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 156 ىلس ذك هضوتدمللر ه معمممعف ماهر. لع
 معاملعم ةعبعتمل مممطاعدقتلع ذودنعو. ؟طعمم ذك
 طع يمص مقص نم طقك عمم ان ذه 3 مدمع
 هالو ةمق مم طع ذه ترتمع ام داع طع
 وعي مص هطتعط طنك معوططومو دناع

 1اجعإب للم انهقعم ةامعمدلانأ كتءانوركامم معك هك
 رعجانلا هر موبعترت همق طسصقعم طع زيمدمع
 رصمس 02 طع ةللعإب دعمك لفع طع طعون ةماساتمو
 ذك طمع اطعرب هلا انرع ذم همع طزو طمسمع هطتعا
 ضمرت همه لل "طع عدصتلرب ؟امسمع". ”[طعمب
 عمم ذك اطع ميمطاعس هل ةعممعكب طع هقكتععع
 طم طقم معم لتفصتمدعل ورد بور ةععهسمع
 طع طمع لمد( طف ءدمتوع. ةطعتمعل انمعلك كمبو
 .همع 06 اطع يهصاعل عمو رتكاك همه ةمععماك طلت
 1لمرو عنعتب طع ممم اههعمك هانا ام نع همم مصاب
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 ىف ةمداخ تناك ذنم اهتصق تأدب ةقساف ةأرما ةبونز
 اهتقالعل درطتو ؛ ةطرشلا طباض دمحأ ةرسا تيب قلاخلا دبع ىلع : جارخإ
 مهئيزو ملاسس افإوشلو ةيوثز لكشت .هب ةيسخجلا : فيلات

 لاجرلاب اهتقالع ىف جردنتو « تاردخملا ةراجتل ةيروطاربما
 بلِج ىف هلغتست ىذلا اشابلا نبا ىدجم ىلع فرعتت ىتح

 ىزيز ىلا تاردخملا ةرجات لوحتتو . جراخلا نم تاردخملا دي 4مل | لاقل
 لاجرلا رابك ىلع فرعتت . اكيتوب حتفت نا دعب ىطاعملا وبا رصنل | مالفا : جاتنا
 ىذلا دمحأ نم ماقتنإلا ةيلمع أدبتل , اشابلا نبا ةنواعمب داصتا - رصنلا مالفأ :ىلخاد عيزوت

 ةرادا ىلا هلقن دمحا بلطي . هلزنم نم اهدرط ءارو ناك
 نيب ةيدسجلا تايفصتلا ةيلمع ادبت .تاردخلا ةحفاكم
 ,و اهئيبو ةيحان نم ةيونزو تاردخملا ةباصع

 مث رغصألا عالا ىلاوتلا ىلع هبونز دق
 هلوانتو ٠ علَص ةدهاعم لمعل دمحاو ةي

 ضبقلا ىقليو دمحا تومي « مومسلا رمخلا ساك هبونز
 دمحم - رصاثلا ديع لامج -

 ىجا
 1559/1/10: ضرعلا خيرات

 رس نس ع نع ع نع نع ع عع ع ع عع عع عع .اعتاا (1) تتل ا



 1ماجامانطمل

 1ع هلس معمتع !!طتكامابم لثنمع دعم مصاعب 20-
 ممانطو, انمع ؟عسسع ىقممسمابع جنت (2هثأاع
 عت اه سنلاع لع !'ههعمن لع مداتمع خاسمل.
 الع 8 66 عم106 ودي" 0م هلا ل6 مانا أ
 دم عامتتوو هع انت. © ءوإ 8 مقمتع لع هع م0-
 ممعمأ وان' ءالع ءمرصتسعمعع هذ ؟عملتع لع 15 لعمعانع
 قييم دعك لمس غم ها 3 ةاهتعتو هع همصعتع,
 ظهللع ممعمصم !امعلرب ةلك للانم عمممل مهعامب

 ل ل ا ا
 امونع لع !'ةيدموعع ظللع فمعع لع مورد 6غ
 لمرزممل "نست قطان كا-طاممك" ةمرغك ةي0زع هد
 دعم نمع ةويناتودع. عك زمانك مةكدعما ء( كلغ
 همسسعممع 3 ةماعلا لغو :ءافلتممك ةن6ع طعن

 عون 0ع عمك ذا قي
 0" عكا هع مورو عمت ممان9مزع وانت طن معدممأ لع هع

1 0 
 ذاع لب لقوم مسمع لع 15 سنع همداعع له لم

 قاع عا علا هما اه سلكم» مدس اهودقلا كلغ
 دمعك 6ع لع ا هيهتكم» لع دم ةهسنلاع.

 موك ةيوأج موكلن دعك لمنع ؟فرعق, 8 له ةيئاع
 1 ا ا راف دع والعم هن
 مكتلع ملسمم طغت ءالع مداسع ةنعمع نه هةرماكمأ

 ع( كلم 1ث عمق نم نعم ل' ةلعموأ ءسمهتعوممك.
 سعات كا 12 موانع ةيدفلع تةممناط# انت

 مهوع 16 2عفاع لع ده لام عم مملقمم.

 كارب ىف غل !طفلفاع
 ان

 : قدم ةةمعسوإلا
 اقم: 1طسعومام هاهم.

 حاسم ةدسمل ةدلمسم.
 ةياملسجمسل ةلمطقعم

 00 ل ةادعب لسكن
 3اواقمممل طاعاضطستممت ىلا ةلدعب الصم“
 قياتعع الدلم 5+
 تمعسم ةمقل ناعم.
 التقعم طتمافطساتممت . همطسم مسوق
 10, عمق انعام 84

 هاكات اداوم

 مافتح ىلا هيتس
 مطوعت علما
 ةلمطمسمب هتردف

 لمراد الوانوعأ
 عومرمل مطفعا ادعم

 ةامطحسمم ادع
17/1/1999 

 قامصتمعت

 منع هأ ظعاعمكع

 06 00 2 ل ل ا ا ا ل ل ل ل لل

 ره سرنا |[ مر عج نرو »ه8 8 ظك 85 53 5 1

11117 55 

 ةمممانو ذك 2 مهتم ذم امنع طمسكع هؤ مفطصسقم
 طع ممالمع هقلععت, مانا 5ع 15 ليوستتك5عل

 عموم ه6 طعم ضنك

 ةمسمسععل 6 2 معطل دعم 1
 ةمرععقل لعملو 1و2 طععب ةلرعأم ةطاع اهو, طر ذك
 هلل 66 همعس ه دبع 0ع كمطعوي اسك
 ةمممتا»# ةععمسعو 2121 مط مل اباه هوت طع
 طاتولصءووزامرز1877). 5118 2ان05 0 ياا
 مقصات 02 طع امم طومقك. ذطمع زك ةعمأ هم طهبتمع
 عب ميعمقع هم مطسفل سم طمك طمعا طع
 هانا مرسم اةجع انممكع. هزمت لعمال, فطصعل ها
 دع ةديصع نيصع ةكاك 10 ع همك ممل ام اع

 طممل. 2مصونط» اووع5 طع 2 ةممطوو
 ةيعمووكا هازل ةطع ةميتاعك مظسفل 50 قا
 فرت فم سملع هب اهندعي ظايفمع طع ممعانتع
 طع ننعذ 16 موزعمم قص هم ىنععمعلك 5
 طقلاتنمو طلس. 1ث ادع دقي 2ممونطم زك ةسعماعل

 16 همم اطغ هوا نأ طمع أذلع ذه ممكمم.



 لالج رداث : جارخا
 راهزلا حالص دمحم ؛ ةصق
 ىطاعم فسوي :راوحو ويرانيس
 دمحأ نسحم : ريوصت
 قزارلا دبع حالص : جاتنوم
 مامإلا ىدوم ؛ ىقيسوم
 ىيرغملا لداع : رظانم
 : ىجراخو ىلخاد عيزوتو جاتنأ
 ضرعلا رودو عيزوتلل راكسوأ
 ىوائشلا لامك - مامإ لداع : ليثمت
 نسح - زيزعلا دبع ةدياع -
 ىقيفع لائم - ىفطصم
 1955/1/11/: ضرعلا خيرات

 م رس سس هع عع هم سمس عم نيزولا عاتب شورحم تداولا رس سس هس

 ةيلخادلاب لمعي ىذلا سورحم فيرعلل ةصرفلا حنست
 ل, هنو نم يتضوف دسب «داركولا دعل دك لمعلا

 ريزولا ةمدخ ىف سورحم ىنافتي « هتيرقا
 ريزولا ةايحل للستلا ىف حجنيو ٠ هتقث بستكي ىتح
 . هرارسأو هفعض طاقن فرعيو ٠ ةصاخلا

 ةقثلا مادختسا ءاسآ نا دعب سورحم ريزولا درطي
 حجنيو ريزولاب ريهشتلا سورحم ررقي « هل ةحونممللا

 مدقي سلجملا ىفو ٠ بعشلا سلجم تا
 ًاهفرعي ىتلا رارسألاو تامولعملا الغتسم ريزولل اباوجتسا
 . قئاثولاب ةمعدم

 ضعب نم لك رارسا متاك نع ثحبلا ىف سورحم أدبي
 تاسلج ىف مهحضفيل مهفقعض طاقن فرعيل ءارزولا
 . بعشلا سلجم

 رهظيو « ثالثلا هتاجوز عم سورحم شيعي ةياهنلا ىفو
 . هسفن ديعي خيراتلا امنأك رخأ سورحم هتايح ىف

 ا ا ل ا 0-0



 اخلق 0105, 110113115 10 111115115

 لع دعيوعمأ !/كهطعمانك 2 تن 12 كقمعع لع نق-
 ءهتا1 ع كعع "نم لعك صتمتقابعو. 11 عمقمف 8
 ممكقممع للي دتمتعع. !لاهتعب مدن 8 مءانر ذك
 معوزوممع اه هتع مملد6ع كد دتمتكامع موانع ةق-
 وزر دعو ةعمجعاك تأ دانعامانا 5ع مداصاك لع ؟هن-
 ماععمع. عم لفعمسجمصاب 12 نمطتممد لع !لمط-

 مماتكب اع تتصتكامع اع معهن ما لع ةمص ةعبتمع.
 م هع مدمصتعما 136 ةلفطتماتو لقال لع دع بع
 عمور 1 مكددجتا هتك ء1مءاتمدك لع !ةفدعساا6ع
 لن مهنماع ء( نيععتمدمع لع منمتوعب طفت
 ونت ذل همجةتالمتاب ظنك, ذل لفعادتع اهداعو 6و
 زمكممسمتتممك ينال 4 لكزذ فدسنعم ة انهنعتو

 لعق لمعت عراك.
 طابع ممل, !مطتمنك .ععطع نه طمسسمع
 هممكلعمغ أ !"طتعامزرع دع مقدام نمع ةيناتع
 مز5 لممم ده زذعي ةنامع !' ةمودتتاتمص 0” نص همان-

 يعقل "![ةطتمانك"'

 طارععام ةلمقعب 0هلدمل
 م11 3م ممم 5, هلأ

 ةملطمت
 56م معهإتا زل: الوسم م لاه”

 ما مععا66 6[
 ماما موسما: ال ماجومم خلت

 عفت معت ةململا معا ممم
 واع: لهم خل اسم

 50 ةهنوم## مقعا عا !«ادهلنهطإلا
 طاولات ,

 طاعتتطساتمم !امنمممل
 همم ماعم ول 0 وعمت 101

 طاوافطاساتمو همه
 معك.
 ةاممتمع ق4لعأ سقت

 ةكمسمل هل كاعمم#)
 ةنلق خل ظافمن#

 المعمم !اسوسل
 طلدممت خكلتكإل.

 مدنع م ؟فاممم# 17/1/1999,

 ه سنا الاذان !188005 164|8 ذأ 5215 < سس سه سه هه س- هس

 يمت 0ا05 ... 11115 51140011 01 11315
2111 

 طيزمطرمسك ذه 2 فودمرمل ذه لع الاتستعاس ه6 مع
 ماعم طيزك هيطعع لعدم لع هدمدوةستاوب قع
 مع و[ طع ستمتكاعك ذك هم هال ةعوبشتهامهعع 0غ

 طلع. طلع معمصسعملك طلك ةمد ةاتطتمك ام
 سارتتواعب 0 املع طلصت (6 نورا ذم طتك هلات6ع ةعق
 طع صلمتسعي ةقيععع ةلاهطمإتو ميمرلع اال
  ءمسماعاع لعرب ماتمم دهم اسك عمتم5 طع هنهتكاعا5
 ءممالعرمع. 8 عمعتملا# ع ةمعماع صام طع
 ساماواععو معممصقل !ذلع ةمل اععصك ةطوانأ طنك
 هيعمل مدام همم انك عفتك. الطعم طع سزوتكاعع
 مهمعتاعو طمع طلمطتممك طمع ةعمعلمل طك !اهتاك
 أم ةعكامع طلسي مق يمك ةطسععل طلع ([0
 لاا كاتل موال مدمع زد لس نع نفك لع

 اصصعلام فار ل0, ةلاهطتمابك ذك 666
 كتوماعرتمو هلل طع ةنلفعو لما مدمتشم» ةاحدمغ طع
 ساكاواعب 6 اطع ميطانعر طلع عامك هب فعمي ذه طع
 ممموزماو مهدعطارب ةقعع ةسعمععلامع ذه طع
 ءامءانممك, آه همع هل نع مدءانوسءما ةكدعسطلت عك

 طالبك اهمال ومعك طع ستمتكاعع نكمل
 ةمعمأ اهكمرستمال مو, نيطتمط طع طقك معد ةقأع ام
 ةموناتع موف ماتلماتمع 16 عيلاط ادع ممدعوعمم#
 لويس فداك, ةلامطتمابك العوام لو م ةدسع طنا
 ديزاط ةمعط منمتكإعي يم طمع طعرب هيهرب هلل 6
 عي 0جل علت ع "وماعو قعود للا شع
 موق, امامك !ذدتمو بال ارثك ةدععم هذالعم معك
 طع همررع مدع ممدة, نطتعا طع امك زملاتعاعل

 0علوكع اندم هم طع هلاأكاع

 لاس (6) نس رس نس نع ع ع ع عع عع ع لأ ع أ ا



 لامج ليعامسا : جارخإ
 ىسوسابلا دمحم : فيلات
 ىسنهب مينغ ؛ ريوصتا
 سياسلا تايانع ؛ جاتنوم
 هدونش ىناه : ىقيسوم
 عيزوتلاو جاتنالل شتأ ىت : جاتنا
 (ىروتنشلا دمحم)
 امنيسلل نينانفلا داحتا : ىلخاد عيزوت
 ويديفلاو
 رصنلا مالفآ : ىجراخ عيزوت
 - كوربم تاحشلا ؛ ليث

 - ىزوف فسوي - ةوفص -رماع

 1995/5/1: ضرعلا خيرات

 ةديسل اللحم نوكيل رثاعلا هظح هعقوي ىرشك عئاب
 عم هتايح أدبيل « لاملا نم غلبم لباقم ةيماس ىعدت هعشج

 بسنت اهنأ الإ هنم لماح ةيماس نأ ف ةيكز هتبيطخ
 امنيحو  هثرت ىتح هب تطبترا ىتلا ىرثلا لجرلل هلفط
 رشع اهببسب ىضقيل ةميرج هل ربدت « هنيإب بلاطي

 اجلي. :دملا ءاضقنا دعب جرخي .نجسلا ىف تاونس
 هنبا مض قعتسيل تالوطبلا اهيف ققحيو ةضايرلا ىلا

 دارس رس ع ع ع ع نع ع عع ع عع عع عع عت (1) دعس اعلا



 رسو 71015 مات 00181

 آلم دعموعتع لع “<وسسطقمب" < (دمع
 ممن يي 6 عر ماتعلصع) 8 مان

 0 ا ا
 31013, ل1107066ع ممانك 12 60151610
 ةمزك, موانع لععمتع وه مطةلءإ”.
 كانلإع 3 هع 2081188ع, 5ةنلئثه 21012 1ع
 لعمل لع :ءامانجمع ف ةهرج ءئدصقفتت ءأ 1ع
 عمو عاتع لع لكم قكإ" ممان18 6م0ان-

 وعر 2مل عإلهب 50د ةصقضأع 0
 عمقا ةدععاساع, 5ةصنق ل6ءاقع لع
 لمدصعت !ءمكقما هش 5مم صدقت كعطعر
 مدان ايفمتاعت 53 ؟0عمدمعر ان !اعان لع 0
 رمل مغرع مهلناع. 1ع ٠131 م6ع 06180-
 لع ل ةجمزغ ةمص لقي مدقتك وهن ؟ءلانوع
 ع( ]ست نههنع انمع ممكماتةلل08 موانع 1ع
 معاتتع عل م1500. 53 معاضع 101166
 ال ممصحصعمءع 3 5ع العووعت لع 5ةنتلفب
 مد لعوبعصهسأ انه ءانقشي ماقاج عدل 500: 6
 2 طن معمدعأتعهتغ ل ةلمزع 1ع لعمل( لع

 ع 20061 50 1115.

 زر معام؟
 5عمعدماه
 طا ممعام6 0

 ماميمودجار 9ممعاس ظمطسمكرل
 عقاتمو : قمقرلسا ىلا كراع.

 ةكدونع امم ةممس له.
 نس 211 10 مهنا

 هم طاماستط ناتو
 (0لمةمسمل ىلا

 ةمعوم»و)
 حاماتممما طلعت طستمدت ةيانكع اندنمو (ه

 نك

 لوقت ©ددمل.
 ةيلمامس عل ىلا

83301 

 اسما عسمثهدمل
 ملعستطاناتمم ل ةامعت السكب

 قل ةطمطمل ة/امطمهدأع
 اد ةسعأ

 م
 الوسعو م دال

 عرف اكطملتا.
1/3/9 

 قامستم :

 طوع ه6 ةماعمقع :

 ١ »سه خذالال/ ش6 ثا 61161065 دو زن ذه ط5 ط5 5 3 1

 1141715 01 خل

 مب ردم عمك طنم انريتمع طرب ةءالتمع اعموطقمت (
 المل ه؟ مهوببادع كا 1000). 1115 0
 سماع اسعك طلست 6-6 مع !ءوقلتدعب ه؟ 5

 عمل 910 !هقرب ملام 9 0
 رست ملم لمس, طع دفصتعل فاضاع دع
 ةلاموبعل او كتيورعع همه عمقا نبع 1غ
 لعرب عما لل مموعل وع م اطلمل انعم اطعإب قه

 مو( :ةاصقتت نملعكك طع ١
 ملزم مدمن . ةمماطعو سقم. اع طع هناك 6
 طنلال 2 اذكع اييتاط طعع معوب طسفطةمفراطعم طع
 ةرفا مسمع ذك هلله عل م معقول 202 اع

 116 ةورععك 5 مع دع 1ءعدلتووب ذم معن ةوو لعل لسع)). 1
 ًامموع دبس هن طممعر_؟«طنعا نثلا طعام طنس
 سفر 2هلوعربي طل قمعع .طلودب بعل, قلاع
 سمعو تسو ةقوأو, طع للوعورلعع طق( دع ذك
 مه عممممأ طن دلدع ءكمزسم طقك طغع عينك طة مل

 آم لزم ؟هيلرعت هأ دعب كال همك لعدتعم
 ع اهوماتوعنو مهاعمتكب. الطعو طع ةقلك ؟5ع
 طلق ملل, ةدسن# هممفدامو ةهمتمك طلص ةمق
 عمق طللص ءموراءعلا اماه سعت لع لك
 ممم و ومع ةالطعم طع ذه ىعاعمععل, طغ ذك
 00 تااامل ام مهموم هو درست ل16 مومكاك
 16 ةاطلعاتمو 6 لعيعاوم طلع ماربكلعمل ة!امعقك.
 216 مدعي ءمدنعك ةميمفمر كتمهمإهمكطتم5 6

 56 كعفتاواع 0 نبذ طع ءنقاملإل 0و ذلك 508.

 ١ رس () رس رس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع أ أ ل



 لالج ردان : جارخإ
 مرحم ىفطصم ؛ فيلات
 جرف ريمس :ربوصت
 قزارلا دبع حالص : جاتنوم
 همالس لامج : ىقيسوم
 راتخم دمحم مالفأ : جاتنأ
 رصنلا مالفأ ؛ ىلخاد عيزوت
 نيئانفلا داحتا : ىجراخ عيزوت

 جاتنالل ةمحر : ويديف عيزوت
 عيزوتلاو
 1555/7 /11/: ضرعلا خيرات
 دومحم - ىدنجلا ةيدان : ليثمت
 رساي -راتخم دمحم - هديمح
 لالج

 كا ل00

 عدزي نأ ةلودلا نمأ ىف لوئسملا لامك طباضلا دهتجي
 دجي . ةيباهرا ةباصع لخاد مادعالاب اهيلع موكحم ةأرما
 ةجوز داعس نيبو اهنيب ريبكلا هباشتلل ةحيمس ىف هتلاض
 ةحيمس مادعاي مكحلا فاقيا ىف ةباصعلا ميعز
 ةحلسالا مادختسا ىلع ةفثكم تأ عضخت ىتلاو
 جأآلا تاغللا ملعتو

 « ةباصعلا سيئر ةجوز لحم لحتل ةحيمس رفاست

 هلقن دنع نكلو ؛ ةرهاقلا ىلا ميعزلا لصي نا ىف حجنتو
 . هيلع نوضقيو نييباهرإلا نم ةعامج همجاهت نجسللا
 ةحيمس رفاستو « ميعزلا ةجوز بوره أبن ةفاحصلا عيشت
 ريمأ دارم كانه باهرإلا لوئسم لياقتو ناتسناغقا ىلا
 لامك نم بلطتانه نمو ؛ دارم بح ىف عقتو .ةعامجلا
 ىتح ثادحألا ىلاوتتو ضفري هنأ الإ. اهتمهم نم اهءافعأ
 هتلواحم رثأ ىلع دارم ىلع ءاضقلا نم ةحيمس نكمتت
 نأ دعب ةرهاقلا ىلا ةحيمس دوعت . اهيلع ءادتعإللا
 . اهتمهم قيقحت تعاطتسا

 عا سنع ع عع أ عع أ عع عع ع. ع. ع ع. عسا.( هن. قا



 ورقم تاك 1*2

 ةياوزمعع لع مدانمع اكمسمل ةوكمرع اسم
 مامصاعع مع ؟عصسع فمملقمستم6ع 3 دمك 3
 ازماعملعسع لنص ععمانم# لع عممقكعق. 11
 .ءطمتكزغ 5ديصتطق 3 كقانقع لع ده عممصسلفع عووعم-
 ماعم ةن6ع 5هه4, 1م ةعصصع لان طعم لعو اعل
 مواكعع. ددصتطه ةانطلا لع يعي عمم ةهاعم-
 هلق دبع !'تيلزوملتود عك ةعصعك أ ةدمتعمل

 ماسعت سبك لفمعتتعو.
 طالع مدع دكتتلع ممن زهبعع 1ع مقلع لع
 ععمصصتع لد كعك لغو اعسمضوإعي ك ركنقدلا

 1مم هنن تمتمع منع ونع 13 مداذعع !' هيغل
 1ع ةلمتك, هن ممصعما هذ هم ةللقتا آه مدعاسم

 عم مدعم ام عجمي كتعك 1ع نعمأب
 آه معوؤع مناع اه ممداءالع لع اه ةنئاع لع
 كدصتطم ونت مدعغ مونت !' ةكيممتعامم مذ ءالع

 رعمعمماتع !لتادعهيلر 1" سنع لعو !عمم ذراعك
 الع ةعدمملع ة ةفسدمت لع لكستعو تهدم عج فن
 كاع يأ امويطع ةسمسءندع لع !!امسعملب هتك
 عانت عقم ظمملعسطدعماب كلع ةعوعراع لع

 .هوماتسابعو ىه ماتككأوم زانكوان' هن مانا 6
 مكنووز؛ ه1" ةعاعاع#

 لدفع 6ولهملا
 ةلسكامكم !كماصمسم»

 ةمصمعب "مدع
 علقم مطفما امتنع

 وسقف ةدلشت3
 ةلمامسمف ![النامت

 اسكت
 : هل الدمع نلعب

 قياتفاك اتم 16
 توعسدم هم ل10 6و.

 ممم 10
 طكملنءاتوو قف

 طاقات 010
 ةلدقتد خل ننس
 امه سمس عون
 !لمذمسمل !1هلطامع

 الو عوع( 0ةلققأ
.27/3/1999 

 مس مثالا 0خاللا .ث سس مس دع سك نك نك نك ل كل

514115550101117 

 لكمسملا هم هاك عتمإ ذه اطع داقنع ةعوتساوب ؟ةملك
 16 ماهصا همع ه6 نع مهوممعم معطف ةنع
 ةعداعمععل ام لعفتط مكالمه عممدكا عممع. 8ع
 سلك ارتد اهيويعغ ذو ؟ةيميع طق هطم 16م5 ةدقعأاو#ب
 الع ةودل, الام الع نأ دع عدمو !ةدلعم 116 15
 ةطاع اه طلع طعج تمدتاتوم. ذاع ذك منا هموت
 يعموولاع اهتمتسو هم طوال (6 انكع لأ 7عع

 م سا ل سا
 ةدهمعام ؟ءمامعمت انيع هلع هأ ادع عمم اءةقعت.
 ةزع طمامعك اطع اعدفلعع م تنعو. 116 ذك ةمعدنعل
 ةمق هم طلق نيقرن اه مع مساس زدتأر طع ذك ةنامعاعم

 همم اكلاعل هرب ه يمص ه؟ !ةمموتكاك. 1عجع ذك
 طعممرب طمع اطغ !تملعتو هللع طك 860 6

 ملوطممتوامم.
 ةدمتععام عممد ام ةكوطفمتكامم همه طمعاك طع
 1عممدكا طعدل طمع. ةدصفعام ذك ةللهعاعل 6
 ةلمرمق, طع مسع## نأ نع نوسرقل#“ ”[طانك, ةع
 هكلف فمرمل 0 يعسمأ غب رص عب هنتككتمد
 ريمغ نع معاابدمو. ةممفءانقب طمسعبع#, مانالك عع
 ةايعدقام هم انللع !!اور4 نبطم نعوم ةكدهتلا
 طعام طع دل, ةطع عمك 6 تفنيم ةقاعت

 مستممامو طغت دلككلمل



 « نادلبلا دحأ ميعز تومي ةيحرسمل ليجست مليفلا

 ىأل ايدافتو ؛ هتوم دنعو .ىروتاتكيدو دساف لجر وهو
 06 ناسا كو 1 9 ىربص قوراف : فيلات نيديفتسملا حلاصم برض نم افوخو « ف ةل

 ةما نب دوهجش ب ىلع راينتخالا عقي ٠ ةلودلا نم جرد يمس, نوم

 لحيو هرودب موقي نا لجأ نم ٠ ميعزلا هبشي ؛ بعشلا ارقشلا دلاخ : جاتنوم
 هيبشلا اذه لعجت ىتلا تاقرافملا ضعب كلذ عبتيو .هناكم

 ميعزلا اذه ثبليالو ؛ةبعللا مهفي نأ دعب بعشلل اصلخم
 - ضضيقح' ميه ىلا لومتي نأ نيدحتملا نيئانفلا : جاتنا

 مالفأ : ىجراخ و ىلخاد عيزوت
 رصنلا

 زوريه : ويديف عيزوتا
 - بتار دمحا - ماما لداع : ليثمت
 - ىوادجلا ءاجر - ىلوتم ىفطصم
 دواد فسوي - همالس لانم
 1599/1/11: ضرعلا خيرات

 هفرع فيرش : ىحرسلاا جارخإلا
 لضاف دمحم : امنيسلل اهدعأ

 عا رس رس نس ع نع عع ع نع عع ع ع ع ع ع 1 عع عا



 »- مم ثا 26 ععأإ دس ده ذك ظل 153 3 8 5

 آظ ©1111"

 لع قلص ءوا انس ءممععتوامعمعما لع
 ةمسعسع ماغمع لع عؤع ونت ممداع 1ع
 مغسع مقدن. طقمك انه مهرثك نانعاعم8-
 سنع, 1ع _طفك كتءامتعت# ا قسما
 ردعاتتا. 8(, ممانك تانزاعر اماناع 5011 0ع
 لعومرلمع أ لع ءمصئتكأمم لق85 1ع
 مم انما ع 1326020 2 66 كمزوز
 .ةومقع لع 53 ععووعردطاةمءع ةلعع 1ع

 .ءابعأ ممىأب موانك ز0انع1 500 101.
 245 696م فصعماق مه0200:ةلعو 5ع مهانت-

 دمنا عما لع ةةعمد ننع 1ع زعاتمع -١288
 طوق ةيرغو ةكمزع مسوق 18 :ةعاع ل

 ع معداع ؟10غاع هد معانصأع عا لعالاعملا
 أو ةزمب 1ع كعأ لاه( 566.

 ةطعمتممل هتيععام## ةطعتممك ميسا
 طوع متم 10: طع

 معمم الإ
 10م الإ
 ا ا66 0[

 مام عسصاالا قويومع دج
 عفتافمهت 1كيملعل ىل ةافلس.
 لكنك: امم خل سقما

 30 0عدوم## ا مطمأ ملكت
 مس 7106 الولاعل ةتاتكاكب

 مزمور مان ومما
 ا خل للدعم ناسخ

 يلوم طاعرفاطسنمم: مام
 ةلممتمع: مقعا اسوص
 قطوف قاع

 ةياسعملو طلءعبهلر
 معمم خل نعاس

 يلدا هلق
 المرنم 20100.

,27/3/1999 

 ل مارسول ؟يلمأا
 ومدن 53017

 هدام هأ 3مل عمقع:

 2ك 2 00 2 2 ل ل ل ل ل ل ل ل لل حال

11 114211 

 دع قلس ذك هفهتممللرب ه عممملمف مامر. 1غ
 1تمسم#م اطع مشاهد نأ د ةامتع ةلاعم طع ةعمنط

 01 ذاك 1هدلعم ننطم نعل ام طع ع هدوحنصا ةمه
 لاء هام

 آم هيلع 16 كبوملع هموت لتومملعب ذه طع هنلثمع
 مموتسعب هم اه ممموعجتع اطع ذماعممعاك هك هاطعع
 ممومممللاعو ذم تك دامنعب ه ريماتمع مدمس مق
 طع ميطاتع دبطم اهدا يمعالرب انمع طع امنع
 1عممعرب ذك كموعم ام زعم ملم ممونعت ةمه 6
 قفاسفع طع مهمماع هع طع دمام طرب مادرتمع اع

 ماع هث طع لعمل !عدفعب ةمق معد طف انمع
 قلاع د وعلم هأ ةلومتلاءدهأ ذمعال عساك, اطع زها
 ممم نمةعسامملك طع ىلاطرب ةكذنع هع ةيموع نبطم
 مفجع موعم طلتص هلق طمعمومعو طعمغ هد وعصام

 طلع ممدولع ؟هناطقالا ل
 اللا ةمسصاعاع لعيماتمد اع رسم دهم هنصك
 هسا اه طع د " !همقعت# نيالط طع امنع وعصكع هك اطغ

001 



 نيدحتلا ةوخألا ؛ ىلخاد عيزوتو جاتنا

 ةيبرعلا ةكرشلا ؛ ىجراخ عيزون
 ىئامنيسلا رامثتسالاو ةراجتلل
 ويديفلل سروح :ويديف عيزوتا
 امثيسلاوا
 - نيهاش ماهلا - فيرشلا رون : ليثمت
 - ليعامسا لامج - ىنسح نسح
 دواد فسوي - بيجن قوراف
 1595/15/1517: ضرعلا خيرات

 م سس سس دس هع هع مع عم هم هم رمواتكملاب ملاظلا رس سس هس

 . ءانيملا ىف ملاس ملعملا دنع شنو قئاس رباج لمعي
 نم رباج جوزتي . ةهوبشم لامعأو تاقالع هل ملاس ملعملا
 نا رودب ىنمتت , ىسرم هنبا هل بجنتو همالحأ ةاتف رودب
 عم لمعي ىذلا قراط بجعي . ةطرش طباض اهنبا حبصي
 اهباصتغاب موقيو , رودبب ةهوبشملا هلامعا ىف ملاس
 مهتميرج اوفخي ىكلو  هناوعأو ملاس ةدعاسمب
 نأب اودهشيو حطسلا قوف نم اهئاقلإب اهنم نوصلختي
 ةقاشلا لاغشألاب رباج ىلع مكحيو . هتجوز لتاق ىه رباج
 . هاعريل ميهاربا هقيدصل هنباب رباج دهعيو ةديؤملا

 ثحبلا ىف ادبيو , هنجس ةدم ءاضقنا دعي رباج جرخي
 قراط حمبسضنيو , نجسلا ىف هئاقلا ءارو اوناك نمع
 أدبيو لامعألا لاجر نم ملاس حبصيو « ةمهم . ةيصخش
 حصفي نأ نود , امهنم الك لتقيل ماقتنالا ةطخ ىف رباج
 هتدراطمب رباج نبا ىسرم طباضلا فلكي هتيصخش نع
 هدلاو ىلع نبالا فرعتي ةياهنلا ىفو .هيلع ضبقلا ءاقلاو
 . هعرصم ىقلي نا لبق

 زار رس رس رس دس ع نع ع ع ع عع سس عع( عسا



 10م مجهكو15101 81 آ1:05ماتجالل

 ن0وطعر كطهستلعتم لثنس انةعاعاتك كف
 1ع مهموم 5دةلعرسب نه ةتللع هنن م0.
 هعمل 1ع قصحفتملع لع 0ةطعتب ةطاتقع
 لع دذ ةعصسع ة 1'ةنلع لع 3ةةلعست تا

 0” هرتاتعو معيدهممعكر ماتتك 11 18 نع.
 يولعت ةععاتوع 0ع ل'ةلملك انك

 ةعصسصعب غزل عماتع عم ملقم. 0ةاحعتت
 .ممقع مه 215 3 ةمه ةسن 1ءهطتست.

 المع[ -ءامو ةمق ماانك اةكل, 0ةطعن 5غ
 لع مرتوهم مدان دع ا؟عممعت 11 نع ؟ةنعاع

 ها ةةلعتس
 عمق 1ع مغرع ةالفصأ لع ممانتتك 78عم0-
 مقثأ م 115 0:5[/1]' نانأ عوأ لعانعصان انه
 .هيقععع لع مماتععب دنت ممرسعتغ هذ ذآ

 تعا 1' ةس فاعل

 مودم ىل 06مم
 عسا

 ورمل ةفطول»
 !لمامسسمف طكطسلمعا.

 اناا

 طع نمنع ظءماطعتك
 عمر معقل

 مزكاكطساتومت
 1ميعدمتمممل
 طلعات اناثوم

 معصم 1من عفاس عما“
 : .1قمرسك 80: للعم مف

 ع
 طلوع هلأ ها

 الطمسب ةارمطم#م
 1كمععدم طهور
 ةوهشل اكودمتل

 عمم !اووستط
00 

27/3/09 

 |١ مس ذا 2ةذاعالا الذ ذا الكا 0انال

 1115 10117113571 خلاط 1111 107110

 ممم ذك هب هلسعال ةيتوعم نظم سوتلع 106
 310 ةلعمت ةدلعم 2( طع "01

 يولعمج طقف ةمردع ؟!!ععدل ةتقامعفكب 0دطعم مهتم
 ممم 8مم هم طعرت طمع طع 2ك( طناف
 ةلامردرت, 5ةلعمت هم هدع هذ طنك دعم (1ةنعاو اللا
 هلم هضم اعود طعع ممم طع :6م6 1طعإل
 ميملع ]ع ةمعس هك ذك ندعي اك اطع هينفع.
 معرب .ةماط اعوكوب طه 6دطعج طمك !للعف انك
 مزلع .[طانك, نوقع دعمك مانع ةعماعممع نلف
 مع اهون ماع 1عهبعج زنك ؟نعمم 1طممطنم ذه

 طمع هأ طتد همم !اممعت.
 مقلعر عمصتمماتسو طتك مانهتوطصعما نهطعب اما
 20, اطمؤع عبطم طقالع تللسل ذم زهنل. 11غ كلكعم-
 عتق ما ”[ةمعلع طقك طءعممتع هرثع هك اطع 18
 همه ةدلعس مك ةةءمردع همع ه6 طع ةنعتمعوك-
 عجب 000 ة«ونو طلو ماعم 10 دعم 1اعو
 قع مستمعل ام الل طماط [ةيعا همف 5ةلعس ةمق
 طع فمتعف هدنغ طك ماعم. ةلامععأ, 0دع95 508:
 مم م عيمسم نم ةثل ه مداتمع ناطق عع ذك ةككل“

 060 6 اعلام اناس لوس ةمق ام همك طقس.
 طع عمل, اع همه ممعمومتمعو طلع ؟هلطعب ةعا6-

 رع طم هلع و لا 60.

 ناس (ج) دس نس رس ع ع ع ع ع عع ع ع ع عع تأ ا



 1١ سس سس دس سس سس سس سس سس سس ليئازشأ نم اتفق هس هس هس

 ةبحصب اباط ىلا ةلرب خيراتلا سردم .ىنغلا دبع موقي 0
 ىف دهشتسا نبا ىنغلا دبعل ناكو ؛ قراط هنباو ةبيتر هتجوز هال ليقف 1 بلل بم خل
 ضعب هترساو ىنغلا دبع دجي قدنفلا ىفو .17 برح (بعرلاو
 ىنغلا دبع ىلإ هسفن ازيل دلاو نوراه مدقي . نييليئارسالا |[ - نابصلا قيفر : راوحو ويرانيس
 دبع فشتكي ؛ ازيل ىلع قراط فرعتي , ىكيرما ملاع هتفصب | - قلاخلا دبع قوراف - مرحم ىفطصم

 عقي ؛ هل ةبسنلاب ةمدص نوكتو ٠ ىليئارسا نوراه نأ ىنغلا
 ىلا اهعم ليحرلاو اهنم جاوزلا ىلع رصيو ازيل بح ىف قراط
 « قراط ةقيدص هنيما باصتغا ازيل مع نبا لواحي . ليئارسا
 ىلا قراط للستي . هلتققي ىليئارسالا نا الا لثاو هل ىدصتي
 هنكل ؛ ازيل عم تاليا ىلا هجتملا براقلا لقت سيو ءانيملا

 تالسوتو هيبا ءاجرلو بلقلاو ريمضلا توص ىلا ب
 ىنغلا دبع نيب ةكرعم موقت .ءانيس ضرا ىلا دوعيف همأ
 نوراه جرخيو « ىنغلا دبع اهيف رصتني ئطاشلا ىلع نوراهو
 ىلإ . هتمهم ىف لشف نأ دعب ًاموزهم اهنم

 1555/7/11: ضرعلا خيرات
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 نال 111:15 >”1ك خام

 مطفعا طقصإلا مهما عددءنع 0 طتوامتععب
 ده ؟عصصع 1آ؟ةتتاطو أ اعانع قلك 1ةمعلع لك-

 وعم لع مداتع مهانع 1ةطقب
 م 1ةهطوب 1همعاع ؟عمعمداتع آنعقب ةلعع
 ادودعالع ذآ ةمرصطع ةمدماتعءانا. 8م 06-

 .ءمانكرمسغ 1"1لعداتتع اذممفانعمسع لع
 للعب 1ع مقعع مطلعا طقمإل ءوغ ءم-
 ونانكب ةاتمامانا ناتق00 هم 1515 امقلقأع ذ

 زماملمع آنعم عد آكمهقأ مدان 1' مواسم عا
 لى 18 قصب ةمدغو انه 210م عال علا ءماتع
 مطلعا طقم ءا [[دمفنبم مثتع لع آم
 لع ممعصتع# عدومع, عا زهد 815 ؟ءامانتع

 852 ؟ةةسنللع ع( قة قمه مهق/5.

 ارم ؟ةمفلر امم:
 8 1 ل ا ا قمرا هسا طاملدودعت اجلك ةمصؤمم - 0 0 موسم عل طامددر 106 3مل 0:

 ا 1
 ا ا لم 0

 55 هزم عامع هأ

7 
 ع ا

 "نب تيادسسلا هنزل لم خيو 000007
 لما ووومات ودمت وو
 لاو اا0 ةمعاتمم (5001
 يلم مواال لمعمل
 ا يمال هلأ اكادق#)
 الفاعل خل طامطد»رت

 لسوق ال
 يا مارستوممل اعدل

270000 

 قامت عن

 عا سس () رس رس رس رس نس ع ع عع ع ع ع ع عت عا

 س سمس 2814811 الأزل |5661 سس دس طن ذه 5 ظ5 533 2

 ىن 6111: 71011 151 فتكا

 هطلعا تارممإ أو ه طتعنممو معا. 13ع ملمعم طقو
 ريثكع همتعمطو ةمق طثك دمه "[دمفاع ههه انتو 6

00 
 مطلعإ نطيممرب نوعل ام طمربع ه عمد نطو نيدع انالعق
 زه 1967 مدع طاسممع اطعام ةاعزل, ةطلعا طمس
 سمعتك ةامممام نطو امامهسمعو طتسصععال هك م
 مودعتعمم ؟ءمداتك ؟امممسم طقك م لهسطلع لح

 ]6 انتم نبطم ةعمورسعج هءاموع نعمل ام [ةععلع
 مطلعأ ةطمسرب مزمل عمالرب اععصك لمت ؟امممسم
 هم طك لهسوطاعع همم اهيمعاتو. ؟اموب عع 1ةعلع ذك
 مم هسعا ةويمابعل هئاط انعم اطهغ طع ةمانأل دما
 1ممجبع دعب 116 زمكتواك هم ممسرتمع طعم هم عمامع
 ريااط عع ام اهيمعا. اندم موتو ةنمعام ةهلققب
 ةومملعو ؟لعمل ةمف اكللك اللدعا عبطم نعي ام معو
 ترع اطعز. ”[ةععلع اهلعك ه طوقغ 0م آلقغ 6 1كيدعإ

 يااط ا.
 1قورو عرعر طع انعتعمف (6 طع دوم نأ ةمدوعت عمم
 16 الذع ماعدفتمع نأ طتو مدععماك ةصنل طع عمو ةدعاع
 م ةزممت, 1)عم أك د ةولنلع ةءادبفعم ؟امتمنم ةمق
 مطلعا تدماممرت هم لع ءمعطب مطلعا نطممإل

 ةعلتتوبمك عامر هصق اممم ذك لعاعمتعل.



 فشاكلا ناوضر : جارخإو فيلأت.
 يئاسملتلا قراط ؛ ريوصق
 مالسلا دبع ةديشر ؛ جاتنوم
 نمحرلا دبع رساي : ىقيسوم
 فيس وبأ ىسنأ ؛ ىنف ريدم
 نايرام) ةيملاعلا رصم مالفأ ؛ جاتنأ
 (ىروخ
 - رصنلا مالقأ: ىلخاد عيزوت+
 عيزوتلاو جاتنالل ىديمات
 برعلا نيعزوملا داحتا : ىجراخ عيزوتا
 جاتنالل ىبرعلا زكرملا : ويديف عيزوت
 ,وّيلاو

 1194/5/95: ضرعلا خيرات

 | سس سس سس مس مس مص عع مص تم سس خبأبلا قرع سن سس ع

 دجي الف , هيف أشن ىذلا عجنلا ىلا رجاهملا باشلا دوعي
 0 ريخلا داز ةدجلاو ٠ ىملس هنبإ هليمج ىوس
 .ةعومجم رضحي حابص .تاذ ثدحام هل ىورت نا ةدجلا
 بهنلا دألب يلا ف سلاب عجخلا لاجر هارشإل لاجدلا

 هتجوزل بهذ نادرك ملاس ىرتشيلو , مهم

 نمو ىملسو دمحأ نيب ةقالعلا منت « دمحا وه ةلوجرلا تم ىلع باكو نوجه لجرو داسسننا سئمت لاجل نما
 ىلع رظيس ىذلا ىسنجلا نامرحلاب روعشلا رجفتي انه
 دمحم فشتكيو لاجرلا دوعي ةرتف دعب . عجنلا ءاسن
 هلتق لاجرلا ررقي .ىملس هتنبا ىلع لمحلا تامالع
 عطق ىف لاجرلا ادبي ؛ ةلخنلا ىلا دوعصلاب هنوعنقيو
 دوشح طسو هعرصم دمحا ىقليو « طقست ىتح ةلخنلا
 نود هذاقنإل ةلواحم ىف ىملس نهطسوتت عجنلا ءاسن

 ىودج ٠

 | ص ص نس نص لس نس نع عا اتا. اعتتا .ت .تعت .طتتا .تتت .(2) تأ تا



 آش 51015101 115 2من 5

 آع زعيمع ةسصنونمسا عاماتجمع 3 0
 معانا ؟تللقعع مقنفل كاب كانل, ز1 29 اهمان-

 ع نبع 0ةسنلف 12 8للع 0ع 5ةلسسصق, ها
 عيمسل_ صغمع 720 ]ذا !طعتم وسن انت 8-

 عمصدتع امانأع !'طنقامزكع.
 آع ؟1118عع 53'عدإ 106 لع ةعد طعستمعق,
 ديلا 3 1ع لعصمع اعمق 1ع مهرب 6

 0*1, ممانت م0101 1681155 ]عانق 161
 آع زعتمع فطستفل 3 ؟عزابو6 0ع مدئانكب
 همر ةعانأ 2غالع كاملا لع عمسمءت 1ع قانا
 مدلسصتعي. آع دعنأ م3216 لقصف نه ل1 8ع
 لع ة؟عيصتسع5د (0216طع ةييمانتعان» 06

 ددلسم 13 زرعبسع 8116 لان را
 .0نقس0 انمزك طمسمتعو كلان 11138ع عمد
 انعمأب ةع5 ا لقوانتك مدن اعانك 6ءاطععب
 الك ممادسلوددعما 8 0, لع همزكذ 50ان-
 عمدق قاع نع قالك 3 ان 56 مةقدوك مع
 ادم 1عانع ة0وعمعع. 115 139: ءممصغ لقهمف 1ع
 هدصع 1 طمصتع لع اعاتع ةءعع عد 06ءل-
 لممأ لع دع ؟ةدهعع 0" ثطسقم ذل انقلعف

 انت ءمرتم] 0[.

 طزومعام, هج
 مشمس خل !همعام#
 اماه عمها ال ةدعاع خل "او عمم

 ان يرام هدأ
 اجكدعتع ةلممعمب قادما همام

 5: ءدنومم 9ع مط كلا
 10001 ةلالعب اهيعمستتودمل لمد

 0سم لدول
 ملا ةلمع السم - اهردلم
 توردممجرب 16( هم مانمو

 مس ناااطساثو
 مصمم 0اةتانا6.5 الوز

 106 قيد 01 1
 ةاوممنوم
 ااا

 رعت
 مانام مردف

 ةامامجمل !امومنر
 لمسار ماعم“
 اما ه1

 01 ةرفعإ ةمطسمم
23/6/1919 

 ادتذتمممت هميم ستموت
 لمي عومت ومما
 كاان

 العم طع عذ اند

 مالذ'ذ عا ةذاخأل

 4144 11: ظحتختل

 قلاع د هعمتمل ه6 معسموعدعماب اطع ريمنمي ممم
 مقام عسمفسم 2مل مل ؟ءطمتر ام عال طن طع ةاممب ه6
 ديامت نمل طمموعدعل 0دع سمهتمي, ه عيمنم ها عم
 ترسم ام عسا طع ساطمطل امسك ه6 2 قلعامتم# ام دنعإ
 ام الرع ايمانا ه6 عماف دم طمع طعن فه ةععمرسماتعط
 طعر ليعمسك. ةدلعس ةهمهتمألب طع فيلق طنب طع
 مدا معمول هقعالدمع ؟ن6 طنك متلع دطمت ةكدطم-
 موقف طمبل تع معو نو لسع نع نمل نع ةطاع نم معمع
 الدم ةيرعمعت هأ طثد لمسولاعمو دمصتموع. ؟ةمكعمممب
 ةملتسمو طسسكطممف لرعمسا نأ يعمل مق طسسنو. 810-
 سمع خطسمل ةمامكعت اطع افعم ه# اعمجتموي !انك داع
 ليوم وك ام ءاتيسط لع طاوط مدلس انمعب مع د ةععنلاب
 طع ؟الاموع ةدعمصتع كنق نأ صدع. تدلرت يوميعم 6ع
 لعلا دااط هم هاك مرمم مق هب معدمهعب هم طع ؟؟ادقع 5
 ريما. 1طند اهعمموعع طمممعوعل ام ١ع مطسمفب
 قلاسمف همنا دفاع بععع ةعمعافل ام ةمعط هطعك هم
 عب كمدعتب ةكسمف نوعا امهطاعك ةصمدق )ع
 يمل ه) الع ؟االدوع هم ةممدع منعم, تطعم عيل
 ممعلع اسدعمل طاسح نم ةداكلل طنع طمرتطمدل كعععست ام ءكتصم
 طع مدلس انعم اليطعم طع ةيمعمل تسمم, انعدم معو
 نبأ لام 1ع انعم ظغلا هدف ةطيسمف ندع افالم ذمه ه؟
 اسوم ميصطب نأ هيمسبعم. ةيصافكا طع, ةدلوجق 64

 16 ممفمنع لس اننا له هل:

 ١ سس () سس رس رس رس رع ع ع ع ع ع ع نع عع ع عا



 قلاخلا دبع ىلع : جارخا
 دوعسم ميهاربا : فيلأت
 زيزعلا دبع لامك : ريوصت

 ىفيفع نيسح :جاتنوم
 مامإلا ىدوم : ىقيسوم
 مصتعملا دمحم : رظانم

 نيركس برع ؛ جاتنأ
 مالفأ : ىجراخو ىلخاد عيزوت
 ويديفلاو امئيسلل نينانفلا داحتا - رصنلا
 قراط - ىليالعلا تزع :؛ ليشمت
 - انيجور - ىربص ريبع - مالع
 مامإلا نيسح
 1994/5/77: ضرعلا خيرات

 رس رس مس دع دس دع دس دس مس مس مس سس نت بناكأا عم عم 1

 , مركأ ىرصملا باشلاب ةيرصملا تارباخملا نيعتست
 كلذو « ناريطلا ةسدنه لاجم ىف ةيرقبعلاب هل دوهشملا
 تارباخملا طباض لواحي .هريفاكلا» ةرئاط رارسأ ةفرعملا
 اسئرف ىلا بهذي فوس هنا مركا ماهيا ىيحم ءاوللا
 مركأ دجي كلذ نم الدب نكلو ؛ دروكنوكلا ةرئاط حالصإل
 راطملا ىف مهعانقا مركأ لواحي « بيبأ لت راطم ىف هسفن.
 هدعت ةيليئارسإلا تارياخملا نأ الإ « امور نم أطخ لصو هنأ
 . ةوسقب هبيذعت دعب هدينجتب موقتو « ةلهس ةسيرف
 وجرام بلقنتو  هبح ىف عقت ىتلا وجرام هبيردت ىلوتتو
 اريخأو . اهتمكاحمو اهلاقتعا نوررقيف اهزاهج ىلع
 ىليئارسإلا داسوملا لاجر نم تالفإلا نم مركآأ نكمتي
 نفقيو ؛ اهريمدتو ريفاكلا ةرئاطلا فطخب موقيو
 . ةيرصملا تارباخملا هطقتلتل توشرايلاب

 سا م نس نع ع نع ع ع ع ع ع عع ع مس عسا( تل ١



 4ك كن

 آع وعدهم لعد ععموءاومعسعلاك 6عزنم-
 انعم 2 ععماتبت5 3 قلكقتتتب ان غانا
 .ةعرماتعم, ععمتدل لهصف 1ع لمرصقتصسع 26-
 1ممقناتوانع, ممالك انتمانالع# 18 هكغ 0ع

 1”ةحتمم اكدت.
 م هلنوع لع ؟ةهناع 1عمقعتعم ع عتأكر
 ملمس دع اممانالع ه 161 قلل, ءأ لغو 15-
 رهعانعمم 1' عمعؤقاع ةجمغو !'ةكمأع هركدت6
 ىسىنعالعسعما. !8لقععمر 18 زعتصع 1عقممم-
 دوطاع لع دمه ءماممتمعمسعمأ (هدتطع
 ةصمانءندع لع ادت, ءا 3غ معامدتمع

 .همماكع 5مم ةعاالل عع.
 آرعو 6؟6معردعماك ةاوعطغت ءدغ ءا خلهممت
 مكنووتا ذ 6*5 هلع, لعف زهمهفاتعمو تا لق-

 مسمع 1!" ةلتمم عا لع لقت(.

 ام ععام# :
 ةعععمما هز :

 مدعم نإ
 مامماموهموار : . كمسمل ةطففا معا

 84108 : سموم م7
 ةلمملرب خل طن

 امان مسمم ثا
 0 اهخعا

 قيم 360م0

 قرن قطفعا ةكطملعا.
 10ممطتسم كقول

 السنع:
 50 0هعاهج #6
 عزم عام:
 ةلمت ومما هم
 1موعماتممقأ

 مزداتتطساتممت ىلا ةامعب السكب 1م
 قياتماف اندم 20

 معمم هل .1066/٠
 عصمت حل ةلمرتارب

 ومع خللمت»
 قادمعب ةقطإلا
0 

 ةاسوععم ىلا اسهم“
226/199 

 قامته

 رس ث| ا( ش2 خخ سس عع 58 5ك ذك 8 3 3 13

 41 1ك

 مع 8ورماندم امنعالتوعممع همك طع رماتمع
 0 0 سل

 طم ةيمعااعممع ذم ادع علف ه, ةنع !ادحتعمتتمد
 عموزمءعممع. ]1ع زذ ةعولعمعل 6 سد ق0
 سهنلم»_ةطدانا (طع "!كقئمعت" مادمع. 1ع
 ةلزم» 0ءمعمل 8لمطإلا, اطع اهاعالت ععمعع هأ1-
 هع, ديقلع5 ةلعدست طفاتعبع اطقع طع (اطغ اة(
 اعز دثلا عم ام ظمصعع م لم مدع هعمهتمامع
 ريورلع 10ج 3 0ممعم»ل لعاب امداعقلب دن
 ملك طخسمعاع اهملتمع ذم عا خيبت 0

 ملمس اننعو ام هممكزممع اطع ه5 ءكقلق
 طهغ طع طقك ةصتاتعل 6 آ5هعا متكامل عملإل. 110-
 ريعبعت, اطع 38هدكدل م05 طنس هه ءققزل مدعإل
 ممل اعرب ندع طتس ةلاعم ؛هيسستمو طقس. ت0

 مهتمك طنس 0 ؟بمرلع ؟ه, لوردغااو امثعت عفا. 5أ
 دللؤ زم !هبع هبننط مطعم ةمل هك ه ععونلا ةطغ
 معمعا5 ةعهتمك( اذع ![هدددل. "[طانك ةطع ذك لع-
 امتمعل ةمل اتعل. آه طع عمل, خلمدس ذك ةماع
 10 ؟16ع, 8ع طئزدعاك اطع ظهكععت لع( ةمل لعؤ-
 اممرتو 1(. 11ع اطعم اهملك زن خ مدعدعالاناع 0 0ع

 رعممأالعل ارب دع 8وريماتمس ماعلا ععمعع.



 ٠ هقبأ ةينلا هفالو هه هه ..

 نيدلا ءايض ميرك ؛ جارخإ
 هيبلا دمحأ ؛ راوحو ويرانيس
 ىميش ديعس : ريوصتا
 رينم لداع ؛ جاتنوم
 اكيراك ماصع : ىقيسوم
 ىنفلا جاتنإلل ماسب: جاقنإ
 (ميظعلا دبع فيرش)
 راكسوأ : ىجراخو ىلخاد عيزوت
 ضرعلا رودو عيزوتلل
 جافنالل ةسمحر: ويديسف عيزوت

 -رماع ءاقو -
 - دواد بأ دمحم - ىزمر ىئاهآ
 كيبارط ديعس - داوجلا دبنق دمحم
 13994 /1/17: ضرعلا خيرلت

 نسح علطتي .
 ىضقيل كسيملا ةلاص لخاد للستي

 ىلع ىليل بوعللا ةجوزلا دجن ةلاصلا ىف« ةب
 ىف اهريوصتب ماق هنأل اهددهي ىذلا ٠ ىرادنب عم دعوم
 هنأ دقتعتف نسحب ىليل ىقتلت .ومح عم ةيمارغ دهاشم

 اهميعز برهي ىكل نجسلا ةرايس ةباصع مجاهت . مادعإلاب
 .ىقيقحلا لتاقلا نع ثحبلا ىف أدبيو نسح برهيف

 دثغ ةمداخك لمعيو ةينيبلغ ةلرما ىز ىف نسح ركنتي
 لصحي نأ نم ةياهنلا ىف نكمتيو ىليل ةقيدص راصتنا
 ىليل باكترا دكؤي ىرادنبو ىليل نيب ىتوص ليجست ىلع
 . نسح نع جرفيو اهيلع ضبقلا ىقلي .ةميرجلل

 رس سس ع عع دس نص عع ع الع ع عت نت اتت اتا.( )



 موك 21101191711017 15 15111

 ركممؤمم نمل ةتللع لقمك انه طقمتاقل ءأا
 رمغمع نمع الذع دمتقغمطاع ةلعع هود
 ةمد. انه زمن ذل ءماتع لهسك نصع لتوعو-
 (طغوسع ممانك ]ل مدقدعت“ انمع 501166. 11
 معمعمماتع آةتادب ندع ةعصتمع 26 ءادقمأع

 ونت 1”ةععاتدع 0” ة300ز6 نعت ؟[ةنت0ان.
 1كدكددم وأ ةتمكأ ءمملفسم6 ة 01.
 عم رمانأع لعق 18 مقدم انهع طقصلع ة(-
 موانع 15 ؟؟هتهبسع ممانع !انطفمعت اعد ءطغأ
 ع( ؟ادكددم 5”ءعمكاتتا ةانقكأ, ممانك كدعت-
 طعم لع رمت قستمعا. 1ةمهلعمعماب 1
 ممددولأ 3 مرماناعم دهم ذمممءعمعع أ

 آهمناو ءوغ ةتغا6ع.

 همم ا: ةعاماتع
 م0 عن

 0وعمب 10: طاوكفاسالو»
 هم م عقك.

 ريمطسمم 106 8:هلاعاتمو
 عسل واتت طا.

 ةطسمل يلمع
 ا

 قمم مستر
 ةامارمممف من دعونا

 ةامامجمل ةطفعا 0
0 
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 اما عوماتوومل
 مامات طساتم

 الزلم طلعات ساتممت

 قيمه:

 ١ مس اللذاح عا ذا العالذ ذة

2301 131 11 5 

 1لممومم ذك ه لمءامع ةكيتعمم( ذه طع سناب
 مامممتمع داعم. طلع انبعم دتنط طك فعمل ههه
 انفصل اه ديميناط طمكتق. ؟امععمم ةعوتتمو 6 اهل د
 1سم منك انكع. 16 عمعم اه طمع مرصع هن ام 8
 للعموم هابط. 15عرعر اطع هيف عممع ذك ماهم نعل ام
 [متام هم 8دفقمر, 8كدفقمو طمعمتعمك امئاق طق

 طم ألا ةعممفم اتسع طعم هم
 ديالا كافوامر طع امناط ه6 طغت تلعب آه طع مهقاب
 لمتام !نااعق ؟امسم هم مامممعل م عما 8عدفدمل
 .ممولعامل ذه لمع لسع آه طع سم, آمئاع
 متعامل 1لممومم 10+ ظعمفممر, ط5 ؟اممدمم ذك
 ةممفاعل همه ذك ةعملعممعل ام لعمتط. ةامسعب#عب
 [لممومم د ةطاع اه ىعهجع ةسق دممتعط 6 طع معقل

 تانك:
 1لممومم زك للكوسأوعل دكه دووم هم يمناك هك
 متل 10: امانوكتك, ةمئادخو 1ةعمف. آه اع دق طع
 ةلملج هب اممم فصرتامو ه مميعمتلامو 0ءابععم
 1متاد مق ظعدفتست مممدتمو طمع امئاد ذك طع
 موانع ”[نك ةانع زك ةصعفاعل ةمل ؟ةمعكمم ذك

 معاكم.

 ١ لس ع0 سس رس رس رس رس ع ع عع دعأ ع ع ع عع تأ ا



 نيدلا لامج ميرك : جارخإ
 مرحم ىفطصم ؛ فيلأت
 ىئاسملتلا قراط : ريوصت
 ىلوتم دمحأ ؛ جاتنومأ
 دواد حجار: ىقيسوم
 ىعرم حالص ؛ ىنف فارشا

 عيزوتلاو جاتنالل ريسكالا ؛ جاتنإ
 ىنفلا
 رصم ةضمهن : ىلخاد عيزوت
 امتيسلل
 - ىقابلا دبع فرشأ - ارسي : ليثمت
 دمحم - لماك دمحم - لماك ىدجم

 ىماهتلا دمحم - ىفطلا
 1995/1/17: ضرعلا خيرات

 | سس سس رس دس عم مس 2ةلوذ نمأ ةيضق» زيرو نئلنح د هو »#

 ىضقيل هليمز ةدلاو ةقش حاتفم نسح باشلا ريعتسي
 نأ تقولا سفن ىف فداصتيو , ةزيزع ةرهاعلا عم ةليل اهيف
 لايتغال ىعست ةيباهرا ةعامج ةلودلا نمأ ثحابم دراطت
 ىلع ثحابملا ضبقت . رصمل هترايز ءانثأ ةيبنجأ ةلود سيئر
 , ةيباهرإلا تاعامجلا نم امهنأ ساسا ىلع ةزيزعو نسح
 نم ىرخأ ةونقب نآجافي ةمدصلا نانثإلا بعوتسي نأ لبقو
 عقيو ؛ امهيلع ضبقلا ىقلتو ةقشلا مهادت بادآلا ةطرش
 . بادآلاو ةلودلا نمأ « نيتوقلا لاجر نيب فالخو راجش

 ةزيزعو نسح عم نواعتلاب ةطرشلا نكمتت ةياهنلا ىفو
 ضبقلا متيو ةيبنجألا ةلودلا سيئر لايتغا ةطخ لاشفإ نم

 . نييباهرإلا ىلع

 0 ل ا ل ا ا ا



 11ذككذلا 151 212 خبخل" خللا 28147

 1ةمكدمم 3 مرتد اه كف 3ع ]' هيوم عسصعما
 لع ]نص لع دعم ةستقر موانع إل مهقوع# انهع
 ماثغ ةجاعع همع ؟عمصصتع مانطاتودع مع
 1عو 10ممعو لع ة6هدتأ6 لع 1'قامغ مانع
 ديتول عم لعد !عجمرتكاعد نات ؟؟عاناعما 25-
 ةمفكتمعم نم عع ل” ظاقغ ةامهم عع معم-

 لوصغ ده ؟توتاع عد عر ماع.
 طوع ةمتاع, 1عد ةهعع5 لع 15 ة6ءدتانع لع
 1'عامغ ةسفاعمأا ؟[ةمددم ءأ مهأتقي عم
 مغسع (عصمد وسع 12 ممانمع لعد
 دصمعسو. آتص مدئانغ 2 انعن منع 65

 لغات.
 ظمدلعمدعماب عمقعع ذ 1'هتلع لع ؟[ةمددم
 عا ُةعتعمم 15 مماتعع ه حان ةصسقاعت 1ع5 اع

.10115165 

 1كميمعس 6ةمدقل مل
 6ع

 ةاسكاسا امنه سمت

 ان

 ةهععمماهل
 طاع عاما 0

 مما معمم :1مجنل ىلا تار عدها.
 علانم : مطسمل !1ءعلإل.
 ياسو ريموعل هيمان.

 56( 0عواوم# قمادل 8201
 ممم سعات : عام ؟06 مياتعااع

 مزمن اتم 4
 1 عا116انا3 0

 كولد ن5: 106
 عسل

 ةاممماه: الو
 قعطست مدفعا 8دلو

 ةلمقلر اكعسعا
 ةياماممدمل مهجدعأ

 ةلامؤحسمل امالأإل
 ةلمطسومل ملأ [ةامعإلا

 طوع ها "عاعمقع : 9

 عامتممهأ
 طاوس ناتمم

 س مس ا!خ55خذأل الاذ 82128 “اعف طاق ثالثا 0ذالالاخ سس سس سه« ه

 1455411 ملام +
 "1 دقات 017 81415 58201851“

 طامفمم مل ةمنتمم هع مدلعمكعو طرب مع
 هما مهمتك 10م5 ام طعامه 6 ه اعمممع
 عمم مادممتمو ام مسلم ه طيعمتلعما أ 5
 مممعتوم فسار, 8عامتع عزت ىدلل سل ععاممل
 ديامك ذه عمامم هدب طفت عع مدكمماعل طرت لمع

 تيليسمم 10مم اهزراسه او ةجعمأ اطعتتم
 كاطع 6و ةممعج ةيونع طابع العتب معمم ةمق
 ةعلمم مممعماع دتتاط طع ةصاتعمممتوس ة0ممعك
 ذم اهعلقمو لدرس طع (عممتماك ةمقي ذه اطع ةقب

 الع ايمو كاك عما هميم علل

 ساس م سس نس سس



 رس ره ده دس دس عع هس هس هس َقوشْلا كورك هسه هس دس

 لضاف دمحم ؛ جارخإ
 ىجوملا ميهاربا ؛ فيلات
 رصن نسحم : ريوصتا
 العلا وبا لامك : جاتنوم
 ليوطلا لامك : ىقيسوم
 داوجلا دبع راتخم : رظانم
 رصم امئيس : جاتنا
 رصنلا مالفا : ىلخاد عيزوت
 ستوبسأ ىرث : ىجراخ عيزونا
 - ديمحلا دبع سودرف : ليشت
 - ليباق دومحم - سي دومحم
 لاهن - مايص دمحأ - ليلخ دمحأ
 يقم ماام كوواع
 1999/1/1: ضرعلا خيرات

 اءدب موثلك مأ ةايح ىف ةددحم ةينمز ةرتف مدقي مليفلا
 جوأ ىف ؛ اماع 41 رمعلا نم غلبت تناكو ؛ 1145 ماع نم
 ادب ىذلا اهضرم , اهتايح نم بئاج ىلع زكريوءاهدجم
 , ةيفطاعلا اهتاقالعو هضارعأ ددحتت مل ىذلاو ايصعتسم
 ىذلا ؛ كلملا لاخ ىربص فيرش نيبو اهنيب بحلا ةصقو
 عنمب كلملا رارق هضهجأ جاوزلا اذه نكل ٠ اهجوزتي نا دارأ
 لامك نامكلا فزاع عم ىرخأ بح ةصقو . امهجاوز
 ىمار دمحأ رعاشلاو اهنم جاوزلا ضفر ىذلاو ىواهنبلا
 ٠ دحاو فرط نم اهبحي ناك ىذلا

 51 ةسكن ذنم موثلك مأ فقاوم مليفلا ضرعتسيو
 دوهجملا لجأ نم اهرودو رصانلا دبع لامجب اهتقالعو
 . رصمل ايموق ازمر هنم تلعج ىذلاو ىبرحلا



 18185 طاق 101850071, 011 1015011

 نع قلس معمدتع 12 انزع لع 0دد آكه1-
 ةمالضتب 3 1'ةمع لع 46 ةمقر هان لقطانا لع

 1944 ه6 دو عممملع عامزمع.
 طستور أل ممانك 22001 52 ةج8016]2, مد
 طتواملتع ل"ةصحمانع ةتلمع 5طغتتم 5ةطدتت
 1؟:همعاع لن عمأ ظدعمتلوب ةالعع ا؟كةصتقل 81
 8ةمطقتبإل 1ع ؟ةماممتقاع ءا ةكعع 1

 عيممل ممغاع ةطستقل 18322.
 4سووأ, هم الهزغ 1ع ععمصل ماع وقان' عالق

 زمن معدفممأ اه ل6 هناع لع 1967 ءا ةمد
 رمماع ممانع مال ءءاعج 1عو لمدق 06ءعقؤةت-
 رعد مدان“ 1ع5 ؟00ع5 ةمصقعو 6عزتماتعم-
 معو, 811ع عوز عمكقم لعو عدانع انت 1101

 مهاتمدقل لع 1' 8عرجماع.

 ةلمانسسمف دفعا.
 1مم ع ل 3160م:

 3 مطعم !ادع.
 زكمسما خط خل ام.

 ل ماطحاعت مقلع
 تي
00 

 طلتك كمعرسق.
 ىلا امك لك

 [ادممم 3مماخ

 [ةدمتمو مدفعا ؟كدمتععل]
 ةلمطسماسل الدقعمعلا

 لما همس للك مططععا
 قلم !ضلععأ
 قطسمل 5ع
 زامل مساق

 خامق 8كم 0ن0.
77/1999 

 .» س اعذال/ ع( ث85 ثا 5!!ث201 سس دسك د 5 55 5 3

 1118 1145118101 6خ1ختاللا6 طاشللا#1'

 "1مم قلص مومععملو ه هعيامتم مكمل ه6 انصعذم
 ادع الع هأ 0دح 1عبانطمسست. 1غ ةاقماك مدح طع
 ربعمع 1944 هطعم ةطع نيدك 46 ريعمتك هاب طعم
 دبع موك ميمو عامسمسمتك 15غ لص
 يدعم منعك هم طعم زللطعوك, هطتعط نهج
 كتكتعملع ام لتمعممدع. ؟طع ظلم ةلكد ؟ةمطسمعو
 طعم عامله معطتم هالط 5طعععك ةدطول, اع
 1كمع5 نمعاع طم ميدمتعل ام معصب طعم
 طوول, اهلك هيمصتموع وك ممعيعمتعل زل
 اطلع كلو ماعم. فلكم, طع
 معامغتمدعطتم دلل كمسفل حلل 8ةمطم# مع

 بلماومتكا نطم ععقابسمل ام صقسوب طغت هم هيت
 مطسمل عممترب عطف هلع «تفطعل اه مقتت

 طعب بأ ذا معبعم طقم معمعلب
 مع ظل لكم ميعوعماك نص 1هلاطدنساو
 معمعاتم» ام طع لعاعمع ذص 1967 بدعي طع
 معاقمممفطتم دتاط ©دسقل خطل خل !اةكعع ةصن
 طعم ماع ذم ةتفتصع مع دئاتتسمرب ءالمراك, «طتعا

 معلم طمع م مهاتمممل 8عرماندم ةعستع.



 نيهاش فسوي : جارخإ
 دلاخ - نيهاش فسوي ؛ ويرانيس
 فسوي

00 

 لتي كيان رسم ملفا يب اتنأ
 مليف نويئوأ - نويزفيلتلاو ةعاذإلا
 رصم مالفأ : ويديفو ىلخاد عيزوت
 رصنلا مالقأ - ةيملاعلا
 ةيملاعلا رصم مالفأ : ىجراخ عيزونا
 دومحم - ديبع ةليبن : ليثمت
 ىناه -كرت نانح - هبلبل - هديمح
 فوه ويا تزَه - همالسا
 1555 /15//1: ضرعلا خيرات

 1191.1... تأ ات... ات... رخألا

 ىتلاو ٠ نانح ةباشلا ةيفحصلاب ىقتليو رصم ىلإ مدآ دوعي
 اذه لوحتيو اهب بجعي . ةضراعملا فحصلا ىدحاب لمعت
 تيرجرم قفاوتالو . ناجوزنيو امهنيب لدابتم بح ىلا باجعإلا
 مدآ جوزتيل ةقالعلا هذه ريمدت لواحت زلا هذه ىلع مدآ مأ
 ىباهرا خأ نانحل . لشفت اهنكل ؛ ىكيرمأ الا ريفسلا هنبأ انيد نم
 تيرجرام عيطتستو ىرصملا نمألا نم هيلع ضبقلا بولطمو
 . ٠ نانح فطخ ىلع هعم قفنتو هيلا لوصولا

 هراتس درجم نايدألا عمجم عورشم نا ىلا نانح لصوتت
 ىف كلذب اقيقحت رشنتو « ةلودلا ىضارأ ىف هبراضملل
 ىحنف حجني ؛ نافلتخيو هترسأب اريهشت اذه مدآ دعيو. اهتفيحص
 ىحتف نع غالبالاب تبرجرم موقتو اهفاطتخا ىف نانح قيقش
 ىنلا ةعامجلا زكرم نمألا تاوق رصاحت ؛ نانح ذاقنإل .دآ عرسيو
 « باصي ىذلا مدآ لصي نارينلا لدابت ءانثأو ٠ ىحتف اهسأري
 . نارضتحي امهو امهيديأ كباشتتو نانح باصتو



 ره (مثأا ماك 655) سس ل 5 5 55 53 3 1
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 آةصمات نسنغ 1ع زرعدمع ءمانماع ملص
 هع( طادممم نبت عوأ زمنا ذكاع, !/[ةنودع-
 رتلع مغع ل' خلهس ءوودزتتع لع لفاسنتتع
 اعدم صقتت مع مدانك ناتع 50 1115 6وانقع
 طتقمهي 8للع لع 1؟ةصحاطةعددلعاسع ةتصقضم

 هلم, هتف ءالع 6ءمادع.
 عكمممم مانطاتع نه ةعاتعاع ةانع "نم لغو
 مرمزعاك سقعا لع ةامموسعتاعن هع نست

 عغمع خلقتم ءا 1" عممطةممكذدع لعالدمأ
 [ةسنللع.

 طونطإت ]نس لعذ (عمممكأعو ![كلمقممع
 ةمعاتك ؟[دمقمب طتقتف 145 لعاتج ةهغ 2201-
 عالعمعم( 01عقدقو معدلها 1ع5 ءمادمو
 لع عد, انتكد مانع 18 مهاتمع ءا 1ع5 عل
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 زيوسمدمل ةماعلا
0 

 كمل“ المسد“
 لععامو :

 ةمعممماهل :
 ا”

 ةلمامعم جامع ١ 060
 مع معلم طل 81

00 
 زلوم امسك المطأم خا ةادوإلا
 تعم اهيعسمات ودا
 عاصم ةمقنو مق
 ماكان انولمو-

000 
 لاوتشوومل همي الافعو

 كمان
 اك اميعوقان ومما

 قم

 ةاتعت اهيعمماث هوم خل
 ا

 لتعم اماعومماتومتل ةلمتخ
 ةامضنام اع

 ةلمارسوف اعدم
1 

 1امصمما نا
 معرب ةملعسوق
 عما لان 001

 طونع أ ؟عامممع: 1017/1

 طع 0ع 0ع

 ملمس تعانصك ام ظوربماب طلع ممعاع ؟ةمممم ه ريمنمو
 زممسملاو ع دم 0م ذص هدع ه6 اطع هدوووتامد
 معوسدمف معد. .ةطفتع عام زو دعطتم لعبعامم» همه طع
 عما سمسم لامع, ةنادميمتعام خمسا هنماطعت

 لمعي ممع مدكعم# ام تو ممستممع همه تعع
 ةعمداع طع دقصتعل مدنصاع 6ان( ذه الهنم. طع 9ك عك
 طقأ خفلمس دعستمك طع لمسعطامع ه؟ مع مسعتعمم
 مساطدكدملمك. ؟ادمقم طقك ه ةرماطعت نم ذك بةمتعل
 رب 8وررمااو ةاماع ةعماسسلاوب 10 طك همومك .ةعاتراتعع.
 ةلميوممعع تمعام طنص كمسم هم اطعزت ةهمع 8

 ازلممجوتمو امصهم
 عامممم لاوممبعس طمع اهع مكهزعم( هر هعاتوتدمك ذك
 هملرت م فسمانلاممع 6 ستعتوع طع ةامثع اههلك. ةطع

 مسطاتعاطعم 4 معمو6أ اتعاب طع مكعمدمعك ه6 (طتك ًاهكانع
 قيلمس فموللعو لمع نك انذءا درب طمس
 ظسنارب. 156 طمحع ه وعتونك ةيويصعماب ؟ةقممم

 1للممصم#ل زب طعع مماطع# ةمممسمتمو 6 طنو
 ةهرفعمعم؛ دئاط ااهيومتعإ !امتوممعب هد طع ةاطعت
 ممل, عيتلعو طع مهاتمم ام ؟دطرباو طتفتمع ماهمع.
 ملام زيسمو ام موعنم طامممم. طابق, عع ذك ة
 همومه مماماتمو ءاسيفعم طع (عجمتكأ عموم دمعت
 معمل طرب 8ةنطرب همه طع عماتمل ةعمانساوب ؟هرءعق.
 مدمس همك ؟اقممم ةعع مغ ةمق لعرب كلع طماقتمع

 م5



 هفرع فيرش : جارخإ
 هللا دبع دمحأ : فيلات
 مراكملا وبأ نميأ : ريوصت
 بتاكلا زتعم ؛ جاتنوم
 رهام ىلع ليبن : ىقيسوم
 هكرب دومحم : رظانم
 ىنفلا جاتنالل نروك ىنوي : جاتنا
 0 (ىراوهلا ىدجم)
 راكسوأ : ىجراخو ىلخاد عيزوت
 *" ضرعلا رودو عيزوتلل
 - ةداغ - نيدلا ىلو ءالع : ليث
 ىنسح نسح - زيزعلا دبع ميرك
 فوع وبأ تزع -
 1559 :1١//1/ ضرعلا خيرات

 س رس رس دع دع عع عم سس عم  تونخأ هلع كوبعا سه ## :

10 
 ىلع هنبإ ربجي ىتح ايناث

 روصنم هؤاقدصأو دوبع قحتلي 0
 نادهو ضرعتي . ةقعاصلا ةقرفيو ةحلسملا تاوقلاب ديعسو
 دوبع لواحي ىرخأ ةهج نمو , هلتقل ةلواحمل مهليمز
 عدزب موقي ىذلا ىنوت ةيصخش نع فشكلا هؤاقدصاو
 هءاقدصأ ىصويو « نادهو لتقيب او ىجئابلا
 هذه نمو , ديعصلاب هدلاول ليجست طيرش ليصوتب
 , هتباصعو ىنوتل ىدصتلا هؤاقدصأو دوبع ادبي ةظحللا
 ثادحاو تادراطم ةدع دعبو .مهيلع ءاضقلا ىلع لمعلاو
 ةراجت عنمو هتباصعو ىنوت ىلع ءاضقلا ىف نوحجني
 ٠ دلبلا لخاد للستلا نم مومسلا



 مظمواتم لآن 115

 قطمان ا دعد هند عزماعمعما 1ع دعجت-
 هع متئاتامتمع لعد ؟020معق ةيمت6عو. 50م
 ةست آ1؟ةطلقم ءوأ 255ةقولص6 مقك 10م
 ونت ماقصأع تأ ؟ءم4 19 ةيمونع لقصف 1ع

 هه
 طعمتتو هع دممرسعماب ةطمانل ا 565
 ةسلو متت ءممعمغ قف ممكممكعتت "1مل
 عا دعو ءم]]ةطورقاعاتكق, موانع اتصل

 13 همدست عع لع لهم انع.

 ةارفمعل يمك.
 مطومل مطهسالمل.

 ماعم
 قعمعمواهإل :

 ارم عام ه؟
 مدميموسرطرت :  ةرسمم ةطخأ !امامعم

 ولأ ةلمامت ىلا منع
 ةاسعأع : ةلمطأا خلا ةلمطع
 قع طووتومعت:  ةلامطسمدل دهم.

 انوتعمك» علم
 عرمؤ سعات عمو سعاامو (!اهعنرت ىلا

 زلمتمممل همك. ةقمسم)
 اما عمم وما

 طاوبتط سمو: 0وعمب ؟0 طالوت استمد
 مل كم عسمك“

 خام الهلع قل همم
601 

 اممم ةطفعا ةنمعت
 معمم طمومرت
 عميما خط 08

2/99 

 قاممتمع:

 س سس 686000 ثالثا [!01001) د ظن طك ظ ط5 1 2 1 ها

 مقحم لئلا 1111 5

 1مم معاعمل دماقتعع مطوع هرقنعك 2 ةدماع
 مطوانأ طع معيسدعل !؟هرععو, 1كع ديدصاك ام ديمصتت
 دم ليمن طع همللل طهتنع 3 ةععمصل همه ام ؟هممع
 طثف صمغ همم خطو ام زمام اطع ةيدتعل ؟هدععق.
 سمر قطو, هل طثك ؟ءلعمفم ةلامصعماسع هاف
 ةممعل زمام طع ممصعل ظويعمو مق طع
 همسصمملمعو 1سم. 1مم العهد
 الو طلمم ذه ةيمدقعم ام ه ستلعب ةفعسماب 0
 طع هاطعم طقصفم خول همي طخك ؟ةعمفك امن ام
 مهبعمل اطع امنع كيميمعاعب هز [0مرب نبطم اهتعم
 10 تالق ةنع هس اههملع ذه طهسهم. 1سإل امد, ذك
 طع همع دباطم طمك اعف ام الل ]/ةطفممب [طانك
 مطونل ةصل طلق لعملك هنع طعما هد
 قموجمرتمو هدرن هم طنك عقمعب له طع صقب

 اطعرب ةيععمعل ذه اطعتع دتكفتمد.



 دماح ديعس : جارخإ
 لدعلا تحدم ؛ فيلأت
 نيدلا زع ىفطصم ؛ ريوصت
 ىدشر اهم ؛ جاتنوم
 دامح كلاخ : ىقيسوم
 نيمأ دمحم : رظانم

 بورج لدعلا ؛ جاتنأ
 رصنلا مالفأ : ويديفو ىلخاد عيزوت
 بورج لدعلا : ىجراخ عيزوت
 دمحأ - ىدينه دمحم : ليثمت
 هسولاس ماعنا - ازيلانوم - اقسلا

 فسؤي دمحم -
 1594/48/٠١ : ضرعلا خيرات

 | سس سس سس دس سس سس عه عم رما]درتقمأ جف امه ا سو سس هم

 اهبحي ىتلا ةاتفلا جوزشتو ؛هنم بسكتي المع مامم دجيال
 ىفو .ادنلوه ىف هلاخ ىلإ رفسلا رقيف , ىرث لجر نم
 ءادتعاإلل ضرعتيو هرفس زاوج اهدعبو هدوقن دقفي مادرتسما
 برتغملا ىرصملا باشلا ؛ ىنايردا هذقني .تاناحلا ىدحا ىف هيلع
 ىقبيال .هنع ىلختي هلاخ نا الا , هلاخ نع ثحبلا ىف هدعاسيو

 عجراتت ةلحر أدبيل , نيبرتغملا قش ىف هماقإلا ىوس مامه ماما
 « لامعألا لاجر نم مامه حبصي ةرتف دعبو حاجنلاو لشفلا نيب
 ملحي ناك ىذلاو مادرتسما معاطم نم ددع ربكأ ءارش همه لكو

 دالب ىف ءارثلاب مامه ملح كلذب ققحتيل ريقف وهو اهب امئاد
 .ةيرغلا



 مسه سس (!! ااا خللا عإ ث0157ع506)[!) سس سسك سه عه نه كا 8 3

1131111401 1 11 

 [كةمسسقتم, نم زعاتصع طمصصمتمع, 6ءادمانع
 اهمانالعع نص غ39ةن] تا قف 6ممانقع# 6
 ةسقفمأع. 11 06لع لع نيتانعت 8'1عزماع
 ع( لع معزماهلعع دمه هدعاعب عد 1011 ةص0ع.
 م ةردك أ عملقمت, أل معك 508 228عمأب 00
 مهموعممرتأ ءا لعك ععمق مرسم ءااعمأ انمع
 ةعوعدوتمم مصانع انت, متقتك ةلققممر
 طل ةتدؤأ 6عزمانعمب 16 ددلتالع تأ ءووقزاع
 لع ]'ةتلعع 3 نمانالع# 5مم همعاغ.
 1همعاع معقدوع لع !'ةتلعم ءا 1ع 12556
 ةعبا ةقامماعم عد لتكت هدلا6د لع 5و لذع.
 العم 15 مب زل مقدقولا ف 0ععمتع نه
 طمتسع 0'ةككتتعو نانت م05580ع اند
 عيوصل ممدتطرع لع معوامتكةمأك ف خسق-

 علقت

 دمع ؟اهتطعلا
 3 علاطسأ ىلا قا.

 مهزمععامو
 ةعيمعوماةل :

 طلممعام# 06
 | النفاق قمع ملأ 4 :هامهتهواإل

 الامل يموطلإل عمتاتمع
 8ك انك ل
 8 مطقتانشمل خلت عل

 قل قلل 0107
 50( 0ع وم#
 هرم عات :

 ةالمتتمدمل امس ساتمم
 هم الا لعم
 ةماعيسمات مدل

 ىلا ةامع "اسك

 قا هقل 66انا
 زل مطعم ةكممعالر

 مطسمل ىل دلع
 موقت

 ميواعت» 5هلورنعم
 امام والقمع

 طلعوا هعامسع: 9

1141111111 111 51111 

 ركدسصسمس ذك همعمسماهرتعل. 1ع عنف هطمص
 طع دمعتك ام مدفصرب ”1عمنعم طنص 6ع 8 تعط
 رسم. 50 ؟امصسمس لععتلعو 6 نها 6
 2لءطكلدمفي ام طنك بمءاع هطو النعو زم
 مدفاعملمتم. 1عمع طع !هوعو طق دمعت مخ
 طاع مفكوك. ؟لع ذك ةلكد ةنيمعإعل ذه همع ه6
 طم مانطك. قلمتممم, ههوتملار هم 8عربمادقب
 ممعمتمك طئس. 3ع طفامو طن ذه ةملتمع طف
 يصعلع. ؟1مدبمبعتو طتك نمعاع ةيصدف طص لمد98.
 عادهسممب طمع هم طمتمع هاطعع اطقم !هفعنمع
 ديلط معمول هانم ةنستلدع ءليكتسكاممععك. اذع
 قامت 4 زوسصتعرت ه2 نمانطاعك ص نطتعط طع
 معمق 1هاك ه6 نمد هسق له»مك. ةقاعم ه سطتاعب
 طلمسسمست مهءمسصعد همع ه؟ طع ةةسومك
 طسستمعموسعمب 1ع دعاق طتك طنمف هد ةسرتمع
 دمكغ 02 طع مدامسمماك ذه مودك عملمم. اع
 طمع ةلمربو ليععسع ةطومغ لملم طثك ةصق طع
 ظمملارب ععاك طع طمصعع نأ دمتم طنك لعمس

 6006 امال



 ىديغدلا سانيإ : جارخإ
 ىناطيغلا لامج : ةصق
 - كيدلا ريشب ؛راوحو ويرانيس
 نامثع ىنويسب
 ىضار رهام : ريوصت
 ريكب ىولس ؛ جاتنوم
 دواد حجار : ىقيسوم
 (سردات فرشأ) تكيروك : جاتنأ
 عيزوتلل راكسوأ : ىلخاد عيزوت
 ضرعلا رودو
 ةيبرعلا ةكرشلا: ىجراخ عيزوت.
 (عاعش) ىفاقثلاو ىمالعالا جاتنالل
 - ىمهف الاج - ارسي : ليثمت
 ليباق دومحم - ىقابلا دبع فرشأ
 1954/5/15: ضرعلا خيرات

 م ع دس دس دس دس مس سس سس هم سس ليال ماك هس هما م

 تاقالعلاو تاقفصلل اهتقش متفت . لامعأ ةديس ؛ اتيكوك
 ىيديفلاب لامعألا لاجر ريوصت ىلا لاحلا اهب لصيو ةهوبشللا
 تحتو اهتضبق ىف اوحبصي ىكل , ةئيمأ اهتريتركس قيرط نع
 ضرعي ىذلا اهبيبحب طبترتل اهكرت ةنيمأ ررقت ٠ اهترطيس
 بادأ ةيضق اهل ربدتو اهبلط ضفرت اتيكوك نأ الإ« جاوزلا اهيلع
 « اتيكوك لزنمل ىرخأ ةرم ةنيمأ دوعت . اهبيبح مامأ اهحضفلا

 كلذو ؛ اهيلع نيددرتلا نمو ةقشلا ةبحاص نم مقتنت ىكل ن
 ةقش ةبقارمب هيلا دهعي ىذلا ةطرشلا نيمأ ىواطسب ةنواعمب
 اخسن اهنم غسنتو ويديفلا ةطرشأ ةنيمأ لفتست , اتيكرك
 ىلا اهلاسرإ ىريف ىواطسب امأ ؛ نيلوئسملا ىلا اهلسرتل ىرخأ
 اهقيرط ةيرسلا تاقيقحتلا ذخأتل 'نمألا ىف نيلوئسلا رابك

 . اهباحصأ سوؤر قوف داسفلا ةياهن عقتلو



 1راظؤ طص4خ101:15 015 آخ 2111

 زكماععامب اتسع ؟عمدصتع 0' ةك7ةنتعق, 3 ان
 طقاعا دمعدطاع هذ ءالع ممعم4 لعد ماطم-

 مو لع وعد كتعماك, 16و طميستسمعف 0”
 1هتمعك, 3 1'ةهتلع 0ع دوم ةءعرفاملتع
 مرسصتمق, 1ع قاع ؟ةعمب الك ةهرغ ةمان-
 مصنف ة ءالع. خردتصف معمقع انه زمانك نامت
 1ع, 1كه]عام مدانك 5ع مقتتع# طتقتك 8
 لعيمتغمع معقددع عا ]ست ممعموتع انت كمت
 مام خستمم مءامدسمع ة 15 هقتقمم لع
 ا1كماعام مدس 5ع عموعب 0*ءالع ءا لع
 وعد كتعماف 83 1!'ةتلع لع 8دمافكاإل 1'ةق-
 قوزوافسا لع مهاتعع وانأ معا 1'ةممةناع-

 دعما 50ان5 58 دانك عاللةمعع.
 4 15 قمر هذ !'ةتلع لع ؟71060-عهقدءااعو
 يدتعوتفاتكو, ظ8دمامتلاإل ءا ةخستسق هطآث-
 ععمأ اعد عيمملو ؟عومممققطاعد لع !”80غ

 3 عموانغاعت دانك مانع ةكاقتتع.

 اممم ها طهيطعتلر.
 6ممرما ىل نانا
 همعطمع# ملا 066غ -
 ظوفعامنمرب 011جم

 ةيامطعب قفل
 همام 8ع.

 ةيامطسهنل ![هانق#)«
 مقل 01

 مومعالم ( طيات [ةفتعاك)ا
 : 0وعمج 10: طوال اناثوم

 هم ع1

 "لطم خس هورنجممرل "6:
 ةناطنتل هل
11001 

 ممم سعاتمم (5000:0):
 المعد

 تمزق مطسإلا
 قكطست ةطفعا 8دلو
 ةلمطمتهس !هادمعإ.

29/9/1999 
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 1كماممعتم ذك 2 طسعتمعوو اهفرت طم يمك ذللععمل
 .هيعتمعمم.ةادعمسممترساقتعم ناعم نعلم عمدسعم
 ذم هدلعم ام انعع طعس ذه ةمعااتشمتتمع طعع

0 
 طعم ذلامعمل معمم مدع. كاطع اهتعم ام ءعكتعم اانا
 1ماممعاق طععمتعمك ام ةعممقملتع طعم 56
 ميسععمق لك 106مل م عم ةدعلع ام !هاعععاج طانغ
 تك اتسع مم ام هيوملع 452 طقم طبع اه هنهدلع
 ةعقتصكا طعم انصنلا طع قه ةعرعمل طعم ةللععمل
 لعملك. 5ادع مموعهتعو نيتاط هقاتععب 8دعامتاب
 ربطم مالك 1مل معام تصقعع بوتعطب [طعإت اهمع
 ةمرسع 0غ طع لعملك القع ممعتما !ءمامععام مق
 كتووامرب طع معو معاومع ع طنعم- همافمع
 0111 ءاملك دم لمت مرا متع ذمد ءوانوماتممك مدتعطا

 ملم عماق مع [طابععممصتماتومتك زسكالرت ممتع.

 مه مس ا(ذاذخذالا ثا اخضاا



 بيدأ لداع ؛ جارخإ
 نيسح : راوحو ويرانيسو ةصق
 مامإلا
 .نيسح راتخم ؛ ويرانيسلا ىف كراش

 (مافإلا نيسح - فيرشلا
 مالفأ : ىجراخو ىلخاد عميزوت
 ويديفلاو امنيسلل رصنلا
 رتنس روذجلا ؛ ويديف عيزونا
 رم - ىقابلا دبع فرشل ؛ قيثنق
 لماك ةلبع - مامإلا نيسح - ىمار
 ىجيروشلا ءانه - ىزمر ىناه -
 :1595/٠١/5 ضرعلا خيرات

 |١ رس رس رس رس هس وس هسه كوز كف داو كيشأ سس سس

 امهنم لك لمعي ؛ رضخألا عيبر هقيدصو كتتاو نسح
 ىعسيو ءانغلا ةبهوم هسفن ىف فشتكي نسح . ًايجوكم
 وكوك ديس تيساكلا طئارش جتنم .ابرطم نوكيل قرطلا لكب
 نوكي نأ نسح لبقي نسح ضفريو ىنغيل عيبر راتخي
 رهتشيو عيبر جني .ةصرفلا هيتأت ىتح هقيدصل ادعاسم
 :ةيركلل كاشنلا يسوم بح نف عقيد عقوشي امم نثكأ قاب
 ةيسفنلا هتلاحو هتحص روهدتتف تاردخلاو رمخلا نمدي
 ةدع ءايحاب هتقرف طابترالو ؛ةزكرملا ةيانعلا ىلا لقنيو
 هجاويو هقيدص سبالم ىدتري نا نسح رطضي ؛تالفح
 كرتيف هقيدص ةلعفب عيبر ملعي « عيبر هنأ ىلع روهمجلا
 نسح هقيدص حاجن عيبر ىري ؛ لفحلاب قحليل ىفشتسللا
 نوفوركيملاب امدنع عجارتي هنأ الإ, هلتقب مهيف
 :اعتيف حرسملل ىرخأ ةرم عيبر ديعيل

 ا لا اتا متت تعا طع ديت وتبعا أدت ادت اتت اتت طنا اتت.( لل



 بظ عمه عجمال آنك طان5
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 11دكددم ا هنمغعاع ءا ذهم ةصت 1خمطءق 51
 ملطلقت لعتع هتك نأ ة5ةهنل1ءمغ
 مرصستع معمومذءاتتك. 1لفكدةلل, مان,
 رغبع لع لعرعدتع نم كقصاقنت. الكب
 52و60 1عهاتلعمات ممملنءاعاتل لع ءةقدعأ-
 ع5 م,618رع 1[ةطعدب هب انعاد لع [[ةق5ةهبر
 ونبأ ةعمعمأاع ل'غامع !'ةقولقاقمأا لع ةوص
 مدن زاتكوان' 8 هع ون'ذل ةثا است ةسككأ انمع
  طقمعع. .عهطعو لعوتنعما هقاغطتبعب مقلق
 زل 5'ةلمدمع ة 15 لعموسع ءا ث 1'ةلعممأ.
 طحت, 11 مرصطع مدقله لع. ؟ادفددم 0غ
 8 همم ةسن 5ع ةهتغ نصع هطاتعقتتمد» لع
 معسماتع !عو عمودهعدعلاف لع 1ةطعقب
 ]كدمومس ةقلمماع 1غ مدطاتودع مرصع
 ازا تاهت 1مطعو. 0ع لعمتعت ءودقزتع لع
 1ع سعر مصقتك ءكقصعع 0" ةكتم هل 18 قم عد

 1ع لمزلهمأ دانت 50غ,

 ميلعا ةلععط.
 كيدوعأم ىلا اصمت.
 3ل0اطاقت 1ط فكما.

 وسل كب
 ةلووم ملا.

 فعال ةطشلإا
 لطم 0مم 110

 (خل ؟ةمعمم خا ماطفعل
 01مم خا قمتم
 - [ةسومعأم خل سهلا

 قل ةلمعم عاصم اه:
 كوسم هه 1466.
 كل 60من 0606:
 ممطرمأ قطعا 8ةلول

 ملم ملا
 زوروععو خل اسمص

 مفاد عدا
 ةممرب ةمسقإل

 اممم ىلا 510ءطديإلا
6/10/1999 

 العم طاواتفاطساتم»

 ةامستمع:

 2 200 2 2 2 2 ا ا ل ا ا ل ل ل

 سه« مس 8511ا/ ثاع الا ثاز ع| 50م[ سس سمس سم 5 ذك 53 5

11115 11051 81181077 610 171 
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 1لمعومم هصف طم لعمل مطل ةممص ءاماطعك ؟هع
 ممموأع ام ديم اطعتب انتم طامككمم لتعم
 مغ طع زو اهلعمتعل ذم ةلموتمو. 8ع معو طنك
 معقأ 1م طع ه ةلمهعم 0مع ه؟ اطع مهل عع5
 كيمدوعو ظفطألا ام دلمع طسغ ؟امعدمص ؟ءءعاك
 طع ن2[. طامككمم امكنعر هم ةكدلكاك طق لعمق
 رمطأ اتم ةعطلوبعو ه ومعمل ةانعمعوك ذه
 ةتموتمو. همطأ أب طمس عمت ةعممصعو ةلعمطماتع
 ممل طع تنعم لمعي لهتعت. انك ماردتعمل هم
 مورعطماههتعمل طعملاط لعام ميدعك. 116 ذك
 املكعم ام طع اميعمجت#اع ءمعع هغ طع انسع طق ذك
 دنممموعل ام ةلدع ذه همع نأ اطع ءمو6عما5. 0
 1لممددم ذه هداتوعف 6 كتووستوع هطعععمك
 مطأا دعمجمم مدح اطغ طموماامل ا6 عم 6 اع
 مومعتاب 11من بعت طع ةسقبعك امم اقنع. 116 ذك
 مايمطعل ديطعم طع دمعك امودمم طقك 1عقغ اع
 دامهع ام زماهمونعع عفطا ام ع مطاع مق

 10 عزبع طن ةهعاع طتك ممهتاتوم.





 موو روب [ ةيليجستلا ] 14 اماروناب مالفأ
 101 078 عملا0 عفاش 99 [ هدددس داع





 ةمدقم

 ةصصختملا لينلا تاونق لوخد لضفب ةظوحلم ةبسنب ديازت دق ماعلا اذهل جاتنالا نا ظحالملا نم

 ىف ناك ىذلاو وجرملا مجحلا نود جاتنالا مجح ىقبي نكلو. جاتنالا لاجم نويزفيلتلاو ةعاذالا داحتاب

 ةيرصملا ةيليجستلا امنيسلا ظح نوكي ناوجرن ةديدج ةيفلأ عمو ديدج نرق عمو .تضم تاونس
 سرادملاو عناصملا ىف ماظتناب ةضورعم هيليجستلا مالفألا ىرن نا وجرن .اضرعو .. اجاتنا ..دعسأ

 هللا اهلو . نويزفيلللا ىف ةضورعم اهارت نا اذه لك لبق وجرنو . ةيناكسلا تاعمجتلا فلتخم ىفو
 .ةيرصملا ةيليجستلا امنيسلا

 هللااطع ىماس دومحم

2 

 1غ ذك تاع هااهتعتاع لجمع طع مممهبعاتم» طخ زعمت طقك عصقتامطارت اهعععمكعل
 طمصلف 6 طع 1طعسمتتع الثلع كمممعاك ه6 طع ؟كمتعتمم دمل ةمفتم
 اتمتمو-طجموسعاتم» 5ةءامرب 8كم طعاعوو, طع ةسدمصا ه2 مممهنءاتم» طقك 01
 سمانا العغ اه طع ةعوتممل 1ثنعار نيطتعا نعم ام ميقماع طع مممونعاتمم ةسمانمت ريعمتك
 ةعم. 8ءامو هد طع اطمعوطمال هزه معو ةعمشمب ةمق همعب هنلل دمتسسر »بع طمع 102 3
 ممالعم قمم (4, ظورتماتمم لمكهيسعمامعزت لصك, ممموبعاتوم تبتسم ةمق ةطم»تمو قع.
 للم دمع اهماكمه ؟همسبدمل اه دععتمع كمكتسعماممرت اسك فهبامتازب ةطمسم ذم ةةعامم مؤ,
 ةعطمماوب هس لتلتوعما مدوسلملعل ةععمك. ةلمدع !سمدتاممتلو »لع ف ستعط ام دفع
 ةمهسمعمتسمات ةلسك ةطموم هم عاعوتعتمم طمممعاك, الل لم تعط اطع طعيغ 1غ اطع

 عايض هع لمع ظيررمادم لمعدصتعما ممر ةلصق

 قلمطسمسل ةدست 4عاملاةط



010 

 آه ميملسعاتم» لعك ةلصك هءاتع ةممكع 2 ةنوصعمامع ل'نمع عمد
 رعسجقم انقطاع عرقعع ه 12 ممضطسمم لعو ءطمثمعك (طكصقتتودعو 0ع

 1" نصتمم 0ع ]15 :ةلنم ءا لع 1 61 ءالاكأ مم.
 موسيممتب 1ع ؟؟هاسسصع لع 15 ممل نعءانمم قا عمعمرع انستا.

 مت لقطع لع ع هعماعمقتتع, هم دمانطقتتع هنن كمقصتف لمعاتست ءداقتتع ماا
 لع طقصعع لقصف 1ع لمرصفتسع لع 15 مممهسءاتمد ع( لع 15 مممز ءءانمص.

 0م 5هنطقتاع 1ع هزه 6 عدلت غعصعم( لقصف 1عد ةءواعك, 1ع5 انكتصعد ءغ لقصف 1عو
 ل1116 معدذعم ةيعامرمك,ةئنمدك طسسقتسعم ءأ ةاتعامسغ ة 12 [61649ةكنمم.

 حلمطسمابل دست 4اتملاهط



 ىملح دمحأ ١-

 ُ 6 ديدجلا ىداولا تافسوف -1
 ا 3 ءاملا تحت ةيردنكسا -*
 أ 5 ريطلا لبجب ءارذعلا -4

 8 أ لتقلا قئادح-ه

 5 نلش ةلحر -1

 قش ةماستبا -

 ُ 2 ةنجلا -

 2 ةدودلا -6 |
 8 كريسلا ٠-

 2 ةهاتملا ١

 « | توتلا ةقرو ١-

 ٠ ا ا رزودلبلا-١
 أ )ا

 أ ا

 ا
 أ

 ١ ا
 ا
| 

 أ ||
 أ

 2 02 2 22 2 2 2 2 2 2 ل ل ل
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 11:6 !اهلقمرنعأ (©تودلعر» هز" تسع مج 1999 7 هل عا م105

 1- مهسمف ةةعاسإا طوع ةداقنإل 0000ب--

 .2- "1ع طاممومانقتع هع خا آلا ىلا
 0106 عسب /هللعإ)

 3- ةلوومس لم اتم مم طع الل نع
 4- [طعالا معتم ذم تعدل خل رع

 3- 106 6ةعف عمق هك ة/لانعلمع 0
 6- 1ع مسعر هقم 3طتالتمع أ

 7- م ةسنلع 3 ةطمرت !ادصدنلاع

 8- 11مبعم قى مطعما ؟ادص ملت

 و- 16 اللوم وتامو

 10- 106 كيمو

 11- 16 ةمطوتمط 2

 12- 16 !مكمطعسرب عملو 2

 13- 156 8نالل ودعم

 0 ل ا د ا 0-005



 آه م0430 لع (0هردع !الهلتمدمأ كتل (07 076 ]ل

 1 فطسمل 1ةعاسإل طوس مامتمع

 21م ماممعواطساع 0ع "1-81 هذ 12-0641

 38مم رأم همسك !' عد .

 هلم "اعوع ةاه دممامهم# "8 1# .

 5ءامع ز وملاك طمووت لعق .

 17-6 ريدوم ل'سسع ماغمم لع فدو مادقامعع .

 7-الد ةماستع مننا مجفامدوع لع لعند

 قام ممهفتو 2

 91م الع طعقعتمك ةمتم65

 16-10 موسع 2

 1 11.6 اهطربرتماطع ”

 121ه ؟هسئللع لد دقتعت *

 131ه طلال مدمج 3

2 001212------------2---- 



 1 تح ب 511
 6 2 ملسمف ةطفاسو ةطسمف 16 ار يملحج دمحأ-)١

 ةمفممتتم : ةدربعل كعامل ععتماب ددربعل ؟ةتلقل لاله :ويرا
 مزرععمنم لعام مطماموسمطتع ١ طتسع عمر هع ططمامومدوطر# 0 2

 : كرم "يف قسم هدم ديف هالي هريوضدلا رينج
 حامصتموعن !كمطقسعف 1دمهطنسم | ؟ةتانمعت ![هطهستدل [ة,وزرزري | هاربا دمحم : جاتنوم
 طزمععامبم لعام مموفسعتمم : | طمملسعاتممد !كدصحعع# نسح فسوي :جاتنا ريدم
 ل هانودعأ مقوم ال هان55 عك 115530 :جاتنالا ىلع فارشالا
 طوول ه عاصم ةقفلكامسغ : طموهسعتود ةنمعج واه: | بيطلا نيسحو تباث روكدم.د
 ط:.!املمدب ةمطدا ظطسودعتم | 021ه هن5 12666880 | قلاخلا دبع قوراف :ىنشلا جتنملا
 ع[ هرتعط 11نودعتم ىل ؟ةربعط لاله 3 57

 1ع ممووسعامنم (هطمتوسع : | ةعأ ظمموسعععب عةممنلع ميلاقالا تا ب دي
 عمممناع ةنوعا 1طقا اع مطوعا 1طقلعاع لبق كلذ ا اق نع
 ةيامناسسع د وماصع : ةوعسمل | طئسعام»ب !![هفسمل [1ءوإ | لبق كلذو ىملح دمحأ ةقطنمب
 لعامل "[طع لمت ةعوهمعو مينو | .دوبع ةقطنم ىلا فقوملا لقن

 آند لمد ةنرن اه ةاهنتم لع دامتمم ذه ةطسمل ؟ةعاسرل
 دمتاسعو لع ودعجتع '؛ةطصعل | ةمعم. هنكعو ءمصتمم همس
 علعاسإل' هدم هدد معقل ةنعقك نفعل 6 مدعاع ذه
 فما ةععمعمأ ة اه مامعع اطتك ةاملتمم ةعقمرع ذغ طقك فعم

 يل اهدمكأعتعل ام خططونل ةقعقب

 ( و 00/0 عرش 111643. ديدجلا ىداولا تافسوف 71 10مل 17 1 117787 .- نيكل او تالس وفك
 عمم : 0 0 نلم) ىلع مسلم :ويراتيسس

 طاع عاعسم لع وعما ط[موكمست ثلث : 1
 182081801 10216 عإل 1 0 وعبد 2ةماموإ 1 دومحمو ىكرت ىودب :ريوصتلا ريدم
 ملا ةددمع ظميلمست هاك هم !امطتهنف | ميم 0 7

 ةلمماموعن ةلعا الادمن مل هدم ا :
 طاموعاعبم لعام مممهسعاتمص : عفتموت خقعا !كهدمتع رينم لداع :جاتنوم
 | 0 همطعأب 1ةادوكعأم مع رامدممع: ةلأ ذأ دي 3| ىلع :جاستنالا ريدم

 مرا نوع علا تيكحع
 ام ادعمج هن ديالو« ةموجوشف ىلزن | هممهمعتمم ةسمعصمتعممت تباث روكدم.د ءالا ىلع فارشالا

 ا 0
 نأ اهيفتللعم( لمدد اع مهدزمع لن | طاعمعامبب ؟ةهدمعس خلا نر[ رتل انو لمص دس اه تع لعو دتمعسس5 | ؟ةبدععتم خل [ةرلعط تجي 00022
 0 ا 156 كاس وطعم طع :رليربا ةقطتمب كي درعا حاورشنل ا

 001 0201-81 8 طمع مط متع مهمزءعأ ذو ةطان روطرطوبا ةقطنمب تافسوفلا عورشم نع
 تا لاف اق خل ه4 هل | مجنملا دجوي ثيح ديدجلا ىدارلاب

 يطعتع نع عصتسمل دنع
 تا 7[ ظلم عئالعك هنت لامعلا ةايح مليفلا ضرعتسيو ىسيئرلا
 0يعصأم# ةطواا الدع انلع 06 طع .كانه

 ع همام اطعتع

 را رس ع ع ع ع عع عع عع ع عع عسل ع عع عسا.( ا



 ءام ا تحت ةيردنكسا *٠-
 نيف يعس ويزراقيسش
 ىميش فيرش : ريوصتلاريدم

 متاغ دمحم ؛:جاستنا ريدم .
 تباث روكدم .د :جاتنالا ىلع فارشالا
 يطلا نيس هي
 قلاخلا دبع قوراف : ىنفلا جتنللا
 ىميشديعس: جارخإ
 .ةيردنكسالاب ءاملا تحت ةقراغلا راثالا نع
 اهنع فشكلا تايلمع مليفلأ ضرعتسيو
 . اهلاشتناو.

 ا

 ريطلا لبجب ءارذعلا -4
 ىنغريملا قراط : ويرانيس
 نيسح سنؤم : ريوصتلا ريدم

 ىدشراهم:جاتنوم
 راكفادمحا:جاتنا ريدم
 تباث روكدم .د :جاتنالا ىلع فارشالا
 بيطلا نيس مو
 قلاخلا دبغ قوراف : ىنفلا جتنلا
 ىنغريملا قراط ؛ جارسخإ
 ةديسلل ىبعشلا لافتحالا ليجست نع
 ءانثأ هيف تلزن ىذلا ناكملا ىف ءارذعلا

 دحا ريطلا لبج ربتعي ثيح اهتلحر
 ةسدقملا ةلئاعلا اهب ترم ىتلا تاطحملا
 .اينملا ةظفاحم طولامسزكرمب
 ب

 4اءدمج فام نفع" الدع !!هلع»

 قنوات 5ممعل دمعت
 مزرععتمم هأ ططماموحمط رت: 3طعتععل

 معلا
 عمم سعتم» !امممو عجن )همم

 6ممعس
 عممفس كتم 3نم عج علممب
 مع كد فا مانت "شاع هه

 ان

 عا ممل سمعت 1ةةيمال مطلع
 1مل اع

 ماج عممب دمع ىلا ةطمعسإل
 1ع قلص ؟تمااسعك ادع
 ردم مسد عماكب هيطتعط طق

 1مم لعمل نمل عب طع نبهنعتو هك
 قلعودملعم. 1 ةلكم ةتعمادرتف اع
 .تال06ا5 هيعتاعل ذه معاكم لمبو

 هلل انكات»ع اطعوع مدمن ماك

 7116 171 ل 6و
417 

 قمتم هعمل حل ؟1كوطعمال
 طا مععامم 4( طامامويدمألر

 امم ةيكفعتو
 علتانمعن ةءامطق مدام

 طوق سءنوم !لممموعب مطسقف
 مق

 "6ك 00
 2.912016 07 ه6( 4

 اكمام خل هيدا
 خمأ طمملسععب 1"ةعمانلع ةطلعأ

 ل216
 طا عاموب 1هجملع ها الاععطعتال
 ل ا

 ناد هرعس دور مآ بدك
 011 10 تداولا هل ه1 ا
 ويمص دل وأ 1

 نعم ىلا [هر ص ةدسقلاتا - ذل
 طالما نوم هاء

 هموقت لعمق 0 طع همع 06 طع
 50: ديم هويه ءاهاتوصك نأ

 يطتعط نع لماوب ؟ةسدنلإل
51000 

 طمس ءانمو

 7 4 1هدمتاالا دمك 1

 قممضم : 3دنل هل-ةطلمر
 طارمعامسم لعلم مامامومهمطتع :

 قاع اكتسب
 طلرععاممم لعلم مهمه بعام :

 3 مامسمل 0هطعمت
 سمول ءاعان ةقولفاممأ :

 طر طا هق16 منج 3دانع/, [ةانموعام
 1 1هربعط

 ]يع ميمقس عمم اهطصاوالع :
 1مل مطلعأ ةكطقلعا
 3مم يد وعقمع : 50

 عل عطتمر

 اند ,تارس ىبع لمع صمد دلك
 لكما هتاك ةمانق !' عب 3

 ملوي مم قمتم كا دمم تدعم لع
 م

 آه آ/1 © عوف ام اون
0 2 14 

 عمم : [ةنعاع خا! عمعطن
 طزممعامسم لع اه ماتم مع

 ا
 ا موظف

 ماممعامسع لع اه معوهسعاتمم :
 ملسعل ةكعمك

 طوول ءامانع ةكفتعامتا :
 26 11مل 0ع 3دط6ب 1ةسمفعتو

 عارم
 آم ممم فسمع !ععستوسع :

 1اميم نا مطفعا ةكطدلعا
 يل عنلعم عم ىعفصع :[ةععلع 81

 1 ععطممأع
 || هعقامب قع دمقتوسعسعم#

 لعام همكم ميمستع مءانوتءاتوع 3
 ل لمع مكلف

 ملكا قو مدع اه بذعتوم لادا
 1/6 د 1 6
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 رس )رس رس نس رس رع نع ع ع ع ع ع عع ع عع تلا



 لتقلا قئادح-» 5
 قلاخلا دبع قوراف : ويرانيس
 ربجريمس : ريوصتلاريدم
 دوات دما : جاستتوسم
 رمع دوفحم :جاستنا ريدم
 تباث روكدم .د :جاتنالا ىلع فارشالا
 يشف ويمحتحتتفو
 قلاخلا دبع قوراف : ىنفلا جتنللا
 ىركش فطاع : جارخا
 ةدوجوم تلازال ىتلا ماغلالاريثأت نع
 ىلاصشلا لحاسلا قطانم ضعب ىف
 .ءارخحصلا ودب ىلع ىبرسغلا

 جحا

 نلش ةلحر-"*

 ىدادغبي ماصع : ويرانيس
 بلتق غودمم وهو قف ريدسم

 نسح فسوي :جاسستنا سيدسم
 قورافو بيطلا نيسح ؛ ىنفلا جتنللا

 3 يل سعي
 ىداتنفب ماسصسع :جارسخا
 رادصاب ةلمعلا كس هحلصم مايق نع
 ةلمع اهنيب نم ةيضفو ةيراكذت تالمع

 ةميقلا دصرل ةلواحم مليفلاو . نلشلا
 اردان رصحنت داكن ىتلاو نلشلل ةيئارشلا
 .نزبفغلا فيغر ىلع

 رو

 ل ل ل ل ا ا

 11:6 6هجف عك ه] الاتساع
 قعتمأن هعمل خطقعأ اقلاع

 مزمععام» وأ ططوا معمار
 قدمت 0قطع

 قفتاندعب مطسمم وسوف
 مممل م عاتمم 5م عجلعتممت
0 

 1ةسسوعأم ىلا ؟هربعط
 قيما ظروف سمعت يمال قطفعا

 كمل
 طاع عموب ملعك ةطمامت

 "ط6 قلص اهعال كو الجم كلفعا هأ
 طع سنمعم طمع ىاتلل تلعاتم
 لذا همعمأ ةمعمك 06 اطع همم

 يموت همها هم اع 8علوسمك
 01 ادع لمعلا

 11:6 لدا هرب 0 ]فس
 ماعم (ةارمللعو)
 يور ظمسم 8 وااعلاو
 طامععام# 0

 امسك ماناو مما
 عقل مون مطردعل طوول

 معمل سعاتمم ةلمسموعت# الوانككعك
 دعوت.

 طلب عقمو ين
 113مل مس: 1مل

 مل ةةرعم
 مما طوف سعب 1ةاسككعم ل
  ؟ةرتعط ةمق ؟ةةيمانلع مدلعا

1 
 ماو ممموب ظكدممت 8هيطف مفر
 106 اس امعالعو طع ةذعو

 ةقلععم طرب طع (6زمهيع د
 مهستستكاهمم ام ذككبع ةثاوعت

 روعرسورأقل همامك زمعاسكأ
 1ع ةزمعتعتد (5ءالعم). 12
 اوم ذك هند تانعسوا او اهقمع طع
 تعطمعتوو ةلابع نأ دع 116
 "ةةقاعتك (كامعا1عو) طتعط طقك
 ممعممرع طمعا فماتمعل ام طع

 105 ه6 معه“

 وز 11
 .( 20 ؟1نوك عل

 6 لصد لوم فتمم الماء
 قمفوممتم :عدي مانع مطفعا !لقتملع

 طار ععاعمم لعلم مطمامومدصطتع :
 || ةمصتم ةممعع

 ةلمماموعت ةطسعل هومسف
 مام عام لعلم عمه عالما :

 الاممسدعل 0صقت
 | ممم عاممم ةففافاممك :

 211016 ماج 3مطعأب ؟كانكوعتم
 عل ةربعط

 ]ع معوق سمسم اهعطستومع :
 "معمل مطلعأ طماع
 لل علاعبم هم وعاصم: ماع

 همس
 اند قلصت ىلع امو ءالعن لع

 ردت عكر هالتك ءقاعو 0-0050هنعقأب
 دنع اه انزع لعم طفلهاصك.

 "مريوم لخساف ماغعم لع سو
 مام

 قممسام :ةظمكمس ظدهطلملر
 ١ مما ميصدمهلم : امل هدط ةكماط

 جلمدسوعت خاسعل دما
 مطاعععاسم لع اه ممم عاتمم :

 المدعوم طامكودلا
 آم ممم عع (ةعطمأوع ؛

 لسمو عأم ظل [هرب عا, "هيما
 مدفعا قلما

 0ع لس تيوهرتع 0'هوعص عع له
 ١ نهلعاتع 3" ةعامت انسصتاقع لع 8

 ماقمع لم صو مادقاتعكب



 هماستبا-٠ 3
 ناميلس دومحم : ويراتيس
 يسرملا دمخأ: نيوصتتلا ريدم
 عيبر ىلم: جا اتنوم
 رمع دومحهم ؛جاستنا ريدم
 قورافو بيطلا نيسسح : ىنقلا جتنملا
 قادت ةحيدتسا

 نايس دومه: جارشا
 ىف هيبا دقف لفط تايركذو مالآ نع
 مالح رودتو نوناقلا نع جراخ ثداح
 .ماقتنالل هليسو نع ثحبلا لوح هتظقي

 يي دما يوسف
 نيح ىف هدلاو ىفوتي ةسردملاب ذيملت نع
 ىفوتم لصفلا سفنب هل ليمز دلاو نوكي
 نم هلمج ىلا ناذيملتلا عمتسي . اضيأ
 .اههلخادب نمو ةنجلا نع لصفلا سردم
 ةنجلا لكش ديدحدل امهلايخ بهذيف

 .اهيق مهيدلاو نع نائنحبي

 بل

 ١ رس جرس رس رس رس رس نس نس نس ع ع ع عع ع ع ا

 ا قم

 عمترنت !امطسمانل 5داهتسمم
 مزجععمم هأ طماموسواوب فطمتفف

 هت امهر
 عفتانمهت )هده ظمطاو

 لما هجمات 1ةبسوعتم ىلا ؟ةربعط
 ممل همم قطفعا !طملعل

 مام ععتمجب لامطسمنل 50اهتممم

 "106 ظلس عمم طع دنشتعت معك
 ةمق طع يعيسممتعك هه تلف
 رسيطم طم اهوا طع ؟فلطعت ذم هم

 للعمل ةععاقعمغ آم طثك كهرت
 قمعمسم طع ةنلعمتماك ام ةعمسل 06

 عمو عمم

1١ 
 | هادم أ !مامهدهجار: 11ةطهك : " 1

 يتاصوت ةممتم ةطفعا تذممإت
0 

 ا
 قمأ طعملس عج: !!انكوعتم ما
 وو محل ؟ةمدال هنأ
 اوم: هطسممل عدطسإل

 100 ءاسل مدلك ذو دع عضم
 .ةامكووممدم كطقرع لع دفع

 ا
 زرع اعمق هقرتو 8 مدهكم 20004 ا 0 ا معقوصك,

 عمم عم هطتعا ل يفانمعق اع
 1 ممعتو قاتم هل الذم ب6 ل
 هانم( 11 عمد همم ليموع ناد
 ا م
 قمتم ماتو 10 16م6

 0 م 112108 هاا ةنلدخأا
 0 20 دمرت عورتا ه0

01 1 0 

076 16 

 ةمكستم : !امطسمل 5هاتسمم
 منموعاعم علم مطمامويدجطتع :

 مطسعل 1-181همور
 ةكمسامهم: )همم مطعمه

 ملمع عاعمم لع اه معوق سعاتم» :
 اسوم م 1-81هرنعط, هعمل

 مطفعا كمل ماع
 زل ماامس ند ومسمع : !لامطتسم انف

 قماتممم

 تم اص انمثاع 16 وزع لعله
 نعم هعمممع ل" معان ةصدصا نست

 م ممتااب ةممل مقنع لقسك اننا
 | ةعمللعما ممتع له امل. هد
 مع

 1م ممسكا
 قومهم : مطسعل [ةةطاتإل

 طلوع عمو لعام مامامهيسطلع :
 ادعس كامات

 ةلممماسريعب ةممنم مطفعل نطمصت
 و

 طاموعامسم لعلم ممملسعتم» :
 لمعمل 01مم

 ايم ممموس عمد (ةعطصتونع :
 ويواع مانلعا ملعب ؟!بمععتم

 عا [هرتمط
 3مم د ىماسم : قطع

 عملات

 0ع كاس عمقوعماع !"سقعتمملاوو
 0م لماع ةاسوتدساك ونت هم معلن

 لمانتو مقرعقا
 ان زمانك, و 6ءوساسم ا6انع

 ميما هعومع مدياعت لاذ مدههقتكر ذلو
 ميس عاد 0عل 3 معنقعع هل عع
 موتا هان هع انمانااعدل |ءانت
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 5ك ةدودلا-4
 8 مقواب 2. مطلقا يهتم ىلا يوي كودم

 الل مامممطإت 1 توب
 هزم عام هل !طمامهسوار: ميلتلا دبع دلاخ .:نيوصتلاريدم
 اكطملعل مدفعا ةلطععمم مشاه دمحم: جاستنوم
 8فتاتسعت !مطتسمل ةلدكطعت أ رمع ومهم :جاتنا ريدم

 طمس ءاتمم !امسموعب !هطهسمل
 بيطلا نيس ح ؛ ىنفلا جتنما
 ميلعلا دبع دلاخ : جارسخا
 نظي ام نا ثيحو ةدودلا ةايح روطت نع
 .اعفان نوكيدقررض هنا

 وق
 قرا طممفسممجب 1ةادسدعأم هل

 طم انس ؟ةمطستمك ع
 لعب ءامودعما ه6 طع هيوم الع

 .نربعاعب أ( ةلقم ةادمدوو طم نبع
 همه ةمع طتموك هع طعم معسلات

 ويطلع اطعإل ننس هانا 6 نع 6
 يعم معمم 95

 ٠ همك كريسلا- 01 1116
 قلوب خطسدمل 5طعطمام هتامش دمعلا: ويرانيس
 طاع عامو هل !اطماموسموطرب هتاحش دمحأ :ريوصتتلاريدم
 ىطممم ةطعطملم ماع 0 عاستنوم

  000 0اق فناتسوب ةكمسجممل ةةمعطعس
 طمطسعتم» ةاممميعع نطسقف | رب هلا

 ديو هقافف دمعلا: عجارسشلا
 ىيغ همهسععب ططسومعأم خل .دعأاولا ىأرلا هرطيسس نع

 [هرعاح هم 1ةةممسأع ةطللعإ
 لكما ماع

 ماممعاممب مطسمف 5طءطقتم

 106 لس ذك ةطونغ كثءاماموطتو»

 رس سم رس رس رس ع ع سس )مس

 آم و

 قمتم : طئفطسعم 81
 ١ ةلمامطهمتع

 مزمع امس لعلم مطماموعسمط لع :
 16مل ةطفعا ختمعس

 حكممامهعت !لمطمسعف [ةممطعس
 طزبععععمم لعام ممملسعاتمو :

 ةامط سمانا ةسعت
 1ع مجمل سعاعسم امليستوتع :

 1سم متم ظل [رعط
 31 عمد" د وعاصع :

 1كرململ مطفعا ةتسنس

 اند لسد ةانع له الأم لان لعب

 آه لعوسع
 قمكمماو : ةطسعم 5طمطقتم

 طامعامنع علم مطماموسمانتع :
 مطصعل ةطمطمتم

 ةلمماموعن !لوطمسعل ؟اممطعمد
 مطاعم عامسع لعلم معمل سعاتمم :

 مطسعل ةلعمت
 ممم عا ممم (ةعستوسم : [ةدودعتو

 18/1 هربعا, ؟دتمناع خطفعل
 1كطقلما

 قوما د مامع : ةطسعل
 ةانمطملم

 انه ظلم دبع اه مم لمرستممممع
 قنص ةعنأ مماسك لع انانع,



 6 1م امطرجسنلا# 11:6 ةمظطر» للا ةهاتملا-١١ 23
 قمكممم : !لكمطمسعل ةطقطم عمه حج قيراووسس ١
 مام ممامتم لعام عاما مويدورزم ب | امان !لهطسسمل كارمطس محش دمهم :ريوصتتلاريدم .|

 لماع 5مم ةطع طامععامج هك ظنوا ميتدوتاو: | سيتم لئاع : جاتنوسم
 م * ٍ حلمماموعت خلعأ !كهدمتع ال يل نسح فسوي :جاتنا ريدم أ
 طامععامسع لعلم معده عمد : عقتاتمن مفعا ةامسصت# مو ينس حملا ا
 المسموع( 11دمومم ممموسعاتمم !اكمسمع عع: الماكوعأ ا

 1م مممهس عمم (ةعطستومع : 1ةةعودم 2 1
 مل ل قرأ موه سممجب اسمك عم خل 5 ءرفآ امهل ضبا فيك سو عتس اعل- [هيتعط, 1ةممالع قو وا هراغم ملاعلا نأ هروصتو ناسنالا نع ا

 ةمق دول مطفعأ !كملعلع
 ةزرسطم ماع عتممب !كمامسمم 3طمطتمب ةلمااعسم ىو معامع ب !1هارمصعل

 1ل6ع وا'نا 5ع هنأ لع هع هممفع. 0 3 اي 0 ان نوب | ةطع الس اهعلتلعم دمماو مدعو َ
 آل معمق نبع لع ممملع موي نوع | 2004 اطع وعلل ص طماب طع َ
 عيمأأع هان انتع ءشللع ةقمك 18. ومعك ذا هك هه عهللهقؤ قلع. ا

 ١ ١١-ورقه 1مكردط بز ممتع. توتلا :31 1111110
 ةممتم : طعقفعأ العرد 8تما 2. ملعا المطتم ىيحي لداع .د: ويرانيس
 مزمف عام لعام مماموعماءلع : طارعععامو هؤ طاطماموسواطال# ىفنح دمحأ : ريوصتلاريدم
 مطسعل طاممقتال مطسعت اممم ءايضريمس:جاتنوم
 ةلمماموع: ةمصت# طوزمم 8ةتالسهن ةدصمعب "زو راكناد محا :جاتناريدم'

 يدب ياا يسع جل يعل ١ طار هعامم لعلم معمق سعتمم : اسد هوا ووو
 ةلسعل ةقت تحد ل قئاففا ةيصحت
 ملمع :ةمرت مط هم ميما مطلع وعلا هل [هربعطر هيمان مطلعأ هما مده سمج: ظةنومعتم ىلا .ككفدلاو ىنيطسافلا ىبرعلا عارصلا نع طوله عاف 7لستوسع: ؟!اندعت» كن 21 1 ١ يقثح دسم أ : جارسسخأ

 00 مدمن
 مطمتعل طكمصملال صام عمم: خطسملل اممم

 زم لسة ممدممد لاس هدم 11 3 ا 156 ظل اهعالعق اع
 قال وسقم» سلع طع ةطوعممع نأ همسط ةماق لهما 3 مسام -1 عه فا 6مك ع د وس ديوب ب



 1م طال قمتي , 11-2 رزودلبلا-١٠١
 قوضممسم : 5ءطقتط ثطلعأ | ةدنماب 5ءطمس ةطلعا ة!اهمعزو | معتملادبع ماهس :ويرانيسب
 1ع موف عتمم ةامسمو عج: !«وزرورورو | دمع دومحم :جاتناريدم
 طزبععاعمم لعام مممهسعأتمس : 0مقع دبع قورافو بيطلأ نيسح :ىنفلا جتنملا

 ما ظوفسعم 8ةبوكعم ىلا 5هربعط 1/[ةطسماتل دقت ك0
 لع ممملسعتسمس اهطستوسع : [1ا35- | نورف ظديمسلم خاطوعا 1مل ءاع معتملا دبع ماهس» جارسخا
 وعزم 1-181هزن عار 1ةعماتلع ىبرعلا عارصلاو هراجحلا هضافتنا نع
 مام عتممب 5عطمم مطفعل !لممعأو .ىليئارسالا

 106 ظلس ذه ةطونغ طع آمانقفم
 (3ع مدلعمةمتدمك آمكاجممانا ام

 يطع همهنصماتمم انرب ةامدعم) همه
 ند قلصت ةرب "1" زور ووو' | ع خط - اعصعات همقنم

 06و مهلعوانمتعمو أ 1ع
 ءهمدلاتا ةعوطم-[كة6116مق.

 مطلعأ 1كطقلعاع
 حزعانمس سد ععمع ب 5 عاطف

 مطلعا 1[هدعست

 رص ص ع ص نس عع ع عع دع ع. عت. دعت انتا. () هنا



 ا

 نويزفيلتلاو ةعاذالا داحتاب جاتنالا عاطق ايناث

 ةيكلملا تارهوجملا فحتم ١-
 | ءارحصلا ماحتقأو ربوتكا حور”
 ا زاجنا ىف زاجعا-
 ْ لينلا ىلع هرانم-4
 ىنيسحلا مرحلا-ه
 ىداولا بونج هزجعم-1

 1[يممتم صل '1ءاعوتوأمد تمتد طمملسعءانمد اع 0

 22772 ----- .-- تنال
 1١ 1ع ةاسوعسم هز «مرتمل لعن ءاعترت 3 ) ومس ع ماقتل

 ١ | 1ع 0هامط#ت 3رمات؛ همف مح هفتسع طع طعقت## -2
 3- م ة/اتيمملو نك معتم دعما ا أ
 4- ىل التاء آنعاناطمسدع |

 5- ىلا 1ةدومعتم 5ةمعاننإل أ 9
 6- 1مم لت هعاع ه6 ىلا 18/هفزن خل 6نععل ا

 طع العب ؟/ةللعر)
٠١ 2 

 0 ا و جوع
 لع 3ءءاعدجع لع اه ميم0تعاتنمس هذ !”اتصتمص لع ]د :ةلتم غد

 616 دنمص

 1- 1ع وسوم لعو طنزوسك مره
 1-2. ىورقأ 0'0ءاماطمع ع 1"ةمج ةعتمس لان لمعت

 31مم مشدعاوم مكهلتد5
 4ساتم ماممع ةنع لع ظاثا

 51م 5دمءاسقتتم '11-81وو عمر”
 61م ستمعاع لع اه بةلاقع لان كنق

 رس مس رس رس رس نس ع ع ع ع ع ع عع ع عل لا



 (لمر علم لج اوس ومع 716 ةاريعمالا ن/ 10201. ةيعللا تارهوجلا ف 2
 0 ل | ماماموسرالا ةددعما ةهطمم ياوغلا ارم وياتي قمهممتتم : !/16رهق 81 !كطمار عستمأ !امرمل خل طا 0/9

 مزممععسم لعام مطماميسوطتع : | عقتمعت ؟اسكامتم ؟امعمك نابعش ليمج :ريوصت
 تيس 10 ةامسموع#ب !اةطعقل ذل أ دير دممو فرش 0

 | ا اولا قاما هم ةادهمدم 1ةءهطتم ىفلالا ليبن ؛جاتنا ريدم 1 قيما هدمه سمع ةطفعأ طظومبممل ىلا لالا ليبن :
 5 روسكعس» ذك ةعط ستاط ةلسفطاع ىلوخلا دارم : جارسسخا امطأل عل خلل ةلمكعدس ص هل عمقأ3- 16 ا 1 يووم ال ص اعل نافو ةامطعسعل ادن طاع عمو ايامه ىلا طمازل ىلزاشلا ديممحلا دبع :ىنفلا جتنملا
 ا ]يع مممهس عا ممم (هعطمتوع : لا لها لعلم م0 0 قحدم تايدتقما ضارعتسا نع

 1 لول 6عادبمعو طع ؟كعد وأ
 مطعم 1ملأا معاهم هأ نمو 8و 15غ ا ١ 3 1 مع 9-4 ا ملأ 2 106 | نم هب رخزي امو ةيردنكسالاب تارهوجملا
 ةل مام د معصم ؛ !مس امل اسس 0 ا 0 ل ل ىلع دمحم دهع ذنم هئيمث تارهوجم.
 اللا 6001810 زن م5005 | تاريمالا تاينتقم نم فحدملا زيمي | ١ عنممار نعمك هل الع م10« عووع5 حي

 ةردان هميركراجحاو ىلح نم تاكلملاو ْ 06 ظلص ممانك دوماتع له 156 لتس ةلجم ةطعفو اذوطا هد 0
 مالم عاتوم لد هدبمف# لعو طزمسع | 06 نا عكطنكدل لعكا» 51 ال6 ' ىنبمل ىراسسملا زارطلا مليفلا ضرعتسيو
 رمومست ذ ماديمصتماع لموت | لمع هلا 8 2910853909... | فراخزو تاموسر نم هنيزيامر فحتملا
 قمل 0651660 ةكاكا ر كل مهم ةموطامماثوو 0( ةعقطاع هند !!ةودوسع لع "ةامطمسمت ىلا ١ ميري ملمم هم لمم6ودال لع م ....| نرلقلا فلتخم نيب عمجي وهو هعئار

 0 ل ل ل ا ا



 11:6 0ءامالع كرفان همف ماحتقاو ربوثكا حور- 7
 1مجهفتمه الع )هوما

 ةنماب ةلكممم ىلا مارب
 عاما موسرصاسب مطيسعف ذل

 عفتانمعب !اسمامتد كادعمك
 ممول ءام» ؟ممعصتعتممت ةدستم

 قطلعا خل معمم
 ميركلا دبع ةيماس : جاتنالا ىلع فارشأ ا هام ععامم ل100 ىل كطمارت

 ىلوخلا دارم ٠ جارسخا |
 1غ 5 2 5اس ةطدان؛ طع 8عرماند8 | دهع ىف ةيرصملا تازاجنالا مالفأ نم ا

 ةعاتعبعميعصاك ذه اع ةعع و1
 مرعمتوعم( !لطمملا أه طع ؟ءاق
 06 هيرتعناسدع همف ةستعمتتمم. ل

 مومو مما دم 0اعمبأع هك اع
 ماعم صععمك نوع ذم امساومنتوو

 لمشيو . كرابم ىنسح دمحم سيئرلا
 .ةعارزلاو ىرلا ىف تازاجنالا مليفلا
 ىف ةمدختسملا ةثيدحلا قرطلا اضرعتسم
 تس ل طيقنتلاب ىرلاو شرلاب ىرلا لثم ىرلا ا

 ةستومانمم. هادم, ذا ماعك6015 82 | نع مالسلا ةعرت عورش
 000ر0 06 حل ةفلهنم توررمل [ينوو | ثع مداسلا ةعرت عورشمل ضارعتساو
 06 ماس( 1( ةممام ع5 ذه !0وموتما2 | هايمب ربعت ىتحو طايمد دس دنع اهتايادب ||

 16 الع منه 1 ,عمءاطع5 ذه 000 . | تاظفاحمب ارورم ءانيس لامش ىلا لينلا
 طع !الز16 هول مدكعذمو انزن ج1 ...٠ | ضارعتساو ديعس روبو ةيقرشلاو ةيلهقدلا كزصمز فيورتامو طع نمنع طمعا | 2 ٠

 2دلمطاءربدي مل 5طمئاعإزب# ةظ0 | ةحلصتسملا ىضارالا ىف هزاجنا متام
 ممر همت. 1ع ظانص ةلكد 0

 .ةتكمامربو هلا طع ةعطتعب دعمك - ةعرتلا لوح
 وفق ع ذه لدغ ءععامتسعل اههلك

 ديه لأصع اطع ىصقل. /

 1ث عوروجان 4” 0ءامانو# كك
 "رجعت كب ل4671
 ةوكستم : !![همسمل 1-81 ماإ

 ارم عاعمم لعام مامامهعدمطتع :
 مطسعل ظدلع

 رك ممامويعت !/1هدامكد كفك
 طرموس عام ةقكلفاسمأ : 5ةسأم

 مطلعا عضم
 دو ماعسم ىوعطمع : امرهم

 ان

 0م كار ممانك هدهراجم 16و مدمزعاك
 ركلتوكو ممدلممأ !' ةمدونع لد

 ممعت لع( !/1هنطدتل لهسك ٠غ
 كمسقتمع لع !"ةيسوماتهد, لع

 ؟ةورتعاا انععر لم عبق عمتعمل كات
 ادع "81 ةهلعس" (

 1سم وعمدعما نعي اهجتمكب

 رس )وس رس رس رع نس ع ع ع ع ع ع عع ع أ ا



 زاجنا ىف زاجعا-ا" 3
 ظوفحم رصانلا دبع :ويرانيس.
 افسوي ىديجو :ريوصت

 فرش ىفحصم:جاتنوم
 سايع دمحأ: جاستنالا ريدسم
 ميركلا دبع هيماس :جاتنالا ىلع فارشالا

 ظوفحم رصانلا ذبع : جارخا

 .ةعانصلا) ىف ةلودلا تازاجنال ضارعتسا
 مها لوانتيو . جاننالا ايجولونكتو ةقاطلاو.

 قرطلا لاجم ىف ىربكلا تاعورشملا
 عم مالعالاو تالاصتالاو ىرابكلاو
 ىربوك ءاشنا لحارم ىدحال ضرعتلا
 ىربوكو سيوسلاا ةانق قرف ةرطنقلا
 ىئدعم ىريوك ىلعا دعي ىذلا نادرفلا
 نم ايا رميو ملاعلا ىف هيديدحلا ككسلا
 . سيوسلا ةانق قوف

 4 1117 هعسامبع لعارتع» علما

 قمتماب ةهلعأ !امكدع ![هطكوساط
 مالماموجسهمرب 11ههرب الموععك

 رستانمعت 1 سوامكد كم
 مف سعاتمم ةكمممععتب ةطسمل

 مطادك
 مممهسءاتمم 5نمعصتعتممب ةدطتم

 مطللعا اممم
 مار عامبب ىطقعا ةامعوعب !لامطكساط

 طع لس ذم هم هدنعص مد نأ
 عورماو هعطتص عمم أه اطغ عاق

 ه1 ةهلاسعاتتدأ مددبعع ةمق
 معمم ا مهتعمل مهمل د عاتوم. آغ
 ةممطمعك اطع دقزم# مكمزمعاك ذه

 طع لوهمتمك نأ مهلك ؟ارتمااعتكب
 ةموتساتمتءهاتدم هم معفتمب 1غ
 ةلكم همردعق ةعامقك ادع ءامقعم هك

 ةومكاصيعاتمم هز مل ييمصامعم
 لاراماعي هطودنع 3معتي قفل هم

 مل "عقم ةارمربعب بطتعا ذك
 .هممقت لعتعل ا مع طع طهطا

 معاملات ءارب منعم ةوع مئاسسيرو ذه
 طع ننمرال 1 ذك ةلكم ءهمعاسنععل

 16 معك هنعج 3بعتي تمصقلا

 ةصو درت م عامك "ةمانكلك
 قمعفمهتتم : مطفعا ظادمذعت

 امله
 مزجععاممم لعام مطماموعهمطتع :

 اعل المسكعل
 جامداموعن !امدامتم اسمك
 مزرععاعسم لعله مممسعاتمم :

 مطسعل ةاطدك
 طمملمعاعم ةقكاكاممأ :ةةنتتم

 مطفعا ماس
 لعالم ىو معفمع : مطوع

 | داممدعب ةامطتما#

 هع قلص ممسك ممداتع امو
 مممزعام مكةلتوكو ممم ]'8مغ لممك
 16 لمسمتمم الع !'ةدعيعتع, لع ل
 معادمما مهتم لع مملسعاتم, لعك
 مماناعك, كعك ممماك, 4ع له
 همصستماءماتمم كا لمه !لمفو
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 لينلا ىلع هرانم-#
 فيرش هلاه:هيملع هدام

 ظوقحم رصانلا دبع :ويراتيس ||
 لالب ىقطصسم : ريوصت ريدم |
 لبجوبا نامثع :جاتكنوسم أ

 ميهاربا ناب عش :ىنف جتنم ||
 ظوقحسم رصانلا دبع :جارخا ||
 رصقلا خيراتو هماعلا كرابم هبنتكم نع |
 ىتلا عورشملا هفسافو هبتكملا هلتحت ىذلا |
 . هماعلا تابتكملا رود نع فلتخن ||

 بئاجلا عم نواعتلاب هبتكملا تلشنا دقو ||
 ناملسرب هسسؤسم لالخ نم ىناملالا ا

 نييالم# اهردق هحنم تمدق ىتلا

 رس رس رس رس ع نس ع ع ع ع ع ع ع عع لأ ال |

 ل الألم نهانا طماع.
 وقعد ةلماعتملت امله

 قاع
 ةمتمات مدفعا !لدعكعع

 رياططلمانال
 امامععامو هل طانمامعسماز:

 حلاسعسل ظلما
 وطمس مط نعام

 قيما طمل سعت كه طتم

 1مسطتس
 مام عممج ىطملعا !ادمجعت

 ةللططل انت
 طع الرس ذك تحد !اباطسسلع
 مايطلع انتطدمر هصل طع طعام

 هل اجمع مملسمعب ناحتعا ادقج نواب
 مفعم اع معجم هل اع

 تطهر. "ع الس تيمامتمك اذع
 ماهتامكممطرت نأ اطثع مهدزمتام
 ويتعب هيملعع طع ماع تت طع
 لتطرسمرب لتلاعوسما دس السك هك

 تاطعم اناطمميت عجب "ادع اذمكممرت ندع
 عطف ذه فلام سنتمو

 رسااط نعمسممرب لحصول
 هعممعا ةودمص سلاسل

 امعاتا ناتو, ناتعات صك نقالعمعل
 نال ه6 5 ستللتمم اسماك.

 الد ماعم دسم ا )الثا
 حلمات دفممقلاو سعب طكملم ىلع

 ةمكفسم ؛ مطلعل !اددعتع

 متطلب
 طارععامم لع اه مطمامريسادلا

 لمكان كلذ
 رلمماموعب 0جسحم قطن 6ةطدل

 اع مسعر اعطمتوسع :
 قزمطمم طه

 جل فالعسر نم دمفسم : مطفعا !امعمعع
 املنامال

 0م منا لمس هع اقام !"طتمامتتع
 لعام طتطلتماط فوم مسااتوسع

 "حلا نطدملع' كا عمم قاع لهصخ اه
 تنااسع,



 ىتّيسحلا مرخلا-»
 مالعريمس .د:ويرانيس
 طايرلا دباع :قيلعتلا هباتك
 ىرباهلا داخ :ريوصت

 نابعش ميهاربا نابعش :ىنفلا جتنلا
 مالعريمس .د: جارخا
 ةئانب ذنم ىنيسحلا مرحلا مليفلا لوانتي
 لكشلاو هيلع تلخدا ىتلا تاديدجتلاو
 ماع ىهتنت ىتلا تاديدجتلا دعب هل ماعلا

 ةيوبنلا راثالا مليفلا ضرعيو
 دجسملاب هقحللا فرغلا ىدحاب هدوجوملا

 ةالصلا هيلع لوسرلا فيس اهئيبو
 .مالسلاو

+ 
 ىداولا بونج هزجعم -*
 مالع ريمس .د ؛ويرانيس
 نيز باهيا :ريوصت'

 نابمش ميهاربا نابعش :ىنفلا جتنم
 مالع ريس .د :جارخا
 ىكشوت عورشم نم بناوجل مليفلا ضرعي
 متيس امو اهذيفنت مت ىتلا تاوطخلاو
 نم رصم ىلع دوعت ىنلا دئاوفلاو هذيفنت
 . ميظعلا عورشملا اذه

 411 11معو ماجا ىمسعاسمت)
 عمنمان 2+. ةدصعفعم ةللممد

 تممسعمأ طوب قطعت ىل مطوع
 عدمامومدمطرب طمتعف خل 0هطوت
 قم طممفسمعر 5طرممطدم اطمهطتم

 عمم مطمم
 ما مععامعب طوب ةدسفعع ملاعس

 106 لس ؟ماسعم خلا !ةسودعتم
 همم ءاادقمول ىلع ذا يمك 1

 هممكاسعاعل مل اطع معداموهلتمو
 سورام زغ طمع نموعرعممع ةسق نع

 ع0 لتاتممك اطمن طهنع معد مدهفع
 6 طع سيمدونع ةمق تعط ةنع

 مككتومعل اه طع (عمصتممتعل ذه اطع
 يعمم 2000. 1ع لس ةلكد

 رمممت هاك دمع هك اطلع
 عامه هتموت هك طمممطع

 ةلاماطمسمل اطمأ تلف ذه هدع 06
 طع مدرستك ةمهعتعل ام طع

 ممدوانعب مصممو لدعقع
 ةعاممهتمك, اطعتع ذك طع ىدنومل

 01 طوممطعأ !1هطمسمم ةقزا معقمع
 5ع نممم طلت

 316 العمعام هلل الاوفر
 قل 6 هلم ( 11:6 ةلو» !لهللمر)

 قعتماب 2ةدسمع للمس

 مارا ههيدواطرب اطقم عام
 قيخ طموف سمعت اق ةطدم 1طمطتسس

 قلق ممم
 مام ععامب ط,ب ةديدمعت لات

 1ع لست امعالعم دموع مامععك
 06 [هدطلوب طجمزمعا هه طع ةاعجو
 طقك طقدع ةلمعممرب طععس اهلمعم د

 سما عمعمل مو ذب
 "1ع لس ةلوم ممعععماك ةداسمع
 ماعم اطقت هم ام طع فستق هانا
 هس اطع سرقزو ةلج ماو عم اقل

 عورمأ دلل ةهمعق؛ كوس ةك
 ممكانلا هك دنع 3 عمعمم مموز6 عاب

 16 5مم عانس
 "ل51 11مم لورا"
 قمضمتتم : دست ملفتس

 يم ىروسعماملسع هلع مطعم 8
 عمطمل

 مممعاعنم لعلم مانمامويسمط لم :
 ركطملعل 81 0هطمأ

 1ع مم س عام اهطمتوسع :
 ةزمطمم 1طرهطتس 5طمطدم

 لع لمسم و دمامع : ةدستم ملمس
 نم كارد همام معدصتم !'طتعاملمع

 لم اه سمووبقع "ق1 ةاسموعتم"
 لمرات هه مقاس ءاتمم زسعوساق

 وم رمدامانع لت وأ دعم
 عمستمقع هقالع ةصمكع

 1م رملبمعام لع اه هلام
 عكف

 قمضدممتم : طر فدستت خلص
 ملممعاس لع اه مطمامعجه ماتم :

 للطمط 2عنم
 لع ممم سعاعسم اعطمتوسع :
 قاجمطوم 1رمطتس 5ةمطدم

 ةل ملمس سد ومفسع ب عب ةدستع
 ملمس

 نع قلص هقا 3 متمممك لن عمم
 موزع "1هوططر“ يدعم عمم

 حدصامومك مدانت 1" كوري ماع.
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 ممم 3 بسسس ببي لس - -
 زيمتملا جاتنالا ةصصختتلملا تاونقلا جاتنا ا

 صك بلل ِ تح
 ل دعم ا

 ىليجست أ زا تمصلا ثيدح | ١-

 1 ١
 6 أ ا ىواحلا -؟ َ

 “أ |[ كريسلا -*

 أ | ىناذلا سيسمر كلملا -؛ || 5 : ا
 ا |[ ىرصم حرف-ه | د١ َ

 4 أ نسب أ |[ أ
 ا "| | وجنارلا - أ أ أ |[ ا

 ا ريصق ىئاود | 1 لينلا ءارذع - أ كرا ا َ
 ا | ا
 4 ْ أ لايع ةيوش -9 ١
 ١
 ١ | ا «| | ديدهت-١٠ |[

 2: ا أ ليربأ تامالع ١ ١-
 « ا موج سمخ رينمئاسا -17 أ 0م ا

 6 ا أ ادج شه لجر- ١ ١ ْ أ ا
 أ 1

 “| ا ءاذحلا 4 أ

 - أ انه نوكت نا ١6- ا ا ا
10 

1 1 

 0 ا 5-0-5

 رس رس ع ع ع رس ع ع ع ع ع ع ع ع عع لا |



 1116” ملأع امساك (0بهلتلو "هس علام 0

 نومنس عصام ا
 أ
ٌ 
 ا ٌ

 ١ ١
 أ( 3 لم هع 3 ا

 ا ا ا
 || هن كوي ممم ال 8 ٌ

 ا
 5- مم 8يرمامم الا ةلفنمو ممعسممو 5 ا
 ا ا

 6- ملول أ 3
١ | 

 7 106 همموم | ا
 ا ١

 8 1ع التووتم هل طع طالع || د َ
 | ]ا
ُ 
 | و ريم مع 3 )ا
 َ ا
 || 00000 5 ا

 ١ ١ أ
 | 11١ ميما داوم اع "
 ا ا

 | 12١ مقاس انا ا ٌ

 ا أ ا
 | 13 معو ظديتلم ةامم | ا

 | 14 ع طا 5 أ

 أ 1و6 ةمرمم

 رس ع ع ع عع ع ع سلا عع ع دعت دعت. تأ دعت. تت.( نسا



 1م مممماعم لم تاعمم#
 ا
 201م معاقل عئاسام# ا

 ةنام مولع

 هناع رمت ةمصعقك 1 أ

 كءانمع دانا لم نمعع وزمان عممع 9

 رع مالنا

 راع سوم ا 2
 َ ع

 ععام ناعوع هن لانا | وموقف سيم نع معتم

 | 8مم مقمتك 3 ا

 10-انانع دعم

 1 ["امك هرمموبعم لاجل

 || 12ةيمعودمس كدو ةيمئاعع 3

 قاتم طمس ةدهناع

 اكتاتمم لسدعتسع 1|

 15م اس ةملع أم ا



 تمصلا ثيدح- ١
 ىلوزفغلا ىلع .د :ويرانيس
 ىزمر ىدجم :ريوصتتلاريدم
 ىلوتمدمهحأ:جاتنوم
 دماح نسح :ينقلا جتشللا
 ىلوزفلا ىلع .د: جارسخإ
 ةدئاسلا ديلاقتلاو تاداعلا لوح مليفلا رودي
 ناكملا ةرامعو ةلخادلا تاحاولا ىف
 ةلخادلا تاحاولا نم نيعقوم ىف ةصاخو
 اذه مليفلا ضرعتسيو طالبو رصقلا امه
 . ةيبرغلا ءارحصلا طسو ىمارتملا ملاعلا
 الا ءايحلاو ةكرحلاب جومي هنا مغر مليفلاو.
 نالخادنت ةكرحلا هذهو هايحلا هذه نأ
 دارفا نيب اغارف كرت ال ثيح هدشب
 تمص ىف قراغلا عمتجملا اذه سانو

 تح

 ىداحلا 353 ١-
 هيز رباد محا: ويراتيبس

 نسح ماسح :ريوصتتلا ريدم
 رصانلا ايلاد :جاستنوم
 رهاطلا راديودو دماح نسح ؛ ىثف جتنم
 ديزوبا ذم: جاوسسفإ
 . مهرارسأو هاوملا ملاع نع مليف

 7116 الهذعم نإ 5قلم1ع ع.
 قنوات 2 قلت هل اممم

 طلع ع عام و( "طمامهممطر:
 ةامعلوب متل

 عمتاتموت ةطمدقم !/اعسدلا
 قيما موسم: ؟ادعدمم ؟اةيوعل
 طار عمم: 0<. خلا مل 0طمت مدلل

 1ع كالوس اةعاللعك طع
 .كيقامرسك هل 201 نهدق ه4 خا

 مدلملد 0دعنو ةمق ط6» طع
 ةمعمك هأ ىلا 8دلمت ممل خلا هك

 طماع ههعومدع لمطاعم دز
 معمماع. 756 ظلم ؟ةهسععك هتك

 باع ديورأل ةدتلك( طع
 الن عداعم 5ةطقمم 1( 15

 دعممممكلرت ةصتوسماعل ةمق
 مما ممكلال 1010 أه دمعات ه نقرا

 اطمن ةيممعأإب اماعومتعك متم
 الع. آنك مم ةمدع ذك اعلا 106

 طع ةاثأل لعوعبب صل ادع
 رمعيمطعتو هك طع دمعنعاإل
 مقاو عل أو ةنعاب ةاهلع أ

 مالا 0635.

 1116 ةلاميأعاعم
 عمتران ةطسمم مطب 2مم
 مام ععامم هل لما مهجسصال:

 1لوودمس ؟اموومم
 سفلانمعن طهلتد خل !ادمدعع

 عا طجمل سمع طامكومم ؟طمصعل
 هم 2 عالمت خل 1ةطعع
 مام عممب ةطسمف قاد

 106 اس ذه ةاوانأ طع دمعتك
 هك طع دوما ه6 دههتمادمك.

 6 ةمو عممماعك هد قناع
 ١١ ةوكممتكم ؛ طعشترب 8ا-طممملاب

 طاوس لعلم مطماموعدمطتع :
 | دلمهفر همست

 أ حيوماموعب مطعم ةامسمترب
 || مومسعتعمم هعطمتوسع : ةاممدمم

 أ قسم
 عوعمسم سد فعفمعن خلال

 ١١ هر مومعملب
 أ نم لكل مقنع منكم عمتع ام داع ع

 لعق يمقن ممك لعو طكةمتمك لع
 "معتم '8ا الا هطمت 81 ههلطلم'

 عيت وانا لعن عدلتمتاك "81 اموت"
 0( "قمل"

 نم جر معلا اوتامل مدلج
 قمفسمتم : ةطسمل مط ع

 ملمع عامسم لع اه مطمامومدصطلع :
 لوو امودمم

 ةلممامومب ظدلرسم قل لهموم
 ومس عام اععطسأ وسعت امك

 ةامسمل, وب هلم 8117ه
 | جزفالمم م فماممب ةطصمل ةطا

 || مخ
 | اند قل ةيعلم أع لمع
 | مهمل زوتامتعسد هن امد
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 كريسلا -+
 الج هلامز ىملح ماضع+ وهزاحيس
 ليلخ لئاو : ريوصتلا ريدم
 راديود - دماح نمسح : ىنف جنم
 رهاطلا

 ىملح ماصع : جارخإ
 .له لؤاست لوح رودت هصاخ هيتاذ هيؤر
 ضعب ىرتل هيلا بهذت ىذلا وه كريسلا
 كيلإ ىتأي ىذلا وه مأ ةرهابلا باعلألا
 ضعب ىفوأ عراشلا ىف هارت ثيحب
 .هيمويلا لامعألاو فرحلا

 رو

 ىناثلا سيسمر كلم ا - 4
 داؤف ديس: ويرانيس

 ىزوف ورمع : ريوصتلا ريدم
 نسح دمحأ ؛ جاتئوم
 راديود - دماح نسح : ىنف جتنم
 رهاطلا

 ديجملا دبع ىملح ؛ جارخإ
 كولم مظعأ ىئاذلا سيسمر كلملا نع

 لوطأ هدهع لثميو . قالطإلا ىلع رصم
 راثأ دتمتو . رصم مكحل هبسنلاب دوهعلا
 هظفاحم ىتح بونجلا ىف ليمسوبأ نم
 . لامشلا ىف هيقرشلا

 1116 عمك
 قمتواب ظدمعس ؟ةعاسرن هم ةةملم

 ةدلدلا
 .مزمععامج هل ظطمامهسهمطرتب اةدعا

 1كطملمعا

 قمع جو هسمعجب ةةممحمم !كمصعل -
 وعالم خل ؟ةطعت

 صام عتموب 8ومدس 1ةعاسرل
 1غ زك ه معدمممل ؟تكتمو ترتامع

 16 وسمع هانغ «ءاطعج اطع كمدنك ذك
 طع ماممع دطعمم هع عمفق ام
 يمتعط ةمرصع هياعامم لنمو اقرت
 0ر15 ه6 ذا ذك طع سمعتم
 همغ عاق ؟مرم طع ةععمعو همع

 مميلازب ةمعمانستعتك كقتلرب ذه طع
 قاممماك ةهق ذه ةمرمع زمطو ةهق

 ممم[ معتممك.

 نمو [1ممسعمو 11
 قمنا ةدربعل مق

 طلمععامو» هع طاطواموجهمطر# فاتت
 إل

 عالااتموت ةطسصعل ؟ةمعدمم
 3مأ طممل سمع“ [ةوودمم ؟ةدمتعل -

 و متلمع ملا ةةطعع
 طامععاموب ةةعاسرا مطلع

 الكمون
 16 لس ذه هود اكتم
 عمسقعخ آل, همع نأ ةوزبم او
 عيعماعما طمهع. 1ةثك معلوف 0
 رعاوم ذك هممعتلعمعم ام 66 طع

 اممه عما ذه ع طتكامموت 2
 عورماو هاتمعم ظنك

 ممدسس عمامل نهععد تءاعمل
 مس طاب ةزسطعا ذم ع ددناط

 م هل 3مم عرب عمر عسممتع
 طع همم.

 1م دسم
 قميمستو : وحمص ؟ةعاسر, قلق

 نملقلا
 مايع عمم لعلم مطمامهمدمطتع

 ةاللمعإ ةطقلتا
 ووسع عم (عطمتومعت ؟ادككمم

 امس, دمج علمت 8ا-1هلطعع
 3 ءانمبم عم وقمع: ةككدسم

 نك
 0ع قلص مدوع 1 سعفاتمو

 عاتق ةصاعت قاسمم نابع الن انهك هاد
 كتوم هاب طاعم مما 1ع يوسع
 ودث ناعما ل65 امثر هم لع نرتهمغ

 .لممف اه صنع ه3 نمجبعمم لمع
 لت قل6معداخ مدفانعسو سمات هك

0١3 

 هما 1ةمضعمك ل1
 قممممتم : 3دتل منهل

 ملمعععنم لعام مطماموعفصطتع :
 لسع إلا

 ةلمدامومب فطسعل ؟امععمم
 ممل س عع (ععطمتومعت طادمكمم

 امسملب 0 توب عمم اكل 1هطعع
 ةلمانمسم سد فعفسع : 1كعاسإل

 مطقعا اعيش
 ند لس هدم اه اثم لع ظمسدعفم
 آل, 16 ماس هقافطمم رمز ةورتوانعم
 نأ اه مكتوف لع مد مفعمع وست

 .4امثا 15 مانع !همهنع لممك
 "طلعت ملم.

 رس رس رس سا رس نس نع نع نع ع ع ع ع ع ع



١ 

 ١ ا

 ىرصم حرق -ه
 ىفطل برع: ويرانيس
 ىميشلا فيرش : ريوصتلاريدم
 راديود - دماحح نسسح : ىنفلا جتنملا
 م ا
 ىفطل برع : جار خا
 حارفالل ديلاقنلاو تاداملل ليجست
 ابودج هفلتخملا اهتائيب ىف هيرصملا
 فالتخإ مغر هناو . ابرغو اقرشو الامشو
 حرفلاف رصم قطانم فاتخم ىف حارفالا
 ىناردتكسالا حرفلا نع فلتخي ىوانيسلا
 حرسقلا لظي نكلو . هيودبلا كلذكو
 جيسن نم اءزج هياهنلا ىف ىرصملا
 ملاعملا لمحب ىذلا دحاولا ىرصملا ءانبلا
 . هيمالسالاو هيطبقلاو هينوعرفلا

 رفس هكس

 ىلاغ دهات: ويراتيسس
 قيفش دمحم : ريوصنلا ريدم
 ديمسدمحأ؛ جاتنوم

 راديود - دماح نسح ؛ ىثف جشنم
 رهاطلا

 يقيس تلنزهفر سف

 اهلخاد رصم هطحم ىف موي مليفلا روصي
 ىلع هطحملا هكرح ضرعتسيو اهجراخو
 اهيف دصري هعاس نيرشعو هعبرا رادم
 ىتح ركابلا حابصلا ذنم همئادلا هكرحلا

 قم ظيررافم» |١ ءلفتاع نمعسممر
 عم نأ طار عيهوادج: 1 ل 5-0077

 سس[ مسديوف
 0ع جا و 3م ظسدفسععب !1دككحم !!هيدعل -

 ماومامع محط امال
 1ع الو زك ه ةمعممل ه6 طع
 ا ل
 معلوم

 0 ع
 ةعرعسدممرل اه ىاومت 0 تمتسماء.
 كتلاعرج مس ةسازم ماعم لد

 يمد لالا عع مم ا
 8 ءلواننمم هوعرتنان#

 ةلمر هياط ما عمك طع ععرتماندم
 علا مدعوما ؟كايدتصك ى
 مد مدل وجسم تأ اع يرصاشم

 اماععستعل كاميعاسع اهل [عااك
 عاما. تدواتع همم هامممتع

1 

 ل لاا
 عمتمأ: ؟ادطعل تدلل

 ادام ععامو هك اما مهسسااوب
 نعل 5276عاع

 قسم ةدععل

 1مم اهو عالمع ملا [ذطعت
 ادت عمم !املطعل 0هلإلا

 ”[طرع المح ؟ةماسعك ن له ١
 ةلاتكم جتاوسسرب ىلماتمم ([طع

 عمال هتاسر ءامتتمم أم
 تدلم). 16 ممعععمتك ذم هانئلمماع

 ند طع ميمو عصعما هيمتس
 زمعتلع همن هيلعتلع الرع ةلمتتمو
 24 دمك د لهرب دامتاتمو ثيارب أد
 طع سمعتمع دقن قلتم ادلع أ

 ماهط

 الرام ااأا لع همعع
 ةيرماقعمع
 قيفمستم ؛ مهل امال

 مام عمم لعلم مطماموهط تع :
 معا عاكطاسرت

 صوم سعب (ةعطصتوس عت
 اسس, همسعللم# ل166

 قلما و ومامع : ةيسط امالإل

 الخدش

0021 
 الأ ممرع ءا عع طمطتاسلعع لعع
 مالتاع لع مممع ةيرمانعدمعم لممك

 اج كذلك معاج مكعتومع

 ام هرج
 عمفستم : ةلملتعم ناسا

 دامو عاممم لعام ماما مرج واحتم :
 حلماسمعلل قادما

 ةلمصاموعب ماسصسعل ةدل
 م

1 
 سنع امعاطسأوسعت ]انس
 نعل, همست 1ع

 حلعافسسم سد معفم ؛ !اوطعل نطمارت
 انعام مكمل اه عمم لان
 تل ب

 السا كتم ك لع دهس عيدعا
 تمماتساب لعج ممععيعج باها

 نيسام دعمك الع انأاوما الشامخ

 دارس رس رس رس نع نع نع ع ع عع سس مس مس نإ مس ا



 ١ فمع 716 مسج 16
 ةوكمتم : مشط اماقب عمتماب ةعمط امالزت ||

  2زا معمم لعام ماما مرجممطتع : | هزرععام» هع "امامي رب ىميش فيرش : ريوصتلا ريد

 قمتها ةتسرت كاد عمدعل 5 معسل ىزكفةيدات:جايصتونأ ١
 حامدموعب ![هملتم 5مل عفتانميت !ادلتد كامات راديود - دماح نسح : ىنف جتنم ١

 ١ موه دمام امس | قي مشعة لايعسم السل - رماطلا
 ١ ةامسمل, هعونعنلمب لست 500-0 نقشت ريوس «عقومسفف
 ١١ ةزولاسم دومتسع ١ مط اميز | 0ايا0: ةتسط امالزلا فيكو وجنارلا هصقر خيرات نع مليفلا

 ا ا نعاس ممسك دمصابم !'ةنفامامع | هلع هموم 0همءع ةضل اذم»# أ( | ىلا تلقتناو نادرسلا ىف تأدب اهنا ا :
 ةفاخ ةف و مك مدمملع الك ابدأ هممعمتتالا6 أه | ررفالا ديسن نماء اةرهاقلا |
 ١ يع 3 هيا قيوم اطعم أ( مك دمع ام حاره يرد نم اهزع: عيستياببل تلا |
 ا ةمرجرا ال66 نبل 5نمل تم مانأك هان 0 1 نييئادوسلاو هبوثلا ىلاها اهميقي ىتلا |
 | تزرع ةوبع ليم عا ملت ور عمكمطاع درسدمممعما نأ ادع قت زبي

 ا يعللامع عمعسمت عم طعال طرب |
 | .ماسداجواع هيوم امه مموج حلسطتسمك هس 3نلسصعمع ام عربا !

 ١ وريطاعمعم ها ميسم متس مع ١

 / ام رباع لدن الآل 1116 الامن هإ الع الاء دق اوقع 4 |
 ١ ةمهسمتم : 0م طاع قمتماب 0مم طاح أ 56

 |. مزممعاعمم لعام مطمامهسما» ل مز ممعام هلأ طاطما ميج هرداتإل: ىجان رمع : راوحو ويرانيسو
 | ةلماسسعل مدحت ا 3 رسع دمحم : ريوصتلا ريدم |
 قاموا ربعب ظمئارما 8 ةدرعع اناتسون مررت( ىلا 5هرتعم أ | تايانع: جاتنوسم |[

 | رواسب اعاساوسعت ليا همس مع ذامكسم طمع - | جلا 2
 ١١ لمس, 0مسعلمم علة طعم موبعتلمت خل "نعت 0 يس وسلا جريح

 | ةلعاتمسم سمعتم: نسحب !اميبت | اممم 0سم زاهي رهاطلا 1
 و جايب يك | ةهدوطلعع هادم :موود» مباع 67 | دخبا اودازيل هروطسا مليفلا ىكحي الا تلاع لو عيينسيورعيرع | اع اءوعسل ه6 نسلم اطع ١ اند قارس دو اع هررتاطم لع 1 0 ف يني و يصح ورسمت

 رص مست عزفنمع ةيررماأعم هسا | يل ل اقاليم نمل تبحا ىتلا اينملا ميلقال ىنامورلا مكاحلا
 عم عمومرسلا ل" نانرررامعم اع مم ير ماندلا طور نانا ءانخت /  ىررزتا تنقوو ارييقف ايرصم اباش
 0 اع حس را ١١٠١ هطوامعاع ةعهندكا اذني اهدنع ”[0ع | ىهتنتو بحلا اذه ماما هيعامتجالا | لتلك عومعت ةمعالوو همام تربي. 0يال0 كلموع ةامول هع دو 8 7

 اوتملوع ل'هجدمسم لعوعمم !'؟تمع 7 ب |هيعبول الو( | ريطاسا نم هروطسا امهبح هصق حيصتل | مصل الرع عتتأ م ١ صوتت كنز عسسع ميرا هان | يش ل يصلي | هباشلاو باشلا نم لك تومب هرولسالا |
 قوم أ 5 ا يسع هع 06 الع ةماعلا . ميدقلا ىرصملا خيراتلا |

 رس )سس رس رس ع نس نع ع ع ع ع ع أ ع



 لايع هيوش -4
 : راوحو ويرائيسو هصق
 ىررفصعلا ديرغت.
 نيدلا زع ىفطصم : ريوصتلا ريدم
 رينملداع:جاقنوسم
 راديود - دماح نسح : ىئف جمتنم

 رهاطلا
 ىروفصعلا ديرفغت : جارخأ
 صقرلاوءانغلاب ىكحي ىضارعتسا مليف
 ضرملاب باصي كريس بعال هصق
 لواحيو هئاكم لمعلاب ريغبصلا هنبا موقيو
 هيبا هجلاعم هيعرشلا تاونقلا لالخ نم
 هيطارقوربلاو نيتورلاب مدطصي هنكلو
 هعومجم نم هريبك هدعاسم دجي هلكلو
 .ءاقدصا كريسلا لافطا نم

 ٠ 53-تهديد
 قيفوت دمحا : راوحو وهرانيسو هصق
 نسح ماسح ؛ ريوصتتلا ريدم
 راذيود - دماح نسح ؛ ىنف جتنم

 رهاطلا

 دياز رساي :جارسسخا
 ىلع رطيس اذا فوسخلا عنصي اذام
 ؟ناسنالا

 هاتف لالخ نم مليفلا هجلاعي لاؤس
 احابص هيناثلا هعاسلا اهلمع نم جرخت

 لمحي طيسب نطاومو هرطمم هليل ىف
 هعاسلا هذه ىف اهضبق مت هيعمج
 هاتفلا نيب ىسكانلا عمجيو . هرخأ

 رطيسيو . ىسكانلا قئاسو نطاوملاو
 نم فاخت هاتفلا .. هثالثلا ىلع فوخلا
 نم فاخي ىسكاتلا قئاسو نيلجرلا
 نطاوملاو داريالاو ىسكانلا ىلع نينثالا
 ثدحيس اذامف هيعمجلا غلبم ىلع فاخيا
 ؟ فوخلا اذه لظ ىف

 0 ا ا أ ا ا ل 0-100

 او افك
 هىنمان ؟ةعطععمل ذأ معمر

 مزمععام» و( ططماموهمادإ#
 ةقيسامتم دم خل 0مم
 عفتاتمعب ةقعا ة[هنصتع

 مرا ظووسمع ؟ةمعكمم اقسم -
 طوبعالقع مل طع

 مار عمو: .؟دهطتمعل ل معلا
 1 ذ5 هم ةعموطماثع ظلم طق

 مالك ا
 مماتموب اطلع ةامكزا ل3

 ماسربعت نم ععاك زهكععاعل رن
 ةعملمك للوعمكع. ؟انك زهد همه

 رءوامععم طنص ذم طع
 هوردعم 6ع. 1ع همم ةانقلععو
 اممرص قعدلتمو دذاط اطع ممل اممم

 عمق طبعه سعر سعإل نطلع هرئامإ
 1 عاما ك6 طلع
 ستاطمدغ عمامفمع ام للعمل

 .هطفممءاك. اهني عبعك دع منال
 داثلا عع( طمام ةممسعط طثك

 53 عمفك ذو الذع قمعنك

1 
 ةتاوان ةطسمل 185غ

 طا معمم م( "مامهمدماطيتب
 ا0وومص امككمم

 ىلا طمووسععب [ةكدقم
 ةقمسص علب ءالدك خل 1 ةطعت.

 طاع همام: ال ككع؟
 ااطقأ هدانا ؟عمج لم 15 3[

 ملكك طمأ4 06 همم
 1غ ز5 ه ويعواتوم ام ««طتعط ع
 اس انتعو 6 مق سه ةسكدا#؟.
 رمقسموعق 0 لو طقن ممسهلل 6

 ةامر 0[ د يمتمو 18 ط6
 1ممرلعم ب60 اهنع زم ه سنمإل

 ملهطع همه ىتسواع نانمعو ىطم
 مك زادك عمات ه كال 0[

 رسممإل ذم طع ةمسع ندع. 1ع
 مقرن هم الرع صمم هلع ع

 ةهمتع قل. 7106زز ي6عووسمع ليقدم
 ه4 اطرع اممم نأ طعس ةمع 51164
 ريتال هم هب ههلك همع ةمماط ع“

 "1ع اهرب ذه زعم 06 طعامع
 ةلومع تاط ممبو هدم عع ذه طع
 ةقيتع فك طع مدفع ذك ةكستل !عقإ

 طع هطول طع رمططعل هطعععمك
 طع امن ليلا عي عمك طقت 6مل
 ه6 اطعم سرهزت ةعدقانلا طتتس همم
 هلع اطغ بيع مف طك فهنمعك-

 50 هع نقم اندعإل لم 0
 9 هعمرسم ةانعط موهقسماق7

 وو 13::لهصلك
 قمكممتم : "1هيطل 81 عله

 مزرععاعمم لعاه مطماموهمطتع :

 1/10وامكم كدت ظالم
 ةكمماموعت خلعا !لامنمتع

 طمموس عمم (ةعطصتومعت ؟1دككقم

 ةقمسعل, 0هدعولمم عا 1 طعت
 ةزمافعمم و مفمعب "[ةهطفم 81

 مقامانأ

 لمع مديدقع وبث همسك معمم
 1"اتوامزمع 0" نم زممهلعع قسم
 ةليومع وست اهسطع مقلع ها

 همرصتس عما هم قلع 6 :عسمامعع
 ممن لع ةمنومعت ةناوع !'هتلع لع

 وعق ةيصلم هان كقول.

 الالم اا
 قمفممتم : مطسعل ست

 مار عام لعام مطمامهجسوطتع :
 1كمودمس 1لممومم

 مممو معمم 1 «طمتوسعن [ةمككدم
 ةقمسعل, 0نبعلمت هل [هطعت

 ةل ماعم د ف منمع ؛ الدعمعت 2من
 0ع قلص اهدتاع 1ع ونزع لع اه

 تمتصاع طسسمتمع عد فم ملما 3
 له ويعم مدت “ هنعأ هوا ل" كلم
 قم له ممانع دنع 1" غانم طسسمتم7"
 ها هععأ 3 اههحنعو همك معيكهممعك

 وانأ دع ممم :عمعممامكك مق
 طقفممل اه هاثاب

 المع زهدمع للم, نم طمس ءا لع
 .كيمشا ترم لع اه, كيهعسس ةلبقثا

 قومك هلفممك ل' هلو ممانع لعق
 ةائاتع5.



 ليربا تامالع-١١ 3
 دمحا: راوخو ويرانيشو هن
 رفا
 ىلع دمحم باهيا: ريوصتلا ريدم
 ىعرم دلاخ: جاتنوم
 ها نستع : ىذفلا جئتم
 رفام دما: جارسخا
 جاوزلا راطق امهتأف نيتخا لالخ نم
 امهتايح قرطي . هدكار هايح اعم ناشيعيو
 سورد ذخال رمعلا ليدقم ىف باش
 .ةرظان ىربكلا تخالا نم ةيصوصخ
 .عارص ىلا نيتخالا هايح لوحدتف . ةسردملا
 حايرلاب لمحملا بضاغلا ليربا وج همعدي
 فطارعلا فصاوع عنصتس اذامف هيرتالاو
 ما ءىش لك رمدنل رجفتتس لهو . هنيفدلا

 بظخدت نا هرخالاو مدلا طباور عيطتستس |
 ٠ ليربا فصاوع ىلغ

 موجن سمخ ريسناسا- |
 دمحأ : راوحو ويرانيسو هصق
 هللادبع
 قيفش دمحم : ريوصتلا ريدم
 ليعامسا باهيا : جاتنوم
 راديود - دماج نسح ؛ ىتقلا جتنا
 رهاطلا

 قياف فرشا ؛ جارخا |
 صخشلل هوجولا ددعت هلكشم لوح رودي
 ههجوب صخشلا لماعتي ىتمو دحاولا
 نم ةعومجم راطا ىف كلذو ىقيقحلا

 سمخ ليتوا ىف حرف مهعمجي صاخشالا |
 نا لبق مهارت ريسناسا لالخ نم موجن
 هولخدي نأ دعبو هيصخشب هولخدي

 2ك ©0121 2 222222233 2-1

 مصرا ىنعوك
 «1ععام نأ (هورهصا نا: لا ا

 !ككاسممل شلذ
 عفتانمعت لملم طلت

 قرع هممومعع: ؟اوعكمم مدعم
 مزرععمبب ةطصفم المطعم

 1ع ؟لرم أ5 ةطوانا ابو ةزواعو
 ريطم !ذرنع (ووءاطعت ةمل اعمق
 هما !ذزع نأ ةمامكاعتط ممم, 1ع

 مانع دوم ذك ةععطوما
 ممل صاع كارم علمك ماندتع

 1هوكمدك اه مغ 07 د6 رونق
 عن 0عقا5. [!اانكب هب ريدان 01

 عماعرك اع اعمق ه/ دع ب6
 ةلكاعع سكت 2 لعموم همدرلا 6غ
 عسا ععم اطعمر“ :[2أك م16

 ومعك ام عم مفيهلاءإ ام طع
 ةاموصإل «٠ ءدلطعت نأ ةمرقل- 11
 طع اهاعم( ةمدمات همك هاطاعأد ةعع
 نمل عي عمم ع بءمعومعهأ ةنوااناع
 معتم ادع [ب0 كزويعتم اعمق 6 ع

 ةدررع للكمكات منك موك عو نع 6ع5
 طم ةممكرب كاممك هج 0مم ل0ع5
 مجم طعطامل 0ع نبذل طع هقععل
 طاممل طوموك لعاعمت ةوقأ ةاومك؟

 4 1:6 ىامج انرا
 عتاب ةطسمم خل ةلاقط

 هام ععامع نأ مجم( وهجمابر#
 الهمس 5661
 عمتاقموت 1طمط اوودقتا

 ما طمملسمعت ؟ادككملا
 لمس عل -ا0»بءلمع ثلا [مطعت

 طا علمت ةعاتمعل ةيرعأ
 1ع كام أك هوا اطبع هيقمإل

 مجمكالك مع طقك او مانا
 لهنا اذكع همق دع ممدعتطااذؤز
 همع مدلول ؟هعإ ةقلع ومده ام
 عما 30 ه؟ هلل اطعدع هدقكأكك هه
 طءارعاع هك همعدعأ# ذلك العم ذك

 معئامعاعل ةمدسوم ه عمم 6
 معمم ةناعملتمع هدب عل 1ع
 ا

 1( ص ع معمم عأابعل طق
 هياعتل طع اتا اطعرب طهدع ة
 معيدموملاارت انما لتماعك 0
 اطمن «طتعط ةموعمتو اهكتلع اع
 انقغ طرقت ذك هلام اطعسص ام اع

 طفلا.

 2 مع رمموممم ثمل
 قمكمممتم : ةطسعل !امطع#

 ممم منع لعلم مطمامومجاطلع :
 طقم ةامامسعل خلرت

 ةلمماموعب كطملعل طلامعتت
 طرولسع عم اععطمتوسعت ادككدم

 مستعمل, موب علمت 8-16
 ةلعلمسم م عمفسع : طعم !لادطعت

 عدرع دنا 1" ماع ل6 معدمع ل" نم
 زممع ةسلتسما لممف ا أع لع
 لمس اعتلامو قلاعم؟ م عمملع

 ومع 1ث لمممع لعم تمانع
 مهمتعلا جب آم مملاتا ة' فسقع

 .نوقانلاع تدلاتع امج لعن ىمعانتو
 مي مولع 16 انعما ل' ةحاأل

 ١

 عم عتعمب» سنو ةلمالمع
 قمتم : ةلصعل مههسلامط

 ماي عامس لع اه مطمامويعماتم :
00 

 حامماسيعب اطمط 1عجدمتا
 ممولس عام (معطمتومعت اوككمم

 طمس, هههيعلمب اسهم
 3 ءامم د ومفصم : ةيطتمكا

 رع
 ل انا انها عتانإم# ع

 مهيدم ممم اوجاقمك ذ هلع لع
 ريم 18م لم مدعم ذم !قاعأ 5
 ةامتلعكب هدب لقمع ةمدسما
 يصع مقطع معتق مممع معان ةنئمتع
 مالتكتمرك دمعك ءع ممدسعما كاع

 كليماعأا ل6 دمردعمل ممتع ةهلكع
 ب توودعشع ةمر هن اوقع عب



 ادج شه لجر-١# 1
 لداع : راوحو ويرانيسو هش

 دماح نسح : ىنقلا جتنلا ا
 ىلريازهجلا ميرم : جارخا

 لوح ثادحالا رودت ىديموك راطا ىف |
 هلاح فورظ هرطضن طيسب فظوم ا

 زاهج راوجب ىقبي نا هبيرغ هيضرم

 اهب لمعي ىتلا ىفشتسملا ىف نيعم ىبط ْ
 هيصخشلا ىلا فظوملا اذه لوحتي اديور. ٠
 . ىهنيو رمأي ىذلا ىفشتسملا ىف ىلوالا |

 ءاذحلا ١ 4 ١-
 ليفلا دمحم : راوحو ويرانيسو هصق |

 ىحوطس ملاس :ريوصتلا ريدم
 هللادبعرهام :جاتنوم
 هفيلخ هماسا:جاتنالا ريدم

 قيزسملا ةبص هامل « جازشا ||
 شينرو قرددص لمحي ريغ لفط

 كلنمي نأب ملحي عراوشلا ىف هب فوطي ا
 ىف موي لك هيلع رمي ديدج ءاذنح ا
 لهف هدوجو ىلع نكمطيل هنيرئانلا |(

 .؟ هملح ققحتيس |

 / أ

 4 دعو مناع ااه
 عمتمب ةيلعا 3دطول

 طلعو هع ططمام عمهم زل:
 0لسمم ؟ادصتم

 عمتاتموب مطسمم دا طادللإل.
 ىمأ طموسععمب طمككمم ادعم
 مزمععمب !امتسس مل هممت علل

 "10 اص ذك د مصنع
 مموممممماساتمم نأ ادع نع هأ د
 ةلسماع دما وربعع نناطو نيمماعك ذه
 5 موواامل ©ميسعتمم معك هع

 طلاس ام كنسي معمم 2 معامل
 معلما معع موضع عاعل امه

 رمعلتممل ةمومعداسع. 0مشنملاال,
 طع عصواورتمع ةمعممدعك دع ؟34

 وقم أد اطلع طمووأاسل هه ةاقتا
 عتذتمع هملعك همم اهعامنءاتومخ.
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 قمتم الامطمسمل ىلا عا
 طارععمع مل "امامويسابإ :

 عملعسا 3مل
 عفتاقميب !لمطعم خطف خلادط

 طرف سعاتمم ةلاممعسوععب 05دجتم
 رمل معاو

 عا وفم [ةمححمم طمع
 ماممعمبب 0وممم مطوعأ معا
 4لتانلع طمرت تيوتعو ه طمع هأ
 ددستكلل همل هيدمفعتو هدانا اطلع

 ءايوعاعب لع لمعمتسك طمع طع
 نوبمك ه مهتم نر طمع هالعط دع
 لمثلوب دمعك ذه همع هغ طع ةطموو

 دم !«معمع كامممو هث ام دقلمع
 عسعع اق هم همع ءاقع امك

 مسقط اب لالا طع بعت
 معمم مانع طتخ لمعسمم7

 طعانأ 1١

 الرد انمرسع مهنا
 ععمقمتم : ةلعا 5ةطرت

 ملمع عام لعل مطماموتهمطتم :
 0ورررما امتنا

 ةلمماموع ةطصعل 8 !لهناسلرت
 عرمفسعا مم (ةعطمتوسعت اسمكم

 امل
 ريلعاسسم ى دعم !ناممامس عا

 0همهركارب
 نم عسصامإل6 مدع مقلمع ة

 "الفمانمل هنأ يديدتااعب 8و
 مغرم عسكر ذأ لمأا دععلعت

 عقاك ق"نم ةجومتعأا 6
 3 معان ه اسمو لعو دملمعج

 يرسصتونعك, ذأ لعبلعما اع
 ممسموم يع اع مارق اهرمدناقما
 1"مقمتسل نسل لارتوع اهاناعو اع

00 

 الازع للوككانا#
 ةمفمسم : !امطمسعل عا معا
 مام عاممع لع اه ماما مههراتع :

 عمات 30امالعإل
 حلممموعب ةادزع مطقنلاسط
 صايع عامنم لعام ممم عالم :

 0ييمسم ا6طماتا»
 مومو سمعو (ععطصتوبعت طلدجعتم

 اسمع
 3ع منم د وعفمع ؛ 03

 مانلعا ةتلع
 اتم معانا لذمت وأ مدءلع انمع
 يع لع كروم 8ع ل'حمنع

 مع مدلمع لع طمععسمعو نسا د
 مانع لمسك نص هرمعمتت” ءدموانع
 لانو 1 مقدم مدان هع دعجنم##
 وبث عالم تيلدتع مانزماسمو مدناستا

 مكمل تو ومو ثجعت

 0 0 ل ا ل لة ا ا



 انه نوكت نا ١ ١6- 01م ا": دمأك اعأ 16 86 1ع
 طاتعمتسعب منعا خطا د كارتاعم طوع خعأ خطاب و :

 8مكممتم كك فعتمأ : خاعأ خان 8ىتماب خلعت خطا طوط جودوبافطع :هصق
 طماط طا ععمم هك !امامومس وسطا جودوبا فطاع : راوحو ويرانيس

 | مزرمعمم لعلم مطماميسمطتع : | !امطعممل 5طملع اع عا
 ا ةلمطحسعل 5طهأتلع عملقموي ©, همهم !اميدتط يع ديم ريوحسلا يدع
 جلمماموعب طكذسممع !ادونتط | هنمععامبب لعوطحمم ال ءمكطم بيجن رضامت . د: جاتنوم
 3و مالم د ممغمع : طاتمطممس» 10 لس زج هطدانأ هيمنمع الإ يت
 1مم رقم ناجممم لوعتمتك همدان 0 2

 أ أ

 0 الم زعنمع طميممسع ةبطأا ان منئاهتمع ه مدع همو سوره | جادذلا ىف هملح ضرعت باش ةلحر
 أ .«عدعع هب ايهما كا عم دقمامهع. | دمعت ميع هنن طهعم ةادهااغ7عل. | ىشميف . طابحالا ىلا هبحي ىذلا لمعلاو
 لل ده ليمتا لعيسم# انت زيوس" ةعع | طاع فعمفعتد ةتالعوكلز ؟ع6ءنا4 | لإ يدير . اهلك هتايح مجاري امئاه

 ج01 صام دم اضم فو 2193:1117 | يدع لم تعالج لحب اذه رديضامب 2" يد 2 هتايح عجاري
 رعمعمل الع انس مهتنارع مقءطعس# عا | ع !لزاع ةطمدع هباعمع ١ع مدععإو م | ٠ ريقف دايصب ىقتلي ثيح لينلا ءىطاش
 ا زا لعرزعمغ دم» هنأ. عيا 3 عع | ممو 5دطعمصمم هج 6766045 | هربخ هدنع دجير هقداصي ام ناعرسو

 ! ريدي فيك هنم ملعنيو اضرلاو هايحلا

 ا مقمامم امصطع هيململ# عز هنمع | اذع عمتمك جوم# ةيمعلعمعع هدو | ىفو نكمملاو ملحلا نيب هتايح ناسنالا
 مورس دع نمنع هماثعك طوب ام !ذيع نألط ةهلتككمعال08 | زا ىلا دايصلا د

 | فام ووفق همدل ممدع ةيسقيععف .| دصبل مع ملاعق ع. ازا دعوت همه | .. ات كل يسملا ضرمتي رهنلا طسو
 ه طمد( ذم اع منللاع ن6 لع | هدايق ىلا باشلا ارطضي امم هيحص
 زانا6, اذه ةكفعمدمم ؟ةلاك ذأ هلا | ءرمع ىف ةرم لوأل فيدجتلاو بكرملا ||

 0[ 5 ويل لعم. نك طع لهنا
 ممم )5 هاا وعل ام هامعج رع جورب | ف ثجيو املاس ربلا ىلا لصيو حجنيو
 ملف ردك ؟66 اطغ 11ر54 اننصع أه طلك ٠ هريبك هداعس كلذ

 الع 116 مممعطعك طع ةدمعع
 ويعم عوعلانالرت هم هانعطمك

 دما ماممللزب ذمه معسب ؟ةءانمع ه
 ال6055 /

 ا سميسعما اذ ننعدمم مدام لع | طم. طع اعمصم دزاط طع
 دايم ةاب اب جتم طيصوع. 0سم اع | ةمطعممم مدممع هطونأ !ذكغ مق

 مما ةملم تا ةهانأ“

 رس معرس رس رس ع نع ع ع عع ع عع عع ع ع عل ا



 وك
 ارول نمذ ١ ١- -

 ءايبنالا صصق -7
 هزع امام تاياكح-
 ربوتكا ءانبا -4
 نويعلا همعلم دفا
 باحصا هلش-1 ْ

2 
 000 / 1- مسد كيد

 2- 156 ةامملعو هر طع ظ:هواطعاك 1| تدين
 3- 1دلعق ها !لاماطعت عه | | ممم

 || 4 0همزعب 6ومعستم» م ١
 3- 16 منع ه6 نمووتمو اطع مقل 2

 6- ى 60م هأ "لعملك || | ةاممهمعع ا
 هيَ 22 3 دا

 / 1- ]ع عدو لع امنع | |[ 7وميم عمامتتع
 2-امم :مصقمك لعك م'مماغاعك مقنع ة سم عامل |
 ةءامج نادامزجعو لع دمسمم 'ةتتق' | | ( قعووتمك ةمتصمو) |
 4-اعف لك 0'هعامط»ع أ ا
 1-5: 6مومكع لد كهم عتود عمت علا 1
 .6ءاتوع طدصفع لع ممهتمك أ ا ممم ةممجعم لعق قلك |
 يم امنمع) /

 ا

 و م ع ع ع عع ع عع عا دع تعا عا دع دعا اتت.( نسا



 7 2 1م اء»مو لو ةمس# المسك ع 1
 ةراممتهمع !طمانمل لميت دسم لمعلا. ىزوخ نايزامو رودنغ ىنم :ويراتسيس قعمهتسم : ةآمنق (ةفمانك ةىتمغ المده 6طقمفمانك ةسل 2

 ةعمسمل خطهدل معتم خطمسعف 2100 اج 1 هلام ما 1 مطلعا ةتنع همه ةطمس#ل ذل ملمع عاعسم لع اه مطمامومفمطتع : طزمععامج ه( !طمامهجه مطرب !ةصتقل | دمحأر زيزعلا دبع لامك :ريوصتلا ريدم
 ةلمسإل 5

 قام ماموعب 1دسعم ما 00 ا
 طول سماد : !اتك اصلع متتمدقل ..| نايم معمم ضمد .
 علصو امسسم اهنوعا1ه 15 هم ؟اةلزوص | كلحخ نايرام: جارسخا
 ةلفاتعسم د ةمفمع : ةلامماهصع | يمدمم الل: عرماندم هءاعذمك. | ىف اهعم انذخأت رصم نم هيلاطيا .. اليرول ارو
 1 قاع نمجءأ5 ةهمأك اطهدنوط انظتع | اهقشع هياكم لالخ نم نمزلا ربع هلحر
 لهم ايمدتلمب مع ذاهتتعممع نبت | ةععمسمدمرامو ادع ةسفتعممم ام 0

 جلا عد 8وربماعب ةلتاع 18 او طع 0610 06 عر [ع29ب عج( 10نع ؟ن, | هنن اهتسسا ىتلا اهتسردم ثيحر , سقرلل
 قلاع ةامطالا نوع 6ممزم لع لمومع | كفصعامو. 11:6 ؟ءادمم] 106 كقمءاد | انوي ىتح اهملاع ىلع هدهاش تلازام 161
 عم 1952. آه مصقت# ةقوقرتع ادم اسما امدح - طن هبقحلل ىف رصم اهنشاع ىتلا تاريغنملا مغر اذه
 وا جاقاتات لنك فواتتلاك 1غ. يروم نوام اطلع هدر اههوزاع 6 | تاظحلل ان دداعا راح اريماكلا ريخالا
 ب طع صقزم6 ءدهضهعك انما 8ق)م4 | سانا هداهش كلجسر اهتايموي ىف هميمحلا

 طقك ممم هتجووعل ام معمل
 1ع ظلم ز عراك انكع ام طع ط05غ ٠ برق نع اهوفرع

 لماتسملع هدمودعماك هت عع انكم هك
 يوتامعم ذم عع كتمموت ةملل ءاماعل

 طرت لعب ءموع ةعونةتساقم 05.

 مو :هرهمجف 0ع5 م؟ةرجانفاعو ,  1116 ةاممؤغ5 دز اذد6 7”هررادعاك 2 ذي
 00 يا وما موبورارب ز(ويوج | اليك انيد تباث ءالع :ويرانيس ةمكمتتم : ملحم [طمطعأب طاق ا م 1 طامم ثلا .ايبنالا صصق 1١-

 مزممعامم# لعلم مطما موسما ثع : ه0 ركاش رازن :ريوصتلاريدم

 ةامسمع طماع طرمفسعاوصن [كعوزوتمد 5«ءام6 | نويزفيلتلا عاطق :جاننا
 طعم سعالم» : 3ةعاعسم لع اه زي ملم خل حسم قفل :ضقلا .قدخلا

 1 3 اتسم ملبنزلا ينج
 0 هقفسسك ل طاوعءاممب 2:. 2منوطوط 2ههممج» | ماسمز بنيز .د: جرفلا

 2 ني 0010010200407 | هنلح نيرشع ىهر هبال مصق نع
 جك مانمس هم ومفمع ؛ 8. ةعممط 8 1500 ميلف 1ع المت ليعامساو حلاصو حونو مدآ لوح رودت.
 مهب 25 ملمساعك ةانع اعك ممهمطغاعقب 0 لع لك هن 7 مالعضسدع طنعك ذه طعائزهت,معرب | دقت راغو دوسالا رجحلا نعو ىيحيو كلاما ةماههلعت, ظفمنمع مدعوم | ظاقعاع ةامومعتم ةكممعم عطافط | يرقي سول همس هلل 0 اهلطح ةاروانأ انع وعجل سئويو ايركزو سيرداو دوادو بيعسشو
 مولع 1عدمنا, !امذك, لعل 0 0 ني حتتوب

 قطمعأا, طورمب 1للك, 2هلمجعزقب | فحم ذم سطتعا طماع
 الوان ع5ك, ال عاتزلة, 18 ؟هعطغ هدأت ا 0 طقم سدو ع. بنما
 ممطم" هاله مدع "5و8". | يلب قولك ذل ف هلو : : علما 1

 1ءمدتمع )ل ممعم عمامو ام خا
 31م قتمق). "1ذع لايعماتمم هك ءدعط

 ب عماعموع ذك 25 متماناعك. 3ث



 هزع امام تاياكح -" 03

 بغار ليبن .د:ويرانيس
 ايدبم مزمزلاونانف : موسرا
 ىرصملا نويزفلتلا : جاسقنا
 ايديم مزمأزلا : ىنقلا جتنلا
 مزمز بنيز.د:جرخضخا|

 هياكح هقلح لك نمضدت تاقاح هثالث
 ىبرتالا هيماس / هديسلا اهيكمت لافطالل
 هثالثلا تاقلحلاو هكرحتملا موسرلا عم

 ناريحلا رامحلاو رطملا تعت هصق ىه |
 . ن ٠5 هقلح لك هدمو بارغلاو ؤ

 ربوتكا ءانبا - 4
 بيبح نميا: ويراتيسس

 نويزيفلتلا ؛ جاسفتا
 ًايديم مزمزلا ؛ ىنشلا جتنللا
 مةسسفز بِقَيَوبذ عارفا
 تاوقلا هتزجنا امو ربوتكا برح نع
 ةرهاب ثاراص تا نم هيرصمملا

 1165 هز الامالنع تتم
 قمتم اء. دعما عديطعم
 . تمممست لل ةمسعمس العلتم

 مرلكاك

 مه سعتمم: عير ماندم 1ءاعمتعتمم
 قر ظسلسمب خل تسلا

 علو

 ماموعتممب 0. 2عاممط ةسمتسمم»
 11 هموعتساع هأ اممم نعملعع

 .كدعاح ميدو عع ه اهلع هع
 كاتالعم هعاستعل طرب !لاج كدستم

 كل ةاماطرب هلط طعم نمادع
 ةمممسمومتعل طرب اطع تياموص

 706 اطدرمم ياعم دمعت هل هامل
 يسلمو طع متم, آطذع هسا
 اجماع هممل 116 محب اعمعاط
 ونيمفم زج هاد لسصتتمم هل 5

00 

 0 ءامارع» ردع ملام
 عملا ميروسم ؟انطدعا

 مامممت ملل دس طلاعلتم
 مياتواع

 لك وطب مل موتا
 اياعلأد

 ام عاممج اجرب ةماسماط حسا
 ةلاطع قاس ذي هطمانا طع 0هماطعع

 الام مف طع هبتكسصا نس
 معالمنعل طرب طع

 ا
 عامر

 اعز ا*اكاماجمع لع ةدعسما
1 

 8مندممأم : خل م 1طن

 عادم: اعج ةرتتداعج لع

 لا لال
 ممملسعاأمم : 5تعاعام لع اذ

 ركاكتولمو
 طوصوماب عاصم مغاسل سعت

 81 مسسسس ةلعلت»
 حل عاامم نيفمعب ع 2عوفط

 ملا
 ولج ةماوم مج. كدمصمع مسجد

 عم ويتمتع هدلساناعمب !لاهلهمع
 ةمرسأم 181 اةمعطرب تيعمداع لم
 طاع مابسع هبح امام ذل ٠"هنلع
 لمع لعججتمج ةصاسكمي امج اهملج

 اع ماعج مصلت !اةملمامع مانع اه
 ماتم 1" ةرلع تسسلم عا لع

 مورا

 لمع تاو 0” هعامام##
 عمفمتم ؛ خريم اهات

 ميعاموب اع لونمع لع جمال

 الفلا
 اطظممولسعاتمم ؛ اه عاق أئأمل

 طول اع اهعطستيوبعت ان
 عيستسسا اناعلأو

 لعام سد دماسم ب: 0 عسام
 هات

 انه تاس نع ا عيعتمم ل'هعامطمت
 ناله كامامتمع نو" د عطا
 انج اطخمج هصددقعج ةييز ماعم مخ.

 سس ع نس عع مص عع ص عسل ع عسل عع دع معلا...( سا



 روبعلا ةمحلم -»
 بغار ليبين ..د:ويرانيس
 ايدبم مزمزلاونانف : موسر
 ىرسملا نويزفلتلا: جاتنا

 ايديم مزسمزلا : ىنفلا جتنلا
 مزمز بديز .د: جارسسخا
 موسرلاب ىكحت ميظعلا روبعلا ةصق
 .ةكرحتملا

 باحصأ ةلش- *
 هريهشو رضخ نسحم .د: ويرانيس

 مالم
 مزمز بئيز .د ؛جارخاو جاستنا
 ةمحرلاو نواسعدلا نع تاقلح هئالث
 دقو قئاقد رشع ةكرح لك ةدم رشتايلبلاو
 ىف ةيبهذلا ةزئاجلا ىلع تاقلحلا تاصح
 ىلعو جاستنإلاو جارخإلاو ويرانيسلا
 ىلودلا ناجرمهملا ىف ةييبهذلا ةزئاجلا
 . ةرهاقلاب لافطألا امنيسل عساستلا

111111011 
 0مم

 قمرا طوب !امطمعت ؟موطعا
 .تمعامممب ىلا ةمستمس ![عقتم

 ةياتكاك

 مومف نعتمست 7ك عتكتمد
 خيا طمموسععب خل ةهصعمتم

 اعل
 مامععامعب طوب ةعاممط 2مم
 1غ زك د فماممم مستمع اع

 رامامعف مسك داممز 06 مودعتسي
 درفت عممقلا

 4 6من ه] سفك
 قمتران ©. ة[مكعم ةكلطعلم همه

 ةزمطتس ىدلعس
 موملسمعل سال هارمعامل ادرج 26.

 2موقط مستعمل
 1 تلمح فرسوبث ومو مفعم 10

 مدتاناع واقد لعق ةطدانا
 مالم طومدتمم سعر ةمق ةطوسا
 طع 1001. 106 كواعملعو 06د طع
 عما لعد مملسم 106 طعون ةعرقوا ةعقأ
 قزم ععامم هم نععأ مدمس عاتمو. 1

 هلم بوم ادع عماق مو ةيسدمل ذه
 طع 9 اط نر 1ماعيمماتمدقل
 مممتامل 106 كنافممم الصك.

 كنز لعن جوعا ففمو سعال
 قمكهممتم : 8ةاهطنا همهطعط

 طووفتموب اعد ةعاتماعو لع

 2مستقت» 16ل

 ان

 طوول سعاد (ةعطصتوبعب آن

 2س قمت 1613

 3ومانمسع سد ممامع ؛ 22 عممط

 2مسعقمل

 4 1'هتلع لعو قعووتمو ةملسقق,

 1"طتوامزمع للي ةمعطتووعمد علا

 لم 1هرممم ةيسقمم ةيررمات عدس
 مهرف مم له عبعمع لس 6 0ءاماتع

 ١ يطل

 انزع نهتم 36 «مرعش
 قمفمو : 8 طاوادقمم ال8

 كرمال هلم
 طموملسعاتمم ءا تقع عم وعغمع :

 2عممط ممم قمت
 10ا6 ةواوم 9ك متسع مهقوع

 مميفهما قلع جيلصساعف ةنع
 م ممم« لنوم

 كل ماكدمعع
 ك6 ءكموص

 اثنا ل و
 مرات هد هر ممتع أع عا

 ةعفدقملم, 1م هاتف ند ةءنمع ءا اه
 ممل عاتمم اهي ل معنا غمدع
 ؟عقاتاول للي كمكصق لع !'عمعمأ

 هان ل6:
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 [ئوتخ لعسعسع نم ادمهموع ءمرصصتسم نت ةهكعسطاع امنع لع صدد ةيعاما !اهمغ لع مقسم عد ءامصأ
 دم اهمهدع مب ننث معمصعغ هن دمدقع لع فدمقتابع !!توضأب 1غه هقتافومك كب لعو دتعتمدك لع

 قتلة عداك مهراعمب
 آم مدممتمسع لي كمكمم ةورماعم مطاتع مدع لع ةمدقك لن 06 ءمممعسعمع تنلغعتا ا نم

 لمهسصعمامتمع ممدواءاب ةمصانمتتع لع مابك لم ةلصصك ةعرتمانعمك مممزعاقك لسسممغ امدنع !!ةصمقعب
 طانطات6 ند اممزك اهصهنمو لتقف معمم : 1ةيمطعب لع ةدمومتك ء !اةمعلقتك, هع مدممعسم معدسعأ هن ععمق
 زماكعدكو هن مكصم ةعرمانعم لاغئع دب فدصمغ لع دعك همسفللعو يكمتتمدك, دافع ونع ل
 مقيما سامم نعم مك عدم دمك مسصاع ىدعمتشءالعصعما دع له قمع عما ملتمم طيمصما وتوسع لغم ةعاق

 لئلا م عملك.
 © نوع مهسسونمأ دمانك اعدممك ةعهسعمانو 3 ءمماتسسع 3 مانطاتع قاع ةكمنع لن مدمدمعسم انت ؟"ةساق ههدع
 3 امك 165 6ا4صعماك ل قلص كمعسقأ هعمدوط تودع ىدهرتدمأ ةلمدك لع ,نمع نمع لمعسسعماقاتمس ممكعانع

 لع هعأ هه نغم اسممتاقهأ

 ملمنك اهدمصم قل عصام للي عصعما امك هع ونت هما مقتاتعمك هله مكملتممالود لع هدالع هيجتع أ
 ممالك وانك مممرمعااموك لع لوم ؟ممعوماعي كمصك 1عك مدهعك نعم مماسج ءلعم «ةتاتدمك وانت هسا عودعما ط

 :هداطعمان عم اهم نه ةمعصعمتج ةهاتعاودعف كك هدلطسسءاك هد ور ماع.

 ةدلقط تموت

 طع عاعسع لان 1هملك لن 069 ءامممعسعمغ هبلكسعا
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 ةتا تك د همودسمو !هموبقمع مسج عطعمكتطأع ام طع دمع هميلل. كمعسم ذك ه عقمعف اهميسحمع طمع
 طعام رسم متعلم ةمانعطاكب هنكامسك ةصق ؟لعتممك ه6 لت عمعمأ هقلتممك.

 1ع طدممتدستم ه6 8عرماتمم كمعمم ذعدنعل طرت طع كتنلخمل 8عفاممسعما طيس ذك هم هممت
 همهم عطعمكتلاع لمعسعماماتمص نق طع ريعممأز ممملسعاتمد ه6 ععربمانمم ةلسم. 1غ ذو ذمدنفل ذم انفع

 اهمهسمعف: خهدطتعب 8معلتكم مف ؟ءعمعطب هطتعم ععمفعم ذا طئمطلرب ةتكاتدوستكطعل.
 ةطموع نبطم ةنع اماععوامل ذم عهربماندم كمعسم ةعع طك فجقطاع هق ععاتتمو ةعوبمتماعل دثلط ذاق
 املممإ تعماتاع هويت ةقوعتملار دنطعم نع ذمكمدمتتمم طدعتعمللو لعمممفك هم ةمدصعمات مع ةمق

 ماتم اطع لثللععمأ ععمتعف ه6 ةئاق
 قمعزق مو هم ةععنسلع لمع عداماتمد 0, هه ةتغ هك اسمهم مما هك ةلصسفلف دعب بع دمع طعدغ هد اممم

 طع هدممردتسم 3 معيوعامل ةعتعم طق ذك مدمععمعلب نتاط هلل ءعصعماف هع دمعط ةنخب
 1316 نباتا اتلمع اه ليممتع هلأ يمدع دبطم طقتبع ءمصضتطساعل ام تف نورت آلثع ةمع اهدافه ؟ةرعبوتم ام

 زومسشمع دمع لمعسسصعمت ممم هك سقزدع كنلكعمل مق ةماتكاتع ىبعمنك املفدع مامعع ذم ظعربمع

 ةدلقط موست»
 طتمععامع هز طع ةدلسمل 1>عابءامممتعسأ 1انهم





 قست دتلتمب لع همم طبق طصترتممتعو عا لع طفاناعو زب ممانك ةنومك امانك طعكمأم قاسم ةاخع امه لع
 رمز هموم ا متكدممقطا عب ىاهليعودممغ ة له هتكمم كا فاهم همك كانع لعك ممعنإعو موانع همم هسمفا هاد

 ممم ل6 عدفلمع,

 زكمسطع كادمعتسمتممك لك عءاعمغ دبع لع كمكصم ور ماتعمب ددتك هنا ملأ د ممكوعمت6 نمع ةهلع
 وكتماسدع ةلومقتممغ )غو مدلصاع ةةئللتطاعو ء( معو عمم لعو ةماساتممك. طلمدك ةحئوصك كممع مانتك6 هني
 طمهنعمابو لع غفت« لمع لعد معتمد لس مممطاقسع, ءاتستمممع 1ع هادامعلموب ةئقئص لع ةعصعالع# 1
 .همسوممع هنن مكسم ةيريماتعم ونت 8 هءعانم4ب ء( ههعنمع امانزدادكك 1ع نقع لح مقسم ةهدطعر لل نإ
 ومو همم وعماممأ !6وتمع لعبدما لع سمدقعب آئاععرماع نست هقلعع لع كدعصم اع ماسك كمت هزرمم؛ همك
 له مكهتمم, مدشودتع مميسطمع لع لفت دمتك دمك د دنتعملمدك طعم. ةتمعت ممدع اهطمنع
 موتهم لممك مامعتعسو لليععاتممك د دع ممكوعمتمما هل لتقل كعدلك ؟ءفاتحملك لع كمكمقب هد
 معمم ءممغ لعو ةمللعو لع مممزععتمم ع هم وع كتفوعمما دعك لع لمصمتمع لع له مممهسعاتمد.

 0ع لمعدسصعما ءراتع 1/05 مقتمك ءقأ انمع [عماقتتالع لع ممامع مدنأ ةقم 0'ةطوانتتع هنن اهم ععامعمغ . هن

 لع :هدالعإممأ, ممانك "عنمالممك [ةمكعمتمتتع لكتصع ةمصقع لقمع 1غو ةةيلتمو كمعصصقتم عمقمطتوانعق.

 رجسمما قاع م4قموع, نص همسط#ع لع معكمممعق 2 (عماع لع ممعقعمأعع هل اندحلعتو اقص نم تأ

 قاتم 6 تانك.

 آه ةععاتمم لعو لمعست ءماهتمعك قا ممانالءالع هءانغ ةممكع . 11هدق !ةكئممك ةزمانا6عر ةققم لنه نص

 وتعتمد مصتماغاع لح مقمم 6عرماتعم د سمع ةممقع.

 م له ةنتاع كايمع 1هءاسع ةمرمكمفتعب ممانك مانصتممك ةعمتعع 1 دمفتم هل هعنع ننأ دع ةمدغ
 ةمواتودكو ة ركارموتم عا ىفاتونعع 1ع هيبامعم لابمع رصهمتغمع هانز عاناع.

 لاوكمتتع 3 هع وسع هما ةععمسماتوكعمدعما ةمثغ نم ععمصع ونت ةتلعمتا هلله مكملتكمكمد كامع
 . سممتوانع لاانكعم ةعاك ةقم لع ؟همصعع نهمع عزت ء1همكلتع هياتداتوسع ىمدسصماغاعب

 1ةممانلع [كمدسصإ

 8لاتمتعامع لعام تنلطمع





 قيستلوأ طع ءكقسمام هز طربعاعم عمل مدصتع ةاهتعاعم وتمعك, اطعمع ذك د ميملوسمل هععق كوع هممت ممملب
 مهتعمل مدامع هع رتعس 1طمسهط 8يرماتمم كمعدم طمع طمعم ءمدشسممكارت ةععبسعل ه2 لععاتمتمو ذم
 ويممتتاو همه ويملتكو, ه ءععمشقعقللو تعمل ىلإ ذك ربعع ام ةرمعمم. ]ألع طقجع ةلعسماعل ام
 ةصقلزسعب ذه كبل دعمتونعم عمو, طع دمماك ه2 طع مممااعمتب ام تهت عمقع طع هموامعاعم. كهمعشللب طولمع
 مطاع ام مم-ممودتمع ىعرماتمم كمعسم هك نع جنمعم هء ممط كمعسمب ةمق ذاك ةمعمققمدقل
 معمرعوعماماتالعب ظورتماب مسقط ههتودع ذه اطع طتعط وسملناو' هغذتك كمعسمتتع ممله ءاتمدب ذه عام
 ةميعمم طقللعدهعور طم عبو نبع هدواتمقتعارب ةاثلل تعومعع د اه 1ةططتعط ذك هنطرت دنع مملتسسمنقلإب هما
 هع دايما مهتعك ةمل ةممومدعطععب مداتكمدقمع ذه هم ةمددكدفمع لس عاج لك, معهما ةلتمو 4

 كمعسمم, هم طواقلرت ديقلتمع ةاعمد ةهمعممم ذص ةعاسمل مممهسعاتوم.
 "[1طلك اعركأ زك همع ه6 طع دمصتكككاملتومك أ هانع ممومعمك هد طع مدقك 0, كيمميع. ؟طعمنوط ذا دبع
 ممووعف ه قلل لمعتسعما فاتهم هز اطغ مممونءاتدمك هك 1997, الام طقحتع ةلكم طفعم فيعقنل 6 زمعاسم اع
 ةلتمرخ همه لمس عمتقمرت مهمه ءاقدمك هك اطع ريعمتب مهجة فتم ه كالو ماع هك طمع كمعسفاتع ةئاسملتم»

 ذم 8ورتماب حب ءامدع مهفقتمو ديهنلل هلل انك م ىندلسمتع اطع ةايعدعمكمك ةهق هتلانمعم هك طع زيعمت.
 1 طمصع اطقك (طثك ؟:هملع نهدنلل طع دععم ةك دم قفمتصاع هك اطع ةانعععمولانل لمعاتستعمتقلتمص 04 ةكاب 0

 طع موزع ذه هاطعع 5ءاقم تستمع ةغاطع ىعماتمو هع 4 ميسواعاع ذماععتمتعل لمس عدتمتتمم 02 طع هما
 هر هاته اتتصع

 مدعوسسلع [[هودإت

 8كتمتماعع هأ نلطتتع





 ه1

 عكمصمتتاع ةععاتممت آله'يمسط [[ةططق

 31ةطسمال (0ةعلس

 «٠ 2وميس عمم ةعءاتممت ةلهطسمسف ةدسين مغمللمط

 « 5نمعجتكمل رن ةطسعف 81 ؟ةمفمست

 ظل همحعتمو 8نامع: اظدعدعس خط طورسم
 ةطسعل 8مل

 ٠ ظعمعط ندمقاةئتمم: ظادطلم 151 5ءونسمر'

 رلوطنل 811 طلعت

 ٠ 8مهاتوط امهمكامتتمدن ظممتم ةامطععا

 « امرا للعك لطف اقل ؟كمقع

 « طتتداتمو 5نمعصتممعب ةسمل ةدق»مغ

 « تومرماناعب آهزت هانا ةمق طمماتمعن 38.0.4 طمعمو
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