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 م1110

 لرعو 1عرع ةصطل 23611 5ات21, ع نات ما10011102 11116 210576355111183 1260711923 18

 ]1[ ئمتد 01 عداد طات5 5مععاستست مهعدت06 طممستتق 30203717 65 21186, 111112 12

 نمتككتاتس , مممصعاتل> اهنصع ةلطنع ءعأ ةطصمأر 1 ععااتتم 02115 ءدأر ءزاتكو116 لت21013 1ءجع

 ممعد مموغ غد ةطوولاع عصلف ءواهأ. .(0 نمنع نياتتتس 202 0نطتأءطص , قعمطتعأ, ينن طثع هام

 دع, اذطن[ ء«لعصل1 1دطوء عدد 1215 111[ عمدت (011ةعطخد]اا122 م6115 قاتل 118 0

 ؟10لعئ1 , ةصاأع هرمطتق م1115 طعمأ0171 12016352011123 ةقأر 011362312 01101115 701212

 ءلئاتممالق ءقةانكذ 1111

 5011 نعأ 4تتتطت لد 12 0 ءدذعال, انأ, 5مهأ116 5111010122 فة ع2 عدد1 ءممانات عمات

 دمر ددعرتت 11تسلنأ عمات (مم0ل10ه11 طمطماعو معاعرتتعم , ع2 26عممأ2316 22121 معو 2

 ءوأر دماتطعال5 22عءعءمامتو !ائص واتم ةصوانعدمع ءغ 112121عمع ةص كعدلعمت» ععند

 31111غهرتن هطعتصلل. (نددتكقعر ناتقع 26 1201 ءائاتصأ انغ طقصع ةجعا2 1ةعأاتق يعلم أطعطت ءأ

 10 يعدل انأواتع 1عائتتا 1ه 221ةعءعوودتسم طع 20 11130 دطاتستنتق م73 ةطقأ لأ ات ءعاتعطت عأ 11و

 1هعتدع دست ]11قسم دصخسال» ءهعالأع غةردمماتو 11م1 عرس 1[ [عظعطل , أقم انتطتعاتا نان .15 2

 ةا1010هدهدحتس طمات] 1 انل1مع مع5مءعغمع ةطاتضغر 11 25 ءةعص11 635م معععوذعو طمص 122 عوقب

 112 دل 2غ غ5 دعم ةدأأ5 مجمعسدع هع 01 ءطدصأ : امومه 112121عع متطن مادمع
0) 
5 



 ا: ورع لاا

 هيعمل <و؟1 522-65

 يوأز !1 أ! تدع ةصوات قع 3عءاتت 2أ1115 قط م615هلئا012203عز ةانن> 51120621[ ءةاتقصح ةمعو 8

 ةصلنرم 05 ة2دوطق ر 11[ م20ع2عقذاتاتمل 1ص ]11[ [عطا5 021 عصا هلتطاتك 12ا[021102 ([11313

 عتدم ق4قعدطتءدع صتص ءأ :ءاتوامدتد 1[هطقسس ء[1 عع

 ىيعملاتمصع 81212 عمضتم» ةعاتمأه اآصاعاأت عأ دعومعاتسأ. 8 صاططت اعدت 0141ه35[31 1عرهس

 ةمععارسعم ءلعرتتعسس.  كذصع آانص

 طولا“ همم 12عام, 10ع نأ 11[! ندع 112121عنع مموغ هصصتتقصم عطانا 201111 ةوووصغ 0-

 ءعملمع ر, نأوانع اآساعنعو آئزع1 بلد. 10085045 741 17551164 مقال أتأمل ان ععلل 1162-

 ندع 11[ عدنان ةضصوات قصت 5611010 ةععاتت3 110:1 ةأوطتس 00115 ةعدطتعت 0ءعوومتطودلن

 1حطوصعصد ةلز نصحت, 5020ءعصأغع هغ ةصفاتئعدصأع (ن1هيتووتسسم 7[ 85510]81 , 2:ةعءءما56

 ءةيكوالطم,  طاتصح ةط عم 1ةطوخع ؟ءجووطوتت, ةمع5 ةهاعو 100غ[ 6ء102[2 ءالوقأأ, أ

 (0ه01615 ماتطنتك 3ءءعمأأ1 (ة.) ءتع 0ءعوعتطعمل1 ةقصعتط» 1ععععوسس , 31غ ءضتص (8.) مم5562 «01-

 131101115 , 111122 5261211 2211261215 طمصم7عو زنط طع 011211 دانصأ. 1غةهودنع 8:علكدمت د

 ىصاسلت,ب تطأ ةاملتسم ةصعطمداكتس» الصعاتمع !112131ع3ع هائل ن0, 1211261150164 ع1

 52011105 عأ 0111131125 , 3[1 121110 ت31 1201330236 هعوات موتانا, ا1أ 6 02 ء«ل عطلات

 ربع ءمرس مارت»ع5و ممعصدعد 2ءواععأاتم )2067عأ.  كتسصتست] هع مئاسصمع 018 عءداأدغ غو ءطوصغ

 ةدانم عج 3ع, لعصتحم يتالعسل مممصتتسا طاتقع هرجعدظ1 202081 2غ ؟عااتأأ غ322ع82 طانصم ؟مطات

 ماتت 1:!غعئوعاتمسم ةمسوأل ءهحاتسمل أ 112131ءدجتسنر عأ م0562 126عمأتتالت 1100116 6

 لوح هيا عمع ةأان0130, ااتطط 10511111110 ]طم عاتذع 11312163ع م0ه56 ةسطانللل 10111 22320818 ,

 لعصتودع همععه دط 1مم ءانمصعتم 320 ]1[غةعوو ةصعاتعوك (ىددط انا و: كردء عة عمو

 للعم 11م 12 كا1ع] (نامعد2مد) ةطصصمعطقو , 115)3©  71101 مهك5 لقص م0011, 31غ622 ةدط

 مرعأو ءعدأر 011018212115 0202265 5163 20 ه0 عصا (,00ل1هعرج ةعمطتءانسم 1هأع20ع7ع م05-

 وعل. 823 عاع262, 11112 1220عدط طمطصسصتتاأاقع م]1دعات]2 ع ءدةووطآ م3:213ع, 1002

 1هصاخع اهرمعط» م20ءعووذأل آممماط عامل طهطمتل , مدتتأتسم وقاتتيف 1720122 221101135 13[205-

 1دطوغ, تغ لتسص8[1018ع اهصاتط>ت م12عان186 م2ع16 ةدطزاءعععصاتتع, م2112 1012 م2ءأأ

 لروامسأته, 0غ ةممصاأع ةمأعاا 1 ىاأنتع, 1هطعأتتتك غءاتتماتق 0251112621. 0882 م0516710-

 رعرص 012 د1ةهتعمم ةصقاومت اعل ييتلعمح طتصتتتأا ءاناظه , ءاتلط 3 ((1جيتاسذ120 آلآ 51785510 ,

 ؟نرح ةط ةماعاوؤتسلم آمدهع12050, متتطع ظعءوءاعوز3دع 6ه]1116ءمع, ويكتقهع 116010طات1: أ دأر

 4مصاتقأل عر ءا 2 18هعءاتووتسم 111808512610 , 4لز نامدنع 1م مت: عانق طعوقلا ]7[ هتتطعت1821

 مرت ععصلل5ذ 1ر2مماطعإةضحسصص ةمععاسطتستطاتك جلطتطأ[و, طمال 1201652 ةان5أ ان

 (0تتححص 7670 (ةصلعتط عم مء29عصاتسم ءدذء[, نغر ما1مدونانقتط 121013 مه266 026118



 عطووانأق, ماهعت1نع لقص 1رمأ5ذ ءيقعتمأوع 5دأ55 ةمالنصت ؟0ه]طدصتعل ه2 0عمع 7106ععطخاتعر

 طوع ءعمامرع ءاتمس ممطعمأعر 5مععءاستستو 0ع1عمف1هصعمت ل115 0111عمع صمآتأم ويس

 لمت عطس , نان12 ةصئ101 ماع نادع هغ جةعوبد]لع5و ة4عدلعمتمسس طتتصع زدتط 00

 2106 دمتطت لتمر! ءءطدغر ة5ها]عمست [داعنص ءدصح ةهيصلتتت م20ء2جفاتسةعع, مظعع هرصضعك

 نياطتمءانست لتكمانأةع تطل ؟ها]دمع 1هعغر ةملع ل15ءعوومدعصازر هع مدعاتسل م20هماعت

 رصاتصسعرتو دصتطت دمت 0211 ةلتمصعالت ماتتتلات12 11006 223 ةصاع7عوذأ 710عطدختع, نأ

 مموج عدذاتك (02165ءانصوتتع 2 دصع ذص 1 عت5 01 عصا ملتطاتو ؟ةعأم5 يتهتت ماتطاتلا ماتطاذ نو

 جاتوتم كم ءدسسءعدأم ماهطوت عام

 51 (ان15 2101612 1136131, اتا“ طمع م0[ 1ةداطتات02 0م115ءاتأانصم ع0ع20ا2 16ععاتلاا ,

 وعلمأر, (ناهمتموتسسم 1[ عررععمتدك 10 دصتطت لستات عل 6ع ءهدلتقف مالهم ءةعاعرتك ءودمتتع1-

 03356, ناتهتان12 311612 18 5 [جعااتأدأع , جلاعرعو 12 انأ1111316م وأ 120210100

 ( مدن ؟هعااتسو 10عم ءىوغ ءاتوعصعتس , ونا100 لزدصن ةط 1ه1110 دورت ءءاوطوست , ةللمل

 رمتطل , لاتآ علل 1202261110, معهعدد1 هج 2عهعوعجام15 همصقخت] ل15 ءأ ظاطا1 0غ طععدع طع ءطقأك

 ءيمعواتك ةلصتستعاماتك ةطووا» حلم 1همع. طم طمع ةساعمست ةهراتقعاتلم طتت1آ136 عمق 0225

 مصغ لت ءد1 12غ غ5 41 ائصوتمسم معطاتس عطا عوز طاقتك 012012001551222 1858 مك

 هاططاهأج كسماختم» (,001ءتج هم251216200132 , 1102113 2116 21101551226 هغ 3ععاتت24ر

 جامع ممص مقلع ءلهأغ 5021م.

 (01004 ج1 نان]1 دعمت جلاتطعأ, 202 13211112 1211 أاتل3 , 11622 هوم عي طمع 1[ةطمتنع

 معجم ءارتعتع مموددءام, ة5مععامسلاتمم عووف 8:ةعءعرام#» ]016351[, 5ع ةزطتتتأ هت

 ءدوعر الأ 22636 نات31ةذءاتط0ن116 715 12 181ع هزردانتك 1من مع20ع62عدأاتا , ءانزا15 عللأ10 5

 1نهءأنذ نا10112 عا212 [انأان18 ءووعأ. 1آ1دعع عزو نأ25[111 وىكتم ططعألاتق 3مم31عوأو 2ع

 زجونأو ةععا1115[172 710ءدلتات3ق, ([113115 طانزان5 11طعا11 516 10

 قر وطعو مهعاع ةرمداتس 201212 100 ةذصواتأل3 م20ماتلا02 عوار عأ م"ةعاغط 22 معآ

 ]جأالمرلع5 نههق 2 م1515 هنأ ][!طءعمزطاتطت م2مصتتتتتطاتق 0631122185 20515 تانالغ, ؟ا0150 ءاندنص

 رتالتلل> كلت ماتجتتت مممتلل2 76121192 ععااتسأز ([112ع نات10عا2 53عمانةا112ع 2 151طان تان

 [حصتللو ءع ونتج ه1 دانطأر طعع 22120 اهرطمعط ءانقق22 32 م2[, 390 21158 11

 عللوتم لكضعاتسأات. لتقف لعمتحوأم كاتصأ 5 5ععأه لاتقمل 12 5ع1151026 56([ا1112أ 1,

 حج مععامصتطتق هنأ 1هعز5ذ تصلع هدانتصلت ةدصغر دائج ةهط جاع ةتتأ هراظعأو ناتو 11 ةنن

 ةيداعماأمسأز هلك لعمتيتع ائطوأات 8 مهاعمصمتتتمج همططتسع 12عام 2035ءادعاتسأ. 11غ
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 اك

 وزانت هرحصتم ءمرت م عابعملنصاتنتت ممدصتسع باسنالا , نستمل هه]1ءءاتكحاتمم مآات11101[8 5[

 لت عاس» 2 ةزصوات]ونن بسنت, ند00 1عرامعتمو ذص آعدتعم ةصغعت م ءاهأ تا : 220007 70770 -

 برر مننر» 6أ عمدانلم, 5ع ءدزاتك ةزوصتكعوللمر انا ع عةاتمعءاتلهتطاتق دمدطت [عواتتقت وأ ر

 مدنألغم ]داتنك مه1ع[. العم ممدصتصع باسنالا معجو مصااتتط 20122122 >ع121152 ©0121 -

 ارعدلاستماتتع, دعم 12115 ءاتقصتر ونتتقهع 2 (5ةيطتص 211615 ممدط101 ع]1هأ1170 جقوزطت]ة هانا و
 - 2 ن نمد س0 نمت 2 نه 2 اه 51-75

 130116 1111 506824 بوسنملا مسالا هبشن تاملك : 11512001]611 51121 1022286 ىلعاف , لاعنو
- - 5 

 جاتقعر, ىيدتطات ةعاع5د ءا م0[عدوزمصعو ةصلل عدت ةهاعطأ ( مصل 5ةعو1 7 همدةتا. ل71

 1. 1. 5. 798 :نون), 1115 200هصخنع دمان]اه ممطصتس# 1020221012 لعثأ, ليعق, ج113دطتر

 ناياطاتك طقهطاإاتتت عا ءم>مما15 711128 0651 عمه أ ات#: 112 م5512 ذص 1ةطعلقر نتن 0ع
 هك .٠ 03 03 0 ٠

 باسنالا عهجموزنات2أ[, ©3 0110016 5116 1020218463 5196 م202053 همودممطمتم2 ءالم]1 63

 طن, نن2ع ةط ةعوطتطاتو مععتأا21:1 2012 باقل 2مم عا ةصكاتا : لان2ع 131062 11115

 مععماع طبع معاعماتسأات» , 1لعمونع طحعاتتتو ةط ج]ئ15 همت د طاتتا. 11 هعع ةئااتتر, 1086 0ع-

 «لدردصأر, ونتنق2 ة2مأ12 20110 514, ندمت 4عوهطعو ؟هءوطابلام 151 باسنألا ةانطز ءءءمم20 ,

 «ىصقسمونع طدتطعأغ د]112غ6 1طصم-]1-خاطتسص 1هعم ع معوعقوغمصمع 20 ![:ططسم تاَنْدْلا 5111010,

 1 كان 4طان-01'52 582032612513 0115 باسناألا ىف طقو ؟762طلو 06وء2ط1[: هيف ميموج دق

 يبداعلاو ىنابيلسلاك دادجألاو ءابآلا ىلاو ىمشاهلاو ىشرقلاك نولطبلاو لئابقلا ىلا' َباَسَنَأْلا ان .0٠ 5 و . 0 2 - 1-- عإ 3 .
 اك

 ٌىلزتتعملاو ىعيشلاو ىرعشالاو ىلبنكلاو ىفنكلاو ىعفاشلاك لوصالاو عورفلا ىف بعاذتلا ىلاو
 3-5 *- ب 3 525 5 - 03

 اضيا ركذو لاقيلاو باصقلاو لايكلاو طايخلاك تاعانصلا ىلاو ىلصوملاو ىدادغبلاك ةنكماألا ىلاو
- 

 :كلبكو ةررجاك باقّنألاو ريرضلاو (؟021.10ج. مسعألاو) ىشيعالاو ريصقلاو ليوظلاك بويعلاو تاغصلا ه هم -2-

 (510. كمومعةدع» ءا-طماعل# ه الك ةمفعص1أ1ل0ل. ءلتطحس م. ؟). 1ص ونه عءعمقامصع 1[ططم-

 ا قلاطنع هرصدتمتل اهصاسم هم همصتسم >ءادأتكمر ننقع ائطععات 205ءلدءدصأ ءالولل ( 16د 6

 معدودة ل2775 070 0104© 212161* رجهاو» 010007 ءأ [ةاو* بم ةاع»ءعلقأ) , (تن01اتلت136[0 112 0

 نادم طستصع ءلتسسات5 همعع ءىعرصمأاو ؟10ع»ع ]!1ععأا ةص ىفعجلا , ىنامقعلا و 63عام

 11021121 18اأا115 201111111, باَسْنألا ل1ءخمدتس , عمات ماتممت دمت]أ انتل ه2عطهع 112

 معجلعضتسأا د1 لمءأن ةصغع» قمعدطعو , ة]ئأ همعئتطاتو لع زملددأض18 عم ءمصقتلتو ءمصح

 كتئاتك, هطاملش هدممءاتستامتع هلتت“. 126 طتو معطو ءوزأ 1[[نطءامادك ةص ؟هعع 47506 و

 صمد ةععات721115 1أان51 ةاتسلانو ّذص 201ءعودط طلق ر ناتقع ءاتم 216622 طتتزاتق طئطاا مقنع



 ء«لععع ذم حصتسصوم ءوأ. 1826 ةمذو اهصمعمر نتا طقع آععام»1 هاتر خطو ل310 13

 طلع ل1 ءعييلسم عقأن

 ((هصاتسعأ طمععع هرداتك همت 62011110 1طعقوتتاا 12331121 1211م2 2010112112, 20201

 2 910 ءاعطءةل 1510 ىناعمسلا ومدبتلا دكديحم نب ميركلا دبع لعس وبأ مالسالا جات و

 ونانآ هدأتت5 هدأ ةصمم ة4عدطسس 500, هطالغأ 3. 502. 1112 ةص ذاته 0م تاشندلا ىفو 00

 [ةصاتسم هدصصتل ه2 دمستسلي 0022 6ه1355ع53 22000 معءعودقءطوستتقر ن6 م110عمص ءأ

 م0135 ءىدصكغر ءما11ءوعلأو هدلتصسع جلمطقطوأتعم 015موواتلك, ءأر ناتقسأتاتتت 2121 مماانأأ

 عمات ءت165 560 دم ةذص عاما ءازوس ءةماغملاو طمصتصسعو 1]1طتفاض معو هدحصعو ةسالنعقكت اب

 وناتأ همدطتصتطاتو ع1251715, 1ط (111طا15 ءعر11632015 2 715ةطأاتلل , 1151 111155ءطأر 3ع ةزللانأ

 طععوعمب لع عمدتصلعسم 114 ج02 30) ءعلغ : اتطلع هاتف 11110, انغ 216 [طصم-آ- خطت

 5 خيراوتلاب راصو باسنالا لح نع يرخ ىنح ىبصقتساو لاطأ (910. كمومة:::. نا-ظ هله 1.1.).

 11316 5203211-35 0م115 طع ةطحاتنام , 2[ 2211168 2 م20203116 2116522 02112625,

 1ص همرصمءعصلتتس» 2601عع2ع عا همدصر7ة2هأ11 1326ئ]1115 600ع2ع 3ععععقواتق هوك وزع 00ءاتق-

 01100 ايلا دبحم نب ىلع نسحلا وبا نيدلا رع ؟ان1م0 ل1ءاتتق ىرزجلا ريثألا ا

 ناتآ 22115 ءقأ 3. 555, هطتخأ 2. 630. 115]1113 0135, 101 1256112516 ىف 250 باتك

 باسنألا دف وب قدس نلنج ؟ 10ءز5 هط ةطات]1ع030 جآتانويمتع 1802115, 5

 ءموعمتأ دس طقطات هطانصأ 7151 00ءانز ؟ عند اهطصعال ءزا3ذ5 22110 ءأ ان35[1311 معكم ععأم لعيساتتل

 وأ هع يعععمأتو عع طمع انطعم ه ا نماعصأء1010 ءلتأغتق , موعاتسم ةص اتط»م : كؤ:/رعامع

 ةمطتنامع نتنسعءلسرر» (ءمعت "هيد ان ءمعر, موجات ةص عمته أم ]آتطعا]ور تاتا 1131115 عوأ: تعم

 هةدمع» ءا-طمؤملقلر ننمالاتلم اناعللاتع م0011 (هأتسعدع ةسصم 1535+

 1هاتم, نن2 1[طصم-]1- كالت“ 210 11117[2051 51111111 ©55611أا15 511, م8161 تكاتك اك 15

 11115 ءعععماتنر التكتل 123106 عل ء]ا15 م72ع[1006[2 115 80)ةءاق. طظعاتساتتا ءةصاانإد

 هددصتمر 5ع تطأ تمدح م1 ع5 ؟111 ءمدطتات ع22013طةط أتت, 8205 م232عاعتل انضاتكق2 ؟عآ1 ل1105 هدد

 دزأ, عأ ؟عدععاتتل ماسجعتسملتر, 124 0ع 115 1230112 طظدعنةسأر 2 م0م051660 211ع285 ه022عدلأ

 ءرطمرعو طقتتل مها1عم5: ةأءعطصطمت ؟دصتل1 ةن12 , 2 نلاتاطاتق 2010103 712113 0116عطقصأاتت ,

 ونا10165 طمع هعواععأتسست ءهغر ان506 20 اعطاتق) عال لات3 ه3ع 01186 035ءطأر م6136 ا0-

 ن5 ءوأز هدئاطم جمرطتحسل , انط1 هدم1555 23غ, 53عماات5 3001016, عأ دطانأ1أ15 هه[ ت15

 ماقطع 20913 ان2117625ا012 0م115 21153[. 13طو2عمص 31116182 3101112 118 71515 000أ115 م0-

3 

1 



 همم 4 سم

 طوكحتأا, نأ اعداعات» 1طص-نطم] ا! ءوصر 1ءع ممص ضلقأ طمع ءةمصتصة2011313 طملمأ 1123 203-

 راطاتو 11

 1[عمعرماو 11 نماعسأءاللأ لعمعءوصغو ةدصا ع 0016م 115. ظنطا1ز هأطععوع 6هأطقم وعر

 نوستن اهسصعم, ن0 ؟>عءطعم ءعصاع» 0م1عصلتمصت ءةأر 2هططلقأ ةءعماعمم م1225 جآمطقطعءأت

 ازال عردم ءمصاتسعإ. (0ههسال5 ةىتطت» 18[ نماعصل عا لطدد ءءاتودمتم يتموتع ةلاتسو 00لنعأ

 مدماعس» ةلتوسمصسلم ءلعدلا ةمعص همطتو !هعععلأر كذع اهسعم ةمعتمعع آنععأار ؟معع دك

 تصوم مادصت طكطصم ]- ةاطتتت هرانق د]ومعت ممووتغ, متقأ ؟هاع يعسماامس م6210 ءاتانق

 هللعتالا ]1دلعهلر ءتزاتك 2011112 320 طم5ذ صمت م2621

 لكدأ دولا دغ ممطت5و ععماس |[ عصصصتع هطاوتعسم همم دصتغمذعس ذص انعم ةصتا عملت
 9 4 . . .. . || . . .٠ .٠ . ٠ . 9 0 ب 4

 طرععاممعس تلات ءمصصمعسلل1 2230715 ءمأ10226 , 125671م1812 ردركت ىف بابللا بل

 ناسنتالا و ءا ءمدهمموزامس 2 مطتام1موم ءءعتصتم ىب نابحرلا دبع لضفلا وبأ نيدلا لالج
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 ىعئاشلا ىطودسلا لابكلا, نلاتأ 22105 ء3أ 3”. ثكر. 849, هطلأا 2”. 911, عأ تتزانتق تمات-

 ىص كتم دذص 2201ةعمرص عصتق 20 ىرتءءوعو ةداتص مجمع» ؟010ئ[غ 20ه عءاتكدتستتك 11 ان1-

 ءاضواتق. 1تلعصسسل ينانتلعمط ءدأر ع5 ططتت][25 ةءأان ل1ومهق 12 1طصم-]!- خطت همعدع

 ةسرعمتكا , 2ع 12 50-25هز نأتنأ لعد10ءعءعداتتعز طمسصتسمر 0136 24 855 عدت تاقصلا ©«(

 تبغا ممرماتس عدطأر م1627 ةوانعر 1126 4 باقلالا, هرعصت8 هط 60 ووو 0111553: 2

 !ةسنانمستسمس رماعطتستواتع ءقاععأو هنأ هعاع اةماتطعمأه ءووعز هدصصتق 1ع2عر ننمع ع

 31131113 56 عا جتات12 001210021115 113201015564 35- 5220 'ةطصخاتق , ةأغ 5ه2؟ةدوعأ 1طصم-]- خطت,

 نوع يماتصعأوز لعصتوجتع هدمصعال 1عرع مجعد معمل 12هئاننم , نابت طمع 111096 همستمع

 معاوأتكو عووعمأ انكار ءووم 763ءعامتلتن 10122 705[ "عدطاتسل 1طا4 ةمصاتسمتف طقاتل ممتن ةحح

 ممم]عوؤلمسص ءضعوغر نطأ 1لعصد ممدصعم 2ءاهلتكاتتت 2 ءم0]انتأطاتق ل17 2315 1 طانطانق

 رتموكتنكع جهال 10عل5 تعلأاتت“, عأ تطأ ءلوم طعععووو ءوأر ملقا هلطتصلع طنع ة13156ة4 ,

 نأ هرحاتم هصععوو ءأ 1مععرتام طقهطعوأ. 522972011 130612 35-5001115 012218, 0113

 ععارع ممدأتو مامعلتستتلل 151 62عدأر معطر م 12011211211152 16131150113123 0121111102 ة>ئم1162110-

 معاصر عأ مهعععمأو 0ع ءمدتتتم 5ءهتلمات مدرع أ معمدتتمأ 12 مصعت: لنه م02 12111123 1050-

 ميسم ذالمضحس هماطم ععدمطتق ءموصمدءااتعر 5مل مياس عتمماتسسسم لانمللتع 8 نانتطاتك ات عان-

 ابل ممطتلل112.  آنصلع معع طاسزاتك ]نانالا دتكاتنت 1طكسلتأالق مالا عانق 1مللان ام

 ىىدداعأ لسطتحوتع دمكصتأ2 غ11]0 ممدداتسأ. لبنت 125605 11111261115 3 10010111 5١



 سمسم ”8[] هد

 قزأنف, هع هللا ائطدتم علئاثق دممصكتس ءموعمتأتتق , ص طمع هرعتع 1هم0163أ 2 عمان5 أ

 مواسم عتعمتتتس 11الف أطتتننل, .60عم118 ١ طهططتساتتلل 1619117011312 , ناتتطاتك انكانصأتت»ر, هجن

 عامع, ة3عمع ةلطتداندصاتت»ز 21186 يني2عوأا2مصعو ع طتقأم:352, 0ع آن[ ء2ذ5, 06 ةءءازو

 معان عامطتق , م2355112 132 عاتطأال1 2072011 115 1انع ةلكاتط 0111. 02527220132 51+ 2010

 ممستسو 61213558 8 همسصتستطاتق مرممرتتم , دمهعتسو 10ءمماتت م62ءولمسمتتسل , دعاه

 ةوعمتووزردع 2 ءمرصسصتاتست 1هدصق 0ءاءءاعمعر نينقعع 0ع ءوتسصم هيتوتصع ه1 دع 00م5

 .هأ1011 ©؟هعمدصطتعت 2لستستعانال5و هءرأم ءمطقأفتع 202 م0165128) 51 ةستكعتت نت3علمس

 ىمعلأتت 01عه8, 01126 115]202 0115 011عءطوغ,ر ةذض طمع ءمدصمعمل10 06510ءءقصآانا“, طقعع

 (مرمعمس 222823 >> م0716 ءمرط معطف ةانط]211 ءظ20 ع5 طقتل مهتتعأ, 30035 طهصصتتالتو

 ؟هءنطسق هأطمعئهرمطتقفر, نطآ د 021)2523 ه]علع 068673[: طتتقلعاال5 1 هدمت لان] ه-

 رانا, ([1136 50-35) 1111115 20] ءءلأز 0عءعطتواتع ءد1ئ2 1ذطت1 ماتم معتم ع0 ءمصقعم أ ة2انن

 عممأ3 2201635, نآان0 1[ 121 3م1155112115 ةزطل111 ع 01عم155120115 ةذأو ناتأ هنططتاتمت 111162ة-

 انا 0 1عصا1هل1ان13 5111010501312 22321طان5 128131.

 آس طقع ءلئأ1هصع مه18202 0110115 115115 قات (,0016نطاتق. ر1هععدت , يحمس انة عد خل

 201291, ةصكاعستا ءهدنص 8626701عطأ1و طمطدلتمم آرعزلدصت دمطتع 0عوءنتط ءدلتست متقزأ ؟زع

 100ءاتووأيسانتق لودتدلالظ5 آطظع,  (نادزانك ءهدتستت ذه نامت 102515 ةلستع ءعرصستتت ةماعطلن-

 لحس (بهلز دسم ![ةطتتقءطما ممتنع (01عمادلتتتس طتطا1 هاطععدتس , ةصععمأت ةاتطمأات ع 18طوز:ع

 عمدص مدج:جامتم , هه 122لتطاتو ءلاعردتصتتق ةاتطتطمةتل طاتقطل321181613, 0118 ©872عتم5و 1105

 1طعووتتمو معتتست 021 عطغلطتتم 5ه01[21113طانق 2معل7ع مهجهلت5 ةقأر د طلاقمصتتكز معرس

 دان هقانال 7610 1م51 511, 205 ةععفعمأ11 طءطعمعأل 202622011313 ع2210 5ءاتتمعا“ ةصتسلم معد

 ءكتلطتعمد ءووع. آكص (810[2عم اللهصتتقءتصأهدحتقم 8 آكذجو 1820 ءاتئوتسم ءم116ءامرطاتنم , ينعم

 مرآ ععزأ 6. (.. آعممات370, ]نص عتدستس (021عماملتتانس هاتص ص آنمتن عدن 2غغ (ةصامط»ة-

 عاعطقأ] 8201ءعوووت“ , نانلواتع 3. 1830 آطرمصلتم] 1ممذ5ؤ ع>2م76دذانت5 ءهةأ, 06 00016غع ذللم

 ةعزأتتل' 2. 17 0. 82. 1105و جععتتاةألتنت5 12 22016عمتط ءعل15 لع عم 161111115٠

 4لاغع (هلعع, يدعم صمام 8. ةمقتومتحتسماتق, ءوأ (00ع» ظتطاتماطععءعدمع 1. عنلعصعتم

 6085 ((نهل. ص. 1399, دسم. 466) : يبت 1[ عجم ماسعتطاتو ذص ظر01ععمرص عمتق عد ءتط ات

 مسعف نات اتدونانع (ه016ع25 همتدصاأعو 1عءاتمصعو لئ11ععصتع» عمماهوأ.  كدصغ نص طنو

 رجاستسمع , نقف ةذصع نآ1م لمصمم هدحتلأت مماتتأةدع نانتتك هعصفعدأز 6 قامت هتسته

 ©1118, 011812 101115132 ©« 2 معععمت عر :ةاانور 1ص 1211 متومععتمتع 1110 فانز
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 11351111313 10 مم12101ط115 م20 م2115 ءمصقاملر, عك ءانزات5 1033لا112 نائانط 1صلن-

 ءقملق معءام عمصتسص ة5ءاتاطعمل1 مةالمصع ءمصاتسعأان , دا110251312 111 تعصاتمسس» جل]طرت طعم

 لوم ءووعر تار تطأ لع معءءعمأام 1ععالمصع يتتك نطل ا عغر هدحصتق وعرضت 1نلد عدصلأا ةلنصتم

 متعن]و , قنمع ممطزو ((0016عع3 هطاخت]ةتسكأر 1 م272عوأ6 ةذطأم

 طممعؤءرمعو لت11 ععصتع» ءمصخنلت ءىععممأد ]طئتطن1 تابيللا ح 1113و عمكعا01و ةاتأقر ناته»

 رتل 115115 12 0221223202 ةحتغ :ءاعا1 عئ02 ((0ل1 دس معمضتمسمم 2111621216 عمك طمانأع

 ماع. آ؟جعتقم !عءاتمصع5د طتصع عمم 85 ةمقتعمتجا ]نغمه 77[. عا وتم صعاتتو 3م

 ورع عا هق-5كمز نتن ذص ءومسصرجمصعطلو طمع ائطع6 مهللمر 201331 هدد0132 21-طمافطأا هدمأع

 اذن]12 , ناندذع 8 60 0221553 6556 60122 عالأ٠

 11 حراسات طتتز 15 0211561111 02م3 ءطأتتتل 51121 322012110235 (ناهن ةدوزطن1 17171511158511,

 لئن عرووسضسلت 0186م1 غدت ءمم0هأغ1هصعمج ءغ 1جعدصقتاتلل ءدما]ءانمصعت» ءمصأت2 62168 ,

 ىيتدع رممهتسسمستت مهم ع (,001ءزطدق اطوصتتنء1 ما15 ظلطا1هأطععدع آطع10عطقأو , ةآممالع

 مدزد ع ][.عد16م (0«06عطتمطلعم أ ع 1243501150 , 0651152136 ةاتظأ. 1135 022265 11261215 1-

 ءكسوزستاتك عا ةص طمع 11[! ةنه 1711. 1151

 ؟هءداتسم ماتطصعأهر وين133ع ةصقأأ0 2321115 3203621 م5 62310 , مود فم, ه306دأ16 21362

 ءعماممعر هدمصتطاتو ممصتستطاتق مهم135, 06 يتمدحتست م2هصتتسأت 2غ 10دع ع1 هع ةمذم طمع

 لزطعم ه1 جاتسملع متطق ءءعلئ5 همصقادطدغ, 200101, ننم 12عئ110» 1ئطد1 1155 0

 11ومعدلتسل 1ةنطعتت, طقع 00116 12 م3116 طتت][2 1موأات5 [171 ]هما ودذطنا , 11312115611-

 مامو ©60016عو ءمصلععءصاتم , لئن ععصاتمع ءآغ هنتتقع عطول

 قماوتع طقعع نن10عدج ةاتطأغر 026 طقصع 5مععءاستستو مهعاعتم ص 1نععل 2111615,

 ج0 1,عءامرجود :ء1لعرتع »جعععققم كتل. 205162107 مهكق, نانقع مئات 06عأ 3 مققاطف

 باخ , زصاتتو عانق 27691551521113 16122113 116[560أان1 , 622020116 همد011ةطادصأاتا# 2:01 3

 ةوعمذتتق لوط 1261201212 , 1ط نات3طا15 3ععات18أ1115 625202612ع طتطل ضن 321120 ©دأت

 ؟. 1. لع زالتك, نست ماعم قعفطوو ممصتستطاتق :1داتئوز15 ءدوانءدصلاو م2326 مانة طق

 هزردعرنمنم 060عزاتسأ“

 5. 2. لع ةك-كدنم'ةصلمر ]050116 0م616 باسنالا ىف.

 ؟. 3. 0ع 1آطصم-]1-ةلطتتم , ءّزاتكوا16 © اجلا

 5. 4. 06 50-35 انأ10 , ]1150116 0م616 طلع 0 َكاَبللا 53



 8. 5. 06 00016ئطادو 1طو1 بابللا بل , يدتطاتك 804 طقصع ءللانهطعات انكاتكق كانا, أ

 5, 6, 6 ةموزتق معمم 601115هتق تهاتوصعر © 0ع ةددظوتلتا5 نانهع 20 ءةدنص ءنمحصقم-

 لوس 30 طتطاتلم

 18>صموزانو 1نك هدحصتطاتق , نتقع 0ع هرمعتك مدتاع لقص م62!ءءاهر ونيتقعواتع لع

 00116 م0563 48 متمدعملق طقطعطونم , زدمم طتتع ميةعقهكتمست قمع ةسصمو-

 درعرنع ممودعتم , طتكأ ءاتعاممت طقطعرنعم , هط]1218 طتتصع 027071110211216 205 1111 658أا11

 نيود ط2ةععءمام»عد ةصتسصم 1ءداتظعدسلت , ءأ ءةهتفوتستم ءورصسمتا!!هصتطانق 16016

 (0ندحسصلخل ءصتسص طسزانتو 5معءزسصتستو 0عقعط0ءط01 م2هرموزكتسم ةصتطط0 0ط7ءجووطقأات#

 ءككتطاتق 4630ءعمتعلنو دمع ةصصانتتل ع2 502 0ءعوزتز طقع اهطمعم 501عطصلا2غ6 مع23عاهر

 ردم هرصصتقر, ينات36 ممم ءكادنم ة4عوهلعيسند ناتصوعطوسأر ؟ةصعاتأو 15501تأنمم 151 562110,

 مرومعافم ءهمماجهعامضتس هعععووزانلتصسص 06و10 ععاسس عجم مسصواتع طعصع 8 عامان له

 ء011عغهددصص معرممتدتم. 15 هطتم ةعتااتع , ؟زئ1 ((1ةعاسوذسمأ ! يانماناتلل 6576813 1ك 111102

 اددم ةص 11167« همس 0/112*114771071201  , 113101 11 2010220 لك1ةءاصاتس2 121111115 51111 ,

 معجون ةكاننس قة, ماتطصوتتقتل مدتطت هع جست ءال]تعاتتاتل2 6556, ([1186 ([113213016 98

 لعطعمس , عا زدعاتس015وزطصمسم ةعرممع» طحتطل 102م عوام 7ةعم202110معاطر انتل

 هنان0ن 11 هصتقر ةدصادع طاتصقمت أ[ 2115, ةقصأل 2200135 >عدطتصا5 ءع2138 ©02] ان ٠

 لت سلطت ممةععلزماتع ه5 ءمرصمعءا) ةصلسم, (ناهيتووزصع (ططتن! ويدعدط 010

 ردعممتم طقطاتت ؟ةن ام عرط ءعأ م1 هدتتلل م2 عواتتتمل , ءانز 5 20821906 «0ه1115!31 عا طعطع»

 دنواعصاتمع كعطعم طقم لاذع ]1[!عئوعتست 50016 01ءوأغهع 0عاتء135. ظدطاتعو طقعع طعم

 2ع مزاتمت 111011112 02012612012110 5116 اذطأ1 [عداتنطسمدلان3 م2211 ةصئطلأ ر 11692 1

 لوعتص ءعدغم معمطقعع همدان دتطت ]عادت

 [لزطأ جتاعسط يتلا لعطءدسص, (]1جيتووزسصع ا عيرهظك ! ويتحتصص 0ءعءاوقتع ؟ءةاتش ,

 بعجطو متطت لعواتسأ. الكور 1مصانتم ةطلقل لذه 5110115 م0220562015 ةعرطمءا“ 16 م353-

 نقوزسلانلل ةجمعضغانك ىانلط , 5ع ةستعأ مماتستك ييقسص 015ءمان]1 106م مدع ةءصمع» طق

 طاتتقأت. 51 ناتو دمم5 ءدأر 1ه2ع تغ تسواتق» طمصضت وننأل ذص 1[11ع225 021 عص1 ]أ طاتق

 ميموعقافتع ممووتس ر طقعع هاه اتطأ لعطعاس»ر دأ نننل طوصقع 8[توتك ذص طمع هراتقعءاتح

 10 زمحعصتةلانع, 10 هرصصع اداحتم ان م2201 نوط عا ؟ءتلأقق عأ عدهأتتك ةفلكلالق 2

 ممو ن1



 3104 مو عصتوتاتع ناتاتتال 5ع مخ عجأمأ ه>ئ2116 طعهر هراتصست ءمهقتتت 111023! اتم

 مررت لان] ندوزرمو ءهمصفا1ت ؟[ت012 12 1232 31503 111153111117 5600© 115115 511112 , 1756© ءانال

 رك ج؟هزنع 01662 111:

 هدا دوتتع نتن10 مما عأ زقطت 205115 621510128, 5

 ©1212 ةهزأ 2 ؟1معأان5 202 132613613 5

 مواد عطتقتل يان0 62م2 5035 ةطققللم ةلطل , 205115 11332 38زثئع طمع 2 ؟0طأ15 عال مه5-

 دو ةزتط. ؟للزأ م 1ء116عو عه طمعا 56120163, الأ 650 763151 211110113323 021115682
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 ال[د عمج مدعو طتوأمتدع طاصصحطمتا أند طتوام»تخ ائصعاتةكادست ءمجأتطعأالا“ : الز ال5913 ءاجتصت آذان عانقع
 100165 ممصدانآت , كنت 2 انألأات1 , 71111 128 ةاطلاتات 7161[.

1 

 1111611335, نتنح طماطتختلااوو طوصتسعو نجح وياتتطاتولحسم ةهريتح ءقورنءمكلنف 195078 710 ءدطانق
 مدمتسمه ءينتمذ طقطعسلح قار تنع تنص هلتتق اتطوعانتو ةالقع انا ندع 01عجلمطأانا و هانا هلت ءءماع

 ءوجاتتت ل عدص مائمانانأ13110 0طأ1 8,

111. 

 الق ان2176151012 م23عدأ2غ , 00 ععدرحطتمسم 20 ت722010عاقطت 13523 30 27011111121102

.010011 

1. 

 1زوومجد هماطمععومطتمع ةوصلتأتم ص ؟ةعتك ظان*ممدع ائصعاتتك طملتععمتد مدعاتسم 3 ةانلنم

 مس عأ أم لفعنم صاع دع ةهكرماتمستك ءأ مهايتصأ121هطتق ر مداتسم 8 ندا ةهلمطقطعءأت طلق اص عاتتد

 رطصتصالق 14همعار ؟ءمعاعت02 زا.

78 

 طا عسلادو ةدصعمسر ننمص ةلمطحطءاسسص 2 ظمصقتتو ”5ععءوانتات م3311, 102عع جئ207 5أ

 ه١ ءامت010عاوطلو 113182 51 710112112610د عمت , 12 0110 عتجأات3 6٠

371 

 1ةصاانطت ةطغعوأر نأ هدمصتح هلتعادزانك اطصعتنمع 70عءوطان]2 2 ؟6عطأو لاتعأم هع256203 ةزصأر ان

 ]دماتتق ذأ نعصسكنتس دتغر طاتالانمح ةصتاتم ةجاعع دمستساتاتل عا ؟6عطوتلاتمط 1085035 015211261 10155 ر

 ءا زلعسمم ةدعررع ؟0ءوطاتاانسصت 22000 مام دمصتسعر 22000 مه 7650 , ةاناؤؤع 201113

4 



 اا ا 7

5711 

 8عوسمستسو معئذهرندلاو , 0عصمطقأا»ةلتاو عا ةساعم"هعمأتله , ع ةةسولت قووسصتم ةصلتعحسلا ؟ه-

 تحاتك هرصصت2 همام دانطلل 1186م ءونقح ءةأر تكن عا ذص ةءصلات0ت3 آائصقانتو ءأ ذص ةلثلكر ععدعمو

 كانا عل نانع م0110جت 102 طاقم كج 2204321 1216 56 معططتسأت ءا همدكققأ ؟10قضأانا»

711 

 [ىععاع لع اتصوانتف ةءعصتاتعتق نن0362غ نتلع ؟هد طسصطصمالغ , دس هرعجع هانت اناتلامك وأد

 721 لمس كم" هع7ع , اطاط00ءااماطتق م. 324: » الآدص مداتكذ 0364 5ءصت اةدءطغعط 5م173ءاطعات 0

 لعد ؟هرج لع» ةهدوعسس ءةدءيقأعب ظفطتت ع (ءاواعوءيتككت ءاعااسس ع ةطروعت ءطعتتلعم مععطصعمت”'

1 

 11ءطةعمعاتسل ١ 00720067520: 277277 ءم/6 ةاسرتا ا ءالع# 081غ ؟10عاتع عد ءمرانلك ١ ءا ةصاتونم

 رعمطو ممدمورتا[ةطم ؟5, عع يدم طقورت11هطاتضص جنم مععورن أن مر1 اعممرت0 مع 3116056711 : 11ه نأ م١

 (ُلَقْفَي ناكو) عولعسص ممل دع مد 1 همم هعاتمصعمم ءدقاتأعلأر نأ عال عل مم

 ننصاندأو هع هتهدمادصات م هند عنو , ها ممم 57م8, 51مؤ! ممدصتماتوغدع ءا دعمتطتاسم. (0نمسص
 ه1 ىاصعالل 13أ1 15 قلل ]م51 11ءطعوعت هطاتاتر متسادم طعصو ءاتدصح ةض مااتعةلت ليل دإ دبل"

 ةلسصتلا أ "يدع 12 511 انتة 5 5م 5م ءا ولع ممم ر 016ع»ع ةطقأل ان عانأ , ءاتلط
 لا كني ورحل ليدز يردوا اهزنمزلا مدع نوح ( َنوُدقَفي اتاك لقفَت 2

 لقكأ تنكو ٠)
0 1 

 رلتصع العدد, مع مجهاقسم "2110 اص م أ 1 هدعطت , ةزجان0 11673605 ةطاتو]ان03 05115 )3 0

 ردوتز/نملع هداسك دا. (نانصح ءطتصت ماتاةمعدأ  ةص مدلك انا عمق ١ معدعظعف ءةنكدمم 13167عر تان

 ةامصم]ا نأ مؤ وعصر ع" 2م وبر/ علم , مص 051160 ةاناعم 705 م77 ءع/2 م0150 5انطعووءأر ءةضع

 لعصص معصم 30 0مممدلأتتمت 11001164 2200112 17201161 203564 هعطقان عطاتطأ ر 113011, تان ل ا

 ريمعام ةعمحسسم طقطعمعأر جهت 5م 27 7/0/2 دمأ10طعاطت ةانطر عععلانطأم

08 

 لولنع. 111. 3 ر 12 ؟ع8طقق نعد طريد 50 ؟0عةطانأ اننم طرد 10 م01 [ان51 3556 ؟10عانن.

2206 

 نر ندلعمد انطعأ 511. 18, 0 اورو ةز26 انأ1ه لسطأو ةانطوأت1نعط2لتج وأ امرنا 000 ةص

 رياسسمستو 001 ءطنخ ءانحسصتماتسع 0لان».  ((ةهنكو همن مأوع 1عءانوصتم طقعع ءعووع ؟10عااتعو 4



 -- 2 مررلا كح

 عما غععلعمسق نانموانتع ؟70عقطاناامست (ذد) ذرد ا تتفسم ١ ءعتأر 10006 1عاأاتت" © اعكطانق ذا عند

 مدعمع ةزولعست (طقسم طص ةصالوانف ةعئمأانمذ ١ ولع 2 ١ لتوأنصسوانت مماعطتأ) نضق مع" ة7؟0معم

3 
000 

 آس سسلعمم ءةدراغتو هنأ 21 ءا 25 , مقلع ل0361 مجم ع0 ننقل زد اعلان ةءقودانتتل قار

 سس اسإل هاجت ر ص مم علطصع ةانطقأت اان عالاتطأ 2 (هداعف ذص ءراتتلعسم ائطعت 111.21, محم دا

 ممءاع زالت 1؟ىأ لد عحتسا 7 ١ :؛

06 

 1 5كدرسانقإل. 11. 27, م0 :صراطرد 50 هدمتونف ةساعمسهودصلت طمأغ 1عووطلسمل عدا

 ساطرو 2 آئاذ عد ةا12 ريل دهاع معمعاتأاذ ءوأ ع طصع 3216عع0عطأتو طمططتلل5

06 

 آس ءهلعصع مام , ةدماعع كايزوو ءأ رنازواح صدا ردك عمعجكتنالت 710 عامت7 7063 طان] نط

 حسد , نمل ؟ةعئالتمسع هكعالع7ع ممانتأر (1هطتقست 221660625 70ءةطاتااطمت م2624 32 ؟35-
0-2 

 لعمم ]انا[ 35 لأم
8 

 0 ل6 ا ير د آد ءزاتكلعم» ءقتأاتو «01ه 29, 20 :روررط اطيهدزوو 1ءععدعسس وأ )7 طرهصزر» ( نأ ازا[ ععد
 اج منجدم ء قمع ةصاعءعلعماتك همهتستو ممممععدسص 5عمعاتاو 53[) , ءاأ معدعاعععو ع اعدام ءزاعاعاتع

 لسص ةصعو توون 70ءةطاتلسم 7

211. 

 آر ةسموت ائطعو مصه]ع ةصقععأاو ءووع همصالعصلم ءديتتألو ؟115 عمإو 17-10, 6هغ هلله هم

 ءةمتاتك 11115 معصم همام داهاتمت ءعععواووع ءدرصاأاتق [[115 همامد قلقااكع

.11111 

 (0نمك دز جلصنااناسع, ممكعص م1088 ءقررتألو [[15]1 ءم]و ص اضطسو مجامتأطلق عةزرلأت#

 آلآ1111 , ةعمدعدانسسم !هعنصر ننهاسم» ةاتمجطتق لتئانسعأمس , مللت عسسل. 122م ةاكموطمع مصمعد

 ةوعنصأا لع ءقافستأإةتتطابو 2 186م ممردنلو ديم ةطصصتقوتك, يمك قسصمدمك لعن ععواسم ععققر ممم

 لع !هعسداتك , ةععتصلم لع مرسم ءأ ةلزععلامتع. 9 تنسص ؟ععو مموتاناان5 20عق 2000تضح 2762035-

 دعا, 8عن5ذ ذص لسحطنو مموععمسكطتو ةامورطتو حمحدمف متسمأسع» ءملافصتألهأعور ص !عصانو 73318110-

 صفص عادلتتر, طط نتدسأك (هاتسك ككتاماتم ةصغعماسس , هعيمع ةسواتسم هتاف 18علا لعرب" ع3110انتك

61106 ([5 



006 

 [.هروع ةطعوأ, انأ ؟ءانتكاد 8 مقروط ءهقعصتسم , 0136 17ه: ةكهع اتاطعو كليب) ك1

 دنلأر هددت هع مومصأع ةدصق 266 مهوقدتسم طمهظطت 1 ءواتك ممعتلتو ءممعكتمأم 710ةةصخاتا“. 0 نقمم ةان-

 همام مصعمم نأ 5ءطقاتةفاممتست ةنعامماقكر انآ دان ةعامأع لدصم 1لعصص مادصع 5ءئئرراسسم ةصل0عمعل

 مدسأر صم ءاعزوأ ر 112 مداقعخع ةهيتوعمأ :1هل15 ءععصررأو ,ر يتهلع انصنصت همس 10عنق ةص 132. 1م

 ةءووماعستا ('" عدل مرن. ه7“. .١» ©0001 ةط1 ءدتصم © جآلو 2مصخغع هلتاسصم وأ ممقمرمهكلم»

 بنيادأ ييمونع دص 11حصقنأ , ؟هللأ, 8مءزلام م. هيل“ و عا تلات زم لتكاتعطمدر ن4نم0 ذص [[1ة-

 1213534 , 01110 ةعادقات , 516 011ةدأانا“ :

 5-2 1[ 6ةف هم هد م .-- هود هدم اود صاس م 26 0-6

 فئارطلا داينفاك 9ىش سفنلا يوه دقي ملو نالتلا ىف ىهلم نيعللو

 ءا ندم جق-11طصتعتسم ذص 0هصصعس أ دعتم ةانم 5ءعتصفسسم ممم !عءاتمصعسم , طمط يرصاتعنتأا يدت-

 لعصم , 5مل 1ةنصعب 1!!نمارعقرعع ةلطق ؟لكان5 عوار انج 10مم 1ج502160 ضعت 0 ةللانق دهانهأ طقصع 12 2001012:

 7-52 هم نمع< © مه هت مم 2-2 )سس © »< < همم ع6 ه هءو
 .عوا م 0 تع 0 5 5 2

 0270 7م جبر5 14ر28 كهل دع غه»»هع 87 ةعاةامعد ( طب ع. دع ءؤتع ا هععلو ةعطقومعع ةع»#ةس

 رعبوررو جوج» درو خو »وعن: 7مأ:غ5 651 ) , 7220226 هنآ[ ع5 ةاه 5962/71: 17" هأاقف  هن72076771 022718

 111 5601112 7م هع 8707/2/72 111506 77121267" 5٠

6 

 آ1لاز دددقسم هرععممم عا ةزطأ عا اجمماطعأتو ل11 ةصممسصتتسار قننت ةلعدطتعو ؟لعتأعو ةءهعرأق

 هتنتودع انا ععوع ةرقصم 7هعملعم مءاتونقكع 2 ممصصستة أل ها5أ ةصن0 عطف ةنممه 1]20ءانصخ : 113 معس

 مععونط 11 ةقاتطأو ناتأ هيأ متنلأق5 ماهطع هننغ ؟ةدذأططقق اهات 5702165 !ة[ععوصتسمم سمات5 20-

 وعكطتمصأ. 0 نه]عو ءلئاممعو , ءاتقصم 51 ءهدعاعضتسم طقعتقخ 5ع 1201064 لتع205 ممدعداعسأ, طقم

 اوعدسص دنأ هاكظعأت مدعاعسم دعوات عععع 710طأان»

0 

 17ءطعسعمس ا ع» ةسردتءمطتت 02م هدأ 71 ءانتأ مهتم زد امهعاقت02 طلئامساعو لآ. 1. مدعاعر ننقم

 رد معدعاوأتمسدع 20 11جئاطحعتسم طلو ؟ءعطاو ةصلتعدأ: » 111ةةنند 10اعأ دهان ءلنعط , هوو زءط منغ

 ةاموتتنو ىيعزأ ءطعع لتع هطول ءطسس عع عم 8؟هسععءاتوأعح هرج عاصف 0ع»ع طعسصعلعاتعط مطقعطعر ةلد

 لعردعب 17 ءمعلطت عانط ع 71511616”.

07 

 مزج يولامأعد نندع ةرانل 81دعتسمت 105ءرطتتس 0562؟ةطاتتا» ذه 115, 1186 06 ةانث5 1طقع "عطانق

 ععواتد , دص تطرق لع 86و لويمعقعو و أن دس انطعو 0ع هنأم ىةعم 133783 , 0511112 7211011112 م126-

 ةامعع ممددتصأ 20 تمل ءدصلممسج ءوصص طتئامعتدع ظددص عءاتءمع اههعادصلمع متت هطعسن , 13 01965-

 دمع ظاتمط ععازنا ةكنسط 2372110265 هع 6026001352 لن عدطأ ان.



 دل خنتنا مسلس

5-0 

 آم 1!ةوز1 لوفعمطت لمن. 21. 7: 1 تصتعع م«0هطقصلو ءوأ !ععالمو يتحتم "عععولا 118965-

 كقدمزتت انو : . 200 ةئارامتب * ,ك 020540 ه٠

0 

 1ع 1ظ!جحتن لهدعماطت 50ع طققامععو 112 ؟عمع ز101ءدصفسسم وأن ءعطوكتأا ةهعروع زن011 طقم

 رمتأوأع ءأغ ددمعسدأ1انهطع زر معععوتللا ةصاععلنمم ةصعانساد ءأ دتسمتف 1ءداتسهأ ا هطعز طاوقامكقمط كامل

 20 0مل 1مم ماننم عغ (”ةععمضتسم مه11110 ددتصتت ةءعورصصت003914 5 هط 30ت121هصع ءا

 ادتلتد هدردادأتمصع , ةصمختستك لص ىانتذ ؟ءطاتق ععدأتق ةيمععت2لت5, متستقع ]1طعع ءوأر ددصتا وع

 اةصعاب ؟ءعمامتعسج متتصعتنفست ءمطقاتااو ءغ لع ةدلتكأ218 معمر ععاتدوع .هعمقعطلان5 ءقأر عأ انطت

 طتوامرتق ادم مممصعو ءأ صمون ععام ءوأر ةطل زانق 102165 1عدع مات مانتعل ةانم7م ل113 ة٠6

7 

 (ءدحاعسم 11د 1ةتعدس , جعمزرجعتع 2[1 لتعاقس , ةصاع ةساط001ءامصح ؟ءاتعزمرن ع آما ن ح0 ل1 عم

 طانأاتو [1[[ععقتكاتطل 28عان115 053122 55غ 02101135٠

51171. 

 71هدصء2 ىواج سايب , نانو انسوتد 11313162 35 ةموزد 11212615 ةصقتودتكا 5016, نات00نع 5ع

 ةط 4عوطتطاتق ةعءعراقدع م؟هظاعطأتع ر ه0طتق ج همدصتسع ةصقاتلتع 12526 16عام 710عاان

 >9 رن

 طوماتعناد 11313363 نر 06 ءانّراتق 783310 تاتتت 7618815 انك11 ؟مان35[1 01556اننتأ ذك ونانت 126!1ان3ع

 113121ءدع  ععوصسصس ات عوست 122 ءامطأر دهصمع» ةص كمدز انع2أ110024 ؟6عطوطاتست عوض طقطعأ مصر ان

 زج 6552024772 101 عأ.
 هك 11

 كه مءعمطم 1,ءعويلعست ةءماعصاتمس لع انصعاند 11313369 , زد 12 ءوعومعط وعر 1701. ا.

 م. 173 ( ءلتك. آ8رمصقتسعسمتو ) طنو نطتو ةصلت داحس : >» ةقاع» ةقولئصتسو اطع قعوطتع ةصل 5ةصق-

 نتا ؟هءوطاعد غ0 اطغتع معممع» دمان"ععقر 2 1288م م0ممجاتمد 08 70:03 ذصن اطغ !ةطقانقمع

 ينال داتلل ععدحتس تصف عءوات>1 61 10م. ل 2105+ (طفدع ةكع 2 7321177 01 5635015 105

 اطقأ اطلق ممصأ هؤ اطغ 11دلقجسم 1ةصمعتقععر مطتعط متعطغ طع ةصهعتسعل طع ممدذأ ةصمأع ةصم

 هتعتسمل , . ذذ دص عدلت مم»ع ءممعانمأعل هل ممتععلر طقس 1طص5ذع مقطأق رىوطتعال هع «0215-

 5ءلل9 لعمتجعل ؟عمدم 2 202عنود ة0انع6,.''

06 

 رآه مماعقأ لمطتسم ودع, نستص ائصونف 137ةصتعو 20 ةاتعمعسم !ئصواتةمتس 8017565126358 ,

 761 712131ءومانست 121101 5عقان ر ةلأ ع[
>5 



20 

 الترراسك طعدع 6 مل عاءانق , 205/6 ع«ورو مرو 0و“ قهنهعممعءألع غهعآر م. 61, ؟ عطمت دج

 رمصقم ينقع 2 !زا عملك دهكهلتطانم ةصعتماسما معم معسصتععستتم طقطعأو نيس ءمطأتت همهحجة "أن

 ارصجنمع 7[هلهتعدع ةمععأع 00ءعوغر طقم ا: عرعدق 28353143 ةصلتعتنتطت ءووعر هد كانا ل0

 مدلزء5د هةعصتق ءداتمدسعمسم ععمع# ل1 هنعدد 20 ؟ععطن ةلعصتق ءدأتمدصعم معواستسمأ.

5 2 

 م عصاناام 10 مططقءاتنل عظمطتتم 21 ءدركانست 11 !ةصعاتذ ةطصعاتعد ع ءمصقنمال ؟2[ةضدط لل عاود

 ماتال , هع نام طقعع ائطعانذ 0موتسعمت كال , ءعماتعدصلف وأ.

7 

 1 6عاع ؟0هت عاصم ةلتطلتق 111 477621 117ع  ةءال7“ ف ع]ءاة عون را ةمددرمت"هع]عع ع5 172 ع اند ء]نعتا , هع

 ]رع 5, مجمد 12 1هحعمم ةقصاعهغمسم 11[! ععوسضستم ©, 4و د, ر هر ذة !انصعدم ةصعاتعد ءمصاعقع

 ءكتمصع هتأت ءمصاعسلتا , ءةسصواتع 1عتاتنع 201 0طن طءعقتم ةةوعر انطأو انأ اذ كد: ر 1

 ةندمتلا طانقوانع , انانألع هذ همز

00185142 

 .٠ ا ]20 ميجلا , ميكلا 1 0

 آه ص. م8112. 75.83 270 نرود د نزوج ٠

 ص م. "8 5. 75.8 21 م0 ىراعيب , ىراضبب .

 هل م. إو ط. 75. ] ردعم ةحيربلا (نأ هكعما ك) , ةطيرب (ا01 5ل رنا اتاكخ

 يأ تلم 8.). نهد ءةزدتاب 06 ىبيصخلا ٠



 ملكك 817811014 11811 45-5011111 7
 را 0711 77119115 12غ طر ل117 75 011

 ب كد 2 1 فعمل

 01714 175و

 من15 2108 5180 60 115 1 5 5 1 31 0

 اا 6 111 17 4 8111581411 11 1 118 2 15 11 17

 ل1 771775 22072717172178 11 477778: 77 2 77 9 |, 017

 هل 7 0 14710772 ان 11 717 04 2777"

 12 1 1 1غ 1 5 لآ 0 1[ 411131155 3 1 1 و

 الااامد. تارعمع. 20و. 11114. الت. 10مع1معز 1111. 0 اعتخ. أك ا حم

 العوأم 2101111416110 1/0111

 هو نأ اسمو ورح ورح دو محصل و مميش

. 7472038731 4 3 7 77 17 32 ©) 77 ,7 

 مطام0) 5. < لل. ارا ( 11 1 11 41 5

 430 عس1دع 17م0 عدة م05.

 مسلسل

311 0060511 



 طسوم1ءوعمسعتق 20 طقصع ؟011هديعست ططما» دعمدتهاتتم 13( ا31.



 هج ملل تك

 هللا  همحر يفاشلا* ىطويسلا نيدلا ُلالج لسفلا وبا ةمالعلا / ملاعلا مامالا هزضتخم لاق
 : رْهَش رقع عباس ٍنيِنئالا مي اعرخآ ةَيلاوم مايا ةرشع ىف ةاوكريتخا 2 ةعساو ةيحي ىناعت
 اغرخآ يور ريثَألا نبا لصأ ىلع ةلباقم ةحيحص ةخسُن نم ةثامنامتو نيعبسو ثالث ةنس رْفَص
 ل ةنس ىلوالا ىدامج ؛ رهش نم نيقب شعل ءاثالثلا موي © هفلوم هنم ْعَرَف ةصن ام
 ّباتكلا ّنأ ففثاف * هللا همحر * ىناعمسلا نبا تاف ام ًءاصْقتْسأ ىلع * اًمزاع ثنكو لاق ةئامتاسو
 هبحر* هيصتخم ” لاق ردقلا اذه ىلع ؟ ترصتقأف م هدم مرور ركع راسو ٌجسُن

 ايَج اًعمَج هنم تكردتساو ايهتاذ امم اريثك رصتخملا * طذح ىف انا ؛ ثيصقتسأ دقو ” هللا

 © * نيعمجأ ىلاعت هللا مهمحر * ئومَحلا توقايل نادلبلا ٍمِجْعُم نم هثدز ام ٌبلاغو

 د

1 

 رع) 0مئاغاتسأا 8. ةأ (. ى) 181366 لعودسصأ اق 8. ه6 0. /) 8. هرصنخأ. 2 0مئاغاسسأ 8, هك ©.

 ١ 2) 8. خةفلوم» 78) 0طتغغتصأ 8. ءا (ن. 7) آكص 0. معم طمع ؟هعع 1عوتخشمسم ؛ةصخدتس !ئا16528 ور ممقأ

 نانذتل مصدات 72 عااد ”ءاذعأال12 عوأ ما 2) 8. امراع. ه) 2ءةوءذص 8. ع6 0. رم) 8. هدسنأ, 6

 هدسيفأ. 9ب) ة. تاصتخاف. م) 8. ه4 0. طع 200دصأ انكيش. ى) طعم طوع مستلم 8. هغ ©.

 ءدطتطوم؛ مانالا (1, هدوجوب ) هوجوب هللا عتم, 2) 8. تيصقسأ. ه) 4. ادم. «) 8. ةيحر
 نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا: 0. ىلاعت هللا ديحر. ©0نوع ةعويسسكاتع ادطدةمتوصدمس ةانطوءت مانو

 اكىأ ممنءمتسأ ص 00لت ءانسس عوض ماتمسع , نايحتص 2201عووومعستو ةهدعن عع همطتو مالم موقتأاتنتت قع



 تا ااذق هت

 ةدحوملا منضو نونلا نوكسو ماعلا ىعبنيلا

 © ةيوبنلا ةنيدملا برق ةيرق 5 عبني ىلا ةلييمو

 نونلا نوكسو ةلمهملاو هلوأ مدغب هر خيه دنيلا

 © ” نوولا ورم لمع نم ةيرق * ىلا

 زد نالوا ”نوك عدقلاب لا
 © ناهبصاب

 نوكسو ةليهملاو 3 ؛ مضب ىنوسخويلا

 © ىراضبب خيرك نوسخوي ىلا خوكعيلا ءاخلا

 * ىَنوي ىلا عيجعبلا جتقو مضلاب 8 ىوذويلا

 122 ىنوُي اهيلا ” لاقيو كنسني ةيرق

 1 ىفسويلا

 نوكسو ةيجعبلا معفو مصلاب ىكتغويلا
 © دنقرمسب ةيرق كنغوي ىلا نونلا

 © دج 2 ىبا ىل

 + ذل ةغرإ ىلا" الجم" ملللاب ىضبلا
 ةيقوشو ءارلا نوكسو نونو مضلاب ىترانويلا
 © ناهبصاب ةيرق * تراّنوُي ىلا

 اهمض ةنسُلألا ىلع رهتشأو ءايلا متنب ىنانويلا

 8 مالسلا هيلع حو نب كثنفاّي نب ناَنْوَي ىلا

 8 © لجر سنوي ىلا ىسذويلا

 © دادغبب ِدوُبَيْلا برد ىلا ىدوهيلا
 اضيأ ةيتحتلا نوكسو هلوا متفب ىعتبيلا

 ءرضم نب َساَيْلا نب ةكرذم نب ةميزرَخ نبا
 © *ر ان نبا *

 ديلا ءللو* بانتكلا رخآ اذهو

 © * ةنملاو

 و) ةطابلقلم م. مح ةعتطتا كننص ةماتع. [8560 ذم ةعد. 660م. 1( ةصعنع ص كما 50 (ده ؟.عبت), ةنصع اأو

 م) للوصعص 0عقةوغ رص هدمصتطاتق: (0004. [2[ءوتنع هنأ ذه آرعو. ©؟موع., ةداذس 1ك

 ء) 8. دوورلا.

 2 17 ةيكاعملاو.

 2) 8. مض.

 ز) آس 1:6. 6608 5:و
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 رمانكهر دا ذص جاتتك نن05 ءفصقنأدأ ائطعأق ر ة ممم 5«مععاسس ة5أم 7.]

 »2) 8. ىودويلا. 2 «) 0. ىوذوي. «) 0. اقيو.

 ةرجات4 10ر1 6صط#. ص, 78, 361 صاتتتل ©5أ ترابوب. [3غ ص ةمذم (هل1ءع انا عموم الل1 غءعءاتدع صاتلاانعت ماتطح

 كنت 203ءضتزدأاتتم عوز كدتصص م26 6عو عع هلتسع ءقرتات]هىاننط ةمم35عأغر 211610 5عزط ”0هلات55 ترانوي٠

 2) ثم مدلسلاو ةالصلا» ) هل

 2د 5

 طوممووس ذطأ ذص ءلئانودصع (0ة1هانغ1. !ءوذاسم : عيتبو

 قل 82 مح
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 ©ها10 دخت ءعدتس طمع ممرمعم وأ زصاو» كنغوي هغ نانوي. الا

 لبج ب 5) [1عرم صمحصعم 2 1؟3 201151 31161016 601221261201311112 36 12 عتير طنو ؟عطذو :

 ملا برصيِك , « ذه ءدثا. ©هانادغ ءاندسس خلا هدننزو برضي عيتي. 77.]

 ه) 5هآد5 086غ (ن. 6) 8, ةزسمانءام» ديكلا هللوز 0. نيبلاعلا بر هلل ديكلاو.



 سا

 ةيجعمو ةلمهمو ىازلا نوكسو عدغلاب ىذا دربلا

 3-25 ناَدِزي ىلأ

 دزي ىلا ةليهم»م نوكسلاو عتفلاب ىدزيلا
 #8 ركاصاب ةنيدم

 « نطب نربي ىذ ىلا نونو نيتكتغب ىنريلا

 8 /ر يمح نم

 هّدج ديزي ىلا ىديزبلا

 ةيجاعمو ءارلاو ةلمهملاو ءايلا متقب ىغراسيلا

 © # مالسلا هيلع بوقعي نب # نوهي نب غراسي ىلا

 © لجر راسي ىلا ىراسيلا

 ليي سلا فاكلاوزا دبلزا يدعم تك يشتلا
 زدنا هعالشم هاخأب كارلاو يبحشلا  قوكسو

 فاكلا مضو ةيجاعبلا نوكسو جتفلاب ىركشيلا

 806 طشاق نب لثاؤ" جب ركشُي "لأ ءارو

 8.تج بوقعي ىلا ىبوقعيلا

 ةلمهبلا نوكسو ميملاو هلوا مدفب ىرمعيلا

 8 ةناّتك نم نطب * رْمعَي ىلا ءار هرخآ

 نيغلا نوكسو ماللاو ءايلا معفب ىبلغيلا

 ©ج بّلْعي ىلا ةدحوم 5-5 ةيكعملا

 ةمكاعبلا نوكسو نونلاو ءايلأ منفب ىونغيلا

 © فسنب ةيرق ىنغي ىلا

 ىلا ءاغفلا نوكسو ةيقوفلاو ءايلا تغب ىلتغيبا

 ءاخا ءافلا مضو ءارلاو ءايلا متفب ىنرفيلا

 © برغلاب يبربلا نم ةليبق نرغي ىلا نون
 «> عقلا ظفلب نيطقي ىلا ىنيطقيلا

 « ءارلا نوكسو ةدحوملاو هلوا متقب ىترباميلا

 © ناهبصاب ةلحم ترَباَمَي ىلا ةيقوفو
 نونلابو ةئيدابلاب ةنيدم ةماَمّيلا ىلا ىمامبلا

 5 ميل اك نمدلا ىلا

 ةيلح 2 نتف لا «تيفنلا

 هر 17 ءعنطو سرافب لبر ويتدع طشع ده ةو1م 000. لل. ةدصغ 20018, عاوذوو عوذو ؟0عصخاتم ءزاتكقلعتت ععصعتتكب

 ء) 0مصتااتغ 3. رك ريمذ. مى) 5.

 2ع 6: وعلا 7) 8. ناتسراكطب.
 60) 5. نميلاك. رج) [الد» مادصع عمانتل

 د

 ,نيماي و 32[1<-

 260116 ©2 011212 51013 18 * ىجايتملا ه1 مءطوغ (نه0ع» (0.

 2( 52 طساخ.

 م) 8. ءادلا.
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 نوبت, "5 )8: مالَسلاو ةالتعلا.
 مجي) لتطتا ىنتمل دتمماءدسح طال عصأم

 ١5< بنر هك م٠ 5 -ٍ

 ؟دأار ناتم22006 مرماطتصاتمسا لعطعدك, كد طةكمساتكم ر انطق 108 نمير نمير ىنماي 6

 ونانقست همدصدتسد مظهم12 ؟ةعمعاتل» 60121061201ةطخاتن" , 06 ؟معسخ ندمب 24 ةييسقعس ندمص 20طتطأاق

 ك5 سو 4

 ماتألم مدعد11م 128 ةهوأ. 0 ءءمضتغ طق (ةصاعاتقت نومبا 06غ 2011611 2600 (ة:0ع2ر هالك نمملو

 د

 :عايأ (ه[ةددع كعططتسات 13 10درسق نيبي ءل1مءعدصكمس ةقدعم 157.]



 هه

 مه لج 8 نيج ة نايت ىلا و منا

 ءارو ميبلا ,رسكو ةيجعمو مضلاب ىرماخيلا | 8 * ةيجعمو ةّيقوفو هلوا عتفب : ىخانيلا

 2 لجر رماكي لأ 5-0 .. 5
 | - 5 ءارلأ مديسكو 0 نوكسو مدغلاب ىبرتيلا

 ءاخلا نوكسو لاذلا مضو مدغلاب ىتكخذيلا © ةنيدملا ضرأ ىهو 2 ريع ةدحومو

 هاا يا ةقيمأ ف 5 2 - د 1 ١

 © :ناغ ّ خب 5 نع 5 هءد 1

 ْ ول سس 8 دزالا نم ىنطب عيتي ىلا ةلمهمو

 ةلحوملا مضو ءارلا نوكسو مدفلاب ىعوبربلا | داصلا رسكو ءاحلا نوكسو حتفلاب ىبصحيلا

 نمو ميبت ىنب نم نطب عوبري ىلا ةليهمو | نم ةليبق بصخي ىلا ةدحومو نيتلبهملا

 © نايبذ نمو نزاوم 517

 © ماشلاب عضوم كوُمرَيلا ىلا هنزوب ىكومربلا || ةلييدلا نوكسو ميملاو هلوا متنب ىدمحيلا

 لا ةيكعمو (ةوكشتاو :فلاب ىناغريلا © دزالا نم نطب نيكي ىلأ ةلمعهم درخأ امينيب

 هتدج ناري | « هيوْيحَي ىلا نيتيتحتلا متعب : ىويكيلا

 ]2) 8. ىحاتيلا. ع) كدمات اتم 0هقوؤ ذص 0004. [5تمواععأت مماعوغ ءلكمستاتكم ر ذص نانم 54لاتعصأتد ةدلذافسأ :

 ثدحملا ىخاتيلا ديزي نب ديحم نب دبحا اهنمو ةليبق وأ عضوم باكسك خان 26 ءملعس

 صمصتمع ؟ءاداتجم ءاتدصح 2طقطقطأدك دع ةيتشملا , دص ”. ىجابنْلا , ممعطأ 1 هعمل 1ععلأر 34 هت ىأطعا2 5

 صمص عمات ءنتغ. طدسصألو ةلئاع» وييمودع مممداتصاتةانهصعمم ءزدد ءقصت»تام طلو ؟ءىطنو : ةانتم مث ءاببو

 خلا قارولا ىخاتنيلا ديزي نب ليكم نب ديحأ ةيكاعم مث ةددشم. 77.] ) دك طن

 مص[ عموصكت# نن26 2م 182طقطقطأاد ذص ةيتقملا ةعوؤوصغ: ئرقملا رهاع ب هللا دبع ىبصحيلا

 نب نورقم نب ديعس اهنم سلدنالاب ةعلق بصكُي ىلا ةبسذ رسكلابو هريغو ةعبسلا لتخا
 بصح ةعلق نم دحاولا دبع نب ميعربأ نب ةغبانلاو امس ةلخر هل ئبصكيلا ناقع

 (ذه ؟. بصح): داصلا ةتلثم ئبصكي ةبسنلاو (نميلاب) اهب ىح داصلا ةثتلثم بصخيو

 نورقم نب ديعس اهنم سلدنالاب ةعلق برصُيكو ئرعهوجلا معز امك طَقَف متفلاب ال اضيا

 ناثدحملا ميعاربا نب ةغبانلاو. 179,] 6) 8. ىريكيلا. ) ى: 06 8. ةيويكاب»
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 تالا 0-0

 هّدج مال ىلا ىماللا | عيب ىلا ” ةيئاثلا ماللا لبق ةببلا تمب لالا
 همعو 0 7 ع2

 ه َراَرَق نم نطب م ىأل ىلا ةزمهب ٠ ىتاللا 8وُلوللأ
 8 لجر رمال ىلا ىازو ءاهلا ,سكب ىرشاللا هّدج  ةيولا ىلا ىولاللا
 ام ىلع فقلتي ْنَم  فهاللا ىلا ىفهاللا ؟ | شمال ىلا ةيجعمو: ميبلا سكب ىشماللا

 © تاف © ةناغرقي ةيرق

 ءاتبتلا فرح 5

 نيب 5 ىلا ةليهمو ءافلا سكب ىعفايلا ىسبأ ىلا ة+ةلبيمو ةدحوملا سكب ىسبايلا

 8 ريمح نم | ماسلاب عضومم * سبايلا ىداوو نيمح ةرينادلا

 ةنيدم افاي فلا« نونو كاعلا مضي 7 فاول 8 سلدنالاب ةسباي برج

 عيب ىلا ايقوفو * فاقبو ماشلا لحاسب || « ةتلثمو فاكلا حتقو ءارلا نوكسب ىقكرايلا

 © توقايلا 90 ةنشو مسأب ةيرق ثكرابي ىلا

 هرابثألاب ةيرق روماَي ىلا ءارب ىرومايلا ساي نب راَمَع ىلا ءارو ةليهبلا رسكب ىرسابلا
 5 نادمع ىم نطب ماي ىلا نماجلا / © دادغبب ةيرق ةيرسايلاو

 كلاواللا. 05دك. دانمعو ّدص ٠" مارصلا. 2) 8. لاجرلا , ممم وننم 20ه[. ةكءتمدتص وتشكر كصمعم م.116ب
 هس د هلك

 زدصت 1ءيوملم» معمممدانتا لجرلا هس لجرالا. مم) 5هانن5د هلععأ ©, ) ةزعغع ©0008. هددصعو

 (وأ4 ةرصم ؟هءةلتطنو). ه) لل. ه6 8. تتعنند ىاللا. م)ز[©مم ءههدد[عغر طمع طوصعس هذع هلع 20-

 ممصاتكسلمتص ءووع ر كموءعتطوس ه2 ودمع ططقطقطتدو ذص ةيتشملا 36 ذللو م6اناتع: ةنكأس ةظزيعب ىال
 © سد

 خلرش نسب رباع نسب ناطخعق نب الو سامه نسب ىو ميدحع ب ئىذل برعلا ءامشأ ْت

 (روزتسلو ىلجعلا 55 5- ت1 لأ هزسصتلتاوع ذص ةكمطصاتقم (ذ2 ٠ ىأل) طقعع 5ءعلمأو ةانصغ:
 تاي 3

 « ميغصت دينا الو نقلا وي 110ع ءدمتغتاسس 1عوزاس# امقصانتل دلت ن٠ 7ج) 00016 ىفغالا»

 ى) 0. مووعستا ان باب. م« 8. سايلا. ءم) 0. ةتلتم. م) 0040. .هنشورساب. م) 8. 0



 - لم

 © تاّرقلا ىلع ةنيدم 8 عالكلا ىذ نم

 ماَذْيَيلا ىلا ةدجعملاو ءاهلا عدتفب « ىماذيهلا | نزاوث نم ةليبق لاله ىلا رسكلاب « ىلالهلا
 8 ميمث نم نطب 0

 ةيرق ناَسْيع ىلا ةليهبب هنزوب ىناسيهلا 8 ناجرجب ةيرق نايف ىلا ىنايهلا
 © ناهبصاب | ستيف ىلا ةيقوفو 2 زيناكاتو رسكلاب ( يتبهل أ

 نا كلبا انا

 8 ةريزج 1ر اللا ىلا ةهّدج فحال .ىلا ىقحاللا

 نم عون .كّسال ىلا ةليهبلا متفب ىكساللا | ةّيقذاللا ىلا فاقو ةيجعملا رسكب ىغذاللا

 © 6 ناردنزامب بايتلا © ماشلا رحب لحاسي ةنيدم

 هّدج بعال ىلا ةدخومو ةلمهملا ,سكب ىبعاللا || ناَجَراللا ىلا ميجلاو ءارلا متغب ىناجراللا

 ةيرق نالابكاَل ىلا فاكلا مصب ىنالامكاللا ه ناتسربطو ىرلا نيب كلب

 8 ورمب | ةيرق «زرال ىلا * ىازو ءارلا رسكب ىزراللا
 ؛ عيب ىلا ةزمه هرخآ ماللا حدنب * ىئاكلاللا 8 ناتس بطب
 © ؛7لجرلا ىف سبلت ىتلا * كلاوللا | ءاربو *فاوَخب ةيرق راللا ىلا ىازب ىزاللا

 لنص عان5 ءاتدس ةكمستقأ 1م م؟مع5 ص ءةلثأم 02هلئادصق زاتددذغر ةالنه عمردعس ةثدلعمص ؟هعءدلتطاتك ةغونت#

 نالقسع ةصواعتأ. 1ص ءلتغ. (021ءدانعصوأ ءمصانعق ناقروش معئماسس» هوا م آلآك,]  ع) 8. لالهلا. نر 8.

 رمنل. 'ه) 0. خيتكتلاو. «) 0. ىناذيهلا. 6) 0. مدوعصتا ان[ باب. +) 0. ىازلاو.

 2 0.رراللا. 6) 8. ناوكب. ير ةزغ ©., ءغ ء ةنمطوطو قطسلله0. مي اة". [1ن عصوتتع آلعاكم

 ©6ءموم. ؟.] ىل, عن 8. ةصع ةماتعب مع) 851م ا(. هس قل عا اردنرز 3 2) ىلا ءغ 2. ىاكلاللا,

 [عمسمع دونت ةعرماتم كمطتسس مءاتصومتغر نعوم ىاكلاللا هم ىءاكلاللا ميعمدسصغتةملمسص هذا طانس#
 ع

 عقصعس مانأم ر ممداع"1هرععمب معمصتتساتدتمصع» "ءءاع ّدص 004. 0(. :ةوءودوتط 55غ, 005213223

 عوغر طمع مءاداتصتس ممدصعس 2 !وصوتم»ت ؟مردصُق اكلالر صمص ه طيووزورت كلال ىزوو كلال (ينفع مع

 1هرسهع ص 2عضوزعُو ائهومك ةذصان] اندذامصااتتك) , 08217هلفست عدذعم 7.] 2) -0مذاانغ ث 7) ةء رمقلع
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 © ةرّكع نمو نابيش نم نطب | هدزألا نم نطب ؟ هداف ىلا مصلاب  ىتانهلا

 « ةعاّضق نم نطب اَنَق ىلا نيتحتغب ىونهلا | بتم ىلا ةدحرمو نوكسلاو سكلاب ىبنهلا
 © ءئىَط نم نطب « ئنه ىلا نيترسكب ىنهلأ 8 ةعيبر نم نطب

 نم نطب نون ىلا ةبجتمو مسلاب ئّدؤهلا | امهنيب .نينيرنو نوكشلاو رسكلاب ىتاننهلا
 © رح | 9 بوغلاب مرَبلا نم ةليبق 7 ةتاتتع ىلا فلا
 ءارلا جتقو ”واولا نوكسو* مضلاب ىناقروهلا | باب ىلا ةليهبلا مضو رسكلاب ىناودنهلا
 © » ينسب ةيرق ناقروف ىلا فاقلاو © ْعْلْبِب ةلكم : ناودنه

- 

 نطب نّروَم ىلا ىازلاو ءاهلا متنب ىفزوهلا | دنع ىنب ىلاو* دّنهلا دالب ىلا ىدنهلا

 رص) 4. عي 8. ىانيلا,. ى) ةزع معمم 0. ذص ىل2 عب 8.ءوي ئانه. -) 8. ناتنه. -.5) 8. ناودنهلاو

 0 ىناودنح. 2) 18ءواتصأ 1ط (نه هى) 0. انه, ع0ود1عمودلد ىتصغ هاتصه طمع 10عم هءر يممع ده

 12طقطقطتت - 082 عائات طحت دص <. يب نب مع دادجأ نم ىنك مدفلابو كرا ىنه

 سابا لادتير ذا نموا ىءاظلاا ع قب ف نيترسكبو نييردبلا ةباحصلا دحاأ ىّلَبلا ىدع

 فاريألا دحا ئءاطلا ةخرصيبق نبأ. ةكنمع ذوذغسم همام دار همدصعم للم ىنف طوصع 5ع طقطومعو

 رصتعامم دعا , 51 مالم ؟ءعاونتسم ةصلع كمعأم ر حاذصع ءدلعسم ؟همتف 7ةلاتعتأأ 7 ؟) 1؟ةوأ دم

 قع. ع6 «) ةزع لع همصز ءءاسنف ةلتموأ. هلع 028+ عبسي و 8 معسل 0 عجذسب» كترءرلا ا

 ىجنةلاوزلا هددصعو 0004. هالعدسأ متسلا 564 ةثصع ةاتعنام ةمهتطتاس# ةذض ٠" ىجانسلا. [8ودع

 ةزع ءلتادست عوذور ءمطلعسةغانع 000016 20طتطتغم طدعاتعم ©ءمو#.ر ص نانو 1؟عالاتن : جتدفلاب ناقروه

 0 ىرق نم نون هرخآو فاقو نوكسلا مث. ©0000 ةدتعم طقم صوص جلس ر 560 وره ةورصتسع7022-

 ذنع (هغ 11062 2 طاكمسالل1 310010عر ذه *”. فرش) , 14 1976 غةدخاتقم 015هعتسصع» قأر انأ 22815
 نإ 3

 همهم عطتغر ةذ طقع هد عوءأ وقعا ر نات36 لو]ءاتأاتك كرنشملا 016 06 فس : مذسو مج م باب

 فاكو ةمكعم ةيمكحاعم نيب ىكنش نولوقي مجعلاو ميجو نونا نوكسو ىنيسلا مكب ذو

 اهنم جوخ او ةريبك خير ىربكلا مي حدس ةيناثلا دنس 7 ىرف نسم دابع جنس ىلودلا

 ىف ىنئاَدّيلا هكذ ناهفصاب مدس قاتسر (هنو ثلاتلا  ملعلا لها نم ريتك فلخ

 جودفلا بانك. دعا ويضاتس ر انأ1 71063 ذص آطلعانم عموم ص05 ن اقروه و 5؟0 ناقروه 1



 رست )101

 نلب ناقم ىلا ءاغلا ديدشتو ,سكلاب ىناغهلا || نوكسو © ءارلاو ىلزلاو * ءابلا عتفب ىبسرارهلا
 8 ةفينح ىنب نم[ ؛ ةعلق * بسازرف ىلا ةدّحومو ةلييملا

 © مزراوكب

 نازه ىلا ةدّدشملا ىازلاو رسكلاب ىنازهلا

 5 تيدحلا يح
 لج ةمزق ىلا نوكسلاو متفلاب ىمزهلا

 8 دج مز ىلا جتفلاو مضلابو

 ىلا ميملاب» ةارمأ ةليزغ ىلا ارغصم ىليزهلا
- 
 نوكسو * ةليهبلاو ءاهلا سكب ىناكانسهلا
 5 ىرتاب هيه قاجتسك خلا خا

 ه لجر ماّشع ىلا ىماشهلا

 8 ريمخ نيم نطب

 2 ةيراكهلا ىلا ءارو ديدشتلاو متغلاب ىراكهلا

 © لسوملا لايعأ ىم ةيالو

 ©دج ةجّلق ىلا نيتكتفب ىجلهلا

 « داوسب ةيرق نامُغ ىلا نونو مضلاب ىنامهلا
 © داآدغب

 ىلا ةلمهمو نوكسلاو متفلاب ىنادمهلا

 © لاّبجلاب ةنيدم ٠ ناذيه ىلا ةيجعمو ميملا

 نب دسأ نم نب ميبع ىلا !ممغدم ىهيمهلا

 © ىلب نمو نميلا نمو رازن نب ةعيبر

 ودرخ) لع 5514 1؟هحصق ىورخ 82غ مصعصأاتف, صعع ممعسصتست دصع ة]غةعدتص لاذ انكواتقمت ءورممم 020

 ؟10عمعم 1طةعدا مماعدأر انا 4 ىناورهلا ممللذدج هن ممدصتسع نتعطتو ةأرق ءمصصسمتمصعتس طقطو ! ,
 م6 هم همهم

 5ء1 ىناورهلا مممددصتتدصخمس مءععوملسصوتع ةذع هل 2ءموزعسس 7مءمطساسس هناورط 2077٠

 ير 8. ناساركب.

 2) 1ص آنعال. ©082., ةرمانل [0و1ةصانع.

 2غ) ةقطساكذل., ءاتنهص 1ربمطقطأ ةانعام6[29113 و

 © نم ةلستق56 ىناورقلا 1لعمسم ةاوتع ىناتسراملا دنومت قط ءورعع 10م5. 197.]

 2) 8. ةليبق.

 ]0 78, ةنىئطنان»: ةلميملا نيسلا جتنفو هلوأ سيكي.

 ىم) 5. اولاو ىاولاو. 220. بسياره.

 ه5 عتتطنغ راكع و رم الدو 560 ممداعأ ةعمرمالمصعمم انعااتت طنعال © عمور, ص ]وعم كامغم هج ةءطسلغءصقأم ص

 ٠ن( )72

 3 5 ه) لك. ه6 8. ىآديعغر نغ ؟دلعم دنتطأ دهاعغو ءغعّذص طمع وسموتع ائطعو

 ل 0. 0 ءوود“. ة» 7 هج قه لدمات»غر ؟.١ 27 هعمجة مع. [اكأ 110عدم آكدسصاتكاتك , ٌدط ٠" ركش. 2

 كأ ونس.
 2) 8. سوء ىلا“ تك

 ةلتطت ةوصحفع دععاماتصب ةصصعستلاتع. 560 طمع هعماع 1]وعم هننص ©, نآذيغ وعئطوسلنسص ؟دتغر نتف
 1 / ْن

 مهم عادات, همدتعم ]د1 بد ةيكاعيل ءووع ىعرمتط ءدلسم. وأ جاتاعص> طاتز ال5 15 ءملعمم

 هاتف ةاوانع ممدصتصأو تآدغبر يتمم ذاتلعسصس 6ءدصصماأتعأ ماعمتواتع ةمءعصغ كد لأذ ءووع مموصانصاتمس»

 قلسصر دعمل تم4 ؟عمو دوصمو ةوتطتاطع ءنص لأذ, ودكم م. ) ةصصن
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 ا

 نفب ىودملا

 8 فئاطلا ةهج نم 517 هللا اهفرش *

 ©ّلج داَقْدَق ىلا نوكسلاو متفلاب ىداغدهلا

 ه دج ريدبلا ىلا !رغعم ىريدملا

 ©« لج ةّدغ ىلا ديدشتلاو مضصلاب ىديلا

 نب ليذُم ىلا ةبجعيلا عتفو مضلاب ىلذهلا

 8 ”رازن نب* ”رضم نب ساَيْلا نب ةكرْذم

 نم نطب ةمّدَق ىلا نيتعتنب + ىمذهلا
0 

 ةلحومو ءارلا دكديدشنتو حتفلاب 2 ىبارهلا

 يرق 2100 ختان و نوت كسلاو مضلاب ىترهل هلأ

 ت2 ىمدهلا. 0و ىبارجلا-

 6) 106 ءةرحاسلاممم كععوغ ذص 0.

 «,) 2ءقوأ ص كلء عن 2.

 ه«) 0مئاطتسأ 8. ءأ (ن.

 8 طساوب | ةكمب ةيحان اَدَه ىلا نيتك

 شهلا ىلا ةمجاعمو نوكسلاو جتفلاب ىشرهلا
 © لج

 * لج ةقرق ىللا ءافو هنزوب ىفرهلا

 ءارلا نوكسو ميملاو ءاهلا مصب  ىدنغممرهلا

 اهليق خيكعيلا 4 نيبغلا جحفشو نونلاو ىازلاو

 ن2 26د

 © ورمب ير ا|دنغزمرف ىلا كليميم اهدعبو

 ىلا عأر اهدع.د ءافو كفزوسب ىهرفرمرهلا :

»0 

 © ورمب ةيرق © كرف زمرد

 نطب ةمّرَق ىلا نوكسلاو جتفلاب ىمرهلا
 8 ةعاّضق نم © نب مره ىلا رسكلابو ىّيف نم

 ابرد طال ؟ىنؤتملاو فازوا.
 © 7 ناساركب ةنيدم

 ه) آرعوزاسم ّدص ةهأم كل ؟) 2. رفصم.

 2) ىدنغزمزهلا و ءغمم ماع ادنغز مز.

 ل آس 8. دتترانص هوا ةركومرفو نيم طقع هعماع صم« هطوسقممب هوا ممممغوم 5 ذص همصصتصع "دلت

 سطل ١ ١١ ةصص٠ ير عا رم / ةطصتب [آلص طماع. 6ءموس. ممهمعمتاس»“ نغ ائااععور طاسزاتك همهدتستو

 ةمو 22

 ععرصت م ءااتت" 113116 م02 ان2 11 6ااتتت كرشزم» م, ©3001 دذصع لدتطتو مععاع ؟ةعااتتت عقأر ءكتقك 2018658 ©072-

 ممقتااتسص هنأ ع صمسصتمم زهر ءغ مهعدطاساو 2ءعموزونم ةرشر وتم عع ءعدننع» ةذومتل قع. 7!

 ) 1دعع ذغ5 لتلك, سغ ءدداهسغ ذص (.ز ننقع 5ءنتصأاتم 51 ماطمطقااتن“, 513-

 1ص كل. عع 8.

 1 3٠؟ةوأ ذزص له ءا )02

 اتعصلممم ءوأار صمصتعص ؟عاواتواتست هل ظارض معتم 0 نمات ءعدح طقصع ؟هدصفمت ةلصتااعل' عب

 6121558 وأ و ةصاع لكورملا عغ طمع طصمدصعص اند5115 ا"انطاعو ءما]هدنع 3ع صالات 001351 طمالاجات 21 و

 1كةغعصلاما» ءوأر 1ععاتودأ ©0-

 [1610عرد ذص طظكفصصاتكم (زه <.

 ذصءارمعععغ قرمتغاسسر ءا ءماتعدالم ممههتساف ىناورهلا 0 عوز ل عنو عانت

 لتعتذ 0. صمص كطحعمو قطسلدلهسستر ةماتل ندعص م. ؟55 طقعع !1ععتساانت : ذأرهو بابللا ىف لاقو

 نابتع نامز ىف 6-3



 هس |بب هس

 8 ىراخبب | نوكسو فيفختلاو مدفلاب ىدركشالولا
 : نيتيجعم نّيئاذو رسكلاب ىذاباذيولا | ىلا ةلييم لادو ميجلا رسكو ءارلاو ةمجعملا
 8 نايبساب ةلكحم 8 ناباذيو ىلا ةدحومو 8 نامركو ناذيف  ىبب يق درجاساَلو

 نبي كلب ةّميو ىلا نوكسلاو ,سكلاب ىميولا | ةّيتحت نيب ةدحوملا عنقو رسكلاب * ىدوبيولا
 8 ناتسربطو ىرلا | ةيرق / !دوسبو ىلا ةليهم مق © نيتنكاس واوو

 ءاهلا الا

 ىلا ةيقوفو ءارلا نوكسو نيتكافب ” ىئاتربهلا نونبو طساوب ةيرق توراه ىلا ةينوغب ىنوراهلا

 هللا هيحر * ريثألا نبا لاق نانسعدب ةيرق اَنَربَع | «3ج'نوراع ىلاو ىارعلا داوسب ةيرق  ةينوراهلا ىلا

 © م هلبق ىذلا وه 7” ىلاعت © ةلاه ىبا نب ةّلاه ىلا يلع

 ه ؟ سميلاب دلب رّجَف ىلا نيتحتفب ىركهلا © فام نبع نب مشا ىلا ىهشاهلا

 نم نطب مْيجهْلا ينب ىلا ارقصم ىميجهلا أ ب نك ىب ورْمَح ىب : ىلابلا ىلا ىكلاهلا
 © ةرعبلاب مهل ةلكمو ميمت 5

 ىلا نيتليهملا فيفختو مجدغلاب , ىدادهلا يلا ءارو ةدحوملا ديدشتو متغلاب ىرابهلا

 © دزألا نم نطب ؟ دار 92 "ا ةلج ةيرابهلاو نحب رابعا

 ءوخا َلْدَبْلا ىلا نوكسلاو متفلاب ىلدهلا | ىلا ةتلثمو ءارو نوكسلاو رسكلاب ىنائاربهلا

 8 ءةظيرف 8 ناتسعدب ةيرق ناتاربق

 2) 1 ىدويبولا. 6 1ص 0004. 53ه صاانتتم 5غ ىينكاس» ي/) 8. دوببو. [آم آرنع>. مود. 1ءولااتع :

 اراخب ىرق نم لاذو ةنكاس وأوو ةدحوم ءاب مث نوكسلا مث متفلاب ىذوبيو.
 مى) 8. نيتيجاعمو. 207) ن. ناباديو. (2) 0. مجموعه ا16 باب. ب 2+ ءو]10ءداتمهع طاسزان5 (0ةطأات

 عن06 ةدمرعو 24 وأولا فرح. مك) 8. صم ةاتعاتام. ]1ع) 8. نور. /) 8. ةزصع ةجاتعاتلم. [3121عز سغ

 ءاتحسص ةموقعوأا هدع 1مم, ذص ؟. كلغ. 70.]  س) 8. تحج. م) ةإ ها ىاتربهلا. ه) ةداسو

 هلع ل. مز 8. ةليبق. 2) ة[كهدعغ خطانا هلكهددك, م. 1: سايق ربغ ىلع ىرجام اهيلأ بسنبو.

 -) 8. ىداذهلا, هع صسم»> دآاذح, 2م) 6 هر. 21 هظيرف.
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5 3-0 

 8 ىراضبب ةيرق | عيكو ىلا ةليهمو ,رسكلاو مدتفلاب ىعيكولا
 © ؟ لجرو دج *

 © دج ديلولا ىلا رسكلاو مدفلاب ىدبلولا

 ديعصب ةيرق متفلاب انو ىلا + ىثانولا سلق

 © ىهتتآ مم
 يلا * ةدحوم ءابو * نوكسلاو جدفلاب ؛ ىجذنولا

 © داّرم رمل نطب تح

 يرق حتر لا محيا نر عكست ع كنولا
 © فسنب

 © ئرلاب ةيرق “ كّنو ىلا هنزوب «* ىكنولا

 ةيناثلا نونلا نوكسو نيتحتفب ىنودننولا
 © ىراضبب ةيرق نودْنَنو ىلا ةلمهملا مضو

 ناَسوُنو ىلا ةلمهمو مضلاو عتفلاب ىناسونولا
 © دج
 غاقوتو ىلا ةيجاعمو ءافو هنزوب ” ىغافونولا

 ى) 8. ىنبولا. 2) 8. ء[ 0. ةدحومو.

 «) 12ءةوأ زد 8. ءا (ن. سب الص آمال, 66085.و

 دب) 0. نيو»

 ») ل١ ع ىانولا.

 9) 0. ىعافونولا.

 ةرجس0 آنر1وصطا# م. 78, دات هوا: نونذو ةدحوم ءابو نوكسلا مك مدغلاب.

 ةيجاعمو ءافلا متثو مضلاو متفلاب ىخفونولا

 8 ىراخبب ةيرق ْجفوُنَو ىلا
 هج ةنو ىلا ديدشتلاو متغلاب ىنولا

 ةارشوملا# «عءابلا ناوكسو :نيتحتني ىنيهولا

 © ىرلاب ةيرق < نيقو ىلا نونو

 1 ا
 © ةدنك نم نطبو

 ناوشو ىلا ءارو نوكسلاو متفلاب ىنارضولا
 © > سلدنالاب ةنيدم

 ةكم ىحاونب ةيرق طقولا ىلا ىلذك ىطغولا
 © 2 ىلاعت هللا اهفرش *

 دلو ىلا ةليهمو ىيدشتلاو مدغلاب ىدالولا

 دالو ىلا فيفختلاو رسكلابو < ىهتنا ىوحنلا

 © «؟ ئخكباط نب 8 4 نبا

 و) ى. عع 8. وسرملا كاع لج.

 ه) 6. ىكيولا , ها ممماع كيو

 نب) 1مم ب رغملاب. 5914, قطسلل» م. | هع ]ثنو هع صك ندفع ةصصماق»لغ 01. ؟17ءنزودو هل 20غ.

 31عدسونسوأتل ىكمءءع. م. 103. 11151 ءدع اكمصنتأ 1وعم ةطأ كاقهغم مدخععءأار ذص ءعاتصلعصم ءةععوضوص ةصعل155ع

 1طاستجةط2لتمسمر ماما عدد ةهز هغتسمم طلع ةص ةهعء2مع200 ة1عغ6ع ةا0 مع“ طلصستة139 6

 هعتلتق ةطوضت دموعي يسع ؟هتامددع ذص ةرمطقطوم 20لت6نس ءووون: سلدتالا نم ةيرملا لباقت 0

 2) ةواتو ك١ طقعع 0ع.

 ث) له ع6 8. نم

 هس ىذستاف نتنتلر انك ناعوونع 106م كادأم 1ءوتكاتع ةرمانل ةطانل[ه لةاننتم

 ه) 1ص 0. طلع كعقوأر دعم ءمصطعق ص ظضع طانزان5 ءةهراغاتاا 2036021 صأانقل 5٠

 ء) 0. همكياطرز 4. ه6 8. اط,. ©هدك قاتم 1 ىبصضلا-



 - ابد ب

 ةيتحتو واولا ,سكو نوكسلاو عتفلاب ىنيوزولأ
 8 ىراخضبب ةيرق نيوزو يلا نونو

 ةيناثلا رسكو ىلوالا واولا منفغب ىسواسولا

 9 8 سواسو نقلا يكلم

 فاكلاو ىلوالا ةلمهملاو واولا حتقب ىركسسولا

 0. * نانسد مكب يرق سنو كا ءارو

 ىلا ميجو ةيتحتو رسكلاو متغلاب ىكجايسولا

 © كرتلا داليب * عضوم جيسو

 عيب ىسللأ ةيكاعملا ديدشتو جدفلاب ءاشولا

 © مسيربألا بايت نم عون وهو * يشولا

 ىلا افاقو ةيكعيبلا نوكسو جدغلاب ىقشولا

 © كينعل دتعلا نم نطب فْشو

 ةدحومو ةلييملا نيدشتو جدتفلاب ىباصولا

 فاو ىلا ءافلابو ريمح نم نطب باصو ىلا
 © فسنب فاصو ذكسو 5-5

 ىلا ةيجعملا ديدشتو متفلاب ىحاضولا

 9 لج : ماضو

 سيطولا ىلا ةلمهمو رسكلاو جدتغلاب ىسيطولا
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 © ”رونتلا وهو

 ىلا ةلمهبلا ” نيعلا نوكسو متغلاب ىنالعولا

 8 دارم نم نطب نالعو

 ىبا نب دعس ىلا فاقلا ديدشتب ىصاقولا

 8 7 ٍمَحْْذَم نم ىنطب «: ضاقوو قماقَو

 © ةعئقملا ىمو ةياكولا عيب ىلا رسكلاب ىناياقولا

 ىلا ةليهمو فاقلا نوكسو مدغلاب ىنادقولا

2 7 

 ى) ع1 طثع + 60044. ءةئنتتص عار طمص مطلة ع3 سواسو ةوؤ#ه ممدحعم موضعا : منك لتتقتل

 101 هكعدملتر ءا 2621 عليهم م0م163أؤر نأ 8هز نأتان5 701 عدت سواسولا كا در ععامصد ماتعهلعمد ؟هصقع
 ساس 6

 سوسو و ىةل51/77ةم5 ر 71/5518 21450. 016 20دهنق50 و ىسواسولا ءوأ ؟مةووع ءموصمسصسعس ااا 72عام عمأ

 عطور عجببننو ها هلءانسأنم 577 ]١ /2) 5زع وماني ءعيغ ص 8. (56ل دزصع ؟هءدلتطتسد)ز ىلع عغ (ن. ه1 ععسصغ

 نانسروكب. [آطبعءاتم ّدص 8. هط]دغه هود عسهأاتا“ ةنعدتعم (020 عدن. ر ذط نانو 1ةعذااتل : عدفلب ركسسو

. 1 

 نانسدرج. الآ هددنس ع نانسد رج دلوصتق ءوأاتت'ر 0غ ماقغ0 ر 23 ءأاتك 1صاعت“ مقنع (نةدمئانمم عا (نطم7ة5ة-

 طعس ةللاتكر نان1 ةط انعطع ثسحح ممدمعد 3عءءعجلا. 126 طقع انعطع 5ءونعصتت» هما آطلدعالم 6608.

 2) 0. عضوملا. ) كل

 2) 0متاغدصأ 8.4(. )05  0هنتأألا شع

600 

 ظروكلا ةيصق اميدق تناك كايرد يحاونب ةدّلب مسأ نرج. 27م1

 ىسولا : 0 ءاشولا, 7:) 8. روننلا.

 ه) كل. جحدم.

 2 0 حاصو.
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 ناّثرو ىلا نونو ةثلثمو تاحتفب ىنائرولا "

 «راويشب ةليرق

 © / فسنب ةييرق

 نادرو ىلا ةليهمو نوكسلاو متفلاب ىنأدرولأ

 ©« ةيجاعمب يه ليقو ىراخبب ةيرق ةنادروو لج

 ةنكاس ءار امهنييب ىازلاو واولا حتفب ” ىنانزرولا

 © دادغبب ةيرق * نانزرو ىلا

 ةليهملا ” نيسلا رسكب نكل هلثم ىنانسرولا

 0 نت دكر
 شرو ىلا ةيجاعمو نوكسلاو جتفلاب ىشرولا
 © 2 ئراقلا

 نوكسو ميجلاو ءارلاو هلوأ جدفب < ىنك -غرولأ

 © فستب ةيرق نّحاْغرو ىلا ةمجعملا نيغلا

 ءارو ةلمهملا نيسلا متفو هنزوب ىرسغر ولأ

 © دنقرمسب ةيرق مسغرو ىلا

 فاقلا مضو ءارلا نوكسو مدفلاب ىدوقرولا

 8 ةينيمركب ةيرق دوثرو ىلا ةلمهمو
 ةلكم ناكرو ىلا نوكسلاو متفلاب ىناكرولا

 © ناساقب ةيرقو ناهبصاب

 © ىراضبب ةيرق ةكرو ىلا ىكرولا

 ميجو 7 نونلا نوكسو نينكاتغب ىكنرولا

 © «ناقلاطلاب ةيرق 4 كرو ىلا نيتكتنفب عملا

 ءارو ةمجاعملاو ىأزلاو واولا متفب ىرغازولا

 © دنقممسب ةيرق رغازو ىلا
 ردا سارع

 ةلمهملا مضو ىازلا نوكسو متفلاب ىلودزولا
 © ناجح عب ”ةيرق /لودزو., ىلا

 نوكسو ةيجاعملاو وأاولا جتفب ىنكجعزولا

 هرهذلا ءارو امب ةيرق نجَقزو ىلا ميجحلاو ىازلا

 ههريغو دج ريزولا ىلا ىريزولا

 دالبل رواجام لينلا نم ةبعش ىلع سيئتروو .ةيقيرفا ةيحان نم بونجلا محب ىق ةنيدم

 نادوسللا. 1ص ظدصصاتقم (ذص موف 70ع6ع) ده1ع ءمهصصعمهمدغتع نعطو 1اله ةكظاعوعر طتح ؟ععطتو :

 سيئترو. 1م لماما كرتشملا ممرصعص لادل همص هكعدقت-
 سم © ِ

 ةيقيرفا ىحاونب كلب سيردنكاك

 تضم [؟[.] 2 طعم طتقعع كممطتق ءةمئاساتو (0., ”ءاتونت5 هرصتووأو , 00626: فسنب ظيرق ىناترولا.

 ؟) 0ممتغغمصغ 8. ا (ن. تا 1+ ناتسرو»

 ه) ع0مصقك. طقعع طاعصتعدطولتن ذص طكدسصات5ه, ةذس ١.” شرو: نب نامتع بقل شروو

 ه) 0. ىنجكعرولا. 85) 0صناانا 0. ) ىل ه 5. ىرولا. 2 8. ©( 0:

 لق 8. نوالزو'

 *ه) 0. ةمكاعم. «) 8. ىناتررولا , « هه ناتررو.

 1) 8. نيسرو.

 ئرقملا كيعس. 77.]

 ةرو. ء) 110ء ]وهو دص هدصصتطاتق 0000, 5نيترغاتسم عدا ءانصت ةعاتعم (ةصكم م. 11 ةصص.
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 ىلا نونو ةلمهملا * ديدشتو متغلاب ىنادولا

 © 1 نادو

 ةليهمو ةليهملا ؛لادلا نوكسو متغلاب ىناعدولا

 © دج ناعدو ىلا

 ةيوق راَذو ىلا ءارو ةمجاعمو جتنفلاب ىراذولا
 © دنقريسب

 فاكلاو ةيجعملاو هلوا ممفب ىذاباكنذولا

 يعم هرخا نؤنلانوكسو * هرخوقلا/ءابلإو

 © ناهبصاب ةيرق ناباكْنّدو ىلا

 ىلا .ةيجعملا نوكسو ؛رسكلاب ىنالذولا

 © ناهبصاب ةيرق نالذو

 ارو ىلا ىاز مق ءارو جتفلاب ” ىنازارولا
 © فسنب ةيرق

 8 قولا عئابو جسانلا وه ٠ قارولا
 هتيرق 2 نيمازو ئلا "مستغتلاب م ىنيمأرولا

 © ئرلاب

 نونلا مسكو' ةيقوغلاو واولا متفب  ىسينترولا

 © ” ناسارخب ةيرق سيرو ىلا ةلميمو سكت

 م) 0. ديدشتلاو. 2 ©. نأذ. كدتل هيدر عصام هاو مدخعأ, هرتصما, ع قمطناأ ملهم , نطأ م.!18 طقعع اهم

 عاتصاتت : امو لكنت مئازج ىو ناذو سماْذَع ىقرش ىفو كيعس نبأ لاق. عقودا, ةانددس طقعع

 كدطان ةلدوتطومع, ذص كرتشملا هاناداد: لوألا لأادلا ديدشتو واولا تغب تنادوو عير

 بعصلا اهيلا بسني لايمأ ةينامث وحن ءاوبألا نيبو اهنيب عرفلا ةيحان اولا
 هيلع هللا ىلمم ىببنلا ين جاه ناكو ده اهون ناك هلل ىنادؤلا ىنيللا شبف نب فانتا

 يلا ٌلئاضف هلو يلقب 6 نحاض ىناذولا فحسا نب ىلع نسحكلا. 0 1 مح

 ءزاغ طتذ كتمطاتق معو قطا دمععامعزغ. [؟[؟.] )1  0مدتاخبصسغ 8.عغ 0. ) 8. ءا (ن. ةدحوملاو. 2 56-

 تصف طبع. 0عموضر ةرات4 لوا عصط#. م. 77 جدفلاب. 2) ىنار ازولا» 20000 تأزرو“ ه) 6

 قاراولا. رس) ىنذيمراولا و 60 ىنينارولا. 9) نيهرأو 0 نينارو» [اامردعس طقزاتق ]2381 "عام ا

 ذص 000. ل, دعما ءدأر نأكل ةمموضعغ © آمر. ©ءموض.ر ذص ننم اةصصعص 1انلعص لع ؟هعقلل !انااعضوع مه

 امطسعمسلف (ة ءعغسس. 71.] 7) 5. ىسينتراولا. 0 1 ناسأ مكب, [آ[عمعمر, سمع طقع ءممضتمأاق

 دزا 1ءءاتمر ه6 ه 5هز نأتم صدم معمع صتستمسس ؟عداتم ةانهددعست هلع ناسا رحب دتمانطت ة5ذغ مدعم ناركان ا

 نعرتاع ذص آنعو. ©ءموع. ع ةوغم متعم ةءودعصأاتم ءدوامصغ ب: ءانلأ جدنو نوكسلا مث جدفلاب 0 كَ

 سيئتروو نا مح ىرق نم هنا ليقو طاسيمس دالب يف نصح ةليهم نيسو ءاي مث نوذلا رسكو
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 ىبنلا ىلع * دفاولا ىلا ءافلا سكب ىدفأولا
 © « ىءاطلا نيام با قايح ملسو هيلع هللا قلص

 © لج دقاو ىلا > فاقلا رسكب * ىدقاولا

 نم نطب فقاو ىلا ءافو اهرسكب ىفثاولا

 © نول

 نب * ةبلاو ىلا ةدحومو ماللا رسكب ىبلاولا

 © < دماغ نب َةاَنُم دعس نمو ةمِيَرح نب يول م

 هورمب ةيرق ناكمأو ىلا ءاهلا نوكسب ىناكشاولا

 رجح نب لثاو ىلا ةيعحتلا سكب ىلتاولا

 نطب ةللئاوو ةعاضق ” نم نطب ةيراج- ع
 كاد ىمو < دايأ نمم ن

 58 ةلثأ ءو

 زاوق نمو ةنانك نم

 ماَذُج نمو راصنألا نمو ىفعج نمو كزألا نمو
 م نانسجاسب يرق ملدا

 © ريولا ىلا ءا رد ةيدحدتفب ىربولا

 ) 8. هيلاو. مس 8. كماع. رع 0هئاننأ 5.

 خلمهملا 2 6) 8. ةيرق. 2 0. ىلايشحولا و

 8. ىعداولا. ة1ه 5دعورن 6ع. هح. 1. م. 45

 6ة) 8.

 هركولا لبع ىلا ةّيقرفلا ديدشتب راثولا
 هج باتو ىلا ة ةثلثملا ديدشتب ىباتولا

 ه ىهتنا زيجرلا ظنح ىلا ىزبجولا تلق

 هّدج هيجو ىلا ميجلا ,سكو جدفلاب ىهيجولا
 ىسلا ةيجعم ءاظو ةلمهمو مصضلاب ىظاحولا

 « ةيرقو سم دبع نب مش نم نطب ةطاحو
 © نميلاب
 مضو ءاضلا نوكسو متغلاب + ىلامشخولا

 © ْمْلَيِب ةيرق “ لاَمْسْخَو ىلا نيتيجعملا نيشلا

 دلب شْخَو ىلا نوكسلاو متفلاب « ىشخولا
 8 جلب ىداونب |[ <

 ةعاذو ىنب ىلا نيتلمهمو متفلاب 7 ىعأدولا
 ةعدأو موه امثأ ريقألا نبأ لاقو نادبف نم نطب

 © ئمهسلا ةعاذو ىبأ ىلاو فيس امك

 ة) 0. ؟) 0مناألاأ (ن. ىتالطلا.

 ه) ه١ ها 7. نايبذ»

 ©) 0. ىشحولا.

 2 10 كفا

 201 تانإ.

 ها رمم» لايتشحو.

 5ع ماتت وأ ىعادولا تمص 1عوعاطلتل0, [ع0نم4 اهيصعطر دز 1'تءلعو ةممستدأ 1صتع»مععات 18 0ءق طقس
2 

 ةذاعادوو

 ا مارح وأ ماطلا نك“ ايوا كدفخم

 طعصله عوار مئمطقتت هنن 0مص تس 1ةصممدطهلزمم ده 37. علو ةءودعسأتم 50تموعتتا:

 ارا ةعادو ىمبأ نى كد ضر كير

 ةعداو وه وأ ةليبق وبا درمع نسا 0 ءا صصص دموع دوتام» رجتمدممات2ا30طع» طمدمت انك

 خعادو ممص لعقمأ؟فتار 1تصعاءعمم مالم 1ساعنممعد مجم ةععدممام ددق ءتسلئاتمصع 2001026, ءعودع ذااسف نغ

 معو 06 ةملسوؤتكش ةص طغعلتو معاذءنه ءدأار ائااعرقم ت 32

0 

 هباكس ن(كعععصلمنس. 1ص ءلتاتوصع ول ءدانعموت

 صسأأث ؟هعدلا 203 تتماق. 5؟؟.] مر (0صاتاتا
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 تاباريطم برق ةبرق » نابازرم طساوو سوطب ةيرق || ىلا يلوالا نونلاو ةيجعيلا * مدغب ىنانذاولا

 © اهب ةيرق 5 لب طساوو © ناهبصاب ةيرق * ناَنَّذاو

 ةيجعملا نوكسو ميجلا رسكب ىدركشأولا ه تج ثراولا ىلا ىئراولا

 8 رهنلا ءارو < امب ِدوِحْشأَو ىلا ةلمهمو ءارلاو اهلبق 8 ”ّج ؛ةراو ىلا ءارب ىرأولا

 ميشاو ىلا ميجو .ةيجعملا رسكب ىكاشأولا أ م ن2 ىلإ 50 ذزأ
 مدد ىلا بج ا ازاو ىلا ةمجحعمو ىازلا هدا

 © كج لصأاو ىلا ىلصأاولا ةهدج ٠ عراولا ىلا ةليهمو ىازلا رسكب * ىعزأولا

 8 دج مضاو ىلا ىحضأولا | تيرم طساو ىلا ةليهبلا سكب ىطشاولا

 .©-« ظعاولا ىلا ىظعاولا || دوهُيلا طساوو ةقرلا طساو ىتاو ةروهشم قارعلاب

 2) آص آيه. 6؟هوع,ر ةمانل4 انو 1 قطع م. 77, ةعتصادسم هوك: لأذلا رسكب. :اغ) 0. نانذو. 2) ©. هراولا. ) 0س

 06 0. س) 8.زأوز ©. دزاو. ه) 8آدمع كعودصغذص 0.ز 8. هالعمن عزاو. رص) 8. ذاباز نمز 0. ناب داز مم

 [51 ةنىتماتمر هل (نم0. كل, 7عءءواذر طعصع وع طقطعءأر طمستقع نابازرم 2مم 0ءعوزوصدمأ ؟1لعغدمس ر زاعتو

 -يدم عطل دق م2815 ةزأانك الغ : طمس ؟0عدطتاتمم 1113 موع ءهمصاعةعءالمصعتم ءمصهموقأأ ات ©5564 م0136 ءاك

 اير 1 85 27م0 0 1 عغ دابأ [مطغامعءلقسا) , ةنموحدع ةزوصتط ءهعع ه6 !هعالأ# رمت[ عامتك.  ةلو ءةوهلععس اللو 72 هئأاو

 ءانددت لكدلعاتأاخن5 2 كرمشملا , ع اكدمتات51 21عام“ طعصأل مط عت صر ءععراتطأو هعاتأع# ”ءلو ع 20) نص 0

 صمدصتص6و ثابازرم ]10هتئاتق عدن. 1ص ملمع ائطدنو طععع لع هو 1عوسصاعر ةصوتقتم 1072066170 10 ءممانسم

 :يتتطاتق ممدصعد طسأو همرصتصاتس6 ؟نع5ذأ : ةلح ىحاون ىم ناباريطم برق طساو رشع ىداحلا

 ىطساولا ىئناف نب ىسيع مجانلا ابا اهيلا اوبسن كيؤم ىنب. 1م م61021[05 56من عطاتم

 (هءاموم 10ءم) : خلا مكنلا وبا اهنم ةيديزملا لكلاب خيرقو. 0ةعاوضتمسم ؟10عد, طشع ةةعصص ذاع

 ممم ناباأريطم , هم درجات 8هز تاتانصح يتدصت ةرداتل 3د]عداتسمو 36 08"عر ننم4 ةانصتتع لد (ذص

 م. 811 ةمصن ز) ةصلصتد معمدجتءمم ذم كرتشملا وهعتمذسم هلعملعمكسمو. 8ز زوئاسع ءدع طتك 1ههند دمصع

 ءمماسم ءقأر ؟عوععو ص "ءعأومصع 77:17 ءددأ امو عءاانتتت ؟انت554ر 8 ناباريلحم ءموصتاسسصت (طقد ءدئسص

 عبن0ءه]ع5 20مءءتطءصله5و ءعووعر ء !هعم كءونم ءاظعتدم) , طقتل معتق لتووزستلع زدص دتطق ؟10عادعر انته

 ةلعمم مميصعس ةنمرو ذص م. أذ جو. 1 ه 12. مم تابايبط مودع معصلسسم , ءغ مدر ءءدعقسم هيي ده م. 11

 يعمجمهتامسس ر صمص ماذصع لانقاعست ةقوع, 59؟9.] -9) 8. جلب. ) 0صتا1نصأ كي عع 8. د) كم ظعولا»
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 رب بزل

 ناتسحس نيه كلب هين ىلا رسكلاب ىهينلا | دلب ليلا ىلاو ليثلا عيب ىلا كلاب ىلينلا
 8 < رازفساو © تاَّرفلا ىلع

 ةعداو .ىلا ةليهم مش ةلبهملا رسكب ىعدأولا | شباو ىلا ةيجعمو ةدحوملا رسكب ىشبأولا

 8 نادبق نم ناب 8 نالّيَع سيق نم نطب

 راجحلاب ةنيدم ىرشلا ىدأو ىلأ ىداولا || هّدج ةصباو ىلا ةلمهمو < اهرسكب ىممباولا

 «راشلا < ىلي اًنمأأ نونو فاكلا تقر ةدشرملا نوكسب ىنكياولا
 ىئف ةنيدم ىلا / داو تتم ىتييداولا © ىراخيلا ةيرك ةنكباو)" ىلا

 © # ةارشلا 5 لابج دِح لسبأو ىلا ةدحويلا رسكب ىلباولا

 ةيرق ؛راّذاَو ىلا ءارو ةمجعيب ىراذأولا || #8 ئباحصلا عَقْسُألا نب* * ةلئاو ىلا © ةثلتمبو
 © ناهبسصاب © ةفيلّكلا فئاولا ىلا ىقناولأ

 ه) هل. نيارفسأزو 0. رارفسأ . ف1 ا ىرارغسالا. نب) 0. مروعا انغ باب. - 1ص 004. قى:

 هوانغ 06 وأولا فرح ءهم]]هءدااتمم ءوأ م0515 نهم ع ءاهلا فرحو 5ه0 سماتأ دءودأ هملتصوس ده

 (0044. 8. ءهغ (ن. هطووعموداتست , ننمصتقسم ص طمع هعجع ةلتطأ دويصمعء#» و ة2[ءءلتأ ةر 10ءعوواتع ةاكم ج5

 ىسيوالا هداف ىروجعالا , هغ ىهيوبلا هسمنو ىراهبلا 1ءوزءدس. < ه) حل هك 8. ةشباو. [506دهدس

 دصدكأ نغ ص 0(. 350ضاماتتم ءوأر 2[2010:1غ6ج 5ةءاتكان5 طككمطتان5أ , ذط ”. شبو طهعع 0887ءداتو : وغتو

 نادمف ىف زمهذ نب شباوو ىطب ناودع نب 5 نب شياو. 00 نتطاتخءان» ءمص1ععدصلات» طقعع

 زد نطقنات ذم ؟. ودع : ناليغ نب رم نب ورمع نب ناودع وهو ةليبق نيكستلاب اود 2” .]

 ه) ©. ءاه رسكب. م) 8. ةةلتمو. 2 0. هلقو. 2) 18آ1دعع كعودصغ ٌدص له هن 8. (هصك. 1آ2-

 مهل عت ةصصمع. 24 ائطعدص صم ىوتق, م. 0. ه2 لك يصر 1م هيصصتطاتق (0040. ءوصاعد

 موصفات نعد 1ءععصص ةعترراسسم هنأ ىذأو. (ةعاوساتست 71063 ر 560 نات ةدتصاتق ةعءابتنأع طشع لع صو
9 

 مميصتصع مءلاذاكسو كتدتددعر وقتم4 (ةمقنسص لع ممصتصع تنطتق ه ننم ةنعاتسم هوغ (نييداولا ) مل

 ىي) 8. لابد, /) 4. ةارسلإ. 2) 8. رذاوم



 ك100آآ-----

 ل 0

 + نازربت ىلا ذاهلا ورك كاطن«ىضاودتلا

 8 دادغب بق كلب

 ؛دادغبب ةّلحم 7 نييالقلا رهت ىلا ىرهنلا
 ر3 © لاو تلق

 لَشهَت ىلا ةيجكعيلاو هلوا عففب ىلشهنلا

 8 * بلك نمو * ميم نم نطب
 نم نطب مهن ىلا نوكسلاو رسكلاب ىههنلا
 نم نطب مهن ىلا نوكسلاو * ؛ مضلاب» نادبق
 مهن ىلا ” متفلاو مضلابو ةعاضق نمو ةليجب

 2 نب رماع ىم ىنطب

 ” ٍنوهَن ىلا ةيجاعمو مضلاو متفلاب ىذوهنلا
 © برغعلاب كلب

 نب ؛كيهت ىلا رسكلاو عتفلاب ىكيهنلا

 ىل؟ ىلزلاو ةيننكتلا متفو رسكلاب » ىكرابنلا

 ىملا ةلحوسمو , ءارلاو ل مب بيبر

 8 فشمدب :برق بريت 6 متنا ةايب © .ريعضومل مسا رهنلا ب

 ىلا  ةلمهملا ءارلا متثو ؛رسكلاب ىنامرينلا

 © نادمهب ةيرق نامرين

 هرخا ءارلا رسكو نوكسلاو متغلاب * ىريرينلا

 هزاريشب ةيرق ”زيريت ىلا ىاز

 ةيزك ىين ىلا ءارو نوكسلاو سكلاب ىرينلا
 © دأدغبب

 ه لج كَريَن ىلا ىازلاو نونلا عتفب ىكرينلا

 نُْدُم ريشا روباَسُيت ىلا مدفلاب ىروباسينلا
 © » ناسارخ

 ءارو ةمجعملا ءاظلاو نونلا متفب ىرظينلا

 8 نج بقل رظيَن ىلا

 ء) ةزع طم 1. 0044, هصصعو. 1دلوم (قصعس 5تتطتخغتع تنصت 2816. 110. هع. ء, قطاتلك م كر ءأ تام

 ا دف ىبوقعابلا أ ىرايتبلا. همك, (ةيسعسم ءاتقطت ىاتمنخت م. الأ ةصط. ©, رك ةزع طمع ![وعم ةكلء عا 8.:

 عع4 0. طثعر نغ ةدمدة ذص ىسايشلا , مددلو نينالقلا, 710. ماد ةسص. هك. 8)4.دادغب. م) 8. ىلا.

 /) 8. نيعضول. ) 0. كان. م) 8. بلكو.

 م-) 11266 زد06 ١ نوكسلاو ةعودصغ ذم ل, 1ص 8. ءاتدتم ءونصأ 63 نوكسلاو ه: نم

 ر) 4. ىزاينلا, 29) ©. كراينو . 6) ©. ةكيعت»
 م قءوتس لمس آلم, 6مم, ةرسمل آنوناعصط#. طب 77,

 ؟) 0. ىريرينلاو ءا مم ييرمت. )  ع
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 ه2) ةمادق ه2: كي

 "ككدسص مموغ طقصع ؟هءعرص دمدلع ذموويتا رهثو

 7) 8.مضلاب.

 مدام ةليكاب. 2 م) 0. دوهن».

 ىداين. م) 0. ةبسنلا 2هم) 4. ىزوايثو.

 يلا ءارو نوكسلا مث مجدغلاب.

 ناسا رح,



 دما دب( رازو اكس

 ءارلا ؛ مضو نوكسلاو مدفلاب < ىنييرهنلا ةيرق ون ىلا ديدشتنلاو ماشفلاب ىونلا

 يرق يبرهن ىسلا نونو ةينحتو ةدحوملا ,سكو © * ناسيعراب
 * دادغبب | ىم نطب راَبُث ىلا ءارو عتفلاب ىراهنلا 2 : ٍ ١

 8 ءةرصبلاب ريتريَك ىلا ةيقوفو هنروب ىريترهنلا © ارم

 نوكسو ةلييملاو 0 نونلا محتفب ىريدرمنلا نونلا نوكسو واولا يتفو ا مضلاب ىدنواهنلا
 © ةرصبلاب ةيرق 4 ريذلا ىهت * ىلا ءارو ةينحتلا | © لْبَحلا 2 دالب نم ةنيدم كْنواَيُن * ىلا ةليمو

 ةددتوملا مضو نيتلمهمو متغلاب ا لق ىطو سجنا ولا - جئفلاب ىدينلا
 © ةفوكلاب ةيرق سباس هت ىلا ناديف نمو ةعاضق

 ) 850103 طقعر نيتم4 ذص هدصصتطاتق ائطعل5 ططعتد ةهصامغاتسم ةصصعطتم قع مرعم ءعدام طقطعم , 1ةءانمصعمت ءمهس

 عاتصأافس» ع3ذعر تتح 1216 ونيتلعمم طمصصعت دتاتق 0113123 ةص7عصعلت. أ ةهمعصلمص ل1 014د][ةغع طمع

 جانعمغ, نينم4 ءاتدصح صمصعس مهو1 ؟للتسو وسن حلتسس لع مئطت مطهروانو ةعصمااتتت و6, 505م1 عم# 12068
 ه هتك

 50 1111113 0 ناسيعراب قع مو155عر 761 ءعساف ةنىتطوطع لعطاتتق56 و ناتسدراب و ن104 طمصصعم انعطأك عوغ

 زمام ناشاق ه ناهفصأ. ر) 1د طم 0 : علا آتواوساع. م. 77, !هوناسم : رسكيو متفلاب.
 ع) 0مئا ن6 8. 2) للم كلب. م . ىنبيبرهذلاو 0 مضض, 60) [اللمد لمطتغم تنس طمع 72216 دع طقطءوصغو

 صعع صان مرنم ريترهت ةنطواتا تعض هدأ ا 5ع1و 0104 250315 3غ, ءاتقصت م0 ا دعيلاب و

 راوكألاب. و166 ذص طلسم «ءموم. ةءيدعصاتم ءددامصا: ءايو ايقوف ىم ةانقيلا ءانلا سكب ىربن رهن

 لكلا وفرزح بج حرب يشأ هرقصع زاوقالا ىحاون نم كلب ودعم ةحوتفم ءارو ةنكاس

 هب ىمسف ربزولا زردوح كلو نم مت هل لاقي, 18غ هزستلتف لع طمصتستو 5تتراتمصع ذه كولعداخ

 كرنشملا و ها ذص لكمسامكم (ذ2 ”, يمث ) 1ءوتصخاتتم 0213556"1  معهدتسستمص 0 ةصبلاب (ذدد 226 5ة-

 نانعصاتق ءهدرماغمسا» ) طقشع 85هز ناتمر, طتصستانطط 112 12001112 1ءعداتلصدسأتو مدلل 1ةأنا15 6710115 ءوتت5و عالكاتس

 فاش طرا 2) 1مدزاتق 3و1 م2262 "انتكان5 06510ءعضومنتع ةص (0004. [ةدمرما عت ؟للطدل ع طلع 6عمو».

 ةذص قننم طقعع ]1ءيادصانع: وتكن اف رصبلا نسبو هنيب اراطمو انرصبلا نبب ييبك رهن ريدلا مس

 ىسح كيلب كانفو رادقرلا ريد هل لاقي هتوف ىلع ناك ريذل كلذب ىبس اضسف نيرشع
 اهيل اياكم مث هس تن 000- 5و 565 14 ُق 5 « د 2 اك

 ليبنلا طشو اشارف نيب رهن ريدلا رهنو تلق ةرصيلا ىحاونب ىذلا راسصعلا رثكأ لمعي هبو

 ةهلكلا كلب ره اا



 كا

 ه ّلج * نموت ىلا ةلمهمو | 8 ْممْلَبِب ةيرق ” نوث ىلا فاقو مضلاب ىقونلا

 ةليهمو نونلاو واولا نوكسو مضلاب ىدنونلا | ىلوالا فاكلاو نونلا متفب ىكدكونلا

 © ىئقرمسب ةآحمو روباسينب ةكس “ دّْيوُت ىلا 8 دغسلاب ةيرق كَدَكُوَت ىلا ةلمهملاو
 [مدقت ومو اضيا ىواونلا لاقيو ىوونلا] م واولا نوكسو فاكلاو هلوأ جنب 0 ىدنكونلا

 ةريوُتلا ىلا ءارو* ريغصتلاب ىريونلا تنك | 9 كدنقرمسب ةيرق « كتكوت ىلا ةلمهمو نونلاو
 © ىبتنا اسنهبلا لمع نم كلب || 8 سيطب ةيرق ” ءاهلا مضو جتفلاب ىوشامونلا
 9 » زيوت ىلا ىازو رسغصنلاب * ىريونلا نيواولا نوكسو ” ميملاو نونلا مدغب فب ىدومونلا

 قَئ : : : 6 :
 عموم ؟هءدلع5 عز 205ءيتطوصلهع ددصأ (طقوذ ). لدعوطأا 7620, 31 طط عمم كح ؟عمطو لع ممتع

 م6 2-7

 لكون و طند لدلطان اخ ذم كرنشملا آال115137 اخو : نوكسو نونلا محتفب 1 لقونو دكونت باب

 م ةئلس فسن نيبو ابنبب ةريبك ةيرق شيرف كك لوا ةخلمهم لادلاو فاقلا جدقو واولا

 ظراسس نا تلاقلا سس نون هرخأو نيتيجعملا نيداضلا مدضي نىخاذرخ ُلَقوَد ىناثلا

 خلا ىازلاب. زاد ةلا6معامد ءدع طلو امتطانق مدهذو جعءعسسداتات3و لعءلصتول ا امص ءاءددك 1هاععممع5 آكفس

 مسامدأو لتءعوص5 عدس موعاتصعنع 24 ءدصلعس كلتا ءاللا نا ل مصعست, د 2 مع

 نئطزو 20526 (رذ ةيصق رب هقشب هدروبزم ىاضق ) : نص4لع هموم 8هز نتسك صمص مهام طخع لع كلمؤامع

 جمود, م:0مءع 25ةأانتم - 10 ءاتنأان5 5[. 0 1هةق55ع ّدنح لعيصةت ع 113261620115 3أر عانت ع

 آنعانم (208م2. 32ممه69غو 655 نميلاب كيبز ىنب ىحاون نىم خيرق. 70.] ») 2امسصعسص زموأانق

 مموهذ 0550 6دغدم ّدص 0 0004. [ع85تماومع التنك مهمات ع رمان, 6ةمود. ها اكمصتات50. 77.]

 ه) 8. ىدكونلا. رج) 8.واولاو. 20097) 8. ل كوت. -) 2ءقةوغطشم ممدعرج. ىلأ ءا طوصعس 1مكلاتق

 موق. ةام1ءملانمم هوو 710عاات# وفاموت ىلإ ةزو عماع ؟مومتمتستالتطحادصع كمعمر هدصصعص اللتح ,

 ةلئنصلع دصتطتل طم طمأاتت2 , 36516طلان32 55. ى) 0هتاانا ل, م 8. كمون. هل 2اوددعس 06-

 عزلعمداتع ْدص هصصتطاتو 0004. [3ممماو لادا هد كدادا كرتشملا هع 1عودسوم. 0ءءدملا 1110عص
 ا

 ذص آغا. 6مو., 5ه4 ط1 كنوت مموصتستتمما لانط أتت ءعئاع ةص 20310 ءععصصلم. 19؟-.] ,) 0. طقفع

 هرصستح هرصتدلا, هط علامه ريغصتلاب ج1 جائعمتص (مهصقوألتفصق. 8. معو ةريونلا هالهخ ةريوت. «) (ن٠

 ربون. جمان ءةاتو ماتموانذ دص هدصصتطاتو (0001هنطادو 4ءةوغ. [عآص طعام (0©2ق5, 12عاما : ىازلاب ةريوف
 © س <

 سكخرسب ةيرق, 8ءوطوطألع هواي ءةنسلعسد مدوانست طقع ةمععاقتتم 7؟.]
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 هس 701 هس

 ةيرق سون ىلا ةلمهمو نوكسلاو عدفلاب ىسونلا | ةليهملاو < ةدحوملاو هلوا عتفب ىناجدنبونلا

 8ورمب « ةدحوملا ءابلا دعت“ نونلا نوكسو ميكالاو

 ةيرق راّشون ىلا ءارو ةيجعمو مصلاب ىراشونلا © سرافب كلب 2 ناجتنبونلا ىلا

 © خلبب | ىم عون ةيونلا ىلا ةدحومو مضلاب ىبونلا

 © دج :ناشون ىلا هنزوب ىناشونلا © نأدوسلا

 ناحشوُن ىلا ميجو ةمجعمو مضلاب ىناكاشونلا || مث * ةدحوملاو ميجلاو هلوا سب ىذاباجونلا

 6 سراقب كلب © ىراضبب ةيرق ناباجون ىلا ةمجاعم

 رمتوث ىلا ءارو ةمجعملا جتقو مضلاب 0 هّدج حوث ىلا ةليهمو مضلاب ىحونلا
 © :لجو ةيرق * | مث ةيكاعملا ءالاو هلوأ جحدشفب ىسخونلا

 نب لْفوَت ىلا ءافلاو نونلا متفب ىلفونلا | 6295 ىراخب / ناتسر نم سخون ىلا ةلمهم
 نبع نب * ثراحلا نب لْفوُنو فانتم دبع || ىلا 4 ةلمهمو ءارو نوكسلاو مضئاب ىدرونلا

 © بلتكملا 8 سرافي_دلم كروت

 يلا فاقو ن و١ مجتفلاب ىن ىراخب نيب دلب رون يلا ءارو مضلاب ىرونل | ناش كسلا عقلا ,«يناقونلا | ىاخب ىبف قلئدووت ثلا مانو مصلاب لإ

2 0-0 

 © ”زقون ىلا ةمكاعببو افسنب نيتيرق دقو © ىراضبب ةيرق نابازوث ىلا © ةيكاعمو

 ه) 8. ةدحومو. 6ة) 1116 8. ةمدوتغ ىلا. ه) 0متاطدسغ 8. هغ ©. 2) 0. ناج هدنبونلا.

 2) 8. ةدحوملا. رص 1116 0. زصوومنأ فيناسر نم. مز ن٠ خليهم. قطناك م. 5 هع ةمطوطوب

 يلا ةلمهملا ءارلاو واولا نوكسو نونلا مضب. عآم آو. ©ءهوم. 1ءونادخ: مق مضلاب درون
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 سرافخ ضراب نورزاك ىحاون ىم ةبصق ةامهم لأدو ءارلا نوكسو جدلا. 177,] مث) 2. ةمكعيلاو.

 2) 113م مموؤئوصو ؟عمطق ص ى01و (. 1عوسصخاتسو 3ع ءاتدصم طقع 0006 هطوعدستس» مءاتصونامتغر نطل مقس

 معاند 1ل1م رشون , حاذدصلع طتطت 1جه04ا13 و ةزأئاتك أن. ) اء تراخضلا. 2) 26 وىتماتمصع طسزانق 2هدمتصتق

 ءوزغ نا. 7هنزوعد ه4 8هء1. 38[ءدموتص عت كممم. م. 78.  مس) 8. هإ 0. كقون. ظدواتءونم ذص هدحصتطاتك

 (00ل5ءاطانق 0631062ةخانن', [1'هءادمدع طقفع ةةسصخااتست لت ءذو ةتماتم عوغ ءزمقلعم طمصتستق ر عا 6لعمت



 كن رنا

 ع ةعاّضق نمو كَل ب . قبر قر || ثلأا ارو ديفجتر يمتفلا» مسلاب ”تربقللا

 0 دج انمنلا ىلا نيتك ريتك ناغب :كارعلا © لج ربل

 ىلا ةدحوم فاكلا دعبو تاحنفب ىنابكمنلا | هّنج نئيِقت ىلا ةيجعمو هنزوب ىشيقنلا

 © ورمب ةيرق م نابكمن [ىنوبقنلا ىف افنأ مم ىنوبكنلا]

 نب رماع نسب سيمت ىلا ارغصم 1 ىريمنلا خطب“ ركن لأ از نوكملاو ةحلاك ىركنلا

 لج ةلليمت ا هتزوب :كيينلا 6 5 0 .٠ ١

 3 : | "محل نم نطب ةرامت ىلا ءارو مضلاب ىرامنلا
 هاونلا عيب ىلا ءاونلا 00

 © عاشلا ساوُن ؛ ىبا ىلا مصلاب ٠ ىسأونلا || ةئجعبلاو ميملاو نونلا متفب ىذاباذمنلا
 دنقرمسب ةيرق ” اون ىلا متفلاب * ىوأونلا | ةلحم ناَباَذَمَن ىلا ةيجعم هرخا ” ةدحوملاو

 © ىهتنأ بقذملا نيش اهنم ماشلابو تلق ©روباسيتب

 نوكسو ةدحوملا متثو مضلاب + ىتخابونلا [وسكو ةّيتحتلاو ميملاو هلوأ مدغب ىنايذمنلا

 © < لج » تّكبون ىلا ةيقوفو ةيجاعملا | 8 دل ةيرق 4 نايذمت ىلا ةيجعملا لاذلا

 2 ىلا هغ 8. ىايقنلا. /2) [آص طعم ©ءمورمم هغ ص طكدمماتكم طمع ممرتغط مائمطاتصأتة1 لاتطءااتع

 ايقن. 70.] ) 8.ريقنلا. س) 8. ©. محل. م) 0سئانع8. ه) 0. ناياذمت. مز د

 آما ©6087. معد مأ ءانع لاتط ءأاتت“ 011 نابكملا 7. 9) 8. ىريمنلاو. 7ج) 0. رمت.

 ,) 8. سأاونلا. 20 نبأ. 2) 5زء ل. ع 8. 1م 0. صاتصع ء>واهغ ىوونلاو 5641 معلانو 20-

 دنصأاقر ممد6غغ3 عامه ةدغ, 2غ عصام ءوار طمع ممدصعم مءاداتسدص ةاتطأ ده1ه2ء ىوونلا ودعتطتو

 ءاتدصت قينماتع5د دمعه ص طمع اطعم هءعنمتغرب نأ ّدص ىمازركلا , ىعفارلا و ىلاوعملا : اطثع (ةدصعس نايتس

 مدع 5هز ناتاد5 ىوأوفلا ده مووت, هلام 7م6[01635 56 تطل حطم معمماع» 1وءعتنمص نتم ءم]10 ءداتقت عةأن

 (نمدصك. [[دد ةطعرأ ىمعع, 0ع. دسسص, 608 ص م.174,. [اتاتدسم رص الكمان 50ه, ة>ذ ءلتغ, (ن1]2 هدا عصفت, طمع صمتصسعدص

 معاوانساسسص (ذص ”. ىون ) يارملا دععاصأغتس» عوأ: (0001ععو خةدصعط» مموأت1 أ ءعلتاتم (82ه]ئغئمصد طخ

 ىوونلا ه2عمتصلم. 3 ؟) 0. ىوت, ه6: وزع قطسلك م. ها“. (هصك, 1آدمصم1 م81 كممء. 0ع

 ةصصت 609 ذص م. 4 2 ىنخاسونلا. زب) .١ نكدكابون. 2) 1ةوأ نص ة.
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 تن"

 هذْقَتلا لبع ىلا طافنلا | ىزز مث نونلا نوكسو نّيّتحتفب ىزنطنلا
 © ناهبصاب دلب ه وْنْطَن لا

 © *رايس نب ميعوبأ
 هيما تاوككلاب علاجا

 هلاب 2

 ىلا ةيقوشو ةيناكاتو مسكلاو جدفلاب ىتيعنل لأ
 سعد 7 2 3

 © ىول نب ةماس نم نطب تيعنلا

 تنب ةاّيَعُت ىلا ةلمهملا « عتقو مصلاب ىلبعنلا

 «رافغ ىخأ ليلم

 2 لاعنلا عبب

 كادغبز نيب... جلب ةينامعتلا ىلا مصل

 نم نب ةميعت نييحلاا هتك ا ىهبعنلا

 نقلا ةدحرمو خيمكاعملا مسضو جقفلاب (ىئو وغنلا

 © *# ةيرق ابوغَت

 .ىطب ةَئاَقُث ىلا ةثلتمو ءافو مصلاب : ىتافنلا

 ٍماَقْنلا ىلا ةليهمو ديدشتلاو عتغلاب ىحافنلا
 «4نج

 ه) جنت. 2 4. راسي. مز 0سصتانا

 10( 4 ختافنلا :

 2) 8. هلتقو.

 6 ىدافتلا,

 2 0. ىداغنلا. ه) 8. لقنلا»

 د) [آن طعن, (2عوود. نصر ءد1ا 7016354 : طساوب. 7.]

 ة) 0. ةرفن.

 /) 8. ه6 0. هوقن. ع1 طع, 66037. ]عاملات : جدفلاب وقن

 ىلا ءارو ةدّدشملا ءافلا مدفو رسكلاب ىرفنلا

 ورغم ركام يجتتدو ىلا صناعي كين
 5 يينتا ريربلا نمو ءلقيق رك رهن ىلا < تاز

 ةليبق ةاسوُفُل ىلا ةلمهمو نينمصب ىسوفنلا

 كارل افلإم

 © دج لّيَقُث ىلا ريغصتلاب ىليفنلا

 يلا "نتتبتو؛ فاقوأ#ن هيل مصب  ىداقنلا

 00 0 ا ١ قت ىلا ل

 0 طقن ل ناقل

 هءايشَألا لقت ىلا «لاقتلا
 ىلا نونو ةدحوملا مضو 0706-5 قنلا

 لدم نك 0

 ءاعندعب ةيرق 7 وفا لأ ا نفي م 85 ةنلا

 © نميلا

 ء) آم آمان, 6عمو., ةرجته انوناعدط#. م. 77 , 1ععتأتتتت هرنطن»

 “و 1 ايرغن.

 2) نوكسب.

 ري) 8. لاقتو.

 ه) د. ىازلاو.

 ىم) 0. ىلوقنلا.

 نميلا ءاعنصب ةيرق واولا ميكدعتو نوكسلا مث. 73



 ها“ د

 8 طايخلا حاصنلا ' | ىلا / ةيجعم نيغو 0 جبلاب ىغشنلا

 ىسلا ةدّحوم هرخا رسكلاو متفلاب ير 4 ةرثع نم نطب ةغشت
 © ةريزجلاب ةنيدم نيبيصن || ©ورمب ةيرق كّشُن ىلا نوكسلاو متغلاب ىكشنلا

 بردو اج * يي ٍدصُن ىلا ؤيغسيإاب»# ىريطتلا ناجيبرذاب ةيرق © است ىلا نيتحتفب ىوشنلا
 8ةعيبشلا نم * ريصت بهذمو دادغيب ”ريصن © ؛رصمبو

 نطب راَصُن ىلا ءارو ةمجعمو مشلاب قراضتلا ةدّحوملاو ءارلاو نونلا متغب ىذابارصنلا
 © ميس نمو ناديق نم || ذاَباَرَصَن ىلا ةمجعم هرخا ةليهملا داصلا نوكسو

 © ةيورضت ىلا مضلأو نوكسلاو جدفلاب ىورضنلا هاضيا ىرلابو روياسيتي قلع

 © دج || © ةيورصت ىلا مضلاو نوكسلاو عتفلاب ىورصنلا

 نم ةليبق * ريضتلا ىتب ىلا اربكم + ىربضتلا 8 دج

 | 8 4 ديبلأ | ىنب نمو َنِزاَوَغ نم ةليبق ريتت ىلا يرطنلا
 6ه-1

 «ّدج ؟ماطنلا ىلا ديدشنلاو مدغلاب ء”ىحاطنلا © دادغبب ذلكم ةايرصنلاو جو ةميزرخ نب ع

 ي/ل) 8. ةيكاعمو. عج) 0. 5-25 2) © نمتلك مو 5عويتعصد5 ال110 مصمتور ءماادغ55 دنرعم لتءاتك ذه

 +. ىءاشنلا , طحسلوتد وندم لمطتسسد ؟10ةداصعر ونانتص اه مومونش انغ ذص 0000. !ءعداتتت, 5هز ناتانك

 زموع طقع ةئمدءعتغر 1مماممدع اهصعاط ْذط ؟هصغم نانو انقان5 وأو صمص اشتر 4 و 5 عتماتمت 1اتتأم

 نوراع همسك قطسلكر م. 1811, ةوودعصاتو ءةدعدامسأ هع 5ةمم*ةصتت باسنالا باشك عودوا : ىف لاق

 نيبو ىوشن نيبو نارا لابعا نم ىو ةينيمراو ناجاييرذاب ةلصتم ةدلب ىوشنو باسنالا

 مسارخ ةتس ريربت. [5زمئلتاهع ذص 1س. 6ءموم. !ءوزابع» ةنيدم رعقلاو كيركتلاب ىوشن

 ملا ناوجقن وأ ناوجكَنب ةماعلا نيب ةفورعبلا ىفو نارأ نم ىع لاقيو ناجييرذاب. 1 سود#

 ذص 28طقطقطتت ةيتشملا , ذه ”. كوشتلا : لاقيو تاز لامعأ نم ةىَجلب 0 ريعن وبأ ريمالأ لاق

 ناوجخت اهل. 0. 2) 0. عمل. 03 هيو رعت. 2) 1106م قمتضتاسست 1عوتغمع دس دهام كلت

 نتقدم ةستسصت 0 ععوزمصع نم نانع لتوعصسست وار مم لادقغم 1هءم للم ءما]وءدغتصت عدوه. 2) كب ىريضنلا.

 صن) 0سناانا 0. )  4ءريضت. 6) ةذء سنسم ىلا ها 0. - 8. ديورضن. رص) .١ ىربيعنلا. 7) 66

 فصختصص ذص 0. !ءودصامع. )  8. ىحاظنلاو ه6 طماع حاظنلا»
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 © دج ساّمسن ىلا || ةمجعملا ” نيشلاو نونلا متفب * ىخاشرنلا

 بب ةنيدم فّسُن ىلا ءانو نيتكتفب :ىفسنلا | ةيرق * ْمَشِمَن ىلا ةيجاعم هرخا ءارلا نوكسو

 © بشحن اهل لاقيو ”رهنلا ”ةعاروأ 8 ىراخيب

 ةيقوفلاو ةمجعملاو نونلا تفي +: ىكاتساشنلا ل م ع
 وهو د ْيَتْساَشَتلا ىلا ميج لبق ةليهم دعب || ىلا ىاز هرخا ءارلا رسكو مدغلاب ىريرنلا

3 23 

 © فورعملا ءاَشنلا 8 7 ناجح تترزاك هيف رن

 را فلا ىلا : نييجتتي ىءاشنلا 8باسُنألا ملع ىلا ةباسنلا
 هرصم < فيرب ةيرق اَشْنو © ”بايثلا * مسن ىلا جاسنلا

 ةدطبص اذك ة هثلاقو هلوا رسكب «ىربتشنلا تلق || « اَسَن ىلا فيستا 2 لا فلسا

 ا يسم مسوي 0
 86 خلا هنااا 3 4 تيكا ا.د ةلييملا رسكلاب اطسنلا

 0 ىت 2 ن و 5 06

 نت م نتم4 هعماع (دآ153 مم06ه تمص ىلع لصوت 5ه16غ: نغ ”. ء. ةجن0 فطساك م. نأ:

 جلا دايز نصح ىلع ممي مث طاشمش تع رمي رهن وهو طاشمش ىهن 7 [ق4ستسم 07 عدل سم

 فصعم ةقار ءزانكسص001 ءالتموتص كمعتمعءدصد 1هدئعر هع ءان. ع. لع ذموم للم 4هستصع سرت 51ج م65 م16

 03 6-00 06ه

 زص آمال. 26081. 5051 صأات12 6556: ىرق ةدع ةيلعو مارعب نب ىبسرن ةرقحح نا مرا 777
 -_وه

 ”2) ىلع ىحكذش نلا. 2) 3 نيسلاو. 0) لل جفش رن ز 0 جحاشرن. هك) 516 8.ر ءا 0. ةمرتز كب ةقمرت-

 آم. 6ءموس., ةرانم انزتاوصط. م. 76, فمرن, 5و4 20016: دمرت اهتوبسي ايلعأو. ©هدك. ددرعو ةصصمأم

 هه ىقمانلا ه6 1ث ذطأ كاملتء 9©) 0. ناكببر داب. ”) 0. حسب. م) باشا ب داطإ هزمهلاو.
 و ٠ : 00 ثلا 1 ..ثاإ ثاءأ : ا

 ي) 0. ءاسن. «) 8.رو. «) 0. رهن. 2) 8, ىحكتساشنلاو ىجتشاشنلا, ارب) د. جدسانلا ,

 2 عدساشنلا , 0. حتشاشنلا. 3) 5هاسو هكعم6 0. 2) 3. فبرب. ©) 8. ىرنتشنلا. 283)

 ةتلاتو. 2 رك 2) 5هآادو ه8 كم ك) (ن» كيوكلا. ء) [9وم ةللثدك معد

 عءاداتجت همستستق 6ب هع عموم. ددصزم]ءأ مماعوأر ص ننم 1ةعئاات : مث مشهقلاب ىربتشن

 لكت تان ةريبك ةيرق ةروصقم ةحوتفم ءارو ةدحوم ءابو ايقوف نسم نيتطقنب ءانو نوكسلا

 دادغب ىحاون ىم ناسارخ فيرط ىم ناباريش نيناسبب اهنيناسب طانخت نيناسبو. 16

 .ةوالاتس 71065 طمص ىربتشنت , 0 ىربتشت متم 011م1, 171.1



 / 5 2 تلا ةردحوم هرخأ 6« ءاكلا نوسكسو © بسلا 766 ىلا : تاكنلا

 0ع قلو © ساكتلا عيب ىلأ ساكتلا

 ة نم ةليبق عكتلا ىلا ىينحكاتفب معلا لحكت ىلا ةليهبلا نوكسو متفلاب ىلحنلا

 8.“ جحنم | ن5 يلف يلا رسكلابو- ىراكبب هير

 * ةلختلا ىلا نوكسلاو متفلاب + ىلخنلا © بلكي

 © ءىلاعن هللا اهفرش * ةخكم كنع ةيرق نطب وكت « ىلاو وحلا ملع ىلا ىيوحكنلا

 نم ذخق ناَلْكَن ىلا ىلذك ىنالخنلا سنع
 © /7فّلسلا || «لالكلا ةيمحعيلا ءاضلا ديدشتب : ساخنلا

 ةدحومو © ةليهبلاو نونلا متفب « ىبدنلا 4 ةلاَخّتلا عيب ىلا مصلاب ىلاخنلا

 © دزالا نم نطب بدنلا ىلا © ناهبصاب ةيرق ناَكَت ىلا ” جدغلاب ىناخنلا

 ءار هرخا ةيجعملا رسكو جدقلاب ؛ ىريذنلا | نخر ىلإ ةيجعبو ىيتحتفي « ىذكتلا
 ىلا ريغصتلابو * ةليجب اذه نطب ريحت ىلا © ورمو مل نبي دناب

 بدن أم ةكذ ىلا ءارو نوكسلاو مضلاب  ىرخنأا

 سرت ىلا ةلمهمو نوكسلاو متفلاب ىسرنلا © دج
 © ىَرَق ةدع / هيلع ةفوكلاب رهذ || ةيجعميلا نيشلاو نونلا جتفي ىبشخكنلا

 0 تاجنلا. 2 كميلكاذ . 2ف) ىلإ وأ. -) 8. ه4 0. ساكنلا. ) 15 آنعانم 6ءمو8.و

 هما آنون1وصطال. مم 76, 1؟مذانت مضلاب. ) همك, ةدصو م. ١ اص مج. ىذوخدنالا. 2) 8. ىدخنلا»

 ر) 8. ةرسحن. ه) 8. ىشخنلا. 6م) ن. احلا. 6) نسنالتا 8. ه) ل. محدم. ) 8.
 ىلحنفلا , هنرصمرع ةلكنلا. 2 6) 11266 كووسصغ ذص 8. 660.  رع) ؟؟هعولعد ه0لئغ 8 كا 7 7

 ىفلسلاو ع« 000. ل. 1 لس دلصع ةضاتعاتلم , انغ صتصع ءاتدص 8103 دءصرحاسس ءريكامسع ذص 0.: 54

 ممامتع معواعستر, 8. ذطأ ونمودع هاءم»ع فلسلا. ى) 2 ىبدسلا. 7( 6. ةلميمو. 2) 85.

 ىريذنملا. م) 0. مليكات, 2 2) ةزع تسودو طقعر نغ مان ما ل 7١ ىليجدلا 6غ ىفارغلاو 1ةءانم-

 ضعت ةطء2لق91, ونانقع ةص هطتطتطاتق 0000. ىلع ه1 عمءداتطاتق , همصصترحاو ؟10عطوخاتس (0لعرع 0. ذم

 مستمض ودتلعمد ء لسمطسو اللتق 1و نو ةيلع ةعطتطععر 544 ذص صمواعيتمدت  ينموتع نص ىلع هأ 8. لع

 1هءانومد6 ىلع ءىصكمتسمك, قص 10هناتم للذ 20داهمدعو هع علعصلت صماعدغ, نغ دنطوساتعصلممت ىلع
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 لسا

 ةّدج داَجَت ىلا هلثم ىداكنلا || ىلا مضلاب» دج نابت ىلا عتغلاب ىتابنلا

 هبّشّكلا رخَذ ىلار اجنلا 8 هريغو رعاشلا ؛ َلَج ةتاَبث

 « ٍيَرْرَكلا نم ةليبق راّجّنلا ىنب ىلا ىراجنلا || ميجو ةدخوملا فيفختو سكلاب ىجابنلا
 نم م ةَيراَجْنلاو ةفوكلاب هراجنلا ىنب ةلكمو دنا جابنلا ىلأ
 ©ىنزارلا راجنلا ديكم نب نيسحلا ىلا ةعدتبملا ةاركتلا# عيبا! ىلا لابعلا

 نونلا رسكو ميجو « مضلاب ىتكيناكنلا || ءارو ةدّتشملا ةدخوملا عتنو رسكلاب ىربنلا
 ثَيِناجُ ىلا ةثلثمو فاكلا مدافو ةّينتكتو 9 ةياو ربنلا ىلا
 © دتقريس ىحاونب كلب | © مكاعلا نم موق طْبنلا ىلآ نينتكتتب يطيل

 دجذ ىلا ةليهمو نوكسلاو متفلاب ىدجنلا | ةّكبب ةقبثلا راد ىلا فاقو نيتعتفب ىقبنلا
 ةراجحلاو قارعلا نيب ضرأ © * ىلاعت ةللا اهفرش *

 ناركُت ىلا ءارو نوكسلاو متفلاب ىناركانلا | 28 لبنلا عيب يلا نوكسلاو مدغلاب نليخلا

 هرجقو نميلا نيب ةيحان | نطب ناهبذ يلا نوكسلاو متغلاب ىناهبنلا
 هّدج  ميجن ىلا + ىكيكنلا وم

 ميجا مسكو ءارلاو نونلا جتغب ىمريجنلا 8 لج ؛ حاّجت ىلا ىحاجنلا

 © ةرصبلاب ةلكم مايجت ىلا © * ةقورعملا ةعئشلا ىلا ميجلا ديدشتب داكنلا

 2) (. ظطكج. ) 2[1؟ءذص 501ه كل. 1ععاتسملات“١ 4#2) 8٠ جاجا, 7) 8 فورعملا. -) هل. بزوخحلاو

 2 حردحلا. 8560 معءاع 0. الادعس راكنلا 20 راصنألا موءانصوممو ]هوز ذص 2مءواقوتل آرعدتعم ص ٠

 (همدك ةتصعد ذص ىودعلا) و راصنالا وعم , هواه 1طهم-:1[-ةعطتمم ذص ىراصنالا م, ةدصاإ: نم زخعابج

 جررخلاو سوالا دالوا نم ةباكدصلا نم ةنيديلا لحما. ه) 8.راضلا. رر 8. ةيراجنلا

 و) ةطسالذلهسم ص آرمطدطو دص؟عطتغ متدغلاب : مل, ءلثغ. طوحتمم م. 10. [5ءع4 ذه آم. 60و. ءانمس

 مضلاب معضل ماانتط وأم 777.] ») ىجيجنلار عغ دممدع جيجان. [طوطتسس عدؤر نتممدصم00م م0-

 اتق 132032 ىذغ ]0ع 201262 و جيجت هد عْيَجت صفت 111180116 10103 1158 2 معمم متع ذه

 151 6 ©1004 ةمموتنعغ ءدع طخ 1كدصات3أ ”طذق : اًصجشو اًحاَِكَنو اًكيكنو اهيجت ايس
5-0803 

 ىكم ثدحم جيجت ىبا نب هللا 0 نا



2 01 - 1 

 رهشاَتْملا راق فاقو ميملا متنب ىقمانلا | ناقئات ىلا فاقلاو ءافلا منقي * ىناقفانلا
 8 باتكلا # اهب ء فمانو ؛ ةّيمّجَعلاِب هورمب ةيرق
 « تيان ىلا ةيقرفو ةيعحتلا سكب « ىتيانلا 8 ثيدّحلاو بهذلا دقت ىلا دقانلا

 © ةرصبلاب ةيحان © دقانلا ىلا ىدقانلا

 ه /ةّدج ةلئان ىلا ىليانلا © فّحصملا طقت ىلا طقانلا ١
 نونلا نوكسو زخيتحكتلا متنب  ىكانيانلا نب ةعيبر نم ىطب < مقان قى ئمدانلا

 © ناهبصاب كلب 8 ِمْدّيان ىلا ميجو «راَزن

 ت) ىناغقانلا. ه) لع مقانلا. ة) 8. ةيبكعملاب. ع) 856 طمع مرعم دمأنر د ونمو ةوتاانع ا

 ىقمانلا مادصع عملهم موالمصع 0علجدغسعر وعنق (1. ؟؟ةزوضو م.اأو دص ةصصن »ا ءمهز ءءلكو ىقمرلا

 لن ءعنصت عووع عج كمر. (هصك, ءاتدص رم, 5 ص ةسصتب ءر ءأ ممنلام ةصقتت ةسصمؤ. 4 ىقمرنلا. فا :

 ءاهب. 6 86 ىنبانلا «6 مصو»> تبان. رك 8. لج. ([1وءانوصعتص و ذص كل. عا 0. هطاوغذسر طوصع

 مع طقطوءععر ع لكوساتق0 ةممةعأغر نطأ اش + لوث طوعع 1ىاتطألات : تاكد نع 0 ةلئانو. يا

 ا ىحدنيانلا. /) [5زع ة0عصات7> عوذع ماتأ391, 1626 انك ذط (0. 011اأان“ دق 0 جديان 5 0م

 دار كسص لل ه6 8. هاكيضتصغ نييان. 1م كم. ©«ءهموم. !ءوالتع: ةحوتفم ءاي فلالا لعب منين

 نوثلت ناهبصا نيبو اهنيب ةّيوبلا فرط ىلع ناهبصا ىحاونب ةديلب ميجو ةنكاس نونو
 اخسرف. 44 0614مل6صلمسم 1ةءانمدعسمو ذصش ءغ13. هلتادخمسر طمع ينتلعسس 2005عأ ممدقءعر قنتم0 مهاتلاو

 ةداعتسك دس ةملعس انطمو طقمم تمون ةدفافصت: نم نونو ةزوميم ءاي فلالا دعب نياق

 ىف نونو ةصلاخ ءاي مق (1. هايلا ) انلا ةروص ىف ظزمه فلالا دعب نيتان ناهبصأ ىرق

 راب نال ندم مضض ةروك نم مث سراف لامُعُأ نم ىع ليق اهلبق ىئلا. 4
 نم < 32 -

 كيدي طتصع طماط 5602 انو جديان عا نان 51 ىيدان ونموع»» 10 طمصحتسه ء55ذعر الن01 5255 ءعاتنتمم

 ؟10عااتا“و 51 2 نان , مم« 20] ؟ءامرم ان مدس ج (انأ 6. عالم ىانم12 ةص ىجناسلا ؟10122115)و 2
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 ىككنيان كسمؤاتتم هقدعغ, طمع همص ىجكانيان 0 ىجانيان مجمصاتساتمهغتم ؟0مع. ة4ةعءعلتغ, وننم0

 ركحسانكم (ذص ؟. نون) لتوءومستك , 2 همدصتسع نثأن مءاداتسامست ني هممت. قع عمتسص ذطأ تيصاسم

 م56: كبحأ ىب ىلعو ىداهلا لبع نب كيحا هنم نايفصأ بر.ذ دلي بحاصك نئانو
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 كا نا دكا

 هب طساو :برق ةيرقو لجر نوُمْيَم ىلا ىنوميملا
 ؟ نست للا :لوفي دبا مسصوازسكلاب ئقاتملا

 فسصح 7

 8 دج تبان ىلا ىتبانلا

 2 ةعبانلا ىلا ةيجعمو ةدحربلا رسكب ىغتانلا

 ىلا ةالبهمو ماللاو ةدحوبلا مصب ىسلبانلا

 © ماشلاب كلب سُلبان

 دلب لتان ىلا مالو ةيقوفلا رسكب ىلتانلا

 8 ةعاضق ىمو فدصلا نم نطبو َنانْسِربَط لْماَب

 ؟ ةماس نم ةليبق ةّيجان ىلا ميجلاب ىجانلا

 ىفعج نمو اليخ سيق نم نطبو ىَوَل نبأ
 © ةبتع تخا نوزع تنب ” ةيجان ىلأو

 8 فيقذدلا لكت ىلا * ىلخانلا

 ةيجاعمو ةدحومو نونو ءارلا عتغب ىذابانرانلا

 © ورمب ةيرق نابانرات ىلا

 ني تاكلا ىنبب نم نطب رانلا ىلا ىراثلا

 و) 8. خعاسم -) ©. ةيحانم .) 8. ىلحانلا.

 8 نارباخب ةيرق

 « ومب ةيرق ناقاليم ىلا فاقو مسكلاب ىناقاليملا

 ن وزصتفلا

 © بعك

 8 :ءارو ةليهملا رسكب ىرسانلا

 نطب ةرشات ىلا ءارو ةيجكاعملا * رسكب ىرشانلا

 © ةييوح نب ا نمو ناديك نم

 ©ّنج مصان ىلا ىكسانلا

 © فطانلا عبب ىلأ ءافو ءاطلا رسكب ىفطانلا

 ىم نطب طمان ىلا ةليهملا رسكب ىطعانلا
 8 نادي

 ةمجعيملا ءاضلاو ءافلا متنب : ىسكخاف ةانلا

 © كنقرمسب ةيرق ” سكان ىلا ةلمهمو

 ىرزألا ” نباو < ٌيرُملاو لج عفان ىلا ىعفانلا
 © ةيعفانلا سار ىجراخلا

 0) 8. ه6 0. دنهيم. رم) آكص 0. مدمن ان انع بام

 2 نمعفعتتم ّذص 0000. لعو2لعوصتنس. [ع0نت4ل عنصماءعملمسص ةذار ع طكفصتتكم ةرصمةمعاو تطأ ذص ؟. رست

 طقعع هوانا: كمكام ني ليكامو ثدحملا ديحا نب ىسحلا اهنم ناجركب يرق رساتو

 «) هل. سشخفنان. [8نوس د

 <) 1710. 1طص-(نطقلات ء. صم. 7.

 *) د. ها 0. ىشخفانلا»

 1م. ©6ءمور. دزع ةتتطن زادطوءادعر هع معمصتساتدن شخكفان, 77.]

 ىفنحكلا هبقفلا, 7.] 2) مدخلا

 ن) 8. نبارع



 و و وسم يح اسما تسمم ٠

 ظلي 06 ا اربي 22بتتتتئتتللللشسلتل77-

 سعب

 هس )أل هس

 8 ةربصيلاب || ةدخوملا مضو ةّيناحتلا نوكسو عتفلاب ىذبيملا

 © ءدْزي برق كلب 8 ْكِبيَم ىلا ةيجامو

 ةيتكت امهنيب ةيقوفلاو هلوا عتفب ىهتيملا

 ةماثيلابو ريمح نم ةليبق متيم ىلا ةنكاس

 ' 8 ّقج مَْيَم ىل
 8 2ةّدج ةتيبلا ىلا ىتيملا

 ناديم ىلا ةلمهملاو هلواأ مداغب ىنادبيلا

 ه«اهب ةلحم 7 ناديملاو روباسينب « دايو

 ءارلا نوكسو ةينكتلا مضو مجتفلاب ىقريملا

 © سلدنالا بق ةريزج 4 ةقريم ىلا فاقو

 ناَقامَريِم ىنا ءارلا عتفو سكلاب ىناحامريملا

 «ورمب ةيرق
 دلب ناَسْيَم © ىلا ةليهبلاو متغلاب ىناسبملا

 هددامصا: متقي كرتشملا نم منايم ىفو هنايم

 فنلالا نوكسو اهتكت نم ةانتملاو ميملا

 ميملأ جدفب. 57106 يبدع ةتعت 06 مععطس ا ةالتمصع 1[

 3 ©) 82. ثري. 2 2) 8. ه4 (. ةثلح 6©) ]ص ل.

 ميجعل او ةيكاعملاو مييلا جدافب : ىناجشيملا
 5 * نيارفساب هنرق !ناكشيما ىلا

 ىللا فاقو خيكاعيلا متتو و سكلاب ىعضتملا

 ةيرق ساميم ىلا ةليهمو رسكلاب ىساميملا

 © ماشلاب

 ©” ْذَميَم ىلا ةيكاعمو عيفتسلا جنب ىذهييلا

 ةنتماتمصع طصزتك همسصتصتك ةرجاناك قطاتلك جو ٠.1

 هنايم بابللا ىمو ميج اهرخا
 ءاهو نونو فلاو اينك 5( فرو ةانتملاو

 رس ع( 5 ةصقاتدر م. 117 ص ةططم ال٠
4 

 1ععز1 710 عادت بايزو غ2 اميسعم انغ م05 "عدده ]1[ ته هطقعاتتع ةعاصأف هلك,  ةطرعءانوصعمست (0001ءادص 15. عا

 0, معاه دمع طقطوععر مهئ6عغ هع 1طص- طفلا ءعصعر 0. ةادسصتن 1. م. 0“, نطأ دءونعضات2 1ةواتطأانع :

 روباسين ىف ةلخم ىفو نمحرلا ىبع نب دايز ناديم ىلا :ةبسنلا هدف ىناديملاو»
 رز 8. نأديمو. 2( ى) 8.6 0. مقريم. ةطساك, م. 11١ دسنطأا ةقريام. 2) ىلاو. 5

 ىناخاشيملا , ءا دمم» ناح شيم. 6) نتارفساب. آ) 0صتااسسغ 8.ءغ 0. /2) 8. عيبم. ) 0.

 ىلاكملا 561 ممم لاكبم. -) [1ه ةنعاجب 6هعر. 0ع طمع ممدصتس# 3ةونانعطأته 1عاتط ألان : مسكلاب ذيبم

0-1 

 ناجكيبيرذاب ةنيدم ليقو لبج ةيكاعم لأدو ةحونفم ىرخا ميمو نوكسلا مث. 7.]

65 

30 ١ 

 نآرأ د



 تضا !0[ مس

 لهم ىلا ماللا ديدشتو ,سكلاو مضلاب ىلهملا | م ناقربم ىلا فاقو ءارلاو ميملا رسكب ىناقرهملا

 ه لج © ىرناب ةيرق

 هرخا ءاهلا نوكسو نيميملا متفب ىتمهملا 4 ناورسهسم ىسلا ءارلا حتفو رسكلاب ىناورهملا

 © لج 20 ىلا خيقوف 8 7 نادميب زبحان

 ىلا ةليهبلا ”رسكو عتفلاب * ىهحالملا | ميجر ةّيتتحتو ءارلاو ميبلا رسكب ىناكيرهملا

 8 محالملا © اضيا 5 نورزاكبو ورمب ةيرق ناجيِريم ىلا

 ىلا ةلمهمو ميملا ,سكو مضلاب ىسمالملا || ميجلاو ءارلاو نّيَميملا رسكب ؛ ىنيمجيرهملا

 © + ئمّرضحلا ةميوُخ نب " سمالملا © ناجرجب ةيرق ؛ نيمجايرهم كل

 فحتُلي ىتلا ةءالملا عيب ىلا مضلاب » ىئالملا | نم ةليبق ةرْيَم ىلا نوكسلاو جتفلاب ىرهملا
 © ءاسنلا اهب 00

 ةلمهمو ةيتحتلا * نيدشتو متفلاب ىحايملا | ىلا ىلزلا متفو نوكسلاو كلاب ىمدههلا
 © تج حايم ىلا 5 * مريم

 ,رق ءاغلا رسكب 7 زوريبف دام“ ىلأ 0-0-0-7

 نلم < ةَناَيَم لا 2 عضو 1 0 ىلا ةدّدشملا ماللاو ءاهلا مدغب تيما
 0ع

 © ناكايبدرذاب 8 ةرقص ىبأ نب ملا

 © ةريوجلاب ةنيدم ور 1 ىئراعلا

 رج) 0. ىناقرهم. و) آم آنعانم ©ءموت., 2مم [آو16صطب 2. 70, ةءتاطل انت نابورهم. [طاتصت دنت 06

 ناورهم ءووع 1ءعئاسع طمصصعم 13 ءااذق خساأرف ةرشع ةيراس نيبو اهنيب ناتسربط ل ليس ىف. 7.

 #) (ن. ناذميب. 171 ىنادمهلا. ى) (ن. ناورزاكبو. ف ىنيجايريملا , ءا م02 نيجاب مهمه.

 ع) [ع©104 ءمصرماتمم 227072 ممدصع» ءةذعر ع 1لطقطقطللت هبتشملا جممونعغر دص واتم 1ةعتستاتق :

 رض ىببأ نع باعشلا مزهم ىب دمحمو شايع نب لييعمسأ هنعو سابع نبأ نع مزيم
 ة د «.«ع 5 26 َء ما 2ك : 1

 زهملا وبا ليقتتلابو ملسأ نب ديكم هنع بنك ىسوطلا مزهم نسب ةيقبو ىسلايطلا هنعو
 - . نو عد

 أو ةريش ىبا نع نايفس نب ديزي 1٠( مزهملا )«  ].75 .٠) [[م آنه, ©عمو#, ممرصعس اللاتك م81

 و كلما انطت وأ قازوريفعم, الا 0 7 جدفلاب رسكو. 85) 0.ةصع ةناكو. 2) 8. ىحرصخحلا. زث) كل
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 8 ةغّللاو بدلا ميلْعَت ىلا بدوملا 0 هدو

 ةيرق اًدوم ىلا ةلمهبلا عتفو مضلاب ىودوملا
 © فسّنُه

 ىنايروملا

 6 لح ىسوم نك 2 ىتاسوملاو ىوسوملا

 ةيتحتو ةلمهبلا مسكو مضلاب ىذابايسوملا
 ةيرخ ذابابسوم ىلا ةبكاعم لاذو ةلحومو

 8 < نادميب

 يلا مالو ةيجعيلا رسكو مسلاب ىليشوملا

 ©.لجر اليشم

 ىلا ةليهملا رسكو نوكسلاو متغلاب ىلصوملا

 © ةريزجلاب ةنيدم لسوملا

 اًيالَصُم ىلا ةلمهملا متنو مضلاب : ىتالصوملا
 مه لج

 ةنيدم # ناقوُم ىلا نونو فاقو مضلاب ىناقوملا

 29 كتيركو

 نونو ةيتكتو < ءارلا رسكو * مضلاب

 ةدّدشملا فاقلاو واولا مدتفو مصلاب ىرقوملا

 «) 8. نأديح. 8) ل. ها

 4) 2ءةوؤذص ل. ه) 8. ماللو. رم) ىل. ناباقلم و

 ع) 4. ىاسويلاو و 8. اسوملاو.

 © ءاقلبلاب وصدح رقوم ىلا ءارو

 © ءافو فاقلا رسكو نوكسلاو متغلاب ىفقوملا

 هرصمب ةلكم فقوملا ىلإ

 فاقو « ماللاو واولا نوكسو مضلاب ىذاباقلوملا

 هروباسينبا احم /ناباقلوم ىتلا ةيكاعمو لي ومو

 هدوم لا نوشو نوكشلا» عتعلاب ئقوملا

 © نادمهب ةيرق

 ةدّحومو ءاهلا رسكو نوكسلاو مدفلاب ؟ ىبهوملا

 © رفاعملا نم نطب بهوم ىلا

 8 ةلوذلا * بْذَيم ىلا : ىبذهملا

 ه دج نايم ىلا نوكسلاو سكلاب .ىنارهملا

 ةدحومو ءارو نوكسلاو رسكلاب ىئانابارهملا

 © ناهبصاب ةيرق نانابارهم ىلا فلا امهنيب نيئوذو

 نونلاو ءاهلا نوكسو رسكلاب ؛ىتاشقدنبرهملا

 ةليهملا لادلاو / ةدحوملاو ءارلا متفو * فاقلاو

 © ومب ةايرق ةاّشفْلنب هم ىلا ةبكعيلا نيشلاو

 - هم و سم <6

 8 لجو * نيارغساب ةنيردم ناجرهم ىلا ميجكلاو

 1 4 نانسروخكب.

 © 8, لنج. )2  8. ناقم.

 <) 8. !ملاو.

 ىاليسوملا.

 8. نابامقلم. مر 8. ىنهوملا. 2) 8. ىبدهملا, ه6 سمع بكهم. :) ل, ه8. ىاشقدتبرهملا»
 0( 6 ندارفساب,
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 2) 8. فاقو. - 7) 8. ةدحومو. م) ل داسنق نب مج ٍ 7( »2 ناحربم.



 ت1 تح

 ىلا مضلاو نوكسلاو مدقلاب + ىوكنيلا
 اك نح 4 ب وىكانم

 اخنولا

 * :ةماس نم :نطب 4 لْكَتُملا ىلا مالو ةددشبلا
 م 9

 8 ىول نوب

 ءارو ةيجاعيلا رسكو نوكسلاو مضلاب ىرانملا

 ذنملا ىلا

 فصْنَم ىلا نوكسلاو مدغلاب 0 تلق

 © ىهتنا ؛ ةيسنلبب ةيرق
 * ةروصنملاو *ةفيلضلا روُصْنَبلا ىلا ىروصنهلا

 ليتلا ىلع ىرخاو تلق 2 ناتّلم ٠ ىحاونب ةيرق

 © ىهتنا طايمد في رحب

 ةددشملا فاقلا رسكو متفلاو مضلاب ولا

 نوكسلاو رسكلابو ميمث نم نطب رقنم ىلا ءارو
 © سعاقم نب كيبع نب رقنم

 8 ةدتك نم نطبو نحل

 /) 51غ له عع 8. 1ص 0. 5 مانت انتا ةيروكانم و 561 ر م0562 061613 3,

 م) 8. ةمياس.

 ”) 8. ةفيلكلا,

 2) 816 0. - 4. ه6 8. ةيسنكبب. 20هوغ

 72( 0 هيروصنملاو.

 2) ل. ىجكايتملا.

 (نعرتاع ةلح لص طلعات 66و, ننقل 2

 0ه) 3. ىخاونب.

 ى) 0. ةيونم. :2) (ن. ةتينمو

 8 ماعلا 0 يقل ىلا ىقنملا

 8 لج +ردكنملا ىلا ىردكنملا

 ىلا .ةثلثم هرخا نوكسلاو متغلاب ىئاونملا

 8 اكح لك ىم ةيرق تاون

 8 لنج 5 وم ىذا مضلأو مدغلاب ىونملا

 ]ملا نذل 1 2 نو رسكلاو جدغلاب 7 يبن أ

 8 فشمدب ةيرق خكينملا

 © لج عينم ىلا هنزوب ىعينملا

 فشمدب ةبيرظق 522 كاي كلذ ذز وسد ىنينمل |

 8 ةلج ةنينم ىذا هلوأ مضخخ

 ىلا ةيتكنلا رسكو نوكسلاو مصلاب ىينملا
 س0 د

 © سلدنالاب ةيرقا 7 ب

 5 ةيرق

 8 ةييفاوملا © هلع ىلا جتبقاوملا

 2) 7 ىروجنملا.

 3 ىلجحنملا و ءا مم لكذنملا.

 طمع ممدصعس (ن. 72816 تعجعألا برك

 مز 1 نانلم. 90( 1 فعن -) 4. ردكنم.

 «) [ةزع ص ههددصتطاتق 0000. 5ععئرماسصست ةدار دع0 معد 0هذو تعم

 سلا 2 ولاا ىلا

 كرنشملا ]دومورتا ءنع لخط عانس 5هتطأ1 بكاع ل طسانو طقفعع 01+ : كيرحتب بحجاع ةخبنم

 سلدنالاب ةهج بكاع كا هاغعع اكو ةهوسعسأتو : 51 سلدنالب ىكيرحكنلاب بحكاع ةينم

 أ ةاستلااوع ءلونص

 «) 8. لبع.

 ينملا ادلب فلكل ابجلاا
 : برغملاب كلب بج تو ك7

 هتاقنلدو# لاما نس" يد ليلدنالاباا هو:
 آكدلط 505, 12 *, باكاع



 سلال ن0 عل سس

 ةدحوملا رسكو نونلا نوكسو مدفلاب ىكابنملا ة:كيلم ىبا ىلا ريغصتلاب : ىكيلملا

 8 ماشلاب ةنيدم متم ىلا ميجو | ةسْنُم ىلا ةليهمو نوكسلاو مضناب ىسفُملا
 ةدحوملا مضو نوكسلاو جتفلا.ب ىزوبنملا © برغعلاب ةايوق

 8 لج زوبتَملا ىلا ىزز هرخا || ىلا ةليهمو نونلا ىيدشتو عتفلاب ىحانهلا
 ءافو ةيقوفلا جتثو نوكسلاو مضلاب © ىقفننملا 8 دج جام

 نب رماج ىم' ليست ففتنملا ة ىلا فاقو 8 ليداتملا عيب ىلا عتفلاب ىليدانملا
00 

 © دج ءروُقْنَملا ىلا ءارو ةثلثملا مضب ىروتنملا | نم نطب ةراَثَم ىلا ءارو عتفلاب ىرانملا

 نونلا نوكسو ميجلاو ميملا جتفب الا 8 فقناغ
 © ناهبصاب ةيرق ناّحنَم ىلا ىلوالا هراشنبلا لمع ىلا عتفلاب ىريشانملا ”

 © موجانلا * ملع ىلا مكنملا “ © بّشَحلا مشن ىلا مسلاب رشانملا

 عدرا ممكنا غلا عدن نقينكتملا ١ ةلكم كنشانم ىلا ةيكاعمو جدغلاب ىكشانملا

 م

 نقينحاديلا» ىلا :ةيناعلا سكوب لوألا, نونلا 8 باس

 8 فورعملا ف :قّطنملا لمع ىلا هلزوب ٌئقطاتملا

 ميجلا مضو نوكسلاو ميتفلاب ىناروكنهلا | بيصخ < ىنب ةلينم ىلا مضلاب ىوانملا تلق
- 

 © ِنْلَبِب ةيرق ناروجنم ىلا هارو © ىيتنا صم نيعصب كلب

 دذصو11 كم6. م. 77. [نردع طلنعان. (26081. أ اك ناشملا (ةيدتعات 2م)316غ, مماثانق 5اتم]ت1ةط لان 356 :

 ذأ مح ىرق ىم ةيرق جيلم :ىلا. اتسصتسممسم ص ممداعتمت ائطاعو طمع !ءوناسع: ةأرق ىرق نم جيلم

 هنغ ىور .ىورهلا ىحيلملا مسقلا بأ نك. نابحلا " ني'قناولا'نابطا امها انيك 20

 ئوغبلا دوعسم عنب نيسحلا مامالا. 1710ع3در طتصع عوذع ةموانتت زااطتصت, 46 ءانزان5 "ءاداتالو ممزطتسع

 آهعم ادت, ءيععلسصص. ؟".] دع) ىكنلملا. نع) 110ع ءةرمتاسا نصح [ةطاانتط ص (0. 1ءوزااتت. )2  شع نبع

 قطسلك م. 115 زانلعص هكعنإ بيدعخ ىنبأز ه6 مموصتقءابم ةوتتطأ1 بيصخ نبأ ه6 بيصخ ىنبر

 هطوورومغ طوعا, 21ةنمونصوتاتفو كم, م. 113.  ه) 8. ىقفتتملا و ها هتماع ففنتملا. 65) 0مدناانأ

 ء) 8,ىتنملا. 2 ) 1106 ءدومئاسلامم عة( ذص ىلإ 6) 8, لمع, رع) 0صسناانا 3
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 تاااقأ تى

 8بايتلا نم عن مَحّلَملا | هرصمب ليثلا سايقم ىلا هنزرب ىسايقملا
 حلما ىلا ةلييم» متفلاو مصلاب ىكالملا © باودلا ءارك ىلا مضلاب ىراَكملا

 8 ةعاّرخ نم نطب ملم ىلاو رداونلاو 8 ؛ ٍمامالا ٌميبُكَت * ُغلَبُملا ةربكملا

 8 عّلبلا عيب ىلا مرسكلاب ىحلهلا 8 اطضلا نايبشلا ميلُعَت ىلا بتكملا

 © مورلاب ةنيدم ةيدَلُم ىلا نيتحتفب ىطلملا ىلا ةيقوفلا مضو نوكسلاو مدفلاب عيمرتكلا
 + ناكُجْلَم ىلا ميجلاو ميملا مصب ؟ىناككلملا ةيكجك ىتكم

 © ورمب ةيرق 8 دج لوككم ىلا هنزوب ىلوككملا
 هسرْتلا ٌنيعم وع مضلاب ؛ ىقلملا || دلب / ناركم ىلا نوكسلاو مهلاب * ىناركملا

 8 ةعاضو نم نطب ناَكَلُم ىلا تاحتقب ىناكلملا | 2٠ ةيوايع

 نجر لودلا نوكسو'عسلاوهومناب"عنيجتنلولا || يسب ضعي داك عل ىثوششكملا
 سكلاو عتقلابوأ“" ناهبصاب يرق *ةجذلم ىلا © لمت هنلايابدرم ودكم يلات موكملا
 1 هرخآ ا ا ب جيلم ىلا ةينكاتو © خليب ةيرق كادبلم لا 2 ىناربلملا

 . . .. * ىلا [| ىلا ةليهبلا متقو نوكسلاو مضلاب ٠ ىمكلملا

 م8) 82. اريكيلا. 2) 8. ماماألا ربكم. ؟0دضبم ذللو مونطو ةلوصتل قنعن كك ود هدم هنن

 عج عمت املع تهافت ةللعب» طرسعت»سق رمجتسنلدب» ريكأ هللا لموت /) 8. ىباركملا. 2

 نأ ربكم. مز لص 4. هت 0. طقم دتترراتتص هو ىتاريكملاو ذص 8. ( وصف ةعاتعناو ) ىباريلم و

 لننمل ءوماع ءداعمساتو "عءام دع طقطوأغر ونتم0 ةةننسلف عه ل هلأ 72) 1106 ]1060 ةه]15 (.

 وزع ه2عدغ ( دزصع ؟هءدلتطاتك (ةدصعص )ز) ّذص لى, ع 8. طشع ةعتمأات72 ©3آ نارسكس [8ءصع 5

 ناربلم ء«لئل35ؤو, ه ءهللدغم 1عرتعو (6ءعموم, ءءزئناتتل ءقأر دق 10 1ةعتاات“ : ( نأربلم) نازبلم

 ْملب ىرذق ىم نون هرخأو ءارو ةحوت. فم ةدحوم ءاب مث نوكسلا مث مضلاب. 77
 ه) 8. ىيحكملا. م) 0صناانغ 6.  ي) 8. ه 0. ىنتناككحلمبلا م ن. ناكحكلم

 ى) 0هصك 200غ. 31ءتعوتسوتت ىممع. رجم 7 مو. 11, م. 9 7و. 9, هع مدعو قعدطتءمع رم ا" سو. 7و 1ةطصح

 نطمللت ءدص ل. دادصتت 1. 1. م. اا ؟وء.1 م 8. ةكلم. ه) كل. ع8 جيلم. ه) 0ع

 مدد يصمد ذص طمع ءدوزتاتلو ةءممتانصغاتت , كعقانصغ ص فز 205 تاو ةاجاعت ىانطغ 13 ماتت عأم, ]12 ءانس2ع

 ةصلت مص. «) ةزع 1ععوصلمس هوذو صممت ءواانتص ؟10عغدع, 8. هللا ةرخأور 0. ىرخأ. )1106 ةهاده

 هاله 8, ةدمماءمت مماعوأ لجر جيلم يلا. 1710, يتدع ةطصمأ137316 01. 5؟ءززوعو 24 8004, !1ءانتح



 تت 16 -

 6 ةعئقملا عيب ىلا متفلاو نوكسلاوأ 8 دج * ساّرقءلا ىلا رسكلاب ىضارقملا

 ىلا نونلا « ىيدشتو متفلاو مضلاب * ىنقملأ || مك ةزمهو ءارلا 0 توكسلاو مضلاب فارما

 45 ةد5ّشملا واولا رسكو جدغلاو مسضلاب 2 ةدلشملا نال فاقلا جدفو مضلاب م

 سالقم ىلا ةلميمو نوكسلاو رسكلاب ىسصداقملا | ؛ ىرتوجلا ىلع نب نسحلا ديك وبا ةلميمو
 © لجو ناجرجب ةيرق || مسكلابو ةماعلا تحت « عنقت ىم لوا هنال

 تاعرذا لامعأ نم وو ةطقث نبا هطّبض !ذك ءامو ةفيفخ ةليهم لادلا رسكو فاقلا نوكسو:

 رص ناتتطاتو طقانل كاتطأ1غ0و وىاننلل 0 غد ل اىقرم عمر ععص لان قد خيدقم , ءأ زمام 5 :لميم عا

 د

 خفيفخ زموورأ 3هطودغ ءايو ةانأ ءابلأ حمثوو 114 نغ ؟ها1تعمأأ مالئوصاتطأت3 54111123 55 ةيدغم نصح«
 مس 302

 1م 1دسسوم ذه ؟, كق معءيدوصأتم طمع معئانصءصغ : ندرالاب ا ىوتسملا ناكملاو قيرطلا هرمكو

 23 5 11 5 2 رك 58 غض
 بارشلاو دم ىض اهرسكذو اهلاد فيشقخاف ىض ىرمهوجلا طلغو نبصلاب اهيلا كنس

 هنا سن تاس

 ىدقملا 1 فيقخكتلاب ىدَكُملا ءاغ ص ةملعم طقعع زص 7, كقش 1جاتطأاتل : ةففدحم ىدقملا

 ةيرقلا ل ىرهوجلا 7 مشاوو ماشلاب ةبرمق ىلا بوسنم و 2 وو لسعلا نم بارش لادن"

 56 ةاقورعم ب بابت ةيدقملاو ددق يفض ملقتو ديدشنلاب. |[ ةيدقملاو زد لل(.

 (ه] نتاع دصمأع هزع ؟هءدلتطاتق ةصقاما ءاانتم ةهدأر انك ءاتدصم نا! هعنع ف ععمتسداتهصتو ةلوطانلل 125 امان

 وزغ (نصلع معو, ءودنص 5ستواتمصعمم ذص آنعاتتلعم ةان0ر 12 7. كقمر جمع عدوزا)و كمصت ”ءععءام ةص ءلتأم

 (2هائادس4ُ 1صاعم معو "1طن عن5 طماه91غ, ت3 اذص ع ؟م0م34 © 7-5 (وعاعضنت» 71065 طلق 10د

 ءما]دختك ر طقشلويات2 يتقتتت ءعضاتتس ةددعر صان طقع لال ةيدقم نصخ هرصصت هع مهيتاع طفصم 5م طقس

 طوول 7؟.] )2  8. ضاقم (ةز). <) 0صئاانا8. 6) 8. ىرغوكلا. م) 18. عمنقي. )4 

 ىنشولا. <) ىلا لشتو. ل هل, نصحو 0. اةمةحح, ىي) [©نتل ةدمماعسلسس ةغأر ع طاطقطقطأت

 هيتشملا ل15رصاتكر ّدص يندم 1؟عئاسع: نب كيكمو ظطقاح ثدحم ميكح نب ىبعحكي موقملا

 ةبلعت نب ريب موقملا وبا هوأو حتقبو فيعض ةفيلخ ىبأ نع موقملا ميكح نب ديكم

 00 ةبيتع) ةبيتاح نب مكحلا نع ةبلعت نب ىيحي ملل وبأو 2 نع ئراصنالا. وأ 1عناادل

 موقملا ( همدان هغم» رجم ءاغع ممم ءةس) ءمىصمسسعاج ؟طكخ. 5991.]
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 ا

 © ورمب ةيرق نانعم ىلا هنزوب ؟ ىنانغملا

 © + ءانغلا ىلإ ىنغملا

 ةيرق نوغم ىلا نونو ىنيتمضب ىنوغمل أ

 نطب ةيوُعَم ىلا نوكسلاو جتفلاب ىوغملا
 © معتخ نم

 ديعس نب ةريغملا ىلا رسكلاو مضلاب ىربغملا

 نم ةليبق * ةليغُم ىلا رسكلاو متغلاب ىليغملا
 © ربا

 نم * ٍلوثثملا عيب ىلا ءافلا نوكسب ىلوتفملا
 ي  ءاقلكلا

 © ضئارقلا ملع ىلا نوكسلاو مشلاب * ضرغملا
 ةدّدشملا ةيجعملاو ءاغلا حنفو مصلاب ىلشفملا

 © ” لج لضفملا ىلا

 8 دج علقم ىلا ىكلفملا

 ىم ثيدحلا سانلا ديغي ىديإ»كيفيللا

 © عوبشلا

 8 رباقملا ىلا مدغلاب ىرباقملا

 8 ّقج لتاقم ىلا ةّيقوفلا ,سكو مصلاب ىلناقملا
 8 ميمك نم نطب < سعاقم ىلا ” ىسعاقملا

 8 عناقُملا عيب ىلا متغلاب ىعناقملا

 ةلمهمو ةدحومو نوكسلاو رسكلاب ىسابقملا

 © لوُلُس نم نطب ساّبقم ىلا

 ىلا ةدحوملا مضو نوكسلاو مدغلاب ىربقملا
 © ةربقملا

 6 ةفيلضلا ردتقملا ىلا يردنقملا

 ع سدقملا تيب ىلا لادلا رسكب ىسدقملا

 ةدّدشملا لادلاو فاقلا معتقو مضلاب ىمدقهلا

 © دج مدقم ىلا

 نددح ىلا ةلميملا ديدشتو نيتحتغب ىدقيملا

 9 تاعرذاب ا خةيبدقم

 7) 8. ىذاتغملاو 6[ 2201 نافغم.

 *) 8. ىضرفملا.

 ,) ىلا ةليغملا. م 8. ًاقلحلاو: 0. ءافلخضلا نم.

 ) 1. سيبعاعملا 510

 7 8. انغملا.

 «) 8ءقوأ ذم كله ءإ تن) [ة5زع مودات سات ص لم
 - س3

 ءووع طمع طمصعطر © آكه220050 2228168, ط1 15 ”. سعق 1؟عارتات5 : نم ىح وبأ مضلاب سعاقمو
5 

 ٠ ع
 دموق نيب ناك كبح نع رخان هنال ميمهت. 77.] وب) [2لعودع ص داس طازاتك 10 معواتع ده

 وماتمسعو ممددتستت اند 0علستوص03 لتنعموأ امع1ممعو طصخوم دع صوص ءصتانسل م 0004 ةمهمءعطتغر ىأ طثع

 0عوومت مدعم وسحع ةرعم مو. ها ]كجيصانكاتق 04 هه هاكتعيضتسغ, 1ص ذللم 5ءونعنأتو ءعوامصأ ذص ". كقم :

 انارسلا ني دشتن ااخقتلا | ليفور ةايلاب | دق ليقر, صمخب ,ليكر ماشلاب ريف كيرختلاب نقم
 2 55ج

 تاعرذأ بروق ناروح فرط ىف ةيرقو ها طففم ذط ٠“ نصح : ميملا محدنفب خم داعم نصح 55 2 5



 و

: 

 هللا ىضر* ٌئباكصلا ءراسسُي نب لقْعَم ىلا

 © 7 هنع

 ةيرق ناّرمْعُم ىلا ءارو نيميملا جتفب 00

 جتفلاو مصلاب» لجي رَيْعَم ىلا هلثم 0
 8 لجر 0 ىلا ةحوتفملا ميملا كيدشتو

 نعم ميلا قود نوسلاو ءدعلال ىنعملا
 8 ءْيَط نمو نالبع سيق نمو دْزألا نم نلحب

 ىسلا داولا جاقفو نوكسلاو رسكلاب ىلوعملا

 عتفب ئناعبسلا نبا لاقو دزألا ىم ىطب ةلوعم

 جتفلا الا 8 بوب نيلق © ءاطخ وقو كمل

 8 ىعتذأ

 نطب ةّيِوْعَم ىلا نوكسلاو متفلاب ىوعملا

 لح ص

 ا

 نأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ىلع راشأ فنحالا نال هرفح ىذلا

 كل جبنكنلا مدنو ىنوكسلاو رسكلاب ىربعملا

52 6 

 © نسأ ىنب نم نطب ريعم

 8 طعم بأ نب ةيلاح * ىلا مجد ىطيعملا

57 2 

 عيب ىلا ىازلا سكب ىلراغملا

 ةارما ةلاْغُم ىلا ةيجعملاو متفلاب ىلاغملا
 12 هراجنلا نب ” كلام ىب ىدحع

 8 لَ اغملا عيب

 ه سلدنالاب ةنيدم ةماَغَم ىلا مضلاب ىماغملا

 نم لعافلا ظفلب م فرتغيلا ىلا ىفرتغملا

 © دج فاوتغالا

 © برْعَملا دالب ىلا ءارلا يسكو جتنفلاب 0

 ةددشملا ءافلاو ةمكعيلا جتفو مصلاب ىلفغملا

 © ىباحكصلا لفعم نب هللا دبع ىلأ

 ةيرق ناكغم ىلا نوكسلاو مضلاب ىناكغملا [ :

 92 ىراخبب

 صاف ةرصبلا لهال هفكُي

 حبلا 52 هرفكف هرفكب ىرملا راشب نسب لقعم اره طمو راشب نب ليقعم 15 نمؤود[؟ءالتانك د

 كاسسأل ءملدع 7' علان. يلة ةدامهلعب» رج. 61, ءلتلتأ راسي نب لقعم , يددرت ؟ةدتدصت 1ةءانوصعتت 556 10ءاتق 205161

 [1لعس همدقعسدتام# ةيعام ادلع طعدنعأ ©ءموم. ذص 7. لقعم رين (دطأ حتت زللئتك همددعص

 ىباحصلا ىنوملا راسي نب لقعم ), ه6 طلو آكدصانوأ تهطل, ةذص 7, لقع : لزنمكو

 ؟) راسب. ىي/لك) 5ه]نو هركعمان 004. ثم

 /) 0, طلع صحقلم ةصقعتتل ىغب. )/  الانطنا ن4

 «) ه١ كلم, ه) 8,راكنلا. م) 82. فرتعملا»
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 2( 2 سكافت,

١ 1 

 ملغ 5تتطزأاتا :

 ملا ِراَسُي ا رذنملا 5 لقعمو آحلملا. 77.]

 م) 8. اطحا. 0 ) 8. برض,

 ةاتمماو ودم ةصسعطت, 2) 8, لراغبلار 0. لزاعملا.



 ل

  تدطايم تلبث لم ىذلا عضل للا | هدألا ىم شب لقتل لا زب ىلواعما
4 2 5 _- 0-3 000 1 

 ىلا نونو 3 ةليهملاو هلو متقب + ىندعملا | ١ سوألا نم نطب ” ةيواعم ىلا مضلاب ىواعملا

 © لج فورعم ىلا ىفورعملا دّبَعُم 3 ىلا ةدخوملاو هلوا متفب :ىدبعملا

 ةرسعسم ىسلا ءارلا ديدشتو نيتكتفب ىرعملا بلطملا دبع نب لاادعلإ هةر هيعازخلا

 «.ماسلاب ةنيزا نامغعتلا © كيبعم .مهسأر روكا ىو

 ىلا ءارو ةيجاعمو نوكسلاو رسكلاب ىراشعملا ع ايلا ليوأت ىلا «ربعملا

 © نادبق نم نطب راشعملا 5 لج ربعم ىلا هنزوب ىربعملا

 شعم ىبا ىلا ةيجعملاو هلوا عتفب ىرشعملا | نب + لصاو مهسار 4 ّنال لازتعالا ىلا ىلرنعملا
 © لج || ىضر * ىرصبلا نسحلا ىلا سلي ناك ءاطغ

 ءارو فاقلا رسكو نوكسلاو عتفلاب ىرقعملا | » هنع هدط  هَيأَر ؛ رهظأ املف ؟ هنع ىلاعت هللا

 © نميلاب * قعم ىلا © دنع لزتعأق

 © نم نلطبو دج لقعم كل هنزوب ىلقعملا نادعم ىلا :كييملاو ءلوأ جدشفب ىنادعيلا

 يلقعمل ةعبلا 4 مهنلاو بلك « نمو ةيلت نمو ؛ عحْذَم 8 دج

 مم) 8. ةزصع ديانءنلو. 2) 82. ةيوعم, 0) سرالا٠ رث) ىربعملا, ؟) 8: هنالا ») 0مدتغانا قة

 ى) 11دعع (ةصخغاتسص اص ل. 1عوانصأال ٠ 2 8. رهظ. 2) ةيأر. ,) 2ءةواذص كله ) 8. ةداهش»

 2) 82. ىدعميلا. نب) طوةوؤذص 0. [ظغ ذص آنس. ©ءموم. 1هعزنتع: لادلا رسكب ك7. 2) [هم-

 اهدوو طقم هع لتا دأو. (وهمءاع ذص آعرتعم ©ءمو. !عوتاتست : نميلاب دأو رقعلا ىم ناكملا مسا رقعم

 ديببز برق 1٠( ةيكقلا ) هيحفلا ليضع. 16 وزستلتاورم ذص 1كدصسكمر ةذص#» رقع : داو نكسيكو

 17 و 0

 خابش و فعج 3 ليكام نب دكيحاأ هنم نميلاب. ؟10عاات“ ةننكم طتصع همه23ءو(انأ ر اخ ل67
- 

 م0

 01/6 2111ه طم رقعم , 5ع رقعم م«هدسدصأتة1 ؟هادعسأ. 17.] ه) (0. نمو. 65) لع جحدم»

 م) 0متغاتنغ 2.  هل) ةزع ةهلععع صصص كسطأتأة71 ]داو 0 رمتلاو و ونينم4 ص هدحصتطاتو 0004. ه1
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 ةانعر ةغ نن04 ةصعص ةومز ناتانك ةعتطعسع صمد ممطتتغ, 150عصك ةصتصع زأر دعما رينلا طقم 1لعمد
 هسه عن

 ء«دوه ةاومخنع لدعم رهنر لع ندم ةذع ةطساك, هانا. ويلك, م. ه1: مساب (1. لقعم ) لقعملا ىين ىمسو



 دق ارا

 ىلا ةدّدشملا ةليهبلاو ميبلا سكب ىصيصملا

 © ركبلا لحاس ىلع ةنيدم ةصيصملا

 ىلا ءارو ةيجاعبلا عفو مضلاب ء ىرضملا
 © ”رازن نب * رضم

 ةّدج َعاَطَم ىلا ىعاطملا

 ءارو ةيناثلا ميملا رسكو مدغلاب ىريماطملا

 © ناولكب * ةعيض * ريماطملا ىلا

 ىلا < ةدخوملا ءابلاو* هلوا متفب ىخبطملا

 © فورعملا ْممْبُملا

 © بابتلا 9 زيرطت ىلا زرطملا

 ةدّدشملا ءارلا رسكو عدغلاو مضلاب ىفرطملا
 6 لج فلم ىلا ءان

 ىلا .ءافو ءاولا جيتفو نوكسلاو رسكلاب ىفرطملا

 نب د ل

 مهنع ىلاعت هللأ ىضر*

 © مدلَس نم ا دورلتم ىلا 25-

 نم ىنطبو دج رطم ىلا نيتكتفب ىرطملا
 م م دس

 ا دايس وتلا

 ةحوتفملا ءاطلا ديدشتو مسلاب + ىبلطملا

 8 فاَنَم دبع نب بلتُملا ىلا ةدّحومو ماللا رسكو

 رسكو ةدّدشملا ءاطلا متفو مضلاب ىعوطيلا

 اىدلمرا نينا حشو ةعولملا لا ليهو واوتلا

 © داهجالل < مهسفنا

 ةدّدشملا ءاهلاو ءاطلا متفو مسلاب ىرهطملا

 8 ّدجو 7 نارّدنزام لمع نم ةيرق رهطم ىلا

 8 نك لليطملا ىللا هنزوب ىبيطملا

 ةايعنريف تامالظلا هيلا عئرت ىذلا ىملاظملا

 ةدّدشملا ءاهلاو ةمجعملا مدقو مضلاب ىرهظملا

 8 دج سهم ىلا

 « ناعم ىلا ةمجعم 2 هخاو مضلاب  ىذاعملا

 8 دج

 © نتج كراَعُم ىلا ءارلا رسكو مسلاب : ىكراعملا

 * ىّرعملا ةياعر ىلا زاعملا

 كلا ذو ؛ءافلا نسكوأ متفلاب. ىرفاعملا

 م 50. ىرصملا , ©[ 2105 رصف, ه2 أون» ؟) 0. وزصع ةاتعاتلو. «) 8. ةغبص. 2) 8. عا (ن.

 ةلحوملاو.. رب) 8.ريرطت. 2) 0صتاان[8. 2 ه) ةآهعم دص دهأو 004. كي 1؟ونصانتلا 65) لع

 لخكفو 8. نحف. 2 8. لشد 2) 8. ىبلظملا. «) 8. مهسفلل رمح) 4. نادتزام.

 م) 8. ىداعبلاو «6 مور داعم, /:) 0. ةرخآ. 2) ىلا ككراعملا. /) 0. زعملا. 2 0
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 ا نا

 © ةرعبلاب
 ةيجاعملا نوكسو ةّيقوفلاو « هلوا مدغب ىلتشيلا
 8 ناهبصاب ةيرف ةلكشم ل

 ةيجاعبلا 7 نيشلا نوكسو ابيمصب :ىلوتحتولا

 © 4 رعمب ةيرق لوتْشم ىلأ
21 

 8 * هلثم ىونشملا
 ةيجاعملا نوكسو ميجلاو هلوا مدفغب ىعكشملا

 8ةعاّضق نم نطب ةعّجشُم ىلا ةلمهم هرخأ

 فاقو ءاولا جتفو نوكسلاو مسكلاب : ىفرشملا

 8 نادبت نم نطب * رشم ىلا

 فرشُم ىلا رسكلاو نوكسلاو مصلاب ىقرشملا
 8 لجر
 فورشُم ىلا مدصلاو نوكسلاو جتفلاب ىقورشملا
 © نميلاب ةعقب

 8 ؛نيتلمهمو نوكسلاو سيكلاب ىحاطشملا

 ىلا ةيجكاعيلا ديدشتو رسكلاب ىطشمهلا

 © بلك نم نب * ظّشملا

 نوكسلا مش مضلاب. [564 ذه طقطدطنز هبتشملا و

 200ئ35 ”؟0ءدلتطاتقو ةدءتتمااتتط ءدغ عئلتشملاو يع

.5 (2 

 2) 1 تعوان5د ءىماتعدألم عقوأر صعع دتمماوع ةائسصلع ءةدص 7205511<

 05( 4 ءارو. ص) 6: نأرغشم ز 5, 0ه) ل, ىارغشملا.

 90) 8. 66 (ن٠ هدماسملا. 155 نتطوك 8 ةننمنممم

 ) 4. ه6 8. ىاتارسصملا.

 2) 8. ةلتم. رمنطنا 104 ةاتمم] ودمت ةصاطعاتأم

 0 ءارلأو ةيكعملا نيغلاو هلوأ مدقب ىنارغشملا

 © فشمدب ةايرق م ارَعشَم ىلا

 ةيرق ناكُشُم ىلا نوكسلاو مصلاب ىناكشملا
 8 دجو نأدبح# ىحاونب

 8 فحاشملا ةياتتك نيل ىفحاصملا

 ةلمهم لادو ةيناثلا ميبلا سكب ىدماصملا

 © برغلاب 5 ةدماسملا لا

 ةتلثمو ءارو نوكسلاو رسكلاب + ىتانارصملا

 © ٌدادغب داوسب ةيرق اًناَرصم ىلا

 © ةرييشلا محم ىلا رسكلاب ىرصملا

 لسكو .ءاطلا متقو نوكسلاو مضلاب ىقلطصملا

 © ةعارخ 5 نم نلحب فلُتسملا ”ىنب ىلأ فاقو ماللا

 ةلمهملا نيعلا جتفو نوكسلاو مضلاب ىبعسصملا

 8 لج 7-2 ىلا ةدخومو

 © دج ةلقسم ىلا فاقلاو هلو' مدغب ىلقصملا

 ةلمهم هرخا مضلاو نوكسلاو متغلاب ىدومدصملا

 © برغلاب ميربْلا نم ةليبق ةدومصم ىلا

 6) ةءويصقتس آغا (©ةعمو»., ةرجانل آتواوصط. م. 76و

 هعماع ّذص صموأعم ءدععصربأم و عءاتقطتح معطق مت عاتعو

 رك) (دتخااتطأا 8. عا (ن.

 ىقوشملا. ( ) 8. نونشم.

 72) 0. ىطش لآ. ) 8. احشمبلا.

 ارعشم. فللرلا 15 لا ل

 8ع) (0. ةرصحلا

 ابنرا

 35710. ةصصمأ. ه4 8وعع. 1[همودجاتعات ىرصمءع. م. 8, عا زصطو ذص ؟. ىذدومضملا.

 ء) 0مئاادسأ لله ءا 0
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 عمسم كل ةيقوفلا رسكو نوكسلاو عدفلاب « ىنانببا

١ 

 نانسم ىلا نيئوثو نوكسلاو رسكلاب ىنانسملا نانيتسم ىلا: 4 فلا ايهنيب* نّينونو ةيتحتو
 © فسنب ةيرق © خاب ةيرق

 ثيدححلا ىلا نونلا جتقو مصلاب ىدنسملا | ةلمهبلا ديدشتو 7 جتفلاو مصلاب ىدسملا
 ةىّنسملا © بايثلا يتسم ليغت ,ىذلا

 © رعشلا جوسملا ىلا نيتمصب ىحوسملا دج قورسم ىلا ىقورسملا
 , نيعلا مقفو نوكسلاو رسكلاب ىرعسهلا

 ةليهبلا نوكسو واولاو ملوأ جدنفب ىسوسملا 0
 مذ 200 ه لج * رعسم ىلا * ءاآرو ةلميملا

 © ورمب .ةيرق سوسم ىلا ىلوالا م
 00 ! 0 '] © لجر دوعسم ىلا ىدوعسيلا

 . كل 0 5 نح انا 3

 :ينكاتلاو ا م * تقف حا ثراحلا ىب ” نبكسم كا ىنبيكسملا

 8 دج بيسملا ىلا ةدحومو ةددشيلا ا
 ا 18 دنع ىلاعن هللا ىضر * ىعفاشلا

 - 2: | نفلاد ا 4 8 :

 ميسم ىلا مي ا 8ث ىسبلا عيب ىلا رسكلاب ىكسملا

 0 © + ةذج ةيلسملا ىلا ىملسيلا
3 

 كل

 اماما طاشمل 1| !يعيف

 © لجر طاشم ىلا ديدشتلاو مدغلاب ىاشملا ©  ةفوكلاب مهل ةلكمو  ْمحّْذَم نم ةليبق

 ةايرق # ناّشم ىلا فيفختلاو مضلاب ىناشملا || ةيناثلا جتفو ىلوالا ميبلا يسكب ىعمسملا

 50 ىنانتسملا. ن) 1812+ء لعددصغذص له ») 0هئانغ 8. ى) 8ءغةدا ص 8. ءأ 0. 2 0متااتأ كم

 »”) 8. رغسم. ) 1116 8. سماع زاععسسص ةصقعتتا ىلا. ) 11366 ةداسو 004. 4. هكون[. 2) كل دج

 0) ىلإ محرم. ه) 8. ةفوكلا. ه) طاسعو 000316م5 طمص هكعرماتسغ. [5تصماءععأ مماعوأ ع طكمتصاتكم 70

 ةخلببق , زد قاتم 1علطتاتك : ةعماسملا محو ةليبق بك وبأو سل نذل عهسملاو. 2 6) 1آ10ع ءةرئانس-

 طدسدد 0عةوأذص كله )6  2. هطانشملا 2) 51غ هرصصع5 ائطبت مصعت. قةطاتالذلمدد ةةطصعسر ءلتغ. 2ةعاكم

 2. ة354, ذم ةيمطدطو دصىءعصتغ ةناشملا» تنصت ةعاتعملو ةغ 1ةهلطق ]نان ععدع م. ظظاتدسص ص آطلعالم ©6081

 5 اطل اان جدفلاب ناشملا , 20036 ةصعس ةتعامد مضلاب ةلعلو. 5711. ةدعوأذ 01ج هءأ. هجمت. 1.

 م. 180. 75ةنكاعص؟ءالتسم ص كقسإ/ داعم 2 ه6. وبن طمع كم , م.7 , ءلخلذإ : ةمكعملا نيشلاو ميملا مضبو

 وندم4 ع1 طمص م0163[, [آس آكه220150 110 ناشفلا متمصاتسات هدأ لامط واتت. 79.]
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 0 © دادغب برق # ةيرق 4 ةفرزملا ىلا فاقو

 دلب نانيزم ىلا رسكلاو مجدغلاب ىنانيرملا نوكسو فاكلاو ءارلاو هلوأ جدنفب # ىنكنرز :ملأ

 9 ناسارخب | نئزاضبب ةيزق نكرم ىلا ىلوالا نونلاو ىازلا
ب خيرق ةزملا ىلا ديدشنلاو رسكلاب ىرملا

 20 نح

 © دج فحاسم ىلا مصلاب ىقحاسهلا
 ةيرق * ونوم 4 نونلاو هلوأ ملض) ئ يق

 © دج رفاَسُم ىلا مضلاب ىرفاسملا ني

 نمر تاما نا علان لكامل هي ' . :
 ل 2 1 ىل ةيرق نوم. ىلا نوكسلاو ؛ مصلاب ىنززملا

 و :ةفيلخكلا 55 أ ىنيعتسهلا © دنقرمسب ةيرق 7 ةنزم ىلاو ربو نبأ

 لج رفغتسملا أ ىرفغتسملا 6-0 زبزم كا نييازلا رسكو حدغلاب ىريزملا
 ن ع ه

 6 ءاباكلا ىلع ىلُمَتْسي ىذلا ىلمتسملا نر ةقياسلا ةانيؤم تل 0 ريغرتلاب ىنيزملا

 ىع) 0متاانأ 8. /2) ىكنرزملا . 2) 8. دويشملا. 1 0 ونوم. [آ1ص آغا. (6608ع». مغ 211211323

 لانط عالنت ىونزم. 72.1 4) (ن. ملضب» م2) 8. هع 0. تنزه. 1[ آ0 زوئاسع طمصعم ترم معوصتصأتةطح
 د

 لص رنماممعو, 5ءل ةلطتطأام كرمشملا عع ا[كفسصتخمر صمص 0مطتسمم ءوأر وندتص ةنرم ءاعععصلمستسر ا
 © د هد

 طمع نوكمع»» ماقصع لعل طماطعال ةاار ال5 24 9 ءوأ ل1ءأ115. 11266 لولءاتأاتك : نرد نر باب

 اميرو عيرأ وأ دنقريس نم نيسارف (هنم) ثالث ىلع ةيرق لوالأ نونو ىلؤلا نوكسو ميملا مضب

 ىنؤملا هل ليق اميرو ىنوملا اربعلا ويني مقرنا وج دبحا راعبلاو بستي ماهلاب ةنزم هل ليق

 رئخلا نم 6 مليدلا لابج ئف ةىدلب نم اعلا د ىازلا دحتفب. 18غ طمعع د

 1كدمماندم «الداوصأ : كللبو ةدوم لاقي دلقو كنقرمسب ةيرق مال تكلا 2 كحل مضلاب 0

 مليكلاب. اكد لدلعنا1 1هءو ىذدسل 710635 , مءعادعستمسم لام4 صمصعات ينرملاو ءاندتيص د1 هط 15م 710

 لسعؤتسم عوار طقم ويتم (5ع0 10:[جووع مع ةضنمرضعمب ع ءمصلاكأمصع ةدئاانتط) ىنوملا تاتدنكا ذيل

 -) ل. ه4 8. نيارلا. ه) أ|غصم. رم) 11266 [ةطااتسا رص 0. 1ءعمصغتس, هغ دزصع ةحاتعاتلاو : يدع

 درصعس هعءءعودوتتأ6م ه00عصسقمطم ماجد , (ج0ه1322 9104م5 ءدأر 6ع الاسم , 9106651807265, م7060 نة هبح

 قيل ىلئاسملا روزا 15 لت اسع ر ند ننعهعد/ة0:0ناتعم 61 مجوطأ راهن طباع دول عدمت هرجع هنت 021
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 5 يحك 7 00

 ةيناكتو ةددشنلا ءارسلا رسكو مصضلاب ىقيرملا

 © 7 فاقو

 قلا ةلبهبلا ء ءاحلاو ىازلاو مضلاب .ىهحارملا
2 

 © كلام حب خير 4 ةيحازملاو 0 محام

 | نطب مم ىلا ىيدشنلاو جدغلاب ىرملا
 © نوح نبأ قرم 0 ميبخلابوتع 10 كلب < ةايرملاو ةئىَط
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 رن) ىدبرملا. ه) عممصم ]هيومان طقوم آنعوتعن ©ءموم.: ةنكاس ءابو ءارلا جذنفو ميملا مضب ندرم

 0 - د هم.د

 (1. تشد ) تسد نىيرم اهل لاقي ررم ىرذ نم نوثوز هأ( 1مردستستو طقعع اكفصتاتكأ (ذص ”, نرم) :

 .٠ 1 هو د .ايف وحي -و 5 9 - 2

 هروب خيرت يبزكو ريعمب عضوم مضلاب برضو“ 8سم ا هدد عرم قي معععزرأ1 عع ظقتتانك1 علل. ©2هأ1-

 امسصقر ذص ن3 1مم معو 1121 عا5 ءالز765515 7ةئطتم هذع م"هصاتصاتونا لانقولا : ذص ءلتأ (0ة]ءنتغ. ]عونا

 ملا : كولم ىنيرملا

 ىلا 0 نينليقت نيياببو نسير أ نسم ةفئاطو 0 وأو قحلا دبيع بوقعي و.دأ برغملا

 نيرمو. 00 طاتق لعدتوينع ج00هصح طقعع 2طقطمل]1 ذم هبششملا , زد <. ىذيب

 ا يول ىرذعلا 0 نب رمع نسب دكيدحأ سابعا وبا اهنم سلدنالب ةنيدم ةيرملا

 يلا ورم ىرق نم نيرمو رجحح نب ىلع نع ىنيرملا ميمت نب دمحا نون ةدابزو مسلابو. 71:]
 ه) 8. ء( 0. هيرملاو. 1266265 هع طمع !هعمر :درملا دهتطوصلس عدوور ونتتك معواودتا 85هز ناتاتك

 , 7 2 0 5 مدمر عع ر انانععومت زر 1ص 7/706 2011126 201 ع«5و5وو كاتم]1ءق23221: 10104 ءان. عع, عءوصقأمأ يي قطتلا م. انك

 [آ910ع صسصع ءاتفصت 10 ءانصتر ه2 م26 هع ةيتشملا 06دتتماسصت ّدص ةصطصب عر هد ناتو ةمقت عع ؟10عانتو
5 2 5 

 جل طسزانف هجخازو ممدصتصسعم مص ةطااتصت ]دال تصت ىرملاو 5ء0 ةاتحسصت ىيرملا , لمعاتصت ءعووع. 559.]
 يس 6-2
 85 ل

 ة) 8عدومر وننت4 24 ءءعرصاتءدلمصعسس ؟هحصمع 300عصقممسب دلو 351 !انانععدع ر طلشع مءعاع ؟هعقلتك عده

 ءوأا اهتطاناق. 851 معرع ءئمرتعتط» 57و 55عأ 50هز نأناتك رسكو 10 من ةور جلسصملمسص علام ؟هدنعغ طمع

 تدب ١ هدو

 مات ما ءانع : فيرملا عبب ىلا. 170 في رم ءدلتص 20115وز12101122 هوؤ نعل ممصتعت, عع 06 ؟0ءةلتطادو
 3 ٠0-6

 عز تطاسعسلتك لسطتامعت مماعوأ ) 8. اًضلاو. 2) هل. ةحارملاو. ء) مو كلم. رز 0.

 ىقزرملاو عا تما ذعر رملا»
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 ةّلج نك 2 ةلمهمو مضلأو عيدا ناَنيغرم ىلا ” فلا ايهنيب* 7-5 ! ةيناكتو

 © دادغبب ةزوارملا ا ناج هاشلا * || ىلا ةلمهمو نونلا نوكسو نيتحتفب ىدنرملا
8 0 

 زاجحلاب خنيدم 7 قوم ىلا ىنينكشفب ىورملا 8 ناجكابيرذاب كلب كنرم

 ا و ىدأو وكذ مسطو ىسلوالا واولاو مييلأ متعب 2 ىذورورملا

 ةدحومو ءاهلا رسكو نوكسلاو مضلاب ىبهرملا | ورم ىلا ةمجعم هرخآ ةدّدشملا ةيناثلا ءارلا

 8 نآدمع ىم نطب ةبعرم ىلا © 4 ناسارخ ندم م رهشأ © ذورلا

 ةندكتلا" نوكسو مقفلاو مصلاب ىديرملا ىذ ىلا ةيقرن مك اواو هلوا صدع موذورملا

 8 < ةلبيمو © 7 خنيديلا او كب ةيرق ةورملا

 2) ةطنال, م.5641 020:6: نونو ةمكاعملا نيغلا رسكو ذ ةلميملا ارلا نوكسو ميملا متفب بابللا ىم نانغرم

 ةخينات نونو فلاو. [1م آمال, 0ءمو, اهيصعم كتف نانيغرم مع مأامت ةقأأر عأ مععذمتعاتع 20011121 و

 موو: غ هنن خذكاس ءاي. 557.] م) 1آد66 لعودصغ ذص له هغ 2.0 2) 8. ىدورورملا. 60) 8. دورلا»

 رص) 8. ىيهش. ا 9) ناساح. م) 0. ةنيدمل وأ. )8. كورعز (. ةذورم. 2) 11هدئاتست 570 ءوط هان

 صمم دص 8. ةاشلا دوتواسس هوز قطنلك. ةياعسر م. 7180 ه4 هنأ, ءمدز ص عانس دةتصوتغ ناك عاشلا.

 [8كأا وزع ءاتنقطس ص آطلعال. ©عمم. ذا ١ ناحماشلا كم كاني ريا ء؟) [آس آم, 0620و. ءأ

 ص لدلعانات كرتشملا صمدمعم طاسزات5 ةمواان5 7161 (صقسم ةطغ ةيرق لت ءلاان) ممص ظورم و 5ع (نأغ ةانزا"2 ص

 +. ىتورملا ) ةورملا وذ هووو !ءعئاسعز ءهأغ ذه كرتشملا مهمومتءنع يتموسع لدطعاتر ذه طمع همددتصم

 (راقسع هغ ص همدصتصع ءهآلث5 صماتدوزسمأ معمم 1166ءوطتو ةورملا) !1(غةرتفست ر تسع ؟0ءدلل مصوصتساتةتأم

 ]نحس ةصحعم طمص ةةأر هل ال0 قورملا وذ :ءادات ساس كانت و ءهاندص عغ ص ةلثأق 0 102236 20-

 مدتستادانك 10 طودصصاتس نانحم دغر ءغ ةمعام» 1كوصممأ مءاعتنوغر ءاتحص م صمصتسع انكطأق ورم تما عع معدة

 1:عاة1191112 و ىورم ىورم كت قزم نك «) ©. ذأو. 2 ا طهدغع مموؤذاتنطغ ع ك0

 (ةذد «. ثرم)و انطأ 1ةعتاات : 0 ك0 نب لوالا لبو 0 كك ةنيدملاب عضوم ريدزكو

 نوثدحم داوم نب دكبحأو كيرم 0 تدب نب ) 5 عع ع طاطقطوطلت ميلا انطذ دن كدرم

 طقعع صاع ]زو ءهديواصغا: كبعو ىنايتكسلا بويأ نع هيِبأ نع ند نب متاح ةخحونفم ء

 كلش نب عج عجتنم اهنع ىوري ليرم تنب نب ةعيبرو كيرد نبا خيش تيرم يوما

 18؟10عصو نوم ءووع تعلم, دمعت ام قحيوفلا جه مهزرلم همدصتسع 9876 ر نيم ةممعالة ات ر

 كامات عووع. 71.]



 ه 5 -

 أ ديدشنلاو جدفلاب ىنارملا

 © جوارملا لمع ىلا جتفلاب ىحوأرملا
 8 سيقلا ىرمأ ىلا ةزمفز نيتكتفب ىلرملا

 ةدخوملا عتفو نوكسلاو رسكلاب ىدبرملا

 « ةرصبلاب عضوم كيرتلا ىلا :ةلقهمو
 ةدّدشملا ةدحوملاو ءارلا متقو مضلاب ىعبرملا

 دنقرمسي ةعبرملا * طابر ىلا ةليهمو

 ىبلا ةيقرفلا سكوإ نوكسلاو
 8 ةدنك 1

 8 لج كتم ىلا

 | جملا ىلا ميجو نوكسلاو متفلاب ىجرملا
 © ناأديحو دادغب نيب ةيرقو لصوملاب كلب

 دفئاط..6 ميلا رسكو ىوكسلاو مضلاب ةدجرملا

 نسحب مصل ,اودشلا اولا راش حما
 © نابيالا

 ةليهبلا ءاحلاو هلوا متفب ٠ ىبحرملا

 8 دج * بحرم ىلا 4 ةدحوم

 ت6 6
 8 كج نارم ىذ ىلا ىيدشتلاو مضلابو ىفعج

 مضلابو

 ىلا ءارو ةلمهمو نوكسلاو مضلاب ىرادرملا
 8 ةلرتعملا م يراد ملا نهار راد

 6 لادلا عفو نوكسلاو مضلاب رس

 ىنيسلاو

 2 لج 5 /1 0-6

 ةدحومو ىأزلا مضو نوكسلاو متقلاب ئناوررعلا

 8 لج نابررم ىلا

 ىسلا ىازلا رسكو نوكسلاو مضلاب ىنيزرملا

 © ىاضبب ةيرف 0

 سرملا - :لمهمو م اد ىسرمل

 © برغلاب

 خيكاعمو ذلمبملا 00 هلوأ جدقب ل

 س0 مج

 ىلا ةدّحوملاو ةيجاعملاو هلوأ جدتب 2 ىلا |

 ىلا ةدحوملا * ءابلا مضب هلثم ىنوبغرملا
 ه5 ء6

 8 ىراخبب ةيرق نوبغرم :ءءاب 3#

 ةيجعملا رسكو نوكسلاو متفلاب ىنانيغرملا

 صماتدوتسصقع هسالنسم 200103556 ةدات ءداتمصعمت , هغ دز 20010355ءار ءعرتاع صمص 5ءتلمااتكان5 1انلووو كنع

 سداق , وندتررع نندع 27 ةدصم»#مم تسد جه 81ةنمءطقتم تعصماتم»# هون ل )  18ءمدغ ص ظ. ءا ان. 1

 طابرلا. )) 00. عيرمج», ه) 8. ءا نع ةلمهمو. 2 ه) 1نع قة. سهلع ةصدعتتخ ىلا. 8م) 8. ةيودقلا»
 «) 8. ىبجرملا. 2 8, © 0. ةدحومو, 6) 0. بحر. ر) 8. ىجانسدرملا, م) 8. لاذلا»

 7/) 0متغااتسأ 8, أ (نم
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 تيا

 © ةرصبلاب ةيرق راذملا

 ةيجاعبلا نوكسو ميملا متفب / ىجاحذملا

 ةليبق يحلم أ ميجو ةلميملا # ءاحلا مك“

 © نميلا م

 ءارو ةلمهملا مضو نوكسلاو مذفلاب ىيروعذملا

 8 لج روعذم ىلا

 ه ظعاولا ركذملا

 ةدّحومو ءاهلا رسكو نوكسلاو مضلاب ىبضذملا
 + هذج ىلا :دتسملا ىوار ىميمتلا ىلع وبأ
 © 7”بعهذملا

 متفو نوكسلاو رسكلاب ىتكجمايذهلا

 ها ميجلا نوكسو فاكلاو مييلاو ةيتكتلا

 و * ةينيمركب ةيرق تكّجمايدم ىلا ةثلثم

 مك ةراحتو نوكسلاو مضلاب * ىنكنايذهلا

 مر] ةزو معءعاه (. ه1[: ك.ر هسصمقل6 ربك و اكحلأوو الأ نوكسو»

 2 8. بهذلل.

 0) ةزع 0. 4, هدعبر 8. كعب.

 م) ىلا ةينم كبر 8, ه6 0. هنيمركب. هه
 م) 8. نكنايدمم

 م 8. لك. طم رازملا لكآ مذ. مهر. طمع

 ةففخم ءايلاو ةروسكملا فاقلاو متفلاب ةيقأرم
 5) 2. لاج.

 ه) [آص آطنعاج. عمو. 1ءعلااتت :

 ىلا نونو ةحوتفم فاك ءاهدعب ةنكاس نون

 © ىراضبب ةيرق + نكْناَيّذم

 ©ر وتلا ةطبارم !يلا ىطبارهلا

 لمع ىلا مالو ميجلا ,سكو جتقلاب ىلجارملا
 © لجارملا

 3 ” ِعحْذَم نم نطب دام ؟ىلا مضلاب ىدارملا

 نيج رارم ىلا :ىيدشتلاو عععلام _ئارملا

 بنقلا ” لابح وهو رارَملا عيب ىلا فيفختلابو

 2ك زفر رارملا * لكآ ىلا مضلابو

 ةليبق غارملا ىلا ةيجعم هرخا متنلاب ىغارملا

 كليو تلق ناجييرذأب ةنيدم ةغارملاو كزألا ىم

 89 يهتنا رصم كيعسب

 هبْرغلاب ةنيدم « ةيقارملا ىلا فاقو مضلاب ىقأرملا
 رسكو ءارلا ديدشتو ” مضلاب ىشكأرملا تلق

 02 ىهتنأ ” شكارم ىلأ ةمجاعمو فاكلا

 رز 8١ عحذم.

 2) 4. دنسلا.

 ةانصا#ه م. ٠١ ةصصم

 م 8. دج.

 2) 3 ىكنادديلا.

 و) 0سناانأ 8. م ل. جحدم.

 106 رارم.

 (1. ةيبول) هسبوك مث ةيقارم هاقلي كلب واف ةيردنكسا نم ةيقيرفا ٌلصاقلا لصق !ذا. ةقثم

 «ىوم ؟10عودر دزصع ةماتعاتلم دهعلطأ, ةهغ مطمصاتساتةت“ ةيقارم. 77. ء) قطسلك جم |" وويتطتا : مجدنغب

 ميملا , [آه آنعالم مور. مظمطات2 1311 لانط ءاانت كا م 77.] ؟) ٠( سكارم» 20و طوع 3

 ةص 5هأو 6004. ©. 200ن أ انتع : سداق دنع بوغلاب خنيلم. 71710 أان“ 132268 20 ممدتتست انطنق



 كك نال 7

 اليوملا بتقيا سوبا زرعنا ويكح دخولا
 © ةعاّضق ىم نطب يودُخَم ىلا ميجو

 هج قارخم ىلا !فاق هرخا رسكلاب ؛ىقارخملا

 ا لا جقفب ىلا

 م ميتفلاو مضلاب» ةمرُكَم نب ”روسملا ىلا

 اهلون دادغبب لكم 2 كيلا ىلا ةد3شملا 29

 © مرّكملا نب ” ديزي كلو

 بعك نم ةليبق موزخم ىلا ىازلاب ىمورخملا

 © ليّذُه نمو 7 سبع نم نلتبو ْىَوُل نبا

 ةيجعيلا ؟ نيشلاو هلوا متفب ىبلشخولا

 © ءررخ وهو بلشخم. ىلا ةدخوموماللاو

 © دج + دلختم ىلا ماللاو هلوا مدفب ىدلخملا

 ةدّدشملا ماللا رسكو عدفلاو مصلاب ؛ صلخملا
 © شغلا نم بعذلا « سيلخت ىلا

 ةدّدشملا ماللاو ءاضلا عتق, مضلاب ىطلخملا
 ادلخملا .عّيب_.ىسلا

 © عوت لك

 8 دج“ لوكم * ىلا هنو / ليكملا

 نم : ةسبايلا ةهكافلا ومو

 < ةذدج ةكم ىلا ديدشتلاو ع

 ه) (هدناختأ (ن.

 م 8. سلخحملا.

 ) 8. ىمركملا. 2( 0. روشملا. ه) 8. كنرت.

 رم) 8. سنعو 0. سيع. 8)9. نيسلاو. )8. لرخ. )8, كدلكمو 0. دلكم.

 ىلع ةنيدم نئاّدَبلا ىلا متفلاب ىنئادهملا

 8 دادغب ىم خسأ رف ةخعبس

 ىلا ءارلا رسكو نوكسلاو مضلاب ىكردهلا
 ب ٠ »د

 © دج كردم |[ ةيكاعمل

 ةناتك ىم نطب ملْدُم ىلا هئروب ىكلدملا

 © ميذف نيغ نمو

 [ىنيدملا ىف رلتي ىندهلا]

 ةدّدشملا واولاو ةلمهملا متقو مصلاب ىرودهلا

 3-25 زودملا قنا ءأرو

 5 جنبي ةيرق ةردَم ىلا مضلاو جتفلاب ىودملا
 6 لج د ىلا ةلمهملا  نيدشتنبو

 او ةليهبلا نوكسو مسصلاب ىتكنايدملا
 55 ىلا ختلتم 3 6 فاكلاو :ينكنلا جتنو

 مبيد

 8 ىراخضيب ةيرق

 نج ندم ىلا ةيتكتلاو هلوا متفب ىنيدملا

 ىلا ةيتكتلا نوكسو ةليهملا رسكبو

 ةييللفو ناهبصأ ةنيدمو ريب ةنيدمو

 0 42 ةنيلمو 0 ةنيدمو نيورقب كرابملا

 يأ لطم كفست دم

 2 8. ىقارحملا. 1) 8. فاقو.

 ل) 8. صيلكت. ء) 8. ةبسابلا“ 6) 8.لوكحم. ج) 0. دج. ر) 8. جنب. 2) 8. كيدشتو.
 «) 8. ها 0. هيودم, 86) 8. فاكلا. 2) 8. روباسنيب. 0) 8. هنيدم. 6©) 18. فسنب»
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 مسسأ# رو لام سس

 ةدجوملا مضو نوكسلاو مدفلاب ىبوبكملا
 ادلع عورتا قو: لئاجتلا للا ىلدلا

 ىلا ءارلا ,سكو نوكسلاو مضلاب ىمركملا

 كن همام

 8 ّلج + ظوفحم ىلا ىظوفحملا

 فاكلا ديدشتو متغلاو مضلاب ىهكحملا

 اولاق * جراوخلا نم ةيكححاملا ىلا ةروسكملا

 © * مكحد فيك ّىلعل

 ىلا د ماللا ديدشتو نيدحشمم ىلحهلا

 هرصم رايدب كلب ةلكملا

 ) ع0نم1 ءموطممعط 4556 2101 ءاتدصت م0 صالات 2012412 272, ةصمقتءأ

 ةدّحوم مث دّيحم ظفلب : هدم ىذابادمحملا

 « َحراخ ةلحم ناباديحكم ىلا ةيجاعم هرخاو

 © ةروباسي

 6 2 ةيفتحلا نب « ديحم ىلا ىدمكملا

 ةريكملا ىلا ةروسكبلا ديدشتب ىرمكملا
 © ءدمايا ةريكلا اوسبل مهنال كباب ةقئاط

 ةّدج دوبكم ىلا ىدومكوملا

 © لج # ةيوُمحَم ىلا /لاد الب هلثم * ىومكملا

 8نج مكم ىلا ىمربلاك ىمحملا

 واولا ديدشتو © متفلاو مصلاب * ىلوكملا
 © دادغبب ةيرق ٠ لوح ىلا ةحوتفملا

 نوكسو ةدحوملاو ميبلا متفب ؛ ىربخملا

 عضوم وهو *رّبُخملا ىلا ىازو ايهنيب ةمجعملا
 هربكلا

 م) ىراذد. ؟و) 8. دج.

 2-لا يل سا 3

 ء ة2طوطوطتإ ةيقشملا, نطأ ذص م. ميكم !ءوزاتع: ركتم ةاطع نع مركملا ديبحم ءاكبو
 0 50 6و

 هريغو ةماسأ ىبدأ نب ترحلا نع ماكملا نب كيحا نب دكيكم هللا دبع وباو تيدحلا. ]

 ه) 0, طوفحم. م 8. جراوضلا. ن) 1م دول 004. 0. طثع دوودعماتم 204نصخانع : بانك ىفقو

 نع م 9 08 ىيككتلا 0 هيف ام هللا. ©نتطانو ءعصماعمت ؟لعءانع 14 ودمه ذض مءائوستك ءاننصضصت

 .53”«6 ةعصخنو عصتست ذلاتسد لتءعال عوا: ( 0هنقمل مع ّدص مءعطتخ لمطتتق هجنتطوو مجماققك طمتستسعد )

 هنا معو 10 مل ععلج , ننام ذاع رجا دع تالزراعأهقر ةلغ ج06ععددع ممم: ىقغ هن 681705 متنها ب

 د١ 8 مداب»

 ه) 0صتاانا
 و 1:7 نأ:

 6) 8. ه6 ©. روباسينب.

 8( جل ةيويكامم

 م) ل, دزصع ةتنالعم

 مدل ©. ةداعر يجعل 72 1:ع. 5و. [7111. ». (عله د. 1536)

 ©) جراح.

 ريك) 2ءوتصغأ ةص (ن٠

 2) ىربحيلا )0 ىربخملا,

 رل) 8. ردص. ه) 8. داباديكم.

 هل) ©(. وزصع ةعاتعم

 ط) 8. لوحملا:

 هز 8. ةمابأ.



 د اا

 ١ 0 6 575 ةركو رت © 0 35

 سيكو نونلا نوكسو مدفلاو مضلاب ردنجملا ةيرق ” نابادكم ىلا ةيكجعم هخا ةدحومو

 © نادييب

 ه َنَدَجلا رثأ هب ىذلا ردجملا

 مضب 0
 5 د

 © َبايثلا ءردنجي 7 ىذلا ءارو ةلمهملا

 ميملا كيدشنو جتفلاو محل ”يعبحدلا
 4 هو

 © 2« ىفعج نم ىطب ع عيجام ىلأ م | ىلا ة 5 آو !! مصب

 ه دج بقل اًجوُجَم / ىلا و داولا دقو | لا بقتلاو انتقاد علال ا

 نيوكملا برد ىلا مضلاو م منفلاد ىسوكوملا © ىراخيب خيرق نودحام

 © دآد غيب :لكم ةل لاو ميجلا جتقو مضئاب ىعدجولا

 عدجملا ىلا ةلمهم نيعو هذةسملا

 ها

 ىم نذب
 8 راوكتلا نم ةفئاط# ةَيِلوِهجُملا ىلا ىلوهجملا

 ىلا ءارلا رشكو ةليهمو مضلاب "ئيراكهلا

 © كدجو سيقلا دبع نمو شيرق نم نطب براكم ىلا ةدحومو ءارلاو ميملا 6 ىترخاملا

 © ميمنأ نمو ةنانك نم ىلحب ةيركام

 ىازلا ماةقو نوكسلاو رسكلاب ىمدكجملا

 3 »ب مام جست

 دعازلا نَسأ ىب : ثراحلا مسشلاب ىبساعملا
 ١ هسفنل 1 ةرتكل كب قب ىلا

 عيب ىلا ةيناتلا 1 0 عاقلاب تالاعدلا

 هدتشملا ءابلاو ةلمهملا متقو مضلاب 0 الوُكاَم نبا لاقو ميمَت نم نلحب رَقَجُم ىلا ءارو

 © ميجا. .نوكسي .ت,هللا هجر *

 رمي ناك لفن تتعلاو نروقسلاو ةققلابطلتتولا

 © < هرخبي 5٠6كم

 ي) 2. ةهاس. نب) 0منااتغ 0.

 © ىهءردنكامو 8.ردنكال. ه2) 8. ىعيكملا.

 2) 0مل انهغ

 م) ةمعنعملامك ّدص كل هغ 8. طع ممصتست 0عة6[3 : 5ءل 200عصل مح

 «) 8. ىناودحملا.

 نب ” ليكمل ريكملا بانك " ظفح ىلا ءارو

 © بببح

 ه فّبكملا نب ةملس ىلا فاقو هنزوب ىقبحولا

 «) 8. ذابادحم , ©. ناباذكم.

 12:66 0: ه) 8. هدلكاني.

 6 3 رفعت

 ةزا هك لاو

 رك) 0مدنأانغأ 36

 عانس ء55ذءأ, ةمده الاتتد مدغتم 0عءادردأ. (نهصك. ءاندس اآدة عن 2700 هدم ظ. 111. م. )0

 ىسباحيلا. /) 13. هرتكل. 2 8. ع؛ 0, خةبساكم. م) هل. ظناحب

 2) 0مناالا 2,

 20 ل تركلا.

 0) (ن. وسع ةاتعم



 ّبطلاو مالكلا « ملع ىلا ببطتملاو ملكتملا

 © لج 7 كتم ىلا نوكسلاو متفلاب ؛ ىكتملا

 © ةوبنلا ىعذأ بيلحلا وبا نفيعلا

 هرخا © ةدّدشملا ءاتلا مضو عدغلاب ىتوتملا
 ©زاوهالاو © بوقرق نيب كلب توت ىلا هلم

 © ةفيلضلا هللا ىلع لكوتملا ىلا ىلكوتملا

 ىلا ةددشملا ءاتلا مضو مجتغلاب ء ىوتملا

 (5 دج تم ىلا دكيدشتلاو عتفلاب ىتملا

 ةددشملا ةيقوفلا رسكو جتفلاب 2 ىكجايتملا تلك
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 رم نيام ىلا نونو ةيتحتلا رسكب ىنياملا

 © سراف دالب

 2 8. عرميام, 2 د) ©هت4 ددجصاةدلمم ىو

 «) 4... غلب

 ( كذالك و306 17: هجانع» هعام ءم:16ه>يسيعدطب»

 4قلاعستاست ةععم طمس

3 

 «أ 101[ة55ع 0 10 عر

 6غ 2ءرنوز و م معطتمم 272517776724117: رج ع7/ 07 ه7200 1ع ر

11131 1121 710 

 كا 2) 0. ىلوديملا و 66 رمم» لوديم.

59+ 

 )0 نيببملاو.

0 
 ىلا, ندذ سوياملا , هطيروو»ع# , ءمودمرسعسم ععقذومتا. 15.]

 م6

 <) [8لات “تصد عكأور 75ه ءعد مري

 طلع دعصقاأات5 !؟1طاتأاتق 710 اان :
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 آننذ طشع ذص 600. 0. ءذ 27 /ءعمجع#7 205 صىتطأم 77. م) 512, 651 م05[ 013866 , ال ؟هادز ؟ اان 10

 ءلتلت. كم قلعه 0. معمدماعمع 5هضاصااتست عدا ميئوز ذص 8. مملو. 0 ي) ةذع نءز كب مكاك 1 مكل.

 م) 8. ىتبللا. ) ةزه كلز 8.© 0. نم. 2 0. سيقللا. د) 8. ىكسومللا. «) [26 لان

 للتسو ؟نعأ هوه مدصغتع طمع آرعاتأ 6مم ربك اضيأ نيللاو دره ةيرق 93 نشكلا َنيَض نيللا

 نب دْيَبَع رعش ىف عضوم نيلو نيبيسصّنو لسوملا نيب ىتلا نيرينلا نيب ةروك نم ةيرق
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 مم ١٠6 ب

 © مكّللا عيب ىلا ماعللا

 ىلا “ ميجو ةلبيبلا نوكسو عتفلاب ىكحللا
 © نميلاب ةيرق * مكن

 نب نايل ىلا نوكسلاو رسكلاب ىنايعللا
 ه ”رضم نب سايلا نب ةكرذم نب لْيْذُع

 ىلا هيت اعسلا ن 0 عتفلاب + ىمخللا

 © نميلا نم ةليبق مك

 لل ىلا *ةليهملا تيلاقتو' معلاب ىدللا

 ©لاجّدلا هب لتي ماشلاب عضوم
 ةقرل ىلا فاقو ءارلا نوكسو © متفلاب ىقرللا

 © سلدنالاب نصح

 ٌّدج ةرذ ىلا ءارلا ديدشتو مدغلاب ىرللا

 8 ناهبصأ لابج برق ةيحان 8 ناتسر ىلا * مسلابو
 4دَقُنلا ءملع ىلا مصلاب ىوغللا

 ةيقوفلا مو ءافلا نوكسو جنغلاب ىناوتفللا

 © ناهبصاب ةيرق ناوْنْقَل ىلا

 >) 0. ىمحكللا. رز 8. ه6 0. مكل. -) 8. ةلييم»

 ه ّدج طيقت ىلا سكلاو متقلاب ىطيقللا

 © فاكالا لمع ىلا فاكللا

 دلب زكَل ىلا ىازو نوكسلاو جتفلاب ىزكللا
 ين <

 © # دنيردب

 8 ءةقربب كلب كَل ىلا ديدشتلاو مصلاب ىكللا

 ناَعمَل ىلا ةمجاعمو نوكسلاو جتدفلاب ىناغمللا

 © ةنزغب عيضوم

 ةدحوم مث نونلا نوكسو مضلاب ىنابنللا
 © ناهبصاب ةلحم 4 نابل باب ىلا نونو

 © « رولا عبي ىلا راوللا

 ىلوالا ةدحوبلا رسكو مضلاب ىذابايبوللا

 ةلكم 6 َناَباَيِبوُل ىلا ةيجاعم هرخآ ةيئاكاتو

 © ناهبصاب

 © رعمب كلب © ةّيِبوُل ىلا ةدحومو مضلاب ىبوللا

 0 ا فول
 © سلدنالاب دلب ؛ هيَ

 ه) 0متااتغ كله م) 8 محلا. «,) ]ث. رصصض»

 ه) [1.عاتعمط ©ءموم, عا ة1كدسصانوانق معكدمتعامع لانطوصغو مماسصقتس 1[ نقصت ءانط 22/2727: مامطانهسا 1351و,

 قول كغ طملتع ننموانع قمع ل1 م نان 20ءعلتغ, ننم4 1لعدد صمصعب قعوطتعع ءاندتس ةقرول

 ععتطولاتع, 1ع ةص طلعالم 00. ةقر و مسمصتس أد لنسم 1ععدئاتس. 1104. ةصقف 24 ف وللا. 17.]

 6) ©. ناتسرلا. 6) 0مسئانلغ 8. ه) هل. هك 8. كنبدب.

 م)8.زاوللا. ج) 0.ذايبول. 2) 8.6: 0.ديبول. )8.66 0.هقرول. [ةلتاوم مممصسصاتمكأ طمع همصعس ذه

 آيعاكم (©6085., ةانصتته 20” ىقرللا لوط وزوصتق8 ههك١1 ةطكص 10 ءانت ةصكاتنت : نوكسلا مث مضلاب آقرول

 اهركذ مّدقت سلدنالاب ةنيدم واو ريغب ءارلا نوكسب ةقَل لاقيو فاقلاو ةحوتفم ءارلاو. 7؟-]

 «) 8. هقربدو 0. هقربب. ر/) 0. نانبل,
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 ةريزج شيك ىلا ةيجعمو رسكلاب ىشيكلا | ناسيك ىلا نوكسلاو مدغلاب : ىناسبكلا
 © ء مكبلا ىف -15-

 نم نطب نوبل ىلا نوكسلاو متفلاب ىنأوبللا ©دبللا ليع ىلا دابللا

 ء رق | تطرب نا جسم كلا
 دج *بيبت ىلا رسكلاو مدفلاب ىبيبللا هنيبللا عيب ىلا / نابللا
 دلب *ةرييل ىلا ءارو ديب ىلا ةلمبم لادج | سو ةرجعملا نوكسو نْيتتتب ىنومشبللا
 نسال 4 سلدنالاب ةيرق 4 ةنومْشَبَل لا نونو ميعلا

 ه مْجْللا لبيع ىلا 2 ميجلاب ماجللا © :فاقو نيتكاتفب 7 ىقبللا

 نونو ةدّدشملا ميلا مضو متفلاب * ىنوكللا ىلا .ىرخا مالو نوكسلاو:عتفلاب ىلبللا تلق

 ليلخلا ىجسم اهب ماشلاب ةنيدم ” نوجكل ىلا 8 ىهتنا نيلذتالاب قلب7 هلك

 © فاَحّللا ىلا ؛ءافو ةليهملاو سكلاب ىفاحللا «راشلا

 6) 3 ىباسيكلا. 6) 0هدك. 4قظساك., ع0. طويتو, رم, اثرا عأ "ثلث 2) ©. ميوعمتاان6 باب 6

 نيديللا رك 8. ىنابللا 2 مى) 4. ةتويسبلو 8,660. هتومشبل. 2) 4. ىقبلا. :) دن

 كاتم م1عطمنا» 3)[ م»هدئذان3 ةعصمم. [1ه»6ةمودع ؟ءاواتسمسم الالم صمصعس ىقيللا لات ءالتتت عوأ 2 رصج90©6 ر

 نلانأ 31016 210711111323 2 0 71 هز م4 كنا ل للا 71 ا 11 عون 50/67[ ىو

 ععووعرلا. نعام ممممرتاتمت 205262 70 فيل ممدو ءووو 0غ. 517:] م) 8. ىنانبلا. م 8.

 ناينلا 51٠( 2) ن٠ اغملا. 2) 0. بيل. ه) 0. ةريبللا. آكأ وزع (كص ها عدأم) عاندمع

 ةلئطأ طمع صمصعص ةءيترغنسم هك عصلتخات. 00دك. 10عمور ص 2001, 81دسونس وتل لمع. م, 128 ده[. ند

 داقصاعو. رص) 0صتااتا 0.  ي2) 8. ىنوكللا. ) 8. نوجلا. نص هياتعب ةتطتع ةصانل ةطانلك

 ص. 1306. ع8 1106 ذص آم, 6مم, 77.] مز 8, ه4 0. ةزيسوانء نوع مالسلا, +) 0. اغلاو.
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 تا لب تك

 نب هللا دبع ىلا ديدشتلاو مضلاب ىبالكلا

 ىلا فيفختلاو رسكلابو ةعدتبملا نم بالك

 © سلكلا لبع ىلا سالكل

  فاكلاو ةمجعملا رسكو مضلاب 'ىدركشالكلا

 ف ردي يرد © تركشالك ىلا ةلهجمو كارلا رك
 نيم ةليبق عالكلا ىذ ىلا متفلاب ىعالكلا ءءء 11 0 2 1

 © ريمح

 هّدج « ةلالك ىلا متفلاب ىلالكلا

 ناجنرب ةيرق ” نيمالك ىلا » ىنيمالكلا ىلق
 © ىهتنا

 عضوم ًءالَكلا ىلا ديدشتلاو عدغلاب ” ىتالكلا

 © 8 معبلاب

 © < ليكلا ىلا كالكللا

 ءاخو ةيتكتلا ” نوكسو ختفلاب ىناراخيكلا

 © نميلاب خيرق < ناراكتك ىلا ءارو ةمكاعم |

 ةلميملاو ىازلا متفو ,سكلاب ىذابادريكلا

 ماليرض كابا دريك: قبلا ءمةيجاعم مقا ةددخوملاو
2389 

 © < تيتيرطب

 تل ةدحوملا رسكو مقاتل ىربالكلا

 © بالكلا طيرك ىلا ماللا ديدشتو فاكلا عدنفب بالكلا

 ]ماعم حسغعسر مع هتطتل 20 ذا! نئانسدص لمص 114 ىيربالكلا 20 نص عع ع ممودوؤء , نات00 ءغ داتكواتدتت ةلتطذ

 6( 1: ىدرقشالكلا , ءغ مسمع درقشالك .

 ,) [5هياهقدع طقفع مصقأع وو طقطومسار ها ذص ىنيغالكلا هع

 ها[[عمل1, ءغ ءانزن5 هث15ه تطت مادصع ةوص068 ءعقان١. 1؟".]

 نإ انزل هز 8. هع 0. هلالك.

 نيضالك ىدصغ دصصخفسلف. 0 وماع ذص آف. ©ءموض.ر موذغ تتلف 0ع نالك , نابوالك هغ دالك , طقفم

 ءمواومأ : ناحكدر ىَرَق نم نيضااك. طموؤسض ءعصاتتلط طمع ممرمعت 118 دص (ن00للعع هموأ20 5ءعمااتس

 ءدار نأ كتقطاتق مسلمعطامو !1غةعتك هتللمسج مانص عانس 20016 دسم ر ةضانهم ؟ععم لع ةصلنتأعأخ م3253
 نم

 11[ َح دهطز ءءاه هزأ. ال204 ه710عصق ءقؤر ةءاطقس طمص ع انتتطع ناجنز و ونتدع طقع ءمرمنتتع720-

3 
06 

 مجان, 5604 0ع ”ءوزمدع ناكير «0811355ءر 06 ننذ ص ءملعصت ةنعدتعم طقعع 084 ععاتطم لات : ن

 ذر بتك عضاوم ىف ناكيولا نقوسو نميلا فيلاخم نم هب مشبب ىذلا ناحكيرلا ظفلب. 2[عد-

 ) قزع معاه (نءز كله عا ع

 ه) 8. ناراخكابك. ه«) ةزو ءلتلخ معمم ءمصز ءءامسةصت

 اندست ننهعدأاتهصعمدمع 2هداستد ىنط351لتت5 مادصع لتعاسعتع ممدود. ؟9؟.]

 ىالكلا. 2) 8. ليللا. 7 8. نوكسلاو.

 آه لكل. 5كترمااتتت ©5أ كثيبسراطب و ذم 8. تش نطبز ط0 تيترط» 57106 واجعل ص ٠١" ىقيتي حلا.

 زتانمسص ذص قطا لمت ءلثا. طوعتق. م. 78 ممم ثيتيرط ردماو ةهتراسم دا تيترط. [1م مدوانه
 الش 0 5 . 0 . . : أ ع 2
 ءيعدصرداو آنعدذتعأ (2عمو. طا ذاباد زيك 1لودت مصنع هطقءانتع 316 120169111221 :63١ نم سس ع نابأدربك

 بسد رط ىرش. 0



 تس سل ع سا

 وسو

 ع 1 -

 هرخآ ةيجعملا مسكو مضلاب * ىذيشوكلا

 © /نيشوك ىلا ةيجعم

 نفوك ىسلا نونو ءاغلا جادافو مضلاب ىنفوكلا

 م ” ناسأ خب دلب

 © ةفوكلا ىلا ىفوكلا

 نوكسو ةينكتو ءاغلا سكو مضلاب ىناقذايفوكلا

 © سولحب ةيرق ناقْذايفوك ىلا فاقو ةمجعملا لاذلا

 © رَقوَج ٠ نزوب ” بكوك ىلا ىبكوكلا

 ىلا ةيناثلا منتو ىلوالا فاكلا مصب ىلكوكلا
 ة لح ك5

 ءاضلا نوكسو ماللا متفو مضلاب ىشخلوكلا

 ت لح سكلوك نقلا .ريتامكا عم ينو

 لوك باب ىلا مالو جتفلاو مضلاب ىلوكلا

 7 8. ليسوك. (عالزطتا زمهععصأ وتم4 دتمماءوصمر طتقأ ؟مصاع طصع مععانسعدع كللطسلر

 هزا 1 2 01

 © نادمهب ةيزق نابالموك ىلا ةيجعمو

 واولا رسكو ميجلاو فاكلا متغب ىناكانوكلا

 ةزاريشب ةيرق ناضنوَع ىلا ىلوالا نوغلا نوكسو
 ارو ةيناكو ءاهسلا رسكو مشضلاب ىرابضوكلا

 © ناتسربطب يرق رابوق لاقيو رابهوك ىلا

 ىسلا ةلميمو مييلاو :لوأ جد ىسيهكلا

 اق لج )' 00 ى

 نابالك ىلا ةيجاعمو ةدحومو عتفلاب ىذابالكلا

 ؟© اضيأ 2 روباسينبو ىراخكيب ةلكم

 لا ىلازو ةدحوملا رسكو متفلاب 5 ىربالكلا
3 

 9 7 بالكلا ةايبرت

 2) 8. ىدينسوكلا.

 نتنم0 ذط طلع, عمو, 1عولااتال : نيطسلف ىرق نم اهنظأ لاق نيشوك. طلوعأل ةصلصت مماعوأر ان

 11 نيشوك و نم ده طموأتنم نتتلعصح 000. مععدمأعانع 1عوذااتت“ر ءاع ذيشوك ءمدسات طخ اتلل ةزغم 71.]

 2) [1موو ةماتعدلل ةطوعصاتو لقص ددلتك مئهطقغر طقع همصعس معهن ]10 ةط

 57146 ةتافمد هدر نانقع آنعان. ©ةموز». 0ع بكوك ه1, 2 5ءطتااةصوتو

 دلتا عع ذص اكفصانكم ءعووع 1عوتختت

 رج) 0. روباسينو. 29) ىربالكلا. -) [طادمو

 هي اك ناسأ مكان.

21106606 576191111223 ©556٠ 

 0ءوعمارمأم ةذط 720. 6 عموم“. ة- 214. قعأاهك ر ةص ا. (هتنععاتعب
 سام ل -

 ةيربط ىلع ةللطم ةعلق. 77.] )0  8. هنزوب.
 صمص ةمغعالتئعم , يتمددم06م طدعع ةءماتعدغم دم السل هممدصعس ءاواتساس ءملععع ممددتغز صعع كمطتغم

 1ععع هط ©هليءدصد ءمصقعصقاتست, نانتط مع هدتأووأز5ط ع2, 2ط صدم 530هزانأأ5 12عأاقمطت , 10 عءاتك هزم

 1 1 59 0 اي ا
 دز[. 8105 م1601, 2051 ىازو ميمعوند ءئقلتدذو ءدعيات ءهقمدصعتم الاتتك طمصتتستق ىزبالكلا و عع هعاجلاتنم

 وتلا ءصاتم داهم ةط ةلاععم ىلا رام 24 ةلغععمص ةطوععتمدعر نك نم 06 هذوصت6 ةلنمصع ؟هدسمع بالكلا

 ل5ءعصكسم ؟دتكدعأر طصتصع ع هتوذصع ؟مدطقع ىزبالكلا لت دم 710ءعااتت. (02ع00 ةوتاتخعر, 10 عدت ةأع

5: 
 8عدا1 أ ان 62011123 ©3556 :

 اس



 تيارات

 ىلا ءارو ةليهملاو هلوا مضب ىناردنكلا

 © سبط برق ةيرق ناردْنك

 فورعملا ردنكلا عيب يلا ءارو اميمصب ىردنكلا

 8روباسينب ىرخاو < نيوزق نم ةيرق # رْدّنُدو

 نوكسو نيتلمهملاو هلوأ 5 حدب ىناورسدنكلا

 8 ىراخبب ةيرق ناورسْدّنُك ىلا ءارلاو نونلا
 ةليهملا مضو نوكسلاو جتغلاب ٠ ىنيكدنكلا
 © 2ةيسوبدلاب ةيرق « نيكُذْنَك ىلا فاكلا 6

 ىلا نون هرخا ةليهملاو هلوا مصب ىنالدنكلا

 © نآهبضاب ةيرق" نالدتك

 ةلمهملا رسكو نوكسلاو مصلاب ىتكيدنكلا
 ةيرق تقيد ىلا ةيقوفو فاكلا جدنو ةيتحتو
 3 لنقرمسب

 ةيرقا ءىدنك ىلا .نوكسلاو مضلاب :ىدنكلا

 © ىميلا نم ةليبق ةدنك ىلا مسكلابو ..دنقرمسب

 ىلا نيون نيب واولاو هلوا عتفب ىنونكلا
 © 1 دنق مسب ةّلكم نونك

 خيحان اوبك ىلا ءأر هرخأ مضلاب 5 ىراوكلا

 © سرافب

 اا ىلا# ارو ديكو تلاو ٠ع تيتلابب اوكلا

 © نازيكلا

 ةيجعمو فيفضتلاو متفلاب ىشاوكلا تلق
 © ىهتنأ لصوملاب ةعلق ةشاوك ىلا

 ه دج يوك ىلا ميجو مصلاب ىجوكلا

 © 1 نياّرقساب ةيرق ناروك ىلا ءارو مضلاب ةىنأروكلا

 هج روك يلاو روُكلا ىلا ىازب ىزوكلا

 معتدل عاف ةهضترصأاتط ءدأر عع نتم آو 1 صا, م, 74 مقلع ةيانورنعم جادنك ءلتلتغو ناتقتسعت5 ٌدصدد انو

 عمات ءواتمر ذط1 ه0ز تصعاقر هداعص 0غ ةصغع َج انا معهسم 3 دصوعمعصل0721 هووع. 8 هز اناناس لع جيادنك

 «هعزاهموع , معجم ال110 ةيحكت مث ءعماسم ءدغر متع اةصصعص لسطتغمر نتتص ةلاععو دعتتاتم ؟ععو هلام ؟؟.]

 [11ن] 0 7 5 0 طهر معمدرم ه) [كاسز سد ءانمس ملعأ همدصعم انزتاوصط».ر رم. 74, ه ةرعانم 6ءووت», ممم]و رأآادنك مرنم ردتك ر نع معموواءانع

 عيتمانمم هكعسانر علتلتغ, 9"9.] ه) نبوزق. )6  جتفلاب, 6) 6 ىمنيك د ذكلا عع ماع

 نيكدنك. 2) 1116 هدحصع5 0000. كتي ةيتاتع. هلكعرتاتسأر عاتق 011312 511م13 12 ىسوبدلا هروط و5

 دلزصع كم ءيطتطءصغ. 1كاندسص 4قطانلك م. 26. طوطوغ ةيسوبد, جغتس م. 211 ه ةيمطقطم ه4 1طص-]1هدطمع

 اء, ةيسوبدلا. ع1 عزك, 6ءمو». عا ذص طآكمسانكم ةزصع هنأ. ةيسودد دتماسس ءول ع [؟.]  ع) [ةذع

 ىتصع كسطتم معدستصغمصلسست عوار هذ 1ةءائمر طقع دص هدصصتطات7ق هطاقأاق 00040., طعصع هع طقطع#. لص آنعكن

 3 تال : 5 :

 ©ءموم., ءهاذص ةيتشملا (ذد «». ىدنكلا ), ةزددلعد» متع هممصتعد كنك جسما عدأو ةغاذص آكةمنانكم

 0 ظشا و ا ئتنلوعلا.. ٠1 ص.1ىبار وكلا ان دوره ىتارتسالاب-



 ع ا ل سمس

 تسأل نأ ١ تن

 نطب ” بيلك ىلا ةدّحومو ريغصتلاب ؛: ىبيلكلا

 © عّانلا 5 ىمو ةعارخ نمو ميمنأ نم

 ىلا ميجو ءارلا نوكسو نيتكتفب ىجرمكلا

 © م نغسلاب ةيرق © ةجرمك

 © ليةقرمسب

 © ىراخيب ةيرق ةرهك ىلأ ءارو نيتكتفي ىرمكلا

 ىلا ةلمهمو نوكسلاو مضلاب : ىناسمكلا
 هد

 ىلاو ةئومك ىنب ىلا مضلاو متفلاب ىنومكلا

 ىلا ءارلاو نونلاو فاكلا متفب ىكرانكلا
 3 ب 2

 9 بساع اسي , ةخاكام كك راند
 نا 3 . 8

 5 لجو ةفوكلاب عضوم ةةيانكلا

 كلاو ةميزخ “ نب ةناتك ىلا رسكلاب ىنانكلا

 01 نمد بروح نسب ةنافكو شيرق ئجأ و بعل

 نمو بلغت نم نطب ةنانكو لثآو نب مكب نبأ

 © ٌتجو بلك

 » ءارلا مضو ميجلاو هلوا متغب ىدوركانكلا

 اهل لاقيو روياسينب ةيرق دو محنك ىلا ةلمهمو

 8 * دور

 ميجالا مضو نوكسلاو جدفلاب ىناككنكلا
 3 © ء

 © ورمب ةيرق ناكجكانك ىلا

 مث ةليهم» نوكسلاو مضلاب + ىكيادنكلا

 و ةيداعت © ناهبصاب ةيرق 3 جيادنك ىلا ميج

 صمموتأ ؟0ءول1ع5 300105556, هع ممم ةسلتعتم , ىتطأ لع ؟ءمتامغع اللتابك مطوصتسأت 21 0دأؤ ءم2ق[ة16و ةانمنت

 10 70 ءوط تنص حص 2035ه صا زووم ر طممدع عانت لعل علو 1مقان123 22 نيلك طلو ةصقاس نك 5536 76 ءدلتطادك :
 د

 نيلك , هن يدتلعمم ذطأ ةدرعو اللسل ةءمتودتةدء لاممو هع لعدتونع 6ممعطق ىنيلكلا ءملحتص هم

 لملم ز1وزخات#» «710عط5 ءدغؤر ءانتتحص 70101556 , ما'هصاتسصاتة(1خهدعت» ًلائاتك

 س5

5 

 ىنيلكلا طثو ةهتمادسص همتتم

 ممرسصتسأو :2ءلتقست عوذع ةصاع» (0/77» نأ 00/727 , كن ؟هءولعمم زانق رقاطع# حمه ة72عاةنعق مدع, انغ للعدل

 72) 81314 طمع ءدرمتغامصح ءمل10ءوغانصم عوأ ممدغ

 مر 0. كغصلاب. 75714. ذص

 [ةستردماعمء ذالتل ممانق ء طعام. «عموم, 1؟9.]

 .) 11516 طعواعالا ةمعام» مماه7عر د

 2) 8. ةيسانكلا. ) ىلا نمع

 واولا. 2 2) ة8زو >أءاه 0, 710. ذه *. ىدورزنكالا.

 [آئا دز ننمواتع 1 آطعال, 608٠©

31 

 0) الكمرحعم مودات هرطاغأتتتا 00004. هدطط ود

 نايسمك.
 ىنومكلا و د١1 كنعان“ ه نومك ]1[ دفنت م 655 عءمتس 1١

 . 5١ركش. ؟) .8 )*,

 مل. ءإ 8. دورزبحح 12) ىجنادنكلا , *ء( م01 منادنك.

 ( خلامأ )و دم دوصاتصص ؟هعهداتو مدعم ةطالقدع. 75.]

 0ه) 8. عا (ن. هج رمك

3 

 772( 6 بلك. 2( 1 نم“

 0 ا ل ىنايسمكلا , عا م01

 همك. ذص *. ىرمضلا.



 ت1

 ة ةيجاعملا عدقو نوكسلاو مضلاب © ىناقابخلكلا

 ©ورمب ةيرق ناَفاَبَحْلُك ىلا فاقلاو ةدحوملاو

 ميلا جتفو ةيقوفلاو فاكلا مدضب ىناكتذلكلا

 0 2 ا
 ة©راصنالا نمو ميهذ نم نطي

 © ٍلوصألاو مالكلا ةفرعم ىلا تاحتغب /ىناماكلا

 88 ىنّلك ىلا نوكسلاو متفلاب ىكنلكلا
 5 6 0 لأ راكحلا اهدعب زخيبكعميلا ءابكا د

 نوكسو خيكعملاو وأولاو هلوأ جدقب ىناذولكلا كس 3 بكانل نومك و
 © دادغيب ةيرق * ىَداَوْلَك ىلا ماللا © ورمب ةيرق © ناكتكلك
 - جتفلاو مضلاب ْ كلا لح ةدكلكا ىلا خامومو تع ىدلكلا

 ىلا ارش «مرخا“ سلا" متداب قوديلكلا ىباحسلا ثراحلا
 هج: * ىيلك || ةفّلك < ىلا ءاننو نوكسلاو مضناب + ىفلكلا

- 

 6) 8. ةلييملا. 6) 8. ناكنكتلك. له) 8. يفكلا. ء) 0مصتغالا 35. ريك) 12

 دولت معمومتعمع هدصسعق ائطعت معك هع متسغو 340 هضولتطتلع مصتطت ؟10عااتعر ةنعامد' عمت 3ع مك 35 ىناهلكلا و

 ناتقصح مصمم ءاتحسص آعاتعو (52010عضبصغر ننمس ننحمت 2!ئممج 61 (متطاماسأ دائصتل ءدالمصعمت ١  م) 0ننف

 ةنرصرمامصلسمسم دا, لعقصتمع طم ممدداتطصت. ّي) ةزع كل. عا ظ.ز ةطساكور هل. طوع مب اأو اذاواك (مم0

 لاذ امهنبب فلالا نوكسور 177. 5.13 مءواع عداتطوأ : خلا نيفلالا نوكسو ). 11ه 0. 5ترصاتتم وأ

 ناذولك. ا 2 ىبهاكلا 60 ىنماكلا. 0 مات ءمص لضم ةذغو 1ةءعصاتطاو (0001طاتق

 مدعتفر ذعممم, 5) 1ءءاتم موولع دع طقطوأر هلم ءعرتاع تعطولابق تاء [ذص [هناقفذع عه ]وعالم عوغ

 ا ا اي 0 .٠ هما .٠
 ىناميلكلا 2 © 3مل لتمصتس سات انصح 108عا ل5 ىنايلكلا ونمم0 محتطت ءاتحص ؟ءتتقتستاع ؟1لعااتع ر كتم

 م ىتايلكلا عووع ةنطوائغ معصم. 1 2) [44 طسردق طمصتستو ءةدعماتعداتعصعستر 2 50 نم
 هع د

 مدام هد مدلممع لسعمغ ننمع ذم ططقطقطا ةيتشملاو ذه ٠" ىبيلكلا 011 عدن ات أ امل : ىبيلكلا

 ءالضف 0 نم ىنيلكلا بوقعي نب ليكم نونبو سا كيلص نب دابعو ةدعشلا شايع

 نيدلا يرق ل اهنمو قارعلا ىرق ىم ى .ريلك ىلا ةبسن وتو "را مايا ىف ةعيشلا

 0 ءزج ىرماسلا هللا ةبه لابكلا ىلع نفل عم عمس ىنيلكلا ن امتع نب فدا
 اكانكلا ةزمح هنع ىور ىنيليكلا ىزآولا جلابج نع د ديحم ءاي ةدايزو رسكبو. 1نااتصسصت
 سمرصعس تنص نانقتخأه ءزانك ]1غءصو ص 004, ةذصع مادصعأتق وعصام هذغر مصتطتل صمص ءمطقأافأ نتا

 ىناتكلا , هد ىنانكلاو ميسمصاتصاتمد لمص ىذغ. 44 ممددعس نيلك جيو ننم4 ةانتصعأغ, ةصتصتد09 ءل-

 ؟عصمنست عوار ط1 مجسم 10عو طقع ىنياكلا كللم4 هع 006غ, دطأ انطموسانسد ةلصرصلا هلاودا هدق 00235 28

 «) 8. ىناقانخلكلا.



 كرب

 هموم

 ىلا ىلوالا ةليهملا مضو نيدكتفب ىسوس فكل أ نوال فوغ ىو "قعر مع نب رماع نب ةعببر

 ةءارُذ نم نطب ورمع نب بغكو دارم نب # مُحْنأ

 نيو رببعكو ليذع_ قدم ىط# ”لفاكر وت» كك

 مدهت نم ” ىطب ؟ مج د 2 ةجافَخ

 8 ترألا ىب بْعَتو

 ةدحو هلاو ءاضلاو فاكلا عتفب ٠ ىئانطيرفكلا

 © فشمدب ةيرق ؛ اَنْطَْبِرْفَك ىلا نونلاو

 ةيقوفلاو ءافلاو فاكلا م غب « ىسيكترفكلا

 © صوخب ةيرق سيكذرفك ىلا غخاوهمو فاكلا رسكو

 ةيؤوفلا مضو ءارلا نوكسو نيتكتفب ىتوترفكلا
 د ع ع

 2 ندرام برق ةير5 ” اذودرفك ىلا 7 ةخاتمو

 ديدشتو ميدلاو ءافلاو هلوأ جافب ىدجرفكلا

 8 ناركب ةيرق < ايدَجرْفَك ىلا ةلميملا

 )2: ىانكطبرفكلا و م4 ىنانطبرفكلا. (ن01.

 «) 82. ىسكت فكلا. م) 0. هلتمو. 2 «) ةزنع 5.

 م) 0متخاتغأ

 دوم

 نا قولا 3 109 فشملد خد ةبيسودس ؤ5ك

 خةلبعمو كلل نوكسو نوتكتفب ىباطرفكلا

 © ةرعملا برذ ةنيدم 2 ىلا الرو 3

 ىسلا ىرخالا ءهايلا كيدشتو ىلوالا ةمةكتلاو
00-0002 

 © ماشلاب ةدرق ةييرغك

 ةلمهملا رسكو نوكسلاو متغلاب ىذأو هيسفكلا

 ةيرق ناوسيسند ىلا ىرخالا رسكو ىبلوالا

 8 ىراخبب

 © اهب ةيرق نيفك ىلا رسكلاو متغلاب : ىذهفكلا

 ىنب نمو ةعاَضق نم نطب بلك ىلا ىبلكأأ
 و2 م

 © ةليجاب ىمو ثيل

 م) هل, مقلا. 9 8. مشحت

 دانه 204 ىتارذكلا. 2 0. ىانطبرفك.

 عا 0.ر ءمصقمتسمسأع قطانلك. ١ امك. ى توذرذك. 2) [ةز6 ّدص آنعال, ©عمو», ةمكاتست طمع مموصعس

 مسمصتساتمست لمطواسع, ذص ونمم 1هوئاس» : ىم انتم ءايو لادلا نوكسو ميجلا جدقب ايدجرفك

 - : 0 م 3 م : :
 نارح ىحاون ىم ليقو امرأأ ىرق ىد تحذ. 77 رب) 8. ىيرفكلاو ©. ىيرغكلا» [ظت-

 لعصد يدتلعسد عوار طقع 12, نأ ذط ل. ؟هعدلتطات5 3001815 ]1ءعااتع, 2 5هزانأتنم ةءضازحأانل> 335عز ةغ ةصئلط-

 209 ءرتاعسص لصصص [ةصصعاج عذار طمدصعسم آلاتاتد 7161 18لةصتة5 ءعصت ةلئاعم 5ع ماس هككعممل ةط طبعات (2عموظ.ر طاتصع

 هب 00

 ص 1220123 : ماشنلا ىرق نم ءايبلا ىيدشتو ءارلا رسكو نيتكتفد خذ نمل ممدصعم همص

 ءمصكتس ل عدلسمب ءدؤ كد طمدطتسع 2023ع236 نطل لاتتاأد 110 موادعدأعم 51126 , دأ"ع مماتاتك 31[ةائلاتك ان ان
9-005 

 1251115 23115 و ايبرفك و 0ع ويدذ 110عصح ذص آمان, 6ءمو. دانه 10عم ممعدألم 1205ه ءقأر عأ 0113122 ©012-

 رسعسه ممتع قطانالم, ع«. طوعتن. م. اذا. 57.] عز 8. ىنيفكلا. [126 هزم مهصتصاتدصلمست عقدعر ص

 عام ©ءمو 01 كاسعر تطأ 1ءولسستت : نوذو ةنكاس كتكات نم انتم ءابو رسكلا مث مضلاب نت 5

 اراب ىرف نم. 5 5



 هس ا" ه

 ها 5 3 8

 8 # دكغصلاب زبك ىلا ىأز هاخأ رسكلاو متفلاب ىريركلا

 8 دج زيرك ىلا ريغصتلاب» دج

 © سبط ةيرق نك ىلا عتفلاو مضلاب ىنيركلا

 ىازلا نوكسو ةدخوملاو هلوا مصب ىناريدكلا

 © لج: نا يزك ىلا رن اهدعب اهلبق

 هثج ناهزك ىلا ىلزلا نوكسو مضلا: ىناهرنكلا

 ىلا نيةليهملاو فاكلا مقفب « ىنداسكلا

 © كنقريسب ةيرق نّداسك

 8 ءاسكلا ىلا © نتاشكلا

 نوكسو « ةد.خوملاو هلوا متفب ىوبسكلا

 © فسنب ةيرق © ةَّرسك ىلا ةلمهملا

 -© قارعلاب ةيرق ركسك ىلا هنن: ىركسكلا

 اهب « فطتيو ةليهملا ىيدشتو رسكلاب ىسكلا

 امب ةنيدم 7 سك ىلا ةيجعملاو متقلاب سانلا
 © دليدح نب دبع اييلا ىهنلا ءارو

 دلب 4 ةيئاشك ىلا ةمجعملاو مضلاب ىناشكلا

 © ناتسربط لمان ةيرق لْفَشُك ىلا مالو

 ةبطرقب ةيرق * ةنايكشك ىلا ىنابكشكلا اق
 © ىهتنأ

 ةنكاس ءارو عتقلاو نوكسلاو مضلاب ىدروشكلا

 © انظ لج دريشك 2 ىلا ةلوهمو

 ةيتكتو رسكلاو نوكسلاو مضااب ىنهيهشكلا
 © ورمب ةيرق نييمشك ىلا نوذو ءاهلا متقو

 نوكسلاو نالوق متفلا وأ رسكلاب ىر وشكلا

 © نميلأ ءاعنصب ةيرق ر وشك ىلإ ءارو أولا حتقو

 ها ىلا مضلاف عتفااب ” ىوشكلا

 ىلع ةيرق شك ىلا ىيدشتلاو متفلاب ىشكلا
 0 دوا انك جسم والام لا ةمالد

 9 [ىسكلا ينور" ككلا

 نب بعَك ىلا ةامهملا نوكسو متغلاب ىبعكلا

 «) 8. ىداسكلا. 6) 4. ه6 82. ىاسكلام م) 8. ةدحوبلا. 2 8. © 0. هيسك. 0 4. قطنو:

 8. فقطندو. ريل هل. نشكو )60 ددئاشسك. | 2) كعسلاب. 2) ه١ فاكلاو. ) 8. ه6 0.

 هنابكشك. اكد 311006100 مالذ (هجت» 71غ. 6 1م عاذاماتع 7مم نع لهطول ل27 صوتت طذو 0ءءانتاللأا

 01 نان كشك رم 13 هغ 16, ةصوتقتس همزمتلت مئمجع 00لسطدتنم. [11عدح ممدحعم 08266 ؟10عاسع

 . 1 2 كلا ل هما 3 5 6 1
 رع, 6606م. ص ن0 12عنستتق : يطرق ةينا ون نم برق (هذع) ناميكشكو لست ةطالعدد ةض ”.

 نابنق ةتىتمؤتس هوا: ةبطرق ىرق نسم نابنق. 1هماهودع ةوتاسع ةمزدنت الله ىنايكشكلا

 2) 1م ١ ءهععنلنأ ىلأ» 7#) 8,

 ه) 1116 0. طدملع 1غوركانتص ذتقودذا ىلع.

 ةظنايكشك , هد ىنانيكشكلا أ نانيكشك «همزتات م2 ةاتط1. 771.]

 ىروشكلا. 2) 0. ةدوشك.



 هس ]1

 ةفئاط ىلا ةلمهمو نوكسلاو مسلاب ىدركلا

 لادلا دعب ىرخا ءارو عتفلابو تلق داركألا

 © ىهتذا مزراوخب ةيحان مرّدرك ىلا

 هزرك ىلا ىأز هرخا نوكسلاو مصلاب ىزركلا
 م0«

 هوك هازل فاكلا مضب مطر كلك

 ناقلاطلا برق كلب ناز 0 ا ءارلا

 نب هللا ديبع نب ٌهَحْلُط متغلاب ؟ ىزركلاو
 © نورخأو ناميلس نب دواد مضلابو هداج لاو درك

 ناكسرَك ىللا  ةلييملاو هلوا جتفب ناك

 © ىهتنا ناهبصاي ةيرق

 ىلا ميج هرخا نوكسلاو مصلاب ىكناكركلا
 © مزراوخ ةنيدم ىفو “ مناكرك 1 . ةعقرو محب ل ا

 مز 1810 هييسدعو 00004. ءانتص ةعاتعاتلو. (0هصك دانمتتط م.111 ةصطت ٠ ى) زم 8.و

 © ناوريقلاب ةيرق تذكرك ىلا ةيقوف هرخآ

 ةيالو نامك ىلا نوكسلاو رسكلاب ىنامركلا
 هروباسينب ةلكم ةينامركلا ةءيرم ىلاو ةريبك

 رسكو ميملا منضو نوكسلاو مدغلاب ىنيبجمركلا

 © فقسنب خير نيجمرك ىلا ميجلا

 ىلا رسكلاو نوكسلاو متغلاب ىنيمركلا

 8 دنقرمسو ىراخب نيب كلب 7 ةينيم رك

 نيكتشدو: مفلابا** يمك ىلا ىمركلا تلق
 8 لدسوملا لمع نم كلاب علا

 ه« نيعتا «نيلدفألاب بلك, ةنزك ىلا 9 ىنركلاو

 ةييرسا اوك, .نملا ١ قوككسلاو»ععفلاب ىاورعلل
 6 2 ةناغرقبو نسوطي

 ىلا ةيجعم هّرخا ءارلا مضو متفلاب ىخوركلا
 © ةارق ىحاونب كلب ورك

 م) 2 ردوأ 9) 2. حلل

 ايف ايي سم د 0

 نأ د ءءاف مصخم , دله نأ معوهتماتةصلمم هذا ىزركلا (هغ ىنزركلا ه2 زدرك). 4. ه6 0. ءداننطعدغ ىزيركلاو

 / دعلل طمع ننصح ةلتعسم 10عم مدهدزغسمم ءقذوغر غانم ةصلتل ةان0 10مم هععبضتتغ. ةلتصاتك "ءعاع ىنابز ىلا 3 50-

 لاناتم ذصاععمهوزاتست ءوأر ةأولتع ّدص ع0 9053556 ]126غ هما مانمطأو 2 همدندو ؟امعملا طثع

 اناامرد س صل ءدعمعو ممتص ر لسع 1]7062 هدوم معمهتصاتقسلعسم , ع نع. (ةءموم. !ا!ينعغر ةرصانم 172!كمطاتم

 م. 74. )  1ص ةطسال, ءلتغ. طوعتقم رع, لم ةضتواسسم ة5أ جنكرك : 5 مناكرك 1ةيءصلسسس ةعددع 0عءعغ

 اننصت صمواع# 10 ءتكر طتصح هماطم وينو مطتو هع لهعتخو ذطأ 20م ىتماد : مث ةلمبملا أرلا نوكسو فاكلا مصب

 ىشو ةخنكاس نوثو فلاو ةيناث فاك. 131هدعمر ودثد ةصصمأةضنسأ ع01[هعد : » 7ع 0#

 نب) 8. 66 0. كينيهرك. ا «) 8. أ 0

 تي) 0. ىنركلا. 12) 8.66 0, ةنرك, 0 ه) 8.660

 فنئاو رجح هأأ 2/76 هلع مورو و 0 1:1 لغانأ ][خح« جناكرك.”»

 هيمرك. ؟700هل165 ماودع 203همتمأوع دادصغ ذص 8ء



 هس ١ ء

  مكلا ىلا ميجلا ديدشتو مدفلاب ىككلا
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 يف اويلعوا تارفلا يم دج محم لياب :ضراب :فورعم  كلبو. مهن. ىناثلا 'راثتاو راعشاوا رابتخا
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 نطب < ىلا ةمجاعمو نوكسلاو مدفلاب ىضيقلا
 © ةمجاعبلا ءاظلاب ليقو ريمح نم

 ىحاونب ةيرق ةوليق ىلا ,سكلاب ىوليقلا نياق
 © 3 نابا ربط

 ل  يسملم سل مم م سس ما

 و) ةسعام» طقع متصتتك ةدردأت لأم نانقتط 18 ٠ ىنانسهوفلا , >«عامصتم آكسطتكاةصعسوزو 0عوصروتا ةمعن, لع

 ج) ةذه 0004. الاعع معععددو كانتغ نأ صخم نك

 2 ١ ىنايقلا و «غ مم ةنايقلا, لإ ا

 «) 8. ىطاشتقلا. 2) 285+

 100طأات172 ع0 قأر انأان22 ءانمم 31 ءانأو

 ؟) 1. عحذلا.

 1) [ةنع دص انا"ه 14

 5 لابكلا.

 ويتطسو ءمصل, قةطاتاكو ه4. طوعتقم م. 87.

 رد هباسينلو 015

 ناو كير امان نك أوبقلا. هع) 0تاختا

 صمدصتعس (كتطشق , ءغ ةلسصلع 11104 ةاتصرحأءنتع 202

 ةهص ىدزطع عمر تكتسي (ءرنطتتسةأ1م2ع 1عدصتستص# 2؟ع2عو ةءتتط ع2 01112 ةذأ٠

 ل عوار 5ء4 ةرصع لمطتم معصلموو, ةيعان, 6ءمومر ذص ”. ةيوليقر دوودعصاتم هلا: ةيوليق

 ةعابمج اهيبا بسني (5:0) ةوليقب فرعت كىليلا ينج ةيرق ةيوليقو. 8( ذد ل ن6
2 

 صمدصستس# طقفعو ةتتماو ةدصأ: ماللاو ةنكاس ءايو فاقلأ مدنغب ةيولبقو خيولبقو ذيولبق باب
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 با بح

 8 ىهننأ لامر قوف ةنيدم

 © ريراوقلا لمع ىلا ىريرأوفلا

 © 5 ساوقألا ليغ ىلا ساوقلا

 سروق عدلا ةلمهمو ءارلاو فاقلا مضب ىسروقلا

 ه«انَح بلحب ةيرق

 # ةروق يلا نوكسلاو مدفلاب ىروقلا نلق

 © ىهتنا ةيليبشاب ةيرق

 دلب نيرو ىلا ءارلا سكو مصلاب ىنيروقلا
 © ةريزجلاب

 ديعسصب كلب سوق ىلا ةليهمو مضلاب ىصوقلا
 © محم

 ةيرق اوف تبي ىلا ءافو مصلاب ٠ ىنافوقلا تلق
 8 يدنا قتملاب

 نم نطب لقوَت ىلا نيئاقلا متفب ىلقوفلا

 8 جرزرخلا

 ىخاون نم ناسموق ىلا ىناسموقلا تلق

 8 ىهتنا ناديه

 ىصو :سموق ىلا ةلمهمو مشلاب ىسموقلا
 © نانمس ىلا ماطسب نم

 6سلدنالاب ةنيدم *ةكتوق ىلا *ىكنوقلا تلق

 نم ؛ ةينوُق ىلا نونلا متنو مسلاب ىونوقلاو
 © ىهتنأ مورلا دالب
 ةلمهملا نوكسو ءاهلاو هلوا مضب ” ىناتسفو فلا
 ةلصنم ةريبك ةيالو ” ناتسُموُف ىلا ةيقوفلا جتفو
 © دْئْواَهنو نادممو قارعلاو ناره

 8 ٠ كجو ناتسربطب ةيرق رايعوق ىلا ءارو
 87 ىهتنا نادمهب ةيرق جهق ىلا ىجوقلا تل
 2 5 ِ أ نوكسو نيتمضب رك َ هلا

 اريل نناطا عفا ديف مسا اعلا 1 الا د يعول كلحلا ىلع همك لود: نونلا
 بارضلا ىلع نب نسحلا نب رذعج بلاغلا ديع نام وبا ةبسنلا هذبيب كو لاق ع

 تامو بيطخلا ركب ونبأ هنم عمس ىارولا ليعيسأ نب كبكم عمس ىنقلا نباب فرعي

 م"5 نس. 75.] مي) 8. ساوق. ' ) 8. هروق. | ط) 8. ىبافرقلا. 2 :) [ةشانعهو مه طنزادك

 صمستستد اكمستسمأ 20غ68 ءغ كداعمادد ذه كرتشملا , نتطسعصدسا رقم (ءمدك. زاعم قطانلل هل. 8ةعلقت

 #) 8. ىكنوفلا ,
 0) 8. كج.

 1 كخل) : ص ةعدنمم ءموع. ةياعتم معجم عك 205 نتطوص0ه عدوه 01ءانع 77.]

 ع6 سماع ككنوخ. 2 2) 004. اناه«نادم كينوق. ) 8. انسحوقلا, م) 8, انسحوق,

 ه) 12ءةوأ د انأ1006



 - ة" ب

 ء ةدخوملا ءابلاو* فاقلا جدتفب * ى بنقلا
 © لجر وبنك ىلا * هثلاث

 لبنك ىلا ةدحوملا ” ءابلاو هلوا 5 يللا

 هيج
 رسكو ةددشملا نونلا متقو بيلا طيب نقلا

 © طيبنقلا عيب ىلا ةليهمو ةيتكتو ةدحوملا
 ةبنق ىلا نوكسلاو متفلاب » ىبنقلا نتلق
 © ىهتنا سلدنالاب ةيرق

 نثق ىلا ةلمهمو نوكسلاو عتفلاب ىدنقلا
 © ركسلا

 ةلدهملا رسكو نوكسلاو عدقلاب ىنتشيدنقلا
 ىسلا نونو ةيقوفلاو ةمجاعملا حشفو ةيتكتو
 8روباسينب ةيرق نّتشيدْنق

 عيب ىلا ةليهبلاو فاقلا سكب ىليدنقلا

 © ليدنقلا

 ء) 0مناأتغ «ز ىنييقلا. 2) 8.

 ة) ل. ةيجعملا. 6) 8: ىلقنقلا»
 هد

 ء) [تطتا ةصععست نتم4 دتمماءنأ ممدوتأا : طفح نىينق , 11غ دنفص 311011112 2012768

 2) 2. :تلانو

 )3. لادلا

 اهكتفو نونلا ديدشتو رسكلاب + ىنيرسنفلا

 ىلا ىرسنقلاو ءارلا رسكو ةليهبلا نوكسو

 © بلح لذع 55 نيرسنق

 ناذبْلا ” ةرطنق ىلا ءاطلاو هلوأ جتافب 8 أ قا

 روباسينب لك ةراحنقلا سأرو دادغيبب خلكم

 مع 0

 < منيشلا ةرطنق يلا كل كدقومسبي ةيرقو

 © ىهتنأ سلدنالاب

 : ةيحكعم © لاذلاو ءافلاو هلوا مصب ىذفنقلا

 ا

 8 لج لفتت

 2 ممرلا وو ةانقلا لبيع ّىَلا ني ةتكتفب ىونقلا

 دا لالا نونا مهكوب مكلاب ”ئتينقلا
0 
 7 6 نينق

 هاَنْط ةيرق 7 هّنُذ ىلا ديدشتلاو مصلاب ىنقلا |

 <) 5: ربنقلا. 2 8, ةدحوملاو.

 ىبرسنقلا, 2) 82. فسلا.

 0) 5. حجر لأ

 10) ظلم هرلحذق

2010 

 مدتطت ه طاطوطمطتا هيقشملا (ذد ؟. ننيق ) مماتس هان 5ع همرمعص نينق صمدوانممم ه1عصلل. 1؟؟.]

 [تدانك معتكتستاف هدر ةدصن ةصئاتسر ةاءامسعس مص عامولذو هررعتتد ع ونم 1طصم-!1-ةلطتح

 (ءرماع عع ذص طلعات

 مسلاب نق

 >3 م 2

 طاع طمص ةئث 1 ند 5ع

 خل ىناغمسلا نظ ىف ةيرق ىعو اَجأ لابج نم لبج

 رز 8. هنك.

 اان عا 5هز نألات5 دانه ه>«ء>م12 ع3 ةضاتصخو

 06085. ,) طا ١ ندر 1؟علسصاتق :

 ه2 ذم كردتشملا , ذه ءةلعد 7ههعر طقوم 016 مدصألانت : ديدشتو فاقلا مسحب 1 نَث باب
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 كا -

 نوكسلاد مسلابو ردقلا ىلا نيتعتنب ىرمقلا
 بوسنم ىرمقلا ريطلاو اًنَط رصمب كلب ريقلا ىلا

 © اهيلا

 نونو ةددشملا ميبلا عتفو رسكلاب ىنهقلا
 © رمعمب ةايرق نمق ىلا
 نيل قربا وتلا معلاو ا ئلوققلا ىلع

 ىهتنا رصم كيعصي

 نينا نكي مق ىلا ىيدعتلاو ,مكلاتا) لكقلا

 تاس 2 نايبصأو 3
- 

 5 نونلا كيدنب دانقلا

 [اووعأور مص نمتسوتع صوصعسر 004 طثع هللعراتعر 64 ةشيح ©
 511551608, ماكم نو كانط وأن غن عمم

 نب ةيحكحلا 0 صمصعت طنط دص طكفضانكم 026ملتغدع (ذط ؟. شبح, طنو 7طأو :

 5 كلُ

 عبب ىلا هريغو ةكلط

 : ءهعرالع معاج سانسصل ططاطل 2011112 ©5أ.

 « ركسلا وهو كنقلا

 ىلا ءارو ةلمهملا رسكو نيتحتغب ” ىردانقلا

 *زرانق ىلا ىازو ءاربو ناهبصاب ةلكم ردانق
 ة8روباسينب ةيرق

 سلدنالاب دلب ” طاَنَقلا ىلا ىرطانقلا نلف

 © ىهتنأ

 نطب ناَنُك ىلا هرخا نونو نيتحتفب ىنانقلا
 2 جحذم نم

 عضوم انف ىلا تلق كيدشتلاو مضلاب ىءانقلا

 دحكلب انق ىلا فيفختلاو رسكلابو ناورهنلاب

 © ىهتنأ ؟ ديعصلاب

 ىلا ةدخومو نونلا نوكسو ,سكلاب ىرابنقلا

 8 7 جنارلا فيل وهو رابثقلا

 2) 8. ميركل. ١ 2) 8. ةةئسبح.

 كولسر صوص طوصع 5ع طقطوةغ

 ءووو لولس ,

 2 نيبمكلا نب 5 00 لول نسب موكا مص دم 2طقطقطتت ةيقشملا و دد *. ١

 2غ)

 مج) 8.

 (هدك نو © موج هرجآرتو 0 7) كمون جهل. صم

 جحدم. 9) 18. كيعسبيلا. ) 5ز1عو

 0) لي وزطع هان.

 ص فيرا 111 5016أو

 ها انطأ 1ءعلمماتق : نيصخح ىئب نارمعل لج لولَس نب ةيشبح ةلاحومبو. انما

 011 1 اظر اس, تذع نغ 191 ءم”توعصلسس» ءعووعر مهغأغغ هع تراعدطت“. ىمءء. م. 47, 58,

 ىروانقلا 72( 4 رزانق.

 ل. هه. ل هتنقع"ار 11. م. 18 ءهآ

 يعلم ر 1ءوعصلسس» هوا. ةكص قع هالعناتتع مرلاو دص جناولا. [ةاتنم» مسصصعس طقصع عريات ءهغنم-
3 

 صغرت ؟0عءةوطاتآت راينق , ونتم4 دص قءعوطز ءزد ينتلعسم طعدتعأ5و ماوصع طمص طمادخاتت>ط ةدأر ذص 2مدأءنك

 داعم 027 هنه7 ب ( دسم , هعمسقأزمع) وذودتق قع ]1ءوئاست, 1136 كومو 5هزاناتاند هع دانتق 30ع10-

 عتطام تدلتلذغر تلاد رثل»وم دعاك 7:0: ءوم ( هلع هومعأو كو ل( لطيومو-هم2) وذ عمتك ءةتضع. 59 ]



 مس اا

 ريثالا نبا: نكذأو دامه نما نطب 'فْيطُم' ىلا

 29 خبكاعمبلا نيغلاب وه لاقو

 © دج صاعق ىلا نيتلمهمو رسكلاب ىصاعقلا

 ةلمهملا نوكسو * نونلاو هلوا جدني ىبنعقلا

 8 بنعق رع هدج نلا ةليحوم «رخأ
 م

 8 * نيعُك ىلا نونب !١ ةصم + ىنيغقلا

 هادا فقالا رت ىلا لافغلا

 ىلا ةليهمو ءافلا نوكسو متفلاب ىصفقلا
0 

 رعفقلا 0 5 !ابو ب غلاب نام 2

 © دادغب قوف ةيرق

 طقق ىلا ءافلا نوكسو سكلاب ىطغقلا يذق

 ٍتنأ رصم كيعصب دلب © ىهتنا ريعم كيععب كلب

 ىسلا ىلزلا مضو نوكسلاو متفلاب ىمزلقلا
 د هللا اهفرش * ةكمو رصم نسمي ةنيدم * مزلقلا

 ثرقاي مض نسلق اهيلا مرلقلا ْمْكَب < بسُنُي

 © 7 ىهتنا < اهّلوأ

 تبق كلب ةَعَلَتلا ىلا ةليهمو نيتحتقب ىعلقلا

 ) [©34 ةتموماءصلمس» دذغر ء طاكفسصاتقو ة2مه-

 «) 8. لاقفالا. ) 8, هصفق».

 ه) 8. اهلوأو. 25) 0منانتا ة

 م) 2«ةوؤذص 4ك, ر) 2. لابج. م .

 < ءد

 2( 17 ايبيشبلو
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 2 8. ىبعقلا.

 عوار طقعع ذص 7. ىنعق ه2 موطأ : ليسا نم ىطب ريبزك نيعق. 57؟.]

 2ك) 8. ىجولقلا.

 /) 516 (000. نأ 3.

 فشسشُمدب عسوم نوُمَلَت ىلا يكتفي ىنوملقلاو

 ءاحو ةددشملا ماللا مضو متفلاب * ىحولقلا

 «رابذألا دنع ةيرق ةحوُلقلا ىلا © ةليهم

 ماللا ىيدشتو رسكلابو تلق كج ةروشق ىلا

 هه ىهننا ةيلقصب ةريزج ةيرولق ىلا واولا نوكسو

 ىو سولقلا ىلا ةلمهمو نينامصب ىسولقلا

 © نفسلا 7 لا

 © ميقلا 4 ىلا ' سامقلا

 ” ةيوشامك ىلا ةمجعملا مصو جتفلاب ىوشامقلا
 4 لج

 8 نأ هيقلا عبب ىلا بيد 3 نلاو جدغلاب هاهفلأ

 ىسلا ءارو ءاطلا رسكو جيفقلاب ىرطامقلا

 © ركمقلا

 ةنيدم طاَممَق ىلا نوكسلاو متغلاب ىطارمقلا

 © برغلاب

 م) 0ستخغأتنأ ى) 122؟ةودأ آ2 ذم

 ع) لل مهام ةزصع هان عانت ن) 1ءةوأ ذص

 2 8 ىسودنلقلا , ها سمع سودنلق.

 يىحابقلا. ىع) 0مسنغااتا 2,



 -- نإ --

 ىلا نيتلمهمو واولاو فاقلا عتفب ىطوطقلا | تلق رلثقلا ىلا ءارو نوكسلاو جدفلاب ىرطقلا

 © دادغبب ةلكم طولطق © ىهتنأ احساوو ةرصبلا نبب عضوم وه

 ةليرق ءاطوطق “يللا !متقلاو عقفلابب ئءاطوطقلا | ةعْيطُت ئلا ةلمهمو جدافلاو مسعلاب ىعطقلا

 © دآدغبب مسكلابو جالفع سيق نمو ديبز نم 4 نطب

 هّدج م طْيتُو ىلا ريغمتلاب ىطيطقلا كابتن رعطت عينوللا
 عيبرلا ةعيطق ىلا سكلاو متفلاب ىعيطقلا || ىلا ” ةيقوفو ءافلا نوكسو نيتمصب ينركتلا

 ةعيطقو ءاهقفلا ةعيطقو نع ع ىلا ةعيطقو © داداعيب فلكم اتقلنق

 وداد نادت 4 لاحم فيفذلا ةعيطقو » فعج 7 © 5 ءافو نوكسلاو مشلاب ىفّضقلا

 8 ةريخألا نم دنسيلا ىوأر ركب | فشمىدب ل الا

 ةيحانب ىلب فيلحقلا ىلا ءافو هنزوب ىفيطقلا : © ييتنأ
 © ءاسحألا

 ءاق» نوكسلاو ةيجعملا متو مضلاب ىغيطقلا © ةفوكلابو

 ةىتطتي نتم0 10(1عمح هع آكدصتتكم طمأهغ 12ءوراموتانق ص آنعدتعم. [آص آدععم 6ةمو». ع معمصاتسأتةا10-

 صع ءز ندلعمد طمصتستك 5ءيتعسأتح ةالدافسأ : ةدحوم ءابو ءارلا جتقو نوكسلا مث مضلاب لبرطق

 ىف ةيمومضم ةددشم ءابلاو (1. هتلاثو) هيناثو هلوا متفب ىور دقو مالو ةمومضم ةدكشم

 جلا ةيرق نيتياورلا. 79.01 ) 8. ةدحومو. )7  0منالن؛ 8. 0 0) 8. ةيقوف. 0 ») [0:64هو

 طسزانم ؟ةكماتعت همسصتستس ءةصلعمم ةووع هلم صعتس , ةغوتع ؟للتشكر ع كتم داتمتتع ر م. 115 ذص ةصطن تر هدد

 رصمونأ. آ[عع كتطتغم ءةصتصر ونمتص ىفطقلا ماوصل عا ءاتتطص و 01/2 607ر7 614 هادا 9 ء20لت4 كتظعلا#

 هوو
 ا و ا 1 مقتملو دكيععلا و هاو هللا كلاما هللا هزار 0 قف از هق: فم هنع

 طلق ماه نات س12 هطصعمم "عمعسأ ص دان سقت نندع دم سمواعم ةءوصماو انطعإ ةيتشملا, ةمولانك

 ائطوءدعتت مقصات ةمأهر ةدلفاهغ: . . . . ةبسنلا هذيب فرع نمم نيدلا ضف كل ةخيسن ىبطقلا

 للا عبست ينيزاوملا نيحم نب ىلع نب نسحلا ىلعوبا نونلابو فاقلا جدغب ىنطقلاو .

 نيكس »جددوا طراد كك
 هخيرات ىف ركاسع 8 ةركذ ىناتكلا زيزعلا, 71.] رمز 8. هطيطق, :م) 8ظ.رفغج. م) 8. للحم,



 5ك ا

 © نميلا نم ليقو َدَعَم نم ء بْعَش ةعاّضق ىلا | رضقلاو  ةريبع “ نبا ٍرْسَق ىلا هلثم ىرصقلا

قو روباسينب رابجلا دبع رصقو ماشلاب ع
 7 ح

 هه هم ءك د

 ىفاو ل.نةرمسب عفأر رو * نابادساب ةللوضللا

 ىلا 'ناتسراكلتب فنحألا رصق ىلاو تحن ارصقلا

 رصقلاو زاوفألاب شاّئور رصقو ناهبصاب رصقلا باب

 00 1 رصقو ةبراسيفو 0 نون عضرم

 ةايرق 7 ةباطق ىللا ةدخومو مصضلاب ىباطقلا

 © ىلحقلا عيب ىلا ن املا

 نونلا نوكسو ىلوالا فاقلا مصب ىناقناطقلا

 © سخرسب ةيرق ناقناطق ىلا ىلوالا

 © 7 عئاّمقلا ىلا متفلاب ىعئاطقلا
 © نارطقلا ىلا يسكلاو جتفلاب ىنارطقلا 6-6 و 2 5 6 ءءء ا

 مالو < «نيحوتلاو / ءارلاو فاقلا مصب ٠ ىليرطقلا

 © دادغبب ةيرق لبرطق ىلا | ةلمهم نيعو 4 ةيجاعم داضو مضلاب ىعاضقلا

 »«) خ١. نب. 0) 8. ةرميغ» «) 8. صعق. د) 0004. مصهلع ناباردساب. ؟7ععورم همت ععصلل هان مص عت
 لمعدتغ قطساك, ع4. وعلق. م. لذ, كتءوصو : نى ب قلاب كليب نجوصللا مدعو بايللا كح لاق

 نابادسأا. ©0هدك, 1.2. 0ءةدو“., ةرحان4 انزتاعص]طط#. م. 73 75. 12 6 نع) 5زء ع ءمدز ءءاانا"ت 5ع موأ“

 من, 0ل1وءر6 اسح , 8. اعنج. 156 ةماعمد ابدع 11؟طعةهعمنتمب مورو. 1710. 8ءانسلت هل. م. 699, 819

 ونتم ممواعمإ ومع ]وعم 1لماقأسس كامغ, طقعع لع افيح مهموداعس : افيح ةذنيدم عرقا ةيراصيق نم
6 

 افبح رعو 2
5 8 - 5 | 

 يلا ناموي لحاسلا ىلع. [1ه آمال, 6مم, ةذص 7, رصقر مممعنف ءاتذنص

 وغلب 5[.]  ه) 8. كبس. 2 ه) 1ص 8. هاكعردتأ 710 عااتنع هنانك. 8561 مص قطا, عل. طةنتك. مب نر

 |_ 6) ةزع 8., 30353 ماثد ؟هءهلتطاتكو عا ءمصدمأ كقصأع آلعانب 6عموت., ةصان4 نونا عصا م. 73. - لل رونك٠.

 ل ةزع 004. تاعضودع. 1(ةويدع جلتعدط1 هعءعالتلا تلق ر 560 تطأر طمص.ىةدالذ الانعام 0 0

 ل ةزع دمص تطلامع1 ودنتطوءنع مرو بقسر نن004 ه1[ عئاتتا ى) 1. مضناب» /ر 1. هباطق 1

 م) عمد عت دسععءداسع ننمع ةيجن4 قطسللعل. ءدئامصغر ءلتلم طوق. ري لع مو. 4 دعوي عع ميلا

 . 11 ةءوبز اعوام طقعع آةلعاللعأ (©268ع. ظل + ا ءام ىو :عيلحقلا عمج عئاطقلا يىإرو ١.. 5 0 04 ا

 ع نقف نادك ناك عضوت ىلاوملاب ن وفرعي موقل هافلضلا معطقا. 75] ا

 عىل هلق. ص. 0 بو. 10 ةةوهير ©دع كرتشملا : نينليهملا ءاولا جتفو ءالحلا نوكسو فاقلا جدني

 تود دووم و

 ةمو وضم 50 ةدحوم ءاب مث. ةدعورسقر 01من. 4ع. 111. م. 60و دهوطعأنر لبرادق ه6 لبرطق
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 تا ويد

 هدم
 © دج شيق ىلا ةنكاس نت © ةطسقرسب نصح بشق ىلا قلو

 ةكس ىلاو راصقلاك + بابتلا رصق ىلا ىراصقألا © ىهتنأ ةلطيلطب ةنيدم 8

 © ورمب نيراصقلا | مّشْقلا ىلا ءارو ةيجعملا عتفو مصن ؛ ىرشقلا

 © عاصقلا ىلا سكلاب ىعاصقأا 8 * اَنْ فوع نب مرمت نبا

 عيب ىلا ىبدهقأأو تاحدفب ىنابصقالا |: نب رعت - 1 ل ب ىريشقلا

 3 ىلا ةلمهمو نوكسلاو مضلاب 7 ْ © مل سأ
 0 « ةنزغب غخبحان | ىلا دوم هرخأ رسكلاو جدفلاب ىنب دقلا

 * نارصق ىلا ءارو نوكسلاو متغلاب ىنأرصقلا © مخل نم نطب بيشقلا ىنب
 © ىلا ىحاونب || مق ىلوالا ةدجعملا مناو رسكلاب ىشيشقلا

 هج تحسس ص يس لج م بيس سو

 وتم ائطرتوعتاتو همص 205 ست مدوستأ ممواعأهرخعطت مر ماتطصعأو لانك 1ة:معص ماعم ىاتصغ ةانط 5). قطان] ه5
 هود

 طنسق و5ىئطوملمدم ءووو ك0ءمغ. 1طص» 4
. 

 (ع0. طوع. م. !*م) ةهسع ةلاطسك جانأ 5ععادص لمد 21105 نب

 (نغ ممدعسأ ةطستا 201# ءلتامنأو) ةهيتطتغ 1ع ةنياطنسف . 11ه»ظواواسد دستموتا هدوم. [آشاا موسم

 ةالؤتس مم مموؤ ل طوصع دع طقطومعر هدؤعصلتغ ءمللواتم ةمدتعأ ©66موضر ذص نتف موظ5ملعاتع م36 ءاصألااقل و

 ا ةينيطنسق ميضمصاتساتعامس. آك,] 7) 00044. دانم. م) 8116 ةصغ ةيععئلتغ ذص 0001طاتنر ةنغ هط موو

 جان عغم"ع هدطتدوانمد !انلأر ةعيبر نت. 1 ىبعكلا. رسج) 0مصنغأنا 3. م) ة.ء سملع ةميزرخحم

 00 7 حابكلا. ل ا 0 ى) 8. هنرغب. 2) للود كسطتغدعست هزع 1ءيوصقسس ةووع مدنو نانارصق ,

 ينم متت ءمصقعسمال ص ناعم ودع 000. هالعماس. 1ص طعوتعم مود. 0ع عولعسم 1وعم ةءونعصاتف ءاكس

 داهصأ : نانيحان جراخلاو ٌلخادلا ْن .رأرصق ابهل لاقب ناعضوم اههو سعقل كا ع عبج نارصق

 خلا اهلابج ىف ئرئاب ناتريبك. مز مدغم عدر ؟0ه1ه155ع ءاتحس 8هز نانا طقع دنوصتا عدم , هك/05

 1ههمو دص هوعم ظعتز صقأ ؟تتقدعو هوستمع نأرعق ةهردمءالو(65, ةةعصعم 202336 ؟ةقءاو 6 ناناربعخ

 0011 نينارصق, 271



 مما موراي 1ك

 جير ىلا ةلمهمو رسكلاو جتفلاب ” ىكبرفلا
 سعد تر

 © ىول نب ةهاس ىم ىنطب

 © شير ىلا ريغصتلاب ىشيرفلا

 نطب عيرفش ىذا ةلمعد هرمخأ ه«نزوب ىعدرفلا

 ه لج » ةعيرذو ناليع - نهد

 مجدسابو ح نيرذ ىلا نونو داود ناار نيج كيواسالا ا عاق نب هلأ

 © دج نيرق ىلأأ سكلاو

 هورمب كلو ىندبلا ظفلب نْينيرقلا ىلا ىندنيرفلا

 ىم نطب رس ىلا ديدش!او مصلاب ىرقأأ

 د 2 نع

 © ءزةلا عيب ىلا .ةزاوقلا

 ءارو ةلمهمو ىازلا نوكسو مصاب * ىراذرةأأ

 © دنهلاب ةيحان راد ىلا

 نوكسو ةيجعيلا نيغلاو هلوا مصب ىدحنغرقلا

 © كنقري سب ةررق كنغر ىلا 4:'2هو نونلاو ىازلا

 ىلأ واولا رسكو نوكسلاو / جتفلاب ٠ ىنيوزقلا

 © نيوز

 نم نطب عدو ىلا ةاويرب ارغصم ىعيرالا

 ه) 8. نم نطب. ه«ه) نول نب) 8. ل اع

 8 ةليجكب

 8 ةّيسقلا ىلا ماسقلا

 نوكسو ةلمهملا ءاحلاو فاقلا مصب ىمكسقأا

 © فدشلا نم نطب مكس ىلا ةامهولا نيسلا

 نطب رسق ىلا ءارو نوكسلاو عتفلاب ىرسقلا
 8 ةليجب نم

 هلَدبيل بهذلا طفي ىذلا مصلاب 4 راطسقلا

 © قرولاب

 نيب ةيرق * ةناطسق ىلا مصااب ىناطسقألا

 © ؛ ةواسو ىرأا

 عضوم ىلادَسَلا ىلا ءاطلاو هلوا متفب ىلطسقلا
 ةملاذسقلا ىلا مالا نيدشتبو تمل ماد. !اب

 8 يهنلا سلدتالاب دليدم

 ىلوالا هاطلا متفو فاقلا مصب ىنيطنطسفلا

 © مورلاب ةنيدم ةينيطئاسُقلا ىلا ة.ذاثلا رسكو

 ةللهاسقلا ىلا مهملاو فاقلا * متةب ىلهسقالا

 © ةرصبلاب مهأ ةلكمو دزألا ىم ةاربق

 نروكسلاو مدفلاو ممصلاب ؛ ىنيطتسقلا تمل

 8 هيقيرفا دودحعب ةعلق " ذي! طلسم ىلا

 ؟) ىجكانرقا!. «) 8. ةءبرقو. ت) 8. كر

 6) 8.رارقأل. «) 8.رارقلا. 2 8. ىرادارقأل. 5 8. ىنفيورقلاو ها مصماع نيورق. رك) 2. مضلاب.

 م) كي مااددسقلا , م) 8, ناطسق و 560 ذم طرقا, ©60هو. (ةمان0 آنواعصط. م. 73) 5نتطتاتتا ءذاطسقو

 72) 8, منيطسق جابو «يئيطس# (صوصت ينق20-
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 :( 22 هواسو: 7( 2, جقفلاب. /2) 2. ىنيطسقلا, .



 تا -

 ةروك ةّينوُمَق ىلا نوكسلاو متفلاب ىنومهرقأ او || / ةطْررُق ىلا « مدقلاو « مضلابو «هءيبي ناك هذال

 ىلوالا ءارشا نوكسو نيفاقلا مانا هب ىرقرفلا

 8 لج رقرو ىلا امهدضبو قج رَقَبَك ىلا

 © ةرلا برق ةنيدم

 هع .٠ . محل مسخ

 لقسأب ةيرق / ةدلاشةرق ىلا ىدنشةرفلا 5

 2 ىهتنا عم

 ةنيكم' بوقرق ىلا ةدخومو :امهدضر ىبوقرقلا
 هزاوُألاو طساو نيب كد

 98 م ة.هيعز

 نيساأو ميهلداو 1 ءاأوأ يس كب ( يةبيسبب يمرقلا

 © قارعلاب ةنيدد نسيم ىلا ةاميملا

 2 ا ىلا 'نئمرقلا كلف

 ريل 6 هءطبرقو ق3. مجدل تتم قم ةظيرقلا. 2

 /) [ةزع ؟10عاتم ةمز تاتدك دعتطأ ءغ معمصتصتتدتت ”هآهتدووع. 1ص آلعوع

 © ىهتذأ سلدنالاب

5: 00-0 

 هك د هع

 22 ه5 تالا ةدرق ” لجانرف وك مالو ميجأأ

 تاره 26 طب" نر ىلا نيهعتفب  ئنرقلا

 نمو 7 محذم نم نب نرق ىلا ءارآأ نوكسبو

 نرشو دن + لها تاقي م ِلِزاَنَملا نوقو كألا
 : ١ كانا لاعب 5-1 ةيرق

 مم <

 ِء برخرلاب ناد ” ناوربقلا ىلا ىنيتكتفب ىورغقلا

 © ىهتنأ ناهبصابو ماشلاو كلب ةورقلا يلاو تلق

 لح ةبيرق ىبأ ل رس كلأو جتذلاب ىبدرفلا

 يك ىبأ نب كيدكم

 ©« * هنع ىلاعت هللا ىضر* فيكدصلا

»»١ 

 اثم هةبيرد كا ريغصتلابو

 6 8. متفلا او. ء) 8. «ءدببإ ) ماضل.

 ىناسقرفلاو 8. ىناةسقرق أ.
 - اك

 ©6ءهوم. ةكتووتاتك ؟تطلم مهم كرمتغمعر نع *ايسيفرق وىتطوغسز هغ هط قطلقملم (؟ل. طوع 10

 2) 8. هلذشة رق. 2 6) 56ءدصلنم» طلع.

 /2) (ندعاوتو لعوتصغ ص ©0004. آه ى. 5مداتنس

5003 

 ايسويقرق. قل. طمع اوم هاله: ايسقرف, 8. اةسقرف. 177.]
 سا <

 ©ءمهرنم (انواهصط. م. 72) نوكساا مد مذغلا

 عدعماتس ءانععنست عوام 1 ع1عمعصلاتمل ماتغم 4 ءارلأو فاقلا ركب مرقلا (ةطسلك ه0, طوع م. ١٠6)ب

 را. ئىلكفرقب ه) 8. نالاب».

 ى) 8. وزصع ةعاتعاتأام. 2) 8. برغلاب.

 72( 0 انوفا.

 م) ىة عدلا“

 ت36 ة5أ (زطع50طعقاتك "1 هانا م

 رج) 0متاانأ و) د, جحد.

 «) 0سئااتأ 8. 1ص ل. مم ىضر (ةطأانت ر 011 عال اتا
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 ا

 © اهعبدو سيطارقلا لمع ىلا ىسيطارفلا

 8 سلدنالاب ةنيدم ؛ةطارق ىلا عتفلاب ىطارقلا

 هطرقلا عيب ىلا ةمجعم ءاظب ظارقلا

 نطب :ارقلا ىلا اذ هخا متفلاب  ىفارقلا

 © مهبل تبسنُف ء اهولزأ رصمب ” ةرقمو رفاعملا نم

 عمج ءارقلا ىلا ءارلا ىيد ةتو مضلاب ىءارقلا

 © ئراق

 © ىهتنا نيلبانب ةيرق « اوارق ىلا ىوأر هلأ تنق
 © برقلا ىلا ةد ومو مهفلاو رسكلاب ىبرقلا

 ةد3دشملا ةيقوفلاو ءاملاو فاق عتب 7 ىياترفلا

 © نيرخبلاب ” ةيرق ارق ىلا
 ىلا ةليهدو ةثاثملاو هدرا متغب + ىعترقلا

 8 لجر ه ةعّتوق

 نونو ميجلا متفو نوكسلاو مضلاب ىنجرقلا

 © ىرلاب ةيرق نجف ىلا

 | جْرقلا ىلا ميجو نوكسلاو متفلاب ىجرقلا
 | 91 نو 52

 ىولإي يرق, رجلا .ىبلا مدلابو رتب ةيحات
 ©انظ

 م 8. اه هلزث. ه) لكل [ 5ع ماتم صعمم دم

 , عانس ءدأر ص نم ءزانملعص 9161 ممددعص ىوارق

  (2١ىلع ىفقرقلاو هان رصمرع ةفت رق. )2

 ىطرقلا- .8 )6
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 «) د. شيرقلا.

 فشُمدب ةير.5 !ةحرق ىلا ىواتحرألا] جلت

 ةىهتتا
 ىنب ىلا ةليهملا لادلاو لوا متفب ىمدرةلأ
 © ةليبق مدرقلا

 ه8 2 ناودرق ىلا :'ههملا عدو متفلاب ىناودرةأأ

 فشمدب ادم ىلا نيتكاتفب ىدرقلا ل

 سيدارقلا ىلا ةامهبلاو هلوا مدصب ىسودرةأأ

 1 يل ا ل لا

 8 ه شيرف ىلا حتفلاو مصلاب ىاثرقلا

 ميجلا متقو نوكسلاو مدفلاب ىنجاطرقأ] تلق
 يجحاونب دلب ةديحاطرق ىلا وتلا .نيدشتا
 © ىهتنأ ةيقيرفأ

 ثا قل فدخيمو ءاطلاو ةلوا مصب ىبطرقاا

 © سلدنالاب ةذديدم

 © فورعملا مطرقلا ىلا مومو امهر سكر ىهطرقأا

 طوق! ىلا ةلمهمو نوكسلاو مضلاب ىطرقلا

  8٠(0مئااتا )«

 © فورعملا

 ظرقلا دعس ىلا خوجاعدو 3000 : ىظرفلا

 و) 8. ةتارق. -  8. ىقارقاا 5) 12 ظربق إل

 م. هطاحكخد طعصم 5ع طقطو»عر ع آبعان. ©6ع65عت

 ععتطتغسع. 19.1  م) 8. ىباترقلا»

 حرفللا. ه) لاود 71066 ويتتل دترحزرت] ءطوتست ةذاع



 تو

 فطانلا ريم طْيبُقلا ىلا + ىطيبقلاو
 6 ىهتنا
 فكما“ ينال كلر تناغاتكا باتعلا
 لاقل قا 2 ىلا © ةيقوفبو

 ةدحومو ةيقوفلا نوكسو رسكلاب 4 ىنابنقلا

 © نيعر نم نطب نابَتق ىلا

 نطب ةيِبتُق ىلا ةدحومو مدفلاو مصلاب ىبنقلا
 © «*بيدالا دمحم ىبا دجو ةلعاب نم

 ل فر ةيتكتو رسكلاو جتفلاب ىرينقلا

 8 بيج نم نط ينك

 © /ةريم نم نطب ثاّثق ىلا «نّيتتلثمب ىتانقلا
 م ةناكحق ىلا ءافو ةليهمو مصلاب + ىفاحقلا

 © معنا نم

 نوكسو ةيكاعملاو هلوأ محةفب ىمذحعقلا

 هلج مّدَحَف ىلا ةليهبلا : ءاحلا

 نب ناطحق ىلا نوكسلاو متفلاب ىناطحقلا

 نيب “ مانت رجا «كخنرا با طنا ىتبت# زاك

 تد نك نيبل نو تيسدبلا ننانزيتو و

 9 ليعبسأ نبأ

 ةدحومو !ةليهملا ءاطلاو هلوأ جدفب ىبطعقلا

 © لج ةبطكق ىلا

 ةللا دبع مهسأر ةينطابلا نم ةقرف ةيبحادقلا

 8 مادقلا نوميم نبأ

 © ةليجب ىم

 هّدج ةمادق ىلا هنزوب ىمادقلا
 ابل

 هرّدقلا باحصا ةيردقلا

 8 رودقلا عب خلا نيتمصب ىرودقلا

 ةكم نيب ” لزنم يذق ىلا ارغصم ىديدقلا

 #8 ىلاعت هللا ابينرش * ةنيدفلاو

 ىم هذسيدق وا* سيدق ىلا هلثم ىسيدقلا

 هان طيطاؤعب ليغ

 ةبرقلا عيب ىلا باآرقلا

 © ىظبو قج داق :ىلآ ءارو مضلاب ىدارفلا

 82 دعا نما نطب رارق ىلا رسكلابو كب

 تالفلل. 102 بق طقع ةزوم15 دانوصع طمص هدنادغ دع ةعدتعتو قسضدطتءلوو هع ءمصك عطس. 22

 2) 8. اناينقلا (ةزء). ه) 8. بدالأ.

 م) 8. ىذحقلا.

 /) 004. تاععينع مدافع هلع رماع. 57104. ذه ؟. ىرباعلا , يدم 1وءم مدد: رباع ىلا

 © 85. ليف قلو.

 ى) 8. ىفاجقلا و 6 مممع ةفاكاف.

 6) 0متااتأ

 ر) آل. ةربمح.

 ه) 5. ىليبقلاو.

 ء«) 0014. نيتلتمب.
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 دانا هععالتغر ةلتغ 016 هلط دمك ةمععورو هدمتكوادس ؟انتأو جلاش نب. 7 8. دشحكفرأو 1) 0 متل 8

 7) 16ةوانذص كل م) 0منااتا 028. هسيدقرأ. م) 7 همنعو



 م ارم م

 ةثلثملا مضو نوكسلاو عدفلاب يروغبقلا نلق | دلب تاياق ىلا ةيقوف همخا ىناياقلا تدق
 8 ىهتنأ مويقلا ا

 [ىفناقلا ىف افنآ م ىغتاغلا]

 © هللا رمأب مئاقلا ىلا + ىهتئاقلا
 سبا برق دلب ؟ نياق ىلا نونب ؟ ىنياقلا

 © ناهبصاأو روباسين نيب

 تلا باّبقلا لمع ىلا نيتدحوبب تالا

 جيا
 : ىلا ,سكلاب ىبابقلا

 ةيرق 7” ثيل بابق ىلأو تلق اضيأ دنقرمسبو

 0 © ىهتنأ دادغبد

 هّدج ثاَبَك ىلا ةتلثم هرخاو نيتحتفب ىتابقلا

 ةيجاعبلا مسكو ةدخوملاو مسلاب ىنايذابقلا
 © خلب * ىحاونب نايذابق ىلا ةيتحتو
 5 دن نوم فاول« جابقلا اننا ىئاتعلا

 ةناغرقب كلب « اًبق ىلا واولاو مصلاب ىوابقلا
 © ةنيدملاب ابك ىلا ”ومهلابو

 560 7106 داتراعت رج. هنأ 3.

 «) [110ع طمدصع» 0عغوأ ص انه ننع (00016عز ةادرح[د1 عل تانغ ةط2

 روباسينب ةلكم بايق

 9) 8. ىنناقلا . هغ صم نناق.

 © برغلاب ةريزج روُبَق ىلا
 ©ىهننا سلدنالاب ةنيدم ىاذيق ىلا ىفاذبقلاو

 كانو هدا

 ىلأ :لييمو ءارلاو فاقلا مضي ا

 لج سربق ىلا ايه سكبو مورلا "

 8 نيعر (نب

 لعأ طدبقلا ىسلا نوكسلاو مسكلاب ىطبقلا

 ىلاو ماح نب طرق نيب طبق ىلا اربسُن رسم
 © ريمح نم نطب طئبقلا
 ةَلَبَق ىلا هتاك تلق مالو نيتحتفب ىلبقلا
 و ىهتنا 9 ةينيمزأ لْمَع نم ةنيدم
 لاليكم . 5 ! ىلا ديد دندناو جتغلاب فلا

 هايب ةَبَحَلا ىفو ةقوُكلا ةبق ىلاو تلق دارم

 يقيرتب ير © ةيقي راب ةيرذ نايربق ىللا ةينك

ْ : [- 
 كك ةريرح

 مز 1116 ذص 8. سدوم هوك ىلاقلل»

 ) ظ.تيل. .5) كءدرخأآ. 2 حاونب.

 1يعدتعم 6 عمون, ذص ينم ةءممءصاند ]1ءعاتصخاتمس : ىو اهب 6 مسأ ابقو ةنيدملا برق ةيرق مضلاب ابق

 ىلا نصاقلا راسُي ىلع ةنيدبلا نم نيليم ىلع راصنالا ىم فوع نب ورمع ىنب نكاسم

 سشاشلا برق ةناغرف خيحان نم ةنيدم اضبأ ا اساس لكم, لان زوزغتع ؟"ةءعرخنس ؟انتغ (؟10. ةطادلا»
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 رت جيل دع هط طقزتك ننتلعمم نعطتد ممهتصم ]د5 سدس 000ء26غدع يواسي و هل زللتنك ةمافم 7161 50-

 121 ىءابق. 70 2) 8.ريعلا 4 ةينيمرالا» )81
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 ؟) 8, ةزمهئابو. «) 0ستاانا 8, ) 8,ركبلا,



 مس 1و" ب

 ا 5 7 ١

 ْ للجر سوباق ىلا ةدحوبلا مصب ىسوباقلا

 © ©« عضومو

 ١ نب رانلا حداق ىلا' نّيتابيملا رسكب ىحداقلا

 ه نوكسلا نب: ةبقخ: نب 7 يدي

 دنع ةيرق 6 ةيسداقلا ىلا كلذك ىسداقلا

 , لاق ةعاضق نم نطب ناراق ىلا ءارب ىناراقلا أ هلك 3 1 01 200
 © ءاغفلاب وه لب ريتالا نبأ

 ازراك لاقبو زراق ىلا ىازو ءارلا ,سكب ىزراقلا
 8روباسبنب ةيرط

 1 هتلا ىيدشتبو نارقلا يل :رمهلاب ىراقلاأ

 تلق ةكرذم نب ةميرخ نسم نطب * ةراقلا ىلا

 8 / ىهتنا ىرلاب ةيرق راق ىلاو
 © مق دنع كلب ناساق ىلا ةليهبب ىناساقلا

 8 ظعاولا ” صاقلا

 راسم عيب ىلا ءافلا نوكسب ىفالفاقلا
 © نقسلا

 2 -- نيطّسلفب نصح نوقاق ىلا ىنوقاقلا لق

 ؟ رك ايد وقت هالك ملاك ىلا .ىلاعلا

 نك شاع ]ىلا ءاسو نوبل سكب, ىفنافلا

 1 © هذتاّيقلا ىلا نونلا ّلْذَب ةينعتبو

 يس سمو

 ء) عكدسوممسم /02 ممدصعس , للم سوباق حجل دواسست 1عاوئانس ةصعسفمتر هغ ودتلعسم ذه 6هةالثعو ؟ةعوزمصع

 4معووماتر هله ةصاعمل نيسَبلب أ امرقلا و 1[ةناتع طقاتمل
 م

 لك) 004. ناعمونع كيحبر مغ اذص 8. دانم73 د ععطتس2ا1هصتك هل عطا

 لومطعساتر 1. 1. م. 329 و تطأ ءووو 016لاانا انطق

 رسمعتأ 2 ]اننا مضع لتواهصق. 177.]

 دعصترحااد» ةدا. [الكورمعمب يطب ص 153221150 ©00121261201:ةأ انقر 12 ٠ ىذب , طنق طق : نب ةيدبو

 2-د

 ةيلعع ضايع. 8ه46و وأ ممومودداسم للم 0 ءةقطاتلممم و انغ متطق هوصعتست 10عام ر ةيلعك مموصتتصت
52-0 4 

 ندصسلسص دار ءللظعأ هوم 0عطوغر انغ يدب ءهاتدسصت دهدعغ يدلل. 2ع دةموم ةيغعسص اللمر ونت طأع

 هزه 1٠ /2) 0من 8.
 01 ىاما

 2:1 1 5 مهم اله

 م#) 8. مماقلا 72) 1106 سمرتع» 516 56م21211502 0110011

 ى) ذل.

 /) 1ةوأغ ذص ذل.

 عممعاواسر متم هتطتا ةصعصعصتلم 79.]

 وهتطتخغسع دص [[دصقمُف , علم مووت ميا. 7و.195 هع ءمصز نط عاتقتو دقيلاق , دمسل 4قطاتل؟. ر هل. دعو. م.م

 1مغءالن وناسع مروى موسمرمءء. آس ةعوتعم 12ءراموتدسو فشق ءعومصتءا#

 جر لكس تكم و هرم. 58 أ

 قل فا 2 دانعلاا
 رجل 5850372077: : 3 خئايق 6ءوز0همونتس. 1ص ائطعم 121]212عم هماتئوتسم !'

 6غ 19, هعممدتا د 06 ةفايق ملع عا خسأ رش 6« ؟هداتطاتو ةعدطأ كدر ة؟ةعواتمع م8665 عووع ءزنقلعصح لندء»

 اتسوع للعدسات ملم 20 ؟هحصصفست ر م6101[03 24 ععقاانق ءمدنماتتو "ع1



 هس 1ءآ

 8 ع نهتنأل ع -- ةيرق ناجدتبق ىلا

 5 دج حالف ىلا فيفختلاو جدنفلاب ىحالغلا

 © سولفلا عيب ىلا « سالفلا

 نوكسو ةيتكتلا فيفخضتو رسكلاب ىنوسذايفلا

 ” نوسّذايف ىلا ةلمعملا ىيسلا 00 خيكاعيلا

 رايق ىلا * ءارو ديدشنلاو جدفلاب ىرايغلا

 5 لج ضايق أ ةيكاعم داخبو دج

 ديف ىللا“ةلمهمو 0 متفلاب ىديفلا

 ىلا ىازلاو ءارلا متفو رسكلاب ىفارربفلا
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 هي تتجاوز

 نلب ثابازومي.ف ىلا ةيكعم هرخآ ةدحوملاو

 © سراغب

 جتفو ءارلا منو رسكلاب ىريجخنروربفلا

03 3 2 6 

 ةيرق ريب ةنزوريف ىلا ءارو ةينكتو ميجلا
 8 2 جلبي

 ةيرق از وف : ىلا لوالا < هئزج لتتم ىزوريغلا

 © دجو سمح

 ©سلدنالاب ةنيدم 7 ةريق ىلا ءارو رسكلاب ىريغلا

 [ىبابراغلا ىف مدقت ىبايريغلا]
 « ناساقب ةيرق نيف ىلا نونو رسكلاب ىنيغلا

 ه8 ذدج ليف ىللا مالبو

 عي ل انا ذاعلا مو جاشقلاب ىمويفلا

 © معيب ةنيدم مويغلا

 ىلا. ىن زوالا ةيتكتلا ليل نو جدغلاب ىيفغلا

 8 لق رمسب ةدرق 20ف ىاؤلا

 © ةيقيرفاب ةنيدم ا سباق ىلا ةلميمو ةدحوملا رسكب ىسباقلا

 2( 1 ىسالفلا. 9( 1 نوسدايف.

 121 0ن5وو طقم 710عغمص ءافلا, هسغ ممم

 6) 000. تاع

 2) ذم

 ه) ىلا هيزجو 8. ةيزج-.

 ك) 8, ممدلم يبق
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 (0ولعصط. م. 72) ةءيتطزخاتا" ءانضت ةنانعت

 ز) هاه (000. ن6

 2) 36 علبب.

 هريخ. [1آم طعاتعو عمو, 16وذأات : سلدنالاب ةدلب ءارو نوكسلا مت رسكلاب ربش. 57

 2) آه ةنعالم. 0

 2) 0طتأأتأ لل

 رسكب كان 511 عا رسكلاب.

 هم ىراخب.

 ناشاقب ر ويددع ةتماتم ءاتددم طوصع دع طقطوأ: +10, م, |!!!“ ةططن



 ام جرو كت

 نيكنق ىلا مسكلاو نوكسلاو مضلاب ىنيدنفلا

 اك 4 ومب ةيوق

 ىسلا ةليهمو فاكلاو ءافلإ مقفي ىدكنفلا

 © فسَتب ةيرق لكْنف

 دنقرمسب ةيرق كنف ىلا نيتحتفب ىكنفلا

 © سلدنالابو ركب رايدب يمحو

 ىلا 5332 أ نونلا مسضو جتفل ا ىونغل أ

 © لج * ةيوُنَق
 ىلا ةددشملا نونلاو ءافلا سكب ىنينفلا "

 © ورمب ةيرق نينف

 ناّدوُف ىلا ةمجعم لاذو مضلاب ىناذوفلا

 8 ناهبصاب ةيرق

 رسكو ىلوالا ءارلا متفو مصلاب ىدرأروغلا

 8 ىرلاب ةيرق دراروف ىلا ةلمهم» ىرخالا
 : مساقلا ىبا دج ناروف ىلا مضلاب ىناروغلا

 © لافقلا ذثيملت هيقفلا

 © كج سروف ىلا ةلمهمو ءارو مضلاب ىسروفلا

 ىلا نيءارو ةيناث ءاف» مضلاب ىرافروفلا
5 

 © دغسلاب ةيرق * ةرافروق

 /) 8. ةيوغك. (هصك م. 0 ةصصم وير معامل الل ةصطل م

 2) له مسقلا. /) 8. هرافخروخ. 20 جلبب. 72) 10عموأ

 0) 5زءر ناتويطال5 مص رصأه76© عانق و ءلتكت هع ©0600. 8.

 لج كروف ىلا ءارلا عتقو مضلاب ىكروغفلا

 8 ّدَجو / خلبب ةيرق روث ىلا ءارو مضلاب ىروغلا
 ةيرق-زوق ىلا ىأزو نوكسلاو متغلاب ىزوفلا
 8 صمخاب

 نوكسو ةيجكعملا مح.تفو مصضلاب ىكذشوفلا

 © ةاره برق ةنيدم مْدَشوُف ىلا ميجو نونلا

 © ةفورعملا طوقلا عبي ىلا متفلاو مضلاب ىطوغلا
 ءارلا نوكسو فاكلا رسكو مسصلاب ىدركوفلا

 6 تاباوتساب ةيرق درك وذ ىلا ” ةليهمو

 «ىهتنا سلدنالاب كلب "ةكنوف ىلا ىكنوفلا تلق

 لب ”ةرق ىلا واولا ديدشتو مضلاب ىوغلا
 ىلا جدفلابو كيشر برق رصمبو ةرصبلا ىحاونب
 8 رغاعملا نم ىنطب هوق

 8 دج ديف ىلا مدغلاب ىدهفلا

 8 دج 2 ةيوريف ىلا ءارلا مضو رسكلاب ىورهفلا

 « رضنلا نب ؟ كلم نب رهف ىلا رسكلاب ىرهفلا

 © ةنانك نبا

 نم نلحب مهَف ىلا نوكسلاو متغلاب ىمهفلا
1212111111 1 07 

 ى) 11816 زص ى. سصملع 2ءمءاتئاسم ءوأ ىهننأ.

 ط) ءقوأغ طمع ءدمتامساس دم قع

 طش 12) 8. ككنوخ. ) 8. ةرخ.

 ذص ونانم وث ده ماست» تأ. ىلع هم ىوفر ننم04 ممسلغم 014 ءنلئسد ةعواتعمغات ؟10عئانع م  م) ةزع 0

 ناد ا 9) 8. كلام. 2 رسصنلا. مصل. ءةمتغتاسم لع ىنابيشلا. ىد) 8. تربو.



 هس 1 ب

 8 تج ىيققلا ىلا رشكلاو مدفلاب ىريقفلا

 ميَقُف ىلا فاقلا متفو ءافلا مصب ىهيقفلا

 8 ميمث نم نب
 © هيد * مدبب ةيرق راضلف ىلا ىراكلفلا

 ماللا متفو ءاطلاو ءافلا رسكب ىنيطسلفلا

 © مالاب ةيحان نيطسلف يلا ةلميملا نوكسو

 ىتلا ماللا .نوكسو ىيدءافلا سكب ىنالفلفلا

 © ناهبصاب ةيرق نالفلف

 ةيرق قلق , ىلا فاقو' نيتحتفقب ىقلفلا

 ©روباسيتب

 ةدواص» كلف ىلا قرهيو متفلاب ىكلغفلا

 رسكلابو كلفلا مّلع كلا نيتك فَبو 37 000

 © لّزغملا ةكلق 2 عيج كلفلا لمع ىلا جدغلاو

 دج ولقلا ىلا نوعسلاو متغلاب ىولغلا

 © دج <ولفلا ىلا ةددشملا ماللا مضبو

 ه) [110ع اعلاف دمت عسر 51 ة216ءع0عصاتق طغعانع

 ت50 انتلاتط> 1ءعقاتتتد2110 هطئودذعر عا صلو

 ةددشم واوو مدالأ ملضيو. 0 رولا [نهرنعا ؟هدنصق

 ه) 8. عيمج.
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 . ميسا ع 5

 رتتخمضساتصاتةصلمنت» ءةدووغ ىلغتار 5ء4 5اتكر1تعمالر

 سلدنالاب ةيرق شيلف ىلا. ىئشيلغلا كلف

 6 ىهتتا
 لاف ىلا يصحو نيكي ,ة!ىيلعلا
 ةنراكب

 ناتالي وشو ديكلاو ا ءاغلا نحب ىناكحيعلا

 © ودب ةيرق ناكجانف : ىلا

 مضو هارلاو نونلا نوكسو. عتغلاب ىدرككنغلا

 نركجذف ىسلا ةليهم هريخا فاكلا رسكو ميجلا

 ©روباسينب ةيرق

 هج «ةيوّجّتُ ىلا ميجلا مضو متفلاب ىوكنغلا

 لادلا مضو ءارلاو ءافلا عتغب عك

 ه8روباسيتب ةيرق ءرودنف 2 ميجو ةلبهملا

 ةايهبلا متفو نوكسلاو رسكلاب ىوالدنغلا

 اهذوم هنأ توفي كاف كالاتن5م ولا ىنف

 © ىهتنا 7 برغلاب

 0( 2 مدني. 00 8 سا جح رسل ,

 5ع !طهطعععصخ

 ةددشملا ماللا مضبو هز وتطوصلممت لق
ٍِ 

 تيا

 جلد 1موعستم ائصوممع قةسضطأءدع ةاتوصهر ىلغ همصخضو هدأ ؟هرصف انقأافاقهر ننذع 20/هعاهلت: رجانلأال#7 ءلتلع
5 

 عزوستل قع. آل صاسصع 5هز نأتاند 70ءو]1645 205 تطأ لاتكدتار هتك مءأءام"تعدر يواقلا لكنععدلسسص ءووع د !هضصق

 ه4) 516 4
3 

 ىجنمابلا عا ىجاناسلا . [ ؟[ كنس د ابعد, 6ةموض طمع ةءعل ماتم

 ة) 8. ىلغلا. طوموزعم هيولق. 7 2) 8. ملخ, 825موأءاهووأه5 يلف جدأ يلق.
 ناععوتع. ء) نهدك دانصاخت لتعأم 4

 هب <

 ا روداسين ىرفخ عه ميجو :ةحونفم ءارو ةنكاس دادو مضلا مث نوكسلا مث مضلاب 0 م

 ري) [عاسص تموانتو
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 > د 2و

 لداطات(ان5 ©«2عو طسزانك 7121 طمدحدعم ب روطنق ةنتطأ عا مهصانساتةت1 لاتكدل ا. 75.]
: ََ 

 ةعانتعا ©6مو. ميم برغلاب هون برغملاب.
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 ىلا هنروب + ىنيدغفلاو ىازو ةّيتحنتو ةلمهملا || "لمعلا ىلا ةيجعيلا ؛نوكسو عدقلاب ىلضفلا

 8 ىراخبب نيتيرق نيدغتو *زيدغت 8 دج

 ةيكعيلا * نوكسو رسكلاو جدفلاب ىتشغفلا © لج اليضفلا ىلا !رغصم ىليضفلا

 4 5 4 530 0 «ر :

 دج نشغف ىلا ةيفوفو ” نييرطفلا ىلا ءارو نوكسلاو رسكلاب ىرطفلا

 ةليهملاو ” ةيكعملا سكو عدفلاب « ىردنغفلا © موز كَ ىلاوم

 © ل.دق رمسب خلكم اا»/ ةظردنغف ىلا ىأزو نوكسو ةيكعبلاو ءاغلإأ حدب 0 ىريدناغفلا

 نيسلاو ةيجعملا رسكو عتفلاب ىنيسوطيغفلا || ىلإ ىازو ةيتحتو ةلميملا رسكو نونلا

 ©ىراخبب ةيرف نيسولطيغق ىلا ءاطلا مضو ةلمهملا © ىراخبب ةيرق 4 ةزيدناغف

 © عاقفلا عيب ىلا فاقلا نيدشنب ىعاقفلا رسكو ةيجاعبلا نوكسو حتفلاب ىريدغفلا

 صمدسعمب ده ةزيذ ءواصتا, 20 1ةصفددعدسفست ءوتوصعتم معماتصعما, متع كدطتغم ندتص طع قنتموات# ةاتمد

 راعست مدوولا: رهنلا دارو امب ةيرق. [ع©نم4 مادصع مصقعسمناتع ة0طتطأام ةعدتعم ©ءموع., ذط ون
 50 2 : 0 30 [د ف ٠.6 5 وأ ه8 ١ . 0 3-3 ١ ف
 1ءعزوت ان : ءاسيو ةروسكم مهكحاعم ل 4 كة نم ةانتم ءايو رسكلا مت مدل دهزددبشم

 ا اراخب ىرق نم ىأزو ىرخاآ ةانثم. 51065 زوغتع, لفل ااانتل مئهطاتظأأ 351 لانةد1 55 ءزيذايشف :

 صمم كسطتام, ونيتم طشع مصعص0هددصت ةذغ كادل ةليعملا جتقو , 6 ذلمهملا رسكو. 77.] 28

 | نوكسلاو. ,7) هل. لضف. 2) 8. نيب حفلا ه) 3. ىلا رم. ا رص) ةزو 004. ن2 ا06و

 وين دتصسوانفتس ]مدغ ءيعسصرمأو , ص ةصصمأ ١ 4 ىجنيدزوخوفلا ةرياتصت ع22أ8 , ع2 مععا3265 ان ىكزيدئاغفلا ,

 هانا ىجريدناغفلا. 2029) هئيدناغش. 7 ى. ىنيدغفلا. ى) 516 8ز كل. قيدغخ. 42 8.

 نوكسلاو. ل) [ةزع ةمز تتنك دهتموتدوو 1عات» (دتمأ ذص هعومعساتطاتم ءاتقنص ذالصل ىأزو معصم

 عاصر عا ةط ةمذو قاع ءارو مم[ ع عاتب ولك: 672 ءطلسص 3ءانأمانم طعتت ىردنغفلا ءودوعر ع آعاتعو

 عمور. ةممهضعإر طقعع ءدطتطوداءأ : ءآرو ةحوتفم ةخلميم لادو ةنكاس نونو نيتكنفب ةردنغف

 نكتقريسي ةلكم ءاع اهدعب )ز ذم ىة.1ءعئاست ىزديغفلا , 0 ىرددغفلا. 5779.] «) 2. :ةيكعيلاو.

 «) [اناععوسع (نهلعرع دممت“طو ءمصقعسوان 018غ نزيد يغق و ننمع (ةسصعس دتتررانم ءاتقس 10عم ؟1لعامع معصم

 موو ةقدعر ينتم ّدص معانام 00032ع ةمداسست مءاداتسسسس همسعس ائالععمس و ةصافع 3 ءعز 20لتثهسص هل عقام

 هز هرتوم 50] ناتسد مءرمعنك ةهتلمدألا هزدفغتو رم !ةضااتتتل ز م20 ر ديطوغمتغأر 5ع ءاندص هلام مملم

 ئالتسل ممردعس مائمطسعاتة لذ (هزدنغف ), وتمتص 8 لدطسأم م2عءأمأ ؟فةنيصانك ( ةردنغت ). 17.]



 تت 157 ت

 سرق ىلا ىلوالا ءارلا رسكو مذفلاب ىريرفلا

 © هيط نمو ةملَس ىنب نم نلحب

 ووسع تح 0 متفلاب ىدنه ءيرفلا ىلق

 ةيرق ل ويراد نونلاو ىأز لاو ةيتكتلا

 © ىهتنا ناهبصاب

 ىازملا متفو ةايناكا ذو رسكلاو مدفلاب ىنريرغلا

 8 ةارهب ةيرق نزيرف ىلا نونو

 لك 0 ىسلا ةلميمب ارغصم 2 * ىسدرفلا

 باَبَرْلا ميد نم نطب شيرق ىلا ةمجاعمب اربكمو
 كلب 4 شيرف ىلا ءاشلا رسكو ءارلا نبذ ثنو

 !دنالاب

 ةرازق ىلا  ءار مك ىازلاو ءافلا متفب ىرازفلا

 8 لج رزقلا ىلا ءارو نوكسلاو متفلاب ىرزغلا

 اينارزف ىلا نوكسلاو ,سكلاب ىنارزفلا تلق

 © ىبيتنا دادغيب ةيرق

 ىم ىطب عزفلا ىللا ةلميمو نيتكتفب ىعزفلا

 ىأز نوكسبو معنت ميمتأ نم نطب عرق ىلا ىازلا

 ة) 4. ارلا. 6) 8. دوارق. ه) 4. اطسق»

 [ةلئوعدس 1؟ءائمصعتم ءمصقعممأ نعال, 60مم, طل 0110 5021 صاان3 34 :

 ا 570.] مىيم) 2. هئشخ. مث) لي ىزيديشفلا ءمصآ. 6

 /) 8. هريبكدشت (ةزء). 1]آلء !0ءانك

 ه) شيبنرف»

 2) 8. نتسكامو (516)

 8 ةعاَرخ نش بلك رو

 ©روباسينب لكم زف ىلا ديدشتلاو مضلاب ىرغلا

 «.دج * ةرازق ىلا نيقحتنب ىوارغلا
 ىو طيطاَسقلا ىلا متغلاب ىطيطاسغفلا

 © عشلا تويب

 ابينبب ةليهبلا ءاكلاو ءافلا مضب ىمكسفلا

 © لج مكسف ' ىلا ةنكاس: ةلمهم

 ءامخ نأ ردع 4 طالطسف ىلا يماخبقلا

 قدم وو ناكيلا "يذم «طاتطتف بوض

 © رعشلا

 ميجو نونلا نوكسو نيكرسكب ىناكنسفلا
 8:7 سراف ةيحانب كلب ناجانسف ىلا

 م سرافب ةنيدم اَسَف ىلا نيتكتفب ىوسفلا

 ىلا نونو ةمكاعبلا نوكسو مجدنغلاب يملا

 © ىراخضيب ةيرق م ةئنشف

 ةيجعملا رسكو متفلاب * ىجريديشغفلا
 اهقليلا هدمكجات» خدم ”نيقسم يقتصر
 ه * ةزيديشف ىلا ميجو ىازلاو

 هل 5. نوكسلاو. 2) 5٠ ىنسدرفلا,

 < 36 أرمع» رز مع ساق.

 سا

 سنرد 01614 34 ىجزيدر وخوفلا.

 صتتطت ةلئانصلع 20155 طمص ءوأزر 4 ويتدص هنن لعدم مااتععو منعا ذص طمع هرع؟ 2262201211 0110
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 تال 2

 © رصمب

 ءارلا نوكسو ميملاو ءافلا متفب ىكنمغلا

 © لج ىنُمرف ىلا نونلاو

 [ىوامرفلا يف اغنآ مم ىمرغلا ]

 لاق ةيرق ناكتيمرف ىلا ىناكتيمرفلا ىلق

 8 ىهتنا سرافب اهتظأ كاقاي

 هرخا ةدخوملاو نونلاو هلوا متفب ؛ ىذابنرغلا

 © ورمب ةيرق * نابت هل 6

 دلب 4 امرق ىلا نيتكننفب

 ىلا ميجو ةنكاس نونو نيتحتفب ىكانرفلا

 ' مالسلا هيلع* حوت نب ٌماَح نب ةجنرف
 © ثفاي ” كلو نم ىطْنَل نب جْدرَف ” ليقو
 لادلاو ءارلاو هلوا متفب ىذابادنرفلا

 ذابادنإرف ىلا ةيجعم هرخاو ةدحوملاو ٠ ةلميملا

 © روباسينب ةيرق

 همخا فاكلاو ءارلاو ءاشلا متفب ىدكنرفغلا

 © نيسلاب ,ةيرق نكتوف ميلا_ةلمهم

 ' نوكسو ةثلخملاو نيءافلا حتفب م ىناقفينرفلا
 أ

 ' ناتقينرف لاا دةنكاش !ةيتحتو (حونلا وسكو ءارلا

 4هلتطأ طمع همددعس ةوطصمفال قع طتغتع ءانمح ةتعاتعاتأم. ٠الفرنبادى 0

 8 مزر أوك ذخيرق

 ه8 دج ” نر ىلا نونو نوكسلاو مسلاب ىنرغلا
 ىلا ميجلاو واولاو ءافلا متفب ىناجاورفلا

 هورمب ةيرق ناجاورف

 دنع دلب ناورق ىلا نوكسلاو جتفلاب ىنأورفلا

 8 ّتج « ورق ىلا : هلثم ىورفلا

 لاذلاو نيءارلا نوكسو عتغلاب ىدرجذاضرفلا

 درجُناَقَرَف ىلا ةلمهم هرخا ميجحلا مسكو ةمجعملا

 © اضيا روباسيّنبو ورعب ةيرق

 « ناذاعرف ىلا تلق نوكسلاو مدغلاب ىنأذاضرفلا

 ناسارخب ا اسن, ىرق نم انينظأ توفاي_ لاش

 فرار هيدك تو« قروكسسلاو هرسكلاب»« نان ارق

 © ورمب ةيرق نانايرف ىلا فلا امهنيب

 مضلابو تلف دج نايف ىلا ” هلثم ىنايرغفلا
 برق ةيرق * ةنايرف ىلا ةددشملا ءارلا كو
 © ىهتنا سقاقسا

 /) ةلع (00. ناعم

 #) [آ1ص آنعرع. (6؟ةمودن, ةنتتطعطلتسم ءووع م86 رجلان ناباَنوق. آ77/.] /2) 0ءةوازص 8. ج) 8. دليبقو.

 م) 4. ىناتافينرفلا. 9) 2. مزراوكب. م) 8. هنرك. ى) 8. ةخاتام»
 «) 004:6 ننءعمودع ىنايرفلا. 564 مذله ةدمعو ذص ؟. ىبايراغلا»

 ه) 4. ةليهم.

 ه) 8. نادارخ.

 2) 8 هنابرف.

 ي) كل.

 2( 2 ةورش

 «ب) 8. ختاتم.



 ما

 ىلا ةمجعمو نوكسلاو عتفلاب يناغرفلا | ىلا ىازلا مةفو نوكسلاو مصااب ىكررفلا

 © سراغب ةبرق 8 ةناغرقو شاشلا عارو دالب 2 ةناغرق 8 ٍبَج كزرف

 | رسكو ةمجكاعملاو هلوا مضب ىظيلغرفلا الي حوصو ديمو نوكسلاو مضلا.ب ىذاباسرفلا

 © سلدنالاب ةيرف « ظيلُعُم ىلا ءاظلا ماجغأو «ورمب ةيرق ناباسَرَف ىلا ةيجحاعم * لاذو
2 3 

 مالو ةيجحعبلا مضو نوكسلاو ميتفلاب ىلوغرفلا | ناهبصاب ةيرق نامي ىلا ,سكلاب ىناسرفلا

 © ناتسعجب ةيرق ٍلوُعَف ىلا © ةيقيرفاب ةيرق ناسرف ىلا مضلابو

 ةيمراب ةيرق كاباقفف ىلا عئذاباقفرفلا تبع فاه د , 20: : ةلمهمو نيتحتفب ىسرغلا

 8 ىهتنا (| 8 * شرفلا ىلا كمججعمو نوكسلاو ملاب ىشرفلا

 ىلا ةلمهم لادو فاقلاو ءاغلا متفب يدؤرعلا نيركبلاب ةيرق © ةضرفلا ىلا هنزوب ىضرفلا تلق

 © لج دقق 8 [ىضتئارغلا ىف مدقت دف ىضرقلاو]

 نايبسصا.د خيرق كك ريق ىلا / نيتكتفب ىكرغلا يرق سظرف ىلا نوكسلاو جدفلاب 4 ىسطرفلاو

 عضوم فرفلا“ ىلا ناويكستلاو 4 تسكلابو © ىهتنا « دادغبب

 © دادغبب || 8 تحج عرف ىلا ةلميمو متفلاو رسكلاب ىعرفلا

 20 8. لاذ. نن) [كدعمل ميةعدعماتسم طقع هي 0عقويتطوعءر ونتقع 82طقاطقطاا ةيقشملا لع ءوملعصس همصتصع

 مءامانسم هزاع: ةبسنو ةريبغو سلا سرفلا نب ميحوأ| دكيع نب ليحكم ءالو ةليدسن ىسرفلا

 سرفلا ةعيب قتلا نكلا ه) [16 طمع نتموانتع همطتتسع "عاداتلو 1طقطماطت انك ءملعت» ط!وعم لتدتاب

 ؟عمادأو 557 06عووتمأاتق طقعع داهاتسم ةانطز انطععصق : ب ! ١ نوكسو ءافبو ةداكلا ئطوقْلاو

 هريخو ىطا ا نبأ هلاق ىعوشخلا ىلا ميعربأ نسب تاتكرب زماط مك ٌلشرعلاَ 1”
 هق د

 لثنرش و ن036 طقع ءممم7 ع12201ةأ 1 , كاطع اتطأو 7 مامتخنلا 0 عذو شارف 0 ءام”ما» ) طقطعملم

 ءوأا : ءايت نمنع درج آبعزتلعل5 (ةطأانلاظ سر نأ مامسهلتك عطاستااتت“, هع طا 121961310113

 5 وو تك

 كتارا 2و !هدرب4 مق ةدعرربع مدق ةيطوالامت. 110ع ةدعوذ ©. هم. 1. م. 360 ؟5. 5 ه قمع. 75]

 6) 12. هضرفلا. 8) 2. ىسيطرفلاو. 2 6) 8. كادعن. م 8. هناغرف. 6) [110ع هوردعس ةانط-

 اعصلسم ةدوعر ء ليعرتعم 6ءموهم, ءيئانست وأ 8ءقوا ذم ناعمونع 000. 17.] ر). طبعا. 66085.

 دصالل نرلءمط. م. 72: ءارلا حتقي ميضعبو فاكلاو نوكسلا مد مقفلاب. ى) 8. رسكلاب.
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 هدج خرف ىلا ةمجاعمو نوكسلاو حدغلاب ىخيرفلا ىلا ءارسلا نوكسبو ىهننآ سلدنالاب ةدييدمو

 ىلا .ميجو ةلمهمو نوكسلاو رسكلاب ىجادرغلا © ىهتنا سسرافب تلق ةيرق ف

 5-25 جادرف || ىلا ؟ ةزمهبو ميجلاو هلوا متفب ىاجرفلا

 نادتهب ةعلق ” ناجدرف ىلا ىناجدرفلا ىلق © دنقرمسب ةيرق ايجرَق

 8 ىهتنا || ةمجاعمو ةددشملا ءارلا مضو مدفلاب ؟ ىناخرغلا

 هارلاو ىلوالا ةليهملاو هلوا متفب ىددرغلا © دج ” ناَخرف ىلأ

 © بنقرمسب ةيرق دّدرف ىلا نكات نيشو ءاذلا نوكسو نيتكتفب ىشخ فلا

 نما خطف مدرقلا ىنب ىلا هنزؤب ىمدرفلا © «ةشخرف ىلا نيتمجعم

 | ىازلا مشفو نوكسلاو متفلاب ىنثيمازرفلا | مسكو ةمجعملا ءاضلا مضو * اهدعب ىئزلاو

 3 ثا ختلتمو م غي <نو مسيهلا و ميجو ىازلا عتقو ةخنكاس ينك انو ةلعهمل 1 لادلا

 ©دنقرمسب ةلحم * نّتيمازَف ىلا نونو ف فسنب ةيرق " ةزيدزوخرف ىللا

ٍ 

 د
 ظ 9) 8. ةزمعو. )8, ىناحوفغلا , هأ مم> ناحرف, )8, هشخرف, عاد 1هاتءم 660ج7, ةءويدعطانم هلفافسأو

 | ويدهع طقع ءوص[عمعصلم ىدتصأر نأ ةجزت36هأ ناتذل طوع !هءعم ةدمواومذ 0هطءدغ: ةيناقو هلوأ مدقب اشخرف

 ٍ نوبكسو هلوا متفب ةشخرف اراضب ىرق نم ةروصقم فلاو نيشلاو ةمجاعملا ءاخلا نوكسو
 عضوم نيشلاو خيبكعيلا ءاخلا متثو عينات. 5 زجعزذت» لدا تنخاند طقع هع ”ورم 301034 , طوصعم

 مخانو معجم وعم مهطاتصأتةعأ,  ممواعممان5 2ه7/1ممعام , با0لعصو ءةدغر 5هزاناتانطت و 011010

 هش خوف عىيتطءصاعطت , ةذوطتلق ءددوع اقعدعس ؟لعاسست للامن , ّدص 20 80ه]ءطقمءصقأ دات و ءاتزال5 50102عص د

 ايءاع, بهموم. اشخرف ىتمضسمس هو, ”[.] م 8. اهيج. هه 6 هيدر وخرف. 4 :ءآذودنو همهنمت-

 طابع ذص ةزريذ لعوزمءصاتاتدكر طمتصعم مء]و1. ؟مصصمأام» 1ع هع !ناععقع كك (مل. ذص ىبكزيلدباتشالا ١

 ىسكزسي دورزنلأ و ىكزيد كانسلا , ىسكزيدكنسلا , ىكرزيديمشلا )ز ده ءمدك, ةتءاه م. مال ةصص 7

 قمعوانع هع طمع !هءم, 5 ظمدلتك معصاناوات# ءانتص جا ذه ىجانيوبلا , ىجروغلا ه: ىجزيديشغلا,

 ىاذطأ معدتتتات[ 3م انلظ فو ينو 06 مع سماه طماتك م, ١5 قصص. هن «) 8 1آ.ه2. 60و. (ةرجسل

 الولوصط. رم. 19) مدغععر ءانونص ناغدرب ىىتطتر ده 36 ممءدلتطاتك ونتتطاسو ةموامدعسلمسص ىلغر ةانلعص

 معمل. ) ىلا نتيمزرفر 17. نيقمار ف



 تس 11

 ةينكتلا عتفو ةيقوفلا نوكسو مسكلاب ىنايتغلا

 © ةليجب. نم نطب نايف ىلا

 ةنكاس ةيتحتو ةيقرفلا رسكو مصلاب ىتيتفلا
 © 7 ةيقوفو

 ةروباسينب ةيرق شكجف ىلا ىشككفلا
 «ه- ب 2-76 2 ١

 © محفلا عيب ىلا ماكفلاأ

 الكف ىلا مالو ةلييملا]نوكسون كلاب ىلكفلا

 8 ماشلاب عضوم

 © ةنيدملا

 4 ةديدشلا ةلمهملا ءلادلا مضو متفلاب ىودغلا

 © نجح ء.ةيودق ىلا

 © ٌيباحص ىكيذف ىلا ارغصم ىكيدفلا

 ةيرق اياذف ىلا ةيجعمب / ىاذغلا تلق

 © ىهتناا فشمدب

 © ءارغلا ىلا ةارفلا

 ةيرق بارق ىلا ةدحوبمو .نيتحتفب ىبارفلا
 ةيرق بارق ىلا ءارلأ كيدشتبو تلق دنقرمسب
 ©دجو رهنلا تارفلا ىلا ةيقوفلاو مضلابو ناهبدصاب

 ء) 0دئااتغ 2) ]1

 ير 8. ىنادفلا“ مر ظ.

 2) 8. سيارخ.

 ر#) 82. دادغب.

 5) 4. ىابيرغلا , و( مده» ابيبرف»
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 0) 2ءةوأذص 0.

 6) 8. كرودخ. (ن 2 2 ةصم. 7 © 2. ال 322.

 ةلوصلل قأ منعا هالو نبسل ١ ز[1لعم» عق5وع :كلمعم.

 2) 8. شارف. [6]319 , انا هز آكةمتانق0ر ذل ٠ شرف, ةممدمعا. 77]

 © فشملب سيدارفلا باب ىلا 2# كلذك

 خب ف اشارَقر لج 4 ةشارف ىلا ةمجاعيلاو حتفلابو

 ” دادغبب ةلكم اشارف بردو ةلكلاو دادغب نيب

 نطب نارق ىلا ةدّدشمو ةففخام ءارلاو نونلابو

 © مزراوح برق كلب ” ةوارق ىلا مضلاب ىوارغلا

 ةظيتكاتو ءامهلا رسكو نيتكاتغب ىذيغارغلا

 © دزالا نم ىنطب كليعأرف ىلا ةبكعمو ةنكاس 6 2 5 0

 نونو ةينكتو ءاهلا رسكو مضلاب ىنانيفارفلا

 ه8 ورمب ةيرق ناتيعارف ىلا نونو فلاو

 ه صئاّرقلا مّلع ىلا ىضرغفلاو ىضتارفلا

 ةينات ءارو ةدحوملا نوكسو نينكاتغب «٠ ىريرغلا

 © ىراخب برق © كلب هربرق ىلا

 نالقسعب خبر 4 اببرذ يللا 2 ىايبرغلا 1

 © ىهتنأ

 ن) طعءاندأ ءىماتعداتم دص تاننمدع 004. طعع ىاترت]ءلنع ءةطصت !16 555٠

 ديدشتلاو.

 :لمهملاو.

 ري) طوةوأ ذص

 /) 5. هكلذلا

 ») 8. ةوأرفغ. 20) 8, ىردزفلا , ه مودع ريزف.



 سس 11" ب

 نافراق ىلا ”ةيناث ءافو ءارلا نوكسب * ىناغرافلا

 © ناهبصاب ةيرق

 8 نيقرافايم ىلا فاقو ءارلا سكب ىقراغلا

 ىلا ةيجاعمو ميملاو ءارلا مدفب « ىذمرافلا

 © سوطب ةيرق لمراف

 اودع ميرق ثوراخ ىلا ةتلثمب ىتوراغلاب ىلت

 © ىهتنا ةلجد

 ةيرق *زوراف ىلا * ىاز هرخآ ءارلا مصب ىزوراغلا

 © # اسند

 روباسينب ةكس * ةّيوراف ىلا ءارلا مصب ىوراغلا

 © فسنب ةيرق ورافو

 قلل وسمو ةةيمحتلاو ءارملا جشفب ىبايراغلا

 بايرافلا ىلا * يبايريفلاو ءافلا رسكب ىبايرفلاو
 8 ناب ىحاونب حكلب

5 
 ةاريبو ورمب ةيرق ناشاف ىلا ةمجعيب ىناشافلا

 © اضيأ

 ى) 8. ىدنوافلا.

 ه) 8. مقلع روراسينب, ؟) 8. هبيوراخ.

 ,) 1ص آنع». ©ءمو». (هواوصط. م. 71) 1ءونطت»: ىرخأ ءاف نر وسكمأ أ ءارلا دعب.

 8 ىراخيب يرق

 نيملاعلا هاسن ةديس ىلا ءاطلا رسكب ىمطافلا

 | © » اهنع ىلاعت هللا ىضر *

 © كنقرمسب ةيرق غاف ىلا ةيكاعيب غافلا

 نلبي نيوقاق ىلا ةليهبب ىسوفافلا تلق

 8 ىهتنأ عم 3 فوحب

 ةةيكافلا عيب ىلا ىهكافلا

 © سرافب كلب * ةلاف ىلا مالب ىلاغلا

| 

 © ىراخبب ةيرق نيماف ىلا ميملا رسكب ىنيماغلا

 ا طساوب ةيرق ت ةيماف ىلاو لاقبلا وه ىماغلا
 ظ : © اضيأ ماشلابو

 جبنمو بلح نيب ةروك اياف ىلا ىايافلا تلق

 8 ىهتنا

 شئاف ىلا ةيجعمو ةينحتلا سكب ىشتافلا
 1 © ناديف نم نطب

 ِْ ايلا | هدحرفلا .ديجستوا ءاغلا مصب عييغلا
 © ةفوكلاب مهل ةلكمو نادمق نم نطب < نيبفلا

 4) 1آ1ةعع وورطو ةاتطمأءوتساتق ر ص 1120016 (0004.

 ؟) 4. ىبايوغلاو. «) 1)ءواتصغ ةط 3.

 ىتنيقلبلا. 81316 : ؟14. ةض ”. ىضوحلا.
 ها سس د - اننيفيأ .

 مممصاتساتمصلستم هوغ نيبقلا (مجو نييبقلا)ز هدمعواهدووو وعم ةتسصاودم بقر ننمل سمصعس ا كف

 . 2) 4ك, فوكاير ه6 هنسص َج ءرطتطعأغ ننموان# ةانزمالم 12

 ه) [[1آهع 51 طوصع 5ع طقطعغر نب) هلاخإ/ 2) 8. هيماخ.

 رصتكاتف 6 ]رعدتعمص ©ءمود, هلكعمتسع, آس طمع دوويعصاتو !ءوادصاتم: كيدشتلا مت مصضلاب بف

 ناديه نم نطب مهو ةفوكلاب عضوم, 1

 ظ



 هل || س

 بلاط ىنبا دج اليك ىلا هرب قناليغلا
 نب ىمعد نب ناليغ ىلاو تايناليغلا وار

 ناجبباف ىلا 3 دنا :فغب ىناكباغلا

 ىلوم نا ىلا نونو ةيقوفلا 7 رسكب .ينتافلا

 © ٌيمورلا ىرشن هالوم هيلا معا عيطملا

 ىلا 4 ىروخاغلاو ءاخحلا رسكب ىنارخافلا

 ةراخفلا عبب

 8 لج راداف ىلا ءارو ؛ ةلمهم لأدب * ىرادافلا

 ناجّذاف ىلا ميجو ةمجعيلا عتغب ىناجذافلا

 © ناهبصاب خيرف

 ةنوّذاف ىلا * ةمومضم ةيكاعيب * ىنوذافلا

 دج

 « دج ذاف ىلا ايب ىذاغلا

 وق فيت " نزف قا لعر ا دحيم زادلا

 :) 8. ةلمعملا. /) 8. خيكايلا مضي

 ىرذقلا ن ل ىلاو نعم نسب رازن 5- دايأ

 6 ةينالبعلا 5

 ءاغفلا

 زاك ىلاب لابج نأر اف ىلا را 7” نونبو شاشلا

 :عاضق نم نطب ناراف ىملاو] دنقرمسب ةيرقو

 © [ىناراقلا ىف ولتيو ريثالا نبا لاق امك
 دلكم ةزراف ررعق ىلا ىأزو ءارلا رسكب ىنرراغلا

 22 7 ىراخضبب

 جراف باب ىلا ميجو ءارلا نوكسب ىجراغلا
 نم نطب جراف ىلا ءارلا رسكبو ىراخبب لكم

 © * نيقلا

 7 نادي ىحاونب نيجاسراف ىلا امينيب ةليهملا

 برذ دنلب ؟ركسراف ىلا ىروكسيراغلا ل

 © ىهتنا طايمد

 © راف دالب ىلا ىسيراغلا

 رازصانو 6ءام مممماو» اهب دم دعودعصأت ءةمتاغتلم , ن004 دةموصغع مد166 20 ةيكاعمب ءعووو مءاممءةصلتتمت

 ه) 8. نيعلا. رص) 310صعغ ةنع1مع

 اف اولاق اميرو
 [ةهسماتمصعسم , هع 8. ”عءءعمادتسر ءانهس ارعاتعمص»

 آلة 16و
1 

 م) 8. ىراخب.

 لامعأ ىم ىو ميجلا حرتب نيسر
 9) ذم روكسراف.

 6 مور. هكعتأ روكسراف داياعمم ه1عصلتأاسا“ ةرجانل 353 ءوتاتطت , 7226/44. 6 1/ عررمام م.

 2) ه١. بارغ. 7) 8. نونلاب (ةزء)٠

 لابمعأ نم تسبيلو نيوزق

 ناديبخ. 514. راوهطم 2,

 ]رعالان0.

 ءرولم ر 5ىتماتم طعصم دع طقطأإغ: 0 ص ركسراف نلاتصتو ةج112طو رك مىوضتصاتءااتت» 7
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 مس ط٠.

 ©: ةيحَخ نمو 2ر7 رولا نمو ةنيهج نم ىنطب دالب روغلا ىلا ءارو نوكسلاو مضلاب ىروغلا

 ىم ىطب رطملا ظفلب ثيغ ىلا ىتيغلا ي “ ناسارخب

 ثيغ ىلا اهرسكو ةيتكتلا دكيدشتبو سبع || نم مزوسغ ىلا ىازلا متقو مسلاب ىمزوغلا

 © أرق ىحاون

 ىلا ةدحومو فيفختلاو متفلاب ىبالغلا

 حبش ءايركز نسب ليكم ركب ىببأ كج بالغ

 نلاو * ِباَلَغ ئلا "ةيادشتلابو -سنازبطلا

 هينا ةكساو“ ىباحكسلا' تالق" ئب ءانلاخ

 © ثراحلا

 رسكلاب ىظالغلا

 نايك جيتا نوح

 © د طالغ تةيورض

 5 2200 متفلاب ىنايغلا

 8 ةيبط نم نطب
 ىلا ءارو ةيتحتلا متفو رسكلاب ىريغلا

 8 4 فيقك نمو ىلب نمو ةنانك نم نطب « ةريغ

 ةيرق نازيغ ىلا ىازو رسكلاب ىناريغلا تلق
 © ىهتنا ةارهب

 ةيجعملا متقو نوكسلاو رسكلاب ىتشيغلا
 © ىراخبب ةيرق انشيغ ىلا ةيقوفو
 ةيرق ةفيغ ىلا ءافو نوكسلاو متفلاب .ىغيغلا

 ىلا ماللاب»و تلق مصم رايدب « سيبأب برق
 © ىهتنا نميلاب ةيرق ليغلا

 ىم َنامْيَغ ىلا نوكسلاو عتفلا# ىناهيغلا

 اهل نس

 هملتصعس (تعطقكاتمت ؟هرمعر ءغ 16 طمدصعم مداثتق مدد ىقوغلا همالوءةصخسم ةدتددع. نم ذوتاسع ذه

 1««انوم ©ءمو. ةصاوم كشر وخغ أ :روغلا وعوتعسأتم !ءيدساسم : ةأره ىرق ىم ا وعر ممص كسن-

 طلغم نيدتص 5هزانأتاتك, طفت ةلتقصم جانءا6م 62غ 62 وندقمم طاتصع ]ة]كانأت 1وءانتطط 3ءءانأات5 , دموع دزعر انا
 م60

 صتسع ةيسعملفعتر دعت مدعم. همم ذمتتسسم للتمسك هممصتصتو معوهدصاتدسلامتس هذا (نآأوروغر ةه

 نآور وغ) , مدكوسفتس م؟00نئ انتم ةصسعصتم 577-] *ه) 8. ناساركي. ؟) 8. ىناتسوغلا ه6 صو

 نانسوغ. [دهتماتمر هزي ل. "عءعورامر ءدلعصت هيأ نتقع ذص طعاللعم (©؟0ع. مععووتءانع ه1 عتاان. 51-]

 «) 8. الغ. ج) 8. نلاح. ني) 014 دتمماعصكستم داغر طعذعم. 2) جراوخلا. ه) 8. هةطخ.

 8) [28 لكدمال50 , دص 7”. تبغ , عانس ةدأ ةزع 16يذ كهطومع. 004. اناءىعونع 216 08826 سبع. 55.]

 ء) 8. هريغ. ( 4) 1. فيفث. 6) 82. سبدلب.



 كت مل

 © سيقلا ىبع نمو ةدنك نمو | ميجلا رسكو نوكسلاو عتقلاب ىريكنغلا

 © نعَسلاب ةيرق ريِجْنَع ىلإ _عارو ةيتكاتو

 ةديحومو ةليهمو نوكسلاو متغلاب ىبادنغلا

 © نانيغرمب ةلكم بادنَغ ىلا

 ةلمهملا متاقو نوكسلاو مضلاب ىناجدنغلا

 ©زاوقألاب ةنيدم ناجَدْنُع ىلا ميجو

 مدضو ةليهملا لأدلاو هلوا متفب ىذوردنغلا

 © 4 ةارهب ةيرق 7 ذوردنغ ىلا ةمجاعم هرخآ ءارلا
 ةلمهبلا *لادلا ٌتقو نوكسلاو مسلاب ىلدنغلا

 © ٌرْصعَأ نب ىنغ ىلا نين ناك لفي ىونغلا

 اةدحومللاو واولا ن قوكسو معلا كا

 هعسنب هيك نيديوع ىلا هلفيفلا سك

 © 5ثوغلا ىلا ةتلثمو نوكسلاو عتفلاب ىثوغلا
 1 2 9 2 5 ١

 ىلا ميجو ءارلا محعو مصاب يئجرو هغلأ

 د

 © أر د ةيرق 4 ةروغ |

 هاولا نيفكمس .ءاربلاو علوا يتني ” ىكجروغل
 نم هنتسلاب ككلب م كجروُع كا مي.كالاو

 هديك © لج * ىلّدنُع ىلا + مالو

 © و 5 1 8 . - 29 م 7 2 . 5 نق 1 : .٠
 ىتحاوت ىم م كشروغ ىلا هنزوب ىكشروغلا 8 دج رفنغ ىلأ رو اغلاو لوا جدفب ىرفنغلا

 © دتقرمس | نم نب مْنَع ىلا نوكسلاو مدفلاب ىمنغلا

 ةىهتنا ةارهب ةيرق *ناوروغ ىلا ؛ىنأور وغلا تلق © ةييزخ نب. نسأ ىنب. نمو راصنألا "ىمو » دزألا

 ررتو تنخ ددوأو تلفع 5هملصأات72 63غ, ءان2 مسلم 5هتتمأتم ]1كةطتانكأ] ءاتدط» 211216511216 ءمصق طن عأاتنل
 .ء هع

 طوعع ذص ؟. تانغ 016: ءماخو : كلم ىنغب نم مكقلا ند نابفا نب تنغو. 1.1 ء) 8. كلام.

 ي”) طع د ذوردنع . م) كم نأ مهب, /) 1ءقةوغتدص 2١ 2) 0مدللاتغ له 2 ) ةزع 000. ناعععانع. ةَن

 زعزاسع عي ؟هرنصم طغعصع 5ع طقطوأأر لتصتسادات رانا 2ءعوومتن# عددع ةممق"عأ م 2) 8 ىرقنخغلا . 72( 8.زالا»

 72) 5. ههيبزدح» 0) © ندع (تاطانق ءعوأ قعدطاتس. 510. 1آدجصهنور 40. معوتام ص, لام. مر آم 8. ءفربتل

 نلت لع ىجروغلا هو]1وءدؤدس هدأ مموأ ىكجروغلا , ينم 1060 طيتصنت مععافع ؟ةعاسمت ماتم, نانتد

 ع710عصو قار 70 ءعدح هنزو , 113 اصعاردأا ءةمأغ. لع ىكشروغلا , 20 ةزستاتغاد لل عل> 511171101115 3

 كشروغ عا 0 مءاعععصلفسد ءووع. [آلص 1عدتعم 6عموم, ناعاتكلانع ممدطتسات رصة2هع اناغععومع

 ؟هءقاتك 7/277/عجمج»ع (مطاتتغتعر ءدعاعضتس ةحصطو ءدلعصم مهغلقمصع (ماقصع نغ طقع 205 تتماتك ؟هءةلتطاتو

 ةصلتءوخاتمط عوأ) مائمصاتسأتة1 لانطءطخاتا". 777.] 9) 8. ةروغ, ©نم4 24 ؟هءمصتقتت فمصتساو اانا

 ةجاالسمأر مسكون ةصخغتع ءيعصصرم]ذ ةاسئاتفر ةانماخو كامأف ةظا .٠" ىجاناسلا. ج) مله ىتكجر وغلا.

 مء) 8. كيعسلاب, 2م) عد نانهوتع 004. طثشم 011 يناروغلا ه6 نآروغز هأغ ىافاطس ةم7361, لع
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 تك 1| تن

 8 مون نب ماس نب ميلغ ىلا ارغصم ىهيلغلا © دارم نم ىطب فيطغ ىلا ارغصم ىغيطغلا

 © ّلغلا ىلا نيدشتلاو مصلاب ىلغلا راقغ ىلا ءارو ءافلا فيفختو رسكلاب ىرافغلا

 8” لجر ىلغلا ىلا نينتكتفب ىولغلا || ةانم ؛ نبع نب ركب نب ةَرمْص نب م يلم نبأ

 ” نطب معلا ىلا ءارو نوكسلاو جتغلاب ىرهغلا ةياتكا| ىب : 1 © ةناتك نبأ

 © 2 ىهتنأ © ىهتنا * برغملاب بربلا

 مانع ىلا ميجو ديدشتلاو عنفلاب ىجانغلا | ةيتحتلا نوكسو ءافلا عنفو مصلاب ىليفغلا
 © + شاشلاب نلب || ةعيبر نمو نوكسلا نم نطب ةليفغ ىلا مالو

 نوكسو ةليهملا مضو نيتحتفب  ىتسودانغلا د / 1 1 8 دج

 كسودانغ ىلا خيقوفو :ةلييملا نيسلاو واولا ةدحوملا مضو م اللا نوكسو عدفلاب ىنوبلغلا

 © «* سخرسب ةيرق 8 دج نوبْلَع ىلأ

 1 هدو هس . ا
 نطب * ىلا ةتلثمو نوكسلاو متفلاب ىتنغلا || ومب ةيرق ناطْلُت ىلا نوكسلاو مضلاب ىناطلغلا

 © ةناّثك نب « كلم * نم | © « نوكسلاو مضلاب * ىفلغلا

 رب) 8. كبلم. : : ي) 0ستاانأ 8. س) 000. تاععوسم هانم. ى) 8. فورعملاب. 2 4. ىلفغلا.

 ) [5تمماعمأ مماعون ء آمدتعم 060ج: بارعلا دالي ىف عضوم :فلغ ىلا. 70.1 )  8. طف سماع

 ةمهعملا ىهتنأ. «) ه١ نطي. تن) للا خليص, 8. هينم. 00د. ددمءو لنءاد 21 ”. ىبقعلا»

 ن) ورمخ. 2) 1)ءوادصغ ّدص 5. ه) 6 ماشلاب. 6) 85. ىسودانغلا. ©) 8. سنح سيو

 ه) 1ص 4ك. متو نم ءزأ ىبأو عا معمماعععو ةصغفت“ طمع ؟هءمطاتلاتص ع 2[ ع نطب ا مانس اه

 ج05 تىتصاك دانصغر آد عتسقع ةدتأ معدلت ةسلتعمسمس. آد وأ معءاع طخ 16 عع عغاتت نبأ, اددفتدلا

 لعقووو ةؤهغتعصلمسمج هدو, 8 عصع ؟عتو دع طقطعبع 1ةءنمصعسس ذص 8. هطاونفسص ر هداعسلتغ !هءتك ص

 طمومءاتت كم. 772:4. ه"., عل. 235 م. 50, نطت 1ع ةمعاممع طم ويتدع طقع ءمدحسصعم 022م, كلام

 ةظنانك نبأر 8غ طعصتلم. (ةعافمسست ةطأف نطب جانأ ثنغ حاد» ةقنغ 5دمراءصلممت 656. [2ءةوءعمد

 1همصتقسم طبتع ممستست مهمعتم ةتطسعصلفمم ءووعر ةمدمعوع هع 28طقطقطتت ةيتشملاو زص 7”. بنع, نطذ

 16 عساتق : تي 0 ورمع نب را ةيط 6 لاجرلا ىف 3 ءاسنلا ىف بنع
 و اين

 ملا ةناتك ىف ع نونبو ىرف هلع ةيعو مبمثا ىم نطب. ©0060 غة2ت6ع5 1060 , انأ 5105و



 سه أما/ سه

 هءدو كم 26

 8 ميلس نمو راصنألا نم نلحب | نب # ةلظتَح ىلا مسكلاو مدغلاب ىليسغلا

 نوكسو ؛ ءافلاو نيتيجعملا متفب * ىرفنضغلا 8 « ةكئالملا ليسع رماع ىبأ
 مه لج * َمْنَصْعلا ىلا ءأر هرخأ نونلا © 7 ةيفوقو خيكاعيلا نو جدفلاب 0 يأ

 ىلا ىلوالا ةيجعيلا رسكو متفلاب ىضيضغلا | ىلا ةلمهم لادو نوكسلاو مضلاب ىنأدشغلا

 8 لجر ضيضغ © كلدق مسب ةيرق نأدشغ
3 

 ىلا ءاف هرخا ءارلاو هلوا رسكب ىفيرطغلا | ىلا ةلمهم لادو مسكلاو جتغلاب ىديشغلا

 8 لج فيرطغلا 8 ىراخيب ةيرق 4 !ديشغ

 ” ةليبق ناَفَّسَع ىلا ءافو تاصتقب ىنافطغلا | ”راضغلا ىلا ءارو ةيجعم داصب ىرئاضغلا
 هس د 9 © هيف ؛ لكوي ىذلا ءانالا ومو

 © ”ماذج || بَصَع ىلا ةدحومو نوكسلاو متفلاب ىبضغلا

 معان اكدطمات31 211010511216, 51 نان00 دموع ءزاتك ةامعا6م» طقع ده مدأددءأر ذصاغعوماتسا ءالواممعأ ذطص م0515

 00ه01كطسق (صم 37 ها 375), وتمص ةلكع» نسنلعسم طمع هزل: لصيمخح برق ةيرق ةلوبقك ةلوسغلاو ؛

 ةلامع ؟ءعمر ةذصع 70عولت طانو : ضصيمخحح برق ُك ةلوبقك ةلوسغلاو. مغ ذم انصودذ ةسطتعُو طعع [هدنسسد

0 2 

 خلوبق و معودع ءانودد ةلويقر ةديواهغز هغ طمع دهمان ٌدوتنسس لهص دهلثك ةعومتغ, ّذص همواعتك ©0001 نادك

 از 1ةءامصعتتت هم م13122 ©55ع. 1ص ةمهللامصص ءهعوو 70عد203 هوا 1صاععم"عامللم 1'ننعءأعو آكقطتانكأو

 (0طهاز ءلتغذر ذص ونش !هءاتك 1116 جاتاعم دع طقطوعغر طتصع ةذض 52001122: نسمح هلثئزو هلوتق ةلوسغلا

 رديدأ هيرقا رب 0-5 57105, 03 ء5ز[ةلعلت 52115 123282212 556ر ءار هذ طاع ءاتدص> معه عداقطل

 (نئوزسأ ائطد1 10عم ةطقد]تأو 2063 طقطوأال ممقدأأاو 5لتر انأ خلوسغلا ةزعانأ ةلوتاقاو 10 :لوسعلاو

 ممصسمانةصلمسم ىذا. 55.] )2  8. ةلطنح «) [03ع0م طسزانت5 ءموممسصتستك ل1تئاعةهغتع 2 1ك0)ةنطقس
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 8 ىبنتأ 4 !مئاسو 2 | ميك نبب ةيرق ثلع

 ءافو ة>حوتفملا ماللا كيدشتو مصلاب ىفلعلا

 سبق نسى

 © كيك نم نطب :* ةقّلع ىلا

 ه دج ىلع ىلا ديدشتلاو مدفلاب ىكلعلا

 10 ىلا
 ك .نسشحكنفو

 عويعح امعلو

| 6 0 2-6 1 

 هللا ىنضر * بلاط « ىبأ نب ىلع نئلا ىيلعلا
 0 سا ع

 0 3 0 م |
 ملضيو دز الأ نم نحب اج م

 7-5 هن زن 5
 ىعغيو خةذذع ىلاعت

 ىلا ةدادملا ماللا 12 0 ولع

 ناياع تأ :نبكشو نر وكسلاو جدفلاب ىنايلعلا

 © نادبف ىم نىطب

 ىلا ميجو .ةّيتحتو رسكلاو مدفلاب ىكيلعلا

 © ىلع 1 ميغصت : < خكبالع

 72) 8. ةوكسدلا.

 ىساكعلا ه6 ةساكع. [31516, ان هع آكدتصانكمر ذط 7. شاكعو هءماتصت قم 71-]

 ةصاغع عيلعصأت

 ؟نرح ؟يدعر ؟61 هو دماذ هداعصلمصار ننمع اصلنف رص

 9) 82. رماسأو.

 اع) فل“ ؟) 18 ءودصغذص 8.

 كس مهر نتصو 0001615 لل, طقم 13 مانصعأو ماتطاتت ةرزأ ناو ماتصغر 20162556 (01004 ةتطو همس ةصافالتق65ءار
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 هالو كك

 ىلا *راصعلا
 | 5-0-0 ١

 ©راصعلا ىلا ىراصعلا

 © ةديصعلا لمع ىلا ةليهملا لادلاب ىدتاصعلا

 © لج بدصغعلاو ميمث نمو ةّعاضق نم

 سيفلا دبع نم ناب رصع ىلا هنزوب ىرمعلا

 ٍ ع

 7 || مفصلا ىلا ءافلاو: هلوأ"' مضي ئرفضعلا

 © 2 فورعملا
 0 . م

 © لليجر روفصع ىلا امهيوضب ىروفسعلا

 ©ةج مصَع ىلا نوكسلاو مضلاب ىمصعلا

 © بيظلاو رظعلا عيب ىلا راضعلا

 نم نطبو دج دراتغ ىلا مضلاب ىدراطعلا
 © ميمنأ

 ملططعل ع 5 01 يدب ىلا ةيجحاعمو ىبسكانفب ) يضطعل 1 أ

 © داآدغبب عضوم

٠» 3 

 8 © فُطَع ىلا ءافو مضلاو عتفلاب ىفوطعلا
 7 0 دج ةيطع ىلا نيتحتفب ىوطعلا

 جراوخلا نم 5 ار ىمابيلا نؤسالا

 ىلا 2 ةلمهمو ءافلا نوكسو متفلاب ىدصفعلا

 8 فورعملا ندفع

 باقع ىلا ةدحومو فاقو مضلاب ىباقعلا
 همس 0

 ا تلوم رضحح نم نلحب

 ةبقعو ةبقعلا 6 ةعبب ىلا نيتحتنب ىبقعلا

 ل اك دع كار دادغيب 0 رهن ارو

 8 + ىهتنا 0 ا "5

 7 0 ىلا ةلمهم لادو نينكتفب ىلا

 مصلابو سيق نم ليقو 6 ةليجب نم ناب
 فورعملا ىيثالا نبا لاق لج 4 ةدقع ىلا عتفلاو
 1 رع ارز" لناعتا #  ناطلاا نر
 8 ؛ ةلعاب ىمو ةْ ٍط نم ىلطحب

 فاقلا مضو ءاولأ نوكسو نينكانفب ىفوقر فعلا

 © دادغب بوق ةيرق فقع ىلا ءاف هرخا ةيناثلا

 عريف [آمذد 1لزةتطمتللر ونيعصت ءلاهغر 7ءةططو طقعع ةانصغ: روع ىبأ نع لارغلا بادصعلاو 1! 1 ىف ؛ 4 0 ن 2 5-005

 ه) 8عءرقستسع طمط م0352, 14 5اتج ماعم

 2) مه, ةلنيمز 8. هينم. 1م 16ءعز ناو

 2( 1 ةفورعملا.

 ء) 8. رسكلابو.

 سى 5. ىراصعلا٠ نب) نمذلا.

 ه) 10؟نو6 ةذص 4. 6) 8. خعبب.

5 

90010007 

 دمصانسسعسأ 7لعأ كانصغر 00022 ممدصت»1 ينم مسهعممستخدمع (910, ة1ضءطقةاذو ذه ىطدا/ءممع «ءدعت صفرا

 هعورماغر ةطصص٠م ». 105 1ع طلو ءاندصت خبقع ينم هووع صمدح لمط1 0, ء) 0متااتغ 8. رك) [11هع

 صمدسعس» دكان م]ءرئتسماتكر ءكانده ص ناملنع (00. لكعوزأ, .(نهرصصسعةت0121ا8 82 طظفضانقأ ةا021061عر طا ”*

 نقع. ل'.1 .  ى) 2. هليخاب. 2) 8, هدقع, 2( 2 هلعابو
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 كا

 هلوا حتفب ةب ىيرقارعلا

 أ ىبأ نب رفعج 0

 00 نوكسو متفلاب ىرزعلا

 رز: در رز © , وداسينب لكم 71 نا

 2 ٍيساَنَتْلا بحاص رف -

 باس ىلا ءارو

 © * ىهتنأ . ... . ءاثو نيتحتفي ىقرعلا نملق

 ةنكاس ىأز ايهنبي واولاو هلوا متفب ىروزعلا
 © لج ةروزع ىلا ءار هرخآ

 فلَتْحُملا ميْرَع ىلا ءار هرخا ريغصتلاب ىريرعلا

 - همم ه

 مهب مزدجو باصأ لي تلق م اطخا نييعأز.و

 7 ىهتنا انهيت 0 وكر 9 ىنلتقرادلا

 © لسعلا عمب ىل لآ 5 لاسعلا

 ىلا نونو ةلمهملا فيفضتو مضلاب ىناسعلا

 ديدشتلاو ؛ جتافلابو تدق فدسلا نم ناب راه

 © ىهتنا١ بلكي ةيرق ناسع ىلا

 « نالقسع ىلا فاقلاو هلوا متفب ىنالقسعلا

 © نيلدسلف نم ةنيدم

 لاو ناكلاو هللا ّ د

 ار ف دوعد ىلاو زاوقألاب ةنيدم مركم

2 
 ٍركسعو ىَأر نم مس ٍكسعو ىهتنا اهب ” ةطخ

 © ىديهبملا

 نم نطب' ليسع ىلا مالو ريغصتلاب: ئليسعلا
 مو

 © يول نب ةماس

 وبا ءأرو ةيكعيلا فيقفخكتو م ا ىراشعلا

 © هب بقلف اليوط 0 ناك بلاط

 نم نب شع ىلا ىيدشتلاو  مصلاب. ىشعلا

 © ةعاضق

 © + ىيدشنتلاب باصعلا

 2) 0 منال لع  مس) 82. ةزرع.  م) كم ناعمونع 000. 0ءةدغ هدءماتعدنلم ه2 ”هد» ىهنتنأ. [44 صمهتمتع

 ءىعماتعواتمصعتس صتطتا طنعأذ هنأ ء آمان, (6ءموع, هريغ ع اآكمصتاتقو 2ععءائغز ؟ءضنسص ص 2امطمطتأ ةبيقشملا

 طقعع هكعمتسغس#, ص ؟. ىفرعلا, يددع طقع ءدويتطدست ةتودتووزصد : ىبأ نبأ نع لقت ىفرعلا
 ممم

 ةفرع لي ناك ةكيلم

 هللا ليحأ

 0ه) ٠ بيرعلا. مر 8.اطخا. 2ي) 4. ىنطق لادلا.

 خب" ليكم ىب نحل نتابعلا وبا ملاعلا “مالا "ةنبس سيئر ارت

 نمجس تام هدوجو دِلوبلا باتك فشلا انّتفتم ايتْقُم اماما !دعاز ناك ىفزعلا ى

 ةنبس باحصأ هدالوأو. 7]

 عل عممدت صك هرتصتمصسعم» هانآلت لسطتم هطصماتدم» ةدوع ر طند ؟تنطتو زص ةيتشملا همدغءصلتغ 8طقطقطتسو :

 كش الب ءار مث ىأز ىريزعلا هباوصو راس دق اذكع رصتخملا نارقلا ُبيِرَغ ىزيزعلا. 5 تاهو 0 5 20 مسا 2| 9

 ,) 8. ىلاسعلا, 20 جتفلاب. 2) نالقسعلا. ؟) 8. ةتصخ. ؟) 0. ىنزاشعلا.

 2) 0004. مئطتل مجهعع6ممءو 00 ةحتصغ. باصعلا زم 2مووغمئزل 1عدتعم ةدواتعةكاتل : 206 رث70 ال7: دكصأ7هف
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 كح اس

 جرعلا ىلا ميجو نوكسلاو عنفلاب ىجرعلا

 ةدحومو ىازلا متفو نوكسلاو عتفلاب ىبزرعلا

 نطب مزرع يلا هرخا ميملاب» قج بررَع ىلا
 8: ةرازف . نم
 نييلاب كلب ناشرع ىلا 4 ىناشرعلا سلق

 © ىهتنأ

 ضرع ىلا ةيجعمو نوكسلاو مضلاب ىضرعلا

 © فشمدب ةيحان

 8 قج « ةطفرع ىلا ءافلاو هلوا مضب ىطفرعلا

 اهفرش تاقّعَع ىلا ءافو نيتكتفب ىفرعلا

 ىلا فاقو نوكسلاو ,سكلابو 7#ىلاعت هللا

 © لجر قرعو ماشلاب كلب 4 ةقه

 ىلا ءارلا ديدشتو متغفلاب ىنامرعلا تلق

 ي ىهتنا 4 دَخرصب ةيرق نامرع

 2ك) 1ص 000. 8. انانععو ع جوعملا /هل164 ةصقاماتعأم عنا. ةمعتم ةلمصلع طصمص سمعت. عآم

 نطب ٠ ةئيرع ىلا نونو متفلاو مضلاب ىنرعلا

 © ةليجاب نم

 هةدتك نم ناورع ىلا نوكسلاو مضلاب ىنأورعْلأ

 © ضورعلا ملع ىلا ىضورعلا

 8 لجر ةبيرع ىلا ةدحومو ريغصتلاب ىبيرعلا

 ةناتك نم َميَمَع ىلا ميجو هنزوب ىكايرعلا
 8 َمْمَج نمو

 شيرعلا ىلا رسكلاو منفلاب ىشيرعلا تلق

 © ىهتنا ماشلا ةيحانب عنيوم
 نسب فيرغ ىسلا ءافد ىسكلاو متفلاب ىفيرعلا

 ه8فدصلا نم نب فيرع ىلا ريغصتلاب» *+ عش

 نيم نطب ني ىلا نونو هنزوب ىنيرعلا

 ىلا ىلوالا ىئزلا فيفختو متفلاب ىزازعلا

 © بلح برق زعلق زازع

 ع) 0دتااتا

 وع. 6ءموت'. ةلعصح ممصصعم هلعطلتؤ», قه4 هتطتل ةسواتسو ه0 زادك ءدءماتعماتمدعسم عدا هللئ هن

 2اوصرع ذطأ يتمودع طقعع ةصااتتس 1ععمطألاتت : نميلاب كلب ناسرع. 110ءوو مدعم هلل ةلازع هس هاععمأر

 ءا ون موتك ءصمتستلم هدار دركدسص ةمعامدنعم ةزع ةهئتوقتووور نتمدتمم» ةعاتعانلامك الاف ذصاعع ةعاتعتلمو
 و

 لع سرع ©[ شرعلا هم]أوءدغات5 هو, هنو هذ ناشرع ؟ه]تتدوءوأم طمع مماتانق ممد# شرعلا 1155

 11م1 1علااتع ]3[20أغر, نأ ةانأ 50 انأ1115 د 5اخ0 لد ان11 (0012ع ناشرع ةعمامأانمل 327عطعاخر ت06 1 1مقع

 ءاندس ىناس علا كب اس مع طقع وهترمدعتغر !ئطعدست ةسععس لقص ملمس 1ءءانمصعمس ءممهدمععتمغ 51.]

 «) 8. عطقرع. مر ؟هءورد ىلاعت هصئااتا 8. ى) 8. هقرع. (7) ىلإ ةخرصر, 5. دجرص. 11م

 ءالووز كخرص : همدك ذص ىدخرصلا. [18 آمان, ©ةهعم, طا نامرعلا (وزج) ه3 1؟ءاثو مادص#

 ءءرلامق عوار ا7".] :) طع (0004. ءاندسم ءالتعأ مواعوإ ظينرعم #) 8, مشح»



 كر

 ويلاو ؛ةليهملاو هلوا متفب ىسبدعلا

 ثلج سبدع ىلا ةلمهم» ةدتشبلا

 اولا «قشلتن نوكسلاو مضلاب ناندعلا

 © دزَألا نم نطب ناتّدع

 دربلا لمع ىلا نوكسلاو متفلاب ىندعلا

 نان ىلا

 ليم ؟ناوانع هيلا“ قولو 6-0 ىناودعلا

 © ىميلاب ةديدم نينكتفقيو روباسينب

 1:ناليك سيق نم

 -ه *د

 رح ىول
 3 ند 1 ا ليع 4 ىدعو بلاغ

 م ْخضباط نبا نطب 4 كلم نب ورمع ىب # ىدعو

 قف ننمول مهلخ اخشاب فمي اطال
 ليم فدعر نع تون نيلحب' ةعبير نب ورمع

 مهنم تلقأ نب ىدعو ةىط نم نطب مخ
 0و بلغت“ ىف وطب ةماسأ نلبي

 ِباَنَج نب دعو ةدّنك نم ىطب ةعببر نبا
 نم نطب ةفينَح نب ىدعو بلك نم نطب

 ه) 8. هكباط

 17104. ةوعوأذ 08غ '1'. 111. م.

 «) 12ءندأ ةص ة. هذا

 ن) 8. بلاع. #) 8. هانم.

 ؟) 8. نييرعشالا.

 سل ىناوعلا : طعصع جياعمب 5ع طقطعمع 1ةعء3مصعمب دع

 ) 82. بلعتز 560 >ءءام كل

 © “ ىبننا رصمب ةيرق ةيودعلا ع ىلأو

 م بقل هييسلع ىلا ييغصتلاب ىسيدعلا

 ندب رّْذَع ىلا ةيجعملاو هلوا مدغيب ىرذعلا

 ةردع ىلا نوكسلاو مضلاب» ٠ نييرعشالا نم

  ةعاضق هم ةلبيبخ

 ىلا *ةدخومو ءاولا فيقختو مدنغلاب ىبارعلا

 2 ةيارع ىلا ءارلا ديدشنبو تلق 55 ةيامع || ان

 8 ىي ىهنتإ 'ماشلاب غي ١

 اهب 2 ىموت ىنلا ةدارعلا لمع ىلا + ىدارعلا

 © نوصحلا ىلا 8 ةراجاحلا

 رسكلابو ءافو كىيدشتلاو متفلاب ىثارعلا

 © روهيشملا قارعلا ىلا فاقو فيفخاتلاو

 نابرع ىبنأ ةلجحومو نبينا عا راعي ىنابرعلا تلق ع ١ - 0-5 : كح

 © ىهتنا ةروباخلاب كلب

 2) 8. ةلييمو. م) 8. ةثلثملاو.. 27 4, ناليغ

 0) 8. للعو. و) 8. كلام.

 2| 12 بتلبحا 2) 8: ىلا. )0206

 هبارع نب) لع دارعلا» ه) 8. ىمرب.

 مق. هطاوغوسصر ميدعامم ؟معءمطابلمسس» مما دعيتعصو ءاشور ةعوتتغ ءاتحصت طلع ]1هءتقو دع 18طقطقطتت

 نب تيحم نب للا لبع ةلمعو

 ةزسع لدطأم ةوتاتع طمع يفارع وز صمصصعت عاد 5 ؟اتطت, كام عانس

 6( 5 روبخلاب.
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 ةهيننشملا و ذم ىقاوعلاو هديداهصو ؛ همع ىور ىنارعلا رجاح

 اضيأ لويجم دادزي نب نسح.
> 
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 ت0

 © * نايفس ىبأ نب ةبنعو ىباحصلا ناوزم نبا

 نم نطب رثع ىلا ءارو نيتكتنب ىرنعلا

 نطب 3 ةرمتع 4# الا نوكسبو نيِيرَعّشَأل

 نم نطي د ع ىلا جتفلاو مضلابو ةعاوخ نم

 نم .نطب * ةرتع ىلا نوكسلاو رسكلاب» بلك

 8 نزاوت نمو ىلب نمو نزاوق نب وكب
 .ريقتعلا © ىلا فاقو متفلا» مضلاب ىقتعلا

 © لكئابق ةداع ءاقتعلاو

 8 دْزألا نم نطب كيتٌلا ىلا م ل

 ىلا هرخا ءارو نوكسلاو مضلاب ىراوتعلا

 8 ةنانك نم « نطب 8 ةراوتع

 ىلا ةليهم لاد هريخا مضلاو متفلاب ىدونعلا
 8 ةىذ نم نطب و

 فيتع ىلا فاق هرخا رسكلاو مدفلاب ىقيتعلا

 8 ّنح

 ةنيدم رَثَح ىلا ا تايم هلوا متفب ىرتعلا

 ةنيدم مك ىلا ةتلع لا نوكسبو نميلاب

 هاضيأ نميلاب

 هللا ىضر* نافع نب نامثع ىلا ىناهتعلا
 2 ديكو انشسن "2 ىلاعن

 نطبو دج مَع ىلا نوكسلاو جدفلاب ىمثعلا

 بجاع ىلا ةدحومو نينكنفب ىبكعلا

 8 دج

 ميجحلا نوكسو ءارلاو هلوا متفب ىدركعلا

 دبع مهسار جراوخلا نم ةفئاط ىلا ةلمهم هوخا

 8 درجكع ىب ميركلا

 © لج مرجع ىلا هنزوب ىمركعلا

 ةحوتفملا م نكووسل جتفلاب ا

 نالقسعب ةيرق سِجاَغ ىلا ةلمهمو

 ىثلا لجعلا لمع ىلا نيتحتنب ىلكعلا

 دكا راد تلا هاكر ع تاو وو« هاش

 : © لشاو نب مكب نبا

 شراف دالبو مّجَْعلا ىلا نيتحتفب ىمجعلا
 © ةيبرعلا نسكي ال هناسل نمو

 ةددشملا نونلاو ميجلاو هلوا متفب ىسنكعلا

 ىلا ةليهمو

 ةخيناكاتو رسكلاو متفلاب 6 ىسيج علا تلق

 سيجمع ىلا ةلمهمو
 © دج روجعلا ىبا ىلا ىازرلاب ىزوكعلا

 نالجعلا ىنب ىلا نوكسلاو عدقلاب ىنالجعلا
 هراصنألا ىم نطب

 لتتعتا ىلا ىيتكتفب ئسدعلا, سادعلا
 8 فورعملا

 © ىهننأ مجرما رح ةليبق 7

 <) 8. نيفس. 1) 8. ةرثع. ع) 8. هرتع. ( ه) 2ءةوؤذص 8.  ة) 8. هرأونع. 2 0سناغنا

 2) 2ءودصختس 8. )6  8. الو“ ري 8. دنيبيج. ىم) 8, ىسبجعلا. 2) 8. هسبكحاع.
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 ©رازن 2 ةعببز ل دبع ىلا ىدبعلا

 نم نطب سبع ىلا نوكسلاو جتفلاب ىسبعلا
 © كارم نمو

 قللا* نودعستلاو ”مشقلاب* ناعشبعلا "ىف

 يك د8
 "ا موش وإ

 و.

 © ىهتنا نيلامب يرق ناقسبع

 ىلا رمل 6 ا 0
5 

 © م ةانم كي نبأ

 نطو يهِبَع ىلا ءارو فاقلاو هلرا متغب ىرقبعلا

 © سيقلا 3ابع ىلا هنزوب ىسقبعلا

 9) 8. هربع. ر) 8. خنمأ. ى) ةزع

 +) 0ئاأتغ ه”) 3.
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 باقع ىلا ةيقوفلا كيدشتو متفلاب و

 ا يكمل رسكو نيتكتغب ىدتئتانعلا
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 يلا ديعصلا نم ةجرجحلا ةروكب. ©0نتو ةوئاسع 5هز دانند طثشع لع معدم ]10يدئاسع, ءأ نينه 10د
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 0 ص رماعو 00 0 02 تنام 7 فيَكَت روم

 © ناديف م كلم نئب ويمانعو عّطتلا نم
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 00 قل هلثم ىرهظلا © دادغبب ةلكم
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 ىلا نونو ءارو نوكسلاو ,سكلاب ىناريطلا
 © ناهبصاب ةيرق اريط

 دج رَيلتلا ىلا نوكسلاو متغلاب “* ىريطلا
 © فشمدب ةيرق ةريلطلا ىلا رسكلابو

 ىلا ءافو * ةلمهملاو ءاطلا جنب ىنوفسيطلا | ن
2265 

 © ورمب ةيرق نوفسيط

 ىلا ةمجعمو نوكسلاو متغلاب قطا | نركسو ميملاو ءاهلاو ءاطلا مصب ىسم ىسم ممل
225 

 © رصمد ةيرف سمريط
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 ةيرق ناسوط ىلا ةلييمو مضلاب ىناسوطلا
 8ورصب

 تلق ىراخبب ةيرق سوط ىلا هلثم 5 ىسوطلا
 هيخر *" يلازعلا" اهنم :اهريغ 6 ناشاركب ةنيدمو
 8 4 ءاطلا جتفبو * هريغو 2 هللا

 © سلدنالاب * ةقلاطوط ىلا مضلاب ىقلاطوطلاو

 برغلاب ةنيدم ةقلوط ىلا متغلاب ىقلوطلاو
 © ىهتنا

 /) 8.كثينط. ط) 5دمماومأ مم168غ : برغملاب ةنيدم. 510. 4طصلا., ءل. طومنق. م.ا160 2) ع ىةيباوطلا.

 د) 8. ىسوطلاو.

 و) ةزع 0004. نكءوسونع. آلازوأ دؤهغنم5 ل4 0عو10عةعأر

 /) ذل. وو. /) 0دتااناأ لع 7) 8. ىنراوطلا (هزصو و هط ذهئانم). ») ب خلب.

 ه) 8. ناسأركب. رمز 0ستانتا 3١

 نىولتطتلع هوعر عاطلا حاتافيو 1؟ععصقاتام ءعووعر انك همصز هما 20عأ. 71ةجوزصوتلاب 5 كزصمأ. م. 0

 رمتاتع ؟10ءاادع , هز ناتانس مومو ءاطلأ عدفبو ؟ه]هتدوع ءاندس 07مم للتاتق ىسوللا (نيتم4 ةط ىسولحلا

 ماقسع كنءعوسبمو عودع ممص لسطتاةععا) 200ععر 3غ ءكاتظت 1115011332 3122 011 10155ةأر 1صقا0233 110 اخ

 مئطتا همسات ءقف ع عع ةهلعرنع ]مماض1وو؟, 16[1ء ءوناتتلعد» ناتأذ ع(113111 15297621و 0 1 [هرسفعأ كندا

 ءررات ودم : ؟ةصختم ذص هيتشملا هدصكاعمد طق 0 ءمرستس عمم" ة22 103 : جدلا مدس 0 ىسوطل أ

 نيسمخ ةنس ىفون نايح و هدبق ىسوطلا ماع نب ميعربأ نسب كسلا ىسلدنا خ مي

 ةثامتسو. 1.1 -) 8. هقلاطوط.



 ةيرق نايزط ىلا ىازو مصلاب ىنايرطلا تلق

 © ىهتنا مكب رايدب

 ه ىتسطلا !ذكو نّسّقلا لمَ ىلا ساسطلا
 نم اماغط ىلا ةيجعمو متفلاب ىماغطلا

 8 ىراخب داوس

 8 » ُلكوي نيط وهو '© لاقّشلا عْبَي ىلا لافطلا

00-0 
 ها اجا

 © 5 ناليع

 ناديهب ةّلحم نابارفط ىلا ةيجعمو ةدّحومو

 © هللا ع نبأ

 ناقلط ىلا هتاك تلق فاقو نيتحتفب ىقلطلا

 © سلدنالاب ةنيدم ةكئُملط

0 
 © ىهتنا 4 برغلاب ةبطّرق برق ةيحان

 ءاطلا ,سكو نوكسلاو مدتفلاو مضلاب ىلطيلطلا
 © سلدنالاب ةنيدم ةلطيلط ىلا مالو

 ةيرق ٌلط تيب ىلا ديدشتلاو متغلاب ىلطلا

 ,سكو نونلا فيفختو مدفلاب ىريجانطلا
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 زارط ىلا ىئز مث ءارلاو ءاطلا متفب ىزارطلا

 زامط ةّكسو كرشلا « دالب ٌدح ىلع ةنيدم
 * بايثلا لمح ىلا ءاطلا رسكبو ناهبصاي

 © ةز مطملا

 فئارطتلا عيب ىلا ءاف» نيتحتفب ىفئارطلا
 ةبشخكلا نم ةذكتملا ةنسحلا ةايشالا ىفو

 ةيجعملا ءاخالاو ءاطلا متفب ىذاباخرطلا

 من لي ىلع كلة اءطلا وتم ةوقمللاو

 © ناجركب ةيرق ناباَخ ص

 ءار امهنيب ةمجعيلاو هلوا متفب ىناخرطلا

 و نخ ناَخرط ىلا ةتكاَس

 ل لو نكسلاو تقلب ىنرجرطلا
 8 دج نورت

 ةلمهملا مضو ءارلاو ءاطلا متفب ىسوسرطلا

 © مورلا -ةيحاتب ةنيدم  نيوسرط ىلا ئلوالا

 هرخا مضلاو نوكسلاو عتفلاب » ىسوطرطلا

 هرخآ ةيجعبلابو ةنيدم م سوطرط يلا ةلبيم

 20562 كارسلا#

 © سلدنئالاب ةنيدم 5 ةشوُطرط ىلا

 ” قرط ىلا فاقو نوكسلاو عدفلاب ىقرطلا
 ىلا ءافو ءارلا جتفبو تلق ناهبصاب ةيرق
 © ىهتنا. ةبطرقب ” ةفرط ىجسم

 هرخأ ميملا كيا انتو نينرسكب ىحامرطلا

 © لج حامرلتلا ىلا ةلمهم

 فشمدب ةيرق سيمرط ىلا ىسيمرطلا ىلق
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 87 قراضابب' ةيرق حاولت ىلا ةلمهم

 اه ىبتنا ةيليبساب « ةنايرط ىلا ىنايرطلا كلق
 ةيتكملا نوكسو متفلاو مسلاب ةركف ل !

 اتيقيوط ىلأ * ةلتمو :يتكتو ةراوسكم* ؛ةتلتمو

 هروباسونب ةيحان

 قطب كفيَرط ىلا ءانو سكلاو مدعلاب "ئقيرطلا

 كلو هتال رذنُملا نب ىلع فاقلاب»و ءّىلط نم
 © » قيرلحلاب
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 ةراجحلاب ةنيدم فئاطلا ىلا ءافلاب ىفئاطلا

 # ناكياط ىلا فاكلا « لبق ةيتحتب ىناكياطلا

 8 لب ىحاوني كلب

 © © ج ِيط كا ئعءاطلا

 تافيسلا ليك ىلإ لو نيعلاب عابطلا

 اًبط ىلا ةدحوبلا فيفختو سكلاب ىءابطلا

 : © نميلاب ةيرق

 ةدحوم امهنيب ءارلاو هلوأ حدب ىخاربطلا

 © دج خاربط ىلا ةخيكاعم هرخآ ةنكاس
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 8: ناتسرتط و

 ةعلق. كربط ىلا نيتحتفب ىكربطلا تلك

 8 ىرلا بر: لبجت؟ يلع

 ةنيدم سبط ىلا ةلمهمو نيتحتنب ىسبطلا
 5 اعز 5

 2) []م 1رعدتعم ©6هموم. طقعع هككعمتسخد» : ةرشأآو فاق ةحوتفملا ءايلا دعب ناقياط

 8 قامرك د نايبصاو روباستت حبب

 «برغلاب كلب مةنبلت ىلا نونو # نيتيضب ىنبطلا

 9 5 سلدنالاب كاب

 2 تحلا نكضص م ىلا ناكطل |

 لل

 22 نتن لاقي نأ 2 اهبرقب

 ذيفوفلاو خيكعملاو ءالحلا جقفب 0 اًضطلا

 ناتساكجم ىلإ ةلييبلا نوكسو .-ارلا مهو

 © نوكيج ىلع ةريبك ةيحان

 5 0 ١ تءأإ 0 ب

 هر وباسيبنب يرق نوح ُْطط ىلا

 ىلا "هكا عمو نوكسلاو ففلاف ىشخالا

 © وب يد سحعاط

 7 .ىسلبارطالا

 هدا سبارك ىلا ةيحاعتي ىشنبارطلاو

 8 رك ١ يي
 ىث مدقن ىسلبارطل | تلق

 © ىيننأ ةيلقص ةريزجب

 ) 2. ليك
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 سه اا( هس

 ىلا فاقو نوكسلاو مدغلاب * ىقيضلا تلق
 © ىهتنأ بايع برق ةقيضلا

 * نارباط ىلا ءارلاو ةدحوملا متفب ؛ ىنارباطلا

 © سوطب كلب

 قباطلا ىلا فاقو ةدحرملا عتفب ىقباطلا

 © دادغبب :لكم

 © ةنوحاطلا ىلا ةليهيلا مضب ىنوحاطلا

 دزألا نم نطب ةّيحاط يلا ىضاقلك ىحاطلا ع 5-5 301
 © ةرصبلاب مهل ةلكامو

 © ناهبصاب ةيرظ ذاط نإ :يكعبلاب ىذاطلا

 8ىراخبب ةيرق باراط كا ةلخومو ءارب ةقاراطلا

 ةيقيرفاب ةيرق ءافلاب فراط ىلا ىفراطلا تلق

 © ىبتنأ

 اييتيلا [ودلاو ةليهملا نوكسب 50

 9 [قنيساط ىللا ةلمهم هم “ خحوتفم 8

 ه) 8. ةنكاسر وتنم41 همم

 «) لولا 5

 280 ىفارياط ه6 نارياط.
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 نوكسو ىلوالا ةيتحكتلا مدقو مضلاب ىهييضلا

 8 مُهَف نم نطب مص ىلا ةيناثلا

 ا” غل !

 © نادييب ةيرق

 ٍباَّيَّقلا عيب وه نيءعاطلا عتغب ىرطاطلا

 © مصمو فشمدب صضيبلا

 © ىهتنا سلدنالاب ةلعاط ىلا ىلعاطلا تلق

 ىلاو بلاط ىبا ىلا ماللا سكب ىبلاطلا
 ا دج بلاط

 * ناقْلاَط ىلا فاقو”مالل ١ نوكسب ىناقلاطلا

 هااضيأ"» قيوزقبو < ناساركب كلب

 + نما ىلا ةمجاعمو ميملا عتب ىذماطلا

 © ناهبصاب ةيرق

 ه :ّنج © ناَواَط ىلا ىناواطلا

 ىرماظلا ميركلاو دج رماط قا عرهاكلا
 © داآدغيب

 م) 1ءةوأ رص 3. ) 8. ىقيضلا.
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 ”>زئزبكجعملا داشلا فرح

 فيرط ىف © هان ميركلا دبع نب * ةيواعم ٌلاضلا

 ه8 هب بقلف ةلف ةكم

 نطب باّبْصلا ىلا نيتدحومو مدتغلاب ىبابضلا

 شيك نمو * ثراحلا ئنب نح
 بابشلا ةعلقو م ىب © رسما نمد بابض

 دج بابضو ةفوكلاب 0

 مضلاب ىتابضلا

 فق

 ىنب ةعيبض ىلا ةلمهمو عتفلاو مصلاب ىعبضلا

 ةعيبر نب ةعيبسو لثاو نب مكب نم نلحجب سيق
 © ناندع نب ع نب ”رازن نبأ

 نم نطب ةنيبد ىلا نونو نينكانفب 2

 ىنطب ثاّبص ىلا # ةتلثم هرخآ

 نبأ بص 3 ديدشتلاو مدغلاب # 0

 نب ةبصو رصم نب ساَيْلا نب ؛ ةخباط نبا

0 
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 ه معو

 ليكم يف ورمع نب ةبضو شيرق ىف * ثراحلا

 2) (01مئاانأ 8

 2) قل. سصقلع

 ه) ا رماغت

 /2) ىيبصضلا.

 ر#)ز ىمحكضلا عا مكاضلا»

 5')0.تركلاب

 9 2, ةيبزححم
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 يلا ملا

 ى) 8. ىسبييبضلا ه6 سبيبض,

 2 8. راجحلاب.

 رص) 1 منامك :

 8 دجو ؛راجحلاب ةيرق ةبَصو

 ىلا ةيجعبلا نوكسو عتفلاب » ىمخدضلا

 ه لج ” مُكضلا

 © ريئانكلاو ” مهاردلا برص ىلا بارضلا

 دج رارض ىلا فيفختلاو رسكلاب ىرارضلا

 نميلاب ةيرق سار ىنلا هرخاآ .ةلمهم نيسبو

 © ةتيَيَج نم ناحب مارض ىلا ميملابو

 برد ىلا ةلمهملا لاذلا رشكب ىعداغضلا

 © دادغبب رحم عدافضلا

 ب نب ةَرْمَص ىلا نوكسلاو متفلاب ىرهضلا

 ةكردام نب ةميوح ولا 0ع نبأ

 ىلاو فشمدب ةيرذ ريمص ىلا رغرعم يب

 دج نم كيب وحصل

 نطب ةنض ىلا نونلا ديدشتو رسكلاب ىنضلا

 نب 58 نمو ةرخع نمو دزألا نمو عاشق نم

 8 لثاو نب مكب نمو ؟ ةييزخ

 رز 0ستاانا 8. ه«) 8. ان.
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 خغيعناطو 8. خحكباط.

 *) ٠ مهردلا.

 ه) هل. ةيوعم.
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 ةيودالا عيب ىسلا مالو هنزوب ىنالديبصلاو نونو ةدّحوسو نوكسلاو مسلاب . ىنابهصلا

 © ىهتنأ

 نم نطب # ةبيهص ىلا ريغصتلاب ىبيهصلا

 ©رامثأ

 4 دْيَشلا ىلا « دايصلا

 نوكسلاو مةفلاب ىوأديدصلاو ىناديصلا

 ىناتلاو ماشلا لحاسب ةنيدم 2 ىلا :لييمو
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 25 ؛ ريقاقعلاو

 ©بهذلا عيب ىلا متغلاب ىفريرعلا

 ةمحعملا مضو نوكسلاو متفلاب ىنوغيصلا

 © دج نوغيص ىلا

 8 فيسلا ” لقص ىلا فاقلاو هلوا جتنب ا1قيسملا

 ىلا ةرخا ءارو نوكسلاو جدفلاب ىرهيصلا
 دلبو ىرق ةّدع هيلع ةرصبلاب ءرهن 5 ةرميصلا
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 هءو دك 0
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 00 + ”ةتنلا

 ا

 ىلا ميجو نوكسلاو ,سكلاب  ىجاهنصلا | ةدّحوملا رسكو نونلا عتقو مضلاب : ىكبانصلا

 © دارم نم نب جبانص ىلا ةاييمو

 8 كج مانُص ىلا ديدشتلاو منفلاب ىمانصلا

 عيب ىلا فاقو نيتلمهملا مضب ىقودنملا

 © هلّمعو قوكدنصلا

 ةرخلأ لمجد نوكشلاو عتفلاب < ىناعنملا

 2 خيرقو نميلاب ء ةنيدم نيلاب © ًءاعنص ىلا نون

 © فشمدب

 © * نوكسلاو جتفلاب ىعنصلا
 نم نطب ”مّنصلا ىنب ىلا نيتحتفب ىهنصلا
 © رفاعملا ىف نيبرعشالا

 ىلا ةدحوملاو نوبنلاو هلوا متفب ىربونصلا
 ءءء

 3 فورعملا ربونعنأ

 2 4. ديلابر 82. ةنيدملاب. 11:6 ه318ءأو

 6) اتطنل معوعزعمعو ذص 0000. 1عونخس». [ طهددعم

 6) 8. ناعنص.

 4) 8. ةيرقد

 8 برغلاب ريمح نم ةليبق # ةجاهْتص
 © فوشلا عيب ىلا فاوصلا

 نميلاب ةيرق ناروشص ىلا ءارو مصلاب ىناروصلا
 8 ةفوكلاو نادغب نيب ةيرق اًروصو
 لحاسب ةنيدم روص ىلا هكفم ىروبصلا

 © ماشلا

 8 فوستلا ىلا مورا

 جتفلاب» تلق دج ٍلوص ىلا مضااب ىلوصلا

 ةغلب اضيا ىلوصلاو م

 © ىهتنا فاكسالا : نارح لعأ

 يناوغ هجيعم هاربر ضو ايصلاو كيتا ةوفقلاا
 © 7 باراغب ةيرق جانوص

 لب ىرصلاب خبرك لوص

 2) 8. ىكمانصلا. ه) 4. ىئاعندعلا

 ةنيلدم لامثأب عووه

 عدم , 132011312 01:11111]210 7262 272 ”6ع2 07:6 ل بنعجعك# , ء لكفستتكم ناتتلعمم عا ع ]نعوتعم 6 عموم. مماانات

 ءواز ةهغتس معانات طمضسم ]ئطسعوعتصت هدا 20لتغدسر وقنهع ؟هءهلتم ائااعنوع معمم اهتطتعصلم هذا. 1ع

 1 ل62 ءاتحصت آكقطلال 31 7516 , نا126 02011 م«هلنتأ, ءأاذص نان م70 م1102 20111111113

 ةدععاتضهاتدونصع ةصلتعدسا 5ه1ءغ, طقع ءوصص معدص ملعجنع 0ععادعدغم 0 مصتقسم (ةصعت م0230 ةطق ةدتاعل
 ه2 هم

 ءعووزا مصعصاتم 06 ةعنصلا (هرصدنع هكح) , ؟للسلونع ؟هعوطسلممت انغ ةظرمت 6116 ةطصلاتصت ©556ر للة ءمانك

 ب؟عمطتو ةصخعسرت»عو مهمصتتتغ, ةوصت0عصحد صمص تطتغم , ينص 31 معمز»10 لاذ طمصتمت ةعنص ممط 7

 صاذصع ؟هعولع5د ؟عطاتعصلمم ءعووع ةدتماتسممدءأر, 10 44 ةصقسوأاعتق 1عءعوسأ زصلتءوخاتسات5 ؟انت55ءل. 4
© 

 ةوئاسع 51 ”ءععسص ءدغر, طقع هتطتل هلتمل ددحاءصلتمت عووو ماتغفر انفتح نميلاب ةيرف ةعنص ىللا» 79.]

 2( 2 نارخ. 7( 1 ةيكاعمو»
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 رثث ذل. ةزصع ةحاتعتلم. ى) 8. ىحاهنصلا, 2) 8. ةيحاونص,

 2) هل. سصتقاع تاراغب , 6غ 2, باراقب.



 بعص ىلا ةدحومو نوكسلاو عدفلاب ىبعملا

 عم ةليجب نش ةدنك نم نطب

 للي دعم ىلا ةلبيم ةهرخآ هنزوب ىدعمملا

 آ © نميإاب

 © ؟ كولعص ىلا ماللاو هلوا مضي ىكولعصلا

 ©لاج وعصلا ىبا ىلا نوكسلاو متفلاب ىوعصلا

 © صم ديعَص ىلا رسكلاو مدفلاب ىدبعصلا

 ىلا ةبجاعيلا فيفختو منغلاب ىناغصلا

 © + نايناغصلا

 دغص ىلا ةليهمو نوكسلاو مصلاب ىدغصلا

 ٠ © نيسلاب لاقيو ةنقرمس
 8 ّلج ىلا رسكلاو عتفلاب ىريغصلا

 + (قرتسلا ءاذنكو .نياكفلا عيب ىلا ءرافسلا
00 : 0 

 © 5 فصالا ند دايز ىلأ جراوخكلا نم 5 ةيرفسلاو

 دَدُص ىلا ةلمهمو نيتكتفب ىدفصلا .نلق

 © ىهتنا ماشلاب

 ةلحوم هكا كاقلا نوكسواهلوأ جتنفب ىبلقصلا

 و) ©60016عو متطتل ةصصاتسد هكعحتسغ 2[عع ماسند ءاتدصت مكانس ىناعمسلا ذه باسنالا

 8 ىطب نب بَلقَص كلو مهو غيلاقصلا هلا

 رحب ىف ؛ةيلقس ةريزج ىلا نيتحتفب ىلقصأ|
 © مورلا

 بلص ىلا ةدّحومو نوكسلاو مسلاب ىبلصلا

 ىلا ةّيقوفلاو عتفلابو يول نب ةماس نم * ىطب
 ”امهبو جراوكلا سار تأصلا ىبا نب نادتع

 نم ةيرق تلص ىلا اهكتفو ماللا نيدشتو

 © نيقرا ايم 00

 مق ىلا ةامهمو نوكسلاو رسكلاب ئكلاعأأ

 ٍ؛ © اساو برق كلب علدشلا

 * راثكا ىتا هناك تاحتفي ىدذاولصأا

 ا ©« < .ةالصلا

 ةّدج ميَلَص ىلا ةليهبب !رغصم ىكياصلا

 نادغب نيد عضوم فيلصلا ىلا ىقمل دل"

 : © ىهتنأ طسأاوو

 ماضمستلا ىلا ا نيداصلا جاتنفا ىماصهتعلا

 © فيسلا وهو

 رم) 8. هليكب.

 مىستلمولتودوور هع 1طص]آكطملا ءعصتو ةصطصماونتمصع ذص 514 ةدطلت ىكولعصلا (ءللا. آل انوؤ مصل. 1"ةهكع. 111

 ) .قه. تابيناغص. 514.13 ىجانزراحلا ,

 ى) 8. راغصلا, ىرغصلا , ةيرغدصلاو, ه6 رغصالا . م) 8. ةخبلقدح, ع

 رب اء“, ةلدطلا 1.1. م. 2 مده. ".1) هعرانطت 516

 ىناموشلا , ه6 ىناغاصلا.
 قطالك., ءقتغ. طدعتق. ص. 11": نم ةانثم ايو مال مت فاقلاو #'ههملا داسلا متفب بابالا نم

 اهو تحن. 77نلوم (ةصعم ةيلقم» :2) 00م1 اذ لع «) 8.اهبو. «) 8.راتك'»,. )د.



 كك ا 7

 8 ىهتنا || 6 لج فيدَص ىلا رسكلاو مدغلاب ىقيدصلا

 يضر فقيدصلا ركب ىبا ىلا !دذدشم نيترسكبو

 © هنع 7 ىلاعن هللا

 عضوم رارص ىلا نيتلميمو رسكلاب ىرارصلا
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 ظر ارحل هلأ ىلا ءاردا كديلشنو جددقلابو ةنيدملاب

 ىل يشملا دنع ريِرص اهل يتلا لْعَتلا ىفو
 © توص

 9 + ةارصلا ىلا متفلاب ىع حلا

 ير" ىلا ب وه ديدشتلاب ع

 9 ف «نكلاثلاو فاقخلا

 كلب رفوج نزوب دخحرص ىلا ىدخرملا لقا

 ةيكاعبلا مسكو نوكسلاو مضل

 2 © ئلس خبذ

 [©نث0 دتمزداءمإ كعطعةغر ع آعاوب

 2) ةكزع ةلعدتع صمص كنطت ه1 متم ىللعتيو نتحمل

 ؟7نهءوطسا]ممي كلاول 0عوزلععمغم 2) 8. كلاوللا.

 2) طابو ص طعاتأ"و (001, 1ةعادصألات1“»

 ىلوالا ءارلا نوكسو نيداصلا مدغب ى ىرصرصلا
 5 دادغب نم نيكسرف ىلعرفورف ا

 نوكسو ءافلاو ءارلاو هلوأ جاتفو م

 يداسراسلاب ب يع نقر ىلا ةلميم» نونلا
 © ركبلا لحاس

 نونلاو ءارلا نوكسو مدغلاب ىنيكنمرصلا

 ىلا نونو ةينكاتو ميجكالاو ميملا رسكو ىلوالا
 .>«د

 كرر دفع 9 احممل © تم دن ةئحعات .:. اكن مزوعم

 5ىهننا ةلحلاب ىف تاورصلا ىلإ ىورصلا تلق

 نيب ءافلاو ءارلا رسكو عتفلاب ىنيفيرصلا

 ةيرذ ٠ نيفيرص ىلأ نون هرخأ ن .تعنكاشس" 122016

 8 دادغبب ىرخأو طساوب

 نك مد ىلا ! ربكم جيفوملا

 ميل سموا انك نو .مقتت».ىيم عطب لع فلا
 0 بابرلا

 ع) 0مدئاانأ 8. 7) 1826و ةص 53.

 © عمو. 32 م316أ ر 12 10 ]0 طوأات5 عانوا[ ءةمآأ ات انق2 ظاررعلا , نا1004 هذع ةصعامأغ : نأو
 18 م هو د ء

 ىرغصلا ارصلاو ىريبكلا ةاردحلا دادغيب. عل

 د 100116 (000. 08 ان. 7) 8. فاقحلا:

 دص آنعدت كور هغ تععاع مصحعص 5ع طقطعغر نغ مدغ6غ هو 1طصم-]- قئطتعمر ود ذص 7. فاكسالا محمددع:: طلح لاقي

 .7.٠ ترحبإ ل | َ نسلم تلا كل وللا عيب 0
 : 1م ذص ؟معع ىاكلاللا كت نعم

 5 د 2

 5 ل ريك حا 1 , رج لأ يك. 156 هدو كتاوت ماسسدلو قسعوطت نحصصو كت عاانما ج عنو جوعع انكلال , همها. 14
0 32 

 045( 8 نبقرصو
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 ل. 15'ءاز ءيكتخل ةصصمأ 20 82064, ة1ءانضوذط يأت كم6. مم 7 000 0
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 ءارو دالب » نايناغاصلا ىلا ةمجعبب ىناغاصلا

 © وربب ةيرق ناغاص ىلاو نوهُيَج رهن

 ميجو ءارلا نوكسو ةمجحعملا جدتفب ىجرغاصلا

 © دغصلاب ةيرق جرغاص ىلا

 نم ةّيرفاصلا ىلا ءارو فاقلا رسكب ىرقاصلا

 4 © رصم ىرف

 ناَحْلاَص ىلا ةلمهمو ماللا نوكسب ىناكلاصلا
 © نايبصاب ةلكم

 تلق دج علاص ىلا ماللا رسكب ىكلاصلا
 ىرخا كلبو فشمدب ةيرق ةيحلاصلا ىلاو

 © ىهتنا دادغبب هك نيل برق

 اناعنام" وكلا تاخر مدلل" نونو نافلاصلا
 8 ناقناص ىللا ماللا .لدب نونبو خلبب ةيرق

 © ومب

 4 نادبق نم ندب دياص ىلا ىدياصلا

 © نميلاب ةيرق' رياص ىلا ءاولاب ئرياصلا

 ىسلاو غئاصلاك دقثلا :ءايص ىلا ىغئاصلا

 © فسني 2 ةعابصلا زةكس

 42 ةلمعمو ةدحوملا فيقخلاتو مضلاب ىحابصلا

 آس 8. ممدصعات دطتصالك م625ملعاع 5ءئلصأاتتط ء5أر 112 نأ 12ي1 ؟10ءقخان ناين ايناكسصلا :

 نمو 6 خبض 1 نطب اجل 5

 0 نب ا هب حاببشلا ىلا
 ىلا ةليهمو ؟رلا رسكو مضلاب ىحرابصلا
 م

 © ةيقيرغأب ةيرق
 َر

 8 لج ربص ىللا نوكسلاو مضلاب ىربصلا

 © غابصلاك غبشصلا ىلا نوكسلاو ,سكلاب ىغبصلا

 ةدخوملاو ءارلاو هلوا متفب 4# ىذاباركصلا

 ناو نجافم هرخا ةيجعيلا ءاكلا ناوكسو

 © ورمد ةيرق © ناباركص

 عصضوم راّددم ىلا ءار هرخا مضلاب ىراآدصلا

 © ةنيدملاب

 نم :خليبق ءّذص كل زمهسب هاثم ىعءادصلا | +

 12 / عحْذم

 ةيرق : ردص قا ءا رو نينح افي قدا

 6 سحاب

 فعلا ىدصلا ىلا ءافو”# نينحتتب " ىذدصلا

 ىلا فاقبو رّيمح نم ةايبق ةلمهملا لادلا

 8 دج ذقدصو ورمب خقق كس

 ا
 مموؤنعسو ةصعسم !كللعضو ذطأ وذصع كمطاو ةوا عبس نايناغاصلا صمد مانأم 01 عوني عقذع ةط نايناغسصلا 0

 ذاغسلا. 2) عاام ىزصع كدطأو

 ©) 5 :ليبملاو.

 ١ 1 نابأ مكادح, رز كمر نأ 5620م6 جحدم.

 57106 ملمع ةض 7٠ ىع

 6) 8. ةبض»

 ه) 8. ىداباركصلا,

 ونتم4 000. ل. نطاونع هاكعرتع هد ان اذص 8.

 1ءيعص4ستس ءوغ مرنم ةعاصلا , ينم ذه تاعوومع 004. هال عتاتع. 117 .]

 2 000. تناعضومع ةزفع.

 ى) 8. نينكتتو.



 مس |[ سس

 مسكلابو « قالا نايس ىلا جتفلاب 0 ةثلثمو فاكلاو ءاملا ميتقو رسكلاب 0

 © نون الب بسُني دقو لجر * اطيش ى أ © فسنب ةيرق ثم يش ىلا

 ىلا ةيجعملا ءاظلاو هلوا عتفب » ىهظيشلا | نوكسو نينيشلا سكب ؛« ىريشخنريشلا

 © لج * ٍمظيَش | يلا نونلا متفو ةيجعبلا ءاضلاو ىلوالا ءارلا

 ةعيش ىلا ةلبهمو نوكسلاو رسكلاب ىعيشلا هوب ةيرق < يشي
 © سابعلا ىنب ةعيشو بلاط ىبا نب ىلع[ * ةئبو ريش ىلا ءارلا مضو ر,سكلاب ىوريشلا

 يرق نافيش ىلا ءافو رسكلاب ىناغفيشلا تلق | هندع

 © ىهتنا طساوب | ىراخبب ةيرق ناوريش ىلا ىناوريشلا تلق
 نال ىلا ملا هلا ندتو ىتامليشلا © ىهتنأ

 نالْيَجب ةنيدم | © * نيريش ىلا ءارلاو هلوا رسكب ىنيريشلا

 ”ةكديفملا داتكلا فدح

 © ومب

 © دعبيو ١ نوتاعلا لَمَع ىلا ىجيباصلا ةكس يتاص ىلا ءارو ةدحوملا جتنب يربط

 9) 2 ىريشك تريشلا © ريشك د ويت. ) نوكسدو 6 م) 5زع 000. ن6 فإ
 د6

 1ععو هتطنا ميهعإءسعو هكلعضتسام 1ص آطعالم ©عمو»., ةزانخ [0م16صط٠ صم 70 601 ندري رصق

 نادمعو ناولخ ندب نيسيمرق برق. 0هدك ةطساك. ةطأل. م. 55, هغ ظكممعتست ةطتلم م. 46. ) [8ع
 3 د

 طمع وتيتو ءمص[عنءصلتك ءوؤ 10ءنك [كدصانقأ ص 7”. قوط ر تطأ 1ءوتفات# : نانسحاسب لليد ظن مياظلاو

 3 0 5 0 2 3 كن

 قاطلا ناطيش نامعنلا نب كيبكم نكس هبو ناتسربطب نصحو. 79.] ه) ةزع مععاع 8.ر الأ

 موكمغ ء ؟ءىطتو ةءويدعصاتطدكز ىله ناطيش. «) 8. ىبطيشلا أ مكي. ى) 0متااتغ 8٠

* 40 



 تار مك

 لّدهش ىلا مالو ةلمهملاو هلوا جدفب ىلدهشلا

 ه دج

 نطب ناره ىلا ءارو هلوا عتفب ىنأرهشلا
00 

 ىلوالا ءارسلا مو هلوأ جادفب * ىروزرهشلا

 8نادممتو لسوملا نيب كلب #ر وز هش .ىلا ىاؤلاو

 ةليهملا نوكسو ءارلاو هلوا متقب ىناتسرهشلا

 © اسن دنع كلب « ناتسهش ىلا نونو ةيقوفو

 © ةرعبلاب ةيرق اثالش

 نوكس فيفختلاو مصلاب ىدركنالشلا

 ن1 ايلا كك ظل وركن

 © سوطب ةيرق 4 درجْنالُس

 7 ىراخبب يرق

 ىلا ةدحومو نوكسلاو مدغلاب ىنابيشلا

 2) (04. 1161 ضتع ىروزورهشلا و عا مما روزورهش و ن104 ءمصوصعاتسم هدوم مهتما م21

 براحتم نب نابي ةدّنك نم نطب كناعلا نبا
 نابيتو ةنانك نب ؛رضنلا نب كلام نب رهف نما

 3 م ه < 35

 © جراوخلا

 نامتع نب ةبيش ىلا نوكسلاو متفلاب ىبيشلا

 ميجلاو رسكلابو ةبعكلا ” نداس ةكحلط نبا

 © لح بش ىلا ةيجكاعملاو مدفلابو بالحب

 ةبصق زاريش ىلا ىاز هرخا رسكلاب ىزاريشلا

 © سراف

 عيب ىلا ميجو ءارلا متفو رسكلاب ىجريشلا

 © مسمسل ام ةووفو جرمشلا

 هرخا ىازلاو ءارلا حتفو رسكلاب ىذأزريشلا

 © دج ك نازيش ىلا ةمجعم

 زريش ىلا ىازو ءارلا جتفو رسكلاب ىزريشلا
 8 7 سخرس ىحاونب ةيرق

 ىلوالا ءارلا مقفو رسكلاب ىنوشراغريشلا

 2) ل. معتج.

 ع« 10ءمو قنانم طتع ةجضاتعاتأمك ءم]10ءدئاتك ءوؤر مدساتس ء ءما]ذ135 (©ة05عةمطمطتس 10د ةمانل [نر1ةصطا».

 ص 4. ىاتالشلا»

 2) 8. لياذد»

 6©) هل. ةخناناس مهدت.

 /2) ىراخب.

 م. 6, 42, 70, ءغ ةصصتستك 53, تطأ كامات بابللا»

 لأ ووعأم , انه 1هطنو خ51 76 ععمأ2 11عاذأ٠ ى)( 4, درجكن الس,

 /2) طع يهذو ن304 ءاتدص هع 8, ءلتعأ موووعغز 564 رهف 1ءيوصلتمت ءووع مدغعغ هع ءةجتغتلم لع ىرهفلأ»

 4غ) 0. صنلا دع4 مءءام لل 1714. ذص ؟. ىرهفلاو دطأ ةةددعس 8, 1[ةىانس 016 يصخلام )2#7  نداشم

 -) ل, ةدككابسو 60) 36 داروين, رم) 8. سنحرس.



 تت هناك

 8 ةدوْنَش دزَأ ىلا ةزمثو نيناكتنب ىانشلا

 ةمجاعمو ةدحوملا منهو نيتحتغب ىذوبنشلا
 © كج # نوُبْنَش ىلا

 نوكسو 7 ةيقوفلاو هلوا جنغب ؛ ىنيرتنشلا ل

 ابي ردبقدتم, وختم ىلا انس
 6 * ذجاب

 نش ىلا ةيقوفلاو هلوا حتفب ىرهتنشلاو
 © ىهتنا سلدنالاب نصح * ةّيرَم

 جذش ىلا ميجو نوكسلاو ,مسكلاب ىكنشلا
 © دج . عئشلا ىلا ةلمهم “ ءاحو مضلابو

 ©* ةوُنَش كأ ىلا نيتحتفب ىونشلا
 نم نطب نش ىلا ديدشتلاو عتفلاب ىنشلا
 © سيقلا كبع

 1 برات نبا ىلا ”ءارلأ"» رسكب ىبراوشلا

 لاوس ىلا مالو ديدشتلاو متفلاب ىلاوشلا

 هورمب ةيرق

 دج

 نوذ نم ةانتملا سكب,

 8. نجا. ةطدل, ه4. طدم. م. 173, كلا: ةجاب ئبرغ نيرتنشو

 ةيرمتنش» «ه) 8. اخو. ؟) 8. ةوفش» |

 0 ةيوينوش : 8

 1م نأعموانع 1ىتاطع 000. ةسانعسلات5 0عغدغ, ندعم (ةطدعس , 211102113662 طم 6607:

 دنلا دواس ه2 عام, 584 515

 ) قطساكو ع0. طونت. ح. 2:

 آد طمع ءطلتت 2013 1 0 ةيزينوشل

 ةمجعملاو واولا نوكسو مضلاب ىكانخوشلا

 © دنقرمسب ةيرق كاتخوُش ىلا نونلا متقو

 ناي لمع نم رّدوَش ىلا يردوشلا تلق
 © ىهتنأ

 ىلا ةدحومو ةدجعملاو هلوا متغب ىبذوشلا
0 

 ه لج بذونت

 ىلا ةدحوملاو ءارلا 1 مصلاب ىنادروشلا

 © رهنلا ءارو اب ةيرق نابرومت

 ©لج ركوش ىلا ءارو فاكلاو هلوأ 52

 © فورعملا كوشلا ىلا ىكوشلا

 مصلاب ىناموشلا

 ىازو ةينكتو نونلا ,سكو مضلاب ىرينوشلا

 ءرينوشلا حْبتم كادعبم هريثت * ريشا ىلا
 © ءاذوسلا 8 ةبكلا ىفو

 هيوم | | -_ ا 3

 رس) 8. دوبنش. 9) 8. ىنيرينشلا.

 ,) ١ كحاب (وزمع مادهعاتك)ز

 2غ قطاساكر ع0. طوع. م. 168, هةوتطلا همصز نصعاتس :

 10( م4 تاينافصلا الأ تايناغدصلا ( مورد اف + 2 15 ©0 0.

 00م1. ذم ”. ىكنزرادلا ه: ىناغصلا.

 ؟) 8. ورسك د دروتياو.

 ج0لدملمسد ةسغعع دع ةزستلعو دادصغ)

 ةيزينوسم

 ةعءاتلاتكو 300عصقاتس» 1٠

 عاتدرم ؟ءععطأق ممكؤععلم» ]11162 + لتعلم 55 خبسنلا هاير 14 ءهوؤ, ص ععمتسهانوصتق هلوصم 5ءتتح

 ععدع»ةلتك (ةلئاممم ممرصتصتسم ' 82110 5538067عا انغ

 6) 8. ةنكل
40 

 ظىأ 5أ 311 ءاتأان5 202 م1365 ©556أر

 ©( 4. نينوشلا.

 16م0 «5.

 3 د

 عمطابس 12 ءااد# ةيزينوف. 75.]
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 8 ورمب ةيرق ناريمش || «نابارتساب ةيرق نْمَش ىلا نونو نيتحتفب ىنمشلا

 66ه - 6

 © غناهبصاب 8 ىهتنأ ةينيطنطسق بابب ةعرزم ةئمش

 ميملا رسكو ءاهلاو هلوا متغب ىنهيمشلا | ميملا رسكو ىازلاو هلوا متفب ” ىكريديمشلا
 © ورمي ةيرق نهيمش * ىلا نونو ةينكتو || ةزيديبَش ىلا نيتنكاس نيتيتتحت نيب لادلاو
 ةدحوملاو نونلا متفو رسكلاب ىذابانشلا 8 نكرم يوك
 ع« جلبي ةيرق ناباَش ىلا ةمجعمو أ ىلا نونو ءارو ,سكلاو متفلاب ىناريمشلا

 ىنانتوشلا © نانتمشو ىناشيشلا ه6 ناشبش : يتمدتسص معدد موءاع دو طقطو»ع مماهقغر

 صتقأ هملتصعسس دتصحسس ذص 20لنمم طقع 2 8هزانلتم 1اتعطقااتسم ءووع ةانتططققز ءأ ماللاتلك م:3عا63»8 761 ةةصص

 ٍِط 59 ص مم هط ةقاتكدست مخم متعج0م5و طقطوعت كعطوغر ومم4 06 يتانتمشلا ردد ةاتمعق ددنم ]06م جعاتصس هوا. ]د

 1رءعابتنم ©ءعموم, ةصغع» ةعاتعاتلوو 6 قوش ع[ لع ريصْنمش ءةمرصتصعسمرخنأتتع هررتلمس 1تدمدست2 ءهر, 4

 ةزصع كمطتم 1لعدد هدأ نتم4 طشع 5هز ناتاتك ؟هآادتغو 5ج0 تتزاتق 2022م2 ءاندصم دطأ ذص 6003664 طموأعم وزع

 هل عرااتتو 0غ ه0 هجت0عصاع» دئاتقأر ةانعا0هعدص مكانس 10 داتاع» ونانقتت ماتطتع 16عداانع ةءطلمقلك56.

ِ. 86 
 لاعمصصردع طمع دطأ د51: ةيرملا لبيع نم سئلدنالاب دلب ناسهش. 4غ ناسمش و نغ 12 كلم مند

 لعدر صمص صانع لمش ه6 ريصتمش ه10]0ءونسسد ؟دتددوأز 1ومع عم طئصتتق, ن0هصتقتل 300 106 زو

 ةمودتنص السا ممدصعم ةصامءءودوزغ (710. دمص»م ةسصمأ. / ذص ظصع). طظسللعمود هوو هدوخر معجم اناغمعف عانق

 رس كيم ]ن[غ67ه5 ةهط جاتعامع دءتررأق5د ةددعر قيتقتكاتلل ما1017 29ءعدددمأو هل 1معتتار ةغ ممدلععتم# ممم

 ةامطقطوأن هملتسعتسس ةانغ + هنأ لا هنأ لا هووع ممامعمتا : انص06 5ءوتتئاتعر الأ ذص ةلعال عموم. ؟ءآ

 نابنمش 71 ناتنيش 71 ناتنمش هالص هءداناعتغر هغ دغ هومر هز معيسمع دتتواتم ؟مععو ةئار طمع

 1هعم ّدص 000. لع دصانم»ب ممر“ هضم عتس ]1 ععوع ملا عع ل ةضاعع دع وزصغ اخقصكمهوز186ر ءأّذص 000. 8. ءدع

 هن 0 نالتنسُد مرسم عا 1 تن هج[6ه وكم 00892 5115م16105618 ر ممم 5ع لدم م:0طقطتلعمم , ءيمءوتسصت

 ةص ممل ءةدق عمدت 1م هدف صين ةمتعتت 2:51. هك. 11. 1.11. م. 144ط., نطذ طهعع !ءوتسسم : 450ءا» عزبه

 ج1 ساس ل11 معع# , لغم 5 طعس عمخفسمت 02عام و نع ل0عم 8 ءاطعدص عداقس ناتنمش و ردا ]81ءطغعوو 77 76م

 ٠ لدعسر قلص عمم ةدءملع عام ؟1لعور نسم اص ةبعدتعم ©ةموم.ذللسا ع ندم ةوتغسع هروتقمس 20 كئاتمصعمسم

 هلم ءعنمع مععانسعمع 1عوعدخ , طقع قط لم عدطصقسعمت دوااتعم ىناتنمشلا , ه7: ءع»انمع ةصعمامدسص ؟دتكدع لتعم.

 اتصف مدس لمطتة حتر ممصعص ناتنيش ه6 ىتاتنيشلا طثو مورن هودز ءءادعوسم ده ؛ةدامست تءصفمع. 77.]

 #) 18. ىكريدبشلا. م) 8. طيضب. 60) 0سناانأ 5.



 - 156 تت

 روباخلاب كلب ةيناسبش ىلا ىناشمشلا ىلق | نونلا مك ةّيقوفلاو هلوا متفب ىنانتمشلا
 © ىهتنأ | 8سلدنالاب كلب ناَئَْمَش ىلا ميملا نوكسو « ىلوالا

 ىلإ ةمجبيو ىوكسلاو سكب يماسملا مسسوا ةدق ىلا ميكو نسعتس ىح لا
 «دبباربرق .دلب # طاشبش | 1 موش ىلا نجح عم اخو متبل نكت

 8  ةليهمو نوكسلاو جتفلاب ىعمشلا © ليذه نب دعس نب منغ نمو 4 ةرازق نم

 * ءارو فاكلا مضو نوكسلاو جتفلاب يروكمشلا || مُمش ىلا ءارو نوكسلاو ,سكلاب ىرمشل
 © نارا لييكا قعررورصخلاروكمش ىلإ | رك ىلا" ميملا ديدشلتو نيتحتفبو ىِجْمملا

 سلدنالاب نلبي + ناتتيش جيلا +: ضاتتوشلا تدك © ءيط نم نطب
 © ىهتنا © دزألا نم ىطب سم ىلا ئسهشلا

 راتمصعتس صمد مطلاهلأ1 ؟ءعرئوط ةددعر أ مممزحامععو طقع ناتمولتع مص غعالااتست 1 ءراعصلمنم ءانمهالأم

 آ 1عدنعم ءموج. متطتا نستلعسم اطنعتذ طقع معاك مما[65غ, تنص ذص عم (ذض ”. رهن ) مععموموتس دع

 وعض رجال ءدقاعأ : نيتالتلا رهتز لاتصح ةةصعت 706/5 و وتم ةضاتعتأدود لاه ءما1هءوكدك ةوغر ةسنلعمخعع

 ربتمطفك ةرحدتصت ائطعت ةمعامرععمم صم ملم ل ممععووميلم 2ك ةتتررولووو.م ىلع ذزص كةلما1 كرتشملا

 (315. 334) , 1انلعمد ذص ؟. ىهذر معدد مت ءانع 1عتخاتتم : نيبالقلا رهف ز 1طاوسع ص مدو (00ل. درو انا تمس

 2,0: ةذئوصتسم ععصتسةألمصتق ءا ؟هءدلتك /هعضع ىدصغ 20لت65 : ديصلع ةبتلعدو ؟1لعغمنعر دلع ممصعم نغ

 1معأ مموصتصتتمس4سسم ءووع. 51.] )6  2ءةوؤذص لله مر 8. حم. ىم) ١ ةرارق. ) [5زعذص كناعمونع

 054. دتتماسم ءوار 1لعصطومع ءاتدص ص اكمسصاتكم (ذص ذمدؤ ؟. طاشمتت) , هن ةرنل ةطساأول., ع4. ةعلعم

 رم اذكر موتك ماعامم 08د. هلأ ص طلع 00و. 1ععاخات طاسمشش , معوع لمطتاتم» هووع موا65أ, نانتص 8
 ٠ 6 - ه2

 ءزانذ ةنعامدب وزع 5س موومتك كبسص 2 عالمك لع عد معطع ةطقتستعم ةاغم لم جنش 6[ ناسمش (سمشلا ةغينتنت

 ءمالهءدغتم ةذغم ؟.] 2) 8عا1نده كعواتصأ. [دغمر ةنسرات ءااع» 2001 0عطادتقق5وع : عمشلا لمع ىلا
 0 - وهم ع

 اهعيبوز 1لودع هم مطهعتدر نيمصتقسم لكومستوأ ةيعام» مألعار للم ىعمش مدلوم نما لعمج ةلعو انل-

 ءيءعصاع انانععم ةعءدصلمر مهصتصاتةعر هغ ممرعتع أ انا عندع ؟هعواعمج 7 عليم متط نعصلقمم ؟انتق5عز
 كن

 م0255 ؟2ىمر أخ ؟انل وانك ةو1ءءغ لتءعع عمش (ءهدملهع)ر كتتص عده ءزاتك 70ءمطانلل معهصاتساتهل1و ء55ءأ

 م 1136« للم : ليربج نب سال نب هللا 1 تحت 0 ميملا نيكستو ةكرحم عمشلا

 .وكثذكم نويعيشلا ىذادغبلا كويحم نب لّيحاو ةكرب .نب ليحمو" نيك" نب ناَمتَعَو

 هكيرحت باوصلاو ٌةنكاس هب نوقني !ذكح. 70] 2 م) 0سنالنا كل 2 [خ. طلع هلع#
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 عال[

 ةيحلنإ ووفق ىلاورسلا#ا منام يوقتلا
 © ةبطرقب

 هّدج ؟رْيَقُش ىلا ريغصتلاب ىريقشلا
 8 دج قيقّش ىلا رسكلاو مدغلاب ىقيقشلا

 ةيرق فش ىلا ديدشتلاو معفلاب ىقشلا

 © 7 لجو ورمب *

 8 ىراخبب ةيرق ناكش ىلا رسكلاب ىناكشلا

 جتفو ةلييملا نوكسو نيترسكب ىناتسكشلا

 © دغسلاب ةيرق * ناتسكش ىلا ةيقوفلا

 8 * لكش ىلا نوكسلاو رسكلاب ىلكشلا

 ةورمب ةيرق نالكش ىلا تاحتفب ىنالكشلا

 ا ا ا ا ماا
 8 ىبننأ سلدنالاب ةنيدم بلش

 ماللا نوكسو فاكلاو هلوا عتفب .ىتكيكجلشلا

 ه*) 8ءقةد: ءءعماتءةهننم. [اهدمعد 2 8. نانشكش.

 ىلا * ةثلثم هرخآ ةيتكتو ةروسكم ميج اهدعب

 < نم زارط دالب نم ملش ” ئأ تكيجُلم
 ه اًنط كتل ”روغُ

 رسكلابو ةروكذملا معلش ىلا ىكلشلا

 © اًربكع رقت نم جّلش ىلا نوكسلاو

 ماللاو ةمجعملاو ميملاو هلوا متفب ىناغماشلا

 © طساو ىحاونب ةيرق 2 ناَغَمْلَش ىلا ةنكاس

 سلدنالاب ىصح < ةيولش ىلا ء ئمولشلا حت

 8 ىهتتا ةلطسفرسب ةيحان نوُلَش ىلا نونلابو
 : ءامشلا ىلا ةيجحعم هرخا عتفلاب ىخامشلا

 © نج

 باب ىلا ةلميم» ديدشتلاو عتفلاب ىسامشلا
 < نب ةكس سامس برذ ىلاو دادغبب ةيسامشلا

< 

 © * نيبالقلا

 و) 8. رفش. - م 8. دحورمب. .5) 8.'ىراخب.
 6 ضع

 لكش , قط نا1313 م10 ماأان, 202 127عصخم 1 اكقدصات50 0ع 5515 هس لكشتت و 13511321 90م2 20-

 مماصعر 216 معدانم (خلا ىباحص ىسبعلا ا ا ىطب وبأ ةكركم لكشو نيل

 دزأ. [ظاندتس © طرعالم عمور, هعرجااتتت ءوأر 2 ءاانتم تكيكلش طءووتانو ملش ؟هههتأر ها «ننلعدح عقم لع

 ؟) 5

 «) ةزع صمص لم طتغمسا 1؟ععصقسس هقدعر وتفسعتم ذه ناعم ودع 004. طقع وممودع ىلأ دةتواسم

 6 ء

 ىقدتق ر 91000 272 21/07 دع7720726 ثنذك مذ عانتس 5127:7668. 1717.]  دع) آآ0ع 20003 , طمدؤتاهصتع دعصموتر ان ءعغ

 10 5 روغت. رص نأ"هومنع 000. كعقزخم ه) لكمدصصعس ةعيعالتغ ةص 00040. 5ءل ةممءعصتاممع ةردانل ةقطاساك ر

 ه) 4. ىقولشلا « ةقولشر 8. ىفولشلا ه6 ةفولش. 106ه مممعمع همه مدوداتس و

 6) 5 حامشلا. 0 ه2) 0034. ناعنومع طقع هالعما

 نونالقلا و زمانه ”وءمر ذص <. ىرهنلا , زم ناعوودع ةئماس هون نيبالقلا, ع0 نحس ممداععلومعمت كعلم

 ؟ل. طةتتقم مم ا**ءال

 نانو ةءلمأنم 7ءعه هذا



 د

 تارلا طش ىلا ديدشتلاو متفلاب ىطشلا *

 © 3 ةرصبلاب عضوم ناَمْثُم طشو

 © ىناوألا حالّصا ىلا باعشلا

 ةليبك نابع يلا نوكسلاو علام ىنابعتإلا

 ةريمح نمو سيق 0

 نادْنَم نم نطب بْعَش ىلا هلثم ىبعشلا
 © ريمح نم ريثالا نبا لاقو

 8 سأولا 2 رع ةرثك ىلا هلثم ىنارعشلا

 ةتلثملابو دج بْيَعش ىلا ريغصتلاب ىبيعشلا
 © ؛ ريتعلب نم نلحب © تْيَعش ىلا هرخآ

 ريعشلا عيب ىلا رسكلاو جتغلاب ىريعشلا

 © حركلاب خلكم ريعشلا بابو

 ةدحومو ةيجاعبلا نوكسو متفلاب ىبغشلا
 ىرشزلا اهب ء تام َةَعْيَص هدنع داو بْعَش ىلا

 ©) ]). ببيعش.. )ا

 مع) 8 مضلاب. /2) طاسعو ذص عانأ0

 2) 18. معسو»

 2) 1ص ىللء رم ىيهتنا وع صتمابدم عون ةهدلنعر ءاممدأ طمع 70 ءد]طاتأات12 م2112 52211111 2

 رك) 8. نينفس.

 نالتَفَس ىلا ءاف ء هيناث ناحتفب ىناطغشلا

 © لج

 8لج فَفشلا ىلا فاقو ءافلاو هلوأ جنافب ( يقفشلا

 نونلا رشكو ءاقلا نوكسو مكلاب .ىنينغشلا

 © بقل 0 ىلاد نوقو ةينكتو

 اك 3 !|

 ناقش ىلا فاقلا ديدشتو متغلاب ىناقشلا

 © ىهتنأ روباسينب ةيرق ل

 : 0 ةرقَس ىلا فاقلاو هلوا متفب ىرقشلا
 ف ريالا 0 0 ّ ا با

 00000 جاندع ىلا ذأ نب * ا

 ىلا ةلمهمو نوكسااو رسكلاب مدا

 ىداونب م ةليِجب 0 ةارس نم ةيرق صقش

 © بشخكلا فش ىلا ؛

 © ذكم

 ول 110 ءعو ىمتخادسم هددتمدانست ةقأ ص 2١

 باب.

 معا ءننتط عدأ ما  ه) 000. هنعنونع بتات.

 604. 200تصخسعر معع 104م وينتك ددمرمأوصلسصص هع. [15 ائطدقر ويتمذ طقع ممهق510عمصاتقو هتطتل ةلئاتح .

 وزن مالو 0 ةقيفشلا مممستسما رماعلعم ممرصعس 1دلوذع. 11 ع1عنطتع 14 ذص طع. عموم. ءغعاذص آكقح

 مصاندم. 5[.,] )2  8. ىقاقشلا, /) 8. رسكب. 2 8. ثراخلا. 2 ءهم) ك4. تنب. 2) كب

 ىبعقسلا. ه) [ع؟هءوطسامسص ةارسر وسما ّذص اناعمواتع 000. كعفوؤ, ه طعم ©ءموم. صام“ صقش

 ومما وست : عا معمم معععددوتم 2006صلممد ؟دناأر هدص ليكي ممر وع ممص 76020725 , 5عل نع طمصعس
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 عنا. 90.1 م) 8. ةلبكب.



 - نود

 8 طقساف 0 اهانب ء نئبرْدب ةنيدم || ةدحومو :ةلمييملا نيعلاو هلو عتفب ةتطوشلا

 ةريبح نم ةليبق بعرش ا

 غرش ىلا ةيجعمو نوكسلاو عتفلاب ىغرشلا
 © ٠ ىراضبب ةيرق

 ةيجاعملا ,سكو نوكسلاو متفلاب ىنايغرشلا
 © فسّنب .ةكش نايغرش ىلا ةيدككو

 ةلمهملا لادلاو ءارلاو هلوا متفب ىندفرشلا

 ةيرق ندفرش ىلا نون ادعب ةنكاس ءاف ايلبق

 8 7” ىراخيب

 وحمب ةيرق فرش ىلا ءافو نينكتنب ىفرشلا

 ©اضيا سلدنالابو

 ةيقرشلا ىلا فاقو نوكسلاو متفلاب ىقرشلا

 ثراوباشيتو» نفرشلا :بئاكلاو .دادعببا ةلكم

 © ىهو طورشلا 4 ةباتك ىلا نيتمصب ىطورشلا

 © + قئاثولا

 ةيجكاعملا مضو ميملاو هلوا متفب ىلوغمرشلا

 انا كوي نزف“ لوغمرا كلا: مالو

 .٠ ناقمرش ىلإ فاقلاو ميملاو هلوأ مدغب ىناقمرشلا

 © نيأرفقسأ برق كلب

 ناؤرست ىلا ءارثث نوكسو متغلاب ىناورشلا

 ) 8. فيانولا. س 772:065 ةدغويسصر ءمالمءعومن 06-

 2) 8. كنمردب-

 2) 8. ىفونطسلا ك« فونطس

 ىناورشلا. ى5) روباسينب.

 ف 2 هنودشب.

 © افيفكت

 عقص نلق # ةارشلا ركل“ يع تعب ىورشلا

 © ىهتنأ ماشلاب
 ه0 جيرش ئلا * ميجح سكلاو عتعلاب ىجيرشلا

 © دج جيوش ىلا ةلييبب ارغصم ىكيرشلا

 ةنيدم ميركك شيرّش ىلا ىشيرشلا تلق

 © ىهتنإ ” ةنوذشب

 نم نطب فيرش ىلا ءافب هلثم ىفيرشلا

 تا

 8 سود نم, نطِي .كيرش ,ىلا هلثم ىكيرشلا

 سلدنالاب نصح نويرش ىلا ىنويرشلا نلق
 © ىهتنا

 شش ىلا ةمجعملا ىيدشتو مصلاب ىششلا
 6 ناجرجب ةاكس

 جعدتفلاب < فطشا ىلا" < ىفونطشلا تلق

 ,0) 5. ىراخضب. وي 8. ةباك. وك ة.ءوهو.

 طاسنقوو 1هءنصح لع ىطورشلا مموغ 1وءانتح

 نل) ىلء هارسنلا. ء) ةكدوع جللن[ 6



 سم |نإ سس

 6 اهنيغ دلبلا ىف

 ناككو تلق مكشلا عيب ىلا ماسح شل أ

 و رش ىلا ءارو نوكسلاو رسكلاب : ىركشلا

 نيبو 6 اهنيي * عقص وه تلق نامع ا" مكش وهو

 ىحأأ نيتبكاعم نيءاخو م جصتفلاب ىخاخشلا

 © شاشلاب ةيرق حاخش

5 5 

 ندع

 ةددشملا ءاخلا ماجحعأو نيترسكب ىريخشلا
 هود يلا ىلأ ءارو

 دج دادس ىلا ةلميملا ديدشتب ىدادشلا

 ملغ ك0ه113غ0 153221150 و

1 

 ؟) [ع[آطص هعدأتو (0016غع مااتتته داتصغ

 © ةرصبلاب

 "فرعا ةيلبسا لا نم نود دش 5 ىلا نونو

٠: 

 3 ىلا واولا نوكسو ةمكعيلا © مضبو

 © الغ وهو لاخلا لدب ىئولاب ليقو سلدنالاب

 ةليهملا ءاحلاب» هعيبو بارشلا ىلا ىبارشلا

 : ةرارش ىلا ةلمهملا 8 ءارلاب»و قج # حارش ىلا |
 © لج

 # جرش كَ مبجو نوكسلاو ج 2 منفلاب ىجرشلا

 ” ءاكلابو 7 ىلاعت هللا اهفرش * خكم ىحاونب عضوم

 ىَت" ةمانس ىتبا نم نطب * ةحرش ىلا ”ةلمجلا
 م 2

2 

 ةليهبلا نوكسو متفلاو مضلاب ىليبحرشلا

 © دج ليبحرتش ىلإ مالو ةيتكاتو ةدحوملا رسكو

 ه) 5. ىونلا. 9 ماكشلا,

 3 د سسدم 8:5 2 لس

 نت ذص م, ككحكش طقوم ساو 2118 016: نبأو ىبض معاش باتكك ناكش ىسبا ىب دكيمكمو

 ثّدحم داّكّشك ناَكّشلا متفلا ىباو طمع 1عزات» 1معم ءمالهغمر دواتد ؟ءةعاقتستلم ةوأر مال سات
 صمدصعطت و (110 طشع 3 5هزانأ10 02212622013(“, 011عأاتتتل ع5وم 2 ط0طتأ7ع 9272, لانك تان ذاكحش

 ذاكشلا ةممعا]ة«ععدس. ؟[.] م) 8. ةدكحومو. /) 82. ىرجشلا هع ركاش. 11:طءا. نتنمواتع 5ىئطأغ

 ىء/مونم» كا ىءطمون». 5ع0ل 10. ةطسلك م. 84 ه0. ونعم 2) 8. ىعنص. 6) 8. امينبب نيب

 6) هل. ناندع. م) 8. ىادشلا «ادش. 2 8.ىنودشلا. )6  8.مضب. مح) 8. حارس

 /) 8. ىلزلابو. 22) 8. ةزارس. -() 8. هجرس. 7) 183؟ء ذص 501ه 004. كل. 1ءعتصااتتل م. ١ )72 

 اخلابو. - م) 2. هحرس.
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 هك

 ه دج نيفاش ىلا ىنيغاشلا

 * ةبابَس ء ىنب ةارس* ىلا نيتدحومب ىبابشلا

 © 7 مُهَف نم نطب « ةّباَبَعَو ةكم ىحاون نم

 8 نميلاب ةنيدم ماّبش ىلا ,سكلاب ىمابشلا

 © كج ةئابش ىلا نون هرخا 4 مضلاب ىنابشلا

 © سلدنالاب ةرغُت ةناربش ىلا ىنأربشلا تلق

 ةيسنلب لمع نم / بربش ىلا مصلاب ىبربشلاو
 © ىبتنأ

 ةيرق * ةيلْبش ىلا نوكسلاو رسكلاب ىلبشلا
 ه و5ةءّء

 ش 8 ةنشور ساب

 1 ةيوبش ىلا ةددشملا ةدحوبلا مضب ىوبشلا

 ه8 قج ” وبس ىلا اهنويكسبو دج
 ىلا ىلوالا ةدحوملا رسكو متغلاب ىبيبشلا

 نيحمو ءاَرهَب نمو قراب نم نطبو ٌتج بيبَش

 © ةنجرملا نم ةيبيبَشلا سأر بيب 8

 6) 6034. تاء»ندع ةئبايشو. رك 0.

 6 ّدج ” لّيَبْس ىلا مالب ارغصم * ىليبشلا

 ةدّدشملا ةنحوملا رسكو عدفلاب ىنيبشلا

 ©ريونصلا ومو نيبشلا ىلا نون هرخا

 م ىذلا بّشلا ىلا ديدشتلاو ٠ متغلاب ىبشلا
4 

 © لج ةبشو هب عبدي

 ةدّدشبلا ةيقرفلا مضو هلوا ؟ متفب ىوتشلا
 © لج + ةيوت ىلا

 هيَ نم نب ميش ىلا !رتسم ؛ ىميتشلا
 ه ّدج ءاَجُش ىلا مصلاب ىعاجشلا
 ىلا ةدحومو ميجلاو هلوأ عنفنب ىبكاش /

 ه ةناتك نب ٍفوع بقل بِّجَش
 ةنيدملاب ةيرق ةرَجشلا ىلا * هنزوب ىرجشلا
 نم نطبو هريغو لماك نب دمحا لج ةرجشو
 َقرَجّشلا نبا اّمأ تسلق ةيواعم نب ةعيبر

 2) 826ع كعودصغ ّذص كله 1ص 8.5 مأانات ©3أ نأ ميسو 2) 8. هبابش.

 اناممونع مهنو 560 مهف ديئطوصلممص ءدوءر مولعغ هع طامسقمةر ه4. ظمءوأ. م. تا, ططخأ !9ىتصسق :

 ناليع نب سيق نب رمع نب مهف نم ىح ةبابش ونب, [ةزسنلثاه» ذه 9طعطمطتن هبتشملا, ذه ؟.

 خباب , طمع صاع ةلثق هالة مادب : انأرسلا اولؤن مهق ىنب ىم نطب ةبابتشو. 57.] مىي) 8. مضب. ) 8.رمغت»

 2) [ع©تمرصملم طمع صمدصعط» مخهطتتساتةط لا ذر ءاتورت ع آمال. (2مقال. 202 53135 2مم عأو دلل 0

 طقعع !ءودصن» : ةيسنلب لامعا ىم سلدنالاب ةنيدم ةدحوم ءاب ءارلا دعبو مضلاب بريش. نيك

 #) [آص آدعالم 660ج. 3نلصأات2 3+ ةتايسلا 06 طشع ه3 ورانا مخمصتتسأتة1 06طءأ ةيلبشت. 7

 0) 0منغانا

 2) ىمتيشلا, عه 0 مئيشت, 2 7 ةنزوب.

 2) ذذع 0004. 16 2) ىليبسلا و 66 202 ليبس.

 رمز 8. كلا.

 72) 83. دوبش.

 9) 2. جتقو. - -) 8. دبوتش»

 ب



 ت11

 ةمجاعبلا اضلا متقو ءاولا نوكسب ىنارخواشلا © حلبب ةيرق لاشلا ىلا مالب ىلاشلا

 © فسنب ةيرق ناوخواش ىلا ارلاو | روباسينب ةيحان تاماشلا ىلا ةيقوتب ئتاماشلا

 ةيجعملا نيغلا حتفو واولا نوكسب ىرغواشلا 8 ناجيسلاب ةيرقو

 © كرتلا روغُت نم وعواش ىلا ” ءارو أ وباسينب ةيرق ؟ ناكماش ىلا ىناكماشلا تدق

 8 < شاشلاب, كلب || لل ةيصعم. ءاشما زيبلا وصب + عضم الا
 © 2 ىهتنا . . .. . .” ىواشلا تلق © ةرصبلا ىحاونب ةيرق ” عوماش

 ه دج دعاش ىلا ىدهاشلا | ىلاو ةفورعملا مّاَشنا دالب ىلا ىماشلا
 نزكسو 6 هدخوتلاو؛ اسهنلا جتافب ىربنهاشلا '© لاخلا ءذماشلا ىلاو ؛ ىراخبب ماشلا دجسم

 هزوباسينب 'ةلحم ريتقاش .ىلا ءارو .امهنيف نونلا ©ورمب ةيرق * ناواش ىلا « ىناواشلا

 © دج ؛ ةيوفاش ىلا مصلاب ىوهاشلا | «نج ةجواش ىلا ميجو واولا متفب ىجواشلا

 و) 8. اكماش. [علص 1.2. ©6ءموع. ءاندسص ناكماش ععمتمأتسم عوام 77.] : [ةزع ءلعصلسس ءانتعقسأر

 جانعاما ماعد دءءانلات5 طعدتوأ ©ءموم., ذص قاتم (صعلتسم» ةصافع صمسصتص2 ناكماش هع هماش) طمع

 1ءعزغدم : ةرصيلا ىحاون نم ةيرق ةيكاعم ءاخ هرخأ خيوماش. 1116 ؟عرم ص نامه وانعم 0001+ 08 عمان

 ىخرماشلا عا خرماش و ننم4 51 طوصع 5ع طقطومءإر ه0 هءرئاع ه2 ةهزانألو 2ممعغ ةتعطقلاتق. 79؟.]

 ه) 8. ىراخاب. 2غ) 82. هماشلا. *) 8. ىساداشلا ه6 نادانت. ء) 0متااتغ ثم

 «) ىلا. تكواش. ت) 8. ساشلاب. ني) (ندعغوه كعدتصغم ىواشلا جدغورم .ءورصتصءعمتمةلانع صاع

 2هلئا1هصنخ ةانعامعدر 0005 2000916 5هزانانان5. 1710. 18206[. 21ءادضوزسوأت هكمم2. م. 21 ؟5.1 24. [ظاهد

 داتحست طماأ طسزاتق ممدصتست5 را ءها0هطعطت ر نانق22 ان 1همصت2 مده متةلتؤ هذا ؟ةهمطأ عيوش ر ةهغ همن

 رممدوعودلىع7» ةذكو ل2067 هعقم» ةأوصتظءوغ.  "للدسص ؟ونم ءهنتع طعر (هاتل ها 1:ةرباموأل ن1
2 3 2 

0 : 2-0 .-. 0 1 
 11:05 ر 2012 3 ىواشلا و 560 ءاتددع ىواشلا, 2102111261211 6 0203 : مقسم 12 2036515 6ع

 ©0016 طانق 1ةنعرت ءمدحتس 2زةسطقستت ءا ظدصدعدط2لنخن 5511 ؟هدصحد واش ر صوص ؟ةو ىواش , هو دعدقات ءمه-

 مع ه3غ2 عوار عع هنتللاتمت قاتم ناتع طابزان5 7ةداتئزادنص هدأ طعونانع زد 2]189 طقسا آكدعجنوأ طءونانع ص 121154

 ةساعع مم ءاوانمدع دم عشر 0026 (02هاغ هوو ءلتاقم 79.] م) 2عقةوأ ةنخط «) 8. ةدحوملا.

 6) 5ذ6 000. ان1610©م
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 تا

 ةنامذاش ىلا ةيجعيلا نوكسب ىنامذاشلا

 © ةارهب ةيرق

 ةيكاعم ءاخو ةيئكاتو اهنوكسب 6 ىخايذاشلا

 © يلبي عذاش ةيرقو روباسينب ةيرق © ِءايَذاَش ىلإ
 هدادغب لما ةغلب ءاقسلاوه ءارلا رسكب ىبراشلا

 ىحاونب كلب كراش ىلا ءارلا متفب ىكراشلا

 برق كلب حاسمراشن 5 ىحاسمراشلا لك

 © ىهتنا طايمد

 © جراوخلا / مهو * ةارشلا ىلا ىراشلا - 0 2 3

 مهن ءارو ةنيدم شاشلا ىلا ىشاشلا

 © ” نوهيج

 ©ّةج ةنوصاش ىلا نونو ةلمهملا مضب ىنوصاشلا

 ةبطاش ىلا ةدحومو ءاطلا سكب ىبطاشلا تدق

 © ىهتنا سلدنالاب ةنيدم

 © دج ىطاشلا ىلا ءارو ,سكلاب ىرطاشلا

 ةلكم روغاشلا ىلا ةيجعيب ىروغاشلا تلق

 8 ىهتنأ فشمدب
 8 ” عناش هّدج ىلا هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 فاقو ةلمهبلا متقو ءافلا نوكسب ىقسفاشلا
 ه©ورمب ةيرق فسفاش ىلا

 ف طساوب ةيرق ايفاش ىلا ءافب ىءايفاشلا ىلق

 ةيلقصب ةنيدم ةقاش ىلا فاقب ىقاشلاو

 © ىهتنأ

 © دج القاش ىلا فاقلا نوكسب ٠ ىنالقاشلا

 ندطب كاش ىلا ءارو تاكلا ساكو ضركاذتتلا

 © نادبف نم

 لبحلاو 2 ةالكملاك رعّشلا نم ءايشألا عيب ىلا

 © ٍدوقملاو

 ةيرق سولاش ىلا ةلمهمو ماللا مضب ىسولاشلا

 © ناتس بط لم ىحاونب

 و هرء ه ع 5-2 ©- 2

 لوككم دادجا ىم لذات نب نارهشو ملعر علف +165 طئنصو ءودوعودعص5 عووعر نغ ممرصتمد

 نك نال ىلداش 3 ىلذاش ءاتحس ه ةلئاتسم ءةعو”و ممسصتسع مع ممم عمعاسأ م 77.] رك 2ءقةوءتذص 0000.

 م) 8. ىحايداشلا. /) 1آ0ع هممدحعس 2045و ءدصت كعدتغ ّدص انام نانع 4. 2) ةذع 000. تاعع-
 ونتعر ءا ؟0اةدوع "عءاعر ةزوؤدتلعسد اة ذات 1 خايذاش وعتطتأ ؟10عاسع. (نمدق. 1ءعطعام ص ”.

 4) ل. اظررشنلا ها ةررشلا و صاتألم ةءصقتم اللمص كسطتاتمت 762م دؤوب ةتعدغ التل

 7 8. وبو. 72) 516 4.

 ا ») 8. عفانش.

 م) 8. ةالكمل.

 5/0 هر.

 1؟يعصكلصسست ةووع. (هدك. 1و1. آمان ص ٠ راش دانط .٠720 ىرش.

 ناعرنزوتع. قة4ععبسداتمد مسعد ءزاتك اننضطتك ةتاتك لعقمتمءاسع ىةتطوصلو نوكيس.

 هر 8. ىالقاشلا, 864 ن ةدعمو مدد ] ةصقوتاسمع ده هودستصف كلان
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 ىلا ارو ةدحرملا هابلا مصب ىراهباشلا | خا ءارلاو نيتدخوملا عتنب ىذابارباشلا
 © يلب ةيرق راهباش © ورمب ةيرق نابارباش ىلا ةيجعم

 رايدب ةعلق ناتاش ىلا ةيقرفب ىناناشلا تلق |( " تساخرباش ىلا » ىتساوخرباشلا سلق

 © ىهتنأ ركب 8 ىهتنا
 « تج ناذاش ىلا ةيجعيب < ىناذاشلا || سكو نونلاو ةدحوملا < نوكسب ىكنرباشلا

 ىلا فاكلا مضو ةيجعملا متفب : ىنوكذاشلا 8 ورمب ةيرق حنرباش ىلأ' ميكو ءارلا
 ءاهلابو اهعيبل رابكلا + تابرضملا ىو « ةنوكذاش | ارلاو واولا نوكسو ةدحوملا مصب ىرتروباشلا

 © ناجرجب ةيحان هوكذاش ىلا هرخآ | ©ورمب ةيرق 3 ةزّئروباش ىلا ىازو ةّيقوفلا جتفو

 7 يهل رود فا ذاشلا حي 8 ّدج روباش ىلا ءاملاب ىروباشلا

 © د و5

 «) 8. ىتساوخرياوشلا. 2 ) [8 ةواك, ©6هو. 2003 مما056, تساوخرباش ممرصعم هدذو ءةزدك نعطذو

 طعموزعدعر ويتهع مدتنلاو للج ونود ةهتماتمدع ءاندس كساوُحَروباَس ك1 ءلغنم 777.] 4 مسكي

 نب) 008. ناومودو ةزشروباش. ف ©<) 8. ىناشاشلا. 6) 8. ىنروكذاشلا

 2) 8. ةنوكداش. 2( تابرصملا. 6ء) 1م ناعموتع (004. لعنوؤ ءءعصاتعدأتمو طعع ءعدمص ةاتسصلع

 ءموطمالا ) 113122011311 201062 طمععع ء]1211ات22 52115 همغانت2 ع3 ءغ هنلتست ءنن لمسح 81ه صه ءانم ابد

 21هواتصتمسحصم مسمر. 1714. 1ةهيامصأ 27 ىامجةم ”ءانو. 7107م7 ءلنعمعو ؟ءعق. م عحنصم م.2035 5ةعنذ

 061. هلم. 1. 1. م. 1146 عاب, ظتعمر 7. 461 دعي. ةصصب نك. بيموتع 11ععطعا. 26/. 0. ذص 7هعع 5 ءعس

 216غ. [81هدهعاحت ذلل1 دزع ل1 ءم3 ددصغر وقكتمصتدص2 0لتصتق ةانعام#» , قاطات-ا[-]آ1هودص , ©« املعم كللعقم 5عد

 ياعصاصسمطهلتمر طقاتل معوعاتا ه 1هصعأت نعطع ةزامر هنك ةلذاش ىزجو ةلداش ممردعم ءنهغر هدانس 3811
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 1كم 151 2111م طلو 762طذور ذط ”» قد : ىلع نب قاذانش نسب لابكامو. ملع بحاصك لداكَم

8 3 2 5 6-6 3 09 

 زيا اليردنكسالا ةيفوص نم ةيلداشلا ةفئاطلا ذانسا ىلداشلا نسكلا. نود. ءانمس 1[1ءهالنن

 هدتصما وأتم ذص (عامأ. 8:51. 200/7. 2. 11. م. 328, هغ ندعم طع ,كاهغر (نهدانتخ 1هءادف ذص لءثنأ.

 271م. 1. 11. م. 154.  (ةعاعضاتتسر تانتط عع اكمسصنوأ 10مم نتعتس 0وتصدأ ةصوةمعقأر ءاتقتصس لداش

 معمم ولاتمل ضمت 201262 كانتق5؟ , 146ططوانع 3ص مام# ذا ١ لذش طقوم 220106116: بحاصك لذاش
-< 
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 بآ"11[ .ض

 8 دادغب داوسب ةيرق || نيريس نب دمحم دلاو ىلا رسكلاب ىنيريسلا

 مضو ميملاو ايلا نوكسو رسكلاب ىروكويسلا هرخآ لجو
 8 دج «روجاميس ىلا آر هرخا ميجلا || ةيرق جزيس ىلا ميجو ىلزب نيدردسلا جت

 نونلا جتفو ؛ ايلا نوكسو ,سكلاب ىنانيسلا ؟يدحلا نادوعس
 هوروب ةيرق نائيس ىلا | ةينحت « ايهنيي نيتلبيملا متفب ىرسيسلا
 ةيرق ءاجهلا فرح ظفاب ” نيس ىلا ىنيسلا © دج رمسيس ىلا ةنكاس

 1 < عايعضأ ل ىلع || متقف» نوكسلاو / سكلاب ىذابأرمسيسلا

 نيتينكت نيب نونلاو هلوأ رسكب ىرينيسلا ىلا ةمجعم هرخأ ةدحوملاو ارلاو ميملاو ةلمهملا

 ىلع ةيرق هزينيس ىلا ىاز مذ نيتنكاس ةرهاسينب ةبو,لاباوسبس
 يب نسراف سحب م لحاس | ةليهبلا جئاقو نوكسلاو ىسكلاب ىذسيسلا

 دّلِجلا رويس لمع ىلا نيتمصضب ىرويسلا © دج 4 نّسيس ىلا نونو

 © 4 ةفورعملا 8 لجر فيس ىلا ىغيسلا

 © + نيسلاو فلالا ىف وم ىطويسلا * الوكتيألاو , فاقلا»«ريدفورابكلاب عيةعيولا

 هج « ةيويس ىلا ةدّدشملا مو جتفلاب ىويسلا هورس يرق جذل قيس ىلا ميجو ةنكاس نونو

 ةريزج تلق ناليس ىلا تاكتقب ىناليسلا | ةلمهبلا رسكو ماللاو هلوأ عتفب ىنيعليسلا

 ا ل ا
 *ةزضييحا جولا نبيشلا فرح

 ميجلا متفو ةدحوملا نوكسب ىنكاباشلا | ورم, ةيرق » ىاباش ىلا ىاياشلا ىَلَق

 © > دغسلاب ةيرق نّحاباش يلا نونو © ىهتنا

 <) 8. امهنم. ري) 0مئااتأ ١ ىم) 4. سيس 2) 8. نوكسلاو. 2) 8. نينتكتلا»

 /) 4. روهميس. 42) ةيتكذتلا, م) 1م آو. 66هعم.ر ةردسل را وصطم م. 70, ةعتطتخات# ءانصح 20

 «) 8. ىرينيسلا. 60) 8.رزينس. رص) لجاس. وي) 8. فورعملا, (0») 2وءةوؤ طمع هدجتاانلسمد
 ص 8.  ى) ةزو 004. ناعينواتع. 2 [1ةعص طمع ذص ةرعرتعم 6ءموج. ]عوض ؟[".] )  0سئااتا ظع

 س) [115ه ممددعسص ذص آيات, ©6ءموذ, ماقصع ءعملعتم ملم ةءضئراتمت عقار 717.] ),  8, كقسبم
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 ىراخبب ةيرق د ةزاّيس | نوكسلاو عدفلاب ٍجاوْبَس' ىلا ىجاوهسلا تلق

 8 رصمب ةيرق ميجو

 سلدنالاب ةيرق * ارغصم ليبس ىلا ىليهسلاو

 © ىهتنا

 8دادغبب حالْسلا ىوُس ىلا رسكلاب ٠ ىحالسلا

 نم نطب ةقالس ىلا فاقو مصلاب ىقالسلا

 سيل يووم لا
 ةلسلا لسع ىلا تيدشتلاو متفلاب » لالسلا

 8 ايعيبو

 دزألا نم نطب نامالَس ى ىنامالبلا

 © ةعاتق نمو ءيط نمو ىفعج رو

 نطب نامالس ىلا فيفخضتلاو متفلاب ىمالسلا

 لآ جدنغلاب ىن

 مهنم ّدآادغب مالسلا ةنيدم ىلاو ةعاضق نم

 لطب: ةمالسو ا لج _مالس :ىلاو ازصات_ب نبأ: ظناكإلا
 ةيرذ ةيمالسلا ىلا ىيدشتلابو تلق +بلك قم

 8 ىهننأ لبملاب

 505 !! ةيتحتلا ىيدشتو مدتغلاب ىرابسلا

0 

 8 دج

 ننلا عازر تفيدك ل نتعماب < ىرايسلا

 ف 22 ىلالسلا.

 6) ٠ ىناكيسلا , 00

 ء) 0مل ىلع

2 

 4 1 ةربب# ,

 ) 3. نوكسلا.

 (هدصاعو ص آطلنعام ©؟0و,, 110. م. 69, 5ءلمااتست ©3أ

 2) 4.١ نآريس. مرسل

3537 

 ») حالسلا,

 2) ىراخضب.

 © لج لايس ىلا مالو ديدشتلاو عتفلاب ىلاوسلا

 ىلا ةدحومو نوكسلاو عتفلاب ىنابيسلا

 8ريمح نم نب نابيس

 بيس ىلا ةدحومو نوكسلاو رسكلاب ىبيسلا

 8 © ةريبغ نبأ صق ىحاونب ةيرق
 8 ثج جيس ىلا ميجو هنزوب ىكيسلا

 ىلا ةليهم» نوكسلاو متغلاب : ىناكيسلا

 © لظخألا دج ناحيس

 ىلا ةروسكملا ايلا ديدشتو عتفلاب ىديسلا

 0 ديسلا ىلا * نوكسلاو رسكلابو

 © هيض نم نلحب
 © سرافب كلب فا,يس ىلا ءافو رسكلاب ىفاريسلا

 ىلا ميجلاو !ملا متفو رسكلاب ىناجربسلا

 © نامركب ةنيدم ناجريس

 ةروك * ناوريس ىلا تلق هنزوب ىنأوريسلا
 © اضيأ فسنب ةيرقو لبجلاب

 نميلاب كلب ريس ىلا نوكسلاو جتفلاب ىريسلاو
 8 ىهتنأ

 2) طووإ اريغصم قل. قاف ءزجغاتأا ىلا.

 ) 8. ىمزايسلا. ر/) 8. ةزابس.

 معوصاتسألت 2010 "عربات عمقأ 115 , ننذع عءعاصععود 21 ات1*

 0واوصط., م. 6, 14, 535, 5ءيلطتماتلا ناوريسلا,

 ناوربس , انا ةزصانمل طم ةاا



 كك

 س65

 © ماطسبب ظيرف 2 ىلا © ىهننأ ميمحاب ةخيرق ىاجوس ىلا ىعءاضوسلاو

 _- ىلا 0 اهلا يكفي هلوأ مضب ا 0 ةلمهملاو اولا جدو معلاب ا

 3 د

 0 تدع 8 25 ىلأ هدم لا

 لهس ىسلا ماللا مضو ميدغلاب ىولهستلا ©ىبهتن 0

 © دج 7 ةيوليس اميل عاب ب ىلا افاقب ؟ دق ىقيوسلا

 دمع نب مس ىلا نوكسلاو متفلاب ىمهسلا || 8 *وّرمِب عضوم دْغشلا ةقّيوَس ىلا ريغصتلابو
 نم نب مهسو ل نب ا نب نطرصق نب هلج برهس ىلا ةدحومو ارلاو هلوا مضب ىبرهسلا

 ©  ميلس نمو ةلهاب || ميجو اهرسكو ارلا جتفو 9 هلوأ مضب ىجرهسلا

 م) [1126ء,ر ةصلم ١ تلق دنذونو 4 ورمب , وأو 6 ءلفصلو ءاتموعتي انغ ذص 83, 01عطاتطغاتت : ةةطخاتمت مو

 انطوت ءةمعممعسس ٌدطأ 7ءعطو عبب ىلا طلو دهيتمأ2 ىدصغر عا هدصتووو هدأ ]ئه و ةصاع ريغصتلاب.

 1ص ىلع 52115 م3 ع2 وأ 1ةءانوطتق 03196151135, وناتنزررع دص 110 5ء0نا112[162 51324 :

 ورمب عضوم ىلا ءافو هنزرب ىفيوسلا تلق
 ىهتنأ دغمصلاب ةقيوس ىلأأ ربيغستلابو فيوسلا عيب عبب ىلا اربكم ىقيوسلا

 لدصست معاسانتت 721046 ءمعتلعم5 هزار صقل 7هءعسص ىهتنأ ةلتودم 1معم مموزاقتم ءووعر ءاتتتر 5أ "6

 ءانقسص 25 ءاتملات5 ع ىقيوسلا هج 5هزاتأزو ءددعغ 300نأئات5 , طماط آه 11016 هع»اع (ه0لنءع ةصنع طمع

 ممعمطتلسس» و هدصتقدو ةدتدوءا. أ مدعم طقس متفتستلع هدا[, ةتعاممومج دة مولدوو ةقيوس ىلأ

 نحكغسلاب (ه8 مهجور ريم 2 كهعنعج4) , ينمع ىدنحع جلممماستص ؟2يد ةدتموعغ 10 لعقمتاتمزر همدعخ

 صدتساتلا ءعووع طمص م0[وأغر ةزذص نعطع !0[هموسدع جبع ص ؟اعتست4 ءزانك 1هءانق ؟دعضأ لانمر ناممطتملا عم ةعصمل“-

 ه1 1طاومع ؟عسم ممصأ 551 ءنودغ لئ عووع مممخععو ع ظد]طمتسسمع عا ةدصقءةقصلفع عدعاتطانمر ؟ملوم مهج-

 ءالج كوو هن عجنعع ريم ةجمعااد م ءاسع. ةقصتسصد لس ءععاعصلتتست ةةصعط عوار دعواتع ص طعالتعم 0

 10 بك منشملا و 06 دغصلا ةقيوس معمانمصعمم 83, نتدط7أ15 ص ١ ءمدصمأ دعك 10ءمر ويتتطاتق

 طمرسعرب قي وس همز0121186 ةأغو 012226120161601. لع 6)1 طصمصصتط#ع ابفيوس جنا ةفيوسو 201 4

 ىفيوسلا مء[عمعصلمسس ةذغر صتطتل عيه ممه0لتغمست معرتعمل. 57.] ه) 0دتااتغ 8٠ رت) جتقو

 وأولا , دسال4 معصاتممع عاش مسا هداك أر ءغ دمام ددصع طمع ءمصسعصتا ءكاتتت>ت 0101553 226211088 113

 أر ّدص 1آءهطدطمر, يدمتص هطوونعدن قطساط ةجانه انراعصط. م. 9) خل, ناجنر. 2م) ةزه 4

 ناورسوسع.  ى) 8. ملسأ.



 - 2" ب

 ىلا 2 رمهلاو فيفختللاو مصلاب ىءاوسلا
 © ةعصعسص نب رماع ىب < اوس

 ه4" © «©_ل هني«

 ةيقوفلاو واولا نوكسو مصلاب ىنكتوسلا
 ها 0

 خيرق #8 نك نوس ىتلا نونو ةيكاعيلا جخفو

 8 ىراخكبب

 ةيرق 7 ناذوس ىلا ةمجعمو مصلاب ء ىنأذوسلا

 © نايبصاب

 م - !. ١ 5-0 ١ 6.٠

 ميكالاو ةبكاعيلا مشفو مصلاب ىناجرذوسلا

 © ناهبصاب ةيرق ناجرذوس ىلا !رلا نوكسو

 باروس ىلا ؟6ةدحوم ابو * ارو مضلاب ىباروسلا

 0 ةيرق نايروس ىلا

 ا ءع ؟1لعم , نتوهصو له

 © 8. ىنادوسلا. رك آه نعال 60م. ةرانخ

 ل 23عام ©00. ماتت 01

 مضلاب ىنيروسلا قج نيروس ىلا ارلآ رسكو

 © ىهتنأ 4 هي ةيرقو تلق

 عضوم نيروسلا " نيب ىلا مسلاب ىروسلا
 © دأآدغبب

 ىلا فاقلاو نيتلبهبلا متغب ىناقسوسلا
 سمسم 6 ء

 9 ورهب يرق ناقسوس

 ةيناثلا نيسلا متافو مصلاب ىدركذسوسملا
 ةلئاقمم هرخأ ميجكالا رسكو ارلاو نيستا نوكسو

5-5 

 8 دآ د غبب يرق دك هرج سوس ىلا

 سوسلا ىلا ةلمهم هرخآ مصضلاب ىسوسلا

 برعلاب © باغلاب

 كا 5

 © ءعبيو طوسلا لبيع تأ جدفلاب ىطوسلا

 ىف يللا نسا ىتح ىلا تتنلاب ؟ فووقملا

 م) 0ممتاأتأ

 2) 8. ىخكنوس.

000 
 6( 1 كأوس. -) 8. ةزمهلاو.

 ]1هءادو ىدانمصم] 24115 5,

 0 2 0 6 ا ص 2 0 نول عصط٠ م. 69و ه1 عرسان ارذ 3 54 أر مدهأع زممعرتاقسنل ودع مانغمو م12ع3عماتسم 0021312 ط1 دءعاطت

 مى( 1 ةلجومو . 9 4.روباسين»

 /) 82. كسوسو. »») [آناءنوندمع (ن00ع» ها]ءعانا

 1ص آنعانم 668م". 5لأ مااتتلت ةكأ:

0 

 خانوس و داتسفالل و 272/726 هر“ «

36 * 

 زدطءادع نون هرخآو ةيكاعم لاذ وأولأ دعبو هلوأ مضب.

 2) 8. نيس. 6) شع نانسروخبو 83١ ن انسر وكاب

 نس ويبعبلا أ جانوسو نيم معدلهددد ةقوو ممص تطأ.

 فسن ىحاون ئه ةرببك ةيرق خذوس : هرم 81عصتصو ]لاحت ةع ىروعش كنج ف 1ع اتا“ :

 ونصف ععاط, 230م, هحقوئر 1110 ءصونع ذص 1ةتعطق0دهدن ةطلعدتعم 2ءروذعم :

 26 طي
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 ةيدنسلا ىلا ةليهملاو هلو' سكب ىناودنسلا

 8 دادغب ىحاونب ةيرق

 8 دنهلا دالب نم دتسلا ىلا رسكلاب ىدنسلا

 + ةقنس ىلا فاقو نوكسلاو عتفلاب ىقنسلا

 © دج بقل

 ةدحوسلاو فاكلاو هلوا مدغب ؛ ىتابكنسلا

 © دغسلاب ةيرق ثابكنس ىلا ةثلثم هرخأو

 ىللوالا فاكلاو هلوا متفب ىكريدكنسلا

 ةيرق ةزيدكنس ىلا ةلمهملا لادلا رسكو ىازلاو

 : © دنقرمسب

 نوكسو فاكلاو هلوا عتفب ىمولكنسلا تلق

 نوُلَكنَ لاقيو رصيمب ةيرق موُلَكَمَس ىلا ا

 © ءاطخ وهو ةئسْلألا ىلع

 [آه آمر. 6ءموم. ع ةملعتسص 10م طمع دتتواتسص ءوا: مك جدفلاب دكوردجانس

 8 وننتطاتو معئطأخق ءنص

 برق دلب روهتس ىلا متفلاب :ىروهنسلاو
 8 ىهتنأ ةيردنكسا

 * لص ةئسلا ىلا ديدشتلاو مصلاب ىنسلا

 ىرلابو دادغيب ةيرق ىسلا ىلا رسكلابو ةعدبلا

0 : 
 ىلا ميجو ةيتكتو رسكلاو متغلاب « ىكاينسلا

 © نامرك تا عع جينس

 يصيب ةيرق ةكينس ىلأ ىكينسلاو

 ىلا ةليهمو فيفضتلاو مصلاب » ىدأوسلا
 ىلب نم نطب 6 قسمي ذ يرق » ةزيداوس

 8 قارعلا داوُس ىلا متفلابو

 فاقو اولا رسكو فيفختلاو مضلاب ىقراوسلا

 © 3 ةنيدملاب ةيرق ةيقراوسلا لفل

 © قيوسلا عيب ىلا ديدشتلاب 0

 «لعط ل1123 5.

 خلبب خلكم ةمكاعم لاد واولا دكعبو ةليهم

 صم ماهصع يتتلعمج ةمردعءدغر نمم72006 ةءتلمأاه ذللمال دمدصصعت معمصهاتصاتقسا ؟مانععغر طمع ةصعس ان

 همام ءالتعتادم» , دع لاتمد ةعداعصاتك ]انعكس ر هن و ءمالهءةصافست ءودع (وننم4 ةمذع ]وعدك ءاتقتضر

 طخ طستع ةيضاتعاتألو سلط سغتق , مجدصتلعدأم ةعمتغ) زر تكتم ممنعم 5215 ؟ةعاقتستلام# ةذغر ؟هءعدلعد عا طيصع ص
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 مملستت مم262033 71595 556: فورت انس. 4غ 860ز نائاننم ىدروجانسلا أ درو جانسو ممص

 ىدورجكانسلا 66 دوركاتسو ةءموزووور كمطأسمب ةعوذع طمص مماعدأر م ةعاتعا]هضانصت هملم طقع طوصع 5ع

 انقطع ؟".] ى) 8. ىمشابكنسلا. 2 .8١

 نكتيص, ») 01 <) هزم ءمر15 ءعملممس

 و) 004. ناعضوسع مدام مدسلا. ) 0000. دقنس.

 ىحكينسلا. «) 4. ىادوسلا.

 لمدن. هل. 006م6 بسكخإبيز 8. بسكن (ةأذ0)»

 «) 4. هزيداوس.

 ن) ةنيذملاب.



 تاتا

 جدفلاو مضلاب ىمربمسلا

 © ناهبصأ * دودح

 ةليهملاو ميملا متقو مضلاب ىطاسيمسلا
 ّنلب + طاسيبس ىلا هتكاس يمص انك

 © ماشلاب

 © لج 2 ةكيمس ىللا جحقفلاو مصلاب ىكيمسلا

 وطب ةيرق“© .ناباتس» ىلا. ىذابانسلا كيد

 © دج نانس ىلا رسكلاب ىنانسلا

 ةدحومو نونلا نوكسو مضلاب « ىطابنسلا تلق

 © ىهتنا. ريعمب © ةيبرغلا نم كلب .طابتس ىلأ

 نون“ امهنْبت ةدحوملاو هلوا سكي نئَسينسلا

 ©ءىط نم ةليبق سينس ىلا ةلمهم هخا ةنكاش

 © ناهبصاب_ةلحم: البشت

 © مويقلا برق كلب ةيرتنس ىلا ىرتنسلا تلق

 ةيرق رسكلاب / ناباجنس ىلا « ىذاباجنسلاو
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 ىلا ميجو نوكسلاو رسكلاب ىراكنسلا

 © ةريزجلاب ةنيدم 6 راجنس

 ىنللوالا نونلا نوكسو متغلاب ىناجنسلا
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 : قملسلا علا 01 نامسلا

 نك تف وو هوغو وكشلاو د ىتمسلا

 ةكلهصب دقاوتتبل هب ىبس باّذكلا كلاخ

 © دج 7 حمس ىلا ميملا # نوكسبو بلك نم نكت

 يكمل ىلا ميملا ديدشتو نين سكب ىذمسلا

 © ضاوَخلل لْنْعي ضيبالا َرْبْكلا وهو

 ءازو- ايي" ليكم 7 ليف روس هلا ىدنقرمسلا

 © رهنلا

 ىلا ةلمهملا 0 نيترسكب 00
 ه8ررعم دكيعبعي غرق اطسمس

 مسمسلا ىلا نيتليهبلا سكب ىوسمسلا

 © فورعملا

 دج ناعبس ىلا نوكسلاو متغلاب ىناعمسلا

 ا متمتا ورم /[وطبو

 © دج نوعمس ىلا نوكسلاو جتفلاب ىنوعمسلا

 2 8 مكعايسو ى( 25: نوكسو.
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 9) 8. ناعمادلا. ) 4.راوج

 «) 8ظعنلتغ ممرصعس طسزانك 101 ندد

 6) 2. ىجامسلا,

 6) 8. نيتدلب.

 رص) 0. نيندلب.

 2 8. روباسنب. 0هدك 24 ىنارمأرلا.

 ,) 0 منناأتأ

 نب عمسلا ىسلا نوكسلاو مسكلاب ىعهسلا
 ©راصنالا نم ىنطب ” ديز نب* * كلام

 ماللا ديلسثنو نينكاذفب ىطولهسلا 0 ع

 © ىهتنأ رصم كيعسصب ةيرق 0 لا

 ه ىرلا * راوخو 4 ناغمادلا نيب كلب* نانُمس

 © اضيأ م استني ةيرقو

 ىلوالا نونلا نوكسو نيترسكب ىناكنمسلا
 © خلب ءارو حدلب * ناجانمس أ ميجو

 ةريزجب ةيرق راطنمس ىلا تلق ىراطنمسلا

 6 ىهتتا ةيلقص
 ىلا نونلا جتقو نوكسلاو ر,سكلاب ىكنهمسلا

 ىللا :دىستملا ميملا مضو جتفلاب ىوهسلا

 ه دج 92 و
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 جتفلاب كلام نب ةمْلَس ىلاو ماشلاب ةنيدم
 8 يفعج نم نطب ورمع نب ةمْلَسُو ةدنك نم ناحب

 ىلا مضلاو نوكسلاو جتفلاب 5 ىنوملسلا

 © دج * ةيوملس

 اهيل نميلاب ةيرق « ِنْلَس ىلا ىقولسلا تلق

 8 ىهننأ بالكلاو حورشلا

 نطب مهلس ىلا ءاهلاو هلوا متفب ىمهلسلا

 رسكلاو متفلاب ليقو منتفلاو مضلاب ىكيباسلا
 ىلا 1 5 01 ركلات زين انو ريثألا نبأ 5 7

 © ةعاصق نم نطب ميلس

 8 دج ةدملس ىللا رسكلاو جدفلاب ىطيلسل ا

 ىلا * ةلمهم همخآ متفلاو مضلاب ىعيلسلا

 © دج عيلس

 نط نانيلتم اذج "نابلس. ىلا .عيناميلسلا

 © ةيديزلا نم ةينابيلسلا سار ” ريرج

 مك: ىونلا رصف شم ىنذناباناميلسلا
 «ت ده سن دو

 عضوم نذابانامبلس ىلا ةمكحاعم م ةدحوبلا

 بْرَذ ميلَس ىلا ,سكلاو متفلاب ىميلسلا
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 © ةرشع نسب 2 ةعاقر

 © ىج ةعابس ىلا عتفلاب نعامنلا

 ىلا *. قابقو ىديدشتلاو مصلاب ىقامسلا

 2 ةياقعلا

 © كسلا ىلا كامسلا

 لامس ىلا © مالو ديدشتلاو مدغلاب ىلامسلا

 © ميلس .نم نب
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 ةكس ىلا ةيفكعسو م نيترسكب ىئتتكسلا

 ىحاونب كلي دتكأكس ىلا ةلمهمو ةنكاس نونو

 © خلب
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 ةليهمو ةنكاس نونو جتفلاو مضلاب ىنأدنكسلا

 8 ورمب ةيرق نادنكس قا

 ©,لج نكس نلا نيتكتفت « ىنكسلا

 نيطب نوكسلا ىلا مضلاو متفلاب ىذوكسلا

 2 نم

 نييع نزوسب ليبسلس ىلا ىليبسلسلا

 ةينكتو مسكلاو نوكسلاو متفلاب ىسيطلسلا

 تلق رصمب ةيرق سيطلس ىلا ةلمهمو © ةنكاس

 © ىهتنأ ءاطلا متفو هلو مضب ثوقاي لاق

 برقعي وبا ةلييمو نوكسلاو متفلاب ىعلسلا

 © : هافقب ةعلس ىلا ىسودسلا

 هرسكبو * عاَلَعلا نم نطب فّلس ىلا هلوا مضبو
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 © دادغبب فلسلا

 سسانلس كل ” ةلمعم هرخحأ تاحكنفب ىساملسلا

 © ناجيبرذاب ةنيدم

 اضيا ميتفلا ليقو نوكسلاو مدفلاب ىناملسلا

 نادره نم نطبو دارم نم ىح ناماس يلا

 نانامُلَس ىلا نوكسلاو متفلاب ىناناملسلا
 © ورمب خيرك

 © نارح برفق ةيرق نيِسيلَس ىلا ةليهملا

 فاقو ميملا مضو نوكسلاو متفلاب ىناقملسلا

 © سخرسب ةيرق ناقملس ىلا

 مصلابو بج مّلَس ىلا نوكسلاو متغلاب ىهلسلا

 سابعلا ٠ اهنم ةروهشم ةليبق ميَلس ىلا مدفلاو
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 © ىهتنأ فشمدب ةيرق ابقُس ىلا ةدحومو (| فاقلا مضو افلاو هلوا متفب : ىسقاغفسلا تلق

 ةيقيرفا ىحاونب ةنيدم م سفافَس ىلا * ةلمهمو

 © ىهتنأ

 ةيرق لاقس ىذ ىلا مالو انو سكلاب ىلافسلا

 © نميلاب
 املا مشفو افلا نوكسو مضلاب ىندارفسلا

 8 5 ىراخبب ةيرق ندارفس ىلا نونو ةلمهملاو

 ىلا ميجالاو افلاو هلو حتغب ل

 © نارتكب ةيرق 0 ئلأ نيءارلأ

 نوكسو مييل

 رودقلا طقس ىلا نوكسلاو عتغلاب ىطفسلا

 هرصم لفساب ةيرق
 لا نوكسلاو مصلاب ىنايفسلا

 مس د

 ىرونسأ 7

« © 

 ا

 ١) مسكلابو رايعمل بحذمو نايفس ىل ١

 © ةارهب ةيرق

 فاقلا نوكسو عتفلاب ىنابقسلا تلق
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 جدفلاب * ىح

 ةيرق عاقس ىلا نونو نينكاتفب ىناكسلا
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 يسم ديدقتلاو عتفلاب ىكاكسلا تلق
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 فاكلا نوكسو نيتليهملا متقب 5

 © ةدنك ىم نطب © اكسل ىلا يلوالا
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 ناتسهقب ةنيدم روس ىلا مضلاب ىرورسلاو

 © ىهتنا

 2 خبسنبو للج ميرس ىلا ارغصم ىجيرسلا

 هنال 3 نسما ني ابعلا جيلا ةيِحيرسلا قالطلا
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 © اهعرنكم

 ىلا ةلميم هرخا ,سكلاو متغلاب ىعيرسلا

 عاجلا وم وطب عرس ندب

 ةيتكتو ةددشملا ارلا حنفو رسكلاب ىنيرسلا

 ىحاونب ةّدج دنع كلب نيرسلا ىلا نونو
 © © ىلاعت هللا اهفرش* ةكم

 © ىرلاب ةيرف /رس ىلا نيدشتلاو مضلاب ى رمل أ

 ةليهملا نوكسو ةيقوفلاو هلوا عتفب ىرذع سلا 5 00 ا
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 عيب ىلأ

 كن" نوكسلاو 3 7

 2 دج ا دعي

 © دج نودعس ىلا هلثم ىنودعسلا

 دْعسو نزاوق نب ركب نب دعس ىلا ىدعسلا
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 ةادج نيعسا ىلا اريكج ىاديعسلا

 دغس ىلا ةمكعملا نوكسو مضلاب ىدغسلا
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 6) 8. هنوس. 2 1811م 8. 1موعالأ :

 ونيف نانحصت ءابص ةلتعمم لتد ستستسع , ءةصتغملم ع ىجو سلا. 11ج عصكلاتسم 132262 و ىجورسلا ء6 ىووبسلا

 ررتتلال5 "ععاع ةمأع ىناكانرسلا ء0م]10ءوئه عدوعر ونتم0 «ءمعاتكتمصأ ةصقفمم مع2عط ع مماانتأ» ربما 2 [ذ-

 لسمو. (نمصز ءءااتلخك ىةلتد كعتلل دعصاعصاتةتم 1021 ءعوأتغاتلوؤؤع ممتطت ؟14عند :
- 

 ءليسمووز 8, هط3ءاناالانق :

 "ال د. ©
 ننقع ه1 م؟مطقغسع, ناليطلا خةبسن زلعدد طثع ةزوصتق هطتغا,ر وننم4 مطقوأد ءرع نكات ءيصبءلطعمع5 عم . 11 .. 5 0 . . - .٠ .٠

 رممرنع72 76متر, 01/00 رمع# 5ع 96 عالت7» 64 270770817, ©6740 1671672 5ع)ةكال هكا هس

 صير آم آم ©«ءعموع, ةرس4 هنرتاعصط. م. 69, ةوتطتغمع نص ةعانعتب

 ىحاون نم ةيحان.

 2) 0004. نئورنونعم دانم. 110. ةدرصتنه 4 ىركبلا.

 ىع) 5. ىمأ. م8) ىلع نكلم.

 ) كل.

 آل آنعوتعو ©ءعمور. هعرماتتم عقار دذع انغ ءلئلخ 1ةعموصملاتسص 5ع, 2) 82. لاعس»

5-2 

 ةقللملا بسم لا

 كي زيكا - 0 متاخلغ

 ءا هووو !هوذند» ىرق ةدع اهيف ىرلا
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 سوقارس ىلا فاقلا مضو مدفلاب ىسوقارسلا
 © ماشلاب ةنيدم

 نب كلم نب * ةقارس ىلا مضلاب : ىقارسلا
 001 1 عج

 ىلا ةيقوفو نوكسلاو مصلاب ىقرسلا تلق
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 2 ىهتنأ سئدنالاب ةنيدم 7 ةئرس

 ميجكلا مسكو نوكسلاو جتفلاب ىسجرسلا
 8 دج سجس ىلا ةلمهمو

 ىبأ ىلا ةلمهمو نوكسلاو منغلاب ٠ ىحرسلا

 دج 0 ىرماعلا جويس

 ةلمهمو ةيجاعملا نوكسو نيناكتفب ٠ ىسخر سلا

 © م ناسارخب ةنيدم سخبس ىلا

 ةيجاعملا متفو نوكسلاو مصلاب ىتكخرسلا
 مم © >

 8 دنقرمسب يرق تكخ س يلا ةيقوفو كاكناو

 نوكسو ةليهملا لادلاو هلوأ متفب * ىردرسلا

 درس .نلا لولا ارنا

 ىلا فاقلأ جدشو ءافلاو دلوأ مضب ىناقفرسلا
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 2 * ىراخضيب ةيرق * ىرذد
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 " سخ سب ةيرق ناقذرس

 نوكسو فاقلا مسخو نينكانغب ىطسقرسلا
 ن 5<

 © سلدنالاب ةنيدم ةلكسفقرس ىلا ةلميملا

 كر قوطي نيو انك مس ىلا نوكسلاو عتفلاب ىكرسلا

 ناكرس ىلا نوكسلاو ىسكلاب ىناكرسلا تلق
 8 ىهتنا نادي اي نم
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 2 ناضلا قول
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 8 هربخ

 ةلمهملا رسكو  واولاو هلوا مدغب ىرويدسلا
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 لععدمختس [آص اكهسانكم ,ذص 7. مكس , طمع ءاتدص ةةصمات ام» 1ءوذاع: تدكم ىرخسلا هللا دبعو

 عع ص طاطقطقطت1 ةهيقشملاو ذص ؟. ىرجاسلا : ىرخسلا ديحم ىب عءللا سبع 5 0

 2) ل. ىتيكسلا عأغ

 «) ىلا ةريكسو هيخكس. 2) 8: ىونخسلا.

 ة) 5طتغسع» طمع ممصصع» م1عرضاتست لانع

 6) 3. عصأ. ير هعوصم# لل 1 [5ذع

 ى) 4. املاو. © 8) 8. عيبب.

 110. ق4قطسلك. عل. دعو. م.

 *) 8. ىريخسلا. ) 8. ةدحوملا.

 49| 1 سمن,

 2) (مت 116 ىلع

 رز ل46 ةميكاشي. ١ 2) لوكاس و 4. خلوكس.

 تبكاس .

5 

 ر) 83. هيونخس. ه) 8. اينخسلا

 ىواخسلا. ٠ ه) 8. ةلميم نوكسلاو.

 1؟ععصماتسد عووع طمص كمطتأو مالم ناهنب ر وننم0 0000. هكعسدصأ. ؟؟.]



 هس |" ب
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 ةلحوبلا رسكو جدفل

 د ةيجعملا نيغلاو هلوا مضب + ىكغذيبسلا

 تمدقت !ًريبَس ىلا سكلاو عتفلاب ىريبسلا

 © ىرابسلا ىف

 ناد نم نلحب عيبس ىلا هلثم ىعيبسلا
 © ةخنوكلاب عيبسلا 2 ةلكفمو

 © ةلم لاب

 نم نطب  ةامْبُس ىلا جتفلاو مصلاب ىليبسلا
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 لمح“ ىسلا .ةيقوغلا :نوكسو رسكلاب لح تقلا

 © © هالأ اهدرش * ةيعكلا ل

 #روتسلا ىلا * ىروتسلا

 1 ديزي ةالوم 21108 ا أرغصم ىتيتسلا

 © 8 خب واعم نبأ

 ةينكتلا نوكسو رسكلاو مضلاب : ىنغفيتسلا
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 م ةدكب لاف“ نلف 5 برق ةيرق 6
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 ص 8. هطاد18 عءاتددتسلت ع دع طقطووغ, زستعاتسا ص 153201150, 18” بزر عءانوص2 مانا

 ثدحملا. 70] م) 8. ىجنزلا « مينؤلا»

 571045, ؟هءعورم هلقم ةصلتعءممعر دىتجاتمصعس» طمزدم ممدصتصتق هتطنل ه 50سامانمدصع ةمواند5 بسن 0181: ع.

 1عءاتمصعم تنوو 000. 8. مءءاه ةدع طقطعمعر ةغ ةعاتعاتلاممد 2004صاست# ةدوعر ءفمصقنتلأا آنعالم 6605

 + 1106 ممرصعم ءادرص ة:خءدآم دءطتغا» ص
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 5910. 1آهجدقلع 304 ؟2ةلتلم م. 5( 8 روماخلا,

 113:2338 , «0. طظمعوأ. م. 6



 ار

 5 05 لج ناذاز ىلا ةيكعبب ىناذارلا

 ىلا ةدحوملا رسكو ةمجعملا عتفب م ىهبذارلا

 © دج 9 هذآ

 © ىهتنأ ةيرق ” ناقذاز ىلا + ىناقذارلا تلق

 امب ةيرق كّذاز ىلا ةيجعملا متغب ىكذأزلا

 © رهنلا ءأرو

 ناهبضاب ةيرق* ناجراز. ىلا ىناجراملا تلق
 8 ىهتنأ

 5 ارنا رسكب * ىد ل ادنتتكتلا فيتحتو املا سك 2 نمأم اذلإ

 ه8 ورمب ةيرق “ نايراز

 8 كنق مس دغصب ةدرق زأز ىلا نيءارب ىزارلا

 ةّدج ايطاز ىلا ىطارلا

 ةيجاعملاو ىازلا ميتفب * ىنسسيرغأ أ

 نونو نيتارلا نوكسو نينملههملا ” نينيسلاو

 را ىهنارزأا. ورز 8. ةيذاز. م) 8. ىناقدازلا ه6 ناقداز.

 8 دلنقرمسب ةيرخ * نسرسرعأز نا

 ىرش نم ةيرق ىلا ةيجعملا مسب .» ىلوغارلا
 © دادغبب ةيرق انوغاز ىلا نونلابو # هيد ِمْنَب

 ميرق فيقار :ئدلا) اف مقا! فاقب ىفقارلا تلق
 لبابا ىجاونب
 اونكس برعلا نم ةليبق ناكاز ىلا ىناكارلاو

 9ىهحنا ب < نيورت

 ةيرق نارماز ىلا ميملا دعب ءارب ىنارمازنلا
 © اسن برق

 نونو ةينحتلا نوكسو ميملا رسكب ىنيمأرلا

 © دكتقرمس ىحاونب دلب نيماز ىلأ

 8 ةروباسينب ةيحان ماز ىلا ىمأرلا

 زتيرتق برواز. ىلا ارو ء واولا مستفغب , ىروأرلا
 هم » هه

 ه8 / نشوب ىرق نم « هوأز ىلا اهلابر 4 دغصلاب

 م) 8. نآداز. ه6ه) 0منغانا 2

 طمووغ ةيرق ه ةرعان. ©6685. (ةم10 [نزئ1عصط# م. 68, نطق مدقلع ءاتدتع نافداز 5ءتماغسس عدغ) كتم

 ىد) 51غ 000. ننونوسعز هغ اتزتاعصط# م. 68 ه ةنعع. ©ءووج. ءلثلتغ

 2( 8.زايزازلا.

 «) 83. نيسلاو. © 2) 4. ىسرس فأزو 8

 ) 1: نيورغ»

 6) [0004. ننععونع قاع 0888 ةروأزذ وزع ةانا عد

 5 ىسرسرغأ لأ

 ه) 0044. خيذ. 31216, 114. ذص ىهيدجنبلا.

 2) 82. كفصلاب.

 مم6656: نأآديح دالب نم.

 ن حنز احزاز. [ع©نم دصتساتق 3ءعءان“تأ ع !ةعادصت هدأ: مقسم ةجقانتم 0161 ناحراز. نيش
 *ل) ١ نايزأر. 2) 4. ىنسرس غازلا

 ردا وبر 10 ىنوعارلا
 6) 5. روباسنبب. «) مع هلوأ.

 نأ !ععال همم وعصلسس» ءعودعر مهقستكعوؤن هدؤئفصلتغ لكدطلتأت كرششملا و طوعع ةص ”. ةوأز 0ه11ع»عمصق :

 ىناثلا اهروك نم ةروكو روباسين فيتاسر نم لوال واولا جتفب هوازو هواز باب

 ل جانسوب» 560 0. طه
 ا

 خلا ةاره ةروك نسم جذشوب ىرق ندم 0 ةوأز ) ةوأز. 7171.

 ىجنشوبلا -«: ىجانشوفلا.



 هس أ! بس

 8 دجو فورعبلا ناحيرلا ىلا ىناكيرلا

 اضلاو ةيناكتلا  نوكسو مسكلاب ىنشخيرلا

 ا نونو :يكعميلا نيشلا حميتفو ةبكعملا

 8 دننغرمسب ةيرق نشكر

 8 تج ناسير ىلا ةلمهمو رسكلاب ىناسيرلا

 ةينكشلا نوكسو رسكلاب * ىنومذغيرلا

 ىلا ميملا مضو ةيجحاعملا لاذلا جتفو ةيكعملاو

 8 ىراخابب ةيرق < نومّذغير

 © ىهتنا برغملاب ميلقا ةغير ىلا ىغيرلا ىلق

 ١» فاكلا منقو رسكلاب ىرنكيرلا

 «ورمب ةيرق زنكير ىلأ ىازو
 © ىهتنا نميلاب ةيحان مير ىلا ىهيرلا تلق
 ىلوالا ةلمهملاو واولا جتقو رسكلاب ىددويرلا

 © دنقرمسب ةيرق ددوير مشن

 ةيرق اًدوير ىلا ةدحاو لادب هلثم ىدويرلا

 نونلا ن

 فرصح

 * ىراخبب

 6 ىّذوير ىلا 7كم لاكلاَو هلتم ىذويرلا

 © قبب ىرق م

 ارملا نوكسو واولا حتنفو رسكلاب ىنوذد ذرويرلا

 فاقو واولا متفو نوكسلاو رسكلاب ىناقويرلا

 ؛ ناقوير ل

 خينكتنلا نوكسو واولا مدن :. سكلاب ىح كجاذوب برأ

 © * دير ىلا ميج مث نونلاو اهلبق

 © ورمب يرق

 ةروباسيبب

 ةلكام وير ىلإ نوكسلاو رس كلاب ىوبرلا

 ةندلدم ىلا د.ددشتلاو مدفلاب : ىيرلا

 © سلدنالاب

 املا

 © سلدنالابو || طساوب ةيحات ةدحوبب بارلا يلا ىبارلا

 6) ؟؟عئاتصت آبنعالم 6ءموع., ءانزاتذ 1هءعاتصح 4ع طمع مدعم عاءانتطعا 100 أ, ![ءانتتكأطعتاتق و

 ى) 8. ثوبر. 7/) 8عاتوسد لكعدانصغ

 2) 8. ناقروير. 2م طنا ةسواتانك

 21 ل
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 رز 4. ةبكاعملا.

 9 ىنومدغيرلا.

 ىممم. م. 133, ةةيتطأ لادطعأ نومذغير.

 ذه 0004. [ع1د آمي, 6ءموم. 1ءونغتم : أراخب ىرق نم. 757.]

 ذص ©0000. ءرجوادغ. [آصم آرعزي, ©6605. 200ت5 : روباسيبت ىرق نم. 1

 ىاؤلا»
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 مذفو ةيجكاعبلاو واولا نوكسو مضلاب ىئروارذورلا

 © نادمهب دلب روارّذور ىلا ار مث واولاو املأ
 ةليهملاو ةمجعملا متقو مسلاب * ىنشدذورلا
 ةيرق * تشدذور ىلا ةيقوثو ةيجكاعبلا نوكسو

 8 ناهبصاب

 اغلاو ةيجعملا مئفو مصلاب ىدكغفذورلا
 هخأا امهنيب ةيجعملا نيغلا نوكسو فاكلاو

 8 دنق مسب ةيق م ادَكْعَفَّدور ىلا ةلمهم

 4 كّذور ىلا ةيجاعملا منتافو مضلاب ىكذورلا

 68 دنقرمسب ةيجان

 ةلحسم ” ةذور يلا ةيجعمو مسلاب ىذورلأ

 8 ىرلاب

 © قج * ةيوزور ىلا ىلزلاو ارلا مصب ىوزورلأ

 ميجو ىازلاو وأولا نوكسو مصلاب * ىراجنزورلا

 ةراهنلاب لمعي ىذلا وفو راجزور ىلا ارو

 8 دج فور ىلا فاقو نوكسلاو متغلاب ىقورلا

 © مورلا دالب ىلا مضلاب ىهورلا

 خيتكتلا فيفكتو واولا نوكسو مضلاب ىنايورلا
- 

 8 نانسربط يحاونب ةنيدم نابور ىلأ

 ى) 8. تلور و عأ وزع

 35710. صر اال عض. ع. مي 8

 ر) 8. ىجايرلا»
 ) 0دنأ 16 ثم

 ادكغندور. 227) 8. كدور.

 ى) 51م (000. 1

 «) ىلا كيري., 2) قع جحدم.

 6) 8, روباسنتي, 7710, دسم. ه4 ىنارمارلا.

 نوكسو ةلمهملاو واولا متفو مضلاب ىثشديورلا
 تستادبور أ ةخيقوشو 11- 1١< /| . 7 أو غبن < أ

 © ناهبصاب ةيرق

 ه دج طيور ىلا ارقعم ىطيورلا
 برق ةيرق طاقر ىلا مضلاب ىطاهرلا 55

 © ىبتنا ةنيدملا فيرط ىلع ةكم

 © لج ماهر ىلا مضلاب ىماهرلا

 نم نطب ” ديزي ” نب اقر ىلا متفلاب ىواضرلا
 8 ةريزحلاب ةئيدم اهلا ىلا مضلابو * عحْذم

 ةيرق ةنقر ىلا نوكسلاو مصلاب ىنهرلا سلق
 © ىهتنا نامركب

 © تج نيم ىلا ,سكلاو مدغلاب ىنيهرلا
 نيمو ةيتحتلا فيقخاتو رسكلاب : ىحايرلا

 ىلاو تلق # مرج نمو ميمت نم نطب حابير ىلا
 يوتا ةرصتلاب ميلر دلكم

 نم لجر شاَير ىلا ةيجعيب هنزوب ىشايرلا
 © مادج

 0 لبر ىلا نيلشتلاو مدنلاب « ىدايرلا
 © ىهتنا دادغيب ةلكمو ©« نلق 7 اسنب

 .5 )2 ا 0ه) لل تكور: مز 0

 0واومطع م. 13, 68 ذصارع. 5 5هتمقأأ ككور ٠

 ىراجرورملا.

 2) 5. مرشح

 ») 82. ةيجحاعم.

 6ه) 4 نايرأأو

 ؟) نمو



 ا
 ا
 ا
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 ىحاونب عضوم 4 بور ىلا مشضلاب ىبورلأ تلق | ةيرق ناَنَر ىلا نونلا فيفختو مصضلاب ىنانرلا

 هوب © ناهبصاب

 8 ىهتنا دادغبب ةيرق اور ىلا * ىعءابورلاو ىلا ةلمهمو نوكسلاو مضلاب 3 ىدنرلا يلق

 / ميجو ةدحوبلا متفو مدلاب ىهاكنابورلا 8 ىهتنا سلدنالاب نبقح هتلر

 © 6 دج بقل مبورلا ىلا | نونو ميجلا رسكو واولاو املا عتفب ىنجاورلا

 نب * مور ىلا ةلمهمو نوكسلاو متفلاب ىحورلا 8 نطب نجاورلا ىلا

 8 ناوريقب ةيرق ؛ حور ىلأو تلق مساقلا ثاور ىلا ةلبهمو كيدشنلاو جدفلاب ىداورلا

 ؛ ةبحورلا ىرق * نم اًخورلا* ىلا ىاحورلاو 8 لجر

 © ىهننا نورا عب ىلا كيدشتلاو مجدغلاب ىساورلا

 مدفو ةمككاعملاو واولا نوكسو مضلاب ىرابذورملا | نطب ساور ىلا فيغختلاو  مضلابو © ساوملاك

 سوط دنع دكلب رابذور ىلا أر ”* كرخأ ةدحوبلا © ناديق نمو ؟ ناليع -- نم
0 

- 

 م) 0مناانغ 8.  زب) 8, ىدنزلا. م) 8. «دنرد 6) 8. ساورلاف: 6) 8. مضلاب. 6) 8. :ءءاع

 ناليعو 4 ندلبغ. قالا 0 ىرصعالا. 2) كل, بووأأ. [(1ه آطلعالم (©معمر نأ ص 8., ىاطع

 جداا, هككعضااتل. 17.] راه ىنابوولاو. [عرمااتتتت عوار (0016عود 8. طمع 106م 5ءوتتع2لات22 ©3556 :

 ييحصعتك ءصتصت طقضل دن 82غ, انا ص ةزدكت003 همدصتصتطاتو "ءادتت»تو اتالععو ن صفعم لمع, هع 8اطقع

 80 0 تامسع وو

 طقطتت اةيصعب ةيتشملا ىدداوغر 3 توططتا# ابور 201 ىنادور 5604 ىدبور 10023112 6556. 0004 ةرحانم

 واود ط“ ذص م.83 73.3 1ءعتااتل و ىنابورلا نساحملا وبأ مادلساا محشو ف ّذص 5#. 9, نابورر 4

 3 2 - د

 1262010356 ةءطاصأات22 63[ 0 ىنايورلا ان نابور (0ع ونتتطاتح طمصصتستطاتق 710ع زصطتو 5هز نالان2)و ان
 ونبي مس

 دهسا عوام 11لعصح ءرع 8اطقطقاطتل ائطانو ذح ال. ىابورلا هرج ضم م ؟؟1.] رز 8. مضو. مى أع ان 1

 04. 81[هطتلعوااتطح ءدأ ةديكعست , ]1ططةجتت ءعطمان م كاتم ءدرصتاملم ددح انطان122 ©0ة1ن155ع. آنا هضءلتطتاع ؟10ءااتع و

 وزع ؟عدع 5 ء1امأ ت2 11556 :

 © لج بقل مينورلا ىلا ميجو ةدحوملاو (7) ارلا عدفب ىكبورلأ
 [طصامت ءزء طلق لسمطاتق 10ءزك داتزج] 121 701656 ع ةنعزأ عم (©ءمو,ر دج 010 1ةوذسلا5: مدل هانبور.

 حلب نم ةيرق ميج مث نون افلالا دعبو ةدحوم ءاب (1. واولا ) ارلأ دعبو هلوأ. 77.1 )

 حورلا» 0 2) 8. هحور. /) 8. ياحورلا» 2 8, هبحرلا. (مم) 8. ةرحأ»
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 ةليهبلا ,رسكو فيفختلاو مصلاب ىسحامرلا | نم نطب عاَقَّرلا ىلا فاقو رسكلاب ىعاقرلا
 © لج عاقرلا ىلاو عاقرلا « ةباتك ىلاو 6 مسج

 © « بايثلا * مكر ىلا ماقرلأ

 فيقرلا راد عراشو 7 فيقرلا عبي ىلا ىقيقرلا
 © دادغيبب ةلكم

 ىلع ةنيدم ةقرلا ىلا ىيدشتلاو متفلاب ىقرلا

 © تارفلا

 ةنيدم * ناكر ىلا نونلاب: ىناكرلا 4 تلق
 © سلدنالاب

 ةكم نيب «وصعلا ظفلب ةبكر ىلا : ىبكرلاو
 © فئثاطلاو

 صدق سووردحب لقا اول درك ىلا الكرت

 4 ىهتنا

 ىلا ةلمهمو نونلا نوكسو نينمضب ىدنكرلا

 © دنقرمسب ةيرق 0 ةدنكر

 © عملا ىلا 2 حامرلا

 ى) (0مدتقواتصسع 5+

 مم) 8. دلكر.

 رم) 2: .ىقيقولا.
 /) 18: وصعلا# < 8)2. ىلكرو.

 ورام ؟ئلعداس» , طقم (ةصعص طقس: (عوؤنسم ةدار نصف مءاداتصتمت ىقمر نعاس ها. معلم 2 636

 م ءةلطادلم ةمرر عمود همر ةصقوالا4 انااعتش فز ماه انأ 0من رممهاأم”67: ةذعدتلا ءعام 77".] م) 8.

 6) 3. بايتنا.

 2( ]مر ىكولاو.

 2) لل ةطقرس 8. ةخطقارس. 126 ءمدصز ؟ءاانك 501151 ةلطسق سو, [© 104 مععاع عابس يدع ءمهلظعمددغ

 ةروان. 6ع. ذص », ةلكر. 57.] 60) 8. هدنكر. م) حاقرلا. و) 8. حامرلا. -) ةم نيلطسلفلابو..

 2) (مدنغاتأ ه2) 000. 01650 ىقترلا» [0 نوع صعصلهانم آن ءعغ
2 

 8 دج سحامر ىلا ةلبهمو

 نطب حامولا ىلا تيدشتلاو عتفلاب : ىحامرلا

 © بلك نم

 ةداّمر ىلا ةلمهمو فيفختلاو مدقلاب ىدامرلا

 © اضيأ برغلابو + نيطسلفبو نميلاب ةيرق

 نطب نامر ىلا فيفضتلاو متغلاب ىنامرلا

 ديدشتلاو مضلابو نوكسلا نمو : محْتم نم
 © طساوب ناّمولا مصقو فورعملا نامل ىلا

 ميبلا نوكسو ميجلاو ارلا متفب ىراجمرلا
 ©روباسينب * ذلكم راجُمر ىلا ار هرخا

 © فاقو نينكنتفب * ىقمرلا

 ةلمرلا ىلا مالو نوكسلاو متفلاب ىلمرلا

 © ةلج

 © ةسدقملا ضرالاب ةليمرلا ىلا ”!رتصم ىليمرلا

 8) 4. مشح. ) 8, ةيانك. ك) 8. مقرلا.
 ص ناعوونع 000.. ) 8. ةناكر.

 5) له جحلدمو انا 6

 سنحر سب, 0) 2, أعبعم»

 يا



 ةابيبلا نوكسو نيعلاو ارا عنفب ىنعسرلا
 © 8 نيطسفب ةيرقو ةريزجلاب ةنيدم نْيَع سار ىلأ

 8 * كولملل الوش ناك دج ىلا ىلوسرلا

 * متفلاب ىسرلا

 © ةيولعلا

 ىلا ىطاشرلا تلق

 ةيقوفو ةمجعملا نوكسو سكلاب ىنانشرلاو

 8 ىهتنأ نانيغرمب ةيرق ناشر ىلا

 لقي علك كيشرلا * ىلا ىديشرلا

 هي املا مصبو رحكبلا لحج 0 رعمب كلي

 نسر < جراوخلا نم لجر كيش ةرا ىلا خبكعبلا
2-- 

 2 ةيديشرلا

 ىلا فاقو ةيجاعملا رسكو متفلاب ىقيشرلا

 © لجر فيشر
 ىلا انفو ةلمهبلا فيفختو مضلاب ىفاصرلا

 ةلكمو اضيأ سلدنالابو ماشلاب ةتيدم ٠ ةفاَصّا

 8 برغلاب كلب * ةطاشر

 ه اضيأ 2 طساربو ةرشبلاب هيرو اال
 اصر ىلا ةيجعيلا فيفختو مصلاب ىءاضرلا

 5 دارم نم نطب

 ) 8. ةقيلخلاو دشرلا.

 د)])

 20 طاسر.

 9) 8. هضارضولا. +) 8. وضرلا.

 2) 0 ليعزرلا. ن) 51م همان1 ععط ل172 عودع 2مم

 «) 8, تدكحومو. 2) بايتلا. ) 2
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 م (سمتغاتغ 8,

 رج) 8. طساوب.

 2) هزع (000. ن6

 ؟) 0دتلختا

 ©) 8. خبلعت»

 ةمجعملا نوكسو نيءارلا متفب ىضارضرلا

 © ننقرمسب عضوم 6 ةضارصرلا ىلا ىلوالا

 8 ىولعلا ىضرلا ىلا نيتحتفب + ىوضرلا

 ىح لْغِر ىلا * ةلييبلا نوكسو رسكلاب ىلعرلا
 © ميلس نم

 نم نطب « نّيَعر ىلا ؛ ةرغصم ىليعرلا
 قدما
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 ةَضاّير ىلا ةيجعمو ةيتحتلا رسكب ىضئارلا || ةلمهمو نونلا نوكسو واولا عتفب ىدنوأرلأ
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 2( 2 0 0 17 نيعرت»

 زم0ل1 لان,  [آص ةدعرنوم عموما, 1عقلأاتا : نك 2 د قرص نيب ءام كي كنلاب ةبنذلا

 اضيا فشمد لابعأ نم ةبنذو ءاقلبلا لابعأ نم عضوم انفو ةبنذو. 739.]
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 هع م

 8ّدج نالد ىلا نوثو ديدشتلاو سكلاب ىنالدلا

 © سلدنالاب كلب ةيالد ىلا متفلاب ىعالدلا

 ةعساو دالب ركب رايد ىلا ىركيرايدلا تلق
 مكب ىلا بسنت, ةلجيت ىلا ليكلا هالب ىم

 © ىهتنا لثاأو نبأ

 * ةدحوم ابو* ةيتكتو رسكلاب ؛ ىجابيدلا

 ىلاو ييرحلا جابيذلا ةعنص ىلا ميج خا

 مضو ةينتحكتلا نوكسو متفلاب ىلبيدلا

 نيم. » ةييزق 7 ةنيدم لبيد ىلا مالو ةدحوتلا

 © ىتسلا

 ةلمهمو ارو نوكسلاو متفلاب ىلوقاعريدلا
 © دادغبب ةيرق < لوقاعلا ريد ىلا فاقو

 ىلاو .تلق' ةرصبلاب ةيرق لكلا ىلا ىريدلا

 8 ةلمرلاب ةيرق طولبلا ريد

 رايدلاب كلب نيريد ىلا ,سكلاب ىنيريدلاو
 © ىهتنا ةخيرصملا

 ةيرق كزيَذ ىلا ىازلاو هلوا متفب ىكريدلا

 © لج كّريَذو كنق مسي

 نيتيتكت نيب ىازلأ رسكو متنلاب ىليريدلا

 «) 8. ةيرق.

 كك 0

 ) 8. نمالع,  ء) 0صفااتغ 8م

 ه) 5, ىراكيب.

 2 8. ةلحومو»

 ع) 004. ناعحودمم ىليدلا.

 2) طانام ءيلتووم وأولاو, 0ورنو واع قطدلك ةرجن4 انر1ءصط, م. ةغراذص

 8 » ٌنج ليِزُيَد ىلأ مالو نيتنكاس

 هنيرف نامليَد ىلا ماللاو هلوا مدفب ىناهليدلا

 © ناهبساب

 الب ملُيَّدلا ىلا ماللاو هلوا مدغب ىمليدلا
 ه8: فو رعم

 6 ىلّوُدلاك رسكلاب + ىلكدلا
 نجو مامحلا سابيّدلا ىلا ,سكلاب اسد
 © ىبتنا لاع نالقسعب عضوم ساميد ىلاو تلق

 ىلا ةلمهمو ميملا مقفو رسكلاب ىسميدلا
 © ©« ىراخضبب ةيرق سميّدلا

 دج راتيدو فووعملا رانيذلا : ىلا ىرانيدلا
 ناباراتيدو دادغبي رانيد بردو راضنالا نم نطبت

 ميلا بسني دقو تلق نابادسأ برق ةيرق

 © ئرلاب راتيد ذكسو هلامكب

 © ىهتنا ب يرق رابنيد ل ىرابنيدلاو

 جتنو ىازلاو ايلا نوكسو رسكلاب ىنادرمنيدلا
 نادزم « هئيد ىلا ةلبهملا لادلاو ميملاو.نونلا

 © ورمب ةيرق

 روُُيَدلا ىلا ارو * نونلاو هلوا متغب ىرونيدلا

 © لبكلا كالب نم

 ) 2. ىجابدلا»

 نب) 0دتاانغ ٠

 نو)] 2 فسنلو

 2) 8. لوقاعل,

 <) ةنم كروس, ةنبذم



 هس ٠م

 8 ىرلاب ةيرق ١ بالودو بالودالا لمع ىلا
 ىلا ارو ةيفحكتو رسكلاو جداقلاب ىريودلا

 اهّلوا توقاي مض تلق روباسينب ةيرق 2 ةريو5لا

 ©دادغبب عضوم ؛ةريودلا ىلا “عدغلاو مضلابو* ىهتنأ

 يح نبدا بنا فوق ىسيودلا
 © ىهتنأ <« فيهيبب
 ىلا نونو ةينكتو رسكلاو مصلاب ىنيودلا

 توفقاي 7 عذق تلق 4 ناجيبرذأب ةنيدم 2 يراد

 06 نفذلا عبب يشل ناهدلا

 3 ةيكشقد ىلا ميج ؛ جتغلاو رسكلاب ىكضهدلا

 8 ناهبصاب ةيرق

 نارضد ىلا ارو نوكسلاو عتفلاب ىنارهدلا

 6) قة. عاع ةزصع ةمانع

 6( | 8 ناجكبر ذاب,

 /) 180ع بمدصعات 5115011312 325164 5يمانمت 5ءعمو15 ه1

 ه) 8. مدلع مضلاو جتتفلابو.

 0) 11مم 2مءءعوودتتم 200ءصقسسم : 0عقوغ ّدص 017006

 برق كلب طورقد ىلا متفلاب ىطورضدلا ىلق
 8 ىهتنا استهبلا
 ةيقوثو ةلمهملا نوكسو نين رسكب يناتممتلا

 © ” ناردتزام دنع ةنيدحم ناتسمد ىلا

 ةيكاعيلا مضو نوكسلاو رسكلاب ىروشهدلا

 هن رعم * ةزيجب ةيرق روشُفد ىلا ارو
 ت ىرلاب ةيرف ىكَمَد ىلا نيتحتنب ىكهدلا

 نب نابغد ىل ١ نوكسلاو مصلاب ىنامهدلا

 ةليجب نم نطب نفذ ىلا هلثم ىنهدلا

 © قفاغ نم نطب ةنفد ىلا رسكلابو

 5 ءاريب نم نطب * ريعذ ىلا اربكم ىريهدلا
 نطب ؟ ىهد ىسلا مسكلاو مدقلاب ىيهدلا 1

 ىلا ةلميمو فيفحتلاو متفلاب ىسصالدلا

 8 9 ريصم ليعرعب ةيرق سصالد

 وز قة. سقأع بالودلاو. راق ةرويدلا.

 ه) 8. بهقيبل.

 ريق مدلل 2) ىشاعودلا.

 مم7مد (ةدمعتب 22عتمةاتص ةط 11ءهعطع]هؤمر ةص ردد ؟0عءعر وننذ كتعلا : م هثدلم» رمت" جمالا م0

 لمددع غه رم وم ةرنمع هل" ل تبدعتب. 0( نهتع [10هدذدع طخع ةاتزجوأ ءطلتتست : نميلا نم فالكم. ):  0مناانأ 6

 /) ىلإ خكايخل. 2 7) 111ع ةص ل. دهأع 305 ماتم

 ة) عظلتكم طقعع ةدصغر نأ ص ه) 8. ربغ.

 [لص آرعدتعم عموم. 1ءوذغسع هينات نوكسو. 777.

 هوا ىهتنا. ) ه١ نآدنزام. «) 8. ظمدوجاب

 نه تنع (ن50. ءعواوصغز لامطتغم عمر ةص طعصع 5ع طقطوؤسغ. 6906 طماط مع7ةصاغتوو (1101200و 51
2 

 و اميإ

 ربمداعضتسك ممدمع» ىقذ مممصتصاتحس0امم» ةزار طتصع مءاداتستس» ىيفذ لممأ موانع: عع حس

 و) 0متخاتأ 8٠
28 
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 دت» معو ىئوهذ 1:05ءانأةطغم آ؟؟9؟.] رهم) لب جحدم.



 تا لالا تت

 ةدج ناد ىبا ىلا ةزمهلا عتقفو مصلاب ىداركلا

 ماشلاب ةيرق ناَبوذ ىلا مضلاب ىنابودلا تلق
 © ىهتنأ

 ةلمهملا متفو مصلاب ناّدوذ ىلا ىنأدودلا

 وع دك دماج
 يرق 5 كسيرود ىلا مصضلاب ىتسيرودلا :كعلَف

 © ىهتنأ ىبرلاب
 دلب 4 قرود ىلا فاقو ارلاو هلوا عتقب ىقرودلا
 ىلاو: تلق ةيقرودلا نسنالقلا ىلاو ؟ ناتسزوُكب
 © ىهتنأ سلدنالاب كلب  ةقرود

 دادغبب ةلكم روذلا ىلا !ملاو مضلاب ىرودلا - 3
 8 ريع هم ةد د ع هد

 عبي ىلاو * ىأر نم رس رود * ىلاو ىرقملا اهنم

 ©اضيأ روباسينب ةلكم روكلا ىلاو تلق رودلا

 طساوب ةيرق نارود ىلا ديدشتلاب ىنأرودلاو
 8 ىهتنا

 سود ىلا ةلميمو نوكسلاو متفلاب ىسودلا
 ع 0

 © دزالا نم نخب

 ىلا “ ةدحوم ابر ةيجعمو مصلاب ىباشودلا

 © سبدلا وو باَشوُد

 وهو غوُتلا ىلا ةيجعملاو مضلاب ىغودلا
 ه » ضماحلا نبللا

 نوسألا ىبا ىلا ةزمهلا متفو مضلاب ليلودلا

 © ةزمهلا سكب ةناتك نب * لثّدلا ىلا وهو هطقرو

 ةيرق ةيعلودلا ىلا ةليهب ىعلودلا تلق
 © ىهتنأ لسوولاب
 ندم ىطبز ناس و ىلا م دنا قفامودلا

 © نادبق

 لصاف عصوم لَدْتَجلا ةموُذ ىلا مهلاب ىمودلا
 ةطوغب ةيرق ةمود ىلاو تلق قارعلاو ماشنلا“ نيب

 © ىهتنا توقاي < اهكذ اهريغ فشمد

 فّنوُذ ىلا فاقو نونلا جنقو مضلاب ىقنودلا

 ه8 قئَواَيَنِب ةيرق

 ابضيا كئواهتم ةيرق ” ةنود ىلا مصلاب ىنودلا

 ه8رونيدب ةيرق نودو

 و) آه آم. «ءموم., ةيرانح آترتافصط. م. 67, ة5تتورغنصت هون: ةنكأاس املاو نوكسلا مث مضلاب تسيرود

 :حوتفم اي مش. [آن 6 6 وموسم ا دطأ طمص ص همداتتم امصخانسم (00036ءر 50 همءنم هط ذركم 2064686 ىعملح

 ماقسص ؟دتكذعر ء ]1غ هئدستسم هملتصع هوز تلعصق : ةعاتعتلمو ءدتس ذللع ماو ةقرود ءهغ رسود ءوللو ءةاانق

 56م 0]."97 4) 8. قرط“ ا 8 ناتسؤحب ز 4. ناتسروخب. ى) 8. هقرود. 4) كل. نه سرود

 ىأرز 8. ىأر ىرسرود. #) 8. ةدحومو. ”) 8. ضماخلا. «) 8 1 م. لعدلا. ع) 5:

 ري) 8. هنود, هغ وزع لدلانأات5و 14 [نواعصط. رمش 13

 هر تسلم مولعأ طمص 8 دان معتورتع ءووع لتكانصعانعسح

 مرت وعملمتس مادامعت 0005 عدس 1عءانتمصعمم ةركذ.

 ( وسن 20016: ةبسنلل افاق هرمخأ ىف اوداز امبرو
 رر

 ليصت) , ءا طبعا, ©ءعموتت. ةط10. م.
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 ©ورمب ةيرق © قزاورذ ىلا فاقو ىازلاو

 د ىلا فاقو نينكنفب دنا تلق

 © اهنم

 ةليهملا نوكسو فاكلاو دلوا جدغب ىركسدلا

 دادعير ودعي و مدور ةمكسللا ىلا ؛ ارو « فورد

 © * ىليلا رتب * ىرخاو ناسارخ فيرطب

 6 دج معرد

 هلوا مدفب ىقكيردلا

 © ورمب ةيرق فجايرد ىلا فاقو ةينتكتو

 ةيتحتلا نوكسو متغلاو / مضصلاب ىديردلا

 ةروهشملا مامالا لج كيرُد ىلا ةلمهمو

 دزد ىلا فاقو ىازلا مدفو رسكلاب ىقردلا

 35 ىَرَق ناراب ٍتاذو نيكسم فزد صفح

 © شاشلا فيرطب ةيرق قزدلاو

 ن

 دوه

 0 ةليهملا نوكسو متفلاب ىدرجتسدلا

 در رجكاننسد ىلا ةلمهم هرخأ ميكلأو ةيقوفلا رسكو

 سولحب ناتنثو ورسمب ناتنت ىرق ةدعل مسأ

 © ْمّلَبِب ىرخاو

 ةليقوفلا منتو نوكسلاو 0 : ىناوتسدلا

 / بلُجُت بايث ىلاوز :اوعالاب "ةنلب ارتست ل

 رز 8. مضلاو.

 2) 0متخاتا 8٠

 6©) 6 هقورد» م) 8. ىسرف.

 سن دابا مساب.

 جلولعر نأ مدافع هع لدطسام ءا آنع» 6ءمو#. ةمنم هنز1ءعصط. م. 13,

 ) 8. هنيفل. مى) 8. الو. 2) 0ئاانا 2.

21 

 م) 0مدتاأتأ

 9) 8. ىتفدلا.

 © * ذابارتساب ؛ ةلحمو ىولاب ةيرق كَتْشَد ىلا

 ” نشد ىلا ةيقوفو نوكسلاو جدغلاب ىتشدلا أملا رسكو ميجالاو
 ن0 هن <

 050 بابو اهب لكم ع ناهيصاب برش

 لنج 50 اضبأ | اهب لكم

 © ءاَعّدلا 0 ةرتك ىلا ءاعدلا

 م 5 ناَعُد ىسلا ةمجعملاو مضلاب ىناغدلا

 ةمجعمو ةيجعملا نوكسو متقلب ىشغدلا
 © ءىط نم نطب شْعَذ ىلا
 لجر ٍلوُحَد ىلا ةمجعملاو جتتفلاب نعل
 ه م سْخرسب راكشخلا ٍرّبْخلا عيب ىلاو

 ” ةنيفذ ىلا نونو اغئأو هلوا جدني 0

 : ال ,بتالا ىبأ لاق اا ىبأ هلاق ماشلاب كلب

 ليحارم سمخ ىلع عضوم ثوقاي لاق تلق 0

 © ىهتنأ * ةرصبلا ىلأ * مللا اهفمش * خلكم نم

 ءزادافل ىقزارودلا 39 قزأرود“ 2) ذم ارلأ.

 /) 8. ىاوتسرلا. 218

 22) م0. ن1 61

 ه) ريتك.

 ب) ها ةادعل.
 -_و

 َُن 901 ٠

 م) 15 سند مسبب



 تا 711 دم

 باوبألا باب وصو دبرُد ىلا ىدنبردلاو

 © ىبهتنأ

 ةدحوملا رسكو نوكسلاو مضلاب ىناقيبردلا

 © ورمب يرق ناقيجرد ىلا فاقلا عننو ةينكاتو

 ؟درد ئلا ةلمهمو نوكسلاو مضلاب » ىأذردلا

 © ةيقوفلاب انرُد لاقيو تلق دادغيب ةيرق

 8 ىبتنأ اهب ةيرق ؟ةينيبزردلا ىلا ؟ ىنبيزردلأو

 ىازلا نوكسو ارلاو هلو' رسكب ىهدززدلا

 © فَّسْنِب ةيرق ” هدر د ىلا ةلمهملا جدو
 ىازلا ,سكو ارلا نوكسو جتفلاب ىويزردلا

 دقو دنقرمسب ةيرق ويزرد ىسلا ةنكاس ةيناكتو
 © واولا دعب نون ةبستلا عض دازي

 قازنلا شكو نوكسلاو ععقلاب ٠ ىناجيزردلا
 ةيرق ناجيزرد ىسلا ميجو ةنكاس ةينكتو

 22 دادغبب

 نوكسو ةيقوفلاو ارلاو هلوا مضب ىوتسردلا
 © بقل + ديوتسإل ىلا, ةلمعملا

 رع) 000. ناععنمع دذصع ماتت ءاتد ئانصالق 5, مطل ٠

 2 قير نصتعم ؟هدتاقووع ص طئوعو ؟مصصتق ةحعصرلو ر

 ةليهبلا رسكو نوكسلاو مدفلاب ىنانيسردلا

 ناتيسرد ” ىسلا فلآ امهينيب # نينونو ةيناكتو

 ©ورمب ةيرق

 8 برغلاب ةنيدم ةّعرذ ىلا ىعردلا تلق

 ىلا ةيجعمو نوكسلاو جتفلاب ىناغردلاو
 © ىهننا نوكيج ىطاشب ةنيدم َناَغِرَد

 ارلأ نوكسو ” ةيجعملاو هلوأ' متفب ىهغردلا

 هس م سم جوبا هج
 ةلميمو * افلا نوكسو حجتفلاو مضلاب ىسفردلا

 © دج سفرد * ىلا

 ىازو فاقلا متفو نوكسلاو متغلاب ىرقردلا

 513101 كب لكم درقلا ا ىلا ةففخم

| 

 ديدشتو فاقلاو ارلا متفب < ىزقرادلا 2 !اذكو

 8 ىهتنأ ىازلا

 © دج كرد ىلا متفلاو مضلاب ىكردلا

 كو * ارلا 'نوكس .عتفلاب ىنيكرشتلا تلق
 1 و

 مر 8. ادردلا. 7) 8. ىعبيزرد لاو. و) 8.دزهع هان

 ىهبوالأ أ ىعاجنالا. 5( ىناجيرزدلا.

 هيوتسرد هزمع ماصعاتو اناععوم 5 هزه. 1ص آث, نمد هطوءيستمو 5هترباق ءوأر مالصعام ؟ع6 3001

 (3ع1غ6غعصننت 10. 12 ١

 س) 0صنإالإ 82. ) 82. خمجكاعمو. ج) 0دئااتغ ٠

 مع ص ءز يلعب مههضونسمع 10عصد ممددعس زاعضتما ءالذأقأغر مايصعأاتكق ةطوءةضاتطانق»

 ىهيوبلا ها ىوريمختكلا. )  8. ىئم نونو.

 هل اذ" رف 5عل كنعد ص 000. ناو وحع تينت ا ءانلم 5ع ماانات ةكأو لطب ىرقرادلا. 2) 3 اكذلو.

 ©«) 8. رصقلع ىرقردلا, 6) آمن. (تنمو. ةررمم آتواعصط. مب الروسكم ىازو فاكلا حاقفو



 نونو ةيتحتو ةئلثملا رسكو عتفلاب ىنيثدلا

 © نميلاب ةيرق ةنيثدلا نينا

 © ٍءاَجَّلا عيب ىلا ىجاجدلا
 ىلا ميجلا فيفختو مضلاب ىنكاجدلا

 © فستب ةيرق نكاجُد

 ىلوالا ميجلا رسكو متغلاب ىاجرجدلا ىلق

 ©رصم ديعب كلب اجرجد ىلا

 ةنيوخ ا ويلا نيكو 5 ىدجدلا

 ليجد ىلا نوكسلاو مدغلاو مضلاب 0

 ه ريتك ىرق 5 هيلع دادغب ىحاونب ريبك رهن

 ةليهملا « نوكسو ارلاو هلوا مصب ىجورحدلا
 8 لج يورحُد ىلا ميج هرخآ امهنبي

 ةنحد ىسا نونو نوكسلاو جدفلاب ىنحدلا

 © دج
 © ىضاقلا ميحد ىلا ارغصم + ىهيحدلا

 ب ةإى“

 ىلا ةليهملا لادلا .مضو # نونلاو ةمحعيلا

 © ىراخضبب ةيوق <« نوُدَنْفْخَد

 دّدعلا ظفلب ىقابلاو مضلاب : ىنيسمخدلا

 ىلا نادبح نب دبكم نب ركب هب تقل

 نيسيخ هدازف هدازوتساف نيسْمّكب لجيل مآ هنال

 دةلكيي تونلا مسخ

 © ىهتن) و رصمب ةيبرغلاب

 هلوا دعب فلالا تابثاب مدت ىدرجباردلا
 ندلامعتسم ابهو

 2 دج عار ىلا ميجو ديدشنلاب ىجاردلا

 برد ىلا ةدحومو نوكسلاو *

 © اضيأ نتوايتبو دادغبب عيضوم

 رلا نوكسو وأولاو !ملاو هلوا عتفب .ىدروأردلا

 قا ويا ناك زيزعلا نبع ةلمهمو ةيناثلا

 مدغلاب ىبردلا

 نم وح ليقو كفر وارد اولاقخ اداقتتساف نجار

 جا ةبارذعتأ |

 رسكو نوكسلاو مضلاب ٠ ىشيبردلا تلق | ىلا ةيجعيلا فيفختو مضلاب ىناخدلا

 متفو ىلوالا ةينكتلا نوكسو ةدحوملا ايلا © دج ناخد

 8 دادغيب ةيرق ةيكعم ابهنيب ةففخولا ةيناننلا | نوكسو 7 افلاو هلوا جنقب < ىنودنفخدلا

 ط) 0004. صفا ىلع. م) 8. نوكسلاو. 2) 8. ىبيحدلا. ه) 8. ىنودنفقحدلا, ه6 مم» نودنفحد»

 8 ىنسيحدلا. 20 ىنيسيحودلا. مم) (0ستااتغ كم

 #ج) ىشبيردلا. قوودععغ معمر, طقع صمصصع» م2851 «>1لت556 :

 رم 8. فاقلاو.
 7” 4. جتغب.

 ى) كله نونو.

 7) 5. هباردنأ.

 - هو

 تنك يتانسس تطاتدغت» هلغغدذ ير عمعملا ةعطق دصقاض د عامر صمص نطتغم دنمرص]ءطلمتت 55 ةيشبيبرد ىلا.

 [طا طمع ةمونصت هممدمعس ص آنعد. ©ةموم. 0262 انع. 117.]
26+ 



 تح 1111 مس

 نادواد ىسلا ةليهملاو واولا مدقب ىنادوادلا
 ل

 © ةرصبلا لامعأ ىم ةنيدم

 8 ناتسجسب ةيحان «رواد ىلا ىروأدلا تلق

 طساو ىقرش عضوم نادرواد ىلا ىناذرواأدلاو

 © ىهتنا

 © دود بعذمو دج ىلا م ىدووادلا

 لكب !تكلق رماد ىلا ارو اهلا رسكب ىضادلا

 © ىهتنا ةروهشم دادغبب ةيرق ةيرعادلا ىلإ

 يطل لايبم نانا ىلا( ىنوينج + ىداؤولا

 © نادم

 © لوكأملا سيحل ىلا نادل

 © دولكلا < غابد ىلا غابدلا

 * واولاو ةدحوبلا متفو مضلاب < ىدنوابدلا

 ةيحان « نسنوابد يلا ةليهم» نونلا نوكسو
 © ناتسربط > ىلت

 < ةتلثمو ةدحوملا نوكسو رسكلاب » ىواقبدلا
 © طساوو دادغب داوسب ةيرق ابد ىلا

 2: لا

 رب) 82. ىدوادلا. 8هعهو هو ثذوأد هوؤ ممسو دووأدر هع جتلووعت هم[تمومدرطتتع ع.

 ةيرق ربَذ ىلا ارو ةدحوملاو هلوا مدقب ىربدلا

 © ىميلا ءاعئصب

 ىلزلا متفو ةدحوبلا نوكسو مضلاب ىنربدلا

 هورمب ةيرق دْنوبُد لاقيو < نزيد ىلا نونو

 ئبلا#ةلمهمو نوكسلاو سكلاب ىناسبدلا

 © لج ىاسبد

 ةيسوبذ ىلا ةليهمو مضلاو متغلاب ىسوبدلا

 © لج < ةسوبدو دنقرمسو ىراخب نيب كلب

 ةينحتلا نوكسو مدغلاو مسلاب ىقيبدلا سلق
 © ىهتنأ طساوب ةيرق ءاَتيِبَد ىلا ةثلثمو

 يرق ريب ىلا ارو رسكلاو جتفلاب ىريبدلا

 هدّسأ نم نطب رييذ ىلا عتفلاو مضلابو ةروباسينب

 ةيرق اَقُبَد ىلا فاقو مدغلاب ىقييدلا نيلق

 © ىهتنا

 ةيرق ليبد ىلا مسكناو متفلاب ىليبدلا

 © ةلمرلاب

 كل 5 وأد

 8هز ناتانك انا 62 مع3عغم» ممم»عرم ىذووأ لأ دستموللر انغ زانكأم تنم 10عم ههالوءدموؤد». لاونص ىدوأدلا

 ]0 اتت ىاتاناط 221 ىروادلا ه]طاتم عع 0عطات1آة5ءأ. و) 8. ىنالدلا. م) 8. عابد. 2

 ىدنرابدلاز 5و4 مومام ى5هئورغاتسصس وا ذص 8.: هون صتص طقفع ةلثك ةصختص 5222 مجم ىتنتوابندلا

 هر ى. !ملاو. ») 4. كنرابد»

 1) مل, ثوسب. ه) لله نزبد. ه) 8.

 6) 8. روباسنيب.

 (؟. سماك). هد. [واومط. م. 61, ءمآل. م٠585 7, 28, 60,

 «) 8. ىلبك. < ) 8. ىواشبدلا.

 ةهسوبد (وزم6 و)ز 4. ةيسوبدو.



 ال ا اهبل

 نونلا نوكسو ىازلاو املا عتفب ىكنزرادلا
 ي © نايناغصلاب ةيرق < مْدَزراد ىلا ميجو

 © ملعلا سرد ىلا !ملا رسكب ىسرادلا

 ة رقلا راد“ لا ىقفرادلا تلك

 © ىهتنأ

 نوكسو فاقلا مضو « املا جندب ىنطقرادلا

 © دادغبي ةلكم 4 ىطقلا راد ىلا اطلا

 دادغيب ةلكم

 هورمب ةيرق ناكراد ىلا ارلا متفب ىناكرادلا

 © ناهبصاب ةيرق كراد ىلا املا متفب ىكرادلا

 8 ميمت نم نطب مراد ىلا ارلا رسكب ىمرأدلا

 /لزعنم نزرانلا "ىلا 'ىنورادنلا "5
 # ىديبتزلا هركذ 4 ناوريقلاب

 0 ىهت
 100 و اهل لاقي ةيرق ىلا ىرادلا

 ىناع نب رادلا ىلاو ىهتنأ ةارهب ىع تلق
 هنال *رطعلا عيب ىلاو ىباحسلا ميمت لج

 ةاكنلا تاقبط ىف

 ه) 000. ننعسومع طقع مهلع ه1عدأ تايناغصلا 1(1لعسصوحدع قيء (5عل ةنسع ةياتعم) ةصلعم د ”*

 ىف ةردلا.

 ء) 0 مزن 72 5-1 ةلونم. مى( 1 ناوربقلاب.

 /2) 004. ناءععننع مقلع ىراد. طرعوخغ م ةص طلعت.

 [ظأ هزء 0003 ذه آلعالم, 66051.

 22) 8. برغلاب. ) 1110 مانتذانإ

 ٠ نقلا. 1ع 5ىتماتمدع ءمصل. ةذصآخت طق 8٠ )6

 2) 8, ىنطقلا.

 [آيمعءالمصعسر ةص 8. هط]وغقسر طعصع 5ع طقطع#عر ةص7قمعأ

 /) 8. رطقلا.

 ص ؟. روث, 1كةصصنخاتت>» عا 10)ة2 نأ ةعئاتصت 56ءاجاان5و 5ءعلطأغ نيرأد»

 7) كلا ىسومىلا.

 نيركبلاب ةّضرف ىه سلق / نيرا نسم بلجي

 ىسلاو ىهتنا دنهلا نم كسلا اهيلا بلكي
 © ٌقرَدْبَع ركألاو يصف نب رادلا دبع

 ىبأ ىوار يكب ىبا ليج ةساد ىلا ىسادلا

 © دوأد

 تاَساَدّملا عيب ىلا ةيجعيلا مصب ىنوغادلا

 © ورم للحخأ ةغلب

 © ةريوجلاب ةيرق ناماد ىلا ىنامادلا

 ناغّماد ىلا ةيجعملاو ميملا متفب ىناغمأدلا

 8# ب غملاب كلب سومأد ىلا ” ىسومأدلا للف

 ه ْملاَعلا ةّيسافلاب ميجب يانادلا
 6:لجأ « ةيوثاد ىلا نونلا مصب ئونادلا

 نيتدالاب ةييدم هةيفاذ ىلا ىناذلا تل

 12 يهننإ

 2( جذزرد.
 ع د

 ىناغصلا , نطت زص 8. 7ءعام ءوأ نايناغصلا.

 ل 1116 8. سملع زمدوتغ ىلا.

 /) 8. ىديبولا. 2) لل نأدبكساو.

 [.«دنعم 6ءمورم ذص ؟. رآذ, 177.]

 طمع صمصعم 5تترحاسمس» ه1؟عناسع ؟1.]

 ناعب قناع عند 5. النمل تدص ” ىورم نيكل



 - 1 هم

 ىلا ىلوالا ىازلاو نيءاضلا متفب ىرخاربخلا

 © ىراخبب 4 ةيرق يصقلاب 1 اوَخاَريَخ
 ملا رو حا يرحل مو عدسلاب ىنارنيخلا
 © ؛ فورعملا نارؤيلا

 شيلا ىلا ةيجعمو متفلاب جعل
 ىلا وم لب تلق ىناشيكلا اذكو فورعملا

 © ىهتنا دنقرمسب عضوم ناشيخ

 ةيرقو ” ةفورعملا ليكلا ىلا ترو <57 /

 ليليَخ ىلا مالو ةينحت ةدايوب 0

 8 ناسع نم نطب

 نْيَخ ىلا نونو نوكسلا» متفلاب ىنيخلا

 © سوطب ةيرق

 ” ناويَخ ىلا نوكسلاو منغلاب ” ىناويخلا
 © ناديه ىم نطب

 © ةفورعملا طويخلا ىلا نيتيصب ىطويخلا

 ىلا هددشملا ةيتكتلا مضو رسكلاب ىوبخلا

 © لج وّيخ

 دلب مالّْيَخ ىلا نوكسلاو عدغلاب ٠ ىمالبخلا
 © ةناغرقب

 ”خذلمهبملا لادلا فح

 7 ةيوباد ىللا ةدحوملا مضب د 4 ىوبادلا

 © لج

 ه دج باد ىلا ىبادلا

 ةبورض نوجا3 7 ميجالا مضي " ىنوجادلا

 8 :لمرلاب

 من) 8. فورعملا. ) 000. 016

 ,) هل. ةيربادزر 8. هيوباد: ءا دوءلع ينتنعت» و

 2 ىلله ىدرجاب دراحلا : وعل همك ةصقتف 1

 ىلوالا. «) له درجناردز دركب اولد ؛ ؟هلانأا زم

 ون) 8. ايردو وعل 710, 11ةستقلك, 30 ؟؟ةطنلم رص, 173 ةسصن

 48 8 هقورعم لأ,

 9؟) ىلع ىربادلا.

 ,) 8. ىلوجادلا.

 ميجلا « رسكو ةدحوملا مدغب ؛ ىدركبارادلا

 » درحباراد ىلا ةلمهمو ” ةيناثلا املا نوكسو

 © اضيأ روباسينب :ةلكمو سراغب حلب

 ةيرق > اًيراذ ىلا < ارلا فيفضتب * ىنارادلا
 © فقشمىب

 د1 00-5 م) 4. ممتصان5 طعصمع ةعلق

 ىناريخلا « ناريخ , نمل ”ء] هد ذمدم 10م مداعأ !ةلكاتشت 8 : ىناريكلا , انآ 710عور لقت ماةءعدقتأا»

 وعل ؟فلع ذص ”. ىوريبخلا.

 ىدرعباردلا.

 ون لسطأنو د كيا أد.

 رم) 0مل ٠

 ن) له نوكسو. ء) ذل.

 <2) 2٠ ارلا نينكانفي



 مس 91

 ءاضوخلا ىبا ىلا نوكسلاو مدفلاب ىضوخلا
 © دج

 نونو ةيتحتو ميملا رسكو مصلاب ىنيموخلا
 © ىرلاب ةيرق نيموُخ ىلا
 ' نونلا نوكسو ,سكلاو جتفلاب * ىناكنوخلا

 ناجدوَخ ىلا ١ © ناهبصاب ةيرق ع نونو ميجو

 ديلا. 1
 12 ماشلاب يتقرد

 فَع نب دلْيَوُح ىلا ريغستلاب ىدليوخلا
 © ةفئاط نييدليوُخلاو ليقع نب رماع نبأ

 ايلا ديدشتو واولا متفو مضلاب ىيوخلا

 © * ناجيبرذأب ةنيدم ىَرُخ ىلا ىلوالا

 ىلا ةلمهم لادو ديدشتلاو متفلاب ”ىدالخلا

 ىلا ةلميم نيسبو دج دالَخ دج سالَخ

 هلالخلاك لكلا ىلا مالبو

 ىبلا فيفختدلاو ع < ىوذ الخلا 0 والخ

 © 2 بيج نب دعس ىنب نم نلدب
 ىلا ارو ةينكاتلا فيفختو رسكلاب ىرايخلا

 9 0 )8. ىدالكلا

 31د1؟ : م10. 1ص ىبيجكاتلا 6غ ىدعسلا.

 2) آرعرع. 6عموم. ةرحان4ل ةهتوناعدط. صب 66

 ا ىرببخلا ءأ 26016 دبش 2) 2
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 2) 0دتاانأ لع

 ه) ىلإ بيكان.

 ىعزايخكالاو

 © 8. نبو نعب.

 ت0 نادبف نم نطب 2 0

 عمّجاتف نوصح ةعبس .. اهنال قرط 2 ايلا
 © رباح ىلع

 خا نونو :ةيجغم 5:لاذتب "ئناذايحخكلا“ ىلت
 © ناهبصاب ةيرق ناذايخ ىلا

 ميجو | ممتفو 0 2 ىجرابخلاو

 8 ىهتنا © نيوزفتب ةيرق جزابخ عا

 بايشلا ةظايخ ىلا ىيدشتلاب ىطايخلا

 © طايخلاك

 © اهعبيو ةفورعملا ةييكلا ىلا مايخلا

 / ريح ىلا ةدحوملا ايلا متغب / ىربيخلا
 © ءىَط نم نطب 4 ىربيخو ةفورعملا

 ةيقوشلاو ةليهملاو هلوا متغب ىرتشديخلا
 ىلا ةمكاعملاو ةيتكتلا نوكسو

 © دنقرمس ىحاونب ةيرق رت لبخ

 7 ارملا لبق

 هّدج ؛ ةريخ ىلا ارلاو رسكلاب ىريخلا

 نجح ناريخ ىلا ىناريخلا

 2) فمع آرعاك. ©ةمو. هت انزناعصط. م. 66 هلع:

 نون هرخآو ميج اهدعب خحوتفم.

 د0 كر اكل. اور: هداك
 ه) 8. ايلا, 6) 8. لأدب. غ) هلأ

 فلالا دعب ىازلاو اخلأ سكب.

 ىريبحو . /2) 5. واولا. 2) 3. هرب,
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 ة©روباسينب كلب ناجوخ ىلا [ىناباقمخلا ىف رم ىذاباقنخلا]

 ةلمهملا ؛جدتفو ارلاو مصلاب* ىقلغسر وخلا | ةيتحتو ماللا رسكو متفلاو مصلاب ىقيلنخلا
 ه دئَيرَدِب دلب فيلَتُخ ىلا فاقو

 8 * ماناخلا عيج ىلا ٠ ىميناوخلا

 8 دلب مزراوخ ىلا ىمزراوخلا
 ةراوُخ ىلا ارو فيفضتلاو مصلاب ىراوخلا

 © ٌتجو « ىرلاب كلب

 © خلبب ةيرق تَشاَوَخ ىلا ةيقوفو

 فاوَخ يلا انو فيفضتلاو مدفلاب ىفاوخلا

 8 روباسينب ةيبحان

 فاقلا ميدنو فيفضتلاو مضلاب ىدففاوخلا

 كدلب ةيقزو ىلا ةلمهمو نونلا نوكسو

 © 4 ةناغرقب

 ميجكالاو واولاو هلوا متغب : ىناجوخلا

 2 2 ةيرق ناجوح ىلا ةددشملا

 ميجلا فيفختو نوكسلاو مصلاب ىناجوخلا

 ىلا فاق * اهدعبو ةنكاس ةءاف اهلبق ماللاو

 © ذابارتساب ةيرق فّلفَسروُخ
 نوكسو نونلاو واولاو هلوا عتفب ىقنروخلا

 رصقو خلبب ةيرق فٌئروَخ ىلا ؛ فاقو املا *
 92 ” ةميكلاب

 ه زيلبب ةيرق روُخ ىلا !ملاو مضلاب ىروكلا

 نم نازوُخ ىلا ىازلاو * مضلاب ىنازوخلا
 © هيد يدب ىرق

 © فستب هرصق نايزوخ ىلا ةينحكتلا

 دالب ناتسزوخ ىلا ىئثزلاو مضلاب ىزوخلا
 ناهيصاب زوحعلا ةكسو م ةرعبلاو سراح نجح

 © ” ىلاعت هللا اهنرش* ةكمب ؟زوُكلا بُعشو *

 وأولا نوكسو ةليهبلاو اضلا متفب ىتسوخلا

 © خلبب كلب نسوح ىلا ةيقوفو

 ء شوج ىلا ةسجعتلاو.مضلاب + ىشوخلا

 © نيارغساب ةيرق

 ة) 4.فيفختو. )8. ىمناوكلا. 2) 2. ميتاوكتلاو 8.مناوخلا , 1101211636 ةن وزع ,سح 3ز تكانت 15

 ىمتاوخلا , ط1ءزممدعواهغ متاكلا. ل) 8.راوخلا. 6) 8. ىمرلاب هددع ىمدلاب. ريل 3.6 خيكاعيلاو.

 م) 8. اضدعب.

 م( 8. رسصبلاو.

 م) 8. هناغرفب. م) 8. ناجوخلا» ) 106م ص 000. لل. طلو دتترراه ةانطأ»

 7) 8. فاقوأاولا. «) 4. مضب.

 70 م.روخلا ©“ بعشو , نانووز طدعع صمد عدووصغ زاصوعص0ف4. ج) 0متغانغ 8.  م) منع ءءاع 8-4

 7) هريككلاب. هر 4, متنصت5 طعصع يرق,

 ه ع ٠ . .٠

 01 عد ىشوبكلا ©( شوبير وهل ذد مدد معتصم 30لتزجأ ان ©35أ لماث اب الب ىسيخلا ةلعل.



 مس كن

 ه بسن ال ْبَقَل ديدشتلاو مضلاب مم

 رسكو نونلا فيفختو مصلاب ىنجانخلا
 «ىنبإاب يبق نِجاَنُخ ىلا نونو ميجلا
 عبج ريزاتَخلا ىلا ىريزانخلا

 ىللا كي فيفضتلاو مضلاب ىسانخلا

 8 دج ” سانخ

 ةليهملا ,سكو فيفختلاو مصلاب ىرصانخلا
 © بلح برق ماشلاب عضوم ةرساَنُخ ىلا ارو
 ىلا * ةليهم نيعو فيفختلاو مضلاب ىعانخلا

 ه ليذغ نم ىنطب ةعاتخ

 كّمسلا عيب فاقو ديدشنلاو جتفلاب قانكلا

 © سلدنالاب

 ميلا عئقنو فيفختلاو مصلاب ىتمانخلا
 © ىراخضابب ةيرق ىَتْماَنْخ ىلا ةيقوفو

 فيفختو نوكسلاو متفلاب ىجابنخلا
 © لج 2ٍاَبْنَخ ىلا ميجو ةدحوملا

 جب رين

 ةدحوبلا رسكو نوكسلاو عدفلاب ىسبنخلا

 ةعاضق نم نطب مغيض نب سبنخ ىلا ةلمهمو

 مهنم ورمع نب سيبنخ ىلا اضيأ هلوا رسكبو

 ىلا ةدحوصو نوكسلاو متفلاب * يئيسحلا

 © لج بْئَخ

 ءخآ ” هتلاث ةدحوملاو هلوا مضب ىنوبنخلا

 8 قراضبب ةيرق نوبنُخ ىلا نون

 © لج 3 زكنخ

 ىلا انو ةليهملاو هلوا سكب ىفدنخلا

 فاقو 2 امد يكف فيو 2 2 طم ئب َساَيّلا نأرهأ فدنخ

 8 © .٠ ناجركب عيضوم ”دركلا ايلا

 خةيكعيلاو هلوأ مضي ىعذنخلا

5-2 5١5 

 ةيط نم ىطب عذنخ ىنب  8ةنخ ْ 0-5

 املس 2 220 جس سس عسسل

 صمتصتصتاانك م"هزج>115 (ن00ءع ىل, (ععع دوصموم ذي قصع 5 5ضرافسم هكععاز ذم 8. طقانل دئهتتم 5 ىف

 رسم عأتد ةعضاطلااتل, 2غ 5دعرتع (قمتعب 1ةعلأ كانط ةءز عانقت ءان» ةلتطأ نتمواتع كءطعحتستع ماتط اه

 ع« 5صحأتو اذط طمع (001عع هددت[ ةطأاتل“ , ؟ع] وزع ؤةيسصعص هنعلتطتام وأ , 3110101ع22 12510122 5621551556 اظ»

 510. ه ىهيوبلا. ب 18عودرمأو 5 همان ماتصءا2136 ْدص 000.83, طقطاستساتو ذص 7م. ىويكلا , ىودخلا و

 ى 0 ها ذصظم ءمصصعتسم»ةطاسمو ذص <. ىوبأدلا) ىولدلا, وغاب مصل, ءاتفنص ةذض ”

 ىوتسردلا. 2 م) 4. مدل سانخلا. .ى) 8. ةلميمو. 2 مى. ةيكعملاو. 2) 7. سينخ.

 «) 8. ىفبخلا. «) 8. ةقلات. ) 0صنانلا لإ ر) 7. دجحنخلا )2  8.رصم. 2) 0044.

 اهكنذفب , ونن04 مماح كنطذأم وزع نأ ؟ععأ ه0 ععطلاتتت 55, ه«) 8, ىناج جاب. 75
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 ةلخ ىلا ديدشتلاو عتفلاب ىلخلا تلق
 8 ىهتنا نميلاب اليرق

 هذج عيلخ ىلا 6 ةليهم» معصم ىعيلخلا

 هيلع ليلكلا دلب ىلا !ربكم ىليلخلا

 © دجو 4 مالسلاو ةالضلا *

 نمر لت اي لالا يللا نحر ةقامخ
 د ةعابصق نم ىطب مامُخو نا

 ةنامَح ىلا نونو فيفضتلاو مدغلاب ىنامخلا

 ماشلاب تلق ةيرق ىلا ديدشتلاو مضلابو دج

 © ىهتنا

 نوكسو فيفختلاو مسصلاب ىناجيامخلا

 ةخيرش ناّجياَمخ ىسللأ نونو ميجو ةينكتل'

 8 ىراخبب يرق ! رسيخابخ

 ىلا املا مدفو نوكسلاو مضلاب ىكرمخلا
 © ” شاشلا دالب ىم #7 كربخ

 نم نطب رْمَخ ىلا ارو نيتحتفب ىرمخلا
 8 ةقورعملا رمُكلا ىلا نوكسلاو مضلابو نادمع

 نونلاب لاقيو ناباقمخ ىلا ةيكاعمو ٠ ةدحوم

 : © ورمب ةيرق ميملا ٌلَدِب

 سمح ىلا ارو فاقلاو هلوا جدفب يردمجلا

 مو مذنب َقذ “يرق

 ةليبق لمخ ىلا نوكسلاو مضلاب ىلمخلا
 © ةنانك نم

 + نيب ةثلثملاو هامل عدو مضلاب مولا
 9 دنكرمسب ةيرق نّتيمُح ىلا نونو ةنكاسا ةبناكت © سراف /ٌٍ

 ىلا ارلا مضو مسكلاو متفلاب ىوريمختلا ا مسكو نوكسلاو مسلاب : ىرسيخمخلأ

 © دج 5 ةئيو ريم لا أرو ةلميملا حتنو ةنكاس ةينتكتو ةمجاعملا

 ابو فاقو نوكسلاو رسكلاب ىذاباقمكلا || ىلا ةيجعمو فيفختلاو مصلاب ىشامكلا

| 

 ع
 رع 8. هيولخ. 710. ددمءو د1 ىويكلا.

 /) 8. ئفصغنتص مالسلاب :) 183. هشايخ.

 دن عصام عوج جانعاممأأاوأع آرعدتءأ 660 85.ر

 م) ةزع 000. ناعظناتعز ناتقنع ؟0عه]1ع5و ةععاددذالا 20-

 4#) 8. ىخاونب.

 تنس ص تاننمودنع طسزاو ائطرعت 000. غد طقع نبق ذم

 هعمل مدل /) [ازع م0ءءعوودورتلم همرن-

 دعوبعمات همدصتصع سيخوبخ ان[ مرته هه لعوتتم. (نهل. ىلع طقع هع ىريظيبخلا, 1 ىريبكبخا

 ريخمخ. 5116و, 5هز ناس اناغورومت هه دمءءاهددعر 5ىتطوصغءد ةلميملا جدو. 77.]

 2 ماشلا .

 ه) 8. ةدحومو.

110 1 101 

 :) 1. ك رمح

 ك9

571 

 [8 ةرعروتنعم 6عووع, ءعماستس عوار ]1ععالمصعسم» ذص 8. هطاونقص طغعصع

 دع طقطوععت ) [8ةىنصقسس ةنعد. عمو. لل ة7: كيصح 02576 ]710 مانت

 13121013 عوام رخ) 2. ىغب. (9) 8.ر ميوعإوم ةسنطعتت 31 26ءاعو هيوريمخ, 1م طسز نك00>1ف



 ين

 ىلا ميمو فيفختلاو رسكلاب ىماطخلا

 8 ةيط نم نلحب ةمالتخ
 ةبلتُكلا ءاشنا ىلا م ىبطخلا

 هرعاشلا رِيرَج َنَج ىلا انو نيتحتفب ىفطخلا

 ةمطخ ىنب ىلا نوكسلاو جتغلاب ىهطخلا
 ©راصنألا نم نطب

 ناك ّنَج ئلا ةدحوبلاب ربكم ىبيطخلا
 © دج ميطُخ ىلا ميملابو ابيطخخ

 انّدلا ىلا ديدشتلاو متفلاب ىطخلا تلق

 جامرلا هيف 4 موقت نيركبلاب ضرأ
 8 ىهتنأ

 ىلا مْيِحَو اغلا اضلا متغب ىجافخلا
 لاق اميف ةريثك دالوا اهل قلو ةارما ةجافَخ

 دلال هديقألا ؛

 © ليقع نب ورمع نب ةجافخ

 ا 2
 *:ئيطخالا

 نبأ لاسقو ىناعمسلا - ىبأ

 © ”» فافحكلاك فاقضلا سل ةافضلا

 فيقخ لأ نيءافو ريغصتلاب ” ىفيفخلا
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 68 ةدحومو د' ماللا كيدشتو - # ا

 فرلب ةنيدم كك بع ىسلوالا ماللا

 دّلُخلا ىلا ةلميمو نوكسلاو مضلاب ىدلخلا

 8 دادغيب :لكم

 ىلا مذغلاو رسكلاب :ىعلخلا ىلق
 12 ىيتنأ

 تع

 السل فاضوب ناوكشلاو علاج. :ليضافلخلا

 ميجو نونلا نوكسو نينكتفب ىجنلخلا
 9 جنلكل تك

 # ىوُلَخ ىلا فاقو مضلاو متغلاب ىقولخلا

 ١ © برعلا نم ىلحب ةقولخ وأ

 7ةيواخ ىلا اهمضو ماللا ديدشتب ءىولخلا

 8 لج © ةعاضق نم نلحب

 ردز ل ىطخلا, ؟) 3. موق. و) ةزع ص انته 0ا16 (200. 3ع صخاتل> 36م. ج) 2١ معيطخلا. ىر 8. نب

 2 8. نم. »#)8. نينالا. 8..فافخلا ناكو. )8. ىقيفحلا. )8. ىبلكلا. )8. مالا
 <65 تد

 ىج) [عةسحمأ طثع 20وىتطو»ع طمعع طتستةهطةلنك ؟وعطو ذص +. بلخ : للعم 2 باحيملا ريقك بلخو

 6-0-5-5 نما

 2) ل, ةقولخ, «) ظ. عل الا
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 )8. بايتنلا. 6 4 ميل

 ثدحملا ىبلكلا ةيلطكق نسب نسح ةاو فلما عيلملا حك بلكل ل

 علا ©) 8 ناكبرذأ.



 ا

 ةليبق © نيس كلا م جتفلاو مصضلاب ) مشخلا

 ىلا ا جتفلابو ةيقيرفاب ةيرقو ا نم

 ه دج, ىشَكلا

 مضلاب ىمانشخلا
 © و

 ةيجاعيبلا نوكسو مصضلاب ىتككجنمشخلا

 ةتلثمو فاكلاو 0 جدخو ميملا رسكو نوذلاو

 , © رهنلا « ءارو امب ةيرق تكَجْتمْشُخ ىلا

 8 دح 0 لا ارغصم 1 * لأ

 نينو ةيتحت» سكلاو مدغلب ىنانيشخلا
 8 ناهبصاب ةلعم نانيشُحخ ىلا

 ىلا نونو نوكسلاو

 ىلوالا ةينكتلاو هلوا مدغب / ىزيدنيشخلا
 ندع ةلمهملا رسكو نونلاو 5 ريم دنلا نوكسو

 8 فسنب ةيرق 7 ةيِدْنْيْشَخ ىلا ئاز «رخا
 هيكل ل دح هنا يوت تلاو ممل قسكللا

 © ىنيارفساب

 «ضّضلا ىلا صاصخلا

 نخيتشا ). الا 65) 3. مدفلابو. ه) ىلع هنأ

 رد“ 7 6 ىزيذنيشكلا ءغ 2202 زي : 52 :

 #) 8. ىرضخلا»

 ىريصخلا

 ندليغ. 571:0. 4 ىرصعالا.

 همك, 8هع1غ, 81ه وذص عانت

 0) 8, دكدح.

 روت

2( 000. 161 

 هداك ىلا ديدشنلاو مدغلاب ىصاصخلا

 ةيتكتو ةليهبلا رسكو متفلاب ىبيصخلا

 5 لج ببدحح مدعش كا ةلححومو

 ١ نوكسو ارلاو هلوا رسكب ىمرضخلا

 ةماميلاب كلب 4 ىهو تلق ةم ضخ ىلا ةيجعملا

 © ىهتتا

 متغلاب رضٌحلا ىلا ميم الب * هلثم ىرضخلا

 ةليبق دخلا ىلا ا مضلابو لج رسكلاو

 208 : ناليع سيق مر

 ةيويصخلا ىلا ارغصم * ىريضخلا لع

 7 مصاظلاف ؛ ىفلس تاطننا نم وهو دادغيب :لكم

 © ىهتنأ اهيلا هنأ

 نب * رمح ىلا ييدشتلاو ' متنلاب# ىباطخلا

 © ةيباطخلا

 2 سرب نآلأ فرع ةيناندكو 0

 نشخز 8. ىلشخ»

 م) 82. ىع.

 2( 1 ماش“

 2) 0: ىقكس. 1رنععانم ذص ل. هط]ونم مععاتووأصع 5ع طقطوأر ءانهت 50هزانألان5 طقع 018غو

 ءدوع ةماعرم طمصدتسو ؟ءآوأتتت و 026 21390115 قاناتذ ( 11023 :20002115) 5؟*ءعأ

 .”7 4 12 2/06 7) 8. رهاظلا, 2) دمع.



 مع 1 |

 نوكسو فاكلاو !ملاو هلوا عتفب ىنكشرخلا

 دالب نم َنَكَشَرَخ ىلا ةيقوف هرخا : ةمجعبلا

 + شاشلا

 | نوكسو ةيجاعملاو هلوا حدب ىنشرخلا

 © ماشلا نالب نم ؛ ةنّشوَخ ىلا نون هرخآ

 ث ىلا ىنينكاتفب ىشرخلا

 طْطرخ ىلا ىلوالا اطلاو هلوا متغب ىططرخلا

 © ومب ةيرق

 فاكلاو ةلمهملاو هلوا متفب ىقتكناعكلا

 8 لج  ةشَرَح

 تكتاعرخ ىلا ةئلثم هرخا نونلاو :1 لا ,قوكس

 © ” ىراخابب ةيرق

 نوعرخ ىلا ةليهبلاو هلوا مضب ىنوعرخلا
 © دنقرمسب ةيرق
 ىلا جتغلابو ماطسب لابج ىف ةيرق ناقرخ ىلا فاقلاو مصلاب ىناقرخلا
 © لنق مسب

 م©

 ةيرق ناقرخ

 ةنشرح, .٠ 8 (2 م2) [ةذع >لعصلانس» 556 مانأق؟أ : د ع 017 دانا

 ورمب ةيرق ىَرَخ ىلا فاق نيتعتتب ىقرخلا
 وبا مهنم ” بايتلاو ىرختلا عيب ىلا رسكلابو
 © ؟ رصتكملا 00 ىلبنحلا مساقلا

 نكّرَح ىلا فاكلاو هلو عتفب + ىنكرخلا
 ©روباسينب ةيوق

 ىلا ةيجعمو فاكلا مضو مدفلاب ىشوكرخلا
 © «روباسينب ةكس شوكرخ

 0قيحومو 0 ديدشتو مصلاب ىذابامرخلا *

 ىلا ةيجاعمو

 ةيتكذتو ب ٍمسكو * 0 يادار

 تت للا * تلس ةيد ادام كح

 هدج م ىلا ةددشملا 0 مضلاب ىمرخلا

 ىلا ةددشملا ارلاو هلوا جدغب ىنركلا تلق
 © نادبهب ةيرق نرخ

 9 نيب ةيرك* ليخالا * ورح ىلا < ىورخلاو

 م) 0سناانا له 5 ىلا ساشلا,
 شرخ و زد 8. ةتشرخ , 113 13062 ان ]ئطردعمو 4مماهووع ةشرخ ؟ه]سعدتع. 185 ةكدسسانكم (ذط ٠* شرخ )

 هلل ىراخب. ه) 8. بايتلاو.

 مز 8, ىنكركلا. ى) 8. روباسينبب, 2) 110« ءةجزؤسلس

 هل 2 ميملأو. ؟) 8. نتيمرحح, ع) ىراخب.

 [0© ندع وينتلعمت ؟هعدلتو طلع مععنع قع طقطءرو

5-2 2 

 1 در نأ ممرمع» م80 ماتلام21 11 هدتطت ة1صط0أ امن ىف داكصلا

» 

 06 ممسك شرخ مسندودمتت 10 مهلئناتتص مءموملم 777.]

 م) 8. ىلينخلا. 9) ظ. مصتعملا.

 1 ا ىنتيمرضلا عمال ءوأاتتت 5.

 ع) ةزوصاتتص 70ءولزو (0هم»هم ءرع 000. 8. هدا 200ن هت
6 4-0 23 

 ؟10عااتل : "05 ورخ ءةدتسص 8 ععوزعم ميعللمع 4هععص دزوصتل دغر 12 انأغ مه22عص ًالاتاتق ات؟طذقر لبكلا درخ

 نب) كء سقلع نم خب رق.
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 اه 5 --

 8 بّشَكلا طخ ىلا طارخلا

 ةيرق ريدنارخ ىلا ىريدنارخلا تلق
 © ىهتنا توقاي * نط ىف* ناسارختب

 © 9 ةزمهلا رسكو نيتكتفب ” ىطئارخلا

 ىلا ةدحوملاو نوكسلاو مدغلاب ىنابرخلا

 © دج نابرَخ

 دج بركلا ىلا مسكلاو مدنغلاب ىبرخلا

 © لنج ةبرخ ىلا

 ْآ نوكسو ة:يقوفلاو ىوأ ع دخلا

 ا
 ةيقوفلا رسكو نو متفلاب ىرينرخلا

 ©: ناتسعدب ةايرق وين مح ىلا ىازو * ةيناكتو

 املا نوكسو ميجلاو هلوأ عتب ا

 © ناهبصاب لكم 3” ن اجروخ دل

 ورعملا طئارخلا ىلا

 +) 4. هليق. «) 0دتااتا قع

 و) 5زأ 8.4. باجروخ., 81هللعدد ننعم ناجرخ مومو ءماتس نمت ص هممت ع

 8564 4م:ةقوؤع كنصمأعرع 20ع3أ

 ه) 0مءلتطتلع ءدغر ه1 عائمة 200:لندوء : كك

 رسكو نيءارلا نوكسو عتفلاب ىدرجرخلا

 دالب نم درجْرَخ ىلا ةلمهم هرخا ميجلا
 © منسوب

 ميجلا مضو نوكسلاو متفلاب : ىشوجرخلا

 © دج شوجرخ ىلا ةمجاعمو

 يكل
 8 لج

 نونو ةيجعمو نوكسلاو مضلاب : ىناخرخلا

 © ىرلاو «روباسين نيب كلب « ناَحخَرُخ ىلا
 < لّيَرَكلا ىلا ةليهلاو هلوا متقغب ىلزركلا

 © ٍلوكاملا

 ةةفورعملا زركلا ىلا ىازو نيتحتفب ىزرختلا
 يلا تلق ةلمهم» نوكسلاو مصلاب / ىسرخلا
 © ىبهتنأ دادغبب ةلكم * سركلا 6 ةعيرم

 © ةجرخ ىلا ميجو نوكسلاو مسلاب

 4) 4. نظو.  هل) 6004. ىطيارضلا.
 ةانأ استلام نتن, ونن04 ؛ةمدعس ةص هعامان'و (000. عمر22

 دن) 2مل 0

 نءاداتسم معمق ىرالقطو نص ؟ةنطق مدهمصتصاتفط 02 ءودع طقع 16عئاانك»

 ؟همسسفر وانعتات 2 لصد 0 لانج اك ىنازبلا معاعستت 4 ناروفر خم وننم ةهل. ءاندصت هاذذ عنخ نم

 ص انكال 5غ. (نمصك» 0000106 ىتنبلا نك ىتنوبلاو ىنابتلا ن ىنبونلا. آم ءىءءع2صاتك طع

 (ءمو. ةمانمل و1 6ص ناجروخ كنان ناجرخ مانداسو ونه عدتستم [ آرعوانساامم 12262 5601162113 12

 اجاخ

 20 4, ناجرخ. 2( 8. روباسنيب.

 ء) ظ. لدرخا رز 8. ىشرخلا. 2 م) 8. هعيرم. /,) 8. سركلا.

 ةنيديلا ىحاون نم 2 ةاينتت ناجركلاو ناهبصأ نم لكم نون. 595.] ء) 5.

 ه) ا. دهجاخ. 6) كل ىناجرلاز 1: ىناجرخلا.



 هس /ثاأ/ سس

 رسيسما مناخ ىلا ىزلاب ىمراخلا

 © 3 ناسارخ

 ةيجعبلاب لاقيو ةلييبلا نوكسب ىتساخلا
 © يلب © ىحاونب كلب * تساَّخ ىلا ةيقوفو

 ةهّدج : ناقاخ ىلا فاقلاب : ىناقاخلا

 نوكسو ىازلاو ةدحوملا حدب © ىنزربلاخلا

 ةيرق © نزوبلاخ ىسلا نونو امهنيب ارا
 2 سخرسب

 همخا ةدحوملاو ةليهبلا متغب / ىذابادلاخلا

 8 ورمب ةيرق ذابادلاخ ىلا ةبكعم

 ىملاو تلق جت" ىاتح ىع: ئردلاكلا
 دلاخ ةكس ىبلاو لنقوم يرق ةيدلاخلا

 : : © ىهتنأ 2

 نطب روُمْخَألا ىلا ارو ميملا رسكب ىرماخلا

 © مماعملا 1

 ةيرق * هاجناخ ىلا ىهفاجناخلا ندق

 ه) 8. ىخاونب. 6) 8. ىناقاكلا , هن مم ناغاحد

 8. سحرسب:© 2 8: ئذانالناكلا» 11
 م/) ىل. ةاكناخ. 1رعوع. 6عمعع.ر ةرجنل هواعصط#. م.66, ءدعلطنطوع هاكناخ : نطت مءءاع

 ظيرق راسناخ ىلا !رو ةلمهمب ؛ ىراسلاخلا
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 8 ىههتنأ * ن اب مجاب اقذاب كيب
 طاَبر ىهو هاقناضلا ىلا فاقلاب اجب ثلا

 8 ىهتنأ 0 رسكب ىه تلق ةيفوصلا

 نرتاح ىلا فانلاؤ' ىوثلا سك :ىنيفناخالا

 : © دادغب فقيرط ىلع ةيرق

 ؛ ةقوئاحلا ىسلا فاقو نونلا مصب ىقوناخلا

 © ةقرلا ةيحانب ” ةيرق

 اخ ىلا ىناخلا

 ا فورعملا
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 رافتقماب هينا“ اقتل

 : ناكل نار

 طالخب ةيرق نارواخ ىلا ىنارواخلا. تلق

 ءارو انهب كلب سواخ ىلا ةليهبب ىسواخلا

 [| ©« ىوغ كلب صواخ ىلا ةلمهم داصبو رهتلا

 9 لنك مس
- 

 رنث) 8. ناسارح. 2) 8. تساح (51).

 8. ىنزربلاحلا. 22 8. نرزب لاخ.

 رادع اسيد.

 ع دادع مانصعأتق 5ءعردأد عدأ (ءمصكم 4 ىهبوالا )و 560 مدنم 9 عر 601 جس 100164 ع0 203515 2

 50ن116ع+غ

 ك قمردطء5 م0006 كك هات قر 6 ََج 5 ءرمتطاتسأ

 مم) صحتنا 2 ) هثورعملا.

 1م .

 داكناخ : 2322 ]2210 5.

 2 8. ةيفوناخلا.

 موععص لعتعجةصلمت» ءعصقعأ ةيعام» ه داكئتاخ , معو ونيم مدناو ذصأطق ممواعع طقطوا داقناخ.

 ةماعلا وذا ؟هععصت عز.

 2( 1 ىراسناكل لأ. كك 1 ناقدابردكاب.

 2 نإ اذ ةيكلا



 تالا

 ةئوكلاب كلب هن ةييحكلا ل اكل رمسكئابو

 2 ”روباسينو

 ةنيدم نازيح ىلا ىازلاو سكلاب ىناريعلا
 © ركبرايدب
 مُشْيَح ىلا ةيكعبلاو هلوأ جداغب عييكألا

 8 بلك نم ناب

 نم ةقرف ةدحوملا ء ابلا رسكب ةيطباخلا

 : هطباخ نب محا مهسار ةلوتعملا

 روباخلا ىلا ارو ةدحوبلا مصب ىروباخلا

 © لسوملاو ةقرلا نيب رهن

 عتفو ةيناثلا اضلا نوكسب ىرسخاخلا

 © قنقرمسي ةايرق رسُْخاَح ىلا ءارو ةلمبملا
 © ”“ ئرلاب عييوم ءراخ ئلا ىراخلا 50

 ملب ىحاونب * نابراخ ىلا * ىنابراختلأو

 «) 8. روباسنيو. 177. هءطزطء6: روباسينب خلكم أود أ( نععاع ننتلعمم : ءمصكم 52عوتأ

 0) 8. ةفبح.

 و) 8. ةهيويح. 564 ونيس دص| طاتلا15 ععطع7ل5 20د طتطاتقك (:006ا2 ءقدعف عمد

 افو ةينكتلا نوكسو متفلاب ىفيكلا تلق
 © ىهتنا ماشلا ركب لحاسب «ةةفيحح رصق ىنلا

 ىلا نوئو نوكسلاو متفلاب ىناكيحلا

 © بقل ناكيح

 8 ناوّيكلا عيب ىلا نيتكتفب ىناويكلا

 81 ةيوبح ا ةدّكشملا م مضو جتفلاب ىريكلا

#2 5 ! 

 © ىهتنا

 ةجراخ .ىلاو تلق يراوكلا ىلا ىجراخلا

 © ىهتنا ةيقيرفاب ةيرق

 ىازلا متفو نونلاو ارلا نوكسب ىجكنزراخلا

 ىحاونب ةيافق جتزراخ ىلا ميج «رخأ امهنبب

 © ىكنزراخلا لاقيو <روباسهن

 0١ لكنا كراج رلا انو املأ رسيكب | ىتراخلا

 نادبف

 © نامع

 نم ةبيرق ةردزج كراخ ىلا فاكلابو

 رز 8. ةريح.

 07م4. "لل. 11. م. 324. آد ودع ؟هدئاهو5دع ةلتأ 3هز هاتلتك ةصوع دغ !كطعودتلل عيطة ماتسأ
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 رب) 8. مصو.

 وتنص 4ع ةطأ ءمصقإعغ ذص دعتطعسلم ةر مدس جععللتقدو مادغمر انأ 8. طقع 5 ذصع ماتصعاتك ءوطتطءعةغ.

 2( 8. راح. )8 ىدلاب.

 2: 8 روباسنيب.

 ى) 0مدناانا

 ؟) كل. نايراح.

 ©هدك. ةدر»ت 20 ىودايلا ه6 ىييوبلا. مر 0من

 ء) 8. هستتااتاغ وز ىلء سصقلع طقطوأأ ىنايراخلاو.



 8 ةيقوفو هنروب ىكتوحلا

 نم نطب كبسلا ظفلب توح ىلا ىنوحلا

 © نأدبحم نمو ؛ ةدنك

 ةقرلاب ةيرق ةروح ىلا ارلاو حجدغلاب ىروحلا

 ىازلابو ىهتنا دادغبب ةيرق ” اروح ىلاو تلق

 ل روكلاو طسأو برق يرق روكلا ىلا

 8 ” ايوقعبب
 ةنيدم# اروح“ ىلا ارلاو مدغلاب .ىنازوكإلا

 © ؛؟ ىهتنأ 7 ناسارخب ةيحانو © تلق ماشلاب

 [ىروحكلا ىف مم ىزوتخلا]
 ةدحومو ةيجاعملاو هلوأ جتفب 7 ىبشوحلا

 © نيارقساب ةيرف ؟ شوَح ىلا متفلاب ىشوحلا

 8لجر ةلصوخ ىلا ةلميمل ملاو هلوأ حدب ىلصوحعلا

 عضومو تلق * فورعبلا ضوحلا ىلا ىضوحكلا

 صيخب ةيرق طوَح ىلا الدلابو * ىيهننا ةرسبلاب

 اهنأ نظا ثنكو فوح ىلا افلابو ” ةلبج وأ

 رم) 5زء 1عوعصلاتمت : 514. ذص ”. ىبوقعبلا . 4. طتطءإ ابوقعيب : 8. ابوقعمس»

00 # 

 ذخيرف 0 ةريوحلا ىلا 24 ىازلاب ارغصم ىريوعلا

 © ىهننأ 2 نانسزو تك كلبو تلق ةعبلا ىحاونب

 ىلا 4# ةدحومو كيدشتلاو متفلاب ىبالحلا

 ث دج 8 ذيالحح

 8 ناحقلا جلح ىلا 2 الا

 ةراللا ىلا فيفضتلاو متفلاب / ىوالحلا

 ىلع ؛ دلب # ةلكلا ىلا 6 ديدشنتلاو مسكلابو *

 3 يلح اهيلا باوصلاو تارغلا فرط

 ىلا ةينحتلا فيفختو متفلاب ىوايحلا

 8 ؛ نالوُخ نم نطب ءاّيكلا

 8 دج ناّيَح ىلا نونلاو ديدشتلاب ىنايحلا

 ةديَح ىلا ةليهمو نوكسلاو عتفلاب ىديكلا
 قَح نيبح ىلا مسكلابو ىريشفلا ” ةيواعم نا

 ىرودح. 7 555 15 ١

 ه) 0ملأاتغ كم م) 8. ناساركب. و0) 2ءقةوأذص 8. -) 8. ىشرحكلا. د) 8. سوح.

 2) 8. فورعملاب. د) 0مئاانإ ل١ ) 8. دهلبج. «) جيران. 2) 0صتلالا 8. ع) 8. ةريبك»

 ه2) 8عع هددتقأا 8. 68 ىازلأ» 65) 8, هزيوكالا ز ق. ىكاصع ةلالعم © 000. ناعضوتع 5221©

 م) 86.

 2 8. نالوح.

 ري) 1ص 8, 5ص مخااتا2 ©5أ ىوالكلا.

 /ع) ىليح.
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 2ء) 8. هبالح.

 2: 0مل 8.

 نانسروخكاب . ف 07 ةلدحوم.

 ديدشتلا ىرسكلابو. م) 8. خلكلا.

 #7) 8, ةبوعم»



 سام سم

 ةلظْنَح ىلا ةمجعملاو هلوا مدي ؛ ىلظنكلا ىلاو تدق * مُيَرَف نب فاشإ نب « تْبمت

 برد ىلاو ىفعجو ميمتو نافَطَع نم نطب || نونلاب» ىبتنا دادغب ىحاوذب ةيرق * ةيليمحلا

 8 ىزارلا متاح وبا © لاب « ةَلَطْنَح 83ج نْيَمْح ىلا

 ةماَمَيلا نم ةليبق ةقيفح ىسنب ىلا ىفنحعلا | ه لج « هَح ىلا ديدشتلاو متفلاب :ىمكلا

 © 7 هللا هيحر* ةفينح « ىبأ بهذم ىلاوأأ هه زءانجلاى د ةطئحلا عيب 24 ىلا يئطانخلا

 © فورعملا طونخلا ىلا ىطونكلا ناس لا 7 عتفلاب ىنانكلا

 مكبرايدب ةنيدم انَح ىلا نيتحتفب ىونعلا © لجر

 8: ىنادك 10 ,الأ 4 فرعتو سلا ىلا ينتاب تلا لت ع ازعل
 هءو 8 5 5 32 | 1

 فينح نب : نايتع ل أرغصم ىفينكلا © فورعملا

 ه دج نينح ىلا هرخا نونبدأ يريح نب ديحا بعذم ىلا ىلبنكلا

 دا نىنح ىلا ىيدقعلاو كحناب _ىتكلا ل 2 ةيح
 عيئىح عرخ يل 1 4 6-0 يرق ردنح يلا ارو | مدعي اىر ل

 © نالقس 5
 © دهمال بالك ند ىصق

 دلب نيراوح ىلا املا عتفو مصلاب ىنيراوسلا مضو نوكسلاو مدفلاب * ىءاتودنحلا تت
 © نيرحبلاب كيبيك اهو كش حساملا ةئلثم مش ةلميملا

 هللا دبع ىلا فيفختلاو مدغلاب ىلاوحلا | 5

 © ىدنزآلا ل دل جوتلاب اوك 0-3000 دنعلا

 واولا قنوكسو ةزمهلاو هأوأ حقب ىباوكلا 2 ةعيبر 1 نم نطب

 ةكلم نهب عيوبي عيلوخلا ىلا هدحومب :تل | ةذتيوم مه ةانييلاوب هدرا قت ء ىبطنحلا

 © ةرصبلاو © دج بلطنخ ىلا
 كا

 0) 8.0 تسمشأ ((2) 8 ميدخ. ى) 8. ةيليكلا. 2) ىحلا. ) 8. ميح, م) 8. خةطيحلا

 «) 8, طاحلاك. -) 8. ىواتودنكلا,. ارب) 8. اتردنح. ه) 8. هعيبر. «) 8. ىطنحلا.

 اا 2 8. هلظنح. 2) 8. ىدلاب. 1م قة. طر 1. 2035 م18 ةانطغ 13 ماش

 دانارو ص هم عا ) 3. ىلا“ رث) 0دئاانغ 8.  م) 8. هستاغلا د١ م2) 516غ 004, نأءوانعو

 5ع هددرءءامددوو ىذاكب. 2) 8. نمتع. م4) 8. هلاوح,



 كا ا

 جتفلابو * .فورعملا مامكلا ىلا ئمامكلا
 ةمامح ىنبو ريطلا مامكلا ىلا ,ءهفيفظتلاو

 © نزالا ,ىم ىلحب

 ةليبق نامح ىلا ديدشتلاو رسكلاب ىنامكلا

 8 ميونأ نم

 (ةنيدم «ةاّمَح ىلا ىيومكلا, ىءامحلا

 © ماشلاب

 ةهدج ناديح ىلا ىنادمعلا

 © كيشولا دلو أ /اةنو دم كلو !ىفوووكال]

 هن لح 11 را ديح ىلا ىودمحلا

 يأ نب ناَرُمَح ىلا ارلاو مصلاب ىنارمكلا
 ءم

 طاطسفب عضوم ءاريكلا ا جدفلاب ىوارمحلا

 © ررعم

 نادبف ىئم نطب ةريخ ىلا مضلاب ىرمكلا

 © ميمتو

 ةنيدم ةرمَح ىلا ىازلاو مدغلاب ىرمحلا

 نم قرف ة ةيومكل لاو 8 ةزمح ةءارق ىللاو باَعلاب

 © جراوخلا

 © دج ناشيَح ىلا ةيجعم هلاذو ميملا

 كلب سيح ىلا نوكسلاو رسكلاب دولا

 ةكرلق 00 عوج 00 لج © ةصمخو 2007

 © ىهتنا رصمب صيخحلا راد ىلاو

 ناَكَمَح ىلا فيفضتو تاحتفب ىناكمكلا

 © لنج

 ءالئابو نتج يح ىلا ؛كلذي ئكيجلا
 + ءبغو ثراكلا نتي نم :ىطي ليخا قلآ

 يلا ىنلوالا :نونلاو هلو. يعفي ىئتنمعحلا

 © فوع * نب نيحرلا دبع ىخا ننمح

 2 !ةنزبح ىللا ةددشملا ميملا مضب !ىومكلا

 تاما ريدبقلا ةيمكلا كانتا ىدسكلا

000001 

 جبل ٠ بحاس كج

 6 نييلاب لئابقلا لوصأ نم ريمح - ىلا

 نب سيمح ىلا ةلمهمو ريغصنتلاب ىسيبحلا

 نب * ةخضباط ىب نأ ىباو ةبلعت نب رماع

 هد

 م نب *ليمح ىلا ماللابب «رّصم نب سايل ا نوكسو ةيجعملاو هلوا متفب ىنذاشمحلا

 1) كاندصت طقع مصل, كانط

 2) 8. كلدل. م) 8. نم.

 ه) 0مزغانغ له م) 0هنكأنأ 2٠
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7 8. 

 72) 8. ريصم,

 دزأ. ©) 0004. هامح, رم) 8. هنودبحت.

 /2) 8. ملم ةهصيخ

 م) 82. هكباط.

 2 82. فيفحكذلابو. 22

  38212لل ٠ ,01612 ىم) 8. صيمخح.

 ىرمحلا 6غ ةيرمح. همك. ةطصطقم 1.



 تالا مك

 لقح ىلا فاقلا ؛؟ نوكسو عتفلاب ىلقحلا

 © ” ةليأ 7 بنك ةيرق

 نم نطب القَح ىلا ؛ هطبصب ىوالقعلا

 ةيمج
 * .... ىلا نوكسلاو رسكلاب ىرككحلا تلق

 دعس نب مَكَحلا ىلا نيتحتنب ىمكحلا
 © هريبغو * جحذم ىف ةريشعلا

 © دج ميكح ىلا !مبكم ىهيكحلا

 0 بتَح ىلا ,ىبلحلا

 سلح ىلا ةليهمو نوكسلاو سكلاب ىسلكعلا
 © ةنانك عم عطب

 اللا نوكسو ةدحوملاو هلوأ جتفب نا

 © دج سبلح ىلا ةلمهمو

 ميو نوكسلاو متفلاب ىلوكلحلا تلق

 حراولخ ىلا نوثو نوكسلاو مضلاب ىئاولكلا

 هلوأ جتفبو تا ةيرقو داوسلا يسخأ ةغيدم

 © ةلوكامتا» اولكلا 5 اللإ ا

 دع قمديا قل لحلارورلا !١ ليتبَصِي ,قلولكلا

 ميلاب ةنيدم قبظك ىلخ ىلا ئولكلا تلق

 © ىهتنا

 [ىوالحلا يف ولتي ىلكلا]

 00 طنا فيلح ىلا عوف _انلاب فيلكا

 © < ةعارخ نم نب ليلح ىلا ماللابو مَعْنَخ

 ةذجو ةيدعسلا : ةييلح ىلا اريكم ئهيلعلا

 8 ىعفاشلا هيقفلا دج ميلحو

 ىلا ديدشتلاو متفلاب ىدامحلا

 ن < لح

 زامح ىلا ىازلاو فيفخضتلاو رسكلاب ىزامكلا

 م 4 يح ليلكلاو سدقلا ند ةيرق لوكلح ىلا ذخلمعملا

 نطب فّلَخ ىلا نوكسلاو متغلاب ىفلكلا

 ى) 8. هليأ. 2 8. ةطيطب. 2) 1رد ءاتطقتلل 21116 (00.

1 ١ 2 5 37 
 ىم ىطب سامح ىلا ةلميمو ةنزوب ىسامكلا

 ٠ متت“ 20 2
  2 7همر 7 00

 ىيننا ةخسامكلا عل مايفقلابو تلق 4 مجحدم

 8 فورعم © امج رامكلا

 0) 7. نوكسلاو. م) 85. بنكي.

 ءدررداعع. [1م ةرعانب 6ءعموم. طمع هع“ ادت : فكئاطلا فيلاخم ئىم فاكلا نوكسو مضلاب ةركحلا.

 11نسع 1مل“ 10ءانصص 51 50-

 ؟) لل محدم. ؟) ذاع معععووورلاو 5081-

 ) 1ه 8. 1وهذ «؟106:نم ةييازخم

 رابكلاو.

 هب) 8. هنانك.

 ه) 8. دح. ة)ر ل, محدم. 8.

 1010ءعصونع ص 1عهيسن5دم ةهوإفد فئاطلاب فالكم ل مضلاب ةيككلاو.

 لوالد 5مععغ4دت عسغر دععتطءعصلستت» هت ؟دنغ مضلاب. 777.

 طوصلمسم كنتغ مخم ةروهشم , نت00 0000. 01 ءلاتصغم

 1( 11 هيبلح 2) 82. دلحوابح.
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 © ىبتنأ || كلب روضَح ىلا ارو مضلاو مدفلاب «ىيروضكلا

 © ناديف نم

 ةلكم « ةريصكلا ىلا اربكم : ىريضعلا

 © داآدغبب

 © 4 ارغصم نونلاب ىنيضعلا

 هبّمَحلا ىلا باطعحلاو ىباطعلا

 8 نونو * ارو نوكسلاو رسكلاب ىنارطحلا

 نم نطب ةبطخ ىلا نيتحتنب ىمطحلا

 ةروبقلا رفح ىلا رافكلا

 ةلحم مقعكلا ىلا ارو نيناكتنفب ىرفحلا

 ناميلس ىب ىبيحي نوكسلاو مضلابو ةفوكلاب

 8 ناوريقلاب عضوم * ةرفح ىلا ؛ ىرفكلا

 ذاباصغح ىلا ةيكاعمو افلا نوكسو ” ةدحوملا

 © اضيأ ورمبو ” سحرسب ةايرق

 مضلاو نوكسلاو مدقلاب ٠ ىوصفعلا | 8 سّيقلا دبَع نم ةيطخ ىلا مضلابو ,ماذح

 ديتحتو ةددشملا اطئاو هلوا رسكب ىنيطخلا

 ةيرقو ماشلا لحاسب ةيرق نيطح ىلا نونو
 © اكعو انيربَط 7 نيبو © سيئنج

 ىلا ةمجعملا م اظلا رسكو متفلاب ىريظعلا

 ةريظحلا دل لاقي تلق دادغب نوف عموم

 «) 8. ةيرضحلا. 2) [طاسصو ص همعاتأ#و 6000. ءالوادسأع

 ه لج ٠ ةيوصفح

 ةيمفحلا سارو تج صفخ ىلا ىصغحلا
 ١ / © م جراوخلا نم

 يلا نونو نوكسلاو متفلاب ىوانفعلا

 5) 8. ىريصعلا: ه«) اء ىروصحعلا.

 هع ىمدكعتمت طع كعطعسا وتقع ص ظفطتاتك0 ر 12”. نضخح , 1ةعاتطألال : رذنملا نب نيصح ناسك وباو

 0 ريدك ٠ ©36 مادصع ءمصجعستانصا ءندص ط5 نندع 2طقطقطتت ةينشملا ه6, ذص ”. نيضح :

 ىلع بحاسص رذنملا نب نيضخح ناساس وبأ داضبو. 0هدك. ءاندص 8ةوصموددع م. "اب" جو. 10 5. 75.]

 لا 5 رد. ء) [ةزع ةزصع كنطتم 1ةوءدقتس : 000. ناعم ودع 08664 سيئت. آه اروع, 660ج. ذص ”. نيطح

 طقعع ننموانع ءاتوافصأ: وحثو رعم ضرأ نم سجد امرفلا نبب عضوم اضيا 1٠( نيطحو) نيصحو

 مر 0منغانغ 8. م) 2ءةواذس لب

 ”مم) 8. ةكدحوملاو. 0 ج) 8. سنحرسب.

 ج) ا. جراوحعلا.
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 6) ةزع ان162001© (/041, (نهطل, ةاتج12 ]و 7 31212,

 ىنيلطحلاب فرعي كيس اهنم داصي ةريكب. 77.] رك 4.١ نمو.

 :) 2. ىرعملا. 2م) 0ستااناأ كن ا اح كوكو

 ا ىروصفكألا



 نم 86 هس

 ىلعا قبا* نسكلا ىلا :نيتكتفبا]ئئسخلا

 نسحلاو هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىبا نبأ
 ها 29.3 ست - 01-

 ةبرص م دييجو 1 اببح م مأ 4 ةندرييبج 1 ىرسصبلا

 9 سرافب

 ىلا نونلا مضو نوكسلاو متفلاب ىونسحلا
 © 8 زيونسحح

 * نم لطب يد ىلا راك تيلشكلا

 8 ىلع نب * نيسكلا ىلا ارغصمو يش

 ىلا ةمجعيلا 2 ديدشتو رسكلاب ىناشكلا

 © ميمث نم نطب ناشح

 نانب مشَح ىلا نوكسلاو جتفلاب ؟ ىمشكلا

 يخي يما ىركشتملاو ندوب« فيصخفلا
 ايرث د ريصخلا

 ةلمهملا نوكسو فاكلاو هلوا متفب ىفكصحلا
 © مبيرايدب ةنيدم اقيك نصح ىلا افو

 عضوم نصح ىلا نوكسلاو سكلاب ىنصعلا
 هَ 2

 ٠ © رخآ عضاومو ةقرلاو بلح نبي

 كليصحلا ىلا ةدحوملاب ارغصم ىبيصحلا

 + نيبشحلا قلل ىنوسلاس ديزي نشلأو

 ه دج

 ةمجاعبلا نوكسو !رلاو هلوا متفب ىمضحلا

 © ةليبقو نميلا ىسُقأب ىلب توُمْرْسَح ىلا

 دلب رضكلا ىلا نوكسلاو مدغلاب ىرضحلا

 » نص < ةرضاخلا ىلا تلق نيتحتفبو لصرلاب | شْيشْح ىلا نيتيجعبب ارغعم ىشيشحلا
 © نوطب ةّدع

 ةلمهملا نوكسو ارلاو هلوا رسكب + ىهرصخحلا

 © * دج * مرصحلا ىلا

 ,72) 8, ليحرشر دع ه01016 180غ. 81؟يسوتس-

 ردس) نمل ده رسم الا ةططمأ.

 9) 8. ىبيشحلا. مج .8١ ىرصحلا.

 ن) [9نلغ ونمع كتطتم, ىريغكلا

 9 7 ةهنييحو

 »«) 0ناختغ 8.
 عه د 4

 © ىهتنا < ةيدابلا

 نلعب نْضَح ىلأ نونو نيتتكتفب ىنضحعلا

 /) 000, تناعنوانع نسح وذصع ةماتعم

 علاق فرتءء. م. 40 ةدصص, 163. ن1. طظمسفلع. ه0 ؟1ةلك. م. 7,

 ) للم نبع رص) كم ديدشتلاو.

 د) 2. مويصحلا.

 0( م4 رويسحم.

 2) 0مدتاألأ

 1102221 ة«5وؤع 2 00711 ءدج67:06 5102 طلت انت رمح علان“ ةدغ ماا هأاتو 1هردددع ريصح» و 511 1

 0هدق. ءاتدس 1طص-لكطمللم, ءلثغ. آلآلانمأ. 1هدع, 1. م. ١6 جو. 6, هلله ةامصنن 1. 1 ص1٠

 49( 2 نصحلا. د) 36 ةرصاخلا. ن) 2ءةوغ ةذص

515111٠ 

 هدب
 1 ( 16 ؟و. 2. 7. ؟) 8. 5ع

 2) 8. ةيدايلاب.



 كك لا 3

 ىلا ىلزلابو * ريرحلا ىلا ارلابو ” ةرار نم
 ىلا ةمجعبلا نيشلابو نميلاب ةيرق مويرح

 صيرحلا ىلا ؟ةلمهملا داصلابو ةشيركلا

 © ” بقل

 وهو * ضرحلا ىلا ةيجعيب !رغصم ىضيركلا

 © ناَمّشُألا

000002 
 ميرح ىلا ريغصتلابو دادغيب ةدكم « ىرفاطلا

 © » فدسلا نم نحب

 صرخ ومو 3 رزّجلل * ىازلا ديدشتب ”راركلا

 © ماعطلاو ممتلأ

 نطب زازح ىلا ةددشم ىلوالا نيءاوب ىارحلا
 © ت3 ةرذع نم

 مارح ىلا فيفختلاو ,سكلاب ىمازكلا
 هريغ  ىوونلل دج © مازحو تلق ميكح دلاو

 © ىبهتنأ

 دج مزحم ىلا ن !'و جتفلاب ىمركلا

 9) ©0014. مدا ةلييملاو. م) 8. بعل»

 2) 000. ناومننع ميرجو. 560 تنص هيا“ ةهتطءصلسسم وار نع ةصاتتق ذظ

 رز 8. ءاتصت ه1

 6 « ةجافخ نب نزح لأ نونلابو

 ىلا « ارو واولا ديدشتو نيتحتفب ىوركلا

 + نتا دك ”ناكم ايزكلاون حلق تاج ركلا
 © لجر «بيزح ىلا ةدحوبب ارغصم ىبيرعلا

 جتنو ىلوالا / ىازلا نوكسو مسكلاب ىريرعلا

 © نميلاب ةيرق «ريزح ىلا ةينحتلا

 ىبلا نيكس كاد جدغلاب 5 01 مضلاب ىرعلا

 © لسوملاب ةنيدم ةزح
 ةديدشتلاب دج ناسح ىلا ىناسحلا

 ىلوالا ىيسلا نيكستو تالبهمب ىساحسحعلا
 0ع 0 سس

 لسح ىلا مالو نوكسلاو رسكلاب ىلسحلا

 8 نزام نم نطب

 ةدي>وملاو نونلاو هلوا دقي ىذابانسحكلا

 ىلا ةمجحاعم هرخآ ةلييملا * نيسلا نوكسو

 © ناهبصاب ةيرق ؛ نابانسح

 م) 5. ظرارف» ه) لل. زيرعكلا.

 5 سرعلا

 ىرهاطلا , ءا هما ةطاتلك ه0. 11. م. 3. [ع1ئممد ةذط آبعالم (©60عمنء ذه ١ ميركلا. انا م)

 ىرعاظلا. «) هل, ىدصلا. 8564 +14. ذم 7. ىفدصلا. «) 8. راركلاو ء) 8. ىاولا»
 ») هءركلل. 8.زراكحللا.  ه) هك. هردع.  ه) 1لتصع ةصعصلةصلتد هدأ 1وءانق ذص 1185081. كرم,

 (هاع/ل. م.170, نطأ 3 ضلوخاتتت هزأ مارخ. ن1, 1717 نواعسأ. هلنع كعمل, 2, هجعق. م.86, 2 6) ظ» ىرونلل.

 0 8. هجافح. ك) 0سناانغ ى) 4. نيرح. 2 8) 0مسناانا ,
 2 آم 8. ديترغتس ءهوا داباتسكلا , و0 آو, ©6هو»., ةرانل ةهتراوصط, م. 66, ها كنس شع

: 20+ 

 ©) ىلإ بيرح. رم) 8. ىأرلا.



 هس الل سس

 ميمتو ةعاضقو رْكشيو / َبلْعَت نم نطب ةفّرخ || ناتّرُح' ىلا ةالثمو نوكسلاو مصلاب ىناثركلا

 © 2 نوطب ةدع

 ندر اودرجلا هولا: ريبيكيلو ميدلم ىنرحلا
 © ففاغ نم

 نافعك « تالبهبب ناحّبح ىلا : ىناحرحلا
 © سسوقب ةيرق

 ةيرق نادرح ىلا هنزوب ىنادركلا تدق
 © ىهتنا فشمدب

 رعبب ةلحم سّركلا ىلا نيتحتفب ىسكلا
 ©راصنالا نم سيركلاو ءىط م

 نوكسو ةيقوفلاو ارشاو هلو مدنب ىناتسركلا

 انسخ ىلا ىتسرحكلا لاقيو نونو ةليبملا

 © فشمد بابب ةيرق

 ىنب ىلا ةمجعمو نيتحدتفب ىشركلا
 نب رماع نب « ةعبير نب* بعك نب 4 شيركلا
 5 :خئردعسص

 ه) 8. تالهمبا. 22

 1) [ذأغ ص 01100116 (004. 3053م 10112 3[ ةالكم 6 0 5©55

 6) 8, ىناخركلا , 66 1201 قاحرخا

 6 نييتتا رابنألا :ىحاوني قاتسر تفرج ىلاو تتلق

 ا ا ف اس انجل
 © ةعاضق نم ىطب ؟ اقرح

 تاقرحلا ىلا فاقلاو متفلاو مضلاب ىقركلا

 © ىهتنا * نامعب ةيحانو

 ىلا ىاز هرخا نوكسلاو رسكلاب ىزامركلا

 © ميمت نب ورمع نب كلام نب زامركلا
 ؛ ةلمرحلا ىلا ميملاو هلوأ متفب ىلمركلا

 © + ةيكاطتاب ةيرق

 © ةكم مرح ىلا نيناكانغب ىمركلا

 ىسلا ىلوالا ارلأ مضو متفلاب ىروركلا

 3 ” جراوخلا هب عيتجا ةةوكلاب عضوم ! ىرووحح

 ثتيرح ىلا ةثلتم هرخاو ارغسم ىثيركلا

 © لج

 نلدب ميِرَح ىلا ميج هرخا اركم ىجيرحلا

 ه) 3. هتركلا.

 ) 82. ةعببو.

 2( 7 نطب.

 شدركلاو رث) 8. بلعت.
 هو 0 - 262 0
 ناقرح. 1ص وطلال (ذط ”, ضرح ) 16عزااتت : :عاضق نم ىحاب ةقركلاو : 26غ 2 ممم ةقرحح

0 - 
 مءامانصسد ىناقرح لسعأ صصص ممادتغ, 0نمعع اقرح طشع ومامووو مهعام دع طقطوا ءا ءاقرحح مهدد

 ى) ذب ةخلبوجر 28. هنييج. [1د 18طقطقطأت :بئاشملا و 3 خف حر 16علااتت :

 7) 8. نامعن. :) 8, هلممكلا. 2 ) 2. هبكاطناب.

 1132 لت11 عوام 117.]

 ةنيهج نم نطب ىه ةقركلاو. 7؟]
 /) 8. ارورح.



 هس ا// تح

 نطب ًاأذخ ىلا ةزيفو نيتحتفب ىادحلا

 © دارم نم

 ىسلا ةدحومو نوكسو مضلاب ىنابدحلا

 ةثلثمو نيتعتقبو / ةناتك نم نطب نابّدح

 ىلع كلب 6 ةتيدكلاو دج ناثدحلا ىلا

 : !ذكو تارفلا

 ىندحلا نلك ىتيحلا
 © ىهتنا عا اشيمسو !ةبطلم: [ىبب !ةغلقأ

 ىنطب سدح ىلا 1 نيتحتفب ىسدحلا
 8 نأدح لبيقو * مكل نم

 ئطب' ةليدخ ىلا مال » ىيتسصب قلجكلا
 ط

 © دزالا نم

 رإ | © ثيدححلاو ايا ةقيدحلا ىلا ىتيدحلا

 ه *لْمتلا وُذَح ىلا ءاذحلا

 ةيجاملا ؛لاذلا فيفختو مصلاب ىراذحلا

 ىلا: كاقلاب, دسأ ىم نطب راذخ قلت
 ه ةعاضق نم ىطب ” ةقاّدح

 ثَّحلا ىلا اضيأ

 ةفيّذح ىلا اف هرخاو ريغصتلاب : ىفيذحلا

 © ٠ نابيلا نبا

 ىلا ةدحيبلاو فيفختلاو سكلاب ئباركلا
 © باّرح

 2 زارح ىلا ىازو ديدشتلاو متفلاب ىزاركلا

 ىذ نم نطب ” زار ىلا فيفختلابو ؛ كج

 ىبتنأ * كيبَز برق مهل عمومو تنلق عالكلا
 هريخو يراصنالا مارح ىلا افقخم * ميملابو

 © ةريمبلاب  ٍماَرَح ىنب ةكسو

 بدم نارح ىلا ديهشتلاو متغلاب ىناركلا

 ةكس نارح ىلا فيفخحتلاو مصلابو ةريزجلاب
 © ناهبصاب

 ةدحوملا "ابلا مضو نوكسلاو مدنلاب يونرخلا

 ةدحوملا مدتفبو تلق لج عي ىد

 تيرُكتو دادغب نيب رصقلاب ىبّمَح ىلا
 © ىهتنأ

 ةييرحلا ياعم ني 7 نييرحلا

 رع) 8. هنانك. 2 ى) 8. ةةدحلاو. 5601 هودك ذص ” ىتيدحلا. 7) د. مخلار 8. مكل. 11. ذه

 ىمخللا. ط) ظةزع ءهوأ لص انأ10 064 2 8. هليدح. 2) 8. لعفلا. /2) 0 منتخغختغ

 ) ىلا هقاذحو 8. ناذح, م) 8. ىفيدحلا. 6) 8. ناملا. م) ظ.رارح, وى) 8. دح.

 عزل رارتح» 2 كيسبز. 8. مضلابو. ن) لل تذص نضمودع !0عم مارح, )«  0صتاانع ظ.

 «) ةذع ثعر نأ هع دءطص]طءالر 0323122 ءزان3ق102001 طمصتصيو 5تتطوصلف ددصغ كنس [ةتصتسقالوطع

 00 8. مضلاب ,
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 21 5 ١ 8. طهطوا ةيرح. 2 خلكم,



 تح للا تك

 8 نميلاب عضوم ىجاح ىلا نوكسلا || ىلا ديدشتقلاو متفلاب ؛ ىواتكلا تق

 ْ رصقلاو رسكلاب !مجح ىلا ىأرجحلا تلق © ىهتنا * نالقسعب ةيرق ” ةراتح

 ظ © ىهتنا فشمدب ةيرق © ؛ ةيقوفلا نوكسو مضلاب ىرتكلا

 هٍجاحلاك ّجحلا ىلا رسكلاب ىجحلا | ىَيْيَيِب ةيرق ٍاِّجَح ىلا ””ىجاجحلا
 ناحب روجاح ىلا ارو مضلاو جدفلاب ىروجحلا © دجو

 © نادبف نم | ةراّجحلا عيب ىلا ارلاو رسكلاب ىراجحلا

 © ءاّدحلا ىلا ةليهملا ديدشتب ءادحلا || ىهتنأ سلدنالاب ةروك ةراّجكلا ” ىداوو تلق

 ديدحلا ىلا ديدشتلاو متغلاب ىدادحلا © فورعملا ”زاجحلا ىلا ىازلابو

 مضلابو و ةيرق 6 ةدادحو 2 دادحلاك ىلا *+ةدحوم ابو * نيتحتفغب ىبكحعلا

 ؟ دردزألا نمو نظير داةلخ نقلا ةفيفتلتلاو 8 ىلاعت هللا اهفرش ةبغعكلا ةباجح

 © براحم نم نطب داّدح ىلا ,سكلابو أ[ فورعملا رجالا ىلا ىيتكتتب ىركجحلا

 ة نادَح ىلا ديدشتلاو متغلاب ؛ ىفأدحلا || ةليبق رجح ىلا ميجلا نوكسبو ٌنج 3 ٍرجاحو

 نلحب 4 ناّدح ىلا مضلابو « ميمَت نم نطب || ىلا جتغلا عم مضلابو دزألا نمو ريمح نم
 © © ةرصبلاب مهل ةلكمو || عمو ةريغصلا رادلا ىو ةرجكاح عمبج رّككلا

 و) 8. ىوابكلا. م) 8. هوايح. ى) 8. ز1(ةعتيص نالسعب. ١ م ةومتق» 0036 حامعو طثع هلله

 ا [©ست134 ممرعم هلي نص ععصلم» هع هتطت ء ائطعل5 نانمد ءمصقاتاوع ممالتتر, طمصط ةمموهمعصتغ. ةص 1طقطقطتفت

 0 ميتشملا ههرددوعسصمدوخنس» ومتلعمم (ذص ٠" ىرنجلا) سمع ع1 ام ىرتاكلا (خلمهملابو

 30 اهقلا نبع نب نيحم دنع ىعح ىرحلا هللا نيبع قثبا تكاس ةانثمو ةمومصملا

 ا تايؤلا)و وعل دتطتل 46 ءزدم هدتونسع معهلتاتسص ةواء 7. . ه) 8. ىحاجحلا. م) 8. داوو.

 ا «) 85. راجحلا. ت) 8. ةدحومو. نب) 0دتااتا 8 ع) ل. دادحلا , ائاعمتق تطعن ر ننقكت

 ا صمام . هودعغ ءةرجتاسادس. 8. داد_خلااك. 5106و دع ؟ا1عر دا مهرس ه0 ديدح

 1ةماكانتم , ©/ العدل 510221701607215 هدد<« 6 دأدكل . ©) 8. هدأ لاحو , 6) 6. ىناذحلا عا سماع

 نادحز هددنوه ل. ىنادحلا ه6 ممواوو نأذح. م 8.ميث. «) 4. زئعسص نأذحم

 ©<) هل. ىرسبلاب. [آنعرم هموت. ءمصكظضسوا !نءاتقمصعس ص 82. هطاوغذنم. 77.]



 ظ ةلغنلا « كرت ىلا اغلب ىفاحلا
 ظ © هللا رماب مكاحلا ىلا ةيمكاحلا

 ه دج + دماح ىلا ىدماحلا

 8 دج ” هسار ضماح ىلا ىضماعلا

 باَبَح ىلا نيتدحومو مدغلاب ىبابحلا

 © دج < ةبابحو

 ىلا ةلمهملاو " فيفختلاو متنفلاب ىسابحلا

 « ةشابح ىلا ةمجاعملاو مضلابو لجر 2 ةسابح
 ه دج

 نابح ىلا ةدحوملا ديدشتو مدفلاب ىنابكلا

 نم طبسلا تنب « ةنابحو ىباحصلا 0 نبأ

 نابح اكسو دج نابحح ىلا رسكلابو تومردح

 © ّقج نابح ىلا مضلابو روباسينب

 لّبَح عمج ظفلب لاّبح ىلا ىلابكلا تلق
 © ىهتنأ 4 كركلا برق كلب

 ىلا ةيقوفو ةدحوبلا نوكسو عتفلاب. ىتبحلا
 © ٍفوَع نب ورمع نب كلم تنب « ةنابح

 وتابح ىلا ارو ةيقوفلاو هلوأ حتفب ىرتبعلا

 1و1 لعدم همص صخفالتوم. [7هةووع ءمي1-

 <) 4. ةبايحو : 8. هبابجو.

  0004. 016٠ةزع )«

 © / ةعازرخ نم ىطب

 نارسح ىلا ارو نوكسلاو مضلاب ىناربحلا

 1 ©نيمج رم .انطإ
 ىلا «رابكلاو نوكسلاو رسكلاب ىربكلا
 ىلا ةدحوملا جتفبو هب بتكي * ىذلا ىبحلا
 © نميلا نم + بايت 8 ةريدكلا

 نطب شبحو ةشبكلا ا للا
 5 ابهيف هع نوكسلاو مضلابو / كجو ر ريهحح نم

 نم نطب تاطبكلا ىلا نينتحكاتفب ىطبحلا

 9 ميت

 ليرخ :ىتبطلا جب تان وسسبا ىلا
 ةيرق ” ةلبخ ىلا نوكسلاو جتنفلابو تلق نييلا
 © ىهتنا 6 نالقسعب

 دلبو تلق دج اربكم بيبح ىلا ةيييبجلا'
 ينم كضلاو 7 ىلا بلتع لشاش جلا
 قون نب رماع ىنب نم نطب بْيَبَح ىلا ةينتحتلا
 ةددشملا ةدحوملا 0 مضلاب ةوببكلا

 نونو ةينكاتو 8 ورمب نيبح اكس ىلا

 ي) 8. يشأ م) 8. كماحلا.

 ععصملممم وأ ذه مسأ و انغ ل16 : 0 مسأ ضماح ىللا. 2

 ري) 8. ةيتكتلا. ه-) 8. هسابح, هم) 4. ةسابحو 8. هسابح, (8) 8. دقنم. «م) 8. هنابحو.

 ك) 8. كوكلا. «ه) 8. هتيح. رم 8. هعازخا م) 8.رابحلا, م) 8. ىدلا. ه) 8. تاين.

 2) 8. ةلبح. ه) 8. نالسعب. رمز 1166 ذهل“

10+ 

 7) 0. ميت, /) 8. هدحو. | /) 8. ذغب»

 هط ىبيبكلا عداتطأ ٌدط كم



 سا“

 مضو ةمجعبلا عقفو ىسكلاب ىربشيجلا || / نوُرْيَج ىلا ارلا مضو عتفلاب ىنوريكجلا

 هنورمكي ةيرقاا #وبشيتجس«عئلا روز ةدحوملا 8 فشمدب عضوم

 © كسعلا شيجلا ىلا متفلاب ىشيكلا | ىازلا فيفختو رسكلاب ىذاباريكجلا 6 ىلق
 ليج ىلا ,سكلاب ىناليجلا, ىليجلا | ةلحم # نابازيج ىلا * ةيجعمو ةدحوملاو
 كلا ةاقرقم دالب ناليكو ناليجو ” ليك اهل لاقيو © ىهننا : روباسيدب
 ل قلبللا لوزا يرق اروتحا قلاوا ناعتسر بك | قلع« كلبا ةريخلا ىلا, قازلاو رسكتاب ىربكلا
 بَشْخِو دِج نداليج ىلا اضيأ ىناليكلاو ةطاطسفلا 4 ةلابق ليلا

 هه باتعلا بّشَخ نم بلص | ناشيج ىلا ةبجعملاو هلوأ متفب ىناشيكلا

 © هب عضومو ؛' نميلا نم * ةليبق

 ةةلجتسيللا ءاحلا فرصح

 ةذدج مزاح ىلا ىازلاب ىمزاكلا | سباح ىلا ةليهمو ةدحرملا رسكب ىسباحلا

 دج رضاح ىلا ارلاو ةيجعبلاب ىرضاعحلا 8 دج
 دلب ةرضاححلا ىلاو بلح ىحاونب عشرمو تدق | 8 تج متاح ىلا ةيقرفلا سكب ىمئاحلا
 8 + ىهتنا سلدنالاب | هرافغ نم نطبو ّنج بجاح ىلا ىبجاحلا

 هللا ميت نم نطب ؛ بطاح ىلا + ىبطاحلا | ؟ ٍرْْصلا نم نطب  ةثراح ىنب ىلا ىثراحلا

 © دجو © ابهريغو دارم نمو

 رك طود؛ نوريجح 8. مدلو ةصقعرتا نم,  ى) 0هنغاتا 8. 2 م) 11ظدعع زصععععسلم كسك. ) 8.روباسينيب.

 2) 8. ةلابق, 2) نميلاب. مج 5 ربشبكالا. [آد طبع, (2 عمور, ة1ءانلامند عاتذصت مص 20015

 عوام 907.]  ص) كلي لكك.  ص) [516 صف كنطتم 1ءععصلسات وأ رصتخم ؟صودلمو6 بابعلا , ينم ننعم

 نيع (000عء>> هكعرأ:. ق4مان0ل 2ءعووو ةصتص هع ناليج داوصتلق ءدغ ينته نمنع ترص: ةعطوصعمب (آرامسن عم

 عمران لال مع ) , ينقع ةزان4 عومدلعمسس ةلثم هممصتسع 2 ردك ؟0عوخال. 11.] 0ه) 0صتأالغ هد

 مر ىلا ةقيرح. 9) ظ. جوزخلا. م) 0ستاننا 8. ى) 8. ىطاعحلا, م) 8, بطاحلا»
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 ىلا نونو دكيدشتلاو متفلاب + ىنايكلا | ةليبق  ةنيَهج ىلا معفلاو مصلاب ىنهجلا
 © د ىولاب ةيرقو سلدنالاب كلب < نايج © لسوملاب ةيرقو ةعاضق نم

 ةيجاعملا متفو نوكسلاو رسكلاب ىنخيجلا ْ معقفلاب ىنادوهَج ىلا ىكناذوهجلا تلق

 © ورمد ةيرق نخكيج ىلا نونو | © ىبيننأ ملبب ةيرق نونو ةيجاعمو مضلاو

 هّدج  ةّذيِج ىلا ةيجعمو رسكلاب :ىذيكلا | ه دج مييَج ىلا رسكلاو متغلب ىريهكلا

 ةبكعملاو رسكلاب اذيج ىلا :ىاذيكلا تلق تلق || ةمكاعمو ةدحومو فيفخنلاو مضلاب ىذابالكلا

 © ىهتنأ طساوب ةيرق رصقلاو ©روباسبنب ةلكم نابالج 1

 اضلاو ارلا متفو رسكلاب ىتشخاربجلا ىلا بالجلاو ا جعل الحال

 8 < ىراخضيب ةيرق تشخايج © ىبهتنأ نارح_ ةنيجم' ريت تاط

 ةيرق نارّيتج ىلا !ملاو هلوا عتفب ىنارهجلا | ١ لجالجلا ىلا نيبيجب ىلجالجلا
 © ناهبصاب 8 لجلج عمج » دجاسيك

 0 نم ّ جدف تلق 0 دلب 0 ىلا 2# ةيقوفو

 ع ىهتنا ءازلا توقايا ناحعمب ننوالج ”ىلا ىدنوالجلا تلق

 لادلاو ميملاو ارلآ متقو رسكلاب « ىنادرمربجلا | مقب ةيرق ةلمهمو نونلا نوكسو ماللا فيفختتو

 © ورمد ةايرق نادزمريج ىلا ىأزلا نوكسو ةلمهملا ْ 8 ىهتنا

 نونلا نوكسو اولا جدو سكلاب ىجاذو -نبجلا | ارو ةلميملاو ةخينكتلا جدو رسكلاب ىرسابجلا

1-0 
 8 ورمب ابرق جدرهج ىلا ميحو ا اه ورمب هيرك رسابج ىلا

 ةيشسددسل
 ء) ا. خنيجر ماو (هرسصعص نأ انا عموم لا ءاندس ةسرع76 مانصعاانصت دنع 200ئنتطم ؟) كل. ىبالجكلا» 300 0 0 . 0 ١ . .٠

 وج) 8. ةزصع ةمانعان «) 8. دجاسك. 2ى) 8. ىناجحلا 6 ابحت ونب) 8. ىزلاب.

 ع) 8. ىديجحلا م) 4. ةديجر 8. هذبج. (86) 816, ةانأ 1155© ىواذيجكلا , عود
 عووم سمان كنطتغم : ©0004. هعمعدمغ متاتلدغمص !ذيكلا 8 ىراكيب. ل) 8. ةيقوش,

 3| ىنادزمريج يبكلا ذرب 8. طلو ةتترانتت وأ» 5



 تب ان

 © فسنب | كلوج ىسلا ماللا متفو مضلاب ىكلوكلا

 © لجر

 ةنيدم مصلاب ةبرُج ىلا ىموجلا حتت
 © ىينتأ بلعب ةيرقو سراغب

 نم نطب نوج ىلا نونلاو عدفلاب ىنوكلا
 © ماشلاب ةنيدم ةَيِنوُج ىلا مضلابو دْزألا

 ْ ه«رقوجلا عيب ىلا ىضهوجلا

 ةيتحتلاو واولا نوكسو مصلاب ىرابيوكلا

 ةارهب ةيرق رابيوج ىلا ارو ةدحوملا مانو

 © فسنب رابيوج ةكسو لنقرمسو

 8 ةددشملا واولا رسكو مدفلاب * ىتثيوجلا
ونب دلب تيوج ىلا 02000 / 4. 0 نا 4 1

 ىجحا

 0 ة حبلا

 ةيتحتو رسكلاو مضلاب : ىناخيوجلا تلق

 سرافب خير ؛ ناخيوج ىلا ةذبكحا عمو

 © ىبننأ

 ةينحتو واولا مدافو تلق مضلاب * ىميوكلا
 © ىهتنأ سراغب ةنيدم ؛ ميوج ىلا ةنكاس

 ”روباسينب ةيحان * ” نيوج ىلا ىنيوكلا

 © ٠ سخرسب ةيرقو

 4 ىلا 2 ىلوالا ايلا ديدشتو هنزوب موووكلا

 ةدجلا ىلا واولا ديدشنو مصلاب : ىوكلا

 © نميلاب ةيرق

 ايلا نوكسو ةدحيملاو ميجلا رسكب ذبهجلا
 © بهّذلا كقان خيكاعمو

 دلب مرهَج ىلا ارلاو هلوا عتفب ىمرهجلا
 نب ةيضايكلا ىلا ةمجحعملا داضلاب» سرافب

 © ةرصبلاب مهل ةلحم مضاَيّجلاو دزألا ىم

 سار ناقص نب ميج ىلا جتفلاب ىمهجلا
 نب « ةفيذح نب ميج ىبا ىلاو * ةيميكلا

 © سمش كبع نب ةعدبر نب ةبتع | هلحم كيوج ىلا رسكلاو مهلاب ىكيوجلا

 م2) قطسلل. هلم 97[. م. 7 هع آءمطوطو: ةذدشيلا وأولاو ميكلا حادفب. 177. (ةرصعس طهعتأ ءتقتت

 [آص 1ع, ©ءمو». 1ءعئااتم : خلا اهكنفنو واولا فيفختب تيوكلاز جغ ذص ةكفصاتوم ,

 رداقمع نغ طلعت ميجلا جقفو ةددشملا واولا رسكب. 579

 /) ىلإ مي وج. [آعءانوممعسب رص 8. هطاقؤوص طعصع 5ع

 7) ل. ىنيوج-.

 2) ل. ىناكيوجكلا: ع مما 0.

 ج) كل. روباسين ةيحانب. 5ع

1105115 

 اناعان6 ناكيوجت 2) 8. ىبدوجكلا.

 طفطومعر ع ةآينعربب عموم. وعام واي 55.]

 مععام 8ظء: 510. ض١ ىناباريكبلا كَ ىراوذازالا و سطأ 1طصم-[!-ه4غادتع لتووماع طصمصعإ: نم نيوج

 م) 8. ىلوالأو. )0 هدنغانا 8, 2 ح) 8. ةرارق. ى) ظ.
 ») 8. ةغيدح.

 روباسين ىحاون. 6) 8. سنح سب.

 ىوكلا.
32 

53 

 2 8. ةميجكلا .



 ت١ نإ

 مسكو مسضلاب ةيسوج ىلأا ىسوكلا نملق نادزوج ىلا © ةلمهملاو ىارلابو ناسارخب كلب

 سبخحب ةيرق ةيتكتلا فيفخاتو ةلبيملا © نايفصاب ةيرق

 8 / ىهتنأ || لوكاملا ظفلب فلق وج ىلا ىقلفروجلا 77 0 0 ياعم 30

 نلحب نَسوَج ىلا نونلاو ةمجعملاب ىنشوكلا 8.4 ناولسا ترق .ةيرق قلق رد
 © دجو نافطغ نم أ روباسينب ةيرق رفعجاك قزوج وللا ىقرؤكلا

 © ظفاحلا دج نسْوَج ىلا عتفلاب ىصوكحلا || ةيرق فْسوَج ىلا ةلمهملا نيسلابو اضيا ةارقو
 © ٍوجلا 5 ىلا مصلاب ىعوجلا 8 © ناورهنب
 ةيرق ناغيج ىلا ةيجعملاو مضلاب ىناغوجلا || نارزوج ىلا ارلاو ىازلاو هلوا عتفب ىنارزوجلا
 © ناجرجب © اربكعي ةيرق

 ةلحم فوجلا بَرَذ ىلا افلاو متفلاب ىفوكلا [ىوجلا ىف رم ىزوكجلا] ا

 © ةرصبلاب | ةيرق ناقسج ىسلا هننوب ىناقسوكلا ا

 متفو مضلاب ناكوج ىلا ىناكوجلا تلق 8 نيارفساب

 © ىهتنأ سراغب كلب واولا [ ىقوجلا ىف رم ىقسوجلا] |

 1 ص جور هس وي سمع لمح عم 2

 ةردولالك 50 نأتأ همم“ عووع لعد. هاوس ص 1.هطوطم ةةضتوصااتمت هك: ناقروج نأديع ىحاون نمو أ

 510. 4قطسلك ةرجاتك واعصط. م. 7 ك) ةزغع 000. تاعسويمنع. 1ة1هلاورص ةلمعملا لاآدلاو. ةدصع

 عدلت مط 52135 معك ما عاناتتط ة3غ ل0216 همدصعص ىزئصتلق ءءاصنر هغ 1عءانم ةةصعس نادزوج كتل نلبي ىف

 طلع, ©عمو». ةزج. اتواعدطل م. 4) [ةذع ذص ناعم ويتع 004. 1ععتاتعر هغ ممص كنطتأم ونانذ2 30

 طمع هطقعاسسم صمدصتس# ىنطواتطعصلمتد هع طمدصعل 501 دوذرص2ع انعطذو هوب 517 نوكسبأ (؟ناعم

 هطول, ذص ]ةغ6ه»ع هدتعصاملا عا دسيكاعدلت طمجدعت5د (0ة5رتت ةلاهع,  ةنعوبتعوص طمواساتتل 66085. د **

 فقلفزوج انعدم عمدا مااتتل دار طقفع 0177 عصق : نالبح دالب نم نولسدأ بوقبي ةيرق فقلفزوج., ا

 0عجااتس معتم 10عخاتم , ءاتفصت ةطأ مو نولستأو 5000 هن م0 ناليحر ناليج (ءمصك, [[عطعإ ا

 ةص ؟. ©81/ه2) مدت ععصلمسم عووع. ؟؟.] 6) 8. راوأرهن» 17 تلعم لادا دممرصعس ةلطزأاتا“ ءان2 32غهو ا

 ونأ اميصعم هرستااتاتع ومموتع ةصاعو ذص ىتاورهنلا, سلطت «1له. رع) »وضوء رص لل  ى) ظذك 5هتوانمت

 عدأغ زد 8,

+18 



 ه.ص الو ص

 وج ىلا ارو ةدحوملاو هلوا مثفب ىربوكلا

 ىلا فاقلابو

 ىلا ميجلا مضو اهبو
 © اضيأ فسنبو درمب ٠ هكاوفلا عيب

 اضيا روباسينو فشمدب ةيرق

 عيب عضوم فبوج

 ةدحوملا رسكو مصلاب + تارا

 ذيكاعمو نيفلالا ؟ نيب ةدحومو نونو ةينكاتو

 8 لبي ةيرق نابانيبوج ىلا

 نم نطب ِبْوَج ىلا ةدحومو عدفلاب ىبوكلا
 © ىدركلا بوج ىلا مضلابو نادم

 ىلا ارو نيبيجكلا جدفب ىرجوكلا ل

 © ىهتنأ دونمس برق نلب جوج

 ىلا نونلاو ةيجعملاو مضلاب ىناخوجلا
 ةصبلا ىف رمتلا * فيفجات عموم ناجح

 لجر 7 عزنا ءاخلا لوب ةليجلالز8ا5

 ةدحوملاو ةمجعملابو مضاهجلا نم ةليبقو

 8 بقل * باَذِبَج ىلا

 ىلا فاقلاو ةمجعملاو هلوا عتفب ىناقذوكلا

 ©روباسينب ةيرق ناقذوج

 9) 8. نين. م) 8. فيفكت. ى)أ

 ؟) (00عز نا عا ىريجوجكالا

 «) ظ.زوج. ة) 8. ناقروج

 رس) ىدابانيبوكلا.

 ه) ١ ىكردوجلا.

 06, ةيعري. 6ءمهم. ةرس ةنراوصط. م. . روباسينبب.

 2( 17 جتنفلابو.

 ةدحوملاو ارلا جتفو مصلاب * ىذب وكلا
 © نيارفساب ةيرق ءلتروج يلا ةيكاعمو

 8 فورعملا بروجلا ىلا متفلاب ىبروكلا

 ىلا ىلزلاو املا متفو مضلاب * ىكزروكلا

 © نيأرفساب ةيرق كزروج

 ىلوالا ارلاو واولا نوكسو مضلاب ” ىريجروكلا

 ةيرق ” ريجروج لا كيكخالو ميحألا شكو

 8 ناهبصاب

 © ارلاو هلوأ مضب ىوروكلا

 درولا دَلَب روج ىلا ا!رلاو مصلاب يروكلا

 ةزوج ىلا ىازلاب» * روباسيئنب ةلكمو سرافب
 ةغلب ىييغصلا ىثاطلا ىزوجو لسووملاب ةيرق

 تلق فورعملا زوجلا * ىلا متغلاو اهب» ناهبصأ

  حتفلاو مضلاب» فشمدب دزوجلا لجسمو

 © ىهتنأ ناهبضاب ةيرق روج ىلا !رلاو
 ىلا فاقلاو ارلا مقفو مضلاب : ىناقروجلا

 هس نويو عيصانو كاركألا ىم ةليش نافروج

 ةدايؤلا طاقساب ناناجزوج ىلا ميجلاو ىازلابو

 ناتو سا
 بادوج. 2 8. ىذبزوجلا ه ذبزوج.

 66 يريجوج , مفصل [عوأو 0

 2) 0هتاانغ ل. ع 4. روكلا.

 ه) ةزع 8.

 1و, 6؟موم. ةصن4 ةتواوصط. م. 65, !ءوزاسعخ: ىرق نم نون هرخآو فاقلا 0 دعب و

 ناديعر ونيم4 ةذهع كنيطتم ةلفصت ءقا همدهعطت طعم ةيحانو 2مةددو دمعاتسو 1عوومءاسمع ةيرقوز 3
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 ةنيدم © ةزْنَج ىلا * ىازلاو نوكسلاو جتفلابو

 8 دجو * ناجييرذاب

 أملا مضو ىازلاو هلوا حتفب ىدورتنكجلا تلق

 © ىهتتآ «روباسيتب ةيرق دوج ىلا ةلمجمو
 نوكسو ميجلا رسكو نيتمصب ىدرجونكلا

 ©ورمب 4 ةيرق درجونج ىلا ةلمهمو ارلا
 8 دج « دينجلا ىلا ارغصم ىدينكلا

 فاقو ةينتكتو «رسكلاو مجتنلاب / ىقينجلا

 © دج قينج ىف

 هّدج نجلا ىبا ىلا ىنجلا

 نطب داوج ىلا ديدشتلاو متفلاب ىداوكلا

 © تومرضح نم

 ةدحوملاو !ملاو فيفضتلاو عدتفلاب ىبراوجلا

 8 ١ بارج عمج 4 براوجلا ىلا
 : عيب ىلا ىازلاو ديدشتلاو جتفلاب زاوكلا

 ىلفنالوجلاو لح لا ئلإ ماللابورروكتا

 © دالبلا

 عيج فيلاوجلا ىلا متفلاب ىقيلاوجلا

 8 فلاوج

 ىلا“ نونو فيفخضتلاو مضلاب * ىناكناوجلا

 8 ناجوجب ةيرق ناكناوج

 جدفلابو تلق لجر ناوج ىلا مضلاب ىناوكلا
 ةنيدبلا برق عشضوم ةيناوكلا علا :نيذشعلاو

 ىلا هبخا نونلاب» ناهبصاب ةّلحم * ةرابوجو

 © ورمب ةيرق نابوج

 لدص داتا عه 61. 1[؟ءزز وعدك ذص ةسصمأغ م 20 ىمءع#م 106[. 81ءةاتتولصوتلو م. 30, نأ ©0005 لكي
© 

 هرصصعد ءزانك هصعصلها1مصعو ءمصقسصعأ. "1؟ةصختصتة7 000 مه, م05 عرمات72 طمععو ةكدئجع ممص معماتل

 مععع 20 دعانا 1ممعمع ذطأ معطم1ةئاتطلز 1623 12106132 76761216 ”هدع كجح ذص (00. 8.

 ه) ةزو 11. 8. هرتح. ىلإ ةلغجو نان00 كات 01115351088 38

 ©) 8. روباسينبب. 2) 0متغاتاأ 8.

 2) 8. براوكلا. ط) ةنصع كمطأم لتعت

 مي) [ةزع 1عععصلددت» «556 0

 2) ؟ عرضي

 6) 5زء 8. ها 7". هل. ناجييرداب.

 ع)' 6 مسك

 2) 5كزع مص لعصخع» مءعداتلطتل مبه دطء500530 نيعر نت04 ذص اناعوولانع

 /) 8. ةدحوملا مصلاب (ةزء).

 ناجرعب , ونمو ذص نانو ونعم 000. هدكاقأغر ع طعام 6مم ذه ١ رابوج ةرمومعغ م آ1797.]

 2) 0ملخألا كل. نادل 8. !ةعنأ 7.

 ىأزلاو همطقعءام

 + 8. دينج. را ىفينجلا.
- 

 ع اططان عنه بروج.

 ه0عماسع. 2 7) هل. ىتاكناوكلا.

 طقعع ه لوطنام ءااذم ةيعرعب عمو. (؟. هتواعمط. م. 11 ه6 65) ةاتدقص ؟هووامت رابوج»
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 تمارا

 © ؛ثيَل |  بَدْنِج ىلا ةليهملا عتقو مسلاب ؛ ىبدنجلا
 8 ثراكلا نبأ

 ةليبق ناسنالا قش ظفلب بنج ىلا ىبنكلا

 .وكسو نيبيجلا متدغب « ىذوركنكلا

 ةيرق نورجانج ىلا ةيكاعمو املا مضو نونلا

 © © نوركانك لاقيو 4 روباسيبب

 5 نوكسو 7 نيمدكالا سكب * ىلابجنجلا لَك

 * لايجتج ىلا ةينحتلا فيفختو ايينيب نونلا
 © سلدنالاب كلي

 نوكسو ملوأ ميدفب نكل هطبضب : ىليجنكلاو

 سلئدنالاتاةتيدم + هليجنجي ىلا, ةشحتلا

 © 1 ىهتنا اضيأ

 [ىذبنجلا دعب 7 ىبدنجلا]

 نم ئطي عّدنج ىلا ةلمهصم مت ةلبيملا

 ©) 8. روباسنيب. 6©) 8. دواكانكر

 نايجنج. ) 8. ىليجنكعلا. #م) ظ.

 م) 8. هرخآو.

 ىفينجكلا.

 #ي) 2. روباسينيب.

 ر») طرع 117. عتود

 [1ه آمال, 260

 ىد) كلب نانسرو خب 8 نانسروكب.

 6 5. ىدورجانجلا,

 /) 004. نأ 6و

 2 8. تيل.

 و) انا عوننع 004. مقلع

 8هزناتند طتع 1طسم-]- ق4 (طتستسم >ءواتوءطاتاتق 26>6مقذأ.

 ا ا ىجرفدنجلا
 عج ىلا ميج لنج ميج ” هخا اغلاو ةليهملا
 © ”روباسينب

 فلاو فاق اولا + دعبو هطبصب ٠ ىناقفدنكلا

 ناقرفدنج ىلا نونو

 ىلا نؤؤكسلاو ”مسلاب ؟ ئنيدنكلا تلق
 © ىهنتا نادميب ةيرق نيدنج

 ١ نوكسو هطبصضب ىيروباسيدنكلا

 © ورمب ةير

 قدا ©

 2روباسيدنج ىلأ ارو ارو ةمومضم ةلدحومو ةلميمو

 دلب دَنَج ىلا ةلييمو نيتحتنب ىدنكلا

 ىلا نونلا “ نيتك رفاعملا نم ىنطبو نميلاب

 را ناكل نوحي درط ىلع حلت داخل

 نوكسلاو مضلابو لج : ةدنجو نامكرتلا .نم

 7 لج * ةدنجو ركسعلا ومو ” قنجكلا ىلآ *

 ة) 8. ىبذنكلا ©« بذنج.

 رث) 0هئااتا ف.  ى) 4. نوكسبي.

 :ليكانحي 1 2ءقوأ ذص انأ10 016

 ه) 3, ىناقرقدنجعلا. رس) 8. دعب.

 تث ؟وءولأ 1”ةغط2 زمقكانلانا :

 110 ع روباسيدنج ريمصاتساتح سلم عدوع 1ءوئاسس ا7'.]

 3877. طماط مصتتلال5 16 ناتسزوخ نم: هوصق. ةطالك. هل. 7". م. 24, [فغ طمع. ©ءموم. ءاتدس

 8( 1 نوكسو» ؟) 8, هدنجو. هب) 0متاأتا 3٠

 رب) 0مئانتا 8. ؟ةعئوو ةروسسعو عع هرستدولومع5 ©0035 8, ذص طمع ءدمتخنلو اد

 ناتسزوخب هاء. 597.] 4) 8. رفاعلا.

 <2) 82. هدنجو.



 تدك

 نونلا ديدشتو مصلا ليقو مدفلاب ىبانكلا | ىنب ىلا ةليهمو مدفلا» مصلاب ىكمجلا

 : نيرحبلاب كلب ةباتج ىلا ةدحوم هرخا © شيرق نم نطب َمَمِج
 ديَج ىلا ةليهمو نوكسلاو متفلاب ىدمكلا
 نب جد قيحاتجلا ىذ .ئلا.4 ىكئانجلا || دهوك للا قيتكتفيو كلك بكى تعفن
 * ظعيشلا "نم موق ٌةَيِحاَنِجلاَو بلاط با | قطب ورسخلا مب ىناسا لانو ا يار نام

 © هللا دبع ” هنبا ديفد> * ىلا ناوتشمما

 © لج تانج ىلا ةيقوفلابو

52-0 

 © دجو / دّألا فروخ ميم ئوضهو * خبض نم

 ىلا ارو نونلا فيفختو مسكلاب ىرادجلا | تلق ةنانك نب لْمَج ىلا نيتصتنب ىلمجلا
 © < نابارتساو ” ةيراس نبي ةيرق ةرانج 8 ” ىهتنأ دادغبب ةيرق لمج ىلاو

 © ةقورعملا رداتَكلا ىلا ىرئانجلا ليمَج بردو دج ليبمَج يلا ربكم ىليمجلا

 فو نوقلا نوكبو,مضلاب ٠ .ىتذبنكعلا © دادغبب

 4 بش 16- ىلا خيكعمو ةدحويلا |“ اظدحوملاو نونلا جتفو ” مضلاب ىذبانجلا
2 

 ةيرقل مسا هنكلو ظفللا ىنعم وه تدق © وذم ةيرق 4 كباّتوك لاقيو ذَباتَج ىلا ةمجاعم م مث

 يب ىهتنا روباسينب 8 ”روباسينب

 2) 8. ةبض, 2 8. درالا» ) 1116 ]مهند هزه دمددغ ذص .: لمج ىلا نيتكتفب ىلمجلا

 لوهتنا دادغيب ةيرق. 1م 2. طدعع 0110مانصا ان“: ةنانك نسب لمج ىلا نينكذنفب ىلمكلا

 طوانا ذوتاتعر ناعم نانع 1عءالمصعسب مام ةصاعت“ دع مطر نط5ةهط لمد ةهدوع ان ذدط 1ءائالت 1ءأر ©3115310-

 ونتنع ءممهترمانمصت5 طقصع ءوذعر وننم0 دءملطو (0001عز5و ف. هط ةااعخم لمجمع ه0 ةلئممضتسس ("ةصقوتلتسءعغت

 زد 8. ”؟ع0 0010 عوعطو ذصلو ه تلق اقسم هدمادذو ؟نعتسأ 2) 8. مضلابو. ه)

 ةدحوبلا. رج) 9دئاتتا 8 و) 8. كدبانوك. 7) 82. روباسين. ,) 8. نبرمكيلاب.

 2غ 8. دصقلع ىحانجلا. ه) 8. ةعيتسلا. ) 82. هبأ كيفج. 8عردوعممغ طمع ؟هنه ةائم-

 متم ؟ءادغلمستر, ونتأ طسصع قطلما]دطسمص ؟دتودو لتءادصغ رقغعج ىب ةيوعم 0 1اموانع 2201612 2ك
2-0-0 

 طز دن هور هنصح طشع طعرمو ريل يك ؟دتووو ]1ءعدطتت.  ؟0ءعرج ءةصلي كيقحح ةزصوان]2 2653 5

 وزئدتق فئتمصعسم طقطومع و هدأ 7. «. هع 2 16هع 3'مهالج 1'. 11. ج. 1402 95. ا4ر ءع !ل[ءدجدتسوأ ل 15276٠

 2.123 75.6, ء 10عم ودم علتأم ده *- ىلايتلا , ه6 هع 8مسم]ء عت 20 ؟9؟2110. ةصصب ربي 1 25.11 2

 «) 8. ةراس. 2 <) 8. داباتساو. رب) 8. ىذدنكلا.  ه) 8. حزأء ا <) 8ظ.زودم».
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 اهب عضوم ليقو # اهتروكل ليقو فشمدل مسا
 8 ىهتنأ

 ىلا ةففخملا ماللا متمفو مصلاب ىكلكلا

 © ناهبصاب ةيرق كلج

 نوكسو مدالاو ملوأ مضب ىنانللجلا تلق

 ه6 د

 هيك 0 انلتخ ىلا ةيقوفلا فيقكتو ةنانلا

 8 ىهننأ < ناورهنلاب

 ةدحوسلاو واولاو هلوا متغب ىذاباولكجلا
 ةيرك تكاباولل ىلا ةجكفم رشا ملا نكس

 © نادييب

 هلوأ متفب ليقو ةلييمو نيتيصب ىدولكلا

 © ةيقيرفاب ةيرق كولجو ةفورعملا ِكْلَِجلا ىلا

 ةيقوفلاو ةيناثلا ماللاو هلوا متقب ىنيتلولجلا

 نون اهدعب ةيتحتلا نوكسو ؛ واولا مضو اهدعب

 © 7 ناورهنلاب ةيرق نيِتلوُلَج ىلا

 دلب ةقيلج ىلا ,سكلاو جدفلاب ىقيلجلا

 0) [8ةزء مممصتصأتددلمصت ةىددعر مممصأدأو

 همز نانا انعرمطق طمع 10مم هطوعتعأام»ت ىتضغل 171.] 6 11 ناوارهنناب .

 نم ليلجلا © ٍلَبَج ىلا اركم ىليلجلا تدت
 © ىبهتنا ءاذيص لبع

 ةينكتو ةددشملا ماللا رسكو مصلاب ىنيلكلا
 8 دج نيلج ىلا نونو

 5 نيدشتلاو 'رسكلاب "لكلا

 ميجلا رسكو فيفظتلاو متقلاب ىمجامكجلا
 8 ناجرب ةكس مِجاَمَج ىلا ةينانلا

 زامج ىلا ىازو كيدشتلاو جتفلاب ىرامجلا

 68 دج

 نيعلاو ديدشتلاو متفلاب ىليعامجلا تلق
 © ىهتنا نيطسلف ضراب ليعامج ىلا ةليهم

 بقل نم ىلا فيفختلاو متفلاب ىلامجلا
 © ؛ لابكلاب

 نذب مامج ىلا ديدشتلاو متفلاب ىمامجلا

 5 تسال

 نفل 20: نونو ىيدقتلاو مصلاب ئنامكلا
 8 ةيكلا

 4) ةزع لع ءمدز ءءاتخت هلتلن. ىل. اهنوكلو 8. اينروكل.

 هرمم7عأ ه طرعان (260 عال.

 1) [ةزع ذم انأهناتع (04. مععم ءرنذطت 3ءتاصخاتت2 3كم 1مدع 5هزانأتاب5 ة؟3556ع ؟10عاات»ر ءسنص دذصع 0نطتو

 رسم وأولا ؟ماسعتتا ىلوالا ماللا. 1آدعع مرنمصاتساتلأ10 د2 ص 1ع. عمون. ننفتم ص طكقنطال50 ( ءاع

 ري 8. ذهن نأوارهنلاب.

 م) [ةزع 1 ععءعملينتس

 ؟عوامسع كن "ءكعذر (02هل1 ءلئاق) مدضدعوءتمأم هناء 77". ] ى) هدأ“

 طلع ةصركستك قطسللذ 023 ]هدر وست ذص لذ. دعو. هدعواقغ 1. م. اذل* هن دعم

 عووعر ءاتقسص طلع ء ةطعرلعم ©؟هع ذم م. ليلجلا , ءورصمومت. 0034. ننعنوسع مددلع هالعنف لج. 77.]

 09 ىلابجلاب.

 ل ل سا 2222222222 ل ت7 9 9 7070 9 ص ا ب اص ت0 سجس وسع مس يح يس اا ا ا وب سس يم سطات



 - كد 2

 نطب ؛ ةَدعَج ىلا وكنيلاو عشلبا ىدعجلا

 « مقرد نب دعجلا بحْذَم ىلأو دج دعّجلاو

 نب رفعجو بلاط ىبا نب رفْعَج ىلا ىرفعجلا
 نب رفعجو ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بالك
 نمد رفعجو ةلوتعملا نم ةيرفعجلا سار رشبم
 ةيرفعجالا ىلاو تلق جو عوبري نم نطب ةبلعت
 © ىبتنأ اضيأ رصمب ةيرقو دادغبب ذلكم

 نب  َيفْعُج ىلا نوكسلاو مسصلاب ىفعجلا
 ثد» الو ىراخبلا هيلا َعحْذَم نم ةّريشعلا 2-5

 © ٌلعَج ىنب ىلا ةليهملا عتثو مضلاب ىلعكلا

 © لج ىلا ةبجعملا مضو عدفلاب ىنوغكلا

 ىلا ةيجعبلا نوكسو مضلاب ىنالغجلا

 رقج ىلا اغلا .نوكسو. متغلاب <ىرغجلا

 » ندلاخ ةرقج ىلا مضلابو ةنيدتلاب ةيحان

 ةريحبناب "© ان رحملاد

 8 دج

 | ةفشو ء نايكج ىلإ," ىناكجلا صلح

 © ىهتنا ةاريب ةلكم لكيدشتلاو

 نوط ونانم0 نأعمنرنع 000. هع“ الذطت ءععاع منع

 -) ىلإ رفعج.  (ن1. كنتد

 «) 8. تالو. ت) رجلا.

 1) [ةزعر تعلم, 1ءععصقلتا» عوأ مله

 01 ةرزعح ىنب ل1ءعطوأات#. 11.]

 01. ةنصتتق ص ؟. ىذوالا.

 « ناوكج ىلا فابلا نؤكسو مضلاب ىناوككلا || :

 لدن -ارِل لاب توقاي لاق نيلق“ ع ناتسجاسب ةيرق

 © ىهتنأ جمالا ىلع واولا

 ّلكج ىلا ماللا ديدشتو نيترسكب ىلككلا
 © كّرتلا دالب نم كلب

 ماللا عذفو ةيقوفلاو ملوأ مضب ىناجتخلجلا

 س 3 © م 2
 درب ةيرق م ناجلخاخ

 ©دج نخحلخلا ىلا

 نم دلَج ىلا نوكسلاو جدفلاب ىدلجلا
 12 4 ب علا دعس

4 

 كك رو اغلا مجتفو نروكسلاو مضلاب ىرغلجلا

 © ومب ذيرق -

 فاقو ةددشملا ماللأ جت رسكلاو ) ري لأ

 23 8. هدذعج.

 (ةصااتنت قع ]ط 1111 (51طان5 20632 ©35أو

 ذد ؟. ىبيرصأالا. *) ىلإ جحدم.

 ونب) [ةزع 1ءععصلتا» ووعي ع ةنعدتعم ©660ق2. ذص "+ نرمق.كالا هوراانتس ع5. ىلع 0885+ هتاخد 2

 ل .١ سبلج.
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 هلاح, 1.2].59 )2  0منخالا 6 ء) 4. نوكج. 65) 8. ةريشعلاو.



 تت 1

 © ةبيرج ىلا ةدحوم هرخآ ارْعصم ىبيركلا

 © ليذع نب دعس نب بيرجو ٍلولس نم نطب

 نبا بهذم ىلا رسكلاو متفلاب ىريرجلا

 جدغلاو مضلابو ىسباكسلا سيرك ىربطلا برج

 نب سيق نب 6 ةعيبص نب دابع نب ىيَرج ىلا
 © © ةبلعت

 نم .نطب 4 ةرج. ىلا ديدشتلاو مصلاب ىركلا

 ىلا ىلوالا / ؛ملا رسكو مدغلاب ىاريرجلا

 8 ورممب ةيرق اربرج

 مئازجلا ىلا ىازلاو هلوا متفب ىرئادجلا

 © برغلا دالبب

 ؟ لصوملا دالب ةدع ىلا نيتكتفب ىررجلا

 دمأو نبع سأرو 6 ةقرلاو اهرلاو نارخو راجانسو

 ماللابو رجح ندا كار ركبرايدو 8 نيقرانايمو

 © ةدنك ىم نطي ةليزج ىلأ

 8 لمكلا ةوهو روزجلا ىلا ىروزكلا

 نطب * ةئوزج ىلا ىازلا مضب ىلودكالا تلق

 8 ىهقنأ برغلاب ربرملا رع

 2) 8. ةرح. | م) ه, لتيبر 8. هغبب»

 2 0 هقرلأو. 2) ذ5زع وزريع لسطأم

 م) 8. هلوزج. 4 ٠

 ,) 82. ىسشجعلا. ( م) 8. نسشج

 9 4. ىنيصحعلا ه6 نيصخح. ىبصعالا ,

 ء) 4. ةقرو»

 600 :بلعت

 1) 8. لصوم.

 وةنتطوصلمست هدؤ, آس 4. هدا نيو رطاسر 8. 0266 نيقر طايم. 2) 8.وخ

 م) [ةزء !ءيوصلنسص. 1س 8, هوإ سلامر ذه ك١ سان.

 ىسلدنالاب ةَرصخلا ةريزجلا ىلا ىريركلا

 ةيرق زج ىلا ديدشتلاو منغلاب ىرجلا

 © لجو نايبدصاب

 نلب رسج ىلا نوكسلاو جدفلاب ىرسجلا

 8 ايخردغو ةعاضقو 2 ةزنع ىم

 مسح ىلا ةيجعبلا متفو مصلاب ىهشكلا

 © مهريغو راصنالا نم
 ا روكشو نوملاو دلو اركب +. عسنشكلا

 8 دج ا ىلا ةلبهم هرخأ ةيكاعيلا

 ىلا ةدحوم هرخا رسكلاو مدفلاب ٠ ىبيشكلا

 م بيشجو يول نب ةماس ىنب نم ةبيشَج
 5 دج

 © نوطحب ةّدع

 ةروسكملا ةليهملا ديدشتو مدقلاب ؛ ىنيصكلا

 ةوريب ةلكم 4 نيصج ىلا

 مقعج ٍِِب نزوسب اع ىلا ىربعج -لا ل

 ” ةقرلاو ” سلاب نيب تارغلا ىلع ةعلق ةدحومو
00 

 ©) 8. دهبيرج. 65) 4. ةعبيضو 5. ةعيبض,.

 1710. ةاتصانو 2 ٠ ىتكبلا» ال

 هزينعر 564 ممم 73116 هطوءتعو. 1710. ذص 7. ىزنعلا

 6( 7 ىويشجكلا. م 4 فبيشخو 1 ببشحو,

 هعل 26016 نيصحب



 0 ا كاب

 هس ا" ب

 ةسينك ىلا نيبيجلا مصب ىسجرجلا

 © صمحاب 7 سجرجم

 ةيرق راسجرج ىلا اميبضب ؛ يراسجرجلا

 © اضيأ ورمبو يلب

 لج ةجرج ىلا نيميجلا لوا مضب ا

 خبرف ' ةذحرج 7 تسيب ىلا ةلمهمو جتفل

-- 

 مسلاب ىناخرجلا
 8 سوسلا برق نلب ناخرج

 نلطب سرج ىلا ةلمهمو نيتحتفب ىسركلا

 ةعاصق نم نطب ىلا ةيجاعمبو ء ةنبزم نم
 ريمح نم نطب شرج ىنب ىلا « مصلاو اهبو
 © نميلاب عضوم ليقو

 سافرج ىلا ةليهمو اغلاو ,سكلاب ىسافرجلا
 8 لجر

 ».فرجلا ىلا انفو نوكسلاو مصلاب ىفكلا

 © نميلاب ةيرق

 فاقلا منضو نوكسلاو متفلاب ىضوقركلا تلق
 © ىهتنا ” ناهبصاب ةيرق وفرج ىلا
 هني ف ”ناكرج- ىلا: نوككتسلاو عدنفلاب ىناكرجلا

 8 ناجرجو ناهبصاب

 ىاز هرخآ ميملاو ميجلا مصب ىرومركجلا

 © دزالا نم نطب روُمَرَج ىلا
 اهلا مدافو ميملا رسكو مصلاب ىنهيمرجلا
 © ةالورم ىلعاب خير نييمرج ىلا

 3 علا نوكتلاو متفلاب ىمركلا

 « > ناشْخْدَب دالب نم موج ىللا رسكلابو ةلاع

 نااوربج ىلا فلالا دمو مضلاب ىفأاوركلا
 © ناهبصاب ةهلكم

 نيتحتقب ىورجتلا نطب فوع نب ىرَج 5

 ملا ىلا
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 سس 17" هس

 8 دج بارج ىلا رسكلاب ىباركلا

 حاملا ىلا ىيدشتلاو متغلاب ىحارجلا

 2 ىدذمرتلا ىوأر * دج

 نم نطبو دج بقل دارجلا ىلا ىدارجلا

 ا
 دوعلا نارج ىسلا نونلاو ,سكلاب ىناركلا

 © هرعش ىف هل هرك ذل جد يم لجر

 عضوم مضلاب © ةواَرَج ىلا ىوأركلا تلق
 8 ىهننا ةيقيرفاب

 فاقلاو 4 ةد>وملاو هلوا متعب ء ىناقذابكلا

 « ناقذابرج ىلا ةبعملا لاذلاو املا نوكسو

 نيب ىرخاو 4 نابارتساو ناجرج 7 نيب كلب *
 د, جركلاو ناهبص؟

 ىلا ةدحرملا ديدشتو نيتكتفب ىبركلأ
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 ميتفلا, مضلابو ىهننا نميلاب تلق عضوم ؛ هيج
 ليذع نب دعس نب * بيرج ىلا فيفختلاو

 ةيرق برج ىلا نوكسلاو * جتقلابو نيلق
 عيب ىلا نوكسلاو / مضلابو ىهننآ برغملا
 ترج ىسلا ةيقوفلاو امهبو بارج عمبج برجلا

 © نميلاب ةيرق

 ةيتدج ىلا ةتلثملاو هلوا مضب ىمتركلا
 © دج

 اجْرَج ىلا نوكسلاو متفلاب ىاجركالا تلق

 8 ىبتنأ ميمحا برق ةيرق
 ناجّرُج ىلا نوكسلاو مصلاب ىناجركلا
 © ” ناسارخو ناتسربط ” نيب ةنيدم

 ىلا ةيناثلا !رلاو نيميجلا عتب ىارجرجلا

 © طساوو دادغب نيب كلب * !مجرج

 2) 8. لج.

 هوأمجس.  م) ىنافدابرجكلا.
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 هموم 3-1-1857
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 فلا (ةزع) رع ىفو تاحكان نم انانتم ايو.

 فار 125 ا

 1غ طقعع نمنع 7مععو ةنتمألم عون هل, ةدعؤتت
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 ت1 هك

 نوكسو ىأزلاو هلوا مدفب / ىنرخجلا

 © دنقرمسب ةيرق # انزخج ىلا ةيكعملا

 ىلا نيتليهيلا فيقكتو مضلاب ىدادكلا

 © نالوَخ نم نطب 4 ةديدج

 ىنب ؛ةعيطق ىلا !ملاو سكلاب ىرادكلا

 0 نطب * ةزاذجو داآادعغتب :ةلكم رادجلا

 7 جررحلا

 نظب ناذج ىلا ديدشتلاو مدفلاب ىتادكلا

 2 ةعيبر نم

 نم ىحخ # ةردج ىلا نيتكتفب ىردجلا

 هلك لم »اظن سقلجلا ىلا يسلق

 © اهريغو

 ناعدَج ىنب ىلا نوكسلاو مضلاب ىناعدجلا

 8 شيرق ” مين ىمينلا

 ىلا ةيتحتلا فيفختو نيتحتفب ىنايدكلا
 © فشمدب ةيرق ايَذَح

 قراضبم نيدجلا هكس للا بكم ىجيدكالا
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 -ةفلاك عاذجلا |

 ىلا اهديدشتبو تلق لسا نب 7 مضاح

 © ىهتنأ طايمد بزقو ةنيدملا باق ةيرق ةديدج

 «:ةليدجا ىلاو:ىلدكلاك ١ بكن - ىليدكلا

 © ف رحبلا فيرط ىلع كم فيرط ىف عضوم

 ؛ َّنَج دَحلا ىلا ديدشتلاو جدغلاب ىدحجلا

 © كم برق كلب « ةّدَج ىلا مضلابو

 ىلا خبكامع ولا نيدشتو 2

 © فورعملا عّذِجلا

 نم ةليبق ماَذَج ىلا مضلاب ىماذكلا

 © نميلا

 ىلا نوكشسلاو رسكلاب :ئرذكلا
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 نطب ةرّدج
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 طب ناردجت ىلا نوكسلاو مضلاب ىنارخكلا

 2 ففاغ ئه

 نم نطب * ةبيذَج ىلا نيتحتفب ىمذكلا

 6 ا :فورعملا عذجلا لا نيتيصب نعي دكا

 ةدحوملاو ارلا متفو, مضلاب * ىذابأرجلا
 2د نهم >

 ا 1 اج حلا 5 هع تا 1[
 © ورمب هءبرك 4 نابارج ىلا دةيبكحاعمو 3 نب 2 ليبدج يلا ةيتكنلا .روكسو ربغصتلابو

 2) 8. هةرآذجو.

 ر) 82. ديرزح. 7) 8. نم.

 ؟) 0. هبيذج. هي) لم

 2 8. خعطق.

 0) 8: ميل.

 ه) 8, هدذج.

 08 58, دابا ح٠
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 كك بر

 وأأ تلق ءاركصلا  ىهو نرابكلا ىلا هتعلف

 © ىهتنا ةفوكلاب ةيحان ” ةنابج ” ىلإ

 ابج ىلا زمهلا» فيفختلاو عتفلاب ىءابجلا
 ىلا تملاو ديدشتلاو مصضلابو نميلاب لبج

 ىلع 4 ىببأ ىسلاو م ناورهتلاب ةيرق * ةبج

 مصقلاب ابج ىلا وهو ةيئابجلا سار ىءاّبجلا
 © ةرصبلاب ةيرف

 نيربج تيب ىلا !ملاو هلوا رسكب ىنيربكجلا

 © نيطسلغب ةيرق

 ىلا ؟ ةديدشلا ةدحوملاو هلوا عنفب ىربكلا

 © * لج + ةنوُعبَج ىلا ةيجاعملا
 لبَجَو ةارق لبجتنو نادمع لابج ىلا ىلبكلا
 ةلَبَجو صمح برق ةئيدم ةلبتجو “ ةّشفلا
 مو ةدنك نم نطبو دجو : راجحلا
 ةيدادخلو ىبب دليل بج ىلا اهديدشتو ابنا
 ةنيدم ةلبج ىلا نوكسلاو رسكلابو » نيلق طساوو

 8 يهننا نميمب 2 0 :

 سد

 نبجلا ىلا نونلا ديدشتو نيتمضب نسخ

 م) 8. ناوارهنلاب. 20937)

 ع 0مصتغالا

 نس
 2) 8. ةضفلا.

 ورب) 0هنغانغ 8. دز نمصل. دس ىءابجلاو

 6) 8, برغلا» 2 2م: ١١6 ىداحجالا.

 0) 6 0 0 ا ا

 ,) له ىنوغيجلا ه6 دمم» ةنوغيج.

 س) 8. دآدغبسب.

 8 لوكاملا

 نطب نالبج ىلا نوكسلاف مضلاب ىنالبجلا
  ةريمح نم

 ىلا ماللاب» دج ريبج ىلا !رغمم ىريبكلا

 © ةعاضق نم نطبو ماشلاب ةنيدم ليبج

 ؛ ةقباسلا ةبج ىلا ىيدشتلاو مصلاب ىبكلا

 © ىهتنا ماشلاب ةيحان ليسع ةابج ىلاو تلق

 راج ىلا ارو ةليبملا مث ,سكلاب يراحجلا
 8 ىراخبب ةيرف

 ةكس فاكج ىلا نيقحتفب ىفاحجلا

 © ىهننأ < ددشم هينات * تلق ةروباسينب

 ىلا تالبهمو هتلاثو هلو' متفب ىردحجلا
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 © ةليبق ردكج

 نطب ناويكلا ظفلب شكج ىلا ىشحاكالا

 © 5 برعلا نم

 رانلا ظفاب ميحجلا ءىبا ىلا ىهيحجلا

 © دج

 ةداخج ىلا حش #ىيناقم ىداضجلا ىلت

 8 ىهتنا ىراخبب ةيرق

 مم) 5. لكل م) 8. ةهنانج.

 م) 2. هحديدشنلا.

 «) 8. زاجحلاو.

 2) 8. روباسينبب.

 ه) 8. ةيناثت

 «) 8. هدنك.

 ه) 8, ةددشم خيناتت,



 هس منك سن

 ةيوبنلا ةتيدملا برق دلب راجلا ىلا ىراجلا

 دلب ”زاج ىلا* ىازلابو ناهبصاب ةيرقو

 © رخاَتماب

 ةيرق ةرراج ىلا ار مش ىازلا رسكب ىرزاجلا
 © ناورهنلاب

 [ىراجلا ىف رم ىراجلا]

 9 أر تت قاعي تبلل
 ميدي [ئهساجلا- تلق

 © يىبيننأ فشمد

 ارلا نوكسو فاكلا متفب ىريدركاجلا*

 ةزيدركاج ىلا ىازو ةيتكتو ةلميملا رسكو

 © 3 دننريسي ةلكم

 ماللا متفب ةطلاج ىلا ىطلاخلا تك 50500 ".( ووو
 4 ةبلط قب ةيرق خل أو

 ميملا < سكب 2.دماجلا ىلا ٠ ىدماكلاو

 © ىمتنأ طساو لمع نم ةيرق ةليهمو

 01 6 0 م

 8 عماجلا

 فحصبلا ةباثك

 و) 111 |معاتق
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 560 10. ةض ىرازغلا»

 2) 2ءةوؤازص ىلإ, 2 8. نينادحوم.

 2) 0تئاانإغ خل, )7  ى, برغملاب. 2 نمد
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 "ق0 لال ىلا هين

 6 روباسين 0 ةبلصق

 داركألا نم ةليبق ناواج ىلا ىناواجلا تلق
 © ىهتنا ةلكلا 5 اونكس

 ىارزلاب ماز

 ىلا اةرلا نوكس ىاولا معفب ىسواكلا |
 © © ورمب ةيرق ةسرواج

 ةدحوملا رسكب نيبابّجلا ىلا ىنيبابكلا لق
 8 ىهتنا دادغبب ةيرق نونو ةيناكتو ةينانلا
 / ةففضملا ةدحوملاو هلوا مدغب ىناخابجلا
 © خلبب ةيرق ناخابج ىلا ةمجاعمل و 8 .. 07 4 . 1 .. أ اخلا

 ان رك نب رايح ىلا ديدشتلاب ىرابكلا

 © لج ”راَبج ىلا فيفخاتلاو رسكلابو هريغو
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 ةيقونو ةلييملا نود املأ مدقي ىتسراكلا ضل فاقو ةدحوملا ابلا جداغب ىقباكلا سلك
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 ةيقوف هرخا نونلا « فيفضتو رسكلاب ىئانيتلا | !نداغ نم. ىطي مي ىلا, نيتحتسب ئذبتلا
 © ” ةصيبحملا برق « ةيرق تانيث ىلا © لثابق ةدع ىلا * هينات نوكسبو

 *ةلطفتلا اغلا فسح

 فيفقت ىلا افو فاقلاو هلوأ جدتغب ىفقنلا 5 تح نرقاك ىلا ىتباثلا

 © ةروهشم ةليبق

 ِمْدّتلا ىلا ميجلاو نوكسلاو مدفلاب ىكلتلا © ريمح
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 ©«) 8, عضوم. رم (0مئاأنا ى) 4, كلم, ع) 6 ىريمتلا ©[ ريمث.
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 كاي هرب وست

 د ع كس 0 عم
 لبد © ْملبِد

 ىلا ار مذ ىلزلاو هلوا حتفغب جرزونلا تدق
 © ىهننأ ةيقيرفاب ةنيدم رزوث

 [ىجونلا يف مم ىروتلا] - 4 6

 ةلمهملاو واولا نوكسو مضلاب 4 ىساكسونلا
 مدت مشب 4 0 1 ةليعم «رخأو

 2 ديعق ب كينغ

 ةيرق نموت ىلا ميملا عدافو مصلاب ىنمونلأ

 قف ةينموتلا سار ىنيوتلا ذاع وبا اهنم رب
 8 ةّتجملا نم

 ةنيدم 00 لا م 3 يب مضب ا

 جاتفو نونلاو واولا نوكسو مصلاب ا

 رم) [5:0 0006« نأ 6غ. مةغ ذص آدعانعم

 ن ا 66 ذص لدا نا كرتشملا :

 طعم ةوتاتعر ءعاتمصم طقع ممم ةصعمأم نكد

 رج) 8>ما1ءهانو ؟هقو ىواييتلا ه6 زمدو ”هد ىتكميبتلا

 اخ 7 كيبذ |

 دنع دلب نوث ىلا نونلاو مسصلاب ىنونلا
 © طايمد برق ةيرق * ةنوثو 3 سراف

 ١ نوكسو واولا رسكو مضلاب ىكيوتلا

 نم نطب ليوت ىلا * ماللاب !رْغدم ىليونلا
 © بلك

 ىوت ىلا ىلوالا ايلا ديدشتو هنزوب ىيوتلا
 © نادمهب ةيرق || :

 املأ عتقو ةيتكتلا نوكسو رسكلاب عكس

 © ورمب' ةيرق ناكريت ىلا

 ءاميث ىلا ةيتحتلا نوكسو جتفلاب * ىواميتلا
 © كوبذد ةيداب ىف كلب

 ىلا ميملا ٌحتن» نوكسلاو رسكلاب + ىكميتلا

 5 8بك مكقباخ

 هللا مين ىلا مالو ميبلا مضو مجتفلاب ىلييتلا
 © بلك نم ىطب تاللا ميتو ةليبق ” ةبلعت نبا

 /) 4. ىتاكسوتلا. 2) 8. برغلاب.

 عمور. 1!ءوتاتع: ( نياق ) نباق برق 2 ةخيحان ىم ةنيدم

 ناسارخ دالد نم نياق برق نانسيف دالب نم 10

 سراغ 65 نياق ىمظواإتنطتعسكلتتصت. 17.] م) 8. هنوذور هغ وزع 2125” تلئانك ةران4 53إلاتتت و (/7 654٠

 2 17 هر 8. ماللا اب.

 لعوتصغ ذص 8., 16ه نأ نههع 20 درجات سلمت ؟هءععيص ممواعتممعمم معضانسعسغر ذطخا ءاتنا> 2

 26510 [نعط لاند عرنو ءووع هككميت , مم 1ةصاانقل م52

 7 ح) 8, خبلعت.

 ءمصز نصسعأو ةذضغ 9) [004. نكوموعدع ميك.

 خدام لمءءعإر 590 طنعدتعما» 010016 0817. وطقس



 ىلا ةليهمو نونلاو هلوا جتفب ىسنتلا تلق
 © ىهتنا © خيفبرفأ راب دلب سنك

 ىلا ةلمهمو نونلا م نوكسو رسكلاب ىعننلا

 © ناديك نم نطب 14 عنت ىنب*

 فاكلا متقو نونلا نوكسو مضلاب ٠ ىتكنتلا

 مض تلق * شاشلاب ةنيدم ؛ تكن ىلا ةيقوفو

 © ىهتنا فاكلا توقاي

 ىةفيقخلا نونلا مضو متفلاب ىخونتلا

 © نيرحبلاب اوماقا لئابق ” مونت ىلا ” ةمجاعمو

 © فورعملا روُنتلا ىلا اولاب ىرونتلا
 هرخأ ةددشملا نونلاو هلوا رسكب ىسينتلا

 نونلابو طايمد برق ىلب سينت ىلا ةلمهم
 © بقل ندنت كَ هرخأ

 < ىبا ىلا ةلمهمو ةزمهلا عتفو مسلاب ىساوتلا

 ديدشتو نونلأ مدغب ٌباوصلا ليقو لنج ساوث

 © واولا

 5 5 هل[ ١ 1 تقلاف :نوتلا

 نبون ىعل ةدحومل مدعو مص ىلب

 © فسنب ةيرق

0 0 1 1 )7 

 ؟) 8. ةيكاعم,. و؟) 5. جوند.

 ه) ةزء 8.4. ممثلا, 25) 8. لارتعالا»

 9) 8. عيب نيب“ طربو ىنئي ١ طدط66 ىنم,

 ه2) 8. ةفيفحكلا,

 د لل مضو,

 6) ©0004. مئطتل ةسيحاتسو هالكصتمسغم كم 8, ةصعص 200064 ىدصغ

 هرمب ةيرق ثونا ىلا ةئلثثم هرخا مسلاب ىثوتلا
 © داذغبب ةلكم د ةثوثو نيارغساب ىرخاو

 2 ميجو ةددشملا واولاو هلوا .متفب ىجونلا

 محب دنع عموم زوت ىلا ىلزلاب ىزوتلا لاقيو
 8 سراف ىلي ايم دنيلا

 نم عون ديحوتلا ىلا ىديحوتلا كلف
 مهنال  لازتعالا ىلا ربجحح ىبا لاقو «رمتلا

 © ىهتنا دكيحوتلاو لدعلا ّلمأ نومستي

 ةيتحتو ةمجعيلا رسكو مضلاب ىكيذوتلا
 © نوحيس ءارو ةيرق ميذوت ىلا ميجو

 ةيرق « ذوت ىلا ةبجعملاو مصلاب ىذوتلا
 © لنقربسب

 © « ةيرق ناروت ىلا مصلاب ىنأروتلا 4 تلق
 تشيروت ىلا ميباصلا / حراش ىتشبرونلاو

 ةروسكم أر مث ةنكاس وأو مث قوق نم ةانثملا مصب

 مت: ة نك اديب ةهجاج# نيل مخ .ةر وبكم نق يجوضم ادي مق
 ' ىكبسلا نبا هركذ ةزاريش نم نوف نم ةانثم
 © ىهتنا تاقبطلا ىف  ىلاعت هللا هبحر *

 05( 1 خيقرذأ رز 17 نوكسلاو.

 ى) ل. ثكس. 2 هل. ساشلاب.

 ) 8. سصهاو طفطو6# نب. < ن) 8. هتوتو.

 © 8. دوت. 2) 0مئااتنأ ل

 ماتصعأمر طئماشم ةهلتءلمصتم [ع3هرراومأ مماهوغر, ؟ءواع قدلدام ذص كرتشملا نارح باب ىلاع. 1

 خ) 0همتاأنأ

+14 
 رت 8. جراس. 2 مي) 8.زاريس. /:) 8. ىكسلا.
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 © متنا د 5 2 آ ,
 ىهننا ماشلاب انرعملا ماللا 5و 3 4 لو 3 اب 2 لغنلا

 8 ناجايبرذاب كلب < سيلفت ىلا ةلييمو

 افلا رسكو متقلاب انيفت ىلا ىنهفتلا تدق

 ه8رصمب ةيرق نونو اهلا نوكسو

 لكلا نينتلبيم 4 نيعارو مادقلاب ىروركتلاو

 8 ىهتنأ برغملا بونج ىصقا ىف دالب 206

 فاكلا نوكسو !ملاو هلوا مسكب # ىتنيركتلا

 © اضسرف /نيتالتب « دادغب ىف كلب ةيقوف هرخإ

 ككتلا عيب ىلا متفلاف رسكلاب ىككتلا

 © ةفورعملا

 نوكسو افلاو ماللاو هلو متفب ىرفعلنلا
 « ني 02-3

 ىحاونب عنيوم ىقعألا لثلا ىلأ ارو ةليبملا

 © لصوملا

 مضو ةددشملا ماللاو هلوأ عدفب ىربكعلنلا

 ىلا ارو ةدحوملا حتفو فاكلا نوكسو ةلبهملا

 © اربكح  ننغ "زك

 ء| 2

 © ةيقيرفا دالبب ناسملت

 ملقا ياتو كلف هدفنا: كأ
 ترف نكت سكم لست ىلا ةلمهمو نونلاو

 نوكسو ةددشملا ماللاو هلوا متفب ىراوهلتلا

 © ةراوغ ّلث ىلا اهلا

 ةيتكتلا 6 فيفختو نوكسلاو رسكلاب ىنايلتلا

 © ورمب ةيرق نايلت ىلا

 ةليهمو ةينحتو ةرسكلاف متفلاب ىديلتلا
 هي

 © دزالا نم نطلب كيلت ىلا

 عضاوم ةّدع ّلث ىلا ديدشتلاو متفلاب ىلتلا

 8 تج لت ىلاو َناَرَح نو جسام ؛ َلَتك
 ىلا ميملا نوكسو نيتيقوفلا جتنفب * ىماتمتلا

 © بقل ماتمت
 14 بينز ودود قرر ةدكتسوعلا وو

 تكشمت ىلا ةئّلثمو فاكلا متفو ةيجعملا

 ! يدنا ا راك سواي

 مضو نونلا نوكسو هلوأ متفب ىكوبننتلا

 8 ا!ربكع ىحاونب ةيرق #7 كوبنت ىلا ةدحوملا

 ةددشبلا نونلا مدفقو رسكلاب ىبنتلا نلق

 © ىهتنأ بلعب ةيرق بنت ىلا ةدحومو

 ىلا ميجو نونلا نوكسو مضلاب ” ىكننتلا
 © لج جنت

 ه) 4. ىسلفتلا مغ صمد سلفت. 0ص 183١ همدفمانمع 11". ءغ قطسلك ةععدصخاتسب 1مطقطاتتس (؟4. 55 نفاعصك

 6©) هل. دإدغبب.

 ن1 مل ل 2) كل. ىبيتيتلا.

 2) هل. ىبتسركتلا : 8. ىبيركتلا.

 7( 1:1 نوكسلاف.

 م) لل. ىجانشلا.

 م.46). 2 86) 8. نيبأرو. (6) 8.روركب.

 ير 8. نيبالسا .ى) 8. فيقكتو,

 2) 8. ىراخاب» 7) 1. لوبنت»

 سس سه سس هه م سي يي سس



 مسد يل

 ةيجعيلاو واولا نوكسو نيتيصب ىذبغورتلا

 ةيرق فبغورت ىلا ةيجاعمو ةدحوملا ماتفو

 8 سوط برق

 ةيرقو فورعملا قايرتلا ىلا رسكلاب ىقايرتلا
 8, ةارهق

 8 كّرتْلا ىلا ريغصتلاب ىكيرنلا

 هلوأ رسكب تفننمزت ىلا ” ىتنمرنلا تلق

 ةيقوف هرخا ميبلا جتفو نونلاو ىازلا نوكسو

 8 ىبهننا اسنهبلا لمع نم ةيرق

 ةلمهمو ها ىازلا رسكو متدغلاب ىديرنلا

 «راصنألا نم 5 نطبو نفيلاب كلي كيرت ىلإ

 تاحتفب ساست ىلا ىساسنتلا. تلق

 © ىهتنا ةقربب رصق تالمهمو

 متفو هيد نوكسو هلوأ مضب ىرتسنلا

 ىللاو زاوخالاب دلي رنست يأ ارو ةيقوفلا
 جا

 جاتفو ةيئاكتو فاكلا روسكو ةيكاعبلا نوكسو

 © ىيننا كنقرمسي ةيرق ىازلاو ةلمهملا

 © سادنالاب كلب خايطت 00 مالو

 © ىهتنأ و كلذ خيتكتلا

 ير يلا
 نوكسو نييحابعب 64 ديلطحت

 فيفخاتو مداغلاب ىراعنلا

 8 لجر راعت
 ١ ارو ةليهملا ”

 87 ةيواعتلا ةباتك ىلا ةمجعبيب ىذيواعتلا

 دلب ؛ دع عراضم ءرعت ىفا : ىرعتلا تلك

 © ىهتنأ نميلاب

 ب ا 1 ا 1
 مامأ رضع للك ىف اولاق ةينطابلا 3 موق

 هريغ ملعي موصعم

 ماللا رسكو ةيجاعملا نوكسو جتفلاب ” يبلغتلا

 8 :ليبق للثأو نب بلغن تأ اةرحومو

 * ملعلا نم غاب ام

 ةحافت ىلا اغلا ديدشتو مصلاب ىحافنلا

 © ه لج

 ل 0

 ”) 8 ىننمزنلا. م) 0 نطب. ه) [5ز6 1ءوعصقمسس» هوو ه« [دعك. 6 ةمود. ةردمةن عا. ىلع ها 7“

 رسه1مع ه2 عمانسأ نيبرتستلا : 1 8. 5ءتلمأال12 5أ نيب دسنلا . يا ىرديكشتلا. 9) 5.

 هرديكشت. 90) 0014. ممد]ع خيطت. م) ي.افيفكحتو. ى) 4. كيواعتلام 42 لل. نهظنودع طقظع+

 خد ننم4 ةمضوصعاتا> 354, م2عءا6 ىداتك همانعت 10م1 صمصعمر ع1 دموع اناععوضتسد هلم 40ءعأم

 س) 0هدلاانغ 8. رع) 8. نينقوفلا.
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 »*) 8. ىميلعتلا ه6 ةيبيلعتلا. هز 1. ريعض» «) آه ىلغتلا.

 عز 816 8.ز ىل. طقطو# اسنأ,



 د 0

 ” فيفخاتو نوكسلاو متفلاب ىنايدتلا

 © فسنب ةيرق ةنايدت ىلا ةيتكتلا

 ةخارت ىلا ةيجعم اخو نيتكتفب ىخارتلا

 © < ىراخبب ةيزق

 ىللا ةيجعملا رسكو نيتكتفب ىهغارتلا

 © نوكسلا نم نطب مغارنلا

 ىلا > ةدحومو نوكسلاو مضلاب ىنابرتلا
 © دنقرمس برق ةيرق نابرت

 نابجرتلا ىلا ميجلا مضو متغلاب ىنامجرنلا
 ه دج

 ىلا ةيجعيلا الا مضو متفلاب : ىمكرنلا

 8 بصحي نم ىطب < ةمخارنلا

 ةيجعم مث ةلبهملا متفو مضلاب ىخسرنلا
 توقاي لاق نلف 7 نيجايندنبب ةيرق مسرنا ىلا

 © ةليهملا متقو انلا مصب

 ةددشملا ارلاو هلوا حتافب ةسرت ىلا ىسيرفلاو

 © ىهننأ سلدنالاب ةيرق ةلميملاو

 ء فقرت ىلا افو فاقلا مضو عتفلاب ىفقرنلا

 2) 8. ىمح نلا.

 6) 8. نيجانيدنبب. © 8. فقخرت.

 ء) (00ع2 نع نانع

 2) 183266 1321611303 0قاناطأ ةط 15106

 ري) هل. ةدمو: 8. ةدحويبلا ( هزمع و

 للب توقاي لاق تسلق اعط طساو لسع نم
 © ىهتنا 4 نيجايندنبلا ىحاونب

 ىلا ةيقون خا ارلا رسكو مدقلاب ىناكرتلا
 ناكرش ىسلا نونو نوكسلاو مضلابو تاكرتلا
 © ورمب ةيرقو لج

 « تج ةكر ىلاو « كتلا ىلا ىكرتلا

 ىلا * ةمجعم هلاذو نالوق # هيض وأ ميملا رسكو

 ويلا[ ىلع ةنيدم 8

 واولاو نونلا متفو نوكسلاو مضلاب ىذوانرتلا
 © * ىراضبب ةيرق فوانرت ىلا ةمجكاعم مث

 ىلا ةلبهمو ميملاو هلوا مضب ىناسمرلا

 © صيمحب ةيرق ناسمرت

 ةلوكاملا ظفلاي“ ةكذرت' ىلا "ىكنرتلا تدق

 8 ناتسربط ىحاونب كلب
 امو مطشلاو, ؛ دحوم ندا يفورتلا)

 ةيردنكسالا باق رصمب ةيرق ميجو واولا نوكسو

 © ىهتنا

 «) 8. فيقثكاتو. ا ىراخب.

 هز ةزع 1ءعودخسس لعدم : 004. نكععودع هلكومع ةخارتلا

 2) 8. نيكنيدنبلا. قلئثطأ همم ةماتع. ديلطتطتع : ءمدك ذص ىكيندنبلا.

 2) 8. ةيض.

 8) 8. ىراختب,

 ىكرتلا» ير 8. خكتف. 0 ى) 8. ةيض.
 (00:, 2؟ءعءقدد11و 2006203 ماتأقالأ,

١ 



 ىسلا ةيقوفو ارلا نوكسو اهلا عتفب ىترشاتلا

 © ةيقيرثاب عضوم ترهات

 هرخا ةدحوملا مث ةينحتلا مدقب * ىذابايانلا

 © ةارهب ةيرق نابايات ىلا ةمجعم

 ةلابث ىلا مالو ةدحوملاو انلا متفب ىلابتلا

 8 ةكم ىحاونب عيضوم

 تنلق“ خرببتتا عييت ىلا سيداتلاو قر قابلا

 يا
 مضبو طساوب عضوم ىلا ” فيفخاتلابو يبتنا

 ةيرق ” نيوش لاقيو نابت ىلا ” فيفختلاو هلوا

 ©رهنلا ارو امب

 ةدحوملا نوكسو ارلاو هلوا رسكب ىريربتلا

 © ناجاييرذاب كلب زيربت ىلا ىازو ةينعذلاو

 ةحوتفملا ةدحوملا كيدشتو مضلاب ىعبتلا

 © عبت ىلا ةلمهمو

 ةدحوملا مضو ةمجعملاو هلوا متفب ىكذوبتلا

 نيبكلا نم ءاجسنالا نولطب ىض ام عيب ىلا
 © كلذ وكنو ةصناقلاو

 7) 3٠ فيفحكتنلابو, أ 12013 6211113[1 3 سَ «) كل. نبوتز

 © دادغبب عموم

 نونلا نوبكسو ميجلاو هلوا مضب ىينكتلاو

 © ىهننا سلدنالاب كلب ةينجات ىلا ةينكتو

 ةدحوم هرخا ميحلا رسكو مصلاب ىبيكجتلا

 ةرسصمب ةلكمو ةهدنك نم ةليبق بيكا ىلا

 ىلا ارو ةيجعيلا متفو مسلاي م ىراخنلا

 ١/ واولابو ورمب ؟ ناراخت ةكس

- 
 فاكلاو ةلمهملاو هلوا متقب ىتككناسخنلا

 107 نجاو نوبتلاو ةطاقنلا اكلا' وكمل

 ١ © ٌلنق مس دعسب ةيرق ٠ تكجناسخت ىلا

 سكو ةيجعملا نوكسو متفلاب ىجيسختلا

 ©لددقرمس برق ييسخات ىلا ميجو ةينكتو ةلمهملا

 ميملا مضو ةليهملا نوكسو متفلاب ؛ ىرمدتلا
 © ماشلاب ةنيدم رمدت ىلأ ارو

 ل ذيق * ةواختن

 ةرك ميمدت ىلا هاي ةدايرب ىريمدتلا
 © سلدنالاب

 ةزمهلا مضو ةليهملا نوكسو مدغلاب ىلودتلا

 52 « دآرمه ئه نلحب لودن ىلا مالو

 /) 4. ىذابابتلا. 2 4 ف

 ا موش. 501م نبوتو ن1 1؟ععصلسمب عووع هغ مع 5 نءعلتطألع عوار عع مصدق دقأاتمع» آصف ص ٠

 م) 8. ىراكتلا, و) 8. ناراجت.

 هز 0دئااأتا لم ؟) دارمي
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 ه) 8, هدنك.

 2 8 ىرمذبتلا.

 ىنيوذلا , انطأ1 نيون نادم فسنب ةيرق,

 ,) 2. تككاناسكات,

 1/14. ذصلكتد ىدارملا,

 01 ظراسجكات».



 - 5 ا

 عضوم * ناملبي ىلا متغلاب ىنامليبلا حت
 8 ىهتنا ” نميلاب
 ورمب ةيرق نايب ىلا ديدشتلاو مدغلاب ىنايبلا

 ةروك ةنايب ىلاو سويلطب لمع نم كلبو تلق

 < نامبي ورم ةيرق يف باوصلاو ةبطرف برق
 © ىهتنا ايلا ” نوكسو ميملاب

 ىلوالا نونلا مضو نوكسلاو جدغلاب ىنونيبلا

 ليا تهلف انظ ةرضبلا رق نى“ نوبي لا

 نيب عضوم ةنونيب يلا وا نميلا ءاعنعب نصح

 ترس

 ةشبات ىلا ةمجعمو ةدحوملا رسكب ىشبانلا
 دج

 © توباتلا لمع ىلا ىنؤوباتلا

 نونلا رسكو ميجلا مضب ىسنوجاتلا نسلق

 © سلبارطو ةقرب نيب مصق سنوجات ىلا ةلمهمو

 نم ماللاو ةليهملا متقب ةلدات ىلا ىلداتلاو

 8 ىهتنا © برغملاب ربابلا لابج

 ىلا اهكتنو اهماجتعأو لادلا لابقاب ىنداتلا

 ه8 4 ىراخبب ةيرق ندات

 ةيرق اف ةمجاعمب * فنات ىلا «* ىفذانلا سلق

 ع) 6 نيركلا,

 ىفدانلا هع فنذاث»

 1( 8 نوكس.

 م 8. ىراضب. 68.

 2 4. هنقحللاو 8. نقم هلأ.

 2) 8. ةزعف ناك أك جياع ؟535112 51

 ) 8. برغلاب.

 مث) قزع هنصع كمطتم !ءوودخسسز ذص ل, ةهتمادست هوا ةيثانتلا ,

 8 ىهتنأ نامعو * نيِرحْبلا

 اكل تافرأ نوكيلان سعلا# ىناقوببلا

 مضلا وأولا ىف تلق < سخرسب ةيرق ناقويب

 © ىهتنأ مدغلاو

 ىلا ةلمهمو اهلاو هلوا متفب ىسييبلا

 © جراوضلا نم ةفئاط ةيسييبلا

 ىحاونب ةروك فيهيب ىلا هنزوب : ىقهيبلا

 8روباسين

 ءاشلا

 نيوزق نبي ةروك أرلا حتفب مرات ىلا ىمراتلاو

 © ىهتنا ناليجو

 8 ديراتلا يلا ىخيرانلا

 نم ةليهملا متقب نسات ىلا ىنساتلا تلق
 8 ىهتتا 1 ةنوغ ىرف

 وعلا جيو شتو و ارو فايعلا ١ مصب .قركاتلا
 © 8 سلدنالاب كلب انكات ىلا

 : ةتقضدلا ىهو # ةءانتلا ىلا نونلاب ىناتلا

 هراقعلاو عايَصلا بحاصل لاقبو
 امي

 ؟) 8. نويلأ عم.

 ©«) 2. سنح سب. 6) 8. فييبلا,

 رم 8. ةيزغ١ ى) 8. سلدنالا نم.

 ا ذص 8. وينمودع ةييانتلا,



3-0308 

 0 0 ا ا ا م را امس ا

 8 سراف دالب نم ءاضبب ىلا مندغلاب ىواضيبلا 8 ىهتنأ صمحب ةيرق نيريب ىلا هناك

 نم ةلحرم ىلع دلب دنكيب ىلا ىدنكيبلا | 8 بغلاب كلب ” ةريبلا ىلا سكلاب ىريبلا

 : ذاكلا متف ايزريدلك ىراخاب ع :

 © ىهتنا ةليهمو نون :
 07 ناسبي ىلا ةلميمو متفلاب ىناسيبلا

 © 5 دج درلبي . ا 15 نكت فيلم لا: ؟ةلمهو ارا دووكم كيب
 2 مو 0 | ىلا ةيقوف ه خا ةليهملاو هلوا رسكب ىتسيبلا

 ىلا فاقلاو ماللاو ملوأ متغب ىناقليبلا من معصب ةلابو تلق ىرلاب ةيرق ؟ن مخ 4

 © * دنيردلاب ةنيدم ناقليبلا | ندب نيسيب ىلا ةلمهملا نوكسو ةيتكتلا

 طرلاب < ةيرق'ليبلا ىلا :ماللاو نسكلاب ىلييلا © ةقرب 7 ىحاونب

 ©اضيا : سخرسو | كشبي ىلا ةمجعملا حنو رسكلاب ؛؟ ىتكشيبلاو

 2) 0متا نغم ص ال1006 ©08., 54 مموبتتع» هط ةءوينع55 ىهتن). ط1 ؟وعم ةصقوععصلت» ةقوعأب

 ةرحمدصتتغ ع الل. 1طصم-ط!-ةغعطتع ءدتص دتطتا معمممسوغ معدعافم# هدتاطموءةصطتقس 70ءقر عا نيتك طمع

 طمصستسع ةممعا1 عانت.  (ن2ع1672 50ز ناتم عاد ءدااتت مز 8. ةروسكم. 2) 8. ريب. 06) [ةاع

 ءفدز ءءئدخ4 تكاتك علعصلممم مهلقمعل. آناعسونع 000. هاكعأ ىفسيب : ممم نمق 5ضاماتمصع ةةسمأت كاع

 تسيب 7وران[116201153 356 مانغ2*عور هما]وغم ةرعرتعت ©ءعموت. !هعمر ةط انوناعصط#. م. 65 ةلتاو: تسيب

 5 ٌّ 0 1... هو.

 ىرلا ىرذ نم اهنظأ (ط. «. ىناعمسلا ) دعس وبأ لاق مسكلابب. ؟7ةعاتر» 1ةدءدكر 10عدص طق صمص

 2ءعنسضوأم هع (0001ععم طمواكم ءلتغدست ةودعر ّدص 10 5601162113 12 7. تلسبب ىادنصإ 501م1: انمسبب

 ١ ا ا 0 . 1 2 55 7 ١ دك 5 اجب

 ىرلا تت دعس وبأ لاق. 1طذ ءنيو ة]غ6مه ]12 ننعطو صصص تسيبرو 41 نيسيب ةممءا12غ8 11558

 وننموانع 2 5هز أنو طشع دتىترداغسسص هذا. (نوماع 2 دمصتصع الله 2227, معع ةممعمزجعص صمد اصقمأتاةقتو

 مءادغبو معصج 246غ لانعأ ممانتغ. 7".] رم) ىحاون. 9؟) 5زع 6004 ناعم ناتع. ؟10ءعخدع 2ع

 ىكشيبلاو 1عععصقاتت» عووع : ©6116 5 ([116175 نككشيبب 2ءعم وه 26غ. ج) 1ملعقه ةص 70

 ىخولا دهرا طلال“ <ءان72 31 انا. ى) 1هزدد طتع !هعءعادو 0ءةوأ ص لله 200 نارزخ نديردب.

 ل) لدطأن5 ةمم4 آهنتواءسط, م. 11 طقطوع ةيصحانر ؟) 8. سحرسو.
 ور
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 تما 18 كك

 ىلا ةلمهمو نونلاو هلوا متفب ىسنهبلا

 © ىندالا رصم كيعصب كلب ريعقلاب اسنهبلا

 ةنكاس ةيتكتو متفلاو مصلاب ىشيهبلا

 © دج شيهب ىلا ةيكعمو

 اهلا نوكسو واولاو هلوا جتفب * ىنوهبلا تلق

 8 هيد >' جنب نم ةايرق ةنوهب ىلأ نونو
 نيب ةنيدم ارلاو ,سكلاب رايب ىلا ىرايبلاو

 © ىهتناأ < قهيبو ماطسب

 ةلمهمو ةينكتنلا ديدشتو مادفلاب ىسايبلا

 كلبي 2 سايبو ماشلاب كلب سايب ىلا

 © سلدنالاب

 نطب ةضايب ىلا < فيفختلاو عدفلاب ىضايبلا

 بايت نم عون ضايبلا ىملاو راصنالا نم

 © نطقلا

 نايب ئلا فيفختلاو متغلاب ةينايبلا ة سلق

 © ىهتنا يلع ةيهلا ىعذملا ناعمس نبا

 نيناجايب ىلا يلوالا نونلاو ميجلا متنفو

 © دنواهنب ةذيدم

 * ناحيب ىلا ةليهبب * ىناكيبلا تلق
 © ىهتنا نميلاب فالكم

 ةرديب ىلا ارو ةليهملاو هلوا عتفب ىرديبلا
 8 ىراضيب ةيرف

 ةيرق ناريم ىلا هلوا حتفو ارلاب ىنأريبلا تلق
 © فسنب ةيرق ناربي ىلا 7 هرسكبو ةينادب
 نوكسو ميجا ماقفو رسكلاب 4 ىدنجريبلاو

 © ىهتنا * ناتسعوق ىرق نم دنجريب ىلا نونلا
 ةلييمو ميملاو املا جتفو رسكلاب ىسمريبلا

 © ىراخيبب ةيرق سمربب ىلا

 تلق ماشلاب ؛دلب توريب ىلا ىنوريبلا
 ةيقوف هرخا ارو ةيتكتلا نوكسو متافلاب
 © ىهتنأ

 «زاوقألا ىحاوذ نم | © نيتيتحتلا نوكسو متفلاب ىنيناجيبلا

 ع) 8. فب

 620 فيفكتنلاو.

 0) 000. نأ عودت ىناجيبلا ء«6 ناكيب و

 زل) 4. ”حفمو 18. ةلصف ماتصءالو حمس. 110. ذا ىهيدجانبلا.

 © 8. نييتحتلا.

 ه) 85. ىتوهبلا.

 2) ةزع 000. ننف»نسع. قطسلطةل.ر م. 167 ءلتك. طوع. ةنتروزع ةسابب.

 6) 8ءغوأ ةذص تا 0164

 5ع0 كنت ةءومتم معن ةلمهيمبو ءأ ج 560061 وسلا لا عا ميج 01 وطلع, عرعضم» ![[طعوأوعانتل 111

 ونن04 00044, هزلعرتتسار طلعالم (©عمود“, طا ١ ناكبب

 /) 000. ناعينودو ملغ ناتسعوت.

 8) اء ىنزوروبلا , ع( طماع (3ن0 متسانو معكمأءانع) زور

 ع) [516 مءداتغت عملت ©5356 مام نداكام و

 ىم) 8. هرصتأاتأ و٠

 نك

 ةلاوانتغو 71.] رك) ١] اذ سكبو

 2) ذب ةيرق



 ياذا ع

 نم دلب نوب ىلا نون ءرخاو مجنفلاب ىنوبلا
 ةيقيرخاب ةميدم ةنوب ىلا مضلاب»و ” سيغاب

 8 دِجِو

 تب ىلا نونلاو واولا نوكسب ىتنوبلا تلق
 © ىهتنا رم دقو

 8ءئط نم نطب نالوب ىلا متفلاب ىنالوبلا

 ارف نوكسلاف متفلاف مضلاب ىزرشوبلا تلق

 ابوقعب برق ةيرق زرهوب ىلا ىازو ةروسكم

 8 7 ىهتنا

 ىلا ةيتحتلا : فيفختو مصلاب ىنايوبلا

 © ّتج باب ٠ رغصم بيوب ىلا ئديؤتلا

 ىلاو ”ورمب ةيرق نيراهب ىلا مدفلاب ىراهبلا
 © لج ةراهب

 ©« لبي ةيرق ةزراهب ىلا ىازو ارب ىزراهبلا
 ىلا ةمجاعمو ميلا متفو ءرسكلاب : ىذماهبلا

 © دج فنمايب

 مضلابو “ لج ةتهب ىلا ةيقوفلاو متفلاب ىنهبلا

 ارو ميجلا مضو هلوا متقفب ىروكاهبلا سلق

 © ىهتنا كيعصلاب ةيرق ةروجايب ىلا
 نطب ةلدهب ىلا ةليهملاو هلوا متقب ىلدهبلا

 0678لانك . خفو ميقتا نم

 نس نطب ” دهب ىلا ةلميمو متفلاب ىدهبلا

 © ىهتنأ طويس برق ىرخاو تلق ىندالا

 نوكسو ةينتحتلا متفو مصلاب ىكانيوبلا
 8 ومب ةدرق«ةنيوب» خلا“ مُيجو+ نيونلا
 © بقل * هيوب ىلا + ىهيوبلا

 نم ةليبق ءاَرْهَب ىلا !ملاو مدفلاب ىنأرهبلا
 © ةعاضق

 مثاغ ىبا ىلا جدفلاب ةلزتعملا نم ةيمشهبلا

 مم) 004. نتعمومع طع ه3 شيغداب. 5601 مهاسأ 5هنتطوتنع نأ اتق عععرطأا 50ز انأتانك ىانم12 دق ”* ىسيغنابلا»

 ركعمطوا, هىتطتا 2هميج7تك. د) طوءةوؤذص 0000. )-  0000. فيغكتو. هر ة.ارغصم. م). ىبوبلا»

 1ت

 ي) 8.ذبوير 4. كيوب و نأ ء0تلت ر ونات322611212 2110101“ 4طن 261011612 262516322 بنو 03616120 نتص 10

 ةهذطنا يو: ؟0. ذص ؟. ىودابلا, ىولابلا, ىوركيلا , ىوعحارلا, ىيويهزلا, هممع. 564 ذص هدصصتح

 طبق طتقوع ممصتستطابو 5 كتدمدمعأ ص صمتصتسع ]2170ه ر طقع دا ةدتم مئهصاتسأت 2305612 انا 61

 روع هسءعلتطألع هدأ, يتتذ 5 طمصعغ ص 1للغ هس. 0 ءاعضتس هوصك, 53731 4747. 6. 4ج. مع

 ”) 004. تاكو وتع زورمب.  ى) 8. ىدمايبلا, م 8.رسكلا, «نم) 8. لجو. 0) 004. اناء ان©

 ناليغ. 560 550. ىاتجاتنه ةص٠2 43 ىرصعالا. «) 8. كتخ.
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 ئكيفوبلا كلت

 © ىهتنأ طويس لمع نم دلب * مينوب ىلا ميجو

 ىم ىراوبلا لمع ىلا ارو مضلاب ىنأروبلا
 بستقنا

 مينكتو ةيقوفلا رسكو مضلاب 2

 12 دوككانو
 ل

 تايمد برق ةنيدم ةروب كل مضن ذاب ىروبلا

 8 اربكع برق ةيرق رعقلاب ىروب ىلاو

 جقفو ارلاو ءاولا نوكسو مضلاب ىذهنروبلا

 ل

 | ىلا ميجلاو ىازلا مدفو مصلاب 4 ىناجروبلا
 # دونهس برت ىرخاو نلق رصم كيعصب كلبأأ

 هروباسينو ةأرغ نيب دلب ناجزوب

 ١ نونلا نوكسبيو ناديح عىرف رع * درج نزوب ىل

 ةيكاعيبنأو قرح 1 م 2 رد .- 1 1 ©اتميق تل

 ري 4: ىازو» ى) 8. ىناجروبلا.
 /) 5زع 8. 26016, 1ص هلله ءوإ كنقرمس. 2

 و

 ع 9صتااتغإ

 ىاؤلا مضو نوكسلاو متفلاب ىزوزومبلا تلق
 سلدنالا يقرشب ةنيدم زوزوب ىلا ىلوالا

 ةيرق تلق سوب ىلا ةلميمو متفلاب ىسوبلا

 ةنيدم شوب ىلا ةيجكاعيلاو مضلابو نميلا اعنصب

 © ىهتنا ىندالا رصم كيعسب

 نوكسو ةمجعملا متاقو مصلاب ىكانشوبلا
 ىلع دلب ءافلاب لاقيو منشوب ىلا ميجو نونلا

 [ ىسوبلا ىف رم حلا ظ

 ا'رصوب ىلا ارو ةلمهملا عتقو مضلاب ىأرصوملا |(.
 © دادغبب ةيرق |[

 ريبعوب ىلا ارو ةلييملا رسكو مصلاب ىريصوبلا

 5 ىهتذأ

 نُمرَتِب ةيرق غوب ىلا ةمجعملاو مصلاب ىغوبلا
 © ئذم ملا اهنم

 © ةيكاطناب ةيرق ةقوب ىلا فاقلاو مضلاب ىقوبلا

 ا 2 لب نر لا [ىتافونلا تلت

 © ىهتنأ /

 0 7 ىجاديوبلا عا مقيوب؛

 7( 117 ىدرجكاذروبلا.

 ناتسكانس,

 2) ثلا ثرجكاذر وب



 طا

 8 لئامشلا ىوار نونلا نوكسو ةليهبلاو هلو' مصب ىئاكدنبلا'

 ةهورمب ةيرق ناكدنب ىلا

 نوكسو ةلمهملاو هلوأ جمتقب ٠ ىجك ابندنبلا

 ؟ ميجو ةينكنت مث م ةيناثلا رسكو ىلوالا نونلا

 بك للي ئنتملا طفل *نيجيتنتبا لا

 © دادغب

 نوكسو ميملاو هلوأ حتفب 000
 43 دلني ىلا .. ١< هرخآو مه ًّ ١ رسكو نونلا

 © دنق يسب ةيزق

 ارلا نوكسو نونلاو ةدحوبلا رسكب ىئدرتنلا

 © دج درنب ىلا ةلمهمو

 ارلاو نسدسيساو هلوأ متعب : -_ ىناقراسنبل م |

 ناقراسنب ىلا نونلا نوكسو فاقلاو * نينلبهملا
 © ورمب ةيرق

 فاكلا متفر نونلا نوكسو رسكلاب ىتكنبلا

 ٌدنقرمس ” كغسب ةيرق * ندكنب ىلا ةيقوفو

 متيهلا اهنم شاشلا ةبصق ” تكنب يلا * ةتّلئملابو

 -) 17. نيكانيلنب, لس 1دالف ذه

 3) 8: ىشميذنبلا»

 «) 0هسناننغ كر 8. ثكنب ىلاو.

 6) 8. ىفنوبلا.

 زله يدند م؟ءءووأو 4جيوهغر طخع 8 ةط ىف

 4 1 ةيوب.

 و) 0متااتاأ

 2) 6. ىجايرأوبلا عا ميرأوب.

 هك ب ”ىلا تري ةيدشملاو سات حلا

 مضلابو ىهتذا سلدنالاب ىصحو دادغبب

 © ئماوكلا نم ءىش بلا

 ادور تساي ب عل عا قبلا تج

 ا

 © ىهتنأ

 نوكسو نونلا رسكو عتافلاب ىناقرينبلا
 © ةيرق ناقرينب ىلا فاقو ارلاو ةينكتلا

 ميجو ةيناكذو ىأزو نينكذتفب < ىجيراوبلا

 9 تيركت برق كلب 2 مييزاوب ىلا

 يرق نآوب ىلا ديدشتلاو مدغلاب ناؤبلا

 ©زاريشب عضوم ناو بعيشو ناهبصاب

 تسلق كح « ةبوب ىلا نيندحومبب قاوعلا

 8 ىهتنا اضيأ ةئيقلبل مسا بوبو

 ىلأ فاشو ةيقوفلا متفو مصضلاب 4 ىقتوبلا

 عورمب ةيرق © ةتوب

 5) 8, ىجانيدنبلا. رم) 8. ةتلاتلا.
 م06 ءوه- . . . . . ١,.

 ىفغق نا طمع صممصعاب ةهياطتخغاتا» كاتس ة؟انعءر 560 ةص 7. ىكسرنلا ةلصع ةيتاتعاتلم

 2 8. نيتليهملاو, *) 8. ثكنب. 9( ! لانس

 2( 2 ىراونيلا. 17( 1:8 ةيناث.

 2 كله دهتطلغ بوبر 8. ةيوبو ونان1 ىانطأ هظ07ع5 2122119 3أ

 ستاناةسر هرصععدع ممءاتنمست هواري ءمدقوم»ع معورصتوءامع 5هيلراك ممدصتمو ةنيربأ هن فنيربأ, ةبشب
 «س >

 فابشب , ةنود 66 اقنول, [تازودم زج طوال, 0«0ودن, مكتوب موتماسسل 08[ططلنم 11:]
12 



- 

 ةيمولب ىلا ةفيفخلا ماللا مضو عتفلاب ىمولبلا

 © ناهبصأ

 نوكسلاف متفلاب بيهلب ىلا ىبيهلبلا ىدق
 © ىهتنأ رصمب 3 ةيرق رسكلاف

 نب وربع نب ىلب ىلا نيتحتفب ىولبلا
 © خعاضق 5-5 فاكلا

 ميملا رسكو فاكلاو هلوا متفب ىتككمبلا

 ةيرق ثكجاب ىلا ةتلثم هرخا ميجلا نوكسو

 8 2 ىراخابب

 ةيرش نالمب ىلا: نوكسلاف متغلاب ىنالهبلا

 خسرف ىلع

 ةنيدم مب ىلا ديدشتلاو متفلاب هنا

 ع

 ا ورم 0

05 

 أرو٠ نودلا * فيفضختو رسكلاب ىرانبلا تلق
5 00 ١ 

 دادغبب ةيرق رانب ىفأ ©

 ىلا ةيقوفو فاكلا سكر نيتنحتفب ىنكانبلأو
 © ىهتنا 6 مهنلا ءأرو * خنيدمهم تكانب

 ا 1 .ءا[عا اذ ند 0 ا

 ه) 8..فيفحتو. ١ 8) 8.رهنلارو.
 ري) 8. ىنيحجانبلا,  ى) 8. ةقلات»

 دورلاو. مج) 85ءضرصدتل ءنص 2 8. متردد.

 م) 0مماالا ظ.

 2) ا[. ىراخب.

 6( .4٠ ناكسهاشلاو.

)2 

 كر يبوصواتفمم 000. نغوعودع 0كع6 در وسنه ذه ؟. ىكذورملا هنو ةهتطذ انط ءا

5 9+ 

 نباث مهنم» بلاغ نب ىول نب دعس ىنب نم

 ىلاو اهب ةليبقلا هذه 4 تلون ةرصبلاب ةلكمو

 نسم ةينانبلاو « ناجعاشلا ةر ةخيرق نانب

 ىلا ةيقوفو نونلا نوكسو مضلاب ئنلا تلق

 © يهتنا سلدنالاب دلب تنب

 ميجلا نوكسو هلوا متفب + ىنيخجنبلا

 نيخجانب ىلا ةيكاعبيلا اخلا رسكو # هقلاث

 نوكسو ميجلاو هلوا متفب ىهيدكنبلا ىلق
 + سمخ هيد ٍمْنَب ىلا #ةلمهم ّلادلاو. نونلا

 © ىهتنا * ذولا ورمل ىف

 ييهجانب ىلا / هئزوو هطبضب ىريهجنبلا

 © ةضفلا ليج ابيب خلب ىحاونب ةنيدم

 0 ل اولا
 رسكو * نونلا نوكسو مصلاب ىفكيكنبلا
 نا ةقلقمو فاكلا معتفو ةيتكتو ميجلا

 © كنق رمسب ةيرق تكيجانب

 هس سس سانا

 ى) 8. ةفيفكتنو ر) 8. برق.

 2) 8. تلرش.

 2) آر سيح.

 6) 8. فيفكاتو..

 /) 4. ةلييملا.



 5 ةحنشم هع 0 2-0-0 0 20
 ماللا نوكسو مضلاب ةنيقلب ىلا ىنيقلبلا يرق | ةنيدم ةدلبلا ىناو تلق 4 ذورلا ورملو *

 8 سلدنالاب

 © ةيردنكسالا يرق نم تسلب ىل'

 ؛ ةيجاعمو ماللا ديدشتو مدغلاب ٠ ىشلبلاو

 © ىهتنأ سلدنالاب كلب * شلب ىلا
 يلا ماللا نوكسو ةلمهملاو هلوا جتفب ىمعلبلا

 تاجا ياام
 ىلا ارلاو ةمجعملاو مضلاب * ىراغلبلا » تنق

 © لامشلا ىف ةيلاقصلا ةنيدم ”ر فلب

 دلب غلب ىلا ةمجكاعمو نينكاتفب ىغلبلاو

 © سلدنالاب

 ةيدكتو اعلا" نوكسو نيتشسكي 6 ئنابقلتلاو

 © ىهتنا اسنهبلاب كلب  ايقلب ىلا
 ةروك ءاقلبلا ىلا فاقلاو هلوا متفب ىوقلبلا

 © ماشلاب

 © + ةنرغب ةيحان قلب ىلا نيتكتفب ىقلبلا

 0 خخ 2 8. ةيكعملاو. /) 8. شيلبو
 مجم) (صتاغلا ظ.ر 5ع درحدلطتسم "عا ءااتت» عوأ نطأ ]1!(ةعتد انطاعلو ءندغ ةررداص و صلات

 ” فوحح ىم ةيرق نونو فاقلا رسكو ةيتكتلاو

 ةيتحتو رسكلاف نوكسلاف متغلاب ىنايكلبلا

 هورمب ةيرق نايكلب ىلا

 مضو نونلا نوكسو نيتحتفب ىركنلبلا

 ىلا ميجلا عتفبو دج ,ينلب ىلا ارو ميجلا

 © «روضحلا دالبب ةنيدم مجنلب

 نوكشو نيتكتفت ة ةيسنلب , ىلا“ ئينإبلا

 ةيتحكتلا متفو ةليهبلا * نيسلا رسكو نونلا

 © سلدنالاب :ةنيدم ةففضملا

 ديدتشتو نيتكتفب ةبونلب ىلا ىبونلبلا تلق

 دلب « ةدحوملا ايلا * متفو نونلا مضو ماللا

 © ىهتنا ةيلقص ةريرجب

 ىلا ةددشملا ماللا مضو متغلاب ىطولبلا

 برق ” عضوم طولبلا صكق ىلاو طولبلا » ركش
 © ةبظرف

 2( 58 دورلا تو مملو. 7( 5 ىنسلبلا.

 2 0. مخلب.

 72) 0. ىراعلبلا 6غ ردم راعلبو 1ص م1021 0ع ليات ءأا22 م1115 2056531 مان, 3 0عء]ءغا72 عوأم

 0) 18. ىنايغلبلا» ص) 2. رايغلبو 51 ر غم 5تترصأه عوار سغ 51 مسصعاممط 20010635, مو ن
 طفطومت مدمدوزع. 1[هل]مك (ةيصعص نايفلب ءلعععر نستك ن ىدعو# ممدغ أ زمفوتممس ذص همرصتمع ءةمل7ه٠

 5) كم [بسنلبلا . 2 0متغاتنإ 2. )  0هتخخلا 8.
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 ؟) 85. هنرغب. ) كل. افوج. ى4) 8. روكلا.

 ؟) 5. محام «) 5. عض عم.
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 الوسكسب يسببأ ى كتان تتقالاعتت ؟ ىوأركبلا

 © ىباحكدسصلا

 ةلوهمو ارلا نوكسو رسكلاف متقلاب ىدركبلا

 ة8ورمب ةيرق دركب ىلأ

 ىضر * فيذدصلا ركب ىبا ىلا متفلاب ىركبلا

 * ةانم دبع نب ركبو لثأو نب ركبو ” هنع هللا

 نب ا ركبو *“ عّنلا نب فوع نب ركبو
 ه0 :عيععدم نب رماع نب ةعيبر

 نم نطب ليكب ىلا ىسيركلك ىلبكبلا
0-0 

 8 ةيرق نويكب ىلا

 © فورعملا رذالبلا

 © نوكيبس ءارو كلب نوغاسالب ىلا ةيجعملا

 طالبلا تيب ىلا * سكلاو جتفلاب ىطالبلا
 ا ىرف نم

 نونلاو اطلأ مضو مدغلاب 2 ىسنطالبلا ىدق

 8 مدغلاو. ى) 0ستغاتا 2) 0006 تغععونع طوطعع حانمز عغ ىزرصت

 9 ةيقذاللا لباقم نصح سنطالب ىلا ةليهمو

 9 ىهتأ
 لالب ىلا : فيفختلاو ,سكلاب ىلالبلا
 لالب ىنب ىلا ديدشتلاو منغلاب» * ىشبحلا
 © ةارسلا دزأ نم طفر

 ماللا , نوكشو 00 مصب ىلبلبلا
 © مهف نم نطب © ةلبلبلا ىنب ىلا ىلوالا

 قيتدخوملا سكب سيبلب ىلا ىسيبلبلا لق

 ةاديدم ةليهمو ةينحتلاو ماللا نوكسو

 ا | لا ام نع ساو دع الخ
 ْ © ىهتنأ

 ماللا نوكسو ميجلاو هلوا متفب ىناكجلبلا
 © ورمج ةيرق ناجلب ىلا

 ء يلب ىلا ميجلاو نوكسلاو متفلاب ىكلبلا
 ةروهشم ةنيدم يلب ىلا / ةمجعملا اضلاب» دج
 8 مّلبلا عيب ىلا ةلميمو نيتكتفيو ناسارخب

 ترقب بطحلا كلب ىلا نيتحتنب ىدلبلا

 فسنل مسا كليو سركلاب ةنيدم كلبو لدبوملا

 9( 52 ىواركبلاو .

 ازاعرم رص 70. ىروتلا , ىدعسلا , ىمهشبعلا , ىرشقلا. آم ىودعلا مددعس» قلع طعصع طقطعأأ

 ةنانم. ه*) 8. عحتلا وعل 210ع ذص ”. ىعخنلا. ء) 0متاانغ 8 ) 8. سدقلع رسكلاخ.

 2) 82. فيفحكتلاو. ه«) 0مئاأتأ 5. ن) 1م 8. ءدأ

 ©) 8. نيت ةدحوملا 0) 8, وزصع هما عانل0- 6 لب

 <) 8. سنطالبلا. رن) 8. خيقذالا.
 5 2 50 ١

 ةأرسلا درأو آس 4: كاردسلا كزأ.

 رك 0تااتنأ كل.



 ىي 1[

 >دلب نالغب ىلا نوكسلاف مدغلاب ىنالغبلا
 8 لبي

 هج نايغب ىلا ةينحتو هنزوب ىنايغبلا

 دلبو بلحب ىرخاو اهب ةيرقو 2 نادغب

 8 ىهتنأ نجلا © مزراوب

 رقبلا ىلا ىرقبلاو ديدشتلاب هراغقبلا

 2 هكاوفلا نم حنو لقبلا ىلا ماللاب ىلقبلاو

 ْ © :سبايلا

 ةدحوملا مضو نيتحتتب ىسوباقبلا تلق
 © ىهتنا دادغبب ةيرق سوباقب ىلا ةلمهمو

 « نينلمهم ارلاو اطلا رسكو مصلاب ىرطاقبلا

 © دج رطاقب ىلا

 نيب ةنعسأو ضرأ عاقبلا ىلا ىعاقبلا تلق

 8 / فشمدو صيحو كبلعب

 © ىهتنا © ةيسنلبب ةيرق ىلا ىناسقبلاو

 [راقبلا ىف مم ىرقبلا ]

 1, تنص ىلع مدمماعم» ف ذص ليصتساتا 0 603[ 61“ا1271 50 اأن ا05, 1

 وو خيكعمبلاو هلو عدقب *:ىمالشقلا

 5 اهب. ع ندا دادغبب 00 000 0 000

 [راقبلا ىف رم يق

 © ىهتنأ لج ىقب 0 زكا نغب ىوقبلا' تلق تلق

 ملسا نم نطب ليقب ىلا ريغصتلاب ” ىليقبلا

 © دزالا نم ىنطب ةليقبو تومرضح نمو

 © ” ءاَكبلا ةثك * ىلا ءاكبلا

 نييرماح ىني١ ىم ىطب انكبلا ىلا ىاكبلا

 2 ةعرصعص

 تلق دج راكب ىلا كيدشتو مدنب ىراكبلا

 © ىهتنا ركبلا ىلاو

 ىنب ىلا مالو فيفضتلاو رسكلاب ىلاكبلا

 نوكسو ارلاو نيتدحوملا مدغب ىنذاباركبلا

 ةلكم *ناباركب ىلا ةميحعم هدخا فاكلا

 م ناجرجب

 رب) 8. كلب. ه) 516 3ةتموأ طب

 ؟ةيللمرعر انطأواتع 3هعموأا؛ دآدغب , نغطثع ننوواتنع ءيطتط وأ 87. ب 1طوم-]-4 دع رص 7. ىذا د غبلا , ونتطلا كت

 ذر وه مهمصوأؤر ىعءاتص 0هسد 1ططصم-]-!ل1هطدجد عدس ىءتتطءصلنتد هددو نينلبيملا نيلادلاب. 05 ىناذيهلا.

 ء) 0متاانغأ ري) 8. فشملد.

 ) ل اكب ةرتكلا
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 ى») 8 ىليلقبلاب

 2 8. ةكاوفلا.

 2) عقزع ممتطت 12ععصلاتتتت ؟10عاانل“ 0 تاب ور ندم0 ن1 نانع

 72.8. فسنف.

 م) 2. ةسيغلبب. م) 8. ىماشقبلا.

 004. طقم هالمم.777,] 2 8. كدت

 هر 8. داباركب. 2رم) 8. ناجرحبب



 ذاو. نانطب .ىلا نونلاو. مضلاب, ىنانطبلا_تنك

 8 ىهتنأ * بلحو مدس 5

 كج ةطب ىلاو طبلا عيب ىلا متغلاب ىطبلا
 © ىبأ كج ةطب ىلا مضلابو ىلبنحلا ةطب نبا

 2 6 ىناهبصالا ز :ازبلا هللا ديح

 « ةلميملا نوكسو أرل و رلاو هلوأ جدغب ىارعبلا

 فاقلا مضو ةلمهملا نوكسو جتفلاب ىبوقعبلا
 فقيوطب #4 ةنيدم ريعقلاب ابوقعب يل اةدحوم ها

 8 دادغب نم خساأرف ةرشع ىلع ©« ناسارخ

 ةليهبلا 7 نيعلا نوكسو تاحتقب ىكبلعبلا

 © ماشلاب ةنيدم كبلعب ىلا

 : || ةبسنلا ىف باوسلا وهو ايدلا ىلعبلاو تدق

 12 يهدنأ

 8 دج # نالعب ىلا نوكسلاو متفلاب ىنالعبلا

 اكلاو 0 حدو مضلاب 1 ىذخناغبلا

 ىلا ةديخقلا لاذلاو ؟نونلا تشو ودمع

 © ؛2روباسينب ةيرق * نخناغب

 ه) 4. بط.

 2) 979 طقطعت

 ري 0ستلانا ١ م) 8.-نالغب.

 /2) 8. روباسينيب. مم) 8.

 2 8. ىددقرزحذغبلاو ه) 8.

 ى) 8٠ روباسينيب.

 2) 8. دورأا.

 72) 8. تحناغب.

 2( 52 خينات.

 4و( 107 تالق,

 هز 1م 8. تك مانت عاد مانطا2 تانضصا

 6) .3١ ناس رجح

 ةيجعملا نيغلا متفو مصلاب ىناجزواغبلا

 ناجنواغب ىلا ىازلا نوكسو واولا رسكو ميكلاو

 دالب ةثالث ىلا بوسنم + ىدنقردخ دغبلا

 3 نيتيجعملا حقب ةيرزخح هماو ىدادغب هابأ ند

 نوكسو ةلمهملا لادلاو هلوا عتفب يعل

 © ناهبصاب خلكم هللا دبع غاب ىلا مالو 2 هينات

 ىلا ةلمهم هرخآ !ملاو هلوا عتفب ىسأرغبلا

 © ماشلاب كلب سارغب

 هدج ناويكلا ظفلب لغبلا ىلا ىلغبلا

 مضو' ةيجاعملا انضلاو :هلوأ متن جتافب 0

 © ” روباسينب ةيرق كخوغب

 ء ا ةيرق نلوغب * ىلا مال هننوب ىنلوغبلا

 ” هينات نوكسب روشغب ىلا نيتحتفب ىوغبلا
 لاقيو < ذورلا ورمو ةأاره نيب كلب ” هتلات مضو

 © غب اهل

 نب) 1آهع ]1؟عأذ ؟14عااتتر ي11212[12120 2212115 6125متعاتعر ةص ظءز كله طقطعأا محينم#

 «) 8. نيأ5 )8  8. ناهبصالا.
 نريبك ةيرظ و 0 ناسا رخ فيرطب.

 2) 2. ىذحتاغبلا. :) ل. خيكعميلا.

 سنح سو مس 400ن6نل> طلع وأ ةرمانك 6 ىذادغبلا.

 90( 7 ىكحوغبلا.

 «) 8, ةيناق:

 -_و

 ةيكاعيلا.

 م 0هسناانأ ل

 رت) 82. ةينات.

 »*) 12. روباسينبب.



 هس ١"

 © دج ىشب ” ىلا رسكلاب ىرشبلا

 58 ىيننأ نايج

 اهب بست نونلاو هلوا متفب ىونشبلا

 ©« داركألا نم ةقئاط

 ةيجاعملا لاذلا متفو مصلاب + ىقذاوشبلا

 ةيقوخو ةينكتو ؟ رسكلاذ جتدنغلاب ( يتيبشمل زينلا

 © نيطسلف ضراب ةيرق تبيشب ىلأ

 ةعلق ىلا هناك تلق ارلاو هننوب ىريشبلا

 ىلاو داركالا دالب نم * نازوزلا ىحاونب ريشب
 ©اضيأ دج

 برق ةيرق ةليشب ىلا ماللاو هنزوب ىليشبلاو

 © يهتنا دادغب

 نم ىطب راصب ىلا ارلاو سكلاب .ىاتقتلا

 راب عجشأ

 ةيرق ىرصب ىلا ارلا م.ةفو مضلاب ىورصبلا

 © ادكع بد
 2 ضر

 ) [5زع 1ءوعصملتس» ةووو ع اعاوتعم

 ء) عجاشز وعل 10. ص ىعكشالا.

 «) مه. :ةليبعيلا.

 ع) تان 01
103 

 9( 1 نوكسلاغ.

 ©ءموم. مصمم. 0004. مقلع هلعحتصغ نآرودلا. .]

 بلثتب * ةرويشنلا الرعبلا ىلا جدفلاب ى ىبلأ

 ” ةلحم  ةّيلصبلا ىلا نيتحتفب ىنالصبلا
 © دآدغبب

 © دادغبب ةيرق !ىيصب ىلا

 تالق دج * ريعب ىلا ىميركلاك ىريبصبلا
 ةلمهملاو ةيتكتلاو ميجلاب روُكيِكلا ريصب ىلاو
 © ىهتنا فقشم3 ىحاون نم لاو

 © دج لاطبلا ىلا ديدشتلاب ىلاطيلا

 نبب عضوم دِجاَسُيك متاطبلا ىلا ىكئاطبلا

 © نئاطبلا عيب ىلا هنروب ىنئاطبلا

 < ةلمهملا ارلا مقفو رسكلاب ىشورطبلا تلق
 دلب شورطب ىلا ةمكاعمو واولاو اطلا نوكسو

 نم كلب شورطب ىلا !ملاو هلو مضبو سلدنالاب
 © ىهتنأ ةيناد لابعأ

 مضو ماللا نوكسو نينكدفب ىسويلطبل دل

 © سلدنالاب

 ه) 8. ىلاب. 22م) 4: ىقذاوسبلا.

 ٍِم هم 2 م ٍ م 1. مم طلو 0004 ةدحوملا ابل صتفب. 1م 8. مدو ثيلتنتب هو؛ تلقتنن.

 ء) 8. هلكح «) 5 ىريسصب»
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 ةطسب ىلا نوكسلاو متعلاب ىطسبإلا تلق

 © « ىنتنا سكنا يكف

 ساكسب ىلا  نيةلميمو متفلاب ىساكسبلا
 8 “ ىهتنا * ىراضيب ةيرق

 هيرق رباكسب ىلا مقفلاب ىرياكسبلا
 8 ” ىراختبب

 ةيقوفو متفلاف * نوكسلاف »رسكلاب ىنكسبلا

 © شاشلا دالب نم نكسب ىلا

 برغملاب كلب » ةركسب ىلا ارو هنزوب ىركسبلا
 فاكلا توقاي مسك نسلق ةحوتفم ابلا ليقو

 لسب ىبلا مالو نوكسلاو جتغلاب ىلسبلا

 © ىبتنأ نيسلا متقب ليقو < فئاشلا

 ةيرق © ةفيرظك 8 ةنيسب ىلا نونلاب ىنيسبلا
 © ورمب

 ه) 8ةعللع ةموقمءعأر ةلاعلاا كام ىهفنا ءهووع ءعاعصلتسم , نان 322-

 4دج راشب ىلا ارو ةمجعملا ديدشتب ىراشبلا

 ةيرق /ناشب ىلا * فيفخضتلاو مضلاب ىناشبلا
 © ورمب

 ةبشب ىلا فاقلابو نيتدحوملا مدغب ىقبشبلا

 © ىهننا 5 فبشب لاقيو تلق ورمب ةيرق

 نم ناتشب ىلا ةيقوفو مدفلاب ىناتشبلا
 8 فسن ىرف

 ةيقوفلا متقن نوكسلاف مصلاب * ىناقنتشبلا

 هير انتن تشب ئلا :فاقو نونلا ة رسكو

 ©روباسينب

 |( للا اشم لا او :شرلا

 © 4 ةارهب ةيرقو

 نونو ” هتلاث ةيقوفلاو هلواآ متفب ىنتشبلا

 ةيطرقب ةيرق ننشب ىلا تلق ةددشم

 © سلدنالاب

 ةيدصت مث ةيقوغلا رسكو مصلاب ىربتشبلاو

 © ىهتنا * نالْيَج دالب ىف عسوم ريتشب ىلا

 د) 8. نيتلميملاو.. 282 8. ىراخب.

 ىنيحسص نو ونع 10عم ذه ©0004. هكعماسع.  ؟لعغدم ائطعفعتمو للمال ممو6 سلدنالاب 2001ةت35ء, قيس

 ا ماياقع عع طقع ظسفسم 300113 :دعطخت 20ع3وعر طعع ةصتصت 207 عا[ عما 6323 506172 ص03أ ىراخبب ل عططاتتت 5ع

 «) 0هدتااتأ 8. د) 8. نوكسلاو. ر) 3 هركسب. 2) هل. سيرفب»

 6) 8 ةنبسل, ء) 82. ةفيرطك. 2) 8: ريبمخ.

 9) ىرا.خب.

 ه) 1م 0000. ةهتترغمص وأ فيامادلا.

 2©) 8. فيفحكتلاو. يل 8. ناسب» ى) 0مئأانأ 36 /) 8. ىناقتشبلا, م) 8. رسكب».

 /) 8. ناقتشب. 2) 8. ةارع 7/0 همام ) 4. نالبج.



 تك ب كك

 ىلا  ةءارقلا ىوأر دكيدشتلاو مدفلاب ىربلا

 قارعلاب ةيرق زبلا ىلا هريغو تلك قزب ىبأ هدح

 مالنلا مندكس» نيج عب قنابل!

 © ىهتنأ سلدنالاب ةدلب © ةنايلوب كل خيتكتو

 نم © نافامزب ىلا * فاقلاو مصلاب ىنافاموبلا
 © ورم ىرف

 هورمب ةيرق نينونو مسلاب  نانزب ىلا ىنانوملا
 ةيرق « جَرْخَدك ونرب ىلا نيب ىزنوبلا
 © سلدنالاب

 ©رزبلا عمج روزبلا عيب ىلا مضلاب ىروزبلا

 زب ىلا ةيجاعملا مدقو نيتمضب ىناغوربلا

 © ىهتنأ اممءاب توقاي متف تلق دادغبب ةيرق

 ةيرق ةينكتلاو مضلاب نايزبلا ىلا / ىنايربلا

 © نأ رعب

 ةيكاعمو ةيتكاتلا نوكسو نيترسكب ىذيربلا

 © دادغبب ةيرق م ا!ذيرب ىلإ

 2 4. ناقامزبلا. 2) 8. ىنائزب. هء) جروحدل.

 7/2) 000, نأ ع: نانع 1231 ىريسابلا. 2) 2. اسقف.

 رم) 8. خيكعيملاب. ج) 8. ثأدو. ه) 4. اتيو.

0200 
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 2 0. ىلاخب.

 ©دج عيزب ىلا ةلبهملا نيعلاو متفلاب ىعيربلا

 لاقيو اسب ىلا نيتليهمو متفلاب * ىريساسبلا
 * سرافب ةنيدم ة اسف

 © دج ماسب ىلا ديدشتلاب ىماسبلا

 ىلا ةدحومو ةلييبلا نوكسو جنفلاب ىبسبلا

 ومو تسب ىلأ ةيقوفلابو

 ىهتنا لبر ضراب ” داوو تلق ” ةيمجاعلاب ريصعلا

 1 1-- هكا 6

 ىراكابي ةيرق ةبسب

 © فورعملا ناتُسبلا ىلا ىناتسبلا

 ةلمهملا نوكسو ةيقوفلاو هلوأ مضب دب ىنابنتسيلا

 37 ناتسبلا ظنح ىلا نحو مقا نونلاو

 [ج ىبسبلا ىف رم ىتسبلا ]

 ةيتحت مث ةيقوفلا ,سكو جدفلاب * ىغيتسبلا
 غيتسب ىلا ةبكاعمو ةروباسينب ةيرق

 نب رسب ىلاو رسبلا عيب ىلا مصلاب ىرسبلا
 < نآع

 8 نآروكب ةيرق رسبو ةاطرأ

 فيرطب ىلب ماطسب ىلا متفلاب ىماطسبلا

 ىلاو ىهتنا رسكلاب توقاي لاق كتلك 7” روباسين

 © دج مسكلاو جتدفلاب ماطسب

 ع) 8. ةارقلل. هم) 8. هنايلوب. 6) 8. فاقلا.

 نايربلا ريو (004. نأ ع3 م) 5. اديرب.
 /) 004. نكءمودع 72216 سافب.

 رب) 8. ىناتسبلا/ 209) 8. ىقيتسبلا,



 نيب ةنيدم فينرب ىلا هننوب / ىفينربلا تلف
 © 8 ةقربو ةيردنكسالا

 هونرب ىسلا نونلا مضو متفلاب ىونربلاو
 8روباسينب ةيرق واولا عنوكسب

 © ىهتنا كنيلاب ةنيدم جورب

 نادم نيب نيلي نركب لأ ةلجيكا"ا1ا

 ةيرق * ناقورب يلا فاقو نيتيسب ىناقوربلا

 نيكارلا نوكسي ررلاو هلأ مدع ئىقركانوللا
 ىلا ةليهم هرخأو ميجا رسكو ” نيتلميملا

 © ورمب ةايرق كرجانورب

 ةمومسملا ” ةلمهملا ارلا ديدشتو مدفلاب ىوربلا

 هيدا و

 ” ىازو ةينكتو واولا رسكو جنغلاب ىزييوربأ ا

 وهو ديربلا ىلا رسكلاو عتفلاب ىديربلا

 2 ©0600, ططتصساتق طوصع 'ميجلأو, 2) 56 ءاتتح لم

 0 2. ناقرب»

 9) غدا ةص كل.

 ى) (متخغانغ 8.

 ى) 1. ةنود»

 «) 8. فيفحكتنلاو.

 ) 8. نوكسو.

 ؟) [1آ100 0

 1) 8. روباسينيبب.

 ه8 نوبدكاسون.

 «) 8 ىردزبلا.

 نئد ةدبرسلا ىلا مقفلاو مضلابو ىعاسلا

 © ىباكصلا 7 بيصكلا

 8 1 ىهننا سلدنالاب ةنيدم ليرب ىلا ةديدش مالو

 4 ةبرذ ىم ةدج ةبييرب ىلا ١ مخصم ىهيربلا

 8 بلطملا دبع نب سابعلا

 © ممقلا ومو ربلا عيب ىلا ىربلا

 ىازلابو هعيبو رزبلا ىلا ديدشتلاب «راربلا
 ْ هربلا ىلا هرخآ

 ىلا ار هرخأ ىاؤلا *فيفختو مضلاب ىراربلا

 ةروباسين نم * نيكسرفخ ىلع ةيرق رازب

 [9رازبلا ىف رم راوبلا ]

 ةيرق ” نازب ىلا* ” فيفضتلاو مصلاب ىناربلا
 © ناهبصاب

 ىازلا + نيكستو ةليهملاو هلوا مدغب » ىودوجلا
 8 فسن نم خسارف تس ىلع ةعلق ةدزب ىلا

 ةليهبلا رسكو نوكسلاف مضلاب ىرغيذربلا

 ةيرق مغيدرب ىلا ار مق خيكاعيلا جدو

 8 3 روباسينب

 8) 17 هقربو: م/) 8. ىفينربلا» 2) 8. ةقلاتو.

 آو. ©ءموس. هرم ةهنوزاعدط#. م.64) مضل مق متفلاب.

 م) 0مل ه) 8. ىازلاو» رآ) ذ؛ بيسكلا.

 ى) 8.رزازبلا. 2 8. فيفحكتو.

 2006 ملسس : 04ةوأ ص انامموتع 004. 777.]



 تمس

 ارلا نوكسو افلاو هلوا متقب : ىكشفربلا

 ةيرق 7 مشفرب ىلا ةيكعم هرخآ ةيكعيلاو

 © 7 ىراختبب

 ىحاونب ةيرق ناقرب ىلا مدقلاب ىناقربلا
 8 يبيتنأ ناجرجب ىرخاو تلق * مزراوخ

 هديب  ةفرم املا *00: وتل كلا

 ىلا اهكاتفبو ىهتنا مهقب ةيرشو تلق * برغلاب

 © مزراومح لغأ نم ريبك نيب قرد

 ىلا ف'قلاو هلوا معفب ىديبعقربلا تلق
 © ىيتنا لسوملا فرطب كيلب فيعقرب

 ةيرق دكرب ىلا فاكلاو هلوا متقب ىدكربلا

 8 “ ىراخبب

 نسم ةيقوفلاب توكرب ىلا عتفلاب ” ىنوكر ربما

 © ررعم ىف

 7 8 ىراخكب»

 2) طر 8. 355[11©

 ؟) ةزع !ءوعصلسس : 000 ؟) ىقوك بلا .

 2) 8. تايمضب. رز 5.

 ه) ةزع 600. ناععنعتع. 1صلقعو 12” ىتسيلاو نطت ّدص ىة“

 م) 1ءةوأ ةص 8. © 85. نونرب»

9 + 

 و) ةكء سماع ىجانشغربلا ع 201 جعدشفوب.

 5) 113ع كتدع ؟0عءع5 مهأو ّدص نامه ننع #0001 كعواتطتخم

 ايلوأ توقاي عدت لك ردعم دالب نسم سلربلا

 © ىهتنأ اهيناثو

 نتج كمرب ىلا ميملاو هلوا جتفب ىكمربلا

 © دادغبب ةلكم ةيكمربلاو ةكماربلا

 ىب لضفلا ىبال ميملا مضو متغلاب ىومربلا

 ع هطايتحأو هقيقدتل ةطوقنملا 7 لاذلاب رذيح

 ع © خوكاعملاب دهانعم وهو

 ةيرب " ىلا ميملا متقر رسكلاب ىوموبلا تلق
 © ىهننأ معم نم ةخيبرخلاب كلب

 لاذلاو واولاو نونلا معفو مسلاب ىذونربلا
 م2 1 5 لا م و هد 1
 5 © روباسبنب ةيرق دود رد ىلا ةيدحاعم

 ةينتت مث نونلا مسكو معتفلاب ىلينربلا
 © رصم يقرش ةروك لينرب ىلأ مالو 20

 م) ذل. ىشغربلا ه6 مو شغب.

 ى5) 1 مزراوج,

 ءاعأ مم55عأغ برغملاب. ع ىراخب,

 اناععوانع هأ]ءدن6 ىو 113122011212 62 50غ 35 8, هطوعاتتتع 00عا8 وأن

 لادلاب. ه) 8. هطاينخاو.

 نوزادغان» ةيمكاعلاب 1ءعزاانعر 8. 110ه5ه 05ه: ةيكعملاب.

 2( 2 روباسين. 6 1 مدالاو.



 © *تنكرمسي ةيرثو | ةيق طازمب ىلا * نوكسلاف مضلاب ىطازرملا

 © دادغبب

 يلا ىازو نوكسلاو رسكلاب ىلازربلا تلق
 © * ىهتنا برغملاب ةليبق  ةلازرب

 «٠ اب مق ” هثلاث يلزلاو هلوا مقفب ىنبيزربلا
 ةيرق نيبزرب ىلا * ةينانكتو ةروسكم ةدحوم

 © دادغيب

 نزرب ىلا هتلات ىلزلاو هلوا جتقفب ىفنزرملا

 قشرس

 نوكسو ' هتلاث ىازساو هلوأ عتفب ىدنزربلا

 8 ناجييرذاب كلب دئزرب ىلا ةلمهمو نونلا
 مضلابو فشمدب ةيرق ةزرب ىلا متفلاب ىزربلا

 © دج 3 ةزرب ىلاو ورمب ةيرق زرب ىلا

 فييب لامعا نم ةيرق < هنرب ىلا ىقزربلا تذغ
 © ىهمتأ

 « نيغآرلا نوكسو ةلمهملاو مضلاب ىدركناسرملا
 درجكناسرب ىلا ةلمهم لادو ميجلا رسكو نونلاو

 © ورم © ىرق نم

 دزالا نم ةليبق ناسرب ىلا مضلاب ىنامربلا

 +) 1م 00044. مولع هو: ختلات. ء+) 0مناانغأ ظ.

 2) تذع دتلمدأ ما0هماعم 5 ةص همدطتسع 761311570 , 1131130113123 16

 ء) 12ءةوأ ذص ٠

 ' هثلاث ةليهملاو هلوا عتفب *«ىروكسربلا تلق
 يرق 5 روحاسرب ىلا 7 ارئابو ةلميملا © احلا مضو

 ©اعّلاب

 ليبابب عضوم سرب ىلا مصلاب ىسربلاو

 © ىهتتأ

 أملا نوكسو ةلمهملاو # هلوأ متقب * ىنحخسربلا

 : ىراضبب ةيرق ناخسب ىسلا ةيجعبلا اضلاو

 © اهتيس توقاي منض نيلق

 فسرب ىلا افو ؛ هثلاثو هلوا مصب * ىفسربلاو

 © ىهتنا ناسارخ فيرطب ةيرق
 نلحب مسرب ىلا ” هتلاتو هلوا مضب ىهسربلا

 8 معمب

 ةيرق ” ةناشب ىلا ةمجعملاو متفلاب ىناشربلاو

 فقطرب ىلأ فاقو اطلاو هلوا متفب ٠ ىقطربلا

 2 دج

 كة

 2 8. نوكسلاوو
2 0 

 ه) 8. هلازرب.

 ر) 8. ةررج»

 009. هع ةزرب. 7714. كنماه ه8 ىهبوالا. ه) . نيلارلا. ة) 8. ةيرق. ء) ١ كنقرمس. 0) 5.

 2) 3. ىراختنب:

 0ه) 8. ىفهربلا .

 م2) 0منغاتأ 2٠

 م) 8. هناشرب.

 ) 8. اضلا. رص 8. ارلاو. م) 8, روجاس.
 4) 4 همتلاتا وع م 8, ةخةلاق.



 ةحوتفم ةدحومو نوكسلاف جدفلاب ؛* ىراهبربلا

 85 دنهلا نم بلجي ام وعو راهبربلا عيب ىل

 ةيناثلا مضو ةدحوملا متغب ىرثشبربلا تلق

 ىلوالا !ملاو اهلبق ةيجعملا نوكسو ةيقوفلا جققو

 سلدنالا ” ىرش ىف ةنيدم ” رمشبرب ” ىلا

 8 دادغب ىحاونب ةيرق

 هر ىلا ميجو نوكسلاف مصلاب ىجربلا

 جدفلابو تلق فشمدب عضومو نايبصا ىرق

 8 ىهننا سلدنالاب ةنيدم د ةجرب ىلا

 مجاربلا يلا ميجلاو ابلا مصب ىهجربلا

 8خلبب ةيرق نيمجرب ىلا اضيا امهبصب ىنيمجربلا

 اساوب ةيرق نالجرب ىلا اميمصب ىنالجربلا

 © ةينالجربلا ةلكم ىلاو

 ميرب ىلا ةلمهم < احو نينكننفب - ىحربلا

 © ةدنك ىم نطب

 نيعارو ةمجعملا ةاخلاو ابلا مضب ىرأوخربلا

 © ناهبمضأ © ىحاإون نم راوحرد 0 :فكاس ىلوالا

 ىلا ابلا متفب نكل هنزوب ىناشخربلا تماق
 ىف م 0 2 2 فنا
 ذب ىجعتنأ رهنلا ارد اهب ةبرع ناشخرب

 ىلا نيتليهمو نوكسلاف حدفلاب ىدادربلا

 8 لنقرمس ىرف 1 نم 6 دادرب

 نادرب ىلا # ةلمهم لادو * تاحتفب ىنادربلا

 1 دادغيب ةيرق

 ةلمهملا 8 لأدلاو ابلا متفب ىربيسدربلا

 8,نامرك .دالب نم ريسدرب ىلا.“ ةيناتصتلا

 املا نوكسو ةلمهملا لادلاو ابلا متفب ىعذربلا

 © ناجيبرذاب ” ةدلب ةعدرب ىلا ” ةلمهم نيعلاو

 ةليهملا مسكو ” نوكسلاف متغلاب ىكيدربلا

 متلا ليج نم عون ىلا يقلك ىدربلا

 8 دج درب ىلاو بابثلا نم عون دربلا ىلاو

 ىازلا متقو ارلأ نوكسو ابلا مضب ىناذابازربلا

 ىلا +:ةيكاعمبلا لاذلاو * ةدحوبلا 4 ابلاو

 © ناهيصاب ةيرق. ”.ناذابازوب

 2 8. ىايبربلا. ) ظدءلتغذص كه م) 8. مشب مث. 6) 4. فرش. ا د) ىنردلا» 1) 8. هجرب.

 6) 0مزغاتغ 8.ر ةطسلك (ةجاسنل [راوصط#, م, 58) جمعه هلع

 4) 8.راو. ) ه١ نأددرب»

 م) 8. خليبك,. 27) 8. مر

 0( 4, نوكسلاو.
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 2( 78. ىلوأ.

 7 28. :ةيكعيلاو. ه) 4, ناذابا ذرب,

 2( ىجربلا. ه) 8, اخو.

 1.واطدطأ: ةيجاعملا اخضلا جتفو ةدحوملا ابلأ مضب. ) 8. ىخاون.

 م2) 0سصتخاتغ

 2) ظذع 8., ءمصفاتسمسأ 6 ."١1 - خل كاب.

 8) 2 لايمغأو.

 ج2) 8ظ:عءنلتنغ ذص لذ.

 رك 1ةدأ ذص

 ممم»ع ةبتنكنلا

 مر 8, خعل, 97) 0سناانأ ١



 سا

 © دج ميدب ىلا ارغصم نيتليهملاب «”ىكيدبلا
 8 دج ليدب ىلا ارغسم ىليدبلا

 © ةعرس مظنلا نمو * ةييدبلا ىلا ىهيدبلا

 نب دب ىلا ةلمهملا لادلا ىيدشتب ىدبلا

 0 دا قو "1 هونك" نم نطبو "يفتت 6

 نوكسو نيتيجعملاو ابلا متغب * ىناشخ ذبلا
 ختم + ناش ىلا - امهنيي' ةمكعملا انكنا
 اضيا اهيلاو تنفق 2 ناتساخط 1 ىلعا

 © ماطسب نم نيخسرف ىلع ةيرق
 ةيتحنلا نوكسف رسكلاف عضناب * ىقوخيذبلا
 © * ىراضبب ةيرق *نوخيذب ىلا ةيجعيلا مضق

 سيذب ىلا :لمهم هرخأ ىميركلاك , ىسيذبلا

 © .م ىرق نح
2 

 8 ةنيهج نم نلحب ليذب ىلا ارغصم ىليذبلا
 © ءريغو. 5 ,لبنلا: لغرب !ىلا :سّيجشتلاب ءاربلا

 ةلحم اثامب ىلا ةتلثملاو متفلاب : ىناربلا

 ث اهلمع نم ةيرقو * دادغبب

 نسلق ءاملا كيربتو دوربلا عيب ىلا داربلا

 © ىهتنا دربملاو

 مث ةمجاملا * لاذلا مضو متغلاب : ىقذارملا

 8 بيطخلا ميش لج * ىذارب ىلا فاقلا

 ىسلا ٠ ميجو نيءارو تاحكنفغب ىناجراربلا

 © ورمب كس ناجرارب

 نكارب ىلا ةلمهمو ارو تاضتفب : ىدكاربلا

 8 4 ىراضبب ةيرق

 راكي ةيرق ناروف ىلا ىيدشتلاب ىنأربلا
 © نارب اهل لاقيو تلق

 ه7ىبتنا ناهبصاب ةيرق ناا رب ىلا ىملاب ”ىنأأربلأو

 «) 8. ىنانشخْخبلا»

 م) 8. ناتسراحط. 6) 8. ىشخدبلا

 هز 2.فوح بلا. ندا 8:نوخكياحب رع) 8. ىسدبلا.

 4. :نبيج 3 ذم ”. ئنهجحلا.. 2) 4. لينلا. )8. ىناربلا. )8, دادعبب. 7) 8. ىقذادبلا.

 سر 8. لادلا, 0) 8. ميجر. ر) 8. ىدكل لاو. ؟) 8. ىراخب:
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 © دج ريجكاب ىلا ارغصم ميكلاب ىريكبلا

 تاحبلا ىلا ةتلثملاو ةلييبلاب ىتاكبلا
 © دج لاققتاك

 نوكسو ةيقوفلاو ةكحوملا مضب ىرتكسبلا

 * كليو تلق _ىط؛ نم نطي محبو ىلا عتاكلا

 © ٠ ىبننا نميناب
 تنسب. 2 ىيرتلاب ىلا ناسا عاركللللا
 © ىهتنا نامعو ةرصبلا نيب ميلقأ

 © دج ةيوركاب ىلا ارلا مضب ىوركبلا

 © دج محب ىلاو فورعملا ركبلا ىلا ىركابلا

 ريحب ىلا « احنا رسكو مدفلاب ىريكبلا
 برق دالب ةريكاب ىلا ريغصتلاب» تلق دج
 © ةيردنكسالا

 ورم ىرق نم ناباريكب ىلا « ىذاباريكبلاو

 © ىهتنأ نيوج ىرق نم ذاباريحب ىلا ريغَتستلاِبو

 رهنلا آرو ةنيدم مظعا ىراضب ىلا ىراخبلا

 روضبلا ىلاو 7 مكاحلا يشل دج راختب ىلاو

 © افيركت

 مسدسأ رو ةبيقوتو ةيدكعيلا وكسب ىرتخبلا

 «© ةبسم ال رمع ىوأر 7 ةرزع 6 ىبال

 03 م 7 1 50 0 | سس
 اهليذ ميكالأو ةدحوملا مدعو ِ ىنامجخبلا

 ورسم ىرخق نه نامرجاخب ىلا ةنكاس خمكاعم

 © ةيمكاعملاب ؛ نامركغي * لاقيو

 4 ىراخب ىرق نم ركادب ىلا ىركادبلا

 ىلع اوزاجا ةعيشلا نم مدغلاب * ةيتأدبلا

 © ١دبلا هللا

 فاكلاو ةليهبلا مقفو مضلاب ىتكخدبلا

 7 تكخىدب ىلا ةتلتمو ةمكعملا الا نوكسو

 © باكايفسأ وأ ” شاشلا ىرق نم

 اوضح ةنيديبلاو ةكم نبب ردب ىللا ىردبلا

 هب ىلاو دادغبد ةلكم ةيردبلا ىلاو انكسمو

 © 7 نيعر مجعح نم نب ردب

 هك لح رطبا نوي علا ئادسبلا

 يك

 © ةيدابلا ىلا هنزوب ىودبلا

 2 خيناتكتو ةلمهملا نوكسو مدقلاب ىنونايدبلا

 8 فسن ىرق نم ” ةنابدب ىلا واو امينبب 4 نينونو

 ع) 8. اخلأ. 8غ ءووونق ةدعرع ةىتطتخاتا ىرخبلا (و. ءء 15م0. 1طصع 6طقلل, صك. 793: 5ةهعوأ © جدل

 6) 8. هصتانتا و٠

 م) 8. لاقو.

 0 8. اضل.

 ىنامركظبلا,
1 )2 

 05( 4. [ةطأ ىبيعز»

8 

 /) 004. اناء ادع ةرزع»

 2( 3 ساشلا.

 1". 111. م. 34) 5ء0 ؟هلوم ر نك هداعصلتخ 11آهيصقلعم كز22ع. هل. م. 1

 ناعم ونعم 0016+ لعوز لعروخن“. 1710. 261٠ © 8. نرحكبلا,

 رير 8. مكاحخلا.  ى) 8. نبآلا

 /) 4. نامرجعب. س) 8. ةييادبلا.

 نر) 4 نونو: م) 8. هنايدبب
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 تيب ىلا ماللا نوكسو نيتحكتفب * ىهلتبلا
 © فشمد لامعا نم ؛ ايهل

 ةيقوفلا مسكو ةدحوملا متفب ىراهتبلا

 ىرق نم رامتب ىلا ار هرخا ميملا نديدشتو

 © * ناورهنلا

 نينونلا رسكو ةيقوفلا مقفو مضلاب ىنينتبلا
 8 ” ةيسوبد ىرذ نم نينني * ىلا ةينكت امينبب

 غخضولم_ ديدشعلاب .* نبلا ىلا 'ىنبلا
 © 0 ظرصبلاب

 © م دهن نم نلدب ارغصم ةريتبلا ىلا ىربتبلا

 ” ةتلثمو ةدحوملا ؟ ابلا متغب كلا م

 نوكسب ” ةنتبلا لاقيو ةينتبلا ىلا نونو

 /) 8. متعدنك ناوزهلا , نا ةدر»و ذه ىبوقعابلا. 72 ظعلتأ اص ل.

 دعس دلو نم «راجب ىلا رسكلاب ؛ ىراجبل
 © سصاقو ىبا نبا

 ىلا تلق * ميجلا ديدشتو متفلاب ىناكبلا

 © ىهتنا سلدنالاب هنيدم ةناكب

 8 *برغملا دالب نم ”ةياجب ىلا سكلاب ىواكبلا
 اذ وح 5 رك“ نكؤتماعلاج! :ئكجابللا )كف

 © ىهتنا فشمد ىرق نم

 ةيقوفو ةلمهملا نوكسو نيترسكب ىناتسكبلا
 ©روباسين ىرق نم نانسكاب ىلا

 لئابقل مسا ةليجب ىلا متفلاب ىلجبلا
 © ميلس نم 3 طقر ةلجاب ىلا نوكسلابو

 وارلاو ايلا متفو ميجلا نوكسب ىراوجبلا

 هوم ةلخاما راوكبب ىلإ ار ةزخلاو

 /) 8. ىهلتبلا 2) 8. اهل.

 م) 8 تلا 0) 8. ةرصبلا.

 نقطع طسزسك مهمدصتستو متطت طمص هموطلاو 656: مصاعد كين ءمعصناو هوا نع ىدينلا ةمأكقر هع هع

 72) 8. ديسوبل, رص) كاي 8. ءاتدنص ه2 ممقدعأ هت و 51

 1كمسمم. عل. معرب م.75 مو.4,.  وي) 0متخاتل 8. ») لآوص لسطتام !عععر همصتعو اناستانكونانع 0001 ند
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 رجعفصسمساتمسلمز هع لعتسلع , يجسسص مم للدعم لهءءوصسس ذص 21623 دعيتمانمدع (ةنتبلا ) تا وبدتووءعمع ر

 تءلتطألع هوؤ يس تس ممتمدت مممععأت, [لص صمداتم ءععسرام طعرتع عموم, تحتم لتدوتاع !ءوتاتع معم-

 دتاتصاتق م لمسح هدوع ةنقبلا هع 2 ا نطلع تعم, ةدعواتتت ذه #0876. هل. م.125, لعدد للسن

 سس نم

 ليعوا عمر مدنم (وأع كادصاعلت , مهو عن هدخعم 1هعطصصقم» ينقي قتتموتودع, 777.]

 م 2. ىداجبلا. «) 4. نونلا.

 ن) آس 8, كيعاتق طقتتتت !1[[ةطوساتت» 721064 9طوعءابتاابو عقأم

 5) 2 منتبلا.

 ه) دراجن. «) هل. ةواكاب. 2) 8, برغلا.



 كس | ع

 4 ةاره ىرق نم اهكلاب ىلا ماللا مدنب ىكلابلا

 ناجزوجولاب ىلا ميجلاو مصلاب ىجولابلا
 5.” وبشيرفا عت
 هاسن ىرق نم زولاب ىلا ىلولاب ىزولابلا
 هدج ةيولاب ىلا ىولابلا

 ١ نوكسو وأولا حشفب ىدروامابلا تلق

 8 سراغب ةيحان درواماب ىلا ةلميمو

 نوكسو ةلمهملا لادلاو ميملا تغب ىندرمابلاو
 © * ليسوملاب ةيرق رصقلاب * ىندرماب ىلا !ملا

 *« نيئماب ىلإ ميكالاو نونلاب ىكتنمابلاو

 نم ةنيدم ةينكتلا نوكسو ةزمهلاو ميملا رسكب

 8 ىهتنأ ظارض لبع

 [3.ىنابلا يف ولتي ىئمابلا]

 © ” خلبو ةنزغ * نيب كلب نايماب

 2 اب مث نونلا متفب »بناب ىلا + ىبنابلا

 هىقاخب«ىزقم نها ةدحرت
 | هرخا ةينحتلا 'حاتتفو نونتلا رسكي ئاينانلا

 8 نيطسلف دالب نم سايناب ىلا ةلميم

 ناب ىسلاو نابلا ةرجش ىلا نونلاب ىنابلأ

 ه) ظ. هسنااتأ دع نلف ! 27 للا

 آم 8. ءوأ نيينماب. «)

 2) 0متاانا 8. ه) 8 راو 6) ظ. نوسكب

 ه) 1ناومودع 004ه هلعمع ةيتكتلا , هدحمصتلعداو

 ى) 1231062ةغضن' اص
8 

 2 8. ليصولاب.

 نييمابو دع4 مائلانك ى ءوأ مرعم 11[ةصقفشر نأ 0عزد06ع ةصلت ءقااتكم

 ن) 8. تباب.

 ك) اء, نأ ةهآعأر ةيقوفلا.

 رش عي سف ارا كن نافعا عرق نك

 © ىهتناا .افيرحت::مهيلا# ئمابلا اهيلا بسن

 ىلا ةلميمو ارلا نوكسو واولا متغب ىدروابلا

 8 درويبأ

 عنضوم رواد يلا © ارو واولا جقفب ىروابلأ تلق

 © ىهتنا نميلاب
 © :ليبق ةلخغاب ىل ايلا رسكب ىلهابلا

 نون مق ةيناثلا ةدحوملا ” نوكسب ىنببلأ

 © نيعماب دنع ةنيدم ةئبب ىلا

 ىلا 4 ةيناقوغلا « فيفخاتو مصلاب ىناتبلا

 هت 2 نارح ىجحاون نم نانب ىلأ

 6 0 ابل كللاصم تيداب لاق تلق ففسن

 م ةياميلا ىلا نوكسلاو جدفلاب ا

 © سلدنالاب رئي ىلا مضلابو ةعدتبملا

 7) 8. سحر س. )ال اندوماب.

 هنوغو يلب. م) 3 ىنبابلا.

 2( 17 فيفكات.

 ع0 مز ]6 نأذحكنتنب.
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 8 ىهتنا * اهارق نم رسقلاب ارْدَقاب ىلا ةلمهملا | ةيجعملا نوكسو نيثدحوملا عتفب نابغابلا

 © ” نانتسبلا وهو غابلا ظفح ىلا

 < نيش د اهدعبو + ةيجعملا متغب ىشغابلا

 © ناجرج ىرق نم شغاب ىلا ةمكعم

 8« روباسينب ةلكم ىكغاب ىلا هنزوب ىكغابلا

 نونلاو ةيجعيلا متفب : ىذابانغابلا تلق

 4 نابانغاب ىلا ةيجحعم هرخآو « ةدحوملا ابلاو *

 8 ىهتنأ ورم ىرق نم

 نونلا نوكسو ةيجعبلا متفب « ىدنغابلا

 ع« طشاوبىرق» قم سسعلمر ىلا ةله

 نم دناب ىلا ةليهمو افلا نوكسب ىدفابلا

 © نامرك دالب

 © مزراوخ ىرق نم فاب ىلا /افلاب ىفابلأ
 لادلا لايفاو فاقنلا رسكب ىرأدقابلا ء تلق
 © دادغب ىرف نم سعقلاب ىرادفاب ىلأ أملاو

 ةلمهم مث ارلا نوكسو فاقلا عدفب ؛ ىحرفابلا
 © دادغب ىرق نم احرفاب ىلا

 نم اياطقاب ىلا فاقلا مضب ” ىاطقابلا تلق

 © ىهتنا دادغب قرف

 8 « القابلا عيب ىلا نونلاب ىنالفابلا

 اياسكاب ىلا ةلميمو فاكلا مضب ىاسكابلا
 © دادغب ىحاون نم

 6ىهتنا لبرأ ىرق نم ابلكاب ىلا ىبلكابلا تلق
 دلل نما ييوكانا الا ١ معلب" ىزكاتجلا

 © دبج مسأو ناورش كنع كننرد

 © مجعلا ورم 'ىرق نه: الاب ىلا ىالابلا

 ةنيدم سلاب ىلا ةلمهمو ماللا رسكب ىسلابلا
 © ةقرلاو ؟ بلح نيب

 نم ناقلاب ىلا فاقلاو ماللا عتفب ىناقلابلا
 ©ورم ىرقأ|: لادلا ناكساو فاقلا متفب * ىناردقابلاو

 «) .8١ نانسلا. 2) مجاعملا, 12) ىل, كعب. 2) 0مئخاالاأ 6 62( 8.روباسينبب.

 6) 8. ىنزابانغابلا. )8. ةدحوملاو.. 22) 8.رابانغاب» ع) 8. ىدنعابلا. رك 8. اغلا.

 م) 0طتووزتتط وأ ص 8ء, (ن21200312  ة]واتاتمسم ؟ةعماجت» معاتعاستس ءقأر هطأ دتطءدلنم» طخ

 2) 4. ىحرتابلا. 2) 8. ىياطقابلا»

 رخ) 77. هيوكاب ودم دص صمصتسع# هدت1 3ك, ونانقصت هذ, قطسالم هلي 71. م. 3 لتعلا :

 م2) 8. اه ىرق.

 ه) اننوننتع 000. طقطعأأ ىنوكابلا وع4 5عمت عدلسمد

 ١ ىناردقابلا. 2:) 0دئانتا .8 )/

  200٠تذع 600. ناءع"نيانعز 8. ؟0ءهل1ء5و )

 ن1 06

 ةيناكت ةانثم هرخا واولاو فاكلاو ةدحوملا ابلا حتغب ىوكاب ناورتت كنع ىنلا دالبلا نمو.

 110, 1؟ةؤءصكم ةصصب ه0 1,1. طب 4, 9( 2, بلخ,



 اا تلك“ وج

 هه اذن تك

 ىرق نم ذوراب ىلا ةمجحعبب ىذورابلا
 © نيطسلف

 ىرق نسم سوراب ىسلا ةلبهمب ىسورابلأ

 ةروباسين

 كلبو تلق روباسيذ ىرق نم راب ىلا ىرابلا
 © ىهتنأ نميلاب

 ةدحوملا نوكسو ىازلا متفب ىأديبزابلا

 © * انط : ةريزجلاب ةيرق 8 !دبزاب ىلا ةلمهمو

 فاكلا مضو ىازلا نوكسب ؛ ىلكزابلا
 حبلا ىلع .ىلب لكراب ىلا .ماللا "نيف

 © ةرعبلا لقساب

 نوسنلاو ىازلا نوكسب ىدنكزابلاو تلق

 © ىهتنأ

 هزابلا ظفح ىلا «رابزابلا لاقيو * ىرابزابلا

 ورم ىرق نم زاب ىلا رياطلا ظفلب ىزاجلا
 © © ءاف هّلوأ لّدبيو

 2) 8. ىاكرابلا. م) [ةزع 1؟ععملسسم

 م) ظاندس طثع لع طقطع+ زايزابلا : 8.زابزابلا»

 وز 1م 8, تم مادصعأوم مانطعه طقع 20035 ددصغر, و0000 ةصلن انتم

 2( 8 انط:

 500 حلا 6 ىزايراسلاو 12 ىقزابزابلا.

 نوكسو ةليهبلا رسكي ىنايبسابلا لق
 © لب ىرق نم نايبساب ىلا ةينكتو ةدحوملا

 نونلاو ةليهبلا 7 نيسلا متفي ىدنسابلاو

 8 4 ةنيدم كنساب ىل

 نيساي نزوب نيساب ىلا 7 ,سكلاب ىنسابلاو

 © ىهتنا مورلاب ةروك

 6 ةازه ىرق نم ناشاب ىلا ةبجعبب ىناشابلا
 * فاقلابو اولا نوكسو اطلا رسكب ىناقرطابلا
 © ناهبصأ ىرق ىم ناقرطاب ىلا

 نارقلا ءرهاوظت اولاق ةعدتبملا نم ةينطابلا

 8 :يوغللا اهيناعم نم فرع ام ريغ ظدأ مه نطاوب

 ىلا اةدحومو خمومضم فاقو ةلبيمب ىبوقعابلا

 5 “ ناورهنلا ىلعاب ةيرق ابوقعاب

 ةينحتب * ةياغاب ىلا ةيجعيب ىءاغابلا ىلق
 © ىهتنأ ةيقيرفأ ىسقاب 7 ةنيدم اهلا لبق

 ىلاو تلق ورم ىرق نم غاب ىلا ىغابلا
 © ىهتنا سلدنالاب .ةنيدم ةغاب

 2) 4. ىادبزاب. 2) 8. ةزيرجلاب.

 ه) 0متخغاتغ رس) 09ملخخاتغ 8

 دار ائطعدتتم بتكدتم ةدتددو طع ةلئومتل 06ةووو ( همه ذص ؟. ىعءاغابلا ه«ذد +. ىأرعبلا ٠١ ج) 26.

 2) 8. رهاوظلا. *-) 8. ناوزهلا. 564 1ءاتمصعسم ١ ءمصقت-

 ء) اهلأ ج0041013 3ع همدزوءلدعو. 1م 4. هنو: ةيمكتنر ها ممو6 لبق و ماس

 مكب ,) ل. فاقلاو.
1131 77 

 705162 ددصغر طئداذشم ةصلنءلمد, 8. طوطء46إ: خةنئيدم لبق خينحكتتب,

 مم



 2 نوكابج ءارو ىرق ىم نداب لل :لبيملا ماقفب ىندابلا

 8 ىراخب

 © بقل هيودأب ىلا ةلمهملا مضي ىودابلا م

 املا يعقب انيروداب ىلا ئقرودابلاو 2 تنك

 8 دادغب ىحاونب كلب رصقلاو ةيتكتلاو

 8 * ناهبصأ قرف

 ةدحوملا رسكو :ةمجعيلا متفب ىنيبذابلاو

 طساو تحن دلب نيبذاب ىلأ نونو ةينكذ مت

 © ىيتنأ

 نيغلا رسكو ةيكاعملا مققب ىسيغذارلا

 نم ىرق سيغناب ىلا ةليهمو ةينكتو ةيكاعبلا

 1 ارض لابع؟

 نارباخ ىرق نم مدقلاب >ةنذاب ىلا ىنذابلا

 © نذاب ىلا توقاي لاق تلق

 وأ < ناجكنذابلا جيب ىلا ىناكنذابلاو

 © ىهننأ ردعم 0 ىرفق ىم تناك د دانت

 ةيحاث باراب ىلا هلوا افلاب لاقيو ىبأرابلا

 © ورم ىرق نسم نآراب ىلا نونب هنزوب « نارابلا

 ©رثبلا لمع ىلا لاققلاك هرأابلا

 سكر الأ نوكسي «ةريدراب ىلا ىئلدراكلا
 8 ىراخب ىرف نم ةحوتفم ىأزو ةيتكتتو ةلمهملا
 دادغيب ةلكم زربا باب ىلا ىررابلا ل

 © ىهتنا

 جتقو ةليهبلا نوكسو ارلا رسكب ىقكسراجلا

 © شاشلا ندم نم ثتكسراب ىلا ةتلثمو فاكلا

 لبجو دزالا نم نطب قرابو نادي نم نب

 ةثلثمو فاكلا متقو !رلا نوكسب /ىتكرابلا

 © دنقرمس ىرق نم ثكراب ىلا

 ةيجاملاو ةدحوملاو نونلاو !رملاب ىنذابانرابلا

 © ةنكاسأ ارلاو تلق وريب ةلكمأ 5 تاباترات ىلا

 ةيرق رابنراب ىلا ةدحوم مث نونب ىرابنرابلاو
 © ىهتنا طايمد برق

 «) 11د6ء زملع ه5 ىودابلا ندودع 20 ناهبصأ ص 000. 8. طتو دتوراح ديصغم مو ىودابلا مداسق ءنعم

 ن) ةهزع وزصع كنط15 طقعع "هك م10ه1011-

 ؟) 0 لا خم ه) آس 000.

 2) لع دارك. - ز/) [1ععودع

 ن) 4. رق. ء) 8: نئيناردابلا»

 رع) 8. ىشكرابلا. 6*5 نانراب»

 ةطأ ةهعوامغ ىردابلا وعل د]ؤوعو مزعم "هعاع ةعمتطأاتتا“»

 انقصلم هوان. 1ص داعم وننع [ةصتعط (000. 5ءعاصأتتتت ذأ خيوداب:

 مساسق 7166 هيأ ىدابلاو هع دابز 5و0 جائومو متعو ءمصقوتمما كنت

 ©0004. دتذاب. ع) ق١ همتأأتأ و. 0 82. ناكتندابلا.

 2) 4, طحطو؛ رآابلا: 8. رابلا» «) 8. ةزيداد»

 ا
1 

 و



 كك 6

 ىلا ةيقوغلا كيدشو ماللا مصب ىتلبابلا

 لاق تلق نطا * اميف ةريزجلاب عسدوم تلباب
 © 2 ىهتنأ 3 ةقرلاو * نارح نيب ةيرق توقاي

 تلق ةيناثلا ةدحوملا دعب < نونب ىءانبابلا

 اهيلا لاقيو دادغب نم ةيرق © اينوباب ىلا 5 هناك

 © يهتنأ يئوبايلا
 ىلاو دنيرد ةنيدم باوبالا باب ىلا ىبابلا
 © ىراخد ىرف نم © ةباب

 طشب ةعلق « نوركتاب ىلا ىنوركتابلاو تلق

 © ىبتنأ نوكيج

 نيسلاو واولاو ميجلا .وكسب / ىتسوخجابلا
 ىلا ةيقوف هرخأ ةمجاعبلا اضلا مضو ةليعنلا

 توفاي :لاقو * نلف ورم ىرق نم 4 نسوخجاب

 © ىهتنا ميكلا مدعي

 ديدشتو ميجلا جننب ادجاب ىلا ىأدجابلا

 نيب ىرخاو تلق دادغب ىحاونب ةيرق ةلمهملا

 © ىهتنا رصقلاب امو * ةقولاو نيبع سأر
 تلق ةريزجلاب ةيرق !مجاب *ىلا ىارجابلا

 6) 8. نزوب. ةر 82. ناك

 ري) 8. يىتسيك بلا. ١ ى) 8. تسوخاج»
 /غ) 12؟نوأ زد 8. 72) 2 ىنال» 2) لك

 رج) 8. ميملأو,

 )82. برعلاب

- 

 82. طوطعا اكلأ مجدتأ عوق 10

 210, 1 ىربيظعك 3 الإ ى) 1 ىرزحابلا,

7 

 © ىبتنا اهلبق ىنلا نزوب

 ةلييملا نوكسو ميجلا رسكب ىأرسجابلا
 ةروبتقم تلق دادغب ىحاونب كلب ارسجاب ىلا

 ةنيدم ةفيفخلا ميحلاب ةجاب ىلا ىجابلا

 ىبال ثجو ناهبسابو ةيقيرفاب ةيرقو سلدنالاب

 © ىسرافلا ميمربا نب ليعيسأ نسحلا

 متفب "اشيحاب ىلا ىشهحابلاو تلق
 ؟ نيشو 2ميملا نوكسو ةخلمهملا * احلا

 8 ىهتنأ : ةريظكلاو اناوأ نيب نيب ةيرق ةبكاعم

 نوكسو خبكعيلا الأ حدب : ىزرخابلا

 20 حاولا نم رخام ىلا فاز
 املاو 0 ةدحوملا محاداغب ىنأر ! تالا

 نايبصاب ةيرق نارداب ىلا نينليهملا

 ةيرق :اًيارداني, ىبلا نون الب هنروي تر

 دلييم اهدعب ةليهملا لادلا رسكب 0

 . برغملاب حدلب سداب ىلا || تلق

 هز 87/اهقا هور 82 نارج» ١ «ءاور هنت هقيلاو

 ) 4. انيوباب. كر ا71, ةباب. 6) 8. وكتاب.

 2) طووئلعموسعذص لع 2) 8. لاق. م) 8. ةفارلاو.

 اشبح. 0) ىلء9 هدتاألا طمع 50 ءةطاتلاتتتت ز

 و) 8. نيشلاو. )8, هرطعلار هل, هيظحكلا



 * هللا هبحر * تونفاي ايطيتس كلك

 ه8 ميجعكلاب

 ؛ هيد نب ىرق نم ناغيا ىلا ىناغيالاو
 © ىهتنأ

 فرص

 ةلكم باب ىنثم ظفل ناباب ىلا ىنابابلا

 © ورم لفساب

 لادلاو نيتدحوملا عتب م ىناتسدبابلا

 يلا ةليهملا نيسلا نوكسو ةيقوفلاو ةلمهملا
 8 لنقرمسب عضوم نانسد باب

 اهدعب ارلا نوكسو نيتدحوملا متغب ىتربابلا

 © دادغب ىحاونب يرق 4 رصقلاب ىترباب ىلا ةبقوخ

 ةزاوفالاب ىلب + ريس باب ىلا ىريسبابلا

 ©دادغبب ةلحم ماشلا باب ىلا ؛ ىهاشبابلا

 ورم ىرق نم ريش باب ىلا ىريشبابلا

 72) [نؤنمننع 000. طهطعأ ةذ جذب , دع01 معرته دنراأتم ءهموصمو نان“ صلف, ةطا

 2) قصنع طقصع رمعع» ذص انانخوومع 004. 5ءعاصااتقا

 دلب ” ةليا ىلا نوكسلاو مدغلاب ىليالا
 © مرلقلا رحب لحاسي

 دالب ىضو ىاليا ىلا ,سكلاب ىقاليالا *
 شاشلا ٠ ©

 اهيا

 © ىراخضب ىرق نم شباب ىلا ىشبابلا

 نم نارقباب ىلا فاقلاو متفلاب ىنارقبابلا
 ظخيناتلا ةدحوملاو ةحوتفم املا تلق ورم ىرق

 © ىهتنأ ةمومضم

 نيدشتو فاكلا رسكو نيتدحربب ىسكبابلا

 © نيقريسي ةلكم سك باب ىلا ةلمهملا

 ةيجاعمبو ىلوالا فاكلا مضب ؛ ىكشوكبابلا

 © ناهبصاب ةلكم « كشوك باب ىلا

 نوماملا مايا مهظ كباب عابتا ةيكبابلا
 © : لتقف

 م) (2هنااتأ ٠

 ىبيدجعنبلا. مم) 8. هليأر 177. ليا.
 و6 تلق و وهل ددصتلةدطدك هوا هضمعر ويتورم "عجم خ لدم ءعواقغ طنع !هعنك ةرحسل 1طصم-ل-كنطتاانل

 06094. لع ذص قصع وسموسع 200تطص طقطوا ىهتنأ , نم صمص 20عدأ ذص 8. ه) 8. ساشلا
 م) 8. ىناتسدبابلالا. 29) 8. رصقلا. 218:1 قاشبابلا) "امو ءهز كش كبانلا»
 «) آس آغا ©6ءمور. (ةمان4 ةنولومط». م. 64) اولا : واأولا نوكسو فاكلا مضي كتسوك باب

 ىرخا فاكو نيسلاو, 0 ) 8. لمقن.

 ) 4. ييسباب.
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 نب رازث ىب دايا ىلا ىسمامالاك ىدايالا ةيرق ىينحتفب م هوأ ركل ىفوالاو ل

 8 ناندع ىب دعم *؟ 8 ىهننا نادبحو ” ناجكانز 9 نيب

 © نادي نم 2 نطب مايا ىلا هنروب ىمايالا | * مملوا ىلا ماللا مضو متغلاب ؛ ىمولوالا

 ءابلآ صتفو نوكسلاف سكلاب ىنسبيالا ةرسلا

 ىلع ةيرق نسبيا ىلأ نونو ةلمهبلاو ةدحوملا | ىلع « ةدلاب ةليهبب سالرا ىلا ىسالوالا
 © فسن نم يسرف © ماشلا ركب لحاس

 وكنا يعلم .داينا ىلا ىشانفالا © لجر سيوا ىلا ارغصم : ىسيوالا

 8 5 مصتعيلا مالغ ةيجاعم هرخآ ةيقوفلاو | ىلا ” ار هرخاو ميكلاو هلوأ مصب ىروكجضالا

 « جيب ىلا ميججلاو ةيتنعتلاو رسكلاب « ىججيالا ةرئاتسلا نما لي 001
 © سراغفب 3 ىم ةنيدم < لكأك رفا ىلا ىرشالاو 56

 نيعلاو لأادلا متفو مسكلاب ىناعديالا ا

 8 بيجان نم ناب ناعديا ىلا # نيتلميملا | ىحزؤن ىم كلب لفقاك ملحما ىلا ىهلغالاو

 ىلا ميجو ةمجاعملا مدقو رسكلاب ىجخذيالا | © ىهتنا ناتسربط

 6 دنقرمسب ةيرقو زاوعالا روك ىم 7 ةدلب « جذيإ ىلا ىراصنالاك ةلييملا»و نونلاب ىسانغالا

 هبا
| 

 تو أ اهل لاقيو ناجبيرذا ىحاون

 © اضي © رحم نحنبعسي حكلب سانعا

 اخ هرخآ ةمداعملا مضو رسكلاب : ىخوذ يالا | » ةدلب راوهالا ىلا ىازلاو هنزوب ىراوهالا

 م) 8. هدأ. و9) 0ستااتاأ ) ف ناجانز. ىد) 5ءوان تان“ ةرصانل 7 ئفوشا 5ع0 ممص ءاع-

 ماتعدمسر ءاذص صمم وتسع مصاص , ؟0ماهددع هلتعصُم صقصتت ر 205ءعلماتمت. )24  اناعسودع 000. ىمولالا

 عا 2201 مولأو و5عل هتسعتغ ]ن1 ءعدصتمم هد"ك0 , انستعع مجمطوأ ممددذع 1عءاتمصعتت .١1 ع) 8. كلب.

 *) 8. ىسيلوالا. ؟) 18:كلتغ ذص 20: 2..لتك“ 9 2. نكي“ ع) 0مدزغانا

 ©«) 0صتخاتنغ 8. )86  8. مصتعلا. 2 6 ىحيالا ءغ 201 جيأ. 2ك) كل. نيتلمهم. نإ

 1مم تس عنوورم ( [توا1عصط». م. 25 ) كتءاغسنا جديأ , هزيم لعصم 1هءنفر ع ينم همص كمطتغم ر 10عص دل

 رو 8. كلب.  مج) د دنقرمس. 2 م) 2. ىخوديالا, 2) 8. دالب.
6+ 
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 نم نطب عازوالا ىلا ىلازلاو حتفلاب ىعازوالا | ىلا ارو ةدحوملا بلا عتفو مصلاب ىربوالا
 ىرق ليقو 4 نادمه نم ليقو عالكلا ىذ هيلا مفر لقلت

 * مهلوزنل ةيمقلا هب تيبس ىطب هناب * هللا

 ٍ ةاهب

 نينكاسلا ىازلاو واولاو مضلاب ىدنكزوالأو

 © ىهتنا ةناغرف ىحاون نم لكلب 5 هلا

 ©راصنالا نم ةليبق سوالا ىلا ىسوالا

 الب نم شوأ ىلا ةيجعملاو مصلاب ىشوالا
 © ةناغرف

 نم ةليبق باضوا ىلا ىراصتالاك ىباصوالا

 هربمح

 بأ ردصم ظفلب  هبوآ ىلا ىهبوالاو تسلق

 © ىهتنأ ةأاره # لمع نم ةيرق

 ىلا نونلاو ةلمهبلا متفو مضلاب ىندوالا

 جتفلابو تلق ىراخاب ىرق نم * ةيرق * ةندوأ

 امهنظاو * توقاي لاف اضيأ اهنم ندوأ ىلا

 © ىهتنا ذ زمهلا ف فلئتخاو < !دحاو

 2 ىلا ةليهمو نوكسلاف ميتفلاب ىدوالا

 © نم ةريشعلا لعس نب بعص نب دوأ

 5 معحذم

 ىلا ةدحومو ارلاو هلوا متقب * ىبروالا تلق
 © سلدنالاب ةنيدم 1

 وا لدنالاب ةنيدم 1 ةلويرو 5 0

 ىلا ةيجعم داضلاو افلاو هنزوب ئضافوالا

 لخا « مهو 5 ىفمرلاو كافعضلا مهو ضافوالا |[

 ه ةقسلا |

 م) 0ستاغتغ 8, ىك) 8. عانت 70ولأتطاتق 0 وعل ةءعضاطءسلدسس عاوغ 55 4) 51غ ةءملصوأ هنص 2

 مممافم 5 ص ممصختسع مءادلتسم , تغذص ىفوقربأ , ىهنشأ , ىضوأ رو هع. *ه) 8. ىلع. ؟) 8.

 ةندوأ. «) (0منخانغ 8. <) 82. أدحاأ رايظاو. )) 8. ةزمض» 2) 0متأأناأ .8٠ ه) 377.

 ن١ 6) آن ع ناتع 600 جحدم, 51 محذم 1ةملغم طم 1١ ةرجات0'آ57., هع وزع ىدععتطةدكان82 ©55ع

 لموعمسدم مكوه ذص ىسكحذيلا. ©) 82. ىبروالاو٠ 2) 8. عجروأ. ه) 8. ىلويروالا.

 ري 8. هلويروأا. 22 مز 8. نادم /) هل. ماشلا“ ) 0صنالتغ 5. 2 5) 8. ميلوزل. 2 كه

 طتصع !هعدص ص 8. ذم دمدعوتمع 05 راتسح هدغر ائصعُو امقصقوءنوذ, بلطم. 7) لع كنقزوأ.

 م) ةاع 5. 00ج ةآكر وتأ 1ةدطعال طقطعأ ىنمرلاو "5 انمزلاو. ظالدس دءعاتصلانمح آطدعاع. ماانع 2

 نرممز 6 نيبمز ذآ وقمر 0) 8. مهنمو.



 أزأإ امه

 هرخآ ارلاو ةلمهبلاو هلوا حتفب . ىباردنالا

 خلد ىحاونب ةنيدم باردنا ىلا ةدحوم

 8 ورمب يرق © ةباردناو

 نوكسو ةلمهملا لادلاو هلوا عدغب + ىنغدنالا

 © ورم ىرق نم نغدنا ىلا ةيكعيلاو نونلا

 ىرق نم © ىدنا ىلا فاقو ةلمهيمب ىقدنالا

 © ىراخب

 ناكدنا ىلا ةليهبلا مضو متفلاب ىناكدنالا

 © اضيأ سخرسو ةناغرف ىرق ىم

 مضو ةليهملا لادلاو هلوا معفب ىسلدنالا

 ميلا نيلدنأ“ ىلا *. ةلبهم هرتخلاوباةالعإإ

 © 7 برغملاب

 ىلا ةلميمو نونلا نوكسو مصلاب ىدنالا

 © سندنالاب ةنيدم ةدنأ

 * 9 بفسذ ىرق نمإ نتيمشنا ىلا يتحول
 نينون نيب ةلمهملا رسكو متفلاب : ىءانصنالا

 ىةغادنالا. ء) 707. ىقدنأ. رع) 1136م ءودصأ

 /) 3عودتخات“ ةرحانك 77 ىراصنالا معع ممتطأ مع153068ع ممقواتقت ,
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 /) قزم 5[. 3. ها 8. م1150 52 سوسرلحتأ,

 8. ونانتذ مقوتد 3ءءعلثا 24 ؛ةدكاتنتم 7 دالب نم ةدلب

 رج) 8.انوأ. و) 5زو قر ع 8. ءمصقمتعةس#

4 

 ه) 2. ىنارالا»

 8 رصم دكيعصب ةيرق # انصنا ىلا

 © ماشلا نم ةيكاطنا ىلا متفلاب ىكاطنالا

 مضو ىلوالا اطلاو هلوا متفب ىسوطرطنالا

 ىلا ةليهم هرخا ارلاو نونلا نوكسو ةيناثلا

 © ” ماشلا نم ةدلب * ؛سوطرطنا

 مضو ماللاو نونلا نوكسو متفلاب ىناقلقنالا

 لاقيو ورم رق مودم نافلقنا ,ىتلاد ىلوالا ؛فكاقلا

 © ناكلكنا

 ©برعلا نم نوطب رامنا ىلا متفلاب ىرامنالا

 برض ىو طامنالا عيب ىلا عتغلاب ىطامنالا

 © طسبلا ىم

 ةينكتلا رسكو نوكسلاف مدغلاب ىنوسينالا

 0 راح رت نك ويلا ىلا ليعمل مضو
 نما مارد هوو تن تع هجمامآلا
 28 بيجاذ

 ةيرق 2 اناوا ىلا انالا عمج ظفلب ٠ ىنأوالأ

 © داآدغب نم مسار ف ؟ ةرشع ىلع

 6) 8. ىبرادنالا, © برادنأ. 0:

 ذم ىلع ى) 8. هلتملاو

 طوع ةيسن 2 50مزا1110 ©5564 010155318, 01121201313 دل 0 ءمهنعع ةصعطت قاتل

 م4) 15. انضنا.

 مس) لل. طخطو6 ماشلاب كلبر ده ةوءانكتك دنس

 ماشلا.

 انآ. شع,
 و

 2) 8, ئمارألا“



 نوكسو اغلاو ميجلاو هلوا متفب ىنيرفاكنالا | ةليهملا رسكو نوكسلاف عدفلاب ىديدمالا

 5 ىاكيإ ىرقا نمزا * نيرئاجانا ١ نال يبتلا "ليد ىلاةعتفلاب ىطاشمالا

 مضو ةمجعملا لاذلاو هلوا متفب ىنأذكنالا كاسح

 8 ناذجنا ىلا ميجلا | ندب 7 كولما ىلا ماللاو هلوإ مضب ىكولماأ
 ميَحلا مضو افلاو هلو' متفب ىنيراغجنالا هايبك "نيم ةليبق ناماثر . * ىم

 ىرق .نم نيرافجانا ىلا ةينتحتو ارلأ مسكوأ سو ىفو «ةلمأ ىلا رسكلاب ىلمالا

 8 ىراخب © ىوخ ةغلب ” ماتمنلا

 ةلمهملاب ىادنا ىلا ىراصنالاك ىقأدنالا | نزام نب مةلاجب ىب ةما ىلا متفلاب ىومالا

 هتف سا ىزخإ نمر فاعلا © ةبلعت نبأ

 نب ادنا ىلا لادلا لامعاو متغلاب ىأدنالا 8 ةيماآ ىنب ىلا مضلاب ؛؟ ىومذأو

 ه8 بيجت نم نطب ىدعأ ىلإ ىراصنالاك ةدحومو نونب ىرابنالأ

 ةلمهملا لادلاو هلوا متفب ” ىذوخدنالا | ىرق نم ةيرقو تارفلا ىلع دلب رابنالا

 قلب :نوخدنا ىلا نيتيجعملا لاذلاو اضلابو تك ءورمج نابنالا' ةكسوا" + ناجح وج

 هاضيا > ىذخنلا اهيلا بسنيو ملب  ىحاونب أ نوكسو ةدحوملاو هلوأ مكعب ىناودربنالا

 002 ل 2 دديا, ىلا نيس ىدتنالا | ناودربلا ىلا ةلمبملا لادلا مضَو 1رلاو ”كونلا
 8 فسن ىرق نم © ىراخاب ىرق ىم

 /6) ةزع .[١ 4. كه 8. هزيذ مأ. ؛ 2) 8. كولم. رم) 0مصتخاتا 8. م) 8. هلمأ. 0ه) 8. مائتين“.

 رج) 8. خلاكب. 2ىي) لود هلدوتمأو هوا وذص قم 560 نءاتصستر ننتف ماانعتسد طانزانتك ععصعمت5 عع

 كنا ل م) ا. طقطعأ ناناجز وجو ع4 ءولعرم مجمله طمع طمددعم ةسكتو 5ءعتتطتأاتا“ طا 7

 ىناجر وجا. 00موامغ 9620 , نايوتس نانع ةعمترأت ههعتم , قت ناجزوج و يددصت ناناجر وج دص نكاد

 عءدوع. مهل.ء طقطعغ طي ل ناجرزوحكبو 1: ناجروكلو ننقع ةزصع كمطأتم ءاع ناجروج ءوزتالات ماه كان

 ,) 8.ورعمب. م 4. سارلا. ه) 8.رانإ ومان, ةيقحت. م) 8. نيرفاجحتأا. «) ىدوحدنالا-

 ا دن) 8. لحاوس. ر) 8. ىذحنلا. -) 8. كنأ. 777. دادنأ. <) 8. :نزوبو.



 تدبا1 ته

| 
 | املا ,سكو فاقلا نوكسو حتفلاب ىشطيرفالا
 ١ شطيرقا يلا ةيحعم أ انه لدعت لامر اطلاو

 8 برغملاب ةربزج

| 

 ىم ىطب لغفا نزوح بئاك) ىلا نيلجالا

5300 

 دالب * نم حاولالا ىلا * ىراصنالك ىحاولالا

 © برغملا قيرط ىلي مم ديعص ىلع |

 ةسيرق * نازولالا ىسلا : ىنازولالا تلق ظ 8 ٠ ةفوكلاب ةيرق " ساسقالا
 | مورسلا دالب نم ارصقا ىلا ىارصقالا ىلق

 © ئهتنأ

 ١ نب مماع دلو نم سعقالا 2ىلا ىسعقالا
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 © ىهتنا < سخرسب

 كنع ىناعمسلا لاقو تارفلا ةتيدح كنع ةيحان

 © سوسرط

 ىخا كلم نب ناهلا ىلا ىراصنالك ىناهلالا | نم سديلقا باتك ىلا رسكلاب ىسديلفقالا

 2 © ناديع ا نانويلا ءايكح

 ةعيشلا نسم ةفئاط ةّيمامال ىحاو ىمامالا | ةمخا ماللاو ةزمهلا رسكب ؛؟ ىشيلقالا تلق

 © * يهتنأ 7 ءاءةاو لع لا ةيكاعم

 © اهعيبو *عراكالا ىلا ىعراكالا

 © مثاهبلا فاكا لمعل لاققلاك فاكاللا

 © > نافكالا «عيب ىلا * متفلاب ىنافكالا

 4 * ىهتنأ نط وه تدق / ىتمامالا
 نب لكس نب ةمامإ * ىلا مصلاب .ىماعألا
 22 1: فينح

| 

 د) 11366 تان1505 200103, دص نأ هونتف 000. 1 0) 8. هنوكل اة م) 8. ال. 9) كم

 رح 000, 8. عووع ؟عزئت22. < ) آم عاتط7ت7» 2انأ1 ل

 : سلدنالاب ةنيدم شيلقا ىللا» ك7 ى) 2ءةوغ

 ُ هز ١ عيبل. ؟) 4. ىنافكالا. «) 8.

 ىتسيلقالا. 860 مدنعغ ء دووسعصتتطاتك ر 1؟ءاتمصع

 ىاتم مغ. [ ئوؤ ةنصع كتطتم طمع ةدتصرحأ ءدلتمم :

 ص انه نع 000. 7510. »3ع 2 80 عراقشال
 هم نع 26

 مغتاخ, ع 8لانتأان“ ةمانل نئكلذلا' 2) 11. (ةصعت 5ءهتاطتغ ىحاولالا. عز 110 200ءص4سمس

 رصماجأد»1: لعفقوغ ذص تانمودع 0004. ن) 8 ىنازاولالا. ه) 1ص 8. دعت ماتت ؟انتأ نآزاوسل دع1 أ ممونعو

 61351112 ء5أر 132 نأ صاتطتع ءءاطتطعدتخ نازوسل» 6) 6. سدح سيب , 6) 2ءةواذص 8. ه6ه) 0صتمأا لن

 2) 5ءويتتأات#“ ةررانل 1917, مامالأ. ©) 8, نورظنن. رعغ) ة4ونل الآ. طمع هضم ىمام#أ كان

 دةءصئانق. )2  99, ليس نب فيخ نب ةمامأ ىبأ»
+5 

 م) 8, ىط. 2 م 5ءةداذس ناعمولنع 004ءر نأ



 كا

 © بيجات نم ىنطب سرشأ نب دعس نبأ

 نوكسو ةلمهملا لادلاو هلوا مضب ىلودعالا

 © ١ ةمراضعكلا نم ىنطب <لودعأ ىلا هينات

 ء ©بارعالا ىلا متفلاب ىبارعالا

 بعل داصلا مصب ءرضغأ ىلا ىرضعالا

 © ©« ناليع نب سيق نب دعس نب 7 هبنم

 قوبعالا ىلا فاق هرخا مضلاب ىقومعالا

 © 7 ر فاعملا نم ناب

 هدج نيعا ىلا ىنبيعالا

 مضو ةيجعملا نوكسو متغلاب ىنوذغالا

 © ىراضب ىرف نم نوذغا ىلا ةمجاعبلا لاذلا

 م 2 احا لا“ فارلاب ةنروص ىنورغالأ

 8 ىراختب ىرف

 كحقملا نوكشو ينلاو هلزأ مدني ىناهعدلا
 0 برغملا ىبصقاب كلب تامغا ىللا ةيقوف هرخآ

 2 تاع

 ه) 215كم هم ١ءءاع وزع هع قة, ؟لتلععتس : 159. هلع

 6ه) 5ءعاماتطأانل“ ةردان4ك جرعالا فب مسعالا

 ©هعببو  قلغلا لمع ىلا ىراصنالك ىقالغالا

 © فسن ىرق نم نارفا ىلا مدفلاب ىنارفالأ

 © دج ةقرباك ةجرفأ ىلا ميجلاب ىجرفالا

 اغلا نوكسو ارلاو هلوا متفب ىشخرفالا

 ىلا ة خيبكعم اهدعب * ةيبكعبلا اخلاو

 8 ىراخب ىرق نم * اشخ فأ

 نالب رابك "ىم ةيقيزفأ ىلا متغلاب ىقيرفالا

 © برغملا

 نوكسو وأولاو ةمجاعملاو هلوأ جتفب ىناوشفالا

 © ىراخضب ىرق نم ناوشفا ىلا اغلا

 نوكسو ةمجعملاو هلوا رسكب ىناقريشفالا

 ىم ناقريشفا ىلا فاق اعدعب !رلا متقو اغلا

 رم

 8 ” شربالا ىسيع

 «) 8. لودع. 6) 4. ةمراصخلا.

 طعصع الل. (004. ناعضونع مجهلع 091غ سحعالا .

 سءد سعد

 ميتنمز 8. هيمدص, 02611[18 2111612 ةبغه 201613111 © جاجحعلا نب ةبنمر 11312536 ع0. 1معإلام و

 هز ةزو 171". تعءلع. 510. ط

2 
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 2. 458, 66 هزي هينم ىب بجخوو ذص 1201م 1طص-طقللا طك

 ىناليعلا. 4. طقطعأ نداليغو ينقع دتتررالم هعوصعو دس نأه نعنع (00لتءععو 5دعمتاند ؟ةءادضالام 8. 5

 طهطعغ نالغ. 1106 ةياعسس ةزسصتلتغم» داصتوتنع (00لنع ءمصتصتسع ةقأر وندم ذص مومو ومممع ائطعت مدع

 ممدصعس 8”بعاغع دضتماممم عرطتل ءةصغ, سب طووؤغ طسصع 10 هنن دعوات اتع ةردانل يتيفع 2) 8 500110,

 م ضاعطلا. سس 56و11 4 77. روعدأ.

2 

 ةخرفا اهل لاقي س ةيزف 3, 0 /) 5ءونتأ ان ةماخ

 2( 7. سربالا»

 ىو
 مم) 11. موعموروتم ىغلرفالا , نغ تسع( اناعمقماتسن 000٠

 جانأ دةلغعود دط تن0006 (000., هدا

 ى) 1آدعع منطق ونتفيسوانمتس ذص معايا (0ه01عع هطاونمر معععدددتم ةصفص 200عج08 مانام

 قلغملا.
 17. سطفالا.

 2) 0منلاتا 8. م) ."١7 شخرفا



 همس |١ ا امس

 ديعمسب كلب نوفصا ىلا افلاب ىنوفصالا تلقأأ ىلا نانشالا عيب ىلا مسلاب ىناتشالا
 8 ىهتنأ رصم © دادغبب عضوم نانشالا ةرطنق
 9 © عمصأ 7دهدج كل ّ ىعيصالا م تا ىلا قوعبلاو هلوأ طب : الأ

 لوصأو تلق نيدلا ٍلوصا ملع ىلا ىلوصالا ه ناحترناب هلل
 © ىبهننأ هقفلا 0 /' دج : مشا 00 مدل ىرتالا

 © 7 ىفعج نم نطب بهصالا ىلا ىبهصالا أ ىم نطب لهشالا دبع ىلا هننوب ىلهشالا

 ةدحوملا مضو نوكسلاف متفلاب ىسلبارطالا ” 8 سوالا

 ” نيتدلب سلبارطا ىلا ةليهم مث ماللاو | #برغملاب نصح ريشا ىلا ىميركلك ىريشالا
 برغملاب ىرخالاو ماشلا للحاسب 5 ابهادحا اك مبصأ ىلا ىحبصالا

 * © ماشلاب ىتلا فلا طقسق دقو
 © ناطحق

 5ولعلا صفت رطتاا ىلإ 5 د لاقيو ابلا متفو هحنفو هلوا رسكب ىناهبصالا

 نوكسو ةدحوملاو هلوا مضب ىذوبعالا 8 لابجلا دالب رهش' ناهبصاو اغلاب
 0 دويعألا ىلا ةلميم هرخآو ةلميملا [كلاو فاصل نورك ب ا 5

 اي ا رع يسرا سوم ىلا ار هرخاو ةلمهملا اطلا متفو ةمجعملا

 :) 8. ىنمشالا. ) ةزم 8.0678. ح.ةنشأ. 7) 8.ةحايمشأ. دس) 5ءوسناسم همدل ٠؟. بيش,

 م) 8. هدجأ. كل 510 د ا مدصالأ. رمز ةزع .١17 اناعنوتع 0004. صعد هاه رفعجح و

 متو21 1و0 ءطاطوانعر انغ م2168 ة © ىفعجكلا , عددع يسن لعمتج هاد 2ط ءملعر» كعس ند ىفعج و

 وبدعم طمع 1!هعم معيصمتهغ 1طصم-ا-ةغطتنس 9؟) 85. ىسلبأ طأ. م) 5زء د5ىموأ ؟!دوئامسأع ععهتم-

 صهاتعف, مم ناتدلب نع طقطواإ 004. اناعتلانع» :) 8. امهرخا. نإ 5 مير لل

 شو رطل. ) ذاع ىلا كك ال9. 8. نم» 2 م) ةزع 77. ةتاهءودع ©0410 طقطوع كاكسلا
 560 دمم16. 15714. ذص ىكسكسلا (وزو هدلص ةتلطزاات» ةيسنلا حط كساكسلا). ) 8. زعمت نسم.

 تي) 8. سرت ز) 8. كنك. ع) طمو6 طمع ”هعمط. 8, ةصوومتا مجكعألا ىلأو : نتم4 ءا2 28

 معمءأمالمصع همت مانغم. 77. دئطنتل 1!نعتك تنم ءعلتاةغ.



 ت01 هك

 نوكسو ةيقوفلاو هلوا مصب ىجرنتشالا

 ةيرق ” يرتشا ىلا ميج هرخا !رلاو ةيجعملا

 © ورمي

 نوكسو ةيقوفلاو هلو رسكب ٠ ىنخينشالا
 ةحوتفم ةيجكعم اخ مت ةينكتلاو ةيكعملا

 ؟ © دغسلا ىرق نم 2 ىنخيتشا ىلا نونو

 نب : ثير نب عجحشا ىلا +: ىعجشالا
 © ةروهشم ةليبق * نافطغ

 © دج ثعشالا ىلا ىقتعشالأ

 نب ددأ نب ”تبن وهو رعشا ىلا * ىرعشالا

 نم كيز نب بيرع نب ” بحشي| نب .كنيز
 © هندب ىلع رعشلاو هندلو همأ نال ابس ىب نالهك

 نوكسو اغلا جتنو نوكسلاف مضلاب ىدنغشالا

 ةيحان ىنفشا.ىلا ةلمهم لأدو نونلا

 < ©روباسيبب

 » ذياع نب دعس رقشالا ىلا ىرقشالا

 رس) نكي تسننأ. 9) 5ءويدتااتت" هانم 157.

 2 8. نافطعب

 ه) 8. ىنخيتشالا.

 م) ةزغع لل, 2ععاع. 85. طقطعأ تبيلز 082 كيز.

 © ىدنزالا

 5 لاب ثاكشا ىلا_ىباكشالا ”

 0007 نركس ا ماسيلاب «رجسلا

 ىلا اةندحوم هرخحأ فاكلا جنو ارلاو 5 ذيكعملا

 © + سلدنالا نرش نم ةنيدم ب ركدتبأ

 ىلا ةلمهم هرخاو نوكسلاو مضلاب ىسومشالا
 © مرعم لكيعدصب ةيرق 2 سومشالا

 ديعسبي «ةديلب نومشأ ىلا هنزوب ىنوهشالا

 22 يعم

 © ىراخكب

 ىلا ةلمهم هرخا نوكسلاو مدغلاب ىسانشالا

 © لكوتملا مالغ سانشا

 © نانشالا عدضوم ىلأأ ةاند

 م) ةزغ 117. 4. ه6 8 ضسأ .

 مشالا. 2 ) 8. ىغجشالا.
 2( 8. ىدعشأ. ) ةزع 004. ناعنودع أ 9[. 151لعط» زامودع ممر عورنوسم 17و م عذس ةعالم رص ب

 2) 5عوتتمات»" ةجانك 117.

 2) 1هاخدم طنع 1هءدد لعغوأ ةحنل 15'.

 2 8. سلودنالا. 2) ةزع ل. عع آلآ. - 8. وزمع

 ا لا كل رز 4. ميملاو.

 ١ى 6)
 يح

 ؟) ةذع للءا 8. بحكاسيو 387. بكادل.

 وبر 77. كباع

 6©) 82. ةدلبو وهل 7. 0مطقمتا ه1 ءانتط مل

 م) ةانل 1آدسقلع., ىصعع, 06ه رم, 39, ةتتطلغم# ينادنانسالا»

 يعشأ , 5نتموزووو لهل طعن 0 هم.

 رفشالا 5ع 104 ]هءاتسص 5؟وعخت عما تم

 ه) 8 ,ىبركسالا. 6) 8. اةصختست ىيسلا.

 جال امل

 ةلقءععتمولام



 2-5 ساو

 تل

 اهرسكو ةزمهلا من هجحأ ةسيخ اهيف نلق رصم (| انسا ىلا نونلاو هلوا عتفب ىونسالا سلق

 © ىهتنا ىلعالا رصم ىكيعصب كلب

 نيسلا نوكسو واولاو هلوا جعتفب ىراوسالا

 ىلاو ناهبصا ىرق نم « ىراوسا ىلا ار هرخآ
 ةلودعملا نم ةيراوسالاو ميمت نم نطب ةرواسالا

 ىسيع وبا مصلاب ئراوسالاو ىراوسالا باكا
 هللا ىضر * ” ىردخلا ع يبأ نع ىورب

 © * دنع

 نيسلا نوكسو واولاو هلوا جتغب ىناوسالا

 كلوا مض ميحصلا تلق ىيصم ديعصب كلب

 ةةيما ىب'ضيغلا
 ىلا اهنوكسو ايلا ديدشتب « ارغصم ىديببسالا
 © مييت نم ننحب ديس
 نوكسو 2 ةينكاتلاو هلوأ مضب ىطويسالا

 نيعصب كلب طوقس لاعبو طربسا ىلا[ 20

 مدسم-لا

 © 4 ىهتنأ © ةليهملا ىيسلا ثيلثتو اهطاقساو

 نوكسو ةدحوملاو هلوا ,سكب « ىليبشالا

 ىلا ماللا ليق ةيتحتلاو ةيجعيلا نيشلا

 © 4 سلدنالا دالب 7 تاهمأ نم © ةيليبشأ

 ىلا ةعابج ةيقوفلاف نوكسلاف جتغلاب ىنشالا
 © 6 هنشا ىمسي دج

 متفو ؛نوكسلاف مصلاب ىكريدباتشالا

 لادلا رسكو ةدحوملاو فلالا نوكسو ةيقوفلا

 ىلا ىازلا جحقفو ةنكاس *# ةيناتكتو ةلييبلا

 8 دنق مس طئاح نم ةريبك ةلكم * ةريدباتشا

 ةيقوفف ” نوكسلاف مضلاب ىتسوخاتشالا

 " ذليهم مت ةيقوفو واولاو * ةمجاعمبلا اضلا حدفو

 © ورم ىرق نم تسوخاتشا ىلا

 دنع دلبو لجر ريحاك رتشالا ىلا ىرتشالا

 © ناديه

 ه) ةأع ناعم 000. هغ 9[. 1ص آدعو. 60م. ( ةمان4 [716مطا". م. 62 ) 5ءمطتأانن" ةيراوسأ و ءغ للوءرماع

 <2) 18و ةذطص ن) 8ءةوأ ص ن0

 ء) مئات 3.

 ر) تاغ لع

 6) 8. ةينكتلا.

 /2) ةزع (00. ناءععواتع ع

 ٠والسكون .8 )72

 ؟) 0. ىرذحلا.

 2) 8. رغصم.

 +) ه١. ىليشالا, هن صمد كلك

 /) 5زع 8. - هل. ه6 77. هريدباتشا.

 هلل اتنع : اهو ةددشم انيو#

 (00.: 7. طة هك 2) ل. باديس.

 2) طالتصواتك ص انأنئهوتع 004. هدصاككاتمم وأ.

 ءمصقزمأه266 ؟97, ب 8. طقطعءأ راهنأ.

 7( 18 ةبناكاتو . 2) 2. نوكسلاو.

 مدر ة8كدصتكعواتمم ةدغ ص طنق معصم 1دغمعر ائعوغ ذص ناعمواتع 004. وزع دتتراح دزصغم 16 تنص ةلئضصو

 ون10عمص» ءمصقأعغ ر دمددعس للئاف ننطذو متمصاتس تةصلتتسم ءعددعر نغ ةصاعمدعسصتنلتسصتو (؟ 0 عا

 وهن . .

 رمدعس نللسصم) ائاغعضد دك ؟هعملأ هممعو6 (تسوخاتشأ ر ناك تروا وننموانع 1؟.), علل ءمهزتح

 ءكققر ؟هتطو ةأو هه21عوص0ه ءووو : ةيثوفو ةلييم مد ةنكاس واولاو.
+4 
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 © نايبصأ ىرق نم 2 نابذيفسا

 نوكسو اغلاو حلوا رسكب ىنشدزذيفسالا

 نيتحونتفم ةلببمو ةمكاعم مث ةينكذتلاو ةلييملا

 نسم كتكات قنا وجل ةيقوفو ةنكاس ةبكا .

 © ناهبصأ ىرق

 ة8ررباسين ةيحانب ةديلب ناقنيفسأ ىلا فاقلا

 ىلا اولا مدقو نوكسلاف رسكلاب ىنراكسالا

 ؟ دغسلا ىرذق نم ة نراكسأ

 ©لاعنالا ملصي ام لبعت سكلاب فاكسالا

 دينك! ادد .كاكتوا را دابا فاعلا!

 © © ةفكسالا ىلاو * دادغبب ةيحان

 ندم .نم ةييغص ةنيدم ننكلكسأ ” ىلا

 © دنكاكس لاقيو ” لب نانساخكط

 نونلاو نيسلانؤكسو رسكلاب ىتأردنكسالا

 ىلا ارلاو خةلممهملا لاحلاو فتانكلا جتفو

 نم برغمبلا ركب فرط ىلع كلب ةيردنكسالا

 6 © رصم رايد دح رخآ

 © م ليعابسأ هنبأ قداسلا مفعج دعب مامالا

 متفلاو * + نوكسلاو مصلاب ىدنهسالا

 ىرق سم دنهسأ ىلا :لييم 5 مخأ 5 نوكسلاو

 68 لذق مس

 ةيلكر لعوب يدلاو ةذكرآ رثكب ١ قتيو ليال | 0 ورمل حبق و جشم عقول
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