
ةعاحأهتحتيكا

نوتلتلاوةوبار1اةرودلأ

....•.>تا~بلامميبمظنت_لوأ

ةيمانلانادايلا~ااةيقيقهلاةمتلابدراوم1القئ_ايئاث
ةئبللة1ة»ا،ااههلأل،.)قمةذذتمااتابيترتلا_اثلاث

قفرماا
داافروثديسلا،1اىرثازبلاسيرداديسلانهةمجومةلامر

ة~املاةي~ت1اىلاةئت~اويوقتئم،لولاأزجلللسسسلابة~طةقيثولاهذ_»
ءةما~اةي~بلاقثاثوزمةمدم.رةقيثووف_هوب~اكلاريرقتلارددميسو.نيئلثلاوة~ارلاامتروديف
)ء/؟ا>/دء(ه)مقرقدلملا،نوثلثلاوة~ارلاةرود_ا



3/٥)/3ط)٥هءهم2(
3»هطذء
٥هىء7

ثنا~سل.بلاميظثث_لوأ

رباتبميتاكاقوناتتمميقهدوذ_اا٠وامسل؟،قتءأنتج_انزفأو_م
.)هاندأئاثلاأق.بلار_ظتأ(~نسلا

ه~انخلاناظه7ام1ار:وي_ءهسلدتلاسقتبةءسببثر1اىلدأو_و

يفا~ءتابيترت،

٠ءمهما~مبؤامءأةيلاتلابتكمااأا،-ءأءموامت،ك.-يتةن.<~اتبذتنا_ه
)ربت-ووناا(نعبتتلو،سدلافروثدي،اا>سشرلا
)روداو~ا٠زو،روبلأل.فيمدي-_ا•سيثر1اب.ان

)~طذوسلاةي5اوتسالاايموروسبةيرومم-..(ستيشتودفلوددشو_1ديدم_ا
)دثليات(م.اق_اثوفا_:اربدي~ا

.)..»ث1ال«اء(يليهديثنو5اومأديملا>ررقموسيثربثائ

ئمخصبئتلو.،د1افرو<ديسلان1اةم->ومة1امنةو٨تبةن.بللايمأماقءةسك«بلاسف:يفو_،
لهائد~قفرم1ار.ظأ(ةن..~اسيثرءىرثاز~بلاسيردادي~ا

ه~فبحينر_رتفنلارتفوهممد،ةئ_بل1ارذ~قفووىذ1او~ارىءبنلااى1ادئمأ_م
.~ر~اةمةعاول،٦ءسرط٠راذ~ويفبتكم1اويوت..داو.ةيثارئلا



-1اةسيق.~اةمسقاابدراوملالق،́أنو،~الاءلالود.~>نم)دئبلارذةئ_بللاترلذء_م
)ول..وءوء.،(رظ_أءلامءلالود-~ىعلاط(ال(~ةيما،-اناد11ا

قثاشو1اوء)`(ةمادلا-سم_بللنيثلثلاوةث1اكاةروداا_1اةئ._1اريرة-ةئ_بل1امامأنا5•~و
ء،هءء.(و../٥،.٦/٦9٦(لطءلالود..نممدبلاتوت~(ولاامتروديفةنبللا_1اةمدقم1ا
~~~)ء/٥ه.٦٥٦/هم._و٥/٥،.(9(/76و،ء/٥،.25/797و،٥/٥،.(9١/(٦و
ن_~ة~ايئءسئو،لثمممدةءر_ائ.ميناثلانوئ١5))يفةدوة~1اممةء1بلايفو_م.
ة~1ابدراوم1ا~بئاو..ر.~نأس.تا-ارةةاءني~~اوةوب~اةعومبميفأاضءلالود1ا
ءا~رفوةيكيرملاةد~1اتايلولانمتاهاوتةاتهدقكاذ5و.ةيمائلانادبلا~1اةيقء~ا
دقر.ر.ورولاىداصتقلاداحتلارذأافءأوذيت1اةد~1امملايذأاضءلالود1انعةباين
دسلاةدماثرتحتةف،أتدس_اةرود1اأائئأتاحاوتةلاكتيفرظكلةيهسرلارميفتاعت.-<»ائمددء
.سيثر1ابثان)روداو5ا(زو،روبلاليفيم

م1أقا5و_٠ء
نءا~1از-،وياتيمبتاثلاقو-اث)»ذةهوةهمدا>هةرودلاف،ةتدل1ا

.ةيسزلاريفتارواش1اقامببذتت1اهفسم1اب،دراوم1القت٠بماو...زفوبقأشامبلمققتدا
.)هاتدأ٠مةرةفدارل)(اميلعقفتدان.انئلاةت.بل1اتدمتءا،)٠ةرةندالوهأارلللدابتدوبو

ءامبىلدأيتااتائايب1ا)ء/ءه~٠و٠/،د٠ء~هو(عهنوم1ابةلدملاىفز-وم1اردفدم1ايندر_و_مم
ة~وم.بميف~~ءلالود1انعةباي،(ىعمئوتنمل5لثممءامميلءقفتم1ازتشاتئلادامتعاد~

دا~لاقفأاضءأر»يتلاةه~ااملايفأ~ءلالوداانعةب~(امدرفو)نيبمبسلاوةسبس1ا
ءادئكوءنا~~اوءةيكيوملاةد~.اات_لو1اوءاي5رتوءكيس51اوء)و.ورولاىداصتةلا
ةيكاوتشلاتايرورمبلاداحتانعافي~ةبايئ(-،طذوسلاةي5اوتس<لا~١ر5وأةيرووم-وءنيبملاو
ءةدميتايفوسلاةي5ارقفلاايءورولييبةيرو_ء._وء_5فو~و5-شتوءادئلوبوءايرافلبوءةي،ايذو~ا
.)ايرافئفوءاي1وفئموءةي،امللاةيطارةم-د1اةيرو«دلاو
)٩٩/٨.(32/9٦(دراوم1التثرهاوثزذ،ى.نأشباميلعقائتلامتيثااربنأ~ان-ر1-١>-´~ا٧
•ةرشعة~اتلاامتما.:.يئةثبللاامبامترةأتتااةفدص1اب

م٤مةرق~ااءنو~٧ثلاوةثل١،1اةرود.اءةها~اد-وم-1أيمسرلاقثاثو1ا)٠(
مر«ى<ىرم

>٥هرشفلا،يناثاأزء~اءلولاد1.بم1اءه_سفذربهبرم1ا)هم



بو_><.وىلع٠مءمممةما~اة-ومبلارارةب.؟>ومبةأشنملاةتا.بلاةندل1اقفاوت_ه
ءلا~ايحام5ء~شتةلأ-اذرابتعابدراوملالةنبق_هتيامديفلا~٠:ربتمنفاذتا
تاءدذدم1اوءر1>ثتدملاوى،اذلالام1اسأرقفدتو،ةرا<بت1اوءةيهسر1ا-امذلاةد،اساا
تا~دتلا._ذ~أافلابن.دتةروردفوءتاقفدت1اهف؟نعيب~اتللارظءءىرفملاةيلود1ا

.امباحرار-اوأرفلاامف~

~ىءلم~اوىيلود1اعمتبماامميمدتل_١5امءددر١ومااتنقق~نأرفمذيو~م
ءة~اد~اساءأىلعديدبلايلود1اثداصتقلاماظنلاةماقلءلا._~ءلالبم
لود~احيم.نميبامئنواوتلاوءةكرقشه1اة~دمملاوءطبارة1اوءةداي،كاينةاوامولاو
ح~ريوةاواسلامدعتلاحري~اممءةيع1ت.<.لاو-دامتقلاارماذننعرظنلافردمب

ناد~اانميبعاستلاينةفن~ااةوملاقييفتنكمم1ان.ل_بيوةمءاقاافي~ا.تلاه
.ةيامنلافامتلازاةيذبةيمانلانادلب1اوومكاةمدةتم1ا

دراوملاتاقفدترفوتنأوذبتيومتلاهدقتم1اناد11اناديد.-.نمةتبللاد5ؤتو_م
هبؤستلانكمورهتسمساءأوىةيمانلاناد~او1ا~ارطلاةدل~ااو~اتثلاةي1املا
نعةلوؤساوسذ،-اتلانادلبلاناديد،دنمةتبللاد.5وتط5.ةد_اتمةرودمبنومدغو
مادهنت-ا

دراوم1اهذ_دصيدمختنوةينأوفبتيو.ةأافكبا~رياتتيتلاةيت،وافلادراوم1ا
ةماتلانادلبللةيثامنلاتايواولاوفاد_للامءاد

~بقءةعومدجماممث~ويومكاةمدفتملاقاد~اأادأقلامفاذقعأث~-ل1ابرهت_م
ط~ددذءةثام1ابة.رمهفلاي1اوةبسرلاةبءامثلاةدءاسالةقدمنسااةبءتلابنلفن.
.لفىفقمىثدأىنن،هىلا

.رم1ا٠فد-سف-يتلاة~امااومتلاةمدقتمااناد~احر_دنفتنعةت~ابر~و_ه
.يل(..لا<>وةلاام.بتادنمةثاملارذ٠ءونءهىلالدتنأاممز،نعتتلعأوةثطااف

ةد~1امملادق~أيلود1اأنيأامتلاأني.بيتاتت،لاقابدمرذءةدشبةتتلاد5ؤتو_و
د~قق~مليت1اومتلاةمدقتملاناد11ا-«...موفتنلة._اولاسيسءب،اثلابأاه،لا

ةدابقل~.~ناحدموبلكلذبتنأةبمسرااةيث1،لاةدءاسح1ةثام1ابذ.ر-1افده
دو~مت.>دادزة،ن:رفلاافملو.فدملااذهن~يلسوم1ولاهفو~ىلعاتدعاس

ا~1ءدومبلاهفمللدا~امامذنقلاراطاينة1وذبملاةدتط1اومتلاةمدقتماانادلب1ا
.يبستلااهؤاد~نذفلتا



رو5ذم1افادهلاغعلب~-أنمهنا~ىةئت>الاقفاوتو~م
يغبئي،هلعأة

~́~نأ
1ا ةدا~زل.-أنمةمحرذ~رتأرذةيف~اىةديد..<:»ميب١دتفالتارذومذ1اةعدقتم1اناد1

يليطزىذحلىلعنه~نأ~ى،ةيهسنااةيثامذلاةدءادس1١
ا~-هاربوأامططفيفةيمءر_اةيثامئلةدعاسمللةي5فاد-أناردا)أ(

تاون،كادد~سامأ-ىةيداصتقلا

ةئدم.ل5يفةمء7امةيوثمةبسبةيقيقدلاةم_ةلابامتائو~تاي،ازيمةدايز)ابم(

يلام.،<.لاسوقلاام.بتائينةدايز1انم~لا_ىةث11١،ذمددمر
•ةيلهاست1اتاقفدتلايفربث)عءوتد_1وتلةسوكدثاوف1اةئاعلتاي1٧أاثئا

)ل(

)د(

•اءومااضدفستاد.دسنلاوتامار.1لايبةلدماف1اةدئمز1اةرتتف1اشيفلت)ه(
>ةددفتس1اوة~ام1اناد~انسأناضنةلادتعةب،اتتابيترتفاختاك1:فامب

تا~دتلاةدميعون

تئ«~دةةهاتملاةيمءزلاةيثامئلاةدعاس1اةما~اطورسلانأ~ىةنبللاقفاوت_م
-~.مدةتلانمد_زماتتاح:ائ>نأىلعد5ؤ،امئارهيف.ةرميبثلاتاونءاال٧دن
ىلءيفبئيهناوىةئهلاقفاوتكلف

ا~دودب.ىمق)لفتنأومئلاةمدقتولاناد~ا
ةهىاسم1اةيعذنيبم~اةيلتلاة-تقم.ايبادتلانأشبةصرف~رةأرذتارارقىلالسموتلل
ةيمسر1اةيثطنلا

ناد~ا~لةيمسزلاةيثامئلاةدءاس1انوكتنأءةماءةدءاق5ءيفبني)~(
ط~وتم1اداز-نأثرتلاةديذتس1اناد~ةبسذلابرهبذيوءمدل5-:ينءاومن
؟ةءو1ةدايزءر~امتلالدوما1بلا~او1امهلا

ناد1~اسىرفلاةصاخلاتاثفلاتا.-ايتهلىهاخموتدهاألياسبني)ب(
امملعفدترتلاغ1ابم1ا--زوتبقلوتي(»ط_ءلوءةدءاس1اطورشنلعردكاىد1ةيهانلا
زتمورذورقنيبامئةيهءزلاةيأ_لاةدءاس1ائم

-هةأىلاةددقمريفةيمدمرااةيثطتلاةد.ةامس1امنو.ر.ورةنوةتنأيفبتي)رب(
نكممده

ن~ة~1هم1اةفلكتلا~ومتوةيبمانبلا́هدىاساابيدمتةدايزيفبني)د(
_فتلادنعةءوم1ةدايزةيمسر1اةيث1،لاةد،اس1ا



ل/3ل>ا3١)٧هملا٧ل
٩لهمطذء
٥ةمىء6

ءلهدث9لاو
ك(ا_رت،لاتايوذدمسةيفاصةيمءر1اةيثاونلاةدءاس1ابامهيفبني

ة~ام1ايفه.هتب~وبملاردمئ-ىئدأاد-رذورةلانمفتتنأوبني)ب(
•ة~دمرلاةيثاءلاةدءاس_ات~ناردنلل~-ؤتيل1

د11ااحبت~ليت1امميلاقلاو~ناهدبلاو1اةمدقم1اةدءامه1اد~ت)نب(
فد~ق~ة~وفدلب1ا:1فأادأسايةدنعةدايستافةسايمتائاي5هسن،ري٠هاا
>ة~سن1اةيثطذلاةدءاساا
لدا~.»ديشرا~زوتةيم_نلاةيثامئلاةدءاسلاعيمزوتوفبئيهئاىلعةن.بللاقفاوت_م.
طور~_ودونبسامأرىةي1ام1اتاقفدتلاهذىراوه،س.انمؤ-ن~وىانلاناهبلانعيبطهف
تارارق1اففنتبءلا._~ءلال_.ءىلعءمايةاارفمذيدد~ااف-دوذو.ةمألمرثكأ
ا~ميلعبترتاوءتاثيملانماهريغوةد~1امملاامتففتايتلاةلدملاتافتاررقم1او
ل٧~انودءةي»ئ1انادلبلائمةصاخلاتاثف1اري_اصلامديلالدموتلامتتاقافتان>
ة~دقتمااناد11اوةيمائلاناد~انيبةمأاق1ا~ارطلاةددس1اوةيثائثلاتاقاف،لاب
>و~ا

رميبادتلاذيفتيفة~املاومكاةدةتملاناد11امدةتنوك-نأىلعةئجل1اقفاوت_٠م
رستؤموة~1~اةئ..بللابئا-نممظتئملانذا.~ءلاوةما~اةباقر1ا~افهلعأةرو5ذملا
ىرفلاةيئ-1اةد~1امملاتاثيهوةيمت1اوةر1.بتللةد~_امملا

ةهد~اةيثامتلاتاسسؤم1اقمتاقفدتلارمتم،نأيفبتيهتاىلعةت.بللاقفاوت_مم
ن~~أ-ء،ةيقيق~اةمديقلايسوم1و~و1،ةدايق1اينةيماتلانادلب1ا~1افارطلا
ا~امتةسفتمنوةتنأقفبتيا5ءنابس~اوذةيمات1انادلبللةيلامسأر1اتا.دايتهلا

نأيفبنيةيافلاهفملو.ةي.اتلانادبلااهدد~تت1اةيثا-لاتايولولاوفاددلاو
ت~و1ايفلامااسأرفتادايزثادهلتايتتت1افالتايفتام<دمؤمااهذءرمتممت
.ةي1ءاستلالاوملاديدبتو)بءاتملا

-ار~لاةددسمااةيأاعدلاتاسءؤمااموقتنأوفبتيهتا~ىةتبللاقفاوتط5_وم
ةف1لتلال_وم-ةدايزا-ءلوةينار.لاامتامنومىلعتاتي،~انبديزملاهنداةماردي
.أ~لادتعةيبماتبلاةدءاس1اوةيلدم1ا

لوسو1اوراود1اكتبلابةثلاثلاةذفاتلاطيشتتةداعابفبتيوتاافيأةتتبللاىرتو_ءع
ة~مجىأنمتامامس.اقيرطنعرلودنويليهوهويلصلافدملاو1اةثلاثلاةذفاتلاي
.ةتكمم



نل<د~ىدتم1امم(ادة~اتلاةيثامنلاةذءاسملاتام_ا.هننهةراناسل1ذهةن-_اوءذ،_٠و
ك~وم<قينذ.تت،ة_ذلا«أاهولاةءارسب،ة_دصلاتاكةماعلا~-1اتارارةلاقفو،موة،
>تاو،س1اةدددهتم1اتاعربت:ا٠تان١(٠كعا«1:يثام-،ا~ارب1~.لا.~_و.٨

ةي:ابنلاتاق:كتا

ك-وهتاديلوةلافرص1اب~.لاةطيو٨،ت~.رس،أاء:ذاحار،ةانأىلءةلب_ا.«ءاو،~لو
فان>،ا-فبةدرس1اهث.وىلعسردينأينذدغيةب_امسأرلاعلس1انم-هان.انادل_1ا<تطر،شم
»5ه،تةوبرةأيفرار.اك

_.ةنةدايز.كتبأنمء؟ر-لات١.-او،ةلايثو.ك.ذ1ا1̀́،؟اوه_ةن-_اق>دوت_٠٠.!
دراو~1:

ما~اانيملاةوءدنمةاولاة-دص-1اه،ورقاع،ةن.-كلاب..-رت،(اأىئعوهةسنع1ةدطز
يفام_،دراوم1ا_ةنيفةدسوملمةدايزمةي.ن-دثمورفمءراذلدتيام_ذتاروا_:ه1ا_ع؟̀»فلاىلا

>_ةنلااذر1ة1،-ء1اتا-آلا،~اف

ةيلامء«راار.اوء<لامرلا_ودعواا

ةباودااة_دذ،1ااياتثاا
،ما~1ايفةي،ومااتاسءؤوئاةذاهوناد_(اعبم:.رارمدتساةروردف_ةذ.دكاملست~ل٦
ءةبلودأاةبلاملاوتيدقنااابا_.ةلانمةريبكااةءومتعلاةبه_اعموةس!ردءءف.ثودحنىلع



:ذناتب،اب._-لانابس.-1ابةذ..دأينأب_تبت،،.-ارع<ءلااذ.؟نأ́هت-_ا،ىر،و>نلم.٠ذنفو
ءه~ءان1اناد_اابهبا.ةتلا،.١1تارديةام»هثاديءأةفاه1ئ،ءامتت.لاوئ،دا>ده٠•لافاد-لاو
>ا_مبد٠1ذناعوذدم1اناق-هنابوى~رزله،،ام_.ه.ا.هياد1اوة.-را_.(ا.كماوولارود<ك_ذلو

>ةر~<.ذم(ا٠تاعوفوم1انم.ك._دددبةذج(اارمي1ات1دعر.يتلاتاةاف_لانذلد_._)٠
نمي-نمنأىل.ءةنتت_ا•٠:فاو،وهيثز-مدتتوءه،زر-أر•ذاا.»ةتلانا.ء،ك1فنع_.ففو
سو~ام•دةدزار.-اةيه،تلاوةر~.تللةددحتم1اممل.ارم،ؤم1ةسا_ااةرود_ا́هيسأر1ا~<اد_ملا

تدتشوءدموه1ريءادتبرةلدت.ءتارار-ف1--امتيرطنعارمي-او،كلبدراوم_ا.ك.،ة_أسنآنئء
هكدصلاتاف«امءلاكود-تدو،ء



_~.كت~الامءأ(ال..ء~ئم•ف-تم1اتابيتتلا_اتلات _______________________________

سرام«واثأءمقلا(د.ئمأرثثاال٧..<رء1اردهثاث1ااشروددأءدش~اثثوردم

حو_شكء~ت_-اتأوةي<اث(ااءمتروددر(ت1اتةؤم1الامءلالود.بات-تللاتوةأ)ب(
:هبةتلعتماا

.لامءلاله-.اةا( هىو.•.ررد_( ____________
•ةيعاوزلاةيمذت1اب.ة_1اعلاةيثاففلاكاشماابةةلعتم1اريبادتاا_) _____________________.______________

ةقامتماارسادتلانآشبةيهاءأةةرو،دنبااافهراطا~ذءة٠.»لا-ىنر>هت،
ةعارزلاوةيفئ٨1ةدن_>تلامملاةمظنماممته.ةأة،ءارزااةيمذتلابوةدم1ادملاةيثافزلال5اس~ا
ر_ر~تر1اءراطلااذ_دوذءا-،أ~بلاا٠ابتناد_.،ويو)ل()د/موى.و.ولومرلنن،ا(

لم<نمةرتفاال٨.:.و5_كةنيدم~ذةدوذدس1اةوبارلاهتوودنعيم1اعلاة_ذذ8اساب
)٩(٠و٠مءهينو،إ«اريز..؟مهر1ا

~~اء~ودملقثاثو1ا٠ذ.؟ىلعتاقيلمتميدةتيفبذرت-تلاتامو5دحئلرفبذيو
•٥٠م٥سرامماراذ~هءادمةأدءوميف٠كلفلوفتنأةيذاثلااسر.درذة٠.._للا

ة__~..!<٠تنةنامأاءمتدفأةي،اءأةةرو،،ذبلااذىو1طانفةذتبل1اىلعزغتومت-و
•أ~`)ا´٠́٠~٠(آأ(~..(ةيءاندملاة_ذت1ةدتت-اامملا

.<!اا:٢.لاا7٦/٦ات.)رظتا)وا

موم__~رف.~اا،>نوث`اثلاوةثلاثلاةرودلا،ةتماعلاةبوم_.بللةبمءراانثاثولا)ه(
ن__~س1-بمالىفبث،تلار_،ه1́،دادءا،ز»_وتقتةن-للارىا-بأ~زمذرئب،و.)ءهءءرهوء/وولر.٠(
م<م>.م•.ومد~مة~ار1اةروداااانثأةمدفم1انايىرت1انفذت

اا،1.٩؟3/1%ادمئ_آر_ظ:ا)ه(



؟:/3)/ث))8ه»)ف( ء.دهط:؟
؟ه؟؟1٩

رور

هتا~وافم~ايفاس1اكدميوتلامءوة1اتاثانت-كاوتاووةم_اذءذذتنئعةانةولاوسأارء:7ا_)
__دمت.ذبلاتط_ءملال.٠.اءتو-._.وتلاود_د..بلايلود_ائداى:ءلاما>.<.:>ذلاةماق٩.دما..ذلا

´~(ةد.~~دلامم(اةو.%فين

ةادثلاة٠امظارددمتسو
ام.ستزئأ،ز5_رةلاتاعوئمملا
•ةلم5تسملاقثاثو1ا

٠مال)ةا~ا.دس_تلارارة>نم)ج(و)ب(٤وةذااهديفنترذةذبللام١سمم٠ا_ء و٤
)~(ةندللا:ا».:~٨سهلا ر•

ح__س_هب،ة:-~ذلاهيفو.ا.::ذتىذلا،دئذب_ااذ.~:دراطانث،
́~فرذامبةد-ت~امملاةمو.ا:.ذيفةيذس1اتام.افدلا

~ولاحي.هثتلوتا~واغم1ا٠_-اوترةلاتابوهىال__ةفاد1اةوق1اريفو.~أ
:ةدتماامملاةمو.ا:فيفةل._.اداا.تم~٠ء1اتط_ملارذرمتساا

ىئعقافتلال_..-~و~بدمتللفتءافىوب،أاهت8ادئءل.~ا_ب
.ةةلءءااايا-ةلا،اء،

دونبلانمي11ىلع،ةثلاث1اةرودلاء1امءأء1ود.تبزقلمتيام_ذ،ةنبللاتقناو)ب(
•كامءلا~ود_-ل.-،رتقماا

ر___فام_-.فوولا~اها-ة(اينرثؤم!ا._هيثرلالماوهلا.-ذو.اهن1ا•داءا_•
تاداسها_1اةءا_-ةراشا،ارياعم،كماهملا٠ذءءبقتوءةمأنلاناددلب1اتادادمتقا
ة~~ءا..لال2اتدللردا...را~-ءاأ(اباو،وونلاة~دءولاناد~1اوةيمانلاناد،>ا•

.)~(ة_انلاناداب1
.ةنمنتلاوةرا-دتللةد.تم1امملارمتؤملةسا:~اةررشااجأاتذ_ل

ري__~ة_اكانادابلارءاومنةيمانلانادبلالةل:تلملاوةشاذلال.5اشماا~-،_ء
تاررسوتاراتثةاعارمعم،ار.أتدشلاناد~اوءةيرزتلاةيمان1انادلبلاوءة--١-1ا
•ةد،تمثامملا

)
دىةدمااثمءرلاتاوواسث1انعتةثبناامكدو،بلاهفدمبةصا.تلاةيمسرلاريغىهودعذلا)م٠

7~داد٩ه(̀_1لا.2قمرلاتدتةر>دشنماهاهلو_ام/راياالرةه



تا~واغ-ايفاسيلال~وتلامتزيةلاتاقافت́ااوتاررةم1اففئترئة•اقولاوفاو،8ا_ء
رذ.ىذملاتط_سلالفادتر-رةلاو<د_د.تلار1ودااىدادمتةلاما-ظ،1اة>اقابةدبا.ةلا

•ةهتتم1امملاةمو.ا-،
_~ا~اةيحم-بلارارةنم)ج(و)بامنسرةذااذيذن،-ذةنتللاتامادمسا_ه
>ةذبللاراادفبدطىذاا٠اهو.«م)

~سلاعيءشتلوتا-واف1اء..او،-ة1اتابوءدملال-دلةدفاد1اةوق1ارفوت_~ا
:ةد~1امهلاةو_انذم-ذةا_ذاد1اة_تفمااتائ،~ايفرمتسن1ا

~~ءقافتلا~وبهتوليدستللف~اءذ_رب،أا~تةلادذء،لم~ا_ب
•ةق~1ااياهةلال-

•ةماعلاةي~دتبلار1امددم1ا٥ذدجللار_رةتفطتىا~٦



ىوهار~ارير~ا---~انه٥-دثبوهء~سر <- «--..___________________~_
غص~تتدمد1افروثديء1ا~1ا __________________

نيلا،ه_١.٠داافترو5دي~و،ةذ.بل1ااا~ءأحيم_.لءم5ة_ر٨نع،ربعأنأر1اوتمسا
~إ،امتااىةتثلا-ىةدلةماا~ل،1رذانتمامهيا:<ءنعءنيزرابااه_-فا~او،آدت1اممللمادلا
ن_~ماوة-.لانعريب~اسأبطفداا،ذ.؟ردمذأرذاو•يلاهراس%اباومر5ترتلاةهذاسااو
ء~االولاءكر_اان١5ىذل.انيدموب،ىراو.؟نه_ر1ءلولاماقءاازيذوءهليثمتبتفرشتىذاا

رار_~اذ_ذنتةأشنااة~مجلاةنهبللادوهبوبب،.وءىذاايلوداا>زنا-تللميظ،_هلا~دلااذ~
.٠ه)/ءءةماملاةيسبلا
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