠ يدغب نيطسوغا بالا AE ٠ جيدركسم بالا ٠ يمعن

 Die صوغوب ae بالا ٠ ورج سيسرت بالا ٠ غابص ناطرو

 يجرمطق las بالا ٠ اراد يروخ دش ساوب بالا
bleىداَس  | : 

 نم غلابلا ةنراوخلا ريبك Sy سئهوا a) jt اما

de outًافيئو  Je li pyabl O6ةيفرت  ie 
 HI نم ةعامللا دنعو هدنع Le هنوررقي باذعلا ناولا هب اولزناف

 يف رابشا ةسمح املوط ةفرغ يف هوسح نا ىلا رمالا مهب ىضفاو

 هنم اولصحتسا مث ٠ تولا حاص ىتح دج هيلع اوقيضو ًاضرع اهلثم
 ol [شويطانغا)دسبلا ناد di a اوضمو Les 3x Ge رادقم



 11: ناريزح

 هواتقو ىلوالا LUI als 4 هوقاتساف زوع o Ge gs\ ماكل

 EL ى رق ve A1 5 Le LUN ol ءاوعا ناتو
L2 

 ue A LE ثحأ | نم اوركفي و . ةرواحملا ىرقلا قراصتب

 اوذخاف مارفا را ريد ىلا ةلمعلا ضعب اؤاسرا زوق عبار يف مهنا

 Les اوروحف لولتلاب 43 3 all خمرا ةرافقم ىلا عومشلا نم 4

 اوددحو وأ مهنا CS < . 1( ءىس ىلع اورثعد و الماك احمجص

 اوقحل نيمحسملا دنع ةريغص ةقوطقط ةماعلا لوقياك وا sels ةعطق

 i LG مهوثدتجاو ةنيدملا كيلئاك

 ie نماثلا لصفلا

 As ىلوالا ةيذملا يف اولتق نيذلا ادهشلا ركذ
àناريزح 10931191.  

 رشع ةعسو ةئاعبرا غلب ىلوالا al يف ىلتملا ددع نا انلق

 اهانركذ ىتلا ةثلاثلا ةلفاقلا يف اما Camus ut ٠ ةيناثلا ةلفاقلا يلو

pl poil à255 ل ين ايلا وا و  LU Dons 

 رك à Léo al ges cs and Lu les يا

 نمرالا لاجر نم قبيل هنا لوقن لاجالا ىلعو ٠ مهترثكل مهرئاس

 ىلا مهومضي نا اوررقف طف OU نع ىفتخا نموا خويشلا ىوس

aps Lilا و ول  
 نادلكلا ءامسا ىلع لوصحلا Le رذغتف نهرالا ريغ نم اوحيذ نيذلا

 OLA ةوخا (À مهتلمح نمو نيعبرالا اوزهان مهنا انفرع اننا الا

 da احوش ةرسا نم ءازعا



YEYناريزح  

 سقلا٠يلاعدرب ليثافار ٠ got نايرسلا ةنهكلا ءامسا كيلاو

 Don ile a geule bte Al * : ىميعب سرطب
 نويحيسملا ناك موي نيدرام ىلا ss دق اذه ناك و ٠ يّشابراعم

 نجسلا ىلا وت هقاتساو دلبلا باوب هملتساف ناريزح V يف نينوجسم
 لتقو ىلوالا ةلفاقلا عم راس مك

 فينوي A «يقادوصتم سيول, lo + وعرخ تم نقلا ,امإ
dbسلا اما ١ نيدرام ىلا اوداعو ةبوجعاب لتقلا نم اوجنف  Leليبانب  

 وا يف رمتسي نا سسلا كلذل رطضا هداخف يف ةصاصرب بيصأف

 لقتناف ١51١1 زو 6e ىلا لظو نيدرام مميف ا 2. خلس &<

dlراوج  “ 
 Je يرصن حيسلا دبع مهف نوينوقايذوفهلا نايرملا LUE اما

 ٠ وغبا روصتم ٠ ىست سايف ٠ دمصلا دع هلاقزر + ةلمرا فسوي

 Sen مهربا يروخلا "نبا يكلم ٠ جرعأ موعن ٠ يعمش سبدنرف
 ٠ Esp ip ٠ ةسنكلا |هفاو] تفادتق ىروفاه سجرج

CPR 
à là 

Sy — 12٠ سليف هوخاو لاح قىرصن ردتكتسا + 03 < ىد  

 250 < DNS + < < لح وحرفو مقربا 'هلاحاو «Gb تسوي

 ٠ هللا قزر همح نباو يشابراعم بيبح ٠ يديس ردنكسا ٠ انح هوخاو

 ٠ تح اح: سجرج ٠ ليئاخيم هوخاو ولاك Job + يسن سيسنرف
Luديعس ٠ وملس هللاقزر ملءلا ٠ موعن يمدق» وجرف ٠ وغيا  

 هللاقزر هوخاو نسوي هنباو قاد سسنرف ٠ ويادج Le + هلك هرق



 54 ناريزح

 نب لي °35 ناد وكان ب لاو ان ول

 be + gel 07 1 ا دوس وك نانو عج

 ٠ سجرج هوخاو عوواق ليئاربج + دمصلا دبع ديعسو ٠ ديفا دمع

usوهاب  SUR llهيفوص يلام ٠ يلاعدرب وحرف ٠ وهاب اند  

 وغيا ٠ Qi يطنا هللاقزر ٠ لزغم فسوي ٠ يلوششطسا ديعس

 ردنكسا al ٠ لام يكلم ٠ س>رج هوخاأو GP œUl: sul ساوبو

 وغيأ يرصن بيدح ٠ وغيأ جولف ٠ ىشنم سيسلرف Le) ٠ سجرج

 روصنم ٠ ودبع Le هلاقزر ٠ وعاش ame فسوي هوخاو وتاك ليلج
daكصوبي 55( + ا دك  Le ردئكسا ٠ وملس انح ٠ ىحي ٠ 

 ٠ هللالام فسوي ٠ انحوي سايلا ٠ ورو» ايليا سجّرج ٠ يطرق انح
 ليئاربج ٠ ودواد يكلم سرطب ٠ ازرم سويطانغا ٠ ازرم ردنكسا

 سجرج ٠ طوباخ سايلا Le ٠ فسوي ٠ قاوق سيسنرف ٠ لاقص
QT pres ٠ LM ue ٠ db y SI QEدبع  el) il 

néيلومش موعن  
 هوثحو ةقاعيلا ao < نجسلا يف ناك الف ومجع سرطب اما

 باحصا 0 راسف ضري ملف ةموكملا مهتقلطا 2 حبر خيل

 a UE لاثي حارو ناخيش يف لتق نم عم لتقو ةيناثلا ةلفاقلا

 نيبهاجملل

 ىكياثاكلا نامالا لسس يف اواتق دق ًاقباس انرك ذ نيذلاو ءالوهف

 url نم A ll نيدلا اما ٠ ةتملا مرج نود نم سدكقملا

 تاباذعلاو فواخملا سسل مهبلغا يوت دقف مهريغو نادلكلاو نايرسلا

 1 أر 22 8 5
 مهنجسو مهباياو مهباهذ يف مهتباصا يتلا



Y££أسفرف ىلا  
 2 مو د سل هس سس اس  — cmثنا“ تائاثثتئاةاتتتت#. تان كتتتتتتا فاتت باتت تتتتتولا ———————— —

 6 عساتلا ليعمفلا

 فورعملاو ريا pl اسنرف ىلا

 مهنايهرو Qi ji تابهار Ki وا

 .PRUDENT مهديك و Le ri اوقوعي نا اللا كارتالا ىلا

 ماركلا اهلاجر يف اوغرفيو ةبومحملا RU URI تان اسنرف

 اوذوحتسيو اهركذو اهمسا اوةحميل فاعزلا مهمس اهلا نيمتنملا عيمجو

 ىشلا فراوعلا نم مهل اه ىدس LE اولفغ ٠ اهك الماو اهيضارا ىلع

 يف ىلصح موي مهد اقو مهمامإ رونا نا اوسنو ةريثكتا تاربلاو
 ةلئاطلا غلابلا ضرقتسا اهنمف ٠ اسارف يف الا جرفاا دي مل قيضلا

 he نم ةيراحمل تاودالاو تاللالا راضحتسا ُْ اضاملا ىلا اهدقواو

 زرحاب نوئصتحم سسنرملا نا كارثالا تافو ٠ناسحالاو فورعملا هيلا

 ال لب دهللاو bts ليلا يف غلاب امهم دلالا مصخا مهلاني ال لقاعملا

 ىلع ةديشم ةندتم مهحورص OÙ مهحرزحزي وا م,ءزعزي نا هل رمدتي
 حير لثم مهلثم ٠ ob ةتباث ةرخص ىلع ةزكار ةديطو ةماعد

 PE يف مهديك عجرو لصان قوفاب اودرف اراصعا تقال

 ضرع ام لك يصوصخ لصف يف ءارقلل درون نا Les اننا ىلع

 ْنأف اهقومح سحسب امم نيدرأم ةئددم 6 ةزيزعلا Lui رف ىلا لاب ملا

 La s لج لوالا Oo D رسم <— لم مهيلع D رجمنا ssl . مم ها ‘1 = } PTT ai sil عب

 ليلا دراويل بالا

 2 كا
 لدح LEE انا نيشروكلا aus ES موقرألا مونلا حامد



Ÿ£0 S3 41 ريا عا 

 SL al Jets guet ve را eds Oh اوكرحت

fe ae ss 3نا مه ليقف 00 اك ناو  Dخيمشلا لاءئاد  

 دتحلا dal لصالا GEI 55,3 بالا ناو ةلحتلا Get روقولا

 لودلا تازايتمال اقبط اهريد bles اسنرف ةاود De اهيلكو

 نيدرام يف تادولوم تايناثع نه اثالث مهاورلا se نا مهل الاقو

Élaub 145اس رف قرشا دوا وه ةعلاو 013 نويسم وما ع  DIN 

les letاهلظ 0  

 Ut lybes > ls il ناطيش د خوف PUS alt نيو

 او>رخاو اهلك اهومتخ مت اهمق uit, es مهروف

 نودي رعب | sale 3 Sel رااريد 7 اودصقو باوبالا اودصواو نيهارلا

 ةرهاطلا نوعاهسا سدح ae Lie) هذاك سمو نويلع

 ETS هلعتفاو هلاق ام داريا نم لجخلاو LE انورعيل اناو

 ءالكلا يف اوشحفا امادع مهناف pot بهاورلا ريد يف فالجالا

 ىلا نهوعفدو نهوبرض لب مهئاوهال باط اك ةعتمالا يف اوفرصت

 نم جورخلا 3 CES ىحنتلاب Mai أ رما نهورماو ضرالا

 عاعرلا كاذ ذا gx" 2 less 2bllidel مث ٠ نهريد

 همه اوز وقيل بسام 1 تقولا نوئدحتي
LL 

 بساكلاو éUalb بعل نود

 نم ردا ةاتعلا ءالوه el) ام ىار ايلف دزويل بالا اما

à Leةسدقأاا ساكلا مجرخاو نابرقلا تيب حتفو ةسنكلا ىلإ  

 Let وا راد "ىلا Les :ناسو ةردص ىلا . اهلضو يقن Ar اهفاو مارتحاب

gl EX y 5ديري ريدلا ىلا 00 عجرو  Giهيف  adj 

cleهل  Melصيخم \ دواحلا  Àكل سالف الاو ريدلا ةردا+» ني  



Li 5 ىلا 5 

 Je مح تلك ليلا ارم one Le + GS تسبب يفاذلا اقرت نا
CPR TERRE ARتمص عئاذلا  ab;عئاشلا  xهتظالغ  cr” 

slجرخاو ةموكسحلا راد ىلا اهب راسو اهلك  Cou 53) A 

 سداس دحالا ٠ pos رجفلا Ge موجنلا ىعري لظو هرما يف راحف

 ايف ماقاو نايرسلا ةسنك ىلا نابرقلا ساك لن لوالا نوناك

 LA ةحبيذلا

 نيوبالا اوعدتساف LE لاجر نم ةعامج مويلا كلذ يف لمقاو

PPTهل رئا ال ام عفادملاو ةحلسالا نم ريدلا يف ام جارختساب  

 بحاص ساوُقلا ناحرلا دبع اهقلتخا ةديكمو ةسسد كلت تناكو

pe DS Goنيشونكتلا  + sh dnsازيدلا  Teese 

 M اقث الو“:هواخد M lose اورذي Lo نيققدم lues LE اوثخبو

 نودحي مهاسع dl ىلا صاخشا لازنا ىلا رمالا مهب ىضفاو هوعسو

Lesاوداعف ةحلسا  Ds 

 ملف ريدلا يف هتليل Las نا مويلا كاذ Le درتويل بالا مارو

 ال JU عبرا ابمزلو يزيكرم Le اجاوخلا راد دصقف دونما هل نذأب

 ا O pau 3 نورفئدو نوشتفي موصخخا لظو٠ ا دبا Le جرب

 قاروالاو ىتكلا نورثعسيو فرغلا نوحتفي : هنم رشاعلا ىلا لوالا نوناك

 نود مه باط ام Le des ضارغالاو ةعتمالا ْ نوثمدو

 تامهارلا ريد | 33,25 re نم نوحتس الو هللا نوقاري ال ضراعم

 lues lei Le اوثحبتساو قيدانبصلا اوحتفو عمجا رجحلا اوشتفو

 7 امهويمتخو باوبالا ارتلغاو اهذعب ىلع اهوموك مث اهب

 ةصرغالا نوقرتي mile ىلا اوتنكناو ةدحاو À à تامهارلا



YLY فؤرمملاو د el 

 امهياك رادلاو لاما ىلع ءاليتسالل

 ىلا انتكف صلمتلا قرط امهيلع تيمعو نيوبالا عرذ قاضف

 ASS 513 le لا ل علا نا تر CH يح
Lensيف  plباوملا نع برضاف نهرفس  LS٠ اونا بلطلا  
LSريسموقلا ىلا نأشلا كلذ يف  butىلا اوفاضا لب ١امهبجي ملف  

 ناك نم ES نوعدي ال نيريدلا ab ىلع ةرئخ اوماقا مهنا كلذ

 Sp اجا وذا راد يلاب ىلع أيا ارفخ اوعضوو جرخي وا لخدي نا

 ناوبالا is ليكولا بيدا رما لوالا نوناك نماث يفو
 لك ريدلا ىلا نوفاوي sb لظو ةينيدلا ضورفلا اماقاو امهتسسنك

ee ca OR ele 
 ءارضخ تقاخا مهنولجيو ناهرلا نودوي فلس G اوناك نيذلا

 مهل نورفحي اوقلعو مهيلع اوريغتو نجملا رهظ مهل اوبلتف مهتدوم

 رئافحلا
 Qt تالجع عبرا Dal ىركتتسا لوالا نوناك رشاعو

baieنك دل  ds Obs diندر يلو د عير ع  
 ررصلاو EU Es قيدانصلا اوحتفو ريدلا ىلا سلوملا نم ةعامج

 عاعرلا نم فيفل ss عمتجاو ٠ مهل باط ام اوساتخاو طافسالاو

 Load bb pa كوع EM نر رتيو ose Dial لع

pt ol JS Lise Dub CLS Ab 31,1 dl Je LR 

 chair ىديد هسنكا نا ترذن دقف اسنرف نم LL يذلا ديدحلا

 يعجراو ةهيفساي Gel لاقو اهربزو ةسردملا ماعم وبسك هللا جرف اهب
 نارطم سجرج ةداملا ES رم هنيع مويلا كلذ يفو ٠ كتب ىلا



Li s A Y£A 

 امعيتعبق اوفطخو حاالعالا ردابف its بهارلا هحصي ةقاعيلا نايرسلا

 نويواسنرف اننا aË وا ,A JB نارطاا مهرج زف ضردالا ىلا اهوقلاو

 ىرت اي مالعف + نريناثع اننا لي + الك ٠ ةلماعلا هذه انويتلماعف

VS be)ىهاسيو امك رن 4 ىمتند نم  A stكلنا وإذ سعف  

 نيتعسصلا انف اودرو نايصلا

 نونم D نا ىلاولا نغلب ركيرايد ىلا ناصو الف Sal Ji اما

 ess تاعجار ٠ Qi نهريد ىلا نهعوجرب رمالا ردصاف تانناثء

 ْنَظلا ىلا رداصو ٠ د SH ne A لوال dE ' 2 ق نيدرام ىلا

 Li راد نمزلف لمالا باخ هنا ريغ ٠ ه.ف اع ريدلا cts نهنا

 روما ةعدرا يزيك رم
 ضارغا نا عراوشلا يف ىدانملا ىدان.8١١١ QU نوناك y يلو

 دشتحاف٠ رضحيلف ءيش ىرتش» ءاش نمف عيبا ادغ ضرعت سهاورلا

 ىراصتلا نم رثذ مهعم رضحو مهاواسنو نيملسلا لاجر at يف

 ارقفطو rer م اوثعب ىدع ريدلا اولخد امو ةيقاعبلا امسالو

 ادع دازلاب اهلك ضارغالا اوعابو موتملا اوكنفو نوجرهيو نوطأزي
 ٠ dus Se MURS Pot 54 ê مهديفي ال Le ليثاتااو روصلا

 مهتوسكلا حلصي ام اهنم TS امدعب ةسجنلا مهءادقاب اهونحصو

 يا عماجلا ىلا ؛اهوذخاف ,all ليمدانقلاو عومشلا اوزرفاو

 امل اخ ايواخ ريدلا ىسما ىّت> مانا D جاكم نوركشيو نوعسب اواظو

 5703 هلم جرخ دق ءانملا ماع

 ناكف دونملاب يهاورلا ريد اوصصخ QUI نوناك El ذ.و

UNيف يلايللا نوفرسيو سدقملا دهعما كلذ يف نوميت# ذاذئم  



elنيك فورملاو در  

Le رطملاو SAS ةعالتلا عاونا تاس ils > ps JS 

  7 RE 2 Eنأ اولواحو سوقانلا اوعفرو ( 23 FTنا اللا

rev ءوس نع ré res A | (Ces vel | 

 ىقبت ام عيمجو يساركلاو CSN تلقن طابش عسانو

 OÙ رغ ALAN نيفظوألا صعب فرغلا Janus عماجلا d) EPS | نم

 دزو.ل بالا ىلع ىرخالابو لايئاد بالا ىلع ةدحاولاب اومعنا

 ناملدس | ةماط re À 7 17 لقا ١١ LE سما مودو

 ةحاس اواذدو Aabls ةلاملاب Cole دوتملاو تايارلا نيلماح

GR, SOترفل  + léelslsارو"  Lu OI HIS 

NC AILESةموكتحلا 0 ل  SIL 

 ايك هيف ام لك des le اووتحاو ءاسم حاص ريدلا ىلا نوفلتخي

 .ثاثالاو ةعتمالاو ةضفلاو سهذلا عد صاصرلا ىلا ساحنلا نم لاقي

re Frans rl 454,2 >م ٠ اهئاوعاو ةموكحلل  

LE ESزبك  Las 7 DOUÉ pe les is Lune 

 Legsle اهريغ سفانطو a ٠ حيسلا دع اجاوخلل تناك

 ىد ودعب سابلا احا وخلا Hi ساموت ساسن (ji تناك سرغ اهلا

tbدواج 7 فسوياو شرغ فلا غلب  Abماعمللو ٠ شرغ  

à r gel ARSلايكا  AS; ٠ IRعمم فدسوب  ES Usةمع ءادرب  

 bp 2 هذهف ٠ شرغ Gb هيل الو ةيهذلا

de :مالا D Du + cs le سرت LC 



Li s ىلا *o+ 

 ةوالعو٠ LL ام LA ددري bo بوقرع دعاوم ا.هدعوف AU مكاح

 نييشومكلا نيكاك د ىرجاتسم ىلا ةموكللا تهنا اندروا ام ىلع

 امهرما يف ناوبالا راحف Qt RU ٠ ال اهلل ةرحالا اوعفدي نا

 نيبكيلثاكلاب فوخلا لصتاو ٠ ةاجالاو ةشدعلا قرط اهيلع تباغو

 امهوروزيو نيوبالا اودقتفي نا نورس# اودوعب / مهنا دح ىلا

 ps Gall نم ai كلذ دنع li مل نيدلا ءادعا نا ىلع

 نازيزح سماخ يف 554 بالا ىلع ضدقلا 1,36 اورساحت لب تنسعلاو

 als gr bliel ديسنلا تاكا ع il ىلا هوقاتساو 56

 هناف هب اولكنو زيزعلا بالا ىلع lis ام دشلو Laos ٠ ام ىلع

 همطلو dog باولا هملتسا ge نحسلا باب ىلا لصي داك ام

 هنوعفصي اوقفاحو عيدولا بالاب اواطاحاو I تازحا عمتجاو ةسارشإ

 مث ٠ كذقنتو ردا ;Li عدا نولوقيو ab نوذتليو هنوسفريو

 يتلا نرتقلا“ هبرض لع اولاكتو al دك طبقا لع هوسكن

 | ae SF rl يف هوجرحد À أعم ةملجرو as رافظا اوفلتقاو

 عم هوقاس LA باذعلا ناولاو مالالا حيرابت نم هلان ام ملعي هللو

 ةرهاطلا هحور Las هب اركتف = ناريزح Dei © C ds ةلفاعلا

 اهملاح ديب

 نييكياتاكلا امسالو نييحبسلا ll ةيوحللا اسارفاب كينذا يحتتفا

 كيلا ىمتادو كلب ىهاشب نع ىرج ام ىلا ىغصاو

 كاذ ذا موصخلا هيلع sue ملف دوقولا خيشلا لايناد بالا اما

 دسم سل سس —_——— ست —…

1149 ie we Le (1) 



 * نأ ١ ةفرمألاو pe ما

00 à —. 1 ةسنكلل 5-5 تاب à ba ل cs ادب 

 en نيرسثعو نر a ri de ul s 1 هيلع 0

 نوكشت كلذ ٠ ةوالع ريل نياسمحو دا عفدي نا ىلع قالطالاب ه

 7 Le el مهلتقو Sr بالا هعمفر مهف وس LE مه ةافاكم 7

 تمدنت ٠ ue 1 ةضنلا نم نيثالثلاب تعنص اذام نئاخلا اذوهياي
EDR,يللا  À LS | LSاذام  .. 

 0 pe RO GIE و نم تةقشناو كسفذ تّقلع

 هاش رع كلذ

ds sl ت 

 يكرزلا ليتقلا مد نم اضيا ةريل ٠٠١ عفد لايناد بالا نا مث

 0 Le res FER نحسلا a gas Le لور نا ا a A قلطاف

 باخ ىلا ١5١1 ils ىفاثلا نيرشت VA ىد هثبب يف ايوزنم ثمو

an À 20 40 423نيكتمودلا  Le Lel ةسنكلاو نيويدلا ف ىرح ٠ 

Lesنم 0  ne D àاوده مهناف  era elنم  al) 

 [LUS اواعحو ةيمومعلا | 57 راعلا 1 HA دلا ا اوفاضاو نأ و ىلا

il alفرغ اوصصخو  Usرك سعلا ىواع نيريدلا  nl٠ مويلا ند 2  

deنا مهام رطخي م مهتمايق تممأق اق ءاعرا مهنا  QUبز  SEAL 

 D ل رشا ae et ul لك ناو led قطنيو اهحن

leريدتلا ءوس ناو  nelريمدتلاو با رحال 1 ودعم ا  



YoYناريزح  

ail J- ”2.2;  

 اهسندتو als سئانكلا قالا

als SI Los l'as Ali] CREمعدايدلا  I all Us 

 بارخلا ةساحر تضاقو ٠ م2 ويب el] 4-2 DE سوقطلاو

 Ds ديدش كنذ bas [ ؟لايناد ] ةسدق!ا لكايملا حانج يف

 la دما ىلاملاو ناشلا مد لووكلاو خويشلا ىلع a SA مظع

 حاورالا ىهزت Dsl ىت>

 ىلع ءاليتسالا يف لامالا اوطسب قانئلاو رشلا ناوعا نال كلذ

 رجحو ةفقاسالا فرغ Doux sa ءىداب اوقفطف رايدالاو ىئانكلا

 ااءازرغ uv ىتايردلا ةسنكا انهبكتف ايف Le tu ةنهكتلا

 ls ls los + اوحض نا آلا مهتم ناك امف امي ie LA لم :O su ةلمعلا

 | وركعب ملف عفادلاو |Alu Y اوشدنيل هآوح امو هس ls 429 وفمد

 عايب لاقبلا ومح قيرطلا يف مهضرتعاف نيسويأم اوعجرف ءيش ىلع

ASINدوم دكاو ةحاسالا ءىلاذي فراع انا ىلا ٠ مهل لاقو  

lieنم نيتريبك :نيتيقدتب تعب دق .ىسفنب انا يلا لاقو هلوق مثلا  

 ٠ :ةيذاكلا هاوعد ديومل LH قالطلاب مهل فلو ىشابرابعم Le نارطملا

 dan اواو ae قدشاف SA ىضماح Au ىلا اوداعف

 دجي ملف ًاقيمع Dans ريسموقلا هّشتفف يشابراعم انحوي.ديسلا حيرض
1 5 | 
Wuناودخم اوداغف  

fre 3 ره صا La (1) 



 sell حودمتو ف رعتملا So بيدا ee أذ وسم سو.طاغغا

 نو JE SUIS A SAS "ان رطستلاو

 ا و> رحتسا 7 اوااقو امتع 00 RP ge sl مهرددهر (Ang ليمئارب>و

 Les lool : y) SCA مه 1-2 2 LS الاو عفادملا

 ىلا اا La اهرودشافو ses se 2.) ee SUR CA ةرفاو

 مكلاب Vis نمرالا ةماع متا:3و Gels Le متنداص ناف اهسار

LIN) © À 2نوعدتو ل أم  ESالو املا رب 9 \ يواع  > Les + À 

 هيهحو نم ءامدلا ثرح Ge برضلا Las 45 2( قفطو TI هيلع

 يل il ال .Qu انا لاقف اضيا ليئافار هقيفد برض مث ٠ هينذاو

 مهياع ركنا ايلف هيبهن ليئاربج اما ٠ رمالا اذه يف نمرالا عم

 هعسوأو 4x2 9 هسفرو nr ىلع هي CS هيلا ماق مهم وش

 دنللا bols ITS ةهئامط out ىت> lux اعيحو ايرض

 DEN ىلع cell ىلا هولمجم نا

t LLحودمم حار اومهوت امم ءيش دوجوب مهايلغ ءادعالا دربي  

 مهريغو رديحو داوذو حااصو نورك راذعلا lt هياحصاو دغولا

Centموي يا ناريزح مدا ايلا عنشاو علذفا داع  

 ةسنكلا ىلا الل اورضدتسا Cie dell نارطلا ناح

 ةارلا اورطضاو حيباصلا او.ةواف :ةروهشملا وخم يلول ةنبا ةروك دما

 © bleu اوسلحف رمخلا تاجاحز راضحا يف هفاولا اورماو ٠صقرت نا

gsبرطلا  SERREنساك  bbلكم مهلثم ناك أه رع <  



 ناريزح 166

red OI 38 Lo el 3 ةسحنلا مهع امدا 6 me a نأ ل علو 

 ىلا | وداع ةسحرأا mail. 0 ٠ ع مهنكلو  à 4 | Je À«فمنتلاو ثيحبأا

  àاوذاك  de Aa EEE PEالف  J'yيكبح  ut Geاقيعشلالا
١ - 

PACE a 

 Vs ىلع هدرسن نا ماقملا اا حمسي ال امم عئانشلاو RU اولعتفاو اضيا

pal. 7هالمأأ ميذاهذا 2 اا ازا و رد  = 

 il Juil رما DK RE رفلا تاهارلا aus اما

Fishهدرداغ 2 افورعم  al٠ تاللضافلا  Dalنا "كلذ  

 ليعافال ةصاخ دعملا اوزرفاو تاباذعلا هفرغ ضعءب اولعج لاذنالا
 5 = | ا |
 حميدملا روهز Ones او | 1 هداحصاو سلو اج يل 0 ce ْنأ < تاعالذ

 شحاففلا صقرلا ىلا نهنو رطضيو رها وعلا رودص ىلع امر تاطلدو

 ةيسهذلا GLEN سوئوكلا ىلع اون لب كلذ مهانك امو

 ذو او ناجتلاو لللاو ةطاوصلاو ناملصلا ىلع اوننلتو ةيضئااو

à ٠ 0 à 02 ١ | à | d “i ” + 

 ةسرفالاو سفانطلا اوادةساو ٠ هل نك ال امم رئاخذلاو ليدانقلاو

 ةيعباب اوصاةحاو اوعاب le اوعامف

 ةيلغلا مهاما .تطسناو وا À Ds cola قانا ان

 4 ةحلسالا ايف اولعجو سنانكلا ةيقد غارفال اوطشتنا راصتنالاو
 ٠ اهريمدتو نا ا وا LS اوثاعو ركسعلاو نوملاو

 es مهريد نم نييمارفالا نابهرلا اوجرخا مهنا كلذ نم
+ 



 co ناريزح

 انرخم اهولعجو روهش ةعس ةدم ىربكلا نايرسلا ةسنك اولخاو

 اوخسنو bill اوغلاو اهيف تاولصلا ةماقا اولطباو Gilles ةحلسالل

 اولعجو DUR ةعيب ىلا ةحلسالاو رئاخذلا اولقن مث à سارجالا عرق
Lieقمرالا  Late ÇA RCE s Lieةسانك "٠ امأ +  

 اعم ىفشتسمو € al مويلا < تحرب \4 نييشوكلا

Je és las Etc agi oi nt LLيل ل  
 ٠ انتريداو انسئانك ةيلختد نورمانو انع Roll نوجرفيو انيلع نوفهتلي

 انتاماحم نع حشكتا اووط لب ًايعطق ةعفانب انوعفني مل مهنا ديغ

 ثرارك ىلع نيربطصم SI ساك ىبحتنو رادكألا شارف ىلع

 dus HAN بهايغ Lee عشقي نا هللا دجنتسن ds نامزلا

 ال نا ةفرعملا قح فرعن انك دقو ٠ مالسلاو نامالا رجف ىلا انب

LUS As انكف Le فواخااو ىشاخملا ءردو Le عاج EURE 

 ءادعا gts) سراودلا ممرتو بئارخلا هيف cle موي يفاوي نا دب
 ٠ اوط رف ا١ ىلع نيمدان مهيديا نولكاي نيلوذخم ن.دلاو ةيناسنالا

 مكل + ًافسخ ادغو ًافصق مويلا QT OÙ اوعو ءالوه اي اوع.سا

 ءانعو ets اردكو ًاقلق ادغو + less ءانصو Loi مويلا

 اهالا هللا ماد ام

Go ailنورشعلاو  

 مهناعا اودحج نيذلا نمرالا
s 

 نمرالا ءامسا لصفلا اذه يف 5,5 نا ادج انيلع قشي

 اوفلذف ٠ مهايندب مهنيد | وءاب مهبعر ديدشل نيذلا نييك لتاكلا
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 ها كا mi كا tt ke + SAT عروس مهباقعالو مه
- 

14 
le اورطخا دا مجدا راع RE !l ىح م زكام ف #22 Os 

 اس

 8 pl As 45 SC سائلا <| A3 4 يلا مهددأف عومسإ لوق

5 | | 
ras) ds | 4225 9 > qu s ur | par سا DURS Fes, 2 لا 

… 
re. Lil | a 55 2دسحتلا دوس دما وف نس اك لاو مقتسملا  plus 

 5-22 ملاعتلا نايل موتعض (| يلا +2 à. dal ةسنكلا (

.. 

٠ 4.2 SU à Cd ;>l 0تاذ مهتملعو  yمورا را  LE àوعاح  

١ 

  | / | | 3 | « RÉ DSم .٠
dk 52 ttes. l'ont لد PES و امددلا ë ىلا دمادلد سلا 

 عوسنب Le مهقانعا ءامدب Pl ول مهرض ناك اهف ٠ ةيدبالا ةطبغلا
 ع

 مهلمعب مهسوفناوحوط ام . ١
2 1 ٠ .* ! 21 . | 

9 22, hante 1) تيل 1 ,مجول راسخ ل ep 97 2 gi هوس ré? 

. | A ىف ١ pe ec | ١ pe +. 

 مدس  alلمه ا  )lامس كليا - رع  Jهمم هزاع | وحمرصا | CARTE ee L D ٠ ىبب

 اورضحو Le JU محا علا seen +0 Y كلذ راكنا ىلا مهل Lie الو

 نم« SP ال .à Pr اوعلح-و اوركو اودهشلاو دحاسملاو عماوخا ْف

 هر ris ماد

ÉLab s3 5 هنا  geo)قرضا ْش 4 قيدضلا نم ودعلا فرعي  

 14,4 + An- Q* o < 20 اديخنو صا LI LAS CS) ةدشلاو

 ةءددلا+ ءاوهالا me As .ةيئيدلا ةحأا تاودح دقتت ةسصلا

ne ss (Pl EN Lis 7 1 :حولت رسعلاو قيضلا 5  Re hpناعالا  AS 5 sxنايغطلا مد  

a El 

 نودومعملا ىراصالا اهيا مككنا : لوقث EI ءالوه لثملف

 مهدعب Lx متيخوتف نوجمديبو نوبدعدو نوقاس SL ميار



ToY ناريزح 
— me 

 ءامدب اوان مكب Lol ST نا pre .ةديهرلا ةايلحاب نا

 LL ةننأمطلا JL 2 متدعف متنا أمأ ٠ مهناعال Lo مهقانعا

nuميار . ةناقلا ةريصقلا  SSLمك احلا 5 0  

plمهيلع قف  (aeةرفكلا ىدابا يف نوقلعمف ةيملظلا |  

miles x 0نودطوتيو مهنيد ى .نولعف ٠. فاس ©”  à 

 0 متقرغو متطاقو ai ناعالا ليلو L متنا Li مه دقتعم

 Quels مكتناوخا متيار A ٠ ايو راعلل اي pe il ٠ جاوما

 عداوش يف مترطختو LE تاءاعلا متففلف متنا اما راغلا جات لانل

 ليق ام مكتاف ٠ ءامح نود ا Ai نيعا ىلع ةنيدأا

 plu سالف هن à 56 Lo هنيد ءرملا ىلع ايندلا تبا اذا

 مكنيد مدححو مكبر دسهع ae مكنا مالكلا ةددزو

 لوقي مكبر متم مكنا عم Ts انضو مكطاوضا اح

KI db?ةملك لك مكيلع اولاقو مكو دهطضاو مكوديع اذا  

 يف مظع مكرجا ناف اوجهتباو اوحرفا ٠ نيبذاك del نم ءوس

Tape)1.5 نم ءايدنالا اودهطضا اذكه مهنال  Ge lcه  [ 

 اهقراشمو ةرومعملا براغم يف نييحسملا مك دادجا اويذع اذكهو

 اهيبونجو Ale يو

 نوفذقت foi متنا اما مهدافتعا يف نواغي مكتناوخا متدهاش

 ةوسا ناك ببس يالو ناك اهنيك ll هللا مساب نومسقتو فيداجتلا

ALةلماحااو فلاب مك ول ماع مهتيل أنو ٠ مهومتعتو مهومتيراج  

 تويبلاو ةزانلا يف لمعلاو تاقشملاو باعتالا ىلا مكورطضا امو

Geقر تحن اوناك موي نيليئارسالا متعراض ىت>  allلس٠  



Oz TOA 

 (Dal ئدابملا نم متنقلت ٠١ يردكت ىلا ةراسلا مكب تضفا

 SSI ركذ متيغلا ةدشلا ءانثا مكتنا ىت> GEI ملاعتلا هيفستو

 ةيلكلاب مهلئاضفو مهلضف Anis ةرملاب

 اورفكتو مكتسنك ىلا اوعجرت ناالا هلك اذه دعب ST سلف

 مكتلاو SU ءامدب اوذولتو حوصنلا ةبوتلاب مكتتيطخ نع
 Die روفغلا وعلا هللا لعل مهتاوعدب اونيعتستو مهتافرب اوثيغتستو

 at سدقت هنال ٠ متمرتجا ام due كح نه وحميو متفلسا ام

 Es راربالا ىلع ,Les Cl رارشالا ىلع هسمش علطي

٠ ce]امق ام اوسنت الو [  

 بدنلاو مهلاو نازحالا اهبقعيو ةعاس ةذل رادلا ىذه ةياغو

 ml ناعالا اورجه نيذلا عيمج ءامما درس لصفلا اذه 2,

 00 ماقو مهنم تاق“ (te ie نيبراض li ٠ ةناص

 مهافدو مهعيدشلب

  SNىلول ) ايلي (  usدنع هائباو ٠ plus MIEواولاد

ride انح ٠ dl سجرج يصوبعب سايلا ٠ ةثالثلا ٠ Le 
 اص حيسلا دبعو ديعس + وجنح ٠ .اموت هنباو وسيك اموت بوقعي

 يميلا ودجم ردنكسا + يجنح انح ٠ يركن روبج ٠ فسوي

 سايلا + عاض  + Leنوطنا + ناهضا ليئازبج 3240 ٠ ديعس

 خيرم ٠ وجاخ نبا ٠ يئايرسلا همصق روبجو هيبهن سيئهوا ٠ بوقعي
 ءاسنلا اما ويازرم سجرجو يسوس  OUىلا نوءاسلا نهرطضا

 دوحح  CENTنهمامسا داريا ىلا ةجاح الف سدقملا

 ةقلغملا سنانكلا 6-2 تقو ياومس هنا لمالا abs انو



 foa ناريزح

 محو ةداسعلا ديدش نم هيلع اوناك ام ىلا نوقابلا ىراصناا دوعيو

 كلذ هللا برق ديطولا نيتلا مهنيدو هناش زع مههالا وي ةصحلا

AU Leillنوردشلا  

sÙ à 

Lesبدآلا  Bolحارفالاو ءانهلا ثعاوب اهيف رفوتتو حارشنالاو  

 رفوا هتدلو رثك ا هوافص ناك هريغ سيك ىلع ءرأا اهاضق اذاو

been NAT ere. 

 AE nues عئاظناا

 Lis ىلع Qué سجاوهملا را# يف نيصئاغ اوفاك ذا ىراصتلاف

 نيرئاح موصلا نويع نع نيفتخم مضاا ساووك نيع رجتم مومغلا

 رامخالاو ثيداحالا نوطقاستي ىداونلا يف نوعمتحي تاوهشلا ولوا ناك

 تاضرولا يف مهوعقويل ءارقنلاو خويشلا نم CD نم ىلع نوبقعيو

 0 0-00 مهتاور عيمج ىلع lose مهتايح Le ارعطقيو

 غرافلا نم موهملا ليو يا LE نم يجشلا

 ةرهز حاوراب اوكحتفو ءاهحولاو ءايدعالا VS الف هدلعو

 ٠١ و١46تحزيران Ts يف اهانركذ ىتلا ثالثلا تالفاقلا يف ىراصتلا

 نا يأرلا متف Li ٠ ءاسنلا قوس عئارذلا نوطباتسي اوحار ٠ زوت

si?2 فاسد لاحرلا 0 يعقب 3  L Lil an J> lil 3 Aعوتب  

 نوغضمتيف راد يف ةليل لك بدالا نوبدايو مثالولا نولوب اولءجف



SA, Ye 

LM + نوا | ومدو )6 «راصتلا Leeىلع نوقمعبز . بعل 9 ءوسل*  

a isةقرو  À pas 3 E > de44 اير  à 0 aطابضلا ىلا  

 prit sl تناك 5 + اهنف احردم همسا ناك ve je ضال

 دوسأو JA all نااعتو LE SL اهلا مؤنا راك و أك هده ةلاطلاو

 ىردب ةلك + كللذ 5 زوفالا مهسلا باصاو . ils | STE داسعفلا

 ٠ ناوعءالا E اءاوا ن نيعو ناويدلا روان ae à ندعسا ناكف فرعحتملا

 ٠ Dis DIR هريغ نم ءاهدلاو ثلا روماب ضهن ناك ذا

Laiويف ىراصتلا تاديس نم ةضملاو  At ENSTبياطالاب  

àتناكو نراشملاو لكلا  al QU QUESتااكرحو ةحمسلا  

 مهراكفال LH Ars نيصنلا à .حل اصانتما ENS ةسح-:لا م

 عمطلا كه روسو قودلا A7. RE A LA DA. Le Sn ضادرو
Le . . .. | 

 | دعاصف ناريز+ 2 rer À 24 pis عاوذملا اذه ىلعو

 عيفكرألا SX al مه pe كتنذأ 2و . هفرتلاو ةفرتلا ُْ نوماهحدو

dl PORTO EIىحرم 51 ريصدو راض اع  SIL 

 سارأا ais لا ىراصتلا أم اوااق ٠ Lin ةاديءتسملا حايرالاو

 انوفراف ىهو . À 335 À رك ىلع ا er UE مو «دوعد

 مهزونكو مهام Cr ىلع اند و>حتساو مهانضفرو مهانردتت سا

sil Cats sءاعمج ءاهحولا تاتوس & تلاونو  Sas ET 

 دغلا 41( رس \ نم F 23 rex ee ن ù 0 ىح يردي als :ىب ملئ

 طما ادله ds ةدداحملا نم قيس Le il وهر pt À هراد ْي

 نب » HE ىراصتلا باسح de La as ol s ا | 7 | ,23
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 : ليق ام متف ةيغافرااو FANS اهنوفرسيو مهيلحو مهلاوما نوملتسي

 دوهع نوءاري فاس اهف 0 6 ْنا بيرث 52

١ 

Le ils TE Ve” مج جت ١ LSديما  ele ER Aمهين ف © 9  

 وم

Lists goal حار « انيفاصتف bo نم ودعلا حار » ليق ام 

  . (Las sْنا ىلع  a 2£نيمأ  ur EU Heال مقر  steاهنا

ll his) 7H حرص lei (ds ail خرذ 

  lus 5 ads LDدالك

  Volsاد + <  à a Ni | «> PSاوديتعا وب نك ْخارعالا  deقوس

 نمد Élas s er 5! ass La نا , ا“ ءاسألا

duc اعلا 0 دو à دق 2 2 a °,9 D: Vs يك ّّ اًممدو ٠ 
 ١ .٠ 3 | .٠ ات  : 3 55 5يخل  né ntو0

ets ٠ a le ءاداوس هعمل مكهوجوو Lot es J_n-s 

  [SET ilةحرفأاو  àءافصلاو 5 ٠ مكلا ليي اذاف \
 وه

 0س متنا م 75 قالا الا نوح. 24 0 عا +13 3 Ni 4 اودسمت

SI} La)تن تسلا  

 مورضر| à ن.ءرالا ON Ut SEE وا ةهزتلا يف

La La ae 3روع  

4| | sl | 1ت 3 dr ع ضداقلا | 0 
LA EC سف .ه dnlaes Len ol SU يَد تر) LS 

 هم



3 8 à A 

 درادو Li LS كديزي امم me رامخالاو ةنزحملا ثداوطا نع

 كبلق رسب اب كربخا ول نذا دوتف LUN كيف فعضيو م.هلا كنم

 ىلا مويلا كوعدا تيفاو كبلط ىلع ءائب ٠ كميض كنع فشكيو

 يضارالا يف فرطلا ح ei ةيكشاا باب di ALU يلرغ يف ةهزن

 RE DAS اهراحشا تغتلاو اهتان at يلا ةحلتعاا ةرضوخخملا

 Gil ىلوا ًاحاص dell زوق رهش يف اننا 3 by ٠ تبدعو

 HS نود Dis ىلا عجرت نا را حفال دتشا اذا انيلع رذعتي الث

 ههعسمو

Es Lee 0e ts (oxكلذ  

 ميسن انقشنتّساو لازرعلا تف انأينت ةلازغلا 5 رذ ىتمو روقهقلا
 نيسفاوم نيتاسلاو ىرقلا يلاها زيزعلا اهيا كيلا ٠ بيطلا اصلا

 حافتلاو زركلاو شمشماك ءانغلا قئادحلا نم راثلاو لوقنلا 52

 لوقبلاو راثلا نم كلذ ريغ ىلا سفركتلاو رايخلاو صاجالاو خوذلاو

 قفدت ايجي نيروخف Lie, re نيل دح مهارت ٠ ةديدللا ةعناملا

 مهقوف تميخ دقو لاومالا نم هيلع اولصح امو تاريخا نه مهيلع

 رفصالاو ةضفأ| نم مهسايكا تالتماو ٠ نامالا مهيف داسو ةنيذامطلا

 ٠ Le _ هلي Ds Sal هذه لوطت ول نودوب ٠ نآرلا

 GER ئاوزلا تيطا امو + ait ئذلا ءاوحلا بذعا

 اهدومخ دعب A Ja 0 ba ناولاو روهزلا عاوناب ةلفاحلا

assيباورلا كلت يف سرفت ٠ اهدومه دعب ةديدج احور اهيف  
 AU اهناوجرا ىحضلا سمش اهيلع تشرف دقو NL ةللكملا

 ! رظنملا اذه et ام



tv روع 

 ةريك ةلفاق ىرا El ٠ رمع نيع دنع ىرا اذام هلل اب نكلو

 شدج ٠ ٠ اهققحتنا راظنلا مله ٠ رقب وا منغ عيطق اهناك حرست

 الافطاو cl مهبلغا ىرا ٠ ةمسن فالا ةرشع نوزهاني مرمرع

 ere loge ير و لا on ا
 كيلا ٠ مهيدي نيب نولنجايف مهيلع نولممي اسفرو bee مهنوعسري
 : عفادملاك تاوصا يلذا"قرطت ٠ موقوف Sale ديراوملا نةلود

 عد مهنوعدي مهارا ٠ دوتملا ضعب اهفنتكا ةمذرش مهنم تز رفأ

Reىلا ٠ نيا ىلا ! هلل اب ٠ ةعاقلا كلت دعاصم مهب نوقلستيو  A 

 نيكاكسلا مهيلع اودحاو يرعتلا مهوضرعتسا لبق امو سمالاك

 اوداعو مهسار قاح ىلع مهوجزو مهواصفو رحاتخا مهيف اولمعاو

 ةنوشخلاو DU ات ٠ مهجاردا
 فطعتم يف مهب اولزنو ةداللا نع اوجرعنا مهنم De اذوه اه

 بالكل اك مهيلا اورداب دق ةيكسولا ةيرق ناكس اذوه Qt يداولا

LIاوكتري نا نولواجيو مهنو رعي  LISTراطوالا اوضقيو  

 مهنوجيذيف مهنوعلتخيف مهنرحدسي ٠ مهنيدب TS مهنورستي
 Se te 0 J 25 نودوعيو

 1.( ةلامخلاو ماظعلا 0-7 ls موحللا ريطللو سوفنلا انل

 فالا ةبناُك نوغلسي LS أجاوفا ًاجاوفا نيمداق ةيقلا كيلا

eteل ا  MONTE 
 ثالث ةدم يف ةمسن ينلا حاوراب اوكستف دق ةاغطلا موصخلا ناك اذاف

 ال 7 مهناطوا نم اوفن نيح ىرتاي مهددع ناك مكتف ٠ تاعاس

 مايا it تعمس دقو + ددعلا اذه نم ادج رثكا اوناك مهنا كش
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 طوبرخو هلو مورضرا نم نومداق مهو ٠ الا نيس bulle مهنا

 دقو جيروصلا ىلا اولصو دق اه ٠ نمرالا دالب نم اهالاو امو

 [EE AS اودريي نا AT مهعدي الف Lie مهردص جحا

xlنا +4  til lors5 15 وتب ىه اهو ٠ فينعلا  Leمهضعب ىل  

 SES ىلع لافطالا تالئماح هاسئلاو

 ليخا ت تاوهص ىى اع rs باش val es دقو AJ رايك كيلا

reنيبكك ار ءاسنلاو دالوالا  SC de )3Lثرقلحما'دوو جرمو حجره  

 ةعالتلاو 21 سحا وه مه ومع 2 ?a كتاحضا| 3 ٠ nb مههاوفا

 0 56 مهضعب ٠ Ge نيعلا ىلا EU ليخلا نوضكر تسي

 3 M م ل و .D MG اا gs كعك
08 

6 

Re + -ل 5 ةرحشلا هله  D PAاثثصر  Le3_4| وع لي \  

 Ge à هع وأ نيطياتم مف مورا | لن :م-اسمملا نم ىر | .à 0 اذ يه

le JULةكاوقلا قابظا  lsمهتاك  d'osةفهزت  

 al + فطخلاو ىهتلاو CU ىلا نؤئواشم مهتكلو . ةحرف وا

 قراح | :la EST à 2 .نم 5 دق ١ مهاوكحو مهرس pin ةدحو

 ct 8 mon à قو بخ مج هي موك ace SET SR  لوغت

 اوحمرتسل ضرالا نيشرتفم اهل Gr لاح يف نمرالا ىراصتلا رانا

 © AS شطعلا He 75 s + مضدهحأ دق 5 (D بعت خرم

 الا محل نذاوي الف ais اووريل ءاملا ىلا غولبلا نوبلطي نوحاءلتيو

 عبنلا ىلا مهنم دحاولا لصي داكي ال ٠ مهاردلا نم يش ضبق دعب

 ةسفرلاف ةمطللاف ةبرضلا هيتاتف صبقي Ge ةعرج عرجيل مدقتيو

 موقرلاب ةجوزمم آلا اهقودي الف زبخ ةرسك رفن سمتلي ٠ ةتوملاف



AT روع 
 —  ————— mme +4سس 2

 اورضحتسا le Li مهوعيدبا ةئورااو at باحصا مهلا لصو
41 El de PE en EE ° ىراصتاب هللا مك اوق pa O 

hair CL: All Cr* LE Lo et ان ee أمح رم 55 (ز 00 

 فيغرلا  Gaussابيض   ss Su Lu Leeةحاقتلا

 NES NS ad تيكراد

 nel et 2 Aus he قدرا

 ناو  مكيلسنو eye دسلا مكيلع نيقفشم مكيلا انثج اغا

ar Feمكحام 5 اتوا  À 

 1251 ىراصتلا طسو نياغاغتم مهءاسنو نيماسأل ءاوجو ظحالا
 و4
LL.رادك الا ف + مهبوأق ةوشحأااو عومدلاب مهنويع  *- Opنم مينم  

 دالوالاو ١ JULY هرم 6 نم نوريختب ٠ عنام نود اودارا

 نودحنب الف مهايد اودح#< نا مهنو 722( [La ٠ امسالو ءاسنلاو

 ىلِ؟ ىداعالاف ٠ نوحافي الف مهوقفاو نا ىلتقلا نم ةاجالاب مهنودعب

 نولوقيو ةيبجع ةلاسئو ةبييرغ ةااسإ نورهلظي :AE مهانع 342

 اونطخاو اويلساو اوساتتخا EU ئدحاجو انهالا يكراتب نحن ام مهل

 rail نوذدنال اناف .رابالا يف انوثلا ٠ ىراحصلا يف انوحوط ٠ ارلتقاو

 نيمك انا ربخ وهو انأ هللا مكي a ليما

AU 15 EUنق  ble loue bestتايتفلاو نايتنلا نم  

 st لقف تش نا وا CE SE .دحا مهضراعي نا نود نم

 نوفدرع ٠ pb نوقاجتي نيعجار مهارا ٠ سالتخالا ىلا نيعادلا

GLSموقو مهليخ ىلع  Dukeنهاري ال يك نههجو اوعنق تانب  
 ىتف اهيعارذ ىلع ةاماح هذه + نهيلع DURS لاذنالا مهباحصا



 نوع 1

 ةئبا ىلع اهديب 25,6 كلتو ٠ رقاع اهنال هانيتت نا ديرت EU ليمج

 ارو بهيداخو ةقئلاووي هيلا ندي Naples نأ دزرت

 رقرقي pros pl نم هل .باط ام لمح كاذو ةيقدش ءلع كحضي

 كاذو ٠ لجرتؤ ءاش ام اهلمحو هتياد نمءاذه لزن ٠ ركر كيو

 نوبطاختي ءالوه al رعشي نا لبق هراد ىلا لصيل قيرطلا بهني

 توا LL sp op en DCE ال تيت .ىيرطلا ف
ELAناو٠ مارح "تحس وه هب !'واج ام نا نيلهاج ةدم زجوا يف  

coهللا دنع اتم ربك  

 مهدلج نم dE نوداكي مهزانم ىلا نيعجار اوتفكنا دق

 نمرالا نم يعب نم FPS مهس وب ىى احناو مهسيك HE دقو احرف

 نيدناع اونثناو افساو LE Less طقاستتو افلا مه'واشحا عطقتت

 ريصي انم رظننل سفنلا GEL ريص  مههوجو نم رورسلا قفدتي
 ةجيتنلا ىلع فقنو

 505 نمدالا كي ميتا اودُس دقو ةاسقلا دونما كيلا

vaisمهتوعفصيو  pacs ةحرلا حانج ٠ lb,اوشمي نأ مهوان  

 نم مهيف قب ام كهنتو ةجاهولا اهترارجم سمشلا مهخبطتا ةرجاحملا تقو

 يواهم يف مهوحوطو مهنم las ًامسق اوقاس دق اذوه اه ٠ ىوقلا
 ٠ مهجيجعو مهجاجع رظلاو مهيلع JA قالطا عمسا  ناكرتلا
 اذوه اه٠اوداعو تاناويللا دزج مهوكرتو مالالا طايس مهيلع اوبص
 ام ىلع ريدلا dt -? éyb o di : دلدلا ىلا ةيقملا نوقوسي

 ٠ انيار ام انافك ٠ انلزتم ىلا دعنلو ليحرلا ردابتلف ذا ٠ عمسا

 ةباكلاو#نزخلا ge Ets انمسج نسئشقاو, LG GE دنل_يربمل



 "1 نر

 لحملا اذه ىلا الوضو لوا يف ةرسملا نم LE ام فاعضا فاغضا

 هللا نا تاقفانملاو نوقفانملا اهيا مكركتف نع بزعي ال  موئوشلا

À AEمك دعو  piدااخ منهج  Crمكنعل و مكي سح يه ادق  | 

 ريد نع Te اه علاط [ ١١6 ةبوتلا ةروس ] يقم باذع مكحاو

Set à Ai Lu37 1 |  

 نورشعلاو عبارلا لصفألا

 get ler نوطن| Gil عرص» . هنايخو ردغ

 نوثحابتيو نرواشني Al ءاهجوو ةموكتملا LS حرب ام

àتاينارسعالا ءاسنلا ةلئسم  ll Geمهعمجاب  CERTA 

 نهنا ءاسنلا تنقباو ةدئفالا à ie usa . .تهاحو ةباكبلا هوشه

onلا يلا ناش اهلا  + UE DE US 4 Us 

 انرشا Gi ةريبكلا ةلفاقلاك ةينيمرا del نم دراوتت تذخا ءاسألا

 تاديس خف ةئداط نيدرام ىلا لصو زو سماخ ds . BL املا

 نهوجيذو اراد ىلا نب اوبهذف لقتلا تابرع نهلّدت تايتمرالا ركترايد

 بواق لد بععرلا تاما ايلك اذ هذ sl El ءذهف ٠ نهعمجاي

lsنيقواف . sheيردب نبا  els ru 

 يف تلاجف ٠ نكسنع فعا اذك ًاثلبم ينعمجا امل Ji ةجيتنلا ىلع

PRE erيف هتلح ىهذلا نما ريثك  Labفرصتللا ىلا  

SEاهي دادزب ناك قالا  PR 

 ةئدرق :(Léo يح انج موعن do رك tre كاذ ذا تقفتاف

 كسع DE ندصقو نانو احوخ فسوي ds ةدرودو مدأ را



t\Aزو  

de EL 51عباس ف ع  À! A4 y J$نوفقوي  ee 

٠ pal Â2 20ءاقملاو نهتاحي ْ = وأ  L& - OC +? eناك  

 ele di d Ja Y dés 8,5, 0825 نا NI ÉUI نم
 هك نولعاو ٠ يلا نتأت TIRE نالمقا هم دو

Real1519 بالكل اك €  À a) ar Sasمم 5  Los 

 Ge Ne Er aan 2555 كالظسالاهواتو
 Slug :نهتويب ىلا تدعو Les قلقلا تاروكذلا تادبسلا ىلع

 نعجرا

 ليحرلا دادعتسالاو بفهاتلا يف نذخاو

Le قع 1 سول هك es DUR TE” EL 

 ( LAاهاوسل ىرج امج ةلوثما كلذ نم ذختتل مدآ ردنكسا ةنيرق

: “JL DL تادسلا م 

CN لاو: اهنا“ كن LU زاد ce Lo dalls cote 
 تدكاف ىرج ام ةجيتن ىلع  Qلاتقو اهلتقو اهقوس نم دب ال نا

  ès LESتمجلو -  us cube Elu Caنري

  DHتحضد < حوندو نعم نك او  Lasاهعومد لدراوب

 مث  cuااولصيل مهتعدو رشع دحا اوناكو :رسالا دارفا

JU مايا ةثالث AT اواظو ٠ UT بر نم Gall 

 مهئافحا روسلا بذعي  Physمهئادبا عوملا ٠ اما  dalتدازف

295 * Lille al LÉ sue as sel تاكرف La كلذ je 

 لقا زوم سماخ نينثالا  SESنورهو  Lesكر زيزعلا  àةبناغ

 ركسع نم  utهرعفداو حالسلا يجرخا يتدلاوا لاقو نيعوطتملا

 زارلا اذه نم يبو و لوقت يهر Les اهبضدي لعجو 8 ٠



tra D 6 

paقذلا  ABS٠ رحاف وهو نماالاب  ASعلخ 2  CSءءادر  

 مكتلتق الاو DUAL يلع لوقيو oui يف نم رئاس برضي قلعو

CUنأ :سادفل " els: il loueلوو  us 

 ينبع ةرقد يلق ةهزن مكتنا يئازعا اي اوملعا ءاهيوذل  giتغدص

ee قدنالا La ق. 3 keV هع . ءاطن ال ائذاف انليث مالا يدابيأ 

SSI قو اوددحو Soi ىلع €( بيلصلا | وعض مكيلع 

pm ok de توغو بذعنو LE انثا : اواوقت نا م اورتنت الو 

Gé re يما ىلا 3 اهلك فرغلاو رجالا لاجف حودم اما 

 ةمغر .اهديدبت  J satىلع  Us: 8 Leمع  CA lac LEAجر

Lo ب sl 4. 5 ىدلاو سرد ur نا داراو ءوسلا أل pe 

  os 0ل

AS 0 es 2 يساد ns نوطنا نب نوطنا le نبا نا 15 

L_ At Age Le) نينا he ثا 5 لحو ع Ait 

 هأعدتسا DK Ÿ اعيرالا ٠ res محلا ىلا 4ل دو الذب 6 زوجت \ يك

 ss , كدلاو رط اذ ءوسسأأ Cyr She ىلا اذهان ماعا لوقد
 ال

 AE عوز RU Le ىلا تكل انه كلييش. لخا تيس

  eo Leهاه  {24eهب رف 5 وبلا مام نا  2 beهرطضاو 1

 “4 سرفلا باطي مار 3 dd Cas ا ها متلو راخاو نوطنا لسقاف

 سرفلا هيطعت نا Luke راشاف نابرسلا نارطمي هتلاخ تراشتساف هتلاخ

 اولاقف نيصتلا نم ol نم ءارف حودمم ىلا اهب راسو نوطنا les ف

 ا حودمم ر ٠ ms هدحو RS اي C نا مودم لواحت ةوسر عله

 Çs" Pa TE كتيفطصا دق نوطنال لاقو سرفلا à حاو اوركتفا
Les 



5 ‘ve 
 .culs, fées. Jul شما ناجرت ةبع

 لسرا اذه دعدو.٠ هل رستو D اه xl نم حودمم ن مادساو

 ةليللا هناف همزاوا اودعا نا ريدنك لماك Lite تدب ىلا نوطنا

٠ ilماقم ىلا هب اوراسو هيلع 1,25 ىت> نوطنا سلونلا حلل اف  

 هتاب ىلا هحرسو هقاطاو ثءبف كلذب حودمم رعشف ساوبلا
 نوطنا ناك ذا ال ةسماخلا ةعاسلا دنع زوت عسات ةعممجلا ةليلو

 aol ie ab روهشلا 42,5 a احراخ cad يف امنا

 mi) Li ىلع اهاعضو همخض ةشخ Lans ندا لاعتفا

yaيد اهم نيس  Li y d'os7 اف اترربك ادفواف ©  elهاهبنو  

 | روعدم des nes « كلطر (one ob il مله هل الاقو

 كلم همع Eu هبلط يف تراس حابصلا دنعو Vends ٠ هبايث سبلو
LSفيك لاقو لهاجتف ٠ حودمم راد اتدصقف هوقاس دق نا اهل  

 انا اهف ًاحيحص كلذ ناك اذاف 2 هقاس يذلا ونمو ٠ هوقاس نالوتت

Jus. “isهدر  . Fe Lesحودمم ردصا نا  plنحسب  «Al 

 ىلا ىرعدلا عفرف باشلا مع كلم اما ٠ نوطنا قيس دق نا عاذا

 Las ei ةجيتنلا ىلع li كلم اتنبا تراسف pos ىلا املوحف يردب

Li)زوع ٠١ تسلا موبو ٠ اهورجزو  lsقللت وإلا :نوداش  

 ىوعد هبلع نا لوقيو الاه احتم نوطنا نع (gran يسابراعم كلم راد

Nr,دمح نا  ESيقحو  LLباشلا نوطناب  

dis atاروخاف اداعو هالتقو صاصرلا هيلع اتلطاو روصلا ايا  

Leارضحو هتماه 1525 اعجر نا دءب الا (هقدصد ملف افرتقا اب  

 حودمم لثمادغف Lo ٠ باطو ثدنلا هللق رس Gr الو هيلا اهب



tV\ راع 
-- 

 غدللا الا اهنم نوكتي ال À Les ءرلا اهمعطي ىعفا لثم نوطناو
 نيعملم يشاب راعم D وطنا ةثداحو مدأ انكر ةثداح انهه اندروا

 lbs dis A وره dolls ll ظيلغ_لبجا LU كلذ

 ٠ Ji نيطاشلا لزنت ن مكشنا له LE يف ءاج دقو
 م 5 Ÿ "ىلإ نا ميلا JU لك نع

 نورشعلاو سماخلا لصفلا

 Déte re Sols نم تامداقلا ءاسنلا تالفاق

 خم قرارت دالوالاو ءاسلا لفاوق تدخا زو س.ءاخ 0-7

 Gus ةيذارصنلا ١ il ناكمذ قط دعب GL امحاونو رك درايد

 نوضميو مهنونطخيو نايتفو تايتف نم QUE dus نيعرسم
 سارو رهشناريو يحاونو اراد ىلا ةيقبلاب نويهذيو مهتويب ىلا مهب

 نووتجيو رابالاو رواغلا يف ثثحلا نوقليو مهنوجبذيو مهنورعيف نيعلا

 نودوعيو بايثلاو ىلا نم بالسالا ىلع

 نيدالللا دحا ىدنفا رضخ نب دواد نا نوريثكلا انل ىورو

 pb لاكتتلا لازنال قافنلاو رفكتا ةاعد مهافطصا نيذلا ةيناثلا

 تايتفلاو ءاسنلا el تنك ال يلا :رارأا تاذ Bart لاق لافطالاو

 لك ىف رمسلا ثنك اهرواغم ds اراد رابا قوق مهدلجاو ناينفلاو

Le 3 70لصاوال ىرقلا عمجتساو راودلا ىسار نع لوزيل مهمد نم  

 نم ناسنالا لصتي دح ىا 1 رظناو ردك اذه اب لماث ٠ لمعلا

 هجوتسي اه مكحاو ةظاظنااو ثبخلا

 تانكاز is ءاسأ + نم ةيناث ةلفاق نيدرام ىلا تفاو زو + ينو



 روع 1

 اونسحشسا نم نونم !وفطخو JAN امهيلا عراسف I تالجع

 اوهتشا ام ردق شحاوألا اوكرو باشلاو AE ىلع اوذوحتساو

 عفلو BA Eber ls نطخ GA ىلع يلع نب Cole dl كلذ نم

 وا au 34 Las ىطمو هباحصا رئاس اههاري نا ردح نيطرع امهيسار

 ةءامالا ل اف RU ىلع ا(هداراو هروخام ىلا لقف تئش نا

 اجر و asia: tal ra) كوي رخل ان دايو يلع رشق
Vaseجيرهد دنع اهلتق مث ارسق ركنا  GEنيتلا  li LU, 

 .انعو ٠ هظحلت ىملا ىراصن نويع تناكو as ىلا (ll لاقناو

 نيراجحلا عم JE عطقلا ىلا ينايرسلا روصنتم انح راس حابصلا

 SE me نيسلص Lars برقلابو aid de نيتاقلم نيتثملا ىارف

Lui LESيعدخناف اقم  bis &,5 Lies do ui 

 اهنفديف نيتثج وا ةثج ةحوبصا لك يف دهاشي ناكو ٠ امهيتلك

 يدلا وفلخ نب وناجح ةوسقلاو ةنوشخلاو ءاشحنلا يف هارابو

 تاريل عبس امهنم دخاو Giles نيتاتف اهنيع ةلفاقلا كلت نم فطخ

 امهنع bass امهمد نيو Less هنا La دكاو للا نم انو

 rl ىلا امهب ىذم ىتح نيتليل هدنع اتتاب ٠١ امهنا ريغ ءمض لك
ls hu dat lsاييسنق اهتم شل  bre Ellis dei" 

 اجر نسل À 25h lg ككرو Late 3 Lette عررتتلا

 ترسكتو امهماظع تضضرت ىت> ةدلصلا روخصلا كلت ىلع ةسارش

 كلذ هافك امو  عمساو ناسنا اي كينذا حتفا  امهيلع فأر

 امهشماه هب خفك Fa 70 ىقتنا لد
sk s Les s1.  

 ساخلالا ساحرالا ءالوه يعاتبا و ضرالا امرا el 2: هراذ ىلا



tvr روك 

Et REA 

De 5رك راق نم 206 ةلفاق  Cast La be àغلب  

 اوامخمد نااومزح ee ىلا اولصو | اأو ٠ ةنامعدراو افين اهددع

 ميكح سراعب تاب ةليمج نا قفتاو ٠ مهتامما ge تايتفلاو نايتفلا

 ترداب ul 151 das dl Cle pot dus يىلادلكلا

 طقاستت عومدلاو مهتقئاعو يراهو pros سيول اهدالوا ةبرع ىلا

 De وضفو سيرق ل ىلا ll se عم اهوقاسف٠ مهتعدوو اهيدخ ىلع

 SL SL ىلا اهومضو اهيوخا نم اهوز رفاق ىرام اما ٠ نهولتقو

 يرام ٠ cg ىزيض LS نهومستقاو نيدرام ىلا نهورضحاو

 اهب تضف ةنيطل هتاوما ىلا اهعفدف حلاص هل لاعب لحجر ةصح يف

 انت اهرمع ازور اهمسا ةنبا فطخف nl وخا زيزع اما au لل

 الوح زيزعو محلاص راد يف Las تماقا نا los ٠ aus رشع

ESS ASىلا باهذلا يف ازور  as Col s ssةدح  

 Sobs ىلا اهدقواف Les ةرل re Ju تعءفدق Le y L يرام

 De لد تر كا ةراس ىلإ" ا روز" تفكر

ré ائفرع نيدرام + dla! + El نأك dal, ةلفاق als é 

 ةيقبلا عم مهوقوسي نا اوممصو هنباو هتارماو شوكرك حيسلا دبع
 رمالا لصحتتساف نايرسلا نارطم ليئارب_ج ديسلاب حيسملا دبع ذالف

 هتاحنب ٠ ام [ en ls es” -l5 Q re lys eraمهواتقو

 يف مهثثج اوقلاو  ANاذه ىلعو ب  Gilلفاوق عيمج يف اولعتفا

 ةدافك هانركذ امفو تاعسلاا ءاسنلا



 روع 34

 نورشعلاو سداسلا لصفلا

 تائصحللا ىراذماا ىلع ةازبلا ضاضقنا

bise)اترهسا ةمحن اهردص يفو ةروعذم ةنئاخ اهتروصقم  

 Hall اهداوف للعت تحارف ابةركساو اهتخود ةجعزم ةركفو

 DAT مهيغانت abs laplo “ext s ليمحلا ريصلاو ىسالاب

 Le مهركذتو ةعجوأا ةرلا GI مهل ءيثنتو ةنزحلا يناغالا مهل

 dl ىلا ءاعدلا ميمح اوعفري انا مهيص وتو مهتوخاو مهأوابا هلا راص

 هدم ىلا LE فيس دريو هطخش ةأطو مهنعو Le ففخيل فوطعلا

 قطناف زوت al Ge لاخلا كلت ىلع QUI يوطت تحرب امو

 اهناعضرو اهلاجنالو اهل لئاوغلا نوغري لاذنالا ةازبلا جف لك نم اهيلع

 ٠ اهكالما عيمجو اهرود ةحابتساو اهاوماو اهيلح سالتخا نولواجيو

 تعمجتساو تقافا مث اه'واضعا تفجرو اه'واشحا تقفخو LE علختاف

 D sis مهنا اولاقف رمالا علط ءادعالا علطتست تتفتلاو ةديدح ىوق

 تاوافلا يف اهوحوطيو اهتيرحو اهلام اهولسيو اهردخ نم اهوجرخبل

 تاياذدعلاو رورمشلا اهدالوابو اه. اولزتيو

 مهيلعو اييلع اورهش ىتح اهراغصو Ml ىلع اولخد امو

 كردخ ةعاسلا يرداغ اهل نولوقي مهو ةذفانلا ماهسلاو SUN فوسلا

 رماوالا ىلثتماو ءاهرف ةيراج اي كركو يحربا ٠ نساحاا ةعئاراي

 دئالق ss Elle 3,85 Cie LUS اتناف ٠ .ءالجن ءارذعاب

 احح كب فرصتنو ناتفلا le ةيئور نم اراصبا عبشلو كراخف

 يعدو كرهاوجو كيلح يرذ + ناطيشلا انيلا سوسريو ssl» ءاشي
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 EL Le 5 LG لو كتاغوصم

 ند الم دخلا 1 عسا دينا طز يضلل ةليسلا كليا قف

 SOU نيا٠ ةيندملا نياو ةيناسنالا نيا ! هللاب ٠ مهل تلاقو ذخام

 | ٠ ةيعرملا ,Gt ةلداءلا نأسلا نيا Le al ٠ لوصالاو ةينيدلا

 اريتتتو SES نك Siné "نر as Nr "جب

 مل Où « ليلق دعبو [ دونلا ةدوس ] مكحا ريخ مكحاذ اهلها ىلع

 مكل JS ناو ٠ مكل نذوب Le اهولخدت الف ادحا اهيف اودحن

 ةلفسلا اهيا مكل نذا نم نذا « مك ىكزا وه اوعجراف اوعجرا

 مكحيو ٠ ةعينملا D sel هذه اوق وقر و ةعيفرلا روصقلا هذه اوطخت نا

 رادخا اوحلتو تاردخملا رئارحلا ىلع اومجهتت نا I لحا نم

el و 3 él era كالا قواد 
4 

 ٠ el را 5 ىواتفلا هنيه sl نم ٠ ةسرعلا رماوالا هده
 م هو

- 

 pal الو ةرفكلا اهردصد \ هدهك رماوا نإ SA 0 مكعرسو

 اذه Ke نا اوملعا ٠ مهطاقسو سانلا ايفا ب

 ىذ 0 (FT a هابابو يرشلا عبطلا همم 8 قدا لمع

 pu & هللا كرا ال . 4 de J sn عرس ادها ٠ هيلا Ex اذه

“3 

 اذا لمع ٠ ادع عنشاو باقع عظفا 48 Le بج 3( لمع 5 ٠

 لك هعنشتساو all نم لك هعشتسا خيراتلا تاحئص ىلع رطس اه

 نم حاصف بيرا 13 ةفلخ 3 بيدا لك Le + :ةعودم نم

 ils رمالا بذعياف ٠ هب لكتيلو ىغاطلاو QUI لتقيلف هروف

 مدعلا عيلالب يف نخيلو نيضرالا ىلع نم كاذو اذه مسا قحميلو

 نيلفاس لفسا دريلو
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 ع كلي ةسحو ةوخن وذ دحا مكب أما Lynn تمد

 ةئيزرلا هذه le عنب ةييداو il وذ OLA مكيف اما AU ٠ هذه

 انوامد كفست نا اهقوريا ٠ انضارعا de نا LE ىضرتا

 ةراسملاو dl مكب تدا فيكتف ٠ Vs االاوما بلست نا اهبجعيا

 lé ىلع Li لوخدلا ىلا

 يعرساو٠ diet توكسلا يمزلا ٠ ةينارصناي ةهافس كدق

 الو عرش الو lie ال مويلاف ٠ ليقو Ji Ge الو (Je ىلا

Je ee Vo٠ ردغلاو ملظلا  As elsاذا.  GEكراد  

 Les LE وا كائاذغل ترقب يتات نا ةجاح ال ٠ كلاجناو تنا

 2 list ls de باح durs ىتم كلناف ٠ ثكلءم ةضفو

 كرسي ام لك تدار

 كيحاوضرئاس ىقحاتل لذخرلاب mes ةباذك اي .كتوص ىضغ. =
 Les كر تكتفو ةضاق ةبرذ ,és الاو

 رماوالل ع وضخللا نم اسهل ةحودنتم ال نا ZA تنةتسا اأو

 pe Lea ? ىذلا راهؤلا da dl هلل SH Led ةينادتعالا

 :as Nas نا :Cas [ ماعنالا ةروس ] « نيلصافلا ريخ وهو

 ال مهل لوقت Labs ىلا تتفتلا مث [ فسوي ةروس ] نيمرجلا موقلا
CE Spاندرو اما اننا ىدالواو يتاوخا أب مكنهذ  Lu sd 

 لب ءاّمشلا راد يف ءاقلل انقلخ ام : بذعاو .دعسا ةايح لاصحتسال

JEقي الا ٠ ءانصلاو ءاهلا راد ىلا  Reالو اوسأيت ال  



VV رز a 

CL sl] SNS و Ve 5 ندا | انهحوت Lol Les Lu) OÙ | has 

2 

| 

sa à 9 ةراهال Dose ضايللا | ديم 11 Re mn ÿ 

 QT 0 ا حلا © ا ايدل | دات 5 ,4(| in نك ءاقحا

 ىلا Dosbs اهيعنو SET GUN LE ند داو ورعب a *عر ٠

 اه ريغل انايرع اريقف CRE Le ىلع ىذق نأ Le داهشتسالا

KA نحسوو Ca تازيزءلا يأ 0 و sl 9 ىأ me 

 نم ln نامسأ ككاو ند sl QE 3 الو ةما>ر ةلاسإ ةيوئنالا

 عت less نكئاباو نكلاجر
١ th. ٠ 5 5وفا |! 5 1  

 3 ai الا هل Lai CE 5e" 0 2 de يدافأأ ى 4 Clic كاد ذأ تسهد

5 1 CS 5 5 50 ١ - 5 م ٠ ds 

- Lx + JSنوهنموسب ند#او  neةنايدلا  al sهيي ربت  

Hé UNIنهتروصقم  > ENSتاروح  cast dsىراذعلا  

DS ve | تارؤورسم cs) a ن Cats نهر Lg 0 

 ن  55 CE bot Loروويطلا ل

se + نو اسر lot 2 كلانا ىف dl eu cab 1 

 يناللا نه à مه ds ندا Gi نفد قولا Qt تاسباللا ءالوه

 ع

٠6 ddl p اهتضدنو cel ن le دقو دردخلا علا à نم so 

ON» ARE Fa الو pol نه.' خان الو ibn اللو دعب LE الف 

sLd ءام est à! EBAY 3 a 2 سرعلا | a و à ىذلا ddl 

CY ايئر) نهنويع نم ةعمد لك pets 

nes Le نهقانعا ءامد نلذب يئاللا تاعرولا ىراذءلل re ايف 
3 



J$ {VA 

 نكت و. نيميقتسلا توم انسفذ تمنت * نلقي نهو نهسيرعب انلكو
 Ve) : خل ) مهترخآك انترخآ

 نورشعلاو عباسلا لصفلا

 ىلوالا ةلفاقلا ءاسن قوس

 ن.دلاو ةيناسنالا ءادعا اوفكي نا نيقالا نييحيسملا رستي مل
 ءاسنلا قايتسا OÙ يف مهبلق تاين نع مهولذنيو مهلغُش ةلصاوم نع

 ديلا اودي ال نا رمالا ءايلوا نم Ds حاحلاب اوسمتتلا ام اًيثكو

clسيدخلا ةليلو ٠ اونا مهساّتلا اوسحف  deطاحا زوق  Spb 

 يف لجر مهنم لك راد ىلا لخدف مهئاهجوو نمرالا ءاينغا رودب

 نايولام سومطانغا ديسلا نع فارغلت درو دق نا أرقي اهرشن ةقرو هديب

elيلول تنب ةمرك  jeeَتلَصَو # -هدانم  pbs di ALال  
 Dao رفنف € ركبرايد يف du فقوم هئاف نارطملا ةهج نم اوقلقت

 ليللا نم نيتعاس ىضم ٠ dus اهوبذك باغالاو ةبردكحالا

 مهلا نوبلطي نمرالا لاحر نم ةيفربلا لداسرلا تدرو دق نا اوعاذا

 تاهيدنلا SEL نكلو ٠ بارطضالاو Gi دادزاف ٠ بلح ىلا

sue,٠ تقولا ناج دق نا  Le NWةديسلا تاسراف  aةئيرق  

 هتفرغ ةرواجملا نايرسلا نارطم ليئاربج ديسلل JE يحنانج موعذ

 دونما صخش ىتم كلاساف انعمحاب لمحرلل نودعتسم اننا : اهرادل

 ديياتلاب انل وعدتو انكرابتو de عفرت نا bis نم انوجرخيل

UN Lies ie se SN 5ةديسلا تدقوا  dyلدتساف عومشلا  

 ضهنف .ريخالا لحلا doi نودمتسم اهدنع نم عيمجو Lt نارطلا



+ 

ya روع 

 لحلا Bye مهيلع أرقف نولصي نيعكار مهافلاو بوبحلا يعارلا

osعبو ةديسلا او>رخآ رجفأا لبقو . كلاي وهو مهعدرو مهك  

er |مهظحلف  ho lite nlمه رركو ةوكلا نم  A) 

Figىلا اوراسو مهنيفلب اوجرخف  GEةيقبلا نورظتني ةنيدلا  

 مث هيف نم عيمج اوجرخاف يماش راد كاذك دنملا ٍطاحاو

 عومشلا تالماح عمجا ءاسنلاب اذاف ةريبكتلا صوغوب راد اودصق

 نم دونا Dont + ”تالذح جردلا ENS ضيلا LUI تاسبال

 ةلفح ىلا تارئاس نكناك كلذك تاجراخ نكل ام اولاقو كلذ

 ىلا جورخلا تادعتسم اننا لهجا ٠ مالا محل تلاقف ٠ ةقئاش سرع

tdسيرعلا  Ltانرظتني يذلا  US حيباصملا تالماح كلذل ٠ 

 باحرتب انلخداو QUI انل حتف تادعتسم GEI اندهاش اذا ىتح ةرينلا

 pro دحال رستي ال اوااقو ٠ ةعءاجشلا كلت نم دونملا لهذناف

 نيرمالا اوقاذ ولو مهر دابم نع ىراصنلا

 ٠ ءانثتسا نود pd جورخب اورماو وسك راد ىلا اوراس مث

 روصلا باب للا ةطاق مهرقاتساو كلدك اولعفو اهرح راد اودصقو

 مث ٠ لاقثالا لمحو بكرلل تالجعو اريمخو Les ê نا

 سويطانغا دسلا راد اودصقو ءافرشلاو ءايتغالا رود ةيقب ىلا اوهذ

 .le هللا ءاش دقو ٠ ركذلا ةفلاسلا رودلاب اولعف ام lis نايولام

 ga هللا لام ةنيرق ةن> ةافاقلا كلت نم. تلفت نا dl رييدتب

 امهانرعدتسا نيدرام ىل  ترضح املو ٠ ناب ولام سوطانغا ناراملا

Poil td LES 

 : كلاق نوكتي ام زجوان



3 A TA? 

5 ane Jun Lalla QUI 5 XVe Lui a 

A5) Jos - يرطوب سف وأ دسترولا d! سو.طانغا دشلا 
 نب

 لوقت as 15 Lil كلذ“ دتترولا LE ل مانا ةرمثع ذم Lis يف

 ٠ نارطأا ةهج نم اوَقاَدَث ال ةمالس Eos ie ىلول Li همرك

 هبذك نم Les هقدص نم Lui € os يف دعب فقوم هناف

 ةعدرا انبار ساوشلا 2 LES هدف LU Cie انعفدو

 فارغلتلا' ae نا قفتاو ٠ نيفقاو نييدنج باب لك ىلع دونج
 ٠ ةقيقللا ىلع فوقولل انراد ىلا دداوتت ءاسنلا تاعجف دللا يف تعا

ppنهيلع  rsاهتم  Geكاذ ذا ءاجف + رصعلا  Dee 
 ٠ اولاقف يراصنالا قيفوت ىوس مهنم يردا ال ناو لمقر

 1 ESS DE اوبتك مث À Le Ji ee LE LA مزاب

 eu ىلا لك تعجرف تاوئازال 2 bi اوقلطاو ٠ ديدترولا عم

 يف نودوجوم مويلا مكلاجر نا . انل لوقي مهريبك ىلتتساو

 اننا ريغ ٠ مهتبغر JU نم دب الف مكبلط يف اولسرا دقو بلح
 ةضفو امههذو (ls ىلا نم مكدنع LU اوعفدت نا مكل حمصنن

 مكوبلسيو داركالاو برعلا ذاذش Le ريغي نا نا SE انذال

La!اهابا انوعدوتست نا مكب قيلخ اف .  L: a)انقودنص يف مكل  

 Es نيبيلص مهل انعفدف ٠ بلح يف مكتيلا Us ? نيمالا

 AI نم اندنع ام انعيج مث . ةنيث ءابرهك ةحبسو ةيبهذ ةعاسو
 هلك كلذ اوذخاف ٠ قودنصلا التما Ge ةضفلاو ىهذلاو 'ولأوللاو

 رود دصق يذلا هيروزلا رابخالا يئان فارغاتلا روهأم (Hat pas وه )1(

 ةرفاولا ايادهلا مهنم لصحتساو SI مهل قفاو ءاينغالا
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 NEA نيموي مكتوقل نكي 7 مكسعم اوذخ :انل اولاقو

 ىلا قودنصلاب نيعجار اوبلعتاو اذه اولاق ٠ رهش ناري قيرط يي

 ةموكحلا راد

 Lise sis انودعو Le ةرشع لبقا زو 5 ddl رحف يو

linesنون  Luناد ىلا انلصو ىتح  olرئاس ىلا ا:كتطناو  

deنسا ريك  | in 24 rés 

 8 6 ىشمو انضعب بكرف نحت اما ٠ ةلاجر مهفصنو نيبصنلاو
 م يردا ال تاعاس ثالث ءاهز ةئيدملا نع es لت ىلا اناص

 اءيراف bo نوعدتسي اولعجو poil ٠ ةبده سولحلاب انورمأق

 طمق اولحف عماطملاو ةيجسملا مهب تضفا Ge نهدنع ام نوشتفي

 di نم اندنع ىقب اماوذخاو ٠ ادحاو ادحاو اهوشتفو لافطالا

 Ré لا ا ا ل ع

 Pen Be وسلا كيمو LS تع رق قرش
 ا ملا حا نمرا لت Lu ce ريسلا يف دعت اننا

dirن حتلكو سويطانغا ديسلا ةدلاو  CANلوقي مهدحا ىفاوف  

 ردق مهنم نانثا اهعم راسف RS قحلت دغلا يلو ةلدللا انه اهوعد

Le)انتايل انتبف نحن اما. اهالتق اههذا انققحتف اعجر نا اثل امو رجح  

 نمرا لت يحارض يف كلت
 اشاب ديعس نبا كب فيظن Ge قيرطلا كاتب رع نا قئتاو

 با ىلع لوعف لالخلا tes قالخالا مراكمي روهشملا يدمالا

 ها تناكسو . باثذلا كتر نارب نم نهصالختساو ءاسنلا ضعب

 شياعملاو قازرالا نحل رديو هرقم ىلا نهب De يضمي نا دكا ام ىلع



à YAŸ 

 ريب امير  né es al DE jusنا  ail 44 boueقالضت

 ثيدحلا ديشر رماوا هيلع ضرعو كب ناملسل  BLكنس بوجوب

 نود ةبطاق ةافاقلا كلت ءامد  LUIكافي ال. كلب ناملس هل لاقف٠ ةتبلا

  diغر رحنا يفرذف ديشر كيلاوا ام ماقلا نم يلو لاو أضيا انا

LH يدركتنملا نييحيسلا ءالوه نم يل رستي نم ءامد cils 
 حودمم نم ناك ايف  HRهيلع دبرع نا الا  DLضرعا هل لاقو

 .-ه

 مخ

CS. 
 و

 ىلا ass كوقوسيو كياع اوضبعي نا دونما ترما الاو كيار نع

 LIN شحوت نم الهذتم كن نابلس تمصف ٠ 5 ركسايد

 راهقلا لدعلا دحاولا ىلا رومالا اعدوتسم هتميخ ىلا عاصناو هباحصاو

 نم انضهنف ليحرلل ىهاتلاب دونحلا انرما زومت ١7 تدسلا حابصو

boys bus Lil5 قوييب  DAY SN Lu el 

 مهيلع قلطاف انناضحا نم ناعضرلاو تاستفلا اوفط# نا اواواحو

slةعاس اولئاقتو اوبراضتف قدانملا  hsصن ملو ناقلا يف  

 مامالا دمع Len Ds انغاب ىتح 5

 بحاص اغا نامعو هلاجر يف LL ext نبا انيلا ls ةريهظلا دنعو

 نيالعم رصءلا < ةيرقلا كلت يف انثكمو .٠ انب اوفتحاو مامالا دبع

 اورضح اماورضح نيدلا نا نع نيلفاغ رهشناريو ىلا ليحرلاب سفنلا

 plu ناك نم UN نبا دصقو QU ٠ دادعاو رئاثطا ةئيهنل الا

 ساوبو يملش هللاجتفو وبسك ركشو.يحجنانج سرطبك لاجرلا
 mb لعجو سينهوا ديبترولاو يحانج موعن نباو صوغوب يلوخم

bitأعم ةاجنلاو ليحرلاب مهللعيو هءالكب مهثلعو ءاهدلا نم هيلع  
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TAY دوغ 

 نورشعلاو (San لصفلا

 ١3-1١5 DE نم ىلوالا ةلفاقلا ةوسن ةدبذم

néبورعلا لق هنا  skدمترولا اوعدتساو هعم نوف أساملا  

 اناو مهنورعي اوقتطف ٠ مهرعبتو مهيلا اوماقف مهيلا ىمولا لاحرلاو

 ةيرقأ| 5 + ىلا ré) اوراسو sl مهر à مهوبك را F مهارا

 Dit és تاوصالا Lust كاذ دنهو ٠ اوعجرو مهوجيذف

 اولعح F ns وا لتفلاب ادودهتف Ce LS Hall ٠ بدو

 تيفارعلا كيد وك ناو تانلإف Lil OS y 5 8 pal نوعدتسي

 A لبق اوناكو ٠ الاح نوعءجريو نهذولتقيف 85 sçall ةرفطا ىلا

 نايس + 2 ٠ Ru هيلع Pas مالسالا دارا نم نوريخي

 عيمجلا net PEN 5 مو مك ردص js JUS el روايلا

 اولعح مهدقح ددرمو re As AL دا SN انهأأ ع (2e تود

À Auتداوم اوداطتساو | وتس سا 4 زاعصلا دالوالاو تالا نم  

 اهريغ تانب عيس ىلعو مدا قسري Sy "ازور de as 48 LU نا

 نا شابوالا ءالوه ىلع نوجرحت ال مالع نيتماص ءالوه اي مكلاب

 انوذقنا اوملهف انم ةدحاو ىلع اوقبت RSI 45 اما .. انوفطخي

 LUI عراسف « مترما اك انويذاو ساجرالا لاذنالا ءالوه دي نم

 احا 2 ند SN rs + مهنا ريع 0 ةيقملا للا اهومضو اهوثولتو

 Ab خيشلا اهقاتساف جالعالا كاوا ديب AE هنلاحتف ةئيرق نانوي

 ورمل و هعطت ملف sl Le اهداراو 55 ناك 9 ىراصنالا
 ب ا 7 ايي 5 2
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 El داعو اهلتقو اهيلع طخسف ag ملف ملستل اه

 ile de LS ob تاع ps .ةئيؤق dut sal اما

Geتحاص نا تكلا اف اهعم يماللا نورعيو اهنو رعب اومشن  

debمه تااقو اهتوص  RS:انوصغت مكل ام نوعلاخلا اهيا مك  

 ةقفسو ةمحرو ةفذاو نيد باحصا مكتظ انك ٠ زوي ال ام ىلع

 .ls\ مك دنع ةفنا الو مك ردص ْي نيد ال نا (Las دكان هئنكلو

 MAIS 21 TT نولرفت امل < :اتورغت نا مكل للح نف

 لحي ال ام نوفرتقت اذا ST اف ٠ ناطلسلا سم اهسم نم ناطلسلا

 تاغدر يف نوسمغنم FLE وش>وتم باقرلا وليل GE يف مكنا
 لدعلاب LU» du هنا عم ةساجنلاو ءاشحنلا ىلع نوبصنم يزاخلا

 يغبلاو ركدملاو ءاشحفلا نع Gauss ىلرقلا يذ ءاتياو ناسحالاو

 el Qi ام بواقل امتف [ لحنلا ةروس ] نوركذت A مكظعي

 ردص دق لوقت لكنا F ب ةقر اهتفرع الو ةمحر اهتاعو الو نيللا

 | وكهتنت الو انهو>و نم اوصلخاو LESC ريغ انولتقاف Un رمالا

 اننا ةهيفساي ىتدصا اهل لاقو ليلخ اّللا اهيلع قنحف + انضارعا
 dt pl) is روايلا هءطاقف ٠ ٠٠ 2256 كانا Léo انفرع

 ىلا نهناصمقب نهوقاتساف تاروتسم A ةيقب اوعدي نا فالجالا
 ممر دو Nr tee SEM لف اراعاو ةعولألا
 يلوخم ديعس تنب Dial تلظو dés Les ٠ نود نهولتقو

 يف اهوكرتو ةتيم اهونظف اهيلع اًيمغم ةبرعلا بيلاود نيب ام صوغو

 اهعضوم
 نايولام سويطانغا ديلا لآ ets يل يفوعدتسا عيمجلا رخاو



 "م6 رو

 يهو ىلتتلا te نوري ةرفكتلا كئاوا انيأرف ةحيذملا ناكتم ىلا

 D 55 su ٠فلما ab 3 مق Le RS ةعولادلا كلت ىلا ءامدلاب ةيضخم

yاوضرع  D EE LAN) deمهيلع  CEىابا تءضوو  

 تبهأتو ينضح ىلا ريغصلا ريبلا ينبا تممضو يماما ضرالا يف فينزا
je EUملسا نا  DEاوقفطغغ ٠ ضرا ملف  dy es 

 Les يدح نع تبغو يلع ي À ىتح ةبرض نيرشع ءاهز مهم رجانجب
 ةنايرع يلوقلاو يمدق نم ne‘ مث ٠ ةتيم ما انا ةيحا فرعا تدع

Er reيذم نيو :  el à.را ملف  dEريبلا  Llتبا  

 تنكو ٠ يلق حرمت يلرعلا يعارذ ىلع يههو اهحابص LS فينزا

uiترحف ٠ يما دنع باهذلا ديرا : لرش  Gylتضافو  

 es انا نيا يردا ال BA تيسماو ىتنبا ىلع أافطعت ياشحا

 ges Le ولا A5 30 راركالا st dis عنصا

 احاصم 15 مله كاذل اذه لاقف٠دحاو يدنجو دحاو Ge ىوس

gsىلع  
 رشع Sel) ىنع اتوفع نا امل لوُدَت اهب اذاف (WMA قمر رخا

٠ iaتسمتلا يلا الصو ااو.اهالتقو غلبلا اذخاو اهتريفض الحف  
Larsنا  ilsيا  Lei à Iاهشننا ناك ذا ٠ ىتأبا دنع  sx 

 0 يس ار ls re LE نا ريغ ge دج

 اهيإ

 نر guet Qi DES + WE Le La tee قللت اهيل ل

ee ىهو يتذبا نينا فاسو LES HS 

és Nibe LES دعب el لاّقذ تلكم لا 5-5 عم ٠ 
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 كيلا يفذخات نا كوجرا ٠ هتيفقتو اهب ترتستف هتءابع يلا عفدف
 يمسجو يسار نم قفدتت ءامدلاو  Ge ASتلصو  amةيرق ىلا

 يل شرف هتبب ىلا تلخد الو مامالا دبع  GENSتمنف  Geحابصلا
 ناريخلا لمقاف  ani ouاهلتقاو امحاوص عضوم ىلا - بهذا ٠

 يتيحو يحانج يف ىقبت لب لاقف ٠ شبني ةدلتقلا ىلا فرصنا مث
 تل ا لو وحلا ا عجرف تاريل عبرا ىلع رثعف ثلا

 ىّتح ةارملا هذه جلاءا نأ  resىوقلا اهل دوعتو ٠ افورخ ىرتشاف

 ىفلو هحذو  qeرضحتتسا و يمسح ل كغ 3 ةعاس نارسعو اعبرا

 نم عون  onءاودو ٠ هحزم رخآ  milقرشملا ن  RDSيمسح هب

 رح تلمدنا < مايا ةينا + ةدم كلذ لوازو  dllىلوق يلا ترداثو

 ١5١5 لوالا .نوناك رخآ ىلا هتنب re حجرخا و

 ىف ob ىلآ' ترشح ىلا so) SU à انل هتلّون ام انه ىلا

 où, se 5 ul دع اندافاو ١5١5 لوالا نيرشت رشاع

 دبع ىلا ةلمعلا نم ةلمج يف راس die ماع نيرشت يف هنا نيدراع

 ربل بذاج ىلا ضخم داو نع ةرامع يه اذاف Al دصقو مامالا

 تفج دقو اهموحلب ماظع اهيف ST نم اهلك ةئيلتمم ناكرزلا
 ةساسألا

lis neعاونملا  > AS) jl Useكقادسلاو لاحرلاو  

 مهددع غلبو زوَت رشع عباس ترسلا موي نينيددالا ناعضرلاو لافطالاو

GSنم الاثم مهداهشتساو مهلتق راكذت ادغو ٠ نيتسو نيتئامو  

 AIG مهدهج نوفرصيو ٠ نيوختفم هب نوهابتي اليلج مهنم ََ

 بيطلا مهركذ sal نا نودصتيو Gill ٠ نيدلاب مهريظن ولغلاو
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 مهيرادذ عيجو مه مهادخ ديمحو مهلا نساح اولقانتيو مهبولق يف

 نيئسلا SE ىلع

 255 as دقو ble ليسا دخلا امال Lles Ole نك
à ESتاولفلا  Lis L chتاب رغم  

 لاق نيملسلا ةميا دحا هبتك اب عجفلا SA لصفلا اذه متحنو
 (pl s اوبراح له ? راغصلاو ةوسألا تلفق ا تاه هلل L . داحاو

 ال نمرا مهنا مهتيرج  مهتئرج اف الاو ٠ مهنم ادحا اولتق له

 LG Se هللاب نوملسملا اهيا ةعرج هذه دعتا ريغ

 اوناك نمرالا لاجر نا Ve انضرف ولف ٠ ءاسعتلا ءالوه سنذ ام

 Ab ىلا ALU هذهب ةوسنلا لماعت نا زوي ,لهف ةلماعملا هذهل الها

 نارقلا يف ىلاعت هللا لاق اما ٠ اهلي نهلماعت نا ةيراضلا شوحولا

 رخا نع GE دحا ال يأ « ىرخا رزو ةرزاو à; Vs ميرا

 LE لاو net + JUL Ju 15 ليعاسللا تلق اذاق.الاو

 ٠١ SA الك ٠ يربربلا لمعلا اذه محل زيي Le ولو ليلد ةيكرتلا

 ةنااخم Old ٠ ةنلاخم ٠ هللا رماوا ةفلاخم نيملسلا ةامح مهو

 نيملسسلا عيمجو ةيمالسالا هابأت ا رما اولعتفا مهنا ٠ dis ةيذاسنالا

 ils DÉS Sas ىراصنو pi Ne ضرالا مما عيمجو

 ةندمتم اهسفن دعت ىتاا مءالا نم دحا هلثل msi À عيظف رمال هنا

 17( ووذ مهناب ئراضتلل فوشي نارثلا نا كلذ ىلا :كفضتو

Gbديدحلا ةروس يف درو دقف  Les?اوعبتا نيذلا بولق يف  
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 ناوضر ءاغتبا الا مهيلع اهاندتكام اهوعدتبا ةيناههرو ةمحرو ةفآر ىئسع
 باكتراب ةفعلااو شحوتااب ةفارلاو ةوسقلاب 'ةحرلا ىزاجتفا + هللا

 شحاوفلا ٠ هيلا فيضن لب كندي يفتكن ال انا ىلع  Dهدروا,ام

 زج ] هنيرات يف ءادفلا وبا ١ ص  D ] 56رهظي » لاق سوتيلاج نع

 نم لاءفا لثم لاعفا ىراصالا نم  LESمدع نا كاذو ةقيقطاب

 كلذكو انلك هارت دق رما تولا نم مهعزج  Balمهفانع + ٠ ناف

 مهنم  Leءاسنو ال لم  Liيف مهنننال مهطض نم غلب دق

 نيدلا نع نيرصقم ريغ اوراص نا لدعأا ىلع مهصرح ةدشو ريبدتلا

de RL نوذسلعتي 

 نورشلاو عساتلا لصفلا

eeةفثاط ىلع 5 يغلا ضرف . قافدو يشاب راهم ةرسأ ٠ ءاسنلا قوس  

Lei: OÙرهن دنع نمرالا  STلفاوقلا عبب 5  . 
 cru يلج رداقلا دع ةماهش

 مهنم اورذي ملو ىلوالا ءاسنلا ةافاق باحصا ءادعالا حبذ الو

 حودمم ناك ذا لمعلا اولصاويل دللا ىلا نيعرسم اوملقنا ادحا

tail٠ مئانغلا مهل ءىهي  ali Liيبس ىلع لوعم هنا عاذاو  

 ةنمرالا نيتفئاطلا اتلكل نا Be ناك ذإ كيلثاكلا نايرسلا ءاسن

 ايش ءالوه دنع نونوصي كلوا ناو Lau عم قئالع ةينايرسلاو
 ةموكحلا لاجرا هذه Ds ىقبيالف مهتعتماو مهلاوماو مهههذ نم

 يابرامعم ةرسا ىلا زومت VA نينثالا موي رمالا ردصا هيلع ءانب ٠ يش

 als نايرسلا بولق يف فواخملا تبدف ٠ ليحرلل بهاتلاب قافدو
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gs Nrنمرالا مهل اوخاك مهنطو» نو  

 هتفلقاو مومهلا هملع تت أ نايرسلا نارطم Job un اما

 4 xl هتعاح su @ 0 را | salu كات هتلبا تابو راكفالا

 لاقو pal e ارواشتما LI تب Ib G دقوأف را pen ءادتعا نم

nlلو كارا  d a ÉD ÉLUS a alsناس ْنا ني | يف  

 ét ul نيترسا تيلجأ كل اهف نهنطو نرجهي نل نايرسلا
 اود نا كتءامح ءاندا et مود لاق : Le e رداصلا وفعلا 0

 رااح هيا 1 ما "قس PR دعو قدر ين

pal0 ني مهداعباب  raiرقمد لوبلا يعارلا هل ح  alu! 

 Us sais an 0 نأ QE Lo] Ja هلأ رستو مهتءافك مدعو

 | ودك ةدح ىلع ةيرثملا ريالا نم وه ol ام ادع ام غلبملا

 à il C2 748 مخ ا ووو ىسمو لاح ليتافردو لاح Ses هقابرج

 عمجيو لوجيل دويغلا سيول بالا ىلا ضوفو افلم لكىلع ليئادبج
 مما هنكد نا ةعيرذلا كلذ نكمو حودمل هعفديو ا رس سهذلا

 نتنايرسلا نيترسالا لحر ام دعب هنا ريغ + نايرسلا ىلع ناودعلاو ءوسلا

 اك عم امهقاتساو هتداعع بذك هنكلو Leurs هذا قالطلاب مسقا

 aJ0 ةلفاعن 3 Die ع ةذلا ei ناك Lt ةلفاق مهتعشو 0

 SL اقم LMI عومج ser كلم نبع كيب اهتلمح نم

Lesناك ١) دلملا نم لفاوقلا جورخ  Jiهبأا_دعصاو حودم  

 بهذلا نم نوفداصي ام نوذخابو بايثلاو لامحالاو ةيعوالا نوشتنيو

 دنع رسند ىلا ll تلصو الو ٠ نودوعيو يلا رئاسو ةضفلاو

 صاصرلا نوقلطي اوذخاو داركالا جالا :مهيلع راغا نمرا لت



(a+زوم  

 ةموكحلا نا her زيسموقلا مهضرتعاف اوقبس نيدلاك مهوكلهيل

 ىلا نويسملا راسو مهارق ىلا نيعجار اوتفكناف ets تجرح دق

 مهتعزؤف "بلح ىلا يديدملا راطقلا اويكرو نيم لاس نيعلا سار

 كبنلاو هلحزو كبلعيو هاحو ضمحك ايروس دالب يف ةموكحلا

Co) bles ti Jats gtsتلف“ لب  Leeاهم  

ELمهئادتعا نم صلختل كلذ ٠ زاجحلا قيرط ىلع هليفط ىلا  

 اهناكرا اوضوقي نا due اوناك ذا اهيلع مهلماحنو اهقوتح ىلع

 رارقلا ةيدبالا

 ىلا ةيايمرا دالب نم نايصلاو ءاسنلا لفاوق كاذ ذم ثرئاوتو

 انح نب سايلا انربخا ام ىلع SET ينف اهيداربو نيدرام لابج

glةوسن ةافاق موصخلا دشح ينمرالا  Dsولاب يف تاّفو  Cab 

 ردنكسا هقافر ىلاو روكذملا سايلا ىلا اوضوفو افلا te ةعبراو افين

 نم مهريغو ارف سايلاو ةيماس فسويو دادح سجرجو يجورف

 راث ركبرايد ىلا مهب iles الو ٠ مهوسرجي نا ةبقاعيلا نايرسلا
 مهئايشاو مهتسلا ىلع اوبلاكتو ىنيسمخلا ركسعلا نم ريفغ مج مهب

 ٠ وسكو ك رهن ىلا ًاعيمج مهوقاتساو بوص لك نم مهب اوطاحاو

 مهنواتقيو مهب نودعبيو ةعاج مهنم نوزرفي ةلحرم لك يف اوناكو
 ”terre ————— 2 تشان سس سل

 هحافنتو ريتك كنف باح ىلا تايحيسملا 5,4 تاصو امل هنا ملعا )1(

 Li كلذ نع اميندفأن نهدالب يف ىرح امه نهاريختساو نايناملالا ناببطلا

 اولسراو تارشنلا EL اوةرحاو رمالا ولرا ردايف LU يف el م اظفلاو مجاوفلا

 هجافين قيتساو ارسيوس ىلا ريترك vale نيتداصاا نييبطلا Je |رس ضبقلا يف
diةقاتنبالا  ès 
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,xb lsم6 5 |  dlروك دملا رهنلا  ya)ةيلذدلا رثاشع دع مهيلع  

À 22 1 dellو ةمؤار الاو 2  à APP pall Reىرار  Ce see 3 AE = = 

POاوطاتخاو ءادوسلا  el) |, LL JS eiمهتعتما و  

obrils Lil lleارايعاو  ,© à54 مهتيقب  Jun 

 مهأرق !d اوةفنكناو ENS +, | طاس ىف c nr | 0 نيام اك

 اورطاخ كاذ (ll لذ راكع 2 7 . بالسالاو عانعلاب

 موصخخا نع نع اوحتحاو نو ا ىلا اوصخسو اومزهنلو مهسوقتب

 اهريغو ةأفطو كدلعيو (ee ci مهعم مه 35 مهلها اوةاس او

 نكيراتد نم هةمداق sus als b a زوع .TT dx موعد

 مهنوعيجيو مهنواذتسي اوناكف مهجالءاو داركألا فالجا مهب طخ
 نا À دي نا es مهنوفاكي اوذاكو مهنوبعتيو مهدو رعب و

 ةحيتنلابو ١ مهب احصا لق مهلك ىلا نوءراسف الاو مهناعا اورجهر

 buls + تيه 144 فين ul sas JU نا لوقن
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 oeil يف نابهرلا

daنيقرطم تمصلا نيمزال نينثا نينثا ريدلا نم نامهرلا  

 مهب راسف اهذخأم مهتم ةذخآ راكنفالاو ٠ ضرالا ىلا سواورلا

 متغيو موصخلاو ءادعالا ح رفيف سائلا مهاريل .ةماعلا ةداللا يف دونحلا

 نا ot Gal Ze نظ ىلا ردابتو ٠ لهالاو باحصالا

 "ل :؟ نولتعي مولا 15 5 9 ديدح نم Dai ناريثلا

 معنيو نابهرلا يمحيل Qu ١ هللا ىلا راي قفطو اروعذم الجو هتنب

 ةاجنلاب مهيلع

 ضرالا de lg نا مهو <( La SL مام ىلا اولصو الو

 نودصرتيو ٠ مهنو.هجتيو مهيبراش نولتفي اواءجو٠ ةيلخادلا ةحاسلا ف

Co dlدعب اوناك ذا مهعماطم مهنم اوعشيو ٠ مهاياغ مهب اودربمل  

 رشيل Ve راسف حودمم اما ءامدلا كنسىلا أشاطع لاما ىلا نيعئاج

 قحسا سقلا ةدلاو HIS ذا ترضحو ٠ لعتفا امي D all يردب

 هدي عفرو Sy دحا هيلع رحزف امهاريل ماقف كابشلا ىلا هتقيقشو

 يالا افئاخو El لاحلل عجر نا الا سّقلا نم ناك امث٠ هبرضيل

 اهيف ىتكي ةقرو .ذخاف سيئرلا اما ٠ نيتسويام نيتيكاب هتخاو هما

làفرمصناو اهفطخو هروف نم ردتبا ىد نيضوحتملا فوقولا دحا اهحمل  

 . ةلواطلا ام كاردا امو « ةلواط » ةملك اهي اذاف ىردب ىلا اوت اهب

 Lx UT Lie اوقلعو Gal Dei Lis اوداش ءادعالا ناف

 هفقطنتساف سئرلا راضحتسا يف NT S el لسراف ٠ ةعساو



tv زو 

 ةمضفلاو بمهذدلا NA هيدا Url ريدلا !à عوجرلاب هرماو

 راسو اهيرغصا dla Ji نم ىقتناو حودمم هب لزتف + ىلا رئاسو

d'est les os Laدحا لقاف ٠ مهناكمي  sy 

 ادحاو مهوشتف QUI دنعو ٠ نجسلا ىلا ينوعبتاو اوضمنا لوقي

 ىلع اوضبقو هسار ىلع اذه اوخنكو هردص يف اذه los ادحاو

LEهريغ اوحطنو رخالا  Dىلا ةبطاق مهوتنكو هتروجنح  Jet 

 DEL 6 = نم كل اب اولاعف هضاب مهدحأ دنع اوفلاو

 اوجرحو Us ةفرغ يف مهورشح مث ٠ رواغملل مزاوللا

CAF! pré 
 سايلاو يشوركلا لايئاد يردابلا نجملا يف كاذ ذا ناكو

 ساجف ٠ ىراصنلا نم مهريغو هلحن موعنو لاح يرصنو يصوبعب

 , مهرعاو سيئرلا رما نم نوكسي ام نيرظتنم نيريطصم نابهرلا
 سئرلا ةفرغ دصقو ريدلا ىلا نيهارلاو سئرلاب راسف حودمم اما

 بهارلاو ةيكرتلاب paies هل لاف fes ٠ سئرلا سلجو سلجو

 مجرتي يلاروصنم هللا جرف
 CE ail + fie اه لك يل عفدت نا مزلي —

 لوقت امم يد Ge سلا دب

 تامو نايولام تلتق اى Ets كلذ يل عفدت ملا -

pbs Las Cl est -ةنكملا_ قودتص ىلإ  mes 
 فرصتيو اهب ينتكي هنا GB تاديل رشع عضب حودمل

 sie ةدوحوملا ةرثكلا Lil ديرا انا ٠ اده ام : حودمم ب

 يس ىدنع سبل —



resروع  

Li EXP RSيش عئادو  Leىللا اهعفد نم كل صانم الو  

 يدع ٠ىس ال نا كل تلق 5

 ضرالا ىلا ىتكلاب ىقلاو LU ىلا ايضغم حودمم ضهنف ب

 مث ٠ رهاوملاو is دوقنلا نم ريثك اهيف بلعو دقعو ررصب اذاف

Ju clسيئرلل  ueتانامالاو عئادولا كيلا٠ رمآلا يلع هوت كل  

 اهنع LA ىلا

 نمرالا ال نايرسلا صخن عئادو اهب نكل

Al Usاضيا كلت نعو هذه نع  

 هتناما دددسو عمادولا ىلع هصرح ul vol نا كلذ

 هيلع ذوحتسا ىأر Le ىأر ال هتكلو هيدل امم رارقالا نع =

 هل لاقو ءاضيبلا هتيلل ىلع حودمم ضيقف ٠ اعم لجخلاو ىعرلا

 ٠ ٠ قئاقلا خيو بيذاكالا مني نا كلثم خيشل غوسي فيك

 نا ديري هللا دابع ىلع Let انيدو ًايرص اًهح ةيغاطلا out نأك

 ايندلا يف تابيطلا كل تلجع 45 ناطبماي عتّتو لك ٠ وه هلكاي

 ىرخالا يف تاباذعلا كعماطمل تلحاو

 ىلا هللا جرف خالاب ىذءو ةتفرغ نم سيئرلا حودمم جرخا مث
 ملعا : هرصب هيف Ge هل لاقو نامر بيضق هديبو ةيلخادلا ةفرغلا

 يءاطاف٠هروما عيمج ىلع فقاو سيئرلا مداخ كنا فراعيلا اذهاي

 دكاف ٠ كتايجم تيدواو ًابرض كتعبشا الاو سهذلا ةرومطم ىلع

 nu نا حودمم هرماف ٠ سيئرلا دنع ام هل ةفرعم ال نا هللا جرف هل

  نآيولام Je هنيه. osé ce لاقف, .٠. ةيتؤتهكتلا للخلا قودنط

 ذاو ge ٠ نارطلا همع للح يه لب يديساي الك: هللا جرف لاق



eo روع 

 متاوخ Li ةريغص Lt ىلع رثع قودنصلا كلذ يف ام LR ناك

reهحردا ها  as aحجرخو 423( نوره هارب الث هلا  

 Li ضاخو ةسينكلا ىلا زدحلا مث خلا قعالملاو متاوخلاو نابلصااب

 دخان نا انا زو ال : لاقف ةيريرح الل> ءارذعلا صخش دنع دهاشف

 ب اهتليز نم سئانكلا 5 ال ناب ىذقي اننيد نال اناعرل تمدق ةيده

Leة درا  po L ÉLUS — | 

 هذه كيلا هل JE حودمم عم لوي يراصنالا قيفوت ناكو

 دجسملاب تصخ gl اه حودمم هل لاق ٠ نمرالل اهلك اهئاف تاداجسلا

 ناسنالا لدبتي فيك هللا ناحبس اي  اهلاعتساو اهذخا Le مرح

! … 

2 
 ماقاو ةحوتفم اهكرتو ءاعج فرغلا حودمم فاط اذه دعبو

 [ele ٠ يا IL el نيقراس نيصل Ja تنس نا وا نيسراح

 dla = plis ديري نيهارلاو ane فهدلاو sal داعو

 سئرلا دنع نا كل تلق : هل لاقو رضحتسا ام هاراف ٠ ليلا

Lasنارطلا تهبف ٠ ررصلا كيلا + ينقدصت ملف ةريثك ادوقنو  

 سيئرلا رم نارطملل لوةي حودمب عفدنا مث EL ٠ قرطاو ىار ام

 يف هتبلص Vs عئادوااو بهذلا نم هدنع ىقبت Led عفدي نا

 هراعأ ةربع نوكمل ةئيدملا عراس

MES هعور sg «chaton مالكب 558 نارطملا lux 

 هعدف كبولطمع تزف دق نالا كنا ام هل لاق نا ىلا هطخس جيجا

le) قلطاو هناشو 

 هلأسف ٠ هدنع ام لك ىلع ينعاطي لا هنع el نا حودمم لاق



Ca 

totروع  

 ىلا هل لاق لب ضرب ملف هيدل ةناخكر طبلا يف هكرتي نا نارطلا

 كل ًانامرك هنابهر نع piles هيذوأ تسل

 لاقو سيلا ىلا نيبهارلاو سيئرلاب بورغلا دنع عجرو اذه لاق

 اهترايش SU اوتيل ةيرحلا مكتا تقلطا di نابهرلا رئاسل

 .ذالاو مكتح رس ةيقلاب رقا ناف مكسر دنع ام ىلع تعلطا دقو

 هرطضاف فرصتلا ماقم ىلا !اراركتت سيئرلا يعدتسا دغلا حابصو

 هب ىضم مث ٠ تانامالاو عئادولا نم هيدل ىقبت ام رضحتسي نا

 0 اف CES PES اضيا ريدلا ىلا حودمم
 نونمأوملا هنء JE Le ةضفلاو ىهذلاو 'ول'وللا نم ةءولمم ةقودنص
 بلقئاو ةقودنصلا كلت ٠ À SL ةيده وا ردن LE ميرم ءاردعلل

 تاوانا طفلا هقول غيني me ان سما dt ىلا أجاز
 als Cul ls فلاب oops اع Ge امالك ةعتسيو

 ? ةلمتحملا ريغ

 ىلتخاو ٠ جورخلاب سيئرلا ىلا ليئاربج ديسلا راشا كاذ دنعو

 قرلاب تجب د تارابعب هناهرو سيئرلا ىلع هفطعتسي قفطو م ودمع

 ىلا ليلا at دمعف ٠ يساقلا هبلق يف رئاوت مل اهنكلو ةبوذعلاو
il1 لسوتلاب ةحلصملا PSE ilsحودمم ءاضارتسال عئارذلا  

 pal ربحال رسبت ريثك درو ذخا دعبو ٠ هدارم ثيبخ نع هفرصو

 A نم سلتخا ام ضناف ةيهذ ىرخا ةدي BLUE ax نا

dlيسدقملا كلذ يف هدعاسو  Leبلطي عامطملا ناك ذا ةياده  

 نارطما عدو مث + ريف ال مايا LS ةلبم هل برضو su ٠ ينلا

 يرسم اجاولا رادىلا فرصناو هرطاخل ةناخك رطبلا ف سيئرلا كرتو



 [al اهبف and هميدص ةياده

 احا ىسدقملاو روك دما ىرصن ol ا _> نا انعس الو

 كايف" Dune ايش ls ع ل ع
Loueعاف هيلع حلاف ركناف هيرشيل احدق يرصنل مدق امهنيض  

À 40e)يتلمس نبا ساكللا يرشاربس <  de 

se) Qi٠ هعم هناهر قالطا 5 ل قيدولا نعولا:ىدعتاوا”اهمربشا  

Jet 2 pouce 4 dbنا  AUكلل اسما م  L'dob e 

 نا ديسغ ٠ هيلع قيضا نل يلا نيتي ىلع نكو ساكلا برشا تلق
 al سارب مدقا نا دعب الا ساكلا برشي ملو هقدصي À يرصن

 de لم al ةنبضقلا
 je سل الل are ما عب

 قافتالاو ملصلا متو انرشا امك ةلئسلا يف اوضوأفتف pont هدعب ىفاوو

 نيء Like ةرب ik هردقو هالعا موقرملا غلملا سيئرلا عفدي نا ىلع

 ةرهظم ةجيلوبلا صآخي عفدلا بغو ٠هخيرات نم مايا AS رورل رجح
 ١١٠6 لوايا عبار يف اريرحت يراملا باسحلاب اهديقيو لوصولاب

 يف ناهرلا لظو ةناخكر LI يف كلت ll سيئرلا ىضقو

 عاونا محل نوقفايو مهرئامض نوقلقيو مهراكسفا Et للبي سملا

SN)نا اولاييقف +  us des ei NIهلع  An 

 نإ © + + *‘ 

 Os اهيف Le gs ثرمح دو اهرساب ريدلا 212 ناو ةيغاطلا

 ىردب ةفر غ dl ريدلا ٠ نم ةدداثيعلا 2 نول sm دونحلا

Ras 

 نابهرلا ىعدتساو نجسلا ىلا حودمم لبقا با 5 سيمخلا حاصو



et 

55 FeA 

xol xlنا مه حصنو مهءامسأ بتك و  leuاوصلختو ةاودلل  

 اوركشو ةناخك رطبلا اودصتف ريدلا ىلا مهحرس مث ةنامالاو ةعاطلا اهل

dllر ,ا يف هماتهاو هبعاسم ليئاراج  seاولخد الو توما نم  

ACTريدلا  ,| ISSU desةسنايرلا ةيائعلل 9 ةسفئطلا  

alدق ةظفااب اذاف مهفرغ ل اوجرخ مث ٠ ءادعالا ن + مهتناص قت  

 جالا نبا طباضلا كب نسح نا كلذ ةاج نم ٠ 9 تاكرامب اويهن

 ناهرلا ملعم قحسا سلا ةفرغ يف دجو ام لك ساتخا كد ىلع

 ةريل rs انين as cab ام

 سيول oil ais ركيرايد ىلا باهذلا ىلع حودمت لوع الو

 Fe EC à اهتدهاش ةسمحع ةداحمسد ىلا ml نددت À Ju ىتاروصنم

 انش SL À هذا lalsxs ةقرو SES بيتك 6 م : 45 هللا اهلسرأف

 لتقلاب هددهتف ىلاف SEA اهعقومل هيلا اهدفواو سئرلا نم 2

 ةربل ينلا نم رثكا مهجورخو نايهرلا سح فاكو ٠ ارسق اهاضمأف

Lis À 25 adاهريغ \  

ailنوثالثلاو ىناثلا  

 با رهش يف ءانلا قوس عبتت

 نوعمجت رودلا يف نالوا ن نولص PR وناك al هنأأ ءادعأ نا انلق

 اذا د cl LUS ىلا مهب نودمديو دالوالاو SE ءاسنلا

 مهربكر او بيو باب ىلا مهوقاتسا Du نم رثكا مهددع 08

y Vibes leds .سار ىلا مهب  + Hosts 

Le يف ناك sa C5 اهددع..غلب لفاوق ثالث اوقاس Li 



ea 9 
 ee meer TE ومس سم م مسا

 Ja Aire ثاك ف . يجن 373 د PE يردناج ة ةرسأ

ssًاكار  Édهلأ ضرعتو  

 اولعتفاو هلاقثا ىلع اووتحاو نمرا لت ىلا مهلوصو لبق هولتقو ةافاقلا

 il مهوبكرا Call € سار ىلا ةيقملا los او اضدا < Ja كلذ لكم

 يي

 نع هب اودعباو نيدلاو ريخخلا ءادعا

 JL ىلا مهنم اًطاص اءلق اوريسو ايروس دالب يف مهوعزوو بل> ىلا

 هناعا (à boul ثمل Legs ماسا نم re) AN ىلع مهوداراو

SU | ١١ Ole) Le AL) sىلولج لاف ال واو 3,5 51 ا  

nel1 مهب اوحضي نا نوديري  Leiرسب ىلا اولصو او مهد يعل  

 موللا ىذفاو ٠ اهب مهئثج ارقلاو اوف ىلع ةبطاق مهوحبذ ةسيرق

 يف اولغواو قوزاخلاب ةومن رشع pi اوبذعف eye رفاب شحوتلاو
 دا نا« نوب نا لا RE رع سورا

 راسو dope تنب هكلم ةوعدملا AU كلت نم فطخ كاركالا

 غصت ملف اهددهتف ةءابآلا ,Feb RAP SA a d أم

 ء يشب D 5 D اطلا يل | Je ماي وهو 9 ٠ leds cles هيلا

 Léa sx 5-5 \à Eu ناكر اع اهاها أ اسوا بهذدلا 0

 اهتب ىلا هترداغو اهسفند تححو يدركللا

 دالواو خويشو ةوسن نم ىرخا ةلفاق اوفاس Qi Ve د>الا مويو

 لابوط ايلياو وزواوح يكلم مهتلج نم ةثاعبرا ءاهز مهعومج غلب

alsسج رج  alsيجكنفت سجرجو ولام  ie Luis6- 55  

 ar. 5! pl نينا 2 مهيلا م خذا رس د د لبا اولصو الو ٠ مدأ

 ىلا مهوقاس رجفلا دنعو مهل يف AN كلت اوتابف ن a لث 5

É à jeمهيلع ضن | نمرا لت ريدم يدنفا رضح نب صور |  



Job! rie 

 سشيورد عسب ملف هددهتو قوسلا 5 هضراعف ةوسن عبرا نياتخاو

 نهدري نا الا ٠ اودجوو ريمالا ةيرقف سايناب ىلا ريسملا اوفئاتساف

 نيملا سار ىلا اولصو مث + ةقباسلا لفاوقلا ىلتق ثٌدَحج قيرطلا ىلع

 بلح ىلا راطقلا اوبك دو ٠ فئاخ ليثاربج مهتلمج يف ناكو

Lunزيزملا  

 يف مهتدامك JE دونما ناكف لقي ددعلا ذخا كاذ ذمو

 iv يف مهنودشحيو Qu يف نييحيسملا نع نوشتفي تويللا
 Gb دعب GL مهنوقوسيو ىربكلا نمرالا

LIU Lilنوثالثلاو  

 لوايا رهش تالفاق

 ردنكسا بيجنلا ىتفلا انل 45 ام ةعجفملا ثداوحلا هذه 525

 اوضمو سايلا يقيقس ىلعو يلع 3 لوايا ١ا/ ةعمجلا موب لاق ويسك

 جرعلاو نايمعلاو زجعلاو خويشلا انباحصا ىلا انوفاضاو ةسينكلا ىلا ائب

 db مويو ةناعبرالا ىلع انددع فانا ىت> دالوالاو Lil فنيفلو

veلاقو ريسموقلا رداقلا دبع ىفاو لوليا  Lgىلا ليحرلل  Jedi 
 كلذ هيلع CRE هتنب ىلا Las ريسي نا لواحي oz نيتاتف ىحن 3

 لبقا لوليا ve تدسلا رجف يفو ٠ هرما رهتشي نا رذح اههدرف
 ينيسمخلا ركسعلا نه موقو ايدنج Le ىنثا يل Gall ىمسملا

 à اجلس دا رك الاعتدال pa bd .انوؤاةسافيزيسسلاب شانيل ضعي هم
 gi بصتنا ةريوبلا باب انفراش الو ٠ ريسمرقلا مهعدي ملف اوسيو
 ليلق ام مكتنال مهاردلا نم مكدنع ام يل اوعفدا ٠ لوقي يوادنلا



vi Job! 

 اوفطخيل مكيلع dits داركالا جالعاو برعلا ذاذش نودهاشت

 اهعذداف اهايا ىلوطعا abs اونضت نا متابحا ناف ٠ مكدنع ام

 هاي 7 لا 00 GA حصن 5 ٠ لصوملا يف مكل

 Late امو Hé Le dt all انقناكياو es las نم اندنع

 ائلعحو ٠ مهجاردا اوداعف دونحلا مهبرضف دارك الا انتغاب ge ليلقلا

 Gal مهل .JU زجعلاو ىضرملاو خويشلا Le فلختتف ريسلا يف ذغن

 ةريوبلا نم ةبيرق رب ىلا مهب ىضم مث ٠ باود مك رضحاف اوثبرت

 ةيرقلا لها ىلاو ٍنيرح ينو ٠ اعرسم داعو let مهو اهيف مهجزف
Mio Lo, sl LI 13eنا  al les + it LEةاطاب  

JU Et ere Se ce tes xl baalé & il Bol 1 

 ( اهحيذب يا ) ةلفاقلا ةسارحب دهعتن نحنو دلبلا ىلا عجرا يوادفلل

 نوحضوتسي اولعحف ٠ مه ثراكي ملف هيلع اوديرعف ٠ ضرب ملف

 اهلك bas اننا مهاندفاف يهذلا وا ةضفلا نم هدنع امع انم الك

 اوضارت مث لاما ىلع ةعاس اوعراقتو دونملاو ةسكءارشلا عزانتف جاحلا

 اني اوفةحاف اعمج اولدقاو

 نولوتي برغلا ةهج ىلا جورعلاب انورما ىتح ليلقلا الا انرس ام
 انلخادتف نيعلا سار ىلا مكباهذ بوجوب رماوالا تدرو دق نا

 ةعاس ىفصن انيشمف AL ٠ اهارو 225 هذه انلقو شاعترالاو بعرلا

Losىلا انب اوضمو مهتحلسا نيلما> ريهاج ريهاج دا رك الا  

 ٠ مكناكتسم. جالا حاصف٠ةروهشم ةرورج رئب كانهو هروك ىسوملت

 اهوعفدو لاقثالا اوذخاف باودلا نع Le لجالا وندب انةياو انفقوف

 Del روك اننا نوورظتي مارك الو pile اذو راو: كسلا ىلا



 لوايا ما

 اودصقف داركالا اما + يكبنو dy انلعجف ٠ انمد برشل ةصرفلا

Iاهلا مهب اوضمو ةرشع انم اولصنف ركسعلا ليقاو اهوطاحاو  

 ٠ ةصبلا هيلع سقو al) اهيلا مهباوضمو ةرشع اوزرفو مهديغ ىلاوو

 ىذمو يدركلا نامصوا اهنطتخا نا كتمح QUI تند ايزرتل قفتاو

 sg pos ol لالح خيشلا سحاف سرقلا يف هتنب ىلا اهب

 مث مايا Lit 34 due اهئاصو ٠ كلذ هيلع ىلاف اهايا AI نامصوا

 انيلا ىفاو لكلا A يفف نحت اما ٠ نيدرام ىلا هسفنب اهرضحا

 ىتيتش سايلال Bus ناك ليلخ همسا لجر مهتلمج يف ركسعلا
LI 

Jill نم LES di نأ de ner ةقادصلا «1 5-9 

 ٠ اس

 Dan ةباثع ةضفلا نم ةسكو ةعاس ىمخا هاطعاف كلذب هدعوف

 — <( هرك لذ

 Ge كدنع هنص ٠ هل لوقي يدرك ىلا ىنمعفدو ٠ ليلخ ينذخاف

 هتنب ىلا يل راس lies همداخ dl تر gs SN اما + ءاسملا

 ةعسلاو وه اذاف سايلا يخاب لح ام ىرال تفتلا هاذ اناو

 يقيرط يف تررعو AIG Lab ٠ اولتقو ينع اوباغ دق نوفابلا
 مهب تايضام تايتفو ًانايتف تالماح تايد SN Li نمت ةقئالتم

 اعوزابلا تيب نم ةئبا ىوس مهنم فرعا لَو نهرود ىلا

 تيقل كدغب ةيرق يف يدركلا وكيدتفا تيب ىلا es الو
 تحصا الو ٠ناطلز ىرصنل نيدلوو es ديبارك < [ئبا ل

 نهدالوا عم ركبرايدو نيدرام ةوسل نم C5 ةيرقلا كلت يف تدهاش

 عم ينثعبو die لب نظا تنك اهثم ele) مل وكتيدنفا نا ريغ
as5 ىلا  px ob sn Lفله  pds ةريخذ يردص ىلع ٠ 

 EM où à 8 Le JE 4e EG 6 CU ةرم



 ما ةلمعأا

 dt يدرك اشط اء لا ET a Kris ةيبلا ةدرض هبرضو لوح

Le;ىقح  ) CARلوايا 9 تسلا موا ةلفاقعأا 12 كتععو ٠ هحور  

 تيب مهنم انفرع لوليا خلس يف ءادعالا اهقاتسا ةلفاق رخآو

 x (ll قوق AS غلد ةداحلس تددو ىوانح us Alle لستاربح

0 

 ANS مهرتلاو مهوجذو مهيلع اوامحو صرقا ةعلق ىلا مهب'اوضمو

 ةءادب هذه ,JL تناكف ٠ مهبالساو مهبايثب نيعجار اوملقناو

 Sal يع ءا هلك كلذ دعبو . ةروكذلا ةعلقلا يف اهتتاخو حيباذلا

 ماجاب ين ةفيظولا اوداو ماري ام قوف لمعلا اوهنا مهنال ينيسمخلا

 مالسلاو

 نوثالثلاو عبار || لصفلا

 ىراصنا) ةلممأ) يف

 نال قراقع ن7 يف ( ١١7 ص) هانلق ام زيزعلا ءىراقلا ركذن

 ةملكلا قافتاو اهجراخو ةدلملا لخاد قرطلا حالصاو ةداحلا عيسوتب

 كلدل ارثدحاف ٠ دمهشلاب فورعلا ne يف ةثيدح ةرائم ديدشت ىلع

 نود نم اناحم اولغتشا Lab نسلا يف نيلخادلا ىراصنلا نم ةلمع

 ا ذاتساو ًاماما روهشملا وسيك يلول ذاتسالا اوماقاو٠ يشب مهل اونيعينا

 ٠ ةعرسب لغشلا زاحنال مهددع دايدزاب رمالا ردص داهطضالا دتْسا الو

 ضيوقتل ةفئاطو ٠ قرطلا حالصال Lis ةراجحلا علاق ًاموق اونيعف

 BUT Aus ةموكحلا راد ديدجتل ةعاحو ٠ تريلا

 DE ًافاطعتسا ةيمومعلا ةداللا عيسوت ىلع اولوع ءدب ١ىدابو

 ال راكذت Le نوكيل هيركلا همسا اهيلع اوملطاو ةيغاطلا ديشر



v\sةلمعلا  

 ذا Xe اومشنف : هئاهد ىلع فقوو هفرع نم لك ردص نم ىح

 ناداكتلا ةسينك نم De اوضوقو نيكاكدلاو تويملا نودهي

 ناريزح ثلاث Ge نوضوقيو Dong اوحرب امو ٠ نييسوكلا ةسنئك و

 نمدالا ةسيئك ىلا هيمهن ليئارب# اوراسو روعاز ليئاربج ىلع اوضيقف

gsُْف هيلع ادديشو مما دقأب هودحصو هودرضو هوددهتو هنوحض  

 ال هناف GE ٠ فااخا وا بذكا نا ردقا تسل مهمل Ji ريرقتلا

 ae À < هيف | 21 هيلع اوضمحتف [AU ٠ ةعبلا 5 يَ

 A وه ءايحالا ملاع يفأ ئردي ال نيموي لظو هتنب ىلا لجر هلمحف

 هواتقو هباحصا ىلا هوفاضاو هيلع اوضبق مث ىتولا ملاع يف
 نيبو ةيركشللا تاواغا AU ىلا لبقا ناريزح ه تسلا مويو

 بلك حبذن نا انممص دقا هل نولوقي مهو Ge ريزولا نبا مهيدي

 سواج رداقلا دبع رضح مث .٠ كنع ضمغن نا انل رسيتي فيكف كتب

 رضخ نا ٠ ةلمعلا سيئر ينايرسلا جوق Le نب سايلال لوقي ةيدلبلا

deءىثشت نا كرمأي  lsةلمعلا نم كدنع نم ءامسا هيف نودت  

 شيواملا ىلا رتفدلا عفدو Ve رمالاب plie مهنم لك ةفئاط ركذتو

 نم ءامساب نيبصنملا ىلا نوحوبي اوناك نيضرغااو هيوكشلا نا ريغ

 ٠ مهيلع ضبقيو لتعلا وشوبك دمحم Les نمرالا نم سنرلا دنع
 Ce يبلج رضخو Jus وعلا نواعم يدنفا قاف ىاو ناريزح ١١ يو

 ASE باب دنع ةلمعلا اوعيجف gl ركسعلا نم ةمذرُش

ul 5هلصفو هلصا نع مهنم الك ارديض  a lbsنمرالا اوزرفاف  

 (a cpl ىلا مهب اوضمو

Àسرضي وشوبك دمحم لبقا  Gtلتفيو  atىلا ارظان  



 ماه ةليعلأا

 اهب CS EU à أف à sa 5 مهوفاتساو a مهددعو ةلمعلا

derنيرتعر  Leةفرغ ُْ نيروسح  A2.ةحرح  lusناكو  x 

 اوقيضيو ps pl مهلحم à مهوسكيل داركألا نورثب

 ا اول
 dll ا تسل DS + Dis وا ل

 مهم الك رسسشنو مهيلع Je ناكاو ةرايعتلا ىلع دونا قنحا نم

Loi eee Mme 

 LD; dl مهنم | al ركيايد نم ةيناثلا ةلفاقلا تء>ر الو

 روحو قوص A9 à مهرر حو ةىلقلا ىلا مهب اورزاسو نيمالثو

 مكلعاو مكترجامو مك داعباب رماوالا تدرو دق : لوقي طياض

 سايلا هل لاق ٠ اوبرطضت الف وفعلا مكدري رجهملا ىلا مكغؤلب لبق

 ىلا بهذو ءالكل اق « ةلمعلا اذه كرما ليشيا انيدنفا اي » مهريمك
 مهوج رخاف OUI LI LU ٠ رمالا كاذ غابو ةيناثلا ةرحخملا

 طقاستت تابرضلاو نيردحنم مهارت نيو ل نا

G7 هيمنهذ سجرج برص sa ابو راطمالاو قءاوصلاك ٠ BE 

 ناعحو ةيراطلملا تادقاف قفل رخآ ىل Le xt a رت Hair ءع بعأ

 صرقا ىلا ةلفاقلاب اوضمو هوئفدو هولمحو هلها ىئاف ظاف ىت> هنمجحري

 مهراتقو ds لوو 0 احرو Hs 7 مهيلع راغاف



 ةلجحللا من

 رثبلا 5 مهرجزو مهعمجأب

 نونملا دوذو نيعقوتم راظتنالا تار.ج ىلع نواقتد ةلمعلا لظو

 ةيلوكلا ىرق ىلا باهذلاب رءاوالا مهتفاو Ge موي ىلا موي نم
 ىراصنلا اهيااها حبذ ىلا ىرقلا رئاسو ارادو ةيمهاربالاو نمرا 155

 ءامسا ركفد هدسبو 4 كب ٠ re J-53 ةسسملا عورزأا اودصحيل

 dust طوئي امم رمحا ربجم Le نيّشملا نمرالا ءامساب اذاف ةلمعلا

 حاصو٠ مهدحو نمرالا اوكرثو نايرسلا اوقلطاف Li ٠ فرصتملاب

 نيذلا نمرالا ةلمعلا diet dl ىلا سايلا راس بآ ١١ ناضمر ديع

 رثب يف مهرقلاو رانزلا ىلا مهب اوضم دق مهنا هل ليقف اهيف اوفل#

 رمتسا يذلا يجرج سايلا باشلا ىوس مهنم تلني لو + كانه

 يي دوم دنا تكا

diقزري مح  
 قلو dé LA للا ts His al 5L اما

- 

à gesداعف هتاحنب  dالو نيدرام  

cs sl AN Le Gt Gb Ai نمت" 1,351 dl 

 ىلع مهرسقيو ادج مهيذعي ميلا اذه ناكتف روبنقلا ينطا ةسائر

 لك  us or Che SEEنأ Fit ds ٠ لك يف ناكو

 ةيسما  dlسووفلاو شوفرااو فراجملا نوعفريف ةيكشلا باب ىلا مهب
Cl قوج مهاش داب « D نودانيو قوف ىلا لمعلا ENT رئاسو 

 هتماق رسصق ىلع وه ناكو  Leىلع ليق ام هيف متذ أبرط زفتيو

 ةماعلا ناسل

 all ةقورقع L هدوُس يل يصقرا يموق

cle |اهتمت  callهب وم و "ريس  



 ما )<

SV D Lol SOU de eV LS 135 cfa LL 

 نوكتوهيو ةأرأا ىلع نولمح  laرجاتخلا نولوانتيو اهنوحطمبو

 نوشتفيو اهتوقرت نم اهنوقشف  Leناك و٠ ىهذلا نم تدردزا اهلعل

 ةحوصا لك يف نودهاشي ةلمعلا  Dietنوردايسف قيرطلا ىلع

 ىلا  Lesنا لب .ىودعلا معتو حئاورلا رشتنت الث  LEاهرانا
se a LS LAN (Al lot 34) AL ند اموت تلعن 

  Koلا  solنال اس"  a MIE 0) snهد ص

 ةيقشلا ىضارالا

 نوثالدلاو سماخلا لصفلا

 ls تايحرساا مزح

 مه رستي لو اوزجعو مهدعاوس تخرتساو اولمو Al لك

 LS res 555 مهنيك اكسس يللا“ مهبراع اورفظي نا

 ral 3e داسفو re ثابحب اوزومد و مهفويسو مه رجانخ

deمهنا  sua liتايتفلاو ةوسنلا نم  Leمهغامد يف رودب 0 ا  

 amly lasts Lis الا اوس ةطاق sell نا مهب . سجنا

rtمهنال ىنا الو ركذ سبل رح الو دبع سيل ” مهيدافو م  

 ةسينك ut مهلكو [  ةيطالغ ] عوسي حيسلا يف دحاو مهعيمج
 حص دقو .هلوحاو برو دحاو "لانو دحاو با ىلا نومكلم ةدحاو

 ءاحربلا اهتفتتكاو LUI ابتسم 1 نهنم الك ناف انئامز ةوسن يف كلذ
 See لك تعاطتساو مدخلا باق ىلع رطخت À ةئطفو ةلاسب تدبا

 [ ؛ يبليف ] اهاوف يذلا



 تاحرسملا مام

 برضلاو ديعولاو دعولاو بيغرتلا ىدل ةأرملا وا ةاتفلا نا ىلع

 اح اهقنع لذب ىلا اهرطضي يوق عفادب رعشت تناك بيذعتلاو

٠ Kitلب ٠ اهقوقح نع لضانتل ةديدج ىوق عمجتست تناك لب  
 ة-بوجا نواحتو Les Le تاضارتعا ضرتعت ةدحاو ريغ تحار

 ki كلذ٠نيقطنملا قذحاو ةفسالفلا ربما اهاثم نع زجعي ةديدس

Ji el JAIنم اوركنت ال نا مكتبولق يف اوعض  

 عيمج ردقي ال ةيكحو أمف مكيطعا Gb هب نوجتحت ايف لبق

rolesهناف ةحاشم الو 5١( ول ) اهتضقانم الو اهتمواقم ىلع  

diرفكلا الالتو ةلاسلا تحالو مزملا دجو اخسار نيدلا دجو  

 تاذلاب

 نوز# اوناك ذا مصخا نأ عم رع sels ريغ L Cul ادقو

 ميئارتلاو ديشانالاب لغاشتت نسلالا تناك ماسجالا نورعي وا سواورلا

 تناك lie ىلع ةضراق ديلاو ةاتفلا ةماه قوف فيسلا ناك الو

 يف اهرلغ ىلع ةلالد هلا سودق وا سوطسيرك سوطسيرك حيصن

 مالا تناكو مالا لبق حيذلا ىلا ردات تنبلا تناكو ٠ قملا نيدلا

 راوع Lt مه يدالوا نا لوقتو اهيدانل Le اهدبك ةذلفب ءوبت
 امقو هيلا مهضبقي مث دودعم لجا ىلا مهب يعتمر يلر مهنيعدوتسا

 ال اهناك Ca ë ةحبسلاو لتقلا 9 عراست le né تاكو ددرل

 at اهنظخي ناك ايلف Ab ةاتفلا اما“ Cle '٠ توملل سحت

 ضرعتو BA ىلا دوعتو هيدي نيب نم مزهنت تناك لاذنالا
mr Lie 

 ديدُسو dll ديطوب ادغ LU فيحنلا يوثنالا سنملا نا لجا



LA L تاءحسملا مزح 

 فصاوعلا اهحزحزت الو حايرالا اهعزعزت ال ةدلص ةرخصك ةههالاب همارغ

 يناوهش تاقيوشت الو ما تاقيلق اهبلغت الو مكاح ةوطس اهجعزت الو

 تناك اهنال اهاخاو اهلجن وا اهاباو اهاجر كلذب OI تقافف ٠ لذن

 مهنم رثكا رجافلا ودعلا لابتل ةفدهتسم

(alsكنا ! سوفنلا يف كريثأت دشا ام ! ميوقلا نامالا اهيا كل  

 باذعلا ىلحتسيف ةبيجع ةركس هركستو ةبيرغ ةوق كب مصتعلا يلوت

 شوحولا شحوا عراصيو لاتقلا رامذم ىلا dus راعلاب فرشتيو

 راغلا ليلك اب زوفيو

Geديسلا سورعاي كل  plةنباو  OMنم اي ! حيحصلا  
 ٠ تيغاوطلاب تشطبو LUI ذئاذل تبلغو ايندلا وهز كمصخاب تنطو

 تددم# ةعرك 'ةدالثبا ae كقوطو ,Lo احات EL ل تنقع

 .كئامدب ةجرضم كءاضعا لمجا leds اذش حافف حبذلل كقنع

 0 Las ا ا ا ا

sel il + SUراعنل  SJهاه  ll 1 ER55  

 ET كتعلط لامج تلدب٠ مهبرام تديخو مهيلع تعنتماف كتنع

 ةسنكلا ناف كل ىلوط + كبر كتاقالم دنع ك'واهب دادزيف ةرجفلا

 ركذلا كل دلختو رهابلا كراصتنا ديعب لفتح حيسملا ديسلا سورع

 هدابربو اينوربفو ةنيقوو ةسينغاو dits تيدوهيو ةنسوسك بيطلا
 تاليمانلا اير العا تالسنلا تاديهدلا نم نهرتعو ائملوهو



 ءايربالا ءامد dla مال

A? | ءامد Ai 

 حاورالاو a Le ةبعرلاو [ae ةنعللا نا فيك ٠ ءامدلا يك افسو

Midهل لاق لب هبجتسي ل برلا اعد ال هنا ىت> ةتبذع  EU» 

 تحتفو ىلا ضرالا نم تنا نوعلمو ٠ ضرالا 4 نركت ا دراشو

Les Ja \a LSنم كيحخا  sn6 نيوكت )  ( dslحبذ هنا اع  

 ds ٠واحاب D pl ri عشسا لتوو بركلا ْي طقس انهاك نناع

 ءادعالا حبذ ٠ هثارمأ ةئيعللا ليازيا ءامدو هءامذد بالكلا ل

LS;مهتتيدم تحيتجاو مهضرا تنعلف هتوخاو نهاكلا  pps ٠ 

 ىسوم بتك دقو JE ٠ نفدو تامو نعلف Lan نب ايروا حيذ

 To) ددعلا رفس ) هكفاس مدي الا

 ءامد كنس يف رماوالا ردصا نم مويلا mé مب يرعش تيل
 بلك RO مهيدياب اهوكفس DA جتحي مب لب ءايربالا

 اوحبذو مهوكبذو برلا sl ىلع |-Li2 مهيديإ اوعفر نيدلل

a > reelنا  lu7 مهتا وذ  

 توبانو ليباه ءامدك خرصت ةرهاطلا ةيكزلا ءامدلا كلتب ينأك

 ةركلا حطسو رابالا نوطبو JU للق نم مهريغو ايركزو

il 45ماقتنالا  yen ركفتلا نا ٠ àصنارفغلا شعري كلذ  



vf SU 

d'u s 4.2قوق  ïA7 الو .  De45 فرعي ْنأ ناك ند  

 .هدالوال اح LAN ىلع ىكزلا همد كنس يذلا يربلاالا يربلا مدلا

Le 052-25 | او نإف ءأر مالا نوح | اهدا اذا مكل  Lesاهردقب مكن  
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 انولصا ٠ 6,2 انوئدسأ الوهاب » ءامدقلا ءالشلا اندابا م J نا

Lastانوقياض انودرطا *  Gode افوور ابا انل ناف ٠ انوةحسا ٠ 
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 نوثالثلاو عساتلا لصفلا

 هينطولا يثارملا يف
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 ديحولا مهمغ | ولعجف ءاثمالا ىراصنلا ٠ ىلع ذأ SI | ورانا مهناف

Hiتالصاخلاو قازرالا ىلع  (gs lasl s2 أ رخل ىلاو يصاعلا ْ  

 اماكحا اوتبو ةنسأو عرش لك اوخسمو اوخسن مهناف ةاضقلا اما

 RS ناو * نوارقي :مهنا عم اوبغر ا زوفلا نم اهب اونكمت ةرئاج

QUةروس ١ « طسقلاب مهنيب  CAةنايخلاو كفالاو ردغلاب ال  

 لاق نم هللو

 AA يف نهاد ضرالا ىضاقو Less ريمالا ناخ اذا

 LS gb نم ضرالا يض 214 1 ds 9 3 1 لدو 5  ليوف

 مهلاوما ةحابشساب اوتفا لب نييحيسأا ءامد SEL اوفتكا اف

Le; 5125اصوصخ ال ةيربلا يف امومع . ارضا"  

 اصوصفلا Lis نم اولس  انوحفاص ول مهنا كرسحف

 ىراصنلا ني اننا ىنعا رارملا تاذ LS ام ةداعا نم انل دب الو

 LA a انيلع bas اذنك اسم يف نيمطم انك 55 ةدلب لك يف

 JE انتويب ةيل ىلا انورطضي اهعفدتف تانئاعلاب اننومزلي اهيداونف

 دهطضن كراشف تشن انك » اهعفدتف لاومالا عفد ىلع اننورسقي اهنع

Sesعرضتنف انيلع  )\ Le al Je ps St SAانا لل  

 A TŸ نارتمع À 335 à نوأرقي مهر كلذ مهنم نياف ٠ مهاضر



vro se! ةحندم 

 2 ا ع

 تل ١ RUN نع نوونيو Ds lb ds ls 1 ىلا نوعديب ةما مكنم

Syفورعملاب نورمالا نياو ريخا ةاعد 524  AUS2 نامل نع ©  

agi(اهرلا) اذروا  

D? Lةحدملا ىلع  LÉ O9 ee (oT pb) dصضهن حج  

 دقو ٠ اهرلا ةنيدم يف اراركت mi فارتقال هناسنالا ءادعا

LSنوكيل حباذملا كلت رابخا انئارقل صخلن نا  Les٠ الماش  
aووذ ردصا 16 ناريزح  ilل مهرغاوا 5  Cell Dot 

Le | Laمهد  FU 0 | O4راد ىلا  Le SEمهيلع اوعلتماف  

 نييحيسملا تددهتو LA يف LI ةموكمحلا نكلو ءدب ءىداب

 اهروكحدف ضئرابضتلا رود Fa اهوبوصو ةعلقلا a اهوعضو ةمحض

 نوحبديو رودلا وسكن اًوهشن مما ريثك الخ مدرأا DA اومدعاو

Fi 
 Ou po Al خمرألا ةسنك Qi alt نم Lie اوذرح.ا رتغاو

 فنعا هوقاتساو نيعبرالا غلبي مل اباش ناكو Cu ىلع اوضقف
 الو ٠ هقنشب اوضق مث لادحلا يف هيلع اومرباو Le SL راد ىلا قوس

 نا ةبغر هل اونذاف مالكلا يف مهنذاتسا بادعلا pi ىلا هب اواضو

 هاف سئرلا حتنف ٠ مهمرج عيظف مونع Dis هي ae اوسع

ae à ام ةمك RL لاقو 



 اذروا ةكلم 4

le قءاج ىلع تج رح ىلال ةميظع ديطخ نا sb a? 

 عم كارتالا  seمهورلغل مهرلتاق ول د دمك ولا ٠ ٠  lsهيلع

Le gel نيدلا اح لب انثادعا ةءراصم نع انريصقتل ال تو اننا 

 ةدوكنلا ةيايمرال LL ٠  Las lb Jai tsنم 13

  Abهمالك ىعنا امو « موشغ  geهوقنشو موصخلا هب راث ٠ اولتقو

 نايرسلا نم حلاد مسقي اوكتفو مهلاوما اوحابتساو نمرالا ةماع

AUS CENT اولاقف ٠ RCI نمرالاو ةيقاعبلاو ناداكلاو 

  Cal lsةنهكلا رئاس لظو نيينايرسلا ميرفا  aieخهتويب يف
 < مهنع وفعلا رماوا تددحن

 ناطرو ديترولا اما  is desنمرألا  EURتخاف

 غلابلا بسلا كلذدل فرصو ءاقدصالا دحا دنع نامزلا نم احدر

 ماشلا ىلا هيفتب رماوالا اوردصا SH بابرا à ىرد الو ةلئاطلا

oneىلا  eiذل هوتااو  pat de lys oilهر  
A1,2 ةضانلا ىلا % LS UC Gus Le Blue ae 

 die ae + ou bird lent tue Lai يلع

 c ds || دفوا نيمومب هنطا ىلا gris als زيلاكنالا ل لوخد لبق

 قثوي نا رماو a ىذقو ةيذاكلا EURE هيلع قفلو هئاعدتسا

JULهيلا لسوتف ٠ ةيالولا عراوش يف ريو  LSنا ىراصتلا  

 ٠ مكحلا ذيفنت نم دب الو قالطلاب مسقا هنا ىعداف باقعلا ةطو فنخي
 * صاصقلا Ru يف يلاولا عانقا نم انيكك حاحلالاو فامالإا ةدغيو

 قثواو يسركلا دعصف ill ىلا هب ريس ناطرو ديترولا نا كللذ

 es يحيسلا نيدلل بح توما يلا هتوص deb حاصو هديب هتبقر



Ko 1£4.فش  

 OÙ sus CA D SN ها نيعماسلا عيمج ملعيلو هينيمرال

lies ee٠ ىلا ةبرعلاب هولقتيل نويحيسملا حار  ulيلاولا نإ ريغ  

 ds dt ae 3 res الث 0 هقوف Jp jl | a ناء.إلا ىلا

 ناسنالا لمصتي دح يا ىلا حاصاي رظنا ٠ هودحلو هوعيش قسنلا اذه

 ىلع انا لفك Is ا تاعتي له ير عش 0000 كذا رثكلا نم

  Jeقيدنزلا اذه  dsةيمئهملا ناريثلاو ةيدبالا تانعللا 9

EN Lai] 

L Kols 4£ jeو اهرواع  
5 
 دم

 ءادوسلا ts يف ترجح تلا Bill يصخ ناد اقروا

 اندرشو حرشلا اني لاطا LUI ودا اهف رتقا يتلا EL يصقتسنو

reودك  Lee al ssl os à JS 0! Lines 

 نا ٠ de ءامدلا ةعلق labs نم قدص دقلو لئاوغلا سرغمو لزاوتلا

 .il ا ا Lee ا للا لا ا

 نيرووهشملا cool Al نم ةمذرُس هودوزو ةقلط٠ ةعساو ةطلسو

 ليلخو كب يىدشرو ىزرسلا Sheet باقلا ةواسقو عابطلا ظفب

 مهريغر كيلا pi حودمتو كب

 ةتس نا ١5١6 ناسسن سماخ 6 (LE Len عاذا هيلع ءانب

 تاودج les اومرضمل رك رايد ىلا اوفاوو ةمصاعلا Ne ار طاض

oasis ls ltدفوا كاذل  isيف مهنع  STI 

 ri نيعالملا oo LOS مناك وحرم مهيلع Deal . اهحولا 2335

beديسر مهانطصا  deنأ مف سوسوو  onاود  ADS” 



 Kb ةع دم مسخ اي

 SUN ىلع عالطالا ةيغب ةينارصالاب نيرهاظتم نييروغيرغلا نمرالا

 يدشرو هتاذ (a ريم me كلذ ىلع JAM ىغم امو ٠ رئارنلاو

 اومشنو طاضلاو ريسموقلاك اههفارطا امعيلا lues نادنموتلا كي
 nat Et iles cl Las ىلا اولصو الو رودلآ & نولوحي

 سدنب اورمأف رورشلا وبا سلب | مهبك دو Ds لرولاب اودان

 كلذ ىلع اورباثو عفادملاو D جارختسال ةنرطلا رادو ةسنكلا

La ilمايا  

 (ils نم :At ءادوسلا ركبرايد ىلا لصو نومضفلا كلت يو

 مورضرا قرط يف ١١١4 لوليا ذنم Ge نولغتشي اوذاك نمرالا
 ديسر لسرا Ge ةيالولا ضرا نوأطي اوداك امو ناحنزراو نوزرارطو

 ءاعنش ةامح مهيلع اولمحف مهلابقتسال ٌركسعلا نم ا! روبات مثلا

 يىلاولا نورشي ةيالولا ىلا مهبالساب نيعجار اويلقناو ةطاق مهركجبذو

 ركذلا حيبقلا

 مامإ يتس:دروط ديبارك ىلع Cal CAT ناسين ١١ نينثالا مويو
 à مهوجزو نايناكيو LS y» ds مهتس ردم يملعم ىلعو نمرالا

 نم dunes نبت لع اوضق DE ou 1١ مويو ٠ نجسلا قاحا
 Cal اما ) LU لح di ré اوراسو اشاب حتاف يح ءاهجو

 مدس سم سس ا لال — همه سل — سس — ——, هد اسس

 اهيذ بكتترا ام plu هدحو هللاو ىراصناا تي مقلم 2 dl قير )1(

 اهناكرا عاوزلا تضوق ١91١ ةنس ءاتش يف هنا ىلع حباذااو مئاظنلا نم ه.لظلا

 ' اهب ىرح الل اهن» ماقتالا دارا هياكحا le“ هئأك me ىلع رجح Li قب ملف

 lu هارت االيف [Lay يف كلذ ىرجإ هناح.س ناك اذاذ . تاباذملا بورذ نم

 ءامدلا يك افسو ةلتقلا



Frya ٠ 5 2 agi 

desن طا ءاسملا  mel Est5 5 ةضاك ©  CLىراصنلل  

 ةعبراو DO ىلع اوضمقو ee dell | es et VE اميرالا مويو

 مهرقاتساو يركسعلا لدلا اوهفد نيذلا نمرالا ءاينغا ن. الاجر رشع

 EL lets يلوصحلا يح ىلع اوبكا دغلا حاصو ٠ نجسلا ىلا

 هروف نم يلاولا دفواو ٠ موقرأا عضوأا ىلا موب اوراسو ينمرا

 اوةرحاو مهولتقو Lee اوراغاف ةرواجلا ىراصتلا ىرق ىلا ناتكلا

 مهرود

 Les ةيرشلا ءادعا مهيلع قبطنا نييحيسماب cell صغ الو

dl513 يق  Be re de dal La SUR 
 Pr ءاهحولا اما ٠ مه ريغ تودصقمف ضيضخلا ىلع مهاوامد رمهتد

 مهنانسا اوعلقو مهيلجرو مهيدي lis مهنوطب اوردو مه رافظا

Leددع ىضق  meعراوش يف مهورجف نجسلا لخاد مهنم  AU 

 جرا مهوقلاو |
 لاجر ةعبسو DE اوةثوا ناسيذ ve ميصفلا دعب dot كلاثو

 عنصلاو مالا اب نيدرام باب نم رجنلا دنع مهوقاتسا و ,JL لالغالاب

alsلصنقلا نامجرت نايبازك ومسوملا مهةامج يف ناكو عياشتلاو  

 ًافوط وا RU رشع ةعبس مهل اودهاو ةلجد ىلا اولصوف يواسنرفلا

 M Lis طاضلا 02-7 JL نادم Le M كب GA ren) راسو

 ىلا لئاسرلا LUC A Ge JAI الا ةلحد نم اوعطق امو

 لصوملا نودصاق مهنا اهاو>ف ناكو اهومتخو اهوخماف مهيرذ

 ةموكحلا اوطبثي الث مهباحصا ىلع ab اوهوع نا كلذب اوداراو
 نا اهل un الف اهريبادت اولطميو اهلغُش ةاصاوم نع مهناجيهب 0-3



pieركيراد ه2 لم  

 ä مهولتقو مهورعو مهيلع اوةطنا اذه دعبو ٠ مهنيئلب مهرعدت

 مسق ىلع اوقلاو ٠ مهتعتماو مهلاوما ىلع اووتحاو امرلا ةريشع قيضم
 مود Are ةيالواا ىلا اومامداو مهوقرحاو كالكالا 52000

DA؟1/ " Gusةصرفلا تاوف لمق لمعلا اولصاويل  

 نييروغيرغلا نمرالا نارط. ىلع اوضيقف موللاو EE مهب ىذفاو

 دنع هبعّش ىريل يسرك ىلع هرسلجاو نيدرا» باب ىلا هب اوضمو

 اولءجو نجلا ىلا اوت هب اوعجر مث ًامجوتو Ù دادزإف مهرورم
 ىلا 45 43 4( اهحراخو s AL لحاد 45 952 Lu نم 3 ىلع نوضسي

 تيز هيلع نوبلعي وا | ويضع ا وضع هنوعطقي وا هنوبذعيف Lou حاف عماج

 ةمعطالا مه | (lo مهيدذ ىلع نوريشي ارناكو هنوقرحمو لورتللا

Je 9مهباحصا 1 مهن وفيضيز 309 اوناك نحسلا ىلا مهوصو  

 مهنا رطم يو مهيف PAT ةعدرالا لا نأسف اوعدتسا -

 باودلاك مشوبك دو ةحاشلا ىلا مهوحرخاو مهمضغو موطخس هى

 مهو Le SL راد pate نأ مهورما مَ مه وعنص و مهوقاسو

 ىلايرسلا ىلابر Ds سال نييدرات رمالا ىرج LS مهقوف نومكار

 als راهن لمل مايا ةثالث ةدم مهنوبذعي اولظو + ةسرداا ملعم

 سانخلا مه.هلي م” مهوبذعي نا (نينذأوللا) ةيواللا ىلا اوضوف

 ىلع اليقث انرج اوعضوو ةبوانااب ليللا لوط ةمدخلا كلتب اوماقف

 | وعض وو as اوةاس F صقربو j'a نا هورطضاو نا رطملا ةماه

 0 4 *ُ .٠ 5 0 © … هم | } … , : 0
 ls axe مث نامحللا -D Le \g2 ىلع هوداراو 42 دب لك ىف

 هنا اوعاذاو هقنع نم ذفن Ge هسار ما يف هويرض امخض ارامسم

 ae اولقو ةموكحلا راد ةحاسىلا هد اوضم اريخاو هلقع يف طلوخ



VEN ssl i£ ذم 

 OUI LI Lg os AU l'es >s فوق رشااو Jaxil "كوز

 ءاللا يف ةكمسلاك نوعلي اوراص se مهقاخمب اوذخاف ةعبرالا

 امو bla هل اوقنص اهباصا نيف مهتوسنلق ىلع دونما نهارتف

 par Le انكه موب دعي اولاز

 او>رخاف ءاسنلا نوعي اوكئط 5155 لاجرلا اوقاتسا نا دعبو

 نم لانطالا | ونطتخاو نيدرام ساير عم ىرخاو (ps باب ع 9 ةفئاظ

 لوحي ناك الل هنا يناروص A Ces سحرج انا ركذو ٠ نيئاضدا

 ريد راند els Lis 156 «nt hs Gi ةيربلا يف

 لوزتلااب نهورما ge ةيرقلا EU ىلا نغلب امو تالجعلا تامكار

Rss ere,مف ىلع نهولتقو نهورعف ةبيرق دأب ىلا  

5١ 1 rer) > PS xlركيرايد اوبس نم ةيناث ةافاق  

 مف ىلع ةطاق ءادعالا fi ىذواو al à مهلافطاو مهئاسن

٠ oiحاصلا دنع سجرج دصقف  lilىلدو  JMينثا لشنف  

 تضج ولك نودا>و ريزو ام كاراد مهةلمج نه م رع

 pol ets هكياعت يلرغ alle يف ةئلاث ةلفاق دهاشو ٠ يلاروط

 لشنو هباءصا يف él رداقلا ne راسف À a 8 Ab LS نع

 6 pds مرماب ينءف ىحرج مهبلغا اداو نيسمخ ءاهز مهنم

 اوتام مهلك

 سسلف كيلثاككاا نمرالا نارطم Ce سواردنا ديسلا اما

 ٠ نامزلا نم 2 هيلع ىّقبا ةنورت ىلع (Xi à du عبط

LUC, per USىلع ت تاهار ٌتالثو هيوذ عم هوقاس  

 LI يف بصتني نا هورطضاو شح ناخ ىلا هب اولصوف بلح قيرط



Kb is vit 

 ce اديسلا سأل سنافطساك هومجرو Del اوذخاو ةداحلا فرط

 هوكسماف ةدحاولا هفتكو هسار الا هتماق تراوو هيلع راجملا تموكت

es Lesتضاف ىت> بذعتي اذكه  as,ديب ةرهاطلا  QC 

 اوديح » دونملا محل لاق ٠ قيرطلا كلتب نويحيسملا رم الك ناكو

 oo زابزاط ةرسا نم ناكو هسا اما * مكنارطم اوروز

sgيف هوقلاو ةسنكلا لخاد هوقنخو هيلع  leuبالا يقدو  
 يلاولل ىنساف ًاموي نيسمخو نيدثا نيرفاسلا راد يف ًايوزنم بدسوا

 لّتقلا نم اخو Les ةريل ةئام

 | ol مهديكو مهقنح do ىلع Soi post نا ملعاو

 نمرالا اما ٠ ةيمالسالاب اورهاج ركيرايدب ىنمرا goes فلا ىلع

 ةمركسملا تفاتشاو*ةلوملسب ل Let :توعبدا مهم. لظف كيلئاكلا
 Eu نيرشعو ةتس Lol نمو Eu Gus ةعبرا نادلكلا ةعاج نم

 ةرسا كيلئاكلا نايرسلا نم ملساو .٠ الحر نونا مهنم ملساو

 ىراصنلا رود اما ٠ هتوخاو هماو فسوي ىوس يلاب ةرساو لاكش

 لاجر ناف نيدرام يف ثدح اثم الل ثدحف مهلاوماو مهسانكو

 اهيلع اوعيابتو امو نمرالا لاوما اودش>و la Le ةموكسملا

 مهئوادعا ىراصتلاب US ىتلا تاباذءلا ناولا نم اندن كدلاو

 نمالثو + ناك يذلا gl راوب يلع ةيرق نهاك نا ىلع

 RSS وأما es رمت سميا وا rte As sn ىلإ وقاتل نثر

 هوعطقو Ji ىلا هوعدو ميطسلا ىلا هب اودعص مث اًرارم ةشحافلا اهنم

 يمدق اولعن مهنا مث ٠ تظافو اهيلع يمحهاف ةنيكسملا هتارما اما

 رافظا اوفاجو٠ هلحا ىذق ىت> ةمخض لاعنب هيثودنثو دنلعنلا وزوب



rer AGE à£ ds 

 تامر ناس هودرصو هدحرو AJ) pts Le ىجوا> نارك د

 PPT باصقلا ) مههاربا ( وهاس A5 اولكنو دوما ةئررط

Le es 

 ىلع سقو ٠يجلعسب ناره كلذك اواعتفاو ًايرا bot هوعطقو هدلج

 راسو ةيخوراخلاو ةيريشبالا يل ىراصتلا حباذم os يف راص ام

 اهيف دحاو يفارمدت ىلع اوقمد ل كارتالا ناف اضيا كريوس يفو ىرقلا

 لخاد نييحبسملا Lie مهتلت تناك ةحيذلا ءانثا ناريثلا نا ةصالقلاو

 اهحراخو ءامدلا ةبالو

 El لصفلا

STE 

 قئادخلا Li رثكلت نيدرام نم CIN بونحلا ىلا ةيرق هك ريد

 ةبيطلا هايملا امذو صخعلاو © 52 j امسالو رجشلا lots نيثاسلاو

 Al نرقلا يف OL LI وخروم اهركذ دروا ٠ ةريزغلا عيدانيلاو

 “VOA — Yo ةقاعملا نايرسلا كريرطد عبارلا D lol ls مرسم

 ةرهاظ هلالطا تلاز ام هكريد برق مد لت دنع اليل اريد داش

 Eu نيسمحو ile ءاهز ةحبذملا لق هكريد يف ناكو ٠ مويلا ىتح

 هكريد يلا ناريب يف ناكو ناتستربلاو نابرسلاو AN ىراصذ نم

Eu nee 5فت كنااو٠ :مرالا 5  Le Je١ م ىرح  

 ثرعب٠ هكربيد ىلا ةيغاطلا ديشر دفوا AL TE Ce مود

 راد 6 مهم رايزأ نايرسلاو نمرالا PRE نيطياض ُْ ةدالولا

FUاومهجتف نامدوا  àللقأا ىلا ةدحاولا نيعلا نو>ةفي اوناكو  



 ه5 ريد 442 لم 010

 مهستانك ىلا اوداع نا دعبو ٠ ةعالخاو سالتخالا ىلا ىرخالا نعلاو

 وبوك ليئاتو ىكيلثاكلا ىنمرالا Le اموت Li يف ثوعمملا دفوا

 هعصق لءئاربجو 7 يغوبو وباي دارمو وليا سلوبو وك رك ديباركو

 ot Mes eat ناف ليئاربج ادع ام رمالا اولثتماف

 SA ديشر فان ذخا ىت> SCI يف مهمادقا اوعضو امو

 هواهم ةساف' ةحلشا AXE نا Lois مالكحا ُْ male ينو مهنسلي

 مهوسفرر مهوب TS هتعاس نم دونا رماو ىباف مهسفن نع اوعفاديل

 يشلا نم اوسيا Ge Sal يف اوملابو مهمادقا les هومطاو

À pesكلذ دعبو ٠ تاوماو ءايحا نيب مهتويب ىلا  LUءالوه  

 فواخملا نا نييحيسلا نظ ىلع بلغو QU 5 يف ركيرايد ىلا

 تلاز دق راطخالاو

 ىفطصم ةسائر تحن ىتكلا يف Lee تدتر LRU نا ريغ
 نييحبسملا روهمجم كتفلل اهذاذتا سم يتلا عئارذلا يف اورصتيل ريدملا

 ارفنف | 35 اوعدتسي نااوررقف مهقازرا كالتماو مهاوما زارتباو

 ةعصق ل.ئاربح اويدتناف ٠ مهب ER ضرغلا مهنم نوبيصي مهلعل

 ناتستربلا فقسا نبا بيسواو GA LIST اوبدتنا نم ةلمج يف

 مهيلع اوديؤب ماق قدانملاو ةحلسالا نع مهور كي مهريغ ةعدراو

 Ji مايا à ik 3 اوسلو نحسلا ae ىلا لوزتلاب مهو رعاف ىوعد

 اولاقو ةيناث مهوعدتسا مث ٠ لاكتلا بورض ةمذلا باحدا مهب

Àنا رمالا ردص دق :  VAEةريل نيسمخ ىذا نمف ًاعيمج  LE 
 ٠ عفدلا ىلا يذلا اوتباو عفد يذلا اوحرسف ٠ لتق دوي مل نمو

 نانفاذياو blu كنج to Al مرسلا يعدمو قطنتسلا نأ 55:



 56 هك ربد ةحنذم

dus elleايلا ناي ل  

 abs ىلا اعباهذو ةيرقلا نع Lars بوجو يف رماوالا دفواف

 ناريزح 7 اعيرالا موي ىلا نينوجسم ىراصنلا لظو

 راسف ,al مورك ميهربا سقلا بلط يف اولسرا سيمخلا ةليلو

  alرظتني ثكسمو  dl ge Mلوقي يدنج ءاجف a نم

 عجرأو م اانا 2 اننا Hd ٠ بالا اوعدتسا مث

 نمرالا يروخ سهوا بالاو كيلئاكللا نمرالا يروخ سواردنا

 هعضوم يف لوالا اوكرتو هوحرسو ريخالا اوقطنتساف نييروغيرغلا
 ىلا عفرف  : 0 AE erكا هوست فاس ع

 اونذات نا محراسأف @  CODE Es detailيطور .

 كلذ 32 هل اونذاف  2 neع  nds ne D 8مه

mars يم اموت ىلع اوضبق ناريزح عباس Ni مويو 
 كيلثاكلا  esنوطنا ىلعو هيخا  nes GESسوكارك حيسملا

 بالا قاروا اوشتفو اهوشتفو ةريهظلا دنع مهتسنك اوس كو مهريغو

 كيلثاكلا نايرسلا ةسنك ىلا اوماتذاو نجسلا ىلا هوقاسو سواردنا

  lsأف  Ge 5اودد_يدو  alهيلع اوهنحو موك ميهربا

 هلام جراسا نا نوددري ةسانكملا < كليا هوطهاو  LL 9e Zxbulهوس

 داش ارثلا يش ىلع اورثعي مو  Liu ol de àاوهشلو افا

  AS ah duدوج ا فانز ناحل  1 usىلع اوعضو

Les هقوسل لمحو pd: aS 5 ةراحح lee BL هسار 

Ce هب نوئزهتسيو هنومجريو هنورصحي اوذخاو اياجعلاو جالعالا 
 كلت ىلع هولصوا  Adاويوانتق ةموكحلا راد ىلا ةعجوملا ةعجفملا



rs ide FE 

 قهزت تداك و ةئواضعا تاخاختف Mal ىلا مهدحا هعفدو 4( ,2 ف

 ه«حور

 des سنهوا سقلا ىلع Cal اوقلا ناريزح À اثالثلا مويو

 مهوقاتساو نييحبسملا .ةماع ىلع يديالا اوطسبو CE ماعم ميهربا

 اوازئاو هومك les سواردنتا بالا اوغدتسا بورغلا دئنعو نجسلا ىلا

 db ni اديعس A اودصقو نجسلا ىلا هوداعاو برض ciel هب
LL 

 نياعسل CÆ ساموت اوبرصو ٠ هودرصو هوسفرو à» أوقثنف يلوقعنلا

 د_دحاو تفقوو ضدضألا ىلع ءوحطسو هعبح# ليئاربج اودانو ةبرض

ae ىمغا > 4) 2 x: Lol s dass دنع رحاو هسأر دنع 
6 

 »و ٠١

 2( مه ريع اويرضو ةنودر ضد اولعحو سامو يحا فس ومد اوحاص يسم

 كلاذ AUTRE مالكلا ْي مهي نوشحمتدو ol ur تويرضيو

 حسرم ىلع نوجرفتي ةموكحلا لاجر يف plis AU Lilo لقا

 * db . JG + دحا EL ,2 LA PR Job J à 29( 9 بادعلا

 ةءورملا باحصا مهب لزني مايا ةيناث cl يف نويحسملا لظو

 ةئيقفتو ءاضعالا ريمستو رافظالا فلحو رعشلا فتنك تاباذعلا لاكشا

 poil ىداتو ءامدلاب ضرالا تجرضت ىت> ماسجالا دلجو نويعلا

HA 3 EI &نوعدتس اوملعف ناريزح ٠ د>الا 7  

 نولاكنيف كوراوخ نم بيرق ل ىلا مهب نوبهذيو ةرشعف ةرشع

ES om 

 هك ريد ثداوح“انلقن هريغ نعو هنع )1(



 م هك رد ةحذم

 اما ٠ ماعم معاقل ail مهبالساب نوتايو مهنولتقيو مهنورعيو مهيلع

 مهرعد وو ناريزح TY دكا موب نحسلا لحخاد مهرملحف ةنهكلا

 اوبلقناو ةيرقلا يلام ىلا مهب اوضمو نينثا جرخ لك يف نيجرخ يف

 PE نيعجار

 نا GA رماف ركبرايد نم طباض نوضغلا كلت يب لبقاو

 LL ميهربا نب JE أ Hs هذا ريغ نييحيسملا نع وفعلاب ىداني

 اوعفادت نا مكايا ف لا لاقو خراشلا عيمجو نامصوا gt سايلاو

AT dEرمالا ردص الاو ىراصتلا  PRESمنك اذأَف ٠ مهريظن  

 ةماع لاتقل اوطشنت (CR ةعاطلا الل صا#و ةلودلا بحي نم

 ىلع bras ةقزالا يث نولو# اوقفطو مهروف نم أوماف ٠ نييحيسلا
 cedails © ا 5131 ll كلا هنوقوسو هنودهاشل نم لك

ECيدنفا ةياده ناك  SKمهي رعيو نييحرسملا ءاعسا  

 يرصن rar نميف RTE cl ىلا مهرايو مهيفحب و

 رادحلا ْ هنذا .Per 5 he ولا 4! a LAS ةمط 2 ىدنج همطلق ميلا

 ىتلاو تا يدنفا ةراده قا 3 ٠ اهلك (al كللدك هكرتو

LE 2 D! Dسايمون  CS Asاعحار باقئاو كلا قلغاو همنحو  

 MIE رك هرفاك ىلا هم اديك s 4.8 5 su? 5 D > na رضحاق

Àاوعجرو  
 لحم ةيغاطلا ديشر ليكو دصق ناريزح YA نينثإلا حاصو

 دحاوف ادحاو ي ءدتس لءجو ةراده نم ءامسالا ةقرو دخاو نينوجسلا

 مهرق ارا al Le 0 ds Q LA 4(; 0 خويشلا حرس 7

 ee 5 رخالا ri أب اودعداو +44 5 | Les ( هرانز ىلا



VéAهك ريد ةحنملم  

HV اوداعو sb اركتقف où 

  5 Loاوقلطاف اصخش نيرشثعءو ةثالث ىوس نجسلا يف كاذ ذا

 ةيقبلا اوكرتو رششع ةتس مهنم  Gbنوطنا كاذ ذا  Poيرصنو
 فسويو ميجنا  Galسوك رك ىلا ةريل نيثالث عفد ىلع

 مهعم جرخو اوجرخف مهجارخا يث ىعسيل قودنصلا ليكو ىنمرالا

 نجسلا يف هدحو لظف هعصق ليئاربج ادع اه نينوجسلا عيمج ٠

 سحلا ىلا موصخا رضحا نيموي دعبو  ir polisضبق ام دعب
 ةياده هيلع دشف ةريل نيسمخ يلاولا ليكو هنم  HNللغو نيتلإل دعب

pl لادبع برضو توملا حاص je GA تابرضلا هب' لزناو ele 
 اولامحف دوئح ةعبرا رماو غمرالا  rl Jeبريرقلا باغلا ىلا لادمعو

 نوتيرلا oeil نيب ا.مولتقو
 ازازلا شلكو Ge ll ميهربأ هب ىلتخاف هعصق ليئاربج اما

 انلتق اك كانئاتق الاو كانتلطا Lai نم LE U تءفد نا هل الاقو

 لبقا حابصلا ٠ des دغلا ىلا ليئاربج Eden ىراصتلا كداحصا

 رساف ٠ يئاقب نم ريخ ىلتق هل لاّتف db نع هربختساو ةياده هيلا

 نا هدافاف ٠ هل ضررعتلا دونا ىلع جرح ماقم FU ناب ةياده هيلا

 اهل لاقو امههخيوو Les حاصف سما A هلتق ىلع امص شاكو ميهربا

 ىنمرا ال due هنال هيلا ديلا اطنست نا راذح

 مهوح ر سف اوفيس A ىلع ds دونما داع As مايا دعبو

 مهوحبذو ًاعيمج مهوقاتسا Ge مايا ةعبرا سرا يف اوماقا اهو

 Ge ركسعلل نوباصلا لغتشي نا ةطيرش ىلع ليئادبج اوقلطاو

 ٠ ىراصتلا ةمعب نم 125: Las ou هلأ عم ْنا ةيأده هيلا ضوفو



 VE هك ريد ةحنذم

 Goal Es قوستو ضدقتف اهلمع قحالت :تذاك ةمركملا نا ريغ

 (Hz مهاعدتساو وفعل L ىدانما قدا nes Sie مهنم Gi اأو

 اونذاتسل مهلوق ىلع RE مهل اوقلطيو مهءاءسا اوبتكيل ةموكتحلا

 er Lee يتب يقب يذلاو هيلع ضرق يتتكيل راس يذلاف مهلغش

lies de Aعيمجلا اوقاتساو رودلا ىلع ركسعلا توف  du 

 دصقو٠ مهرخا نع مهولتقو مهدات اوعزتف LAN قيرط ىلع ديلا

allيف  ailاوفااف فالجالا نم موق  LUتاوماو ءايحا نيب  

 لمعلا BL رمالا يلوا نورشيي اوبلقناو مهولتقو مهيف اونختاف
D sell Lomé A al LILءاسن ةدع ىلع اوضدقو  lus 

 ةدلاو تناكو نهولتقو نهركس !Fey ES à نهوفاتساو

 يف اهوقلعو بيرق ناتسب ىلا اب اوضمف نهتلمج يف يلايز وكر ك

 ةقاعم اهوكرتو Cr LE اهوخسف ةمخض ةرئّش اوذخاو ةرحش نصغ

 ىنااو يذاقلا هاعدتسا يح هك ريد ف انا لعتسل ليماربج ب

 ni ىلا لحرت نا كياء ريشن كل Le ىلع ةلالد اننا هل الاقو

ssl é nesكايعاو  Vsانهيه تح آذاف  EIيديا  

dla tn le PRE EP At 
 ناكتف نيدرام ىلا صخيش مث ماوعا ةثالث اهب ER ةيرقلا كلت

 ليئاربج فرصو JAM نم تلفا نم رخاو al هيلع تلا نم لوا
PRETداركاالا مهابس نيدلا نييحيسملا نم رهن  ESنوطنا  

 اما ٠ مهريغو وتاك هديهفو هتخا ناسوسو ولبق ليئافادو 2

 نيدرام ميو هايند ىلع ًاصرح هنيد رجه ظملا ءوسل هئاف يلارصنلا ونا
٠ 1 ét “je 

 "م | . … أ نه

Les 2وح نبا  ms)0 هربختساو  re15 2 ىراصتلا  AS 



 رهثنأريو £i لم منوع

 يديب يلا وذات اي ملعا ومح نبا هل JU مهعمجاب IS مهنا هل لاقف

 ديم ناو Las (y, is 4n تحنذ دق دودلا اهاك ات EN هله

 مهفيفلب ىراصنلا تفلتال يديب

 سماؤا لصفلا

dtiرهش ناريو  

 لزوم fs ًاقباس تفرع ( ه4 ص انه) ةعدق ةدلب رهش ناريو

 ه١4 - ه*8 ةقاعيلا نايرسلا ةكراطب لوا سبيجرس نطو يهو
 نم © هل“

 nn اهركلف © sd رهظ قى مورأأ روح ُْف لزوم لت تسعبو

 ٠ اهضاقناو اهراثا كلذ ىلع لدت Li ةعئاش ةينارصنلا تناكو

 نيدرامو اهرلا ىراصن نم موق ابيلا رجه رشع عساتلا نرقلا لئاوا يفو

 مهتل ماعم نمسح هنامز ُْف gs Si LL ميهربا ناكو . كر ومو

 أهمف ةراحتلا قاوسا تحارف رودلاو نيك اك دلا اودي ْنا مهيلع راسلو

 ىلع Bas ةسنك كيلثاكلا نمرالا اهيف ٠ ls نارمعلا رثكو

 ١١١١ ةنس وزولوح قحسا ديترولا اهءانب رحنا نادمعملا انحوي مسا

 اهيف ناكو ٠ مارفا رام مساب ةسنك Cul كيلئاكلا نايرسلا اهيفو

 ناك ىراصنلا ثدع اما ةمقاعملاو نييروغيرغلا نمرالل ضيا نايلبعم

 est رطضا Lys ces ةعبراب ةموئوشأا برحلا نالعا دعبو

 انقيس اك اوتتكيو نيدرام ىلا اورضحيل ىراصنلا عيمج رهش ناريو

Lie 5نيلقثم نويحيسملا ثيلو ( ؟4 ص انه ١ هموي يف كلذ  LIL 



giموا رهشناريو  

 ةسحف دنع نمرالا Lu اوسكف 1١518 رايا لوا ge تاتئاعلاو

 اوصقتساو ًاجراخ اهسيئر نايزولوح كاهسا ديترولا اوجرخاو ليللا
 ارقاتساف ٠ انش اوددحيب ماف تاعاس ثالث ةدم حالسلا نع ثحبلا

 هوفرصف ةتبلا ةجح هيلع lo ملف هوقطنتساو ةمكحلا ىلا ديدترولا

 اوفداصي ملو اهوشتفو كيلثاكلا نايرسلا ةسينك رايا ؟ يف اودصقو

 ينوبت ليئاربج ديسلا هسيئر ىلا يشانم ليئاربج سقلا بتكف ٠ انش
y pb als JUكارت ناس ريا رعت كر ديدان +  

 كردو ةعش لك نم اصات دق اههناو تعثقنا دق BST ةباحسلا

 . نكلو

 نمرالا ءاهجو LIL يف ةموكحلا لاجر لسرا رايا رشع ثلاثو

 نايرسلا ءاهجوو CAN nés ودرامو سويطاطو لئكارا لثم
SIنيعدم ويرق ميههرباو هيخا فسويو يمور سرطبك  

 راد ىلا اولصو الو («ةيوادف) dt ةينمرالا Let نم مهنا

LHعفدنا  dis aeيل اولوق : محل لوقي ةيغاطلا ركبرايد  

 ANS مكتلتقا ما ريماسملاب مكر مسا له + مكتب عنصا ام

 ٠ Ji باذعلا ظلغا مككب لزناو مكدلجا ما ٠ اهئةفاو مكنويع

 مهلتقنو صاصرلا مهو بوصن نا ردجالا طابضلا سار كب ايض هل

 مهنم الك pie مهفنعو مهتكتب ام دعب م'وشلا ريذن ريثسلا نكت

 29 731 ةباصع عم cn Ko نعشلا اوهرلَد نا مهرماو = تاعفص

 نيسحو لياخ Ms Dal سئر بجر دمحاو روكذلا ايضك دسافلاو
(Le liكتفلل ةمزاللا لئاسولا ذاختا ىلع مهريغو اشاب ميهربا دالواو  

 ةمطاق مهحا و راب



voYرهشنأ ري ؛ 12 لم  

AN 25 d jé ss gb où V4 DU ess 

00 du en lee 
dd ترشد les du, سلم دحالا de jo اودصقو دك 
de ججرخأف I ىلا ارفن اوازئاو ةحلسالا نم ٠ ىش ىلع نورثعي ٠ 

 ةريمك  PTE 600دق ثدخلا شيواح ناحرلا دنع ناك

  Li lb 5هناسلب رقا اك هودع دحالا دمع نم اماقتنا ٠ الو

 نوخت نا ىلا ةحتلا كب تدا فيك دحالا دما اولاق ةملعلا اوأر

 كديراوبو كقداشب ماظعلا اهاجر ةلتاقم مورت له ةلودلا ٠ اولاق

 ىلع. نامرلا ناضقو نارزيخلا داوعاب هنوخفكي اولعجو اذه ٠ هرهظ
CAN روتس ديفافس اوبحس مث ٠ Led ترسكلت ىت> هردصو 

 برضلا اولصاوو  Geتوتلاو تجوعا ٠ رخا ىلع دحالا دع ىسماف
 ترسكتو هأواضضعا تعضعضتو قمر  alleدعبو + هأوامد تلاسو

 ةموكحلا راد ىلا مهيديا ىلع هولمح اذه ٠ الف  olددح ردايلا

 هيلع أطخاس رجمزو هيلا رظنلا  Àنم جرحدتف هعفدو هيلجرب هسفر

 ىلا جردلا ولع  Es - Mlلك  GAZنم  SEيف نيفقاولا

 رخالا ىلا هلجعيو هسفري جردلا  Geةجرد رخا ىلا مولظملا ىعتتنا
  ectلع  LIا نيم ا ار 2
au ىلا هودري نا روايلا رما مث نطمل | رهظ DR xs نيئقاو 

  olهتخاو هتارماو هما ٠ هلمحف  Meنم قفدتت ءامدلاو

  aieاضعا عيمجو هيمدقو هينذاو ٠ يف تطلوخ هما هتار الف

  LI: Urهومر ضحا مالع مهل تلاق نأ تكلا اع امف هتحا ٠ اذا

 | هوراوتو ةرلاب هولتقت Le ٠ توصب لاقو دحالا دبع رسحتف



vor رهشناريو gi 

 دق اناف .ةردغلا ءالوه ينمهتا امه يرب يلا 25 ىلع اونوك : تفاخ

 ee نا اوصرحاف متذا اما el ٠ ينكردي ليلق امعو ياضق يضق
٠ tel Leكلذ دعبو  buسلا ىلا ا راركق هولمح  

pal (À نكات ملف هديعتتل وبح dis) هيلا هم Lt Les 

 عبرا هآ تعفد نا دعب الا pi ٠ دلخ اهعم تدحاو  jeهب تفل

 تارف تداعو اهاجحا  re 25م  DU) Le cul sنول وعي

 اوعفدأا ١ , 0 Leحالسلا نم مك دنع ٠  |) Usمكنون يي مش

D #5 3 4 sUL ءاسنلا تود "يالا نومهوت Le د سدل 

LAS is اولعحو Kb! s مالا اوقنوا اريخاو لا ss 43! اقسلا 

ue ف رعد \ هنا اندافا ليلا de نأ 0 نواوقيو اهذوبرضيو 

Lo لسراف اوفرصناو ةريا نيثالثو ٠ Les Lars اوذخاف هل ٠ 

 امك و برضيل دونللا ترثا يذلا انا يلا ادكاتت نا يغبني امه لوقي كب

  Oslo usلمعلا »  drىلا السرب  deالاو دحالا كسع ةئدرق

ut ds نا | d lbs als هيلا Don Lot WE 

Vie Te الل نا 0 كملط لا 7-5 نم راح ويحو ىلامح ٠ 

  3ىلا تداع  Luيفو  TAاهددبتو هيلا اهللط يف لسرا ناريزح

Eu ىلا عوجرلا اهيلع جرحو لتقلاب 

 لاقو هتخا بلط يف دحالا دبع لسرا رايا ٠١ سيمخلا مويو

 ىذخف ةيفاعلا تلث دقو تعجارت ىسفن نال ىلاعت هللا دمحا ىلا اه

 وا نحت الثل يما ler الو la ءاسنلا ىدحا ىلا QU هاتخا اي

 تعفدناو ءامدلاب ةجرضم يه اذاف بايثلا وبح تدخاف ٠ اهلمع دقت



D 19 144. vosرهش  

 5! ىلا باشلاب 0 7 هةموو ٠ F املا اكس =

 OL 2 دنع اورمذحتسا رايا 7١5 فو ٠ ةملا اهةدرو اهتلسغ

 برضأ|ا نم QG ام dis نا كيلع ساب الو al هتخال لاقف

Gbهتخا تعمدف ٠ كوخا  ausةئقاو تاظو  Leرظتنت بابلا  

A لاقو ب روانلا RÉ Lo ةحمتلا ٠ dsدح“ دنع لاق. مالسلاب  

 LL el تدع امو ينك ْي يعد تعضو دوو حالس يدنع سل

 اوحرخا روايلا لا à dll ٠ هللا au ىربلا ناف يلولتقاو ىلوبرضاف

 نيكسملا جرخف ٠ هدهاشا نا LI تسا يللاف Et رفاكلا اذه

 : هل تلاقو ٠ هعضوم ىلا هب تاؤءؤ هتخا هتكسماف ٠ ًاسويأم الذ

 نا lus + كددهتب ,ELU قوف LA فيس ىرا بوبحأا 2

 نيب كسفن عدوتسا ٠ كناما TS نا راذح ٠ طنقت وا سأيت

 نا تلق ام ىلع يلا تا اي اه لاقف ٠ فسويو dos عوسي يدي
 dir فراع هنال GS ىلدضعي نا رداقلا وهو ىلر نوخا

Gel A5» 4) Loهتغاب نأ دعبف كنيلتاكلا : نمرالا نك  

 مث هونجسو هتسنكو 425 6 1,65 A لوا تدسلا موي دونحلا

 طياضو شيواح نامحرلا دعو ىشانوا دنحا رايا 77 يف هنسك هوقلطا

 ىلا راسو هتعاس ءم ضهنف eu ىمور نبا نا هل نولوقي رخآ

 دق لوقي يركسع هيلا ءاج تسما الو ةجيتناا رظتني ةءوكتحلا راد

 )24 Lys ٠ مانتل س مأرق LL 29 £a al ىلا ”كتلئمأف <(

al)هوفطندسا و هوعدتتسا دعلا حابصو٠ ىراصنلا دنع ات رك فض كات  

 "dise ! مهنكلو نج 2 | ىلا هودرف هب JA ةحح اودحت ملف

 لعحو ةصرفلا FEU هنم = 205 كمي tn رهسلا نا ريغ ٠ هب



 موو رهشناريو ةحيذن
A D TB ST PRE يي ا | 

 اودلجتيل ةسايللاو ةوخيلا مهيف ,Las مهبولق br و 6 ll يلسي

 مهناعا ميوق يف قمر رخآ ىلا اوتيثيو ةناهالاو باذعلا ىلع

 ودرامو bb ليكارا دونا قاتسا رايا TA ةعمملا مويو

 ثاعللا re و٠ مهوحاورإب اوكلتفو رواغأا D mel راشملا مهقافرو

 ناف ةحدافلا تاباذعلا فونص نم نيكاسملا ءالوبب ملا ام فصو نع

 مهئامد ةقاراو مهبيذعتو مهبرض يف Les نوبوانتي اوناك دونحلا

 ةفرغلا نحص Ge مهبايششو مهشارف نا لوقن مهمالا ديدشل | ديباتو

a)ةرفصعتم اهلك تسما ام نيوزتم اوناك  eleنال كلذ  

Hasاوغلامف مهبولق نه ةقنشو ةحر لك اوعفر نيقفانملا  SNS 

 CE عشوه ) ءامدلاب ءامدلا تقلس ىت> مهب ليثمتلاو

 هتخاو هما LIL يف دحالا دنع لسرا ناريزخ ' ءاعيرالا ءاسمو

 هعومدب هيد ne de ىكبو ةقيقشلا قئاعو مالا يدي لبقو

 انوصت نا RU) ىغرا امل لاق مث + هتخاو هما هلاكبا تكبو

au 5ردق  (Reيل نا . . امك 'وادف وهف يلام لك افرصا +  

 هيلا اهتعفد ةريل نيرشعو Cl نيدرا: هنقد رمحا مارفا ىروخلا دنع

 ترطس دق يلاف ةقرولا هذه ,5خا اب كيلا ٠ هنم اهاضمقاف رهشا ذنم

 < اب كل ٠. al s) اهيتكا 00 رخآ يشر ىلعا اه 0 Le اهمف

 di كل GA + ريسك دأوفو مييرج سلقب كقرافا يلا ةزيزعلا

 a الا قيدهاشت ثدع ام EE ىنيندتو دالوف نم ee ديدح نم

 JA عيمجو عع عدواو كعءدوا ٠ بيهرلا نئيدلا موي ةيدبالا

 as ىلا ةنيزحلا Gal ىلكشلا مالا تداع اذه دعبو ٠ .يلباحصاو

 دبالا ىلا امهنع باغ دحالا دنع نا ES غيوعلاو ءاكسلل اتساجو



  —  ———————— © mtا 2

 ىلا des ةيناث عم دحالا دبع 'قيس ناديزح» © سيمخلا ةليلو
 ]| 15h نولاثي اوعارو مهنامد عم هفافك Ce اهمفو ىرغوب

 ءائمالا ءايربالل

 dois قحسا دندترولا اوقاتسا دسللا ديع سدخلا حامصو

a ess LT lsنوم  past AL Got As + LI 

 مع BE ناكو ٠ مهب ملف مالسلا LS هويحف ىراصتلا نم مرق

 LS ةفرغ هب تصخ نيرفاسلا عضوم ىلا لصو الو ٠ هل ضرعيس

2eاموب رشع  breاثالثلا مويو ٠ ناك بواسا يا ىلع جرفلا  

 اوكتفو يرق لت ىلا ةاغطلا دونا هب ىضم ناريزح رشع سماخ

 مهنوع تيععو مهنيع تاس ٠ هب

 رودلا هذمس نع هتلحر دعب نم  ةفلخم ايندلا يف كلام سنناي

 روقع Les ak سلا AE ضرالا قوف ot فيكو

 روذعم كلس يف ةموظنم تناف Bi ىكلهت ال يدنتاف ىفناب

 قاوسا GLS دو:لا رشتنا ناريزح عباس نينثالا مويو
 ةيناثلا نس نم نايتفلاو لاجرلا ىلع ضدقاا اوقلاو اهتويدو رهش ناريو

 حادو ٠ تلا ZI ىلا ةبطاق مهوقاتساو نيعبسلا ىلا ةرشع

QEليئاربج سلا ىلع اوضيقف نابرسلا ةسنك  aرحا يش  as 

ilesنوفتثي  abةسارش هنوبرضيو مهمالك يف هل نولطخيو هيبراشو  
d'osيحن يواسنرف تنا ”  Lisاهبتك كيدل نوصتو  

 مث « كليس ةيلختل ةدعتسم اهرث نجسلا ىلا ملهف ٠ اهنع يماحتو



 موب رهشناريو ةحذم

 هقافر ىلا هودضو دامحلا ال يكسي لاح يف ةنكشلا ىلا هب اوغلب

 هبرضي مشو ةريك ةقاقد هديدو DE دحإ لقا ليالا دنعو ىراصتلا

EL, 58يش  à alle LOST geىراصتال ”لوقيوثفتلا  

 قيمرالا Dal دع QUI سيحتتف ? هيدفب مكنم نم ٠ نينوحسملا

 عفدناو قمر رخآ ىلع ASC AI كلذ هكرتف هادف يحور:لاقو

 مو ل ا ل (Ras Os ab DU نركي

REععسبلا ليش ا رد سم  nés cou 

lasمهوبذع 4.5  ai LUدة  O!مهنم اوطرفي  al 

 us ىلا ايركسع نيسحخ يف ىلصوملا نيسح راس بورغلا دنعو
eeاناكلا  CLاوعفدو باوبالا اودددوا اهوشنفو  Juilىلا  

On À _2)| ESىلع <| اهل  à Leيس دقف اذاو ةعيسلا  

diese ls © 57اهيلا لبقا ىت> هثاث  Elماقم  

 باوبألا LE À اورقتو bites مو.قلا يعدمو كب, Los يضاقلاو

ol 

 نينوجحبسملا طيرب دونملا لغتشا ناريزح رّشاع سنمخلا ةليلو

 مهوجتذو AR ىلا ةعبرا ةعبرا ةانح مهرقاس ill Ge مهلغو

 اوداعو شاححلاو ريما ىلع اهلك مهبايث اولمحو ٠ اعيمج مهولتقو

À:ىلا  a٠ هتنابخو هداهج ردقو هتفيظو سسح لك اهريستقاو  

 al a 8 رقا اغا ةزمح نب بويا نا دحاو ريغ انل دبا دقو

 ds تدصاف هنقد pol ليئاربج Qi ةثينلا هديب لتق يذلا وه

 هتظاظفو ءةوسقل ءازج ىمعلاب
 Cal اوقلاف re ءادعالا bols ناريزح ١١ ةعمخلا مويو



 رهش ناريو ةجندم مهم

 وعرمو سويطاطو وريمودرامو ليكارا ةرساك تايرثملا ةؤسنلا ىلع

 مهريغو سولاو وكركو As يلويو نوبازو ودهسو لدتو اويكو

 نلاو افين Less غلب ىتح تايتفو نايبصو ءاسن نم تاديثك
 نوبع اوأتفو AS مهورعو رواغلا ىلا ةبطاق مهوقاتساو ةبسن

re” ELتئب اترام يع ايمسالو  LUNمهبايث اورضحاو اوخيك  

 ىزيض ة.سق اهب اومساقتو شاحملا روهلخ ىلع مهتعتما و

 ام ءاسنلا LA ةينأث ill اوقاتسا ناريزح ١ نينمالا مودد

 03 - نوتعتما ىلع, اوذوحتتساو LI دبق يف نهنم ةذحاو اوطرفا
 اولعتفا اماهب اولءتفاو Ab ةلفاق ىلع !اودُش ناريزح ١5 ءاعبرالا

 نيتقباسلا نيتنثالاب

 اوذوحتساو نيعلا سار ىلا نمرالا ءاسن نم يقب نم اوقاتسا مث
 نهك الماو نهتويب اوحابشساو نهلاوما ىلع

 اوذخاو ةقاعيو URI داك تاينايرسلا LU ىلا اولجعت م

 دحالا مويو ٠ نهتويب يف ءاقبااب نهودعوو سهذو ةيلح لك* نهنم

 ةسنئك ىلع A ةعفد موجهلا LS لاجر دواع ناريزح نيرشع

 صيخرو لاغ نم اهيف ناك ام لك اوعيجو كيلثاكلا نايرسلا
 نيرشعو ةئامو ًافين هتميق تغلب ام ليئارب+ سقلا ةفرغ نم اوسلتخاو

Les 3مهنيب اممومستقي اوفرصناو رجحلا عيمجو ةسينكلا اولخاو  
 ةدراب ُحاعك

 ةبقاعي نم ءاسن ضعب ىوس رهش ناريو يف ىراصنلا نم قبي لو
 نوملسملا قفطو ٠ ريغ ال خويش لاجر ةثالثو كيلوثاك نايرسو

 كالمالاو حاورالا ىلع اوذوحتساو سئانكلا يف Les نونذؤي



 von نيعلا سار £Àà لم
ol D hote on gore mt maتل اسس ا  

Lo St ةرددلا Lu ركل DE Lt Ni 2e Le ds 
\ ٠ 9 - de Soda ب 4 2 | æ | co: 

 اوثفدتست لو متيستكا اووترت لو متبرش اوعبشت ملو متلكا* مكنا «

SLI بابرا هلوقي ناك ا لصتلا اذه gs )لصفلا ىاجح ١ ( 

ASIN نيب قرف ال نا : هصنو les نابرسلاو نمرالا ىلع اوضمق موي 

slt نا < A ibB sad Gb ض :ء.دالاو 0 

(allسداسلا  

tiني.ا سار  

 يل تناك روباخلا فائض ىلع ةريهش ةميدق ةدلب نيعلا سار

 طساق.نب رمثلا اهنكسو ةعيبر برع اهكلم مث مورلا كولم ةزوح

 تناكاو La SA 5 نوملسملا less عباسلا نرقلا Lu sl يو

 نيراطم ةدع ناب ei نم اهيف رهتشاو اهيف ةحخنار ةينارصتلا قاوسا

 well نم اهب نكي ملو SIA اهيلع ىلغتف انمايا يف اما

 ةدودعم ةعاح ىوس ءانثالا هذه

 برملا لبق اهدصق {AU مهأئيا ري نوراملا نا ىلع

 DIU ناكو ٠ ىمدو راجح نم Gé قئاتع bles فشتكاو

 سويطانغا Al ىدا fe ةنحاطلا برحلا نالعا موي هيلا راشملا

 نيب ام رابخاب ةطونم ةريثك دئاوف ىلع sb اد ا
 a ةلزاثلا ءانثا LUI كلت يف ىرج ام كيلاو نيرهنلا

 رايدر "ندر LR نا Lu Le ل Lol كرت

 نيامحبسملا LA 5 Los دالمف cles نيعلا سار ىلا LU هكا



 نيملا سار gd م

 ماقمْماَقلا ناكو دالوالاو ءاسنلاو لاجرلا نم ةئام ءاهز UN كلت يف

 مهتلماعم نسحاف قفرلاو فاللاو ةقرلا ىلع | Fi قالخالا تيط

Calىلع ضشلا  DUغلابو ةملظلا ةسك ارا نم  àيح مهب رض  

ageلا  àنم  a rarمهيلع توخي مهح رس ارتخاو مهيمدقو  

 [gel ىلع ىدعتلا

 اهريغو lon نم لفاوقلا دراوتت تادب JL ١15١٠5 ناك الو

NF Leنم ةئامدخو فلا ءاهز لوليا خلس يف نيعلا سار ىلا  

 4 LI Op ra مهر مهبعس ددرأ اوناكو ةام> ةارع نهرالا

 Bb وح مهنم تامف ةرازغب اوبرش نيبثال رهنلا ىلا اوغلب الو ٠ ريغ
VSمتع مهوقاتساو روزلا ريد ركسع مهملتسا دغلا يو  

eZىلع اولوتساو مهعمجأاب مهرولتمف مطلو برضو  NES Le 

 زاطقلا يف لفاوق لفاوق نودفاوتي ىراصنلا ناك كاذ ذمو

 Durs oies Des لو يتركو ”هرقثأو ةينرقو يملا نم يديدملا
 NS ais اجو نضر ai Gus نوتيلا"
 سار يحاوض à Les مه اوصنو mes مهئاسن و مهدالواو

 اوقاس ىتح ناعو.سا مهيلع ىذم امو ٠ اهب نونطوتي مهناك نيعلا

 ىلا نيتاناو روزلا HD PE ىلا نيتنتا ةريمك لفارق عبرا مهنم

 نائئيْطالا pl اودفواو Cl نيلحملا ىلا اولصوف لصوأا يحاون

 نيعلا سارب نيقبتملا مهيوذ ىلا

 بيطلا ماقم eu اذه لزع 141١ يناثلا نوناك رخاوا يفو

 امهالك اناك و كب عيفر / ماقم ماقو فرصتم du بصنو ركذلا

 اومدقو .JL نسحأ نيعلا س ار (LS - اههلشتساف نييسك رح



 مكا نيعلا سار ةكذم

 رماوالا اردصا Ge رهش رمي لو ٠ علخلا اهيا اوعلخو ماركالا امن

 لاقف il نع امهوحضوتساو نمرالا ءاهحو امهدصقف ةعتمالاو

 مكصخشا يكل الا نيعلا سار ىلا ترضح ام يلا ٠ ماتم Zi مه

 is نمرالا RS SSL ليحرال اودعتساف ٠ مكتناطوا ىلا

 رفسلل مزاوللا نوئيهي
 21 LI نم نيثالث ماتم al ىعدتسا ١15١15 راذا لئاوا يفو

els pe | Din 2\|ناسح  ELراسو  réدعو لا سن ىلا  

 QU 33 نم J—= AU اندم اورءاو ةميح نيسمحب اوطاحاف

 ىلا مهب اولصو قد مهنومطليو مهن رخنكيو يبدعلاب مهنوبرضي

 AE مهبهذ ىلع اووتحاو مهرخا Of A ES كانهو بج لا

al 
 اوقاتساو ىرخا ةممخ نيسمح نمرالا مم اوزرفا مايا ةسمخ دعبو

 . نيةباسلاب !ولعتفا ام مهب اولعتفاو بجرحلا ىلا اهيف ناك نم لك

aneاعومما لمعلا  m5 - Dنع  ei 

 | ya اهقالغا اوكا à ةفرغ +: اهلك

 اورف US pra صاخسا ىوس اناا نيعبسلا كلوا نم قب 1و



 نيعأا سار gi مى

 يف نذأت ةفيرشلا هترضح نكت ملو لتق ملسي م نمو ملس ملسا

 هيف عربو يمالسالا يهذملا لوصا قدح اذا ge رفنف رفنل الا كلذ

 n'en ملسا

 De ءاهز ءانثالا 5 يف لسرا دق روزلا ريد فرصتم ناكو

 الو Less ٠ اتوس اوديشي نا مهيلا ضوفو Cul سار ىلا تيب

 ,LH os EX اوسماو Cl Ge oh Ts UGS Lo et اولبقا

 ةيمالسالا مهيلع ضرعي يدانملا اوعمس ال ءالوهف ٠ لمعلا زاجنال

 AM كلذ ىلا ALAN نوديري مهنا اونلعاو ماعم El ىلا اوتك

 ضرع ىلا ةجاح الف انريظن نوملسم مكنا فراع يلا : مهل لاقف

 يىدنفا دمحا رامدتسا ْ ثعاب ىلا اهو ٠ ءاعدتسا ىلا الو لاح

 فيضا ةيدنللا نسلا يف ناك نمف ٠ مكءامدا ررحيل سوفنلا بتاك

 مهتيرجب مهلغش اواصاويو اوحلفيل نوح رسيف نوقابلا اما ٠ هتقفر ىلا
 1 ,Li دونا مهب بو ١٠١١5 ةمايقلا دبع حابص هنا ريغ

 لاجرلااوزرفاف ريغصلا بجرملا ىلا مهوقاتساو لاملاب مهوةثواو 34

 3 مهنوشتني ةسمخف ةسمخ نوذخاي اولعحو نابتفلاو ءاسنلا نم

 يتب ام نوبلتسف بيرقلا يداولاب نيرظتنملا برعلا ىلا مهنوملسي

 لافطالاو ءاسنلا ةيرعت يف اومشن de jt لتق اوهنا الو ٠ مهنولتقيو
re 55553 برعلا ىلا مهرعفد  Aنم ةدحاو ريغ اوقشساو  

EAPالا نيمواظلا كاوا نم جني و  PS" Es is Cr! 

 هباحصأل ىرج اع ريخاو ريبكلا بجرملا ىلا مزهنا اذه ٠ ىنجاهلا

 ةعتماو ريثك Las ىلع اووتحا ةسكارملا نا : Je ىلتتساو

 رثكا هتصح تغلب هدحو ماقم EU نا نيقيلا LS ٠ ds ةرفاو



À نيملا سار gd 

 ةيبهذلاو Lai لسالسلاو ASE نا ىلع + ةريل فلا نيعبرا نم

 نا ks تاسطلاب 4 ST Et نيبو au تعزو ra نم اهلكاش امو

 ديدشل DE EST Et ناك JA تحن ابلاغ ريصي ناك عيزوتلا

 نزخم ىلا هب نوضميو انيمس ىتف نوقتني مهشحوتو مهبلق ةبالص
 متانغلاب هوض ىلع bis plall لدب هنوقرحيف ةعتمالاو ىهذلا

 فى
# 

é عصاو كيذا حتفا حاص اب حتفا 0 A | نم Lslo 

 لق  idوغطي روفك لك ىلع هللا

 بابرا نم cal نم Eu نيرشع ىوس نيعلا سار يف قبب لو
 هناف غبتلا رومام ينمرالا يدنفا فصاو JA نم تلفاو ٠ عئانصلا

 ىلعو هيلع LE لاجر ىقباف يلوقعي dl مساب ةقيثو لصحتسا
dle١5١8 ىت>  LEدادغي ىلا رفاسف  

 نمرالا قوس يف ةمصاعلا نم رماوالا تدفو ١51١5 رايا لوا يفو

 LE Le موعم اوقتاو مهوقنواو (Lei مهيلع | 4 اف مهاتكو نيقبتملا

 صضرمتساف هأيأ ةثالث اهوداشت il رودلا يف مهو رشح و soil ثتثوغرب

nr Jeدونا نم موق هعملتف أمزهمم رفو ةصرغلا  lsسك  

Ca De : " 

 !ax ىلا هوفاضاو Hull لحملا ىلا « pes 3 هيلع 5 قى

 ae نا لا lits Gi né + Lover Lure el D ارناف
 ليلخلا ىل.ع هأ ركشف (Eli a #51 A لاقو ءاعدتساو بورغلا

 مهورعو .rt} Ch كلوا ls دغلا رحسو ٠ هدب ىلا داعو

 اوحارتساو mie ناك L ىلع اولوثساو مهرواتفو
\ 



 295( ريد ةعذم مساع

 عباسأا لصفلا

idهدادشلاو روزاا ريد  

 DA رخاوا يف Liu تددحن Gi رهت ىلع ةدلب روزلا ريد

 ةئيدم نو مهبلغا ةراحتلا دصق ىراصعتلا نم موق LI لقتناو يضالا

 1 ,HAS AS I ةيئمرالا ثالثلا ot Li نم مهز نيدرام

 Lis yes ةيعيبلا مهنوئوُش اما مهاعري نهاك ةفئاط لكبار

 لوو ا اع sait € 5 ىف ىرج ام .Lits نيي>ورلا نيدرام

 LE حام ىلا Call سار نم ريخلا درو ١41١8 زو رخاوا يف

 عجارف mel هروضح نوماطي هناطبو يتابيزرت ةرساو هلها نا وحك

 155 نيعلاهسار اودصٌّقف هوقفاري نا ةلاخلا نم ةتس رماف فرصتملا

alsbىلإ نيمداق تاللجيعلا نيك ار مهراغو  s Jilاولصوو 3 اوعجرف  

ke alيو .  LAVE 0, Sتاو  à)نورمك مرا زب « |  

 ةلفاق lens نى plans اسربو os n5 ss Dies شعرم نم

 à roll مه نال eu اغلا es ةنام مهءومح غلب < ةلفاقف

 ١5315 Le Je رابا يف al ريغ ٠ هئكنما ام ردق SU ميركتلا

D diفرصتم هلدب بصنو لينلا  B5ةتعاس نم مكاف مم عابطلا  

nrنييحيسملا حيدل مهضباةسيو ةيرقلا رئاشعلاو ةسك 1 3  Ds. 

 (Je مهدي sis لثهو روصلاو هدادشلاو احسحالا يريد. عج

 نم ة.فئاطف ةفئاط LE عرش رمالا هل ىتتسا se) ءادرم ءاثمخ

 ريدلا رس ىلا ui Lio طايضلا ei مهتعمب رو نمرالا كاوا

 اعملع نوع À بالسالاب )393 3m 3 قيرطلا ىلع مهنواتقيف مءدادشلاو



vo روزأا DA i£ je 

 اهنولحتسيو
 نسلا نم GE ن. ةثامعبس ءاهز فرستلا عمج موي تاذو

(rhمهثعدو نيرشعلاو 2. ىلإ  Qiنم موق يف ريدلا ىراحص  

 Ts برشو ST US نه مهوكرتف ريخلا باحصا 251

oiءاملاو مهشارف  asileاسم ةدشاو ٠ اموي رشع ةيناث ةدم  

dbىذأ نم  Ehمهشعب لكأ  luىل-ع مهودارا اذه دعبو*٠  
 فءضااو لازهلا نم مهارتعا ال قيرطلا يف نوريثك مهنم تامف ريسملا

 Ge برضلا مهيف اولمعا ريغ ال نيتثام ىوس ةناءبسلا نم قبب و

 مهرخا نع اوكله
Gole'l Gus © all pl ES dusلسراو ةلفاثذ ةلفاق  

LR er La a si ge oi quil à got Ge 

abملف « هحورو هلامو  Leeنا ناحسلا دحا ءىليه ةلاخاو  

 مهعم ثءعدو ا ديور اددور نمرالا عرمج اوقاتسأف aol Al ىرأي

Le àحاب نءداصقلا ن م , re0 ا مهنم اولصواف  

 Per مالسلا 12 مها < 5 S peil مهلا و sal الا افلا

 نا رخأت ام هنا دب ٠ مهيلع عسويو مهذةنيل مداق هنا مهنظ ىلا

 رطاحاو نيب اصلا ىلا اومضدا à اا نم ةعامج راضدتسا à لسرا

 مهراكاب اركتفو قدانبلا مهيلع اوةلطاو مههوجبذو نييحيسلاب

potesاوداك ىتح لاتقلا مدتلاف مهتدعاسمل روبج يلاها  pesنع  

 ss فولايك اوباطتتسا نم ,JE ءاسنلا نم اوقتناو ٠ مهرخآ

 محاوفأا نوم اويكرو نهورعف روباقحا فائض ىلا ىراذعلاب اوضم مث

 نيكاكدلا باحصا اوعجو هدادشلا ىلا نمار اورك و٠ ربتلا يف نهوقلاو |



gas Fiروزاأ ريد  

 نم فرصتلا GAS او Le ٠ مهولتقو قدانبلا مهوحت اوبوصو

 ES pd Vi روزلا x54 داع ةحدملا

 RS روزاا ريدي نمرالا نهاك or سورددب بالا اما

 لئاسرلا نم مهدري Le محل ارقيو cel نمرالا مخ ىلا فلتخي

 هاعدتساف ٠ مهمومغ مهنع Gris موتبرغ يف 3 زعيو ة:ءرالا

ds à » alةآ  : Gbمدر نمرالا نا  Mlم ةمح  HS 

RD 3اله ينقدصاف مه اهارمتف تنا  Enمهباحصا مهل  Las 

 يىردا ال بالا هل لاق fus Le ٠ مهيلا تلصو غلابملا ن نم مكو

 فرصتملا هل لا 3 ٠ ليوط نمز كلذ ىلع ىذم دق à ةيمكلا

des à vaiىلا " dlيلا زاسف +  Casاش تفرغ يف  Case 

 L هتاهغتب هبرطيل ايرهش Dh شرغ ةئاتس هل يدوي فرصتلا ناك
 sl باشلا كلذ اوةثواف دونْملا فرصتملا رما سورديب بالا رضح

 مث هناي LS ىح بالا هان = تابرض هوعفصو ضيضألا ىلع

 SEM نم نمرالل درو ام لكسب ىلع سقلا لوقي فرصتلا عفدنا

 DAS EN es Lt كدر كب تلف الاو
beىلا مزهني نا هلآ هيلع راشاف ٠ عنصي ام يردي.ال هرما يف |  

 هلاطو 436 هاعدتسا فرصتملا نا ريغ ٠ كلذ 5 Tue ملف راحمس

 pb ىلا ءب اوراسو هوبكراف Lle ةعبرا ىلا هءفد مث درقنلاب

 ديق يف يئاقب لموت تدع ال لاقو هعدوف هقيقش حيسملا دبع ىارف
 ةسكحا ملا نم موق LUN مضنا مث ٠ كتب ىلا عجرا ةايحلا

 aile زفي ملف ,Gb فرصتلا هيلا راسف روصلا ىلا هوقاسو

 (Der اوباقئاو هولتقو opt ىلا هباوضءف ةسكارخلا رماف



TAN ps" ريد 1£ da 

 ىرح ع DAC late ىريدلا امنع هوحا pd كاسع ىارف

retenues, 

 تحت هانكر تف اوضري ملف هنفد يف ZE LA اوقلطيل ةسكارشلا

 ىلع رذعتي هئاف روصلاو هدادشلا يف نييحيسملا ىرج ام اما

 al ل ENS 4 + SAN ll Eu ys ao s ملقلاو ناسللا

peنب  reneىيساساز رب  ol ä Teرضا | نم ةعداسلا  À"ف  

 ةمدرق ةحالم 0 داوو sl el gb a its هتدلاو au هوقاتسا

 هتحاو FA و بوقعي فداصق - Lol مهو زكا كاتم ركب 5 مهوج

 let اها ف ةيقدلا نع Cuire أهم اوذال 4 ةواغم كيلا CUS ّق

 لورتيلا هقوف اواو اًشقو Le cu QU كلثاوا قوف اوقلاف ةينارصناا

 HAL نيئصتحملا ةثالثا ادع ام مهتقرحاف نارينلا هيف اولمعاو

 ss برعلا نم موق di نادينلا مهيلا لصت مل نيذلا نم مهريغو

JUمهولشتناو  & LASمهنم  Fe,يف ةيناث مهوجزف هيقلا  

 ىوس Go ti لصاحلاو ةعامج مهن. اواتقو مهوجرخا مث رئبلا
SON ls sis 7لما لا  atكاين رفا هك  

 Je A re L- ONE De Red داو رومح برع ميح

 بوقعي اما د او لبا اهعحرتساو rl Le اهمع Le ثحنف

 ابنا سار اوخدسو Less ةرفكلا 5 Le دعب OL pu هما هتلمحف

Labsيئايفلا يف هب  geراجتس ىلا تلصو  LLنومحسملا  

 ريد ىلا as Lol VAVA ماعو . ميضأا :LA اوفشكو امهوتاغاو

 باح ىلا انا 3 روزلا



PERL ريد ة2 ذم VIA 

 اوار مهنا Got اهريغو ai ليئاربج ةئيرق وح انتدافاو

 باذعلا عظفا Las اوازئاو ةرفكلا امهارع ةدادشلا يف نيعوس نيونا

 اهب اوكتفو قدانبلا انهو lue مث

 k ناك موي + ينيدرالا ران (el دبع نإ سحرح ىورو

 D كلت يف نيتوثسم نمرالا نم ريهاج ريهاج هنيعب ىار ,دادشلا

 La ةاسقلاو تاقرلا LAN ةسكارملاو AUS نوحرسي :ةحسفلا

 مهبالسا ىلع نووتحيو مهنورعيف EU ةدومالاك مهب نوي

 برعلا ليقيف مهئامدي اوبضختي Ge plis فويسلا مهيف نولمعيو

areنوجرختسو مهءاعما نوتلساو مهذ وحج ديف  Lite1 ام  ant 

 Di ةئام مهنوقوي اوناكسف لاوطالا اما ٠ بهذلا نم ىلتقلا

 مهقوف هنوموكيو كوشلاو CAE وا روبانا يف مهنوقابو

 لخاد لافطالا EU صقريف رعستتو لعتشتف رانلا هيف نوفذقيو

 ٠ مهسافنا مرمدتت Ge مهم و مهتاخارمد عفترتو يلبابلا نوتالا

 نيعلاو DE ديلا ناف ةباتكلا نع ضرعا كافك ملقلا اهيا كافك

 GE باقلاو عمدت

 ge .هتامزلا نطل ٠ cos -ادلكو لع نزملا .يعاذو ا

Leهتمرتجا يذلا فنذلا ام. كلظفاو كلمالا ام مدا نبا اي كل  

 كبلق دسفا ام . لاكنلاو باذعلا Le لزنت ىتح لافطالاو ناعضرلا

 ناف ع ورمل فب Ra ie اس pass + no ظدغاو

 طقف دحاو ماع 3



à où lee QE 

 كلا  Giظاغاو علظفا

  STE di Àا ل  OL deكلا

 كارخلا D dl os caen € CRU pre نو 575 تاقهارلا

 نوجرختسي وا ١ مهريغ ىلا نينوعفديو نرنادبا تارهش داخل

 ا - © 45512 ( مولع +82 Le) LI. 8 mil O9 833 مير خا ءافما

٠ Lesىليحلا اما  ECSىأرم ىلع اهينج نوجرختتسيو اهمحر نورقبي  
lesمث  Lateنا اهنطب نوقثي ام دعب مالا نوراطضي وا امهيلك  

ae seaىلع  Lis"يدعو  dEنوئطخ خرق الاو  xlنوبرضدو  

{ 
 نا .ىل رسبتي داع ام قا يف ااا 000 اههاحت ةرخصلا هد |

 يداوف حرجتو يعمادم يرجت هذهك ةرم عجاوف نيودت لصاوا

 GL. aus ام Css نا ساب الو ىل ىلوا توكسلاف ينشعرتو

 00 à JL ىلا ةرئاصلا Job 4 فا 0 ينلا 55 ناسل ىلع

ELىلوط ٠ هب انتافاك ام  nulتاسع  JULةرحصلا موب برعبو  

à Las L: 4. Lai ù col PUS AM 20 

 ةرفاك اب ةرحاف اب

sal bail 

Aراوعئس  

ets de Dmءاح رالا  A asنيتلا راحشا 4  

Ds ralهر  ne 5 Jiاا راسا هيف ةعبأ د" ةعئاس ةينارصنلا  

niاهلالطا ةيقانلا ةرثكلا ال تاكا  > DE ٠ Losهنأ  

 4 وى



 DE خيراو ماي

 : PNA م ةينادلك ةخسن نع مهرامخا

 تح دحاو هالاب نودفتعدو ةدواعم نب ددزؤب ىلا O gts ةدديزبلا

 نيدلا Es سواط كلملاو يداع خيشلاو ديزي مه PEL هي سان

 .OS se سمنلا دواخو خسانتلا مهدنعو نيدلا رخفو نيدلا سمسو

 هفوكلا برع نم 05 ei JS 544 ماعو م65 ة'س ur دالمم

 هفلخو sole خيشلا 3 | مهرعا للوت AYA ماعو : ةرصملاو

 وشو ٠ اهالا ديزي Ds داقتعالا ةيديزنلا ماعف ىداع 27 سما لقا

 هتف وردت EN نرقلا 19# يق ee day ét ىنلا

 نيدلا فرش al لتقو روهشلا وكالوه Cest ه«_اتق قاطلا يف

 xl يف
ds xl »لاعب ناسئر  \ Du Les Ole sas da Lai 

 … (go Ms 3e تافضتم Las ءاتثلا يف نيعيراو dll يف اموي

 ةعبس Cl يف هوبا ثبل دلو مه ماو اذاو ٠ امهريغ ءاسور محلو
 جاوزلاو ٠ فيصل ءانثا AL هنوسمغيو هنونت>يف لهالا عمتي مث مايا

pas lil;نوجوزتي مهو ٠ ناسن الا ة'سلا لك يف ناحابم  

 ٠ FR Vs سورعلاو سيرعلا عم بيبرلا os ءاسن عسلا ىلا
 (SL pe نب Rs قرف Vs: x «2x اللا حاوزرأا

 مانما“ةوقاسشو eV EL os Lei lot ثلا تام اذاو

 بارتلا اورذو تدانألا اوقلظار سورتلاو st yil deal 1,353 ةزانخا

 ?ris ىلع هوعطوف مهرعش اورحو et اوةرءو موسو ور ىلع

a A 

 نيعبرالا دنع (À en فصلا al e لوالا دايعا YU مهو



 28غ راحت خي راو

 خيشلا ا ركذ يلاثلا نيرشت ءدب يف JUL يداع خيشلا لتقل !ركذ

 اركذ ناسين لوا يف كاائلاو٠ وك الوه باحصا هيلع ضءق ذا ىداع

HN25 لع ىداع  lil » 

 25, Qi me so BE dal lis 31 3 زوج الو

 ةقلطملا ةيرخلا هلو اريما نر وو هين ريمالا ةسائر ٠ ;mé يداع

JE àنا نرخ رع فويس  st VV 

 كلاثلا ريمالا ةفيظوو SU ٠ برش نم هبلا لخدي الو ةتلا

 اهب es ىدعو FA هاد 5 ثنوصت عاطم هرءاو ملعتلاو جالصلا

 خياشم هترادا تحنو جاوزلا روما يف يضقي pdt ريمالاو ٠ ةسلابالا

 be slt هقدشكج و هنا زج 4x5 (DR )5 سمادا ٠ Lel هل نوعضاخ

 a leo Lena أمأ ٠ هيلا | مول سري و تاقدصلاو تالصلا نوعمك محو

 نوجوزتي ةيديزبلا شيوارد مهو ءادوس Dis Dis 41,5 نومسي

 3 عباسلا اما ٠ شواملا هل لاقيو مهعاما ادع ام مهلك

LS >| 8 Diesمهددعرو  Luةنسلا ف امو نيعدرا نوموصد  

 ريمح اننا نواوقدو بطلا نوطحتو قداع خيشلا ريق ىلا نو>4و

 يداع خييشلا

 نينا Le نرملسملا كلها ةيساحم ماتدا due ةيديزبلا ناكو

SE > RATE,ةدحاو نبيع لكل اهاك ساب رويطلا  des ٠ 

peteنونغيو ةريغص ءام تسط يف منصا| نوعضي ءامالا ترب يف  

 الا mes ال كاد aa ٠ صقري ىت> ناواه مولاه مولاه ةمسرافلاب

 لا à ةدحاو 5«

٠ .٠. mt | ٠. 5 30 ٠ ٠. CE 95 3 

  +2 5 (225 De ) Lei sرد لامس ( | Aاهم | ( gaنأ رام { و دو



 راجنتسي نورحيمملا 9

 ىراصتلا نورياس ٠ ةمسن فالا ةيناك ءاهز als انموي يف مهددعو

 ةيديزيلا ركذ .نم نوريطتي نيملسلا نا' لب نيملسأا نم نوردو

 al" يف اهسالو ةيديربلا نا ريغ ٠ مهدئاوغو Ad نوعشدتسرو

 خيذاوتلا بلق يف مهل ee do Ylels ةماهش اودبا دق هذه

 لب نيو Fe ىلع ةيداع ادي last مهنا ىلع ايطءازكذ

 قرط مه اولهسو مهءامد اونتحو مهيدل مهوفاضاو مهيلا اونسحا
 كلذ ةةيقح كيلاو ةشدعملا

 عساتلا لصفلا

 Diet نييع.سملا ة.لاد

jai él)مهرايد 7 مهتدوبيغ يف ْنا نيشطولا ىراصللا ن“  

ee:مهنال ٠ مهتايط نوصاو مهل  Lasاوعاطا  Jl>)ةموكملا  

 . مهراداويخ نولجتسي الو مهيدل SLI نوزوحي Ÿ كركلا اومراكو

 ذاجنس Je ىلا اديور اديور نومزهنياولء+و Di اوكردتساف

 7022-7 Lx عم نا نيتقوم Al ىلع برعتلا VIE ةيددربأ| دنع

 ٠: لوقي مهلا نا-'و باحصالاو لهالا اوعدوف ٠ كالهلاو ب

 dE ةموكح ليس يف لذلاي توأا نم ريخ D dl يف زعااب تول

 ناو نم ماوشلا رامخا درا وتت لا ا AT UE عيبر ىل قا أو

 نمرالا ىلع اهطخس فويس تدرج' دق ايكرت ناب حرصت مورضرار

 امف٠مهيدربو re عئرتل ةناخاب مهدصرتت تلعجو ىراصنلا ke ىلعو

 ىلا اوللست وا ضكرلا ةحتجاب اوراأط نا الا SU ضعب نم ناك

 ra ناك . AS )< موصخا هودح-و نم نيمزمنم راجاس



 vve راداس نويحسملا

 re وأ نارح ىلا ههجو نم مزمئاف وسع هوخا هافج ١ بوقعي لثم

 ةيفراصب SV ا! Ut وا ةيغاطلا © نوعرذ هحو نم نيم ىلا بره 1

 all باحا نم Fe ادص

 ومح مهما. امسالو ةيديزبلا مهتلدقتسا ie ىلا لوولض و او

 Les راو ءاطعلا مهل اوار ls à Las by لكن ورش

Àباوبا  Ts SEMاومحوتساف ٠ ميخ وأ تويدب مهوصخو  

 الا ىكشلاو رطاملا ءانغلا كلذل
 رامخا عاطقنال AB Cu ee LL ةيحرسأا [à هللا نا ريغ

Àاوناكو مع  ns le4 مهنا  nesنيد ام نواصاح راطخالل  

 رادكألاو سجاوحلا مويغ كلذا تناكفف ٠ رارشالا ءادعالا باينا

 اولصو امو مهيطالت ناجشالاو نازحالا جاوماو مهقوف ةميخم

cbريس  Be Ds els Ge DEراخا  Qt alميداملا| و  

 rs تدادزاو مومو مع كتييفاعيف تاي كسماو نييحسسأا قوسو

bre RMS À OUT alsاو>زكنا وا شوحولل ةسرفاوسمأ ىف  

Usنطولا  

 ge bag nil نبا: gr iles VAN0 نرش ناك الو

ile Hsيلا  AUS Deus «ptet QG ol 
 مهنم اوزا Be) ةيح فايع . À Lu Y à _) nl Er نا

 لب ٠ مهيلا ىودعلا نايرس نم اذوخ مهتويب اورداغي نا مهومزااو
(alيف ىراصتلا ىذرم رشحي نا ممصف روشاعب فوخلا  Jeدحاو  

 نويحبسلا ذالف ٠ هاذا نم نوي ei صلو مهلك اوتوءيل

 ظاغاو هددهتو اروشاع ىعدتساف bete nf ورش ومج مهلياج



 نييحيسملل صصخف dus قئتا مث ٠ هيار نع لذعف مالكلا يف هل

 ل ءربلا نول اني امر اهودك_سلل ةصممأ.« تاهدح ىدحا

 ىودعلاب 06 AU لئاسولا داتا نييحيسملا ىلع بءصتساو

res :رملا مهيلع  à.يي نسخرام ىا لص وملا ىلا  Dr)ةيودالا ر  

 طخيسف 7 ةسلرف eh اوضق: مهتم نيرشع نا Eire ىتاتف

 مهتيرف نع ةطاق À رح ر 2 نأ اوممصو 4( رش لضاو روساع مهيلع

 3,45 (relax 4 لوش ورم ومح لل DS نويحرسملا احتل و

Àأ رص ءار  Asiaنا مهيلا 2  | Dليزارعو  D 592 + 4 

 نودوعي هاتثلا لبقا اذا تح فيرخا يف انووثي LAN Le نم
 مكل 70 يد د ab يف ىرا ىلا مه me ٠ ,JG ىلا

 ىراصنلا حار ةقاس ليزا il تح ER تحبصاو [LA ىلاو الو

D 94نم ان ومد ريش  ls Call 1 ةنفرغ 5 ىداباو ٠ als 5xS © 

 6 Gus انهاك كاذ ذا هللا مل ضرق a مهضورف ءاضْنأ مهلك اهلا
  éd Veاس )

5-1 

ot. 521رداغي نا هفوخ ديدش هرطضا يحك: ن3 فسوي  

le absىلا لحريو ن 5  Ditةسسربالا مد لعحف  subرفاوب  

 ٠ ةسدقلا رارسالا مهيلع عزويو LV ةحيبذلا مهل مقيو طاشنلا

 دق هذأ هملعاو ولم مح كلذ علب : طو ىىلا dE | ىبع ("A الو

 خيشلا رظن تفملتساو هنأت بود اليك و 35 هلل de 4 رق مللعأا 2

A 
Ir 8 لسعف ٠هراوج نيئطاقلا ندحسمملا مهتما Le alba: ساو a! 

 هنردو IS Rite سمو ssl] Al« es Men 5 ةفضولا

 ar à SEAL aa ةيفدك تمحو QE Po !!| رصفد و
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 مهيلع ارقي مث ةيدرولا ةحبسلا الوا نولتي اوناك مهناف ثيدحلا



 re راجنس نويحسملا

 ل Li Ge LS ًاحور الصف وا رهاطلا (JAN ملعلا

yسك نود  OLXIديساتالا  ilناو + ةسضمراو ةيبرع  

Ex) 

 نواصإوبو el ٠ ةفاسم نم دردخلا دعما ىلا نورطاقتي نويحيسما

 اوعراضف ٠ ٍيض لك مهنع فشكتتل ةينادمصلا ةزعلا ىلا ةميمحلا ةيعدالا

 نيب ...١ مهدوجو نا هيلع دزو ٠ نيلوالا نييحيسملا مهدادجا كالذي
 لفتلاو فيدجتلاو سسلاو نعللاو متشلا نع اوفكتي نا مهلا ةيديزإلا

 اتوتمم ناك .كلذ نال تاركسملا برشو هللا هازخا سلبا ركذو

Leهلايعتسا نم نو.قاعيو ه رك نم نا نييراحتسلا  ed ٠ 

 Lo s ré LES دحاو ريد مهم نايهرك هده ةلاحلاو نومحسملا

 اويصتعاو رشثلا اوضغبا ٠ ءاير الب مه ٠ HS سلوب لوسرلا
 ةرارجم برلا اودع ٠ اذعب مهضعب اومركاو اوبحأ ٠ ريخلاب مم 7

 اوثشتو ةاعللا نع اوضرعا ٠ ةالصلا ىلع اومظاو ٠ قيضلا يف اوربص

 ا امم سانلاو هللا ماما LL اونتءا ٠ ةكربلاب

 مهاوثل الزنم نيتس ءاهز راجنتس يف نييحيسلا Le تنتباو

 en عيمج هيلا | Jo Poe هولعح af Ve Le) امم اودخ

 عيمج à تاقدصللو SALE عمجف هللا حرف ملعلا 5 ىلوتو

 Le حابص مهد بوعي ها مهةشيعمو ىضرملا ةارادمل ىراضنلا

 ةيفاعلا اولان ىتح هيلا boxe ام لك ré 665 روت ثود نم

pus dpi le L dtiنو  DIF elsالام  UE ÈS 
 ماركألاو ةالدلاب هونفدف

 PRET مزوهنا اإ هنا كمصوب (ol نب اموتل ثدحو



 ai ie دصق الو Lie برع نيب ىراوتو مزهناف هفتك مهدحا

 يدوت تداك Tab هحرب aus هتباصع يف يدركلا EL مهربا نبا

٠ léنم هذقنا ىلاعت هنلا نا ريغ  OSراجتس ىلا لصوف ةبوجعاب  

 دعب اطعم دلة يس ترم امو اجلا وعدن النا
 رارسالاب هدوزو هحور ظنا ىت> انمز لالا ىلع ربطصاف ةيدئوندتلا

LANفسوي سقلا  gts SCعشا  ee SV CSيموت  

 تبلغتو ادج دجاوت بلحي هدلاو di غلب الو Lo ٠ نيثالثو
 jt Les as le 255 Cros di "ةاعف"-ةومهلا هلع

a ALءاثثا  als Vs ae À 2es A D LIند  Bo 

 ةروك A كصصوب

 ىحاون نم نمرالا لفاوق دراوتت تذخا ١5١5 راذا ناك الر

 مهديزب نا دصق Gt راحئس فك ىلا روزلا ريدو هدادشلا

 اديور اوتوميل ةلحقلا يراربلا يف مهوحوطف ءاتشو ءانع ءادعالا

 انايتف مهنم اوفنطتخاو مهيلا اوجرخ ةيديزيلا مهب رعش ااو ٠ ا ديور

 ةافح ةارع نييحيسلا ىلا مهوءفدو LE ىلا مهب lle تايتفو

 تسماو مههابج Mo Yes مهماسحا ل زهلا زمش هينا يفي

 مهلبقتساف ٠ ةايحلا ىلا هنم برقا توملا ىلا اوناكسف ةرهاظ ٠ مهماظع

 مهب ىفاو نم ىلع اونثاو مهفاعسا يف Aus باحرتب نويحيسملا

 اهل ىثري dé نيينيدراملا نم ةفئاط راجنس ىلا كاذ ذا رضحو

 مهتلمج يف ناكو ةسرتفملا بائذلا + نم اهريغو هدادشلا نم اومزبا

 هدف MAY po) انه ) بوقعي اهنباو يشابيزرت ديعس ةئيرق ناسوس
ls AP Elles Àليزا تناك“  Leلف باذعلا ا 5  CAS 



 ضف Du "دس

 ميركلا de ايسالو vx غ اف AS | هيلع PRE امثروص

 ٠ Lee jeu QU -2>5 5 تلان ىتح اهتخلاعم يف هلك ه رق

LOG Lab Ou Je ls Lil me nsنم  IS 

 اونتعاو هوثاغاو نويحبسملا مهليقتساف رادغلا ودعلا ماما نم رارفلا

 مهئافشب

 تزهف ةشيهلا ثعاوب مهيلع تردعتو نييحيسلا دد.ع دادزاف

 ةرم ملل اوعجو مهتنءاسل ايريخ DST اوملخنف مهءاربك ةيئيدلا ةريغلا

 Al ىلع نيعربتملا نيب زاتماو خلا نيفلا ةرمو شرغ ةثاعبراو نيفلا

ralسايلا  ses Jlمهريغو احوّش سايلاو هاك هرق ميرتلا  

 D اوعسو اولغتشل ىراصتلا طشن ١5١5 فيص لسقا الو

 re 58 مهمورك اوئمضو ةيديربلا اوعجارف ةشدعملاو قزرلا كافه

dollموف انك اهم اولغتساو  Lul 3eمهلها نم قب ن ا  St 

jsيهذلاو ةضفلاو يشلاو رككسلاو كلءلاو ربالا نم اثيش مهيلا  
 ?Pr ريعشلاو ح.قاب اهولددو ىرقلا اوفاطو اهوذخاف كلذ لكاش امو

 مهيلع عسوو هفاطلاب CU برلا مهك رادتف٠ مهناوخا توقو مهتوقا
 Gui als مهافك ام اولصحتسا مهنا ىت> قازترالا هوجو

 معو ًاشحاف ًاعافترا بولا راعسا تعفتراو ءالفلا دتشا الو

plيف نم عيمج  JEريم يط ةريشع ىلا ىراصنلا حار  IS a 
 اهلك كامو ةردلاو ود دلاو سشلا نم :رفازز LRU | راش راطخالا

 دعب اوبصخا مهنأك ةيضار ةشيع يف اوحبصا Ge مهتنوأوم AUS ام
 يف هحتف ىلع هركشتو هللا mé ill تدغو طحقلاو بدحلا

 ال ورش ومح نا ىت+ ٠ رفاولا هئاخسو ميمعلا هدوج باوبا مههجو



ol VAراحتس  

 لاهذنالا دسا لهدم يلا JB نأ ٠ ELLE L Gb ىراصتلا نم ىار

 بامعحصا ني الع RTS PT 42. al فدعا ود ناف . ىراصناب مكنم

 اندالوا مكيلا d'a مكل تمحسفداو PRE مورككلاو عوررلا

 ْنا كثتالذ نم — | وم أهو ' مكبا امزاو مكتمه ف هللا كراي

\l Lunنياوار ىراصنلا أوار |  hill 5 1 de3 8 هاخرلاو  | 

dlمهتناوم  pra alsوبسم  Le erردصأف  palدانم ىلا  

Col © re al el Ne » JAهتمسنو 40 كلل ىراصنتلا نم  « 

 Ceal | à SC نم pts اله هرمأ دمدو

 هودهعد À Le مهياع هعيس ولو مغ هماركا طرف نم اوار ىراصنتلا ناف

ox 4دقو ٠ مهلضفاو لاحرلا مركا رم ناك نم  ls > 

 تفصو ةري لالا مايالا يل هروما تماقتسا ناب هتماهشو هتؤرم ىلع

 دلخو فرشلاو ةوظحلا لانو لحلا م piles هتدهعب تطيناو Bull هل

 ها اما dla de زم بكم 5 يف ًابط ! ركذ هل

 رساعلا لصفلا

 راحشس ثداوح <

doموق راجنس ىلا ىفاوف دادغب باب حتذنا 16١7 ةنس عيبر  

C4ىراصنلا نوغا.د. نرعأا  priésايلديوب اهلا رفسلا يف  dpt 

 دحاو لك مل عفد نييئيدراملا 07 Lez نوث الث موك راسف ٠ نامالا

 لل | وكعب نوميملا رئاطلا ىلع !Son d مرصد بءو 9 تاريل و

 اوبتاكف نيدرامب يلاهالا اما all, LOU ٠ رابخاب مهباحصا



 qi م سس رص جس دم سس ص سس سم

 سأب الف رطخلا Gb تءشقنا دق نا راس مهن اوخا وا مهاجر

 مهادعا نان مهملعل روضالا ىلع sé 0 مهنا ريغ + مكر وضح نم

 اواظف . mé 9 ىلا مهرفيضدو مهءامد ف 0

 Po مهنم صخشف UV ةنس فيص ىت> راجتس يف مهلغش نولمصاو

 ةيديدحلا ةك لا ةامعيفا ردت ls ةيسيردلار كله لو يجرس ىلا

 الا ىلا ٌقزرلا اعاجتنا

 اومرطضاو Den لج ةاداعملا SUN ضرعت ١514 راذا يفو

LE Geهيلاهاب كتنلاو هلع . al Qi نم ةمذرش ٠ 

 DES مهدناق دؤواو ٠ هورصحو مهليانقو ve a دونحلا

 Cl قراضتلا a fie نم عيمج يلا ثعبا » Ju ا

 ps du اا cl à ةحاسألا" زم كرذل L لكو كب

 نادنموقلا كب نيدلا يم ٠ ءاضماب ةعقوم ةلاسرلا تناك و.« مكرايد

Cole be Das, 00 ) 

 ةوادعلاب هخحشاكو ll ىلع ضو Fos se ةلاسرلا علاط

 نامالا مهل ت ادد دقو ىراضتلا هيلا nl نا .يل rt 6-0 أوو

y يلا 'ةقرخلا قحو الك مهنوخا نا يلا خيو يفرشب ٠ cils 

 ءام ىنيعب ماد اه مهنم ادحا هملسا ٠ ينا ريغ  geيدالواو انا

 نا ءادعاللف  bleuلوقي ىلتتسا مث نوري ام ٠ نادخموقلا نا 0

 انحالس ٠ تاايثل نيؤدهتسم ىقشو حالسااب هيلا ثعنأ دورغلل اب

 نادنموقلا رعاوا مهغابو UE خيياشم راضحتسا يف لسراو اذه لاق

 AK E هركف ةصالخو als CLS مه حرصو ةيلاعلا ةيماسلا

 431 رج | كس pi AS ره 009



Du ثداوح FA» 

abىضق مق نيمسق ىلع اورسكتلا ظملا ءوسا مهثكلا ٠ اناني  

 تف lez قانثالاب خيشاا مهيلع di et مت> مسقو ةمراقلاب

 اوممحو نيحاشم هلحذرب .يف اولاتو هدنع نءاوحارؤ٠هدضع يف كلذ

 مهل ةرايز pl وهو Lidl بش يف

 ىلع اوداشف هيلا Seal | al Ce | 3 ىقةتناف ورسم se أما

 ٠ هسرك زاغوب يف مهتعراصمو ةيكرتلا دونا ةعراتمل !وردحتاو هراثا

 لبا نع دعب ناخ يف نيضبار يكرتلا شيلا نم ريباوت ةثالث اونااف
 هب نب Jill MA ىلع موجهلل ةصرفلا نوصيرتي نيتعاس ءاهز
 قيضلا اوبقاصو M نم دونملا مدقت حصفقاا ديع ةلي تسلا موو

allو ا  Seهودوص  Frبيس  pen]2( هل تحن را  jure 

a ail ie lsم ٠ اعله  does le5 5 [نوملا  

 مهم اوئد ألو ٠ ةبقاعلا اوفشتسل مهنودصرتي نيمكلا يف هلاجرو
lossوحن كرتلا نم اولتقف قدانملا مهوحن  Leرشع  Jiفلخ  

 تاصاصر عبرا as مهتحلساب QU (it DC ىلا يراجتساا

de «llهتثاماو ضنا  

 ريصتت نم فوخت مهترثك و ودعلا ةوق ىاد الف ورش ومح اما

 هعوجر ْي ,OF «st نيمكلا 4 رمتمسا نا هتحاتر كاله وا 4 عمي

 SL 6 لق ةلاحر ذدع نال ٠ Vs هل ىلا ةيزقلا ىلا

 مكجبم ىلع اقافشا مكل حصنا يلا ٠ هئازعا ىراصالاب حابه هتيرق

C2 9مك داز اودخاتو ةءاداق مكتويب نم اوحر“. ْنا مكلاجناب  

 ٠ « انوحم لبقم ىرا ام ىلع ودعلا ناف ةيبو:لا ةهملا ىلا اورداتو



 مما داحتس ثداوح

1 TUE 3 | م ني ١ 1 . ٠ .٠ 

 اولخد دق ةيكرتلا  assisاوعلب يح موجع ا اواداوو ا او

25 À) هد لواو : ؟راصتلا هر رو ىلا Jo Yi Je 

 داف ما De ردا a in F رادو 1 17 ا ab :الا هيلع ردعت

liesاهوعدو أف اع  

 تل اهلا Gent JL ا Ole Us ççolatl انا

 قفار + re ذوحتسا اه ديدشل il يرئاخ نيفئاخ ةبعصلا

٠ LEكي ىشاوملاو لائطالاو ءاسألا تاوصا تاعو  

 M ST s lé مقافتا اهدلو تعءاضا ةدلاولاو تماق

 لا ا

 axe ىلا اوراس مث ايف ام ىلع اولوتساو نارينلا ا, اودقواو اهومنو
 مه اليكو JUN ماقاف Lil pb ٠ ذتيح Dal نلءاف

 يلاها حتراف Carl, ddl ىرقلا يف ةرئخ | a و لو ُْ

 اولم مهنال اديور las صني يكرتلا ركسعلا ناكو ٠ راجتس

 مهعئازع اودرجو هتعزن ىلا Hall فرس داعف mn ٠ ةماقالا

 ls هواتقو هب اوشثو اًدحاو اؤار الك !وناكف كرتلا نم راثثالل

 لمطا !ورداغو ii نا الا az نم ناك امف هحالس

 ميخ las ىت> ll اولصاو موق مهام 3 Ce ايفا

 مهينكيو men رسال FU هل او>ضرو mi اوذالف يع :.داشم

 مهاردلا pis ةامرأ 0 pe ol res . مهنادعا رس

 ثالث اوضق راجاس بونج ose موق xl والعاجز٠ Obs كرئو

 pb A مواطنو ضريضحخلا مهشارف نيسودام ىنازح لايل



) Lui. Ds! وح VAY 

mlراهتلا هللا اوفرصتساف لالاو  SUلك هيلع اوعضوو  

ASS2 ةدرذ نم نوحوسل اوماثو  d ,sنمو  d sieةريشع  

 يف مهنم فلخت نم اما ٠ نيعئاج 5e نييصن ىلا اولصو <

 اوناكو ٠ مهارق ىلا اوعجرو Dal ىلا اراركت اومضناف راجنس
UTمهساعترا دقع تميت عفادملا يود اوركذت  rés NN s 

RSمهلكم  deقوس نم  eng)ا  Jessلوالا ه4 درح  > 

 OÙ حرب بامصي

 a ىلا ترجه يتلا ةيئيدرالا Ameli لايعلا .ءامسا كيلاو
 ٠ وبسك هللا جرف٠همع تدبو ولام ٠ QUI اهءامد ورش ومح نحف

 ٠ Les ٠ طرباو ٠ ىادوخو ٠ ىلبلابو ٠ ps ٠ وحك ةرسا

 هقرسو else يحنويلقو ٠ ثوغربو ٠ كاتيحو .زابزاطو 72235 ٠
CSA 5 م . a 
À. 5 يجدرردر 2 ولكنمو ٠ قودرعسو ٠ ىدعبو ٠ 9 A 3 

POLE وغامو نابمصاو .٠ بارا لوصو .٠ s le s5L 3 . هاودئتحو 

 مهريغو- .Las واصاو + ىرتثو ٠ يىنيدلاجو ٠ سوم يمدقمو

 + شمامو + ٠ Robes قرزا Eu نم اوناكف دارفالا اما

 C تيبازك و يهابو. ليوك و ٠ راحسو ٠ ابمرزو ٠ او ٠ مهسمو
 ٠ xlæs سامطو

 ةلكمرقو ٠ كدص ود ةرسا كرلتاكلا نايرسلا نم lee يف ناكو

 يرومو٠ ٠ los وتبو ٠ pbs ٠ هقابرجو ٠ يخرجو ٠ وبلصو

CAS ? es ٠ Dasنادلكلا  gl2 ٠ احوش  

 !Le do ri O هاندزوا (Le Ua نا Les ءىراقلا !Le كلو

 yes مهتلفاحو rés: Ole يب اولضوؤو اوقاف ناطشلاو سوواطلا



 PA ةريزملا ةحذم

 ناسلو مف لك نم ll ءانثلا كلذل ٠ LL ناسنالل مهتتلماعم

 نامزالا

 راجت re ىدلا 5 dl ىك À Dia dl كب نيدلا ييح امها

Oleومح  Leخيشلا  Si)ةرمأ غلب €  SUيسايسلا  Je AL 

 ةدم ةقاشلا لامعالا ةلوازم وا ةيبهذ ةرين يفلا ةيدأتب هيلع مكحف

L) D > As ٠ hourعم مويلا لفتسي هوار مهنا دحاو ريع  

 اهلثم Au ةنس ءازحو ٠ لصوأا ةقزا يف ةلمعلا

Go (bailردع  

tiةرزالإ  

sxةدلب ىديزاب فرعتدو رمع نبا ةريز> وا  deةنض  

 ةبقاعبلاو نايرسلاو DIR نم موق LR ناك خانملا ةئيدر ةلجد

 ١578 ناسن Gs + OLA نم ةدعو Las dl Le ie لكل

 رالاف :Co يصد PO LD as 56 ىلاولا (I اهيلا راس

 قفتاو EU ٠ نود نييحيسأا ءامد كنس ىلع. مهضرحو داركالا

 هل
 يمئلذ نم ناك امف هروزيل بهذ نادلكلا نارطم بوقعي ديسلا نا

 ةنام همف NL موي اوه « هل لاقو هلع Lis 72 نا الا 4

 ىلا داعو نارطلا برطضاف « ريما قوس كقوسنو اريعش وليك

0 an 

 مانهب مزهنا Ross هينيمرا يف حباذملا براقع تيد الو pal 1 مرا la براقع تبدد
 يف OURS QU RU لظو خزا ىلا au Ci Re ىوارقعلا



١ 2 ٠ 

52 agi مم 

PS MD [ 09 أ ١7 <ناك اذا ىتد Las 

ee: ET ليباجيتم,ننايبلق ديسا Le ضرقاا اوقلاو où 

 نجسلا ىلا مهب اوضمو يمارفالا نطسق سلوب سقلاو نوعمش يروخلا
 ىلا اوماقناو  LUSاوقاحساو ةتعد نم نادلكلا  Si Ltتوقعت

.. 

 مهب اوضمو ديعس فسؤويو y ls ايليا سقلاو Le سقلاو
LS 

 FAP RCE dt نا ٠ ls نياوالا ىلا مهوفاضاو cell ىلا

 هدياص لمت اخم دسمسلا اماطءاف ربخحا ىل“ AA عرسلا ce ٌتدصو

 ىقيرطلا ف él sl LI دحا ايفدادحف كش ىلا الاد ءحرا اهل لاقو

 Lg ىلا تع مبنيا da أد اهددهو 12( 0 ع بذوق

Ze ll ER Les + Laoylsةدئفا  Cumulةليللا كلت اومحاف  

 تاملطلاو تاولصلاب

LS ll ىلا بوعي نارطملا GUN ةاعد ىعدتسا با TA Us 

 هوقطنتساو  Leحالسلا نم هتعامج دنعو ءدنع  Leedsنارطملا

> ht اما ةحب كاذ نم يس ٠ 45 ll ىللعو مدنع سل ن را مه دبراو 

 اوطاشتساو ,0 ول ددرأو  (eiمث هبرض يف اوبوانتو  Labبلع 4

 رخف تاصاصر ثالث  | Lenلك دنع ناكو  ALهتهمج ىلع مسرب

 بيلصلا جراسا  elةهولمح اله دعبو ! dجراخ |  8xهورعو

 فافض ىلع هتثج اركرتو  esنيمجاد اوبلقناو
 تمصلا مزلف قباسلاك هوحضوتساو ليئاخيم: نارطملا اوعدتسا مث

 راص ام ىللا رماص هنأ QUE ةليحلا Er ar ةسسدلا كردا هنال

C1)١91 نوناك ١١ يف ةريزملا ىلع انإرطم مرا  QUةطبغ دي عضوب  

 AU نايرعلا كري رطب يامر مارفا سويطانغا ديسلا



AO ةريزملا TER 

 ْنا اوةقوث Li نوذئحاشلا ة_.ئاسنالا ءادعا اما ٠ دبهشلا هقيفر هنلا

 اولك ىح مش Clio هوعلصو 458 | lu ot | ىلع هوحطس

 4 ٠ تلال < م ا : : \ |: =

 احرا> هود رخأف 9 6 LA) | À 9 للا ريكا ىلع نيد اويعتو

 عضو ىلا هورتحو « 0 50 43 9( تضاف 3 صاصرلا ءوفدهتساو

 ىلا اوسلقذتاو شسوحولل Los LR Las rs هورعو دمهشلا هقيفر

 مهب اواكدو هله ss UE Se D M ASCII يل es leu ect ناد

 عجا موب اوكتؤو مهورعو قدر | ىلع مهوقاتساو قوت 1

 م QE 3 مايا ةعيرا ا واظف نحسلا d! ré اوراس لاحرلا

 Hal قدانلا نم RÊ LS امع ءاهحولا | él م كيد قيضصو

 لاهلاو لسالسلاب مهوقثوا اريخاو مهلغا يف برضلا اولمعاو

 LU Le رش كو Crœmudl 555 لع lie dut لوا قد

 دع لصوملا ىلا مهوريسي نا نوعمزم مهنا مهودافاو لانطالاو

 ls sels مهرلتقو دل ليوعو 1e 2 ةمضاق مهرقاتساف مهيوذ

 D ا ا

 يف بي لو ٠ نيرورسم مهتويب ىلا مهب اوهجرو تايتنلاو نايتنلا

٠ 4 àهءامد  ENT As uc ‘sie AID à هبايراعد لل ٠ 
 يي تا لب ne 5 : 9 5 . 2-5 هل

 7 + 4 OÙ ف ° :ab نيدرام 9 < + à رست ce ارفاو اهذ

 يخاو وزان ديحمو لوسر exe نيدرام لاجر نم موق ةلذانلا ءانثا
 TA ىلع مهوناءارو دسافملا يف كارتلا LE 0 مهريغو < رضحخ



Sd FAترعس  

ris QU Laill 

© pre dd de 

Le ةاحد Le 0 ةديرق das) زايد غيم ةدلب درعس وا D au 

 اهب  JUمطبلاو قدنبلاو ناهرلاو نيتلا راجشا نم ريثك يش اهيفو

 ال يذع كلذ عيمج موركتلاو Lin ٠ فضاخ ةيفرصتم يهو
 دلت ةدالول  ess Àةعبرا نيدرام نيدو el ٠ ٠و ناك  5 a. eأهارقو

 لبق  AT lilنم  a:نقلا زم  Ondes 4,5نادك وم

GS! A il OAI Os‘ y ناك و + .نايوسو ةمقاعيو ن.هراو 

 نييكتءودلا ءابالا دملت روهشلا ةمالعلاو خراوملا ريش ٠ يف ناكو

Da بالاو ويراسش بالا مهو SC 6م ni ءايالا نم ٠ 20 D ya 

 ود يد  cri nr Alتايتفلاو ناشعلل : سرادمو +3 مه نا

 ثالث اهب موقي ناتيمو  Cl) geعبرا نهدي تحت ءارذملا ةمدقت
  bal LUانبف ماعتي ةشيدنم كلادك- نيكتمودأل ناك ىف

 نابشلا  Déعئانضلا "نم ٠ كيلع ضقن مله هلك كلذ تفرع اذاف

| Lo برحلا ءانثا عمجا نييحيسلا V ثدح ام 

 راهشا دعب.ةموكحلا لاجر نا كلذ  rte Dاورأعضا

  ac as LA LA data UNانهن ايينلمو]
de  LUalis ةنهكلا ىلا مهيمتيمو pale روما 1,5 35 

  cs sil sقيقش ناماس ( pansريد 709 ىراقيح مارفا

 ليلا  tar isْن

 2 Re اوسكف موصخلا رئاث 6 ١١5١8 ناريزح Luis يفو



  des Cremeرودلا  en) Lee re ASمهرواتقو 3

  :}l Su A Leرا Last 3 ةلدنلا ء ةرساك ءاهجولا ىلع ضبقلا اوقلا
# 

Ur 2. 

 م | eo هو 0 0 1 * 0 و. .| . ٠

 "علا فايس روك ىسو.. ةرساو last ةرساو au نيتس نورهاني

Paاف عومجلا علد :ح اهريغو  NEةطاق مهوحزو  

si. : LP . 
 مهيلا | le وأ ne نأ مودرد ىلع ler = و نحسلا اا ُشض

 عقم ىلا eg ls EN نوعدتس اوقنط مم .٠ ىرهوملا ءاذغلا

 بورد م نولرادو ةحادسألا احم CE مهدوح اص ولسا و بادعلا

4 
  Dh) 0رحو نيلصفتملا 48 } ; ابي 2 م ع 3

| La Les ا sal) HN) راثاو ةنرعللا واع als Lane2 | 2 6 و ةداعضاس  . 

En | Sr 5 9 0 ٠ 
 { A و4

 لصي داك Les da SE 5 dl قوس (Lace هوفاماعأو نيرك_:مودلا

 اوذاكو نانا بالكانلاب ECS 4 ,2 4 اودوانثو هررع 7 املا

 هع و.
d'a 13 6نوءجار  Aleنأ  AITةيمالسالاب  ‘ AEبالا نا  

\ re ]ا 71 {+ ° | s\1: 0 | ّ« 

 اغالا Lau Gus فورعملا il قدتخلا لامعا ىلا اهوجرحدو

 وم

 مهياع Le 6 مايا ةعدرا Po à À ge تسمم 1 ge امو

 ١ ايي … ا 5 1 4 |

 يلاه* بايرز يداو ىلا ارحس اهيمج مهوقاتساو مهوقنواو ءادعالا
  > yكلعمد  Leاوفناكت كانهو هع امل اهي  resةحلسالا اودرحو

As يلابرسلا يئارويعآلا مارفا CN ضهنف مهب اوكتفيل رجانخلاو 

 . ١ + EL, a . : "0 1ه
  +deمجوسوح | ريج-و اداطخ  Àمهناما  male Dh 3اوضوخيل



D pu Â£ Ja TAN 

 RES ةدقن تاؤيصلا. اقع mL تادف قل اح نونلا رتاربف

 كتترتها:ضرالاو :تعدصتؤ: 22( JU .نأكف دلبا يف ىقب نم

 مهرحبذو ةركم ةلمح مهيلع اولمح مودا نا مث ٠ تلزازتو

 اهيلع اوعراقتو AT ىلا مهتسللاو het اوعجرو مهرخا نع
 ol ls ءاسألا ىلع اوضقو 2( L D 9 luxe ETS دعدو

 GRAN زول ةدحا ولا 1 وقاتسا . نفاوق SAS cells . .تاننلاو

 مهمولو مهدقح ديزا اوناكو تاركنااو ét LT نوبلغا نماودكرو

 sit ةرعولا قرطلا رصاخم يف اًشاطع ble ile ةافح مهئوقرس

 Sal ريغ تايتنلا :م حااص sue ىلع اوقباو مهعجوو مهلا

 موق ىوس A يف اورذي bo + ةدسانلا مهبولق تاوهش نبب اوعبشبل

 كللث سورلا S < فدل < اعمز شياعملا مغ اومدق JUL نم

 215( قرس ْف مهواتوو +12 او.دوف يضارالا

 Ces .تالُد نيدرا:. ىلا ترعس نم لصو DE ١54١68 7 يو

LE se تدددربو ائيراو نهر RATE) ة'هرلا ىلا Line 
_ 

… 3 

 (Bis ue canot تونحلاب ةهقاتساف Lol ةوسن_ ثالث .نبعبت

 ىوس نهنم Go ل Lois نيسمخو DES نهدد..ء ناكو لفاوقلا

piىلا حابصلا نم نهنورعي ةيناسنالا ءادعا ناكو ٠ ةوسن رشع  

 و اهرجا ويب نوخسطنل pli هاجت امل اكن CP مل وك US رصعأ

 ريسلا ىلا نونورطضد اوناكو نيرششي وا ناكاي نا ةتبلا نه اونذأب

 نهيلع نولمحي اوناك ليللا دنعو ٠ ةرعولا قيرطلا تالجعتسم يف
 باكترال اونسحتتسا نم نوريختيف لعاشملا مهيدي يفو ةسجنا| ريزانةاك

 اذا ىتح ةلحرم لك يف ديحولا مهنديد كاذ اولعجو ٠ هللا مرح ام



TA D pu i£ 

pl les les lu. IQ us 4, 

 URI CL فاستفهن.  ON .ةسانك QI cart Le نركست

 نا راعم يوت لساريج tu ىلا !«CA غلبو نيكتمودلا سال هريد

 د ىلا نهدفواو 00 si) à E يععاسملا فرصف ناب رسلا

Eatةيطءالا نهياع ىرجاو تايمارفالا  illىنعو  Le 

 Jet ىلا نهلسرا مث نيتلماك نيتنس ةدم is رئاسو

 نأ Sy sl Er اقع Je راّساف ail راس ىدل دولا اما

 يل-ع هب رعش Ce عورسا هيلع رم امو وُش ريد ىلا درعس نع لحدي
 هب اويثو هورصبا الو Rai 4j ادرجق يضاقلاو فارشالا بين

 : مهل لاف هواتةيا قدانرلا هوحث اوبوصفق ىباف مالسالا ىلع هوداراو

 ee دلقتو هبوث سل مث ىلصو lei le يلواهت نا ab مكستلاس

 يف اولغواف es ام اواعنت نا LE مكل : لاقو عكدو

doi٠ يلع ىلا هتعتماد اوداعو هب اوكتفو  setsهللا نا ريس  

 st (a 1: نمو درا يلع 2 ناحل ri) re تاح

Lasةلت5 رّش  

 لالحتساو نييحيبسملا لاوما عيزوتب كلذ دعب هادعالا لغاشتو

 هومس ًامماج AN نادلكتلا ةسيتك اولمجف مهتكاسمو مهقازرا

 ريماطم ىلع اوفشتكاو Real Gale ٠ نييكنمودلا LI ماقم

 Les ab ie rois: SET gl نم مهنتازخو ىراصنتلا

 ةفرغ يف اهائخا دق يراقيح ناياس ناك ةريا فالا ةعبرالا نوف

à ° a FOURS +8 1 1  

 اوصخو ٠ مهد_:ع سوحتلا سار اشاب ليل# انميت يليلخلا عماملا

 اويسانحاو , عماطلا واوا 2 رشا اا ab عمو هرادد ةيلخاد
 انو



CA ENT 1£ ie ae 

 لك  Leصدخرو لاغ نم مهنيك اك دو ىراصتلا نزاحم ْ هورددحو

 ةثالثب عئاضب يراقيح نايلس نزخم نم الثم اولقتف + هلع اوعيابتو

 فاللأ  LS Aiرسا نزحم نم اوساتحاو  ) 24 Joالاوما هرهص

 تزواج  Lisةريل فالا ةثالث  lotسرطب نزاخم كلذ ىلع سقو

 مهريغو يراقيح فسويو line يسدقملاو نامركدو Let سقلا

 SA عيمج يي هومرتحا ترعس يف ةيناسنالا وداحم همرتحا امو

 .ئراصتلا نم اهيف اوعدي و اوشحفاو اوسسو اوسلتخاو اويذو اولتقف

 لك ران خفات

esموصخا ناف ةينايرسلا يراقيج ةرسال ىرج اع لصنلا اذه  
 امهاحتاو هتنيرقو هتقيقشو هما تذال ناملس lan اوكستف امدعب

 dk. Je ll ىلا مهر يئس ْي عسولا لذرو Call دحا رادب

 نكديم ناك ىذلا ركسعلا ذدخا du نفر يك وك ركلا ىدنفا

 All يللا نم Es كاذ Ju مهند دحاو مهتويب دحأ

 روتكدلا هقيتٌسو ايليسرم يف مويلا دوجوملا ديعس ةرسالا كلت نم او
 توريس يواسن رفا ا بطلا ne يف II ءاد lue ET جروح

 تأنطنا:: ge نيرمالا  يساقي ou لابج يف ًاينتخم اذه لظو

Wii Las)كابا ب  
5 2 

 ناروب رك هحيذم
00 

 نمراو ةبقاعي اهلها .بلغا نيدبع دوط يف ةصخم ةدلب ناروبرك

 دالؤا ريدللا. ىعدتسا AAA Gas at الو ELLE ٠ نانرسو



pa Le ren 

 نيبحيسلا روهجم اوكتتنيل مهضهتتساو رئاثعلا خياشمو ومر ىلع
 ةعدرأ هلله مهتويب يف Go ls mas ةدللا ىلع مهروف نم اولمحف

 ىلا ارعذلاو وعلا مهب ىدا pee نورتي الف مهنولتاقي مايا

 نياكاسلا ىلع ىشاشقلا»و شعااو Gil ءاقلاو تويبلا فوقس 700

 اولمحف اومزهنا نيدلا ناك اوقرتحا < نارينلا Les اومرضاو

 اديور اديور مهوقثواو صخش UE نم رثكا ىلع اوضبقو مهياع

flلا ىلا! 2  Loقرت رت  OI Us Li 

 ةضاعملا نايرمللا نا de. D ja باط ىف ريدأا دفوا كلذ دعبو

 نع مهدص وا رئاشعلا ةمواقم Re يف سيل نا ماعا هل لاقو

 كب اورفظ ىتم مهنا يناذ ds + RS A باكترا

 كلذ ناف ةيمالسالاب As Emi عمست الهف ٠ ةلاحم ال كرلتق

 NS ae ءوسل نارطملا عئتقاف ٠ كتايهح ىقباو كل طوحا

en he oeilتلم  

 ايفتخم ناكو Go pl فسود نب بوقعي lil كاذب ىرد اأو

dois LE is ىلا راسو mu LS La 

 لوخدلا  Cabىلا ًاسلاج نارطملا  Geهسار ىلع ءاضيبلا ةماعلاو ريدملا

 قصب نا سايدلا كسا امف  » à dB: aكلل داو © 5

 مامأ تناو  DAS Aةسخب ةمامعب اهتعدو ة'يمثلا كناعا ةرهوج

  LL 2 31.لزنو ًامجار بلقناو اذه لاق € ةريصق ةزيجو ةايح يف

 هياحصا ىراصتلا ىلا فاضناو نسحلا ىلا  asيقشلا نارطملا ةلاح

 فسأتيو  ds + aeىلع داركالاو دونملا مجه اهتاذ ةليللا كلت

Cp pme culمم ةفاك مهوقثواف  biىلا احوز  
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 يف poil gb ءادعالا اهلع ىلوتساف اهيف امو سئانكلا اما

 دارلا لصفلا

 انيربسابو del ريدو رمملا ريد هميذم

 ناب نوعدي هووذو هتوخاو ىدنش نب مهربا مويلا Ge لاز ام

 وه te — 5عم باطخلا نبا: pee ناو نيملسلا صخب رمعلا ريد
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 . ةمداخ ةباثع
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 (Gi) رثك او À “A اثراارعتسا دادزيو هرادداو نيد.عروط خيراو:ب

Lel.صعب  ES ossi à SLI àردو  auءاهحو ماما  

Doi lo ne aneنسوا  ee0  | 

 at. 2e allo مهتافو ( ريعأا) زمئههح هما ىلا كلذ

 نا.هاف ةققحلا 0 علطي نأ دارا نمو.نابهرلا نكسم وا ريدلا هب
 رمعلا ريد نا ىريف CAFE? NAN GA تاحفص' ىلع رطس ام عجاري

 هخيرات يب ركذ el oil نبا نال ةقاعلا ال كيلئاكلا صخي

 مهما نمت - نم ةبقاعيلا لاصفنا لبق يا م1510 ةنس ديش هنا يعيبلا

 à قاعبلا نايرسلا هددج مث نرق فصنو où ISIN ةسنكلا

 Et ءانثا ريدلا ىرح Le كيلاو سداسلا نرقلا طساوا يف

àرهج ١5١1١7 فيرخ  Far DEN Geىلع ليخو  

 ريدلا نأ لود هنم جور 5 ىلع هب نيدلا ةعبرالا سارحلا داراو ريدلا

F: dl Deلخد  a allنايهرلابا ويوفق هنادعصا  Cases 9 Deals 

 و ةطاق مهرلتقر برق لح ىلا مهب اوضمو à 5 :فرداصلا نم

 ىلا رخالاو انيريساب ىلا مهدحا er طقف ne ىوس مهنم تافر

٠ oseذوحتساو  almols (GAبتك نم هيف اب ريدلا ىلع  

 هيف نيئطوتسم انهوي ىت> اوحرب امو ةريخذو ثائاو

 هله مهحاورا 0 اوعفادذ ىراصتلا 8 PS a يب نم أما

 ىلع ge امو نارها مهنع تعفرو de SE 00 et الا

 ةعمس مخاد مهب اوكتفو ثلا علا مهل را ىتحار د كلذ

 5 الا مهنم جني و مهتعتما و 6 < الما ىلع اووتحاو 0 رام

 ةرواجلا ىرقلا يف قئارط اوقرفت ريسي
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 Sal ريبك ىعدتساف ٠ مهريغب اولعتفا ام يلاهالاب نولءتفيو اضيا

disرئاشعلا لتاقن مكحالس انومملست نا ىرا هل  geاوشو  Le 

 اوسلتخاو ةيرقلا ىلاها نم ةعامج يف a مهيلا ie ضري ملف

 مه رصد ال هنا يكلم ما à Ÿ a مهوحرخاو مه> الس

 ضاعتما | ضعتمأ راص ,Le pu £ (\ اوءلبو تابدم ىلا اولصو او
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A4 sl \ \ \ à 4ىسلع يروا ماعم ماعلا  lle à DD 3e Fr Le 
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 PAU و LAS انعم عياج ىلعو ةيرغلاو à. de اوذوحتةسأف
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 ps ناكو ٠ ني>وا لبا امتنا "نو اثر Ge ءاهر قوش ىراصتلا
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 re و Dbis ةجمدم مد"

 هايم ,Du اهلهاو + راجشالاو es IL is il لالتلاو يلباورلا

 ايف ناكو Alu مهباغا فالا ةعبسلا زهاني مهددع ناكو رابالا

 نايرمدلا نم نوثالدو مالسالا ن à Dont و DEN "تم Eu نرنامع

 1541 ءانثا مه Des ام كيلاو كياداكلا نادلكلاو نمرالاو

 طباضلا نيسح li ىلا صخش ناريزح سداس دحالا موي

 CN ىراصتلاب IR اغا نيماو امرك نصح ريدم نا عاذاو ييدراملا

à 5و ماعم م املا س>اف نصا كاذ  Lu siضف  DNS 3 sde 

 Lg US دفع يو . سلا ُْف هحزو هبرذو ةقداصلا هتلاوم

 ناسح ةلامم اودكاو خمعولا ىرابصن ْنم ةيالث Eli ىلا لضو

Lx١١ ةعفادملا اوزهحنو ىرا 2 بولق يف ىعرلا  ds:ناريزح  

 ةدرقلا مالسا مهضراعف ءامرلاو اتفك ا خياشم س Less ىلا راص

 Juan رماشعلا نم Fais xl ن ٠م 445 = دفوأف و ماعم مب nl اوعحارو
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CE BUS 5اوع>رو سائسدح  = 

 تلك ُي فاوطتلا دونحلا مي ناريزح \T نينتالا رحش و

Cul٠ اوشتفل  Yeعم ناكو  al AEمارفا  

 كو مهمدعتب di سمر أغا زيزعو 4( GES) رهس Los ىلومعيلا

 ناوبالا ىلع مهوأرو ىراصتلا افا املف رايسلا روباتلا ناد'موق كب
 {a نع وسم“ هسا هريبك تر لك نم ٠ ES اوشهدناو اورعذ

 اذآق 2 ee رثدت Le LCL رماوال GL انثا محل اولاَقف

 لوخدلا مهيلع Soil ركناف اشحرز الاو ءاندخا انس اندجو

 مدا D dune Cr NI ىراصنتللو Cab ns كي فوار ٠ als اثاتب

 Lis لخدتا مهوض رذ مهتحه نوفرعت



oo. ام نوددوي ei a اتيان وفوطب مهعم نمو NA Jens 

os cel Le نحر ةدامو فيد ىلع El اوقلاو حالسلا نع ٠ 

 الماك اءوبسا مث هولخو ءامدلا يك انس نجس ىلا مهوقاسو ٠ ذخاف

 ىراشتا 0 قاقلا  AEوعدمصل ايف اوراخو

 قانءاب لالغالا ءاقلا يف دونما مدن ناريزح YA نينثالا ةليلو
 ةمقاعملا ىلا ربا لص وف ٠ مهفايتسا ىلع اولوعو مهفاةكاو نيشوجسملا

 اسناد pl مئاقلل Vs ةمركملا راد رفس انحو مارفا سلا دصتق

 ال نا يداني bete رمات نا ىرتف ٠ ةليللا نوقاسي نينوجسملا نا

A) aهتمد نم  gl Lt + ss Lan Lasردصأو ماهم  

 لتسا ىلا Eli | 5x8 C2 م ره 2 ةريهطظلا Ls مهف وسل رمالا

 ةراوح رفك ىلا اوراصو قيرطلا نع اوجرعتا مث تالالوثلاف
٠ il.ناولا مهوقاذا كانهو  Ditفولامك معورع مث  sal 

 مويلااذه ةح lei مهوادصا تحرب امو رْدلا ف مهوجزو مهوجتذر
 33 sÙs 3 نا ا ىلا ماعم ماعلا رانا 00 5 ةعمتا موبو

 ىلع مهضرخيو رثاذعلا هيلا مذيا حلص راثتخم ونسح ىلا ريخا

 à a 5 رئاشعلاو SET CS SIM تسلا حامصو + نيمحرسملاب

assمهسفن ن ع ا وعفادسل موتحل سا نويعرسلا  ail in 

 لوك زمره ( هلك ) ليئاربج تفتلا Ge تايم. نم bull تجرخخ ام )١(
ST je Uنايرسلا  ditاي ماعإ »  leاذا  dettesسئاسدو  d'est 

 ١.! . قوملا ملاع ىلا ريصن ىلاق امعو انرما )25 دق نحنف ٠ لاخلا هذه ىلإ ااصو
 رش Ci تنا Je كنا كتفي ال نكأآو . ايندلا ةايحلأب Lee كتتقاعيو تنإ

ds » A5قحلا  Le O1لخاد لت هيقاعملا يلع رثاودلا تراد موي رس  là 

 اميخار تاناورعتا لذا ةماهب pes هما ءادعالا بعلو
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 مهنم | رثتساو مهرود لخاد ىراصتلا ةماع اولتمف اوملذت +55(

 ضعب ىوس ple ىراصن gets و نهرب اودبتساف ناسحلا ءاسنلا
 اولاز امو نيساغ ةحذملا انتا اوئاك ةعدراو هرثد à اوئاك صاخسا

 مك sh: DEC ET || هم
Leيي مويلا  Asةيدلملا ى وسار نومدج ما.  as 3 كلذ .٠ as 

Exيس [او لاومالا  AL | SAT AT;ىضارالاو  

 هكا : = durs نيا Ii ste 4 مهتعاملل ثدح ام ةبقاعلا ىار الو

 مهتايلح Die dl نم ارافثا مهنم لك راد يف عضي نا ديرب

 مهتويب اوذال لب هيار ىلع اودمتعيو همالك اوبوصتسي مهنا ريغ

 صامقلا ةعيرذ نودحت امير اهومزلي نا مهسننا ىلع اولاو نيلجو
 2 هد <| عضو + _ اطر 'رضاَق هنن امم 2 9 ماعم par يهاود نم

 كاذ ذا ةقاعيلا دكاتف ٠ ةنامخلل لّدف cie نا وا ةسارحلل توسلا

 مهوقبس نيذلا لتق امك مهلتق نم دب ال نا

 صاصرلا اوقلطي نا دنا ةماع مام EU رما زوّت رشع سداسو

 نوبرابخت LUE مهتلباممو +82 راعل ةقاعلا ٠ ?Der ةماعلا رود ىلع

 pal راضحتسا ُْي ماعم Z \ail لسراو . hace Ag” d! » 52 7 rt نم

 Cell نيرغاص هولق ox ls D ثرعسو نيدرامو Sas ي ماو نم

 يس الماك اعومسأ 4فراضصللا O ses | 2 تابدم 43 1
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 7 ناعضرلاو JUL اوحجدر اهحراخو ثتوبسنلا لحاد موب اوكف

at 1 #3 Hsلوا  Pad és 



pa حلصو تايذم a 
pretهلله ل الع اهلل دم يوم  mnدبس حاب  

 ناكو درونيع ىلا cé اومزهنا LE ةمسن فناا ىوس جني و

 Je سرطب سلا مهعم

 اوفداصو logis اوسلتخاو دو'طاو ركسعلا فاط اذه دعبو
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 تايدع مالسالا داتخم يجحو

 Gal نسح ىلا اهعذد نيدرام فرصتم ىلا ةطبضأا clos الو

 نكلو ههجاوو تايذم ىلا راسف هجوتسي ام دواد يف يرجيل يلوتلا
 مهديكو هئادعا ءاهد نم هذقنا ةضماغلا هماكتحاب هناحبس هلل

 bi تليلباكلا QUI Du DE & LUS 55 ناك

 ةئام اوعمج دق ١5١8 راذا ذم اوناك ةموكحلا 00- نا ىلع

Cr èsاودهف ىراصتلا ةلمعلا نم  neهوعسوبو هوددجيل ق.تعلا . 

 ىلا اول "اكو set نود" نما els sl à ddl رساكف

 Slt ءامدلا يف ةموكسلا تضاخو ءانحشلا نارين تراث فصنلا

 الملا نبا يذنفا ا عيبر ينو I ٠ تغلاو ةليشلا

 نيثالث عمجف لمعلا زاحتا ديري تايذم عماج ليكو ينيددالا ديب

 اهوكدف كيلثاكلا QUI ةسدنك ضيوقتب مهرماو ىراصنلا نم

 ركاش لسراو pat ىلا اهاك اهتراجح اولقنو ساسالا ىلا سارلا نم

 نا هيلا لكوو ملا يذلا ينمرالا يلاص Le رضحتساف نيدرام ىلا

 ىتتبا ام راجحلاب ىتتباف pal بناج ىلا ةرانم ديشيو ءانبلا زجني
JEلمكي و نيدرام ىلا اهدنا و  LLةرانلاو عماجلا  Les Ge 

 ré سدابسلا لصفلا

Ds Aiروك دلا 51 ”ناككألاو  ol 

 طمغو ليمحلا ناركن نم حبقا ةليذر نم له يرعش تيل

 هيدربو al نا لواحبو هيداعب aol ىري نا بالا فوري .ناسحالا

 ٠ هريمدت ىلع ربدي هيلا نسحا نم ىري نا نسحلا بلق ىلع نوي



ss Lil £e*نامعذ  

slهالمع كيرلي نا ديلا  Len)قرلا نك هكف  lesىعسل و هقعمف  

 Je plo es VI EDS Cia + à EL sl لك

 ركحذتو اهحاللوا ىلع قدس سودحولا ل . سوحولا نم سح>وا

 صرغتس Dole ثرتكي ال ققع دواكف مدا نبا اما فورعملا
١ 
| 

0330 

atكب نامت 25  Lisةيقاارلا تالا تعا تلعب 005  
060 

6-9 t | ١ 

  1017 NE alsسوردلا لوازي ةعس ةرسع 4
 - اسما فرصو هنا ل | 2

 ذيبس

SUنقتا يد ةيداقلا  Jeدنا غلب نا الو ٠ هةقذحو بطلا  
 ان

Em | 112 | #هتابر Lés dés ab » EST ىلا فيم 3 ءاد 

 nr ناعير يف ىهو ةيكاثاكلا ةيرومتاملا ولوط Le تند Ni ةعرولا

 ىتح ٠ تاهاعلا ىوذ ضيرت يف داهتجاو دجم لغتشي رشابو ٠ رمعلا
 .٠ ع هه 2 | ‘1 0 سم © 7 . 8 2 ها .

US اوس ةموكملا لاحر a.) خود ةم وود اا + راع |: MEL 

  Sdزملا  etes ges 0,2لاذ( قود ارهتشل ا ةعند# . 3ه١١

CN | روداتلا VS. ail اودهعو Loue ىف هردكو هد ومدلا 

dé | so # 8 ٠. 1 ا | 4 ١ ١ .٠ 

 اد ل  Ur 9 91) Àىلإ  Ve LES NS ueرود دلا  psنم رالف

 ْ  1ب

 A ماقو هتفرظو لحم ىلا ةيركلا هتايرقو ريغصلا بيليف هلحن عم هتعاس

 (pis رتاج +85 las Sail ةاوادع

 نع JAI همس ثنن الا Lui نادتموتلاو ماعم EU نا ريغ

 دعب نم اهنا ىلع . اهاحرو ةموكملا لحال رهسو CES بعلو مدح

 rs روتك دلا ايعدتسا ٠ مهحيذو CAS نم قوسو ةبقاعيلا لق

 . sole ىلا le تلاوحن « هقوطتم Gi افارخات هيلا اعفدو

eكروضح  Hole alاللاو  D pes2 ةطاق اهناكس كامو  



tv On > SA 

 هال جعتساو مايا ةعضد لق قرس يذلا هلام نم ىثب هيلع اعنا مت

 لا تي ل ا
 نا  das ls usصاخلا ST ٠ ناد_:موقلا كب فوار لاقو

  ae he Leaتدرون ا فال ا ول كورا

 دب ال تلاتف ةليبناا هتنيرق ملءاو ًاعون روتكدلا ىلق نأمطاف

en 

 نيسرفلا اورضحاف »1,5 تايذم رداغن نا انورطضا الاو رفسلا نم

Les nr 35065340هءارو  aامهئاعشي سيرعلاو سورعلا  

 rl نب ملاص مهمدقتي © .slt سادرالا + نم ةمذرش

 ىحتسيو اهاتقي نا نادنموقلا هيلا رسسا دق ناك و ol يصرلخلا

 | "1 ne يصلا

 «aile نع لوزتلااب Last تالا ue ىلا اولصو الو

 اوكرحو ةلكلا بالكلاك Le اوطاحاو امهيبو نم Las رعو

 ةبرض هبوانلاب Lens ههبرض يف اومشنو ةسجنلا tels مهبانذا

 ةيودالا كدجعت اما ٠ روتكدلل نولوقي اوناكو éd ٠ ةبرضو اذه

 7 كياعتال SUR كل حلصي ءاود كل دخ ٠ انل اهفصت تنك ىتلا

 ةسئجا تنا# اه نولوقي اعونحص وا I ةديسأا اوعقر اذا اوناكو

dueنع  LS2و كزعن نا ىذتقف  Erكجوز غم رثكا  

 ليكتالاو برضلاب امهب اوكتفو دخلا اذه دنع اوفقو مهتيل ايو

 ls رهطلا ei هركو ءاشحنااو ةعالخلا مهيلا تيبح اموق نا ريغ

 روتكدلا ةاياح اورع مهناف ٠ عاذفاو عنشا وهام باكترا الا اوبا

 ليخلاك ةبواثملب رخالا دعي دحاولا ةشحافلا اهنم اوبكرو ةرهاطلا

 ans كلاذ :ىرب..نوتك دلاو LL ثالث ةده Le LE ةسويشلا



Àنامعن روتكدلا : يا  

 DL cel وا. تتر ةواص Abo 5 ere EST متءحزذو

 .باذعلاو ىذالا نم تدباك ام ةرثكل اهيلع يمناف ٠ اهلجخ ةدشل

riككربذا  Lعمتساف حاص  » ob: Aieرصبتو رظناف كيت  

 La pis gl اورذا res تاوهش اولمك !:نا:دعبو ٠ مكحاو

 هؤملسو لفطلاب نيعجار اولقناو امهبهذو LOU اولحتساو رئبلا يف

 رثك deb Lis ١ ضرألا انيدا اننا ها اولاقو ناد:موقلا فوار ىلا

 ١ ماعم Fa) Gens ىنمشت ام

 الف الاو لاجرلا نكسلف اذك ٠ ناسحالاو فورعملا ءازج اذه

 ول شوحولا ءالوهب عنصت تنك ام ٠ زيزعلا ئراقلا اهيا كيار ام

 ةمركحلا ةمدخ يف سىعتو دج نم ةأفاكم هذها .كتضبق يف اولصح

N 3 ue skeرطاخو هرمع ةرهر فرص  alsضمرمتل اح  

 ْنا Gal ىناو .٠ ادرو Las نا s) 21 TA ds دونا

 رخافتيو شحاوفلاو ىتللا باكترا .يف .سفانتي نم ىناو ٠ ابنع رمشي
 فزذايو ماثالا عجاذم ْنَع Se ْنا نواوشلا لس اهي تاعانشلاب

 ةيئاويجلا OL Lei Sy il نم
 هناسحا ناممذ روتكدلل اوفرعف اوقيس ةموكحلا لاجر Di ىلع

 LL. »\_>l فدسوي هدلاو اوقاتساف اهردق 7 هتمدخ هل اوردقو

 يف نبالا LES دادزإ ناخيش يضارا يف ناريزح ٠١ يف اءهولتقو

Lensةاودلا ميااوص ىلع راغيو دونما  

 انامز روتكدلا لحن سيليف ناص نا دعبف نادئموقلا فوار اما

dslهتارمأ  lisنا هلع  al..yهلهأ هلا  ge lsسوم خيشلا  

 ءاسعدتسا يف لسناو نيدرام ىلا هب ءاجف هيلا هءفدو يصواخلا نب



  nusدروع 5٠4

2: D x NE Lg ضيق نأ de) اللا هأبا اهولس و هليمح ٠ ASE 

 يف امو  Fraا راركت اهاعدتسا يح : she JEعبرا (12

 هما راضحتسا يف ثعبال  Hiهل تعفدف  AUاونظ نسل ٠ اهتافو

 : Leاهحوزو يه  € SNدق  gasا: امهرما يص واذا نما ل اص

Dhs DL طبات Lip As Ne AE وطن 

 هلتمع دنع  LEاموي نيرشعو  Geهب ىضق ٠١ ينخم ناورغ ال

 روطسم عئاطنلا  DES dروهش و رفحا م حداضفلا ٠ نايدلاو

 اهاددا الا ةريرس ذئموب رذي ال لدعلا ٠ ةريك الو ةرغص رداغي الو

 اهاتا نم بتقاعو + اهاصحا الا

 2( °5 راصد

 ةيلاع ةيبار ىلع ةديشمتايذم نم ةبيرق نيدبعروطب ةيرق درونيع
 هبشأ ةميدق ةريبك Lu مهمل ةبقاعيلا نايرسلا نم ee عيمج

 ةكراطب رفوق نب less عوشيو خونحا اهنم رهتشاو ٠ انيصح القعم
 Lo 50-2( نم ففاتلاو ةعزعلا ةدشب نوفصتم اهلاجرو ٠ نيد.عروط

 قوس مهمراقو داارمالا dot نيرهنلا نيد أم (LS Lise نا عمسسا

 هيلا مض عاجشلا يخزيرمالا دوعسم درونيع ماما نا كلذ

ju lis )9(ىرث فاطو الءاك الوح اهب ماقاو لا ىلإ راس دروتيع هثداح  
plus")يلع |وةفتيل مهل حصان  af Usفو . مهودع  Fe VAIA SEرئاسع  

 a or ل وداع نيو هكااذ



tenدرونع راصح  

 مهضهنتساو ةوخنلاو dl حور مهيف ثعبو نابشلاو لاجرلا

 كاذ ذا راسو سفن رخآ ىتح MSN اولاقيو مهسوفن نع اوعفادول
 هرفك و سائمسسحو زازو 4503 Elie ىراصن نم موف دروئيع ىلا

 ءادعا هكترا Le hs اودافاو فالا ةتسلا اوزهان ّت> هزرفكو

 مهتشوانم ىلع اعيج اوقةتاف Hs DR نم مهارق يف ىراصنلا
 مهتقاط I لاتقلا

 نا مهغلبو ىرقلا خياشم LIL يف دفواف تايدم ماعم مئناق اما

luمهاوق  lossاهب نوتعبي ةقرف نيتقرف مهرعزويو مهاجر  
 ٠ مهرثا اولصاتسيو call ةماع اولّئاقيف sg ىلا ةقرفو لحنا ىل

 DE نا ائعسي ال : ماقم EU لاق ةيدللا سيئر اغآ ازيزع نا ريغ

 ددونيع ىلع انعمجاب لمحت نا طوحالا لب دحاو نآ يف نيتيرقلا اتلك
 مهب زوفلا انل مت ىمر HR فالتا يف Ds ةوق لك غرفتسنو

 همالك ماقم FA باطتساف ٠ مهلثم اهيلاها انيئفاو لحنا ىلا انلقنا

 سانرع رئاشع تايذم يف لاحلا دشتحاف هيار ىلع عيمجلا لوعو

 نيدرام رئاشع رئاسو اغا ملاسو اغا aol لاجرو همرلاو خزيزمو

geىلع اوبرا  DAمه صصخو انلا رشع  AUىلع شياعملا ماقم  

 مهعمجاب sols | ريثك Ca SLI نم مه مفدو ةموكفلا سك

 bts. nos اوقلعو درونيع ىلا مهئاسنو مهددعو A يف

 اهنوخودي اوداكو ةيرقلا ىلع ةلطلا ةيبارلا ىلع اوذوحتسا Ge ةفينع
 ركبرايد نم هريغ راضحتسا يف اولسراف مهصتن صاصرلا نا الا

 كلذ ىلع ادازو اوبلط ام لكب ىردبو ديشر مهيلا ثعف نيدرامو

 bide اغا ديس Le نبا كر تك 1x0 مهيلا السرا اههنا



 v°£ درونع راصد

 de نم رثكا نزن ةصاصرو دورابلا نم لطر فصن عسب اك

 مهحاورأ دخا نواماوي مهتقاط JS نييدروتعلا Ales اولصاوف

 هوي نيرشع كلذك اولظو ٠ مهيرح فطخو مهقازرا كالتماو
 ءاهز sp يلاها نم لّتقو نيتنام ءاهز اهئانثا يف مهنم لتق

 ةئائالث

BU CB grade) due gyas e RU ne OÙ GE 
 رصانو هتنيرقو هتامح عم درونيع ىلا ةكرعملا تقو مزهنا رادليصحتلا

 هباحصاو يقدص خيشلا هحمل امف هنبا  Ge OUهيلع اوراغا

 ىلا يقدص هد ىضمف هلجن ىلع ارقباو هتاحو هتارمابو هب اوكتتفو

  euنايرسلا نارطم نوبت ليئارج ديسلا دفواف نيتلس هدنع ثملو
 كسر ءارخاو &  diهمع دنع لح

 بصل BL مهنم زرفا مهماما | دوعسم ناف دروتيع يلاها اما

 هرغاصو هوبوذ الا ًاصاصر وا Les مهتويب يف اورذي ملف صاصرلا

 بلط يف لسراف ماقم مثالا موصخلا ربخاف ٠ مهءادعا هب اولئاقو

 اذه لصو الو + داركالا اودجتيو اوفاويل هلاحرو اراد =

 Li مه Dose Per ins ل خيشلا

 لاق هيلا اوراس الو ٠ مهب ردغي ال هنا قالطلاب محل ils نامالا
 فيفل ىلعو مكتيلع نوبلجت ةلودلا CE مكنا اوملعا : مهل
 مك :حلسا EEE) | مكب ٠ Gb رامدلاو ىطعلا ىراصتلا

 bis كحصن ال Li دق اولاثف res CAE ٠ دهعتن نحنو

 كرما اوذفنيو كتروشمب اوموقيل يلاهالل حصئنو ةيرقلا ىلا دوعن
 اوحدقتسا ام دعب ىراصنتلا نا ريغ ٠ طرشلا اذه ىلع مهح ر سف



Le £eAدروع  

 حالسلا مه انعفد اذا |: 165 6 PSE اوذن كلذ يف ءارال

 مهف ده نم bras | ولعتفا le 41 mots Ds 38 انب ا ول فا

e 

eme ls À au? Ju نأ 4 LI Jæ ىدارف NE ls ade,) 

 ءادعالا نومواعي اولظو يارلا

 a nt D PER TE ف طضيبلاو al ن Le مهبك ف موصخا أما

 رمالا مهايعا Ge اراهنو اليل ًاموي GO ةدم راصحلا اودواعو

 QI 45e Jens à sle Cul © are ىلا lon sb : اورحضو

 Les pois سهارلا se ىلا لسراو رودغاا فيعضلا dE ةلمما

 نكح و٠ عوضتلاو AL يف يلاهالا اعنقيل نييبوقعيلا نيينايرسلا سقلا

Gus) salاوثرتكي  Lamaكتروشم (ىكنا انقيت : اهه اولاق لب ) 

 SN لظو نينح يجب ناريفسلا عجرف ٠ ةكلهلا انناضرعت هذه

 ش ةيرمأأ نورصا

 نم نيرصاحملا ىراصنلاب ملا ام فصو نع رصاق OU نا ىلع

 À au اددع نا ىتح فواخلاو pbs باذعلاو كئضلاو قيضاا

 ىلع مهثثج تلظو مهبعر ديدشل مهحاورا تقةهز لافطالاو ءاسنلا

 نيلتاقلا نم EL امسق تدعاو حئاورلا te تثعبناف ضرالا هجو

 | yes نا نويحبسلا ء . ىلا Gr li Len ةراخدلا نا alle دزو

 اورجضو رئاشعلا زجع اريخا ٠ اهب اوتوقتيو مهرقبو مهمنغ ةماع

 دق لحنا يلاها نا نولوقي Galet ىلا اولسراو ةرصاحملا نم

 اوثعب مث ٠ اوصلخت مهلثم اوعنصاف ونعاا اولاثو ةيمالالاب اورهاج
 نومورت نم ىلع اودمتعا ٠ نولتاقت مكانك مهل لوقي 57 مهيلا

 نا ىراصنلا مهل لاتف ٠ نحاشملا نارين ءافطاو حلصلا يف طسوتيل



 tea هتابو هاو د د

el | Sal re 72فاك نع 2. مق ر | خيشلا نبا هللا 7  

 هدلا را روكا Fi rer Le + انردص CSS هنلا يضاف

 هتئاماو à 5 مهرومأ اوضو 5 هدب اولمقو La 12 + نم ةئال

 . مت صرعات اب توضار ائئاو + كاوس هللا دعو انل ليلد ال هل 7

 Open مهنا هل اودكاف LL لاجر دصقو خيشلا مهنم

 رارقلا م نا لعبور ٠ مهيلا AJ اوطسي RE مهتيرف نع 0

LUS à LAN lerولا  AN ee ES li 

 تسرع او | ul Ds ia ال نا مهردحو مههيشو اعم رك اسعلاو

dus nes seأموب نيسمحو  . Abقفراشتلا  re eال  

 خزيزمو خلهو سانرع يلاها نم ةفيخ Lee جورخلا ىلع نورسي
 مهوناخو 3 اوردغ الاطو مهب أوت K_53.] Want اوناك نيدلا

 أم دعب 45ls QU < سرطت ن عل مهتلمج ن ا CS re اولتقو

LEE di age à JE21ش 0 0  
 صوخشلاب نارطملا هيلع راشاذ ةهمالا ةحيبذلا ةماقال مزلي Le هنم لطي

 دروتيع ىلا تايذم نم (bel ًاموي ناك الو ٠ فاخف نيدرام ىلا

prندع ناكف.٠ هولتقو ءادعالا هن  Aعفر لعد ةليغ  re plat} 

isليلد كاذ٠.ةرصاحملا تقو مهددع نم  Faىلع عطاس ناهربو  

 5% MU Jedi aus ال ام هئاهدب Ü eu نئاخلا نا

 res Al لصفلا

tjهزو> رفك  «ls 

 ةحالفلا يف نواغتشي ناداكلا ىراصتلا نم موق هزوج رفك يف ناك



liés 5هئاو ها ١ 

 نوموةيف QU مهنوفلكيو مهنودويو مهنو رعب نوملسلا ناكو

ER ٠ STرا  Le Jo Leدفوأ  ST)نمسح  bi lise 

LI 4ىراص  sealخرم مهيمك و مهنع عفادي هنا مهعلبو هلا  

di pa ETهسار بكر دزوتيع نم عجرا أ هنا  Hs 

 FRA ةارع ةاث> مهقاتساو ىر :La روك ذ دشديو ايل رخ همح اع

À)مئارتلا نودشني مه راسم ُْ اوناكو ةطاق 4 مهاقلاو <  

 de اورباثو ٠ ةداهشلا ليلكا لينل Com مهطعد سمحيو ةينايرسلاب

 ناكو + نيءجار ls موصّلا مهقرغاف رهنلا اوغلب ىت> كلذ

 ue مهقارفا ملالا ديدُش نولاتيو ee نوكبيو نوحوني مهووذ
 ىراصتلا ةيقب٠:ماسو ىلوالا هتطخ Ve ةيرقلا ىلا عجر اهلف اغا فسوي

LS las.جه رع ّى حدقلا 4  és"اوللستو دا اورعتف  

 d Li, gt ps مهفازرأو ds Mall بو تافديم ىلا

 Lai Les db .ىحاص يىنامصوا يدلو Les اليمج نا مث
 SD مهنصن اورصحف اهتيرق ىراصنب اوكتنيل داركالا جالعا

à sulيف نخالا  فصتلاو  Lesم كيلطاكلا نانرعسلا  nas 

 او ايلا تايادعلا توزرض ىراضنل اب اولزراو "Lis نيتستكتلا

 اورف ضاخشلا“ in :ىئوس 4 سلقن حو ee مهرفرحاو باطخلا

 Las نانهاك ةيرقلا كلت يف ك.لئاكلا نايرسلل ناك و ٠ دروتيع ىلا

Aاحارو نييحيسملا رئاس باصا ام امهباصاف يكلم سقلاو وحند  

OVنيااصلا ءايربالل دعما ءازحلا  



&\i RS نصحك كلف 1£ je 

res عساتأ لصفلا ١ 

5 At je (- 255( هذ 

 Eu Pen مسا ىلع (.s5 dus El & à la& نايرسلل ناك

 نايرشلل ناكو ٠ ةاهك ةسمخ اد يم al انحودو 0 < l( اكل

 وميه ساوب سلا ابقمدخجت موقفي 14841١ ةئس Lui LS كيلماكلال

ets ٠ ulةيرقلا ىراصن  ltلكل ةعسلاو ءاخرلا يف  ee 

 نادحسسملا حيدب pis Los Us + SAS ا ةيصخم ضارا

8 0 307000 
 Elfes اغا دمحا مهيلا ردتياف مهتثاخو مهتنايخ يف مهتكراثمو

 le اوففلتف EU ىلع ةراغلا lis مهريغو ورش يدمحو نيوعلا نم

 اهاراصن ءامد كنس نولواخت
 pe)l مهياع لمحف is لا مهتداعك ىراصتلا رداسف

 ىلع اولاكناو تويبلا ىلا اوبلقنا مث مهوقرحاو مهنيفلب مهولتقو

 لاومالا ىلع كلذ دعب اوذوحتساو مهرخآ نع مهوجذو نيقابلا

 نا ا يضارالاو يشاوملاو ةعتمالاو

Fa PEمهمادقا  | era 

 نمداو lus نم ةمسن ةئامسمخ و اهاراصذ ناكو ST نصح اما

 اعماق نا كاذ lys ١5١١ 6 ذم امي تراث Cul ناف ناتستربو

ts EN Elنطخا و  SN LEE 

 هللادبع lb نبا نيما عراسف ٠ نييحيسملا عيمجب SR لاذنالا
 مهيلا pl ندخلا ىلا ارلصو ls جالعالا نم ةدع يف اينككشا تيش »



LS نصحو cb agi. 2 

Gbاودفواف دنا نع  diباب مه اوحتفي نا يلاهالا  ddlىداف  

 بسلا ىلع فقيل نصحلا ريدم لزتف LILI يف اومطافق نوءلسملا

 ديب ريدملا ذخاف مام AU LU هل حرصو رمضا اي خيشلا هفشاكف

 ىلع al نم ةعامج اماقاو ندصملا ىلا امهالك الخدو خيشلا

 Soleil ىلع جورخا ناحرحي بالا

 مهناعزويو داركالاو دونملا نايعدتسي اًمْبط ةكاقلا انمسوت الو

 ضعب مزهئاف ٠ مهب اوكتني نا ميلا ناش و نييحيسلا Dis ىلع

 gl ga JA IS م مهب اوقلاو داركألا مهكرداف ناشلا

Julتدب ىلع اولمح مث . اوظافو مهئواضءا تضطر ىد  os 

 ضدقلا اوقلاو لاومالاو ةعتمالا او.هذو هودجو يحيسم لك اولتقو

 يف امهوجزو ةيقاعيلا ماما يخاز ىلعو ناتستربلا ريبك سجرج ىلع

mlداركالاو دو :ذلا لصاوو + :  dbعبرا ةدم نوبذعيو  
 ىراصالا ن م 4 JE رتل ٠ ةتبلا 0 نومرحتس ال تاعاس

 db Da ءاسنلا اما ٠ تابدمف هزو> رفك ىلا اومزهناف روخصلاب

 نقرغو ةلحد ىلا نهسنناب

 D ie En EM "انا" نيماو وبدلا "نفق !ةوغاو

 رجاتخلاب مهاتعطو فويسلأب مهاربهو نيرخا نيينارصنبو امهيلا راشملا

 5 C2 و ٠ مهحاورا تضافو مهدامدب مهماسحا يي <

 à ثاثالاو ةعتمالا باطما لاومالا تاحدو + دحاو يلارهز نصا

 ةدرطلا :دعاقلا BL نيرودزملا نيمامالا ةزوح



 Ds al لصتلا

saute 

D beروصلا ن  delنم  Gaنر 200 بان ا 2  

 مهيلا ل ماعو 1 De مهددع غلي ( هالآ : 15

a)مهدعوو نايولام سويطانغا  AS dlمهضورف ءاضتل ميلا  

 (Cle se عملتجا to ناريزح رخاوا يلو ٠ ةيئيدلا

 نيئطوتملا ىراصتااب اولعفي نا سجن Ré نيدرام اولسارو (O9 كلا

 روظحمو روذحم لك لاعتفال LE قالطا LI ناكف ٠ مهدنع

 CLS لاجرلا عيمج ىلع ٠ el AU ةيرج لك باكتراو

 rot عيباسا دعبو ٠ مهواتةو معرقاتسا 5 مهوبذعو مهوسحو

 ملعملا نبا فسويل اولاقو نجسلا يف Gel لاجرلا ةعبرالا اوعدتسا

 اوحرخ اهو Cole ل Re D ىلع نولوعم اننا مهريبك سايلا

 ul اوياوداو ee ةريصق ةفاسم الا ر رصأا نع مهب

 1 Lis Z)ls بهذلا |:| نعفدا e LA نواوملو كربلا نوفوطي

ALI tiاملا تاصوا ةمركلالا نال ٠ نيدرام 8  ei) 

 لافطالاو ءاسنلا ىلع اوضبقو اويلتسا اهاوبلتساف٠ مهب نّوحلت ناب تضقو

 ام 1,24 جالعالا اودفواو باوبالا els ةنكشلا ىلا نهوقاتساو

 تاظو LE ٠ راد ىلا Hs ريثكو صرخرو dé نم ايف

 تسي نيلماك نيموي عضوملا كاذ يف ناءذرلاو لافطالاو ةوسنلا

re)مهنوطب ترهوضو شطعلا 0  LR gl s Er Ceمهاوق  

 loss ball كر ous Lee + لو تاو
LL. DL 



 روصلا ةح 4 215

 D نهوجرخاف D ٠ نولوتي مهريغو افدلا ليعمساو ودمحو

 نءوقاتساو نومح ر à ةنحالاو ْنهردص ىلعو نهديب لاثطالاو نيتثا

gt نم تاروضتم ىوقلا تارئاخ تايفاح نهو dis ue 

 شطعلاو  ls + AKنلصو  diنوقلطي دونملا مك ةبرخلا

 صاصرلا  Ceنهنومئةيو  ésفيسلا دجت ٠ ةفئاط اواتقف

QUI يل نوشتفي اوفطو ةرلاب نهورعو ail ىلا ةيقلا اوقاتساو 
 ضردالاو رفصالا ىلع ٠ ذا هلعتفا ام رطسي نا انملتل نكي الو

ALL تاركجتلاو شحاوفلا نم راذعلا dt شائوالا ءالوه كاذ 

oh al 

Lesهسفأاب & ناوسنلا تءارتسا  D) CA G>ةرباربلا  

 هاامضو الص اوفراش الو CAS امج نيماع اولضفتو ريسملا ةلصارم ىلا

 تانبلاو نينبلا نم اوبحا نم اوفطتخاو نيتيرقلا اتلك لاجر لبقا

 نوب اولصو ىت> ىوارهاو فوسلاو LE نهورواعت اذه دعبو

 دالوالا نم اوفطتخاو يلاهالا راسف ١٠نيدرام يقرش ناديملا سار ىلا

 A SU ىلا دونا نهرطضاو ٠ اوهتشاو اولدتسا نم راغصلا

 بارخ ىلا اهنمو نيبيصن ىلا نرسم مث Mi ٠ تل نيرح ىلا الاح
 ةلماكلا ةقلطملا ةماتلا ةيرحلا دونلا dis نحل قلطاف ٠ ترو

 ادبا Re نقذي  نهتويب نم نهجورخ ذم
 ىرتلا ED داركا Je ريسملاب نهلا اواجعت حامصلا دلعو

 اهسار ما ىلع اهنويرضيو انو رمي ةدحاوف ةدحاو نودخاب اوقفطو



 à\o ارادو نا.صن £i لم

 ليالق حيسلا دبع تنب ميرم اوبرض لكلا رخاو CE يف اهنوقليو

 dy ىلع تومتل ANG اهوجزو اهخوفاي ىلع
 عمسف رثبلا كلتب رم يخدالا دارم يفوصلا نب رضد+ نا قفتاو

 AI نمي نتج رخا »نأ تاق يد كذقنا نا ai À dé 3 À نينا

LA ٠ GLSاه  déظحو  also٠ نأ هنا  Weول تالاقف  

 نهضارعاو et ىلا ىذالا لاصياب ترمأ ال تنخي ةلودلل ناك

٠ Gien LP 85 la ieامنماو ايمالك ١ رضخ بجعأف  MEلا  

Jaم هب دا ا  MH Feمس و اياشماو  AL ba! € olو  rex: 

We Libهاو اها رباو  ours à! Sssleاهلا  

Fr Je Le 

 ضورشعلاو Go لصفلا

At deارادو نيبيصن  

Li At نيتاسسلاو قئادكلا ةريثك Loan ةديهش ةدلب Die 

  EN ( ltتحصأا م ةسرفلاو ةيمورلا نيتلودلا دودح

 عباسلا نرقلا يف نوملسملا اهكلماريخاو ةعيبر رايد ةمصاع (5

  : 15رودلا اهضاقنا ىلع يللاهالا ىتياو (م Qt 65ةسنك الا

Sel نم موق اهيف ناكو ةنكلكاو انوريف ريدو ةعدملا Lu رام 

 نمرالاو نادلكلا ىراصنلا نم ةعامحو  OÙ ilsبيرق ةيقاعيلاو

SIM ) صانه ) احوُش ١٠١٠١ Le سلا Os Les ةئاعبرألا 

 ةيحؤرلا مهنو وس موقعي

 يلاعتلا اهلج يف اوتتباو نالالا WE اهدعب امو ١51١7 ةئسو



 PET نيم.ص# ة4 ذم ا

 يا La quatrième Division dl أومسو de ةعساو ارود

 ط4! lis ss ددعلاو رماخدلا as | 34e ةعبارلا ةقرفأا زك رم

 a LI ءائثا نيدح سمبل ىرحت امنع ملاو . Al 4# يديدحلا

 ىجرح راد d AL نب وؤر سصخش ناريزح ؛ ةعيجلا مود

 هريسو هتثواف هتءاس نم راسف كبلطي مومعلا يعدم نا لوقي طربا

 اتقو قبسو: نييحسملا ىلا مضِناف _نيدرام ىلا. ناريزح 1 a حابد

 ناريزح ë ٠ مهعم

 LLC ةيسودعدلا ىلا امزهناف طربا is £ S) de أما

 يعمد نقي هنا اهل دكاف هدنع Be يط خيش ناك و ميهربا خيشلا

 Ut ىراصنلا لاحر ىلع ءادعالا ضيق دحالا مويو ٠ |هدرسا مدو

LS 
2. 

 ميركلا دبع مهعم اوقاتساو نيبيصن ىلا مهوقاتساو نييحيسملا اوسنكو

 ْ مهنا مه دك وب نادلكلا ماما وكرز بوقعي ناكو مه ونجسو

 ةيقانلا رادلا ىلا نولحري [Le a كلت

se 9كسع ىعدتساو طاضلا سار ىصر لقا ليللا فرحت  

 ae Vi نجسلا ىلا مهداعاو مهشتفو نييحيسملا نم £1 ميركلا

 مومعلا يعدم "1 Ve Le ىدم هن انشا وفن لدحو هناف €(

 Jr ةلاسرلا يف كيخا يجرج لوق ىنعم le هل لاقو هاعدتساف

 .٠ صاجالاب هدارم ام ٠ راجتس ىلا صاجالا Les ذخايل Alf نامونل

 الاو Ga يلدفا ٠ ةلودلل مصخ راجنسو lee نولسارت هفيكو

 (SAR & دعب صاحالا اذوه ميركلا Le لاق « ةلتق رش كتلتق

 نحسلا للا ةدوعأ اد يعدملا هرماف ٠ همحتسي نم



 V\£ ارادو ني.صن ةجيذدم

 سيئر gro مهربا جاللا تدصق هتدلاو ةديرف نا قنتاو

 را ايكو سالو [tel ساح سس نع هحطوتست هةددللا

1 
 0 Me ْن* 3 ذا . à 51.1 ةيعملسا نم أه كيدلو O1 ىملعأ

 DAS ىدلا ( سويطانغا ديسلا) نايولام اما all ٠ ادغ اههمد

 لماوعو امدح ىلع عومدلاو مالا ar رو Aer ٠ <«( يضف دقق هر

 Lg ند k "اي دلو نخل انكلو كشاف دسأ اهتم 5j 2 نا

 وم +
 وم

Sly Ve ul P 225ةيقاعملا نان رسلا ا رومألا ىعدتسا  

 ىلا اوهذاف sub Je ةيعنا ها ولا نإ مهل لاقو نيسوحملا

 نحتمسأأ ىلا لسقأ رصعلا ER ةنامآلا دوهع ىلع اولظفاحو مك دود

 bles de كر دك paul مودم مع نءا تف وش واخ

 نينوجسملا قالطا ىلع مهرارق متو كب رودقو ىدنفا قيفدو يلج دعسا

 0 امهايدتو راحتس ىلا deb هقيفسو ميركلا .À مزهناف عمجا

 امهوك ردي ملف LI نم رشع ةعبرا يف فسويلا

 ةكردلا 234 اا دم A لاا ناريزح e\ انالثلا مويو

 مهرجزو نابشلاو لاجراا عيمج ىلع ضيقا اوقلاو ناداكتلاو نايرسلاو

 مهوجيذو LS بارخ ىلا ليللا فصن مهوقاتساو نجسلا يف
 نينطوتسملا نييحيسما ةماع حاوراب كتفلل LE ةموكملا تمظن مث

£a gةسادبر تصخو ةرواحأ ا  llقدفر  nil Crرودقو نيدلا  

 ٠ نييحيسلا لتق يف خياشلا ىلا السر اولسراف je ٠ نايلسو كب
 مهحبذو هتلرق نم ىراصنلا جرخا AD اغا مهرب نا كلذ نم

 ةبقاصاا ىرقلا ىراصن per هحيسلا بحاص فسويلا دمحاو ٠ ةبطاق



es نيسصن ةك ذم £\A 

DIX A set Sa 6 er LES هدبب مهحبذو ٠ 45 1 

 دن انف ىسعلا ىلعو  os ab ai Lise LS: SEةروشع

 كلذ رودق  veناك “او مه وها زي  C4 LS Le-5تناك » انتل ب

 هريغو 15,11 ويليا

 ليلخلا مهرباو ساعلا Los) al مصو هباجصا 6 رود رامس

 وماش 6 هك =! ىراصن | las ةيرودك دلا L | يسوالا رمعو

 L À قلطا سايعلا ok نأ re | دحا ré | وردب و as وخ-او

 ويحتسسه الاء نخا جهنم“ ل Las و أوهرز :يناف هددر 98 نار pu 5" ىئيراصتل

 PEPIRR ىراربلا à اوقرعجو ايهرتغو اسيرك و ةحورسلا

 ملل كايدو طربا ةددرف راد ىلا رود ىدم ناري رح TA ىو

LES uaيراد ىلا  élesلوقت نا  js du4  
 راهنلا كلذ Le . هتروشم هملع ,D SE Ve كا يىصاختف

 بوعي رام Gus ىلا اوقيسو نايصلاو ةوسنلا عيمج ىلع ضبعلا يتلا

 نهوجدف تروك DS ىلا ءاسألا اوقاتساو راحتلا ىك حجج

 مهرقنواو à nl ىلا راغصلا اوقاتساف اولوناو cal de اودوحتساو

 اوصلخو ٠ مهتسرهو اهرفاوجم مهتسردف باودلا اوضكرتساو لامحلاب

 لا حالا تلقناو لاغشالا تلطعتل' كاذ الولو ٠ مهتنايخو مهرش نم

 مكبولق ظلغا ام لب ماثللا اهيا مكربعأ ام.لاطو دادبتسالا لاصو

 سفن لك نا مكركف نع برعب الو ااودريمو |وعفان . اه هاف>او

2351 Las 



 5 ارادو نسصن ةحيذم
— oo 

 تامحسملا بواق نا PS ىلا rl M LA 3 QE فجاعلا Lans الو
LL. 

rs |3 نين ينو  Léoحرنلا ديشاناو برطلا جيزاهاب  

cite ni.ىلا  | _s>س ارعالا ل  Cardةدهاشمع  isنودلق  

 ee حيبذلا هللا لمح ىدفملا

 ليغعيتساو re دومححو ف وادم هوحاو هاش 2 عمتجا 5

 مهتويب ىلا ا لا ومالا اولعنو [ge رود يف ارشح اواح

ANTنم ةلمح مهن« دحاو راغ ىبسو ٠ مهاد أم  Sie 

 as نا مهررطضاو نينلاو

 ىصوا هئاف يط خيش دمحم ناش يف ةملك ركذ نم انل ددالو

 sale بف + à 3 dei Nes م نات ىلا

 = ٠ رادعس rl She ميما ه_ةيدص [a uen نم

ice Di NT LS Lette 

 a ft lu 0 GR 3 lue null cyall ها دعا نا

 يببلق ىلع نوهي ال لاقف ٠ يلارصذ ٠ اولاقف هبحاص نع مهرسفتساف

 rez ةرخص اوحسمف ٠ يعرشلا ils هب عتمتي ع علا نا

 نأ هرسقو كلب رودق Ji ىدلا وهو 7 رك قرع نم ةبلصلا

alاناك طربا ةرسال نيدلو  alهرضحاو هئاصح ىلع اهفدراف )| 

 Lo (6 22 ce Fa ورغ ال Lame ٠ ىلا اهععفدو راحتس ىلا

 كانه ىّفَس Les ديعسلاو ىرخالا a د ايندلا 3 يفشل اف ٠ ىعسل

 ةئام ىوس AJ UT ىراصتلا FL" DE هل اراد اما

 à 41 à نرتكيس اتاك JE NT 2 نم ةمسلا نيسمخو

Lo ailارادو ٠ مهسوفن ةءدخ ىطاعتي نهاكو ةسنك مهل ناكو  



 نارفعزلا ريد 5* +

 sx CI اهراباو ةليوطلا all اهبارساب لاثمالا برذت هذه

Seuil las:ولا  das pe lighe seb érable Siتي نع  

 ىراصتلا ىلتقلا

 نع مهوجرخآو مهنا بج اراد نمر ىلا ردار ناريزح | ٠ يو

 ةسيرف pe ىلا مهب اوضمو ,JUL M مهرقتراو :CAR مهررد

 (Gr ىوس مهنم تاني لو مهولتقو تاباذعلا ناولا مهب اولزئاف

 سجرجو همس سجرج نب فسوي Les نينايرع هريكبلا ىلا امزبنا
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 مهباود يف هيلا ارلجعتف ٠ هيف ني اوكتفيو ريدلا اوسكيل اهريغو

JL Foقى كلا يىرونو وزرم .:هحاو هلازغ لل مهيلع ح  

 دحالا دبع ىراصتلل :ds اوباف باويالا اوحتئرل bb رك سعلا س
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 ىلا هورحم نا وزرم ددحا مهيلا لسوت ٠ En نومواقي اواظو

reاوضري ملف لا لاب ريدلا  ilesىلا عمجر ميظءلا هللاب مه  

 be مدتحاف ٠ اوقدص امف مهيذؤي نل هذا قالطااب Re هللاب نيميلا
 goal ىلع ديراو لا نو ةلطي اولءجذ رئاشعلاو داركالا راثاف باقناو
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 نم ريدلا ىلا اوهزهنا ناريب نمرا نم لاجر ةسمخ نا قفتاو

 يبونج ىلا مهوقاتساو مهوزرفاو HET مهب LS داركالا هجو
 مهب .اوكتفو ريدلا

 نورشعلاو ثااثلا لصفلا
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 نارفءزلا ريد نيدو leu نيدرام يفر ةروهشم ةدرق ةارأا ةعلق

 اتلكل كياثاكلا نايرسلاو نيلصفنملا نايرسلا نم ىراصن مهلك اهلها

 des اهيف ناتساربللو ٠ ديهشلا .سجرج مسا ىلع ةسينك نيتفئاطلا
 ةسردلمو

TEنم ةوسن نيدرام ىلا تفاو ١5١5 ناريزح ١١ ةعمجلا  

adداركالا نا ءاهجولاو نايرسلا تارطم ندفاو  D peteاوشوتيل  

 ىلا نييوذ عم plie Nb نهيلع اوراشاف اهب نب اوكتتنيو ةيرقلا ىلع
 مهرمأب رعشف ٠ ريدلا اودصفو مهراخذو مهتعتما اولمحف ريدلا

 مهوئمطو مهو عبلتف هتئباو وزرم دمحاو يشادلا يدومحم يلع نب ليعمسأ
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 اودضقو نوسمخو dns ( مهنم جرح ناريزح *١ دحالا حاصو

 يدبعو واخ مهعم راسو مهتويب يف ىقبت ام راضحتسا يف ةعلقلا

 عع مهوك رداف ةيسادلا اراثإ اهنا ريغ ٠ مهالخفاحبل نايركسعلا

 مهوحبذر ىدملا مهيف اولمعاو فوسلاب مهسوور | وعمص و ةفرشلا
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 سجحرج دصقف ريسملا الصاوو ايباف ناتسلا ىلا لوخدلا ىلع امهداراف

 هارباو مات روتك دلا di ناتستربلا ىفشتسم

 مهنم اموق ةسامحلا تعفد ةيرقلا يلاها مهتحيذم ربخ غلب الو

 ةسنكلا ىلا اهولمحو لادعالا يف LA اوالمو all ىلا اوصخشف

 mur مهاجنا هللا نكل صاصراا ةيشادلا مهيلع قلطاف اهودحليل
 ie ءاهر = راس اذه y ail ٠ us ىلا ssl s Al اوئفدف

 اوكتفو ةيشادلا مهيلع دشف ةيرقلا مورك نم Le اوقطقيل الجر

 ريدلا ىلا نوقابلا رفو ونح فسوي اوقرحاو مهنم ةيناثب
 ضبقلا ىقلاو يسيلدبلا يرون محق ناريزح TE سمخلا مويو

 مهب يتايل ريدلا نم + مهجرخاو اصخش نيسيخو ةثامعبرا ىلع

 ge Les مهندب ام ناك SAINS. ré Al ىلا

Cuةيقبلا نع مهوحنف ناديب نم اومزينا  Rssعطقم دنع  
 مهومضو نيدرام ىلا نايرسلاب اوراسو SU يف rez اوقْلاو وجاخ

 ادحاو ريدلا ىلا اوبرست نا اورخات ام مهنكل ٠ ةئبعالا ةلمع ىلا
 ىلا مهلوصو دنعو ٠ ةداعلا فولامك روماملا اوشر نا دعب اذحاوف

 اولظو رهشلا يف نييديجم مهنم لك ىلع يسادبلا يرون ضرف ريدلا

 يف تشف ةيدعلا ضارمالا نا ريغ al ٠ مهنع عفر Ge كلذك

 Eu نيثالث ىوس ةعلقلا يلاها نم قبي مل انموي يف هنا Ge مهمظعم
 روباخا يف رخالا فصنلاو LA يف مهنصن
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 RE ىراصتلا QE ذاد + OI « 1 اهاوحف ناك و ىلع de نءا
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 هبلق تاريضم ىلع CB موعدي الياخ مكتقيدد نا مل

TLريغ ٠ ءادعالا اورحدتو مكسوفن نع اوعفادتت لئاسولا  
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 نوفطقي اولءجو شم.شلا Rat مهنم موق شرعت ىد LUE مهحا

Elدس نا رع راي دو ىلا موق مهنم 3 :٠ مهنومعطيو  

 ge رهظ مه بلق مث ٠ يلوقدصت اما نومزبنت مالع لاقو ليل>
 DT مهولتقيل دا SSI es مهتمليو rés عفدناو

 نا ريغ + ةعزه اب اوذالو هللا اوراخت Me JAI due ةيلبانلا

 "5 Le 49 2 3 CRE ls a le Le LE de ضف خيشلا

 رداشعلاو دارك الاو نارفعزلا ريد ل :axe ch هيدي نيد ند

à Dueطدو 25(  rés © salينثا مهنم , اولتعف صاصرلا  put 

 يحاوض à رقبلاو من il Dies anis Le ْناكَو كك الحر

 ىلا يشاولا قوس 0 مهرداراو as ليل هر Lei ةيرقلا

 ومش نب ob ادع ام ةفاك مهوجذو مهيلع اوبلاكستف ةيمركلا
 راص ام ىلع هلا علطار ( 1 ىلا نكرا هذاف

soit QI ALESرتل  Bo eee2 2, او  D 

 ركسعلا ىلع ةيلبانتلا طخسف ٠ نرييذعت يف نوفلابيو لوخدلا نويلع

 نهو نهواخداو باوبالا اوحتفف حاتفملا اوفطخو SLR اوقلس

 نك ف ap ىلع صضدقو Gall يىرود ض ٠ Snals ناوعبو نحشد

 مه وتعمف AJ ىلا ne مهقنواو در ني ردو يفسود مهرباو

Sbs diيا جا  LUN jeور " 

és vol ce bisتاب ى  Ipوداع 3 مايا يراد ده ! 

 اليا نردحي ارناكو ٠ فوهكتلاو روافملاب اونصتحاو مهتيرق ىلا

 bles ut QI دعب a ايد نوتاتقيو لوقلاو شئاشحلا نع
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urمهتوص عمسف كا ص نأ يم وخلا  àنيثاسسلا ل  

 موق مهعم عرا سو دا 01 2 8 (ja ءادعالا ىعدتساو

 ٠ ةيلبانبلا مهل Ji . اتزوح يف يف Ale دق . نول 2 داركألا نم

 :داركالا لاق ٠ انفك يف Les Lex دق نحنف se الو انوبرضا

 ىقح اي ادمحم pbs Ge كرتنا ٠ ةيلبانبلا لاق ٠ اوصلخت اوملسا

 نم نيديثك AS دقف All ٠ نيد ىلع توغو ايحن اننا ٠ الك

 ْف اواغوتو oi خم JA تصن دنع اوردحملاو نونملا برغي

 و .٠ ادحا اوسصي ملف رطماك قدانبلا موصخا مهيلع قلطاف ةيرقلا

 باببلا مل حتمي نا هلوله QUI نارطللا اولاس ريدلا ىلا اومعخُش

or 023هلأ عفدر يسل دبا  OL s erةيلباتنلا * أهعمج ةربل  

 وحن ريدلا يف اوثكتمو حطسلا اوقلستف لوخدلا يف محل نذأي نا ىلع

D 5لك عفدي دوا  és1 هس اتار يدونل  

 مهيلع ضرع ىمك El مهرب هزأك م Sr or علق الو

 ob ايركسع نيرشع رضحتساف حلفد ملف حلاف ٠اوباف ةيمالسالا

 ميهرب جيو 0 مل Br PA | é م حلاو < ةيلداتملا

 راضحتسا يف لجعتسا ٠ لوقي ةارلا ةعاقب يشادلا ناحرف ىلا روبزملا

 © 4 كلذ هيلع رتبت 150 LE ةمادانملاب اكتفي فاك ددع

 ls. & ,4)l C 4 SE مهتفرفو قدام 01 اواصوف ةصرفلا

 مهيلع اويلاككت gt نوداصملا ىهنا اذا I ناكو + لالغلا

 SH نارين تأفطنا ge كاذك اولاز امو JLEL اوذالو مهتيرق



giفحل ةيروصنملا  

 نورسعلاو gel لصفلا

 ةناعيرا لمشت نيدرام Ab نم ةيرق برقا ( 58 (Lo ةيروصنما

 نيلصفنملا oL il نم مهر 2.5 مهعصنو قىراصت m2 تب

 AB ايسا مساب ةسينك نيتفئاطلا اتلكل نييكتيلئاكتلا نايرسلاو

 كريرطب D ةيرقلا هذه نم Ms AUDI اهلها ةعانصو

 | al دبعو VeAv + ةقاعيلا

 اوعقويل مهئاريج ىلا رظنلا نود د4 برحلا ءانثا LÉ ناكو

 اوضيقف ةموكتملا ىلا هءامسا اوغلب نا ىلا ةماللا مهب تضفاو مهب

 ل ex sl اور 5 ىغولا LE dj مهوتعبو مه 2 ريثك ىلع

 ةيقاعيلا نأ als كلذ ن< ملظعءا وم a ٠ Les | تامارغلا ةيدات

 اولا رنا ناك

 امك دنجتلا مهلط يف dis مهنع ثحبت تاعجف م
 ٠ مهو 5 هم \ 85 ىو

Coةفرخلا ريد ددملد يروصنخملا وقرر فداسوب مدلل رمالا  OL 

Le las nl 2 td dut > 6 

 هوسيحو هيلع 125 ةموكملا لاجر اوغلبو abs لها هيلع راثف هرافظا ةموعن

 PP نمر لا علا ف د لادع ةيقامملا كريرطب ىلا

peu culلوازيو  a)لساري وهو تاك مي كاذ ىلع < .اذو هعطملا 32 5  
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 امتوزوحيف اتويبو es الوةح نوهتشيو ٠ ٠ هنوعنصي حابصلا دون
 « هثاريمو ناسنالاو aus لجرلا نويلظيو

 BE ناكف ءادوسلا us ةيالو يف ىلتتلا ددع يصحأو

 ال نكتاو ٠ ال ما ةيلظلا عيش له يردن الو + طقف اناا نيرشعو

dE Le pes 3 
 مت مل هللا نيعو كيلع وعدي 2هسشتم مولاظملاو كانيع مانت

 je هللا هل لاق ML does سخشف ملظ دبع نم امو

Mecsىدمع كيبل :  Geنيح دءد وأو كذرصنال  



 ثنالدش 22

Lu .ىلاطي زاخو ركصق 3 JE ss نساوب فسود Ci 

  abسسنرف رضح دقو نولصدو نوكسي مهب اذاف ناريزح ؟

 مه صعب رك رايد نم مهدحأ  eh lon Leدعرو . عئاظفلا نم أهم

Ge يجن انج راد مادق ىلا تلصو.امو Less نيتعاسب بورغلا 

dl due اولعجو وءاق نبا مهتلمج نم دونج ةرشع ينذنتكا 
  ITAتايسسسن رفأا تامهارلا ريد ل  | 6 sl 5ةناعيرا ىلوبرضو ىمدق

 ةبرض  Lil Àلسغ الخ. يكومرملا ديعس رضحتساو ءالا ىلع

xl رماو ىلوق تعحارت 7 ىمعطاو | ىلاقسو >)» 

 ىدب ىلا ىلالمحف

 NES فسوي رام ةسينكب تررع ناريزح Y نينثالا حاصو

 مه OP تا.قةدنلا دا وعاب dy ra | ju 5 | راركت دونحلا يلع

SR 20 5تييشضدا)انا مع امو يب كل ةافنحلتلاك ثتنحزو  

 طساوا ىلا اهب تثيلو ناكريمالا راد تدصق مث يقافر ةلمعلا ىلا

 ىرق ىلا اينارصن اصخش 5١7 عم ىلوقاتساو دونحلا Q رعشف لوليا

BONEدضحتل  Leo s ls . J'ENىلا انوطيها ركمسرايد دلل  

 ادحاوفادحاو اولزناو انرتسي ام ىوس ائيلع اوعديملو انورعو نجسلا

 مهناذآو نييحيسلا OU نم ةئيلتمم ليبانز انورأو نجسلا قامعا ىلا

 انتكلمو Les رعشقاف 5١5( ص انه ) خلا مهفوناو مهعباصاو

 سسنرفو مورك هللاقزرو انا ترسف ىرقلا يف انوعزو مث ٠ ةبعرلا



1 nr 

 rl de ةيرق هلوت ىلا نارخا نالجرو يلادلكلا مهرباو سيد

El5 طساوا يو  Ceةمس فالا ةرشع بيرق اند هاش لوالا  

 باحصا ةرعشإ مهل IS ءادعالا MEL اهالاو امو نوبارط همر“

 نهءاعما اوةلسو نبي اوحض مث ميرخا قريع DIR Sois غبتلا

LLيغيكو شوم نم ةيناث ةلفاق كلذ دعب رضحو + ىهذلا يف  

 نيكاكسلاب نيقداسلاك مهوجنذ ةمسن ةرششع تس نم رثكا اوناك

 مث هكناخ ىلا El لوألا <Os yet G ليعلا:انلضاور

 ةقا Cie هرهاذ ىلع انم 0 نا ماقم Fa رم ماو ا 5 il ىلا

 قيرطلا يف انم تامو pl نيب ام باودلاك انرسف درعس ىلا أحمق

Aلا "ن0 00 داعب تورشعو  RPMةمزهلاب يدحو  

Geتازتف نالالا ىلاو  clesبرخلا ءاهتلا ىلا ةلمعلا عم  

 قايتسا دعي تاوع : لاق وجنح ميرسأا دبع سجرج انربخاو

 Dsl تدب تدصقو LUI رازاب تعفلتف راعتس ىلا © Al ىلع لها

 sa ضيقو ريكا a RS ريل سراف ينحملف

AG al lool) ay lesتورد ادع رار  

 Diet pu ge نم ًايخ انهه يلتق تلقف دنملا ينكرداف
 سلوبلا ماق٠ ىلا اذكسه يل اوراسو يفواتقي ال مهنا ثالثلا قالطلاب

Masنيرطيساا نم مهريغو نورهو يردبو حودمم ىفاو  

 تاهاجتف يخا ديعس DRE مهفرعا نا لبق Es يلوقطنتساو

 Jill فصن دنعو نيعجار اوبلقناف مهتدعوف sa EL ينم ا ولطف

 اوحصا الو AI elle يهاجت هولتق اينمرا DU اورضختسا

d'Alعفدب مهتدعوو ةريل نيرشعو ًاسمخ محل تعفدف  PI 



Aire Lit 

 Es 3 Le 44 ىذمف نحسلا ىلا

 ص) ىل والا Al ءاسن ne hs ةلمع ةيناع يف مامالا دنع ىلا

YATىلا تدع 3 6  sاوك  Lai ali sقييوعتتيتم .نككرطل  

 كب يماح كاذ ذا وهو . ةضقلاو Si CA نيلعتشم شحا ولا

 هتدفاف ok ىرج امع dass ie مهشلا نيدرام فرصتم

 هنزح ديدُش نع هيف برعي يلوبت ليداربج ail ىلا LES ىنامحف
 ail فيحم LE ترصباف نيبيصن ىلا ترص مث oi ٠ ي زعيو
 ىنوقاس :لاقف هرما نع هتحضوتساف Ds ىعري قاسلا روسكم

11 

 دويردصو عيمجلا | Las انه ىلا انلصو ce a es .فلا عم ab نم ||

Le line 3 si | xls OÙ Le)مه ف 8 34 5 و  mul 

 . هلك ne CPE Vs وه أذاف هتاح دو ( هد 2 راساو ( رييكلا

rl Ji LD 359 هداف ريد نزل ترسو هتعدوو  US ESتوطخ  

 يلاحداو انا اهتنفد يقيرط à امعَح تدارو

 cs) era ES LA : لاق sir ود ىلداخ.م انددحو

 Ge لفاوق تدهاشو ١415 فيص Ge راجتس فحل دنع محا يف
 ىرق يف لاذنالا مهحوط اهل Lx لاحد Lie دالب نم تلبقا
 5 Le: seal! s As لا x نالععو لوهلاو ارجداو ةاادحلاو ةيدرولا

paulنم. 26 خل تزف ٠ خلا  Lu22 ىلا زالوا  cap 
 مهب انئجو ريمح ةثالثو ةارما 55و الفط ١١و "الحر ١7 ائماهو



 3و تارذدش

 | درا 5 1

°,4 À 3 5 وخالو 
LOL 

PR TR - ASS ٠ : sg 52 دمحم ةرايزا اموي تدهذو ا 

0 
 ةيديررللا ىلاحبصا ثتدصق F ةلمللا ثالث نسف ثر "هذ 0 لمحا

Qiةدحاو انيعدتساف دمحم لم  

DL Les solsرح ىلا  Es enيسن ول ان  Bet J 

ulهئاداب غيتلا روما ةايرق  De1.( "لا مس  als Lu 

 .Gloss راح us ناملو Cam ll + 20 A كالا داق نوما

 See مهد L£ AO: ED | 159 نم رثكا اجسحالا ن 1 هم ÊIS دعب

RE 

 رشع ةتس مهنه اونطخو برعلا 5 راغاف LA روزلا ريد

 كلذ نو 10 crées el 2 Le 5 ant لك dau lis مح

Lbka 459 os LRU 22 AIS de LSls + (Go ax 

ct I CS 5 à» sal JBs Lilنتي  sul 

. “al و . 1, à : LR نرش : 
De نك كيف | ىلع a es JE 9 Es ه ودل EM ls s 

 هر  LCL Cru risنه اهنا نال ردت ٠  LA re 24 9 Ju) 5ىلإ

l + CE A 1 ٠ 3 5 C2 
 ee ساما رجح اهتريفض يي 1 54 اولاد يأوخد ةلمآو يذل

 اهيف تروص LE dl نوعيسو OUI اهيف ةيضف ةلعو Fan ةرشع

DS y2عبسأاو برقعلاو 00 اك تاناولا  QE eeخلا )  

LLهيلا تهذ  Lysكلذ ينارا  Aاضيا يناراو  Las Lis 

5| 

 ميرا دملا 5 لعتس ا S لاق اهرح سرطد هلا قزر انيدوو

 M ١١١868 با ىلفو Cul سار برق Les ىلا île ىف ناملالا دنع



 تارذش 3

à ds dsكرتلا << + نورشع 48,2 ماس مج ىراصت  

 Hill وديع الملاو نابرعو هوخاو كب نالدا ج,هدقتي سكرملاو
 < ÿ لا ريسملا Le انولحءاساو bo ىح ليلقلا ايلا انرسس امو

Le]الملا رضحاف برشا ُْى مهانذاتساف  LLهحزمو <ءام اهالم  

 ىلع رملا برش يذلا Res ايسات a اوبرشا انل لاقو a£ à 0 9 1 عا ي 3 Lo Le ©« وم

٠ ISلك عرجف  Leضكرتسي لايخي اذا كلذك نو ةعرج  

sois LS jsuisثلا  Les Leتلقا  SINرودصب 3 3(45 هد.دو هداوح  palء  [lsتنالصا ام علذ  

 اوملعا 02 مغ 57 هلع اوضرتعاف Lo ) à) ele à ٠ 2( ىلع رح

 ادبا big مل مهنال انتبقد يف ءالوه ةيطخ عضن ال اننا ءالوهاي

 قل انرود أودهن وا اننراشع Cp | ul اول وا ائمرح ىلع اودعت ولو

 ٠ مثالا اذه CSS نا انل زوم فيكف الاو ٠ مهنم رثثن نا انل

 ةموكحلاف٠ادبا ىراصنلا ائلتقو ائيذع ال ةءوكتحلا رماوا الول مللاو

 اله Ju » رتع \ O9) 41e ع امأ ءامدلا كفر QE ةلووسملا ىف

 مهامع 5e s أ EE er نيءلا سار a at} داعو

 Le ائيفتكا ادج ادج ةريثك ددصلا اذه يف bare ثداوحلاو

 ىذالا C4 نييحسمملا ةفد احن أم ىلع ءارقلا rie. Lys هاندروا

 ءاناحاو

0 



 سهاخلا ءوملا

 Lile s UNI LL حبال عباوت

 او م- ١وأ5 ةنس ند

bailلولا  

L 

 يبسلاو حياذلا دعب A نيب ام دالب يف اذهاب تفط وا

 نو.هديو نيااقنو نبل امح és À نييحسمملا موصخ ثدعهاشأ

 عئاضبلاو ةعتمالا مهنوامجيو نيكاكدلاو نزاخلاو تويبلا ىلا مهب

 اوزاكتيو اهيلع اوعيابتي يك سنانكلا ىدحا ىلا وا يمومع JE ىلا
Okقودنص يف مهوق ىلع  LSاذ_ه يف انا ىلع ٠ صييخلا  

 عئالتنلا دعب نيدرام يف ىرح le الا ثدحسلا Les ال ريخالا ءزملا



Le 

 1 قوس 1

és Le Ansحطو ىراصتلا حاوراب ٠ ءادعالا  WI; HI ré 

 نم lb ىلا رمالا اودهبعف كالمالاو لاومالا ىلع ءالشسالا اولواح

 يدنفا ميرككا دعو GA نيما نب محنو يدنفا يلاجحك نيصنلا

 يدنفا ىرس نب ىداصو يبلج ىلع دمحمو 4 نيسح مهساري

 ةكررللاو SEL: 22,3 is à 5 عئاضبلا LES يلوقعيلا

 رادو sd سم - ل وا دواو نزخحم ىلا ةرسالاو باشخالاو

 ER ىلع er دحا رثع اذا ناكو ٠ هيئيمرا نم نيملسملا

 BI هوصغمف ةيقلا هب jets الثا هند ل اهدخاو 5

 راعساب اهوعابو مهتادنسو راجتلا رئافد اولحتتسا ءدب ىدابو

 ىلع الوا ءارثلاو عيبلل اورمش مث . تكسسلا ىلع les LUS ةدوابتم

 ارك 15 ad eh Ne INA ناتو غابضلا قوس حطت

 روضحلا ديازتي مهديب علسلاو مهتاوصا/ىلعاب نوداني اوذخاو لايذالا

àنود نم قودنصلا رومام ىلا ةميقلا نوعفددو اهنمم  OÙاوحفصتي  

 جاتك صدخرلاب ىلاغلاو ريسلاب ريثكلا اورتّساف ٠ اهوماقي وا ةءاضبلا

derهلاوما عاف رفسلا  Giام دعبو ٠ ضرفلا هتونت الث  el 

 اودشحف lon ام ىلع اوعياشو ي A fee | 34123 عماضبلا —

 اوعياشو Lait راشأا نيتسنكلا 7 7 £ ٠ بالسالا عمم

 ذوخلاو تايرثلاو ليدانتلاو LIT لاطاو ةسدقلملا ىلاوالا ىلع

 JU 3 o ge مداعت Le كلذ <, 423( 9 ةيمهذلا نايليعأااو ةطاوصلاو



 V££ ريماطملاو نماندلا
 امس سسلل

 ا Le ل ورا ا ا Lis + af وو

 دالبلا يف اهوعابو DIN كلت اوردك نيذلا ةقاعيلا ةذاص هلعتفا ام ىلع

 re مهتعواط JS (65 Vs . اورئاو 5 par 1 L حابراب

 نوملعي مهو هللا تاب ak اوفرصتي نا مهرئامذ مهل تحمس وا
 اهباحصا ىلا اهلك اهدرب نومزتام مهنا ىرمعأ ٠ مارح تحس هنا

 دري ل ام بونذلا رذغت ال : صنلل اقبط ةرونغم ريغ مهتئرطخف الاو

 نيراطعلا دي يف تلصحف ةميدقلا تكلاو ةينمرالا ىتكلا اما بولسملا

 نقود ل وعاد عيا نم اوغرف الو١ا رج das علسلا رمل مهتعفنو

 اينوهعطت ةيناث Ts اهنودكي ىرخا ةديكم: يف

 ىلا لا لصفلا

 pv Bi ئافدلا

 الل ضرالا باقب اهوتفدف مهبهذو مهلاوماب ىراصالا ضعب سنن
 مهنم رمماو مكحا موصخحا نا مهتافو ٠ مهريغ دحا اهب دبتسي

 3 SJ ريماطأا ةفرعمو Je, ds )2( نوعدي ديك اوفطصا مهناف

LSسايلا  QU ssنايرسلا يجرونت ا فوقسملا مهرباو  

 نا مهرنلكو قفراشتلا ىح راتخم ىدتفا خيشلا نبا ةعفرو ةمقاعبلا

 ىردناح رادك اع Le اوشدنيو اهورف#و راحتلا تو. 3 اوفوطي

 رحاتو ,dl وحك و هللادسعو ىساب رامعمو (CEE قدوس

 اوخضرف رمالا يلوا ىلا اهوماسو نئافدلا اهم اوجرختساف خلا اجوخو

 مهوفرصو ut) مه

 ريماطم ال سمو مدا نو علا رادب فرصتلا يىردب درعتو



LEAريماطملاو نافدلا  

 نيكاكسلاو Ge نم ةئيلتمم ةريبك Ale نع ةرابع اهادحا تناك

٠ 2 Lil CEEوه ةلمع ًاملح تديبطت, تق ردنص -خناك ةناثلاو  

 تركك و هتنز تاق Le Les رواساو متاوخو Ses لسالسو دئالق

m3 ont qe 50e MU LS 5 ٠ asنوسو فوصو  

 DE Je A كلذ_ ss ىردي EST les + !رخ لهو توجو

Ab #1 1549 Juil à ot «b jeيف  Lil Dj et 
 ٠ كوعدت فرصتاا ةارما نا اهل لق يدنجلل لاقو مدا ردنكسا

 رفن يف يردب ةارما تلبقاف تراسو ىمحلا Ds نم فزيز تماقف

 انيديفا* لوقي ادتباو هينيع نيب نم طخسلا تارارش حدقت يطوانرأ
 امهتصلختسا نيتللا كمخا au انكدهاو كانكلها Vs ءىباخملا نع

5e5 هل تناقو فزيز تفاخف ٠ حبذلا  él٠ ريماطملا ىلع  

 تلاقو ةيلاعلا ةرجألا ىلا يردب ةارماو يطوانرالا اهعم ماقو تماق مث

 اهتكلمو ةارملا تتهبف ةيلاخ ةيواخ يه اذاف اهحتفف ةوكلا حتفا هل
 a Le تمتكف ةيرخس انتسح له يطرانرالا اهل ٠ li ةبعرلا

 راودلا نال توهس M فزيز هل Vs قتلتك٠ EI ريماطلاب يرقا

 تلاقف باودلا حارم ىلا اهب اولزن مث ٠ حيرتسال Ge يسارب ذخا

 ةلجعلا ىلع هورضحتساف لحلا فرعي هنال اواح فسوي اوعدتسا

 هيلع اوطخسف تشدن دقو ةرومطملا ناكم اذه هروف نم لاقو لخدف

 ٠ هوحرخاو AS اورسكو هسار اوخدسو Re تابرذ هوبرضو

 als اهووذ ناكو lol ام ىلع يكبت اهدحو فزيز تثبلو

 ةساحملا سيئر مرح Vel cui ةجيتنلا نورظتني QUI ىلع
 يلا يعجراو يبهذا اهل تلاتف يردب ةارما ىدل اهرما يف نطسوتو



٠ \ us ££ ay مودق 

  : La äفريز تح رثيف  oiاهب  sl MOREلسا ريج  d 5أهرما

JAI اهودع ءاهد نع اهدفناو AL جل اعف 

 صتقاو  STريسموقلا نواعم اغا ناملس عباللا نبا كيب دمحا يردب

\A Lie Fer OL سج رح < | احوخلا وح ىلع dos 

Les تعاد نتروءاعم gl راد Q* Dares نا u Lo, ةررل 

ae سقو . sx نب ns GS 

NN ail 

 نييحيسملا رود يف رهانكسو نيرحاملا مودق

 لياق Le هنا مهلا pi مهئاسنو نييحيسملا لاجر pui دعب

 مهلجرا اوعطقو رمءاضعا نمرالا رتب نرملسم لاجر نيدرام ىلا يفاوي
 مهتوسن men ds : مههابج اوهرخو مهنويع اودفر مهفاتكاو

 < الل هنا ريغ Loue ٠ ةّشودخم نههوحوو ةخولسم نو.دنو

Us talنم ةئيلتمم مهسايكا تناكو مهتعتماو مهتشرفاب اوأَج  

ns 0)ةخوطلم مهترسن 23405  Ltرهاوجلاو . hsر  

rsنوصارخلا فصو ام ىلع مهنم ةدحاو وا  | LE, Disc) 

 مهنا مهس وفن نم ls نمرالا رود يف Xi ; باحرتلاب

 Del ترهظ ىتح be اهيف اوثاعف٠ Ge اهوكتلتماو اهولحتسا
 محل نذات لو اهحوطس تعادتو اهناطيح تهدصتو رامدلاو ىلبلا
 اورفح ءاتشلا لبقا الو LS اوفالتيو اهورادي نا ةمهلا مهلاغشا

Stرولا 3  geروش سي سبل  el 
 انامز هب



 ءايولا | 56 ٠
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 ٠ عب التل LS اموت 45 40 5 5 dj نوعمجت اوناكف ردقلاو

 يلو re: (LIANT Lee» D HU a حداورلا نا كلذ نم ىتاتف

 دا ١
 اثنا al ْنأ ىلا

So! e 

 245 0 مهرواح نم

Lil OL23رودلا تندعف اه وعابو  Ci a 8 la!اهحود ةنبرق  

 تدوس مهئاف ض . سرح ls] تفتكلا يف ل وف Les: = ul عصعصو . ودعلا

 نوموعد ER 0 حاد Lan ا .ىستف اهوالم ْنأ دهر معهشوح و
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 قامقدو ريدنكو يملشو يانج رادك كيراثاكتلا نايرسلاو نمدالا

 ركسعلا اهلغشف اهريغو يلاطبو pes يجورفو يسوسو يردناجو

 هبااخم مهيف ءابولا بشناو لدبت ءاوحلا نا كاذ نم ىتاتو٠ اهعمجاب

 ضارمالاب QUI ركسعلل تايفشتسم اهلك ةداملا ت>.هاو ةحراملا

 امسق تحستكا ةفراج ةئبوا EU داسف سسل ٠ aies تاهاعلاو

 يبرغلاو يقرشلا دلبلا يفرط يف نيرافح اوماقاف ٠ اميسج ركتسعلا نم
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LA jéاذا < 51# ىلع نارفذ  osىلا هب  Le DU 
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 ةيحانلا ريدم رماف Eat ديشر ىلع مهرما ضرعف مهنارطم رونلا
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 نايولام سويطانغا ديسلا ةسبلا نم .ًاثيش ةرم ريغ ءاسنلا ىدحا عم

deهدالواب هقحليو هيلع لماحتي نا هل ىستيف اهيرتشي وا اهلبقي  
 | لسد حج 1. alt كردتسا نطنلا di نال هتسسد مسجات ل هلل abs هنكلو
 ناريزح 5 ةعمجا les . sa] Lin ةمسلالا SE نم JL ملف

 :نيدام ءوسلا Gel gb alt نم ةمذرُش ةسنكلا ةيناث سك



 م يفوت ليئاربج ديلا
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 كيد نذر د قاروا er لا Lie هل :JE 412 4 قيفس دفوأُو

 انوبرعو ٠ اهل لصا ال ةيذاك ةقلتخم امنا فرعا ينكل + كلتقو

Gtaكتناما قيثو هل تدكاو ىلاوأا تءجار دق كا يلدوم  

 Fe ال عجراف ٠ ةلودلا كصالخا قدصو

 هو رغ d داعو 433 me نارطأنا هل

 en 100 Aa فلاحملا ىردب 2 5 كب ra J x الو
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£v\ دراشإا al 

ds cb Le 15ÿ Jo at lle 5 ELU Dre di x 

a) ةروصلا ىلع date يما عم دليلا ترداغ 0 لا 

  nesلا  ESAل 0

  xsنم  LEكلاوا مجهف .انمعطتا  RUNوكشن انتبف هوغقتلاو

Le دهتسا 5 دحأ ٠ Las الق Le LS ءاورال املا pur és طلا 

 .= , Laىت> قدرطلا  4 lueكانهو 10! دمع ىبعد)

  LE De or 6ث =  deمهروص  4e ilءاهدلاو

il اني dl ىلع pis اودقعو ٠ ALU مهبواق يف وشحم 

#5; db ةحمص Vs اوعّوواو ةحومج دوهف ةرظن | tal \ 5,213 

 ةيراضلا شسوحولا راوخ ٠ تخحنراف  Vols Geلجالا لولحب

  ds 0 9اوذدحو ةعماشو كار ةسجتاا مههاوفا نم

 هللا ىل  dlهحيسم ىلعو  Gal desهرارساو ٠ ىف

 انورحو  | aa sانومري  Lea abان  iaأ  GLةرثح ىلا

cad ve RAR را re مهسأر سالباب اه is 

 يردا \ 42 فوج يف انا  älدعو ىلوملا ملا يق ما انا ءامحالا ملاع

 نيب ام اوسمغذاو جالعا ةثالث ىلاو رجفلا  alمهنأك  Lisاوماق

  Jeءاعمالا اوتلسف نولي فاعلا  Le rsمهلفملا اناو بهذلا اهنم

  Et!ادماج +  àيلا ريغ  ةبعرملا ةعولابلا كات يف ثلا اوراو

 ل لا اا ري  Gbادا ا

 ندا  te UEنا م 0 50

per ىلع CET ةمالع اهنيميب مسرب اهتيار مث دعب عطق le 

 هتلاخ ديب اهحور تضاف اذه دعبو  A LS ledا رم ا



EVYرداشأا م |  

DA I7 نيج ياش )7  lé eo skدقلاوأ  
\ Bei list af املا Des تافولاا نيف نم dures 

  Car yىسن

AL -2كللا ضرخ  

 يقدلاو باصا ام يلركف يف اددرع داغوالا كنئلوا عم ترس

 اذوه ٠ ةيدابلا جهتنتو ةيربلا حرفتس » ينلا Let عم اًمرع ٍقوخاو

Al251 ةمقنلا  AT ETهللا  Afro 42e o ) Top): ,2b- 

W)l EU 31فب | م رص اذا يح م جمفلب ةهمدخا 2:  (Asلمقاو  

- oc نم Dr us RE رطاخو 0 يمد تعدو VA VA عيبر 

5-5 pa ١ 55 وم _ a 

 لم رج او  AJ © Lisهل ىلا ! > sb D 0تاشعالاو +

Eos >ىلدلب 4  ASE 9 ةطاسل ٠ 

“de 

 JE هوحو نع بجتحاو

 يلما باخ هنكلو ةيقاب Leds ةرومعم انرود ىراس ىلا bi يبلق

 ذقن 3 Re Ge الو راد ىل داع امو يىاجر gels تفرع اك

 (dus Gers: ess DJ, Qt Es bots tt | نم

 . ةريثكلا يئاون ىلع ةوالع مهروفنو QU تعم يلا تبل ىتااح ناف

 a. es <( نيو 25(! مايالا هله pre LE na هش

 EL نم ةاجنلاب

 NN ناسي علا هور ومقالا“ كلا ع كارو ءا_
sn]رافاو يعمادم ك'واكب 2#  Sert 

 ناثدحلا بئاون عرقل ربصاو ob يح لك كعومد هنبن

 AI ٠ ds نع يسفن سحاو قيطا ال ام ASS نا د



avr el مولا مودق 
 ee me es ا ل سس ل سم ا 5-0

 يكنباو يلاح 5 نا يل لمح هيلع .Lu» ميتي نم ىكبا وه لثلا

Grيحور ضيفت  
 ca ع ءاقرزلا تك دحا نم Le ail زيزعلا all اعا نك ذا

 لئاقلا عم كل ميصناف ايازرلاو

 ردصمو ادروه اهل نا ملعاو رومالا تاسع نره

LUI 

 رثكا تملس دق ام ناف Lys ثسلب Le اذا .ريضاو

ps ill Dali as بمد م يدب العنا يطا À 

  LASER ESSعفرتف , élusىلإ ب ال  AGىلا( لن ضرالا

 مكاح  AREدي يربلا ىلا طسب نم لك تحسف ةاضقلا يضاقو

 هعفديو تاكردلا رعق ىلا هروهديو تاباذعلا عظفاب يدعتلاو مثالا

Des Dal 8,85 هيلع ركزيف تانعللا شع سلبا هملعمو هسار ىلا 

 هقنع ىلع  alleةيرانلا  etsنارينلا فوج يف هفذقيو ةرذقلا هءامد

  Legنيدبالا دبا ىلا ىلقتيف

 رشع sl لصفلا

 نيدرام ىلا ناملالاو EL رونا مودق

 دهعتيو داللا AS نا عمزم LL رونا نا ١517 Lab رايا يىتو

 حاصو٠ هلولخل ةيدادعالا ةسردلا ةموكسحلا لاجر دعاف SLI ةلاح

 Gin Gi ءاهجولاو ss طابضلاو dell جرخ رابا 4
 نالسوموتوا هعبتي اريك اليبوموتوا ًامكار LL رونا لمقاف٠لاقتسالل

 ة.يظع ةكبكي دلما اواخدف QU نادئاق Less لك يف نارخآ

 اوداع مت اهودهعتو ةعاقلا اودص# ىتح مهل أيهلا لح حااب اورقتسا امو



 اشا رونا موده *ا/:

 نادلكلا Dole ناذتسالا دعب هترايز ىلا راسو ٠ مه دعما !Je ىلا

 عئاتصلا نعو هتلمو ad نع مهنم الك حضوتساف ةيقاعيلاو نايرسلاو

 هلواه سايلا نارطأا نا ريغ ليدفتلاب كلذ نع هودافاف Ale ةئارلا

 Vis انتنئاط اما Ze اداب مهدعاسي كيلثاككلا نا EU لاق

 نومتنم تايذم يلاها نا ىبظ يف اشاملا لاقف٠ ةيلعلا ةلودلا الا اهل ذالم

 اودوبل مخ .rails مهيلا بنك اف ةاودلا ىلع اودرت دقو كتفئأط للا

 ىدلا .al 5 ط وتم 45 نارطل LI Ju . ةعاطلاو عوضا مل

 ماركاب SU nm UN مهعدو اريخا ٠ لصوملا يف' مؤيلا نكس

rs 

Lesاسانلا ديلا  àثثلد الا نيدرام . LLءاهحولل نذأب مو  

 نالالا lo كاذ ee ٠ des ىلا نالالاو وه LS 25 هوروزت نا

 are Ce lt ul دالب 4 اجاوفا .اجملوفا نودفاوتي

 ا سودرفمااو ناد ار يف ىنكسلاب اودرئتو

Cdsرك رم اولعجو  enrىفشتسم  qe shنم ةفئاط اوقتناو  

 يف نيدرام ىلا طخلا اولصوت ge ةكسلا قيرط يف اولغتشال ةلمعلا

 | ANA كا

 ةماع اونعسا مهرن مل قئرطلا D ريخلا نم نالالا عنطصا اعمو

 ةلمعلا :دعاسم نع انامحا اوض# لد دئادٌلاو رطا نيل تقر نيحسلا

 ىضق يذلا ينيدراملا ينمرالا ينوي perl دبع نا كلذ نم ٠ مهسننا

 Qt UNI EG هدا all ىلا ee نلح يف هزع ةرهز

ICIةراذا م  NIضبمف 11 راش نيدرأ. ىلا ءودفوأف 0  

À. لسراف cl à! La وقاتساو sil À JD das) “les هيلع 
 أن



£vo JL رايالا 

illرول ىلا  

 Li rues 2.7 FPE all دمع لظو DAT | ١ 4 اراكن | مهنكلو

 دا ىلو:> ىلا همدؤرزبو 4 ii ىضمف للا هع عقادي ال موي

Lasاهءاك  Lise ns.نا  y Li Maنيهرا٠ةيراب  

ASEنم  NI]فود 9  + SE LOUنمرالا لا مهتيد مث عفدو  

 كاوا عدوتسا | et ام el ْنأ راع 499 رع. [à او 22و كلان

 نووي اك مهب :le مودصخا ىلا نيمواظما نمدالا

 لالالاو يراربلاو لابملاو راب الا يف

 L_dle el CU أم D ىرارب 3 فاوطتنلا Das ول

 تعالجت ةريرعشمأاو ةمعرلا [AE اهرواعم تفوكحو اهرابا نيش

DE Cr ELم راو 0 | هله ا  PAR Lesءأر  Lys 

nn qe - 3 . “ai : 
 نامللالا نم Le 33 al Lab ىلإو ٠ لوو ha 0: نم [ua ml ءادصا

 (Cal , اولتق مث كلذ dar ىلع فوقولأ يئايفلاو ىراربلا اولاح

en Tia br RSو  “lis NS11 نم  

ce CDS Aaىلع 6 نم م4“ قدرطلا 9  dg>وسلا  — 

| 

 هتماه تودصدو وا هواضعا IV ْن“ éd امدوسو AU Au لذ

3 

 al دنع خالاو هما سنا لئطلا Lao !داقر نيدقار a مهارئو

 هعض رم يد ىلع عيضرلاو

Ce نم راك | AS AI SE La اوفاط نيدلا ا g2>| 
en 

CJ ps au) ls) اللا Lo ha ةراكش LR ةزك ان | 4 



à àةرخسلا  
 = ———___—_—_—_——2 ———— ZE—_—__—————————— + يسال سياسات

ALU os 7 llكلت رهشاو ٠ 1دارس  UNرواتملاو  

 ةبرخو طاروتلاو ةيميهاربالاو روصقلاو/سوّقلاو نيرحو اراد راثب

 سارو Lol hs ءدارعلاو هكريدو هلايفحو هيلاعلاو سسك لثو ديدع

 ناوزرزو des صرقاو روباذا فابراو روزلاريدو هدادّسشو + نبعلا

 اورفحي نا مهعسي ل مهدي تلش ةلتقلا نا ىلع خلا ركبرايد قيرطو

 دنم ةروذحم سامراب Lie رولا DA مهتوفت الث ءادصالل رباقأا

 اا غو Goal deuil Vs GE تاحلالا# Gel نامزلا دق
 PAU à ريغ قامو راسن ess Cd مهنا ركذلاب

 يي Las LIL نا مهورطضاو يجغ.اوا نم: هيديربلا

 لم امو رو أعمل

 شع ثلاثلا”لصوملا

 ةرخسلا

 حباذملا دعي عراوشلا يف اولوجي نا نييحيسملا انكمم نكي(
 ديعب نم ادحا اوحمل اذا ge داصرملاب مهل culs اوناك دونحلا نال

 نابهرلا دحال قفتاو ٠ لاقثلا لامالا هولمحو هوكحسماو هب اوحاص

 ةبشخ لمحت نا هوفاكو ركسملا هلع ضَقنا نا قوسأا يف ناك ذا

Lasنا هورطضا اهلصوا الو ةموكحلا راد ىلا  Laiرضحتسيو  

 قلو Vo بهذا روماملا هل لاك ob. gr لقنلا لوازف اهريغ

 | دنلا يف اضيا دوعت
louا لتر“ انقلش اولقن نأ اموي  LU Os 

 وا هلمح هويصتغاو à le اوضغت و ولو قيرطلا és دحا +



£vv ةركبا 

 امو ًاشرغ نيناكو DL اوعمجف مهاردلا نم lat مهل يدوي نا هومزلا

 pu نم مك اذه اي بسحاف قيرطلا فصن ىلا نيل اولصوا

 ISIN ىلا هولصوا ىّت> اوعمج

 رابشا مهتزاعف Hell كاش ةمزح اوطبرب نا 0 اوداراو

 اهباحصا اوفلكو Je Ces اوعمجو نيكاكدلا اودصّقف ME نم

 لالا كلت تفك له رزحت نا كلو ٠ سئرلا ىلا اهولمجي نا

Li L)ال ما  

 اوراصو هيلع اوقْطا دوئملا نا وغيا ليلخلا دل 2 00

 ناتستربلا ماقم ىلا ةخسولا ةشرفالا لمحي نا هورخسو ىفشتسما ىلا هب

 اهاقلاو دوقنلا نم ايش يدنجلا حتوا اهلقثتسا الو )ا قا

 ةرخسلا نم دحا تافي ل هنا لون نالطالا ىلعو au ىلا els هنع

 los اذا ىت> مهنوبقرتي دونملا ناكف نيتاسلا باحصا اما

 مهل اوعفدو مهتويب ىلا راثلا نم اورضحتسا اب اوبهذ دلبلا باب ىلا

 9 jadls ءاضقلا يلع نيربطصم قرولا نودخاب اوناكف ةضفلا لدب اقرو

 كلذ ريغ وا احلم وا اصنع وا 5 اودلحي نا ءالوه لثم قفتا اذاو
 LILI قاوسا كانه تجار راشعءالاو ءاصنالا لئاسم يف لخد هل امت

 مهسفن اومئغيو مك LE 0! امماحصا رطضيف مهبعك بعاو

 يداوي نا ابهبحاص مزليو ءايشالا كلت ىلع بصاغلا ذوحتسف الاو

 ام مهناف بطحلاو exil باحصا ءالوه ىلع سقو ٠ نت

 PE Sal مهيلع زماغتي ىت> دلبلا يلإب دحا ىلا نولصي اوناك
 اهضيقيف ةقرو مهل نوخضري وا Cf نود مهنوفرصيو مهلاحا نوذخايو

 نع هلجر عطقي نا اممم هتيرق ىلا دوعيو هتماعب اهفليو يدركلا



llنم نتاع دنللا ىلا ةسناث :  lt © EDSتاللغلاو راغاا  

pu TE (#2. Ang La )l Lis alsولو + ةشدعملا تعازي  

 رشلا كله عونلا | ده ىلع برخلا تاط

 - رع عبارلا لصفلا

 نو ,ER ءايطالا

 J اكل بصنو دونم ددع 55: ماع ميدر دب 4 + 22 | = »| A \Ai CA Là رأ ءأ

 مهدتنتي بيط ةئيف  Lesمهدي ناك ام لق هنكلو مهطاعيو

 مدعلو ةارادملا ءوسل ءاودلا GNT ٠ انفرعت دقو  pile siنم

 دااك ىراصنلا ءابطالا كلئاوا  > STزيرعلا نيطنطسق  dsنايركبو

  or dés Deاوناكف مهريغو زوك هرقو ديبارك و سادينويلو

 أب  rerالا ىراصت , ( eeناكف ;LS ٠ اوناكو  dyنولثتعو

res مهيلع صقنيو ىرقلا à ميج dei rade طخسد الذ هرماوأ 

 ةيعمج فرلاب يرد كيل سارلا ةشدعأ 0 بتارلا ناك ىو

  LE) Neمهدجا د>و اذا نيدنحتلا صحن  Busهيلع صرح

pis وا ةنس ىلا هئافءاب نذوت .ةقرو ءاطعاو اغامم هنم فزتتساو 

 مهنم ذخاو اذك ةركذتب مهيلع معنا نيذلا ةلمج نم أئفرعو ١ رثك

 عم  | El eeنوطناو يملش  se : neرودحرج انحو لاح عوعدو

 91 Sas Je sal ٠ فسوب  dbسايلاو ٠ يجك

 نطسق ملسو روصنم دوادو قحسا سق مهرباو . Lesهنا انلاس

 عمتتجا  Lesءاهز ءاطالا سار دنع  Euهلوق ىلع مهصحفيل لجر
0 

. | 03 ee 5-8 + + هي . 

Las y SES f وأو هود Lan A A ةمالعد هموكرع 45,9 35 تذاك نوف 



 va£ ةيركملا ةيعشلا ءاسور

 رفصالا نم ax» الم اذا ناكو ٠ هتمدخ لصاوي نا هرطضا الاو

 spl عيدي الثا نمسا AL ىلا هقالطناو هئافعتسا Le يف عراس

 رمالا ددحمو هريغ يئايف ٠ لزعيو ةسللا رسخيف' هرس فشكتنيو

 نمو LS عفد نمف نييفعملا ضحى ag Lu cr ةايعأا rail لولح لبق

 اذه ىلع ىراصنلا ىخقو هتقفر لا ديعاو RNCS عفدي م

 اورمصاو 5.221[ مهيلع تدلغ ىد sue عاونلا

 هرسقي ناك ضافولا يلاخ وهو ةرهاظ هتلع تناك نم نا ملعاو

 روفنلا مهب قحأي Ab ىلا هماعؤتاب هنا هملع عم دنجتلا ىلع سئرلا

 عرصلا Aer ىلتمملا اذ سايلا نا تلد *Q . قودعلا وا < ail وا

 قاسي نا هرطضا لب هملط ىلا س# ملف هرما رارما تاذ هيلا عفر

 dt ثوكاملا ei يو نعال يي سل Qi lobes 55 audi ل

AUرمال افالخ  hallهيلع سفقو  

2e DU Aa 

| aa} Les) 

 قرخل ةيركسعلا ةبعشلا ءاسور ةصرفلا صرفتسا  GEزازتباو

i LL no اوزرحاو ةياغلا اوباصاو صنعلل rs | a Ju 

 اعز تاك قفوت امسالو  Es USاومتنا نيدلاو مه مهناف تاب باسحو

 مهنوطب اوشحواوطّتو اوطتشا مهيلا  Ukاوطبتتساف نيزوعااو

 برخلا ةنس يف  DUTاهومس افانصا  RUىلع اوعسويل ةيمومعلا

 ! srدخالاو ءارشلاو .عيبلا اولصاومف  LE selsعفانملا كلت

cold s نيغابدلاو نيراحتنلاو نيفانكلاو نيحامنلاو نيطابخلا à 



£aةيركسعلا ةيعشاا ءاسور  

 نم لق هنال زايتمالا كلذ يف ىراصنلل ناكو مهتاقبط فالتخا ىلع

Dieناك ام هنا ريغ ٠ مهاوس اهب بسكتتي ةفرح  del pis 

 عفد دعب الا Qt ةمدخ يف بتتكيو ديعسلا ظحلا ii زوفي نا

 صوختيو رتفدلا Es همسا سيئرلا لجسيف ةبعشلا سيئرل غلابلا
aايرهش اغلمم  dassىلا  au 

 مهنم لك طبري نا سئرلا رما عفانما باحصا ددع دادزا الو
 تلدب مث « ةيمومعلا عفانملا ” ةرابع اهيف تدتك er ةقرخ هفتك ىلع

 « ةفيفخلا ةمدخلا » هوهس رخاآ الكش اوعرتخا مث « ةلملا ةعفادم » ةرامعب

eeسيسبب سس ل م الالآ#آ#آ#آ  

 انلبم هنم اوضاقتو ةينبلا فيحن جازملا فرعنم ناك نم هب اوصخ
 انركذ نيذلا ىلع ضرف عمج ام فلتا اذا سيئرلا ناكو + ًاًيرهش

 ON نوكيل كلذ © تثرو (EL EN قئاثولا اوددس# نا

 هل اوعفدي نا Le نورطضيف 5e ريغ ضيقلاو عفدلاو الصاوتم
Vis fatززقتلا دي مهتقيثوا دمو ززعتلا فرط مهراعا  bts 

 لمجيو اهريغ ىلا مهقاروا فيضي ناك اذه دعبو مهحرسو ارز

leعايضلا وا قيرحلا  

 باحصال ةحودنم ال نا اوعاذاف وكريولا ةرئاد لاحر اما

 نا صخش لك اورسقو ةرئادلا كلت يف مهئامسا نيودت نم عئانصلا

 JAN ىلا غلبملا لصتا Lis شرغ ةثاءمخ نم À مهل عفدي

 تاعبت نم يفعم ةليسولا كلتب ادغ هنا هل نولوقي اوناكو ةئامسخلاو
 اواصاوي نا مهنورسقي اوناك ضبقلا دعب.مهنكلو ةرلاب Us ةيدنحلا

 ةريخذ Ki مهردص ىلع ةقيثولا ILE نا ءالوه مزتلاو ٠ لمعلا

 ةضفو بهذو ةفلكو ةقشمب اهوددجي نا اومزليف عيضت الثا ةنيث



£A\ نو alle O 9-3 bail 

re y Ladl 

ob all 

 ذنم هنا ريخ لك فرعي  Detللملا ءاسور عفر روتسدلا

dal نم سريلقالا ءافعا نوملطي ة .داعلا ىلا ضيراعملا ةينارضنلا 

Ge ءاوعشلا QE تنلعا ام هنا ريغ مهبلط ىلا ةاودلا تباجاو ٠ 

 كلت تضقتنا  ANقوقطللا كلت تقرخو  Dتاماعنالا

 دنجتلاب نيمزتلم مهريغع ةصاخ ةسمامألا ادغف تازايتمالا تلطباو

DU مهتم نوضيقيو RE مهيلع نورجمزي ىمالا وأوا ناكف 
ml كت مهو رطضا الاو  اهوتثيو مهتماسر اوديويل 

 مهربخأو نينوقايدأا مدقا نم اوناك ولو ةيناهاشلا رماوالا ٠ دعبو

 لكل اونيعيل ءاس'ورلا ىلا اودفوا اوضيق ام اوضيق نا  Luىلصمو

 ءاسورلا:بتكتف رثكاف انوقايد  ENعفد نمف اهواسراو رامالاو

à ىلا فيضاو Le \ls aïe, “oo Lt 

 تبانسأ نيينوقايدلا %5 زف الو  JAءاسورلا مسر توملا وا

 اوعفرو مهريغ  akaكر تاسح ىلا ( ia) Jrد 2 ذفؤوأف

 اعفرو رتقدلا اعجارف ىصواخلا اركاشو شيواملا يدنفا  Mىلا

 مهديأف سارلا ٠ نود سام لك رطضا ْدِجو نمز يضم دهب هنكلو

LS نا ةجيتنلاو ةيمومعلا ٠ AU يف لمعلا مزالي نا nel 

 اهمدق ىلا برحلا نرق نم مهريغك اوحبصا

 مهتلثسم تناكف نورافلا اما  il JU 1نوحدتتب اوناكف

 مهنوتغابي اوناك وا مهولك اسيا هاوفالا نيرغاف عراوشلا يف نيرشتنم



Ds las نونوقايدلا £AY 

et à ٠ . | .٠ 1, يبا ٠ 66 4 5 ٠ 

  5اهو  de L, rex de Leds Lanءاسلا ٠ . xانا 5 | 51 |

 ةارعا اورذي مل مهنا لوقذ ناب ER LI ثداوطلا درس نع

 مدقت وا ضيبلا وا رذصاا نه مه عفدت ge برضلا اهب اوازثا الا

 نولجويو مهبقع ىلع نوصكتيف 00 a و Lie الكام محل

 لوقت قالطالا ٠ es نسحاو Lt ىرمنا ةدرف ىلا مهمسبثفن

à 0 | 0اوكرتي 4 مهنا ىتح دسافلاو رورشلا لك  

 اورغشت الا احمق الو هوعسو الا ملظلل اقيرط الو ءودتف الا ردغلل أبا

as5 الا اءوس الو  ' 

L 

 هب اوحاصف el à ضرملا Lol باش تاب ةرم اولخدو

 ريسموفلا ىلا هوامحت ْنأ alal اورطضاو هح ور علخت تداك ةحبص

 حلاغتف 7 Ab ت تافساسملا دحا مرلب نأ هرطضا هملا هد lo او

 rl ىلع هوداراو اناث الحر 2 و .٠ هميدأ فتح تامو هضرم

 أاماودخاف .rh ملف اودارتساو هورغصتسا اعلم 3 gs مهعم

 ل صحتسا يح هرظند Re هب is ريسموقلا nt 4( اردخمو اد

d.+اولحدو . اعل 4"( ىلا هدرو ص  Lesسح رح تلد  Le 

 DEC ملف Les هنع \ Es اولخ دف ser L HI سد رح رداش

srl Les 34( ىعلاو ريصحلا  D) dl!عمسف  Dتوصك  

 هورطصاو is; gs à 2 مهدحأ هدرضو dre دادحلا ةقرطم

٠ É كي 5 - \ . ١ 

 اودقئاف ,Gi يف ىلا اذوه لاقف ET (JL fi هوتثي
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© st | . األ .٠ es . su UE Cr e ا مرتع اود>حوو 

 و

  * natهز باكل ا 5
E 4; (ré 8 4 د el ca اهم اواو بأ ا تعنت 6 ra ىلع 

SL e 

  Sa 0 SDSاور ار لد  gs 3 | Alقلاب

 nes Ole لجز قورطلا كاتب رمق اهتوبرضي اوماعو ( ةلقعلا )
 اس ءب

 ١

 ركيرايدب اهجوز نا مش دكاف تندلا ىلا لخدو Gites حايملا

 علطيل ءاندروا اج GERS :ريثك ىنعلا اذه ىف صصقلاو ٠ اوفرصناف
 ظ ب

 D بوك رو فاسلع اأو صقل ْنَم نعل y لعدفا Le ىل-ع ءارقلا re ايف <« ا 7 :
 7 ع 5

reا ليلو  Pare 
5 

 (mec pi لصفلا

 هاون نا م

 7e ىلع > Don بجاو صرف نسحملا كك نأ < All نم 1 ا مذا 5 . “ . -

 ( و A0 < 3 هنا ىلع ع à 2 مركلاو فورعملا

aa Aىلع |  ml]او>رفاو نيم  Bi Et meمهس اص. ف  

baiesضراعم ىدوت نا نيمركلم  re 7 nil1 ع .  

 mn 2 Less سن "lo هه ٠
 dl Cal راك re a |: A by يد دارا نيعملم مهءأ نأ RE) تاحفص

 نيعد مهانعليو HE مهنع فرصيو ةبوثلا مه لز نا ميركلا

 ةقئشلاو ةفارلا

 اك ex! vs il A n° 4 ele 1 5 ‘n° Æ عل رج أوا .
pi rt DOUTEب ا كامب ا امس -  

 LS ve 1 و 0 3 IE و مث 5 تلا ré LD mit Le LB EE نك 5-9 aol ed) et وو . 13 .٠ te 3] | | وأ ٠

| Le: | || رس مم || | |, je + هء || E 

apte) sl æ OÙ و 4<, Le usb las) dsl ne; 
DJ” A à 

 ما 3 2 ي ق
Lo . S 4 D 

 هل



à = £A£ليمألا  

 ءادعالا Se اعلا. اف dei ليئاربج ديسلاو نايولام

EAN] aلا ْنأ ردع ٠ د لهح نييحيسملا ْنَع عفادو ع  dl: 

 هلحم يف كلذ انركذ اى ابدا da بصنيو ;À رعب نأ اللا يبا

Lasىوذ ل "3  LL de: dllسفنلا ل  Re 

dellرهظد ام هردق فهر عل \  | seالو  RE >: 5 MEام  

 ةنامالا تحال بيدا ليلخ ةماقاو كب يملح بايغ يفف هريغ بر

 ةوادعلاو ةقادصلا D ةناشحاو

Je I ge le du هتاف: نيدرام are كلفن gui : بهما 
C0 

 es نقحتو ىراصتلا Le تاليولا فيفت يف هعسو لذب اوجيذو

 هناكم اومصنو هولزعو هولغ ريخلا ءادعا نكلو لافطالاو

.. 

vo Lors ب توت GI € y =) JA كر سصاخم : el 

 ىر دلملا  ) A0 Ait dكس ض , Liكر ىر لقو كر ىو  Lolكير ف

| 6 

ls > + (7,3 Le Seقالخالا  » Li CUةلماحملاب بفدناو  

٠ 030 

2 

 تاركبلا تركو PT En lol رورشلا Olsel pie °5 ةرياسملاو

 poil ضعب فشك ىلا ميسملا ءانعلا دعي لصتاو ٠ هيلا اوفيعي ملف

 يف ليلجلا نوبت ليئاربج ديسلا دعاسو مهدامذ نع ةاماعلاو مهن
Si4 ايازرلا فتيوو eهتعاج نعو  

 el قينز Jhill يك وك ركحاا كب نيسحن نسح : مهءبار

 لالظاب مهأيفو ةاماملا فوجس نيبحبساا لع رشن اهدي ذم هناف نيدراع

 ناكو ue ىلا نمسح és 4. قئاط )>< buse الا و : فططللا

 Si جهلد Lou اف ىامظلا ضرالا ىلع ثلا دوفو انملع هدوفو



«los 4).ىهاسنو  dtوه ٠ هئاربمو  il Los Gal 

 de رحدو تابوعصلا ها دهعو all 8 همعساو هتالم ْي ليئاربد

٠ SON eeنييحبسملا نم ةئئاط رويغلا ريخلا ذقنا هتطساوبو  

 ليق ام هيف 2 نييبسملا

 (db نم ةوادعلاب LS يمومه يوسف نم يميدص

 ok j] à \Ùl هوحراو 4e LE Le ll ىنظذحيو

 ناك ومر 4 de ga) he ct C يباج سرا مهسماخ

 لها ىلع عنشو موصخلا ةكراشم ىبأ ريدا ىلع ًاصيرح سفتلا هزان
 تقو هراد مزلف ًاحرطم هلوق اوذتا مهنكلو ةميمنلاو ةياعسلا

 ءاوفكيل مه حصن ذوفناا ووذ هد_صق الك ناكو Gil لعتشم

 ةيهاتعلا يلا عم مه لوي ناكو اودصتني ملف يدعتلاو ةوسقلا

 ue Lu Lei اعيمج ساتلا محرا

 كسفنل يغبتاك ريت Hu نانلا غبا

 نا نوديرت هه علك يو ىلا JE عجب 2 تك JS وهو

 OV Gad مهب متذا هولعفاف مكسب سانلا لعفي

 نع عفاد ىدلا ةيدللا Ur) Sp SN يبلج رضخ : مهسداس

 de sales رفا Ge نكسشملا الا عدي Lo ءدهج ةلمعلا

Eenىماحو مه  ns Jr Lx ke 5° : Hans RCموي  

 SC (re ss at) نا نقولا يردي لواح

 GAS ىرس نب يدنفا لماك ءالجالا ءالوه ىل  فيضنو

 يركلا مهابا | Lbs Li مهم اورهتشا نيذلا ةثالثلا هتوخاو

 هضاخأو هصالخاب عيمللا قاف الماك ST 5 ie S هرعراض



Ha ةفرعم £ AY 
 ne + ميسا ل دج حج يمص +

 اولوا>و « ak هيلع لما 11 NE 15 Jolie A PRE À دوأا

 صح ىدلا مسوس اهلا يح رد .ail À مهيملع 559 - LÉ Jeu 58 هلق

 يع + < (CAS TZ La ندولا نع اهسعا زذا مون هذا ىتح .es :رساب ةناءلا

RE فاسو ا ثاغا و تاج لا اما رو اهدق'كساو أعم FL 

 نم هلك هرق Le 2 Je DU ils ae 4 :ادنكلا

 1 (A ءالوه نيد Lil رك دنو٠ لتقلا ةاداغو موصخا تاره

(GASدلا ةيمومعلا نويدلا ربدم  ie >lsl Œىدنؤا  LESىدتفا  

RAS CEءادعألا  aم فرص مث ىراضتلا ءامذ رادها ناش  

 م دالب يف ذئايح يقي نكي مل ذا بلح ىلا امللاسراو اهذاقنا يف

 (هربغ dl re ; د Jet اهلك ce | نيد

de Su Lire |غابدلا يب 1 قازرلا  A هذاف لولا نباب فور ١ 

Àنارط مهم لى لق ىدلا لح ولا  st. | CAR ALI ob al 

 7 "+ ذا أ مادسب 0 ىلا 2 \ هنأ ءإ ريدا هلأ

+ CL) وعملاو +| aa) dass هفرصو د تود AN à نم Lee هيلا 

 ةاماحملل ىدصت ادحا 3 ل مهءامسا اندروا نيذلا ءالوه ادع امف
٠. | | 

LE Au De nn A - 

=. — > es هع ب 

1 
 ا ي

 ضد نا SU نميهملا ىلا ءاعدلاب مالكتلا مت2و + ةملك و ذوفن هل
0 

 7" رخالا و ايندلا نم مهعلبيو معنا بوت مهاك اح نم ىلعو ءال يه ىلع

 ءائهلاو asp) cet مه لز#و ءاقملا n LL ne 5 لمالا راح

 el رفواب مهباعتا ىلع مهئفاكبو



 £ AV تاكا هاذ
 يي ب ري ب ©

Lilرسثع نماثلا  

Re) Par 

olنيد ام يف كياثاكلا ةيقد ايسالو ايكرت ويحيسم  se 

 2 افالا ةموثرج PAS نوعقوتي تاوماو ءايحا نيب ١1514 ةنس

 تناك و٠ فواخااو LAN بحس عاشقناو CLR دم عاطقناو

 au pla CN CNT نا Gal GEI de SU SNS ذا 51,5

 لودلا ..عذ يف عسولا ae ةعماملا ةسنكلا سار ردع سماخلا

 جهني هتسادق ناكو .٠ كراعأا جيجا longs حياذملل ادح اوعضمل

 ضرحو ٠.ةحارااو نمالاب زوما اهيلع اواوعي نا بي ىتاا قرطلا مهن

 يف ةملالا Deuil ةماقال RAR سريلقالا فينا ةياثلا كلت
TAنا هرلاو ةايكلاو ةفقاسالاو ةلداركلا اعدو ١514 ناريزح  

 ماما نيدجاس ةليللا EU اويحأف ةيناكيتاولا ةسنكلا ىلا تا.هارلاو

 هعمسي لاع توصب تاواصاا ولتي سدقالا بالا ناكو حيبذلا لمحلا

alلاك وهو  ds à!ماعلا ىلع رشنر نا  reلدسيو 000  

 |; مالسلا لوادج رشلل

Lasانك  jeلاا "كرت"  GA LS esيف اك دز  db 

 تقمحو ةمغن انراطخاو انفواخم ةرونط ىلا تفاضاو ةلب اندئاون فلاس

 لع ةرفاو تاوادعلاو نييحيساا ىلع دعب ةحداق نئاغضلا نا انل

 نا les d 5 le lise .دسلا Dsl EL ديرب ٠ نيدلا

 : ليصفتلا EU تاقشملاو تاباذعلاو نوحسلا يف هقافرو نيدرات ا

Dبلح نم راطقلا  à!نيدرام  Lamيي ىسابرامعم  gb 



ts £ AAتار €:  

 co bn رشع ىنثالا غلبي مل ىف 05 ناكو هيخا نبا 07

LE5 بلح ىلا  jf àعم 69  Ci Sailدبع  rl 

 ىلا همعو سراب لصو الو ( 584 ص La) Jill هتوخاو يجئ انج

 ف سلبا خفن خفن مثل رجابم لجر ض رعت نيدرام برق ةيسيدردلا

 ;AG هرتفدو همهارد ةظفحم ىذلا 54 ةنانخاو ردغلا تسب هْنزا

 LA نم = هدي طخ cl خس دق less ىدحا يف اذاف

 نمو هباحصاو هنوذ «٠ ,à بلح يف اهطقتلا حلصلاو D EL ة ةقالع امل ام

 SA يلبوك رم تاجاوخا زاد sl يكمودلا نوميس بالا
 سار“ يف ا SIN SK ol Le ىلوبت ليئاربج ديسلا اهغلس نا

 TI رومام ىلا اهعفد Eat رجاهملا كلذ اهارق الو ٠ ةقرولا

 قليفلا ىعدي قليف يف نيهجوتم اوناك نيفظوملا نم ةعاج ىلا اهذخأف
 كب قيفوتو رونا ge اساب يررن مهساري سرفلا دالب ىلا يمالسالا

GAنيسحتو تاريرحتلا ريدم كب قداصو يسايسلا مسقلا ريدم برح  

 ناكو٠ دمحمو دمحاو ةيادهو ةورئو يساقوقلا es .ريسموقلا نواعم

 لكتلو الطاب قح لكل نوئيبيو LV نوفكو تي سيساوج مهيف
٠ SUG ieاوداش ةقرولا كلت نومضم ىلع 1353 الو  leاروصق  

 ىلعو همس des dl ىلع اوضمقف ةحيسف UT Le اوقلعو احورصو

 ةلثسملا اوغلبو فياه لت ىلا مهب اوبهذو ءاينغالا نيملسملا نم ةعبرا

 رابط يف Lol di وهزاسمو 0 قيفوت ىلا اهوحف نادنموقلل

 ,تيمكحتسا ضيبالاو رفصالا نم ديعس دتغ اع 535 ىرد الو

 لجاو مجحاف فوخت هنكل ةمينغلا SU نا لواحو هنم ةيعارطلا هيف

 فشك ىلع اههداراو امهيرذو سرطبو la ىعدتساو ةلكالا



  leتاكا 3

 هنع اولضان مهاردلا يف ديعس, ءاكرش نا ريغ ٠ تارمضملاو كثابوجحملا

 مهتويب ىلا اوبلقناو ةضفلا ةيقب اوصلختساو قيفوتل ارفاو LS اوعفدو

 ةيسماو ةحوصا لك قيفوت lacets فيلهلت يف هعو سرطب يقبف

 ميشا ول di gl ob (se BAL N dla نير Le ارا و

 Lacs اههاءدتسا هدحو قيفوتل ولا افصو ناسن te يف لصول

 ناكو Lars ءامدلا ثرحو اهاددو ,Las تخفتنا ىح ةدشب اهدرضو

 ركتفاو سهذاف رومالاب las ةسايسلا نم اءاضتم كارا ىتفلل لوقي

Euنم ىلاو ةقرولا كبتكتتسا نمع ينعلطاو دع مث  JLنايك  

 Dre لعل Vis al Lie مظعا كتافاك كلذ' يل 2, اذاو اهعلش

 طووول و يتوسوتا وقال LL, 4 Les يدق حت ls و لق

 نوعلتي هبا xls وه حارو LU | ناطشلا il دعولاو ق 1.512

ol te x. dsl à Lo 5 ,1l ré Leيا يلودت  EDS JA LS 

 هقسري نا ىلع te in» ةيماسلا راظنالاو تافطعتلاب Nes دهعلا

Liبصي ءاهدلاو ديكلا  asعفدو س رطبب ىلتخاف ٠ ضرفلا  d 

 ىلع تفقو ام دعب كيلع تيدعت did لاقو ًاقرو ةريل نيرشع

 لوقا ام لعفت نا Let ىلا ريغ él ىلا كلح رم اذنهو كترارب

 GE وا il ام بتكا هل لاقو ءاضيب ةقرو هيلا عفد مث + كل

 سرطبو ىلمي قيفوت Je اذه aus .. ةيناسنالا ودع يلا سوسوب ام
 Joe ٠ Pr نارطأا ىلا » ue هملقو ,£ü هدبو 6

 2502 ور ا
dsهنبا ٠٠ لوتقم هدهع  AUنيلرب يف ءاغوغ ٠٠ حورحم  Lise 

 نوخودي بيرق نءو دوزلا ريد ىلا اولصو ريلكنالا دونج . ٠ ةرصتنم
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« did ةيلاغ a SR ىنادلكلا ١ up il sb لصوألا ٠ 

 ديعس de Leo jm) نا ”als ةضاطيشلا ةقرولا ait نا دعبو

css 48٠ هيلا دريو  LIةممخ ىلا سرطب ران  Aهقسف  

 A+ re) نا هلع ندمت ME تصننمل راكملا قيفوت املا

 كتخساتسا ىتلا ةقرولا de هل لاقو 1155 سرطب هيلا ىعدتساف

 رذحاو يلا هب ملهو الجاع باوحلا هنم ,LIL كنارطم Lie ىلا

 نم عيمجو ك_لها تكلهاو كتكلها الاو ةرماوملا حضفت نأ

here 

 فصن de col راطتلا سكرو ةيدهلاو ةقرولا ga ذخاف

pullةطحللا ىلا  alsدفوأف وزان رداقلا دبع  idةعرمسإ هاصوا |  

 Lg + ةلغلا نع وداناو. ىديس دصس ناد ىلا 15 راسف دللا ىلا

 لامك .let ةقرولا ade ضرعو يروج D ya راد Las حبصأ

Aie ON presداعف ٠ ا دبإ هديك  GAكسعس راذ ىلا  
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LV. 

avons adressé nGs reinerciements à ceux qui ont proté- 

  les chrétiens et contribué pour leur part à les soulagerعم

dans leur détresse; et nous n'avons pas pensé achever 

mieux notre ouvrage qu'en racontant dins leurs détails 

l'arrestation de 318“ Gabriel TFappouni, sa comparition 

devant la Cour Martiale à Alep, son emprisonnement à- 

vec le R. P, Simon, supplices variés, enfin libération 

et retour à Mardin; armistice, occupalion de la Syrie 

jusq'ià Fall-Abiad par les armées des alliés; arrivée à 

Mardin de M# Pierre Koyinian visiteur apostolique pour 

les arméniens catholiques, le 11 Octobre 1919. 

Et ce malheureux pays théâtre des crimes les plus ré 

voltants et des abominations les plus infämes en plein 

siècle de civilisation, languit encore ‘jusqu'aujourd'hui 

sous le joug de ses bourreaux ; nous espérons qu'on met- 

tra enfin un terme à ces bouchcries humaines qui ont 

dépeuplé ces régions autrefois si florissantes, et que pour 

prix du sang de tant de martyrs si injustement répandu 

ces pauvres pays obtiennent de voir des temps plus cal- 

mes et des jours meilleurs, pour le développement et 

l'extension du christianisme et le triomphe de la croix! 
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ion de son i'glise, et l'a grotésé-cn d'autres circonstan- 

ces encore non moins difficiles, p. 299; emprisonnement 

des moines de ذأ Ephrem, leur libération; suite du récit 

de la déportation des femmes jusqu'à la fin de Septem- 
bre; leur courage intrépide au milieu des tortures. 

Dans la 4 Partie nous avons parlé longuement des 

massacres de Mésopotamie à Orfa, Diarbékir, Déreké, 

Ouairan-Chahr, Ras-ei-Ain, Deir-el-Zor; chrétiens exi- 

lés à Sinjar; massacres à El-Jézireh, Séert ( mission des 

P,P. Dominicains ( , Karboran, et aux villages de Tour 

Abdin: Deir-el-Oumor, Deir-es-Salib, Bassebrina, Me- 

diath, et Salah: au chapitre 16, .رح 401 nous avons par- 

lé du massacre du docisur Naman Kara-Golla avec sa 

femme Steila, fille de Jean Tolo de Baltimore; siège de 

Ain-Ouard à Tour-Abdin; massacre à Kafar-Josa, Baté 

Kelleth, Hessen-Kifa, Is-Sor, Nsibin et Dara; couvent 

El-Zafaran, peur les Svriens-Jacobites: massacre des 
ehrétiens de Kalét-Mara, Macçarta, Bafaoua, Banabil, 

El-Mansouryé et El-Gollyé; nous terminons cette 4 Par- 

tie par le récit des massacres à Tall-Arman. 

La 5° Partie embrasse nn peu plus de 50 pages : 

vente des bias d:s Arméniens, découverte de leur ar - 

gent et objets précieux cachés: arrivée à Mardin des 

Turcs d'Arménie pour accuper les maisons des Ariné- 

niens massacrés; la peste;les cimetières, la famine, or- 

phelinat et hôpital des Syriens catholiques; dangers qua 

courus M* (Gabriel Tappouni en sauvant beaucoup 

d'enfants arméniens; les trois Pères Dominicains retirés 

dans l'église des Syriens catholiques du 26 Décembre 

1914 au 18 Novembre 1916; un orphelin sauvé du mas- 

sacre; arrivée en Mésopotamie d'Anwar Pacha avec des 

officiers allemands; puits, grottes et montagnes qui ont 

servi de lieu de sépulture aux cadavres des chrétiens ; 

l'armée, les diacres et les fuvards; au chapitre 17 nous 
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prisons; on verra au chapitre à comment les {urcs ont 

jugé M5 Malauian et l'ont condamné aux supplices les 

plus affreux; dans les chapitres qui suivent nous avons 

parlé tout au long de l'arrestation des chrétiens, de leur 

emprisonnement, de la déportation du 17 convoi com- 

posé de M# Malauian, 5ع prêtres de divers rites, et de 

417 chrétiens catholiques, et Ieur massacre, p. 184-198 ; 

chapitre 10: nouvelles mensongères répandues au sujet 

du 1% convoi; chapitre 11: prières et vœux des chré- 

üens; chapitre 12, p. 207, déportation d'un second con- 

voi; chapitre 13: massacre de قل chrétiens ; chapitre 19, 

retour à Mardin des survivants du deuxième convoi, 

renvoi des Syriens chez cux, pour laisser dans Îles pri- 

sons Îles arméniens seuls; chapitre 16, tortures imaginées 

par Ja barbarie turque, détails d'après le récit de ceux- 

là mêmes qui ont subi ces tourments affreux, p. 226-247; 

au chapitre 17, massacre du reste des Arméniens: nous 

avons consacré le chapitre 19, p. 221-251, à la France 

protectrice des chrétiens; nous v parlons aussi du mas- 

sacre d'un Père Capucin français le P, Léonard qui a eu 

la bienveillance de nous donner à copier les nouvelles 

qui se passaient journellement à Mardin; fermeture des 

églises; certains arméniens sont contraints d'abjurer la 

foi pour embrasser Fislamisme: conduite scandaleuse 

des fonctisnnaires turcs et leurs crimes: arrivée des con- 

vois d'Arménie; massacre du jeune Antoune Mamarba- 

chi par Gobecho emprisonné plus tard à Alep; chapitre 

 - 278, déportation de Mardin du 1% convoi de femم. ,27

mes et leur massacre, p. 283; nous avons parlé ensuite 

des moines du couvent de ذأ Ephrem pour les Svyriens 

catholiques, et la lettre d'adieux à ses fidèles de M# (Ga- 

briel Tappouni, vicaire patriareal à Mardin, qui dans ces 

jours de persécution et d'injustice se disposait lui aussi 

au martyre, mais le bon Dieu l'a conservé pour l'édifica- 
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chapitres qui suivent on trouvera depais son origine l’his- 

toire de l'Eglise Arménienne, Syrienne et Chaldéenne, 

de la mission latine des P.P. Capucins, et de la mission 

protestante; au chapitre 16, nous avons parlé des mas- 

sacres de 1895 à Diarbékir, Orfa, Mardin et ses alen- 

tours. 

Dans la 2° Partie, p. 67-147, nous avons groupé les 

nouvelles de la guerre depuis sa déclaration jusqu'au 

mois de Juin 1915, nous avons essayé dans les 5 pre- 

miers chapitres d'exposer les causes de la guerre, et pro- 

testé contre les Etats qui n'ont point voulu défendre la 

cause des chrétiens innocents: dans les chapitres qui 

suivent sont relatées au jour le jour Îes nouvelles 

de Mardin; au chapitre 14, p. 114, nous avons parlé des 

P.P. Capucins, des Sœurs Franciscaines et de trois 

Pères Dominicains, les R.R. P,P. D. Berré, ل . Rhéto- 

ré, et H. Simon; au chapitre 18 nous avons dit com- 

ment les soldats turcs ont envahi les églises pour arrêter 

les jeunes gens qui ont ‘atteint l'âge requis pour Île ser- 

vice militaire; au chapitre 19 nous avons parlé du Fir- 

man et de la Décoration envoyés de Constantinople à Mer 

Malauian, de l'occupation de l'église des Arméniens, 

et noûs avons reproduit textuellement la lettre d'adieux de 

ME Malauian adressée à ses fidèles pour les exhorter à 

persévérer daus la foi, p. 135; au chapitre 21 arresta- 

tion et massacre du P. Jean Chouha, prêtre chaldéen. 

Dans la 3° Partie nous parlons des déportations, des 

emprisonnements et des massacres, p. 118-331; nous 

avons nommé dabord les auteurs des maux infligés 

aux chrétiens, tels que Rachid Wali de Diarbékir, 

Hadj Zelfi député de Diarbékir, Khalil Adib, le Mutésar- 

rif Badri, l'odieux Mamdouh, et 31011165 ...:au chapitre 

  161, arrestation de M Malauian avec une partieم. ,4

de ses fidèles, et tortures qu'ils eurent à subir dans les 
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Au début même des hostilités qui éclatérent entre les 

puissances de l'Europe, en août 1914, nous avions com- 

mencé à mettre par écrit la suite des évènements qui se 

passaient à Mardin et ses environs; lors des sanglants 

massacres d'avril 1915, qui désolèrent l'Arménie, nous 

avons été obligés de continuer notre travail sur la mar- 

ge de vieux livres tenus cachés pour les soustraire aux 

recherches du gouvernement turc. Nous nous sonr- 

mes efforcés d'être le plus exact possible, pour cela nous 

avons tenu à ne citer dans notre ouvrage que les récits 

que nous avons entendus de Ja bouche même de ces rares 

survivants échappés à la mort. 

Nous avons divisé notre livre en cinq parties dans je 

but de le rendre plus utile au lecteur désireux de connai- 

tre les méfaits de la Turquie, et les persécutions conti- 

nueHes dont les habitants de ces contrées malheureuses 

ont été l'objet de temps immémorial. 

La 1° Partie renferme en résumé les événements de 

la Mésopotamie jusqu'en 1895; dans les 9 premiers cha- 

pitres, p. 1-66, nous avons traité l'histoire de ce pays 

et particulièrement de Mardin; au chapitre 10 nous avons 

dit quelques mots sur le royaume d'Arménie; dans les 
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AL-QOUCARA 

FI NAKABAT ANNACÇARA 

( Les Calamités Des Chrétiens ) 

Par 

Un Temoin Occulaire 

Document authentique rare, relatant les plus amples details, 

la martyrisation des Chrétiens en Turquie et en Mésopotamie, et 

notamment à Mardine, supportant - avec courage et audace - les 

oppressions, aggressions, enlèvements, déportations, captivités, 

massacres et toutes sortes de crimes, et ce en 1895, et durant la 

période allant de 1914 à 1919. 





AL-QOUSARA 

FI NAKABAT ANNASARA 

( The Calamities of Christians ( 

By 

An Eyewitness 

An qauthentic rare document which describes in affective 

comprehensive details, what was commited against the Christians, 

in Turkey and Mesopotamia, and particularly in Mardine, of 

oppressions, aggressions, kidnappings, captivities, massacres and 

other sorts of scandalous crimes, in the year 1895 and during the 

period extending from 1914 to 1919. 
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