
~ولاناويةلا
ةيسمهملاتاعوبطملل

~اهشلاتاروشنم



أغففلاةيميمافلاةذحولا

.اهلةقفاولاتاثالاباهطبرأؤسلاءاضعأىلعفرعتأ-٦
.ةفلتخمءايثأيبزييمتلاىفىماولارودأدحأ-2

.ةشاحنمرثكأبءايشأىلعفرعتأ-3

طاتثتأوةكولا~5
لقتتلا

رحبموقأنأعيطتشأ-١
.هفلتخثتاك

.لقنتلاطاغأفلتخمأدحأ-2
.يفايرطاشنةيعضونعربعأ-3

أ-٦
.اهردصمبثحةمذغلابترأةيمم

.ةيذغللةيساسلاتاعومجلاىلعفرقتأ-2

.ةيحموةفيظنةيذغألوانتبيتحصىلكظفاحأ-5

22
ءه

26

سفنتلارهاظف-٥
بلقلاضبنف

جورخةلوخأىلإمشلاةجاحنمدكأتأ~٦
.ءاوقلا

.بلقللرمتشلاضبنلانمدكأتأ~2

بلصلامئلا-٦

لئانلامئلاف

~لثاسلامشلاوبلصلامثلازيمأ-٦
.ماسجلاصاوخضعبجرختشأ-2

لبنمزلاه_ا-٦

تادحلاعضوت-2

نقزلاىف

.ةثنقزلاةدلاىلتفرعتأ-٦

~متيلافيعأ-2

.عوبسلامايأىلاتتىلتفرقتأ-3

.بيترتلابيمؤيتاطاشنأدتأ-٦

.اقتقوأدحأقةيثاذغلاتاتجولايتمأ-2



اهطسوىلتاتام-2

.اهبيكرتىلعفرعتأومشرلاوةباتكلليتاودأيمسأ-١

.اهبةباتكللةلمعتشملاةأاملابشحةادألكزيمأ-2

3-~
.مثمرلاوةباتكلاأاومأكرتتىذلارثلايبنراق

.ريهطتلاوفيظنتلاأاوميصحأ-٦

.ريهطتلاوفيظنتلاأاوقةروطخىلعفرعتأ-2

.ءيثلاكولشلاونتلاكولشلانعربعأ-3





اقلةقفاةملاتانتاحلالاتطبنأوسعلاءاضغألقفرقتأ

ربتأةطيآأ
.ناسللا-دلجلا-نذلا-فنلا-يعلا:ىتأياملاقعتئمابرثتأ

ىيطنيننأيجنأ
.أبسانيىذلائسحلاوضعلاةءئشلايتطخبلمأ

٥ه

لفطلادنعهاحلارهاظم-ا



،نذلا،تقلائهزجلا>انفعأء

.لجلاءفنلا،ناللا

،عمشلا،ةيؤؤلا:تهىثئخشاقعلاه

.ىئثللا،مشلاءقؤذلا

.راطلانؤلبيتعلاوضعلاطيحأ

ةيؤرلاوضعنيقلا-
عمنلاوضعنذلا-
اوضعفنلا-

مشل
9و~اوضعنامتمللا~
سمللاوضعدلمبلا-



ىهاوثحلا-ل

ةفلتخمءايشأيتزييفلاريفساتحلارودداحأ

ربتأة~كأ

.شملم~لاذم-توص-نول-لكش-ةحئار:ىتأياملامعتسامؤبعأ

ىيطيثنأيجنأ
.هزيتياقوىتعلاوضعيبطغبلمأ

لغطلادنعهاحلارهاظم-ا



ىلإهنلئهون

ىلتو<سدثللابءايشلاىلمفرعتأ
ىلعو،ةيؤرلابناوللاولاكشلا
ابةغلتخملاتاوصلا

عمشل
ىلعو،

ةاوذلاىلعةءمشلامحثاةرلا
.ةوذتلابةفلتخملا

ةفلتغملاكشأ-
ةفلتخمناتلأ-

.أفثتكتيتلاةساحلاراطإنؤلبةروملاتعتيذلاراطلانولأ



ىهاؤثحلا-ل

ةساحنمرثكألءايشأرلتافرفتأ

اهناكقىفتاقاطبلاهذهعضول،لوذلا،ثشلا،ةيؤؤلا:ىتأياملامعتثابؤبعأ

~تاروراقلاىلع

~ حل

ىيطيثنأزيبنأ

.هيلعفرعتتاموةتاعلايبطغبلمأ~

لفطلادنعهامحلارهاظم-ا



.ةفظوئلاةتاحلل)ل(ةملعةبسانلاةنالاىفعضأ~

ىلإهتلهوت

أ
عيطتس

ءايشلاىلت~زعتلا

.ةساحنمرثكأم

قثتأةقبطأ
.ةتبمانملاةناخلاىف)~(ةق~عضأ



ىتابنمثكففظفأ



.،،،.،..،.........،.،، ،،،.،.،،،،،،، ،،،،.،،....،،.......،.،..،،.،.،.،،،،،.،.،،،.،،،~~. ،.،.~~

٩



ا•
أثعل

يلملا

ربكتأةطحكأ

عفرأ:ىتأماملامعتئامربعأ
عفدأ-كسمأ-

.ىحأ-

ىيطنينأزينأ

.لقفيلاذاكقىف)-(ةتلتعفأ~

لثطلادثعهاعلارهاطم-ا



.لفئلاىفاهلمكياموىلعلاىفووصلايبطخبلمأ~

لصثملا-تاكرحيموقأتأبثنكثث
أانحنا-.أفلنغن

ثلشم-

:لمافملاىلع)،(درنؤأ



لمنلاطامنأوهكرحلا،٨

•ىتأياملاقعتسامرتتأ

ىنطشنأزجنأ
.لفشلاىفاققفايثاموةيعضقلايتطغبلصأ

لفطلادنعهاحلارهاظم-ا



.زفملاوأ

،زفقلاةيعضوتعت)٨(ةملعوءىرجلاةيعفوتعت)2(ةملنعضأ

.هفوقؤلاةتعضوتعت)-(ةفلمو



ىيطععنأزجفأ

ةلاحىفئضايرلاىتالنؤلأق<رضخأنؤلبطشبلاةلاحىفئضايرلارتالنولأ~

.رقعثأنؤلبىنثلا

لفطلادنعهاحلارهاظق-ا



عاونأىلمهفرعتأ~
)للل(ويؤجلل)كك(،ىشملل)ل(:ةملمعضوبلقنتلا

.زفقلل

ىلإهنلئهون
،ىنثلابوطئبلابموقأةكوحلاءانثأ

.ازفقوأ،ايؤجوأ،ايشمامإلقنتأو

طشث-
-

وقل

.اهلظوةيعفولايبطغبلمأ



أبذغنلا٠3

ربقأةذحيآأ
حابصلاءاثألواتأ:ىتأياملامعتئابربعأ

ءاثألواتأ،ءاآغلاءاثألواتأ،

.ءاتقلا

ىيطثينأزيبنأ

لفطلادنعةايتلارهاظق-ا



ومحلابنولأ-~
دصمنمءاذفلاتحتام

.يناويحو

وضخلابنولأ-
دصمنمءاذغلاتحتام

.يتابنو

دصمنمءاذغلاتحتامةوزلامنتلأ-
و

.ىندعم

~بن~~
~

~ربب~

.ئندعقوأئناقيحوأئتاتتاقإ

.هردصقةءاذغلايتطخبلصأ



أبذفنلا٠5

ةيذغلكةيسانلاتاغومجفلارلغفزغتأ

رققآةطحآآ

موعللاةتوتيم~ىتآياملاتقتتايريتآ

اكاتقلاةرقعلاةقوتعق-قميتلاو

~

~~

~~تاتورتتلاواتلةتوتعقتوقو

ىيطيثنأيبنأ
.بسانثلانؤللابنولأ-

~تاتورشتلاةءاتلاةتإثجقضيبلاومعللاةعومجم

هكاتقنانرفخلاةتوثجق
~

نوهآلاوهتلويزلاةتومجم



ىلإهتلقوت

ىفةيهغلا~رأنأنكمي
:ىهةيساسأتاعوئجم
اةعومجم-

ضيبلاومعلل
اةعومجم-

هكاوفلاورضغل
نئاجعلاوزبخلاةعوئجم-
بيلعلاةعومجم-
تويزلاةعومجم-
تابورشملاوءاملاةعومجم-

قثقأةقبطأ
~ةبسانئلاةناخلاىف)~(ةملمعضأ-



- ةيدتتلا7

ربتأةطمآأ
.ركشلانمراثكلامدع~راثكلا~ةفيظن-ةفيظنريغ:ىتأياملامعتسابؤبعأ

ىيطينأزيبنأ

.بسانثلاريغكولتلابطشأ~

لفطلاانمهاحلارهاظم-ا



.أنحفلاأبذغلاطغبطبحأ~

ىلإهنلئهون

تاتورشقلابرشنمرثكأله
تايركشلالوانتنمؤثكألوةيزاقلا
.)ىولحلا(

.2،3<٦ماقرلاب~زأ

٥



بلقناضبنقىفتتلارهاظق-4

ىيطيثلنأيجنأ

.اهلثامئياموةيعضولايبطغبلصأ~

لفطلادنعهاحلارهاظم-ا



مشجلاىلإءاوهلالوخألثمتىتلاةروصلاتحت)~(ةملععضأ-~
.

.مئجلانمءاوهلاجورخلثمتىتلاةووصلاتحت)-(ةملععضأ-

ىلإهنلئهون

.مفلاوفنلانمجؤخيوءاوهلالخديه

.وارئتئابءاوهلاىلإىمئججاتعيء

أاتقلالخهي-
ءاوقلاجؤخي-
فنلا-

مفلا-
راصسو-

29



~اقميتؤىقتثلارهاطث-4

~ةيتاتلاةقلا•

ربقأةظيآأ
.رارثتثابضبنيبلقلا:ىتأياملاتثتثامرثتأ

امسدنع)~(ةملمعضأ~
.بلقلاضبنع

لغطلادنعهاحلارهاظم:ا



.ضبئيبلقلاناكنإةروقلاتعت)~(ةملععفأ~

ثثثلا-

فقوتنود-

قثتأةقبطأ

)٨٨(ةملتة،ءطببضبنيبلقلاناكنإةروصلاتحت)٩(ةملتعضأ
.ةعؤئبضبنيبلقلاناكنإةروصلاتحت



بلعلاضبنوىفنلارهاظم-٩

قثللايثعكولثلاثطتأ~

رتابنمثكفاضكفأ

.يعيرئنلاىفنتلاوضبنلل)هه(ةملعو<يئيطبلاضبنلاوىفنتلل)ه(ةملععضأ~

32لثطلادثعهاحلارفاطم٠ا



)أيمصافذلالاجثلا



لثاشلامشجلاوبلصلامثجلاه.

لئاسلامسجلافانبلضلامسجلازيفأ

:ىتأياملاقعتسابرتعأ

-بلممسج
.لثاسمثج

ىتطسنأزجنأ

.لئاشلامئجلاتعت)-(ةملعو،بلقلامئجلاتعتا٨(ةملععضأ~

~
ه

هأاثلا-اا

ه

ه



مئجلاتعت)٨(ةملععضأ~
مئمبلاتعت)-(ةملعوءلئاشلا

.بلصلا

ه

ماسجأوةبلمماسجأىطيعمىف
.ةلئاس

ىلإهنلئهون

لنان-

نؤللابلثاتلامثجلاراطإنؤلأق،ومحلانؤللاببلقلامشجلاراطإنولأ
لدذ~´



لثاشلاثثجلاةبلصلامشجلا-١

ربتأةطيآأ
:ىتأيامرلامعتسابربعأ

وفطي-ثلسمي-ليسي

أ~
ول

نؤلبءاملاىلعوفطتىتلاماسجلان
زيمم

،

.وخآنؤلبءاملاىفصوغتىتلاماسجلانولأو

ىبطبتنأزبنأ

اتحت)٨(ةملمعضأ~
مئجل

تحت)-(ةملمعضأو،ددحملكشهلىذلا

.ددحملكشلس~ىذلامئجلا

هأاثلا٠اا



.ورزلاألوللابليسيىذلامئمجلانولأ~

.رفصلانوللام~ءأىلامئجلانولأ

ىلإتلعهوق

اهلواقكشمنكميةتلصلاماسجلا-
حطمىلعوفطياهفعب،ددحملكش
.ءاملا
اهكسقنكميلةلثاتلاماتجلاه
.أ~لكشاهلىتيلو

-
ليسي
كتتي-

بنلاةادلاراتخأ

.ءاملابنازغلاءلمل



لثاشلاثثحلاؤثلصلاثثحلا-٦

يتاتتتكمثطوأ
مهتبو،لثاوتىوحتىتلاىناولليمتلاىلإهجتممهتبريشأ~

.ةتلقاقاسجأىوتىتلاىناقلاىلإراستلاىلإهجتم

٥



عبرئلاىلعقملأ~
ا
ريبكل

دحوتتثيعب٦،2،3،4،3لاكشللةلثامئلاكشأ

.ققفأىنتئملكىفناوللا



ماتجلالتتت-_
ةلثاتمىلإةتلصلا

لوخثلانياغأ

ربتأةطحآأ
الؤعت:ىتأياملامعتسامرتعأ

.ةلئاتةلاحىلإةبلمةلاحنممئجل

ىيطشنأزيبنأ

مشجلاىتلاحيتطغبطبرأ~
.ةلئاساةتلق:

٠أاثلا-اا



.ةلثاشلاةلاتلاتحت)-(ةقلمو،طيلخللةبلصلاةلاحلاتعت)-(ةقلععضأ~

ىلإهتملعهوت
ةلاحلانملؤعتتماسجلاضعب
ةلئاتلاةلاحلاىلإةبلقلا

ه
ةبلمماسجأ-
اسجأ-

م
ةلثاس

لؤعت-

.ةبلملاهلاحيفوهو،املاتعتىذلارمرقلاةرزلاذؤثلابذؤلأ-
.آنمالاهلاحنلوئودانلاتعتىذلاىزقلائبغبلاذؤثلابأئؤلأ-

٩



مامحلالؤحث-_
ألثاسىلإثلصلا

ربتأةطيآأ
ؤهصني:ىتأياملامعتئابربعأ

ةرارحلا-

ييطيعنأزيبنأ

هتلاحىلإةبلملاهتلاخنمءالالوعتيل١،2،3ميقرتلابروقلا~رأ~
.ةلثاتلا

ه
::ك<٠اا



أ~
عض

ةلاحلاتمءاتلالؤحت~يبتىتلاةرومقلاتحت)~(ةملت

.ةلثاتلاىلإةبلقلا

ةلاحلانملؤحتتماتجلاضعب

~ةلثاتلاةلاحلاىلإةبلقلا

٩

أاهمثإ_

.اهلمكأوىطسولاةلحرملادولأ~

المأ~
رفل

رهصني:ىليامبتانا
ةرارحلا-

.ءامىلإ..........لعفبليلجلالوحتي-

.ةرارحلاببتبجلثلا



هلثاسىلإهبلصلاماعمجلالؤحم-٨

رتابنثكففطوأ

ماسجلاتعت)٨(ةملععضأ~
.ةراوتلالئفبلئاقسىلإلؤعتتىتلا



.اهنولأوةجلثلاجراخاهعضونمهتلاعاسثلثدعبةلاحلامئرأ~

.غيرفتلا~ةبؤجتلاةجيتنمسرأ~



مئرلاتحتاهبتكأوراوحملاىفةرارحلاةجودنياعأ~
.

اىلع)~(ةملمعمأ~
.ئطاعلاىلعا-(ةملعوحيعصل



أأ)يبيهاففلالاجفلا



ةيتزلاةأملارتقفتتأ

ىقطشفأيبفأ

.قحللانمزلاىلع)٨(ةملعوءقباشلانمزلاىلعا-(ةملععضأ~

٨(ةملعو<ةريصقلاةينمتلاةدملاىلع)٨(ةملععضأ~ ةدئلاىلت)٨

.ةليوطلاةينقزلا



لمعلاءدب-
لمعلاأاهتنا-
ةينمزةدم-

.راتتلاةيونةناخىف)2(مقوو،لقعلاءدتةناخىف)١(مقوعضأ~

~
.أء!نإأاازدززفلاذبث.أى



هنمزلاهدملا-ل

ىيطيثنأيبفأ

.ليل)3(،ءاس)2(،احابم)٦(:روملابترأ~

.ةبسانتئلازوقلاطغبطبرأ~



ىلإهتملفهوت
،

.راهتلاوليللانممتيلانؤكتت
ىهتنيوىثثلاقورشبراهثلاأدبته

.اهبورغب

ف_.
إ

`~

بورغلا-
لبللا-

.راهن~ليل:ةبمانملاةملكلاةروملكتعتهتكأ~



هثنمزلاهدثلا-٦

ئهرلا-ااا

ربتأة~كأ
.ةيلاتتم-عوبسلا-لغلا-مويلا-سملا:ىتأياملامعتسابربعأ

ىيطيثعفأيبفأ
.عبرثملاىفبسانملامقرلاعضأ~

.ا٦(دحلا
.)2(أاعبولا
.)3(ةعئجلا

.تاغارفلاىفةبسانئلامايلا~أ~
.،ىيمخلا،أاعبرلا،<ينثلا،،تئبثلا



ةتترممامأةفبسنمعوبسلانؤكتي
<ينثلاءدحلا،تشلا:ىلاتلاك

.ةقمجلا،سيمخلا،ءاعبولا،ءاثلثلا

سملا_
)ويلا-

ةقمحلا

حبئسلاةيين

مؤيلامتاغارفلالثأ~
.سانملا

شيمعلاأخلا

ةتعوثشلاةلطثلاموي

أافبرلا

ةقمعلا



ةينمزلاةاملا-ل

مهبلصأ~
.ةروصلاىفاقبسانماموةلمجلا

رصقلانمةيمزلاتارفلا~ولةبسالاتانالايف٦،2،3،4:ماقؤلاعمأ~
.لوهلاىلإ

ؤهتلاأامثا



مهتبلمأ~
.يتبسانتملايتروصلا

.بسانملامؤيلاتاغازفلاىف~أ~
.ىيمغلا~ةقمجلا-دحلا

مؤيلكحابقةسرهقلاملتعفري
ةلطعىفنوكأو،ىلإنمء

متعوبشلا
...............ا

.ةبسانملاةراعلامامأ)ل(ةملععضأ~

حابصلالوطلانأ~
.

.احابصةسردملاىلإبهذأ~



ربتأةطيآأ

.~رتلا:ىتأياقلامعتسامرتعأ

ىنطبتنأزبنأ

ئهرلا-لاا



ىتايعبةماخةبترمثادحأدجوت

،ةضورلاىلإىلوخأ،ىدليم:لثم

.ةسردملاىلإىلوخأ

ةبترمثالحأ-

ىدليم.

ةمؤؤلاىلإىلوخأ.

ةسردملاىلإلوخد.

:ةيلاتلاروصلا~رتلاماقرأعضأ



ربتمأة~آ(أ
.ةرركتم-ثادحأ:ىتأماهلامعتسامربعأ

ىيطنينأيبنأ

.رتحلانوللامرركتيىذلاثدعلاةزوئمقاطإنقلأ~



.رتكتتىتلاتادحلاتعتا،(ةملععصأ~

،دايعلا:لثمرركتتثادحلاضثب

~

رئكتي-

رثكمل-.لطعلاق،ةتردقلاىلإ~اهذلاق

،ناتخلا:لثمرؤكتتلاهضعبو

.دلبملا

قثقأةقبطأ
ايعبثثأرركتتىتلاق،رضخلامايمؤيرركتتيتلاثادحلاةرومراطإنقلأ

.ةرزلابايونمرركتتىتلاق،رمحلاب



.٦،2،3•ماقرلالافعتئابزوضلا~رأ~

مؤي:ةيلاتلاتافلكلاعضأ~
عبئئأ،ةنن،

.بسانئلاناكملاىف<

.....لكةرمناضمرؤهشدوعي-
.لكحابصلاروطفلوانتأ-
.لكةرمةسرلملاىلإبهذأل-

.ةيلاتلاروملا~«رؤكتيل»وأ><رركتي،>هقلكلمثتثأ~



.اهلئلسنبنح3•2•٦روفلا~رأ~

)رؤكتيل(~أورهشلاىفرركتيىذلاثدحلاةرومتحت)رركتي(هتكأ~
.صثلاىفرركتيلىذلاثدحلاةرومتعت

.اهتعت٦،2،3ةباتكبروقلاثترأ~



بيتزثلدرمؤياتاناشتأأقأ

ىتقومظنأ!ىتأياقلامعتسامرتتأ
.لبق~~-

ىنطشنأزجنأ

ةسردملاىلإ~اهذلالبقثلحيىألاطاشنلل،<لبق>ءةملكلمعتسأ~

.ةسرلملانمةدوعلالعبثاحيىذلاطاشنلل،ءلعب>اةملكلمعتساو



.مؤيلاللخاهلئلستبئح.....5ء٦،2روقلا~رأ~

متيلاىفةفلتخملاقعأمموقأ
ء

.وتقومتننأنأثجي

تقولاميظنت-
-

ىثث

أنلانلاناطاننلا2،3<٦:مبفرنل_فزأ



ثثؤلأملثثث-.ر

اقتهوداحأوةيئااغلاتبتبةلارمسأ

ءاسملاةجمل-أادغلا-حابصلاروطف:يتأياملامئتسامربعأ
.أاشعلا-

ىيطيثنأزيبنأ

ةجمل،أاشعلا،أادغلا،حاتصلاروطف:ةبسانملاةتلكلاةباتكبتقولايتأ~
.ءاسملا



.ئطاخلاثدحلالثتتىتلاةروقلاتعت)خ(فؤتلاعضأ~

~م..~.

:مؤيلاىفتابجوةعبؤألوانتأ
حابصلاىف:حابصلاووطف-

.
.راهنلافصتنمىف:أادغلا~
.ءاسملاىف:ءاسملاةجمل-
.ليللاىف:أاشقلا~

حابنفلاروطف-
أادثلا-
ءانضلاأجمل-
ءانمغلا-

أاتقلاحانبفلاروطفداتتلاةيثل



تقتلاميطتت-ل

.٦،2،3:ماقرلالامعتشابروصلاثترأ~

.دحاونؤلبنيتبساتئلانيتروصلاتعتنيتزئادلكنولأ~



ريغكولشلاتعتليطتشملاورضخلانؤللاب~انئلاكولثلاتعتليطتسملانولأ~
.رمحلانؤللابسانئلا



.اهتقووةبجولايبطخبلمأ~

.رمحلاببسانملاريغكولتلاةرومراطإنةلأ~





اهطمويثهتتاناويحه٦

.ةشتوتمتاناويت-ةفيلأتاناويح:ىتأماملامعتثامؤبتأ

أ
زجن

ىيطشنأ
اتعتناويعلامئا~أ~

روضل
ة

عدفض
.ذفنق-ةلازغ-ةكمم-



.ةبماتئلاةناخلاىف)~(ةقلتعضأ~

زأن

تاناويحىطيحمىفهجوته

اهئموةفيللااهنمةفلتغم

ىفةفلتخملاتاناويحلاىيعته
.يرباقإوئئاماقإيطسو

ىذلاو،ئنبلانؤللابيتبلاطسولاىفشيعيىذلاناويعلاةرومراطإنولأ

.ةرزلانؤللابيئاملاطسولاىفشيعي



اهطتقيق~اتاويعته٦

تاناتيحلاانعلقنتلا~امنأزيقأ

لقتي:ىتأياملامعتئابؤبعأ
.

ىشمي
-

-ىوجي
زفقي

ىيطيثنأزينأ

اهطسؤىثثاثاثثؤثاثاؤثح-ا~



.لقنتلاطمنووضعلايبطغبطبؤأ~

آاريقأخابس

ةغلتغمطامنأبتاناويلالقتت

.ةكقعلانم

.حم

-
زغل

زغل

أخابس.
ةارق-



اهطثمؤىثثاثاؤثح-٦

ربتأةظحيآأ
.ضيبت~دلت:ىتأياملاتعتشابرتقأ

ىنطبثنأزبنأ

<٠دولو»ةملكيبو،بسانملاناتيعلاو<،ضيثب»ةملكيتطخبلهأ~

.اهبسانيامو



.ةبمانلاةنالاىف)~(ةملمعضأ~

.ؤتاكتتهتاماويعلا

.آولولاداقيتلاثطتأ



قرزنلارنغافرفتأ

.ةعونتموةفلتغمتاتان:ىتأماملامعتئابرنعأ

ىبطشنأزببنأ

.بسانئلاناكملايفهتابنمشربرظنملالمكأ~

رقحلابو<تابثلاةقرقرضخلابنولأ~
.ةقوشملا



ثاثانن-

رضخلابتاتاتتلانقل٠
.



ةضعلا
ةناثلا

ىتأتاقلاقعتثابرتتأ

ىنطسنأنمأ

اتاثابنلابتنأ

ثشع

~تاريجش-راجشأ-بشع:بسانمامةروصلكتحتهتكأ~



،راجشأ:تاعومجمةثلثتاتانلا

-
ثثك

..........ةكلماقرلالمأ



رتابنشكففنوأ

.٦،2،3،4:دةتلاتلالحارقلاثترأ~

اهطشؤىثثاثاثثؤثاثاؤثح-ا~



)ئمصائفلالاجنلا



اقبيكرتىلق٩رقتاومنتلاوةتاتكلليتاوآايمتا

:ىتأماملامعتسامربعأ
-

ملق
-صامو

ربحملل
-

هلاجملل

-روشبط-
ةرطئم

رولم-
.ةنولمملقأ-

~<««««««««.>.....



.اهبيكؤتىفلخدتىتلاةأاملابمئؤلاوةباتكلاةادألصأ~

لثماهبلمكأةتونتمتاودألجوت
مسرلاوةباتكلاتاودأ

ىفلخلتو،
،~اكةفلتخمأاوقاهبيكرت

.نداققلاو،نثا~او

ةلقتم-
قثادل_
سلك-

.نثاهللااهبيكؤتىفلخلتىتلاةأاملاتحت)~(ةملمعضأ



اقبةتاتكنلةتتفتنصلاةذاتلاتنستةاآاك~ا

ربح:يتأياملاقئتئامؤتعأ
.شلك-تيفارغ-

ىيطنينأيبنأ

.ةباتكللاهتأاقةةادلاهغبلمأ~

تقاققةتلمق



:اهبةباتكللةلمعتئملاةداملامئماةادألكتعت~أ~

قثتأةقبطأ
.ةبسانملاةناخلاىف)~(ةملععضأ

شلازم-
ىنلك-



لتقليتاقة>_١

.ؤثأ:ىتأياملامعتئابربعأ

ىيطنفنأزجفأ
.أكؤتتيذلارثلاقةادلانيتطغبلصأ~



أ~
عض

تعت)٨(ةملتو،ةلوهئبلوزيىذلارثلاتعت)-(ةملع

.ةبوعصبلوزيىذلارثلا

أكرتتمئرلاوةباتكلاأاوم
رث

ا

اماهنم؟حؤللاوةرولاىلع
لوزي

لإلوزيلاماهنمو،ةلوهئب

وملاوةادلان-لمأ
.هوحثتىذلا



رتابنثكففظوأ



.ىنبلاذوللام~انمةمونصملاةادلاراطإنولأ~

.رفصلانوللامنلعملانمةعونصملاةادلاراطإنولأ

.رضخلاألوللابنئالللانمةمونصملاةادلاراطإنولأ

.اهرثأتكرتىتلاةادلامئرأ~



ربغأوظجكأ
.ربهطنللداوم-فبظننللأاوم:ىنأياملامغننابربعأ

ىيطيعنأزيبنأ
.ةفظئلاةأاملاىلع)~(ةقلععفأ~

.ةبسانتملاروقلايبلصأ~



:لثمفيظنتللأاومايمؤيلمعتثأ

لئغنوبامو،نانثلانوجعق
ا
مئجل

فيظنتلىرخأأاوم~وتة.
لثمريهطتللوأىناولاوأىمبلقلا
.ليفاجلاءام

.)أطخ(ةئطاخلاةنرانملاتعتبتكأ

مئجلافيظنتلأانم-
فيظنتللأاوم-
ريهطتللأاوم-



فيثفثثلللاؤم٠2
ريهطثلاقفيظنثلاأاةقةروطخرلق٩زقتأ

ربغأوذجكأ
.هربطخداوم:ىنأباملامغننابربعأ

ىيطيثنأزيبنأ

قلغئطغبطيحأ~
٠

.ةقيطغلافيظنتلاأاوم



.ةريطغلافيظنتلاداومتحت<،ةريطخ>ءةملك~أ~

بجي،ةريطخفيظثتلاداومضعب
كافلغ-.اهلامثنثادنعرذحلا

~«أطحء>وأ«حيحم><ثتكأ



ربقمأةظحيآأ
.ءقسكولئ-نسحكولئ:ىتأياملامعتسابرتعأ

ىيطشنأزجنأ

.اهيلتىتلاةروملاوةروملكيبلمأ~



هبلمعأألأئلعنسحكولسكانه

.ضوفرم-لوبثم:



يتابنثكففظوأ




