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 فلولا ظوفم قح لك

 ١5٠٠ ةنس (نانبل ) ادبعب يف ةيناؤعلا ةعيطملاب عبط
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 27 يو سلا ا





 )تسلل

 ظ د ةمدقملا

 ريقتلا دعا لوف مب ام[ الخ ضنا اغ طرح ةهادججلا

 يتسسمدلا دوبع ليئاخي* نب باد نسر دنكلتا دوي ىملا هب رر ةمحر ىلا (أ

 ن* عونب اذحاب نيناوقلا نم لك ناك امل هنا انطوه يقوريبلا !ًدلوم

 ىواعدلايف اهيلا جاتحي تاليدعتو رماوا اهن«لكب قمتلا دقو اياضقلا ||

 ثداوحو عئاقو ةامج تئدح دف هناو 9 وسنملا نم خسانلا ةفرعل

 )ا ١ تاغ ةياعلا زييمتلا ةكحل تعفر ثحابالاو ثءاوبلا فالتخا ىلع

 ا تيم ١ ةيوناقلا لكامل ( ا ل تالا كيت اا أصيوع ظ

 معو نو ينير سس ا روس ووو رو ومر رس يرو ا وص سس دم

 الا اهتلوانت وا ةيضقلا اهب تقلعت ةريبك الو ةريغص ةدراش عدت

 | مماوالا هذه لثم لعفوفولا نا ىنخي الو يعرشل 1 كلاب اعدقو

 لع بابرال دئاوفلا مظعا نموه ةلماجلا ا تاللبدعتلاو ظ

 ة.ءاظنلا كاملا دي رج يف اجردم كلذ نك ثيحو قولي
 مكحو داس نم لدعاو مقلاو نهسلا تار رث ام ةلمجنم وهو ءارغلا

 حرتقا.نيها دبالاىلا 1 ويرسل ديا نيه وملاريما انالومو انديس

 فنرا نيدلا رصان تكيسدنفا هللادبع لضافلا يذاثسا بانج يلع ١
 0 ا ل 2 2.2
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 ةهييسيستم ءدش اة يميت شمل 0

-- 2 
 ميس ل

 ةدب رجلا تايوتح عيمج ةفرعم اممم نك ةلاحب كلذ 0

 انتم بوغرملا رمالا يف تعرشو بولاملا ىلا هتبجاف ةءوقرملا

 ظ ملعلا ريبك ارا ىلا هلوحم ءاذ لخلا ريصقتلاو لما ليوطتلا

 لوصفو باوبا ىلا امسقنم لومألاب كار يتلا لبس مجحلا ريغص ||

 هيسكي نا دحالا ديحاولا هللا ل اساو 26 ةيادعلا راثالا دأب هيحعمو

 لام اليئةفوب و دسح اذا دسأح رش هيقوي و دقتنا اذا فصنم دج

 3 ةيضاملا ةنس ةرشع يناثلا لاكأل يندفو مي ةيلاتلا 5 |

 ظ ليكولا معنو يىبسح ||

 وج بج ع ورسم 7

 تس تح سي سمعتم

 كل



 لوالا باهلا
 فئاظولا يف

 لوضف ةرشع ىلا مسقثيو

 لوالا لصفلا
 ةيعرشلا اهلا فئاظو يف

 ْ هع 6 حاكتلا ىواعد لصف ةيعرشلا احلا فئاظو نم ١

 م. ورموت كاحلا ةددرجم ةجردملا الملا زيبا ةكمم ثارارق ظ

 || نييعتو 1١555 ص هالا/ل نو لا : ٠ص 85 نو ؟الال ةقحمج |

 ْ ه5“ ض ”1/* ن ةراكلا لدب

 ١ا١ذ١ صاله ن ةيعضلا .فاقوالا ىتواغذ ةيثورو

 :؛ ضالة كرو 11714 صا نو ١١١58 صالة هنو

 115 نو ١١858 ص 8 557 نوا ١ ه ؛ ةص م55 نو 565

 ١١885 ص القال نو ١١١ ١ص ١؟4 ن اهتاراجاؤ ا ؟ 98١ ص

 185 نولوالا ال ض5 ْن اهَقَو ما 41 راقعلا نوكب كسحلاو ظ

 ١7 ١1*37ض 85 نابضئافو ةفوقوملا دوقنلا ىواعدو ١68 ٠١ ص

 ىوعدلاو 4755 ض5" ن ةيفقولا تايشاخم ةنور نع ةدلوتملا وا

 ضوصخت نيماوتملا ندب وأ م١1 7 اا هن فئاولا نال

 تحج يي

3 



 ؟ + ن تاكركلا ىواعدو ١/937 ١ ص االث؟ ن ه8فاةممسالا

 تالغتسملاو تافقسمللا يواعدو ب١ ١.515 ص ١٠٠86نو ؟١ ١ ص

 اتيور مزأي يتلا تاصوصخلاو ةريوصلا فاقوالا 0 ةدودعملا

 نار 1001 غالب كلذ ىلعو ىلوملا ةفرعب

 يل

 هكر را ا 101 يد ند ماتيابب ةقلعتملا ىواعدلاو

 ١٠١505 ص 8957 نو ١١585 صالال9 نو ةا/57ض“6”7ْنأأ

 ١١١٠86 ص /77. ضر ةيثرالا :ةصحلا ىلظك اهنع ةدلوتملا وا

 00 وز ةنركبإص جال: نم تبا“ ,ىص 217 نول ١

 ةكرتلا لع نيدلا .ىواعدو.١؟؟7١ ص 474 نو ١١ ص |

 م15 يو املوأ ١مل؟55 صام“ ة نو ١097١ صالالال ن ْ

 راص#ا تاثاو ١75 ص. 175 ن.ةيدلا ريدقلو ١١؟ 59 ص

 541١" نو.75١1١٠ ص 356١ نو.53145 ص 58 ن ٌثترالا

 ١١ مااا ص الا" نول د ؟غ+؟ صالء١,نو ١٠١ 155ص

 ةنرو 1 ىوعدلاو ١١4071 ض 861 نو ”١١6 صالال١و

 “"م* ناهيتكرتب اهقلعتو اعتافو دنع نويدملا ةثروو نئادلا

 7و8 ن ةثرولا : ترس رتل ةييسق تبسواعدو 0 ١

 ١١17554 ص م86 ؟ 100 و ١١١١8 ص 85 *:نو ١١8١5 ص



 َ ١ ؟ ” نص / 8مكو 00 1

 ام

 كورولا 5 ضبال/8ن ةيعرش ةجخب .ةناصولا تابثاو

 4 3 اهيئراهوشر 7 م ينأا هتنبو بالا .:ريب ىوعدلا

 ١ )7. لضرالاج + قون +1 نص

 577١ ص* ٠ < ن ةروكنملا ةيعرشلا جهلا نيءاضم قيقدتو

 ابي لومعملا نيتضزاعتملا نيتهحلا ةيا نوكو 1١ *الا١ ص:”44 نو

 > 1875 صاالا ن

 6٠٠ ن «ةيغرشلا : يوعدلا: ى:رع/ ليكولا ةرجاب محلا

 ١١ا/55-ضص

 نوكت يتلا ىوعدلا نوكب قيقحتلا ةيماظنلا كالا لع صين

 دنع ال ما ةيعرشلا ةمكحلا' زم اهيف كلا قب . اييلازةمدقبم

 ١٠١455 ص 8484نو ١١155 صا ن كلذب' ضارتعالا |

 07-2 نم اهيف محلا قبس يتلا ىوعدلا عامس اهل: زوج ال ثيح

 ضقن وأو ىتح ١١78 ض5 ب را ن ةيعرمشلا |

2 > 

 نك ال م ةياظنلا ئواعدلا عامس ةيعرشلا ؟ايجا نكم الو

 يواعدلا نم كلذ ادع امو ةيعرشلا 8 عامس ةيماظنلا ىامحلا
 5+ ةيماظنلا ؟احلابف الاو نافرطلا يضر اذا ةيعرشلا مخلب ىرتف ىرتف[ |



 م

 لاحم الو *** ةئس طابش ؟6 في ةخرؤملا ةيماسلا ةركذتلا
 ىلا هيلع موكمللا رضحي ملام زيبتلاو فانثثسالا ىلا يبايغلا مالعالا
 . 11 ذتلا ةوقب ةزيجو ةدمب اهدلهيلع ضرتعي و هتردصا يتلا ةكحلا

 || تراه ؟؟ ىف ةخرؤملا تاريرُتلاو *٠0 ةنس طابش ” يف ةخرؤملا

 ةكملا ىدل افانكسا: ئوعدلا قرتف 07565 .ض 45” ن*”* + ةدس

 ىرخأ ةيعرش ةكحب اهاصف بوجوب 3 اذا الا ةيادب اهتأر يتلا
 فائثتساو زينت ثاهلعت نم  ةداملا ماقم ةّئاقلا ةداملا يف حرص اك
 7/7 ص ١ ن ةيعرشلا تامالعالا

 أ ةيعرشلا تامالءالا ةكامع ةداعاو فانئتسال ةدم ال ةنا لع
 هاوعد :ةسقحالم يعدملا لطو ازيبق امضقن دعب ذفتت ال اهنا 6
 ||: "ةنس لوليا 1و ع ِق ةخرؤوملا تازيرتلا ىئضتقم افاكتسا

 اهتم نكميو الاح ةقنالا.تامالعا ذغنتف 38٠ .صا56# ن
 / لوليا ؛0.يف ةخرؤملا تاريرحتلا يف لعأ ةدعرش ةكمم برقأل

 || مالغا جوخ ماتيالا لمحت زوجي الو 57537 ص *501 ن9 ؟ ةنس
 نويدملا نم لصحتسي لب مهبيلاطم ليضحت لجال ةيعرشلا ةكحلاب
 "0: ةنس يناث نوناك"١ يف خروملا ةرادصلا يداروب جي

 ل كاز ص 5 ْن

 | لمتح هنالل ةجارض هلفاقلا ناد قالطلا ىواعد ُْى مزلي و

 ال5



 | في سنلوبلا ةفرعب اربج هيلع ىكدملا بلج نكعو تايانكلا |
 | تاررحلا هي ام ىلع ماكتلاو ةقفنلاو ةناضحلاو قالطلا ىواعد |

 مالا” ص877 ن٠ ةنس لوليا ١8 يف ةخرؤملا

 كلم نهر وا عيب .اريرقث مهعامس لبق عرشلا ماك ىلعو
 رب اذكه نال ال ما ةنيرجلا مسا ارح هنرك اوققحت نا دحال

 بجومب :_ جرملا ءابضرب نودب نوهرملا عابي الو نهز ةباثب قوكي
 7187 ص و548 ن*/ ةنس سنام ؟ يف ةخرؤوألا تار. رمتلا

 ةبقرب ةقلعتملا ىواعدلا .عامس 'نشيتفتلا مخ نتا

 ماو لزوال١١؟ 6١ صاع نهلدب وا اضيا مص 'فقو

0000 
 نم شيتفتلا ةكح ةفرعب تاكرتلا ريرحت ماظن ليذت دقو

 ه2 + كون جدام وقح ةمتسقي ةننوباطلا_فاقوالا لام ثناذلا
 لحم يب بايلا اذبه ثاقلعتم نم اقريغ عم اهدروأس هه. 6 ص

 ىلاعت هللا ءاش نأ رخا

 يناثلا :لصفلا
 ةيفوقحلا < اهلا فئاظو يف

 ريغلا فاقوالا ىواهد ةياور ةيقوفحلا كامل فئاظو : هرم | ١-٠

 يراجلا ةيريمالا يضارإلا ىوأءدو ٠١50١ صال* ١ نب ةحيم أ



1 

 || ناظر. "2 يف .ةشرؤملا تاريارغلا.يف' اكتوباطلاب اهنف فرصتلا
 ظ موختلاو دوذ1لا فالئخا :ىواعدو 758 صاحت نر 55 ةئنس

 ١ 74ص ٠١ نا 57 ةنس :نانعش ؟5 يف ةخرؤملا ةاكتنلا لحم

 ٠ ةفوقوملا ئ ذارالاو تاوملاو : ةكو ورتملاو ةيريمالا يضارالا ىواعدو |

 نراسلملاب الي نوزنمنلا .قيرمالا يضارالا ماكنا اهيلع ممل
 كوز كلذ لع دزاولا يممرلا غالبلا ىذتقمب

 [| "#8 نو ١5ص اة

 م47 ن ةثرولا نيب ةيرتمالا يضارالا ةئسق ىواعدو 45١ ص

 فيد لجال ةنوهرأ وا ةزوجحملا كالمالا - ١١7/8554 ص

 | ىلع راشعالا ليلا رد ىواعدو ٠١4١١ صال“ 0 ن يبنجا

 || هحرملا تاريرتلا محب ةيرشعلا ليصاحنلا مهن :اتكب تييعارإلا

 هخروملا تاريرخلاو ١7:1 ص١55 ن ة5:ةنسا لوليا ١5 يف

 ؟ ١19 ض 51537٠١ ةنس سوتسغا 2 ١

 هفواءدو ١١١١5 صال5ه5 ن ىضارالا ةرجا ىواعدو

 راجئتساو زاجا ىواعدو ص1 ن راجت سالاو راجالا

 كاتندلا راجئتسا ىواعدو ”٠٠١١5 ص 74١" نراقعلا ى جالا

 بامتالا ةرحا ىواشدو ٠“ 1184 صلع ن هعارزلاو هحالفلا

 ظ | ةرجا ىواعدو 333 ص <69 نديدخلا : دكسس زايتما لاصحتساب ظ

 | م3 ض4 ن ةيزاجت كر تابساغم ةيازز رع م |



, 
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 رشا عئاصل .ابغاص يتلا مئالعلاو نيشاينلا ةرجلاب غئاصلا اىوعدو
 هيلع يعدملا اهذا يتلا غلابملا دادرتسا:ىوعذو 88ص 113 ن

 | طورشملا ررضلاو لطعلا ىوعدو 1١١٠45 صا/ل 45 ن ةطسوبلا نم

 أ| ةنطم تاوداو لئاوا ميلست مدسع وا ياست ةهجل ةلواقمأ بجوم

 ْ "1١191 ص+اعغةفن

 ] ةليحلا عنم ماظن ىسحن :رداصي اع ةبعشتملا ىوأعدلاو

 |١ 44# ةنم ناريزد ا« يف هحراوملا تاري رتلاب درو ام هعدخلاو

 ] ةنس ناس ىف هخرّوملا ةلودلا ياروش تامظنت ةرئاد ةطبضمو

 أ( تاني اةيامرسرلا ةزاظن ىولعؤو همن رت
 ظ تارملاو كركلا وسر ىواءدو ٠١٠١5٠١ ص 525 ن راجتلا ىلع

 || يداروببلاو ةلودلا ياروش رارق ىضتقب ةبرهملا ءايشالا نع ةيدقتلا
 ]| 11541 ض١ < نا "0 ١ ةنسا "راسن “ يف. خرؤملا يلاعلا

 لع .ىواعدلاو 5 *5٠-ص 880:نرو :١755 نص مال نو

 غب هخراوملا تازينرخلا قوطنم تيس ملا بيربتب بناجالا

 ةرداضم -هسواءوو 28إ4-نص 31 ن “ال ةس زوم

 ص. 7” ن كرك مر نلطو كرككلا نم برمملا قيفدلا ||[

 ظ ظ ١٠ه 91

 ١١١77 ص /85:ن نتاككا اهفلتا يت تكلا ْنُع ئواعذو
 مس سسل شل
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 0 اح ص سس

 ضعب كل ةيعدملا : ٠روكب اثراو نكي ل نم ىلع ىوعدلاو
 ١1518 ص +75 ناهجوز نع اثرا هضعبو ازاهج هب ىعدملا
 ةفرعمب هتكرت تررحت ءاوس ةنيزفلل نويدملا ةثرو ىلع <سوعدلاو

 ةنس يناث نوناكأ/ يف هخرّرملا اري رتلا يف ام ررختل مل وا عرشلا ||
 ١ 4171 ص 258 ن *“- ؛

 ةررحم تناك ولو ةدنعو اهيف ررحم ريغلا تادنسلا ىواعدو
 08 ن غارزو حالف نع ةروجلاو نك 137: نم 116 ..نارمالا

 ةثعبملاو 1755ص 775 نةيداعلا تانيادملا ىواعذو 1548 ص

 هول نع 378 نا ناجت ريغ برو ةنوكتملا .ضرقلا ةهج نم
 راحت ريغ نيب ةزرحلا ةيراختلا طئارشلا ةممحيسم ريغلا تادبسلاو

 ١1550 صءخ١ نو ٠٠١ 155 ص15: ترا رمالل تناكولو ظ

 ةلواقم لع ةيوذحلا تادئنسلا ىواغتدو ©17١5 ص 274 فثرو

 ٠١885 ص ا/"0ن رجاث ريغ هيلع. ىعدملا دوجو عم ضئاف

 الاكل رو ١14 نص الة نول 06 نضالع هج
 ٠١ ها/8 ضاللب# فرو ١١058 ضاالاله نو ١١525 ضاأ

 م١4 لرو ١5١57 ض 879 نو ١١855 نص 48 نو ْ

 ١١4875 ض 844 فرو 1٠١١56 ص ال58 نو ١١/5 ص ظ

 ص 874 نو 58/١ ١ نو 26 85١ص 4 ١ نو + ١ صح ١١1/88
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 . - ب - ده لا

 ربعي ري الو 11101 س00: ناجي م ظ

 نيدلا فصن فصنب اعنم لك ىلع كي لب اعضعبل ناليفك .اهايضام
 ىوعدلا ما لب ريجت إلو +١١5 ١ص خ45 ن ِهإَكلا ماكجال | اقفو

 4+ نو.١٠2١١-ص ال74 ن لوالا لماجلا فرط رم اهب

 ]| رييثابتلاوجو رطاخو رمإل ةررخلل ميادتهلا يواعدو ١٠غ[

 ىلدي 'ةيقلا نوك ةيعمتملا سابلا نوب اهب لماعتملا ليواجتل ةقياطم
 151 صفرو نارام اويل دع ةاضملا رافع :رهر

 ؟*؟ةهصخا ن ارحل اهرب رح تقو نكي م نمم ةأاضملا تالتسللا

 يوعدلاو ١٠١ 0" ض ,28:ن ًاقلظنم تاللانكلا ىواعدو

 ىواعدو 8135. 3ا/ا/ ن .ايراجت اهلصا ناك ولو ليغكلا: لع

 ٍفِنِص ريغ نم نرزفرطلا دوجو عه مازتلالا لدب ةلافكا تادنس
 | ىواقدو' ٠١18٠ صالحا بنر رمالل ةررغت تناكت وأو رامتلا

 14١١ه .ص ا/55:ن تملا ثولطم ءادان ةلافكلا

 ١١ 5*8 نص الك ن ةلاوحلا ىواعدو:

 || 7١5 ن ةلوقيم ريغلا لاوعالا ىلع ىتلملا زجل قيديصتو كفو
 +١١١ ض +هو نو ١.4959 ١ ض/الؤ” نو ٠١ 057 ض

 ةيقونملا تااملا لوضال  اقفو ةيصخشلا قوققجلاب ملاو

 مرج دوجو مدع نيبتي امدنع ِكلذو 455 ص72 ن ةيئازلا

- 
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 [| نم متيلع ىتدملا تنيصي اب ىؤاعذلاو 308+ صن ايئازج
 1 ه,/8. ض 77107 ن ةيئازجلا ىواعدلاب رئاسخلاو رارضالا ||

 أ 0“ ةنتيا ل وأ نئبارشل 1 يف ةخرّؤملا تايب زقلا ءاح دقو

 مبتكر ىلع ىوعدلا ماقث ال نوتومي نيذلا ةنيزخلل نينويدملا نا
 جلا غاييو اهيلا ةدئاعلا ةيماظنلا احلا يف لب ابتررح يتلا ةكحل
 || ةناخاوتفلل هنمو يلاعلا بابلل ةيعطقلا ةجردلا هباستكا دعب اريخا
 450505 ص١٠4 ن

 ثااثلا لصفلا
 ةيراجتلا ماحلا فئاظو يف

 تاكرش نع ةشعبنملا ىواعدلا عامس ةي.راجتلا محلا فئاظو نم
 ص.١/7 تر صلاوبلا ىواعدو ١؟ 55 ص 88+ ن ةيراجت
 . |, نو 6١4 ص45١ ٠١ ن راجت ىلع ةيراجتلا ىواعدلاو 5
 ص 7١و 1٠١ 17١ص 741 ن مهنيب ىتأاو ”١51ص 5

 ال ةهجي أهيفب حرصي لو اهولوادتي يتلا تادئسلا ىواعدو ١١٠؟ء |[
 1 مهيلع ماقت' يبأا ئواعدلاو ٠١ 8607 نص 70 ن ةراجتلاب قلعت

 أ 1701 ضا ما/17/نو ١19 2 نص ه0 ن ةراجتلا دنصتب هورتشا ||

 ] ١ 97١*ص 2 ٠*نؤراجتلا دصقب عابملا زيملا نم صوص مد 0

 ةريع الو ١ ارسم ص ل١6 ن ةيجنونسموقلا فكتربب ىتلاو



 | راقع هب ىدملا ضع ءاقل زحالا لدع نهر هناي امدح ض خارتعال

 4/8 ةئس لرا ٌنيوشل "يف ةخروملا كنك لشن ع ه5 صاالن

 ١/7 ص 107 ن

 0 هتغيابم ةيراجلا شوربلا نع ىلع غايصلا نيب ىتلاو

 ديف «تاع زم موي نيلاقبلا ىلع يتلاو:١ 88ص + ن ةرادتلا

 از بول يتلاو 1١١5١ ص 58 نرراجتلا

 ص 84* نو 177١*-ص /85-ن ةيراجتلا رومالاب مهعد>و

 ةكحم ةركذم يف !ك راجتلا .ىلع ةموكحلا نم ماقت يتلاو 4

 11١ الال ن 45 ةئسرخا عيبر 10 يف ةخررملا زييقلا

 ص 77١ :نر رمءالل ررمم دنسإ ةطوبرملا دوقنلا ىواعدو
 7“ه١نو ٠١5451 صال نو 5805 صالالا نو 8

 نؤ 117 ص م18 نو 1140/5: صاالفا/ نو 1١140 ص

 ءاوسو ةيداع تالماعم .لجال . نرظنت ءاوس ١10 ص45

 ض/2-:نو «بيما نايك ورز

 ام

 الكعن اهنم عرف امال صلاوبلا قمالد ضبق طرش ىؤاعدو

 ص.717 ن ةيراختلا تاكرشلا تالايمار ئواعدو ٠١١ ص

 ص١٠1 ن. نرفلا ةكرلش نغ دلوتن يتلا تاباسحلا ىواعدو 3
 سس هس سس بهبلم يي يي ب يي يي سب ييييييييبيبيبيييبب ١-١ جي ل ايس يي بيبي إياب إببلببُيييكبييإببسسسلا سبيس سب ب وبي -مموبخل لشكشسل



 شرغنلالا زواجت ىلا اهلكاش امَْر,لغشلا ةرجا ىواعدو |
١4 

 ل بفاجالاب قلعتلو ١ الاص-٠١0532ؤن و ملاض"١ ٠١١

2 
 ةناقدس كتالازنأءم ص داوتم ارا ْىلا غابملا ىواعدو

 ْ ص م65 +١١50

 ظ عيإو كنه باطتحالا لجال. لمي زاجئتساو راا ىواءدو
 ن ميرلا بصق هبط ش :١ نص ٠١١

  1ص 1 تارودالا يواعدو ١8915 نم عون لك ةميابمو

 ةيعادصلا,وا:ةيلضالا امُميه لعرجاوتا ول وا عابتل قازرالاو. ءايشالا

 يلا ا 37 ءايشالا كفنو  لزرويشموقلاو : 4 اهلا لاغشاو
[ 

 || يف ىرخا ءايشاوا عئاضبلا وا رئاجذلا مدقتب تادمتلاو اتاريحيو

 نركاما فو نييبنو ةراختلا لجال سبنلا ملاصم ةيؤرو اه لحم
 || تاجيرؤتم فو تالجلا كالت ةلماعمو لاومالا ىلع اهيفةيدازملاىرحت

 ٍ ليواحتلاو ةكوتبلا لاعاو ةرئسعسلاو ةفريصلا روماو ورتايتلاك . سانلل |
 || يتلا ضلاوبلاو مهنيب مقل يتلا"تادوعتلاو فرايصلا اهاطاعتي يتلا

  1لسرتو لّنت يتلا دوقنلاب عت يتلا تادنسلاو سانلا نيب لوادت ١

 ظ كاذبيلمع ا ضخ مال روحت يىنأا تاون :وبلاو رخ ! لا لخينم
١ 

 ظ ليك اذه خروملا يراجتلا نوناقلا ليد ن ٠م ع/ جداملا ليدعت يف
1 

 ””صا*ب نو ةنس ناريزح ٠؟ يف
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 5 اينارسيال يل 2 يف ةي دي باس فر )أ
 ْ ةيرعلا ةرابتلا نوناق ىضققم ةيربلا ةراجتلا كامب ةيرمج ةيراجت مام |

 : ملال ص5١٠ نأأ

 | تاكرشلا تاباسح لصفل نيزيم نييعت ةراجلا مام ىلع
 1| نوداز ليجساو ريقو 50١865 ض ا 535 نو ةالى7” ص اتخال ن

 |١ | 552 5نص 31/5 ن هنع دئاز ءىشب محلاوا هليدعت نودب نيزيملا

يرحأت رتغ وأ نيرخأت نايعادتملا نوك قيقحتو
 1 ه9 ضاال”ن ئن

 أ( ن ىوعدلاب مكتلا ةرابتلا ةكحل زوجي ال نوزيمللا فلتخا ول ىنح |
 6 ىنض ظ

 عبارلا لصفلا

 1 ةنرادالا 72 قئءاظو ىف يف

 ْ تاركسلا نزاع ةرحأ لع قيقا ةيرادالا ا د نم

 | ١١79 نص ن8: ةبض لوا نيوبفت ١١ يف ةخروملا ةلوذلا ظ
 ع 0 |

 ظ ْ مههتأي روم اب قاعتي اهف ةرادالا يرو. ام ىلع ىواعدلا هيوزو

 |١ لبق اوتام اذا الان1 5007 صخفد ترو د45 ص351 ن

 تاريرحت اذه ىلعو يباجيالا اهعجرمم مهتثرو لع ىوعدلا ماقتف ةكاحلا
 "771 ض هلا ن 7٠05 ةنس؟ ت١٠ ىف ةخروم ||



14 

 يروم أمو ىحاونلا يريدمو ةيضقالا ياَةُعاَق ىلع ىواعدلاو

 ةي راح الا رئلاجعنءانغلأو نيرقلا مرا. موتة افضل لاتبلو شعغنلا
 مكةيكلملاب ةقلعتملا مهتيرومأم مهتءاساب شارحالاو ىرقلا ريطاونو
 *٠0 ٠ صد ١ ن ه0 ةنس يجر ١١:يف. ةخروملا تاريرمتلاب اج

 | .اؤتةل هج ص6 ف ناررشألا تاشاعمب قلعتت يلا ىواعدلاو ||

 ةخرّوملا تاريرحتلا ةوقب ةيراداصحت ةفصب :نيراتخلا لع ىواعدلا

 ٠١185 ص“91نؤ 1547 صضص ؟44.ن 55 ةنس طابشال يف ||

 ةيطبضلا زكاسعلا» يرِدُمَو سوبحلا ٍيروُمأم لع: ىواغدلاو

 يا ةروكلاتاريرتلاب لمع سوبملا ةلغفحت قلعتي ايف يحاونلاو
 ١7 ن1 3

 عدوت ىتأا فئاظولاب مهلساكت لجال مهلع يتلا ىواعدلاو

 ورمون ةركذت كلذ. ىلعو ةيرايت>الا شلاحم ءاضغا ميلقمو مهلا

 ظ ١1١5 ص٠ نو ةنس ناسا 55 يف ةخرّوم "4

 ةقلعتملا راشغألا اياَقب قامتي ام ضيا نئرو أملا 'ىلدىواعدلاو

 ١١١١5 ص ال٠٠8 ن اهتالدب وا ١١ 6176ض./0.ن مهتي رو

 قلعتي اب ةيدللا يثيواجو يثتفم ىلد فاندالا ىواءدو
 ؟ك و غي ةخرّملا تاريرمتا 2 الف ال أذو ضنا +عيزولمأم

 + س71 نام م

|! 



 الحا

 | ماذلاب توتاعتي اب مهئالفكو ةتسلا موسرلا يرومأم ةكاحبو
 ةنبس كرام < يف ةغرّزملا تاريرحتلا ىف اك ةيرومأملا نع, ةئشانلا
 ١7 ١ هزك ضرال“ ” نو هيب صه ن ؟ :

 .٠٠ ىف ةؤراولا/تاري هلا بسحب ةموتكملا مانغالا ىواغدو

 ١٠05 ص ١1١ ن*11.ةنسا:تراما|

 ص 8565 ن:قودتصلا ءانما“دي نم لاملا: نادقف :ئواعذدو

 الوم

 ثاريزحتاب درو ام امعجرمنييعت نيحيملا ةيموسرلا ىواعدلاو
 ١8256 ص 5. ن وة ةنس لوا نوناك * يف ا ئ

 ةيريمالابايئؤينروهارقالاو : ةموكملا :نييديباركسملا ىزاعقو

 7.5 ن٠ ٠١ ةنس:سوعسغا ١١يف ةخبرؤملا تاريرختلاب ءاج ام ىلع

 1 ظ ١١556 ص أ

 جردم وه امبناجالا ال نيبناثملا ىلع لا بيرهت ىواعدو
 || 1405 ض6 نال00ةبس زوت١ يف ةخرؤملا تاريرمتلاب ||

 ْ حلملا بيرهت ىوعد _:رع داوتن يتلا رئاسحخلاو رارضالا ىواعدو ||

 : ١١ه8 ص١ ن اهنم عرف اهنوكل ظ

 || نيب: تناك ماوسف راهي قلمتي: الكواةقراقلا ةمالملا ةعواع دنا ||
 ظ ةيباطبل كاحلاب ىرتف نناجاو نييناؤع نيب وا بناجاوا نيناثع ظ



 1 ص 7“ ن1 ةنس شيام ١ ىف حاملا تازبرحتلا ىضتقم

 لف فشم
1 

 مالفت رم“ ةداملا# :« ةبسس لوليا 0 ميراتب تليذت دقو

 . ى':تاجاحلا ةرئادع فاو نا ةداغم أنت لخادلا ةلودلا ئاَروُس

 تامالعا نيبقو فانتا عئامس ايلا ٠ ايئازج نيرومأللا ةكاحت الوا |[

 نيب تافالتخالا لممف انلاث * ةيولالاو ثايالولا .تازادأ سلاجم
 2 م01" ص *+ ن نيرومأملا ةكاحم صوصخمب سلاحا

 نيماجلا لصفلا

 ةيئازإعا لا كا فئاظو يف

 || قازرا ةضقانم ذاسف ىواعد عامتس ةيئازجلا كاخلا نئاظو ند

 ا "دب ل ل ظ

 | ارجل ةانثا ةبكحترملا مسجلا ىواعد تايانجلا 1 احم عامسو

 أ في 1م مارجالاب 7 رغشللا لاء ادم نيئوغاللاب ابكحو تايانإا
 || 707/صدق نذر ةئسملوألا ىذامخ ١5 ف ةنراوللا تارئيرختلا

 ١ ظ 5 ؟:؟ ص ؟*؟نوا

 || ةيادب ةكمحم يف ام ةيالو نعم لصحت يتلا تايانجلا قيقحتو

 | ءاضقلا اةياطبا ةكمش ىف ةيشفالا 5 ة' يتلا تايانجلاو ءاوللا ركرم
 أ ثاريرخت ماع / ةيالرلا نفاع ءاضلكس اج ككاو ابن 5

 ءميص نس

: 



 أ

 ا١ؤص * ناك ةئع نجوا يف طر ظ

 أ ركرل ةعبانلا ةيضقالا لخاد ع يتلا تاديانجلا ةكاحبو
 ٠١ نو ١*”ص اال ن ةيالولا هاء فانكتسا ةكح يف ةيالولا

 ؟7؟ صا نو ١5 5 ض

 مرجلا عوقو لحم ةكمع فيس ًامومع ءازإلا ىواعد ةكاحو

 معا صن

 كال ثاوضقلا مكاحم نم ردصت يتلا تاءالعالا فن أتسنو
 هه .ةنس ناسين ١ يف .خروملا فارغلتلا يف ام ىلع ةيولالا ةيادب |

 ىواعد ةيؤرل ةحلاص ءاوللاو زكرملا ىتكح نم لكو. 5 ض ١ ن
 591 ن ةيضقالا كام نم أهب 54 يتلا جنجلا تامالعا فانئتسا

 هعدقن 1 قبس فانئتسا“لوبق اهادحال زوجالو ٠١١15 ص

 ؟ <١ ص 75١:ن ىرخالل

 ضوصخم كثرويسوف ةطساوب ةيسايسلا لاوحالا ققدتو |[
 | 155م1! ؟ 5 ناةيماعإلا ةنيبلإ ال قطقشلا هني لمر ١

 أ| سلاجعو ةيداعلا كحل نيب عقي يذلا فالخلا لصف نا اي

 غ5 ض 91 :ن تافالتخالا ةكحل دئاع ةرادالا

 أ| تررق 'ذاو سار زيبملا ةكحلل دئاع ىواعدلا مجرم نابعتو

 ا و ثابانملا ةكحي لصفتفة ئانح ىوعدلا نا ءازجلا ةيادب كم

 نيي سس لس سسل
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0( 
 م ام اهريغ نماهب محلا قبس ةبانجي ىلا ةكحل زوج الو

 0 م20 ص ٠٠+ ن ايم ابكح ضقتي |
 ةيركسملاو ةيككلا دارقا نوب عقل يتلا مئارجلا ةكاحم ىرجتو

 ةك امو مان هو رع م نذومأملا اهل عناتلا ةكحلاب داحالا وا

 يبنجتالا ملي الو ةنائعلا ماحلاب يناثع عم مرجلاب كرتشملا يبنجالا
 يتلا ةدوهشملا مارجلا قحتلو ؟ 7/5 ص ؟ 5107 ن وتالسنوقلل افا[

 ا ُغ عقل ينلاو ماقماقلاو قطنتسملا فرط نم ةيضقالا يف عقل ||
 || ةخروملا تازيرمتلاب ءاج 5 ريدملاو قطنتساا فرط نم يجاوتلا

 ا تايانجلاو ٠5560 ص 859 .ن 51 ةئنس سوتسغا 2 ١"
 || ئاقلا أما نيماقكأقلا بتاج نم ةيلوالا اهناققحت ىرت ةمنسجلا

 ] نر قطتتسملا لعاهرو رم لودي سو ةكحلا ىلا لاق حنجلا و ]

 موكل ص مب جا

 سداسلا لصفلا

 ةيماهتالا تائرطا فئاظو 2

 مقل يتلا تاضارتعالا قيقدت ةيماجتالا تائيهلا فئاظو نم ظ

 ؟”57؟ ص ؟5+:ن اهفانئتسا عجرغ امثال نيقطنتسملا تارارق ع

 ظ ءاضعالا دحا نيبعتو ةحئإلا وا ةيانجلاب مهيلع نونظملا ماهتأو
١ 1 



 "9 م 0 ل١

 ايان : /
: 
 و

 (| ةرئادل ةيذبكلا ةداغا ال صقاوث ' مث 'تراك نا: ضفاوتلا لاكالأ

 حامسو هجوم ربابسا نودب اخ مرجلا رابتعا الو قاطنتسالا

 ١08 ن نيقطتتسمللا تارارق ىلع ىبوهتلا ىعدملا ضارتعا

 814 ص“ 845 نؤ؟١٠5١ صا

 تادابشلا كسفاءدب زارقلا ءاطعاو ةركاذملاو قيقدتلاو ظ

 | «!8184"8 ص 1*4 ناببلا تافاطنة آلا :قازوا ةلاوح دنغ ةبذاكلا |

 ٠ ال ماهتالل ةيفاك ريغ وا ةيفاك ىف ةدوجوملا ةلدالا نوحي عصلاو ْ

 ةءاربلاب رارقلا ءاطعاالو ٠٠١ غص ؟81ن: ال ما ففخت اهنوك
 ىلع نبدصالا الو ++ ض 07 ن كاحلك ب ابسا نايب و

 4١145 ص 89 ن تايانجلا ىواعدب نيقطنتسملا تارارق

 مياسلا لصفلا

 ظ ظ مهتاعلاطم ءادباو ٌمثروصح نييمومعلا نيعدملا فئاظو ند

 || م51 نةينائعلا ةيمومشلا :تزويدلا ةراداي ةقامتملا كسواعذلاب

 وأ ١751١5 ص 457 نو 155” ص 888 نو ١55١١ ص

 لل؟وال:ةوالءءو548هوا65و 51/5و508ن ةلوالا لاه

 مجالو 8420و مالالو 26١ ودزلأ؟ول6٠١و اله؟خوالكاوا

 م05 ترو 417١١ض 41١6 ن ةذسلا ةموكحلاب وا 885وأ
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 إل 755 ن ةليلجلا ةنيزخلاب وا 1؟548 ص مهال5 نو 1٠١54 ص

 م85 ن تاموسرلا ةراداب وا ١58517١ ص 505 نو ١١097 صا

 فارغلتلاو ةطسوءلاب وأ 15١ *47ص 854 نو 1١7٠١ ص

 م5؟9وو 41و 559 ن ةعارزلا قناب وا ١؟ 55١٠ ص م8 ن

 ها"“و وا! ؟و ه١٠ءاو ه145و ملالظو هالالو هال5و هالو

 /م** نو 4١١*؟ ص ١1١95 ن ىزرلا ةراداب وا5١5ودىك١1دهو

 ٠*8 ن راطنقلا موسرب وأ ١59558 ص ؟5١ نو ١1505 صا

 مسرب و١٠٠ 75ص785 ن انيملا هاشنا فراصمب وا ١١5١ هض |

 ١١55 ص 5*8 'ن ةماعلا عفان وأ 51525 ص 89 ن ةغملا

 مت”5و مهدهو مغال نو ١االهؤو ١١5448 ض 9*8 نو

 م55 لرو ٠١ هلا ض الا” ن ةيدلبلاب وا ىال5و هو

 ١١١58 ص اله؟ ن هعبن رم زرحم ريغ ءاموا 15١5 ص

 ٠١16 صالالا/ ن ةسنكلا قوقحي وا 1١75١ ص الدال نو

 مالا ن ةناذكيرطرلاب وأ ض 1:8 ن مورلا ىئشلسمع وأ

 96٠«" ن ربلاب وا ٠5588 ص 0 ن نيدإاب وأ ١5١508 ص

 |3524 نو ٠١٠١١١ ص 574١ ن ةيرق يلاهاب وا ٠١١58 ص

 «/1 0 اا 07 نصر ا/» ١ نو ١99+ اهيل اخ[

 ١١51١ ص ا رو ٠١5١5 ص ٠5 نو ١١85 ص
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 لولحتي وا 1١١5175 ص 88 ن ععرمب وأ ١ 19707 ص5 نو

 ماعلا قيرطلا مب هنال ضصاخ قيرطب وا 1٠١7 ص 86107 ن

 ءام تن ثادحاب وا ٠١71 ض 554 نو 95535 ص 571 ن

 5078 ن ففوب وا ٠١845 ص ا/** ن ماعلا قيرطلا ىلع

 ٠٠١554 ض 781 ن راغصب وأ ٠١827 صا /”*نو 5951١ ص

 الع نول 286:5 صالا١ نو ٠١٠١7 ص الو 585 َنَو

 ؟١07١ص,؟75.ن مأتيأب وأ ١١517 ص ال56 نو ١١.5 27:نص

 ٠٠١7 917/صا/ل51نو ١55737 ص 4885.نو ٠ ”7ص“؟١1نو

 260 رو 5 نص 5505 12

 ؟ا/ا7 ص *٠*.ن سالفا.تالماعب: وأ ١١5571١1555 ص

 وأ ١١8٠١ ص الك؟ ن ءاضعالا درب وا *١١١5 ص ال5 ؛ نو

 ىلع ةيقوقح ئوعد ةيكور ءانثا ةيحالصلاو ةفيظولا ىلع ضارتعالاب
 7 عوف نإ 5-9 ةنس ترام ٠ يف ةخركوملا تاري رمتلا يف ام

 ؟ 65 ص 56548 نو 1625

 تاري رتل يف ام" ءازجلا نوناق نم + ةداملا ىضتقم ءارجاو

 ' ظ <08 صون ةةنس طابش“ يف ةخراؤملا

 تايضتةلوبءارجاو 'شارحالا. يتراح ىلع ىوعدلا ةماقاو
 ةهةنس لوليا ٠١ يف ةخروملا تارءرختلاب حرص م منهفح ةينوناقلا



 نذل

 نص

 قوقملا م |ب ناكيفا سومان كنمل ارجت ا لعو
 ؟2”ن 00 اجل قولا تارت واكو يرم

 |ة.|ةتتاثثكثكثكثكثثكللا | اةانتتتائتك“““# /١1 ٠ صضا

 ىوعدلا هذه ةمحالمو ةقراف ةمالعفرحيو ريغي نم لكل عو

 ظ ال5 ص 4*4

 || ةسورحلا كلاملاب وقئايبلا نوبي وا ترورشني نيذلا ىلعو

 ص 0 ن ”٠ ةنس لوا نوناك ١18 يف ةخروملا تاربرعتلا ب

 مومو

 || تاريرحتلاب ءاج مهماتتذا الب حاكتلا نودقعين يذلا ةمئالا ىلعو ظ

 ” 04# نص 585 نان ةنس لوا نوناك 7 يف ةخرّوملا

 00 ردنازلا ايا فيدرلا وا ةناهاشلا كراش دارفا ىلعو

 ةخرّوم تاريرحن كلذ ىلعو اهوعاضا اذا ةينسرلا مهتسبلاو مهتح

 ٍْ "١١ ص ١١1 ن 5 ةنس سيام ؟5 يف

 / 51 داوملا يف ةررخلا متارجلاب نإم نجلا دم لاكأ بلطو

 ءازولا نوناق نم 5٠ ةداملاو اهليذو ١15١0 ؤ ١21١و ١ ءالو هو

 تاري رمتلاو روك ذملا نوناقلا نما: ةدالل أقفو ةطئاضلا ةراظن تحت '

 ظ ه4 0 ص 74 ن 5 ةنس ةدعقلا يذ ؟ 5 يف ةروملا

 -ىلس|



 لا للا

 6 ا

 م ساس

 "ا

 أ كاف 0 ءاسنلاب اًربج عينشلا لمفلا ىواعد بيقعتو
 1| انوا ماتا 1 يعف ءاضر اماركسلاب نهجاوثا |

 2 لعو ةيئاهاشلا ركاسلا طظايض :دحا تاكاخ هك ليلو

 ْ م8455 ص نا“ * ةنس ين نوناك؟ يف ةذرّوم ثاريرحت

 أ وس ىلع عالطالا دنع ةيئوناقلا تاييقمتلا ءارجاو ةلخلادملاو
 || ه فيس ةخرؤملا تاربرمتلا. يف درو 1١ ىلع سالفالا داوب لءاعن
 م16 ص95 ن *205 ةنس سوتسغا

 اهعلتو حاف 1١ تامالعا يظن لجال ماحلا م القا ةيقارمو

 ظ نب زيا شككلا تا . رقلا جي زيا هدم ةياهن لبق مزاي نمل |

 ةزع لنا او ب فافما ماجش يطال ه ةئس سيام ||

 نزيرشت ١ يف :ةخراوملا تاريرحتلاو ةموقرملا تاريرعتلا كب ظ

 ؟ف ةحروملا تارروللاو 8888 ص ال٠ ن 05 ةئس يناث

 نس ا ين يع

 تايلعتلا بسحب امومع نيزومأملاو ىاحلا لاوحا شيتفتو
 ١٠١568 ص <8* ن8 ةنس لوا ترونك ٠ يف ةخرؤملا

 7ث ن *٠و ةئم لولبا * ىف ةخرؤملا تعا .هالو

 يل
 | ةد. ةياهن دمب دحا نسبحي ال يك اضيا شوبحلا شدتفتو ١



"4 

 * ص *«4؟ه ن هتتسوح

 للخ ةءاربلا ىلع ارطي نا نودب ةءاربلا تارارق زيبُتو
 تارارق ريغ بم ذا ١517” صا *5ا/ ن

 ممسشسسلل سس

 م85١1 ص.*؟48 ن ةءاربلا

 ةهلل نوناقلل ةفلاخلا ع تامالغالا زيت مهفئاظو نمو

 45 ةنس طابش ٠١ يف ةخروملا تارا قلك ةيوزدأا نرفطل ْئ

 "اال صال“ سل - قوةحلا ةهجل ال 588 ص دن ٍ

 0 ص.44* ن 57 ةيداعلا قوقحلا ىواعد الو

 ردصت يتلا نوناغلل ةفلالا ةءاربلا تارارق ىلع ضا رتغالا و

 4 "+ ىف ةخرؤم تاريرحت كلذ لعو ةيماتالا تاثيملا نر
 هرمالا” ص 257 ن 0 6 ةنس

 ةدسهعل ةعدوملا اصلا «افيا ؛ةعرسل .ءانتعالاو ماتهالاو

 مالعتسالل ميلا لسرت' تلا تازرحلا ىلع ةبواجلا ةعرسو مهتي رومأم
 ءاعدتسا لع ءانب وا اسس ناك هاوس ةيلدعلا روم! نعو امرةدام نع
 ترام ١8 يف ةخرؤملا :تاري رجتلا يف درو ام لع لاصملا بادصا

 ١896 ١١ ص م50 نا 1٠ ةئس

 ثاقيقدت؛ لاكأب ثيشتلاو ةيئازجلا تامالعالا ذيفنتو

 لعو ةراظنلل نزاروالا لاسراو اهحالصاو ةضوقنملا تامالعالا أ

 س٠٠ تك



 "و

 || عرص م مجدعاسم ةطباضلاو ةيركسملاو ةيكلملا ثيسرومأم
 ْ مه و *+ ص ه ن 55 ةنس نابغش < يف ة>رؤملا تاريرحتلاب

 || ةيادب اهلعاف ىلع ىوعدلا ةماقاو مئارملا سسهتو يرحتو

 ءارجاو ةيمومملا نوقالا مساب .ازيبقو افانئتسا ةجاحلا ىدلو
 ناعدم ةفصب . مثدوجو نحمي .الو اهب ردصت يتلا تامالعالا

 رةحارصل دانئسالا نودب ةيداءلا قوقحلا ىواعد يف مهيلع ئعدم وا

 مهنكمي اولخادنو ةروص اذكب مهتلخادمل زاوج دجو اذاف ةينوناق
 توك الف .الاؤ ردصت. يتلا ماكتعالا ىلع اوضرتعي نا ذئنيخ |

 كثاييو ةيواقلا ماكحالا يرشت يا ةلخادملا ىوس مهتفيظو
 ردصت ' يتأا ماكحألا ىلع ضارتغالا اهعم نكمي ال يتلا مهتاعلاطم

 بانسالا ةراظنلل اوبني نا نؤناقلل الازم ل اودجو اذا مكمو ظ

 ازيبق هضقن يوم يدعتابلا بلطي ل ةيتاذلا مهتاعلاطمو ةبجؤملا

 | ترا ىلع نيفرظلا دنا كلذ نم ديفتسي نا نودب نوناقلل أعمت |
 ْ محلا تالكشت نوناق نم"565 ةداملا ف ةنيملا داوملا ف مهلخادم | ٠

 || تادهامملا .ةياعرب قيقدتلا مهلعو ةيرايتخا اهاوس امفو ةيربج 5

 ةئانج ىوعد ةيؤر مدقبو لصانقلا قي يبتلا تاماظنلاو ةيلوذلا ظ

 ظ تامترقمتلا ءارجأو ةكحلا هللهبضتت وا مهتملا نيعي ليكو تودب

 ما اهتازوا لاسرا ماهل ف ءاوأ وا ءاضقب عقل يتلا مئارجلل ةيلوالا |
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 || ةكحلا مهياع نونظملا لاسراو ةيالولا فانئتسا ةككمت ةيماهتا ةئيملأ|
 | ف ةذروملا_تازيزمتلاب حرص ام ةيالولا فانئتسا وا ءاوللا ةيادبأ[
 0 .١٠" صالال ن 5 ةنس لوا نونك*" ||

 ظ || ةروصب اهب اواخادتي يبا ةيقوقحلا داوملا يف ماعلاطم ءاذباو ظ
 ! || الو اهتوجا انتو اعتاد افا, رافرطلا متي نإ دنت ةيمتو ةينلع ٌْ

 ' || الو ةينوناقلا نيفرطلا تاعلاطم اوسمي الو ىواعدلاب اموصخ اونوكي

 ١ || ةركذم يدق هنكيمب اماو مهمالك ىلع دري نا نيفرطلا دحال زوجي
 / | هك ةنس ناس ؟8.يف ةخرؤملا تاريرختلا يف اك ةركاذملا ءاثا أ[
 ا مه: ص أه نأأ
 ظ ةبتوذ أملا بلطي يذلا رومأللا ةعزع لحم ةراظنلل اونيبب ناو ظ

 رودخم دجوي لهو ةصخرلا لايموسا لجال اهنيب ى اا بابسالاو ا

 يا بناج نمو ةروص ةيابوال ما هتنازولكأم هنا 3 1 نم
 <لا يذلا ضراعلا_.:رع ثعباو هبايغ ءانثا هثفيظو رادت صخش ||
 عايض لح ال يءاضيا ةيدابلا بيبط  روبار لاتمزاو هنن ظ

 ةصخرلا لاضحتسا. دعب هباهذ روم أملا رخا اذاو تارباخلاب تاقوا ||[

 ةخرؤملا تاري رمتلا ين اك اينعتسم ربتعي بهذو اموي رشع ةسج ||
 : | 7372+ 8. ض لال نا ةنس ناسبن "* ىف ]

 أ ةيقوقملا داوملاب مهيلا عدوت يتلا قاروالا فيقوت لزوجي الو



 ب

 اونعمتي .مايا ةيناع نم رثكأ ممدنع اهوقبا اذاو مايا ةينام نم رثكأ |

 يف ةخرّوملا تاري رجلا 5 كلذ نع مي يتلا رئاسخلاو رارضالا

 *75.ص ءال ن ة17 ةئدس ج ١١

 أهيف لوعفملاو لعافلا ناك اذا ةيمومتلا قوقحلاب اوعدي نا الو

 " وا ه 465 ص 47١ ن ربجلا تبثي ملام نيغلاب عينشلا لعفلا داوم

 ةخراوملا تاريرحتلا يف ءاج ام ىلع ةيصخش ىوعد كلذب ملل مدقلي

 1١*٠5 صا95 نو ”*١9 ص 50 نال ةنس مرحم ٠١ غي

 ٠١١5١ ص١7 ن ١ * ةنس ناسن "يف ةخرؤملا تاريرختلاو

 نودب قوقحلا 1 زربت ىتلا تادنسلا ري ءزاب ءاعدالا الو

 نفسا درع اة ييودملا طا كلا ايفو
 ١85 ص ٠٠١ ن ةيقوقحلا تايكاخلا

 فكرا نودب كال ىدإ مهنع ليكو نيعتيو اوبيغتي نا الو

 بسح رخآ لحب مدوجو وا ضرملاك ةعورشم ةرذعم مل ن 3
 همه ن٠ ه ةنس ىناث نوناك ١ يف ةخرّوملا تاريرتلا قوطنم

 ع د

 هئاقم موُقي ءاضرلا ةكمع ىدإ يوم يعدم دجوي / اذا

 عاّتجا زوجي الو ةطبضاا ظباضف دجوي نراو شيتفتلا روم أم

 تاريرحتلا يفام ىلع دحاو صخب ةيمومع يعدملاو ةيماقاقلا يتةيطو



 نك

 ؟؟ 0 ص ؟5 ن ه7 ةنس مرح تس يف ةخرؤملا ظ

 هراتخ يذلا ءاضعالا دحا يوما يعدملا ةلاكوب موق و

 ال 41 ةنس زوم ” في ةخرؤملا تاريرحتلا ميم لوالا سبئرلا

 هنز د 2 0ع 5 : 14 ل ا ا ل

 ظ ١؟555ص(/ل55 نوا ١6١ ص الالث نو ١1١٠١7 ص م

 بسحب جيف ةروصحم يش ةيادعلا روماب قاعتإ يلا تا يياخملا نا ّش

 ظ غلبتي و؟ ؟'ص*1 نى د ةنسيناثنوناك ”" يف ةخرؤملا تارب

 زيبتلا ةكحم ةساي رل هغيلبت يضتقي ام يبومع ”يعدمثابلا ةطساوب |

 ةيادب 1 احلل قلبت ملي ام قاشتنتالا يونغ تريعدم ةطساو, و

 نيعدملا 0 ةطساوب و تايالولاوا ةداعساا راد فانئتساوا

 47ص ”ن 95 ةنسزومت ١١ يف رول

 0 ء_عدمو وضع ةغيظو ةلكحلا« ءاضعا رحا ءأفيا زوجت الو

 إ
 +158 ص 75 ن ةدحاو ىوعدب / ةدجحاأ

 نمانلا لصفلا

 ةيناحورلا سلاجلا فئاظو نأ

 ل نمهتل هءانبا اياصوقيفدتةناحو را سلاجلا فئاظو ْنَم

 ؟ةو ص



 م

 انع ةعرفتملا وا ةربهذملا رومالاب ةقلعتملا ىواعدلا ةيذؤرو
 1١١5 ص ٠مل ن

 || 58*15 ص ٠٠ ن ةلخادلا ةريدالا 0 ةقلعتملا وا

 | دقع داوم نع ةدلوتملا زاهجلاو ةموخاردلاو ةقفنلا ىواعدو

 (| نوناك ؟؟ يف ةخرؤملا ةيماسلا تاري رحتلا ىضتفمب هغضو ماكنلا

 م١4 ص هو ن* 5 ةنس يناث

 نييحورلا تازايتما نمو

 فتايهرلاو ةنراوخل راضحالاو بلحلاو ةوعدلا قاروا غلبت

 اوئيعيل نييحورلا هماعب ور ةطساوب ةيئازحلاو ةيقوقحلا ىواعدلاب

 ةبانج اوكترا اذا. 8 ةيحورلا منئاظوب موي ةسيكلا يف مريغ

 متاراهسإ نويحو رلا مثثواسور فرعتي مفيقوتدعبف | دوهشم ارحل

 || ٠" ؛ ةنسزوقت ؟4 يف ةخرؤملا ةيلعلا تاري رهتلا يف م مهجءاقا لاحتو

 ه؟١١8 ص ؛5 ن

 أ كاجللب مينيلحت مزلي امدنع نيماخاجلاونابهرلا لاسناو .. ١
 || ةناختارطملا وا ةنافقيرطما قاطنتسالا رئاود وا ةيئازجلا وا .ةيقوقملا

 أ ه.دعوأ ملح نع دافيو كانه مهنياح ريصرأ هادا صخرملا 1

 اا | س .> ةياس 2 نيربشل ١ ةينفيفألا تانيرق قيورفام لع

 ملك ةإ٠ ص ةال*؟ ْن



 نا

 ر.دلل سدقلا ريدبب نيدوجوملاموزلا نابهر هكلمب ام ةيدئاعو

 ١15 نو ةنس ناسن ؟ "يف ةخرؤملا ةيمومتلات اري رلا ىضتقمي |

 ١ ١ ١ م6 ص ظ

 باجلاب رمرألاو موزلا ةيكرييطب تازايتما لوعشو

 محب أضيا ةللسم ريغلا لاملا رئاس هفسفو ماكتلا دقع نع ةدلوتمل
 5754 ص 557 ن0 ةئس ناسين ١6 يفةخرؤملا تاري رمتلا

 تاناخديلوب ورتيملا نم ىطعت يتلا ثارارقلاءارجالا يروم أم ذيفنتو
 تاماظنلاب  ةنيبملا ةينوذأملاو ةيحالصلا رع تاناغعاخاحلا
 تاررحلاو ركاذدلا بسحب مفئاظو "تاجرد ةئيعلا ةضوصخل

 م١481 ص همه ن 485 صا ”؟ ن ؟ ١8 ةنس ىرخالا

 موكحلا ةينصولا ناب ضارتعالا قح هل نم ضرتعا اذا هنا ىلع

 ىلعوا ةيمومعلا نيياوقلل اهماكحا ةقفاوم ريغ طلتخلا سلهملا نم اهب
 ققدتف تاناخاخاحلا واتاناكتبرط لا نم ةنيعملا ةقفتلا رادقمو ساسا

 فِ ةخرارلا تاري رمتلا يف اك ةيمومعلا .؟ اهلاب تاضارتعالا هذه

 147٠١ص ”5١ نو ١ 5886 ص ١55 ن هو ةنس ساما

 ممل _ سلا

 | ةقفنلاو ةيئازجلاو ةيقوقحلا داوملاب فيلحتلاو قيقوتلاو قاطنتسالاو

 ىداج 5 يف ةخرلا تاريرِتلاو 407 ةنس لاوش * يف ةؤرؤملا

0 
 نمرالا :ةيكري رظبل ةيبهذملا تازايتمالاركذ ىلع ينأنسو ظ



 نيل

 ظ أضيا مورلا ةيكزي رطب لاغشاو 007 ةئس ترا ١١ يف ةخرؤملا

 ظ ظ ىلاعت هللا ءاش نا خا لح

 مسأتلا لصفلا
 : يفارالا يزوماَم فئاظو يف

 أ | ىواعدلا ةيئور هانثا ميروضح يضارالا يروم أم فئاظو نم
 | نوناك "8 يفةخرؤملا تاري رختلا كمي ةي ريمالا يبخارالاب ةقلعتملا
 || /4و 5الكو 57و 58و 51و15 55و 5 41. ن1 ةنس فا

 نالاو اكو ال8” ١ وزال هو دككو 53و ”4الو ةحتو

 ْ ئواعدلاب وا" لدوذ ٠ ١وهخ “وها الور» والد ونلال هو الال ؟و

 ْ كرص كم اهب عزانلا يذارالا نوكب نيفرطلا دجا ءاءدإ ةئئصتملا

 :١١1116 ص ا/80/ن ةيربما اهنوكبرخ الاو
 | ؟ينابنوكل تاصيصختلا ليبق نم ين يتلا فاقوالا ىواعدبو

 117١ 8 صا/ه9 نو *الالا/ ض#* 55 فر ةيريمالا ىضارالا |
 | ١17 1ص 67 نو

 ظ تاكلتفجااىواعدب ةينوياملا كالمالا ةرادا:رود آم وجدل ظ
 [|* ٠١ ةنس وموت عشب ةخرؤملا تاري رحتلا يف م ةناهاشلا ا

 سبل رت 2 ظ

 ظ رتفدلا ةخكو هيسرومأم نم ةلاكو احلا بلطل لحم الو



 ل
 ١ “3-5 فى

 59 كت

: 

 ف

 | يرمملا نيب نوكتل ( ١| يضارالا ىواعدب نورس # نب ذلا يناقاحلا

 أ هسفنب رحب نا ءاوللا يف يذلا رومألل نكمل اذا هنا ريغ سانلاو
 يف ةخرؤملا تاري رحتلا ىضتعب ةلاكو ءاطعا همزلف ستاكلا لكوو

 0 ندد ةنسزومناء ]||

 يف أه ىلع ترك اذملا يف يضارالا يرون أه قوش وج الو ظ

 155؟١ضص 55١6 ةئس يناث نونك* يف ةخر 0 رمتلا ْ

 ياطب ةينوناقلا تايضتقملا نورج امنا منال ىواعدلاب معَ ءاطعاالو

 ظ ةدلضلا هضتقل اك سوغدلاب انوناق ةمزاللا ةلماعملاو لثملا لدب
 || ساجم ةيوضعةفص نوزئاح مهنا لامجالاب و 5595 ضصاتالا نأ

 [| سانلاوةلودلا نيب يتلا يا ارالاىواعدب اودجوينا 7 وةعادلا ةزادالا

 || نييعدم اودجوي نا الوا مهفئاظو نم ثيح طف سأنلا نيبوا

 || يزيملاو ساناا'نيب نوكتت يتلا يضارالا ىواعدب مباع عدم وا
 ىضارالا ىواعدب ضرالا بخاص نع ءالكو فتم اونوكي نا اناث

 ينضارالا ليطنت ل جوت ينل 0 ةلازا ألك سانلا نيب ثدحت يتلا
 سحب ءانتعالاوأهنار وا مقرت بامسا لاصحعساو ةيلاخلا هي ريما

 يف ةخروملا تاربرحتلا يف حرص 5 تالاقثثالاو تالولحلا ءارجا
 1١ صأ*ب نك ةنس ىرخالا ىدامح ؟١

 ا لج



 ذه

 رشاعلا لصفلا

 باقوالا يلوتمو ةيمومسلا نويبدلا يروم أمم فئاظوب يف

 ةفصب  مثروضح ةيمومهلا .نويدلا ىف فئاظو نم

 ر م هلاتسا وا ةغَمْلا لوب ريوزت ىواعدب نيبصخم نيعدم

 4:0 ضن ١ ةنم طابش ١0 يف ةخرؤملا تارب 0

 || فاقوالا ىواعدب مروضح فاقوالا يبأوتم فئاظو نمو

 هتهيواعدب و ١1١7450 ص 8 ن !رمخع ىطعت ال ىتلا ةانئئسملا

 م. ص71 ن نيتراجالاب اهيف 0 يراحلا رودلل فاقوا

 يضارالاب ةقلعتملا ىواعدلاب .فاقوالا يرومأم روضح .مزلي الو |

 يراني ,تابمهصقتلا .لبق ,ىدرم يتلا كات ةفوقوملا ةيريمالا
 ١١ 578 ص 8683 نب 1 ؟ ةنسزوُم 1 5 ةخرؤوملا تار رجتلا

 قادت بايلا

 ةيحالصلاو ةفيظولا لع ضارتعالا يف

 مرا/ . "ر تاجردلا لكب ةفيظولا ىلع ضارتعالا زوجي

 ١7 يف ةةرروم زيبا ةكحم ٠ نم ةركذم كلذ لعو ١١5 صل

 555 ن يبايغأا مللادسو 1 ا حا عيد |[

 ءانانز صا



 اق

 || ىمالا لوا يف ةفيظولا ةهج لخو: قيقدت محلا ىلعو
 كلذ نغ  توكسلاف ١ :84:نص 23“ نو 5451 نص عام نأ

 ١١89178 ص 855 ن ضقنلا جوي

 عافد لكلبق هب نايتالا جيف ةيحالصلا لع ضارتعالا ا

 | ١ م٠ ص ,١ خضوك

 . || ءاطعا اهفئاظو نم سنل هنوكررقت نا ةياذبلا ةكحمل زوجي الو

 ' || ةوق ةزئاح يه ةلودلا ياروش تامكاحم ةرئاد ةطبضم نوكب رارق ||

 رارق اذكقدصت نا فانئتسالا ةكحل زوج ال امال ما رارقو م ||

 لالقتسال فلاخم كلذ نال زينا ةكحل دئاغ كلذ لح نا اهمعزب
 لامة. ص 57 ن ماظنلاو كال

 || راقع تالصاخ ةسوعد عامن ةياذبلا ك4 ةفظو الو

 ا] فلكامالا ةكنك راتملا لصا ىلع ىوعدلا مايق لاح ةزوحمم ظ

 ف حوو ص 0 نا

 فائئتسالا وا ةيادبلا ةكحب ةراجتلا ةفص ىلع ضَرتعي ملاذاو

 0١18 ص 0 ن زيرتلا ةكح ىدل كلذب ضرتعي الف

 مسح بسسس



 ع

 كثلاثلا بالا

 ظ ةيركسعلاب قلعتي اهف 1

 هرجوو ةكلملا قرومأم ةكاض موزل ةيركسعلاب قلعتي امو ْ

 لاغشا لاعتسا اوئيسإ نيذلا نيراتخلاو ةمئالاو تالحلا يربتعمو

 وا وضع روضة كتنلا طاببضو_ءازباك بريل قارنت يلا

 هنكامم ةيراجلا صخشلا ةيمها ردقب ةرادالا سلجم نم نيوضعا
 ؟هيلن نع ةنم لةرايسن ا يف ةحرّوملا ثاري.رمتلاب درو اك

 ظ 4985 ص201 نو 25077 ص

 وك ذملا ةايبلا ركسفلا نوب عقل يتلا مئارجلا ةكاحت ءارجاو
 04 ةجاحلا دنع ركسعلا تاناذسبجب ةفيقوتو مهنم مرجلا سبحو

 ٠١٠١ ض 555 ن ١” 5 ةنس ناري زخ < يف ةخرؤملا تاريرمتلاب

 || يلاهالا عم ةيناهاشلا ركاسملا دارفاو طابض ىواعد ةبئورو

 || يف كلذدسب محلا عضؤو ةيركسع رسلا باب تاكاحي ةرئاد يف

 || ةروكذملا ةرئادلا نم ردصي يذلا ميما خف اذا اما ءارجالا مقوم

 || تسوعدلا لاكأ ريضيف ضقاون ضعبل ةكاحلا لاكا موزل ررقثو

 ةنس ناري زح 54 يف ةخرؤوملا تاريرتلا ب بسحب ةيماظنلا احلا

 || نيرشتال يف ةخراوملا تاريرجتلاو ٠١5٠١ صالا»" نا



١ 2 
 1 يحسم ل م سل

 ه6 ص "148 ن ١ 8:ةنس ينفث

 ا اولسإو يئايكيبا| وا طباضلا وا مزالملا روضحي كلذو

 , سبحب مهسبح زوجي الو ةيركسملا سبب اوسبحي مهنادنموقل
 أ هع ن هال ةنس ترام ؟5 ىف ةغروملا تاريرمملا ين اك ةبكلملا

 : 1 945 ص

 رضي ةكاحلا تت روباطلا تاوغاو تاكب يالا ذخا دنعو
 أ لعا دجوي مل ناو ةيركسملا ءآرما نم مهيف ىلعالا تاذلا مهتكاخج

 تاريرغلا فليس كلذب حرص اك ةوعدلا ىلع ةانب اوكاجيف مهنم
 017 ص ا/5"ن 1 ةنس رغص يف ةخرّوملا

 || ةيناهاشلا ركاسملا قي ىطعت يتلا تارارقلا ةياعر زوجي الو |
 . | مهتم ىلعا طباض مهكاجت دجوي مل ام ىساغا لوقلا ةبتر دحلا

 | تاريرُألا قوطتم 5 ةكاحللو خيلبتلا ماب لصالا اذه ىعاريو
 || ١؟5209 ص 658 ن.١81* ةنس لوا نيرشث ١١ ىف ةخزأوملا

 أ١ طباضي ةتكامم ءانثا ههردناجلا وأ ةيركسعلا رومأم قيفرت بيو |
 أ[! 4*١ ند ةنس ترام ٠١ ىف ةخرّوملا تار رمتلا يف اكهنم لعا

 | هنم ىلعالا ومالا نم ئيكيرملا وا طباضلا للطيو ١١55 صا

 || 5055صا5 * نا" ٠ ١ةنس ترام + يف ةخرّوملا تاريركتلا 5

 || 'رككسلا ظابتضو ذارقا نوقفاري نيذلا طابضلا سالجاريصيو



 لل

 بتاكشابلاو ىنومملا ىعدملا لحم ءارو ةكامملل نييولهلا ةيناهاشلا |[

 ةكاحلا لجال نيب ابق 'ةرناك اذا امل ةكحلا"سوقب ىريك يذلا

 تناك ام نيفرطلا ةكاحل صرصخلا لحلب مهسالجا ريصيخأ
 مهتيفرت ريصي .الف ةكامجال ويلي .نيرألا ةيساغا لوقلا اما مهتبتد ||

 ١ فين ةخرّولا .تاويرختلا يف هب حرص ٠ ىلع مهقوف وه نب
 ٠١ 9ا/ ص 88١ ن *1؟ ةنس ناويزح ٍْ

 ءاضتقالا دنع ةناهاشلا ماشاف طابضلا .لاسوا مزليو ]

 ارا 2 ةخرتوملا تاويرهتلا حرص وهن م ةدابشلا ءادال ٍْ

 ١١5 ؛ ص١5١ ن 6# ةندأ|

 يتلا تارارقلا غليتو ةعرسب ةيركسملا دارفالا كام لكف [|٠

 تربل هكااخ لغو اهيلا نيبوسنملا ةيركسملا تارادال ىطعت ||

 تاريرحتلاو +١5 صب ؛؟ :نوحةنس طاش“ 2 ة>راوم 1

 تار رحتاو 5+ نص * 5غ نا* ٠.١ ةئس زوت ١” ىف ةخرّوملا||

 1111110000 ع ل ل للا 5

 ١١575 -ض 285 ن “15 ةئس ناري زح ”7. ىف ةخرّوملا ْ

 || ةيقوف اهعذلا .نومأللرزوتضح نودي: مهتكأمع عايم دوخي الق | ١
 قاطنتسالاب نوفقوي الو ةيركسعلا تاناؤسح ريغب نويسخ الو

 || ةمدخلا ةدم نم سحب ال اهنوكل اموي نيعيراو ةسمخ نم ربك

 هي ةنه ياما“ فيش ةحررملا تاعزختا 6 ةيركسلا ||



142 

 00م١ صك 102 ن

 ١ مكارجلا يف اما يالغلا ميل ى يتلا مئارجلا يف اذه ْ

 ئ 5 مل نا رجلا اهلا بوسنملا كالا تاناخسسحب نوسيحيف ةيئانجلا

 || لوليا ١ يف ةخرّملا تاريزحتلا ين ام لع ةيركسع.تانا>سح

 ظ هاه صا ١٠١ ن هال ةئنس

 ىواعدب ةيزك.سلا ةفصلا نيزئاللا سحو فيقوت بجو
 | ةخراوملا تاريرختلاب المع ةيركسملا تاناخسملا يف تايانجلا

 ظ ١458 ص ١88 ن 54 ةنس يناث نوناك ١07 يف

 همردناج ا دارفاو طابض ىلعوا ءالؤره ىلع ركمملا ةيفيكدافتو
 ظ ا ولا ةقشلا اك هيلز ١> لبق معتاينادناموقل

 ابغا لولا عك ند 5 ةنس لوا

 ىلا ةنش نم هقئارإلاب يلع موكحملا فيدرلا رافنا قاسإو

 لرزؤاثاقلا اما مهتيسوبحم دم ماتخ دعب يودروالا ىلا نينس س+

 رم ؛5 ةداملا ىفتقمف مقوم وا !دبّوم كروكلاب مهيلع موكحلا

 "+ ةنَس ترام ١٠7 يف ةخرّوملا تاري رحتلا يف ام ىلع ءازجلا نوناق
  نيرشت + يف ةخروملا تار رهتلا ينءاج دقو 21١5 ص410 ن

 ةحابق وا ةحنجي مهيلع موكحلا فيدرلا تارفن نا ٠ ةنس لوا

 :أ| اوزاهيل حالسلا تحتنوذخوي نينس سم نم لقا كروكلاب دل
 مكس للسسس_ا



 دك

 ْ نكاو نوذخوي الف كلذ نم رثكأب مهيلع موكحملا اما مهعوجر دعب

 20 ٌيياوطىلا اوقاسيف اواربت اذا
 (عم ركسعلا ىلا نوذخُوي ةي ركسعلا ةعرقلا مهبيصت نيذلاو
 بجوتسا ىوعد ةك احم 0070 نيذوخألا الا مهسبح ةدم 2

 .|| مثذخا رخأتيف نيتس سمح نم رثك اهقئاربلاوا ةيبيهرتلا ةازاجلا
 || ةمدقممهتك امم زاجنا ةعرسمزلي امناو محلا زودم: نيج قااكلشل

 | نوناك ؟07 يف ةخرّوملا تازي رحتلا بسحب ةيمرجلا داوملا راس ىلع
 ا ه584 ص ءاله ن ٠5 ةنس لوا

 .|| بناج نمنوعدي نيل ركسلا دارفا رفس ناكما لجالو
 ضفرط نم دهعتو نيمأتب اوطب ري نيقطنتسملا وا ماحلا

 ١ روباطلاط اب

 | تاريرحتلا محب ةيدقنلا ةلافكلا مافب كلذ نكي هيلا نيدتنملا
 : ؟*5/4 ص ؛٠* ن١ ةنس زوق ١ يف ةخرتوملا

 | قزاروالا ةروص يركسعلا برحلا ناويد بلط اذاو
 || بتكتف ةناهاشلا رك اسملادارفاب قلعتث يتلا ةيككحلاو ةيقاطنتسالا

 ١ يتلا روصلا قدصتو نونادناموقلا ملسرب نيذلا ةبتكلا ةفرعب
 || تاريرحتا موهفموه م جرخ اهنع ذؤيب الو ةكمملا تنجب جرتتس
 ٍْ ١ 115 ص 187 ن 14 ةنس يناث نيرشل. ١١ يف ةخروملا

 ْ منيف مريغل ةيناهاشلا ركاسملا تابيطخ جيوزت زوجي الو



 تبّتا اذا اماةمدخلا هدم ةياهنل ربصال نايلوا قيوشتو نبقيوشت

 ةماتلا ةيرحلا ع .مالوالو نط ّّ هنطو ىلا يوكسملا 5 و

 نوناك/ ٠1ه .يف ةخروملا سا 5 نارتقالا وا ربصلاب
 ٠ .نص 188 ن 54 ةئس يىناث

 |مدخ ناك اذان ركسفلا نم ءاشي نم يدقنلا لدبلا لبقيو

 | ذخا ماظن 00 يعور مقاوملاب رهشا ةسمخ ةده.

 اهتبتكو اهوقطتخسمو ةيماظنلا كاملا با . ىلعو ركسملا
 ظ ب ركسلا تامدخلاب نودجوي نتيذلا ةيلدعلا يرش نم ملاتماولا

 ظ ديلا يف اك ةيفيكلا ىنتو انوناق نوقحتشملا مهناكم اتقوم نعت
 ظ 1 وطول ىاعا ٠ ه .ةنس ىلوالا ىدامج ةرغ يف ةخرؤؤملا

 ظ 3 ا تاناوح عمجو ناجل ةدعاق ذختا دقو

 أ| عوني نيروم ألا بوكرو ةبركسعلا ايشالا لقن لجال ةموكحل ا
 ةخرارملا تاري رمتلا ينام لع يلاهالا .تاجايتحاو ةراجتلا قياضب الا[
 ظ 78 ص 84 ن 54 ةنس لوا عير ه ين[

 || عونم هلا ىلوالا اهتداه ىضنقم ناششلا اذهب.تاهلغت دووو ظ

 ظ بوكو وقير يالا ذاولاو ةيزركسللا هايشألا ىلقن لجال ذخؤي نا 1

 ظ ُئاوملاو مغلاو سطملا نقبل مدوقسل يب :4 تاناررطل + زيروفألا '

 ظ 0# اهتدامئضتغموث انو رشملاوتنالرك اناوةلحلاةيارو رغلا ا



 ٍه 7 200 : 1 ا

 نيا ايدام 0 ١

 3 6 ١

 | تاعاس عبس نمرثك ١ ذخاوت يتلا تاناويحلا ليغشتز اوج مدع

 ظ ' 156 ص. 85 ن تاءاس سم نم لققاوا

 روم ةيركسعلا لماراو ماتيا تاشاعم صيصخت ةروصب ماظنو
ْ 3 1 
 هللا ءاش نا رخا لحب هجردنس * + ١ن ٠١“ ةئبم طاش "5 ىف 1

 ' عبار 1 كدليلا

 بناجالاب قلعتي ايف
 | ءانثا ةباحتلا لودلا ةمسارت روضح مول ناجالاب قلعتي امو

 ىغتقم بناجاونيبنامع نيب يتلا ةيئازجلاو ةيقوقحلا ىواعدلا ةيذور
 من( نر مذ ه.1ةئس رخا عيب ر ١ يف ةخرؤملا ثاريروتلا

 لخدف ملل نيا وأ .مهيلع نونظملا نيينائعلا قاطنتساب و

 | ؤ5 ةيس ناسن ا يف ةخرؤملا تاري رمتلا سس ىواعد اذكب

 م ٠ نص ؟؟ نأ

 ١ نوكي الفان ئعناك اذا اما ايبنجا هيلع نونظملا ناك اذا اذه
 | ينس لك ويضل نع ىنغتسي رضحت ملاذآف ايتح ناجرتلا روضح

 +١١ ص 60 ن4 ةنس سياه ٠١ يف ةخروملا ثاريوحتلا

 || ودو اهعجرب ىوعلا'ةيور ءانثا راقملا راجيا لدب ىواعدب و
 ظ ينس ال الاؤ ابنجا رج أسما تاك اذا قوق بم

 سم ا ط :ةح
 -. مص



1*7 

 ها/ ةنس ةدعقلا يذ ١ ىف ةخرؤملا تاري رحت بجومب نامجرتلا ظ

 ظ فلالا زواهتثو بناجالا للعهتلا دوقنلا ىواعدب و 5"5 ص ”الن ئ

 ] ١١٠؟؟5 ص.54 ن شرغا|

 مدوجو تييبشلل رارقلاو طبضلا قاروأ ىلع نيمجارتلا ءاضماو
 | هكا ار ها ةمس ترام يف ةخرؤملا ثاري رمتلاب درو اك

 745 ص

 ماكحالا ةلجع ىلع ةراجتلاب ىرت يتلا قوقحلا ىواعد قبطتو
 دوجو مدع دنع كلذو ال مابناجالاب ةقلعتم كثناك ءاوس ةيلدعلا ||

 سوتسغا 10 يف ة+رؤملا تاريرحتا يف اك يرامتلا نوئاقلاب صن
 ملو صاا؟ ندالةنسأ|

 ش اهم دلو امو راقعلا ىواعدب نيمهارتلا روضح زوج الو

 | ركاذدلا يفدب حرص امرىلع نيينامعلاك اهيف بناجالا ةلماعم بوجرا
 585 ديرو ١4 ص « ن 17 ةنس ج + يف ةخرؤئملا تاررحلاو
 نا

 .ةكابجل لصابةلا تر زيخجارتل ءالكو ةفصب نيبنطولا:لوبق الو
 زوق؟ ؛يف ةخوملا تاري رحتلا يف اك بناجالاب ةقلعتملا تاصوصخلا
 ظ ماد ص5١٠ ن ه,ا/ .ةئيس

 ب ةيبنجالاةعبتلا ةسورحلا كلاملا يلاها ءاعدال تفتلي الو



 18 ض 1١15 ن هال ةنس سوتسغا# ١ يف ةخروملا .تاري تا

 هتاءاعدتسا .لبقث الو ىزاحي ةيبدجالا ةياجلا يعدي يناثع لكو
 ةغلبم ٠ فقاروا اذك دجو اذاو ةراؤتسلا ا وتالسنوُلا ةطساوب

 ظ رك ذو ءاعدتما لجر مدق اذاف هيلعو * يشب ريتعت ال امتطسا ١

 ١١517 5ص م85 نا

 وه اك ليلا ةيجراخلا ةراظن ةفرعبب هتيعبات ققدت يبنجا هنا هيف مسسسلسسسسسس|
 ص١١ فر دهك ةنس نا ريزح "؟ يف ةخررملا تري رحتلا ثرص

 9102 نادق :ةنش نيود 7 ىنيقتير را رحتاو ا

 ظ
 لبقهتيبنجا تابثا ابنجا هنوك ةفصب ىعدملا نم للطي الو

 97 2 دال تاريرختلاب درو أ ا رادب الا هأوعد عامس

 عدملا عدا اذاو 405١ ص ا م * ةعم لطأ 000

 ١١ه ص 81١ 4ن مالا لوا يف هتيعبات ققدت ايناريا هنوك هيلع

 هيلع ىعدملا لوخد ىلع ءأنب ةطاتخم ةروصب ىوعدلا عامم زوجي الو

 (ناذع :دبسلا زيرت :تقو..ناك هنوك ةلاحارخؤم ةنئانونلا ةعبتلا

 نماس اريناجالل اهلك أش امو تامالعالاو تايتوعدلا خابتو

 |هياءد ٍينكلذؤوتالتسوقلا ةطاسول جايتحا نودي ةكحمملا فرط

 ثرحل هتيب نم يبنجا جارخاب كح اذا اما بناجالا, ةقلعتملا راقعلا
 ءءء اربع
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 ظ محلا اذه ءارجا لجال مزايف هصخشب ةقلعتم ةلماعملا هذه نوكت

 | لوليا *؟ قيس ةخرؤملا تاريرغلا يف ءاج امونالسنوقلا ةعجارم
 | نير ١١١ يف ةخراوملا تارب رختلاو 45 ص ١١5 ن كال ةنس |

 ظ ١785 ض ؟؟+ن ه5 ةنس لوا[

 ةيععرلا تالماءملا ةفاكو تازاطخالاو .تاتستورالا ربعت الو ]

 لب وتالسنوفلا ةلساوب ؛ محل غابت يبتلا ءكاللماللاب مهفرسصتب ةلعتملا |

 00 ينفث ا ره نيران

 ”٠ ص ١؟” ن دال

 همواءدو شرق فلا اهتيف يلا ع ىواعدلا نا لع
 ش عقل كل مار ئواعدو َنْسرْع ةبامسما يق يتلا يدقنلا ءاز ا

 8 | كانا يف ىزعا عم تاعاس عدل وثالستولا نع دعب 8

 يتلا ىواءدلاو نانجرتلا روض( جايتحا نودب راقملا ىواع دكا ا

 هيف نوكت يذلا ازال: فتعمل قئرغ ففالا يالا زواجتاو اهب يحي

 تاريرغتلا 0 اارلاب دججوإ لص برقألف الو رتالشوالا ١
 282٠ ص هال١٠ ن ١5" ةنس لوا نيرشت ٠ يف ةخروملا ظ

 بسحب ابتيعبات ريغي يبنجاب ةيناهعلا ةرلا عورت دوو
 ٠٠١١1 ص "49 ن ٠5 ةنس ناسنن ”*١ يف ةخرغوملا تاريردقلا

 ترودب اهجوز اهلا بولا ةودل ةميت نم اهرابتعا بوب
 سس تتت”ت”تم



 دهعب نوكت يتلا كالمالاف هيلعو كلذب ةصخر اهلاصمتسال جايتحا |

 |( كالئتسالا نوناق بسحت ثرالا, نهدالوال لقثتت ال ةوسن اذك
 نم عبارلا دلجلاب ةررحلا ةدوصخملا ةركذتلاو ||

 أ كلذ ىلعو روتسدلا

 م. ةنس سيام ”7 يف ةخروم ةلودلا ياروش كرم ةطبضم

 | ايبا ةافو نيح يبنجأب ةنالا جوزت نا مك 24558 ض ؟«٠نأإ

 ١؟ ه*7 ص 88+ ن لاقتنالا قح نم انعنعا|

 ساب رككروبلاو ناريالا يتلود ةعبت' لماعتو
 مه قام !ةتنركأا تاريرمتلا كحب لودلا يقابك ةسورحلا كلاما

 ١ ١7 نكح ةنس سويسغا '

 أ | ةنلعتلا ةئائملا كلاملاب نيدوجوملا كراريالا تاصوضخو
 (اماظنو ةيلعلا"ةلودلا نيناوقل ةعبان يه ةحابقلاو ةهسنجاو ةيانلا

 1  زويعو ةطساو الب ةؤسلا ةلطملسلا كاسر ةلضاغ اضيا ةمباتؤ انمار ظ

 ظ فوقولاو ةطساولاب وا تاذلاب هلكو وا يناريالا ردنببشاا روضح

 |تانيانللا ادع [ه حنايقلاو منجلاو تايانجلا داومب هتامولعم ىلع

 5 ل ملا مالعا نع ةقدصم ةروص ءاطعا مزايو ةدوهشملا |

 تار رمل يف < ةكامللب كارب ال١ ناجرح رضع الو ناريالا |

 "7 ص ؟7:ن 57 ةنس ىرخالا ىذا ١١ يف ةخروملا ظ
ْ 
| 

 : نع اووكي امنا ناريالا نوك تازيرقللا هذه نم دصضقلاو
 اك
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 دم دصضعا

 [| سيلو طقف .مئابقلاو مينجلاو .تايانجلا داوم ةينسلا ةنطلسلا مال
 ه./ ةنس ناريرخ يف ةخرّوملا تاريرعتلا يحب تاصوصخلا عيمجب

 ظ ااا - صان“ "نتن

 1 ةخرّوملا' ةديدجلا ةدهامملاب اجردم نكي ل دنب لكو
 ولما ه1 ةنسا هجحلا يذ 51و و5 ةنس للوالا ىداح

 مارت رعب قبب الدعمو ايغلم نكي لو ناريالاو ةيلعلا ةلودلا
 رت 0 ةدهاعملا ىضتقم ىلعف ةمدقلا ةدهاعملا بسحب

 ةدهاعملا يسحب اما ةينائملا كاملا ةيسالفالا تاريالا طاصم
 | ةقالع نيئئائملل ناك اذاو:ناريالا تاتالسنوقب ىرت اهنا ةديدجلا

 حرص وه م (ناريا رخ الاو اينامع كيدنسلا دحا نيمتيف كلذب
 فالك ناحل ةننس لوا نئيرنثت 5 يف ةخرّوملا تازيرعتلا |

 كلاملا ,نرونطاقلا نييناريالا جاودزا ايعطق عونمم هنا ىلع
 يننلاب ىزاجم كلذ ىلع ارت نم لكوتاينائملا ءاسنلاب ةيسورحلا

 لوا نيرشت ٠١ يف ةخرّوملا تاري رحتلا يف مهريغل اباهراو هل ابدا
 هؤ5 06 ص ؛356 ن0 ةنس

 فتودب يبنجا نكسمل ةطبانضلا يرومأم لوخد زوحي الو
 اهتالّتْشمو هراد وه امنا هنكسم نا لع هلاجر روضح وا هروضح |

 هرادب ةاصتملا تالملاو لنفارطالا سو ةعنجلاو ؛روخحاالاو زيطملاو
 بس



 1 1 نيف , 9
 ا 1 0
, 1 5 

 ل ف
4# 

 ١

 | تاريزمتلا' ىضتقب انضِيا ةموكحلا ةدعاسم لصنتلا ىلع مليوأ|
 اج ه.غ  ةخردأا ةطبضملاو ٠:٠" ةنس لوليا هيف ةخواوملا |

 ؟ 22١ ص ؟ 3 ن1. ةئيع

 ءارجالا ةيعرم يهن ةيئازجلا هماكحاو ديصلا ماظن نا ىلع 0

 ظ طابش يف ةخرّولا باري ردتلا يف اك نيبناثعلاك بناجالا قي ظ ظ

 ١١7 ص +١56 ن ال ةنس ا[

 سماخلاب ابلا

 ةعارزلا قئابب قلعتي ابف
 || وياظ تادنس هذخا موزا ةعارزلا زاب قاعتي امو

 || ةنس' للا ١ يف ةخرّوملا تاريرحتااب المع اهكلي ىتلا تاراقعلاب

 ظ اوالهم صلة نال

 || ائهر تناك ءاوس نيدلا لجا لولح: دنع تادننلا ديدجتو

 || فيس خرّوملا ةعارزلا قناب ماظن ليذ بسحي ةئيادف وا اغارفوا |
 ه8 نص 568 نا* *5 ةنس لوليا +

 اذاف ةليلملا ةئيزحلاكةيمسرلا وئاؤدلا نم وه ةغارزلا قئابف | .٠
 هليفكو نويدملا: لاوما ةفصانم نامشتقي: ايواستم اعبولطم ناك

 | ةنس لوليا ؟ يف ةخرّوملا تاريرختلا ين ام ىلع عابتو زجحت يتلا ظ



 ته هيسس أ - ظ ه اي ادعبسا 01 ال257 تلبس ويت

 ٠١١1١ صال” نأ“

 ١ يلاهالا م هتالواقم :راف ضيا 2و ارئلورن ل ]ثم وهو ]

 1 مسرأ هات يف ديبعلاو فائتسالا لجال همزلت ىبتلا تانيمأتلاو ظ

 7٠.6 نالم» ؟ ةئس نسلام ١١ ىف ةذرؤملا تاريرملا ىضتقمب ةغقلا

 || تايرابخالا ىلع تاراب رشعب لوي ةقرو قصليف 5*١ ١ صأأ

 || ممر نم ىتتتستو لوي الب هتارك ذم لبقثو نينويدلل اهغلب يتلا |[
 5058 نر 7+ ةنس زوم < يف ةخرّوملا تاري رحتلا 1 عملا

 لجال ةلوقنم ريغلا لاومالا نع سرخا.ءادا نم ىنعي و 5571 ص

 || ايغارف درو اهنهر كفرفا هنيدل نيم أت ءافرلاهنمل اهعبب وا هدنع اهنهر
 || 550 بر 708 ةنس زوم ١0 يف ةخرآوملاتاريررتلا نسحب

 ظ ه9. ص

 نم دنس يجوب ةنوهرملا كالمالا ةنياعم راركت مزلي الو

 ا لب اتاجاسمو اهتيكو اهدودح هيف نيبم دنس بجوب ةعارزلا قنا

 ئ رخاشلسلل وا ديلا عضاو غيلبت دعب وياطلا ةرئاد ةاءساوب عابت

 || ناريزج ؟١ يف ةخرؤملا تار. رخثلا ىف م تالوافملا ررعم ةأعساوب

 | بولطمب نويدملا لاوما تنفو !ذاف ١١514 ص م81 نا 11 ةئس

 قحلا نويدملا نوكيو قنابلل عابتف ال او اهبلاظل عابت ةعارزلا قاب
 || عاجرتساو. ةنس فرطظب قنابل راملاو ضئاقلا مه نمدلا هافيآب ظ
 اشم ل ل ا للا ل حا .



 202 ظ : 1

 نم نيدلا قاب لصحيو قنابلا ةيكلم ىلع قبت لعفي مل ناف هلاوما

 م4١ ن*١1 ةئس لوا نوناك ١؟ يف ةخرؤملا تاريرمتلا ىضتقمي
 ١١987 ص

 نم ىلل ةديازملا مئاوق نع ةهج لكك ةعوبطم خس لسرا دقو
 ةنئارجبالا :تالمادلل اايينتت ءارجلالا وق رثادإ .لستو ةعارزلل 2

 ىضتقم ةعارزلا قناب نيد ءافيال ةلوقنم ريغلا نويدملا لاوما عب ]

 يل سر ليل

 م يف ةخرّؤم ةدام رشع ةثالغب ةءارزلا قناب ماظن ليذت دقو

 ماظن ررتو 517١ ن 05 ةنس لوا نيرشت ١٠5 يف ةخرؤ٠ ليذلا ظ

 ؟١/ يف ةخروم تاريرحن ردضو م +6 لص .5ا/١٠ ن ةدام نيغب راوأ ش

 لويذلا هذهو .ماظنلا: اذه. ماكحا: ةياعرب "0 ةنس يناث'نيرشت |

 ةيرظنلا ةيديمخلا ةءارزلا بتاكل ماظن ذروو 8587 ص هالا:نأ

 خدم طابش 1 ف روم ةدأف 00 سي ىلع يي وتم ةلمعلاو ش

 لويذلا هذهو نيماظنلا نيذه جرداس 4 تال 4 6م 3000 ش

 | ةءارزلا قناب ماظن نم ال ةداملا ليذ ماكحا هقحب ىرجتو ليفكلا

 اذه ةياعرب تاريرحتن دروو 5الا نو 555 ن *05 ةئس لوليا

0000 2 2-2 2- 



 ه4

  منسداتلا ببابلا

 كيرلا ةراداب قلعتي ايف

 ىذزلا ىواعد قيقدتو ةناور موزا يررلا ةراداب قلعتي امو

 لوصا ىضتقب ىزرلا ماظن نم ١+ ةداملاب عصوملا يدقنلا ءازجلاب
 اذا اما :ةيقوقملا تامالعالاك اتامالعا غيلبتو ةيقوقحلا تاكاحلا

 أ لجال يمومتلا يعذملا مجاريف يدقتلا ءازجلا ليصحت كم ل

 || درو ام هب ردصي يذلا مالعالا ءارجاب ثبشتيو سبح ىلا هليوحت
 ا ه8 ٠1١ ض 4 ن +“ خةنَس لوليا ؟ يف ةخروملا تاري رمتلا يف

 ا 0 ةيسنب ةدم يزرلا يدقلا ءادجلاب هيلع موكحا سدجنو

 ا 521 ص كرو 1

 || نكي ل اذاف ةيئادبلا ماهل نتنلا بيرهت ىواغد ماقلو
 | ةروصلاب هب نوئظملا نات الص تيرهتلا نع يدقتلا ءازجلا ةيوست

 ةايعتس“ .ةروضب ىوعدلا ىرتو ةيلحلا ةيادبلا ةمكح ىلا ةاهعتسلا ||
 || يدقنلا ءازجلاب مميو يلا رومأم روضمي اهاوس ىلع ةمدقم ||
 || كلذ نع داز امو ةيعطق ةروصب ةيناثع ةريل نيس دحل يذلا ||

 | نيرشت ١19 يف ةخراملا تاريزمتلا 54 فائئتسالل ةلباق ةروصبف ||

 ْ ه1 نط 47 ن٠ ةدسلؤا

 ظ مهتأي زوم أب نام: اهف بناجالا ىزرلا ورومأم كاحيو



 ىغتقج ةرادالا سئاجفق مهنم«تويائملا اما ةيئاظنلا ماشا
 8415 ص ه١ ن 0 ةنس يناث نوناك ١ يف ةخرؤملا تاريرجتلا

 وا ناملا يف دحا ثيئاواخد اذا يلا وزومأم:ىزاجيو ٠
 تزد ناقل ةفلاعت ةروعب يزل لال تابضقلاو كا |

 ةنس ناسين 17 يف ةؤئرّرملا تاريزدلا ىف ام - لع ةموكحلا ةقرعم

 الأ 4 ض5 ن 6

 | مك مهعم نورهاظتي -نيدلا كللذكف نوزاج نيبرمملا نا و

 +41 ص هن 57 ةنس زوم 15 يف ةخراوملا تاريرتلا يف

 نم لماك مارك لك نح يدقنلا ءازواب يسملاب ةزاتخع ماحلاو
 أ| وا. اضيا ضفانلا ماركلا نعهلثمو اشرغ توهبرا هيربملا نتنلا

 | كلذإ منقي. ال نه ىلعو ضقنلا نم هقحلل ام ردقب .ءازجلا صيقنتب

 ةخراوملا تاريرحتلا :كللذب -ثحرص !م”ةينوناقلا:قزطلا عجاري نا
 44571 ص ١211ن 80 ةنس لوليا ه يف |

 انصار نزال لرب التوك ناوي
 / «٠يف ةخرّوملا تاري رمت ب ًايدقت ءازج ةرشع ابعب رو نورشغ

 | كنرلا ةرادال ىطعتو 888 ص +58 ن 7١5 ةنس ناريزح

 س.اةنس ناسن ١ ةياقل برملا نثتلا نع امامت ةيدقتلا تاازجلا

 ةيلدملا باسل قوات هبل قيال هنأ ليي كالو ناو
 بح سس



 ااا

 غ3 ن م:* ةنسا يناث .نوناك 5 ف ةخرأملا تاريرختل أًقفو

 4584 ص

 ةروصب اهئامزو اهتقوب ١ ”ريبرملا ىلع يررلا ىواعد ىرتو

 أ تاراكشلاو تارخأتلل لاحم كرتي الو ةيئاقحلاو لدعلا لاكي ةلوعتسم
 | الل ن 81 ةنس تراريزح ١١ يف ةخزؤملا تاريرمتلاب المع

 ا نبه ن ١* 0 ةنس ووقت ١ث ةخرملا ةقشلاو ١١5757 ص

 تاريرغلا يف اك ,ةعاس ترءرتثعو عبرا .فرظب ٠١754

 ١٠و55 ص هده نا”:5 "ا

 بسحب ل ةراخبابلا يريد لج اهل زادتصت يتلا ماكحالا ذفتتو
 ا: ه1 ص 0000 ن١ +'ةنبس سيم 8+ يف ةيرؤملا تاريرختا

 أ١ ءازللا . ىةسزملا ىلع زدصت يفنلا تارارقلا أتقوم يرجو.

 تاربروهتلا| يق :ءاجنن اك. زيرقلاو فانت ةسالا دعبل :خأتناإلو يدقلا |

 :٠٠١ ن.٠لالا.ص 537 ١1 ةنس ناسن 4 يف ةخرملا

 فراظب كابذتلا ىثر ةراذا: ةلماعم ناؤدلا ىزر ةرادا يرجو

 م٠ ل ةنس لولي ١07 ىف ةخرملا :تارييرحتلا يف 5 ةءؤاعم .ةدم

 ١ ا 0 ل نأ

 ١ لباس اق لا, همانطرشا عبات ةيناهاشلا كلاما يف كابنتلاو

 مس /ترادإ *1.ف ةخراوملا تاريرغلا - نأتلا 00 4
/ 



 ها/

 وا يدقلا ءازإا ذخا مزاي امدنعو 25605 ص هك < ناأنءالإإ

 سلجم يزرلا ةراذا نول مجاري ءاظن نآتلا ةرداصمو طبض ْ

 ةيسرومألو جراخلاب :تامؤسرلا ةراظنو ةداعسلا رادب تاموسيلا ||
 انيس ةقرذاشما هطيض ىذملا ناخدلا تفيقوتب قحلا يررلا ةرادا

 | نوت "الف :ةخيوؤملا .ةيناتيلا ةركتلا هج كرنسأ ةليخل ةيبززتل ||
 758١صض:١5+ ن ه9 ةنس |

 ءازجلا هب طبري مل. .٠ يزيبقلا يرَرلا ءاعدتسا لبقي الو
 تاريل سمحو ةييبايغلا ماكحالا لجال فصنو ناتريل وهو يدقتنلا |

 يف ةخرؤوملا ةقشلا يف ام ةيديقلا ادع ام ةيفاجولا ماكحالا لجال
 ٠٠و56 صال*من ١5+ ةنس لوليا 7

 اهيواعدب' امام ىزرلا ةرادا نم .مالعالا جرخ ذخا مزليو

 يناث نوناك ”؟ يف ةخرؤرملا تاريرتتلا_ىنضتقمب جدلا ءاطعا نيح

 ١١١ ضالهؤ نة ةنسا|

 نيفوقوملاو نيسوبخلا ةشاعا فراضم يزرلا ةرادا يئدّوتو

 .فكديرشت ١١ يف ةخرؤملا تاريرجتلا بسحب نتتلا بيربت لجالا
 5108 ض ؛58ن 0 ةنس لوا |

 الع ًالاح :مئلتيس ىلخيف اهيسوبحل اشاعم عفدت ملاذاو
 همه ه ص 514 نه ةنس ناريزح * ىف ةخراوملا ثياب زمتابإ ْ 1100 | 5 ١

 ةييمسمسسللا



©» / 

 مل ىلطعي لب ًايموي شورغ ةسمخ ثريسوهملا ديل سي ال افا
 || ةرادآ نم هنُم عابرا ةثالث ىدّويو نيمو رئاسك طقف زإجلا

 تاريرعتلا يف كلذب, حرص محلا يدقت ءازج نم عبرلاو يرلا
 ْ 817١ ص. ه5 ن 5 ةنس لولبا + يف ةخروملا

 أ| نفت مل اذاف مهيلع ميو برهم نتث مدنع دجوي نيذلاو
 هوي لو يدقتنلا ءازملا ذادسل ةطوبضملا تاودالاو تال الا نام

 ١ رع« ان لرز ألا نيتنل كالا ىلا:اموع نيساو يدنحلا نم نون
 || مهتسبح ةدم فضن مهنع لزني الثم نيسمح الجال نيسوبحلا ةيلملا
 ةئس لوا .نوثاك ١ يف. ةجرملا تاري رمتلا يف درو اك هيلع سقو

 1 9 : ص ه)ل"/ .ن

 يضاراو كالمال ضرعتل نا ءارجالا ةرئادل ايمظق زوجي الو
 أ كلذ ساقي الو يزرلل هب 0 يذلا يدقبلا ازملا:لجال نويدملا
 تالالاو ةيلقنلا وه امنا هع زوجي يزلا اما ف نويدلا رئاس ىلع

 ْ موكحلا مدعي و اهناما' نكت لن اذاف طقف ةطوبضملا تاودالاو

 اًقيفوت سيف يدقنلا ءازجلا ليصحت نكي. لو اهئاداب ةلافك هياء
 831١ ةتس ناري نحاا يف ةخرؤملا تاريرعتلا ةنمار وك ذملا ماظنلل

 ا ص144 نأ[

 | رثكأ ١ ناددلا تي رهتب هيلع نونظملا ةكامع نيخأت زوجي الو
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 يتلا تامالعالا فانئئسا ةدم نا ىلع ةعاس نيرشعو عبرا نم

 نم يدي ماظنلا بسح موي رشع ةسمخ يزرلا ىواعدب ردصت

 أ ترا مالعالا غيلبت خيرات نمو أهاجو ناك نا كلا ميهفت خيرات

 يدقنلا ءازجلا ءادا ىلع رادتقالا مدع تانثا مزلي و ابايغ ناك

 | يلا توناك 5 يف ةخرؤملا تاريرحتلا ةوقب لوصالا ةرئاذ نعض
 1 مول 69 صامالال ن5 ةئس

 ىلع ةنسلا يف تارم عبرا يزرلا رئاود ىلع شيتفنلا يرجيو ]

 ذخؤيو طبضي ةبوطرلا معخ دن أصقان ناذدلا دجو اذاف لقألا
 || اصقان تاكاكدلا يف دجو اذاو يدقتثلا ءاّرجلا ةرادالا كلت نم
 || ةيلس ريغ ةقرولا تدجو اذا ةراظنلا': "٠ مفن, املس لودنابلاو
 | "0+ ةنس ترام 5 يف ةخرّملا تاريرختلا يف كلعافلا ىزاجي

 أ ه؟ 509 ص ؛"5 ن

 7 ةيضتقملا تالحملا, ةمزاللا تاي رابخالا يجرلا ”يشنت

 ظ 58 يف ةخروملا تاريرتل اقيفوت عارزلا د
 ظ ال8١ نص 201 نا0**ةنش يناث نوناك

 ا - لاياوشع ا (يادايجلا:رعس يجرلل يدقتلا الا لصحتساو

 | سدا» ةنلس يفت نيرشت « فيس ةخرلا تارب .رمتلا محب اشرغ أ
 ٠ 50595 ص 2١5 ن
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 نيدعاقلملا دعاشت سشاعم مصخ الف ةلودلا اوي نم 39

 ا رحنا يف م يزرلا ةراداب اوم

 056050 ص ه5 ١ ن5 ةنس ينآث

 ١١555 ص 258 ن ىجزلا ؛ هر اداب ةصء تاملعتو رم ادروو

 ظ ا 58 ةلودلا رثاود نم تليق يزرلا ةرادا نأ ع لا

| 

 م٠ كيرف ينجالا كانتلا شدتمتو مور تالئاغل ماظنو

 يجرأا هاحن عارزلا فئاظوو ق قودح صوصخب ماظنو ١ ١و7 ص

 ” ه5 + ص الالا/ نور ةيئازجلا ماكحالاو عار هاج ىجزلاو

 ىحرلا صوصخمب 1١" ةنس زوت "5 يف ةخروم ةلو ظم تاريوزتو

 ءاشي نورا رن ١ لي امدروأس ١0١ ص +45 ن نتتلا عانوا

 ل

 عباسلا لبانلا

 تاالواقملا يرمي قلعتي مف

 ا 0 لوا يف مهمالعتسا موزا تالواقملا يرر؟ قلعتي امو

 اندم و اهتيفو اهدويقو ءالفكلا كالما نع كالمالا مالقا نم

 اهيلع قيدصتلا ىرج اهيلع امارتم. نوكي يذلا وكريولا :افيتسا
 .[| ةمالسو ةلافكلا ءاقل اهزجم .نركيل ررحت يتلا دويقلا بسحب
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 ١ | نراها ١/يف ةخراوملا تاريرمتلا يف م للخلا نم تالماهملا . |

 75ش ن١1 ١ صال #١ ١ ظ ظ ظ

 ' ءالفك مث ةلافكلا ءاقل ملاوما زجحت نيذلا ءالفكلا نا ىلع

 ءالوه ريغ ءالفك اما تادراولا : ورتشمو ومزتلمو قودنصلا هاما

 ام ىلع ةلافكلا ماظن ماكحال اقيفوت مهلافك قه ةلماعملا ىرجتن

 15 ن 717 ةنس سونسغا ١؟ يف ةخروملا تارئرحتلا يف درو

 ظ 0.47 نص

 نولفكي :نيذلا رامتلا رادتقا ىلع تالواقملا وررحم ققحيو

 أ| نم نيدودمملا ةرسامسلاو نيلالذلاو ةيخ هجيلوبلاو ةيجنويسيموقلا
 أ نوقدصي مهناف تالواقملا وررعم اما ةراجتلا ةطوا نم راجتلا تفنض

 | رادتقالا ىلع قيقحتلا سما اوسمي نا نودب ةروكذملا تالافكلا ىلع
 148 فن ١4 ةنس سام 5 يف ةحرؤملا تاريرمتلاب ءاج ص

 ةطوا نم .ةقدصم نكت مل ام راحتلا ةلافك ليقل. الو 54807 ص

 +1 ةنس يناث نيرشت 58 يف ةخروملا تاريرعتلا 5 ةراجتا
 .* ١59 ,ص “58 ش

 | نيضرقلسملا ةعبتو رادتقا ىلع ةراجتلا ةظوا نم اوققحيو

 دارو اك تالوافملا ررخش نم 01 ةحنش هع يصخم اما مهئالفكو ظ

 ١١140 ص الا/١ ن1 + ةنس ناسن ١4 يف ةخروملا اري رحتلاب: |



 اذ

 . || تالؤاقلا رحم قئيف ارجات ليفكلا ناك اذا لامجالابو
 ظ ةئزه نمث فانضالا ند ناك :اذاو ةرامتلا ةطوا نم هرادتفا ىلع

 أنف نيرومأملا نم ناكلذاو.اهيلا بوسنملا فائصالا يرومامو
 هكالما ةيف قمتنف كالمالا باعصا نم ناك اذاو ةظانشوم ما

 قيدصتلا .بابسا قيدصتلا جرشل ركذيو اهلا ةدئاعلا ةرئادلا نم

 |31* في :ةخراوملا تاريرمتلا يف ام ىلع تانيمأتلا تادئدلابو

 يررغم ىلع مزليو ١١615 ص 881 ن*١1؟ ةنس فنراريزخ |

 ىلع قيدصتلا بولطملا راقعلا نع ةيدإب لا نم مالعتسالا تاللواقملا

 كتبسرجم ةيدإبلاب هيلع كلءشيليا ال هوك قت دعب و هثراحا دنس

 4.76 ةنس لوأ نيرشت ٠١ يف ة>روملا ثاري رمتلا يف اك قيدضعلا |

 هن صان

 7 اذا ان ني رومأملا ءالفك ةلافك لع قداصيو
 سلجم نف فوئصلا رئاس نم اوناك اذاو ةراختلا ةفرغ نم رامتلا نم

 | يتلا تالحلا اما تالواقملا رحم نب مومعلا نم اوناك اذاو ةرادالا

 راجتلا ءالفكلا رادتقا ىلع اهيف قداصيف ةراجت فرغ اهيف دجوي ال

 تاريرحت كلذ ىلعوتالواقملا:ررحب نم مث ةرادالا ساجم نم يلام ا
 ل اا ن0 8 ةنسس نأ نونك 7 يف ةخروم

 الفك راسي و .ةوزرخ ةجرد ىلع ةراذالا ةئيه نم قداصيو



 ع ١ 0 : ! 3 : 0
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 اير 1

 يف نيلوالا ةبتيكلاو: ةيؤلالا.ينواعمو فانثتدالا نيبمومع نيبعدم

 ةيناثلا ةداملا بسحب مهتالافكتادنس ىلع قيدصتلا دعب تاوضقلا
 دنع تاوضقلا تادكشا,:ةلافك تادنس ظنحتو ةلاقكلا ماظن نهأ|

 > نييمومعلا نيعذملا دتغ ءالوه تادنسو نموت نيعدملا يثواعم

 مل داعتل ةراظنال نييمومملا نيعدملات الاذك لسرتو

 76 ص ةةهن 8 ةنس ىلوالا ىدامج ؟ غيف تاريرحم كإذ ىلعو

 نينببملا نيتمخلا ءالفك ةلافبك نع قيدنصت .جرخ ذخنو
 يفااك ةيلاحلا ةئسلاب لضاحلا نتنلا نيمختل يزرلاو ةءوكملا لبق نم
 نص 254 ن “11 ةئس لوا توناك١ ١ يف ةخرؤملا تاريرمتلا

 ! اما ما

 روصح ريغ أموق مددع ةيررق يللاها مومع ليكوت جرخ نا ىلع

 ةنس لؤا عير ١” ف ةخرؤملا تاريرغتا 5ك طقف شرغ ةيام

 /ه ص 80 ن 4

 ةغاا ارك
 ةقيتعلامهت لخ

 جرخ  طقف اشرغ ضروس ذخؤيف ءالفكلا ددعت اعمو

 غب نيعقوملا نيمزتلللا تاءاضما نع ضيا دحاو أجرخو قيذصت
 ع *8/ ةئدم, لؤأ' خريرشت * يف تاريرحت اذه لعو ةلافكلا دنس

 قيدصنل أجرخ شرغ ةيام نم رثكا ذخوي الو 210ص.ه 1+ ن
 لإ ع ةباشسزرلا هوعرز يذلا مهنثن ميلستب اصخش عارزلا ليكوت



0 

 م40. ص ن0 07 ةئس زوع 0 0

 ةياعالثلا نود م مشأعم نيذلا  نيتقوملا نيروم ألا ىن

 ١١ يف ةخرؤملا تازي رمنلا يف اك ةلافنكلا قيدصت ينم

 ةنناكو طيحبررملا» امأ 5558 نص 9+ نا*.٠ ه ةنس لوا: نوناك

 رم اونقتسني الف ةنقوم ريغ مهتي روم أم نا:ثيفل ةيجلوقلاو ماج ا
 ١١ ين ةخرؤملا تاريرمنلاو ةروك ذملا .تاريرتملا يف اك ةلاغكلا در

 ٠١ يف. ةخراوملا تاريرمتلاو ها ه:ض 4301: +5 ةنس ناسي

 ١١ ين ةخروملا تاريرحملاو "741:ص 3٠١# ند ؟ ةئش لوليا

 ما/ا/65ب. ص ؟*55[ ن6 ةئس لوا"نيرشأ

 ال ةئاد مهتيرو» ام نيذلا مهتاقبط فالتخا ط 0 1
 ياروش ةأعبضم سدح ةلاقكلا قيدضتو ةلفوبل 1ٍ'جر> نم اؤننتسي

 ةد//3,(ضاطح ١؟نبل 6 ةلبث لوا ثوناكت"ى 0 ةاودلا

 مانخالا# تيسرومأب# ءالغك ةلافك لع انام قداصيو

 ةحردب مهشاعم.: نيدذلا مهلك اش اهو نيتقوملا ةّمكلاو 1 ارومذملاو

 + ٠7 ةنس سوتسغا ١٠ ىف ةخرّوملا ثاري.رختلل اقفو شرغ ةيامسجللا

 م55 ص 51+ ن

 0 يجرلا رونو ةلافك شيتفت قيدصت نع جرخ ذخوي الو

 | ١ يف ةخروملا» تاري رحتلا فيس ءاج ام ىلع ةرم اا تلا
0:7:2:2020133_0_ 



58 

 /ةعال صم نال. , ةعم: قفاورتاك :

 قير منمرلا 550 نم ىفوتسي هالكولا ددعت .اذاو

 « يف ةخرّولا تاريرعتل كب يديجع لاير وه وكلا مسلاو
 607 + نص 27+ ناث٠ © ةنسأ سوتسغا ١١و ٠:1" ةانم نانشن

 وا ةيعرشلا كاحلا وا تاللواقملا:نرعم ىرم ةلاكولا تقدصت ءاوس
 *1؟ ةئس لوا نيرشت ه يف ةخروملا تازيزرحتلا بسحب ةيماظنلا

 ١١86 ص. 4/157 ْن

 ةلاتفكلا :تادنش ىلع تالؤاقملا ررعم نم هقيدصتلا مزليو

 مت: ةكدن ف ةواضينز أ عم 'اًرابتعا ةراذالا"نسلاع نم ةقدصلا
 ض +44: قيال طيش ةطلأؤملا تارئوختلا ئذدتقمب

 كرا ىلع: ةيهشرأ ربت كلذو "446 ص 45 نو

 يف م نوناقال .قفاوم مهادختك نم فانصالارابتعا ىلع قيدصتلا
 ايبا بسسس

 ملافك ةقدضلا : ءالفكلا ةوزغ لع تالواقملا رحم دمتعي مل اذاو

 ةيغت كرو اك دهسا نويشم قيدطتب ىنتكيف ةزاذالا سلام نم ١

 ص ؟3372ن 05 ةنس لوا ةريزشت يف ةخزؤوملا ثار.رهتلا

 اهيف هتفيظوب موقي تالواق رحم اهب دجوي ال يتلا تالحلو همة

 ا بس# تثار رحتلا تتاكاوا ريد دجوي ل ناو ةرادالا نبتاكشاب ||

 مم سس ل سس ل ا لاس



 57 ند ا '
0 1 ' 

 ا ش 5 ١

 ب

 | م59١1 ص.ه٠7 ن٠ ةنس_ لوليا 2 يف ةخرؤملا تاريرمتلا ظ

 ه هدب" ض “705 نا“ + ٠ ةئِس نارب رح 1؟يف ةخرؤملا تاريرجتلاو

 بهذ وأ ةكاحلا لجال يلج وا ةتسالواملا رمت يفوت اذاو
 هنلخ راظتنا وأ ةي دوم ألا يف هاواقب انكم دعي مل واةصخرلاب ام لحل

 نيئظول.ا .ني روماملا .دحا تفرط نم هتفيظوراد:ف لاصفنالا دعب

 هم*٠ ض ءال» ناّضبا تاريرحت كلذ لو |
 ييتأا ةءفانلا تالواقم ىلع قيدصتلا تالواقملا ررحل زوجي الو

 لوا نوناك/ .يف ةخوؤملا تاريرحتلا سيخ ةينس ةدازأب نكت:

 غ7 د4 صاج + ن0 ةئلس

 اهرصحل راقملاو كالمالا ءارشو عيب ثتاللاكو ىلع قيدصتلا الو

 أوه ةنس يتراسي ؟* بيف ةنرؤملا تاريرحتلا ةوقب ةيعرلشلا ىكاحلاب |
 ,1143:ص 45 ن

 تالواقملا رحم قد يذلا ليفكلا رادتقا مدع رهظ اذاو

 تازيرمتلاب ةلمع .الوئيسم تالواقملا ررخم ؛تروكيف هرادتقا ىلع

 47١ ص *5* ن *١* ةنس نأاسن ؟5.يف ةخراوملا

 || تيسذلا تادنشلا لوب يدقن ءازج تالواقملا ررحم لسرن ظ

 أ| قودنصل سي الو هتالصاح عم اسأر ةراظنلا ةنزو ىلا هلضيتسا
 '[| 589 نا ح :ةنس يناث نوناك + يف ةخركوملا تاريرحتلل امفو .لاملا

 يس محامل املا

 أ



> 

 د1: نص

 نيحالقلا :ةنادتسا تادنسل. ةصوصخم ارتافد ةهيدإ ظفح و ْ

 00 +07 يف ةخرؤملا تاري.رمتلا 0 ةعاززلا قنا“ رم ظ

 اهروض يطع و اهمظني يتلا تادنسلا لصاو مم56- صمهو٠ نا

 الصا قدصيف جراخلا ثر « بنام اهنيأياق دا اما ااضصالا

 )هنن 0 ةيش لوايا ب ىف ةخيولل تاب لا بسم ل ايلطبإو

 515 ض

 ىلع اهياع فدصيو اهمظني يتلا قاروالاب ةلماعملا قبطيو

 ظ ف اك ةمر ريتمتل هماظن نم 1و ١؟و ؟١ ذاوملا تاجردنم

 نايا يصرح اناورب راك قت ىلإ ةينتظ نو نيرا , رختتلا

 ظ قحلا قاقحا نع .مهفاكتتسا لجال ماكحلل تارطخملا غلب و

 ا لخي ام ةيف جردي ال لاعشرع لكشب لب يداغ راطخاكنوكت الو |
 |[ هي ام ىلع ةيديق يديجم لاير عبز امنع ذخؤيو ةمكحملا ةيثيحب

 5.6 ص 451 ن 7::ةنس ناسن ١١ ىف ةخرّوملا تاريرحتا ||

 هبتأت ىلا قاروالا هسيماظن نم >؟و ٠١ ئقذاملا لعل الو .
 | يتلا تادنسلاب !ةروضتم يي افاو اهيلع قيدصتلا لجال جراخلا نم |

 | ىتمر ريغ ةكحلا نم قدصملا ةلافكلا دثس فوكي الو ةتاذن اهمظني

 | ٠١881 ص 7٠١ نو ٠١ 5١ص 110 نوب ةمنصلا ركك مدع درجت
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 نم ةقالتشم ريثلا تالانكلا ءارجالا رئاودو كاحلا لعل

 كالمالا ةَرئاَذ وا ةراختلا ةطوا:قيدصت ىكي الو تالواقملا رم

 | يناث 'نيرئثت 80 يق ةخروملا تاريزعتلل' انفو طقف رادتقالا“ لم
 ه١ ١1نم 5565 ن ؟ ٠/,ةتس

 ززبتل تالواقملا ررحم ايلع قداصي ىتلا تالاكولا رمتو

 يللا عيسزملا ةيكملا زغب روع نكأ1 لم ةيطدمالاهكالا/
 | تور ناس. ةنس سيام ١5 يف ةخرتمملا تاريرمتلاب المع روك ذملا

 (| ةرادالا سلام نم ةفذّصملا تالافكلا .رابتعال مزلي و 567 صا

 || ورم رم اهيلع قيدصتلا لقلا طابض وا فانصالا ازذتك وا

 الخ اني ززك نانخ غف ةننوكرللا تاريرتقلا :ىقاكاضيإ تالواقملا
 ظ م١٠ ص +34 ن 807 ةنس

 8 بواضإلا لاوفإلا ل وتلا ءافنلا هلو طك نبق لو

 ظ ةخروملا تاريركتلاو ١" ةنس: سوتسغا < يف خرؤملا يدارويبلا

 ] 805 ض 18 ن0 ةنس لوا نيرشت <58 يف

 أ لثم نيرومألملا الفك رادتقا تادابنش لع قيدصتلا يف

 | رهشأ نس لكي مزادنقا ةجرد قيقتتو ةافكلا لسا ىلع قيدصتلا
 اا ملم ند + ةنس طابش ١١ ىف ةخرّرملا تاريرختلا ىف اي

 ا



1 

 ؛أ | ىلع ييدصتلاب تالواقملا يررختو ملاحلا ماتخا نوكت ناو ٠1

 .|| ةتسس لاوش لس يف ةخرؤملا تاريرحتلا مب ًارقث ةروصب قاروالا ||
 : ١١« ص 1”ندحأأ

 | نم محل ةمزاللا زسنلا بلط تالواقملا يررحو كحل سو

 |١ المع نلت. ىلا بفلس رم لقلتتو مل لسرتل هلويذو ذوتسفلا
 || 5155 ص +58 ن * * + ةنس ناريزح ؟ 8 يف ةخرّوملا تار. رمتلاب

 ٍ سي للملا قروهام ةاواقكي مينا ةزاذالا هانت كل وب

 ظ ٠١15 صا١48 ن*08 ةنس لوا نوناك ١ يف ةخرّوملا تاريرحتلا

 | نم هيلع نقاريفام ر روم أم ليفك ىنمتسا وا تام اذاو

 ْ الاو ..:ربي رهش فرظب ليفك مدقل ىلع ربجيو هقوف يذلا رومألملا
 ْ 4و”و؟؟١ ن ةلافكلا ماظن نم 4 ةداملا ليدعت يف م لزعيف

 | هيف ةرداصو ةدام ةرشع ثالث ىلع يونحي ةلافكلا ماظنو
 | ةصرغب هب رعاس *8 ن ة5 ةنس لوا نوناك ؟" يف ةينسلا ةدارالا

 ْ هللا هاش نا ىرخا

 || شئفم نم ةيالولا زكرب ىرجف تالواقملا ررحم ناحتما اما
 ا يعدملا نواعمو يناثلاو لوالا فانئتسالا ةكمخ نسلراو ةيلدعلا |

 .[/ ةرئاد يناث سيئرو بئانلا نم قجانسلا يفو ةراحتلا سيئرو يبونمملا
 |١ دجو اذإ ةراختلا سئرو يومملا يعدملا نواغمو ةيادبلا ةكحم ءارحا
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 ١ أ قدصتنو ةلآقكي لبر : و بانا ةثيهو بئانلا نف تاوضقلا ينو

 ارك ام لعو ةيلدملا ةزاظنل هما دامي و يلاولا رم هناغتلا ةئيعنأ[
 1| 7 ص 1 :ن 57 ةنس نابعش ١5 يف تاررحبو ركاذت

 ْ | ثالصاح رئافد عم ًالاح ةراظنلا باختنالا ةقرو لسرتو
 ٍ ههبختول تاريردتلا 5 مهئامساو مهنييعت خي راتو نب ررحم ا

 1 ظ /507 صا *1١ نى ةنس سوتسغا |

 اوطعيو اننا عفت يتلا تاهلستلا تالواقملا وررحم ديقيو

 اكو بلبقم لوادج فراصملا اودي ؛ و مهل عجارلا ر رادقلاب الصو

 ظ ةنس ناريزح 4+ يف ةخروملا تاريرحتلا ىذتقمي ةيلدعلا زلم

 ١68 ص ٠١8 ن 5

 ف ةطيوؤلا تاريرحتلا حي ميباجأ قيبا 42 اولسري و ظ

 .8551 ص هالذ ن* ٠5 ةنس يناث نيرشأ ١

 ١ مانا يابا

 ١ ةيدابلاب العتب اهف
 دكسس فارطا ىلع مياصا ءاشنا مول ةيدلإلاب فلست امو

 ردق ىلع سانلل تايشم كرتو تابصقلاو نردملا لخاد ديدحلا

 م.7 ةنس تراه" ١ يف ةخرؤملا تاريرحتلا يف درو اك مهجايتحا :



 م1665 ص 7 نا ٠

 ةيريمالا لاومالاب ةصتخمل داوملا ماكحال اًقفو هريغ ةمذب الاخذ |[

 | يذلا لمعلا وا قئابلل ةرشع ةياماب ةلضف عم ةتمخملا ةيقلا ياست دعبف.|

 ةرداصلا ةيمورمعلا مفانملا لجال كالمتسالا نوناقل. ةليذملا ةينوناقلا

 كالمالا ةبدإلا ريدقت صوصخم ةكحملا عجارت امدنعو ١"

 ةفرعب بختنب نا مزي اهتهق؛ نم لفاب قيررظلا ةنوستل فداصت يتلا[

 ,لكشن نم دصفلا نال اهيطعب ىتلا تارارقلا ماكحا ذيغتت نكميو ||
 | ني ربتعملا كالمالا باعصا نم ةملج هارا نم ةدئافلا لوصح وه امنا |

5-5-3 -3- 
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 * خيرات جراخلا يف تايدلبلا نوناق ليذ ىضتقمب ءازإلا نوناق نم
 171 ص نيو ن + ١5 ةنما لوبا

 أ نم يناثا لصفلاب ةجردملا 'ةيلوالا تالماعملا ءارجا دنعو

 | نيعتت يتلا ةيقلاب كلملا بحاص ضرب ملاذا كالمتسالا نوناف

 | كذا ل ةيئارجالا:ةةوكملل نقيقلا» دعس: !طلبو اونا قمتي

 |ال' ةلمامملا هذه نا ريغ يتركشلل ةموكملا"نناج نم هذخا مزاللا
 | ةرقفلا 1 روك ذملا نوناقلا يف اهيلع نآزئاجلا نيفرظلا قوقحب لخت

 نفسنا ١ ناذح ةدس- ناسنند5 خيرات تاريرحن ابءاكحا ةياعرب

 سجنا ةفصب اواكشتيا كالمالا ٌباصضا نم بجت نم ةكحلا
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 ١  8ا 0
  0017لأ | اي
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 || ه4 ةئس ةدمقلا يذ * يف ةخرّرملا تاريرحتلا مب ضرغلا يباخلا ||
 شالا هنن

 ةيدإبلا ماظن دانئسالاب ضقن فراصمب ةيدإبلل

 ماظن لدعملا يمومعلا ةيالولا ةرادا ماظن ىلع ةلماعملا قي را

 ١15175 ص م١٠ ن هماكحال محافلاو ةيدلبلا ظ

 ةينس ةداراب موسر اذك اه ديقلي مل هنال ةيلامح موسرب الو

 1| يف تايدلب ليكشت دءاسي نا يلاولا ىلعو ٠ 37 مهي

 1 ابييلط نوكتو .نيسحتلا ةلباقلا ةميسجلا ىرقلاو يحاونلا زك ارم ظ

 "|| م. زهرات تابالولا تايدلب نؤناق ليذ ىضتقب اهتيدلب رئاودل ةدئاع |
 شارحالا يشتفم لعو ؟8075 نص #05 ن٠ ؟ ةنيم لوا ضروف

 اتق بسحب شارحالا مطقي نم ىلع يدقنلا ءازجلا بيترت بلط
 "4 ن هه :ةنس لوا تزوناك ١١ يف ةخرؤملا تاريرحتلا يف اك
 ظ ؟ ١ + نص

 . نيموكحلا ةيدابلا ةطبضم بسحي سجن نا ةطباضلا لعو

 يذلا نيدلا ءافيأب نوتنعم نيذلاو امأهيدنت ممفلانغ يدقن ءازجم اهنم

 رف ١+ ةداملا نم ةريخالا ةرقفلاو ”7 ةدلملا مج ةيدابلل مهبل

 "+1 ةنس لوا نيرششت ؟ 4 يف تاريرحت كلذ ىللعو روكذملا نوناقلا

 ١50" ص555 ن

 م م رت و م ب بيبيبيبيبببيبييي يس ييبييبيبيبيبييببييبببب إ. بييبي(يبيبب بباب



 فد

 نسحو قرالا ريم ةفيرعت هللا هاش نارخا لت درو اسو ٠
 ؛ة5 هر اهموسر ةفي رعتو تافيظنتلا نوناقو ؛5* ن اهتظفاحم

 17”2ن راجح الا تاقاحوا تاماظنو

 .عداتلابابلا
 ةديصلا ةقرولاو ةغّمْلا لوي يف

1 

 ىضتقم لوبلا ماظن نهانا لبج ةيفرطتم نا 1
 ني دزاولا خيبماَسلا نبت رماالاؤتلن اجلا هلال :زاظت نت ةقرخبللةزكذتلا

 م. ةنس ناريزح ١5 يف ةخروم ةقش كلذ ىلعو صوصحلا اذهب ||

 وتاردنوُهلاو ةحصلا قاروالا تاماظن ىرجت الو: 5١" ص 6٠١ ن
 هب هربنا نارإ وجاد ىف“ ةييوألا قاعي ما[ دلل جال

 هع م لوب الب ةيعمرلاقاروالا هيف ررحو 2551١ ص

 57ص ؛٠ ٠ن ٠٠١ ؛ةنس نآسن ١يف ةخرتوملا ةيءاسلا 0

 باجتا ىرِتف .جراخلا يف اماررحلل لبجلا لخاد رصحنم وذنملا اذهوا
 «” ةنس ناريزح " يف ةْخرّوملا تاري رحتلاب حرص را الفنلا

 سن“ 4

 || ىلع اباوج ررحت يتلا طباضملا اضيا لوبلا م ىتثلسيو
 [!"نوكي ةلصالا طباضملا نال اين ةقلشتملا رئاودلا نم تاحاضتسالا



 , ع

 أ ٠+ «ةنسذاريزح يفتش رؤيا تار فو لوبلالعةرصلم

 1 ؟66 ؟ ص٠ ْن

 تار رهتلا بسحب حرجلاو ىلتقلا ةنياعبب ءابطالا تاروبارو
 ضرمبو 774 ص 45 نئرر ٠* 4 ةنس لوليا "+ يف ةخرؤوملا

 مهتاروبار ناعميوادتلاو ءاوملا ليدنت وا دءاقللل نيقحتسملا نيرو.املا

 ؟ 4 يفتاريرحت اذه ىلعو ةغنلا ممر ةعبات كاسلل زربتل ىطعت ييتلا |
 4597 ص 41ا/.ن 50 ةنس لوا نيرشن

 .راشعالا ةديازم متاوقو ةموكملا رئاودب ةقلعتملا تانالعالاو

 607١7 ص

 ءارجالا 'رئاود يزادإ صحت فرط نم ىطعت ىتلا تادنسلاو

 ض..ةلاربخو رغجزع قابل اهادع امو هب موكحلا نويدملا ميلسل نيح

 ةنس يناث نون اك ؟* يف ةخروملا تار رمتلل اقفو ةراب نيرشعب 8

١ 
1 

 5458 ص 65

 ام ةنيزخلا نم نينويدلل ايت يتلا تايرابخالاو تايئزجلاو
 تاضارقالا. ءاقل ذخوت ىتلا فراصملاو شاعملا تادنس ادع

 اوف ب ناب رف جوملا تاير
 ] 15 959 ص



 ,”و؛ه

 تا سر سس سس

 [| ١0 فيس ةخروملا تاري رحتلا يف اكأضيا سوفنلا رك اذتو

 ٌْ ٠١ :صدمخ٠ نا ٠ هاةنس ّقاث نيرا

 أمنا نيلوفككاو ءالفكلا نال راشعءالا ىبزتلم ةلافك تادنسو

 ةنس سوتسغا ١ يف تاري رمق كلذ ىلطو ةديازملا ةلصوب ىلع اوضي
 2416 .ض م”. نعنع

 زواجي ال نيذلا ةيلدعلاو ةكلملا تريم دعاقت طباضمو

 | 4١ ؟ن ةلودلا يراوشنم ةطبضم كلذ ىلعو شرغ ةنامسمح مهشاعم

 ظ سا
 || ةخرأملا تاريرحتا ةوقبةيئازجلا زاضحالاو بلا قلصوي و

 ظ 375 ص ١94 ن1 ةنس نآسن 4 يف

 | |ة كوت لجال ةيعرشلا مكاحلا رم لسرت يتلا تاروتسملاو
 ”7يف ةخروملا تاري وحتلايف اك دوهشلا ]

 ظ ئ 8ا/1/ن ١5؟ةنس سيام

 ظ الوب ليطعت نم ةاتنتسم يهواهيف روحت يتلا تالافكلاو ظ ظ #١١ 49 ص ظ
 "نس ولأ 5١ يف ةحرؤملا تاري رختلا 5 يم زاتلاو ”اضمالاب

 5578 ص 237 ن
  ةليفباو © نا اي مولا تال 1 ظ د

 3590 ماقم ا ١١ قامتسا حم ما لو 5 ظ



 ! ب ان هنن كرام.“ دب اها شوا ثائر ملا اكل ْ

 | 75 ن1 ٠ةنس لوا نيرشت ؛* يف اهترناثو 8508 ص هد* ن :

 ١6١١ه صأأ

 تاي رهظلاو شماوملا ىلع طقف مزاللا لوبلا ىوس قضي الو || ٠
 ةعارزلا قنا قودنصو ةبعش ىلا ىغلل مفانملا قودنص ن م رادت يبتلا :

 ًافقاأت اطون ناكوا ةيلكلاب " الوب اهيلع اميلع نوكي وأو ءازجلا نم ىنعتو :

 147+ ص 525 ن0 ةنس زوق ١١ يف تازيرهت ركذ اه لعو ظ

 ىلع هلثمو و١ 5" ص ”19 ن ١ا/ ةئس لوليا ١١ يف تاريرحتو :

 ذخر الو .ةيهحنصلا ةقررلا ماظن سيسات لبق تررمت ينلا قاروالا ([
 ؟١٠ ةنش لوا نيرتشت ١ يف ةخرّؤملا تاريرختلاب الع ءازج اهنغ ا
 ظ ١١/5١ صالث5 ن :

 ءازملا ذخال اس نوكيي ال دئازلا لويلا ليطعت مدعنا لع“ ||
 ايلع قوصلملا تادنسلا نع ةيناث ةضسا ١" لكو ؛هالا/ ص ؟١*ن :

 40100 ص 617 ن عوطقملا ميرلل ةعبأت يه اماظن لوبلا |[:

 ظ فِي م ليصالا ن ء«انلب ل كولا نما. ءاولتا]ليص+ نو الو”

 ||( صديقنا" 0 نيون ورق بقا كمذلا 1

 مىككأأ

 ١ ١ رآل 1١ ةرويعإ لطافملا للوبلاب لغ .ءارجلا نه اءزومت الاكل
0 _ 



 ا/ا/

 ؛ملا/ه ص ؟ا/ ن هلاعتسا راركت 9 ٍ

 راتلاواءاضمالا وا متحلاب لولا ليطعت ينكي 1
 | تفل رخاةوقبخي

 45٠ نر زيبقلا رارقو 5١1١ ن ٠٠١ ةنس زو ؟5 يف ةخرؤملا

 ملام لوي هيلع قوصلملا شماحلا ن نع ءازجلا ذخا نكي الو ه٠ ا
 ْ ها ؟ نم +0م نز 1 زكف رم قدصل اهنا تل

 | تادنسلاىلعةغقلا ممر نم ةافعميجرلا ةكرش نكت ناو هناو اى

 ىلع ةدوبجي اهنا الإ "للمال ٠١ ةذنسلا ةموكملا عم اهاطاعت) يلا

 اهزربت . يتلا وو مطول أويلا قاصلا

 الام كولاج ١5 يف ةخرّوملا تاري رذلل امفو ةيماظنلا كاسل

 م” نص 325 نتوء ةئنس

 | اهباصصال ىطمت يتلا تادنسلا ىلع ةراب نيرشعب لوي قصايو ٠
 أ| رئاودلاب.مظنت يتلا تاكتبلا ىلعو زئاودلا راسو ةيلاملا ةنيرملا نم
 اتابعش وا رئاودلا نوب يتلا تاكجلا اما غلابلا افيتساب ةيز ردك رملا

 ] ةذوخأملا ماردلا .ناجن كنكمابا مدر التم ا ظ

 || لوبلل اوناكي ال اهباعصا توك نم ةديازملاو ةضقانلل وثيزويبد
 ظ 3 داريالاو يقرتلاو تافيقوتلاب و وتيزويبد اذكي تاكحلاف

 رمل نيصم ليا ولع عضوي الل دعاقنلا قودنص تادئاءعوأ

 مسالا ص1 ن١ ةنس طابش ١ يف ةئئروملا
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 ' || ءاربالاو ضبقلا تادنس لع.تازاب رشعب لوب اضيا قصليو

 أ ةيريمالا لاومالا يمثل هو لاملا قوذتصوةيعسرل رئاورلا نيب ةلوادنلا
 ظ انما شرخ ةبالت نحل ةغلابلا نيفاكنلا ءا اريد بقا والا نم عون قكو

 ٠ هركذتلا كمي ةراب نيرشعب لوي هيلع قصليف شرغ ةياملا اهنمزواجت اما

 ه :6٠.5 ص غال .ن** ا 72 يف ةخروملا

 دارفالاو ةموكلا شي نع ملا تالواقملا ىلع شو رغ ةرشعب و

 اب ملابلابغةي ركسعلا ةرئادلاب ررحتب يذل يمسرلا دنسلا ىلع يبن لوبرو
 | تاكحجيلا ىلع ةراي ني رشعوا تاراب رشمب و ةيلاملا ةني ودل عفدتبم يتلا |
 ةروك ذملا هتادنيبللا تاي وتهغ نم. نطعت ةعفد لكب انابيب نطفت ىلا

 تطرأ: تاز زرلاب الغ نطبتلا تادنس لجال ةراب نيرشغبو
 ظ 31-١15 ض هغ5 ناد اةنس لوا نيرشت”* لف |

 | |:نيتراب وك ؟ ١ 5 ص*ه* ن ةديازملا موق ىلع نيئرابب لوي و ظ

 || لجال ءارحالا هر ءاد ة فرع منت يبا ةديازملاق ةاروأ ىلع 0

 | قئابو ةليلخلاةةئي زلا“ نيد ةافول :اهريغو ةلوقنم ريغلا لاومال

 أادمح ن وينبع ىف ةجزوملا 0

 ١ رت يتلا طبضلا .قاروا لع ةراب نيب نطو ىلئاإلاو !يبسأ ل

 ٠ كنف ع ضشورغ ةثالث 4عو 4 كوب و لان الاو غارفلا تالماعم ٠
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 ةيعمرلا رئاودلاو نيمزتلملا نيب ةلوادتملا ءاربالاو ضيقلا تادنس اما

 قلاب ارنم تراك اف نيناكملا ةءاربب ةقادتملا تادتسااو .قودنصلاو

 نيرشعبف كلذ: نع دازامو تارابرشعب لور هيلع قضلي شر ةيام

 ىلغ اهنم .قصاي اف ةصوصخم ةزوكذملا لوملا بقاروا نوكتو ةزاب

 طبضب .صوضا# هيلع اررحم نودي 5 ةزوك ذملا تادنسلاو قاروالا

 رئاودلا تايضتقج صوصخحم واراقملاو كالمالا لاقتناو غارف تادنس

 بجومب ديصلاو راكشلاو طروباسيلاو رورم اب ,ضوصخم وا ةيعسرلا
 5١595 ص ؛55 ن٠ 4 ةنس زو: ١5 يف خررملاةغملا نوناق ليذ

 مث نم ةرو نم ذخوت يتلا تالوصولا ىلع ةزاب نيرشعب و

 نييفوتملا تافلخم ناما نم متصح مهضبقت يناثلا مزالملا ةتر نود

 ص ”85.ن 04 ةنس يناث نوناك + يف ةخرؤوملا تاريرختلل اقفو

 م نينويدلل غابت يتلا تايرابخالا ىلع تاراب رشعبو ٠4

 ذو + يف ةئروملا تاريرتلا سنحت ةعاززلا, قنابزو ةبعش فرط

 351١ نض "05 ن0 ةئس

 مه ص مه+ ن0 ةنس زوق 1؟ كيس ةخرؤملا تاريرمتلاب

 -. ميسو

 رو رملا ”ةركذت :ىلع دحاو شرغب و تاطرؤي اسرلاو !رجيو ارب ديصلأ

 المع مولعلا"ةبلطو مث مئبقلاو حملا تالاف هك ىلع دحاو شرغبو

 5 تاركبملا ينهاعب صوصخم ربحو لع لك ىلع كلذ ريظنو

١ 
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 هديل ا لسا

 م... ه:لص 18# ن 0١ ةنس لوليا ٠" يف ةخروملا تاريرتلا

 ف! دج ةلوادتملا ءانبالاو ضرقلا ةماعلا لع ةرأن نيرشعب و

 لك لجال تاراب رشعب ةفروو منجا تامءالعا زيف لجال مقلي ظ

 < ف تاريرخن كاذ ىلعو قازوالا رئاسو ةئاللاو ءاعدتسالا نم ||

 0 2 ن١ © ةنس لوا نيش

 نيأوزم اوناك ءاو س ةيئاذلا نب 0 لا ريراقت نع سشورغ ةثالثبو

 صوصخب كالا ريراقنو روم الاف م 11 نيفظوم وا

 ناش ف ةخراوملا تاريرهتلا يفك لو اهيلع قضلي الف دانعلا ||

 || نارب , زح ١ 5يف ةخرؤملا تارب , ضل اونو 295, خلص 2:4 نأ 0+ 2 ةلئسل ١

 كري روماملا راغدو يلاهالا .اذاو 5١ *85.ص 5451١ ن ١ 5 ةنس ْ

 5 ةلافكلا ةقرو ىلع اضيا داو شرغي و دحاو شرْعِبف ةنعكلاو ]

 ١ نيل ض ازذمالاو ةطناضلا كسب لوخدلا نودي رب نيذلا نم طعن ١

 ثار أَمِفَو مولعلا ةبلطو ةحنجلا ىوعدب ةموكحل كروبلطي ||

 37 00000 ه ةنس سوتسغأا «: يف ةخرّؤملا ْ

 ةءارب طوس ان يدم لاح ةجرت ىلع شورغ ةثالثبو ]

 را قدا" ةيئنم طابش "1 يف ةخروملا تاريرحت: 5 ةوشإ مند

 1 يذأ يدقنلا 2 زا ضبق ل-وىل | هلئمو؟ 4 هص* +8 ن سانلا

 ئ

 نيلصفنملا نيرومألا 0 جدأ مشلا ةقرو ةروض ىلع اهريظاو



 1 04 ا
 مما ظ ١ ٠

 ا قاصلا مزاي الو ممد ةءارب ةطبغم ةروص ىلعو ملاح ةمحرت ةقرو

 أسار اهومدقي يتلا مهتالاعصرعب اهوطن ري يتلا قاروالا لع لويلا

 [| ض ؟54 ن7” 0١ ةنس ناسن ؛ يف ةخرّوم تارءرحن كل ذلعو

 || رئاودلل مدقتت يتاازيراقتلاو تا ركاذملا ىلع كيا ةثالفبو

 ا ب دارفالا ا ىلا ىلع دحاو شرغب و نيرومأملا نوم ةعمرلا

 ٍ صين ١ ةنس يفت 00 ١ بن ةخراوملا تاريرحتأا

 ظ سا مساق

 || ىلقا دنسلا غابم.ناك اذا اما يبسن لوي نيدلا تادنس ىلعو
 || ةلافكلا ةهضتملا .ةيربظلاو شماملا ىلع وصليف شزغسفلا نيرشد نه

 (| نمرثكا غابملا ناك اذاو دئسللا لضا ىلع قوبململا لويلا ةجقب لوي

 || نم١؟ ةداملا حج شرغ نيرشعب عوطقم لوبف.شرغ فلا نيرشع
 4/١ "نصز هنن 0 ةئس سيام ١ 2 خرؤملا ةغملا مسر نونأف

 ها ١؛نص ؛هال ن0 ع ةئلم زود ١١ ىف ةخرؤملا تاررحلاو

 زواج امو يبسن لوب راجئتسالاو راجيالا ةلوأقم ,ةلافك ىلغو

 || هيف ةخروملا تاري رحتلاب المع شورغ ةزشنف :شرغ فلا نيرشنلا
 م0175 ض هولا ن0 ةنس ترام

 "سا دطننع تال نوب ان

 ظ

 أ| ةلمعا كلت ةئيف ةبسنب ةدوصفع ةلمع ةيواحلا صلاوبلا لعو
 ل 000 1 4 را لا 5 ا

 00١ اكنذس لو نايرمسسل 15 4 رو مسبار وح ىف هيه
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 / !ز مسا ض1 ْن حسام

 [| لغو شورغ ةرشعب ةيعرشلا ةكبحلا ليتم ةلاكو لك ليت لغوأ |
 |] ةنالثب ذيق ةروض اهنوك رابتغاب اهجارخا ريضي' يتلا ةلاكولا ةجح
 || هون ن٠ ا/لةنس ياك ع 2 ةخروملا ثاريرمتلاب عر م شؤرغ

 م14 نأ

 نع ييبنلا مسرلل ةعاتلا تادنسلا نع ءازجلا ذخا مزليو

 1١ ةنس يناث نوناك* يف ةخرّوملا تا ريرحتلا يضتقم لوبلا ناصقن ظ

 ١٠7١١ ص/3فالن

 لك باسح ىلعال ةيماظنأا هتاجرد ىلع لوبلا قاصلا مزليو ٠
 بسحي ناصقتلا لع يدقنلا ءازإلا ْذِخْري و ظقف ةراب شرغ فلا

 تاريرجتلاو ” 17 ص7١ن 537 :ةنشءرحم ؟ يفةخروملا تاريرحتلا ||

 ؟مغ ص٠٠ نادال ةنس رفص ة يق ةخرؤملا

 نعصقان لوب عوطقملا ]ب رال ةعباتلا قاروالا لع قضلا اًذأَو

 خاوي اهيلطر لوزلا" قاتلا كفف لور“ الثزيتمت:ينوثادلا :بوئلطملا |

 نعف ةيبسنلا اما تاريل ثالث ىلا ةريل صن نم يدقن ءازج |هنع
 | ١1؟5*ص/٠ ة؟نناشلا اذهب ةذراولا تاري رتلا هبجوت م؟صقتنلا

 م٠ ١ نانا اهلل ىلاث < حريز **-:ي *ةخوؤملا تاريرحتلاو

 ١١9517 ص



 ملا“

 هدهمدسسس

 مفدب اًبليميو اهلبقي رومأم لكىزاجيو ةيتاذلا ملاصملا لجال ةيعسرلا |
 .كةروناك ١5 يف تاريرحت اذه لعو ايدقت ءازج ةينامع ةريل فصن ||

 ه1 5ص ه١ ن٠ 5 ةنس يناث

 !نيجمولطمي الوا لورلانوقصلي ال نيذلا نيرومأملا ىزاجيو
 [| رورملاو طروياسلا ركاذتو“ ةيعمرلا ءاربالاو ضبقلا تادنس ىلع ا

 ةداملا ليذ بجومب كالمالا تامانطبضو يرعلاو يربلا ديصلاو ||

 ظ ٌتاري رحتلا يف ٠٠ ىلع ٠05 ةنس زوق ١ يف خرؤملا ةغملا نوناقنم'؟ ||

 3457 ص ه7 ن * 6 ةئه طابش ١6 خيرات

 تادنسلا ىلع لمعتسا ا لويلا لاهسا ةكلملا يرومالل زوجياالو

 تما نم. * 1 ةذاملا بسحب كالذ ىلع ارحتب نم ىزاجيو ةيععرلا

  ةخرؤلا تاريرحلا كب ةلودلا ياروشو ةراذالا" لجين ىاحيو ةغقلا
 م/م ّض ه* ن٠ ةنمس سوتسغا «<+ ىف

 | قضلإ ال يذلا روم أملا" شاعم نم يدقنلا ءازجلا فقويو |[
 | هلطعي الو هقصلي وا قاروالا رئاسو تاذ:سلا نم ملي ام ىلع لويلا

 1 هيضتقن م ىءاظنلا هده نَء ةصقأن هروصب هعضصن وأ ماظنلل ًاقفو ش

 | ص هال3.ن *+5 ةلس يناث نيرشت ؟5 يف ةغرّوملا تاريرحتلا |
 رسب |

| 
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 || لوي فرصو ذخا وا ظفب لساكتي وا. لمهي رومام لكو
 * ٠ ةةنس طابش“ يف ةخرؤملا تاري رمتلاب المع الاح لّزعي ةيلدعلا

 / م أ! م“ ص هملا/ْن

 ١ نيذلا ةكحلل ءاضعا نم يدقنلا ءازجلا لاثما ةثا5 ذخّويو

 | || لط قوص ىلا ةرادالا ةثيه.نمو اح ضرك بن ءواصحيأل
 1 ظ 7١41صأ؛4* نو 46٠٠٠ ص ؛4 ٠5 ن ةغوأ* ريغلا تادنسلا

 "|| ةيبدجالا كلاما يفةزذسلا ةنطملسلا تايردنبم# قصلت مل اذاو

 | | يفام ىلع نكت مل ناكربتعت اهيطمتو اهمظت يتلا قاروالا ىلع لويلا

 11/١ ملل هنا هاد ق حبلا كرام ع يفد ةغئررملا تاويارغتلا
 يف اك ةيعرشلا ججملاو تامالءالا ىلع لويلا قاصلا ب

 كاع صا ١5 ن8 لا 0 را

 رول ' ةيولالاو تانالولا ةرم 3006 -أ سلاوبلا ىلعو

 ا 0. رد ىف ةغر أولا تاريروتلا زك جوي سكعلاوةليلجلا

 م1 / صا ؟؟ناكال ةيس '

 ا ردي 10 تارقف ثالث لع يروتحلا لادوللا لعو ١

 ' //17/ ص 61 م يبشلا ءادجلا بجوإ ةدحاو ةرثذ ظ

 || ةيحوم ذيدحلا ةغملا ماظنل ةعباتلا قاروالا باوصا ل هأغنو

 ص“*87ن 5١058
7 
0 

 ١ ا يي ا , 0



 مهو

 اهريغو ةحروص قاروا ىلع ةررحلا تادنسلا نع ءازجلا ذخؤيو

 زادب ٠ ه ةئس لوا نيرشت 5 نم ارايتعا لوب اهيلع قصلي مو

 تاريرتلاب درو م جراخلا يف ؟ ٠ هةنن يناث نوناك" نمو غدامألا

 هرعو 58738 ص ه؟8 ن٠ 5 ةنس لوا نوناك ”* يف ةخراوملا

 ريرحن نيح خيراتلا وا متحلا وأ ءاضمالاب اهو ىلطعي ال ىتلا قاروالا

 "55 ن ٠0 ةنسزوق ١ يف خروملا يمرلا نالعالا ىضلقم دنسلا

 2 ص

 ةيموملا نويدلا ةزئادل اهب ىتوي ال يتأا ةقيتعلا قاروالا نعو
 ةغملا نوناق نم ” ةداملاب ةاطعملا رشا ةثالثلا ةلبء ابعت لجال

 فر ضوسحلا اذهب ةدراولا ةيمومتلا تاري رولا ءاج الل ديدجلا

 ه١55 ص غ1

 اوا ةظسورلا' رونم آم شاعم نم يدقتلا ءازجلا رادقم قفقويو

 نم 5* ةداملا ليذ يف اك ربخو ملا لوب لطغي ال يذلا فارغلتل
 7ص +531 ن 704 ةنس سوتسغا ؟؟ يف خروملا ةغقلا مسر نوناق

 ها 6

 ةيبسن ةقرو لعررحت تا تا اذعتسالا نع ءازجلا ذخؤي الو

 ءازجلا فثرال ةركذتلاو ريرقتلل ةعوطقم ةقرو ىلع وا ةراب نيرشعب
 اكان امو تادنسلا ىلع ررحتو شورغلا ىلع ىتلا حلاصملاب صوصخم

١ 



 . [أ «.كقنس مرحم ؟5 يف ةخرؤملا تاريرقتلا يفام ىلع اهتبسن نم لفاب
 | 77ص ا/ه ن

 ىف رئاودلاو نئازحلا مساب يتلا تالاكولاو تالافدكلا نا ىلع

 ٠0 ةنس ين ناك 6 يف لا تارا عج غلا مز ةبتأ

 ١158 ص 188: ن

 تادنِسو 90752 ض 75 ن يبسنلا مسرلا ةعبات اياصولاو

 7/521/1/ ك عرطتملا ممل هرال ةعبات طاةسالاو «افيتسالاو ءاربالا :

 | رهشا ةثالث زورم دعب أيضِنأ ا ربا نوناق ىرجيو

 ظ ةنب طابش يف تاريرخم كلذ ىلعو 7١4 ةنس ١ك ا/ خيرات نم

 ظ 1 املا ل ةنيم طابش ١١ يف تاريرحبو «هىو.ن*-9 ١

 | ةعوبطملا تاناجوقلا بجوعسلطي نيرهشب دوجوملا لوملا ةياهن لبقو
 |١( ةحراوملا كاري فلا لسبب تادزاولا .ةدسنبأ رش ةتيسل لوب ةلسزملا |

 ةئيفلا ىلع فرصيو ٠7/48 ص.ه ه* ن ٠١ ” ةنس ناري ز> 57 يف

 || كمي اقرف ةيالاب ةسخ يديجللا مسق نم لزنيو تاريلل ةنيعملا |
 || 7٠ 826 ص هه ن ٠ "5 ةنس ناريزح "0 يف ةخركروملا تاريرختلا

 (٠ ةخردوملا تارمرحتلا ةوقب اضيا يؤرلا ىلع ةغملا نوناق يرجتو ||
 فا ظ ١ ض ؟ ++ ن 1*5 ةنس .نآسين 4175

 أ ذخ وي. ةتئيف نغ ةدايزب وا ةصخر الب لوبلا نوعيبب نيدلاو
 لاا: 8 عه 7



 مهفياو" نب 4 نش ناسن “ خيرات روكذملا نوناقلا ليذ اك ظ نيلثم راوكتلاب و ايدقن ءازج ةيناثع تاربا ثالث ةرم لوال مهنم ||

 كاسل < الب نو 24١" ص 1

 اوعسي وأ هوعيب و هوفرعي وا ةغملاو لوبلا .:روذلقي نيذلاو

 رشع نم رثكا ال دنب هعلقلا وا تقوملا كروكلاب نوزاجت هجاورب
 فنروسمحب هب نولاع ُُ و لمعتسملا لولا نولمعتسي نيذلاو نون

 ةغعلا نوناق نم "1 ةداملا نم ةريخالا ةرقفلا ىضتقم نينبم ثالث

 +1 ةنسس لوا نوناك * ٠ خي راتب هجولا اذه ىلع ةحضضملاو ةلدمملا
 || م مه ص “ه١ ن ٠# ةنس ناريزح ٠ يف ةؤيلا تاريرعتلاو

 ] 7 م روصلا ىلع شسورغ ةثالثب لوب قاصلا ةيضق نا ىلع ْ

 || تايعدتسملا روص لمثل الو ةيعسرلا دويقلا روصب ةصوصخم يه امنا
 م41 ص ١#" ن.دحاو شرغب لوب اهلصا ىلع قصلي يتلا

 ( لوي اهالاي صلي يتلا تادئسملا نع ءازج نخاري الو 2 0
 ظ سعف صه ن هيلع ىتكيو

 || عمت يتلا دويقلا روص ىلع شورغ ةثالشب لوي قالا مزليو
 م1 ةنم سيام ١١ قيس ةخروملا تاريرمتلا يف اك اهباصالا
 لعو ”5١.ن ١+ ةنس لوليا يف ةخراوأا تاري رغتلاو "هه نأ

 | تاداهشلا روصو تريرومألا ةمذ ةءارب طباشم روصو لصا
 بيس يسم صا لا



 ميم

0 

 ١ ||: ةنس طابش 8 قيس ةخرؤملا تاريرققلا محب اهب ةطوبرملا

 40 5* ص*84:ن
1 

 يلاهالا دارفاك ةيعسرلا رئاودلا برم لوبلا مسز ىفوتسيو

 ؟"1( را + ةس زوق( هين ةغرملا تاريرعتلا نيب

 7 1/8 ص

 بناجالا ىلع ذفان ةغمتلا مسرل نوناق ةيذس ةداراب ردص دقو

 لصف عجرمو تيسدقنلا ءازجلا ليص## ةروص ماظنو/4ه ن

 ىّا ضرع كلذ ىلع ضارتعالا
 1 امددوإا ١ق 6 نا ةداننم رشع

 ىلاعت هلا هلك نا ل وش

 .نشاعلا بناثلا

 زاشعالا يف

 ةطساوب اهتاقواب اهطيساقت ليصحت موز راشعالاب قلعتي امو

 اسر رامطخالا غيلبت ميراث نم مايا ةرشع فرظب ءارجالا ةرئاد

 ةخرؤملا تاريرغقلا 5 راشعالا ماظن نم 89 ةدالل اًقفو نويدلل

 بيلاطم ليصحتو "78ه ص 5+ ن ٠" ةئس لوا نوناك ١١ يف

  نره قدصم دنس تجوب نيمزتلملا ىلع ةطوبرملا ةيرشعلا ةنيز ا

 بعب ءارجالا ةزئاد ةطساوب كلذو ةكاحم الب تالواقملا رح
 مماسمللا



 ةنس طابش 8 يف 0 تاريروقتلا ف ءاج يوم راطخالا

 ٠١١91 ص ”و5ننل

 || ىضتقمب اهيواعدو راشعالا ليصحتب ةلاكولا ةرجا ليصحتو
 م١1 ةنس شوتسغا 1١ ىف ةخرؤملا تاري رحتلا يف م تاملعتلا

 ١١١5 صاله ن ظ

 لولح خيرات نم فصنو رش فرظب اهيفي ال نم راشعالا لضحتو
 ا تاررحلا 54 ةيقوقملا تامالءالا ذيفنت نوناق بسحب طسقلا

 2215 ض ا قا ةئال كل يب رات ظ

 الو هايفكو مزاللل ةيرابخا خيلبت مزلي ةدملا هذهرورم دعبو

 تاري رهتلل امفو ةيمدقلا ةرجاو غيلبتلا جرخ ا
 4858 ص ؛*8 ن٠ 5 ةنس ترام٠ يف ة>رؤملا

 الو راشعالا ليصحمب فترونوابتي نيذلا قرروا نوكيو

 ظ ١ك ١ يف ةخرّوملا تازي رهتلاب المع نيلوئسم هتقوب هماظن يح اوفي ظ

 ] ت١ 0 .* ةنس ا[

 | ةدارالا سسب ةكاحم الب ةديدجلاو ةقيتملا زاشعالا لصحتو

 ظ انااا ع ١ خيرات ىعلا ةرادصلا ةركذتو ةدسلا ||

 نص ه4 ن.* :.هةئس لوا نرش 2 ةحراوملا ةلوذلا ياروش ْ
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 .ةنيزخلا ةصدح نع مسر قلطم ذخا.ءارجالا روم أم ذوجي الو
 ننلاظف ليصحم نيحن طقذ ىواعدلا هالكوأ دئاعلا مسقلا نع لب

 م0 ةنس لوا نيرششت ٠١ يف ةخرارملا تاريرحتلا اقفو راشءالا

 ظ /؟ هو ص ت١1

 أ اهانماو بوبحلاو زاشعالا اياب ةيلدملا كاحلا ةطساوب لصحتو

 .ةسم ةياملاب نييراداصعتلل .دروكيو ٠7* ةنس ىلا 807 ةنس نغ
 +50 ن 0007 ةنس: لوا نيرشت ١١ يف ةووملا تاريررختلا ركحب

 ْ 5 ص

 وأ مهئالفكو راشعالا يمزتل» كالما ةيث قيقدتب ىنتعيو
 || مهشيعتل ةيفاكلا ةيعاورلا يضارالاو مهتكس ادعام عيبا تحرظ

 ْ كرم يفلان: نيزشل ١ يف. رادنكلا فيرل ملا حرض 5 مهتراداو

 ب15 +. صا اال نع ال

 ١ رنا هن رشعلا 8 ذخنا مزلي يتلا ليصاحملا كرادا 4

 ةبش ةفرادألاوف ءامضنلا يف ماقتاقلا ىلا ةطبضملا , نع ةزيسل 0

 | ىلا ة ةزستو ةيارقلا ةيزابتألا :نماهم ىلا انه ةزسن غيابتو ةيفرصتملا

 ظ لدتا شيك قيمي دست يف ةطبغلا ع مذتلملا |

 نيه مايا ةرشمب هل اهعيلبت ميزات نم ارابتغا فرصتملا ىلا لاهضرع
 || زيهلا ضارتعا لبقيو ةروك ذملا ةلافكلا هب طب ريو هضارتعا هبف

 حدو



 دلل

 همدقي يذلا لاعغرملا ةرودص غيلبتو ةموقرملا ةدملا دعب مدقتي يذلا[
 | لاح رملاب هباوج هل م مابملا طبري 0 ةثالث ف راغب رخالا فرطلاا ىلا

 ظ "5-ِ أ١ مدقيو 5 فرظب. ةظوفحلا ةظبضملا عم روكذملا
 مطق رارق ىطعيو ةيالولا يف يللاولا وا فيفا

 أ دييزت ل ._ؤيدصت ةيالولا وا ةيفرضتملا 0

 دقت ريصي ةيدلبلا رارق ىلع ضارتعا عوفو دنعو راو

 تاغيلبتلا ىرجتو ةيالؤلا وا ةيفرصتملا ماقم لك 1

 || مدقتلا رو علا امناةيالولا وا ءاوللا ٌةرادا.سلخم ةفرعجةمزاللا

 نا اكو ةخلا نوناقل ةفبات نوكت اهناف نيمزتلملا وا ىلاهالا فرظ نف
 | كلذكف , لا نم ةاعتسم نوكت تائيفلا ريدقت, ةقلختملا قازوالا

 | ةئاقلا ةد ا يف اكةروك نما تاغيلبتلاو تاَووقملا نع جرخ ذخري ال
 ظ م. 8 ةنسس ناري زح + يف ةخرؤملا راشعالا ماظن نم ١ ةداملا ماعم

 +95 ١ 8 ةنس لوليا 7١يف ةخرؤملا تاررتلاو 5/6و 55 ن

 راشعالا سزتلم بيلاطم .ليصحتب تاليبستلا ءارجا مزايو
 ن ه5 ةدالل الذ دراولا 10 ا ةياغرو نيعارزلا نه

 || ٠١ يف ةخردوملا تاريرمتلا 0 ةنعضتملا راشعالا ماظن |

 ظ الاب ض 55 نا“ 8 ةنس سوتشنغا |[

 | ةخراوملا تاري رجتلا محب لدبلاب فافوالا ئرق راشغا طبرو



1 
 ادسس اا

١ 
 ص ؛”5 ن0 ةنس يناث نوناك ١١؟ يف 4547

 . || ةحيارملا نم دلوتل يتلا تارضملا منمل ةرثوملا رييادنلا ذاختاو

 ؟.ا/ ةنس سيام ازفلاب ةخرئوملا تاريرهتلا ب]سحن راكتحالاو

 /”407ص ه58 ن

 اقفو مظنت يتلا هتاعرفتمو ءاعدتسالاو رايخالا تانوغ لاسراو

 سوتسغا ؟* يف ةخروملا تاري رحت ا < راشعالا ماظن : نم* ”ةدالل |

 م5١1١ ص نر ا

 ناسنن ؟1/يف خارؤلا راشعالا ماظن ةيلدعلا يرومأ ةياغرو

 م0 ةنس زوم ١ يف ةخرّوملا.تاريرجلا يف درو اك 0: ةنس

 0 ليدعت اليا ماظنلا اذلو 5٠و *همو؟والو*ءوت ن

 رخا لحي هب رعاس 458 ن ةقاخو لوصف ةعبرا ىلع

 | ماظن ىلع راشعالا يواغتب ةكرملا قيفوت ملاح ىلع بجيو
 ”١١74 ص 5*8 ن راشعالا|

 ةذسلا تاماظنلاو نيناوقلا ىلع مازتلالاو موسرلا ىواعدبو .

 ه١ نو ا كو هن ةلحلا ىلع ال ١١517 ص ه١ ن

 ا لل

 ظ اا ةعف ليزنتإ مزاللا ؟حلا زوج الو

 ليزاتلا بجوت يبتأا ةربجملا بابسالا نم سل قبرحلا نال ةيضرالا
 ١ -<بس -



 ع

 ١١١5١ صاله؟ن 0

 || رشملا يف. ًالخاد هنوكقيقحت نودب ناتسبلار شع ليذنتب اله :. ٠
 1 7 ْنُع ءاداب مزتلملا ىلع حلا الو ٠١١5١ ص ال48 ن لغاد ريغوا

 ثتائيفلا دري راشعالا ماز لا ةيف نع الو ايوت يتلا رئاخدلا ||

 أ تح نئاجنلا ةيق ريدقت نودب وتستوربلاب يعدملا اهركذي يتلا
 *١١١5 صال ه؟ن راشعالا ماظن ||

 رشع يداحخلابابلا

 كرامكلا يف

 || ةيبنجالا ءايشالا مر فيقوت بوجو كرامكلاب قاعتي امو

 ةيبنجالا كلاملا .ءرم ةيئائملا كلاملل اهلاخدا ريصي ىتلا كرككلاب |

 تحن ءايشالا هذه ءاقباو ربشا ةتس فرظب اهلا اهعاجرا دييغإ
 ريغت اذا. اما .امات اهعمر دريف اهعاجرا ربصي نا ىلا كركلا ةراظن

 || ١ يف خرؤملا يمرلا نالعالا يف درو أم ع يش دري الف اهيحاص

 ه٠ نتائموسرلا ةناما .ةركذت ىلع ءانب رداصلا ١5 ةنس سياام

 095137 ص ٠

 ا مدعب ءاعدالا دنع كرككلا مسرب جحلاو
 + يف ةخرّرملا تاريرحتلا ىضتقم ةيبنجالا اك اد ءاشالا لاصياب
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 ١١١45 ٠ صاله؟ ن٠ ؟ ةنس لوا نوناك ظ

 | ةدالل فو هتابرهم عيب ردصت يتلا ةطبضملا يناثملا غيلبتو
 ' || ةماقاو تالواقملا ررخم ةطساوب ةغدخلاو ُهليحلا متم ماظن نم ةسئاخلا |

 || يفةخراملا تارنررتلا بسب ةراملا ال قوقملا ةمكحب هيلع ىوغدلا
 ”؟ 5100 ض ا917 ن 0١ ةنس سيأم ؟ يف

 مظنت ينلا ةطبشملال درت لب سار ءارجالا ةرئاد عجارت الو .
 ةسجخ فرظب اهبلع ضرتمي ملاذ ىت>اهبحاصل اهغيلبت لجال ةمكحصلل |

 تاريرعتلا محن عابتو ةطوبضلا ءايشالا اعيطق رداصت ًامويرشع |
 “وبغ ص ٠٠١ نادال ةنس سيام ٠١ يف ةخرؤملا |

 ىلع وتحم ٠5" ةنسيفاث نيزششت ؟؟ يف خرم ماظن دزو دفو ظ

 ةيبتجالا ءايشالا لجال مت ىلا ثايقفرا ةدام ةرشع عبرا |
 تايلعتو ه4 ن ةيلخادلا ءايشألا .لجال ىظت يتلا تاداهشلاو
 كركلا ميسر نم اددحم - يبا تاكي رباغلا تاوداو تالا ةفاغم
 ةلودلا تامويسو ةناما نيب قافتاو 450 .ثر ذاوم ميرا ىلع ةيوتحم
 م." ةنس يلاث ثريرشت <" يف خراومرصم كارا ةراداو ةنلغلا

 ءاش كارخ ا لحي ركذ ام جرداس 5/4 ن داوم نام ىلع وتحم |
 لاما |

| 500 
 20 ااا ك7 صم



 انآ

 نشف يناثلا بابلا

 . تاركسملا يف

 | وتريبس ةيق لك نع مسرلا ذخا موز تاركسملاب قاعشب امو

 هرم انش بو قرط نعت رابعا ةيلاعانالا كالي عال
 يف خرّوملا تاركسملا ماظن ليذ بسب اراركث مئز اهنع ذخؤي ال

 441١ صا 45 ن0” ةنس نأسن

 ةيلملاب يناث نوئكر هش يتخ #٠ ةنس نع نويدلا ةافيتساو

 | دقن نيرشعةياملا ينأث نوناكر هش ءادتبا نق "1 5 نس نعو ةرتشع

 م. ةنس نراسن ١١ يف ةخياوملا ثاربرقلا ب اليوت قابلا

 615١ ص50

 اذه نيويدلا“ م ”تاركسملا مس زورا اناني ليو

 ه8+ ن0 ةنس يلا يكل ا ف كول كلا 2١ ىضتقمب

 ' 48148. ص

 | مورضراو سيلغب تايالوب قيبنالا: قرعلاذوجرخمي نيذلا نا ىلغ
 رايدو هنّيعس رخي رئازجو هرقناودادخبو باحو نؤ زبارطو تؤ رينو

 قويدلاةرادازابخلا لعن وروبجم ديمزا ةيفرصتمو ساويسو ةينوقو ركب |
 استجب ابستخت ينو مثدنع يتلا قييانالا ددع نع ةيلحلا ةيمومملا
 من٠ ذخاويو طبضت ةعوتخم ريغ اًعيبانا مثدنع رهظي نئذلاو يمنرلا

0 



 | رع تاريل ناثو ىلوالا ةرملا نع ايدقت ءازج ةينامع تاريل عبرا
 || اذاو راركتلا نع اهلثمو ةنلانلا ةرملا نع تاريل رشعو ةيناثلا ةرمل

 هعيب و اهب قرعلا ريطغل راص قييانالان ا ةرادالا ءاعدا ىلع ةأنب تبث
 داوملا ىضتقم نيفعض. يريم'مسر تبث يذلا رادقملا نع ذخؤيف

 | ٠* ؛ةنس سوتسغا"؟ يف ةخرؤملاتا ركسلا ماظنل ةليذملا ةيماظنلا

 هك١٠ ص أو ا" لنا

 ةنس نم ارابتعا نينس سمخ نع تاركسملا ةئيف تنيعت دقو ظ
 يريمالا تاركسملا ماظن نم هو ؟ نيئداملا تدارقف بسحب 805
 ءاش نا رخا لحي هجرداس 455 ن٠ 6 ةنس زو ١ ؟ يف ةخر ولا

 ىلامت هللا

 رشع ثلاث بابلا

 تاكوكسملاو دوقتلا يف
 اهعابراوتالايرلا مطق موزأ تاكوكسملاو دوقنلاب قلعتي امو

 | هتوف مل ىطعتل اهباصصالا درتو ةمعان اهنا سري ةابزنلل ىعت يتلا |
 ١ يف ةخرّوملا تاريرجتلاب المع ةزاب نيعستو ثنب قيتع مرد لك نع
 ؛44174ص ء١2 ن١ 4 ةنس تراه“

 تارإللا ديلقث يه يتلا بلقلا تاريلا ضبقب ةقدلا مهالو
 مساس اسس لا
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 اري رحتلا اقفو لاملا قو دنصب ا هقحب يءاظنلا باجيالا ءارجاو ةيناؤملا
 ه8 ص "5 ن هال ةنس ةدعقلا يذ ”* ىف ةخراملا

 ةياملا تاوذو كلاشلاو تاقل>والاو تأي وارهزلا ءامماو

 8١١نكال ةنس لوليا ٠١ يف ةخزملا تاريرحتلا 5 جيردتلاب ةراب

 هربا ص

 ةرجملا يف برض اهيفرط دحاب ررحلاك ةعونم ةكس رهظ اذاو
 تاريرحتلا ةوقب اهباحصال اهعاجرا ريصيو عطقن يدهملارمأب رخالاب و
 م١٠ م ص همهم لن ٠5" هس زو 2 2 ة>رؤملا

 ترام ةياغا ةقباسلا |مُئيفب تايوارهزلا لوبق ديدّعراص دقو
 فكرا 4 ةنس طايش ١١ ىف:ةخروملا تاريرختلا اًتفو ١٠٠ه ةمس

 تاربرخلا هد مك ةنس ترام ةياغل مث 5575 ص 3

 5195” ص هاال.ن 70ه ةنس لوا نيرشت ٠١ ىف ةخرؤملا

 تناكولو اهتباتك أرقث يتلا اهءاسفاو ةيديجحلا تالايرلا لبقثو
 غم ةخراوملا تاريرحتلا يفام ىلع لاوعتسالا ةرثكل رظنلاب ةحوؤسم
 65717 ص ه*8 ن ١8 ةنس ترام 8

 ' لع ا دراو دقعلا رابثعا بجؤي ةسمخي كلشبلا ءاداب دبعتلاف

 بسب اشرغ ني رشعو ةيام ةريللا باسح ىلع نيدلا ءافوو كللاخمل
 ١١18 نص ال85 ن صوصخلا همان رارقلا

8 
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 يدقلا ةامملا باسح لع هب هافولا بجي اعدق نيدلا ناك ىدو:.“ ظ

 ظ :١١718 ص ة.:“ :ن قرفلا ليزنتثو

 |١ زم نلكو الئضييلا ةيبدجنالا :تاكوكسملا لؤادت روج الودي

 ظ ءارإلا نوناق نم 147 ةداملا كمي ىزاجم !ماطعاو اهذذاب ىسي

 ظ 5 ةجاحلا بابرا للطب اهواطعاو اهذ>ا كلذ نم ىنئتسيو

 ظ ظ ١7 ص غ* ن ه5 ةنس يفاث نوثاك يف ةخركوملا تاربرمتلا ظ

 |( ةذاثملا تاكركسملا ةيقو رادقم صيقت لع.ارجتب نم لكو

 م4386 ص ه4 ن
 .رسبسو#و © سس

 ظ لاومالا ليصحم يف
 أ ةمذب لخدي ام ليصحت موزل لاومالا ليصختب قلمتن امو

 || ياها نم همفد لع نيراتخلا رادتقا.مدعو نينفاكملا نم نيراتفلا

 || نم ةقيتعلا ,نيراتخلا مذ ليصختو مموبتتلا نيذلا تالحلاو ىرقلا
 ةخرّوملا تاريرحتلا يف اك نويدلا ةيفصت رارق ماكحال أّمذو يلا»إلا
 ظ ها/ 47" ص 774 ن0 ةنيم سوتسغا ١ .يف

 ظ نري زاتخلا كالذ .اوصيو ةيئاظنلا كل يلاهالا عجاريف
 ميسم



 / 9 ل #0 يااا <
 هع < 3 1 0 ءآ : +١

6 0 6 

19 

 ةلماعم مهتاماعمو مهتامدخ نم نر.رومأم اذك جارخا ريصيو
 كيسذلا لالا بسج ةيريمالا لاومالا مهتمذب ةلخادلا ني رومألملا
 ؟ه ةداملا ماقم ةُئاقلا ةداملا يف كةرادالا سلجع يف ةيكاحلاب نيبتب
 ٠8 ةنس لنراريزح ١١ يف ةخرؤملا لاومالا ليصحم ماظن ن 7

 و غاي ص ؟ةعنأ

 ةضفلا واي هذلا وا ةماعلا جئا ىلع ماتيالا لاوما ينوتسآاو 2٠

 يضنقملا بسجب عيبلا دقو ضبقلاو ضارقالا موي فراك اهنيك |
 ةعاضا مدعل ةيمومعلا تانيادملا رارق نم ةانثتسم ةروصب ىرشلا

 تانيادملاو متاوقلا رارق نم كلذ ةينثثسملا ةصوصخلا ةداملاو 8 ظ

 ٠١5 ص 84 ن 57 ةنس ناضمر ” يف روشنملاو خرّوملا ظ

 ١5 58.ص. 45 ن 59 ةنس طابش ١ يف ةخرأإملاهتاري رمتلا

 ٍةياَع ةبيفّضتلا رارق بدسح ةيرومالا ةعدقلا نويدلا لبغو

 [| ٠١ «ةئس ناسن ١١ يف ةخرؤملا ةركذشلل اًقفو ٠:5 ةنس طايش

 ١١١ 5١ص 554

 بس .نءرشعو ةسمح ةياماب يريلل نينويدملا نم لبعيو

 || ةنس رخا عبير ٠١ يف ةخرّوملا تاريرعتلا يبس ماتيالا لاوما

 |:لاومالا ادع اسم ةصوصخمم ةنيعم ةروض لع .لاومالا رئاسو | ٠

انيع اهؤوادا طورشملا وأ ةعاَعب هط ؛رملا
 1 ميل درو امك ةصلاخ كس 

 ا
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 ادهم ددختب الو 2٠:4 ةنس طابش ةياغل ةيمودملا نويدلا ةينصت“ دازق |

 ]| م٠ ةنس لوا نوناك١٠ يف ةخرؤملا تاريرمتلا بسحب ةدم كاذأ|

 1 وأ اقع .لكرؤرشعو ةسمح ةياملا لبقتو ٠٠١5١ ص 45 ن

 1 مو ص 7١5 ني. ةنس طابش ةياهنل ةيفصت تايون ْ

 أ ةسفاقلاب ةريللا رابتعاب اًماوق جورخلاو تادراولا سخ ىفوتسيو
 ظ ةفيرعتلاب رك ذي / تقوم كلذو كراهكلا ادع ام شرغ ةياعبرا |

 | نمو ١١ص * فر 5 ةنس ج ١" يف ةخرؤملا تاريرحتلا يحي

 ظ ةرشع ةياسملاب اهنمو نيرشعو ةسمح ةيالاب مفدي ام ةقيتعلا نويدلا ||[

 | ةنس ترام ١١ يف ةّرّوملا تاريرمتلاب المع ةئاَقلا نع الدب اًدقن

 !0١١ ةيسا فابن ناارتءان ىف ةَسرّؤملا ةيمانللا ةركذتلاو “للا

 ْ لريمزألملا نيب. يبا تانيادملا قوتساو ١5١5١ ص كال نإ[

 || تاكوكسملا اهتبسنبو (شرغ تريرشعو ةيام ةريللا رعسب يلاهالاو ||
 '( ١ يف ناعملاو خروملا تانيادملا رارق نم " ةداملا بجومب أضيا ةرئاشلا

 || 15 ةنس ؟ ك ١4 يف ةخروملا تاريرختلا ةوقب 57 ةنس ترام 5

 ْ 189 نج اكان

 ( مين "1 ف مرؤملا رارقلل اًمفو ةليلجلا ةنيزملا نويد عفدتو

 || ىلع ةانب ذختملا 'نانلا ثتالماعمو تانيادم فمي هال ةنس لوا ||
 مل| نااو ةليلجلا ةنيزخلا راشعا تالدب ذخوتو ةياسلا ةدارالا

 لتتتللك
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 ةيقيقحلا [نْتعَشن ةشوشغم ةكس يلاهالا نم اهلك اش امو رئاخذلا |

 وكري ولاك يلاهالا ىلع يتلا اياقبلا الإ ةديدجلا ةنسلا لاوماك

 ةياغل ةعوضوملا اهتمت ةشوشغم دكس لبقلف ةيركسعلا تالدبو |

 ةرايعوه ةنيزلا نويد قحي روك ذملارارقلا حو 5" ةنس سوتسغا

 |١ ةوت كلامملاو كلاشبلا ىلع ىتلاو 4 ةنس ةدئاعلا نويدلا نا نع

 || اذهل ىرخا تاكوكسم نموا أشرغ نيرشعو ةيام ةريللا باس

 || ةنس ىرخالا يداجج ةرغ يف ةخرؤملا تاريرهتلا ىضتقب باسحلا

 ظ " 57” ص ؛.5 ن دال

 || طيساةللا ليصحت لجال كاهل ةيلاما ورومأم مجاري الو
 أ ةلمغ راشعالا ماظن ن٠ *5 ةداملا بسحب ىرحت لب نيمزتلملا نم

 || ه27* ترا: ةنس يناث نيرشت ١١ يف ةنركوملا تاريرختلاب

 ظ هما
 (|ةيدللارئاودو ةليلجلا ةني وفلل ة دئاعلا | مزلا ليصحم ىرجيو

 ظ نوناك5 يف ةخرؤملا تا را يف ام راشعالا ماظن ماكحال م

 || هنم١”يف ةخرملا تاريرتلاو 4514 ص 51 ن٠ ةنس لوا

 | |ثارير مثلا كج فراعملاو مفانملا ةناعا كلذ لثمو 4017 ص +5: ن

 /؟؟* ص ه9 ن ٠١5 ةتسس' لوا نيرشأ ٠١ يف ةخرامملا
 -ح 3 0 5 1

 ؟١ فنر ادوقن ةماق ةذوخاملا نيلاطملا ليصحم زوجيالو' لل

 كا



١٠١ 
00_0_0559 
 مل ميليسا

 45524١ ص
 أ

 1 تايلر لف قيام لاو ةيلاملا ةرادالا لوصال تاملعت درو دقو

 أ حيو لاومال لبست اظنو 20 ن 5 ةئس ناري زح + يف ةيلينلا

ا هةموو 4 ل اهجرداس *54 ن *0؟ ةنس لوا نيرشت "يف
 ا 

 ىلاعت هللا
1 

 1 د وو

 اريثعا بملؤلا بنايلإ

 | دعاقللا يف

 08 دللاو يولا يروم أ رابنعا مدع دعاقثلا , قلعتي امو

 5 دعامت ممل بترتي الف دعاقللا نوقحتس نيذلا ني رليم كلا عم

 ىرجت ىلا تايقمنلا قارا لاسراو : ناشلا اذهب ةدراولا تازب ملا

 ١ نناقب مال دالا ةراظعإ قون ةالدم روم أل قئاعم نصيصكت ةداب
 | ؛ُفِي ةخرملا تاريرمتلا سجومب دعاقنلا ةراظن ال ىبومثلا ىدملا

 ظ ظ راو + اخ اع( هبا ةيتطإانن

 أ | ةرادالا سلجم ةفرعب نينوذأملا ءابطالا نم نيلولمملا ةئياعمو

 || اهنامزو اهتامالعو ةصخشملا مهتلع مساو مهتيلا ؛.لاوحاو مهنس ركذو

 ةاطاعم مهنكمي لهو ال ما اهواغش تركي لهو افوصح ةيفيكو
 | سلج نم :اطالا ةليبطم لل نيدصتلاو ال ما مهتيزومأما
 ب : ,”َ - كل م 9



 | نيلولعملا ةنياعم ةفي رعت يف اكدرتف الاو ةقفاوم تدجو اذا ةرادالا
 ©١٠١9 نر و54 ةنس تراها#١ يف ةخراوملا دعاقتلا نيبلاطلا

١١ 7 

 مءمأ ص

 يوه وك يهد ميت يأ اهاضف ناك اذاؤأ هلع ةيزيما

 4817ه ص غغ١ ن٠ ةنس ناسن ” ىف ةغرؤملا

 نيلوزعملا يوؤملل دءاقت شاعم سصرصخنو ءاطعا زوي الو

 ثار رح كلذ ىلءومتمذب يزأا نيدلا اودي : ف ىريلل نينويدملا

 017” ص 7718: ن 07 ةنس سوتسغا 5 نيران
 - 02220 سس سس سس سس سس تسسيسسسم
 ك١9أ0055555ددذذد2 ااا

 تاشاعملاساج نم دعاقللا قود ةراظنا تافيقوتلا لسرتو

 ها ةنس سوتسغا ١١ يف ةخرؤملا تاريرحتلا يسحب ىطعت يتلا

 ظ يسيل

 ١ نيروم امل ةيكذملا يروم أه دعاقث همان زارق نم ةداملا لعْتلو
 ها/ةنس لوا نوناك؟* يف ةخرؤملا ثاريرختلا ةوقب نيثيدحلاو مدقلا

08 



 [| نقرافيو نوجاوزا ةايخب نهوابا تومي يقاوللا ءاسنلا نا ىلع
 . [| هنم نةحتسا الو نهجاو زا توبي يتاوللاو ”نوئابا ةافو دعب "نيجاوزا

 يف خرؤملا ليذلا بجومب مهشاعم نويلا لقتني نوئأبا ةافوبف شاعم
 ةداملاو ةيكلملا دءاقت رارق نم 6 ةدالل دراولا م. ه ةئسم لولبا ”

 رئاودلاب نيمدختسملا ةيكلملا .ةبتكلاو نيرومألملا دعاقث ماظن نم ه
 لاجرلاو لمارالاو مانيالا قافنا ماظن نم ١5 ةداملاو ةي ةينملا

 ١5١" ص ه١١ن ةياعلا

 يرومأم دعاقلو .يقرت. رارق هللا ءاش نا رخا ن أ يف جرداسو
 دعامل' ماظنو ١١5 نر 1 ةنس سوتسغا ؟؟ يف خرؤملا ةكلملا

 ه7 ن ةصوصخلا ةرادالا

 عيدا بلا
 ظ سوفنلا يف

 ريغ لاقتناو غارفو عبب ءارجأ زاوج مدع ةراوفتلاب قلعتي امو

 سلويلا تالماعب وا ١ ةمدخ وا ةيروم امل هباختلا وا دحال لوقنملا

 | ةركذت هزاربا نودب حاككوا طروباسي وا رورم ةركذت هؤاطعاو ا

 "١ يف ة>راملا تاريرقتلا كب سوفن
 | هنا ”٠ ةاس ىنلاث نوناك

 ظ تاري ضنلا فا ىزاجم كلذ فلاخي دز لكو 47585 ص
 | هه. ربي



 1 ك١
 ند 31 3 كا
 دق 0 2
 ىلا ١ ا

2 
| 5 

 ءمو ١

 ١١864 صالو”نأ* ٠ ةنس لوا نيرشت ؟ه. يف ةخزؤملا

 :ركاذه رئاسي نملك نم ايدقت ءازجب أشرق رشع ةسخ ذأ بو
 | ةخروملا تاري رحتلاب سحب رورملا ماظن نم 18 ةدلمل اقفو هريغرورم

 ٠١554 ص 554 ن ١8* ةنس طابش 1" يف

 :دايلا مج ةيائيلا زك اذا فرو ريفي ولك يزاجو

 | ناريزح ١" يف ةخروملا تاريرهتا يف اك هاز را نوناق نه ١

 ١١ ١٠١.5 صءالا ” ن ؟5١ ةنس ْ

 نم ةعبازلا ةداملا ليدعت ةروصو 2٠5 نرورملا ماظن ررحاسو

 الع ءاش,نارخس ١ لحم ١5و + ١6 ن سوفنلا لج ماظن ظ

 رثع عباسلا ينال

 فرأعملا يف

 رخأتلا مدعو باجالا ءارجا ةءرس موزأ فراعملا: قلعتي امو

 يتلا فراعملا ةصح ليصحت صوصخ فراعملا ل ةعجارم دنع

 م08 ةنسزوت ١١ يف ةخرّوملا تاريرحتلا ىضتقمي نيمزآلملا ةمذب ||

 1155” صا أ١1 نا



 رش ندالا بالا

 مياطملا يف
 | تاعوبطلاب نوملعي نيذلا رابتغا موزل عباطملاب قاعتر امو

 ' | ذل اهنامساو اهولتكيو بادذلاب عر ماظن اذهل ةرئاعم ريشتالا
 ظ ] ةروك ذملا تاعوبطملا ممدنع دجوث نيذلاو ف "ا

 || كلذ لجال ةبترملا ةنوناقلا ةازاجنا ءارجاو عباطلا وا فلل ةاكرش

 || بجومب رهشا ةثالث ىلا رهش نم مهتعنص ءارجأ نم مهعنو مهفحت
 عباطملا ماظن نرد ؟5 ةدالا ماقم ةمكاقلا ةيماظنلا داما

 ظ ٠ ص ”5هه ن

 || ١" * ةنس لوا نوناك ٠ يف خرم اطل ماط برعاسو

 ]| تقو هي ؛*ه ن هباجيا ءا رجأب ةدسلا ةدارالا ةرداصلا 55 ن

 ىلاعت هللا ءاش نارخا

 رشع عساملا ناهلا

 نداغملا ِف

 سا نه دحا ءافعتسا لوبق مدع نداعملاب قلعت امو

 الف هتدهعب ندعملا ذخاو مهنم دحا ىنعتسا اذاو تايالولاب نداعملا

 تاي كلماب نم هي 0 قاطمب ىرخا ةرم همارذتسا زئاجلا نم دوعي
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 + ىف ةخرؤملا ثاريرحتلا جب ةرادا وا ةيدإب ةيوضعب الو ةلودلا |
 ..89٠/ ص 7.07 ن٠ا/ ةنس لوليا

 ةيدنجالالودلا وا ةيلعلا ةاودلا ىرومأم نم دحال زوج الو

 || نعم يه يتلا تالحلاب ندعملا زايتما زوحي نا ناك فنص يا نم
 ةراحتلا ام  :نيوداملا ني وعوامل كزفلو وق ودام رئاذ

 ليذلا اذه خرّوملا نداعملا ماظن نم 55 ةداملا ليذ ىضتقمب ةعنضلاو

 8817١ ص هاله ن٠ 5 ةنس يناث نيرشل "7 يف

 نورشعا بايلا
 وكريولا يف

 نيب ىرجت ىتلا تالئماعملا رابتعا هو وك ريولاب قلعتي اممو

 بسحب زامل ةنرألا ممأب ركربولا ةناماو ةيماظنلا كحل

 ؟..6 ص85 نلدلال 00 عير ا١ يف ةخرؤملا تاريرمتلا

 مهلاوما ميو و وكريولا تالدب ةلودملا نينويدملا سبح زاوجو

 سابع نهرارق بجومب صوصخما ماظنلا بسح ةأوقنم ريغلاو ةلوقنملا
 م..يوب نم نانا ندا يف ةخرؤملا تاريرهتلاب درو مك ةرادالا

 ٠٠١ دلو نصاالا .١ ن

 مهتراجتنع نيبختنلا ءاضعالا نم عتةلاوكريو لوصحت موزلو



 دهس دنشنلللل مدا

 || ةخراوملا تاريرحتا هبجوت ام نيعارز وا اراجت اوناك اذا مهتعارزو
 ١٠/88٠ ص:ال* ؟ ن١ 9 ةنس سوتسغا ,/ ىف

 م. ةليم زون 1 خيرات كالمالا كريو ماظن لدعت دقو

 رخ لحم يف «يدييس مس ظ

 نورشعلاو يداحلاب اا

 نيشاينلا يف
 ظ ادب نوبلطيو يبهذلا زايتمالا ةلادم نودقفي نيذلانأ

 عيب م دعب ةقدلا مزايو اهفالخ اوطعي و يريملا ناجل اه مهنم ذخْؤي

 ١5 ١ يف ةخرءوملا تاريرمتلا بسحب اهقيلعتو ةيلادملاو يلاعلا ناشنلا

 م5٠٠8 ص هالك ن 005 ةنس ىلاث نيرشت

 نو رشعلاو يلاخا ةئاغلا

 000 تاشاعملا يف

 ' لني ال .نيألا وج ةيلوي ةلفرتب تايثاملاب قكشامو
 | ليي هِنلابر هاطعاو ةينامع ةريل ىلا تالابر ةثالث نم شيتفتلل
 تجومب تاقحللا مهشيتفت ءاثثا فانئتسالا نييمومح نيعدمل ةيموي

 ه..88:نص 57١ ن ٠7 ةنس لوليا ؟8 ىف ةخراوملا تاريرهتلا

 ببي
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 شاعم ءاضعالاوةتكلاك ةكرتشملا فئاظولا باكصا ءاطعاو

 اهيف نوذخأوي يتلا ةدملا نع شاعم.فصنو ةين وذألا غد لماكا

 ىف مهتاي روم ام ىلا نوعجريو مهتءارب روهظ دعب ةك احلا تحت

 1113 1 هيمو يو ةنسلا ةدارالا

 ايف دعو ىضاعما نما رثكما اوشا واام روم أل نكمي الو
 ثاري.رحتلا بسخب نيتلاكوب نوكي نا يكيذيب ةجياروملل 2

 ةال"٠ ص 45١ ن٠ ه ةنس تراه' ه يف ةخرّوملا

 ظ رخآب ةيعرشلا تادندلا جرخ سخر ضحلاو بتاكل طعيو . ظ

 ةذيروملا تازي رمل كج عومجلا نم لؤفيو قودنملا نمره لك |
 ١ص ”ن 55 ةنس ج ”:يف

 | ذيدخت : 58. ةئْش .لوليا 1 ل فارغلت در و دقو

 ءاضعا نم لك شاعم نا هل ام ةناتسالا جراخ نيرومأأملا تاشاعم
 اشرغ ةياغبزرا ءاوللاو اًشرغ.:نوسجو ناتيام ءاضقلا ةيادب :ةكح |

 نيبئاكو.شرغ ةيامالث ةيالولاو ءاوالا زالمو شرغفلاتايالولاو |
 ءاضقلاب .جا وطغتسملا نواغمو :ناتيام اعيتاكو شرغةياعب را اهدا ||

 شرغ فلا ةيالولاو شرغ ةباّتس ءاوللا بناكشاب و شرغ ةيامالث |

 ةيامالث ةيالولاو ءاوللا فانكتسا 17 ةمبرالا ةبيكلا ءرم لكوا

 شرغ ةسيامسم ءاوللاب سيئرلا ةيعب يذلا ءارجالا رومأمو شرغ
1 
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 . | ءاوالا هارجا: يرشابم نم لكو [شرغ نوسمخو ةياهببس ةيالولابو
 || تنوسح ءاضقلاو ءاوللا هيج هطواو اشرغ نوتسو ةيام ءاضقلاو

 هبا ص١٠١ ن.شرغ ةيام ةيالولابو أشرغ

 شامك فانثتسالا 3 امم ءاضعا يهزالم ]رم لك شاعمو

 ةيجهطواشاءموأشرغ نوعبسو ناتيام ةيادبلا مك امم هاضعا يمزالم
 تفانب ردتلا مبا :رغنوعبراو بج ةيادبلاو اشرغ نوعست ىانئتسالا

 ٠٠١ ١ ١ص 15 7ناك1/ ةنس ىناث نيرشت * يف ةخرؤملا

 ْ | ةيروسو دادغبو هنطاو هنردا ةراجن ءاسؤاد. قمن. لكأ سشاعمو

 ريمزاو اشرغ ةيامسمخو نافلا هينايو برغلا.سلبارطو .نوز:ارظو

 | ةخركوملا ةبساعملا ةركذت يف كك شرغ ةيامسمحو فالا ةثالث تورببو
 ءاطعا. ةلماعم نا ىلع ءا/ ٠ رع معا« نال! غ ةئس نان ” يف ظ

 ا هنواعمو يبومت !يعدلاو شتفملاب ةروصحم ديم املا شامم سمج

 ند ماكسللا نم نيدودعم ريغلا ن نيفيز الا حره ملك اشامو ظ

 11/5 ص: .ناىا/ ةنس تراه يف ةخروملا ثاري رمتلا

 فريذلا جراخلا يف. كاحلا ءاضعال ةلاكولا شاعم لمعي و
 تياربزرملا اقفوتداعسلا ر اد ؟ احم ادغام هانسورلا نع ةلاكرلا نورخم

 ظ ٠ الالا/ ض4 ن دال ةنس سيام؟ يف اةجرّولل |

 أ ةراجتلا ك احب تالضاح رم ةياماب ناثثا لسربو فقويو



 اذ
 ديبي ادممسا ديب جحيييسسس

 لمع بفراصملاو لكأألاب, اييشوولمل يعروت اي .نيذلل جاجحلا ةناعا ظ

 هب ينل ا ن0 / ةنش لوليا ؟8 يف ةخرملا تار رمتلاو

 نيومألا ىف شام نمو احلا ةديرجلدب أضرا لسربي وفمقويو

 نا ١7 هنس ناسي 5 5 ةخروملا تاريرمتلا ة ةوعب ناسدنو -

 ! ةررك دل وديا لسرتو ه١ ١ صالاكالا

 رغثلا ف 1 دعاصف شرغ ةبامسجللا نم

 مالا ص 70١ ن ا نس

 ْ مهشاعمن ذلانيروم أل

 ناسدن 0 ىف ةخرؤوللاتاري

 قة لس

 0 ٠ هن سوتسغأ ” ىف تارب ,رحب درو دقو

 2 دوم ' الا ةناعأ صوصفملا قودنفلا نب لوم ألبا تاشاعم نف .

 ىلاعت هلا

 نورشعلاو ثلاثلا بابل
 . ىىةسلوبالا قبيح

 ةيولالا ةسيادب مك اهتو تايالولا فانشدتسا كام ىلع بجي

 رهش لكر خاب تالامجا ميظنت ةيراجنلاو ةيعرشلا 5ك احملو تاوضقلاو

 | تايالولايف تالامجالا هذه متخو اهوذخا يتلا جورملا رادقم نع
 يوصصم



١) 

 || يناثلا سيئرلاو يبومعلا يعدملاو فانثتسالا ةكحم لوا سيئر نم ||
 || نم ةيضفالا ينو نينواعملاو ةيادبلا 1 احم ءاسور نم ةيولالا فو

 ا)/ لاا لاسرا غئاييتاكو اهئاضعاو ةيادبلا ةكمم نيس رتملا باونل
 || لاجا مم لسرت كانه نمو ءاوللا يبومت يعدم نواعمل تاوضقلا

 تايالولا لاما عم لسرت هنمو كام كينالا يوم يدأ ةيولالا

 ةلوئسم نوكي فلاخم نم لكو ةداعسلا رادب كلذ لثمو ةزاظنلل
 ٠١ ن 5 ةنس ناضمز 1١ يف ةخرؤملا تاررحلاورك اذتلا يف اك ظ

 ١“ ص ظ ظ

 بابساو فيقوت خيرات ةنعتتم ةنوفلا بسح رتافد لاسراو
 | كروكلا تا ازجب مهئلع موكحملا تايانجلاو حنجلا بابرا ىلع محلا ظ

 لاكال نيلسرملا كاروكلاب ميلع موكحا ”امساو يفنأاو دنب هعلقلاو ظ ظ

 بسحب مهيموكحم ةدمو مهازاجمو مهمرج عونو رخا لت مهتدم ظ
 ؟هرص ؛ن 47 ةنس " ج 56 يف ةخرّوملا كسار للا

 رهشا ةتس لكب الود ةيادبلا مكاحتو ةراختلا م اهم لاسراو
 تحت فلاخلا ذخا مودلو“ اهي رود أ :لادبتلاو يقرتلا نم لصيام ||

 اب نام ةيناطأاش ١ ف غل كارلا ىضتقو ةك احلا

0 

 ا ٠" نص

 ل ةياهنب لوبلا لوادج ةيلدعلا رئاودو 5 اهلل لاسرا ةدرسو ظ



1 7 1 
 اج : 3 5 5

 ١١ ش 3

 نييمومتلا نيعدملا ينواعم نم لسرت يتلا ديحوتلا لوادج مم ريش ||
 1 ٠١ ةس لولي 163 ةظررلل تاريرصال

 ١1 ا ص

 سار, ف انئتسالاو ةيادبلا 1 انو تال لاقخا ضرر نانلرأل

 هونق :شيوشتل اغيم تادراؤلا عم ةظنم لوبلا لوادج رهشلك

 ةصوصخلاتاملعتلا م و/ يف دأماماكحا فلاخل قحبى 2 'وةمباحلا

 م١ نأ ٠١ ةنس يناثنوناك ١ قةمقرزلا اذ تاري رحتلا هبجوت اك

١1701 

 ىلا هلاسراو ةحصت نيضت ةنسس كما ككل ضل وسل
  00ىف ةخرّوملا تارب ٠ زو 50 .1

 31 ص

 ظ تاريرحتلا مب نبل هتقوب قيتسناتسالا لاسراو ميظنت
 ظ بلا ل ا : ل نيكل( يف للا

 ةراحتلا»و قوقملا تاقيتسناتسا تاملعت ركذ لع ا

 صوصخب ف ةهةئس ناريز>- 1 يف روملا نالءالاو ١5 ن ءازلاو

 يواعدلارادقمو عونناببب ظنت يلا ةثالثلا لوادجلا ةصالخ كا

 اسال ار ل ا

 آ



0 

 || نا رخ ا لحب يف كلذ ريغ عم ا,يظنت ةيفيكو ةي رهمشلا لوب راج

 َ للص ها هاد

 أ ةرسعملاو ةلالدلا يف

 : 0 ةرسغم وا ةلالد ةرجأب ىوعد عآم ؟ احلل زوجي ال

 آ ىفنقمب كلذب ةداهش معمم . نوكب نأ نودب ةنبملا ةذه نوطاعتي
 ذأ| ء:ذاملا ليذو ١5" ةنس لوا نوناك ١ ١ يف ةخرؤملا تاريرمتلا

 8878 ص هاله ن ةرسامسلاو نيلالدلا ماظن نم

 ص ه9 نلالدلا ةرجا رادقمب ةداعلاو فرعلا ةعجارم مزليو

 | رغد وني زاغلا راجئتساو راجيا صوصخميلاد هنوك قيقحتو 4
 ] 199 ص 1١ ن ال ماةداتعملاو ةفورمملا هترجا

 ىلع يوتمملا ةريسامسللاو نريلالدلا ماظن رخ ا لحب جرداسو

 مهتادئاعو مهتصخر لدبو راهتلبمهنم نيصوصخلا فئاظوو مهةئاظو

 ' راردعلاو بالا ناللا
 ظ

 ستلا #

١ 

 ؟<7 ن ةلالرلا مهر ةفيرعتو ةئاذلا

 ش نورشعلاو سماخلابابلا
 يدقنلا هازجلا يف

 رم يديجم نيعبر ذخا موزأ يدقناا ءازألاب قاعتي امو
 اه 1 مح 6



 ه١١

 يرومأم نوربخب ال نيذلا نيي>ورلا ءاسورلاو نيراتخلاو ةمثالا ||
 جر اوالاظلاو كاك انلل ةدئاقلا تاعوفولا نامزو قنقو زك شرفا
 تاعوقوب ربخي يتذلل ذَخَوِي.يزلا ءازجلا فصن ءاطعاو تآنفولاو

 غِ  ةروملا ةيماظنلا ةداملا ىضتقمي ءازجلا ذخلا ةمزاتسملا سوفتلا ||

 0٠0 ص*:4ن ”:* ةنس ناريزح؟.||

 اهل ديم بهذ ال نينثثا براض نم نيبديجم نيبهذ ذخاو

« 5 

 2 ةييييتل . نسا وسو و سسسمسم ا 2م للا

0 

 ا

 4076١ ص ؛** ندحاو ||

 دنع كيسدقنلا ءازجلا ذخا جوت ىتلا لاوحالاب قيقدتلاو

 ءا ا ص 1 ن اهدو>و مدعب ءاعدالا ْ

 | باجأب رظنلا طرش ىلع ( هلم ءادجلا ذخاب حلا زوج الو ٍ

 فعلا دخل“ ةك احنلاب نيبتي يذلا لاحلا

 ةيعمرلا يديالاب عقل يتلا تادئساا نع يدقنلا ءازجلا ذذويو ظ ظ

 يف ةخروملا تاريرعلا يف اك الوااعلبق ىلا ديلا نماهي لوادتتو

 ظ ة:.5 ص 8 - ن8 ةنس يأت نيرشل 5

 | اهنعرابخالا ىلع ةانب ثاذنسلا نع يدقنلا ءازجلاب كمي الو.
 سالف غص *”: نأ

 نال فلل تيس ع

 أ ةدحاوة'س راما ة:كتملا ةراحالا نع يدقن ءازج ذخوب الو

 ةدجأو ةنس 0 < رثكا١ نع 3 لك ةديدج ةراجاريرخت موزأو



١15 

 دل دس

 || "؟ هنوتاردنوقاهب ررحي مل يتلا نين سا! نع يدقنلا ءازجلا لصحتسنو

 ى احل هلصحم يذلا يدقنلا ءازجلا نكي فراو هنا ىلع ١*1" ص

 ا فنتلا بيرهت نع ذخوي يذلا يذقنلا ءازجلا نا الا اهل اًدئاع

 ١( قابلاو نيرشعو ةسمخ ةياملاب ةك احلا ةكحلا هنم ذخأت هلكاش امو

 117 م بجساجاب ِ

 مهتصح دري ربخملا يمعتو اتصح ذخ انل يزرأا ةرادال هيطعت

 650 ا  ةعم ناري دج ١١ يف ةخروملا يارب را ع

 20007 صأ

 نيناوقلا ين. هتيدئاع ةهج نيعتن مل يذلا يدقنلا ءازجلا نا اك

 فوفتل اعبت هب حت يتلا ةكحلل دئاعوه ديدجلا عباطملا ماظن

 ن1 ةنس سوتسغا + يف ةخرّوملا تاريرتلا بسحب ةيمومعلا

 ْ ا ص / هةر

 || موتكمهنا نيبتي يذلا صخشلا نع يدقنلا ءازجلا لصحتسلو

 || 7م ةغير ولا :تاريبرحتلاب .البع هب تيكح ىلا ةكحلل مداب |

 ظ م0795 ص 985# ن ٠١١ ةنس ٍناث نوناكا ظ

 ؛ 9*5 ص ؛١٠ ندحاو ربش نع:يدنلا



 نورشعلاو سداسلا'بابلا

 ظ جرخلا كيس

 نع ةيديق جرخ شورغ ةسْ ذخا موزل جرخلاب قلعتب امو.
 تاريرمتلا يف م ةيعرشلا ةكحلل لاحت ىتا ااثماو تالاححضرعلا

 ظ مدعو ١١55 * ص ملمع نأ 1١ ةنْس يناث نيرشت 1 يف ةخرؤملا

 ىلع !بهةيدصآ لجال صوصخم جرخ فانئتسالا ةكعم ذا زاوج

 تاريرحتلةفو ةيعرشتلا ةكحلا 3 ىنتكي لب ةيعرشلا ةلاكولا ع

 ١7/0 ص ؟؟4'ن 55 ةنس لوا نيرشت ٠١ يف ة>روملا

 نمضتت يتلا ةيعرشلا تامالعالا نع امامت جرخلا ذخا بوجوو

 _ :رعذخؤي الف اهاجو تدي أتو اهيلع ضرتخا اذا انا بايغ يملا
 0 غ'نيثالث ىلا نيرشع نم ةياغكو ةيديق ىوس فاثلا مالعالا

 ] ةخروملات تاررحملا يحي اضياةلدعلا رئاود يفرك ذ ام ءارجا يغتقيو

 اال 1ص عدا نها ةئئم نسؤتسلا قو

 .ميرةلاكولاو فقولاوتاهجلا هيجوت تامالعا جرخ ذخايو

 | نا يدجيلاي ر فضنو اًرطسش نيرشع نودتناك نايديجيلاير

 نيرشعلا نود تناك مح ةي واخ تاكا وأ كالذ نم 2

 ظ ىذتقم دحاو يدي لاير كلذ :رءرثكا تناك اذا امارظس

 ا“ هس لوا عبر“ يف اخرا جة هة.مح ةطبضم

 ' مسمع رجه جت

4 



١١4 

 قودنصال ةيعربثلا ماجلا تالصاح ميلمت ةعرس يضتقبو ا

 || كاملا لوادجي اهريداقم لايداو ةيماظنلا كاملا تالصاكا |
 1| >8 ةئس ىلوالا ىدامج ١ يف ةخرَّوملا تاري رحتلل اقفو ةيماظنلا |

 هب ص هب نأ ش

 تاريرمتلا يف كيعدملا نم راضحالا لصيب كو: ن 7 د>اوبو ْ

 قوتسلو ؛ /ْ 0 آ 11ج اة ترام ٠ ١ يف ارا

 اضل ثكلاغاا ذَا نم يذلا ةفيفص يف ا م حرصملا ةيمدقلا ةرجا ظ

 مجرحلا ة همي رعت نم ١ ةداملا يف هب حرصملا غلبتلا جرخو روتسدلا '

 "078 ص كورال د ةئس ج 14 يف ةخروا تاري رمتلا حرص وها

 - مسح اس ا جسم معامسمسل

 هريغ وا اجئار ناك ءاوس هب موكحلا ساج يبسنلا جرحا عبتيو

 ؟38 نص« خ ن *م ةنبم طابش 1١١ يف ةخيوملا تاربرحتل انفو

 ابلك اش مو و راضحالا لصوي و وةساورم ١" غيل جرح يع و ظ

 المع غيلب جرح 1 نقلا شروح : يفوق نم 5

 11-2 ضال ن ٠١ ؟ هند اطلاق ف ها تاري رحتتلاب ||'
 هب( ن 0٠0 5 قفا لوا رون 18 ف نارا كاذ 9

 ةيمرت لجال سوؤرغ ةرشع ةلكيانللا لك ىلع ذخؤويو ظ :



 ا
 1 ١

1 

15 

 جرحلا ةفيرعت نم ١> ةداملا ليذ بسحب كان ةكفال ةينعأ
 ظ 3

 ٠٠١5 ص 784 ن8٠ ةنس يناث نيرشت .٠١ يف .خروملا
 غيابتلا جرخو لصوبلا نو جملا عيرو تايديقلا ذخؤتو

 | زيبستلا مدقلي يبا ةمكحلا لسرتو هيلع نرملا ىررم اهتاطوبرمو

 ةخروملا تاررحلا ةوقب زيبمتلا ةمكحل ةطسويلاب تللذ عيمج |متطساوب

 زيبفلا يعدتسم فلكي الو 7 ص ة:ن 15 ةنس سوتسغا ١ يف

 جتاوللاب هئحو هيلا لع تالواقملا ررخ نم ةيدصتلا

 زيبمتلا ةكحل ةدئاعلا موسرلا الا هنم ذخكي الو تالاحضرعلاو |
 ١١ يف. ةخرّوملا تار.رتلا ىضتقم ةلاذكلا دنس قيدصت جرخو

 8/1 ن0 ةنس يناث نوناك

 : غلبت يتلا مالعالا ةهروص نرخ طف شرخ كاريون الث ديو

 نم دحأ اهباط وا ةيئاث ةرم تّبلط اذأ اما يغذملا. وا هيلع موكحما
 | رارملا تارب متل 5 تازككلا دع نع اهجرخ ذخويف جراخلا

 أ|شرغ انثمو ؟الاله:ص*352ن 85 ةنس لوا نيرشل ١<” يف

 ليذ بسب ىوعدلا لقنو عجرملا تيبعتو ةيحالصلاو ةفيظولا
 4 نص غ1 ن ني رؤمأملا ةكاحم ماظن

 00 ا 14



 لير

 || رع ةطسوبلا ةرجا اومفدي نا حلاصملا باعصا ىلع بيو
 ىلع لوب قضاي نا وا مهبلط ىلع ةانب ملاحم نم ىلطعت ىتاا تاررحلا

 | جراخلا قي اما ةدامسلا راد يف اذه مهبل ةروكّذملا تاررحلا

 غ1 ١4 ص8" ١ن اهباعصا نم ةطسوبلا ةرجاذخا موزل اهليذب ررميف

 تارتسوكسلاو تاتسنوربلاو راضحالا لصوي قيرغت نكي ىلو
 ةعمرلا قاروالا نع ةطسوبلا يف ةيماظنلا احلا السوت يتلا اهلاثماو

 انااا ذيع اييلنع وره ةزجمالا نشات اهيا نرمكي ةرجا للتو وتلا

 ١ ين“ يروناك 8 يف ة>راوملا ةيماظنلا ةرقفلاب ءاج دقو 5١5 ص

 1 ١ جرخلا ةغيرعت نم "7و 37 .يتداملا ماقم ةعاقلا "« ه ةنئم

 ناك اف تاللواقملا رركم يدل قدصتو مظنت يتلا نيردلا تادننم

 أبت ناكائ اهو: [شوزغب ةزيشع هدح ذوي :شرغ فالا ةسم أغلاد اهثم

 نورتشعو ةلسنفع) شرخ فالا :ةرلشع ىلا شزغو الا ةنسخ نم |
 -:زوبضفن (قوقاافا لئرغزا فقالا: ةرشغ قف اهنم ناك اهو أشرغ

 أسمي عاوزلا .نم ذخؤت دا ةلاقكلاو تريدلا تادنس اما أشرغ ||

 اذه فصن ابةيدصت لالا ذ ذخيف ةعارزلا قناب نم هنوضرقنسي

 فكيمزالملا نم وا ةيريمالا تادراولا نع تناك هاوس ج رخل

 نع ذخأوت ثلا مهتصح فراع»و مفانم ةلاحاو 3 زاتب مهئالفكو
 تالواقم قيدصت لجال ايقبا جرخ فصن ذخ ريو راشعالا



 لدملا ا

 اذه تروكي نا نكم الو دئسلاب ةررحللا نيدلا لجا ةدعو ديدجت

 ها نو 5655 ص 7*5 شورغ ةرشع ىرغ لقا جرخلا

 ةيماظنلا ةرقفلا هذه يت اث الو 5145 ص 515 نو 5515 ص

 ,ىرم 41 ةدلملا ماكحا ىلع للخب
 ْ تاريرمتلا 4 جرحا ةفرعت

 01 ص ه7 ن 7١5 ةنس طابش ؟ ” يف ةخروملا

 ظ كاحمنلاو تالواةملا ثيسررعم تادراو ةفاك لاسرا بيو

 ىضتقمب ةيلوثسملا :تجوي ريخأتلاو. رهش لكس أرب .ةبماظنلا
 57147 ص 7278 ن 708 ةنس زوك + ىةحروملا تاريرحتفا

 ةيعمرلا رئاودلا تريب ىوعد ةيماظنلا كاحلا لوبق مدعو
 كلذو ١ دقن مالعالا جرخ عم ةعونتملا اهموسر عفدت ملام ضاخغنالاو

 تاريزددلا 'ىدش. انباو ةيللت نإ رفلل دوعت ىتاا فراصملا ادعام
 75 * ص ةه ن 54 ةنس ىلوألا ىدامج ؟غ ين ةيؤل

 يك لوادجلا في هدحول ةضوبقملا ةلمثلا عاونا نم لك ديقو

 لوليا ٠١ يف ةخرؤلا تاريرمتل اقفو لاعتسالا ءوسل لامع قالا ظ

 485 ص "5 ن 57 ةنس

 زيبقلا جورخ نم قوقحلا زيبق ةكحم ةرئادل دوعيام لاسراو |(
 مدعو اأو ةراظنلا ماعم ىلا ءازجلاب قلعتي امو ةاعدترسالا ةرئاد ىلإ ْ

 ةخر ءوملا تاريردتلا يف ام ىلع ديجوتلا رتفدب كلذ نم ءيش لادا أ
 ١ رويس - ص صعد



 ظ 17١*نضص ال53 ن 1٠١ ةئس نأسنن ١١يف

 أ| يتلا موسنزلاو جورخلا ةيككب الري ةيماظنلا مكاحلا نواصلاو
 || ادعام ىواعدلا ءالكو نمذخوي يذلا يديم لايرلاب و اهذخأت

 || طابش؟ ال يف ةخركوملا تاريرمتلاب المع تانثنسملا تاهجلا ضقب

 ظ هاري ص747 ن 3٠07 ةنس

 || لع كوقيب تيسسنلا شوضنلل لملا نمي ويلا دادنت يتقي
 || متلو غابلا كف نودبهءاجرا ريصي أصقان دجو اذا ةبلعلك بناج
 || 551 فكر 5:1 ةئس لوا نيرشت ه خميرأت تاري رحن كلذ ىلعو
 | ه ه5 ص

 أ| يدب لايرلا باسح ىلع تامالعالا ةفاك جرخ ذخؤيو

 ةعستب يديجلا باسح ىلع لصحت يتلا غلاما ديقثو أشرغ نيرشغب |
 ظ هن 57 ةنس ناريزح خيرات ةراظناا فارغلت ىف اكراشرغرشع

 || "هنا ."ةنس يناث .نوناك 5" يف ةنئزوملا تاريزمتلاو + ١7 ص

 ظ ميا ص

 ْ ةروصلاو جرحلاة لك ىوغدلاب كلا دعب نافرطلا مفدي ملاذاو

 | نع اهعضو ريصي ولجبلاب ديقلو مالعالا ةدوسم ظنت غيلبتلاو |
 || جرخذخؤي ةعجارف لصح ىتمو ظفحيو طبضلا قاروأ 0 فرط
 أ ظ ' ١ غي ةخرؤملا تاريرخلاب درو اك ملبتو هتروص ىطعتو مالعالا ظ
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 جرخاشرغنوثالل ذخوف 5049 ص 5٠١08 ن 0٠05 ةنم سوتسغا |

 || ذخؤويف كلذدعب بلطت ىتلا روصلا ماو مصخل غلبت و - ةروض

 || نوناك ؟* يف ةخروملا تأري رغلا بضحب تاؤكلا ددع ىلع اهعمر

 1 م 498ه ص * 545 ن١ ةنس يفاث
5-0 

 | ها/ ةنش ىرخالا ىدامج“ يف ةنغيزوملاقياي رك ايىفءاجدقو '

 | ةرياخ نعةرابع ربتعت اهنا تف كاسل لصانقلا اهم دقي يتلا زيراقتلا ا

 || توكت يتلا قاروالا نع الو اهنع ىقوتسي الف نيترئاد نيب ةيعمر

 ] ظ 1 5 يئاجالا اهمدقي يتلا فاروالا اما ةيديق جرخ اهب ةفوفلم
 ١ دقو 7١" ص 45 ن ةيديق جرخ اهنع ذخؤيف ةطساو الب ةيناهعلا

 ف ,

 دسيسلا

 || 1١ ن0 .ةكن لوا نيرقح امذيف ةنسوؤس تازررتلا وفيس
 أ نوغدملا اممدقي يتلا قاروالا نا اهيف دازم ىنعملا اذهب 158 ص
 | لجال هناو ةيديقلا جرخ نم ةأنثتسم يف مئارجلا تايثال نويم ,ىمعلا

 || ةلصوي هل لسري نيعملا مويلا ينرضحي مل نم ىلع ابايغ محلا ناكما
 || دارقلا اذهرهنتو رخا موي ةك الابل ةكذلل ترزق اًذايواسلا
 || كلذب رارقيطع ا دق نكي لام لصؤيلا مطق راركت مزاي الف نيفرطلا
 جمل سلطو .اهدحارضخ دق نوكي نا وا:نيفرطلا دحا بايغ يف
 | دمل اهتيف ىتلا ىواعدلا نع جرخ ذخؤي هياو تالا لعلب

 ظ تامالعالا نعو دحاو ةباملابف داز اعو نينثا ةياملاب شرغفالا ةسمخ
 لج ت7 ا ع م سم ١
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 أ كلذ رغب تلا نعو نينثا ةياملاب ءيش فرصتو ظبضب يملا 8
 . || موكحلل غلبت يتلا مالعالا ةروص_:رعو عوطقم جرخ دورملا كك

 || اهجرختسل يتلا روصلا نع جرخ قلطمذختوي ال هناو اشرغ نزثالث هيلع
 | .:رعرظنلا فرضي ال هناو ىؤاعدلاب قاعتنو كاش ءاث ا نافرطلا

 | نع رخل ذخا مزأي هناو اهجرخ هادا مدعل ءازجلا ىوعد ةير

 ' || ظنت يتلا تالاكولا رابتعاو اهبحاصل ةسقورسملا لاومالا ميلست
 ةكرتلا ةغالان تناك ءاوس-,ةينجنإلا ةينبتلا قيم .تادني رالاشنوتلاب

 ' اجرت اهب ةقوصلمو نيتغالا نإتاهيدحال ةمجرتم وا ةي واسنرفلاو

 ةنس لوا عبر 5 ْف ةخروملا ثاري رتلاركذ أم دك او د

 5 احلا يف كلذب للملا بروحتت ايضا موال ص 4

 ةيئازجلاو ةيقوقحلا
 هفاطنتسا ريصي: صخش لك لجال شورغ ةرشع ىفوتسيو

 *و نادل ةنس رخآ عير 7 ةي .ةخبرأولا تاري.رحتلا فا |

 ام القيسم اجرخ مهم لك .:رمهذغؤيفنومهتملا ددمتاذاو

 غ57؟صص 15 .ن ناشلا اذهب ةدراولا تاري رحتلا يف

 صوصخب جرخلا ةفرعت نم 5 ةداملا بسحب ةلماعملا ىرجتو
 غي م الع ضارتعالا دنع ةيئازجلا ةيبايغلا تامالعالا جرخ ||



 يي سس ببسسسسا 74

 7 امي 7 1 | ىلا 1 7

: 74 3 7 2 

 |١ ؟© از : 1

 مه ص 477 ن أضيا كاذب ةقلعتملا تارا أ

 نيدصت جرخ طق جرخ فصن تالواقما ررحذخأيو ْ
 ةيدإبلا رئاودلا ةدئاعلا تادراولا ةلاحا لجال ظنت يتلا تادنسلا

 ه57 بر 7:7 ةنس لوليا 5 يف ةخرملا تاري رمتلا 2

 4 ص

 روم أهو: ةمكيلا ةطساوب يضارالا ىلع فشكلا مزليام دنعو
 ةريكلاو روم أبل ةيروزشلا .ةرجالا ةكيل دقت : لااا زتفالا |

 ةخرؤملاتءاريرحتلا ةوقب هيلع مين * ىلع دوعتل يعدملا نم ذخُوتف

 77717 ص ه5 نا؟* ال ةئس ترام 4 ف

 هازجالا ' ليات لجال ةينطلا .ترونفلا بتكم ةزجا اما

 اول اف دجوي. ال ىتلا ىواعدلاب ايلكأش امو تالوكأملاو

 | دوعتو ةني زا نم مفدتف يا يصخمتلا يب عدملا نوكي يتلاوا

 ظ 255 ص ؟١.ن هياع كنب نم ىلع

 | هنيعضت ريصب انوناق مزاللا جرحلا ليصحتب نواهتي نوم لكو
 ظ ترروناَقل اَعفو هقحب ةلماعملا ىرجتف هنم دصق نع كلذ 5 اذاو هل

 تاريرهلا حرص اك تاضوصخ اذك نع لوئيسم سيئرلاو ءازجلا
 7١ص + ن هه ةنس طابش ١5 يف ةحرؤملا

 6 اريخو لع هعفد يزل صطمي هافيتسا ريصي جرخ لكو 0



 ا!ام1

1 
 ظ لع ةلاوطسللا بجوت ةفاازغلاو هردشب الوب قاروالا ىلع قدليو

 ؟ كرا 5 'ةبس نابعش ٠ يف خرؤملا يمسرلا نالعالا يف درو ام

 59 ص
 ظ

 ظ جرخ لك نم .ةانثاسم يف ةيناهاشلا ةداخلا ةئي رملا نا لع
 "8 ن ٠١ ةنس لوا نوناك ه يف تاري رحن كلذ ىلعو موسرو

0 
 نع ناك مسا يب فكن وأ مسر قاطم دخوبي الو م2007 ص

 طانش؟١ ىفةخراوملاةينسلا ةدارالاب المع ةيناطلسلا ةرضحلا كالما
 0 اهتايمالعا ىلع شورغ ةرشع الوب قصاب الو 51 2

 ٠؟67ص ١١8 ن 48 ةنس ناري زح يف ةخروملا تاريرحتلا

 ةب رومأملا ةهل ىطعتىتلا تاركّذملا نع ةيديق جرخذخوي الو
 ؟) في ةخرؤملا تاريرتلا سسحب اهزربم صخب قلعتل الو
 ظ م1 5* ص ه4 ن 705 ةنس سوتسغأ

 ىضتقم ةليلجلا ةئيرلا ىواعد نع جِرخ عبر ا

 ١ 51ص 73 ن* -/ ةنسس يناث نيرششت 1١؟ يف ةخروملا تاريررمتلا
 محب شرغ ةسبرملا نود يتاا يواعدلا نع جرخ قلطم ذخؤي الو
 <50 ص 8١ ن 557 ةنس لوأ نوناك ١ يف ةخروملا تاريروتلا

 نم مثرادتقا مدع ققحلا ةيناهاشلا وك اسعأا دارفا ىندتسيو

 ٠5 في ةخرّوملا تاريرمتلا يف م ةلاوخلاو ةيديقلا جرخ ءاد
 ام دلل دلل هللا



١” / 

 ٠١١ نم ؟ ن وه ةنْس لوا نوناك

 أ ةرجا نوذن نايت ليبنلا ةيلخت تافارغلت ةيماهتالاةثيملا لسرتو

 0م لجسم طاش مي رات تاريرقلا يف دروامسح فارغلت |

 ؟الا/ل. ص

ْ 
 ظ

 ه-ضص

 ةناقعلا ةمومغلا نويدلا نم ةك املا ةداعا تاامدتسا ليقتو
 تاريرهتلا بسحب تاريا سم عيدوت نودب ةيمممرلا رئاودلا رئاسك

 ١١75 ص 18 5ن 94 ةئس ينأث نيرشأ ”1 مدح ةخرارملا '

 ةايرذلل .غرفت يتلا يضارالاو كالمالا نع جرخلا ىفوتسيو

 داريالا ةروصب ربخو لم تجومب ةيعسرلا رئاودلا رئاسو ةليلجلا

 31١.*| ةنس نييأم 0 اا يف 0

 رج جدأ صا

 ىواءدلا نع ةليلجلا ةنيزخلاب ا يتلا مو.سرلا ىفوتسستو

 دقنلا نع اضوع تاربخو ع ا تو لصح يتلا

 موسرلا ليصح دير ىتو ةيلدعلا.تاذراو _ءرم اهباشح ىرجبو

 ثيحةليلجلا ةئي زلا مساب لاملا قيدانص يف ديقل 3200
 | يف ةخرؤملا تارئرمتلاب رع ةياذعلا تاذراوب قلعت اهل قبب لا

 111/7 915 نا +١ ةئلم لولا 0

 اوناك اذا مهترئاد» سيئون نم ةيطخ ةداهش نوزريي نيذلاو : | ٠
 ا

 ؟-حس-سيصسس»>
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 7 3 م 1 نوعي ل عفد ىلع را مدع نوت 0

 ليصحتلا مسدو مالعالا جرو ةمدخلا قرصمو ةريحصلا ةقرولا

 ل ارا هه ةنسزومت 4 ميرا تاريرحم كلذ لعو ةانتتسم ايئاف

 ه : ص

 جلا سلا م جورخ لعشا ونملا اذهو

 م1 ىلا # ةنس يلا نيرشلا 7١ يف ةخرؤملا تاريرمتلا

 40575 ص

 ىلع م مة ةردق ال ن للا 1 منزلا كالذ نم دصقلاو

 الم م اتلاو قيوعتلا نم ةيقوقحلا لاصملا ةياقوو جرحلا ءاذا
 ١45 نص ؟5 ن 5 ةنس ةجحلا يذ ” يف ةخرّرملا تاريرغتلا

 ' مالعالا جرخ قلعي ةيئازجلا ىواعدلاب مرادتقا مدع ققحتي نيذلاو
 | تارب رتل اًقفو مودرلاو فراصملا رثاس نم  نوفعي و ملاح ةعس ىلع
 ظ م58 ص * 15 ن**٠* ةنسس يناث نيرشأ ١١ يف ةخرؤملا

 بطلا رومالا ةراظنل اشرغ نوسمخو ةيام لاسرا يضتقيو

 ةنياعمو ليلحت لجال شرغةيامالثو اهل لسري ام ليلحت لجال ةبكلما
 .روكّذملاهلبملا لسري ملاذاو ايوايك ةينطبلا ءاضعالا نموضع لك

 م07 ةنس ناريزح ١4 يف تاريرحت اذه ىلعو ليلتلا ىرجت الف
 ردح ا )ل د ت1 1100 ا نس اي ل م مة



 لالا

 ؟056ض“ها١اْن

 0117 3 ع 311 5 ا
 اهذها مزايىبتلا جورخلا 4هل رعب هللا ءاق نارخ | لح ررحاسو

 عم ”6 صن ةيلدعلا ةراظنب ةطوبرملا رئاودلاو ةيماظنلا كاملا
 ظ م7 ن ةروكّذملا ةفي رعتلا ليدعت

 مه 56 ص مه نا#٠؟ ةنسزومت ١5 يف ةخرّوملا تاريرحتلا

 لاسر ةييق ضو مي يش ةروكذ ذملا جو رخلا عاوناو

 اعبار ةيرشابم ةرجا اثلاث ليصحت مسر ةياملا فصنو نيشرغ اينأث

 عضوأ هحوت يذلارومألل ةيرورضألا فراصملا مم ةيلخ جرح

 مو# فر باجنالا ىدل ةيلؤتلاو زححلا كفو زححلاو ديلا

0 

 ها ا 07 /

 تايرايخالا اوعبطي لبةيدق ع اوذخاي نا مث عوسإ الو

 لكب ربخو لع ذخؤي الو نريقب رغال غابت نيقش نينويدلل غابت يبا
 تحرص ا5 لوي السب تاركذمب ءارجالا ةرئاد متجأرتو ب ناسا
 144 نر 7:4 ةنس ترا. هيف ةخروملا_تاريرختلا كلذي.|

 ص 115١



 ما

 ثعلاو عباسل الشلا

 ءارخالا ف
 كالذو ءارجالا 1 نامتما موزأ ءارجالاب قلعتي امو

 ةلجلا :زم ٠٠١ ؟ ةداملا ىلا 49 ةداملا نم ةلئسا ةعبرا لل اوسب

 لئاسملا يف ةيقوقملا تاكاخللا لوصا نم عساتلا بابلا نم اهلثمو
 او ٠١ يتدأمل اقفو ءارجالا نوناق نم اهّْريظنو ءارجالاب ةقلعتملا ا

 لو اهانقلا امج كاذب مهناحتما ا ناو باختنالا نوناق نم نم

 تايرابخالاو 0 متي روم أب أع ةقلعتملا ةيمترلا قاروالا اومظني

 ىفغت ناو متي ايما متفص نادتما ةقرو لك ليدي اوس نآو ظ

 لوا نيرشت ؟١؟ يف ةخرّوملا تاريرمتلا حب ةئيطا نم اهيلع قدصيو ظ
 ١1811 ص االؤال نو 11888 صاله ه نالا* ةنسا

 ةراشال راقتفا نودب ءارجالا ةرئاد ةطساوب احل تامالعا ىرجتو
 ؟ ١مرات ةيلدعلا ةراظن فارفلت بضم ةرادالا يرومأم قيدصتو
 خص ١ن ه3 ةنس ناسا

 ةيساسالا اهفئاظو نع خخ راج ف ان“ ا تردصا اذا اما

 مادعاب قوقحلا ةكمم ين ناك اهليكشت طئارش انيابمو ةحيرصلا ا

 ٌُ اشامو اهئاضعاروضح نودب ةيماظن ةكح 0  نيااؤإ لكر

 ةدعاسملا ىرجت الو نكي م ناك هردصت يذلا مالعالاف كلذ | ١
5 

 غ1 باي ب أ 0-7



 لطلا
 ن0 لل

 مساس

 ملام يلادب مالعا ةأرعتا ريخلات نك الو مال صا١ - ن هذيفنت

 زشوإ ف اسبيبلا' كفن زنا منوكو كفاك عتسإلا كم رح ناشنو طع د
 طئارتشلا سوت مل ام يقوقج ينانثتسا مالعا وا ايدل ئوغدلا ةيئووب

 الو هزييت .ىدتسإ ملام ةغج ىوعدب ينانئتسا مالعاوا ةيزيبقلا

 ةراظن نم كلذ ةيالولا فانئنسا ةكحم غلبتت ملام يئانج مالعا ذفني

 ١ ن 55 ةنس ناسين ١١ يف خرّوملا يبرلا فارغلتلا محب ةيلدملا

 ل

 الباق مالعالا توكب رظني نا ءارجالا روهأم ىلع مزلي الو
 هئارجأب ثبشتلاهيلع لبال ما تضمزييتلا ةدم نوكبو ال مازيبمتل

 ةلوم هل طعيف جراخلاب هزييقت مدق هيلع موكمملا نوك ققحت اذاامنا

 خاكثكثك“ثثكغال“للل” “"“»ظ»اا)ؤاةامغءّءي ببث

 سس تس  تتس ستستسا سسس س سسسسسح هسيبسب

 مأ ءارحالاب رشوب ءاونسزييعلا 2غ نهربحو ع :ءاضديإل هي سأنم

 | اما هيما ةياهنل ءارجالا تيجاماي رح اتنوزييفلا ةدهم تضم وا ال

 ميدقن درجت ءارجالا رخ أتي الف ءايشاو ا دوقن هب موكحلا تراك اذا
 ' تازيزمتلا نسحي ةرانسجلاو نرشلاو ةكاجلا»فراضم عع تانيمأت

 1 ءاذ تدك او 6/5 7ص ٠ قار خخ ام اترراه 9 ىف ةخرّرملا

 كدر ةحرصمل ا +٠ هيأ ةةئيم شوتسغا *>.يف ةخراوملا تاري رفتلا

 ظ ىطعي انه وارجا: ثلط اذا ؛ةموكتلا ةطماوب نيم ىلا تامالعالا
 معدل ذافنا رخويو ْنبَخو لع راضحال ةبسانم ةلبم هيلع موكحلا

 ٍّ يتبل



 الاو ريخأتلا رتسل كلذ دس اًربخو ًالعرضحا اًداف ةدملا هذه يف
 ءارجا زخعاتي الف لوقتملاو نيدلا قحن يفامأ راقملا قح يف ذنتف
 قدصت اذا اهئاداب ل يفك مدقلي واو ني زوببد ةهقلا مفدت ملاممالعألا

 هناب وسو ريشملا ةجولا لع زيي ةكمح نم ربخو لعب ىقوي و مالعالا

 ناك اذا ى ربل غيلبتت | تاريخو ملعب ققدي ملا“ مآلعا د ذفن آل

 ٠ لس مهن ال ماةسيسد هيفزا لهو ال ماا رضاق هل غابملا

 ءا 58 ا ١ لطعا فانئنسالا هنا الو

 م يلغزييفلا ةكيل دماء كلذ نال |عطساوب زم ىزذلا مالعالا

 لل ا يناث نوناك ٠١ ف ةجلرارللا تاررحملا يف

 ١ و4 ص

 6 اهردصت يتلا تامالعالا نا ةلجبملا ةيهمج تررق دقو
 رظنل ةناخا اوت لاحت م ةب واح ريغلا تاملعتلا دعب ةيعرشلا

 كاد ىلعو زييقلا ةاللم ىضتم دعب دال 5 نالوا كندي اكصب

 ؟947* ص غ4 ن 805 ةنس نآس د ثارردم

 ردضصت يتأا تامالعالا ةيداغلا كانا ءارحاو و ام لا ةتعو

 نيعتي نا ىلا رئاسخلاور ارضالاو تا:ىضتأب ةلودلا يارَوش 5

 ردتلا يف اك ةرادالا سلا همتامالاغا ذييفننل نيصوصخم نيرو 1
 ا إم ١ ةنس فات نيرتشل ا يف ةخروللا

 ثتح رش كيسين 7 5

 3 ع

 1 جيس اطول د ا 8 دهتح - - 5 5
 ً عب ويا 11 11 ك1 2 للسلام 1199090 تك ابى” ا 4
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 ها او" , والا 07

 7 م 0 0

 معلا

 م ل ري م

 ل

 فيلا ل

 ةبستككملا ةلودلا يناروشو ةرادالا سلاجم تامالعا نا ىلع
 ليكولاتلطإل اهيلا ةدئاعلا ةيعمرلا ة رئادل ضعت ةيعطقلا ةجردلا

 51١ ن١ *ةنس لوليا ؟5 ذا. ةيارازملا مان نك د ىب اه ءارجا

 2 06 ص

 رادقم اهربظ ىلءررحي ال ىتا تامالعالا ءارجا زوجي الو

 ىلع 56 ةئس ترام نم ارابتعا هيلع متذيو اهنع ذخوي يذلا جرخلا
 ١ ص ١ن 57:ةنس ار ١١ يف ةخراوملا تار رمتلا يف ام

 ١ لقزيتابمو يووم أم ةجاخلا تعدل قامت "تعول ةطبانشلا'لقو
 مباقونتا ةعرولل تاارغلا ”وليع مهتاي رومأه ءارجا ىلع ءارجالا

 ليفت طر “نيالا د 0 ١

 لريذلا ءافول ءارجالا ةرثاذ ةطساوب راقع عد نىلط

 | اذا ةدحاو ةهجاومو رقكاي ققدت نا ةنكحلا لع بجي هب ينال

 ع 6 ةلئسملا ساساب لوخدلا نودن زوجي ال وا هعبب زوجت نأك

 تالا لي ؟ نس ين ذك سا ايوا نيران ةراظنلا 3

 .كثد.دلاب ىنب تاونس ثالثب اهتالصاح يناص يتلا نويدملا كالا

 ل

 ء نيدلا لجال ةلومدلا ريغلا لاو ءالا عد اهن. رضتقي الو
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 ملا ا
 ١
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 أ ةفرصلا كالمالا لمش لب طقذ ةيفقولا تالغتسااو تافقسملا

 لل رج

 ه4 ص75 نا 537 ةئسنةدعقلا يذ "6 يف ةخرؤملا تاريرتلا ةوقب ظ

 .يفارالل 75 دوحو مدعل ةديازملاوءارحالا ريخاتب حلا روي الو ْ

 ' نيفرالا ديب يتلا.قاروإلا ققدت لب :وراطلا ةرئادب اهعيبهكيؤاطملا
 م 10 14 ص ١ ف أ

 ١ نويدملا بتك فراعملا ةيرومام ىلع ءارجالا رومام ضرعي و
 اهلاعتسا عونملا ةرضملا بتكلا نم تناك اذا ىريل اهعيب ديري يتلا
 لام 44 نيب نير وبغا ؟١يفب ةيقنورملا كراري هردتلل اقفو ال ما

|] 

 هم م ص 1

 ًٌء

 لجال همني يذلا راقعلا نع وكريولا ءارجالا رومأم ىنبو

 ن*٠ ٠ ةبس يناث نيرشت » يف رولا تاريرعتلابءاج ا كلذب
 63 . م ص 224

 نم ةركذن بجومب اهب موكحلا نويدلا لجال كال.ءالا غرفيو
 تاريرمتلا ريناد لهن اسار يناقاحلا رثفدلا 5 ءارحالا شبر

 ا

 مب حال صم عن 7١1 ةنس يناث نوناك ١١ ىفةخرؤملا
 0 بج يي سبب سيب سس سس سسحسسميهببببل طي بيب < بيب هب ل

5 7 01 0 : 



 *”ة ١

 هام مدلل 002ه2ج2لل- 6 ١

 قوقحلاب ةقلمتملاتامالعالا ءارخا نوناق اق منال باجياءارجا :

 .طايشا؟ يف ةخر وملاب تاور رتل م متارجلا نع ةئشانلا ةيضختلا

 ماظن 4 لوألا ةداملا باجيا ءارجاو ؟5771:-ص 5 ن 55 ةنش

 لوي 9 يف ةخرأملا تمار ارا بسكب "7 1 ص روتسدلا نم

 5788 ص 8948 نا ةنس

 كالما عد يف ىدتساو فناجا نوب ةيقوقح ىوعد كب ريغ ىمو

 زئالا قوقملا ةكحم سيئر اهعبب نما دوعي نيدلل ءافوهيلع موكحلل

 يعدتسي و ةكاملا وتالسنوتلا هيف ةدوجوملا لحلاب ءارجالا ةفيظو

 هب فلي سار سيئرال همدقي لاك رعب نويدملا كالما عيب نئادل
 تاررخلا يف مءارجالا ناو مالعالا :نابزوتالسنوقلا نم اري

 نو مال" 20 4 ةند ناتسن“ 2 ةخروملا ركاذتلاو

 غ7 ص.؛ غ6

 1011لاا هيلع موكحلا نمي لفك ذا نكميؤ
 1 هقب ديصت ريدقل ىلع هدض رذاصلا مالعالا ءارحا ريخآت ظ

 ممم أء موكيت كعب يتلا تالافكلا روصك ةلافكلا هذه ةروص ا

 ناسنو غن ةخر "1 ثا ري رحعتلا بسحب ةيماظنلا تامالعالاب

 ”؟؟صأا ن5 يكنس



| 
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 نموا اهم قدصت ءارجالا ةرئاد اهذخ آت ىتاا تالافكلاو
 تامالغالا ذيفتت نوناق نم 5٠ ةدامللا ليذ ىضتقمب تالواقملا ررحم

 ءاج دقوالا/ ١١ ص« ن؟ ”١ ةنس سوتسغا ؟8 خيرات 71 جلا

 امايصحت مزلييتلاماتيالا لاوما نا 68 ةنس طابش 8 مر تار ريرتب
 يمدولا ة ةفرعمب دويقلاو ةيعرشلا ةحمحلا اهضوصخب عجارت ًاحيرو اللصا

 فرظب هيد يفي نويدلل ًاياظح ةعرشلا ةكحملا لسرتو نيروم ءاملأو

 مل اذاف ريفكلا لع رهشو ليلقلا لع عوبسا يهو هل اهنيعت ينلا ةدملا

 مالعاكالدب ررب وأ انفك نمو همه يا هلامص عسا ريصي لعفي ْش

 ثبشتي وميتيلا يلووا يصوروضحب نفرلا عيب لجال ءارجالا رومألا

 رمسيس سس ل. نسسسايسيل

 5١المصا١ة7ن اني الب مالعالا 3 ءارجاب ءا ال ار

 م ةقدأملا ليذو 2 ةنس ناريزد> :١ 2 ةلوملا تلارب رختلاب و

 لاثتزا 8 را هع سلام و ف ليذلا اذه خرؤملا ءارحالا نونأق نم

 نع اوعنتما اذا ماتيالا لاوماو ةقفنلاو ربملاب مهيلع م وكحلا نينويدملا

 44 نو.١؟58ض ١68 ن ” ةداملا ىضتقم مهيئاد فرط نم

 ن٠ ةنس طابش ؟ خيرات تباربوعتلا ىف كلذ. لدموا بتلف

 1١ غ5 ص 585

 ذخؤت يتلا دوقتلابو ةك احلا فراصمب نويدملا سبح مزليو
 ١ مساس



0 
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 قوحسلل تاعوقولا 1 مهاشماو نشروقألل مازعال لاملا,قيدانص نم

 روك ذملا مسهنيد اوفي ىتح ءارجالا تاناذنقوت يف قمم ريغهنا رهظي نم |

 0 نر ةنش ناضنو ١ يف ةخرؤملا تاري رحتلا بسحب

 1 4 ص

 ملام ةيقوقملا تامالعالا بجوبب نيموكحلل سبح نكمي الو
 ةدئاعلا فوقحلا يفالا شورغ ةسمح موي لك نونئادلا محل عفدي

 ه٠ ةاس اج 5 يف ةخركوملا ثارب رجلا العر بملاو ةقفنلاك ةرجيل

 ريدلل ىدوي مل ام نينويدملا سيد- نكمي ال هنانالا "45.55 ن

 شورغ ةسمخ موي لك دسحاو رهش نع نويدملا ةقفن لدب سبحلا

 الو هلي ىلخي يناثلا رمشلا نع نويدملا ةقفن لدب ىدوي ملاذاو

 يسرلا نالعالا كمي نيدلا كلذ لجال !ًراركت هسبح اًرئاج دوني
 4١ ص " ن 975 ةئس نابعش ؟ خيرات

 ةخرولا تاريرتلا لسحب لاحلا يف ةقفنلا تامالعا ذفنتو

 ةقفنلا لدب لصحتسلو؟ و1/ ,ص »+51 ن *0.؟:ةنس لوليا ١5 يف أ

 نيا رع كتل انويدملا سبل نئادلا فرط نم نعت ين
 تارييرحتلا ف ام” ىوعدلا فراصم ةلج نم ابنوكل نيدللا عم نيدلا

 || موكحا ىلع ال هل موكحلا ىلع ةدئاد يعف ليصحتلا مور اما
 عسسل دعي |
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 000 نك الأ ةئيم لوليا ؟5 خيرات تاريرختا| يف حرص !© -ديلع

 1 هي اوس حرت هيلع موكحلا نم .م ثاضتس ا اذاف 7 ١١8١

 ١١١؟ ض

 . ]| ءارحا ةرئادل لسريو نزلا ليفالإ شاعم عبر ر فقوتي و

 أ| نوناك 15 يف ةخرؤملا ثاريرحتلا .يف اك نيدلاب هيلع ةكاحلا ةكحلا
 نيزومأأملا تاشاعم عيد روف ١841 ص 585 ن 55 ةنس لوا

 ةداسملا ةواللع ىضتقم هلابغ ةقفنل قبت.عابر ١ ةثالثلاو نيدلا ءافؤل

 ماا راما ةدس روع 5 يف ة>رؤملا ار >الا .نوناق نم 5*

 ظ + نم
 لع وص نرا حلضلا لدب نع ءارجالا جرخ لصحسو

 00000 يديم نوتيلا تاريررمتلا كب مالعالا

 ص

 أ نودب يبومعلا ىخدملا نم:ةزاشاب ةيئازجلا تامالعالا ذفنتو
 أأ ثاري رهثلا كلاذ “تدضواو ه.ض..١ ن ةطباضلا ميرش ىلا جايتحا
 ةمهجار عمو زااهيف رك ذو ةلصمم ةروصب 55 ةنسزوق ١4 يف ةخر ىلل

 راسو :ةيلاغلا رئاؤدلاب قلعت يبا ثارباخلا لجأل ةيلدفلا ة راظن

 ها ص ن تادراولا

 || ةنس لوا عبد +١ يف ةخروملا ةيماسلا ا ءاح دقو
 0 سياسي ي مسي  يسهميهسل

 مح مص سول دا



 1و

 أ اهلماس لاك ريصي زب ضفنت ين ٍجأا تامالعالانا 15 ورموز ظ

 ا ضاصقلا وا ةيروم ماو ةبترلا نم ناطر 1 او مادعالاب قدصتت يلا |
 | كلذ نم_فخا تا امج يتلاو يلاع نامرفو ةيئس ةداراب الا ذفنت ال

 ا
 ظ

 | ىكحلاةكرونم ا ةيئازجلا ةكاحلا فراصم لصتسنو

 ةكحملا ٠ نم هتلم تل جايتحا كرؤدب يفاو جلا مالعالا بجومي هيلع

 فرا07 ةنس سيام 18 يف ةخرّدملا تاريرختلا بسحي ةيعرشلا

 ْ ما/55 ض 6٠

 « نخا نأسار هع

 -_ "ةهيسمس هس سس

 || انيقع نان + < قلم قيام 10 قةهيفأملا اتاري رش :ىقوأ: “
 | نييصختلا نيعدملا بلط ىلع .فقوتم ةيصختلا قوقحلاب مالعالا

 | فقوي ال ةيمومعلا قولا لجال اهب موكحلا سيلا ةدم ةياهن دعبف

 فرط نم ةعوفدملا فراصملا وا ةيصخشلا قوقحلا لجال هيلع موكحما

 |دئاع هب موكحلا زاك هافامؤي نعماقو ىدطلا رك ةلودلا

 اسما ةموكحلا فرط نم نيمرجلاك مهيلع موكحلا ىلع قفنيف ةنيزفل

 بسك ال وأى خرم وانيلولعم وا ءارققلا رقفا نم مهنوك تيك نيذلا

 اذاو 0 ةعسل اوكرتيف ةطساقم 4. موكحلا ءافبا مهنكع الو مل '
 هب موكحلا غابملا مهتم لصف ىرخنا رايد ىلا مهيلع موكحملا لقتتا |

 اوتام اذاو.هب  نودحوي يذلا يا 0 | سيئا رامشأ, |



 ادم سمس لششسليص

 | (حربجت .ليعو *.زراعإلا م ا نم ناك اذاو هتام يراتخمو

 هب موكحلا مهنم لصحيو ءارجالا ةرئادل ءالفكلا بلحي نويدملا
 هل ل ص هال ن

 ' ءازجلا صوص ىبو.ملا يعدملا اهذفني ةيئازجلا تامالعالاف

 عا . جالا وماف يلا يلا ١ ناك ادا أما اوربا 2 ٠

 ةيئازلا ىواءدلا نعةيرادايضحت ةياملاب.ةرشع وا ةسفخ ذخويو

 ةفرع؟نوبختلا كلذ نيمزاللا ةيرادإيصحتلاو انوناق مزاللا جرخلا عم

 ةحرارلا ةتباويرعلاب المت ةئادملا ةكمع ةلياتر تاونوكيو ةيليملا ظ

 ١*8 ٠١ صال” ن 705 ةئس سوتسغا 5 يف |

 فتويدملا كالماو لاوما عيب موزلب ةكحملا يت نا دعبو ]

 رهش نع لشن 0 ةذِم ةديأ: أن يف عضوب نيدلا ءافو لجال يرإلل

 5 ةني زا مم اب ررقملا لدبلاب ضوفتي نلاط هل دجحوي ' اذاف

 تال 6 ةنس ناريزح © ىف ةخرّوملا تاريرغتلا

 لاو ءالا ليصخت ماظن ىلع يضارالا عيب يف كرا التو ا

 ام ءارجالا ةرئاد يدل تاديازملا لبقث الو ١١؟ 8١ ص ه5:ن

 1 ظ ايناثع 0- ةلافكلا 1 طرتشي هناو ا 1 5 ذفنيف



 | يلم طولا تارب راب درو !؟ فاكتتسالا ريدقل ىلع بت 7

 0 نيالا

 نس ,دلا ءافدسال يضارالاو كالمالا غارفل اهررحت يتلا كاذتلا يف

 نئادلا رتجي ناو اهعرذا ةكو ةديدجلاو ة 4 :ءلا | حجائودو اهدودح :
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 1 لوا نوناك 9 ف ةحروملا تاريزرمتلا 5 اهوكريو ءادأ لع

 لولح .دعب تاركذملا هذه نوكت ناو" 5107 صدمعس١ نال ١

 ْ ١١517 نضص ا/74 ن هلبق ال لجالا

 أهنال .ءارجالا تارارق ىلع ضارتعالا ةدام محلا زوج الو

 ١١755 صال 4 نسيئرلا ٍلعىوكشلا لب لب ضارتعالا لبقنال

 بجو باطلا ل ةدوجوأا ين أمذو اب ررقتي ينلا ةعارزلا

 00 ني ص 55 ن5

 0 7 ةعدقلا ةعارزلا قلاب ت كياضارقا نمو 5 ةثعبنملا الحلا

 ذاوملا لع كرجل قيفوت مزلي هنا الا ةرئاشلا بيلاطملا قحي ةي راجلا
 ةئهرملاكالمالا عيرصو صنم دوك ذملا قنابلا ماظنل ةليذملا ةصوضخلا

 ظ ك4 لماعملا سفن ىرجتت ةافو لصح اذا هنا ينعي ةيرودلا ةلاكولاب

 0 يس سس سيلا

: 5 
 دوازأل نم

 لباقم انوبرع
 راصملاو ررمغلا

 ةرئاش ؛ل| في
 يتلا

 نيسصلا

0 



 | ١؟؟؟5ص 285ن 1١" ةنس ناريزح ١١ يف ةخروملا ثاريرتلا ظ

 ١ ةفرعم نودبب ءارشلا نع هلوكت دعب نقلا قرف دوازملا مزاي الو
 ظ ١٠٠١ 4# ص 70 ن هلكت ببسأ

 قية#نودبهدادرارقلا يع دعب مدقتملا ضارتعالا دري الو ظ

 ١1574 صال»4 ن ال ما ١ ردع ضرتمللا 31

 ةيفاكلا يضارالا راد لخادتينا ءارجالا رومامل زوجي لاك
 | رابنالا يف ضوت مل يتلا هتالصاحو .نويدلملا عارزلا ثيي ةراذال
 || نيذلا لع ىوعذلا نويمومتلا نوعدملا ميقي و هلقحو هتعارز تاوداو

 سيام 58 غي ةذيرؤملا ثاررحلا بسحب كلذ ةفلانم ىلع نوارجنء ا
 ١١459 ص ال ن ه9 ةنسأ

 | اهعيي نيؤلطملا ئضارالا ٠١ ١ رم + نويدملا ةثرول.كدتي.الو
 , 385 ن ةعارزلا ريغنف مل ةشيعم الو نيغارز هيناكق ينحت نودب

 | 1165١ ضأ

 أ رماةني ولا نيد ءافؤل ينوتملا نويدملا راقع عيب مسفي الو ا

 ا يزف كلن روك ذملا راقملا ةثرولا دفن يبا عزب هاودم ىلع

 | هتينوذ أمةجرد ]مت لام يروذلا ليكولا عيةحصب مع الو | ٠.
 م8 ن الما ةينونأقلا ةديازملا - يس

 نصا ١14516



 نع 9 37

 اكسل تقوملا رارقلا هللا هاش ىرا ىرخا ةصرفب جردنسو 0 ظ

 | ةروصب قلعتملا داوم عبرا ىلع لقتملا ها ةنس لوا عبر ١١ خيراتب
 مئارلا نع ةئشانلا ةيصخحتلا .قوقحلاب ىطعمت يتاا تانمالعالا ءارجا

 ؟17 2 ص ؟6ه ن

 ا
 ١

 نو رشعلاو نمأنلا بالا

 يضارالاو وباظلا يف

 || عونك نحب الكاش امو. نهرلاو غارفلاو ميِبلا تالماعم نا

 ماكحالا ةرئاذ نعم ىرجت مل|٠ ربتعت ال ةلوقنملا ريغلا لاومالا نم
 || نيذلا اننا قيماظنلا ةضوصخلا دعاوقلاو .لوصالاب طبرتو ةعوضوملا

 | | اهوتبثي وا ةيعرشلا 11 يف ريغال. مهك الماب تادنس ىلع نوةدصي

 | يف حرص م ةيوناقلا ةازاجلا مهقخم ىرجتف اًغاوت يعرش مالعاب مل
 || ههه 0 م5 :نم» امةنس يفاث نوناك "هيف ةخرؤملا تازيرختلا

 || يف (ماصوضخ رئاسو ام ةيرق يغازا لاقتلاو غارق ىرخيو

 ريرقت نكم ةيضقالا يف ةنثاكلا ئضارالاو هل ةعباتلا ءاضقلا ذكرم

 نم ققحتي اما افلا كلذ اهل عباتلا ةيولالاو هاوللا زكر اهغارف
 || انيد غرافلا ىلع تزاكوا ةزوحمشت :6 اذا اغةعرس لك اهل

 زكازجم اهتديازم ولا اهتاةيقحت ىرجت لا يضارالا زا ىلع ايريما ||
 0 ااا



 ا لااا

14 
> 4 

 م

 راوكت مزلي يتلاو وباطلا ماظن نم 8١و17 يشداملا ىضتقمب قجانسلا
 أ دعب اهلخم ميس اهضوصخمب ربخو للعلا ظني ةداعسلا رادب اتديازم
 | ةداملا ليدعتب درو 6 ماظنلا بجومي اهقحب ةيضتقلا تالماعملا ءارجا
 |١ س. ةنسلوا نوناك؟؟ ينليدعتلا اذه خرّرملاوباطلا ماظن نما
 ١ ندا ف

 | طرشإ رخالهتدهعبينلا ةيرمالا يضارالا صخحش غارف عصنو
 دسيفت ال غرافلا مدن اذاو ربتم». طرشلاو تاملا ىلا هيلع قفني نا
 هل غو رذملا مايق مدع ةكاحلاب تبثا اذا امنا عوجرلا هنكم الو هتمادن
 اذا طرشلا اذهب هل غرفملا ةثرو موقيو.هب غرفملا هل دزيف طرشلاب (

 رخال غارفلا نكمي الفاثراو هل نكي مل اذاو غرافلا لبق م.روم تأم
 ىضتقمي بديلا جردم ريغ ُّط رش قوعد عامس نم نيعونم ماكاو

 ةئاقلاةداملاو نيتراجالا تاذ ةفوقوملا تالغتسملاو تافقسملا نوناق

 ىلعو 5545* ص ؟75:ن يضارالا لروناق نم.1١: ةداملا مام

 تاما نجلا قافنالا:طراش: ةملا تادنشي اوجزدي ناوياطلا يرومنام

 مس رص هان 315 ةنس يجر ؟0 يف ة>رؤملا تارب رمتلل امفو

 فرط: نم ةيضولاو ةبهلا قي رطب كرتن ىتلا كالمالا نا ىلع

 ريثملا هئسلا لع ةانب ةاضعقملا ةلمآملا اهيلع ىرهت ةلس» وخلا ةمبثلا
 ْ نارطملا وا كرطبلا نم هيلع قداصملاو ةلألا يربتع» نم هب دوهشملا

 00ر1 ت90 تكول حج __-_-_نيبز_ا”>ةحححطههوّويححححسبا



١ +8 

 ةب راع ةروصي كلذ نماديش اور رح اذا نيملسملا كلذكو مزالكووا |(

 هاسرجتو ةيرايتخالا سلجم ربخو مك نبق زيوزتلاو ةيشلا

 مالا جاتجيف يعمر دنس اذك ررحتب مل اذاو ةيماظنلا ةلماعملا هيلع
 لع يتلا اياصولاو تادنسلاو قئاثولا اهريظنو يعرش مالعال

 اقفو عارفلا اهيلع ترو ربتعتو لب ةل وتالانوقلا نم قدصتنو

 ظ

 قوناك ١ "يف ةحووملا كاري لمت نلسحي ةدوجولا :ةيئاثعلا نآلارقلا ١
 < ص 8٠١ ن 17 ةنس يفأث

 اهراعاب ةيريمالا يضارالاب فرصتلا ةحص مدع كلا مصاب الو

 1 قمل مصخلا ةدهاشب يعرش ببسب اهب راهشا ثادحاو

 0000 ص

 فر يئارالا عون ةفرعم لجال يناقالا رتفدلا دويق عجارتو
 ١١ ؟ 95 ض ملال* نو ١١1587 صال”

 فرصتلاو ١وعرزب ةي ريمالا يضارالا يفرارقلا قح ىرختو

 يعدي سا دل نكمي الف هي ريمالا محا أما نينسرشع أيف

 ' نيرشت ١؟يف ةخرؤملا تاررملا يحب عرزتو تمت ملام اهبرازقلا قح

 ظ * 57 2 ص 75 :ن 7٠١ ةنشا يفت

 95 ةده نغ ةدايز ةيريدالا ةينبالا لغ فرضي الكو

 | لذ بشوي ترام دار الل هنيعتت ريصي ةينوذ ام الب شرف
 6 مسمي سس يحجي سس سايب اال

 سعيد محملا رع ١



00 

 !ش 00 هي 0 يالا كتاردعمتو 4 الظن نم ١ 6 داما

 ظ وباطلا من كن 7 ١ مب ةدالا 4 عاق 2 درو دقو 1

 / ءاشفارحا 0 ا بت يخل

 ىلاعت هلل
 و هس

 نورشملاو عسانلا بابلا
 اهلل لبكشت يف

 | باؤتنالا لامك او ترام لبق ءاضعالا باختناب ةردابملا مزلي

 ظ ترام ةناهن يف لهشلا ةموادجب نيبختنلا ءاضعالا ةريشابمو ترام ل وأب
 486 .نر؟6 4 ةئني ظابش ؟؟ يف ةخرّرملا تاريرحتلا ى خف

 506 ص
 سزوةيالولا كريد شتم نمباذتنالا نويسموق لكشلي و ظ

 يدملاوةراجتلا سيرو زكرملاةيادب ةكيع هم يسئرو فانيسالا ةكمح ١

 ةنسةدعقلايذ ١5 يف ةخرّوملا تارب رحتلا بسحب هنواعمو يبومملا |

 ه*م2ص نال ا

 ةبجوم بابسال قالوا نيروه لل مادختنا راركت زوجي الو ظ



 2 هير 2 0 0 : 4 2 2 + 5١

 نال . ُ 0

 2 ا

1300 
 1 يئيس مهباختنا ريصي نيذلا نءروم املا نوكي ال ناب ءانتعالا مزليو||

/ 

 ا

 يف ةخروملا كاريرا ين م ةيلهالاو رادتقالا ىبدعو قالخالا

 080 57ص ةدملن +0 ةنسزوك ”"

 ةنوناقلا مهدم تضقنا نيذلا نيفظوملا احلا ءاضعا نيعيو

 مهفالخ نييعتو باختنا نحل لماك شاعم مل ىطعيبو ءاضعا ءالكو

 م07 كز 215 هني نانسي 4 يف ةخيرؤللا:تاريزجتاايفءاكت
 8ص ١٠١ ند.هةنس لوليا 1١ ين: خراوملا,فارغلتلاو :1 217 ض

 تاوذلا رم نيفظوملا ءاضعالا ب باذتلاو قيرشب ئتها ت'”

 ةنس لوا نيرشت ” يف ةخرؤملا تاريرخلا يف اكنيورطملاو ةنيبخثنلا |

 ممسمسيتتسصا 707077023

 ظ <37 صال1ن: هال

 ] نددرع هرجوملا اشعال تنيصاتلم ةجسا لك هبال رو
 ؟18 كتر ١١ ةنس سيام ٠ ١ :يف :ةخزؤملا.تاريرتلا ىضتقم||

 5١”" ص

 بتاكشاب ويزيمعثا, و زيبقلا ةكمعنيزيمم نوكي نا بيو || ٠٠
 نيلكم ةداعسلا رادب .فاسالاو.ةيادنلا هاو ءالقالا ة راظت

 مهتيلها باذتنالا نمجنا قيقحت ىدلو مثرمت ند نيرشعلاو ةسماخلا| |

 || نينس عبرا نم لقا ال ةباتكشابلا ةمدخب :مجريسو ملاح ةاضحما

 نيذلاو ةيادبلا ةجردب ةيناثلا ةبترملا تايرومامل ناهتما الب نوبذتني
 حت "أس
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 للبس

 طبضااةباتك تا تاونس عبرا ةدم نومدخي و ةروك ذم كاحلاب نوفظوي
 ةيمومت عدم ة ةينواعل نوبختنب جراخلاب فانكسالا 1 ةباتكسشأب أ, وا

' 

 يف كلذب حرص 1 ريغ ىلع ةداهشلا ووذ جر ءاوللا ةيادب 5 7

 ١١545 ص /55 ن ةيلدعلا ىرارشأم بالا نوناق ليذ

 اقفو ثايالولاو ةيولالاو ةيضقالا ماحم ءاضعا .بنتنيو

 ةيلهالا مهفو ةءاتكلاو ة«ارقلا نوئسحم نيذلا نم تايالولا نوناقت

 نينثاو ني رفن نيثا ةعب را فانيثسالا ءاضعا نوكيو ةفيظولا هذهل

 (|؟ت ١5 يف تارب ,رح كلذ لعو كاحلا تاليكشتل انو نيفظوم

 ن ةهةنس لولبا١؟ يف فار ءاتو 7١5١ص ١ال8 ن و4 ةئس

 ١  0ف تاريرحت, كلذ ٠" ةنس سوّتسغوأ 9

 صال" .ن ال ةنس لاوُش "1 يف تاريرحو 5584 نص 59 ن

 ١١4 ص 5١ن 55 ةنس لوليا ؟؟ ين تاري رو ه٠

 | ءازد' ةرئادب ةيانج وا ةعغح فانكتسا كام عوقو دنعو

 | قتلا 1+ ريع بلجخ ريض لان ةيالرأ كره ةيجب ةكمع
 هب هسئرو ءازإا يوضعو قوقملا يوضع نم ةكحللا لكشتو
 ا سس يي سبيس سيسي سينشي جيش مش ني سه هيتس يي يييِبِببه هت. بم ناريس

 || 51١" ص ءغ١ ن دال ةنس ىلوالا ىدامج ؛ ىف ةخرؤملا ثارب , رجلا

 || نم لقاب لغشلا ةيئور ةيادب ةرئادل نكميالو ١554 ص 5 ٠"
 ظ 1-00 باغ اذاو ة ةسمح ن ه لقاب لما فينا م رئادل وأ تاو كير + هلث ١

 0 دس دسم



 | 45 1 ا 2

 نيمزالم ءاضعا دجوي ماذا مزالملاوضعلا هنع بونيف ءاضعالا

 تار رمتلا سحب لغشلا ةيور نكم الف نينئاغلا ءاضعالا ردقب
 "777 س15 نا ةنس مرح لس يف ةخرؤوملا ١

 انا ة ن٠ فاشنسالا ةمكحم ينرئاد نم لك لكشتتف ١

 أ تاتا اذكو موضع نم "اولا ةيلذب::ةمكحت قرات نم ل
 أ يناولاو ةرادالا سام ةطساوب ناي رشن ناوضغ ابن لكل 8
 تاويررجتلاب المع ةراظنلا ةيفيكلا غابتو فانثتسالا سيئرو شتقاوأ|

 م ص5 ن 55 ةاس سجر 3٠ يف ةضرالا ||

 نم اهفالخ للحيف ق حا فاح نا ةمكحم ٠ نم ناثاذ در اذاو |

 *؟ ١ ال1 ص +75 نةصقأن ةئيبب ,ىوعدلا عاممال ءاز .ل فاني اةكحت| |

 < ٠ .ندزالملا وضعلاب لب ستاكشابلاب ةثيملا لاكا ريصي:الو *
 ةللب ةكاحلا عيدوت زاوج مدعل 5550 ص 5 نو 5 'ك

| 
 ١
 ا

 ا
 هاله ص 541 ن يناطلس نذا | | ا

 1 | ةيروم أم وا ةيغرش ةباين يف عرشلا باون نم دحا م رؤتسإ الو آم

 يم لوخد مدع ةرادالا سلخ نمهربخو 0 . ١

 ِق ةخرؤملا تاري رجلا يف !م ةيلعلا دعاق' قودنص لاوما
 | 3 ا

 امال نس خ1 5ن* 0
 ا
 0 ا

007 

 م ياي دام ينوي يم بينج مع < بالا لل نم روم 5 دو>و يضبنيو ١

 7 4 ع

1١ 
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 لهضأاةناتك تاوئنس عبرا ةدم نومدخي و5 وك ذملا احلا نوفظوي ظ

 أ ةيمومع يعدم ةينوامل نوبختنب جراخلاب فانثتسالا كام ةباتكشاي وا
 يف كلذب حرض اك مثريغ ىلع ةداهشلا ووذ جربو ءاوللا ةيادب 17
 ْ ١١545 ص م6557 ن ةيلدعلا يرومام باتا نوناق ليذ

 تفر ثايالولاو ةيولالاو ةيضقالا مأمع ءاضعا بنتو
 ةيلهالامهيفو ةباتكلاو ةءارقلا نونسحي نيذلا نم تايالولا نوناقل

ٌْ 

 || نينثاو نير: نينثا ةعرا فانئتسالا ءاضعا نوكحيو ةفيظولا ل

 م ت ١ يف تاريرحت كلذ لعو كاحلا تالاكشتل قو نيفظوم

 ن ةهةنس لوليا٠؟ يف فارغلتو ١؛١ 72ص ١ال* نا :

 6.6 ةنللا سوكسغوا ٠" 2 تاريرحب كلذ ركأتو ص 0

 صاال؟ .ن 1 ةنس لاو ”" يب تاريرحنو 5584 نص 507 ن

 ١١ غنم هن ةرقتس لولي ؟؟ ىف تاّريارحتو 07

 ْ ءازد ةرئادب ةيانح وا ةوح 00 7 عوقو دنعو

١ 

 / قوقحلا ةرئاد يوضع اج ريصي ءاوللا ءاةيالولا رم ةبادب ةمحمم

 ١ ا ةهللئزومارإلا يقوضعو قوقملا. كوع نم ةكمملا ليكشتو

 000 ص غن وال ةنم ىلوالا ىدامح + يف ةخرؤملا تاري رحتلا ا

 | نم لقاب لغشلا ةيئر ةيادب ةرئادل نكع الو ١555 ص ٠١5 نؤا

 أ هت بلاط اذار ةيئفلي زب ننام فاشل ةرئادل زا اتباع
 0 دس دسم



 نيهزالم ءاضعا دجوي ماذاو مزالملاوضعلا هنع بو:ف ءاضعاللا

 / يل ا ا 5 1

 ل

| 45 

 أ ثاريرحتلا بسحب لغشلا .ةيور نكمم الف نينئاغلا ءاضعالاردقب

 ظ 777 ض 75 ن 7417 ةنسس مرحم لس يف ةخرؤوملا

 1 أ ءاضعا ةعبرا ند فاتسالا ةمكحم يترئاد نم لك لكشتلف

 اوضقلا اذكو نيوضع نم ءاوالا ةيادب ةمكحم يترئاد نم: لكو

 2 ةرادالا سام ةطساوب ناي رفن ناوضغ'اهنم لكل. نضتنبف

 أ | تاريررمتلاب المع ةراظنلا ةيفيكلا غابتو فانئتسالا سيئرو شتفملاو

 ا "4 صه ن 57 ةنس بجر ١ يف ةخراملا

 | نم اهفالخ سلف قوقملا فانثت سا ةمكح نم ناثاذ در اذاو

 8 71١1ص+177نةصقأن ةئيبب ىوعدلا عاممال ءازجلا فانئتس ا ةكم

 *َ 5-5 وضم لبيتك ياراكب رييصي“ الو

2 

0 

 هه ص "61 ن يناطلس نذا

١ 
86 

9 
 ايو ًأموا ةيعرش ةباين يف عرشلا ب باون نم دحا مدختسيإ الو

 و * لوخد مدع ةرادالا سلجم نم ربخو لعب تبثي ا ةدع

 (| ية ة>ووال تايد ف ف (كقةيلعلا دماقث قودنص لاوما نم

0 1 

 ا
|| 

 1 باؤتنا دورا راع نم روم دو>و يضتفي و
- 

[١ 



 دل لاشازلل
0 7" 

 | ىلا

 أ طئارشلاوتافصلا معزايجب ةراظنلاوةقدلا ارجالا مهيباغتتا نيخ عرمشلا ||
 صان تقوم نوناق اذهو ةيماظنلا كاملا ةساي زل ةمزاللا

 | م.اجج نيدوخوملا نيتقوملا ءاضعا ةعبزالار ضخ ىرج دقو

 ىمتقمب ةيراهتلا ىواعزلل اعنرستو اليهست طقف نيوضعب ةراحتلا ا
 مااساونت يراختلا نوناقلا ليذ نم“ ةداملا ماقف ةماعلا ةركذتلا ظ

 ا ةيراهتة مك لك نا ةروكألا ةدامل بيرعت كاهو +1١85 ص
 . نءوضعو نيمئاد ننوضع نه لكشم دحاو سلجم نع ةرابع ف |

 البالي ( ةرككاذملا :ءانثا' عار بحاص مهنم لكو نيتقوم

 ثكشللسا_:ب:.

 ٠٠١695 ص

 ةراحتلا ةسطوال ميياختلا دئاع نيتقوملا ةراحتلا ةمكحم ءاضعاف ظ

 مم نع ةنقن لوا نيريشك < يف ةخرؤملا تاريرمتأا ناد ظ

 مسا 51 ص

 لهاونيزيملاوةزامتلا مك احلل نينقوملا ءاضعالا نوكي نا مزلي و
 | ةيراجتلا رتافاللا قيقدت لج ال ىواعدلاب مهنيبعن يتقي نيزلا ةربخلا

 | لوالا  فنصلا_ نتزم ةراجتلا ةطواب نيديقملا زاجتلا فنص نم

 | نيرشت ١١ يفةخرؤملا تاريرحتلاو صوصخما ماظنلا ىغتقمب يناثلاو |
 1 98 ص 07 ن ١1* ةنس ىناث

 | لنرم ةيراجتلا ئواعءدلاب ءاضقلا مك ءاضعا نوكي ناو
0 
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 أو: ن مهدحا نع أبئان بتاكشابلا نّييعت زوي الو راجتلا فدص

 ١ ص ١١5

 | ةءاق؟ ١٠ه ةنس ىلاث اخ رونأك ١ َْف ةخروم ةدام درو دقو

 ةذاعشلا زاد ةراخض ةطوا فئاظوو ليكشت هروص نم و ةداملا ماقم ظ

 هنا الا نينسُث الث ةراحتلاةطواب ةيوضعلا ةدم نكت ناو هنا اهاضتقم
 ةيناثلاو ىلوالا نيئسلابةعرق س سف ءاضغالا ثلث لدبي ةنسلك يف
 نيعي ومدقلا رابتعاب نوجرخيوؤولدبي ةثلاثلا ةنسلا يف اوني نيذلاو
 اراوكت بختني ال هتدم هت تيسذلانوضعلاو 0 ةداملا يحي ثريغ

 47278٠ ص هه ن

 نا *5٠ةنسلوا نيرشت ١ يف ةحروملا تاريرمتلا يف ءاجو

 | ءاوملا ليدبت لجال رخا لحل باهذلا تودي رب نيذلا نيرومأملا

 | بنيط نم اروياز يبومملا يعدل اومدقي نا مزلب ةيعح بابسال
 الو ةضقلرلا ةيلاك هاما وجبلاب ةقرظممي - طلت ةيالولاءأب ياللا ||

 مزوما لجال تاكا ذاو ةيدمبلا بيبط ريغ نم.تاداهشلا لبقت
 اهصوصخب ةيفاكلا تاحاضيالا ءاظعاو اهعون نايب مزليف ةيتاذلا
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 5١7 نزال ما روماملا كلذب لغشلا ماتا راصخناب قيقدتلاو

 51١5١ ص

 ءاطعا زاوج# ١ /ةنسلوليا .٠ يفاةخر ءوملا تاريرختلا يفو



00007 
 ا 5 1

7 | : 

 طرشإ اهيفوه دوجوملا ةيالولا لخادرومأملا بايغب نذالا سيئرلا
 مايا ةريشع 1 ااهبايغ د ليوطت مدعو روذحم دوجو مدع ||

 ( ةحيمصنذالا بابسا نوكت ناو لغشلا ءارجا نسح ليطعت مدعو
 | نةيرورضو ١”" ص ٠054«

 ءاوثحامو زأ؟ 17 ةئس ناس ٠١ ىف ةخرؤملا تار رمتلا فو

 تاحاضيالا ىلع ام روم التسع را تلطب نييموملا نيعدملا تاررح

 دجوي لهؤوهباهذ بابساو هيلا بهذيس يذلا لحنا نابي ةبولطملا
 هبايغةدم هتفيظويرجت صختيانمو ةروص ةبأب وهبايغ نم روذحم
 روه أملا كلذ ناب اهل ةيدإبلا بييط رويار لشرب و هضرم نع ثحيبو

 نع امويرشع ةس+ ةدم رغعأت اذاو ءاوطلا ليدبتو يوادتلل جاتحم

 ربتعي اهدعن رفاساذاف اًزئاج هرغس دعي ال ةصخرلا هغيانت دعب رفسلا
 ١٠١١85 ص ملا/* ن .ةنوناقلا ةلماغملا هقحب يرضوأب انفرد

 ةثالث لطعي 00 تاعاس سمخ ةكحملا موادي لوضع لك

 يذلا اكأ اهل نكي ليطعتلامأ ,ا ادع امرذع الب ربشلا يف مايا

 || مهصوصخي .ةيفيكلا دافتف ةعو رشم راذعال ليطعتلا ىلع نو ربي

 هناكم نيعي غو رشم ببسل ةمكحلا يف دجوي ال يذلا وضعلاو ةراظنال

 تقو ةر.” رشا ةنس لكب *اسورلا نيعيو مزالم وأ تقوموضع
 ظ يناث نوناك 55 يف ةخروملا تاريرحتلا يس نيزيمإلل ةموأادم

 -ه6هئغئيببب1لا

 ميس ل يب ببي بيب بيب سس رس سس ممااااباببيبيييس-بب_ سنس
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 نق عشا ومي نا نيفرصتملاو 0 يتسرب راركت زوجي ال

 و ري لام احدقوا احدم ناكءا ١ ةيلرلا يور اخ اد اسد

 ةرغ يف ة+رّوملاتاريرمتلا 5 نوني اهبجومو ةيفكلا تاقيقمتلا ظ

 ض0 دانا ةعا

 هلاح ءوسب تارب , رك لع ان هي 0 منير شامله الو ظ

 يفالاخ' رشم تري زرق سانيا لو رمل نرلألل ءاقبا زوجي لوا

 085 نر *08 ةئنس لوا نوناك 58 يف 1 صءاوالا

 نس

 يتلا اهتامالعا فصن ضقني ةيفانئتساوا ةيئادب ةكحص لكو |

 ةراظنا زيمتا كنا نم ةرك ذب لدت ةدحاو ةنس فرظب ز6

 + نك احل اهلا تالكشت نوناق نم ؛ةةداملا ةوالع ىضتقم ةيلدعلا

 258 ص

 ظ 000000 د

 هّل “أرب تبث مل امو ةبحوم باسالالا ةيلدع ارش لوني اللو |

ْ 

© 

 رث الا نوزدبب وةمدّخلا نونسحي نيذلا ةيلهالا يوذ نأ ىلع
 ادبي معمم نب *راشنت دوجو قبسإإو ةافاكملا نوقحتسلو م أي وم 1

 ةيناثلا نم ال تافيطلتلا ةلساس نم ىلوالا ةجردلا ن نم مل ءاهنالاب

 هللا نيرا 7 يف ةخر رمل تاررجلا يف كلذب حرص يسال

 ه2 - م دوم ص ككاو اللا | خس سس سل سس سلا يش بي سجس ل سس
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 0 -هج سسييللا لبلب+لبَّْشعَل ا لسسسلل سا

 ظ 1 ها١ ص 5؟5 نال ةئس

 رضحب فا فوعدلاب اًمطنتسم .ناك يذلا وضعلل زوجي الو
 دعملا .ةحب ان. وضع نيكي ناوا ؟ مدع ص0 ن اهتكامم |

 اليكو بتاكشايلا نييعت زوي ال مهمتك ص. ١8 ن ةيماهتالا

 ؟ #0 ه ص * ن بئاغلا مزالملاوضعلا نع

 قاروا لسرت جراخلا يف ةيادعلا تيرم نونيعي نيذلاو

 يف ةخرؤملا تاريرعتلا بسبب (ياوصا ةقدصم ملاح ةمجرتو مهناحتما
 ه7 ص ؛548 ن٠ ه ةنس ترام

 باؤتنالا نوناقل قفو ملا ةمجرتنولسري ال نيذلا نيرومأملاو
 7٠8 ةنمم ناسين 10 يف ةخرّملا تاريرحتلا ةوقب نول زعي ديدجلا

 ظ
| 

 ا

 ظ هالف؟" صان

 لبقي الدنا اكةي روم أملا بلطي يذلا مزالملا ناحتما ىضتقي و
 ةنس لوليا ؟ يف ةخرّوملا تاريرحتلا يف م جراخلاب دحا ناحت |
 ظ م44١1 ص ه5 ن1

 ظ مزاي الو ةيولالاو تايالولا في نيقطنتسملا ناسا بجو
 ميظتإ نيم دذ امريتلاو تازضقلل يف نيتطنعسملا ىف واعم نات
 أ505ن © ١الةنس ناري زح ؟ يف ةخرؤملا تاريرهّثلا ؟<رارقلا

 ملم١1 ص

 ا 9-0 ةيييسييسسسسجلا زي 2 هت ع سس سم مسمسسشسسلل سيسي ل صسسيبيباتبباببب ا



١ 6 

١ 

 في اك طقف تايالولا ركارب لكشتت امنا ةرماهتالا تائيملا»  |01هممشسسسسللاسلا
 | 55١ص“؟؟ن هه ةنس يناث نيريثت 56 فيْ ةغرّوملا تاريرمتلا

 |( وضعلا عم اهيوضع دحاو اهيتاكشاب نم ابلكشت زوج الو

 ةب وانملا لوصا رصحتو ١5١ «”ص*+*4 نفانئتسالا ةكحي مزالملا
 أ | يف ةخركيوملا تاريرهتلاب المع طقفزيقلا ةكحب كاحلا ءاضعا نيب

 “ 7 ص و ن وال ةنس ترام ٠

 ل ناوةموكملا قانوق يف ةيماظنلا ىاحلا تالحم نوكت نا بحيو
 تاناذ وا ةناخ امل رجاتسيف الاو ةرمومعلا ةينبالا رئاس ىنف دجوي

 ] ةكاملا ىلوالا لقالا لع طوا سمح كام لسلك ةبسأن»

 نيقطنتسلل ةثلاثلا هنواعم وا ىمومتلا ىعدلل ةيناتلا سفنتلاو ةركاذملاو

 للك وك انام 5 نوكتو ءارجالا يرشاب ةسماخلا ةيتكلإ ةءبارلا

 لعةاهشمو ةعساو ةكاحملا ةطوا نوكتو اهتكاحم ةطواب ةلصتم ةكح

 ظ نيعماسال تالحم اهتهجبو ماكحلا سولجل ضرالا نع عفترم لحم
 ةروصب محل .شرفتو نيفرطلل ني دعم عباصا تاذ نيعقوم اهلعسوب و

 . ةيظقتم داو قسنب نيرشابملا ةسبلا نوكتو ةموكملا عقول ةقفاوم

 | تاريرحتلا <« قودنصلالام نمكالذفراصمو ةقرافتامالع اهل

 ] ١١5 صاا/ ن 55 ةنس لوا نيرشت ” يف ةخرؤملا

 ً نا ىفتعيو 59 فقم اهميظنت بحي ىتتلا طباضلا مت



00 

 اك لوا نفل نم مهب ىلع تاياللا لخاد نيرمألا ٍ
١ 

00 

 | خيرات تازريرحت كلذ لعو نينا هب ا نوئيعي نيذلاو ا

 ١11 كمل 7 نو 1م ال١ ضال ٠ نا“ ةنس طاش (١

 تاللاعص علا قوةحلا كا لب وةيادب ةمكح ىواعدلا سل شو ا

 ا؟5ةنسرخالا عير ؟؟يف ةخرؤملا ةيماسلا ة ةركذتلا ةوقن ساو

 دحا ةرادالا ةيوضع باذتاب لخدي الو " صان "0 ؤرعون |

 وائلاوخل قاةومعاؤا ةخا وا دافعا ا ءانبا وا دادجا و ا.ءابانمأ

 ذو ىزكاذلا نرللالا ءاتعا :نم دابا رابصا ةائبانوإ ةاحا ا

 ةثلانلاو ةينانلا ةجردلا ىلا ةيرهصلاو ةبارقلا باعصا نم مهاك اش || ١
 3١ هةئس زوق ١7 يف بولا ةيالولا دككش ماظن ليذ يف مةسارلاو ||
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 ١

 أ

 ا 09.8 ص هنأ
 1 ١

 ظ 1

 -- 30 دع ع توصل بس دريم سيم 0 ا سعب

 هيي ملا عمو هجنزسلاج هل: جور

 ظ ةعاقلا ٠" * ةنس يناث نوناك 7 يف ةخرؤملا ةداملا يف ٠ ءاح دقو '

 ١ هاغدطتمأللا:3 ماد, نفئاظو قا 1 احلا تاليكشت نم ه ةداملا ماقم ُ
 ءازجلاو .قوقملا ىواعدب ةقلعتملا تالاعضرملا لوب: الوا 7 ٍ

 وا هطئارش ناصقن وا زييمتلا ةدم رورم ةلعب اهدروأ نوناقلل ةقاوي |



 هال ١

 نامزلا رورم تارارق زيبت يدور ايناث“ نيل ىوعدلا ةيلباقمدعأ| ١
 مالا طباضمو زيي ةلباقلا ةنيرقاا تارارقو ةيحالصلاو ةفيظولاو

 أن لاضرأو ةغمتلا مسر يدقن ءازح تارارقو اهخغخض ىدتس يتلا 0

 لقتو عجرملا نييعت داوم كلا اناث اهيلا ةدئاعلا ةرئادلل كلذ ادع |

 4547 ص ؛؟ 5 ن ىوعدلا

 ةبكحل ىرمع يعدعلاب لرييعت بوجو ةيادع ةرك ذت يفو

 2 امل راسم لل 17 نييمومح نيعدمو زيبمتلا

 تاللكشتب (ةرتجو ةيلا يبا جال ل ميغئاظو |
 ؛ صان كاحلا

 ةيلدمأا ةراظن فئاظو ماظن هللا ءاش نا رخا لحب جرداسو
 ماقم متاقلا لصفلا ةروصو ؟ ن اهب ةطوبرملا رئاودلاو بهاذملاو

 باذتنا ةروص نوناقو ١5 ن كاحلا فالكتاب نم مبارلا لصفلا

 ماكحلا لاوحا لمس ماظنو خ خ4ن ةيلدعلا يرومأم ر او ماكحلا

 ةينكي ةقلمتملا تاريرجتلاو 25: ثنو ةلدملا يروه أم رئاسو |[
 170 نر ةيضقالاو ةيولالا يف ةيئادبلا جماحلا يروغأم ناحتخا

 ليدو 555 كر مهترو هاضعالا باذتناب ةصتخلا تاريرحتلاو

 ١٠ا/ ن ةيلدعلا يروءام ضمب بانتنال

 بمس . 2

#٠ 
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 نوثالثلا بانلا
 . ىواعدلا ءالكو يف

 نم ناكتماو تايالولا يف ىواعدلا ءالكو ماظن ءارجا مزلي |[
 تايالولاب لكشملا نوّيسيموقلا يف ىواعدلا ةلاكو ةنهم ةاطاعم بغري |

 ةداهشلا لسرتل ةراظنلل ماما ةلطضم لاسرأو
 ظ ف مني :تسملا

 تار. رحت يفو ٠ صا» ل ١1 ةئنس بحرا يف ةخرؤملا تار ١

 || ةيلدعلا نمجنا يف ناحتمالا موز م04 ةنس لولا "9 خيرات ىرخ أ

 هيلع قيدصتلا لجال اقوفخلا تل 4 أ ناوتمالا هروص لاسراو

 ه؟ ه8 ص ؛"55 ن

 “7 ن ه5 ةنس لوا نوناك " يف ةخرّوملا تاري رحتلا فو

 نحب مهتردقمو متلاكو ةتباثلا ىواءدلا ءالكوأ نكمي هنا ”3١5 ص

 | لوصاو ءازجلا نوناق ادعام ةمزاللا نيناوقلا ةفاكب مهناحت“ا 2 و

 "قوقل 1 امج ةلاكولا اوطاعتي نا ةيئازجلا تاك احلا
 | طق ةزاطتلاو

 ءازإلاب اولكوتي نا أضيا نيروكذملا نينوناقلاب مهتيلها تبقل نيذلاو
 / نم ترام لولحي نينوذألا ىواءدلا ءالكو ديق ديذجت مزايو اضيل

 ةتسلك اوهفالي نأو شو رع ةرشع ممم ةقرولا نك ذحاو 93(

 م راصل مهفنص ةبسنب تاريا ثالث وانيثريل وا فصنو ةريأ

 , نمر هش فرظب بولطملا ينب ال نمل نكي الو ةير ورضلا قوقحلا



| 

 || ف ةخرؤل تاري رحتلاب المع ةلاكولا يرجي نا ةيفيكلا نالعا 7

 .دشبأ مل ايهتلاكو لبق الو ,هب < لص 7١٠٠ن وال ةننب يام | ٠٠١

 قوةملا بتكك عفدوهديق ددج هنوكب ةيالولا نمجنا نم اربخو الع
 يناث نيرشت / هي ةخرؤوملا تاري رختلا ىضتةمب اهب فاككا ةناعالا

 ١8١5 ص؟؟9ندك ةنسا|

 فرذألا ئواعدلا ءالكو نم لك نم يديجم لاير ذخؤيو

 ةلاكو لك نع ةيقوقملا < احل لبابا ةلاكولا 2 5
 ١ مهن» .ىنث ىنثاسل دو تادايشلا باىصاك ق ةنأاعا لجال

 ظ :الكوأاو مهتاقلعتمو مهاب مشا لاب - نو اكوتو 0 الب نيذلا

 | ١ هنن ا لاوس يف ةخرؤملا تاري رحتلا يف اك نيرذيسمل

 ْ ٠,٠١ 57 ص ه0 ن

 ةرجا نوبلطي جراخلا يف ىواعدلا ءالكو ضعب نا مهف دقو
 || ةروصب ةكحلا مل ميبختلت نيذلا نيمهتملا نع ةلاكولا ءارجا لجال

 || مثرادتقا مدعو مجرقف هاظلا ملاصملا باعصا نك دةلاب يطيح

 ةنواجلا ءافياوةم دوناقلا تاللمأ ملا ليهو انام مثاوعد قيفدت مزاد

 ءاطنلا نوب الزتدالا سرتسماسلبع ةإ ضاك اهات

 تاري رثلا يحب تواعدلا ءالكو ةيعمجرارقو كالذل, صوصخملا
 نأ مهيلع بجييو 4١١ ض ه٠ ن هال ةنس بجر ؟ ١ يف ةخرّوملا



156 

 5 كل از مالا اوليحي ناالو ةعفادملا نع اوذدكستسسي ال
 نم عطقست ناو اوذكنتسا اذا مه. ةعفادملا بلطرركت نا ةكحملا ظ
 ا ا اولشتم ملا ذأ مريع نيعتو ةلاكولا /

 ه1 ص 4“ نو 6

 نيصخرن ىواعد ءالكو ةسخ ام ةمكح ةرئادب دجوي ملاذاو
 ١ ع قثوت لب 2 لع / ونا افكر ةيخرتد ليا ملكوت :وكي الف لقالا ا

 نولاك" 4 5 ةخروملاتاريرغتلا ف 0 لع ةاحلا نم ةلاكولا باتك 0

 ١28١ ص ؟؟5 ن ه5 ةنس لوأ ا

 تادابش باوصا ىواعد ءالكو اهب دحوي ايإ يتلا تاللملا فو

 وادجوي اواو عيتابحاو مهنا ١ رقأ نم نم نابت هلل هدلكو ةكحملا ندعت

 نكي اذاونوناقلابار يبن 2< 1 جراخلا م ناعتف فنكتتساو دجو ||

 يفةخروملا تاريرحتلا ةوشن ةكىلا طرض 0 سسانملا نيعتف |

 ١ 1 ص ؟1* نوه ةنس يفاأث نزين | ظ

 عافدلا ًاليكو ءاشي نم باختاب ةنوناق ةيحالص“ مهتللو
 ظ قيدصت ىرج دقو ةداهشلا نيزماحلا ىواعدلا ءالكو ريغ نم ةهنع 1

 586 ص 5 ن ليكو اذك دوجو مه يملا ْ

 لرودب تاكوفاب هدضوو و الكو ةكحلا نييعت اما ١

 .ضقن سجوي ال مدطسبا امسر ةلاكولاب نواب وأ
 اسس يس سس

1 
: 
/ 

 27772 ا دا

 ات ييييشسلا دا



 5١ا و

 1 لثمو5هؤو 5579و 51و ال”+و 54 مكوه

 ( هه اذ لذ ةلاهس نان ىوطللا :لانرع سركا ةئضو

 ؟.ه ا نقف

 ةداهشلا نيزئاح ىواعد ”الكو ايف دجوي ال ينلا تاللمملاو

 | ةرجا هل طعيو اليكو نيروه أملا دحا أاهيف نيعتيف رادتقا يوذوا

 م ما
 ظ 20076

1 
1 

 ] رومالا ادع اف نانو د 07 ىواءعدلا ةلاكو راصحنا ى 1 دقو

 ََ ب . ع ةنمم لوليا / :يف ةجروملا ةدسأا ةدارالا كي 5 ةيازجلا

 ا را ص نفل

 ٠! ! يف دجوت ال يلا تالحملا يف ةعار ربا قناب ليكول ظعيَو

 ا ْ
 أ فناتسيمل اذايئادبلا كلا هارجا ل جال ةرشع ةياملب ىواعد ءالكو

 لأ فانئتسالل ةتسوةيادبلل ةتسةياملاب ينعي فن تسا اذا رشغىتثا ةياملابو
 د ْن م00 ةنس لوا نيرشت 5 ف ةخراوملا تار رمتلاب الع

 ةه.٠.للك ص

 ْ لغةنيز :الا ننيلاطم لجال تسواعاللا, ٠ ءالكو ةرحأ ىضطعتو

 000 لا تدسحب هيلع موكحلا لع دوعتو هب ىدلملا ة هم سسح

 ا 127 ص 4007 ن 70 ةنس زوق ؟ 5 ىف تاريرحم كلذ
 100 ل
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 ا ءافراب نينظؤملا نتترزمأملا .ةلاكو. ةزعتا دجلاو ةياملا ىف ىطعي و |

 قئابو ةليلجلا ةني زألا ٍبيلاطب ةقلعتملا تاكا يف ىوعدلا ةلاكو ْ 1
 “0+ ن [ضيا.ىظعلا ةرادصلا نم ةركذتو ةينيس ةدارا كلذ لعز ] م٠ ةإ ةئس لوا نوناك يف ةخرؤملا تاريرحتلا يف درو (م ةعارزلا

 ١١17537 ص

 البكو رخالا ىلع مرجلا تفطمي يذلا نيمنتملا نم لكك نيغي و
 ١١٠5884 ص م١١٠8 نو ٠١585 صال؛*" ن

 تريب هني. يتلا ةلواقملا بجومب ليكولا ةرجاب يحي الو ظ

 ىواعدلا ءالكو وجا ةفي رعت ىضتقم لب اعني ةرصتقم اهنال هلكوم ||
 884 ن ةفيرعتلا نع ةدايزب هل لا ميصي الو ١١ 37١صا هان ْ

 ةدايز ةلاكو ةرجا ةرشع ةياملاب هل مكسحلا مضي ال 515557 ص :

 | مفدبب ليكولا ىلع حي الو ١؟557:صادخ٠ كر ةفيرعتلا نع ظ ١

 | فراصمةريلنيرششع عفدب اهلفغا هنا اهاوعد درب ةيعدلل ربل نيثالث ||
 للطت لب تارنل رشع هترجا نا ىلع انني ةلواقمال ناو ةكاحم |[

 ن ةرجاالا:ةلواتم ىلع ليكولا نمو لافغالا ىلع ةأرملا نم ةنيبلا ||
 يتلاةرجالا ميمج عاجراب لبكولا 0 ب الوا55١: ص مالالا|

 عطقو ىوعدلا قاروا هعيظنت دعب .هايا هلكوم لزمل ارظن اهذخلا ||
 ص 15 ةرجالا نم كلذ لثم رجا ليزنت نودب ةيتوعدلا

 سا ووو و ور ارباح



 ظ ظ ١مل

 قوقحلا يرواشمو ىواعدلا ءالكوتاهلعت جرذ ىلع تأ انسنو
 دقو 288 نر هلا ءاش. نا رختا لت يف ةيلاملا ةراظنب نيطوب رملا

 ءالكو فئاظو ماظن غيلبتب © ** ةنس ناريزح ١ يف تاريح درود

 ةيور لجال مزلي نمل ةيلاملا قوقحلا ةيرواشم نيقفارملا ىواعدلا

 َن ون ااثلأو يداحلا مآل

 نامزلا رورم يف

 نم ميدقلا لماعتلا فلاخي ام ىلا نم نيعونمم ماكحلا نا

 اب يعرلا نحمل 2 ينال مهتاناويح ةيرقلا يلاها يعر

 ةيخيو ولا تارزحملا بسه ١ ضقنو سف بجو فالخلاو

 ةياسلا ةدارالا ا تدل لا :* ةئس لوا_-توناك ١ 5 يف

 19: 2955 نال ةنسا7 تا ميرات

 ىلع يلاهاللو يلاهالا ىلعةنيزفلل يتلا بيلاطملا ىواعد ىرتو
 ماكحالا لت نم ىوعدلا باتك نالعاو رشن لبق يتلا ةنيزملا
 باتكلا نالعاو رشن دعب يتلا اما ةميدقلا اهوصا بسح ىلع ةيلدعلا

 رملأللا وكي وهن: ةلس ةرشع سم“ رورع دعب مممسأ الف روكذملا
 مس سس ل سس



 . | يروم أم ىوعد معسش الو ًالوئسمو ًانماض نامزلا رورم ببس يذلا
 ١ ةنس لداالاو تسابكرت كعب ةيريمالا ىض هارالا ةبقرييضارالا

 || 0١ص 11 8ن م ةئدا كل ٠ يف ةخردبا تاري.رمتلاِ هلع

 ظ "١ ١5 ص ١5١ ن ةلحملا ةيعمج ةطبضمو

 ىواءرلا ناب ة( 9. ةنس سو:سغا ١ ؟ ف 0 درو لقو

 ظ مقل / يتاافافوالا ةئيز> يمزالمو يرومأم ىلع ةقيتعلا بديااطلاب

 ةدعاقلاو لوصاللا بسحب محب نترادزلا رورم رددعي الن الا ئىد

 نامزلا رورءربتعيف ةديدجلا نيناوقملا نزئاَسو ةلجلا دعب ىتلا اما ةميدقلا

 وا ةئيزلا قحي تقلعت ءاوس .ةلحلا نم 277 ةداملا مكب أهقحب

 ١7١ ص ”١ا/ ن نيمزآلملاب

 انكوةليلجلا ةئيزخلاو ةيدإلا ىواعد لع نامزأا رورم ريثعتو

 ١ همي ةررخلا ةاحلا ةيعج ةظبضم بد مومن 4عفت دوعل

 1.18 يف ةخروملا تاريزختلا ىف 5 روتسدلا نم ثلاثلا دلل نم
 ا 115 545 نص ها" ن١ 5 ةنس

 ةيدلبلا تادراوو فاقوالا ىواعد. لعش ةلظدضملا.هذهو

 زوك 51 يف ةخروملا تاريرحم :١ ميرص وه اك أضيا 20د

 ظ

 كسلا دل

5 



 ا

١ "5 

 2 نم ىوعدلا باتك نالءاورشن خيرات ند اراشعا ةعش ةرشع ْ

 الفيا الوعستو انماض نوكي د. ةنلاملا ورع ا سسنب قدا رز

 ص ه86 ن “05 ةنش يفاث نوناك ١" يف تاري رحب كلذ ىلعو

 عيصأ هلاك ةموكملا ىواعد ىلع نامزلا رورع ىرجيو ٠

 يف اما يرمملا باسهلا ىلع عرشلا فرعب نافزلا رورش ١اس

 ةراجالاو نب دلال امك ملا رووعه داو ةةوقيلل طئالتانلا

 درو ام ةلماعملا يف نادقاعتملا هب حرض يذلا :خيزاتلا ىلع ربتعيف

 ها/ ١ نصال* ن5 ةنبم ةخملا يذ 15 يف ةخرّوملا تاريرتتلاب

 يتاا ةلولحلاو ةيلاخلا يضارالاب فرصتلا ىواءد معسل الو

 نيتنسةدم اهكرت دعب اهب اوني اهوعوزيبو نيرجا,لل ةلودلا اهضوفت

 م ٠ ةنس# ك ١١ يف خراوملا.ينضارألا نوناق :ليذ بسحب رذعالب

 رمال. ىذأب يف :نمزلاادورما"ىؤزعد لاطفتف 47439 نم: 5: ن
 نمزلا رؤرم .ققحتيو "06و: 82 واذا و ال5 ا/9و لال ن

 ئىوعدلا .ءاعدتسا نيران ىلا كلا ريرات نم ةنس ةرشع ينأك زورك

 ذنم ىعدملا فرصت .ىوعدب ثلا, لو را 7543 ضال

 ظ نع طم ةلديإ للطتو 1١771 ضص ما“ نهب يعذملا يف ةنس نيعبرا

 ةنس ةريشع سمح نم _فرصتلا ىوعد, دض ةنس نيرشع نم فّرصتلا

 211 يذارالاب فرصتلا يدم ةنببو ١١و55 ص 2١١ ن

١| 
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 ةميس لحال لل

 || ةنيو ١ 1815 ص 85 ن ثرالا ئوعد دض ةنس نيعبرا نم |[

 || الفلا قرحلا نم ةضرا يتسي ةنس نيعب دا :نم هنوك ىلع يعدملا

 م1 رشي ةرشع سمج ند هثاذحا هيلع ئدملا ى ىوعذ ايل |

 ده نما
 نامزلا رورع دوجو مدع اهريزقت دعب فانكمإلا ةكحم لعو '

 عيسسوعدلاب يعرشت مالغا رودصا ازاظن ةباذبلا ةيكحم نم هب موكحملا

 ال ةيادلا ةمكحل ةضراعملا 7 وورملا هدم لبق !

 بغوءو يئادبلا ةكيملا تمت يتلا ةضرافأل عنب محلا ظ ]

 ٠١655 نص ([

 ١ ص /95ن نامزلا رورع يوعد“ نع لفالإا فرض_ةرطم الو 1

 رشع ىدجا ةيريمالا :ىضارالاب فرضتلا ىؤعد“ةرالؤ ١117

 شبعا د ورم م لقا نه تلمنا يضارالا,نوكب وابخالا ىلع ءانب ةنس ||

 رابخا 5 نامنفادلني ال فرصتتلا ”قحؤ : ناهزلا رورم نال يب ا

 ا« 135 -نصاخد؟نأ

 هيلع .ىعدملا يضاواب : علا .قحن.هل .ناب :ىجدلل ءانقلا الو
 هلو .ايبخابمل لضرالا:تان نال ميدقلا ذنم اهب ىعري ناك ثييح

 | ررض مهطوخد نال هضزا ىلا لوخدلا نم.نراويحلاو سانلا منم

 ْ ١١7 114, لص 83 ن.أمذق نوكي ال .ررضلاو هيلع
 هم

! 



 يعدملا نوكب نيدهابش ةداهمش ىلع ةانب هيلع دلل لا الو
 هنأ مم ًافرصتم هنوكب يعدملا ا دض ةراحالا قيرطب ًافرصتم

 عامسل طرتشي هنال ةنسنيسقتو ثالث نمزثكا نم كلملا قيرطب ||
 أفورعم راجيالا نيك نا نامزلا رورم ىوعد دض راجيالا ىوعد |

 نم +1١37 ةدلملا ىلع ةلماحملا قيبطت مزايؤ ١١1١١ ص م51ن ظ

 وباظ 2 جوك 4 نيرشع نه كاملا يعدلا ءاعدا لدنع للا ظ

 ىلع 4548 ص 37 ن راحئتسالاو زاخالا هيلع ىعاملا راكتأو

 ضضسنف ولا 17 2 رقرم مظقي 6 55 دنس نأ

 11 ةأتساو نانا يف ى ءدملا ل 0 ةدملا 58 20

 حصل هيف عزانملا زاقعلا ىلع 5 دلا مثلو تاذاو ة

 ةا/ة.1 ص ”51/ن ةموصخلا

 ءاعدال يعدللا ةيحالاد ميراث نم .:ردزلا رؤزم ربتغي و

 سبع . نم تا“ نهب ىدملاب

 رورم قبطي و هآبتنمو هاذثبم نييعت نودب نمل دور الو ظ

 كةلئالا ىوعدبو - زاللا كروناك ىلع يضا رالا ئوعدي نمزلا

 تروملاوثراؤلا لع يرسيو؟ 7586 ص57 ن ةلجلا ىلع ةرئاسلا

 ١54 لص ه١ ناضيا



 . نونالخاو ينانلا بابلا

 نكمل نمو امصخ ناك نمو نيفرطلا ليكشت يف

 سير وه امنا موسرلا ةيدلبلا مزلتو ةلاحا ىواعدب. مصخلا نا

 ةسيكلا لعىواعدلابو ١٠1 ص الالال ن فرصتملا ال ةردإلا

 عال ةسنكلا لع دوعتو دنسللا اوضما نيذلا:ال نيرضاحلا اهييلوتم

 غاب دادرتشا يلطب ىوعدلا اما ٠. 1” ص. ؟الزن ةالوتلا

 ال ةيكلا ىلع اهدئاعف_ ةزانج لع فرصيل ةسدكلا يلودل لمع

 ةسيكلا لع ةيلوتلا ةفصب ع هسوعرلا ماقث الو 7407'ن يلوتملا لع

 ] ١١١ 57/8 ص 8؟10ن اهتابثا نودب

 صا: ؛:ن اعرش رش مديشر ققحت نودب ةثرولا ىوعد 5 الو

 |[ ١” ه *ر ايقيقدت نودب ةياصولا ة ةدصب دحأ ىوعد الو ٠٠و

 وأ 545١١ص 45١ نو ١١47٠ ص /445:نو ٠١4٠8 ص

 || .١ ارا 22 نصابه ن كلذ قيقحت نودب ىدولا نع ةلاكولا ةفصب

 ةفصب وأ 1١158 ص 550ن 500 ةراظنلا ةصب وا

 || يلاهالا:مومع يدزم اهنوك قيمت نودبب ةيرقب ةقلعتم ضراب ةلاكولا

 ديدجتمزايو منال ا/ا/ نص 5 ن ال ما زوصحم موق مهنا لهو ال

 فرزنييقايلاب هثرا راصخناو مثدحأ ت ثوم دنع نيعدملا لكن -
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 ص 507 ن لكووا ليصا هنأ له ىدملا ةفص قيقحنو ة0

 نوكي الف ارخا لكو اذا ليكوتلاب نوذأملا لولا نا 0 هب سا

 ىوعدلا عمت الو ٠" هه. نص" ##ن :ليرتلاب ةوذام حالا اه

 هنالل هلكوأ علا ؟ رططلو هلك ىلا دقعلا فاضا يذلا ليكولا لع ٍْ

 ىوعدن رجؤملا روضح مزايو 5575١١ص 487 ٠ ن كلذب مخرب

 ٠١5١8 ص ال5٠ ن رجاتسملا نم ةراجالا

 كلاما تريب ىوعدلاب ةك احلل قباسلا رج أتسملا روضحو

 ةراجا ةده هاضقناب ىرإلاروجألا ميل صوصخب يناثلا رخاتسملاو
 روضحو ١٠١07١ صا 7١ :ن اهئاضقنا مدعوأ قباسلا زحاعلاللا

 روضتو 517١١ضصا/١8 ن نهرلا .ىوعدب هباودتساو نوترملا

 ١10775 ص 8:ن ةثوروملا يمارالا ةئسق ئوعدب ةثرولا عيمج

 هلجال نوهرملا نيدلاب ليفكلا ىلع نعرملا ىوغدب نهارلا روضحو
 ه77ص 7 ن

 هجرخ ال رخال هب ىدملا 0 هيلع ىعدملا يلد نا ىلع

 بصاغ ىلع ىوعدلا ماقلثو ١١5٠5 ص ال359 ن هلدبةءوصّلا نم

 كرت ةموصخلا ليكو كلمي الو اتعب وأ تارهوجلاب تارهوج ا
 تريلا لج / وأو رْخا دنع اهدوجو ققحت هنا هلوقب اهب ىوعدلا |

 بكرت كلع ال ةدوصخلاب ليكولا .ثرال ىوعدلا كرت قح هتلاكو أ
 ض1( 11111111 سس سس م سا ا شاة يووم
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 7 أ 1

 | 3 مداذعتو مهتيعس ماتيا ىلع ىوعدلا ٍيفو ٠١58١ صال ؛١ن

 ْ لوخدلا دعب ةلاكولا ىلع ضارتعالا لبقي الو 177/421 نص 0

 ا لكلا رم رجاتسلل نمالو.4 898 صت75 ن ىوعدلاب

 1 ١١١١ ةص خ45 نلكولل دئاع كلذ نال هتلكو ىلع ضارتعالا

 ١ صالد؛ نر كلملا يعدل ايضلل هيلو زوحيجلا حلصيو
 || ابها صلال «؟ ين نويدملا ماتم زجاحلا نئارلا موقيو ١ ١

 || ةموصخلا قح نوكي ةيزيمالا يضارالاب فرصتملا بايغ دنعو
 | ال دي ال نينثا نيب ةموصخلاو ىوعدلا مست الف يضارالا رومأل
 ظ ١١87١ ص ال57 ن.هب عزانملا ىلع

 | ةفصب ةيماظنلاو ةيعرشلا كاحلا يف فاقوالا وبساحم لبقيدي
 ١ بسحي ةلاكو دنس نودب اهقوةح لعةظفاحلاو فاقوالا نع ةعفادملا

 ٠١ 5ص 118 ن7 ةنس لوليا ٠١ يف ةخرؤملا تاريرمت ا

 م - دج #
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 فراعملا روم اموه ةثيسنلاب عابملا لويلا نم ىوعدب مصخلاو
 ١ 1*1نس راما ١ زن قو نتصل نيماو بتاكل ال .ريبكلا ىلجلا

 اريك امصخ يراجتلا و ريجلاب .يداملا دنيسلا لما لصيالو

 امصخ حياصي الو ةيداعلا قادما“ ريض ال "تريح :٠١١ 0 لص

 ١١41١ ضا/74 نو ١١١ 44 صا/4 هن لؤالا لماحلا الا اهيف

 | فيرعتلا بسح همظنت مدعو دننلا كيس ضئاف ةلواقم جردف
 م0 ل



 ثلا١
 دهس < -ب دس دص

 أ رادتولاحت ىت هاا ةزاتملا ةيراحتلا خنارت لا ةئنمف مم ليزي نوناقلا ||

 ,4* ن لوالا لماجلا الا هب امصخ كلصتني الف وريجلا قيرطب
 ١81١١؟نضض

 هب امصخ هريصي ال لجر عم هب ى ءدملا دئسلا دوجو.درجو

 || 155ن ىرخا ةغصب واو ريجلاب ه لاحت وا هعماب نكي م امةلاصالاب

 || لح5 ن هل هلاصتا ةيفيك نع هللأمت نأ ةكفملا لعو 9 4" ٠

 [| رصاق ةثرولا نيب فراك اذا ام ىلع قيقحتلا بحبو ١1885 ص

 | ناكمالإ ةثرولا عينج روضحو ١١ 40 نص ١14. ن هيصورضحتسم
 | ١ 17*17 صا/ هال ن هتايح لاج مهثرومل غرف غارف كنب مكمل

 كرتشملا راقملا ياست محلا ناكيمال.ءاكرشلا ةفاك“روضحو .: ||

 | دنع هل دنسلا ناب ىعدملا رقا نم روضحو ١١555 ص 4857 ن

 تاثاو 4-١9 ص24 ن هل رَقلل ونمت ءافيا هيلع ىدملا هاعذا

 | ههجوب محلا ناكنال ةكرتلا ىلع هيلع ىعدملا ثراولا دي عضو
 ١17 ضا/”* ن هثروم ىلع يذلا نيدللاب

 ال ما .اًروصح موق نيعزانتما نيتب رقلا يلاها نوك قيقحتو
 أ[ اهو ”5؟والكغ١والكهو2ا5واله* ن نيفرطلا اليكشت

 ظ نايب و78 80هو لفاوالالووال١ءوالالهودذخ والا ”أو

 ل و
 02 ل 22خ7خ2222271077
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 || راضمتسا مث مهنم .ةيناق صخشب اهيلع ءاعدالا دنع ةيرقلا يلاها

 دوجو مدع ىلع هيلع ىدلملا فياحنو 627 علص 12 ن نيبامسملا |

 44*١7 ض م17 در ةموصخلا ةحعن ىربل هديب نوهرملا متاجلا

 | لع اوباما ةلاشاب لاقل ينل دريم ةيفيك ىلع قيقحتلاو ايوؤنانلا ةسعش !ذنينفلا ورنا ةلمم ةمقحتل ا

 دنسلا خف "ه اريا هنأب هيلع ىدملا هاعدا دنع هباوعساو ريجلا اجو

 ١١475 ص/135نيعدملا رتفدب كلذ تيثي هناو همانلاطب سجومب

 زيدملا نم ةاضمم قنابلا مساب يتلا ىواعدلا تالاعضرع نوكت ناو

 ٍْ لك ةلاكو ووك ناو طقف اهدحا نمال يناثلا ريدطاو لوالا

 007 لا نا نياروكذملا نيريدملا نم ةأضمم

 ىلع ديلا تابثا نع يعدملا ربعل رظنلاب ةموصخلا هجوت مدعب ىلا

 5١“ نراقعلا عون نمسيلو هعبن نم زرعت ريغ هنال هيف عزاذملا ءلملا

 5 عيبلا نع ءاذاب ءاكرشلا دحا ىلع محملا الو +١١15 ص
 ظ لاعالاببتاكلا بلاطي و. ١١47 ص 4١4 ن دقاعلا مها قيقح

 اهب بلاطيف تعمج يلا لاومالا اما ةيباتككلا رومالاب اهارجا ىتلا ا
 | ةلاطم" كفاقؤالا :ةيخهبساحلا ىصو ١8116 لما 07 نرومأللا ||
 | يفةخرئرملاتاريرختلاب المع ليصالا ةبلاطا جايتخانودب ليفكلا أ

 ظ ةلاكو متخ ينكي وا 0 ص الا ن+ :٠ ٠ ةنس ينأث نيرشل ١
 وحس مسسسصلا
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 7 نو 1 . أ 2

 ةلويقم يف ةيعرشلا تالاكولا جس مح اما ه7 ص 4١< نم .الا|

 | ىلع بتكي ةئي الب اهنوعشمب حلاو لمعلا ناكم الو ١957| صا

 | . هال8صاال* ن ءاوللا ةيادب ةكحم وا ةيالولأ فانئتسا |

 نودب ةكاخلاءانثا ىفوتملا يرو دحا لحي ءافتك الا زوجي الو

 */ا١

 ١5 .يف ةخرّررملا تاري رمتلل اقفو ليكولا ليدبت كلذ لثمو يتاذلا
 ش 3 كلا ىوأعلب ةلاكولاف 57/6 ص 15 ن 54 ةَنَش لوا عيبر

 أ ةلاكولا ١1 يئاذلا فرصتملا ربت ءاوللا يفو يتاذإا يلاولا روج ةيالولا يف

 يح ةبساحلا نم ءاوللا يفو راد رتفدلا نم ةيالولا ينرهمفةيلاملارومالاب

 ةناتسالا قو راد رتفدلا ةيلوئسم تحن

 ام رماودلا ءاسؤر وا راظنلا متعب تالاكو ازك متخ يف ىفكيف ةيلعلا

 ١ 5+ ص ؟ 45ه ن 55 ةئس طابش: ١ خيرات ةيماسلاة رك ذتلا يف

 ةقدصم نكت لام ةيماظنلا مكاحلا يف لبق الذ تاللاكولا رئاس اما

 ةنس طابش :١ا/ يف ةروملا تاريرحتلاب ةلايع تالواقملاررم نم

 أهوم ًأممتخب ةممرلا رئاودلارئاسو فاقوالاة يح هبساحم ىواعدءالكو

ْ 
 ظ
7 

 ا 155 ن ١١* ةنس لوا نوناك ١١ يف ةخرؤملا تاريرحتلا ةوقن |

 ةكحم ادع نام نفادتعأب ا ءاضعا فرط نم اهرهظ

 أ ةكم ا قدصيو ةتاذلا 2 حرشلا اذه د 5
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 اادبا تانثا سجيو.١٠١ 591 ص 154 ن ةدح ىلع ءاعدتسا مدقت

 )5 لع ِق يبتلا ىوعدلاب نيفرطلا ليكشتو هب عزانملا راقعلا ىلع ةنيبلاب

 #0 9 نب دوصبريخ خو
 ا ظ عصيو ٠ ونة١م/ضص” ١١ ١

 رداصلا يبايغلا ؟41لا ىلع ضارتعإلل اس شرحلا نارا[

 +51 .:ر ةصخر الب يريملا راجمنا عطق ىوعد نم مهلا ةءاربب

 ؟151 ص

 نوثالدلاو ثلاثلا بايلا

 حلا يف
 اهب ةطوب رملا .ةيدلبلا ةرئادإ زجملا غلبت ةداعسلا:راذ يف بجي

 ةيلحللا ةموكحل تاوضقلاو ةي ما يفو ةزوجحملا كالمالا

 | مهلا ترا ٠8+ ةبس ترام :١07 يف ةخرّوللا تاريارقلا سنن

 4١١١ ص

 هريرخت خي را# .ال هغيلت خيرات زجحلا قيدصت بلطي ربتملاو
 ظ هن ةك اهيهقيدصت و! هكف لجال مزاي وا "1/05 ص هه ن

 | ينام ىلعزجحلا غيابي تالواقملا رش لخادتي الو ١188 ص
 ( ٠١ 55ص ه1 ن٠ ةنس سوتسغا ١١ ىف ةخراوملا تاريرعتلا

 ه...د نم 1 ن هيلع زوجيملا ريغ دحا قم زهجال ريثأت الو



 الدقي

 يضازاللا نوناق يف كلوصحملا كاردا نيل راظتنالاب يرتشملا مزقلي |
 ؟4” فر ه5 ةنس يناث نوناك ١” يف هخرّوملا تاريرمتلاو |

 ١555 ص

 || قيقحتلا يجيث هيلع زوجحلا ةجوزا وه زوجحلا نارهظ اذاو
 ,ا/5 ن هدعب ماهتمذب نيدإا توبث لبق هنا له ةيجو زلا#ي رات ىلع

 ظ قفة امدنع راقعلا عيمج نع زجحلا كف يغبني الو ١١5 1ص ظ

 | يذلا مبرلا ىلع قبب لب هيلعزوجحلا جوزلا كلم هلماكب سيل هنوك

 1| نا لهب قيقدتلا سنو ”١155 صالالال ن ةئيرالا هتصح وه

 ٍ اذاؤف ١ ١ ؟ه؟ ص89 ن هقباس غارفلا ناوا عغارفلل قباس زحملا

 | سكعلاب سكعلاو ءارشلا .ة صب 5 ؤحملل قباس ءارشلا نا نيب

 ظ .١173 ض 24 ن

 | | ال ما نوناقلل اًمفو قلم هنا لهي ققحي زجحلا كف بلط ىتمو
 ْ الو 1144* ص 2١١ ن فرصتلاب او كلذ يدعت زوجيالو

 ئ اهنوك قفحتنو هترجا ردقت ملام نيدلا لجال زوجحلا زاقعلا عيب زوجي

 ظ ال اك11343:ص 8+ نال ما تاونبم ثالث فرظن نيدلاب ىنت |

 ةج ف نَع دي زب ام ىلع لب نوه |راقعلا ميمج ىلع زجحلا ءاقلا زوجي

 ليمحت غوس الو ١١415 ض ال58 نفر هلحال توهرملا نيدلا

 تك“ 7”



 د١7

 | ص288 نو ه7* ص ١١ نزجحلا فراصم هيلع زوجتحلا نويدملا

 ”١5 ن ليمالا ىلع عوجرلا ىياوبلل ليتك عتو اله

 هه دنع ةراحتأا ةطوا نم روم أم روض> يغتقيو ١١766 ص

 نحاتلا زيك نيبت اذاو ةكحملا رارق سدو رامتلا ةعتماو ءامشا عبو (ٍ

 هك اي رال هلل انما :ةواعلا ةظوا لاهل رئاسي خوربلا ءاظانغأ]

 ليك ماقميه ةراجتلا ةطوا نال زهعلا روبظ. خيران نم مايا ةثالث ||
 ةكحلل: زرت ةراحتلا ةطواب سالفالا تالاعضرع ديق.دمب وراجتلل

 اسر ةكحلا نم ردصت يتلا سالفالا ماكحا نع ةراجتلا ةطوا دافتو

 زابتعالاة داغا تارارق نعو. سييلاظملا باعصا ءاعدتسا ىلع ءانبوا ||

 هيلع يسرا م1 مي رأت تاري ْزغلا ف هب حرصم كاذ عي#جو اليا ْ

 يناث نوناك 6 يف ىرخا تاريرخح فو 565605 ص ه٠4 ن*5 ظ

 وح تاللباقم" ةرامتلا  ةطوا ٠ رام يللا بوجحو 51١١ ةئس

 ؟ 1١ نفوقولا باب را ريدم ةي راجتلا ةعتمالاو ءايشالا ةديازمو ظ

 ١؟5؟5 ص ظ

 ةيماظنلا تاللماعملا نم ةيلوزعملاو دعاقللا تاشاع» ىنئلستو

 ني دهاقلملاةقفنإ ةصوصاع اهمال ني ذلا لجمال هلك أش امو اهعب ر زمتكك/
 |3151 صال” ؛ ن ٠١* ةنس ثراء / يف تارب رحن كلذ ىلعو

 تمحي اهنال: تاكرتلا: دوقنو .لاوفا زم رز غزيل لبقت الو



 )الا ' 3 5
 2 اا ا ا يسم /

 ماقتف ةيعرشاا ةمكحلا يتاج نال انام رع يملا زبلا |

 0 تطبض .ىتلا ةيعرشلا ةمكحلاب تاكرتلا ىلع نيدلا ىواعد

 ةركذتلاو ةنيشملا رم ةثوعبملا ةيلعلا ةركذتلا ىضتقمب اررحو

 و رش “ يف ةخروملا تاززحملاو اهباجيا ءارجاب ةرداصلا ةيماسلا

 ظ يو رجحت يتأا ءايشالا نا ىلع 1855 ص ؟؟5 ن 4 ةنس يناث

 ظ 2 ةخرّوملا تاريرختلا << بسانم لحم ىلا 5 لقنت كرمكلا يف

 * +ه 5 لض * 2: نإ# ءال:ةنس ناسي, "5

 م ليصحم» ةل##* تارارق ءاطعا 1 ىلع بحب

 بس نيمزتلملا نم تانوَك رح و تاللومعملا و ةئسراكلا ١| ط.تاقل و

 أ 76* كر *:5 ةنس لوا. نيرشت 8 يف ةخرؤرملا تاريرمتلا

 ١١ ء؟-خ وه ص

 ةينوناقلا ةدالل .كلذب لخد الو الا روج ملا ةيلخت مزايو

 از راما * _:رراقعلا ىواعدب تقوملا ءا ارحالا زاوح مدع ىلع ة هيص انا :

 || ,١؟ن راقعلا ىوعدب تقوملا ءارحالا زوج ال ثيح ١ ١ ه١ نص

 توما ءارجاللاور 0# 01ه 11 اجي نوا ١5 ه4 ص

 را يي

 مسيس لل سس
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 روكي هيلع ئدلا ءاعدا:نأل ينوناق بلس نود نيردلا ىوعدب ظ ظ

 ريغأا دنع نيلا يدللا ىلع بجوب خاف اضئاف؛ هب نعذملا ضعب | '

 ظ نال يطع م
 عرشلا با / قيل مان ىلا ىولغبلاداباب عزخال بعوذي ١
 ةيس-هشيرامم © يف ةخرّولا تارب , ردتلاب لمع ة ةئلدعلا يرومأموا

 تاسالتخ او تاعئاض ىواءد ةي ر ةعرسو 4 ٠ 50/.ص*؟ "نا *؟ ظ

 ترام 1 يف ةخرارملا تاريئرتلا بجوبت اهب ممدملاو ةطسوبلا ةلاما ظ
 ٠؟؟5١”ص/م"8ن الا“ ةنسا

 مشأعم مل ضعي همردناجلا دارفا ىلع ماقل يتلا ىراف لا انكر

 ؟ +507 ض */"ن مهتتأرب دن مات

 يلا لابحت يتلا سانلا اضم ةيوست نع يضاغتلا زوجي الو

 من٠ < ةنس ناسن ؟١ يف ةخرؤملا تاريرتلا ىضنقمب اهتقوب رئاودلا

 نعم طلاصملا ةيورب اوعرسي نا نيرومأملا لعو 4555 ص ؛؟غ ن

 موج نك لكو لدا ةروصب ةيعرملا لوصالاو يلوا رد
 م. ةنسطابش يف ةخروملات اري رمتلل اقفو الوئسم نوكي كلذ ||

 ؛ا/55 ص ؛*7ن ظ

 لكوةيسلا ةموكحلاب ةةلعتملا ةيقوقحلا ثالماعملازاجنا ةعرسو
 | ينقخرؤملا تاريرختلا حي الوئسم نوكي كلذ فااخي رومام ||
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 تاك احلاةي ور يني نإ 286 ض 655 *0* ةنس ينأث نوناك

 ليجأت وا ملاصملا باعصا ريخ أت زوجي الومدقالافمدقالا بيترتلاب
 تاريرحتلا يف امرخالغشب اهلاغشنا وا ةئكحلا ماثنلا مدعئعادب مهاونعد
 زوجي الو ؟05* ص ؟5372ن ٠٠+ ةسنس لوليا ١ يف ةخرؤملا

 داوملا_,ضعب دافم نع ةكحلا .مالعتسا ةجيتث روهظل يواعنلا رخل
 غد اهتوهفم ردقب اب ةكحلا 5 لبزييفلا ةكحموا ةراظنلا نق

 ةنس. سوتسغا. يف ةخروملا تاريرمتلا يف ءاج ام ىلع قيبطتلا

 ةدئاعلا ىواعذلا زاخجنا ةعرسس يغتقي و ٠.5" طالت نا ظ

 ريبدتب وا .عوبسا لك يف نيتساجوا ةسلج نييعتب ةليلجلا ةنيرزلل
 !؟؟نذال ةنس لوا نئرششت ٠١ يف ةفيرؤملا تاريرعتلاب المعرخا

 "وم /(ندع  ١!ةلسن اةيدوأم يف ة>راوملا تاريرتتلاو ه7: ض

 .فترييمومتلا ؛ نيعذملا .ةب قاجعا ةعرتم نينوم أملا .نلعو 3974. نض

 تاريرختلا ةوقب .الوئمنه : نوكي مهم رخ أتي نم لكو :مهتارزخم لع
 ١7185 ض /77ن*١1.ةنس ترام 18.يف ةخوؤملا

 يضتقي و ةليعتسلو ةيمغملا داوملاب ةروصخم تافارغلتلا نا ىلع

 لوا :نوناك" يف ةخرؤملا ثاريرحتلايف درؤ اك ةموهغم نوكت ناأ||

 | 58 ةنس لوا :عيبر 5 كيس ةخروملا“تاريرمتلاو ”* نإ «ةنس

 مغ ن 55 ةنس 1ك ١ يف أوما داومرشع ىلغ يوتحلا رارقلاو



 . 4يال
 روني 7 0

 1 اع

 أ ةكننلاو م8 1ن 1١” ةنس ناريزخ ه يف ةخرّوملا ت تاريرحتلاو

 نيرشت ؟يفةخّروملا تاريرتلاو ٠١ 6 ةنسلوليا # يف ةخرومل

 ]| هسسالا ىفدعولا + نت ةنس ناسنارا١ تو ؟ 8:قةنس ظ

 أ ىكملتو ةدئازلاوةميظمتلا ظافلالا اهيف لمعتست الو؟ و 7و ||
 المع نللاذملا رومأملا شاعم زم فارفادلا ةرجا مصخ بجون
 ؟ يف ةخرؤملاو«"5 ن ٠١” ةنس نآس "+ ىف ةخرّوملاتاريرمتلاب

 6١٠ا/ ن 4 0000

 ةلاكولاب . افو علي اا نهزت يتلا خارالاو كال.هالا نا ىلع

 ءان . ءارجالا روم 7 ملاين سهلا امواج( روضي ةبرودلا |

 ١| رادعتسالاو زاجالا تالماعم يناقاخلارتفذلا رمال ذت“ ْلط

 || ةينساا ةدارآلاب المع يملا ذخاو 5 احلا ةدجارمل جايتخا نودب

 نيرشت 7١يف ةخرّملا تاريرحتلاو ٠" 5 ةنس لوليا ٠١ يف ةخراوملا

 ١ خيرات .ةلودلا ياروش ن٠ ةطبضم كلذ كعو ٠5 ةنس لوا

 || ءالكولا ساحب نم-ةطبضمو 1 6* قرمون © 0 ةثام يف* نوناك '
 0 أ| لوليا 4, يف 'ةيماس ةركذتو ع: 5 ةننس لوليا خيرات يقوم

 ا نير 0 لن
 || ديضيلب 7 زئاج اعد دوعي الف ىوعدلا ت تاو اذا ابرآ ظ

0 
/ 

 ١" يف ةخرؤوملا ةيماسلا ةركذنلا ف ام ىلع يع ةئقن راظنزا

 امسخسسل يش شمس سس يب سس ا سس سس سنس سس ساس سس 007:7: ااا



 1مل

 10 ال6 ص ه١٠ن ٠* ةةنس سوت مغأ 0 هده سس

 ردصي يذلا ملا جيت نع ةراظنلا رابخاب ةعرسلا ىرجتو

 ١١ فاي_تارب رحت كلذ ىلعو مهتك احم ىرجت َنيذلا باونلا قي
 ب. رو 4 1 عر سا

- - 

 نوثالثاو سماختابابلا
 لجلاوراذعالا يف

 فانثتسالاوةيادبلا ؟ احميف.راضجا لضوي ثالث لاسرا هزايال

 ه.* ن ه4 ةنس ىلوالا ىدامج 18"يف ةخرارملا تاريرختاب المع
 00 ص

 ظ

 'فتويدم بلط ةباجا مدعب وا ةياجاب زارق ءاطعا بجيو
 مدعب وأ لوبقب و ١ 1١ 462 ص: ن نيدلا ءافعال ةلهم ةنيزخلا ظ

 1١ ٠١ ني 48/:ق لكو نيلعتل ةلبع عدلا“ لللط لبق

 ليكولازاتشجا مدت ءاعادتسالا ذرب لمن ال نا ةكشلا لعف ظ

 | اهرانضمتسال نيموي :هلبمت لب ءاقدتسالا ميدقتب ايف نوذأألا هتلاكو |

 ١١١ 91/ ض لالا ن ةركذ» بجومب اهلك نم ف اهرضحتتسا ناواأ



 ول 07 000 1

 00 ١م"

 ٌ امك بر هلكوم ضرع يعادب هدوهش راضحال ليكولا لبت ناو
 ا اراقملا م عيب دنع هتوكسل يب عدملا ةرذعم ىلع ققح ناو ١؟5١1* ص

 ظ .١1١34 صاله ن ةينلءلا ةديازلاب نيدلا لجالا

 ةرئاد عيبا ل لانروجلاب معلا مدع ةأرما ءاعدا درجت الو ظ ظ

 ٠٠١ 81ص "745ن ةعورشم ةرذعماطنا تش نا نودب ءارجالا

 فِ دوجوملا اهبحاص نم اهةحالم مدعل ىوعدلا در زوجي ال اك ظ
 00 لا اوقفدضأ هاك نم ةقحجام |ينرك لاح د ا

 ْ امف قيقدتلا بحيو 6 ص 475 ن اهيف ةينسلا ةه ١

 را رقلا ل بق ىوعدلا :ةماقا نم هعنب ارذع قاقتسالا ا

 ١١4٠ ٠ص منال ما لوالا ةذاذ

 نوف الثلاو نبتالسلا 56

 ةراجالا يف

 اهلع قضل ًاواهلوصال أو تنلغ# ىتفراحيالا تاللواقم نا

 تالوامملا رح نه قيالضتلا جاتمتال ةريخضلا اهتهق ةبسنب لوب
 كيسرر## جرت ةفبإ زعثا نم ٠0 ةداملا تظقسف ةيدإلا ةرئاد وا

 14 ةنس ناريزح ؟8يف.ةخرؤملا تاري رختلا ينام: ىلع تالواقتلا

 ظ ٠م: ضا55 ن

 هه

 ظ
 ظ



 ١89 , . "ا ير# ١ د " 1 57
 7و 5 17 3 357 ٠ .٠

 امل ٍ
 كايين

 ٌراجتا ةلواقم ىلع ثالواقملا ررحم نم قيدصتلا لط اذا 6 |

 دوجوملاةيدلبلا ةرئاد نم سصمالا لوا يف رسفتسسف راقعلا راحيتساو |

 قةحت دعب و ال ما ايش ةيدلبلل هياء ناك اذا اهدودح نم راقعلا
 ٠١ يف ةخرؤملا تاررحلا يناك قيدصتلا ىرجم ءىثش دوجو مدع

 ةلواقم بحومب رحاتسالاف ' ةلك صال! ن ةا/ 59 لوا نيرمثت

 تجوب هجارخا رصيف ةراجالا ةدم ةياهنب روجألا لي ىلاذا |
 اذا اما'تالواقملا رحم وا ةكحلا "نسر نم لسزي يذلا شالا ||

 ةظساوب تريترم ةكحللا سيئر هوغديف ايننجا رجأتسملا ناك
 طبض ةقرو ظني نامجرتلا عم رمضحت مل اذاف اهل عباتلا وتالسنوقلا

 ةخروملا تار رغثلا يناموتالسنوفلا غلي و يءاظنلا باج الا يرجيو 1 ظ

 ] عم يضمن نامجرتلا رضح اذاو 7١5 شر“ ١5 ةنس :سيام "1 يف |

 تاري رلاب المع اضيا زجاتسملا جارخا ريَضيو طبضلا ىلعسيئرلا
 صعيب يذلا جرخلا رادقماما /51ن © ٠ ه ةنس ١ ث.” ؟ ين ةخّدروملا

 روج ألا ةيلختب ر جاتا زاطخالا ةزوص عيأبت لجالتالواقملا ةيررحن ||
 جرخو شرع نوارنسعا ةسخ ةدملا ءاغنا' دنع رجلا هياسلو ظ

 نوثالثو ةسخ رج كلل طعت يتلا ةروصلا جرخو شورغ ةرشع غيلبت ||
 نا ١ ةنس اناس 11في ةكرؤملا تاريرتغلا م اشرغ ظ

 بجومب روجأملا راقعلا ةيلخت لجال اعوطقم اجرخءارجالا ةرئادلو ||
 0 ا
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 ة|ةس-لل

 21 ف ام -. 0-9
// 16 

 1 1 نايا 7-0 لوا نوناك " يف ةخروملا تاري رتل أّمفو وتاردنوق

 1 47 ن

 || لملعي ةفوقوملا تالغتسملاو تافقسملا : رجا ءافيانللعتي نملكو

 ١ || نيرادإ صحن يطعب و لاومالا ليصةوةيدإبلا تاماظن ىضتقم ىلع

 ١) يام": يف ةحروملا تاريرعتلاب حرص اك ةيرادلصمت ةيامب ةعس

 ظ ”14.ن 0 ةنس

 | بينيريط وتستوربلا ةعرات . نم ةراجالا لدي ضئاف
 /655نورا 9*١ ص١١ طقف ءاعدتسالا نيرات ندا

 || اذا اماىقولا سفن يللا !,عفانمةدئاعلار ادلا نعلثملارحاب وا ١ ه5*ص

 || ١ ؟؟ ١ ص 0 مل

 أ ا ما نم 1 يذلا مسقلا ةرجا ةرحالا رادقم نم:طمسو

 قوكحا اذاوب ه 57١ ص اله ن بفوؤقولا لها ةفرعع كلذ ردقيو

 ص.:144 ن ةاكلاب هنم ةعفنملا تتاف دق نوكت الف روجاملا ضعب

 | ضعبلتل رظنلاب مازتلالا لدب نم ءنيش ليات زوج الو ٠١

 ليزاتو مازتلالا لدب قيقدتلا بمحيو ١٠؟؟5.ص "5 ن غلا

 ا ةثالثلا مابم ليزات مزاي الوب ١ 1١7١ص الهم ن هنم.ةراسخلا ةعق

 | اهنا لاجلاو تالصاح فلتاهنوك ىعدملا شرغ ةيامسو فالا

 || هنال شرغ فالا .ةريثعوه <يسلا مازألالا لدبل نظنلاب ةيئزج
 نري ّيتتتتتتتتتللاب0٠07_76/0 7_1 سس



 افنز تالاداحلا نم ىبكلا زادقملا لاصحتسا ناكما مدع طورش»

 دوجومدعب وا دوجوب ثحبأ نرا ةكحلا ىلعو ١1718 ص 4|
 ةرركلل ذاقنلا طئارش دقعلا ةزايحن و راجيالا دقع ىوعدب وتاردنوق ||

 راجيالا دقع نع يدقنلا ءازجلا ءافيتساو ةلجلا رم 455 ةدالاب

 ظ مسجلا زوجي الو ”١١81 ص +45 ن ةيعمر لواقع ظوب رم ريغلا

 ىلاوتستوريلا خيرات نم رهش لك نع ةرجا فصنو تاربل ةيناّعب
 نعطف تاربل سمخجب ةرجئالاب حلا بوجو لاح ىوعدلا خيرا
 يستوي ضرب وجاك الأ رئازمرفا اتلاف
 || يدق 0 9١١ه صاهالا ن هيلع باجاو هذر لب

 ١؟5* ص ه1 ن رجوملا ىلع وثاردنوقلا

 كازا نرا ب وه ةيرودلا ةلاكولاب ميبملا نا ىلع ظ

 لضا نم هضئاف عم يصخيو للا رجا هيلع بجو ءافو .يرتشملا
 ١٠١١ 2 ص 49/4ن ريغلل هرجا اذا اذكهو نيدلا

 "١,7ن ال ةرحاب ةيريمالا يضارالا بصاغ ىلع < الو ظ

 الو ١” 7١ص ؟4ن ناعمتجي ال .نامضلاو رجالاو 5868 ض |

 ثيح يزتشلا نماراجا وا ًالالغتسا ةعئاشلا ةصخلا عبب حضي ظ
 صالة5 كر كيرشلا ريغ نم ةمئاشلا ةصخلا ةراجا مست ال

 ريغصل ا ةصحخ .رع ةرجا موزأ مدع وأ موزأ ققديو ١755 ١

5 



 ام

 1 ص 17203 لر دوعت نآف اهموزل ريدقت لو ريغلا فرصتب ةلوغشملا
 | ةدم ثدشأو فوقولا لها : فرط نم ريجالا ةرحا ردو ةة'“

 عدلا ر ضحي ماذأو ١؟84١ ص 8757 ن دوهشلا ةداهشب هتمدخ

 أ| ققدي لب نيملا ىلع العم هلوق درجب يدلل يحي الف ةكاحملل هيلع
 أ| ةمدخلا نم جورخلاو مادختسالا خيراتب رختنملا ليكولا ركنا ىلع ءانب

 ظ مات ءارجاب ليفكلا ةلافكر ابتعا زوجي الو ١١57 ص 41 ن

 ةلافك اذك نال ةتقوم ةءوقرملا ةلافكلا يا اهناوتاردنوةلا ماكحا
 ن ةكارتملا تاروجالا لماك ا داوروجاملا ملستو ةيلخت نيل قت
 شورغ ةرشع ءادا هتلافكب ليفكلا ةضواولف ٠١١95 ص م5

 ن ةراجالا ةدم ةياهن دعب روجاملا ين رجاتسملا هيف قبي موي 03

 | كس ىلع ءانب اهضئافو ةرجالاب مكحمي الو ٠٠١07 صال ؟

 أ تالا _قاعمو زجاع يعدملاو ركتم هيلع دما نا املاط فقولا

 ظ 71” ص .٠ ن هيصخ نيب لع هاوعد

 | +٠" نلالفتسالل دعم ريغ لحم لجال لثملا رجاب ؟يالو
 صم ن عببماب عافتنالا نم ةافو يرتشملا عنخ الو 7٠757 ص

 ةوصو الالغتسا ةعئاشلا ةصحلا عيب ةعص محلا مسحب الو 404

 ئ 757١١”صالؤ" ن عئابلا نم اهراجيا

 أ فلي .تاكاذاراجيالا تابثا نعزجاملا يعدل لأسيو



 ا م7 0 ١

 ١١١١7 صاال؛* ناني هنصح

 7-1 يتلا ةدملا نع فصنو تاربل ناب ؟سملا زوو الو

 وتسلورباهذهرد > احمل لبقي ماذا رهش لك نعوتستورم ما مرات نم

 م١ ن ةلواقملا ىغتقم طّقف فصنو تاربل ل سمن هيلع محي لب

 ' اسفد اذا راقملا اةَرْجنا”نم'قافلا ركلات لبن الو 1١١ ه6 ص

 هرحا يذلل ةرجالا مفد هيلع ىجي هنال ءارجالا ةرئادب ىرتشلل

 ةراسحا لدب يبنجالا جالو ١١587 ص 8** ن هريغل ال

 دويق درجت تكي الو ةيناقاخ تادنسب هفرصت تابثا نودب زاقع
 داسفب 5 ال م 1١١25 ص الال٠ ن:فرصتلا تانثال ةيدإبلا

 ىصووه هيعزذلا لوالا رجوملا ربغ نم ةرداصلا ةئناثلا ةراخالا

 ظ ال ص ا/47 ن يناثلا رجوملا ةفص ققحت نودب نيرصاقلا

 ٠ 4 ن هريغ نم رج أتسملا هيلع ىعدملا ىلع ةرجاب يدلل ؟حيالو

 كرست اكللا هنوكب هيلع ىدملا عفدل تافتلالا بجيو ١١١54 ص

 : ةرجالا عفدب رج اتسم ىلع معو ١968| ص 717 ن يعدملا ريغ

 || 550 نشاملا لصاب ىوعدلا تهثا ىتم يضتقملاب ىريو اهيرقا يتلا
 ,|| تادنسلاذارباوةكارتملا تاروجالا مقد ىلع رابجاالو ٠١١١ ص

 || قح ىلع ةّمئاق نكت ل ىوعدلا نوك ةلاح ىوعدلا لاك ١ لجال
 ْ تا اري رخل يف نيتراجالاب هف فرصتا راج فتومراقمب كوصلاا ظ
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 جلا

 مسلسل ماا سس شلل تا ل سا سلس _ سنس

 1 جرد اسول؟ ه5نص هال!ن“ “١ ةنس لوا نيرشأ ١" يف ةخرؤؤملا |

 فتوناك ١؟ يف زوما راقملا راجيا ماظن هللا ءاش.نا ىرخإ ةصرغب
 ١514 ن ؤال ةئس يناث

 نوثالثلاو عباسلا بابلا
 ةيوأوالاو ةعفشلا يف

 ن هئايلطو عيفشلا ةيكلم تبلملام ةمفشلاب ميلا زوال

 7٠١ ص, ةعهشلات الط عيفشلا رخا اذاأمأ 1١ 2074 ص الال؟

 بلظو ةيثاوملا بلطي حرصي ملوا ١امالا ص +؟نابطلخ وا |

 الو !)58غ3:صض 5١+ ن ةعفشلاب هل ميمي الف داهشالاو ريرقتلا

 805 بنر ةفوقوملاو ةي ريمالا ىضارالا يف ةينبالاب ةعفشلا ىرجت

 ةيريمالا ىضارالا نم ةعئاشلا ةصخلا عيب نا ىلع ٠٠١5 ص

 لنوع ١ راباوةدكمو ءارجالا ةرئاد ةطساوب

 77١؟؟5 ص.875 ن ةيولوالاب اهذخا

 زمع دبع اهطقسي مل هنوك ىلع ةعفشلا يعدم ٍفيلمت ىغبنيو
 ؛ ١١+51+غضص الالا# ن ايطاقسا تاثا نع هيلع ىعدملا

 ةيفشلاب ةيولطلل يضارالا نركق قمتي ملام ةعفشلاب كي الو.
 ا ةيئاوملا يبلطو ةعفشلا بلط خي رات ققحتبو بفرص كلم ما ةيديما



 م5 ادني ١

/ 

 ىعدملا عفدب ردا يضتقيو ةعفشلا ببسو داهشالاو ريرقلااو

 ظ 79307 بر حاصلا قي رطب هنمراقعلا فضن عيمشلا ءارشتساب هيلع

 ١١مم ص

 همهههلل

 نوثالتلاو نماعلا بايلإ
 .يرطلا يس

 نام ةدحد 222 صاخلا قيرطلا ةعسف زوجت إل

 صال + ٠م عيبا تق !دوجوم نكيبم قيرطب يرتشلل كلا زوج
 اذا ماعلا قي رطلا ىلع ددجم جوتفملا بابلا دسب كمجلاوا والو

 ٠١,59١ .ص 5 غ3 هيف رو ولا قجيهيحلبمل ناك

 نونالفلاو عيابلابابلا
 نيليضف ىلع لمشلو

 لوالا لصفلا
 قوبطتلا يب

 ءاضمالا ىرطت نودب كما دنسلا ع مكحلا ءانب زوحيال

 أل صالا ١نو 5878 ص“ * ن ني زيمم ةفرعب هب نيعقوملا متحلاو

 ٠١59 و157 ص الم نو 5595و ه.ه ب8 ص 56604نو 0

 هل تت نمل د ل يي جمس. يم ل فيوجد سس ل سس يس ع ع سس سس سي سس ل ل يي سل ل مي يسيل م بيا ا

 هس سس



| ٠ 

 امامه صل 8نو 110700 ص 898 نو ١٠٠١ ص م1

 هدوهش ىلع ءانب دنسب مكحي الو نيزيمم ةثالث ةفرعب قتلا ىرجيو
 ١١575 صا/١4 ن شرغ فالا ةعب را نم لقا هتمث تناك ولو

 ٠١ 15#4 ص 7٠١7 نو ١١85 ص 84” نو

 | *7٠ ن عيصالا ةرأشا ىلع قيبطتلا ةدعاق ءارجا غوسي الو

 ءارجا نع ينغي ال ركنملا متخلا ىلع ةيدلبلا قيدصتق 05*١١ ض

 ا ١٠١04 ص 21١١ نو ٠١815 صال1؟ ن هيلع قيبطتلا ةدعاق
 راب + 43م اهلل اه موصبملا متخلا قيبطت نودب ةديازملا ةعاقب حب الو

 موصبملا تلا نئاب تاللواقملا ررحرابخا مصي الو ١؟5١1 85 ص

 ١ قيبطتلا ةدعاق ءارجان ودب, هب ممل ارادم نويدملا ممخوه دنسلا يف

 | متخ اءلوصا تبث ىتمو 115١ ص 85 ٠ نرفحما راكتا ىلع ةأنب
 | ركنا متحلا قيبطتل احلاص ريصي سوفنلا رتفدب دوجوملا هيلع ىعدملا
 نم قدصملاةلاكولا دنس مت حلصي الو 1٠١886 صا/؟؟ن هيلع »

 اماط قيبطتلل !رادم نيفرعمو دوهش هب دوجوم ريغو تالواقملا ررحم
 ا" ص 876 ن هركني هيلع يعدملا نا

 يناثلا لصفلا|
 يكحتلا يف

 أ اتاهج ضعبي وا ءاكرشلا نيب ىلصحت يتلا ةعزانلاب محلا نا
 ا تا ل



 ١وا

 | ص 2554 نو 57١١*ص 2١١ نر ةكحلل ال نيزيملل دئاع

 نيثثا نيزيمم نافرطلا ىلا اذاو 1480٠٠0 ص ”5انوااه0“ |

 فارطا عيمجب نوكحي ”الوهو ثلاث نيبعتل اعفلكت ةكحلاذطقف
 85٠ ن ةركذت سباو ةكحلل هومدقي امالعا اومظنيو ىوعدلا

 ةبساوملاةي ورفهبختلا يذلا ريغ ريم نييعت هيلع عدللو ١١554 ص
 ن حصر ال هريغ باختلا زاوج مدع ةكبملا ريرقثو ةزيشت ةيلظاذتي د حمتسلملا يبس بسسس يعي _ بببيسسل < نندانانبالا

 تالا نوكحلا محله مالعالا يف جرديو ١١55 ص مالم

 0 ناك اذا امف ققديو يكل للي ةيرثكالاب مأ

 دحا اهركذ يتلا رتافدلا باج بمجبو ال ما مهفئاظو تاجرد |

 اوقلعي تا نيزييملل زوجيالو ٠١485 ص./١٠ن نيمصحلا '
 ىلع ءانب اهب مكحتو ىوغدلا ىرت ةكحلا نا لب ةككحلا يارل مكحلا

 | عامم دعب كاذو ١١585 صالالال نر مهنم نطعملا رويارلا ١

 | نر ةكاحلاب نيبتي يذلا لاحلا بسحب مكيف نيفرطلا تامفادم
 نوكحلا مكح له مالعالا يف جردي نا بيو 11855 صال 4

 ةروص أضيا هيف ررحيو مثوامسا يه امو ىىامتالاب ما ةي راك الاب

 ٠١0٠١ * ص 78 ناهمدعو مهتينوذ أب ىربل ريكا

 وجه

 حسملا



ا
ر
 

 1 ا ا

 اروع رالا ا كلا
 تانبيلا يف

 ش لوصف ةثالث ىلع لقشاو

 لوالا لصفلا

١ 
 ظ

 ةيطخلا تانيبلا ُهيَح

 مدع وا اا ُقيقذلا نودب.ى عدملا ةلضوب ىلع م يلا اينننزوخ الأ

 ةساحلا دوق ىلع و٠ + نط194 قاهيلط يعدل زتقد_.طابتقاةمي

 ةفلاخلا ةجحلا لعوا 1؟*:0 ص 375-ن دتسو تازاما نودي

 هلي لوك بة صلال ذل ن اينووشع تابثا نودب :تاهلعتلل

 نلف اا ىنلملا للا لعوا 1115 ص

 نم قدضم ربغلا ركبملا ملضلا دننم ىل لع وا 11507 ضال هه ن

 ن ةرادالا سلجم ةئيهووباطلا زومأم.مأما رقم ريغلاو يب ممر مقوم

 ظ ةجردلا :نسستاكم ريغ يثازع. مالغا لع. وأ 47*11 ص ا, ظ

 مالعا ىل لعوا "١5ص 668 نو 4١٠ ٠ "ص ٠,٠ ن ةيعطقلا |

 ن ةناخاوتفلا نم قدصم ريغو ةيكللا تاماعتلا لبق رداص يعرش |
 رس

 م اسس لالا



 أ لبق ةرداص ةيعرش تامالعاوا جبح ىلعوا ١١584 ص ده ||

 ىلعوا ,٠١485 ص ٠١, ن توبثلا زيح ىلا لصي ل نيفرطلا ||

نيفرطلا نم اروهمبو ايضممو تاولعتل اقاوم هنوك" ظ
 ؟١ال ن ال ما 

 ١١7١١ س 877 نفتمجرت نودب ينانوي دنس لعوا158١* ضاأ

 مال ن ةديدجلا ةءاربلا ىلع لب ةعطاقملا ىوعدب ةميدق ةءارب ىلعوا

 و١
 اه سلللم ل يا ا سس يي سيسييي بإب تي هيه هبه ههه ببهبهبههباباتناابلللاج:( ا -

 أ ترودب 47 هنس ىلوالا ىدامج ؟ يف ةخرّوملا ةروكذملا تاماعتلا
 ْ ١١725 ص 09 نو ١8١ ص اله. ن ةئيبلاب اهنووتم تابثا

 صالا“؟ لرو ١١5455 صال5٠ نو ١٠١١58 صال57 نو

 نودبوأ ١١5548 ص م١ال نو ١١195485 ص م4١٠8 نو 5" ٠١

 هئاثولا نم اهنوكو ال مأ عيدصتلاو ريوزتلا نم ةملاس اهنيك ناب

 ١ يطب ال مارةنيالو اينوع# لمت زرع, يتلا يود
1 

 نييةيراج ةعيابم ةقرو لعتانب يطع ا وياط دنس ىلع وأ ١؟77١ص

 صا/١٠ نر ةيناقاخلا.دويقلا نم تسيل اهنال ةيلحلا وراطلا دوبق

 مانو ١١١٠١ 5, ص 274 نو ١١577 صال: .نو. /6 ١١

 نو ١١49 ضال45ْنو ١١١ ص5١41نو ١؟71 ص

 | عينصتلاوريوزتلا نم ةملاس ريغ ةيعرشة حج ىلع وأ ٠١00 صال ٠
 قيقحت نودب ةيعرشلا ةمكمملا طبض لعوا ٠١؟؟5؟ص مالا ن

 7٠ ن فيرحتو سلو كح هيفوباط دنس لعوا ٠١. 5*5 ص

 0 ممد-مصصلا
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 كسلا

 ١:7 ص

 لعوا٠ نين كه رايز : ىلعوأ

 ةاضمتريغلانامالا سيئرةقرو لعوا 5514 ص755 ن ةلثوبلا دوبق |

 ١ | قئابلارتافدلغوا ٠١5 "صان هيلعركح يذلا ىتونلا نم

 ١١ 5 ص١28 نتااالب سانلا ىلعهل ةحم ملت ال ثيح هقارواو

 ىلعؤا ١١185 ض 551ن نوناقلل قفومريغلاةِْ زا رتفدىلعوا

 تانثال ارادم حلاصت ال اهنال اهتاباسحو اهدويقو ةبساحما رتفد
 وأا ؟8+ه ض/ا/5نىرخا تاراما نودب ةليلجلا ةني خلا ىوعد

 نرودب ةكرشلا ةحضن دوهشلا ةداهشو بيئاكملاو ىتدملارتقد لع
 ةموقرملا ٍبيتاككاو رتفدلا لع قدصي ناك اذا غاي ىعدملا لاوس

 هيلعىدملانوك قيقحت نودب قاس مالعا ىلع واد 45ص 54 ْن

 طباضملاىلعوا ١ ؛مه* نضصا,١؟ نال ما ذفتو أعيطق دا هغلتتلا

 جلصلا تابثال ةيصخش دوهشة داش ىلع وا 8815 ص*8*نةنيابنملا

 .نرديلع ىعدملا متخو ءاضما نم دنسإ الإ هتابثا زاوج مدع 0
 تناك اذا مصخلا لاوس نودب وباط "ب وأ 1855١ص م6 |

 ظ ينال نال ما دنسب ةطوب رءهدض اهبعذي يتلا ةعضاوملا

 لم هتلرك الان قزيدملا نت م 1 ةوبشلا ةذاهشالعوأ

 يتر دننس دض ةيصخنشلا ةنبلا لبقل الو يمر دنس نجوم 2
 ويس«

 دنيوي

 ا
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 | ةسجخ ىلع عيبلا عوقوي عئابلا ةدافا ىلعوا 0 م5

 ةريل نيعب را ىلع هعوقو يرتشملا ءاعدا لاح ابهذ ارجم نيسمحو ظ

 نم ةيطخلا ةنيبلا بلطت لب غارفلا ربخو لعب كلذ تابثاو 3

 85 نزمعلا دنع يرتشملا فلحيو ارح نيسمخو ةسمخلا ىلع عئابل

 اب الا شرغ نيفلاب دنس دض دوهشلا ةداهش ىلع وا 1؟5* 1١ ص

 لاحلا دوهش ةداهش ىلعوا *١١78 ص ال36 ن ٠+ ةداملا قفاوي

 هريظن دنس نودب هل لامخلل هب ىعدملا دنسلا ةق مفد هنوكب هيلع ||

 دننسلا متخ نوكيوباطلا بتاك ةدافا ىلعوا 157860 ص ١5-٠ ن

 دوهمشلا ةدابشب مكمل زوج الو ٠ 451 صو. ن يفوتملا تخوه

 وأ ١١١١5 ص454 نو ١١1455 ص 21١5 ن ىعمر دنس دض

 دنس دوجو قيقحت نودب دنسلا ةيث لاصيا نر درب مكحلا

 صا/”” نر نيا نع لاسي زحملا ربظ اذا ىتح الما لاصيإلاب

 عيبلا ةلاقاي هيلع لع ىعدملا دوهبش ةداهبش-ىلع ءابج مكجملا وادم

 مال؟ ن دنس الا عفدتت ال دنسب.ىوعدلا نود. ةلاخ دعب طوول ْ

 ص ال5 ى1ر ةيصختلا ةنيبلاب ةنالا ةانب تابثاوا ١507 صأ[

 نيعلا يجوي دنس دض ةماقملا ىوعدلاب دنس دوجو مدعف 5 أ

 دنسدض دوهشلا ىدملارارقا تابثا زوجي الو 5555 ص 57 نأأ

 عفد تايثا لعةديبلا يلطتو 5١؟؟* ص م5 ن ةريل نيرشعب ||
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 1 تا نئادإل ةرإل نيعب راب دنع هش لاصياب ىوعدلا ||
 ٠ ٠ 87ص 45 ن علا مدع ىلع ةثرولا فيلحت ريصت رولا دنعو

 ا و ىريل ءاضق دنسلا نادتف ةك“ نع هيلع عدملا لاك

  ةكحللا لع حي و 705 ص 7١ ن مفدلا ىلع دوهشلا ةداهش عام
 ىدلملا مفد دنع نيزيمم ةفرعم ةبساحلا ةيورو يعدملا رتافد بلج

 ١١ ه5 ص ال55 ن هرتافدن يدلل مابلا لاضيا تبث تشب هنأب ةياء

 رخ التف لصفلا اذه 370 ةعرشلا ىلا تاماعت برع

 ىلا هللا ءألش نا

 يناثلا لصفلا

 ةيصخشاا ثانيبلا' ق

 ., 855 ن هدجو هبا مسا رك ذ تيم ىلع ةدأ مشلا يف طظرتشي

 ئ + ةاحالشلا الع نو ناك ذي ةذابللا نو" ١/55 ص

 الا شرغ فاللا ةسمح [طاهسار زواحتا نزع عر دي ل

 ةداعث ةوق ةيطخلا تادافالازوحت الو 1 76” ن دنس

 اانأن ةكحلا لسرتو 5075٠ ص 554 نو ١ | ص ال ْن

 م١8 فر هذودح ةرثكل راقعلا نيع ىلغ دوهشلا' ةداهش عاّمسال

 زوجت اهف مهدابشإ حنو دمام را نر
 للف
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 ١7 ٠١ ص 787 نوا ١ 5 59 ص الا/ ١ ن باصنلا ةئبب هتاثأ

 | نع ةرابعوه رتاوتلا نال ارتاوث أودعيالش يح 5 ص“117نو

 أ ضلال نو 5505 ص 755 ن لقالا لع رعت نيرشعو ةسمخ

 ةداهشب ةطامخلا ءارشىوعد تبثثو 1؟١٠1 ص27 نو ١٠57

 || كلملا راقع ءارش ىوعد جاتحم الو 5878 ص 505 ن دوهشلا

 كلذب ىعارتو ٠١75 ص ال** ن دوهشلاب تبثت لبوياط دنسأ |

 ان ؟الو 0 دلال ن ةيعرشلاتانيبلا ميجرت ةدعاق |

 عل دت تارامانودن ىاحلا ساجم جرا رارقاب دوهشلا ةداهش ىلع
 ص 41/٠ نو ١١57١ ص 4/5 نو ١١58 ص الاله ن ةعص

 "754 نوا ١ 285 ص الال؟ نو ١18 ض م1 نو 4

 أدي ما ن خوسفملا مالعالاب ةرردللا ةداهشلا لعوا*١ ل

 نودب فشكلا لا ابهتسا يتلا دوهشلا ةداهش ىلعوا ١1/1

 صال ن ءال ما م هيت م 0 هنوك نايب |

 َنوذأَم ريغلا ف شكلا زوم امى دل ةداهشلا حمص اليو راك#

 فترودب وأ 15550 ص ماا نو ٠-٠١90 صال ١ ن جحلاب

 ةداهشلا لعتانب التم كحل زومبي الو! ؟ةد٠ ص ن ةنكت

 ةكجت هرارقا داغتاو 5111 ساجم جراخ هيلعئىعدملا رارقا ىلعوا

 ةكاحلا ءانثا .تيفرطلا ةبجاوج هعوقوب يرصنلا مدعل ةئيرق هازإلا
 اندفع > ظ ْ

1 
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 ا دج اةدابش لبقت الو ١١5 45 ص 4١ ن هعوقو تقوو ةبكيو

 دحا ةداهش الو ٠١5١5 ص ١ ه ن هب رخالا ىلع دنسلا ىبضام ||

 ةراجالا هنحف واب زخالل هتبصح مدحا راجيا ىلع مهضعبل ءاكربتلا |
 "7ع ندب عدملا دئسلا ممدحا ءاضما لعوا ١55 ص ٠١ ن هعم

 جنييشألا ا الو 0 ٠

 ناكما مدع ةدامب ةعلاطملاو لماتلا مزايو 1١١67 ص 8648 نهب.

 0 لبقث الو ٠١5 ص ١١٠.ن هل دوهشملا ىخا ةداهش لوبق

 دوهشلا | ةداوش الو 15١١56 ص م١6 1 ةيرقلا يلاها

 « 8 مفالخ هل ناك اذا يعدملا 000 لب سوسحلل ةفلاخلا |

 ١١61 0000 ١ نص

 ةداهشلانوكتناو مهتيكزا ا ورا دوهش حيرصتو
 1 ةدافا ىعئانب لثلا رحاب م الف كا ا روضحو نيفرطلا ةهجاومب ||

 ىلع ةنيبلاب ديلا ”تابثا دعبف ك٠ ضال ن ةيطخلا دوهشلا

 مسس سس سس هه  ثييوييس بلس

 انلعو ارسم دوهشلا كررت هدعبو كلما ةنيي متل هب عزانملا زاقعلا ||
 زو البف +٠,١58 ضصرالا :.ن الصنم مالعالاب كلذ جردي و

 ميرصتلا مزليهناىتح ٠١43 ص ١ ١, نانلعو ارس ةكذتلا لاها
 ا؟918 صول ؟ ن ةكرتلا ةينكوةدانشلا ةيفيكب مالغالا يف

 | ىعدملا,ةمذب هب ىعدملا نيدلا ءاقبب نولعي ال مهنا دوهشلا لاق اذاذ
 را عوام جس دم د00 طق حمس هس سس م سس هس تس م سس تت ص



0 
 او : ل

 هدوهش ةداهش ةحعص مدع لعب تابثالا نع هيلع ىدملاز# 7 الو

 لطزوجالو ٠١ 5**؟صا/1* ن مفالخ ه ناكاذا لأسي لب

 هيلعىعدملا رقانا دعب نيمهلا ىلا راسي زمملا ققحت اذا ىت- تاثالا

 مك رص ن كل ينكي.رارقالا نال ١١585 ص ملال* ن

 هال"" صا 7 نو

 ةسملا نرع ديزي غابم ىلع ةيصختلا ةنيبلا عامسزوجي الو
 نيو بتبلا عاضا ه هنا يدملا لوق درج ىلع < ًءانب شرغ فال

 ماعلا ءاربالا ىلع يعدملا 0 و هتعاضا ةيفيك ىلع قرقحتلا
 0 ل ١١؟884؟ ص 5٠١ ن.هئاثا نع هيلع ىدملا زي دنع ]

 فالا ةيسجللا زواجتأ يتلاراشعالا مزتلا كيرش اديز نإ محلا ظ
 تالواةملا صوص تااعدالا نال ةعطاق ةني رق ىلع ءانب شرغ

 تايانزتلالاو , تاكرشلاو تادبنست ,اهطب و .دابتمملا تادمتلاو ||

 ن دنيس !متايثا بحي شرغ فالا ةسجللا زواجتل يتا تاضارتالاو ||
 وا ةدابشال نهبلج لباق ريغلا تاردخلا نا 0 7

 وا ةداهشلا ءادال نرضحن ناب نهجاوزا ىضري ال يقاوللا ءاسنلا

 ؟يتدافا تال نرخأ م .نرس عار اسال يلع | ٠
 ٠0 ةنسلوا نوناك## يف ةجرؤلل ,تاري رشتلا يف اك ني قا لمن

 7 ٠١4 رص 75 ن مهتداهشب كي الف ىوعدلا 7

 مل سس تح للا لا

 مم سشسملا شمس _ سل( نسل
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 ظ يلاها ريغ 0 دوهشلا ةيكت زوجي الو ؟ 1 ص 771001

 | ةقابدلا لع يبجملا مالعالا ضقني الو ١؟7578ص ٠١ هن مهتيرق

 1 مهلع عدلملا نوكو اهب ىغدملا ضرالاب .نييعدملا فرصتي رتاوتلا
 هال ١7 ص 55 ن مثدنع نيعبأرم

 00 ل ا ا

 ..ثلاثلا لصفلا

 ىوعدلا عفدو تانيبلا ميجرتو نيا يف

 ٍ مئالع ىلع ال ةاروتلا ىلع ةكحلاوضحم نوف انآ دولا تأ "1

 يناث نوناك ؟1 يف ةَحرّزمملا تار رختلا يف كلذب حرمد 5 ةصوصخم

 م51 5 -ص "0/9 ن "١ ةنس

 هبة: ص هالة: ن ىوعدلا مفدي قّقدتلا كاحلا ىلع بجيو

 ١١2/07 صالا/ل*ن ةيعرشلا تانيبلا يجرت ةدعاق لع ةكرملا قيفوتو

 | ققزدتو لحو ١18١5 ص 85” نو "1١85 صضال68 نو

 ظ #١5 ص ٠0 0نو ١١ 4 ضا/ا/؟ ن دوهشلا قي نعطلا

 لاح يقوتلل "ىفوا هناب هعفد تابثا ىلع هيلذ ىعدملا ناهرب بلطو
 | 00 نزولا دنع كا لع اني ةثرولا فيلختو هبولطم ةتابح

 وطن ةرجا هعفذ هب ىذا بلا ضعي تلا ىلعو 11١65 صا



 اي 0 قضايا ا ا
0 

 8م/انكلذ تاّثانع هلع ىعدملا زهت دنع يعدملا فيلحتو نز#و | ١

 /58نةيريمالا يضارالا ينراوقلا قبح هل نا ىلعو !؟ ه١ ضصاأ

 ةريخدو انوتيز هب ىعدملا نم امسق ىثوأ هنا لعو ١ ؟ ؟ ٠ ؟ ص "ع

 ١١ هزأ لعو ١1؟55-ضص 41/5 بر دندل ىوعد انك" جاتح الو ا

 1 نو ١١7147 ص 4ال٠.._:ر هبرقا نا دعب هب ىعدملا غابملا ىفوا

 ه..اأ نأ لعو ٠ ؟.ةملل ص١45 نس ا ض ملال“

 17 هب ىعدملا راقعلا مييسقت ىلا ثرداب وباط دنس بجو ةعئابلا ا

 | زعاملاو نا مل هنأ ىلعو ا ما/1 ن هيأ نع ةكرت هنا ْ ٍْ

 ايولطم4# نا ىلعو ١١58 صال ن يعدملا ىماي هي رتشم ىلا |

 ىتح 8 عدملا تادنسيلا ةف نم هتصصا#م لصغل ىعدملا ةمذب |

 ان تمزل صالاعو لقا يدع ىلع هع ةقووبف ارم اذا

 فيل ريصي زم اذا ىتح ناتسب نك هب ىعدملا غأبملا دخلا هنا ىلعو ظ

 ١ رك تاشج ددتس هنا لعو 1١١51 صا/74 ن نيهلا نئيصخ

 "6 20 كاد ودعا يعدملا رتافد ةهجارمو هب ىعدملا مانغالا ظ

 هب ىعدملا راقعلاب نافرضتم هلبق نه هثرومو هنا لغو +١١١١ ص ٌْ

 0 ىدلملا ةناخلا نا لعو ٠.650 ١ ض ال٠ 8:ن ىغدملا ةدهاشم ظ

 دي:سب فرضتملا ىوعد دصض هيأ 2 ثراالاب ةنرولا نئاسأو هل ةأقتنم

 | تتبث اذاىتح لاصيالا هاوعدب ثحيلاو 1؟ 4٠١ ص م:نوياطا[
 ١

 مهل



 ادثنلان وك 1 0 يب ن نيعلا ىلا راو الواب

 | 85*15 صاقالال ن هل رت هاش نع ياو ىدلملا

 زمملا دنع ىعدملا فيلحتو هديب يتلا تاللوضولا تاذثال هفياكتو '

 داخلي ىدلا غلبما لاصيا ىلع هدوهش عامسو ه5 ص "51 ْن

 بصغععدملا ىوعددض هنم نيدلا دنس صالختساو .هنيماو يعدملا

 راجمالا لدب عفد ىلع ةئيبلا بلطو ١١775 ص/107؟ن دنسلا

 ىلع قيقهتلاو 20١ ص١٠١ ١ن رمملا دنع نيِهلا فيلحتو طسقم

 تبث اذا نيعدملا ىوعد منه ملا نكي هنال عيبلا عوقو ةيفيك
 نه نايبلا سلطود 57صا70ن اودكسو عيبلا دّوع اورضح مهنا

 ب ال امنا هياعؤعدملا فلحي زيعاذا ىت> هاوعد تايثال ىعدملا ظ

 للعو ٠١ ١٠١ هن” 8٠١ نصوصغ# لاك ر عنودب هيلع ىعدملا لي

 دنع يامتلا ىرميل هلوه هيلع دملا نبال عوفدملا غابملا نوك تاثا 1

 ظ ةقيدح ناب هيلع ىعدملاضارتعاب قيقدتلاو 4577ض“755ن رجملا
 قيقحو ب ىدللا ةقيدجلا راغ قف عدملا + ةروك ذم نوتزلا

 مما“ ةة 555555222222222 ١

 ا ببي با لس ..ا

 ةعضاوملا دنسب قيقدتلاو 1727١صال85ن يسملا  ثكلاب كلذ

 ىعدم ةئيب تلطو 7737١1١صضال45ن عئابلا تاللاصياب و عيبلا ىلع

 ١ ىعدنم ةنسو١ ١؟18صالهذن همصخ لكنا دنع ناطيحلا ءارش

 ض 414 ن يعدملا رمان ًالثم ديز ىلا ةاعدملا ةئاخلا ليكولا عيب
 ملمس ا ل ريسيسم اله ههه بسسس



 مقوي ةراجألا لست مدعب هيلع ىعدملا مفدب قيقدتلاو ١ أ

 || كلذ تا هناو عيبملا نم ةعرلل مفد هنأبو ١١785 صاله7 نا

 (ا اباسرا ىتلا لاومالا نابو ١١ 55ص +07 ن ةقباس ةكاحي ةنيبلاب
 ظ صال ب ل ا

 ١ تلاع دع يومن تف رق اب فدل ةكرشلا ناروا 0

 | هنابوا 1١ ؟ض/١1؟ن فيلتلا ديري ناك اذا اعلاس دنس كلذ

 1| تنزجيو ىعدملا يعاب ثلاث صخشل هب' نغذملا دنسلا ةيق"لصؤوا

 || وددت ىعدملا غلب نابو ١؟١ 545 ض +5 ن زوتلا دنع ىلقتلا

 هنأابوا ١90 ص ١ ن انك هك فل زمت اذاو تيز نع

 ١ ص و15 ن نيعلا ىلا راس زممأا دنعو ىوعدلا ىلع ملصلا ىرج

 | حلصلا لدب هئادا ىلع نيحلاصتملا دحا ةنيب بلطتو 1

 [| اذاو 15558 ص 8٠٠٠١ ن هضيق نم هعانتماو ةدعولا نمض رخال

 ص 8ا5 ]ير قبسالا ربتعتف ةعطاقملا صوصخب نات ءارب ضراعت

 || همصخ فلحي رع اذاو هتبثي اذا عقدلا يعدم لأسيو 0
 ظ ض1“: ناو ةالؤ؟ هنن 1/ نض“ للا ش

 قرتأ | (ةذب كءاحف نو 5١8١١صض 84“ نو 5

 ىدملا فيلحت بلطي نا ىوعدلا تابثا نع هزحت دنعيدلا نأ

 الو ١١21و الك ءودو ]والواو 508و 554 ن نيعلا هيلع

 يبس



 ا 0 ١
 . نا“ "بس ديس ظآظ000000000101010101 1 ة 0 ا#ة1ك/ 000 اا ا

 ا ,١1 1يلزص ١8 نبهيلع ىعذملا فيلحت نودب يعددملا زب حي ظ

 || هيلعىعدملا يا.هئاعدا دنع اضيا يعدملا فيات, قح هيلع ىعدلأو ْ)

 8؟؟وا/ه 5و "84و ال85 ن هب .ىعدملا دنسلاب هرارفأب بذاك هنا

 ىدلملا فيلكت دعب كلذو 5808 ص *08ن هضعب وا ٠7و
 مدعب وا هلوبقب رارق ءاطعاو امام ضبقلا مدعب هعفد تائثال هيلع
 هفيامتل قحلا هلو 1؟١١01 ص 5 ن هىصخح .تاؤرإ دانتسالاب هلوبق

 هب ةعضاوم ا نأ ىلعو لاعترعلاب هرارقأب بذاك ريغ هنوك ىلع الا

 ىعدا أه لوصو مدع ىلع نهترملا فلحيو ١١87١ ص م8ئانا

 فلو ١١70 ص /87 :ررذغلا ةطساوب هيلا هلاصيا نهارلا

 ..:ر+ سبل هب ىعدملا نيدلا نو 7 يعدملا نلطب هيلع ئعدملا

 ليفكلا ييءم درزوجب الو 15١١١ ص م*؟ ةلافكلا ةهح

 ن نيلا هفيلحت نودب ليصالل هب لوفككا ءادا نع هزيغ ىلع ءانب
 لدب لاصيا تايثا نع هيلع ىعدملا زم اذاو ف صالل؟

 الو ٠١155١ ص /7؟ ن انيع فلحي ناك اذا لاسي عدل حلصلا ]

 76٠ ن هيدقل نترعزمتلاو ناهربلا بلط دعب الا فيلحتلا زوجي ||

 اذا اع لأسي تابثالا رع زجملا يعدملاربظا ىتْف |١١70
 | معزب نيهلا فيلتف 15585 صداع ن ضريعلا بلطي ناك ظ

 | ن حصي ال ىعدملا تابثال ظوفحلا رخو ملعلا بلج نودي رجلا ||

 ا
 ا
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 لا 1" 2

 كن ميعيمج نيع' لب ءكرشلا دحا نيعب م الوا ١ ما

 هباطو رءدلا مفد هيلع ىعدملا ءاعدا دنعو ٠١598 ص ١"

 *7 + ص 775 نشكل ذل نويسيهوقنييعت مزلي كلذتابثال ةبساحلا ||
 وني ذوي دمف د لب عيبملا نق ضبقي مل هنوكبهيلعىدملا ىوعد ققحتو ١
 نر. ديب و ال ما هضبق هنوك ققديو ربخو لع بجومب ةكمحلا يف
 دنع نيدلاو ءاربالا ىخيرات ققديو 5١*٠١ ص 7١4 نبتب

 خيرات قيسإو ١ را نض ال* ع ن ءاربالا هياع ىدملا كا

 زوتعي الو ١١786 ص 84١ نرخالا رع ءاربالا وا ةعضاوملا

 نال :١١.57 ض ٠١٠١ ن فلج .وا لكني هلكوم_ نا ليكولا لوق

 الو :١54954 ١ ضرالغ؟ ننليصالل. نامجار هنع لوكتلاو نيعلا

 امورة ةددق لك و ضاقيا نول فكما نك كي ا 2 ظ

 ١١1١١١ ص/857نشكلذإ ةبسانه ةلهغ هءاطعا بلطو هروضحمدعل

 ءاعدتسا بجومب مهترذعم نيملا مهيلع ةبجاولا ةثرولا ناي ناك |

 ذا ةكحلا ىلع بجوي لب الوكت دمي ال مهتيب يف مهفيلحت مهبلطو
 باطاذاو 1٠١ 58ص اةم4نر هيف مهةلحو متي ىلا هحوتل

 ينبتو كلذب ةركّذت ةكحلا ار رحت ةنافعرطبلا يف ىصسملا فيلحت

 لرسو نيقرطلا ىلع توالت دم نم درب يذلا اولا لع حلا
 اه رقملا ىلع ريحلا زوج الود "* ص 317/ ن .هصوصخي نالوقي اعا

3 
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 ك١ ”

 1؟؟88 ص م10 ن اهل ةناب نيعلا |هفلح مدع ىلع ءانب متاخحلاب

 اهن ضبقو تعيب ةسيلوبلا نوكب هيلع ىعدملا عفدب قيقحتلا مزليو
 1110+ صا/8/ننييلا يعدملا فيلحتو ةمدقتملا ارسل بجومب

 ىعدملا لاّوسو ال ما ةدعولا نعش ناك زجحلا قيدصت نوك نايبو
 نابيو 47174 ض 3077 ن ىعدملا فيلحت بلطي ناك اذا هيلع
 ظ : ديانا 1 نيراسش# نيفرطلا دحأ ةني ميجرتل ةنوناق بابسا

 ' || ثاريملا نيح اهنال ةيريما تسيل يضارالانابةثرولا دحا ةنيجرتو

 ةنيب ىلع ءارعشلاب اهضمب و ثرالاب اهضعب هيلا لقتلاو ةرجشم تناك
 جراخلا ةنييو ١١585 ص ٠١ 5ن تح انو ابق هنوكر هىصح

 ةنيبو ١١555 ص 285 فن خيرات الب قلطملا فرصتلا ىوعدب

 358٠ نو 886” ص ٠١7 ن خروملا كلملا ىوعدن أخي رات 3

 ةخوجرملاةنيلا سلطت ز زمعلا ةحجازلا ةنبلا وذ ربظا اذاف ٠١٠١ ١ص

 ص 40٠١ نيعدملا ٍبلطب هيلع ىدملا فلحي اهبحاص زم ناف
 يذ وباط دنس دض كلما تابثا ىلع جراخلا ةنج رت ١م

 صا ا/؟.ن ديلا وذ فلحي جراخلا زحت عءاذاف اتيرات قبسالا ديلا

 ةنن دض لالقتسالا ةنبو ١١5959 ص م8595 فرو ٠١511

 م اذا اما 5865١١صالال5 نو ٠١١١5١ ص 15*ن كارتشالا

 نيفراطلا دحا ةننب جرت الف كازتشاو لالقتسا ىوعد ىوعدلا نكت
 معا دا شا



 ةيللا ةادب حجرتو ١١515 ص ال18 نفر تايغرلا ءاهتناو ةينلعلا

 ْ "لاير ف”*رورشعو ناتام هنيف ةغلابلا هب ىدملا دا هب 056 ا

 8١ ١ن نييلا اهملحيزجع اذاو نيدلا ىلع ةيضخشلا اهتنيب دض ايدج |

 لو ١
 | هيلع ىعدملا ىوعد نا ىلع 151/5 ض #6١ نلالقتسالا عزب معز

 أ تاظنف كارتشمالا ىوعد نم عن ال كارتشالا هاوعددمبلالقتسالا

 ظ رارقا لععتانب كارتشالاب 1 زحت اذاولالقتسالا لععىدملا ةنيب ةند

 | انزك ىلع ةير ةاايلاها ةنيب ججرتو 1715١١صا/41ن هبهيلءىعدملا

 ١ فرصتلا ىف 0 ةنيب ىلع مدقلا دنممبت : رق عرم أب ىدملا شر الا

 ظ
 ا ةمثشلا منقل طاّقسا ءهياءعوفشلاةنيوا ١75١ صال29ن اهب

 ا! تابز :>اجلا ةنبوك ٠ مص“ 58 ن اهبلط ىلع عيفشلا ة ةنب دض

 كلم زوحجلا نا لعهيلء زود لا ةنيب دضهيلع زودحملا كالم زودجحلا

 .هاركألاو رجلا عيبلا لوصح ةثنبو 115531 ص 447 ن هيبا

 ةرئادب عش يذلا ميل أما ١٠١550 ص 125+ ن ىضرلا ةنيب دض

 ص 7 نءدض هاركالاو ريجلا ىوعد مع ١ الف يناقاخلا رتفدلاب

 ظ ةديازملاب راقعلا عيب دعب شحافلا نيغلا ىوعد م الك

 ' هيأع ىدملا ةنيبو ١١١728 صاله” ن غارفلا ةنب دض طرشإ

 ن هل هنا ىلع ى عدأا ةني دض يعدملا نم هب ىدملا لأملا هئارش ىف اعاأ

 ةيعدملا ديب عقو هىتح نا ىلع هيلاعىعدملا ةننبو ١١637 ص
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 ١ ا ددفت ن صاخلا ءاربالا ة هثب دض ماعلا ءا اربالا ة هشوا ١؟84 صأ

 أ ْ ص /؟9 ن غارفلا ىوعدب اذصرات قبسالا ةئيرو ١5557 صأ

 |ادوالكا 1 بيلا نما وف ٌدايزلا يعدم ةثدو ٠١

 رورم ةئييو 1١١8 ص 87١ 1ر ىوعدلا لص قطاسلل ةجفمإ

 ةصصاقملاو لاصيالا ىوعد معسلو 8*١7 ص 51١ ن نامزلا 1

 ١؟ ؟ 27ص م١ نو ا١؛484صم5 ن ديدج ءاعدتسا,نودب ظ

 درعا ددس هلوكب هياع ىعدملا ىوعد اهلثمو ,١537 نص ا نوأأ

 0 ١١5٠١ ص ماله ن ةريخدو نوت هل عدلا

 هب ىدملا 2 نع ديني هيلع هل ل يدملا هلعىدملا ةلياقم

 ماله ن رخالا دنع اهدحال ديزي اه حيو ٠١١5١ ص /ه6ه5ن ظ

 ظ 8 رع

 ادني

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 نيلصف لع لقعلو

 لوألا لصقل
 ضئافلا فيس



 غب املا ماكحا لفشل ال ثيدحلا ةئارلا ماظنو لام سار
 ٠١١ نض ”55ن روتسزلا نمعبارلا دلجلاب ةررحملا ةيمومعلا دعاوقلا

 مث ةنسا ضوتشعا “7 تاون رح درو دقو 5675 لخ7ة نو

 نفك ذو لد ةعل ناويرل ١5 يف ةلودل' ياروُش نم ةطبضمو

 ] ماظن لوغش مدع نمل أم © ٠07 ةنس كلر ن٠ ف ىطعلا ةراذسملا

 بسحب ضئافلاب ؟4ف هيل ء و5 هال ص 515 ن ّن ضيا 15 1 ةنمازلأ

 ةئس تراه ؟* يف خرؤملا ديدجلا ماظن 0 مي رانا ميدقلا ماظنلا

 ماظنل ار مشن ميرات نمو املا س ار زواج ولو رشع ا ةياماب م٠ |

 تاريرتلا يب لاملا كِل زواحت» نا نودب ةعست ةياملا, ديدجلا

 07/4 نو م1175 نع ه57ن 05 ةنس لوليا ٠١ يف ةحرّوملا

 ةياملاب ةغس ىلارشع ىلا نم ضئافلا لزنت دف ٠١ ةوال5 غو

 ْ 1755 ص* 2 ن* ”٠ ناسنن' ١ يف ةزاولا تاريرحتلا .ىضتقم

 اري رحتلا ةوقياهفالخب وا لسلا ةروصب ءاوس شحافلا ضئافلا نمو
 0 ٠١١١١ ص355 ن 04 ةنس طابش ؟6 يف هخرؤملا

 نيئالث ريش" لك اموي نيتشو ةسخو ةنامالث ةنسلارابتعاب ضئافلا

 و نيرشعو ةعسأ وا نئرشعو ةناك طابشو نيثالثو ىدحاوا

 قرار غلا ًامفوقباسلا,ف 6 بس قب ةدس لبق يتلا تانادللا اها

 | ليوا عدا قو لا ضد ن 17 ةنس بجر ١1 يف ةخرؤملا|
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 1 ةيادلا تاياسج هلم ىعدملا ناط قع ركانيزوقدت نيد نيحاوملا|
 لع ةسنلا كات ضئافلا سسحيو - اهلاممار تريعتو

 ١545 .ص 7١ ن 15 ةنس سام 54 يف ةخرّوملا ل

 (ةحاف اضئاف هب ىعدملا نوك لع هيلع ىعاملا نم ناهربلا تاطيو
 أ مالو 530٠0 صال٠5 ن نيعلا يعدملا فيلحت روصي زبعلا دنعوا

 2و 5١581ص“؟"1هنو ١14 ص اف نو 5١56 صأ

 ٠١ ١نضئافةلواقمهب اجوردم ناك اذا دنسلا زي رات نم ضئافلاب ظ

 اعدتسالا يف كاذ باظ ىلع ءانب ١4*١٠ ١ صال”5؟نو ١*٠ نأ

 ص مال" ن طف ءاعدتسالا خيرات نء الا 5555:ضدا* نا

 طوب رم. ريغ .نييدلا ناك اذا الا ٠١58 ص 148 نو !؟*؟؟4

 هيف ركذي | امباو دنس ؛ط.ءر اذاوا "٠١ 17 ص 44 نادينسمي |

 ةلواقم ىلع أيوتم نسا نكي اذا الرب ؟ 4 5.ص. 94 نبضئاف

 فاحو ءاعدتسالا خيراث.ن : ةوثساورب هيلع تا راغو ضآااف

 ض6: 5,ن هرارقادب بذاك ريغ هيلع. نعدملا .نوك ىل»:يعدلل
 لش ًايوتحم هلم ال د.'سأا رهظ ىنلد ضن اف ةلوأةم دوجوف 8 م

 يداروبب خيرات نف الاو هببنتلا خيرات .ن.هضئانب عش ضناف ةلوا»

 ديديفلا ممرات نم ضئافلاب 4و 1٠١54 ض 87!١ن ءاع دجنالا ظ

 ص٠44 نو ١١755 ص ال45ن.ض'ةلاب غاب ضارقا نحل | ْ
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 ضن اف ءاداس دنسلاب ديق دوجوو :88١1ص“ؤ4 نو اذالدالاا|

 هر ةئاقبن راكان يلا نم ةلكحلا نكي ال ظقف ةدحاو 'ةننم
 ص 857 ن ةلوبق خيرات ال وتستوربلا ميراث ريتعيو 1

 الف وتستورب هب بعسل لو ةلواقماب ضئافلا طزتشي ملاذاف |٠٠١١

 مل اذاو 58١ ص 1١١ ن غلبملا ءاطعا خيرات نم هب يكمل زوجي ]

 ض1 ندب محلا زوجت الخ ئؤعدلا لاحرتب ضئافلا تلظي

 ءدجو هيكل وز ضُئافلاب ةديدج ىوعد ةماقا زوج الو 3 [|٠١

 يف هنع ةكحلا 0-2 ىوعدلا لصا عم هب ىعدا اذا اما ١

 [| ١ ١؛*8* ص115 نةيوناقلا قرطلا ةعجارمب اهرازق حييل بجوي ||

 تايلستلا ضئافباسح مدعو نيدلا لصا ضئافب وكلا زوجي ال ا

 ص ماثلة ن هضئاف نك اهضئافو نيدلا لصا نم تاملسنلا مصختل

 كلا مالعا للستك 4 اذاو- ١ 8*. ص. نود 007

 الف ذفنتو ةيعظلا ةجردلا ضئافلا نود نيدلا لضا“ةاداب رداصلا

 “5 نا دنسلا سفنب, ظورشملا ضئافلاب ئوعنلا ةماقا كم دودي

 لاملاب ل يفكلا مزلي ليصالا مزلي يذلا ضئافلا نا ىلع ١١097 ص ظ

 راكتا دعب شحافلا ضئافلا ىوع د عهسأو ١١5١١ ص ملال نأ ْ

 || قويدملاىعدا اذاوا 1579 ض*4 نااضفانت كلذ دعب الو نييدلا ا

 | | ىوعدلاز رات ىلا نهرلاذي رات نم ةرشع ةياملاب اضئاف نئادلل مفد هناب |[

 مسسيسلا

 م مسسسمو سس سس سل سس لا سلس سس يس مب بلل
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 ل

 ةكهحلا ىلع بيف نئادلا ركتاو ىعاظنلا. هدج يلا كلذ لي نت بلطو

 ١! تابثالا نع نويدملا زجم اذادي جلا ةحيارملا ماظنلا ةيفوت أنيع هفلحت نا ١
 ظ ١
 | دنسب الا شحافلا ضئافلا ىوعد ت تبث الو ١!؟ ١55 ص 4517 ن

 شاف هناي هيلع ىعدملا ءاعدا دنغ شاف ريغ هنوك ىلع ىعدملا

 اا وتاب رج خيم طق مت الو ١٠١55 ص مالا ن

 واقك احلل ّةداعا ءارحأ مدع نا 0 ١١و ص 16 نة ّْ

 نم عنامضئافلا نع هيف تيركممل يئادبلا مالعالا ىلع فايشتسالا

 تانييضتي كي الو ١١450 ص 8١ نزييعلا يف ضئافلا بلطا

 اح ”١1 ص375. نرئاجذلاملستموزأتقوب وتستوري -- ملاذا

 َ 7 ظ
 ناله ىريل مالعالا ف ةضاللخ وا انف 2 كئيبا جرد يضتقيوا

 || جرداسو ١ ..ما# | صا ”ناال ماهي جردم هيف عزانلا ضئافلا

 | رخالحم ىف نا ؟ ةثس ترام ١" يف خرم ةجيارمل ماظن:

 ىلاعت هلا ا نا ْ

 هجهههو©هبس ظ

 يناثلا لصفلا ظ
 ررضلاو لطعلا 2 ْ

 لكرة رجا فروناقلا أّمفو ةك اجلا فراصمب كلا بي ١

 ' فياحت نودب ضءافلاب 5 الف 1؟؟14 ص 415 ن.نيهنوا

 يذلا غابملا ىلع ضئفلا بترتيو يدخل
 | ويزومبد مفدي



 سل الل

 قلو 00 1

 ةلاكولا جرن حيو 7,١ ص-٠١77 ١٠ ن ىواعذلا ءالكو ماظن أمفو ظ

 اذافنئاذلا لعيعف 4 هلا فراصم اما ة ةيعمرلا فراصملا نم هنال

 لم وحي الو ”١١١ ص ١5 ن هل درت نويدملا نم 3-3

 دوجو مدع وا دوجو ىلع قيقحتلا نودب ليكولا ةرجاب هيلع ىدملا ||
 ةلواقم اذك دجو اذاف ٠١8407 ص +5 ن ةرجالا لع ةلواقم

 تكلا قمح ال مكحل ال اهنا لكوملاو_قيكرولا ١ ترتي اهب لمعي
 نودب هسح ءاثا هدكت ام يدلل مكحب ال م ١١ 8 ةصاالالا

 ناك يتلا ةدملارادقب قيقدتلا نودب و هيلع ىدملا بست تانثا

 سس" ن نارخالا بابو لغم رارقب ى عدملا| يف فقوت

 م* ن ىوعدلا نساساب مكملا دوت الا امن 0011 نال

 هتادرفمو هعون نأ نودب ررضلاو لطعلاب مكحي الو ١١554 ص

 ١١555 ص 851١ نو 1١١/5 ص 50 ١.ن دوت ةهج يا نمو

 | يذلا لب مكعم بذقنا هنوكةلاح يعدملا ىلع مكحلا ةرجاب مكحي الو

 ليصل الو ١ مح مو ض 85+ ن هدحو هلع عدملاوه هضنا |

 00 تالثكأب اب قيقت لودي ليفكلا ن 9 فَزاضم ا

 انرئاشلو رارعخالاو ميبملا لدب ىوعد نعدب توكسملا مكحلا 2 ِ

 ل
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 ةدام لع رربغلاولطعلا يوعد قييبطت سجنو ١١164 ص

 [| ١٠ه ص "5 ن ضئافلا ىوعد نع توكسلا مدعو ةفباطم

 مكحملا مالعا ليذب ةكاحلا فراصم تادرفمو رادقمو سنجميقرتو
 ١ هاص دف ةئسج ا ؟ ىفةخرؤملا ةركذتلاب و اايصت كيل ظ

 نروفب والاول نادل نيآلا
 نيلصف ىلع لمقشاو

 لوالا لصفلا
 ىوعدلا ةح* طئارش يف

 هب ىعدملا ساجو يي راثو رادقم ناي ىوعدلا ةىمضل طرتش

 ص 785 ن هدودح نايراقملا ىوعدبو ١١55١ صالاله ن

 ملاو بو صصملا باعصا ةفاك روضحراقملا ةعسشىوعدباو ٠١١6
 تاونوزلاب وغلا جاتحت الو ا ١5468 ص١٠ ١نةيدتلاب مئاضر نع ظ

 > ظ الو ب ه6 .ص <58 ن هتهحو نيدلا ينس ناب ىلا ةحوتفملا

 ١١55١ ض١ ؛ن ةيلوضا ىوعد ىبس نودب مكحلا روح

 يناثلا لصفلا

 يبايغلا 'مكلا يف
 مكملا رادصالةدحاوةلصوبب يننكت ةراجتلاو قوقملا كاخننا



 [ةلنسزوت ١*و , يف ةخرّوملا رك اذتلاو تاريرحتلا يف اك يبايغلا

 ما ندهةنم يناثنوناك5*يفةخرؤملا تاري رحتلاو ٠:4" ناله“

 لصفتو ةيربلا هب ؛ناغأا احلا يف بئاغأ| نع رؤسم ليكو نيت ||

 |ةاس سوتسغأ ٠ يف ةخرؤملا تاري رحتلا ىغتقب ههجوب ىوعدلا ||

 غلبب و 0 كلر ةيرملا ةراجتلا كام ينو ؟لهو 6"5 ن ٠م ]

 دحال وا تاذلاب وعدملا صقعتا الا لوا يف ةيتوعدلارشابملا

 وعدملا ىكتتسا اذاف هتماقا لك هعم نيتك اسلا همدخ وا هبراقا

 ىلع ةيفيكلا رشابلا روج اهيذب ءاضمالا نعو ةيتوعدلا لوبق نع
 | نم نكم نمو ةلحلا يزاتذمو ماما هيلع متخيو يوغعو ةيزؤلا ةفيسللا أ

 مح الو اسي سامع نكمل ناويجلا

 | ١1/6 ضال نو 545 ص:2/7ن رزؤسم ليكو الب ابايغولا

 ١٠١١58 ص 185نو 1558ض 171/5 نو ٠١١8١ ص“ت+46 نو

 ١١١ مو صال٠ ةينوا١٠ 1.١.١ ضال نو ٠١.4 ١ 27 صال*؟ نو

 أ| قيقدت سجيو 118395 ص 16 نو 15045 ص١٠0 نو

 |.ءالكولا :نم نيكي ناو 15894 ص ه11نت:هيجون ركملا دنسلا ||

 ١" :ةئس يناث .نبريشت ١" يف ةخزؤملا تاريرحت رلا كب نيصخرملا ظ

 ةكيملا ةمكا ةبتكن منوكي ناومعي الو ٠ "75 صا 144 .نبوو 7٠١ ن

 أ دنع ىعذلا نيرا نسم يك و نينعت زوج الو ٠ ١و8 ص75 ن



 5 1 ؟ 7

 / ظ عورشلا دعب اهاجو ىوعدلا لاكاوا ١١554 ص 1*8 ن هبايغ

 نيكيرشلا دخلا نضج ا ٠7 نط ن اياه اتيكرب

 لع ةماقم ىوعزلا نكت ل اذا رفع سم لكو هنع مافي اهيلع ىدملا

 ةئيبلا ماقلف ١ 0 + نإ يؤونعم نصخت يف يتلا ةكرشلا ْ

 زهملا دنع نوبلا ىلع أقلعم كميل هراكلا ىلع ةانب رخل ليكولا هجوب
 ص 8١ ن ليفكلا رارفا ىلع ةانب ليصالا ىلع محلا زوحي الو
 ١ ١س 1ه . نتابثانودب ضارتعالا ىلعأقلعم كحيالو ١ ١ مم

 +. "اروع :اهركنا يلا تادنسلا ةذ قيقحم نودبوا

 4 قدك يذلا متألا ىلع قيبطتلا ةذعاق ىرمتف ”١١59 ص

 مس ,ىوا787١11 صال ١ :نوا 5٠05 ٠١٠ صالال 5 نو ٠١١548 ص

 ءأنب يعدملا ة ةنيبعع مثلوا 1؟953* صضدوا1ه:نوا1 157١ ضص

 دعب هيلع ىعاملا باغ اذاف ١٠١7717 ص 751 ن رزممملا راكنا ىلع

 ههجوب فيلتلا ئرج و رؤس ليكو نيعتي تابثالا نغىعذملا زمعنا |

 اقلعم اباتغ مكحم الو 1١77/64 نو ١١551 صال 5ن

 دحا سالفاب نارق ءاظعا زوجي الو 1١537 ص 80* ن هنيء لع

 , تازابخاوة يفك تاراما لا صهتسا نودب عدم ا ءاعدتسا ىلعتانب ابايغ

 مكحلا زوج ال ا ١7 ة را ض 15:1 ن سالفالل ةعنقمو ةقوثوم

 فشكلا ءارجانودن دودحلازواهت ىوعدب نضارتعالا ىلع اقلعم ابايغ |
/ 



 انفلحي

 الب مكحلا الو 45*١١ ص 15 ن رخملا هجوب هب , ىعدملا تانيا

 ءانب يدلا ةنيب بلط نودد دكدعب يفتقماب رظنيس هنا ةلعب ةنيب

 هيلع ىعدملا ىلع مكملا الو * ض 785 ن رخعنملا راكنا ىلع

 1 هروضح مي نوك قيقحت نودب ةكحملا ىدل هضرم فورغملا

 تاذالا لع (ةاهنتاإلاو ١١81١ صالو+ نال ما رذعلا اذه نع

 ١١١45 ص م8715 ن رؤعملا هجوب تاذثالا نودن ضارتعالا دنع أ 0
 شي

 صال ْن نيفرطلل هديد> ةيوعد لف نانب د

 تانالل يعدملا فلك نودب نما لع اقلعم 0 ١0

 ىلع اقلعم م زمتلا رهظا ىتف ١1955 ض5 ن هَ 0

 نوال ا يو ف كا يذم كيلا

 595١١صاال”” نو ١١الال8ض 44١ نو 8١١١؟”صم٠٠ ظ

 ٠١ 77١ص/595نوا79١٠7١ص859 نو 1١١١١ ص 61١ نواأ

 ص مال4 فرو 15558 ص رى915 نو ”١١8075 ص 84ئال نو

 راه لب هلع موكحما ضرأعي و ةلاحلا هذاهب مكح اذا .7٠ ؟

 اايغ محلا حصي الو 7075 ص م5 ن ازيبت كلا قدضتيف

 هتماقا لهم ىفهيلع ىعدملا فيلحت امزال ناك نا دعب نيببلا ُ اع

 هنا- لعءانب ىضتقملا ىرجي اقباس كلذب ىطعملا ةكحلا رارق ىلع هانب

 ص237 نا ضرتعملا نعرذمسم ليكو نييعث زوجي ال اك هلوكتوا |
 1 - كك وص يس ممحس مج

 00 الا اا. كاتو ل ا مىممممممللل او مل ملم ا اج مبا
”0_0 2 : 
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 ظ ضارتعالا عوقودنعانضمالاتابثا لعاقاعم مكرللا عصا الو 7

 || فلخ لع ماعم مكمل هتةباطم مدعريدقلب و هقيبطت بوجو لاح

 نييعت نودب ضارغعالا 0 ًاقلممتوا ١١ه 8”صخكا ن نيا ظ

 نال. قبجريغتيلو يعدل عرعد غانو بئاتلا نع رغم لإكو
 ' || ١١7ن دحاو لاعرعب نيصخ# ىلع نيبوعد لوبق وأ 1١85 ص

 نيمي ىلع اقلمم. ةثرولا دحا لع ابايغ ملا زوجي الواي: 5 ”ضبأا
 ١١67307 صالال“ نءرؤيسملا هحوب هئارجلا قودب رابظتسالا

 نوعبرالاو ثلانلا بابلا

 نياصغ ىلع لمخاو
 لوالل لاضتلا

 ظ يذلا ركملا ىلع ضارؤعالا يف
 الو.دئازإلا ةطساوب مك احلا تانالغا: ىلع ضارتغالا ربتعي ال

 اردجارب مهنأشب ليام هب دجولذا لب هيلع بيت نا ماحلل زوجي |
 | اهتم لوا نيرشلالا يف ةْحرّؤلا تارري رمتلا يف ام ةراظنلا

 فرظب ةكحلا مدقتي ضارتعالا. ءاعدتساف 3891 ص078 نأ

 مكاحل نكمي الفيبايغلا مالعالا خيلبت خيرات نم موي نيثالثو ىدحا
 || دانتسالاب ةروكّملا ةدملا دمب مدقتي يذلا ضارتعالا لوبق ةراجثا ظ

 اة لا



51 

 ظ تاك احلا لوضال ةفلاخملا هداوم نآل ةي راحتلا تاما را لول ماظنل ْ

 ) محلا لاطباب 5 ال ممر هد صاما/١ نوب ةخوسفم ةيقوقللا

 || ما مالعالا غلبت هيلع موكحللا نا له ققديف رهشا ةتس يضم يبايغلا

 || هغابتي ل ناك اذاوال مآ ضارتعا ةدم هل يب لهف هغلبت ناك اذاوال

 | ص 81١5 ن هضارتعاب رظني هلع ضرتعا اذا. ىت> هأيا هغلبت أهئاف

 ١ ناضقنل ةدملا نم مدقملا ض مارتعالا ءاعدجسا در اذاف 1١ه

 لجالة دملايض دعب مدقتي يذلا ءاعدتسالا لوبق زوجي الف هطئارش

 | لوبقزوجيالو ١١185 ص4255# نر ةصقانلا طئارشلا يق

 .(/ د** ص ٠١ ن ةيناث ردصي يذلا يبايغلا كحلا ىلع ضارتعالا
 أ نع ةلدب ةيواننرتلا ةنالاب ضارتخالا ءاهدسلا ءاضمار والو
 ١ قارب ضرما ةش قلو مدع و ١١ 7١ص ”*ه. ن ةيكرثلا ةغللا

 /4* نو ”٠٠١ ص744 نو5١1١٠١٠٠ص١7154 ن ضارتعالا

 أ ضرتعلل هنعةروص غيلبت مدعو ١١87/5 ص/مث/ نو ١ 181 ص

 ٠٠١ 5”ص741 نو #3 1 ص 17نواقا/# غ. ص“: ن هيلع

 ةيديقلا ذا لب ضارتعالا ةدم ع نعم جرخلا عبر عفد مدع وا

 ضارتعاللا يبايغلا محلا مرجيو ١١65 صال47 ن ينكي طقفا

 ١١541١١ صم“ ِ ن ةكحلا ةحالصو فانت ساللا طا ارش ىلع أ

 98 زفتمدعب و هب ىعدملا غلبما ةهجي حيرصتلا مدعب ضارتعالا هلشدو ظ
 همس سيسي بي يس سس سما

 2 م١ ” ديضوستسيلا 6 ايح



 ضر

 5 هيساب هنوك نع مالعتسالا مدعب و دنسلا ىلع ةريطملا غلاب

 ا/.6 نر دننلا نع اجيراخ هب ىعدملا غابمليطعأ صخش يالو

 رداص يلئايغ مالعا قيدصت ةي راجت ةكحل زوي الو ١١181 ص

 || ضارتغالا لوبقوا ٠١١88 صال: ؛ ن ةيقوقح تموعدب اهم

 ' || ةيراجت ةثيبب اهنم رداصلا مالعالا دض ةبقوقح ةئيهب ةكاحلا ءارجاو

 فيعملا مويلا يف ضرتعملا رضي مل اذاف ١١76 صا 5 ن

 نو ١58١ نص ١٠الن هضارثعا ءاعدتسا در ريصي ةكامعلا

 أم ةلعلا هذبب دري الو ١5550 ص 515 نو ١؟8407/ صو

 طاقتسا هيلع ضرثعملا عدتسا اذاو ةلصوبلا غابت ض :مرتسملا نوك قت /

 باجي الذ مايا ةسمخب ةسلجلا دعب نضرتعملا ىضارتعا ءاعدتسا

 لص 8454 ن نيغملا مويلاب نيرضاح ريغ نافرطلا نوكي ثيح هبلط

 هبنت لع ءانب نضارتعالا ءاءدتسا طاقسا زوجي ال اك 8|[

 | كلذ هغأبت نا نودب ينالفلا مويلا يف رضحيل نضرتعملا ىلع ةكمللا

 نو ١١845 صال550 نو ١١١955 ص 4851/ ن ةيعس ةلصوس 0

ْ 

 اع سول ص 857نو ١١571 ض 0

 ارا 1 قتلا ل سدس ١

 لعاءاشاوا ١1١١ الا/ صاالءال_..زو اا هد صد05ن الا
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 ١ انضرف

 ١ ةسلجلا نيعتل ال ثيح ١١545 ص 51١6 ن درحم راطخا

 1١1/5 ص 841 ن تاسلجلا رتفد ىلع ءاضماب وا ةيعمر ةلصود ١

 نكرم هنوكك رذع نع * يان ضرتعملاروضح مدع نا ققحت اذاوأ
 ملاغشناب ةكىحلل 5س ايم دروو ةيموم علا نويدلا ةرادا يرو+ 8

 مويل ةكاحملا لجرتف هكاكشنا ناكما مدعو مهم لغشب مويلا كلذ يف
 01 ا نيرا ا

 | ىلع 4 اس نجم لك ةنع نيعتيف هّتحو و هئاضما قيبطت عوز

 ظ ىئفارتعالا هؤواءدتسا در روح > ال ص 1 هيا هقوقح |

 اهفارطأب ةعقاولا ىوعدلا شتفتو قيقحت نودب ةدللا ن < مدقتملا

 ىوعدلا _:رم هطاقساو ًايعدم هرابتعأ الو 18١١ ص 551 ن

 ص 7417 ن ضارتعالا ىوعد ةيؤرإ ةوعدلا هتباجا مدعل أتق 6

 ةداؤا 0 ءانن 78 ءاعدتسا در زوج ال اك ٠١1

 ؛ كلذ ققحن نودب ةدملا يضم دعب مدقل هنوكب هيلع ضرتعملا

 | م ابت مالعالا نيك نطرتمما ارو ”دارتعا قيمت نودبو غيلبتلا ربخو

 ظ | نافرطلا رضحمملا ذاو 13 صا/3ب4.ن همم يقم ريغلا هنبال |

 ءاعدتسا طاقسا زوج الف ضارتعالا ىوعد ةيورل تريعملا مويياب |

 >6 هيلع ىدملا لاحت رع ىلع ءانب ضارتعالا

 000 كسب دا يس



 ش 0000
١ 7 11 0 
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 ناعأ لب هيلا مالعالا غايب لو مولعم ةماقا لحم ضرتعلل ناكاذاوأ

 | ميقا هلامعت مآ لوبق ب ىف هيلا غابت هنا ربتعي الف تالانررجلاب

 8 لف وي رجال هنا ةلعب هدر سيلو ةلاح اذك عم(

 ش | تاءاش ثسس لكل دحاو موي ضارتعالا ةدنم ىلع ميو |١١56

 ' |! الو ١1١844 صاله5 ن ةكحلا نيبو ضرتعملا ةماقا لح نيب

 هئاشب ةكاحملا ءارحا دعب ربشا ةتس هكرت ةلعب ضارتعالا در نكمي ٌ

 || نكمي ال اك 401 ص 377 ن اهباوحتساو نيفرطلا للج نودب ||

 فر ضرتمملا ءادبا يذلا رذملا يف قيقدتلا نؤدب ةلملا هذهب ةدرأ|

 هاوعد ضرتعملا ةقحالم مدعل هدر مزلي الو ٠١84١ ص ال*١

 || ىلعءانب وا ١١؟*١ صضاال5* ن ةينوناقلا للغلاو ةداملا ناب نودب

 || ناك اذا ام قيقدتلاو نيفرطلا كش نودب هيلع ضرتعملا ةحنال

 نع ع نال ما تلا احراج ال | ةدملا نع (هدقتم ضارتعالا

 | يذلا نايا عجب ع ضارتعالا نوكي نا .مزلي الو ٠5
 || ايواح فن أتسلاروضح مدما فانئتسألا ءاعدتسا طاقسأب ردصإ
 ماب نركي توا يفكيف يبايفلا ملا خرجت يتلا بابسالاو للعلا

 ةلاهللا ىلا ,ةيفانثتسالا ىوغدلا عجري هيدقت درو ءاعدتسا ديدجت ||

 ملاذاو ١١647 ص لال" ن يبايغلا هكملا لبق اهيلع تناك يتلا[

 || هتعبت ركذي مو ايئاريا هنوك راضحالا ةلصوب ىلع هيلع ىدملا 9
 ك0



 ضر

 ظ ن زييقلا في كاذب هضارتغال تفتاي ال ضارتعالا ءاعدتسا يف
 ْ 1 ْ ٠

 ١ هوك ةلعب ضارتعالا ءاعدتسا در زوج الو 1558١ ص دال

 ظ - حرجت الهيف ةدراولا بابسالا نوك ةلعب وا 410/5 ص

 ١١١الةضاله*نوا١٠١ *”صال؛هن هحرجت تتبوأ اهنا عم
- 

 .4*7ن ةبحومبانسا نودب هدر زوجي الو ١١7537 صا/٠ نو

 | روض ةيحالصلا ىلهضارتءالا همس ل>نودب وأ ١1075 ص

 ١ ضناغلا ةلكسم لح نودبوأ ١١01/47 5*8 ن يوما يعدملا

 ا لكوذدي وااا5ال5 ص 65“ ن ابلجال مالعالا ىلع ضرتعملا

 3707 نروب و ةرجا هب ىعدملا نوكب ضرتعملا ضارتعاب قيقدتلا
 در بجوت ىتأا بابسالا نم ببس لك جرد نودب وأ 455 ص
 نو ١١550 ص 487 نو ١ 15* ص 774 ن ضارتعا لك

 ضارتءالا جرد نودب وأ ١١076 ص 4؟8نو١ ١915 ص
 ظ ماللعالا جرد نودب وأ 1١878 ص ,٠ *:ن مالغعالا ينكىلا لم

 011 50 نهقيدصت' نعمتملا مالعالاب ةصاللخ وا أةيع هب. ضرتعملا

 #9/ نو ٠١1١27 ص 6 ن مفدلا تابثا نع زهملا دنع أني

 لويق مدع ىلع ضرتعملا ضارتعاب تملا نودب وأ ٠١81 ص|

 وح رسم



 ا
 ا ١ ا” ص7 نك احلا ساح جراخ رارقالا ىوعد ىلع ةداهشلا|

 | تباككاحلا اغا وغتو مالعالا في ىوعدلا ساساري رحت نودب وا

 ىوعرلاساسا جرد دودب وأ ١١ 5717 صا/' 5 نهيهاجولاو ةيايغلا

 ولامع تلو بلا ةاصو.لاو ربخو 0 ا م تامالعالاو

 كوم : اذا ةياصولا يعدم لاو وف مدعو ا -

 لا تابعا جرد نودب وا ٠١5654 ص ال* ناهب ةحم

 هاا ص٠ ن يماجولا مالعالا يف 1 و أنيع 4 ىدملا ١

 ظ ا ١ ا ” ١١ص 6513و ٠و ص 85 نو' ظ

 . نك هلا 7 .مةق زتل نيل اهاحو دك اهلا نايرج ةلعب وا 0

 ةلعبوا١ ١7755 ص. 8*8 ننض ارعالا لوبف ترق تناك ةكشللا

 ْ بجو 5 جا ةينو' املأ باسالا ناب كودي 5 صرتعملا اري 59 ْ

 ةريخالا ةساجلا يفهروضح مدع ةلعب وأ 1707 ص م َن هنيلحت ظ

 زوجي الو هتاضارتعاب قيقدتلا موزأ تررق تناك ةكحملا نوك ةلاح

 ظ ظ ١ 10 مدعأ وأ دق دب ن اهرارق نع عوجرلا ا

 صوصختهئاطعالة اجلا تاج ات يذلا رارقلا البق غابت مهنوك ةلاح

 كك 11 27 ال ا 1 ن ضرتعملا عف هد لوبق م دعوأ لوبق

 ْ اذه ىلع هضارتعا درو هروصح مدعل ي ءدملا ىوعد 4 اعدم ١ طاقسا|

 م سل لاس اس م ببي ب بيبي | يب ميشيبللا يبس 00



: 200 ١ 1 

 ' كانا" 4 1

 م/* نر ديدج ءاعدتساب ىوعدلا دقت نم هناعنم ال طاقسالا

 هلاصيا داو هب ىدملا علبماب هيلع ىعدملا رقا اذاو ١١586 صأ

 ىري نا ىلع هرارقاب ع ناهربلا يدقتل نيعملا مويلا ينرضحي مو

 دنع تانثالا لع [ةلعم 1 الو دعب ايف عفدلا تبثا اذا يذتقلاب |

 نذارتعالا « ءاعدتسإا در زوج الو ١١555 ص 855 ن ن ذارتعالا

 هدي هسكتتسسبلطدعءسع

. 

 0 بجوك ةعحاخملاب نود 20110 نم مدعتم هنا مر

 رخا ىلا ةمضاخملاو ةمفارملاب نوذ ام هنا لاحلاو هديب يتلا ةيعرشلا

 يف ضرأعملا روضح مذع ةججب وا ٠١٠١ 5ص ل١١ ن تاجزرلا

 نافرطلا مت ا نا كعب محلا مب 3 لجال ةدعملا ةريخالا ةسلجلا

 كرت 7 ازا ا نم 19. ناك اخ نلعاو امهمالك |

 || ريغ تقول املاك قلعتو اهاجو ة احلا ترج نا دعب ربشأ ةئس

 || ٠١7278 ص "51 ن درو هيلع نضرتعملا ىعدي نا نودبب نيعه

 ةسلجلا 2 هروصح نيك هلا ىلوالا ةيببلخلا 2 هروصح مدعل ؤا

 نذرتعملا يعدملا يحيل اذاف ٠١518 صالالال نربتمم ةيناثلا

 بلطب ىوعدلا ند هطاقسا ريصي ةكحملا ةوعد ابايغ هل موكحا هماع

 ظلال دحين ليكو نييعتل جايتحا نودب هىعح ظ

 در ريصيف نيل هفيلمتل ةاصويلاب نيعملا مولا يف ضرتعملا رضحي م

 |تءرخ لبكو نييعت زوجي الو 911١5 ص 777 ن هضارتعا

 ا
 ا



 ار

 0 انا ةضارتعا طاقسا ريصي لب نيعملا مويلاب رضحي مل يذلا ضرتعملا

 ضرتعملاروضح م دءنال ”٠087 ١ صال#؟ نو ١"١١ 1 صام

 ١5 "ص06 نهضارتعا ءاعدتنا در بجوو نيعملا نيولا يف

 نيفدللا يو ٠١4252 ص ٠ 0 ددصت الا

 ن هئاضرب را ه.سفن لع ىلا دقن ضرتكعملا ناب هيل هم ء ضرتعملا ل

 عفديواحلا نضارتعالا ءاعدتسا در عودسإ الو لس يور م

 ل ةلماعملا نايرج ةروص نع قيقحتأ مزليو ١١560 صال ن

 جردوهئارجا ريخات ببسو 4ث / هل مدقت نوكي يذلا نضارتعالا

 2١١ ن صوصخلا اذه. نيفرظلا ةعفادم عامسو مالعالا يف.كلذ

 هدا

 ا

 دادس لس يس ١

 ينانلا لضفا ظ
 ثلاثلا صختشلاو ريغلا ضارتعا يف ظ

 4807١٠صا١٠01 ناثلث اصخش ءاكرشلا دحا لوبقزوحيال

 ّس رداصلا ميملا لعريغلا ضارتعا نضرتعم.ةفصب ةثرولا دحا وا

 | هلروم ىلع اهب موكحلا غلا ءابملا ءاداب يعدي نا ثراولا دارا اذاو هثروم

 |.« ه٠ رع: ن صوصنمم لاحت ع !ةلقتسم ىوعد مدقتب هيلعو



 كرف

 مةمخح د-سسسسسساس 5

 تت تو 7

1 
1 

 --سشسيسلصسلا

 ىوعدلا ةماقا بوو لاح ثلث 0 ةعصب , مئابلا رانا واأأ

 دحا نع ىوعدلاب ليكولا نا مدع َْض 1 نان از هل 1

 نع ةلاصالا بسحي ريغلا ضارتعا صضرتعي نا هل قحي ال نيفرطلا ||
 زوي الوا 5 ىصا/ه5 ن اهبردصي يذلا مالعالا ىلع هسفن ْش

ليغكلا لع رداصلا مالعالا 2
 ظ ةروص» ليصالا ضارتعا لعئانب 

 كح لكلا نم مانثالا لدب ليت عل اواربتلا ضارتع |
 [| ثلاغلا ضصختلا فاكي الو ١ ص 415 ن هلكومل افاضم

 ظ ةيلصالا ىوعدلابةةلعتلا يوعدلا وطقا ديدجل لاح رع دقن ظ

 نودب ثلاثلا صخشلا لاعضرع در نكمي الو 475١ ص 77 ن
 هيف نيبب يذلا يناثلا هلاعرع در وا هقوتحم سمت ىتلا ةهجلا قيقدت ||
 أ نك ن كيرف تومي ةكريشلا خسف ل ةكأحلاب لوخذلاب هّقح ]

 | هجوالا نايب و هيفةجردملا بابسالاب قيقدتلا نودب وا 1١7 ص:||
 | لاقتا ءاوعد نع قيقمتلا نودبوا١ ١457 ص الال* ن ةبجوملا

 : ١1١178 ص١٠1 نوهةروص يابو ناك فيك هبا نم هيلا كالملا

 ظ ةصاللخخ وأ أنيع ربغلا نضارتعا هيلع نض :ركعملا مالعالا جند بجي و ٍ

 || سفن يهاب ىعدلا دوقنلا نا لهب قيقحتلاو هبزإملا مالعالا يف ||
 دنسااوهب ىعدملادنسلا راتب وإلا البق اهب عدا ناك ىتلا:دوقتلا ||[

 باص ءاممأب حيرصتلاو ١١55 ضال5ا/ نهب مح ناك يذلا



 _ 1 أ. 1 5151 يكب ١ خا

 8 3 5 2 1 12 . 1 .. ل

 1 "ب
 و .٠

 ١ ا هيلع ىضرتعملا مالعالا حرجوا ديبأتبو مدادجاو مهئاباو دودحلا 1

 ن ظ  6١5عزانملا طئاولا ىلع اددمم فشكلا ءارحاو ١١؟075 ص ]

 هن قباسلا مالعالاب هتروص ةرردلا فدكلا لع ام 0 الو هب «|

 ص ٠0 ١١١ أ ناو أندر عببلا ةقيقح نوكب ءاءدالا دنع سيو

 || ثلاث صخ دنع ةدوجوم كلذ قاروا ناو نيدلا لصوا نهارلا

 هراضمتسا مدعف روكذملا ثلاثلا صنعتلا ةكملا راضحتسا ريصب نا ظ

 ظ || صم بجوي اهب ىعدملا ةسلوبلا ةيث ةيج نع حاضيتسالا مدعو

 ئ
 15١٠و ص284 نكمل ِْ

ِ 

 ظ

 ظ ١ نيلَصف لف لقشلاو الا ف

 لوالا لصفلا
 ظ , يابشممإلاطئارش ف

 | | لممو ة ةفصو ةربشو مما فائئتسالا ءاعدششاب كردي نا يجي

 إب ةيرقلا يف أمم هنوك نايبو ١١111 ص 435 ن فن ًاتسسملا ةماقا

 ٍ ١ ١ 58ص ١نتماقا لحم ورمون نايباةجا> الو فاك ةيإ الفلا
 ١ 1| لع م91 ناءاضمالاب ةضلا ركذ كيو ١1575 ص 609 نو
 كفضو: م تفانعتالا ناصح را لقب اكمملا نيك وو! اخ

 هيام .عيقس نتن كني يس عال ل بث ضي لل ل < هاب



 / 0 / ١

 "ا 1 3 1

 قرا ' 5

 أدعو نو ١١61١ قضالا/ انو 07454 ص ؛ 717 ن ةيادبلا يف

 رك ل هنوك ةلعب فانشتسالا 1 وع يوسع صا

 / مدق نن خاتما : او. هيلا ناعما قلع لل نت اكمل لاف 3

  ةكاملا ةيو رهن اعدت اب بلط فن ًاتسملا نال دنس تجومب الغلا

 سووا سو الوب كدا قنا افادكتدسا

 8 ةيحانلا سمان نخب ةوداتس/ نامل نيكولا! ةلاك ةفخ تل را شعملا

 ع رات ركذ مدعا و141١ ص 451 :ن ةلوبقمريغ هماو يع ءرشلا |

 9 دعب ةدملا يضمددعب هتدقتلاوا 15517 ص 618 نهب خيلبتلا

 ين اعسلا ناردبق حيرصلللا مدعأ و ١١١ مهو نالت 8 ن هلو قررقل

 7 اجاب ًاتسللا نوك ةلاح يعمر مقوم نم ةقدصملا ةلافكلا هب طئر

 0 1١ 55 نعمالا" نر ينوناقلا ديضقملا لصدحو ه ةلؤل. ملأ ١ ةلافكلا

 ظ مدقنل وا ١مال85 ص65 ن مالعالا وردهوم هيف عقاولا طلال وا

 | ةداملاب ررحلا.رابجالانالاعوبسا نمرثك اب هئاعدتسا دعب هتحنال

 'فنأتسلا هيد كد ةّممسلا نأ يل هاب تفةاالطإب صوص ليد

 ' فاكتسالا ءاعدتنا ةروص. نا ةححتوا :١71075 صر: 1ن هنلع

 ٍْ 567 ةسم يهم دعب تم دقت هيلع لغات ملل اهغيلت مزاي يتلا ا

 أنف 5 ةحنال ةغاصب مدل ٠ ءاعالعسالا نال وأ 1١718 ص خح# ن ظ

 52 امنا ١ه+.ةداللب ارم ءاحدتسا ةلك ن..دصقملا نركب قيقدتلا ||
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 || قيقدتلانودب طئارشلا هعامجتسا مدمل وا 8065 ص ه١ نةمئالا
 ال ما ءاعدتمالا ديدد نكءو تّضم ةتدم نوكب رار هلا ءاطعاو

 غيلبتلاب اوم لكلاب قيقحت نودنوا 5603 ص374 نا

 هياع 08 وللا 4 الفل لح نإ ةفاسملا لعب , قيقحل نودبو غلبتلاو 0

 | دعب د ةلعب وأ ل ف ةمزاللا ةدملا مضو ةكحلاو ا

 لع 1لب ايعسر غلبتي مل هب فن أئسملا مالعالا نوك ةلاخ ةدملا ىغم |
 ع 4م دخوب قرأ نودد هه رع ةعفدو هيلع موكل ب 000 ىلع ةانب

 ةموكملا ابمدقت يتلا تالافكلاف ١51145 ص مم ن غيل ريخو ْ

 لاملا قودنصوةساجلا ماب رر : زامملاو بفانئتسالاو ندحلا لجالا /

 ؟ 220 7ص ؟ قي. ةننب :ثفواهل يف ةحر 'ءلا تاررحلا 2 ٠

 ١١١6 ص /7 نقودنصلا نيمأو بتاكلا مت اهميتخم يفي ١

 اهيف امال ناكاذا أيس ا 6 ربا 56 1 5

 اب ؟ هي لاحصرعلا نود ةحناللا يف فانئتسالا ا ذرضي 1

 هال” صال" ن ةلافك الب ففانمتسالا لوعق .ن .ك: الو ٠٠١ صا ْ

 ةدملا يصم كعب همدعتل هيلا در دعب يناثلا فانئتس 0 ١

 6 فانيسا الو ١١6 تلا ١



 ضيدل

 0 ظ 0 ٠
 يطع ١ دوهشا١ بلطب رارقلا نا ةجحب ضارتعالا ةدم نعت يبايغلا |

 ٍربايغلا مالعالا فانئتسا.ةدلم ءىدتبتف .١755 ؟؟5 ن أهاجو ظ

 م نر يلبتلا ميراث ند ال ضارتعالا ةدم ءاضقنا ميراث نعاأ

 يفاجولا مالعالاوه فن اجبت مالعالا براك اذاو 15841١ ص

 بوق فاتكتشسالا هلل دنع ينايغلا مالعالا قيدصت نوما !

 اذاو ١١"١؟ص 8+ :.ن.يبلايغلا ال يئاجولا مالعالا غب بت جيران

 'ىدتبتفاهاجو رخالا ضعبلاوأبايغهيلع موكحنيفت وب

 موكحللو غل للا خيرات ن ه اهاجو مهيلع موكل فانئتسالا ةدم ||

 ١١ 67ص 4857 ن ضارتعالا ةدم ةياهن خيرات نم ابايغ عيل ]

 نم مدقن ناكمنا ةلعب ةدملا يضم دعب فانمتسالا لوبق غوسي الو ||

 طئارشلا ىنوا فن اثسملا ناو طئارشلا صقنل هدر راض هناو ةدملا أ

 ىلع اسايق باسحلاب.لخدت ال رئاودلاب ىذت يتلا ةدملا ناو ارخّوم ||

 دض  لاثمالا عبتث الو ةثداحلا قباطت ال لاثمالا هذه نالزييتلا ||
 0 1١٠" ص١51 فرو 72 ص ه.ن نوناقلا ةحارص. ||

 ةرشعب هسفانثتسا لبق يئادبلا مالعالا ذيفنت يقل ةلعب فائئتسالا ||

 تل نانو همدعو غيلبت لبتلا ةعمب قيقدتلا نودب مايا |

 : ةمدقتلا وا” 107 ص 6 نال م | هيلع موكحلا فن أتسملا « ءاضرب

 فن اتسملا لخمةرصبلا نيب يتلا | ةدملا نيئعتو قيقحت نودب ةدملا يذم |



 شيفر

 ا ١/ ١ن فادئتسالاة ده. ىلع ةمزاللا ةدملا مضو ملا دلع داذا ظ

 يضخ دعب ةيدقن ةلافك ةريل ةريشع سمح ءاطعا حصن الو فاشنسالا | هديل 144 زارنا /مالعالا ميلست خيرات ربتعيو ١١؟* ص
 "ا مدقلملا' فانئدسالا ذر بجي الو 1078 ص ن فانمتسالا ةدم
 ظ ه١هضص*هن ميلبتلابنوذ أم ريفا كولا غلبت لع جدملا قب

 ا( ةياور ىلع رارقسالا سلط نمت: لاضرملا نوكي نا طرتشي الو

 دم يك فهقم مرت 707 يف مدقتملا فا.ئتسالا: ءاعدتتسا در زوج الو

 هتقباط ءدع وأ هتةاطم قيقدتااب وحول تاعفارملا لوصال هتقباطم

 ءارجال. يعرع ناك يذلا ىلخادلا ةيلدعلا ماكحالا ناويد ماظنل

  ةيالؤلا نكرم فانكتسا ةكمم در الو:١ ١١78 صءالال؟" ن ذمءوي

 1ك ةنلئاط اننا تةيادب انيق ردتل مل يضارا ىوعد فانعتسا

 فانتا: ةكحل اهعدقتب اريخم فن انسملا نوكةلاخح ءاوللا فانشتسا
 ©6٠٠١ ند فانثتسالاب ةئيعلا ريدقلب ةريع الو ةيالولا كرم وأ ءاوللا

 ذب ىعدملا نا ةلمب فائثتسا ءاغدتيسا در الو. ٠١555 ص

 ثيم فيم تاريل رشنب هب: دملا راقفلا:يرتشا: هلا: ةيادبلا ةكح

 سس سس يس يي يي بيب ب ببي بسبب ب ب ب ب

 نال. :شرغ: نيفلاب :هارتشا هلا وأ 17741 صا9031 ن ةنس ةرشع

 نرااةلعب وأ. 11 4:1 ضنا ؟ ن: ةيادبب ةمدلا اردقي ل نيفرطلا



 افخر

 | هتيث توك ةلاح شرغ فالا ةسجم نم ىلقاءهب عزانملا مركلا ةهث |
 وأ 1١١ 47 .ضص 418 نو 157177 ص الان ةبادب ردقت (

 ةسمح نم لقا اهنا ٌةزربملا وباطلا تادنسن ةردقم ةعكلانا ةححب

 ةديازملا ةلصوي يف ةررخم اهنوك و٠18١1 ض 85 ن شرغ ففاللا
 ةطن ار م فلا امنا

 ثناك اذا فانثتسالل ةلباق اهب ىتوعدلا لمحي الو ةلوه# لم
 4175 ص 775 ن شرغ فالا ةدمح نم لف' اهنا ةفورغ 1

 نيف رطلاةدافاب وا هاوعد ءاعدلت هاب يع ءزللا دئاع ةوعلا 937 دقن ناك

 موكحلل السب ىعذلل ةردعلاو 33غ ه نض هابع 3 ةك اللا نيح

 ْ ةن موكحاو شرغ فاللا .ةنسمح نم رك هب ىدملا ناي اذاف 4.

 757 نو ؟ا/754 ض 7 ن فانئتسالا ةلبأت ىوعدلا نوكت لقا

 اذاالا 7

 ظ نيذ ءافيا ىوغذ 0 أمي ةلوهجلا ىوعدلاو ظ ظ

 فانمتءاللةإباَعلا قوعدلاو ١١١5 - ص 85. صلاؤي ذادواساو ||

 ويا فاعحمالا مدع نافراعلا طرتشا ولو زرتو فن تس زييثلاو |

 | زوجي باو جب طرتشلا اذه نال

 0 فانئتسا ةدسا ةادبم ينايق ها مالعالا غي ايش خيرات دام

 ا هون 5 بناجشإلا هدم باح 0 هل ديول يناجرلا



 افرك

 ؟وب ن نضارتعالا ةدلم ا 2 اعسملا ينارغلا مالعالا ور دلصت وأ

 ١ ىواعدلا نم اهثال بالا دس ىوعد فاكتبسا تا

 |١ ١ ةئاقلا ىوعدلا تفانئتساو 775 ص هال ن ادوةن اهرادقم نيعتي

 ظ ةس# نم لقا هيلع دوقعملا ةعث تناكأو همدعو عييبلا روع ةوص ىعأ

 زحملا كيفتارارق فانئتساو.أل .٠ س85. صال“ هن سرغ فالا

 انتو علا مي جا ىوعدلاو ١١44837 ص +8١ ن ةيعطف اهنال

 ١٠ممهصا004 ن ةيادبلا ةكىم ىف اهدجا ند وا نيفرطلا نم

 مالعالا يف ركذي ملاذا هنا ةيمومعلا زييمتلا ةكمحم ةئيه تررق دقو
 هيلع موكحلا هزيمو فانئتسالل الباق هنوك فانثتسالا لباقلا يئادبلا

 كل د سيسإ هزاع نيبعلا 1 تدرو ااه اعدالا م هلم تاوف ل ١

 نس# زيقلا اعدتسا همدقت دنع ىفاشتالا هذه ٠ نم ةيقابلا ماي الاف

 ابنت غي مجا زيي نا هل قو يزييملا مالعالا غيلبت ميرا -و
 ظ ريأخف زيبقلاو فانئتسالا- قح نم هنامرح نال فانك ناللا 2

 | يئادبلا 0 كفانئعتما 3 الو. 11١51 ص:/25 نر ةلادعلل

 نها اي و و الديلي 7 رج اللا لقلب ظ

 5 يا حالعا تاجسم اوا١؟ 5٠٠ ص 857 ن كاملا

 ظ

| 



 ؛ ؟عم

 وا ١1١514١ ص 884 ن هبجومب اهب ةوكحلا دوةنلا ءافيتساو هذفنتب

 [ 3*١ سرع تفل اها ةبادبلا ةكجت بتي ةردقم ىوعد فاشكسا |

 4 مي 2 رو شرغ اهلا اب ساو 5825 ضل ظ

 0 5 -” 1" قرع د ذك فكاشنما طافت ا روع 3 هنأ ليش 30 نوب 0

 هروضح د هناعدجشا درو نيمملا مويلاب ف اعلا روضح مدعل

 | ىوعدفاشتسا زاوجمدمأ هفانكتسأ دري لب يضارتعالا هاوعد ةيكور
 ا ظ 5٠5 ص. 7 نرذقلا اذهب

 > مو .لرم ةقدصملا فانئتسالا تا < ل

 1 نر ىددلا يشن ظلارتلا مشل فاكس لرد 0
 ا “و5 ن صقاوالا لاك نكفو ضع لوا .تضم نكالنم الا

 روح لرسم ةنافنم دما : لانكلا قفا ١١868 ص

 ةرظنم وا هماظن نم ٠؟ ةدالأ ةر رجلا تالماعلل جاتحتو تالواقملا

 نما و ةروك نملا لوصالل :جاتحت الو اهباهحا نم

 1 6ك ا تروم يناكفكلا

 ْ ةطلتخملا ةيرامتلا كاملا نم ىطععت هت ينا تا. داعاللا 001

 ' م زوجي الءريغل اهفانئتسافةداعسلا راد ةراجت ةكمحم ل 0

 4 ٠5 ص 1؟5نادال ةنيس 5 ت١١ يف ةجرّوملا ت اريرحتلا

 لع ضرع اذا لالا ينام يملا كح تاكو

 سم

1 



 مم

 ٌ أ ةيحالس فائئتسالا ةكحل قبب الفاثتسالا ةروصب ةيادبلا ةكحأ
 5 :اعدملا دش عي الو ٠ ءد5 < ىف "م8 ن  هفانكتسا لوبشب ا

 | ذخؤتو 7١ ص ه١ ن ةلافكلا نع الدب وتزويد تاريل ثالث
 ع دض يلاهالا زييتو فاّكتسا نع قباسلا يف م تانيمأتلا 1

 دنس لاسرا هيف يفكيف يلاهالا دض ةءوكحلا زييتو فانئتسأ اما

 0 ءاوللاو ةيالولاو ةرئادلا قودنصو ةب.احلا مخ ةكحلا

 رخا عيب ر ؟5 خيرات ةلودلا ياروش ةطبضمب المع هب موكحلا ءاداب ظ
 ةلياقلا ىوعدلا 0 1ك | ةداعا لبقث الو ١١ ص ؟ ن ه5 ةئد ظ

 هتفيظو رغسملا ليولا نا ىلع ١١ 558ص م١6 ن فانتسالل |

 1 ن فانئتسالا طئارش ىلع ضارتعالا هل زوجي الف راكتآلا

0 

 ًافانثت ير ةير ف

 مس دعب فانئتسالا 'ةكحمل درجت ىوغاللا ةيؤر بجي

 ١١884 صح 1٠١ ن ةيادبلاةكمحل ةيضقلا ةلاوخ اليئادبلا مالعالا

 ظ
 ظ
 ظ

ْ 
 ظ

 ص نقل 5 | ص و5 نو ١753| صاله نو

 ةمكحم لعو 45و 86غو م60 والع؟او 140 نو 4475 |
 5 صقاوز مث ناك نا يثادبلا مالعالا صقاون لايك فانشتسالا ْ



 3 نودب يوعردلا سايباب جم نا ال سدلو +١١١5 ص م |

 ظ مالعالا قدصت .نكراوا١١*556 صال”6 ن يئادبلا مالعالا ||

 .!|ةيادبلا ةيكمم ةمدقنملا اهنا اعدا ن نيفرظلا راركت لع ءانب ٍئادللا

 || ةحئاللاو فن انيبجل قاروأو حئاولو هب فن ًايينملا مالععالا ةءارق نودب

 نيفرطلا لاو دعب هلوبهب وافانئتسالا درب رازقلا ىطعتو ةيباوجلا

 ندب اعين تايضارتعا قيقالت نو هدب وال ١ < صو -ن اغتفادم نع

 نص! نو ٠١! +2 ص ا/.:16نرارقلا“نف درلا بايببا نايد |

 باس رسل

 ففابئنسإلا :ةاعدتسا مالعالا يف جردي نا مزليو ه.الو 4461و

 ةبجؤملا بايسالاو. للملاو ةيهافشلا |هتاءفادمو نيفرطلا حتاولو

 ] ل نرا :فانئتسالا ةكحل زوج الو. ١55 ١ سيخذإ# نإ

 | !ب.:رودب هدزس# نا دعب يئادبلا مالعالاب ة ةررخ ا:ةدايقلا دانتبمإلا | ظ

 محا كارو ار: 3: لصاحب نر دع ميكرو مدهشتسا نا

 نوفرطلا ليكشت مدع.ةليب يئادبلا مالعالا خي اذإو اال: نأ

 لات رك 4 أك ةيادبلا يف ترج يتلا ةكاحلا ربتعتفةيادب
 اعني ميسو .نيفرطلا. لكشتل ىلذإلا ةيعردلا ةكيمل ةطملل ١

 ةياديلاة كح در ةهج نم خبسف اذأو 17018 س5 ناددجم |

 ١؟ 48250 ص 6482 ةيادبلا كلى وعدلا داعتف يوعدلا ءاعدتسا

 ب ببببس



- 

02000 
 1 ١ ينال 2غ

 نا 1

 ] ل دعب  نيزيملا نم يطع أ نونازلا "هش !"ةلعب خسف اذاو
 ' ظ ىرتق ىرخا ةهج' زم نيززملا مالغا ةحمسمدعل وا مثدخا

 ص 818 ن نيزيمل مكألا لاحي الو فانثتننالا ةمكحي ىوعدلا
 1 هسوعدلا ناسا ةنور كم الو 707 نص ٠* نو

 ' || مالعاباممالعا اهقيقدت ءانثا ثحبت نااالؤ يئدبلا ممل اهنسف لبق ||
 ظ انكم ال م ها :١ ص 45 ن فا ةتسالا ةدم هياع تضم رخاأ|

 || ديقم ريغ مهنم هب موكحلا نوك ةلاح نيزيملا روبار لع اهمكح ءانب ظ
 لا تحض فاذاو ١25 ١ ص +64 ن اهدحا رئفدب لب نيفرطلا رتفدب

 نا ةلعب ةيزاجت ةكرش ةنساعن ىوعدب رداصلا يئادبلا مالعالا

 1١ ةبادنلا ةمكحل اهدرا جلع تا تا ةفرعع رت : ةيساؤملا

 ا ريح ل اذاو +٠١88 ص ال** ن.ىوعدلا ةيور نيزيع نيعتلا |

 أ( ضرتمملا ءاعدتسا طاقتما وحي الف. نملا'مويلا فيس نفنأتسملا |[
 َ نييةكاحلا لاك( ريصي لب فانمندألا ءاعدتسا عم ريغاا ضارتعا ظ

 || طاقسا نكم الو ١١9 <37 نضا//4 ن هيلع فن اتسملاو ضرتعملا

 نانطانقتب لا" قرأ: ذا الب ركل ةنم كوت يقادب_فاششستنالا ظ ْ
 ١ المازذمب "رم كزتلا ناكاذا قةحتيو كالذب ءاعدتسا هيلع تيا ا

 ْ 1 دن سلا ه5 ص السان“ نو 15 117ص“724ا/ن ْ

 ا ! ةدفةكاملل ٠ نعفن يتلا لكو فاكتت.سال وأ ٠١*١١ صال 0 ْ

 امسح سشسشتلسشس لل
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 اقتل 2 رابخا نودب ريشا ةمئنت ||

 ظ و ىفوت هيلع فا اتسملا نوك ةلاح لكلا 7-0 هكرتل وأ ٠١54|

 هيلع فن أتسملا .ةافوب فن أتسملا ةكحلا ربخت لو ةكحلا هئثرو ربخت
 رارقلا نيرا ن رم نيشأ ةتس ا نعي

 دورو خيرات نر ءرم باسحلا ءارجا بجي هنوك ةلاح ةئزتلا مءزلب
 - ان ريع قورَبَعَو ةسج 2 م شح عوضا قف ةؤوجاسملا

 دمه هلل _مسسسسسلا لس صسصسسسللا ا سس س7 سس

 راضحاو كالت ةيضقملا ةفوناتلا رادتلاب يئام أكل ضرك
 | ىلا ةساج رخا خيرات نم ريل اذاو 1551٠١ ص ها/4 ن نئىدح |

 الروت طاتسا كمي الف رذعالب ربشاةتس طامتسالا ءاعدتسا خيرات

 رغم ليكو بصن حصي ال ١1148١ ص 87 ن كرتلا ةلعب

 هطاقسا ريصي لب نيعملا مويأا يف ةوعدلا بحي م يذلا فناتسالا نع

 كوا نك ان ص م نو "84 ص 2 أتقوم كاملا ىح 9

 صا الو ن0 ١١ ا ص,/1ؤ1 كا ا ص 00

 نيفناتسملا دحا ىنوثول ىبح ١١865 صالة” نوا 4 ْ

 بيش .نرومملا تقولاب اوريضحي لو هنثرول ةلضويلا تغلبتو
 ' صر 2 3 توهمع رو نييعن نبلو كفابكسالاا قدح نم مهطاقسا

 | عبسف دسب نوت موبيل هيلو كينيا رجيم لاا لماء
 أيعدم ناك هنا لعب ىوعدلا نم هطاقسا زوجي الف يئادبلا مالعالا



 ل ا

 ايا
 2 ذآ سس مصمم ه جن ساما 7 9 و

1 

 ا الو ١ ١١ 87: نص 766 .ن رئئسم لكو هنع نيغتي لب ةيادبلا يفأ

 ظ ا لع اعاع نفت اسما ضازتعا ظامسا فانثتسالا ةمكحل زوج

 رشا ةقع ةدهدهأيا (هتتحالام مدع ةلعب امنم اعيلع رداصلا .يبايغلا

 || ١١١517 ص مال ةننيقن اتم اسلؤ (عدغ فن انين اعنو < ةلاحا

 - جت

 - + د

 يس سس

 ينال يئادبلا مالعالا سف نودب دوس عامم اهل زوج الو

 ةيادبلا ةمكحن زوجي ال وا زوج هنا لهب ققحت .نا اهيلعو ١55
 || تناك نا دعب :دوهنفلا ةداهشب راقملا ةعمق تابثا زاوجن ررث نا

 م١٠ صداه ن ةطقنلا هذه ايلا 0

 ((رحاو او. ترآ ف ةلكام ةداعا يعدتسأو يب يفائئتسا مالعا زي اذ

 | صض 845 #132ز نيل ةش راظتنا فانثتسالا مك ىلت بجو

 ١ دراولا ضارتعالا لح ىلبق ةك اجلا ماتخ نالغازؤج الو

 5 نيفرطلا اول خا اضنا لبقو فانكتسالا. ظئارش : لعو ةفيظولا ىلع

 + رص 1/30 ن |عنمئاؤل نع ًانئزاغ .لاقي 1م ال ناك اذا ]حلا تسو |

 اي عالطالا' درب ةيفانئتسالا قاروالا لع راتكرد رئرخت ولا
 رر# دنس نع ةّئشان اممالة:راجتلا ةمكحي ىوعذلا ةيؤر موز ودل

 صوص مالعا ميظنتو ةبنواقلا تايضققللا ءارجا نودب مالا
 ةروضإ) مالعالا تيس جردب نأ يعبنياو ١0< ضال ناكلذب

 سضا4 ٠ نوكأ ص ا/9؟ن ةمدقلأا قاروالا روض ةرضتف* ١

 يللا سس إس ل | يس ]آي يي ب ب ب بأ ب ب ب تبعا سييبيممم
 مهو ب دوجمو ع هج « -> هوو

 د



 ما وادب ا ملال اخ د 0 .ةبخإل ٍ

 ١١ دوهيشلاب دراولا نمطلا ناب و٠ ١ 8*8ص ا/؟ن ال مانوناقلل ةقفاوما

 ١ ١1 5.9صال ه«ن نودرأةبجوملاةينونأ هَ بابسالاجردوم١ اعاللا ىفا

 ال ع نيرتعو ةسمج نم. لقا مثددع ن بدلا ديلا دوهش ةيكرتو

 اقارلا حرا نعم ب الك نيتنزا .ةكاعلل ززيعا الونا]) هرم
 ارا نع.أر خخ

 ىرخا ةدلب يف دوجوملا !هليكو تغلب ةككحلل نا ةلعب اهي ماع فن تسأل

 ناز ص م6 ديب خوال موي هروصتح موزتن

 ةك اخلاء تكاعيلا مالعا ضقن دعب ايا فابغسالا ةمكح 0

 يئادبلا مالعالا قيدضت ال ةينضقنلا بابنسالا ىلع ةانب تاقيقدتلاو

 ص 415 ن لوالا اهميكحب لعرصت نا اهلو:١1551- ص 68 ن

 غيأبت بوجوبو ال ما نامز رور« دوجوب ثحن نا اهيلعو. 2 ١

 هيلع ىعدلل يعدملا اهياع دنتسا يتلا قاروالا روص ةيادبلا ة

 صوصخب [فايتسا ةكاملا يربت ناو .١١1٠.١5 نبال ما

 محب نا ال سيلو فانئتسالاب هيلع ضرتعملا تانيعضتلا رادقم

2 ْ 

 ١ هيحاص رويغج نودب لح َلط يراحلا ىسدخلا فشلا لع غب

 يئادب مالعأ ىقدصت نا انو ؟ا/ وز لبا“ 10 , هل هفيرعتتوأ !

 روصح دب م لهابش ريعو هب ىيدملا نا - 0-0 ا

 ليت ا ل للا ل
0 

 - مع
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 ل نا را ل و ادع ثرعملا ةئيافولا ةلطنما مرطكلا ىعدخل
 ب 1 كلياشيف يئادب ْ مالعأ لك خيسفت ناو“ اال صا087نإ

 ١١91٠٠ ا ىوعدلا ىرتو نوناقلل (ةلاوع ها ارثو

 م١1 تر عال ايا يت اةيانبلا ومعان آلا و ةادبلل اعاجراف

 نودب ل يكولا ضقأنت ىلع ةانب فانتسالا درزوجي الو ١١ 7ص
 اب افانئتسا محلا الو 1053٠ ساحل هن همالك م.وهصتا هاك

 | ضئافلاب اأفانتسا 5 الو ١!؟55؟١ص مان ةيادب عدي مل

 ظ هيسيرت الو هعابتم ال صال ناب عدت مل يت جا تاهلستلاو

 ١١١؟"صال ؛؟ن ةيادبلا ةمكدك رت ل ىوعد فانئسالا ةمكدت

 اهاعدا نكي / !ذا هئارش ب خي رات ةيقيساب فناتسملا ىوعد سنا الو

 يئادبلا مالعالا_ق ةأدصت زو الو 557١١:ص الهال ن ةيادب

 “ه5 ن اهرارتسا ةيادبلا ةمكحم تررق يتلا تااشنالا ليطعتو
 خسفو هلوبق ررقث نا دعب فانكتسالا ءافاارا هرتإل ودجر «لأ لزرع

 هذ ضرعتلامدعو زييتلاب رارقلا اذه ضقنو هبجومبب يئادبلامالعالا

 | ءاعدتسا در دعب يئادبلا رارقلا مف الو٠ ١ ١7١ص375ن ةطقنلا

 قيقدل مدعف ٠ ١ ؟ 1١ ص755 ن هتدم يغمدعب همدةتافانئكسالا

 ْ خسف بجويةي ريهالا يضارالا يف سرغلا يدم ىوعدب ةيادبلا 1#

 يضارالاروم 7 طلعو ١ و/اص١7178 ١ نافانئتسا اكسل

 ا



1 

 فنر ةيريمالا ىذارالا ينراغصلا ةص> ىوعدب 8 ١ يعدملاو 5

 عيبلا يف شحاف 11 دو>وب جلا هزيظنوا ٠١556 صاله أ

 دوهشلا عامسهبيبشو 4595 نص االال ن عيبا لكولا نم رداصلا ||

 ضارتعاب قيقدتلا سيو 075١٠ص "517 ن قدصم دنس دضأ|

 ظ صا 150 ن ةيادبلا ةمكحم ف يضارا روم أم دوجو مدعي فن أتسأا ا

 هارك الاو رجلا هيلع ىعدملا ءاعدابو 11557 ص ال ٠نو 5 ]

 يئادبب ابل فانئسالا ةكح خسف نا ىلع ١١١50 صاله ن /

 اودع ىوجدلا ىرت نآبايمزلي يمومملا يدملا .روض> مدع يعادب ا

 ص 155 فر كاذ دعب ةيادبلا ءالعا ىلع ىدصت نا ا سلو

 ؟:5ص794 ن يبومملا يعدملا راضحتساب ىنتكت الو 0 ٠١

 ص 158 را دابا نسانما ىرع اكس يق ىتمو.||

 | لوبقوا در نودب هب فناتسسملا مالعالا قيدصت اهنكم الو

 ةكاحملا يرجي نا اهيلعو 55597 ص الخ ن فناتسملا تاغفادم

 ص777 نو .1؟؟١١1 ص +74 ن ةضوقنملا تاهجلاب تاقبقدتلاو

 ظ ١١75١ ص 857 ن ةفيظولا ىلع ضارتعالاب ثمححت ناو هالزه

 ص 08 ر نيفرطلا دحا:ضارثعا نع تكسنت نا الزوج الو

 | 584١ ص١07 نابيدل هصقن نيت امالعا قدصت نا وا 55

 ناوا 1780 ص >7 ناهب ؟كتو:ةثداح ىوعد ققدت ناؤا ||



 ١ 0 اس ن ا كفبوأ|[

 ا نوعبرالاو سماخلابابلا
 ةك اهلا ةذاغاناف

 ظ ةكاحلا ةداغا ءا رجا زوجمال فانئتسالا لبقل ياا ماكحاالا نا

 ص 247 نو 131407 ص 415 نو 586٠ -ص 77١ ن اهيلع

 | ةكد ةداعا ءاعدعسا لبقي الؤ 1١؟154 4 ص 856 نو 5

 ص “5 ن هلوق نتيجوأ تانيسا ٌةرشعْلا نم ببن يآ نيب ام

 ”؟1 نو روكا رخل ير أتساللا رنغ نه تنس لقي الف ١ ١؟ 5

 تانفاذم ب ملام كا + ةداعا ءاعدعنا در: 0 0

 | ةذاعال' ةبحوم «ف'ةجردملا باتسالا نوكب رارقلا ىلتعيو نيفرطلا

 تاضازتغا“ن م لك قفدتو 11111 ]1 522

 ةنوناق هوعوأ نأتي يهتف م لك دزأو ةك املأ ةداعا و اس

 ا وأ ةأهن ةكاهح# داعا ءاعدتسا لبقي الو ١ 1158 ص 154غ نا

 اة ص فقال كلذ ققدي 1 هن عدملا 22 راكب ا 01 ظ

 ١ ةيناثملا يمول نوبدلا نم ةكاحل ةداعا نأ اعدت ليفتو ١١ ه7 ا

2 1 



 مم

 تاب هر يكب سمخ ميدوت نودب ةيمرلا رئ 4 مد

 9.07/5: نص 65١.ن نخ:ةنس يفاث نيرشت“ ١ يف ةخرؤلا ||

 نوعب رالاو رمداسلا بإب

 زيبقلا يف
 رادتقا لعتاالواقلا رركم قيادصت نايا ةلافك رامتعال طرتشي

 تاغتلاللو 55: ص ١١ تر طقف هئاضما لع سنلو ليفكلا

 ظ غيابت ريخو لع هيلع زيملا طبر نييقلا ةدم ينغه ىلع ضارتعالل |

 ةكرذلا قيبطت مزاليو 5١6 صال ن ةياوجلا معحتالب مالعالا

 >4 ةذاملا نم ىلوالا ةزقفلا لع راقعلاب ةقلعتملا تامالعالا َزِييَعِ

 ةئس ناسن <54 ىف ةذرأوملا تار رختلا تامراحلا لوضا نم

 !زييقلا قاروا صوصخم ةلهاغملا قفوتو 5358 ص.ابح"ت نال

 لوبا ةلئسم :ةغقلا سمر ماظن ليذ' ىلع ةناتسالا جراخ مدقتث يتلا
 :اهغيلبتو روضلاقيبطتب تاه احلا لوصانم ؟١ ”هداملا ىلعو هليطعتو

 امموسر ضقب جرحا ةفي رعت ىلعو ةيناوجلا ةحناللا ذخاو.هلع يدلل

 اناا ةلكملا' ةضوصخم ثار رحت نم انليكم 1 كلذ دعبو |[
 ايجتوم تامالعإلا لع مب يذلا كحل م نوكي , نا 1 1و

 ه.:ةنس لوا نوناك ١ + ف ةخروللا تارب 2 ةروصب
 ميما

 ا

| 
 ا

 ديس ٠

0 



, 1 

 أ 1 ةنس رخا عيبر 5 يف ةخروملا تاري رمتلاو ح45 ص ٠١ نأ(

 || نىرم 559 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تيغل ا دقو ,5١ص 85 ن

 هصقاون لام ال زيبقلا يعدتسللبم ءاطعا صوصخمب تام اهلا لوصا 1

 نا ذيب مل مدقل ىتم فانثتسالاو ةيادبلا 58 ء[ن ورا 1 !
 ديا م نكي لوا غيلبتلا خيرات هيف ارم نكي مل اذاف هوملاطي ||

 حاشا الو 30 هناء زرملا ةكاحم فراصم ةلافكلا ||
 اذاف يعدتسلا نم ىو اطبض كلذب اوررح و ضقاوتلا لاكال !“

 عم لسري و طبضلا ليذ ىلع كالذب ةراشاررحي صقاونلا لمكي م
 5 زييملا در ىضتقاو لوصالا هذه عارت ملاذاو ةرئادلل قار اروالا | ظ

 قيدصتلاتالؤاقملا رم لعو ببسملا نم ةراسخلاو ررضلا ليصحتب

 ةرامتلا ةطوا قيدصت يضيف ارجات ناك اذاو ليغكلا رادتقا ىلع

 دنسلاب ةيفيكلا ىلا راشيف ةراجت ةطوا دجوي مل اذاو سمالا لوا يف
 ةنس سوتسغا ؟ ؟ يف ة>روملا تاري رملا يف درو ام

 || 157ق* ١١

 ٠١؟ةى١ صا[

 || جراخلا يف مدقتتف زيبقلا ثااعدتسا اما انسار فانئتسالا ةكحملاهب 1

 ةطساوباماوزييملا يعدتسم لد نك اما فاك بالا 17 ايجي ىلا 1 ١

 | ىلا ةمزاللا قاروالا عم فانئتسالا ةككحم مهلسرتو ةيادبلا ةكم ||
 اسس ا
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 ةناس قرخالا ىداوج مس ف يور تازيرمتلا أَمْ زيبقلا ةكحم ا

 ان

 هيسدقتلا ءارجلاب زدضت ىلا 'تامالعالا زينت ظئارش هلم

 ممأ هلأ اوي كوني هنقذ ريمي حدا شلع ىلااذط وفل
 ةلافك ميدقل ريصيف كلذ قوف اموزييمتا ةمكحل ةيزييقلا قاروالا |

 ما نا فن للوتسما“ فدي هقول اةاويرلقلا ومب "ةلذلع

 مو ن

 ةلاوحو يئادبلا مالءالا كل يتلا تارارقلا نا ىلع

 ا ل ال ادعم اهارتل ةيادبلا ةمكحل ةيضقلا

 | مد فانكتسالا كاحم ن رم ردصت يتلا تارارقلا كلذكو 4714|

 نزييمتلالبقن ال اهليطعت ةيآدبلا ا اتا اشنالا ليطعت 0

 فقع ضعت ىلا: ت“راّزقلا كلذ "لغو حل 1 نص هه

 ا ضقانت دوجو هذ اك ياا تارارقلاو 46ص ١٠نزيهلا |

 فانئدسالا 31 نم ردصت يلا تازارقلاو ١؟ 458 ,ص 88+ نأ[

 نر زييملا لبقث الف اطوا نم ىوعدلا عامسب اهل ةيحالص ال ناب ||
 ١584 ض8[

 ل اهئاف ءأملا ىلع ةحلاصملا ةعب ىلعمت يتلا تارارقلا انا. ٠
 58 روتختلا م استي حلا ةلثاع و ١55631 ص الدال نينا ْ



 "ب

 ينابثتسالا مالعالا .مريظنو زيبقلا لبقي هناف ةمدقللا ةلافكلا ىلع
 [| مالعالا فانثئببا در نيرا 1٠١86 ص م١ ن هل قدصملا

 .(| مني ال ىوعدلاب لوجدلا نودي فانئتسالا طئارش ناصقنا يئادبلا
 ١ كف. تارارقو ١١455 ص ٠١+ ن يئادتبالا مالعالا زيت نم
 ثيشتيملااذاو ١ 1487ص 5؟*ن نييقلاو فانئتبمالا لبقت زجحلا

 لاخ ريغ مهنا زييقلا ةيكم مسدجوو ؟ملا ضقنب نيفزطلا دجا
 نيفوطلا دحا كلذ نم ديفتسي الو هضقنت اهناف ضقنلا بابسأ نم
 ' تامالعا ىلع ةك اجلا ةداعا .ءاعدبتسا زو< الو 1589 ص 17107 ن

 ؛ليقثب ال دءاعدتسالا ةرئاد .تارارقو 0" ص .٠١١ نزييقلا

 ٠١18١ ص 8577 ن ضارتعالا

 نوعبرالاو عباسلابابلا
 مهلع ءاكتشالا يو ماكيإلا در 2

 ةبكجم سيروا ءاضعا دحا در نييعادتملا دحا نلِط اذا
 بور هيدع قالو ارا ارق ىطعت و هباطب ققدت نا |هيلع بجو ام

 نيوضع در نباط اذاو 4584 ص 597 نو ٠٠١١١ ص 86

 صوص اذوب :ركاذت را .امل زوجي الف فانئتسالا ةببكم نم
 'يرجتو ءازكبا ضم نيوضج رضهنبس يلب :طقف سيرو, نيوضعب



 :زومم الو ١902977 نض 275:نأ سيئرو ”اضعا ةقتراب ةركاذللا ظ ا

 نش ناك هنوك ةلعب انغتشالا ةكتمم سيئر ىلع ايي ضارتغالا |
 ١ لبق قانا كلذي' ضارتعالا مذهل -ةيادب تزيكاملا ءاضعالا ||
 +١ ض 51 ن ىوعذدلاب لوخدلا ||

 ءاكعشالا لاغخرغ لوبق مدعب وا كوبقي رارق ءاطعا بجتو ظ

 كن يفوناق بيس الب زجحلا لع مهقيدضت صوضخ ماكح ا ىلع
 خللا فراصم ةكيملا سيئر ىلغ مالو ١ يا ب لاخلا

 عقوا هنا تبني ملام ينوئاق هنو الب نجلا كلف هنا وعدي ةكاحلاو
 ١ ص/ ٠ * ن هضرغو هدصق ةونسب نيفرطلا دعا" قحي املظوا ردع

 . ةمكحب ءاضقلا ةيادب ةكتم ٠ ءاضغاو سيئر ةكاحج ىرختو ١١88

 ةدكحت ءاوللا ةيازب ةعكشم" ءاضعاو' سيئر ةكاممو .ءاوألا 'ةيادب
 ةيالولا فانتا ةمكحن ةانضغاو سئر ةك اخو ةيالولا فانيتسا

 | ةؤيسم ةيعرشلا ةباينلاب قلعتي ا عرشلا باون ةكامحمو زييقلا ةدكحب

 , راعشاو ب يدنتب ةيئاظنلا كمل ةدائرب قلهتيااهو ةليلجلا مالسالا
 (ا"ص ١ نزاشلا اذه هّزاولا"تفول | نوناقلا يف م ةيلدعلا 6

 ايف ةيدملا كالا اوك اضف ةيعرشلا م احلا ةبتكو بئاكشتاب ايفا

 يتلا رومالا هيينع عرتشلا ماك نمهاودخي و ةيراتكلا رومالاب قلعتي |

 1 ةيكاذتلا مم ىرانلا لف امس نينو ذ أم ميك ةفضنإ لم ٍْ
 0 اللا لل  ا



 اه

 أ دانسا عي. 4١٠١ :ض. "٠ ن ؟/ةنس:لوا ىدامجا ؟ىف, ةخراوملا

 ٠ ا ةجامردللا ءاكملا 7 عسل ىوعد لوبقب ردصت يذلا رارقلا
 )|| ةييكاذ نانبو .ى مجيلاسفنو مض رغب قيقدتااو ة ذوناق

 ا وماارشاكت عير "١١ ١ ص 7” ن مالعالا |

 اك ةحيبعص ةلداب دضعتو اهب ىكتشملا داوماب حرصتيو توبثلا ةن :رقأ
 0 ٠ 0* ص”501ن 07 ةنس لوليا ١" يف ةخروملا تاريرحتلا ىف 2

 ةروأا تاريرغتلا 6 ن رومأملا متابق نع رظنلا ضغ زوي الو

 ل لكشف ٠ ا ص هدال ن ٠5+ ةنس زو: ١9 يف

 نيا يف ةخراوملا تارير لاب المع ةراظنلل اعيتن دافتو ةعرس

 | ماظبلا هللا هاش نارخل ١ لحم جرداسو. 08 ن* +. ةننس لوا
 ةفظو تاحرد نا'ريبملا همد5 ن*٠ه ةنس ١ك " + يف خرؤوملا

 2 هبرالأو ناسا نيالا

 2 روم 17 ف

 ةيداعلا .مئارجلاب ةيككلا يرومأم دحا 5 موزل يز اذا

 ا كاذب مظنتب يذلا رارقأا ة هروص ضعتف سيجلا ةمادلا لامفالاو

 | بسب مهنكاحم تسرجت لغشلا نم مدي بحس دعو مهيرح اهلا

 هه يس سس رس سس را لا



 ! نص ا نم ةنس لوا كنون يف ةخرؤوملا تاريرمتلا ش

 || ضيئر مل نيعيف ةيانجةيماظنلا مك اهلل يروم أم ىلع نظاذاو "5 خ1
 ْ كم يبهومت يعدمو قطنتسم نم كر مهقوف ي زا ةكحملا

 || ماهتالا ةطبضم دورو ىدلو ينوم#لا يعدملا ةفيظو يرحي ىرخا |

 أ ١15 يف ةروملا تاري رحتلل اقفو اهيف اوك اح ءازجلا فانئتتسا ةرئادل

 || ىحاوتلا وريدموةيضقالا وماقُئأقَف 57 نص ؟هن هه ةنس طايش

 نا ءاضعاو ىرقلا ورات#ثو ةطبضلا طابضو شتفتلاو ا

 || مفئاظو لاعتسا اًواسا اذا شارحالاو ىرقلا ريطاونو ةيرايتخالا |

 ١ ١يف تاري رحت كلذ ىلعو ةيلدعلا ماد اوكاحي ةيلدعلاب ةقلعتملا
 ىقاعتي امف ةياديلا 1 ءاضعاو *2٠ ص ه١ ن ال ةنس بجر

 ةمكحم ءاضعا نم ةلكشملا ةيماهتالا ةثيملا ةفرعم اوك امن جهتي دومأو
 لوصانم 786 ّةداملا لمشتو ؛ 155 ص 5.٠ ن ةيالولا فانئتسا

 مهباككرادنعاوك ايف نيئادلا ةراقلا كاع ءاضعا ةيئازملا تاكاحلا
 | نوناك 18. يف ةحرْوملا تاري رحتلاب "المع كاملا ءانضءا رئادكة فج
 كالا ايار ىلع نظ اذاو ١ه٠ذ ص 168ن 4 ةنس يفاث

 ةيادع طبانض هقوف يذلا ةمكحا سيئر مل نيعيف ةيانجب ةيماظنلا ||
 2 يعدملا ةفيظو يرحل ىرخا ةدكح يبمومت يعدمو يق هينا

5 

 ا د 1 ا اا ااا 1| ]1]آ1 || <> |[ 21 1[1]1 1 1 1[ 1 1202 2 1 ز 1 1 1 ز1ز1 1 12ز2ز ز 2 زذز 1 ز لس نوي ويم ع سس



 اااذاو انوش نص ب ن هه ةنان طاش 1 يف :ةخرؤملا تار, رجلا

 ما يبللاهالا دحا مم كارتشالاب اهرب نيريخأ لا دحا لكتزا ا

 || نجوم ةيلوالا تاقيقتلا هقحب ىرحتو هل اعبت ةيمومعلا مك اخلاب |
 ا( رازقلا ءاطغلا دمي هلازسفملا همانحاضيآلاو نب روماملا ةكاتم ماظن
 قاروألا ميدوت ريض رومأملا ةكامم ةينسلا ةذازالارودصو هتك امي
 ( لوأ .نيرمشت:» يف ةحوملا ةيماظنلا ةرقفلا ىغتقم ةيمومملا اهلل |

 ظ 1 77ص 5 ن نروماملا ةكاحم ماظنا ًاليذ دراولا ٠ ه 3 ٠
 ظ

 نوناك“ ١ يفض هناف موق را هفانخاضيالا امأ ليذلا اذه ماكحا

 نيروماملاقحي ىرحت  ىتلا ةيلوالا تاقيقحتلاف ؟ *”.ن ه5 ةنش يناث

 ' ةلماعملا قفوثو 1:58 ص:445 ن اب ناسي "يف خروملا ظ

 ' نوناق لع ةرادالا لامع ىدلل نيزوم أملا ماهئاون قاطتتساو ةكاميا
 ماظنلا نما هو كرترقفلا ةاعارم غم ةيئازجلا تاماخلا لوصا ||

 ١ نروكتنا طورشلا ما. نمؤ زييتلاو فانئتسالا نصوصخمب روك ذملا ||
 هو ةزس ١ك + ف ةخركوملا ةيماسلا ةركذتلاب ةليع هلع تاك/مملا ظ 1ْ

 ظ نرم ةيادب ىطمت يتلا ةاكحالا بفن اتلستو 1807+ نص 5*5 نأ
/ 



 مسا ظ

 برقالا ةنقلرلا ةرادا سلع ىلاةلسسملا ةيولالا هزار 0 |

 ٠ ةاةعسملا ة ةروأ ولالا ةرادا سلا نوب رم راكم يلا ةينادبلا ماكحالاو ١

 مغ لا 368 0005 ةداجسلا راد 1 ما 06

 ةداملاب ةئيعملا ةدملا ن ا رومعلا يدلل 0 ةدمو ||
 انا ةمقارلا ةفاسملا اينم دايو ةيئاوطلا رباك لل لوما قا

 اموقرما ماظنلا ليد ىضيقم ةداعسلإ راد ..:”نويو روق يذلا ىبلخلا ||
 | يعدملا ةفيظو لاحتو 0٠٠ ن ٠5+ ةنس ناريزح 1؟ يف ثرؤملا
 ةماقالجال ةيالولا يرومأم نم بسانب نمل ةبوانملا قيرطب يبونمتلا
 تاريرخلا ىغتقب كلذب ةقلمتملا تاماظنلا عيسوت ني كاذو ىوعدلا

 روم الل لمي و ص ا/١ ن هال ةنس ةجحلا يذ * يف ةخرؤملا

 كرد ةدمنعوهتءأرب نزيل دا ةدم نع ةشاعم فصن

 1 ةنس لوا نيرشت ١١ يف ةخرؤملا تاري رلا بسحي

 هب حرصم وهف مثريغ نيعتو #0 ةيغنك 1 صان

 521 ن ٠٠ ةنس لوا نوناك ٠١ يف ةخرؤملا تاريرحتلا يف
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 ظ نوعبرالاو عسأتلا بالا

 | ةيدنلاو ةيكلملاو ةيلاملاب ةقلمت» ةعوتتم تاررخن ىلع لقشيو

 || درف لك لانو حودو ضرعو هافزو ةحار ىلع ةظفاحلا مز

 قناب تو كلذ نوفلاخ نيذلا نيروم أملا ةكاممو ةعبتلا دارفا نم

 ملال ن* 1١ ةنس ناري زح ؟” تلوضانالاب ةعارز

 كدلوسالا قحأ 0 نو 1 ةيناهعلا مهتيعبأت نولدب نيذلاو

 يئارالا 1 طا قح مل 9 . الو :ناكدلا كلاملا يف ثراوتلاو |[
 ' || لقتت ال ابناف يضارا اذك مهدبعب ناكاذاو ةفوقوملا ةيريمالا |

 ظ كالا قب اهنيعب ىرجت ةلءاعملا هذهو ةلولخم نوكت لب مهتثروأ
 اننا داو عبدا ىلع ةيوتح ةحنال كلذ لعو ةيفقولا تالغتسماو

 ١١ لاصحتامزليو 5١/ن ه1 ةنسطابش ؟١و ه5 ةنس ترام'١ ت

 || ال نا ةيراجلا لوصالا نم هنا ثيح اًرومام هنيبعت ماري نمت ةمذلا
 الو ١78 ن ه4 ةنس يناث نيرشت ١5 ت ةمذ هيلع روما نوع
 || هلاصفنا ذنع ام رومام ةءذ ةءارس ةطيضم ةيلدعلا تاناها طعت

 . || ةيولالا يف نواعماو تايالولا يف فائثنسالا يمومس يعدم ري ملاع |
 اولا ةمانلا ل١ ليطفلو ايي ارمدخ يللا ةدملا ثاباسح: قؤادتس|

 / زوجي الو 51١8 ن 8117 ةنس لوليا ١ ت اهضئاف مم مهيلع رهظت
 2 ١ نانا" #ةههاطةاةاظطاةقاظق١7”! "كلاش
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 ١ هع 8 طي ىلع ا : - 0 ١ ءاينقانيجس ناميبالا كيك كلا دمنا وقلاو تاياظنلا ذا بلد

 تامهعدم ٠١ نسلاوبلا عضو زوجي الو 155.ن هل ةنسس ينأث نوناك

 | قيزظب لسرتل ةطسوبلا ىلا لست لب ةطسوبلب ةهقلا تاذ ءايشالاو '
 || ةيس لوليا ؟5؟ تةنامالا ٠5 ةرجا ذخا زومي ال م4386 ن

 عت ةميملا ذاوملاب تافارغلتلا رصح ىرح دقو ةيعمرلا ريزامتلا نع

  2ل ودا ديراعسوم املا:ةدب.ح نائل لق تاظسولا: لعو نادر ةالةنو ؟2

 يتلا تاباوجلل نوكي نا مزليو غ4.ن هل ةنس اج ؟١ ت ةرجاالب

 . َن 15 3 ناش ه تن وردونو نيرا ةيلدعلا رئاودب رز

 ةماقا لحمو ةرهشو مسا ررحتب ناو 8 َن ١8 ةنسرخا عير ١١و

 رئاودلا ىلععت ىتلا هقاروارئاسو هنادنسب رخاتلا فاصو ةراح عونو

 ا م١ هنش نان ١١ هي كال ةراحتلا ةطوا ةداهشو ةيعمرلا

 ؟ 5 ت ةذدعتم تاريرحتب ةدديلا داوملا قاروا لسرت ناو : 30

 فرظ نم تاؤوغلم .ةلضوب.لسرت ناو 7٠١ نوال ةنيم ةدعقلا

 | ةفرعب ةراظنلا مات ىلا وا ىرخا ىلا ةكمم نم لسرت يتلا قاروالا

 بلراو + نا و6 ةئس سوتسغا ” ت مهينواعمو نييمومعلا نيعدملا

 سلطي الف ةنسلا رخاب |عاضيصخل يا رثاودلا ةطسوب ةرحا يفوت

 لامزا زوي الو 17١1نبها/ ةئس سوتسغا 7١تةطسوب ةرخا.اهمه |

 لهل مل يش سس ا ا سا ساس 011111



 ىيووسمما مج و. بحبوب وسوووسوو بهدم بيم ب بوري وس م جسسلاج سم مبسم مك انني نشدتمسي 1 مم مس ل مي د ١

 | نه« ةتمنارنرع ١١ ف ةييجالا ةتاطتسؤبلاب ةيقمرلا تاز
 | | ةيراوقلاو ةيداعلا قوقحلاب ةقلعتملات الار ملاءدقتلنأ يعيني و١٠

 أ اننا اشاو انتل ٌةدئاهلا نيتؤمما 'ىريعدملاو كارل ةيئازكلاو ظ

 || للملا ىناور ءاسؤر ةفرعمب رت يتلا ىواءدلاو ةيعرشلا ىواعدلا
 رئاودو كا تانالغا جردت ناو ١١ ن ةلاوحل جات ةاشلا ريغ

 ظ رطش لك نع نيشرغ اهزذق ةرجااب كاحلا ةديرجن يف ةداغشلا زاد

 ْ ةراظنلا ءالكو ةلدقلا ىشدفمرابتغاو ١5١ 'ن 45 ةنس لؤليا "5 ت

 ةفاكب و رخآ ىلا لحم 56 باهذلاب متم# نب روم اما قاذتتسا
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 نهنيزوماملا نذاتسساو 85 ن 14 ةتتمر غض ؟5:ت ثاصوضخلا

 | لخال ةراظنلا نو ةيالؤلا نعمت مانا: ةرشعدحلا ةبيغلاب مهاشؤر

 ةريرشت ١ ثرؤذحم نكي ل اذا ةيالولا جراخ وا كلذنن رثكأ

 ةيزألا ئواعد ءالكوأ هارجرخ لمعي و 01 ن7 ةنش لوا

 تفادصاو 588 ن ٠٠١ ةنثم يفأث نوئاك"؟ ت ةفانشملا كعب يشخ

 | ءازخلا ليدبتو جحلاب ترذالا وا ةكاحلا :ةذم نع نيمرالل قياما

 ؟مع ن٠ ةعش قانلا'قوناك ١ تنكثلتلا فآرقلثلا يزومألو ظ

 نبي ذوخلاملاؤكويولاو ىناقاخلا رتقدلا يثرومادو ةيلّدملا يرو ألن ىطعيف | |
 1 رخالا فضنلاو منمالكو مشأقم فصن حالسأا تع الدر

 ؟5٠ ةئس لوالا نوناك ١" ت مهما رومأم ىلا اودوعب م مالئأعل



 0 يزول لك را ويقل تن نيو ؟ ل

 . ىناث نوناك تربشا ةمسلا ةيابثب هيف مثدوجو فداص اذا جملا

 شاعملا ةبسنب نيفظوملا نيرومالل مارجرج ءاطعاو .381/ن ٠ <ةنس

 !هيزإب ١ يف ةيماس 141 بالذ ىلعو اهب نينيعملا متيرومأك صوصخلا

 نيمزآلملاو قودنصلا ءانما ءالنفك كالما :وح نو غد ند؟ ٠ ؟ةؤس

 سيام ٠١ ت ةلافكلا هال مهلاثماو اهريدمو ةاسوبلا يرودأبو

 دادي ديالا قوقبلا تامالعا لاسراو ال 4: ىر؟ :ويةنس

 ءاساور فرط نم تاهيل غابتل اهنع ةعرفتملا تالماعملاو راضحإلا

 ارامل يرومام رئاسو ةياديحلا .ةراظن ةطا_ول جايتحا نودي ماحلا
 ص وريثكلا روم أملا ةطسا وب اهغيلبت مزلي ىتلا ل الخام

 ىرجالا يداج ؟+اوتب ثباصالا يي ةطيانغلاو ةرادالا يرومأم

 ةيقودتجأ ىواعبلاب راضجالا لصوب لاسزا زوج.الو 3 ةئسا

 0 نيروهامنييعت الو: ن دال ةنسج ١ ات ةم الفنلإك احلا ةطساوب

 اا ناريزح ؟ ه ِت ة.اقئمالاو ةفولا يوذ نم وسبل وا ةيلهالا يدع
 . ِةَتاَذْلا ثري راحت نيروم أملا عضوالو مج ناين هل

 ١ ايف ةهوبشألا ةتسوبلا تاطناج ةعجارءزوجيو ةيعسرلا قاروالا

 ظ و5 هنن ١ت ٠١ .ت:فارغلتااو ةجسوبلا ةراظنل ةاطعملا ةنوذألا

 .لكبس و ةسورجلا كلاملاب يبنجالاوقتايبلا لوادت عنم دقو ؟؟ غن |
 سمسا اسلا

1” 



 اا
 | هد امعثاب ىزاَنَو طاضت مك اذه فال هنم عابت ةقرو

 ا ىف اعوتتموةلاتبلا تن لل نكي ناؤ هنا لع "16 ن 55 ةئتم ناس

 | ةململا تاغاجلا ىدإ ةتالئضاح تناك اذا هناالاةينامعلا كللاملا

 دش ةدافسلا راد يف هب ةضخرلا نظعتف ةيريخلا زوءالا ضخ ود

 ةبايسا قيقدتو قيتحتو يلاعلا بابلا نم باسنتسالاو ناذئئسالا

 ةالولا راعشا دعت جراخلا فو ةزاجتلا ةراظن ةفرعمب ةيلصالا ةبجوملا

 رظنااواهنع ةيفيكلا راسفتساواهيلا راشأا ةراظنلل ةيقيقحلا باسالا

 ه3 ةنس طابش ١7 ت يلاعلا بابلا باشتسا ىلع ءانب اهاصتقمي

 داوملا يف الا ايعطق ةعونم سئاكلاب ةينوزالا تايعجلا نا م87 ن
 ةجاحالو 8٠ ن 58 ةنسرخا عير كلان اخذ :اجلا ةناخورلا

 ظ ماظناا نال ميئؤنالا تاكرش تاماظن ةياعرب ةيناث ةينس ةدار ١

 اثم الوم لستتف ةدس ةدارا ماقيوه ع«؟م نم ٠٠ ةندذراولا ظ

 ريب الو 2+ ن تاللواقملا ررعم نم قدصتتو اهلا ةدئاعأازئاودلاب

 نوناك ؟5 تنل يفالا ةرامتلا ةطواب مهسفنا ديف ىلع راختلا

 ةلاتس نم ارابتعا تنتابلا ماظن ىرجيا 438٠.0 ن1 ةنس ينأث

 راهمالا عمنم كقو غا/ا/'ن 0:6 ةنس لوا نوناك ١5 ت٠ هأ

 | ةنوغ عم كلذب رداصلا نوثاقلا ماتو 54 ن جونزلا قالا

 نا بجيو٠ 55 لر ١ ةنس ناريزح ه ت مزاي نأ ذيبعلا قتع

 ير ل جم



 وا 2

55 

 زاك ءاوسس ةلهلا ىلع ةراجتلا اح ىرت يتلا قوقمللا ىواعد قبظت

 هيف" عجارت ةراهتلا نوناقي هيلع صن ال الكو ال ما نناجالاب ةقلعتم
 ةحارص دجوي ال ثيحو.15١ن 507 ةنس سوتسغا ١7 تّولجلا

 ةيبقفلا بتكلا كلذب مجارتف ةعئاشلا ةصحلا ةبه صوصخي ةلملب
 ءأاطعا وأ ينوناقلا يضتنقملا ناب ن . انك هعومم احلا ١

 لن"ريفرطلا لها ةدافاو ءاعدتسا لع ءانب زاكردريرحت وا باوح ٍ

 8٠ كر ه2 ةنس رفص ١7 تةكاحلا لوصال كلذ ةرياغمل طقف
 تابتنتوربلاوتادنسلاو.متاوللا نم اًيش طبتضت نا نسنلو |

 ف”رانكيت ام الا اهل مدقنت يلا ةيظلا تادافالاو قاروالا رئاسو ظ

 أ"اسكرا زون ال اكل نوه ةس زوم 8 تكمل ارادم 59
 |١ ةي ويشفي ةياولياز ةنقرتلف نردالا تاينيدسو انيلظاو 5 7
 لب تاراكردو تازكذمب حاضيتسالا ةيعرشلا تامالعالا ءارجا

 غيلبت ءاطبالا الو ه559 نك ةنس لوا نونأاك 7 ِن.؟اذح 1

 ١ لوليا * بن ةداعسلا راد و اهءاخال لسرت يتلا تايراضدألا

 باىصا قدك 0 درابلاو ةيريقمتلاةل اعمل. نا ثد.حو ١١ نة ةئس

 | لاوحنا اذك عوقو مدعب ةقدلا مزليف ةيكااملا ةفصل  ةرياغم ملاصملا

 ةيئازجلاوةيقوقحلا تاهادملا لوصا نيناوق ىرجتو 57 نال. ٠ ةئبم



 نس

 ١ املا تالكشتو تامالغإلا ذيفت لوضاو

 || ةروك ذل نيناوقلاةينوئاق ارجل ناثوعبملا سلب فاكتي اهبل تايالولاو
 ْ كج لالخا نكجالو* ن 0 ةنس ناريزح 1 تهعامتجا نيح

 | ةيعسزلازئاودلا نمل سرت ينلاةيمومعلا تاريرختلا لاب نوناقلا ريثأتو

 ْ روف اموبكألا نمت تمويقألالئاوددلا يواعذد: ليكوتلا دنس ى ضي و4 * ,ن

 | تاغيلبتلا ىرختو 835 نا* *٠ :ةنس ترام ١٠١ت ةرئادلا كلت

 أ ىلا نمانلانيب واهني تلا ىواعفلاب ةئي ردك الا نم ةتازاطخالاو
 || ظؤحتو ؛5* ند* ٠ ؛ةنس طابش ؟؟وتراخ؟ ١١ت اسارقن رواشملا

 أ| قيرحلامقتيماثالم وا نزاذيةلدملا يرومأتو :1 اجرتافدو قاروا

 ظ  نفةضعأ عوبشا لك لسريو مالح -ن ١ ١ ةنس يفاث نوناك د... اهتب

 ا ديشو و4 كرز 58 ةنيبرخا عير يف راج يقال بيبز

 ظ تبادراو ع ةوالع تاطشؤدلا اهذخأت يأا ةيدقنلا تا جلا

 || "ئواعدلا ةيؤست نكم ل اذاو 58 نا كا ةنس نايا اكره ةطسؤبلا

 ارصتخم اميكجلا ررحو ةك اجلا ير اولص شرغ ةزاملا نود يلا

 دوم :لصحي و  ةكحملا مذ (ءوتفع هل موكحنلل لسيو املا رع لع
 || نع لاخوي الو هيلع 000 هلو نويدملا نم ةوقلا ءارحالا

 ظ ”تيلأ دقو" ن ه7 ةئس ١ك ١ ؟ ث أيعطق جرخ ىواعد اذك

 يرامملا توئاقلا ليذ نم + ةذاملا نم اهزربب نأ دوت ةرابع
 . داس



 دهدمميسللا

 اكخز وملاداوملا نمةسماخلا ةرقفلا تطفو نوت ةطنم بجر ١ كن

 لخادلا ةداعسلا راد ةراجت ةطوا ماظنل ةليذملا 47 ةنس ا

 ءافيتسالابا حنو رعتسملا هتالينوطلا ىلع سيحص سايقم ذختاو "ال0 ن

 بلا *سا

 قاريز> هت سيوسلا لاك نمرت يتلا نئافسلا نع رورملا مسر

 بارتصا نم مفدن يتلا نويدلا ةيفصت لي واحنلبقنثو؟١١ ن و5 ةنسأ

 أضيا لقي و ١5" ةنس.طابش ةياغل ةيريمالا ىنلاطملا ءاقل ممذلا

 نانبلو زاجلباو ديرك ادع أف ةيركشملا ةمدخلا نع اسار ليواحت
 5١8 ن 7١85 ةنس سوتمغأ ١7 تو 505 ن٠ ةنسزومت ١ ت

 ةياغل .ةيفصتلا رارقل ةعباتلا نويذلا زتافد تاليوحم ةده تددقو

 ةعباتأ اس لاطملا ينوتو م 25ن* ٠ ” ةنس سبام ١؟ ت٠ ”ةنس طابش

 ١١ تالا١ ةنس طابشةباهنل نيرشعو ةسمح ةياملاب ةيفضتلا رازقل

 ةدي رجت الدب لصحتو 87ن ١١+ ةنس يفد نيرشت 5١و ترام

 الو :</ع نم ةنس لولبا ؟؟ ت نيرروم أملا زم ماما
 ١ثا/ت ةددعتم قاروا ىلع لالا ةردغلا تافارغاتلا ريرح زوجي

 ةنيزلا نع نك اسؤلل أعقد ةهدحاو هقرو ىلع لب الوم نا ٠١ ةنس

 الب ةموكحلل «يذ ريمتوءاشنا الوالحال ن 91١ ةنسا١تااب تأ

 أ يكارسلا ريبجت الو 153 ن دال ةنس يفذ نيرشت *:ت ناذئتسا

 م05 ةنسزوك ١ تام صخ“ مال رئاودلا نم ىطعت يبا اهروصو ظ
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 ا

 ير تامالغالا يف جردي نا الو 514 ن0 ةنس شوتسغا |
 يطمع هنوك مالعالا يف ركذي و طبضلاب ةفلاخلا بابسا نوبت لب ةيلقالا

 ةدج 15و خ كب ةكيملا تن تن و طتخ بالكلاب ول قاقتالا ظ

 ةركلمل يووم ةيقاره تحن م ةيلاملا يروم ف نا لع ١٠١5 ن دال

 5*0 05 ن 505 جنس سام نت تام خك ام ريصت تاكترالا دنعو

 انبي ضياع ةيرلا رئاوذلا نم ةدودعم ةيمومعلا نويذلا ةرئادو

 ؛*م ن٠ ع ةنس ترام ١5 ث ةيئسلا ةنطاسلا ئرومام نه

 ك 717ن* ٠7 ةنس ؟”ت ١*تافلاخ نمىزاجو ةنس لكك ااا

 قىرداج 4 :ت تايفرصلاب تاهجارغ لص ال كةبلامل رومالا طبضو ظ

 زحل اوتار رابخلالا باجي ا ءازجاةعرسوال 8 8نال ١ ١ يخش ىرخالا ظ

 < ت نيمزالملا ةمثب ىفت يثلا غلابجلاليصحت لحالك امحال عدوت يتلا
 || لجلا لدبلا قم ةياملا يف ةرشع ءاطعاو غ8 نال قت تؤلف

 ةداعسلاراد يفةدبأز زلاب تالولحاتاللمأعم عبي ريوزت « وع نوزمخم قب دلإ

 نوعدملا مدقتو عوام ن م. ةنس ناريزح مت ةثالثلا دالبلاو

 || لوخدلا تلط ءاعرتساب سوف رفا! ن4 زوال لقبر الو* «* نإ

 || ١6 ت اتهياور ءلثكل لب تالماعم ريغب وأ ةطباضلا كس

 ' ملعق لصوإ ورمش لك ن.روم ملال دبتو قرت لوادج لاسرا بجي و ||

 ئ

 | تاوضقلا في فرصلاب نوروم املا ةبتكلاو نوثوافملاو نويمومعلا



 ظ
: 

 غلابمل ميلستو 507 ن هال ةنس ةدعقلا يذ ٠١ تةيزاللا ةلافكلا

 ظ ب ماخاب :ئب فرص زاود مدعو. قرم "هلا 0 ض

 نيدزلا نيروهالل .هارجرتي.ةنب زإللا ءاداو:<ه نعت ة نس لاوش

 * ٠ ؟ ةنما طاش هن ةلاكولا ءافيالجال شيلا لع ا

 | قاروالا قوقحلا ةيرواس خلق 4ا/* ن ٠ + ةنسس يناث نيرشت

 رادتالواقم يررحيو ؟ أم ةطساو  ةليلجلا ةني زخم اهغيلبت مزاي يتلا

 هيلع موكحلا :نه لضحو متر اخ قحلا ةيررواتثللو ةداغسلا

 ةنس لوا نوناك ”١١ت ةني زلا ىواعد ليك و ةلاكو ةرحا ةتسس ةياملاب

 نسرت يتأا ريراحتلاو تافارغاتلا يف نيب نا بسجتو ”ال5 ن٠ ؟

 / نيذلا ةيماهتالا ةئرملا ءاضعا :وا ءاسور وا نيقطنتسملاو نينؤاعلل

 , ةسيلدع'ا يروم ان" نم اهنيك ةهباشم, ةيكلملا يرومأ» نيبو عن

 ظ |دقو ع0 ئن + +* ةنسزوقا"0 ب ةيفاكلا تاجاضيالا جردو ظ

 ْ ةذاملا ماعم ةعاقلا "٠" ةبس 5 تال يف ةيعرأو أمأبا ةداملا يف ءاج

 اهلاؤسدا داري نم ناحما .- مزأي هنا يلخادلا ةي ردي مشلا ماظن ن را ١

 نم ةداهشلا ص 0 أما ةبانسألا ن انما 0

 نودب توما رضا قاف 7 تارافسشلا ةباتكل نورنا ةيكلملا ب

, 

 ١ ةديرذأل تادراولا ةيرامتلا ك احلاو تالاقملا وررحم لاساو "88 نأ

 ١6 ب ةيادنلا ةكيلل نيعملا نم نه خفدت اهناف ةيساطرقلا فراصم اما
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 | كلس طارخن الا نومور نيذلا نايمسرزالعا يو 07 ن نادنما

 1 وير رل ةلاج زي دتاوندقي نا مولي قوقملا ركب
 أ| ميطخي اهوبتكي ةكرتلا ةغالب مهلا ةجرتومهفالخا نسحب نيتاذ
 || هتمنصو مهيبامسا نمضتل م ةعاسلا ىلا ه ةعاسلا نم عوبسا ةدم ىلع

 ظ مولعلا ا اوت يتأا ةسردملاو متماقاو مهنسو مهترشو مهعماو

 أ| .:زدتارابع ضعب ةجرتور يربو اهافشو اطخ ناحتمالا نوكيو

 || ةلئثسا ضب باوج ريرحتو ةيكرتلا ىلا ةيواسنرفلاو ةبب رعلا ةغللا

 اال ”ريذلاو يومعلاو يناعلا ميراتلاو باسحلاو ايفارغجلا 2

 || يافشلا ناكتمالاب اولبقيال ىلمخلا ناحتمالاب ةيفاكت امثولعم نوزربب

 || ةكر دعاوقواقطنملاو يب رملاومتلاو فرصلاب يهاغشلا نامنمالا نوكبو
 || ةيوسنرفلا ةفللاباناتما نومدقي نيذلاحجرتي ويواسنرفلاناسألا وا

 || بلاط لع بيو لعةف ةيرنجلا ءازشالاب اناحتما ْنومّدعِب نيذلا ىلع

 | | لوضاو ةلجلل ف ةنسلوا سوردودهلا> ةمجرتب ركذ ام نابي ناحتمالا

 || نوناقو ةيراجتلا ةك احلا لوصاو ءازجلا نوناقو ةيقوقملا تاكاحلا

 ] ل كالمالاو يضارالاووباطلاو هي ماو  ةيزبلا ةراجتلا

 || ثالث ليضعتلا ةدمو يواسرفلا ناسللاو ةبعيبطلا قوقحلاو قوقحلا

 ا صخريفنتكملا جراخسردلا اوموادينا نوديرينيذلا ام تاونس

 | ةداهش لب ةينوذ ام "ةداهسش الوحل لطي الو' هزيدم نم كلذبا محل ْ
 ١ أسس |١ ا نيس دش -م سما سل سس سس ل سس سيسي ساس يم سي ا اساس - 3
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 ؛؟و 88 ناهب مهناحما ىرج ىتلا ءايشالاب ةيصوضخأ|

 | تايالول اب ةيلاملاو ةيكلملا يرومامفئاظوب تاملعت تدرو دقو 1

 هكيرباغلا تالونسم ةضوصخملا ةقزافلا ةمالعلل ماظنو ”؟5-:ترأأأ

 ماظنو 547 ن ةينوياهلا ةنافكمتنالل ماظنو ؛ 5 ن ةيراحتلا هايشالاو ||

 فنر ةسروبلل ماظنو ١١ ن نداعلل. ماظنو 505 ن ةإمعلا ريرمتل |

 تاررو 516 ن ةداعسلا زاد قناب تاءاظنل تاليدعتو ”ها|

 ةيماظنلاو ةيع ءرشأ | احلا فئاظو قي رفتب ١" < ةنس ترام ٠7 يف أ[

 ل ديق ةينيكي ؟ ١ 4(ةنس لوليا * يف تاريرحتو :٠+ نإ|

 ةيرورض صم وا ةيصص بابسال ةداءسلارادل نوهجوتي نيذلا

 أب فوفا. ه2 ةنس بجر خلس يف تاريرحتو 771 نةيتا ذ

 ميلعت
 نوناك "م 2 تارءرحو 17 َن يفاخشالا 4 1 نارام ةعنرأ

 نييعتب 18 ةنس مرح ١ 2 تاريرعو ه+ ن لعل لوصا

 3 و.85.نهلاسراو قيتسناتسالا ميظنت صوصخب 1< ةنس ىفاث

 ءاوسملاو :ئيتسلاتسالا لابمرا صوصخ ٠+" ةنس *”تأ يف

 1 ٠ ةنس١ كك ؟ينتارير<و؟078 ن ريخاتلا دنع

 تاماعتو ؟07ن ةليلجلا ةنيزؤلل تايالولا نمةيمومعلا ةنزاوملا رتافد |

 ه4 نر ةيلدعلا تادراو ةرادا ةروصب 917 ةنس ”تمجر *١” يف

 يا رارقو 8*4 ن مادخلا اطكأ قناع رغتمو فئاظوي تاملعتو
05-9 

١ 



 د
 تميم 20 ويدعو هدد نيجدم بم هج دم مهومم

 1 ك0

 || تاليب عي و جارخا رارق ةروضو.ه ١لتر ةطسوبلا تالاوح
 || تالي عبو جارخا ةروصو + 1٠ن ( ةماكلا ةصح) سموربلا

 ' 1 صوص 1٠" ةنس زوك ١8 يفتاريركو ء5١ه.نة هازل «الا ةصضح

 ْ ا دونك 6 ِف 00 ؟لمع ن ىاشاشا 0 نسسكللا تادراو

 1 ءاش نا 0 كلذ عب 1 ذ> ىلع يتانس ةديدجلا
1 

 ظ ىلأعت هللا

 قوس !تابلا

 ظ ةعونتم تارارق ىلع لمتّشلو

 | ادوجوم ناك اذا ًانيع بوصغملا منغلا دادرتساب محلا زوجي ال

 | يعدل هلا راشاو دوج وم تكاك اًذاف اكل شم ناك اذأ هتئكوا

 أ هلع ىدملا هقدصو دوجوم ريغ هنا دا اذاو نع هل هدرب

 | ءاداب محلاز زو و اان تتبثث يتلا هنيه 2

 ايميل وا الث 5 لا بوجول ةطنملاو ةريخذلاك تايلثلا يف

 |١ نه 101 كرو هلق سك نو" 1٠ ضد ن "نيف

 ظ روضنلا لع سلا ىلع ءان:هضئافو ريعشلا نع 0 |[؟

 | مماشر اهرح اك ةزكلا ةيفاوانلللا ”"نيح يع ريمدلا عاجرا

 | ص 888 نايلثم هنوكل هلثب محلا بجيو ضرق هنال ضئافلا
 3 سلا



 ْ هلك[ ئازحن دب هسقنل ءارشلا لكولا ىوعد مهلا الونا ١ا/*د ظ

 ْ ةراكتأ دعب نيدلا» ن و ةارتالا ىوعد الوا١١ال١1, ض مما

 قوعد لعب لالقتمالا ىوعد الو ١١ 85و ص م٠ ٠ ن ضفاتتلل

 يذارالاب فرصتلا ةم صب اللو ١ ؟ م64 ص . لا 8 كارتشالا

 ١١ اذه درب لب ذند الب ةيعدملا نم ةارشألا معز ىلع ءأنب نياسرشع

 8, رار ص 1 يقيقحلا فرصتلاب ةيعدلال ارارقا ريتعي و ميال ئ

 زلط أ الو 5*١١5 ص ١1+ ن هقيفوث دعب ضقانتلاب الو

 أ ةريخلا لها ةفرعك هترجأ نايعتو هةملح هدم ناد نودب ريخالل

 ! ١١١1 4ص +75 نفالت>الادنع ةدلا رادعم لع ةنيبلا نلطو

 ىتاا ةراجالا ةدمب ةتقوم هتلافك نا رع عزب ليفكلا ةيلوئس» مدعب الو

 ظ تسي ناىلا ىقبت هتلافكنا مه دوجا اج اسما مالتسا لبق تضم
 ١ الو ٠١115 صم ن ماع ةرحالا مفدي و روحاملار - اتسلل

 / لدزرروذدب سبا راجتا مطقك نيملا د كالبتسا لع ةراجالا ة هحصل |

 ظ ناني در الو 2و تا ع ةداعو فرع قيقحت |

 اودمب محلا مر ةب رام ىوع دن ةكىللا نم قدصلا نيكحلا ح

 ظ مكا وأا 7507 ص *41١ ن فادئتسالا لبقت ال ثرارقو نيزيمث |

 ظ شرغ فاللا ةسمح نه ىلقا هنا فاتتسالا ءاعدتساب وكذ لدبلا نا

 نيفرطلا تادافاب وا ةيادب ىدملاءاعدة ساب ردقتت مل ةيقلا نوكةلاع '
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 ظ قيفدت نودب مالعالا خسفب الو ١١1١١5 صاله ن ةكاحلا ءامثا

 ض7 نفانئتساللا طئارش
 ءاعدتسان وكب قيقدتلا مزايف “١ '؟

' 

 ةكحم لعو١ ٠.544 ص 65 نال ما هتدمنض مدقن فانثتسالا ظ

 تاريرجتب ىفتكت الزاو غيمبتلا ريخوراع كحب ققحت نا فانئتسالا | ظ

 يبايغلا يئادبلا مالعالا 00 ؛41؟ ص 874 ن ىلاولا

 هل. مهيقاب نا املاظ مهيلع موكحلا دحا فائئتسا درب ةيغطقلا ةجردلا |

 ىوعذ ىزتالو ١ 4 نم 841١ نةيادبلا ىف ضارتغالاب قحلا !

 ١ 0117 ص5 ١ نآليكوت فارغلتلاربتعي الو دنحاواعفتساب نينث ا ىلع

 ١

 نتاوعتسا ول ثيح نيفرطلا دحالةّع ركت ظافلا:لاعتسا زوجي الو

 "| م00” ص 15 (نةاواسملا :ةدعاقب :ةلذتو ,ةبشلل ةيغادب تناكأ

 ءارشلاوهو عرش ببسب يعدملا !مسرغيتلا موركلا عاقب مكملا الو

 ن زلحلا نوه 6 ةداملا نم ةرئخالا ةرغملل كاد ةفئاخل هيا نم

 دوهشلاةداهث ىلعئانب ةءوطقملا راجالا ةيش الوا؟١"5هص مه(

 ةلحلان نم 88 ةدالل ًاقفو ةمقلا ريدقل بوجول اهددعب نينيابتملا

 أيراج هنوكب ىريل وباطلا دويف. ةعجارمو يضارالا عون فتايبو

 ٍِس / | تيب يعدملا نوك ةلاح ةجوزلا نم هب ىعدملا غلبملا ليصحتب الو
 ١؟؟54 ص١41 ناهجوز ىلعو اهيلع غلبملا نا هاوعد ءاعدتنساب |
 1 ع
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 ءارجاو نيفرطلا ليكشتو هاج نودب فدكلا لع ءانب ةلخادملا ظ ظ

١ 

 ظ
 ظ

 نريتمطقب الو ٠١880 ص اه نلفاكتلا ىلع .لدت هب .ةراشا

 دعب ةناخلا لدي الور #1 اصاب نرسل ءاعدالا لاح ١

 عنب الو "85 صا 5 نر اذفنم كحلاو انيعاهب اموكحي ناكنا

 د

 | تالغتسملاو تافقسملا زدحو غارف ةحصنالو 0 احلا

 ةطباضلا ماما كلذب هيلع ىغدملارارقا ىلع ءانب يضارالاو ةفوقوملا

 نودب و غارفلا ناي رج ةيفيك ىلع قيقدتلاو قيقحتلا نودنب ةراجتلاو
 ملع هس رت هنوك لع ثحيلاو تامولمملاو فوقولا باصا سلج

 هنا لف ررحت كراك اذاو:ةناخغيرطبلا.وا ةلجلا :يراتخم نم ربخو

 0. ن ال ما يلوتملا روضحي كلذ ىرج لهو ال ما جاجتحالل حلاص |

 نذكلا ريرشت ىلع ءانب هاسنلا رقم نع ةراظنلا عفرب الو 21١ ص

 ماكحالاو لوصالا لع ةداملا قيبطتو ةئيبلاب ديلا تاثا نودب

 ذا. سب, الو: ١15.٠١ ضاالالا# نو ٠٠١15 2 ضي”755؟ ن ةييلحلا

 ال هنوك ةلاح .ضبق ةظفل ناكم ذخا ةظفل لاعتسال ةلسملا:ةيحلا

 ةفلتمم يضاراب الو 15177 ص 75 .ن نينظفللا نيب قرف

 87١ ن دحاو  لاحرعب اهيف ئوعدلا ةمدقتم ةددعتم صاخشال

 الو 599 :نضص ا/ 1 ناي دحباو مالعا رادصأو ١١171 ص ش

/ 

 ظ

0 



1 
 يآ

 كلين كحل

 / 0 45 ضضارلشج ميلا بوجو لاح قيدانصلا لدب ليصحتب ظ

 | مشع يعامل هب ىعدملا مياس قيفح نودن هلع ىدملا ةءاربب الو

 0 ينيلاديدجلا ءاتملا ع٠ عولقملا ءانيلا ضاقنا ماسي الوا ١45 ض

 ١ || اًذوجوم ةئوكو عولقملا ءانبلا ةحيق قيقحتن ودب يعدملا ضرايهناكم
 مرد لك نع شورغ ةسمخ الو ١١١8١ ضص 6 نلمس ما

 نؤك توب نودب هي رتشبل ةناما هيلع دملاهلتسا يذلا رذبلا نم

 || الو, ١ ١٠54 نضالال”نال ما موقرملا نلاب رذبلا ىرتاهيلعىعدملا ||

 ةيالادويقلا نم قيقحتلا بوجو لاح وب أط دنس البيرتشملا ىوعد منمب ظ
 ضم ”نوبلا تقو ةنوهزم وأ ةزوجحم ةءابملا يضارالا تناك اذا

 ةمضاوم دنسإ كلذ تاثال ءافو يعطقلا عيبا نوكب الو

 +١١١ رم 475 نال ما نقلا ضبق عئابلا نوك قيقحت نودب

 ةنارداتلسم طم رم هتوك“ لامع دق, ةعار لا قاب ةيبولظمءافيلب لو
 لاؤس_درودب هيلع يعدملا عفدب الو !١1 5”ض/١81ن كلاشب

 رارق ىلع ءانب طئاح كارتشاب الو 5+ ص +6 ن هنع ىعدملا

 ظ ريدقت نيو ار 6 صل“ ن ةئيبلا بلط نودب فشكلا |

 ظ ن .لقالا رثكالا ةييشلا بحاص كيلو سارغالا ةعقو ضزالا

 || ةينالا نوكب مقاولا ض مارتعالاب قيقدتلاو ١١54 ص الذ

 .نوومتلا ىغدملا روضحو 12075: ص ة.: 4 ن ففولل أعربت تيشإ
 ممسمسمس سس لللللل

 ا



 نعفتملا:ةيرإبلا ثاوج جردو ةلودلا: لام ىوعدب ةعلاط ٠ عام ظ
 ص مال :لنو رام ]ران قيفحتو مالعالا يف ةريخزلا 3

 راغص منن لهو ةثرولا منع قيقحت ةكرت ىلع ىوعدلا ينو ا ”؟الا

 | هتملاطمذخاو يمودعلا يعدملا راضتسا ريصي ريغص دجو اذاف ال مأ

 هب ىعدملا نيدلا دنس ىلع نمزلا رورب رخسملا ليكولا ضارةعاب ثميلاو
 حاصلا لدبل "يلام طاصملا نوكي قيقدتلاو 1571 ص 875 ن

 مما نوحي نا حياصلا ةيعصل طرتشي و نم نال ما

 مال١5 ص “+7. ن نوناقلاب داع نوكي ال ناو ةنوناقلا طئارشلل

 0 الا ا هلا تا تان“ انزل 0: تاتا تااثا-”تةنتادنيايتني تنين يا

 "زيفرظلا نم ىضم ريغ وا اضم هنوكب قيقدتلاو ةعضاؤملا

 | ةمضاوملا ىوعذ در زوجي الوةسيكلا لحب دنسلا اذع ديق ةيفيكبو |
 تادنس الا تش الل ةعفاوملا ىواعد نأت حرصملا يداروبلا ىلع ءانب

 نيده رضحي يدارويبلا اذه نال كالا روضحب رارقأب وأ ةربتعم

 ةفرصلا كاللمالا لعشل الو ةفوقوملا تالغتسملاو تامةسملاب نيببسلا

 | اذا لفل رجا ليصمتب مكحلاو ةناخلا ةرجاريدقل مزايو يضارالاو

 تافتاالا ىدتشو ١86١0 صا 5*9 ن لالغتسالل ةدعم 0-

 ' ةزايج مدعو ةيبنجا اهعماب ةجحلا ةررحلا ةأرملا نوكب ضارتعالل |
 ١١١37 ص هاكر ةحملا كلت خيرات كالملا قح ناجالا



 اففي

 07 ْ ظ ل
 || ةقباطم ةدال مكحلا دانسأو مهفت ةروصب ىوعدلا ةضالخ رئرحتو

 ١١1 تناك ىلا ئضارالاذغ اوتلطي قحلاهلناب يعدملا ضارتءاب قيقدتلاو

 ظ ودل ةيريمالا يضارالا ليكو 71١" ص 814 هيبأ مسا ىلع

 ٠18١ ص 877:ن ةيدلبلا عرذا ىلعال ىضارالا نوناقل اًمفو (

 نيتراجالاب اهيف فرضتلا يراجلا ةناخلا فقو ىوعدب يلوتملا روضحو
 تايثالل ةز ربملاقاروالاةصالخ وا نيع جردو ”077ص ”51ن

 اذا يعدملا لاّوسو اهاوعدب يضارالا روم ام. زوضجخو .غالعالا يف

 ليزاتو ؟58:صا ا در زغلا ننع اي هعصخ فلح ناك

 ثدي اضي انما قرف ليزالونمي ىئدملا غلبملا نم هضئافو لصاولا

 | مدغب وأ ةزاجاب قيئلاو !؟الا ص ٠ ن مىدق ترئيذلا نا

 قيفدتلاو 5575 صال ن ةكرتلا ةنرولا عببل نينئادلا ةزاحاأ

 .قيطتو اههدعو هنع 00 قفل ةعارزلا كد تاك ةلاكوب

 سار: نم رثك ١ ضئافب مكلا مدعو .نيركنملا دنسلا متخو ءاضما

 رارقل أمفاوم 0-1 لي ١٠١١؟ ص 2857 ن.ىللملا

 لبابا فايثلمالا ةمكحم ت1 ال 9 تانيادملا |

 دوو ةيك و "815 ص*؟78ْن يئادبلا مكحلا |يزيسف دعب ةداملا

 ( ضخم يا فراع نم ةيريمالا تابترملا ىلع قيقحتلاو ديلا عضو

 8 َن أب فرصتلا ىا عدد عدلا 1 ب نايو امعفد راج

 نييِيسس حس هس حجم تلق شع صصص سس سس سس سس ص سس سس سيح



 ا ان

 0 يب سس بيبي يي سس سب ب ينيب سس بسال ل سا سس ساس سلا

 مالا شلجم جرا رازقالا لع ةداهشلا قيقدتو 74 -*«نّم
 مسا ىلعو يضارالا ةيعونو هناكمو هنامز قيقحتو 4 ةداملا ىضتقم

 نص 58 فرو ١١١ ص 5١؟ ن كالمالاب ةديقم صخش يا

 دنسلادض لئالدو قاروا هيدل ناكاذا هيلعىعدملا لاوسو 8115 |

 هيلع ىعدملا نوك ىلع ييدملا فلحيزمتلا رهظا اذا ىتح هب ىعدملا
 اوال :كودشب قيقدتلاو لو :؛ص:1-٠:ن' هزازقأب بذاكر بغ

 اذا كلتفجلا ريدم لاؤسو ءالا"ض.هو ن همدع ما هب ىعدلل

 1 انيغ هَ ربملا قاروالا جردو ال ما ةراظناا نع ةلاكو هعم ناك

 | يغب ناكاذأ نيفرطلا لاؤسو دوهشلا ةيكرتو مالعالا' يف ةضالخ
 اهيلعينبملا بابسالاو املا حيبضوتو ةكاحما ماتخم ميهفتو لاقي ام احلا

 | ةيريما اهب عزانملا يضارالا نوك قيفحتو 475 ص 51 نايكملا

 ف ن.يغدملا بضهارلا وا ريدملا مماب كو اهنوكو ةكولم وا

 أ عاهم سيو كتشكلا رارق يف ةحارص ةَرلا لهأ َنييِعََو ١1

 رترقت غيلبتو ١١١5 ص 701: فت تنكلا 0

 ريرقل ىلع ةربخلا لها متخو ٠١845 ص 5 ن نيفرطلل هرومأم

 امضي اترطل ةروضة غابت يامل ةلراراؤ وج 4 : نط 6 هنن نشكل
 ىلعا هنوكب رظنلاو ءاملا بازيم لغ فشكلاو 417١5 ص 531 ن

 عئابلا فرصت ةقيقح لع قيقحتلاو ٠١86437 صا/* ن لفساوا
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 1 ظ ليصح ةعنام ىلعو ١793 ١ ص /9” نر .ةغرفملا يضارالا يفأ[

 / 78 نر اهريرختب ةيدلبلا ةعجارم ىدل ةذابلا ةيباستحا موسر
 ةيرقلا عرب مهياءمركشملا اهاعر يتلا تاناويحلا ىلعو .٠١575 ص
 نص 311 نجراخلا نم اهبوتا ما اهيعرب قملا ملو محام اهنا له

 يوعدب تانبادملا ماظن نم ةضوصخم ةدال للا دانناو وو.

 هانثا ليكولاوا يلوتملا روضحو ٠١٠١١8 ض78؟نر,ةلودلا "لام

 لاح اهيف امو يمنارالا مياستب يملاو ةنيبلب ديلا تابثاو ةك احلا
 نص 7175 نب ملقلإ ةقتسم اعمق, وا راخيمالا :عاقب ىلا موزل

 يهاولا ةارمي ترجح له ىنفازالا. ةبه ىلع زىئييقمتلاو هيفي 7 1/

 ( قاروالا جردو *0: ص >8. نال ما ايهبحاض نذا اهب قحتا
 | ٠١ م05 صال*  ن مالعالايف هم الظو ا الع جبل الع يببلا

 ظ تاهج عيب قيقدتلاو 4707 ص75! نو. +١١57 ص 79 .نو

 ١ يضارالا عون قيقو 001١ ص غا١٠ نراه محلاو ىوعدل
 ْ قييطتوي ؟؟): نه اياك. ن اهملع.ةنيلاب ديلا تانثاو اهدؤدحو

 أ “شبه. نو ه/م* ص.33ن ,نونأقلا نم. 7 ,ةداملا لع فيثكلا

 ظ )ْ 37٠١ ن هلم ١٠١5 ةواملا ىلع ءأللا ىؤعدو 3 نس

 | 25/8 ن نيفرطلل هبئان رئزقتو فذشكلا موزأ رارق غيلتو 0: |
 | عيب دس اعز عامسو 445١١ص 8٠١ نو ابهج < |



 ض0 ١

 ف

 قيبطتو .اهبيرهت ىعدملا ةريثكلا ىلع قيقحتلاو ١1١5 نض ْ

 184 * ص 77١ ن.راشعالا ماظن ىلع راشعالا ىوعدب محلا

 هسالفأ لبق اهلبقوهيلع لاخلا ىلع تضرع له دنسلا ةلاوحبقيفدتلاو ||

 تانك لع هاف و عيبلا ىواعد قيبطتو 815١١ص 218 نال ما |

 نيقحتلاو 1565 ريتا طير بليك لكل الا ظ

 نماهجارخا 'ىرج لهو ةاعدملا ضرالا تمؤلت نيتيرقلا ةيا لغ ْ

 فشكلاو عيبملا نكىلعةداهشلاو ١ ١؟57ص/1١4ن اهةيرفةعطاقم ||

 وكر بولا تانانشوك زازباو دملا:ففالتخا ىوعد دنع هب يعدملا لع أ

 145 ن نينسس + وحن نم: فرضنلا ئوعد دنع ةرئاسلا ف يلاكتلاو |

 لئيكو ةلاكو ةدنتسم يش : يا لع اضيا قيفحتلاو 1411 ضر

 3 عزانملا يي ذارالا دودحو مقوهو عون ديدحو نينعتو نفرطلا ظ :

 || نموا ةيريما يضارالا نوكب .قيقدتلاو ةنيبلاب ديلا ثايثاو. |

 أ ردو ضقانتا اين راض ينلارارقالا نايوتاصيضقتلا ليي ||[
 | ص 757 ن مالغألا يف كمل ارادم نيذختملا فارغلتلاو ةطبضما

 رارق يايا رارقلا ءاطعاو ةحلاصملا ةديتنب قيقدتلاو [١١١2

 نوبثا نم مقاولا ملصلا ةوبص مدع وإ ةصصب قتلاو نيفزطلل مماصلا ||

 ةهجو تقو نرييعنو ١١56١ ص الهال نموملل دئاء ءام ىلع ||

 || نيفرطال شكلا رارف غلبتو ةربخ لها: باختلاو شكلا بئئانل: |



 ْ عزانملا راقعلا ىلع ةنيبلاب دبا عضو تابثاو ١١١ ال5 ص 7٠ ن 5 ا

 مدعوأ هروضح تودو ةيرصيق يف عئابلا بايغ فق يقحتو هب |

 موزلب ىريل ةيعرشلا ةجحلا خي راتب .قيفدتلاو عيبلا موي هروضح
 دنسلا قيقدتو 07*١٠١ صال غ5 ن ال ما ةئيبلاب اهنوعتم تابثا

 ةراجتلا ظئارشأ قفاوم هنا له ةيرحلا ةرامتلا داوع قاعتملا هب ىعدملا

 أذل م1 ندم ردو هتمجرت قيبطتو ال ما ةيرعلا

 نم مالعتسالاو ءارش هضعبو اًنزا هب ىدملا ضعب لاقتنا ةيفيكو
 نيران مي رضتلاو الما عيبلا تقو ازوجح عيبملاناكاذا باطلا ةرئاد

 | ينةصالخ. وا انيغزجملاو لاقتنالاو غارفلاةروصجردو زجملاو عببلا

 ىدللانوكب رارةلا هاظعاو قيقدتلاو ١181 1.-نضا/*نءالعالا

 صال* وه. ن.هفقوب اعدم نيفرطلادحادوجو لاح أنو ما اكلم هب

 | دنسو ةيعرشلا ةجحلاب اهدوجو ىعدملا زيوزتلا ةيئاش نايبو | ١٠١55

 | اعني اكرتشم هنوكب نيوخالا نوب كرتشلل راقملاب مت اووباطلا
 راككردلاو وباطلا دنام نيب ةينابملا لدو اهدحال القسم هتيكلمال

 نوكي ةئوناق ةداه ىلا دانتسالاو :نيفرطلا ةوجاوم راثكردلا ةءارقو |

 ظ ةناكلانوك نادو ١١712 صال4ا/ ن هل مح ال وباطلا دنسا

 أ ونش وريلطلاالا ءكارجالا ةزئادب ةاه اوت ةديارملب تعيب دق ةنوهتملا
 ةكااجملا ءاتاةزعرر تبا ني ازا نوكو فقوقرلا 11 رانا, دلل ةرخلا



 ضف

 نويدملا فاكتو ةدعولا ىهم دعب ةناث هرع ترحو نئادلا ءاضرب ْ

 | فيقحتو ٠١6١ 4سص الا نالما نيدلا ءاذال كلذ هانثا ||
 | نايد 8*٠١١ ص 555 ن:هبس وه يذلا عييبلا عم نءدلا ةهح

 اهجيردو مزمل نم لدبلا ءافيتسا تنيب ىلا لئالدلاو بابسالا

 اوناك اذا اع نيعدملا لاؤسو ١ 7/5 مالعالا ف

 ١1568 صالت5ه _ءر.ال ما وباط دنس ىلا مهفرصتب اودنكسي

 قيفحتلاو ةنيزملا ىوعدب هتملاطم عامساو يوما يدملا راضحاو

 أ| ن هيدل صصخلا باصا ءامما نع وياظلا نه حاضوتسالاو ال |

 *17؟ونا//* راقعلا ىوعدب ةثيلاب ديلا تابثاو ١١775 صال

 ةاعدملا ىخارالا دود نوكو ١٠و ٠ ءوالةةوالال؟والءاو

 ؟ ة؛:؛ندوبشأاةن زتو الما 5 عربتا ىضارالا دودح نعت ةإخاد

 ناكل كولا نر ءاعدتسالا درا ينوناق سبدن نايب و١5١١ 5ص

 تناك اذا اهىلع قيقحتلاو ١١5955 صالاله ن اف رضتم ما | رنيم

 ةنيرألا رتفد ىلع عالطالاو ةيركسعلاوا اشابلا مساب تالاصيالا

 ةداهشلا ب ةيطخلا ةدافالا رابتغا مدعو جيلا هيلع ىنب يذلا

 ادق ةدراولا تاضارتعالا عيمج ققدتلاو ١١5 ضصالاثال ن
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 هبأيس ماو عيل ناب مجان ١١58 ص 7107 ن مكمل ارادم |

 ١88 ضا/8*ن ىوعدلابلخ دي مل نم ؛فرصت عنب جملا م دعو |[

 :وزقم ةرادالا سلك ىرج يذلا عيبلا ناك اذا ام ىلع قيقمتلاو

 كرم هرابتغاو وباطلا دنس ىلع مكحلا ءانبال ال ما ةيمعر ةلماعمب ||

 ١١811 ضص ال50 نو ١١514 ص ال١2 تر ةزاقاخلا دويقلا

' 
١ 

 ةيهام نايو !؟”و وتو 00 هتقع تامالعالا ظ

 مالغالا ردص ةكمم ةيا :رمو ييلايغا مكحلا لامو 7 ظ

 أضيا توبثلا كانسا .نايبو 5١*١١ ض ن هب فن ًاتسملا ظ

 م56١1 نر ةينوناق هد ىلا م لا دانسإو ١١١85 ص 80 ن

 'ةيرقلا يلاها نم اة ؛ ميرصتلاو 88الو 2559417
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 ال ما ةديوصلا فاقوالا ىف / عزانملا يضارالا نوك قيقدتو

 ١ مكحلام دعو مهمتداهش ىلع هيا ءىعدملا قدضولو:ذلا! وش ةيكزتو ||

 مالغالا: لع وا مكمللاب _:نوذ أم ريغلا بئانلا اهمّتسا ىتلا ةننيلاب

 ١١8537 ص4 ١5 ن هبىعدملا ضوضخلاب هل قاعت ال يذلا يغرشلا

 | ةروكذملا ينضارالا نموه عون ينا نم هب عزانل لقملاوركا فايا

 ريدقتب يضارالا روم أم راضحتساو يضار الا نوئاق نم ىلؤالا ةداملاب

 ةكمملا ةفرعع يفوتملا ثراراصغاو  اهدودح نانينو: ةيريما اهنوك |

 81٠6 ن ال. ما رذعب رم نينسرشع كرتلا نوكب قيقحتاو ةيعرشلا
 تيسسس

 يس لآ



 كلا

ْ 
1 
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 ةييناقك اب ةيرقلا ياها ناك اذاأم ىلع قيقمتلاو ١١51 نص ||

 ىلع فشكلا قيبطتو ًالوضفو ابصغ وا ةموكملا ماب ةقيقلا ||
 يف مكمل اهيلع ينب ينل ةقرولا جردو 88*٠١ ض١ ن نوناقلا |

 ١5*٠١ ص ٠,١ 5 نلاقي ام اهل ناك اذا نيفرطلا لاوسو مالعالا ظ

 غيلبتو ةعضاوملا ىوعد مث عيبلا هيلغ ىعدلملا راككا ةداب قيقدتلاو ||

 الباطل ر وعام نوكأ قيقدتلاو ١١588 ص المده نزجحلا قاروا

 قيفمت دطب يك .نوذلأ م نيطوا ةةفقارلا قوعتلاب' ةيوامجل الاورام
 ةبجوم لابس نايبو مقاولا غيلبتا مكح بي ال هتينوذأم مدع
 نييعتو ٠٠١١7 ص مه ن ةكاحلا ماتخ ميهفتو تاضارتعالا در

 مالعالاب يبايغلا مالعالا جردو بئاغلا هياد ىعدملا درع ر خس“

 الو تايلعنلا لبق يذلا يعرشلا مالعالا نوعشم تابثاو هب يمل
 .قمب ةلماعملا ءارحاو هيف مثواهسا ةررحلا قحب كوس اريثأت. هل نوكف

 كار ئضارالا نوناقب ةرارخلا:لوضالل اًمقونام ةيرق لل طتقتو نعم

 ظ تنافعمب ةلخاد ةنينلا 52010 قيفدتلاو ١١١٠١١ ضوه

 ظ ىلع ديلا تاثاو ١١5 ةخ/ص ههه ن ال ما ةلودلا ياروش ةطبضم |

 | ابكى قيقتقو قفل نليملاةودخ نيبو وللا ناقل
 دودحلا ةفلاخم ةيفيك ناي و هذ ص 75+نال ما جوسلل لباق ْ

 ذيع ةهحلاو وياطلا دنس جردو دوهشلا ةنيابم رثذو وباطلا ارا |
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 " ةسسا

 ادد نال ما ةناخوتفلا نم ةقدصم ةجحلا نوك ناو ةصالخ وا
 دنسجردو انئو ما اكلم هب عزانملا راقملا نوك قيقدتو + ص

 طرشةياعرو #7 ٠ ص“ ن مالعالا يف مكحلا هيلع ينبملا وباطلا

 لاحلا ضبق هل لاحلا نوك قيقحتو تفوتنست مل اذا ةلاوحلاب عوجرلا
 روس نومشلم ينوناق تاس نابو ١١5058 ص م* نال ما هب

 د - يووبمملا يعدملا ةمااظطم داو نع ذويشلا ةكزتو يضارالا

 دز موزاب مكحلاو ١١8 ص م*ةن ةنيزخلا عم اهةلعتل ىوغدلا

 كممتكملا ئبانسلا مالعالل مف ونيدلا نيم ملا درتفو يأ يننوه رمل

 ةيلاب راقملا لع ديلا تايثاو "ه5 ص ؛ه ن ةيعطقلا ةجردلا
 اهجردو ةيعرشلا ةكحلا لحس نم يعرشلا مالعالا ةروص جارخاو |

 |بهفالخ تادنس هدنع ناك اذا لاسيف دجوت ل ناذ مالعالا يف

 عازنلا ساسا ين يتلا غارفلا ةلئسم نيقدتلاو ٠5 ص 5؟ ن

 نييعتوةقفاوملا ةيكزتو ةنيابتملا تاداهشلا ضفرو ربخو ملهلا كحبو |
 فنوكب قيقدتلاو 5١" ص 44 ن ديلا عضاو قيقتو دودحلا |

 كاالمالا ةامج نم يه نئاذلل اهغارغب نويدملا دبمت يدان ظ
 |؟؛ن الماطرش ةقلمم ةلافكلا نا لهو رخال اهغار ه ديرب يتلا

 ما ديلا يذل امصخ حلصي يناثلا ر اقل نوت قنقحو ١85 ص

 ( ال ما لخملا رجب 9 يلوتملا عم ةدوقعملا للوالا ةراجالا نوكو ال
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 ىوعدلاب هل ريثاث ال رازقا رابتغاو ةداملا ورمونب ةكلا طلغ مدعو |
 تابثاو _:ريفرطلا نم ةناخلا ينا' قيقحتو ١754 ص5١١ ن |[

 || صاله* ناهي نكسلا اهتم لك ءاعدا دنع لالقتسالاب فرصتلا أ

 ْن راهظتسالا نيم: ركأا ىلع ني.دلا يعدم فيات عمو ١م أ

 ريغ ةكرتلا ىلع ديلا عضاو ثراو دجوي هنوك قركف "و
 ' ةرصاقلا يصوو ىبو# هلا يعدملا روضمب ةكاحلا ءارجاو ال مارق ا يذلا ![

 ايوا ف و ١١54 ص'٠٠٠ن. ةثرولا نه يف ىتلا

 ٠١7 نهقح هتمفادم نع هلاؤسو هيلع ىدلل دنسلا ةءاراو اذا

 عيدوتو ريوزتلا هسوعد لئالدو بابسا 0- ١١١4 ضصا]

 قيدصت وا خسفب رارقلا ءاطغاو  ىمو.تلا يدلل ىوعدلا قاروا

 لاح الو 1؟ 9407 ص515 ن قفا ىلع 8 يئادبلا مالعالا

 لينك تب وق تاراماولئالد نودب ىم .ىعلا يعدلا ريوزألا ىوعد

 | يغارالا ىلع ةنيبلاب ديلا تاذثا اضيا جيو ؟855 ص +9 ن ْش

 | دودح نعي هنزك ئزيل .دودألا قيبطتو اهنم ءانبلا مده بولطملا ||

 ضارتعالل تافتلالا مدعو ١١58١ ص مال" نرال ما ٍنابلا ||

 زييملا ةككحم تررق يتلا ىوعدلا فانثتسالا ةكح ةلاوح بوجوب ||
 تايغدمالا ةلصوإ ىلع اًزييَت ضارتعالل الوةيادبلا ةكحل اهيف'اهتيؤر

 رصي ملام اًريبت ءاعدالل الواليكو نكي + نم تاضارتعال الوأ|
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 نكن

 0 ىوعدلا ةمأقإو "076 صا“؟؟ن ًافانكتساو ةيادب هب ءاعدالا أ

 || ةيداع ةلاكو ةدغو هيف ضني ريغأا وريجلا رابتعاو ءاكرشلا عمج

 ١٠5407 ص 189 ن ةلاكولا ةفصب هل ريجلا نم ىوعدلا ةماقاو

 .:ىهرلا نيفرطلا دحا ءاعدا دنع ةلاوملاب اماو نهرلاب اما هكملا و

 5 مالا" ص ٠١١ ن يلام نيمأت ريبعتب سدلو ةلاوْلا رخالاو

 نيترم ةراسخو ررضب هإجال م 7 الو دحاولا لالا نيترامجي روصت

 ةيراج ةع ب اهيف مكحلاو ىوعدلا عامس الو !؟*ه١ صخمالالن

 ءاطعا الو ةيقوقح ةئل همدقتل هدر راص يذلا ءاعدتسالا ىلع ءانب
 مكلا بوجو لاح ةدح ىلع لامهيالا ىوعد ةماقا موزلب. رارقلا
 قيدصت ريتعي الو 1577١ ص مل/؟ ن ةيلصالا ىوعدلا عم اهب

 ودنالبلا لعنيزرملا دحا ءاضما ىللعتالوأقملا ررحمو نيزإم ل١ قاب

 م١٠7١ صك ن هلصال اقباطم وناللا نون 71 ا ديم

 هفلاخي 1 1 / يذلا مالعالا دض ضارتعا عامس نك الو

 ةلج وملاو ةديقلاةلافكلايف ليفكلا 20 الو؟ ١!؟١ ص؟74ن

 زوجي الو ليصالا ةلاطم لبق ليفكلا ىلاطي الو ةدعولا لولح لبق
 ثيح ةطو رشملا ةدعولا لبق غلبتت يلا تانستورب ةربلا لع محلا“ ءأنب

 اللو ةلاقك ىيلمتلا ةروصب دءولاو؟ ١ 5 ص" ٠١ نامل كحالنركت

 تشاو 507١ ص +١ ن ةيلكلا دعاوقلا ىلع محلا ا عم
 ا سس ا ل اا



 مل اس ا
 ل خدك دش ا ٠ - لي

 ىوعد نع رظنلا فرص نكي الو دوبتنلا اند دودنلا قبلوا ا

 ظ اسعفان يصولا حل اص ._:راك اذاو ؟855 ص ؟الة نرارقلاّقح 1

 || قبطي تسلا متخ ركنا اذاو هيلءغمكحرصتقيف الاو حصيماتيالل
 |١ ةيينعاال ما 1 رجأب 0 كلتفحلا نيك يا ا يرحم

 نععوجرلا نيفرطلا نم لكلو ؟١ 14 ص ؟الا ن كلذب ءاعدالا

 || ىوعدب مصخلاو ؟267 ص 51/1 ن ءاربالاب قثوهريغأا حلصلا

 ١ ' ولو ضقني نوناقلاو ةاجعال فلاخملا مالعالاو ديلا وذ وهراقملا

 ٌْ غاي ل اذاو "ما صال ن هضقنل ةيفاك تاضارتعالا نكت

 1| لحم يف هعم نيك اسلادحا ىلا وا .تاذلاب :هنلع موك>لل مالعالا

 1 ديف اال قوقحلاب نيكراشملا دحا ىوعدو خيطبتلا ريتعي الف هتمأقا

 ؟ 458 ص ؟١8 ن ةنييبلاب ديلا تابثا راقعلا ىوعدب مزليو ةيقبلا

 ١ نوذأأم ريغلا رومأملا ىدل دوهشلا ةداهش ىلع مكحلا ءانب حمصي الو
 نيفرطلا لاّوسو مصخلا ةهجاوب ةمكحلا يف مدامشتسا نودب كلذب

 ا ١ ةكاحملا ماتخ نالعاو لاَقب ام ال يب ناكاذا

 أ 7:3 ن نييمت نودب نييعرشلا نيمالعالا دحا ىلع دانتسالا الو
 ١١ صا ن اهتيكزت نودب نينثا ةدامشب ؟-1لا الو ١ 545 ص

 ْ رانك رد ىلع هانب غارفلا ةمصب ؟ملاو الررتق ناناادابلل راصغااوا

 ! | ةيبا> ىرس نامي ال منوك ةلاملاةؤ' دالا نيل مالعاو وياطلا ظ



 مك ا

 (/ راوقلا ءاطعا وا كلل" ص >1 غارفلا ءارجا موزلو داتمملا جرجا[ !/
 .[/ .الاولا سلجم ةطبضم نوكرابتعا ما زييقلا .ةمكحل ادئاع هنوكب ||

 ٠+ ن مالا ةيلالقتسالو ماظنا كلذ ةفلاخمل الما مكملا .ةوف ةزئاح
 ظ (١ ناردالا جرد مدعو نءريخلا ةدافاب ةلاكولا تابثاوا 28ص
 ١ بابسالا دحا دجوي مل اذاف 485 ص 5* ن مالعالا تي ةزربملا
 دجوي ل اذاو 507 ص 54 ن مالعالا قدصتي ةيضقنلا ةءرالا | 1

 قنايصا نوع اايلو .هقيددط مس رم ميلا ريغي مالعالا يف م

 . ص هن سانلا تابغر عاطقناب هاعدالاك زيبقلاب ةديدج ىوعد

 48 ن ضهتنلا بجوي ال محلا ريفي ال .يذلا ضارتعالاو
 ةيقوقحةميْمم ىوعدلا عامس زوجي الو م00 ص 5٠ .نوا“لثا ص

 817ن هدر ررقنو ةيراجت ةئيهب ال مدقل يذلا لاصترعلا ىلع ءانبإ|

 ره همدقتلا ءدز رقت يذلا لام رملا ىلع هاثبروا 15:5“: ض
 عيمجب نيكيرشلا دحا ىلع مكملا الو ١١5448 صاالا/٠ ن يلوضف ظ

 ةبزوناقلا ةداماب ميرصتلا نودب |هنم ىضملا دنسلاب نرحل نيدلا ||

 ىلع دانتسالاو تاكلملا ٌلوَصا كرم الو 1177١ص 507 كور

 | نئنوقت موي يا ةيئوعد ,بجومب .يعدملا رابخنا مدعو ةراجتلا نؤناق ||
 ا ههةداملا ىلع مكحلا ءانب الو نفور انت ْن دوهشلا رابختسال

 | 1+ 1070 830 ن قيرظلا تايليع يوعدبتاكاحلا لوصانم |



١ 

 ؟/مه

 متودلاب ةيريمالا يضازالا ليك بوجو لاح ةيدلبلا عرذا ىلعالو |
 ١  +77ص  5١18١0ةلماغملا قيبطت مدعو هيرب ؟احلا هلو ||

 ص 218 ن ةعدخلاو ةليحلا من ماظن لع[  1١1١مكحلا الو ||

 ١ ءاطعا دعب هلوقي اع لئكولا لاوس بوجو .لاحح ىوعذلا ساساب
 [| نايبل ا دمتم هنوكي هضارتعال ناث فشك ءارجا زاوج مدعي رارقلا

 ىئ روك ذملا رارقلا دعب ىوعدلا ساسابهتاءفادم  871١ه5 ض ١٠١ ||

 ن ةكاحلل ءاكرشلا يقاب بلج مدعو مالعالا يف ةصالخ وا انيع
 ص ه3[ ١١١ ؟١ هبيلع ىعدملا ناب يللاولا ةدافاب ءافتكالا الو

 نرعع ةرادالا ساجم نم قيرقحتلا نودب يئازجلا رارقلا فن تسي |
 ةكرتشمةدرفنملا ةلافكلا رابتعا الوهمدعما فاشتسالا ةحشال دقت

 | بلاط نم عنام ضئافلا نع هيف توكسملا يئادبلا يخل عويضخلا اما ||
 ص ىلا .:ن زييعلاب ضئافلا ٠ب ١ دو>و قيفح 00 نا م

 | نودبماتيالل ةفاضملا يوعدلا هريظنو 1*١155ص +”5ن ضقنلا

 | ديلا ميزات نم نامز رورع دوجو مدعو ا دوجو وأ مثددع نيف

 ْ مكحلا خسف داعب هنأ ىلع 15545 ص م ن ىوعدلا جيزان ىلا |
 م ةيسسس سبيسسس يا 0 سس يس سس يس يس سس يجسمم تسمم اوم ل سسسم م تعم رس سلا
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 أ اعبارمتساو نيفرطلا راضحتسا بجي يضارالا ةيعون ناني مدع لجالا
 | روبظو ١١558 ض 457 .ن نامزلا رورم ىوعدب زارق ءاطعاو ||

 مدعو 1١554 ص 8١4 ن ةعسفلا يسف لجو مكرم لع نيد

 ظ ْ تاضارتعالا درو يضارالا ةيعون نايب مدعو ةنييلاب ديلا تابثا

 كيلا ضقنلا بجوال ةبحوم بابيسا الب كيما قيدصتو فناتسملا

 يضارالا عقاومو دودح ركذ مدعو يضارالا رومام رع ةلاكولا

 | ةناخاوتفلا نم اقدصم يعرششلا مالعالا ناك اذا اب قيقدتلا مدعو

 || يضارالاب فرصتملا نع قييقتلا مدعو مالعالاب هجرد مدعو ال ما
 در زوجت الو ١9 صخصلال َن ايون ايت روكسي عفديو

 ا نه مالعتسالاب تيت ريرك دلع زاشعالا لد ةنيزلا ىوعد

 | محلا الو ١١457 ص 85٠ ن هنم باوجلا دورو لبق ةبساحلا لق

 ١ تبلط يذلا راقمأا نم ةيعدملا ةصح ةعف شرغ فلا نيعبرا ء!داب

 | ىلع دانئسالا الو ١١585 ص م107١ ن هنع هيلع ىدملا ديب مفر

 | بابسا نايب مدعو ةفيظولا ىلع يصولا ضارتعا ىوعدب يمومملا

 يرارصالا مكمل دانسا مدعو نيزيملا روب ار لعهضارتعا دراةبجوم

 01 ““ ١١ أذ ذ 00-ب-1-

 ايس |
 اي 8 03 > © 2 2 ّ 2 - مح 4



1 , 5 0007 

: 

 1 ديال
3 

 صقخلا لس مل اذا هناب هسفن ىلع ليغكلا طارتشال نيعم غلبم||
 ةدئاع كلذ ىلع ترتل يتلا ةازاجللا نوكت ةموكحلا ىلا لونككلا ||

 تيسلا يتلا ةدبالا مدهب مكحلا الو ١٠١١١ ال5* ن هيلعأ|

 اهيئابل ءاقيلا ةمزلتسم اهنوك ةلاح ةيريمالا ىضارالا ىف ةصخر الب

 تاه. يف ةخراملا ةذسلا ةدارالا مكحب !ياعرمشملا بيترت مزليو |

 | قيقحت نودب. ليكولا مصل وا ١١١/8 صالأء ال ن١٠6 ةنس اا

 ال ما لص دنس ىطعا هنوكو ملصلا ةزئاج ةماعلا هتلاكو توك

 ص ا/48 ن كلذب ءاعدالا دنع هعايض ساب نقلا نودبو

 . زيدصت لجال يومتلا يعدملا راضحتساب ءافتكالا وا 4

 | اددجي ىوعدلا ةيّؤر نودب هروضح مدع ةلعب ضوقنملا مالعالا ا

 ظ ق.ثدت نودب ا ليصالا ىلع ؟لاوا ١١518 ص+450ن

 نلاطل اعمت وأ هتصح ملم 1 لااطيل د رنه 0 من 7

 ' يدلل مكمجلاوا ١١565 صال8* ن نيدلا عوج مم لك

 ا نودبو أمل هتصح رادقمو اهدودح ناس نودب يضارأ ند ةصخ

 ىلع دانتءالا نودب وا ١١705 ص 787 ن ةنييلاب ديلا تايثا

 هيلع ىدملا رارقا ىلع ءانب وا ١١45 ص +41١ ن ةينوناق ةد

 7٠١ ن ةيعرشلا ةنيبلاب هنوهكتم تاثا نود هب عىدلملا دئسلا ع ٠

 موز لاح ادربتم هريغ ضرا ف ينابلا رابتعاوا ١١555 ص



 .[| يضارالا غارق رما قيبظت وا ٠١158 ص 384 ن (لاغ مدلج
 ىلع اهةيبطت بوجول يفازالا نوناق نم ”5 ةداملا ىلع ةيريمالا

 وا *١٠١4 ص "88 ن وباط دنس جارخا مدعل هنم ال ٌةداملا

 هإناب هاونعد ءاعدتناب رقم هنوكةلاح مازتلالا لدبي يعدلل مكملا

 هيسذلا ريرقتلا جرد نودب وهتكر ش قيقحت نودب كيرشكلذ ف
 ' حمصلا لاطناب وا 5458١١صال”5.ن مالعالا ف مكحلا هيلع ينب

 نيح رححلاب مكح دوحو مدع لاح نوروجمم نينويدملا نأ ةلعإ
 ءاطعاب وا ٠١1 ص 755 ن ةصوصخ ةدام نآيب نودبو اعلا

 +ه./ن شرغ ةبامب ةئاق لك ااوق هوا ماظن لبق ةبجوتملا تارإللا

 مدعو لك ان .شورغ.ةسوخب .يوارهزلا ءاداب وأ ٠١58١ ص

 صوصخلا رارقلا ىضنقمب اشرغ نيرشعو ةياب ةريللا باسحب هب مكحلا ||
 لعاب وأ 588١١صال8؟ن كالاتملا ىلع ةدوقعم تانيادم اذكب

 اهباوهتساو نيفرطلا بلج نودب ءارجالا ةرئاد نم دراولا باوجلا
 ىلع هاذ اواذل ١ هي نط“ ن ةكاحلا ماتخ ميرفت مث هصوصخم

 أ ص "57 ن در لوقل دانتسالاب نيفرطلا :رم ةيضم ريغ ةقرو
 هتيهامو هتفكا ناب نودب.هيلع ىدلا رارفا ع ءان وأ ؟”

 | ص858 ن رقملا نم حاضيتسالاو يفرج مالعالا يف هجرد نودبو
 ْ ملت نع وا 44054 ص الن درحلا ىعدملا لوق ىلعوا ١١56

 37 تي
0000 

 ا ا را 0 ب سم ا ليس سس



 "1 لا

 ظ ةدوعد لاسرا نودب بلا أاميصو منمأب يبا ةلضولا ةماالا |

 ٠ ص مال ن يعرض مالععأب اهديدر تانئا نودبو اهعمأب ة ةموضلا
 د مس

 ع

 ا

 مخ شن ول للا يا اع

 ١١17 ض ا/””نئىوعدلا سسانتال ةدامل داتسالاب وا ل ؟ 8

 ريظنت مدعو نيفرطلا ةدافا ىلع هانب مالعاب هطبرو حلصلاب مكملاوا
 وا 54 ص "5378 ن نيفرطلل هئاطعاو حاصلا ةروص نييم دنس

 نييعادتملا نسل قفاوم ريغلا ماسقلا رتفد .ىلع ءانب ىوغدلاب مكحلا

 انيياسا نمت :ةخياوشنم يملا !وكوبولاا, ةلقنا !تاروهع-هتفانو هت لاعو

 ةدووجللا ينال ةمح لع ءانب وأ ١٠٠8 صا/ 6 ن مكْللا

 مري و ! ١.5 18ضا/١٠ ”نئوعدلاب ؛لاصصر ع مدق' نودبوأ يفهبم موكل

 | قيقدتلاو ا 3 نيسالاب هنول قد فحنو ليفكلا م أ ةفلاؤم ىوعديف

 ام القبي ملهنا اهابيجيو نيفرطلا امل ىتح ىوعدلا يف

 تابثال موزأ الو ١ سو ةلوسافا إن ةكاحملا ماتخ نلعتو لاقي

 ( دنغ نيا فيلحتل لحم الو.٠ ءافو راقعلا عيبم ى وعدب ةئيبلاب ديلا

 لماك باهذ حصي الو 9175١١ص نديلا تابثا نءزمتلا

 بجو /0و 57 ن قف كر لسري. لإ فنكلا ةكحملا ةئره |

 و

١ 

 زي المال ند ادا ثيح اًدهاش نيرشعلا ةكرت

 ةدصخر الن ةبريمالا يفارالا ىب 5 يغدملا نا تنث وأو ١ ل

 لره ذخؤي امو ٠ 1مم ص +4. ن لكلا لدب همؤاي هنا الا
5 : 5 



 و

 . || ضصاقي نئادلل وه اركوسم قرحي يذلا نوهرملا لجال ةةروكيسلا ظ
 ْن هدعب الب *اربالا نعش الو ١١454 نص /35:ن هبولطم نم أ
 صصخلا باهصا نيب يضارالا ميسقن زوج الوا.١ 4 هد صال“ ) ظ

 “071ن ةئيبلاب ديلا تابثاو مأتيالا ىلع يصولا ةياصو قيقحت نودب
 نودب ةكرتلا لام لعديلا عضاو هنا صخش رابتعا الو. :1١45 "ص
 ىوتغلل دانتسالاب ةثرولا مومت ىلع ىلا الو هنشجاو.هراذقم تانثا

 نر ةرصاق ةيحوه يذلا ةثرولا دحا رارالو ةثدادلل ةقباطم ريغلا |

 ديق دوجو مدعل راقعلا ءارش ىوعد درالو ١١87١ ضصالال" ظ

 “70/؟ ن روصلا رئاسب قيقدتلا بوجو لاح فرصتلا نوكشن. لوم

 ةبيفصت ىضتقمب ةيريمالا ةمذلا ءاطعأب حلا الو 1١ قي

 صال.« كر ادقن اهئاداب مكملا بوجو لاح ةيمومتلا نويدلا
 2اقح 5 هوك لاح دذاول ةاعدملا يضارالاب الو ١ ١ 1ا/

 .ةمصبا هو 0١د ص 4 مذ وو ىداط كتم تاجنومب رخال 0

 لؤصالا ين دنح ىرخو غرفلل ا هلا نوك قع قضم نودن عازفلا |

 0 نيو الا اايغثرن_ىزعدلا دري انالوب انامف قه 1/ ن الما

 2 كاذ ريغ هب ءدملا نا يدلل يشكلاب نوبت هلو ةلاح العا

 ضار | صضعب هل غرفما روغصلا ىوغد جميرداو ١ تب ام ريامتلكا
 ١
 0 يلاها ريغ لا ر دجال اهغارف : موزأب م <ليول ةيرق نم ةيريمأ |

| 



 انامل

 ْ يوعذلا ناب ءاضقلا ةنكللم نما ىلا الو 081 صال34 نأ

 مدعوقوقحلا لوالا ءاعدتسالا ىلعءانب ًايراحتا زب مكمل دا

 صال4 ٠١ ن ناتقوملا ءاضعالا روضح ادد ةكاوجال :نيفرطلا ى

 ظ 15 اتقدم ةساحلا ءارحا نودب تادتسااب مكحلا الو ١و5 2

 ” :لوالا فقكلا ءارجحاو ليكولا ةدافاب ءاودكككيلا الو 13غ ٠ ل

 ديلا دوش .ةيكدت مدعو يناثلا بتاكلا نم يناثلاو ةئيلا لماك نم

 ءانبو هوعدا يذلا باطلا تابثا ىلع يلاهالا ةئيب بلط مدعو

 ررضلا نع مكملاو اهب نوعطملا ةحورجلا ةدامشلا ىلع مكحلا

 مم ريرحتلا ىرجا يذلا ىلع فييقختلا نودب علاهالل ةراسخلاو
 الا هتابثازاوج مدع لاح دوهشلا ةداهشب مالعالا غلبت تابثاو

 ] الو 1١085 لضالعا ن غيبتلاربخو ] ١ هب وا هيلع موكحلا رارق

 'بوجول هنع جوجلا ذخاب هب“ تكح ام. ةهق اهتاذب ةمكحلا قيقحي ||

 ظ ةذخاوءالَو ١٠ سصالؤا ن'ةوتحلا لها ةطساوب كلذ ءارخا

 || الو ١١555 ص 85 ن تالوصحلاو بوبحلاب يضارالا بصاغأ

 شوش وا لوصالا فلاخت ةروصب اعباوجتساو نيفرطلا ليكشتب

 ظ «”7 نع به ْن مقاولا فلا ةدام ىلا مكحلا داتساو مالعالا

 نودب اعببا نع ثرالاب هتخاو لجرل ةلقتنم يضازالا نوكب الو

 ضصا/*؟ ن لاقتنالا قع لئان اهفالخ ثراو دوجو نع قيقحتلا |
 لادا

 رومسصسسل ب ميسا
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 | دانتسا نودب دعو: نع ةرايع راقغلا / ةلوامم "وكب الو ١ ١ ملال ؟

 || نانقو ما كلم راقملا ناكاذا ام ىلع قيفمتلا نودبو ةزوناق ةدامىلا
 ظ ديدحت مدعو زحبإلا دعت مقاولا عيبلا ةوصب الو 1١١65 ص0

 ءاطعاب الو ١51١ صح٠ه ن ةئيبلاب ديلا تابثا مدعو ىضارالا

 ةثرولا ددع للغ ةعستلا بوجو لاح سلا ىعدمل ةدحاو ةصح |

 ٠١858 ص 5١8 ن ةعسف الب ناكد كرتو ةكلملا تاثا مدعو

 ىلاحلا:مزل اذاو ةباعولا لواح دعب مال ةزرحلا تادننسلا ريبجتب الو
 | ةثريش الو ا 7 ص ١7 ن وللا ماكحال اعقو ريف كلذل |

 جرد نودب طرمثلا ققحت مدعل طرشب ةقلعملا ةلافكلا نم ليفكلا |

 ظ الو ٠ ه ص ٠*8 ن مالعالا يف ةءوبفم ةروصب هلام وادتسلا

 الما هب ىعدملا لعشل ناك اذا ا قيقدتلا نودب اماء ءاربالا ةيعسش

 أ ةلمج ىلع ذحاو لاحصرمب ىوعدلا ةيرب الو ١١ 585 ص 857 ن

 | عامسإ الو 15805 ص ٠00 نو #1١94 ص 8؟7.ن صاختنا

 || ميج ياس ءوزاب ءاكسثلا دحا ىلغ مكحلا وا لاعضرع الب ىوعدلا

 | نصت ٠01 ن.هئاكرش: نع. اليكو نسما هنوك ةلام كزتشملا راقملا

 | بترودب ةعساقم وا ةضياقم ةيريمالا يفارالا عيبب الو ١١و

 ّْ يعدملا ةغلاطم ذاذا الوا ١ ؟ ١١ص + نىضذا ارالا زي ندا ظ

  بابسالا نأيبو لوصالا بسح قيقدتلا نود مكه ابيس يىورملا



 وع

 ١١ لخلل نم هناي غ ةداملاب ءافتكألا الو ١1١5 صاخلا نالوا ظ

 هرارقا زاوج مدعب رارق ءاطعا نودب و يلولا ىلع قيقحتلا نودب
 ىصضولا زارقا رابتغا الو ٠١ ؟ة5 صا ن راذضلا ىلع نيدب

 || تيطعا ريفودتمشكلا ليواخت نوكت ايا مدعو ريغصلا ىلعاذفا
 بتاكشابلا افي دبدج لاعشرع الب مفدلا لوبق مدعو انهر َ

 |[ «اعدتسا در الو ١١١84 ض ١5# ن ىومعلا ىدملا ةفيظو

 ئ :ةلاثكلا نوك ناب ينكي و هب ليفكلا ةماقاو 117 رك مدمل ديلا

 || تابثا لع دانتسالا الو. **٠* ص916 ن ءاعدتسالاب ةطوبرم

 سس ةدانمشب هتثارو يبنجالا
 ْ ب دانتسالا نودب هتلود نيناوق

 أم ىلع قيقفتلا مدع الو * 756 ص "55 ن كلذب صوصخم رءا

 || مالعالا يناهدتس جرد مدعوا ةتقوم وا ةزجيم هلافكلا تناك اذا

 || نم ثلثلا ليزنتو ةلاحالا نايب مدع الو ١5 !١ ص 218 ن

 وا ةينوناف دام يلا دانتسالا قودب ثالثا ةزابتعاب مازتلالا لدب

 8١1١ص+م+*؟ن مالعالا يف يهومعلا يعدل ةعلاطم ريرح مدع

 ةياثالث فشكلا مسر ذخاو كدلل ةبجوملا بابسالا ركذ مدغالو
 بابررا نم قيقحتلا مدعالو ٠١ ٠ض ١77 ٠ ندلبلا ل خاد شرف

 ن راشعالا يم ةهج يا نمو لوقحلا يه ةيرق ةيا نم فوقؤلا |
 رارقا ىلع انبهب ىعدملا عيمجم يعدل حلا الو ا ظ
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 أأ الو ١١١9 ص 878 ن.اهنيب كرتشهب ىعدملا ناب هيلع ىدملا

 أ| ءاعدالا كلت الةرعدملا نوكبو ضفانتلاب قيقدتلا نع رظنلا فرص
 ٍيفوتملا ىلع وه يذلا نيدلا ليصحتب مكحلا وا ةيثرالا اهتصحب الا

 |" ضد ن ةكرتلا نم هليضحتب مكحلا بوجول هثراونم

 ىدملا قدص يتلاوتالسوقلا ماتا اهتوبث دعب ىوعدلا عنج الو

 الو 1١١505 ض 854 ن ىوعدلاب رقم راصو اهتحص ىلع هيلع

 قيفمتلا مدعو دئسلا دو>و مدع ىلع هيلع ىدملا نيم كا

 2١4 ن شرغ فالا ةسجللا ةزواحتملا ىوعدلاب ءاضق هنادقف ىلع

 كس ةمزاللا يضارالا ضعب نإ قذحت اذاو 11548 ص |

 قودنصيف ةناما عضو واهتم ريدقت ريصيفةنوهرم وا ةزوح < ديدحلا

 ص” ةعار لا قناب ف جراخلا فو ةداعسلا رادب ةنامالا

 نيدلا نويدملا ىفوا اذا. لاوالا ليفك ةءارب طرتشلو ٠٠
 لفا ةكمجملا اخيتنت نأ سجي وا74١*1.ض اال" ن هيلع يذلا

 ضرغلا ييلاخلا' سانلا نم هب عزانملا للا لثم.رجا ريدقتل ةريخلا

 ليسا 2 ا نضرغلا نولاخ ىعدملا و بخت هربتعت ال ناو

 8348 نإ ةييدر روغ ةدوصب يضارالا خارف ةحنضي .مكمت ال ناو |
 || موزل اهريرقت دعب ناشوكلا بجومبزعاملاب مكحت الو 11:3, ص
 9147 صال نر مهيدقل نع زمملا رابظاو دوهشلاب تابثالا

 لاسم



 نيل ند

 0 ل ا ]|
 | لا ربطت بوجول ةيلا ضرالا ميلستو .سارغالا علب الو || ٠ 0000000

 ْ نيعرش كلم ببس معزب اممرغب ءاعدالل ةلجلا نم ١7 ةداملا ىلع || ١
 ةئيزح نيب ىوعدب رداصلا مالعالا نا: 4 كات ص 16 5

 ىلعو ةليلجلا ةئيزملا قوقح سمي ال نويدملا ةثرو نيبو فاقوالا |[
 نمزلا هيلع رم ملام ه.ءاءضارتعالاب ايقح طقس الف هساسما ريدقت

 ( نود راقب حت ال نا احلا ىلع موتا نمنع

 ريعأم باوج ا فت"راو هيلع ةئيلاب ديلا عضو تاثاو هديدحت

 ناعت مل مث هصوصخب نالوقي اذام نا نيفرطلا :روضحي ءارحالا

 أ ىعدملافرصتلا نوك ققحت ناو 15١8١59 ص 5 ن ةكاحلا ماتخ

 قيبطتو هدعب وا نيرجابل/ ضيوفتلا لبق ناك نينس رشع نم هب |[
 عزانملا ظئاحلا ىلع فشكتو ١ ؟8078صض ٠١ ن ىشككاب دودحلا ظ

 ا هن: ناكر تلكم م اقع هنوكب ىرإل هب

 , نم لك ةلافك وهو هب عدي مل اج اودهش مهنوكب ققدتو دوهشلا
 0 الوا 57 ص ١:5 ن ال.ما رخالا هلع ىعدملا

 ىلع ةهرقلا ريدقتب ةلماعملا  قفوتو راجشالا ددنعب ىوعدلل ةفلاخلا ||

 ١ القيس مراجصشالاب فرصتلاباي راج منوكب ققدتو ةللا نم ه+ ةداملا |
 غب ةدابتتلا ةزاتع رك فتؤن 153745 نما ن ضرالال أعبت مإ

 ةداملا يعارتو 7,١ ١١585 بر ةئييلاب ديلا تبثثو مالمإلا



 ل ا لا نة
 .4ي 0 /

 1 فيفا

 أ 0060 ضدكعن ثاكاملا لوصا نم 85و ةلجملا نم 144

 أ تينا قاروألا هارجلا ةرئاد نمهيلع ىعدملا بلطب باجتستو
 نيقرطلاوراقث عمستو ةعيبلاةنطلا فصنب يغدملا ىوعد فلاخي اه ظ

 لكرأان هيلغ ىعدملا ضارتعاب ثنو ١١5175 ض 76 نابتحي

 أ ةيئافاحلا .دويقلا نم يلحللوباطلا ربخو لع ربتعت الو مربم كح هدي
 ظ ءالكو ماظنل امفو ليكولا ةزجاب منو ١١ وو ضالا5" نر

 | همدقي يذلا لصؤلل تفتلتو :١745 ١ ص /84 ن تفواعدلا

 || ىعدايتلا كلثفخيلا يضارا ميلست مدعو ا مياستبقفدتو هيلع ةيلع عدلا

 ١ سلع ةظبضف ققدتو اهدب لبزتت ناو اًعالتشا مدع مزتلملا

 | تم ةطوسقلا نم عقد ام ضئاف عل عطفنو صوصخلا اذهب ةرادالا

 ضئافلا ماظن تقو يتلا ظاسفالل .ضئافلا بسحتو همفد تقو

 ظ هبجوم ىلع ديورفا ضئافلا ماظن تقو يتلو ةبجوم ىلع مدقلا

 .[| ةرجا: قفوتو بلظ الب ةموكملا ليكو ةرجاب مكححت الو أضيا
 ا ىوعدب ققدتو ١١1700 ص74 ن ٌةفيرعألا ىلع رفعنا لكولا

 ظ دانتسالاب متت اهناال اجلا نم: 139 .ةداملا"ىضتقم نمزلا رورع
 || _قئحتو ©٠١58 نص 757 ن فقولا رتفدب كالمالا ديقل

 || "85ن دقملا لع دوهشلا ةداهشب ىنتكن الو ككل ةلاكولا ءاضما

 ظ .ضرأاب ةائبلا هاوغد ثابثال هيلع عادلا او
 يل ا يا عسسل بسسس سم



 اكذب

 نيك قت ١١1147 صه. نزلا دن هقطتو هدب يدلل | 1

 اصوصتع الما اكولم اهبىعدملا ضرالا ىلع قرخلا هنم حوتنملا رهلا ||
 عامبب انا لكلا بنان ناك اذا امي حرصبو ال ما نيعدملاب 0
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 | ةيا نيبتو كالا روضح يف مثداهشتسا رسعتي هنا لهو ال ما دوهشلا َ

 ١١885 ص ال4 ن اهتكرتو اهعامس بجو أاعرش ةمجارلا نيتييلا ||

 م5. نال ما ةناخاوتفلا نم ةقدصم ةيعرشلا ةجهللا نوك ققدتو

 حبجرت ىلع ةكرحلا قبطتو ال ما تايلعتلل ةقفاوم 1١0 ص أ

 075 ناهب حت ةلضف نيبت اذاو نيدلا لصا نم ءافو ةعابملا رادلا ||
 ينجم وباطلا دنس روز ىلع ةمدقتملا ةنبلاب ققدتو ١١7٠١ 5 ص ظ

 ص 41١1 ةيناقاكلا دويقلا نم هربتعت الو نيراتزحلا ربخو راع لع ا

 ١104 ليفكلا ءادابو ال ما رمالاب ةلافكلا نوك ىلع ققحتو |

 يمارالا رود أم ضارتعاب ققدتو ١١7807 ص 817 ن همالعو

 ثحنو ١417 ١ ص 818:نشحاف نيغب تضوفت يضارالا نوكب |

 فرصتتلاب يعدملا حت الو ريغلا نم هياع ىعدملا ءارشىلعرتاوتلا ةنيبب ||
 ديلان دبلة زاب جيرمتلا نودب وياط تادنس بجوبب دج ن نع أيا

 ىعدملا ل أماع ءاربالا ١ ناك اذا ققدتو ١١415 ص م نأ

 يلاها ندب يوعدلاب : ةكرولا قيبطتو ١١ 589 ص م؟5.نال م 5 ]

 ماسي سمسا

 | ةرحا نم هِضْئافو لصاولا لزنتو ١١507 ص 8٠١ ن.تانيبلا



 1 دو يحس

 5 اذا 0 4
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 ا يي يبي بي ببي سس سيسي 2 سس 3 بيج ب مي سسسستااباابابب ب

 ٠577 1 ١ 7544 ن ىضارالا نوناق نم ١ ةداملا ىلع نيكو

 رادلا "تالصاح لَم تالواملا رحم ىدل ءاربالاو علصلا ربتعتو
 كارتشالاب [تريئويدم ددسلا ىضا. ربتعتو ١١885 ص 66غ ن

 أ رع هلاستو اهيعدي' يتلا تالاضيالا تابئال ضرتعملا فلكتو
 مزالملا فلكتو 0 ادا هريغ دنع فيلمتلا هيلط |

 11١ ١ ضصالث# نة.وكحلا ليكو اهركنا يلا تاللوصولاتابثال

 || ةنيب عجرتب ىرإل هتهجو كاملا ببس فقحنو نيفرطلا بوهجتسلو
 ] يرشو عذملا تتاك ةداهش را نفس 1 سنتا اهدحا

 ١ كه: ص038 ن دوهشلا كملت مقاولا ناطلا درا ابس نيبتو

 دسم نيو رب

 أ دبع ةسلوبلا ضبق نما نؤةحتو **١45 ١ صرا/75 ن رفاسإ

 ا ص 3 هيل مالعالا م وربجلا ةراعع عردنو هناكيا

 أ 1517١ ص 0/8 نال ما توملا دعب ىرج غارفلا نوك قفدتو

 6 ن قرحلا نوهرملا ةعق نم صقن امردقب نيدلا نك لزنتو
0 58 1 ١ 

 | ص ٠٠١8 القح اهنوكب ىريل ضرالا نلع فشكلا ررقلو |
 ةداملا بس ةراجالا_قفدتو ةنين> ١11 مصخلا ىوعد كنع

 رص "ب ل62 5 ! لمازثك ام ثاللا قيرطب فرصنلا ١6 3 1

 يناقاخلارتذدلا ق ةراظن دويف ىهاغإ ةزاقالا دويقلا تاربتعتو
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 اذهل



 0 م

 0 1 / ا , ا
 م 5 9

 1 50 ا
 كه. ضيق 1
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 | ةمدقتما ةيعرشلا ةجملا نوكت ققدتو نينسلا نمت اء نمةظوفحلا |

 رومأم روض مدع زبتعت الو ال ما ةنب الب اهنوعتمب لمعلا ازئاج

 || ةرصالكه زو ٠١١١5 ص759 ن خيسفلا بابسا نم شرحلا ١

 تانييلا جرت ىلع ةكرحلا قفوتو 1١18١5 ص 44*نوا١٠ 4: |

 | تفلت الو هب موكل راقملا دودم نايثالا راقعلا كفرتصتلا ةلعلم |

 . ةلاكو ةحعصب حنو ١ ٠٠١ ١ ص الالة :ن كاذب دراولا ضارتعالا

 || ةكاحلا ءانثا اهتصص ىلع قداصملاو لكوملا نم ةاضحلا عيبلاب ليكولا

 ١1717 ١ ص م87 نر ةكهخلل اوبلجت ملوا اوبلج ني لا مفدلا

 | ديلا تيثثو دودحلا ركذتو عيبلا ةزاجاب مقاولا ضارتعالاب قفدتو.

 ةكح نم نيت يذلا دئسلا ىوعدب ققادتو انا ا نصا ن ظ

 أ ىرح ضيوفتلا نوكب و ٠١54 ص ا/*”8 ن روزم ريغ هنا ةازجلا

 أ ضيوفتلا خسف دنع يضارالا لدب رارقلا يلمعتو ال مأ شحاف نيغب

 | ةنوناقلا بابسالا نيبتو نع دويشلا قكرتو ١١؟55”صخ+اذنأ

 أ| تبجتوا ينلا ةنوناقلا بابسالاو ٠ صا/”7ن مكهلل ةبجوملا

 ا فقكلا روم[ مةثوذا حرصتو راقعلا نيعىلع دوهشلاةداهش عامس |

 | نوباطلا دويق بلطتو انلعو ارم دوهشلا يزتو اهمدع وا مكدلل

 ' يعدملا عم ةيعرش ةيامحوةجح دوجو ىلع ىرتلو ١١2 0* صال»ه
 هس سلا



 | كراك اذاام ىلعو اهريظب ررحلا غليملا ىلع ققحتو ةياصولا ةفيصب.
 م40 ن ال ما اهب لوممملا ةربتعملا قئاثولا نم هللا دنتسملا رتفدلا

 ةئيبلاب ىضارالا تابثا بلط درا ةينوناقلا ةداملا نيبتو ١١5 7٠ص

 سضاوتعالا دول قوناتلا,بيسسلا اهنياننيبتو نمرملا تامثا لعايبلطتو |:
 ىلع هيلع ىعدملا ةنيب يلطتو ١١5١5 ص م ن ٍفشكلا ىلع

 عيجرتب رظنت مث هسفنل اهتابثا نع يعدملا زم نع ديلا تابثا
 || 8؟5ن كلذ دعب لاجلا هيضتقي أب مكحنو ةعجارلا لطتو تانديلا |

 || ةاعدملا ةرصعملا ىلع ديلا .تابثا ىلع ةنيبلا يلطتو ١١507 ص ٍآ

 ناك اذا حرصتو ةمكحلا مهيكزتو ةداهشلا ظفاب دوهشلا حرصيو
 يدملاو هيصو رضفتسإ امتي ةيعدملا مهتلمج نم نيذلا ةثرولا نيب
 ابيجومب ىتلا ةينوناقلا ةداملا نيبتو ١١608 ص 8١١ ن ىموملا

 (فاينم لاصيالا, يعدم تريعاو مكملباب ةتثذاو بئانلا تلسيرا ظ ظ
 وا ةيعدملا ماب وياطلا دنس نوكب ققدتو ١١405 ص م1 ن

 ن ةينوناق ةدامل اهككح دنستو ديلا دوهش ةيكزتب حرصتو اهفالخ ||

 اذا يغدملا لأستو دودحلا ركذتو ديلا تبنتو 114٠١ ص
 لهو اهيدقل نع رجع يتلا ةجحلا ريغ هاوعد تابثا ىلع اناهربهلناك |[
 ةنيراصولاب يققيدتؤنةكارتملا روجالا راقب 'حرصتو فيلحتلا لطي |

 | نيعدلل يضارالا لاقتنا ىنعةنيبلايلطتو 55١ ص“ عنةاعدملا ||
 -س

 ديس هس هسا الا هل مس سعي اسس مسلس
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 دما



 اطاذن ىلع اة اا ايبا ا ٠
7 24 

0 . 
 5 هني 1 2

 , ٠ ههنا .ةقيادر

 ا يآ
 نما

 وه نئادلا هضبق ام نوك ققحتو 11558 ص +05 ن مهينا نعأ| ١
 م0 غبن نييلا هيف فلتخلا غلبلا ىلع هفلحتو مدقلا ماظنلا بسح |[

 ةرهشو مسأ ركذتو وباط ددنم دوحو ٠ رع لمساو ١83 ١ ص ظ

 فرصتلل مكمتو ديلا تبثثو ١؟ ١ >؛ص 871 ن مالعءالاب دوهشلا ||

 لي: الب فرصتلاب رخ الا ىوعد درتو وباط لابس بجو ىخذرالاب

 ءاوعد هب تدثي امديدل ناك اذا يعدملا لئستو 159954 ص اا6 ن

 الو فرصتلا ىلع ةنببلا عما مث دبلا تشو 5377 ص“*05ن

 ١؟77ص ٠٠١ ن ةيناقاحلا دويقلا نم ةيلحلا وراطلا دويق ربتعت

 مالعالا يف دودجلا باصصا دادجاو .ءابا ءامسا رك ذو هيلا تيار

 ةداهش ةقفاوم مدعل مالعالا ضمن دنعو ٠١548 ص اال”ه تر

 ةيفيكب مرصتو ديلا تبثثو ١1557 ص 107 ن ا ددجم ىوعدلا ||

 اذا ىتح ةيعدملا دب تنمو مالعا دوجو مدع ىلع ققحنو ةداهشلا

 نييثو !! صال١6ن يناقاحلا ركفدلا 0 قفدت دجوب ل

 ءانب مكحتن اهنا ال ةدراولا تاضارتعالا .درل انوناق ةبجوملا بابسالا
 ١١5١8 ص الال غن ةعطاق ةنيرفاجنا ةجحب ةمدقتملا قاروالا ىلع ٍْ

 ةداملا ىلع ةلئسملا قفوتو ةنييلاب ديلا تبثثو يضنارالا دودح ركذتو ١
 تاللصأاح ءادأب ةعقاولا ةداهشلل دانئسالاب مك اهناال ١ يس ا
 و



 نيب
 0000“ اا

 | س نواس رشع ن م ايف فرصتلا ىذا وا يضارالأ

 ]| ةرجا ىوعدب ق قدتو ةطنحلا ءار * ىوعد ىلع ةنبلا ناطتو ةيقرامأ

 ظ اهب ىدلملا هيلع ىعدملا فرصب قمحتو 48075 صال" ن ةئنجلا

 ةرهصن مكحتو ١١744 ص م85 تر همدعوا يفوتملا ةايح لاح

 ْ يفانال نيدهاشلا ةداهش لع ءانب ىعدملا مداخل لاصيالا ىوعد

 !7176١١1صمال؟ن ايضقالج ااه اللصويب رخالاودنسإ امدحالوق

 ناكما مدعوا ناكماب ىريل ال ما:ة[كستم ةلافكلا نوك ققدتو
 وا ائيع ةلافكلا دنس جردتو ع ءالغكلا دحا ىلع محلا

 لثم نيعضتب مكهتو ١١ 405 ص737 ن .مالعالا يف ةصالخ |

 ءافياىللع ةنيبلا بلطتو 1١5070 ص م6 ن اّتعث سيلو تايلخملا

 سلطتو ١١855 ص ل هديا دنع فياهتلا ىري نيدلا

 جراخ در رارقا لع 1 ا نب لو مازتلالا ىوعد تانال ادعس

 ادض لاصيألا ىوعد مع لو ١14 ص 441 ن كالا سام

 ِ هنالل لوالا لماحلا هحوب ينوناقلا ههحو بسح راج ريغأا نيببلا

 ظ م25ن ةرامتلا نوناق ن م 56 ةدأاملا بادب الك ,نوكي ةلاحلا هذه

 > ميدقلا ذنه ناك أك ماعرم ءاقم ةيرقلا يللاهال مكحنو ١١8545 ص

 نم هنوكب مكمحلا الل هيف ملل عافتنإلاال دوهش ةداهشب كلذ مهتاثال

 مزاللا تاهجلاب رافت الو يااا ردا ١ يضارالا
 تاك بيب ل ا تكتل

 آ



 م 1 13 ا

 ةيسيسما نلالسسسسم 37 5

 امناال ءاكرششلا نم لك ةصح نقدا أرارق يلمعتو ابلحو الصف ||

 يد بنجوم ا قادتو 1151١ ص 95 نا: ريزيملا رويار بجو مكحنأ|

  ضرويسلوق ةطبضم دبض ةمقلا ةدايز ةهجلا مقاولا ضارتغالاب |

 تاراجالا لدب رم ال رئاخذ َنُمْوَه هيلع ىعدملا هادا .اه نآب
 || ةنضتلا ةزربملا رتافدلاب و هياع ىغدملا لوح ابكح اما ةاءدملا

 ديدحتب ققدتو ”٠١57 ص ال٠4 ن ضقانث وهف ةباتكلاب رارقالا

 دنس لع ءانب مكحت اهنا ال لصحت يتلا ةنيباب مكحتل عيبلا نوح عببمل
 | نودب ةيناطلس تاءاربو ةيناقا> ادويق هتمس يذلا هيلع ىعدملا

 ا وباطلا ذل: لعاب كج ينبتو *٠١58 صالك ١ ن هنيضم تانثا

 المرجوا قح قاعت دعبو 570* ص 771 ن دوبشلا ةداهشو'

 5 ١٠١١7١ ص 855 ن هب نهارا رارقا مصي دوعي ال نوهرملاب

 هلوكنل رظنلاب هراكنا دعب هب ىعدملا غابلاب ليفكلا ىلع مكحلا حصي
 ٠١٠١8١ صك45 ن غلبملا اذه ىدا ليصالا نوك ققحت مدعل

 هدييسسيس

 متاوجلا عاونا ف

 5 حرمدملا لاففالا نهروه نوحاطلا دو 6 0 نأ

 ا ا 00 لل



 -ِ - 7“ ب

 ن؟ ه؟ مداملا ىلع هبطت نكم الو ءازجلا نوناق نما" +5 ةداملا ِ

 | راينالا نم قازرالا ا!ًدرقم صخب ةقرنم مرجو'* ضاع

 نا ةييذمت دنيز لييكلا بريضو 1١١ ص 17ن ةيانج ال ةحنج

 ةقرسس دعن ال نيتوبلاو ةردكللا ىجهردكلا لخاو 515١ ص والا

 ايقنو مسأ| يزاجيو +١5 ص ١.5 ن سودانلاب الالخلا لب

 ليكوا نذاو 5580ضص ال5 ن ليقرنملا نوناقلا نم «”** ةدالل

 هعصخ مارم يورتو ةنامالا ليس ىلع هلكوم مصخ نمم 59

 ن .ةيانجلا عون نم همرجو ةوشر دعي يبايغلا مالعالا ىلع هقيدصتإ
 لاصمتساو ههتفو ةطسورلا نم بوتكملا .ذخاو ٠٠03 ص1 ظ
 دعي الو” صض 8 ير ةنداغ ٍةقربس ريتعي هبجوب تاريل رشع
 | علقو اصخش دحا برضو لف 1007 ةداملاب ةررحلا ءاضعالا نم نسلا
 الو ”٠١5 ص. 54 ن ةداملا هذه ىلع ةكرملا قيظات ال هسرّض

 ' ةيانج هتيروم أ قلعتل ال ةدام لجال رومألل دوقتلا ءاطعا ربي
 نم دنهتلاو | "1 طا« را ءناةمخ لب مارملا جيورتل اهنا معزب

 _ ارم القتسم أمدق مداخلا وضفلا ليطعت وه امنا وضعلا ليطعت

 هرِيغ عبصأ دحا مرجولف 255 5:ص *54.ن ناسنالا تاجايتحا

 ص 48 نوضع لوطمت اذه هلعف ربتعيف هلعش نع هلطعت ةروصإ
 نافراطلا نوكةلاح اًربج لص> ةراكبلا ضف ناب يحي الو "4:
 مننا 2 سس ساو

 مسج لسا سس



 داوم ربجلا لع "لبلد جاودزالا - منام بشذملا فالتما دعي |

ْ 

 زوجمالو 45071 رغع ؟أ/ نو "45ه ص ؛*5 ن ةمّتلا كيرش ْ

 ةيغيوز مه ةعورش# ريغلا هتفلا ترتاوت "الجر هلق صضخت مادغا |

 زابتعا مزلتو ١ 1408 نض 757 نؤ ه5 ١5 ص "08 ْن لتاقلا

 دمهتةزيغ اهرك وا اغوط اهركب .ةلازا قم ريغلا ةنآلا لئاق
 الو ١5 ص“ ن يبرغلا باسحلا ىلع فيقوتلا :خيراث رابتغاو

 اماط ةزاكبلا ليزع ىلع يشب مكحي الو. 4 ٠00-ص.19 ن يفز
 لوقو ”؟51 ص54 فنر جاوذزالا ىلع ناقفتم نيفرطلا نأ ظ

 دقعو ريجلا عوقو ةنالث ا سوق تانعلا برع ىوغد 2 بجو

 يرشلا يضغقلاب ىنتكي حاكت دقع دجو اذاف ةراكبلا ةلاذاو حاكتلا

 بحور لوتقملاو لتاقلا تيب ةلتاقم ظوحلو 788١ ض 7078 ن

 اليم“ نأ 203: جاوزلا دغون ءاضر هعوقو ىلع نيقداصتم |

 ظ اهنار هثوكم هئدافا قيقدت نوؤذدب كازوكلاب هت>وز لتاق ىلع مكحي !

 -- رسم سس

 | هذخا راركتب جوزلا يضر اذاو ١١7+ ص0 ن عبنشلا لعفلا

 | نع طغس كلذكف ءازإنأ اهنع طقس هلا امكف تنز ىتلا هتَحوُز

 ( ال ديدجلا اهجوز قالطب هل دنب هنيب يف هتجوز قباسلا جوزأأ
 ١ اناا كددحل سلا بجو الو سومانلاب لالخا دعب ال

 يسم

 ا ا ]



 أ ن لباقم لتاق هرابتعا بجوي ةاباقملاب لصح ل تتقلا ناب لتاقلا لوق |

 هنوكب كلا بجوب ًأطخ لصح لتقلا نوك لامتحاَو "7 ص ٠
 | ةهل اهيف ريسفتلا دومي لآّمحالا نم ةيلاخ ريغلا رومالا نال اطخأ|

 مول ةداهشو أطخ لتقلاب مهتما رارقاو ه*35نض < ١نيمهملا ||

 ١/4 ص ؟15.ن أحلا لصح هنا لئلا رابتعا.بجوي كاذب ||

 ةايام ربثعي الوا اهبداياهضاوقل ةاباقم ةمئنبطلاب رودعملا مهمل ىلا
 | مكح دقو 7075 ص5 ن حيممي. ال ةنس ةرشعسمخب ءاجال حلف ]
 | اذهدلعف مزاتسي ثيح ةحنج ءاثا لتقلا مرج هباكترال لجر مادعاب ||

 عوقوو " ؛*5ص 76 ؛ ناهلبقوا ةحنج دعب تقلا لصح اوس ءازجلا ظ

 دقو 1775ص755.ن ةحنج ءانثا اعفاو دعي ال ةرجاشم دعب لتتقلا )

 هارد هلل سري لنا لتقلاب هريغ هديدهل كروكلاب لجر عضوب مكح
 ن عافدلا قير طب لتقلا عوقوب قيفدتلا سيو ةعودصتغ" نإأ

 565١| ن ةيانج ال ةحنج عافدلا قيرطب لتقلاو 4185 صا

 7١ نرةوادعلا قيم ققحت ؛نودي دمعتلاب مكحي الو ١-54 صا[

 ' 00ن.لتقلل ةحلاصلا تالالا ن رم اسيل اصعلاو نجحلاو 4587

 مكمللا بوجو لاج .كريتيانجي مهتملا ىلع مكيالو هو ؟؟صأأ|
 ا

5 

 الو مم: صا ل دي دش آدم ىرخالا ذازتاو امدشأب

 اال نص ؟51 ن اصملا برسضل ةإراّقم هنا نيكسلا .برض ربتدي
 1 م سل

 ظلما



 م.

 ظ 000000 هنا ةعاس فضنب بورغلا دعب قي يذلا مرج دعب الو || أ.

 نيوشتنملا ءاقشالا ٠ نه مهتملا نك نوي مدعو 2715 ص*ة5 ن أ

 ةقرسلا عون نم همرج رابتعا بجوي نيملسم راغقتلاو لابجلا يف | )ا
 نص ”+ ن تفوملا كروكلاب ١+ ةداملا ىضتقم هتازاجمو ةيربجلا |[

 سانلا دارفا ىلع قبطنت روك ذملا دونا م ١١8 ةدالاو َ

 زواجت مهيلع قدصيف مهتظفاحم ىروم ماما سياحلا نوبرهي نيذلا ا

 بكترم ىلع جملا قدصت دقو 217.نص:١٠؟ ن ةفيظولا روما |

 اتقوم كروكلا يف عضولاب ةنس رشع ىدحا هرمع دوب عيذشلا لعفلا

 رارقب مرجلا عونب ميرصتلا بجيو ١ نضول نر ريشتلا عم

 ص 48١ ن ءازجلا نييعت رارقب. هيلا يدصتلا حصي الو .ميرجتلا
 نوناقلا نم 5١ ةداملا يضتقم نمو 5515 ص ا” نو ه5

 نونثسم مهنا تاتي زاغإا يف نولغتشيو نومدخي.نيذلا ناروكذملا
 | هسايقو ًاتشو اًريقحت مهقحب عقي يذلا قلزادنا فرحا رابتعاف هنم
 || خيرات ريخات نا ىلع 05١0 صه ن جصي ال ؟5١ ةداملا ىلع أ

 ناف موقرملا نوناقلا نم ١78 ةداملا خف ىلع لدي ال دورابلا ماظن | 1

 || زوي الو تالا ىلا ايعرمو ايراج اهمكح لزي مل ةيوكذملا ةداملا ||

 ظ نم 707 نة وول ن نفي يروم أم ةئبسارب نودب هورالإةيشري دل ظ

 || 7*ا/ن ةتغب اعقاو لتقلا ناك اذا روصتلاب مكحلا حصي الو 45



 ا

 | ةقلمتملا ةهجللا عخرت بجوت ةيلكلا دعاوقلا نا ثيحو 5517 ص
 ص 4٠١ ن ءاضق لصح لتقلا ناب هئاعدا كرت مضي الف مهملاب

 ن ةوَقْلا نم طقس رودغملا ناب ىلكولا ضارتعا كرت الو 6
 « 6545” ض 5

 نوسمفلاو «قلقلا بابلا
 ةيماهتألا تائيبلا يف

 فانئئتسالا ةكمم ءاضعا نم ةيماهتالا ةثيحلا لكشن زوج ال

 || «ما09 صم نو" الذ صاعألا قوتاكالا ص؟16 ن

 أ ةرياقموأ 1 هج ضا# 6 تر يكح ةفصب اهتظبشم رادصاوا
 ن اهب صقاون دوجو وا ١118 ص 8 ن ةكاحلا لوصال امطبض

 ا بابسالا ىلع اهئاوتحا مدعو ١ /ا/ ضن ملكا صا

 | ناي مرا فيرغت مدعوا 958 ص؟6١ ن ةيحوملا لئالدلاو

 || ص* 41 ن يثوناقلا ةعون لع ادياتخا مدع وأ ١٠١45 صالا#ا١

 || مكحي يقانج مرجلا اهيجومب ربتعا يتلا ةيوناقلا ةداملا ىلعوا

 |١ 048 ض 55 ناذال ةنس ةدمقلا يذ ١١ يف ةخرّوملا تاريرختلا

 1 صا ١5 ن يبومملا يعدملا ةدافا عامس لعو 5*14 ص 18١ نو

 || ةءارق ىلعو ٠١*18 ص ؟؟5 فن هئاعداو هروضح ىلعو ٠



0 3 
 قتال

1 
 طيضلا تاك عم جرح هنوكد جيرصتلا لعو هروصخم قاروالا ٍ
1 

 ظ قحي هضارتعا ىلعوا م53 ص :١5 ن اعبانغب ةركاذملا تر>و||[

 ٍ ةركاذملا للعوا مف ا ةكاحملا عنب قطتتسملا رارق

 ع يبا ةعبرالا بابسالا نم ربتعت ال' ةكاحلب اهداربا نك ظ

 رتافد فئاهص رم ةفيعص لك. ىلع + 6 ةداملا عبط مزلي

 "ب 0

 1 0 . ١ 1 1 ١
3 0 .9 
0 7 32 

 يآ

 00 سلا مياس سس ياس اس اس سا يي سس

 || تالئاعملا ءارجا لعو مهتءارب يمومعلا ىعدملا بلطنييذلا صوصخب

 ءافثكالا وا 1.7:ض ؟ تر قيئربملا نيرراغلا وَ ةينوناقلا

 ظ صا ىلع اهئاوتحا مدعو أ ١ ١ ص 44 ن. ةلسرملا هقاروا ةعلاطم

 صا ىلع وا 1+1 ص ؟؟5 ناابيلا بوسنملا ةاغششوتلل مهتملا لقن

 لعوا ”855 ص 53152 نو ٠/5 ض ن تفركلاو ذخالا

 تا تاضارتةعالاو 1555 -ص 5 ٌ مهماتخاو ءاضعالاب ءةامسا

 ب نوع ص ه*؟ ن ةيماهتالا ةئرلا ةطيضم دض اهدارا

 ابيار ءاطعاب ةراتنم ةكحلا نوكت لب .(مطق. نوكي ال ةحينجلا عون

 .4555 ص ؛* * ن هغون نينعتو لعفلا توش

 8-0 2ييبجم 2 9 : 1 . يطق
 نس هسسسا ب روم ل ا ب ب ا ب ب ب وووسمممم

 اس 27 اح

 ا

 ع



 رب

 || لولي ١ يف ةخرّرملا تاريرهتلا مكحب لامتسالا هوسل امنم سوبملا
 ظ سرينشلا ايل قوتوم ني زلا ءامما نيقرتو 99 ص *١ ن5 2

 المع ةراظنلل اهلاسراو كلذب ءابطالاو ةككحلا نم ةطبضم ميظنتو
 ةخرّوملا تاريرعتلاو ؛ن 55 ةنس.بجر ؟7يف ةغرّوملا تاريرهتلاب

 نيسوحلا لاوخا نع قيمها بوجوو ٠ ن 57 ةنبس نابعش " يف

 ةنيوويشلا نيد نيلخادلاو ىمملاو زجملاك ةماقالا عنمت لاعب .نيلولعملا
 مهلايمل نيعم ال نيذلا لايعلا يوذو ةياكلاب لمعلا نع نيطفاسلاو

 دنت اضل تاربااو ةطبشلا لامداو رم ةيكو ماوس
 ىضرملا ةئياعم ىرختف .غ,نه 5 ةنس بيجر: 17 يف ةخروملا تاريرهتلا ||

 نم مزاي نم روض مثريغو ةيدلبلا ابطا نم سوبخلا يف تيذلا ||

 غي ىنوتي نم ةافو بيس نيبم مهنم روبار ظني و ةكمحلا ءاضعا أ
 *1؟ ةنس ناريزح ٠١ يف ةخرؤملا تاريرختلا ةوقب ظفحصو سبحلا

 |١١ :لكسول نع اذعف نيسوبحلاو نيفوقوملا نه ثنوفوتي نيذلاو ه8 ن

 ىلعالا رومألا ةيفيكلا غلبت ةكحللا باف نم !مروبارلاو ةطبضملا
 ل غاييو ةيسانم ةروصب كلذ رشني كانهو يفوملا نكس

 ١ 88ن ه8 ةنس ؟ ك ١ يف ةخرارملا تاريرهتلا عفو اضيا سوفنلا

 هته سيم يبيييبييبس

 ا

- - 7 : 

 وي - . . - هيهول ١ و 5 - 6 هى - 23

 ةيلحلا ةناخدتسالا ةرئاد ىلا سييطلا روبار ىلع ةانب نولقن ريص

 اج مةممسسلس

/ 



 .[| ابط ققحت ىتمو لجلا عضو لجال نوتجلاعم مزلي يقاوللا كلذكو || .

 ,نوتيسو مث ةدم لاهل نهداعا ريصي ينشتسملا يننوتاقب موزل مدع || ٠
 ربتعيو ٠* ن55 ةنس ؟ ك ٠٠١ يف ةخروملا تاريرحتلا ينام ىلعأ|

 قرفنيتنساا نب نال يورلا ال يبرعلا رهشلا باسح ىلع فيقوتلا
 ىلع زييضنلا زوجي الو ٠١835 صا/*7 ن مايا ةرشع وحن
 كروكلاب مهيلع موكحلا اما ديدحلاب مهطبر وا نيسوبحلاو نيفوفومل

 لكو ءيش مهدياو مهقنعب طبري الو ريجنز مب اجراب طب ري هنأف

 تالئماعم يرجي وا سيملابةيعرملا زبن اسلم وأ فوقوم

 هريغأ وا فيقوتلاو سيلا روظانل ةيهاركا وا ةيزيقحت وا ةيديدت
 أ هقي مظني نايدراغلا ناف نيسوبحلا وا نيفوقوملا وا 'نيرومأملا نم ||

 *ئرجتلا صخنشلا نايدواغرسلاو سبجلا ريدم سلي هنلغ ءانبو ًطبض

 هن يذلا لبضلا ليذب قدصيو ةيفيكلا ققحيو لاعا اذك لع ||
 ظ | بترتي يطا مث رعا ىلعءانب وماقماقلا و !.فرصضتملا وا يلئاولل همدقيو ||

 | وه ىلوالا ةروصلاب سوما ءابش سلا رتفدب ديقيو ءانجخا هيلع

 خل نيسوبحلاو نيفوقوملا ةث داحم نمو سهنتلل جورخلا ن « م .هعنم

 ةناعالا ليبس ىلع جراخلا نم هل ىطمت يتلا ءايشالا لوبقو ةرباخل ||
 ع يا ةيناثلا ةزوصلا يف .هوازجو هذيك عفانم لاصتس١ نمو

 قرم هسبح وه ريجلا وا ريقحتلا وا .ديدهتلا ةلماع» ءارخا ةروص ||



 /ش 1 مااا يا

 م
 هس بيتس

 ظ يتاازبخ مهرد ةياةالثلا صرفت ريصيف هبتني مل اذاو ديدحلاب هقيثوتو

 || دعا يف تاازجلا هذه ةدمو اييردت مجرد ةيام ىلا هل ىلعت

 || ىرجا اذاو الا سيل موي نوعب راو نانثا راركتلاب و أموي نورشعو
 || زانذالىدصتوا كلذ“ نم انشا كلل نيسوبتلا وا لافوقولا دع
 [| تاريرمتلاب حرص (م”ةصوصخم ةنوناق .تالماعم كلذإ ناف دحا

 ظ ةراظنل رتفد ميدقت مزليو 55غ ن ك5 ةنس ا ىف ةخر ملا

 نيقيرشلا نيديعااب وفعلا مامي نييذلا نيسولجلا ءامماب ةيلدعلا

 أ مايالا رئاسو يناطلسلا سولجلاو ةينسلا ةدالولاو ةيوبنلا ةدالولاو
 | ةنس ١ ت١١ ت اموي رشع ةسمخب اهلولح لبق ةمرتجما .يلايللاو

 ] لعفلاو دصقلا ءوسو كييلويلا ريغل + ةلويسا نيل ف ساب ن سس 1

 ظ ةنس سيام ١5 ت يوبناا دلوملا ديعب مهتدم يفلت اراك( اذا عينشلا

 زئاسو يناطلسلا نيولجلاو ةيئاطلسلا ةدالولاب وان19- كر

 أ ةرادالاول ةيلدلا كب ع ءانب مهسبحن كاك ها ةكربلا للا
 || نم مهنم ىنتتسإو مهايبس لخيث "01 ن *+ 8 ةنس ناريزح ١١ ت
 ظ مكحام اوفي لو مهتمذي ةلخادلا وا ةلودلا لاوما اوقراسو انا ركذ
 أ | ءالخا نكي مل نيذلاو ةروكذملا تاريرمتلا 5 ملاثماو مهيلع هب

 زوم 18 خيرات راطخالاو ةيصوتلا يف مك روذحلا نم اناس مهليبس

 وا نآتلا بيرهت صوصخمب مييلع موكحا اماو 57 نا *+ ٠ ةنس



 ١ك

 رهمشا ةتسس اسبح اذاف .يجرلل يدقثلا ءازجلا ءاطعا مدع لجال |[
 من٠ لص ةرسسملا دنعو مهليبس 0 مرادتقا مدع امتثاو |[

 | ضبقلا ىقلي سيحلا نم رفي نم لكو 7,٠١ ن 505 ةنس ناريزح

 1 ٠ ةداملا ىغتقم ىزاجيو ةطباضلاو ةئلسملا وعلا ةطساوب هيلع

 ١8 يتدالل أفو نزاجي رارفلا مل نولهسإ نيذلو ءازجلا نوناق

 كرا مو ندد هنو ١7 ت موقرملا نوناقلا نم اذذوأأ

 ءالخا يحوي مهتيسوبح ةدم 5 نيالوك ذملا مهاع موكحملا لاك ١

 مثرارفف 1١5 ص 18 نو !55”صاال نوالا' ص.١٠ ن مهايبس ||

 ١8 ن مهتيلوسم بجوي ال ةروكذملا ةدملا لاكا"دعب .سرملا نم ||

 لف منجااو حئابقلاب ةلافكلاب تقوم ليبسلا ةيلخت ىرجتو 188 ص

 نيذلاو 586 ص 5 ن ها/ةنس يناث ىدامج 57 ت تايانجلاب ال

 ع م هع خي كلذ نوناقلا مل زيجيو مهأيبس ء ءالخا يدنمي أ

 ااا ْن ةيئازجلا تاك احلا م١ نوناق ن هلوالا بان || ٠ نه نم اغلا لصفلا ْ

 ءازجلا مهيدأت مدع ببسب نيسوبحللا شاعم 7 مزاي و 2” ١ ص ْ

 بلطت يبنلا ةرئادلا نم ةغّملا نوناق بجومب مهياع هب موكحملا يدقتلا ||
 2 أ بدسم را فرم 0 ميهيفوتو مد

 ةسنمح عفد مزاي الو 1 نا اذ معشق طاش ١ * ع ةخرؤملا

 لاومالا عفد ىلع 6 رادتقا مدع بعلنسلا فنيسوبحلأل ايوب سورغ ظ ظ
0 
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 ها 000
 || فراصم نع ترم مهفراصم نوكت لب مهنم ةبولطملا ةيريمالا
 ١ || سودسفا ١8 ىف ةجزكرملا تاريرحتلاب رع ةيمومعلا تاناخسحلاا

 ةليوط ةدم فيقوتلا ىف دح>ا ءاقب زوج الو 555 ن4 ةنس

 ٠٠+ ةئسلوا نيرشث اه يف ةخرّولا تاريرحتلا ةوقب بجومالب |
 موب ن

 نوما علا بابل
 ظ اهيلع ضارتعالاو ةيئازجلا ماكحالا زيبةو فانشتسا يف

 ٠١48| ص 1١ فترزيم ال ةئقوملا ةموكحلا ماكحا نا

 . || ليقت ال ةقيتملا لوصالا بسح تيطغاو قبس يتلا تامالعالاو
 أ نود؟ ص ,«ن 5 ةنسناريزح ؟ يف غالب كلذ ىلعو ضارتغالا
 نوا *50صاون لل نجلا تامالعا زيي زوجالو؟ 6 ص*؟

 | تارارفالوء١ 40ص“ عجرملا نييعت تارارقالو 405 5ص ه*

 م4 ن ةكحللاب رييغتلل ةلباق اهنال اًنوناق لعفلا عونب ةيماهتالا ةثيحل
 | ن يطقلا محلا معزي لب ةحنج لعفلا نوكي الو "655 ص

 ظ عا نب ةكاخلا موزلب وأ +517 ص 41407 نو 55075 صام“

 ْ زيم الو 4*١ ص ٠١٠ ن ةلدالا ةءافك مدعب وأ ١ ف

 ظ | ضارقعالا يقدم رورج ةرعطقلا ةجردلا بنكي ملام يبل مالعالا



 انيإا5 0000 ا

 *إ|وه

 لعفلا نوك نوما رارقلا الو ؛ 5”ص ١ ٠١+ ن فانئتسالاو ١

 4 ةيال/ ص 441 ن هبكترع سبح موزلب وةحنج ةيانج هساسايذلا ١

 مالعالا الو 8855 ص ١١ ن ىوعدماال محلل ةربعلا ثيح ظ

 | هناف يمومعلا يعدملا هزيم مل يذلا ضارتغالل لبأقلا يبايغلا يئانجلا ||

 [| لجن سحب حلا الو 1688 ص 8 ن سار زيبمتلا ليقي ال

 || ؟١ 5 ةدالا بسي يدقتلا *ازحلاب و ١,91١ ةداملا بسحب اغويلا

 ْ لب اب ١*4 ني عا اسر زيب ال ةحنجلا عون نم هنا ثيف

 || ةفيظولاب قاعتت ال 'يتلا تارارقلا الو *7* ص ؟< ن فنأتسي
 || 8 ن نع ارز الا مئاف ةريخالا ةجردلاب نوكت الو ةيحالضلاو

 || عم اما ةلدالا مدع ةءادبلابق ءاجالل ةيرملا تار! قالؤب + 1
 | نم تناكاذا نويمومعلا نوعدملا اهزيهف اهئ ءافك مدغربرتتو ةلدالا
 نكي و... طقنملا نعي تناك ذا ايلع نوضتيتدي و ةيابتالا ةلبملا
 أ دوجو مدع دنع ةك احلا عنب :ارارق طعي مل اذا الوئسم قطنتسملا
 || ؟8يف ةخراوملاتاريرختلا ب مرج باكترا تسثت ةراماوا لييلد

 || ةيماهتالا ةئيطا تارارق نا ثيحو ؟ 57 ص 9 ن ىال ةنس رفض

 || اهعابتاب ةرح فانئتسالا ةكمو ةيعطق ريغيه ةنج ىوعدلا نوكب
 أ الاف ةبكحلا رارقزيمب نا اًنضيا نيفرطلا نم لكك نكمو هعدعاوا

 || امتطبضم تدنسا اذا امنا ةكاملا لبق ار ةطبضملا زيبق هنكع



 م
1 000 

  :نكيو اهتفيظو تزوابت ذئنيح نوكتف ةث داحلا فلاخت ةدام ىلع
 يدللا زايق معصي الو ١١6" ص “4 نقرا اع طيضمزتبق

 كيف بذاك 535 همصخ فلح ىوءدب رداصلا مالعالا يصختا

 دئاع اهزابتو ةيمومعلا قوقحلا 7 و قف ىوعدلا هذه

 الواي صلاه .ةثنار يصخحتلا يدلل ال يمومعلا يعدللا

 لامعتسا ءوس ىوعد .ءرم ةءازبلا رارق يصختلا يعدملا زييق
 ٠١8 نص ١55 ن اضيا يومشا يعدلل دئاع كلذ نال ناثالا
 فاللا ةسمخ فلاب ريغلا ةيصخشلا قوقحلا ىوعد فانئتسا زوو

 ةيلوئسم 0 ردصي يذلارارةاازييكو 1 ص "0/6 نشرغ

 ةيانجلا تاءالعأذ ؟ 6*١ ص ؟ 7 نعونمم ريغ هلعف نوكبو مهتملا

 1 تامالعالا اماو ءاعدجسا ميدقتل جايتحا نودب انف الان زيع

 ن ءاغدتسا الب نيت الف ةحئملا عون نم وه. لعفلا نوك ةنعمتل
 رودعب الو ةك احلا ةفاحأ ىلع مدعم زيبقلا قحو نما ص فر

 | مرج يصخشلا يعدملا ءاعداو قيوشتلاو .ماربالاب عقي يذلا رارقالا || : 0 5 ١ 9 ١

 ١ ضئيل ص مس ٠ ن اضقانت دعي هريع لع هب عدا ناك لجر ىلع :

 ىعدملا فانئتسا نا له ققحت نا فانثتسالا ةكحم ىلع مزليو ||
 الو ؟7* ص٠٠ نال ما ةيصخشلا قوقحلاب رصحنم يصختتلا

 ص "1 ن ةيمومعلا قوقحلا ىوعدل يصختلا يعدملا زيبق حصر
000 

 ا _
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 مج بجوي ةءاربلا رارق يوما يعدملا نفاكلا مدعو 07

 فانئتسا ىلعةانب هب مكدملا زوجي الو ءازجلاب فا تسالا ةكم يح[
 دعب ىوعدلا زيت زوجي الو 15١5 ص ٠5 ن يصخلا يعدملا

 ن ناشلا اذهب دراولا ىبسرلا غالبلا ىضتقم ةنوناقلا ةدملا ىفم

 بجويزييقلا اوعدتسي نيذلا مهلع موكحملا ددعتو 18 ص١٠٠ |

 اوعفدي نا ال ايدقن ءازج تاريل سمح ةنزولل سي نا مهنم لك ىلع

 ىدلملا هماتنادو فد ص ن طقف تاريل س مهعيمج

 ريظنو ١55+ ص 8١ ن زييمقلا ءاعدتسا ماقم موي ال ميول

 ءاعدتسا ماقم موقل الف تتاكشابلل يبوملا يعدل ةرطخ كلد

 بجوي ةدملا يغم دعب زييقلا مدقتو 2١1١5 ص ”4/ نزييقلا

 طئارششلا ضقنل زييقلا ءاغدتسا در اذاو ؟ 5*١ ص ؟ 68 ن هدز
 ا خي 8

 د ةيزييقلا تاقيقدتلاب ردايو لبقي اوهس دو هلا نيبت 3 1

 ل ال فن اتسيس هناب مهيلع موكحلا دحا ةدافا طبضو ؟517* ص

 ايليا وم نط ؤ/ 8 < ز فاشتتمالاءاعدتسا دقن نع يئنغي

 نعضتيو ةيوناقلا ةدملا نعش هيلع موكحملا همدقي يذلا لاحضرملا
 ربتعي و لوبقم هناف افانئتسا هاوعد ىرتل ةلاقكلاب هلبسءالمخا ةبلط

 ةدملا يات هيلع موكححلا ليكتو ١ال5 ص ١ا/؟ ن فانئتسا هنأ

 ١١585 ص 87 ن زييّملا ءاعدتسا در بجوي وفعلاب هجورخو
7 0 



 اراقب ءاءدتسا اما هيلع موكحلا زيي ءاعدعجسا غد خيا د.مراي ب الو

 مأيا ةثالث .فرظب ةيلع موكححلل غابيف اجي يصختتلا يعدملاو ينوملا ْ

 |' ةيناعهدنعقاروالا لظغفح نا ناكل لعو هدلنق ميرات ند اًراددعا

 لبقت ةحنال ةيقابلا مايا ةريشعلا نع ىعدتسملا مدق اذا مايا ةيناع

 ءاعدتساب طب ري نا بو أتماف زيبقلا ةكحل اهيدقت هنكم هنا اكهمم

 نم اًوفعم يعدتسملا ناب ةيلحلا ةموكملا نم ةقدصم ةداهش زييقلا
 ادايغ جلا 5 اذا نمصنو نائريل وأ زان ملا يد ءازح - ءادأ

 ١ 57ينةخراوملا تاريرمتلاب المع معا ايهاجو ناك اذا تاريل سمو
 وفعلا ىغكي الف وكريولا ةرئاد رش اما 59 ن ةا/ ةنس ةدغقلا يذ

 | مدقتل يتلا ةمناللا اماو 2/8٠١ ص ؛*ه ن ريع ميسر كدا نه

 | بحبو 78 -صا١٠ نو 6-3 صان لبقت الف ةدملا هذه دعب

 ! هنوكب ةيعممر ةفرو هزيبق ءاعدتساب طبري نازييملا يعدتسم ىلع

 يع دتربم طب ري اذاو 5٠ ن5 ن هل ةكس وأ ًافوقوم

 نه هبجوب جرخا يذلا ةلافكلا دنس حئابقلاو مسنجلا داومب زيبا

 ةبمضتملا ةدابثلا وا يدقنلا ءارجلا مه ةيسوبحلا ةقرووا نويلا

 | ةخرؤملاتااري رغلا كب زييملا ءاعدبتسالوبق نكم الف رادتقالا مدع

 7+ نيف 2017 نو 76 نازي 7١ ؟, ةنس لول نوناك ١؟ يف
0-2 
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 الدب ةلافك دنس دقت زوجي الو ©5** ص ؛<* ن ةيزيبقلا ||

 ليكولا نم زييملا دقت ارو - + ص(١41نزيبلا يدق ءازح نع

 نأ نكم الو 5٠١ صاله نىانئتسآلاب هتلاكو لبقت 1 يذلا

 651١ ص "88 ن مكحلا ضقن يدتس نا هزييت ءاغدتسا در

 ةداملا لول الو ةدملا ضم دعب ىمومعلا ىدملا زيك لبقي الو

 ضقن ساطي نا ىعومت دعشابلا نكمي و ةءاربلا تامالعا ريغ ١

 هتدم تضقناو .نوثاقال اعفن ضقنال بجوتسملا يعطقلا مالغالا

 تاربخو مغ طر مزلي و ”/895 ص *ا/* ن نافرطلا هزجب موا

 ترم امقاو زييفلا ناك اذاويمومعلا يعدملا زينت ثا اعدتساب ؛ غيلبتلا

 نيبتتو صوصخلا رتفدلاب الاح ديقيف هيلع موكحلا وا ىصخشلا يعدملا

 هنوك وهروظ ىلع لاعخردلا ءاطعا خيراتو هترمونو ديلا اذه 23

 وكريولا ناب وارقفلاب ةداهش مدقت وا يدقنلا ءازجلا عيدوت راص |

 ثاريرمقلاب رص اكلنا بتاكشاب ءلا نمدعتخو ًارشرغ نيس نم م لقا

 تار.رغلا تدوا دقو 401 ن "0+ ةنس طابش ؟١ يف ةخرؤملا

 تانلا داوم ضعب 5*5 ن 05 ةنس ةدعقلا يذ ؟ ه يف ةخراوملا :

| 

 ا

 ديق ورموأو خيرات لاسرا يغتقي و تام املا لوصا نم ثلاثلا

 ىدل هديق دوجو اكمال زيبلا نعال ذوخ املا ىدقنلا ءازجلا
 دم ماس فسم ا سس ا ا

 خاج خا ج2 © ع 2 ل دا

 -- ست سدس سمس هه وس هوس ووو يورو كس سس سو سم سس وس هيوم سر سس



 فر

 ظ 1.00 نر ةنس زوق ؟ 5يف تارءرح كلذ ىلعو هيلع شتفتلا

 ١ هنلاكو ةفوكملا ليكو طب ر مدمل فانثتساالا ءاعدتسا در زوجي الو
 ال . ةيلالاو اقلاع ريشا ةعم 5 وارا١م8»* صالع؟ ندب

 55١١”ص م١ ن ةيازجلا تاكاحلا لوصا يف. كلذب ةحارص

 ص ١16١ ن ةيمومعلا قوقحلا دض يصختلا يعدملا زيت لوبق الو

 ءاعدتسا طئارشو ةدع ققدي الو 165١ ض ١1ا/# نو 47

 مكحلا يواحلا مالعالاو ١ 4 1 ١ ص لم وما ةيانجلا ىوعد زيك |

 "م ص ؟/8 فر طقف هنم ةيانجلا زييت ىنكي ةحنجو ةيانجي

 ارطي الو 8 نص 1 ضارتعالا لبقت اي ةءاربلا ماكحاو

 اما ١١858 صالو8ن صضصتاا لم اج تناكولو للخ اهيلعأ

 هنال اسار .نييقلا ليقي هناف هنونجل ةازاجلا نم جهتملا ءافعاب رارقلا
 ةءاربلا رارق ناف كلذكو 4555 .ص ٠٠+ .ن ةءارب رارق ل

 أما ةلدالا نادقفب نوناقلل قفاوملا وه امنا للخ هيلع ارطب يذلا

 ََن 4 هل نوكي الو ضقنيهناف ةلدالا دوحو م نوناقلل مداصملا ا

 يق لب ايداع ةءاربلا تارارؤ ضقن زوج الو ١98٠ ص 44

 | ميرصتلا مدعو *ه*8ص اع ه١ نر ابكح لالخا نودب نوناقلل

 ايداع ما نوناقلل عفت هضقن ًابولطم هنوك ةءاربلا رارق زيت ءاعدتساب

 لع للاخ ءارطا مدع ةيضقو 585/86 ص "5 طل بجي الإ

١ 

 دسسسسللل



 انياب ٠

 0م

 تاقيقدتلارصحتاو ١5172 ص"؟407ن ةيانجلاب ةروصد5#ءاربلا ماكحأ ا

 ؟ وهن ىدتسملا اهب ضرتعي ىتلا ةيريرتلا بابسالاب ةيزييقلا |
 نادجول لوح ةلدالا ةءافك مدعو 2 صاو 5748 ص

 م. 67ص مالا اة 5 4 ضارتعالا 06 الف ةكحملا

 عوام زييعلا ةكيللا ادع ميدقتب ىوعدلالقن رارق ىلع راعبو

 هنع ثول رثماي ربملا نا لع 451 ص 214 نو 40/5. ص

 تاريرمتلا ين 5 نيتعاس نع ةرايعوه ةيئازجلا تاك املا لوصاب

 401 ص 16 ن يم ةنس لوليا ١١ يف ةخرؤملا

 نوسوخم و سماخلا بابلا
 ةعونتم لويذو تاليدعت ىلع لعستو

 00 ةشالا تاريمعو تااشنا ماظنل ليذ درو دق

 يتلا ةينقولا ةينبالا ناب ٠5© ةنس سوتسغا ”؟ يف خرؤم

 يروه 50 ةفلأقو لسد م ةقرغج الوا اريلع: شكت نازوخي هزم

 و عبارلا لصفلا ىختقم اناث اهيلع فشكيو فاقوالا هيد

 ةدامو 57 ن ةعوطقملا تاصقانملا نم يناثلا لصفلاو افا تن اذه|

 بجيهناب ةداعسلا رادب هناذكلابلا ةرادا ماظن نم ١٠ ةداملا ماقم ةئاث

 ةريل نم ايا ذخّوي هناو ٠ هداملا بسحي ةازاجلاب رارقلا ءاطعا
007777 

 ا يتلا ياا اس ل اب بس اس تم ماي ااا لسا ا سس
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 داما ماقم ةَعاَق ةدامو 60١ نير ءأد ٍةِناَعِع تاريل سمج ىل

 موسوسون محا د يم

 ةازاجلا ءارجاب و داصي ام نييعتب ةيديصلا ةطباضلا ماظن نم * ٠

 | يناثااو لوالا لصفلل تاليدمت .درو.دقو 5١١ ن «5 ةداملا لع

 لان هنن ه١ ةداملا فَ ا 50 ينوياملا ءازجلا نوناق نِم

 ]| رباخ.: اذا نيبيلو: ةداملا هذبب :ةررحلا رومالا: لغف اذا ايليدبعتب

 | لالا يم 0 نا نيا ديد للاتبزو ابي ةدالإم اتقي
 اوريلا ةيلعلا ةلودلا ركاسع نولفغي وا ودعلا ةهجل ركاسفلا دارفاو
 اهانعب اهليدعت 0 ةداملاو دبّوملا كروكلا ثوار ءادعالا ةبج نم
 ىلع هؤرجن تبني يذلا صختلا نااهليدعت يف لاقم 55 ةداملاو

 أ هطاست يذلاو دصقلا رس ةجردل لوضو نودب العف طلستلا ىلع
 يذإاو نينس سمج نم لفاال دنب هملقلا يف مضوي ةفيفخ ةروصب

 ةثالث ىلا رهشا ةثالث نم سيح ةذاطلسلا ةرضألا ىلع هناسل ليظي

 || ةطلسلا ةثارو لوصا ءاعماوا ليدتو رييغتب ثبشتي يذلاو نينبب

 يتلا تابانجلاب ءادتبالاو مادعالاب ىزاجي اهاكشو !هتئيِه وا ةينسلا
 | ١ ةداملو .ًاضيا اهانعب ايليدعت ه8 ةداملاو ثيشت وه اهيلع مصتي

 نيفظوملا :ةيلعلا ةلودلا ركاسع .نوكرح نيذلا ناامليدعت يف لاقم

 ديم كروكلا يف اومضوي لالتخالاونايصعلا عاقي ال !متيطبضو
 هذه ةبياعرب 515 هني ؟ هلال ىف ةخرؤم تريارح ردص كفو



 ما ان 6

 هلام نيك اذا نوناقلا نم ه8 ةدالل ليذ دروو 7” ن تاليدمتلا ْ

 كرد اهلكأش امو ةي ران ةحسا رضحتسل وا عنصي وا عرتخي نم نا |

 ةيداسف ةئيه ءارجا دصقب ةكلملاو ةحراجلا تاودالاو تالالا |

 تربظاذاف تناك ةروصة باب صاختلا ةإ واصخمت لع دصق وسوا ||

 ظ رهظت ملاذاو مادعالاب ىزاجت لمغلا زيح ىلا لتقلا وا داسفلا ةدام ||

 شخ نم لقا ال كروكلاب ناجي اهب قشتم يقب لب لعفلازيخ ىلا
 هدنع لف نم نأب هنه "5011 ةدالل ليذو 6 دكر ةئس ةرشع ظ

 اذكض وصخ اهريذ لجال ةعوبطم ريغ وا ةعوبطم الئاسرو اًقاروا

 لقاال دنب هعلقلاب ىزامي اهرشن نم نكي لو تاداسفاو تاكي رمت

 تاجد:ليردانميلا لابرلا نما لكيت لاذافغلو/نيلاك ني قمأ|
 ةلودلا يروم ل ابطعي لو اهاقجاف هديل :ةروكذملا تقاروالا ||

 ةدالل ليدعتو 7256© نر نيس ثالث ىلا ةنس ند نيرغي ةيلغلا ظ

 راثالاوةنيبالا ي رخو مده نم نا 1 روطسملا .نوناقلا 59 ف

 | ضعب رسكي وا ةيدلبلا تانبب زثلاو ةفي رشلا تاريخلا نم ةعوضوملا
 ]| جرفلاو عماوجلا تياعبف هن ةدوجوملا راهتالا عظقي وا اعالج |

 | ةسىلا هش نم سيحيرب قملاو قوما ضرعتي وأ ثاحااسلاو قاوسالاو ||

 ررضلا نمضي وأي دقت ءازج ةيديجم تابهذ: ةرشع ىلا بهذي هلي ظ
 ]1| نا هل امموقزملا نوناقلا نم ١8 ةدايل ليدعنو ال57 ن لصاحلا

 99 تس مسا  _سسسبسصسا



 اا

 أ ةينامعلا ةركذتلاو رورملا طروياسنو ةاكذتو لودلا نوروزي نذل
 أ| ةروزم قاروا ازك نولمعتسل وا قاروالا هذه نوفرحن و نوريغي وأ
 | نيتدامو 715 ن ننس ثالث ىلا ةئسنم نوسبحب ةفرحو ةريغمو
 || ىلوالا ل امزرحلا اونا حاجب +١ ىت داملا ماقم نيتقماق
 1| تابصقلاو ىرقلا لخاد 5 نفسلاو :ةينبالا رع قرح نه نا

 || فلت .لصحي مل اذاو .مادعالاب ئزاجي سفن فلت كلدب لص و

 أ| رسي لون قراخلل اكلم .فورحلا ناك اذاو ديما كروكبلاف سي
 أ ترم رثكأ ال تقوملا كروكلاب قراخلا ىزاجيف رخال قرحلا زرض
 أ| ماصتالو سانلاب ضتذختال ًالاوما قرحي نمنإة يناثلا لامونيننس يشع
 تالوصحلاو ءارضخلا وا ةسبايلا شارحالاو نارمعلا:جراخ نكسشال

 : هلروكلب راجت هكلمن قورحلا نكي لو ضدالا لغويا
 ١ نودصتي نيدلاو تقوملا كروكلابفرخال هررمد ىزدنو ركاز اك اذاو

 ليدو 913 اضيا تقوملا كروكلابف هوارحا كي الو كب رد

 | فيقوتلا تارازق تراب. ةيئازمللا_تامكاحلا :لوضا نم ه ١.ةدايل
 || قيدصتب ئرجب ةك احلا عنمو ليبسلا ءالخاو تقوملاريغو تقوملا
 أ اهليددعت .سيئرلل نكي و. قطنتسملا اهلا بوسنملا ةكىللرل)

 ا دجوياو ”“ ١ نينا ير يدلا فئاظوب كاذ لخي الو لللا |



١١ 

 2 لا 1 داك
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 نضرب

 ىلاوت هللا اش نلت ندم
 س40

 نيس مدام الببألا
 ةعونتم ةيئازج تاررحم ىلع لمس

 || *4 ت يئانحلايبايغلا مالعالا ىلع ةنس ١" رورم دهب ةازاجلا طقست
 مالعتسالا ىلع باوجلا ةعرش مزليو ١7١ ن 58 ةنس سوتسغا

 ع٠ ةنس ١ تا ت ىوعدلا لقن ياط صوصخب لصح يذلا

 لويلا تالصاج لوادجتالواقملا هز رجمو كال لاسراو 555 ن

 اذاثو لوا هيلع هبن فلاخ يذلاو هتامزو هتقو يف فرصي يذلا

 ةيئازجلا تاكاحملا لوصا نم 45 46 ينداملا لع رتافدلا ف

 |١: ىفهلحم ىذلا دهاشلا ةدابش ذخاو ”الالن؟* ٠8 ةنس ١ تأءا ت

 ريغ وأ هاما وأ نيروماملا نه ناك ءاوسي خل ءأضق وأ قوس

 [| ةكمحا فرظ نمض املاسراو اهيلا_بوسنملا ةكحللا قطنتسم ىدل
 نم ةازاحمو "5 نال 74 3 6 ت هئتداهش ذخا ةيلاطلا

 تاجرد ىصقاو دشأب هريغل وأ هل ناكءا ماكنا ل 5 قرح

 يروم نقرر هلا جب الاؤةاووجي ٠١ ت قرحلا ةازاخي

5 

 اهدرواس ةيئازجلا تاكاحملا لوصا نم 1٠١ ةداملا. ماقم ةُماق ةدام
 هه(

 :أ| ةلماعملا قيبطتو 554 ن ”08 ةنس سوطسغا ؟ هب ت اناث لزعي مث ظ



 5 ض ا

 1 ميلع ىوعدلا عوقو دنع متاشاعم عطفو ماي روم لغشلا نم

 دق نوكي يذلا شاهملا فصن مهئاطعاو مهتاي روم أم ىلا مهتداعاو
 ةنس ؟ ك ” ت ميلا يزع دق نوكي امم مهتءارب دنع كلذو عطق
 ءارحا ةعرسو "57و95 نر 09 ةنس ترام ١؟ تو

 يبنلا بس ىلع نورسحي نيذلا قحب ام تاقاطتتسالاو تاقيمتلا
 ةيفش تاقيقمتلا:ةكحلا ةئيه لاكاو دوهشلا ةيكوت دعبو هللاب ذوعن

 نوكت نا مزايو اهنع ةعرفتملا قاروالا عم أهلسرت اهيلع اهقيدصتو

 اريعيت اف ايلإو ثياكامملا لوبضالو 'اهلوضالا ةقفاوم تاتيقملا قارؤا
 ءارحاو تاكاحلا لوصا نم الو الاو ل٠ و:”5 داوملاب ىنتعي ناو

 كلذ فلاخم يذلا ىتاكلاو قطيتسملا قم ةينونالا تايضتقللا ||
 .:ر«صوصخلا اذهب دوهشلا ةداهش ىلع قيدصتلاو خ85 ن ت

 فكريدلا وشل نيبذلا اما يلاعلا بابلل لسرتو اضيا لدملا بئان ||
 ىرحتف ةيداعلا تاتاشملا نم كلذ لكاش امو طّقف يهذملاو نامالاو
 مهفيقوت سا كسرجيو اضيا ةيلدعلا ماجي ةيفخلا تاقيقتتلا مهةحي

 يللاعلا بابلا ةعجا ١ جايتحانودب أتفرعب مهايبس ءالخاومهبيد اتوا

 ذاع ةوراغلا ناشو لاخ قبو م30 ن0 ةمس ؟ تاءثاإ|

 زوم 58 ت مهتقطنتسا يتلا ةيادبلا ةكمع ةفرعم ةناسللا ةعاظنلا ظ
 ثقوب ةفملا تاقيقمتلا لاكاطمو 5*4 57 ن7 1

 ازين تبخل

 ااا مال د م مااا اذ آذ]1]ذ]|1[1]1]1|1|]|]|]|1 1 1 1| |1|1|]|]1ذ|1 1 | 10 1 1 1 1 101|1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذ ز012 2010



 "ال 11

 جبقاروا لسير تةيناسللا ةعاظنلاب مهيلط نونظملا قمب ةيعرلا لوصالل |
 ناّمتْسا لبقي الو 7855 ن*05 ةنس ١ ثال ت ةراظنلل الاحا|

 مهليبس *الخا زوجي الو ةواقشلا ىلع اليوط أتقو اونمدا تءذلا

 نودظملا فيقوت غبنيو الالا/ ن ٠١” ةئس نآسن ”07 ت ةلافكلاب

 تاناذمفوتبةيبنحالا لودلا رئاسلنيبوسنملا ةروهشملا مئارجلاب مهيلع
 || اكريماو ايسور يتراذس تاضارتعال .تافتلالا مدعو ةيلعاا ةلودلا

 ةولسالا لففحو ,/207 تر 805 ةنس ؟ ت ١١ ت كلذ ةفلاخلا

 ةيانج وأ ةحنجب نينونظملا مم دجوت يتلا ءايشالا رئاسو لاومالاو

 | ت ةيلام ةلافكب طوب رم ضوصخم سيلوب ىدل مهتماقا لحم يف وا
 ءاضقلا يف هنواعمو قطناسملا يرحكو 4058 ن 817ةنش ١ك: ظ

 ١

| 

 ليكو هماناعداب اهقيقدتو ةيئانجلا ىواعدلاب تارامالاو ةلدالا
 سيئر ىلع بجي للخ كلذب مقي ال ىو يىومملا يعدملا نواعم |
 قفدي نا همدعب مأ ةكاحملا عنك ارا رق قطتتسملا ءاطعا دنع را ظ

 ما نوناقلل قفاوم هنا له نظلاب وا ةكاحلا عنب قطنتسملا رارق يف

 يعدمأل غلبيو سيئرلا هيلع قدصي ملام قطنتسملا رارق ذفني الو ال |
 ضرتعي الو ضارتعالا ةدم ىضتو ربخو مع هنم ذخريو يصختلا

 ءارحاو 3١ نبل 15 ةنس5 تال ث ةياوئسملا تجوت كلذ ةغل ذو

 | مارجلاب ةبوالا تاقيقعتلا شيتغتلا يرومأمو هيطبضلا طابض



 انفررل

 أ ١ث# ٠ تقطشتسملاو ىمومملا ىعدملا بايغ دنع اهريغوةدوهشملا
 ظ لاح فانئتسالا 108 فك | ليكوتو 58١ ن ه5 ةنس

 ظ ركاذتب عرصتلاو ١ نم + كس ١ك 18 ت هتدوع نيل هبايغ

 ةيلدعلا كامشلل مهباج يضتقي تريذلا ركاسملل لصرتت يتلا بلجلا
 || ورموتق راقنالا هن لع ةيافلو 1 وأبو مثروباطو مالا ع 3

 || تاييقعتلا ماقاو ءارحاو 15 ن# ١١ ةنس سوتسغا هت مهتيح |

 || مئارجلا م عون لك وصخب اتوناق ةمزاللا تالماعملاو ةيلدعلا
 زاوعتسملا داوملا تاكاحو تاقيقحت لاكاوءافياو ةينوناق ةحيتشب اهطبرو
 ظ ميظنتو م3557 ن 91# ةنس سوتسغا ؟8.تاهريغ لبق ةممثملاو
 || يتاا ماكحالا ةصالخ ةرءاموي لك غي ةيضفالا ةيادب مام
 ا فانئثتسا مكمل فانئتسالا ىبدومت يعدمل اهلسرتو اهردصت
 ٍْ مج تاو تب ه8 ةنس رفص ١١ تءااهنم نوناقلا قفاوي ال

 || قت ادعاو ارارق اهب ردصيو ىوعدلا تاهج عيمج قطنتسملا
 ١١ تانتنلا قامزمملا ناو قيساذأ امن( نملا وجو ناككرتشملا

 أ اًرئاج دودي الف هيلع ضرتعي مو هقحب !رارق طعاو ام صخش قمب
 ةلدا هيلع كثيبتي ملام هتاذ صخمتلا دض ةيحالصلا هذه لاعتسا

 | بيترت ىلع كاحلا ةبتك ريرتو "١١ ن4 01 * ث ةديدج

 || مهلع موكحلا ةماقا لحيو ةعنصو نسو ةرهشو مسا ءاهثلا فورح |



 . سب ضس ست د2 وجي جا تاو دل

 انيك
 مهمسسع -- ملا 1

- 

 صضوضخ رتفد لع دشا تا اازجي وا كروكلاو رسملا,ةيعطق ةروضب || ٠
 هلاسراو ةرصتخمةووصب مكحلا بابساو موجلا عون مسا لك بانيو |

 بتاكلا ةازاجو ةرم رهشا ةثالث لكب ةيلدعلاو ةيطبضلا يتراظنل

 هتقوب رتفدلا لسري ال يذلاو نيتريل عفدب وهسللا بكتري يذلا
 38.ن ال ةئس ةدعقلا يذ ”١ ت اايدقت ءازج تاريل عبرا مفدي

 ١ ازعل: :نلجال ةيلخلا .ةموكل ا ةبقك وم موزللا ردقب ةبتك ذخاو

 ظ نريغرلا لاحت ىتلا ةيديقلا تالئماعملاو ةيريرغ اروءالا ةزاداو

 قيوشتو ١١ ن 15 ةنس سوتسغا ؟ 5 ت قال روع نييمومعلا ||

 لتقلا ذاوم قيقحتب ءانتعالا ةدايزو لتاقلا نع وفعلاب لوتقملا ةثزو||

 تأ اعدالا نييمومعلا نيعدملا ةلاوحو ١ هن 55 ةنسلوليا ؟< خ ت

 متارحلا نع نييمومعلا نيعدملا ةطباضلا رابخاو نيقطنتسلل ًالاح
 لوصا لع ةلماعملا قيبطتو ١5 ن 6 ةئس لولبا * ت ةدوهنذملا

 ١١ ت ءازملانوناقب قيبطتلل حلصي ام دجويمل اذا ةيئازجلا تاكاخلا
 قاووالا ةداعا دعن مثرارق نيقطتتسملا ءاطعاو ؟ ن ه2 ةنس ١ك

 كروكلاو دنب ةعلقلا دحا لاسوا مدعو 555 نض +ال* ن ةعاس

 نع جرخ ذخا مدعو 470 ن ةراظنلا ةءلاطمو يار ذا نودب

 1 فقوقحلا مساب ةماقملا ىواعدلا يف ةكاحلا من نوقطتتسملا تارارق
 10 ا ا ا ل ل



 م

 عدم اهيف يأ 1 ىواعلا امااه يصخش عدم دجوي هلو ةيمومعلا ظ

 نكم ال يذلا قاطنتسالا جرخ قطنتسملا رارقب جرديف يصخش
 ظ هوا للطب لبخو ىرملا يعدل ملي قاطنتسالا ءاثا هليصحت
 لاو 24523 ؟ 16 ةبس ترام. 85 تن ءارعباالا نوما ليصعتلاب

 يف ميطقت نودب ليلتلا لجال لسرت يتلا ءاشحالا ن م لك عضوي

 ةنومعم ةدساف ريغ نوكتو اهيحاص مهم ١ هلع قير ءاعو

 م٠ هةنم١ ت١٠ ت ةننق نع ءاذحالا هن تلف ىلاوترسلا

 كاراو هاك: ن ١6 ةنس لوليا < يف ةيكلملا سطلا ةيعمج رارقو

 ىواءدلا ينو يبنجالا ىلا هماناعدالا نويمومعلا تروعدملا غأبي

 ىلع بجيو وئالسنوقلا ةطساوب يعدملا ىوعد 2 أضيا ةيقوقحلا

 عيمج لسربي كرو يب مسرلا ناسللاب ةياوجلا هتحنال ميظنت يبنجالا

 فقويال ناو 577 ن ٠* هةننس ١ ك4 ت تاريرعتلاب ًافوفلم كلذ

 مميلوئسب ملا لب ١ يل اركان ذلانومرجلا

 ةينوناقلا ماكحالا هارجا نسحب ىتتعي ناو ةلافكلا. تحت اوذخويو

 ءاضماب احمل طيض ءاضمأب ا م ن 17 ةنس يجر 5١ت

 ىمومملا ىعدملا ةطساوب ةراظنلل قاروالا لسرتو سيئرلاو ءاضعالا

 يا ن 5 ةنس زوق 4 ت تايالولا ةطاسوأ جايتحا نود

 | ايريخيو ةراظنل ةيولا رقد :ةضالاش زبك :لك قوشتطملا,لسري



 معا

 سوتسغا ١ ت تافارغلتو تااريرختب اهتاقواب ةيلكلا لاصملا نغأ

 || الب نوبهذي نيذلا نيرومألل هارجرخ ىعي الو ١ ن 15 ةنسأ[
 ربتعيو 775 ل4١ ةنس ١ث و ت متارجلا قيقحتل ةنوذأم ٠

 ىلا اويعد اذاف ةيكمللا يروه م دره شيلويلا دارفاو ةيريسيموق ئ

 محلاغشنا ببسإ روضحلا مهنكم لو اظتتسالا رئاود وا كاحلا ظ

 كلذب اوربخي نا مزاي اهئارجاب نيروم أملا ةمهملاو ةيفخلا تاقيقحتلاب ||
 ناريزح < ت 'كلذن نيقطنسملاو احلا مثورما ربخحي ناو مهيرعا

 قوت اذاف ةفذلا ةءارب لصالا ثلا ثيحو 504 نا 7:4 ةنس|

 ةيمومعلا قوقحلا نم هتمذ أربت ةكاحلا ءانثا هيلع نونظملا رومألا
 || مهتروم ةكاح ةدم فيس ةثرولل هاطعا مزاللا "شاملا فصن اما
 تناك ءاوس ةيصخشلا قوقحلا ىوعدب محلا قول ىلع ففوتيف

|| 

 نوكراشتملا ربتعيو 7/448 ن "0 ةنسم ؟ ك5 تاربغلل وأ ةنيزؤلل

 ١5 تمهنم ردتقملا نم هب موكحلا عيج ج لصحيو نيلفاكتم مرجلاب

 آ تاءاض تاو ,تاراعشا نوكت نا بجو نا ١ ةنس نآسن

 لعو ؟١١ن ٠١ ةنس ١ك. ت ةدك١ قييسفلا» تاي اكدشو

 طبضلا قارواو تايرابخالا لاسرا ةعرس ةيلدعلا ةطءاض يي روج

 ىلعو يومملا يعدلل اهب نيئوذ ال مئارججلاب انو ظني يتلا اهلك اش امو

 ةكحمال نيم ملا تالانروج ءاطعا رخات اذا ةراظنلا وابخا نيشتفما ||
 هييم يسم



 'نوعيب نيذلا نزاجيو ١ ن5 ةنس سوئسغا 5.5 ت اهنيح يف:

 ١ تايمسلاو ةطلتخلا تابورشملاو ةيمومعلا ةحصضلاب ةلخلا ءازجالا

 | ماظنلا نوقلاخيو ةمنضلا ءارجاب :نينوذأملا ةي راجتيسالاو لي فكالب

 [| ماظن ىرم 5و ءازجلا نوناق نم 75 قدام ماكحا سسحي

 توم لكو 5١5ن 017 ةنس لوأيا ١١ ت ةيدلبلا ةي رانا

 فوكب مكح الب ةليوط ةدم فيقوتلا لاح صخشت ءاقباب ببسي
 قحب اما ةازاجللا ىرجتو 587 ن +١* ةنس ؟ ك ٠" ت ةلوعسم

 اوئوكي كلذب نومماستي نيذلا ماكو قوملا عرج يبكتز»

 أ يلب نركي نوم ام لكو ه1 ق0 ةنم طاش ت نيلوئسم

 مكاحلا اساور ىلا زييقلا هاعدتا ةرئاد كم طيبا قايل رجا

 "تيارا و ؛ ةيزلقلا موسرلاو طئارشلا صضئقن صوض ظ

 00-5 ماقاب 0 2 هب ناريزح

 ل ارجاو 51١ ن7 ةئس 1 اخ

 | ةسفارل ةىعتت زاظانا نودي مادعالاب نيموكحملا تامالعا ىكع

 11 ا ؟ كرت تلاط وا اهلبارجا رزين *اوس ةيعرشلا

 فاروالا عم نيس لفن ا كروكلاب مههيلع موكحلا لمنو ْ

 هنيعت يذلا عقوملا ىلا مهئازح ةدم فيدضت ةنعمتلا ةيزييمتلا |[

 #27 22222 سس"



 كك

 رتفد لاسراو خ48 ن١ ةنس سوئسغا 51١ تن ةيلدعلا ةراظن |

 نم نكي لو ةيئاز ها“ ١
 ذصقلاءوس وا ةكستيلورلاب نيموكح اونوكي لو ةطاضروذحمهيلخت ||
 ١ ليتفلاةثرو لاوسو 585 ن* ٠:5 ةنس؟ كا ت عينشلا لمفلاوا | ١ ظ ١

 . وقحلاب ىوعدلا اوميتب اوناك اذا يءاظنلا مالغالا قيدصت : لبق

 ىرجيو ةيعرشلا ةمكمحلل لاحت اهتماقا اوءاش اذافال ما ةيصخشلا

 ةيضخشلاهقوقح نم اوغرفهتثرو ناوا ةثرودل نكيرل اذاو باجيالا
 ةعرسو 7 8*6 ن ه5 ةنس طابش ه ت مالعالا .يف ةيفيكلا جردتف

 فلاخي اب نوكحي نيذلا نيرومأللا ةازاجبو تايانجلا ىواعد لصف ||
 ١ ءاطالا عنمو ؟8١ن 45 ةنس سوتسغا 4 ت ةينوناقلا ةهادبلا

 ةينوناقلا ةداهشلا لغنيزئاح ريغلا لباوقلاو نيحارحلاو ةيئازجالاو

 راض>او بلج قطنتسلل نكعو 751 نا“ ؟ ةنس لوليا ؟ ت

 تاياكشلاو تارابخالا ىلع ءاسنب ةروهشملا مئارجلا باحصا
 ةدافا عامسو ريثكلا ىلع ةعاس نيرشعو .عبررا فرظب .مههفاطنتساو

 الاخ وقوي .مييلغ ليلد وا ةراما دوجو نكفا اذاو مق نواعملا

 مهيلع .نرونظللا ليبس ءالخا نكي الو مهقاطنتسا ىلع مؤادي و
 دهمت  اذاو ةيماهتالا ةئيهطاب ىريو مهقاطنتسا لكي مل اه ةيانجلاب

 ماتخ ىتح رضحم بلظ ىت» هناب ةحابق وا ةحنجلاةوقوم ناك ن م
 لم مح سس سس لا

 ا “##



 أ مدقي هنا طرشب هليبس ةيلخت ىدتساو تاقيقدنلاو قاطنتالا
 | ةيانجتا مهلغ حلا قبسي مل ناكو نوناقلا يف اك ةيدقتلا ةلافكلا
 ال مقاولا مرح لا ناكو.ةماقا. لحم هل ناكو ةئبل نمزرثك ١ شنط وا
 ةايبلل. اءالخيايسرارق هاطعا .زوخيف نيتنسس خمر اكا/لييبحلا مزلتشي |

 اذاف نواعملا ةطساوب يصخشلا يدلا رارقلا اذه غيلبت مزأي امناو

 ةعاس نيرشعو عبرا ف رظب نواعملاوا يصختلا يعدملا ضرتعا

 تناكوب ضارتعا لضحي ملاذاو ةيماهتالا ةئيملاب ضارتعالا ققدي
 ءانثادجو اذاو هليبس لخي ةلافكلا تيطعاو دبعتلا ةفرو تمظنت
 ١ ءالخا .قطنتسلل نكم الو اًراركت فقويف هفيقوتل موزل تاقيقحتلا

 يمعا اذاو نواعملا يأ رب الا هسفن ءاقلت ند هفيقوت وا دحا ليبس

 72ج

 ةنيغ هضارتعا قفقديل ايفل يصخشلا يدل غايب ةكاحلا عمي رارق

 كلذ ةفلا#م دنع ةياكشلا عجرمو ض رتعا اذا ةيماهتالا ةئمرطلا

 ١ ليبس ىل يو هنا هال ةنس بجر ماب فانئتسالا ىو ىعدم

 ؤسو مهتواقش صوصخب نوكسمي نيذلا تاوغالاو رئاشملا ءاسألز
 نا ١ ه0: ١!تاءت ةممخاشلا وا ةيدقنلا ةلافكلا تحت ملاح
 ةرعسملا تاواقشلا باوصا تازاعمو ةك اح ةعرس ىرجنو 0

 | ؟* ت'الوعسم نوكي ريخأتلا ببسي روم ام لكو نوكسمي نئذلا
 ٠١ ؟ىداملاب ةجردملا تالافكلا نإ ىلع +55 ن ١” 5 ةنس ناسبن



 ماو

 نرقْفلا ىلع يوتحت نا مزلي ةيئازجلا تاماحلا لوصا نم ١١و

 رذعالب ةيقيقحتلا تالماعملا هل لوفكملا رضحي ملاذا اهو نيتيتالا |

 ثا لطعإ يذلا 8 ءارجا لجال ةركحلا ىلارضحي لوا لوبقم ||

 هلا لشكل را اذاو 2198 ن*١؟ ةنسإ١ ت6 ظ

 كالما بحاص اصخش ةلافك مدق اذاو قودنصلاب ظفحيف ةلافك ||
 هيوعدلا ةياهنل هكلم مي مدع لجال وباطلا ةرئاد. دافتف ||

 | يئازجلا جرا رادّدم نيمتيو 0584 ن ” 5-6 ةيلبا ةمايخ هال

 أ ةلافكلا' تخت'دحا لبس ءالخلا زوجت لو *: نعل الك مزالملا وضعلا نييعتزوجي و هيلع موكحلا :نم لصحتيو

 ةظساو نودب ةيقوقحلا تامالعالا ىرجتو تابانحلا ىواعدب

 قولا تامالعا ذافنا نيماتب ةقدلا مهيلع مزايو نييمومتلا نيعدملا

 ةنيمارلا عيبز ؟ه ت نوناقلل ةفلاخم تالاح عوفودنع ةلخادملاو

 يف ةخرؤملا تاريرحتلاب ةجردملا ةرقفلا تحصصت دقو +9 نهال

 دجوي مل اذا هانعم اب ةديرجلا نم ؟وا ةفيحص هلال ةئس رفص

 هليبس ءالخاب رارقلا طعيف ًةرئاق مرج دعي رثا هب نونظملا لعفي |
 ةوناقلا ماكحالاب مب ارارق ىطعت نا ةيماهتالا ةئربلل زوجت الو

 رارق اذك يطعا اذاو ةدنح يئانجلا مرجلا نوكب اًرارق يصعت م

 ذنب مزليف ةيفاكر بغ تاراماو ةلدان وا تاراماو ةلدا نرودب



 ةدأملا تلدفت دقو #1 ن 50 ةئنس لاوش ه تا ةفيظولا بسحب
 ءادجي شارحالا قراح ةازامم مورا ررةلو ءازجلا نوناق نم 15+ |

 أ ىرقلا يلاها نر. ةلافكب هطبرو هابتئالا بجومو ءارجالل لاق
 اذك| عوقو دنع مْرلِي نمو .فنييلخنا نيروءأملا ةيلوئسمو ةرواجل
 باوضا ءايقشالا ليبس لخيوهال ن 35 ةنس زوق ١5 ت قيرخ |

 ةلاح داسفلاو ةيانجلا لحم يف .ةءواقم الب .نوكسمي نيذلا قياوسلا |
 | مهناف داسفلا وكرحو ةواقشلا ءاسؤر اما .ضريحلسم ريغ هض
 يف خراملا مالعالا يف اك لاوجالا لكي نوزاجيو انوناق نولوئسم
 .3 ةئس بجر خيرات ةركذت ىلع ءانب رداصلا 4 ةنس زومت " ؛
 قباوسلا باوصا ءايقشالا ليبس ءالخا زوجي الو ١١ن ١؟ ؤرمون

 أ تاقيفدنلاو تاقيقمتلا ءارجا نودب تناك ةليسو ةيابنوكس؛نيذلا
 ١ نيذلا ةواقشا|ا باب راو 515+ ن * ال ةنس لؤليا  ت زك

 ةيدقن ةلافكب اوطبريو مهناتسا لبقي نونماتسيو ةدوكملا نوت 8
 ةرادالا سلجم دئاعف ةيدقنلا ةلافكلا رادقم نييعت اما ةيصخش وا
 ليبسلاءالخا زوج الو ه١١ن 05 ةنس سوتسغا 58 ت ىلحلا

 ىرجيو 55 ن 90/ ةنس مر خاس ت مئابقلاو نجلا لب تارانملاب

 :١71 نءر 14 ةنس نجر ٠ تالا نيعون لع ليبسلا ءاللخا

 ليبسءالخلاو ةكامع عنج دارقلا يلععي ًاليلد قطنتسملا دحي ملاذاوا

 نيييبح يي سس سس
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 ىلع ضرثعي نا يومعلا يعدلل نكمو افوقوم نارتو ل را

 لويس قطنتسملا لذي نا لبقف تاوضقلا يفاما ني
 اهدجو اذاف ءاوللا نواعل قاروالا لسري ةيانأب مهاع نونللا

 لوالا ىدامح ؟؟ ت مهليبس لخ اهيلع ضرتعي مو ة ةقفاوم |

 اذاو يسر رعا الب دحا فيقوت زوجي الو 46 ن ؟ةا/ةنسا

 1 هبكامع تناكو هقيقوت ةدم تضقناو ىبمر سا الب فقوا

 د ديقلتو ةيلدعملا شنق ةبايلولا كلذب رطغشف هتنت |

 شتفملاو هنواعمو ىمومعلا عدملانياعي و ةناخسحلا رتافدب نيموكحما |

 لخ ضخم نشل ةذم تينا اذاو ةنيعملا ددملاب ةيوس سوبا

 قيوم يرسم اغ يومعلا يعدملارابخال راظتنا نودب آلا هليبس

 دعب مهواقبا وا سانلا فيقوت ةيلوئسمم نوكرتشم ةيلدعلاو ةيكلملا |
 م١5 ن 59 ةنس لوليا 1١ ث ينوناق سبس الب مهتدم ءاضقنا

 نرد مهتامالعا ضقت مث ةدملا ليمكتب وا وفعلاب نوقلطي نيذلاو

 مهتامالعا ضقت نيذلاو طقف ةيصخشلا قوةحلاةهجلل نوكاحيزييقلا
 4 +ةنس ؟ ك 5١ تااراك ك7 اوك اجيف فخا مث'وازج نوك يعادب

 امنيمضت روصإ ىرخا ةيرفريعشو نبت قرحت ةيرق لكو 586 ن
 8 د .اذه ىلعو 45 ةنس سيام 55 ت شرغفلالا دل

0 
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 َلَدُوي 5 ؟ةيفننأ 3 ةعئم' تأ ٠ يف أضيا ةلودلا ياروش نه

 0267 7و



 سوتسغا ؟ تةموكملا ةعجارم هيلعلب هذوفن هقح ءافيتساب دحال

 مزلتست اليتلأ لاوح الا يف هيلع نونظلأ نكميو 555 ن 0٠ ةئس 1
 اء افانب روقأملا : رم درطلاو تقوملا يفننلا مزاتسنو س سيلا

 لسا 0 ال نا شرغ ةبام نم رثك ١ ال يدقتلا

 أ ابكم ال امنا ةيقاب تاذلاب هبلحي ةكحملا ةيحالصو 0

 نكميو سبحلا مزلتست يتلا يف الو هذه يف ال روضحلا ىلع هرابجا

 ةينوناقلا تاعفادملا لع هنواعي اليكو نيعي نرا هيلع نونللل
 لجال ليكولا لاسرا نكميو ةيبايغلا ةلمامملا ىرجت رضحي ملاذاو

 ةكممل ةيحالص مدعو بلجلا ةركذم فالطب ىلع ضارتءالا ظ
 ريخات مزلتست يتلا تاضارتعالا رئاسو م رجلا ةيفاعمو نامزلا رورمو !

 ةيايغلا تارارتلاو اضيا فانئتسالا لعل اذهو ىوعدلا ةيؤر |

 | غيلبت خيرات نم اهزييقو اهفانثتسا ةدم 'ئدتبت ليكولل مهغتن يلا

 ١ ةطبضم غلبت تايانجلا ىواعدب و هيلع موكحمل لوصالا ىلع يملا

 تازبخو ع ظحتو معمل يمومتلا يعدملا ةمانماهتاو ةيماهتالا ةئيحلا
 ظ م؟ها١ زر ٠٠* ةنس ترام 58ت ىوعدلا قاروانيب اهذخا ||

 قبل ابتس تيل ذاب اهمابق روصحلا وعدل نم اهلك أش امو ةحسجلا
 اذاو 55 ن ى7 ةنسرفص ١٠5 ت ةيمومعلا زوقحلا مسأب ةكاق

| | 



 نار

 قطنتسملا ىذل اودهش نا دعب ةداهشلل دوهشلا لج كم دعي ١ ا

 ريدقتو يأرل اهريث اتواهتوق رابتعا رما دوعي و ةطوبضملا مجذافا ىلتت ||
 قودكتتمب نيذلا دوهشلاو ٠١ ؛ناال ةنس ناريزخ“ ٠ تكلا ظ :

 باو ءا.ولا مهلع تركي تايانهلاو نجلا داو ةذايتتلا نع 1

 وال ةنس زوم 4 ت ةيئازجلا تاك احلا لوصا نمالهلا ةدالإ ١

 محام ىقيب ال ةفاخالاو ربعلاب ةداهشلا عوقو ققحت اذاو ٠١7 نأ[

 ظ مكحب نرولماعي ةداهشلاب مهصرغت تبثي نيذلاو سكعاب سكملاو 1

 + خيرات زييغلا مالعا يف أك ءازجلا نوناق. . ٠ زم ةصوصخلا .ةداملا

 ةيبنجالا ليصاحلا ةيامحو ةياقو سجحيوا ١ ن 5 ةنس سوتنغا

 ةياعرو ه ن ال5 ةنس ؟ك ١ ىف روشنملا نوناقلا مب ةيفللشلا ظ

 قحي ءازجلا نوناق نم 4١و1١ ىتداملا ماقم ةُماَعْلا داوملا ماكحا

 * ٠ ةةنس لوليا ١7 تء!دنعكلذ فالخو نفسلاو ةينبالا قرخ

 |ةحابقلاو ةهنحلاو ةيانجلاب نيموكحملا ةرهشو مسا لاسراو 513 ن

 | عضوو 5 انر *:* ةنس ناريزح 8 ت .ةرم رهشا ةثالث لكب ||

 وأ ىرخا ىلا ةكحم نم لسرت ينلا قاروالا عم تافوفلم ةلصوب |
 هازيملا بتاكلا مرغت ريصيف ةلصويلا هذه عضوت مل اذاو ةراظنلا ىلا ||

 ه8 ةنس ؟ تااث تاكاحلا لوصا نم *؟ه ةدالل أَفو يدقنلا ظ

 | ةدئاعلا ةيديقلاو تامالعالا جورخ لاسرا ةعرسو 158 ن ||



 نا

 طابش ةيافل تاليكشتلا ةيادب ذنم ةضوبقملا زيرقلا ةكحم ءازج
 | ةيضقو ةيلدملا ةنزول نجلا ىواعدب ةيدقنلا تا ازمل اء لهو < ١ ةنس
 .[| ةئاذ ةروصو نييمومتلا نيعدلل يف موسر ازك ضِق لع ةراظنلا

 | ةثالث لكب تانالعالا جرخ ضبق مدع بابسا نايب ونيشتفلا ف
 ' لصفتال نكت ناو هنا ىلع 657 نال٠ 2 ةنسزوُع + ت ةرع ربشا

 ىؤاعدب هنا الا ةيمودعاا فوقحلا لبق ةيصختلا قوةحلا ىوعد

 نوهتا ةيصخشلا قولا ىوعد ةيؤر زوجي ماكحلا 0 ءكيشالا

 نيعدمأل نوزربي تايالولا ىواعدءالكوو رئاودلاو تابثالل !ًزادم
 || ةمزاللا ريراقتلاو قاروالا اوطعي و قونواعوتاليهستلا نييمومعلا | |

 | مم تاةكامملا تحت ذخي كلذب لهاستي زومأم لكو اهتاقوأب
 لئاسملا نا ةيمومعلا دعاوقلا ىضتقم نمو 5١5 ن * ٠0 ةئس زو

 اهيقعجنرب ةيئازجلا تاجاحلا لوصاب ةحيرمم ماكل ال دجوي ال يل
 ال ئذلا دهاشلا وا هيلع نونظملاو ةيقوقملا تاماحلا لوصال

 ةمزاللا تايرختلا هيلع ىرجت هدوجو نكم الو ةماقا لحم هل نيبتي ١

 ا دوهشلاو ل6: برا ةاس طابش ٠١ :ت ةظباضلا لبق نم

 | مفدت ملاحرقف رهظي و نب روم أملا ةك احمب مهبلج مزلي نيذلا نوربخلاو
 أ هنآ ربظي يذلا فرطلا نم لصحتل لالا قودنص نم مهفراصم ١

 قطنتسملا عامسدعبو 50 ١ن ٠5 ةنس ناريزح "9 تن قحم ريغ
 كا ماسلا
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 ]ل وا ةبسانم ةروصب هيلع نونظملا بلحي دوهشلاو ىكتشملا لوق ||

 / هنم دشا وا نيحلا بجوتسا هلعف نأ نيت اذاف طخ بوس

 أ ننال رايقلا ةروس لمست فالس نيب اند ىادأإلا لاما ١
 سار لسرت لب قطنعسلا لاحتال ةحابقوا ةنح ةداملا تناك اذأو
 كيروجالا نم ]يىراكو سملا. مزلتست ةداملا تناك اذاذ ةكيعلل

 ناذئتسالا دعي ردصت يتأا ةدارالا لعءانبف ةيذس ةداراب نيبوصنملا

 ةينس ةداراب نينيمملا نيرومأملا نم نكي مل اذاو لغشلا نم هدي عفرت
 ةيالولا في ربكألا رومأملا وا ةراظنلا ما. لع ءانبب كلذ ىرجيف
 | نيبتلو لاح فقويف !ًدوههشم همرج فراك اذاو هنكاحم ىرجتو
 لجال ميبلجل موزل ىري نيذلا نيروم أماو [يفارغلت هرمال ةيفيكلا
 لعل ال كلذو ةيمومعلا ةدءاقلا لع مهقحي ةمل.اعملا قفوت ةداهشلا
 مهقحي ةيراجلا لوصالل [ةفو. نولماعي لب ةيركسعلا طابضو .ءارعا

 اماو ادقن اما ةيديقلا مفبدتويمال)ا كتر ةئبم طاش الالب

 لجال ةيديقلا رع الدب ”ءاعدتسالا مم لوب ةقرو لاسراب |

 قوقحلابةقلعتملا ةيصخلا قوقحلا ىواعدب مدقنت يتلا تااعدتنالا ||

 باوصا هزم مدقت' يتلا ىوعدلا لق تااعدتسا نعو ةيمومعلا

 | ن * ١٠ه ةنس لوليا ه تزيقلا ةكحلوا يومع يعدمتابلا طاصملا

 | تاكاحلا لوصا نوناق داوج ةجردملا ةرقفلا تحصصت دقو ه١
 ك0
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 ين

 ل تاليكشت نوناق .نم 7٠ ةداملا نم ىلوإلا ةرقفلاو ةيئازجلا

 | :نوغذلاف ةيادعلا ةرادالل ةدئاعلا تاصوصخلا يف اما ) هلام |,

 َن نأ هيي ؟ءأا 2 / نا ةراظنلا اورباخ مونواعمو نوم

 || ةيئازجلا تاكاحلا توناقرششن لبق ةيراجلا ماكحالا قبثو ؟5 ||
 رفصا/ تروكذ ألا نوناقلا اهلعشل ال ةربتعم مئارجلا قيقحت صوصخمب ||

 ةكح نم ةحاحلا ىدل نونيعتي نيذلا نوقطنتسملاو ؟5ن 9ا/ ةنس ظ

 ةئياذلا !ماتخاب' نومشم 18١ ةداملا جوبي 'ةيالولا فائئتسا ||
 لعو ؟من وده ةئسا كا“( تاةامزلا ماتخالا 20 ايل ظ

 تانوامملا ءارجا ةيطباضلاو .ةيزكسملا ةوقلاو ةيكلاا يروم أم عيمج
 دصقأللاو* 9 301 رخأ 00 ١ تن نوما نيعدلل ةمزاللا ٍ

 ةعرملا وغانا ءازولا نوناق نم ٠٠٠١ ةداملاب ررحللا ةكحم ريبغت نم |

 توم نءراتسالا نئعو 45 ن 55 ةنس تراما#١ ت'ةياجتالا

 ةعنامل.هحوا موزل دجوي مل هنوكب اروزار ىطعي.كلذ رجب مل اذاو |
 | اذكب صفاون عوقو مدنعب ءانئعالاو ةقدلا ةياغ موزاب و ام ةهج نم

 الب دحا ىنن زوج الو غ6 ن. 55 ةند ناسن 58 ت تاصوصخ ظ
 | ةيوقلا تارامالاو لئالدلا لع هانب مهيلع محلاو ةواقشلا بانزا ءازخسدترتو ةكامو قاطنتساب ءانتعالاو ةقدلا مزايف هيلعو مك ا
 مسوي سس يس سسسبم



 1 و

 || تادابشلا ةازاجللا ديدحم رضع ال تاكاحلا علوم تاع تزن

 دوهشلا ىلع قييذتلا الو 74 ن 55 ةنس ١ك ات 2 ٠

 ١٠6 ت تاقاطنتسالا هيف رخاتل موي لك نع شورغ .ةريشع ذخاب || .

 اذا نيعلا ةلدعلا قايم تيل دعب و "69 ن 08 ةَئَس زوق ٠

 ١٠ت اهدعب نومدختسي الو ةيروماملا نم نودرطي ةلادعلا اوئلاخ.||

 ةكحلاىرإ ةادكملا دهاشلا ةداهش ةنياعو ال" ةن ” - ةننم زوق ظ

 "7 ت روز دهاشربتعي ال فطتسملا ىدل اهادا ىتلا هتداهش

 ىتاةيخوسفملا ةااعدعللا نئاكلا ديقيو 1507 ن دلال لولنا

 قزم يعدمل اهءدقي و ماهتالا ةطبض» دض غاظنلا بسح هل ىطغت

 ةكحم يف اذه ةرئاسلا ازوالاو ةطبضلاب ةفوفلم فانكتسالا
 لسلستلاب قازوالا عمهم ديف ءاوللب ناك اذاو رملا فانكتما

 يعدعابلا ةيرومال ةطسوب لواب اهلسري اذهو ءاوللا“ يمومع يعدملا |
 ةراظن تحت مث نوةطنتسملاو 1١ .ن هال ةنس 5 ت١٠3 تاىوومم

 ممم لساكت وا روصقت عوقو ىدأ اولماعيف فانئتسالا يوم دم

 نوعدملاضرتعيو تاكاحملا لوضا نما ١4و ة؟وك داوملا سم |

 ةقلاخلا نيقظتتسملاتارارق ىلع ةيماجمالا. ةئيطلا روضحب نوييمومتلإلا
 ادعام مل رارق نقاطف ءا رجا نوقطنتسما لخادت الو نوناقلل ْ

 ت نييمومملا نيعدلل دئاع ءارجالا سعاو ةدوهشملا متارجلا لاوحا ا
 تبصسسسلا] ا



 4غ

 1 ةيلدعااةطباضلا لوالا نامسق ةطباضلاو *هن هه ةئم طابش 7

 || لوضح مدع بابسا كرادت ةيكلملا ةفيظوف ةيكلملا ةطباضلا يناثلا
 || مزبلا ىلع ضبقلاو مرجلا لحل هجوتلا ةسيلدعلا ةفيظوو متارجلا
 2 سل ان تحت مرهم ذخاو ةمزاللا تارامالاو ةلدالا لاصحتساو

 نيما اه ةناعسالا ل ةلدعلا ةطباض ة 4.4 ظوب نوفاكملاف ةكاحملاو

 تنانأف هنأ لع نوفرصتملاو ةاللؤلا جراخلا فو ةطباضلا رظانو ةدإبلا ظ

 أأ اهنئاظو ترا الا ةككلملا ةطباض نع قرتفت ةيلدعلا ةطباض نكت

 ١' لبق مزأي ةكامملاب اوأربتي وا مليبس ةيلخم موزا قطنتسملا ررقيو
 ةبسوكملا يروملا ةيفبكلا يملا يعدملا نيب نا مهليبس ءالخا
 ةدعاقلا قفاوي اليذلا مهمار ىلع ةكرحلا قيفوتب فاكب ال هناريغ

 | مم ىوعدلا طبض لاسرا يضتقيو "5 ن ديت نيب يك اع تا

 7 7؟ ن هال ةنس ة>حلا يذ 7تزريتلا لجال لسرت ىتلا قاروالا

 تايانجلاب نيستا دنعدجوت يتلا ةحلسالاو ايشالاو لاومالا طبضو
 ظ تانوغ درو دقو /4/ ن “ 5 ةنس سوتسغا 8,ت اهعيبو منجلاو

 || تاركذلو ١١ ن تقؤملا ريغو تقوملا فيقوتلاو بلجلا تا ركذل
 | تاكذلو١ ؛ن يرهتلا ةيفيكن يبت يتلا طبضلا قارواو راضحالا

 1 0 نيذلا صاخبمالا نحب ماظنو ١ نراضحالاو يرغغلا تارارقو

 لك 1 دو و جبسم جسم
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 ؟ ف - تارئرختو 907 ن عباطللو ه0 نءونث ةنظمو يرئسرس||

 تاريرحتو ؟*07ن ءازجلا تاتيتسلاتسا صوصخب ٠١ ؛ ةنس ترام

 قيتستاتسالا لاسرارصي ملاذا هنا اهم 8 ةنس طابش ١8 يف

 فصن نع بتاكشابلاو سيئرلا شاعم مصخي ةره لوا نعف هتقوب

 م4 ن نولزعي باجيالا دنعو رهش نع ةره يناثو رهش

 روسواو عباسلا نئاكل)

 ةعونتم ةيئاز> تارارق لع اخ

 نا ف م 1
 عاد قيم الب ةنس رادقم ةعحت ا ىوعد ةكحملا ذو

 راركت روج لو ع ص 26 ن ىوعدلا لفن بحويو ةيمشلل

 تمت روبظ نودب يملا ةكح نم هدر دعب ىوعدلا لشن ءاعدتسا

 | ئوعدلا ل قني:زيملا رارقل ؟ح ىتي الو 457١ ض 4 *٠0 ن ثداح

 نم ندزلا رورم ربتعيو "5548 ص ؟*1 ناهنم مهتملا ةءارب دعب
 مزأيو 5١75 ص ؟الال ن هب علا خيرات نم ال لعفلا عوقو خيرات

 كاذب ضارتعالا 59 ةحنملا ىوعد ف هدو>و مدعبوأ هدودوب

 دودو مدع تانال ةنوناق كابنا نابو ١١ ة 17 صال ن

ئرحلا تزرف يذلا نمزلا رؤر» 1
تسملا نكي و هدوحو ةيمأعالا ة

 . رظت

١ 



 اللا

 0 ا ع ا

 ص /..ن نمزلا رورم رازقلا ءاطعا نم نيعونمم ةيماهنالا ةئيطاو

 أ| ةيضخشلا . قوقحلا ىوعد نا ةيمومعلا ةئبحلا ثررق دقو

 ُ هاوعد نم يصختتلا يعدملا غارف ذازتا نكي الو 4 ص ن١

 ةمكحلا ىدإ ةيصخشلا هاوعد منا أبي ةيانجاا ةمكح ىدل ةيانحلل |

 الو مالا صم ١ ن ةيعرش ةقيثوب كلذ طبري ا ام ةيعرشلا

 ريغ وأ ائيرب هنوك نابي نودب هياع نونظملا لبس ءالخأب ىلا

 تراك اول ةيرثك“لاب مرمتلا حلا الو؛ 58٠١ ص ءءالن لوئسم

 نو""”"١8 صا_ا/7ْو ١ 2ا/صا"١1 9 نيوضع نم ةررقم ةءاربلا

 نوكب نيوضع يار عابتا الو ١838 ضك؟ غنوة 775 ص 9

 ةركاذملا نع توكسلا الو 1. اهاراوص "جمع _ن ةيائح ىوعدلا

 فلان يذلا وضعلا فاكتتسا وا دوهشلا ةداهش ىلع مهتما ضارتعاب

 ْ 0 صا" ن ءازحلا ناعت هيأر ءاطعا نك يرحل رارشب

 نم ضوقنملا سلا قيدصت الو ؟.ب 15 نح 59 !ن مهنملا نس

 اهتدافا عامسو نيفرطلا ليكشت نودب دوهشلا قحب ةمفادملا ةطقن

 "07ه ن مهتلل اليكو بتاكشايلا نييعت الو #54 ص*١ نأ

 | ؟ 5ن نيعلا هفيلحت مدعو غلاب ريغ نامحرت نويت الو 3١507 ص ظ

0 



/ 

ما نع ةعفادملا لكو ةيحكلا نجا نييعت الو" +91 ص 1
 5 تن مهت

 || نودب اهنا ةكىحلل نزاررالا قطنتبملا عبدو الو *.40/ليعأ

 اايكشن مدع وأ ةديدج ةلدا روض دنع ةيماهالا ةئببلل امعيدوت

 ص.؟7:ن انلع ةكازلإ .ءازحاو يبومعلا يعدملا عامسو نيفرطلا

 نودب اًروف ةيطحلا. دوهشلا ةدافا ةءارقب ءافتكالا الو ”0

 || ل يذلا وضعلا ءاطعا الو ٠١١١ ص ؟5؟ ن ميباوحتساو مهاج

 ظ ظ ص 575 نو ٠١5١ ضص ؟5 ن ةرك اذملاب هب أر ةكاحلاب نكي

 || مدعو ماهتالا ةبطبضم ىلع قيدصتلا ةرابع لاعتسا الو

 ؟ه؟'ن مبتملا حالس ىلع !هتقباطمو اهعونو تاصاصرلا ددع قيمت
 دوهشلا ةدافا ذاذتاو ماهتالا ةطبضم ىلع قيدصتلا الو "57 صا

 ظ الكو ةبتكلا دحا نييعتو موبلج نودب مكى أسار ةطوبضملا

 ١ ةرايعب ةعفادملا لكو تاضارتعا در الو *”758ص مهن عافدلإ ظ

 إل *0 ١ن اهصوصخمب رارق هاطعاو اهب قيقدتلا نودبةدراو ريغ اهنوك
 ظ نودب لتقل ةدأب مهضعبا نينيعم نيمهتملا رابتعا الو ” ه7 ص

 يذلا بيطلا روبار رابتعا الو *87+- ص 0 ن لعافلا نيبعت

 || فو ةيكلا ةدعاقلا فالخب ةلماعملا ءارجاو نيمختلا نع ةرابعوه
 الو؟ و١٠07 ص * اه ن اهيمكع تبي ملام مهتملا ةدافا رايتعا موزل

 | ءاطعاوا فانئتسالا ةمكح ةئيه عومج نع ماهتالا ةطبضم ميظق
 دس ا ا-سلصبسل متي سسملا
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 .(| رارقلا ءاطغا بجي هنوك ةلاح ماهتالا ةطبضم ىلع قيدصتلاب رارقلا ||

 | الو "885 ص00 ن مرهلل بكترم ريغوا ايكترم مهتملا نوكب ْ
 .[ كرتو يعدملا لوق ىلع ةكاحلا ماتخو ماهتالا ةطبضم ىلع قيدصتلا
 1 مه 45 صال ةا نادنع دب دوهشلا قي ةمفادملا ليكو ضارتعا

 أ || رستم ميباج نوك ةلعب ةيطخملا نيربخلا ةدافا ةوالتب ءافتكالا الو |

 ةداهعشلاو ىوعدلابهلوقت اع مهتملا لاَوْس مدعو تابسالا نابي نودب ||
 محملا تاعفادم يف ام نيب مدعو لولا ةعفادل» ةروص جرد مدعو

 رارثا ىلع ءانب حلا الو "565 ص١6 تر اهدر راص يت

 قيقدت نودب عزذشلا لعفلا هعم رودغملا ءارجا ببسب لدقلاب مهما

 مسقلا لوبق مدعو زارقالا نم مق لوبق الو هبذكت يتلا ةدافالا
 خسف دعب ظبضلا ءاضماب ءافتكالا الو 405 ص 778 ن رخالا

 ةيئورو نيفرطلا ليكشت نودن هئاضما مدعل كملا زييقلا كل

 طبضلا ةوالتب ءافتكالا الو 5 ف | ددحم ىوعدلا |

 | الو امام ىوغدلا هعاتسا نودب ةكاملا ةئيملا دحا ريغت ىدل لوالا
 وزار ةءارق مدعو اًهعانم "بق 'ةمفاملا * دوهش هش دابق و
 مهّنملا نس ةجردوا لتقلا لوصح ببس قيقدت مدءالو : ةئياعملا

 1 ءان محلا الو ”٠١١ ص 58 ن ةنس ١6 هرمع نا دافا يذلا

 | م7 ن نيهعلا نع هثامولع« لجال بلج يذلا صختشلا لوكن ىلع

 05 تمص سس سس سلا



 اناا ْ ا

 1 ار او ا 1

 مهبلج نودب ةيظحلا دوهشلا ةدافا ةوالتب ءافتك الا الو "5 ١ص[

 ةيرايتخالا سام وا سوفنلا ديق ةعجارم مدعو ةكاحلا دنع مهعاتساو ||

 ةنس ١١ هرمعنا دافا نا دعب 7١هرمتنا دافا يذلا مهتملا نسف زعل

 ظ ةكح ترزق نا 'دعب نقوم ىوعدلا ةيور الورم ري

 عينصتو غارفلا داسف َةلمسم لح لجال ءازجتل !تلاوح موزأ زيبا

 ةويشلا ةداهش ىلع كحل ءانب الو ”٠١ ص ؟57” ن قاروالا

 ةدافا ةوالتب ءافعكالا الو * ٠١55 ص ؟5٠:ن  قطنتسملا ىدإ

 / الا كلذ زوجي ال هنوكةلاح مثروضح رسعت بببسإ ةيطخلا دوبشلا

 0-0 ابايغ دوهشلا ةداهش لع ءانب ةيهاجولا ةكامملاب

 فنوفرطلل قطنتسالا رارق ميهفت مدع لاح ىوعدلا درب ؟حلا الو

 اهتئيه نم لقا نم ةيانجلا ةكعم لكشت الو :٠ ١؟ ص ٠ه؟ ن

 ةئيبملا ةلماعملا ءارحا نود 0 الو ٠١55 ص'؟5ههن

 ص ؟ ١1 ن مهنملا ةلصود نيزرحملا دوهشأا عامس مباع وأ دوهشلاب

 مي ص" +0 نك او ةكاحلا دعب طبضلا يظنتالو؟" ٠

 رارقب ماتا ةظفل لاعتسا وا ةئيهلاب. لدبت عوقو دنع ةكاحلا راركت ظ

 5 هسة مهما لع لا الو *845 صاال؟ َن ميرجتلا

 قاروا كسم الو 55٠0" صا الو ن هدض ةينوناقلا ةيرثكالا |
 --_ 0ص بسسس سلا ل ع



 اخ

 | صاغ .نااًرخوم اهميظنتو دحاو مرجب نيمهتلل ةددعتم طبض
 || بودحول يوزلا تباسملا ىلع فيقوتلا خيرا رابتعا لو غ٠ ٠.ه

 أ ةذوخأملا ةدامسالا نع مالعالاب يرصتلا مدع وا يرمقلا ىلع. هرابتعا
 | لئالدإا ةبضنملا ةداهيشلا در الو 525 5. ص +75 ن مهمل لإ نم

 يعدملا ةفيظو ةلاحا الو 587٠ ص*الا نةدوجوملا تارامالاو

 فر يوما يعدلل نام دوجو مدع لاح مزالملا وضعلل يومعلا
 < نع اضوع ماهتالا ةطبضم قيدصت الو ١974 ص خ7

 تاوذ ةهبنم نم ةكمحملا ليكشت الو ١5078 ص ؟ خ8 ن ميرجتلاب

 | 1481 ص ؟+8 ن سيئرلاونييلصالاو نيمزالملا اهئارضعا نم ىنعي

 اباكشت بوجوا طقف ءاضعا ةعبراوا سيئرو ضرءوضع نموا
 نواك5٠ صا5 نو مالو ص 6 ن سيرو ةعب رأ نم

 || ضارتعالا نءعتوكسيل الو ١ 88 ض7 نو ”557 ص +

 نيييبطلاباوب ءافعك الا الو ١ هزم ضل ن ةيحالصلا ىلع

 || ىريل ةيناث ةرم بيبطلل ةيضقلا ةلاوح نودب مرجلا بيقع ىطحملا

 ١888 ص ١ نال ما جالعلا لاهتسا دعب ءافشلا لصح هنوكب

 | ةقرسلا مرج مهباكتراب نيرقملا نيمهتملا ىلع ةفلتنم داوب محلا الو

 دوهشلا ةداهش ىلع محلا ءاني الو 1,18 ص 5+ ن كارتشالاب
 ظ ١144 ص 75 ن ةكام لا ءاثا مهعاتسا نودب برألا ناويدب

- 



 ١ه؟

 مهباج  ترودب مهسخرمل رظنلاب دوهشلا ةذافا ةوالتب ءافتكالا الوأ[
 درت يئادبلا مالعالا خسف الو.لالم ضر ن مهعامساو ظ

 ديدج مالعا ميظنت و اخر او نيفرطلا للج نوذب هياع عالطالا ظ

 مادعأب « ءاضعا ةثالث مكح الو 587ص ا/ء.نو ه0 صال* ن

 1 رثكالاب لتاقلا ىلع محلا جصي ال ثيح لتاقلا |

 ءاروكلاب ؟يل الو ه لبا/ صال غن 5 شو ةينوناهلا رقي ريك الاب ظ

 ياسر نم تلد نمش لضرب ةشماتإل ارا
 حالسلا لماح قيقحت نودب نيعم هناب ثلاث ىلع محلا وا ةدحاو

 قارؤالاةءارق الو 4*١١5 ص 6٠١1١ ن ةناعالا ىلع ةلدالا ناسو

 يفد الو 578١١ص م١6 ن نيفرطلا لكشت نودب طقف

 تافتلالا مدعو ازييبتلا ةمكح اهتقدص يتلا ةطقنلاب تايانجلا ةكحم
 1 ١١ه: ضرالكا# كدر ةنس ١,9 هزمع :نآد ملا ض خارتعال

 |لمضعب ةرياغملا تادافالا لح نودب ريهشتلا عم ك روكلاب ميلا

 اهيف دجو ىتلا ةطقنلا نييعت لجال ةعقاولا لحم ري

 هناي قينول ةدأناب محلا الو ”١٠١١ صا/4+ ن مهتملاو ليتقلا

 بذكي بيع نوك ةلاح لوتقملا برض انوسح نا لئسبعي نموا
 لصح لتقلا نا ةمفادملا ليكو لوقي قيقدتلا مدعو ةدافالا هذه

 نودب ةيانجلاب ةيادلا ةمكح محالوا ١١755 صاله* ن كل



 انايز

 ا.( ءانب ةيانجلا ةمكعم اهب كتل ةيماهنالا ةثيبلل هنمو قطنتسلل اهعيدوت
 لئاقلل نيعم نييعت الو ١١8537 ص اله. ن ماهتالا ةظبضم ىلع
 ةيلقألاو ةيراكلا باعصا ءامماب ميرصقلا وا لتاقلا قيقحت نودب ظ
 || الو 5455 ص 5؛؛ ن ميرجتلا رارق ءاضما مدع وأ نب

 أ نم اًرثاتم تاف صخش لع صاصرلا اوقلطأ مهاب ةعامج ىلع حلا
 رايتعاو ةصاصرلا كالت قلم ىلع قيقحتلا نودب هتباصا ةداصر
 در الو 2457 ص "45 ن لتقلا دصقب صاوقلا نيقلطم نيقالا

 هتجردو مرجلا بابسا درس مدعو اهذرب ظفلب لك ولا تاعقادم
 ةكلا دءاوشلا نمؤك 25ص” 4 5.ن ادرف ادرف ةعطاقلا نئارقلاو

 فر مهر يسفنلا دوعي لئاقلا مهيا فرعي ملو نومهتتلا ددعت اذا هنا
 ةدوحو لاح كروكلاب يتونلا لع ملا حصي الو ” 45 5ص 45
 نع ةكامسلا نم جيقحتلا نودب نيحرم لوتقملا روتختلا سيئر عم

 لررم ملف كرس الوم ااا حرت ن حارجلا لوصح نس

 وأ 8457 ضص 554 نو 50/5 ص 41١ ن ءاضما الب طبضلا

 يمأس ةدافا عامس مدعو هنع 0 دووعتلاب نيمهتملا نعط كرت

 ١ هرمع نا هلوقل دهاشلا ةدافا در هوا هتافو لبق لوتقملا مالك
 هان ةيزاتطمتالا لع وا نئوفللاب م هع قيقحت نود ةنس
 0 مدعو اننا الب ة.ءاجلا 1 ذل يلب وأ هسا < صا



 ا

 هل اهنا له ىعدملا اهيف تيبي يتلا ةطوالا يف تدجو يتلا ءايثالا ||

 ةنيابملاو نيمهتل همر عم نوكتف يدلل امنا نيبت اف مهلا وا ا
 الو 445 ص 7 45ن مرحلا مهباكترا ىلع ةعطاق ةئيرق مهتادافأب ظ

 || زييقلا ةمكحم نرا لعب لوالا اهمكل عوجرلا ةمكحلل زوجي

 ةرويفلا ايا اضع نزك طيضفا ناو كف طب ٠ ءاضما مدعل هتضقن

 نجم هنال ءاضمأ الب ؛اوهس تاسرأ زيبقلا ةمكحل تاسرا ىتلا |

 5 1551١ ص 755 ن مالعالا ضقن بيم ياب ذك ىلا 1 ]

 ةلاح ةداهشلا نع هعوجرل بذاك دهاش ازجب دهاشلا ىلع مكحلا
 ؟ه45 صا”ه*؟ ن ايو دعبل ةداهشلا رع عوجرلا نوكأ ٍ

 هداف, ىطظعو ايب ,امونع [عدض ناك يرهجة كات ضل ار
 مدعو مالعالا يف اهب يرضتلا نودب قاطنتسالا ٌةديرجىلا دوهشلا ||

 ؟ه4؟ص”757ن الما لتقلا دقي ناك حالسلارا 11 | نوكحاضيا

 | ىعدملا رابتعا مدعو رخا مويل ةكاحلا قيلعتب طبضلا ءاضما مدعوا |
 ه6 م17 ص“ هء؛ةئنسا ؛ةثداحلا تقويف اهرمع دوجو عم ةقهارم|يلع

 فوتملا هقيقشل هير ةقرسلا ىوعدب سيلاب لجز لع م ؟ىلاوا

 !داتعمو شافرخألا لالا يغا نيرقتلا نك 0 مدعو

 مير. ا م١1 نال ما نامغلا ىلع ارداقو تاقرسلا ىلع

 ةبيصخشلا قوقحلاب ال ةيمومعلا قوقحلاب ةيعدملا ليمحتز وج ال
 سبح الرسم



 م

 [| ليفلا ةنا ةذافاراتعا وا ١١84 ص٠4 ن ةكاحلا فراصم

 ا[ ةمطاقلا نئارقلا ٠ ربتمت.ال اهنوك ةلاح ينل 2 ريفلا
 كرتاوآ ١١585 ص م١٠١٠ تر ةمقاولا لحن ىلع فشكلا مدعو

 لخي ةئياغمو فشك مدعو اه اتوكسم: غنا ليكو تاضارتغا

 ص54« 'جبهتملا مهام َنيّدلا صاختشالا لوق عامس مدعو لتقلا

 بوحو لاح اهتفو دعب اهمدقتل مهتما دوهش ٌهِلَصْون در وا هسا

 ؟7” ١4 ض "00 ن لاخلا ةقيقح حاضيال سيئئرلا لق نم مهبلج

 داصقب كيل حرجلا ناب عافدلا ليكو ضارتغا نع توكسلاو ا
 فكرودب مادعالاب كملا وأ «7895 ص 5 ن ةلباقملاب لب لتقلا

 يذلا نواعم نع الكو نيعت يذلا يدنفا نائءعوه نم ناب

 نودي طبضلاب هرك ذ قبس موضع نم ظبضلا ءايضما وايمومعلا

 وكيلا ماتخ ا معيفت مالو ءاضعالاب لدبت لص هوكي يرصتلا

 أ ةزامادوجو ءدءو ميرجتلا زارق ةمدخ دوف ءازجلا'نيَسَتب رارقءاظغاو

 | قياولم ادؤشو توب حي رصخا م دعو ا دمع لتفلا عوقو ىلع لذت
 ظ || وضملاعضوو اهني ٍه نعةكملا ضقنوا 1:84 نه نمل

 ١( نوضع ايهم تاطمأ :طبضاا ةياعا ةقبطو وايذلا ماللل

 00 ا 0999 ا ا االمللململل_ا اال اة

 ةبجوم باسادوحو مدع كحل ضمن بنجوإ وو "ا ص 292 ١

 مع ةفلاضو دوبمتلا للج مدع باساب هيف ميرصللا مد هب 1

 ريس تو مه دس لل ره سس ع سسسص

 )ل داس



 ومو

 م1114 ص *؟4 ن بوجو لاوس ةروصب ةك احلل ءارحاو طيضلل | :

 ةلوبقم ريغ اهنوك ةرابعب ءافتكالاو ليكولا تاعفادم ركذ مدعو
 مدعو ةغفادملا نع هفاكتتسا دنع هريغ نيمعتُو ليكولا و مدعو

 مدع درجم وا 8155 ص +50 ن مالعالاب دوهشلا ةداهش جرد ||

 1078# ص 78 ن قمحب هتنيظوفي مل يذلا عافدلا ليك و لزع

 "0076 ص 07# ن ةك احلا ماتخ لبق هلوقي اع مهتملا لاوس مدعو ا |

 قيفدنلا مدعو ٠ ءاضعالا :نح ١ لذت :دنع ةك احلا راركت مدغوا

 وأ ”هالال ص* 69 نب جاوزلا دعوب ءاضرلاب عينشلا ىلعفلا عوفوب

 هل ماَقُماَقلا برض نم رقا امنا هناب مهتملا 0 ئيقدتلا مدع

 مدع وأ 56078 ص *65* ن.ممددع نيذلا صاختتالا بلَخ مدعو

 لع "ليما ملا رارقاب ققدتلا مدعو مالعالل طبضلا ةقفاوم

 ١ وا 4١# صا# 6 ١نوليكو تاعفاذمب ةركاذملا مدعو ةك احلا هراكتلا

 | قطنتسملا ىدل ةتذافا ىعوبتملا قيدصت ةلعب دهاشلا راضحتسا مدق
 |7858 ص ٠ نةك اجل اةئيملا اشارك ذ مدعو اءارقب ءافتككالاو |

 ماهتالا ةطبضم لع #0 ليكولا ةمفادم جرد مدعوا
 ىلع ةلدالا نانبب مدعو ال ما مر ل العاق مهمل نوك نيت نوذلب |

 نامجرتلا فيلخت مدع وا 58؟5_ض 05 ارح ةقرسلا لوصح

 بج مدعو هرابخا ىلع ءانب مهحأل لكو ةنكحلا لاك نييعتو

 - -- ك0 و ريس يبس ب

 ظ

 سس تت سم سس سس سس سس سس سس



 يس شسيسسس يس | نيس

 / مدعو هيار ءاطعاو وضع ةئصب قظبئتسملا دوحفو مهتما دووهس حاد

 | ينادجولا  نيمختلا رابتعاو ناسنا مد مدلا ناك اذا اع انف قتلا
 ئ | يبومعلا يعدملا لا هدب مب لع وأ او*!نضصك+ء١ ن هيو ةراما

 ءكراشملاةيعسأوا ١218 صا١؟4ن 5 احلا لوصال طرضلا ةفااذمو

 م ريو. "نص ا/+ ن ةددشملا بابسالاب ثارتك الا مدعو أئرعم

 دوبشلا عام مدعو مزالملا وضعلا ماقم طبضلا بت نييعت وأ

 ليكولا ةمفادم جرد مدعو ةطوبضملا مهتدافاب ءافتكالاو ةكاحملاب
 مكحلا 50 مدعو 5514 ص ؟57ن مالعالاو 1

 صا/1؟ .ن ةيمو.علا .قوقحلاب ىوعدلا ةياهنا ةيصخشلا قوقحلاب

 أ| راسةتسالا مدعو هاركالاب رارقالا عوقو قيقدن مدعو ١
 | ١594 ص ؟ +5 ن مولعم لتاقلا نا هلوق نع ةعفادملا لكو نم

 || دعب هليكوو مهتما ةعفادم نعمالءالابةحارص وأ ٍديق دوجو مدعو
 مدعو 17988 ص,؟؟5بر ءازهلا نييعت يمومعلا يعدملا بلط

 مرحلاب  مهماما مهتملا فرتعا نيذلا ةكاحمل دنع دوهشلا باوهتسا
 ( | هلاوما زجخب مكحاو مهمل دوش عامسا مدعو 35١18ص ؟57ن

 اقفو دوهشلا عاّتسا مدعو 45"1ص 9 ن ٍنوناق دانتسا الب

 ١7٠١ صا*»١١ ن تاماحلا لوصا, نم 707 ىلا ؟7 داوم |

 ةطبضم ةيخوسفع ءاعدالا قح هل نا ممل ةكحللا نايب مدعو



 موناب

 ةينك الب ؛ةدملا ءذه دعب ةرشابملا ميدعو مايا ةسخل ففرظب مايتالا ||
 ظ قهار» ريغ مهنملا رابتعاو ةكاحلا دنع مهتملاب ريخلا ةبجاوم مدعو

 ظ ربتع أ >|| ةداملاب ع رصتللا مدعو ”١55 ص 157 ن هتنجرظنلاب

 ْ لحملا ةناوفبقوت ىلا مهتأا لقنب رمالا مدعو يي يئانج مرجلا اهبجومب

 ْ تاالهاعملا ةينفاك يريرح ا هنرك ناين ءافتكالاو اي 1 بوسقملا |

 || عبارلا لصفلا ىلع ةلماعملا قيفوت مدعو يه ام ناب نودب ةيئوناقلا

 ]| ترو ١٠١5 ص 5٠١١ ن تاماحلا لوصا نم سماخلا لصفلاو

 ظ مدعو ١7١55 ص 6 ن طبضلا ماظتنا مدعو ١5١5 ص 0 '

 ْ يل يوما يعدملا همانماهتاو ةيماتالا ةئرحلا هللا غيلبت

 ٠ عامل لوصا نم ؟5؛و "5و 2 داوملا ماكحا ءارجا مدعو

 أ نييعت بلط يمومملا يعدملا نوكب مالعالاب ةحارص دوجو مدعو
 : مدعو ١515 صاالال نلوصالا ليما مليا ةازاحلا

 : | دومشلا ضع فيلخ لأمم مدعوة نس ١5 هرمت نا دافانم نسب قيقدتل

 ظ ناكملا ا مدعو مهتدامشب هوقي ع 8 ا اوس مدعو

 || امهايوحت ببسب قيقدتلا مدعو ني : رما ةدافا ىلع مكحلا ءانبو

 ظ |نيلرتتلا ةنج لع ء انف قيقمتلا مدعو ٠١٠١55 ص 785 ن امهتدافا

 || لهو ال ما هب لتقلا ىعدملا حالساا ىلع قبطنت له اهحارجو

 أ الا دجوي ثاك لهو حالسلاب برضلا ىلع ١ نقلل ميتملا ناك

 ؟؟



 ممر
 ديما سي اة

 | ص 547 نر زخالا برض نيليتقلا دحا نوكب لاّتحا دحوإ

 ريخالا مسقلا ةءارقو ظبضلا ماسقا لك ءاضما مدعو ٠١5

 موضع 0 م ءاضعاللا روأ لدت ىدإ طقذ هنم

 0 215 كف ليكولا عافد نش مس كرتو ةئيامملا لح لخال

 ىلع ةظفاحم هتجوز هلتق ىلع مهتملا رارصا عم مادعالاب مكمملاو ,

 ص ا كالذي يا 0 مالعا دودوعوو هضرع '

 ااذلتعاما هن وكو هت هن ربسو هقلو مهملا مسا 5 مدعو 1 بقا 4

 لاوس مهلغو 1 م57 ص ال؟" نال 1 ةي رقلا يف هعسأب هريغ ظ

 كيلبلا ”ءطو تاصعل ءيش يا نذ ةذوجنوملا جاركلا نع ننيبطلا |
 عبرا نه ماو مرجلا 0 دس 18 ةرمك نأ م حملا لوق يف ظ

 ٠١55 ال" ن لئموي اًههارم ناك هنا لع ذل م تاوئس

 | يريثكلا صافشالا نم الضاح لتقلاو حرجلا نوك نأدب مدعو
 يوان لا مدعو ٠١877 صا/*8 ن ال ما نيقراحلا ددعلا

 مهتلا م اوكسم نريذلا ةدافا ةعجنارم مدعو لتقلاب ربخا يذلا
 ظ مرجلا ا عقويتلا ةيرقلا ريغ هدوحو محملا ةعفادع قيقدتلا مدعو

 07*٠١ صال*م+ فر ليتقلا ةيرق يلاها تادولعم ذخا مدعو

 طبضلا ةءارق مدعو برضلا عوقو ناكيمو نامزب جيرضتلا مدعو

 رون رويساسالا لان روجلا ةءارقو ءاضغالا دحا لدبت دنع قباسلا
 مم ب يبي يب ببي ب بيب سس ا سيب حيي ل ا يسصسسلا علم امسس الا

 ميسا ليس

 سمسا



 كا اة تدل
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 ١ ش

 ١ ةدايش اهم لق ةيادتبالا تالماعملا . :رم هلثام 8 تيبطلا ١

 امدنوإ# منخلاو ةفاطنتسالا ت اداؤآلا ةءارقب ءانجكالاو دوهشلا

 ف” راب مدعو ةظومضملا ةوهشأا ةداهشب مسا روج ل هنوك ةلاح

 مدخو ١ ١ "مه ص راهي ا 2 تاضارتغالا در ةيحوم بارسا 1

 كمرمفلاو هازكالا هنو مقو طوبضملا رارقالا نوك ىلع قرقحتلا

 ص يا دنعو بورضملا ثريمهتملا نا نوك ىلعو قيبضتلاو
 نيمبتملا ياو ىقرقدتلا قم“ ةروص ةبابو ةقورسملاةريخذلا تدجو
 صا/1 فر نيرخالا تايدعت ةجرد يف اهو: حراجلا ةقزسلاب

 تاماحلا لوضا ىلع ةيبايفلا تالماعملا قيبطت مدعو ١١16

 ' ةلماعملا ءافياب طبضلاب مي رصتلامدعو © ١ل ص م” ؟ ن ةيئازجلا |

 يبايغلا 8 قع تماما لوصأ نم بربع و ””ا/ ١ يف داملاب ةرردملا ئ

 جرد مدعو ةنوناقلا تاراطخالا ءارخابو *6 537 صاغ نا

 6 ةيح 1 كلا تانيسا نأ عدت نيغدملا كو ةعفادف | ظ

 لع 1 رد ع 96 5 لدم كغ هكا يد ضوضاء

 ال ةك املا رضحن ال يذلا وضعلا ناب حرصت يتلا ةيلكلا ةدعاقلا ظ

 تاضارةعاب قيقدتلا مدعو ؟ ٠ لل ا نا د هر مكحلاب نذوب 1

 تربتعايتااتارابخالاو تاراجالاب ميرصنلا مدعوةعفادملا لاكو

 فرامجرآلا فيلحت مدعو ٠٠ :ض 537 ن توبثلا باتتسا ن



١ 7 1 

 نس 7

 1 ص 74 ن هرم رادقمب جيررتلا مدعو نيربخملا نينت هيسذل

 1 نييبعت رارقب هي أر مترحتلا رارشب فلاخلا وضعلا ءاطعا مدعو , 5

 | طبضلاو مالعالاب ميرصتلا مدعو * خ57 ص *68 فت ٠ ءادجملا

 ليكوو مهما بالجتسا مدعو هلكو ضارتعا مدعو مهتملا هلاق اب
 ةركاذملايف هي أر ىدبا يذلا وضعلا لاخداو ءازحلا نييعت صوصخب
 | ةمئادملا لكو ت . اضارتءا يئام نايب مدعو متت ضاعن

 1 دنع ةكهملا قيفدت عبدعو ميج يلا رارق ميهقت م مدعو يو“ عل | يعدملاو

 ةقفاوم مدعو ١588 ص 55 ن اهيدل هرارقا نع مهتملا لوكت

 لوصا نم يناثلا بابلا نم ننماخلاو عبارلا لصفلل ةكاحللا طبض
 لاسراو 001 فيقوت مدعو اوما ص ؟/ ن تامكاحملا

 مدعو زييقلا ةكحل قاروالا عم ةيماغالا ةثيحلا ةيخوسفم ءاعدتسا
 ١855 ص ١5 ن ةكحلا ىدإ ىوعدلاب ينودعلا يعدملا يرصت

 ظ كققبلا عوفو ةيفيكب ميرمجتلا رارش ةحارصو ديق دوحو مدعو

 مدعوأ ة.ا صا رارقلا ءاظعاو ةركاذملا مدعو 1875 ص ؟؟5 ن

 || مدعو 181* ض 5*5 نر نونيتملا هاعدا:يذلا هاركالا ةعص

 ص 555 ن صاصرألا روث أب وا اججلاب توملا عوفف ن نع انف قيقحتلا

 مولا يمدملا نوكبإ مالعالاو طسيفلاب ميرصتلا مدعو 0

 تسلسل ان ترج أو هايكدو مهتما بال ا راص ةنوكو ءازجلا نويعتب عدا

 ل



 نول

 باسالا 0 00 000 ص يي 0 0

 52 نك ةندملا قوقلا ند هيأع ا طا 1 | نضل ةيادبلا ْز

 زييبقلا ةكحل ىوعدلا لاسراو ةكامملا أ مدعو 177 صا

 مدعو يع ص ا ماهتالا ةطبضم زإه مهتملا نا رهظ اذا

 ءارحأا مدعو تاةيقمتلا 0 لطب هدصقم كك ليكولا ا هس |

 . هطو ص*ء 6 8 ”الوهذ نوناقلا بسخ متملا نم 35 ولطملا ةلماعملا

 رابتعا ٍبابسسا ناب مدعو ليكولا تاضارتعا ىلع ةبواحلا مدعو ||

 1 ١ ا/ دل نسوق دوس *لا 17 6-5 لمعتدم ريغ التاقمهتملا ا

 ةداهش يا زرباو 2-7 ١م هرم نأ داما ىدأ ررق يزلا

 نو 550 ص "1249 نو ١7٠١7 ص ؟١ 4 ن ةئْس ١ ؟ هرهت ناب

 00 ءاعدتسالاسرا مدعو ه 17١ صآ 6 ظ

 | ثلثلا - ءرم لقا اهنوك ةلاخ ء ارا ةثالش مكملاو زييقلا ةكحل

 يتدلملا ىلع د 000 ل ف 08 ةعبراوه يذلا

 بالطب ةنوناقلا ةدملا يع ءاعدتسا مدت لدع 55و 65

 ظ اللوا لولا ةئياعمو 2- ؟ مدعو انو ص 0 ن ةيخوسفملا '

 ظ لاسغأ | نم مالعتسالاو هئفدناكم 00 مدعو ببسلا ناد 5-6

 سيسي اسس



 | ازخئؤم فشكلا م دعو يدعت رثا هديسح دحو كاين ناكاذا

 أذ ةاعدم ا ة_هوصخلا قيقحن مدعو | 2 حارك الا ١ ءاقب ىرهأ هجاد

 ْ + روتس ثا هيلع موكيحمملا نوكب جيرصتلا مدعو قطن ص 7

 ا صم؟١ ن ازييق مكمل قدضتو ةهدملا هزه لذ هيلع مك ناك

 1 يذلا :ىءو ليتقلا هنم تام رج يا قيقح مدعو **١١5

 ْ ْ نيمّملا يب مع ةوادعلا بيس قيقح مدعو نيحبملا نم هحر

 ْ ظ لبايفانن صعب كارو مهعامجا اكو ممدحا نم ةأعدم 1

 (/ قيقدتلا مدعو 5*1١5 ص 6١١ در اهنع تو سم ميليكو

 اسس ل لس

 أ | تادافالا قيقحت مدعو ةحراحلا هل الا صوصخمب ةدراولا تارابخالاب ملمس
 ظ ةعفاولا ثقو اهب أ دوجوم مهتما ناك يبنلا تاالخلا صوصخب ةدراولا
 0 || مدعو برضلا ناكسن نامزب ميرصتلا مدعو 1159١ ص 605 ن

 لانروجا ةءارقو ءاضعالا دحا لِدت دنع قباسلا طبيضلا ةوالث

 ظ ءافعكالاو دوهشلا ةدابش عاس لبق بيبطلا روبارو يماسالا

 || زاوج مدع لاح اهبجوم مكحلاو ةيقاطنتسالا تادافالا ةءارقب
 ١ ىدل ا اودْؤي ملام ةطوبضملا دوهشلا ةداهش بجو مكحلا
 || ةيعقاولا تاضارتعالا درأ ةبجوملا بابسالا قيقحت مدعو ةكحملا

 ْ 141١ ن طبضلا ماسقا عج ءاضما مدعو ١١5850 ٍصال57ن

 لتقلا دصق ىلع تاراماو تارابجا دوجو مدعو ٠١1 ص
 0 تالا 4 9



 مدع
 حجم

 لكلا تاضارتعاب ةرك اذملا مدعو ١847 ١ صا/:8ن ةنواعملاو | '

 || مدعو اهوصحتقو ةعقاولا لح ريغب مهتملا دوجوي و دوهشلا تانيابع
 | ليتقلا تاحارج ددعب يرصتلا مدعو أهلويقب وا اهدرب رارق ءاطعا |

 | نييبت ةك اج هلوقي اس مهتما ليكو لاؤس مدعو لتقلا هنم تن هاو
 7١ ؟ن انلع ماهتالا ةطبضم ةءارقب طبضلاب ميرصتلا مدعو ءازجلا

 كرتو ةثداحلا تقو يقيةحلا مما نس نييعت مدعو ١١855 ص

 برض يذلاوه هنا دافا دهاشلا ناب اهنع اتوكسم ليكولا ةعفادم

 نوك_ةلاج ىتقلا لمفب ؛نيكراثتم .نيصتت وابتاو ةدلقلا» لبا
 ظ قيقدتلامدعو ١ ١الا/ 5. ص 551١ ن دجاو حرج نم ا ليتقلا

 || اًطوبقب وا اهدرب رارق ءاطعا مدعو مما 33 تاضارتعا عمجم

 ١١ المبرح 8+ن.ةقرسلا تقو حراجلا وه نب يرصتلا مدعو

 || مهتلا نا مهنم عمس هنا لاق يذلا لجرلا دالوا ةدافا ذخا مدعو

 || تارابخالاب جيرصتلا مدعو ٠٠١54 ص 584 بر لئاقلاوه

 || تانيابملالحمدعوت 15 ص7 ؛ن حلا املءينب يتلا تاداهشلاو

 ليتقلا مم تاكا ذا اه قيقدتلا مدعو: دوهمشلا تادافاب ةعقاولا
 ص ا/ ةب هإ َْن ةنواعملا 00 حيرصتلا مدعو ةناعملا نع احالس ٍ

 لع تسل ا سس ا  ييييسسيسل تا

 ابهناكمو اهئامزو ةداملا ساساب ققدتلا قدمت مدعو اوما

 1 لدبت دنع طضلا ةوالت مدعو 5818 ص 54١ نلتقلا يبسو



 ميرصتلا مدعو ةّئ ملا لدت هنغ ةك احلا راركت مدعو هموعجأ

 نير حرجلا لودصح ةعفادم كرتو لتقلل ةعئاملا بابسالاب

 نيعت يذلا يدنفا نيماوه نم ناي مدعو اهنع اتوكسم ةعفادملا ظ
 لع 5 قيقا مدعو 5085 ص 595 ن يهودعلا يدملا ةلاكوب

 ةروك ذملا ةلعلاب هلالتعا هئاعدا دنع مانملا يف اريس مههتملا ناك اذا ام

 درو ةكحللاب هتدافا رابتعا مدعو لوالا ميرجلا ةدافارابتعاو

 فتيياو هنيب ترج تناك يتلا ةموصخلا نوكب مهنملا تاضارتعا

 جيرصتلامدعو م6 8*ص "54 ن لتةاادصق اهنع دلوتي ال ليتقلا

 ةغالا مهتفرعممدع لاح نامجرتلا روض دوهشلا ةداهش عامسةيفيكب

 ل مدعو رارقلا مترو ريخالا ذك ا مسقب نا جرت دوجو مدعو

 ظ 0 00 رو 00007 اودصشبا 0 76

 ا

 007 4 كلاود 1 جرد مدعو 6/86 ص15 ؟نءاز لا

 نيذلا ءاضعالا لا حرشو تر < كا لك يف ةكحملا ةئ ةييه مهم

 ةدأملا لع ةنطثد اهلا قاطنا مدعو هل فق ّر اي ناب ةك احلا اوه

 ةانتدم ءاندنلا نوكة لاح ١ ةارمأ راهشلب كحلاو 00 ل ةةرتانارلقب عللاو جشلايلا هنعمل اهيلا دنتسملا

 | ص 569 :ر هفالخل هفطع لاح لوؤملا هيلع موكحلا رارقا ىلعأ

 تع ١

 ةلا ل  ببيل



 همانفشكااب بابسا دوجو مدعو 1515 ص 755 نريبشتلا نم |

 جيرصتلا مدعو طئاح بقنب عقو ةقرسلا لف ناب ميرحتلا رارقب و

 ةيا نم قيقحتلا مدعو ١١587 ص 41١ ن هنييعتو مرجلا عونب
 دصقب صاصرلا نوقايلا قالطا ناك لهو ليتقلا تام ةصاصر

 ظ ةثداحلا تقومهتملا نسب قيقدتلا مدعو ٠١+ ص5١؟١ ١ نالمازنقلا

 ١١؟85ص 4٠١١ نةنسرشع ىدحا 5 احلا تقو ا

 ةيرا.ت>الا سامو سوفنلا ة راداومهملا ةماقا لحم نم قينقملا مدعو

 تاعفادع قيقدتا مدعو 53570 ص 73957 ن هنع ريخلا ةيوه نع

 ريغت دنع طيضلا ةءارق راركت مدعو ه5 ض 9 نلكألا

 ةيحالصب ميرصتلا مدعو 5576 ص 569 ن ءاضعالا َدَحا

 هدابشتسا راركتو دوهشلا دحا راضحتسا مدعو ةزوناقلا ليكولا

 م ار مرت رارقب فنلاؤملا وضعلا ءاطعا مدعو كلذ لاط دنع

 0 يا نوكب قيقدتلا مدعو 18١ ص 7 ن ءازجلا نييعت

 قورسسملا لال يعدملا ةيكلم توبث ةيفيكب مي رصتلا مدعو حراجلا

 مدعو طبضلا ماسقا ةفاك ءاضءأ مدعوا ٠١39 ص 384 ن

 ١14نر آالوا حراجلا وه ليتقلاو مهتملا نم يا نوكب قيقدتللا
 تاه ليتقلا 1 بييبطلا روبارب حيرصتلا مدعو 5565 ص

 ميهفت و نامجرت دوجوب ميرصتلا مدعو ال ما حرجا نم رخام



 م

 دعب ديدجلا وضعا ىوعدلا لام مي مدعو متل .اطبضلا لام ظ
 " ص 14٠ ن هيلع .ىوعدلا :قاروا لك ةوالثوا هل طبضلا ةءارق
 )| ن كرادتلا مث اهنا ةلعب ةمفادملا دوهش ةداهش عامس مدعو ؟؟5 ١
 1 تلا .لكريذلا تاوزلا ءامسأب ميرصتلا مدعو ه5 19 ص 5 |

 مدعو ةكاحلا ماتخ رارق ءاضما مدعو ةيناثلاو ىلوالا ةك احلا مبنم
 هجوأب جيرصتلا مدعو ءاضعاللا ادا طيفضلا ةءارق ولك

 |١1 5م. ٠ ص 5*5ن ديدشتلا هجواو ةنواعملا ةروصب و دمعتلا تون

 ظ ةداهدل ةنياملا بيرس لح مدعو طبيضلا ماسقا ةفاك ءاضما موف

 مهتملا لوقي قيقدتلا قومعت مدعو 5815 ص 753 ن ةييشلا

 ,كاذملا معو ١ ١ك م 5 نليتقلاو نيرو ناي هبارقا هاك ف ك1 يمنا اوال

 اهيلع ضارتعالا درا ينوناقلا هجولا نايب مدعو دوهشلا تافالتخاب

 لقثب ةركاذملا نودب 4١و 45 يتداملا ىلع ةيفيكلا قيبطتو
 ميرجتلا رارقب فلاخلاوضملا كارتشا مدعو هب لئقلا عقاولا رححلا
 5117 ص غ١ نو 98501 صه ن ءازجلل نييعت رارق يف

 | ةحنال تاجردنمو جارجلا ةهجو دوهشلا ةنيابم قيفحت مدعو ||
 | ن تاجارملا ةجرد لع فوقولل لسفملا ةعجاره مدعو عافدلا

 تاضارتعالا يلاغ درل ةينوناقبابسانأيب مدعو 445.0 ص 64
 0 دس سم 2 مولا يال“

 هةمممسمسسسسا



 دل ١

 ا لتملا عفو مير ياب قيقدتلا مدعو ء4 2 ص "ه5 ن ةمدقتملا 1

 مدعو 55 8١ص 745 ن. ةيعدرلا تالماعملا يف كلذ جردو

 ةيفيكو ةيكرتلا ةغللا مهتملاةفرمم مدعب ليكولا تاضارتعاب ثحبلا ||
 قوقحلاب م مدعو ١55.1ص 745 ن قاطنتسالا يف هباووتسا

 قيفدتلا مدعو 105ذضص 5 نوكيملار!رقباوجرد مدعو ةيصخشلا

 ظ دوهشلا ةداهش عابس مدعوةعقاولا لحم فشك مدعوةقزسلا ةيفيكب

 عدملا ةيرقلا ىلع فضكلا مدعوذه ١8 ص” ن ةكحملا ىرإ

 ”٠675 ص 6٠ ن دوهشلا تانيابع ضارتعالا لجو ابقي رح

 | ةثرولادحا ةدافا يقلت مدعو ةينوناقلا ال ةقاطملا ةي ؛ رثك الاي حلا

 و ةلاوح مدعو ه5 ص 76١ لر تامواعملا ةحردب

 ظ | ةجردب مي رصتلامدعو 4058 ص 355٠ ن ليكولا لطي ءامطالل

 نع اليك و نيعت يذلا ٍيناهج دما وه نمو نيمهتملا نم لكل مف

 6 تاضارتعا نم لك لح مدعو هبأيغ لاح يمودعلا يعدملا

 ص 751١ ن. طبضلا.ءاضما مدعو 4085 ص ١ ن نيمستملا ||

 ةعفادملا دوهش دحا ةداهش عامم مدع بابسا ماضيا مدعو 4
 ناد ميرجتلا رارقب فااخلا وضعلا ءاطعا مدعو 55ص 551١ نإ

 رمال ميلا قلد لم جتا لاوتددراارأ ج١
 | روبارل رارقلا ةفلاختو هنع اتوكسم مهقح يف نعطلا كرتو العا ظ



 نو

 نمرشع ةسماخلا امك مهئملا ناك اذا اب قيقدتلا مدعو بربطلا

 ِ ناك اذا دهاشلا لاوس مدعو ؟ 50 4 ص 67 ن مرج تقو 3

 ١ || لتقلا ربخ مهب يناوللا ميرحلا تامولعم ذخا مدعو دورا ىار
 ظ مدعو دهاشلا ةبارغإ ةارك اذملا مدعو 5655 ص 70:5 ن نوم

 ؟ يقال ض "66 نءازلا نييعت صوصخب لولا ةعفادم عامس

 عي هعوقو ةروصو لمفلا حاضياو دوهشلا ةداهش جرد مدعو

 نيعدملاو مهملادووش ةهحاوم مدعو 505 4ص 155 ن مالعالا

 حال عاونا ىلعو ممعملا حرج ةيفيك ىلع قيقمتلا مدعو مهضعإ عم
 ةعئاولا ل# ىلع فشكلا مدعو 5037 ص 18* ن نيمصافتلا
 ]| مدعو 5057صضص 55* نر ليتقلاو مهملاب دوهشلا طالتخاو

 00 نيتنيا.تملا اهيتدافا لحل اهمضعب نيدهاشلا ةهجاوم ظ

 ١ اهدربي ًارلا ءاطعاو هلكوو محملا تامفادم عامس مدعو ص4 هد

 ضارتعاب ةمكحملا  قيقدت مدعو 4677 ص ١5+ ن الوبقب وا

 نراك اذا غ هلاوس مدعو غولبلا نود مهتملا ناب مهمملا 3

 توتو اهديقب وبس عوقول سوقنلا ة راداب تاليدهتلا ءارجا سلط

 مدعو 55*1١ ضصما؟ ن امهارم لاوخالا لكب 57

 || عناب تيثثا ىلع مسملاو ناكملا نييعتب مهتملا دوهشب ثحبلا

 ١ ص 18 ن ةدحاو ةصاصر نم مام صضخش لتعب مناط نابوتم |١

 010 تمس سسم

 ديس عععع 3 دببعجعاهي



  1ااا ١
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 مدعو 1*57ص 8*7 ن اهامر يذلا اهيا ق.ةحب نودب 5 |

 مدعو لمفلا ةجردب ميرصتلا مدعو طبضلا ماسقا ضعب ءاضما

 كلر ضقنلا دعب ةنيابملا حرحصت مدعو مهتملا دوهش ةداهش عامس

 دوهشلا ةداهش عامس مدعو طبضلا ماسقا دحا ءاضما مدعو <“

 ني روبارلا دحا جيجرتو ةعقاول | لحم ىلا مهتملا عم اوبهذ نيذلا
 مدعو 4787 ص 370 ن انف فالتخالا ل> نودب نيب راضنملا

 ةيفيكبو اهحالسنومتملا عم ناك اذا اهو ةصاصرلا عونب قيقدتلا
 ٠-1" ْن ةدورالا توص هعامسم ميلعو هنود لوتقملا بيرق عابس

 مايا ةسمخب لتقلا لبق مباملا عم تناك اهناو يدلل اهب لئقلا

 باب ىلع دافا نامجرتلا ناك اذا عو لتقلاب مهتملا رارقا ةقيقح نعو

 ةروص رع ثحبلا مدعو ةكحلا يف هب دافاام فلاخي اه ةككحلا

 اذكو ةعفادم مدعو 9/55 ص 575 ن لوتفملا ةنياعمو 5

 ص“”775ناهضعبل دوهشلاةدابش ةشاطم مدع ومدحا نع نيم.ّتملا ||

 يف هجرد مدعو ةك احلا دنع شكلا رؤناز ةءارق مدعو 85 5

 قورخلا ناكاذا اعقيقحتلا مدعو روبار اذك دوجو مدعومالعالا ظ

 مهلا رمش حضتيل سوفنلا ةعجارم مدعو ابجرا>وا دإبلا لخاد

 ْ وا ةك احلا طض ءاضما مدعو 1855 ص05 ن مرج ا تفر

 عفو يتلا ةدورابلا نوك ةقيقح نع مالعتسالا مدعو 8+ ص



0 

 ]| عرصتلا مالعو ةدبجا لانه وطا عيب ١ ةاككذملا قيل دوق

 || مدعو ةكامملا طبض ءاض.ا مدعو ةتعرشلا ىوعاللا ر 371 بس

 ا رقلا ءاطعاو .يرجتلا دعب دوهشلا: داهشتسا ناركت ينس ناب |
 لطب ةداهش :عامس .مدتو ةياشلا هلاوحسا:قرقمتا مهتما ةبلط درب
 ةواقشلا باب راب .اروص# هنوكةلاح مادعالاب جسحلاو دوهشلا
 || هَ ؛ رايتخالا سل واسوفنلا ةرادا ةعجارهمدعو ٠4 ص اال

 ص 5484 ن هلاح ةيصانب ةربع ال ثيح يتيقحلا مهتملا ند ةفرعمل

 نم تامولع٠ ذخاو اج مدعو 35337 ض 5584و ٠١

 انه اةركسف ةووشلا.تائيابم كرتو ثامولهم هل نادوبكلاد حارق |
 ةكامملا طبض ءاضماو زاهتل لبق مايا ةيناُع دهب حلاو ةركاذلل ءارجاو
 ةيهامو تاعفادملادر بابساو خاضيا مدعو 3655 ص 3075 ن

 ةريخالا ةكاحلا طببض كرثو ميرجتلا رارق يف اهتجردو ةداهشلا
 قباسلا طبضلا' ةوالت رازكت مدعو. ه1/47صض 7+1 ن ءاضما ال

 ليكولا تاعفادنم در باساب ع رممتلا مدعو هما دحا لذبت دنع ا
 لا ص "ا ن هأمضما الاب طب ضلا قار أ ضف دوجوو

 مما دوارسلا نمت مالعو هخفماقا ١ نلكتو هدأ 0ع مهتما لاوس ظ

 تراك حالششلا راهشا نوكيا اهيلع دنتسملا قئالدلا . حاضيا |
١ 

 اضف - 0
 مهمه سلس



 مالا

 ظ
 ضما مدعو 5584 ص ”* ن ممرحتلا رارق يف ةفاخالا دصقي
 7 مدعو ةل الإ قيقدتلا مدعو ةىسعتملا تاماملا طبض

 ءافث 5 الآو نموعتلاب هَل ديق ال نم نس نع 0

 نأ ١ مدعو 78 ص ا“ نام اري لجال تيبطلا رونارب |

 ةعفادإل و طرضلا 1 نع علو عينشلا لعفلا هب لوغفملا نس

 مام١ ص58

 رابتعا يجوي ال طبضلا بتاكل ءاضما دوجو مدع نا 5 ظ

 ةدئاعلا رومالا نم يف ةلدالا ةيافك ةلئسنمو نكي ل نأك طبضلا
 ايي ثحبلا عوضوم نوكت نا نكمي الف اهريدقتو ةكحلا نادجوأ ]

 لركت ناو هنا أك عب سمت 2 نو ل115 ص 5 1

 ظ وكت : نا مزاي اهنا الا ماك.لا نادجول ةدئاع تايانجلاب نئار لاا

 ْ «بعالو 175/8 ص 5*5 ْن لاّحالا ند 2 نيقيلا دح ةغلاب

 ١ رياغمتايض رفل او تالا يحنالا لع ؟ىلا ءانيف ١١885 ص نا

 | لماعي و١ ١875 ص الة ؛نو 1٠ ص 8*5 ن ةياكلا ةدعاقلل

 . ةرءاؤجلا نوناق ْنَم 8 ةداملا ىضتقم ةئد دو هرم يزلا مرا

 ن اهيف ىرت ةكحم يف نراسللا ةلاطا ىوع دو 7804 5 :ص 5
 مهما نود ةيانوملا كم ةفيظو نمو فقل داو

 ىلع قيدصتلاوا 18١” ص 54 ن هماهتا سبلو الما مرخل هع



 ضن

 5 ل
 | ةيماجالاةئيما ميسم نيذلاو 92و 1 ارم ن ماتالا ةطبضم ١

 1 ' ةرامادجويالنيذلاو ةيانجلاب مهماتاب رارقلا ءاطعا نكمم ال ةحئو لاب
 َ | ص "7 ن الاح مهليبس ىلخي مها ربس ءاللخأب رارقلا عي 0

 أ ديدغتل بلس دجوي ملاذا ةداملا ةحرد ىصقأب 4 ا

 أ ةقأتما ىوعدلا فانثتسالا ةكح لسرت الو ١4 55ص؟4©ن
 ّْ || معا الو ١557 ص ؟47 ن زييقلا ىلا اهيدل افانئتسا ىرتل اهلا

 00 ١ ام ص 52 طقف ءاضعأ ةعراب ةيانجلا ىوعدأ

 ينتكت الو ١654 ص 18 .ن ءارالا ىثاث نم“ م لقاب مهتملا ىل ل

 يبات 3 قوطتتسملا ىدأ ةييعسملا دويبتلا ةدافا ةوالت ةكحللا

 ظ | درع الو ١ 55 ص ا جاد مهظو

 ألي ا ا <آ صخغش 1 الو ؟ + 0

 ْ 0 لدعلا 57 تناك يت || ةنالا جونو

 ١١ الو هم. ص "5589 ناع دافا عامساو ةنلا دو>حو يو ةبا نقلا

 ٠ || نودبوهب ليتقلا دجو يذلا لحلا لها ةعجارم نودب مادعالاب 3
 || مالعتسإلا نودبو مهتملاو لل هبا نيب ةوادعلا ة ههدحو بلش قبح |

 نوددو هيلع وه 1 دا دماش لهو هتبوبيغ نمر ن ..ع ةثرولا نم

ْ 
ْ 

 ا

 ظ

 ةيئعح

١ 

 ْ ّْ كتالذ رامعا مدع 8 هب ةوينناملا تاعاسو تاجردب قزرقدنلا

 ا 00060990 ال4 ب( ممسسمسا سم-ليلسللا ك0 م



 فن

 || مادعاب الو ١١485 صالال* كتر دءلاو روصتلل امرص اناا

 ْ اهبايغ بيس نع دوهشلا نم حاضيتسالا نودب هتجوز هلتقل جوا

 لا تقر هني ل اتي نموزتن] لحل ايلف يجدن
 || الو 56١5 صاغف نر ال ما سنالاو ةفلالا ىلجل ناك نا

 || هيلع موكحلا رارغل اضيا نينسس مح مهب و ةنس ةريشع سمخ كروكلاب
 ظ لدت الو. 55 ١٠ه ص ” 4 ن ةنس ؟ ٠ ىلا ةدملا غالباو سيلا نم

 || 42807 ص”7* 5 ن لتقلا دصق ىلع لوتقملاو لتاقلا نيب ةرجاشملا

 ْ هدوهش ةداهش عامس نودب هتيإ يف آصخش هلتقل مهتملا ىلع ميالو

 ْ يا ويرصيدي نيد رتو لودقملا نوكي

 || روطانلا لعالو ١١١7١ ص ا/ئا ناهب ءاشعملا لعفيل هتجوز'

 ا صخت ةداهشو ةثداحلا ليف هدوجو .هزاكتال ىلتقلا لعفب كر راتشملاب

 || ةعطاقلا نئارقلا نم ربتعي ال كلذ نال كانه نم اًراف هار هنوكب |
 ْ نراك يذلا مهلا ل كن الاكهيارف يبس لع قيل ندب
 1| صالغال ن ةنس ١6 كو امقيس عع ع اهثواللا تقو هربعأ

 || الو 22 ص: >8 ن اقهازم نب الابر يتعي ال ثيح 1 ٠..ال#|

 || تينس_ ثالث َريِنَمْلا نود هنا ةئئاثعلا ةركذتلاب تبث نم سيب

 || اهجوز تلتق ةارمالا ناب الو نه" ه:ض <01 نرئشا ة ةعسلو

 أ نونجلاةلاحي تناكهنلتق ام. ابنا انف تن هنوكةلاج روعشلا ةمات قو
 ا

 رح رج
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 | زجعب الو 180 ص 58 نرخا رونارب سكعلا تبثي نا نودب
 1 911 ض ا ن معلا هكرضصت نودب عفدلا تاذثا نع مهملا

 || 20ص 5١+ ن هتجردو لعفلا نييعت الب ازا نييعت زوجي الو
 . || نويعتب صوصخم رارقو جرجتلاب صوصخ رارق هاظعا الو خ6 ٠ ص
 0 ىلع يبومعلا يدل مرش ربتعي الو ةحنجلا هسواءد يف .ءازحلا

 كعب طبضلا مظنت مصب الو 2585ض ؛4ال:ن ازييت طبضلا

 ةعفادملا ناز توكسلا الو 2505ص ء؛؟ 2 ن مكسحلاو ةك احلا

 طبضلا نع مالعالا :ضقن الو 5455 ص 4*3 ن ةلالا قحي

 ا ةعفادملا ليكو تاضارتعا عيمج كرت الو ١١86 ص ال57 ن

 [| نودب هنونجل مرا ءامعا الو: ه5*58 ض.ء؛”5* ناهنع 592

 || ىلع محلا ءانب الو 085 ص 3غ ن 500
 || لوملل بتنمناك ثالا نوك قيقدت نودب رثالل ةصاصرلا ةقباطم
 | لحيو لتقلا لحم. ىلع فشكلا نودبو ال ما مهتملا هب ناك يذلا
 ص714 نال ما حالسلا توص عهنست ناكاذا ىريل مهتملادوجو

 :ةطوبضم ةدافابةديؤم تناكولو ةدرفنملا ةداهشلا لع الو

 ا فمي بييطلاروبار ربتعي الو ٠ * ص:؟511ن رخا دهاشل

 || ربتمتو* 547 ض* 7 ن ةنيابتملا يعدملا تادافا الو نسلا نييعت

 ظ ريسفت ةكحلل نكم الو انف اهسكع تبثي ملام هابطالا تاروبار



 ضفن

 الو ؟46"7© ص*0-١6 نا انو ستار تو

 لب سافلل كراشم هنا نعدي نم ىلع ةراجتلاب ىوعدلا ةمافال لح
 ماقتو 1١*٠١ ص ؟7+ ن ةيانجلا ةكفم نه كلذب رارقلا ىطعي

 ولو ةيداملا ىواعدلاب ايذك دهاشلا لع ةيمومعلا قوقملا ىوعد ؟
 قوقحلا ىوعد .مدقتو 2٠5١ ص*8؟نوهداهشب كو اوكزت ئ

 تبثي ملام ةيقوقح ةعيدولا ىوعد ىقبتو ةيصخشلا ىلع ةيمومعلا ||

 ىذغتقمي ارا مالعالا ضن ىتهو؟ 158 ص ؟56ن تكلا لصق ]

 مما نا ددحم ىوعذلا ةيئرو نيفرطلا ليكشت بجيب ٠ ةداملا| |

 ةك احلا ىرحت ةطقن نم ضقن ىتهو 3860 8ص 071 نو 575 ض ظ

 لوو 123 لص 41 ةك احلا ةيادب نم ال ةظقنلا تالت نم

 هزإ.ك نوكي هدحو ىمومعلا عدملازيم اذاو ١١١55 ض [|٠

 لالا يل ريف بلل دحا هنم دنفتس ال نوناقلل عفن

 “هن تام احلا لوصال فلاخلا وا هل طبضاليذلامالعالا ضقنيو

 غيلبت تبي و ”١1١0 ص ١6نو ١؟١5 ضصاالد نو 55ص

 ص ؟ 51 ناهديقو ةمكجلا ةراشاب ال ينغملا ريخو ملعااب مالعالا ظ

 أب اهبمكحو اهي ار ىوعدلا اهلا ةلاحلا ةمكحلا طعت ملاذاو ؟

 ةيفاكةدوجوملاةلدالا نوكب ىرخا ةكحم نمردصي يذلا كحلاف

  :رظ نمىعذا اذاو 1 ص ؛7* ن ئكي ل هناكربتعي ال ما ظ
 ماسلا

1 



 م

 . || اهيلع هحاكك دقع هنوكب اهركب لازاو اهب رهو أتنب لفغا هناب هيلع
 ةاغدألا ةحضب ىريو ةيوناقلا تاقيقدتلا صوصخلا اذهب ىرجت
 ئ || نا يحال زوج الو 5668 ص ءالا ن هت مدع وا روكذملا

 رابتغا مزاي و ةيفاك مهتملا اهب فقوت يتلا ةدملا نأ, ارارق يطعت
 مم- نو +849 ص 0١“ ن يرمقلارهشلا ىلع فيقوتلا مي رات

 الناب دف و[ ران نم يكمل رومام درطب مكمملا نأ ىلع *؟ هصأأ

 |؟ال ضا« 85 ةي كسلا دئاعةيركسملا روهأم در نسف ّْ

 اونوكي نا مهل | اوما نيذلا ةيماهتالا ةئيمللا ءاضعال زوج الو

 زوم ال مك موب ص مم٠ ن تايانجلا ةكحت هيلع 11

 ةداسش معتأو ةيمومعلا قوقحلاب ءاعدالا نيضخشلا نيعذلل

 نك نأ. ةويتوا « لا نص ن تامولعملا ليبق نم ريجالا |

 ة رابتالا هتيم: ءاضعا نم .قوقللا ةيادب ةمكفع يوضع دنعا ||
 نا له دوبشلا 7 نا سيئزلا لع بجن و 555 ص 5٠ ْن ١

 ةيانجلا ىوعذ معست الو «بابل٠ ض "558 ن مهقحن لاقي ام هل

 م+ نو ١85١ ص 7** ن ةيماالا ةئيطا نم اهب ماهتالا لبق ||

 | ةوق ةمكحللا ىدل معست مل يتلا دوهشلا ةداهش زوحت الو 55 ص ظ
 مهما ضارتعا كرتي الو تارامالا نم دعت لب ةلماكلا ةداهشلا

 5 زوجي الو *١١1 نوهملا ةهج الا سجرتت الو مهتدافا ىلع |
 - سم ا سس“

١ 



 نا

 حمس مساس

 أ

 ْ لاها الو بيبطلا ةيلونق مدعب مهتما ضارتعا كرت زوج ال اك

 وردوت طاغلا الو تامهواعم 5 نا مارق نيذلاّةدافا ذخا ٠
 ظ )

 ظ عاس ةمكحلل مصيالو 91 سال ىلا ةداملا

 ش يصختلا يعدملا وا 50 وأ رثهللا مييوسإ / نيبلا 0009 ةداهش

 | | نفقويهبذكن يبتي يذلا دهاشلاو ةكاحمل نيح يمومملا يعدملاوا ||
 || ةئيه تلدبث اذاوةيلوئسملا بجوي ال تاءوقولا رانخاو قنظتتسإو ||

 ظ اذاو 0555 ص ال١١ نر ىوعدلا لقنل 5 2 ةمكشلا ا

 ربتعيف ةدحاو ةداع نيضقانتم نيمالعأزربمتلا ةكحم تردصا أ

 ْ .:ر.دضقملاو 251١ ص 745 نو. ص 9+ ن لوالا أ

 | ةيئازجلا تاك احلا نوناق نم ١16٠١ ةدالاب ةررحلا نيفرطلا ةرايع أ ظ
 ٠ ظ قفوتو 5 ؟ ص ىهومعلا ىدللال محملاو ىضخشلا عدم اوه امنا |||

 فانئتسالاو ضع ةكامي روك ذملا نوناقلا نم* 8 ةدلملا لع ةكرملا

 || عوقو نامزوةروص ميرحتلا رارقب نيبتي و 437072 ص ”54ن ةحئجلاب |
 ١ رارقاو 2556 :ص ”5غ ن ةففخلاوةددشملا بايسالاو لعفلا )

 أأ دضق ىلع كلذ ليج ال ةكاحلل ةداعا بوب لتقلاب رب ١ لج |

 | بيو 1451 ص 737* ن هتيموكحم ةقدصملا صخمتلا صيلخت ]
 0 دس م يي راو سس م ل يما وح تع ريس ل ا اا
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 7 معا سيال دل ا مما ب بمص اسم ديس د سس

 دومُدلا تاج ةروضو مهتملا تاضارتعا مالعالا يف 5في نا

 ٠ دوهشلاب مهتما نوط صوص ارا ارو .طعي ناو قاروالا نيماضمو |

 58”. ص 8*7 ن لوا فاحي ملاذا ةكملاب بيبطلا فلحي ناو ظ

 ظ فااخلا حش انايبو عاؤدلك لوبق وا درب هير سيئرلا ىطعي ناو ظ

 ' || فاحيو ةكحلل بيبطل ارض ناو 511 ص 5 نمي رجلا
 ١١ نيل ة/الن ايلما ةرونار ناك اذا ةصضاو ةروصبالفتدافا معمأو ظ

 ] | تذخانيذلا بوت وة تاقيقدحتلا كمل رج ناو 5 ظ

 ١153 ص ؟5ن ءازجلا نيبعت رماد رك اذنتو قاطن:سالاب مهتدافا

 1778ص*5* ن يمومعلا يعدل الملل ربخالا مالكلا نوكيو

 | ص ١الا/ ناقانئتسا مهيووتسأو نينيابتملا دوهشلا بلعتو يئادبلا
 رجنلاب رخالا برمضليتقلاو مهتما نم يا ققحتي ملاذاو 68

 ' ةكملو هل ”ص 1 نةلياقلا لصاح حرجلا نأ م الوا

 ص 775 ص ”* ن نوناقلل اعفن ةءاربلا تارارق ضن زييقلا

 ظ ص ا ةك الاب لوخدلا نودب زيمتال صوصخلا اذه مدعتي

 ١6 عكروكلاب هتحو ز لتاق عضوب رداد مالعا قدصت دقو 1885

 م 0 677 171 ”1”1”7”*”#“ :( )0216/67
 ا
 اا”(



 ف
 ظ 0 يس سس سس سس ل اكسل

 ١٠١85 5ص ا/*5ن ةيانجلا ةمكحم ءاضغا عيمج نم ءازجلا نيدعتب

 طنت ةينوناق ةدام ىلعوكملا ءانب و ليكولا تاضارتعا ىلعةبواجلاو

 وا مه ضالال انوا“ هجر ضال از ل

 ةعامج لعالو 50٠ ١١١ نالالالةنس ١ ه كروكلاب ةعفادملاق يرطب لئاقلا

 ةدحاو. ةصاصر ىوس هدسح دجوي مل صخم“ م لقي كارتشالاب ||
 اوناك نيو مها لقيقح نودب مدحال قباوس دوحو يعادب ظ

 امدافا ةوالت ىفتكي ال ناو *٠ ١١ ص 1/4 ن مرجلا تقو

 ظ ما* ن ةمكحلا يف مداهشتساو ٌمراضحتسا نودب ةطوبضملا دوهشلا

 تاهعفادم ققدتو طبضلا قاروا عيمج ىضم ناو ١

 الو ١٠٠١55 صال” ن اهوبعِب وا اهدرب رارق ىظعي و ليكولا

 تارارقلا تناك ولو :طقف ةعبرا ره طبضلا ءاضما زوجي

 د خاب مرجلا رصح الو 5585 ص 5٠< نةسمح ءاضماب ةاضم

 لع وا 4*6 ص 51 ن نيقابلا ىلغ قيمنا نودب نيءملا

 < 51ن هريخا يذلا لع ققمتلا نودب يصختلا يعدملا ءاعدا

 | ةيج فيقحت مدعوا ءاضما الب طبضلا كرت الو 484١ ص
 | هرمج ترم رشع ةسماخلا الكم ناك لهو لوتقلل دوهشلا ةبارق

 مالعالا ةفلاذم الو ههد5 ص605 فر ال ما مرا 7



 1 ص ؟4ن تاك احل: لوضال وان؛01 نص, غ1 بتي

 ئ زو الو 550٠١ ص 5 نايك ظبض كم مدعوا 5

 ضارتعالا _ءرع توكسااوا ءازإلا نيت ةركاذبرمعلا ريدقت

 لوبق الؤ ء5١١1 ص *807ن هفضنيربخلا ضعب ةيسوصخب

 رايتعا الو. ؛7278١ ص١ نينو ناس رقلا لطالب ْ

 ( ص >45.ن. لئاقللا برعم هنإ:لتقلا دصقب صاصرلا تلا نم
 ظ ص79. ن مهتداوش عاّوسا لبق ةعفادملا دوبش در الو | |5١

 | هنوك ىلع رصملا:مهثملا مسا ريغنعسوؤنلا:نم قيقحبتلا الو 8 ظ
 نم. سماخلا لالا جرد مزايو .51:ص 545.ن غولبلا نود

 سمس ضص 5 ن ميرجتلا رارق يف :ازجلا نوناق.نم ؟ ١ا/ ةداملا

 ةئياعملا روباروناكايا لتاقلا ىلع يعدي هنا لوتملا دلاو لوق, نا ىلع
 | دوهشلا صيفا ةيفيك نابي مزاي و ماهتالا بابسا نم ناربتعي ال
 دعب مهمل ةافو نأ ك1: ١7 ص ل77 ن دعب نع اليل مهتملا ظ

 | مطفو *015ص 745 ن ةيزييمتلا تاقيقدبلا نم منن العملا ظ

 | 10.18 ض” 55 نوضع ليطعت زبتمي ال نذالا نم رتهناسرادقم ||

 | ٠0+ ن ةيئازجلا تاكاحلا لوصا نم *ةدالل ريسفت درو دقو|
 ظ ىلات هللا:هاغ نازرخا لم ىف هدرواس| |
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 باثكلا ةمدقم

 لوألا لصفلا لوهف ةرشع ىلا مسقنيو فئاظولا يف لوالا بابلا
 ةيعرشلا كالا فئاظو يف
 ةيثوقلا كاملا فئاظو يف يناثلا لصفلا

 ةب راختلا ماجا فئاظو يف كلاثلا ٠

 ةب رادالا سلاجلا فئاظو يف عبارلا

 ةيئازجلا «احلا فئاظو يف سماخلا ٠

 ةيفاهتالا تائرذا فئاظو يف سداسلا

 نييمومملا نيعدملا فئاظو يف عباسلا ٠
 . ةيناحورلا سلاجما فئاظو يف نماثلا ٠

 نييحورلا تازايتمإ نمو

 ينفارالا ئرؤم اف تفئاظو يف عساتلا م

 قاقؤالا ىنوت»و ةيقؤمعلا نودْلا يرومام فئاظو يف رشاعلا ٠
  ةينعالملاو ةفيظولا ىلع ضارتعالا يف يناثلا بابلا

 ةيركسعلاب قلغتي ايف كلاثلا ٠
 فاجالاب قلعتي ايف عبارلا

 ةعارزلا قئابب قاعتي ايف نسماخلا ٠
 يحل ةراداب قاعتي اهف سداسلا ٠



 انترذب

 ةف روم

 تالواقأا يررعي قلعتي ايف عباسلا الا 1

 ةيدلبلاب قلعتي اهف نءاثلا 7

 ةرهعلا قاروالاو دما لوب يف عساتلا < 0“
 راثعالا يف رشاملا

 كراوكلا يف رشع يداحلا ٠ ها
 تاوكيملا يف رشم يناثلا 2“ + ةءأ

 تاكوكسملاو دوقنلا يف رشع كلانلا . ه.

 لاومالا ليصحت يف رشع عبارلا ٠04 ٠
1 

 -> و 2

 : ا ها + 5 8 .٠

 سوفنلا يف رشع سداسلا . 006

 فرامملا 2 رشسع عباسلا ., 6 ٠ ١

 عباطملا قارشع نماثلا , 1

 نداعملا ُِق ريشع عساتلا , |

 وكربولا يف نورشعلا ١١ «٠

 تاشاعملا يف نورشعلاو يناثلا 1 ٠

 ةرسفملاو ةلالدلا يف نورشعلاو عبار 1 ١14

 يدقنلا ءازجلا. يف نورشغلاو سماخلا 1 ٠١
 جرا ف نورشمءلاو سداسلا . [| ١١

 ءارجالا يف نورشعلاو عبالا 01 ٠

 مكاحلا ليكشت يف نورشعلاو عساتلا ء 015



 م

 ىواعدلا ءالكو يف نوثالثلا بابلا

 نامزلا رورم يف نوثالثلاو يداحلا ١ «٠

 نكيمل نمو ًامهخ ناك نمو نيفرطلا ل يكشن يف نوثالئلاويفاثلا 01 ٠
 ظ نححلا يف نوثالثلاو كلاثلا - 1/4
 روعتسملا تاصوصخلا يف نوثالذلاو عبارلا 0

 لبملاو راذعالا يف نوثالثلاو سماخلا ٠ 14ا

 ةراجالا: ف نوثالققاو عرتداتلا 20. 59

 ةيواوالاو ةعفشلا يف نوثالثلاو عباسلا 2 04
 قب رطلا يف نوثالذلاو 2 7 لي

 قيبطتلايف لوالا لصفلا نياصن ىلع لّعشلو نوثالغلاو عساتلا ل

 يكل يف يناثلا 9 6

 لصفلا لوصف ةثالث ىلع لهتشي و تانببلا كَ نوعب رالا بابل 58

 ةيطخلا تانبلا يف لوالا
 ةيصخلا تانببلا يف يناثلا لصفلا 15

 يوعدلا عفدو تانيبلا خيجرتو نيملا يف ثلاثلا لصفلا ٠

 عي لوالا لصفلا نيلصف ىلع لتشيو نوعب رالاو يداخلا بابلا 6
 ضُئافلا

 ش ررمفلاو لطعلا ينيتاثلا لصفلا |٠“

 هي لوالا لصفلا نلف ىلع لمعتيو نوعب رالاو يناثلا بابلا 5
 ىوعدلا ةح طئارش

 يبايغلا ما يف يناثلا لصفلا

 خي لوالا لصفلا نيلصف ىلع لمشإو نوعب رالاو تلاثلا بابلا ”6م
 يبارغلا كا ىلع ضارتعالا
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 كلاثلا نضيعسلاو ريذاا ضارتعا يف يناثلا لصفلا

 ١ لصفلا نيلصف ىلع لب تشيو فادئتسالا يس نوثالثلاو عبارلا بابلا
 فانئسالا طئارش يف لوالا
 (ةانئةسا يوعدلا ةبؤر يف يناثلا لصفلا
 ةكاملا ةداهإ ىف ميمي ناللو ىسماخلا بابلا

 زيتا يف نوعرالاو سداسلا ٠

 مهيلع ءاكتشالا يفو ماكملا در يف نوعب رالاو عباسلا ٠
 نيروماملا ةكامحمبيف نوعب رالاو نماثلا ٠
 أ ةيلالإ ةقلعتم ةعونثم تاررحم علو تشيو نوعب رالاو عساتلا ٠

 ةلدعلاو ةيكلملا و

 ةعونتم تارارق ىلع لشي و نوسمتلا بابلا

 مئارجلا عاونا يفنوسمتتاو .يداحلا ٠

 ةيفاهتالا تائيهلا يف نوسحتتاو ينفانلا ٠

 ْ نسملا يف نوسمحلاو ثلاثلا ٠

 أ: ةيئازملا ماكحالا زييتو نانئتما فيس .ثرومحلاو عبارلا ٠
 اهيلع ضارالاو

 ةعونتم تاليدعت ىلع لمتشي و نوسمحلاو سماخلا باب
 ةعودتم ةيئازج,  تررعم ىلع, لمتشيو نوسمحلاو سوداسلا

 ةعونتم ةياازج تارارق ىلع لمتشيو نوسدلاو عياسلا
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