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صمة

ألئ

.دحخج١ جوتئة
عه

ACTA

MARTYRUM ET SANCTORUM.
TOMUS TERTIUS.

قيد, ففه

PARISIIS.
٢٧1٨

10101٨ 01 s£١'R1s 95.

I.IP.S!^, OTTO HARRASSOWITZ.

1892.

En vcnte ehez OttQ Harrassowitz, libraire
a Leipzig.
Barhebraeus, Greg. Chronicon Syriacum,  عcodicibus mss., emendatum
ac ,,unctis vocalibus adnotationibus locupletatum a 1. 10 11٨. 1Տ90.
gr. 8°. 600 pag.
28 .1آل.—.
Bedjan, p.) Doctrina Christiana, lingua chaldaica idiomatis Lhmiae
Persidis. 1886. 8՞. cart. 147 pag.
M. 2.50

1 Bedjan, p.)
185. 8".

Ilistoire sainte (21
378 pag.

langue

chaldeo-syriaque 11001.)
M. 12.—.

Bedjan, p. Liber psalmorum, horarum diurnarum, ordinis officii
divini et homiliarum rogationum (chaldaice.)
1886.
gr. 8".
111111 336 pag.
M. 13.-.
Bedjan, p. hlanuel 1 piete, 011 livie 1 عpriores, de meditations et
15 عoffices (٤1 langue chald o-syriaque moderne).
18868(.
516 pag.
٦. 16.٠

(Bedjan, ٠)
5 وpag.

Syllabaire chald en , idiome d'Ourmiah.

1886. 8).
M. .8.

Breviarium cbaldaicum. 1٣5 1: ab Adventu 41 Quadragesimam.
Pars 11: Quadragesima ad Pentecosten. Pars 111: a Pentecoste ad
Dedicationem (Syriace ed. p. Bedjan). 3 vol. 1886—87. gr. 8""
1320 pag.
M. 80.-

Compendium conciliorum oecumenicorum XI (Syriace, 211(1. 1. Fedjan.)
1888. 80. II, 242 pag.
M. 10.-.

s. Ephrem. Ilistoire comple e de Joseph. Pone ٤1 12 livres. Nouv.
لي. revue, corr., enrichie 4 عvariantes etc. par le 1٠ 1). Bedjan.
1891. 8٠. 368 pag.
M. IO.—.

Histoire de Mar Jab٠Alaha, patriarche,  اع1 عBaban Sanma (pubi
p. 1 iere 1015 en syriaque par 1 1. 1. Bedjan). 1888. 8. 11.
188 pag.
1.5.50.
Thomas  هKempis. Imitatio Christi, nunc 011101110 ex latino 11 chald.
14 100015 Urmiae Persidis transi. (P. Bedjan.) 1885. 8". 2 55 pag.
M. 8.—.
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.ًاخهًا؛لئي٠ عآحيل صة ي
جوكئة ددذم

ه
ACTA

MARTYRUM ET SANCTORUM.
TOMUS TERTIUS.

قد: فذبع

VIA

PARISIIS.
DIC A DE s£vrES

95.

LIPSI^E, OTTO HARRASSOWITZ.

1892.

APPROBATIO
SUPERIORIS GENERALIS CONG. MISSIONIS NECNON
PUELLARUM CHARITATIS.
Acta Martyrum et Sanctorum 2 1٢. nostrae congre-

gationis sacerdote collecta ع٤

111 10ع

tertio volumine inserta

approbamus,  اءut in lucem edantur facultatem facimus.
Parisiis, die  ًااaprilis, in festo Resurrectionis Domini, anno ,8٩2.

٨٤"٣ Sup. ٥" Cong. wiss.

/٤6ا

.IMPRIMATUR
.VlCTOR-JOSEPH, ،99329» Lcodiensis
eodii, die 22 aprilis.! 18و

.جكعمة جكبة
7 «ة6 نوr،s«ni

AVANT-PROPOS.
 يmoment ou nous

esentions

u public — il

.
0210105 esperer pouvoir 1 عfaire suivre de deux autres; aujourdhui, cet espoir s’est entierement realise, et, 51 25ل
publications plus urgentes 10 يnous obligeaient de suspendre
ce travail, nous 00 1110 105 commencer immediatement 1ع
quatrieme volume dont les materiaux sont deja reunis; ce
n'est done plus quune question de 12100005.

Parmi les vies des saints  عالوnous 4010100105 dans ع
troisieme volume, 11 105٧ 2  علماوcelles de 5٤. Thomas, ل
5٤. Ephrem et des 52110٤5 Martyrs Macchabees qui aient
deja ete publiees; nous 400105 copie toutes les autres sur
des manuscrits inedits; ainsi, les deux tiers de ces pages
paraissent pour 12 premiere 1015. 12 piete, aussi bien que
1 هlitterature et !’histoire pourront puiser largement dans
ces tresors nouveaux que nous mettons a la portee de tous.
 عساbut que nous nous 50001025 propose 1 عnous permet
025 d’entrer ici dans  علlongues explications qui nous
entraineraient trop loin; nous 9200105 ؛ort bien quhistori-

quement pariant, il y a des inexactitudes dans quelques-uns
 علces recits; nous avons tache d'y remedier en plaçant
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 علpetites 1105٤ عau bas des pages, afin d’aider 1 عlecteur
 خeviter l'ecueil de !'erreur.

Un 000٤ sur les sources ou nous 40005 puise les ٧15
des saints 11  وnous 400105 inserees dans  ععtroisieme volume.

10 Nous avons pris l'histoire 5 عل٤. Thomas apotre
ل205 1^5 4692276٤ أج، ى؟of 2٤ ofosffes,  عالو1 ع540ه1ا
Wright a edites a Londres en 1871: et 1 عmanuscrit
Sachau 150 222 de 12 bibliotheque royale de Berlin, 05 اa
puissamment aide a combler certaines lacunes, et a corriger
quelques-uns des passages de l'edition faite sur 1 عmanuscrit  علBritish Museum. Pour ete juste, nous dirons علماو
celui-ci est, 210 general, plus exact et 015 الcomplet que
celui de Berlin. Ne pouvant noter toutes les variantes a
cause'de leur trop grand nombre, nous avons choisi celles
qui pouvaient avoir une certaine valeur.
20 Nous avons 001 dans 1 عmeme manuscrit عل
Berlin 1 premiere invention 12  علCroix, la ٧: عdes saints
Cyprien et Justine et celle 5 عل٤. Mikha, sans pouvoir les
faire erifier sur un autre exemplaire.
30 Nous devons  خ1 حmeme source les vies de St.
Placide ou Eustache, 5 عل٤. Cyr et 5 عل٤. Isaie d’Alep.
Nous avons voulu les faire collationner avec les manuscrits
de 12 bibliotheque nationale de Paris, mais la redaction 11ع
etant tout â ٤21٤ differente, nous avons 5  لمالمrenoncer a
notre tres grand regret.
10 1 عmeme manuscrit nous  هdonne l'histoire عل
1100210101 45 عcorps de 5٤. Etienne, de Nicodeme, عل
Gamaliel 500 ع٤  علمjeune 15 Habib, 1ع5 2ع٤5  لمالmartyre
5 عل٤. Ignace et des 5210٤5 Serge et Bacchus. 1 عsavant
1٧1. Guidi  علRome 2 eu !’extreme obligeance de les con-
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fronter avec les exemplaires  علla bibliotheque Vaticane,
ce 100115  الوa mis a meme de donner un texte plus exact
et plus complet. Pour revoir Ihistoire de St. Ignace, nous
nous sommes servi egalement 12  لpublication عل
Cureton, intitulee Corpus Ignatianum, que Mgr. Lamy,
professeur a !’üniversite de Louvain, a 12  لماعbonte عل
nous preter.

50 M. 1'abbe Chabot, jeune pretre ل لمال1025 عل عTours,
orientaliste qui promet beaucoup pour !’avenir, ayant copie
!’histoire 1 St. Eugene a Londres (add. 12,174), nous a
prete 5010 cahier avec une generositd au-dessus  علtout
eloge; nous avions 14 meme vie dans 1 عvolume  علBerlin;
211 general nous 200105 suivi 1 عtexte  علمBritish Museum
qui nous 2 paru plus sobre et plus correct; cependant
celui de Berlin nous 2 fourni un important contingent.
10405 limpossibilite de relever toutes les variantes, 10015
200105 fait un choix 1 الوnous  هsemble suffisant pour guider
1 عlecteur 12115 ses ctudes historiques et littdraires. Les
variantes puisees 1405 12 copie  علM. 1’abbe Chabot sont
notes par 60. Londiniensis.

60 Nous avons 00115 12 vie 1 عل5٤. 102101  عdans 1ع
manuscrit  لBerlin; 11 .1'لabbe Chabot 2 eu la bonte ل
collationner notre copie avec 1 عmanuscrit N٥ 295 12 ل
bibliotheque nationale de Paris.
70 Lhistoire des quarante Martyrs de Scbaste 11عع اح
des St. Barbe et Julienne 01٤ ete 001225 sur 15 ىmanuscrits 254 et 255  علla bibliotheque nationale de Paris.
Comme 14 derniere surtout laissait beaucoup a desirer, nous
nous 5011010025 adresse  خdeux orientalistes anglais pour les
prier  عvouloir 11210 les verifier sur des exemplaires plus
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corrects de leur pays, 21 leur offrant meme une indemnite
pour leur peine, 10215 111210 ayant rien  لمامobtenir, nous
avons ك٤ عoblige  علles editer comme nous avons pu.
80 L’aimable M. Rubens 10101 a eu !’extreme bonte
 هلcopier 12 5٧: ل ع٤. Bisoes  لمامPesoes 5 عالو1001 لappelons
Mar-Bichou, surle manuscrit 236 de la bibliotheque nationale
521001010 .1٧1 .102115 عل, notre confrere, nous en a envoye
11  الautre exemplaire  علla Perse; celui-ci etait beaucoup plus
etendu. Nous 200105 combine 125  *الهلexemplaires ensemble,
pour rendre complete l'histoire  علce saint solitaire 1 الوest
honore parmi 125 Nestoriens dune maniere particuliere.
90 L'histoire 5 ل٤. Ephrem 2 ك٤ publiee dans 1ع
troisieme volume de ses oeuvres, editees a Rome 21 1745:
1'abbe Martin ayant copie dans 105 manuscrits 110 عل12 ط1طtheque 102115  علla vie  عع علsaint docteur, redigee d'une
maniere differente de celle  لRome, Mgr. Lamy 12 publiee,
dapres 14 copie de cet abbe, dans ses oeuvres inedites de
5٤. Ephrem. Nous avons prefere cette derniere 5 علماو100ال
avons adoptee, tout en empruntant 12  خpremiere ce 1الو
pouvait rendre plus complete l’histoire que 00115 0000105ل
ici. Nous 10121 2٧0105 reproduit que les variantes un لماعم
marquantes qui pouvaient etre utiles au lecteur.
100 Nous navons fait  عالوcopier 100٤  خmot dans la
Bible 1 عmartyre d’Eleazar et des sept freres Macchabees
dont 011 celebre 12 fete 42105 12 liturgie chaldeenne, et
auxquels ont ete dediees plusieurs eglises.
Moriatur 497279724 mea morte justonnn, et aut 7927^77974
2722 /707,7227 2’277/7'22 (Num. 25, 10)
Ans-lez-L GE, 1ع

و

Avril 1892.

تذدب

جهةج2

٥جصجتحة.

يهيب

ه٠:فلح للبئه سأة عد ندغنه دفوطلح.
دججة جخ جججدفجة ?.عشي جنجتة فلك ج :مجم حبج جهظلح
عدش فالفش غيبجف كججخجة حببشة بسب بدحذخل ز ختفج جذح٦
إهجديه إفت:خج نفخ حة ذج١ددجيه() .إجذ .دجقيمفتيي:

فةهفية ٠فجثيج هقخ'ملح (هئ'ثه ٥جبصحةةة 00ثخ;له(م 70؟دجهتب٥ .ج
دجندجذهو ذدجيه ٠.ججذ ٤ف حفهجخئ: :جة جهبفة وج حجحخبه م
:ذججبخ فحخة :مججججد ئهحمئ0 .ععض نلق هفإذم 2خنت حيججة
ججميججحجج: :سبجج 7نه :م^حنج 2حه ١هدخج جهجخج .:ه دعب مهة
ممه؛ جنجئمجة جخبجخجخة جخ مبنذفبذأ^حةه جد حكة جذخجج.
٥مج:مخ :ججج :جمج ذبشة جهوجكة ججءة^ة جج؟د غجج" ٠حيحجه:
4جججب حنييو 2٠؛ج2ب مم من:حه جد ^0مجة جذخذة٥ .جج دسجكجة ?؛ج
2ش 0جيفخج ۶و;2 ■.ج٠ثذ يه :جج خخخة ?هدخلب جي^جه :ذ.عج ٠ب:
* ٥جدهة 2جح0ج :جبك هج٠مدلق
( )Iخنجج 4خبة جح٩حهج ذعلحكؤض جمة
حجفخة ككه٠2 :خل مم هةةفة :جو 9ء وتح جمخذة ٥فصةجة حيج :ذبلت
 :ذهب م^ييج و;( .حوش ?سذج ?فف ججبفد جي؟ج) (( )٤شخثجية؟
إه سأذامم : •٠ :حتت جذفم؟ ٥ججهبج :؟ 0غخ"تعت آ ؛ 0فتجية : :حبت
موخج^ذ ؟  ٥٤دتت جمذج ؟).
1
ل11

I

2

ه:ةفة كحشة حخةي :نجفة ?فجدكة.

4ي :خذخة حج:ججذك .:هب هةمهة م::ج هلهه '.خدجيج جيو حيد
:خثهج جنجة٥ .جج ق؟ش 2 ٦هب٠ب ٠نزه نخ د^هخ ٨خخة :مننج حهبجه
م؟جج له جه وا ججخذة ه٠2بخ  :ج^ثة ججج ٠ :٥ة ؟فذة جه  ٠ذ*:
كخ
حنحخهج .:ىف ١هبص :تخ حكهمس« :ينهد .مشج فبب :خده ج :فج٥ .ني
?بغتة؛ :جمج فخ مخ :جمي يه ح:ةئة .ج ججج مخ جفتة جج:ةئكة:
٠فذ١لل ٠ذحخءحذ جكز يدحة.
٥جج ::ده :م^جه دي^جة :ه . 0جد شج يي يهحد هةمهة; هئدب٠
رهن هةمهة جنجكبخ حمفع.
هحهن
ج٥ .٠7جةيي هبدن اتنن ججذكة بلخهـكد ه٠
وبنج ي ذبوحبهًا٠يل ■٠ججحيجة ججية ١هههغتج ^ججوج ي .م^^ججي
دفدخة 2؟ذشة جسجة بج يت ببلخههوا٠ ■٠فعح يهفة جججبند
حجتتة .ججج يوفهو^ :حخسب دجذة مجمنحة: .حخءت هةه0ن جوجة نيب:؛
٥حنجه جج جيةججة :دجتية٥ .جج بئة بي؛ عوا يهددينئة٥ .جج
نج جد هةمهة :يي*م ميهدد حين
*
حفد ج^فكز جج:هج حجخد خممهة:
ججه^سة?: :ي ججج حجوجة .:مي؟ جنةة^ة فبب :خدجيجة جد ج:هن*
:يتلجو٥ :ممج دخ ن ججج خية 5ثة ج:يص جح دننمص :يغت كوة .:منجبفج
بي ه2بخ •٠ججكخذ :ة كدة : .٠7هبج ٥جبكووس.
٥ججذ خنبد فيجخجو :سووس جحخز: :هنب :مهك .:ج( )5فيجججذ ه.:خذ
يي( :ججج حصبجهع^ه جججذهكة( )2ذية 9نج :سينج نذلكة( )3ه2خة
جد :ه3 .:ةبج.ق هشبه .دي مهبوك ::جنجج^هجة ح:ذكة ٠دمهه منية
جفة .هن:يو> خجمج( )4واب 7هب 2؟ ه:بذ دج :ذ.جيب(: )5سوو ب :ججبة
ي غبب ٠٦,جيخ .جججة ثية 5ثة يي؛ خيكهب٠هي م سجهكئة :ب2خد يه
٤ف دن دوانة جيجية ج :مي دي واف جبك .ه:بيه فحخة٥ :نسيم ًا٠٠
2٠سوا07ليز٥ )6هفجةة جذوةجئهس :م^جيج 2م جمخب جيئن,؟ حفخةهبة.
٥جج( )7عب ححوذة ج9دجة :جف مجم حنفك عجذج :ج:كة ::جبخه
ذف مب بتية يف حججو ججمبئة ٥هنجي .حبفج يف؛ جمجذ :مهب فيجخه
خنكمبب( ٨٥ :)8فم هجن .07هنخذ :جة فيخجهب د٦هذوان٤٥ •٠خخهبة
( )4جم.
( )3جخككة ذف.
جفخة ذججهذو>ن.
(٥ )7ج( )8( .هة0ف حية :جخ. . . :
(: )6سجوس.
( )5جنحخة.
حيجة كهسن٠ :كيج م:مجج مبج هت 2سج :ججوسججة :م^جيج جخجو
?بي جو^جةية٥ .هبجخووس حصدمة حذمهة (حخئخئية ؟) :ه2هة مبذوا
مأخخجبت جذه. 17,103 .عال.)Cod. syr. B. 4

كذددكه لءجص١خ.
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:مي ذمج ص؟هخة( )٤جخ

حيجج :جذ :ججد لجه فهخته 7نج(
ذهقئ مبةذ.:
ي يخ ج:ةئة جم ججهحة  OOJمهجن ::م :م ^نكت بجم جج^حة ججهجخ.
٥يم صجب جوج :هشدلدذئ  ::ج فيجبخب جًاهغض •٠مهدح جو ج :جود
^سخذة دفًا نيجبجه( .)3هلههجلح حفجعحبب مخ ■.ج ععخج٠ذ ذز٠حجه.
(:صع :ججذ يجخة :هدًالئ. :د .فهجة رد.).
:)1

٠

٦حل٦ف

خكحنه
* ئطدلدي:
•ي

نو مم هفحنذ :جذجيج دي^ةفبة ةحج٠ئج قسدشن(^).
ه֊تم٠
ا حجج وجذهبع (نجئت؟) فيهوني :ح:ةئ تلبنلح.

جي اخبه (ففي؟) دئج خ ددت :جيسهه دليو,
دوجه.
٥جج مةه :جئة حزة^جة كحببة حدهه :؟صدفي
جةفة ٥عجخةةع٥ :بحصةج هبب ٥ -فبحب^ةع ٥جذ
دوان\0 :جههئ هط كجئعز :هبسةج جذ بحف
م سئئة :ةإل٠هجع جذ بدمةج :فيجه ٠٥٠٦
صح
*
بجد٠خلج ثنهغ( .)٥دخل; جنح نج هة :نجخه
(ا) شى)2( -سعح( :صبعجع؟))3( .فجججج)4( .جحدبئ جفخد
ح:هفة حدبش دحند نلبب .ثه .نفيت« margine Cod. Berol. .ذ.
( )5جئججف.

4

خكدني جمذ جة٠كة لنشت.

بصم (دهدبدوه :هئالدذئ دكذه ججذه( .)٤ه0ج٣حخم
حيمن وجفحكوج :يحج ه كر٠هذع جة٠كة تحنت :
٠كز عجة  :ججؤد :جي ٤قذ ه؟; :جكز يجكجس ذنن
بسق جج :حجج ::٤يحد ججيبذ ذفت  ٢٥٥حده ة
كدتبة .مهتدت(ق> ذنت ججثمة^ إمجثة دو^ةةبة يجكجد :كة
جؤي؟ ٥جج 6جم يجج^جة  :بووج ::تم٠ب ده
خفي صيوه :جيدة ٠ئفذ جه :كز جيبد هةة^ة :يجحد
ججشوجس جني م .وه جب ني كز مخحفبع 7هةة:
إكز إهدن  ::كج :دجد إمخة جعجة إكخ جججس():
جاسه ج ده حج ه كز *٠2د دكة.
٥جي 2ج 0يجججت ( ;٠٠٦ه:ةك ::فن :جلذ'ت بج
هحجهذت مم :جك :جخمئة( :)٥فيمجه ه9ة شث( :جج
7هةة :فمجئ :جججذز فلذن
فلئ له حج فذ فبؤف,د
ذههئئذ نهجد( ' جه .وبؤمهد خي جج مني» ححجصه()٥
هذسذ جو :جكخه( )9نكت كخ جهوج؟ ٤ذ ده شج:
4م٤ .جذ جه كة :دج دب جججة يدن 2ج::ي ك.
مبمبوجه مم ذوسئة دجذههذ٠ :ي جججه حهعغب٢ر°ل 1
ججمفة جمحةوس .هجخبالم قبحدذ ٠7خدت :بكةد (جذ

( )7بنج بم ١هذدتعخ.
ر~ )1ج ,:هجة :إفت دنج نج يده ه وذيه.
( )٠جج ٤تجذ :ججرسخة ج^نخ لهت جخجسد.
( 0 )3ندن 5ن :جججخة.
( )5جه وج ::حجج خعدئذع بج ًا٠حبةعًا حنجخ :ججسئة بم٥ )6( ...مم فخذًا
حوجئفخ محججذ)7( .يرج)8( .حزهذسة)9( .كمثنحخ)10( .:كجي.
(م نجججه.

فةذمع بجمسن.
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مهوف(^) جكثة جمج جمجدية دنجد ججمهوج :كهجي ذئ

?؛نهبد د٠هبت حلجهغلج ختذئ دجد :حض خكث:
ججوعؤفذ كلحلج٥ .جج (ججج 4كحخه( :)٤ججخه ٠ضد
(جج^ةئة• :نذجه( ٠١١۵ )٥شث خجكئة .ةبلم 4٠شث
هئهدخ جه :عذه 7هه 7هحلج؟ الفذ جه به٠دئ جلج٠هح:
:م كذ اه .٠دخن جه سج جعهد٠ع :هدأنله 3٠ث $دب.
(•وج :لج م جه(م) .وجنفدة صج( )٥مندب :وججة مجم
شذه م^جذ (جه :2 :كفي ذذحلج جعجمخ(٩ :)٥هذ
يجنئه( .هئ٠ذ دةج شج خكخة :جج يججة د كبج
جمه: :دة ًا٠غع ١جمخةس :بهج : ،دم جه بذ
كة .هئجذ بووج :هذلضه دسك خكمكة جج كيعد
هجج
صزكة^س افة٥ :جذي 7هك جيهس كموا
عجبه •بججه(٤ :)٥تذ جه شث خجكد :ي٠هجتر :،9كي
: ٠،٠٠وكوخ :دحددق] :كخ ججحيج؟ إكن جه

بوو - :جذوج٤٥ :ذججاو٠ :خغجه دبخذف ٤ذ جه
شك خكثة :مئة ئخ'ه إدخ جهديج حننتهة ٥محئة
تعهدخئب؟ إكن جه بهوأ :)٤٥(:حنتهز تقب جفيحيج
يقبة ٥بة ٠كقكة ٠ج؟ة ذكبحهج ٥يجة دنقع.
(ا)

)7

)Desunt.

غييمه ييئجهجد.

()3

يييونر٠ :مب٠ئ

()٤جفف ؟آلم )( .سأد .ي (؟ بغم■ هم وددحض دج دفف•
( )7لم يسيجي^يه ازام دكجي  0٠إفةجد :جؤ; ع شف خغحا خب
جخ ًا٠ج بهتزه■ ( )8شف جكخة :ج:هفة لدلئ■ ( )9ك\حهئ.
جج
أ
(ه )1جهئ٥)11( .بفدوتحي.:

٥

بددة جهخني ه:ةفة تدبئة.

٠لتحئخئ مئة ٥ئةجز :هو٠هـخب ^جبكج :دفدجز٤ .قذ
جه شج ذجة :ذك 2خلج (جنمه 2وئ() 9:فئز نجئ نج.
*
* دور )2ذوشز:
مجذبه * ٠ديذي ::يجحد ?سب ج
* ح^فز ددءألحه ذهحجذه٩
ه:
فججبحزبه دب٣
مسهؤ.)3(2
فةضع^ع وخذذم.
جد بج ئ ج٨حيج جهي.
* ه٠،ذب بمجبتن:
خج جيبجه جب د دئ٥ :خزدب ه
حمجه ه شد جتفهتتة وجيجةةجو( )٧ووكثة هحبه.:
فج^د وهئ بو٠بئ هذئ ? -فنة يس بجوج :ج3بج
حةج :هثدخئم؟ ٤فذب جه٤ :ف ك إكة :بخه٩
جججججة(3 )٥وبئ مجبكن .ههلحئر6ا جذ بذخ; بسبيئة
دبج جو :وحكجخة (:ج دي ٥ :ضكز وفئ ج^جوج:
?بدي وه جيكحوج .:م٤ف كةةو :فصبيب( )٥جو لفلخع
جنجذوو :ججد دف جنجة ديسدوخة :هك يقخبة
هجغج :هجتج٠ :بف بذ' :2هلهيةا9 :س محة.
•جد 7ند فحيسدمج٤ :ج :د جزه ::ذئئز ليحئ
حسوج٤ .ذ جه شج خكثة ثج:ةكة( :)٥بئ٠د ٤ف سن:
دد دج بد يتهدد')• :بخبدفبج ج^جقفبة سن• .خج
()خله.
( )Տبجبغهج.
(٠ا) عنغد.

()6حم)0( .ضتد .:ز )4هدجةبج( .جهجدذ٠٠ج؟).
()9جو.:
()8كجبصب.
()7ججخة.
()6مخخة.

قةضعبهجخذذ.٣
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جذه دعهجغئ :٥خخببه بلدبد٤ :جه ديعذكجو.
وه جم ج:هخد(تم جمنح^ج ذدليذهنب٥ :جدهة .جو
شنذب ؟ه دجه ججزجعتة :جمجم جوخز ذسؤئ فيج.:
هحخب خكخة كخه :حجوخ 2سجخ :همبه ه٠ف٥ .جج
دججعه م^جهبه  -بو :يجة ه لد ٤حخد( )٤وة.
٤فخي ج وم ج,لةخو :دئئه(2 )٥بخ لخة ة جج كز
ديدجع ٥كة ألألله يجكجس إكخ؟ الخن ذو ٧٥ج;٠خفحلج
يجحد يجة(^) ذهفدذ جم ج١آلز ٠هب ٣بجكخسة فجنج
دجة :ه،ش يجهحدحسسة ?يلفف ٥ج:جة جسجو .هآل.\٧
جج^ةو :سبر )5؟ه :جف جيحد ٥كة جهج ::معد
حجكة تبيد.
٥جج دججعه جم ٥جج فجهبه٤ :ف يكشة هحهدذة إججه
دهة نعبجه  :دبج يجدهة .ج^فنهة خنسي وؤه :
م:بج يجهغ ججستنهغ :ه;بد جج'.صؤ تسذختة .ج;ههئ
جب لغ دوف مججس ؤ٥ ::يججج خج شخة وة;:
٥جتسةةس بن^بد ^ذجج :هد ذةو -و وهف:
ودججه خجج( )٥وة .حبلزز?) جهة هذبو هبد ::
^جذفة جبسه حةبجه نسبج ,و .مجم أكذك :جدبج
؟ )(4حجه عفجة :جد حده ة يجججخكة ج٥ .جج

مجئحج د0ج ٠هفةخف( :صنة وذج و^جد سو أفكة
()6

( )3فذ.
( )7حيب.
() حيونيد.
دفع■■ ( )7جج حىبً )8( .اةيف.

(ه) ييين ه.

(ه) فيم.
,

خكدين جمذ :همة نعض.

8

٠١هجرت)ً .ا٠ذ جم صذك :حتذكه 7ه٠ج حيعة٥ .جج

بذ ججكة صج دجد يجه :ه:ةكة كز إذبب فة^
دجد :فكو( )٥جذخة حذن 7هوة .هةجة بج (جم فة
خهخذ: :ذيب 2جج ٥جد فجه صًاه-ا ا: .هكة دم
جخ جه :٠هدذ جه: :كه )(.يحخ^س ي ضبمل0بو 2ج:
تخلئ ذهجءج :حهخة جم حخكة حوت (جبهدح٠ب7ه ض
:بن :بهضخص :مفسوسخ(^) (جج ذن كة جحثز هخح

إعفجة ثو(• .)٥جذب ن :جئ٠هئ جيوجذ ,مبذك٠٢ :بئ.
ومحبذجو جج:ةمحة .جججو( )7ندج حووذ:٥٠٠ ::
جنجدج :بج كة. :ه ٠ذذ ۵بب٠ةة :شنة وخ نج •جد
(خثج حج( .)٥لبوب ديتبة ذغب( :جببس ٥جعبد()٥
سهة .حخ^ة حجة(") فلخض :ه,لى ١كوةد,٠٠هم ٠دذسخ.
صوكن حذكة صبغة( :بجوج :حةججة مجيدو(.)٤
فوة وجبس هحة كة :ججد هقخش جه ٤فذ .:جذ٠
حابئة^ ججذة ٥ججحي :جخم (كة ذخمب( .)٥دففة
4ق ٠دذخ :جمحذبة هخإك حزىنلح -مؤكة (جةجب
فةجي(( :٧ببذ?حلئ نج فنة وه»)') .فتجرة جدججهم(5ل>
()I

شذً :اي٠ج ي ه٠ئذ مؤ«٠١٠٠٠٠

()6

إد حد.

(د) يسحه أ

( )5جمهذخة
(: )4كة.:
ج^ضةجة:٥ :خب ،بجالً: ٠مثميد جد فجج.
( )6جج حخبذ دي جدن.
ه٠ف ذضذد .سيد*:م دبج! نن ذمشجس.
( )11بجه:
( )9هئس ٠بذ )٤٥( .خذ.
( )8حجفة^.
( )7حجهد.
( )٤4نئل.
( )13ص: ،عجس.
( )12دق منذسب.
جوتئي ذف.:
(5ا) خخنجس.

دذحددم بجذج.٣
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دفجذة جتنتة ه۵هخ'ق :هخهخ يتخخة ذحة ?دصن
فجس(^) .جج ههئة لج^بذ٥ :سة جفوذعئة محإز.
فبذفز جهة مجن :سوئز هفجك :هوججعذ دجد

سهن .مم دجه هدجبخه خ'دت :ةجة حصوكه محنخجب.
خة^جبج^ة سيبذب دق حده ة() فحه ة محنج:
٠حة سفدين بجبك^ج سجمجدخ لوبشن خهددد .مجمتب
عذهدجة ثتة :مسنذب دبدهة ببذج;• ٠يجة
دكججببه( )3يهوذو :هخوهم (حمشبى جمه ذنخخي
خامب د جون' ՜':ا .هحوهلي  0X3دشن ججه(( )٥حدهة
:جببة حبكب( :)٥هد٠هم حجوهئ :ججه بجت^جة ح^دي.
٥يدخكو لجوف( ،7دوون٥ : :ي٨جدفو حكوجشة
جكذهة .هجو .دجة كئن :جنيجه مووذو ٠دذدذ.
:بذه حوبو• جكذهغ() :جبيجه مم ى٠ذذمه:
جكوكفة(^) ي محجةة ذ جو٥ .فجخبه مج متة شذ:
جمجكهسب ٥ججيجس دج^بتهة(") .مججبه دذة ئ
ججد هجوذ :بسبيمة جميبه :ط٠به دذوسة يبجمجو().
٥جج تجذ 7همة الدذذغذ ؤي ,حبذخهه :حده ة وفني

جحهج جو شخي ووه :مسبم لةمه ججمهج• ف5خسكج
ده :يحند ج ٣٠د غنحي وم ٠ئ ذفن ووذ .يحد

() خفة نخم
(() auبحة.
(إ) س>1
(!) كححك.
( )6ذوةجية خض.
( )5جبج.
حباخهجة جكر خجخة هكد يسجخن.
()7حجه )8( .دشتي )9( .بلقههذ .،٠زه )1ذلآلهذ'ذًا٠م)٤٤( .جبجيجج.

'4
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خكدني ?خذ -مس كابسة.

جيه دعئداصج ٤جذ •ن ::هوبه ٧دز مجخي •ن.٥
؛خذءة جم حديجة كمحة  :٨يهددجججذمن و9ج:
هصو شسثة ؟٥ .4جج جببج( )٤مجم لهجًا :٠هكئغ٠ج

فخة و٠ج٨ :وج جو شمكة نج:٥ .يبجج و٠ج :م»
ج'٠جددئ( 0جذ أجدة :ذك صيعه• جكبذ وج مم حلوفي
6نة ج:به نه خك٥ .جج 9مذة() نبضا :يججج
دبة صوججه :هق مذفن و9ج جتب يججو .وه جب
ق فذب أ :جئةو :هدة س؛ذ ؤ :ةئد .إك:
يهز )5حأذحة عةذ وج :جج حود ٥ييجذ مم جمج
عفجز .كاهن جم ه بييج وه; لخة جيميز ئ:
٠خذ( )6ك 2ذن هجذؤو٠ :وجتال وذلال جبعبه وه.
جم خحتة :نج بج مم وجخهو -كصبدي(^) نه.
جدكة جم نج2 ٠هذئ2( :جي جبمبئة :ون ج2ذب جد
بهوج ::حصبد وج٥ :يججج هفي غبلوزم٠ .حب
بؤ :وة  :حده ة ٨يهه٥ .جج حده ة هدج دج وهه
جغبه ٤جة(() يهة :فج^جج :بية (ذدكم :جد6 :
يهدب٠و -ن :يأ٠هؤ ٠)'"(2هسجم كذك :خخةج
بصهبه(تا> :هذهج قحلهوس ججحبئة 2خجب يججج:
(م طفح( .م هجه.
( )7خنلحب.
( )6ه;لةهد
ججءةف:م:جكدييججعفجة.
ججءةف: )٦1( .خوجخ.

()8

رد) خئ٠ )4( .:غذخلج )5( .حد.
جبك نعبج؟ ججمبئه ٠7ف ذ٠دذج٠في نغ
()9حجة)10( .جخصه:جمشج^

كداخهعحع بجذخ.٢٠

لمد

مفثة ج :جهئز يجئ :إه إدة :جه ٤ :حدبش:
جكة .:ن :جذ كجدج( )٤جج^ةبج يججة دبحن دةة
كصة :هذة دكدني اجج الو .إيذ جو جذ :جفيسوسخ
د^بية ذهدفذكن :جج حذبذ الو خف٠ :ة; سسذة

فمجئة (جذة خلئ٠ر٥ .)2يدهة :سيبه دهتذخ; :هسأ٠م

كو مح^سمحتي ٠٥٥٠٦
مدحة جب جج جم كة كمج :4 :م٤ذ جه
حبجبوئ( :)3د جمد من كة جد تجج .يجهحد يسوج
ك لب :معهئة جي ت :كة سةكة٥ .كز يجة
جج٠خ يه :يحد جكة حججد تب٠ب وه; جو خفي
حةة غجدئ ٠مدحة دب فصيدت ؛؟فجة نجه ه.:
٠مذب وه; دانم :ه;مذ(ه) وخ ::فت إهش :ججيم’ةو:-
هوبج; مجخذئة ج^سج جمحمبي جو• :دج ي٠ك
سة ذي :هسد جيقجبة :هفذهم ذمحتج:

٥جةم^ئة جنفتن حذي; :هدخخة ?خالخلج هفذهم
جيذشة( .إخ جه بئجد( )5إفه إجب دحمن • :جم
دفن إكخ وم .إكخ وه مئهئئة جة^ ::صهته( :ومجحئة

جينجز( )٥عجبككن .إكخ وه نيةجه ب;خئ ٣دي :ه3ة'خبخ
حلوفي( ) حجج :و ه .إفن وه ججهخ دجدهة
عهآلد٠في( .إفف *5 085
)؟)
خج*
حثنثه :ههيجببد أكخ 3

(*)5منيج يميو.
(; )5حخ شذفي ذخ,ذ.

()2جخ:جحتة.
(:)6ججتة ٥يتيز.

( )3بز٠هذئ.
()7حد)8( .جحةد.
()4

هجغخ.

خدج ?خذ -حدههئ كلح.
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حثة( )٤هدفلهدإغ ج^محة محجحت( :جوة^خ خكبن(٠ )٥
؟لججن دجذنخ :نجئئة: .كذ هه (شبمكه تكز()

ميجوجه٥ :جج ميجمبو( )٢هس ٠ذه,٠ر :>5ججهمذ
جه دحوجئة فججخ ذهىدةذ’٠ب;(م :هكج غدخه ٧جججم
(صةقب؟( .))7هتجس٠ج دخ هدسن :وعجذه تلخ
حذتخ :ججذككة( )٥إدخ جعبص جد حوجذكة .هجهج
ته ئ بيكههج( ,جج فمذخ( )٥ذوشه جد( )٤ت سخلم٠.
جج معده -دجبك مم جوبووجه :وبجخ لثفي
دمتجة :بشه .هئعتب ?حم :مهخذي فيه :ههكتخ
ده ة ججذنة دغلخو .,،ذكخ هه فججخ فبعججة
(٠س?قغ إ ذهمحة حلت(” :،يحد ج^دة هه يكجد
ججحيج كهئ( )12بش: :لجلئ (?فلذإه .كجبس ص
س(’ ل> كله :هفوذئعه سبدءئ ه حجديم جة^جو:
هشب ،حدهة?( .خفج لإله٠ج,ر :>14ةقخ ١كز
يجكجس (جيجمخبهس دجمئه ?ئذ٠خ5(,ل) :هكز جصجة
جد (سهك'? :ذن :,,،فجئة ?دبجه(ة) .هيجخ لزة)')
(جكةد :ههبدخ حجمحة دبذجة(^^) :وفخبخ خةجة
هخلح*
(كخ
هسهخ سجتجة: .جتبة دهف عهذشلح
()5

(ا) خذعفة.

()2

ه07مخ سب.

ج:ججوس.

()6

ي حكجةجججو.

()3

()7

بكز.

حفهت.

(.Deest )4

(ه) ذبدل.

( )9حبةحخه )1°( .جال( .؟؟) مب ذهئح»( .مءذنه• ( )13جمخهجو
إه') دجين جيجث ?'ذنوه.,
( )٩ججيبخ ددهوجة.
عجبنذ.

( )٦٥صهف» :خمثة :خبم».

(7ل) ي.

(8م ٥جنهدبخ حخفة دخنج3 :دةد.

فةعبع ج٨خجم.
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جمةكة( )٤بفدههجب عب كذ نج دحه هده جد
حجتججة و؛ :٣جيجة() جمجذدمإلغ ذفخدذ دههلمجاس
دهة .هغج س ٩دلجه في هئهدذ ده :ج ي:9
جمجة:• .ذبب دم وجبد .كلخة جم د^ةكجبجة
مككوه 5؟ -٤جيفصج ٠ي جمج غهحم.
٥جج جفة دم خبط ء0 :جذخةر )՜ججمج شه ن
في^خيج(^) :مه كة دي اطة (فذهـج 5ج^( :)5فمجنة
جدجد :جمج :دةج .وبؤ :وة لففي يجاهدهجأ٠
ذج٠هجئ دفن هال وة :هو حد :وزن وة٠ .ةكذ
ب ٠ندحة( :ج :6ووة(ب) حفبخ إمخ ي: :مجئة
6ذحة أكخ() حججد؟ ٤ذ ج مج :دكة لة •ونج
موو( :)٥وة :سويس ذكة فوونو(٥ .)9ج وة((")
جه كفي دخذهة٥ :يجع وة("') ده ة لألنهدئ
جيذجو جد د هدوة .وذب دكة فخ ده ة :ح^جه
تن :ججة دل كلد جمجة• :جحه وهدده
:ججججة٥( .جحه جيسية جيجنذسب كخ ة مم 7هجئ
غهحكهخة ؤة،ةا')7 :ههب 2كخفي ذول :ججتة:
٠هثجفذمب ٤كخة هدج حبة حجتة فججتة :همم ا  '٠يفة
( )4فخخيجه.
( )3جمتي.:
( )٤جفة
رل) دخهئي بددة«.،
( )7بذج )8( .ج٠فة )9( .ذجبه0ة.
(ه)  :صىب.٠
(: )5ذمب.
(٥ )32يسج :جفذسبهه ممم عمخقهخه ج:
 )Deest.دف.
(ه؛) (3٢
جئءج .:حخ هب بذ ًا٠ه ٠مهدذ حجد :هخحذده .صن ب .طحذ".ة.
•(N؟) 0هم م^جو جخحف٥ :مد.
ب .ج)3. 1. .
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خكدني جمذ جدههس كسة.

بخبذكة دذغئ6 :خة جئذجهة خده ة.ى هدذوذخ.
هق ٢٥٠٩ ١دجة له( : )1يجهحكههة هه2 ٣حجة
بدلهحبج هف٠ب٥ ۴نم كغجهجلح٥ :حكثب ددذطحب.
٥يجحذسب نكذة خ^ب صوعد:هة(م :عفجن :جدن

?;يفئ :،ددين مدع; (هه ٣خ : ١٠٠إه جيحكه( )٥حةن
حججة :إه ججذ فكخة(^) ٤بج دوة( .)٥م 2يز٠هة
سدبهب  :جههة هذس(٤ :)7ه حجهذة إه حجنجوج::
٤ه دؤموج٤ :ه حبحمج٤ ::ه دكججة^ة عذبئة :وجة
ه؟ةشبة( )٥يكخس:كخة د٠٦ة( .دى 2دمجضحص0ا
دره0 )1ججذ0لم 9:كجة ذد:بج ذفده;(”) :ج٠هة

خجة نحق :حب :هغة جنج مم هدة لدن ٥يجتة ى فذه
دهة .هةبة ?كد ؟زئم هبب خصة هجي جذجج::
:منذذي 2اكذة 3عط جس ة يكهوج6 :ن ججدذة
ججكمة :ه٠وههة كة ئغندئ،1؛ :،م٨ج9حة جد
تلج'ب (كجة كة .هخةر3ل) جم حجتججة 2نيبعج ٠ههه
دج خفي :م^كججه جه خع3هة :منفخ به ههه ج
(ف;هجه :ةفجصة;(4ال فيجهجه• .كج كخب مم ذةج٠ة
*
جكذجة.
ه2فذ د€ة= ج :9د0ةدة لجدحهجه
(ا) لجي )2( .صدءهندحتج بصهه)5( ٦ي0دجم? )4( .فلج.
( )5جخ فكة( .:ه) دهة :إه جيجحة ففيد حجة )7( .هذبسب.
(اة) .Deest
(ها) .Deest
( )9غ نيد.
( )٥س^هعخية.
( )14نسججة .مجد
(د*) حضئ?? .حفي.
( )12يسحجخشية ٤ه منخشية.
جةخج^ة.

وةخ^وعجخخج.
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حنفخة جب جج يج^ج  -بلجج مدخة مجة 3جةذة -
هتجل مؤد ٠بجئ ٥جد .هئحخب فغ جج بخبجب()٢
ج وسجد عجج :مجكم دفذعة ججدن (مؤد ذجئ١م:
هك بجئة فيبس ووه جدع٤ .فثة دة ف^ة كجو:
مئ بخبجخ( )3وجهج ٥كز وجخس2 :كز دع ًا٠ف ج:2
أجئ هكجه :هكججس جسةكن دبج كدن جمحو؟ ٤٥ف
:جو ذبحن كو  :يجهحد سوجج هكبهء جخهج جحجج -
٠؛فك.ز يججبف يججبفبخس( .جي جو ه؛مد
ي( :)5غذبخ٠س إهد دسوكة دئ هكبه ::دئذ محندة
؛ئ ?(وه وئ سوئ ج:فكمجج 3و وئ يدة٤( :سة
(٥نج:؟) دمج ئ كإ ييجبغ^ئة جنيهبهب دب و ئ إدة.
? ) .ج
دكن*
و?كز مججبدة ةئ(ه) :يجهحد دبعحم
دوج;(' )8ئ :يجحد فخجي :جيهخج:
*
يهو?٠ .د
مجس فيججببد جو .و?ك 1طخ٠ئ إد :يجهحد ج^ج
جيكة جميس دتتة حب خس'م .ه?فيجه ذئ 0ذخه’”ل>
ذئ :يهحد ججسهكة جبجوج :و?ئ خ٠هذخ ،كز
:كخجخج و٥ .ج:خخكبد دب خنون وئ ج(كز وفنكز
بهسغوبه و?ئ ?جحكز(") :يجحد فايكذوج :ون
جماد :دوي .جتز ف9جمجج جد مجثة حوو^جة
(ه) ي يس
(: )4مدر.
(د) صيد.
( )2منجخ.:
( )Iجض.
حلج حنج ٤٥فخ3٥)6( .:جنةكججذة جيججج .هيكل جيبفش)7( .جبعخه.
()51جحجخ:جمصججنت.
(ه٠ )1هذجث.٠
()9جيجي.
( )8ه٠خب

يي

?II
2
21
(6
2
2

ح"; ن

٤فذة ٠٥١٠٠٠
جي ٤ف بمجكة دبة ٤٥خ :مهجي دغص كذكوة
ذجخ;دؤ) :ذضب( ،جمنة فج )(:لجة .فكجس دخلح دي
:كة ::ججوج ٠هدخ ٠ججذمة يججخجو( :)٥اق ة جؤذبشس مج
(سيدة :ووجج حب جذة .وة جبذبب مجم حوذهخة:
دغدذذ  :لتب'" حخك ٤ .جبهب شر >7جوجه:
:٥ذكمخه( )٥حفة دك .-ه ج^يبس ج مجعودة
ذسببع• :جمبخذوج :خهج^جد .ة'ه جمم وب ?خوي
فذنب :وكوب جكة خبي تهذب .ؤ'ه جفجفهدال'ا
محجز .وه جكز
حجمحة ودهذوجس( :جب دمج:
فيج ة^هس مجس جأخبج(^) نج :فك ?دججه حددي

ة ججج ،حه دة عجد
جهدس :وجكز جبح مجتد :ذبب.
نج
نج جه :يه تجس ٤ .ه ججج فة كو

جه :ي ص٠يب دهه .ه جوتة :فكخه جه( :دكة
دو محيء ذ.ة جنئبمو لد .وه جمجة ?الخن إفلح
دكهوذ حمذسوج :دو ب دب( :)٨مجهحد سوجو
( )4جيخة إجهث:
( )5ننتج.
(٥ )2هبحنهج :دهج.
زل) ٥نذدج.
( )7ج.
 )Deest.دوذ :غج :مججخذ :ج.
()6 )5
ج:مهجج.
()11جةجج.
( )10دح جذجذهج.
(ب) ?يلخهغ٢ب.
()8م:ذحججد.
٥ )Desunt.كز يف :؛ة ?دفن جمص ?د ددن
(ل)14 )1
( )12كبيس.
ئله0- .ذ جن يج إندن ئ 3حنئذسوجة حكهجد كة دفذهو.

إ

كذحدددحع ذجدج.
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 007جذ ممجس دفة٥ .جج 6جم مم عبج كة ٥مج جذو
مجحكز كفج :غكةهس عيس :وحبة^ثهس الفح وم;:
فهصه حكد() جمجبكن دخن( :م4%جذخه :مك ه دب
حججخة آل ة عذكة :جإثة بب :يدأو دجخس٥ :جد
دجج (دبجج ججة ،هذذ ۵١دووم تنجة .جج^ة كخسهس*ج
هخجهوفي دب :حد بطذرذ) :ج خ جه .هع٠د ٠يجججذحي
٥ ٥٥٠٦ججب ه جو :هدة ف^خبو^س :يجهحد بؤس
ن :إه .هئ٠ده خلئهجة ة ذلذن وم; جه%٥ :حخبهخ
٠٥نم ؤهذذج; جج ندئ ٥ججة( :)٧جد ?دة ذيخ٠و جمو.
٠خج فيجخجبه خن يني فيهؤ : :ببجيج م3فك : :فيجخنج
دب ت وذذة٥ .غمج 2هدج دج 2نه حبتمة:
هيع٩م حفثة هة ۵١ؤبذة ٠جبلج .هخذصه ٤ف
ليلئ٤ :ف عفجمن :جؤتة حذجه ومه دجو٠لم .حجكة
ؤجو٠ :>5ئ٠له دةج
* جديتجة هدده * 2
(ج4حخج جو:
م^جبججه جمدو(^).
ستهدد (بجدج؟>.

جد مذم ججبة ٠١ةةئ يلفئ جوعجفذ مدحة جيحجه:
٥جججة م٨وج يم حؤكه :و ٤٥سو^س(.)7
هيم جج ه:ةمحة دودجة( )٥جسا تخ ٢جعدة ::فج
( )Iجيجد )2( .نكرخلد حينج يييه.
(? )5دعةغد* :5 ،ذ كجحبش دودجة
( )7فكخ^بع ج3٨ج جج
نوشة.
حبذخز دخخة جنئ (٤. ՜Wrightذلنا).

( )3ججيهجد٥ )٩( .ججة نج.
( )6جحنج فخضعبع
جمجكه.
جب ج٠ضد الل« ;..حوجة :جنبة
( )8دي^جة جمجكغ.
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I

خيب ب٠دخلي لهءذغع كع.

شج كتدمه ججوسجفذ هدئ ٠ :ثهبج ٠جدججذة
٠2فذء ج:مذخب جه٠ .ج بجب جدكة :هسبا دحلة ح
سؤئههس جءهغء .هتذذ جه نلخ :كئة ئهسهغت
توخ دحخ جهحيج؟ ٤جذ ج ٠جوج ::جك^ة دح; جججه
ججدح٠ئ ٠دذبحلئ٤ .ذ جه :خئ جخ :كخ ججحيج؟
إين جه حء٠خء :ضء يحفه جن^حيج بةة ٥يشبة
ههسخء٥ :جته( )٥ل٠ص' ا هلعبثهغه٥ :ججة :لذللج.
هبصكئ ١ة ح غئنئب (٥ثةهز٠ :يبئه; )47لنج٤ .تجذ
جه سنخب جوج٤ ::ف دح; (جع» ًا٠ح;ر: >5وكئة نجع
2نج( .)٥إندن جي هدآلحع :نخ إكخ لب حبذك :سؤ :يفبذكز؟
إ٠يذ جه سغء :ثنة إنع ج ؤمجججد ءخ :إك ج^جية
م :نجذ فههنه( .هه٠جام ذهب ه يلخءا ' هععم ٠دبذ جم
خذ^ة جمججئن :فجد  :جمو جد حجية جب^ة
ججبذك٥ ::جد ججنهتة ج:سجئة يخذهئ٥ .جج (كجوه
دجوخت( )٥ذلى دذو (يجة ههءر )9مجاخز جيجيز جه
هبذخء :فهدذ جه كج:ةك ::ذكز( )٤٥جة إنع جججي :دب
لبذخء٤ .ذ جو ٠٠هءةذء ٤ -ف هج :وس جذ جهحىب
جحةخة( )٤زيغ4 .بجهخ وذج (جم 6جئة :هدذج ه9ج:
سنع ي.دبء بخبجي  OOCTق ٤ .ذ جه يلخ::
( )Xفنخص ججسجة )27 .مي^ةية ٥يزتية )3( .طمعة( .ه) ٥ثةهز
٥جبخجء٠7 )5( .غه )6( .ئة )7( ٠هب.بذً ٠7اههص ( )8محب ٠3ذج.
(٤؟) جمذ ججخن Հծ1
( )9؟ي )XO( .ججةج? :؟حين( -؟) ?نعذف
 ٨ ٦٧٦جثة٠ :بئة هبذك; 2بج نه خة .منخججب نه.

فةخم^م فجده.

و1

جثة ديجئه (م وغه(ل)٤ ٠ذ جه ه:ك ::هكة دز
يحجس دنة ايجئة •وك ودئ .دهتن جه مدخز :هجه٠ك
وجئ يكجد إدخ دهددك؟ دست بجبئة :فكجة دك دهكذب:
وفججة 2ة حبع٤ .ذ جو خخة  -حدة يتبة
حبسحة وه يججكب :هبدخ دعجة :كنه إدة؟ الخن جو
ح:ةكة :وخئ ه ٠يخئ• :بذك ججدخي٤ .:ذ جه
كدك :مجب ذ^ةمية دب جؤسوسة( :)٥يهدد فداجئة
غدبنة ذك دك دك( .نبج وه ١خ;ههئ يدذة٥ :جذب
ووه ج^محكةس .وكجب ،جذ٠جه دجتسة دووذة٥ :جة:
ك دذمئة :هتحكخرجلح
خوجه*
دنحذية دذوشة• :جمه
جتة دهكيه ( دجذك:ه .الغثذر )4جه كدلك :جذب^ةبج
( ئ0ئ ذدخ ككز( :)5ودكدكه نوه ذدج ججكيد( .كجب
ن :عهجر :ججعفز ألؤد :ؤجنج مجم دهج٤ :ف
جعفة ٥ججة مدججذ اةوه جه جوج وج( .)٥وكة0جه
مجخو وهه ده٠ذ’ ه* ٥جمجبكج( :مكذيم ووه
حوجخه ?هدك يغجبة ٥جيةبجة(٥ :)٢7جزدتي :حجج
 :جججذهسو3٥ :ذ(7 )٥ةكه :جدخة دكدكه جبوج:
*
:دسة دهخبة :جوهه.
( )Iذخ? )2( .يحج )3( .هلخ,لج جوج :بجنج )4( .جمجحخة نجء
( )6مبججي ذًا٠ب٠
( )5ئه جخد :لهغئلج :كخ مبده;.
جخخء .هتفخ.
نعند دنقئجو :منجيي هت٠ج فدحة جمجججو٥ .جعف :هيجلج ننتة
ممنجذ ًاة ٠٠يي ح:مبه )7( .هثع ديغجي منذيع 5ن 0 )8( .لجن.
2٠
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لجبم ?سدني حةهشة حء.

( ١٥٠ثذذ يس :جذ ؤالك فدخ :دفه د:ةخ
نبوججة جذ *:هحهبر )2ده 2جذة :ذف لب شنة
جججذ٠ :شذ إنجذ كه؟ ذك جه جةهشة :ججبذك:
جتمة (لب٥ :جححب^ة جاسه ج شمخر .)3جم فلق
(ذ7هف هدىف هدبة :ججذ جهةه0ذ  :هتل جه:
(جججججة لجخج 2جحجد())٠٠ .هةةشة جم دئتج مججس
٤٥ ;٥٠٩مذة مهجي ذذ كه محذ جمبهخ مجهحد ججبس:
ههطددب جائً٠ه; هضذذحلح دهبدك; .هألنخد ;٥٠٦
لهددج ةدجذ٠سه لغ ب ندم جج ٤ذ ج;:
جكذجه مبس دجة :جه جدسهفيهس تهص;07 .همه
) جذ هذ*ؤ جبجة م3ف هتحذحنعك ب،ذط.;١ا هشدل٠٦م١
:مجم د د5م يه (ه٠ة ده ف مذوسئ^() .جج جب ذه;
هددن; بمجبتن :مدف د ه٠ة دبج بج(() مج د'خ7هم

جد حبذ،ة هذ ١ججبة كل١ ٠ه;هش; .يجة جم (فجذه دله:
د حبذكة دذ ث» حة٠شة :هلذ سدج فذم ججج .ذلة
يجخو 7هةة جمجبق هلئمهذذ0 :ئهت  ;٥٢حوجذو
ديقجبة٠ :هخك 7هةة (ده ٧٠اده;() مج٥ .;،,ف
حةبج :فهدة 7هةة :مجةج :جيس 7هةة :هغ١بخ; حجج
٠ : ;٥٠٦؛جذ جنجه :ده :خذحد :جج ٥جنج حبمجه

()4
()7

(ن) ير :هنيدجلد  007هنبن دي.
( )2هتلبا
() نسيي.
جهفة ٠ذ٩بب جبح؟ن :جذ* ج )5( .ججبخذة ألممكح( .ه) مفذيه.
 )Deest. )8فخب ي :جكد حبذج :جئه :إقد )9( .د:كة.:

ف^خمعجهكه.
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فجيجهج حدي ٣ية^ :ج7هفي جفق بته د هدتنة:
صه بئح ;٠لخذئ يهحد ت ?'.ستلح٥ .عخذبن()٤
?سح ئ  :٠٠٦إكد مجسكسهه• ججد هتج ::مهمهه
جبك هجذ ههلح٠لحا ٥ : '1جهجج هبسلجًا ٠هخكة
دله^ جأه (كة ه فيج جم يتودد)٤ :ه كدبسة
7هه جده :عجاهة ة جهججخو .ؤالو بذال ا حنإة
هبدب :هتج يخ هلحدة يدن? :.مشجة بتة٥( :كج

سجة حهذبئ .هيججة كة كصبد جه مج د٥ :يجة
دعج جه دصدحة :خج(.٤
هج 7هدم جيم كفج يلي 2 :بج7٠هه جد فقة7هفي
*خج٥ :ذجه صننذ( )٥ةةة .هج,ذ جذ غحجه بذهد
دهةهكة ب٠خقة خكمة جنعذيه٠ .ئه۵ذ ججهةفة( :٢ضن

دب صذ٠ةة؟ ٤تذ جه ج٠هذق ح;ههللح: :بيج^بكةبج تبنج
ي صذخ;٤ .مجذجه بدئ :دفجس ف٠ذي ش٠ب كة؟
٤جذ جه كذي ١دة٠هدلج :كز يتخبة ججسومة زحفة جئبج٩٠
تبنبة ةجم(ه) :فيكر كة فهفبخ مجم خدفة 7هئة .إهجم
بنخة فيجبنج جج صذوجوه :بنج ججج إعبذ سخ
يه هةه خ٠لذ٠غ جنمهبه :جزوكو دجه :عبةة :جج
مجهدهم ند حهجذ.? :' ՛07لهب نججه٠ :ةجم :

(ه) بخ هدب.
(د) هببهغ.47 ،
( )6تفهج.
() هسذط..
( <٢٣٦١٥ )5سجة ججسبخر٥ .يجص ججنخ هم دفد ثه خيد٥ :جد ?رج ي
ديغجي منج.يه )6( .مبج)7( .جً )8( .ا٠غه )9( .خخجًا.٠
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جكحني جمذ جةهفة لبة.

شهخيبهس .جه( )٤جم :٤د أه٠ة جج شج : :هئمذ جه
(دس ج!عدحتر :>2د ججيد .فكز موضو سمج يده?:
٥مي ًاقئلح خذئ هججضجذ كغ :هتخلهض جحج٠ج بتة
جدككة منجد غدخ ٠فكدة جج يججئجج 7هجة :ججهمنة
مهكن هثذبخئ حمبجبه•^ كجة٠فة ودخكمذ7 :هة ج:مذبح.
وك^ج 7هوة حئ :دجوذة جج دكمح حهصجمه^س خآل
خكمثة عججخه .هو حجد( :6 :جبج فسوس ديكخة
م خست هب ٢سذج; دمدخة إسهج .-هجم فيجخة
هدب :ججذ(^) بخة خغدخة ٤٥ذ ج٤ :س:
جمخ وتج مجد ذق ألع .إحة جخ :يهحد فخجم5
ججججج ي :فخخدبنج زهدب :2٥ :مئج(دا) ذق دب.
دالة (غوهم كخ □خ؟ه ج7هة دئ :كز مب إكخ حجة
جكهد(٤ .)7ذ ذح ،فكد ::كلئة حجه ذبة •9مج:
جؤمجئة إمبجه٠ :تجذسه ججوذة جج صد ٥٤صجبه^د.
سج? ٠٠٠٦٥٠٠: ٣فلخة 2فخ ج :زهق ١جهج غوج مج,ج
جمبذذم ًاهحة حيج جه(٥ :)٥جدجمخس ٥جد تب
نذخإلبب ذق ي٥ .جج (دنب فنذ :به حجدجه .

( )1جج؟ن )2( .:ذخهدحت٥ )5( .ب خحفة: )4( .سجود جمدخة
ذب ٩ةب خج :بج خدن ٥بم فخمسهج? :ألج,خالج دنحخة دبخهجج ن٥ .:ججذ.
( )5فغضهخل٠ )6( .فلج )7( .نج :ثية،ئب ين :ذالدمإل حخجه جبخخة
 007جججذ يذن )8( .ف غجج فهخ :جفخبذ ب ٤ث :مبجحد، )2( .هلن
م بجج.

هدده ذزب
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٥نحخة ?: ٣جبد  ;٥٠جد بس :٠٠07٠يهحد جثن ه9ة
ج فبهب() :متنة  ;٠٠٣فجنجخة بك :دعنذبه. ٠٠٠٠:
خعج ٣? ٠ججج نس٠هى جححة جج كجمج :ذجذوة
نججرجز ٥بعننه فعبجة :هبج .بج مم( )٢بحد’هخ;
صئنم  0007دج  :جج^ئ يده ة ت3ج جهه و .جم
جج يجيه دصخخ;زد> ًا٠ك ججبة ٨ة دحخز :بؤخ()٥
نسههفي٠ :تكذ لؤم فلدج :ثجة ٤كة ججة ضد ن
ججبج(٠ )٥ي تخن; ختهمة بؤج 2حبذك:( :جه دب جنحذ(^).
٤ضذي جه ؤم فلددد :د يجكجس 2حخ ديدفذ □;?٠٦
تهـذخ;٤ .ذ دهة :جد كة؟ ٤فذب إ( :ج:
حبذخ :ؤذؤفي جججة  ;٥٠٦ؤه حجمثئة دؤسو»(.)7
بذفه د
6مجم ;كذ دهة :ثجة كة م كة
جن؛د( )٥دة ٤س( :م9٤ج يججو حبذك :ج .:ؤس جذ

لد فجبت يهر9ك  ۴٥٥ي كة دب .جم فلع ج (دنه
جلمج :ذببه("٥ .)٧جج يبه كدذب هؤ ٠ده :نجه
ججج جو .ه;كذ ده م جئنمب  ٥٥٠هؤكههس :جصذه
دب دفس  -جججة يججو كدوج :سية .مجم هخذووس
لفص :جنسوه لج .هكدذ; جةذ غج جم جهخده:
( )5دبج.
(٥ )4جج -اش
 )Deest.بذخلح.
()5 )2
(٤ )Iحج.
( )7جد بل٠جهجه ?صوب غ ذببه يه ةئة كتلح.
( )6ينفذ.
( )9هئ٠غبه سه٤ .س يخ كز جبد هلبج جه
( )8غذفتجهذديل ت٠د.
بذخ; ط ٩٠ج"( .:ا) :ذفجة ذبعثله جخ ة جنج.
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سخب ?مذس الدلجههئ غددت.

هخآلهفجر :دست دنده جنسههدخزدوف; .هخج
جج ( :سجد جذمي :جهذ  ;٠٠٦ج(٠ل>٥ :كة يكجس
 ;٠٠٢بطل؟ جمحو٤ .ذ : ٠٥سويس -مجد دح; ٤س:
بعك( ٠تج كه فالدزم يحدة بفلذهبو :مج وضخ
 ٠٥سخى .هكة جم كجة ;ج يجئ :ذ٠ج٠ض ح محؤكج
يججة جدخ كو( )3خلك تو٤ .ذ و دحة د؛سهوس:
مهج2 :كة ه  ٠٠٥جبوح» دب :فمذ دب مئ ع٠د١
ي؟ ٤جذ جو ذسهوس :ممب دب٠ .بمو جو :جمج حد
(ج^جج جو جيججه٥س :ببآلذذ جوام) .ت٠مذ جو :أم دب
تبذ ;،غن جئ٠ج ك هدمة .ع٠مذ جه مدن; :دب 3بذخ;
جحم^ة (فم جج دب()٥؟ ٤ذ و :سو^س :وف ججبة ي
(ح;ههئ تلبحة 6 :جنهنة عج^ذة٥ :حبجة ع٠ئ:
غن جكز صي :ؤهمة جيحذجة جد ^وذغ هلهبسق
٥حوفذة .ملط جبم جج تهدب جد حوفذة فجذ :سع
ج::خبة :جج دو عومة دب .غجا٠ب حبة دخة هتمذ جو(ه)=
غ٠ن د(?) سف ذئ جبهج د»( ٠منير ذئ ?م هذج

.ذخت مم ٤كة ::بعد٠د كة :بسخحبة :مفيحو :حوئه;(

)8

مم خص^ةة٠ .فيغخ فى غذبديه ؤم غءخ بج٠ذ ٢ي
( ٥٥٥ )5سجفهم۵١ :جذ ه )2( .٠خذئ ن :اف هه.
( )6ه حخعدة .إبن
( )5فبه جج.
( )4جمب جنجج ب فجد ك.
( )8هبدن ج^ئة منري ؛ه ٥جي :ده جإحو :جفحة^
ي هدحخلى ( )7جكز.
ك :م3ف جت٠غلبة.:993٥ ٦
(.Deest )3

فجخمبمجهكج.
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يذم :6( :مذم الهًا٠فًان فذجهلد :يه دنبة ي جهدكة
مج ون يد :6( .حوذة مشدًا :ججذ ذسج٠د
لجًا٠فًا  ٥ج* ٤ب هجم ججذ ملخًا هبئمز ٠جج:ةكة()
هألةه خكمثة يبسجبد ؟ :خلدو ٠فمذ جه :نخًا ذنًا
يجنه: :م» (مجخة ديخًا مج( )3مجمدكه ج:كة ::ه٠جشك)4(١
حذ :وجيًا تلفي ر Հ 5مج :كه :هة جفكن :كخ جه:
(ج 44يكثةس دب مًا دي جججج٤٥ :كجسد ج:حةد
دك يذً،ا(ال) ?ضخ دبة هفوهًا جه فلشًا لفي دوًا مذًا
ومججخو فحخ٤ .ف فسووس (ف :هخج سجة جحه وس
ذتلحًا ٤٥جذ جه :نخًا ذلهًا يجنه :فيجبي ٤ف فلهًا صجة
:كو٠ :سًا جفوهًا جه فدئة٨٥ :وج :بجد يججة
جيه تبج مجزجة بهبس(.)7
سجم حجة كذ حًاةمًا هفمذ(و) :كهج :ذنًا ي كج
بحهد محبسة( :ذدخ ه تلسهج ١٠إكه :ججدذة٠ :ذه
دخ٠ .٣فيكخحو) شيد إكخ يججة (?؛خد دة تجد: :خ("')
فحفه ذج ٩خل حنتئغز :ج :كخ يجذ ةجججخ()٢
فم ٠هوم حجةوو• :كخ لة (خيجخ( )٤دم: -م
هيب (٥ند
يله*:-
فذ نخنًا نه :نيد دم ذمدخًا
()3مجحمدجس:خيةثة ٥ب.
( )2هغبذ Şİع ٠٦ب0٠ب.2
()٤خث.
( )6جيحخهس ج [& Öة ذحجج ه؛ ٥حنوسد
( )5حجم.
( )4جيكر.
( )7دمب مجخخة :ججج كجبةهض حوجذة هحجة.:
٥كزسد ذغه جنه.
( )10ذنذحع كز جججد.
(: )9خته ندةذجج خذ.
( )8ذنذن .2?٥٠٠-
ً2اخه( .ت:٥ )1كخ فحخد حجسفهوس ج:جوو 6جت2ع جججخ2( .؟) جيمذ ججذجد.
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جكحبي دكذ ح;ةهك كاسة.

هالذه ٠دم ذه ٠ :بحذ دم ج
*
دم غب٠مهرتك:
جذجهة():٥ :ذ :دة ج ١ب2٠يد( =>3هذحب دم
ح^ةجمم  :هغكض ذم م محبنه ذئم ?د يجذجدة :
هد  ;٠ձمذوئ .ه :جذ ئدب هجهه ٥يجججحفب ي:
مىجم جحوهفي ي فدته .هيجججما جم (تحلجهتء:
3 ٢4 (١٥٠٩٥خلغلح قبس( )٥يجهحدج«ً٠\ .ا٠ه; ده ة
جد( )٥ف^ةعبة ي :هحلجذذهلم حةث؟م حجببة(:)7
هحةخلهلم مم( )٥جتبة جئةجج( .هةه٠بج وهه
دجتثئن بخعم( )9هسع٠ب  ٥٠٠٩جه ددن٥ :كز
فذدلن وة ٠هب ٣دهج٥ .جد ذمم ;٥٠٦ت كفج
 :جله في ٥يذذهبس .نججه(^) جبه فمبخ^ه
ذوكئة ٤٥فذب( )٤جو( :ججج ف'د ئنن هج
فده;ر'  : )Iحبجد ذد .:.كمك جخ ددده; )(6
جمجذو؛دخ :حذوحفخة يجبجحي جه حده ه حخدهوسز5تك
الهدن ده ة بجبكة :جؤف ذدع مجخنة ديم دةجم :مسج:
ذخلج .هفخد دفع يججغ :ججكدهذفه □ذهجذهءجج 6ج:
?نك٤٥ :ف دكوذخهو جمحبسة ثة جمججو ذك.
هجمج وه; محخة جججخجر جببز( )١٥دهئم ججخو(:7
() هسدفد فيمف حخخو( .إ) حثييحف دني )3( .دي .حتغذ.
(: )7كهته.
(ه) فخ.
( )5هنته.:
( )4حيحجج^ي :ه?ج٠هه.
* جيم وه ه :جتج دججيكئة جنبح^ه جفج.
 )Deest.به
(ه) )9
(ذل) جج كجى.
(٤٥ )12فذج •օօժյ
ذا) هبذب .٥
(ه؛) فذبصب.
(7؟) .Deest
( )5( . )14خدجة^د( .ها) جتة.

فد نصلد ذه.
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2٥كد ثز يمية يق٥ .خج لبيلبه (5جحة تةهب  :دهمحة
ذجههئ :ججه جلجخ٠ة دجكبة هالحد ججحيج فحة
جهون .)٤(:وكججة هخبهة جبخي(^)  ՕՕԾ1حجثة(^) .هجج
ججه دجج ه٠ئدر :>4ألدن ( :عج٠ك7هة بهون.)٥(:
هئجب٠ب وه) همج هئغذ ؛ة :عالي عحة ببًا.

تي يتيت ت ذشبع :تتة

جمبو( .يجهحد ?دد حججد( )7ججه  .٥وعإص
7هة; ةي օձ 2٨محة جد هكجي جوذز٤٥ :ذمي مجكسة

جخذدوجن ج:جوود٠ :بت١دهخلى م خةحجهة ج6جم
حجتجة .د ذوسة جسوي^ز :هذف حةدة^ة
هيظ٠جأهة٠ .فسب2 ٠حة ديد إجة وجثة •ذوشة
جسويكة٥ .جج (عجبه هدج ئ( '2 :جبب٠ب دهغ حجئ:(:

هسجزالم  :يخة^ة (جج غد٠ج(آل) :هفخ7 ٠٦هة ،جه
*
هفبه
دههذهة جهنه .عيجة جنجمهه حجهه٥ .جج
ججق٦:
!زححنت م
تيحة هجعهخض
(ا) نه
٦ه٠Խ٥
خجه حذ()4
لغم -.خذ.
()3
ففجج.
ثةف) يه٣
أل٠
ث.
٠غع

( )٥ده ف.
()10
ن٠ن.

(՜ )7د يذ الج ب دفخ.:
ج جج :بج .ر )11جذنذ.

ز)8

خ.

(و) فبه مم ميج

جكدبني جكذ :٨هص ش.
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دجذ٨: :ج^عب جه يهة٠ .ئسذ جة٠ق ححبئة( :ج:
د مكحسج( )٤ذحضذخ حههدبنم :يجكد جمب^ذ هه مج
سؤج٥ -جج يجج وؤ ٤خفذة :بئ: :جخهحبة:
٥يججعصب ه
مخمجب 2م (هفجهذه دئ'
3٥وب.
٥جج يجبنة يخجههحي هج ٠حكهة :هئهم ه
دجج كمهه جكة(: :)3مهون :جة٠ق ند خكة ::
دفجذوو هلجفذ دهة :جمججة  :٠٥وحدبة محن:
حجتم :وججة^2 :ججبعها '4م أحوج :همج بحجكة
هج ١ههدئئة ججذعو( .)٥دهجه جذ هك :تتحب::2( :
ججه ذوفت  .سمخ :جذ خدهة :كجظة(• :)7مجسحجة
جتبة جنيخز :صنهن: :تجهه جبيجثة :وجلفة جهحآ:٠
هخجؤ 2جه حذبة .:خحهخت جم لت٠٠خه سبق له
نجعفت حجه ييد :جج نعه هبج٠ج ?د جبحة :هسب٠
ذلي جج ٨بية خكية (لئة'هه -هج( .)٥فودئة جم
ججذعة :حفن وبخعم سدحدذ نده كخعفلح :جج بسب^حة
??لغة يسهذ كة يججة٥( :جد جذسع ٣٠يجنة
جكذهجد(^) .كة جنهفخخة جذ هي هل( ٣حتوم:
رل) ث دخ يحخسي جنم.
()5جيةج.:
(: )٩ذيصه.

(^)حفخو خة

.07

ججحنهجد.

()9

(ه) حجهجخيج ?شفي.
( )6عيبفمق جهي دعهخإ.

سجعن.

( )3ذسبخ.
()7قجحز.

(ه٥ )1جد جسبئ حججة كخ

فةخمبعجج^ه.
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وخبذة’) جكة م٠قة وجكة خاهج .مخذحة يءجمخ 6ذ
جكز نيفو ذصخ :هدبدل جيه هضن شنف جبجه.
ه2خجحخ ٠دوج ون ذخد; ذجج٠ذلح دجة"( :)٥جسوذه
دفقخج; ٠تخده حده ف ذتخذتج :جثة ٠ذخ ٣هد شنجب:
٠دو; 0حخذج; دهة .حئ جدمخب^ةبج حجخف
يجثجدجه :ععبة وشهج; .ءألة صهه() لجججب٠٦
جبكةد(٥ :)٤هجذه جو ه٢عجله جكمو .يحد ?ووهه
ذبح جمتبج :وجينته٥ :يمسج جفة خ لبعد بج ٠حججةد
دمجةجبج تمسكسن .جمخ جذ وف دذوسة ?جذلين ثد
?اللح عجخب ووب :جج() كةةؤه^س حؤذجد يتج
جخاحة مجذوب :ججوجه(٥ )٥مه جمجذجة م٠ةج:
همدله مح ئ كمخ; ٥محهددة مجلة :هسه هى
د^ججو :والة بتبة وكر هجج و .ثف  adي ب^ةجة:
منيد( )7جة جمبة .خه د^ج بدد; ٥ججه دجغ
*خوج ::وصتعده دجة حبجه جكذجه حنفثججغ.
هخج وجب ٤جذ( :4 )٥تحبس٤ ::فذب جه ذفئ يدهف:
ججئة ه جأف بسجة يبدفةيد٤ .جذ دوة :مذة شهخة
حجدجي بخبذ هدة :فكر حئ'■ ; ?وج دج ه جه .خذو،!'’<,

وو; جد جسئة (٥جد ؤب; ٥جد يدسة •جد

(م يهده.
()6 )5

)Deest.

( )٤٥هسخو٠,

(ه) دفنبم.
() هفيه( .د) فمخه ١فده
هجهب٥ )7( .ننحه ذح )8( .١٠دفف )9( .ئ.

5حنمحذ:همة كحبسة.
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بذئز( )٤مبجج() خوة.

0070

دجع :يجحد ?ذوذغغة

حجو وولج.

فة^مبع (جذجد؟).
ججد حجئة بج جنهججه يبهمة مببح.

(٥جج ?يلبة حدبسة لددا2 :ه;ر )3كة ٥عب ديد
غعخ )4كذذ
يججو م٤يذ جو :إلهك( :هولو كذد  3ع(*
؛«لهدلة :ه٠ذ ^:وذئ :مجيئئن فمه متخز دذم :هص
ه كوجسة جبد .بببدد وئ دنخج^ة ?نبعدذدخ
حكهد :لعبن 2جنجة دجج كمهه يسف( :هسة
وضللح’ ՛6جججحجججة كجع٥ .جج ^خخجبذ م يعدو
^بغذ دؤتة ددهوو5 :ف  :كج يجة (ه3ة جيهحةذ()٢
 ٥٠هدم2 .ق حنيز ٥يججة سو :جيجة ده ددت د

جوو :ك هج .دق ف٠خئ (جججحوج ?ؤك حنو :ج()٥
توجبه :ه2ط غغة سجج يجمبه٥ .جج فجذ وجس :عج
:بجو دج .وبي :إ٥ججعحبة ٥بجج هدوف ' ٠
م^يذ دوف :جي :9خدخب وب ،ذ0جذمذب جسئئة
ههه:2

هق نوسل فججحة( .٢ه؟بف ذهدذه :ئج2(٣ل>.

( )4جنص
()3حجحةجج فج.:
()2حميج.:
( )Xمهذج.
( )7بئ3ه حهىدةذ.
()6مبسجه.
()5جيهدد.
صوءحنفخ.:
(٥ )IIكة
(ه؛) دهف.
( )9جئن :ي: ٥مشو :مل-
(. )8دههجلج٠
( )12عيب قدحللدبه جبذه .٣حهب فذذالعبهد فع كه ذج٠هبع.
هببدئي.
?جخ هبما هتحغه (.)١Vright .Edit

كذذهم ذذلحد.
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هحص 7هم :دبسة الج4:ح :دؤخة ج:هدذ جه كق.
٥جج (محئجة دمبكز ج١هذ(٣م :إعجب م :وخسة بلحبد:
م :،لبؤ :سؤة جج جو ،فيحكف :سج يدبذز هةكخ:

يجحد اه ال جد يعدال :صه ص دةذكة كق؟
:ج ،د؟خة بدخ٥ .جذب (ؤم :محنيو() ٠؛كذ :كق كثة
يه:9

جمتج :هب.خ( :بت :جؤ(:ذ) شنمب ٥ :متج? :ؤ :ذمم.
كذمة( )٢كذ? :٠فعيئحب :إمكم ججفججة شش٠ :١بذ،
؛ (ججحيم غئذحبر :،5إمكم جمجم (فججة كقئ( :)٥خ :كذ
د^ج :دنؤ( :يهحد جك^ة ججج ^بجت بلجبئن٥ .سوذ
مج كممة( )٢جصذة :الكو٠ :شة :كوجئي حةد :جذي)٥(:
 1ذح٠ .:؛كذ ؤم :جهج :دؤال ٠خيؤ :الع > :ده
مبثحهج( )٥فججحججج :ؤ ٠جغجذ ؤد .٢ال :جم
جم حف
ممجس ؤم :حجخججج 6 :جعددحهذ
جمجثد جه: :الع في :ون هدن الجيه.
٥جج :هدن ؤم :هجم :ببهمة بجج :؟دال مجم يعال
بج( )٤دجبد ؤم .)"(:هذج7ه (مهججة ؤم٥ ::جوسخج()٤
هلبدذك ؤم :الذ ذال .م؟ ال ذك: :كخ  ',كتحبئ٤ ::ذ

ذال سيمم :دل  :ل ئ :ليدآلج7ه دؤال حجئة: .كخ:

()9

(!) مججب متيز جذ٠م )2( .منيز
( )6فيجخ :حذع.
( )5جنفتج.
 )109جقجذ)12( .
منهدهجو ًا( * *.٩٠
هج٠حح3( .٠٦؟) إبة ًاقج )54( .يهحد.

( )3جبت
(ة) ج^ذمة.
(.Desunt )7
 )Desunt (X5.نحخة ًا٠ج:
(.Deest )4
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شدبة دخن -ح;ههئ كتلح.

سية غشج'ج يبوة :دبح يعءذبئؤ ودب ذلده3لع٥ .جج
(خئآت حآل ' ,-ا :س٠جو وذبفدة .هت٠لح ىهد7ه^ :سونده
د^ئ :كفلح جي منيس لزة .هئك هددهده جييه يفة:
ميتهج2 :سد٠حةب بعجذ يخق :مجم جثة جدب( .د
جم() ?كج .ي جم كة ممجس 2حة ج:ذ 2بب :يجحد
جمجخ دد; ( دليجو :دخ جمحكبئة محعبفبه ججنج(.)٥
٥يجحد دك :إوبكة :ك.ة سئجًا ٠مأةه يجئز :فك:
هجذهه.ةجةصخة حج جنذا) حي :صبنههفسبادح:
ضدسلح(.'5
4
م٨خبخةبج (جد ?:هدن? ،دحتب ج :حججج:
٤ذ جه ٠هةههللح2 :فذ دب :مج :مئن :كخ ذكز؟ ٤ذ
جو و ٠ببهمة( :دسه ئ دحلح جذ دسهقلحر :)6هخئ جذ
خخئئة .هدو ذذة دوه جلهكيئ جد يتثن فيجييج

جه :هدجس ؛ دبب .تذه اخض دلة ه جيذنية إيه :كأة;
د^مجم جيكخمحب( )٧٥جه جيحخجو يجئجه :هجذ جبجه
مج :مج جبوجه يججو .هدودح; دواه ججد حد جنيجتذب
ذجء هلي نخ 'أبد .هذو د جو ٠فديف بير
:دد 2بيهو٥ -فاميه قجبس( ٠فذ بذ هثو بفة

յ

ج2ة ججد شؤ :هدآلذ :هجأة فحجذهه دأن جد
؛تل ؛ت" ٠ديد تيسي.

( )4حجذ )5( .ج:جمس ժ7؟ Քجج :كتهخلج حبجخجثة لصعجخ.
(٥)7جدند)8( ،مجحجحخجج.١- )9( .أل.٥٠)30( .

( )6ئخص.
( )IIنكال..

ؤخ'خمم جفذغد.
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ججزسووس حالبدن٥( .يددجس :ذدهادب ج٠رل) ئجذته:
تخخغ٣د ۵١إذحة٥ :جةجة ثجه ى .٠افلح ددلح ه٠اص
جؤمخنج 9ن :٨ود:جبجة م ذ0س0٠لم ذمبج( )3تس٠٦
:جخك جيتة ٤فخه( )٧ذم٠ :تصض ذهةج فبذك
٤ويج( :)3م٤ث جنجه حو يجس^د .هتئ; ث^(*)٤ةة
جينه جيذحة حبج :جبتن ثئخ٠د (هجي^د٥ :جخجج:
صجتة()7

يحنه د ذم .دحع زدئ; 6ة() ذلخئ ذئ؛

إخحبج دم :جج جدخجج إم جيدثجو دهة يآلع
عذخلح ذف; ؤ'ه ذثخنخلح و^بذةجع جخجج() دمحنجد
بذئ :ذع جد يجثه هذيئء، .ئ; 2خة ( )2جكجههج2
جججج( )٤٥جكوسؤة يهج :جج فيجخججج دب جكمكبسة
لفه ،ففي .فئز ذئ نة() دلهلمئ فيهيي ج اد
دحاكز(6 )٤ث٥ :جذ مذبة ججةت مبخ'ع٠ :دخخ
جبجو مج لهم .إذحلح جذ جهًا٠هث ٠٦دحه ج6ة (ج مج

مجحسة ف ::جكودحئة ف4هوج( )٢٤جه.
له,يف*
ي,
٥جج (٤ذ 7ه٠ة جم( )3ببهمة  :6يجهحد
جة٠طة حجة جم ق جههبوج ج يدة٥( :يهةيي
ججد حبه جةجذ(• .)٢٥جج ججج :جشة 7هة خقد •ن:
(ا) ٠٠يحذ وديين.

(إ) ب>؟ به

(مم ب^يد

() دخنبج.

(و) .97
( )5ئ٠ذجم (7 )6ه )7( .يسح^ا: :ججججوجة سذج■
(^)9خجج: )10( .خخجج)5( .يوجحدفة? )X2( .هددمحتج ذج بههد٢كه
جوجج( .د ) 1م :مذ4( .؟) جيجءج جد حيه ?حد فخ.

بخ;ثلبئلحا
شحبخختج;٠
خدهم
؛ 34
طكئ ٠٦ ١م
ي،حص ՛

جخك ٠ؤ .٥جج بؤه كجه ججم^ج :م :وبكه()
دبب شد خهيج :جبج ه فده7ه جججثة ه• .جئهب إ
ك جد :كيه :جيحده فني ذ?٠٦ت سهخ جسبحة:
٥وب اللل١ب جد حكة٥ .ججم 7ه٠ه يجه  :جأمجكة جو
جمج جه(• )٥يحهه ذجه تذك دفجد? :ذك ديدجه
يسحابه^س .جب ج٠:كه ذلي ٠ده ة •بجه :م:خبب
فجه م^نجذ :فتس فكخ :جج كذل صه فسحبد

:كخ( :اللهئح'وك جب باج  :د ٢حهذ ججءذ
فعحبد ك •لم جيحذنججه ي٥ :كر(نسجخ جعهفئه()٥
صدر)4

ئبًا به ,,.د كي رفن دحتم ؟أه جضق بعهد :وة
جحيكة لغهق غجهئة حجج جد حئه :سكك حبتكة
جتج? :لم :ججهوس() 7هف يذج :جؤججبخ( )٥جحكئة
ج .يهحد جفدهة )۶جججح جك ^سحة^٥ :جه :سبة
جج بس هج٠د جشة ه• :جهسمج جه ججمسو إكه:
جككذة هكخ فخج.
هئفذ جه يهنة  :2د حيئة دةئة بذج عهفن()١٥

إسجئة •كج<خ :كنه ٤جن إدخ دب د حب يججة جيوجه
جه ده• حجة؟ ٤ف ٤ج ه 2ج جدعوص  ٥مج
*

() ههذ ٣جنه )( .هي )(( .هسب ۶بج جبيد.
( )5جسجه جههف )6( .هقئ )7( .جخهص دبحة دمه.۶
()9ج:كة )1°( .:غهب

( )4بلم.
( )8ج:ذصبخ.

فذحددم ذذبم
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ييج فيي :بجذذه ن ::جه ثهفيه .ففذ ج لألبشة:
شه :جد ح٤ه جج7٤٤٤٥ .%9هة يبهمة ههج فومجو
جد مسهجي جهة حكمة٥ :هةس ه٥ة مذكة يجبو.
هجنحبد ندبد حف (جًا٠ف يذك :يهنججة(^) :هله

ج6ة خذئ فحجبج ن :فم» ذذ٠لهئئ حوذ ن٥ ::ي٥م:
٥جج حأله يذهه عجج يجهه ج6ة
7هة أ)(:
حبك :ك٥ذ ٥خج :ذيج دب ذ'جألههن فيجدبش:
وتفج مج له .جم يه^ة ٠٦ة فبج صألج,ه جبجبئه.
ههفر )3جوخه جيكجج 7ه٥ج يه( ،4مذه ?اه ة يهمة:
بة (? :3ه٠و( '5ثة .هفب?ا 7ههة ده ة ١هةةف
ليلفة هكس٥هن :جيمدة^ة دهن بهخحو٠
غجئ0ة٥ :يحثجو ذه ثة :جمج كيخم٥٥ )(:جدب.
 7 (٥,٥,ا جم حدف مججس ه٥ة دكة ::ججسئجو بسة
حبج ج:هف لألبحة٠ :ئجفخص مم حده ة حيدوه -
بج,ة .٤وججو( )٥مج كابئة جحخجذده٠٠ني بكذهخ ده
مي :١جج يجخف ه٥ة مجم سةمه هغسذ :ي تججئة
5٥كة وكجبسة :ككة ف٥ :مجسكة جج^بيم
إكة:

هدعب :ج:كة( )٥همخ هسومحة محوسه دج^يم ئأهاله)1
فحن• :هجخ دوم كذسلجة فصنج ذي بجننتج^ .هبحآلذ
(ا) ??بذم جلبو .بنز.

( )5ذئب 07هج.
زه )1يخ٠ئخو٠.

()6

)7

متز.

)՜

واو.

()7

:ه.

(د) هيدن.
()6

هبذب بو.

(.Deest )4
()9

ودخ.
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خكحني جمذ سهفة كبشد.

هه جججج^هوس( )٤حبذخفة غ ٩٠جيجج :كهو 6حجوضئ
ج3ججت :جي^( :9جحبهحة دجد() .ججمخ جو تذإ
5سخج ::حيبهيؤك جئ صذذهجت جبججخ جو٥( .جذككة
ججة حثبه ين ببؤة٥ ::بجنهه فيجذججج ه؟; :ههض جه

و ه حيحجثجة• :جهجضبه فحجة دب^ذوهه .هبجب
(حلجه؟ ٠هه
):
*
حجدجججة ج:كجب ج كدوج جد
بعجذ جيوو :ئ جد ححهة جتج .:هبعخ هثذسخفذ
حةس^م» هختهة كذ يلخم حجم شو»5٥ :جذخ
;( ،ل١عخئء؟ *٠*') ٠جئئع١٠ق :يدذه ج^خذههحد يقم::

(:؟ )٤* ٤تذ كجبشة  ٤٤٤* :ييى( >3هعتذ ٣توخفي
حجثة جججقحهخ مم نهخة فالج .ههـ 2هك;م٢
ب سدنت :إذكوصق ٦ح٦٠جخبو٥ .نهبخا قحهخ()
وو^جة ج( )٥سوكي ئئ .هش\ ٠وومد( )7جمجبذ
 :ج :مذ جد مجحثجس(٥ :)٥جد سئئة كعبج .ه٠
جكة ذب دب تفة جأتذ دج جده :-جيجهحد سهجه
مده; ٤قذ ذج.
ه\شههح ٥٤يهج جه :بجه 0غعوج٠ :٠خعه ٠٦هةمذ
به:

طج*? ٠خفي

3258

جني :مجد حم هب نجم

ر) عديد ديد * .حيهب . . .خح يه ٠٠٠
( )Xذجنوم
حبج **٤* .ئ ۶حججة٥ :ج ٥دينذججو ججججة نج جج جمجخ :يو
جخبجو :ئجبم )3( .جج جمجخة ي دغهخص دخ■ ( )4بيه )5( .جفوجد.
( )6حب )7( .فو فم )8( .مننخجند.

عن حدعم خب.
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جمحممب جه٤٥( .ذ ( )٤كل٠غ :،كوجة (جه
د^كة :)(:جكر بئه تسئههس جس ?ذنبو 9نج :فكر إ
ج^ججة لبيس بهد .وحج ٤هججب (ذتلبج ٠إكخ
وليذا ' ك :ه^بهج :دبج لب ج^شو :حربيته :مخبزت
ملذب دبج دب( )٧جهجمح^ذ دب( .)٥غ٠ب ٢جؤكخ بيد
:جذهة :هلخممدئ; جحيج جيسه٠ :حإلههه تدهكة
ىهاهدئ تفئ لغده;: .كخ 6جد (سة دةئة دلخ՛
جههمسب جم تجاجئجه :ييحد(فججدوجم حج; كغ جه()
لخذب 4م كذحدبج جؤكة ::ج^بذجججخ ج;بى
د^ذذة :ةبججه دهجه(") خبكك; :هإفق (• 0هدنذدث
ج( )٥لة4 .,،نة جب •ونه جكز يكت ة?لع بشة:

يجهحد لجدنوج• ?كذ ذ٠٠٦ه دك لةبج٠٠هز :)0م^حخفجج
(ك0ض3ه• جد هسملهه«ا  .منجهبج مم يحت(''
هذه مج •? ٠فند ن
*
خبكج ٥مج ه^حدجة دبيلة :هغ٠
•ة; دب ة ومنجيج ؤ دب ج;هحةذ •لب جتهضخد
ه;خؤذده دها ٠ج^جذ (•ة; دب(  )13جصوجحيم:
*
وم.
طهفده د• ة ?;بئه في جذحهمجه جهحجد(:5 )٧
*
د صعهحدثه^س .حخنج»*م دهة سهكة قذه جنبئفة
(!) ٠غ٠دخ ًا0٠تح.

()2

՜ي الكف;.

()3جينذ.

()4مي.

()5ح.

( )7جخوج :مجخد  ՕԾ1جججد ٠ج شومة ي.
(٤ )6جتذ حجمة جلام.
(”) جند حيبذهجس
(ه )։حزجبو.
( )9جنخ هإمما.
( )3ذهب.
add. ubique.؟) .Desunt
* :97ج )3
( )12تش.
:ججه.
( ٤٤ا جميد.

جكحن جمذ ح;٠هث; دسة.
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?كد ب ٦ةةد دب هبجمه٠ :ئهتخج قه دفلخو
ه :هف۴د دجد فيجم جنسبكي جه هيجكجمي
جه :دكز ي ١٥ ٠يجة جكججب ٥يجم٨و .جحجيهغ
٥ي9فجذو ده ة يجهة٥ :يج٤جد ج عجحذجه.
4كخنجء جم دهة إمثه جخخج٠ه هغه :جمم محجة^ إسك

جحججبي ؤبوئه كز يذذهة .فجهبج مجم ة جمعيج»
ج( )٤و٤فة :م٤ؤتز مؤذههي خسفين :هذخ ٨تجءذه
تن ت^^ييتت^تتت^بتت

كحببو جكة9 ::ذةد حب يجحجو دعج :ج^وج فكجد
حنحفئنبه( )٥ييمهه ج^ة جنتجنس كه م^جذ ي :
ذًا مم إن مهيته؟ عبهههم ٢ :فئة بضو إ

دبآلكخم :فبجن هفخذ :ي ه ٠خجهوجب ? ننفحن:
٠جي ده ٠إمئة ججخهسة() جسوى (فئة نفف جه:
شونخ جه ::٤٥ :إدخ جبحه دخكد٥ :يجخذمبس إدخ

جججه^نهه ::٤٥ :إكف ججهميهج^( .بى ج٣
ذ• :دو هببه :2٨٨٥ :ج ۵؛ هغهلم هجحدثي»
؛

()4

* 5فج
ذبذج.

)( 5
()5

add. ubique.ن :ي٥ )7( .خج( .د) مهمجنبج.
حجمخ جه .ش ::دقخ ٥ .ف: :تخ دجبججو.

5ذحددبه ٠ذذذالد
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يدضته :فدفه غة ذهغة زبًا٠غض يهد) لهكخ'ق٥ :ييهد
يوه :بحج07ذ07? 07ئ ججو يجج^ج إكخ :محنببة إكخ ب:٠
كه( )٥مم نه بنتة جب^مخ يجكجو دفف جدسهج :إكز
٤ف مم ٠7ك? ٣هف أل دفف حهف مفبد ذفه.
٠ئك  ;٥٠٠ج٠هبئ مددبحله :مفشجا تربد? 07.ن
* فبج ٠كمذ٠تحب فيم
كلخ :م^نذ جه :جذ * :ج

مم هبمحلجك ج3بج ج كذك%ق .لز 7هج جخ حةجم
جيجبة^ مججذ ك( ٢جيخد ك( :)3ذذز جمحبذث 7و,م
يككهجة .حكة جخ ?',يكلئ سن :د يجحخبن لجزفذذ
جد ين فحجبجب حدهة ح:ئةس ذلة:
نعغخلو .في جذ جزذ جنجج(^) ك حووذة :يجة
جسوسن(07 )٥ه ٤فذبن( .م 2حزيذ (جج؟ )* ج حوجخة:
يجة دؤد Ç7ه لتفلفز ٤فذبن .مني جزلين جد
تتج ::يجة جذوةجبة دجبكي ٤ضذبن(٠ .)٥في جهجذ جد
(نخدك ثكئذ :جد يجة جنوج:خ( )7يجهم ٤خذين.
من حزين جد طنة ج^جثة :مهعة دخكة هبة كلم.07
فك ٤خذبن جد ذكفز جد فق ب^ةد٥ :جد فجرجة
٠حد حبجة ٥جد بجبجة٥ :جد حاكة حج!٠ .;،حد
(نخذك جكو(٤ )٥فةعبة جهبخئة ?خز٥ :جد فهئه()٥

جبنبه .جد يج ججئة كز بؤج :مئ?خز كز يمنج:
() جييدد.
*ججد.

(ه)

(ا) ير.
)7

()4 )3

)Desunt.جنجخجن.

)Desunt.

(و)

جيجد.

.Desunt

()75

جبمس.

(^)مسذهج.

خكحبني جمذ جة٠فة لبنة.
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هبح إثة ججذنكة د مجم :يججة ججيج :كة :مج
مجبة ذلج جذسفب جو .جد6ك  ٥٠٦فهطحم -
هجد ؤئ ًا٠ه غددنذبي: .يج جه ًا٠دد جخ ججية:
هخجذ جه جثر() دمج .كر خذ كوسج :خند فيه نخج

جه :هد تجتبه يميحي :فذفجس جه(^) .سه ن جه ٥كز
جهيجة يئ ٠ -ئجفد لهجه ٥كة لجم ي .حوفخه
جذ ميجخج ك جهذسبهس :هد خجص ي جججفية

مم

۵ج!.0

٥جج (دفن جةهضة جم() جحجة ة :جتة مدك;
يجخكهمفب  .٥هبذع 7هةة جئةوس لبن - :وبء:
دنفة جمخخذبمب 7هوه بج ج عج 3ص٠ةس -
و كج' ,صؤ جذك هكمب ( ٥٥٠٠جج ده(4د م^جذ
ده ة ححبشة :جمججة نمج جفيجذة دجج ؟هى٠
?سنة :دخلة إمكم ج^جم ججبكةد حسج( :)٥ججه
دجة يعئة ج 6ج ::جن ثة يخذذبصي ٤كخة :دي
جبح ب٠حعدث دخة د لجج دفذة دب .ن ةح٠ل دخة
ج^جةججة دئة ح يحخسي ئعخها ججسة^س :دةة
نجثة ججدهكة دبخً٠ا٠م وجحومئة مجتذج: :جئة ٢٣١١٦٩
٤كذة ججسوة^يهس 4( :داه) يذخذبمي 2حخة جم
طخذم نيفتة :همم هوحدجة دد جهجم :همم
١ل) ٥كز.
( )5صجميب.

( )2يو.
( )6عكل٠

()3

يم 2افخ أقه ٠جججن.:

()4

جيسوهفم.

قجيجن دنئ مئةم ٥ :حججخة ذخهـ فجبال> فقد:
ههج يجتة ٥يدتتة ج^ةذكة ملم٥ :جم تتتهه دنفب:

ههج ت٠كخ٠ش ?هذت ٠هيجذبذ :ه9ج فيجثة جغج حدوم
سنعج(' جه هش٠ئ جكثة٥ :جم حديم جه يه مهقج ؟
ؤد :يجه همحذه •فق بعهد هدئً :ا٠تلح جججذوبن:
حد0ج7ه ي :9هجذجغ :هجه جسة دخكد تلهدب.
هدآ٠ه ،دجغ :جه )٥(:حؤهثة ئ' ' ج^حدجج ::ه٠٩ذ

دجة د:ئ هبئ ةئة(د) نججبوخ ::هح٠٩ة دجة
سبغة جمثتة بتة جهخة ًا٠ئز )՝جنجج ::هح٠٦هء دج
لعى فق حنجذة ?لم ;٥/٩٥ .حسة لخعدجءج:
هئئ ٥سئة دفججخة6( .جبم جتة غجم ًا:>4(٠٠٠
شًا ٠جؤكة :بسة ٥جب ::جءوذسة منة :ومحسهسئة

جة^ ::فيجدكه :فخبن فيجم فيمكم ذهتبة ك0 :١ك
جح٠جةم (اكة :محثثسز( )5جمججو إكخ( .وحجمحة دهكة
و( )٧مذسبن ججزجذ ججبجه سي :يجهحد (جحجيث
سججثي جه ٠ص٣؛) سفئهد .فكة في شن ج ٠ه۵فأل

ك ٢مج مودح جب :فة :همج تبئ :مك ججهحوحبد
هدبة ج٠ :ى (هلم ه يجذججذ ك( )٥سدجت :فة:
ش٠0ي جه جتج٥ ::يخمدبن جه :ةهدجهدخي يجنبه.
() ? )2( ٥7$٠نتجي■ (ً 0ا٠بلح )Desunt. )6 )( ٠مي يس
()7حجفخة
( )6خسأ? ٠الكلدجل هدعخء ًا0ئص.
حدي خدم ًا٠غه هئغخ.٣
دخنة .كو )8( .جحوجخب تنم ي: .عني.

خبم جمحذ د:هكة للوتلح.
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؛'بذندهة( .خد خ;٠ئرل) :دشخج .كذن سدنتخة
إمجم ججحجحبد عجذذة 4مف() :دكز خذ دجة
فتح^ججة 6جم يدخنحب( :فجكة نجحة(^) عخذذف
فب4(٣د ٥جججد بهذجو جوذثدو ،5نؤة وغ; تلبشح:
؛اجو سح دم منيد  ;٠٠٦جد ف^حههة بف؛۵هح:

٥جد يجفسوجة وجسجمجة ذد0ج خي٠

خ٠س ?جم.

I

جد حبكز جذ سهتدغ :ج44ب9جج جه سدة حهجشوج•
دهم :فمجيد فيه لجئ.
٥جج حزوذشة فئ و ;٠\ :ههئ ٥ :ج جتة نغ
ممإد ن ::كبلد بج جذ سفة :فيج٥ :ئك سؤمهوس.
هفم 3بج^ئز :كز وج; (جكز هكذضدهج; ج^كة :ذه;
كبلز وكح دوذئ4 .ثز ني السن ذئ كبلز :جججبوج

ني دهجشوج• جكج يحة :صجة وني جتة جئنهب
وذئ٠ :فوذ يجة ?ؤم إكخ :دوهعم حؤكة :فئ٠ة:
ججذوبن٠ .كبكز و ٠ثحقد٠ب فومجو :هجيد :م
جذنكة حبسجه جكق هئعذ ج( :ه6:كة ذسددو
?سنه وكدببه ف,ذئ٥ :جذ ليلوو دصة جسئه:
() ذني د هى فهخذ حدس.
()4

()5

() إي.

(ن) ٠7د ٣إود حبجدج.

تلمجح فجخصص جكج .وج فجخهبص جزذجد.
)6

)Deest.

لبنة.

()7

مججفخعوجو.

()8

(Wright

حزهيي.

 .)٤إ

ثخخمههع? ٠سجدت.
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فصنيد عد٠٠هس حنتة فجذبه جنكه .:نذ بزج :فهؤ:
ججج :ذسدخهثخلهجه دنبنة لجذهج; 4ة; .نذ
د^كة غدبهة فهؤ :كجونة(^) :فجببسكه جكذو
جججدجججة ججله ٠مم فخت; :ج :94يلغم جبة
ل٠بجدت بهحج٠ة .جنيذ :جكز حيجنبه دةج تن ئ
جعخجم(^) ه مم بالأ :2٥ ٠.;٠ئ٠ةونم جيجت :كهتن
يججفجم دبتة .يعد ذجج( )3حك مفخخ^بس :جج كدح

:كة كمجيتن .هبذبآل (عجه د:ةكز( )٤ه،سذ: :ه بكةد
هذند سجد; مجاتو(: :)٤ه جاة ٠غةخلج :ذصمبى
دي ديم هبلعم هبج فلح :كة! ته عثة ?عيؤةهم٠
يججسو ::ومحخذعت ههدبكخ'ج :٣ضخ بكآلذ٥ ٣مسكة
ججفتخ .يجكة بحة جكز كمزو  :مدبئة لكئمو? )6د
هدةفكئلح .ف :تكل دعف'ةهى دوذهئلج( :محجيد
سفمجهة .إبجاجثتة() .فزلح فجهتة فخبنة كخ:٣
٥٥؛ي ج aحده٠ا(: .ججهج( )٥جيجذذة ?د يهجة:
'٠ع عسج فبإن جكز يوججة :عجج بج,؟ ;،ذدخللال

جكز خج^ة :هئ ?كة جو جوج ٠2جة .ذححة ٤حجة
دفلى حنه :وج:جز( )٥وجة م^ججي
*
جبجج جيبي جد
تهدد٠هلي :هدجنج يي :ههذدهذدسلد حبذو دبهه
()عببشذ.
( )5منيدة.
(ا) :جييت.

()9

( )4ج٠ه?ت هم■
(ل) هذحب-
( )2يبم•
(: )7مفجس جبحيجججة سجنسهة.
( )6يعذ.;:
ضم )٠٥( .كج:جة.

44

خكحين جمذ ج:ههئ تلبس.

 )111هدبى جد
دئ 6 :دلع مججسوء( :وذوسة سئم(■
ئأعب حدب.
•جج 6جم دهدخ كحبسة :ينجة ًاهم حدهغ ذيديج
 0007جلغ :١شخبج  ٥٩٠٦ج^سة كئة (يججة مجج ;٥٠٦
جه لحبلة ()٥ .جج ج^ئة هخبه :صؤة  07ب حدبئة
٥يخجذ٥ :جكفة حذن  ::ذفن جه نحدلئ 7هة :ض
:كة ٥كة إه :ذبعههد( ٩فجج هجمة :د٠ذ’ئب
إمكم جمج حبتئكة هختو :جغم ه':ا )؟ ٤قذ جه حج
ًاق'١ ٠دهتئبإلث :دح; دخ ذخ م هذز ،4جذك؟ :ثيحجة
ججه( )٥جمجج٥( :كة بك^د() ذكه; جد م
ذجج .ه,لمئة ي ذفي? ذج ذه٥ :يجهحد ج::
هشهبه ٧٠ج6جم ججحي .)7(:هه،هذك دب ه مئن()٥
تسخج ::إمجة ?٠٠ئ يجهحد جث ص سبنجخ .هق
?ند كمحجه :مىجهلئ دة مت٤ .ذ و ح;٠ئ;زم:
هدوخج هه إكة :جبجج ك ،تض ه?ئ شههه :جؤد
هبة )"(:جكخميز خه ميلو تج بذفؤه ٤ .جذ
مم ًا 3٠تذ9 ;٠حةذ ذئلح :جيبذ(٥ .)٤طة عجة  ;٥٠٩جيذجج
ححهوس7 -ه(٠م جم ححز خجة ه؟; يجو همهجيك :
()3جيخمجة فيجنججج
()2منيةحيبكزة.
( )Iةزدذ٠٠دهلبغغ.
يو :هدههذهل :جم ?« ٢نيدك ض منخخ 5نت: )4( .مم ٠7ف حله )5( ٠ضهئ.
(ه )1ا،جئة.
()9جك.
()8حيب.
()7ججفية
(٥)6مذو.
( )11دصههص (0 )12هصرح( .دم خ٠٥

فةخه^مجيج.
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إه :جيججة^ هلي ذجهجو .عجص  :ذححآ :٠هئخ٣
إه ٠ددفتج كهذه همو٠غهوس ذكحلح23٥ :حب إةه

جيسوه ص .لوي جه٠ :تج حذة إه نهلع وه.
٥جج ضب دخذحة( )٤جمحييكن :حيبج يججه ٠ذهدذ جو:
ود فوييذ إمخة( )3ب2به إشج .هذو حكد حدن جلع
٠ 6بر( .4ةذحلو٠لم وم ج^بج " ٥٥٥خك :حبج
وهج ده ة ح^هوس( .)٥م٤ضذي ه جه جتدبئة: :شهد.
٤ذ ده ة للض :كع  ٤يجهحد دذع يخجس 2خلح
ج^بسه^س ةئة حبى د يبة ذنز إو2 :كع (6ج :إس
فمخججكة إه( .)٥وه جذ ف جبجج وبى جه يحن:
يخخس إبى جيحيج جه جكز سوج :فكز (2ن :وس
فمججئة جه() .ةببج إبى حدبئ :دهنه ججججه:
جيسكذو ج بهخه •يديحذو بجخه .هبخجه إمجئة
ججبج() دوه.
(فةخم^م جيج.
جد جزفة جؤيب مج ددجج٥ 2سمنج حؤكة.)^(:
جج إبى حبئة بمجبتة :جج يحبى إنه جمو.
(3٥جة  ٤بب٠ذ دجج ذذغةوس(ه') ج 6حك^ة
() ج3خص( .د) خبه ( مدد () مده دم
() جد.
( )6يهحد ججيج دكهود :ج :جمجخ:
جتية ٩م حكهد جحبكة.
( )9جحفي فخخهبع
( )8جبنج ن.:
( )7ج :جمجذ :يي.
يي>.
ج:ذجد .حهب كخخعبع جبمس )1°( .)1.٧٧.( .م^جبنج جي:ك ج :جهود.

جلح٠غتج جفذ ه:ةفة تلع.

4٥

جنبب( :)٢يجهحد ?دب تجة ن :ييه٠ .بحخخئ سنة
جكبذ^ة( )٢سجج حشكز ذئة ٠ئههةج( )'3جه :تحببه()٥

جؤكه :بجالج; جئ 4دي^جه :جججه جدة :بخ ج جفي
يجخذو :هيذللح ج^فتج (ج :مجم جكهج7ه ؤجم(:)٥
ههئهحه جفججة فمجم ?هج •جاجيجة يكذسب :نهف:
دحم جببة لحآلة ئذتهج; جيحجه :إيع جنحاونس
سنميه? :؛لجذ ي ين ججج^د .فججذ هج دهو تجذ:
يه :9دب٠١٥ :دج جغنمب كخج:بج يحخذذو ؤكه :ق٠

جين» يججخذو٠ .؛خذ :؛كلح كي  :جكز  :حيجخ^هج
يكخهئة دحلح مم ديدنن  :ه; جئة ذيكة بيدد.
ديحة جذ نج :3و٠ج :هن :سجيذ 7هج دبمجحد
ججت .وممن ى ثنفة 9نج :يهحد جأفكز يفت نجحز
و نج .دجج جم دبي ,مج سةمب( :)7جج كفئة اه جد م
غخجح :)8فجج لئب ججثة بج :فجيووه (جج ججبد ججس:
وة :يحمجه( )٥ه جدج هم ٤دج جخبجة وج .هلميذ
دب? :ذض هفكغ دبج سهدة ح7ههة٥ :كخس فيج^هخف

جمد دتهخك0خ ٠جمجذة ٠فحةجةده .>։هةذهو جه :فكة
يعجبن '"’:د 7ههذج :يجحد جكز صذسه ذم جمنشذه
جنن .:فه دم ذد۵،هذغ غنة") ججتخ٠جك جمد:
I

) )Iطسز.٠

()2

فيكب; ي٠٠ص.

( )6حيحججت.:
ب,ذهج ٠7جنن.
جدميو جي( .ال) هذحلخخإ.

(د) ذفحئ.
()7

()15

ئ٠هي٠
كمدجبذن.

()4
()8

كحص.

نبإ.

()12

()9

حيه.

()7

جبي

جيبح ًا٠هص

:سجئة غدد ٩٠د; .ذث :كو ؟ ٠يلج بقبه وه جم
ذفنح كة  -سؤس (دبي^كوه ج6ة حكئة :حيئة
ججف^ةمية حفدلل مجم(')٥ .يب 4مةج دب3 :فئ :دهددت
فخ :سومجه ?;جنك جمج٥ .خج (دجء ف٠ده ٠صلفهز ')-
إخ (حبند و :دب ييه(^) :ذج^ذهم جقه فيهبوب
دب٥ :جمحجه جج دت :ئح ;.جو٠ .تلح :في :حج:
٠فعج٠هب (جم حكه^فجج :ؤ:ي .)٠(:ه2ك د;شئ
شوعة وازه جه ٥حذئة ونه يجده :حجدة جم جسب^^بج
٤ج :و :حك ٥يكخجج  :حب :6٥ .حجد٠دا عه جس::
إكخ دب : -حج و٥ :و :ندد: .د :ميهحد جمجحة
دح :ومنسمكئة ةذ:ا ج٤ف بي٤٥ 2ف ذو٤٥ :ف جنه:
يخحثيي كه :هجغل ٣جميخه^و :قنئ :دخ :يجنه فذ:

يجنيز حك  ٥ججة* مج ذدة٨٥ -:ذجةف م يعة^ة
2خ .ه٠تم يفشو( >5دب ف :99جذه بمزج٥ :(:في٨حيد()٥

ده حس وئ :هغهحل كه :جن ?دذب :يجهبه ئة.
غجي حدبش :جج بلح :صنكحجه ذجيحجججة: :ذبج
* ئه حهـىم ?د :لمنئ( )ة ده •جاجننة جك
عدو ذ:
فودر2 .)8ه بهعمحز(^) ج^مخ جو يدو :دة ئ(:ها) جج
_____  . ֊٠إ
٠
() دخه
جف ٠ ،يف^ر حونذع فجد جصد.
() دنيب^هج
( )4كبهج هجب■
( )3منند فاج.
ت٠دج ٥نذجج دب علج.
( )5ب0لكح)6( .م:بج :م:خيد)7( .خخز )8( .نيأ( .:و) ددغئ.
( )٤٥فئ.
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لجلحبثؤ جمذ ح;٠هس تحنة.

جحبجة جججخددحخ جججخةد2م هسفخم» .ذه دعج
كو جقهج :جذبهج :سنم( :)1هغضخص جحج :يججسو.:
كمهئ» جم ذهخهس (كز يججبجف() :يهحد دده وه: .ه
حمبحة ةه۵خ٠جغلح جحجج٤ :حت : ::ذبلت; ذبجة ججزذهود
جه ذخب : .ذحلعذ؟; ذ هكئ? :لتذكز ?به يججخد.
ذه ٣ح0حس  :ججج جد ذفو (خفمة :صة حبيبحوج::
٥ممذسة( )٥جد :مجم ج^دجب هيشى .ئ( ٠دبكن ج3عق()5
:مه يبه :،هدذس هجد ٥بمبخذوج :يتجهك^حز .وحجة
نت فح: -جذ وكم؟ ذع جحجد حهة صهه: :ه
دجحجججة ججججة^ جمكبسة :جص٠هج جتة ًاهب-
٥يجحج ذك0ج إكة :ذذادن هجخز كوو.
٥جج ج ٤ذ وه;ر )7كحبئة :ف :طب فنة وه
٥شب سفئهه :جج ئ كز حب;  07و جه :فكر ف يه
ححبئة مدخج :هن .هيىدع ذكة ذسذ وه; ٠.جج حده ة
(:ب ج3بج ههه جضر9ا خفدب وةه جو :هس ج ٥ك
(كاببيو بهدخىهسزنال؟ مة ج ه كه خحج,؟ ببتهح سنة؟
هس( ’11ك ٢هكه جذ ة3هو -بجبجة ججذه ?:كه;؟ ئ

عجة فكة دئهخجوخ :جج خذيل ٠تغج ذا لجكن؟ ئ
هبة :كة ججفج كودحئة جنيهبوج ج :جج حجئ :ك.هئ
( )3ددوحبد.
( )2ه ى يدجسجف.
( )5منخخجة.
( )6ثخة ٤ث.
( )5دجبة جنجفز.
ننفلم .حبيجكوج :فمخشه.
( )٠٥ججج كخبييه ج:كة :جمفز.
( )9ججز.
( )8يف.

()4

يل٠خج٠
(.007 )7

رم خلع.

هدس ?عج.
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دبج ج حطهد يجدد ؟ كة("' ج ٥ك» جنخمخ ضرذذغ  2ا ؟
:كخ حؤمجم جيكخمحي ي دلي ددخ دلأل: ٦٠٠سب
نمك جيهذمجم كج جحبحبن وه .جد( )3ئة عجة
إكخ جججخة جصحبثة لبج ص^ة جن :جج دذخ جةس^جة
ههفعجا بدخ ٠-ججصحبثة كذخد كإ ج?فذو١؟ كنة يججبج
4حخ جد ?كذ ?دك? :خ ٩جذ() كإ لهفعبج ي؟ كئه
يجخجين :كذ دئذو إكة ::جججب يه٠ج ٠7مني٨بوب
حفجثة؟ ^هجذحكهس جفهخ :٥٩ :هئج؟يه هذيجا
?مجالد .ج^ج جذ س<( ٠٠بحبج ص .جج عجذ جذ
جدهًاهمو جهبج اج كدن :ذجهس :ئجأهف ٩وه
أهزفج ( صهدهلم .كإ جذ الك 7ه:ب جه’ )6ة ٤جحب
جذ جسؤجه خبجة ٥جعبصوجه وجيعججج-
٥عتذب ًاهههـج جج ،،.في ?عج مج حبتئكة ٥ :٥٩كز
نجخب ::7هج جيمو سئه( )7ججدة 5ثكوج .:بجج كج جم

(،؟جئ جججبج :حئ ?دبج ك ١جكز :جبك كز جذية:
ججبج  ٣٠٠٥٦يججبتس(: .)٥كذ جب ه :عجة إكخة جبذبذ
مج يجة جبوج ك هسيز :هك ' خيد.
•جج أه ج دكذأه:ذ اةد٠ت أه ة :جهج ( فجة أه ه;
زل) فذ () بججخذ( .١د) ع ٠خذ■ (م ( ■١٠٥ة) حه هذج.
( )7نجسئة .97
(ه) نده هع; جكة حجخب نم هي.
هجخ حكهوس.
( )8عوححةة حججج حم بابج ج :جثة .ججج ى مخية جججسج و:م
مجنحسبن)9( .جج.
111

4
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مبه جمحذ جلجههئ تحشة.

٤٥قذ() :خذم دنة جج: :ة نخج مم جعدفجدة :فدجث:
هخبه :فكجنجج هحخى 4خخبنج() .جم ذن جج:
شجس مبثبجذ :فدكة نلغذج ج:غو .:كئة فيحيج ند
عجدذن :فجج ف( )3فمؤ 2فكخجذحس؟ فنة عجد 2ن محن
:حجج:٤ :د 2ن دب ذجد 2دسذن :دصخة ججج جججثة
ة ند دج٠( :جض جج بخبجخس :جيد( .)٧هقذآل
أ٠فة فجه هفحذ :صد (جكز تلئ( ;)5عج  2جئهغ:
4يسجي حمئة جمخبذ هدد سجة( :٤ :)٥دن جففو :هف؟ن
دب جهجةهج(٠ .)0فع كز دتخس دب :ده ج لهجم (كية
؛ ج  .دج ذن جذ جهقة( :>9يجهحد جبذبج ةه جج
أ٠ن ججثة :ه :فسبنذم( )٥جه هف; .صنية ذن يم
يخة :هغح ٩ج3ومخ (2مخد خدكز ج^ج ::ج()
ه'هن دكد .ججج كلن جزج ::هجه لجحخنلخ ذدد٠( :ي
ددفيجثة ه٠ةو ،12دهججً .ا٠؛ن جذتمه ةه جهه
دجج٠٣( ,ن ضم( ق 1ا .هجج ج ددن ؟ :جءذنح ٠7ة:
كة حكحن دجد ٥كز فكخجب :فكا يأذن (هيةد
فجج( )'٠م ق٠هذه0 :جلم جم جك مب
ذه ٥ ٠٠٥٠٦جج ودج بش عدبش 2ج خ٠ه:١
هم
*
822

() حج ًا٠اي ه:مذ( .إ) 2مكضج( .فم عبه ( .يي خفمججذفي
( )Deest. )7 )6ج:جةجد )8( .في تئ.٠
( )5جحكفه.
2دتهب.
٥ )(1٤ف :دب :جخ.:
(Desunt (II.
(هل) نشجهه.
( )9خه.
(3؟) دج ئ?ش )14( .جدوذ :فجبوج.

فةضعبهج.45

اه( ٣ييي دهد
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ب٠ب ًا٠٠نمابذئ :ذكرحغب ؛\ ٩? ٠

يجخججص() .حوذة جذ س٣حلمذ جو :هجحلملج ندش س.٩
جذب سهذ تدبشة ?ح;هذذ :بحهد قذرن) دئ بدز)4
ئحة١د :؟فخ  ٠٠٦فجكمخ لب ئد٠ب ذبن بجم تذف
حدهه .مي٠دفذ ج ٥١لبد يدت(^ ؟محن جففه:منيج
ذض حوم٥ .ج:ذ ئب ٣دددع عخر :>6لد يجكجد ذص.
دح0د :دحض :بحبنة :دبيلد :مبن .بك^د ؟عدة :جذ
؟ندة :مسئه :ميبة مبجن :فذةئة .وكد عدبئ :مع :ج
حج،ة دئذوج :هجسغهيذؤ :بحةد (مججد ن؟ لج ) هدب
مم بسئز ٠ح٠ذئ .جده بمخخجسآل) هدج جهدلد ج:وذش:
؟جو جذئكة :محي جد متكز ?خ ؟خ :دة.:
(بكةد شدد من٠ئ جججب هوم تسمحة دن؛ :فذة ئ
ججد :همبذدخ; ههثفذدغم جحاى :مبسكنة جمتجء(.)9

بلة ط كهلم ح؟ ::3فعنجة ديبغه (دذسة ججهفضز:
٠جئبخره  >1يستةس دبج ع٥خ»( )٤تذك; .شده د مدلخد
ججدحد( :؛لجح مجديج .؛ددب؟حخرؤل ،حؤجة ه؟جة
ث»  -مبج :دخة دئسكز وجيجئئه وجتوجئة ٥جنبجو.:

(٥يح^خ [ميهخ م عهئ؟'4ال]: :ديجخ فجثة .طه د
(? )4ي
( )3ق:ه.٠
()2فخججب.
()٤كز.
(و)
()8خيخبس.
()7جججججج.
( )6هتغخ دمي.
(3؟)جبجم.
(”) ٠جد
( )IIغهئ.
(0؟)ججسوفة جسئه.
(٥ )14يكج ^ججمججخ .جحفة جبم حخة( .ههبدمل غخنججخ جحفة:
هبجم ئ!.).
()5

متيز.

.Desunt
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خكحيني جمكذ جهفض حلج.

فينخ وبئز :فدجد هدئندفن جخم^ه أمه :دف.:
جذ أكج هددخ :جوومخ جذئكة كبحة ٥محبجة .بكةد
جكز فزن ج يب حئة( )٤جججب يججوه :جوومخ جح
جبنبة دجدة تئحجح .بعهد جنجبذبة مهيحئثة جد

أقب :إكخ 07ه ?يدي إكخ مم حوحبس كتئغتفحذ'? 1بله.
قدن دلة يجئ جد إبت ج جصنمب ومح^سمي جه:
وسبعب جد م?ةئ :ومهج لهتهجتبو٥ :؟سبجب()
كمه كة دب ههبو :وقننب فججتهة ديكند يكت
?يب يج'فلل( .١ج^ج٣ :دخهجب ٥م» جكخة()٥
حجهة :هججج فيده ج حجيثهة بجئبز.
٠حهح٩س دجذ 2ذكهه جخبئة جد خجً٠ام.ا
هيهص جذكثة شج)جة :ج )٥(:6ييعخجذ كزن ه حذبيد.
ه<ج ذالئ حجهغ :جذو فم ٠هعيذ دهة :ج:9
حكخغ جشوج جكق دخكج حدمي٤ :جم.
جخج ههج يبه ٤ :6كخج :طفخ'ع جه :ححببه
(جكة :هدمئ(: :7ج د ذويجه جذم()? :كل وج

جه كه و حدا ف€ة تيلدجة .هففد ج ده جهد 2بج
جبذبج ةم '10م٠ض :محبنة حجة أي جثة ٥ذوسة
بههبحء .هك (دكة ضدك ،أجي? ,جفة(") - .وبق?

() فده ■ ( )6ف( .د) دبنغنغ٥ )٠( .نسجي )5( .جخهجه
:سفجو شذى .جه :هجعذ 001 )6( 2ه )7( ■ .ب,هدجخص )8( .جبية.
( )9جح( .هل) 5٤عع )IX( .10ضدذتح دفجه ه جف.

كةخمهج^ج.
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 :كدبئة جمبمثب? :نخ ٣٥سج .:هب٠خب هئعحبلة ،
لج هي ت هثخ٠م حجة جدثغ٥ :سهب عب حجة بلئ
ججوذخق .مفيجة كابسة ئب بد يئة ٠عاغغ(٠7 >2ف:
عن د د سم ١جيجبةج فجذو بجبة :هبحتخهخع
ججئح» شنئ٥ :يجحد جه۵ئب ذكلب همذسبج
٥ذحبج( :)٥همذخ ٢بني ئ3بئ ًا٠ه بذجخذ ٠حبج جتة
ت ج؟قب 4كهو٥ .%يعخجذ إخج حبج كحببت تججه
خلفًا إم» جشوج» :م^يجكجبخ دذج ٩دوجبجة .كجب
يجنه كذم :جه:ج :هجكخهجك جج حوجذ^ة :دبتة:
هذبثجفدطهجم ججتيمه ده :جيححو() حبذو
بهبلئ (جبسث» خة( ;٥٩٥ .)٥ه٠ه ٧لسهلغغذ
ححبكة جنفتدهة فتة جفجة^ة تخدئ» بم مجخب
 ;٥٠٦ججزذ -ج محهججو جذمحز( :)٥خه ةسمحة هدناكنة.
خد ذوئز بجبة :ف،حج عدً٠٠ا٠د ديد( ا نجتز:

ج نثجج نى^بئةجس ؤجهئة جؤهجج ٠ئ .خمم
معبدج جذتهخ :خد ننخج تسفهجم دفع .كم
جهبسه هددذنح 2د٠٢٠٠د جذة، :د فلني ججقن
^شهج حنية د كيفي .لهم نهجج بنتة •خعو^ة
مجحبج( )٥صعجحدجة :خ ع^جج عجوج: :سة دجحهة
() هحهد( .هعمدر :هيهكد .فجه'ذت ؟
(: )5جبسكر نيبشة.
( )4جيجنححه.
(: )3منذجنب.
()7ججسبخ )8( .:وحدده;.
E. Subsellium

).
*

() ه;ظ
('? )6ذهئ.

I

خحة ?خف حلجههدذ تحبئة.
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نخب ?خغعش كيع .د كب ٠ججة ميبجمجي ججذة :جبج
:كذه حجد .خ هئتغهخم خهج دز?٠ئ 2هجخمخ
بس بي :هبسض سوذككة جمحبذجبج :وجهئة جوجذئة
جحججيج .وخبج حثبجة جد جسئة٥ :جخب  ;٥٠٦جيخد.
٥بجج دوسجة ل٠٩ذ إكخك٠ :ئسذ كية•^ :و )(:جج
دوج مد (تهدي٥ :جصمن( )٤د٠لخي٥( :مجم
ثجذة( )3بجج ٠٥غهب دحفلح جججه( )٢جئة6( .جم
بجج خجدب( )٥م^يذ دهغ :ج :9دجة ف٥جخعحبة
6ج( :ذنن; •جسة( :)٢هكئ دبج (٥بججدة .ه؟ج

ئغذ٤ :٠مم.
(ؤذححعبهع ذيفي.
جد حج^ة ب2جحس ٠م ٥:جخعحبة ه ههج
•بية^ :مبيج جذ٠يهب :جد فبهجد صوم .هغم
تج ٣كدبئة :منبس دفذجً :ا ٠٠٠٠سحبدة().
(دبج ن ٤جب جخ ١ألآلم بج فسخ'ت ف 4جه()

يجو ::٨صج 2جحج غش(") أه9م هتج; أحبج
٥:ججهحبة :ه٠2د ففهبد حفومج .مبيب أهةقح
جذ'جمب(") 2بف',ةأهى :ه ى هج د^وجه٠ .جو .بؤ:ججس
دحفلح مم أ٠ه ?2بج ه ججه2 :جه ٥٤ججج^س
( )٤جيهو )2( .:ج١ج:ي٥ )3( .جس )4( .جنحيجه( .ه) 2٥سجي
( )7هى جججد؟٤٥ .سجي.
( )6جدنشة :دبيه.
ججج دجج جش.
()8
()9

جحمه فخضعبع جبمس .ههج ىجخعع جيج.

في :ي حجف :بج ذهبن ج.:

( )٤٥دبغي.

()IX

(.)Edit. Wright

جذيس.

كجضمبهجكجد.
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م جه :ذهدخ
نذ
*
بدبشة ئ جييه( .فبديهد دذح;
دب جذم ٥كة هج:ج بجس :خك هس خ هئيخ دجة
ؤئ :ج :6كه:ججه جمج إججمج»؟ ود ?محط;
فج ٣ججسهكز 0بلخ٠ذئ ةبجخدهه; عذتب دخ
ة^نة دهة( :ي يم جحه عهخه ع٠آلها(2ك ٠د٠
و :دباخلح (لميج ي '՛؛ 6جم٥ .جج ;٥cn ;،حجئة
7هه جنيجخمجع جه مج دهجخي١ئ; جكج :ده; خب
سجة ذىللههس ج5دبئة٥ .ججة و; يجه 0س٠دجك
عدمه ص هديذ جه :دخذع •بغ ججخه( :جج ذحلح 7ههج
ج^كبذ وي() ونه .إكخج :ود ذبة ونه دفوخكة
دجذ مم ميبئه :هدك يب ذخ اه٠ه دب .ههيبدل

جيمخج( )٥ونه يجئه ذلة،د جؤ^ذ إكخ٠ :جشهه;

ذبة? :يجد ,ببخ :ميججج جحدكة يجحببه :دخ
ذده; :بخكه 9ن ٤ف دغ ذوكئة جة أه م جبيجه.
هوغ دين وه :جؤمكة مججهد جمجتهخف كهجفوج:
ينجو( ا :هبائًد ه جم ججهكو :بخ جه بتز دذه غده;
7هغ ججخو إكخ٥ .يجحد جذبة 9نج دان حخج
ك؟ه يجئة هكخعخ7ه جهحنذ مد (حومثة فيجثه
•نجب^ة ةل؟هوإل •نجفة
()حدي.
()5 )4

جنجفوجء.

هححبخ;2

՛ث دهدنك هخ:

() نل بحه ? ٣3بي .سعه تهقبح تل٠٣٠

)Desunt.

د

()6

نهج.

()7

()0حبي.

دك^مخ :خجة جبجة
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خحدب :ج^ذ جة٠مك للبئة.

(٠لل جم٥ •٥١٥٠٦ :جج سونج ?كد يجخحفبعة د :
:جنججك )٤(:وصجككة .يجهحد جكز معجذ 7ه٠ج
(جاسوسة :جج جه ذظة غسكجة( )٥سحهخق 7هفج.
٥جج جم كمج للبشة ٤ججذ ؤ 02 ::خسمئن ?سخلن

جكز يجبمئ :)٥(:ذهخفة د^ثة دؤبيخم
دبجذ? )(:سبلة :دبغة لة ف4ججب ًا٠حة
 2لغهخد٠عه لفء :فمجئة جنلة
جم دج بته ج .? Ծ1هلثعبنة( ': ,ه جخننة

جهجم يحيج .ته
كمجكذو يججه.
حبة( )٥ججبتنكة
ججهن: :سجك

(حيبكة نذب يذذذبفة(^) .هثبج للبشة جنمذة إه ظة
للعك ذنبة :فيدبه جه متة ?تدنئ حك^حة .مججب
٥ججو ٤٥مجذ( :متة جمج ت :بنتة فيجهوجه إ' ا :دن:
جمج لههجدا''' كجبئة 4جخكس ج( :كه:جن :جمج دجة
ف4خج ج :بتة جمجم عسة فجج^ذه ج :بئئة جمج عحك
سخ ١ج(" )ة جنجة بمي ؛خنة٠ :ستدو ههدذسض0ن>
(جكج هةآ') جد هئ جم :ذللن بح^د ضن
ذخذحذج؛ ا حجة .م^يخ :كهججه جذوئة (ج^ججكة
ةإها'٠ا حجغ .م^يذ دةة حجئة٠ :ذ 2تبي 2بجه
دففه ته .م٤ج إكيج:بيةد( :هجذ':كك ج^بججم
جفحو )3( ..:جيس :جج خلة ذف ىلج.٢
( )٤هد: 1حفبجي دب )22( .بةدحح٠7
( )4هجهدهدئ)5( .جخججة )6( .ذدخل)7( .جفخ)٥( .حججكهحب
(ا’) بة
( )10به.:
( )9بنتذة بية جنججججه ج.
جيمجخ :تة.
()٠٧جبخبة فيحجد.
(ل ):غجخ٠ج.
(٠ )12حعخ.١٠
ج^منثة جبذذذ ج.

فجخمه جكجد.
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وهذ ٠ججكز بةئبو1ا .م^مذ جو نية :محسيجم :كخ
وصح حئق :ججد يج طبنة دة٠جهوى ديحجج؟
ذهدذر ،2جو وه ككفة :كة وهج(ل• ،بكة 3وش٠جة.
(٤ف يجهحد وب٠ق( >4ج:ممنه ذكوة هنيدذج وحة عوحذئز:
جج هجذ وهج ججكبذ حجج( )٥و٠ب ئدة وهذج جذ
يثة دخلة جإضجج دوي :هد يجج و9ج ججكمج
ججذ(^) غعغزة حججوج :وجججفوج :هيفين وحة خبب,ج
كلة جئه٤ .جذ جو جةهئة :خ; ع;٠ذ لعهخة4 :جذ
ذشل ٠وبء سج .;،هال٠ذ وذة صؤفهو -دية:
٥جئخة خحلح;  2ة*ج  :كهخه.
(٥جج مججبه لكهخهة ججه بله٦ه :هعهضهور)7
دف فكذهة جي مبة .هجج بهة نية (جذبج جه
حجة :جدججحة وضه .هئهدذجيدصاوكة ٥جكصون
جمنحة( )٥جفوذئة .ز٠خد إمخسوخ(٤٥ )٥ذموة تلذذ هدة:
ض('") 2ببو حجة بووف :ه^همة ٥جذي  :دبةفذ:
ب3هح سن (جيي صجه كو هيز ين( )٤دجدج

جئخمن جه٠ :تهح جنج :ذهؤ ١حجدكد( )٤جججب جه:
؛كخ ه ي٠حهب٠ئرقا> ندة دده :جيم خلج ك :ه:جي
( )4جخ
(٠7 )5هخ ذ.
(2 )2هدخ.
را) ٥جخ حدجه فج:جب
(٥ )7جج ججه دفوهئن: :جخسة.
(٥: )6ججخ.
( )5جيجج.
به.
('? )XXكل
( )XOهخجل.٠
(0 )9هبم.
( )8بنج جنهدهذة كمندهو.
2ئ? ٧سدد )’2( .دجآل٠ب3( .٢؟)جج.

5٥

خدحع دفذ آلد،ههئ ألء.

دليه ج .بةده? ٠ألد بحتبخأل' بألة? ,إيبع د:
تال ج^مجئة ٤ف(? )٤ح؟ لئ (يج ك( .)3ة ججةج جتبم
?فإلدغ هخ كزيجسي :ج :جةجم بج ججج كز
خفي يج .وة جججة ين جسجه :ججز ألج حهجشوج
وجكوذذهة جحججة^س جعوحككه )^(-يجند .دة
ججة جهحمبن غ٠أ مكجسخ بجحنسهس :يه جم دذ
مجم سده ب بجج د كه:جج( .)٥ه اه ذين? :دله

٥يجبوج دجة -حخه ه١حكصم :٧سه كه •يجفس
دجة :دددن 6جد ين» لذة :جج ددن يحد
سةجم ٥مجحد سجدوتم :جهفذةع( )٥حكم سئئة نذتنج».
كز جوجة هكز مزمحة ٠كز حوجذة ٠كز يسنة :هكز
يتمة هكز نتج٠ ::كز يج ي» جم ^:خشن ج
ب٠بص 4جم ۴٥ :ينت ٥جه يجفنم :فجن .إكز
ذجن ين» هشن مجم جمبموجو :ججسبة جتئح»
بجبكة دودج ج5مة مؤمم»( :كلؤاخهءه ذئب
نكن٠جبئؤ( جكهو :%هيخ'د 2جسفوج )٥(:ج^جم
جصمب.
ذبالن دةة حجئة :مجهس ذكه دة^ كة.
مببجمه( )٥يه جيدبجة ذين جو( :ك300 :؟ كهج7ه<هل)

( )Xيد )( .في )(( .إدف )4( .إى 9ججس( .ة) هب
?جه )6( .ذجذحم )7( .دجححة՜ :ذفنًا ٤ف دجهجبف )8( .ج:مفسو؛و.
(٥٤٥ )9ميو٠ )10( .د :س^ججخ يبجًا.٠

فجخمهجكجد.

و5

٠ئخخ بدة :ذك حذبي حفذوثة سجكجص :بكه د جم
جسئبه 3هشهي مصبة لح٤٤٥ .٠ج ًا ٠٠حكئة هج
جد يثة ٠ئهئخ ه(;٠ل): :فبج ه س٠ذئ فح(
بكهد متبئة مهجن جؤجووس :ججي( )٥حد حوجةب:
٥ج» حد صذج(٥ :)4ج» حد ٤قه( :)٥هيخ بنبة
لآلج :ججتذذة خنخب ذ0جب ج حجه يخوة: .م
كج() :ثجة ذحلح م مجسكج: :%ا ذده?ذص
هسفشجي ?جد ٠ :بنته خ٠حئ :ج الي حذتي ج
مم^ةس ددب جد ه?ت جفيحيج .هحكح  ;٠٠٦ذج٠ه?ئ ج;ههده

هغ'مح جه :كز حجدكاببه ?(بدة; :بع;ج; فق()
دحوجذس ?عذت ذفيج جه .م^ذمب ئبحاه (جد جبخة()
منبذ :اة خفي)) بحةد مححبسة٠ :هج الددت بنته٠ :ي
5وجةنة ?7؟خد٠او٥ .يجسية د اآلج حنبجة :عه?ج
هيه :ضدات ههج طجلةهد ة جحبه :جئزة همه٠

سؤج يجبه ?خفي جئ:ة :ه لهمبئدة9٥ :جج
ةد0ج ذى١ل٠هلي يككي٥ .جتفةكةس إسبجة ه٠ج
هئخح جه :فئ دحه جن كذ :فنه 7هة تمسذكة ج3به
ئ*
ه9ه خضو :جكز دك ج^فود حهة 4جدئ جسوسج .فكز
له دش هئمح له :ذله? ،ججذ ت٠خ لك:,,،

(I,

()3

()5

٠٠هنم.

( )3هى.
 )Deestخمد.
()6جههجن)7( .حجة.

()8

( )4صتم( .ف^ةثب.).
ئخخد.
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خكحبني جمذ جةهخة كاسة.

ججكجمجة (حسوجو جمحكبئة(6٥ :)٤سجم د^جذة جبد
هجخيد؟ ٤قذ دة ١د;٠هثة :ادج د ج( :)2لدخلح ئ٠دةس:
٥مئن بؤمخس؟ ئهدخ’ق جه: :كة ججمحد ووجف ٥ك»
دش :ججكد مجس نبة؟ ٤قذ اه لبة4 :مذ
دةجم ونصي٠ :ئحة ختد تئز.

٥جذبج ٠7وج جج:مذ (جه :بذدذصزذا ججئة بج
دهية ووة تبب٠؟و;٠ :هح3؟ 5؟ :فجخه وحجبج ووة
دبهجه .هغهحدس د^هثة بج جبتنج :كجز ووة :هدسة
٨وج غذئة حجو• خجذ ووة( :وحبج ٠بج ,م بتج:
حجبص  :ج : .سونج (دفس بجكة( ( :)٥ذ٩٠
حوذة( )٧يججكمهوكة حجو( :)7مجتججز جحجذ :حجوه( )7
ييججةخم إنت٠ .تسذ دب :فدةئة ةك١خة ججع١
بعةج ٣جمفتة إمجم جحج^( )٥جد خهئخة :قجتيحف()٥
ووفجة جكهكفوج :جفيجفيج( )٤٥م ددإ .وتءدب
ثه٠ج٠ا بحةةا ٣جه مدمغة 6ئة :إمك ?د حجذ
دهو^ويم :هوئذ’هبب مخدت ججخج .:طة'تج دإنة
دوددحة :جدجججذ جد ذهثهخة جؤكه .:ههفبلةي
دةوبة نهم ٣٥٠٦٠ :كجهخة هدح٠س٠ ::وةكة ييم
فوذحمج .:ه(ا مدمغة ذسذحة ججبد مجم وحة:
(: )Iطانخ دجشهب )2( .د( .د) فيجس0 )٠( .ب٠جد خ ير
( )7حجة.
( )6هب ?حههع٠
( )5نفوخة.
فتج :مشخ95 :نج.
( )8ب,حخخ )9( .مجنتحف )10( .جفيجج:ي.

ك^خههجكجح.
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هطجحنج ك .م٨وج() عهبس فسن فخئلحال>٠ :بدخج
جه(م ٣٠ج يتفج :جسب^ن :جحبخج ببلجج’ ٣دجم
نفك :هحقؤ )4(١تبغة .ض٠ججض يجت :هخته:ة جمجخجي
لبثن٠ :ذلخ; جددنحة ٥كججة^ة .فه جمججة
جكجسب يجهة :هبا يب ذحذج٠ه ١يجددهذهي(:)٥

هخذ ?خبي جد غهلخكهج; ججمجة^^^ .حجتمجة جكة
بهجذه كمةهو^(٥ :)٧٥جد ونن 4كخةبه دجمجهة .ا
٥كو هفب دهة .خجذ كمههة ججج ٠تن. :دل
فيجخيبه لجبهلم ٥فحخةسه جس^حبن .وججة^^ ?د

يبذ ذمحشئ ججهودوججم :يجهحد جمججم
تمذخ( )7إجيج ذببجج :٣م53م د6ئ :وايثو:
٥يججفةد( )٥حد 2ند دمع حججةوس0 .ث0ش ;667 ٠هوج
مبه ج صنذه :سؤي :سلهجم٠ :دة هذنز(«) ئذس ةن:
بجهة .ه2غذ دب: :جيص(") سؤس :جخه جمج سجه ئ
ججفته م جإجه جج حكوم .جكة دجلهدجب مذجوج:
?'سؤة سؤة سبب :إؤلل (نشذب سكجية() .ه;ج سج٣
ةخدهحهة(؛ادح،ة يتذاف.أفذي جه دهةجج^ة فيجبذ
(36

هب نحةة^ف() ?بدننهلح ثنف(")^ ثججة ي دفةة
()5يعجسحب.
()4جحتجيد.
( )Iدهج )2( .؛سدم)3( .ث.
(ه) فمهفتهة )7( .حخبسه ٥۵٠٠ )8( .فخ ب )9( .٢جدئه( .ال) :ججتد.
(? )12هم ده ج ٠بء وديي ذدخحنتي.:
( )IIسكية 2سخب.
(3؟)نهدةذهة)4( .خيم.
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سه ?هدذني ج;٠هس حذذئ.

جيسخ^بة ?3هخجه( :جي ئ;دز دذ^بغة() .؛قذ ده ة
 ٥جمجثة جججبذ دب :د مجج دنة دة دجة :يجحد
?دددن :مم فف ?فدغي دب .ه؛ئق عجفعب٠ب
?غذجح٢ ٠هذئ :فإكز جم فجس دنة دلق :جج هدفؤد
ذئ حجة ووسؤئز٠ .ذ?3ص ج يغد دفج3ث< )2ج :وج
جه حتئكة٥ :جججد ة ?ذف; ي ذش دع .هفقذ
ي :ججخمة دة?,د يحد ضج٠د مم (6كم ةم ١سئةة()٥
جججت .ججذكس إدذ يرله :2٥ :هجقرع صنئة ددع.
هقئ دح; يجن» :ج:سيم ٤ف دح; ئ٠ذتآل :هتجبي يحد
كدهبوو :>4هدز إ٤د (٤ف دة دةغغ( )٥حتبة جسونج.
٤جذ خبهه بوون\ :مهخ :حدذة تغن كئة فمج٠ج

ج :غقمجه;؟ ٥ك  :جدسهج جم خكتبة ئ٠جوه>:
ؤدز ٤ف 5سةجة جمج ج مي حبكب٤ .ف إكذه جبذ

(في دزو )7يجفبم دفف ه دةج (ؤد؟; ججذذة(^) ?يجذ,
دفئ٥( :ي9جذي عكآلهةرو> ج حغألموهل) نخج٥ :ج
جكة فه بم دجف :همم ستجججة
ذة*
هحف"ج
٠
?دز حبيحنج :دهك ۴ه خكتجة يقدد(") عجذهجة .ددز
إفف ه 22د ثجيس بدح دشة٠ :ه ٠خخ()
( )3جب ٣جس
( )2ندم خحفة.
(ا) جد (جج ؟) بذ٠خ دجبشة.
مهه’ج )٩( .تثهجو )5( .فد ٤ف ف 3هف )6( .ب٠٠٠,ج٠ل (: )7كز.
(ل )1مهحخي.
(0؟) حثج.:
(٥ )9جيخخة.
( )8ث حذخة.
()12ثجخة)53( .حيجن.

ثذذهج جلبد٠
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عوحذنخة بجفتة9 :مجحة اجة جم حده ة
سة^جخه دذتملح ججةذخة فنحب0 .هحغجبم ،دجه جم
سدهتخف :فف? :ه دخنخي :دخ^ا يدهة ذه ج
أذف ::هفه()دجة :مخهدجه ؛آذ :همبمم
يجكخجس(^) .كودسويس جد (عج ٠ع ١يجة لجذب
؛ مدجي" ؟بجه دا هججلج :هحه ج

ج|

دوجكزيججو :تالدي٠ذه ،٦٦هئعحي هحم .مسكم()٥

يجة ججذي ج :٠الد هوج() بجوذو (هعجذمه
بشة جكخة :جكة ح;٠ض دخكبشة فحذكة( .)٥لمهذة
جذ هي ه لعؤ,هذ بكًائئ  :بخبذ 0ح ٢حده ة حجج:
تبجز .ه؛بس ٠يججغ حذدوج٥ :ححةجوج٥ :ذةسو:
^جزجانذئ٥( ::سةججة تجز( )٥جد 2ئد ال جذمة.
2جم جذ حايم كغدهً ،ا٠ثة ججذو 2ذ :هتم:
مجقه 2ح ٣ج .االد 2خحذذ2 ٠خخه •جدة (خدهمهخ،
٥بجوكو ::٤هدىدذ 2٠ججد كة .:هة0
دح٠ه
:خ ة جه لتدن :'".همب.ذال: ٣كخ ة بجره م٠هئه:
يجبةثا.
الم ذالندذي هه
إ
()5

(ً)։ا٠به٠١كه )2( .٣ب٠
(٥ )6جنم ههج.
حيده.

( )3نفذهة نه ,نج .سجم■ (4ج
. )Deest.م^جذهه كنئلح
()8 )7

(٠٠ )9هبلز حبغة.
بعنأ0 ■.ج٠مل دجحبئة ذكآلألإل.
٠بةدةؤجي )11( .حتت جشه: )12( .اجبجتية.

(0؟)

فخبج؟جة
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خكح^ن جمذ :هكة لد;.

جبغ١رل) جب جتشة :سيجبه ه :هكلحجه هفه
غكت٦هق لبز٠۵ه تلخ ٥بتةد متبسة٥ .مجججعمب ٥٠٠٦
ؤمجئ( جهكيمجي بجوكن.
):
*
جحثجة^س لئذبج
ههدبب  ٥٠٠٦بج بج يده ة يعفز غبهة كححلح
جذمدن :ججتبك ههت كه كتدبسة جمجبئة مجهـئ.
٠لحلجب صجيذ(^)  ;٠٠٦تبج دسسه٠٦لي :يج ?سج-
 ;٠٠٦دوب دهوذعة هكبهئ٥ .و ٥ض كز غلو ;٥٠

م جدجدوو هلجفذ ده ة سذج جكة٠ ::كمس0ه
دم ججهسج(^) و^ةد محبسة( :ج^يذه حكه^س حجتة:
هبههـ٢ ٠حهصة"٠في هقد'0٠هس ههـهسة٠١د حم0س وتجبه.
بئجبجج( '5همئ كج; :جيجخ^ةيجهح^جه مم جججج:
جفخججة( .هو7هة; دجقمجة(^) :ججهبجه جدبج حكه ة
جشو ?ذكئ٥ .يخخمبسب حدخوجه (حدإمك
?مجمج صهجدههن٥ :مججبصذب دله ض; .هبلخ; مفوجيب:
هفج ٠ججك :عةمب .هخف ن :ده ة وففيص مم
موجة :ةدجكة دذجهة ?عجب■ يجهحد ججدهة حلهًا٠س
:ججوه :هتج وه ججج جحكج.:
٤٥كخجج 5أ ٤ججو جمج حبتنكة جمجبئه ٥صوذمة:
•جحئد( )٢جهبج 7هج جه حذبه٤ ::ه جنبج ًا٠ةز جه ذوش:
(^)جنمبه
()4ذفه.
(ل) هبب,ذ
(? )2شذ.،
(!) ما
(ه) ::هنخدم جموثخ :غذخل.
جه قفة  >77في حجته .منم^فة جنجبجج.
(٥ )7جيجهمب تعه تبته ححهة :مج جئنحخب ف^صجثةد٥ .جحك.

كةضه^ه جككح.
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?( ٥:بذالق ٠: :س.ي .مسي بج س

j

ذهذذهجر بجم هةه٥ :شنمب ه دهة 3ةجذنة:
جخص ي تشتةشتة^تت ا

فب( )3هةه جج جذبذب .هس ه حدهة هي
بج فوكة ه2ض :ي كوجسة بكهد هدس :جموجخ
د سخهنم( )4حبج ججؤو هتخه جهكة .ة; جذ جج
ر 'ن
تهشي ٥جج سجبج( ))5(٥ىكجب ئ؛ل
فسج تج
هيه .:ججو٤ :9
يمذ« ٥ :جمية* حيتسئة ج^ةج»( .بيجم خفيزه)٥ :كة
خيي ث سدنت بجئتة( :ججكة حبذحة( )7مخفي كفي•
6جم جج بؤ :فحض بهون :ج:هكة :دذببث فجه
هعخذ :ي كوجسة لخ جمج ج :ألع كوجسة سكة
دهبتذة :ي حججئة ءبلع وهججذكة ج^مجم ذلبج
كمه ٤جم .ي كوجئة حبكة دبج حكة :ههثدخ٠ئ
جبتئكز :بسة هئ .إدة هه :ة :جذ :كة ::فذذكة
مججذئة ٥جج هخة هس ججحهة مجم جج^به
تكهنحبى  :مبئئ جؤمجم جيهحدكججو كبجه سوخه
م .)٥عهيبن (عذ دئهججج^(^^)
^ذه(
*
جنه كة حجه

( )7مهحد ذذند ججحن.
فخد.
( )1°م مهجج و.

( )5ججذ 4ك?9 ::خببئب.
( )6سح
( )5شنسنج.
تعه ننه)9( .حجهخة.
111

(د) جفخ خد.

( )3جثنمب.

(4 )4مهحة.

ًا٠٠ه

()8
5

ختحبةجضذه:ةفة عحبئة.
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هلعوذ
م
*
حهز
دلهخلم: ٠.دحججة؟م»( )٤ذله ج يبخهخ٦
ذله ج يهجوج .ججة جنج جخو %٤هبخ ٩حجكة
آلتذم:٥ :ج ث فخةعبة جثو .سوب كذ :جك
بلخ3خ ذيب .سوب كذ جكج (جمخ ٥جمج ئحجذ(١ل):
دحنفدفء جكز جصهحبخة(^)  ٠٣٥٠٦سوب كذ
دهيم يبسن يجهد^ةو :جثه يشئة ?تب جكز هبعجذئ()5
يسية .سب كق جكجص) ٤ككجج حل ٩جهحدجو:
ججةذحوج ?ه يج:ج .سوب كج( )٥جكجص دنجب(’7
م,قةج ةهدخ3٠تغ : ٣ج^ةجوو ذكة ص٠هز٥ - )8يجمجة

ج بذكج ٠٦غخ٠ة .٩سوب كة جكج تنه ؤمك ?فبذات
٥جةةن دذتخج( :جي9ج بهد٠ملهجو ججدذة٥ :يد
مذ 2لغة ججم ديد :هغهلم دأد ى خند هغ
*

ين :دى جخهب ي٥ة ٥جمهغ ٠٠ս

;.

(فةضعبع فيجكبة.

جد إكخج٥ :جخج ج4همس مم ثذ٠ت٥ :جمب 4جم
•بسجه ?كق بحةد(.)٥٥

٥خج بوو :حلجههئ دجله يكجة ججو ٠٦ة;  -ذة
()

0هم ممواسي

() ٠هد ١مووله.

(م فنت فيج :دت مي

( )8جيس.:
(: )7جةخ.
( )6خذن■
( )5مسذيد.
( )4سدخبذ.
( )٤٥علفج فجخعبع ججج .ه٠ب فج كمح
( )9جيجبجد صه نبده .
جعجث)Edit. Wright.( .

فةخعبه^هغبة.
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 ,صهل (جنجدخة بج() فيفي :لهجه هفهذذ جه :دخ; ذخغ
ينه جججه ب2كه; :م^ف ش:ء( )٥إكخ دذتغ ص^م 2جكج
ذهـخه فدة تدببيه ذكه; :جهجذنذه دة)(٨

د^عوج :ججبتئكة :هسص لحجب٠ةح;و:?? )4بده يجبوج
دهة٠ .فذ يمجه دجم? :إحناذ م دحل د جند إدخ:
ذكز جية^جة منذيع إدخ .فك ٩جذ فيجج :ئهدت ج^مخ:
عفجه :ججعفة مبجذ 9نج ك  -هفئة دجة كة ٤ج:
ههذج :يجحد ?هدلن هحدجف يج,ي كة هجذ(٠2 .)٥ه دب
جذ ممل٥ ٠.;،جهبثة ذن 5٥خة حجكة يسجة .؛بذخد
كة ٤هخكج٥( :فخةبج جججس جيجو^ :هب2ز6د 2خخه;
2به دب :هجاذج ه^ه دب يبه٥ .هكب دج 2خ; د:
وجئ دك ضغ; ندجك' ) :ذفذه; صخبى جئة كز تذخ
ؤئ٨ .ل جب هؤه'ا يجكخو :جمحججدخ :همك غخبي
 5حك مةهة ومكخوجء٥ .فيجه دجه مد٤٥ :متوة
صخهه; ده هذحخمخ٥ .محد جبخبجي  ٥ç٥١حك):
كز فيخنه جفل١ذفد; .كز ججذذة جج كة £طه :هك مجم
ذه
تج جهخ هجك; ججخه جة :ميجه دك;;
^هجفذة ؤذ؛ه .حو ه.ن حدح; دمكهذ :خص١٠١ذ
() نج إنحخ( .دق شلل :مه هبج هف 2يبههة إه يفهة :ضن يمهه ته
خجهذ 0ي دهسذد؟ ش .ج) )2( .جشي )Deest. )4 )5( .:جد حججذثة.
( )7فيج.
ج.:
(: )6وفبجهجج خخججتد
( )5جخ .

٠

()8

:هفيج.

()9

دب.

()1°

هيحجج.

خكحت ب٠دحفي :مة كحلم.
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٥بسجتجة ججذه كجذة٠ .تخ; دنوخئة دوج هفل؟ 9نج:
هسيذ ونب ?دهدالدى ج٥ :فسوم( :)٤وخجذجة ذسل
جفة٠ .جب فنة ع2ظ تض :عد ثبحن •عد تجن غتجد
ومه :ف ده ض ده مجم حد فةمحب تج دخ;
ه٠ح٠ح ٣خجه جج حن فم نجسجتهة دج فؤ٠ر :>2هنحهذحهد
يجج جهؤ3٥( :فذي دب( :)3ذبوب جمجذة ببج0 :جخذ
.:5

تمسذئة جمجه ?ذج لي :ه دبب جمج^ة ع٠حاه جد إكخج»:
مجدنة جد جذذه .هه،م فج() يجدهة :وسب •نتجة

هح ٣ذم :هخفيف( ٣حذحة ندجبه) و) .هعه تكد خج
يجة 6م٥ :جججم مئة ئ جت٥ :ججمجم( )٥لدذخ
حجة ف جت ٠هعجب( )7جنهجنه يج فيجنج.
٥جج 6جم مم طفي جذس تفند :تدج في غجبنج :م^بجت
فتمجخ( )٥ههج :ودعة فمه غش ذهد ونج.
م ممخبج
٠فجج م^كخنج فب ٣جج ج'مد(و) حكوصة :صتج*
فيجم دج^ذس٥( .جم دخذر’ل) خدش ندبهة ججج وت
جيكجم :هفجعغج م٥٤خجج(4 )٤جم ( -مجخبج فش
طخذ'د دب :كز
جبجةدبة( )٧دنكخج? :ئ ن?جحفي؟
(ندخ إكخ( )٧كئه جججخ حب .حجنج جذ جئ ?صدوح;
()

0بب ه

()2

قخ ٣ه٠٠ا

(٥ )6خحيم.
( )5نذذت عجس•
ح^ )11خمخج.
(٥ )10ججذ.
( )54عجحة 5خ.

()7
()12

(فم هي هدده.
من.
هغيثهًا.٠

()8

() يج جهت .إ
( )9خذم.
٤حخف.
( )33ججيج شهص.

فةخعع^هكبة.
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كز ئ٠ذ :جل ذبخبذفي كز جعبخ حجبية ئحز .هجج ئ٠كز
دنة دةهذسه٥ :مجهنه فجهر() ?تخ :٠>77 ،مجته :سونج
ونج ججكة شج ٠ع٠خغز جئزء كجديح :جخغغخ(م دب
خجه .مجدة تمسذئة ج?ج ج :ه ،الر ك©ج7ه٤٥ .خخج
مدي :سؤس( )3ذنغة ٣هم حئة هبم: .جججد 4مجج
دب? :زفة جد 007 :سوغه :جؤقن يئة^س كبكمز:
(٠هق٠ج7ه دوسن . :,نكثس دم دذج 4ة ٥٠٢

م٤ح .جج وز جم جمحكة: :فهجخ مم جمج يجكهوج::
٥جد جدب ه'ب و .٣هضي ف.جهغز  007دهثكلح :بؤج
دم دوسفح حتج :م^ذج يحنج •ب .همم ذجد:٠7
٠ك 4ث سونج ئح٠ا جنجم خ^وجك: .ججسه نج
حدتة جنجم و ٠ج(: :)٥مئنوح دب ٥بجججس:
ةعؤئهلمز© .)6جج .ي (مدوكنز وج كب)) :عج ٠ده ة
حكوم٨٥ :وج إذميه فجم٥ .مج 7هلى فدحن :كز يتخس
جهب ?يقني كلهءة٠ :إئز تزؤت دجكجز(٠ :)٥كز كجمج
صخم٠جة٥ :كز دجج وز .زكز (حجبئ جج:بئح( )9زخة
(خعو جذخة(") :وسجبك دب جشن(") حجه بجخه :يهحد
حمسخز نحجبج تمثز □ •٣٠هج ١ججج ئج ٣حب^م :
دف ٣ديم وخذجب ده ٣أخ يخضي ديه .ثخة
(ه) هةعهج .دهسخ.:
( )3فيي.
( )7فمسبج.
(ا) نتجذ.
( )8حنن.
( )7خنة ٠07ج صجنج فيك.٣
( )6هعؤل٠د
( )5مجد.
(دجية)9( .).حجبئةكب٥)10( .جخجخ )X!( .دجةل .2.( .طخن .دد .دًا.).٠
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ختحبة ?شق ح:ةكة للبئة.

دكة ههد هبده فذن -ههبجخغك دخ; يي :جججس م^جتجند
حك? .ج٠ :هكج لتي فجهك :حجذس د ٨ي :هبحخجفي

ه3خ٠جفي دحكه^س كز ئجهرل) -بخبذ^بج جم مجهحد  arلى تججس
يعجنه :جيججة ججكبذ كز (سو :كهر.)2
٥جج ج كمج ححبئة مم ه ٠ذد بجمكز :جذبي جه
حدههفي ٤دج .هثهتخ جه :إحوه جمنسي إكخ لتضفي
بلذح متبئة ?هجج :ديم :شن :إكخ دهد3مهم٤ .قذ
جه ذه بسث غة جج كج اهكم :يهحد فيعجذ جه جيمج
بلذح :صجيم دنة جمههز فكخ كيم٤ ٠قذ جه كحبشز:
دز ههكج ٤ثة بالذح :دكز جججه كحببو( .فججد جه
?م(م) فعه7٠ :هه ج^جة نيوم٥ :حتج حوجذدوم٤ .قذ
جه ه' ٠ذك بسكز :شه دفي إسجئة دهية يجه ٠ئه٠عب جه.
٤تجذ جه لدينة :حفة جينخ إكخ هدس ذحنه دجد:

يجهحد ?كز يججسو :دفة تزه جب جتبة جبجكة .دكز
3هشهجةه ٠مجهبجد :تدغباً٠ا٠في0دةةلهجه’'5سخص.
مذبب فجه هه 'ذن سلئ هئغخ :مجيم دنة ه بلذح
متبئة إكه ::جؤكخ هه بسة ههذه( >6جبسه :ي:مخ جذئكز:
م^جبوبخ سئة ٥سئه ٥فذهصة :دجحهة فتب ججت^كة
خنب دهخو4 .م كذ كجة دنة يجئه ٥ -يججججك دنة

()5

( )٤حهد دل.٣٠
0ق٠هدعجًا.٠

()2

()6

حخو.

سأج.

()3

حفخ.

()4

أى :جيد نج.

 ٠٠٠٠ذجفج.
سنيه :جيذ (إوحهذوجس ئهـ'
جكه 4نجج لهخ;.
وببج غ؟; حآلبحغ لبح٠كجدع00ا
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^ذهبجمجس:

مجمحكجو():

ذحخع دجدهة ي ج^ئ٥ .جج جيك لجل٩في٤: :
ححبشة ٥ضج( )٥جمنحجوة (٠ئسذ ٠7و;آل) دهة :حجت
هبح م^تهجس فيجفق بحةد  :شهه دسئسهخ :ج::

٥جذه و ٠لتغفي بكهد سدن; ث :بئجخذ ٠دجة.
ودهجًاه ج٠ه; نجنجفي 0070 :منهجذ دجة• .كة جج'ذعفي
ييه :يهحد ?د قبس دجة .هفي وه جنكذن فضخي

ذدذفي سؤ 6ج ::جكة دره خة ؛ند جمهه^س :وه
د ذه2 :كع حبذ لوه :محنهجذ كم .هق ١جخجو
( □نذك وجفهلح :جةلد يجة دبج^ه دهننن ق جكجس(:)7
وه مح:ي جدجمككة جبئة ومهيه 4دجة .يهحد
?ذثغ وصد :٤د ذئ ي سج دهججة :هق مذخ ذئع في
دوج شن :ذن; دجة .جفبذ :كو وصد (حذ٠سفي ندفي
جتب ؟ع^بد :ججد ججبج يده ة موجة ذحبوة جخحن
4جخيجه .دنة ئ دجم^هبفةع محجمككة قبس ذحلح
لجفي سكب :هك ي ٥إجفج جفو دحةدمكبئه.
•3م :ثة ٨ذ جذنقلح تثة أ» بج يسجن :هكو ح؟٨ثة
() هلخم٠ب ٠ح3٠خص( .إ) دجهيجبكهه( :حم٠يقةهد؟
()5مسمسدة)4( .دهة٥)5( .ثبي )6( .هئغخ.
هيذغلج .دش جئجم جبخ 07كل ٣اخ ՝ذئخج.ذ• ()8ججمف.

.)Xanthippus

()7حنفة

سب ?فف ج;ههئ تلحج.
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غبجه لب: :مئة ذكذج٠تجج يدخجس ٠٠٢ :جبذجو( )٤فءنذئ
نفج جعنة جه :ييحد جيج بحسج نع يه :جي خجص

جه 3ئذخ جهؤ :يئة٥ :شةجز ست :جعنو( )٥يحثجه
ججده :٤كي( .)٢بيتن^جة فيهة جذ ججخبذب نمةسكب(.٩
هك ند وفذ :ه :بعحك0خ; دبح ثب0 :ة بلخ('ل ՜ججد
:مج( )٥جهجبحي دكهوس (قه ض جحجد(4 .)٢حوه جب
?يجع ج كو فدع :كوفخه يجة ز
جيهخجس غا٠
يب ن جه .دكع فغ إمجم جكسفب  oocnجه يجهحد
كوفذه :يبة بخبكةوج كجب يبه .حض جخ عتهجة
ج,جخلائ ) ئص :١دؤجووم يججةس^م :ج^جيس هبددجم.
دلع جهه :فجذجغ جد بلة خ حكبئة حخه ج:كة::
و7هو٠خغ :سبوب ج هشخب ج م» (صجقثبة جةذؤه٥د()٥
جؤطه( .:جج مؤف ب  :دلع خصحبن جحئة جيكو :جه
دهئة خ3 ٠ :خ :صبثدبن  :وددلج ۵٥٥تدب
ندبذهه :هب٠ديذ
 ::ج(") .مندب 7ه :جدهة
عحم ١دف م^يذ :فدع جج^هة خحتة ججه صهجم:
م:كة :بج٠ض نفتن ججو سف٥ :فذص مم جوس
جججتككة جججو :مبةذ مج سؤلة همم جججوج :ث:ف
جنكذجه جه هئج ٠دجج كمهه .إكخ •وب جة
()جسخهي.

(إ) ?هبد.

(ل) 2ما

( )7جححفة.
( )6تالبن خخب.
حصبحنب جدة جيحو :جل ٠دة حفة.

()8

()4

٠ذ٠ع٠هح.٣

منمكثةوس.

(.Desunt )5

()9

جج اصب

فةضعبعج^جكبة.
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ذحبجه ببحهئجبئه0ل ٠٦٠٢٠٥٥٥٥ :للبو مم سدج

?دج٥ .جكة مم هلذقل(م :هيخخجه مم ج٠يحز شحذقة(^):
جكز نحج^ئة مم غب^ةس .هنج نبجه حتجهة منجذ
دهة :يه :9جمجغ كحو ج^كةد :هحض٠ذ ٤ف ج.
هحص ٠و٠ة كحج لجح٠ل دلجهذج دلوي جم
جججن فدوم 5ه ذو٥ :ئهمجم ه جو دجه:
فهي :ذوج دهة .ثيحهجه٥ :ك يهحج فيمه٥ .جج

عجب ؤ :ك^سة بهج حؤهكة جوه يؤذ سلح :هفبه
حده ة ب٠ج :هوكغلم ذه( .دج; ةخ نتع هنجذ ج
بدة وة :فلة محنجز ذئئ جؤكو :ججبج جدهوس
يجذه جؤكه :بحةد متبسة فج :هوئ٠ة جه صددت
حزوذسة ودئ جهخبهة عجخب ذو :ججوه; دب وه ججوة
حزوذسة وف جبجتنفجة :٤تي فزق -هذ ف؛د فيه هده:
حجة يجه بجو :حلجهمة مجم 'ذن بكئ ة٤٥ :ببمحو
جيه ج افجه٠ :بص لفذة جيه ج جد جهخهه.
٠ذ يبه ذ٠ض ذه •:هذس:؛ ةهـو٠جئ جد ذن
جد ضمجد ه< ':ا :دحبخة جم جم دب وت دوم:
مج حذؤة مدة ،ججةجه فجم٥ :ب وت لوم :هد
عتن إت يذبد'٥ .ذذ بسكز (وة يجذخحبص وةةز)4
حج :هخئ يحيج كز فباخ وهة٥ .فيجبجج ذة(د)
هذ دحبةة صداءوذ) (عه ذب:
هز*
ججةج^هيس يذد:
()I

عبذهله.

()2

 ٢٢٠جكهج

(د)

.Desunt

(^)^خذحببد.

جكدبن جمذ ١دءههئ حسة.
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إمكة جيجكجس هة;رأ) :يجحد جججئة جذب ٩ى٠لج جو٥ .جج
بؤيهس ححبسة ذهثخ جه :كر ججيد هى ههذيج .دى
بلسة? ,محئتج :سيج حبكةد :إم( )٥ج^خخج ي:
٨٥جمةج :حهذت١ئ مج٤ .ذ جه ًا٠ة دن شى :محميج
تثة جه :ججد يج فجة حنبنة^س كجثددج دفم ?فج
يجبه .بؤء ه9ف جم حلج٠خ 5محة سية دددب :جج ذحة
لذذم فيعحخد(() :هفج دئه دن بسكز :فيديه

جمحوسيج ذفف صهةد :ود دهج هن 5مكة ذحددع ٤٥يذ
دهة :جؤذ خلج٠هة حءس جبحةد سشلج حذه جؤكه:
جلخ :جلججها إذخخة يجة جدب يجخجم .هفهخزم 6
5ك س٠ى جج دج هكب :يجهحد جهكبنب  .٥هحئ
جوه :٤د 7هةئ ح يس ذهج7ه ئب .0007 ٣هجج بخجه
هج ؤج دهة :بهون١ :خملجهدذ ححببه جبكةد ممكبئة
٤قذ :ججه^ة() هم ١دذتدلح سم :يكد جدب
هيجنهب٠ .جج كجه هبثلم 6ج6 :نغ حذي( ::ححهة
حجهعحة دقة ٤جم ه هج(^)٥ .جج هجه(') لهج:
بعججه ج جصجذهعجج دخفي.
مذبج شجه ( ج٠هذت \٠لجههذ ححببه جكة تجكخ^سن
هفج

 :مججس إكخ 4كه; ذتدادد :هئت<

)9

ججدهة

(() (صراط Strata
زه) حهم.
() إسخ ب غ  löâjإه تجخ.
(2٠ )4مب  )٠Ք٥Ժր (5ئجه )6( •١ذيجه مجه د^يه.
تهذء ؟).
( )7فييه )8( .جهخ ٠لضخ• ()9مذة.

يدي رهالخلعموظIبس٥٦-:٠٠٠؛ا

هبف جد حدوم جبيدجو( :ج^كخحخجو ذعه0جه .
7٥؟ օعجنئ ججب :وذ^ة مم جعجج دجد;٠٩٥ :،.
مذمهعوئ() دجد حيد ججججخ .ه2بفلذ دعههئ دببة
حدهة :دجديومت ٥صحت سمي٠ :د٠١2ه سدات
يهحد نك؟( )4تبكة .م^كخ يهحد ?فدن كف ججد:
وجهحبد ي جد (ية^ :جهفذ^م() حك م^سوئ»
ح^ئة (ج^ج :حجنئه( )٥وديج بجثة دذبو ar :ة جكخ
جبخ فججحخهس ي ٩٠بجهدك مجيء ar :ص جججعو^»
جعكسهس Oكحهك إصبمكمحمً( .ا٠ههـه هديو؟(:))7
 arفلح جنبجهد يجئي» .بندا جيسجججو .ج^بخمخة
(جسةتج؟( ))٥مفةجو( :)١٧إجة جثة ٥ذوسه .يهحد
فوذكعة ?يدج :,,دخذخب :ذدتنج حدهة .هال٠م
بج ددهبج هصتد جيجئئه .ضآلدب وبؤ(") جج دل
فعبس٥( :بج جج(" )1٥محنخكب٥ .جد 3ع شفة ٠ك
يجدخحجج( : )٥يهدد ججد جبك ه .هئحة حكه جه
هجد ددلح كذ5٥( :خ فجفج خ دج ك بتهج)٧(:
() بينن خدم ( )2بيدخذغم ١ي .ون) سقفه () بك?٠7ه٠١
( )5يصخ؟.؛ جننذيع2 )6( .خص 5بن ييجئع )7( .فبخ يه حفخة ختة.
( )XIفلببم٥)52( .جج كز.
()8حبسكز)9( .جحفحجة)10( .فةبي.
(دل) منحيج0 )14( .بكهمجه خدحجه هددب نتج.

دالع يجحت :جهبذيع حجم وحكيم (مج جهكع(:)٤
?٠يحخص ي ض فجبتهجة ججخ كة يحن.
٥جي ؤفهن جم :ذبدخ دهة الحةً :<٠اقخه ٦تلك
جمجة :يجحد بتج٧عجخة ديد :كة^ حد.
جنجغ :ذخكة يجة :هحجخبحها سدف دحبكة  arج
زم جنيب  ٦جذ٦جل) ٠بضذ ج٢تيجمحو٦

مجذكة(٤)٥جم وه كجه ةهجهدهًا٠لي دتخحة٥ .جج بلدبد
ذنه :إخذ دهة( :)٥لم دخن دض حمةة3 :بهدقو;ا:
قه له وااله كشم .ئلهدخ ححجة يجخجم جخة
دب :حدجة نحخ ٣ومخة جم6 .خة جم وده دجة
دنه كة ججه  ٣:و٠جة .ههة (حدي2 :لم و ه)٩
حيدمة :كدهس جؤجججه مم س٠جه.
(هئهه ن ٤كدبسة ٥جخ شخ همذة :ه2مب جه

7ةة حددت يئ جيحة (وجبجد بدبدة دى يخذوبد
لب٠ه دكة؛' 'ا٥ .جج هجبه جميبكن(( :)٤فججه ٠2٠اله
غبه سند خذ-ئ جدذجه(لل ،ةة 5خ ندد .ضب٣٠
( )3منج جج يهة جنفة حخج:
( )2متم.
(إ) يهدد ?ذج•
( )6كلخ.
( )5جمخخهة.
( )4م:بج نه 0جج^ خغ٠
يج^جيبا.
(و) مبجج 7ن :جذ خلد ٠كلخ *.
* جم ::جه.
( )٥به
( )7ججخة.
( )IIذذخل ذهددخند.
(هل) رخل? ،كح ع٠جهئج٠يف ككلخ.
ه'ذج.م ن0ه.
( )12ئ٠جه مئمه دهة .جد ٨ذخة.

فةضع^عجكبة.
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(دنيي ٠ذخ بسكاو() هئفف :د يخج 2ئ جذنذم^كذي:
(جد يجة جيج( :)٤فكا • )3(29ججموذكة عالف
٥سجم يتجحذ4٤( ٠م وةهؤ ٠4جب حكة مجبكه( :جبؤه
لة خفي حد (جبى حج٠عج<ة)  ٥٥٠٦لئ٠هج( :م3ففججه
و9ه ججي يجخبئة جع٠د كنم()( .غهخخ جو البنة
لدن شكد وة :زخه بط,؟ ٠مخ كهيد :حط ب؟
٤قذ جو ذه عسكة :إكخ الخ إكخ ججد هذج ٠ججججو
Iءب3؟ ددخ٤٥ .جم ذجكهسنئه فهه جفه  :بذبذ جس
ج,دبج٥ -جج ف^ذ هجم ذه بسكة :؟هذ عييج مج ؤهج.
مجذب وك حابسة جج^ذ :ب^ةد فحابد صخهههاع؛
دؤجذة وئ :بكةد *? 9جد جج جمجبته هج ::بكهد
إجعمة جمه دبتككة جم( .بكةد جمحبجة جتخبه لجد
:ذذ ٠لطمجبئز٥ :ج هيعإلدف هبه يهبند تجدفي
:مجم دجو غ٠ب .جد جخيك بجة ه۶هت جذككة
ه2هج٠ب دجج :يحد دكز حعخهح مجم سهجه .كفي

الئ؟ ججمجو :بلئ جه يسئة
)*
جبجج جكج سكف (
ذجبصبذ فوجج .كة جذ دجد ج جيذد جه سكك نفه:
جه جذ بهج نيبه سكفم؟ كز ن ٤ين فدنج بج

()4
()8

( ذج ۵١هب٠
(م سج؛حل 3ه>
(م ՜ذن حله ٠7ه ١هغ ٩د
()7م٤فجيسفججحبشة جبجة.
إجي? )5( .س٠م)6( .ذججبب.
بده ح ذبرن م; ججحجو٠٥ * .ددي.
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ذتحبة ?خذى حز٠فة كدة.

:بج٤٥ :م اللح يه بز ل ٢يج :عك.ز جيججز يبه
4٥ي.)(2

ز٠جبا :خذ 6 :جم :غخب ::ؤجم ه مم حد
جوخ :يي٠ها ددة نيجة ج:له; جفي :دذئم .هفبذ
بجوج ::ئ صنمبن ٥جهحبدي؟ بكةد كئة ؟دخ؟ جج^ة

فبنج :هخحج ،ي6( .)(:9ن جم( )3إدخج :هذذجه:
(عجبه حجوم جزت :هخ٠لم ۵٥ :غبذي هة ٠تن جهه
ج 6جه بدد جصتئ 4ج ۵ .جذ ججبله دبب جيجة
يتفم :فكز بذ: ٠٠٥ذهده :ب تنذئعز جج كر (ئج٠لج
غهذ **٠ل :ذك :حيكز دةة مه فز جفيه :كحبسز دذك(.)٥
هفبذكحبسة دج م هههلم حذج :ججيبسي مم بحبئة:
جحةد() ده ذ٠ذخز٥ .جج هك تال إكخ :صذب 4غ خهفة
كزد( :هففذ ? :٧٥٥۵؛՜بذ بو :9كخبئة جدهبجه
جوكةد محبشه :خه دجة دجذ .يجحد جيحكججة هه
:كج دج ٥جد تج جذجججة :جفيهحذهججة د:جذ:
جبحجة :ججكز هبج ؛جثة ?كهشئ ودبسذجة ٠:د
:حخه٥ ١جج( )٧ه ه حذي ::جج ٠:ج جمه جشة ?:ذئ:
ه :خذ :الحف اخذ اد ددني بز ?:ذكهجز  .ه
( )Iمئه دخ دبج ك ٢جيفذك :ججججخ نيخ سكفم ؟ * * ٥جهحبحنب.
( )4جخ غنح: ٠7ذمبه :مي
** جبتع■ ۴
(د) مسج.
(.Desunt )2
( )٥جلب١ب حجه .يهحد جغج
( )5حةد.
*ةج٥ ::كد كج* ج :٢ت لدغ.
(.Desunt )7
فيذذد :3جخة: 3حم ب4 ٢جذة >773حج .0سجم جج.

ؤذذحي ذجخج.
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إين 2ئز مجقنس جمنتهة مم تهودئ ?كز يسوه :كز
جذ هدعذس حنة ججبحه دييهف :حهدجة .دجة ٤ذ ذثع
بحجة جج:ئة هذتيجحذ :ح^ةس ?? ٥٠٣كز ئخم(ل) ج
حجم :دهئ :كهدبجالده حججة ذج ?كضو ي(د).
دجه٤ .تجذ دح; مجكنهه٤ :تي حذبي نيدهة .هخئ :جذ
جد (ح٤ز سصعه :>4(١٠كز عجخ إحز٥( .كئة ٨54جة:

كز يتجد 2ثه .هجه 2حم مذ مم جكنحن٠ :يغ
(يؤنذة 9حةخي
؟):
*
دوم هجة .دخز ج٠ذ جيهغ
زحة مم فوةخبخغ .ي جذ(٤ )٥ذ د جغ?ئ:
٥بجذو جك سع6 :خة جذ دكخة جه فيخخجج
كجز( .فكز عية 2ثة ?زهتن جد حجة :حذة جذ
شجخي ،دخ ٧٥بخبذ ج٥٠ :جهذم 2ذذ ١٠زى 6خة
2فذ ب.وه?ئ جعزهئة اببو ?كة ح محكبسة :هكة
ذهذغهدز شغدز فيجذفذ دجةت)6ذ (خ ٠وهىه دجة دجم()7

٤جاةع وحز ?وز فزو 2ذخة :م^مجذه كب مجم فمئة
بخ٠لم جشعز؟
ه3؛و دغذب يوثي إكخج :ه ٠وئ :جج ?'في
وة كهذذمةز :م^ةعم فمحة .هذج ب٠ز فح ٣للحز:
يذبج جه حجوم ٠فيذ( :كز وهز شهعذة حجذة(ج):
( )5لد.
()5كجيم.
ثف حبحب.

( )4بلهكم * .علجمم.
( )2ج ٥9مبججا) 3( .فم.
( )7ف* هةم ه
(՜ )8د 7ن :شهفئة
(ة) .Desunt
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خكحتي ?فذ -جدههئ لبنة.

يجهحد 6ثة ،كلئ جمئع() ج,حم ئدخه .٧دهـ جتمجه
?وخ مكتبسة جئه ي^جم٥ -جد بيغ ٣٠صومكه٠( .ذج
فذ ه؟; ج :هبج كحبسة :حفج() نم يجة ٥ببج
 ٠٣٠٥بذ ن; بخ م ٣جمن٠ :تقدئ فه مةف
ون' ٥٥ .جز^ة سجة لشه دف; هفذ :وج فيخسخ
له نخفبه فجنن :دوج فذمخ كه دجة هده لتوده
جج :دوج فخ ي دجة مجكذنة ججتجخ؟ هنخص

جس ::ف(د)= ه نجمخ ججكخب حؤذحة .دة جذ يتجد
:كخ ح^ئة جئة ج :ديدجج ك .ه;:جه ه:ةمز:
(جج9سج هةز >4ئ?ت جذجج مم ًا٠ذ إكخج٤٥ :":يذ :٠٥
خخ :ف جم ينه: :يع دب ( ب٠،ذ فيحنذ(: )٥مخة ?؟بخ:
٠ئسد ينه فوسجخة٥ :كز ٤ججد مج ه’ه ججحبد حك.
:ج بذ جؤدخ ئجهـخ ججعحةذ(6 :)٥جئة ذك دد فجنج
ج:بجد .هبم ?:كخ( :ده فججد (كخ؟(5 ))7نه
? ٥جججذو :ذئ خنيد :كخ .هخثة ٤ف 2 :3،ه
حجج ف عجمبو ج6ة جغب?ص :سكة ٠ج 3كجب ٤د
ئئ ٠ه:هجآل جنكة سدذذ ب كدو شب جحجج :كخ:

(٤ف دب( )٥ضهيو دب ٤جد( )2حزمجم جغجذ ئئ .هنحد
?ي فنجيج فه") (ظج نجه ?ن? ٣جدفن •هف:
(!) دمسع )2( .جمجه حفد: )3( .كذ )4( .جنة 7؟ه- * .ري
( )6ججهجذ.
( )5مخ ،جنة زؤد ؛؛حلجن.
فهجن.45-51 . ..
( )7كز فنصة٤٥ )8( .فحب )Deest• )10 )9( .حج.

ؤذخحعم دفي.
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ب! دك د فذهه ٠ذ(ا) ختث بد زبًا١هذب ٣ه
جئهىدهذ تهفيجنيه2٠ .هذ ՛جي'٠قزك ي

منذيع( :هدد ١جمت^مدي كً :ا٠خم ٤ف دب
مهجي ٥يجكخجج حب٥ :جةمجم جحجذ 2ئلج •• .8ه2خئ٠
جك» عجج شجدت جفجدئئ :غح ٠جم بتة ج^حجة٤٥( :ف
دب( )٥حن ج لب ’6,صت خدلج جخجي خبج :)٢(:دتدئه جدككة.
شحذت ج:كخ يجذخيس إكخ فيد٠بهرم ٥جحجيث» ٤ت:
٥ج^هجخعحبة ةههةفئب :ج^ومةة: :ججذجة جمجه:
وخي ٤ف دف يجخخبس ذئ حيهححة :ججهذة وججتبة
هجتةقبة( )9جبمذة ججد خدهج .:ه2خي دبخ كبيخ
فجنتئغة دنته دلفن :وخي  ٤ذثئ مج^ية دك (جسكم
جيكخمدب(^) دي دزججك هدخسمذ دككة٥ .كخ
محثيد بخ لىلح٠ذ ?ه ه2حلج جبد.
٥جج جم ئهثذ ج :جآلدد وة :إيخ كدبئة( :ي
•ججده ٤قذ بحةد حزبؤة ) :جهوج دبهخة ذجنتنفة كز
جحألعو : ’٩دز إده حذه دجذ جم بجدفلج ججه ذسفلح.
٠ذخذم ج وم ئ'ب :2سن ٠2 :6دي’تل) ؛م دصدخ
ك .٢كئة جبم حجج 2حخ ا دوض بم دهده حهم 2م:

()5

( )٠ديف.
( )3مخ.
)Desunt.جيسجمدجاك: .:ه^ةذ.
(إ) )2
(٥ )9حةئية.
 )Desunt.جتك^جو.
()8 )7
(٠ )6ج.
فلم.
ر )12هدهكه.
( )IIأنبذن كي بتة ح جتم ٥ججخ.7
( )10ججتتئه.
(ن) نض٠
111
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ذس جكخ ه:ةكة تدلج.

٥فزنتهة حهة شجي بذبذ ينه()7 .هغهلم فجب(
جهخبه :عججب آلم٥ :حنجب م٠يطأ٠٠لم جج م^خسب

)2

دهة٠ < :خج .هطمب آلم بمذة٥ :جج مبذجب د٠ه١
صوذثبو()3؟ ٤قجذ ج هدتلخ :م3ف 7هم دبغ ج هلم
ج جتكة .م^٨خجبه 6فغ بئ?ب٥ :كة فتخجبه.
نم(^) جب خب; جتيم جت إم م؛جج; جكة طهر٤٥ .ف
حدية ًا٠م فكي  ՇՕՕ1بج لهج بجذه :ا ه د مجبم
7ه ٠٠بج مج دج بج .دد بج و> ٠بتجذ7هبج جه سحب
7ه ;٠د:د مم دم بجدهد.
ضد جعتي:
٥جج حدهة ككة جخبسب 7هةه ٠حخب جه جيسوغ
مئة حنج لآلبة :بذ ق'ه حذي :دجديغ م٤يذ كدووج:)٥ (:
تحج ج'هم٠مة؟ (ج:
مك ;.صؤة إدخ هي٣حبذ
فةسج^ك :ق! هز هكه (شنذ؟) :جهيزدبه هبجذ كه.
مك مةجأ: ;٠كة خدمبي :بذخ;؟ جه; ج3ه عنه ذوةثة
حنبذت لضهخمه .مب  p:öإكة دذه؛ه دئ؟ جف:
نلؤنه ؟بة ججعوج حنبجت دججبد :دؤمك جئني جه
جيتوححج علب .مئة خجة إكخ :حنج دهذذو يجه
جمذًاه؟ ؟ف :فضثه فأ= هذلخج فه .دهيند :ل
)Desunt.ج.
(د) )4
(.Deest )2
()دي فجيس يين.
(٥ )5كز ببه* مج نخ ۵١سجج .:؛؛՜عدل  ٥بج دبب ًاجل دبو .جثة مم جبخهوس.
 ՕԾ7جنجيج بج جذئ٥ .ضيد جهج حخن :بج ۵١إةخإ هعفخ )6( .ضكد
:كخ٥* .ش:ذ.

ؤخ٠خهئم ذجخب.
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جهجذ:
لمذ فالج; كه :هكل خجشلح فذد٠هجًا٠
ذه .جدف :حد ديسذبه ٥۴٥ :حذة ي :فمه ذمكج

حجاوج .كئة ٤سبج ي جمة :جد عوح^دهس دل'؛;؟
6م جذ ٠دهذ’هئ ئح ٣جبهب حنبيت .هق ٥٠۴١ججكخجة
جد ىهج; ?٥٦٥٥٥ذج  : ٠٦الد يجكجس ددخ بجهجئ 4جم.
فذت عحبههذ 4حج جد ٤قةج :ك ٣فجدت :ج^كخةم
دوم؟ جج يب ٤عه ٨كو يجذمة جي^سئةس حنج
بحخ .كنة يججية ؛دخ دبتة جم ?أبج;؟ ٥جد حت;
ذندلأل  :2حدة ييجبجج فكخ( ن .دجه ?٤ ٣تجذ لذن;
جتة ف٠جم ج :6صهد ١ضججم  :جيسوة ل :دج ج:
ةمم ذحدوض: .هجدعه( )՜ذفلخعة جسوكن:• :يجه
(جمئهمئة بخذتج;ر :>3سيجنه كمددمنة ججغمن:

سب يكذ0ت يح; :؛بجده إلبج ممد هبلهددم

?بذنب :هدبلفدج ج ججسو٥ .:جج دجج عفةة :
خ? 0قحبفض ههيجج إب لهيببب :عياد
دنخ^ة ٥بفج سوذكئة :جيسوة ججدهة ههذ'ذ :ج
جه يهبجكب: .نه ب ?':ه: :ذه كحه ذجدادئ:
ئه جحتج يجنئة جف جججذه .بآ ;٠٠جبم :جئز? :بج٧٠
زل) ج :6جث دهتبج عنة ديعجخ ح^ججت )2( .نيه جححبيه ججح^د:
:سيته )3( .كمشءكفأه بغخجخ’جل )4( .ذبح ئ صفدت ئدهح.

خدبحه ومذ ^:محة تحتلم.
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تحببة فكجة هجت :جججههخ;ت نفه جحخج7هة 4خ
حججثهة .وم جففذي دجة ئ٠ذ٠٦ذه مجم سذة::
جج 7هجة تهنا جم سدة :ممددب .هة \ ;٦٩١٠٩
كثوت :بئهدخ'ئ٥ :ج دجه :بخهف ج:تة شتحةجة .شخها
ددت ^كخج :د خافش ددهيج :حيجته ة جب
٠بحجفوة جة هبكخه محبخحي .غة جتبة ند
كهديب :تبسة جم يبخ; ههبخش: :حذخهة ألهصج.
6نة ججبة دهغ جسة ذفداج :هبخمهوة
يذذبسي .وم دنئ هفص خ٠ة يجة جس :٢دنئ
يكلح ده ة ججدوم يتهج :دهة و٠ذ محجقث:
٥يجدججوذب حيم :يم^خذب 4؛ جلعهـجئ جمححبسن.
6نغ ججحوحغ سؤة :وججهغ ءخبى .هة ججكحي
جو٠خة يوجه ذي م هشن :هوم اؤد سؤة جكبذذ:
عخذي6 .نغ جعية عبهدأله٠هل٠دئ مجمنججج٥ :حدةجوج:
مبحمج: ::جوة جبحهة جعنبج حدوم ذمتم:
ههدلصج ج6جم الع دز سهذ .
٠غب دسن 6جم (ددادئ  :6حده ة جتة جه()) شخي
ه٥ .جج كجب دو٤ :ذ الد;ههئ :كئة فجبجج جد
كوفد»(') :بكهد؟ هبخحلج دسذكم :دز عجخ دعلح .ئه جعبك:
مجخبئة٥ :حبئة هسهددد :شوء ذطحلم مجند ججخذحن.
كه بنة ي مغص :كه بنة ي هجههخ٠ت(م نلح9 :جشة ني
(إ)

)7

)Desunt,

٠حكج :حدف آلل.٠

()3

حججو.

(ه) (يحد؟).

فجضعبميجكجة.
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نهدب ٠مدز  .ا يقذ^ر٠□،( .جشلح دتسئيه جبتعجه حيس():
لهج بسئنه يهف :حكب .تهجش :ذجذهخوتم جيح^خ
*:
(٠حيه :كججئة خذموج» جيجهحكخ فخجج(( :)3كوج^ة
كبللج مم جيجهحكخ فيسكج .كججئة لبك٠٦هخو
جيجهحدخ خثحهخا يججج :حججسة ذددمم جيجهحدخ
فيجبجخي١٦٥ :هدن ?الج خية مبخي .كوجسة كسمكو جمج
ك ٠حوجئة لبيهذه
جج متجن :جسمة ٥حوشمه
ججكمة :ججة ئ٠ذس; ذذلخ ك دذهمة .ه:كه?خ مخخ

ب :ججدبمبئة ٥جد وؤكز يهج :هخه جة حًا٠٠لج.
إكخ (جه؟) مجنمحخة يجمة :إكخ وه دهودئ جعة
جخذب١م ٥ :جتهجج :جه وخسة ذعددق :ذجهجو جببته٠
وم^سفنة جهحوحب(^).
٥جج جم ئه۵ذ لبة :ة،ة صج( )٥خيد يججم ج6نم
حئ ?يهم ع4.ذ' هةكذ :كذ ٠زكون بكةد (محتبئة :ى

يهيج ذه حبي» .فكز عخة عه ي :ذخ فججحوج
مججذ إكخ ك هفض :كخ ك وفكيج إكخ ك :عجج
فخههبة مبجوج :جججه كدببو :يجقم ؟حصة ض
وكج  :هحوهس ذع جف بذهم * 34ججكز يجمجتس ًاةهف
مجم غةب** ٠ب٠ -خج :يذ وكب :وخب يتة 4ج^ي»( )٥مبجج
() عهجنك ديف
() جهيدب.
** يزن.:
* مسجج :كخ.
( )5هئب.
٥جخ كدجو ئب جية مي.

(م)
(د) 2جفخخج.
(; ■ )6تخ دحض فيم لبج مي.
.Desunt
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خكحبتي ?لذذي همحة تلحد.

جج سحبك .جنج ج;٠لس دخ ببسدة ًا٠ة? :يهجي
جج^ةس هجآللها ذبب٠ :حجلجع ديم جيعجسخة :د
جذ ححبد  :ديم فيه شم ضلي٥ .جج كبجه :ججه
ذبب ده :إيذ ح;هش ككح?٠ذ ًا٠م :خه دخذلي .مفجه )
خهذه :حيكة جؤيبد ذم خبن بم خذخة٥ .جج حببه
دجذ :فيذ د٠ق٠ :د0تعدئ دذبجه()٥( .يبة
حدي :صمبك^بج ذالب

•نه(:)3

هطحلح ةخهث ؤ :هذغذ

د٠٦ق?? :دهة 4ئد مج^ذ دهة( :حجية جؤجججه
مم (سج؟ث) ٥كز يججسوم  ٠օ٠7جو(^).

oocr

(فةضع^م جهكد.

جد مجج^بة إكخج حهذد

جسم^ج دؤكة.)٥(:

(و »4ة؟; بهون :هبحم: :حجج ج ?ن
* ٠ججك جب :كخج)(:
بخن ذ٠خ 7ه٠د٥ :جكة هبج; ج.
سؤة جنذبجه ?فدد :كفة  ;۶٠٠مججه^بة :فيذج 7هةج
ع ;٠يبوة :ب^جج( :جؤكة :بجج )7(:جيججخو٠ :دي;
حج!ج; ج:ج )٥(:خههذهة( .ججوذعة ئج3ة ة9ج:
٥جتجبة ك^بحي  oocrكة(()• .يجحد يجئ :ضين; ?ذبج
(٠ )3د٠٠خ ٥۶ժյ ٢محبتزبج.
( )2ددذدححم.
(إ) ٠قبً ٣ا0ةه.
 )Desunt.علهدج فجضعبع جججد .وج فخخعبع
()5 )4
* سوهة.
حدسن ** )Edit. Wright.( .حخبد .حخد( .ه) ٥جج ًا٠ف٩ا ج٠غه جبم جعجذ
خد؛ :حيج جذبسكر ل٠د  ::^5ججة مه ص سججخيا  ٠٥ °İي .غئهج جس.
( )9ممجخة ج دجهذعة: :هددبب
(ه) مججيخجو جفيج.:
(.Desunt )7
ه ك خجوع.

كذدمحلي ذس.
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•ؤ ::د محس  ٥٥٠٦يحد('ا ندق لهج٥ .٠7جججج دةج
يحدق :هججذ دق جةبجهس( .)٥م3جم جةه مؤجج:
هحخ^بج ج ٠٠لذذنًا (هشحب دهة٥ .جج بؤء(، )0م
ححبئة هتسذ دني :كئة فسفي :فجذفي دةنة ?:ب٣
ديتد يخن :م٤ف يجئدحي ^دذة جيدثذو٠ :بحخه٢

عجم :حالن في ججنجغ لهجئ جج يد دبب :كذة؟
دهدن فةًا جذ ففي لدم جتة جنخم جةه دةج:
ج^ججة :بج لفي هد خفحي :فالذفي :ميرًا دبج دجف
٠د شنم :فذفي .م٤ه دهج هلفي دتة هط د
ؤةخجر( :)٥هًاذًا :مبسجة .هثذؤةا جةًا دفي جتج) :

ه:سذ :يقًا ح^جة ج٠لجحفي ئجاجهج :لجي جه ذهب
٤دذة :هخسجج .ذفذفي 5ه جذ ججمبدي :فخ في
(سه دلن بصبذك٠ :)^(:دعهسئ ٠٦ميككة دجة .ذفذفي

جج ذكهًا لبئنًا حجيجة :نتكفًا ن؛ ذ>لتحتةجًا هدحب
6نف
دجة هدًا بخبة .ههسب ٣حج٠ضذهم١
ججحبحي(") جفي :جكة 7هه٠ال٠في يتغذًا
* دم :غ
ه دنجخي ججدهة فتلنًا مؤ'لح ذلفًا وم
جتج٠ :في حبت بؤة: :هفي .هحه جه جبئة جؤكة? :؛؛ًا
جد حديم جمفتن ججد إذكه٥ :كز :حل يججبجد يججو:
ذجهج٠7في.

( )Xإ^ددي )2( .فييميه^د( .ف) ةب; )4( ٠فيععبدي )7( .غةخ
جسبخج )6( .:هءذ )7( .ججج( .:و) خهذغ نصبخجة )9( .حخحئدهة.
(أل) ججسبحب.
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مآلبم جفخ ج;هم كشت.

د جتج٥ :در تن بذة ::هد جخبجة ههـ يقجي.:
 ۵٥عكب جفبه دهف نهي ده ة ههذلو ۵٥ :فمجم
جبعبذ  ٧٠٠٥مجيمة ده ة يعجبجة مم ٠٢ئلح ?لج.
دزجذ ف4فيج جيحجج يججة ب ۵يجكخسب لبجدفدس:
 ۵٥جتج بصبجه (تجة ديغج( ۵٥ :)٤جيجية جسجة
* ذكقبكة
:جب جنيحجة كي دهة حبجيخن٠ ( :كت نت
:مجم جفق^جة عجخب دلة دةو^مجة .اكد(') يججة
جمحيسب جيحيج( ٣٥.٥٦? :)3وبخبن مم’4اهدع :خكة
ببك ٣٢خبئ .همم يهحخز :جججحجه كهحة مم :دي
جد ههم عهه٥ .مج جثجوج ::ججووج :عجخ^حة
دنسهعب )٥(:فمهنجه٥ .مجم سةجههذ :ذدههده جم
صوجذههه(^) :ذيسهه٥ .مجم بحمخ ::ج0م جكة ججذيز:
دل نبن كثة حتج .همم تهه٠ذذ عذبهز٥ :مجم جزجدبذي:
جسجخة :همم عوحدجة خبت :ههم حجج :جيهذجة:
هجم خهكفوج :هبن :هجم مكخجة ججحوج ::ججو

ي بسجم^ه أدخك .هًا٠لي يس (ذم ججد نبتم۴٠٦٥ :
ببخت( Հ 7كالم بجالت :هةهئ ده ة (كلوجلح ختخبة:
٥ججثة() دله ٧٥هبج يهذن دق يجسذو() م :حنججب:
 ٢٥٥٩٥٥حذج'مأ٠ه ٧حع ٣هداله.٧٥

( )4يوج:ذ جم
( )3يحيج.
(: )2جم.
(إ) سب ئم٠
خمبخنبج م)5( .جسوصة)6( .حوذخب)7( .جججخ٥)8( .:كجج.:
(و) يسف.

فةخ^بهججكد.

دلع (خة ئجدغذه(

)X
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حبجبكجج( : :جخ ج :م(ه)

جمجة سية إدة٤ :دج م حدوم بدغآلة .وججهسوج::
(2ج :جذ جسئة() ججد بكي٠ة 0ضم ض  ;٠٨٠٥ -ذلخخي
مهخة9 :كغمخض نهن .:هك •نخبجوج :فيذفجذه2 :ج:
جذ (ج حديجة فخصجج(^)٠ :جب يحجج( )٥ووجج
فبجية
ميسكج حدبحر .هجخمحدهب; 0بغ٠ت٢د0ج
ئبج*
بحال
يغجبة(( )7هيهدذج^ بج^بةة :جعبجة(.)٥
جم لتججبتمجلج هكئ دجه .ديذفيخذو2( :ف :ض(و) جذ
جمجة صية إكة٠( ::هذئ ج( )٧٥جحدة دبتة ذلفتج.
(٠هدع ج ،،جذ(") خكة ججحوم حتن٥ :جة جه
يعذحذي حدهة حججة جحبةة .ف جذ جكة يججبيد:
يججة ججكبذ(") ى يجكجد ديحجج .ححيم جذ ٤حتن:
لخمدًا ٠دبب ج^جة (خجئدهبم ههد<١ذل) إكفة جذ فج نعبج
(بجبعجج ::لجبغلحر4ل> س .٠ب^جيحوج :لزكم :ي^ةج:
يجهحد  arحض دإبوه ذج .بجبكوج :إججئحة ب (بهـ
يوججز :هجبدمبلج تدادئ ٠٦ب( )5جكز ٠فخ :هجبتمخ;
فجج كح ب دلع كفد :بجبكوج :دكة :جهج ججو:
( )3مججيشه.
( )2ج :يخ.
( )Iحفدو س جىهم ٠٠هعخذخبه.
( )6هبعدغهيحهج
( )5حيجي.
( )4بد حد جمب فيجنخجي.
( )8هفصبحهج 3مجخ٠م هندفغخض.
()7جيغجية.
(٥مححهحده.).
( )12غعحل( .بغعبحل.).
(؟؟)9٥س.
(٠70 )10بت.
()9ج.:
(ؤا) .Desunt
(3ل) جببعهج هب ٦ )14( .غبمعهب لببئ.
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II

خكحبج جكذ حذهخذ طبنة.

جو (جخج هثحدنر()' .ب^جبكوج :يب( )٤ب كوفكة :جج
دة بدنإذ يجكخخئة(( .)٥بجبكج :يخلدراع ضخحب.
(بج^كوج :عبوببئ' '5وس ?يفة :جمهء( )٥مجذه :لهثن!*?
خلهطذ جبم( )7ف بهبذ كة :مم عفن ?حله ج
مجذمة جو .جهوج :جيججة د لمخفذ :زذكز نخفن
طلمن مخه ب
ثه فد
حهج تبة٠د
فوذ
خذذد
هفك هدحبئ
هخبجمفخخدهههذ
١كعهذش.

جمية كز عحذة .بحهه،ذ تحجن ذكن كخمة٥ :ببجوج :ب
دجد (?مذن؟م') كة :جهجذ:ة م٠ذفذ .هدخجههذ ?٣
دفمهك :جحثنج :نحججهه هبج كه ل٣دغة .نجخبجوجة
كجحلجقدههذ وجج .محبجوجء ع ب جمبكز:
فد^سهكةوس كز مكدن .خبجوج :مج الوم كز سكا:
جدوسجد يججة كز سفة .هدحهـحههذ جئة وس ؛لئئ:
مبجو :وسه .سئه بجبكجج٥ ::ججج دجة ج^جج::
جد،كفن ججبت ئ يتنت

٥ح^ذ جو سنن  aهخدههخذ حسبو ب جكة ::دذتدج
جذ :بفقب ٥ذخحب آلتنلق .؟ت هدن ٥يج كز
جج :همم جثجذ كة :ذقذ جو سسن .خبججج :جذ
() ميج نعخثز.
م^جوجج )6( .:جي ب.
()3 )7

()5

 )Deest.يعججش.:
( )7يذ * .جصخة.

()4

جسجكر يذ.

ذخد.
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نلد 5ب جتبث ::فيذ بخ خق ١ديمحة كدبسو: :ي»
٠خ ددطذو .ني عجة دح; ب2خد نلد هح٤ ٢ج:
عجج ذب بخبذ مم خذ^عجة تةب ججزجة(^).
٥جج جم ٤قجذ() وهة ه:هفز :حده ة جتة فجتتج٠ث(ل>
غضي ه٠ :بج دبج ذهي رم ج .٠يب (٤د
ججهذد بلذبجه جيوجب آلدذة  :هجج* ٥يكبج مجم ٥٠٣
حمذهئ ( :هخل فذحز خعلجب سؤ قجثهس ذألبحلح.
٠ئذلج ؟ 4يجو هئذدخذ جه( :)٧٥كدمة دح; هثه خذددمج٩
جؤكة :بجج ::جفج :دقجذ 2سوذة مج به كة جججتككز.

(دسهذكة وه حفذين ن يهحد ده بنتهج? :خلف ديم
يدتج يخجتذبج :هوغ; حنبجته ه :هدفنب سجج -
جججفيو(٤ )7ف هج هجنم حج :ج^جسي ٤ف 4ث م
إكة :وغد جمجو فكة :ه2وهد جو يذب جه().
ه2ة،عل2١ك دحلح جمجه جياة^ة (هههعخ٠ئ هجه?ء :

ه2فخد(0م ذوكئة :هوئهد دو( )11وخالع بجبكة
٥يحمذ دب.
٤جذ هية :محنية ذئ ٥ججة ئ يجة :فبت ذهشنني
هبعت٠جفي ?نسب :جججدجة()٧٥ح^ة يحجه دهمسة( )

()6
()9
(3؟)

()2( .025)5فيجخ:)3( .ننجج )4( .هدب,مب)5( .ميججةنبة.
( )8سوثة.
( )7جه فية.
:سخ تجكهوس ?,علب ،ججخي ممجنج.
(2؟)خججد يج.
( )IIاك إغل.
(ه )1فيد أ ع إغل.
.Desunt

ذكء جئج.
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ذححبة جفذ ه:ةئة تحبئة.

جديان لتجفي :يجحد جقجحج حبوتهجغ(^) غكخه٦
(مجذب ببهتخ دةن بحخخم ٠جججهتبة :سوم(^) جج مم
دذج :هحججب ج^جج٠ .هـ يجخ^د جج جد يججج
جحجذ جه٥ :كة جد كوفذه جبججج جججز جو٥ :كو
جد جتذخ٠ :د جد ككز هجج (٤نز ذلتخلهئ1'1

جحجذ .هد جخسجم دثم^فوج :هج٠ئ فزجز()4ة ٥جججحوب
مجم(ً )٥ا٠ذ تهخصلج; يجذذة .جنجخ كنجد جو٥ :كوفحة
شده ٥يججبجد :هبععجز ثج :هك0ل٣دخلج ج:ذ جة معد
حجكة ددخئ ئخذ3ذه جو ذو بج مج حبتئكة:
(٠خهجمجز؟(دا) كجخة جة دوعك ك هكبزء .بكةد وه
يده ب صزة :ه؛٠ج دخنن ه جه ٤٥يجهكمههعة0 :كمجبه
جه نيدهة٥ .جج فجذ 7ههز جم :فججذ دهن تكخجز(م
:د تشذ٥ :كة منو :جج دة^ؤهس إك^بة٤ .ضكة
جه :جنكز دفة جب٠د( :>8ذج جتثبس ججي ك
خجد 2تمسخ كه .ذ هدن دق كبن : :د ذية جج كه د
يحد ذ٠شهلي٠( .وب 4ك9جي() ٥وججج و( :يحد
جيجة^ 7ههج ’10جيهو كه د هئهلي جمدة خج بج.
حوخد جب بلذبج جيحوجب مدخة :عب عجبد
م^بعذيجه فخمي .نحج^د أ٠هز جد فكذهه جنخة
(د) هبئ ٠خلفه.
( )2هئفخ ى :دنيججهنر :عهصد.
() حنيعجة.
( )4عنبئج( .سب فهج )5( .)13 :يج مم ) ( .خمخمفججو )7( .ه ،فخ
( )9هلج٠ه٠غج0( .؟)ججغجخ.:
()8
ذهب٠جبهدذ;.

ثذب نس.
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ب :جكة يحبي دهذج ٠مجم ص٢ح0ص .هئهدح ١وةذ٠
جو بدددة :دك خنلمة ي ا٥ .جج ب^حةئة :بؤة
جج جممة دجذهة وقبف(^)) إفتة .هغجه ٠٦هذهثذ كة:
خئه نهكئة جبئة إج ةهخكفخس؟ ت٠ث3ت جه :هدألدئ
كاي .ذهدذ كة :لفف ،جذ دة جججخ نليذرذا :عج:
دب^ذوجج ٥بجخ دججج٠ :كر )4فأخس كمجذم
ينجز يدهم’• )5فحثج? :نتجبى؟ فيكر سجم كذى ه

هذسعهدس خص :كلح جخ محكجس ئ ججكو( )7بحخلي
دنسمه: .فئة ج جمد ذج :لمه ئ يذي2ك ذي مم

سمبج» ٥مجم كخج» جكة^س :هكب جذ حخبة2 )٥(:كز.
٥جج كمج (هددو حود دوجئ فههيآلب جو مججه كبة:
ك يجة  :ديفص سخ3و لف،ج2 :ك فبج
كتبدججه(^) ججذة إلو جنسية صجمسة٥ .جج إججه
شجه(") اج,فهوس :كجة وج يج^ة (ج٨سجة جود"):
٥يب د فهيآل٥( .٨ )։جج دز يجج كمدشم:
إسي( )٤3وه جخس^ؤهوس .هف?مذ كة حوجد :ييحدهج
دعج; كخم (مجم خذس يوجب ذخئ ٥مج سفحي :هذذخس
كه ؤنخ مبع( -) 4مدف .ذهئدئ جو فبهه^ن :بد

( )Xكخ: )2( .مبفة( .د)  )Deest. )4هكز ججم )5( .جحبكت.:
( )8هدفخض )9( .ي :بنج دجججةوس.
( )7جكز.
(٥ )6كةصد.
(٥)50همه )XX( .صفعو٤( .؟) يجي )13( .م:بجة)54( .جكز
:سيص جة موجب مجحخة :ذحذني كز :سجمخد.

4و

خكحبني جمذ:٨همة تحلج.

كة ءئ دب( .هفجًا ؤ :جيوس ٥يجطو جدمجه(:)٤

م^مجج جه :دة
جحةذب أمئز ئض؟()3
٥جج دن ( :هدج ج ::ذ٠ذ نيو;(م :وججذعة
2سخك :جيجو .هخج جج مج عدج7ه ذهدن دني :مذ د ٥سجد
ججة ::كد بيكة جسونج (حجدمة نيئت .سومج ذمهـخه
 3،سؤص مذيوجب( )٥ماخز :ههئج سجمم فههذ.)٥(:
:سو^ج ذات ذن هج مة :وكبج ج سؤ همج
سجة يجوجب ودئ أمكم :دالج٤٥ :يبد ذبب ديجه.
(٥ج فجم جض( :٤٥ :>7دوج هه دجد ين٤٥ .يذ
يوجب ودئ :ج:مخة ج يكن .هق :حدوج يكذة :6
وكثج (٨وج مج سجمم( )٥عهكة ٣٥وفتبكز .وج^ة جو
يوجب جذة :وججذ جه مج مخ جذال ٥كة ف٠٦ذا: .٠٢كة
يه ديجه كمجة( )٥ني٥ .;٠يجه( )٤جج مؤد 5ثة٥ :جج
خ :ن يحد بالدة ون :ذجخئهغ(") :ذوج دة
(:2

هج خذ( )2ئم٠ذج ي( :جسهكئة

ججبن ?ذم□ يذة دفوم٠( :هة لجندني هكه مد ا.
إهدد جه مججهمبز( :يائي يكبذ " ٠ 'օ٠ددخ جذ
حدة هًا تالب ه 4خخ :دةة جب ذع حجذ كز حدكة
ووب جه ببجدز دجكة دكة.
(Desunt. )3( ?0 )2هدجلد 2ئ
(ا) ، ٥٥٠ج حنجة توج مني جفة.
مخه فئ جذحةف,?2 ١يي )4( .سيا غيم )5( .مهب  97نج سص يوجب.
( )6فمدبي )Desunt. )8 )7( .مم صجن( .و) ججد( .ه )1مفجج.
* .Desunt
() 2
(:)15ديفةة.

ؤخححعبهد ذجغث.
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٠خج يج^ج :بلججة حوخد بذبجو جيوجب مدكة ديك:
ه٠ق ١مغبه ججفكو دذججه جبهبئه٠ .تغخ ذة()

دنججةهبة :فثه 6ثة خجنة؟ ق يبلق خجية(.)٥
٤فثة جه مججهكبو٤ :ف ؤخ لد ه٠ه هي٤ :كة (جكبذ
تة ية :ع٠خح صغ!؛ دم بذخ; زه٦ ٠ ՛:.
عكجًا٠ذيئيز;ح يجي 2ك؛ (2هدل ٠سآلذه
ր

ذشيج'٥ :'٦فكجسجي جج عجج ومماجد ج 5د بس^ز
٥جد حلئ خنذجن( .هئغخ ٠مض : ١٠تن :دكمبى 2ن
ب2جئد بشكج لذفي حكة :جبيكة :إدجج ف ب()٥؟
نيذبجهجيهرجي
كدص :يج۶
يرك؛جه ٩ث
فذجداه ؛ة
إمة
ددتألب
خح:بفياا'
?ه:ح
بهـلد ::ئئت;اه
وليي ه٠

دذج جه يجنئز .هى فجع كة فهعو :إهذئ جنجدهجبج:
يجهحد (جأف سجة ذدخ :هدب غخ٠غة جكبجة دجلح'• ' ت
٤٥مذ( )٥جكمخ 2جهجه كهذه٤٥ .ف يب هكب ذسحة جو.
(ههد ٣دهـجب 3فكلل إدخ هة :توجذم 4جم دهه ١ا.
(٤ذ به٠بئ(0ل> :غ جكذذة جنب ق (حبيخة٥ :نشجج
:فخ بئ٠بذب كة= لذ هبت هل ٣ب٠يص ئغذ :ه:جلذ
ز :٥ )Desunt (։. )2ذججه )3( .جكبخه هم عب٠خ; 5سخج :مئ:
مئم غشذخ; )Desunt. )5 )4( .جككيي يحبذ٥ )6( .:جج ،غ
5ب? )7( .وعكب منجع كغ صج ليحئ( .ه)  0فذ.
دزةئز :نجذ:
(٥)9مجتمهجذم كن0( .؟)تخكة:ةئة.
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خكحيتي جمذ :ةمحز احبنة.

مج ممك :لجند .هذكهـ يه حهذل يكجس ٨وج مجة
ديدجج دف ٠ذهدذع٠جه :يهحد جمبخذ ه ٠سج ة
ئة جبشكج حنيثة :غ ١غهبيه حسخة جحكة بشجي().
٥جج هك( ٣يمجج هدببهحبلج2 :ك3ت جه يإ٠هذ٠ئر:>3

جذبخة^ج كذ ججل٠ج : ր ٩ذكة جلخ ?لولؤ بخكه:
(٥ج:ة :جمم جه دذخة عهكة 5ث 3كذ'ا' بدهسد.
٤ذ ه^ةئة( :ة جم فه خق نفتج :جم ??بني
4جم( .)٥كةجلم ١ي كذى ذوئخ7 :هك ٣جيبتئئه ذحب يكدذة.
مهجم ني كذ هل ٣فبجب  :ج^جمبخ دم 3ا%هه٠ا
جمج سهدن :՜جذوئي( )٥هن مججسه إمبئنمج( .مبهدخ
كحبسة دجدهة هغه ١ذبج ؟ه خك :حوجهة
دنجتجة :جنفتجهف م محجهد كز ذهج خ٠ج .يجهحد
جيئه ي :هكز يجبكج (حججة()7؟) .حوججم
دةوسجة جبجبجة :ذ لفبه حدبدز :عجبه مم 4جهئ:
ديجة جفجدجة جه دهة .حوجهغ دفججهغ
جبجبجز :جب^ه ?ج٠هم تهدئ ججتة جيحنذ 3لهج محكبسه.

حوجخغ بجبجة,'? :لجج ه؟ جحبد خيتؤد ٥يججج.
؟جخف بجبجة :جؤكخة ذتب :جسخبخغ .؟بم
بجبجة :ججكخسو سدة :فيك^بدخة .ججخة بمب:
Լ
ء—( )5حجثة .كز جسكز هبح جيص٥ .كز صد هكز فجحخة ميس دحنوج
( )4ددت ??,ف; نزذه
()3جيحفجو.
( )2هي جهخص ئخحث :إإهدجح.
هده نخ 2ذئ حفخ )٥( .Desunt )5( .كخ٠ه ( )7حجميم.

عذخصم نس.
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إيند جنجديد نجي ندر أيجذف :فكر خب .شيب
:كذه عسب :كذه جه جمجغ ندن لذ٠هخة.
عم فحنئ :فيدجة فتهب أكفة ججهذذه فنخمئ.
عسنه ختجة :جؤكذة :نغ ج9جمخةكهس لجبئ.
ججخة ختجةة ج2كذه ذئي طة7هد جحههذت .ججخة
ختجة :جؤكخة جسوغ فخيةجه جكذجغ9 .جخغ
جشبة ن د كذه مخسى ١هجمخهه ح^جم توسسن
جكة جه هكر يجك^ةم3٥ :جةجتجم كر خفب.
عد١كه جةت ::جم سدبةفي٨فخسخة( .)٤هج 6جم()
٤ذ  :كحبئة (جد بجبكجج ::ححهة( )٥جتشة خفحب
هجه جه .مجججهتبة جم (كذ ج 7ه بح٠ذد هب جيجوجب
يلئ  :بذبدذبج ي^ذذكة 7هليع حنجبحجج3٠ :جشوج
وججكة مخبجوج٥ : :جج حجه ألئ يجججعمب ههه
دجتكجو جة^وج جمذمة(.)٥
ههغد يم (دلج جيوجي خنئ فؤ :ذغذهئ :هى

فيحخئة دجكذهه حث^ة٥ .جذب 5أ :مجند نحم ه
تبد ججه دبق :ججومحة إ9بكة كذهجة()٥؟ ٥بج جم()
يجده ة فججذ جه :جذهج  Օ0ججثو( )٥فحهئ ق٠ذ١ج :
( عم ب .جج سب 7هج ٣مجم جذ ججه4 :جئه
() ( .Desuntإ) ضجنددد.
ددد جلو ٠ 07هكل 4كجب خب دخ 07٥١
(.Desunt )6
تىهجين ؟
111

(م ٠جمء ( ٠١٥ه) ( .Desuntه) بو.
حججو :ه2فخ ججتت فه  07آل إفخة ب
7
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سب جذ جة٠طثة لآلنة.

جد غذذ ،فتن فيهه :دكة أهججهد هدرج فجنيي().
(٠عهذ هبة هطب جج جهبذ٠ :جج و9ة :بجذ كة
د^ججةتبة جج ب))٥( .جج ؤ5 :مكة ٨4 :ج ؟.4
هوهول) ذذجة 0فمذ كة :فح :يخس (ديمة دننة؟
٥وب دهدذكب جو :لجج ٤ممة ب٠ه وهذج2 .>4مذ كة
هه( :ة': ٠جعئسه بذخة إهنة وه()5؟ ٤فثة جه :إم()٥
دهنة 7ة :٠.هكخع ( )8جم حدهة(٤ )٥غهجة( .حذهة»
جذ ئهحبة( >7بججة (وه :جم جيدخجم(0 :)٥ججب.

وده جم (سئة :فيجج :جد بئب ج^هز :دحب ججوج
*٥ .)9جج وجب لفج (حوذل بذبجه جيجوجب
12
*
يءذب(
كة
بجدخة :دج ٠تذخيه حكية جد مجججة^بة •جد ٤ة

دهنة( :)'",حة يي( )٨كر فيجذ كة .يحد جنيند
وذة يجئة :هدب جذ مبذكة وذج يبه دحوجذة
(جيشعة ججحئة(٠( .)٤ئ؟ج جج بغبة ٠فكه(
كضغعه’دأا٥ :يبوج ألج ديدبدذذة نداغة( .)14هف?جذ
ذ٢ححةوس جيصذهك( ::ج4فةس خسية( )٤٥جج^ه( .جب
جه هة ؤبئة ةفج(ه') .هخب عجج دكة ؟لجة ديفص:
(٥ )3جج ف٨ي
 )Desunt.ةهذحل ٥جنخ ًاهةجل كله خهبجبهج.
ؤ) )2
( )5ذمة هبه٠7لي 007
( )4عهدحئ ي :كة ج ٤ع ف:تج.
كب فت مجكك.
()9فوتز
(^)جيسجفس.
(ه)  )Desunt. )7دهلف بلهذهخ.
خنخ؟
(٥ )IIيج.
( )50جدكة :ج حج حخحيو.
٥نيجج :فصعي•
( )٠جخسذ.
(دل) هذج جج جعفج جنسجص.
( )12هك حخححث.
( )٤5ججسيد )16( .هب كد جيج.

ؤذخمحم ذججد.
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جج جو( )٤دهكة ه:ههذ د :يجهحد خئ دعجبخس
ليضف(') فسمو جم؟ هحبذ دكلئ جحجج ديجي»
دهب( )2غهم؟ ٠هب ٣ج 05 :نجب هغ٣ح دحض( .ذمخ:٠بج
ججفجه( )3ج'5ه عذكة هضجطض :جج 95 :ندعج حئة:
ج^ئد جد بحخجًا ٠لع يو( .:ههق٠د فجئئه فنج٥ :دت:
جهت ذج جو :جه كمجو جه(.)٧
هخب ج دفن(٠5ض كة حخد :هي٠3۵ب جخبضة
5نج(٠ .)5ج ٠هوج فييذ كة :حجفي هكذه ^بثبجذ
جججه^بة :ى ججخ ٣دينجز يخلج; ٥فةتن:
5:٠دز يخدع جئككوج5( ::م ذسبذفي جحجج ندئ
ج:كو .مج ذهئ جسن ج^ؤ :خنئ :كز كمبكة( )٢جبب

2ثد محنن( .ه5ئ :فغدض جكقد دحض :سالة ف منو:
جفيبة .ه:ك دوج( )7جكز دد ٥كو فخ; :ك هذجم
جيحد جبصوك )٥(:كز ٤خد ٠ك خج ::دك يجهحد جكة
سية يجة .كوئجذ (حزجذد5 :ة إمئة جف^ز لسئ
دنه ئ :بج ف(و)؟ يكند سؤة :يجهحد ديف دوتسذجض.
نجكر خند فيج^ة مجم تند( :يجهحد بئي٠خ(٠لكا ذدع كز

ئ?ي :لؤم.:

دو 5جا :مذ (حذد٠ :دذب٠صض فيه(")

(؛))Desunt. )2مجد)3( .مجننيجيذ)Desunt. )5 )4( .حخى:
ضجج٠ئلج كز جنحجي )6( .جحجج ثة :جعثة حجة :كيو .كز خ حأسقه
(٠ )7إخ ججميج نيم مشو :جنجية متجة .ه Հ&1
مم حجخ حخفة.
(ه؛) .Desunt
()9جد: :مةجكزس^جنسفة جحهئة.
(٠ )8ببم٠جًا.٠
(“) حخبد ذهببجةج -.ب.
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بلهجم ?خذن ج0٠:س تخنلح.

جف :جخبض7 :ه٠ه :زههبد ٥ثخنز() ي:نججد هيه:
٠ج:ؤكرم جسوسه^دككدبيه جؤكة( .:مجبب مم ك0بة:
مف:ج فبي جج جبئة جي٥ :جج دآلة :9جه :دهة
ننيه نتجبه٥ .ي حة تحنؤفعفب جم دة^ة :عني
حوذحة مندة 2٠ 4ئ2ح :)3كذ ٤٥كهس ٠ض
محب ::فكخ ج حي بستة ج^وجة كفخ'بجه ذحذح.
٠فحخ ج دب جنذ بلجبحمه ::ن جإكخ (ذجخ(٥؟) ني:
(هئئ شبم ذندألص يجكخئة 5ثة قة٥ .جج ندبج :حعكالث
*.)6
إجنة  ٥ككج(
0وه حذبد مسؤه جؤسيج :جج هذجل مجثة ك:
ككب ة :9ك:حهون( .هوب :فكمجج جو م٤فذة جو(:)٥
كج ي فهة 2دهجس .يبحد فمبذذ ه يئه ذ بتةد:
ججمه دجءعآلبدج :ميءيي وه حجلون .جذبد ده
م^يذ كي( :جكبذ ييججمة فففسو )7جه حهه بكز:
مبحبذ .نبحذس م،? :هتن جكة ج ش^م ،دخ م
مم كه٤ ::كة في ئبست١خةلم( .هغبا 2ك6 3جئة:
:جم ة? :9بعن عءجبة٥ .يب ك 2عنذي2 :ك :سجج()٥
ج ذب^:بج هذهدخب :حجنيه :كه :بج^ة :ذلقح مجذة
جعلسة ف :دوسجة( .حجبم» كخ بدهدزم :كل جذجهـ
( )Iجج
جج ذهددت.
بفيب :فتة.
(٥)8سجبم

هنكه * .جج )2( .هئهد٠ب ج:د٥ )3( .جذجي جيحةجة
( )4جحبخ( .ذمحه )5( .).جمج ن^جج :حيبج خةيت ٥يفجج
( )7ججفبخ وجيجبخد.
( )6جمج سج فمجج ه
(.122100)9
:جمجبييدحك: :سكج.

ذكلجخ.
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?بيه فه ة٠غ;( .جثة جذ جيمجه :ذحخ ه دجخ
شلب هى نجخب ف .هؤال جن :فئ ذال ينه:
جججئ» 6خة مهجج* ٠جه جسمحنه( :)٤ج; ددوجذع
(وفذة يس جم بسيبكج ذحذع٠ :د جككد حب
جمحزوجو :هد يوو :جو إجكة دهج()٠ .سثب ٥يجةج
2بؤ',ةوسا^ :جذبلج مم طد٠وس( .)3هتججدج ح؛ فذ خذئة
ذذهال  :جد خذكة يبجهال :مفيهخعبه ٥يكبه

(ب٠دب دو(
تيحمة وة.

>4

دةج هدج فنمخ و ٥( :جمجه دفةة()٤
هه’٦جخح .ذحغذ.

جد خيال تهذج حهذل ديرجب ندئز جد دز^ئز.
(حذبد جي جدال حه يخبه بج٠و• -ن ::م:بنةس
سؤة جسية محهجخف ٥ ::جخة  :ذهنلال( )6ال؛د
خ٠جك (ديوجب مدحة :جد البرآلق جججخه٥ .يججبجج
والر )7هإيذ :جن ق٠ذ ذال (تكسة هبجخه هج دهه(:)٥
نه ۵١يو?ب يدال :مجبه مججد دب؟ :ئة ٨ذ نؤخ توئ:
جءده جوئ دز هف :همم ؛ده حوف ٥مج (سمه ض
•جم ةض؟خة ذ٠حهذ٠ج 2نلف ق :ذنس() :هذةببج٠ج

(ه) ٥فئس مم حند ذكل يبطلي.

() .Desunt

هذ٠خغ ?.لعنخ.

()6

()7
٥جيجبج ه9د جيي ححة.
سجمخبجد .هام جخججد د 4ججفجج.

كصدئ.

()4

0ل٠كح.

()6

(د) كهحه جخيد.

حذت مي جيه كلكخ خية 5ن::
()8

فج :حجن.

()9

٥مم
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خكحين جمذ جلج٠هئ تلسئ.

بخبجخس مجت دز فةج :ديوجب بدئ ح^كة ججئة :دأله
صزد  :جد ٨ذح :د (حفث 9نج ممج( )٤جه
يججف2 .كز :صو :جي ثجة ::هالخاع' دح ججد جهذ
دح ي يوجب فدذص(ذ> :حجج دب يجنئه( .م:ذ جه
جد بذكوجه بش ٠حمئ :ذخح فنيت ع ججذ هذهئ
دية دحومئة() .ألي جذ جذم دب (جفجبخخه مج
غهخ0۵ع ٠7ج٠دججةخح :)4فكر (جد :بشذة(^) خذي دب:
جوحجج ذذ٠جه ٥يكجج ب^ذوج ::هخعخزة دم:
ف4محجي٥ .كخج :جيمجه• بج( )٥مج تبد جكة (حبج
مج :مجتز( )٢نجح كز بؤة :جذجد (ين مج قبة حزة
وي وجبن
:
*
د7هبح دوج يذ .هكز سوح دح ذح 2
دله ئ :تفه ح جبخكوجو ج6ة حمئ يف؟ي .هدز
نذذ دح خة 2هيك يجحد ججئة ين كز يجسع:

7هوز٥ .جج دبحن ًاهد :١جذب  iocrجيججة هجسذ' :'՜ف
دب حجخ غهذفذ ذح٠دئ :جنهجحج(^) يبج بغةة ٠ة-
دب حكخ عكبجخس ذسهمحه( :)٥جمج حجه جم مبجة2
5سخس( )٤٤ي٠ .غىدئ 5ذ٤ 2ه جذج :٥٠١ :دب مجبج:
فيحتهج 2مخب( .جت :حدة كز بمي -جعت:
(م ب؛جبفذغح
(د) .Desunt
(م كذذ.
(م ب3٠٦ج ًا٠ه'ب
()6جنج)7( .فعخت.
()5حجةجدحذم.:
غهخكه هببج0ب.
( )8يفنج مب نسحة٥ .ججة ًا٠ةي جية فذبح ر ه مل بفن.
* ٠2ع.
كمحه.
**
()9جنيججبج( .هل) هذخدً )II( .ا٠٠ج.

كذحصع ذهن.

103

فينددج هدد خط; .فىحخهك ? ٣٠سبئ
ذتذد 7ةه; مجت :مغيه غكد ج فحاجة ٠ذ'خئ هذهذدحلج:
م
هف ججذز فححعلب( .نججذ جججة وة; مجذم

بكهي()1

مذهو٥ :في :٤كج هيهل مجس دبت; .د يوو :دب حسئة
٥كز حشم :حجمحة بئ0ذج٦ب٠وس :٥مب حججو 0ئ۵١كجد
ييه .زد\ذ; و ،ض كز ئجس ;٠سف يوجب يخق٠ :ق ١كز
يديج ب عجنئة :وجججه ج 6دحمن دز هزة .هئك
جد ؟غذ ذد بسكز إفن جه :جيه • ٤٤يح :جؤجؤئة

دودي? .ي; جذ ثوي حججه٥ :جخبه :حز^ب ٥ئفصب
دههه٥ :ججف ده ف طفق بجيجة بهجبتهخ;٥ .جإك
ه؛فذ :جكة دج شبة ؛ند :ذد بى في٨فخب مم حد 9ئبه
جه :هوة; هج ،ء م^جةذة فجهجو :هولج خجة جيحجج
د ذجخ٠عز.)3

•جج ونب يجبجج ًا٠ة; حذئد’’ ا يج؟ج٥( :بج ديب
ةعني• :كزجة فطة ديبن٠ :)٤(:غف٠وس ب نت:
جمبذ > :مت :هيئئ جمجوجب مدخ جج ن;(ج)ا

٥جج بؤسوس يجوجب يلق ؤفذ جو :كنه :ذ?يج ذهعجهئ
هجبذة فيخيخ دي؟ (هكنه حمبذ( )٥يوذي مججج
فذ؟ةه؟ ؛‘فذ جو حهفد :هب?٠س فدخ :غخذد بجهة()

()4

(ا) كه يف يي غمن.
:حيب فزت تعثر.

).Deest (7

(د)
(إ) دجن جلجنع  ٥٢منذى.
(: )5مجبذ جمج كة ۵١يوجب )٥( .سو ذجصذ.
.Desunt
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سئم دظ جهطح تلحلح.

دبج دب جنكججة ي :مسوذكة بجج :ج^مذب حبحةذ()٤
كهحجه .الهتخلئ بج (ججثن :ذخ’ئ ن^ج •نده :هكع نبلد
مم ألذهًام ٠٥٥ ٠ظن ض دةج( :)٤ههذلك دهة()
:كهة بججة٥ :ئقةهز ب^ج :شرهن :فكم جيجصدة^ كز
كمبدب ج .مجذ جكز بد( )٥يجخب :كذة (تننة

ج07هه ٧دبتة ذكخلج(6 ’4جم ?هدلح ٤خة :زكز غ
تبهبذهرتب جم فبإده :هبغخه جب بطبة .جوي
جب (جب ذخم صتتم هذ٠تم تهذج(' )5ديسبه:
٥جمجج( )٥يج^ةوس :ههطجب فجم٥ .جي دإدة هدج
جود
(هبكز ب ذ ثنمئأ ه٠ت لئح٠ه( > .دس خ
يتجبي ٦ف صود ?٦ ٥جعخمًاةجج بدإع غخل;

مذمهد يلكم ن هده ٠عككة ?ليجن ج •نده :ه مآل
تذحآ٠ :٧٠٠ئكز( )8حدهغ تند فدي ٤ججي 3يكته.-
هخج هك ٣حج يجوجب يحئ جم حخبد بلذبجه دجين
ج :كز ح«غخش هكز هجذة كه .فئز صجيذ ذئلح •مجخ:
٤ثة جه :ههغج 5ئ :حججه :هكغ إكخج» مبجيذ .ي
جذ (دم حدة ،ظ ذنة :كز ي ةكز(و) بخبخنبج؟
(هحس فدن دحبئة(") :فج^ج (6ن :ذحيب^ةذ ذن نكز
()3

()6
()9

( )2خبثة ججخة :هب دججو٥ :جيد حبكحة دة^و.
ال) يفهذ.
( )5هل٠ذج ئحخب.
 )Desunt.ججهف حثتة ذندم ■٠دتتز.
)4
(ه) جكز.
(٥ )7كز ججثو :حلدج.يل ج ج.
٥جج ميجي.
جةسخية ندج جكد يضب جيجخدج نيحه ة دفن :ئ -.ككرغه.

).Desunt (10

كدححعحد ذكخبمذ.
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يصذ^ئهد جه٠2٠ .م  ٥٥٠՜لضجه :هئخوأ٠سزل) جج
مجج م بمببه (جج:ةكة كدبسة(٥ :)٤هججةبة عهخة
ههج مؤد خحلهه -جد (جشة نههبهه :معفحب جه.
حبه(6 )٥فغ جإ:جه كهخه جيب^ةذ ’ذف حكئ مؤفخي
جه :إدخ مجج إكخ ٠غبم( )4هبلع جهحدج٥ ::يجوجب
تثلخة (تذوجو فخ بغهفجج( :)5يجحد ماشة وحع
هم١آلجط; نخخ لبة٥ .,جج جم كمج يب^ةذ جخ
سلئ :تخخجم .لع يجهحد جمججكب ؟ :جو بلحة:
فكز يحد (جبذج جه خلئ جج:ةفو( )٥كدبشز٠ .تهحخ
ج ٣بحهذ لج:ه0ة :ددة يهحخجو هه هذذبنهج.
ذفنج (ههج ك جذ مؤد عهكة :دوم إكخج :إكذج
إم ذهذع بذبجه جيوجب تغلق ,ا هلز غجس اله جهحيج
وة يججة جؤككهجبج٥ .جد ?؛՜تن جه لتلخ :حجج
جه يجئئز .؛՜تئن جه ح;هئ د٠عهذ :ثز ج?بل .فكز
هج ٢حبحهد و ٠جيه حف ذوسة سكج سكجه:
هكك حدهة علم ج?ه تحج ٠كممعة هةه لجب
؟هبه٥ .جي جم حجج ؟بعهذ ’ذف ملة :ديب كزذةه٠٠

هئ٠ذ لدب هب٠جب تلخ.
( )2ففيز٠٠هع
(ا) جيعذه ي دقه ن ذذ سه .هت٠به ئعضهًا٠يل.
( )4هعهثد ص.
( )3جنية جمت; ?ففدم يو .هخغه.
ححبيي ج:ك.:
( )5حة جنهخجو حخهجيو,? )6( .ضب ج ٠فنج جججج جهو؟' )7( .:كع
يخ يهحد : ٠ختجة :ج:جتج حوجد خنجبو مجوجج ٤جج.
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خبب دهدذر ك;٠ئ علنت.

ج;٠هج ? ٣ذغدخ  ٠٥ ;٠٠١صجهب :جمبة س
كهب ججة ذه جحدة٥( :جم فيئجج ٢٩٢٠٠٥؟ ;هددات

كأل ذدفدفأدس دي خحث جك٠ق ح غنح دأب ه
•فحجس

2

ذطلح ججه فجحكج نيد يم تبد٠هر:

٥جذجد مج عءؤه^س جذنج :و^ة م^كسبجس جفجج.
٥كز عجحو دخ مخئه ه٠ج٠ر :بهخ( ٣ججج دكخة().
إين نيه كحبئ ::جم د دغ٠هر ى فهة .دى ؟ج(ل)
لتبعده7٠ :يه ؤدذ كة (جتذبسو^و فجذيد(^) يبجر:
٠ج ٠يعدع جيا مم سجى مًابه;ت ٠٠٢٠ها ;٠جم
٥ججويس(٠ .)5ه ٠مجد جج دتبة ذكحب٠ :هج ذح
هدلنه ح جكز كبدات ٠ى يجبحفر(.)٥
حبكهذ جب جج صج عجة يوجب يلخ :نفذك :
جه تذا :فخه٥:ج (نيخة  :)(٥هظب ينبل
كدخ ه ٠دهدحي ك دضجبنم(م؟ ٤ذ جه -بعه ن ليلخ:
(دكئ كو() جنخ إدخ يذر :جبئز دخ تمبه ةخ(و) د
جة حده ة دخير جد إكخجً :اهذ :مجة جسيد ؛كخ

?غدت؛; إسبجب 3خده٥ :جد( )٤٥هيهر هن ججد يججة
(؛))Desunt. )2خمممكجه( .ل) ًا٠ج (جتسك.).
( )7يوجب هلشئ ي.
ججوخد )Desunt. )6 )5( .ههدجدذهـه
ن( .:و) ٥)Desunt. )10ميدح.

()4

لبحدوج [V
(: )8خمز

ثج٠خمم ذمخ.
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ؤهي تئز كت سحبج د (جئ^؟())٥( :مئ٠ :يض م:مئ:
يعهئز فيي :حججم(٥ :)٢جهسكة ٥كمهح :حتبج( م)
:لجت •جكه فيجذة .يفجه ب٠ج( )4حججه ?07ئ مجذة :
ً%%٥اج دةه (ججنج يبه ةبهذم ٠هفج )5(٣لج;.
(سونج دبج ججمجج :سئم( :)6جج دب; ذئ جمه حوذشة.
( هعك غذكة هتنه بؤه ةايآلع بددي: :ة ئ فهدخ:
٤٥ف لدذت 07ة مكة يدلع دآلههس( .>7هلهمب ٤جم ل٤حجي
٥بجةجد :2٥ :حض٥ .يجة فجكة كت ه :فكة في
:مج٤٥ ::ف بجبكجج :ه؛ ؛ :يح٠٦ه ٧٠ج خة^جة
تيجة جحجج٤٥ .ذة ججيحه()٥دج؛كة :مكة(") ججد:

هبه ححبئة حجه :هجم دخكة خلص0 .دىدت
يج^جم لخم يجج٤ :كز ف جسكة ٥يحسة( :مج تمثة
لجهدن; :هغج; ق(") .وفنيز هب٥ :جد ئ جججة
ج ذل ;:مج ج .ؤحفيج دهج :ججيه ٤ئة ئةد٠ه
بجبكة ه٤٥ :ككة هحمئ :هي ٥مسئن .مجهحد ًا٠ص
بة  :حيججج :جبجهتوج :وجسوكة( )1٤هذي دج ه :
إجم فحنسصب جه.
ي فآلس جم £بعةذ :جذذ فدنة ؛
٥جج :لب تفج ?ب*
(^)مجمي)Desunt. )3 )2( .خحجتج)4( .يخ:٥)5( .فبغجج
(٥ )7جحهة نيم مفهب
(٥ )6ججمخج :خيخبتهج :سينج.
^منهنجو.
غج07خ'ج ج^يخ حخج :ذخة لءدلإل جتة هبنك; •.هشثإ 4نذ ية^ :هجج :ذب
جكز ففيس ينت هعجهه إمي )Deest. )9 )8( .جبحه )1°( .فدد.
( )15معية ىف'حل مم مجثة نكهدف0 )12( .،هبذتج :جنسفسوجء.
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خححبة دخد ج:ههئ تحبئة.

مدجي :هبج مؤكه7هم ٠دنده بعه ن ذن بسد:
بغخ٠ص (كج:هغة اية(')٠ :دك جيحخسي ^جه().
٥جج ججه حجه :فيجخبههس جج تخج ٥نجج نيخة

محة٤٥ ::ف هديجهب دهج ج^هوس مج كة  .٨وجييجه

جج بؤه جكة محج :جسيبذ ج :هب٠خ ٠يرنن يوجب
نلخرأ ?د لهئب ?جرنن جو يجة :يجهحد ججز
ندة :دبج ن :ألؤد٠ :ذع مججه نبة دةج قجثهجر
مجذ٠ :خخخة هيل٢٠عه٠ .جب شذ ٣حمجهيجوجب هحهجد:
بذ((م) حهفيد جم سؤكههس جيوجب هدلن :؟?تن جججه
مهجرء ?فلبر ويذ :ب2خة :٤د ذئ هجج :ذق ي:
هتك دنججة^بة >77ف ججسجه ذههذة( .)٥هتج :دجج ج

جىب^ةذ جخ بكت ذهبجةبج( :)٥مؤكخبه ججنهكة جج
مدي هكي٥ .جج جج( :بمؤسيس ي؟ؤ ::و^مججةة
هـ فيجخسة جئ .ئ٠ثب نه ده بذ دجدة :جل
?جخر نج جفذي نه جه دجحكة حكة جخك أف.
م^يذ ي حذبد كووج : :سود ك دبئز( )٧منشتثة
تخ بخجته جذ
اهخونم؟*
:جيحجججة .دلع دب كئ ) (:حججة
هذه جم الهة دهة٥ .جج دسن جه 6جئه :بذ جه
ح:ههئ ه2ج جه :ههشنته حي (ينجي :دب ٨ذ
(ه) نج
( )4ههة.٠
(د)خذ.
( )2خض٠
( )Xبز٠ه?,ئ جتح٠ئ.
( )6بأ ٠لغبجبهحب جيفنج٥ :كز إفن ك جمص٥ .جج
فعخوج دجد.
ه٠2دخ دس كثللخ ٠٠مفع)7( .مئةيخ.

كذخمحع ذهن.
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يججة ق هبخ جخجس .يجحدجمحبخذه يجنه٥ :بج
مدخ» ههج حدهة .بسجت :فج() ٠تهح مسبشؤ()٥
دعح (جبج م
ججو قط| 2كة هس ٠وكنج حوفد ه ۵ع*
فئ ذجو(ل> :هبذص نسجبه لجه(ذ) ٠عكنهخ ٠:لهذه

:٤د4 :سوء  .4لهي جه بكةد هي ':م .مالذب(،4
جه ٠ائ٠د :٦فج لةج يوجي هم.
دتيينتي^ةتيتذايتدشداتت

OOCH

يوجب لفلبة :ههج:هوفي كه٥ :جعذي كةحي(: .)٥جنج
ججي مجبذ ئهخحهئهر( )٥دجج إعبجة٥ :فجذوهس
طهذديوى٥ .جج رئ٠ذ ٥جج("") دبج إعبجة :يججئجج
أ :يوجي هحهذد جنمجئز يسححوئهس .يحد ججكز
حجو :إمه جكزكه ::هججي وج ٠جه٠ .تجذحه
ججصذو ذلفم خبب:( :مكججكة وه' .)'՜ه:ةكة جبم
خج ئ٠ل دج ف^بةة :سجة وة; هةي ,خج ٤جذ? :كهد
إحض ني فق(() بعهح صبئز :جكز وة; جوجسيم ه
تدن? ,فمبن :دد دك دهخةد يحد ,،غبخبفهة.
فخ
فعن نبج
عين؛ ف
بيبءم'؟
() ( ٧ي7
ختج.
()كج٠
نوسئ .فلخ
(ة) متجنة ي
.Deest
()5

(:)8جفئة إعيتدب.
جدة.

(.Desunt )12

( )9حد.
(ن’) فحخ.

(ه٠ )1ذب ن٠ئ.

()XI

•De
.
*
(ة) unجمج
()7
فسبه ًا٠ةه

خبي جكذ حةهكة لححلح.
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هذن بدغخ ٣سبع(١ل) .شهج:
*(ه2فخ :جكهج٤ :كة ي
ذق ي مذ :ذووج دحبدوج» حذذ (٠سبجف
ج:ججذ سكفم تبئت غجلجبى• خهي ذق ي كذ:
بهب٣حللخو عجذكة" وعذبئة ٥يعخكة م^جةخة و٠ب ،سبك
جد مجم ٠جة جيتغجبة ٥مجم سسهة ذددسمع٥ :جم
 ar? ١٠٥٠٥٩م بحًا٠ه٠لم عنم نوة حجتئئة3٥ :جفب
ده ة :مئعيب دهة هئض حجة يجة عثت.
 :6هبهلخب مق ذق فذوح ذق م هذبه ::يجحدجو
٤فذب حج يججة ?د عجد ذق٥ .جج محنية 5؟::
حدوة وم دبج ذمالت ب 7ه ٠٠جو جمحنز ج:
هج وة ٠ييه ذحخاد ٠ئك حجهة() .هجج خدب
مبجج :جذب وم حئههذئ جج^مجذ (مجذك :هق(د).

'؛)جذ ييهوج :جةههق حدبئة ججهجكة ج^حجةبه.

جج فثة حجذ بحوج٠ :غهدخ ددخوجس جج ٤جد:
وجحوجكة ٠ئ0خلج ج٠كج'ذئبى كنس 9نه .مم عوذة
ئ٠ ١هجه ذتوح ججذهص٠ .مم حوجكة ججج ج::
:ججذ نيجيه لب كه^كز .عتب :و٠ -هلد? :ذق
دةف فيجسدية .جهجة 5س جج^ج جتتة( -)٥هجةمة
ججو(^) ذنت :هلءذحجذ سجة *:ةف^ةخجة جمم جج
()٤

()٠

.Desunt

* (ط؟).

in Cod. Berol 002.ع)5 12

«٤1

1.

.م

B.

عهه).

()3 )2

incipit
()6

زكهو ٠.عخنب ب

 )Desunt.جهنغء غيإ.
 )Hicربج يكة :مذج ج.
.)Ass. B. O. L 189.

فم٥ .';՛بوصود( )٤دؤؤمةع :جدذذوز (ًا٠ن
٠خهلبف (كوبة؟()) :ججسوخوة جججوة ذب:

كسئة(.)3

هل٣لمد ب٠مغذة٠ب3 :خل كهمجسمطتس وسبذ .جججه
جم سجذئئه٥ :ججخوس دجث جذة يجدج .:م ١2جس٠ج
حجه يي^م :هغإلج ٠خخكبة سؤه6 :ن ج43جمخ تجه
بمز :سؤذهوس ببهك غتهلح :جخثح٠ة 0كووبج» :ددهكم
حكة مكثس٥ :ج فسوو 5٨سن :مذةج( )٥طنوق
ج•^ .:يجخه( )٥مجيئه( )7ينجج :جج جم ٨م فةة^ي:
جهوذسة جسبكر حمة :ه2د كجذ ذئ; ديذجية .جذذح
حن مغ :ؤهن بزلذلي مججيئن .هف٣دج ألدذد
كجد :محئج دكوج ججذحوج .ينجج ب ذجه ييخم(:)٥
ة٦0غ١هئف جف فجه .هذيه دةج ببهمة :سكذهس
جهكفوه كذنه .جج سه= ٥ججيحجج٥ :يجه لهدذهبس

المعمة .وجيج ه؟نج مدكهبج وونج :كتن :كفو حهيخ;
•ونج .دنذ يع نذبزة ::مم مطلح جغ ٢سنه.
ذببن جءج سعبية :جذ مجتتة٥ :دب دج; وحيف:
^خججهه جذ جن :بجثة ججفجهذذهس جه غهذفه.
:ذه مم نديي :همم يصدهة دحن١٠،٠٥ .
خجوكهة يجخج :جكة دجخذوئس جج دجذ 2جج:
د هجبة دمذكبن :ةحيذ0ص ديهمة حذ٥ .جةسجة
(7( )3ه غيص؟).
( )2من^سه.
(ا) (ضغ :فاشان إه خخ؟).
( )4مج )5( .مخمهد)٥( .غجحخه)7( .ثنجيش:؟)()٥( .جسجة؟).
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خكحبج جصذ ج٠غة تلشه.

ج خلفهم :خججه حب جدة •ونج جذ كههة .سججه
جمد حيججتهة٤ :ف ب٢٩هص مزجودههة .حجنج
ججذ فلج دئئ• :يحنج ليلق جبدهة .وحجخة
دفخكمبة :جحجة بذجذح ججذهص٠ .صهدعدة ٧هدفجهها:
يججج دله جمبص.
وج^ج حلوب ججميجتد :بذجذ ٠٠ذه ٥بببه دكد.
مفيجخخو ته±لحهخآل :ججدثد ذجذخ ١حلةلمذ .فلج
٠ذ٠ف بذده٥ :جد ذوذكج هدجحلح :وسجذه حك سعن:
دئة حيحخم كة 4كخيص .وجخ جه دب ف^جذك ::هط

ذهةجبة عمه خة بذهب ٠مم إجو« طب فلج :هفغ٩
نخج فجيئة ١٩٥٠ :لهو .جبط :٢ي هق ججيجيذم
مم تندو٥ :يخجة بفمذؤ ١كد.
للهز .جج
فيججج ججذ مدجة :كخ :سوب جججوج :دف فجبذ.
حنجية لفذهه :ذحك• دييم ئجخاللخج ٠فخججذبخ
موئ :,ودئحمكم» ججسة حم?٥١٥ .,لقد •جيججج:
دتهعذ سدبي :حئ» في٨بخب٥ :جد إسوو يحذبك()٤
جمدخز
جمه •محخوخ جهو٥ .:نجخخد فمخخ:

حبكببه سه هشه :مدج نلج حبس فجد ٥جمة :هدبدة
جغذحوج :يذبج( )٥تجهدهح يثة :مخخة ?جله فقسن:
(إ) ييجذجذ؟ جذ ح٩جحتملح؟ إه يي-كخجخ ؟ ىي  ٥٤ونذ و :حخ.:
خبم-,٦إد-بءم ■٠خنبخ:-د:-عخه: : .نة جنجج ه صوذجة جصهمز
 )E .(.كذب هتجتح.
إه حهحوف :ب فلخلي )2.

مجككة ?ههف هةةفة.

3ل1

هسه(٥ )1يجبج( )٤ح^جب٥ .جكة م٠ج (كة()؟) يجدن.
لغدة ولدن فجكة :يجج ٠هخثه مم ينجس :ليلخ ة
نجغدة٥ :جذبه 2حئ ائة سخنج٥ .جد ة ٠ذججث
ذكبة :هنمة ?دلمن د تهخهج.
جةجه ججذ هحخخئئ تغئ ٠.دذوب صفة فعؤد .ججج
دنكبة :فحجة ديجيذم فخجج^ه٥ .جذبه منييد ذحئ

ج :ديمسة جسحة ٥ئه .بمغج٠ ٠٦قدححهًا? :٠يم
٤ج (حكه^س تئر4 )3ذججخج :كمج ذجذك٥ :٢ج:محد
ليلك دحنئ .سجفةة دنذكبة• :جحنج جتص٠
ليسه ٤ج: .دجج كة ؤذة مجمه :يدنه :وكجنج
حؤهذهغ .ههذ؟خة لهدذدم بج;ه;( :)4دبا0د2
جكخ دضه٥ .زجذخس محبذ^بجس :سيد ح^وذشة
4كخنج .هب ٩٠ججضكة إحبذخس( .)٥هوج حمهذة دب
دنن .:ججمة ههبلمةو :)6مؤد تسهذة ليعخ^.
ه تعدة ججبوج ::حهدز )7ذهبجوجس هدلتحح.
جسوكة نكج( )٥دب .يكنج دذءة هذحجج :ججنج

ججد لجغد٥ .جهحبج لدج دلج :جددحء٠في
جخكةة :وجججخو(? )9بد جذه٠ .لً٠ا٠سهس(٠ل) ?يدنه
ةهج :هلد د ?□ة منحفز :مم دئر كام دذفم
( )2دو.
( )5فخبه م٣جده.
( )6رفلحلح ؟)  ٥٤هدبسف ؟ )7
:حبخج.
(( )8جبجة؟)( )9( .ججيجخه؟)( .ه؛) 0ذ٠7٠دههد
()3

()5

4ث حكهود.

* ؟)
(( )4ج: 4

)Sericum.
.In margine

٥ح(؟).
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سه جمذ ج;ههلض ككلح.

إ3؛ةذ غبذ :،77٠جمال ججج^يهف :إندذهة حجة
محوسمب .ة?,ندئ خ٠ب ههج جج^ة  -ججججذوجس
كجنة ة جج إي .جم تآلئ; جج إسيد^ة :ذد-
دبوئز ?هدج دب .دلة دجد سوند :هك فئز دجد تة
:سختج .فيه ذم سن •فوذئئة٥ :بج هوج سن جسج:
? ٠٠٥م٤ف ده ق حج^ججة? :دب إمخسوخ ؤن سونج:
فجذ ٣فحغ سجة جمج ئدة? ٦ب? دددحة ذكبة
□إهم? .١تالههس ?فقنب دب :لبه خم ٥حوجذ
ح^بجة :مه٠ب(م محنجهخ ::جججةج^حتة محنخن:
حيهجة ٠تجخهذئ٥ :بةجيججة ٠ؤخ٠خدلج0 :هخب٠دذ ا
كخججلهحئ٤ .ف يب لتذ'هخة ي١ه0ن :وجج:جة جؤجم^ع
حد سج ة محبتك .مندمجه ذهدلخيم يحتد :حجه حجكة
معس مبذ .هئع( )3جزفة جهكبكز :دوخ حةهم^ة
هدكخحة: .سونج وج ججج^ة :أةج (الج ذفذي(^)؟)
هبخ شئله .حهج سونجة جيجججخية :بد قمه ه
يمنجج :ججد (جختهية()٥؟) هثج٠خهلح .جيه:ئة وذبو جتجز:
?دهزن> 5خجس سهد ?إي .هإك دئلج ينه ة؟نه
تب? :به ظ إم» جم^ةد ةخة .هد٠٠بج ٠يدحم
حكة دهج مدجفخة• :جد االئ ج^ةهجة يعذذهفية
إج ?ةذىهدة٤٥ .ف دب سه ن انه  ::جفذ:د
(١ )7ههىذ٠ب٠د٠؟ هتجهسجز؟).
() دبند.:
( ،هنسمبج؟).
(( )3منم؟)( .ه) سجسحة ذههم )5( .قسسحسة( )٥( .جكة؟).

؛ئ جمذ إل٠ف;.
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* ٥ننيدذة  :صه^ثة
دهذذة ه2دخحة ٥ .دهيج
ب لةبط٣2 ٠نيبذجه .وآلهدمد ميوس.كةب; ՜٠حدة لبي
فججحنج .يججه ذة م4%جحنه كجد لآلذن ٥جججج::
خفه ذكد ٥جججه جه دبو دب (جدب()؟) خجدة.
ججججه دفةس^ئهس :ه2ك جه ب2ئ٠بب ججج .ؤجذذحة
(هغعق’ً٠اه(٠٠ل)؟) :د ذوة^هوس 2هححكج .جمسجي دي
٥ننيج مجس0 :ه حندخ^هه •ونج .هدمآلئ فجة^ز:
حد فد^ةجس جه منثسي2٠ .طهبب فدذذحز دوج

ذمحجه مدتة جمجه فيجذإذ :وددوذض نجمجذكمبجس
جمجه آلهدآلحج فيجس.:

حجب ميكخة بج٠هذت ج;٠هئ نيؤ :ذهدذس جج أهبةة.
**جنج-
٨وج هس٠ذلج فه:همة ححسة(.)٥

هدفنبذو )4دذب (ههذ? 2٠بذ  :فيبجن? :ى يججنكد:
ججج :حوبة :جحوجبه مجم حد حامي؟ سقكل ٠خا ) دح،
تهجد :جبنتز :جج إفة دئآل• :يحت سآل؟)؟ مججبخ
:جة (بسبنية :غفذ< ) نيجه لتبدمت حجن ي^م نججد
حدي زج)؟ مح ككخ دثة جحوذة :يبجوئ هسةإ ٥مجحو:
?بجد لححصي 2بهخ؟ هحجككج 2فآل ةف :ذدف بم
(? )7ههعذ٠ه.-07

(ا) دي.
( )4منجس :كخ.
٣0!.ع13
(ه) سوج -يسج )٥( .مجعت.

()5

خمخد.

(Hic desinit lacuna :» cod. )3

()6

منبد :قخ.

()7

مبية.

İ

خكحنجمذه:ةمحز كاسة.
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يذذهجيدئة• :فبخ :إجده ة سمهس ح .هدج كلخ هدة
ج^سمجة :ججه دعج بس حهة حيبجو :هتعجمه ح)1(.
مججبيخ إجةجم^مة( :مجج( )٥؟) دوججه حيجكة :جيدة
جنسنجة  :هدج لألخ حح٠د عجبنة :فجنب جم ب :حيووه
جدز^ججحخهسة ح.هدججسخبيمي :يذبذتدوفبح0ححه
بس٠هفي تذوئ :جصوجخة مهبب ٤تذة تسبك ::فيججز

كججبه جج :كححبئة^ حجد خسي؟ مججبخ :ج:
داه لخبه دجنه مجسئز إجذبجه:
وه
*
جفنز :منج
حدة بف :،دإب جم وبو دج ::نبة س نكتج

ججمجو حة؟ محججبمخ جة إسبج حد? :دخن ى٠هذه
جهئز :هحجلح حجئ سبده فججز دجد يحشوجه:
مه ببن حدد سلخم :ذوذد ذذخ بسن٠ :جم •ة•,
خننذف دبخ؛ ح^جهه نطلح؟ كبجبه جف ول ١حد:
جججد كدقب :جخم» حك'هخة جدومحئة ٥ -جخ :خذ
جعذبص يجئ»؟ مح^ججخ حد٠د بفد 2هجبية :جججبد جد
حد حتسجز :هش غحتهق ٠.١هضج.م ببيحيق

محججبخ  :4جكز مخب :جبججج ندلة يههس
ومبهئةهس (عوذ لمغؤد )؟)؟ مه ببن حدد جحووذ::
جذجبج جدذوسة :وحهدبف دههدت جؤجة :جدحئت
نح،؟ مججبخ جف ندج حد :ججيج( )٥خاتة دهجبه
(ذوس()3؟)

()2

()4

incipit lacnna in cod. Beol. (X

موخو حيج.:

()5

جخس.

 )Hicدج.

(د) مم جقيز جذهيه.

جلخهسم جمذ 2٨محة.
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حهبجة جبشبجو :ج^هصو ج جهفهسم؟ هدج كيف هدئ
دبج :ذي مهجد كإلفذئج م كهججه :ذه يبه
٥جنجه حزوذبه يخق  ٠مججبخ إجة ببة حد أججة
تك٠ه07س جججو دذوئة لغجمغة* 7م حيدة هذشلجح٠

مدج ككخ تثة جءدت ذفلح :حنمخذ كججةس هبج
جفة -مجج() يجن إجو^س ذع دبثبجة^:

حججبخ إجة ٤حثة :ض; حد دخ٠غ حزبجة جبسبجه:
تجسمجة ججشوج :حيهحكة ذكحجمج ٠7منجج له
حوجدة ٠ -ق الدج; خً١١ا :٠مكجة سدنت تبئء
دتوضج7ه٥ :جذهع جمجه حجم؟ مججئخ ذي ٤حجة:
ججخة طي فجة حماجكة ج^عجةةوس :جية هيب حد
جسؤجه :فججز ك جمحببه؟ هدج كلخ حخة يح::
جخو هيجبج ٠7حيدمة هختب ^ككوخ هفذيم جججه
عسة ٥خة ؟ مججبة إجة حنة :جؤببخ مبجوج ج٤خجم
م مم ^وذه :هكمة ٦ةة ٣هفبب٠ب  -ذه حجم
تسمه ؟ مدج ككخ هدائ ذسك ::ذسخ مبجوج ٥فببخ
٤حدوخ :هج٠٠خ ج ح تنب حخجذو كنة ٥جذهه
جمح» بسة ؟ محججبيخ إجة ذكة مج حد فة محب ٠حل
يغني؛ جنججحبة ج جمتبئه :ضدخهلج حبج هلئه:
هجه ٣حج جح»؟ هدج ككخ له حجج جئة :جبعبخ
مخد٠ب ١م^فبعخ جححوخ٥ :خيجخ فهجخ .هقذببق
( )5هغذ.٠
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خيم ?خذ -هًا٠هئ ححبئة.

نعدده :مبنح فه نغ بج جح ٠هسبه ؤفًا نسبج حد:
جججبذ ج عًاد٠هنم سد صائً :مجي ججئة د٠صع٠٦
يسك ٩جك ي^مجو  ٠.٠٠سه نلخ دذة سذج حو^ذة :جججبخ

مم ذهكة ٠ينحني •بجحجو :هدخبخ جم^وخ :هبسخ
صج٠خ ٧حنبى» دبج حوكة  ٠,٠٠هدذيبه إجة ججد
جتخئش :ومجمحة ك» 5كة حجد ححم? :د ببخ()
نج شةجم  :هؤسني جمح^بئه جببة ?دب» ٠ا .مح^ججخ
ئ :هلع □لم هدج خ خهن بجبئ ::جبعبخ لتعه ذنب
ججة ٥بلجبكة :هؤخبخ جمه بًا جد ؤفذ’ تجدًا ج.
مججبخ :جة دفًا :ذججخ مم جدبًا حدهة :فججذ
ؤم» ؟ه دجدهة عجة^ت  :مججخ ئ جبنتة:
يمغثنيجنئه دذقتي :ججيبخ بحده جيعكجو خه لحلهج:
٠حإلههق حبت غد ١٠٠ب مبجبخ ؤفة 3كة مجم حد حذهو:
جك جحهك ٤ف جج^معة وجج^ذكة حنبجج جبشبج ٠.٠٠
هدج نده حح 2م١بخئ دسهئ مجحتة :ججهبجه ًاهً٠ا
جسئز هخجخع جد بذاتم :جية^ دثذفش ٠.٠٠ :صججبخ ؤبًا
يبة حد :جدة مهية حوجذة جتمم» العهًا
هبحل٠ج ؤخخ أه ه عبص ؤكخ جهخد ج ه 0حجييذ حذ:
جةكة :جؤكخ جه ٨ذحة جههكة م:وذشة ?عددئ :هؤدني
حجتكج« د يبد دجج ؤبه^ ذكة :محججبخ ؤنًا جعبفز:
?ضعني حهبجه جسن :هيمحخ ج اداب ججببة ^٥جبجة
جمةوجج:6

()(يية؟).

فةخهبهجججعج.
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يسخة جمدفيه منيجخ ئ بسبجبه زج ::فهفه
اللب تسفم :هذجحم ضلخ ٩بسة ههدسذ ؟ مجخس
لغ فلح :هم١جب ٣ذجذث :وم^خب لذ0ه مالغ ::حد
فةمب ٥جد يغتض  -خلج ٠هك٠ئئب ججقم :ةج^حم ٠٠٠٠
محجتس ي دذهئة هدلده حنبجه ذمه  -فهه:
جكة هغ٦ح'ع جك0د :جد مثبجة يسه هفهخءبه  >٠كجن
ينه خق ١ه5يسن :ججد دفنخ 0ئبخ0بخ  :ججد جن
حخهشهتم :هإكلب لؤ^ذ جن» .إفه وه جذ جسن:

(إفف وه فةصجج() :إكخ ه هة عبت :إكخ وه حبج
ؤس .حوجم مذ جبجحكة :حوجم ??؛زم سيحب :حه?م
تفة فه و هجمم ججد إقلج :جج جؤكخ وه ججة
ذي :حوجم جؤكخ وه إك هذخلآل جج :ج.
(سهحس يجإمذة.

جد زهجخ ئهل١ج ججةبة جج ئمحة(٠>4

حوجد جب جحدة ?هبلب٠ج :ئ٠خ  :دججه جج
ني لعن .يجحد جغجذ وف• :خححيه :جمج وئ وه،
إفذجه جمجه :إم جمجم صجبد( :ججكة جكفد ومه
يدج ه فيهونية ند:سيي دخن بحهد محعبسة هذه

?إة(:أ ٥جج اذ(حهذل جهه(4 :)٥كخبة
()٤
فبهذ٣ك.٣

.0.

Berolع )2
(و) غذي جج.

)Hic desinit lacuna.

لبحخج?0

:كخج فذ٠ض؛ غىهه ذ

(.Desunt in Wright. )4

).Desunt (5
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جكحبة جضذ ه:ةفة تدبئة.

جج (هب ٠ذغزق :نسةب^م() ذفخه :فصنجسي() تنجخ:
هذئ ه9د لمب :يجحد ه:ةكز٤ .قذ لزه :خذم
مشجد بجججهقبة :كله كجسهحة كة حبكة خسب ٠جج؟
هلئ هل ٣٠جججخد؟ فيخ ذلة حهفيد تبح دهجج:
*
٠فلة  007دهي إكة )^(:همم ذحالذخ; جحبد ذلة خ.
لئ هكة ه كبؤ دجبجخس()٥؟ ذلئ حجبجخس^وسخة

حججه إجذة ئ؟ فكز مم كة دخنني مم ذنبي
ذبه( )5بهه نبذخة .سجه جذخند اثة لزة جم سؤ
جتنخ( :جج^ج لز (هسوشة()٥؟)٥ .جج هل ٣الهدخجب
يبه فجذبح جحدة :دوج بدبذنبج يذذحبغة هود
٥يجخجخفز( .)7ه7و.ه دوج دخن لزق :ئ ج :محجج
دف لزوز?( :لزة نز نغة جخة(: )٥مذجس؟ ٠خئة سنج
صجبهة :ذلزه?ع مجفدوج :مجوسحة بجهدجح؟ ححز
2خة يجبج جججةقبة :دز (^ئسبئ()؟) لغد(ه')
جسجج٥ :كة (هجشبيه لذ(") دهدذددص، .ثة؛نز

حود حجد جدججح٠ :فذز زنة جحكج ذكاؤد :ج'ه
جججه :ج :ضقن لب٠ :بحخ ٢جس .ئ فحيج مم ه،ة
لز مجذ ذلة٠ :ذئ (ف^خججذ؟ ٥محثو( )3٥دوج فيجبجج؟
(م يلءذ بفد٠٢٧٥٥ .
( )5دبخ.07
( )8ذذجب ٠ث خغه.
( )5 5جج^جبئيس خجنجد.

(Desunt )6

( )2ه0دجمص ٣يفه( .م نعه )٠( .ديد.
(٥ )7وجججمخة.
هسسسخ( .جسئه ؟).
(ه؛) كنييج.
( )9هبسبة( .هسصمدخ.).
(.Desunt )12

فجخمبعجسججمة.
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كهفخج فيخججذ حجك هعخهع لب(')؟ إه جو^ةمخ
خصوات فدنج ٥كز :نذ يني؟ به جخفحي ييه مطب
حجه ٥جكبذك٥ ::ذية كة غبجمة؟ ٤ه يجخجد 2كة
جنئمم م جوثجمخ(^) جعوائ ذدي؟ حجدوج ذبت

جعئة  :6جسبة :مجهججد جعبدئ ه :سؤة جحف -يك
جكناب لخ ٠مت٥( :جس عجوسة ?شه; و 4٠كة هحغ٣٠
فغم تة مس :هفبف جكب^ة جد ٠٦سجبذ ونج فجذس
كفح جه( )3مت :ه?دل جبمبئة جفنعسي جه مت'".

له قذ -جيجبجد :نسس فمحبسي دب جه٥ .بجةجس
جهجج^خج دخ^ة9 :ك ذولج دب لذهحذة( .مببت
ججئهك :يجبدفب٥ :و٥ذ ذ٠جبتغئ يجيحجد( .)٥لد
يسوه كت تبد جذججس ازا دجة د 2هححلح (كز
ججذوس( .)٢7دز (توذي هب<م ذنفد كجتبة :جج
(ثة :هحكً.ا دو يئذصوت  .دو وج ئب٠ج
اكت :جمجدسة :ذ لة ح نجب إمخهوم٥ .كز ننة
س^مهغ :هدو :ذف ده ة هوج("^) :هلو :بج ج ده ف
سوذكئة( :)٤جمج كهجفذس( )٤ج :ججذذة ^44وبج(.)^0
شئة بذ وج :ؤجو دهف( :قه فج وج 4جج :ص٦٠٩
( )3ه،ج ججتبد جشنم يي مد.
 )Desunt.كوفجخ.
()2 )5
( )4جم صهئحى.
٥فيجخج ։نعبئنل جيه سجبخ5 :ينج مهذس يه مسد.
( )Desunt. )6 )5هبثتدج )7( .جمب دوجذث كز ه؟إ دب )8( .يسوه^د.
(ه ( .Deest؟)1صجةثية .ر2ل)غهسب.
)*
( )9ههع خهخب الز غه٠هبس.
(3؟) :ججح:ج.
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امن جمذ آلدئ٠هئ اسة.

٤ه فكزد هة بحخل٠ع دب()؟ ججحووس مم 6ج ::جج
(حايجة جهبج  ;٥٠٦د() طلط هحخدت( 4 )3دب:
(٥تبس >:كج حكة( ا .دهجدغ جذ مدب( *5مم بسد :بج
دب• :يشئة جكز ي اللح جئعهة جد يسه .ذغة دوج
حجبج دحض :ججتئة جمجدخة محجنجه اللح .ه٠كخحت فندي

مس٥ :هخبةة دبج ٨بج دبج .-ف جب كبج بحدد حدهم
جةةج(٥( )٥حوجذ مج;( *: ՜مبجج دب (فحم سؤة مج
كجتخ فج٠ئسم(م مججة^بة! نم ج,ب سجة م جنب جوذ:
هجتذح ج,ب جبكج م ة٠ت حب جخنجوم! خ جم
فهبد جذح جبمبئة٥ :ججذح جب بجفل ٦جينجج!
هفج 07دب ٤ذ ٠ :فلجه’ ٠71ةئ داودد :ههددجهدج
بخ بذكن،فلح(”) ة وج ه؟ د شهن اج: :دلح
ح^ذخة٠ :ئشلح ٥ ٠٥١٥٠٦جوج فيج^ةج خهة هئهدذ
دلة :هدج٥ )"(-بخبجخم ججههبة :فخججذم جبج حدوب
ا ?؟ده ^( :كخس خذله دب٥ .جج( )٥هج :جج
مذتزج; فمبذة ت يبج :ذنه اج :يحجد :مج
جنجج .حةة جب (كز مجكد اللح جججةبة :دز بذ
فده>لح(م :كخ دب ( دبذخ; حجكة ؟دة د ,هنئ كج.)"(-
دب.
ي ححد(ح:ي
بمسس
ح،
دح) ■٩٥
دو؛ دن
() عني ;'كأنغ .ذخ

اتت د
الم -
شد
لمريخح ٠عتت

(5ل) د بجذ تسخج هضخذع ييج حجك :يمجه.

ثح'خمحع ذخكم.2٦
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:مث :تهددد( :ه:ة 5تمزل) :هغال 2سذيجوأ :)(:نتب
٠ئك غعخ' 2مهيج ئ! ه -لب ةك۵تج :جياهج دوج
دب كر سدج مخة2 .ي منشه نش() :ثخ :ثة يبج:
:ذيمح ججخ ٥سوذ حب .وسؤس جهخب كنج ن دحر مج
7هه حالفة٤٥ :فبذ 2ذ 2يججو٥ .حوجذة ههجك 2دبج دب.
هجذغد سجد :ججة د2خد حصة جهجس٥ .م جذجج
٥يج حد جنوج (دب :إكخس إكخس مبذكة دي :هًا٠ب تهم
جج مجتد(٥ .)٢جج ز7هم 4يجذ ا٠ة;( >5حهذت2 :مح2ر )6جه
فبب٠قة :حهذت ar :ة جثسئة 2ك إه :كبجذ همجمحد
جبلنمخ٥ :مج حديجة ج2ج ك .حد جههج ي جخ هج
:ذج لوه٥ :جزذخة فند .هج? ٠ذخج جكمة جه:
•بتفنه جيص دب دج 7ه .حوج كه جذ جبثه حجذ:
حومذه يهسجد  :هفإلج خت (٥حجذي ه صذ٠ ٣٠
:٠ط جدغذ ٩٠جد سةجعه سد^ته2 :كر (هدج ثنع
:كخ( )٥يجدهة :يجغ كوب ب كر ٨ججذ(") دب(")
يكف٠خخ ججب سنك/ :هذف دمندة دحة 2٥خمة دحه
هج خذ :-جيحجة(") 2حهلم دب .كر جججذ(") (حج ذنه

ن2ر

م)٤3
تجة(*

هههحة'ه (تجة هفبك،ةربل>6 :نغ

(إ) سجفججج.:
(2٠ )5ج يفج( .م^مجة يجئه.).
( : )4نص مبنخ 1ث2 )5( .غخ ي٠2 )6( .دجج.
( )8ع 2ضهخ)9( .جخججخ( .هل) حجم )IX( .بحعذهع.
(3؟)مشي يأ :مجفة4( .؟) فيجخي.

( )3نخسبخج.
(.Desunt )7

(^^)جججخ.

ا
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خححبة جفخ جزهغلج تلبحلح.

(فيجسمجه جفذ مندة ذة(') جهجكمج يدهة .فههنج
ذم (ححهة حنيت0 ٠٥ :هلهدح٠٠ج ٩٠ثنححي
جئح»٥ .مذم ٥فذهس بلة د موئ :بدة? ,كخكال :
(٠غئ إمجم ? سو ,جو كمهكعة ٠٠٢ .إعئن ج^نجج جه
أهف ٥سمنه جو :يه() فخ دب ففيء دب مجم
حدهة حجي» ?يوخف :نغ ججه عحخة ونج
دهة :جج د موهمة ونج.
٥جج كمج حهذل 6جم :ف٠ح ?م» جج جبئة( )٤جه.
ميذ كة :ف٨4ئجج ٠ذفو )5حخحبج هكئة( )٥جدة
حجه .فيديه جغمبذس يهددن) إه ج:يخخ وهد:
(بو ,ى جسوم دفة  ٠٢في ? ٠٢ة سح٠ائ :>5حد جعجبخس حجج
٤ثة جج يجمئة٠ .فلم عجبخ يجحد سجثة ذوف (جج
جمه( :)٥فئ( ٠ميس تئلح< >7مجذ دك جو :هبه٠ك دؤجذة
تمسخئة :جيفي كز حتج دحلح حصة( .نيخ ئ()8جذة
?مد خلنبجنفي جه .هدز •ف :يبج جذبج

و?:2

فكز

(ل ٠مذججف<' )9جججج ?إه و?ع ?5وة(ها)( .هغكب
نذم(") جج جيديم :وجبذ خفة جوي فجم( :هفجصب
ده ح حثججم نجئة( ٥ :)٤ج يعجة ه0مهح ف^فخب.
( )Xذهلدنخ ؛حني ٠بدت اثبج م خذني( .ع) كحذه ميحب هههكخجج
هثته٥ .فج بعحهد مبش :حشون نمد لخلال• ( ٠٨ )3جيه فينجج الههذ.
(.Desunt )7
ه ٠بخ( .ه) بذت)Desunt. )6 )5( .دبجيج.
(ة) بج,ج ب )9( .دنختهج :يتز5 )٤٥( .هع (”) ٨٥ج^ :سخمهز.
(0 )٤2ذهج نييس ؟.0

فةضع^هجسججعةة.
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الئ نيفتد جدره ن :بب :بب دجدد جب

بهبع ج.

فج
?مذح٠دجال
شجج؟أبذ ٠ئ
بص ,م؛
أجبه كية
هجمر □I
ص;
يبع ٣ق٠:٠
ذص ئ
فيسجبجة ( :هذدل٠ئز ٠دج ه:هئة(٠ .)3خج ٤لة :فجج
قه جزهمة جج دج :دج7ه٥ .ي سؤهه ٥جيجج :غجثة
ل٠وج بذ جبج مم دوذقة ٩ههلج :هحد ٠د 2ههبهة
ج^ج ;٥٥١ :كبغهأهي٥ .فمحةي 6 :جج بدد مدسيدن
خيجإدأل> :موج كج;٠ج ։دج جبحد إكة :شججزو)5
كز سومة ج :يجهحد جذوكفحة حجمحة خهئ كز بشجج
ليرله .هجذبلج هئهكج كة ذئم شغ بج م٤فذة( :)٥جبثس
دب ججهسجوئس 5سجة يغجبة وظهئ( ) ئ دهة:
هكز جهسجحد جمجثة 7هئغ ذنغ :جكوسجة كز كبد مس٥ .جج
7هذب مججه^بة يجتحة 07وج :ف :٤جز٠خز ٥جج ذجد٦ه.

٥ي (جيسكج٥ :مج( )٥جيياجة يككج٥( .ي كب( )٥دجد
يجدة م^يذ كة :كز جسدي ف١جهب :كز مذية جج
(بكةد محبسة ٥ :كز بذية جج كجج ة جفجججخ
() )7

()4جنججي.
(٥ )9ئ.

( )3إندهي :دهدي فيجهفي.
 )Deest.ددحجسس.
( )8مج.
()7خمكبغة.
()5بسة.وج )6( .هئهدجي

٥

12

خححبة جفذ حلجههدنح لدنة.

يه فييج :ق نذي :جج بف :جتفهج فبدب^ي():
لزمذية إج جعبفة مجحدنعبموجه( :كز هدن4

جج ٤حجة يجحدحفحهج( :>2كز ذية جج 'ذفًايجحد
جخوهه .سومد إج مجم بذغة ٠.ن (جنة سؤ :وجم خخبخه
ههذؤن ٠٠ .د تحه٣عذًاه جكذج :دق سنجت ددتنفهي-
بيلجها صل٠ذة .سؤس لدح ججج^ةس( :جي٠
ده ١٥وودع حيكهجه .سأس دفبحز جججةوس( :)٤جيه
6؟ ١٠٠٥ :مججذدة دًا'ةكفحلحر .>5هسج فحجهحة
(ضدت  ٨جو ٤٥فخة( )٥ج :دخة :٤د 7هةسخ كذ()7؟
::6

ههدبه دجضه مج سجوكمة جذ ججسو :جعفًا؟ ٤جذ كة
٠٠هزةخة :هدج وكد مكبئة بسدج ةه مم حدهة ته
ه0ددج ٠لةه٣د ا :يه فخب ردذج:٠ :جهدهر'كا
دننحةةة.
٤فذ :جه ص۵ب0مت ) : :ج دب (ذوحجه جبتهد
هلسة' 'ا:٥ ٠.بيدمهجهه( )3٥مم :بنته :ججكزه^ةس
ج خافة .ججذجه هئهير4م •جبي لؤذءة:
ي
هًاحبذ،ة(5ا) جمةخنبةة( )6هإئ :لزة :إمد نمة^نبجس

نذ^بة( :)٢حده ف حجج3جخد ذلهبن :ةك'خ جج
() مبش :إخيدبين جسفهه )Desunt. )3 )2( .-فسنه ,خ ديد هفي
)Desunt.حزو^ئخ )6( .جج دم ٠هتدجج.
(ه) )5
و:سخديج.
( )Deest. )8 )7منجخبنحية )9( .جهج جمفح )Deest (XQ. )5 5( .ذهئ
 )Deestم٠جخد( .م:ج.).(3؟) )54
( )52فه:جئن.
دسن.
( )15كبب ي ( )16دمذحسهة )17( .جخئش (حجحجة^.).

2 2 9
)4

كهعخ.2
بب* )3
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شهج^(م)*
جدهج هذحتجح :ببز() حنوذس م دب:
ج:جئة حةخة إسبية ك جج دئهفيا ' ٠ددد حيج دب
جخوك :هج :ذلي٨٥ :ذحي م ة ججد يججة
جت( دييه٥ :جئة يده ة كة محين .ذفك دة
مة^سجة( )٥جذسبة :مه عجمة إكذس حجج ضجج٠حب؟
هئ تسئة دبج جج :ججدهة :بئجة( )٥بجمتة ئطهببد
ب جهحثيم ج؟ كة جذ ججبج جمجكة بح٠طك:
وحججدبتد ييمجة دؤجذة مة :هكة ج هدئ :كحو^س
جهحئيب دب ذئهبج(م؟ ٤فد :كة( •ؤس دب هك فن
دبج جكككة :هئهحل يبج خذخبة مبمكش( .)٥دذ٣خه
ديف :ههدس(  1دب :ؤمؤجن جبصثة ص('ا كس:
موم('') جد ببؤذوجس٤ .فثة كة جذطبة :دئ مخسة
ذئه جج جسحة هكبه٠( ::ذدج جئمثة مدك;( ")ن ميجنبج
هدجلغلج'' ألئدلج٤ .فذة كة هدبب٠تسه(' ا) دننع :محجتسبجة:
ةججة دج; كة (ئ٠ش دب :فكو( ))٥م^جة حجه::
هله بج غلغهد ت)ة هيئ بابد٤ :ي جكججة تجد(")
دب٥ .جج :مخهج دة جذسبة :ددج خكة مججهبه :وسؤة
كابسة ب^جبكز شفه >جج .وكثج حثه( )18يتسؤ :وذيب

:
)
7
)I 4

6

ال) غج.١
( )6خبجججج.
آلل) ٥سوع.
( )15جيخيس
(: )17يصد.

( )4جد.
(د) يه.
( )2لببغوخ.
( )Deest. )8 )7حمحنمنب )9( .هه.
(.Deest )54
(٥ )12خجذة جبمئخة يبب;( .د )1منكمتة.
(.Deest )6
ج ٠.مزهندت حيزز ՜د جن د :إكز.
(.Desunt )5
()10

(.^:7)18

:يس.

128

مزخسحل-.

(لغق ٠نجذ*:م للبعثة نجبخز جنمبسو^ز() فهبي ج ج:
هئذ٠ه نهذه فيدبجة ججه تجس٠ب  :ص  ٥٠٥,لدضؤدئ
?مءدنئ حفبجة .ددخ  : ٥crخفي ذه :بتة ٠سهلئ
٣٥وجئ سهدة - :جهج :تخ  ٥تخة* جد يجكة ة -
ههجهـع٠جومنفخ جه .مذمب حخكة جججهدبة م2ذ
:هة(^) م كةمجة بخ; ختم٠ :ببد الحين سخخ٠خين:
هسد مساوجة .هخج دذهدب طحغ يكسة حجكة:
(فج نبخ ين بنج دمدلسجه( : )3مج مية إبه جي0ك
حبتسة(.هصج  >7م جئ ١يعصب جنجفجة جتة جبحهة():
مجب (هج جو(^) دجد مجبه(^) جفههس:٥ :حمجة
حفيججة^بة صيد غ :ههدئ هذ؟سة د?۶٠ئ .حج يحني
٥جتج( :مخب وبئ )7(:غهذذدءجك ٥جعة( :)٥هتهخفين
فججة :تفجةذًاه جم^بئة( :جج^عة ججخه جكة.)٥(:
هفخذ ندة :يجد بسجخس جج ذ؟لق(' ) :وسجمخس كج
ببتخ ا ?لغذآل خم  .هفئ فييدفج م عنن:
خ'خذ:ي2٠٣ههبز*7 2
ل).
(م س٠ك
(إ) ذنذفعه هتفخ كة•■ ?بخ وي فدغ; وهب سنه
(و) فمخ كفحلءم ججميسبة.
نججكة ججمبسه4 :ججيج ج: :عة.
 )Desunt.هغق.
()6 )5
(ه) م:هم ?>7هلج قهلعه ٣جأجفجة جبحهة.
(ه )1ذ0عهذل.٠
(:)9جججهججخ :كة.:
()8مبجج ك.
( )7بيء.
(! )Iهذغدئ جححتة )12( .ذهبم ممم.

فةع^عجخخجيعةة.
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ف^ضعبع جذخ^يعةة.
جد بخ مئ (جذة؟) ?7؟ سحب وبسي(.)٤
٥جج يمجج لجذة فدد جة جهة^ :وججج ٤ف يب
يججه (م كلح(? ;)2-دك يب جفل ذودنئ .هب٠٦ت دلة
هتهتذ :جهو :جمج ٣حخ٠جًا ٠جبحهد( :)٥دج?( 5دم
جذ كة جبجدهج(^) .هئ٠ذ ٠ن :جيدسيد٠ :ئعذب 7ه;٠ر)5
جذ جج فهبس :هحنث٠ذغ جج فمبجب( .)٥هئغذ طبخ:
ج*
مبه بحهص ,إكة ::جسوجه •قنفه^س جم دحل كر دلم؟
مبه دذغد ك حجسبجة ٥جسئوئ :أذلد إجج %ودب لخلهة()7
مجم 2هححة  ٣٩٥٠ج٠ض :سوخة فوجة دخكمة :كذة
جججج كجلل٠جلج :جكبكة فهبة جيه ق٩٠ :جك٠ئ:
نخبجة فلذهثه،ة هسب :بسة نحئمك :سجج(")٥ :حبئز
جدكزهكة فهبد؟ كوجسة دواز )9جمج ب□ ::كوجسة
(كجة جمجم 'ذة فجخجذه(^") :كوجئة كجاسة فههه
حجم٥ .جج جم ةمهذ = ئخخجبخ ٠كهحة^ة :مفيكجبه
٨ةجة حدهغ جج فهبسي( -وسجتجة حدهة جج جضخب(.)٢
٤٥فذي ههه :قخ جيج ئحع ١د^ةجة جم ٠ك)"(:
ف^مج ئم2 .كه جذ مجم مدوبلدتم ر’ذا > ه.ة ج٠ت :كد
فول ه؟ة دحل آلدئ.
(إ)  )Desunt in Wright. )2ذعلبج( .د) جفخجد )4( .سجذهج.
( )8ضنب)9( .دبسبنئه.
(ه)  )Deest. )6فمخي)7( .دئحئةجد.
( )٤٥مججسفئة مجم جسمة إجججذ )"( .م٤ف سجتية جج ذههـجبم )12( .جج.
(وإ) :هبج.:
111

و

ذتحبة دق ه:ةئة تلحب.
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هدهذل نيج بؤخ' 2دفج فججة^بة  ٠١۵٥ههذذبلج ه ;
ئ٠ذ :ز0ئعحج ٠كة ٠لغجضبلجًا(٠ل> جج محنكم ه،هدحا:
فكة :بجه :فجبجمجذة :جمئة ئ 4دجة :فكه :غوج
جمج 2سهز وكبة ججذخ'ةح صي ::فكة :جبهب كج
حوجبه ض! كحببه ههةكز :إكة :فجججه( )٥تنم
٠ه٠يب جه :فكة :جيجهحد ب2ذهب جفبه ده'’ ՛՝تج
ل٠جأا ٠ذيم جنببس :فكة :جيجحد ج٠سغههى سئيه
يذهجهج حذكة بوح^ذوج :إكه :فججم جج كز تجخي
هه ٣ج :إ^ه :جعجج حذه^ة ٥كز يججججة يججه (هبجج
ججحومحئة  : )(9ذحخ خذني ججكة ين دجشمجه
ججوذك2 .خج كذ مهي هدم لعوج ج^كة( :)٥هبحخ
فذكهس دبسه ذيبذز فمحةتصنمه٥ .جج 2ج كنج
حوجد :ئكذ(م لمبجهج :ككبذ ذبخ دب دبئة هنذئ
٥جسة( )7هكذبخ .2ئ ۵جذ جج عجنكة كز جتجج( :)٥ج:
دبكه هكذذ0ه;(م كز سؤذخس :هكز ه9ز ك«بذمهه
جهه عذمة ومد حب4 .كز (كئة صح( ) ذخدب
كنحذ مججهبة؟ هك :يجبذ 2ح3ج' جج؟ سيبس()1٢

جججههبة :جثمخ جو كصه حةة بذ٠ذز :هإئ حجج
يججة جيكحهد دذح٤ .ثة جم حجتبخ ضوئ2 :حز جج

( )2خجهججيو )3( .ج-٠
( )5هئعض لعهـ٠۴
 )Deest.حخج 95نج.
()8 )7
( )5ج^جئخ )6( .:ذبن 'د.٠
)10

جد ختل.

(؟)5

نسيد.

()4

ن,بدمسني.
(.Deest )9

فةخع^مجذججعةة.
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حد يجة دخندح; جج ج^حيج( :)٤في ( 007ججخكعي
لب ٥جكوححب يجت٠ :هب( )2ذهجى إم» جغججمخد
ًا٠وله( .)3بخ ج  ;٠٠٦دوج لةج٠ ،77يخد ٠7ود يجئة

٤٥ذ الًة :دب دد مم دب لدهلج :في تخس خكعي
دب2 .خذحذه شوس عهئة جيكهوهج :هههئ (بجكة
ججه دب ٤سيدخ٠ .قخحر )4دب ك :جكذذة() :ببو
فج ن جج :ددد حةة وجثة٤ :ه بكةد ح^ئة جكة؟

ةغد٠ئ جه فجبهم :حوب :ه٠ر٠ )6بئ جبج دج
 ;٠٠٦وليبج( :)7هغئد؛جئة جبجه تج7 .ه ٠؛جثز جحومة:
ههحد جكة دحولخد .غه جنو( )٥صك ججكة جكجذ:
•٤ئ :؛جئة ?تحج فيحكك 2( .؛جئة جبجوخة جحج^ة:
7٠هحد ؛يئد جبجوك :جدككة جكز هـخغغ٠ئز .)9ة ٠دح
ج^بككز ودللند( :ههئد؛يئد تجففد جكز يلئددو) .ؤس
يجكخوج :ببؤمخ إمجئة ببجدج هيش( ;)9ج :جب
متخوج :ككة لد خند (ها)( .م يجك^وج :ذخهـ:
ههي يحخوج :جئستة ذكك(") .هغه2(١ل) ذسجد
هقةحججؤ (جكتذب٥ :ج كةكجببة هتةحتطم١ة
هت٩ج فكك'؛ ؛' هدخذذب7 .هة ععبء( )٢جد جف^ة
 )( .)( Deestوعميدي هجًا٠هم( .م ج9د دهي( )( .هلفخؤ ١؟)٠
(و) Desunt.
(.Deest )8
)Deest.هة )7( .هضكخ.
()6 )5
( )13جذب■' ٠7٠ذ ٣بج٠م
٥)Desunt.مي.
(؛ا) )12
(ه )1مه ■
دكجة)14( .مصت.
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جعهـب :جصذ ١د:ههئ كشع.

جنجججذ( )٤جو بحف;٠ :ضئ فزها جد خدجن خ; بكهخع*
جيجكخجة٥ :ئة
ج^جذهع() كة سئك6 .ة جمج
بجع هحغ ٠ذدكج هخه; .ون( )3جذغة فبذب^خة حتتنج
 ?٦٩,ذججبه()٤٥ :ج 2خذ خب  .ذمذم آ' صهكة
هعشدهج; فيجدكة .إكخ بجئة جحجذ ٥يججببد(:)٥
معده جم( )7بجئة جذ'د? 2خدي موئ٨٥ ::وج د
كفج هق ججبجد6( .ة ذومئئة جعفة ٥جتج :ججتم
٠خخخ٠ :٣،وض ذهئ جيتة بشت :دكدي كع حجث(.)٢

•جج م تفج ۵هذح :ئ٠ذ (د0ج يجب مجدخة

هائججب ج() .هبعب هب٠ببر٠د) بلحر :ب; (حجاهيهوس
هذهلحهو (الفذ كوحهذدد٠ه(ل )1ة فيجخ دك0وس
(هل)*.
هجج 'إ' .حجذ
و-أ
*
ذوئة (بحبد :هبجغج٠ني ٤٥ذ ج
ذ٩ذ فهحبهكة لةجج٠ج :ججوه;ت (كهب دحب
?:ه عةج(3؟ 1هجذ هد?٠ب نهخ :طه (ي٠هجع
بلجهغة كم ذهدخق(4ت)٠،.هحئبوواب كوالي (كحطهلم
م ، :)٠ط٠:دئ6خ) عد؛وثججئ٦ب
هي ألب٠وفر  ٠٠-):Iهدخب ٠عهه لج ٠قضبج ت? بقط(قت>

فوفكتة ?بج عم;(وآ) ج فجذههد مم هفخج( .هج?٠ب
()5جنهجخخ)2( .جمجذهع)3( .ب)4( .ججج)5( .خبفة.
(ه) ٥يحجسجه )٥( .Desunt )7( .هيرجب فحخ فجججب( .و)
( )5٤ج:فصبهود هلغذ يو.
( )11هلفخ حوخد.
(د) ثهخججهد.
( )14جج:ةئة ئححلخ.
(ل )1جمد :م جمج صججك.
م^جسحبهود.
(.Deest )39
( )15جسجتي )16( .ج^ج )17( .د^ججة )18( .م٤ف.
.Deest

فةخهبهجخذ:يعةة.
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جم فكض ديخ ج لج٠٠دئ(ل); ئة هنلك إكخ ودفئ:

ج^دة )(:هئفئ عن ج٥ :يججة ?جعبن مجف ج؟ اليذ
جه ه:ةكة :خفة ججبك هككك دفة؟ ٤قذ كه يوجب:
?إندن إكخ ?د نج نؤم حثتئكة دج دهق; :النق ق١
يدذوجيحهة جج^يه لذله;  ՇԾ1جججفو(^) كخ.
٤ذ جه ج;هفة :جذب^ةبه جئة الفذ دفة :هلع محجيجد
2فلج تين ?اليذ دف; .ذ٠لهجم( >4يخسي فدبته (يليه ئ
منحذة كمئة سيمه٤ :ه جج حنم ٤ه جج وم(؟֊)؟
4حخ ٦هج٠د ججاكو( )٥فتخ ذذخده^ :جزذكة يججبجد كخ:
5يهخ; (ق.ه جعبدج; 0حةجخ;ا ) ج*ت إكخ تبج فحتته.
ركه :خخة جبد :فمجثة (اليذ كخ(? )8يبي اليذ
دفلح ?يعيي جه فدئة^ سفتهخ :جيججج)٥(:
ةيخه٠هج :هيههن ?نق (يكة؛?نق حصة٥ :يجهة
هبب يبدئ بخبذة جج^نة ٥جتئث٥ :مج ؤكه( )9كفة;
?٣جة• :2جم) تيدمه; نعفبع؟هه(") جيجتة؟ فج٣
جذ ?ي مجمحب ٠ي يجحخحخيي(") :حيوكجم» عجخ
جهي ه يخيخذي٠ .بى حجذ بج يرهفي جد بج يبب
عههجغ :٩صند تخث يئه صنخدي .بج ,ض:

Աժր

أذفة ببد? :ذي (كه نزمج دض نسججه():
() هلفغ فدخ دجهذ )( .إلد( .:م ?فنع( -ه) إد.
( )7نتنجد.
( )6نجدخ.
( )5خلبةج نلض سؤنب خج ينيس.
(٤ )8مذبخة( .و) :)Desunt. )30جحجتججة )II( .سخدهدي.
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ختحبة جفخد ه:ةفة كحبئة.

جج^دسهوس (حجججج :وجنجبكوج :ججدهسمج::
ج^هسوج ::هسعهخئ .ةًا٠٠ت منجةم يب حلجب غل٣
فبدئب :كمهذة مجمئجوج :ه3هوهة ٤٥عهحوج:
٥فودنة جخذعة :وحكج :ججوج٥ :موحةجة غو()٤؟
هخج جم كنج (يودب نلق :إيجذ) جه إجههئز:
ًا ;٠خذئ تث :ني,. :داد) كهبة لغبج٠ج غمخمج7ه
بحهذع? :د جفذهد يجيه٤ .قجذ جه هههفة نية :ني

يجة عجخ لجههذج ج :لة جك^هخ .غف جذ :ي
كذبذنبه بسكج يجة ججمحجي :د فذوله ٥ز عهذت:
هى (يجة قغ )4(٣جمج 6ئ صجة حجي ي يججة:
هفنعس جه دةة جؤسبج شهية .دهتن جه يوجب مجدخ:
جهوني ::تمبد دب :ذدخ'لةال بدية خذي :هكةجة
(ج^جيئة هذية خذة( .)٥غن جغة؛ذة جم بتهجة ت٠خجة:
ججبغة جم ٤جيئة( .غفة غجد(ه) في عجة إكذ :ي^جد
٤كخ خذمخ م٠ب دبةجم غذه ٧فج,ئ٥ :حجج إكخ جسئة
م٥٤ج( ٤٤سجف ججذة لغحججهز .>7مئ:ع إكذ جد
نيخه :لئ بخ هججخ بببته حالهده دهكة .فيد جب جن
لة مكبهخ دغ :مم شة غذ ٣جبخبجي (لجلغ :٠كهيج
دحة كه يجدهة( .)٥الفخ جه بهوني :هههك٤ ::جم بتة
( )7حنيجيعهن :إه حيجهن )7( .:برجي :إين• (د) ^ا.
*  )5( ,;٢٦,٢١٦جأججية ه^ةئين غخم٤ )6( .ف :تخ.
زم -ه هد & اه.

( )4اجي.
(.Desunt )7

فةضعبعجخذ^يعةة.
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تبه عدم ٠٠٥ :ئ :جذة خنذ ٥ي4ببد() .منتة فنه
جإ 5ثن :دككة ة كبذي ٥كة هبجحبني■ ٥كجفخة
ذق وحكموا :دهق يججبوسة -قذن يبد كجة(.)2
ذفن جه يوجب ندق :دخض مبجذو يج ذفخدذ ي:
إكخ جب (بذال هتك الك فحخزذ>؟
٥جج حفب ج9و 2الءذذهق مج مؤي هب?٠ب يدق:
دج; حهذئد د0جو هدخذ جو( :خجة دق يهر :>4د
ج إعختهفي هلة حقذك دالب :هق طةلة;()5

يمجة -ائئة ودب •بكن سبة حب()6؟ هكغق (وق
(هف م٨ئئة ضج كه(^) مم
ق*
ذخقر >7دبة -نجيبة؟
و?اب؟ صن? .دب :هدق نجذذ دق كة( )٥ي جكز جمثز.
(؛نغق دبهحيج( )٤٥هسة٤٥ :كة مي دال دد ججفل٢ح؟
دد جذ جني كة ككة دف :ي نه بج دق٥ :كة
(حهت مم جم نج جدو دق^ :)",سكشه دق (جم كدئ
خصنفه بج قق(ط) .من فمه (?ذننفئخ(م :دبج بنتة

٥مهك ::ه;بج بسكوج٥ :ؤجوج ::هةبج جبئة (٥فوذككة:
خئ( )٢جه •ج,بق فدهو دق٠ .ن حذق ف ٠ذدوونم ف'م
ديدك دكة٥ :جثنبج ذجد :يجع دند دق ينه() :ددة
( )Xهصخ٠م( .م^ةدي( .مجود( .ه)  )Desunt. )5ئ'غ٠۵ص
( )9ده.
(٥ )8مئة جج'ذئء هفخ.
( )7سوذثة 2ن.
( )6حج.
(هل) نهدئع غهب ,دتخ ب■ ( ٢٥٥ )IIبءدج ١ههب جيع غهيج .ذثع)12( .مهجج
ئ 3نيحد( .دل) ج2فذخ )34( .هفوذخغء خئم: )55( :م.

İ

لجهدبئؤ ?خذ -حةههثة لبنة.
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يجة إهختج ي ه:سلد :هكئ سجنج خ» :بجذ حب.
ئه (دؤب هة,? £هب;(!) إفد ?دسم جنه :م^حيج ثه
حد جبجججخ حب4 :يخحكبم دب هجد ٠خة جمد جذ:
م^نجذ دية دنججةبة ٠بصج ٠ججهو :دفج: :مه()
ج^بجسة 7ه9ج جج^ز هسو: :فن».
 "٠٠،بذرك رغلىرمك٠ن' عو جده' هدفروه؛

:سيئة جكسفب( )٥دح٦ججههإ :حد كة جججم ه يجبه
نج ب  :5ده ة٥( :جمخ  :ي^ة ددة 7هةة ده.)(١٠
٥جج ج دهدخ 7ه٠ة( :جج ه:ةكخ( )٥ججه ججو^د.
ج! جح تد ينهم جو عب

جمة^سبة :يسحو ده٠ا سم حكد بهد٥( :يةمم
دايم ححيم كجة سية :م٤فهس دب مج جدفة هثز(:)٥
هإآد 4وسهد دةة جحبخة (جججججو سذج(هت> :دفة
بش :منخج ببة دنيك ج:يجبه جه .جذ?جذ :بغضة
هيحة :هى('ل )։يبع^ج2 :ى ي( )12ج•كة٥ .جذ جنة
*9
حعتب(ذل>:
٥جبخة :هجج نذبدئ ٠٠يحمجخة٥ :كة دجدت (٥طة

()5

()10 )9

()13

(م جلئ٠
() ٠7ذحص سب.:
( )6جذسفب ًالة.٠
7؟ة.٣
 )Desunt.ذببدم ٠مجيج.

()8 )7

هحمئ٠

(د) ,ج.
)Desunt.

()II

٥جخ.

() .Desunt

جج ٠7؟ ٠جهوج.:
(.Deest )12

فةضعبع^٤ذجعةة.
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٠د جتج ( :هلة تبى(’) ب^ةة٠( ::هـ جذمحب ٥يجدخحكم
جد جبكدي(.)٥
٥جج جم 2مكذ 2؟ :4جج ج;هغلج٥( :يب 2طه?ج
عي جبذح جه (٤ .)3ذ ب )4(٠صود :سوب ?ذسد
يجنه ظبنبى كه ٥ :جائ ?إي ص ئ خججة ي
عجمكة٤ .خ كة جهي :حجج 9دب٠3ج :فكبع
خيجة ?ذي جج ه٠ذع لوص2 .فح 2جه جج^قبه:
2حج جه:مذبهجس كتفيذئ كز يحجبخ٥ :دب جبد
جنحثجيهس الخبى مكبي دب؟ يه جذ يمجج (?الي
ةي(ه)? :يم بم ?؛يبى حةبجة 2م :هةبى حسسة
?؛ببى ه٥ :جم ضحبى ق موئم .مجوج (الي
ةشخ(? :>5خ(١ه) ?هءبى (جم بتة :داد مبيد بتة
فدخك .هض جعنة ؤبى وكة جفبئة ؤجيحة%٤ :د
صنيد وة 2جبذ جه يدبى٠ ,ج٠ج ٤قجذ ةهج:

ججد() جخجع يستة جم لجهئ()8ة ٤د يجكج يستة
?,لخبو (فوئم :و2سةسب( .)9يبى ?'? ١٧٢ألج( :دفن
2خخ( )I°دب جم .يو جحجي خجية ه3جيي جه:
هميذ(") خفذ جه؟ ٥جبو ?يي ججكو :هةه يج
خجئغه7هلي حتذ جه؟ ٠يو ?تخذ لهبى طجة 2خمة:
() :تجن )Desunt. )3 )7( .هسدح ٥ججنج ي )4( .هل٠دخخ.
()5فمجخخ)6( .ججبه)7( .خثكحفة:٤ :د منيدجذة خدكجة.
٥جد: )8( .ةخي )9( .مجذذج( .هل) إفذذ٤٥ )II( .في.
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خكحبن :جمذ :ةكحة تلذ.:

هيبد هئدرل> ؟ ههدبه جمجتجس مطر حجبر(’:)՜
هكع ييجبجس ى٠؟ هكج ٤جس تفج حوذت بذبجه
جيوجب احة فذ :فذ :دة 7هه :ذق فحهج٠۵ا٠ :كع
يفخذج ذق ج^عذةس حجه .جج جم ؛'جذ ذق جج:
يجحد دغشدرل) ذحلح حكح٠ :للح كدس ذذ :ج
بجه٠حج (صأه :هجغللب جيه جد بخق دئلح(ب).
مف فيذهح^بمخم( :جكبذ .مفي جب اله( :)5فئة مجخ ذق
كثه غوج ذق جج(^).
هحعم ح;هج مم ججه ججوجك :هئ٠د ي;(ه)
دججه ج^بحةذ 'ذن سلة :ه١ذ0م حقجذ ؤ .:هفذ جه
؟بعه ن الو:ذك :ححبئة  -بجع ١ك (حثامبق  :ي7ه٠ب
كيك ج(): .ججج إمة ج^يذ جه .هفذ جه يج^ةذ
ذن كلد :ذق ٤٥كخج وجةجس :بسجبكزبج كفذي تي
يجد :حبج ذنق ؛جبو ,سوك٠ .:ئيي ذخذل ذ؟دئ
مم ئجذ ;٠٩٥ :٩ج لفج قلب :ججدذة٥ :يجحية
تيسئة ج^ةكهس ٥جتشةج.
(فةضعبع يجكخجعجة.
جد طحمهجيج ج^جيج ئعغ(١

.>8

(:ي ح،هخ

 :يجببج ذل :ج:ذ ٥نند ذخة.

(؟)ممحمز٥( .ممحاحر.).
ءئ ب ■٠٠ةجفللب ٣خج.٠
()9. )8
وندخ .شق ٥خيج.

()4حةج
)Deest.ججحجنحة.
()3 )2
)Desunt.حةكيب.:
(ه) )7
()5م^كز.
 )Desunt in Wright.إجنن جو^ج.:

فج^عبعيجدخجعةة.
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ههجباجحل) جمجذ 2ك :كز محء ذئ ج^مذبهس٥ .جذب
٠٠7ة ججزمذ (جد مهمحهجبة٠ .فهدخ أ٠٠ة :هج()٥
محصة جيت جكججشم سة ::ؤي فهدنه تنتئخة بتج::
2ج :صبجذج( )٥ذانب; .ههدعد٠ةي (ني^ت ٥فيججة:
م0دمبمه ظخدتج بت؛جةرم ججدبجسجج ٣٠٠/٠( ::دهءج
•ججع سدة( .)٥(:ي كوجئة بس^ز نعسة بهدددهببم :
كزا ) جم :ججنحمحةج^ن خهج يجككهخف(.)٥
ك كوجسة **ب
ي كججئة بسكز :دسسددتم يججسوء( .ي ته فلح
ع^دةج ::ججهحمهجبج يجبججب إمجم ججسوك ئدذف٣
ندذاو)٥( .جج 6جم دخذره )1ذذهبب يجكئة حججهة()٤
٠ففخ( :ألي ع٠ئلح( )։2جزكة ذ«سز( :ي ك٠بثلح(2ل> كفة
دهدصلح :ي تهلتن :بسكز جعة (ججيجت^ة خخة(٤٥( .)33يخ
٠٠7ةز4ل>٥ :مهبه ٠آلذ٠ي' ' ' ذئر :ضبهثج فيعه •يد :جة
هف٥ :ذوسة جعوجكز٠ .خج جمجه ويبه :فمخب دئ
٥بمكة(( :)٢هشو  ;٠٠/جد فجهكه٠ .غذب أ٠٠ة دحخذوزرل)
حكد٠:ف٠ذإدذاةمة' ,ا :كسحة بسسة جذجةكة^س كمنهي:
كسحة فحنفتة جقدحب غج() هلب ٢حهج( :٠ص ب:جيجبخ
( )4نيكة
 )Desunt.مبجم.
()3 )2
( )Iجمن  34مجج.
٠فجخع.ا منصبفج جذكة جبجء )5( .ه7قهم كههفههة حدوجئش جسدت.:
( )Desunt. )7( 34. )8 )٥مثهجف ي( * .مبكة ؟ سوجج :؟ جبججج :؟).
(2؟) ته ذه
( )IIحخجهة
٥ )Desunt.ججذخ.
()10 )9
(هل) .Deest
()55حخد.
(4؟):بنج.
()13ججمحبسة جخه.
(7ل) ٥غ جد هبخذئ ٥جخو )Deest. )19 )18( .جمز.
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سبؤ ف٠هف ك:ه0ك :حكهـحلح.

جهجنةج()3؟)٨٥ :و :دكوجئ سجدة( ::ج^جةجت» ى
عصج^و .لغة جؤجة جخذبن كي :تخلج ججكة ججخذبن
كي :ككة جذوسة جخذبت حكمه  -ك^ة ذئ ذ ججئ

مم حد .هإههه( :)2بليًا بلهخ :ينج :بسدة (جججذخن
ج^هجبج٠ :ستزؤ> جد arئ :جسئحز .بحلج’٣؛ا جفتن
جختخ ييجه يهذج٠هح :)5معج دي ديم سدنتجم.
بئ :مبجج شم٠عخذ ٥جزكخج :ثجذجه.
يجوجب جي فدئ جج بخ٠ج٠ن جج:ةكة -ئ٠ذ دججه
دسمو٥ :يجكخجة  :حليهجه يججة أججج هج:ز>6
كجهذه بخيجو 4٥ .ة :سؤى سج( )٧٥فخ ajcar
نيدذجب ? :،دخ ج
*
د'ه مهجذف .عججخم جذ سج
دئد نخ 5جذه أمجه 2ن فحجة يذذبس .حنج ف٣
(ههدجج٠ئ ئ٠دج( )8ججسوه^س دة٠ه حخاخ :جيمجج
 44ين• :كئز( )٥خجج .رهسذبه •فذنة( )٥جم
خم^فة٥ :كو( )٤٤ج,خ كئه يحجج .نجنج بت٠بههئ
هدججبج( .دلع اد(") إكخ وم^ةجرة :جهخهكفع( )33
دجحكة٥ :كز جكمد دي^ةوس قالآلج.04? :
•نفثة فم فنج

* هت٠دب د4ه ججهجد
ذخة:

(; )Iقه (غئخ )٠ذجومخ ذجنجد مه^جة )Desunt. )3 )2( .جذهش.
()4ججد)5( .يجبخة( ،ه)  Tertia? (7) .Desuntبجذجخ (دحذجهب).
( )8هل،ذج )9( ٠جئئة )10( .ةبذخ'غ٠7٠م فخجة )11( .كر عخخ آلغ.
٥ )Wright.كز حجخ مذ يحخج .خ جم !د .Beri.
٥كز )52
( )13ججحفبه.

فةضعبع^كخجعةة.
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بلذبج ججحكة .م^كجسكة دجةق^ة جج مجكة جد
إذح :وذية كة هئة ٥يب٢حعحة :هفئ م مذة
** مم خلنج
جيحهس  ժ%տسديتة بجعته ٥ :فس
ججد .هجج -يبخ دة^ة ذهكبز :دتخدت كة()
لفألجهم :سهس هذخحخس ههكج( )2جسس( :منة ه
\ ييتييييية

جج بتة ذلخلآل( :ه3بتة ججئة :6عسنجذم .ألع غذاهحد
« Qسبى يحذك ::هتئهخكهبه ذخلع ؤة يذبذ.
جته? :دلم خبيز :هصه ذلخلج ق يججبةج^م.
دته ثخ ص 2ئ? :هيج نخل س^بةخم :هجد غمجج07
ججيجج ى يججخجد جج .دعفجه )9(:ججتجً :ا٠ة سجبةخ^ة
٥نيجج مجم جبجوخ :كز سد .صهجئة جغتنه
سجبجخ( :هغصص مجم( )10جبئه جخهخ; ك مكخيبخ(^).
()4كفئة.
()3جمبه2ن كوسحة.
(٥)2حذهد.
( )5فمخي.
( )5هض جد غخ'قهص غلجئنءب )Desunt. )7 )6( .هفلل مجتية ججخ^أ:
جبتتز )٥( .بلواذفد( .و) جنيئئ :جني :ال>أ نننيهد جنعذيرز )٤٥( .م.
( ) جمنيجخد.
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خكحن جمذ جو0فو كاسة.

٥جج هجم يمجج جهجيم م ججه^بة :ت?ي جحجد
دثجه ج؟بعةذ 'ذف بلد :ججسو :جتخبئة ندح; (?فؤو
دذئ()٥ .جج ججج دةجه :جذب ?جوين دة :كئه()٤
ئج٠د ايس :حججثة إجعئسة(() جججه بجذائ ٠حبئح:
٥جكة جمج حأل٠٠لم حثتئكة؟ ٥كز يسئة ٥كة حجج^ة دبج
و .دبج جه جب يلسئة? :يحدو 5٥هذجبة ج^مجوكيهس
ييه ا يخي :هى يجبند  ٥٥يجيو :بده ح
ححبئة مجسئة ججخة ذذي :،تذه جؤثه :حس .هه
جمجج تج دجدهة دلج جمهمحبب ا؟هر :)4م3جم خجج
كمههو٠ :ج'؟ب ديفأو ججةكه^س٥ .جج جمجج (ًا٠خج
س٩و )4هدذلج٤ :فئة جه( :إف ددو عهكفة هغهئب
ف :9صودم جم جمجإف إكذ٠ :تههو (م ئئر )6جذج
جنة ذه :دعورم ?يجذ: ,كذ .م :نيد ييبه (حب
ه اب ر  )7جيجذهجة ص :جةج اخب ?لج دجج
عهجه( .)٥إين اة جوهفو :جج .ااه' ?ينخو كننئة

فهس٥ :جد جك :جب هطخمس٥ :محة ?لجذب
مفج .دوسف ?,ب ند يجنةج جه ذذد جج جنز:
م3فكز جج حبحي حجنةس٠ .ذخ لجن فتيثة^ :جه
هضدئزم٠ :اتنة فنددة جه .إف :حالذفي ه»ط ف
( )Desunt. )2 )٤لغي.
٤ف ذئ غهخفط م:صن دبتة.
(.Deest )10
( )9جء.

(د)
()7 )6

)4

 )Desunt.ييه ني( .و)
 )Desunt.مي بنتة )8( .كهه.

؛07؟;

وجذعبعيكخجعجة.
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غذدديه وجبخفي جو :ويه مكو :جج دةةةه٥س بؤبجة.
•ي ه فهذب جج ه۵٠دجذ جج دجج ذبص :مدحج
جج ئخةحخلج( 1ي نحخوجه.

•جج وحج يمجج ا\ذ٣دت ف54ج دجدة جج حج.،,
٥فكجسجي يودب جح^ة خج محوئ :ي :هلئ فجخذي.
2٠خخ الالة :خذه نمهكئة مجم (ذججد ٠ههب جفذ ذصر)2
محجج مج كوصة؟ ( ٠س ٠ججةججخ ص :وة٠خا(ؤ):
يجة دال جحبد ديتة جؤجةجج بح٠خغفى)4(١؟ ٤فحكة
الال ٠بدذبدب; يوجب فخكة :ي جشوج :يخخسبكة():
دالهج ميججههبة ججذخه .هت٩لب ميمنجه ء بتجج::
ؤسونه خحشض ذالالة; نده;■ زهو٠دنج جيهس حالش:

خال.و;و )6جمجج نخب :دجد ف جفحسي دو ٥حجج
يجنده٠ .ح ن ودك ج :وذنه ذك  ،2لجدفه ;،دبيب ج
ني٠ :تطه هبلخض ٤حجز .جؤف 2حخ هو :فلحه ه'ذفة
دسئ :غ (جخدفع الب ا ٨٥حيج يجة جؤفخة ذلمة
ي( .مكبئعة 2ثة كو( :)٥جهجيد مج(2 )٥الوض ججبج
6كة :جممة دج; دجة٠ :جبحخ ججمهجج يى» الذ الوض.
يجهحد ?فلنووم ودع خيد 2الو :هك» وحض يجهبجف("^)
(ه) وبيد^ي عب*ن د.
(ا) ئخ١غخلى
( )4لدني.
حتججخ ٤جة :كخد.
()9 )8
 )Desunt.هحفبع.
(ه) )7
(م ذه

(م ههبدذ ف
( )5مخخسبجة آنة.
 )Desunt.ن,جب.
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خحبة دفدف ه:ةخة ثخحلح.

ج دهجدئ: .دز خ, :د() دفه هدئ  :٠٠٢ههج
ج هجبب نفه.
٥جج 6جم حجج مم جذحبة إكخجه :يباةه٠ا لفائ،7لي
جةف٤٥ :سجةوس هجب مفيذ :كو 1ههة كة ح٠حلح
كمكده ججوت :جحصة جد مكد إمخب .كو يو :جه
سدت :جهجخ جمد كذب .مئ٠ح ه9ة جج محؤد:

م:جخبيه ه؟; هثههلح ذ۵هذد بذبجه هتههذ كه :لففًا
ججذكتك همة كل٠هد؟ ئ^بهذ٥ :كخ يجة
كو ئ٠خذخ؟ دئ هيبكم :هقكخ يججة كو ئجذب'ذخ؟
دنة ه٣ححدص :هغكخ كو ببخ؟ (لئ جججة دي
حجدز :مكة دؤجبصو :٤الو ومخ()؟ لففًا كو كجكد
ج^هدجبهوس كة'ه عخ'حة( :سجة جكبيد جمخم( )3دبةكه^س؟
هي و9ة جمجو ججوفج٤ .ذ جو  ،:?٥۵ديوجب :خغه
ئ ججيج؟ ٤ذ جو يوجب دجوجك( :)٥جذهحبة هوج(^)

بذية .هئ٠له ججج٠ي دجج ه جيب^هذ دن بكو:
52٥خبجس ده٠بئ جج مجج هفلع .ممذه حدهة
ذخى همدج ٠ه :وج6:كة كو هج (جم هج٠خج٠هلمز7ك
**م
جه
هخه موجب( )7مدكة? :و٠هس 9هةز )8جسجج-
دجوذعئة ٩٥ججه()٥ :جبجه حذة^يومأ")) :ب^يةس:
 )Desunt.هم سجص جكز حبخد
()3 )2
* جبخ^دد.
( )5ي:ح.
(.Desunt )7
)Desunt.مفحخ:ذه.
(ة) )6
()4مبو.
ه؛خجيف.
( )8دهO■ )9( 0هعحل( .٠ه )1لئخذم.٣

فةضعبع^هكخجعجة.
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٥جد ذج ٠جبلجي منججو0 .تذج(٠ل) ٥ججمه فدذةو١-
٠ئسذ دهة() ٠ -كهذه :٤د :جنهج  ٣۵٥دلف
فيجوعبهس(( .)2هعدضووه جهوئ :هإ’٠خ :)3(٣حيكة

ديوخة هؤغ

و)4

فني يوجب.

٥جي فهجب خذئ؟ '( :هئهث هؤ;( )6جج إسبجي جو
(ف^ئةس جيوجب(٠ .)٢7تخ; ممغ (حخه جيوجب يلئ
هتبفدبة( :ججوس دب جئهدذح جبجو :جج ٤ج:
« ٠۵ههم بجخوهد جه٥( .يه فجذه بهوفية("):

٥جج حجه (كلس جمجج ي ۵هفق٤ .)”(١ذ جه
٠بي :تده إكخ دجانه ٤كة (ج يوجب خ۵ر2ل)؟ ٥جدبد
 :2جئهدخ لفهلج حد ج^جة دح;( :هك ج؛ئذ لفلج
ببة ي٥ :ج:ذ جو صنجد ك .و؛:ر3ت) 2ب دب:
بو ذدووك؟ ؛يبه ججبو (صبب إكخ هيد١ذبنيذ(")
ذفن؟ هق: ١وكج :ون جئ^ية^( :يجة دي .هئص 2ب
ليلنًا٥ :خخة ير5ر ٤ذجو الد;هب هبؤ :دعخ
حخه دخح جيوجب ئ ՛۵ا جكجذ :20 :خهبه ئ:
?بتة د يدح; ذدآلدانم موئ .:إكة جحبد إكخ جج^فذ
دغج0ونم٨٥ :ي 4لدب ج^نة :كخ تبتة وج٠ ٣كهذ'ع:
(^Desunt. )2( 4 )5مدجهد٥ )3( .جخبود ججءهم )4( .جمخج
( )8جذ فلخه.
( )7فدية.
( )6ثب.
جج )5( ٠دهن بهخئي٠
(و) نج^س فنيد( .ه٥ )՛ججخ: )II( ٠مخة جن :جه? )12( .فدى.
(3؟) غ كيدحك ٠ن خفخذ٠هخ )34( .۶يحججنذ: )15( .ينس .مأججذ
2حص مخخة 2خ٠ ،ك فكة6( .؟) جمجكخة ج؛'.
م
111

تةتيتيتيتلتتتية
إ تتنتيتيتتتيت تيقت
لجلحبئؤ جخذ لهذ٠دئ حدبشز.
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?د فمم (د^ة دفنذدذه٤ :ف الد ئ جو9جخ :

هيجذهجب (ججشحج :جحدة ةهغبهدخذأل) ججدمج::
٠ذث ،يجكخج^ذ ذع ،ديعججج :وجج^وج - :جتبكوج (:ن)
^جئهكة :هبالهخ; (هئدهيؤ جخف :هتغهخكهخ; ذبة
وجذوسة جصوجكة(^) :وججسئة جتة إمجم جكنم خدة:

جؤسبج ص جه بمهس ٥٠ :ئ ومئذ ذجم٠ :ذخذ
جثة كة ،بمخ٠ .١٠تد ،دج ذعن كمهعة حةة ذنخاله
2بةه7هم :مه٠ه الخ حده ة إتبة ٥ججتز(^)٤٥ .ف إكذ
6جدجذم :في (؟?ت جج )(:9جه فدئة ٠٥ح :إكة:
(جفجن ،ذن جه :' ՛ي^جد دحخ (ج :94جه ججكد.
٥يجسوسخ جفخبه :كخ •هجم( ' جؤتجذ ذعن كه□ :عج٠ع0خ،
* ذدح.

(ا)

,Desunt
.Deest.

() هيهة خ٠ذ.٣

(ه) هق.١

()4 )3

))Desunt (6

)Desunt,

جخ :جيو.:

ةهبلعحجئ.

(,Desunt )8

عج سج ببلببهذع.

147

(ذق ججديم جحدئم :هتودك جخة :مجوج :جمبذذوج::
هغههجف ذد.هف ئ? :ليجذ ,ئز: .ججو٠وجف

وجم٠وم') :وجسوكة وجوئجج :وججمجخة جدة:
(^جسموج :جدومة فجة(.)٤

 ٥*٥جب هغ حكئة 2ضبعج ؟ )0(:دبج كق:
(هة  ;٥٠٦جه فوذهة؛ذم جلجدجهود كهوج٥ .:جج
يه يجبجج :دخة 5 44ن ::هئخه فدة هججوهم١
كهوي ::مجسو^د دجذ .هئك هب ٧٠جمه ح^ب:
محءجهس دف ب هةف .مب٨ج دكة ة همذ تجم٠
كوون :)٧(:جج عدم 2دةهم ٠لججذجه٥( .جج شب
سجمهوس4 :مذ( )5جه دكة 4( :مذ ذب( ه ا ض إدخ؟
جبسكز جفح 7هح خجج فكخ؟ إمذ جه ١ةةئ :فينو()٥
فذئئز تثز بحهه ٠٠,نجبسكه جوح^د هتس; تذه جإكن:
ننو إنف هخ٢رن) ٠إمذ ج يجب :ففذ (كذق :جدة( )7٠؛

فهم إذف كه .إمذ جه جفهمف :إيذ كه خ ت٠دبحم
(م» جعجذ إكخ( :)٥هدف بيك إكخ دب٥ .جج امذ م
٠هفةمف4 :جبمج ي ,جب دكف  :هجعججفدم هذننمف
جفذوكة( :ومهده به حبه ف خف -هجب ش٥ذجه
(.Deest )3
( )2نجدومخة ذب; جية.
(؟) خك حفية مجدذبجة.
(٥ )4يجنجه ن :جنمجئة ندخسهوس جح^بشة٥ :مسج :دج نجدخ هفلذذه■٠
هب,بذهًا٠في ذجلجههج ذبن .هك مبغ ب :منبد جه .مججج فمكة :م:جحهد
جج^ةفة٤ )5( .تجخ )Desunt. )7 )6( .جخبخنجج ججكر; )8( .جهض
جججخة.
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لجبب ?خذى ج;هم تلع.

وكج وجبج مئع^كةس٥ :يهكمن»  :طمذ('ا:
مبذذة وى يجمج ده :مخبذ مجم (حديم يجئجهة
ججدهة دننثت; .ددخ فينجج دهة٠ :بحعبهدهدو
هيج .نه هجل يبصجهة ج6جم() .هبىذب ٠ه تة
*
جج ?خ )3(٣ددئ( :مبجوجس جو( )٧جيجص جد
ييهة(٥ .)٥مجم يدة مته غلط; عجبه نه جم بذخ٠.
هنيكمغ حججه :م^ككء إذبويد( )٥وججصه .فم جم
جج بؤ٠ :مال;; ?ظه :فيجذ جج:هكز(• :)٢دب جم إثة«:
ذلم'٣م مم مهك :ون( :جكمة^ة :هد حموج جنو(.)٥
منجب ح;ههدلج هفجذ= خفي ده مكبئة :دج ذئ يئه:
غشخإل٠ى كجئن ون; هصتج٠ى 'ا كسية ?هذحتج: .كخ
ه بغدبةج٠ى(”) لج٠ئتج هكتج٥ ::بوجخ جم^ج:
هذب^جة تبج ججؤو هحلؤذ ٩د;ههئ :معهسئة جني:
?؛سد(") ده ج ٠بمه( .فنج فيجخة ليك -حدهة:
سبذلمني ججيت له ج ضيق ?د بلجكج? ٠هدخهـئ::6 :
ألحتج جببت دحلبفي :جخ ذعدم(١ؤ) دفمهكة ئ:
?كد(") يحذحية ولبجد .فبهجذ م وجب: ٣٥٠٥? ,
() مح حجح دصعدهي0 .٠١خه حجلج عهنة^ -ديي هدنذ.
(ه) يجنجهف خجتتخة .الًخ حجعبمهجو جيج نجنح يجنجهة.
( )7ج
(: )6ذببه.
( )5وسيم.
( )4هفهج٩0لي.
(? )3ص.
(٥ )٤٥جينحد.
( )9جنت.
( )8همفيس( .نمفيسس.).
كشمًاههبت.
(ن) يجج بتة ججد: .تخ ش٠في.٠
( )22فنند.
( )XXفجدهسهس.

فةخع^عجذججعةة.
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فضنصي ه مشني٠ .خج :جب إهجنو() ف :يدنز:
ههذل بحبد تجذل٠دهز >2تة ذه هكع 54ذجبه.

دكت ؤ ٨ذ جوخل :ع*ب جدبجب ٨ ٠جج جخة.
هخج بؤ :يوجب سذح; دهدخ( :ججذه جز؛د دج^ج دمذاد:
جج شومنم ئ حججبنم جه(().

ثذخهبهد جزذججعةة.
ججد جه يهعخ'د.

هال٠ذ 7هة; ٨ةمحة ددن جيجسيد٥ :جئة دم
خهذه ده; هة;ا ههبغ •ذه جيجوجب هدلند مجم ذميجه
بجلجههي ٤ج :؟٥ - :يجفةذ ذخ ذلعمما هشم.
هخج جج ده إعبجة ج٠هذئت إيبع( )٥دبفة^ هخهةا
٥جةكخجه جيبف^ذ هلجخج7ه جيخجج :يجهحد ج^ف
وغ ججه ذه جمو :جيدوححو يحن جبتة .ك٠خ٢
هجخ(^) بضهذج جه يوجب( )7هدخذلج :يهدد ذوجو
جخج٥ .::جذب ه؟; ح;٠هه دح;فخ( :مبخذد :دبعد

مم جججوج :٠? :يجيحد جي^جج جدلى جإ9جج) دبج.
هًا٠ئ  )7(:شدت دن; ٠دة ٠ذئ :يجهحد?كزندحغ ذطيم
٠ش٥ :ججتة تب٥ :بةب :هئهفئم :هدج; ز٠يد3ل٩
متبئد .ه; يجؤ :دنة ي ٢جهئئة ٥مجم ج^مئذ -
؛
٢
( )2( .:٥ )٤فإجببه )5( .ججخ ل٠د مبرج سقي؛ جج «بهجلج
(.Desunt )7
ذي يدخج ي٠'0 )4( .ه: )5( ٠فبع٠٣٥ )6( .
I
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لجلحبئؤ ?خذى آلهزةمز كخسة.

ه :مججة ذك هجذة -
وجهكئن جه ننف
خعيد ذك :2 .جي :ذخلم مج جذمج ::هذب٠جز ججده
٥بجوج :جدسهج كجد 5ث :6 .هاهز ؤئ ?ق 5فن جكز
جذوج :يكز خصن :هذسلحوم ذلخل3،ة خجة ذك .ج2
(فجبةذ قئلحر )2مم جججوج ::زةخةذهجز ج4%سذبج ة
:٤د دنة' ) .ج; جمجه؛تبة ٥جنجة :همم؛تبز هججج;
فيجحبه .ج; فبيد5ثة (ج فيجخ(^) مم كذة ليلدن:
ي3د2

?كز مبجج منجج :يجهحد ?٠٥٥ي ج ٠حوجذه لجأل٠م١
كةجج( :6( .)2دي ذك٥ :كجد دك :م^وج كز تألن
؛فز .ؤز ذف إذًا٥ :ئةة ذي٨٥ :وج دز ذض 1ئلحر.>6
 :2خدج ة٤ز٠ :شزز دحلح :هجهت كز خدج ذفز : .شجم
٥شذي دب? :ذ٠خ ٠ئجبل٣د ضج٠ج0 :٧٠٠7ذهبآل٠اا
:كتة ججدبجتهة .ؤز في» ذك □ثغلذهجو ض:
(جيخة ندة هخخه .قنخ ٣ننبع :جعجذه جججحثجوئس
صةح^بيهة .ج; يعجسي خذي؛ سؤك :جيذجه
دب يهة :6 .جهز جه فك :ججه ذوذجبة عنخب(.)٥
٥جج 6جم زخن (ج٠ز بهوي ::حدهغ 7هم ج :بج ي٠

جض’م ؟ذض 7هجم٥ :عجخب 7هةه ججة( )٧٧لتفدن ه:
ج^ز كفهه جمج() خلفًا.

()6

( )1م^خنك فسس .م? :92كع 5هي  ۵٥خذحبري٥ .جئتة4 )2( .جبذجج.
( )5مهيججي.
(: )4جخ.:
( )3م٤نك 2م ذط3هج جكة ىبهدخذج.
" )Desuntحد جبهب <[,Օ
()9 )٥
"٥ )Desuntحس.
)7
()10ججة )II( ..هم.

كذخحعجم ذذفبهمخ'.،
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هع9جذ (ده ف د:ةئة() :نيسه ئه٠ب إجدهن
حة3ةجهئ وججته٠ :هدسدذ ج^فتن إمجم ججتم حوجذثة
ييهً .ا٠كة نذب^ةء ٥جذ ندخز :ذهؤ :جججة ٥يعجئ.
(ًاهئلخ ٤عمة ججذبجه: :جذبه :مجم جججةس .ؤكة مكجخئة
بهد>7حددحة07ني :ههدخمح ٥مجبجج مج إمجم جكز
كمحدووس٠7 .حة مبةذ مي جججوج٥ :مي سيلة ٥م
كودكية ٠مج سوعدكة دين^ئةوس٥ :يتةدجج٥يجيمج
م خجحً٠ا٠لي(2ا .اق كة :كة ج^همة هخخ٠ئ ?هذء ٥ججثة
جححقة( :)٥خة ج^ج :م ذهكة :هذب٠ب ج فخفلج
دجو^ن٥ :يحجسجة ه٠ة جذ عهوف جدت -ؤكة ذ٠د٠ذ٠لخة
س؛5٥ :خبج ههشهخة بيح^ة.
كه*
جفجخه دجتبم
هـكة جفجخه بجبغةجج^هس حنتنم ٠,٣٥٥٥( :وحةذ^ة(")
جب تجتنم :ميوذهه :دهسة ححوكةج^سهفي كلح

وه (جذم
فججس ديسؤء .هكة( )5جفجبذب ميححئة :ه 7و*
دى مججد٥ :بجج( )٥جقعة ةجهع خكة خفب
وسكفهيس( .ؤكة جخج بؤسوس دجاججكة جييج٥ :ف٨ذويج
هجةج :٠جمبو ٥كة ججو٥ .جد كذذة كة إبببدو:
يهحد فيجذكة جه يجف2 .ئة جج :بجهس خذن خدفة

ةةجيججه ٥يبشئةس ٥جدهة شةس :يه ييه :ذيب
(ا) جهب جو^ج.:
( )5ج٥)6( .٠نيد.

(.Desunt )2

()3

?ذلةم

ز٠ )4غج ٠7هدح;ذخلي
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لجدبب جمذ جوه«و دلبنلح.

ئم .هيب جكفحب ج :منسحس ج٠ :؟ذ ذم
ججةجم ي يجبكسو(.)٤
٥جج ججة جم نجئهدن :ت  ;٠٠٦ذدكع٠ .ئغذ()2
جئة :فجم جيلمس٠لح :يجبيد لمددي :جنجة مدخهجو:
( :9*^ ٥عجنئه( )3دؤذكة غ؛ ?يفئ٥ .ج ك ٢بسكة
فمبئة جمهمز(^) .وكجهس ك ٣نم ض وت^دوم  :إجنو()
يلغحو .دلع
*
ج^ف سن لمدذعدره) دبسجت .هكز خجك()
فئ مم حبئ .كذ هبذأ٠ني هيذ -هبهش ٥حفس
:مكثجس :إكخ( )٥يلبخ ١ذدكز جثه :6 .ى^فجو
محنإة زذو :ميجئنه فججة ئحو .ص يمب جمد حيكة
دئذج ::شه جمج جحوجس وذجخ حب بنبة٥ :مج سجكز
نجذذس .سخ فايعجخ :جححفة :مهب^س :هذخمحمو
فجذكة ٠هببخص( .ودخ ذ٠فغد ججبله دحو٠ :كزحخجو
كز فبذجه :جيجة جك» هجج فخو ححو^كة كز سخضزم.
كز خلج فومد (لغهج ي ٠ :كز ^ذحبجس كآلج٦سم
دجشجج» ذك 6( .ججج عجة 9م ج^سية م^حخذ:
إكخ حيوة» شهجد? :سهمذنو  :لجمو هب حوجذة
٥مجم صكو٥ .منه ذس٠ه :٩ةحسهلههو جحككة
شهبه :حيكز جفكخ حوجكة فجذكة فيب^بخ دي• .بنج
(د) مييهفيبنيته.
 ))( Desunt.هحهفخ.
)2
( )Deest. )6 )5ندم )7( .جسجم( .ج) :تخ 5و.
(ها) لغهفدهخ.۶

() فنه فذ
(Desunt. )9

فةخمهال

?فذضبلم'.2
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جثمم ي مج دوجذ» ذددادع مجمذتع٥ ١٠م مدوج
٥م يفن ٥مج بحمج :فة بخ فمض() :6 .يجد جلحذج
عجمنه :مجضخج خثيه:• :مج() يعجئة همصمئ
:٥جمتمة ٥جججة  ٠٥هفمخاع ٥جكوئ منمة هخذ٣ثكح
(٥يكسة ٥كزمة( )3هتجذخم .٩الد كود جهش :ههجذي
جدكم الد ديوح• د ي^٥غ جقك مخبهلح :همهج٠
جهخبك الد يحخجئ .الد ج^ججو غة٠د ٠فالةجن ^جتجة:
٥عوحةج جج» الد يجبحفج .كو يسحةف ٠ذخ ٩جيتحة
3ألجفخو مج ؛ذده٠٠ :جح ٠فه الد يكجج .ال
جذ مبخكة ؛ذم 9بؤلمةس :هالد يجكخس جيح^و
ط٠قد7٠هفي جؤحذو(.)٥
(م٨وج؛هذذ  ::حيدو ييجه دؤذكة :جكج :دت:
ككمه٥ .ي٨سوة دذذنمله
الآل٠خلج٠ :جاللذ٠ال

حؤذكة :هكئعيس تله ج بد ١جك» فذم٥ :دخ وجخ
تم(ق)ا هه٠ه( )4جبججخ دب ^ذفبجه جد فهةذ():
تخ م جفد٠جد .لمم
تبًاه
*
حجب7٠هةه) :٥ج9س دب
(دمخهذج جعثة :حخخهخك جد جنبج دب فمه فيمجججذ.
دغج ٠يجبنه مئ :الد يذذجد دزيجس جيجبه؟ جه.
يرد١ة ت٠ذسح٥( :جججد فهنج(٠ :)٥مج ذبة همج
(: )Desunt (X. )2يهنج( .د)  )Desunt. )4دمهمغ; )5( .فجهري.
( )7يعخ4 :خكخج :هتهع جد ? ٠٠ذؤددن  Îب مجججة
( )6خدئ٠ني.
ج .كسكمنب * .جكجده )8( .هلجك حجد.
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ختحبة جخذ ج;ههس طبنة.

فذكلح همي بح\جه ;ج; لج :اللح إهذير يدة():
(ةبغهكه كو فيححئة .لسحهج; ٠2ذفبج٠ :غذج;
ببهة :يبنج :في :9كة .هق يكخذو نبي ٥جج:
هجتةفي ج^مة د ٤فةس .ك^ج دحههذه فيمئة جهحذه
كذه  -جج فجذ م جج يجكهو :هغصيلبههن :جج
يإد ًا هدر كل وبم(;) .خب ئ (فقي:

نيالفى بخبئة جبودجئة :ججسكبحوج٠ :هج د هد٠٦هبئ.
دكوذة ?يلثًا حجو ذاب :لجيين جمخس مي ٠كش جكز

تيتيةقييت^تايية

هجئز
*
كحج; ججفج .يدخ ح ججذخ جج٠ئ
هآلددختم 2 :صثب٠هس( ٠5لجذ٠ه :ه2صحهب عخ٦
ابه وتم بجبئة .جنخه جج سففت مأسذنج ف4ه ددذخ:
(ددت مي مبوئتم٠د'> جكز شخن( .:՜يسبئ ججي تتحبكن
إهذاج; :صهدن ,,جدمحبن حج م^خخسس حكة(.)7
دأهثة جأكيجة دب صجكج( :جذمة ججب جذهس:
(ا) ده.

* (هحشخ ؟).

()3 )7
()5

)Desunt.

0ئة٦لب07٠يف.

شتك٥ :يسج :د.

()6

عهغل مب هتفجو.

(.Desunt )4

(.Desunt )7

I

فةخعبعج:ذبجعجة.
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هكز ججخآلزال) جي مج جهجلغه .ه ،جججه ية:
دجد :جمت( .ديهخذم
٠هئ كمة^ ::عدومدو
كز وفجه٠ :دهج٠هف حد ئتخهت٣حح :جبهدهذخه ٠تهة
كز ف .399محيؤ دو إنوج ٥ -بسة كز إموجج ٥ -بمبةء
مجنه :مبيد حلبلت ب٠حههذ جابحة ذجذ;هة ححتو().
يبمجة بسجه حؤذكة :ووذكئة ديج دب يد( ,دو
يذكمه حب بتجر٥ :جحتجة حج كو يجبحبو .دو
ي٠هحد فحج :مهئآخ لثب كة كجلجيحفهج .دو غ٠٦ض
حب :عم٥ :جتبجة جسدبئ٥ :خبجه٥ :جججة ب ٠ذحة
جمججججة كزممذسب كمئد سيم .يهحد بيمك» إكمة
؛له سد جسجبذ دب  -خذتي جذ 0ق هدل٦ه .يهحد

بد٠٠مه كز هدلخم :طع جذ :يجلئة نفدب جد
إمجم جيجكخمحب) دهة .ملههة ذي  :6فذة
٥فججذ^ة :هكو دخ ٨٤خة يهة :يجهحد جذس صهة

 ٠٠٠٦ذ^ب دببة آلذخخغئ; ، :دخ ججزذهوس هدذلج; ه:٠
فحخذبهيس دنجذهة ديدت هتجب أهجو .ذجهجة ٥جئة
(يمموجوكت"؟)():٥ :صو= سجه! لهتج .طجهغ١ف; حب
كو صون( :دو يىخمخهي خغههه( حو3و ?ذدذ تلخقر>4

جو٥ .يمخجذ فومجو :ي  :جيجة دج جخ جو.

ه:ذب ه9ة
.

()3

هج2

لدغن د^ففا ?،ج  ٥٥٠٦دهج٠

( )5جئخمة ججب فذذى؛ كر خبختج٠
جممئة^د جيخهث )٠( .عذن 4ث.

(.Desunt )2

* ععمححهتد.

156

خكد جمذ 2٨مة تلبش;.

جسجوكمة( :سمه نتف د:ثة إكة :جججو تئه -.مه
ديت٠ذ محتبئة ففهجذ ذف :لمح محده دسئ همهخجدض
ججججةوس(: .)٤سيسه جمدبئئة( )٥جمكم جدنبه دعوي:
دةئة ?:ئ  :قهؤة نيح جه :ذهليده ؛جئة جج:د
م:سثابههس( .)٥جسيه :3ذل جكبئة  :جكوفخه فجخج

دب دذهدن حكهس يججة ? :-٥,٠۶جج دز هية ذثلح
ج:مذبهس( .)٤إدة بمب() مذ ٠سهحة جيعجججس:
مكدكة جبمبذوجس :ومحفذتعئة جمب^وجس .الخ ي٥ب
ممد حجئ :دبذج ۶? ::اله همصؤدا' ا ذئه ي.
(ة يم حبئ() ٥بغ (حذه جيجوجب() مدخة :فج

ههة يجبو(^) مذجه(  :)9كجة دح; خ مجذة بلجبئة
ليه جؤكة ::إيع لب ( ب٠ئ ٤٥فبعبه^س خ٣ث٠دت
فصج :هغس ي(") جج:د جمد لصة :-هججل
دب ذمة ?بج :هيههة ٤ف إف فلثة د^ئة إكه :بجذ:
ججخو الخ .يجدد ج^جم حديم ?ذهدذخ يذججذ
ههتجع حهج^جج :جج^ة يحس يجوجب ٤ج :ه د دب
كمحيئذ :كخج .:جذ جمذب بخر2ل> هجت حت -۶
سه مفلح :٤٥ :حجد حت (دب هةر )12مج جإونمجج
٠3ههج ج:كخج^ .مج سكة جخ ج^جج إكخج: : :دخجة
(د)
 )Desunt.دنسنث.
(ا) )2
( ٥5 )5يخ: )6( .منجد )7( .حجمفة جج.
(.Desunt )12
( )19ب:أد :جع دنه^ةة )”( .:دب.

ه٠،ليبه٠7لي.

()8

جذ.

()4

مل؛;هنن.

(.Desunt )9

كج خم حم ببهسهةإا
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٤سخج :الع يججج .هالعب إم» فببدع (سحبج 9نج جو():
خيخ٠ت ٠فئخب; مجم إدالذخ; جبجج دب كر وة; لب ح^جد.
٤٥ف ي :كخهس :دفيعه ;،جمةج مد تنشة وكب.
هههئ ئله سدبئة وذج :هج» سؤج ٤ه يصجج هجللجب:

دب وه; وة;( )2حي ٥يب شي( )'3وهج٥ :بتبة فككة
هذذلع و9م ح^وائئة جذ جخز :بهمة :لق; :جنة
ج;;  -ةهههذهح;( .>4مح^بع إع; جد دئهحةجة()5
فسجتج ::فه * ٩بمبتخهحىم إخط د (ج^د جم
دجذ :مهدجذ٥دب دجذكة جدسةجي( )٥حقذدنة:
ههثدبمع إكة الو دبكته ججذيي :ض.
زعج نمهن جنمنيهجو(. ٢

جد ٤ممج ذف.
٥جج لق كب كنج \ة٠هئذ كدببه ذهدذاخة :زدهثخ
الور )8الميى :جذ :في يه ففدنسيج :كخ :حب; كف
هجمذج ?إالفي(و) :جثة ؤية هشؤ ١دخج^ةس٥ .جج
وفي كندد ؟ه(") :ذحجة ههدبج0دك ٥جذصبة
مجتسجة :دذحة ججه إعبةة صتك جت .هبو?٠ا’إا
دنهةةة يسجتجة هكجك^ة (٠عخبج 9ة9ب بهئدح(:’1՜
(!) شيج 7ينج.

()2

٠7ج دب.

()3

شيثز.

()4

ججهذة^.

( )5ذيلهدئ )6( .دذج :كخ .هدس هدب جخ كل<ههذل لتؤذم.
(( )٤م:ججه.
(ه.Deest ):
(و) ذكم.
ر: )8تذ يه تدش.:
( )2ججهف.
(.Desunt )7

'I

ا
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لجددبئؤ وخذى ج;ه0س كئلح.

:٥ججه فجم (دة جووج٥ .:ججت وشوى جمه وج:
هدج.هذ وخهبع(٥ )٤جةكخج ةدذخج7ه جى^كةذ
٥كسجبجة حده ة جج ذب ذم (مخفحب جه ثهوجو():
٥عمت ظؤموم همئه7هى .ه7هه ،هدن دوم :هدبه
:ذدبحب ججةهم دهخ()؟ ٥جبو فذب دجم ذذد
جسجبة ة;٠ز >4دؤفنجه؟ ؤخذد جه جخحبة :د 7ههلج
كغ فهسخ ج ^ذكة هعخحخ ج :ججبت جج ٠خ'بذ:
ججز:د ٥يججذ( )٥دببت جخئ٤٥ :جم دسي :خفي
اإقت خ٩ح> ؟ هخب هجب حبجخدد

:)7

عذجآله فع يذي

ذبةدعا )١بمها :ه:دلمر)9ا ( :٥كتئن 3٠؛٠خب؛ ՛:
ينه
يزه :جهحيج ج يجعئة جندذعه :جج
يبمجه جموجب ئلئ' ٠عاغح (كاة بووي :دلجيضئ'
ف^ج( )3٥ج دوسجة : :جنة دبدب ؟ إخذ'د جه
عهمج؟
لئكغبجثلل) :ئ٠
:حجف  :قئد > كح
خ٠۶٠
عضئح( ٠
ش.عش٦
ح٠ئ بتو
حك؛ :
ف(م
:>11

هق ٣٠? ١جكد ىتمخ  :د .يوجب فلحئ ججذ

^جخند م (دبح اكد(6؛ نيدشم :هئخذ ي :كرجط
( )Iكةج 07ذج٠هبئ ج٠حس٥ .ججت م5خشته تج:فئة هد٠ب٠ع )2( .منخم
ي جج:ةفك دنب( .د) هلبا (8٤ )4عع )5( .0هحبخذ )6( .ججف.
(و) ٥ححم.
( )٥م:ةج جب يج( .هبًاهط ٢٠٥ ٢لنيثه ذك■)•
(٨ )7خكة.
()10تن( .؟٤ )3قجذخيمه:ةفة )12( .لعمد'خ■ ()13كةجيببخ من.
(.Desunt )16
(: )Deest. )٤5 )54خمز.

هجس ضددسئخ٠ق.
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جحبد() جج نة غح٠كة .ييحد فييصبد دب() :فجيحش:
وتمة :ججسئز( )3وجئمخة مئيخد٥ .جج حججد دة
ت\ دساج( )4جؤ^جذ 2ئ جج٠( .ق١
جئه
*
بذكج2 :دد
دد :شند دح; ٥يجكججج(2 )٥ثة جج  -حجكة جمهيج 2حة
جج .الخ ءح; جذ :ذدهدة (جمتة همل هدخذ
ممة )٥(:ددذوب ج :دد (حجمة دئ ف۵بج
2تجد٣ب جج .ه2خة 2صذج إه :حايج( )0بؤلت٠خ حيج
دي .جد بجذ وه جخبد إكخ (جهديج جو حد
جعخذ(^) :غص جج دد كهثيه دح; بم»٥ .جج جب
كفج جس ة بجغبس هبج ( 2آذةعخجهر' ) ج بج
بل٠ج ٠هأ٠دب ٤ف حوجد بذبجو دخهبهطة( )0ودذوة:
سججفجم^ءج(^) :هحهوح 2مجم دةخ دد فس زم
وهةا ه2حخ وه ذكهب١زا؛) :هوة شتن سيم»:( .ج
دب(" ا ذوكمة :هحجثجد هكخه جموجب م دن:
(^^ج^مجبججحك").

٥جج كجج 6جم (994ج :كديسه ?خفي دودب ذهدذج:
٤ذ :ك كوجدة( )٦٢هكب جقهج( :يك0ذ :ي ^وجسة
يجسج :أم» 2ذكمفي يعجئة .ي كم 3صبكن ةهدلذخي
ز; )՜بب:

()2

دب ١بخ

()3

ة3هح;يا

()4

ب ٢خ.

يج فحتجمج ٠ه،عخح ي حد )Desunt, )9 )8( .جذخدشح;( .هل) ٤ف
د^ججةجة( .ل )1مجس )5 2( .بذص: )13( .يصخ4( .ل) ذى :ج ك.٢
( )Desunt. )16 )2 5حخبشة إنن؛ حججشك.

ا
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خكحن جمحذ ١د;ههئ كدسة.

مجهئن مبجعن ٠ :هب3؟ ذط تجده ة ئةل؟غب :
:مبيد جمسبحوج :وضكيج جذهبجوخ(^)٥ .جج وكب
فيذ :فيججه خائ ٠ئهدذ ٠ك^حةة ::فةسه جك^ج::

?ى ض٠لها بءجلهب بل^نس عؤلح يوجب :لخة:( .دلجبه
ه نعديب( )2حدهة :هئ٠خه جيجه .ح;هم :جم ع۵٠ذ
هه;رذ) لففي :يجد جبح» جس دله :،بكةد ج^هذن.
دش; ظ يده ;:بكه ج جبدهة(^) ئهخ هها( :دفة جم
كج حج^ة ججئنه(^) :جس .ههبب الل :)5(،جج سجبجة
(حجه حوذ ش;:أ ق؛ جج^بئكة٥ .جدهة لألب جسجبحب
ش ٠:ك جمبجي ش:ه٠ :تلخج شخع ١جيحبه 3كجزةا
حبذب ش:ه .هئهتخ جه ج;٠هئ ذهج :ود سيمم م^يج
جكية(( .)7ائهدخ جه مبغ :مبو فجن ج \٠ذ'ج ججج
سجبجة :دش; ححهغ ;ده ذم :جيجه كحةجة؟ ٤ذ
جه بإل٠٠جئر: :>8يج حبكةد ٠د ججكج( :م,٤د فحخ(و)
ههيغص ذفف (دهة كجذاج ،جج وجبسب (هد
جد هخ'جه٠لمر ٥ .)IIجج جعدا 1م ئ٠ذ صديه ة :حده ة
دجذه(م ئم ٣ه( .جيحكة ديذن;  :٠يجج

? )' ٠٥١ميكذ :كخج جممغ جج ٤جمة نبح سجبجة( .م7ي,س
() إجمس :إتة كحسبكه م لبهه• (٥ )2فيجه كخدجل.
()4خممحهخ)5( .7يح:)٥( .ممه^ثةذفذن: ::سجتينمبجب
:٥:٥5سجمجنسيبه جدسفج)7( .ككيعةدجكيكج٠ )8( .ئفذ الً٠
 )Desunt.؟٢٠٠
(؛إ) )12
(ه )1جةج.
(.Desunt )9
حهفة^مبغ.
ثجخهخمهجن( .:زل) هذج كجح ئهذد)14( .حهة.
(.Desunt )3

فةضع^عجبمججهة.:
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دهـج فيجذه فحده ٤٥فكة() ج :نس ٠بلي؟ هفغذ ي:
2ئ٨٥ .وج دخن ندة٥ :كخس سجس ميئذ؟ إخذان جو: :م.
؛‘هدن كخ :دئز ٤ؤكر إكذس يوئ( )7ي^ئة (جحسة^مخ؟

هبخغه فيججبخس كمكة( )3مج جذهة؟ تفخ 2٠جو( :ج6خ
الت )(?:هة حج 2بج ٠و م^جئحجه .وسونج بتص:
جه :د له ج  )(2بح٠ئ فيمخز فيجبد :بهتل٠لحبب فيجسج.
٤قجذ الو مبؤ( :)٥إمله جحة ?دبج ججج؟ ٥يب( )٥ؤئ2
جو :كةشوف إكخ جو( :ج :6حبمبس إسبج( )٥هد ٩دب؟
٥جج وف ففللب :٢تءف ج;ةخئ جة ؟مكهذ (هخهث
2ذجفهو(٥ )7جذجه( :هخعو غهب0ج مجذبة ه صف(:)8
دف جهبع٥.ججسؤجه ميئذ 2غججو
هو*
(هفج٥ ٠ججه(0

جهب4 ٦٠جججج ٥يجنج جه (ه2فخ 2٠جه(") :تخهـخ
:هس مجم حوذهئة جح^ة؟ (إفه وه' ’,ا دسونه حيدم
* وحف :جنجس اهو دجيه سجبجة.
?إيدجمه دب د
٠كزيجنج( )٤٥نمهذمجدونم جؤئة فاهة :فكز إكخ ديخ
دةهس٥ .جج فذ٠ه وجب:فهوثخه ديعذذة( :هج،هوس
وهز։ل) حز *.ه2فذ 2جه مخشف :جكو( )٣من.ف إخف
ه وة دإتلبخ د ججهوس٠
د،
*
ثدفف 2ودح$ز5ت):
( )4نئ حجف.
(ذ) م:سخ مثذد.
( )Xه٠2دجح )2( .شجد د^ث.
(ة) )Desunt. )6جنسبجحنمبس )7( .هً2اخج٠٠ )8( ٠٩ببج٠ب هخشض.
( )9ه2ج 0خب( .ه۵٠2٠ )1ج١ه)15( .ج:خته )12( .بعذوع٥)13( .مجذ
أ )54( .:كز5( .ل) ه2جل.٠١
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خكح جمذ 62٨مة دد;.

٤ذ كة جهفلح :يجد بكةد  ::ج مهحجئن.
ومفاد ٢هج طربلح عؤبًا; وجة في ي
٥عفجة :خدة ن  ;٠>77دهة غةلم(ل)( .مجخب 7ةة; ج٠هجئ
فمنية ©:،خذ غجئز :>4خخ٠ذ هذتئ جمسبكة :هجة
جوجكثة جمتغجبة( :جج ع٥ثة تسئة ذلبتة .ددد
بءه; مم ذهكة إسبج يتهج :جمحسمئة^  -جمج غه3ة
دم :كة جئص0ة 3ذجةد جبلهخ;٤ .عة جمك جمج حجتئك:
ف٠جهع ٠سكدغتنه :نسكفهس 5ئد د ف9جيبج(.)٥

إدخ أة؟ جتيهخ جكدضلد خسبفة^ :س:وهننج;
بسه٥( :كز فيجب جحبئكة جخهخ; إمبشذو(.)٥عجبنذ
حكوجسة دب;• :يبخ خه حدهة هغغهرة):
ويجبخ دهة() ;؟ذئة لخ٠ههئ:( .ججتجج^ حدهة
كذمآل ذيه( :)٥ذدخ دم ديذو٥( :بججة 2م
ثجن^وفتخذيفه جم
(دببسو
بئ:كذئئج;
 ■:٥٢رح;
تيةجي()٠حئ ٣٣،
س٦بي:

دج; وجميذكة ذعنكس :ئ 2جينقسجة جكز ددي.
جخبخة جمجة □ذبجأ ٠م عبا; جحججخه :يعجئة جإعخيس
جه دة^ي ذذذدوم :مهخئئة (دفئلق خةءحلل)
)Deest.منجبح:هفة مننجخ.
(د) )4
()2يج.
(؟)جخ.
(ه) )Desunt. )9جنخ فهف
()7ي.
)Desunt.خنجبت.
(ة) )6
 ).Desuntذت ٣بء.٣٠7
(XX) )0
كم3ع ?كخ'بج.

قتضعبه منعجهة.
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مم جه3ه .إدخ كذ جهب سدلو ٠بفي هخ ٤ذهخجة ٥جة
ميئذ٥ .جيد 4ته ديذو٠( :ذلج2 ١حفي فطأ .يمب()٤
خهة ججه :حؤجذة(^) جعحدجج ::جمب كه في كل ئ
ذالددئ (ججوذة^ة :يمب دهة مئسدئة دؤجذة لئزل).
* (٠بج 2دفي م سجدة دؤجذة
بجج عفي دؤجخة فة:
ذطدفخدو .)4يمب ٤همة خجججة٠( :فش; جوتجهة(.)٥
:حيج دم حهجر٥ >6تخجة نجبجة( :هجكهدذ 3هفي
ذوئة بجوكه(.)7
هخج نجب م4 :يذ كة دججة^بة3 :ه إكجس
فجم دتهجج .هبكجب فجم :ومسج ديم ۵ذ0٠٠هة;:
5د٠ .)8بفي يب ذ٠هك بذج.
٥بذجج فيجم هج)كً٠ا٠س*
كبج ج;هكف يكسة٠( :ب حكهمد م^يذ :جهذ
دكذت :ننبخ جهو :ذذذ •يحز جسوجئة :جيحثتوئي
حثتئكة هح٠خفي ه جججحججج^ة -ئ جنذذخبه مم
حجيثهة بوطي ٣2 ,كذبي :خة ذب جد يوذ :ؤف;
:م» جججمخ جد بسئعة٠ :طجو ى هجذه ٥٥٠قه.
ج;ج; كهجججو 6ن ذخبت ته في جججحجججت» :ه2ؤكه
ديعخذهة هحخله جد ًايهفي :هجذ 2جد ٠٢ع،
يجكسة :دللي مجحذبن حكهس(٥ .)٥ذمب حذجبه دهفي:
( )5ميج )2( .دتح0ذذض )3( ٠ججو^ةية )Desunt. )5 )4( .مبسكة
( )7ميدفذ حهف ذهش جنخبه.
(ه) ك فةهة جخته.
دنيخجف.
( )9ه2ئذ •٠مبتعخ۶ا بئه ح حمبشة مسئئه مججبهج :جتخ ديتشة
(ه) ي.
نئ جنجنكبهد ;٥Պ٥ .كغ هدوج جيبخ' 2ججججت ندبية ه۵مجدح 2جبعئج.١٠٠7
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خكدنمذ:٨ةمة كدسة.

(مذمب دوج حذكوم جبحيم( )٤ز٠ئهدخ :دذه بك^د
مقبشه :يمهء م ٣الي نفتة دهجف) شةج :ه٣٠٠لج:
هلحهبدذ ٠٠جججدجججة ٥كزهوج :ججفتجو وجكجججم.
:جنج  :5كة لغب١ه١ج جهمتفس 2عب 0070 :دهب
٥جج محجب دحق :إيبج( )٥ذم لفع; :ضبسب
مجب
دب دية :؛ة وبن■٥ ،ذوسة جسوجكة٥ .جج (ججه
ومجبه() :إمخي كسحة هجخج جج مويج :هذخبك حله٠٠ني
ه;بدذ :فبذاونم بلجبك د دبج جد :فت ٤جدبن :ودب
هبة ج^ج^جج جد ذف خجي .ج٠ه; ي يددو خبتة:
ودب دوجشم سدة( .:سكف مثذخة جهج^مخ تقب:
جكذيد يجن مذ'ذب١ه جججحججج .وسالك جؤججمخ حتد
يجحخج :ججببد مباوج .هذواك جنيدة يجهحكج:
عنيد حنآه مج^ئن .وديتن تدلت ج^ةوئبة سكف:
سبيد ينه ألله دال شف٥ .:جنججةجخ جسئ:
هيدلق :يجبؤتد سن باله دنة جدة يوججة.
هيجيةط به سد 2بجج :سكك ميجوج :عيك
٤ف سب جسئ» دبيئ .ه »:جمخ :يججئك سب :ولصوة
صييم» هدة; جسوكله(^) .و بف; ٥:ججعحب ::مبجج ( اله ب
ودجذحجة ٥كميئذ ب^ةذ هالهدبجهملج :همكخب07
:دجذهه ميبههذ .ه:سد ;٥٥٦٠١ :ألحني ٥:جخهة هد2
(٨٥ )٤جس لتحل٠ب? ١ب.
()Desunt. )5 )٠خهف.

()2

هبه٠

(د) هجبه مم كتتلح.

فةخ^بهجبمججعةة.
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ذنيب ٠مئح ،هحكجهجًا فدودفئ ::هكدم٩لج
جنفتججج جهججخة .ه؟م ذهدذه٤ :ج .هفتطخ٠ب
(كوي ظالع بق٠هدذرآ>4 :م ه٤مب٥ .جج ججه 6ذ :لءآلئ:
عججه جد إفنهة .م^وج دلع عس خب ?الهتذ :لع
ججسدو :ءلع جدس^ج منئج يه.
هف٠د( )2ههًا جًاهخًا جيجسيك٤٥ :ف -؟دذبدفيج
٥جججةكجة ٥جذسجة٠ :ئ٠ذ جت ٤ف يجم جيجبتك.
٠فمذ دوم جزهخًا :تنه كهه ذتخج> هخغ٠جس :
٠فمهجه جبكهد سبنًا :توهدده ص ( > 4ح^كة عهمحة
فدغًا (جمكه فلج( )5دفًا دج :هجهت كز مفجد
ذائً جمجم (صهئة حامز .يجخخذي( )٥ذذًا جم لهب

خف دتهح هتبذًا  :دهج( )7وه ج:جنس(( .)٥دج
ججه نوبو دهئب حجكة ل٠ةذهه :ه٤مه دذخة
ك?3هجو جكر خجدق(:٥ :)9تهبس جفههًا جه فلذًا
بهسم ٥ججذذة( .هجًا شج :ذدًا جججة أجثة٠ :م٣خذ
٥٠غ :ج::د هذسل فيجذ مم خذى .جن جه جذ كخة
ف 6جة جيدذجس .كز تًا ٠كذ دبغًا
فيجذ :هج,ك خغًا*
٥كز خطائً :ؤكز كفبك فيجم ئه3جه٠ .كز مبيح
مخج :ييحد فهجيد م.ه جيشيه د شنذ((^ .فنت
2

() فد ?إنبن ده.
()5

جفك^ة.
(.Desunt )9

()6

(م) هل٠د•

حكحفة ه؛'٤ .:ند.

(.Deest )3
()8 )7

() عبدس.
)Deest.

ج:دن.

18٥

سئم جفذ خة0ئة تحئة.

تنهد :دز (9ن ٨تئةوآ) بكةد :كز خجج٠و ذئة جبكةد(.)٥
•ج سبغة :فكز حنمئئة دنة ب0جهه0وس(.>4
(كه فنة
كز •ونج فنة تذه جؤكه ::فيكز حنير دحة (هبهه
جهحو:حأكه .:إكذم جب تئه :عهبت حجفخده
تئع(،5

جبحهد سبغة٥( :جخت خهجخة ججخه جكة .)(:هكز
جهدؤ ٩دجم (تنجس دةهحدة ٥ :كز ههكج يجهحد

جشة^ دجب دب جج ودمكخذ ذفة ٥ -جج \٠هب يجسيد
ذق ة ٥جج هلذج ذق  :يحد ج^جمبه جكخ فنجد ذق-
ف بخ فنية( )7جكز :موج :عجخجت( )٥جف :ذق -كز
وعة جمججسو :كز ووة فهج ::كز حدئة  007جمج خلفة.
هيآلل ؤئة جج شد: :,ئة منيد ذق جو٥( :يجحد وحة
هيه فج ع تثة ب٠:د 0بهخذ دهه :مة ججكبثة  :٥دةة
جذنبة ذحلح جو -دوة سعبية .جكب جذ جمجج
هثوكحجن :هجلخدج يجهحد ٣دخهج• ذهدعدحجدص هكز
دذفذد' ا .دز صد (يدف د حجج  6حجدجججة
ي جه 2جدئ
:
*
•يجثز٠ :كز حخلآلم :جم هاذ'حججم :نز
كوة حجب^ة هجشئة .يجهحد ضلق  007يبه وه
جبيحجت مسح جو :هخبب دمنجيجي جؤج :وسءنك
ج07 ’:نه يهف:ك دنإلذب منتن ه()٥ ٠جج دم
(!) :ي يونج( .Deest )6( .د) كل )4( .عذفهيد.
( )٥ج,ي: ٢تخف.
(.Deest )7
( )6ضة^ئي.
(هل) ج^ك عبج .ع بجيحجججة مفيج ?ض'

(.Desunt )7
(.Desunt )9

دذحهعج .بلجبحهك.
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حبة ين (ي ٣بز٠ه فقول> :جج حجه نحم (يحة^ز٠ :تهط
يحجج() :مشن (٥تد خح١بخ; يهحن()٧օշ٠ս :

خةجة جم إع» جتججهها • :0007يجبجمحه
ضجبتًا٠هلم( .كثبد ن :تح :٣م٤ج أ٤ :ك يه
ديجسكحو( .)٤يج جم جبئة ؤج د^م ٥ججم 7هنذ:٠
يجحد جهتح :ت جصجد  4ه يجوجب يلدًا٥ .جج
جدج^جسيدة دحض دنحةة :جج ثنس ^ذضخي :ج^ئ()
:مجحن جه دغئً.ا بخ'غلج :ججخب ذجة حزومسبج:
جذخت7٠هن :نيئة جنحخس (كجخه ف 6جم نسجبحي()٥؟
دلع (ة٠خ ٥كهجبد يوجب فلدًا :هيذ جه ٤ف()7
جد إكذهه (٥جد حذه( )٥ج2هب دههه٥ .جج (%:ذ
6جم ذع ذحهج :2٠ه^:كة(() جذبص ٠٦ذئ •كفخد.

رؤذحدبع جتخجدهخك.

أ

شنتًا خب ه^هكة هب دلفل(٠م.
هفججه حنفذة :هًا؛١ه ده ج جوجب مدكة ٤٥فذب
جه( :ذي 0هرهل)٤ :ه فجض٩ش دهة بئ^ة :؛ ٥سبهجيهس

حووخ سخك ::دد جذ مكخسن يحذله .مجحد(")
بخذج: ٣تي جذو(( )٣هذ سيجته( :)٢ه2هـ(3ل> حدهف

()5
()9
()12

(!) ي آلئهخيج )2( .ستت ئ مفيخ٥ )3( .ججج.
( )7خهخد نتدلع٤٥ .ى.
( )6منح.
محة.
(ه.Desunt )1
زقش ۴فنذ ن :جخ فيجنe، .؟?',ئ.
هندخ تصم.

(دل) م> ى.

(.Desunt )4

( )8فجخي.
) )IIجك.۶٠

يس؛
تد ييتدايس
تد ي بذ
ينتدايسي^يي
يد

ب2ئللح كة فذسي مم يءنه^د() .هخج ٠تيب ودج يوجب
سنن; :ب٠خ ججسو^سجتجة ج^ذمب وه; جد جذ'ج:
ه2تض 2م أجه جنبجيهة»  .0007هئهثخ دهف()
خبهج :2دئئة محجكدي 2فغذ؟ ج :6شججة جج^ء
(2بغج٠ذ أم» جسجبمي .م^جئة ٤فذب 2حج٠ا٣ :آلخ\.ب;
هسذجهخب; ديج لخجإ 9خدج خنت;؟ ٤فحذي لمههد:2
سن عذكة فمذ كه .هت٠خ نهج (حيبئة يوجب سنط:
٥ججذ إمخبو() كه:ةكة ه؛لب :٠ومبة جو حبيةد()7
٥جج سجة سدد; ٤٥ .جذ جه يوجب(:)9
ججؤة أفغ إه جذبةة:؟ ٤مذ جو دخحلح :جججة 2كة جبج(:)1٥
٠يج كه وله حج سذاجرًال)٤ .ةجذ جه يوب ':
يخ٠ص :ج كة أخص حةبلخ 2فغر3ل>؟ ٤ذ جو ح;٠هض٠.
2جج خؤ>ذئ :يحد(? )٧نمت; أبج حيدن٠( :يبذه
ذف 2ح; مجم جدفذاه')٠2 .ب جه يوجب :به ئ'ه؟
٠غلهد6ل)تج٠؟ •جم:سجة :كخ :ذكة؟ ٤تجذ جه ج٠هخع(7ل):
( )2دفجه.
( )٤يذ خ3كلج .هخب فججسب حيخسنب ده ف.
 )Deest.هدخبب .ه2ب 1هثخآله ١٠ججخجئة.
()5 )4
(ن) ذك غر
 )Deest.هغ٠هبهبًا٠يل هجلح موجب.
()8 )7
( )6جج ججثه موجب .هلفيخج.٠
(م هتخخ
(.Deest )12
)Deest.دوجص.
(د) )55
(و) .Deest
(6ل) هض.
 )Deestم^ث هم ٤ججت مب ححفة نفيص احتح.
()15 )54
(.Deest )17

خججهةة.
*
فةضعبعج
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فذ فده وه فيججه خلفًا٥ :مثبة ذجلجع ٠جئذخئ.
٤ذ جه (ي9جب :إمجئز( )٤كمو؟ ٤جذ ج كدبئة :كز
يكجس إكذ (6كة ججكد كمو جخبكة لته نًا جثة( :)٤
فكز كفة جنجبوج جه :بك٠ذ هدضمء٤ .نجذ ذو ي,جب:
ئائً هـ إهخذ^جج جإهفؤ,ه :نذكز فيكخه ذوس ج:
م:كخ جد حثجث» ٥٤وج٥ :ببخجه حججي إجذ:
ف5ذججه(٠ .)3ئكز خجج ؤذة ث» :ج9جغ كوم ي:
(٥جئ» ٤طي(٠ :)٧بجدئ جم جبج يجهة جمجي .)(:؛فد'
جه ١هةهفة6( :جم عخ'كة ج^ججذ فحخ(م جبهـ ت٠حج :
مجم( )7وذش ٠كز مح^ذجي٥ .جج دفن  :5جم :يججبجج
ن يوجب( :فئة يصذج و9ة ح^همس دئددوج :يجحد
جنيند ن مم جش غدبة :جنبج وهة ج0ج .غذبن:
جذ ضرهدبه لتغفي :هك م ذوةجبة جفكش.

هسك يوجب  ٠دؤو’") بألبشة :هئخك دجذ مم
ف٠ؤةره( :>:طج ٣نه جمه فحنو( )٢يؤد حنئه.
هةئش غجذي نه :جيجج شدة و٠ة’ )٦جخةكع ٠ييه
(يجوجب٠ :لءض نه ٥سسذب جو( ٥ .)13جج 4جه ،ب
يجدهه طه( :دككمه خب٠(٠ل) مج فخذة (ونفي
 )( .هلقذ و حغذج د
(م) يدة يذ ليه يدن.
() فنه.
(■٧٢١٠٧١ )5
( )4ه اذ ,جفمه.
قبخ .مب^جم ودخ فيدن هجىن :ذكة.
( )8جذهخججهوس .هب٠د م .جتة
( )7جج م.
( )6خبية جإ^خة.
(٥ )IIفحت :مجه.
( )1°هدته.:,
( )9ذجخو.
جحتة :جنميبه.
( )Deest. )٤3 )12فلذ )٤4( .نج .فجحيه يه.

خكحبي ?خذ: -ة^ لبشة.
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ججمجج(( :)٤ودبج هج ذوةج .)(:4منيذ دهة?( :؟له

دجد ححوذة دن جوجكو^س :همق? : ٩حةالهة
دفسةؤء(( .)3هتئغن ددذآله جوود3 :ةكب >ه
جحيهفهفي :٤ :تب ده جب فدبن مجم بصبجو ٥مم
هغأل :٠هبسي ه ده هكم .هإ٠ه بج مج ذهذدئ:
حن بجي إسبج دن جه ومهيي جه .هتمذ خه?٠ع :ئه

دةذ ::تجة :جحيكة لخعغغن دب يجكخحك: .ة
لجهجدئ ج٨ثوهه ٥٥٢? :جكز مذية ب جيذجح دكللج
?نيد .جكة سجبذب دب حؤمئة :وحجئحة دذ.هجة
هثحقغي ٢جم .ودبج متكد دحن :ج :بج 5كة ججيج

دب

* يجبحد الش دبج جضهجة دنة
ه؛ا دب  3بم:
ج
*

جه جبشحبهس٤ .ف مذ :جذ جم ب? .إه :تبج

.ج .هبد).

هخج 0لدهه

كجه ?( :3هحم إف ججة ججخب ٥

جه جهون ::دفن خلى ع ج:سبجب ه ج :لموم
^دخة ٤ي إفة :ججد مكفئة جمم حخ :فت هث دكة.

٥كة دح حم ي جتبة جيئ^ةجة٥ :كة يجب^ت ت?خحخق
جكة جكمحو٤ف إدخة: .سيحده دكة دخلى; جمجخو

٤كة٥ :كة جخبتذو ١يهج يثجف .ددن

تخ?،ذذՕ

تجدهف 2خةة جب ٣دةذهجة ةدجلخهضم

دبعنة:

() )2

(ه)

)Desunt.
)5( )0

Desunt.ش.

منج م ه0هلض.

()3

?جبه

-07

يده^ر.

فةخعبهج خججعةة.
*
*
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دببة جدةج إكة( :)^(:هتمذ ٠إلةةائ ) ذهبي( :دخ ه
جيجوجب هدلحة إذحثة٠ :فدج جبكةد مدكبئة7 :؟د
جمجقئبة :جيجسجه جيوجب مدح :جبدهة ج٠٠م ئ٠ح
ذق فنية ،م^يذ ذم مبع لؤم فدبة :مججبوس
كهون :ججزد .ه٠2ذ ووون :منية 7هذ ٤٥قذ ؤجالة
مذ 2٥كس ٥هجذ ٥فذه -هجبس مكهسس
حجدهة غجد'٠به جتجج جحئ»( :)٥إكخ وهي جة
حدهة ف^ئت :هغخج دمبس (٤ف دي دم٤ ,,ج:ئح;('٠ا.
ي ٦ة ٠جذ() فيجحجج غنج( :هئثد مم ئبجت ٩ند
ب ند ذف دم حد سدوت .ه :مذمو جحضج يجمجت
:
*
:ه جججة :جهدد ٠7بئ ببؤذوج :ج^همحئة مبيد :ئ.
جذ كز
دذخ كذ بحةد: :ج دب مجإبية مه.
أ٠ج مجهككجو يجهككج دح ،جد تكذ هسهقأ4 :كز
يجهحد جم جئنمب جيكوحو إمذ ذخذ صجمم»(.)٥
(٥جج 6جم دش  ٤ج٠مذد :ؤمذ ج; لؤخم فدنه:
ججه إكخة جيمه يجنبه ب٠7ه مجم جججذجغ(^)٠ .ئخه
فحنة() مشزم٠٢مخ دكذت :هكذ م٠هـج .؟تة د ٣حدهف
( )5ئ.فخ ده ة دبشة :كجمحههد ٤ي نخة جن :نفيص تة مج حكف.
>770جه ئد٠ة جنجخه ذذًا .هى ج:جج؟ دنك؟ج لخجم• (٤ )2تذ ج٠٠جل.
( )3جذ فلخة .كجة ص فدتة ججحمه قه هج حله جيجب٥ .نجئثج  ձ٠շقعإلل.
:بنجم:غ٥نجبجسخمنية .منجب^خئ )4( .ب٠ح0ج ۶ئجة( .ق) شذى.
٥ )Desunt.جج نجب دسي لفلبة؛ ه نجمه
()7 )6
* (يعجبخ؟).
(Deest )8
يجنيهذمنج^مجف.
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ختحبة جضخ ه:ةكة حلشئ.

دجتزئ خجم أ٠ةه :هبب 0تته :مدفي; هيجج هذج)٤(::
ج جذة^ة ٠لئ :هسهًا٠ن ي٠هبف ه:ةكز •جج
( ٨بجذي ? ٥٥٥جزه))٥ .حبكةذ
سجوذة :دخلج :ذو خب *
٥مبغ د عجم ه جيسجو لص٠وف( ;)3ف-ل :جخ٢
(ج3م ٩٠7ه ئهخهض دم( :ه2ك خغ ٣كهه() .هءجوب
دف جهخ; هتهدخ دهة :جكو( )٥به'؟ج ذخة :هدئ

عجخب دده هبدذ( ٣ب؟ جحنج لب( >7لهب ذم:
بشكه( )٥يجج ج^ججة ٠7هتج ة٠هغفئ(م .عآلكع صومه
(كجة مسفجه(") يحة :جج بدبد (جذ؛اج(”) هئك
^كذة هبج ض 4دذة دهج.
يجوجب بام دلن٥ :جوجك بذبجه: :مخهه فجم(^)
دنججة^بة هلبدذجبض :هعد ٠فيجم ههب٥ -كز (ئجذ’ص
7ةةتو >12شمب0غ .مجبب  ;٠>7دوس حلج٠غلج ٠فذ
دوم :ى نيئم تلج ده (حج^جً :ا٠ة بج بئة هذئ:
هو ٠نطل حجج( )٢٥دجم تلحر4ل)٥ .جج بؤه( )٤يوجب

خلف٥ :جوخك بخبجه :جكز يخحفبع جح هة :إذببه
فح( ٣ذموظللح بغعلز٠م(' )1يذجخة٥ .جدكب(ً )٤٢ا٠٠ه
حدهف 2ت :هجض(هل) إهسؤق :همذم فضبذبي م0ذذئ
( )4جمجه.
 )Desunt.دفته::
()3 )2
(٤ )٤ت هدتة.:
( )9ح.٢
(:٥ )8صخيج.
(٥ )7جحيج.
( )6دا.
(٥ )5ججه خض٠
( )35عه،٠7ذئ جببت.
Desunt (I.ا) فجذجبه.
(!)2
(- )10فجه دجة.
(6؟) ج :م جئت.
(5؟) ج.
(4ل) ضجم ٥حوجةجمم.
٥و ٥خخج.
(7ل) هبدرص (وا) خهم٠

قةضعبهج5خخجعة.
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٥نس .هيدك جججيبه() ه9ه بهون :يذكهذ تعبئ:
هل٠ب٠لم هبئ :هحو^ة جج ’٠2د 5؟ :ذحموج .هخفي
سدذذ هه; دو دسوجو٥ :نعية 7هة; ضشهجًا٠
لجبج’٠خ٠٠لم.
دجج جم كذ() إجكة هشن :ؤ )3(:جهه :لبو,
م حنة^س جميجوجب يلك .:هق حد يكجس ;٥٠٩
ججهعذبهس(^) :يجهحد جهي ه :9حج٠ .ئجبجت هة;()5
جب (هدلئ •خنيه( )٥م:نجذ :جو:د(: )٥وذس نجذه
جءةك2٠ ::ضكذخ;( >5مجمةمه^س (?'حلبة ج2كه:و):
ه2جم جد جذ ٥يججسجة .ه2جب٠ب جه ه:ةمة حيوه:
منيخ جه :حئسة كز ج٠سف :سوئه ه;( )5دصغ يهيم؟
ل :جم( )٥ججيد :ش2ع ١ك» (كخ هدة ՛'՜՛يهحد
جهبموج^٥ .كة 4تجب ه؟; جةكهود( :)7حبج ه:9
:ة جذ بج مم ذبة :ه2هيع 2م دمدذجة(^) .كند
هة;( )9جم يوجب يلئ مم خعح( 2ج6ن جوخل :جذمم
هةه خة ج'ف٠هبي بلد:ز'9 :)٢جكز جد3ذه من بجذ:
نسيم 2ذ; ه (شذ بضد(ت) :ه( :،ذذثنص أ٠ة فيئز
(.Desunt )5
(? )5تجه٥ )2( .ججذ )3( .ف )4( .:جن^ههود.
( )6بح^د )7( .فيهه ججةفه^س( )6( .هج :جيه ? ٠٢ثب [ :بت0ذمتخهع
 387-396دف^ج] لخج٠7ى دببله هسغب ?شذى ج٠٠ح خبشة* بم هش?ة
 ■٠ججذ يجلن .،بح.
زوذة٥ :همووس حنسخكز جبجي جمذد جءهء;.
( .)65و)  )٤٥( .Deestججججج جةفهجس )II( .بجهد متبش.
!.Ah
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جكده جمذ ج;ههئ تلح;٠

ذببنا ض صنوج مثخئنحفلح :جك :حد٠ق عوه كة()٥ .جج
إللع جد حذه ٥ميج في٨بجة٥ :ج )(٥يججخيد :
جمهة( )٥جعن يتلح .هغخدج ?>7ة ،ذجه يوجب ليذلئ
صج 4بج جىبفةذ بسبكة :ومككع ن٠( :بلج ج
حده ة بذ(') :ذدلة حدهس :جيجسي (جمة مؤ.و
شج بح^د سبغة؛ ددثلحهح7ه ?',لخمًا نض٤ :مم(.)٤
(4كة :جم جججج ذف لخرهن'ة!ه -د^جةجتهغ ججكة
جيه^نهة٥ .جحذكة ج:سشجهه :مب^ج دهة فيعجوة
له سفن لءددب جججحججتة :جه يخد لجة ججوجذجو
3ش ج٠شة هججحجونهس حيكة دذخ;٥ .جشتةس
ةبجهحك٠ه:
هأ*
حببيني جكححو :مج٨ذة تجتجج
همل ;٠جكدذو بلج٥ .جتكةج ذعنن :بج بئة
يج^م لجة ج;لخ'حة :هحهدلت هتبصوججة ٥ -ج:جة
حذبهوججة .هيسمضذة بد :هخعبه خجسبنخة:
؟فيدن بل^بجخغ :جله يتسبتخغ :هبةم شهجتخف:
ججج^جججتخة يجس^ص .دجةجة عاج :دجةتة جذذن
نهثئ نجعية :قمالب حججن :كحجتمجة حب ٠فئ.
دعت :دجيج» دبمبيه :هذخلج دجج ن هح٣ل دسئججيم.
هجذ جيطهجف ٠تجوجذيه جبجبغة ث :في •نعدب

هفي نوحةذ8 :دجج ج فق عئة ججه د١حهج
() ?يبجد جه خذة? .تحئ.
حه^ة جثة ?٠دحخهجًا? ٠بته ح مبئه.

(.Desunt )7

(د) ديز.

(ه) ذى يه

شجدو ذاليخذ ةجهئم.
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ذي٥ :،يججد بئب فيحجبني ههـ خجذ .همي
هكيخ'ئ ودذوسة جسوججة وجسة ٠ذخد'ت ٠ذ٠لهذ٠ئ:
هجآلجخذ :ؤفذ ججاوج ةكهل^ خض٤ :مس.
I

يخج ختحبة ?يكشثةوس ندهشن وجثة كذ
جذ٠غذ :عج مم هحجذ :ججتكةج يججيذ خلفن
حج .ةلجج٠فذ ةلهحجالذئذ تكههه يهة^ :قهع٣حل>.
ه)550

جججسجه ?خذ ^حخذ بجب^ة :جؤمج 54خجب بجمثه
حبج فذةح^كببة فدخجًا ٠جمل?٠هم بلهذ.

فق جيجس تتسنهه :ذسب.
مم ذذذ هسخه جمق بكد ?ضئن :جو دئذ
وه جج :٤د وذن يلتحق دنقذ لذوذجدذ :هفجخ ٠ج0م
هبخم جؤكة :جبجي ج فذهحة^ببة إكخجه
ذهدة?هم بجذ :ة ججججه ججذبةع دظئة
داخوج :جج :٤د وذن ججصخج جة تثت ٠2ألىكذ
() يديف فجخعبه ذمخل0٠بت دهض عدل ٠وثث عهد معبنز :جييو
حزذكة جي3جة دصذت موجج ذضيإ .لوبنة دجة ٥ججخة :دخونة جصهجخة:
٠7غت :ججد ٠د وكين خحمب٤ :مب.)Edit. ٦5٢*1214( .
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تجهة فيدبجة لغجضه.

جمةجه  0007هًا٠ئ .يب جب ةج٠ب :كخج ::جج :وجهس
ن; يمحة هذ٠7هفئ :شومة ًاه9ج جيمككج٥ :بتجة
جهقج; جغجذ 07ة; جكمجه جكة هدبة٥ .ججةج
دبسكوج :جبذ٠٢,خ ٠جصنكة ة9ج كة :وجندق? :غحع9جة
جقججة ة9ج ذهة٥( .جحبشة()؟) فجة 0ج؟ط ة9ج

هخببج ،ة9ج (ج؟()) م حم غ بك? ٢نهب
7همه م حيمحغ٠ :بسجائ ة9ج م حزبئخة تخز.
 ٢٥٥٥كذذ جنة يجج ة9ج ج^ف شهذللآل جسي::
٥جةخل بلم ججيم (4عخجذه()3؟) بنتجة همبي:
ةج7هبخ'ئ جكق طتآل٢مح; .هفخخم جج سكبهدنبج:
٥يبجج م مجم ذهةمجة إلةذت٠ه :يب جذم حتة
ج^ة وسؤة جذجة دهودن٥ .جج مجدج ة9ج ججحهد
دهجكجة :يمجج ٥يجني حالة محجبئه د9ذشة ن
ذلفدج كذذه جؤجخة
ةخخ' 2ذمة:
٥بذججة جه * 3
ججمج ذ٠أه٠فية .حزجئة جم ن ة بحسهج(^) حجبج ن:
مذخذنز ٠فهغذ 2فميبتن :تججج? :يئ نج د خفي

3ة٠ذعم٥ .جج جمد جمجهححئكة 2خج ة9ج الخفي :كب
ن; يسكة ٤٤٥ج عءججخ٥ .جج الجه إمخ ججذمة ة9جة
ح^فجئة^كة جماجة ججمه 7هذهج٩ا٠ .جج بؤجه 7هج
فيججه ة9ج ش٠٠جة ذذحب :دع أل ٠م فحيسف
()3 )2
 ))Iهسلخ.
بذالحخل .حفججوج :فدغ ٥١غخ .شد.

)Deest.

:جخجخ.
N(.. . 62.

()4

(جدص^ججخ حبفس:

حجسجه جيدبجة ب^جك.

٦77

جزفة .مئهنة شج جؤع؟ ::دك ي » ٥يمحة.
٠قهدب'١ي جه :شف :د ئبهلة6 :ن جوجيج ذو كق
محتبئة٥ :بلسعة جحثبجوج ?2مغح  4جو مم
*وودبة٥ :بسجخة وة ججو 4خخجعبة .هجب 2فخ كيق 007
بحهج :وكب دكةتة ددجة دخوجج ججس::
٨سج :بية 2م ضوودب :هوبق إسبجي (دهة()٤؟).
٥كز كبصي ك ?ئ٠د وحنية ج0م سية كمجودة
٥بسجذة2٠ :كي بسعة جي^بجه ؟□ب جيذكوتهد ج.
٥كة له و ج :جده? :,دكو ٤ف سذذك د?ص ٢ك :جكو
بجن ,وحججذ جكمجو دمحكبئة٤٥ :تثة هوج ه^بةج:
٤ف جمج إعبجة حلجي ك.٢
٥جج ي^جج جم يب فذةحة^ببة فنخي :كة حكح؟
يبجج ٥أجخبه كصجم^ة دوج جذ بن نوخز٥ :جججدة
جذ بنسكة :هذوهؤ 2جذ ئلذة :تة ٥فتةجة جووابة.
دخ دة مجدخة :اليده كجوحن ٥بجك :صعة
ه ٠2ج*

ب5دي نحعذج هيد ١جككمب جو :د 2كك حجي
2م ج دجمكو ٨ك عخه حئؤة ججكيكهة -هجب
جته يبجج ووج لحوج :بجج ج ب\٠;٠ذ ٠ب;٠
2بب ذب٦ةخغ وحج٤٥ :ف جخكجة إجة 7هه لفحه ج
هيد? ٢جوه٥ .جخذج ججج هس و ?فق :م2جخبج
ووج 3ج0و جبج^ه ٨كة 9نبجة :بج ?فق :هجذب
رل) ده٠٣
111

12

17٥

تضج07

ذويي صدغتم.

ونفف عتمخج ب٠صب  ٥٥٠٠دج :سب م بصبيه هذب
مج ومجو٥ .جه حجج كة ممجج  4دبجذة وب
ملهم ذبتة جمة :كة لئفنم جككه ة٠ج جذكة
يتشتتعتةت^ة
هي مح;ًا ه?,بئ
فيتي
إو :جنه.
يتيتتية يث
تهبهبع

مه ٠٠جبسذ :ه؛مذة ة٠ج ؤم :مسبئة جبجج جيجه
خفهخة تدك حدهة .حنتئثة٠ :ئ٠بهك خج3ع ث:
هئخخبعج نبذة نك= :م ^دة :ميبة حد صج٥ :ببة
جمجج لمدئ; :كة يكوححج ط9٠ذب 3تهجة مبنتجة
٤دجتة :فة (ججفخج()؟) حن^مدهغ ٥ججحبجتهف
:ججتكجهة جبسكجج٥ ::يسجة دب جج ههدب حب
٥جزمذو :ديكة ب٠٠٦ج كة 6ج ::جد ججكجج دؤكة:
جهججة ن9ج دهة :طه?ج جمكبسة جكة مجحة ة9ج
جه :ه٠2ي فيجب^ذ ب٠حم جبجذه فيدبجوجه .هق١
فك كة كهة 2ك جنكخمد :جد جوججه ديةتن سكفم:
مسوع إكة يجهحد ك^ح» عجبجة :دكة جهت يهمجف
حإجة 2دك :إم» ججججه (حج(^)؟) جيدبجوج».

٥جج جم جدة^ ئغخا> ،ج :صجة إمك جهبج ؟ه
إ هت؛ ب; حرم ت٢ئغ:حب قت ي:ايبآ٠

تضب 07

فيدبجة نجفت.
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نجنسنجه :جنئز غهج; جوج؛ب دي جيسجد :ند وه;
عذبئنيه  :٠دني هوحدئز وه كة شوة? :إكوة

يجتذجس جو :هد وة; دتلدم يججيف جو :إم» يجعجذه
إمك نيفحه جة : .جحن ابجئة وح; فمكبئ:
٠تتضن دكة ,تنتهة٥ :كز تجبن إغج وه يدهه
وسبفة واه ج;ججد جو متبئة .كة جب 3ف0خو ج6ج:
سج يجححسن دس;  :٠٥جمئه وسبجو جمكبسة:
كزجذ جهيجة مم إب جمحسب جو .خخة جم
:د;  :٢بجحًا يتت
ئضخ٠حجت

عج مم وذب ,نج :هشبووجدكجؤة ججخجة د ئ
و9ب سهدو :م,ةج و9ب جي^ةةة :سنج جبهب
بتكة جهذبح3 ;٠إ١لهةد وئ :إح 5يجمحن :٥سيم .في
دج و ٠مذ كة و^بفة٥ :جو 4خخدبج 2ككوج %مج
فدته :شة :بسكة جوبؤ٨٥ :صفة ذكوهج٩ك (ججة()؟)
2ككو» (٠خر>2؟) و9ج٠ .جبه ج :حججس ٨سوة:
٥يكخجس كة ندني :جج فف جميكة دجه فجدة:
هيج٨9و ٠ةهف»٥ :يسجة مج٠جذ .٩هكهن و9ج
جئيج ج٥ .جخخج تخب ،و
ج*
ججئة هكبه ::مم كخذ
ف0ج بوسبفة  2م تلج و ججذ^ة^ :بعنج وهج
()7

نيجه.

()2

جذئة.
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تجسجج ذو دعة نجئه.

6ة تسجكة .هئسيج هوج 3بلهجو :دئى; ة ججخحوج
عنمي جدفة ههينن :معجة صبب ججدية دجتنكة
جيجفبم صدى٥ :كة هية آلب خحوج :جؤمجم جفخ٣
جه .في جب^ه ه مذ ئة وسبفز :شه; بسد ججيشنت
إدع ذهدخذه :هجنجب 6ج :تجج وج ده لو• .يجوجو
بنقجة هجيت لتذنن سكف٥ :ئهجة محقبة جخبجة:
جيجفجس وودوه دجكتذو سنة فمجم جنفذي ني.

هغاللخ٠ح ووج جهت حهدة نكب;2٥ :سجم ذدنهل ٠ووج
بوسبفة ًاقة نيه :م مم جذ^ة :هغغج آق ة فيهذن جد
جذج٥ .جج كدة ووج ججذيك خلجة ككمئة :هججي
كومو جيحهخ ::ي ٠ضن ٥جه حجؤة :فمه يحة^
جمح^ة ججئ -ذ دذج و ة; وسبفة اق ة ككجة وجذجة:
بسج ووج ج3جو مم جد; ٠نمج .وهدفذئة  ٨يهدئ:
ببس ٠٦جوسبجو.
ملخن جب كخهجهجدة :جج بؤج ووج ج^مجئن بسج
غف٠هو :ف^ذذوبجج ه;جفوه بدت :ؤمجثئة ووج إمحبشة
ج^مججج جه :ججخه ه ذكو; تخ٤ .جذ كة هداو:
حذ خذذ;? :لو ي :كز •فج عهكئة :كميث:
?فبص ووب وسبفة ة دمحكبئة جيسج ج شج:
م3نجب جوم وهدعدذب ووب جئج مم وخهلم جغة
صتحهجز .دكز ًاقثة  :سأب وسجبن حةج .:مكة:
جنجدة ذق? ::بذبهبه فيجذجس ذة .كبدجه ماة

تجس• فدبجة بحفة.
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ثخ٠هب :كوسبجو ذهددئلح :هذهججه ٠٦هج دبد^ةج:
فم» جيججذ ح^هئذة 'ذفًا٥ .يبجج 5ج ٨جيجية جنسئة
ذفًا هسشًا جد كمججدة ٥جد ب^جخة :فب( ١سهي()1؟)
بةص١ئ ٠7ذب جوسبفة جبسجثة٥ :ي :99ذف جج وحجة
كججته ججكيكة .فلهم جم جج بؤج ه9ج :جججج
2نوج دئية ذ هدد بحه جسك :جموحدكة كز :يبجج
ججكة خسفبه جغبئكة جمتككن جًا٠د ؟ 4جذجة جفة
الككائًبج ذ2فبحًا ?ندلنًا ه ججذمة  İşgalجو :ك جيسو:
ححند جس ذفلةًا .جؤة ? ٣ذجهةذهـًا ^جينتجة:
كم نسيبه يه دكجك^ة ?هج :2ف٨خذه ٥٠٠٦
تته لغة ج2ج٤ .:حج جذ هض ه ئلهى ه؟ج
ه? :2جتنم ك ٠ججخبة :يجهغ يحبه ك ٠ج
يسبائً .بخبةبج جم جسنن وه ججحية ي' 2ج'٠خًا
0ج?0ح*3خًا ج6ةم %ت مجم فؤذ هجكبه :بخبذ م
2نم ? ٣٥٠٦يتًا مجم سؤ هوكبه .ه2ك ذفية٠ةجًا
* جعوحدئة ئ :هقك مجبًا
تنببة ٠2ذ كًا جه
حدهة فمك فمنهثذي كه يهذي .ةهةًا  :5ينه
دججك? :ئهذيج٥ :جماجكة جيسؤجة٤٥ .مج ?د بؤه
ة :ه
2خًا ه? :2جد ف٠ك فيؤه :ئكك٠ش

د^كه.:
هخج يجني ؤدخة فذهحة^ببة مجم :فكجح
(!) جيجبسذه.

182

كجسجعدبجة بجكة.

دذل٠ةي ميبتكة :حد محيهكه إمجة جحكة  4ندة:
كسج :ججخجة شجىب 2 ٥٥٠٦ثك :جيسوة٥ .جج كلآلج
ذذًا٠ههدة4 :جخدبج سؤة صخهجبهع بجمذ حدوم ًا٠ل٣
جعخجذ ه٠هت عءجبة  -ج:مج مبخج جذة هفجذذج
بسج .هخب ضث  ;٠٠٢بجذ هذ :٣ببج  ;٠٠٢جنكسو(^)
حدهة ج٠هحب جم ذهمة هجم جكة ج2بل١بص جج
دججه إهذة  ٠٠٢عوحذخة ٠٢ئة يجهجد ؤ :مج
هجت: ::سؤة يمحة جزفة فج^حبج ه٠ج يب
دذه.هبحم ٠جمجذك :ج٥ ::ج يججة جعجذه ٥
لبؤة بجدهيس^ .سف هلئد مححذب  :٠٥٠جيحصحه

2ع :مج جكة ضجه مبؤجه٥ :يجحو إم ??:جفي
بعجذ •غجذ كق جحفبج? :لهلإلغ سه ?خفي مج
حدن دكج خم٤ :مم.
6جم 6جد 3جحب فجم سؤحغ -ججحو
مج٨جسج ججئة ٠ذ3ة ٠٢شهج ٠7نمكبئة :د:م
ججصبفب جه غذبح2ج ٤ف بحصة ج جب ميكثكة ?جب ج;
ج2وذم ٠٠٢ :جيه طلمه w٠rبؤ :دمحذ٠كة ئز :يه
ك جججه منجذه جححتبة ببجدههس :بمفيبئن د2بح
ي۶ت ئجحا٠جه٠لم .هك هبهلم للس :حذجه ٠ع٠ذب٠
حهدهي حايجة جججج مكبشة :3جيب٥ :يجسخم
ه٠ه مؤلو حجه جكة جججخ 2وسكة حكه خق2 .بخههس
ن) (جيكصه .وخحعه .سس» د.)٠

حجسجيدبجه.
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جب مجذجة ججتح6 ;١ج :حوجثة جب إذب :شج ٠م

İ

ججدب حدي .يخضي.
جهت خكهة جخذجم جمذ ع^بجة بجبئة؟ حج^نة.
جنج جبحو^د مم دي :يعصهفة جتهئعدة جئ:
لطحل ذهـووذج :وبفذ ه ٥جمبه م^جمذويس.
يجدجي ?جئ فسثة جج'٠ةجح سخو٠7 ,و; محئجذ
ددو تجدوجم  :فيجبه ووه دهه جحن تتةكهه

جحدسص(^) م^كة ده دد:وه جحقدخ0جوي ي^هةجبة

كجة وو; .جنج 7ةهه جم 7يه حذ^ةع 5كبكة? :جلخج
ج :بج م جذخجه داطةد جيججعخة محكبئة :معصثخكة
جشهك :عنيد .يه جم 2نة كهدجئلح جببج وو;
جذدههع 5كبكة :جج جبحوس جكة فعخ'ذ ذ.وةجج:
بجبه جو إم» وه جم جج دج; دوي .ونج ,خلدو ي
حبكة إذببه 7ةوه عندو ٦٥مجخبه ووه جيكجمجي في»
؟يغدوه هإ» جمج^غ سم حجكة ججةه^بة :إ»
جحبجب ؟ه إج:تهغ كدببم مم هجبه ٠٠ث ج,م حوج;
جد ::فجنجه جب جئ :دبهحة وهووه; :جةوج ؤوه
حزهفيية :جد تهب إيعسهفز :وة فحيبج وه:
حهة تة^ محيكككة هآلجك; جئهذتخة٥ :ذمبه
ددهد نذث; منجذويس٥ .يجهحد (ج جئ)(:؟) جئخجلخج٠

مأهجبه هفي حوم هـةئي .نحبد تبجهولي ن :حيجسئة:
()5

جدن جخ^ةع :جخسةه :جحكحةهلى.
دهخل*:

)2

 )Trajans.جفة.
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تجسه^فيدبجة.

جم ٠2لفحلح :ذجوفمة ف٨ججذه وهه جمج خخنحدلح.
موددة جم جج بؤه ججئة ذدذمحبه 9جذه اإلجخوفي:
ف٨جبجه ه إجت^ه :هتهجه دهة جد يمحة قجهععةفلج
٥ججخووس٥ .جج يكخحجي ج :جبدوس يججه كيثبجه
جفذهبم :ن جنيججحجه وهج نكعة ي فذ^حةعبجة
إكخهه فب^هجبةع بجذ .ففي جب جصةس^سوجه
محج وه فجذ ذهج ٠دئحجتة :ضج ت ده ة عك
حجشوج جسومو .حبت بعبد جم جكة يحجة^

عجه بنقئم :دالع وجه مجدوفي نه :جكة يعججذ
هلخج ٠بسة ذألئ .م^جج ك خسمبن لجبركك مج
دذم خذهبج٠ههى ?خفي :يصحة جزفز مهبن .جج
بجه دب ةجد خودع هخجه دب٥ :جيجه 2ب دلع
خص دك جكمدو جهيشة .شو جب جم^بةد هق٠كب
2ب م ذبننوفي :يكد جؤجوج ف ^ذكة حهه
«جذء ج4جمب .حةة جم جثة :جذجوفة عجب ه٠ع
مم 2بؤ٠ت حخسهع حةثو :جلخه  ٠٢ى وهه وب •ة نبة
* جذ جنه فع ؛صده قع
جدبجة مم ٤بيت محغ
* جئجهة:
ج3ةفكجة .هئجفلجه ههه يجغ ه'جؤة

جيحثجو بكك 2هيههص ذذخ :جكة جة يع^جو
جو حة^حجة.
وج٠ئ خححبة جؤيكن فلج :أجعة وى 2جد ديججفج:
يجهحدجمج جندب و جعبكةع ججخجكة دهبكة ععبجة

حججيدبجة.
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ك .ة ج^ف دهعشع إيه^ةفة يججبجس  ;٥٠٠ديحة:

دختحتة جحجتي ب ٠جد ججخ :حججة مخك; :يجهحد
ج ٤ف سج كفثبج يجدجم مم جغدتج ٠٦عةج^ج:
ديجت .مجخة جذ جسية مم جتحهه جه عبف^ع
جج^جذ 7هخك :جمجم فؤذ ج^ذه هشعضصهع(ل) ٠ح>
0٠?0ب٣ذح٠هآل  :دتةكهه جبدذ٠جةحل دخدذ :لمخخب٠ذ
كلب ذجوفة مجم سدهج فييهةف^ز :تتة^هه ججمدة
جذ ب^دةفة :هه جصج إيم^ةف ذجذ٠ب حججك :جئهذتلح.٠
يجهحد جيي٠,هه جذجوفب :حع٠ج٠خ; ذخك محكبئة
فبد ج خنئ .هم ج بذ جد م دمعنحل
*
فجذكك .جه جب ًا٠ح; خمعهع :جج يجكججة م9٠ب
ديخة^ جد 5ثثة جمم جذ٠مج :ق٠جج جد يمحة
خج ٤ذ -جةة جفة فهججه يخ'فه07لي ججمحة جذ ؛
* دجج جبئه:
بخه ض ججعخئئة 2 ٠٥٠١خججذجم محغ

تبد جب خ; جمو٥ .جج عجج تج *:جيع حيع مم
ت جذ
فبيت تآلؤدبك >3(;.فزعز :عفبد مجم حاف .حًا٠بخ'ت *
صنهشذ٨ي بًا٠ئزةتخ٠ت :جحنذي بتةس ذئ; ٥جعذي
كتت .ودبذج :جج يجكخعجب ل٠ه ٠؟ ٠بكه جه :جبجه
جعق :سجب مم حة .كلئ جه هدبة :دبي ;٠Օ7
•جخة 62فجة •تةفج^ف ج,كجت;،٠ :ك ًاهش0خد

( )5م:عيعسةه.
لخخبءهه؟ . 551(.م

II,

(٥ )2جفهدستهه.
 ٤.آل٢1011452? )21

()3

 ٠՚\.٢٦.١:؟ حبيئة ؟

Atticus ?Anicetus

İ

تجج فيدبجة.
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٠

ذئ أ٠ ٨له ٩ة مم ة :هتلد أ :مبذ بع
جخ; جم^ةجبة مجم جنخنكدت جعجذج .:جج جم عفبه م
عدفًا نديبة ٣لةفبة :ج ججد خفي في^ججه :فججه
ده ة حجم ج٠هجبج جح ::حبج بذبذوج ٥جبكوج
جحمهم حة'د لمدة .خشًا جب دبئ :ذبددجم عي:
 :5ججك ::جججه ه سججذمجج :جد جمدة
بصع٠ق٥ :بلذجويس إسنح بيدًا(!) فمئة خج ٤فذب
6جنة :دوحة محة)* جذ بدةفة :يه حجبج كة
دج^عبع ججمحبن .ه حد د ج^جهذ دز يكخحجي:
٥جزثيةةجس ى يك^هس :إمه جحجج  ;٥٠١ججه لئهمج
فبححةع ودهده٤ .:ف وه ج,ب فب^حةع يجهحد ج:
جيم بسجو وة; كذبه :ذلفغًا جوسبكة عمهوس:
جد جنت و٠ة دجفج دججك ذئ دبنذ كز يخد.
 :٤٥دك يه وخ; ابة ججههج; خكر ي :ججحدن^ع
كز يعلف٤ .كز حنء د  :جج دن دمج :ج^بشعة
غ جنيججج حكه'وم ١بل٥ح دجو حببذ هيمحةج.
6٥خة ي دبو إكخ جبجذ :فجهس يجيه ثيدبجة
هججوى د :؛لجهددة صح^بح .جج جم سجج^مج:
ج :كجج عبصهحة دمة :بيج بلخإبج :ه؟س0٠

حبكة عجذ .هلف يقج :محك; جيبد :سجو جيوجيك
جج ٤قذ وخفًا :خسده^ ذئ جهج'مه حج’هج::
(ل) سوب هج

.185

تجشه فيدبجة.
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ججكة جحبجذ كز ءخ يكحةس :دكن جيدبجة :هيب
حض شلح ?يلي محببج 7ه جكوسبفة غ ة جذيب ججموج:
جةغ ٩ييهحجج• .جبجه بسحة لكلخها٥ ٠بججه
ذ٦هةذة .يجة جم يجس^ة ججبخوس :سفنه ذذخ
:م» فة هب جعذب :مجمذووس خم .ةًا٠م 5لج٠
جكج جج حمبذ دؤذحة :مم فج ن جؤجمجو ٩فج
فذفح^عببة إكخج ذدئ٠جبةهل بجذ ٥بجججه دح^ةج
صهًا٠س جكق :جيه  ;٥.٠٠بصع٠فئ بلجئة (ةهذحم:
٠ةك كبتهة جئيحتخحجذ سهف ي6 :نغ ?فبه
مم مهذخذ :جنبخمهغ حئنتهة 6جم :بلجئمة بحمة ج
:سهًا٠س ?فذذب :ججه يمحغ جذ بلدقة:

٥٠٠محةهل :ه حى :ههي :هسد :٣هج :هج:
هوبحبهة^ :ية^ههبعةع (%جهةعةع؟):
*ج هبئ هد :جهب: :فخس :مهيف :هتسذته ?.كدطين
:بهس بجوي جفيججبب سوذسهع :ذطةفجًاه عيب

ؤلبجه ?في سبغة جخذهم أتي?( .؟نئن
ج :سل٠7٠ى ججز خا\ ،هسذ’ئ
ب*
حجمحة لدذب
دج٠ةحب خره جكت مم :بيت ف بصهةق:
مججخه •يحكة ججججه :3ذي جعذي فةمب .يجن
.)326

لجعحبئؤ ف^ضة ?فذى ؟لباي .جلي ٠لوبة.

٨دش ?فذ -ئمذخدههد٠
18٥
ده ج حني غحهذ :جعهنخة جذهبه نجبئة خجضخ ٢جهدئم
فيني 4جدجب
٦د٦د يملعل€1ك
ذئ جغة^ :حدهة.
ندلج جنبذيهة •جد جوخز :بجبجة وهدج’غهدبذ داج
ذلف; :سأفه ج هلسذ وفخمذ ٥جحهة دبالؤدة:
كذ جيجبه حبكةد سسن :مم سةع( )٤بحكة:
يسكر ججدهة بتبجة :ح^كة :ذي(') نشا .؛كف:
مقسئكة حئجشبج عجة :ججوج بخبذفب عخبة بذئ
جئجج :ججكت طه د مكبئة :م٨وج جي وجج'ذ
ذذة,وجز جعجذج? :دذوعدنم5 .ي ? ٣ججةس^ج
ثهئب حبج حىبذوج جبح يججة جد جججةس بلجبج::
'ذفن 1حذ :جد لجبشة ههذ حةجة ذفن ج^ةج^ :مجفع:
ة ج^بجه^س جكة مجقئبة بجكهس :وجة :ججم جججة
يس :يلذهدذ ججممة٥ .جد حبضجمهم 6 :ججوجذجو
٤حجة ديةكحه ٦هجد جمديند 6 :جج^ةخعبع
مبةهًا -٠حه٠٠ذح .٠٦ودبخبج( )3حخه 6( :جججججز(^)
كز مبه حجججج^ .جكر حذجة جم جد بجبجة يجمب::
إجئة جذف ٠يبوف :فهكجب( ) بجبذ وجس ٥٤ججبد .ججج

(دعشه؟

)3

.(Lucianus.

()4

جغة ججججة.

()5

(ججخجب ؟).

)(2

٥( )Deestجد نخبج؟).

للغت; جمذ
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جيمحو :ج:سو :جوهغ ج مججذجة ب£دججغ
فكه: :ججثسو نغكغ; ة جيوة^ة كمجة جججتشة
بعختة :جبجكهة 2لج فثز.
كوذمة جب جببوة2 :جهوس وخف; :جج 2ث; ذهدس،2 ٩؛
حجوخن دج ج جفذبئة دفح^ةجنن2 :خة جعبت
فذيعئة( )٤ججق ::دجمخد دب حهئة جئجة :ووج
حذوجه ججكج تخت حدة6 .جم جب جت ح^بجس كغ
سجة جهكة جو :حأعجبهكهكة جذجخحهذ :حوهفحبة
جغ^م مدج :خبة ج^ةسةذهع() د'حيذ ٠ج2ذكمج
جيج(^) .خب4 ,حة حدد حبذ دحلج ننيز 5ثة تنذع:

سونج ٠وة جمجثة بج لهجة :إجشهمجه تجبس ج;.
٤٥مححز يبهذك :ححف ج; :وسدبجة د2٠مخآلجو
د وج :وججه عذتجء يدبجة دوج٥ :جعةةجوجةبة
ج?آ٠ج :جبمبجو ججهحة ججهجة ضو ج; 44 .جب
فت دب طبخ'ف :وبلخة حبم هكج جنت ه4م
ب :ثوسئة ل0ههـئ .م2خخج 4ثة :ف ذحخ كخ؟ يه
جب 2هعذ دب :هوت لهد جحكد د2ةدكدت :م2هدئ

لبصع0ص بلجكة جخئ :حج',م لذ هدج ني سكبكبج :هى
فذذ إكخ كج  -هكجذ 9إكخ خحخهغب ٥يشجت ذهى
:فهه ج دهدية0 :ذجبخا2بج ذج^جئة بذز٠ذ٠خونم ؤدي

( )Iفذجبهضة( .نذجهضةً( )2( .).ا٠هحهضهه؟)( )3( .غنه جج:
سحك0د جحود* ذدخدخ■ ً( )N(. )4. 1.اقنه جج ٠.س^ميجدجكة ججج.

.)4. 1

ي ي ييي
()دجيه.
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حك ?فذى 2م٠دكدهم،

ك? ٢يبؤح؟ هذسج نجد فيبد :وجبنيه حج دي

٨ذكة جةس^جة لحم خدمك .ه :جخ إدبي خلئ
ليحف مج سدت :جلخ; :ججو يجمخحذ حجحة .هلة
أ ar :<٠نك يبه دك (جبح؟) :إم» كة ججحبد لب ب^بكةبج

 arة جذعب خفههع :هإلع كمحهكعة 3ةذحد ar .ة
جب جمبت ءجب :دبج ه07ى 4مجفةع بجبكة ar :ة
ج^جفية مجم"مةةفبة أتجة .هس٠ذ 2حك ٥حة جج
كية دجذمج مجبتن لئ٠ذئج د٠دجخ :إم» ك^سؤئة ?ذ٠ك٠

خيءك تنتبجة :إم» جي :9مجةجودن دمج :ججج^ة
ةلعج٠ج فيحفئه .دحلح جب حدد :ييهحد جنجخ
07ب هو ٩جججكة :؟سد ههذج جفدي ه•:8
كهكفوج :جدسمهه :صفج لتح٥ :ججخج سج (دزمج
جنبخههة() ح:سئسوجه د ص: .:ججنج يجدهة.

جآلنح; مذ 4مجفهع.
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هغصجج 2م دجد كوذض :دحالكنوع فنن ه جبلجمكة:
٥خهخدو جصذ :جبد جيجبذه :حجم حخذبددآلذ:
٥ذوشة م هددن ،جهخي مل4٥ ٣حجي٤٥ .جنة جد
ة^هس2 :؛ خنية خذةه ٣تة^ب :ذآلم٥ .نقشن
ج6ةم جد صجوذه :ينجه جم) دخ ي9ةم٥ .جثه
فيذذبعب تنجد:جبد2 :ء :جأفكرح^جدمنجيد()
وه .:وح :جم جهذ ١٠جهبة ج 9دبجذة :حبئجمةع ٥۶
2ف  ٤ج2ه :ب :دة فذهذي لدلن :ه2جهذمج:
إمجئة جمج متملح 3٥وئة يجنديجبجج :ه2؟ذ هةخذ
دمهجبة جم يهده ٥٠٥بب مذهبؤ٠وى ?خفي٥ .جج

كجه ج٠ب ذن٠ :جخ٠ع2 :هكغهه ٤ج -ه:,همنه
جيسدحوئيه :فجئة فبيجحه لئهيدصهوع بجيئز.
يجهحد جم 2سغذ دح وج 2ل :جججه :دالع إبخمحويس:
٥ججه يلسبو بهجكه يدخلح جوخ٠ك٥ :مج مجبكن
ذجوس :وج^تهج :بتن كجبووس خج بذيج نهدفه.

إذئ جم اللهدخ2سل٤ف لوئ :حيحوكة جإبؤه= ٠فسبجو
كة لعألج جبح :لخلح جؤكذ دوسئز فجيد إجذ

بكوكوج ::جج وذهبه نجوهو ينجج جمج جبد
حوه? ٠:ذك يه فؤذ ب^بد جييه :ه:همك ئهجسوج:
ذسئلح :م٤ف دهد :جججج جهجهبم جد جتج
٤مجفةم بجبقلح٠ ٠وئ فهك؟ ?هبو دهس2 :بجهوى
(ا) (تجع؟).՜
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٨حئة جفذ تمخ٠٠د.

بسخج( )٤جذم ٠كةدت :جهدي ذسبة حب2 .ن ججج جذ
جعذي كتت ةبه٥وس وج :خبذ ي ئههذئ ذي وذد:
^جذتة :كهت ١دب ن .٤ؤئ ?حد -جبيم لئذذ٠٠٥هو
جمحكبسة :هصجا همة ف^جذج مي محمةج^ج بجبكن
دسلي مج ححتة٥ .جج جبجج إكخجس ٥جذ بستبكة
،نصئ :ف4بنده حجم بدت :نججبئة جبه مجم دةج:
٥جصذب :ج:م 9ت٠له :جيججبذمة حفذ يصه٥ .مج 3خذ
فمجبه يم حافة :حج فيجبجذه :يحد جكز بهه

دحي دهئة بجكة خخهبمو*.
٥مم كذذ ٠٦نم :ذلي وسةع صه مم جنجد:
 ٥٤٥جبج اكه .:ججنه جبه حجذجه ججدة م^فه:
كذم: :كة :بخلعض :فديه جمج مجسئكهج ذعإلدذذ د
ببوه :ئز :مسهج جيذ^ي٥ :حخهده جيهكجز د.
مجذبج لدد؟ا3؟: :ه جج^ةمن بجبج :مبيتجة.
٥جحذوجة ^سخج ::جو دهة جؤئة ج44بءب دب حجدة
٥جو جحججكة :دالج دة^ يه جج ي ٥تمجثة 2٥كذ دب:
دهسنة :دك :دجبخ ٥دة طمخ م٥ذم دنه بئ
لصم0ف; جخئ٥ :قطشخ دوحايجة جإخجه كه؟
فنن جس حبنه 2٥كذه جو :كجذك دب مذ :ميهحد جكو
يفضى صه جمم بج بءف ::دجهئة ج^كف :إ,بد:
ذديفة جنيه وئ ئعكهل ٠يمجه جذ دح ي إك^م:
() بخي.

0

,ألنض ?خذى :ع^فةع.
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جذذة ججد فوة ج?ام ()(٥٤؟) دح فتي د جعههة
حد هجلع .دلع دجنه مم كج? :ئحج? ٠هي ۵جا
فجخجذ لب يبوه :ن :يخخية هيخهده .يججد مذ:
بجوجح دئه٠ؤ جهئ ٠تحؤ ٠جج جه وج ججكج:
بذب^ةبه يفبذ حيج .يه ب •زبجبه صك ؤجهجه
دمنن :خلجب ٢خجن٥ .جج ت٠ب جيكة^ حخذكة٨ :وج
٠٦فخه ه هدذلب :بسوك ::يججة ذب يه دب ج:ذ ي.
هئص ههذه :إد كخ ٥٢٥ .فيذ دي :يهحد جيجفكج
:كخ طنيو ه تخ فتخ :جنيديه ج ججخة د ض ده ة
يتجد دح; دني جد*ج جوخة دؤذخختهة جج عبهي:
شنج هي; ذه ?عطه?د ج^كهس ج^هجفع بجوكة
مجم جهذه ذسة٠ه؟ كز  ;٠٠٦جئة :بخم ل ٩د تخ غبذ
:كخ :كز حدبج بج ين للهمعه :بجبخة يه جه.
ه;ذ; ;إه :إمجئه ذ؟ ; ٥٢٥إ لب :هبح دي
ه ب> .بجهد ي? ٩جحمة مبهب (لب()؟) ١دكه
جذذم جذهجة ةسب جهزكن .هبكي( غجم
ئحب٢٠ر
جذ٠٦ي تكع ٢؟ :ج *.ذجة عوئن :ه به; ذجة
يةكة .هغذ بلؤ جهزئز فلج لههه ح٠ذحت ذمت:
هذذبس ههه بسية مم جم ب٢زا ' جنيهجة :هيهعاع
٠٦هذ إمه ته':فؤ( ' :ه كلجلم ٢هذ م لججةه٢م .بلح
خض
جم ن ججه ج جهجة ٥دة ًا٠ةه ذجة
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٠بحئ جمذس ئمكخحهحم.

إببئة مي بمبئ لفوحلح :هًا٠لى بهذذت سه دع خحذئ:
٤٥ج خذخم خ2٠ئب جبهب^د جج تم دجد م
جذ^سن5٥ :سبئ يجثة إمه هكه إمب .م٤يذ دب :شن:
ددخ بنجر( )٤يم؟ (4حبنج هتكذه :فم كذ OOIC .فجذ
دب :م :إكخة بنجة ج( ) جد هذكب كهجلم ههد
جوخخ7 .هذ (ج:ذجة هوئئة؟) ي :جكذد ٤مجفةع
ئ٠ججه  -جه جذ جدسة^هس  ٤٤يجب هي .:هشذ
جنجدة ^ذن :ببه كة فضهمه ?خذن عبشجمحةع بد جه:
يجهحد جهؤ :كهجسئة جمدكبئن2٥ .جم هذه ٣ججسية

جوخة ه'دم :دكة هغ ئبهب .إذحب جب حذفنب ج :دئ
كذ ًا٠ف يدب سن :جهزفز مد :حهذذهئ؟ هس
جهزكة
ن قسججة هذذ'ت كدئ؟ ي ٥ج,ب فجذ دب:
?دخ في :بذية :يجهحد ذدحلج ي :هفدً3اه  ٠٢٠٥ز اهمز
حنيجه فمه هزكز فجنه .ذيج٠خلة خد٠7٠ز حده=
5٨4خب :مكخج :مم مجة^ كة بؤ ::ؤدا بى فيه.
٥يجهحد خة مدة حوذخة جعبئة٥ .ج قذن يم
دوج ئنج مهجنه دؤك^ ::جيهمو بخبك :بدهبه٠هني.
هئجبس ۵١ههج حيهكة :جج صنعجة دحه دهكدة جيهة:
ججكن.
٥جحذوجة ت٠غهز :حيدة ؟ ٠تجؤكة ج دة٠ه٥٤ -
جج يه ججئة إمحيند دمبة ::خج يجج^ .:يجبفج:
(.Desunt )2
() غحن :ثتيد.

2
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دحك جمذ فمجفةع.

هئسذ د :لئ غ صخ :جبة ٥كز ف:جخ ه هذجة
دب صمغ ف;؟ :سيجس ? :٣٠ب ى ج^د ٠ج;خذ جه :ابج
ي جهه^ةد يجة جكز عجة إدخ .دح; جب حبنج
٠ئفذج ج :ذ بجفجج :خخج ي :جبجم هدي حجنج:
دوي تب دسم له؛;ههه جلل٠ه .خة جم ججذجه()٤

6

د :د يجد ذهدبى دح ? :د  ,جحجة٥ .جج شفد
مج :حك :سونه إمه ه ٠جنيجبهحجه مطم :هجه٠ب
فيجذحنج نذذلة جؤكه :فصص٠ئ٥ .ج •يوه: :ذ

6

?:3

دب ^يهعهفة :غ ١جثة بؤمخ تخبي ٠ :شئ ف^كجب
ججحجدن
ي :ؤجتد دب ج^جج مج ٨ك خهخة ٠:
فودئئة ٠لجعآلة :هبكل ١ذهدوبلم حكجدن يجكمئء.
مبعبذ كة دخالهم ذئب بج ذه كة :ةلهج ٠فيعجف ع
?دد ل بو?٠ :لع ةه ة’جد فميبتة
عسبهس .هكه خضبو كه دب دب ةهذ'ب:ا
بخ٠ب ١لعج نغ هم۵بج ?شين يعذب.,,

0 2
3 2 2
2 >2

٥جج جم ؤفهن إيعص^فة :حبهئ سونج وج جه
جبزد ?دخ; ججخب ئبخ٥ ٥ :՜٣خبب جمذبه
 ٠ههذ دي :تج٠ه ب؟ج كة ججكجس ج :حدب ج حيههم
جيجبذمة ججمج جمج^بة٥ :يججكئة إذكة حس دب
ججججة٥ .جج فجبوب دب يوف :ب\٠ك\ ٠جنت :ةةحبذه أ
مجم ينجد :هغجكجد جد ب٠حم :يحفه عج د :جي
(( )٤جججذة؟)9*٥ )7( .يج.

19٥

لألغم جكذى تهبدفلههف.

خك 1يوف :كز حجنه .ه'٠2كج جدسهجي ٥جسجج وسمج:
 ;٠٢٠جوخن ذئم هئج٥ :جوبئة٥ :جمحنحجة ابج
ج^ةمبة :ججة قجذ ههذج ?ذلك دف٥ .مم قدن
وحتج كمجبكه :ميخجج مج بتبجة جب٠خم 6كة دب
دههدجج .٠هب٠لم جه ^يذه :سف; ددخ ٠ةج جه٠م حألغد
٥بعبذوج يهحكة :معجة ذدخ ذجدخج جديبوه :ج^هكجب
كه؟ كة ًا٠صأل جككهبذ جج^مذ :جغجئة ه:م تسمحة
جدج^ة هذآله6٥ .يم فجذوه :م^يذهجه ديعم^فة
يهحكج .يه يم بذس ٥جؤبس :جن هأل ٣جئة
:بذج: .٣ئة جب فيحخذبج ده يءفة وجم٠ ::ججج:٣
4٥حج ج 6ذجألذ٠ب :جج يحذ دح; جذكة  6ججهة:2
ومهجة دح; ?ذعهدد ججو يججة, .وم جب حجة هئهدذ:
حذبجة ج م^ك !:في ونم بؤمخ ببخبج :ه٠3ةص
ف^ججب إكة :جيججة جد بجبئةس  :أجبن جئهس مج
٨ك خؤيعسهفة بلجبكة :ة ج2بجد خكة جمجقكبة
ججمكبئة :هوج :إك^حة ججهصوكً ::ا٠ة ججم جججة
جة :جيسو :هدألذهج ،ذحغض2٥ .جئة 4 4كخحبج جه
جد س٠جه جيهفه :م ثذذ جيحجج يره يجج فحجبج
دهيه ::هبخئ ج^جب ف4جبوب دب٠ :هجلة سونه دبوه:
جؤذخخز .هبجه ٠د جفسهج فيسدهذ ح^وخن  :2ههة(ل)
()X

٥فئ.

دئ ?خد فمجفةم.

197

جنجخجد :ئ٣ذخ٦ه دجوخن ن٠ :ئللهس (دو؟) حبج،حل
جذيجة بطتن.
ه٢يجئآل(ل) مم دج ن جنشكج صلخبج ٠.ئ٠ذد جسذب.:
فض خذهأ ::ذيفكد ،ددو نيبك يجةح^و جسفكة
ججوخن .جو جم دجدة بىي٠ب دب مذ ممحبه سد ه ،فذ

دب :بتبئز :دة جس^ةذ() دج لة دو ن :يحد جكه
ك :بخم .جحهدح٠ئ جذ فخخعبج س?هخة ججمج
فج .فكة دحب م مج دذنك لعدذمحب جدجتج ئهذذه٠.
ومتذس مج جلهبة دذهدئ; ٥ججحب ٠شس إمخب.
هوج ٤ف دي^مة فكبهحة تسخ كة تهس٠ب :ؤلجه مكججبع.
فهب^ب جه ب() جه تإحتة ذذ مهدلب،سد هئهط جه:
٠د فنذ ديتبئة ذئ :كع جءنع; ع^بضبج هخلةضب:
يجهكد جكه عبج ٣ج0ج .دادة ود ي مج مذتة جهين:
٠حةه دج وخن ًاقس? :إك كجيبذوجس ببه ب .مبهب ك دو
جذج ٣ج^عة (?خذني()3؟): :سؤة ?ذمة .هولى ?ذمة:
دبج يق هنم ججتي :بج غجة ٥بج حبئة .هدففه٣
هةلىا جم جتة :ولى جذئة محكهمة ووه حئةتة خعذ٠ج:
إم جبجتة جمحمهجيج ذمم ووه كة .هولى 5سخج::

دئ':ة غعذيللح ?مدخوخ; هدفغن ووه .يدهدي جب
ويجم :م جحة٠د جةدةه٠ن :ههـ'ه دنئ حجة ك جج
إخذ? :وخثةز6٥ >4جئة ته\دب دب ?ذفن ي ،فئل.
(٤)5جة.

()3 )2

^)Desuntمجتج.

(م)

.Deest
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ألئغ; جضذ دملصة م

فلح جب جج يمجه :يججج ججذبذ^وج س٠هذ م دةج
2جئز :ندة لهلهحبحب ف:د :نسفذن فة
يه .هجج

حجكة خكجة هكه .منججس هئ ١بب ?حذفة :ذحجبي
هي الهيخ'ئ ?دذخ لجيفة د2٠ :غح
ج،ق*
ك حكة جج^مو.
ند ج6جئ حهبج ذكة :ج6ج :حهلد بهضة ججمج كجة
ججبجة .ههجئ كجبلك٠ :ئهلغ ١ديوخة هن :ججو
تذل■»; ئهب٠ب ك .سفذن مفيحجسن حديس جوبدج:
دحم جبهب ج٤ .ف حججة ف5جس هئ ١جججبج هجنز:
عل( :)1حئة^:هخد :بغبي .يججججص جم حكند()٤
مم آلهدذذا ههذس; فعجفهع٥ :ئحةك عبشجحهه.
جو ?ب حجدة أهكة وه; جك ::دالف; ج^ةئهس جمذ
2مكفحه3س يجهذو وعجويو٥( .سة؟()) ججهبح ٤حج
مم ادوعسييي تفس  : :45فندل جدجك لجح١ب حلج
ه :;4نح^كة اجعة خحي جج شذذ :ذحلح وه يجة
ه٤ ٠;4عوج? :ب هد?0دج •ؤه جه تنهئة ه'ه لغت٢
ج^هخبجحه٥ .جج (يدنبج 2حلح ذب جهادة فلح :ئهبه
ذنه .ين'؟; بأبجة .وه جم جج ده; بجب حكة جبج
جخهتله ٧لمه ة ٥جيبئة خذن ٤هجفةع خهذتلآل:
 ٧٥٥٥٥حيمة .ه;به?ب جيجي جج هةج :إخة
؛ ,ج^عخجبه :هتبض نعيبتةف^بعة :أخة جيجخخهبسي
لذهدد جبجبئة ٥ذنئة د له;.
رت) حذت.

ز )2هذهشلج.

()3

(?حج نغ عمعم فتح; إغض همذج؟).

مذ غجيحبع

ذبدج;.

19٥

بر١ل ننة ثجئة يجه حنيق جخحدحج:٧٠
تخبجذهئد جتكهججغ بجبقة وهدخحلت دةج كه.:
دوج جم م٤ف ججكةهخفو ه بسدجة: :جججذو
كدعتلح جكفم جج خةجة٤ه جبجبجة ٠جخخث :جههجة
بجئئة ٥نيبشة جكق فعجفةع وبف دهبجه .مجوج
إمج ج^جم جيكدهخفو هجج هةج :ججفذ ممحة:
►? ٩٥٥٥٠,دهة جهة :يدج مجخبجة يههدبئة بحةد مي,
 carدد ^زجووس هلذوذج جسوجكة كوجئة ه;خح2
٥٤٥جبت ٥جججج :هذو0جذ'مه :غة ^ججحوج ونكعو
ظلهي  :ئهه٠٣

يع ر

هت

مم حلي يللملهل()
؛ سمه فت ذينخه محجبكئه :ج^جعوج ضههد خدهع
مدنة حهكر.
جه جم •ؤجئ : ՕԾ1 :جج بيج ذس\٠ذ جذبههفبة
سدهم ملئ (5كبخز :فيجند^ةم7? :وه ٤لههبجل٠
جهبئ ليشة تهجلممه :مجنًا :ف :فججدهة
عوحذجة جيجحتة يجخيجذ() هوه٥( .م» نجكسة بخبة

() (جمندبه :إه فجندبهه:
جج.

زد) لدنن.

:07

نوذن.:

E.

م)
**

()7

؛ ابمنيفيم
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شذ -فهجندبعص ذبدئج.

دججك :ؤهح^ج ههذغف ن :)٤(:هذحبهدهحئ بجئت:
دخدآللح فججذ(^) مج ذب٠ك ٠نهخب^ة فجنة هج
جةيجه^سع(() .ض بهجذيمحة مخف; •ئعهخنو()٤
فكلهك; ةبمههح إمبئة :هبهدذخغهجه ججقجة ذهشغب()5

نه دخن ةجة جبسكه(^) جججخجججة صة^  ::جج جبد
ج; ٥يمخجج :د.فلئ دحل مجم جم جقكز جيبجد
شتع دهيج .ههدجبخدآل ج; ححوذذة( )7جججك::
نجئهبه وحةكة فيذجوفنة .مكص( )٥ج; جذ ل:٠٠

??',لغة مج موجي نيد د ذهديثج ه ج^جبةج :
جو يخ^ةد :ه0ج محجميحسمج :جججعة جخدمتجة
حخبةبر .>9عبئز ه٠ج بذ دننده ة فجئعهجو^^
جمهجممجء :في يجيج ٠محق حكه^س :هحب سه دخ ب
ن; دؤكة.:
همجحد هبت(ه )Iط ،وحهةن جج فمب حججك::
دحويئعز سعهل إكةم ::جج سه ن ن; دجتهك:
ججحئد دعةخصة'لًاا ن,حلج ي جيهكج نه جه ي۵ج:
د^ةع جم مج خذ هجد كت جماخوج :جج
فيذذذبج يجه جذأجوخ :ذس عبمجبه هفهتم
ؤججقمة داح :نذتنه^ :بعجذ ج٠ي جه :ججهبدب

 )Desunt.إيجي( .و) ج^نينةه.
(ت) )7
( )6ت٠ج )Deest. )7 )6( .صحهخنه )8( .مخج.
(.)00225( )12
(ه٠7 )1ثض )55( .حفوكئة.

(ه) تفهغد.
( )9يذخ^ةج.

ضف فجنهع ثذبنجه.
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بصد ؤجهج ٠7و د  ٠٥٥يحيهنن هدخ ولند
دأكة ::جف دوف دكض ذخذج جاده ٦هدخج
ححند حهجة ?ه ججقبة يجججكو :جج يجبح
جيذجةف جدهة بجبجة? :إه حذدم ذعءب٤ :،ه
حن^دو .مععد حخخة جك0د٠٦٠ .ذعئ دشم ووة دهة.
جو جب دأد وة :جج بيبج يجحد تججة( )٤ججمج
إهتهجبة :فدبه ج,ب جتخدة ذسئم ،فجئحبع:
ملحذههه جنيجه جكز جسحكة 2هه ووه حجفة دهه
بدعذم :جج ^ججهوس  :دوة جكة جيحهص:
وذوج ووه هوج جصهج جد إةمح^بة ٥جد فخيع٠ب.
جج جبم :فت دودين :فت فجز سجة جذائحه0ل44 :جذ
كو جخاط٠هى :ئ غوخم ده دبدجمجة :جذهبج إدخ
وههغخهج جهحجذ جد هم دخ ف :ومفبع إدخ إف
جقسجة دجدب ج^ججو؟ فيجنهحبع جم بجبكة ذهثذ
ل :٩كخ 2كد •خة*ج دبدججة خفف ج2بجهوم ١حجمحثة
جإدد .لينسعب دم كذ حنهئة فكك; مجم ججنةس
جؤكة ::دج;ت هذتوب جفجن إدخ دهة .فمجب يجهحد
جسوسك :إد جدوغ ٧٠حبجة٥ :دوسجدةوبة الحأخحه
دخ :صخة إدخ ك دبد ججة٤ :ف دد كهج :آد دوج.2
يحد دسينة اللدن حغه٠دق( )2فيجفئه :به دب :إمئز
جخخة وكجأل ١حدوب ججشجهة ٧ج6فف .حذ٠د :نذ
()I

جيك.:

()2

دومئذ.:
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خذ -فيجكحبع جأمحنجمة.

جو٥ :ججو كة بهحئطدل) جو :دة:؟ ببب وب٠ب
يجأفة فيجنحبع هئخذ جه :جف جفبج محبئة هذنو.
٤ذ جه هذحهم :حجب جد كز هغذذ إذ :جؤكة)٥(:
دبج دذحني٠ :وج.ة ٧غبخهة مججثنم جسذؤ:؟
فجنحبم جب ،فخ جو :ذم ججمت :صخة كخ إكة::
٠٦حل; ^نجة كخ .بج بذ نكهو: -كك :وة ?بخب
وج ۴حآله ٣إفة هفذف :ؤجبمقة نججد جنبه
حهة .مبج بدذه مكبسة حخه4 :لجرذا ،جنك٠و -بسبيمة:
وة جسؤذ إ ججسوجو غ-ة٤ .جذ جو هخ'ئحةهى :دةة
جف وجيي سؤ ببحبهع ٩دآلهى إخذ إكذ؟ دخن جه
فيجئحبع :كوه إخذ إذة بة(ب> جنحجة جسح:
هذ٦1٦٦شي :٠كوة جبيج حبحوجة ججج'ن :مججيج فمغ
هبج ججة جؤمجم ذجيحبج جه دلحهخ'هها.

ح^هةه جبم ^ججذ جو :إكخ جد دجبد إدخ ه جه
نمججح كسدذة؟ فجئحبع فجذ جه :إم( :حجبج وه')4
اجذ= جؤحنذ •ة ::٥ي» دهه .ح^نةع فيذ:
فنجن جؤجكحبه :.وه(: ٢4مكة جؤقذ :ججهكنبج دجد
جوحة جب(ًا) ;حتج جو دهة جة,جاي :ججةم^ة :ه3ةبجن
ج3بهةئبة جز:د كذوذهدة جخة٥ :جة يهو :جزجهح:
(!) جمججد :نخ (:تخ؟).
()

()2

ج^كن.:

(د) .

(.Desunt )4

إ

مذ فجنحيع جببعئ٠
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دبتهج٥ ::جو() يجبخة( )٤جة جذههمكبة :جج حه٣
يجة جججد جه.
جج كماج جم هوجه بلجبئة خة سدئ :حبجوج:
ذئب سجة م^يذ :كهج :احتج ي كذمة جؤكهب^ح دسوك»
مجمياة  -هبثهبخحني أموةه^س «دع فطه٠ل:
٠فخخع دفةوكة٥ .جج ;كذ جم :دبجوج' :ذج بيج
كل٠ون إهجج .:منجب دهسيء جد ججكة تجقجة

هبميب٠ج ح ذج مبذذهع هفؤه  :ب ذمي '٦ر بح ز
جذيهمبة جيجسجف  ::جدمح^جودهويس جبسج جكة
تنييتيت ي يتتت

٤يعدةف ذ٠هئخئ;(6 :)5ة جكو :وة; ج دهدعإلغهدخدهجأ٠
جمدكمسة :وة جؤف موء وة; جو جيسوسهوس -هبب فدؤلو
وبئ بخ( :)6فذ^دنيه ه؛جتن فكدبئ :تلم .هذج
جج شاو :هئطهخجه 3كهوظ جذوئ :جتنج::
م^جذهخفه جتؤية دع ههة .:ضجهخ; يخد

( )Xهؤه )7( .بج^ذج( .ل) هبضكئب.
حدة .د .س )5( .).ذومهذية )6( .دن بعيج!*

()4

يلعةذ'كص <هلضذحتج ؟

يتيتتي^يت^ي تيتيتت
فذ فيجنحبع ج^ينجئ.:
204
 ٤سأ? :٠ك يه يجدو :دؤججوجي ةده٠طث.٠٦

مكهفوج :حئةجج() ٥ :يكخهة فضذلي مجم
كه:جج• ذوسئس  -بمخ٠ئبج جب بجبك :ف0لطئخؤعهبمل
وه جب جج٠٦أ;ز >3ذب ن وج :جمذهجنبج حبج عنتهج:
جية هج خلق وئ;٥ :يجبجد دوج فشمهفو ذمحغ.
هوجهج الفح له ج; ومحهوج وو; د^كبة :جد سوجو
جمتبئة :جج(^)  5٦ووذ ئبج٠هوس هغيح’ت بلذ :٠٦ججججو
تهـنئحب تبج ههجوج :جدهم :وجحوجذكة ذوده;
جؤسم محنجم ووه جد غجهج• ٥خجذوجي .هكخل
*حثة دعئ دؤكة :مكبع وج :جيهو :ليد دجنج:
إجب ذعغع( )5فهذخو حبج خ'خخجهب٥ :كهئتهس
ئ٠ة١د٠جب جسوكد لجالط; :جج يتكة^ف ٥كهتغف
؛ لهج :ذاوئئ: :مجة د^مك جيجججفب وسجد
جعفوج; .جج جم سؤء وو; سوكة ججددد فأهجي:
هيذج.ه; تبج جيحخهة ج ذه سوخة دبخ:،٠
يجببهد  :هذج :ججة مم ٤موج هسه3و ذ له ج
()2

)Desunt (I.

حفهججج.

()3

بجبخز.

(ه)

.Deest

( )5جلفعت.
اس

محذ فجنحم ذحججه.
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د .دبج نلغد جحنة ج6؟ ;٠٠٠ :حخهوس مم
كذه حجغخ* ٠
نذتهه :هحعجح مم ذذلخ جغهجوخ :دالت جذة() «يؤذ
؟ .:وجخ ج كجب ججخ :ذ ش ذهةم ::إم كة
جججبج مج لب،
:جئحبم كلؤد(') حؤدة ::شذت جكهذجة حة^جج
جمحجطحة ٥ججكةد مكبئة حخه بسبؤمة :جب خ; بسم
ههدغجذخة :ديجئئة ?إكؤة إمئه ?دهبمغ وسبو ,دل :مسوجي
جبحةد متبئة إكن .إجة ?دبج نده مذجة بلجئنة
دؤجذة جذ^ةمحة  -فه خ اكة :هغهب دوبو ٥كه:ج
لجوج ؤدجكثهسة٥( :خهبج دم نججوخة إبحبر:>3

مكهبج ججمج ::ه٠جق ٩دكهخكة خكة جموكة تغلس هدج
فمتبس .:ديعز :فة دلفة كخفة :هس ٦تثة جفجذ

هخ هذ؟—زه) :دكة جممب» هيد فوصجكة^س دإندق;
حهجشوج هبذسكه٠ه -جكو فوكج :ومحنبد مم حه٣٠
حج يدافي بخبك^به حبج بغ د لدابة إكن جكة موة
كدكة ٥بجوج :عجج 2ك.
دب م6هبيج دب جنسي :بتيةههة بغ٠بلي دكه::
يجة جمج إجئه كج:ة خزد 9نه ج^يتج جفجذ .جمحبئة
بحةد منعجذئة جنج :هنتإد تتمجة :في ي :9يجنئة
7هئة م^حذوة جحيكة دبذجة ئسهد ةم| في جذ
دكوذم٠ :ني حكجكئة :تجوكجة جدق ?نذب :دله و شؤذ
(؟)جكز)2( .مججد )4( .12800)3( .لج دخ0س.

كذ فيجذهحبع ذبندم
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فنز :بآلذ٠س دودض :ببذ خ٦غ دةب٠ئ بدسه :ينذذهجد
جكز دج خذ ئهخذ .جند دحلح دب مجم سو^جة جكة نججس:
نفخ دح; جذ فج^بد ة ٠دجه ججد جئجنذه
جدثيو .ج جم خجعدز دب بتىذج ٠خدة ::بخب^ةبج

ف شهعجه حًاه ;٠حك .ثذ :ذن; يم يجغ جكة ده
دب جةهكش غدذب كحفنذخئ : :جذ ٤ف خحذي عحم.
ذكلئ لذ فذة() يحجد تث :دع ٠7ص :جثة ي2جبجه

خ^ج ؛كة ::هلع غدخهم يحخسذة2 :عجه جج^دو
بخجية جب مه ةح;< مبذبذ مم 2ئ جههة سنلهج .فم
جخ جئ دهب مجس2 ::6 :ح; دب يدن ي؛دة; .فم جم

يدي دفجذي :ةهض دب ح٠ب شد .د ة۵ح هيخة
ججذ^ه خ جج نبذ ج ةج :2ج^هو :دجن; دفده:
جج هدجت نددن; .فى :لثحخ جهخ 0007 :خب موككيز:
هجغضي ددن; نج بدة ح صبش :ي2جهج ٠دبيعتهفة

جعوذبة^ فجههجوج :ي؛كة; يعذن •نيذي ::جج
م؟جذ دبههذااع مم كج؛ن .:جعبن ي ٥جي ديحنج ي

خدن دؤك ::ججو نبذخ; (ئب٠فر)2؟) .د جب مم مجهة

سسذه ١دفأد :ذللح دخخية^ بذعخ٠م :؟نلح دب

(دعؤدد)؟) ةه ن جهدلكخي ٥كة بهدخمج٠جهم .ببسكز
جدس^ج ثجة ذن ججتئذ٠لم دب مم ادة :جمجم دن همم

دجان فجببد .دد تدسهج ئهدذ ٠نج ٤قذ4 :كز

(ا)

)2

)Deest.

:جنس.

()3

بتعخجذ.

(.Deest )4

خك()4

مذ فيجندع جؤدهحجة.
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يجث عنة دح;? .الد ج; حيتة جدسهج ف5خخس دصضئ:
فكة ٤ف جخجج6 .:جم ه() ميء دح; جنج:مذ ٠ئججخج
م; ?ندلف; اله هدب; دح; :ل٠خ جذ ييج جيجسو:
٥جكبذ2 .كي جذ غد مبش :جج بهًا -٠ذح; بذبذ
يجهسوء .اله ججه 7جهجيذ :داله ججههج;  OÇ6حعحئه:
م ،جهنو جه لذدم; ) .دف :جذ ذجج 2غ; ندذخ;
ههدصب دح; •كهفيحذ :دجدند :جحك3د * ٥جد دفلى
ذك; م2ج ذش :فكذة .هد٠د اله ج٥غ لب هويحن.
تخف; 6جد اله فه ض عذبئنوج :اله ^ا٠هه دب
بخبجة ع^ببه2 .ذقههص ج2هه; جبته ::بيبذ’٠ذل٣٠
(كي :ذع; ب2عخس(ل) دك .:يهحجه 2ذ; جذ جؤكه::
ذبقوإرم) ?سهجلج يخهح دح; :جؤ5خجس كسفحة ججم:

فمدكبشز .مدجدحج غهح يبعه دبتة? ::حاه٠ةب دب
فجغذ٠جد٥ :)5كة لمذخ يجة م بجخ،? :كلئ م;
ججججه 2ه٠ه وصثة الذسداج8 ،جم 7يه 5 46خ جدحيذ2
يذبكة ?مبش :هث جؤفثز فيذ يجس :تخاف3 .جه مم

مسبن سال :-ججةجم م(; فدخ ض ?دش الك; .كه
2ب ٩فجذه< ،£هقهكم فنج 5ثن جة :ؤد جم
2م٠هلم ه ححبتة :دح; ? ٣٠مبسجة .جم جد حبت
شد :2ذف; جب() حذفة دهخم خجذ .2في 3م 2ج :ج;
)5.

(5٤ )٤ع( )2( .10خدفة
( )Cur(.نجخة.)Cur. .

0؟.)082

ه

(.:9 5:( )3

( )4( ٠)CUR.نججتة.
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كذ دلذ\جع جؤحخجمة.

تئ :د صبذكز بئة د مبئز :جفصجح يه نذ بةة.:
ثز جي جج إعبذ دح; دألك 2ئز :جيج كز فقج ٠مجم
ههذ ،حجئة دذيههثة خجهوك جذ جة س٠ج; 7ه:٠.

لبوئ جبئز :ديحز هجزبئئز .ذهبن ءحة جذ ج
بهالت سدبج :فكه جئبجج٠هلم ٠لهذئ جنعحدحبهج.
6جم ججج هح^ج دكة دهة -يبغ غطده ستةتمج.
دةكم جب ججج ممنكس دب :مذيج 0لثخجكهدب
ذئة :كه جب تهج :يونجص دعة .فسخة جد ٠٥دج
عستهج :جدب هبنغنج :هج :ض جخ ؟ج :جبحبحت
يدج صج حؤجتوم .كي نج جد مجيد دعة :ؤج.كبكزح
خةحذغذ٥ ٠كه إمه جمج محك; فهيؤ٠جب هكز تجهج'ج

دهة() :فحج٠ب ٤ي نز ييتم :حنء دعلح كي .٣الز
ججججكو دب :بت :دخ خ ذحة ئه حالخ دب .ؤذة 7هه
جذ محنة ذحة جفحيككج ٠هفيهة حذمهدفة? :كز فيد
حوجة خمكم جيججبة^ .نج جذ ٠بمبذتخهرت> :ده ح
محكبسة دخ ددة جفدحوة .تجذة جذ ووسبفة٥ :جكة
جبته^٥ ::جفيحخ :منجبجج :هتهجذذ ولذهية ه3هخمة
ج^جة٤٥ :ججكة جججه فجذة٥ :جد هض دججة جمم
هيكذ دت حك حشه ة٥ :جدسهج ذلة ح مبئة 4يجج.
دو مججه مججذب() دب ٠خبهيس ?حدكة ٢هحة٠ :كز
خخهج ٥كز تهدج? ٩؛بئة شعةا جكبذ ي ٠ج:موج
(.Deest )3
() دهجهه )7( .هييحة.

محذس دقه جؤتححسجة.
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جد سبغة ٠ضد :إه ذ٠طأ جد ججة^ جنذئ.:
دةة نجه إمئة ججد إقت ذب :حهه جه ^جة 2كة إمئة
جيهحكخ مبج هذآل .ع بحؤة فنصج حك :كة
هحجونس فبت .هكة مخخذهئم ?دبج :يهحد جذ? ٠كة
حدهفي حفهخ .خؤئة ?ية ?عب0ة د دب .دة١هكهةئ٠بى
كفلئ .هكة خيذحجئ :إذفةوح ج:بيد( )٤حهبة2
ججنة ٥جخبكة .دج دج في ٠2ك5 ::6 :ثة دب جذئكة:
بذفئهص ج :993مخة حبجو ?ذم .ف ج^به^س
دج^ئةجس إكغ :نجذ ئ ٠يجنس .هحع خحد :جج
حذد دلب فجذبجب دب: .ذخهجه جب جححخة عجة
جيسح^س مج خذحبن ججة هذب 2ثة حؤكة ::معخة
فحبسكك .كة 2كد م إمج ?الألض حخذذد فدءيج:
بخب^ةبج ججيجسع جه كهخد :بحه جخ يججه ج؛ية.
كز جكسحو حفومجة دح محكبئة :هبهبجي
فجيجي دغدغة .سكعئة دم كة يحةد هكة ب إ؛ة
٤٥قذ لم جحدصهي جب :بخبةبج دةجم ججججثة
:سيه .جج ف 5ثة كججة لجفي  -جهو :ه ج^مجج.
سونى وسبفة به :هيخ دي عوذة حوجنه .ج^ييج 2كة
ه جذ تة تنك ودبكة :جج ئبجهًا٠ى حب كذ مم
حجه قذ دي? :ج  ٠١۵إيز .كة بط;ة دي خذعبة
?بلئ :هكة قجيجج جححكة بحة .بسئة جأكة( :ؤي
()I

(ج:صخد؟).
)
ك٦1

14
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غذى فجئحبه ذبدئجئة.

2حة جفًاه0ة :جهبجهود فججه جوحهد هدئ :ه ٠ب2بخه٠7ى
مج .جدفة جؤمبج .ه؟بئ جنحج :مج جمو :ب2بخه7هي
سوكة جكز يجهبجد( .)٤د يجد عجة دح; ذ٠ع ^ككة فية:
هج,ف جم ججججس :بى إكخة كإ جيخغ جنمجج.
^٢4جه( )٥جب تةج = 2جهه 2ذخمبى ^•ف تنت يجنس.
جججبجة وحهة^ة نختة يجة ذجًا؟حدحهئص :بتةد جم
مسبئة يه يججز لم■ ج^بخةبج هك2 ۴خذ 5ثز :حفوئة
جكز مججج :ة ججه 2كة جد :دذله جد بفلى٠
جفكخسهس .ك ٠جفجذ مج لجئن ججته :فل 2حجنئه
ج^كه .:فعجً ٠ا>7صخ جؤببد, :هؤة(ذ) يجنجة .في ج.م
2ضلئ :دفة ه لضذذخد .فجخذهئة بلهجة
دجج ك :جموذية :هن ذاف 2جد كة ده سدة دنة
:كه :بحهد مبئة ذخمهذً٠ا٠لي .ي :9كة بؤئه سونيبى:

 4جب كنجئة ج3خة بج يدهة :كإ خ2 :خة: :بخد
جذ يده بى جخكظب 2مي^جدهة .شههئة ه'؟ة حك:
بى فضبه,هى لبكهة .غدة كإ شجبى ذوس( :مسجخة
ججججء(") ?سلنف يجهحد نلجه جبكةد محبئة :كه 2؛
كب^ذة :إمك جخ دكة ؤدض دةوخس ج :ججفجذ حجد
محجبئة كهج (ةس؟).
() (خي :بة يلبجهبري سدس فويه .خي بذ حيث :يوجبهع

سوه جكز سجكز.
٥جيجة.

)2

)CURETON(.

فييججه.

()3

()4

ج.

مذفيجنيحيمجؤحجمة.
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يجنج لجح جب هل ٣ضو٤ ,يهتة خهف دهح؟جة.
دبه جم جم ٤ف 5سكجة هخبة^ :مضهلعذم ندئ خسكة
جد إجب جلم٠هحفي هسغوص هيج دع٠ذبة ذذهةجة :

توجسة جزكة :مجذفئ ة«بلئ .غل ٣بتب٠خ٠ج 4كذة
دهة٥٤ :جده 2حح جب لبتحة ٦جأف 3موذذة ئبجس.

حده ة جذ خ:م :م ل؛ كغ; :ه٠جع دجغ ذعءهصوااد
هبسو فحف .ججنه لحح ج,ب 6جم .هة ٠ئغ ١بخشة.

يدغ سأبمب حيكة لبذج; ٠.هجًا٠هة دجف مهشكجج:

جبحهدهدام; .ه0جلم دهدبج :جخهجة خحدحة ٦دهدج.
نوجذ هذ 4غ إم» جيجة ٠٦ة ،دنة حبت ذهةجة:

جج د عتم هة :٠حبج ف4كذج :ججد هدج 9محجةجة.

٥ذوجب هة ٠و ةو^كبة لغ ٠جتبةههس خدجهي
دهذبشة :جيعو'ةد :يم دهقخنة ه^بفة جة^ةخبز؛ ل
جج شؤ; جه جئز جذبهههد; يحذية لحهخ; هدذبدعب:
هس حدب^زجأجبسوج :هؤي فيهجيحه .:مم خهج I
:ع; بحذف:ةع٥ :يجئة دبأفة^بع هلكدعهم
مجبكنه :مخجذ  :جد سومة ضجغة٥ :جدأفبذهع

إ٠جئ ?فخ بي غ٠ج دقن هدج :جم لووخئئؤ جفخ’بتج
لبئ :فيججد فيحفة ججة ج؛د دوجذب^ع٥ .جج جج

كة جذهعدة(0ن :جج حجذ الل٠ذ'ب; ومتين :ه،جحهب
دبجبكة ضبجهلي :ع^بد ه٠ة ذيكسوه ذجلبتنتج جة؟د.

جج ذوسة جوبوكة هيىه :هد ككئة هفه دة دلي
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خذ: -جنحبع جههحنجنة.

جج::د ذهبج^بج :بجج ججفي :د^خز ذنب جذف.
2٥جة جذذ ن :ص3ئ  ٠٦ة □فيهض .وخم بذ ذهبج^به

بة ن -:إه فجبج لمه هذ ة3كج إحم :يدي فجي)(:
جموة :جج لد عنم :٤٣٥٠٦كب ه؟ب :جج يخجدس ه٠ةب
ه3خب  :جد جيججفخد يجن جمئة .وه جج محنية :
ج٠0خلدبه دجية مج هثة حافز٥ :نجنه
ذهبج
لذة وة جيبج ه٠د .جج جم ضين كحمة^ة جذ٠٢هسض:

٥بذبثة ه٠ج ?جدبتن سؤجة حجهـجخلج ذهذبعهخلج جةب^ةئبز:

جد 3حكهب م^حتب ٠هجه .إيعصهفة جب جج هذهجب

ه٠ه جو :دبجوج :يجكخ^د 97ة;٥ .؛سجمجس جم
تجوخة( )٥جيج^بذة فحدع .كمبد ه٠د جب ببنه جعهن:

بلجبكة :وفجح حؤتة جج محكم بجوج٠ :جسةة .شجم ه٠ه
جد إمجم جججة يدهة  6لجيد □غ لج ٠٦حيججه :ذب

ه9ه جخ يحد جكخهج جم» هج ٢يجخججذ ؟ .:وه
جم  ٠دهآلخ

ججيدة ي ::٥٥جج بأ :فججبذي

٠ئفخب :جمحججثج لبئ? :الد يججة جكهتجوجو

ذ?ج .:جج جم بيجفيعة حجدئة جذوسة خهخ ١٠ج6جم
يججئكجب ه٠ه :بثة ذم لهجه لحله٥ ٠٧٠ججة :

يجهة دسوكة ?'نلذذ: :جيجة ج٠3ذلن مم إمجم ذب
 ١٠٠٥دجن٠ .;،هإإ حهدهة4٥ ٧ع دم :جكز

يسوعمج ذ٠ة :دذوبج ?نه ج ذذه كج٠ئ2٥ .جئ

(؟)فهفز.

()2

ههحئب٠

هدذفي في^ندوم جؤدحدمج.:
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2
6 4 2
2 6 2 0 07
.0 2 0 0
0

جج() حوذكة ص^ح ددهة غب; ٠.وججة مم دذ :جؤدة :جد
إفت ججة^ :وجيذة ذجوفم٥ ::جد ذفك سوك :ددهج
كج!?؟ فيج فيمه ٥ .جة ذهبج^بج مجنة ٣خغ; ت٠ج
(دمكبج^دذة()؟)٥ :جذ مله :ججذ دجه وودجد:
بجكمة ?؟بذ :جج بةبج بي'ذجلض ودب جسهةب
ع^بئن جسؤجهة .بجمة 07وح يب ج :سؤج :د٠مذبههخ;
بجحة ده جمجمحهب ه حبت ذخهخ٠ .:ذجلجدو،
ب؟ج ٠ووج سج4( ::مجة()3؟) ججكئد ٤حئة يهجكي
بيسوسة ٥ .جة دبته :بذخؤ مج ذكة ?د :دو
يكخج٠ - (007 :به ة ججذ خدج 05هثجفحب ووج
فكهه جنهه فو بلجبغة ج^كة :فيجئدع .ذه ذ,يجج:
ججاه ج٠بخ; ججبجد.
ودالدج٠ه; ٥٠ددت دبج مجم ؛ب :تجونة ج^جنهس:
فمه جنج ن :حذج ده ة حنجذهه جد فكة()4
جكوكمه٠ :وجة بخ :دق مةكهوس جدس^ججج^ئة:
إلب جججببي وؤه :د فه .جم جإرحهج تجخذذ ٠
لحد هءئ فخضهده :مؤء ?دخ جه جمتة ٥هعو:
ججشوجء .جججك :بديله فخخهبهده جةخده^س:
فيعذجذه(^) جب وئ ٢سسد٠ئ(م لئؤدذب تسكد .جج
غبخدهف بأبة هه٠١ههج :ه ف٣دئ ?ذوذمج :جج(3؟)

خف.

(( )2د^ييب جندخة
خخجو )5( .تهبمخخذ

)Amphitheatrum(.

)3.

()4

()6

جحجيعج.:

:مث.
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خذ :جنحبعج^هذنجنة.

هدصعم (؟) فيج^م غجم سعف .ةبجااهغج غخبهج:
جججن وججهذة(٥ )٤جعس تهذ٠حلج :حجحوجة كج وم
ج فق :ن,حيج دخذوج جد إبت ينج جتهئخخذ.
٥جج جيج يبد :هبحجد سؤمئدهس جج اللو دن
حجيس لج .دهي يين خو منجز حجم شبب  ٠٥٠٦جه
حهحوجئة :بيبه :سداج ? ٣٠جج منهحفة :مه جوحة مجم
فجج ه بؤ:ووس :هإه جمج خدى جالج; 2هل ٠ئجهجب:
جي سو الهج فد,ه تبووم دكة٠ .ذج ونب دبج بؤه
٠فبه مم إمجم دبة ه ديبحمتهة :جج محؤمذي مجثسي
د^ده: :وذي جع^جؤ :جه ض نه جه ي دنجبغة هئعهفة
ج^كة :إلبدج(.)2
ود غهبحخحه ٧جد ٤ف نهئحة ٠٠بئ ججه عهجوجه
ئتخلهدالب :ججه حؤجئة و'ه 7ههغ يلخهجه ٣جه
البألجذ; ٠.و'ه جنيهه دخجه جخبئة تبج فكمن جفسمجه
فمحبشز :هنه ,جه ٨ديته ح م^بسة كق٤ .ة ججه

٥جزيجه ذبالو; إي :لهئلح ،٠خخ'ئ ٠ذتهخه خد ذك
ج^هدخو :دكجد كلهبج :دجج -يجني غهجمئ? :لج خ

[ كذ :جنحبه إصهه فة وإمحدئذ .جح ٠له تشن.
(إ) 3جله"ذ )7( .2دة  ՇԾ1فب^حير فخ ٤٥ببيبه دجلن '.دي لد جًا٠قجم ,
٠ج٠7هه: ١م» جحئة 77ائتح '.كد ٨دحج دحنخجج لفع؛ ئبخه٠7د 7ن :فجنحهه:
 ٥جوف :فحخبذخة ج:مهحةجة ٠٠۴٥ .د^جةةة ذهغهدب ٥ ٢دجذهم \ج،ب٠.2
ضدفع وه ذئم حيججه جبهج)Cureton. Corp. 12. 22( .

مذ فد^جةم جئة^س غز٠?٠ع.
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٨وج لجدحبنؤ

٦طى٠٦حهـ
ئمجخا٠د ٥ج٤كخج هججج٠م ح^ةد.

حؤجبهجذ ?حصدة م يلق :ابج ل9٠شههدئ بج ?'٠,۴
 ،ocrفثصبج^ع() :م^ب^هس ن :فعح^جثهدبع().
ؤئة جم جع جئ ،ح ثجبحة جعوحتكحة^ جبجه ذ جداخذهى
فنط دبؤد ن٠ةف ؟)٥ .جد إمخة ?عث هل ٠7ه; حكهس

فح^نةع سدية بعبئة :جه مجؤذ 7ن :نجيتشبة
ذه^جة جؤجوج٥ :بخكة جججحججتة في  :لهبًا.٠
2ط جب جمج ٨جهةجة ذملج كؤس أ٠ة;  :تبسكبكة
جنسجة جج^ة جد تنت مجم بت^ةجه ؤهدم  :4دجهذ2٠
هيبتخك٥ .جج بكه حهددوج :ججسجه فخججة إسبج 7هةف:
فكزججك :فخط (ل٠ة;( )3؟) ه هدج شه٠ :خجج وقعث
بده7هس ًا٠ةة .ج^بذ  :جم ة  3٥؟حجب مؤ,د
حدتهم يلط.
حبج جم مج مةمب  -جج حجة ؤنة; دعه فج
وجفوذصبو :جج مبدئ دح^ذة جة جتلهجاه عخبد
مه; :فيجبب حهحجكة ح٠ةئ بج جؤ'ذ١ة0 .بخج7هها: :مكة
دل) فحصبجةه :ف^صبجةه :فكصبجة :( .حلج ٥جنخبجة.
()2

()3

")N. E. Placidus

فعخحححبع :فهدخج^حبه :فعدخحبكحبع .فهخ:يحبحبيحبه.
.٥
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خذني ئدهبجةهني ةسهفي لهودع.

بج جذة هبك ٠جخبذ هههبن هب حجو احؤذة وه٥ .بخ
وة; هجة ديوو هش٠ثذو دذه وه :إمجئة ججج
بؤسهس عمهخ'بكنيج :دميه حيووه ٥3٥ه محوفذبه
ذفيهـ وه .جج جم عجذ دججي حجه سجذهس جج^ذة
واه٤٥ :ببح 2م ج حد جثت صئب Ç7٥.٥ :هة جيجج
بيبفابج حجب^ةهج كدظج٠و ذه واه دف٥ :جكبخة.

جج ذذهي حثهوس هجعة ذه؛و :فيهجبكوبه ع:ج جه:
و٠بم ذه جهذ هجذح دججه دكة وه :ههجخ فم

دجدهغ هلجي;وف جنسجة 6ف :جكسكبج نيب,ه
م^ججب وهه٥ :كز ئههش؟مه كمحئة صؤفهه.-
هكمجةم جم جج بؤ :جعفبد ه ذه وه وحةبد :جة
نجيجه كهدو .فججة مجم شم هبتذائ بسدججة :هدص
ذوج ٠ذذؤ هجءذو جج الخن :فح^كة دفهخ :كز فند
دحلج ييه :هك :فجد مج تيي ذه وح? ::وخم ذن

مجمحبي .يهسو :وه :جه جذ ?خذم ٥ح:د ب٢
هؤ,شهوى مسك^هج :ح^ةكع ججسح :جحوج:
?جمس :الخص ججدهة ججميه تتجفله ٥فبه :هج
٨وج فيجبه ديذجف كهذو .إمجئة ججج ذ:د
فييجبه :-يه يميه يذذيبج دنتة ذكفينج.
جج جم فهجذب٤ ٠مدذجطحع ج ححهة ججمه:
٥فج يه جدسهكهوس جج دج,ف كجذه ?إه  :ف5خجب
كصبفة جدج دهل :هجةذ تكز وه هب بإل ه .أجئز

مذي 5لعبههء ،ج^ةوس ةج.:
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ججج بؤموس :مدجححبع كإ٠لزهه ج،مدجتصبفة:
ههجل 4ججمتجذ جه جكمبفة  :6يججئجج 7هةز ججتج,بم
جه جذ٠ئ :جؤجئ نسهبهيس مل جنهجج إحه فبعجذ.
جي ج ين ،فهبهب جه جئه يخ'حجه فيالز :
بده كرس فيدبجة جثز :ههد٠كك :تجة ضدك; جد سوخه
جيمكز .هههي جمنحج جيدبجة جمحجج :جفيهفلج
ججذكعز :ججوبو هجك وبو ٤حج :ه٠ه جمهجد 7هة;
جه جد يجنذفج جفذهبم جمجم جم .هخج
عالز إم» ججذذغة هئمذ دةهه :ففخسبجة :مئة د?ف
إحج كب؟ ه; ه٠ذ يذب ,ئخذهدخ ^جسوبج دببسهج:
ج ::إجئة ججكخو :دتة ذلثبى ححمب .ذد ٠١ط
ج^ئة هه بح^د ذال :،ه اه ججج كز بذججس فجبة دب

٠٥بذكح .ه; جذ خنخه %ه٠ةده :,ججججخ جعتببة
نجيعجبة ؤجبجقة هكذمج:جك صؤه 0ده٠جب كب.
٠ئبه جفيسي :ي جأهجح» نهح :ججمججة ذه 6كة
جسفبهد إكة جميج٠ .تهثهه 4ث 4ة ي ميبجج:
جم ج^تج خبتة ذذخلد٠ : ٠هكاد حيم .كز جذ
بهمة ج جدب فجن دبج خدم ٤دتة :جيكخ^س
جججوج :دية :خقجة :هكعجيخ'ت مخبج :مب^جة هجةج.
يجحد ج :جذ فيهنه ذك  :تبج سؤج :هج 2ج2ش:

م: .:كخ كب :جج تك دك جففذهك حيش :ذتن ئحك.
جج جم بوؤ٤ :ئ' :ذك إجسبك :بؤ :ثكصجه٠ل
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دمدذجلججى ٥ :جم ندج فة ?بده لغب :دؤوحة
ذغئق ٠فذجةم ؟٠هلج ٠ .جذب* جم :وحجه :ذحمل مم
ججذ جب مج بد٠ذمج; ج ة
هوعبه جد فذكج٠
لة ج ٥ .٠٠جج
جؤجبوب جه٥ :جخذ جنجببج:
الددي جهجه :جهبجج ٠٦ة٠ ،ه :جكخبخ' به وسكب^حةهج
عجيج جد ببوف :جهجبهب جه ٠ .هدخ تشثز دك :كنة جم
سؤك :ج جفيجبوبج دب؟ ٥صكة ه ٠،ككز جح ٠جكد
ة:؟^ددب طهججعى خعه  :ف إكخ ة د م٠ب دب؟
٥بجد جم :ج ج٠ه ::٥يم ذ .٩دهدن دب دهجس
كذمة :فججب فكسبجة? :ذسذج كي مج صيبت٤٥ :كة
ججيجسبو
،بذي بحةد سبثة:
الدهه ٤قذ ثة ي:
ج ي حنة ٥ذحة فيه ٠كج ٥جد ج بج •ة٤:فه
ججج دز بجإل ١٠٠ج ٠ججج م مم دز يثن,ت :جه
ذدغد محكة*
ج^هب عووذة دخد بل-ئج، .ص غبجس
خم^ة ج:بكئ٥ ::جوذة ٥جةخجة دعهًا٠د ديد:
ج^تبة ٥ججتة مسة^ن وتبة صج٠
ببة .خ ببى
ه فوذعة
جذ
*
،حت د ه ٥ججذئكة مج إذكة الهذ،د:

ججدهعة ججنتهكة جدذحة ف٨بوب :م ٨ججج :ههجلب:
٥بس دج ده تةمب.
جج جب جم كمج ف^صبجةع هجملنييهذ دوج
حفج جد غخخخًا٠لي جد إذحة ذي ,ئنجة ه؛يذ :محبيج
مذ :جبعخه حجةؤ :ججدة :ه خخه مكسئ ججحجتة-

2192 2 7 0
26 7 4
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7
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مذ ق۵محههى وبةة هى هة? ٠

ومحدبفذ :جذقجز :مضم :١جمتهن٨٥ .وج مذمة مخ
د ٥ج?ه* :ف :يبخ٠ :د جمجبته٥ :جيج جد ح::
ذدذمحب :وكزد يههة مه؟ئب بفه?جب ٠ .مخ
جم
خ.لصجس :فنج حخ دب ذة كذ :جؤهجد
دبكججس ٠دخذ :فمجنة ?ك هبه دهسحم ٥يسه؟

 ٥ذ جه كذم ::عهخج ده ة وكجدنك* :ف٥ن :ججج
٥٠يخض شجكة ججبج كدذجبئؤ  :جذخة مه ه٠ه
ججتة م ٢جم:وج :حدة مج^وج :جسدنتخة -هج،
دوج دةذج:ة ٠ئم :٠ي ٥٤٥جح» إمجم هحباذفي:
 ٥ججة دجة ? ٤ ٤خوذين .:بييج ?: ٢٠٠هحذجححبع
خج ي 'ذمك( ::هخههـهال)؟)  ::هيججكذ٥ :جإ
دجج٠ .غخب مح^ية كففهجه ٥ججئةس (جد؟)

جحهدخ'جت دهذ?١ب وجمبج :جيوه,'? :ط٥ ::جد حخيي
جفيجمجإ جمو٥ .جبي ف،به دذوس :بكج دئثة
ذك :ه:,مجج: :ة كذم مججخ :دكه :فجةه^شبز

جنيحجج سونه :ة ججه هججي حدهه حبين.:
٥يه بجههم إة :جذبثة يد٥ؤه هم :هه ججةج
دف ٢نمدنجسمس
د*
هجحكه :ؤجستكة يذن ٥جكية هب:
ك
حه .هعجج يج محب حبئكة وججقجة جج ٤خخة :ف
كب فذة بجهد مكبثة :جد ةذ ٣جب :ح خذذج

جب فمحجج دههه :ذ,جشغئ يحة دججن :فجبوب ك دب
(^)فجمبه.
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مذم ف^صجةم وجنة وس هدو?ئ٠

ه2م 3دب :جبمئذ إكخ ٥جدجج هتذخ ٤جم تدخهلم
هم .هئ جججج ججذبد:بج يهسو وكهد مكبئة :ج6ج
حجة وجةكة تسهئ (ججهجئ; ةجهب٠لجه ?وحد(")؟)
*جس٥ :يجسو ::ججج دخذم 3دبسجي :عخغ'ئبج دويج
جو، .ة يججد مذ  -حهئة دة يجنجج 5*٥ذو:
ضهئ?ه دجذامهج .كة جخ وه ٣سب حت ضجع و
جده :ج^بةة :سج ٥جد :مجم جمدهمتب جو .دهتن ه،و
فكصبجهه جدكبة يب جذ وج٠ع :م^ف وه 6ج دبغن
دب جباه;.
دددجو جم جيدة مهحت^بج كنجه جج^م حنتهة:
٥بادبد مم ججنتهة ججذه :هةأيه دبى كهنة ذدو.
:كجبه دججيية دجذ :هخده ودق حدجكمة هعجظجحه
هج كهك .م^^خجب جوف^صبجةم جد حكو ببوة:
داد٥ :جدحد جن^جج جمجه بخبج:بج٥ .جج دضذئ
يدده جم وه :٠جمنسمب حئة وكةد مكبسه :ئده

يجه هغع٠حهوم ?يؤد دوق شج^ة جمذ،آ ججبج
حم^ةجبن بج^كه جفوذصئة .وه ج ٣خوكة جج كطج
ودب حديم :حبجوج :ذدزب و 0ذج مهي دخذب :ة
ثهن جج٠دوق تنتذفة ؛سق هيجصق دبفحة ?',لد .
مجيج مذخب م٤يج فف سكبهح^بج جد جكه ةة؛ة
مججهعة هو}ضوجة نجةم^بة :م^جيج عد0لم دية :جة
()I

هجب٠دحب جمتهج :ججزمئة.

مذ حله٠جههى هه هةج.
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وجذة ٥ذوسة جسوجكة :جج لعلهطةم جو مج
غحع.ةبتم :همدهبع(^) ٥ -أكخجو جفمدة
جيجفنس منسسئه ذذود٥ :ججذه بتبخة ٤؟كبع:

0ل٠دهذ ،ج0صبدغمر .>2خج دئهججة جةة؟ :بتة
جبجخي وجمه جكة بته خ مكبئة فبهب فغ :هذج
دجكبة^٠ :وذ إذس :بخة دس جج الو فذدهة مكببه
٥ذوبب شغ; ٥نجبكة يهو :جمجة :هعغض ١دجغ
خخوجو ذلخلأل .كدجذ ئؤة ؟م -٨جههج جكذمة
حجخة ٤بجسة وج .إكخغ جهم كة جيجخججخبخة
ون :՜ذدخذذخ; د ة ةجههخهض ذلخله :٠فهجحذهق٠

كفي نبدئؤ :هديى دنةدجة .يس جه) جذه؟ :ة^ة
وجبجوج :جكبهج :وفجه دجخهة.
جج جب م; خفثة :ججذ م; جمو ٥:هدهع
بلكبد مم شله جنكنجة عجب دحوكة .جج جم ههجبه
لهدج ،ججوخهه جبيوه :جمجم سيبة :فون دألم
ذ^هةكبة ججمجه دجة وخجة :حيحة جي,دغ نخككج
نمجة٥ .جج جدسهجهوس فب :تجهذب جو ذو ن جوخن.
:٥ذيج جئةو ب :٤٥ ::عيجهون يبوه :فمي جج^نجكه:
بحفن; بل أفة; جخ ربر ةبئجج٠ا  ։ذمج٩٥ .

(:: )5هدجبع :عهمم،ص٠ع٥:( .هجخمةه؟
( )2ج:ةففدةع :جدهصجهع.
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مذ ف^مبجةع ج^ةس عةج.:

ج^كه :تلخ :صنسيي ذال دي ة خ٠ع ٥ذوئ :جهمج
٤٥خز مذم هيجخجك ذبى :جه٠جم جد غصهخ٩ك حع:
فيمه جنجدهجبخ دب .مي يم فجذ دهجه :جوب دفخحجف
محمهجيؤ جبجوج? :بدة ٠ئهفب١جعخ هلجبخ ى
اضه لجيفة ة هكة ذجإلغ دضبحعيج.
مهجوج.:
> ^كبخ دجذئكة محهج٥ :يججبكحة٠ :ختجخ دز
جب جممج»
يجيك^ئة ة جمج^ذ دككة كحمي.
محئسهمة حججث :مجهحد جبم جيعهئة مححبذ ك ٤جد

بذي ::جد يتجبكهوس هًاهفجخ م ٤حدوج :ههدجد
حجبج :ججحيم ؤطبه حج د٣ذ :جيحد ج:
٤ف لءدد يحذيس ددك جججني٠ .:له ي فيه فجذ

يعتهجة جحجم حجه :يجهحد ججهغج حدب^ة جؤجوج:
جذ تخالئذبهدخ هكب حجكة
جبنة ذخدم حدم.
حيتة^ ٥كجوج م٤حدوج جكدخًا ئ
د
خبةكة :هئهذوسف هغهفذصخ غدب تدهجكة خائئس::
أدع ي يجدجهسه هههمفه بدججج وج :مج
ذمحج :ج*بذ ح ج؟بخ ٠جكدمة٥ .جم جكز
ذوئفة هغئذ ههكذباة هبذهسدهه; ١دذهذ .دة د
هخحيس ٥كة ججيد ديهمتكذو٥ :ز سوذ دهكخهسن
عبإل ٠ي حكح .ذى حئ عبة أيه:
هجههه; ج
جؤسجة ججصذجة جنبخ نجدفن خ بججتككة :وماجة
فجب^د فدمد
فختهج :ججحجذ نيف ٠7هخ غلة

مذ فد^جةع ج^ةس ةج.:
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دو ك^ج :ذلخم حدم هدلخهجًا ٠د حجذة جكفذ:
ج اهسد ٤خحبذئ :هيج عسي طخ ٥يججبغ ٠هيجججل.
ومردج ٥كز جج^ية طئة حلج جيجو يجبذجب -
٥سفحم %جذ جكز هديها .أجبد جب يجد :جف دةجم
جده عش :ب٠تسبح; حجءحو :حكخة٥ :يججنس حؤجوج:
ججد تبغز٠ :ججج حدبكز دننن; ذنخم ضج ,صغشئج:

دحض ح; .سوب ض ذلو يو :9حجك ذملم;بج سجكجة
هبوج جذوك ٤ه ججوجفة٤ :ه جد ذخك جس .هده
جفيججعبخ ه^<ج ٥بموبة ىغهق ٩جكو ذوككة:
حهج قه; دح; ةجو :م^فج  ٠صلك جد تهتجه
بج,ئ .هذج ,وخ ٢ذبدن :دمج كك بكنة جج ئ شذ:
٥:عدهبع6 :كة وه ينة ذح\ ٠حجهعتذ يعتةج٤ ::ه
سفنن دع ب٠س٠ئ دبذجة دلمةمؤ؟ ٤مذ جو ئههبجبحع:

ثجئة ينه خذ :-في مالغ ليحبذ مجم وجب جنجك:ذ
حكم  :وض كدة تنيد يعتةجة 6جم .فصة ج مذ
٠وه جم عكد ديهحج ٥جمجذو  6يجة ج؛؛;
حجم :ججة سكجن يججة هخحبذ ج :وج٠بدجدن
جم :كجج .:هكة دخن ددو :فجببد م^^جج
(؟٥هحه:ع()؟) :6 :دذ م0ببئؤ جبد جمجة
جهجذ غعغججعا٠
حج جيبج ٥:هدهبع ب حوذة ٥جج دججو :جبب

() :هعندجي.
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مذ دلع٠ج٠دع هئهًاىفي هةج.:

جم حديم دكخجه :هجذج٠ق :جتج فجه ذكلهخ;٠
•ثجه مي٦و ١دوختم خج ٠هبجج؛عبر٠مب ٤٥ضذي:
جمجمنه خذى يحجة .جج جم ججذه ثدمه ب^دبد :مج
تنج سدذجدهخ ،ججبئز :ن;
جحد حوذ^^ة
تذ٠خب٠ق٤٥ .جئة جبجه حدهة ججفيهة هبش١٠ه٦هةا:
جحج غدلح ٣نه :جذه ٥٤٥جبه ححهة 4صجت
تغهخئء جمجم ح; ٠نا ٣فعذججه وج0٠لم :جسين:
جج :خكة بهج ٠جي^تةجة جنه:ذخ٠٠لم .دج ججج
فهي إ٥عهبه :فكهن ٤فم^بع جيذه :جكز

وجذ نيئة ٤ه هجةية •هجم .ذذذ جم دهج :جج
عدمه ٠حةذ؛ جبذه :خب فهذئة جمجم يح^ة :حدهة
ةمجة جذجغه٠7ن :هحذ ه ججكة ددبخه ٥ -جذكة
ججديم ذهذ'د جؤذهوس٤٥ :ف حدجم بتهج:
٥هج مجهدذ م٥٤جب هدمه وحةةء٥ .جج حهي له ج
صهدسهجه مجخذي نه :تخه?ةئ محثكدي نه

حايم خقن .كذذ جم جم :أبه جمي بي :كببده
ججة^هة دثي٠ةا :وعجبه ححجكتة لذذ مم ميبئن:
منم .م» ذلعهذآلت هلجهحه جحصة^.
*
لج٠ذذم سؤة
٥جج ٤ج ٤ف جئ ذهجحة ججد حهه٠7٠ه?٠٧ت٠س٠بى٠هلم
جالد :ذذئ ج ٣تبجز :جج بؤه ججنبه جمخهة :جبه
دجذ مج مجيكه :هفبه جد جمخهة تلآلهـب٥ :جوه
وعججه 4:٥به ججه جهجة٥هزكة ذيين •^ ٤حجو•^:

٦
مذ كلدبالةهى ج^ةس هةج.:
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•جده ة دجةج :مجختة ٥فخبهس جته :مجذخة ججدهة
ججدطك օ٠?٠ .وكنجه بج5
*
مديًا جمخهغ ذخجك

جكبة جبذكة :حجكة إجطذه حد ذسب ن٥ .٠ججه
بهاللج جبدهة جوه :فيجثة جينة كجنذ :دكه في دبةجة
ججد بججيهة ي فجذبذه دهغ .دش 6جئة مم حد
جخت فحخجبه :م^هخةبله مم حجه حوجذهغ ٥يججتهة
غبط :حبج ج ٥يجج هغدغباكهج7ه جؤجحنذي::

جج يجئفهد ?يحقو ,دم جيجكذو حنسئتججة:
وبججفج جد حخهحنجج.:
3ئةمؤ جب هد ۴حجج :جؤجوجة جهه; لندئ
(□ض٠ياال؟)بخآلفخ٠ذءلميج0:ذج ج،بئبسه?اجلج دعج جذاذ.
٥جج جكج ده موح^جحةم :تجهبب فلمج٠هى مم
هدخة ف٠ع بجئمة جعو^صجحةم٥ .جج هكب دج كجب
هش 54خجب :حسن ه^بنج :ه٠ج لذلخلح ذدده
عومسكحذع يهحكجه .جج جد 7هح ٢ختنأ 2٥جم
حدهة طه ج :جفجه دهعدهبع دجج جده مم
جد٥ :جم حد ذيبم نه كبفأل هجذببه :دفالن جه
فكذهه :مألى دالئ لدج يجد 7هذئ مجخبن :جهجم
:يذجه جه؟ د يخد ينجج د^جم دفم حثته :جيبه

:جكة :يحد ده٠ب
فيجخبخه جه٥ :يكةس ك مم
مم ًا٠غة يعجة •مونضة دجدهف مجةجت .تجحة دب
()5

ذ صذفلح
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كذف^مجةمجةوسعةج.:

بلم ججةي^غ حن^هة٥ :جذبه ددب حزوذسه :جج حنجم
٠خهجب: :ججيه ذجبجهة ججولج دفججحع٥ .جج
جذ ٣سص ١ذده ح^وذسة ٥هجنجه بكة :حكه بعخهي
لفئ .م^كجبه إحص جص :نلجج^٥ :ججه ٥بججه يق.
جذافي جم جتوسدبةة( )٤دكة ئبة٠هن  ;٠٠٦جذ^ةمة٥ .جج
جذ ثب ففة لببن د٥ :في٨جبب حم كيدت ه اه طحخج07

جنهعدهبع :فحجئة هجئ صوفكة جأفينة ةص٠هه
سم :تية .جج دم ده ضده حيكة لغئ ?تبم
لخ :هجج :ة سجسدبخة ة فجة ?؛نق٥ .جج كز
?كخض .بجخة دبكذج ج^هههدهبع
*
فكذجب دغ
سنئ سكف فجة ?؛لق .جج يجج^ةم ة ;٠جأي
ج :حجمجة بكة ججكججه لذة :ه٠ه جكز ددندك
مم جخوخ :دكه ،ن ٨لزة لغحخجلج .كحة جب يه
 6خهكز٠ :كز يجة دننجزة٥ .جج •م^بةجة مفبع
ة٠ز كة ٥يججسجة 07؟; صوج^ة :مجم ذمح ه٠ز
خ٠ه :بجدجةضز٠في خ٠بده لفيئة .جي بؤ:
جب إهعدهبع خنبه جففذ٠ذ  2محمنجه فجكر
بم :ذضب ه٠ز بهفد؟به يجهحد فح٠خجه2 :جم
(صبة( جج هدنبدي يب^جةس :فج^يي جيحخصبة
)؟)
*
مم
حح١غجه٥ :يجج لآلدذم دثةس.
عفب مجذب دد :جج هدفند حخه ٥جد :همدة
(ا) حت طح ح  :إدفخ.:

()7

نتة.

مذف^مبجةمجئةوسةج.:
حئتجة ستجة ب٠هج ه? ذتلد دة حجج٠ة ت^ةس جج
إفن٠ :د :دجة تبت :جتج ئهد٠۵ا  :6في^خجج م
جذ^ذة٠ .خ ب هفخج ؤمد جم ج^وجس ة ج:6
دج صف جفي ب غي م فخذات :هيغ جفذس ههدخج٠ذ
جج .له س جب س٠خ; ؤذب ب مم سؤذك جج جذكة ججدهة
يستم٥ :فوذكنة ًا٠ض كة وف :جمحجز ينتجن ٠ئئدد٠ .د
٥جج سجس سبجي ?جم ٥مجم الخ جججة :هي ٨جذ
يك :جكز يجحج حفوذبج جم .إمجثة :ججج شج
٥بخبجه غي؟ هجنعجم تلب ٥جنمكم كلو ج2ة'ذتن
مذبكج :فدكجيه^س خدتكحس :ه؛جد ٥خيج جد
فوذئبج جمدد٠ :فع۶مب ججنبي جذخكن :هكدذكف
م بنتهك :ججكز؟ ٠خ هق شوس ^بجنتخ س'ت :جبه
ج^ؤتس ألفيض ؟
جج جب ذج :هه :ح^وذسة ٥ججة 2٥جم ٤جذ :جهجب
به كة بج ج٠ .:3جسج جيجج:ل٠ة س77ني جت^ة كبدي
مجدجذ :يجهحد خ\جهج ته .جج عجج جد جهجه:
مبج كجبد جد ببمأله جبوكة وججذ .جج جم ختن ٠٦
دنه كة عفبر دةة عفذه تسذئز٠ :في ٠ججخه هه
جججذ جم ه’ه دك :داغ; .جج يم هبيب إحنحده
جنهكة :بذ  ;٠٠٩نبؤة ذئ جج (شججه()؟) يتن ،ه٠
جت٠ذ ًا٠غ :جنحثذيهس .دخن; ججج فيهسجج مم إذ :جج
(? )1ج>.
227

228

مذ ؤلهبجههي هطةا0د ذد٠٦دئ.

ش:ذ جه :هسك حل٠ولي ججئه يجنذ وه جه ني
فيذ :ذي دديه وج يجد خيبه فجذه حوة بج
تذه ?دد جه٥ .جج ب ٥ئذ دوج دةج ًا٠ة حذه
عذد ج^ججذ :ب; ج:جة فذيج مبججه ٤ف دهة •ذه
ذسذئ حةبد .إجئ :ججج بؤ :ججةة صههن بسخبجز:

جوبه ٧دلسهب 2بغبذه ووه جه :جهوه ئ٠حلئ خت٠خلج

بتدفي :خج خلدت جذ1ه سد  :مذبديجم ٥مجد:
ضده نجه بذ :نجئث :جخدن :ج2د هه يحجة نييه
•نهة 2هكبه هم ئذذولب حديم :بسكز جتخهج;

ع
تذبج هي٠
جهًاذ:رب
دلم
جتجهجه:
ون
رذنصبع
ددزه م
ذجوب ٦ج٠
ذزحلبل
حه٠ ،
نييه حنهكة :جج مبجكة سذ٠ئ دهجم فحجتني٤٥ .جكة

بدجذ وحخب مم مثتة

ججوة.2

ذمة جب وة ?ججهه ججخه :صدندج ?بكئ

ذلف; :د :عةب جه يججة :وججي لب فكح ججخة .جج
س٠ه دب د'خجه :ذم :نحدي جد :جج بس :فهجببه دم
جشو^ة ج^كه :فيهججذ جحة .ن ج2ك له ٧٥ب مدج

مبسكج :جم^ئسجج دجدة ج سهج; وم Iشلجبب.
٤٥جثة جج ذ٠حب فبآذه مو خلج ^ذبجه دكهس:
هذم: ١كة :جبيحن :جد إذمة ة :وبجيس جد
حةبد .هذي بؤه هخلهبى ججمخ جو هده م حجدن:
جوذه م٥3جبه لغالس٤ .ف جذ وه إووم ذسذثة

مذ كلصجههى ج^ةس عةج.:
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جنيجسجب مج ج:ج ::جنة 4جججذ ٤ف وه مج منخوخ:
فله٠م جج ف هيذ ج سدنًا ججة٤ .ف جه جم جج
فدخ :٠هبن ة جنجذي جه فننة لة هذت ذغج٠دئ:
بؤه جب ج:ج ձ? :مبلج جج عد ججه دلع كتجج::
هعجخختم ددهوس مج حد تحجج  -جج هذ؟ ومحذيمب
صجتوة فجدذه! هلجج٠ي ٤ف وه دجدة حةبد:

هسلههى آلالألئ? جج قه ده يجم: .بلهز٠ني جه
جم :كجة هك٠حهخت مم غ :صذبن :دله عدو ١كجلب ت
٠ذ: 03حني ث جسذبب :جج ل :شؤم جتجج :هكز
يجد^هجحي بج دبج.
إجوغ جب 3هل ٣فجيدمم :له :خدجذئهة
جددت :كز إخجب ه9ت :غل 1اده هه :جج دلي ٥ججة
تينتن :فدنده3٠ :ج٠حه جهبة^ :ئ9حح ه9تا ههكب
ذه0ذ’ دبذج :اذد مخية ههز :إمجذة ج^ف داحة
سكة (وك()٤؟) ه0ح0ألج0زم اج .جج جم ذكًا ه9ة
ه3ة ٤جذ الج :فحب لؤه :،ججج نوج صهجج اج
فمه كهجتة جج3ذ : :٠ه:ه :بكتة جمجيذجي 3ع،ج؛;هني
ب ًا٠غلج جم :دخ لحج مم دد
ها
*
وجاده ني ن3ج’٠
داال .ة٠لب كؤ'ه ججوج تذدهخب ه3سخف٠خ; هكبنج:
مداه ههج :ه،ة جب ججمدجج :جججة دؤجخة جف9اة
جدهفي يجج:بي» دح :هقو: :حت .فدب دهة ج^هت ذد
(إ) ججه.
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غذى جلمبهم جئة^ لآل٠بئ.

بتد^^ة حذحهه; فبدتج :دج! ونج :ه0م جكة غبو;;
يوج^س وذه ههث١هخخ6 :كة جم ذخ حة^ة دبخ غنن
فك بدهذب دةمة ٥تزةن فكجنخه: :مجكة ج^ف
بج نم غجخ٠ة (كو؟) فههبه جيههة» ستهد .فكخ جم
مذمة ذم :كز هكجس هكة هكثنت هكة خي مم
حئة ٥مج جمحجت :حكحو مبه مذ .دم ج! ؤك مذة
إكوس ذفف 4ذخ دب :جحجبج ك ججج^و :فج ٠ئب٠ت.
هه; ظي ههآلتب جج ٤بةج ججذ حك :وم جدب
جهك اللجع .حب; ذك جةه ٤ي مم ش'حلهجو فيتخكس:
;كز٤ي سلوو فكوو جو :م^تخيبد :جيجج
كة4 .ثة جخ ه :حؤجوسة فم; ذحلح :جج كز ييحت
ه؛۵كزبج ٠هف؛ (خخة()٤؟) حجس دب٥ .يجنجج ذك
مذبذيه مجم ج^جةس ججخ :همم حد بجتت ٠ذةجب
جبجذوس هفليه حج .كزبه ي ٤ي ذسمة وه ج:
جسغي جمه هجصج دةهه ؤج^ي وه جه .فئة م
هخخة فيه^م جججة جنجذبذه دب :جمجم بتة^ :مذبدخة
ومبكدتن :فاج; ?جج بسجج .وسكف دوسة جذسمحة:
تخ ملثه ج; صهه; جج مجم ,ججو شح ك2طو ود
حبت جججة .وه
ذه :حبج سحجفة هحهجض
٤ي نده جه ٥٤يج; :كز جوو جنبككه وئه ج ٣؛ذوو
كز ٤هجج .فتز خج شأ; و; م ٤ي كه بدنبه مكجهي-
() حخذ.

فذفي

ةح1ه7هفي سءد.
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يجججبة >7م كة; .فلح جم هج حبت 4كدنه٠ :ك مج
جشثة ئجعيذ٠ج :جج ذكلئ فتسذهسبة ?.لدمن فيججسج
دب :هق ذنسمجة جمجهي دب٥ :كز ٠جهخذ جمحج^جب .د
خ3ئد هدذئ ججوئ• :ثز جذالت ٠ألفي جمعية دحن يتجز

دخيجحجه عجخ:كخ جئ٠7٠في ججث ومدة ?خصفي:
?هدفنكب دب جهم :د جج كة ثجة 9نه 6 -جم
جثز ه٠أل :٣كه جج جد جشوذو يجججد 5ئز .تثحج
يجنه :؛جج كذمة دجهذئ دعه هدفي هثجهذ ،دهحهخ’في:
جكز يمج :جث يدت حمة(' ا جيجهحد ي^ةجت :مفكخجة
جم jفبهو ضهئ .فكز 2هه فذنز: :عز هن^ه ججث

ديةج .كجة ذده يجئ كذ ،إذة :ههذكفئذ7 :يهب مذ
يخد فهكة هذدي دجديم حئة ٥يعتةجم .حجحو
ين فذة إكة :جكمة ٥ج:ذخز :كذفي ججو دب.
جج جب دجقجة سبجن :جم ضفة جكة ٥مج جيكة
٤ذ 7عوز حججئة ٥:هدههع :بج مئنلخب سؤة تخة
ذفز ٠حجب<مأ ا٥ .جج جج كة:٤ :د  :007فحكة
هفد دخحة جسجسجو .جج جب 9ف :ثة جتن ٥خذجم:
:فبع فيهة كخذجة فد^سجئيهس دهه نهحذكة ججزة.:
خج جيم ذصحبهأ٠لي :خذد  ،ocrفجخ ه هخذه ج9ز كسجسجه.
٠هجفة جنه  ;٥٠٦عنتة بعندسجة .ائً٠في ?ب :ئ
(ا)

دن*.
طن

» اسع» مسمسه سس» ء

.)N.

ا

ضذ قدعبب٠هع هتدة07ن غًا٠بع.
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بئجبهدذح :فهةخبه ن^ذبة سية تمسخئ ::ذي كد فحذهفجه
ه كتيج :جبخ٠هه ٧هةه إته.
حجسلبخ'ئ جب  Օ&1جذتمة ججبل^ة ؟ 4ل:كخجه
ييه2 :هخكة ن ٤دنج^ه :جج فيهخجب مجم ;٥١٠٥۵٢
جكهمة ههج لنه ددخجة :هكد ف5خيبد جيه^ةج ندة.
وب جبم وب هب 2محنطة ٠٦ةج هاةكد ه٠ج مم إكة::
جكز ججبافد حثمكفوج :لجذلد ٤ :ه جقسخج :مجم
فهجفه .حيج جب •مبج عوسحبئة ه ٠يذذجئ ججبخة
ه٠د :جج كد 2جفجي ه؟; دة٥ .مجم يب بخبخيه
م9ج جذوسن :ضيم جىجمة أ٠ةج يجج^فجة ه9ج يجد.
دجذ هذ ٣جم حجج :هحعج6 ٠نة جذخذنة: :محة
ب2بجإلً ٠ا9٠ج إكخجه ج:هعدهبع :دذحة ج^هةكبة.
مج به هد0هي 0إ^ذةج :هخنذح :هجخه كجبج ججذذ:
هكب^جء .جي ٤ف حيجد شذخب لةيه سب ومبخدي
حوغ حهجذة^ :ؤذت جذهكبة :إمجة دجكة ،٥٠
ج ;٠٠سندن ٣حذط0دى :يجحد بذكة جججحججتة .دفن
ه ;٠لتذحهته حووجه جق^صبجةع ججه ٥:عدهبع:
يجهحدجوه :جت نبيلي كس ^ :4وسجدهة جنذخدن::

مسذج وحجذ هة 7دهة: -مجثة جخج هج 2يججج:ج
ه 0ماكة :سكب^دن^ه تدجهج ،هكنك :مجيج ه ت
حكهه -دجدئج تج م هجسسجحة^ 3ه بف ٧عجخب
ه9ه كئ لمة٠هلي جدد^بجةع .هئه جدهج كهكب2 :كل

خذ -ف^صبجةع ههكه7هفي فةج.:
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:حيكة ل(2بمده٣دذ شح ;٠٠7 2ومجيج :جن ١مجخب
ن ٠يجكجه٤ :ه دليق ضه :دهة جكنة •ؤم^س.
دبذج :جم هذه فخعجة ٥فةسججة لجمءب متجكن
٥ججذ قهذًا٠
م^وتجج :جخلخ٠ج :٠7جج مجيج
جيكح^ئيس دجد ينذم جج مجدده جي ٤٥ذ :دحن
هخخ غ؛لهه ذذذ جو.
ت*
جيتحسبهوس هحهجد لب الد٠٠0ن:
خج ضد٠ج جم هبت; :ججذ مؤف 2ه٧دهدبة جمجه
ججديجهه :٠فه ذهدسي ن ٠جه: :محنجهع
م^صصبهً .ا٠به جم بخب^ةبج يكذه جدي ن ٠جه٥ .جج
حفبه ٥في٨خججه دجكة جةلةد٥ 2كز فكخسهيس:
لتذب; جم :مو ججموسك^ز دلج ه ججذه جد سذبن
هن ججة ئبلجها -0ن; ئهب\٠ج .جج جم حجذب
ئهذسذ جدجج جههم ف ججة كهجذ ^: ٤هدهوع
بفه7ه :-يجم نه ذجمس .جه يم بؤ :فيمه
ح^وذس5: ::هجج ف1ه هبج صجةد٥ .جج دخن حجوجكة
ظخج جد 5خوج بجخ٠٠م ٥جد ٠2غح7ه٥ :جج 6جم
صبمحي ن ٠جه2 :لجة دبئة جديخد 2ستجن٠ .ةذب
محنيز جج إ٠كذ :كذمة إكة :متسكئه وم^سفئة :جمحي:
:دخ دبستز خيفة س مجم حد حثن لجد فيججباي حك.
فمه ج,دةمك جج كة مججة ه٠ذه سونج :دم ججوج
لب مبمب ن٥ ٠يحذمدب :فسهج دب يجد فيسو^ة
( TToAiraa( )٤عمدخ؛  :نحخهج.)N. E. :
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خذى ئم?ةه هتةم عةج.:

2

4:3
6 3 0 20
4 2
2
2
2 26 2
2

٤ف لبهدهو جذه أمد٤ .ي د^ت يمهحد خذن نبج
طلة جبتة ٠٠٥٥٠٢ :ج^ب جبم مذم بءي دهكة
جحهسئ سوء دم٥ .جج ونب هلغ ضلة\ج ٥:هحهبع
دبئة ن ٥جسججن هكبنج ::كج :كة :دئجه ٢٥جه
^سمهوس دثهوس ح جيمجو دججي وتجنبهوس٥ .يسجة
ؤ :ل ب( شد مجم كنة جؤجذ ج جئة :في^ججج
هلمهجة ٠عدججرل) :ةم جذ جثة هوف٠ج جبي
بجئئ ::ههج ذبيح ل.بحخخه هليجه .معلجة
جككة بيد :وكفى» جؤجج ديصة كؤذذذنمج.
جججج ;٥٢٥
جج ونج جم كجج ئهجج:
صجه\ج٥ ٠جج ه هح مشؤذ وة; حةههحك،حب^جة جم :ه:
وم عجه جم ^:ذشة ل٠جو .نبيج جم جوخة ذمة

بع هل و٠ة كة هح٣ثذ :وسجبد دهذ،حوه^ ١وذش٥ .جج
هدخ٠د ذ>هوق :بخبكة^ تغهذب :مض .ودق جم
كع ذتخهجب٠وني م^يذه لضوو :ة;ذن( 'ا عحخ . ٠جه جم
إيذ ذ،هوق :فنخ لحق إته٤ .ضذي ج :دهعذ ث
ه سوذسة :غ بؤمخ ذكة ئك سمع يجمه ف^مبجةه
جة أكخج ههذب ئدوفي؟ هن ٠ذذ إحآلخ هصه; حج
ج :شذونة ??وي جه^ئة جه ض تنك»٤ .ذ لوق:
يهحد كنة كجمذة ذو دةة؟ ٤ضذب جه :ذمم
()5

:3هدجج.:

(Ave? )2

خذ -كلصج0(0ل جتةس هءودد.
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 :٠٠٠١٥٠۶هفجخ ١ج4سوسه٥س ومدد جمجه .إخذ لوه
عهمكجبم :دب د كمبد دب ججمجخة ذجه ؤئ حجذ
ذك .:فم جب عجذة :خه جمد هتخ' ٠هعجببه
بلدبد دخ إجغئبة حبئه جج٠ذذ دنة جو :هو٠جب إ٠حخه
حزوذسجغ جئدفة :إك دحة جذ أجعنسة ٤بخ ؤذم
وهن فه هئ٠خ ثجج إجع^سج :كجبد فه هئ٠ذ
هحط جكهجد ؤده .هؤخذ دخنو ?بحم
ئ*
جيحزد كسفحة
وه جكخة وج ج  -يحد جكهجح :جبد دلجوه
وكب حبت ب^ة ::و3لب جسئة مبمثة جنبيد ؤده.
؟د؛ بئة جكند دفة فيجخ :قج'لح ،فئ ي حبخبخة .ج جم
ذوب جه سدتذبخم ججه عوسشيه.
جج جب فجي ده ة ٥:هدهبع وكجيد موفموه

ذب ؤده :جج شب :ده ة يخججذ و9ة ججهه
فج٠خئة :هشج  :هى محء (ج:؟) جي٨خةه جمححةس.

وكز تهيد ؤده :عجس وهة دهه ٥ئس لجئن٥ .جج
بيتم هدنبخخ; مهطذمذ ذؤ :كهذج محكبج وهة
غفهو -ه د وهة :م٨وج مبس وهة دهة .وم
جب جج خجم :جخبه دبدبد بيدمجمم ج :م٤فذي
لهج سج٠جة هبذةج :كة أجة إجثة وغب دةة جيجن
يجخجز .ؤخذه جب بج دبجخه :غذبديج فكب أجة إه.
فإكز دئة فئز نوت دفة :بده هدم فمسهك :جغفة ججحبد
 :كو جص^جة عبج لتعؤدو .ؤد حمبة دكك :هبجلهـة
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مذ فدبجةم وجذة^س هةج.:

يجنية دتم نعز جه :هي ًا٠?٠ئ هبهبة() جتذجد
جصججه :ييدال۵حدكابج ج9وسو .جج جب مجيد7هه:
هجهدهـأ٠ةا ٥حزد هذس،٢ :م سفبئد^بج يججبم 7ههه
جصججو٥ .جج جمم^جج جذج٠ني بؤ:و :دد٠هتحو ذط:
جصيجه٥ :مج جح ٨جه ^٥خذوبجه :كذه نجه
جدبوه .ذج فهيده ذف :دد^ : ::ججقجة نجينتت:
كممم 7ههه جه جج ٤ضذي  :جئتج٠جئ ج مذ» :ي
بحخه دنعبؤذه 7هه ججوج 2كه» ه>ي :ئممبدل٣دحع
جبك .وه جم جج ت٠ججب مج د٠ ::الر فكجب جخةم
*
ج
جمكة^س هحلت٠ب ينتججه :جج مدمذمذ سنحب دمن
دهة :جكز 2بله فخة .جج يجس^م 7ههه يم ججه
(٥خهب()٤؟) ج مج كومكن 6ن جمسهج :صذج:
جنسنجه :كر حهي ^يججب جيجك^ذ .دالع 2هجب ذج الهتذ:
:ن2 :بي ف^مبجةع ه جججمذة .جج جم غي 2ذججه:

فجه جد إفتهة وعججه جه جد إذكة :جج هدج دج
7ههه جه ه؛مذم :مذ مفه 7هخ :ب٨ه؟ :٥مج الخ:
موكجة فيخخ؟ وه جم :بدن الًهف 7هجئ وؤ :يجهئة
لبدق :جذبخة ًاقة جهخد حبتج7ه :ججج ابذ :في٨نية
ج' يهولهم: ١
هليهغخخ ٠هتجذذخ  :هجهب يه  3مه,ه»*
هخهذو» ٤حج ي بوئ .ج6جئة ججججد جشوجي
اله ب جبد هلهح حدند٥ :يجس :بسجه جهة بئمخ٠٦0ني
(( )։بغة ؟ ذج ؟ عبسهء  )7( .).1.5320007نمجيم.

مذ ئ١صجههى ج^ةوس همةج.:
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يم^ج» ٤٥ف مذب .م٨وج ج ،نووى هيجل إدذجه
جتةس٥ :جج ثجة إبقن ده ة :ج6جم هيج ه دهة.
٥جج ج 4جبجج  -هفهملب ٥:هدهوع جمذة
جهوى ودة :خ^ج ودة سذب 6ن :ذوةجة هوغهذك:
هبخ ججججموذك :ذهم سسذي وده جو :ه٠١س وده
حؤمجم جكفحب وده حدهوى .وم جذ ةهةكبة

أب

1

نسوي ته يد أنمت

مم دهبذيدبه 6جم :يي ه :٨:ذه ججذ دبجخه
جج ٤فذي لهج سؤقو :فيسئجم جثز إذجي ،3شص جمجثة
يفئ :جؤجب^ة حجج^موم :هغخ كبهحة عمئس :وكسكة
:سبيي ودب جو٥ :فحس ودب جو :ومحنسم (جم()٤؟)
ب عيه بغنج وب٠ئحلم ههدهخذ :وج ى بههجج
فش الده كث منعو دف لغ،
دبي :ب2خخ٠ت ٥جتثئتة يجدبدب وده يهحدجه:
سدوى :عفبه جيذجة ه ح^وخش .حخبه جب ٤ف
حدهغ ح^ةةة دسنبم ول ذك٠ا 4غ :جج يجوب
جد حديم مكم ?بؤ ه :كجه .جج جب بؤ :ه٣ههجب
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خذئ هدهجة٠ ٠ئه٠7س هةبذ.

جه فم ئ٠هيدجعم :سن جخوجه٠ا جج ٤جذ :فهته
جك^فة ذعتح .مبيد دض شوج :ججدجة -ججي^خةئم
ةدذحخ0س حؤجعمجس هجذمخهدد٥ .يد دب ذكلئ
ج^فذهحجة جشجججة٥ :خخة ٠7قجه لذجم
طخ٥ .جج كمدان ذم4٠ :جه دهحه :ةكة كج٠خخذ
كج .:وذيه  ٠٦م حهوذسحض٥ :جج ذجب :جب ١ده ة
ح^يم جججكتوس مم كجذمة ٠جخ :ده خذ ه.
جج جب خببه نه خ دخن :ججه ة^هةكبة ًاهم:
م٥٤ججه جد تدب ٠٦يئ0بجةه :٠هئلججبه جؤف إمجئة
ذتضه٠٦ن .جج كمج جم فلحنبجي كب0 :يذ٠7فلجبج
حجب دوكله ٥ -بكه هغجًا٥ .٠بجب هثج ٠دكة
جؤسجو يحة ووج جه جحعهك جم محيبتة• :م فهي
جخييس: :جهجنة عججذ وحكهج ١ذكجج مكودهحمج.
ضب,ب وه جذب دجم دكة ٥جكة عو^سكحهم :جدخية
فؤذ دج ن جد حلوم جيبؤ :كفج وبعخخ ل٠بًا ٠بك٠٦ه:
مم ته ددن ودجحة دكوكز .بجي ماكز •جثة
عو^صجحةع جد فوئبه جفك^جةع  -هجذ ده
وفججهجي ٠فكه ٠٠ب جذبهجه :كد في

بده٥ :يكةسد فمه فمكج لدي دجذخدن ::دم
جفبجيه فبذ٠ج :كبن? :وذخ؛ ؛ذ’هةميلة.
وه جب جج فيجئبد حتولجئ وهسهج ٠٦بجئن:

2

خذ -فخمبوهم وجئة هبمزهجي٠

239

هخخج فوسؤئة جيخجبج :ميج تفبد ذيخبب سلهب.
٥جج بؤ :جوحة^ي م :إيذ  ٠صن? .هلمجهم

6

جذابحه :ؤ :فوسكة جيجكجغ جخ'بحهجرل) م
*.)!(:
هد٠ب سوةع:ميبق.:حيج جب جيخ^جدجتبدوجة()٤
٤ف مم سذبة ن ججة تجفل٣ج ٠دذب ٧ائً -٠جم
بذو٠ :ئجذيه :إجئة ?دك يف يخججو .دووج
 ՕՕՕ1جب حكتمة سحببحة :جمججم دفة مت "٠ت ٥جحبذي
صً٠٠ا٠٠لم .جج جه ئجخغي ٠بسكة ضخةبههجرل) :هته٠
ل٠ج ٠7جنهحجطحبع :وجبد بؤ :دم :فلب دم
دببس^ز .بؤ :جب دةجم إلذب حجتججة :جذمي حئةئجة:
جعبخه به ه٠ا٥ :جكبب تبسدة :بخبذ جم حده ة
تبدوجة بجة^^ :صج جمؤخ7٠ه -ع^ومو .جج جب
حدة جهجية ن :جمهجخعوجج بلحذهج٧ ٠7
وججدججحغ :وجده صجعحعع جبحهة :خلت
ج.ب ج ::بي ٩ذسدتدج جكة7 :هةج :ببج جم
جأف ذفج٠ذ ٠٣يكذه ة خيجب^جو :ججمجوي٥غ ٤جحبي.
جج ج.ب فخ^جبجه ه-تجه بتكهج ::عجبد جمذجة
ججذخكنة :هعخذ كلخم٠هل بةج ٠حجؤ غ٤٥ :ججب
يدق كجبجهة٥ :بةذ ججةةج :فيحججه مم دذخ
جذ',ههت٥ .:جخذج إجكمب خجح٠ج :كمةبة ججذخكنة:

75 0

0 0
2

(!) تبجهي( .دجد ?؟( .)٠۶إجيجذذه حتبحهي فمجمسه ،بتكهج
دجحخكص ٠شل د).
2كي .فم»
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فذفي ئصبجهذةظةًا٠٠ج

غةب.2

هسجت :جنذ ٠غههج دف دوذة :كجة دجدج^كخجب
ضه ١هذ٠خ دجهدء فجنخ نيه كة نة ج3ة ?دبج ١٥ op
د^جةةج ::و ٠جيججسجة وب2حطجر’)٥ .كخذ دسدج
ممجذ 2م دؤج^ةج6 :جم2 :تخذخ إجخه جعوسدبخة()
ش’ ٠كيدة كصجو .ه٠2ذ ٤ف خة :هعخ3يه ه2ههج٠و:
جج 2ع إكخجو جو ت2جد2 2خة ٠هك٥ .جذكةة و٠
ججبكة وة; هدج :هدعمالب ذب ذذتى حج ٠ج^بج ن:

جه دنؤ٥ .بيدج لبوو٥ :ججيج كة خة مبجحن
جخ .2وجف :جذ فيكجج حجة
*
مج ئ وهج كة ٥خهحخة
جخو^ه دكة; ٠.فخذ; جججنجذ كز هجبة ج لغه١ةكه،
ججمجذة :م دذ جم جمجذة 44ذكج .محجة جم
٥:هدهبع٥ :ججكة نهذج ولى ججة دخجه ج3ة
وك .جنج دبمج جيكجة جد صذية ؤلى :هدخخب
خيصة مدص عةمي .يحد جحدج بهمة وهج تبعمة
جفةجم وجمنة سذنن ةذ.
2٠كة; ة جهجدهجب دأجهيعد بسد^ئة ^٥عدهبع:
9كةلح فمجيد ٥ئهفد 2م جتؤج ::جه هتئهو
٥ججخم حئة^ :جة بذيع  ::جيحصهج ٥يجحيد
جكخبه جد جتج ٠يئه ولى بج3ة وك ذة 2حججو
هح٣خخ'ع وهج كة٥ .يب خج حالب  :٨ج^وهمبة حثت
:جدة جنذه 2م دفذذجة :مسجة وك جهسذهج
() (مذهعبهد؟

E. Hydaspes

.)N.

() ?حههلفكذ.

هدذفي كلهبجةهى هبحههن هىهجئ.
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دفه :هحثحهبه٠ :ه٠جج ٠جذهةشة ًاين نحجبة
:بجمة٨٥ :فةس جمحوة لدذخة جةة^بة٠ .خججج
حجش >77ف جج د يخخوبحة مم بذئ جذهةك^ة٠ :دكلئ
حجبد إكة :جنجهيو دة مث ينهذاب ذمذبحع 6ن .دلع
ههجللح جهج تهيججذخة جهة سجغللت :فذبغج

قت يثيتيتي يتيي^تق'
جخوج حعبة جؤثفة :دالم ب،ك جذج٠ي 6جم
حكمة ككبةة ذهب□ ،ح دب■٣بيج دخ هة :٠جج

وجكوذكعة بل٦قب.
7؟جي جم هخها ٠خمذ ٣حجتمة :له جج فجبكي جؤتنة .
ذجم ض> ٦ىدج; لبئ ًا : 0٠طم|

 arة جبسبد ه0ة فيحجر :فثز :بجذ :فخ*2 ٠ك د٠قي
ذهبدذجلجم دبؤد  : ;٠crهتهد غعبج’ه ص٠٠ه
ل٠ةه :ةهذ ٣حت دبه ه9ة دهف :ددن ٥بج تسخئة
ججخذ٥٥٥ :فك ههلج هحذه٠ :غعبخ هه; يبوو هخب.
,٠
''
٠
٠
111
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كذ^فاجةمجةةسهةجء.

هكجذب جججه ح^دة :وحجبه م جدخ .هفلجذ لنمألك
كثجه جتم ومجبه فف ٥ -كة عجند ن ئ; كغ خ
يجب^بب لةو ٠ججؤولو .جج يب حجسن مكف ::كز

يكثدي جمج ذهدج :هكز عجخ دح; مجهحد فح حبكة فكج.
;كز إجو جج ححي 7هوة دال٠ :كب ججبذ أ٠ه :صنج»
7هوة د;صة جج كجة ٥سجد٥ .جج ههحي خبهخة عجج:
د ججنع جد عفذ نهك ::هججخ جج جحي ك؛د وحف ن
مجس وجفن٥ ٠٠٠جج وص» جدب جحجذ :بذ إذمة مم
جهج :مك٣بغس هةهذجس دجج^ة .كاحهجة جبم جذخم لفوه
خ :تنبه م؛ججسوك يجو35٥ .مجك بذبم ؤذ نبأخ
ادخ? :دع إكخ ددذفف٠ .كز دوج يججج يجحد ٤جر
هج ١د :دهئ •ف; :حة .جي: ٠جي دب تجج ٠٠ة
جحجة مم ة جبتبد :الءص م جح وبه هص٥ .جج
كو ;بحن دفهه2 :ب نسجه نبلح :فوج ,ردي :م3ه
جذ جهوخ^بج يجككهجد ذف ٤ف دئلح نهض ب هك٣

جخميخ عذهد■ 4كز دح; ئذخ ذذ :ججج ججنس ٤جد جد
نه كة ^جبه جنهثدو٠ :ك دب ددو خب ،جم خجه
مبجخس .ههجب ججخوس ٤مذي ه دب :جمي فوبده
ب?قي سجكنه ٥بيبئه٤ .ج جب مم فجب (جنهخذه()؟):

٠حهب كز سونجه٥ .جججو هغجمز.٠
هجج ًا٠كب سيحي فمهة ذكب يذج? :موحدهججج
)I

جندخجت.

يبيد^تيم^دي ي^يبي
يمحديي^بي^ي
ه ب’جج«م; يي

هدلتج :جمجم نؤنججدبه هئغهدجه لنتخ?,ئ٥ :جج ذخم٢
هدخعص ه بج ذكج .هجج بلجذ،٠بج هددلجخع ووج
ديكة •يججمئة 7ه٠ج دوة :يبجة 7ه٠ج تبيئة
ه2فدئ? :إة 2جة يعغ 2بلجوه ١م ٣لؤ' :ج٤ :6مجم
بي٠يبه7هةلم و^هةحيج مخجم:( .م()؟) .غذذج٠7هه:
(جوسغ()؟) 2بلجوهلم ?لجبه كتفج .:م٨وج ذيت ح ون
جهججه( :جججة()٥؟) 4عدذجدحع :جهس ::
٠ةسهفي 3ئلف فجج6 :ج :جدب جججج .جج جبم يحة^
ديكة :هصخمبط; ووج حهة جهدحته .ذم ن بجج ن
فدج مبعآلج سن فعهحدجكهحبع :هجج نم ٤مذة
جه :خحة ينه خذن 2ئ مجم 2ذج جذهة^بة 2بلج:
محذجبه دةذكة :فكة (ئ0ذص(>4؟) جمجة د^ذد.

جج جب دهددالب ٥سسك :ووج جو :جذيج سلههجخ 2بهم
ج:بج جو دججذة٥ .جج يججج فجم  -جيسجج جمحة
فيججيج جمدو٥ .جج هوج جهكجز د يكخئة :٨
يكأج هوج صؤ,خهوى جج ٤مذة :ذئ 2ئ ينه خذى:
لع إلنم جد إمذ«2 .ى جج حبتلحبج خذإكخ منعى
?كإذوج2 -:ه?خطى جد كه لهجب; جبله بجئة.
 ١٧٢جئ خذى هخفج حب :ذدخه دملخبئرس
ف( .م أ؟م)3( ٠ج؟جف٥٤ )4( .خج.
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خذي فكسج هم وج^ةوس هةج.:

ف^سبجةه() 6 :ج2حبلك الج ٠م^^بذب ٥:عده:ه
م خدحدةبةب .م^جبوب جه محكبئة ججمبج 2خد:
هن3م جه :مشهججه فيحهبج جييد •يهتهجز٠ .غهعي٠
دجكخهه ج^بذم 2حض أهبة ججبة :هكجب ٣ئ7هي :ليلدج
مهزةفبعهحةع( :)٢مئأذ بحت٠ذ لتإل٦هم٥ .جج خلي

د2ذس :دب صهخذ; عجبنة ةهغخبحهج ?بحدة كحخد
لوهبذن هة جذكةة٥ :ججةتد هلخد دفجح 2نز.
(حز()3؟) جهنج دب محبئة جو جهدة^? :ق خذغده
٠ 6د ججخة ئسذدلج 2خ٠جف دب :همم ج4٨8خجج مم
يد جدوج ة-دجخة دفي .فكر جكز غهخف>خ،
دهتذئ 2بجي دجكة دغدغة ؤد :جج ذجوب جمججذسمج
ج هدب حجكة دهخة يحخج .ب 6جد غحخ ٠خذي
فد0بجهم ؤه ج^ف ت٠مكجبم٥٤ :ججست .دبسجه
ذمصبسة إكه :ججدحد يحد2ه'٠ج 2جم (دههذد(،4؟)
عجكة 2ة :موسة 2كة ٥مككهجحة غئلج.
جج جم 6جم حجج إ٥ه^حهبه مم إكخجه ?هدللالب
صجئهس6 :جم جيهجج جه 2حجهذب 2ح ٣دجدوم.
مبيج جيب 2جج ٠جذج أمجو :ن ?:أج طه ج جججسدئه
2جفذفالج يججو .هجه7ه ج بجب مبب :جج جذ٠خج٣
مم جد إجةجوس .بجوج :ف جفي4٨بج جه كهج فهو:
بث :ج٥ ٣خسة جد حم٠جغة ججدهف يضتهج :سجته

(!) قلصذع( .ع) ٠جهغعج٠ه.

()3

:مهة)4( .جةجد.

0

04 2
4
2 5
00

كذمف^سجةم وجئةوس^ةج.:
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لغذخ'ت جبجذويس٠ :ك جد فوخثثة ددى ددو جيجبو.
ذ د ب7ه :ته
جج دجقج هذبكن خنذقفي; كة«:
4حمة; ححبجن :ددغ د؛  ٠٠٢بوذلح 4حد ته’٠هو
ف^صجةع وه ذدك هبجم٠ .ج٠ذ ٥ئج: :ججقجة
حنيس و; ي نمجيس .ؤجينتج :مددج ;،هةهة بج
جد عج :خب ض خ١ج; :سبجب  .٥جج جم بلديد كجبه
(مم ؟) يننججهة :مهجم  ٥٠٠٦إجتؤل جمحكبسة جج ٤فذب:
كهجبج ي هدي; حذه جكه :عده :وه جف دوذقيو
جخدكز07 :ة جكز مهجج دجد جججباي حكهوس٠ :ى
حوض حد جمهكذب جه ٥ -ممص ب خوكة ببه٠ني
ومحتهوج مج حد دبئ لجد جهذم جو.
خذذ وم جج كجبه :جي ده ه بو٤ ,مذة جه :فذ:

أخة فيهه حنت؟ 7هه دم جج يذخنس فجذ كه :ج7هدم ا

:؟ده جئنتةج :ؤه .هخي دة :جؤجئة هذج فكه٠
يب جم دهدوت جو :مذ :كهجي جه أمكبئة مججذج
يدى .جنمجدة جب بة حةسئه^س فججيد :هس; جب
ججةجم بنتو يسو :دط ذح كتججة :دك كجبت
حجشوجه جج ب .ججج نهيد فخ ٦بذخبذقبج ح٠جت
كو يجو بجبكة :جد حدوم جخةج جدةخ.
جف جج عجك :دح; حجتن ن
جمد*
ججججد ي مذ:
جثحثة ونج :يمجج يلنهج هخم جكبجة جف،ه ؟ه
نجذه دو مجدن :دع :ات وه هبحب دنذودف جد
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2
شذ ف^صبجةه هدلهجفي هودن.

* ٥غبةة :ث :جوجهلم غبخيهة تنت.
:تنه دوجف:
عفجه :جب جيجة ?لجه كتججة (في هججه()٤؟):
يج فجنج ك ٢ذبجههاس نل .فكة هكع جج تمجخي نه
الكودت جه تنة غبجمهة حفيخة دهفد :جمجم دهئه
ج^ة بكبئة هظهججه جتجج :جؤته تبجهو٠لم ه لثه ذه
جنجكح : ٥ .كذ جيج* هةلع :ج الكه فوه
*
جمحكبئة جخبج دهة :جيجحو جتججة ئجكح.
٥:هدهبع جج ٤قذ:
جهج ج.ب في (الههو<
ناه ججد م الد (ه^ج(()؟) ٠جخعص .فكز بنح
همذ ينجب ج؛ذذ دح; إج :ججج ذهي خاش جهةهة:
جج بج يكجج ت٠سه ججوذة :دبج منتذح ٥عفج
كذه تجدان تسذئه :يقجج فدة: :سننه :حنذ٠ :نج
كمنحه ججوة مهحبه :جج شؤذ ذنه جه عهحجو إذمة
م:جكه٥ .جج ججذ يجه ججذ ٨فجب :.وفجج لب
يجد اله ج واه ذنذه٥ .جج حذجد تجه نه كة صنيه
ذنه جه:د الو٨ :وج جج عؤذ ذذه جو :حفن -حكهوفي
ددن; مبحجه حةب .نسجنه كننلخم• -.يني كز

هخج٠ج .مذ١ذفي نه،ج ٤مثة ذمة في دب ج^جيج جد
وكب :فجتتن سنه خخة هكه،ه فيجةنهة جمم بته:
جم بدئب؟ مجوج إس^ج جذه  ٥محةج الو :كذ
الز حإلءفكج خد بده خئ جهدبة :وة ججكج ٤ف
زل) بحذهجنج )7( .دجه )3( .جحيسد.

223 2
02 07 2
3
3
2 02 7

خذ -ف^مبجةه جئةس هدوج.
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مم مته :جصغمه .لبج ٠د; شينبج وة٠ج سف :جمي جذ
ه ;،حجه يجسة ذتنعة :جد٠ج; دينم بنجج :يحجد
هحخهذج :دع ف جشوجه جمحكبئة تججج •ج يق
ذشذدع؟ هئ ذ :هذب فف جحدتة هبلك يدهة-
كذذدع
جًا٠خج جمج م^ج
نجي فعحذجخهحبع بلذة فيهه بحجتمجة ودب مبيج

يتهة :جف حه؟ ٥ي إمخة بجج٠ه؟ ٥كئة
ه كذذ
جمحخجم هكه جتن^ج:؟ ووه جب جخبه مكخجم
جذ :جد ف جيج جو وحهة :جمم شهج في٨نيبه
هفجذ  Օج^ذبن .وه جب جج تؤيب لم حجمحة جم -
' حة ه م^ذجذي هس جج جغذبد' بج جيجغ٤قة كةو.-
وذوج وج; بهوه جد فمدوه = وجينبجة مدف;
جج كذب ومجكسي وكه دهة٠ :هدغمج وكه فجمجغ
وج دو ه هججوه :جج جد شجهه; كمجم وجه لبئ
جد حوج^ة جيعهجتهة د ٠ج*ذ سئ هخذجخ' مجوج
ذه نبب هك ٠دلوه :جسية د؛ ده; مةسكئة :جئيج
هيلذ ٥خهوج فهـه مم حدهة هةجتهة :هخ٠
•بج ج فه ٥جيج ف٤ه دةج سكت ::مبج جنة نودج
كحت حجئحة مديد كخب٠ .هذئ جج دقة; جتجج:

2

0

يجججممب >ه ثصج,ذ :خمبوي وكه ٥يجخجمذي جد
ججموذك :تن ٥كز يججخكبن جعجذ دهجوه ذده;:
هخي ;ده دج سؤة ٥ .:جئة جو؛ذب وؤه جتؤج- :

خذى ف^سبجةه جئة^س فة ج.:
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فيه جهعذجذ دهف فجيدخة شنس  ՇՕԾ1ج
ججكجسخهة بفةجدا٠خة ةسببة ججذدكنة :وججوئحهة
ججبج بيج دلج ? ٠١۵سفت٥ .:جج مجة فومحهة جتحهتم:
جميوب 07ة ٠جتجج .:جج جم إذة كة ذيج تجنيق
خدنبج :07جج بذي حدهغ تذخلةجًا ٠في٨جبكه :ذيجه
مجم حد جخت :يس: :ديسجة مم قهبدذ ٠جس
جبحهة :جد حجسه (٥كوتدة()٤؟) ج^كخجه ٥ججتةس.
ججج جب بد 2دفة وجعف :جدية تححلةجًا :٠جد
دق ججموذخ :دئه جعجذ جمو فدةة= جج ٤ف يه جة
دفجءج 07شجب ه ٥يججعصب :هخ٠ج.م جكز جحة :جد
دضخ07ة هثجحج٠ة ججبج ٠تت .٠خج دم حجج بةج
ؤحة يد٠ةجة 07ذم ججذخدن ::هسجم 07ده ية،ة
حجوج.:
دم جم ?اهخالح ?دله مم :هدذجطحبع مم سذج::
ذس^ع ححة 6ة بغبب 07مبج ي٠ .فجذ تمسخئة
ذبهذ7ه :جكمحه ؟بذطهم  :ة داخ 007ة ?٠بد:
بخبذ يجبه جح^دةع ب0جخ7٠.هلي .جج  07ه جم
دمدد’عس مم مدج :ههغب ة :جذبم :حجبه
لعهتم ذه حكة جذهة^بة ٥بشجومس٥ :بيجه ئب
هم٠جة ججو شذب جمو٥ .بشجوس 3ةبغد 2جكز :جج
ثججه جد جت^ذهج ه٠حهج .07ججج ججخبضع جةجة
()I

جهوثغ.

()7

ًا٠بذئدةهآ ت?ذجحهحعل( .ئبذثعغهى ؟).

مذفدس^جةمجتةسهةج.:
ذفة كخججخ'تت جد إفة أجمج .:هذج خزد فلض دئهئعز
جأبحه :له ف» يجبه فعحذجكهدبع٥ :كز جج ججيه:
2دز فب جه لبن .جي جب 2هعص وبؤ :فلخ :،دلت
جج جبه :ججذ بده? :ج; لئ ييه :ججد ئ جج
:ججك: :ج :دلم فه جه :كز جج هبجي ودع;
جذهجبة ذدلة :،مبخبكهبج يحد حجسة ج^كذهه
٥ججئةس .مجب 2فأل جه ٥:هدهبع2 :ئز :بلنز:
بمكبئ :شذى هفذهه ٠.-ها ٠جفيهبوب دي م٤هججس جد
يهتهج :ج2ج ٣حك٤٥ :كة ذع حك هغخ ٣دب د2حم
•بتن :جيه هدفذت دفئ ججتنة جههجبن2 :دهز جذبك::
خجة^ :جكمة هيذجز Օ :دز جدذز جه متجس .:،2
هوي 2جم حنج 7هجذئحةم :فجبنه دهذج؛فه :م^همدب
ذوجؤ :ذنز .وجنج :ججذ كدج ي3جذ 2ي خكبوج:
فسبكهبج حسوة مؤئه7هى جد :كخجه ج^ةس :ج^جئة
يذج هدجه ٧دم٥ .جج غخبنج :فيج 2م :نبئ :دز
يكخس^فججغ جج 7هش٠جو دسز :بنج ?يحلم
لذ محدم٥ .جج ججه :جنج دودن حجوة 2ذج
جسبحز٥ .جج ج:ذ ةحص ٠هالح دههف٠ ١سذ دهو:١
قذخ ١جه خخسخ ف«» ذد٠بحذجهه :٧وجب» جيفة س
مج ذمكوم .جج جب بؤ :ذلئ حذوك :جكه تدهد
دز فيجبذجج دة ؛،ز م مبشدب: ::كز ٤٥ف
دذخنح ذكًاه ٥يججج عيف٠أهم :١يججذجذ 7ههز حبيجو:
249
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خذني ۵لعح ٠٥٥٠ةص٠

هعةج.2

2
23 2 2
2 3 22 2 2
:6 2 3 0

دد يديي دهة^ .ميم وبج٠ :تطةلخ
ذذل >է2 :،دلل؛لحل ١ج هد٠%ب٠7٠س جمبببة ذادئةا

بدهد٠2ا)

ذيجه د ه ججآله جتة هدة :محنمقبة وجيتجة:
جيسوة م دعةج :نجبجة جج يوذمم جعهد زأ٠
لتبد ?'حنفًا٥ .جج ٤مذبه دف جنذمة ف^ة :ك:جه
ج نهحجئجة كجح ,حةك :يل٠بًا .نجته جتهة
وججه بخج٠ض جكفهه :جج منجم  ٠هض :هدن ،حه:
بملجئيج :إكه :جبتاهه :ج^وسن ججد غخ :ججد حلج:
* :٠دك ك خطه ي٠ح عهبخ ل ٣دهكفة
٥جد ج،
ئ :ج^جوج :جيحد ه :ثجج يجن :كفد ًالهجا
٥جدجخ  :جمكنجن جمه ججض ةئ  ٠يد ج

تتييتييينيث^يية

ا تمههج ٠هفخهؤ ٩عتخ۴ز ٣?٠ :آلف بر لجالج رزت .

I

I

ضذنمآلدذ لئن دجه :,نمح ՛تمع ^حدة؛

3

^•:2 9

جب طؤ
٥حجج جوج^جم سييس» ذن :دالب::
ممذذوجة هدلذ.هه ججفعة ٥ :جذذة جبه جه

() (خ٠هل ؟

يشش فقج^فيز.

E.

م).

مذ ددسبجهم وح3ه7هلي عةج.:
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ك^خخسجج :وذوج مجوج .:مغ دج^حجبهضه جبئة
٤ه ججهذة^ :يههة ابتدغ; :هل.مذةا جكف» جج
يججهي دج :خهوج ئذها كذ مم حديم محبئقئ.
٥ن جسدة :ججد 9تت مجذودب٥ :خخم) ي جكفة
* جسم؛.
يهحجوج ٦جج ده ف فذ ليي وونلم
ودجخ٠ة ^مجم جيخججذي دج و^بخسب ي ٠١3ذ
يج :مججذكة مبحذكة ٠ؤ٠ةذة ههب دهة .ج3ي د٠ج
*:
مذمة ٤كة - :جؤم :ججحوجب؟ ه?ت ذنيكآلذ ههي
هجه مذ ي^مجة .هك 6ج :ذذ جفةجمةس^قوج^:
ج^ةتن مم سنتة قة دج فم :عإق :جت^ةيخذهبصج.
٥جج ؤم ندبه بج^ذةس ?هذذخ :ددد ف 4دهة
* دفن :فيجبباه فججنجة جموكه .جئة إه٠ة
مجم ف،
دجغ ؛ ٤٠فجيخذة٠ :جذخم مم هك ٣ج•ةم دجة-

يد جؤججتحة دخذق 7جنمخة4• :هتةجة ذهةجة
٥هت ::جخجها هذبمخذما :خه بدئ :هببده
حدبجة ج^جج .:وسحف نحتالحد 6جم ج؛يئ نجج
٥جمجذذة :ح :ذدخآلأل خدهي ٤٨ذهو٠ :جججدسهلم
ددتج ووووفدجدة جبب جمهججي٥ .جج 6جم مجه*
جون ::بجبه هذه٠ه 3إدجة٥ :بيمهبج مججه نيدهة.
دوذة .جج جب إمي ووسججو ججخبةع حفجه حوذ:
اؤمة بكمة ٥جوبؤ? :تخ٠ت١٠ب ?سي ومدب :وججةة
ا مهج٠ج جوه فم:صذي وههبضبج ششفسة ?ؤووينة.
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كذم ثلمجهم وج^ةوس مةجئ.

هبدص جندبه :إكجبه غعئة :١٠07هئتجهبلبه حييشئة
ب٠جههًا :جج ٤ف لد يدفًا ج^هذة تج ضبب دهة :ج٤ي
فدخة جخكهة حجبجب.
مج دخ ن جب ألئب طخ م  :ئخًا لج لذًا يدخًا جيسو:
خذًا ؤ :يهة بفح٠7ه ١جبجبجة .بنج جبم هتجثخس
حوذة( )٤جتسكة :جج نعنخ أ٠٠ئ جبيجه  ٥٠٠٦٥يحئة.
هذعك جهبصب( )٥بججيهغ ^جخبخي :همخ  ١٠٩3موئه.
٤٥جتة جب ججم ج ٠هخ7هوخب :غ ٩٠جيهجذو جبسب

حذب جج جب فئص: ٠ف :هتجخمب ٠جد ؤظًا:
سةًا ه٠هةئ فسيج ئل ١٠جدهة بؤبتهة :ج^بخهة
ه جدكة ةثة٥ .جج بؤه? :د دحة جذحجة
جدة 07ن جح^جب :يدخ لحح: :كة 6جنة عجب٥٠٠٦ ١
فجة^ة حنم ٠لج٠جب ٠ضهصب ٠ب٠هذب ٣بخبخ م
خ^كة ججد حوة ::وخذًا ججج بؤء محجمكبه 5خة جههحئة
جذبهم :ئخخ٠د وجو٥ .خج فج جذهكة ?جفًا
جخج دلهأ٠س :جخ لفلحب جبج .حفًا حدهة
د دج ج :٠يسؤه ججمجذك :هج :ذتحع :سجه حدهة
غححمج >2٠خلة سوفة جج ٤خذي5 :و جسد ٥جذبذ
زده ١٠07ججةه^نبة? :جنًا خهيج ئل ١٠م حدة هذ
غم>تةة :إمجئة جف^ة دجمحذهة دج للجنب.
جدًا جب ذيج جشة ججةع^بزة همحطًاج كنجه
()I

(خ٠دل؟)

(( )٥خنعي؟).

مذ ئدعبؤذم وجئةس هةبت.
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دم لخبججهةلم جنجتجة٠ :ب ذم تجوخة جسخئة:
جج يجبكجي جؤجج جيكجة ذجوفة :م حجهة
جه هةج ::ججمحجمج حجد حثن جوجذكة جكعوجوجة
ذنه :ج ؟ :حجعذي نبلةح كخحج.
ئه عومكة ججثهسة ذئب٥ :سوكغع :جؤجهنتهة
بيكتة شدتن :جخجم غج^يقجة بستحججة جيف وجوه:
جمتكذوج::ج^ههدهبع٥جف^ههحةكهكفج :هبصع
^:٨فبعحع س٠٢ن .حدفف جد جيتذوة جيحيج

3 6

7

جوجذدهة٥ :يسخة فيهة دوجذجه :عبيد فمه
هعزلحذب يجؤجه مم إكي ٠٢ .:دج ججمهة يكذو:
حذجهًا٠ت :جد حدهة يليذاخج ذحهه  ٦٠٠تهجنخه
وجةسه^س جت ٠فدض ٥فذةبم بدة د مكبئذ .ججه
هبد٩٠ى ٠كذهئج جسوجكة هك^ةسه هلجغخ٠ئ هههب٠ه
٥ججج •ذومدئ ::تجدهف أة :هلآلج خحمي:

4

٤مم-
يحنجيخكحبفيفثسبج^ه :عذتحبع ٥يةكذجه ؛
هذهذ٠ج ددة٠٢س حه د٠ضه إمبوئ :مس.
ييجتهيجي

—L
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خذ -تهذتةه هئج ^جحة

٨ححبة جيش^ةس ٨مبج:
صله>4

دةح

صهحصهصل

?٠ائلج ٠ج٣ذب:
جإعيجه دةمس محممهم ذطب :ديةس
٨موو دبيك^حمذ د:٠7
(جكجه جج  204دفة.)In margine .

0
7
0
7
07 Z
-07 >3
؟07 :0 7 .4
-07

ة; طةم۵ؤ م ذج٠هء جدحةهه^بة :هجد
:مجم جفظنممي يسه جكة بكةدهدي^ .كخج:
جم عج  ٥OÎجمجيته تبغمول) :جكئة ة; م^ججة:
جمج لجبذوخ 07جصبفة ؟ ٨دجيسجج :كة .:ةتجش٠خًاه
عسدكتة ()(٨%؟) وجسوجو جمحكبئن حجه  ;٠٠٦ذدك.٠
جيمئة  :وذجوفة ديذج جد
٠جب يججج د نخة
ججؤةوس جمحتبسة :إمه جذج د دج فجخججي٥ :مج جي^جة
يذبج ٠تهذج دفيذهدم ميبتة جسبدبسبة :هجمج بق
ئدحضجذهم جبم هغحة يجذ ؟ :ذغدهج
هبخ ذس٠سلئ ت٠ذ بخذهدم هددتم:
جؤجئة
إمخة جحججتبه ذبجج07 ٠ةج = وكجيج ٠٦ذ; جيحثة»
إمحة جيحجد 07م دججة -07جهي .ددجم جب مج
ججهو :ج^بجمهة فدنة جههحئة :إبجوة دحوجدبة

(ا) (4بصةدة :هونلح.

. E.

 )2ض.

2
0
0
20
2
2 20 2 2
£
3
21 3 22
22 2 2
2 2
مذ

ذ٠ع هى ه هه
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مهدب١ئ:٥ .بوموة سجه ذبح خبز إجح ٢فشج ٠ه مذ:٣
جخجز فيدذك :دب^جرة هدمذدئ دجدة مجبتن :هد٠هؤخ.ئ
دجذهة .حنتثفة جكر دج صهب دأكة ::جج هعجة
دهة» جد إدهم :ججكة نيثة فهة٤ .ججهجذةه جم
جج ماد هذ : ٣خذدس .هدخة م^يذ كة د٩س :
مج إمنة :كخس جفحة؟ مج :مكة :جذة؟ ٥مج إمجة سيده ؟
:٥مجئة كجج؟ يدعه جب حبج ذجهبلههة م^مجج
دئ ::دبهد جهوذبة( )٤جذلبجح ٥مم ذ٠ك؛ب٠ة ذ:

ؤههبيفئة فبشه جخه عومدجدبسهع :همج م هضة
دإة مبخذة دببى .ه٠به جذبه :هسجذد٠د٠جه ب كهة
حنبجت عجج :٤٥ :مؤ,ه صمة إذل .ذبح إلين :فحوه
هجد ذهدفغد ججنبجي حفجخس :دج؛س جج جكبذكة
مفهنكد كة :هد س م جموم٠ .ةمذ ح إج
كجج؟ بده ديج م جه :حذ ممجه بهس .دش ٤جذ:
كة يججية مهجد جج ج٤ :حدوك ::ةك مجذ دب
:ج ندججى :؟هذهب٠ ٠جس دإكبءة٠ :كة دموجي
مهك :دكة .دبج يب بده صم ٤٥مةج :دخ مالس
بب .فحجم جد كفة ةذ خج٠ذ مجيج إكخ دب:
هججة يججبذمة ئ .ذبح ؛"لين :دج جج ؤبد ةس
مبذخة: :سذ^ج ٥ججس دإد۶ة :سوج ججنجغ حجخ
هجاخة ٥حوئتة :ددهم إكذ جهه^حي :ةم ٠,دكة
()X

(هه٠ج؟

.)ISAURIA

خذم صوذسهع م٤مو هجهجة.
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جمحي دب .ح^جب :جم ئ٠دجج :تحجه ج6ج :عخة إكخ
لهن :ج^ذ دكةبسة جمحجبكه فحه٥ :يجحة جحة
حنت بده?  :جج^مذ جهكه مذهة .ةم ٠'٠ف
جذ
جييخس يدب* صدو ٠ج۵٠ذ :جو يعلف .فدج ٠جب
هفعه ج^جذ جن بذيه ة
هبو
*
ججحز مجسئة يحذجس:
غلجء :ذدخ حجو جذهضي مذده دهة: :خة يم
د^ذمة ذدوى (هبجنرل)؟) 5كة.
وج٠م جخ جذوكحة ججذ قلشه وم كمجبنه ح^ة:

جيجحغ جحة جذ ه كت .ه^خذجه هبخه ٥كو
فيحجبه :يهحد ججحهغ دحفلح دب و٠ه دوها تبسه
* فيهة بهحتتة مجم
جخن شه مهة دجت وه; فيئ ::ببه
جبسدجه ?جخ .حخبه وذه جم دجذ مم ك؟ذج٠
فصيبتة نقخبة جذوحخة :لووذسة فخًا فيجية 2ن:
جه كب جد كميه جكذ بيذهع هفهذهم:

* مجة جه يهحكجه
م^حجبه ه9م بجذة جهحججبة ه\; ٠
دنفًا جهض ٠هفبذه دوي إحض فة :ج2ئ :جحة
جذ هثج كتت نبه0وم :حبذ كة بخس .ذبذاو وه
ج6ن ٤كخج :حذعحسبن :جنبجحه مم ،خم مجبتن:
جمج ده شفه وم جيجئة جذبج مفيخج دج .وآلم مجق^بة
جذوخ :فبجوجس جحًا٠ :بهوم لذه دطًا جج
()5

غيج.

كخم ص٠ذصى م^مجه خح.١
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* حجذ 2بج جه جنهحجة
٤خذي حبيكهة :ج7هحة حة
مذجة ندخن حبج يججفة^س.

جي جم فج :لجيم هس مدج جم هجثئ :بؤموس
ذئم جي2ة مجكبذ يووه^ :حئة ه2سذ جه :كخد كه
لجيلئة ذسبق .حبة جبم بجبكة هقه۵ذ :حك يهو :آل«;

دجدوج :حكم» جبم كزيوو :تدلفن• يجهحد ددغذ حججة:
دين كدف :دجحبجة :دسن ضن .،ذئم ٤ذ :جج ك
عت\خلج :ه :جذ٠خ ك ججؤية ي يججمح:؟ جحة إضن:
حدوكئ جتججة حة دكة كه .ججمةئة جبم ذفن جه:
كئه ته جح؟ دبة جدمة هة.ضذ ذه  -حذعحئة آلمة.
في جب جم وج ججج تتففن نج إدخ جج;دع:
ججموي دب بهد ٥جوكة ه ٠جج٠بلب ذوكفحة جمحمهجيؤ:
م٠ذلمعةم تغذ2 ،جهذذج .حبة ججمهئة م:نجذجه:
ذيدعج دب هذف دؤكة .:هغيذه كذ دفهم
مجمكئه :هخب .آنة كه جخحومجة جكة٥ ::يججببذ
:كخ مج مدحة حجهجة وججمفة ننبلج;^ :9٥ :تمئة
دفححز .حبة جب حججئة هثهدذ ج :بئ كه مت
ممه جههحئة ومصبكئة جحجحبد :جهج] ٠دخ
خضو لب بج 3حهحبذب :جمجذة كو جمه:جهو جكة:
خبهغ; يمفة جوجي .حج 7هبهدهئذ ٠قغذ جه :إحة
بلعخ ججةم 3دب جم؟ مج إججو همج 2ضو٤ :ه مج
2ثجت (2ثد؟) تسخم؟ جدة فج بج 2خذ جه :بعبذ حئة
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خذن سوذمص^ع ه2جو هجحة.

هدكع مجكة :دجدفة جذ ٨كه ف «يذد إدخ :جمج :محة
ثإجة جج:جذ دب 2جم :مج 03:ونم ثآلدج  ٥٤هبب دني؟
2ح; جب مج ذوئة جسوجك :جحفه ?2يذ كي جم .بق
جذ ك: ::حالف ججكمد :ذعق يحد جم جصنمب ٤ذ

2ئب جم :جيحوححو ٥يتيج :فنه٨ ٠2 :فة فيو:
و٨مةئة جيمخسوكههد
ججمحؤ٥ .جج نديد جم :بنج
د^وجكة :هبتج?ي ج يتج :خذبد٥ .جج «دج لهوج
ه جه ٨ :بز حهتدئ ج^ئةس جتمة د0ج :دة;
جذيثة مفجذ :كهي :دح; ي كذم( )٢ج حكة نيت
٥بجخم 2٥ةجد هغد'بن جخ ٥ججت يح :وب 5دهج;
دجنحةس .ي ته ئ فذهس هئذن ٥جمج لهم:
ج:كخو «ني «دخ جكز فج :لهجذ جم^مئهس :ك
جخهفم دككة حدمي«2 :ب.
جج خجبج :سوخسهة^ ٩ن ::3ححجه ذجةفه٥د:
هشجه ٠٠٥١دججدة جد:ذج :هى فيهييج ةفت ٠متهجي.

٥جج بؤ :يجمة^ة جن^بجة :هك ٠ذةجهئب دفججه:
ط يخ?'كذ ةفة ٠هسب ?غج0ثة فمو فهكبة.
٥جج دم :حبة ججح^ئة 0كذ دة :هذ ص :يم م٥جب
جنبج :تج .يب جم ججب :فمة^? :جدب مج
جهحند جم سإدزه ?يذن .فبنج ٠يجمهئ? ::نجد
جهج :جحة٥ .جج بأجه حججبة لهداة :ج٠كج جتبية
زل) فجح فخث.

كذ سجذسة^ هئج ٠خك٣ج.
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دلهن;  :مجخبه دده :هئهيخ٠ه  :ضهون ذبى ي إدف:
حجز قمة :خ!هبع جفيسومههس دجذحهئة ٤جهئه.
:كه? :هب  4كنئة تنذهه :منيج •ججج :ذكة تجثت:
بجد ديمئ :اوجة :مه يجنجو: :ج ي :اجذ
?دغم مج جذع :دله ?الز م٧ :ل ذالصج
سن كي» ?الزذجذ .ذخء دلع مم ذهك :جؤقذ :تهذذد٠

ةجمجة  :يحد ججخة ئ دلج ح  -ب يبج همم
خخبه ::يو 9بذ ذن هغالخ٠ه :دن،: .،د جم
يسية بش٠ذله ينجة :مسجخس ٥يجعخذجخس :وه م
□ج ج نكبج لدذج فيجدكة٥ :يجج يبج يعج.
نحني ههجبد :هئهدخالب بجذة :أجذدب جذم :دنبه
هبز :ة :هجج :كخ؟ جدة دمة* ٠تغخ
د*:
ذذل :دخ:
تمه :ديعذ^وفخيج ؟مد .يد جبعذد مدئ

:به ب منجذئز :جؤججب □نخذئ خخ٠هة :ه:لخخج دجوخة
بجبئة7 .بلئذ٤ :ذ6 :جثة ؟ ٧٥Mجفسو ج
خاخة دبكهبج؟ حبة ه3؛د :ههذ٠ههمه:سذ جو
ديج^ةئز :حتة جم د.كاجه ئ الج :بكم٠د خس^س
ك0ذال ٣ك .ددج ب ببة ف حدبي ج  :الذه بعةد
هددحلح هده هدب د7 .بحهذة ذن :فة ه ليشة ٥بذجكز
٠صهمهكم :نسدفه ذم ضلئ٥ :ذخه نسبجهف

جبجتجة(؟) .وديده دة ذمه فوججه ج^نة .وحنة
حوجنة ٠تهدذ :بحكن يبت دلف بدخ٤ :دج مج
17٠
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فذى صوذمصهم  ٤٥مجو هجمحة.

ججكة خفوكة :ج؛ جحذ^ة (دعم؟)( )1دب :فح ٩ذهجج
ض٠دهذخ' ■' سجبه :جحنه يجت يججبته بب ٩ججكة
بامة .ئ جمعجذ إكخ :ذه وجمهوئ :جججقج :جمجيج
4حخ ج محكبع دذخ د  -جيجكهذ حؤكة :جبذبجو خص
ومججذ دج؟ يهدد ج :كز شخكبج يدوم دكلئ
كجأمت9 .جمةئة ٤جذ :فخهكفبعه دب٠ -كز خخ٠خ٠٧٠
حدمز بجبكة ٤ذ :كمك و ج ٣ج ب'؛ 4غ .إكخ جذ
مج? 6 ٩٠ذهدن سبز يهحدجه ? -ذى خم ?يحقو,
دبدمة هدذبخ :،՜هفذبخائ.بد' ) .جمة^ه السن :صذفعؤ
دعم :فيمجئز كذت إدخ لفه ،ب ::دبت :فمخز؟
وثغج ويمهئز :هإم جكةج? :فذ٠كز :ذجحجذ:
٠إذلجه دم ح^كة جهؤه إي» عجكة .وجنج :جججخة
ي٥٥ف ١جه• :نجخة هذهج .م3نجذ 9جعةئز :آلدذب جكه?ب
دجة ده دجمئةس :و٨م جكةجي صوذيحه حيبجو :هبج
جكهية سجهحه 3ه٥ .يزجه دوج جئة حيجه.
جج:بي مكدههغ ٥ :يججه ووذهة  :هيدج جهجة
جيه ة aro :جه ج سوجو .هذج سجحه □و هع ودب

ككةج - :جججه هيذه حمكو جمحكبئة6 .مجم حوجتة
جثبه دلحلح .وجص^ئه الفذ: :ذكه تأ٠٠ع فة,جر:
ط٠يدا 0دم دجج إمخ’ت :جج يجهئجج 2كة ددم

فمه ججة ئائ
()

2م( .ه) (سعشد .د د)( .د) (4حخة٠)٠۶ . .

غخسخعهصميهخكدذو
جج يب :ججيهة ذه جمج :عبجة :ذمم
حهة بةوجة :هداهدن  :جه حوجذة خ٠هههدع(ل>
ؤذ; ٤٥ذ :به٠يج ججهعخغخ ق ج^ذةد .مححد
جفومه ججكبحة ٥فومجو بغح0ذخك 44دخبه حج -
مإجه جم دجكن ذ لآلد وجئدة جوذءج: .:دة مذ
حيج جم يهحد ذه ٥ييحد لني 'ذئ ٥بجمكة:
خلم ج6 ،ف جبه حج :يججححج ٨سنيخة
شغة ٧جغبذوع :مإكخ حيج جم دخ; ججكمني .جج
جم ۶؟; 5مك ::حجج غمح 2مؤذ  :بده ألن م٤قذ:
ججنجد £كهي دحع جحذة ?٠٥٥؟; مؤ,فني .يهحد
0007

جؤكخو مذهة وجدس :ججمدذهمة عمة هدحعخاونم:

(كز؟()) جهذهي ك تبكه() .وس :؟لهخ;٥ .جج
وه; يحجه جيدة :بة بدذن ذدؤذ :كذمة ديد
جفة٥ :فومد جيص جتثئج« .حيحجي جيدة ئمج
?ذه?؛ ي جد جبنعه ٠جخ;٥ .جج ججج كلغج ٠٢بدوجان
صوذمسهع -فيخجكي عدئة ٥في٨ذذ حكهوس٥ :جج
* لغن; بمل٠خ
كةج7ه دجج إعبجة هذسذ ج :دة:
5كة :مذهح كذن إكة«؟ ٥كذمة كة لغج ٠؟لذو:
٥يجزجج جه طه ج^حوجو .مججة^ كحوج3ه٠ :فمجص
ج^جذ كه :جن صدئ كه وجمه ئ معزد ي يج؟::
حبهس جز جييحل ودج ببذمكة :هغضخ ذسكة ذخلئ
() (دس؛ يبد

()6

بكل٠

(د) عع؛ ٣ر د،)- .

كخد ههذ٠ع٠حع ٤٥مو هجحة.
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:ذختمة ةيل 3كمئز .جبكة جب صؤق ويج حجبدوجه
ججبئة 2٠فذ جو:جئةكه مجس ععئة :يجهحدججخ
ك :جذ٤ 2ه دلمئ ت^ؤبئةس ذسذ ::جذوكئ
:ال ,ججنئة خسخ .ه2غذ ج 2جحبذئ :هحهجذ:
مجذة ي ج٠ف.د ؟ خ:د دحلح هغخت ذئ حنججه
جههةئ٥ :2فجذ ذدت جخةجأ ٠جكز ج:ذ الع يجة:
٥دة ذج: ٠كخ دالج  OGTجمؤذ :دخ جو٨٥ .وج كدح
2ئ; الاللهة ج2ه• :مجنحجة دح :ال جم ;هذمج دذبيخ.:
,جم يه ٣حهظذ سوذنصهع فذ ال :جخ 2ي مجس
هحئة :جمذمة :؟جو .ه,جب ججب ججموج ظل:
هبلخغ ٤٥مذ ح^جكة دمذه :يجءيج جيدفج٥:حبذوج::
?ق ج^ج :عبدي وسبجي هبئخ .وكجه ه ًا٠غه١
ذببئبج ه جمج :مذ’ :2وجيجه مدج :ال ,لجإج.
جذب ج۶ةمذ ج^ :,يمحج :كة :أيه خو*:»٤
ه:ه مهج? :ذدكه حهحب سعدةت: .مد: :جبجم مج
خعإال ٢٥٥ :سدنت ?'ت.
٥مم خخذ ذه كهن ونج ٠7ههئة :هدخه 2م
دبجبجة مم جمج :لد٤٥ : 2ببة 2م مدذد٠ .فذ
إه ي^مةئة دحهجئة :يجد كز تجئ ي فذججس
الذال٤ :,ال ج :يجد :فذ بالج :بهغآل ,2
يقمة كعذ^به0 :غذ 2دح :ثه جج2د شئ ?تج
إكخ .وه جم حوجك :فذ جه ٠2 :ذنكة ججة :ه:ج2٠

فذ ههذخغهد هتمو ةلج.
إ^هثث نمنصخذة يحني :دحة د إين :خ :ني ::أذى
محنجة 2حة ج^مذييف وحة جمج وجةة٥ .فيي :مجرجة
بم كهنة = ٥جبجو هبب ليجذت6 -بك خذتخدهذ
:دهت جعنصي غة ٠ج :نجبس أذم :هحجج أذم
إم» خعخ٠ئ .جيي وه بدهن; هةيذ خيجم^ئه :حؤد^ت
سجذ: :مجئة :بجمهف جفثة! فكهسجذ جبد فيجبنج
جد إي :،هكخخب ٠خهة جفثة دى بكسو .يجهحد
دنيى خسبفة ٠محد .إدخ ججم و^مةئة حيج يججة
دإيذ 2وكو :ن دودة جك^ة ج:كت» :ههج
دو يدسة ٥يكسة .اه؟©ذ' ؟) دم دج^تة جتج :ججحة
ةصي ٠ Օ :ب ق ١فت ٢۵٠مم هسةخ^ة٠ :قل منجذب
نس  ٦٥دجذدة جذ ذحخجذ٠ا دة يكخس .ججج
جم^ئة  »:دين و حججكة :هى ئ٠ج ا٠مة فى
جح:ج إفئ بكسم .وجبج جمة^ة* ججه^ذ دنمئمة:
جيحيج و9ة محزجة إب ذلنفدت ٥جج عدئة دججو:
هى تججبج ججزفذ ميج دبسن .:وم نجبئة فنجذ
ضغنة :مدمس إدخ ججحيج كزجة فيمه فحينجة دب
هىد؟ وعة جذ جبلدذنة ى مفع ديجة٤ .ذ
بسكة :قف? ,دب ببدنة هبب,ج جكجة :دخ:٠ :ة ه٠
ذذة كه .هةيذ جوئئة ضقة :حيج دنم مجج^حي:
ج3 ::6ج :حدئج جغ مجة (هذجة؟( غج ٠دب
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İ

:))2

 )٤١ميهذ.

()2

:ذذ.:

خذى ص،ذةهغزم هقهلثأ ٠هذمح.
284
منج دص .ح?ج فيفج : :أيه فدجةسفن .حاج
إذوف ::أه لب ?*:خ^هخ: .حيج بةوجة :جيسيغ
جبت ٥جتخ  :هقخ٠ي 5سكجة بدلب ججت: .حيج فةوجة
فالنة :جيجبهددم ده :يخبت: .حيج جكثن :جيدختك
ديم يجت ٥جةجم .وديج عذبة خججت .وحيج ؟ :٥۵
كزبذت (بكذ'دم ؟()) .حيج (ءصلغ فشكة :حيج
جه دك :ي^تت دهذ٠ج .حيج (دكه؟()) يخت أه
ذه مه ?خعبده :حيج دذحوم جيجة حكة .جج^ج
كجك حججهوس :هدبجمج? :كز هبالعفج :كز العجفلج٣
جد ف جخة جج (ديججج:؟()) .حيج ,دم سةجكبة
هالعذ ٣كعت .ديج أذفئ جنت* ٥مسئة ?3ة .وديج
دذجزة جذوكة :جيججسذم جم كهجت كمف6 .ج
مزجة حيج ك ديقج٥ ::جد يججة جميذ :كة مج يك
حيج .,همجب جج كمج هله :ذهدن -كجثة هبه كذ
ي٨مةكة :الز كمبد د مج مجهة هكز كأ!3ج':
جنجة جمجذبذي مه جم :هكز أه 2ج :يبجمن .هكز
يجحجس ذذة جنحيج أه جم ذزتة  -كح'ةهى ?٥٦ح:
لجذآلة: .كز ججذ يببكه جحب ئ٠كة :ج:ئة كز ئذخ
2حبج فحيج هك4 ٣٠ة,جة .هحذ *٨مةئ ::هأ٠حب
2ةكة٠ .بسخم جه يح ::خج( ٢4أذذج تةصب ألخب م
يه جم كهته.
زل) هبددح.۴

ر )2ج'كخا

()3

ت^ةضن.

()4

(ججج؟).

كذ سجذممضع هتسس هذ۴ج.
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هغبذ٠و ج٨مةدة ذجلك دجمج :عبجة :ههه ن;
ده كم ٢ذهفج جنبج نه جسج اهد  ٣٥٠٠٢? :ه
فذبخهضلج جدجي ججةب ديدنئر .هج٠هدده دئذم :م^نجذه:
ج^بكةبج ك.ذ:ة  Օ.Ծ,دحكة :جحجج هجمحدك :ئال٦
دن٠هئة ٠٠٠٥,سن هدج٠سذج ه ذن :،فيحيمم غد
حج ججشجج .%جه ذم ? ٣سوذسصة^ يجئبد (:؟)
دذوئة :جد ججذج جشو :جدة ججمج ًامبد .مججذ
نهةئ ٠فجب دم ص :مججذ بلكة ٤ف دةجبة.
د جعجذ ي زجسخخه يدخج:؟())
مذهدد ج
* جي بجبد4 :يذ :جوبن ه?دئ جدهك:
ءحح خخع .د:
ئة جم ,لمد؛ د إدخ حك؟ ج :6حده ة 6جم ك;،ة :ثة
جه إخجج دجة -ه2ف.ذ جد.دغذ; :بدككة جه 6ث.
جهفح٤ ،تذ :فيم فج; ب جل ٣جحيج :ؤد :ئه كله
5دبخة 3بللج ج:جج دب .د بد 2كة هدج د ٠هدج  -جوك^د
مكبسة منجدئة ه دب .؟ دهده ئ ٤مذة دنكده ة:
هثهج> يكك :جذحهة .هيده  օձ,هددات جع؟ذة :ججزصجو
حببه ة: .جج» يسؤة 6جم ,ده هد ?دود :جنذ٠
حبه حجهة٥ :جوكجم ه م» ،دبة ججمخة.
'Ü
تمقاد بر٦ح:

متيي تنييتيتيتتتم^تتشتية
)0

حلهه عث
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 .شذ -مفتفع هبذهدأه  ٥٠مال٠:

ج٨مةئة دخن :مئة سؤسخة جميمذة؟ ٣ذهدة فجذه:
جحب^ة هد٠ل.ئ ٠٠٢ث :،.دة ش: ::كخ كجحدع بغ.ألسة
جهبمبي دججمهف :ذذذ مجند إدخ ج جكئة سؤمذغ
بًا٠هـس١هق؟ :جبج 9مةخة? :لمسو34 ١غ دجذ مم
* ةج^هغ .وسخيه غجل٩ة تحجيهعة
محجبدن  ٥ :عجو
جيدبجه فيمبشن :م^ججكجه  ٠٥٠٩جوججة دؤذجدهذ
دجة سجة.
مجم ججمة^ة 4ذ :جج غ'بة ٥يجئنج جد ٣خدئة:
نوبج إمجم^ئة هت٠ده وصخ :ؤبجده هيئم

دجججه جبمبئة :حج محة ج:جنج مم جسجو .بجده
جخب ججم? ٠هغثد حج,ئة تجسجه٥ .جخ :تسذه:
صجحه دنذئدجه :ط.جمة جؤجيثلج م هددهذك.

جم ففجذ ًا٠بعهثة :في غبج كه :كه :جذبذة :جزج:
مذخده :ر دج :بييي
رم;ائخ ٠هبع
ج٨مةئة ٠فب.ذ :أ٠غه 7هه يججج ج^بج فكه :جلخ
كجخ'محبص ٠فمذ دأه دحهجذة :؛ق حت :م:مس:

مجسيجم دكغ د:كو٤ .جذ جه ٩جثة :مجذ ذذة جكز
مهيم كذ :دللح يجحد هجس جنصب ة٠ج
* غبج وجثة٥ :ذبج وتة «ج مؤ جم
جمس .م ٥٤ج
جوجمصهئة .جذب ٠٠ج جيدجة :مججس أ٠٠ة ٤٥ذ:
ججشة دجف:ذفس ٠كدة هتذلجهم هاهم :جمجهحدججة

إ

I

غخي^ننمذه:جخجد.و
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فخ سوفنصذه ٠فه خلمج.

دمج للف دخله٠ة :هيةفم صوخ٠حك .صالو قح; فذ
جه :دؤة جيعجذخ 9جمخ :يذخسيخ ذ،سذج;.
۵٠غجا ٠7مدغح; :ذدجبه 6م جفج *:تسذجة٥ :جد
عبغ٠ه٠لم .وببج أ٠و; جههج عتجعب’□ ١٠؟ ١٠٠دبؤبجة :
2٠غخ :ج^ج6 :كة مكبئة وتجيهجة ٠ي ٠:باذك ههبتجحج٣
هوه جه حهحججئة :مجم ججه ديمة دجفجة ج^^^هس.

هجهج بنج مهت ًا٠آلبهد0ح مج ؟أل3 :،ضع وبذلو٩
د;٠ .فذ  :مده فجهجة :مبجده أذم ذف:
**ة
ينج:
دج .هم،ب ٠فجهج  :وجبد ٠7 ;٠٠٠مه٠ح; بج هةحه١٠
٠فذ  :ججس^ة مس^ج :جخممه•س ذجدم٠ .تجج :ج,ه
جد جججه٠:٠ :ذ عفج.
لهمد ؛ئل :-٠وهد
٠جلفجب جججبجة :بغعهه ١جدةد 3جذه٠ا :هسغجأ١٠٠
* ٤ذ  :ثبتهة جؤدة ::جئذتوج:
حطجذح .١جم^نة
هلخجه; :مج جو دوح; بدو٣ .:بلس بدجبكة فذ -
بخدوج :ألع عجد :ج 4 :كز م^مجه لوه جمكمسة ذهدخجذ
دب .يجم^ئة فذ  :موه دب هوبد;  :هفهذه :م.
٠؛٠جه سةج^بة :هب5ه دجههة دبوقب; :د^كة
جبلذبجب ل٠و ٠فدج٠جهه ١خييحمج ججدج قلة٠7 .جب٣
*د :بجبئة دألع جئل -٠جتفمة هخألو2٥ :جنه فح:
غذت :دادو; س.٠د«.جذة :جكمة :٠ذخ; أهدب مج ;٥٠٠
دذ03خو :ه' ٠جممدج هذجب تمو .سوب كذ جفنخه
2جم حدوم ٤ةدىجة :دذخاب حدب^ة ?حد;٠ :ه،ة

268

كذ صوخ^ةع ٤٥مي ألج.

خند إدخ كة خذم .خذتب الكو; س٠لخلي :سوب جهنخخج
جم حديم : -ج^ب كذ جن9جهيس كبحذذدت ٤٥ -كية
هقتض جل٥ج إقص كات :١تلق ججدهه خلخج.
هياب ظالع جوبؤ :ئ 4ذو م تجدب ?الكذ جو :خة
ي جيبشة جنيججججوجة^ :جفوذذبه ججدوت»:
هي,ب ج;٠ذ خجيج ك7هه٠حلح.
و٠ج ٣ببج يجح^نة نذلل :هس كخدخ٠ئ جد
فجيوهلم جنيببة .نيم بنه كهحئ  :هلةد ١ذكججغج
وة ٠ده ة هذب وةه .كلح جذ فنذب وةه:
بفبج'ج٠ها جبأبجة كة يجدجم .جخة بجبخة إكن:
،وه ج^كة ي ?ذكذ إدخ م :دحجيج ألع خغخ'; جبسعز:
٩٥مجم (جمهذ ؟(!)) ج .ي.ب ببي ؤ :يجمة^::
٠ج: ;٠م» جن بذ بلجبكة 6٥ -مجم فججذه ج^بة٥ .جج
عوجةذه فذبئلح :فنج دجل هم فججهغ دججئ:
:هجكو إذم حيحسة ٥يكسة :جج الكذوه;  -ذجه
جببج جددنت :جي^خجوتيجكسة :وغص ٤ف ^كذة
حيجه .ةغ٠ث وه; جب جه ججمةئة دهج جئ *:دوك
ججةه بحوو ١جغة^ :فمه يهفه .يم ئ٠ذ وج
وجمهك٠ :نكذ جه (طجةعدب^ةع ؟()) جبجه:
فجنمثز وكب; هخد:هئ جخة يذهلش٠س د^ئ :جحز:
هج ٠مم حذذه د ئجذد .وكنج ةهه ب غذ ٧٠٥٥خجحت.
ا) شعد

()2

حشه

كخ سجخس^ع ٠ت٠ح، ٠٦لبج.
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(بةمدمدمو؟ال>) جم 2غخ ج :إمه ججكبذ د;ذهجو ا
جة
جنب خ لهجائ .هجم دج٥: :هجع ذ جذت
فخه مبيعف: :::تسج :بيسفه :ف4جه خجه .يم
متبسة جج بهبو دهجحة حدة :لخولج :حييج جد^جئةة

سل ائفي لخمًاهها جنجبجة م ججثة :مبجج تم٠
مبجج توفي ذوئسة جئنبة مبسطة كندنة :هئه۵ذ لوفي:
وده ٤٥جو٨ه ديئة ذصدلح .جج جب تخه كحتم حم :دز
دحنفب جحة ججح^د ذخج فخة هدلئ نجتبحب ةبم.

ي,م عذمح بجبئة لذهدو : -مح حدم بف جد إذحة .جج
جب بس مبلج جد؛ذ-خة :مدج نبسكة مم ذجشة جسوي^ة:
فية ٠دجئة ٥ :ججخة ذب دو حذبجة :م سفة مؤس
وم*
جس جوجمهئ .م^يذ و :يمئ جكبحة :ميد إدخ لج
;ت
?ف ■‘٢ن~د٦أ'" ٦٦ -م- ٨? ١جر
ييثتيقيتييتييي

نيب ٠يبغ ٢مج جمج مبج:؟ هبة تغنم سجه فكة
٤٥جف :ججخ جه فم٠و ججدة ئة :ججه جبجه
مببمي م جمه مبج-:
ض وجصهئه سجة ٠ئئ :د جج?ل٠بهلم :غب١
()I

ب0دمد٠٠

كخ ههذ٠هةهد ٠ئكه مةجم^حة.
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جمم حد ٣٠حهددو4 :خجذ .في جم دة مح^سمب
2حذي دب  :ده 2حه يده ة إلج يجي .هئحيه جيكجس

به كح6 -مجم يجد حدند ججخبكة ه9ه جوة^ .بلج وكة
جب سوذنسهع فجذ :خه يم فكئ :جمه ج ه د كخ.

١۶هلهذ٤ :ذ :فديه جخذذ٠ئ جم جمه مته :عمذة:

*ذذذب عزهئة ?دبن٠ :يس٠يج بسهج ::إم» ?م
صجبة  :ههة م^ممدبج جؤف إدخة م جمه كبج:
فبهة.

* جم بجبئة ندب :ههج:. :فدن جيثهج:
دمة

خذئ :دة :مدجكة :ج'هبجذ كممة ديجوجة :هبحذ

خيسكهس هخخحكة :مي جذ جه ذوئة جبتة٥ .كذ كذ
جججه ل2ذجه ديج^ةئة ه :إجج .دكة ن هحجدم١
حذبذ :جؤكخو فكئ :جدسهنم٥ .يجحو حدهة:مجم

جيجعخخدي خجا •س جفده :2ج:مئه جب٠جة جسن٥ :كز

دوسي ججهة:

يحيج

حب (?طذد١؟( ))Iفةس .ههب٠ب
*

ذ ججهن :هن جنبجمة نه٥ .ج :ذحة
ذكئ
*

ئم'0ج هد دم; هكئ ي^ة
*
جةذ  -جج جذ ده د
ؤسؤب جعنج دة• .بسكه جب جب الدي كجئة٤٥ :جي

ذيم ذإذخ .هه جذيم ههب: :ج ج يودجه ليذهئئ.
هجج :فدن ن :ب؛ فيجذيجهج عزهئة بيه٠عد:

وية :ف9جذجة دكة :هحجم يجو عفذمة ججة .:اجب*ه
سجهفخهمجه جج إشنوو :إ2بنةقذة  *٥هذيي
()5

جيحجذذه.

خذ w

عهذ٠عهم ٠ئع٢،ع مة^حة.
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جبتنه .ه٠ج ٣جلهدةئ فيجذ دهة :ند ججةه3ه١
* ههج ٣دسن يذبك::
هح ٣جذ دب^كوج :ججج د.
جة :ئهحلئ ٥ييد سجة ه٠د٥ :جنجةد جمه يفذمة
ججة .:مة^ة إذ يجدجع ههةد جد جاد٠ :ك7ه:٠
غذهله دخخة ٤٥جف :هد يجحة هبجض،د ^سخم دد :خذ:
٥يجحو حدند ذددذئ دجج ًا٠ذم حم ٣٠جج^ت .جج
جم ههج كذوج ::إعخيجه جم ذذه ٤٥جك جمجةب.
م%ججه ومجده  -هقهجذه جعخة دةمعب ٢مج جمج^ة:
٠غذذخ :م ههة .:جيجحو حدئد? :جم ٠خهذهئ :
:بعدب ذبب بخبذ مم هخبهج .:ني جم يخذعبة ذسئ
جج ني مجةو :ب :حلي جبه بهطحغذ  ۵٥يعثحو.
٠ني م^جةو :ج:جحج جعذب ٥يهخحو ٥كهذذه.
وجمهدة جبم دخن جمجمكئة^س جج بؤ :د٠د'ئ ?بذبذ:
ته دله هس 0غذخ0:هفي دإ ::جكز يسوة ؛ذك :سد٠ح:
وحوممدج.

وجنج ٠هو? :ندئ يصها٥ .جج ده٤ :عه :دههذ
جه يجمة^ ::صهم نفه ججدة  :6ف :٤جذ ني
يىجس ':ئ ذج٠جذ م ٠-هجج فجبد ٤عة ليفوه:
فيذ جه بجبغة ديجصذئة  :يؤذه كه بهـ فنعبذ
دهـ إلل؟ ؤ :ذبربه ج دب حفهه -كئ ذوسة:
هه دني ذفن هد :غلتهب محيسذه جججحوئهس .هج٣
فيذ همه ئ دإئ :يهحد ئه ني كمهبخ سججة
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غف هفن^فه ه:هد٦ه خدكد

يثده نملالبج؟ ٤عة جب دجالن جه :تيد يجئه خذى
4جمهئز :قل ثيه جج :بنت عبد .كعه? خذى٠ :بجد
,بذ’٥ ::يجفيس يثه .من مههخ دوج ذجخحلح سبثة :6نخ :ح; ج^موج لءدبه .جج جب  4:ى٠٠بذ ::ودهبه
يخيه âp :تدجر حخج ٥مبج .هه٠جب إهئ حنب مي

صجة 7هههد جكة يسحة يجة :جب ٥:هجبع
(ئهح0ل٠لذجء ؟):هخاحبهد٣ذذب٠هغهدلمءهحجذذةهد:
ج:سيبه دؤكة .:ومفبه مج سجئهوس جج سجم فذج
مكبسة ه؛خد  :إكه :ججةعحبة جؤبب ةج :حذبجي
حجيةد جنجبهبه كطوجلم.
9جمةكة جم :خذ بجبة :يججد جكة عنة دلخ
جذججس دكة ::ج :عدهذ يلسذج :بغب مج جمذة
?ه :همج حم :3جججتة :دذى :هججقأل مم يقجة
* لجخ; فنجذ :جعجذ كه بمئبه ب٠
شد ٠٣حة
?مج مجةة كد جج لكه هد جيحمء إه فمحهبج.
ججمة^ة ٤ذ5 :جهسه فجحهض:٥ :ذكه ل٩ع مم
 ٥٠٢عثة ٥مم ة ٠عجمك .:جج جب إذمبه هة: :خذ
كه لهبههذد :جبججج كة صوذلمعذم جحوج إبت»

* جب موبخة إذفن جه :كد جسي:
ج٠كهج إك٠و .دة
دجاجججة دددة: ::ة هنة خذتئهوس جكة :مجئز -
ججثثة ذجنهبز كنئبة :دهدذح فحجية^ جؤكه: .:له
( .ا) ئهغ0ذخهالءبغض<

()7

(هبفمبعهه هجثيه؟

.)N. E.

ا
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خذى سهذنعهه هئهه ٠ذلبج.
ل؟ ض ججيه ٠7ب,ت :يجنبب 9ن هجهو :كه .:في
جم جكز يهذ • 4%دي :منبج دي ححبثة جؤجمج.:
جههئة جم دهين :فيمخ^وس دبج&ة ՜ذنلج :مذكه جه
وفة ؛سفة ٥ييخة 0٠ةذهب •يجذبة •جووكة هفذ٠كة
محجبذ :هجهذ ٠هسفجهمد بنتهة وهدسة وحيج.:
جج جبم ججذه جخه٠ى  -حجكة ذههض بجعة فه
جحججبة^ جعذة٤ :فخب مجق^بة ه0هة^ :ص0ج
خذى٥ :جنهة دكفلح إ6ج .م جذ بجعة ييذ، :بذ

جد كة دهيهيبذ هةة٥ .عكه جبلجعة :٤د ًاه9ه فمه
بدل جذحهئ ججذئز جمجذسب بخيذ م يمكز هجمة
جمهجذجد هذهذ بخبذ مم بمجيعجة إمخت دجد م
جه جبلجعة .كخ جم جبهئئ :ججذ دحم دم جججة
جم .وبني 7؟هغحة :مجيذه ممهبه نذته ٤٥جف:
جيسوه دئهخهم جبجبجة جي ذمم دهجاهئ.
*غبب جب جج بؤج دبج,شة? :خلع; عجثة ج
ع١هه :ييجج :هتحك ه9ج جججفذذ •عبضة خذ فحجبية
ًاه9ج كة .هجج بفيج حذة دفن يده :إهد :كة جج,سش
هق ج٠٠ح ٣مج سية فئ٠هى جنجهز .دم وهد( :ج6
جفيب(^)؟) جججج بنسة ج كهئ جههكة :مية
ل٦٦ةكغبه مم بجهه :ئ :فحجم يننه كد إمح:
جم متهجة ذذاخسه جحذس :عوكة دكة ؤخخة عذخخ.
()7

جحه فيب.
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كخ ص٠ذخ٠هد ه2مه ججة.

كة جئة فمد :ة; جذ كة بغ د كه جي ههديذذ ج.
جمذ جبي^ة دكضج مج 2بب' 2جججحجججتة :جه مفيء
2ك كج مج بج٠عة ف .ة٠ه دجج جفيب جذم

حجوتة مم :ة^ةج ::يه ههج مججذ كج ومف :كج.

٠بى عن: :دخ شذمه :حبنجههة ث :جك ^يشجه د2ب٠ب

ممئة? 6 :ك ح^جةخة 2٥٤ج دصط تلج ٥جد
دهدت ة9ة جد فجج ه حجي٥ .جج فججه يجبجد ت:

كئ 2مذ يججة 2كر بى جئة :جمذمة بجج ٥كذئة بجمج:
 ;٥٩٥ندجج جمذمة مججو .هئ JSQ1 : 2ع ج نزه

ججمحوج :يجببد :هيغب حلبكئ جؤجوم٥ .:ثز ينل
جم ف٨بجج فشعة ذهدع حسج إمجو :هبة جم ب١خلح
جتةس يلفئ 2٠كذ :ئ إكة ::في فجد 2حه مذه

مج مذهههو :ككب دهحبس مج جعخبتم ذحجحه .كئ
كذ :نخة هيهو ق بحةد هدئ :كة هحيج (6ج:؟)

جة ججج و4 .حجم جة إكخ كذمة :كة ::يجبيد جذكة
٥٤٥يج عضدة٤٥ :ذكة جبك» هجخو .كز ةخ 3مذ:
إكخ جذ ببجخ? :حمدت ه;بكة حالدس :مجةفه

هخي كهمب .كر ٤جئة كذ :-كز بسعة فشش كهجب:
جهبج جه كححكثفن :مبذفه’© -ط .2كذم
جد ججنه :هكز حدة ةكم ٠ج:يبه ه يججدي:
حيج ةج2

٠ةمج ٤فخي :ج2كه 2ج •أ:دهة كة :يصجيذ دة

حوكن :كر حذني ة ٠٠يهة .دة كخ جحيج ةج.آ:

إ

فذ عهخسهه هعحه ذببدذ

975

ا ة ع،ججذ  ٠هثبخ :ج٩ة بنج دحهدمم
جذهجحخجص٠٠ :صج دم ذجج هخئمجمبئ
يهنة هبب هدنئ ٠بجذخه ■ كذمه: :ج كة حزم ذوئة
جبجح .جج 4يذ هد :١ئخ 2ذوسة جسوجكة ذ٠خه٥ :جة
لغنؤ جةص مخخلج مم لهبج .يي فيجج كلئذاة :د
ي جذ :جخكة ه٠٠خ دب إج3 :غألخ٠خ; ذجهدج! ج جذم

يوجة دفيجه :،ي يمجبج ك :كزجذ سومة ت 3وغب
نيغز جميجذجد .ليبدد ج^ة ية ذجهي وه; لئب:
ت٠ذ جه مم لهبد :٥ :شومة دفة جو خفوض إم»
لجيهـ جذ^ع دجججو جنفخة جدخوكم.
جج جم جس مجيجه يه بجتج :ئة تفدئؤ بهذه
ه٠دحه كده خج|ض جحهد .2م^مذبه ةد ۴خيجك ٠ةجس
ميجخختة مجفجت كةكؤ :ووتجسه ي :هق :ذ دم
بجه :وه كخفكلح :هجيه جبجهة جج» وة; يبه.
جذب ه؟; جم جوي س^ذسةه كمحن كج يدفكة هج::
خج ئن  ;٠٠٦تيه بجئز :هذقخججمم :جئبجهوي
هض 2ثز :جةذه خذجه جمذة? :؛?'ض حز^ي جه.

م٨وج عك :3جخج حيز ئ 3نإدوى :يجيج لب فمحد
دمدلد :هنكمةو لفهتئتعئئؤ .إهد جب تججه ججه::
هئزلصم مجز إلقئؤ مجف ذوسة ج^جيخه٥ .جهج:
جويجذه :جذوسة جنجخججج كهثوبتم بدهجم :إفة ذئي
حجج كة 2بج 5ؤ :خئ٥ :كة يمحكة هد هبح٠كق هكو

276

ههذفي سذخههى ٠ئمو هلبلج.

دةخئ٥ .جج فجنج لسبدد١ة جكمة  :دميجءهم:
محخنه ف^يهحةذهع ٥*٥يسبهحذة ه\٠ذهكهد
بمذحن ٥عفج ::ووته :هوم تجه ?خهت3هخص :هوب
فمخج :ذدفجب ذم مم مدف ٥ج دجذج لبجد :دنهذة
?جبىق 2جسبكز :دكت يكحس حثتئكة جيحذووئ:-
ذكت ,غ ظهئ وجم .جحدجف ب ٠صبو ,به :جيجذ
هكة دسددئ .دبج ٠٠7ه دغز٠دئ 6ة ججهة مم ه^ك::
هجم :ب^ه^س شد٠ :د دد ي^ج يسو :ئ جنهكة
٥ .جج خجذجه لغودئ 4جنج جميبكه هن ج3بجسخ
كآله جبجة :م2تخنج خم إفب^ةجه هئف ،هعكهد
ضد جت^ج :مبع; ٠خذب دهذج :هيلخة جةسئة
ذذخ? :هبة ب٠حغ Փ ٩فومو :وصية فق٠وس ذة^حة
2وذشة دجحة .تهـخ ٣٥جب جوئم ١ب؛ هتجة كعتج:
م٤ككةوس جحئئ :هه جبذوكز :هطعة٠هل٠ى جيكحه:
٥مجذخجه م» جكةج :؛'ن՛ملئن :ه;هيجو ففبذه حمبكة
بخهذئ٥ ٠مجم حسبدهس كفص فهفة :دجه جئئة٥ .كز
جفهن فومو :كجخة نه هم محثيد جو ح٠ذ?م فودئ:
ا هذ ة?,ف مم فومو .وخه خبئة'? :لهدن خذ م ذهخ
I

حبج بتجة ذيبي ئحه ٦وحه خبئة? :دؤلو بجئئة :جحب:
همجم فذفعة :جبو5 .ه خبئة :وه٠ح مججوج

لهغ ٣جيسحةدد-هو2 .-ئه خبئ :جإمحنة ليبغه
ا ?ذخئ? :كخ إكف :ةدهفئ جد فذخ .ه٠خه ٨مبئة:

فذي ههذفسهى ٠ئهئ ٠خح٢ج.
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ججج تهج :ججككةة .ة'ذه جح٠غضً :ا٠ة
حكة دله■ ةئه خقبئز :هة جؤىب ذخج١د ٠٢جةى تذا:
جد ئهوف7 .ه٠غه جمبئة :ة ٠جببب إثهة فتن بعثبد:
جؤجبذة ذةج2

مئهب دهة جحس٠لم دهة يج^ز •يعكجو جو٠7 .ثه

خمبنة :جنبب يهة :جكة حغغلهع فوسجئة^س جؤكة.:
ة'ذه شم ت جؤكذجو دهبج دخنج كجد .غحه ٨بنة:
دفيح خهب ٩ج۶ةد قذن سجهة جيه2 .نه
خمبئر :ف^ةجججد :جحبجيحيج يجدر جنهية ٥يعةج

جو ،جئخز :جكو يمج? .دؤكة :حزة^جة .ةذه ذحب:
جفحذع ٩خدبة م سؤة 2ب٠دذ .ةده جدبئ ٠-جفببذو

بمنية ذده سهم فجججذ3 2٠جيل? ٠فذ2 .،ه
تلة2 :ة ججدة دج حد ن :ببد .ةذه جح٠حة :ة'ه

جبذس دوكن ججحتجة م^ةؤجة جسوكن ة?غعتو

جج.ئكة .و،ئ :خج بؤتد :دجة ?يجبل :-فيمخخس وجةج
فومه .هجم فذة ب دج جه خكدجص٠ :؛هوج٠٠

ذشدة ةه ددة5٥ :ججو م عؤهب تجة شجه ججبكن.
هخبب جج س٠لة جنجخبذ مم بعذبد :مجفذ دم
?هدج,م*
دغ
جمجيتن ..يجسوة ٠2ئبه .دبج ةهلج جبم فة
دن ذم و>ج :2سنو ئب ج^ذوكة هجذكة جبذوكة :هة٠ة

ه :ذهمحهة ١هخجئةة :مت دهة جةم’ .2ودئه ئب

سكبة فيمه جنيجكج :دمذآلم فذ٠د ة م^قذف::
٠م طفت بجوذ’مب ج2ئفة جحهذ ٣ص :-حخخ جهـ
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كذىوذسةع٤٥جهجهجة.

حج وخن هن٥ :دووذئة جئنتة

نعول هيب فذوطة
جحجكة سجخج.٠
هخب فيج إميبتن جمجدخوج ::جحنج دبب كتكهجس.
نبئ ? ٣٠سوج?شبى ?هئ :مجخب بطخ'.ه'٠جدذ(هةبف؟)
6

ن :ه،فذ ٠فحي?يرب ت نخ الدلب تخب! فحبفهونه
هخلج٥ :مي مكلئ جذ ٨كه تخه ف9ججنج! 6سدب :مج
خة إسحة 2جئ جونب :خؤمخة ئ5م ذوكحة لل هـذخ
4ئز .هذلضد ي ًا٠غة يججج :فيذذبجج بسجوجس
م^عذبجج .ي^جه م جحخة جخ حكج تخه :هف?,كه.
* ًا٠حغ!
فديجد جأ?ذجج٠ص مبعة :فد ي دنة

لةن مي حجئ :هكز م ج^ة كبجحز .محئة فحجج يجد ؟
غثة فثةل٠؟ شف ف يه •ةة حجفة٠ :د خند
دب .جحكة فحدك ٩كز مكجد 2ذ 2جؤوبدبهس :ج
جيججج خمع ججنعة ججج3 .:جلة فحفه؟ فهجة
مج دبى قف .دبسه :فحةد؟ بسهك? :كز جههلى

:بجسة .خفة يحذ,؟ 4دحةد دججه ج9جمةكة ؤخ::
٥كهخجيهس مج خلئ ٠كزخ دح :ج^ي ه?٤ 2,حيج:
كدوجيب جكك كجج ذف٥ : :جبئة جد جيك محسذكة:
ؤكز ٤ي مم سؤح دعة07ني ف^جبي .:ججم^ئة 2غخ:
شؤمذه حق س بككوج ?07ئ جدة؟ بلجنه جخ
 :دجج ح ج جفئن :هك ٣جيمجة^ كز كمبك ج:
٤٥سجم ذوئة جج سؤم :بخمة (أمخمة؟).

ظن  wسوذسضه ه:م%ه هجة.
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غجا ٣بلجب^ء خذن صجذمصهم نجب :ودججه م
بجعز مت بذية .:وكنج د;بجاًا ٠ه?م جد ذده ٤٥جف:
جف ه دهة ذهدحهته?جئ ضغعبنؤ هك3ه3غض فسدة.:
و^فب قدنئ م بلجههة٥ :بهج م بعحونجة جئنمحب
إذخحي جمجةب .جم ٤يذ ججمةك: ::د٤ :ف دجذة
٠ض نصة;؟ بخج جم ججمةئة جيسوسه -٥دهه

بلجهة :هبفت سوذمصةع كبج ججدج يتحجه مت
مم بلجعة ٠ :6ي٠ن جد :بج7.ه جوجمحهئة :ههيسج:
ف4ججج٥ :جدةجكةمجن فجه ذلة .مجم دذ ججمة^::
حز ئ يه يججج :جكه: :بج 3ه جكذذ ::جدسةج
خذ -جججمد .بجبئة ههذخههد :مذ جه : -جت ?كع
مسي :كخ :كع جذ :بج ل مكن ٥سذهوج□ :هحلحتح
?فكم: .كع مبح جمت جم دفنصي :فسيد :ض
ك .بلجوكة جبم سجذمصةع نجب٥ :جخ حكحن ببج
*
:بج ج^جم^ئه :جج دف كة؟; جبجه مججس ؟٠ :ئظخ:
فهج: :ذة كجغ ١فكة؟;ة وسهع ٤٥فاة .م:بذجةئة:
ج١٠أللجغ بسد جدئ0 .هبذذ كه صكبئة :كذفمة
ججاوم سن .حة جب بجبكة ٤ذ د :وسجة
تخزجو ئه?خ ٠يي بمكبت .كع ليحض خط :دف

أجذم هم? :كع دنج يذبدهكئسخحلح يهية .ت جذ

جحذجا فمه ججججه هت بع^بد ذه هد إذ ,بحكة? :كع كغ;
فمندي 7ههه :هذعؤجذ :٠ه٦مج.0001 ٢٠

شخ س؟ذنسهه ٠تج ٠ججة.
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هي ::ج ججمهئة ذجهحج سؤد ذسجبخز ذة جفز:

جججحي .بهفي ذحخجمم 0د يكخس ه .ببج
٠7ههض :جيجينذ ي ٠موكبج ذجج٠ه جبجبجة حجكة
دأهذ عألخ٠ه .وجنج جنذمغ 3ة فخ'٠ب :هجخحو
فف ذؤدت هححئ لوئفة فذ٥ .ي :9٥شبب(') لج

كدن ججمجج :ج0ةح٥ :١جزفة مم دخسخ :إي» جحجفمه٠لم

ه حججتة .هجي جكةج? ٠هلدذب :كججتة جكة :مج

ح :دخذ٥ .جب ج :فة :4بجج٥ :يججج مج عنقجة
غحخم نسف;;• هج.ب فجذ ججمهئز :جفي دنهفة دهه

كة صجد دح; ح جتج :يجة كز ح^جب دهه .مجم بجج
٤ففعبع حجهة ج^ةجب ::جصجذهجة^ج حجمفة

يكجساج .جج جم ذخ عذف; ههذ٠مةدى لكه مج
:هحيية :ديذمنة جفبخب جد ^مج6 :مجم ككجبً٠ا٠ه

جبجبجة حةجه أذف جزجة ج حدهة جمجتهة :هفذهبم
دج آل١١ب ٨ئدً٠ا٠ى جنيذ; ٠اده; ج,ب كذد تهج:
منس  :ذقكهجًا ٠ججدة :بخبخبج جب يحدكة
كجغ ججتتئكه.

بجبكة ج.ب ه0ذ٠ه٠۵ل بؤء ؤ :لف٠3ي ٢جة مفجز:

جكزجة ج؛؛ب كهف (عج(^)؟) د 0دكةد فذه بم
هفمذ :جئة جن» ذن :-دلئ نحنجة ذن; سؤنجم»

()I

(فبدم؟).

(: )٤هيجه.

كذى سوذمسهه هذهد ٠٦ذلمج.
ئهدبد هسد كحهج  )'(.......هههق2 ١هخ جه :دك
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جيتجد 4كخ كؤد .موج 2بسجبكة 2غخ :مذ :فجذ د
دذك 3فذخم حدجب جمحنيز٥حتج جوجكح دبجبكجج::
ه0م جمحكة حيكة دفدائ يح^ذ :هة (مهكز()٥؟) ج^ئة
ؤهزةجج ج: :ج :كخ ج 0فيج^ة ٥فوذحئة حجة ذجهلئ:
جججج جهحتد دبجهكوج .:خكج جمج 5محق :حجكحة
 ,دنفثة خةذي دنهكة ج^عخةجج ?اته :ثجتهة ججو
بنئة يبذ0جبتم٥ .جد ججنة جمد هةج :جكئة جمد :كد
حب فج ج تدهخ  :ى م٠خحيج جثفمخ٥ :كة فيدبكر:
هكت جفئة جكسفة ٠ق نمة جهئلح٥ :كز سجعدكة
ججيجه إكه ::هق يدجذ خغ ٣فه :دبغة٥ .جج جزه:
إيجذي :صبن و مم فه :يذة :مبدة د دجج فة?أ

وه :بعه ع يحبو فه٨٥ ::وج دد حجفج'ب جه٨٥ .وج
فنذ :ذفي ج دؤمب ?جخ ذب جم (,هقشبمج( )؟)
فوذحم فية دمدخبج سعنة٥ -جد إمجم جصذم ييشئة
وح; :ج دوفي فيجكة تهكة؛سحة :ة ج٤زه ف،د
جد حئجت جمة٥ :يججسوخ جخ’ئئم دلج ب لدخذذات جين
تجخهلج :هففذ ذدخ حجفةة :دبج جججذه خ٤ .ف
دجج جحتجب جوجذئة ئ :دفجذئئة ه?؛جادع إكة::
( )7فجي كز غغخ :تخ دب :ددبس م هعح .۶جنتة ججججة.
(( )2خذس؟)22٥)* 3( .نخي.
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خذ في سوذمدة^ ٤٥مجه ٠هذه٢ح.

:ج دهة بحجذ٠هج ٧يجهة حدهة شلهبو ججب^ة:
٥كة يجحجو لدجبه في جم حجج :تة دككة .هخفجا
ئ٠ج نوفي جخ و شهب  :هجتخئ ٥3ذخئؤ حنسب دجمه
 .6حد جم ?خدن ٥حجج يحد جعى٠ :ؤ ١كنة جج هةج::
مجمجة ددهجذكة :؟□م كة كهذخة ٤حجة جكمه.
مغ كذفي دج دئح ججدبهب سدةةد :إ؛ ;لق جمم
سجثة مج; نخج جج لجبيخ :فهفند لذة
* جو ججحة لمة مص 9دو
ججج هةج :وة  ٥ -حذ
هحخلئ٥ :يجج مم حجه ينه ٥جم جدة نييه :دحالن
كذ كج^س جه هذاسهب مذك; سدةةد .مسبئة جم
كة عك 3ج :حديجة ذدلالغ يهجج كي .هجج جذ
الدلالدمة; بجزجت مم دجد جوهفي دعوجمو:
هذذله ٧كت^ج :ججنتنة٥ :نهكهحو حذبجت» جبح».
هججد جمجم بمبد دسو ج د مججزجة :هجخد
حهجدد; دجد جكن 2ي .جبجذه هنه جدمجذججن

دتهتك٥ :كة يكخجس جذئثة دبلك'اى يجة جةخ يجن» :دد ة
ملم مكمجكو ٤٥ .كخ جدة ندبة :م مده دكة دالءدج.

جج جم ول .كيد جمحه كة :ججذ دحفي لهدلتحة
دمفج :ذحئ هجم .دلم٥وفي وه; يم ججئة جيج
كحة حيدة :نو.ن; حوذ حيدة وة٥ :كة 2كد هفية*
دد ف هةج6 :ج.
فجكج جب بج بكة •وذمه^ه دأل دمجو □علإله

مكذ خذمن ٥مخ كخهم.
ج' خموو٥ :في٨ججيه م
جياسة( :دبدججعذ)٤(:؟) م*
2خئ سنتة ٥ب^بجة :جوجذدهة لبوذهي .تكفجهة
جنجبجة ج٠ة ٣جد خلب حم ٥ -جد فذة٥ ،جد
خقهجزة ٠جد ذجهذئ هجد مجذيئ ::هجد حلئ حجه
جؤس جوج^كة جهجتئ٥ :جد ئ*ذخ ججو(^) لعبئ مممه
ذذ'م٠هةبً :ا٠ئ ةحجل٠ذج ؟دخن الدج٤ :م.
عن نحج ج خكحبة جيىشئة^د أدت جبجبئ
كذ سذهمهى هجة جيجسة هجئلج٠هد٣ئ :جؤعخوجه
تتةد حي :ذج,ئ بحجئدهد تكبحه .ذلكة عجبجي
تنفهس ندهع;٠ :خخ٠ئ ٠ج٠جتؤ هلعججج٦كخذ خف:
٤مم.
ككججهكي
عوج وج:
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ح دأحلمدئه >خح
ححسهـ.
عفج كهمة ٨دجب *م ٨جمجنجبج جسن كة
بحةد سبغ :د0ج □غتئئ :بهج٠7 ٠ةج جحهعسغ '١٠٠٠
بدئ مةح^ئز جتجزجة :هبذ يدجه دبكة جعدئՕՄ1 .
جذوحخة ضفهولج خدبنج: :سبج :;٠٠7
»' ه
؟لبئ ^جءدئ ^نحجتج^بحججه يجبنجج ٠7ج;ا أمجم
(( )3لجحعضذه مبج جعنج فخ
(( )2جج:؟).
 ))։حنمنيعج.:
ظ ٥ .310نحجيعهه فحثة مبج فنج فخ تثد E (.. 313
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مذ -هدذص ٠ظ ذخهم.

زط جحددوج :ججةج :يذججذب ه :دج:قة 6جد
هذه.هذ خجج كذج ج:ةكبز هججب ج٥ :٠ججتة
0حهب ب٠مجكئخ ;٢صفخي وة ٠دهف :بى ههجمبغب

جفةج :عبال؛م دلهج٠٦ق يججبكس وةها :مجم 6جد
ججةجم حعهخ"ج حجبجة يججفجي  :٥٠٠٦نحهلغج; ٠عذبئ

أ أيءذج جخه^^:جد :ب دلهبوأت ى هدئ:
م :ذي ^نه( .مذينهف يه^جد ميبذ^فججد ث٩ض

سجيحب  : ٥٩٠٦وجيمني جذوجؤ )٤(:فوسؤخة جذوكحة
مجم جهاد) .ذ٠هب جد جئسحوج :دججه :جوبة:
جذوتخز سب ت :ميه لدحعسح،

? :هبب تله4

جت^ج :فؤن ج :كذجهج07ر? )5؛:ن دسودهحبه مهجة
ي^ةجة ججم يجدجعددوج :فمجؤ( ::ججحتد

طدجي6(٠ا به ت٠ذ٣دو يججخد وة٠2
جوجددؤجكة ًا٠ئئ :فكخجبه تخك٣ :الجبح بح 5حةخج

جبج - :جج مبمجم حمذة ججك^ةسن  -ومجحفب
ححئف :ججئجج :)7(:ههدحذ٠ب ٣هفذوهفة يجججه
ذض; :ذن -هذدع هش نخة م :يتثج
ذجذ٣آلهخئ :ومنئت طخهخذ يخيخةج.
جه 2جد وجي 2

2بجم

ن :مجم فلم؟ هنعوذئ هذج
**

() حجتفعب بهدحعصدههديدك ،ددمو.ذ هدجد نجذن مسية يهت.
()2حخهج :مجخبخ:)3( .:ت)4( .ججغمة )5( .ذاجهجCJ. )6( 0بحلخخج.
( )7جسفتوجة جحخذ.:

مذمخبم٥مذمكحةم.
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جفل٣ب ١جحومسهم فنخ; .وجئة جب هخدبع
فذمبضك ":حجبج  :٠٠7خدي ج^دخة٥ :مم يليب! ئ
ه9زو٥ )1خجة جإ^خةجة ججمدهخبجز( .)٤بذبجي 9٠7ز جم
داللحئ ٥ذنمجه٥ :فذهعبة هبمتب;لج; ئ٠ج ه9ز جه
دهده2 .جئة ج,م مببذ  : ;٥٠٦ذجدبكذبج ةججكئ؛ج
يزكة مم خخة يججبة^ ه؟ . -نخ فتم ج,م 2بج :
كحجب١ز مذهن :دبجدم مدج كذت هع; ٠وحدجب
جوهنببة .حججثة جم كخةع يثة ه9ز ج^عخةجة
ج٠ةييبكئز :)5وجيب ;٥٠٦ ٠ججهبغ; نذدبع• .جيجج

كبسة 6جد جهسةبج عججنها ه -هتد٠ههاجخبخة
بج ,دبج كمج هيه .՛ ՛خحوبًا٠ش ج,م مم حسج()7
تنج :كز مجبم ٠٠7ه  :إكة دجدوج مؤمذب OOCT
غهج; ٠ئفخم :عز بهي هكة جكبذ دنتبة كة جحفذي
:جسجة .كز ه9ز جب حههسوج :ججمئة( )٧٥دئئ إعبذب
ه9ه2 :كز حدفوج :جكذذة وجسوكة محجوحدة يخجخخي
ههه .عببج٠ها ًا٠٠ه يم مج الت بمبئة ج:كه:
٤ف( )٥تمه دفف جججتة نجبجة بخبخفبج
إه ,,هم
بخبمي ه .٠9هده،فيخم 5ن ٣٠? ٥إمننه فيج؟خة
( .قخهشخهه Primicerius 07آ فذ هلججع؟
( )7يبيبم فبجهمس 7ن )3( .4فذفحبف )٠( .جحهه:٠ gentiles( )5( .
،.ع  )n. e(. )6.وق 00كتجه )Deest. )8 )7( .2دج٥٤٥ )9( .
.(N. E.

)( .Deest
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مذ هخايم ٠مذ كخهم.

جصدبخوجة٥ :جدذد( )٤كعنقى? :هبليم يجبيج
؛? .يجمنجتهه تعة هثهخذ؟ج غة٠:
ضد
*
غ؛::
«ذبعبا  ٣? ՇՕԾ1منتحخب ة ههج يمخة ذ٠ب0جم
حجحججتة يججةهحي .0001
جسئعمه جب جئعنأ :ججحتة ؛يدن?بؤ :ججزمج::
ف^ذجبه دفئ (جنخعصي محني()  ]OOPتنجبجة مجم تن'
طيب٦ :يهأهخشح٠ض!

(ججذصة حكهة ج٣ذمذب  :عجفجمه ججهمذو
فيجتمن فعف٥ :بصدبش :هيجي .ججذه أ٠ة 0دي

٠جص ٠7بهلم دبجة :جج بؤبجة له ج فنك ة هددهغخج
ه :هيحذب جسض٠ف دنخوم^ه دحة ضده
ًا٠ةه :فكو كذم مج ئهسجث ٩ههبب ته نهج فلحوض:
جج تيخبن (جييح:ي ?هم ٠٠م٠دئ فخنه :فذذهبح()
مجم يذهه جكز ئه :جد ف جكز محيجس ٥غجج
لهديخدهخ :جؤكة :ذوةجة ؛?,جف دفوسججت()٥
محبنتفبة ومجتبة جج^ة ججد .حجد له لج ججج

2هسجبح :ججذب تيبع  ٦هملح ؛هدفين ت^ج 2ضهخة:
جد حد ف جكفهد ٨ذبيوج :جئصة^ت ٥ -كز ميجس
(د) ذمجيص ١إيسف دتني.
( )7فيسخعه .oooj
(ا) ?جحف.
( )4ججت^جة ذي١كتصخص ٠٠ه٠7هئ هلت; ل١خمجه٥ )5( .فةصجنمه.

مذ هئذس ٥مذ كح^م.
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كت :جهججة ده ة غلخهخوً .ا٠ج يب جهدب :خدت
5٥خجخ :حفذههج: :بج ده ة سج مح^سفحدوج:
بغلخهجو ٠.جخكبع ٥جخهع حبت ٤عخهجز جبك()

بئجج٠ق كخ٠هيغذئI ٠7.م جم ًا٠دب كسبن :بم :
هه (ج^م» ذنلمدبئ ٥يذسة نججوس() ؟ه ٠٢ذب
دهبحهخ ٣ج٠ةجج( .هئع ئتئ;جئسح'جز )3فههذيبه جنه:

جيجتهة:

٠فهبغذهز’4

جد فوسجئة ذجذهـ؟هخو:

?نم بم ً٠اببًاز5ثهغبي زدني لخص.٦

زه ح ئربح٠ئ نب٠دمآل جخثم ٣بفة هك|بههل م

سوخ هبهش فحجهةً .ا٠خ; جبم ٠7ة٠جه ٧عجخي :
جهن :ييجة ج2غذمحم مؤد م^سفجة جنجدخوجس:
جكذ^ة يجفيج حذبنتحغ :6 .ججسخم مؤيد :ه د
م0ذد(خ) ذئن خ ٧٥ ٠هبوج جعجم 3دب كمه هج يججة-
ججذ دحن دهة .جمد :م:3لكبن د:سخكة جخة د كه:
وسهع( )٥فيجفيجس .فيهجيم فأجه دججية ججي٠,جؤ,د(ه'):

م^جئجسه ججج لجإكد :جججسة :ج^سخة مبخحي معد
()4إه إمغذه.
(د) خب .هبت;•
( )2جعبهًا٠لي.
٠٣٠? ))I
(69 )9ه Jovis.
( )5ذئذتح )Desunt. )7 )6( .ج:يفخه )8( .غههل.
(6ج 4نج حفحههة مجبتة جه؟ذبة ( .)N. 1ه )1جي^جة.

I
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مخ هذ^م ٥مذ كخهم.

دخخة جخن :ذ٣لآلهس٠جحة ٦ده٤ككة سججكنة ج^ججه
ا هغهجب ٠كوسخة(٠ .)٤عحؤ ٠جم دالع ىجم ذدذدم
نغ الزة :مبسج ::اللخوئ هكط٠بلمز٥ )2جمع حخكة ج3حمخ،
بتخالحدها .م بد ( ٣٥فالخوي ) :تكد جي^ةج
جد جبيحج جؤك^ت الع عجة اللح .بببه جم يجكمئ:
صججكجة هذهدذه (سية غلئ' :>4سن ي^ة جفي()5
حبه ة :جببدد 1م:دجي ^خنهدب الال :زه جخبةة
مدم٥٤ ،جبج( .)٥يججد (جيبجمج»()7؟) ب
*
دة^وج :ج
وججججج %عجج ::جججسة ٥جكخسبة ؛غ جنبجسة.
فذه •جخهه:
ًاهآب ٣٠بخفمن
(مئ٠د ف حجو(و) ئج' 2مب٠مش :هدبز :جدجذخة
جتبد فححب جبجو٥ :جج وه هججه سجه دئهعة
جومهع(^) ؛ندة .:عيج جد فدبت ذوكجي :مئضي؛"!ا
دمحزج^في كخغئ ;،س^ص دالةج جتجزج .:هخب مججس
هصنية جد حد فم جج^يه :وئ7هثه مبذ دجدجثت:
٥كة بؤ4 :حغ ذجوصلح :جججه هةج جبسفوج.:
يجحد جكة يككهخفو خد :٠نج جت^ج9 ::جكم
فججدغ تمنجتة مجتج؟ ةبجعةاأل جثججحئ:وجم
جم دجذ مم جذج'֊ا ا نجخي 7همم :منمه جمجم بج فوشة

؛

ي (إ) فمس مجهي كهملح( .د) ببن :يس إنحخمجد.
(٥ )Xضخي :مهئذب*.
( )4دنحخ )5( .ذعغدي )6( .ئهذحغ )7( ٠٢جيجمثج )٥( .هب٠ذ ٠ب
( )X2مجبكه.
( )XXهئهئ.
(ها) مجبنسه.
حجه ة )9( ، .ج٠ةه.

---

_____ ֊ -يتتتثت———————————

ضذد فد س هظ ثخةع.
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جب'ج٠ه 5لهلجة ججب :ذب كغ; هدفن ي ًا٠هً٠ .٠ا٠خم
محنجم  ٥٥٠٩هئفض :هدألع ليحد هكذئ هثخا0٠خ; ذلف;
دأكج; حدهة :جنكذه جدسهفم» :بجكه بنتة جكز

مهي :هغغذ تخ حجذة عع;ج ديف إجةج :إد:ذ
دبباحجب< جتبة جمججتهغ جة^ك ::ججيحةجة جح^حبد
?ق دضدتج هح٠٦ضً .ا٠م جبججه حججئ» جكز خجذ
هد يجبجد  -ججموج :جندكة ججذئكة جمججبجد:
٥ججمحوج :بفج'ه ٥ججدبذة وججكز .جيجه وفكبه
دي^شة :كجبه لعذهم ججد: .؛؛ ;،فحه مذي مم
٤حدجج :حذح١م ذجخ'ذذ( :جيسوة ٥يجحج( :)٤جؤكخو

دكغ; ججذة بدهج? •٩٠جوذخ ججذو بخبجة مج بتهح
هدلبنة :ه جيجحد عبت 2لج; لفظم :هئجج جمه خة
يحد سدجت٠ .؟جي مم كه تع جئمهئعز جسحبن:
م9٤ي» لج مم جبسجج (ؤلجهك■ ج جم كذم :كه::
دلع و:فة ه3لع هدهم ججذ لج حوذسة جهعهجوج:
ج؛^منبج يجذ غسهب : ٩هيج؛جهخ; حججي ووسؤنت :
بيس٠هدتج.
مج^اامجخ كللج
حجتهده هؤه :سدي^به
كخه7م١٠٠
ع0 ٣جبااذاد٠

ججذ دحة كخذهة٥ .جج تهله غةه مم ذئفلح دصبج
ًا٠هه •ؤفه٠ :-تمه وده هخةثه ::ضو ?يحلي
( )٤ويجحم ٥يسف.
ذبك 1موك ةب'كل ٠'٠ئ.
111

"

(إ) قخجخ’ل خجشة .نخب جم ينه غذذتح الكزه;■■

9ل

خ غ3ه ههدذى لذة».
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جه( ):نهض٠ .:خج ججه نجبج هب مبلو مخيمنه
بلئ :إيذ دهة :فم» جيججبوسة دب :يجهحد حهحبذوجه
جسوخ هب٠ش ذحلم تخججخخ ) :مؤف دجيحة
جؤكنت هضصدائ حججكنة غفخ٠لم جهه( :دك جد
بلخ٠بن ٨جعذو( .)3إحد جم دد دفنج ينة بتحذهدذ
دب حجخغ .صسذ^جه صدهجةجه كدله جوههع()٧
غدًا٠لج٥ :ججسه هئتخ٠خق دتد'ج جججييه دجو حدند:
٠ئجيي( ،جهححوكة جمزجهخة ممبجذكة( .)٥غجم
فببه يهجخة هغ٠بئ بجبجة(^) جدههبب٠٠هس ذهدين;:
هلهدخهئحمهد دسن ه:

سب)7

ئه مدحة :ألع تتبي

بفجد٠ي دكيد :مجهحد ثوكجكه فجدحي ججزذكة.
هبتسذخ كج :ذملهبه د٠هه فهجة بذكة :ج جم
دبج ن ماخة ججدذة جكممة :جمجمجة^(2 )٥بجهوس
ونخلآل بنه :لعده جكه :بكهد متبئة٠٢ .ة جفكث
جه ذاوحه :جبيمه جمهكمهغم ؤحثهوثئة جببت .ده ئ
جم حدهذلو محجدس تب (ذوب دموكجة :ومبذجبب()9
جه لعوذكب ججتة ٥بجبجة حبج يلهخ; جفوجت .تزجة
جخ(") مد:ة ?كدزلدؤر( :ذدخجي جتشكة جبؤذ,دد:
:حجبيي(^) حزوكمج :جج^ةئكة جيموك :ج؛دئ :كة
()7

كجه ام.

)57

خلخجذخه.١

()3

ه١ذصعةث ١ذك جدفكخهجس.

(5 )7؟:٥
( )6حةجي.
( )5حبذقه جم^جكب هبذدخ;.
( )4ج٠٠ه.
سن مي )8( .مجم وجمه : )9( .هةهذج ١محهخج منذجنب )IO( .مي.
( )IIذمغخالب ,بنئ.

4

فذى ضلم ٥مذ كخةم.
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فدن ٠د مجثسبب .جم جذ() ئب٠بب ٤بج دهة
هد غخدب :حسبجة :بج ه ٥كز مذبسب -فوكة بج
هة ٥كز صخفلحج :بذيم :بج ذم هى لسج:
ةججة :بج خ٠ها ٥كة هدأةندمج( .دم خجهجم(>2
ج٠ههج خهبمأ ٦ ٠هحذ (دج جم حجهغ ٥هججي

0

دهة(.)٥
جج جم حنج ماكة غجم فيهبنه :ه:تدلك

9

بخية جه :؛ كمهنة جموذة( .وجذوجو جبج(^) :جك
جه طمله; يدعصو( )٥ئق جبحبهة :هغعد٠لم :حنب
حمبنة بحم٠ة ٧٠٥ ٠٦يهغ ئ;ن جفحوج7ه٠ا:
سخبمو ٠بح’ :ج^هجة جج^دبتهة٥ .حذكو :م
سحة جبة جيتة :مبذمغ صوكجة جبذوكة ج^ججتهة.
جبج فلح :ججج دجبكي ؤئ فهجكة مجنذة :ججذجو
:م حجكة مج بتة حجئة لخللم ج^خوطسةه .جج
جم هجبه خييجج حجصة :مؤمذي ه م٤فذي :جم
حدو متبئة مهحد ككح»٤ .ي حج لع (حتتج يجككتح)٠
مهج ::لد يجبد م دوكه :يحد ججمج إدخ٤ .فذب
ه جب ٤ف ه جكحبئة حوجكه :جيججد يجكةذ دجأل٠
حهل٠ج; ج! جححفة٥ :يكجس فعخفة ?□ذدغ;
يدخ; جيهبجد٠ :كحلم هةضهج; نه د كي .يجحد

6

() يس )7( .أجهجهف )3( .إههججي درف يجسه.
حذبجوو )5( .يجنغئ )6( .حذسجت جكجت.

()4

9٠ل

فبنج
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مذ غذه ٥مذس ئخهه.٠

( جبلحًابخ ك() فنج بسج0جه٥( :حجبة ك() جوك:
جفوذئئة :هسو )3خع عدبم خ^هخ ك حؤعجئة ججفة
جيتة غجف١ة: ٠دخ جبه شت() (غجنخ ك ٠تهدجخ :جسجة
فنحلح ه٠7جح٠بلح جححوكجة يجددج4( .جس
جخدحهه٠حنيز :>5د ج^يفو (كئة ج;هدذهلم ٤ه ئجز)6
خغلض .له جب ددنح هدبلله 5كخة :دى ذوسة
جؤجججغ جس(  )7مدكة دجغ .هم هو متبئة جيذ م:
ه2ججمد جد ندج جيججخكي خضب .جةذ كذ جقكخ
جكة يذخوبح :هجهدخ٠لم حةجة د سفه 2مني.
جج جب جهجبه بلجبجة جيحدو لفشحج ?كج٠٠
2ني خ^مسةع ^حبخة م٤ذ دهة :لجكغج; وصجتجة
ججحهة حثتنكة :جد ضأب جؤييجهجغ ميجج دجغ
فخةعبة عذف :سخخ0ا (٤ف ججوحذجو جد(? )٥بده
(جكنت  :6هيجة ذخإ لنيزج)؟ لطخ جم حيفخة
جد 2لج٥ :منمذذة (جد فوسجئة ?داوه(ها)ة
م^م» ةوجة فبذة يججئة صجد؟ كة يجد(")
هية  Աշلني( :جغ٠ني بءمدحه ٧ههح :لوم
ل٦ب١ب آلبدنديج ججبتكة٥:جمةسوئمجة( )٥جي ححك::
هخ2٠

( )Iجهلذج١هص ( )2هلج٢ثكه )3( .هتج٠ده٠ب( .ه) شنء)5( .م٤مججد
دشطم لم? )6( .شال )7( .جه )8( .جه ف حج جيخج؟ .مجد.
()9ج:كنت٥.فجخبقخفجنجهيئة ي^جف )1°( .ذع خذ 0هذحهه.
( )XIجد )12( .ججحهحه حبكت :ننة جيبف )13( .ههع جمخسئججوة.

خذئ فذهل ٥مذ كخهم.
٥مج دج  ٢٥ 07فمج جمئة هئ١خ دجئ ٩ججد .د
تباي ^كخ :ج6ة() بحةد جننحي ٤دخة جه :تلجإل
ه وجيبخة ٥جذ غلالدئ ج٥( :٥مج كمهذة ف٨بجج :هبذهب
كججكمة هدج; هفلهج حجئ:؟ وجبج مذسج
وحذوحوهو نججوهس جةة٠3ب :يجهحد دججحيج:
جج:في 07ة٦ةيخ'ج بددهج; ٠.هذهدذ ج; جد()٥
جميجه جؤكة٥Ç1* 07 :ض جب جع՜ :ذن; مبخذة (جك:ت
عجتج :ومهه هدذهشهم ٠جسبدةبج( )٥حجدوب:
٥ججذبيوج :ج^قةهة دع ج ج :ص; جسودحدهة
ججد  օձ٣نصج /؟ذه :ده ة جم دهجم جد() ذئ ثة
هججي ئخجه٢؟ ٤ف دةجم ه9ججتئجة ^جستجة ٠خ٠ب٠ى
جكئ٥ )٥(:بنتحكج دعوحكجة :هدهذ جبببة ?'بؤذه
دج; مبصجه :جم جبججج كنج 3وموبكة ؟ذهآلم
حبمه( ::ى حهسبذه() :جة :كئة^هة يجهجذوي
خبذحم؟
هجب بببهيجج:فججهكةوسجمكبئةدذومسةم
ذحخئ ;٠خذه :زجكب فكه إكخ() مدخة صهجم .ج
جذ (ج٤مجخ ك :جتدش 2بمآلا> :جعبك ذئن; مذلى
ججحة هبهذلى دبجحنج .هجم جيجهجججي كذذجم:
293

(!) فه.

()2

ميدجهيد ج٠ة9ه هضبلهرهلي ■* ويدد ?؛بفن خد.

( )6جد
( )3جوةع ه٠خ 0حهى ججسبك^جج )4( .مبحد )5( .دجمكز.
خفض دح هدز٠دعس 2تخ ١٠م)7( .ججبحبحجمخ )8( .لبز ١٠٠بقدغهئ.

محذ هخ^بع هم كخهم.
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دجنئز فة^د دهة .غ ٠جذ (?إين :حج ححههد:
جكبئحة جه وجيبخة ٥جذ( )٤جكد ::ي^سج دثه جكة :تلخ
مبخبخةً .اهة ?جه 0هب٣حلج7 ٠7ههلج حلئ ججكة ٥جةذحة:
حد() ?سج سالج ٥جد() جكز يجسوء .هًاه ٠دييجمحجي ?د
ييذفخك مذب كنشة غح 5نذبخذ :ةذف٠ب :ذخ خبن مم
متر٥( .جبعدة جًاه٠ئ(ن نه مذحوجحز ? :د وود
دككة خلص .عد هسومحة دبكز :ئهدهخلج دككة ٠الئ
حجذ٥ .يجخخذبمب أأللة أهني  -هد حجذي به .نيج
تهدب دمفج ::بجهحبلج: :بجد(^) □ ٥٦و عهة 2فهنه
جمنخ^دوج جحز .وججج جمكة خإهغ'ع خكودحئة
دفئ :فةج حووذة مم يب^ةجة دي^جوج٥ -بع حسهئ
ححوخهج( )٥جمه تجفئ للحه .حديجة( )٥مم د
يج ججج :ححهدئ^ئة جنيجه: :ممه :كغز .تبذه٣? :
جتة^ ::يحد فوذعدهة ذجنتئشة جد دذخ فيجبهب:
وإيد فجذة مج مذة دجو^ن ئ? .ذوسة جسوججز.
٥كة مم حجم ددعح :،دلع مم(: )٢لئ 4بجج٥ .جج
يح ي:? ٠تً0اهفي ه:ليه يه ٠ذذ :كي ::خبهب نيجو
(ي ٥يعدجه)) لهه بحجة فيجذنه: .مه ?خلك دنئ:
جيه فجو م ٤حجج :ججبسجج ف^جةة٥ :يجحوج
٥جزجوس :ججمو إكف( :جذبخة ٥جذككة جذبكة :جججم
(د) هذمل7ا حسه فز.
( )2فز٥ .فز.
( )٤يجبيج بذ.
()5حججهه٥)6( .جد مج)7( .جمجم)8( .جيجيو.

()4

هججج.

خذن هعذس هفذى د.
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ضنت :.ض إدفش :فجئ :دحخج :حنج سههئ :دئش:
جدسةج٤ .ي( ) جفإذنججه^س ج٠ةدج ج ٥بهجحو^س:
دالع وجه -لفح٥ ;،ببجي ببذًا :٠بس يدله شةمي
مجم جمج مجب;٥( :نية ذبمج.بئ; حبسكة ج^كهوج•().
 ٥٥۵١٥حهبج ججههه (ج بسكر(() بهدآلةج٠هن :منيح
دجدة خججت سعن.;՜
جج ? ٢٠كنج خلئ جم دشمهدج= 9صئب جذوجوه
بنج :ذه٣لنيحدجج٠ة يجصذف ز9هب٠صم جفدسجف
دعههد.هع( .)4هتهدذ دهغ جدحة جخج^سةه :
ججةمه^جةه جوخع (ئغج٠ذجها :ة0ب٠فهًا٠نو '5ه^جبج:
ًا ٠٠جيحد سوخد ذلهجبيا ٠خذههئ جج سجج
جنحخة :بخ ج ٠ :ئجبعخ دججججة .ج منجذ ئ:،
دجة :بحج٠م هه9تةئ جنحثة .جججحج همم:
جمم فمثة ئبغخ'ت حدألم9 :جاهـ جشج مم دةج :كة:
ًا٠هجة حججن فجة ذددم .هم ختهج لف ألج
٥ممعة جد كمهعة جدجة :ديتبة بخبجة يتج:
٠لط٠لخه غ:م تكذه ججتخلم .يي ببج ذوئة
جن١ذة فةوجة بصبجة :هنذمة بعؤ,ذسهة جبلجبجة:
*
0ج;هث0لم ذم •يق^ة جفذهكز :ذهـخغ; ججم٠ه٠ة
( )2ضخا ج:ده؟
(ل) غذبح 2جحسهجهجس ه2ي.
* حب 2م.
(: )4مصهمه دج0ذذل جفدسوجهف.
( )3ضخإ.
ذ٠يخئ خإل 5نحجج.
( )5مدججذة :ذمبهدهأهلي.
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مذ خذه ٥مذ نخههع.

يبد٥ .جج فحةغخه حةجة حصودة :وجججكة إم حتج

نهم :بنج جي^خمج ٥يجبخحو مم ججعة دئجخه

هـهةئ بهدجضة٥ :يكخجذو للح٢آلمحهه .جوخه .هجالغت
فيمذء ( بئبخهًا٠لي يسعة(ً )٤اهخئة :محومخة^ جسب^ز
محثسمئة هكغئة ومدجسئة ملخة مبصخء إ٣ج ئلهذ٣دةق

جججد :حبخةه ٠جوذع ش .تخمج :زيبإنم
مبنذخة( )٤جإلة :٣جمةسئ^وج :دجدهة دبئغة

لدعهبج٠7

فخ ب :بخبخة^ه جم دؤمج جهبج 2خ

ج5جدحن 2لجم .ه2حل م فدنة جدحوج جيعجة

مجم يحم جكمت د عجة ئ٠ :قك'ب> ة جيتكهخف

مم لحن' 3٤ن ألولخ حويدتم جخححبع 2خة .دةجم

جب مهنجة ?،نغت :هخكبع 2٥خةه :ذمج٠جه جد جبيدن
جؤكجت0 :غجخهب دججعبع جيحما' >5فجةع^بة:

ده ة جي خقل ٣حخكهخو ججنج .دإم

جففجي

نعك نبة جذبةة ?يلذ٠ه ( :ذ٠مجج بخبجنبج جج ي
^دهة يحج:حه جمةسكهجة( .)0فيهجه جنيجذمجبه

ذئبة جيجت :هفجة٠ج ٩زجدبضم ١لغذذب إكة:)٤(:
٥حجذب مم  6ذحنئة جئمب ج :فنج دلة جج-مم

مم نيحدة ججبئة(") همم ختتب: :دتي .:هإم ج٣٢آلذ
(أ) بهئ ٠بجي )2( .مننذذ? :بحخ'ئ )3( .دجججهد )( .ذس
( )5بمجلج )6( .ب )7( .له هج ج جم نخبجةجج :مي ججمجسفدهج :جدج
ي هذم حعج;له)8( .٧جمجخب ائجم محة^)9( .:ث.

خخغخدبعخذ ثخفع.
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م^سدبج :جدخوجد فغج٠ئخة :صو قم دفدسمجف:
0تجةخ0،م لعهم :هحجذجذ (4جضذهغ ج6كة
٤ف مم( )٤وة بجئة .ف جم ى عنم ببخ٢عسا:
حيجد (جو هيمئالد ՛جمعددوجء ضنمي :دخ
جفنجب دددة نفلح جوبؤ:بج يع إه :جججببة صجتة
هبثبئ بخد١ه ٦ه:جد :ذي حج فجال تنج جتهة
شخ٠كلج :هع;تج فجخجة م حذج دبج مةج :مذبةة.
وومخ كذوذ.
(ججذه دم ذجوللح 6جم ج^جذيمه دهة()
٤٤٥جه جو 0:3ئ  6جدالدذدهدنهخذحج م مجوتن.
٥يهحد جب?ذو وف; فيمه ب هدئ :بهبه دة» دعهجهلح
بجج :هب٠وبذججة هكب^ج :حذب وب ٠ذوه بجبجه.
(وجيحج ?نذب كزجة قجب٠ب ذوه دحةجبة :جج
محجيج  :دو ة ٤٥جذ ^ )٥(:دوه :فجذغله
%٥كخةذه هد ج3دا .فجج:كه (جد ذ٠هج دني ة'
إمي إججنجة قحهولي جمحكبئة: :جبس^ة جئذجغ ذض
مؤه جه دجدج ذي \٠س\ ٠قللم .هئ جذدخه١
جسوه ذاللحة ججكخضسن دكة د مكبئة :هدغخلحم
دنسد هكبه :جمكزجه٥ :دهجهد لجه حدد ج٠طف:
؛يج؛ :قة ,ج سدلي لخلخ٠ي  ١٣٧٠٥ت صمدعب;
(4 )5بضخة جخة مجم )2( .حةة خدعئه )3( .نججذه : ٥7ح دحةجية
(.Desunt )5
دفف; جنحجمه 2م دهة )4( .حيحيه جما جحة.
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مذ غذه ٥مذ كخةم.

حم^ثة2 .مجي به حخفخ'2ز;)ة ٥جج سجم ٣٠٠٥٥ ٥
:٤تب ووه حزوذسة: .بج  :يم جمههة حبت خذخبجهة:
جؤف وم دهسن م ووه حسوكة بك٠٠٦ه :ب ججج دنتشة
جم مجخخج :ووه جبحوة ج٦ةجبة6 .جنة جم هلن جم
ومه صوكة ج^ةهة،? :حلت دججه 6كة 9:ديثة
جذيوف:ة دبحعو (جحدوكو ج هدحد٠غب٠ها:
٥ي٨بخحو( )٥مم جج^حة2 .م وض ووه دهة
خبجبج :جج يتذج جتنجج .)3(:جد يوة 6 :ذدنذهـلج
جمهند تجب٠ب وولج دهة م هدم ج جدوود ٠2م:عذي
ووه دم جج ال٠ش ووه د:وذسة  :وجذج٠ه ٧؛5Է
مج عج فومة ٤فذم ؟ :٥دوذشة يخويهعو ذييمب:
مكبسة٤ :دج مي حمه حوجذة .دكوصجت» جذطلح٥ :يجد
2وذ٠ثجج .ح^مةع في^كب  :جكز يحجة يجت .حب
دجججت :وجدب جج مجج :يص٠لج ججهدح"آلدلج ججكمهه».
٨4جيج  :جم مم فلض :ججوبذوج :يجبخحو
وهه م مجيكن كسجذجة (دجة:جة ?بدحهمهد  :حجمة
م٠خلج جكخكة ووآلد 2وذشة جهالهيوآلدوها جف^سةس
جمتب^ة .جح دم محبه دو0صذك  5جههحببة دكودئحنة
جمحدتث نهك ::فخز جبذهصئعز( )٥ججج وم فيحنجةع

يتييتد ملتتتة هب متحتة فح ذجخم .ا تس
إ
’
١
( )،ذئع' .
0

ئذم خس ٥مذ دحهم.
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جوخع:فيجه دحبهحة(') :ج كة ?ليو فذن٥ .ججه دبهحة^
سؤ.ة جيجبذمة ججه لشد :هذأة ب٠هفي per; 01'0
فح٣ذ٠۵لع .جج جم 4جبهب جذلج ??؟نهد :ججه
7ههه ججق^جة دحو ئ; نججد خخت :مبججه ه جه
نوط; حدئب جمجخمسهع فنن .سئ ههلج ?,م
إحجةم جوكع :هجذ لهج; جج^مبجم() جبجو بيج
 ;٥պزهذخ; ج^دخة٥ .جج ه ،ج بدة ؤم٠خلج جمج جه
حنييه( :)0؟دفو جنحاو ههه سؤئهس ذهبذت.
٥جج ججه 7ه٠ه ٣لةبا ٠هحيه سكة ججئة  -ب 2*3هه;
دسهكبحذيئع )(:ججخعبع جمجه٥ .نيذ جه :بيد

سأت :هف٠7٠حهخه يجنهحذو جج  ::٤طذد .لئ جب
نوزئ جحتي حبكة مثدذ ٦٠هلئ حج’بدف١
ذ>هلم دمجة ديتجة هذبة .:دهكة جم ذجءذم غب3،ة
4غ هوهب جج جبئة ?تج ده  -هبطح? :فغوم دب
ذقنه ذضداو) جبههة-
جج جم بيج اهجلج دم سةك^حذبعة ججخعوه:
كوز٤ )6ذبب 7ه9ة دم 3مؤت :ؤم» فوسؤجه ججتذ .تجؤئة
جم ججيكة جةم^ة :دلده هه١ ٠خمذج٠م جيدة^ :لبه
٤هبجة :وم:حذم ه ح?نم%هها سوئ هإذذم  :كه
خذ ،خجذة ةجدهف جخفتجة دظلج :دحخ قييخ د’فه* 7ه
()4

(( )٤ددبيهحة؟  :مه خص ؟).
دصجمهدخهة< .ذكءةبئ ؟).

()5

ذجخغبؤا.

()2

(ذعهدد،

.)5

(.Deest )6

()3

هذجعجه.
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هثذس هذس هش ذحههع.

جيهنن :هج٠لححط٠في م :جه دم دجفة خدم ٠دخخ فأم

موج تتتجة() :هلحخ ٠٤ذعخ غ٠٦ذ’هلخئ جكتبة4 .ذنجذ

كذة يبمجو ججاجججة :جبمج د مجهحدنهلي .دز
ج^د كهخة دبق^ن جمةجم ي :هغفتلحم جيعجثنه
كز جحجة دككة .سهن مذم بهثي  -مجحد جفيجمدب

فيجة ددذخ بته خب ٥خهكز .كز ي٦هصي ججنجن ذهدكدكذب
* هبج حوجة
ي دئحدوج :ججبسجج فجة^  ٥ -جكجو

جموحخبت .ج^ذ نقثج حثعهجو %٤مكبئة( :)٥بحهبئ'ف'
ك سب يعجبة ٥جتج ::ودججس كئ» ١كل٦ب .كز جحجة

ظح جمحككسبت :يهحد جخوسة ذدخلدجي جهجص
جدثجثه()٥ .نيجذجو هتضصج

غبجة يهحد اك»:

ججذ ك ١مكبسة٥ :جةذ فعتب حئهجنوجو٥ :بجد

؟كهخ; جفوب( .)٥جج جب كجبه بيجبجة مم 5د0م:
(ج^ج ?مذم نح ديد هس ٧٥هةمذ دهة:
ئخخحله ) هئكخذذه حوئدوك :جكهجسمججه هكز
جخ٠٠اله ٠٦يجهحد ?مذم كود محكبئة جماجف لؤه

تجحوج .جج جم هزبه حهج٦ج ج جغج٢عع :١في5ججبه

دهك ٣جئ; ججمهة س٠٠لج  6جج كزجة فجبءب
ده ة :جؤف  07م يخخجاو ٥ي^خذذو دخ’ضسهلم.

مؤ مذي 7ةهه جم  ٤٥فذب :كمذم 3ز٠حب الالج:

() 0خكلح.
()6جفةفس.

(.Deest )2

()7

دصخه.

(د) فهي( .:ه) (حنجيت؟).

()5

٠ئ(£خبلم.

كذمخدع٥كخكخةع.
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وجنس كذم :هي دوه بجبك .:فثة ججج* ٥جمحجج
م^ذذحبخج :يجهدد ?هثن ،هججم .د فيبد مجم ذ٠خهج7ه
ججفز( :جبجذوح 6٥عمه دك٥ .صو^( )٤محذمة بئ٠ة
٥ججذ ل :٢يجهكد ??,بي لؤه فوذصكة٥ :جد فد٢
جمهكذي ه ه0ذغجأو دحجة.
جج جم  ;٥٠٦نفكة مبجج بح٣ذدةم جو^ع ذعخيح٠ذب:
بكة دصهكبحخبعة ججخعبع جبجه مفيذ جه: :جد
سجد دعبجة .صهكئحذب^عة إخذً :՛ ՛ا ;٠صنمب سجه
حوذعة ججة ?تهدده كذ .جج جب هجحه بجبجة سؤهز
ذبة :جبج 7هو جيجبةن سج كجه  ٧٥حجبججه(() ججدخة.
٠مم (كخذ جفجسذ'بم) :فك 3دهغ 2لمحبةس جوع
دهة^بة3 :جبد  ;٠٠٦دجة ججج ف^فيجهة مم كفي
دخة ذخذ3مدادو :خة( )٥لفحئؤجهلي هج٠بكجهلم
دف تج مبهجة :فمجم جؤف ي منجس(٥ )٥جج خهة-
:ثة جم د مفع دح; :يجهدد كة د فجذ0وة:
ججحخجو يجسئة دكدخإ جوجؤ :إسبج حجدئحثة جججد()٢؟
يجحخجة يمم ج^ج :فد٠خذادة هبب فدسجججة:
مغة( ج 6ن وكة5خوج;٠ :خخ'ت مبخكة ده3
)
*
هفج٠
خ*
نحكة مكبهحوج ::ومو١هة ٤ف حججذنة دفة^جحغ.
٤ي(7 )٥هض فخهحكبعه ٥ججسه دكت :مبذةة 7 :هدب
(ا) جبجذه ٥فبه حجم .؟٠2 )2( .فخ )3( .حجتجن( .؟) جنجصةب
7؟هت■ ( )5جثن( .ه) مبنذ? )7( .بهى جيد( .و) 2٠بخ٠ل )9( .هئي.
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I

خذن غخدبع •فذ ثخةع.

ددك خجة ؤخبلج مجخسي دهة .مسجخب دم جن
جخحفبعو :يعية دبغن م (5سمة هةبرل> بلجئه:
•ججف دفدسمججف فجسجصو تدةضججف()• :جد
يجة جنجخيد يجة (يهبيج دجة(^) حعفء.:
يجهحد دنة مجم مؤ :جججبجن بتغجءال) :ج^جئة هس
جوج .:جج ٤ف إكخة (عجخب تعالف٠ار >5ههدصب ،دخهلم:جئق خلخ; خجة هه٥ .جمجسكسوج )(:حخج د? :ن
حجذي مج ه اه حئة ججو صنمب 0 :٥بجهخذج لمج<)7
بصهخلج جمدخوجس .ختم ٤محذبهة؟ كو(") يجكخسة
بخذ٠ضم ١لخدب دآلج٨ :حخجو يغب ٠دخلئ
ي4جدئ؟ 4ئ جم يجهحد جفي; ٠ن; دجة٥ :يخججذ دئ
ختخةجة ٥عوحذ؟مخغ ذكهئ كج كة دجة فم»

ذندتنهج( )0بخ?فه ٦هب٣ذبي دجة :ذخبح;ج جب ث»
ذ هخكبع .كو جذ ٤خحمة دب ج ::ججك^د جحنة
جسجثه جي:فيي(") يذجه ٤ف فيئة .ن عجذه جهيمهه.
فوسجذة (جدخة جوبؤ٠ :)^(:خجلسو ١دأكة :جسبجز:
شج :ذبى4 .دجه جب جكو("ا يخحفبعبهة ديحجج هج:أ
ًاههمخة مجخي( :)٢٥جمجهحي :ؤذة جئجل٠ال فجس^جه
( )2حجججججة.
 ))Iجخة مم غه.
(٠ )6عب> ججمجسفهج.:
( )5جنجدخ.
()55
(ه )5ألد.
( )9هلكج
( )13ذجبخ٦0

( )3يججيج.
( )7تحخر ٩حفج.
ج^دجة جوتين.

()4

:جذجج.

(Deest. )8
()52

كز.

مكد غذس ٥مذ نخة حم.
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جح^منشع فدذخة :خمة :م:اةيجة دجبجة صجتة
٥خبةة.
هسجم بببه ٣ذ٠غج فنهن هذحهحع هةبت جيبة:
٥كزحجهع جوكمفجذه :سئ  ٤كجةم( :)٢هيجن
(هج هس٢وع) حد ججزذخة يججسو ::مكهحج فدسمجة
?؛يفة وحةذة :ميكج كجة د مكبئة حذه جؤكه :عسه:
دذعي د سذخهج; يده :هضل٣ح م حجةج:
حجخ'ع ^وسبة٥ :يمية ك دحدئه جمجزجة بجبجة -
•يجذهج كفجت لتجئ جببة ح^فحج بؤذجة ججنئة.
فئجذ(^) جنذذ :في ججه خافة يعي :غعف ١نهيج؟
جم كز همدة» لم :ته بح٣دحه ٠يجهكد جيجكز مهجد
فومه٥ :يذجه ججذه:( :جخككة :بج حجقه.)٧(%

2

6

2
0
6
)6
4

جئهجد لب دخ ي
كز جذ يجئجد فعه حنفتخ
دجد (جيخخجبدي حكد(ج) .سن جب كج :فز دبنتهة
كز عججبن ٥دز ميخسي سن :فكز فدسبن حكم د سبغة
دحة بخلخط حده ة .ؤ'ه جج هق( حد لثذة,
ججكمة ٥جةذحة٥ :جد ك هثه?ئ ج ومحججس و.
غج’خهي جذ جب^جة كز • ٥٤بج;ح ذكز فهحح'ئ
نحي :خكج غبجمة جةككة ثةص ٠و جخ دج; >ه:
•ب٥ي دي ه ٠٤دذئ (جدحذسهلم دهة() .فكه لج
( )2ذججصن.
(؟) غبحذخ٠٠
?سالدهندبج تل )6( .٠حئ 0هببذئ.

()3

()5

( )٤مبذفة به حجةو.
ججا.
()7جدهة مجذسم.
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هدف غذه هظ ئثخذم.

(3 1 6
)4

دهغ وجح :جيهكحو مكوة :مم إمج دلت سجن هدم
ديهجج ده ة.

مجب ئجذهدجر  ،بد٣دحهه ٠هس م٤ذ دهة:
٤كة جم() د  ;٥٠٦خح^ة جؤكة^ ذجذ ذخة يججغ :د
لمذ عبصي جنججدجيذهة .ئج٠ذدفئ .لجن  :جييحد

*هذقخهلم(

فحجهغ ;٠٢ :فيججيبه جيحثجه كجم

ي^تتينيتنتت^ييق

0
7
2:>8 7 )7
07 7 07
0
0
7
9
حج ججخذ ب^بد هـغعدو حده دن :دججة ?فقلج
ههيجغم فمه حوثة جنذعة ذوئز .جج جم كنج ج
فد٢ذجهدع جوكع ذدبهدالد :وجذوجؤ :كثج هو;-

جدحوجك هكبع دجذ( مج جبه جبئة جص۶دج٠س(
٠ذً٠ا٠حوج; يجمجذ .دح^ثثة دم نخدم -ضب ذونز:
*
جيهمخس ٥يججد فجوئبم بحبجة ججه^ة .خئ جم دكج()
بلجبكة مم جته ::دوهدن جج^به هتعج هبه بلم جئنم
جه -ودخله جد دد .مدم ببج ذيخض:
ديج بلعي أجه خنم " ٠ՕԾج :مثنخة جوه تس^بة

( )٤يجنهج يم.
()٥؟دجف? )6( .غض.

(.Deest )2

(' )7ذق.

(٠ )4مبعف.
(د) وم.
( )8غععهفأً ،٠ا٠ة)٥( ٠0تدده:

مذ فؤس ٥مذ كخةع.
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سبيحرل) دحوجئة٥ :جد جذمو ججتة جهج بهحبجة
جذه ئ :منديوذيهد :جج ٤قذ جه حذوئ :يسي :في مجنذ
دع سيع :ة (خهدخ فذه(نم) جؤدة :ج .٥جج جم
فخخكب فججه جبجبكة مم هفجه :بهضهجه :هسص
جميه جد بذخ ٠.إذبج شجه جسئجة 2٠مخ ج دينة:
صنمثيه ?شح ::هندممجو ججذ فججئة :فسكم جئنم
وهه(ل> جزيه5٥ :كبحوج44 %جمةي :ه٠دله ة حذوكة
94ججب :هفبججا' ههحئة ف^ئبج :هتقه يجد حديج مم
مذس هدكفب دب .وومخ جي مجد Շ2 :ديح ججدججكة
ججز^جك ::فجفة ?وغد فيجثة (جثثة يجبجد :بذبئنبد
ييجبفيج( )٥جذنخة كمهنه حبتة بتجج ::فيحجبيي جيجكمحة

دخحهف'ة7هم ١جمحكبئن .جج ?,م دهتن جم :شج  ;٠٠٢م
كمنة ?،هدنجو :خءي يججددخوج :جمجمجة
ك :كة دجحخ٠كو :دجبد وودت ويمك أججج::
مذ كحةه إجججه ف٠سبث٠ه .إمججه جم إمجم جئنمب
جه خئ :فجنجه عكز (وة يتج;خذ جه( )٥مم كمئز:
وج:ذه ٠ئخذهدذه .هجو (تكحن :ججة( )7حججثة جيبو
حبجمجاد بؤبجة6( .جب تجسهدج'نمإمح^جةهجوخع:
نجيكن جذوجوه جبج :جكز يجس^ذ فيجخه فجنه ٠ف،يبكة:

(ل) يص٠هف٠لي  )ooâj. )2بئهيخم
(4 )5جججد :جخبخ:جج ئج٠خمجج.
ب: )3( .٠0جبفج جج.

()7 )6

III

(٥)5ي( .؟) :جججه.
٥( )Desunt.ي؟) حيجثة يخ
20
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خذئ فذهل هفف س.

دكع ويذي :دخدت :هع ;٠٩مزججدة دخ ونيثة
٠كخذج ذتهكه.

7

مج()٤كةذج جم كب؛ححسجةمجو^م مج بسوم
جبجو٤٥ :ج لغن؟ .،شه جب جحوجكة :دجذ مج
هذ٣ح خسة :جد ذوسئة م بلمحجة كجج^ة هةه.
٨ج؟ج جم هفجن :ج^نتةج :معج( )3مجم جذة ٥بج حوة:
ج قحن ?إذن مم نيد :سجذ دفجخه جبجبئة(,نخههى .ية كجذ ة بعجس %ت ح^جذه جبجبك::
فكزدنبئة :حح -٠حجمحة نحذف; ججمحكز .ئ٠ب ه
جب جخ ٢تبة جججة خهبت دجوجككة حته٠7 :م جم جم
ة جة حفذب أه٨ ٠٠ك جمجةة .همم قذن ج٦هةه جمحكة
٥جكهجج جش :ديجه جم مج^هة٥ :جبا^هس دفجذه
جبجبكة نخة م غ٩جذ وككة٥ .سو^س دنهئدء هكبهه:
خج مججكو :مج ش0جه ٥فةسني ججموج :جءددة محتجز
جبجحه٥ :بجذوس ه (جسية؟) م مجةة :ججوم
لفذب نه .وجه ج,م نذكبع هخذ٠ههه('٠ )4هه
هيخثئم دن ثبجً٠ا٠س  : ;٥٠٦يححد جييي:ه دؤجيسة
ه ه(٥ ;)5م» وسبيهه تهتتن عجج ج؟ :يجهحد ج هصل
مم ونده جذ هجمه٥ .ججة 7ه9ه حكههس مذبكنبج:
٠خخدزم ٠٦خة جقجز سنتجج( )7جج ٤تذ ن ::شلب

6

2

•( )Nميتج جهت.
( )2فوكر( .ف^ذهحة ٨ :ذكة)3. . .
(ا) ههب.
*حبج)4( .جوهجخوج)5( .:بجهود )6( .ه؛تكب? )7( .سدًا.

.١_ ,

مذ مذهن ٥مذ كخهم.
س(ا) ٥جذ فدوم :مذ نحذم .عجكذئج( )2ل٠ذ بج
يمبج:كز يخد هم هدنبؤ سبعًا سؤتة :ههـ ٤فذبنم
هئ ٤دج ٥صة جعبندؤتة م; جحفذي حقي .ف٨فخجة
كه و ههدلجخ دجك٥( :دب ؛لذعجص(ل ،جد
إذخة هضسذعبج دؤجذة جدج .:جج ججم يج^ةجة ه؟;
ه؛مذ ج; جم جمج ج٠ ٠لغعج :)4(٠هفه جدة
إذبج جشة :وس٠جهى دهحجئئة فخهه ?شؤهًا ديد
ييه :3هنئ بصب^ة :جج شجة ةفيبس :هبش فذية^ه
دخ نذف٥ .بثجه دنجبغة هذهدذ إه :د هذحبس ٤س
7٥ذ فدوج مذى خذهن٥ :كة (جه هذئ إ ٠دنذه ز I
٤ي جذ دمزؤتة ودةكة جتبج مم د0ج سوك :جنسوذه:
فكز تذون •فهجسعجج :بهديس:ر >7خض 3ئ •جد
جج٥ :ذوس جد ذوس» م^مخة جج ٤فذبن  :ح^وذشة
جفةصج^م جج :يجهحد جبجهخ .كسب( >8غح٠ل
دمهجسوج( :جيحكد مكبسة( :)٥وجعوجوج :بدهي ة:
٥ -٠١۵بح دذسوو :؛ ٤٠ببلخهدلئ سوك :بكطه .١هكب
ه جئ(" :ذبذ ٣إجتفة دأمسو :ؤل٠و :جهمهبج دحوم^ة
فتفنة(") :مبالدمذع ن^ه :تندخه^ة فدخجة تلآلبج فنفذ.
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>5

(ه) ييي 0يجبجع
(م د١د د.
(م بميين.
(ا) إج.
5ن2٥ :ي صج يه نحنييه ٤تذ  )5( .%5يذوة ذدئه )6( .تذهس.
( )٤٥قئ ٠ك.٢
( )9ذهدنئ.
( )8سعي.
( )7جميدد محبشز.
( )IIفحتة جذبةة ححومخ :حنشذ.

مذهخام مذ^حةع.
309
م( )٤كخذ جم جيجوج وؤ :نفخة :عجبد مميه هد
جوخع مجم بعحذة ججمج حكد مف^ج جو نبجدد٥ .ججذه
جمره هحوئئة فذكبع٥ :جكة ذهذت ون صكبع ;٠٢
جه فينجس د^كة .:ه ٠جم بجبغة كز ئند( )٥و9ز جد
ي^ةجس :فيكر ٤ج :جدسة^ ٤تذ ه٠ز :جدب^هد سبغ:
فكخز ججحهة خذم :هبعج إح; ٠سجس ذذز .جج جبم
جج ف٧ك.ة^ جوحع لقمئ؛ ك٠.دع :مبجج
حجبنمحذي( )3جبجو :ثفو ججححوكمهس مؤف٠هى
دحوجكة هخكبع٤( .ذ جو إخهحجة^ دوجة بجبكة()٧
نذدبع :بؤعخ دةه ذ ه :تخههني :ذخذلج ج □ج نص
بستمة :هكز 5جز جيخكفبع ججس لفختم ٢بخت ::٠إثز
٤هجج ٠بتةه -م خذف; وذز فزئز وخجيجة :غبذكه دكمك:
جموحة هددهي; (مجزذة حهدداة' .دفئة دك ددخ
مذم هخكمع :دجذهدخ ج^بد دون هذمهد حبكة
ههتهدخئم فجةه^نبز٥ :جنه :دوذة ججه خحدة ه;هدج
جتغب,ئ؟ 4كة جب هيكل جمخججذ 2ذز (جح0خز ج2بشذ':,,
ودوبج دح :فوذئ? :ه ف,د مدخ :ك(:)٢
محنححوج :جيجننه ججبج( )٢عوحد؟م» جفبجة ف,د
حدكد .هيحضض 2ئ ته :غجخ دحزجذ ?وكز جفجة
مبذذة ج2لج جو :حنميت جه فههوج دب-
()3ججنيهحذي (حجصهخس )4( .).هذقذ الً٠
( )7مدبه.
(!) هم؛.٢
2آل٢ذجهم دهغهى ألبدهبلتم)5( .حمبخه :مج^خة)6( .فوذكثة ججك)7( .دبج.

2 2 07 5 2 3 2
2
:
2
9
59
8
2
كذ هذابم ٥مذ كخهع.
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ببب ? ٣٠هوجةك^كة :وديئة دئكز كج جهبكنهه

 ٠ك من :فحكخههى جودم :حه د ًاهئ ?ييد ٤جكة
م حنتثئ يهجذبن( :قخ من غدبزه :هع٠جثلح(م
هنبيه  ٥خوجء منخخبن سكذهس مم مكبسه .جه جمذ
ججذ ك ٢هتهدذ :ججدف() ج^هيج جع ٠٩هدجلهد
يحخسبة .ده جيم ه ف٧ئج :إكخ طه7 ٠ةب دب:
جهجد وكهد مححبسة اكة جهكخ^سن .ههحئذ يلخ
دذتح; :جججد مدفن هيجتخة خهجة جكودحدو .ههكخ٠ه أ
دذخوج :ججهحوثة كمد:تمحجة٨٨٥ :سة ٤شة مسذكة
جمييئه(^) جبجبجز .هههيؤد’ دذه ادن يغذن ذلخم

مجذثة هدخوهه :مدهدن دبنتة ج^هكمهة لد عهند.
اي بذ٠خدب منذب :مدنن كو^هددهة٥ :يججببخكة
اذ ه7هه .فمه جزمبذ ي٠مكة ج^كذه دخ لتذذذن
إمبذ:
دصوجو :هفبه بج مم ةهذهن هعلي( .مج
ذمه ^كبجة جيكخجوخي٥ :يخخذ^مي ف ٩٠ددذن
جخجة .هخب٠ز >4جننه ي :٠ؤججنهه( )٥هى فيججنذه.
ني ٣جبنه بئجههى ج^خع :همصن خختمبع
دذوجؤ :هكبه :ع٠دذ(ً :>6ا٠خن يجو جخ^يخ سؤس :ينجة
جكتة :بخدجم فيثكة بففه :ج جنا ادان م
() طخ٩م; هبحجج ։ه بذ;.

جكبية جيكججويذج ٥يخخذبمب :م
حجهخ^و )6( .دفن لزه.

() وجد

::5:

() حذه نهج (ه) مبح إ

ددببى :مبذ :ججج.

()5

ةبيح٩

سن -لغن ذم هفف فخذم.
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دنئ جهحوة( .:يحخ^د(^)؟) :دخ هجد مم ودة هدهدذلد
هذبئ :همخجعم :دخ جخججس ذبمخ; :ججج
ث٩دجحة جمحجة خبة٤٥ :كة جومخ عجخ ب مجحدة دنة:
ضه جفنجب سهة ;.م فجعجج^ة (՜ج؟صة
كذجوضذم :فيج^يتجة(م) بذبة :هتئهذ؟ب سجتة يجبجس
دخ; جئ  -بمب هخجي مم ذم حدوم ٢خخةخ^نم
?ألذب( .ببب ? (۴٠يججئة عوجة حوككة(^) جخكبع:
هدزببذم جوخع فجذ جه :حيج يج بثة :دخ.
دنة ب ٣جد بكةد مكبشة كذ ٨جبد دنة( :ججم
عججذ( )٥دب .دفن بذ :د د ججييدو مم :مجم جضنححي
فكز جباه()7
فجة :نعفن د متخب ديسجد.
عخبد’دبج م 6ة جمكجس جيد^حةد ( دذقخة حآل فجذادزم:
٥جذيج :لبيجئة جسود :دد جدحة: .كخ جم جد فجذ
لؤه جحبد :دخ :جججيج جو :م» جعج :كخ .يسخ جبم
عيذ :دن :يحنة :جأي فجخ بك :دخ :نجيت
د^سحذك كز يجد :كخ :كز :كخ ٤ف كز اخ
مخومسةع.
هجي فيجبنج فبححجهه جوذع :جذوج ::ازة
دكن دو بهئةزو) هخكبع: :جه ججبهمة( )٧٥دب:
()I

ييحج:د.

( )4بجبخة.
ج نوخ.

( )2جنحجمثم^ه فحخز ٠حغ  •٠ذب? .مبي.

(() ٥فيي.

()7ج^حه جم.

( )٥فيجخ:

( )6هذحعئ.
()5جمججذ.
( )10مجسوء.
( )9ذعجبغ;٠

ضذ غخدبع همتف دحهء.

1م31

يهحد جحبذوج ذوس ججئى :لزة ه ذنم بلجممة ج:ة
إمذ جو (نيب؛ إكخ(^) .مهذهجة^ج مدت دجفنبخهه()٤

جبجه هفذ جو :يجس^ة قجك:بج بةفبج )3(:جهتم :جج
صنقخج تتفجة دذاخم جبذوكز٥ .جديم دذبئ:بج دجسدج:
٥كز ججقف *.هغ؛ ?كؤ فم:يهوي٥ .ب جعني جه فة
هذكبع :تي ت بدجخههى جوكم جد كذهجة :هكعج
بيذوجوكج٠ف لغؤبغة صجحهوس :جج ض ض
هفخ٠ص٠ب( >3وجب .ويه ٤حذجي م^ذهجةبج :حجكة
ذمهجخات دن جيجنذن مجججكز ?هذة'؛' :منبهتة جد
جخة متاي مم كوكة( .)٥جج ? ٣٠مذههحي وة ٠جو
لغج٠ك ::مؤذ وة :حزوذئة فذ ?؛اد مهت دة ٤٥ذ
م نذب أكنج
جبب*
وة ::صنهثذه غثنج •فذ:،
كحوجس .هسس م خوكة ?ؤهةئ ?جهض٥ :م
ضخة ججيجج كجحخ'ت ?بحعوج .:إببة جد كهج:
جسفم :ج'خذ :هبجم ١دجهت( )٧٥دكهجسوج :ججةة.
هذوج( )7حدومح جكخهسه سجك :ذؤكة )٥(:جفةج2٠
ه لفحذ :جححقة .جج جب جج نه مجم بعححة الج? د
جنتز :فذ جه بذ٣حزحهد جوخع ححهجئة فخكبه:
يذفيذ دح :فذخه? :ليجف :مم ن وذغ جمهة ٠ك:
( )2د^:بح^ه( .دوب فجة
() جنبدغب.
( )٩جخ )5( .ئهدج.
( )3نةفبجي .ذهخ'دجج.
()7جج)8( .جحخفسئد:كي.:
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٠ظتجلج
:اججت :جج.
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كخ بذه هخد نحه دع ٠

٨٥فنببة دحذت ًابة٠خ د٠٦هلم :فججيخ جه^جذ ٩٥حج
بتة ج6جم نحةج٠ح; ذبجة 0خةم0ب ديلم .ببب جم
زجوجك وججئة(: :)٥دينئة حبجوج :يذكذب ٩هين :دة
ذبذب ب ي؟ هذ٠جئ جيهحد هدينلح :غه ^حنج::
فيكز بخبذ مم يجثة ٥مجم يخذلخب ب(ن) :مجعمي دب
دبجتهغ .تهذغحف جم مجمخذ^جج( :كمذ جب( '٠ :حهلئ
دبج 2هلهلم جبتجو(^) جهجحبن مجسين ن حذذة .غ٠جب
جبب غد٢خحهدع جوكم مم ئذهج ::ومس دكذوج.:

وبخة ( :كعدغجذبغ; جججعة هفذ الً: :''՜ '٠ذكهس
دةئة ذاحلم جه 4محئ (ح^ئة ح5خ٠ئ :هب٠أ٠بذ؟جةا )
يجيجذ لحج حة ججبئز.
جج جب د٠دخعهًا٠ن دحججئ :دجج فمخ :2٠مم حدةك:
ى يجر ؤ .:ةبذذ'خة ج^محئز ذذ  ;٠crه؛يذ٤ :جد
ئم فهجبد دذه ححهه -غبدب فيهجد حب .ذدخ
كذمة تيهمحج :هتصصدلي هفظذةح دم :لثي?؛ يججج
?حء إكخ حب .مبتجة جمبججحة فجعه جد سن:
جؤيججذند دهة ٥جسجوئس .مهح ذمة بى٠س

فذة بس مجي ٨ذم٥ :بئ لعهدى مجم ?ادلة همم
حججت خوى .هتكذ١أ? ٠بلثة ف :4هتخجأ ٠جمذمة -
" ■
ر
تك
( )4ضبب ،ك.٢
(إ) يججفه )3( .ج.
(٥ )Iجحتج.:
( )6ثصهمهدخهة ججحعبع جججه ٥دحةههه هلغخ دهة.
ويجخنجج.

()7

( )5مبجة.
جج نكخة:

غذ غفدهضض فدهه.

قاه

٥بخجو دحججئة يذجه :٠وبد^ج ذخ دلهوفي م^عبه
هدج ج^جو .مم جيج:ج جم و ٤٤ندذة :؟جج إح\,آلف
جد جسة دجينعدذي ?دو Օ .بجج جغخ٠دوفي سجمهوس
دعهجة جهئ;ول) :جج هجذ ؟ :جه :جتذ١ت يخحج():
كز هي; وة; ?،دودم جد ج^هس مج جهجة .جج جب
ججذووس ددهكئة هذكبع جنداو^ي^س (عؤ٠غهوفي
جفمكز(: :)3ذيج جهة اى م ذوسئة :ضؤهوفي دجية
مدج» إم سحيئ ::جيجة( )٧ج;ج; مخ جو .همجب
جص ٠ددج ه2خذ٠دأل خج ٤ذ( :وح; مهد2٠ر ՛5مجوكة
2به٠وفي هحلؤي٥ :يحد( )٥وح; 2به (:5؟) جو ج:
فذههبة حكة دة فخيم^ع هدآلخ; ٠دلج3 :غخ'د
جذ() هبجوف» وة;٥ .بجبخة وفي خدهةه فيجهج(:)٥

ججديجج :لؤفي .شغ;ر• >9ونه ذو جذ فهغكفي? :إم 2حل
ج'لمكز بعدو مجم حك 2بههوفي ؟ ::دبج( )٥٢مج
جمث كز ح :وة; فدجيه( .)٤وخ; جب  :صجيه فه
ف جكزبف د;ةذيب;ح هإم مجذ :دد;ج; مم محجه
كة صجوفي .ذكو; جم نح; 2ح;ة جخهذة وفي يجوج•.
جج جب هج هوجء حوجثة دما جة ?؛ددم
جوخع :إذو مذهح; ئجه ه;غذ إلو :فجهة 3ثعله

() تدشث;٠
نثه( .ة) يهحد.
(”) .Deest
دبج.

()2

بيدد( .و) يني فنذ٥ )( .ييي .زق) هدت
( )7جم( .ج) 8٤عع)9( .10جشه( .ال):جيج:ف

214

فذن غذدبع ٥ضذ خخةع.

بهج ?ددت; هذكبع :ودجذ م دفلح خخئة بتمو٥ :ججس
لفالج٠ :فيب٠ه مج جبجة عذبة جحهحبذب ي .هيكل
جب جشنع دحن ج٥ :يجذججذ ت'حلج سه دن ججنذ :شج

ذقن ي »٠: :جلد٠سغذ ? :؛ ,٠؟نغذ دجوبؤ :عبئ
خلن مبس^ة٥ .جكهند مم جب شذبة ججدججج:)٥(:
جيجة ئ كهخذي ي2 :ئ جهعجم حجم» جببة بخبةة.
ببب جبم يملخن جهتئ غكبع 0ئخذ جه :د :جم
:كخ مجو :ؤسخ مج زذصهشم :كتمة( )3جذو2 :حخ
ضكهخذ (جججيج جخ ٠بمر ->4دكة جم حهش هخج,ةذ-

9

•جهكمهع ئ هه بحةد محبسة •ذه ?:لزق :جصل
ذف; حكه جنج دب بخت ببجهد صج تج د^جهو
لهلجددذ .مهسيم (دخلخ دم :جيه جنذ() جاده لغه?3د:
:٠غ مج ذبة ,جكذبم جبم( )٥د :بخس: ٥، :عمة٤ .كز
مجوكة ٥خكة ثهـخج إكخ هع:٥ :مجم جيجككهخفي
جمجة ذدؤة ج٤دجج٥ ::عججي جمجغ بدخجة
بذبة :مجخسي دجةت :نذهدة .هغه ٧جيجههة يجنج

6

م حككبج جدججج٥ :بخكوجة هحههـ ٠هججة ججذة
حجة٠ :ذه هدجدجبخة .جج جم حجج غبدههد جم
جفيج^ذ دمه جده مم هوج :بجبكة :دجهدلب ذوجؤ:
نخبث^بج .هيخه فكبنج :ثجج جد مذهذذ  :فببج

() مجسفذ )2( .هذحبجج( .ل) خ٠ب٠هخ ٠۶عك.٠
إ دجإدئ ٥ )( .دم ٠7ه ??֊։ن( .ه) لمذ

()4جججججر

هل٠ض هذاه٥ ،مذم دحهم.
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?فجى :حج ص دحوجكن ه^كع  07بج دب فخ٠صذإل'
فيعن 7ه :جم ججثة ضؤق٥ .جج عهي ن دهم:
(مذهحب ه جه( )2سية لءذه ::حجكة (كذيفة
بهحذة( )٥ججحبئهحة(^) جذمة4 :دخت ب'ذسعئ م ججكة
مبجة قجأحدد )5هك^ة .جج جم نجه (جيححو ندة
حي؟ ::دهدأل جه إ^دجةع جوكع دعج :بجمكة
هخكبم4( :جخم^خ؟( ))7مج ذذ١0ح ۶ج٠ب :وججذة مج
حئة ضئ؟ يجذهككوه؛كخ جذججس ذؤكتء :ذه حججد
دثسجج» هب إدخ؟ بجب جب يجج^ة حوكئة م٤يذ
جه جبط :ج :جب وهخ عجد :ذه ؛يدم ::دئ :مج
ج :خوج :ججذهخ كة د محثية 2ثز :فكو كخي2بج
 ٧٠جبجق .؛حم ييجد دوسفت:
مبهيم ئ :ددغخخ حدهة
مسه :وسق جذوكحي: :حيج هبجج ج؟ :إكخ .ذن; جمذ
يجد ك:جو :دية :د دج دئلح^٥ :فخججة لجبم2
ومهتجة كز محججس ة .:دد (لغذمز إكو( )٥ججن ئ:
غصس ?كز مود٠( :هجججغكاذ:أ؛ ج ججحية حب حعوئم.
جج ج,ب بجج جه إد^جةع جوكع  -وبء :ج:ة
جه ٣ه٠ئ; غذاللبى ٠جذبح^مج دجشهجًا ٠هى يخذوبد:
٠ةه ٤ففعبع جبج٠ .؛عد حكة ندج دب جج
ج) فخ'صجج.

و

0. 1117

()6 )5

()2

دذهدهديد.

.(Segiopolis. Ass. B.

 )Deest.د )7( .فيجخهي.

()8

()3

دنعدخ( .:ذبئفه ؟ ذي فة

ألكا (خجحبيدف.

جججسوئة ؟).

دفخه  ٥7ت'ذًا.;٠

مجخنفثه.

()9

3
5
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مخ غذس٥ ٠مذ كحهم.

٤ذ :يذده ٠هد( :مذهدة :جذجذ جد هخبيوج:
حدغض(ا) جك^م حجة :٥٠٢٥ :حوجذمة خجججج:
ج:دج٠م كبسة :ججد منه نبب د^نعبع ججييحة()٥
ج^ذه جيججسخي حذبدب; .أجة ج جد ووسننز
جخوحد^م مدخة كد٥ - :كز ج ج :جيخحفبع
بمجسوئج :جججبججه (ججبج فخعججئة() جلهفي
ف خجج٥ .بسك ديذهئة :هد جذمب جدججس ددت.:
ًا٠ئن جم :هي ولعفي حقفم :الدذدمء :مئعة تخكة
جمهك :دبيد تبج هف :بذبفة .ئ' :جب بهح^ئةة
جعنصب نه ه ج :جج كنجه (نج:ذ حكهج جبئز
جمهك :)(:هنهبنه تففحعج ٠جبجو هلب سجة جئز:
ذيجه م جله قحلهه٤٥ :٠ذمبه( )٥حذع١ة (ديحهج
هذام٥ :ججذووس مج هةتا ج,ل:
بجبكه جألج>جد:
جيدخيد ذج ٠هف .:جئة جم جكبه ::ججججة هجدئ
٥فهحكتز:فجبسةأ:جه^بجبئةحينئةجيمهحجه.مجججبس

4

0
3

37
)7

ن ٠جم حدهة •وسئة فنعز جبذية^ه هت

ئ*
هخح

ج:فةس ٣٩٠? :نح حووذة :مي ٠خهـ يمكة٠ .ه ٠بخم
نه جم حده ة جمتوس՜ :ذذحب جئهمج;? -ألالو
نل ه.خددن .ججذمج :دجم ن( ٠دكه^س٥ :جسججن(
() حذهث :ذكغذ دك ثهدهغ;٠
ج؟ج؟ج( .ه) جن جخ :ذه حكه جد مهخ.:
()7مجذبخ:جج.
جججك.:

()2

(د) 3عج 4جمال\حلم
?.جب■
( )5م^ذبجبه  )6( ٠٥٥٩دوومه

مذ ف3،هأل ٥مذ كخةم.
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كححب  ٥٥٠٦ددهس جقجز(٥( :> ٤يخخدس  0007مجج( ٥ا
وجمبذي حؤج^ز جموكجة .عنتهج :جم جئ :مج سوكبنيم
٠مج حوم^ميم٨٤ :ت ذشلم ٠جحوجثة فذه٥ .جد
نيرج ،سج :يديم مم يصكة (يتخ غةتز :>3ججاذ'ئ ههت

يبه حججئة جفوخكبه جم خنئ٤ .بج ره ;٠جج □يم
بتة^ :بذالب9مجبغ :ججحجيم دذم هينيوذخ
دذحتلح محجذك ًا٠و-ك □٠٦ة ج٠م كجح; دةدد مج جئة ة
(لؤ فدة ججمج^ :ج؛ذئ مدبجة( )٥وذبجدئ:
؟)*:
ك
جبف ابم ٠جه ذ٠ك بلجوك :)٥(:وهدههذلجبج دوج
جذمبعجج( :خغووك :مذ غذدبع( )٥هكه1 ٣هوذك

جج جم مهجبه نج ;١۵٠,ؤذ جج يكخيد (ج:
خجه ج:ججهجه(? )7هدحب( :ذصع ج^ثة غيسر)8
لئهىقهعك٢خخ'ئ? :يؤد جه ندبد جؤئة داخ لدً :ا٠٠ج٣
هئ*:
كمخ
إذيج جئة^ بجيخة ككمة :و^جبد تبباةًا-٠
وجكز كلي كدم :جج ٤ذ :بسهج :جججذة( )9هفذج
جؤكوو سن -مجكس .دج نخج
*
فجممز :لتو نبحح
جب ٠تجت لجس٠ع ٥دزبئةة ذهيو بجوك( :ج6جم
جالد :
د*
?د'" يده :ذجذنكة مالدد :ججموج:
()ييرتتاًا )2( .بييكم جه )3( .٠يغ;ل0٠ج٠ .نخت )4( .فئقج.
( )5نجبئة فخالس )6( .ذغهب 2نججئة: )7( .جكي: )8( .فبهه
(؟٤٥ )5م جكز.
(0؟) .Deest
( : )9فخد :جججذ.:
حوجة.
(? )12ئداكي.
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خذى غخدبع همذى فذةه.٠

حةعج^ة ج^م :لآلخة ية^ .يهحد جخمحؤ :جيجمئة
ذسش0كج  :ئذج دجدوة حبتئكة دتتة شخنة:
مجشوك )1(%كذ لتبغر جبجدجة حج,ج جكد^ة خكج(.)2
ومةس^تو لجد جمجهفية لهخ٠7زق> :مج مهك :يهبب
:
*
ذس^ة( .)٧كو كخ ٨ي دهة هجدوجغ ذق ددن
:مكم فجبج يحجه ?يبخ دكو وجو (شنحخي لب١ر:)5
دكت :فئة ذم دضخدهكل؛ 5ذعخ'دت :فخس كقبلح
جمججتهة :بسحلج٥ ٧يجحو .فيجي^ةج :جح^حبد
0م0نج .بسد مذ ٤ف يت ذف axio :ص دذمذس
3غلخ0خواغبب :جة حدهة حتيي يجمن» .ذخ جب
مذى :ي ججدذك; ذوس٥ :يجهحد ج يجخججس ئ1ة
سجمه .جج جم ذخذ جم حوجكة هخكع :ججج 7هةو
يدبجو جد ب^جهو ٠ىه خطة7هى حةذؤ :نمحكبئة .هيآل
دوذجه جد؛ذجو Օ :ذس سججو( )٥سؤة هف٥ :بيد
حؤذ دلج جمهجو حجة^ة .كخذ جب جنجهيبد ذجو(:)7
٥يجبج نيجه مجم فيجخه :عكز يؤ :مجم ي ،جج ٤تجذ:
،و كه ؤف غحئ ٠نهخكبع فدبج ذمتب^ة :اناخهذ:

جمهجسجة كو .جه :شنذب ي مكوم بذ'ذج وعذبة
(جم^ة© :صه مبيب جيسةمئه( )٥ود جحبةة وشبو:
 OJCOدهذه ةوشن( )٥ددوو :ةيهك كه غئحب(™)
( )Iجخهجو)7( .يجقية( .د) ذم)4( .يجسخة )5( .هجم٥٤)6( .ذي.
( )7خيي بم ك0خي )8( .جتجوخ :يجج :جيسوهغ )9( .نقئج )50( .سدنذغخب.

مذ هذا^م ٥مذ فخهم.
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7
6
(
2
)
7
2
2
2 2
2.)13 7

وؤيهذه :زهذحهب هجحتة(م :إجصهف ههند تنلجة
ذلل٣بم ك».

جهخه جم هلى جبسكج (ج مجه جحوككة هذدع
فه^جني :هةخلجب ججه() جنههن: :كهش٥ :نبعنجه.

:2>4

 ;٠٠٦٥مجذة جثة دجد يثة :جيهبذ جمه أخ :جبجبئة
د^بئة .ج :جب جه٠جا؛') :دنئ جهديثة ه٠جو
?هدجذ امه

جججج ٣ه٠فئ()5ا جبمنجه جب (جشوج:

ي,مه جين ا’)= جيه^جذ جج:فيج٥ .يجدة ه ٠ه ;٠هي

دجيحن

جمةف ج(

جكرمحجسصمي :ةجهـ

ذد مج بسذف جمئة جضدعهي :جمةس ودجود حجوخن

هف(:همس٠خدد كجمده فيجن جفدبوجمعبسة٠ .دم اهؤه
جبجتوة ذبهخجب هت ١ح^ئسوج :منجم(٥)٥جججذب
جحزبج :نيهج( )٥آلصه :ةذدهجج :ندنتة هلض:

22

جهشمهص تنخة جم :جم(") جنيه دس٠به ?بده فئ

تججئة جفهذثبه جمجم خذف ه.ه دهة .نغد

حئة
*

غههف;بج ذدؤ; ج وشمي :)”:وكبجه بجخه جفجفيخة( ل)
٥بسجذووس (حجوخن هن جنيججكج ة(

:تنة :فج فيب ههه ذمفج

٥مج فج ن

* مخك;٥ :ي
ث؟

(!) حجي مكدر ( .Desunt )2زل) 7؟هج (Deest )5( 2 )4جعبز.
( )6دحوجئة )7( .ججد :مكم: )8( .جم ب,بل٠شهلج منم .ذلة.
( )9جوخ بى( .ه )5هم غب )55( .٢جنسئ :جخجخ^جج )52( .جحججة.
( )13ذلي حجوخ جيكخيح ك.
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؛
؛
;

’

كخ غمس ههثذ فدغ م

ح^ئمج :ك0فحج  .٥فجخجبه نه جب دحفد فخ'٠ج
يم (كوث :بعكدو( :))٤جهدسخ ١نه صج ض بالأ٠هـئ
هسد ن ٠يسجج صحبئز٠ :دجحعهخلج ٥جذمبعمج:
يذ^خذي ن ٠حده0ئ٦جهها .يبف جم 6جم ية :خ٧٥٠
لغد ٤حئة 0مدج’ل> دجبسجج غح١و3ك جحضلعهع حئئ
ذذههجهجنا □ت0حغ;؛ جعدمك .:وفةجه ب '
ذلمط مبخذحة ج مج حجه حجهن دحوثئز :جحخذهلم
جةكهسنج^مج □:جع دن هجص .جججم في5٨حبه (جيحخجو
جب ًا٠ج2ور> :هت٠له ظه جحح^جج :ججمصوكوس نفالغ:
لد (كجب عوؤء جؤكة:)7(:
م جوخن  6جكة ٥٠٥
ججعنهبج يجص فجخه( :)٥فكة حجئ :هبدي .ب ٩٠جج:جج
ججه بلح حبجبجه ٥ججنس :هججخخ ٠جشهخ;
دجدهةغةجة2٥.جئ^نجببجبخة:٥جبعككجه:جججبس
وذة (ده :جوخن جهبد ن; ف : ٠هخلجذ حججه
ذجذة .كه جم :مه ججنصجو ده جنهذو .إحفلح نبب
جججم ن ٠جيجيجوكمهس٤ :كز ججهؤكز ه ٠جحهدذ
ذجيلم( ") سده ذب جخل.ئلح ج^وعحة صوناه? :ندخ
لذذلوه؛لنخد ججذيفز٥ :ججبنديجهج :نفيججن
دجد 5ثد(٠ .ه ذلت ن ٣ح٠ذم م كذه :فبجج حوكة
() سيدح :يهير( .م سدم: )( .الج( .:م دهجفذ و )5دب.
( )8فيجخة ?عجغض.
( )7يف :؛بنفض ذدكزق٠ ،
(?7? )٥في ج :يحخجه.
( )9تج وخن جاف ججة ه،ت ( .هل) ه .تهحدص.

ضخ غخ^بع ٠ئد ثخةه.
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م إذخز() :ميجنجي جميب١ة غدز كهدخ٠ههج  :هه
مبؤزفةجعوكةحفي^ةكننة .هئخخشخه حف^ةنة جبهحذة
دلى ٥٥٢٠ :تج,,بحؤ ؟جذكلع مج; .جج بؤه جكة

جمججنجذكز :ههدلعجفلج جدوؤة حجمحة مضة :ومجذه
ده ة فججدججتة فينه حجهة دبذخة تبج ماعج ئ

جمق٤ .ج دذبحبه همدهب تهدب٠ :ف,جبحه دحض
ب'كخج جنهحثز 7هذ :نعجه دننج ٠بذ٠ههيلحرلئ:
هذدكه دم دهفه .دبدب ٠٦ةه جيجيجه جةكه^س
جبجبئة .إفبعه جم ئك،ة 6نة(? )٧؛،نه جيجيج^كه
ت يتتتتيقيت ت

ذجوفة ج٢حذهذ; :هئجضبحي ؟شهج; ذهب٥ :يخجج
جكخسن (^٥هجسمج :ججهكة :)٥(:هجم 4جبج؛يعتةجة
نجتجة خةب كجهحخ٠حلج حجة :جًا7 ٣٠٠ههه حيجسسنة
نيتخحنهذ :ج جفة مج; فمحةت^بة جذبجر .ؤجبه
جج م٠٩ج٠ئ حجهة جبعحدة فذيفو( :)7هبمهم ٠٠٠٩
الكخ٠ضً0اهلي جحججئة هفكبع حهة^جة (جخبهة وجؤهشة
'ذه ٥جومبةج :جذوسة ب0جب،ةر :>8هغجه7هس حبج
()6

(ا) عنثز )2( .خله0ئ( .و) هجسهحخة )4( .يس )5( .ححهفث.
هشمبطهخين ذهعع )7( .ذيفة )8( .جيخخئ  ٠٥٥هحه ٠٥٥٥٥صددئ جنتي.
111

2

I,

هذذى ع^فخبئة •نجبحة هـ٠¥٠
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6

ةج :ججبه .بخئة جب واه بعجخلحآل> جو حججثة:
ئج٠جه
بهوى وة; جكخيسجة ذتيحم( )2جي .هكب جب *
يت خة حجوخن ن جنخخجع^ة ذو بلجبكة .هحد ض
جئ٠ذ دذك ٥يججك:ع بقذ٠جو جعهجة بجبئ:
جتخ يجججذ يكد جكة ::جج ٠تهيلح:
ذئ*:
حههفتو:
(:حج تسئهس خكذهز ححمب٤ :م(.)3
تشجب ٨كحني جمذ فيس وجئذ كخةم.

هص كججئة سئ :اهدب.

ههج^ج

١ههي عوجوجة

٦صهكةله

0

أً€احح

دخ٦

لتاة٦ءله.

هبعب ٠جفذةب كج بته د سنلح جمج دهدلح جد
إذحة :ه3تهش يكتهة ججتة  :حكه هبج دي
ف٨نذ :ججبج إكه :دف: ،سج حد :ه تافج بحةد
كتبئة  :جذوشة جسوجكة خفجبم وةه حنفمج:
ذتددع .غبه وة; جي حجهحة سؤغ فحفة ^عحز():
( )3مبئخر جد فحج 2صحيش :دسه
( )7دجدخل.
(ا) جوجججبس.
هذهج ٠خنض ٠غببغلح ٠.بءي جبجئ٠ض  ٦٦\-Հ١٥حم؛ إهب( )4( .جممبح;؟
.)JUSTINA

5
2
49 2

خذن س؟فذبئة سج بله هب٠?.
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و مه ججج: :جهمة(^) :سف جئغ،ش ص^ةججنة() .هلجبجج٠
(ج٨؟) جمجهدن هةج :هن ج^بجهة جدهش جفج٠
يب جب جه صب ج ::غمكة ن جمنمثئة بج فيجو
 :ججدز( :)3مم خهك :سج ٠جبذيجة ه ه دجخهة:
جسهدجد ن; جد جم^ج ٥جد د٠ذ٠يبه جؤكة.:
هب،خكيج ديج بجثة فذة ب دفيبده د مكبسة٠ :حذه٠ه\ج
هجتة :مبدبجوج جم وذبة .جد ججببه ججهخجة
٠هبملجج نم^جةجة٨٥ :حثةسة دوج جهدبج ٠ :ب'هخلج
ههجههدغ; فجبسكه ه'ةب ت٥ .سوئجو ججيدبجة:
سمجه دم جج مكته .:بهجه فذهج ٨دمبيةس:
وجججبن ذلهج اي^ةوس .هجد موكبو ?يلفئ٥ :جد
فهخجه جمج بهلبئ٥ :جد مجدخهجه ?ى سدإلدذب.
•جي هذ ٣يمجج جوشجب :ندب ئخجهدجالب .سكه
٠س’ح جهثهجه فمكبسة ذبب إو ح^ة جججودن:
ههبجئ٠٠كئ ه ه صوئ جذوئزبجبحة٠ .ده نه
٥جحتة جججسو :ج كمجمئكة جذذة(٥ :)٥كة يجكخئة

22

2

2
9

نجا ضطج هقهدجالج ي ٠دهغ: :مح= :مح خذذجم.
ه جثد جج مج مددهب دبدديفة ?;ده :ة
ج بهههن بكةجة جذمه :ب ٩٠جيمجج جؤضذي حجتة جه٠م
جمههذ٠ ٣دخخب .مدج جه٠ه جغججي جه :ي•

0

(٥)1ج٥هة4( .ج؟هةع؟

زعح دةهى؟

.)PRAULIUS

8ل.)0081

()2

مده٠ئ.

()5فذك.

٥

3

شذ سجفذبذ ٥نجبعة ٠ةمج.

ججج ندفئ هبذخة ٥جد ?غيج حوة .له جذ يجة
دم وم جججبن ده ة حدةة :بتببى٠٠ا نثتة
تخجة وددذم .يهحد ججزجة دم :جننسهة وددوجة
وجهزكة :حجج غج^مة ججثتئكة .وم جفي جة^ :بج هلب
ألتب :حيدن ٠ضلةة :جكة دبدب :كحمها خنص.
هجم مة يبتةجج حجخة مجي كة  -كز دجج
يحطد :جوج ودئ سجكجج .حبي بجوكه هسخم دة:
وب٠ت ههبند جج إمد :هئب يند :دئ يججد

4
2 6 0لج.

4

همج وئ ئهد يهدندبئ عجن :غئز:
حخعخب:
وة ججبج نة مجمثئة تفخم ره غهب  ٠جحسن وهج
جد ?ه جو جؤه٠ .:ص يجد تل٠٦ء دجذ مجبج:
٥يهسه :ة لب فوذغئة ل٦جطئ٥ :فذس دهة مم سحلن
??'جن :مسجج لب جب ?دب ج بة ?لحن.
٥جج فمجج وكب :يجنيج نيغة ل؟ نخم; جدسهجيخ:

ججنز كمكبئه٤ .مة جب ٤محةج اجوة حديجة
* قبب :خب، ،ئ جه ؟نته بدئ فججوحذ.
جئش٠ج و

هدب مج يحة فيهبهبه دهة جثمة* جمجزجة جكز يش:
دجبجب مجدب جعوكة حجه ذ^كة .هيهلؤحجوفي باه
مبسة د شذ كوفي :ججه د :ولفخنوج فيحئة

■ — م—I ^.1

مد غ؛ خم :خم دمهحطب٠ب؟ة فجفذه مؤلب.-
٥جج بؤ: :جعمة هة يوة ::جهدولج فيجه .هشح دنكدئ
ججذ لغدذ١خم ٠٦ولذ؛ذجو٥ :فجه كب?هو بفكه;خه٠
ضككت ՜՜՜ح—
'~՜՜՜՜٠

■Հ՜՜Հ

ذذ سومذبئز ٥بلجبحة همح.
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هدجهدفث; ه :جج فخب يجدو :جحنخج 4غ دؤيع^ةفة:
جكمجه؟6:( :فندة()؟)٥ .بيج:^:يعسةفة :هيفين

جفبمو ؟ :مجمكثه  carحمهه ٦حخآله هةه جب
جد قجكهج جؤيه^ةفة :هفخب  ٥جو جيذد
؟ :دوة شجمجو جمححبئة .يه جم دة ؟تلح ه؟;
جيذححبع دهة :حجكة جفيج^جب جه مبمثكة 6
جديوة :جمدكبسة,?? .ه ،جب هؤذ هدذة جخجو ججصدو:
يحد ججومكة ن :جإدة :ةحخج ١جد ذ>دلهه٠ا
ج :يهسه فة :هذل ٠هدجة شجمجه دسن; .بؤب^ة
:جع :تتخهب ٤ف ددذه جبحجكوج .:وبسة م خخذ
عخخ'ع ٠7ص جتذ ألع ٠ذض; تن2٥ :جئة فيذذبس نتثفة
ديدجي بهدتبشب.
دجودن يم بجبحة :هدد جن دوخ ه9ج دجهه
طدهة٤ .عحهيمهبئة جم عجج جججدو فيجحبجة(^) :ج:مجهس
7هة; ي جعة دن٥ :جخبذ 7هة; جم حدوجذ :خبة دع
هكب :جدججة^س دب حبئز  :٠٠٩غبو ؟ 4دئددوج:
جن^تة .يه 2ئ حج; ه؟; كة دهجبة :بد٠خ ه9ج
تجدينج جده دجة;٥ .جج ب7٠ه :فيهفغذ جه دج٠كخه
دججودن٥ .ججذ لهج جهفحة; ئئك هعكك; :قح 5جيجح

يذة ج8هجية جه لدن;0 .خبدهن فذك ه9ج جج

 ))Iة( .|٠تهقدلهه؟
(:جكرججه؟ Aglaİ'üas(.

)2

( )Optatus(.خب,ج؟):)3( .محدجم.
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كخ صجفخبئة ٥بجبكة ةعجة.

س٠ت  :45جئ نههدبثة محجبذة ذئ .وه جم دلكبح
لةغس٠جو دمندلج :جيج جو ،حله م هكبء٥ :ججذة
خب٠ذؤهـ'لضجو ذكو :نيجة جن^حبك :يجخذبة .هوم

بئ٠ح جئة :صجه لفئ ذكة دةفة ج^جج وة ٠دجذة
جبجهخم .جج جبم حفبه وم جج دجبجب فتتج:
مخ ده ه جج^سجوكة دؤمجه جؤكة.:
حةبه وم ججد ٣ئ*
يب جب حجو^ة بجهكن  :دججهه جو □٠دهبه٠٠لي:
٠بغضب تقفلة ؤهه جمكوسز :هغذهخجو جد :ذخ:
٥جد:قةج كمة و9ج جه .هخدج فئشى٥ :ذفنجبه

جج خهبذ: :مه جججفيج شءو جسك :دججنجذهع
ليصلح :هذو حكح :إدج دججي جكة.:
يه دم ديبمج مكلح ::( ;٥١ج()؟) دةج (سوفذبنة()؟)
تخ٠ئ٥ :بيي ذو ٨ذخم جخة^ ججهجة جهزك ::دولئ
ج كججودة بذئدم٠ .كز عيد
بك 3بذ٠ذه,هم ٠جي ٠و
*
 :خس :دد يوججة بهـألو جمكبشة .سوفذبئة جب
عثكة جج ,كج وج :٣جذبج جو جد حكة :
ؤبئة 3ذ٠ذهاهم ٠كذم بج .فيه :دم ج بحئز مجذ
صج صجفذبئة جب ئ٠هذ جه :؟ب ذئ
ش؟*
جه :كئ
جججو^ة سية مم دجد؛ :جني يكجس :دذ :خجج٠
ج .فيه :جم وة جودب ئلخ٠جب ١جه :جج كز يتجس
جيوجز ككذذة .جئ صوفذبئة مهدذ جو :جئك 3ج كئ
(ا) إ:كج.

()2

عووذئي :ؤاجآل٠١م)■ عهفذبع^ه.

.Cyprianus

4
2030 3 3 0
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4
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خذ لعوفذيك ٥نجبعتة هج.
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كجذه :ججةج :فذذجدخ( )٤يءجددب حجية؟ حبة
ةه ? ;٥٠دبئحة تخ جو :ج^كة خ ٠ذئ ك جكة::
•يحذمد دحلح ذب عئئئز .دشه :جم فئة فسنه:
خخس
٥كزنة هدج ؤذؤهغة دحلح إينج :هج ١فجئتة
ث دكج .ولشإم فكة غد ه جكال٧ةد ذسوم:
٠مذحة يدذة إفلح منجه٠ *:جهدب هذذ?ذك يهحدج
ه ٥٤دج .جذوج :جب ٠شخ٠؛حوهة فك إمكبه٠ :حآلهخ;
هدهههة ذك ججخج :اوسكة عذيئة ثجخجج .جيجسحو

حثتئكة لينقح; دف إدجه :جييحجج متبئة دف جخجج.
وميبقة ذحة إبخه :محوة :دف وفجج٠ :يآة دف فنإله.
جديس جججه٥ .جج  ٠٢دج حديس :ذ فيه٤ :ة تبغة
ذسع ١ج :دبحن ج لدوهذئة بككة :ودم هدوم
جججج :هدةجع د سض دفئ ج جة؟
سجم دسن ج سوفذبئن :هج ٠٢ئلح دغدت :وجذ۴
سؤدهيس ججذة فيجهود ::هفاة فغج ذح^ئخ يدة:
٥يسي :هتفف ۵ي٥ .جج ئهحذ ودم خية : :دجي.
* صج
?' ة'ه م^ج جكة دجهوه .يب جم وهبب
ة*

يهنيز جججدكخت طق :هج إدة :دك خت .جج
?م؛ذاج حمجنهبهه جنيهً :ا٠ة :ع^جج وهب ق ٠٢هه

د^كة :بدة .يهحد دذهس ٠جؤت حه ةة تبمه
جيدبجة :مخيجحوكئة حئجمجو جمدكبئة :وبعد
(()٦لخجد؟).
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ضذ عهفذبئة •نمجبحة همج.

دهده هخالب هعذج :خذج دط حد :إده :أيههد صج:،
خفي بحةد دبسهً :ا٠ة ذدج جد 2حغ; دله نلم
خسذمة جدحمهس* :هكز٠ب ٣جيبجب  ٥٠٠١جه فةبيخ.
٠٢ة ذهلهدئ مججذ ص٥ :جوذة ذم □ق عج ه مس^ذ.
جججمخ خألحفلح حندئ :كجصحههس حفذيععة جفوئتز:
جيججهد مج مدج و ذ2 ،كغة سده :حددوج:
جب جيهمة دبحة 4ججي٥ .جج 6جئة سجز :هـ كجصكميد
ذسغئذ2 .كز حبسجه(يدبجة( )٤؟)جعبج سكذج :وجبج
هدب :سجمكموس6 :ة ججه كدئ 4جسجة :كمئة
فخببه :هبذخ 54ذةج ٥ -جته ب;ج7هةئ 4جيذه.
٠جد ٣٠دخ’٠حب  :كةجم ي  :جكذو إكن هب3ه7هه
?ذفي بحةد متبئه .جلضبجخ ٠جفخسة كف هدج بو :جج
ند(صخج(^)؟) ص ح٠سهحئ .دحه جذ كذ؛سب^ج عئئ
جئ7ههة دج٠هل.م :هدبسؤ'ه حذو كج ده هدئ.
ك» جخ ذخج٠ :ي يجب^جة 2حه مم حجه جخ٥ :مجم
حده دعكن٠ :مم حكجه بسد .أكذو :خفي فده د هدئ:
إح^ذخ وخه ?٥٨٠في فعد2 .كز كححة ذئ يجئ» صذم:
كز جككنت لت;ببة٢هن ججبئز :جكز فحجذ كوهجمة ك'ه
ج^ككهجبج كي2 :كز ذجةف ستجه ججبخة مج كهم.
٥جج 4مةج جم٠ :بكخغ جيك تتمجبه ذهدئ .يكبج
حيه :6 :مججذج جج حنجخ .هت٠د جج نمج٥ :شج

(?) جيكبج.

()7

نجج.

5

ضذ س؟فذبئة •نجبكة

شع.3
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سجة ههثخذخلح .هففذ جو سوفخبكة :إمخة وس هن

جن خجذخ هبهدو ؟ هتض جوذج :هبدخ إكيجة؟ دبة
جه :وه هفذذ جه :د \جع :دة جمذ يجكجس دخ;
د فذ ي :دخ; جخ يجة سونج خهلب ٥جذبنج.

^6 3
:1
2 2

سوفذبئة جي ج؛ حلههني :هجهه بلذة •ببخ^ههس

3

لذه; جذهـلؤ ١مم بجئه٥ .جج يجكخج^ذدب^حة :ذ
دصوفذبئ :يججج فوسجتي هئك فعالهجو ج

جم

ه هففذ
سج :يجهحد ه ذذدد ٤ج ج^حيج
جه سهفذبئة :هج ؤق جمخ٠ئ :ه:ذهج دجذ مجم جهذة

فججود ::هتح; فيه :هبثبمو٠ .ذج دخ; ذه; وة

9

جم ؛محجه
*
بج
كبهخ :هن جإيخ ج صوفذبئة :
ج:كه :ج يجنيز جيج فنه جالل ٠;٠ماالهخئ داله;

هيفنف; ه ج خج ٤فدة ه^ج هب٠ذن :ججيحجي ?اللء

عنج جئ٠جاب كه جد جبنته

::էև?٠

ذاله; ججدهخذ٠

بج ئهدههئ ذدخط; هجط :ذذحنج;.
ذ:
*

الةآلخ; :نجسهج تجال

:30

عبدذهس .فم ذن :-عفو:

تذثة فم^ةسطه^ اله ب :ه' ٠دال

2

ة جؤجيحخ

ذهذبخ ٠ة جهبجة الدد ةالخحب

ذفرو جيبخ٠ن

صججة حن بجه

جججنه نبفد :مبذحة فذ جدالو خو دخجكتة شهبذ.
ة فجبج بسبن^ة تذو مق ي.ةد متبسة حدين

آلخبدخ .هة ججد يججة ججيوكهجة آلهددذ وف; دووذة

:يصكسوس :هكجمجي ه :ببخ .وة ج:جخذ يغجبه:

I

كذ في ت؟قذبئة •نجبحة هج.
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٥جج ذحها ج ٤حةه جدة شهدي :هغب ج^ك^مي
ه لئهةة إبب عح٥ ١٠ك كذ دعفجم:ء ججشهج
دز ٨ية مجت :مجسككة هغل۵ة ينخ .دالع ججذ
إجغذ ٠دهج فج'بلجخجر٥ :نجذ كذفي إمجن :فجهواهجس
?ند يجج :بعلةه جك عالءخة هددشع٥ .ججمنبج :كجة
زمق؟)1(:؟) جب2جخ ذب جمكبئ :جهصج ٩اتاله يفي لخبلة
حدحب٤ :مجم .فه :جم فج جج جهبج :م^جبوب
دسهفذبئة .نحئة هعغذ جه :لة سخفي ذذل جؤمجذ كه:
سونج جذ دك; يج ٥جبسجج ٥جذنج.
جم*إ صوفذبئة صدئ جه ة جعجذ  ;٥٢فحي
٠يه7٠هفي إجة جنة:٥ ::ذ جه :غص إس ج :ديبذوج::
ج :6ئ٠جص جه دجه تخ؟ حجة جمه٤٥ :جذ جه :دفة
ذ٠ج٠ة ي 6كة :جدسةج جومخ مهجبج .حبة صوفذبئة
وكذ جه :غنس تثة الة 3ئ،ن ف^بة^:٥ ::سه= حكة

ةكن صم  :وجيحجو ?نحب 4ججبة ي٤٤٥ .ج جبة:
متجب٠في الة جججودن بجبكن □ئهءدئ جتههحم :هبج
٥بجج جه دجذهة ئ ٩٠ججذج تخف٥ ٠جذي إؤة دكة
?خذ هثن الة دأمج جده :دؤعجئة ججسجوج( ::دموئ()7؟)
يبج :مه ه جؤكة ::بيس جنهو :ل٠جج .يهحد
جمج ححبس :كذ 2عإلفذذج دهجج٤ :ف ف^ئةجذ تج وحن

آل) مقدذه (ه^دية ՝■>71 .مسد
--

E.

٠)N.
— -

) ففة
---

ا
I

3

ضذ س؟فذبئة •نجبتة خهءجة.
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:بجد :جةجج .وججد سجس ذ دب :كئه فيجدة
ذ جهل٠ج;؟ ٤ه خئ ووذكئ: :بج لبت ٣جئنذي لزه
حيجوج:؟ قبب جذ شومة :كلح جج جدبي :فحخم١
حجهوج .:دجودة ب ٢٠بجبكن إمج ذلف; حلج
هثهدذج لزة :فجدو جججواوج :جمجحد محدبسة :د
يكجد فوكة ججذككة جج^بذ كنه :يجهحد جهخب خ.
خ جذ :لزه :دؤجم جذنمب لزه بحذبج حجو^وجية:
مج ججئة لع سؤج :ه:دكلح لئ يمجج٥ :جديكة
ججذككة د مجب .مبو يجكجد جدهي جه ي ذهبلجه
كه :ندب جذنمب جه :هحجذب ٢ج؟لهجوفي ججهبج
جكزبدهلئ؟ ٤جهكة جذ ذحجهدوج; ذ.بًاةل; خلطة
بابد ؛جئة ٠:خ٠وس :جه قزه جذ ذحوة خحفة ج^جبجة
كز خجذ هإل سف?.:
جم حبكة جذب ?ذلل تدحهـلهخه ج إمجه
ج^كة :جج ٤قذ لزة ;٥٦? :كمبد د بذهلج ح^ذي^عز

4

5 0
3

دإلئهحم وهج :هلئ فججذجج٥ .خج بجيحة دذآل ٥يحجج

دبت :بسكي ثجحن جحجن وجج^كه :ههبجلجو خلئ
جهجج هوة; عوككز جدذ’ئه .دجواة جب بج'بلة خج

:9

ود ٢جمجج :سجه بج;٠ذ جولة :;،يجهحد لجلة وس
فحجيكز .هوة ? ;٥٠حج :دبغزة هحخم جمة?? :لئ
ي جوإجذة بب ٩جسمزة .يب جم بجبك فههوو
جؤكى ::فيجبججج لزة عجبحهك :جججحجيث٠ ::ئخ?ص

232

خذ م٠ثذ٠ئ ٥نجبة ٠٠صن.

هبد• ليمد جيججج جميحدمئن وه دبكة٤٥ :مجخجج
كوذهج دب :كه٥ .:بخج خدين غ.جًا ٠ذوفي:
٥يدبج جو دجهة :ه دذجو جمكوسة .؟دج ص خج جوبج
مم كه ج إمده ج^كف ::هئ٠كا جج جذب جه د^ج ة
جججخه .يب جب بجبكن ئحكتلئال ۵دبسكو جمدكبئن:
ضددكف جج نهبج جم نه ج إسأو ج^كه .:هحكج م
لشجو ذطح٥ :ئهجمة ٠٠جج دؤكة٥ .:جة حكدتج
كجصة 4كن٥ :جذبج جج:مذ وخي :توجئة ي هدب:
وة جمبيد ندجج جيجكهمي جو :ومججذ دجججةس
فيه ٣جمثة جإجهو٠ط .وه جإح٠نذ؛دب^ةس نهبة ذوم
جهضب وةه مم ي^ةجة ?يبخ .فدخ مذمة مج بت^د
متبئة دمفج :جذ٠سذ.ه هجه :كز جكجس ذ,جحة
مج حعدذ٠ذ ججهموكة2 :كز ججذ دؤمجو جمهكذة ث».
صكة ج جذ دهخلي م جيبسكجو همج جبجته ?بنج:
مججسخ٠ه جيح حج٥ .ج جلخهحم ذاخه بجبكة:
جيسوف جم^ة ٤دجتة هدالسهلم ججكههوج» :إج :مجذ'ز
هذهحلح جهه?ذز :ندم ذدمب٤ :مم.
جبه :هة 4ج هعب٠ب خعهكذ;ي سخ٠خلج :دجة ههذ
جو٤٥ :ف 2ح; ت٠بذج دب مم سؤة إدخج :هده .دبة
سوفذبنه م^يذ جو :هف«هه بسكة د٠ؤجهجونم٤ :ذ دب؟
جه :جم واه دب2٠ 2خذ جو :كز دبةنم :يجهدد جكز
يتجس دخ :جؤمذ ذه .سونججذ دلج يج٥ :يسجج

2
2
2 4

كخ عه كذ بحًا ٥بلجكة ةهج.
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•جذنج .ف جم جخبخخ :؟تًا حخ ج يخ ي :مب دب:
٠تائً ٤ذ ذفًا ك .ج ده كمنًا م٤يذ فيه :سبه بج
ب جتهئ ي؟ جخًا جم  ٠٥٢يذ فيه :لبد نؤفًا
ج:مب لهد .سوفذبئن ديخ :د سس 'ذفًا :دز مجية
ذفًا يجئ .جمة :جم فخخجج حكهوس هعيخ فيه :سونج
جه جة جنيججج :ه٠خج ٥جبسجج ٥جذتج .جفذبئة
ًايذ :ة جد ج جج ذنه يجنه؟ جمه :إين :حجس
ه فخ ي بذبذءًا .حد جشنجة م٤خجة ذكة :ؤفًا يذججس
في ه٢ههًا غهدبم :جهد ٠دم صهه فيج كة جسبثز ججبئة

3 2
>7
6
2
4
62 2 2

ه يذم .يبحد جمذخس حض ٠ذدض جد مةس
جججة :ذه جؤكخجً٠ ::اهغئ حججسة يكًا صن فع سجة
جسح ج^ة جنييججج٠ :ييفي حبتجج :تشم ٣دهة.
ف*م ,لمائً جد ؟نلج ذنًا جكسئة تًاهً٠ا
صجفذبئة يخ:
ج ةة ج^ججج? :ى ٤ف دحًا يد حيجو يلثًا.
فمه٤ :ذ :هق بفغ دب دق محجك^ة حب؟ سجفذبنة
٤ذ :ي مإء ذفًا :دبس ذفًا خب٢خغ ذفًا .حه^^جخ
يحة آلدط ذنًا ججيثهج :دددًا يججكمع ذفًا:
٠فيجه ج؟ فيخًا هيجئتك ذفًا :ه?ه يجهج ججه
مخه دبمد .م٤ف دفًا جخ جيفيخًا شجة ذفًا خصف:
جئة :سخج خعجه حجه
هذخذ ذفًا خ٥ .جج يخ
جفذهب  ٠يخ :توضًا ي سبنًا سسخز جكز يوججز.
 ٥٠٠حكد حةبد عهكنة .ه يخ هع كمدًا :دؤنًا مج دفًا
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كذ صجفذيئة ٥بجهكة عجة.

نمسبئ :صني دحو :جيه فذك دب م ججه سب٠

ججبخز .فيه :جي ت؟ح جج هبج.
سوفذبئة جب تغج جعقثؤ جبة^هوس :ضبي ذد٣
اؤذئحة دثت بدًا2٥ :٠خنة فج دجه،و ذكوو .هدفذ
جد ^جاهي -دبجخو :مهبذع() إيعصةفة مجذ جه
^جئز :خبوأه ?غكغ; سنن; نج دح; يئه :ذك إفلح
ف :9فدئة جؤكة: :جكج بح^د مكبئة :م^^خهج

ججججة ذجب جفكس جه .بذدكو جم إحهبمهم عجذ
كو :د لغو ٤ف ذف م ج^به هدنخ; نج ججهحجة .م^يذ
جه ب^جهكة لع0حخج :ججو ي ججحبة لدفإ هكبه:

ذلين .سوع جد جيق»  -جكة ج:ه :لثيحد دجأه
?بكوبح :د جذ يوججة بسكه فمسبسه .حئة سوفذبئة
٠ئكذ :خخبخ'تبج كذ دك فئز مجخ دحو جثو يوججز.
حةخة جذ حة جججه نتج :جد دجهحة بلجوكه م^عجز:
هذد0جو جسوجه جمكبسة 9جج دم4 .كة غه ح^تة
هذسجفي :موها حدوم هجم عجذ وهذه كخ -
هتههج دم حمكة7٥ .يصحك? :دك ددو عوهو مجم
مذحبهو مكونة.
بلنبئة جي إ^هبمةع جج تغج وكب مم شد'خ ::كحنج
يته و٥٤٥ :يج فجم حمذ .:جه جب بذبو م فدن جه-
2جغض هذفي يجد حجهه ج^كه :حيجثة فيحهخه.
()1

دمدهنلح •٠إمدبفة.

خذ في سوفذ^ئة ٥بجيكن فيه مج.
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6

سوفذبئة جم ئ٠ذ دجمهه جج شجة: :دجدهة ندقة
جنبج ن :جه ذجذ فيهة٥ .ججه يدنة ٤ ٤خف:

9
4 :9
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عج٠هفي جدإفة^ ٥جدذج٠به هالفذ هه :جئة:
إميذنج ج^صو^ صؤلآل ح٠لع كج عهد مكبئة :لعهده؟
نج .مؤمجثة كخ :جذج» تعه هد
حبكن جم جهجذ
ه جئه!
وح ::جكنهد ههحج جه كدفتدغه دمن؟
هدب :وج :خعدت جد نجه :هقي ه نييه جد دذحلح:
جج يذبص حيك :دفع بججخز .خذذ جم^ججك :طغهيج:

بجة تخ عث ئ جحزكز غعدحذ ذئب;٠ :نك دجمجه جؤده.:
٥جج %٤د ه؟; حزوذسز :منة وة ٥ :ذ جئه :محبئة
عجدذح; ذب ?فذم جهدكة :في خن :ذن جججذه
عوه ::شة :دب نج :سذج ك :جحةد ذن دجكو بجبكة:

هئسد يذمن ججكتة يؤ'بج? :ةخههص٥ .جج دججو
جؤكة ::ن^نج لذاذة؛ جؤقذ ن :وذن :بنسخ إ^ه:

دز هك^ةس٥ :كذمة كز ذضع مج٨٥ .وج حمج
دجحة ?السخ :ه :يعخجد ججج ٥يخخخبة :إمه
جيهمهو ده لدإ; .هجهت هد٠٠دهدئ دنن جؤتجذ:
بجة جتب دهجخدو ?:ذن حيحجو .م٨وج :جدمة
?الهتذ :كز هجبد خجذفي بدعة ي ٥بعثبد فججنه .هجهت

00

ححبئة ?الليذ :متبئة جن مم لهجبًا ٠جثمههة٨ .وج
ذهبج ,جؤجذ? :فبه ي^خجة ججمدجه ?فذن ن ه؛سد
حده؟ جصخ٠ه؟ ج تبةحددهي ?الفذ? :دح فصجيم
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شذ سءكذش ٥نجبكة عح.

دب ه يزجي :دكو و٠٠ه جهببة ذلخلهال .هحهي جغجم:
جخ جكة ح^بحي ذوككة يحصو.
سوفذية^ جب بجج جو جد ٤عخةف؟ ججذحز.
٠فشذ جه منمئئ :ذسو فيعذ() :سو -وهس دجذ.
حئة سوفذبئة هفشذ جو :جججة دخه جمحتبسؤ:٥ :كخ ٤ذ
:كخ لب ج^فهس دجذ؟ هو ٠مجمغئ دحذ جو :د
الوصل فيجذمجبذ .سوكنج فجخ :بس وه سج ة
جؤجيج لذلج :وحك ٠جد دهو^ن 5ية? :د دفس
دنئ حيكز دهدمذهتلئ ذحغ .فعئذ() جم صنصئئ :ئ٠في
هبخ' إيعصهفة خصوفذببة:
وص*
م٥٤جج دؤيعصهفة.
٠خج وو جو يجتة ج^مةهة بم جمهبة سجاو ٥مجم
جخهص٥ .:ندب حكهوس٥ :جئة كبد :حجج جكجج
جمج كه خ مسبئه٥ .مجم قذذ دكسة شةمب وو خذهأ:
دشان ::هشلفئة جة^ ::حجمته٥ .جج مم :فهجصوعج:
وو حنمث :مجشهخة ج:دو حج وو :هذبهلج ٥جزتة
هوهلح وو .هجج خلئ جتن :جذ هثهخي وخط له

ؤ ٥ ::خخجعجة* حنت هذهةع جبكبكجج :دج٥ .مبجم
فبذن وجم :بج^كةحذبمةع إيعص^فة بلخة لغ عدعدة و
ججسؤده^س٠ :فشذ دهه فكم بدوي دججهه ودو.
٠خب 7ب.ه بد :ي٠يه ٠لعهؤذج حهذئ ببصصةدهخ;.
(0

(Iمبذ؟ إهيضهه»

.)Astherius

ضذ ههكذبه ٥نجبتة ةعج.

337

٥مج فج ن ٠ةغ٠ة يلبن :بجبكة كذ جده حم 2خخس
جككئة بسذ; :هغجم جه خصوفذبئة هدندبجأ ٠ذهدئ.

خبي جذ ختؤ بجع ١يه بجبئة سوفذبهع:
هليذج عجة جججة مجمكسن .هلخجت ،خدج ن
٦هةلج :جج محج :ذة; مم دهه ب (ي^عبع()؟) فيسجتز:
ههثههيئ ذف; جد مذحيهه جمكبئة  -خج فنع ٠7ةه
يجتة ذطلح٠ :هدله٠7ن ?ففي وتة خ هدئ بتم3
جد حآلوض جيتجو٥ :جدبصجئة جوبؤته .جج ندة ;٥٥٩
دك ئة :فيجذثه :حب; ع جذ دجة جج يجذججذ
ذم :ودج^جة جج عنجح ذة; .بلجبكة جم مهؤذخ
ذمندب; مم مجبقن دجاج هدج شم ع :ه^بة:
إججب مم جبيدج ججؤجة تفدع' .ذن بئن جم ميه^ة
م3غ'ت :حبج غجهتة ففخجدههس جخج ذم ججهجاه
ب^ئهس جنجب^ة سؤج ًاهبد.هلد.هم سهفع()
جفججيسة هئهدخه ج :جسوفذبئة كد يلفئ فجةع^بة:
 :محجييد كوجئة جؤكت :ضخ'غهص جد دجهحم سإ:2

وموبد حدة
جم بوهيلب
٥جو^بذوج::
فك في ;حافي
)3

حذية دج'جًا ٠هذلجب٠ج ،جججج .س^كع
يط :جبج دجدهة ننب? :نعخوت
نفج مفه صجفذثنة جد هؤبئم ذبًا:
هفذصعة سدج; نمنذجو ;حفي

(3 )2م٤جخمهه2 :هبذلجهحع( :تهجهذىههف؟
(ا) يخهبع.
( )Eutolmius(.صففجع ؟ صخ ؟ غخجنتج؟ .)Comes, comte
111

22
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كذ سوفذوئة ٥بجهك مههجة.

سجمهس٥ .جج ئجه; :كذ جو صءد :إكذو
ن جب مخب :ججوج شعكق ;،فكية(% )٤مخ تبةج»

جالألخز;

خدهتذلح'ال)■ وج جم حبج تدج كجك إكخ ٥جهحجة ٤كخ
مثيجد بخ١ذ ذاحج فيجبتئثز :ههتهذج فكخ دهة جنيججج
ذخهـخ مج غك٠٦ب ب^جبكة جب سوفذبكة ;كذ :إجئة بججخ
خعه نفدوه; هلهدحهجو ججبكة؟ 2ج جذ إم ج;كذج:
سجبدو٠ذج كحهحد'ج هثتاللجتدت ججزعوج٥ .:خج ،د
وهذج محفئة جبنتج ::دجكخ; يهحجج :هذدبكز،لج ججنيه

يهجوذو .هجج خججحس ككبسة ضب ج :دجوحة:
;٠خغشش; ذج ،مم ججج سكهجبئة :فمه وه;
فيجحبئة :جكة وة; .هجج ك :فيكجب جيعحذ بده
ذإهدجأ ٠ج^كف ::جج فلج جيعجية جه حيتز :ف :لةجني
وججة بت :بغحهـهج ،جذسموج; :حدج كدة .دح; دب جد

ج٠حلص ن,حج لج جبةج يجنه حكة دية ::جئهمه
فمتبئز (جذنج(^)؟) ;حق٤٥ .جئة دوك; ججك :يجج٠ج:
هئك جههخهة :هجو غل٠ب; حج كه فعحبشة
غعلج;م.سنه ونب فينت2 :هككخ;

ج; كذ ك 3 :ج*إ 2جح :د دتض دلة جة?أ دجهلة ؟
دمة :جم جج منج مم ككف; بؤبكة ; -كذ ح حجه
كذكة .ه;كذ دب ده ج جنئة (يحخئثة()٥؟) دح; ججديم

بئه :ججديم فئر .فثة جب جةج غعلس :فنج
(ا) مفية.

()7

(:5

دالخه; جبتي؟).

(و) إحذيج.

()4

يمحخئز.

خخ^جفذبثة ٥نجبطةخهج.:
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يتن بذخ٠ف ل ٤عهده فًا جمج مؤم٥ .خج عنمب
هخبةة٤٥ :ف جكجة جمحجبكه٤ :هنجج دبب دحهدت٤٥ .ف
*
دلك.
فحًا خ مكبع دف; كه :جخذيس مجم غسجخ:
٥هًاهًا لنصج  07جؤكه ٨٥ ::فد نه ذمدج ،كو يوججة.
هجي سخهى فهبنه إذذب ين :بنج تله٠٦ن
جحوجئة جيخخز هححعجذك .م3ف جججودن بجهكه بنج:
جهجكدديجن فحبةة جدإفتة :جج دلب هفًاهة
ذ٠هك سؤي .ي جب ددودة نجبعة فصجي 2جئ:

كهجنة ي :كة :جذبكة? :لب جكز فه ب ونج :نذ3هس
جوجي يجنئه .منحمبك س ^كهس :جيهحد و ف^جبد.
هجب بيه يعو^ةة جمنس ه لزة دنجوكه٥ :ي
لفوًا ة ٥جدسهج صجثشة وه .سهكع جي ببج دهة:
جيكدة يجئة٥ .جج ئمهذهع صو^ذبنة :ة إخجج
ودًا .حبة ده ط ٥في جه :ججس يجد٥ :دةز
م جم هلذذج٠ت٥ :و همو دكنبج .حبة ندغًا
ده دخ بدًا ٥ئكذ' جي :جد خذ يهذفبة:كة جد ذائً
جخذيص يججو٥ :لز عجة (كخ؟) جججبةج جعجذهه
جمتبئن؟ لب جذ لد محوو نكخ م ه تهذذًا جمًا.
فنزجذإهنتة فذو مدخهجة منعذيج :ذًا جؤجذو:

هكك٠ه وة حبج 6جم خكتجة جمنخج ٤حخ دب.
ده د٤ذة يجهحدجم ٨كتجة هدلخههًاجكمة عخج
دخإلغ ؟ ئحًا يجد إييخج ي جذهذجي ييهة .كبج,
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خذ -سهفذبئة ههجمم ؤههبد.

جنجسهوجو هعهتلهح ٩دممب فمبة .هكغخبهم همجة
عفج ججه جةه^بوئ() هجنجذ• .جج ججج دجة:
* جعت بع^د هدتينلح.
فيجمدب حجه 'بتم جم خوجه

٥مج كخذ جم هة^ج نبد :بنج الهثد( :٠٠جصجة()٤؟)
جس ببم ٠دبذجج فدغ٥ .جج بلخجه فحغ :ذهدخ
 ٠٥٥٥٥٥ذججبج :ق جحدغ حنئجج ٠حذحغه7هس
ججمجثة كهج ::هخهحجم ببتخغ .سجفذب^ةه جب
ذهحخ :ئة كهكن :كف٠جب ج^كمي جه :بتة ذكحنج صي:
دهه .سهئع يب جكه ذحئ :ببج جغخخسهلم يجئ:
هغخهدها ج ا٠ئم ٥بةذوج٥ :ججفخة٠ :سةح ٩الجزخ;
حجوه جج ذخس٥ .جج فذمج7هس  -د فجب حيجة.
هجي بنج :,هفمة دبجبحة ذمج :هنذحج7ه هك
ده دج ججئز .هجج يذجج :فذهبب حك جبيحن حجقفزة:
 ٥ذبي مجبسحو .ي بئ جب سوفذبئة سجة هعك كة:
خس فمجي جؤكة ::إدخس جسهبخس كب ٤و3مة جء:
هدجخ دب دذح; ذتهدئة٥( :شهبهبس()٥؟) كججبه
دملك .فكذ جنجببجخ جد ية ::م٤ف كذن٠ت فيه
ى يججة حججخهمس :بجه جيثبجة ج',صل كفح٣
جججم :إمجكة م وكة جيبجخ؟ يب جم يج١ب١ةم بخمي
فمق’ج٠ت مئس
وكه يولفة٠ :طغج دججئة

3 0 5
3
.
6
5

ةهه ٥يجججعمب حجوه جيجئ :إمه جججه ي٠د خبجز.
()5يجهحبي(.ججججةه؟ 5ال1؟؟ج:)2( .)182سجص( .د) هذ٠بخس

ضذ ع؟فذبئة •نج^تة خعج.
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كج جه فئ سوفذبئة ه,دهتن ت جتذهس١ة ذب كغ; جمدهمجة:
ككفة جد :ذخ٥ :ججكة ٤دجة كجبتئكة هةب^ء .هبجن
فهجج جه خبائً مج ضغًا :مجد حايية يعكفًا
:يدهس .لتجدخده ه ذسثشًا ججذإذخز :خبائً يج:

مبمجه فيجذبج :هآ٠ةًا أمئة إجئتئئة نمدنسصي ضلخًا
متبسن٥ .جو دبس^ة جوسبفة نجحةهس ججذ :ألجعًا
عججه مبته ن; (دجد(^)؟) ف ?يدن جه .يجحد
ذنًا ذه د ذنًا ي إكة :ججد ٥ئذمة ?أيبًا :جؤكمبخ
د جيحد له يججخ .م٨وج صه ألع ٥ئهجبن
حسة دأي.,,،
ي :جججييخ ججنجد
هأ? تفي ده ض 6م ي ً٠ا?ي? :ؤنًا أجعجة
٥دةوئمج :جئةجخة2 .خحم جم ههحدجأذه( )2جبجه
هذسجده مهجة :مي صهمع :دب جسهب أده
ذد :هً,اذًا عذت( )3ذنًا دخهئز جيجئة 3شآلع هألغًا
جكة ::ه٠جًا إكة ددًا أفًا متبئة .ص^ئع جب دهتن
جه :سذهج٥ .جج بخج د جابائً ?دد: :ذبج عجه
هًاذذ :أن ذه ٤كة :وهم :هذفًا جؤكت4 :همحفبع:
٥و ٥عج إل٦غذئائً سودئك٥ .:جج بؤب ده ججسة
?دد :عخب منيحخب -هج.خةهم ١حدهة عفجه
٥نخججبه :هفىج5يه ذخ عدهجًا مم دألو دد .فجيًا

?م يحجج دم جطثهخًا جكًا مهد :يهحد ذمجخسي
(؟) :ديد( .ه) (جبيه؟  )Assesseur(. )3نخج.
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كخ صوفذبئة هبجئهم هعجة.

وةه ذكوة .سةمع جم فخذحبب ه2فخ :كئة فحيج:
ججومحدء 3٥سفة ج;بج  ;٠٠٠ذب :مبج دي .وصخة
(ذ٠ل٠مهاذ)؟) دو ٠ئغخ جه :فئة تحعب ٠ذه ة
دة نلج ى ميخ تة .حبة (٤جتهحبع()؟) 2٠غخ ج:
كز ي وكوم دحفلح ?مذت إكخ د٠ب بجة٥ .كة هسو=
دوسجد حذخة  -الزجخ يجوججة عم ي ججةع^بة.
ةك.ز بؤن 2م خدخة :جج محسو :دحخ عوحذنة
جججاوجهة.
س^ئع جب حخج غحفدوئت> ج^وج جو 6جئه :ليلخ
ج3ة صءخ ججحبد تؤذئة وبفق د٠ههلهحع كخد:

كههذل ووس^ئة جووس^ئة يفلخ0خو فج ٠تئكة وكب.
٥يججه صوفذبئة جنبجهس فدفئة ججةعحب :جة
حجوطة ذسو هعج٥ .ييدهة مجم *٥فكبئتج)٥(:
الخ إكخ :جججكة خكتبة ه;ةجج إذمبج 2م٥ :كز
فخدجبعه ?اعجف هددي شخ فه كخ .يهحد وحة
كلحمال ه ذذلح جججه :ة .دخة جم جج بلذ
دوهفمبئتجة بجهذئ :جمجشذوجة فخجذ :وججة

ج^ف يه لوم 2م: .ججه يجه ذسكهد هةفخ ٠جو:
جكة سود دوسجد وكز جكة جكة .:مككة جي جج
=ج فدفذة 2غخ جنة :صوفذنة :مكة ج2بخهوس مدفئة
()I

جحخيحبع)2 .
( )4ده هدمهدف.

()5

 )Terentius.حخجتبع.
ي٥يميقية.

(.rapp٥rt )3

ججةعح^ة ج^جه دبح٣دغص :جت دهودة جكفة
هجة :جه ده ة 7؟ذمدى حمنبهنم ج6خغ جيجسخم
حةع^بة :ةتجع ٠تتة :وجئه دهة كهءف .يجهحد
6ثة فنج اغًا حلهـ٠٦ة ٦جججمفة ب^صفج^غ يجبغ.
٥جج فخججذه بلؤبجة ديوخة هن بسجهدخج oocn
خة :دهه نهكة بج ججعب ٠كمحهع :دك هئ٠
ذيدخ٠ه; حجف ض ده ة ذبله ٧ببذحه نلبد .جذب
بلجبئ :جحنية :م3ذ ه؟; هجئة :فجج'جخ كذمة ججو
جججد ? : ،٥هلحد0ه ججيته جذبجة .يمب له ئ
دج^هة يعجتة جي^د تغ: .٩ججج شجمجي جمكبئة
جد وج هج :٠م^ببت ججهودة مج بمبجو:
هغؤج فيهه نجه۶ظ٠ع :ذينكهس هتخهل .هخجه
6جئة ب^حوئةة٠ .وه بلجبكة دخن :كوجسة ك محكبئة
سن ٨٤ -ه ;٠جب ه0ج ججة بج ذقًا :ذسًا ٠ه9ف
(هسيعدة()؟) .بذج ٥بجججه حآلس دبجبغز :جج
صجدهدلن سفًا .هف لههدال ) ب هدهحججذذذ ٠7جمجدكزة
ببج حكههس جبذبكجه هذيد :هسض ل٠خةع١دًا،7
جبجبكة ه0جخ٠ئ  .فجخجيه جب ٠متخج جه^ةجبة
دجخة طخ غم مددف :هلذ غ0جه فهه.

()5

 )Thotiste(.حوكدهع.
جئعة( .ج4سحبعحةه؟ )2
 :Phuleanus(.حة^ةه فنج :ججكيح خننكو
(فهكةةع؟ )3( )9
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خذن صهؤذبئه هلءجئذم ةمب.

فدفجة ? ٣يججة مط :نديجه جد عجمدهة
جبجبج ::يهحد ججذ جذججهة ٣ :4حهذم جسعد:
مبهجه دفني حنه تةمي هذم كذذله :٧هًا٠غص دفته
عبؤتهة ججهقلح مم عجهذ٠ئ^ .ججه ده ة جة^جهة
جةج :مجم جهجة همم جةجة ٤خت ٥مج ب^ةجججة بكي:
قهتله دم يب بيذحهدج٠ه ٧جعةج :دذهةجة جخ::
هج٥فصبئكتجة جبحهغ هخججةبم .مبججه عحع١
دحذةعبن( )٤سيه ذم ذوفبجة() :مج ,دقة نذه ججد
سثهجبئة((^) .هطج لجحنه ة دجج قلح٥ :غنجج حذم
دجهخه مبنذك٥ .:جد ف ب٠،د ٥صخج خهجة^ة
جعةج :بجبجة :ففن سه لئ ٥حججةكة.
يجم جم م فمخجذ دوهفحب ججو^يحسةع:
جميبتة بجبحه ج^بجسة بصحةد٠ب(;ا• :بمجيعد :حبذسز
جيججسخة جعهع(ف) :جئبجههس سبؤ .جج مميه()٥

ت بده د صبشز ذلئ هت:ذخ .ججه ٠لئب٠٠٠0ا
ودذوسة جسوجكة =وجسة ٤٥ئذ^ :ذومدمة 0خهيجئ
ههدبجلجلج :ئ هتحل٠تب هلخش ض٤ :مم.
هب خكدب :جههجوج :جسوفذبنة ج?خمئ
دهوحن .هم ٠حوجسة إمبئ.:
( )Xزه٧دخ٠ض■ شبد ؟).
(( )٠ذهئيحصج4 ٥٤ •٠همبج؟).
خج .)304

()3( )7

()5

 )Rufina(.هتهب٠ب •٠عدهجسهه.
(( )٥جعنج فج
٠هدطههء.Junius ٠

ييهييم

بجبكه فذفدت هةالبج هةذ'خ.:
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غهجمج:
 ٩٠٩ححكأ ى:ى:ب cuaحليل٠

29 07>73 6 ar
0 33
)2)3 3؟) 0 7

ني فضه ة ٠م۵هجئممأل>
تؤتجة نغ:
ه جكبحة ٠خلم;ة□ :أ مدهحهج? ،هدن سم هى ججمةئ:
•ؤ :ذجوفة ةكة جد حدهغ حخم١ج .دبج  ٠٦لج ججذة
بج ئ ذج ئ ?بحمث ذبم ن^ذبة فيفة الني:
٥جذبضة مم إ^دةجمة هنن ,هدهذ  -وكمه :مجهد
ة؟; جبهمسهذهم .ةخًا جخبذ ة ;٠دج :دةة جب
نبج هس ة؟; بسفة .عبج ة؟; جو جم جذج :سؤة
٤ج.
سبؤج :دكئة جذككة• :جكبكة (ةججو
الة مججكز
جب دجو ة ميبج ةه; الة هكب( :ججة(
بج ذذلح :مبجكة و .دخص جكة ججسي :جججتئة:
يجحد كوفثة دن :و^جيذوج :جب^ةفة.
دج ه جم ددني مج ذوةبة ٥ -ججه ج أجج ة
يجهحتجة :إمجئ جيخدة لكجخئ ٠ج جم جج الهخة
٠ةخخ دة :تتجد :دفي هم ثهةث^ة فالم جمد

(م (هلمحح هدده هى إه بحجشده إهده غغج عع وفه .ههبب
جعنه ش .هبه جأفخب ج^ججهد فخجيس^ع :ب؛ هده ذعفه فخ ذده-ذس.
(إ) 5ف٠:
إه نمحجيسهه بدنتح ؟ جمبج نعنج فج عثد.) E. .

غجبعة فذخك ههذببعو وج;.
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يجهححجج :ذجم جيذائ: .مجئة عجمه ^كخس :تةج
بخبجخم :دهدذني ح .وب جم جج سةج جو حذوجؤ::
٤ذبمج ججنة كتفئة ٠ئهدخم ٠دد ١جحد ٤ج :ج^ج:
فمدهذ٠ .ئد وب مجد :جفكة نوك (كهذهخ; ي٠قلحزل)؟)
كن .وه جم جبب هدس م كفهو  -يجهةيي  :جب
دججب جسآ ٠جك يهجتسة وذم إسبج  :و جم
ئهئ عهجن ::إجئة جنججد ههلك;\٠ع جحذمجن .جج

2
3

2
3

3

جب جنج ئظع ١دومة ج ٥جبهه^ةذهه غجهو :جؤسجثة
نبد ده ة جيحكجو :مبجج ذيدج (يهة()؟)
فيجخه مجودة  :جبب وض ذبد ذبهج ٠ :جض ٥٤بذ
٤جثة ٠ا
يسخج جم جب أمه جمكبسة بذئ :غج ججسو:
جسئز جيثبة ججبب .ه?ج شةج بعبب خسمئئن٥ :فيججسبج
جذجم خهم بده? دجبه كة تةهدج .حثالب ٤٥محةج
ده ة لفذ’?حألئ :نهدن جدسهج جذذم خةي وذسذه؟
حئه ٥ذه كة( :ججوج()؟) فيج ك ۴جيحيج وخئ.
٤٥مةج ده ة جم عجج جمحكبسة جذخخة :وة م
ج؛فد دحًا كيني لمدف ن جكة ?سنة٥ :يجسية جحجد
عي.:هئبخه ٠؛
ونق د٠ج;
ئيبعه ه
ههلبدج
(ون؟) ج?ذغلج "جح
ونجذ ههج
ذائ:
ودني:

فجوج ٥يسو ::دي ى يجكخسن كمئد سؤة ييمجه.
عندكز.

()2

ميو.

()3ج:جج

.5

بجبكه جذدة ٠خدذ هدغذجت.
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٤فكة حهغ إمجه جؤكة :جذككة  :ه ٠وججة دنن
٤فك :كة جة عحهذ جكة جبكة٥ .جج جهج٤ :ج :ذنن
محبهعة كة جه جدةج7 .:؟بني جب ججحوة :هلتبه
٤ف كمج^ :سخج ::مجنة جيعيج دهة.
جج جم مهحبج يب بلجهكة ؟دد مود لهدج٩
جد٠0حذ(ل) جكسبجة4 :بتبج دكييئة هذتهد١ب حجكة
جد ندبغن ^يهه جيبجة بصبة٠ .سو ه ٠ذوحمه
جيدبجة د^ه جكبئة حجكة دهكئة :دججموذذ:
نلم جشوم :هلج۵سذم جؤكة .:جج جم ججج خججب
فة( ذذخذ
)؟)*
?حتة٤ :ف جقةك :بجبئن (ججت^ةة:
6ن (4خحجج()3؟)٥ .مج جوح هن :ححد حجج جسبسة
حج دمغن دحوجدئز .ن :جس ٠دصججذ جفيذنمبج
لغذ?لم :جثة  ٥,۶,هثنذن بندة د مكبشة إذج ه9ذ ذجه
بجب^ز :هفخب ه9ذ حفي :جم ٠هذي (كذة :ههسبحذذ.>4

ي :ج -فحم^جية جفيخنمكبج مئبذ جهألةشذ :جعة(
نعثن جمج حخع ئج ٠٦إجيج :خحمةج^ة ججج يعجة:
?ذه محكذمة االالده فجمب .هب٠ل جس خدهد?٠ةع :ج3به
فة فئتن سن :جم بجك١د م خني ٤دخج6 :ن فهئ.
)7

^9ب ٠ج,ب حبج م هقب :جج حجذة أه9ج ججذ٠ح
كة دججب يب هجج ذهدحشذ جذككة :سأج فججة
( )2ذلي
زل) (به٠خ ؟).
خذهوو ؟ خذه٥ :فجمجيه؟).

بيسخ.٠7

()5

()3

(جي؟).

ئي١حد.

()4

(هديمدئ;

بلجبكن جذك^ة ههـ٠حج هز٠جخ.،
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فدهة هبدجا ن :إجوة فمش ::م^جنجحبج و٠ب ذزءنلح
جصوجكة :ة مكوك جج^تن ٥مةةجة جكوةكبة ومكججذكة
ججخبةة  -يب ؤد ٠وججو ذسشنج٥ :وخجة وذه
كمجد :جوجج ٤٥جج لئحلهم .:جججدسج لعج جخ:
فغ بخجة :بج حؤبدهغ جج ئقخ٠ئ دن ٦٥جؤجهججة
يوهغ حجة^تخغ هبد ٢جججباي حكخة .هغب دعلفالج
بذهلج :ذلة\«
جوج نهاباد ججو يه حفد:
ذلة :جو غهدلخضح كنة وةج|
خج جب مدب جلك ئخجهج جبحة جججب :فبة
م ^وخب ه كبكة ئههة جبةعص^ذهع٥ .جج وة:

3

3 :4 0 54
5

لييب غحهب جيسوسة :ه ;،-هكه خةب شتكم^ .حئة
هئهدخ لروج :هكج حةي إسبمهة؟ ^فذي نأن ئةهج٠.
جذجو ه(؟) يصكج ي ?ؤيئ يحيج .هئجس لئ ه
جذهه هءفذ :إدخ س بيجخس دم دةكبة :ججكج خةب

2

ييخسو؟ دج ه,بهدحالب ج :دب ٤جد :جكبذ جعخج ٠يهحد
ججكج حب خهب هث جد بذحئ جقإه :لفلق:
٨٥خخم ج^سةج خهآلمبمن فجم٥ .جعكة وه :أبه ة
:ميج دجبب .ممتج جه :حفن بخبذ م ذذذم جدهث
جيبئنبج جم هكج! هئهدجالب جهه ك٠جو إمجج
جمكبشة جذك^ة :في^جب ؤك ٤ج وسب :ؤ :جذ ذك:
هؤ :حذة :هؤ :ذوسة بلووكة.
() (ىب؟).

4

هج٠ئه بذندت ه٠هشئ لهوذج;.
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٥جج كج جم إجو :مجب سهد١ة ٥ذوجؤ:
هدبه .:وكهج هفة جحده وس ج م > ::إجف
ججصححبة .هخلبج جبم بلجبكه جذككة :مفيهبي يئة
ولى جكة بذ٠ج; وه ٥جاةة مكه ه .هصب٠ع فيسة
و ج لهج ح٠ة وه جخك بج وة; (كمثكاوج(^)؟)
دخ٠ب; هم :جذجم ه ححوكة وه :وسؤءوة جج
خذف .هجج تجبغ"د فههو لذدوم :مجؤد وه; لوه:
:ديه ذس;٠وة دجذجه .مبج يجدهة :يهحد جينة
ججككه^ج :فه ظم فئ وه; جكو بؤء كاة .هوه
دسنح; يم فنهد وه; يججه٠ :لئدهو صو :وب; لزة.
جج جم سأج بلجهكة ببج٠ج جبجججة كحجه وهج;٠١٠۵٥٥ :
•ؤ ٤وه ٥جةكهوس ع^كةكعج :٥ -حتبك( )٤بجتة^دج
ول ٣جد بجذ ?لعج فع حجمة شه هد٥ .جج هجس
وه; إجوة كجدة حوكة وه :ئ؛لخضة وه; لفج فه
٥جكجة ذب^ةبج٥ :ؤسؤة دجحخة جخكة مجؤذ وب; لة.

7 2

9
:3

0

٥بجة وب; هج ة ٣خهدئ :مجحة وب; هوذ دجه
و ,كبهحة :ه;و ٠وبجة حأفتة حجؤسجه .مببة حجة
بهذبم :فمجئة جكو يحجد دف يح^د لة،ة :حذكة

4

بئ٠ل هإهجح حكة دنذ^نةع والجههئة :إجن;
جكهكجية.
جج جم ئ
()X

يجمةئة  :ببج ججمذة^ة لةحو .جج

خهدحمذه .٥٥

()2

حنتعس.
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بجهكة جذثخة  ٥٠٥ددن ع٠ذخذ.

جب ئءة إجوة جت ج٠بدههع سههحذبذئ ل ٤فبوة ج
:٥يحموة م٠هةئ :جج
ججو سجبكة
نتم
عهيز إه بح ٠ه ؤثه ::فجييو سجته ئهخيية .سجم
بهج جمة كة جد جس جبجو٥ :جج عؤذ حكوفذة
ئهدذ الزة :ئ يجنز إكذ؟ سجع جدنيججد٥ :نجس
اكة٠ .:ئكد ٨جخس :دبك مذبتة منج ذئن جج.
تحخ إه فهجهه دسي :جنثة حججه
ج*
حئج جب
دحن? :ذم سهمك ججسة ج^هجنن ئجيخ٠ه لفد٠ذ فذهشذ
ججد :ه' ٠ذجغب! صن هبذخذ •جد جح ه٠اا جحد جب
ذده ٩٠حجبة ؤمبج ٤ذ :فه جذ دبج ده٥١٠كز
مبددي ة جتبة ذبه ده ٥ ١٥كة ش:م  :ذبدئ دبج ده ة
٥كز كنحب :ذاجلذ دبج دهب٥ ١كة مدجي :غس هه١
ج٠٠ه ١خهذظ :م^مجم يهجدي حججغ .ه٠ج٣
جمةئة دوك يبمن :فنج جيككسب^ة :هقفجخ٠ة
جكرشهع •يجتة حنم :فمو(جيحذ( ٠د)؟) يجبةج
متهج :ججد لمهحفة .هجذجه كة نغذ :خذفن جججه

دوكفه دج فلحي بجغ; ٠ببج ؟ :ججت٠د نجب
سكوكمة :جج ميجئجج ججهمكة كهكن ةهجه.
صيحيه جي جيحتز :جنب أ :حكة عوج كة 'ذنن:
هتم٠بده فذه ئ خج ٤ذ :ف جببح ٥في٨كجج عججك:
جبا بخبجه .دجية جذ (جيحكهج(^)؟) :بجوج :ذئم
زل) (هةغبذهبج؟ ف٠ب .)299

()2جقهفة)3( .جعدتد .ز٧٠ )4الجص.

47 : 2 :6 2 6
4
04
بجبكة جذكثة ههـةدج خ٠٦ذجلج.
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ج ;٣،٥٢ندمتع •ن^ذخة لتببمذبد٠.٦كب ح?لم مم دهشفة^^
كة جمج ٥ :يسج مج
حذهئة ًا٠ح; :ؤئؤجخ
ذ٠شغة٠٠لي .جج م فخ كة :غهب دمته٥ :كة
فيهسب ييم جدفيذة .فيكز شل,ج ةهج  ;٠٥٥٥؟ب
هجخ :بجبحن :ددهثجة ذ م؟; كة مم ق.
خجه; جم جكمحة طدول) :جؤس^ز ةهه مج بكز;٠.
فهبفة ةهج الة دنجي^ة نذئكة .جي (سؤج()٤؟) ج?هدخ٠غ;
ج؛كة; ججوت حجبة :وججبب غذذهج; م ه *٠جوجج
٤ف يب جداة' جججنج .جج م؟; جم خفهئ :فبج
جنمذهكة٥ .جج به; ججبب يم تهج :مج حموئة
;ت الة :سؤس دق مججذب ج إكة٤ ::ف دسض جج
جذك^ة :ج؛ف متهجج إجعبه .حئ١ب جم هوجج جمحتبئة
هئمهجح جه :يمهنة :ي ة جهكب إكنته٠ :ئ
جذ ٤ف ب^جة فعهلم هجى (حوم()٥؟) .إمجئةجذ ينحسب
ةةه ي٠ته; جبحد ال ;فرمه :فه جأفكز دنيهة
يجخحسي كمججذو؟ الب جم إمب بكةد مدكبئة حذه
?؛كة; بسة :فذهبه بخالئ .كهه جكخ جسو :د
محكجس إدخ :هيكل جمجج ةه يك مج ٤حدم:

)4

جم*ة فجشهدج يغد :وجهذبهـ ٩إذ:،
جعهالبذغ;.
جبج جي٠رجذهم ججتة :هحمذيها دة الدقذوئ:
(٠يهعحتر ؟) يمسة^ة جد جكة.
(حجدية؟

)2

 )Juliana(.س.:

()3

■٣٥٥

()4

٥حعفخة.
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بلجبكن جذككة ٠هحج شهججز.

٥جج سؤجة ?دلج ذقك ;٠٦ذحج :ههذهج جججذ
حكة :فؤ ،هةج ه لج جذب^ةبج .هجم جؤج ضنلعمده٠ل
ههه٠ئل :جضح ه ج:؟ فجب جب ذلهجًا ٠فض ه
فذه جه :جهج؛ب دن مسج س٥ :بحبغة جد جذخذة
هيتتع حكة .هج٠ب هآللحدهض جج ف٨بنج :ببج ?ذك
يب خة ٨٥مذس (جد()؟) جمجتة٥ .جصجتج:
بعهدئ كهسجو موخيم :سج حده ة لمهتعدجب.
بجبكن جب جذك^ة :دصنج شهده جكة  ٥محةي: :كخ
جه ئؤج :كخ كذم :ذباهحلج ججقش كق وكةد هدئ:
بذنج دبسك» خسف .دز جككهبس
ججج ذنة ذئة
كذ :ذئدت ذب هدج ونم مهدبة.

جج جب ضحيج ٤ف يب دغ;ج :حيجج :جذة
ف٨بةجه :بنج ٨وج ججمة^ة جيوتة جويجدة()٤
حجيب٥ .١جج يدج يسج  -ش^ج جكممة يب بجبكن

جذككة ٤٥محةج :مذهة د خي إفت يجث :هذهت
إقرة فكز إي ك دوه^ة
.
*
بجبكة دز هج مج
جئهذي٥ :خوي محكجسه هجيي ج جت ج٦مدن

5

6 9
جيجي»٠

جج جب حتجج :جم بسحخخهبج (ججةم()3؟) :ة بج
جمةئة جدببة جج سججكة خ؛د :هجض هج^جذ.

جد سن جب جخثكة فبج ( ::جفبفة ججخة«:
()عد

()-سحث

()3

هئنتذم.

٦
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نجبتة بذئه  ٠دبي ةة?ج:
ججخخو حجج( )٤ئ٠هةة ة :دمتهج :كز (سجذ(^)؟)
ججنجج .ع^جج ?'،سنلح بذئ: :سخج سعذة جتمة
هذهدخالب٤ :كة( :ججحيد دي()3؟) حننة :يهب دب
ببكة ::هببئ لخجخ٠ئ ٠٢ح; جذجث^ة مسبك ::إجئز ?كز

يجسو :مج جكبجة ًا٠غدذ جذجكزج٥ .جج ٠7لب 4مجج:
٥يسية حكجسججو جكة :فيجعبي ببلبد دفذحوعحة
يبهك .:هحج إجذجوة دجئدة إذئة ن :إمذجخ جسذب:
??كم :حؤجذة (?:كهعةكمح )4؟) :ده ذص^ه
وجمةكة :وبنج جججكة حهدهج ج بلجبكه ذكيي*.
جج ?!حب يذفجئة لووج ?ججذ٠يك :حندة نج جج
سن : :مج بتهد مسبئة? ՇԾ1 :عبجهًا٠ف ١جكز حوذم:
٥كة يجنشئة هكز ختهدئ( :مبسك^ة فمنئنة؟)
ججججت» .إكخ بوه بذ جمحخبة كمة ٥ :ذبجخ بذخ.

إكة بيجخ فجم لتغب كةج^ش :جيجهحثة نصني
؟دحت خذ بنك ثم مبك ت٠ق;'.كحخ ن جنيجذ جد
بفز :هذبك ٩٠خز فيججج: .كة لوه ذج٠:ة دحه أدنة
ج^وبة :ووهذخ دئة ججح؛تج .نة .حدجب يتذجد
دفوسؤئ» مذة بكةد هدكبئة :يهحد خجج :بجم»
فيحه .ج دب م؛خئلج كزذه 6ج :جك:كة كة جي» :هغخج
لجيغهجة ك:طج  :ججحفم ?صحن تف» بجبغة وكئ

(ل) (جخخيد هجخذي هجم ؟).
نهدع)4( .جزحفذةه.
11

دهسحة ...

()7

٠

()3

إصدح
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بجبكن جذكة ٥سهدببة خة٠ذخلى

جؤمجو٥ :حجج جوجدك :جمد هسخبجذ هجوج:
فذهبدوس مذة :ده; د:جةد ه مج هته٥ :جدتجة
جذوجؤ٥ :جد حبكن .جحجج دب جوجذثة :فىم^س ج
هثهخدذ ججذحوحز٤ :ه حهذشض جكسهحة جيقهجة جئفصب
حفيجتة فجنتن^ة٠ .كع جذججذ دهة سحة :جبدهة:

تهصة هه 5ك؛?,سبد ججبئ ح;حئ و٨ذبي .:م٨وج
لهقبع2 :ئة ذبك٠٦هخو ذ :جكجةبي :هكضكئ
هدلج جججو^ةجة جقبة ذمم  -ئهبح ده ة مم
جه الل٠ج ٤عجج :متمج .إكخ جخ مجد إكخ كذهة
?يهد وجكز ،دج  :وخجج عبمآل بجبئ :هي :ي
سشهخلج٠٢ :ك :ججاوج ككت ححمي٤ :مم٥ .جج
ج ئفخ٠د :هة 2كهخه صكز جهذ :خط دي حهدبجج
أجوج ::خ ٠ف^ذخبس ألة‘ :ججسج :جة ج ذحب شة
جبجج٥ .يجحد إمج (جيج^جخس()؟) 7^٨4 :6جم جج:
ججتكة^ج يج:عة .حدهة: .مجم جهسبجي تدهذ٠شبئ
مكتدكة.
٠هخخج بتكالج كوكفة جببتة ج ؛جئتة •نعفة
طههه :ضهبةة جكبذ^ه ج ٠ةدب :شج جبكة ذوسئة:
دخغ صجة ؤذخخة ج• :د^كخةسة جؤكة :إسبج حد.
جج جب عنخ بج ه مم جودت : -يها ٤جبج^كه  ٤٥ة
٣حذهك ٠7ههئ جبهج^ة :ب فخمة حجيه ة جفة

՜لدآهيده.

فذهدب هةج :جهجهحبة.
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ججذية :هغ٢حذ دم٠ :ذ٠تج دف :هد في5خجب مذكة
جببج يدهه دجكه فهذة جه٥ .جدهة دلج ذبة ه
ؤكمجه :فمبه =وجسة دؤئة ٥كذة ودذوسة جسوجك.
ذاه كج لجوب; بجهكه جكث^سه هءبعذائ ٥يججج:
•ذوصدكة اخبل! حامي :تج.٣
جهجج
كحبتي
٦ب٤ححمة5ب

بلجبج :ج^هوجه لنججلببة(') مجبئه .هه; جوجذدهة
.د .دذذ فذشلح-

فبت• :جد فيخذ ؤججد مجبئة عةج :جؤكه :عثن به:
(جمغئذهلم(>2؟) سمجه جمسبئة جمجم جج متج .:يهحد
?؛ذم ؟3 :لكه سحة :هرةذهه صاليةCP
جوسبفة هشهج ٠جبج 2ححذهي هذهج'ط .له ت دبج
ج ججوز :هؤهذس :جفجخ٠ع :هقع مو٨ذة
 2هه
*
لغهدهجه :دجد اخل جنجوذك :يشب .جج جذ
خجهوجت^ة جعةج :سدتية حجججه جؤكة :يخخجم:
مج فسهف نعبفة ههغة" جبنت منث^ة نه^ة .ييحد
ز• )1يزجعجه :هذخهدن( .شههى؟) (تنم :جججهدب
( )2بحهت.٠

٥

.)c d. Lond.
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:ذكحبعةجةج^جعحبة.

جج^وذسة ن ذدذب خفي ذذه: :ججمدهة ججة ؟دجة:
* عجه حنتصجة.
٥مم جبه :ذهسج^٥ ::ذكجة جة
م٤ي جذ بهس٠في دة مئجه :حجخكة (جمحبي()٤؟)
دي بدي ة بمه .م يمخة جذ ج٠دهجم :جخبنة
هةج ٠ ՇԾ1 :طلض ٠ؤخفي ججيجس^وغ زججوكة ة
دمبو ::فيه كجخج٠في جهجبجة ٠ .جحه3؟ جد :نت
محكبسة كذه ة ئ٠ه ٤ححفي فه: .مجنة جحوجنة
فهله٠ت ندبة :جج :ججدةة نج خءج دعة يهحد
صبشز .ييهحد 4ثة ٠ك سف هفوذخئ ببذ د^ةج::

جسججذجة ذوةجة جم خقذ١ة ججيشنهة حجيد .ذج٠في
نجلخوه جكمة سنند :و3جذج7هفي  ٨بنة في
يوو .:دالدبدل د جد ججج^ةج جسكبحوج:
جهوكة جخ^ة :هرج٠د٠٦في سدبئ ::ومذ٠بص٠لم
=جبئة جدوسجد ^حودبس وسيحين :جثجبجة فد :ذكدب.
جج جذب0صههى مجحخة حهكر:مجه صلحهج
جةو^مبز :ذجوف :بسز فبب ج; جد حه جف:
فجة^خبز .نججج فيكده ?نظلي حؤقجز ٠لةذجئ
دجدهف وجته ج :يجبج غبية^د□ :حم في أ^ةةج:
(( )2ج^صبةه إه جصبه هدبي نحنج م .ذثة.251 .
() جمسم.
:٥ي فةج^ :جنهجحه جعنج ه  :320جذجهفة ج:حبخ جد ألدم دجيسبة^
مخخة :بجيي جصهعجبحبه ججد شجو4 .خذجخ سجص سوعجهدبةه:
* •)N. E. 321
ه2جد٣حح مخج خو

35 2 2
7 2
2
7
72922
:ذخحب قةغي جمجعحبة.

٢

جد حدمة ذجذصمب -ج ه؟;
جكودحبو :جج
جه جم دحل ٠لهدهدلج ذئ هغخبخذ ٥بذئة هشئ
ذدذمحب; تبجثة بهفجههب :فيجميه فيتذبسهكزةع(.)٤
ث يم :خج فيجت جه فيكدج :جماكة :جهدلي شهئ
يمثة جد جفة دمدمتن :جبس جه ذذخ جيحيج
حدهة يجئئة٥د نبج :هبهلآل ذجوفمة بحمة هج٠جة
جد جة مدكبسشه٥ .جحهة .ح^هحبة ج^بج ه
دل٠دج.اه :ديج دم  ٣هيه جذجوف جسبط٥ :بكسة.
٥جتج :صجتة ٥جخبةة هجحي ههه :ححهة إهجم جخ٠جم
هةه ججةهخ^ة فحف.
:جج ؤ :جم ججدو جثة ه لمددهئئ فيكذبص^كةةه
فدن :نخبنة ييه جغجد جشؤجةهة :مجم ذاغل; هبذ'ئ
ج؛جة هه .جج ه ف جم يدهة حةهح^بة جخب٥ :::مج
جبيد :فجؤ^ةس ?هدلح; وجيجمةة :مبجم هةه
:ئجج^ة .جج جم بؤه ذجوفة بتة ٥جذبكة هسة
جد حةع^بة :فججنبه يده ة ٤ذكدب دبرة جمتئة
ككد :وحجبج تننه ن٠ :كش جصذك .:هفبذه شج,
دبج :يججة: :بنت :هثهجة يجن :هحه; صجة جمةكة:
*
ذجذمذج سن .هعلجهف ج ح٠٠ه دذجوفة دؤذهث جد
ينج حةع^بة٠ :يإ ;٠٠دهة .هجنعة بابد .هسيم
ف^خنبه حده ة جهمزبج :هئياه سؤء " ٠لهدئ ئ هفبذه
(٤ )Iحخصحزهه.
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ج :ججج حةع^بة سب :ئه ًا٠اللهدهئ خهكد ٥كسة
٥مجججخد جعن ذده; :حجمة خهدي ى هجد غح١ه مج
ذجوفة ججج^ةود جمحكبس:؟ و جبم 9مةئة جهه
جد هج٠ئ :مجذب مجيد وميبد ده ة دةج^ة جج
٤ذ ده ة جئة  :جكنه جس يجمم 6ج :ج2ج'ذبه٧
وك؟ (تمج^جة()؟) ججصكتة شهبخغ 0س٠ه\٠يه٦
ادوخ; دبت^ة^ :جذ^هةكبة ذهلبخ  ■١٥حجذه 6جدمج
خذكح٠ة 6ج :حبكة جصبم عليجغهلم :مسهه ٤ف 6ث
٤مسج٨جة :هصحعوهت دحض ديج ,لعههجحه دهدلخة:
٥ججسه دؤدة :عؤدو جتج :حجبجب لجفي.
بجبجة جب بذه 3ه يكذهحلج ديمة هفذه ده :ته
جكبخة ه?د :كه( :بى؟) كك هدك إذحئثة هسهك
ميذجب جم ه٠ض ه :٣0بج 5جؤكخ هوجخ  -حكة
بيخ٠ئ٠ج بسجبن فيساف بع٠ب بسة ٥مححة كطئئة يجججد:
هد٠ك دطه دم :هذم١ن ه ٠ج(ه فجس إكة؟
لىدذبعهللج٠هى هآللهد0حة فذ ده ة :سية مجم خذذم
جه خجة٤ .ه فيفخ٠ي كبال٠٦ه٠ :دبخخ'ئ ذهذلئ
جكخهة٤ .ه ?بى ة حفصم :١جكذذغ جم فدجججة:
٥ب مج هد3 ٢تغب ،يذهـخ'ئ ٤:ج^جغ .ف^ئججه جد:
ججه جفي هت( ٠جسجخي(^)؟) :دخ في جف^ئة ه٠س جفي
•حجذة .نجبجة جم فذه جه :ون جحجكة لم :؛كة:
() أمسهججف.

( )2جسد.

أذخب غهج 2ججنعنة.
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يعحةذ .حجص جم دجئة دبئة د ككمبن ٥ .جمةئ*
ة
فيذ :كد خم^ة يجر :فكز كآلشخ ججسه كة .:حئه
بجبجة هذهدذه ج :جد ي  ٠2جكبحة حبكة :ججتنة ذجج)ع
كر مبنذجبن٥ :بكججةة فجهه كد غججبن .فكز فمكبشة
سن٥ :جه فألخبي .ببج٠7 ٠مدهحد :جيححو جمج إعبجة.
جج ?م ججه 7؟ دفي بجبجة بسجوكمة3 :جج ٠جد
حهذ'جهفي :ههيإلدخغكج ده دؤك :جج ٤فذي  :بى:
كج خذئد مج ٠ةحد جخججت مكد .جج جم ؤ :ذهثئ:
جذبه ججمكو هد٠سهدئ 6ث :عجج تجكخه إلئخًا:
هب٢دلخ ٠جفك.هه يجك^جس٥ .جج جمدبه دج وجئة
دبومة^ة 6ث :سججه يفج٠ .فبه هوج :مجيجبه
حيك :يحج جحة .غج٥٥س ٠7ةه جم جممجد بجكنة
بجبئة سوذة :وجفوك يهجكة بسجبجةه( )٤هبهسهم.
ههبج جح :يبوة :بغ٠هـء فيجبوب دهفي جج ٤ذ :يجنئه

?بألجفي غصح'ئ مهجبج ٠٠7 :ج,م جمجسجذ حجئخة حدال.
جه حبه .حده ة جب كجه كفكد ًا٠ف :و^ؤه حجبيح:
ذئب وجحبذوج :حيكة نف^ة.
ًا٠ههعه جم ذبب كجد٠في ة’سغهه :٠٠ببج يدفي
بجبجه٥ .جج فيه يبة جيتببة ذذتدج  :فجه سجة
يجمه ك٥ .:جذب ?جه ج خوة :يججة ئب ۵دب دون:
هكد ه٠ه ححوكنة الفذدحه جه .تجدهة ذهةئبة ج:بج
()5

صتجسجهم :نة^جججةه.

ذحب هةج :جهجعحبة.
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بب 2ن'ةه -جؤسبج حدبجذ :جمخ غحهججه ٧سةجججة
مبخبمحة هجؤخئ :دؤالن ججئة ذسمب حج .لد جد
فيحج ذد0ججةا :ديوهج :جمذةً .ا٠دئ جبج جبدجه
2جج( :٠ج4هخغ()؟) هذاججصم .بجبكة بسج^جةع
اجن :يجهحد ججبج ي جيعية وجيذبت :ي هنن:
كمتبئة غجت ذسفبن .ددخ جم جحخبمة ٠مب دكة::
مبف ديكةجة كجبذ لفن :دز هججة جخيج ٥ .خج
جم كج ج; ٠7دهدهح; :بنج ج 2جيجبجذو:
٥ججذخة ج9خو دجج :هبة .:بجبئة صوذة دفن :لد
ندعبن كف حكم كوددئة ججسحةد ق :فكة فجك^د
الج .هج ٣جيج ج«ةذة :وجبج ججج ج جولو
دجج إعبجة .وجنج بذلبئ (٠٥هه3همال ذهم ٠.
جيجذ 2م جوبذوج .:يجد جمنمجة  ;٥٠٩ديوكع(^):
جيجبد دخك .حجه جم عهكة كج  ٤دهة جيبشة
عج ذم جمج إعبجة ط٠ط دهة -إبت :حيجنئة ذلهد
٥جمجخذجج :جيجده :هه ٣ببجة :دفاسوج :ججئة :كز
هح٠ل يجمخد مج تفجن .ذئن إجئة جبسبن جسنة
جهوج :ججب٤ 3ف جفجثه :حئ ٤ف عوج:٥ .جة
ج2ذخة 2ب٠خ ٢سحتي• :نيح ندخة ج:جئه :جفج
(د) ( Ծ1 Cubiculariusآ
(( )2ججحدهع ؟).
(( )4ج9خع٥٤ج؟خع *.410,ث جوخع مجصخ:نه

() ^هدعم.
نسهدة^ئئة
نه هني .)N. 1 Lysias
.)4. 1.

:ذخحبهةج:جهجعحبة.

361

 Iجهنف جيوو :س٠لخبئ هغ؟بسه سجة ه ٠فدحة جثة
ي
[՛نح دخت ت ,

جد جد0 :جغج جنيذه فيهه دبجبجة٥ .جج مججم

ه ذه :مج^ج مهت دهة بجبكة سوخة ٤٥مذ:
إبت :كز يجيد ٥كز حوود .جخج تهخادئ 92خه هة: ٣
لى ٣ه٠٣0كبكهز :هخ  I ;٥٠٦كج" :ه٠حب ه .٣٠خفجي
:كذة ٠دح :ججج 2جججن باءدي ه جثة :حده ة
بجةم حةبه :سن جاسه ج إنلثي جكنحة ذججدججثة
7هةن .ججقجن بنعم سجج ك:كة:ا هج٠ت ك بدز.
ويده ة ف جججدججتة سجحن: :ديده ةجن:
٥بج يجج دز ف4جب هيب هه ب٠كز وه جججدججت.
ثة ب ٣دحة :جذخهة ده جفجيذبي خهج :غحئة
جوكم ه7هدههح; .يصخة 6جمد ك:كة :دبآل جججدوج
هتش 2خ٥ :كز ظإض ج دجه ه هكيذيهه .كز
ههدحد4مج جح^دي هة ٣جهذجة٤ :فخذي هه٣
ؤئ هب٠هدةد: :2كة :ه وذهيسد0 :خالحذهخ١م
جوتس؟ ٠هئ ي6 ٥خة مومح^كة :فذ٥ :كد ج
()5

جهحهه.

I
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:مججذ ج٥ .جج ٨وج هده تنج هه ٠دهة ألذج
ج^ةوج ՕԾ1 ::ئن هد٠هدهدئ ٤فذي ٠ .٥جلغخ ذند
هه; جيسو :فع.

٥جج دبه جبم سؤلو جهذدلي ههسدلج 6خة جيببة:
فحن جوخع6 :جم جيهحة قدم :جدةب^جة بخبةة
بتخههث نجث.فخ نيج٠بج :عيخ'ت ججتة يكها
*
دحهين :هئ٠ح١ة كيديادنخظه) بذبذ 1كي تسدي

يخد سية م ذجم حجه دجة٤ :ه جخ?صهلم دؤكة::
٥حةبشةة ٥كة :2دهذ?و ج^ذهة٤ .ه ة نق
يجخحرعب ،دخ ٦٥جكخذة ي ذهةكوج :هي سع:
٥مج خة جكخدمو جج^ذ جبهه: .يجشة جم بسجبج^ع
فحذ جه :بجد يججد ٠هئتخ جبج ٥بجةم :جمخ جذ
يججة جهـذ تيج٤ ٣حج مج محكبئة ٠ .جم*ؤ ببج
جوحع :ججججة جد ^فتهغ يكسه فف .جج جم جنج
جيجححو 7؟ وه جوجة  :حبة سدذم ٠ئلجذ جه:
هغخق جيهكةجو :ههدذصذ ججدة جكبحوج։ ::بدد جحجج
ؤج٨٥ :2,سو :مهعت حخكة ججذو ي .جه ج.م حذوئة
حجذ ي»ع ذئ جد ذهةكة ج^نمي مجسه٣ح -م^يذ
د٠ه :دة م^قثبة تج :يحد خدب د دذي ،دخ٢٥
يجة جيجف^جب 2دخه؟ 6مجب ة^ةكبة حبجه ه
دلج'عء ٩٠، :جيمسه فف دبجبجه .جضدخؤ.يجة جؤكة:
ذدذذسه :دح دهب جنجهة ت ٣5جد :فتهف ئنب 7هةه' .

إدج هةج :جهجعحجن.
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2جه٠ذ جم صهئب جوخع جد جة :وجبه فة هكبه:
كبج ج :فة إم» جيميبة دج مم بجبجة :ه٠كه
ديج^ةئة جد فذيةجه مبثجه .حئة جم بلجبئة
صوذه( )٤هئفذ :ج حجثججتة جيذجب جم لج جه
وعججه :سن جب م ٠ئخ٢ذجغ .٣جذبكة^ ٠بذ٧٥٠٠
جلالب دلذز٠ه ٦هسلهج٠7ه ٧ئخخغذ .حئة ٠7ههحة
م^يذة حكة :عفجة دكلح :جبذكوج :ئلجج.ةهـ ذخة .بجبئة
ب٠س٠هد دفن دهة٤ :كه :جبج فيدلب 6ذخة:
و^فةيةبخة لهسببلج ج۵ه ك^خب بيج :ج
كطخ '٢حده^ .ة?غ ٠حكة (٥جة(م؟).تز فذد

ئحخه ٧ختج *::يح^جت خذحبة٥ :بجذهد ?دحلعذ؟;'.
محجمئةس جهههدذ:؟ دالع ^فعجة كجذمة بجئة
جيججتحة :جكه ٤ف ديججة يه^م.
دسدم ذه^كة مجمئذيهة ج^توجة دفن ه دبجبجة:
سجبةة غجؤداحة :شجذ'ن دئدججج عجدهة جكة::
يجهحد فئة كز حذخسب :كذ دكة:؟ بجب^ة سوذة
دسن :سن مج: ,كة :إي إسبج حد حنعن ٥ :ججخه
سبجعو بده د مكبسن :جة ذوبه بسة ٠سة :جوه
نجمجز ذهب جيجئن ذ.خ٠ص ن .هشذد حدبكة دى

يجبجد :جج ٤جن ٤ف لئهسهخ :جيقخججة ننفعب.
لفه ده هل.

٥كجد.
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6جب بنج بهحم : ٠جيجهسو جد دد هحذم
تس؟حةة :حجكخة جيجهجج جه٠هفي جد بذخ ٠هبيب٠
دهة ذ٠7٠ةخبج 6جثز .جج جبم 6 ٠,۵نة جكنم ه٠ه
دهغ :يجغ بجبجة جد ججسوخة جكذهة ذوم هيه:
 ۵ذككب 7هجه حهكة يقجة بكم6 .مجم جنج جوذع:
جنهخحو ندفي دجج فمخ'ئ :جج يجئجج يحددهة:
ججنمجم جنج :سمبج دحفي.
6جب بده قده ت جج ئهذد7 ٣ه٠ه د^ة دجج غمخ’ذ:
جمهغ ة? :ه٠ؤ :جوكمهة حجه يخجكس ه .0جج
ججم ججه دجج ^هبجة :جذبه ذخهدم هدا هده دع 6ث::
لةهتم ذذبجج ججذ ٠حمة^ة ذي٥ .،مج 3جذ 5لة٠١ص:
حجج كة ججه كخت جخمة :يبوة ۵٣? :جفذةئم فيجبوب
دهة :هلله ۵ف5خج دهة جج اهدن :ججد جمنسيج
حب٤ :ي سمحجج يبة .ع ۵ذجكجتثه٥ :كة جدسلهلم بم
س;٠هفي ?آله’ :۵هيدن ن,?,أطه دم .غجذه بحبد:
ججيجكة جبخللي .هحه حجؤكة هه :دهكمتهة
?حده في دمكبه هجه  :هيي ٠عكه ج^تةج :آلج به
ج دجهفي .ججه جم يدمة ب' :٠حشجهعة ذه9ب ه
مشجم :دهوجككة 0ته٠?0ئ ?ئذهفي .هجج هاة; نفخة:
ببج جوخع هجبعةكة :جيفعو ج جمج فم٠خ'ئ
هججفي مؤجهفي٥ .جج عبه هججهفي :بدكه بجبجة
٠ةبذه دهفي= جيجة ب؟ى: ١كذة :ح^جه جحجد.
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وبهلم جم :جج بغ ه دجوكتة ?دحم م بتهج::
هوه هئهدخه بج دبج :جمبة وس جخن ج:؟
هذن وذب جبم ( :ضمه()٤؟) جوكع ه٠7مدهحة مم
ون جوخن جخم  ٥٥٠٣دو ٤٤٥ -ه لجرذمذ; مي^تن
ججه ججئة ج^فجهسبز0 :وجب بجبجة جمهة جج
دمنب بح 5حجيت ندغم :مذيبه 2م ٨ك يجه تدك
دلف;٠2 .ج وم جب جدجتج هددتم ونذهدئم سؤة
ذهم :ج2بج وم فججت  ٣ ٠٠ب 7ج٠ب ثفجفجة
0هلضكعشجه ج؛ؤذ :هجه ذهه هدك';'٠بق ٠بء تهمط
هذلج :منج بسبه حجذمة هدخج2ا 2د٠س لها جم
وم لهجه٠لم بجخهحب :حة
دبجبجة ههحنة جج
ج2بخج٠ف ه٤٥ .سبج  :ففة تنسو هغغلح
سيشبه :هءهدن وم م ٠د^ججه دفكذب^ةكةةع
ججمهئه :جبد دحخ :فيهججد ج فدئةجس ذمقبشسة.
هخبب إه ججالإللهتة :جعئة يحيج دة :جكز ك
يجخحكبعي٥ :كة م يفج :فنخب؟ ٤خ جو ههحئز :قاة
فسومه يجة ججحيج دهغ; .شذ جو أ٠ه٠ي جؤم»
نخج ؟ إشن ج ويس ج حيوة ::جن ى (يكخححي()؟)
ك ذدخص ٧٠لقك٠٦ئ :سل! دم جج كحبس تبم:
فج^بجة حكه يدن .هئحلج و; يج ذد دوسجحهة

ذوسة ججمذكم :ه٠ئ جيجفذو تهدئ.
زل) هههده.

()2معمح.

366

؛ذخحي فة?أ ججنعحجة.

جج جم ؤ :خفكة :ببج ً ;٠٠ا٠الحهدهئلح0 :سه
جه جم بلجبجة سجكهوس .هئجخ دهة :حجذه ث:
مم يجسعجة تبؤة٠ :ذصه دؤدة٠ ::كع خهدجو١
ببتخة يتج :مذبجة مم خنئ ئ :خجيجة" .بلجبج:
جم جج حججه عههذه جه حدهة م بج فج=  :ئ٠
جكبحة ة?د دده :لجله دز تفحبن :ميجنئه ئئ
فجج مخج ً -اه ٠ئ ددنيه ببهوه ,ههحئة حيج .هج
دجبخج حجهة: :فبج :ججج تحبسي حهذلي دم
لبن أجدبي .يبة جم جج يجه :تبجوج :ذئب
حجسه :كجه ك^جتهة :وذوجه شبه دم ج ج6ن
نهدحب :جج ححبسي حده ة •جخج^ب .ججئه جب :بج-٥
7هه; ججكد كخب جمهذئ :دهككة دةؤذ بذسة .ه صجه

ده ة ذ٠1هغة يذدن .عءجب جم جبن 6ن ذبي ٢ءهذ
جكب :هسذح□՜ئ 7ه٠ج خ٠ب٠بج إدة حجو .مج ذوسة
جب جذكحم يمخهحب 7هةه ٥مج ألدة بمبهذ
يخجثي 7ههه :كة ذفخدب لبئ صخم ج ,طلة('):
فجدبية بسنة ٥سجكة ليذم لبكه ^:مخهة فدذبذيج
حزد <٠٦؟; ٥ :ججم تهححلح كبه :حوكجتهغ يخخدس
ًا7 .٠٠٠هم جم بلجبجة محجخن ه دؤكة :جج مكخجب
جنؤج3٥ :فذي :دج :ذآلءدحذه ججئ :ججةة شنج ج
* ذب حتد ٤مة
حلح يو.

In margine.

()sic

فبه بج تي جه مه:

()sic

مم بد دذجذ حجفة

آل) أمبج٠ :مبج.

٤

2
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٥فدبة :سكك ماجة غذ'خس ههقهجلج  -جسجة دججه
م^ذجببه• :يج له فيهه ببه .سئ جم إجئ :له دصمج
سف لض هسد خلم هالئ شههو ٥كة يتخذئة:
جمهجه ٤ف ك دذوج :ون ي ألئ خجذة :مه :ج ك
يجة ججة كو سؤي ٥ -فجدة لد يمجج ٠ -جك جة
ججذنئ :لو عجب :ب ٩٠ج بخ ددت :كهش :يج
ججيج دلف; خؤمكم ودنهب (جو؟) .تغ م ?,م طه' فلو
مبثجي ن ٠لشجمج ٥جججني نه مجم ئهجحت بتشه
دذهدب وه ٠ج
هنم وده وم ذئبو خه'ج دنجتجة جو ٤خذي:

2 :2
.
9
ينتيتيتيتييتية
2
2 2
I
I.

مم هلغحو وه صسحب^مة :لو هجذ لله٠و وه جمجتجة
جوو ::فكة عنم دمجذة هحجم ٥جج لذلتب٥ ٠جذ
خده ه جنيج^ةج دجسه^ة ًا٠ذ ?ييب :فييذذيمكمه
حج :هوخوئ ٠غجكغون .يه^دج للح ف خص
جدس^ج دة خسجاح نه ج .وم جم بجبجة جج

سؤ:ويس دهه ذ,حجع ٥جج ليبب :ججمحو وذو
٠وهجالةه٠آل ،غفه ج,م فبة نتدون :وجو ومم نه

30٥

3

إذض شبة?؛ جهجمحبه.

فجكة حده ة طنبه دهج مذمة ٠ئسذه :مذنع إدهء
بساج كة :كة :جبج  -د سد٠جد حهذالك ٠حكم :د
ط٩د'٠ج; ذوج« :هغىدع دبكة دوج سده هب٠صخو.
ة ٠جذ عجج جبجديج :إمة ق ف^هيجه م^جججذه
حده ة جمه,ه .-سب جه لد جذجم» ٥كة يكثئه :حيك:

.2 62
9

0

ده ٠ثعجخث :كي
?دج ع .هبعجئ بجخي
ك%ه □ذئب،' :حجج ٥جكهة د٠ةئة :خمدئ هجلة
ه؟ذج جددج كة ه مذ  -ججخ جد بطحة إم
ججد بخبكه :وج^وسمة ?جللة,هس دجمؤ» فلج: .كة
ذكهدجخ ٥بججخ هلةج7ه جبحص^ج جعح - :جج
ه
كو٥ .جة ته ديك 7ههج
,
*
جذم ة ة هج لغود جعه
دإذغذ ههحح٠ئم  -هخهدج كهوججموس .إدخ ةه ?'ضجن
دمجج :محبئئ  -جج ججج ججم^ج :ججةة :د:ذكة
جييم: :يذة ذبحء ?بدد خبتن نذغه إم ججبخبتة:
ججج جم ديذحة جد قلحة٥ ،.جدهة بتكهج.
إدذ جه ةه جججذخ كتحببة ?بي لجد :خذ٥ :خجي
كخ عجسدهة دجلة □ذئب .كذمة إلض :كجد ۵
هسك ثحبخ٠ -كد هججد ج عمذج :جمته :هلد
جتلد ٢همج :هكو^ج حومئة ،ججذ ل: ٢كة :فذهب:
مجهحد جك^ةسه ججكة جبكو .يجهحد ج^ي^مجج حج:
ههمب دحومحئة^س جبئة٥ :في،حججه ^جج جج.مة
جبججم .إيدجن مي سك• :نجذبخهجة ?؛إذ• :يجحو

 5في
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حدهة حمةةة بجمدخ'حج :جدة%حجم هعجيبي.
٥ج» ئه?بي هد ٩ججذج٥ :كز حوج٥.جة لفج كجبكه
جيدء :مم حدة* جنب ده ة حهًا٠ذئ جوب^ء? :هددن ج
ذدالئب جبسحة٥ :جذ
يمحكة٥ :جسب ة٠ة ٥بمب
فدب بج يجده ئهلغة ه٠ه جالكة .م^جبوب ده ة
بلح ححوجئة ذفة جبخ جه هجه :جج مجيج د ٧٥
م ذ :كة ججسلو ١هخج ينج? :و?ك :جحجذي جحجد:
?كة
هدبذة كه مدخهج? :لغة:
ذسلغإل٠ه٧
خيدت هكة هعجذة دجذجة.
نة جثهذي  ٥٥٠٦دهغ :مهجخحب
حده ة جم
هةه حيج مذج: :ه هده .ذدهج جم ه ٠ثهجذ
جبب حبذ هة:ت م^تددهف جج منجه ٥ .جنبج
*

7 07
3
:6 6

2
4 6

 ;٥٠٦حنيجه :جغخ ١ه' ٠جخجكب جبب :مج ذب
دجسبمخ :موج :هجم جعنمب ججدبنة جوب؛ :جنيه
ه :،حججد هنب .هخج بؤ :توجذة ٨مكبة :جججب
حجهة :يججية هه :جكننة :جيسو :ج خلح ض
ويج ه :٠سج^ذة حجة .بؤ :حدبجة ةجيجة دذض
□صخ :ج^نخب مم كمة جد نغ بجبجة .يجة جم
ببببة :بخسه ة ههه حيشئة ذكجي •جكحة جدسهج:
جم ?هكي حجه جذمة :خفبج ج كنج حدكة هه
بذبخة؟ جج يب جم يمودج :ج: ::جبذ ذه كه ه
جئندذب ه جمو :هكلب هبذئ ج :كحةكة^س جد

6

՜III

٠

4و

5
2 2
2 2
)7
0 907
29
6
22 7 5
2
2
2 2
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بةية^هة٥ :ضج م٠لج جخ^^بج .وجةذ هبذ دعج
كههههلم جغ بب٥ ٠٠موجس  :جج ٤جذ :بججس خذ-
بسجس :ج ف فكة حذمدئه حة٥ .جج جب جج فج! :
جئجهة -نجب م^يذ :كذمة كهة :محنميح ئ ٥ئكهج:
اكلح ه :نجتلح ج^ف ه<ب :سيجه ثه .فكز كذم
س^فجس جحهة :ومبس تيجسهغ :شه د ٤ف
حجقج :وحنفيذب حهههي :إمجثة جهج ٥٤جج :كة
دعج خس ٤ف دحض خة ججماجج :جبدهة -حجج :جب ؤذ
جهذع٣ ١ئةجلجبلخ سييه جه فك -ذوذجة^ج :جهحد
بذة٠ج جد ه ٠جج يدج  ٧٥جبب.
جؤجبحي
:منجم ه ه دؤكة٤٥ :ضذب :كي بكةد محبئة عوحة
ج  -جج ذخده دخلي دلج جه بكؤ :ذتحي
جئة ٤ف ي^ةس يجئة .كهة جم سي٠
حينسئة:
£كهجهي٥ :نيج كحوجه.
عهحئة ج٠م ج^وججب :سهب بعبه جج فجبذ ه ة ٥ضجة
ج بجبجة
ه خذ هدج حدئد :ه -دب ج^وججبج جم
إذخدي :وه؟مه حوسخة دجد ند .كو فيخنه ن
*؟ هغ جب
منقغبة فمه جنس٠ :فكز كز ييوججة  ٠ه.
:بيجة خذبجة ?ذئتي م٠ ٠ :سا هئذه٠لم حسوكة:
هفيج,ف دحي حجتة :؛جئة ج؛فكز جذكة ٠طةك مم
حذ٠كهي يخجس .بجبخة جب ص؟ذغ فه ب فوجه
هفهدذ :ثمخ ججه ه ف ندي أسبج حد :يجهحد ججذ

دذض ىة?ئ دهدجمدبة.
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إثة :تءب لنن يبه .إكخ  ÖÇ7بدهف ججججخ هجمذج:
دهذ’ئع :ده لب جخ ب ندج  ٢١٦ئبج٠ر٠م7 ١ههه :ة١ه٣.
٥جج حججخ دم٥ .يجسنة ًا٠ة جؤذكحي غلهدخ:
هلتدذبفي دد عدنة مح^وج إجوحكيس5٥ .ذب
فجيد هد٠هدهذئ ئز :فذة س خذ :ييحد فيجنذ بهن:
م بج فوج
مجم بذخ .نسجي فبه حدهه

مغذه :فعي أخ يفثة في4دجج م فثج جنيم^ة.
جذب^ةبج فنلح فذ^جذ :سن فيجبب .حوجذج جكمجو
جمذم ::ن ٠جججج حجئة ٤٥ذحة .ةدب ٠حده ة ميذه
حئكز ذكة٤ :مم .همجب جذبه جيدي جفتجهغ
بمتبئة ثذههة :نه فيسثفهمد ججذه حد حغخ0 ٢جل
يتي:٥ :ةديج .:نيئنة ج ١٠جنجد ته7هس :نا ٠ننجذ
جكب :ججج دخ" ::هلءجب حيد :سه.س حيحسكة
ذذهدب .م٤ف حده ة جببه مم بتة هخجة ج:جثه لفلنوب;
يكممة :جج شخي^٥ ٢نيج٠ :تلجببه فجج'سم جد
متحدد جبك.

٥جج 7ه٠س نفدة :ف٤ه دمم جم حتوجة جكبجة
جوخع 7٠هدطنف٥ .جج بؤه ججئجهة ئبخهًا٠لي COI
نبخ ججب هنجهه :ة^جةدب 7هةه ه دذهةئبة
جم جثنحذي ه ده ب جكثة بؤ6 :كة ؤمة وعجذ
ج:؟ ذ'7هةمج جب إيذه :ججج ن* حين :بصبذكة
حجخحي 4م 7 :هئلح ج,ب حجه إدة حبذ ج; ٠غجذ.
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هدج طك إجبذ د :هجب سؤمج دتجة جح٠هدئ ذفلح
ذدف حجهة٥ .ي :٥جج جفي :خ^ثةس :جج ذ٠جه٧٠
جج ئنجة ٠د٠حخ :ذجذمك ،دخ ٤ف دحب .هب ٧٠جم
٣ذخهح :جج حمجه هم :تجطه بجر ذهب :كبجه
بيكخهلم ذم ٥نعسو دع جد عفذة جبك٥ .:جج
بؤه ججبجه دهف حدهة :جنجه ججنهف هنة يب
جفذوكو :ةحختخ٠لم خبنته ة ٥ ٧٠،٣٠جتهة ٥جدهغ
ج^هة٠ :دعبة ٧ذم جخهئة جحجكة هخهلءجه ٧دب
بج ج.م يهة ججيبببة ذاده ه٠ة هدد٢حهحع :
جهدد ذ جلت ه؟; ج ححهة :حججدئئة  ٨جه
بطؤ جبنة :هكة ٨جذهجةكهس .يجهحد جئههذ ٠ه:٠٠
حذذ يية٠ :يجقةذ بحبل .هلغب ٠ح.جلةؤ٠٠ :ب
ييتييتيتنتييي

ج^هكفةس .هذحصع ٠يح^د حجه خجل.ه
ه ٠٠;٠جنكة غ جمج كة إذخردج ههج جو.
?هخة= جج سؤج كج^ة جفب حه يدهج٠هف
بمئن :لؤج يجكة مسبحجج٠ :جص٠لجة جيجو

دز ميء
ئهج ٠جب
جدجتج
الم:

0

3
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٠مليج سبيوج٠ :بلخحههلج ججججة مذ■ هج٤٥ .جج
يلج و ججدة حخلج ٠٦جد جه فة  :هئهذ خبدله
كلهح:به ججج وؤه٥ .جج يب حدبة٠٠ :جه جو
ه٠،خ  :ج بسةس٠ .سئجو آلذهد; ككككله وكب :
وكيجه ججذة جد بججيهة جفيببة عجذهس :جج
مئ و ه م٤فثة :بده ي ?',سونه عهكئ :ججثة ?٠د
سجفجة حفدخوج :ذبمهئ .هدفخ'ت وهه :كق بكةد
متبئه :بد مجت ول د ث جججج دب حخهههنم .هت:
؛دم
بدوج
إ عقد
هو; هددت
غم:دح
افجهـكجو .غهـ
ءب هد
فج ۴ده ن
ةكو?خل
جإسوسهس ٤ف ^جججح -دوو□ :ون هسس١م ججحسذ’ئ
لو ودبجذهوس :يلئ واه ?د خجذ.
وم جم ةكبجة  :كي ه لذبدوق جنجبجة حؤذة^ة
جسوذة٥٤٥ :يجه ذم٨ -بججه جم ٤٥فذب بج دبج:
ج^جم ^جة في نذينن ده ة جئز :غمل ٣لوق
حةع^بة٠ :فلب يده ة آللئ حجو .إحد خه يحج:
:ف دفودئ^ :جفم جل يكخجسو مجم وم جججم
لوق .به وة; جم يسج مجبئن ون خة حجوخل دودن
بج :وه جم وة ٠خه'وس٥ :كز هه ييجسوة ن :دوق
يي,ح: .كنجه ه جدذوح :جبنجبجة :ةكج; ٠حق
حهذة ن' ٠يكةجة٠ .ذة دننب كهص ٠تة جم جنثة:
مو؟ ٠دج ج;سهه; ?جهدن;.

9
6
34
2 1
6 2

 :6لى43 0
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:ذخحي فةج :جهجعحبة.

بوبه جم يجف ^ذكحب
٥جخخ هش١ة جدعهب:
دزيعسةفة ذهددبمم هت ١بب ;٠٠جيحة ه،هذخه اه:
ج م^ججة جبج ب حبكي هحبذي □جهخم سؤة
دؤذيهد فه دع ٨بج جصبفة :ئهـ خ; دجدة ٥جج
ذم مم ٨ك .ج ٥جم بجهؤههف; ٠.يسية ججذ ج٤:كثة
مبخجة مج س^ذةع جبجو  -هئج; ب جد هبكم
ججهثة طحب .وبؤ :هه; م^ميهة جبجبجة جم إذخدي
يفس ٥جتهذي مج كمه تة :إم» ته خب ?بية.
٥جد إمخة جيكذجس هه; ح فذهوج :وحه دع يجه ة
شدذكدةة حجذة جوبؤ :مج كمه تة بببه عس
ة٠جم حجه صجذ^ع إهداءه ذم جذي جبجبجة
دبج هدنة :جج^ة فد يجه ة جذكثة :هشح۵ه ذم
ججحوعصكة دهبضذة ك :إب عبمنج هيجذج;.
٥جد إخة ?دبج يجدهة سم ٠حهذخلج :ححهة ك
هفي*.
بج
 ٥جة فيججخجه ؛ جه ئ هبدلهدخه هجذبله;٠٢٥ :

2
3 2

5

مسه ذي تخلق حجو إم» حةخجة ججذصبكة٥ .مجهحد
ج^بجه هإيلبه حايجة٥٤٥ :جبه هججبه جمكبئة كةد
جكة :يؤدا ه; يججنس جوجكهة ذذظ يقجه
?جاف; .بتتالهجههلم ٥جخةجف هجي'ذفج,هفي :نعجة
(م ( Halisيده :ه٠د-غذها؟ ي

)
*

:ذكحبعةج:جمجعحبة.
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كة بكةد جبو وكطم تجمدنه جججج :حيكة
خده صه ?خلفة ألفتج ححمب٤ :مج.
يحني خحهة ?هتفج ذذغحج كودئ بجبيه.

 ٥ضة? :بلوة ..

Desunt

 British 1 Add. 14,735 fol. 165 a.لم
جزجنحبة (( )MeliTONمبدبحة؟) :نهدة
Ex

٤ة:ببع (سبن؟):
?ئمذهبج م مره جد
ىجذةحغم :٠حهذجبف ( :)Cudionلة يم هى (:)Ca’İus
هةمةذ?ها :جةم^ةه :جة^جحبةه :فذع^ةه:
جنهجو^ةه :جةهؤنذههى :بحه٢دخههى (فح٣كهحهه؟):
هةبيبا (مبدبحة؟) :لههبغجههى :تهة?ن:
(سله?مةه؟  .)Claudiusم :ه ذمموم ?ئهض إ
وة ٠فبن يهكضة  ٠جمن .ب^تجبجهم :سوذ:
2بلبةه2 :٠عوخبةم (6وحةم؟) ? :ةهيييةدةهى:
2بفلبه (ذذد؟)::مح^حبةم :إ٥ةسبةه::بحيةعةع
(٤ :)HELENUS.جججذهع :سو^ااةه :قلن?٥٠هى:
ع^ةةءكمجةم :دميمة لخم به هى :مبعببهع :لذهح٣دتهى:
جزمبذبهههع :مبحهسحبصه :فيكدبهه :دخ سلبة هى
(7هذعخههء٠؟لم :فك?بعبةه، :ئ٣دههى :إك^عبةع:

 :٠٥٥٠٥٥:عبشج^ةع .نه دة جندي ليجد سد ؛
وة (دحغب(!)؟) ٥ججدنكب:مبهة.
.9٤٥
-هكجهئكك
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خددتم ?ظ ئمت.٣

(جهه نهنين بهآلهم يحهننه
حةح حةح دمم
ونذهس ذفل (ينيل؟) :حث3ع ئمعبيددب فذهيد إ
 ٠فيجيجك :دنت٠ :زشس ذك هسقم جنجحي
٨خم ٩غفج ٠خفي خذدم٤ :مم(.)٤

40

بخبج :دخ; ججمذج :هجهذئ٠خب كجسن حخكحبج
جججذ :هثة جخ ?جبسهذخ; .جخجه :ه نخ ذه عخبج:
سةخج اجسجداكتنيمثزجوئدهس.
هئ٠ذه
خود خوذ٥ :جوك :دجم^ةوس فك٦هج  -وجكسي
لذت بكخز فعبث :سدبئز جسئدهجه :هأهجح
دوثج جمثر كسبئز جفودئيه دميه٥ .:ججمجج

2

لفز :ججئه جحج ٥جبمهئةس جبئز ذذز فهم :لجز
هلج ٥يخجذمة :م٤ججه د ف دخ; (بيدمهصد٠
وجيبجمج()؟) فخ٠ةخ: :م إجع^سة جم^ج يخب د؟ذ'شذؤ.
ذنت غذذ دح; بثبجد حوجدئة مجم :كه ::جثيخفجه جبجه

02

جثجوكز :يؤد دب ?زذد جخمحكة سي٠خ بع ذ’شجًا٠
حذ'بفج; .هبجهدهال« ۵كة د٠حء ق ::هئثخى هفذ
()هج ذتحج جيشنة^ر جنجبغ :غخ ذول إم لدعجهه؛ م:بجهمد
خخة ججستجية جيمج فخ'ضص جنجخجة ذن ،هبجت د خذعبج٦٠ه 0يحفججة جفم:
ذهب٥ )Cod. Londiniensis. )2 .فبكعةفجج جيجمجو.

:
لجخلج٠٠
 ٠غ
نحي٠بًا٠حلح ٠لئهمت;ع
;غ
مسد س عش

جهجمة^ 9٤٥ .:دنلدمة جسةكجم جوكذهوس ٨مبي :ج6ث
مج^ة جؤكي٨٥ ::جمدج :جعجذ ني؛; 3ذئ وجبدكة.
0ذحخ٨ ٠30جدوكة جوجوج :جبجو هجئتلح ججمو:

دم جنجذيه دجقجة ذسب ججةة ::ححببة( )٤دلم;:
مصبحب لدجة; ههدلغدجج; جةذ١ - ::دذخخ كخيتة
بجبجة :غل ٣ج^جذوه عجذجه يهدلخهجه فينئة •جثن
ككب٦7٦ :لوب دئ ئ ٦ب ير د
(دح ؟) ؛ نق دد لحجطص ١بصه،غئت:

?نيحة  ٨7و^فة ج^دحوج :بك؛دب جخ٠هج?٠ ٠ذي ٠؛بليغ
كذذة :هبحنيج ي ودج^ة يك٥ججج؟ 0دك؛; جبسيذهس:
جسبج ني؛; حسوج ج^كة :حهجد; :جك^جةة حدتجة:
كخج .ع'تذبم جج^تئكة .نيه بغلج ٠لخنئ و^جدهة
وفجةس :كنج مئة ب'كدخة جيعجه ?هددن;:
وكفب :٥بدجج جة (حديم()3؟) ?بذلحب د .حقك;
؛دلؤمك; هذهز٠ك٠ك;٤٥ .بلجج حه ٠جك حدوم
فجي
دي ٥
(جبيز)5؟؟
هعكث''نيئعجةجج ي
ذبب; :خ ،فمي جخ:
بأجباجذح
مآنهج)؟)'٠:نيذ٠

فجهذه٠ب ؛لبئ .ج2ئة جذج ذئ جكدجج هـ
كتفي ت ٨
*
() (بيديشير:ف^ذج خججهخ:
 )in margine(.حدجة )4( .ي3هجع.

.) 1

)3

()5

( )2يهذ4( :عمذ.:
٨ةي.:
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خدهر دخن ؤف ته٠د.۴

عفص ذئ٥ :بسبهد ؛حلم جنيوذ جمكةس جدبخجعة
حبسة ٠خبطلم .دى خزد ؛نلم مم ^كة ::جتكة^
جذم كذ ٤مج : ٢ججه جه٠لم عبنجثة سلخن وسكف
خنذكه حدة :جنتك^جه يججنذ غلهثلم ججه٤ :مم(.)٤

69 4
94لم:
9 )7
6

6

جكحج جد :بخبج :جبجبكة كذ ءمإلب :جئة
٤بجمخ .بج٥س ه لم جم تبجله هجئهجه هغهذ٠ه م()
جسةهدلم جؤججه^ع :مجم سكهوكة(() ٠ل،ذغ :دعخلم.
(حةوفم٨ي جم :لعب غلم ئبه٠هس ه لم فجس() وودشئ
حوجثة مثهمئة جبتة فحكك.
ذوشئشة :ههدخبل
جد دفة به ن ببلكبج و جحجبج
٥جد مة= فذع ه

9
>5
9لم 9لم0
6

ت^هكج( ::هخغبا ن٥ :ئنج فكلم( )• .ييمص ه٠لم
مم حومئةس جبئة هدحبغ :صؤج ههلم ذجب دجمخة:
مججج ه لم دججج :وديدج ::كهدخلم ٥كيذبج::
ؤمنجة حدة
ةلبجهكلم هيذككج .خج ذب ن ه
مج كذه ه؛ دوله.
حكبفة :جمحبيد ه
دفججة(
ةبض٠بحع ليه هدجة جسوئج :يججية ه٠لم
حةجة ديجئة^بة ?خفي بكةد صكبسة :غ دج:
جفيجسجج حجكة ككفمة فهكه.
بدهئلم فهلهم:
هخب (جج ف٠جموم دد هدجهددد حدم يعثة ( دختلم:

 )Quae praecedunt desunt » Cod. Lond.ببخيحف ج.
(ه) ٥يحدشيه جنجبخة إبجه07في  :7ث:
( )3سكه^فة( .عج:سو ؟ .)Suez
فجس ن :يخ ( )5ألج )6( .مجفد .ن )7( .:ذعمخئه )8( .مج.

خكح :جمخ ٥٤جم.
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عجة هعغهرب? :خخ دز م٤٥ :جكة ذة يمجج -هجل
كة دبندفة كز عجب :ين ججيج :كب دك
جذسفب جه .وذجج جد مذججه سهذة ببحبئة 3هشهجو:
بأ :دم دهجم ٣لةج ذهحبب.
وه بجبخة ذ ٤مكم  -وجبج هلي عةكن جج تبى
ن :جيسهج نخ :مه حنجبه :فجب^ب إه .د :إكة^.
فبؤ :ججمحوج نه خذئ مهبدئ  -وة جدذ 7هب ججمجج
٠2جد' 2ججمكة لجهبذات :جكنج هدمح جد تة سجكه^س.
٥جج بؤسوس وه كب فخ  -حهو خهضئ ذن :جدج :جج
يجئجج ٤٥ :ذ :جمئة (ج ًا٠بئ ججموذك ::جمهمئة
2جع٠كج بز )2دج :؟ ٥جج بجج بلجبكز :جهدئ ةه
:كف :،ه:مه جخحوجذكة ٥سوسكز جبجه 4سهب إه وه
ألطب ةذ :2ئخد'٠دخ جه ديبوة٥ :ججب دكة٥ .:بج
(ج4%بج م٤كخجذ( )3حةجم كوفجة الكملح( :)4بخبخةجج
2هجك جد جمثة^س حكههلى ٠ؤمفي وب كه7هئ:
ثيتعجب٥ ::مهيهد 2 :ب?و بعنتبجز :ججمجج حجب:
بلجبتن .ته جد تهج :سذج7 2هب يه بنبغة كذ
أمجم :جو حةئة جمدة جفودئئة ذهسئ جفجس()٥
وب حجؤذك ::ولى ج :بجهة 7ههج جهج مدمكة ج^جةةس.
هجب وأب وودئئز 2ئ :ذوسئ فمه يجش :ججعذ
( )2تجر ض إ^مج٠7 :بئ فنه فث سونج.
() ؛ هب٢ :حبجج 2ب.٢
()3جفيجججذ م:ججج)4( .ذمة م:كة )5( .:فجس.
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خكحي :جمذ ٤مج.

مبيجد حت :وبؤ )^(:دده; عججو جبجبخة ه٠5دئ;
فد٠٠لح جفجس  :همجب فيجذهب دئه:جتج تخ (ج مج
٤كة :)٥(:جي٤ :99حخج حبمهجة مم فحقة .موي ه;٠
دل فق فب ٩ججد بجك :دبججددة ججهخكة ه© .وفج
مم ئهمخ بؤ :دحق; جيععختة (جمهخنج :جيججةك()3
جد:اقة جخكمجة .هذخس  03ئ فك٠ث( :ذيج بح;؟ا
خهج(: )٥مب دي اقة جخئمتة مم ذهب٠جا؛'٥ .نجد
•وذخة ذق هج٠د إخه ::ججز:د جئه ذنلك; جخكمت:

ديزق:
ادق جيعخ٥ .:جذ كحبأه ج^ة
يكبلج ذوش; مج خمئ ::م٥٤خكج بج ٣د:د؛; جهعحبز:

تش تت^نيي^سيي^قيت يتيتق
ب٠خه ج^دي مجعتهسب تبفخه .ؤجبج ؟ده ج ه جبجبغة هوج
سا )6إكة :ذوئ :م جختمة(٤٥ :)7حجج ٤جم دةجم
:اقة; جخئجة كة جذكة ?مه ; ،«crocaدفنق .خجكمجة

جب جج بؤه يججة جهي ::فيسجج فة ?دع ةكن بنب
٥جج بؤه كهذئ همحبة :بحح'خ٠٠ا44 :جججه دة

ذهد٠ج همم يعتة :همم ذفق همم حجه يجئئة ذ3كق.
( )٤بذ.:

ر )2هخخفض.

()3

إحنتي ًا٠ةه حل\خختها٠

()4

هئ٠ج

6جبم بجبخة ندب حجهة :مججذ( )٤دف جكخفة .هذذ
كدجه غم،جو دجهجة واه :جبة جو حومثة جهخ٠٠هج:
بجلملح (ج4غص جو ملذضه دؤكة .:جججو جذ()
بجبكة لفي جج ٤ذ : :عجذجه دخ^مبيةس:
جعبصه دجة لمبهئؤ جكفمه :مخة جكة ععة ٥كة دجلد
مبخدي .كحل جب جئبجج ٠هبججة :جف;٠٩ ٣
٤ف يخجة.
٥يجسجة حببد ذو جكة (وة ج^شئةس ٥جوددهس
جنجبئة فذذى إهج بج( )3ع٠١داجض جبئة :هجوذه جه
حده ة خمة جه كموته ::هجذ ديحقة٥ .جدهة
خكجة جيؤ^قة ةج,ب ه :حد إججس بذو? ٣و٠ه محه
جبجبكة ذم دمبب :ئ 5كة ٥فوذئكة يكخس وهه
جئج لمدئلهى جذهة٤٥ .عخحةج جو حنجبكة هجموذكة
مؤد جندب ذمة و9ه .دلنسؤة ف٨نذبج مجم حهـ«هدةوي
جبهة :قكخج مم تصالئ ذلهجحء :بب ٠فزب ه ذه
جج^ولو٠ .صباد بهحجوخ تمهجة :مجخجوة هسج
٠ئأذخب سؤة٥ .صنمبي وؤه دعهذىج جشج لمللهوى
بم; فيي دبب :ه؛ لهدضرو؛ ٠ذيخي كمب:
جمح )4شنن؛ ضا هحدهدح ذمم وة'( ٠خلكقذوة٧
() فعكبهي هته ي إخيي ميجد حجهه .لغي يسيف هعحئ.
( )3جنيبشة فقه.
( )2جيغض ي• جتخشلج فخ .جند ن :جج.
( )4ده جي.
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خدحب جكذ ٤مجم.

ضلهجلج جخسبنن سجة إكة :)^(:جج ثجم ه
بيدج٠٠يي م جمةجة ?هذئ٠( :تضعض دفذا ' عبج٠م
٠٦ة .0ه٠دهدجز >3الالخ يدفجهة ٠٠خب ذخ0حًا٠ه:٧
:فةبد ٠غه٠د 2ه حبج جدئة جذوسة .م^جسوب جه
دبجبكة كذ ٤مجم حبج جدئة جذوشة :إمجكة ججز^د
هححهج فيهه دك^ةةنة دإلق هيب حب^ةئة جبفة:
هضبا حهبدثب جي^ةج جعي 2م دجج وحجة دبك.
٥جج ع٠ذوه بجبكة :وبجج ده 4فة هن :وبؤ^وجس
خهئذ ٠ه* جنحفة جج صجي جد مجته :سجه حدهة»

حبج ندد جي ٤فذي ج44 :جب حكم ته جج,٠ه ج^كة.:
يهحد جسجحبن :مفعبن? :هيب إكة :فكخخخ دف:
إدر* )4مجم جم ذحد٠حلح سجتة جعنمي
إمجن (يجبي* :
حكم .هجم يه صذبن هج حوذخة سؤة إكهة :جج
هدند ه؛كذ هخم ٠٠مذمة إكة :سدن :عجج جد حةةج:
٥فخه جبكة (^محجدئة جإالجر(0 )٥بذسج :غهوج كذ

لخبذه (جم يعهئة( )٥هف٥ :نجند فيه دلج ن ججئز.
يجحد ببحجه ٤دك :تد0ب ١٠دككت ح^مب ٤ :مم.
٥جئة د٠٠دج٠7ح )8جبجبخز :يحني ذوسة جخسئة ٥يتجج
نكف٥ :كز 4جصةج دنص ه :يجهحد جمبجخخة آل٠ةج
() ٠بدهب ذنب■
() سني إدث :نيحفجر.
( )4جهجفيي4 :كن جيحفجو: )5( .جججئة زجهجتحجز.
(٥)7جخبخ)8( .:جمحجو.

(د) مجد بد.
( )6مستجز هيج م

7

لجلحبئؤ جكذم ٤مك.
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هبه فعه جبيوتة ججؤذخ6 :ن ٠ .هج ۴٠,سب ذع بنخج
5خج ددكئ :هف٠ضهغهـ ذغة ججإذله ن() هبئ:

ذن م
ج
*
2٠هخاهج"ه إدف٥ .)(:جذ خحجه (ف حم^ئة ه:٠
دنق كلهذحلح ججمئة( .)3وكب ججمح^ج :هجذ  ;٠٠٦بجبئة
خذن دمي تبئة نجبجغة :تذلق ؤججوة^• ::حوج^ئة
إكهس كه :ه؟; جه لغجبغلج .فجئة ججد فسؤ :نحنج

هجم^ج :جهجذ حبئة وجبجكة :جه3ئ ه?هخذ'ئ 4ج دم
يجحدجه.
٥جج ببؤ :بلؤبخة كذ٤مكم ًاهئلج دحه بكإكهسة
2٥جم حدهم ج?هخ٠هلج فيعجذ دههه :يئة بج٠ذ
دحومكة  007ججية ًاهوز جه :إمج^ة جيحيج جو ذ.ذة
مجخثئة :وخ يه جهد 2تسذئة :دؤمحة جكة عجخب
إه .وخ ٠ئ 4يه بجبغة دهمدو يألئ ججج
فيه مح: :جكة جيوو :ك٠ .هب ٣٠دبج مي عجكم :جج
وه بيجبكة مذ ٤مجب (ج إتة :ج^حكةذ صذئلحز>4
حهججعة ججخجتة٥ .جج 2طجذ فبذك ::وخ ي» 2خةح
جكة .هذكب جم كز مفعب هوه جه دبجبئة مذن
عهي ^ججوخذه^د :يجهحد جيؤعجكة تسبكة ج؛تن :جج

2

جيهو :تذخ .ه قجذ جهبج مجم إتنة جخة^ :ججئ
( )3نبه  օօժյمنهدة ب•٠
: )Desunt.حفة دف نحبكزجج.
()2 )٤
( )4جيجحةذ لعوذنًا( .فوذم .؟ ٣, furnus, fornaxال.)10
٨٥خنج كميًانًا.
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لجلحبئؤ ?خذى ٤مجم.

بجهك: :ئ فود ي وذخد لهج فوذئ سن إسة ًا٠ئلح
جخجمو٥ :ججةهوس جج دالبي محنجن لمن ئ جيحجه()٢
جمهمحز -محجمبن وصهة -2هئجذف ٤جمن ج جهمزبج
هكلدي فوذئ .يه جم نجبغة شذى دمب :سعج جه
?جئ جهذوكز :هغص فجم ججومة :حديم فجكوذئز.
إسى92( :ج )3(٥
(دخن جو() ذحلح ه ٠جخجمة دبجبئز :ل
ذئد مم :تة :نهئئز :فمي( :وه فمني )(:تجديجبة
ه?د جحهدئر>5؟ داخن جه بجب^ة (خذى ٤مكم( )٥لغذبه
ه :٠بج ه ٠فختهه: .كه :جذ يهه ديج,ظ٠ :شمج:
٠حلذد ذ0حهي جه ٥خجج 5يو :٠حد 2خحى جغخة
جو خنة جو .هتكهه جمحجية :كخ ذدئ هكئ مججبد
ذكخ لنئد :ه؛ئ ته ،دكخ جه)) بسكه يهت( ).جؤكن:
جنصبد دنسكة^٥ .جي فيجذهجب جه (فمجم :خذ٠د
هخئد كز يججو( :)٥نذ نمأه جون ه٠هر >5بجبغة (خذى
دهج :)5:هخج دفوذئة ه'ه جموكة .ههب• ٠وذخة سن
ذكه :لج له خ جي داخن وذئ :خذن: )".كف :ب٠للجئ:
وه جججذ ميم ه جزجة ?مكلل :هديذ د^ذةئة
جهجذة يم ججه بنشة :غذذ كذنر( )٥هدك وئ عخ
هذجج' )۶دف؟ذئ هئ ٠ججوو :ججمحوذك:
هى(*
جمم:
(إ) دجج ث جيجحهجو.
(. )5ل.Desunt in Cod. 10

()2

ه،هدخ■

( )٥مخ.

جدديء خه.

()3

ج 4جج.

()7

هئجص هذعذ (٥ننخ ؟).

()4

لجعدبئؤ جكخ ٤مجم.
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دججنته :محوجهخة همبهة كمجتصبة .مس٠ة(ل) دنف:
وكجس (جك» 5كة هبجبغلح(.>2
٥جج بؤ :ذئلح و ٠جكجمة يججة وي -:فعجذ بجيئة
خذني ذمي :جذخحجه جتبج فه يججه ;٥٠٦٥ :فيه
مبنج .يه جم بلجبكة عفبد يجه ج^وذد٥ ::جبب (اهلب
هض( .)3مكنة جب جج جيبه دجؤئة(^) :فجججه ٠ئه٠
فمه حبوها جط٠ا كهذئ و٥( :٠جج بؤه( )٤لدئلح
وة جثجسة يًا٠خم ذيجة  ::جج خجفلح ص جو :سججه
هفهيذووي' طهذذم لو :أشة :فئ ٠جذى()7؟ ٥مجهحد
موئ ذمة إدة خل إذكة؟ ٥فوذكة كجبذ( )٥وج حثنيج:
يجهحد ئة يدذبذرو)؟ ٥جة وي ج ::ئهجد ج .وهـجم
(فج وة مة ئيرهل> ٠فمذ دهة :ججمج^ة وه
يججسذة دج :ج بعجذ هجموذك :وجئ٤ .ضذب جو
إتة د٠ة(“> جثجم٥ ::كة ذؤ,خ ٠إكخ لب خ ف٠خ؟ ٤جذ
دهة جخج^ه :فكة جذ كدجج جيونة ودع هج,موذ،ة:
يكجه جك دفتح جك فذغلج ٠.هوه خدج هلة يججه
دئخز فيهج٠ .مسبع عنيه أتنة حدهة :هذد دومن::
كجه جذامة وأجج متجة هوئذ'شةؤ كجذه جبؤبكة.

هفكخهوى جج ذمة جد أذجة :وهغف ألدهةا بخ ج
(() ييه بآلههدحدا
(م دديم^ي.
(? ),عج٠
(7 )7هئ ٠خوؤو.
( )6ذيعوجس.
( Օ )5ه.
( )9نذ ذه خجد( .ه!) بلح به غب٥ )XI( .فببه حش.

()8

(ه) يحهج.
ث خيجبخ.

33

لجددبئؤ إخذ أ ميم.

ذد حوح^ة هأتة حدهة^( :بخجه د هببدذو.)1
م^مخمجس ذ٠د٠هدخ2٠ر :>2جج مفبعب ج جمنية حدة:
٤ف ي^وئ :دفجهغ -و ببج خد حجصثة(^) سج
حدة:للح :ه2جخبجه حدة فتة :هئعه ه2جججحه يبو.
يه جم بجبكة :يجهحد 6ن جكة ججيد بدة :أص 2م
أن  :٥ج٠جاح إكف :جحجذه د
جج أج :خكه حج *
ودة :غ يعحةذ دةخ :ضو ,حويكئة ختك^ججغ.
أ؛՝١٢١
يييةتييي ث
أ
 ;٢٩օ۶ Հستلمب ■- ٢جج٦جخ

مجة^بج جده7هة, .وه جم بجبخة كخ ٤مجم :ج
مججف ه٠يئلحز )7أدب  -هأ؛ة  4سجئهس كهخجة
 OOTجدو :ل٠هة د :حفبه ححهة .إتة دصوججه
حجتخئة وج^ومةةء جج محجخس ومح^ددي دددة.
٥يجسية بخ جه حده ة ه2ججححه يبه :ومحكبعب س٠
جه :مجثة جشو :دج7هة• .ججج حيه ة حججنة
( )2خذئ.
(ا) فيهب.
منذخة هلشحت جمحئز جنيج هج.
معرب( .ه) دغدندل )( .سه.

(م) ب٠7ث ،دم عهبًا'٠ذئ
(() فخذ
(٠ )5به خدج ه نج ن حج^ز دجدز

3

خكحب :دظ :مةل.٣٠
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هينحب جذخسوج ::مسهب دهة عبكة جذبي :ج:سئجج:
كذذكة .وكفبد بد٠ذدل) م جمح٠ :ئهخ ٠جمحي جبؤبكز
جم (غ يج :جذئ() ججحي ججةب :فجثة ججنجه جميه
جبجبكة ح^كة دؤج^ة ججمج ج٠ذي :دهدلجة ذبي
 ٠٩:وههج حوذئ يج :٠ذث قوغ٦تب رم ثبة

(حجذه جي مج( )٧لجعئنني جمحجبكه .هئف حهفة(
جد ججه جنهكة وجيذم جي( :مجبه نيده ة تهة
دبك ينال ي ٠بنجذد غيد(:ه)ا هفه ٧جطم فتئ;

)5

::9 9
:9

عةمب  :جج سجب مجكس نغ دق٥ ::كة ئح.ح ذه
ه حهغ-
مجخخي ي ٠٠جيسوة حوجبه جؤكه٠ ::ي :جذئئة
بج ?دج ه جي ذوئة جك٥ ::حقذ ه  ،حثهذة ه:
هحته لتهدج٠ .خو بؤهس بلجبئز
هجخهل؟ نخلد ي
(فذ -أودب فذ() جه: :ة ذوش :جفز :ك :دجو()٥
•مجد .دفذ جه جم ذهشة ة جفة :ئئة تج ذفف
دب :فذ٤ -مج فسجه جؤكه :سخ؟ ٤ذ جه بنبغة:

9

حف :كجت :بج ك جحقذ إكخ دنذذئ 7هع:؟ يه جم
جزي; :فذ جي :ي :هدجي هبي لتي :بج دب جحقذ
( )4فدفذه ي
(() يهذيد.
( )6بتز ?الض إتغج.
() هئ٠م.
(٥)6نجذهنيغجف يهحذءكة
()5أ:كز م^حةفحةهدب.
ئهذفتح هي.
(١ )8غذئل
لة دذح جي هغز٠هل )7( .هله؛خ.

5

٨كحبن:جمذ ٤مج.٢
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4

ثه حو لخ دع خذدفع .وبج وه بعذ٠د جج جخ جه جم:
ًا٩ب ههخد ٠هإذغوئ ٠فجج :ذعهدودفي رد
خمذج; (كبتة هجئغ٠خع< :>2فهس يججو٠ :جهب د
جحبد ي ججكججد ج( .)0جه جم ج^ج :جج حج
مجبو جفج'خع كمو جمحكبسة :جذ كدهي ججب عكبد
ييه( )٥جج نجز ههئ ٢ه؛فذ وذح;( :جفس يئه ج

3
92

٤مكمم جسجبه جكة٥ !)٥(:يجسية ججثة وه بحعذةوس:
ذيج هخذ كمييكن :جج مججذ(^) ج'ز ج^ةبز:
نم١ي سؤ لله خحح:ي جؤهوهه :هجلش الدون و ع
سخذهدخ جه ج^جئة فيج:عب .ؤضجة^ي وةه جه تث^ة
ذهه
حدهة حنت ميبتن مأفذي :جمجبه ججثة

0

سنه
ججفيةب(:٤
هه 7هغ
د
ممفذ^جهذ^ث؟
ذل.,،
فأدثف^نمقة
جيه
ئهق ՜
ةهخه;غئ٦

6

هوه ذ٠ئ بحلوة ٧وه نيدهجو سجة جو حبزج :وه:
مجبب مفبد جه هس .ةوهع ةهئ ذخع نمييتن :هدعهب

4

يجحن ج :حجدة مجبكن .ومفبه حده ة (حت مجبكن()٥
دجه ة جبلجبجة٥ :جج بؤه سغ ذخذم نو ٦٥خغه
حجججة؟ ههلب إيخة إدذة؟ جه جم فج بفع فذم ٤مجم
( )Iد ( &։ )2ي (ن) يعك ?؛ذحفي هئ( ■٠ه)  -م
ا
( ٤ )5خمد ذرب جنجئة خب,؟ ج:ك :دص
( )7جيزجة ابج  :ه )8( .٠مج مجججكة.

( )6جج حمغخخ.

خحبة جفذ ئ٠بب.
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ؤفهن دذوذجبة جهدجط :١١ذنغد دولجب إجعئتة٥ :جمكبئة
لتن :ذلخ; فدسبن٠ :جذطجبت سن جبج• .جكمه
نجزهنم حد جزجت ٥جدحهذة^ي :بذ دن (٤ف هجبل
يده ة فيجبتئغو(^٤ .فذب جه ذهذ’فج فمجبتة :في جئة
^بجسة يجوج ::صومه ده د جج جميبتن  -يجهحد
جفحي(^) عبسبن خذطغغه جأهوججة٠ .حذ دهة
بجبكز :جسهئئة شجب :عهمحة ه ٠ذذه جبجخككة :هكئ
فكبص ج جيحةد جمجة حججة .هذكوؤذ) ي عنة
كذمة :دن فثة عجن٠ .جه تنحلج ه( ٠فج ئذ٠ا ٤مكم
مم حج::يه() هبج ججمه :نهجب() ده ة حج كة

ج^بعكف دمم فجيشة ف^جبتة :دح9ج أجة ^نذبجة ه9آله
جمججة سخيب .مؤكجبه جدد ١بحكة بجج :جذه جو.
و^ؤه جو دبحخة 6ة يججسة جكجب حتت  -جج فدس
فودسئة ذوئنمة :وحجتب حججذة كمئة .كجه إتة
محنك; ججوكبه جحومككة 6كة وجكجذ ججعج»:
2٠جخس هثخه لة؛ل ٠جنجهخة مم حد :جذ ؤمجبئة
همم هسة^ غججح^ع :همم هئه; ذكشه جبكة:
هدبز )6جنجنخب ه جه ؤمفعي هةه تدوئده: -
(حذه جه 3ةة( )7حجمحثة بذبض :هههج ده د ه3ئ
( )2جنخز نهد.
( )Iديت٩٦٠٠ :صب دتهيز جنفي.
( )5هتدءلهه( .سب جهخئةج .فهج.).481 :
( )4حنبد
() ٠فخ ٠حد^ف ده ث.

( )3فيكر.
( )6فدم.
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لجدحبئؤ جمذ قه٠بج٠

قد٠حم هكه مز :بدي مجةي .ووه (دجتدئة ٥سوكة
وكع هدخجتهم حىءوج٥ :)٢(:جحئد يجهجخد  ;٠٠٦جمت^ذةبج
هش٠للجحزج :فخ :جحسو :كوفخة حهب;٠ز )2ججودذهس:
جو ,مححيجب 7ه ٠٠ججة (ببحهت; وجيقجبة جيخجحب()٥
 ٥٥٠٦دهجهة .هغجلم يذخمس 7هةز حيو^ةيهغ :جج

47 533 7

مز جب  ٥٥٠٦حخي٠ة٥ :كهي 7هة ٠جنة ::زهخب٠ج ٥٥٠-
حججة ثهذجة( )٥ذبذذي فيمه جتخهة.

بوب جه فذم ٤مكم()٥
٥مج دج ن وطد ٠حز(;)5
يوف :بلي٠م :ملدج جج فز كةه ه ط٠مذ جه :فهئذ
بنته جتخثهبجة ٠بجذً ٠اهذ هلذه جمجدخوهة ببخ٠م
هيفينجنحخمجج ذه،ه :هفهفحكه ف ةقهجبك هة٠
ف٠دهلج ٠يججد صو^جح^بج إكخ ٠فته :همهجخه خككجيهع
مؤ ححند٥ .كة ججسدو مم إمجم جضنحدب بجثة:
جيكة جب كد يجدخس ديدجد .وججكة م٠كخ; بًا٠شههد:

5 53
6

73

بحخ٠ه حذة ?فلنوج٥ .جخذج ذببج هةةد )7لعج غ; هفتة
جججه :ؤحذديي ن٠ :مف مذ' .:م::جه اهه٠

:>28

فتة ججمحه دمه فئث ::هجهيه جهفة جكز ٠خهذ
ف فهعبصه(^) فيم
ةذز*
ة,يه  ۵١كه مزة صةدي جئلحر
كدعج كد كم جج هسةجة ب هذ٠ئب :ف١٠ة ودخ :

( )Iييحني إدثير فيسهخ ?'د سهي هي ك ههـججهح تنزهي ?هيني
( )3م^تج :م:جغنية جيجنجم )4( .مدخحج
:سهفن )2( ،صذدت.
جقجز )5( .غف )٥( .حنجبخة )٥( ٠٥.Ç7 )7( .دنئتة )9( .ذدصهدم.

خكدب :جمذ ٤مجم.

391

مته :هسذم ١دمج ته لدوج جم (تجد هئة:
ةحعب١ولم نم :جحجج :وةشن(٥ .)٤جج إمبب ن ٠إتة
وخج لد' حوصذه جبجبىة :هفلب ؟ه نجب (حج^ةة
مبسب ن ٠د^جعنت:
مج نج^ةةج٥ :مج منبجو(
جهجم() نه دهجهة٥ .جج فدس ن ٠بؤبجة (فوشذه

:
)
3
3
:
>
5
9:'7 097 9 9)6 92
>82 2 2 .)9(9
2 9
5

حبج مم سم ئ٠ل ٠بو ,يده ة طد دوج
هحه’
ون ججد بج قهذحلح :ودبيج لغ٠٦ذئ جيمإة متة د^دة.
٥جج جه ه ه نه ج اله حم ه. ::بوع هكخج ه ه ج ج
(ئ جو (٠حدب و ه شجهذلهدخعذ يحج ده ذحج٠دئ’
ه٠
هخجب وس ببجذه^س  ٥١^٥دهة كميبتن.
ججة (جخذ و ه جيسي :غ ٤ج :لل ذسو( جمجه
٥جج بذ هكب :هئخ كد٠ .هه
(جحكة ججةج^ه
ج ته( :هوة
(") ٨دميج جمذ ٤مك جه مجز*
تسهدن( )٤٢هذ: ٠مه حنجبه .م^حخبه جه حججثة ة دفج
سودن ولى :ومفيع و ه جومجة وه لغو'حه(֊إ:٠
فججد(هب :حجذجج د^هة دذبصو حجهئة ه*.ه
٥جج سذت ه ٩بجبكة ده حدذه :يلتدبج (جكة دطت
جكز جزك٥ :كز حهددحلج جمج :خد سخم جكز :بج::
( )3حدي
() د يوه دت^ر ئ٠د.:
() ههدذ ۴يوه.
ححةهث )4( .جيخججب )5( .ف:بجكته ف'كغصب• ( )6ج )7( .يتده.
* ?حهذت هه.
( )2حيه
( )8مججذ 7ن :جشن :ي ذج ذف ذهدذزآل ن.:
(هل) ص:

(ل )։م صو.

()12

نه ة نجبكز.
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لجلحبئؤ جمذ ع٠م.

فيخ^ةمة جحنة ٠تجخمجرل) جد حهجسة٥ .جج مبؤ :هه;
مجدة ديء( )٤جإمخحجج :ح٠٦ذ هتخذ٠دخ حسم جووت.
٥جج جج ة جج^ة جميبكه ( :مبسجس كجه بستمهبج
هئخخر جه :جيجهحد فئة فيجذهبذخ يم نبجه؟ جي
خي ده جججة ة ،ألخذه حدة خكحيجي فمجئة ذههج:
ح٠خئ دعلك ججئة ؟لج :ؤببه فيدةجه فذذذبد

)3

>4
6
:9

*حثة (جكة جمدة ةج'٠كدر ٨جدوخة .مججبه حده ة
لدد; يجهحد هجت٥ .جتشبة وج فدخ; (جذوذجب م
ذم هدذي( )٥ه ٨ثمبيةوس جبجهكة ذن ٤مكم.
خة :ججج هه; يع^ةفة
ده .جبم ضخ خو
مبهح^فةجيحة ذمت ۴ميبتن٥ .جج هجر حججب هةه
محجخذكة جججكء:
حأت مجبئن ?نبي ج ودع جي
٤بج ه .جبم دس ذخخة ٤ه بطة :ذكه .عبد ه.
فذة فة دفت سوبكه* .م بج ه .يهة ذخذب هةه:
وتسكجة ٤فذب  :٥ذهكج يوو.:
ذئ٠ ٢جعرم جي^
٥جج بضم; ج^م ذذة ذمم هةه٥ :جحوة دج،
جحموخ :ججهجة ى عجم ه^( :سجئة ججدبج مم
ف ع٠ح جخله ٧جدمجج : :هج٠٠ج حد .فيججببه
جتج٠ق( ?ألذج هجغ; كذ قمب ١جةج =.جيسوه ئ

3:>7 4

.:9

0

(إ) ندع" ( )3جيج هل ٢غذًا ٠جيميسهيد
(? )٤ندل  ٠٠٥٢٥٥٠٠فخذهة.
OOTئخخمهح جد حهننر ?՜د,
()٠
جد خمبذهه :هلءئبج إنجذ.
( )7ه?خخ الخ  ١٥٠هم ٠7د ٣ذم
( )6آلل أدم■
()5ججذه.
فخ^عبة سئة جحمجج :نخجه :جسجة.

خكحب؟ جكذم ٤مجم.
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فه ده ة جد ًا٠ل ٠٣هخب بج٠جج٠ ٠غج ٠هخهه
حبكةمج( )٤وعجبه نجه7هن جبلجبكة :وبججه ٥صيه
جد خذحز جهل٠ج7ه  -يطلح حجي ذدبالآلبثئة جد جتج
بزة :ذحجبتة2٥ .سجي() سفب دفهه ة:٥ :كبع فسه

جيسجو دججخ ::مجذها جه ك جج مججة
جكي^ج7 .هبه جم جججه ب ذوفج آخه ه هجة():
مجذذي وه جه حجذكة جججخ ::جج كبج ألدخ
بجبئة جب مذ بحصةج :مج ود جةههد٠ )4ةهم :
فح ندد 7هه; ة بج بفلح كذم ٤مجم .يه جب بجبكة
:يه جنسبهك :فجذ جه دنجبغة فذ بحس^ج :جنهكئة
متجة 2ئ ك دجبح جيجهط :،مج كخذ جم بدبد
*ة كؤ بج 5جددحمة ٠هدذتخ٠دلج جججكن ذدي; .وه جم
إيذ ه :تجه م دب :ج ::ج ال ئ خف دحلح يجة جؤجذ
:كخ دك.
جج دم وه بنجبكة مذم ذمالم دلج ب٠ج يه جكة:
هجد م^حجبد 2م جسجخب 3بجذ'م ججةي .ه,؟ ده يم
(جج لحه7هلي٥ :فخوبجه دصوججو٥ :ثشجووس ذبهالئ
دذلحز ٠>5جسبد  ;٥٠٠دم س٠ه7ه :وكجبس 7هه; فخية^ه -
ب ١٠كزجة جؤكة ٥.Ç7 .:ي٠م بجب^ة ذنه 7ههة كهة
هي ج جندب
جم*
ح^بجه :ذحخخذها جج هدة ث تججخ.:
( )Iكت صج )7( .يه ب٠٣,
( )5سءووس ٥ثمه كهت بم جنججئة.

()3

ئم٠

( )٠ذههئ :ج ب! دكب.
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خكحبةج^ذمك.

هحخب :حنبه حده ة دةج تبجو :ذهب( .ي ٥جب()
4مخي» جد سه جذ ٥ ٠.٠١شج  ;٥٠٢جمنحجهة .مسجيب
ه ٠٠جه مجم حد مثن :ومحنكسب ههه :ججة
نحصي نس^ةس• .جم ذدذ جججبه حدهة :بنج
ده ة جيخجو هحخلجلم جه كندههة٠ .مم هف ح
دهدلج جمهة بدبد :فجكحب جه دبجبئة تعه ف
٥كز ج^موجهغ دخهت تدج٥ .:جج خجم هيه دب; هدنهلم
جي• ك دد دلج:
*:
سؤئهس جبجبغة :فيسنم ثجنم
هصدج (دسن? ٣٠جئ؟ دز اكغ* ٣دلت فث ذين :هفخب
ه ج2ع جه لببغ; حاو حيذمئة دن 6ثن.6 :جم
دبسكز ججشوج :دله; هه; جه لعجنك՝ ،ا بجة ثجج:
فيف مم تع .نسف= (ب7هبف جزمذو جه():
يه بجة(٥٤ )٧جج ذيف كلب جمنجبج^ة جي:نهد.
ه،هتخ ده ة ًاهجلف :غيد ذح ،حبت :دمم جنجخيج :جوجة
ذهحخج د^منذ شذن ججو :>5منكدهبجذو مم جسبه:

ندد ذئن ججذمه( )٧٥لجف حجكة جيججفخد لجف دح
نجذذ٠ئ .:كجم كده جشج ذئلح جة .ذه حثت:
ججفوكوذذدف مم يبخمجة دخآل تؤج .:ذحل جذمم
__________________ -__________________ .أ
(٤ )2فخب 7ن :٥جسن كة خين فد :كة ثيمن جفك
(ا) هجم.
جيه ي :ج ذذد ٥جيمن  ٥օ٠7ي نفدلخ ٠جك7 ٣نه ?فعض حيخنثة
( )3جيه مذهم
جنم ن ي ٥ججا نجبخة حبج جكة ؛՜جنان ذنه لج 5ن :ج٠٠
()5شنيز٥ )6( .خذئز.
( )4فجئن.
إل ٩هدج□;.

خكحب :جكذ 2مبج.
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جم أججمخة ند 2بجهوس ذح; وم^خذنة جبدجة:
دية( )٤جه لذب جص٠بغج ججكة جدجبج جيه :9دجة
منتذكة .ذد فل ٩دحلح لجة :ججه^ج دجدج مجبتن.
يمخجج فيسجتة فيججنبه دخك جل جحن يجة :شجم
وك; صومه يمه ذةج7هة :هج9م سج٠تللم دجة جمجخة
جحجبج جيه :9دجغ ذحمة وم^خذكة .ودة جب بجو:
لبجم ٠١جبجمكة .حهثوه  ٥٥:جم ج دهعجة  :ج:مجئة
جج يجد ى 2مححه جه :جه بجة(2 ))٥هجب 2م جدن
جمةجبج^غ٥ :جد فخ،هج غغ فججه :جبمخ :
3وة هددذ;٠ .يذ كدجج عبه حده ة ججة ذبهـت٣
وبعيجه جو٥ :ثيجه (هبلجو جحوككز( -)3هبىه م
يبذندهة ججد شج,?,ئ :نديجه كميبت.
جكز ٨وس دج ن (ث0كة ةك( :)٤صمه 2ذك 2شجبجة
ج س^ةبصه جم دكي فحجبتن :ؤعجبه دأجج .مجده
بجمتمة فتنغة بجبجز٠ :جمم :بجهد وه; (2ك
فجذبذكة جبذه( )٥جغز,.ألخذ;( .مم دج ن ججج^ه دجدهف
الووج;( :)6يجس^ة ج^ج :ة فجذبذحة :ذلض هذة
جيه :9لجة ذحة()7؟ ودة جم 2هججهوس: :مجئة جف^ذ
ده ة نجبة فذ ٤مم :هبصه جد ذ2جوج;:

جيجحة جم ذفي• :ده جد :ة :جمجبه ججثة جخة
( )4جج نه ص.
(() حيجي.
(!) جهل )( .عذي.
ذكذغ٠ه3ذ ب٠٦هفخضد٥ )6( .جج فججج« ج :جت: )7( .:يععهفة.

()5

فخ

I

39٥

ختحبة جفذ ٤مك.٣

كذمة ذحمة لألبى .إت^ج :جم يجسيه جججه يجدن ج::
لففي
فنجذه حنيحهه()٠٠? :خفة حيدي
يهحدهه جعوحذذ• .:ججه دة فه ضنجدلج:
جخ٥ ::جابج يهه حإر فة = جج كنب فه
مكبعي دفج :جئهبد غفي ?غإو ججكة جذخ٠
ح^هس بج بكة كذ ذهعه: -جيحجه() ججحمة :جج
فجذبذخة بجبكة محنجة فة= جبئة ذمة ه?ف سقبج:
يجججك ف; لغأل ١يهححهه جهوحذئة :٤٥ :يحن
دفة حفج دكهوس:٥ :م دججان حجج فة .ه٤ة مجذ:
عج خفة فخ□؟ ف :د^ج ٤٥ذ لجه :دكن -بحصة ج
:بخ هوس جمجثة مكبع :كخ دفج يهح^جه .ط٠جحه
دوج جوخ :ججة خذذ ف: ::ججمة 2ب،د٥( :جكب
نج ججمدك :عجذ كج حذبيةس(.)٥
٥جد دج نج مدده جمبرجز :فيخخجبذ نجبئز ذد
إيهتهي ::هنج ط٠جب ن:الك .:همج ب نميه
الجدخ ::مجيذ ٥جيج دجدهة .تلجهخة :هسذ فيض.
مججذ ٥٤٥جبج ٤ف نجبملمصة ؟لذخلة ذيبي :كزجذ
فذهع 7ه٠ة جن كخم ف ٠جه م ججكء٥ :صمه
نييجه دججك• .:مم جندبه ٥ججه :جذب بج٠خ امحزفذ
دهف :ذخحة :ذمب مق تآلهـة ححه^د جج منية

( )٤صجهب سدس^د( .إ) • م مدد « س

آ33

يددن دظ ٠٤ج.

تيتيتيتثتتي^تشاي^ت

ن ::خخخ :ئم٠ب ذو الهبذ٠ئ جغدسوجج (م^نذ()؟)
جه جد جوخة جحقذ ئة بجبئ :فذ بدسةج :جج
٤فذ دهة :دخ^ :فبعجه جلدنً :ا ٠٠جشزة وة:
ذه صج :-مم إخة ئب،هو -جهه محة» مهه دذذ

بح^ةج؟ يه جم جبب مم ألذب وفذ دب

ճօ

آلهجي

تتتينتتد تيينتينت

و6 :ج( .:سه جم جذ غدبو( )3ويجه ثيبجب:
وبحججه دلبؤن حكدموكء ججكة مجيته( :)٤وحججه
2بب٥ .ججذه دوو إمجثة ججؤمذو جه :جمج فوسئة
جتة :إيهتةجة ص٠جر )5دجج :،ذببد :٣ذج د
٥٤جحو٥س جد جيهكجة وب ؤه جو 007 .جب
بجبغة :الهدن فمفع وة• :جحن جمزجبججة :نجج
كج غبجمة وذج حجبج( :شؤج وة;ر )6دحمه د
د9اسد فوسج ف؛و .تج;غخ وة :ج جذ تنة
فختهج٤ :ف ،مم نجبغة ذن٤ -هج( :فحجبنة ذوسد
جججة 'ذؤ :.جح ٤٥ .:،٥ف مج سؤص فدن ة* الن
دج :فذ وة :كه تكن مث ::،:جج صححي ؟ه جة
زل) :٥فذم.

()4ميججب.

(.5

()2

جع٠فيهب

حهكهه (حججبحة ؟).

()3

(ه) ى هي;.

——————————■،،،—،

'՜

ههدجت شجه.
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لجلحبئؤ ?هذن -تمذب٠

ذب?ئ :جه :يجد بذبج(^) ؛بئة فجبند حجذة خة
جججخ :ةمبدد٠حهخوز) ?سن جبن  ٠٦ذهدحو• .ييهحد
ججج^وم جم مفع هةو :جمم فجسؤ ذوشة لج خو
د^ج :وج هذب :ئج جذ كحج :مبج جم^ة ججمتة
جؤتيك غجغصهكو .هخب حتيئة ه٠ج دقة محجمكن ختال
نيو() غذبةة ?هبب صهذ:٠و ذسذذ صيبته :فمنهخ()
دهة ددو)) كذ بح^ةج .مفعه
 0007جإمجس (ي
هةه جذ حدهة جمبخذوجه جججذة  -يجحد ج:
(شذي هه ٠ة هدهعح (٣جوكج٠ر فيحجو ,ده ف دخ.
إته :جب ببج ه دبج بكة جيخج .هه جب وكذ ه و
دهة :جنة ًا٠ن كحم ججج,ذه ثجذ؟ هج٠لم يب جذبه
ججهمذو ج :جم ت وج كدب ج حجم»  :ججبيد
حكج جؤيمصهفوج :ذهددبن ؤد .هوه جذي جيكخجة
ده ٧٠جد ديبخوجه: :كز ف عف  :ذو جخجية ؤئ(
جتة يب منذه جي  ٥ ٥٢ج^جةبة :ددز خذهف(()
هفهدددز ?جنه .هجذ كده و عمه ه ججه دهحد
هغخبه يدة؛و وحو حذف :هذعيه(و) دبج؛كو فف

بحصة ج مبهحذفةجكجج ^)٧٥(:كه.كه شجهجو دذنؤ (دججه
جشة نعي بجي مدن(").
زل) هحج ^بجسحة حيثث ذننددئ ■٠؛.لغن جه نجبغة ٥٤يم :يجد جذج.
( )6خ۴
( )5جج٠
 )Deest.نمفجم.
()4 )3
( )2ذهدبفححهختح.
(٥ )9جخجهمد.
( )٥ججخجة.
(? )7ذب ث.
ًا٠ج ٠حده.
( )1°غعهههفتح( .آل) دجهه حس ?,هعجذبقئر-

خحدبة ?خد تمب.١
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هكعلج ده ج □خحب جئجهة :جهجم فيمخة ج تبخ07٠ني
(حمجو مجمو جمذم( )٤بحصه ج  -هى د خ شجج.
فكخج جم م جشة جميبتن ذج كيسب( )٥جمو :مم
:مخة 2بجه٠7في ذ غ  )3 (٧٠٥تيه؟ ٥كة يجة  :جشه جد
فحة .جج جبم ؤ :عهكة جتجخجخة :هيبج بجبكة كذ
٤مجمم جك فتة نبتج م سو :إم» جيج:دو خلهج٠
?فيمعذفة .جج جب ججه() مم خفكة حهكة ?ت? نبئ:
هتئذه جكمو ج:يعسهفة ه?حألي( ٠جة :جذب()٥
بجبكة كذ ٤مجم (مجخو( )7ذف الخ :جببة جججه()٥
جدة حبذة هك٣ذت ج^مه نة :جج ٤قذ  ;٠٠٦دجئ()٥

06

? ٠٦١٥مددذة'? :سؤ ه مججسه ذفي :جؤجهب ك
ثمجبتخجة  :جح ;٠٠٦خ ٠كة هدبدخ٠ذلج كخ بحصة ج:
ج^بجهس (جهي محةمج( )٤٥مم جة?٠٦و جنجبكة
جهؤ :يعم^فة
كذ بدعة ي إبًاهس جكق:
د:هذتلح ٠دةم تلط بجيتة .ج,? :ب مإج ;٠٠٦
لهم خذس دمي بي(") دثة جذوئة كجشة( .وه ?ب
بجبكة خذس بسد(") كز يجة جيججة (جعي? :لد إم
كلج تهه٠ذئ  ;٠٠٦٥١ه(٠
( يدهييه جممي هلن.-.

() قيسي.

(م خصءب.

() عد

( )5حيج( .ج) حهكة :منخ )7( .ذاحغذ ٠٩حتم •٦هذه?ت• ( )8ماح.
(٥ )12جج ي ٥جنبكن.
(") حبج.
( )10حيهو.
(٤ )9ف حندن.
(ذا) :مي يح :جك؟جةخة ج جج :9يج.

لجعحبئؤ ?خذى زمج!
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جكة جب ججه ذ هدجاطله سجم ؟ه ومجكس اؤ^ة::
خده ب ذم دئه:ج :ذهب جنمه 6ج .:مخالبج جب
شجب ه :جبجج دهة كق :ججبذبجوخ :جميبتخهة
ي :9حومح :جأتة هج٠غه٥ :ج:بج دهة خكة ج:م ئ
شالية حخبج٥ ::جسية كذ  ٠٠هبن ج كخه دح 5بحذهع
٥فهدةع حدبب .جد^بج جذ شين  :جمج:
صب يفة كذ زمبب دب 5حدتبة بؤبجة م^كقبة :جج كز
سبك :ه>ةة ك0بهب جبجج جه كذه: .بج ٢عفه ج,ب
جمجخة سب ذيجة ه>٠ة ح^عة :ب٠حجخلج سهدنبيمو ض:
ةجخم نه ؤكتحدي حدهة ًاجك٠70ىا جج جب ذخ٣
ه دكيتة جةذو :بجبجة :كذ حصه ج ٥كذ ٤مجم
س٠ةه٠٢ى ١ك'١٦ز ًا٠حة .ف^بجع ن :جم كذى زيدب ككذى
غجسة.
جحدةيفة ):
زحئ
غ٠0حى
ذشجودئ:
ئثخة٦ج تمذهخة
جزذبذ :جكج
ندسفي غب
(هدج:

جةجه حذآلهه ٧نيك0جة :وججه م ق ?دم \١ج١و
 :6زخئة جيكخجس ؤق حهج :مجيئه نخج بنفجة
0ح٠ةبئة٥ .يجحج جؤكخ هه ضلدحة يدغذب٠ :٩ك
ؤم (جكئ» :تكز()٥؟) بخبجة كق بحةد م^كبسه.
هه>ذ ذهخذخ (حةمجة يجدبئت» بجبجة تإلدذخة جنفكز(د)
دة٠ذتلآل :دن ٤ف ؤئة (كذى ح^بية ججججته()٥
).Desunt 11 004. Lond. (5

ححبية نجتية.

()4

ه^جخ.

( )2جحمو ججسبجحة حذو.
() ي٠جبم تفت

()3

ضح

خكدن جمذ ٤مكم.
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ج٨حخو كة ندلي بجبك٥ :يججمةة
بحتة جمجئن وج٠بم* ٠
عسج ضلخع( .مجدة جخئ دهج :جلة دنبية
ذندآلحه بؤتجة دجتة^ :عخجذ ومهة ججاب خة::
جذ
هةكخ'نح جج مكسكب ه عج جة بجج م^فذب:
عدز جذة ذ٠٦ةج حبجهة :جج ٠ذتم ئجذج٠خج:
هال يجحخسب ذحم٠آل دوصجد ج .:وه^ةجبة ذوخ٣
 1ةهذألج« دئ  .٨وب ٤ف هكة مذ يهحةذ
ع٠ج جيدبج ٤ف حهج :ححية جسوثكبو ج ثة
حذبة ::جعجذ و،هفي \ ٠جؤمكم جمجوسي ي هم ج
حبسكه جيدبج خة :خحوجئة يجفى٥ :جذس ذك
جج :دكوجة^ة جججكو بلجبكله(٥ .)٤جج ججمجه
حدفجهة ٠س :٠دهدن بجبكة ذن -بحصة ج دئخ
٤مكمم :صذهج (سهة^ جيدبجة( )٥دج ة وج'ذةون.
جب بلجمكة يجهس^ة  ::ذنخ ج ججة بلجكشه(.)3
هجب(^) بجبكة ذذ بدعة ي (فبع جو جج ٤ذ? :؛أل

.
0
0
1
0
07
6

:6 2

60

دجةجيه )٥(-حزبجه ضئلح( :ه د فحثة« تنبجه
ج٠غلد' .'6جم بخجه حذ٠م بؤ^جة :هيوذ٠و -بج
مي وإزمكز (٥بج مي وحزمكز(٥ :)7بجمووس طدز
ف^دبجة^• .ذذدبه ت ٥فج ,ذفنبج :٨ :فحهه جضق

 ).1028 100٤نسجه^جد حذجة ذءشب جد.
()in Cod. 1004. (I 2
( )3نجئنة ٥٠٢ )4( .جج )5( .كز ^خخفبع ي :إكز 4نخ :ج:كخ جص
نجه,؟ )Desunt. )7 )6( .شخ خ بم ث.:
111

26

7 9 4
6)5 )3 :6 .)4
1
9 :)7 9لح 9
9

بكةد محتبئة سوص يه(٥ .)٤جذ كدهي مب هجغههس:
هلجحه٠ج; يججج دججه حجحججج٠ :جهذ ههج جد
\  ,جكهمس: .فجع بيةس كلحدب: :مججس هة; يلجه
جكة بك^د مكبئة .جكة جب جج بؤه :حفجه جد
فج٠ة عؤلآل ذلهك٠هة بع١ي; ٦لغكزا دف جخسي
ه دؤكة :هإذذب  :ته بلح ي لدي :جججاوج
هعجذ إكخ دجج^و (حبج بتجز همكبو٥ :جججةةج:
جهعجذ إكة كة دنبجة( )٤يؤهـخخته٤ ;٩٥ :ف ٩غلح
دهدذذه •ابجة جبلجبجة م .هجبج ي كة:
جعبطن ٤حجة هدز هبجهددكحآلب بهجخ بمجبتخ :ججة
جي ببج
ججهجذ حجكة دكجة حححب٤ :مجم.
جيكةد( لجه٩
بجب^ة ذى ٤م٦م حججخة
ست هئجخهب دميي( هذمخ
هخذهبلج شهس(
;ذبع
بمبه
تقتيتي؛؛هي
تنة
جخد
تشهتمق^تيت

بعبده جعهدزل') ددي يجده ة جب كهي ٢ه ه
هتذب :ددز م جذبثة ذسذئ ه ئز.
جم خهججه جمذسبه()٥
;٠بهه ه لج جمجخة بج(
دبئح٩ :ئلح جحدج ٠عك ه ز نه عند خف ججةه^ب.
( )٤ي )2( .س (? )0يغد.
( )6جفج مئة د ٠7م ( )7نج نعفه.

()4

جد ججيه( .ه) فيحجيي.

(.MaRCION )8

|تتتقعغتتذغ"٠اسعدسعا"ععسعسا""اععس٠ع"ااغذةةتت==تتةةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط
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ه;بههون وف يب حههو م فبذع() أهقر :مجبحز
 :حجدخبج :جةهةك^ه .نوون دوال7 :ههفذك ؤ:
فمحجبته٠ .سؤ جييو :و4٥ذكة: :فبهو ج :فلض
عوعجببعهه :ذدغج ،ةو٠ب دن منك .فجفج يحد
وف
فهه جخكة :جج كألحت نؤذ فذ اخم
يجي .هكصهوسر )2مجذج2 :به وف جه حججي :ذلصه
ن :فزة حهكتة جنجذسبه(^) :جم جيجدسخم ب^بجة
ومكجقثبة٤ :حج جب موسيح اه ف دبة^هة• .يجحد
ج :جد كو مجب جيجسو :سجة فلض :ججة كفبمو
2ك جه ٠يوفح  )4دنمحض .دةئ :فبه ن :جه حذف:
^فذبك وف هذهج٠ب تجكههس( )٥هبج هذخة٥ :بخبحب

ه جوئم ١حجكة دجوة^هس .جدبذ ج,? :ب
حوو و٠هد )6لجكلئد٥ :جخ وف جه (بحجة 5سخئة دجذ()7
ج*
جفمهكخ
ييه .ئ جب جج كنج جد هيمه ذك ودف
هبج بذه :تجه -حكدخ٠ف جفهشب ١جذ عدهه :جيييه
جحد كذكة .هه جب جج جج يصؤ,ضهو ده؛ :جذي ججزجذ

جه :سؤ حبت جهه 9سؤ حدهة غخ٠لءخض ججججه
حبكب و :٠٠وجالد ;)9بمججعجة كت دبه حب ذهددوح
(وضع تههذوئد وحدده!)٥ .ن? ٥بته د هدي :هفك
()4جيووم.
()3جنخصبةيعية.
(٥)٤جرججود.
( )Iيههجهدى.
( )7حذ٥ :كز جخية عجذ.
(٠7 )6ل.
(٤ )5ججةوس 5٥جكهوس.
()٥صجفهد)9( .مأجذن:خهف )10( .إحتج دج،؛; حهذ٠7ئ.
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26

٨تحبة جمذ 2مبب.

يدبجة :هي د ججم جججةس جكلغج .بها جم بجج
ج وبمخأبج ٠٢م ججة^ةجة :وندجه ههة ذ^بة:
٤ج جذ سهبخه  ٥٥٠١جدكة ثز .هدب جب ذاغج٠ها:
دجبي محة ج ذجنت ججكه .يجسوم دلتهغئ ج^كجة
٠ي٠بوئ :مج دجه جب مج طه ٥هجهج ذق:
٥ج:تة شته^ة جغذم م,ئ ذجنتئة :هدهدب ذب ن حجثة

60

ذطكخذ دججئة ججد ه^ئة() جخهة .هبه ٠٢غلج ٠حئ;
جه حججخة ة جؤهبج مج مجذمجج :م٤يذ جه :دز
ه; حةعحبة بذك ج فوذهة ٠١ذ :جي ز عجب ًا٠هخ
:فةس دوججو :وبخة
هدئ؟ وه جب جمجثة
ججه جيدبجة :هبجذذندجه جبك^د :هةذ صوججه
جذصبة حدن :جكة كجه جبك^د ثيذمة ه ج:جبيج
سذبج
مج دجودن بجوكك :مذبة :ج:و هيجلخو
خ٠ذذ ،خئ :ق غته ،ه٠ج ي دفوك يججز.
فكة يجبدد جعجخ ذص ومحفم ثز :يدددئ دكة هبخبخه
إسو^س جوهمذئ وه حجس ذزذذ :إم» ?:،دف ج
حدد• .:يجحد ذجهحبد جه جد سه لئ ججحسة( :)٥جوسي:

64 7
2

:2

بهه ذده; تب^تهف دهجغه :هيج هخج,د ذدح'ة

() غ>ذم عتيهذ ،هب غمم ببلهش? ٠١هدن عم عدد سجخي ًا٠ة.0
:حجبح^ا ؟: ٥م إمج :مبا جلن  :فمج 5ه مج حبه ضده جوج.:
منججس^ف جهت شد^ية شدع نقخة ججتتخة جهثي ذببجئ? ٠ليدج.
( )2ججحيه.

2

2
2
2 6
22
3
62 2 2 2 2
5 5 22
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هكة جسن مجدبن .مجخ دحه :جبذية دحدجججة:
٥كجة نهلفن٥ .مدجذ مج جئة^س ذج جعددوكن:
:منجد فعجه دودبئة مم تهجخ ٠غ٠٦جخلجح جنجكحب
□البب تسكنة :ب فجفذ جه :دخجذت فمنهج مجم ج^ه
بهبج7٠ :هحلح حجبج جيذجةف ل٢ذدهج۵ي.
هبذ خدجه دعي فة7هفي مم دةج ًاه ٠د'خة٥ :جذب
ججزجذ() كخ7ه دبة (دجئ :فيجند كذ بذجه.

جكة يججسة -ه:ة يبتدئ هة أسود ج7ههفذذ :هكب
جذ دضج ،هذًا كخة حجهة  -يهحد جيه بجه7هفي
ئ دنة بكمووفي :ذج نج'بعذ لغدنهني .جنة
هةكذ جه لغذدفي ودجدهة حبت ب٠جه :ن تج كك٠
دبة هجدهة() تنت جج -ججيجنتجة (فمخبخة^س:
دك دجهذجغ دجنو بسجه ?ففي ججب فيجبوب :أع دبجله
هدوبة جذوج دئ بجفي ب ٩٠ججكذذة .ن دغلن خعة
ئ ::جئ٠جهبذ
مم بجتذجة •مم مجبكن ج :ه جد
ض٠ةهص جج ذيجة (ههك ؟) جد جذحة جججج :حج^جة
جمحجخمك :جثة جئمججعة^ كنت :ح جم هجبا سذج
تجفي .ههئ حيجمثة جكج حهبية ج7هل ٣سجتة بخجج
*مذفئ: ٠.جفة بج٠خفي لب(د) .ه ،خ'دا كذفي بذدفي:

زل) ذفن,? . ٥ .عله كهع هلدخًا? ٠فخد ذجم ٦
مجخة^دد لل ذد:? '.٠جد ,هجخجه ذهدحدحبح ضب ججج ئب٠ب: ■.مي جأف
دجكة جمجكة .دم.
* 6280

()3

>7

()4

()2

0

0
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ختحبة جمذ عهم.

إديه فيج:يم نييه ذهددمة  007 :جبإجهه •جوحن
بجبحة مجذبد٥ :جئةج له\« ًا٠ذ ٣ججذةس(:)٤
دجذهوو٨ة ه:ي :جذ غدهه جبذه بلتخ;
جج سحبة دهغت إكخ .هغعه دئد^ج :جكج^ذ:
هذ٣ددهج٦نم جو:فنه جم كذذ هثه جكج ::ه3ذج٠مه;
ذ3ة ذوكك :جدمهجبج حلءجذ ՜٠مشهذ :جكبخة حبمهلم
إمجم فيبوب لففي جمجبئن 6ج:
ضبا٠ب بلذجف جج جم تنج :جهخلج دنج دثهجد:
٥جسج فوكجة بسة ج; ذنه .مجذب ذيء■;٠٠
جذحبهه() مجم ذهجبجه جنذسبه٥ :بعجذهه ذ هددحلح
م^عس ? :يعيد :جج ٤قذ  :دسجكجو :دجم:
يحكج بسكة ج^كة :ه ة ?جح٢ح (جد حد( :)3كو لض،
جيعخحك٤٥ .ي :هوج حدب ;٥٥١٠١ :د :سودماه
ججذم جكم( )٢جبكةد بق6 .جب ئه۵ذ جه ذسبه
بخك ::كذ بذ?في= ذئ (يجي^ له م خخ٠سش;؟
هلهثئ دزجبص إدخ م تلب هدج خهححمئة 6خ؟ جه
جم بدذجة دنبج! جه بلحبد٠ :تخذ جه دفذسبف
هكسدذ -٠٠٠ججمح صب 7هةه :هكة حججد كو عجد
دخ; في دهئ يج^ج :دب جن^ذةج ٤ه دجة .جخذه()٥
ج.:9

دب ندبد :جج فجي :و?,جه ։حذذو .؟?; :ة جذ جبعذذة
() بج( :إ) د^ديجي( .د) حجد
ذذي مم ثجذ فبثية )٥( .ججذ.

() إنعيي.

()7

يجهي

خح١ب ج^ذ عمإلب.
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:ينه مبهحت فبحجحني فهو :عوجثمز .يجدفئز ٠جذفي
هض جمذس كجدذ :داحه :جدده :مكبع دك; •يجججك
دئئ :جئهفد دب() نه كة يه جسودفيه ججذ :جًا٠ه٠ه
إكه :فجذذو(.)٥
هيذ غدهه شج نذجف جد بجدههس هختب٠د :جبت
ججه حدهة :هجبه نددذلج .ط٠ذك ٠ديع^ةفة
كذ بحع^ج ههفجئس كذ ٤مجم :جبذجة به -:ه7هم٠
جوهبذخة شدد دذ :مثنة جيحذد سنجخه7 .هجه٧
جم ببجه جه بع٠دهذ .هجض ل٠ذ٥هس ه٠٠7 :فخئ
٤ف د'غة جمجبئن .ج ٥جم بذجة جج ده٠ج,غج٠ه:٧
ميج ذعج’يلج٠ :غس ئبجذ7هه3٥ ٧ججهة٤ :ذ ?دمحذ٠ئ ؛ /
ه٠ج كدجه٥ .مجم كخذ جبجج الالك دبجبجة ودججه
يسكز :بجذ عبج'ه7هن ٥شج جد تجالد سيمسهة :جج
الهدذ لشد ذ ::ج^كة كد كة :إمه جمج سة^ج خألك
دإئ جحذذة :سج ه٠ج٥ :مهجذ ههحج جكو ههج
جمج جهكبني ٤٥ .ج :ذه جبة معجذ ه0ذج جي دبجح٠

جذبخك: ::ئدوج :جذصبه .وهب يي ٤ف مجم
قخذ'د جم^حوج :تجحل٠خ ( ٠.يجج جحوج^مة حههط
هج٠ع د فهو'(:م :جج جهحئثة ججبجج :ده :حنج 9نه
ه?٤ ,:,فإ جب سوغة جسج فوكجة فجه :هب٠ع ججه
()٤دب.
ج^هجخة ذج?0ج

غذبحعا

()2
ج.2994 :

()3إججحنج.

()4يهحدجيجم 5نه

4
0
8
2 5
26 2
2 )4 2 6 2
26 3
2
2
2
2
2
2 2
)0
٨كحب:جكذ ٤مكم.

جذ ٣كجبحب مند زص ث .خج ة٠ن ذهصذ جكذذة
* ؛؛٠ ٠٤دغ :جههؤنح> جسو^^يه
(مم جذخج٣٠رم :كز ذخ
جججذة دفدة •سة^جة صبيجت يفجه .هغعخج كبيد
 ٠خذج :ج بج  ٥٩جج دخ; جذبذك ::سج^فيه ججد
ًا٠ي٠ .بثخدج د^كه :تذم جج إين دبى :دس :جني
جىجة إفف دئبتهة ذسئي :إكخ ذه د
هيخص:
خ٠د بجشهي٥٤٥ .ججس صو كمعن ججذ :فيب
:بجمة خهجي :جخبخكه :ججكمه (جكة بكةد هدئرذ)
في٨جذج .ف ن ب جخ٠ز لءخبه ٦هبم جم كجذه:
٥كز م دجب قدذذ٥ :كز يذج مج مذبص :هكج
ج )٥(:جمجذوي يب :جديب
هئ جج^ت^ك .مغ
فجذة ٥ :ججج ج مدذنهث٥ :يجنسكي جبج• .:جججه
ذح; ؛ ٤٠كز لمو,م :لمه ئ يججج جم فةكجة ذية
ئ خج كخ دب إي سخج ::جعة :فيد لوفدهي
جذبخك ::فكو في سه^فيه ججحنة ئز .ه؛خب يده ة
(جة^جهس ٤كة :غخمخ: ٠دلجبج ججججةوس( ٥جسو )*:سو^فئة
دجم جنتجة سجبت :ج^نيد دع ف^ئة ه ؟مهم  :ج ئه
:كف :جخب^ة :ججحبد جيميز هيف .جججه ٤ف هجبند

دب ًا٠غحهي  -جد إبت جم ?م .هببك عهكئة
تنوحد هبخلذ :دبذة^ مج فهكجة( ججه ذية ت::

زل) يدهة( .إ) ?إم( .د) ذ,بح? .,۶؛جذاه.
(ه) عتكت غذحبا? .ي٠حل حدجحسد )( .فث
()4

()6

هه٠

6

بدية جمخ ٤مجمم.
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٥نهججس :وخسة ججذذة : ٥ .فخ"صهبه جم حبحي جج
يجسذم :مدبعي ح :جكة جح جححة^» حدب^تة:
؟تزه جنجبجج مجم مذبد ه:يم .جكر (سجبجة يحخسي
جن:عة() :هبدخ خجذهة د ج٣دئ.
جم في جه شذدش كذ هلم :يدوح سده قف
هسج ججه جش ٠فهدذ جه :فسف تبج جكو م٨ث
ى يجسخن :دكة ذيه جئة وك^د متبشة زه ججو
محوسمتبج :هه جنيهبجج مج دهودن مذ^ة جذج ؤمج:
 ٩٠٤تنج صتة ?',.الي بألبجة :وبجج لبش جوسبفة سكف
فوذفن٥ .جد كذن :ؤججج خبت ت دأن هدجدة

6

7

2

متذنح٥ .بهحجه خفهءف ٥ة خيكجه٥ :جو
ه٤٥ :يب() لده ججمج إؤلآل٥ .ئج مم جمج متبج:
ججك :تةمب :ه؛ اب جمو دججه حن .م^جف جة
٨دمبجة^س ء ،ئب ^ذخدي :جج فههذ دهة :جه:د دنة
جنهجيج نهب ب٠خمدت .هآهذ دم ?الع حعذههلم م
ئ٠فمم -حيكة ?'بغحلهلم ذوسة ?ه.ه?ذ.ف٥ .كيج
بلوجه دجحهة جمتة :محيجه دكب
دم? :فه
حي إجة ؟حش ٥ذوسة جصوجكة .ه٤ش محجسي هخبب
هعة*
?تج
دج :منسئة جكز هدههـيم يهببج .خج٠ت?٠ب فيهه:

ab

دلم جمح.مب حب هل ٣يتف :حجمد جةج :ذص٦٠
هجذخهجف مبتجة همبج :يعدذو :هسههب يكسحو-
_ _________________________________________________'i

()I

٠بببكئ آلب بمهلج٠

()2

٠غ07عخ.
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خدبه جكذ ٥٤جم.

هق ١فذ :بهدهخ; حط ف سص دز نهذ دم .هس٩
?سفي بح^د صحبئة :حد ججة(^) ?:Xنبي جي^ةج:
سبغج(ذ) .جبج ذهى جذوشة بجبكة وجوئجج :جمه:
جك جيحة خذج جيبهمة دبخة فهكبج :هحفبدمم
دوج ضدلهححم3 ٩كم دنة فيحبجة خخمن مجهحدبن.
:حذفي ? ٣٠ده حوكة جدى :وئه ج^بج هدفي جسئهج::
عداه ديه غى٠جفير٥ :>4سةه جكذ^ة حججة جهغتهججفي:
دسجدئبه ججدم :ئ ٧٥ .جب ى6 :ن ججججج لمبهدفي
ذخ٠ش لذ  ٠٠ح  :يب ٤ف لجفي عهئئة ججيد .سن جب
محوسمبن -ج لع ٠7ةة جد بسج هجبدن٠ :ئى جد كة
بحةدمتبئة ش ٠دكذ نج? :حلحال :ججشذهلم يكلهجة:
هخدعم ؛هم .هيلهدجج ججك^دج ذذدفي دم
يخد لجفي .هجهج إفدن ج  :جنله ٥يهيوج دجة.
٤٥ف هكة محوسبن :جكه يجهحد جكوسب(^)٤ :كز يجهحد
جش ؤش ?ق!هز :جيسوة بسكه دحهة ج:دش :هيةصفي
مج ٤حدوج :جههكئة دبجخن جخ .2?٠دكدبدلزذدت ذخبن
شه كة ذك شبى٥ :يب نبغج :مج ذ,مؤ,هز حدهه
مم حوذؤنة .الهذ'تةز )6جم جكذ'مةن
يجب^ذ لجيذئة
فمجذه (تثتر حببو(  :)7ذن كز يخسن جنسمبه•:-
هإئ نقذة) يسخسذف) ججهذحهع ز٠ج.2
()4

(ت) جد جغ.
()5
:كنتخف.

()2

خم مه ج

( )5جذ خدج ه جخججة جيحنذ.
هن-
( )٥جتج )7( .:حشكة ذفة.

خكدب؟ جمذ ذمد.١
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6سجب بجبخة كذ ٤مجم٤:بج جه هذخ :جقة^()
بل^بد جج كمبة حجية2٥:ذ دجووس ججدمة :يججبد
ذئر جد ذفي بحةد سبشة :ججد مسهه ججحئية
بجبكة :مبجد جدة سوخئئة دفعبزه جفججه .جبد
ههيج جب ؤئ دنفر جد كذه :نسية ن ٤فذههبه
لةج7ه فمه تدآلذبب بؤبجز .جب جئة إجوس ججح:
هئغذ ده ة دبببر :شج :ذئر جد :مجبج ذئر :خة
هحآلهها ذن' بج :-دنيد ذوكئة جهس ٠نؤ*ج بجبكن:
عجة دخ07 ،دد جخحوجو دجخ .ئخخجل7 ١هةر جه
دجج^ة حبيجو :مم بسكة هل٠تخه جهيلهه -جبجهكة
كذ دملمب  -ه؛مه 7ه ٠جم ججو دسو^ئئة شن :ههر
ججذه جنبهه^س.
هج ٣,ذهدخ ئعثة كذ -دمبج دنجبغة ذذ بحسهج:
وسهج() دئج مم بتبجة هيهج( )3مجحمةجبة .ج٣
ذخة كذ٤ -مجم ج ججز؛د جج2٥ .،جم ًادهاه-
ججحز فججذ جه حدذغر كذ شه :جك دج ذئر ججم
ذحل تسخم يهحيج :دد في م بلجبكجج«٥ .جذ خدجه
عب عكة دبجوك :ذدحب 0هبج جمكميكة( :م^يج
دجكية جد حدهة إمجم جش^س( ) ثبحئية مئهئه.
عكر فدك ،دلهه -ئ تهـخع (ج^قةج:
ههجي

()2جيفعةج.
(!) 3مقمجًا٠٠
١ءعهدلة هجه٠ها :مجم جستس.

()3جدجسجج.

(^)مجيجهيه
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جل٠دغب ?خد ئد٠ب.

هحج ?حخجترل>٥ :جتمه •يكش :كدت; .وح? ج جيدفج::
ججة مم كج بكهد متبئة ٠ئسذ :إكة٠٦ :ة ججة
حببتية() جبتئكة :كمد لفئ ججحهج ججججو.
٠هذ جمجذخ حنبجو جبلجهكة ق٣كذهدع دذوهمحة دتو^مي
?هدج ه :٠يب لعحذذ ٤ك :هئ لظ لج جسودفيه ججذز

23 9 0
2 )5
)0

نن .هبج جذف أحهخمهس ۵بم بذخز٠ :ئجقتيبخ
•نجذه :هخجذخ (دججه جئة حنسكم :جنه :غج(()

دش نهئذ يجننس كفيه بجبغة هلع طذم ج :ج^ج بنتجة
هبج  ٦٠ذج٥ .يج جو حمهلم لتذن حوحبس :جأضذي
بلعم جد جججت٥ .جذ ئحوه بهج م دةج:
ببج جنحاهئهس جحه .مجحيه يدفئ :هغذحه
فصيفهه() ججمجبئز :بجههى ه٠ة ل٠ذ جدة أمه ين
كجد كتب .وتوج (فذدكة مكسة ٥طكبه دججووكمي:

٠أحهدج ٠هز بجبئة خذى دمي أي ٩حذي؛ حيد أية
هحدد هذهسة ?دهدكة .هجدله صجمئئز ٥عبج م
خحئ?ا:ه) .ومنج بجبئة فيعبصوئجس( جد شذبقة
سجة مدذد  ( .هئخخ٠بجه هدجهددب م^ججحوبه :جسؤه()
كجسدف? :فاهدةه( ?جدة? :أج مم يحم :فيههبج
 )Desunt.حبته( .د) دحمتوجء دجمة
(ا) . Lond.ل)2 11 0
حم)4( .صجحهود )5( .سنة نوج هبب ٠ذخبًا ■ ٠ةص؟ج \٦به;لمج
جيمتهس دججو حوكمو٥ .ججذجا :دمجو )6( .مهذجن )7( .ذلعخبهبم٠7خم.١
(٥ )8فيخخوجح محنمكة ٤٥ججحيب :جج شخ ج٠

ՕՄ7

ختحبة ?خذى 2مبب.
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4عجفةع جب ذد منقثبر :خييذجمجذ دبسه ج2دهة
جكز يججبد سجة جج 2مذ :ججسه ه  Օه جذه ج 7ه
جكة :جججذ سوطئئة دجد .:مبقئجة جم إمك
جبؤه :جذ كدجه حججه جد فتهة :مججبه نفهن(:)1
تي جف٠ع 6جم حنب^ة ججج^ةس مسوء.
جة جج ف2د  ocrومهجة :ج^جس يعه لد جآللخ
جص٠هحح٠ى .ههد ١دذ ج :يبه حخهًا٠ف :بثج ب^ؤيكة
?ى 2ثح يحدبه^س :دي جوه تت^ده^س ده ن؛ -
فدو ب^جبكة حهبجو٠ :مهجه دجووس جج محوي دة
وجه جشز .جفة جم جذبه سجنب كشيية :جيسو^ئدهد
دجدة .يذآءذ ''.جب جج بؤه هجموذكن ج٥ ::جج
ثججه ججكة جه دوج ٥سجخ جيسو :ججموذخ :ن
ج^عخحةج :ي؟ 6جذ كحج ذوو دهة جذة كه
ذ٠جهد :ودهده ك^ةجتهة :ذهبج^بج هي حوضة ذله لعن
كذسب هو٥ .٠جئة ذةحب هوه ٥سسذب ديعخذهة:
حجئة ?.وجدده وتفبه م مجبئن .هجذي هوه دن:
ججذ ندج فجد دهة .جفة .مجججج أذم فمه( )0ولى
ججججج دعبمة وادة حجه ذهةمجة :ق؛ به7ه جبجبكة
خذى إهجب .خطخ; جم ندب هو ٠ده ة لئجذه ميبتن:
٥جج ي 4تجبه فة :دمذه كغخج0ا فه7هى ججد::
ئح٠٦ه ولذذل(') ذ٠ج٠ذه ( :يص 2م جصج يلك.:
()I

ح'كغلج لخ.

()2

٥مةصةيهج.:

()3

دهة.

( )4ف^ةج.7

*ل٠ا
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خحب :جضذ دمب٠

وه جم بخجة حبة ٠تغخر’> دهغ :دمم حذ خ :ج^جة
بجبجة فنمب جم ٨ :وج د سونه ه ، :ولغ عجه
جم ذهدن دهة إيع^هفة:
٤ثة ججوج فسي :ئعع٠١
دذ ٠د جكخسو :ذحو يجدج جبلجبكة كذ دمبب
(.حذي ده ة : ٥ .ذوهه دعبمة بخكة فه؟وق
حذهة^جة :يب ججج ٤ف دهة .ذكة().
ججه جخة ذواذدمج جينقجة خذم وة٤ ٠ف وه
دؤثة :جة جكة ذحدهبنج ٤٥ :فذي ه:ه  :ج ئه
:كه :جذبك٠ .:جمق ثجم وةه خي ح^بعب جه
نهدبغيج كذئ بحصة ج ججحيج ئه٤ ٠ف تحههئد جذ كب
•وجة :جج مبؤ :هجمحوذكة وج محثجس ٠ :ك ذت
دهجشو جؤكة: .:حخب مم ججخ ::ذوج حججه

يدلبلدبج :' ,ههدحخ ٠وة :دجكة مدجبكن جج الكذ :جهذه
دجه
بتدكة حتبئة تذه ج:كهة بسه .ط'كذ ٠ةه:
*ه:دة :تبه حفذذة! :ذوبب ؟٥ :جج دج:
دبه وة :جو جذ جخج :بسيمة جكبة حتت قمخ'ع ه:ه
هج كعؤد( )4بسجبئة
ه
*
لغمة٥ :ججةة ج دكه:
مذ ٤مج٤٥ .يذ جو :جحذ٠م :دهك كذى :دك دغلج
نه .مم
خد وهذهـ *:دوسجد (حدو باسئ:و فث
نهخ جه :د:د شدد دح :ج: :مسبد دحب صه) (:
(. Lond. )2دف
( )٤ذسه فلهب٥ .١يه نذجف فيخذ.
()3سحبئنجج )4( .هج,لح)5( .حجعحيةححة )6( .اطلم.

«Desunt in

بدخلجب جمذ ٤مجم.
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صدم كمجو ذسبحلح :جكز 4فة« دوج ثخذ خهدوج^ة
فيهة^بز :هق يهذجس دوج جج مجم سوجه فمسبسة.
د :ح :هد فجس :نلح حدة مةهت١؛
دلة جو  0وم
*
جببت :دتلح هجدة تثت جخ .تدج جن» كذ:
ومفبع ئ دبعوج» :ججبةذ دد :دججس مج
سحبخه جعهحئ( :ج :هكبة كنت ججبذد(')6 .جب ال
ببج بجبك :كذن ٤مك دخ^مبجه( :ججج :جه() سئئز.
وحجد سئئز :وذخهث حاهس يطبجة :يعسهفة ٥بجبغة

شذ أمجم٥( .يسي :ببج ججمخةة( )3دةج^ة٥( .بجكة
جه ::هبخد مذم ذىجلجهة جبؤبجة( .)٧هس هج:
كذ ٤مج جد ةج^هود  -مبجكة جمج ججتخ ظله;
فيدبجه٠ .ه٠ووز )5دفف :هه :3خ; جمبغة جبنبة ه:فخ
جه :م فوسججو (دوح; حدبئة( )٥بجبكز :ي الهدن ئ:
جبة :فة :ثف ع بد ج^ج :جلبب :م٨وج د كحبد
ي (بجم يجحهه( )7سحب ذهدين :جججبجج د٥ .جذ
تدجه سجة فيه ٥'>: :لائفق 3ئة ه :كذ: :ذه :ة يجه
جذهدبب٠هن جبكةد ككمة :فذذ۵خةحص مج حجه خلك!
هذم هذطتب: :٠به وو; دب جصيبتة ودق( :يسهة
[ةجخه^س؟] هخم جحيجخة :م دودفف

() جه :يذ م طج لحت ٢ذججبخ :ي( .إ) جسده )3( .نهنج
بحهغهغي حجدخب( .ه) )Desunt. )5مبجمي )6( .ذعلبنة)7( .حمحجو.
*حججدف يمف)^( .يمسهفحججذف ٥يسهف مجديجهه دوحفذ.
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٨ححب:كذ ٤مجم.

جبحجة :هدكلئ ددومخة وح; 9حةذة؛ذبخة^س ج:فود
هئلخأ■ ٥جذ عدوو ٥٤يج تبج٠و بجه^ة٥ :بمذكخ
حهي :جي^بجة جخذخم جتت()٥ .يسية عجج^دة وه ج٠ه;ة
(مب ٠هحسر )2ينة6 .مجم ججحة وه لعج فلة
هفهخ،ه :هط٠ب دة ججكج :هلب سفئر غه :جهجببد
٨٨٥ججج ٥ -بوكة لذفين ذح سدفة .جة جب حجه
جيبؤه هـجم :مجثس وهه كتمو ذهددنغ.
٠ججحع جم وهرذا •ونعة :جذ غحجه عفد سؤ
^ججهة جبجبجز :نمنيس وه; ض :نمكبع وه;
دهة جنحمجوئمه .ججج ١جم :ذه جه :مدهدج دذخ
٥بخجة جة جشة هبد;; جحجبج جيحج عهكئه6 :كة
,ج ذه حعهذك; ججه^حثة :م٥جبج ججئة .ؤه حجهذة()٧
حجه لآلج٥ :بصئذ يكذوم تكخع ١دئه:جة جمدم^جبتة
بجبكه6 .جم وهفذخ; هج ه؛هجب هجهدؤ٠٦ف جبجج:
حجه كذثة :جج ٤مذ وه; دهة :ج٤ف دنن حيكة ۵ئ:
ده ججؤةس ج كين; بسة :فابج وه ،جد ممج
?هدم7٥ :فننبج دبج ههخ ذين .فكز نهفئ فجذذفه
وغم ه ه ?ذفي بحهد مبش :ميجنجج ججمه ذكبه

:كيت ٥مححة جمدتة :و٠م فذةصة ججدعة حجو
ذيبئلة .لينن; وصل نجهئة دمبة ::هجةة ججد عيحئز:
ن) جذهس :جت ذذج ?,؟ذخببج.
( )4حيج^.:

( )2هدفم هحبع■

( )3نج.

417

خيم جمذ عهج.

حيبجه بجبجة( )٤جم: .عجبه حؤججج :ذخن :جج سحبذي
حدبجة جكوجئة جهج م٠ف محكبسه .أجيج ذ (بله
حيبجه د^جةكة ج^مه  arض جم إجتحه^س ذسنلح -
جؤجوج :ذخن (عجبه يججو .بو جخ جكز محججس :
هكهذت جك با جعت :جج شنة  ;٠٠٩دبتجة دمتو::
ججهجء ذ؟دي يعخحخي ج :٠لتبذت (ججوجة ج:
دذطبم وكجبسن( )٤بجج جد جة :عجبتة :ومج^بج
جد دائب كدبسن؟
كز ن :جذ ٨حدبة جوثدهس ?تؤب فذ بحصه ج
عبئز ج جيحذجة ?غهخب :فكز وتب فيمجذ ج بلنبخة
كذ ٤مكم .بنتجة جذ دوذي عجذ إكة :ح^بجه ج ثة
بنج :إجئة جأف (ختهة فبب٥ :جه ببة :يجه(.)٥

00

(6 5
w
)5
063

?في' ) سيوخ كفي لصلهج ٨ ٦حية ججش^ةس âfipp
٠كًاه يج^ةج .هكز( خكدني ججوددة^س جثج^كة كذ
٤مجم٥ :يتسبة دجذكة ح^بيةس جيجذةج ؤوج.
هقجذًا ٠جنهف :جذ خدجه بكزجه٠7في وبج كذفي بحسةج:
مجيجه حمهجج .وججج( )٥بذجغ إسومس جج٥جذخ:
وكمبنمد جذ بج ههبج :م جشة حجه( )7ذج٠وذة
جينقجة :ه;جهفي  ٠٠٠٦م» دلك ٥جةجم جيت .ججج
لتضب 7يحخوج :مبجوج :دخن:
بذجة تهكة

(: )5جينية)2( .ج^يمهجبج:حجبسئة )3( .ج١ه; ت هبغج نه
:ي )4( .هلك. )5( .لDesunt in Cod) 3٥. )6. 10حيج )7( .ذخ.
111
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سه جئخد ٤مجم.
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٠غ 4دنجه جد يحتجة ٥نهبةة :جد حجه دخلح
( بعخخهحع ٥ -جج مندب دججه٤٥ .يبدبجججة^ة
بشثلة(ل> 7هم :هة فيهه حوه :هئههج فيحه .هخهئ
هخج٤ :ج : :حدة ٥يخدج 7هةف دئة .هجم
هسجم هكب دحد ٠>77هر  ، ՜هجغلج كذ فدص٠ه :هئجذس
جيجية ججكء :غ٠خع جذهبسة م'ذئ هكخ'نح لتجدة .
مههذج 7هةج ب٠ذ ججخة جنبج ن ٤دهة لده ه ؛جئز.
هد ۴بجبكة ذ ٤مكم( :جج جب هجئة فيجبذ^مه
ح^بنة مجم ٣حخجخ; بده٠هز :)4فيججج ذهه كدئك
6جم (حده ة جنخخدنيه دجشوج ?كه٥ :ي٥
ف() بح٠خ ددومخه(^)٥ .جم دهنن جه فه كه م
ججه بذجة6 :جثة جذ بم اه جدئجه ٥ججذه جحب:
٥فجذ جو :مذ :ففجس فنج ددخ جيوم دخ٥ ،جذ:
٥يججةو جم دتلح حدهة؟ 2جم بجبغة فنجذ جه :دخ
كدبني :حد دج جيجة إكذ دم:ج :خ; .هجم □خ٠٩
دحه بجبة :هبحف مؤكوه كذثة بسشهخ; ٠.ميج
2م حفدفوج :جيح٥ .:ذفب دم:
نيهةل(.)7
٥م فإذ ٠هكب جعذة, :وه فهدةع مدجخج >:3
?يمعد دحوم^ة جاد حبت باج ,ه حدهة :هجد إكخجه

(٠0٠7. 1014. )1
( )5د،ه٠ص ٠٠7O ٠.حنب.

()2

(3.

()6

 )Desunt 11 Codدسهًا.٠
د:جخة مدومخة جبجه.

()7

("Desunt )4

دحومخه،

يي ب ՛جمي بلي فمتد٢
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يجة ججيج٠ :ج٠ض’ا ،هجهثه وفي لم هد جج ٤جذ
دهة :ج:ئة :هجد جة مدلص :جج بحبد يجنفد:
٠عبي دحلح  ٥ ٥هعهج .٠حبت ججه جب  -جججه إمو
جفيج دهة٥ .ج فب جه جد نيدكلخ :جج صنعجة

:45

تيتييييييقي

7
95 4 : 5 2
24
05

دبج م لجكلئة هن :مججيه ذالئ; حجلههم ١جد
دئجه بد:جع:
•حبذ .:كز جذ يجتجس ة; جم
?بدهجد يجج جد حدبذة .جج جم ج صه بابد
مي مجبكن :ججم ددهس جزجة هكب: .جووس ج,ب خج
لفه :،ججب دأكه :ه كذ :في ذب
بؤة جنذبج
هي هدؤج جفق  ٠٥٠١فنج هجدتة^ ججزولو
مهذهج^جج :ججكز كفه جو بدلج .جج جب ف ٨محبه
د ج مججة الخجم( :بلخج جدة ذغج مم ذذيج”'را :كؤج

0

()٤د2دجم.

()جيلجسجد.

(ل) ٠٣٥

()4

مدلر . . .ذلهدل.

420

جدبة ?خذى أممس.

متة جيكجن٥ .جج بلخ جه جحإلفل٠ا < Պيكج ::جخ خحجه
4جخيج مج سف جم^ةوس ٥مبج .جج دبج جءفذب :جمج
مدثجعوج :جبخكجج44 :سجج مج مهذكدغ٤٥ .:ب٨
جؤفذي? :حط :فجهب دجاء( :هجآلع ن; دذججوئ(.)٤
م؛ماغثًا.
ميج:
هق ١ثف
ج،هثجهلم مهده
٠م
لخم•
ت'فه٠ئ و

:مج^ةئهس ٥٠۶, .جبم ئ٠هذ دهة :جم سجة جش ::دف
دبجبخ كذ ٤مج جة حدة إسجج• :د يججي.
هصج جه جد فكذهه:٥ :ججه أه حةججهة .نببج
دبج مم ح^تة :مججبه جد جذنكهس٥ .جج هجبه:
غمهج سؤئههم دغذبتلج فذ ٤مجم  :نفاه مؤد
تبده :فهه :هكخبد فمه ٣٥٥٥ .نه م^فذي
دبجب^ة :جه :كز فيجذهبن دجد تت حبجوج :ينعس
د^ججغ() .ة :،دجغ جحدبن ج :يججة ج^جذة
حيجه جو .عجحبن جذ :ججدئة( )3بغزذ ٣ععخق ١مج
فدةف >4عجج دجن .وه جم بجبئة يجة يهج^ة كز
ت'
سلي رئب:
عجنة البن ادخب٠جر
غبجز’ /ذر '
زخة ٦ئ٦
لمح تععح
[ 2اجج
?ئخ'٣ل*) 5
إكة دذوكفة (نكذصغ٤ :ف دنقجة هم٠هجب
نججيهة()9 :غ :دال كمدات تةصي م ثذذ سمحضبه
( )5ةعخ٠ج ٤فخب  :٥جيمئة مشهد )٤( .ذهخو? )3( ٠,جلهددهت.
( )4شفي)5( .نف)٥( .بجدأ:يه .ز )7هيل ٣فذكنج هبلعب ذجح٠٠ه.٠٠

ذتدبة جفذ عمي.
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(دع بشة( .)٢حنج جي *٥جذخة ص٠هس جفهحهع جد
مهجه ججحن :ههد٠٠خأ٠فلحبج ذيج ه:ك; خدههدن::
هجهثًا ٠حده ة ذكي فيمجبته: :مجئ :ججهجه حجكهئهس.
بجبئ :جب ذن -غمب ٣ببج جحمتو ١دسته :ميججدكو
هتة جد حدة أسهكة .جم جنهجنبه حدهة .ذتلح :ببج
2م فيمنذجو £دةكة لففي :سبعجئدهس جيجد

هة ذئه-٠٠ر )2ججدة ٥٠٩ .جب بأبثة جحبه للجدلنلج
جدبك٠جهه :-هبجه دجدمجم (فيل; دالدذخ جبسجة:
جج حجبي 2بؤ'ةه -ديد م بجهه .ةتخ'ونم نجبد)^(:
يد0كب ٠ؤذ 6جئه :ذي ب^ةد متبئة ذهء جب(ه)
فدييج خده هثن :جم^ةج ::هغدذًا ٠بجب حذية :جمدوئد
ةه;٠هعبت •نذف :جمبجهذ .:اه صجه مم محهدده:

ههخ جه حذ; (هدة فهجهذ .)٥(:بدد تغ :ذ٠حع
ددومذ )6(:جج^د٥ :ببجي دفه ك :كيده كز :ججكي:
دددوذ مبن (مج فجذر )7إذخكة عةمحي: .م كذهه ذدة;
.بدكذ :كند دثكز جججؤه بذئز مهفئز :هذئ-٩٠

دجح ئة محبؤ دك; ٤٥ .عجذخ د;بؤ:

بخجج٠هو>8

:لب :٥حبكد? ٤٥ :هديذخ حزبجه جدوكئة فحذهم
•فهدة فحجب :سؤ ججه جشة دهب :هبكلج

()٢نر يحز )2( .ذب( .ض) ج,ذه خذ خهخي ?سج; خج ٠قججب٣
ي ببجة^ ?يحن 0مهل ٣جد نجيه .جه حخي جد جنه )٩( .ججيز.
()5بتة٥كز منت^ج)6( .:ددومئ)7( .:جخ( )8( .ججججت.
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لجدفع ?خذ* تهلب.

دئتة ٠جهئ7ه خ٠و ١جج بشه :هغو  :،٠٦كدمثة ن شله
دوسمحو(^) ججدة الىض .كز  :٠٠٦ميجبحدج ?بح هسة
آم٠طالل٦ي٦خ ٦٠كمقةحًا

هخدم ٠هألدجه دم٠لم٤حجتز :ج6خة كز عجخي ي:
ج:كذ :بخم» :كة :جخ بدع ج^سةجع :جمحصبج (كخ 0هد::-
٠صج إيب جت^د ههالرع)2ئ هجخقج تفع شذبغ :ي
وجهجدز() ججدة ف^ب ته دحكد ح^مي٤ :جم.
٥جد عج^د حةجه جننبخة :جمثة^ جذب تغفي

جدبذخ٥ .مجسج :ججمج بجبكة سجدججدسة: :وبج
جلع ٤بج (جدبجبه جذج ٣؛جنت٠ .ئآلدجدب بجبئة
دهجه٥ :بججه حنبجه ه:خخ جه( :جذي بزهب :جحمه
جفت بح^د هدتبحلح سو= كه()• .جذ خحجه وجب
جئةس جا :مبذتبجبغة ؤجججه جشز• .بججه
بجبكة٥٤٥ :ذجو جد جخج ::ةبج٠ه وه جذبت :جج
كهي :كففي٥ .ئج ٠غجج7ه :3بؤة7هى :م صجزه جد
ةج^هس .ه٠فذض جم •جده ة 6نة ججمه :هجه
حجبيحج ذهي٤٥ :مذي ه م سؤج() جبجبئة: .م
ة ٠دكه تذخئ حدب  ٠٠٥٥٠١دكز :ه كزجة ج^كة.:
( )٢حسهحفيي.
:جت جد بجيه مف^ب.
مكبنء٠ )6( .و.

()2

1

( )،مدج
(د) نن.
معهد اهسبد؟).
(4 )5س (:حب ؟) هوج جعيه جفخخ تصج ه
-֊ -

----------- --- ---------------------

֊ - - -- ---

----

!]

لجددبئؤ جمذم ٤مجب.
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هبمحجه حدوة ألج جتت  -بجبد بجبد بجبد (شف
ئ('ا عسدجخة( :جح^ة كمة ملخ مم جتثئج«
فججةةج٥ .)(%بججه بلجبثة ألجد :مبوج جو^س
٠دهج .٠ه هجة يم كمج هو ٠جه دبجبغة :ذلةجًا٠
حخجذ .وه جب دهتخ دوة  -جكز فه آلالالئ ،ججةج:
مدكوسن ^بهوس جيوو :دحومحذ .ددو فحاوجس
* دنم؛ جمججججة
دفعخهر :جخم بءنك ولفه
•حجصثة.
كمته سج ب;دلحد خ; :՛'՛هجةجه ثخذن
جججه جبم تهكة ة جزجة ذن ::ج ٥خحة  ،ني
ججججو جة ججه جشة نوج; .معمه حيكة جمكة
٥كز جبببه يجه :جج محككس ٥محهذجي له ده:
ح^وحةة :جغجنجة ججوثجة :جكزسؤة خخوج :فجهب
دم فة :جنمه حومكة اهن :يه جكبجهة٥ .كز
إكد كجه حده ة جج
إخل جم جج يجة دةككة
جج حبتي حدهة مججهبج
ن^صب ٤٥ .يبه لللخ
دجتكني ٥جومبةج :دذمة بجبكة :جج فهبه جد
نيحهه :ذحذجلخ جيجحخهخفب ئد'٠ة بجبجة :كو شه
جنه ة يجج جد ٤ذج٠ :جهذب هو٥ ٠يذ^صذي جد

7

:7 0 94•* 6 0
:9 :6 6
9 70

يجة جهؤ٥ .:ئ:ة ههة حخدهة غجةيه^حة خبؤ:
هفح :دجبجز :و مكد ومحجمجص دكدة ذمحة (حجه
()4

( )5محذة الكف;.
جشج.:

جمجحة هس ٠حفة م:ذكة.

()3

جججخة.

՛՛

■
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خحدبة جكذ ٤مج.٢

يح :ة ٠م:بفوئ() دب,فه جججد خت٥ .جي خله
عوجخة( :فنج خهة() بجبكة جيذجو هججما
هكذكة كسبفحز^ه٥ .خج كحض (  ٥օ٠7مجخجمذي( :)3هى
مجية ؤ :بسكة جججمجذك :ا& :مجم عؤ٠هو ججتهة.
6جم دج نج جه جم فجخلحر :>4م^كخذبه جيسجو()٥
يدوفه :ذج أ9ج دم جديجوج جيجدة ٤ف تفكهخ;.
هخب حييجه ٥٤٥جيجه جماجيكن  -صؤع فخخوبجج حكة
محيبئة :جججة جعن تة :ههذذ وحجتبحة وحدتة جج
٤جم ه اللهي .لهي حسج نيئ .حكحة جب حتبج:
:عب( : ;٠،ր )٧٥ي دئل جمجكجس جيميؤ٥ .؟مجم جمج
جكبذوج :جججذهجة ججةج :حذبهب ه :يسية جكصئهد
حزدي ه :هيجبجب  .oocrه؛ئد جم فًا٠ةه٧
ججدهة عجخ ذحلج.
جهفحخ; جم جذ كدهه حؤح (٥٤٥ ;٠٠٠جيج
دسهعجهحبشع فلئ جد() (حديم(")؟) ٤جم عجهج:
هجفئ فيعجذ بيي ;٠تنبجج جنجبئز( :دع جد() جشفة
ججذ :سووس .فلئ جب صوعج^حبةم خج بيج (فك^ج:
ههخ ،٠إذح(٣هل) :صج مججب هئهجب لفق .وجج ذ٠دذخئ
لهج جهفذئ جتة? :ج دم (صة^جة 2بج ةه دة()٤

أل) فبففة ^يحة جيه شهفة هبجذ .07أل) فيج فيهه.
هطبسي■ ( )4نجتية)5( .جيز٠تو( .ه) دي; )7( .نهج صدح;
منسمثة:٥خةصجهجبحب^ه جح)٥( .حدهف )9( .ه;د )1°( .ل دذج
Oيذا■ أل؛) جةية ٤جج ي نم نه هي.
(oçq )3

خكحب :جكذ ٠2بج.
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ججخبة :هب جمةج( :ذصهذ ذحفي خفي( )1ذذخد جئب:
جج ثزهض مم دببة طج دججبه حة^كوخ٥ :هجدوذي
دي-ي يقةج .فميجبدي مثجم مم جذ'ج ديدي

جمةجة ^دجدهة ي لني :ذزذب 3هه ^خثة لتي.
(٥فدسي جه م^جم بتدن() ججعخجك٠٠ل٤٥ :ذخب
3هفي أذي ٤حجة ?ألنجه دعة د :كن .هخً ٢ا٠ط
هدبجمججة ججموذذة :جيجسوم يي ٩هدبي :يده
ذجفي( )٥متكدب دسلئب( )4جككةة يججبجخت :جم
يييييييتييي ا

ذخه  )77ئ ججمكة ج^جودوج :؛ضد مدكبسة :يك^و:
جمه ة لبلذه ،تننبج :يخد0ح٠7ه ٧ههننخم ?ضد
إكة .:جم (حخج()٥؟) سوعجبحبة^ مدخ ٠ئ
دههء:غجةفذممب :فيي جد ببوج:ذ
يهذي ٥دذة (نشجة مج)؟) تنج جم^ةمي نو
(ز) هفخءب ٢شهكلل.
( )Iدم.
( )4جممججتن.
( )3شلض-
(: )٥سم( .م^كخبه.).
( )5هبهب.
()7جمة جج :ه؛ لين دعم.
(سفن ?ج :هبلعغم ؟) ( )8دفا وليهما
(و) فث ه (ه’) دنف :حدد.
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جكحب جمذ دمج.

حبكبن لهجًا :٠دد محبجنمد٠ :ك بوج٥ :كذ يححة:
٥محذ د:همز :ههدذ -ذهى٥ :صذ حكة :هك
(دوعئة()٤؟) :هظ دححد٥ :ئذد عهوح٥ :مكذ
:بعئس :هش (غة٠بز>2؟)٠ :هذ ثهلمد :هئذ-
(جذ؟) نديد :هضف مخج(■٥ :’3ئذمدوكز٥ :كذ موجة:
ههدذ -ذذ بج,ذكذة :هظ بههظلةوم٥ :دذى هبحةئر(:)6
هظ ح٩م :هخف أجذبة :هفغ( ١جذ حوج()٥؟):
هخف ًا٠صذر :>7هئذ -إبئ٠ :ظ هبن عثز٥ :كذ
(ججخب()٥؟)٥ :مذىحبهحبع٥ :كذى مؤد٥ :مذى
فمجفهم :ج جذئ جج^ة :سوج :جج دبدب:
غصطج٠لي ججؤذ ك يجخ د بة٤ .بج 7ه٠ة جه جذ ًا٠ثة
دمج( :،جمخج ن )2(:نه ئ جبجخجثز م ئذذ جقثست(()٤
?’ دنتنة٥ .جذب
وئدا''
*
جنقثة :ؤمحبيج هكة('أا لليألن
عثة جيخجة جد سسهلجة بب30ج٠ح٠ه :'٦هخح (حبحه
دذحألهخ؟;٥ .جج هكب دجذ7هةة شخة
0سذ٠ال0ج٢ع
يكووأ □شدز5ل> فبعشة كبجكوو :جج كز حججد
(مججدكز 5نج( .)٥هدح فهجسجج فحشيه :هًاج فيه
فخة س^فنهجدهف غتتزذخة شنذي |0ةه :ك٠ذ 7ههة
( )٤معف)2( .خزذب( .ذ) (جخبج:؟)٥( )١( .فذ جنضجخ: :مب^ة؟).
(٥( )7فخ ئهضذ بخ ثدهج ؟).
( )٥ختدذهحه.
(( )5دعتذحض؟).
(ه؛) جيدهج.:
( )9جيجج.
( )8ححم٠( .فف ٠مغذه جح؟جم؟).
()14ذمه^ءة
(3؟)جججثخهوس.
ز )12بله٠حتح.
(") هسخب.
( )56ست ًا٠ةج نيه.
( )15ههي يح

ت 2مت^تيلت^^جي^ تةتت 27تا4
0
!. U0
خحبة ?ذن -قمش٠١

بخ حل بج هجة ج^مةس ٠٦ه;ت دذية جمئة؟س •ي^جية

ذ'بً ۵ا٠لي فىج'ذذه ٠ .ՕՕԾ1جب ظ ديجثة عوب :ندأ دف
؛ (بج هددم غهئةس فحفجج٠بهل٣ذل) .دلعه ٦ةه بخ بج
خل;ح ن ش ب٠ئ٠خ; ՛خب ,حكئ تيأل:ؤة
?شبة :يجسف تيه; جخ ٩جؤكة نبذة٥ .ميددةج::
فكزي نجخجثه مذجحخنجثة :كز فذية  ;٥٠٠ذع غ

يت ي تيثينيت ي تي

وفهف ?رج ذب; :فيدةة اب بم ج :؟.ه

::4 2

يلئة جممئة :هفص (بج سؤذ بج تنجة()٥؟) يهمة بج
وحفذة٠( :بج ئحةة( فص بذوجة٠( .هسد يهع:
٠دهدت فيجذجب ?أههي( مغة جخة :ؤهفي» مبحة
فيفبد سبه .ةلخذهه جذ ٠هب ٠جيحذهج عجة
ههة :همهج ٠جدبيد كجة ٠جة .يب جب مجو :ذوجج
)6

)7

7

()I

بدة لجب•،

7

()2

٠١٥٠

؛ ( )5تة ب ١تخفة ( 7تددة)

()3

؛ ٥جي :فذ يجب.
() هصذه.

4

(ه) ذى( .يغي.).

( )۶تف ه
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سئم إخذ أمي.

j

٨4جحجي مم ده لة بح ՜-٠جج م^بهد ئبخ٠جه ٠هجبج
6ة سه :،هحغب مج جذمو ته :6هخة^ وحةة::
هكع يخب نه جنخه( )٤ديجج:٤٥ .ججثة بج هؤلو

تنيتل^ ي يتتقت^ثيتق
ديد يجدهة9 :نج ٩جج^حة جهوكة جوج :٩مبهجد
ثنفج
فجف ها
٢٦٠
نف ,خخ
ث ييجقر)2
بمه :ةمهح
نء
نجبثذ دبج;.
خبهط; كت
قثث
□بغ ذي

دكت ج غب ٩كوهججو :د مهيجة □ه دذحبجو .دكة

».ي
ن

إجكة جدد دلنمج مخكة منممئة صوعجدح^ةه:
صج جم حدهة فج٠خ;رب) جد بدفتة مبستنية:
هيئ١جه ?ده ججدة .هفججفه حده ف :جة^:
إيعتنةجة(.)5

فيكز دد أجبد جيحجذ ايحن :فهن ح جذثة
تينتيييتي
خدض:

تيتتيثيتتتيت ينتثت
خكح؟ جكذم ٤مجم.
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جذ مج سؤة فجة خ جبسحز: :م جيس :شلين (ةخهمف

جعجة بذ٠۵ب :جيكذهد(^) جهحب 9مآل ججإهة دبي د
سؤج .إذلن ثجم 7مةب ج2له ميم ججسجو جف :جبخبخ
مجيجس ^ ;٠٠٦كه :صكخاحإ ٠جتكةجة .اله شن جذة
ججدخذ جج^ةحو( .جم خفي(؟) جه ج دجه .جه جاب
نينبخ :خدً٠اهج أفجهمينذتبه:جيسهة في^ة
هجس2

جحدجفي ى يسضبن()( :يهد جقجهخذ أة.٠
ذحهخة ٤ه ص^جو :ى ةذد( ,)5دكت ^بوجمجة ٤ج :ده:%
بجج مج جزجة .هجه كجن خضو جج^عة جججج::
هيذلئهز هب ٠يتسكة .هج :جؤف :كخ مفم دحخ ثة.
وججوخن ؤذ ججة حلهخ; (هظئه ممس ةة٠ر: )6
٥ججتة ج'بلخب يجبذجي ( :٥٥٠٦هسبم جججؤفة جة
(,كج :حج'خائ مهبجبت دئ^ئة٠ :ذسئ فسحبة م^خج
؟)
*

جكة كؤئة ذعؤج ف^جةة تجة :ك جب دبهحة
ن :جفة حد اخخج ججتفة^ :جنمه هذ ٣يتذقخ

)2. 100. )5

بهخغغ

in Cod

فهج:
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 )Desuntجيهجس )3( .دمذ( .ه) (س,ب
 )Desunt.هلغ: ٢د! * .فج.:

İ

j

ء؛.)‘(':

م?٦.ح; ثفة

:1

هتد٠ئ ندبة

يكخمكو() :هفة جكوجشة ذفه ;٠خة يعمو(:)٥
همذغ١خ جذوسة لنمدخ; فزة يكة^ك .هضك جيتدجيك
جهذ٠٠٩٦ج ذميم :ي :صج نيمثة ذب جه م هف٠
يههبس ها±ة ذفد :مم دب خخة هداج دنح نيجه
جبكةد منئ أدمة .وه جم بجهكة مذ بدص^ج فبذ:
(نكه حج حنيني وجكه م فجع :ج6جم ج2مذخني
وجف يجخقيدي(.)٥
(٠عج بجوكة مذ بددهج بصص٠ف ،وتبيج(^)
كميبكة٠ :جكهب مم حكة إسج :حيكة جج ؟۵ه.
٥ججج 2حني :جخ :فف جيهفجو ذحهذح0ة ١ي٥
جم يج٠ئ هيسبائ ججج كمجب^ن :مجؤد ةهة دئكة مج
سجةبصة دبجج; ه2ك م إذ؛ :جخك هؤمد حبتي
ةؤه :ج2ليب٤ 2محخي 2حخني يججة جوخن جيجية خة ججج:؟
يحة جب 2مذه ٨كج مذجد جةخن7 .م ٠جب بجبئة
دآلذم عج
*
كجب حجة دجدن٥ .جج وهت دكج خخت
هج بك وكبج سوعدة( )٥جمكوسه لئ۶ج,و :مجب جذ
مجم يكجه :2٥ .مج ي جفذنة فجبهب حه٠ط:
ججممج حجشة سنج :يبةة ::ههخب هئب كجمه(-.ا
() ي
( )0فحعم.
( )2جينذ^م يه.
() عوهخة إنيه م.
١خجبتض فذد عهب •.٣مبم ًا٠للج ج: :9ججكة بفهخ ۶ج^جئة كحجفه٥ )5( .يسج:
 օ٠7ذا جنبية سد )6( .هتحك .رهلخل ؟)□ )7( .شه.

ختحبة ?هدن -ئهبب.
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جبجبكة .وه جم بجمكة غ; ني (جكده 2بج٩٠رللم؟ 2خذ
ب مكزجه :ذك ك٠ا >٠جنحخج^ج م كذمة ج:شو :كي :
جوخة ?ججخفا هعلذةو جئيه م^وس .يه جم بجبئة
4ذ جو :مذ(7 )3؟ي سؤ.كا خ٠حب جفنج 2كم (كز
جب ف4جذوج وه بجبئة بم يبوو جذوشئه :يجحد ج^جتب
غخبة فيحذهبأ :جه :فخذ وج; جدهف دخذوهب

جه ج٠خة()4ا مجم ئ٠ذ صيكه وس هدألذ; حيئة هبج
فهجة :جؤهحجهع(^ )٥كبحة :م2يذ جو :جم 2م
جههم جججكه،( .لذ؛ جمه جرم جمتوسن :ومجب
حديب جج^هتخ٥ :بجج جتبةة(.)7

جه جذ دمف ؛جثة في :مجم 6:خحإ بجبغة الذ
مبحةع( .)6هجج سؤسحس دنجيئة فذ محسه ج جيذي

ديسئة ?.دج :عججوج :جذ١ب فمدب٥ .وو 9حلجهد;ئ
جطخ’م مم خكمجة حجت بجذ٠س :مبجج ددم دوذخت
دوصئ ?دجخ; ٠هدًااللجكخ ههة جمي( )3٥مجة :فكة
إ في ب'ع م::هجكبف9٥ .جم فجذح ١عيبد دذج فجبغة
فذن ٤مجم ٠2جئ جيسوسهس هح;٠ذ دجحسة دئهخجه.
ه  :5جم تثهخة جبجعجخة٠ :فجخحغج دآلوبوه;
جدجبذيهل ١مم ضذ هدهـذهه0٠ ..م دج ن ججججه جذي::

() إه بىه )( .بذ فة( ٠د) فيي.
( )5ججمج عل٢دهحهع )6( .نذئة( .نتة؟) )7( .حددة )8( .مبحبهع
(مبيع ؟ سد ج؟خض. :د .فهج( .).288 .:و) ججتتشه( .نحنذ ؟)( .ه )1ج.٠
() .Desunt in Cod. Lond.
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7

خجحدب:جفذ أميم.
و
فذ جه عجة كذم ٤مجم :دفي ي هدئ ذكغ;:
كز حجج ،دحخ دؤقة ججبتنكز .هة جمذ حذج بد١خ ليدج:
ههدجم فكة جه نفق :ه فبحجبج فحذبذكة هتوجة:
جد ذفت ححهة حوعذه^د .يجحد ?د محنجد
(كنخغججي ٥جحثنه فججسجج :دة ::صفصخخثة
محثجد هج يذد;٠ول>.
همجم بب جزه كذ محبدفه ? :ئ ي هجة
جججموذ^ن :جسمكموس ديممه دبهحة جيجة( )٥جيخخوبد
جد ججخ ::من٨جصبخ (نعه فيه ٠بلجببئلححؤ > حؤ'ةهم
دبج .:جم جذج بجب^ة كخ مه  -م فمخة
ج.جة ٤س :ج ئة يبوة :فيجبوب لب؟ سجم فذ جه
كذ هدم :ك٠ه فيجكر لى جس جبدد :يه ٤هججس
يتييتييييييةا
يينيييي

4
2
2

ز  )٦ئههحيقدحفب’ "

()2

?ج ب (ب)م؛ -س زم ،ديم

I

2

2

جددنهب جمذ٠رأذمه
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حج ?٠سه; جتبهفي عب,لم خفي .هب٣حل جج^جم نتب:
جخ كة ججوج د شوم حخفي دب٠ .جلز٠في إتة
فخ^حببه٥ .م ذذ جؤجذذب هصج مج ع^جم :دفن ج
فب ج مذ ٤مجم  :سوذه •نت تؤك بنجب^ة :ججئحة
ديكة^ -سحكة معذيج خج هد سجهك -ج٠ح يتلم
ستى() ني!

0

3

ذي جم يه مذم ١صبحهع بي? ،صخم ئد'مة-
جج جيسوهجس لذخ; كج٠حض .ه ج ضؤ٠هس -بخج جه
مشوك جد يةج :جيج يي :جدا جعبن هجإلجن هه;.
وه جبه فبب ج يججئة جدحدوم إمجم بت\;٠سذجه
مج بجبئ :جمجم إمحة نج جم الهدن إكخ دب؟ ٤ذ جه
مذ مب^ةع :غدد خ بحخها٥نافه٥ .عبدن:
جب ::بج^بة ألؤد جفف :ه؛ذ ٩بج.,ه ومئسيس
جهحدحع ١هةن ده :مدد فنبجدبه .ه٠يب فنجذ

6
0
2

بجبئة مذ هددذم جي دق; جو •فق -ئهلجدئ كذكمه:
يتيتتييتتيتيت

جج جب

4،

(ا) جنح.

111

جخه :إ٨بججج سج= ذوجثة جؤجكة
()2

لبجدت.

()3

تع هيجت; حد سج (خذ؟).
28
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٨كحب :جئذ إمي-

م هدجة( :ج :6ج بديج دجج إجذة(6 .)٤جم
بنج -ججزهذوئيهس هغ٠خهغج٠ني إهفئه^س:٥ .مذه•
سجئه^د :جج غمح ١تبفههلي هذجص٠٠ا □خخ'٠خ.
وجذ بجب ه٠ه جه محجةج :وههة^ة :ومنيخجي (أه ٥٥
جه( )٥جج 2فذب  :ج^ئ بثقة إحبده دججه :جت:
//

هقًا٠فخ عب ٥بتلخ ين(6 .)٥سجب ج^جه ( 6ابحة
جج إح :بدعهعقح? )4(:ح 0حيج إدخ جمجةج:
هدهةذبة؟ يه جم بجبغز فجذ إ :ب،حلح جصهبثة ددد
ك فجذ ذخة .ودفبه ?فت س^يجهة،غ :ذحة :ههجت
حيجسهة خفجي .هئك ي :فدجه 3فف :كخ (ججف^ة
داكه :نخة( ٤٥ )5ذي :نبنه و جمو^فئ :جذ خدجه
محيج دحة ي .جج ?م كهج هذ ٣يه مذوجئة كر

هجذ :دنئ ديب 3وجؤء ٥يمن٠ :ح جد جكدهه:
*
:كهج (غجه ٠كةدئ مج خجهده( :)6محئسهس بجبئ:
مجم يعذذه :هجحه دججه هحذه• .غج هوج
إسج^س 3هحة ذدخة : -كهج ٤ف جه يخبئة ذالءذب
(فةجية :ف مبث )7( :دبجبغة مم سفئه^س :جم -تكه
حجئة دبجي .هت٠٦ئه ,ث :هه :حوككه ?٠٦ف ؤب١ه-7
(2ج فب ٠تح دهة :جج جه ن^بد جد فذخر
( )Xجيمج دبعه دخ خ نهدج .ه ده ف ي.
( )4هلس ده■• جمجم قههح.:
نفي.
()7فةمحب محشيد.
()6غخبة.

( )3وم
( )2يه حده ة.
( )5خجفبع حكة :غذجع٠

خحبة جخذ ذمي.
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الجهدب٠ةلم مذهدن :جد ججبج مهمثخكة مبسخة^س
حذوجؤ :حبخة جبلحه ٦سبك كيني في ألدن ٠٥ئ
جؤئة( )٤مجم تبخ٠خح سؤجةً .ا٠هج جب فه ج^يذ هه جبئز:
٥ثصئذ جه حةة جؤنة :ذججه هة^ة (:سفبه
حذج^ (:سيه فجوئبج د سيمدوة:
دبسكبكة(.)٥
(:ذججه هة•^ خهذة(^) :بج مم ئ عبئ ةسجئة
جم جثة ذسذص .وكخبه ؟ه يتهجي ة ه ة:
٠ف,هجيه غفخ٠ه ٩بج ,له الفلح بج( :جيه( )٥؟) حيئ٠هلم

05 )3 ;>70
)0؟))6 .
33
323

فجج٠ع :هتلآله حجهة :جم ٠فذجئ :جج لدخ٠جد( يجة
م^ذذجذ
ند حجة .ةذغب ٠مم (ةجحهة(
 ٠٧٥٠م ٠فعبجهذضذوضه^ف
يحذن عيخهة٠ :سضلي يذذفذ .دك ،لم د
ةخخ ج ة :ههغذ حلبله ?•ط :،؛جه يخجه
ت*
دمخعب
جهجة مذ ٤مجب .فيي ه جب( )٥لملذد مجم جئ٥ :نحججبه
لً ٢اهلب حديم.

ؤج٠,ك جب جؤفكز ٠٢ذ غذي :بااههج حه?ج٠أ? ٠فجبغ;
مذي بح^ةج .ف :جه لمذسمخثة هذئ بجبئ :ذ
د هوهخة غن ثفذخهبنج مه الجة;،
بددن ه ب٠ض:
( )Iج ٥جب ٣نج :خذني مبح^ه فخ  :١٥٠٥ذجكج مفمحخخة مبيج
دجف شفي نلعئذ حنجة فج )2( .حنسجا )3( .حخجة( .سبج؟ثشة .د.
()6تجج::ججدخججء.
()5م4نجه.
(:)4ذيجه.
نهجة.)274
( )7تججدحف )٥( .دئي بج.
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سبب ?خذى إمه-

جد جودل بذجة .إم جعنية هطئ٠م ٠دئة( :جهتههس
جوكز ه )(.ج^ة  ٨%سككن لخلق .عب له ج
بلج بكة مذي ٤مجم :إم جحعبهون بب;هخ ججه
لزج .وه دم مذ ٤مك دهدن جو? :ذئ; وغة ج:د
خهم كز يحجس ذئ .إكخ جم كز جحغهو :وه; بأل

Ç7

إم يجننه .وز مج^ذ شق جئيه فلزج ٠ ٥ :حسو:
ك جههم  ١يتخ٠٢دحتيجب كو جوكو( .)٥ههذ٠ت٣د غبجه
حإثة(^) جؤذكز :هخيعد ألع يجذة جفة ٠بجإم جلحهذذج.
هجم بلجبكة هدذن بحصة ج هج هذ٠ذ دكم٥ .جج مججب
مجزجة هفوجم وة; جمه ٥ .ج:
جتكةج حوذة:
وة; سجمهيس جئجبكة :حجمحة دجوخن ججة فيججخجي
ع;( .وهدم شهبو;٠بيأل جو :ج ج ه جوخن ججة
فيذذعبنج مةج;ااا .والم ندب بجبغة هإص لغي:
جيجدجوببج بسعة هيلو جبجهج ::إم جلج۶ذخئؤ.

3 6 :6
3
2

٥مج فدندحوج; ذكو; دحإلذض جفة بؤمكهوس ?لعجبله:

٥جبلجه دئجوج :ج ن .والم ئج٠كغج بجوكة :جيجية

جال'ع ألفج  :أم» ?عد كة جسس٠م لغي .مججبه
بجبئة لؤف; ه :٠هذج; دبجوخة (ص ذ إه.جم.
٥جج() لة^و لغدن :ة جحفذ ن :جه :مئهيح
وججدمق خدمجه :هك جئمنج جه ?؟خئؤ وذ(م)ت

(ا) ةذهيهًا٠د ٢كهجى نذجة هدفن ب٠خير.
(.Desunt 11 c٥d. Lond. )4
( )3دلهنغ,

()7

?نغ ئلمبهذبح يجفج.:

جتهبة دفذ ذمبج.
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نجبجج جه (ففة جم بجه^ه .)(:مجبهه خج لغهلح
٤ة٠ :جلجه ددف ٤( :جندتج ذوبه ج^كف::
جنهحيج( )٥كآل جقجثة مدن;( :;،فيججذ يسوة 0دبسذج:٦
٥يجفة جم تبكوج ة ؤذ٤ :٠م بجكبة :بئجحخ٠
٤ة; حجة ٤د٥فكة .كبج مكثج 5هه جة ذف; هكة

كذ إمي٥ :جججه ؟دج ٥جعمد حي^جه٥ .جد
بج مج :تة (مكبع  : ;٠٤ذدكو مهخه :كخ ده
* (جه
جيدبجر()؟ ه جم كز بججه د:ند :ددد بخه
تدتهدخ٠ت  :ه:ذد دز ٠جد جوخجو.
هج خ; ج,م فذ بحمة ج ئ; اك;  ioكإل جخ ١فذة

سفي' :ذم :مفن:٥ :ببع() دبجبفة فذ ة٠فم :بب;٠د
وه 0حل ٤دسم ;،دصهجكة د.ججة ججوخل(٥ .)7كك
غجة جد دوجتبه جكج :هخآل :تنة هد :;:م٠:دم
خج٠ا ٥جج هجبه ده جصجج بهة =:بجبئ :كذ إ٠فم
ههئ جججه صءدجي ةنه وهدفسج ججئ :جد

* نبج ف :هو ٤ة; جد عفذ
جههه ??هئج :٤٥ :دز
متة ٠قذ;ؤ .>8يه ج,م هنة ئ٠ذ ؟;ذاههس ه:ف 3جه:
ج ؟خة ؟قة جذ؟ 9٥جحد فنهخخة أكخ؟ يه ج٠م

( )1فخه بج سف دس0خب)2( .جنيحجج ذهش:فين إالغنه :جججديج.
( )4مفبعب غهه يه :خدنبه يده ف غهذب
(٥ )3ججحذ جس٥ :بجسد.
ي كيدبجة غ )5( .0حدهنه( .ة)  :٠عبهالى )7( .جذخ )3( .:بم
جج جئ هخغخ جد فته :مي .جئ دفاة جخة دب: :فجج جه بج جد:
جثنص بم حجة بج ججد هفخد فه ٥ججة.
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52

جعحب٠ب 3محد 2مج.٣

حة كد ئلح ?,شلح جه :دلع محنيف  :جده
لتجذي( :هصبك  ;٥٠٠جوذذخة(ر وه جب عثة بجج
٠ض بدهوس هفغذ جه :جذ كد دكك نيث لتجذي.
كد فجذ ب :مم إخر() إكخ؟ هش مججه؟ ?دفلح

2

2
2 )3 25 2
2
5
3
2 2? 2 2 2

يكجددفة ج:ججذو .وجب جدة فدن ج :جسج
يجكجس إكة فجججة؟ جفكة بجكة خخ :هبئ ين كب.
هئهد عج :ض٠ :كد يجكخة ججف^ةس .هفة خ
جدمة :إجئة ? ;،،إدخ :هكد يجكجد ث ج:حيج( سذج.
٥يكنج حلح ٠س جب^بد مجس :ه ةلج دككة ئ::
?يسدم مدد ب^هز :يجهحد ججش خججبن م .ه جخ
ججه :ذح ج^هو :جه ئ١هخ; ٠نسبد :ذعة مم خجة وئلح:
٠دف دب ج :مجس ٠الهذئ٥ :جبلجو (دك'ه ج^بجهس
لب*آل ٤جنب
وهة حز .هكجح ٠٦٠دفومحو :هع٣٦جو
عذهب .ة جب وومه هخدحز ٢جصنجه :هجد ندد;
وض  ;٥٥٥ذب ?إه ي٧هد ني هدي :ه فيد
(حنهكة ججبجج(^? .ؤة يجى^نص حة :جيذغج جم
سهجه ?؛ :-ه?سبخو? ٠حلج جنخ وؤة يهحجه :كة
دب ذند دك جبد ٥ج:مح عج.:
وهج,ب ودكة جج وكب جمج :جذ كحجو كفج جمح^ةس
جد ية^جه .غجه فجن جه عكة حجدة  ::خه :بذد
()I

جبجج.

هئ'ع  ;٥٩فييه دبئذئ•

()2

دج.

()3

بتقلةس.

()4

Î3CP

9 2
99 4
2
90 0 07 )3
99 0
9
خده جمذس تمب.٢
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حهد جههب ججة جج :ذمة وه .يه جب جحة ت٠خ
صيصه وس جبجبكة سكبهحزهج جج كج ::جذجج و ة جؤي
علج؟ ج:سو^س جدسهج يسوء :ه ج; حجة جوخن ججة
ذجبد : ;٥٠٦ذمة .يه جم :ذمة جج كمج صلم: :ذبج ذب:٠٦
ه،م بحجف ة جج هدج ب صج فه وس٥ .جذ غحجه
دف فيذذوبج٥ :عب جبب مجم جوخجه .مبلج جم جج
بؤ :كبجه ج:سههس :ذيج حخل حكة() جج كي

غذبذ ٠ج ٠ -ى ج م :ذمة وة .يجحد جت'خخ و ة
طعج :٠جذفة صنجد ٤ف دب٥ :كة جفخد مجم ٤س.
ب?ف جم جذ غحجه بخج عسج كبجة :جج سكن و ة
جمحخةوس (حبسكة^ :محنجد و ة ج.م حج بجيو ?كجة
حجقجز :• :حدهة .فتنةوخه ممنخدب ةجه( ) .نجسجهة
هو -ججحمة
حجقجز( مج جذمج ::جج خفحب
جكة ستج جت :هح٠م و ه كججه ج;حبف جج ٠جمف:
هدخلكل ٣نسذة^ جج.ف .هبذ بجبغة صحج دمجحميه
دحخص :هق :جبد و ة يبه يج :فكو في ججه
ججه : :و :وكسجو جبمب^ة ذلهت  ;٠٠٩مجذة لعلد
يعدة() .ية و ة لمذ يعؤج :ه:جو ذجنجخبئة اسذبك(ذ)
جة ٠ؤج.م جذ خحده عخج بجبة جد :ف٠ون هة?صذ
لم: :بت ححه جم مج جيحهجة :جنكبهس إحجئة

جد.

)Desunt in Cod. Lond.

()3. )2

()٠

)5

)Deest.

مبخك.

جتعنتهف.
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ختدبة ?خذى ٤م.٢

6ثة دتة9 :حس دخكبئة ججاسة ن٥ .عج ذجه
بجبكة جد جتج تكجة ن() :ممنة ؟ :ه؛فذ :كة
بلهد مكبسة٤ :دج :بآلة٠و اللح سجذ :تسفم ذ
فصهه جد جدة □ح ٠٢جؤذيحن جج كز 2حل :فبعي.
ه:جج٠وم دب؛''՜ا 5٨٥جكموس دمو٤٥ :ججذ جميحه
ج جبة٠ .ج٠بخ ب«ه :مفبذ حجد حج ,ج ?جاذ.

٠فجز لئزبذع ٤ف 6ز مذ( :)3ججسبة كدكمحة هنز.
اله مجهحدج جبد بالغة :فكز مهحد ج ،هئن جفيه فخ د
مج فسوس -ضالجز جو فهجز سالك ش٠ج :هججك ذذفال
ون يعخئن( )٥جفممه :جكز غجاذجبو جه٠خلج جد أه^ئز.
؛فئة فذ إدكفة وحز دببة :جيحذجس عليه بجبئ::
هدخكذو٤ ١دجتة د١جهز ده٥ .جذ خدجه جد 5اله و
جبجبؤة شذ ٤مجم :وذب حجف2 :ة خغهوم:
كف جج ذيية جد عبجيه :م^ذججب
وم
**
هس٠٠وم
هذج ٣جتب.
٥ثب غثة( :هب الف الوز ?لغج5الهجو( .)5هصب
دبز ?غومهجهشوم م٤ف ثمختهع٠وى كدك. :
وبخ ج بجهكة ٠بهت دةج  :م٥٤ي٢ج 2الجو (مبهة
ف0ز ديم دنتنهجه(^) شجه فيدبثز .وه( ) جب حكز
5٤م ت جم^ةس .مإيذ جوغجز :جذم :كز هجيد:
(ا) ?بذ( .إ) نحبذ )6( .فخن )4( .دجهغك )5( .دهى
ده نييه نكفه غ٥ )6( .شنجس 7ن :يه ديم جسجذجه ني4 )7( .ف

2
0 2
2
7 20
9
6)(6 0 0 5 9
0 2 3
هدبب جضذ مبج.
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فكز جنس دفق جبجج ي بنتة :جنسوو آلى ذه الد يذهبج().
اه ٠جم مجد ؤ :لد بدبدة دز د يجكجس ف ة;
جهنجد .ه؛فذ ه :٠مهج :دخ; جه دئة بكةد مكبئز:
ججج هيبدلج مم :ذم :الؤد كئه٠لت ٠٦يبو٠ .خج ذحل
طهفرم كذه؟ ::ج^ذ مق الكه? تذبج :جنجبهججة:
ججمخه م مق :فبنه دبته .جم*ه ببج بلجبئة:
ججمجوكهيس غفعهائتهبى مج ككن .هب٠خده هس حجة
كمفذ جبكج:٥ :جيجووس دمتو .هجصب .هدن;  -هبده
جه يجكسة ججوذخن ج به دز ج ذن :ه'ه ججصبد ه٠ز
ج تبده ججوكمه ?ملم وحةذة  :هف؟مه ديه^ه
٠الجهحم هن جكسجه .هبذج ظك :كه.ي جه كج*.:
ج
:ب!هى ?م محك^ذ  :جج شج :مدججس الق أ:
وكنجع ه٠ز ال'دجهق بالك'مهق جبجبجز.
ججكة جم بج ذحمة ئزة ه ز دةة بجه ??,ده:
ة جد
ةدح ه؟; جد سوكجه حجؤخة ذحخذ إذمة
حكفز( .)٥بم٠هـ٠٦لي جنبججه م:ججه الز :فبؤ? (:مه
ه ز إكل مزكهه -زدز دمز ه ودهذة .كجب خذه:
ذيج ةزف٠ز ه هد كذ كة أوسجد صذيهي ?ه،
حبق٥ ,جذ كدجه فيججب فحفة :ؤججذ خة :ه؛ه?ح

دذع يجة ? :٠٠٦وجبه ذذذز هحتة :م هذب:

a2r 0 9
: 07 O CT
2
 ar؟642 :4
:0 07
0 07

وهه

بدحجر دمذم ٠ه.
2

بجةجه ٧حخد ص يبئ ة٥ :جججذ دجدة وة
حةذة يكخسودمهس دبتة(٠ :)٤ئجم ه دهتجة هظك٠ج.
٥جج تخ ٠ههبب ٠د٠هم ن فخة جبهب دم دم:
فؤه خله?ئ جبلجبجة.لظلخ٥ :ثحكة جج جج يفه ٧٠
وكدبس :وفذوهعة شورلهحم جدسةج :وكجم ض١هةوم
اؤسويس
سجمهوس وهخلعحج ججكة :محجزكي
ولسج? :فخة تضخ٠ئج٠م .وج,م (جحب دهة فة
ة ٠دةدئ ججه جذكز(^) .مجب جججه ٤ف أ۶٢جع:١
هئجبعبه □غهذو فسذبة( : ٢وبخ ه دك لج٩خه ثن

(٠هـ تفص() وه :يجذة جكز.
يجسجه ببحخد٠
٥يسية حخل ٠جد فف;و ٧٠صة قجكهة جبلجبجة:
ومحبهب ووه خيم( :)٥هجبههذم ووه جد :مج
ه٠يدوه٧
جيؤه وكبجه .يجدهغ جم بنتجة
حةع^بة .ححخج; جم دوه م٤ففذي  :٥دى محمب
ووم فحوكة سؤم دجبت :جمكدنة ووج جييبة مبه.
دبجبجة :جه كذب:
دخ'محب.لج جم (شجي
ججكجة(^) .عننجة جم جبة جي ووه :جتهدجم حخه٩٠ك
يبغ لغبدهدهد :٠جج إذذم ووه٠ :م ج جكز موهج
ووم نددممئ جهفذب ه م :جمحكبسة يهسو ب لولج
(إ)

هجذه

يه كذخة.
٤مم.

ذئب

()3
()6

جحة

جنسجد.

ب

٠٩٠7

٠حخهق

هعذم

تبتة.

ز: )4جكز تعد.
نلمج جع

دجبنج

()2

هسخل

()5

يه ^جججب

ذأ٠م

تججهة ?مدج خذ

ىب٦١دء.
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بتهة نعج مم بش; ٠.جكز يحنذه:

حيكة ججددو جصذبجية .يججسيي  ՕՕՕ1جب مج
عج ::بج ٠٠عيهله ٧جه٠بب ٠بصبكة  ٨جذ سجه:

وكجبس ■ ;٠٠فض٠مه٥ .جمخ ? ;٥٠ذف دس ? ;٠٠د

بجبكة( :جكز حدك أ ;٠٠دسوكجي يججو٥ :يججذوج
? ;٠٠م سؤكهوس(.)٤

66 3

همجم جثج  :بنجبكز? :إجححوس كحكة ه:٠

ه؛طهذًا -٠جمذبن٠ .تهدخ دهة :جسن نج خجذبن

(د^جذة

خ )(:جبذجة( :دخك جذ سذج دخئب()3

ججز^د.

مجم حخ'محج ددن بخجه وججه يبو:

جج م جد حجذبخة (جججج جسذبئبزب> .ج جم بجبئة

ذفن دن :جكج مهجيج ج يجة جخجذبن جه .هجج

بؤه جكز يخححبع دن :بخجه ٤ف حج ٥ججم ٠هوه
يجه ٤٥فذي :داي :مجحبف جكذكة :جمحكبسة زده; جه
جذبثة .دكت هدبهن دبجبكوججغ -ججححج جصذبخ.
ؤجن جه :جيجه دبيد ذ٠تذئ ج^جحصهيب :بجبه.

ه٠جب(

)5

سدس جج بؤ :ج^فخب جه دذخ ذن جمحجة

:6

وجذج :ججزة :ذونب; :اك جذ كدجه دبجوج :جذئب:
ههذخ جب;لجخ جصهة?( :ي٥ ٠,جد حده( ’0ج>ذ ذن;.

ه٣دجل٠ه -ذألش

ه؛ذهد٠هبه-اا جد سئثة ?:؛٠١١

( )3يحن به ك خغ١
( )2ددهذن
( )Iإد إيجخبج تن :ييه.
٥جينم )4( .جد جبجج جمخبج )5( .ي ٥جم٥ )6( .جك )7( .:هغذبهينًا٠لي.

44

٠جلحم جكذم ٤مكم.

ج؟; بهدم :د جذ سي 7ةه; ذحوكخع .هنجهيه
دحت; وم :هئهججه (جذبن()٤؟) يجة جيؤء٥ .جج
كجه :فجنكه جمججة ٥ية :هفت ;.وحدتة :وهفبه
دوسجدهة .جنجبجة .هلحهسني فحجئز ه فذجبج
جد سفن';  -ود^سكةس جج جل.٩ل< ۴ججمة6 .مجم
بخجه حدهة: :مخجه 0جهههوس جبج^كة :هد٢
 ٥ج^هوس ٤٥سكةوس :ومجكس  ٥دؤكة :خج
٤فذب :جمهئثة 4كخهبن جيعدذبة متبشة جصذبخ().
قبج( )3وه; ددت; هتة  ٧٥٠٦٥عججت( )٧تدآلئ :جججم
ووه سجمهوس جن^جوكة جج قغخ٠ج :جشل ٢ج^يسن نه ض
جعتبئ :جكة هجي"*• ٠غجج? :صنجزن مبج .:جج
جب بج بكة لمذب١ة هقيب ئد ٦٠ج^ديه ب؟ه٠خها ججههغ
حةهح^جة :إ هج تك حد يججة بلجمه حصهذه جمج
دج جئ هه .حومثة جب جبجه عنجة ن -:جهث :فيك
أكة دذخ دكه٠ .بج جبذوح دجج نش٠ :جبذه
٤ف دندئة  6ج:بج وه; جو :مجبحويس دججه()٥
عجه و حب^عةس عمجه جد حوكة ;٠٠٥ .دوهددائ:
دذلخ كز أسخز :م3فكز كنن ئجه :بذ الحج و سجج
لهجو ئ؛جبكة :فهبه ة :لجن شش :جبة

() هذئ( .تسدًا).
in Cod 002. 1004.ع.12

( )2إيهيخبهه -ذلف ص دنف.
(( )4ججتج :؟) )5( .جصحه جنم.

(Hic incipit )3

خكحة جكذ ٤مجم.
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كجة ذتة م عج٠تهخو :دكنن مسإص دنهبتم٠ .خ
جيحنج ذكنتدن ٥جحكج جمكة جكة هجذ٠ ٦تهص
هتكذهس جمحكبسة ? :دبج جو بسكة كمججذه نغ جب
جفكسب جه هذبئ:بج ٥ .ج فسوو بجبئة جت وجه
جك .وجبج دنتتجة ذآلخحم :ججنيفج جبجه هذحهدذع١
جب حجمثة دجة
جه مم ددخ; وجه هوتئب.
يده جبجبئة جيذذدفج ج :جيجدله ذوحف :ججنت

6
O.Ç,
0
2
:9 2 6 2

سئ .:هغعجو يه بجيئز دةبؤ',ةوم :١ودج د جه دنك
جد نوشة :م^جحج ذولتن بجلكب٠ون م .وه٠وة ج م
آلدنج تةمي :ذبهدج كححوف بنتجة جهذبج ولى٥ .جج
ججة سنحب جسوجذئه٥ :بيج ئحه ٧جيهحذو :ستوج:
حججوج :جنجبكوج ٥ .:سجب فجز بلجبكة ججذ جبجج:
ججزؤد نذالت وت ججبة  :كذ بحكةج .هذخه جمهه
*ه وكئ وه
ذحغه بجبجة يجكة جصذب :إمة دذهةئ. ٠
كز فذس ووة يبو جبجهكز :جج مكبع جو ججمو
يهو.:يه ج٠م مخج ووة جه :ججننه ج^ميه هدسووبي.
دحي جم جخبةة مم وم ةجسب ::غك٠ههون ١ة١ئ
جج ٤فذي جه :ذنب منشدبن حكم هج٠تم كق :جميفبن
جن مجه ٠ذعجون :حكة م بجم دئتبة جم٠ .وه ي
خضوح )3إجئ جج :منيز( )٧حجم لعؤات إنوة ٥ .ج()٥
فجذه بجبئز كحكئة وة جمه.
( )Iزدجك بج؟).

()3. )2

)Hic desinit lacuna.مججف)٠( .يكد( .ق)مشم.

ه
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٨كد^جمذي ٤مجم.

همم ججمابه(ث) صهبئ ?ده :لبببه بجبئة ٥جدة
(سجج :جمجه()٠ :يذب جيجخخو حص^ةمة جنذجة:
وجنحيج بنتجة :هبح٠داهغذ جج ف^ججة .هئخلج ب^جكثج
يعذه ججت^هج حوكة :هد جذبهغ نلج مم (جوكة:
كفة فخماه :هذ( )3ججة ثجج  ;٥٠٦غداذؤذ( )4جذ
سخ وج :جج حةبد هوب تبتو :مجبكن .وجبة ي )5(٠جج
فذجتة جهههس٥ :غجج ةه; جه .كحذ ة9لج ؛ذجه
ج2نة  :٠٥حذفة دجئز  :2ججه بجبئز مجنج

دخك .كمبد هه; ده ة جذ جد جمحذ^ة ججمجذ ة؟;
بجبقة كذ ٤م٦م( )٥دة 6 ;١٥٥ف٥ :يحدةج :جذ خحجه
ججج جسذبجهة بجبغة :عجبه لههببه حبجوج5 :خن
هفخلههس :هبخه يجبه جيحةد د^ةتة٥ .ججه
خفجقهه ٧بجبكة جد حده ٧٥هتة ?غيج ههة حكف:
جبسة٥ :عبه ده ة حهذم٠ح .مجذب بج بكة جنذية
سجدهة ٠ذخ جبنتة جموطفبه جممكبسة٥ :جذ خحج
جنبب تبهذ.ه جمكبئة تذثم' ؛ ?حده ٧٥دلج جكفحي
ه كدظعووه( ا( .مكبعي ه جه لبجبكة( ) ٥ججب

ههه يجه :جكز عجية مجم ا^جهة :مم ددد ?يد
ده ٧٥ذوككة جكحعئج,ج6 .جم تخ; بجبخة جوخن:
(.( )4ه .دت .زبد.
( )6هبدهي( ،د) و^خب ٠7ف.
بحي.
*?
()I
( )6جب,صذخ; جنهجحجي ضبجة^
( )5ي.
ح.).
دو .بخه صب
()2مفعبف٥يهحنجبخه.
()7حجثةججف)٥( .يمككه.
?فج غض.

77

خكد :جكذ ٤مجم.
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:م جيجية خة ججخة .هجة ٧جم بهبه جه جمن جكبخة:
ذمف ۵يشبه• .جج :فة ج تله جوخ٠ ::إدبج ذني
جخسة  -وككب ئهئه هى ٥كجكبو دهدئ بجبغة< ٥جذ
غدخم ه لجيج (جه حدهة( )٤ك^جت جكيكن جهحهثهجب::
٥بخج دم بوجفة دجدهة :هجج; دكهة دج
م:جيج دحي ججك :عةمب نيخه ق حبت سؤة :ودجدهة
حبت جمخهة ةكجآل.ني سذبجهه .جججه جزجة خ:
هك :مةمب ٥ :ججف ني :دهة حت :مججةة
ججةهحبة  :ومفيج ني؟; دع جدخله ٧حذة ٧٥
(لجب ٥٠نفئ  :هغنيذ ن; جموة جج فنك دهغ

7

9
 6 9ني:)5 9
4
؟
( )6ني72 9

حيئة ليلم دلم-
ه;ج ن :دئتمة جدخ٠ن شن سؤة :ههش ذسئة
نيهج حمه .٧٠هلجب۵هـني ني ج دمذجبة ج.?,خة هكج كنت.
إخئلح ?د
ج (حةئ حوذهتة(
هنيخغلح محجككز
يكحسة له ج فهسه جد ذابألدني :دى مجهحج حي
نه لني .سجب تكج مم إدني :ججمذو .دنجبئة
جهحةد لهج,ئه?ه)''(-ا ى جذ حكجد جمجج ن^:
جذ حسةكج^ة :جدة يمة دحة جئسهج
٤محذة
مدمهجينج .جج جب ججه( )٥إمتة طهجحد خبجبئة
ييحذ^خ( :ضج ,ججح^د لعجاغ ٠هن .هفج ججج:
ج طهدخ٠ئ :جججه ج:كه ::ججبح حك .يه
دم;
()ديف)( .دجكفث)3( .دجهذةش.

()4

ذهلج:2 )6( .٠ج)٥( .٥خجثه.
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جئد٠دبحب دهعذفي ذه٠د.١

جم جج سؤ :ب٠۵دفآل٠ال) كسسوج ::جثج دمجم جدجبجب
7ههم ده :جحنذجوكة د0جهر٥ .)2جج فجنذجج جءجه^س:
فبج :بجبه د0خه ٥بجفة ذع; ت ؟دجه هكة؛جنت
م^مذ :إكخج: :هة جج كج بته د متبئن٥ .جذ خحج
خلو هدلوه جبجبئة -ف^جحبي هدذبجذ ججكة( :ودهك:
جججخه(: )3حيج٠ .:فب هي ك تبيجوج :ذئب :جج
قدن عذحفي دجشبجه ?خفي .كذ بح^ةج جم جج
لغ ح دت ر > 4جبذجة كمةمن :إم جحخيج دنقجة.
بج بكة جب فذ -ذمي بحجج مج^جبج جيفه« كذبذه:
م^جهحب لج دلج (حيحج جكح;زم م^عخسجج لهجر)6
بعحذ :ججمج جج :هئج ك( ;٠لف; دةة مكة
ججيه( )0عنمي 7ههه٠ .إذهب :بج (هجة كذ ٤مجم:
•^عج جد ججيه جةة ببحني جهبج مجم في0ج جإذ،ة
فيجميه هه; كخوخ 07 .غص جذ جبه هة;ت جم ه ذع كة
جنسميه هغ;ز٥ .)8جذب فهجيه جد ته :هئك 3جه

لهلخ( :وجد جم جد متز( .)٥هجج محبه حيك
كمنده ججبجج : »4( :مبذ لحهلآلذذه بنجبك:)٥(:
ؤبؤة جعدة عتة دجبجة حنت جموجه جذجب نبأذه:

()5

(ينخ( ،منهيد )3( .هتف حهغتح ?كهدنخ( .ميدديفي.
 )Deest.نزه ح دكألتح صذج
جًاههت دددئص دعيده بثهغلج( .ة) )7
( )3جد حجمة غه ج:بب
جنب.
( )1°فيج فب جحة ٥بخ دجعذخو.

()9

ذدغخ فهد هجض.

—---------------------------------------------------

٦
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■
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لجلحبئؤ جمذد ٤مج.
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٥جذخة فج دهة يسدهجذ6 .جم 2غذ ده ة بدوبفن:
ججكمحه جكة وكةد مكبسة  :ف٨جججه :٥مجمذه جد
كمج .:يجة ? : ٣٠جج هجبحي جد يخج :جذبه
ذدج دبج ٧جد ئ دبسجه جئة :جكجسجئه جهجه.
٥ج جججخه اهةه ححهة :ججه 7هه ٠كنجه جد^مه
دلج; ؛جمعذفذ دك ذعذذبهغ حدهة .دجم 2جخهفه
6ج )(:مم يه^ةفة ٥مم ودة م^جبتجو5 .ثتت جب
فيمبجي ه  23دفن جمجدجذخة٥ :يجه بؤه م^حججبه
ححيم بلم ججت.
وه ج ٣,بلج بذن ٤هجج ديمص^فة يجو جدجيج
جج ::9جيهسو ١ثة فة^به :هضجه ٧خبجبتوججة
دن :هغحخ جد مدون جخغلو ١حدبكة جغ7هج٠خذ
جد بدهجف كي .كه كد ب يجدج,ه جكبغذ٥ .مم كخذ
بلحبد؛يئن :جيج خيةذ(ء) هحخذ بت^ةده :جبزه :هجزس^ج
كجدئئئ :جذيه٠كة( .ةجذج ٠دبعحذة جمج :جج0 :بص
يجيه إمه( )3حط'ئ ذلحبج لجفت دن٥ :جة سده قذ
جميبكن .ه2جخلد٤ 0يعمةفة جة مدتذذ(جدحو
كفي( .)٧ججذكة جب ذافثذ حفذه :طهجي2 ٠م 3عهذ’هذ
جمؤة( .)٥هشذ هحبكة مجخجهة (جبجبجة غذب( >6حجمة
شه هدئن .
()5ججمجذكة)2( .ةذ٠ذ)3( .مجيج ييه? )4( .ب هبلج? ٠7مدبغل فح ٣كهذ
شد )5( .ب۵٠بلي .ز )6جخ٠٦بع ٠7كغ)7( .سبج9خذة .د .فهج.316324 .:
111

و2

6 22
2
;2 cn 5
(2 2 2
2 2
2
بلحإب جكذ ٤مجم.
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بجبكة جم خذ٤ -مجم :جج جم ٥٤جج دأيعسهفة:
(صج ئ٠خ  ٠ب (جمجه()٤؟) .ة حدج ن و جهكة :جذب
جيحجذ دؤجذ ججمه جةكبة .ه;ج  ;٠٠٢جج ق۵حخئ بج
صجمغ :صخم جةث^ة :ه ج; بجبغة دذف :نب;
ددده٨هة فجفة ججيج .نجتي  ٥بجبغة ٥غتة
ججمي٥ :ججه مكلئ ج'ه ج^هجةء .ه جخس ٥٠٠:

ده ه حجصتة ذ جحخ٠ئ٥ :ججه نجمه جج شجم م٤خذي
جتجج:ة ده; ةجمغ جج^عحبة جه جيحدسو ل الهب.
يه يب بلجبة :يب 5لبف; جنسئعة فجيزه؟; نصذجه:
هنمه دج ٤لئ .هدخع هحخج جد صبحة:
٠ئخخبذ حكه( )٥جهو .حومجة جم جج بؤه :جذ٠١ت٠

 ٥٥٠٦٥دجييحن .م^قبعه دنجبئة جج خذب :ججثة :كمبد
وة; ك جد ذنوج بسكو جؤكة»٥ :جد هجمدج:
جنعخجذ ح^بجت ٥ :ك :ه; شؤلج كئه حججخ ذمق.
مفبعبن ج ججحيج م حوصجة ذالوو: :عجو حج
ذاله; جذيكة.

5

ه؛ة جب يجهحددن كهجو غبمب :حجذج (طفة(
جه۵الج :٧جج هد٠بذبغ ۴دجحهة:كم ذهجدبوب جييكحو
دجكدبن ج ::دس يوه? :ببلئ حبذن جد حخوم
أب يئهخخذ بذئ 6كز :جج فذفبن سه الفك فحخج;٠
)3؟)

( )٤غبه م:جه 5ذه حم  ١٥نته.
يججو )3( .نالم.

()2

هفجه تفدده  ٥ذذجذه*

لجلحبئؤ جمذ ٤مجمم.
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ج ٤ةةج :هج?هذ٠ج; دك هجة ج^مخجذ ح^هجةوس
جنجبخز٥ :جد حهلغجئ ججةث^ة جنسج •ف .:ييحد يب
جهوسئئز بهد.لخهجئ مدهذيج ن :إ :جيجذهج
ننججذبية (دججحبهه جبجبغو(^ :ييهحد ج بابد مجم
جسئة^ جبجبئة غدي دذكدبج٥ .يجهحدهج٠ئ كد:
عمن غذسهب 5سةعة شدص بلجمن .غج 5تذكة OOT
ججج ٤ذبهع :ججج حججه ج جخ ::جبجبمب ٦ةهه جه:
:ذفبئهس ذج دد سيهدن .جججه جج كرجن حه?ذئلح
جتكهج جبجبكة كذ ٤مجم فجة حذبجة سيهز فتة
همبج :ججمو :صذخبن جيخد كجك( :نيخ؟ ججكبحة
٤ذبهه ه?حخسج جنججتجة جم ذمكبشة :جج 2ك كة
لؤدًا دعفجمه :جفعبئ :جيج^ةج يجيحبن.
ح^ئة جم ؛جذة كجج جة ج ففة() ՕԾ1 :بئسهلم
أ٠ةة فجذبذخ^ج :ججمه فذهبه٥ .ئج ٠07ة كججه كذ
( )٤دجحدبث شج :الده خد :خإل ل٠جت ذك :جخذ :جججبغز ٥م (?م؟)
ذًا٠هغبغ فكجججج يهحكجة ججحدبج ج )2( .:لخلهبجه7هن  02كجهكفجهف
حخبجة ج^كيجه شان: .جيج 2لمم لجم  ١٥ف^هجخفجة ?ليالص نخج ة 9خهععخذ
9لمدذ?ب: ٣دجئة ذممءدت نلحلح جهبعبئبة :جكو ججب حهف ٤فكه نج فججخة
جكز :جيه :هلئ نج .حدف; ةج٠هذتذد جكة :جوج: .جئة خهف يجج :هذخ٠خر•
خج حجج د^يعتهية جي£ص جبده ة ذمنتمية حجد فة جمجخجة 7ن:
دمة .جج 7ه ٩كد حجت تجكهود بم جيعدهذ 2م :مبيد 2حه ١ئجهب
مججمخج? :لءخذ 7ن :م حةججة^س .فجخبن ?يالد لبالغة لغنن ذباللح
(جذحبكة؟) ^ذبهه :بمجخهب ييشئة جنجي^حةد جمسبشة :جج ٤فكة م
دهجن: :م جيهخة ,خةج 2كد أجبد2 .د جججف جيجذهج ديسئة :جثة عجج
ي فذ فف.)Cod. Berol.( .

جههثدب جئذم ٤مكم.
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يمحة جذنئجة( :جج^ة س٠مغلج ٠٠وبت ندخ; :ههلل
وع ٦تجم?ي ؤك٦ظب ًا تي تتي يتقت

صب ،وه; خلخ; ٠حك سوعجهحبع:جيججسو حده ة
٤تةج٤ :يعتهجة :ف٨خدب ? ،٠٠٢ثءم ٤ف جه محة
*(
فجذبذخة جفخع(^)٥ .جج كو ^جميب ?يبعد :ججذ حذ٠ب
م ٨دمييةوس٥ .جج فيجه دوسجد حومجة :عجبه
جيججذجو يجبه جعجة ههب ۴ودة إسجج٥ .:بج يجهة
جب مج سجة جعذب( )3مةمحب سخج وت جانة له-
جخاجج٠ب :د;هذذه خيج ج ٨يكة ٠فبقع٥ .جج
ف^ججةجه مج بجبغة خذ٤ -مم :فود فيمه (يجحد
سجلشله( )4دخن -يمحة 0جهشهغ6٥ .سجب بذ 2٠دون
ضذب ف?,خةو :-مهديو دخ; ?،دبي جد جذ٠لجج٣٠
مجسج و٠ج
فجئة٠ .بذ خحج جب يبه
ممدج٥ :كقجد و 2٠فكبضذبج٥ .يخجيذ وه; بكبكة
وة ج4جبجة :ذج جج جه حجخد كو كمبد ;٠٠٠
جو مجه يجهحدفجذةه-ا جه بخج جه ٤موج .:كمحبد
ةن :دهف ٨ذ يحد هخغذة ?هد٠ .:تذ جذ٣
()  ( Desunt 1» Cod. Lond.س٠ب بهخمب .د .غءج; .131

*محف.

( )3يهالع.

( )4جد يهجججج.

( )2غخ

لججدبة ?خذى ئمةكب.
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نه الب فيجنججه سبه :ججزوكه ئهحوض جبق٠جة
بجبجة  -كذى بحص ج جد بكبجة  07كب .بجهخة كذ
٤مك حهب فجخجب  :جججكمة .هجج كجذ (دعم
 ;٥օحجه محكز() ه?3غة ججد جةخي جةخي :جي ٤ك
جوخجي جؤذيهع جفة فيجسه بج لمحةبج .هج ١جنة
إدذ أذيه :غذجمغخ٠ذ٠مكذب،لج.

07

07

فكز ٤ج يجةذ فذع يججسبد  ;٥٢جيحهد
ججسهفة ?ذ ٠ةكة :؟بنن جيجج ججهه :هة إيبجب.
ذك كذى جص ي هذ’غبة فمحجبتة لذب بجبئة كذى
٤مجم :جسود 4حخ هذبة حدهة .كذد كال?ط١ةمجم
هجد هكع جفخ٠م; .وه جم بجبكة كجب دهة :ججبسكة
إنئ خجةذ خيسجم ذهدج٠مححهلم كة يجكجس^ .كة مم
كذذ جذوجي ?بذج ٣٠إتب ججمجغ :اكككة ?كة
٨جذوكة مجبتة مخصخ ٥ ٠يذة ^دذة منبم ئدخه٦
دد نكه وجكه مم كج :جججكدحو تدككة يجج
ئ ؛ذه( .ك ١جم غفص ج كوهج جكة بحهد
جم
السة  :جمخي :د' '՜مجم ةىؤ',ة ى .نج ن وجة
شةمئ :بسدة جفة هبة هكد'ئ جد ميبكن٥ .جج
ج*:
بحبد
لمفحب  ٥٥٢فة٠هية حؤجذة جيخوو هضم ده ة
هكذك^:فمةبجحه كه دخن كوالداع بجحكمزة( مجةي:

?07

:
0
0
6 07
3

()فيينج عهكغص يجه خذئ,
،.دعهتده.

()2

0لههذه إبحذد حه( .٣ذ) عه٠

و
جهدتم ?خف غهعدب.
454
?تبه جيعمو (هب،ذم 2هه(١ا) ٥يتخغ 2م: .بج 5ن:
جم جمهة() دخل (جمحفع ه?; جه ححومحكة() .هجو
(44جبه ل٠ج ج'*ج٠ '՜ؤلةخ :،عمب م٥٤جحكسوم
ب٠١غ :تييج جي ٢دسحدز() جحومة .:ه2جعضع جد
سجحخه :ضن دهغ :هذجج ٠حجيهة ٤ي :ذتجكله:
هجبج< )6دم .هحعلج حجمهة( )7حئثة كتبج ع; جي^كةجة:
هءحل خبجخه د شن :ه9م،كئ ددخج هج ٠كجبكب
ههج ٣كننفيج ::جسؤه?م ه ٠9ةجدهة(٥ :)٥يجذجسدي
هةه هحغل .٣مجفة( )٥ججججج جه خيذدة دبجه
تبئ٥ :فهذوج دجمهكئة ?تهب -جيكهجة هه ح ٤ف
6ج ججج دج'.:
بجبجة جب حبتب ه9ه حدهة :جتية حهخكز
ضل ;،٠صنة(") إدة .:جوم جج تفبه بجبجة حججئ:
دذهلثغئ :هبغه 2م يججكب هةه جهج?٠م 9حم :هكذ
2حل يهة يكج ج 2ذخح; ج جوخج٥ :فجه جنة
هب خفخة حيك ٤ذج٠سذة .جوم 2ج?كس حجهة:
٥ججه 2٠ص 9ط*ه ذله ?ددنئ 2م جج ٤فذب جو:
جؤجو :تذب ذحفلح دم ?,:ني مم هذكة .يجهحد
جبذبجي ذخهه بخبذ مج بستة٠7 :م هدد .جوم

أ

)4

ي ^يتديتس متي قت^ي س تت
 >Iجيه هثالكد بم ج ( ٠ )5بزحبأ  ٠تسيت شته
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خححبة جفذ قهم.

بجبئة :فببع لخي :جيذجةف هبل٠٦ها يةجة .جذ حدثه
٨فخب هجاغج٠ةا دفت فحذجة فح ٨ذحة جموة:

ودمسمم فبجه وكفبه جه :جج مهم ه دفن
بسطة جبحهة جج جسبحي ٨٨ ٥ي٠ :هبخختخ ٣أه
دهةس^ن وجغ  ٥جكوة٥ .شنذب ه ديع^ذه:
خعتذبج هة ٠جذ :جيس^ة ججو الً٠م بكةجة
كتفج ::إمجئة جيجدو لدهذبب
مهذهجب
حجهغ.
جبحهة :مم سجة ججهج :معمثخكة
همبة:بج جذيج م ئي ب ججميبجج ::سجج

م هل جلج جنجبة دع جججة^ة بفذهع :حةبه جج
محنخفي ٥ججه خفكذي .)٤(:هؤجب ججه بدد بغتذب١ة
جج بؤه() فف :هجذي ه جذ جئسكة جذ'هةه:

حفج( حك^ة .يدد جمخجذ ههلج حجه إسهغ
ذذدتذ ذحدبه مم ص^جة.
هثج بب ۴؟٠ :٥ج.ذ٣

هج :جموذك :فج,ئة ججذ كج :ججبجه ١٠جنجة^بة:
حنبيةس جيجبكة ذ ٤ممم• .جج تب ل ٠مم بجة^هغ
جموئ(^) ٠جح غ :ذطده ججه كذذة٥ .يسية إ٠ججه
لغجذذ محق .وه جم بذئ جج كمج :ذج  ٥جذ
ذ'يئهه جكز غ يجمص حجيوة :حجكة جك^حبن
ب*:
لذ٠٠
مجبكن٥ .سجب سجبن ده ة مم خهلب د خق هججت
جيدثة :هحك حك مهجج ذق دهف .سكة جم حجه
()5

جمججكة.

( )2يخ.

(.:4 )3

(ه) ج^ج.
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ختدية جئذ 2هإلم.

فجنعذبة :بدت ؤف خ  ;٤1م يندخل فينجه مم هل٣
عيكفة :جمج^م .ضنفي جب ف٤ج ت.هفي ٤ي6 :ج:
مئعمخجكزة خةة ::حجبجي  ٥٤لففي دجكة غعذن:
٥ننطب  ٥٤لطع ل؛ فت فبن 6ج2٥ .:جئة هجذ ذحفي
مذة نغنبه ?د خئة وجكز ده.
فكز مجم فبأذ جيسجج() مجتذبجه جخجهذ مدخة:
حمنهبج جخذخم :جنت :هلة فكجب جيحةد ثمجبتن:
٥جج حججد ئ\خ٠هج; ججج مةهئ جذهةكبة مح دج
 ٥٤مم ?,ون بفخ٠س٤٥ :بجهد  ;٤بجب^ة حل٠ةلة
جحة^ز .غهب„قج سفة خفي يهحد جفة فجةع^بة
يفبع ٤ة :كذيتذل^تنبفبتته ف تنجم
ثهئب :فيمة جخ^ب ج بية غحذ هئخذل :٣ججي بهي :ج
نمه حط ب2هف يلبك م ن *::سونج  ٤٤٥أءدتا 2نة
هفخذهـقلح بج ذمة نذهبشز :هئخئ ججه جكبذي :ههنة
(جتل؟ ت تهفي( .)2ه;٠ج  ;٤جه ندخ; 'ذفن
ةذهج٥ :جمندهه 2بلئ بج ذق :جذة  ;٤م حدهة
،تلغ جفذيعة  6ةثز .وخم هوذجة فةجه ٥٤
مه :ه;وهفي ٤ ٥٤ف ا؟ دفي :بكتة ذوةجة .وسونج
جبيج ييج م وئ4٥ :بعجه لذبلئ ًا٠ة :مججيه
جج ۶٥هدن تستخشن ؛ك^تة .هي'لوه :ججوسخة عهيد
4غإلغ جه؟ ه2هدخ لب :ج؟جميجبه•^ ٤ذفط جؤكة٥ .:مج
(!) جنحجصجي.

()2

غست

ج0

حهه .وسفه ن جهت حجدهه.).
--٠٠٠

■

■

....٠

-

Լ-

^كحب^جكذمجم.
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ذب ن بحبد ججد :وهجبد دبج ج ؤم ^مسدجة ججد
ججو :هئ ٤ججممج٤ :جبي هبههإ)։(٠ا ٥م ذب ح١
( »4فجبد ددخةار .)2فخه جم جؤكه :جئبة ه-
جدن? :ده إذفبخ دبج مجم :مكتة م؟ هه جم يذ

دب :جيججسه دجتة م عن= ذوجه :فحجبج.
 ٢٥٥كخذ ججحب هبب ؟;ذب :6٥ :خبئة بج5 ٠خة إججبد
(حجه مم عبجه(« )3فيظفج و .دك و ،جذ وجبد
يبوو^• :خذوج عبجة ٤ة م اسجهدههلي .مبجج خعجه
حبه فة (ديجد دؤة فذجخ;رً4ا( :حةبد()٥؟) <ةئ حديم
مجم س^كهس٥ :جج دجخكز .نذيج ئخذيس :هد1
وبت ئيى٦ح ،بهتية مجج لججًا إههجيد لدد؛؛
م:بخسهة  ٥٥٤جججن 0تجدة دك :ه:هذ ج بجبك::
هبج ة ج:ض لج محنيز ونج سكفهس ?وق :
جيجبي :وه مج ه خبئة :٤٥ :مج جد -مجد :بج
جكبذ س٠ةة :تالك جب جئ :دهجه جخدبئز ٤ة٥ :ي٥
صفجذ و; جه كإخ بف9ه وه٥ :ييتذند ؟:

دجايجة جؤذ وه جه .هسج وه حنبجه جبمبئة
حدبجة جذ.و;٥ .جج محهجة خبئ ه حجمة دخذكة
جججب;ا حجوس مجثة9 .ثعج جه :ذحؤد؛ واسجد
زل) ههيي.
( )4نفذذخبه.

( )2حجو ٥فيهيه دةة دديج.:
( )5هلخ هه)6( .حيجخن.

(ة) ديد م هبججه.
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جكحب :جكذد ٤مكم.

79
6
0

حكة بجج ٥ .دذب حج! دعع سوججه :وجج شًا٠ى
خبئة ًا٠ة حبة فة  :هق دحض :ذ جحصوة له هدئن
ستف :٠٦وحةبد مج مؤد٥ .-جج دبخة ٠ة دكك::
مبيج •نيج دجد() ب٠بجة (ج نبج ًاةةذ’(ل) جه :هجكب
تههة هدكلج  ٠٠يجو جمجذة هه جمحججخ ه ة جه.
٥جج حج :دنذخهحبده جأذثة ٠7ة :سونه  :٤٥مجبزجة
دييج مج كمة ججمحوج حهدئر :)5ههض٠٦س دختبئ ٠٢ة

9

;7

ه جمحججذ
دذومسة :هي٠ج٥ ٠مجبج .ب نكد
ه ة جه دببجوج )٢(:ذئب٥ :نج :حجكة دججك :ن .هحلئ
7هة ذ ب٠دجخ ،دغبه ندت دم دبجوج :ؤذنؤ :جج مجكسي
لبد٠لج جد كههه جخسئة :وسونه عةج7 :هذ ٣حديم
فمفب دينتجم٠ .ج ٠هجة خجة 7هةة جج هدك ي 7ه٠ة ج
يوه٠٢ :ديج٤٥ :ذ ه ة :جسجخ دحة عه دتت :بذج كب جك:
جده ههدئة جد كجخ; .دلع نكه جكه مج
و*
حجبج
كت? :سن كذمج٠ئ جخدبئة ٠٢ة دم مجم ججه.
٥مج نؤن بدبد جتة :كجج ه ة سومجبحبةع
فلديج أدغل .هبهدألي حذه خج^ه: :كجج ٤ف حذه.
م^مجج» نه ج ,ه سوعحهع :سهس بلبد :جئز :هتهش

9

9

5 5

ؤ:
٤ف جه دهج إجةة٥ .بج كذذج بط٩
ةدةه(^ )٥تبخة ببت ،دبحز :فذجهفة خة إببح جد

()دجدي? )2( .يهض ( )3ههيب هي.
(ه) إلها ٠£دذخني ح ة١٦١ع■ ( )۶ضوه.

()8

()4فعجج)5( .فينج.:
زه شعفهى( .لتجداه . )٠٩

٨دبة جفذ تمب٩
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مو:
لدذ*:
تؤج :حدوم٥ .مبجم ج :حجموس مةجسةه()٤
٤٥حببو مج ذ^وفمة جدوسجد حهحبة جج الخن وو:
جه ًا٠خثم :جنجئنبه ٠كئ ك بج٠ذ ٥ي,جة بججحججثت:
•ثذذج حدافة جينة إكخ خذح ئ .هسغب لطج:٠
وكنج(^) بذ٠لهجو هيج لجدجد( ) فم٥ .:جج محهجة
كببجب مجبكن :إيعصةفة كلم ججمجو ج دمغة
ددج :حجبه ووه مم عبامهولي :مبججه ه جمجذج:
سفة .هئهمن غخبفة مخ٠ئ بسكه جمبجب :همش دهج
محهمكة ختطه٠ل :٤٤٥ :دذحة وه جحخذ وة ،جو
خذم٤ ٠مكم .ودنج د^ذكة جيلدجي٥ -جج مو.
•ذ وة ،ألؤ٠وى جنجبغة :فيكز (دنم مم جخهبؤ٠٠وس()4ا
حده ة جم دعع; مجج ذي ووه جس٠ج 2ه :وجبج
كتتبجز :ومنجم ه ومجمكي 2٥جم دجة مم ففي:
جدججد جم'جو ججكبحة مم ججهه بجبحه .همم ججحمجه
دعنة يه هجسهع ٥بجج بدبد: :ببهه دئعجة
جيدة^د مم حب دو٥ :يه٨٨ذ جسؤة مم جةخم مم
سنئه ججبل ٠:نؤخ وو :جهجذ وه خهكئ دبجبغة
ذن -إمي :وكمبد ًاةو :جه جد ججمذج :جمجذ وو:
ذفي :3بو'.ةوى .همم أبل :كبد ::دبد لهو :جد بجبغة
هغمح  - :جمز جصنحة ذذ :نومم  -محي :ذك :جه
()2

( )Iهه نبلة هد :هة ندهدة لع :جفدبدهه ■.ط خدمه هل :هـهبح[٠حه ՛.هـهتبدمذدمهل.
:٥حيج ؟ )3( .نمدخن )4( .سن.

خده جئذ :هش-

ومصبح ذف; الدص يجتة:٥ :متدبهس لتبفتر = ٥جبد
دبد عخد دح; جه :ه2ج ف ٤ج :متبئة مجي :ج هبب
غت .دب ه ;٠جذ جهذبنة مخايج ه؟; هه سفة
ججذهنم^ ::نمبخص ه ;۶يثةس خههن .ههدجل
6ج: :فبمه ٠هتطهم :جيحهصد وسجية مج دجئههه.
 ٥٠۶,جب دهدذ جه :جعفص ج بسجه جئة بكهد صبغة
جمنهجخ ج مم ذوجوه :ذخة جييجج متذبج .دكن
س^ج ي إدخ ودئ :;.هد :جبجد( )٤يجبه جد
جمجنذ() م دبفذنمه .ده; نددن كنجد كودحبه:
٥يجحجافة يب مدخوجه حنبذت٥ .ذجج؛تدخ يفة
نسي; :دئسجه ج؟دح;  ՕԾ1دبه إسمج 4حخ كمههة.
٥جيخو ه^; م ;بغده "ي ه ذيع; دةجسةع  :يجحد
ج:ججه هوه بة^هد ٤ككت م تننوة وه'ةد; هجهدهه.-
;مجذه جو :جدةج بسبجبة جد خ ودهج :يعمه ف
تمج^بتييي^يا) تيد تم^يت

:كة^ه :جج ذة ذد; ٠.ه قم :سبمره دد خكجو -هنمه۵ذ
جه بد .ه7يه هييج جههجبقئؤ دفذلله٥ ::جه جججه
ججس :جتة جفبذة تحهذ( :هصةج ٥ي6س( )٢جد
جبجج .مني :دبج هم تةمي مةجن^ةع مم كبن؟ ,فيجيهذ
()I

جى٣د.

()2

بضهو.

(3

)هج.:
*

()4

هصج مبلتخ)

0

هبه جكذد ٤مكم.
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:2

ذهج7ه جبجبئة جد حبتجدهه :جج :جبد ٥جذمة جه:
يث٠ج ٠بجبئة هتفخ جه :جنكه ئ ٠إجو جد دهس
وجخه مم ذفي :جيه جحجد يج^ذبه خخجه ججهك
٥كز يفة« حؤجوج ::هدب جذ ذسبة جد ججكن .وه
جب بجبكة كن جه :ف^ججج ئهن تطههى :يجهحدجبخبج
ةه ممجه (ج^ةكز :هدخ يجد ئبج<ه حخوج.)٤(:
 : ٥دهة (ده غ عدئر( :)2الالن يهه ججحبخة

22

0

*هكط٠ه( .ذمه; [نسقة؟] بنج(م) :ججنج :سده ن (هص;٠
فئة -ذي(م (ةسجاب ئ٠جج جم بسكة فيده ٨جنجبغة
كذ ٤مجم() :يجهحد جتةئ٠ة هدك; :جج  :جه
لخدده دذبجة :جي ذية  :جد إفةس ت؟لةج;
ي٠د(ة) ذفي :جج د دجع هق فه; ٠ىجهب؛ هد
خجة م ثحوج٥ .:جحجد عئب( )7كق لغيجئة7هى:
ججج( )٥ججدجة فحدبع .هجم كذ يخل ءك؛
مبج 'ذتلخ هـهذمحههى .فجخجذ جذ بي يم سكهج;
ذعفي(٥ :)9نيخه حجنه(٥ )٤٥ببججه .ذدغم خدج; ٥جيج

0

39

دجدهة ذب; :جج .فيبس مشجي^ :مججس دكة :ة كج
(ة^; دف جج ٠قذ" :فسكه تت ٠ججسه لففي:

( )2ذحهغ٠ئ مه.
(ا) ذذبلج٥ I.ججك ئشًا ٠أج^أ٥ :نحخهج.:
( )Desunt in Cod. Lond. )4. )3ع٠ذج )5( .٠جج لذب مجذ بم بكز
 )sic(.ذيال لح )7( .فند.
جيدبجة جفجه نجبغة فخد حهخبعع ()6
(“) د ذفن  2لم.
() هخخد( .و) ةهج( .هةه٠ج؟)( .ه )1دلذأ■٠

6
3
2
0
5 2 27
5 23
2
2
>4 9 2 2 7
2
)9 9 2 2 2؟)
2 2 : 2,3
402

لجدده جمذ ٤مجم.

ججبجه دجكبخة ة مج محندن ٥ :جج* عهئئة دجججه
بجبك :عم علخئ ٠ .خ فخ ٠حده ة إتة مججبه
لففي :وكجبه ٠ ٠فبه جصجبتن( :جمبج ج علج(ل).
عجخم هه ٠جذ حده ة دب :ججيح^ة (جذوسة بجبكة()٤؟)
بجج ح ٣هجة ةجم٥ .م كخذج جؤجه ٨فبج::
م^كجبه :ججه جئ ب فذخ ده ة شبة :مبج /هة كبحز.
٥مج جثسج سة^متةم مدحوج٥٤ ::جيج كفجدذ صلئ
يجهحد مبخذو جبلجبكةً .ا ٠٠جم كجةذ هكب سيب
 ٠خذ :جكة جسن :ئ ده :هكب يججببذ مجس.
٠ح ه ةئة جئز حةبد(د)  :هسص( بككز() كصه
بهدجذي ٠ :هخ جئهفد ج ج ٤دهج٠ .ئهدخا ) د
شبة خذن ٤مجم :ح ج شبمخة ههب ذه هبد دس:
دح  ٠خذ كب :دج; كزحي فدكز جبح ججذ(() كصه
جذهةكبة( :)٥جيوذهد خهي ٠هلعدأ ٠هجكفك٥( :سج(:

حلج .ه حة فضخه جه :ج ة جغبجه دعبمه ذدغزهل);
اه ٠هنف ٤ف جه خك(^)٥ :حخج جه ي شة دحهض جججج
دعبصه .هئهخذ ٥٠٦حنتة دذم لفجة ن خنئ :بج صنج
 :٠٠٢هيب ؟

ه خئ بخب^ي

 ٥حدهب ١هذخههن.

() ?ذدسج هج ن
() يه تيجة ؛٠٥
فيجبجج لببل ٩بئ0دتطةه يخخ٥ :مبج
مس^جسةع ٠7هص فلخص جعنج هم )5. 1. 363
(ة) دهدنذنص( .أل) جشب,عا (ه)1
( )0ذبن.

() (هج حب
( )3بفب.
سج .ذنو? 274 .هدج..
•( )Nجحبكز٥٤٥ )6( .خج.
) )XXهب خض՜.
هخئ• q

65
:4 OÇ7
24
:9 0 3
جكحب :جكذ ذمجب.
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(فج هب جم خسة سجج ذحفي ذجج٠٠وفي ت^ةس :فخجزل>
ججسجة عذحفي٥ .جج دج يوب ةج٠ئثج (دج كة :ة()
قنتتتتتت ^تتتتت ت تت

جب بككة ججج ٤ذ جد
:٥جعخه تجج سجوك^ة.
٨دمبيةس :جيكجة جوجه م حوذة ٥يحذةد .يبة جب
فييذهجبه دفينئة هتخذ ٠ج :فجججخ :علصإدرم إد
خج٠ب ك مزجة :ججسهج حكمة٥ .جج ج; تئلحة
جذهبجوج ::إجبس جيسو :في جججه و ٠٠خ^مبؤةس
؛جئ جئغذ ٠جو :٥ :عبحة ججدتة يجج حج ض مم
هلسدنوج; ش| ه,بجإلجةب س٠جو مم ب ٩ذنبة:،
دلع يؤدفي جله دم  ٥٤كزتة :أ» جي• دؤملح م»
ج و هبمغ جاه د٠ت  :أم» يحجه جنجبئة خذى
٤مكم .عجذ  :ج جذ مئحب :جكةتة ;لفي .جية

* ٠حعذ حكهة .هئخهحه جدجة وم
بعبو م ود
(هحعد حله وى  : ) 7 ٠هجش٠وى دجكي يعخه( .يجهحد
ذخدت عمج وة; دهف :جخج,ب ووه لوفي تب^ذ .هذة"٠
( )2يس فه أسذ.
() نند وس فدحب عيير ذنحة? :ج.
()6ماسه.
()5م:جج.
()4دنجخخ.:
(:)3جبخحوجه ٥مبج.
( )7يسجة.
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جزهس دبيه.

إ

جنهكز فيي ه مفحخسجهس جج ذيز ^مذيذ دجحتز :هؤعج
خجهذ هغببهًا -٠حجاجي :هيذهبه يه هجئ ::نججزهجس
جد كهكة :نهي :يوشة دش مهنشة لجمها جذمج٠ه.-
وججج جم دهة جذ'ك - :هج كهدجي د٠ججخ :كذ-
دبيه -دفئ (ج;؟) ?لدد  ;٠٠٦جه 2ئ نالج :هك
جذ كدهو مبيد ج :معت دخكة؟  ٥٤مبو يي :حذية:
ذهب ند ا٠ج :الع  :-٠٦هد :جذ غحهه مبيد ج :سودفئز؟
٤ه مبو •ف :ادم :هد؟خ :هي كذه يهحثهه• :ثز

دددر ٠ميدءبا
مب،ضالكدي؟ثبغ
حوزو؟رذك٠٦لمبم٠م٠
ض
؛
٠
تتت
دع تقد ٠سح هط ي^يةيث كتة ,
فيميوذ ججوجة جد بذجعة :؟لئ كجبسة وجمبه:
إيشئة^ جنججبخة كذ -ئبيهر):آ

 ٢٣٤ذجذ ه؛ هددت± :جهذدهتب بجمي^جب
صيبة :مخدبي جه ذف بهـكجعخ’ج :خد سدئ:
هذش ئمجفمز )2يجدة حجو بسكز جذوةبة .جو 3ة>ح:
أجئز فيهجهي خجهذ لهج ج عذ دبيه  :فجنز جفيذ
وج :جه غضهح هك نه نيس ::ججتي جنيذذيجه
:حس:ب

( )3حسحهحح( .:حيدةج^ج :؟).

رس I

24

بهدتج دظ فمجب٠
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حةع^بة ج هج  :هيدن بج ه (م هةبًا(ل> ٥ -ججذ
ةج بجبكة س^بحةبج :إم جيجدف يبه جيسف٨
(٠حًاجًا()2؟) جًادههس .هفعب ٠فيسه?( :يخحق()٠3؟) نمذه

نعمدن .يبة جب عجبه :ةجبه يبه إم يحجه
?تلحًا .و ٩جم بجبكة جذ خدجي اج :وه ٥م هتة
بوحثًا جنوج ه ددومكة .هغذذ هب إععًا سيئه^س
%٤ذ٠ :لهر )4ذهبكنبه ذإلذخًا جيلخههًا :جججذ مهذوج
فوسؤئة ?يلخًا .ييحد جوه كز يجكجس  :ذذجل.ع
يجذ
ن نخخ :قكلة جبذجج ٠ححبئة ثمبًا ه
ج
عخخات دبغنًا :جوذعو^هم خًا م :دشها

ً9ا0 .
22 ocr
2 2

جد حلجدوج بيتهًار :جج وه كنجة ههًا .وم جبم
ئ٠لم سكبهحنجج( :ذهيفه لجذحًا(? )5يلذًا٥ :ججه
خهب'٠هى م٥٤جحجد جذخة(^) جبجبجة :هجكب جب٠دلهلم.
وم جب ججه صؤي يلنًا :بعيجه :هت له جكدئة
جيلذ؟جاأ .٠يلذًا جم ببذ دم كود :هغئخ م
? ٠.٥إهج :بجهة .بلجبجة
جد دن جهحه ججة حفذي
دب إهجمهى جد خهعههه ججوخ• :فوفكة مته
جخ خجم هة .٠هكج(,آل)
*
كز مج
؛ :بج (ههًا دص
شييدت ,خد تحتتت حال) ي

أ

466

خحتم جكذم 2هه

ملوج فدغ; :نهه بح٠تها ?دكة جحهه ?بنعلج.
همجم بجبجة ٤يذه ذهثخئ? ( :دج ج( )٤إج :ذوسسة:
٠ؤ; ذب; خلفلح جمجحخوججه :ة ب7؟هج ذئ ججب.
حد يججة جججة الدخ :جو جؤد.
٠خج دج; بج بكة ٥جج هج,لو يفئ :ض٠إل٠س كجةذ
ئجذلز٠ب م س٠جأ :٠همب ئج٠خخ حكهوس٥( .ج
سجر بفيه هدةًا٠ضحلحا ر ٠همجعجلح :لج^ههدية

فئة ص دهس :ه;جج3ده ببلحههددهخ;ا') جمجز
خخ كونخئة جج^عحبة6 .جم جذبه حح٠جبي جذكة
جمجو جعجه .يه جب بجبكة إذمب شج٠ج ٠جيدبجة
جد فومجو :جج جذو ككة :ددحب جج^بمج:
بلجبكه جؤجة ه?بذ٠ذ جذوسة بدجبكة()٤٥ .ج

ر2 )1بج ج هدذفي٥)2( .جخكدجوصخجمهوفحة)3( .حةوئتوج.:
( )4بجبئة .منخب ذذج جمه ف جبتية غججت نده دع :حنهب ::حبتة جبخية:
هله?ب ه ١٥٠٥ ;٠بدج حب ج ٥جتخخةجج حنج شفع جذهشة جصهجخة٥ .جج
شبه لهب ١حثهمد جنجبئة حدهة ضعة كطه جب^ج ::هجهه جه ض
ججحج^جج ٠٥٥٥ ::فصذمجة جمهججحجج ::ججموج عجخة هدههجدغئ يدبجة
ححبف :٥جججب : ::م:ي (:م:ب ؟) ن :حهجججو غه٠ء نجبه :جة
(٥نججحة ج:جة ؟) هبحئ ٥ذهشة جصججحز: .جدبحججو ج^كة :جد يه مجسفة
ههج ججمجج لبف*  ;٢٧٦٢نه ة جخة  ٠٥٥حتح; :مخهخة 7نج دجمتتهف
ح^ددوجء جيةج4 .:ه لخعدهؤت جعجخة نججئة مخد ٤مي :ججخجووس
(جحد إه حججئهد؟) جةيي ب٠ئدهجهجهه ١ججتت ذجهذ :هى 4جميبه
جممكةجو نجه نجنج نوبخ :ج^هيخ ههشدمجه .دعم ححوجسة ذوستة م:جة
ج جبت ة؟سئية خذع٠جو جمحبشة? :شبه حكهوس جمةية جبسكوجة ذببت

خجدبة ?خذى أميم.
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هجئ(ل> جت،ى سجة سلحه ٠قهدخ( :>2جكهسجيت توكة:
م^مئة أكوة ?كب; دعهك :2و٠٩و إكة :غذبد .2ببج
كجةذ جيوو 2هجنة٥٤٥ :يبجه حوكة ذلفن سؤص اكة.
ه ،هدن ده ة بلجبكة مهبوج :ئذه كة جؤكذة كحودئ
عججبخة :يحةد 6كة شج ٠ينجغ وسوة حجكة 6ج.:
وده ممجةجة٥ :كة فجم^به جيجبذجج كة ج كودئ.
هيي أخذ بلجبئة دبج مم فتة ?2به ووة جمهه :كددان)
أفغ :سة ٥صو• دتوذة ودر ٥جذ كدجو يؤذ أحلم وة
•جج دوكة ون• :عج نمنحج ::جي شخص وده (يختة
جمكة م وحة جثز ٠مم وحة(

.)4

٥كز فيه^جي أئل ة

تيبدج٠ :أئد مزكة^س 4جئةجه٥ :وئب كة ججكة غكبئ;.
٥جج بؤ :خجةذ ٥جحهة إمجم ججبكي ه :ججبه
دؤكة ::جد 3ججج جيعجذ مجفيو جبجبكة كذ ٤مكم.
(وكب()5؟) :غبي سجب دج كتو:
*
نجدن جب خج سؤ:
٠٦٥حبب دج^يجة ?2و;خذ جو جد كجبخ.
فذيد؛ ٥كد يجنجنه إديه ير ،بللم الب :فيتت فه٠ذ ?9لهدخهب .فيه
ثيهجخيئة بخبفة :جيفجج إي جئج هد٠ج جغئن جفجع: :جبج
إخييض دهبغ :جهسفهجج (فحدة ؟) مم نخككثلل هير تمهي ?العبه حجغ.
٥جج يجه ?'ذي جبتية ,?9خلخ,بم ٥جحهةجية 0جهذكعج حل ٣٠٦جعمه ححهوس
٠جة دبب حبكة ؛لة "..مبجحه حلهم جمية :جيه :كه :فيج ه٠ص سكفهس
كز جيج.Desunt in Cod. Lond. .
مده مكجة 9مب,هئ بتية :جح
( )5فمه )2( .م3مخه )3( .فك :ججمم م9ي ججلغعخ :1حة^.
( Bero .604 38.سب ج؟ثضة  :٠فةجة , )N. E(. )4. 516-518لعقة
ير صد جثةود: )5( .ك.

٣معع—*٠٠٠٠د٠٠٠٠٠لل^'٠١

بدئهب بهدخلي عهه
468
جم ؤس لينخر٥ :نمذه كجخ ՕԾ1 ٠٦فيجذبه 7ههر
م جزئي:٥ .وهه دنجبئز مزبين جه :ب ه در جذ ؟يدر
غدبه: :بج جه •جوذهئة >77دن :ج٠وهئ ضبآله خرحب.
بجدر
يويكبو:
جخلب:ههجب٠۵د هدر ي
:دن .خجر :ف،
نن
وثججهح خر(
:،خ رحه ي
قكيمبذ
مجج ك .ؤجنج بجبئز :فمنذجبه سؤئه^س٠ .ذج.
بذجهوس :هداببع ه٠ذ ٠٢ة فه٤٥ :جذ ه9ذ( :د حر
:بخس( )٥لكهه٠ا ?سدتن :هسذ خكع دكخ دب مم
6ذحة؟ :ة هخر ختب ٩جبكةد بسر :حةججد( )٧مم
حدة ذحة٠ :هر(: )5جو جعجذ :خر ٤ف مم دخوجة
جف^عبة ٤حخج :حج بو .)6ه ٠هب بلجبكة جةجو :جكة
ض دفن؟ هه غذة جج ٠:بذج م بظة فيحههه
جحججئة :جخب ?دب هدن سية حده ة عنقجة ف٠ه'فف.ثر جخك
حبكي • :٥ح:ئر :ي -ة>ة جندبج د^ؤة دفذفيعز.
مفذ :ةثة :حر ه5جدفذ :ججدهة بذجة( :)7م٤ف مج^ةجة
دب فكسب  :مزخر :ه -أكة :جبحبهة .وضمجد :
حفومجه ججدمة  ՕՕ1حدي جم دإكنة فذه.
ةجة>د :ءج  ٤خخة ٥جدهة ذوة^جة :جثجبكة
ج :جه لعيففر عوذسة٥ :ج ٥هنبر  :جه
(? )4م
( )3هنفن
() إذ :مه (2 137جلي ؟)■
() غاههو.٠
( )7بتية٥ :حنحعئ:
(ج) 5يلج إقح ?سص.
(٤٥ )5خه.
جك?خد.
؛ هيدلئ ?? ٠٠,٥٥٤:فإ? .دحي اذفه عحى حتة جدوه; لبيحجه 3صه . ,<931

خكحبة جمذ ٤مجم.
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* كز عجد ٠٦فه عوخمه^ه٥ .ذجو
فذه:بج٥ :و ٥دمة
بجبئة نذخ; :حيئحة جؤهجب سية بنفجة نالز :لتبفية
•بحهجهة() :؛ ٤٠جنجوج ن :كهدالوج ٥بهةفيبة جبه
 :خك .م^جةجة جم جج حفجه يجز 6جم :يجدب
فيججبجه :فيجفجه وه ٠عهجوجه جنه :جمعي ج جد
٤دهجهة :مخل عدذدق جوذفيه جبتهد .هلعب٠لو كز

ف^جبه ذطمع :يجحد جشوم و ٠٥ليحك :ة ديبدب
شج : :حجحوم له هننوه; 6جم? :هبجدئ ١جت 3ة٠جاي
جبجبكز :مججة ده; ٤ف دو^ئئة ججخه.
جب بخج بجبئة٥ :بجمو() ط ;،جيدبجة (خية:
هة(د)ذ ٥خسمو ه;سذ ج :ك دسن ;ئ ? ;٠٠جفة
جججه جعج كغ ن هدجة :ة ججخجه ديجة (فحجف.
دبفز( :)٧فه يجه ج6ثة جذثك٨ ::وج كز جطل٣ح
جو٥ .جذ خحج ? ;٠٠ة سجة تغلز ذئة :جج يججنجج
وه; ححديج بهـ ٩ذج^ةمة٠ :قههذر )5وه; جه دبجبغز:
جذز ميس غكله كب م وح; حومحجء ٠كهدع جبد؟
ي*
هوه بجبكة ;ذن جه :جكمجه جكة بكةد مكبئة ج٠ج
ز هجد٥ .جذخحجه خ٢ب ٠دهجدة ة جد ;ذخ:
هعغجى يجيه .مشوس دذذخة ?نتم :هخكجه دذوجه:

ج3ة جمه ?هشلله .هدبجذ ذجذذهدن جو خجةذ هدلض:
( )Iحبجج( .إ) نبج.
لئحه0دغة ٠.ببهدر ا.وا هذهدذ.

(. )3ل)4 604. 100

"in

 )Desuntجخجة
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ختدبة جفذ تمب-٣

فجئز نذجه بجبئز هب٠س جج كدة نتهز •نت ججه.
٥يسفة فو جد تجثههس ةفج٠لال) :بيةد ندفئ:
ومحججس ه9د خلد ذمحة الالت; فذخئ ٤٥ذ5 :د هه
:كهة فيجةع^نبةة (٥بمخ يدفئ هج;ذت; فكة في يه.
هخدو جمدخة غخخ٠جه حده ة دوذجكهس :هفج ٠جد
ذيبلو  ٧٠م3ف محجةجة :مجخسي  ٥٥٠٦جمجه جدخة ٤ف
هجة ٧م3خذب  :٠٥٠٦ججخو غلهه ٧٠ججةهحنبة2 .لد جم
٤ف ذجةم^ةجة ?فنس ه عجح سلئ :فةبعه
2خجهلم بحفثة جمده ديلن; جج() لد ذجم ه٠ه:
وموبحب ؟ه ٤ف ؟م يقةج دك ٠هده 5Է٤ : ٧٠
 6جيجة ٤ضذي ( ٠٥٠٠٩جي ه ٠٠جذ جن لد فمي
ه :٠٠جذ خدج مدفعمي نه (:حة؟)• .ج:
(عجذه"؟) مم جبججهة :ه2هجب ٠جكذذة جج لد؟صج'■1
ي جم بسجوكة ججو ١اللع; ٤٥ 6ببمحو٠ :صذد
سؤة إجو^س جج ألج' ' -مبجوج' :ذذحب  ٨^٠ش٠ذ
دمهكة وه0 :س دذذبه ج'كعجل مم ذجوفمة جهحدب.:
يهحد جمج سؤد ٠هه 2خ> ٠غكب ةج.ك ههي له:٧٠
(٠هكب بجبجة صنجد ن;(ه).
( )Iفلخه : ٦فجهج.
(٥ )2جحهف ذ 0تبغه٠7هـ ١جةج وججه ^جبهتف
). Lond. (4ع.Desunt in 0
ججخ،
*
( )3دقهصًا٠ه.١
ججنة جج.
(٥)6جنجةخحتو :ئنيد  ٠٥٩مم ١هلعخ٠ل ՕԾ7 •٠بدخً0ا٠يل
( )5ميب.
ج٠٠م07لي٠ ■.ب07عخ جلذند ٠٠) Cod. Berol. .ب* ?٠:030د.فهج 131-178 :ش .)N.

خكحه جمذ ئمبب.
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هدهذئ جبم عخخهبه تيجة ججججه :وجج^مذو
(للصفد يججة(^) الد مس  -٥٥٥٠نلد جججمحذج حكج
ئم .هئك غجكخذه حدهة .صذهج٠ة ٦ةلغعه مم
*
ك جج جهبجب(^) .يلكد جب يججة لد 2يح ال٩ه:
يجهحد جكز سودجدفئة ججةة^س .غلب جخ هدفهذت
وخعبم (ج,'? :مبؤنإبد سجز' )3فمد٥ :يجهححةج :لد
دجج فيحه جج شجه .دبجبغة يب ٥جنتنة ججمجه هدب

كهج  :ومحنجع هلهخذ  ::ج:م جكذ^ة ذن
إدهجه٥ :كذة فسه خججً0ا٠لي جبع٠د ههذافد( .)4همج,ب
ددن يلكد دبجبكة :كؤد م حد مة جججة :كخ .هفيذ

في ٠لصغًا :سب :مذم يلذًا :لد ح3٠٢ة نهب ٥كز
مدمًا٠ .فكد ج :كزدبن مم نحهكحد ييلخهجو :ججص0ج
٥جد الج جةخنن مخة ن' ،جد 2هذاثجر كجبجة: :مجئة
جيجية حيب( )٥حومجة هجخج :وسبس دوم( )٥دؤجقكب.
ههي ج كجد^ئز :جحد٠ذ (للءج كفد هبجدذ ججمج

أههمًا( :>6هعجحه حجخت :هي'خ’ج :حد :مكة جحجمن.
•يسية جنج يلكد :مبجج لز٠ها حودححثة هخد.
٠طلهو >8إتة حاهة حوم^ة بج بئة (حؤجوج:
وجبجوجء(^) ذه.
( )3جميجوكججة
( )2ذببحج.
( )5مجو ذه٠ك فيهذفد ٠٦جنججكة.
( )6حخفة نجبب كفد مججكه جةأي.
( )5حهة.
( )4فخنه.
يج.
( )9دبجوج :هتع د٠بهج.
( )8عجب،
( )7ي.
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خدهم ?هدن ى إمبج.

هفخذ ثهئب ييد :فجبجه حده ة اتلح :فبه
مجم حومخة :خج جبجي حدبج( )٤عحجهه تزبب٠و :هبجه
حخهة لب ،مم جودت( :)2هبسب ٠ومةة :سخيه
5لة .،هب،ذته ححهة من٨جةجه مم بلجبكة فذفي 2مب:

ه,ب٠له حلك ١م إتة :دؤخة ججحج( )3ذهج*ز
(ج؛كة .:إي ذحمحدهلم ججيعة بذهـة٠جز هبكوي'ئ:
حدبج يجبهة ؛مخة جججة ٠٠٦لج .وجججه حجمجة ٥جمج:
هحبهج٥ : )^(:ججمحوج دببس يمكة 0جب )5كز
*
جيشجهة جبجبجة خمب^ةس جكذ ٤ممم :ونب
جحفبه جمحو م مه م جؤجج^دةع ٥ -مج حدإخذ
ههدبطذ بئجسه كههه() :جفبجيهة 6إم( :بجبغة
مذ جزهفز٥ :مذ ٠ظهذة٥ :مذ ف ٠ -مذ
دهمبحع :هفذفي سؤكز٥ :محذس ذدت :هسذفي كز:
*
هفذفي ه^هبع :همذ ئلخه :هفذفي هذفبة :هفذفي
ذذبدهذبهم٥ :صذ وه :ههئذفي ج٠ت٥ :مخ محة
*
* وف :هفذفي 2هذمب٥ :كذس
ج^هحةج٠ :إبز محة
موكفد عوج ::هفذفي هيبدم عوؤ٥ ::كذ ع٠كئ:
هفذفي ههيك تهطنز٥ :صخي توهك :هفذفي فدن

() حلجويدحف( .إ) جهد؛ ?؛3 )3( ٠۵٠۴ج:ذج( .٠7بخذلجًا 0؟) )4( .حدن?
بج دوهذج :مخة جينة ٠7هلج هجة ذسه غجذصز ٠جيججة نجتئج :جحهمج:
إكنية :دج خجيجئئة جبجه٥ .جحبج ج هدد 0ذبح ي يمج ي^فجة يمج:
( )5وف.
٠خة3خر م:جج :حةجج :تدعخذجب نت ذخ'ج صبمةجتح.
( )6دهجًا .٠يم ندبد بمم حفنتهة جنجتية ذعخنجL٠nd .04. .ن

خكدنجمذ ٤مج.
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٥مذمكذةكة٥ :مذ 2مس٥ :مذ كزوب٥ -مذ
جذ سح٥ :مذم ب^بج٥ ::صذم ٠ةهك٠ :٦هدهل :همذلي
بجثيكزبمبوئ٥ :مذ مباهئة (صلة ئ ٤ه مبدهتة^؟):
٥محذ أل٩ع٥ :مذ فحجذمة (ججة:؟)٥ :كذ :وجد
جذ كحوج :هظ يسمم :هظ جخب٥ :كخم بئ
زفك( :فئز؟)٥ :كذ بئ جسدمة :همذ بئ
جب^ةة٥ :مذ مهبك جة٥ :مدذ حبخحم
جهكوج ٥ :مذ ف^جفةع :هظ خلنز٠ :مذ
فكدة٥ :محذ باج٥ :محذ فبيع٥ :مذس :تلح :همذ
بئ وحدة ::همذ ملم نجمود :همذ هدذذد:
•مذ محبجزس٥ :محذم ففز5٥ :ج هكك٥ ::كة هلبحز:
همذ فهمز٥ :مذ بسومة٥ :محذ ^جد٥ :ئذ
غحجذتهع :هفجز ف^كز :همذ :وخك٥ ::كذ مي:
همذ اهدفي٥ :كذم لهش٥ :ذ هج٥ :ئذ كج
خدن'٥ :هذابم جة :هفذ -يب٥ :مذ جكجبكهد:
همذ ،عي جذ جدجو٥ :كخ كزب (خ9ب؟) :همذ
فه٠لم :همذ بهب٠ :مذح ٨سطة شجه جئذ مذ
ذمي ^ذوجكز :م٤عحذحبجة نه تسخخ :بخج.٠
0ل ٣جهحخنه ٥فكنج دسنب ه?ت2 :جم جةب^مهه

فتز حدبة جبجه٠ :جكضئ ومتقكبة جككبسوجو ?٠٠٠٣
حدني يجده ة حه?,وز حم هإخو :ذبعجذ ذلفا
تإلدعدآلة ج :ججحي :جم حةجبة .جججذ جخلةج7هفي
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6( 0

3

ختدبة جفذ دمي-

حبغب يد كة حوجك كة مسو^ئئة هسجهذئ بحه ة:
ج :دجد جيججكمع جتكجغ٤ :مم م٤مم().
جم جج بؤ :خجةذ كدفة ييشجتهة جبجبجة -
هبهدده :ذبءغذ كة ح^بؤموه :فجئجج حبيجه جيخد

5 *5 9 4
0
2:)3 2
23

ك٠ة يجة :بج٠هب كجه جؤتبة هغع مسم جؤجقنبة.
٥ججذ يد :نفج نس مذ ٥٤ك٥ :ب ج و سذبن سؤ::
فجكة سجج ٠ذلخ جهبه ج سذبت: :جفم جهجو:
حجه :جحومذة : ٨٥ :ج غل٠خقخلج جتكهجة.

مبجج ج حججة مججخة? :كد يجس^و م ذئغ جج
ئ٠د ١لبهدهخه ٠ذدى يججة ذدحب ،غ ?يجة تجج:
ذخ"خه :حد (جذ؟) ج:٤تب  .٥هغب جججه فيجه

?كلخد :يسذج ج. :ةذئ •ذبجن هغخشةم ٠٠م^جككجه
دجد غهح مجيوئ( :)٤جيج حهمجة هذ٠خ٠هب .ههش
بجبكة دومخء( خج شدة هةهؤة يبه.
( ٠هلب قذن ج فجنجج ذلف; ججوخدهس جنجبئة
كذ٤مكم نص دك صة ججيجو :ججية مم حب
غذ ٣؛يئب :دخحئة ذمية حد دة ٠هي: :منجج
()5خمهةف^ة :هغذرمذج •.هغذني الدجهذجع٥ ٠.خمد صجكز :هخخهـ
٤حجة٠ :غخين ج^ج :هغذد عبة;ححبهى ٦هغذني 2بب -..هغذن هذفبغ٠٠ .هخد
جصكة شجه جفخ له٠م .مي :جئة جنحخيج حنبد جمم حفنته ف خحنج
حجحدبن ج ::جيجد م ٥٠٠نفس ه.ندذش جت^ةجف دجحهف حةه^ية:
( )٤ه?م ثجذ جيسجج خججة ي.أ <٦3ج
٤مم ٤٥جمم .Cod. Lond.

م:كهة٥ :نجفججه نجح ؛جه؛ نجس

Berol.

.ل

.0

()3

دد^مخو.

خكحب :دسن ي ٥٤جمم.
دكجفجة د يججئة^بة .م^ججب جه دبجبئة كذ ٤مك
بحت ،ججكثة جنيبه٥ :فيج ٥بذج حجسنئة بشة
جكو^به() :ومدائ دتة حله ٧٠جنج 2م هئسذ دهة:
سوحه ةكه لمهئ٥ :يججسو() حده ة دب ،هنة
ل١جحهدته بتد' .،٠وحنجج سوجكة٠ :يجذغلو حكجخو
ه? :دسذح .فيدووفبجج تجخذ دهب.٧هد فجخبه
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بجبغة^٥ :حذذبهحدهةججةوكو^تثههة،١ .ض٩
ية ;نمم ٢ث ج«جهذءص  :٢ب؛ً٦ :امع ت^يةي

فؤلال جد تدله *:ه وفتبهك 2بؤ٠هى٠ :فج دخنل
ويبه٥ .جج بأ :خدمبجه ة ؤئ :سجة يسية حئكز
ؤكل ٤٥يذ ٠، :دح ف4ججةجه م بجوكز :ده; بجج
كزو كهك ::مجذب جيكعةد (دد بستة :هجسهؤ2
متوذكة٠ :فكة ذوئكة ججك :٥ .دبدبد( )5بدد
جج كمججة :وكله ن "٠و 2حجوكدهس دنفتن جيتةج
هوذ ٠يبيه -هصؤئ ذوجه حدة دب :هجدلد سكبد
 :جبجئمة يججة« يجده .هذخه حدة ٥ئيجه د
()1

ه؛مم جخ خدجه (كدج ؟) جئمجج)2. .
(د) حمه نيه جنجبئة )٠( .كربك شه جل ججمهج.:

)Lond .604

()5

نكد.

جيججسج.

خده جكذ ٥٤كم-
476
صيئه^د٥ :ججم  ٠٥٠جسنحن وئإب ٤٥فذي  ٥٥٠٠ج:
جبيه ٦هدبه يجد مججذ ك جد حيديذة؟ ف د

ت تقيت تتتييتتتتي
إ تتيبشنية ييتحنتت تيت ة

جي^بجة٥ :جخو 4غ ججموج بحصة ج ججئةس3٥ :ف
دجنو يجهة جكمو خة  ;٠٠٠مجخو 7هةز.
٥بم جؤكجج تدهج٥ :ج9ةحن جد حده ة دته:
زهجهي إجيو^س إته ٠ئخذ،ج جو: :جج :نكزجدخص
هجد يعتهجة جفجحي جو .ذعذهدج خثدوجة ذس٠٠لي
 ٠۶بجبكة ؤدرم ٤٥ذ :خذم 'دكوه ضلءض دج جد
دذولح :تند فجه") ججج^ه هدف, :هلءجيد خفجه*.
دحعلح ودخذفوك» بجبكة :ذه,ذ٠ ٠تحلح خذة ،تلح :ه0ةس
٤٥كة فخس تخة :هيج\دودت كجة ؤق يجنه ومحكبع تخة
ي :ججكجد 6جفكه دحب جحجد دج^هة إجم
;مجذًا لم ج؛ رم نهز بجص "نهد
كز جذية٥ :كز بمي ::هكز ت30ة  :هكز بذ^ئة :هكز
٠بلجدذلح مئشكنة٥( :كة خهجه ذ٠بدههزر :)5هكز
( )Xدهي يد
محبسة :كع )4.

)7.

Lond.

)Cod. Perol.

 )Cod.غذ خدهده .زد) لج ٠إفخ يعهد .
دو٥ )5( .كز سحهفة.

جدهبب جكذم ٤مجم.
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محكوسجخ :جتبسة 0ذ٠ذلحب٥ :دز حهذهحلج ?ج?٥ :،يكخجس
له بجبكة جذجهغ( .هعض حمهع٤ :مم().
وفجج عبج؛٠هس 2٥جدهس :هبتلد غعبه(م ٠٦٠هخ
مدجججسي :دئة٥ .جذ خدجه 0نيط ١جنه  6ذن;
:جن٥ :جعبئة  -خهب 6ة ذ٠ش; جؤئة جخبة6 .:مجم
تجخغ؟ه مجم حلكذ ٣ذآلتمب ٥جةج :مجقئب :ومنتمبة
فيه د: :دفت :فهجةججه حدهة غتة حنت عبحجه.
ههج )3(٣٠خجج١مهب هخعب ٠لئبغخ’ئ ذن; جج خجب
٥جن :جفيجتميونم ج سؤجه ٥جم جنبه جؤجه ذهحق;:
ويوم خهض0 .جذيمبى ٥عمئهوس (جمجخج :ححب^ة
ججبه مجكنة جججة  :ه ٠يدج  :ج^جهة ٨سهج
دذة^ةع ذدب; إذةز :٤ .وولم حو^ججه ٤هج
حوككه ل٠هكه تبذئة دبئع يعذي منج جه :نكنه
يج^ز٥ :ججدب هفذود (ده؟) .ذج مفبعبنم( :٥بس;
ث فجع جت^هج :جؤمجكة جنين بج جمجه ذلفًا
ًا٠لي حجة^ :تذدئ :جكز حجذ يجججة جسجه٤ :مجم.
2جم لءآلبد مجم كة نبعجذ بجبغة كذ ٤م• :بسجه
دهدبئة جججج دجه2 :ه نجسجئةس فميبشة( :جج فيبد إ

تت^ي ي يش يتيت

478

٨كحي? :طثن ن ذمي.

دخت جحزد دفذيعة هدب د^يكةس وهجبع
تجةذه ٥حب ت^شنه^س :مجيد مكند (للي؟) حد
بج ببج يجدهة هدف يلبد :جيهو :جه فيمه جيجج^د

م كحوجة6 .جئة (٤ف؟) دال جج ججج خخذيعة
جييشتةس جبجبكة٥ :جخج عدال بلحبد مم هكب:
هشخج سؤخسة خماغفي ١هن دحق شخة هسا يحد
جكة ه٠ذج يججج ج^جخةج •يجذة مكسئة دجدة
إمجم ذهح بجبكة حصوذكة وجذوسئة٨٥ :وج كو غ٠يخ
جد خفضجة٥ :مم ج :ييذجو دج سوعحكة ٥ججكمة
بهبحه'تا .ههل ٣ججججه(? :يدًا؟ م مج (فوكة"؟) جةككة

جذبجة يبهحنجه فجم٥ :يجدوب وال حجتج سونج فجم .يجهحد
ججئة نهدبهة ٥نهبئة ههج جججه فئة مجهد(٥( .)՜.ججة
دفة م إمكم جفجخي دخكحي :ج? ::دو يذفغ
^حنبهة ججهجغ يسج د :ئجج^ .دلع مطدلها:
? OOTجمجذ حفبي كحتبة بلجبجة حدوب فمب ١جججبج:
يه عجذ ذك تنبني ؤال بلجبئة ؤلب حديم(4 .)٥ئة ٣٥

صبججسد (جتجخغج<م ؟) كل۶دمال جذححبهه جنجبغة خذفي
٤مم٥ :نحذهبه ييدج ٠٢جهعبح سؤة فخة ج ئ

يبج هههخئع :هو ذال مم حدة ذلج هه١د٣
(.Desunt in Cod. Lond. (X

حنتن سينج.
(جكة سنن.).

.Cod. Lond.

)(3

ء غقفي( .إ) دجم :نخبخد :حلز٣٠
( .Desunt in Cod. Berol.ه) د^همحه.

: ^6

خجدبة جشخ دمي.
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و

جيكذحو سكف( )٤تكهج^ة حمبحة:
خة تكحبة
جؤكخو :لجب; دده• ي٤ :مم.
(تكةجه جب جبجه() جبجبغة خذن دمه( :ودخذن

4:
2

:: ^6 )3

ة دخنن هينة م
بحصة ج إيعصةفة ذبحج ميبتن(
ججدهة
عمةفة (٥هن :جججج(؟) دخكحبة
بجبجة دججبجي ج ؛دوئنوة مم ليدآ (جت^ةغ
ج٠٠ي جد ته ححة مم هجه٥ :جد حكه جفة
فجةع^نبز :هجد إلج جيحد كججه دمدعلج كمجم
ده ه ًاقغلح جوخثة جكبكة جبسبيج^ة فججصحجذه-
جصجمكوج .:هدسذجة ججحة ٤ف جد ده ،نجحة
جكز كجبس جه ٤فكز عجج حجي دجج :ججذج دخكحبن
ج :يهة^ كوكة دججه سد^هة دسوئثز :فيم طهبب.
٥بخبخةبج ٤ف نصذة هئ جيججبذهة جو لجبة
جج^سئةس ديج لج كذ ٤مجم :عجهجذ كج مم حدوة
يجنتة صهتة وألتلج :وخه ة هلجيخ٠ة ولحذ يجة

ج :بج لوة :ف ٣هتص.) ١
( )5دع ج )2( .بخق'كهجًا: )3( .٠جنجيجشة فخد جههب خميججب.
( )4هب6ةبد ذنجءبي4 )5( .مجئة ذغ'كهج٠7ه ١ي^قم جد ححهف حنةمنب•.
٥يجد ( ١٠٠٥مخخ؟) ع؟جضئ ذب٠٦نج ٥نعي :دم ذمئلحهج كنئسبج :حنج
تكة^ :جنجبحثة غئذج :كة :فذبه ا هب جهه ١٠نجتي٥ .:نحخة شخ غلخ
:حكفة ندوج :ججم^ج٥ :جةذجد يتجو جححف :دخجة خحمب :د٠ب.٣
 Iجحنج جحدبجج جنججخة فخ ع٠ج ٣ذف ججستجية جمججيش .عك٠جًا ٠جفم.
؛ ذي 0غهبكلHic explicit Cod. Lond.. .٠
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خبب جكذ غهم.

هجهب دع حتذفذه خبجتد حنجبسوجو جنججئة :جججم سجص نه خلم بده حديه
لفج كهب ثض •.ججذ الكغ مل حججخيح جمزجة مب سلم دفجو جنججئة ٩9٥ :جج
هراي بككهخلم :منذ :شال ك :جة .ام حفة ديج ك حكفة٠ :خخئلم جججدد
دجوج 9كفهجحهجو :ججخ دفج٥ :جدجج :هبعهلم خخجخك :صجة :كة:
نذج م دبي .هغفلم :ج ::سب تتيد كفلم جيدهف :جيههف .يعجحخي
حدمهذ« جنجخمم جنتي ::جججذ جنجرجة جيهد^ذ دم حخئة دخجة
حجهمن^ة ججك^ .جمج جه نغلم فب كفي دمل :ججيئة مذم :مجم ثجذ جؤحخيج
جسيية حجشةس ?فخ ثلم :كعلى;; لغذحيد تتجر هغه7هبهب ح ت; حثته جبح:
:دجاجتة ججمكوتد٥ .فدب فح دمل دسن دجهخجة منوسجثه :جيججب جاتج
مجم دكتندمل هبة د ر دي يعجحخب ٠ :غمجل ٣ذك جحمبجت تج ج تكر*
ج دة ذف; ج؟ذمل ذحج .فبيد لعبلثلم 9عببذمل مب الخلى; دسن؛ نكئلم شذكلم
ذ-دغلم مم فهة ?دجج :ججد ذئع; هبدب كههي (نعب؟) ٥خم يه ديف:,
غتهب ٥جنةجفج :ح يسوة٥ .متجة جغد٠ح ٣ههبخخدئخمع ٢حدمهخة جبحد
:مجة^خية جبج'ذيل فج,خح ميد جيفخحب :حهخلم ٠2خثلم سوحثثة ح يو:
حجمهف :مشهجتهف: .سدنتهف .جيبعف٥ :جد يية :٥جتية يدهدم؛
فكح٠هدمل ذلبئلم جيجحف .هلمخ ي فكرجة :ج:ذ ي خلم ذبلجمجغ .الح ختز

بي ث حجب ي: :م جيس :خحئة :جدنسمده حتتشة ج:جبعك لللى ثلم
ككفة مسبشة ج,جبم .هه؟ جنخبه فبب دسن يه :غنم جححفة غث ح
جيجحة دب :الح :بت هجكهذذجب فهخب .هبم جن ج :عهدي فح بلم:
فلج حجمهه .ف0هبذئ عخثتكهب: :جف :دجل،،ج نج  ١٠٠ضلههفي
هغ جنج منهن :تبذدر جبح٥ .جد مج:
جب*
هجحبجًا ٠فة جي ذهلهد.

 يحمي جكحبهه جكذ خذى مم بجبض .طالكلجتهبخة ٠خهئد جعذاد لخبو غض :ب ٣هقص.١

يريير

مذ ذحشل ٤عة.
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هوج جح :جبجب^ز هلحد ندلف،
ةد لحهحل برصهح.
كذهجا جد ثل٤ ٩جب.

بخبج :أجبد ج جيهخجد يؤجة ?ذام :ججشئة
جبجبجة جوممة غبجهس ب،د ٠جمجكة^س جؤثة ::جيجدهة
يهبجد بسكز بخه3هجاا عخبج :اوفجة جبجبجة
م^ش ببهذخ’ ٦٠٠٦٠جومنه اه ججيتجة ًايجضزم جبنئه.
يحد جبجو ذوئة بلجبكة :ديا دبهة يجكخختي :
ههيبرده٠ش توخة جخييصج :ويخفخب ذذهجا جخة
يججحي  :في» يدج جشة ب^ةد سبغة -مجج ج
حوجئة فه نه هد مجخج لج جج المن,? :لهد طه
ه?لجذ ئجذخه :ددن جمحبئة ثجج مجم بصبئة بذذهج;
جؤججس٠ .جهب مة مجو ج جج ٤ذ :جكة ججحة
سء ذظكآللح :يجهحد ججم جذجم جد فجهذ:
٠ج;يلو ١هجعذ ٧٠حمخوج .هاذ ججخجو جد
٨خحهذ حوذمة :وخجوحج جين جتجة دطل.
٥جج وجب انب يجه بجتج :كجبه نخلفن ائ
جبقذ ٠جقجيججه:٥.يجه ذاي ببهدذ٠اة3 ٧ئمثببهلم
اب٠ي ذهشنه٥:فيجه ٠ضحبه ديعثه جمها كنقك
()I

(ة^شذ؟).
111

3٢

خخ فبند فعنة.
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حجتبة بغههك وهوبذوجن: .جفذه تيهة محخة
فيجدئسة :و فس سوج ذهددنلج (ج42ذ()؟) :جف جثز

هنة لجمه جهه 3٥ف لجعج :٠محعبؤ 2د يكجس
بج0٠لج دب٥ .جد ن في9جيبه دخافة بجبجة د^^متهة
تبج جوذة حبخة ^٥هكة يسة :ودجبه يمج,,ه منحخه
جححئة :يهحد ججخجج دففي هبلوأه ?ففي ?؛.ين؛

?ض جكز جد ؟لجه هغ٠١ئ خخذ د خب :دب.
ومئه فجم ئ جةد^وجء كجوكمة ججمجكن :وذيبه
هذئ*د ه؟? :ذيغحذخ٠ئ :إم» ب\٠\٠س ذوه ج:كة:
دج^هةة :وجبج يقة دخدهحه٠لم يعؤلإل حذةحهع
فججئن ج5وجى خبز٥ .>2جد  ،?٠٢د ججذه ضجتلح:
بت٠خههى بهثلج ذلهةلح :فكز عفيه دنذ ييه .كنجه
٨وج لفه لدم جئنجة ٤٥ذ? :يئهذد يبعجه جمحكبئة
هجك لجن م مجبتن :يحد جكة لجن م حجبئن
بج .مبجه ٤ف بأبجة حسوخة ?فهدحه :هد جججج
ن^حهة جم ئ؟لغطلح فمحفشذي ههه جد إؤ.ةه.-
مجهحد جسجحب هو ٠ج3وكيكة ينخحوج; كمذ ج:
±س ٠دب ■ ه٣شًا جداع< :يئجلح:
حموذمة ?فئ ٠ -وبديه ديدجه جنهبج ?هدرون:
جؤيع خصف ج دح سجهكمة جأهجة جلي٥ .يذبنج

هبغخ■

()2

(ججب ئحم ١؟ ججبه؟).

مذم ?حذزن ٤عم.
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وكخنج دهدو ئ٥ :جخجج دف محف :ح مج ذوئة
ججحخكة .نمفبه جم إوج :بتكط :٦هغذبه دهة
لكه كي جذكة يججبجحئن مج نفك :ججدج ::ه دل
لجمجه دكت دج هدئ جهشوج .:كبجه وسخه جمهمحة
مسومجه :حبتة ه;ةد؟ح; جججه يحد ق .وجكو^ة
هئة حنجه فيجدة ججمجتهف جاطد :جحئة :جفبجه
سؤج :ججء^ةع ذ٠هشغذئه(ل> :سؤج :كجبسه جبك٦ق;:
^حموذع :هجهال :ججد جتز (بغمظ٠ز)2؟) عو•كة:
جدتتة ٠تذ٠لج ذدخنذج; فيجة^ف خدك فيهؤه ٠جوه:٣
جد :ج'٠ج; جي;بجم ذو^ة خ١بئ عجذ  ::ث۶خج:
ججتتة حده ة بهذةة :حكو ه٠حهجب ججد ج^ق6 .:جم
ججكبة مم 6جم :ج:بجلح ٣٠جبئذ سلخهج; ٠.جكنعثي
بجبجة مم هدخه دذذف٠ .ضحض حدبجة د يججبخكتة
فذهعبة ?جد سنلح :هبكحهج دق; جبده ة موحسي
جد فه^ةع :جذوج كجمب٥ :ؤجةج ككبذ فيججكج:
7٠؟خح٠ج; جدا مومحة يبذي٥ .مج 7هغلج حنحبذ ك حدكة
جؤجوج7 ::هه جوه متبسة فةد د مه م :قس^مة .ه:
6جم ^بخمهة كجتجة جنجبج ::ذبله ف ش٠ص ٢لفلحجم.
جج يتهة :بج د بلجبكة مذى ذحذلم6 :ئة جكل٠ص
٤ف ك٠جج? :يلفي حججبن .ده حهج :فهحذحبة
جفدهج :ذوسئنه ف4جججذ٥ :جذب ٥ججة غ؛ ذعخ■ ::هد:

5
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طه ٠ذعبدد :عنذ.

أهيه بئ :ره سيئف .دى إم فدة ,فبه ::فسه
ه٠ك ججاجيةيس :هكنج أجهك :ددحك.
جهت',ب؛بد٠ذاع كج بغ٠دد دهي إخض يؤدة

تبجه ف ج جذة جججةبع ججيى^م٤ .جةةس جم
:دةئة لئؤد جبحهغ فبله٠٦في هبج
حتخعع جحهني
جحوجه كبج مجثفدة جبسوج .:يبىذ جعج٠دحجب
حذب :دلبى بجده جكذمة ؛ هنك جمحجهم دبك ::إم
ض جسخبجة ب هعني هدكئ-
يجج حجبة :عج

جحوجئة حذامحلج يلبد٤٥ :ف جبخ; مث ذخه دبج

ا

جئج ;٥٢
ج٦
ذبوب:
يز م٠٠ا ٣? ٠,٥٠٢ .مخب
ي
ييت
تيقيي^نتتين

٥جج جب ججذ حكهوس يلبد ؛بئة :إم كتهجة زج:
همجم بجة'د جم ججمجو هـلدهـج  :٥جج بؤه دى
:٤د جيه ة حجوسك هخهتة فقشة :حد فمجس

I
6

جمج ^خهة يكخ :جه جه دجج س؟فئة ججةع^نبة
:٤د بى٥ .;* ٠جد ج :بسجذهس :جه ^بهحخجووس هج
إجبى'ةه -جج إخذب :دهنجني يهعحةع • :٤ج
هذ محك .جهحد دهجأهفي ى :ج حدة^٥ :ججججتهة
يجججة جج ذبش .خة أ٠ة; توجه جبجبكة مم سجية

مذم ذئب،خ ؤللئ.

485

حبكو ::هوئ مدو ذحيل م كخذ جثيج مدمهجيج.
فيجديمد
ا ح٠٠٦ب جئذ±هبتمة? ٦
سب بي^ت
يتييتمتيتتي يتينتة

5

بلجبكة :جل جؤمبكههج س :دسوجو جمحكب^ة -
الع فيذهحببع لطخ ج^جةةس .دالع حدةة ت٩ل:
تنفثة وهج مكة دججكه بجبتة :وهدخلعو٠ع ٥يجججخ^س
ج; مياه ٦ذفي :ج;حي و«ط مم بس^وج: ::س:جبه^د
حزوذسة ب يخخحبس لو عجنهه.
وطاله جببجخجخة يك خ ووع جعنمج محئية :ومجيد
It
ي ;
صخكأزغ٦:
كذ جغب جم٦ب ت’ال
ئبب:
بم جح
يدج

0 0 07
;r

دالة ججمبد :والاله جمجبزجة جعنصي سنئهس.
وبؤ :دهجقة ج،جخ٠هبج :جج بج^جة يجائحب.
نبئ :دننجة :جج جةة مجذبذة^ه يجحذسب .ؤحمج
عثز مم كنئه ج^جة ط٠مذ جه وجه :مب٠وج٠بئم
ي^خهحةع: .جئة ي ٥ه،هدن :فثة هدذني• .كق
دمذ الو? :الع وج هج جيجسخة كئ» يج^هحةع:
دالع يجسجة ذدذد :وحه يب جبئه ج^كه ::يجهحد
فحفدسهج :جبددمجهو٥ .جئة جيح :نج مم يده:
جج محجز جييدن ٥بجوج ::خل مججة ذ بؤ ،وكج.

46

«43

4

شذد ي كبود ؤلعئة.

ج دهج بحبكة ?,٥٥٥٠ذع
هفجذ بحبد لى٠هضة :جهي
؟ :جه دوكفئة جهمة ج^ومحةةة :جئهس ديوة:
نه٠ه٥ .جج كمج ه ٠بلكبكة هجم  -شمجج جك^كة
ججمة حجبج جيوو :لجه٥ .جم دبب ووثة جببة
مجحص^جبة هبجصجه٥ :ب إه كفة نمبهد :بج٠
جؤجبذب مج لجبذ٠خ; :كهسن٥ .ئجم ًا٠ئلح كطز :مججصئة
اب ه ج ة يججة جحجبج ?٠٩ة يبه^ .جوئة جنعبنسد
حجج ف^كجي دعج به ن حيدت :هبجال حبيج ::ججص
خهكعهب :جئ بلجبكة كذ ?دت دجدهتب ذقحهجة
?كدئ جئ .ههي قدن فجنج هبج ٠مدهشة جم
ت :جنجحمهجي :كز ههج ف:ج لجج كدجئ ٥كز
دوافئة جببسكم^٥ .:جج غدب جنبهدهة غفيح٠هني:

6

,وه كه?ة كز ئضآلعبم٥ .جدةة هن ذألك; فهثهم
كنة :صجدهة :ججد ?كز ?كخها •نيكجغ جججحج
ك؛كهة= :كجججة ًاكهة دجحة جعذبصوج ::جمبححي
تدخه ٧هجججه د؛كهة جكز يججبجد :ججموج? :؛دفة
ججذئة جيجبجد٠ .بج ده دب شدئب خ؛ هذ١
حم يججبمجي نه حتهب٠ني:
مجع ن; دهة:
هدل حقة يججبتسب ن ٠هجي,٠ .وه جد كهخز
يذبكة عفز ه ج جج:عجه٠ :كز يذذوبد ه ة ج
دهسنتهغ :دكز :مبئبج حية •ن :هد نئ جسهنه
جمكبئ.

0 >7,0 0
99 9

مذ ذمشل ٤عة.
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جج دتح فح 5جذ عم^جعجة حت :فلكههس إجةة^س
جيمخذو و ففهجة  -دكة حججج إكخج:
(ذل٠حجهةط٩م' .’٠؟) مج دن محلهة .جج جم بؤء ؤ:
جدة ذحشذ خذحب١ة جبذآقه٠٦لي  -جحه بتة وحككة
٠يكذخة فسحبة غخم نه جه :عج هت٠ذ دج هه
بكبكة دويج اه ٨٥ :تب ؛.له حديجة بيؤ ٣ن٠
٤جةةد :؛ ٤٠جيعجو جه إكخجة ؛هببن .مج^جه
بكبئ :م^يذ جه :جكخ :جذ :كثه عجة إكخ؟ ٥بب
جه :دذبدة جة ذذة ج ::994كئ :مججذثة جذ دبج جه
دقذكة كة يتذيصبههلي؟ ٥جوج مجكن محكمجز ذئ
توهجبو جمحكبشة دكذ :ججحفف جكة خنص لغلئً٠اهني
٥جرجه مغند قكب3ه ط؛ة خذذي :كة غن :جيهج :دب
دجج:؟ ممجئة دخ منيدكههذ٠ا مجدخ^ةس جم:
:مي :ديهجذ فوسؤذة^ :وجيه6٤ :9خة دوجو :ر
دكة كزنبلد مئجذ٠ه كز :٤د؟ من م كة حجج:كئ مو٨دكة ه'هة جه كذنح؟ ٥جي كجج جه (سلةر)2؟)
نت مج جهجمهذك :ييه ج٣دد نخبفز :هذ ن:
تهم نداه :ذجكة ذذس •ونه فمتبئة .مبنج ه ٠بتبئز:
فهةهه جمذ ذحشذ مج إكة :جس .مه٠جم حبة هةكذ
شنعدالة^شذح حبور; ٩ذحب
^'ه
 ٠شيسك )2( :مسد بم ت ,ن فذ

مذ ديد ٤عة.
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مكل ،هئفخ جو :دبمخة ج دعج دب دد؟ بب جه
وه سفة :جود ي للجكحبمج( )1ديخة ججج فجة.
حبة بنن هتهدذ جه? :د عجخ دحة (أجئة()٥؟) د
كة خدك ٤جذ جه وه بكبك ::جمة ج^جم ن^نة دك::
ذكوض حثنة جنبييهة :ود كه جدهة .هكذ ،ة٠ه
جوؤ :يهمة دبجبئة,هى دجدذذ ٥ذ :جه حب٠ذ خه
هحخذال 3ةهذشة 6ج :جهبئة سؤجم :حجكة دمس ن

5جو جؤك :ججو بججخ بجه.
٥مجم لذذ أبئ إمه فجة ،بج :ءتخب جدة ذحيح
إت :لتده فة مم ذب ج:جة فجة^ :هت٠ذ جمهة ديكة.
هفذذ بيد ئهئ :غد٦ثه7هب ،هعحئ مخ٠ئ ججمذمجج.:
٥يججد جخب إججهحة كذ ذحشخ فدبج فمحكبئة هدذذع
نيجه تفدسهج :ذوشئة٥ :عبججه هذه حدوم مبذ^هه:
جيىجص^م :؛لنج :،وب ذجوم فيه ننسه بج,كلة
هئخ٠ب( :هحلج٠ب رو) ؟) عن ج ححبشة :هكق مبيد
ك جج ذفن :ججفح فحذ :دد حبئة هسخ٠ج .هةذ
2سذجة جؤيذ وه فه ده  ٠٥يهحد خفي :ججج» يج
٥فكخج حجمحة لغ٠كة :مهك :جم وسبفة .جح
جة ٤ف إكة :إمكب جمحذمجو :هنةبجه (كو()٤؟)
ذهضجذ مجم حد حكيت٥ .جد جم حجة جه ؤ٠مل
:حوبذوج :ههدمخعهك :هجذ مجم ب?نفس دئججثة()٥
ز)1

)7

: )Tabenne.خز.

()3

حنجهف.

(ه) حكفز.

(.Deest )5

مذ ذحشك ٤عة.
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د خند £7ةلج ه٠تذخب٥ :ج :بذة بكبكة ٤ه مج طنخ:
٤ه خخي(ل> 'ذه٠ .غبتة دحفلح هخ’ 2ذبح 07ة; دهن
ذالت :؟هدهدن ئ  :حهة تب0فخة٥ .جة 6جم جج^جج:
مئهذة يججججئئة ججتبة :ميجصة ٤مبئة بلحئօօ?2օ ٠
جكز يكجزد ٠٦ةيج :هلن سدد دحل كد ممجد ٠>7ذ هه.
جد جهخو جب مجوكبه ٥كتحةتبع ببل :٩بخبخة ج
يج^ج .وبك جبم لخلفة حهؤمة^س070 :ه 2وجسد
جه .دهن ذجهدي جحدبئة ?دخن? :ذع; وسد ذكة كخلفة:
هجلمة ,سبد دب٥ .يهحد ٠غ; ججوثكهس ححبجة
٨٥صمخ :جنيجيه ;٥Օ7 :شه كة ججهكئجة دجدهة .فتنة
جيمذة ذحهدذفي جو.
جج جكة جيه لني 07ج حجخة د0ج 2خس0ه :ججوكجة:
وذه جنة حعبن جحمبو ديوة :جج:ةةع لفتئه:
هس مججة دنة ٠2ذ07ب ٠ههت فضهب ٠جس^ج :ذوشمم.
ييحد ًا?٠ب ج يه محص٥ :جبذحخه -سكب :هبلخ;

جوتت ولت :مم سةج^ج :مجو^ج ::جدهه خلفة مبخخي.
جيه جب ج؟ذص :دجديم 07كب 3ط حوجذجه (?ففي؟)

خخة  :مججد يجبه٠ :فهفييدذبه ئبه ئ; ?سلك
سوك :ي^خذد 7فبز .جج جم لم 2ج :كز في^ججي :هخل
07ف جسيج دبنذدئ ونة جخجذوجه لهددو قسخم .ط؛م
 0007سدده -07جةجة تجتكة^ :؛تثن غخبة ::هسذههز
.

()X

<حجخ;؟ حوحد ؟)■
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كخ ذعح٠ل ٤عة.

30

يجئدس هةه جمه :حجئة جكجصب و٠ه جو ذخ
مبن .يه جبم سذة جيجي ده ج ددو; الءب وة; :و
ذنهن; عنجة وة; ٤٥ذ وسجد ل;جئ -إكه:
* حده ة لءإبلجن ةهى٥ :يدذ^و محتمة٢ءى
 ٥جججذو

3 2 3

مم سجمحه^س ٥ .ن تسخخ ::جوخ ٢ح^ةخك٥ :جم
نجذ; :ضب جكمه جكذمة بكق ١يحج .سذجة فكك;
جججه جمه فيه; :إمجم جكة ٤دي :دب بتحخ٠د :مة.
يجهكد بش ٠جع٠جج دة خدحب لجن هم مكوسن :هجمل١
لئتبز هدغ٠ئم.
هيجذ ذوة; دججان ججمج فيه بب ٩دهذ كنت٥ :جج
يج^جةج حيو^ةة كدحت :ص^ج دئ جشوج :إكةشه
دحوجكة مذس ٤مكم٥ .جج جيذ دم جدد ?٠م ٠-بؤ^وس
كذى ذحب،فذ دخن٤ -م  :م^ججةو ييبه .ضه بج
م حببة بجئتة غذذ وة; خ.ذلم د;ك,ةوى ذخ'ه\٠ء
هبي?مةج; :فدو م^جنب جو .هخمو كذي ٤مجمم
دفذذدذد مم حجه إنه٥ :مججج جمه حدهة
ذذاج حجتة ججممج٥ ::شهب• (حدة()٤؟) :وذسة ٨ذبيخ:
جكج بكةد مكبئه .هقمبمج خجتو٠ا يججعمي هةه
ب ;٠ذوات٥ :جد (دتنه جم ذوسة جصويكة يججكج
هة ٠دهة٠ .غضك جه حبجبئة عذ ٤مجم ٠هخ
خة
جذوسة جسوججز :جبزذكة دمج حك جز؛د٥ .يددةذ

(ا )՜يج.

3؟

3

ذ -ذ عذت ٤مة.
بد٠ :ب٠ت٠أ٠س(ل) ويغ :هع٠ههد خة فذجج :ييه
حم جج^فبه ذمحلح .حيبجه جه جب مم ذض هبحه
عج٠حم جججحي جججة صك :دحم  ٧٥ئةهز جذهئج
:بخم^غ .مبج مم 6جم ججةة إدهت :ججحي ئج7٠هس
هثن -ذحشد :ؤذ جي^خ ^جمة لجئل«ف حكهس.
3٠ج0دهج; ج6غة ججحي عتة ججئة موجة مجبه :هبخذ
ذمة م ذئب فيحثه^س جخبجة :هي حجمه ة
•^٨نخبه .بؤه ئذمة ليدهذئ :هيلج جمهة جد
جببة هذلئتة ?جئ6 .جثه جج; كذمة ذقن; ٠٦٠ب ذن
ع٠جب ذك موحن :همد فجي عتة ججمه .ة3شكئ
جذوش :جسجيئز فيويبه ةؤه :نبحنذه دؤجئة جذ,ضة.
إم» نضمض كعهج; ?ده ج جوجبد عهدئة ججثتكك::
هتلص 2ع ٠؟لفذ; جئتة٥ .يجش جه يدههد؛ :هجف’ج;ة
جح٠ههلم لج;ذ ٥جمج نهشة ججةع^ج.:
جج جم ًا٠ه; ذج?ئ 5إجدئ جمجدذءة ٠بص إذبجة
ججالجهة; كتت :خي^ةبج جد جة ذجذامذئلج مم محتة
عنقجة 7٥تبجة :إمب إدة; :مم جم جكك ::سيه:
جحج3ذذ سوكة ججذبةة جم,ه:هجذوب :يحد ٩3خج٠٢
جفدئة :جكة يكخج:ذ هحةذ :جد ب2ج خ٠م جلخ
ججة^حج محسمحب دؤكة .:ههجب م يخمة إبيبة
ذصؤ :إكفسة ليلذ سجعحبكبتهع اصص :هإذه جد
491
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3

كخ ذلبيح ٤عة.

ذهةكبة آلدلج مج كنت ١١٣٦٥ .ذجوفة مج محوتمبة:
٤٥م جئة غجدع بذ٠ي٠،ك :ذذج جنججيئه .نتفج
يجن٥ :بصي مبيجد جمجاخوجه جججججذهع :جيب
م كبج هئج٥ ٣جكحي وججد() هج كخذ عبكوج
?خفي :ج^بجمخ حجج كة :كججعجة لدلخهخ; جفةهب::
جيب م نديبة هكجب سية جمجدخجج ج^جةذ جذ
هةذهدب٥ ٠?٠م خذ جمبج حوككة سومجبحبة^ كلئ
هدجفهددئ٤٥ :مججه كهخه الدذي حئةس :ههه١د٣دبدهم
هصههبحد٣آل٠ج ^٥جهحةه٥ :جخب خجةذ لهدهم حجتعة
جد ؛ذخ ?ذ’هةكلة .ه ج ج :جدن بهح .ذجوف :جد
حةع^نبة ذذخلج جهوسنيه: :ذخحب كت ذنج نيجه
جؤكه :جججثة دذخ جكجئ .حلت كآل دذئز ?غبه ن
كلئ :حبج حخه جتوهجهحبتهع كة وجبج كدئ
هئبع() .جج جب مبج سهعحهع هذه جسهعجهحب^ع
'ذئ٥ :مجج» ثجذه ذوئنبج( )٥جد ذ'هةكاة هـهلطة٠د
جكبخز :هبه٠آلل ذجوف :جد دخ'مهئجلج جمده ذكه;
حذحة جمججذجة٥ .يجحد فيجة :كه :جيجنبد مجه:
هحبغعآل جكبكة هج ذمئ٥ :كذمة ج مذج٠في :هسذ
خكذحهحع مج دذخ جذهةكبة حجخوج :هج٠هئ ;٠
جد بتكة^ :ه،خق هخت :::هبج ذذب حجكة بعجس

9

0

5

 )N. E(.زةذئبهى نده بده هل ذه
(إ) (س -ههذهه .د .فنج)2. 135 :
هـهذددههد ذه هـهدهدئدهم؟)( .ة)حخبجثهبج )4( .مه نؤده هل.

5

3

٥جصهحبعحغ ميبكن ججج مدله٠جه جخجةذ ٥ -جوه
حدبهة جؤةس م^كجج ح^بيي ذ’ه٠شذا ٥مم جب ججحمج
ف هوومبة ب٠هلي جهدسهم كبكز :سجد فةب
جكة شهذ جم :بنة ؛كهة :هخهج ٠ججكة فكن ددهثذ:

يحذيد جبخة مجم هبحم :جيهو :جئة جمج مدتهخ.:
هقذذ فكه :مبسهس دجتبخة خصم ١دبذت :مجم ندفئ
ذخب ٩جبمبئه• .نبج بعجن مم فجذهة هبج م •مبج.
٥مج» كهذه جد ذ'هةخبة مدحة محوممئه:مهجسةه
حخه (بهذذ٠صاهمو)։؟  )Varronianusمم^ئه٠ :هه:
جئز جه محتهج :جه ذ'هةفئ دلحبذ .ججه فدغين
مم خنهه :جي^د دهف ميبجي .فجج :يه يدهف)
جمئه جد جمده جكة:( ::جججه()؟) فوعئئة هجض
سجهها (هل(٣ذ)؟) هفم مدتة .خذ :ظ'; جبهبجه

3
2

عجيفيمجججغبفذ فدخ جج
ففجيه٥خج
ذ'هةخةذعخمذ.
ميبجي
(خ
ض قخفذمبدن ندا

3

ذ ٤مكم :تئهه ًا٠ةه تحوكة ج بوكة ذكحك مج
ببجي ٠.جمه جه :ججمجثة هه ,ذفن هشخخ شج ه جهجذ.
٥ججذ هذ٠ه إمه ججنه٠ :ئ;هل :كإلءذب ح^ةس :جمج
جذف :ييهنهم هف٢ :٠هم ج:جج •غ فية :خذج(ه)
ة هكحئة :خذمه جعهحئة^ .يجهحد ه? :جكهجوس
()٤يذهذبةه )2( .مبغب.,
جنجبئة؟) ( )5( .سب فهج:

(2)3يم.

.)468-484

(? )4الج( .إه هيدلج٠7

و^خذفييفد^عنر.
دي^خه فيدوم هيذ :فدفينه :بيحهه جد ثجخ٠ت.
هيءذج؛٢٢٠٠٦هج وجعه ;،ب ،ر جنآلح يبه.

فجذ جو دحة وححد يمةكة جج^ةوس .ي ٥جي هدف;
د٠خذ اج مم لكجدة :جدوب دبح فدأ
يدهة :هذه ٧نك حهة هدةحب .هذج بؤ :نجذذ
ج^يجبةذه بدلخخة مم كدخجه٠جه دهءبددت٤ :ذ جه
مبالج ففي دمي  :ثادص ٣د ل حد عجت

تتتتة تمت تيتي

2حة ينه .دلع :ج تهلجدلج دجلظن :-جج^وكه حجزخ،
هذال يه جب
دذحة بده لبدهيم٥( :يجة(؟) دومجة خة*.
خلفة ب5ج فذهعججز( )٤دجكه ٤وسججو  -ججدبد
كذ ٤مجم هجلهدبؤةو :-ججد جذ جعجه يجنه
0ط خ

وسجححو يذة جه ح جبسكوج ::هيوهف إحة :جتبجة
٥يوذحج ذكة ٤حج ? ٠٠لفج بنتة جشة.
ج جئكذغ ١حةج :جوخن :جيجبيد ججهمئة ؛بئة

ضخ فمبهد دظ
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فين :بلجبغة خذبي ؤححد بحبة ؤد مجيسن .يه جب
نجبغة فذ يل٠قت :مجم بف٠بةب جم ججه مذ دمبج
بسكز جتكةج هفكهفذ :بنتجة هئه٠٠خن هبذجهن بعجذ
خفي حهبذة^ :فت ۴دب دل؟ ء ج ذدمج ذم ؤذهن
خجدهة :دب نابد هنمبن يدهة .جج جبم عخبه ج
حوكة جن بوكز كذ ذدعل هسذبي هينيد٠ :فهه ججذه
دجد مج ببمئ كجذاب :ذب أبئ جبحهذ كتب .مجهكد
فجة ة جئز :ب ه9ن خئ كج  :3ذتكن :دب مججخثة
ه٠ن سوذخة -وجعجذ مآلل3 ١نبؤةهبي بنتجة ذو^جة:

مفيج^جةج يججد كجس*ج :ج كة لجد ٥ئهخجة دهذك.
٥مج جب ?دج :محئجة د:حجة ججوخ :دعذس ج0ج مجذج:
سؤة وحةذك : :يجهحد جيؤموس دزجكة جكجز م ده3ن
وجمكن دذيجلو جة^كوج .:هنبجج ٠ج :بهخ١ة جبجبكة
دفحغذ ختدي جم خدلخ'ذ; :منبه ٠٦ةلج ?؟نة سؤة
?.كد نجبئ :جم  07كجة ج^ئكه^ ::جه 3جئ جنهثة
ذهثدبلم  :دوسجد هذبة سؤة يجة جه بمدة٠ .فجن
3ةدتئ دكه ::مجج مبدج جه جمجذذ2 :ج ::فججه
جه أن بهبدلهب هبئ :د3نهد دجه ذههبي(ل>ا جبذ
دن حجذج: :جثة ججعذي ٠هذه ٣حتت :يجهحد فجؤ٠
:جئز إذ ههن خئ جه فن كجنتئكز .فيكة جد حه نه كة
فث ج :خ ه٠ن٠ :نبةههبي ف سدهدذت دكوه
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٩

9

كذ ب'حشل س.

٢ا

بالدت -هو ٩نج بكة خف ؟ :جوج وجم٥ :جموة ذجة

4

ه ص ٥جج دةج هـ سداثب ٦ة٠ذح بنتهج ::إجوئة دذب
مج عب٠ب حجذ فوسجئة :ه ٣بتهك :ئج’ب أيهذح ذحخب
دوم كة.:
٤٥فذي جم ججوج ٦ج :ذ^ك :دب بسجوكة مذ
جج حصبكة لمجذئح ٠حفوة :ه ٠جمج ججو

جشةس جغهب %ت :ههسجه هؤ,لو جحهس جبجبكة.
وه جم بجبكة شجج جيجهكد ٤عوج زده :ه٠ج
:ج جد جئةس ججوذمة ه،هدذ :اوه ?مي بكهد

5

محكبئة حجقج'ب جتبة هجم .هب ٠دفئألب فجفخب بنج

6
2

ج دهذب٥ :غج هئ٠ذ يه متج ٠جج ويبسب .بج وبن

بسكة جذوئة جعوجكة :ذله ج بجئتة

3

سكنه .هب,ت إم»

جس جججج إفل مئذبع ييذمه :جج ذدحب بجكة نخ ج
ج حذة جج عية ٠ ::قجب جه جئة^٥ .جج حجج

0

جيذحبهس :ئ٠ذج دج ذحة^٥ ::يعجج ينه ة

فذوج٤٥ :خبي جو .هخ

هيح :بلجهكة جججج فذهك:

ج ::كه كذهخلج إمخبج جه :فد ئ٠ي دج د'خ جلج
دكت٥ :يعجج جذخة جج جه بس هإجكجه جو .وه جم

بلجبكة كذ ؤعبنسد جج بؤ :جبحيم ٥ -جج مكنس ٤يذ
خذمهخ;  :جود ةهيد جذكة ذخاله  :يجهحد جكز

2

يجخية دب .ي جم جج ,بدئ يدجه جنجبئة هد
دخده :دكة وضخ هذلجه ههذخة مج بس ,هجب

فذ ذحشل دم
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فيجدبو 5ن :مم سؤه :ذجنتئثز :مبيد س0ذ3ة بجهم
ن .دبج مم شةمحب جج دلج الج اه ف بتهج :حججئة
جج9كة جيقخم لج ح ألن لجئ مجم كمه ذذنئ هة:
ودجي كجثة ذه مجذب دخ^ :وب جب كدئ
ه٠ج جسنجج 5كج٥ .جج كج حوككة صحة :ذكة ذلن
دذئ هجذ كجذة :هس و^ئة م :ج لةج .٠,هجب
بؤسهس دجبئة ذبلبد جه تذة ذه2 :جبفج 0هدذب٠ن
ديم تسوحخه٠ .ب۵ذب بم ذجه يحؤفه ذب0دحًا:٠
وخج جذ كدهي خل دذخ ٥مبج٤٥ .يذ ي يجبغه:
جيجهحد فئ خيسئة جبد :جج كز هسبج :كذ :عخج :كذ؟
هبد غج :مئه فذئ .ج ئ جمذ ج :دفن فيججج كذ
مبجع عهجة :جههدلجي مبج لجئ ٠٣ة ججمجذه
جسن بج خفذ ا0ةز.
جه جب ذجة: 2 2بج  ;٥٠٦مجبتن سن :م جئز
مجحسعة جة 2وه ٠٥ :جدد :ههخب ج٩بئ ؟4
دجكة هكبه :جوفة :ججتجة جم هذبهجة .هكجذت
بج بحجكة( )٤جحخة دبج 7هةز خة :وكمجه بد٥ .مج
حوهذ' جمحج^ئة مكب^ذ()  ::5جد
ة*
فلق ٥م
ججتة هحجلج هتل٠خه نحذذذ محبية ي9ئ حاة٠ .كز
42م 7هة ٠جه تنتز :فكز يم خذذ ججيب جعذي كت
ف٣تلهجه ههدلخهحه ج٨:كة بدهوجد'ب( :يدد جكهخجة
()I

(فهدشخة
111

)7

)Alibi(.
_____

(ضغن؟).
32

خذي ذحخت 2ضة.
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جفئن دمة ه9ه محجيكه ن٥ :و ٥نة فحجكة لبج
ه9ة ته تحذ; م ؤفلح(ل> نهذة دفة هدباخة ذدذهبب
مدذشة بفثه نه ة دنة وحيك :ثج مجوذأ:)^(:
٥ججه ئ :وسجئة دنة هبج 2بؤ٠ةهي بههي :):
٠عهكلجه جه جذج :سدن :بجهد 2دة ٠7ةج :ججتبة
ين ه9ة كة ٥كز لفئة ٠ى فداافة ٥كز ةججة :دئد
يبوة :ججبتئك بلتمة ة0ج٥ :جكئئة دنة هبه يبه٠خ٥ ٠جكة
محجيته٥ .خج ذلي حدب؟٠ :هةج دج جذج كت
(جذهححمخ٠در)3؟)? :فه ةئه^د دمككبئة تلنه دخذخة
إجهة٥ .غج ذيج جد مجذججن د ,خده ج حدهة
,شلهجه هة9ذ٠بئههي :ب جيعحةذ فجد٠جة جءوسجج:
٥مجبحوس دغههي جكذمة خ0دجئ جمحجذجه جحججئة
فذ بحج٠ح :هس٠ه تححهجة بخج ١ه 0خة دجهححب.
٥جذب ديحة س جتهجة مجم صجد ٠شلهجه دخلخة :ودج,
فية مم حد مخت خفة غخج;٥ ٠مم فيبؤه دددة نه.
هجبج بدد جبخ حوهؤجة :ذيجه بب ٩ححجهة
جيجكمههه 3ه حنجبكة :ذخ ذخ٠ة دية مم ئهتص
ذدذوتم فة .يبغ جم ف^تة فذشه يجدهغ لجيدذاع
حذ ٣إتجة :هنغ تسذجة جج فهجبه :به لذج
* جبذجة فذس دج ؟نخة
هددذجه جحججثة .همةد ٠هغ
حؤأذ :جج دئتة^ :ه ى عذخب ةبه :دحن جتكهجه

(إ) ،٠بلج.

()7

مجهذن.

()3

دنحنذ.

مذفحيهدهة.
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?جهفم .يه جب بحجكة خج بؤ :جم :ححوسة ذهج
فكتة دسن  ::جسؤه ?كل ججكد سؤة م بتهج.:
٠خج تخ ه بئتة حجكة جههجبه جةة^هة6٥ :جب دسن
دهة :جسفجه جخجد ةلجةد2 ٠ب:3 ٣بخاع٠
٥جج بؤ :حوجئة :ده; محئجة جؤئة جهجم ٥يجكخس
جه :عفب جم ه صجذهه :هخذ بمئ جفبه 7هة٠
ج0م• .جج سج( )٤بج يم ههذ'جة ب٠دلخلج٥ :ؤجبس جه
طخ ::بؤ :جمجثه ذكثح ٤ةخمة ةجخ'بخج جه ت٠م
٠فجذلهب .هددت ه يم بوة :ذبوب :يجهحد جج^ه ^جكة
كة يجكخجس ه بستيهة دكع بج ,يم دذك٥٤٥ :٤4 :جبج
دفدخز جد يجج فيبؤ٠ .:هج ٣فيهذي ج فحخز جد
حده ة شلهجًا :٠هغب دخ; ٥كج دجد جم بهذ١ب جزة
 07ب يق حوجئة :بؤ :ججثة ذليع ٤وكقة :بتهه
حذهج 7هةذح جو 2 .دهجموذكة 7هبت بسبي :جججمحو
جينز،بم نذ خعخ٠ع :بنتفئ :صنقف 7هةذ جه ححهي:
سذبي فمبند٠ .ذج ب٠ههبي بجبعة دنحئ ?سج دهوه:
حجب حهذج٥ ٠بخجه شسهي ذئب .وحبة مدكة
هف؟:؛ د: :خنة عبيآ:خة :٠٢رم ذلحم فجذ؟ ه۴بك
لتة ع ًا دك كاند ?،نحدن٦ ،هعخ دبهخة

ججثتئكة؟ ٥ببب جه بجبكة جي ٤ذ :ججججة جبج /هج
2قجذ :ججاض جك ختس حدفة هقخ; نؤذبي :كو تؤف دب
()I

خم•

32٠

I
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كذ جب^مد ٤عة.

جيوو :خدحبجة٤ .ذ جو كلخة :فئ حجج إكة 6ذحة؟
٤جذ جه وجئة :دزكة :ذخهئ ججد هجج ذئ٤ .ذ
جه• :مبه فدهوا؟ :كذ إه ببغة :بك٠٦ي :بههوس ة
فيجئة كفنة هذذحة• :مجرجة وجفتئنة :هش٠ع; هفخذةد:
محو"?• :غن :هتهـلذذذ جهن فذاذوة٠ :الهغة هخ٠3٠ي:
 ٣٠٥٥٥يتثن جغ^ت ه،هدع :١بج ظ بج ج بجبع فذة
شدلبءكة :جمحكم تندح هفذحة مم جتخسج': .كذ جه
ماخز :تجخه ؛كة«؟ ٤جذ بجبغة 22 :يفئ ميمذه.
٤ذ إه كلئ :إميخة اله دكخ إه؟ ببب حوجئة :جم
سجتة كلدة٤ .جذ إه(') كلئ :خئ فيسه عجبة وتحمة؟
٤جذ جه بلجبئة :طحفتة ف4ه ؛جتجة :جنهكمحي حكهة
ذوسة جسهجكة .إكن جه كلخة  -غفة :بج٥س ذوسة
جسوجكجة؟ ٤ذ جه حوجئة :ذوئة جصوجكة ٠:جهوس ذوبه
جؤكة :بس :هبجبتة :ههدتخذذ لكه حد جينند جه
•م يجنبه٤ .تجذ جه هدلحة :وتة حايج ججح^د جم
غك٠ضبم موج كو؟ إكذ ج بجبتة :فب يخ'?? ::جله
جك^د يججو دهشهخة مجج ج٤ .خ ج كلخة :شة:
دب فنغة؟ فحب حوجكة :جبذبج وه صذس ٠٦جبتةأه:-
٥ججبد غند فحهنهه •حجج يجندهة٤ .تجذ جه
كلخة :غج٠ب جهجئة :بجمة: :ج دب سؤ :جذج :جدتم:
•غضنة جم جة :ملهباهة مج يفقه :مبذئة جم ف?,به.
( )٤ده.

فذفي ذلحد إم
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٥كة ددب مج :كة» جيخد كني سودئة :إمجئة جهوو:
زج ججعة جججتككز :هتحة مسيي دنة □زد» .جه ئ:
إين :إخة إس جذجو؟ ٤ذ يلد ::جمجبكه هدبد.
٤جذ جه بجبكة :ئ٠ل جمجة -هع٠جه كهدبة إدب.
٥ججهوس لغوية ٠إذخحههس جد دحبذة يلبنه:
o

Օ

ححهة دجهسو :٤كحددفلن دبد.

مج جب ججج جه فئ جميبكن :جهد 2تك4 :ج دم
ج^جةجة دغجخه .يجهحد جسج•خ جمحكبئة عب إي:
جد فذكهعه :هده ذجك إي :دهححججغ بب:جع
٥جمحجةج٠ .:إسجب بخجوة جحه جذجه ?يلخة
بسجيههس جبجبغز :هخبا هذلم يلخ٥ :جدهة ذهذجئهس
مث بست^ةج .دلني ميكه ٥سوةمة جبة^ج :هجمه٢
إي ٠جيسه .خنة عنذ جه بنة .ههسجب بج له ج

ححب ::هإهعح> إفة^ جئة :ومنز  :هإيذ:
خفي بده د سبة حثة بخبجة :جمم ؛جة 2ثجب'خخ :إه
جصبمخ جمجذمة مم جذهو٥ :بخبخ جتبة جإ'ه همنة
جمم حذع :هده تذهض» غوج •:بك؟ 6جفةفي^ةنبة
جد صغ3٠ ::مجج ه :سذج حجكة دذجة ٠ؤكة
^بئقب و^ك :جتدة٥ .عبخ مم سدغ دجكث^سة:
ههدلهخ جكئه :مبججخ مم بمب إجو جمكهمة -دلب.:
هقعجخ لج( :فيزاه()؟) •يجبوج دجه2• :خة كذ
()5

ذئخ٠

سما

خذى ذحمبل ئهئ.
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6

ذدو; بكخ دع :كه يجهحدجس تبى ذه ك :ج ::دكز
يحد جنجة كم ججتبكب ٥فنمب سجم» :جيجحوئ»
جؤكخو إذه :نحسهفعه .كنجس كذ :هخجب سج^ئئة

2

9

كحدي :ج ٥ججي :دخ جيدخجس ندلي بلجبكة حججكن
بجبته ن فججذ :وغلج سجد ج هلخلال خض.
م^مبج فبجه جبهبئة دخ; فيدبجة دكج أتب جد فثة
ذجج ه خذ وجبى :جحمجه جكة بدة خ سدبنة ححية
سوم٥ .جة لغد :سمي جد ججة ه،جبتهدح

2

ييخ'ئبجر٠ئبييب ب ي  ٠هئ?يخه ٠بس ن :

كز فيجبوي دكام.

2

20

هكخ إكة :تسذكة كبن مم إكة :ججةعحبة غخي. ٠
هو١٠ا ٣حبى مجأحة  ٠خذ دجدهة بك٠جه ذحلم
جتة جخك  -كحه إئت وجت يججة جةمذبن دجة.
ذبوبى حجو ؛ببى جبججذ :كت٤ :حجتة فكسب وك.
هوبى جي-ب ؤكة :جذب^ة :ح^بيت جججه خذى ذديح
جججفبه د^ج ٥، :حك يخج^ني جه .سجه حده
مم بي مو :جخججبن يحذه٠ :غلهدبض دودخئهج
مبشحبن ثفوسجئ .هوبى بخ ذكو; :ؤكز في بك%هه

مذ سمد ٤عة.
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جننمد٥ .ئج حوجثة كخ ذحبوخ جج شخ٠ج هد- ٠٠
بؤ :صنه كة جبذيج لجهج هذة جوخة سية بنصة
دفدم^ةجن٠ .غهسئزة ه٢لذشزة ٥ثججة٤٥ :ذمب نزة
يكئة بلجبكة سن ججمة .مفي٨جببه جكة هحم٠ا
ستلهجه سؤع :ومجيكن هفهدت ججو :جججة ٥يتة
٣حلذة مهيدودع :ههخخه م :جة س جبجبكة سدس٠بآلب
بجبتن٥ .جج جذب جنحيج دهة :ملخة بجكثه جنج
•جذج ن جنيجمبج :هبية ح;كت حدهة :ج نم

9
62

0
6

أدفت جفت .هببس دم:
 ٥٥٥٦دييئ مه
مبجج إلت :هج,ذب مةبد حكة كوسهف٥ .جيج م
□كد إجة جخة ٥ذوسة جصوجيخة دبتة ذ١آل ٦٦١ححمي:
٤جم .م^جمببه دإل٠ذًا ٠ذمكبشز :نهفج بجوج :انبزجة
٠كثجكة .وجه محة بلذمة ٥ثجبكة جبجخككة مددة بسيجه
ذه^فز بمدهدهبهم.
وججج ملخة كذوك٥ :سوكحز ٥مجةجاز همكهألة
دجدهة ذهذجئهس ة^جدهة حنت فيهج^ه .وسية
حبيوج٥ :جذةأ :جج ٤ذ دذ سند :بعه ملفئة
جمج غل٠٦ع٥ :جججة ذ ة جمذة د٠حلزة دذبن :سود هج
ي ملنوخ :وههب ملخة همخ محجكذكة ججج.
ودب ،مذس سمد ومذ لملخة :ححة دككة سب:
هخهذي كذمة دبغة :,بجكج حجدجججت هبج ججم
لغد :وبخلفة عججء حصبئي» م بمبجو .إحة مذى

3

مذ ?صعخمذ دهنة.
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طخ فحيج دماخوج :حج٠ذخ;? ٠.دج كج خلذهلجة دد
حجخة ٥كزيتخذمة .يهحد بفهذلم (خفي(')؟) جهجذجه
فضئحآلئ :دهـ هسة كز ج^جة هد ه^كة هد تئكة
لثجخنخفي :هد لجدلج ٣حهخبن٥ :كز خذس١ئ ٠د
ججئحة :هد مهعتو دهذشًا :إمجئة سئ يججة خخوج:
حجهذكة؟ فك :كفد خذ -يدلنًا يجج جؤجذ دخ ك:
مكذهلجونم ج :مذمة دهذجبة ٥جحكجهة حك سبذده:
:ي مكنه جه جسوهجهحب^ع خلخ :خمه .ه2خ كذي
مدخ ج :ي ذه دبج دب لة :,,،جنحيه دسه في حه
كطذ دة .ودبة خ مكنًا هذهدخ :ت ٠جججة دمة 2بسة:
ذك ج :-هنقًا خجج ذخ حد يججة ججيي٤ .:قذ بجبكز:
خزد دخ سذي ح^يجة جذببة :كفن :جنبجه^س فوذئئن
?نعدي هببئؤ٤ .١تجذ يلخًا :سن غحدبن ٥لججبن

:مي هدن ،ونم  ٤٥مي فوسؤئي .ودبة مذ بحب،دذ هنمذ
ذهثلدًا :كذمحئز :ؤي ة -ذه :جججيز 3ةبئ
مجبتن ؟خد حجبجة ذلهجه جمذمة .هيههًا لجهحخه
عب ٦مذم٠ :ك ججج جكخفسجه دمذم :خية :ددمب
هده كفك Օ .نًا بكئز :هجية دب ذالت٤ :هجج مدخنًا
لمذمًا :تجوخ :هذ جيجذة فيذد .ؤحئة مدخ هةمذ

* مذى :مي ك :ه5همبه يدلج نج
حبجبئ ::وو:
•جدة جج فاخوجد :مذ٥ججه ذن ذط^بيته سف
()1

خز.

خذن ذعج٠خ ٤عنه.
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م^مةة :جكبه .هيني صحب بنج لبلة :جيهبوج
جه ذخة لححة حد نجئة جججة ضئ جعجه.
٥كك ٣خهفئ وجة^ جمجيك حكة سوج^ئةهه :وبؤ:

جمنحجة جمحجبكه ج٠خئب سجة جفبذكة٤ :ف بذييعة
٠لجخخلج :جماكز 2جج ٠ه٠ج ون جوخن٥ .فجذ نح فلح
كذ ؤعيهمد :فجة ج :جوخن جفس جحخفسة دئذمز.
ه2هفه نندق جد جوخة ولى :جنج ججهييج جه.
هئخه فتك (طذهجلد(ل)؟) م٤ةكبة ممججة جكز يجدم:
٥مجم جد فجبه ذم حبكت حدهة .نحجج ج0ئحة
بيح ججهشه9 :ذه ح^مجه بج خكة :ههثذئ حخكة
5سخك٠ .خعج ٠لةخدة تهئذ١؛ طنئب :ج بسجة
ه؟ج خدعةبب١ئ ٠جج جمصة هجج عةج ::همج ٤ةجة
ثييحي() ?جبخ;٥ :جمج :يع^ةفبغ ج جذ 2يصر
ه .هندذئؤ يمه ،دؤقخةكع ودجوة ::هؤة٠ت
ذطفلملح ٥يتغجبز٥ :جعئجةجي ٥سهئهحذي(٥ :)٥جد
يججة جسجس دججكة .هجذه ديتئة جججخن مم كخذ
هخم عةمب ٥ :جعخة ب^س 2جض ؟خلع :م^يهججج
تجدهة يتج :خدت .هةجثة جخه جكذى ج'حب2د ججد
جهة? 2خدكج'ذ :2جدوسجد سذبن( )٧جيكة جج بتج:
طلح :م^يجخخج حجدهف يتج :ملعلح هجعج.2٠

هدمهبغغ.
ا ًا :٠تش هجون؛.
()I

)4.

()2

(حعبيجرف؟).
) ?وخخئ■

( E

()5

٥ص؟هنحةب (٥ص؟مهيخبة؟
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كذ ?حشد ٤ممة.

ة٠ذهلع حجببة جكجج يجكز:
٤٥حجججج طم ج
هجلي ٥ذذهم(:? )٤ظبة .هثغج ٠كلس ٠ :جبجي كة
دججك :ةذ?ال ،جدبد ٥جحوم يذ٠خ يجخ٠٠ةء جة
توس :فدتحهج :جم جبذبجب دججك ::جيههة
لخعشئب هذغ٩هـخئ.
مم نؤن جن^خوححبج يندجه جبجبكز :بح فجج يج
ه٩ذئ جنيجه ن عجط ١سجوك :ذ ٠ة .هضب ٣٠حذج
فألجخ دهة إلي فبدخبذحردسمي,حئغ مدجطجغلخهح:

يحك دج دع جحبثت يلبألداج .هةحئ حخج أللمذ:،
دددة ججدكتة ٥خة ?دغلة :هبي ج:ذذجوخعبة دفئة
?٥ :٠٥٥فجذبذكة ججوذعنة كحبسعة :هدةلبغة
ججحوة هةبنس لهي .:جج فيمذخ :ة? ,سؤة بلجبحوج
دسوة :ديجججة جكز يس سية حوجثة ?ذجل٩٠
بجبك :مبذجبن سجة ٨ذةبغ بحلهأ٠لي يجوجسة
إجووج» مجمجمخه :جج كز^بج مج يخهجو غج ج^مةج
بجبحوج^ :هجغذذ ذحنه د جد ةحلح بخهخ هج٦
ج:مجهوس فجذة ?يد كهة?دع :كمجيئه فجئة هدبد:

?2

0

خجلبح تبفت دبيجع? ,حبوب صخ هفخة
٥مجعجئه٥ .جج ججج فجذك :مف٨بذبج صؤة خد هىجذ:
نبغة ٥هججة خلل خ٠ئ ًا٠لي٠ :ذذب ?يجخة سيجهبج.
(( )Iعبد^شة قح ٠كز حذبب .سب فهجة .)N. . 492 — 495

خذ -بند إهئ.
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يبد جنجبئ :فخ ذكل :نذ فه7ه :بذه هر ;٠٠٦
خبهلم فجذبذك .ةج١غج فكمدج :لجغ ٣خذج; ?حج ي

خهذ-ه٥ :جيج حنيككج :جيكجس ذحة 3دحح مجم إكة.:
٠كض اللجذ :٠هج٥ :مككذة و3جيجة جمبخذوج ::ووذبؤ:
هضغح :ذج محبجع.
ج;(ل>*
هبخمهكئ 0ههبج حجدوب
ئ فيهجبج  ;٥٠٦دحم ي بهفخ' :ذكية'؛:٠ :جبذب جم
ذوسة جسوجكة بجبكنبج :ه:خمهل إيمصهفة دجج
حو:جكة ٤ف جميبكة هدبد٥ .كة ؤ :حوجثة جججد
٢۵جج :جججذ ذه :حججذمة .وجهئكة بلجكمة ججج

ده يههمير :م فخ مجحة :ععاب ء^ج يذ

جة ج^وسؤجو1٠ :عخده -جكيبسوج :ذهب ٥جنبئخة
فة :جو .مسهة  ٥٠٦ججو فيجبج -بجخجكة ججخذ
بحجه جكق 2بج٠ه7 -هة .:جه تهكة هع ،دموجج
جسخكز 5 6كة وكجبئة٥ :بجكوس دجؤكة جغدخ'٠ب
يمكز :هفذ١م ج :دب; متسبه :فججه جمكبسة فذةبم.
هب فهجه :هةهجبه •جسئة ?سيعو سدن ::يه بهمة
فاذ -محيجع همذ -ذطفل ججف٠ئئ جة مدن :بد
•جده ة كهذتئهس .هقكذ؛جذة وحذكة فخوهد دججه
ذه :مجم جيجه فذججة  -ومج^وس دججه متمبة
جذبجة هذ٠سم: -ده.:
( )٤دصت0جتح.
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50
مذ ذحشذ ٤مة.

هذخذ جثة حةكة :يدبخلج كذ بلح٠ل ججدب
زجه مه: .محهجة ٠٠هئ جيخخمبس مم ج :مفي٨ججج
جهجيذوه هعًا٠بهجلج ٤جن جبحهد سدسة .هئ٠ذ دأهتة
فشز :هتجشقب ج بجبجة بجدههس .ه م دج ن ججبب
يم خلخ :ت٠ذ إيعسهفة هغلخئ هحهمز هككخهحع
٥جج خخللح مم نعجأه٥ :جتة دى يسئة٥ :جبحكويس
جك٠ب تةمب :هخعجًاص بئثة ٥بخة ٠كبئ :هسه٠هني
حجج نده? ،جبك ججخة أهف ذيفة٥ .يتخحجز جوجذجه
حبجخجكة بجئ :ج^بذ بخسة :ت^ةج جد حك٤ :مجم.

 ٥٥٦جبم بجبكة كذ ?مبد :اله بشذج دبسة^
بعجخ حكم ٠غه’٠هز :فكز همم ثذذ فههه نجحب ييبه
حوجذجة دجد إمئة جيهكم^ع جو .بسة جم بلجبكة مذ
?حذهـذ جححي مبيجد تت ;٥٥١٥ :شه كة ٤حجة دجدة
ذمة هبدًاهجلج ذبوذه .سلهجه سح جك٤ :مم.
٤فذي جذ ?دج ه ز محجمك^ة عج حجذجة ججمج بوجب:
هسذ ٣ه ٠٠حدهة ه?مههس :ةأههذ أجثة نمخ' ،حؤغز
حزي كذبذاد جمبذم^ .:هئجذف حبج مم جت^ةج:
فهكمحب جه حبافة جإدة :جنديه ?؛آد دحخ لبذأه
?ف?بة محذ ذحبذت :هن ?ئججه حزجكة جدوجذة -ج
فخة جنش :دبوجي :جم جدخند ص سوح^ئز .جي جس

9

0

تخمهبذ مم يمجه :حئ٠هى ديحة ئة لذهدأه .ههجم
كبحه ه فمجه :مبده دفيه ?تؤبة .هههه عذي

مذم ب صدد إلئ.
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جهذحز ٠جبجبكة م» كجةحة بج ج^ةك :فييجمه كج
لجلنغ جتكهجه جبجبغة ذ ذصبد :مجه
دحووحخهة جج شجب ٥ذةوي : ٥ .فكخذةج ذ٠ق:١
جه حببتهة جدسهج عحذي بجبجة تجهلج; ٥بنتجز:
ئهـ نؤن م٠بخهفي يب جج يب عخذب .يجههد جه
كتج :فة :دلع بس دحق ندهة;.
هبج ٣٠جدخة جدي موسمىة حلم :ججفود ملج
بجدههس :جل غدهدجه فهف :حذهبغئ٠ ،ذجذ إجئة

4

^جذجججس :جج إبعيج هد دخن لتغفي ٥ :عبوس
كذجه حجفة :منججج لض٠بهخه ٤حجة يبسحف (كجهه
?هدفي ٥ .سجم عج ججه خم :هبصةغجئ ٥جةجؤ:
٥ججو»س ههبهًا٠س حسخكة ججبة جمحجبتج جدبد:
جم فخخجبذ ذجوف دهدذةلذ
جج^م لئؤهده ,بخسه.
جميبتة جل٣لم :مجذب مذن مبجع ذذك جحهة
هغحجج خهفي .هيجه دجوذعة جذحوج :حج كتب:
وجيجه شهس كطحه :،م حبتجكجيف^ز٨٤٥ .جببه
جد ذد خًا٢جبئ (أخ()2؟) دذخه نذهجلج •ئةةج• ::قجمو
دكة تنمة :هتجخلذ هكجب حدبثز جأجهج• .:ججج

6

0 3 : 3 :3

٥كموس يج حبه هةج::
حئةوس خخ'ئ ة
ججكة  ٣۵٥٥٠ض٠خ بذئه.
ججتكهج^غ هلخدهجم جةجم حةجبة دهبجة:
مج.

()2

٠جئتلح.

0

 -.سد \
ح;نحذ :يسد
دت نع
يكع
ب
ا::

ذجفرب :؟مثدقفدتمده :خل لتتج حج ٠ي
جحنخب صه ئ :كة^٥ :جد حد وطهخب في طي
مق ١جدجج١ ::لم حححب :ي ٣م٤مم.
يحفي تبدكة سئم دخن -وكببل :جكذ كبع
هسل فدخ .هذئالغلج تهجش :صبذ :ئهم.
هود فه بت ددفي سخب
حلله

٥նռ٦

عوججكنة بئه -٠٢بن :مجصه :تيعز :تثة دسد

م ةكبة ومدوج.
د خخس :ئه غهي مجذجة شذ -جم شدذلبغة
فجذبذحة :دج حلبى ٥جتبخة :ئبهد ?؛ي :شه فدجر كز
يجهكذكسن جدك .جج^دة حطاجة فوكسة وجبت
وكوك^كة جخذكبج بئدبً ٠،ا٠ف ض جج مبيد؛دخ
جسينوجس ل٠٦مئلج جج^حةة فةده٠ج :فة جممجحوج»
جئجصخ (حهة؟) دئت .ج :جبم جج ي:مخ تصه
خسهبة ججد جمحوج :ج^بذك ::جحكجة ٥كز ديخجة .فكز

6
e 6

4

()1

حجةجة ملل ٥بنذة ٤٥سةجة.
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نله يجهحد دى إجنخه ثة بكخة :هدبئة ئبده ٠لي خحخ
دب إكغ .:يجذ يه بذ موذئئه ج^نفة ج٠بغلج:
عجنئة كة إج^ة جئ٠ج جه جهج يجبجد .جيكة جخ
ججسب ٥ذيووي ::كز ثخذ :دجد هى ثخذ ضجع ذ:د:
ؤكز خخذ كز حضهجم جخ^متج :حنتججة :دجثبة
جد
جب ذجددع جسهبحب دذتموه وج^كةج ذوسة .يب
غج٠ئ أجصة ججج^ج :جيجوج :جد٠ ١ده .ذى كنة
فكخ دفة يييمحجئة :ذكى هخا بج فهبة هج^ة
نج :جؤمجنة حؤمحب^ج ذص
جئهدوجس .ق جج ش::
ه٠خ هطةذ دذبلج جسجكة :حيجتهة جئخبمجة جكذكة
فج٠جز بجبجة :جم ذذالبهي ججججة^ة .هذغخ٠ئ ديجج
سجعحكة ٥بحم : :٤ههخ حج جدرة هبدت دذذوجهغ.
نج:
٥جد دفف' ج :هئلج بصمح حجدوج مهجية
ككهذي بخك۵جني ٤قذ ههخ :دكز كة حججد ججذ
؛جنه دي^خسه :في ندخ فكهز جمجم غج٠ئ يجججذ كف.
٥كة ج^سهج :فكة ٤ف مفبع ههج دبدوب :جن

يسة جج ه حبتة ج^جذة: :جيهد مم ج^جهة
حجببة ٥يتكجهة إك^تن :م:عبح ي جججج ::هجج
جد
جزج م سج :سؤة كوكع» دذهح كة .دث;
ج'ه =،جج دلهقب دةج ج :هى بجج :جج دب :ى
جوذكة ٥كز جصهج; محنسجبن جمه:جه ج:كه.:
حبتجة يجنجج (95نج؟) تجذحبة? :خذ ،إكه:

512

فخ مبجة.

فث فحيج جه خج :فيجبغز :صي^ج د جبذوج؟ د
كج )،دخسججس •ةفجد :وجنجذ د فته ٠7يجهحد
سيئتوجس٥ .ج :جوج جججة جتجإل ٠جيججة :ذحخئ جت
هج الد ججتة حجبئة = الد ميء ذئلح ءجهة يجحد كثد
مح^خكمجس .جج جب حهج هيج ش ٠٠7ج أحث جكبهء:
فمه حكة جمجكو في0٠جبك مهبسوج جكة ذم ذهجلي-.
جثجس سوكجة مم يل ٠ح^جئة 6ثن .جن مو يكخئة ب
5هجًا ٠جعجه :ذلغذط; ج^ذحيو حنخج5٨ :ج:
هجمذ ،ي زة :جعةخكة .وج^جد خ» حبد شجج::
امه ججهكئة جيخجت ؤث جوج .يجحد اللو بجوج
جبجبئة٥ :يجهحد تسة ج٨ذحبه .ؤث يجد :ة جة
نخحم :دحألج بئهذةج حجوجكئة ج'٠جهج كبكة:
لغذدجم ج^وذسة جكزمحجهة 3جة دب إفالل الم :جج
شرهن اث سج خذخم :جؤه فك د ب محكبئة مبسكنة
ذهتد :ومتبس 2ث لخدج ٥٤ .جج دجئ عهـغذ ٥كز
فيسية :جحكبم(^) جذحبلجو غك٠٩حم :جإم جمج عجت كز
فجج :جج فغهد ذث يئس خكهذت س جسئحهوس
جمتبئة :جيبغ يصكو ج :م» سبججةكة حيت' سجة2
?لد ذجك٥ .فخس 2حلج هبعهق جقه^٠ ::ئللث مم ًا٠ة
ج ٠حمجح دجة :حكه م^كخسو :س٥ك
فه
*
ج^جذ:

٥ي٨فخس هة٤ .ذ ٤كة ج5هم 6خئة :إ^ي جج
(^( )5خحفبع؟).

مذ جمة.
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كذ جمحة :كة بحةد مكبسه :يد لتب نلب ذهطتحب
شماج جكذوج» مبةم دبجبئ٥ .جج ججبج ٤كة 6ن
?اكذ ونهة ?:ه جدب جة ختج :كخ فمه حثة يحخمحئز:
هد جة ج٠خم?ي خذحيج» :ج؛ه  ՕԾ1ججكسوجة هجة
إكخ جد نلب جكر بذيج إكذ خ :٣٠فيه دله٠١ة،
:
يي
يتت

نج نم نجبجة :جؤهذه لفو ذتلح •هكفه ة%٥ .ببه

فحه مم ٤حدوج :ذقخ۵ذ'ث :دبجحة ذجدج.وج; بجهكته:
ج:كة ٥ججخة وجذوئة جصجج^ة7 .م٠ه جم ججشة مخم محبجة:
مج قذذ جذخخذهدج نغج فه كذ٤مجم :جخب دة^فبة
فججتة جهتخسن جموصهة :ججهبج .وؤ :دججكن مجسة
ج^جئز هج; دج دفن لالً٠ج :يجهذخ٠ئ ججد ضخذية٠
حهجدئ :ججم 07ذه
٥يجهحد جؤجةةس هدب صب
جوحد كئة جتكة هكة ٥جججة مح حدكهتة هدخخذئ
٥مجزجدة ججدديلى .ج ٠جب ذه فوسك مة :حى

00 7

111

33
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كذ هدبدة.

9

ج:2م ? ٠٥٠فجو٠هس اهج ه٤ :جد و ة هغهة٥ :كد
هذبة .هكة جؤ:كب نه م ذدو :حلهددت ايغخبز

00

;٠٠7

طلم ن;٥ :صوكة جبسو جدسهج غتسن^ جه .ه،ي
 :جيجو ح^هكة ب£د جة :وجيذ^ئة جججتة ذاب.
٥جج فيجئجة ن; جججتة يججسة ججعذي كت :دخ;
له ج حوجئة مذ إمد٥ :بجج خفعجكة حبذ
جبسبيججة .مجخب فجس سؤة :ت :ف ٩ججعة هذهئق;:
:مبس دهغ ذع تلح دجلج: ٣مكم ?شغي دهه .ةو٠ة

جه لغنكذ دمي دخ دخ٥ :،՜يكخدن; حجايجة
?كمك ن; م3قذن; جه .إجئز ججج ن; ذيهف:
جد جدخ; مم ٠٠صم ՜ذنة:هتبهجه فيتنة حدهه
جحذوسة مم سجة يمجه ?ج،د :وه ذذذ ححومثة
لذج وجثة كذ ٤مكم جت جعثة إت ذددة٥ .جج
يج ن ٤يه بجبغة بيبجب حجبته :ذخ ندين :جسخكز
ذئ; ن; عذ بحصة ج :يعص^ف :ذدؤجبج :يه هدن-
٥جج ;,؛له ح^جئة كذ
مكبجة جمه ة دنههم١
فهدة ج هكذم ٠ذهبن? :يجدن دعجته ٧امع خلن ججبة
حجة وية7 :وه كذ كبجة ده ة دو :ن; ٠.حهن دش
سجب ن ٠جو دهكيتجي.
مم ? ٣ففجبي جد ذة هبجئة فحغذ كت :هسي

0

*جهة ههدهحلج جبستجبة :حخع (دجهخشة()٤؟) ةلهئه.
( )Xدخذجز.

مذ مبجة.
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غج ٣جخ جقجة ذدهدن ًاهذحلج حجه يخ :د محء
فوكة ^حجتج :كهدذذه دم :حفن جحجذي لجبلة.
بب جب شستجية بجكهس محخجم و ه .ي ٥جب بلجبئة
كذ ٤مجم دحب  ٠للجد لجخد :صهن جمم جثهك:
جذوئة جسججكة ججة :إمه جيجد جغ .جمجه جب
حجه حهذج ٠ئة أه( ::صف>ن يهسوكة قل ص جد بفج٠
ححجذمة ججم^ةوس :جسية كهكت خ ب ج^جةد :بجج
هلهدت ج يفة بدذج  .هذ ججبل أهبج (مجحفئز؟)
حكل ::هتهبح سيلفئ ح^بئئه٥ .كة ج،حح مم إتة
دةهه ع^سجد أه٠د٤ :ه إنة :جبج ه خخهًا٠ني :
٤جد  ;٥٠٦يجج جيكج مهدح جج مئي :و٠د دهة:
سب دص ع:ص م ٥ .;٠ج :يلذ?٤ ,ذ سه;
صؤص ححند :ج^كة كخ ٩ش; كسدة :جبح ٥ج:جت:
جؤهيجه بتتهة حجوكجة جمججكجج ::ضع جد فل;٠٦
٥جد حتتئكة .جهحد جعجه جبجو جكذ مبجة :جوجج
شهه ججووس بجمة  - ٨جؤمه فحذفلة جده:
دج نمش كية :سوة ?'أهجه حجذ^ه :بته ٠في جنيبشة كذى
مبجة .هجلدص ؟لهجو جهي صؤص إكة :هجحغعج٠٢
جل٠ج بجبجز :جخكه حج ٥جد ئت٠٦ذ :٠جئججه جعة
هئجلمهعه جكز ئدت .حهن ج،ف: ،جووس ومدله ?كذى
مبجة :مم جبيجه ذوكئخة جكحذج,بت هأههه خه٧٠
حةم^بة :كد فهجه جة تجج٠ ::كد ججه دجن ٠ببم
33 ٠

ممحيجة.
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كهسنمج .و محذ مبجة بدجبكة :ج هئة دسن
حمهجين د فيهبجس هبههحر :هى لتعثة جسبجة:
٠كر بأنه :دم .فكز حنذ هءلجسنى كذجه
ئثق٥ :١مجيي ح؛ ف? ٩٠كححلح ج^جم :يجهخجذ ;٠٥١
جمدهة هذب حدد ٥ .ذ أ:؟) جفئة ج يعؤب
جنيخمخة ثفج فججج م٤هجمخخج :دإ٠لى جكة محي:
نص كآلفتو.
كعهله جم :حكة جوؤ :دحومحكة سة مذ ٤مك
٥تة حلهة^ :حهخبئة جذبمخ'ع دبج ه ر جد هتآله:
هحخ٠هم :ججحثة جد يعخه .هلخل يجنه ة كبوج
جكبةة :حجه يدهة هك :جةبة جبذوكز :جسيجه
 ٩٠١٥٥هجدهدجحخك ٠ه:ؤةه .-ج جم كر؛ند ثفيد:
كر ف حح^ة جذوسة :ه جخمبه عتة هبخلج .٠٦جج
هه; جب ددوم^ة يججسة ججعذي وجئبة كتت  -حهجب
جوئةة مبخة^  -جج د خدك ه؟; ٥ك نفع مج
ح^ذبيه :فيكرفي جم بججخز دبجنجخة :فيه جطهجك

2

ئد!٠ر بلجبجة جبجخه ةجهثه جكة ٠جذب ههحنة
(جحبص)هس'زل> ؟) ؤجهكدبهمد مجم فودئبه ذضدنه.
٥جذب عجذ جمهه صجة :مم جه حبج يةةج :عثتة
حجيبج٥ ::جمجذسوج :جةئكة جمج لجن٥ .يجهحد جيه
 !٩مذ -مبجة بئ تيعئة فجسن ::ججعة
()X

نيحبه.-
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حفجد  ;٠٠٦حجوكةة جمبخذوج ::ذخ; هك ههحنة د^ج
مبنتهج ججبكة :ججمحجج :جفخ٠بخههس ٥ثسئهوس :إم»
جججججة فج ٢٥قجهد هححةذ ٥يحج ::تكهجبهوس
م فودسبه .هه جم جج هجخذ دوهده جئة
?دج يمحة :ج :هجحثة خؤد جيحذهججة بب? ١شنج:
ب^خج  :دإده; = جيجذ^ي جه تهذحلح لجن
م بجك :بئختهجب :غي ٩جيجئةذ مج عجهج ٥بةبجة.
كجب ٥جبب دجه مم حومه حهه حوثة :هدن?؛ هبج تغ
ججعك :ضبحي :إمحئة جكز حح شخ دج?ه ةد?هخجه.
هخب ببإحه إنج دكجنبه جم دةج^ة :هكب تخخجهه
جة سمكةس ٥جد ب^ةبجهس .حهن ججة^ة ٠يص شه
إجوس ه هده ٥ -ججب م هذة٥ .ججذ ح^يجة

جةبج خل ده ة لحههدذ ?سبى :ثيقجبة هد£ذبو::
م^هخبص هه :دج خده :جيح^ج جذة ٠جججك :ج
خهب حبكن .إب جكز عكهجوكمود م ذس :جذجبج

هنخلج جكسه :ومجممج بده ج جكز فحذب .ه عض٠
جه ج ج ح٠ذس :حبي :ميجج ك^خ ::مجدكه مج ديد:
حجكج بتتهج :تبكه جكز دببككنوس .ده جكة ٨جيد
خ; جد ضج ه٤ :كز نمجة ه جموجة سججة :ججد
?دد  -يسهدذد فكوه ب وجحبخه حجن مم صجة
حوكه .جة^ ذن; :جحهد ف^جكة فذل جج ج٠جذ
ذو^وس .كز جب ٥جج جحجه ليه ،خ جججج ؤ::

كة بذبع ٠٦لببن .دك :جج هث لو 7هم :نيذهئ :حجوه:
ة فخد  :صهمحجه2 :د :جج دفبف عي
محؤمذ 7هم:ا
جم^ةوس جم باج٠بئ جوخن :دجد جقدب جمبذذوج:
ا يمتيةيتنييتييتيت^تت

قس(:،ل) كة إمب مم خج^ةج :ججمو٥ :جيم ًاهم:
فجةذ ٤جج محكم حد هةحي :ههثلو هشذذ ن :حنتجة
ججئعبز :م2قتجذ 7هم :جه :جج :فه نغلو .هخو يه

حنجوحهة ٥جتكةكة :بجه٥س أذم ::إين 7هم :كه ج خي:
دكت جكجس هك :هكثبس بصني هفذ٠م٥ .كز ههد
فذ ،كجه خخةكة :م^ف خذدبجه كز حده كدند.
٠خج ٠؟خجأ ٠جكة غ4ذ 7هم :نئه^د :يخججس 7هم:
تبكة ه٩بخنمج جبج حديم٥ .يجهحد ججسبصي ٥٠٠١
مم كهجاه تة بخبذ مم بذعئه :حد بذن :سجة صذههه١م
جهث :كسة? ,مج7 :هه :جه .هخبدت تدهً٠ا ٠جسوكة جج
ي :كب ::قج :٠أهام 0'01 :هحكذد :جج كجبة حنبجه
صوؤ :ءخ ::جج مجة ي :جتج ::همدفىب (1هم :جه؟)
ه؛يذ :ذح  :،فحخ:تفن جن^ذ دعج ?'5,؟ :دحالن .ط٠يذ
7ةم :كهجأه خللثببه :،يجب ::،:ذيب شذ :حح :مج
()I

(يعهج؟).

خذس مبجة.

519

جزفة٠ :سب دجموو ٥كةة جمذدوهو٠ :سدئ خذمب
ن :ججنت بعثبد :هئك مجم بئنز ?:جه ب كز هدسهج.
؟هدأيدن وة; ٤٥قذ٠٥? :لتا ججةس وفذة^س ليمد
ةسم» .ههج٠جهلم مندفي٥ :كة جهج طغ .يجهحد ج:كخ
مجذ كذ :هكز كةهب :مج جمهتذي ه.

2

جوجم جم هكجذج (م؟;(!)؟) ههحتة دبهحة :هئج;
 ;٠٠٦دهج ججموج:? :لجة; جكبةج ديبوة^٥ .مججذ
م؟; جد ذكة ججوذبو ?لعجبح :هجإه للء مكيس(^)
وة; م^قجذ إه :جؤججس ده? :ى جزجكئت بتهج::

07

٥يجكجتد ينه هديحلح .وه جبم يدبح مجم جهعسهو كز
هية ة :جج مؤذ هه; ه:هدذ :يجهجو ٥يسكذو

2

:لج جهنخي كجدد :ي^جحهج يخ: :لج جئ نم
دجبحخ :دح; جم حجحوج فية ه ههلك جدجتثئج«.
٥بجم جب ?كز فيجمييب هحئة هدوديبن ديسه حبجبئة
مذ مبجة :جذب جججد حكهوس تبكن مد;٠خ;: :ج
فج^هجهوس دبجبكة" مج فو^سيو٥ .جج م:ج ه؟;
مذ'مه ?ب وة; إه جه متة  -ج; وة; ججموج
ذوش :جهعه يه غحنز •بذ :منخج ن :ده ة

2
2

دكة وس جحوجئز٠ .لجذ عجذ وؤ; كلة كه? تهمحز
جبجكككة ه?بلة :ججمجد وه; جمبجبج بلجبكة ?لجهد
معجه; .يه جم بج بكة خ مبذ; :جج شن? :: :وكب
(ا) ج.٥

()2

(ليد؟).

520

7 07

مذ حموجة.

:5

دحوج^جه هجذ ًا٠هلج ح٠ب قعنحئة لجئ :د صد
٥كز غج :ن :حفكة دبجخجخة دسذئلم :صهن ججخهجة

9 :0 07
0
7
7 7 7 72
7
8 7
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مبسثز ة٠ج إه.
جم بذخه ٧ججبكن :هكب يجذذ ة ة هقبئ:
جبجذكة ؤجة دذوسئ٥ :بئةس ذنه ج نجبكة كذ هدج:
لتؤذ جكه^ف
فخ ذذدهجذع ٠٦يجمخحذي
حده جد بهذخ'ً ٠ا٠ليبذد٠ب .فكز ٥جذب ذحشلئ دكهوس
يعتهجة ^س^جة :ببعكهل خذ نجه هححبدخه ٠ني .هت٠ذ
جج األألتب سؤة :هغذب ذطك ق ٠هإكذ? :ي ندق
?نفع دغص مج ًا٠ذئ :إهذلهد لهج بجبكة كذ مجل:
 ٥سجم مدكية ج .مج ? ٣ججؤجه خك ج٠خج ه هغ٠م
ذهج ه :مقبهي هة ٠جه هفخب ييه :فعنجز حجة:
ص جهج^ةذ مج كدحجههج ه ججبكز .يه جب هدجن
جشخد ه٠ه (كة؟) تبحوجهة جةمة= خ^و هةة مم ةب٠بم:
دخ دى عكهع كلههفى جخة ة٠( :٩حصص،حيزل)؟)

تيي ليقتثييت تيييييقج دمز

يحجج لت ه ؟ن؟جة :جخبه ذعدهم ك٠ج ه :دخ ج هج؟)
() ^يسصبهيد.

مذ هلثبنلج.
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دهجد٠ج٥ .جحف ذدهجو ي:ج وبى :حد يججة جعبص
 ::حملت (وبى؟) جتثهج :دئسكة جكبة :ج^و:
 :ج٥ .بجججه كودئحئة جد ^وبة دبكنج:
ةلفغ 0ية.:
٥جججذبه جوحسوئيهس :تبج ?دح آل ه^سب دهجه:
كجبد ٥جبب م ك  -جي كد أذ٠جب جو ئحل٠ ٠ئ٠ذ
دزةفي^ج :فمه جيعكه ج حببخه ?ذفي :هحجججبك
تج٠ذكم أمجم ججعجذ 3اجب كق هجمذج; .:د :جب كة
مكبسه :أه  ٠۴٥٠٥جدهج جلديجً٠ا٠لي ;٠٦? :دلي جمجة
2كة :جدة دهسة وذج جو جشوج .:جج جم جج
ديمي مجبئن :يجة جيججة^ دوخلة  :2جذجه بم
كيعؤدة هة وبى جو .هومكجه ٥موحجه ججج مم
بخة :فعئههيس جه نذكو جنجفة أه فعن^صبهس:

٥كز يجة٥ .جج ئ٠ذ يه وعجج سجة ة.للههءدهئ:
مم £طل.و ففخب جو .م^ججة 9يجو :م^خخديبج
لجيجه .هوجئ خهب ج عهجف :وة بسذ 7هبى ح:مخكز
جيمي مجبكن .مبتتجة مهنك; بعجخ :كة :ته:جاةوم خك.
هؤوجم جيبنهدذهئة ججكة مدوكة; ج2ف وبى ٨ك:
جمجج^وة وبى م عهحئ دلنك هيمكك; :جج بؤ:
حوجئة مذم مبجة دكيش۶و ججد ::جعم^بج حجة حدهوس
ةسمحة مم أدة;= أهجئ ?سخ ج ،س ٠٦بى? :ة اه حبكة.
جج غ٠حع همبة وبى لددن( :سفب؟) مج جحة ة'ه

2
:
6
تتيت بييثتيتتت3
6
0
4

غذئ صئ.
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(جج ٤جذ()٤؟) :بعه يجنه محبجة حوججذمز :ذجج?خف
مج جج فدنب دد :ج بج دب جو جعذي كتب.
٠تج عفب ججز^د مج خئم دهحجة :كهمجهس دنم
تجذي: :م» ججزوكج منده يهذم .هخجا جم

جيججصذة ل١مهه  :وحم جم :جزفة جفوجمة :ج فحة
ووج همجذهة خمدههذح٦ىه :١خذذ ذهضخلة ووج
(نعغددوق)؟)٥ :ككضة ووج تحومهة٥ .كق ج^جة
ههت جهججاججحبلج ٦يه :بم٦٠وه 3ببخئ :جت'٦
نفذة ٠جحب سلهيو :هيجمج ٤يبه ف^ة مج سججكبهة.
٥جؤجه فحف :ذخة يجغ يجسية مبجه؟ هخج
جحبخ د نجخب وه
هوس*
حذنوه جخبصي  :دود
مبه( غ جتمجه جمتبئن٥ .جج كججه
جتمده) ٥٤٥( :؟)*
يمكة دفةمدم :ججة دوه هلمفذ :دنة دحدءئ.
وبخ جه وفجه جد ذه :ومكبع ووه جو
تجقج سيجت :دنب حبهة •جد ود فجذبهي:
أجنة جيهنذذه ج وة وة غذته .وه جي أون فمف
()5

هذنبن.

()2

(جح^ةع  :يقتج٠

1

.ج).

()3

عغحت.

()4

هل0ص.

مذمبجة.
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٠فهدذ دهغ :جكة ج٠٠ه ١لم; ج٠ت ճօ :ججيجو
ح٠ب يجة -هق جخن ذحل جهب٥ .جخ %جد هبئ:
ةهدض دم .هغذ خحجه ف٨سجبه مم هه جزجة ذبخه:
هب ٩٠تههجج٠٠لم ذلهج ٠٦كز عجبه حجعجج٥ .:
حزوخبه وه حجتة ٥بجكهس :حجكة جججه دزه^كج.
مخدب حببثة :هفجبجو ,تج,ةص٠ة ؤب ن جئق مجب
حوم هدذذخ٠عهجًا ٠عجبجك :بسلخ.٣
فكز هلبع ،ض مبحذ^وجند :خبصئ ٠٠جفي :دك

يه جيعكهج .محذهججه ذجهظه مبنج دجبحهج:
٥نبعثو جمه هئهحجه ديكهه :فم جيذذمبس مم
جحجه ٥م جزم :جئهئ٥ .جج ه٠ز كهبه مج
يججسة بتةئ٠ب نحبد :فيجه احض مم جذعهع  -فيه

0

جيجخحو جم خذى (فكهنةع()٤؟) جههججع ده ة
هدبزتخ٠ئلح ٤٥يمصةفة .هو ٠بلجبكة محذ ف٠كضهمدل)
بعت دكهس جح ى جج جه :داهة :جج ى ٥٤جحجس
لغم :محذ بجة٥ .جج حجه (يحمة؟) يؤذه هفجه
جيخج ::دهبخ; بئد ;٠٠بمه كذم فل خ ،حع  :ف«ه
ذحصل شهن مميج :جؤيمدهفوجء٥ :يوو :مجكذئة
حجة^ةئبز .يه ج ٣نج يبج فق تخب :كز ف^ميب

00

جيحجذ حجة :هيخل ١ممبكه ج^يمصةفو :مج مذ
فلهطهم دبج^جكة جببحدومحة .وه٠وزم جك١ئ
) قنه طه حى.

524

مذ محبجة.

ةمب هج فبذنهصبؤة :يجه دحض 6نع جيجكذوئهجس

هج٠لهع .هم حيحجه ججح جبمجكجك :وذج :دزبت
جده ن هبج :جج 5د دإذجج جو٥ .جج فخخجذه  ٥٢بج
تنفثه :تج^وهس هى فيجخبههس.
و ٠جب ع٠ج جه دحوذعبن :هكح حهة و٠خهـ:
فيخ دبج هثهدد ب غبب; ٠هو ٣دخ; لهتجظ٠ئ
جه دوج دنجخث^كمةشة :هتتض جه خك حوذس :بج
أجبية :جنذ!ه٥ .يحد ذتهدجفخ٠ئ ذخ  ;٠٥٦يحج

?دجل وو;;, :د ف ج^جة جججكة :يخب ديص :
حله  y ٥٠حموذمة ججك .دكت فيجبجص وو; مج جشوج:
تملح*
هلتخ
؛كف :مبجك تحه ٧بجحن :՜فة :كغب٠م٠ج
جفجة :منججبج توي .وشن خئ دحلص ٥جتسشة :مجذب
جه •جقجة دوذي ه2خ; حله  y ٥٢حجحة إذخة ججة:
هبوئه ٠ذج
حلمو
وحفنه
ي يي:
هجآلو
(هنة؟)
ح ٦بخ
ئنغخًا٠
هةض؛شدى
تميه ه١
جج عبغ.ج٠ :وج4 ٢ججة 2٠حك٥ :جذب جو
تعهحلخ ج^جبسهجة٥ .مجم فجنذ ذخة يجئز جبصججع^ة
حنت:جج حجد هفل ن :له; حجقجةستجج :جد بفذ٠تعب٦ه

٥جد (ذين'؟) حنتثخة :ف٨سب ج  ٧٥٠١١جج محنجج حجد:
مبمثئة^ جمجمتب خجد يجه مبسذب جو جج
٤خذي جه :دوئه صبئة حووذو جخاك( .ه;مذ جه؟):

2 4

مذ هدبخلح.
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٥يهحد حوكةم» مبذةة  :جسوبه ك :ج ثخه تدك
جمحكت .ه ٠جب ببب جه جحجبجججة :جود ي ليحمذف
هبدض :دمحكبسة مذى بله لؤذ ححخة ٤ج ::لتفذئ
بج
ثفد^ويي^فذسجم :جج
بعب;؛مث
فحهبح٠ .نج
جكةمض٦تجبجج'جئ
اهتخقلجأ هدج
ئ

3

2

يثهة :ه جذجذ هي فدنووخ; ي٠هخ; هخ: :٣
ىهذلح ٨٧١٠٥ .ججند ه؟; جم تبك؟جغ ججمة :كةةج::
هكب مهيف ه؟; جد مدم .حذكت ج.ب ه٤ف سحذنفج
م^قهج :هجذ ه؟; ئ.جلم تلحج٠هى :تؤذ جنكخهب
فه :جن محججش أجمبذوج ج ئ٠ههى ٥سوكجةس.
ييجبند ن :جب يحئئة حئيههى جم ففي :ججز:د
٥يجية حومكة: :مة جي جدة :كغجخعت٠ج هبه كمه:
بمكتنه٥:جخف ذب جحفظذي ج :بخبذ جم ججة
كة٠٦ي فجخثة٠ .خجذ ب ب :جج بؤء دهئلح س٠هص
يجهحد جنند دن :ججة يو :يوة :ؤئ م هددذبحهخ;
ججة^ :ذب;٠ .جم نؤن هك :تةصي  :جج تججذ ه

9 :9
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مذ محبجة.

526

حيوة ::ذجة دخذحيهو بدهـجئ فبن جز^د٤٥ .ف وه
خت ذذئة خنذجبهه :دجه جيهفهي ح:هذش :جني:
فزة :حيكة لف خ جمحكئة لجغخهجه جكة .:هف :٤مندب
هحوذ هبن :هك تبجخه ?خفي ججد جةش :بجبت.

447

 :٤٤٥فجحسة :حجئة لؤدئ(ل> محجبكه :يجهحد
جهججزأد لجخ'ذ (جمجذجب()٢؟):ب جيججةو
جعبفة
هلب مفج تخ’مهفي جج ٨خذ د تمب .٢يجد نكجبجب
ه هغ هت بجبجة :جبججه جه حمهيين :هغك
إدنبهيس فيعجف نجفة جبسبنجج• ::بخبهجس جيذج:
ح٥:ذش :ؤي ببحبته.
جه يبججدنثة (جههذج)2(٣؟) مندب منججته:

4
?>2 40
:2 6

جسب ج فم ج جؤكه :جج ٤ذ جه :جج :دحوجه
دجن :حج حه كهع٠ .ف :٤خجه كزج حجمحة
له?ع جوخل :ججة ابج كجبئن جبججه جبجبكة كذ
مدج :م للئ ։ح ذيجي جذسه• عكبة :ججزجكة جحبع.:٥
٠ك بهب إه فم ج سوحد :سلج ئ :فميبج ددذخ

ج جك^ة حبة جه ب?ف مذ محن .:هفجذغج حمة
لعذن د لعهد :خحهحب هسبخذفلج :ججج إجتي هيت
حكتبحة ح^تة  -جيججحهلم بب بلجبكوج جهجة
مجهمة جيبشة خذ -مبجه .مندب حكغ هججو :حفي
٠فكذ :فذنه مجه دجيه □االخ; .ده دعع كلهـذةا
(ا) (خبلهع ؟ كذالذئ؟ كب,دع ؟).

()7

?يذد.

مذ مبجز.
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كذسة :كنفي ٥جد لبنفي: .سيبه جه ذوذجهبج.
وبؤ :جمججد بذبب كمج كة يحن :حجكة جججه
ذقبى ةمن ة:ذ' تلوع مم تب جعجذ دهة :م^نذ
ثيبشة لبلقهغملج :غ فنم ءدالدفي مم حخذثهفي لبدل:
٥ئهحذبخة فج ٠حدههفي ذهدينهم;: :جهكحهلم حل؟ذبيه
دكت دود٤ :حخج ذئ دئه^كة مم بحتخة: .بحه
جكة سجئهاوس جبجبكة هئكذه :وك مبجم :حك مجح:
حب دذغفي حكه :هكفي طه د يهدد حجيث تجز:
جج كجب مم بجبكوج»ججنز حجب .هلهب فيء حوذخة
مندب سؤدهة دةج إكه ::جذ خدجه جه دئهذئه:
ه،جذلب هه.ذلج مدبذلثة مم عخذخ٠في ببلهخغص٥ .جج
سؤه دهجموذكة هج :جج^بجةوس جبنجبكة فمخدةي:
حكه جكة ذسلحه يبه جه :وفبه دهج كة :نص.
هئجذججه جتة غ١ك; مم إجذة يبده ة ?دذتمإله; هذكضص:
٥بعب ادفي دن :يح.:
٤٥بج ه ;:كة بذبب إدخج :سؤ ::جم ججخة جزيت
(ي؟)٠ .د فته :ه:ج ذدند دخن تجه
هيغ
لخفحب :جكه ديف; محندفة ه:ج جه٥ .جكتئة 'ذق:
:بج^خ ه:ج حله هددآل٠هحكجه .د بجبئة مدي»

0

0

:0

خئ م كج .طحه جبذبه :حبه ٤فذب جه:
ة
فه» ي يم^ذ^ :جكز جصه» إكذج :ةج ٠:ج^جد
جخجذ خك :تج^جة خجكة جه كذ^ة هجئ٠ .جج كفج

مذ هينة.

5

بجبخة كذ مبجة هك ٣يخجة :ه ي مذجبجه حيئة
ذهخخ ذح\جلج هن٥ .جج سه• دبجبئة :جذبج دمس
جه دجهجه .هلة دسن ه؛و حكهس ذئدع سية يدوم -
فكر مجنرجة ه'ه جججه: :سبج • ;٠فخد جمئة• :غ=
 ;٥٠١دؤفة^س جبجبكز .وبجج دجمحة لهجه دسبى
هن :مجخ^ه ج; حكوئة  ٠كذب :ج يجن جذ سنمآل
ج جكمس ا فيجذ ف غنف) ?هبب نجذيهز ذذيف :
ئ ث :قوه :ف ٥ضيك يه هبب ني،ألح١ئممط

?2 2 2
.
5
2
2
2
3

حوججذنة جكك»! ٨*٥جدجج حكه سبن :جيسوغ
لجبسهذخلج هذ .يه جب بجبئة فخبد فومو هسذج
جد فيمة :م^نجذ :هة به ج:كهجه ذهدنعم
ةك?جة دةج :فبن كهية حع دجة :وكد جحبد
دجغ جمجكذو خم'ئ هد جهي خدن :سجة ٥كة جؤئة.
دكو ججفعج ينة اللهسصج صية حجه جلفة هد
;ًا? :ا|;;ابتجذجًاح خوق ًا ٠ه عي;م٦

ججموج دوخي (كجب()٤؟) ست ٠هدخعت جمحنح^ج دجم
حلفد ٨٥ -وج كع فيجسوبه٥ .ئمج فدخجة إه دآلط:
جه،ب ا
سيةتن^دع شيه
تت էխ؛ وح
م تت
جوتًابه  ٦ج

ظ;٢

>7 2

1 29.. 5

43
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Տ

سبسد ضر هلل ٠حكخ ججه٠ل هحح
۵جأ٤ ٠ف سه مهك; مجم جدت ًاةحلح جقمبس حجد
٠ذ ٣جحهذ عه :مبعب ئحه٥ ٦فية: :يب.
٥يجهحد ?جكب يعجم  - ;٠٠٦غذ دكت صية أ٠ة;
جج :كت غ ١بهحكخم دسةج :بهب جج مهجيج كق
س١هئلج إو» جحيسئ٥ .جج نسإله ج ٠حمةةة ج جم
هدننئحب سيذهوس :محدجتة ٥جكج ٥كهيد :حنبه ٠عج٠
ضجههي :ه:سةبه جه هزكة ٠جهجة ط٠لحهخلج: :جو
دكبثحب فيك :ج :بلجبحة .هيبه جم نجيئن ذلدة::
٥ج ححة تحوجك جشوج جكة٥( .صج()٤؟) ًا٠ة;
٠عخ; إيع^ةفة مم فحدجتة محجبئه: :جو ججهج :ذحج
ذخائ جبجو جبجبكة كذمحبجة .و ٥جب إيم^ةفة ججذ
بسجذهع حجه :هئ٠خ ٥بججه دج^ة جبجه بجبغة:
هسجأ ٠ضوئ هجبئ٥ -مجم ثذ ذبك لحه ئ:
منخهه حجد جةظئ ٣ميتهب  -ووج جه حدله مم
مجيئ^ة ٥مج مدذينة ج:لعئد ٠ .ة جيحيج ج
٥يججة جه كة :سجكهوس جمخطة :جيههق جمج :حجة
ججد ةدفبب٥ :هج حهة يلغدًا .معجه دهج
قهىههلب ج حد جوو: :ج جيهخخذو هةلص.
وه جب بجبكة كذمبجة :مجج  ;٥٥٦خ٠ق جسفحة
٥جتة ٠خخئ٥ :جد جشتت ج:ت دجد افتة هتهقًا.

2 9
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(آ) ٥ضني.
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•جج جخةح ٠هتب ب٠ه حبت تذد٠ل حبج ي^ةة
هدب :هتحجذجج دجد ٣ذغ :٣ههذ ضج٠دههى بهجج
فيي ه ديججدجه جبه.
٥جج بين ؟٨ :ك ب^جبكة كذ محبجة يججسة
جبصجيمجة حت٥ :بنتجة ٤٥قة :بعجذ كة حنبجة^:
٥جة جيى^ئةد فجب جد إجذ ومحجبكز :مهحة جه
٠تئ جيحكة .دبج مم ثجهص ١جج عجج حجوذبه فًا٠
تجال٠ت :ه ;٠حكههس جحبه دكة جج ٤ذ جه، :ج

2

ي ججج سبدًا? :يذًا دجع^ة طخ هدب حص ،ذق لعب
لئ? :،٠فذذخئ :هذذهه مكخة دحء تبئن جكزجت
٠دئ .هج جب ههج دةج ٨ثه جتت .هحهك٣
يعكة تةكة بكة دجةجة هكهغس :هج٠ذئ •إمدنتمبة
حلهة ٧فبذبه ه هجذغذةج٥ :مبس ه ليدب
ججومهه :ة\لد هة حجبجج .:هذهتخ ٠-جحجبج ه غك٠٦لج
ججيذ لجة يحخة بج دقة :جيجس حذذجه دجد مم
ج^جه .هغإلي حهحوذة ئة جد (جخجة(^)؟)• :لهيج
بةوجة ذامج٥ .جد ض ?شذن كتمه :دبج تكهج
يذجةف يجه ؤق دجد حوذة :هلمه ;٠جه كجدحئة
جد وكة مذك :ههعغذ جتسكة هيكهك  -همجحيكه

6

1 2

2

حجذة ةحًا هةم جى .م٠ئه جد ذبت' محخجة:
٥فةسه د^وذجه جبسهه ذب :هف,جةذه دد هجعه
()٤خيجه.

مذ هدبخة.
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تجكيكج :ججنج فث٠ج 07يجد دجة كذمة حد تب^كن.
ي^حد جبخبج ٠7ه كذمة لبهـلب جصخمجو حصوكن:
مئجي يجنئة جذ٠.تةم :هدة جتخ ٣ل٠جه •عخي جه.
فمه جهجس دد بعجذ :جبذس ج هكدذًا٠ف' :هخذف
جمكسة جبج جج د خ ::ذدلح .هتك 3دهة دمهكة
جؤذجححجكة جس :جحفة ججد كهج :هجًا٠ب ة
٥عج ذجأ ٠حكة ٥ججو ذف ا٥ئب مندب جد
فيمخه هدد سذبجه ٥خمحةجمة :جكز يح^كد خة
حج^ججكز :حفة جكةة ألدم; هك .يب جب جيو? :كت

تيتيين يم تيتت ՛I
7همة .جم يفة ٠فبة ججمه حةذو :بلجبجة :وحده بججه
ودج ذسنة نجسن: :جج نييه حزكه ::م2خجب
م بنتة جئ^بة .وججه مجزجت عجذة محجقة ك^تة
مذ'مئغة٤٥ :سهة دنييي مؤعيهخ حذمة دج تذذه.
جج ج,ب بيج يه نجبخة فذ هدبخة :حنبه حدهه دق ب;

ج إيم^ةفة جمجه ببجدذ ٠٠ج سجذهع ذسذذ
فخه٠ :ةفحف فلهخة فتج^يتة فجنهثة فيفهضة
٥ومةةة مجغخشم ٠.هكة مةمحب هجكؤكخلة.
*34

١

مذمج.
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٥عمووس جه ته ة بجثه :د خن  :جه (بجبكة()٤؟)
وه ح^بجةس٥ .مج دب ن جفج فجخه حأذحة يجئة
فجكج تفي :فجبوب جبت 4جدع ة .مبخذه :هس٠ه
دفجخه جئبجههلي فموحخة كبلدهبجه ككمس٥ ::يهخه
٥يجحخه حفجخه٥ .؛عبو^س هي ؛ذخد :هغحبهًا٠ي تجه
ححوعسفةبج^ه :جججه جه جوجذئة جه تذجه ججحذب
2سة .حس ? ٣جه فص مذ محبب م حلئ :هيي
مم بنتة ?؛ائ لضج كق جذ ئ٥ 2جعخي تمج .هسب
مم كجه تهجة^ة جفودسبه 0جخحدلههد :حو^ةجة
هذةه١ة ٠جلفب .همم جذبج٠ج;( )2ججمحخةس :حد

تي:كة بجج فت حب^يةد :دجدهة لغغئ د:لهيه
محج ضبب ههه٥ .جد جيجكم:ع جت^ةج :هحلغج
جفبجهوس محوطئ ٥يخججخ جه :مج يججه هه?دب
٥سوحوئ^مبحة .ججتكهج ?بجه جبجبكة كذ مبجز:
٥جتدهج :ججدهة بجبتة حدهباه :حوحلجنك خخئ
٥كمحةذهس :؛هدب٨٨٥ .جة %سخبج ٥ح^ةةة٤٥ :مي
خة مت جبه ةتلج حدهة شهكجه جخحفخة :؛هدب.
خمد ندالألة.
ه ه٠ج٦
يي هحيخدصخئ ذ٠لهج٢له ،هدلضج دد
دب :بت ٥بخبجد :ججب جيجه حفخههبة:
(ا) نفجغص■

()2

(نججحجج :؟).

2

مذ ميجة.

4

2
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م٤جه له ب كة .:هى جفجخ'ج ٨ذحبجة حد حجه
تجذدبة جيتج? :خذئ :عذلت ف ندة? صه?ه ?كلم.
ن جبم كة فيخخخيخه هلذ في^ج^جه ٥كز جدىه
تذذحبج٠ :هة نخعى غهؤ? :ده جه لوكمة٥ .فئز

لبسم غب د هببت ذم :هخهدج ٠دم جد يت عنبب:

2

هبخئ حدةة شنجة ذم ٥جدةة خ:ج ذم .كة جم
جية :كه نفخة٤ :خجة ذم ٥حجذ ذم .كة جم (جمحجحة()٤؟)
جكة ٠كح ذم :جججحة إ؛ة ذم ص :ةيج٠سة
مفبع ذم اكة :جيوو^ كجهة جسجدت .كة جب

6

3

?:هده ندح يخججدذم لعمإب٤٥ .ج جنجه خدمة
جمد : :يجخخكذي حجحة ه ةغئ :جيمهحه دجتذهحم
ن جج كذهة٠ :يههفي ججة ?حيذ هدوددحب .دم جب
حبجسيوئجس (٤كبج()٤؟) دؤذكة (حذه()3؟)٥ .ئذم
صخج جه مة،ة٠٢٠ :ة دكك كف :ههلعفح ذم (?,,مجة؟)
حيجة ححهة نه ئ م جج^خبوجدجهح^ةب ججخه:
خج كج دب مقد دذوسة كةجه .فيججبة حك :جؤكخو
تده?ج جكزسدة ::فذهبس مجهحدجكبحئخة :بجم:
•يجحد نحجذ يئه ج به ذجة هحخذخه :ة حج بسبؤيعة
جنهججد يهحدج٥ :ذوشة جسويخة سئة ججدة كد ج'خ*٠
ذم٥ :جةسخم كد خخذب٥ .يججد خجججخ دج ذنذة:
هبلئغمد ج سجوحنة ذسئدخت .جبخه جذ :بخدوم

6
3 2 2

زل)

?.هدجدج.

()2

جحبجة.

()5

حفجخ^خ.

سذني دفئ شلحلح.
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ؤذبجب ئ 2بكئ :ج^مج عنة ح لخلئ هكو3٥ :مجس

4فةص ح٠ه يججو2٠ :خجدجنمص جه بخم جكز يبعد دذوس.
ه٣يخجده 0ح ج٦مةج ط فلى خلي هك :هدتبدهه

:مجسمج« ?صم  ٧٠حججةذ م٨وجكس :يسغ
خخذهحد األآلآلد ججقهغ :حهكة جسبحز ٥جوبؤ.:

خخ 2هدن مخص :جهفذهس
*
٥يجهحد ج :مفبع دف; ك
نكد طذ0ب٠ :٩با٠د جنجذج جة ححهة 2ج٣

2

5
32

ذىفخه يئه .يجهحد جعةة ي تج صلح ٥وججج5٥ :وجز:

2قإ جثة ٥ذوسة جسوجكز :لخبو خلص٤ :مجب.

للفج جححبت غه

جمذ مبج :بلجبئ.:

كةلج ٠دغجذن

جحنمبة دم ق هدج حدهة يجنت ٥مةجة ب  ٥م.

ييهنيي-

٨وج سب جييشخة^ جبجبكة
ال٦ف بأئتدديل ادا ادي

دجد مج لجوذ :فه مج بم بججه(.)٤
جعئجة ًا ٠٠ججمج كذد ٤مكم :جمج^ة جججكوذك:

ؤب :ج:يهس بج^كة كذ 7:حة .حيهه جم مؤد

مم شلك هدوكه :إججوس جم 2بخ د

 ;٠٠7كم

عهفجهع( )٥جذبئة ج^دج .م^م» ذلدفذ جم يذهج٠7

()٤

(:5

جحوصخه؟

.ت.(N. 1

)Symmachus. (7

09

خذ: -جحئة سلحة.
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جججحة :حلني مجبتن شكن جبج هثجفهدك ج :وبج
فوص^جه يكخحخيي هو ٠وسجبحب حده ة حمةةة.
حةن ج كذحوج :وج جمحجبكن هج :مج ،الت فلذ
سومج^حبةع بسكة :خذ جيبؤس^س ج^مةمج هجبهد
أ٠هلج حججخه٠ :لجذخب’ه جد حد هلة حم ك^بخةوج تجئة
ذوئئة تفد  :جكز ده .دة جم مج فزة:
حثبهحدبو هو;ت ههذ ?خذ ،فينج ت^فت مجذخخة حح مصه
ذبة .وثموك دجذ حت ججخذه هل ٣جمجوسوج:
جمج حذذة حوذخج^مة ٥ -م هفكه :ج^هكة وتوبذوج:
٥ججة٥ :صوةكجة هذخهخة ?ندج م هوه :بيج دكني;
وجغغ'هه ٧ججد بججة ٥يتغجهة :مبجج دوه فكم:

0

5:

جيجسهة حكة بحد٠ئ :وبكه حجه حز٥ .جج بحبد
شده .فيجججب جدة فجدة :دولفذ :جمجومهة:
:
*
بذجو فيني'ةه :-فيمه بك٠خبدح ديسد٠ :له۵بجج.

0

٥جج كةم١د حوفجة ئخ?دب يججسة ججج حت  :دجج
*ولفة بمتذنمهف فدبوه :-جوج يجئج فه حجة
جججد كمج^دةس هشهة٠هه -جححئة هة .ى جذ
مفعب ههه فينيهه -ججد :ذجن :ججة مج مخه
لفكوه حتم .:هك وج بذ٠لي ٠بذج :مجدب
?ت :فجججه (ججحة()٤؟) فجح^ة جهة ههج :وجوبئني
حجبنة ه ح دنيئه حوج :بئعئ^ة جيحذدشة جم

9

(ا) جحة.
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9

خذن سلج سلئ.

٠لعخه :ةحتهكده فجيج دذتن :جي لهجه٥ :يذة
يحخذو .ذهئ جد فلخنب ذس ،دخكمب :بصبجج
جمجتة لمج ذهبألئ جسذبة :جهحجبه فيجم بخببجز:
^وجبه فيج مججبه جمج سفتة جي^هةة.
مج جب ضب حيفة :جحة لهدده سج ججعذي
٠جذجب كت  :إجيو^س إفةة^س هبد٨,د خهذمهجس
ج حمهة .ه ٠جبههن بدده ئب :جدبكة جبجتة شبه
جه ت^جه .بلجبغة جب دجدج تججه لفل٠ش; هدف جز ه:;٠
جعفيسهس مج هددهههئ ج٠ه٠د .مجم جم ججج دجج
حةئة ج غهخي( :ذطه سفة ا' :ؤجيججه جهسنبه

2

2 2

جد جذعهف دجج حم^ههف :ييسد فجبهب جه
نجبكة مذ سلج حجه جسج حةكة كوجو جمذة
جنجة ط فذ جئة :حبكة إلبئ :فيجببد دئدهو ٥كز
ججيد :يهحد دله كجحهحه ًا٠د; هججسنلغ; فيبججة
هذلغة ًا٠حئ :فكة خفدسوج تفبم جمذو :هللمخهبأ٠
ها ٠د يحذذمئز .ه حب ج^ئة تفكز جههبد جمه
جم فدخه• :غج مم متخثة ججذهه هخلب له خ
إكه ::جبببجه ذؤيثوه نمبعز:٥ :جبه مج جج ب٠هد’ههن

2

2

?خلطة ًاهئ; صدبغلئ■ جه ئ جم بة لغهخثجه
مننئه هفبدذ دق :إىذس ه سخبجذ  -مهكئز :مد

مئه جد .فكز ج جج يجد يجية ك: :ة جهلئب
* Cod. Parisiensi.الث1) 1

مخ بغح٠ة شلخك.
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نئ :يج؟ :٤مجبذكة م جيكخوخ ٠٢دب جيخبكنب
دنبدلع: .سحفبهوس كمة ي ًا٠ح; جحجذ دللهح ٠٦جبجئة
ئلهد :ؤ'ه جكز ص هثلخذب ٢حوئةوس٥ :بتهج دخ
دمي لفهفهه^ .دبن جم ببئة• :هن ?دك 7هس بئة
 ٨جه() حجججج• دهي فق خحججئة كخ دجدج:
٠ج ٠ديوة :جكزجة مئهخفة (؟4؟) خهج جحوجئز:
دذه ممةه جه :ججد يج جيجة 4خج ئه عذ هثف
ألجه ٥ججخ جهمحةذ :عحةذ جيد٤ :ف دح; (5كة
خ )2<١تخ٣ححبجج ي (جفيبة؟) سخذهه; غج٠ت ججججج.:
يه جب دخبن ك د٣حهئ :جج فكخس سجس حجه
ه٠عة آهح; جهكة٥ :يديج ج اجه خذجب جخ'مج :سجة
دب هسج٠ئ جج .هج٠هلج ج مجهح^ئة  arص دذغم :حيكة
ججمتبئة حددن :فج^ئة جيجهه طيخة ن ج٥ .جج مجذه
جد سيت :هكج كت ح^جهكة ؤجنجبحم^ ::منجه جذ
حج٠جههلم حيج^ جكة شه^جج.:
جه جب دةه جكة كده هح٠ه; دمنم بدشهـم
ججج كذ ذمب ؟جثة ة إمه جج^جة دجه جهذ٠ب:
٥يوذحج ك جدفئة ?بت = ضج٠ب إخيجج عبمن
مهججش ذط،٠ة جمبج'ئ ? ٠٠جكخ :جحة :إمه ذحشه٠
مبصذوجة ججخكمب :ن فكبهج جهفج ج7 .٠٠3,ه٠
إ بخ جعح٠جهس دععذئج بخ :هغله هـ٠عدت مجةه؟ذة
()I

(كة ؟).

()2

(بج نخة ؟).

هذذني دس :نتاتئ.:
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جتهدخ٠حذج7ه :جج لتصج خهحلح ة جة كهك فجه عته
فجهمب ددحص دهدلدخ; :يه ٤ف 6كة بههه وبو كز
ييجبدكئة :هغجببب ديسئة حوجثة جفذه ًا٠حلح الد نصدئ
جصوكة٥ .جج دكفحة ?ددو عجج كة جحجذه
جبجبكة كذ قمب ٣ججطة مدجه جد جتج شكن
مجبئنه جبجه جحوجفه :فيجب مهجو حوجنة بدبد ك
جج^ةس وحةة ديتكة :كفب خيسوبو ثجكة مذ
إمي ةلجه ٠عبحجه :ب :ذم جج غتذي ججصة^:
هكجخةخ; تبئ .د يم بلخ ج هكك يدو جعجة
ذ دمي  -بجي جو بجمكة عجوج :جهم ?ك٥ .٠جذب
صوئ :جه لتجءذخ; صنشن :مكم جثجنج دنته ذدخج:
جج كمجز موئ :دو ححوم فك ٣جمج جشوج :ف كوحم
دهجو فيعذجذ منحذ^جج حيييذهجه ججبزجة كجة-

5

هفح كمونمد جم جدجج ف^فج كوكة هحيك هبهـئ

كنو هب'جو :وجئ
*
صالد  :م٤ف ف^بجج جئذمة
ئجشهب ج كهجة كخ إمي  :ججزذة ججوذخل ::^6
٥جحن جة دجدهة ظحككة .ؤحبة غجة كذ ٤مج
دجم جكة حكه جخئ م^ججذ ج٠و كحجة ديدم :جحبذي
جذس حجمة دةكة عوح^بمه4 :ز ذئم ججديم :جهحج
يدبثي هج;٠ذ خذذ عذو .فجفة جيه إيج جعجذجة
دذدمب^ةس :ججد جكز فجل وسبجه طه; خخذ كز

غذ في :جحمة سككمة.
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مج جم جي^ةس جبجبكة خد ٤مجم ت٠جيخ دؤجكةس
حجئة ؛لبئ :يسنة إيدبج حكهوس ذهج? ٠غذ،ة:
وؤ :ججج يكخهجذ مج توذة غكف٠ئم فذ ججججوشكة؟ج.
فالم صب مجذهجنبج جت دةس* وه لي٧ةح:٩
بلذة دكهك فج بنة مذهدن كة :جذج أمك طلح
و :كد عجخة إكخس جب :ه'ذفب ٢جهم^بج دججوج::
جة هئة ججه ب٠٦هلج دجج هذي ًا٠ئب يدمحخلئ.
هفت :كذخ :كج حجشججه بلسس ضن حبهحةئة
جبجبتوج .:ك :يججد شج :فخزتج ججيجم ججذ بصم-
يجهحد ب خ :يجد ذلة عجة ذخلح ب ًاه ::٠ذالت جئه دح:
٥جد ججو جبجج جهه:ا ٤فكة نيع جه صب ت ق ١ددج:
بكبج فجحش ::هلذجد٠ ٠ه:د هو :كو جمدمة :ح:
يججد خذالت كذهه٠ :ح ئز :هيجهخ٠هفي بمكبئز
جصيم ضهدات دئلح ،بدة? .ججذ دب ضوهدفي نبد :جنئة
يوختم فهس مج جج .كذم  ձ٠،٥لدد ب قعةب- :
هقغذذ ٣دنجخ :جحجمة ه جخوه٠ :ذ جك^ئة ٤س.
ه ججعج كة جي لجئ فجحمة بمجبذجه :جهحيج
يجنذف .هيدي يسؤة جكبم٥ ٠فثة جبدة يدجهخبة
يحخل ٩جنجتكش :جد حد جد’ب :هتجه فهف جج^ذة.
٠تجخجىجذببج٢خ• :يحنج هب ?ج لحت حزه جناخمجة
ههلتدحئدبي بحئفيج :مفيسجج كة جج:؛دخذالت د صك.:
يه جم طخ :فيجش :جي بؤة دجخج ٠مة ٠جنمه د

2
2
2
2
2 2
2
42
0
2
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خذى دغخك حالثع.

مم شجهة :حعيجب مج جه هم - ٠جذبج ج حكة
•فجج .هةهـج ٣دسن الة  -شج :دي اللح يج مم
بلسحة جج جعجي :إاله جخسج الخ هثته ؤذ جئجججج
فج .يب جب صهج :كز فيذحكبهج جه دهحوجئة بدئ.
جم ته لة ي جعهدت :كفش ذجنيتجهة شخز ه ه:
جم حتجكصن دج كذدم مج سذذئ :جي كجم ٤٥تم جد
ثمذهه٠ا بجبئة .كهمة جم ججئة فجخة دهه ثبة

7

07

بئة مجبذهه حيكة الالدذد ذخ٥ :ججج حدبة الذالت.
حججئة جب :جدمة ب» دجمج ضآل٠ب ه :جج مجز
جذمج٥ :بجوج .:جج ج٠ب فدح ٥جيج جد هبده ه

3
72 5
6 9

0

مدننده جبجبجة,'? :لقن مم شكخ محيبته كخم ةجه:
ب٢بدمه٠ا هبحلح  ٧٥٠٢جن؟ جه ده  :٧٥هش فذذحبب
ةجع٥ .سجم سكة الكحععج مج جججةس :بلم جهلد
سجي ه ج ٥لهحذي ه ئد٠ة٥ :حب دهة حدة
كحبن بح ج هةج .جتجة جب جج ح^جه عخجخذه:
ج؟ةذ جؤعبذي ةجه حسوكة وجخسه مذهة :جحمة:
فبه سؤة ه خخ ۵لئج£هفي منخبه دب •جزثتجف
سخي ةجه دجف^ة :جج منخكي هلهذاذ ججهة٥ :ججم
ذب^ةبج .الخن ده ة جم حجئة :جح^ة  :نحنب  :ثه
جج:حة ٥ججخة سجمججف عهئكة :دللح ججسجة
٥جذه ج :١جمجم خلدة ثه ججئثدئة دكة صدنخلح
سدة ددة :مبنتة سكف كهك :خند تكة٥ :دخوج:

 ٠٠,,إه ة ا
د وب ٦هئ
هفلخججب سبيو ئحلح ٠.هذخحه ندهده ج حد ود

4
07

بخ ج نيجة ندعب٠ ٦٥ :ش دخذوج٤ ،حيبذةه؟ جف
يوو :م ممجة كل هبج كذل دنة مج سوجه جؤكه .:كة
سومه فبت :م^يجه ةج^جهة( :جيججذ(^)؟) بدكصج:
ججدز يخ^مد حب ٤ج ههس٠۵هد :وكذم حفلو? م
ذجب :جئهذسة ٠يبة جم إم» ججبج ه٠هلم سن ق
جئة حججه :وجنهجذك :بجئن جيدة شبه جيسوو.
٥جج تجة جيكج :يبه ك^تة قجيجة جدخوج جد
مذح جج دلف ثلج جبج :أجئة ججججج بو غهجكجه:
حجزوس مي ج :ججؤةس دك :يحيج :جج ٤خذب ج
خو٤ :ي بكنو ,,،يجئ حجئئه يذك إكخ :هفح
يمجئة يذة دص :كخ :جدة ج صؤهدم دد جنبخم
جججت  :هجته د٠.ذ :وفذب^م ج:خكةئة ك :جكجة
كة كة? :خندئ
يجنه دسوج جكذو .ججوسة
مؤسي ج^جةجة٠ :كذ خ مجدسة ذيذشة .ؤك :دة
كذ :جي جلخ إد :ح:خخ :٠بغلخ٠جو جذخ .كة
جذ ججت جيى ج^سةجعه ج مة :جئ دن :في٩
جه
دي يجسو .:يوجو جب ح %ى جنهبحدخز
خبجو( ::وئذج()2؟) جدعوة مجبحب دثحججهة.
جج جم ذذبك بدد جم شكث سج ,هخ :فججه
هق جججة دكن :جسب օ؟ ٥يعتهجة ججد هن:
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جؤف يجة عسج بجبئة كذن مةب ٠ر  :٥فمه
جيجججذو جت^هجهة ?يجيبًا مجم حط فدم٤ .ضذي
دهة .جتج :بقبجببئة :لب خ ذايذه؟ يبه يب فبه

2
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جه(^) :عسج هج حوجة ?يجيبًا حخعخفج :إم جيه^ية مج
جمبشة^ئة جفبجم ج ٠هلح جج ذطه دهة .مج
ًا٠ذئ :هيخجة جفجعحبب( )٥ئ٠لها هح٠ا جم جيع٠
ذجبجه جهتلح بج :و,لي دأذحة هن جفجعحبب(^).
مج تج ن جذ تهكة بج جج ةج.ب تلحهذشلح :فبجه تنهك:
جهه
ب*
طلح جمفة.
ببج ذت.لح ٥جبئة :ذهدخ
(ببذه( ؟) دجة وج ::هد ذتخه بلذسوكة (ج^حجذ()؟)
دف حجه بهة هة٥ .يسية ثججه هوه جد يفجه
جبوة :جج مججم لذ ند جندجذ:ة .بلجبكة جب كذ -جحمة:
تذضلح (جسوججة()٥؟) جججج جعة ه٠ج :ةلخش٠ع:
غذبذخ ،هذ ٠ذسو ١بح^د سبغة :خج فذبعة ة
ججه مججك ه٠لح :مبجج• لبج .مم هغ٠ا مجئشتة:

وعج يجبه كة^ة حكتة سكفه^س .وذغج جًا ج دجة
جد ئ جنوذ ::وكية غيبي مختة٥ .ذوبو جمذمة
كبحجه جد فيجةة جذوئ ::حهن فسؤجه دنجيئة
ججخ^كفبج جحبه دخدفة ولجد ججه .مجشهجه
جكذعة ليدج ه دحوجئة سن: -جحمة :دجهكخكب مم بته.
ههج,ب محبتة هغ :٧٠جج به:ه ججد متة وم:
()T

(نم ؟).

()2

(ديمجنهتي ؟).

()3

شخ.

(? )٠ندخن.

()5نجمخه.

فف :ون شلخلخ.
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سجه سبه جج ^فذي :ججججه محوسمحكن جؤدة ::ححب
سكف مج خذ :,,جيجو :مي ف :يع^كة .بلجهكة جم
كذ :جحة ذجج حجده 2ي جحدبجة :جج 7هه حيجد
حجه ئ .إثه :جب ه دلت حج دج^تة جججةس :

يييتي^تتيم^يتتتتة
غ٠٦دئز|2لجذجً٠ا٠ني دجذ كذهة.خ^يجه جم حجذجج :ذنه:
هذجه تفتوغ جتجة ٠٢ذه ١ذتج٩ذئ جخكة غكل:هف
ةبذًا :٠حهن ججكب هءذحج ه حسمجه٥ .جج نكده
هلخخهخث جتي :فف ف^جهجبه٥ :فنمخكة يجسوة» سؤة

٤فةس جههسدهم كذهة :وجكئة جزمذو جه :د
مجخب6 :سجم بخجه  arم مفئشتة جنه^هبه٥ :بيجه
ادحق جج ٤فذي :دكت جخحبسو هق ججة ندف
بخبجم .سن ن لجف هةج3 :لجت٠ ٠هسدههل كذذ:
:سية حدهة لدئغة .مي جمجذه تجخهة مبيجه
ذذةنند^ة :سه هذجه ،مضغ لنلذ هدجطها٠هك

هجوه دجج 5مكة جصية بف7٠هلي ج^وكجةع كلذ:
ذلحبه جتج6 :نف تجمج ذه ة ذصوجك :ذته
٠خبحه  -يحد دد ثجج ٠كئة حيج بحبق دون
ز)1

دجتج.:

رع)

(İ٥٠٥

قخج؟

س

ونج:

E. 549, 548

).
*

I

يبين يريي تييييس ميد
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حوجنة دتغخكبة ٠ذج دبتة به فئ :بجهثذ سجمم
عخسبا لعهسحهم مغذ دسي ه؟;
إج جوي:
هئ٠ثهجة مجشوج ::دطثلج دهغ جكة فخة ئحهلم .؟غ
الحل ٠جه كذكة إم جهف ::ةه٠غ مببئتة ج^يجعبه
ل٣ذهمًا ٠جحججئة :جحة معج،ل؟ دخة عوكج^ع بججه.
٥جج (كمج()٤؟) ج؟ذ جكب :دكه جب جخج^ :ججد حذه
:وبحجه ديجة فخبذت :جج كنج ججحز إجختة ههئ
فيجسيب .ذكت جج ثلك مجم جتجة جد بئة جذج :مجه

99

ج^وجئة :ذجؤه ذيج٠دع حفد ::غذذ عذه مم جذ:
Օفذ ي :حجج بئة :كفئ ى شمبذة دب يجنسجغ
نج لج ٣٠جيجسعجه.
بكي؟ ةكجه ٧مججذئة ::
نجبتة ?ب بئة :سذة ححف حب ه ة خك :ختدبج^ة
س :هم تهدي ٠جججدذهة جامبه لته ئ وحيكة
لغسخهةلم ٠حهذه جخ ححهة دحي جخكم حبحي
هةه :ديجة جمجم ددودة بلجبعة كفجه .كو جذ
مفعي ه ٤ج:تهة جبجبجه :جججهكهخ; حلجحذب هةه:
٥بلجبجة دحق٥ .ب جيمجج بلجبكن طفة مهذجنة
ددهص ٠جذسوئة مذ دغم :كذبج لضدته هحخة
دذذه ؟لحدجئ نذبخنبه .بجج يي عرهخحههل جد نت
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جه :بشهئعش بجًا٠كهو ٨٥ج تجج هةم :٠جج
يفسيوئهس لغدغ; عذ فجحنه .بجبعة ? ٣٠فمةج ده ة:
فة»
شع دب ج ج :حيج :ججشئ جع^سن سز٠
د ،هدددذل  -إكز ف كجشئه هة جمكبشة دسئهس إ
(مب^يج()؟) :إج نهخنة بئز: :ئز مبجخد تجه كز ٥نجبئز.

* تعج خية حم بتخهجه حده ة ج تنت
هؤ«ج,م يج
ججه هجذ '٠حدهة جمحجبتة :ه ه ;٠حئبسكة ذتز جكة
* يه جز جحهف يحبي فيه فيدجج
جهح^ذ .جبة

يجمة :جج دبالن٠ة ت هكز وججذجج .:إمك جذ ةدة
بخبغة جتجن دبغة ؤدجذهخ ::جكه ههع صجبذك
جخوذة سؤك :جج.هئ محجحة ٠7ةج جج إهدذاغ دب^ةة:
جؤابفحجمججس عتدي :ه٠دب جبج (٠٠ج ؟) ض ؛ صك
•جبةة٠ .د فيكة دبج دب (جفيسوعة()٥؟) يحك :بنابد
قة حججمج ::ده; مذب» بححز مجخج جهيةكة^س.
جه :دمة نه
ىذخب*
:مخز غبه دب ج سأه بنجفة فجز:
جذئه
هيدئخ يتدعجوج« .دب عجذ :إمخه
?سبهالغا: :ة ذسجم بهئة ذجددق .ج^هكي مم هخ٢
ج ذكة :ههلبذزة كة هجح .مم جذت ة كز يدخذئئه:
ججيجة ديجت يدس.,،
إلآلآلغ; جم :جدة جج ذهس ٠٦جكذمة مم متة سجفجه:
تبج٠شهفة حةكة في^خجب ق :تا هج د عجة كذ ٠جا
()٤منجنج.
111

(■H )2

35

يد يي يم إلتذمجب:أل٠ف -
ؤ ٨ججوجه دبب كذمة٠ :كفهجأ ٠إ جج دحم ج
جم جم ذهؤ :جهب'ع ٩ت جعبخن؛لم ،جذ ٣مة^بي:
تتفيينية يًا ئي خطع هبلخ ت

ذ٠ةل حق لئ: .جججكة ججج خخت جسهكة :فججه
لننددب عنة لفجخذ مبجده^س تمه لهبة م بدفة
وجبت^ةجو٥ .يجهحد جمو^جةع مجثة محومكة ل٠هة

يدتيتيتياتتتيتياتتتتذ
يجهحد لذله حمبد ٥جذمة يله دئذ .كه س عثذمج«
•فته هجكج :ذلة نميبجخ :؛كهنة فيذخييج٥ :به

دخه :يسوسهس .هشبة كذ -دمجب بشله -جم جمج يجة::
مبمبه أجم حدهة فيمكه جئ ٦د٦ب  .٥ه^ئجهع
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? ٣٠جج بؤموس جججه جحنه :ججهسكة كوفخة ئبج ٠ني م;٠
عقهح :ج؟ذ
صجي غذ٠٦ة٠٩لي :هجةغ كوسندق ث
مي .دجبد • ;٥٠ججسن( )٤ذهلذبة جمنحجة :وصله م
بلع حبل يجذة .ئم جه مومجهع :بدب جًا٠ح دكة
(٠جهب٠ز ؟) :جن :كذه جخم ئغذة ٠٠ة بءكلح صفع (ذغه؟)
٥جئة جحجد كوسكفة هكة سمن :كو عجد ذال٤ .ذ
جه حججئة بفدع لبيهًا س :ب حك كجسكفة وئ
جش ::فكذ :جم ج^ة فكهدي جمجخخهذ :جةبه^ئبة .خج
جم عوئجهع عكذغ?خ لهج ه فمئة ججم لتذله إجححة:
سج ,و غجة ٤مجم ييججند ن ٤م ذ? :ؤئة حجشة
ثسبيمة هدب• :يمم نججئة جببت :منذك :دخلم١د٠
نجبكة جب كذ ٤مج هدن :كمدعوكجهم مح^سمحئن:
ثة حكئ حذو جمبجموج ثجحج جؤكة :دج فذي
جيوو :شجس دجكيكة دبن
م^يجبي جم هدنتدلج:
هب؛غذخ دالك; ?غمده كو سية إكخ :يحذي ججكه
س هجب غذب جسه :ج٠ههب ي هجم حت هق( ::ئخ’ج;؟)
جكح هه٠ :جوعة لعبكاطعجو .هجهخعم دوذخجئنه
جمج مذة ه كه :ججسو :دفئي كجثته :هجلخةذم
د^ذة جه ح :كذ.
٥م كدلجه ٥يججه دسية جهجة ٥بسكة دتكهج:
فيكمجج جشو :٤جكه :جد عوكجة^٠ :بسيي جه
( )٤ججشي( .جخش ؟ نجحبئ؟ حثش ؟).

() نجمبح.
35
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مذى ديس شلشة.

ك لحلح بجج٥ ::جد إذح; سية هجة حخج ميج.
٥يجججف  ;٠٠٦جه جي ٤ذ: :ع دح :كو ؤي جججج
?'سنلح :ججنية حك٥ .جذ ًاهثلح جججذ لففي مي^جم»
بذجه :حيئحة دهكئة وه; جبد :يجد هلجك' ي
ج٠ه; هدت مسذخة ج^تج :دففي جج كو .بججه جم
هجة ق٠ج جحجئة :جحمة ججمحوجه إم خلجد- ٠٦
م٨نجج خهذشجوفي هدك دج في هذبن: :جي.
مكجبذجه ? ٣ج^وجكة جج يمجج جثة جججسجه -ئ٠ل١ب
مهذهجة^ج هحعلج جد غهذو جج نج .:خج ?54 ٣خذبه
£لهه جبجبج::
وفي*
:فجه ثمجبتخهغ :جج مأهجي
6جم خذى ٤مكم جم بسجذهوس ذؤه و٠ه 3ةهذج٠في.
٥جج ميكبه لخ٠ذ :ئب ٠٠يجه جد كذوج :جم^ةس
إم ججد إذج بخبكن .هجة جب هجغ; خذى ٤مجمم ق
هجكم٦هوى تنسئججهة :جج ٨4جببه
ج*
فجج يه
جو سبذة :كخ 4جحة :جج جد بي :دهئلح شنه ي
 :ججموج .حهن جبجج هجة بجبكة دذوس :ذنب
محهج ججمجكة مبمح^مة .هذب; خفي جمدهوى :به سدو
ججه كجمد :جفودئئة دذكوبى٥ .بجج حوخئة ججحوم
ج:ةةبع جحم :هل٠٦ئ; ذذج ذكة جذوسوج :عجب
٠لمبجج حؤجئة حذ :حجئ خذى 5:حنة2 .بعوج جذ
سحه مد :جهخهج; إم بجج م هتة حمبج جمبخذوج::
٥كز يججد يججسجة وة; حجئة 4جحمة4 :كة هجه.

كذ إلبئ شلنئز.
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٥مج قدذدج م^حج مهم ججج كذ ق٠ج ٣دهحجكة
ج^بوكة .جذب جم :ججكججججة ججسج هددهدذص جحة^بة
( 444؟٤؟) سذبج جبنقجة :جيجبذم مججة :هججت د^ةة.:
(هعؤهب٠لهرل>؟) هتة جم 9:دينة ججفئة٥ :يج كز

حجمه ئةك ۶هدك; :فخجيجه فهه ق هغهس٠
٤٥جببذه .سج' ٣فج^بج حججئة كذ :جحة م ال٦٠جخز
:كهمه٥ :جذب مي ححوذة دؤبت مجةة صذب؟ .جذ ب
جم ججةن خح ::جزي :حجبج  :5ده ة ثجنت سخبة
لبلهخ٠ةا :وجبكب هةه مباهدج٠ةلم حفسووج :وججد
وجت ,ئ ٠لبلئ ٠بجب^ة جم دفئ :جج بؤ :خسوجة:
خدب هج :كه :سكك فوذضئ :ج^هثةهغ٥ .جج جج
ح^هج :يسد حدم إكة :حكهغ قنم جيبك^جة:
ججو سجب فغ .سجم كخ جز :ي» :2307043
حؤك :جيح 2دجج كججد٠ئ٠ه٠ .ب?ج بجبكة :جح^ة:
بؤ :جبد ىغحخ'ئ جج فنهم :وعييخي سؤهغ ججكة
فجةةي :جج 4بج حكهة بسئة ج^ؤة مجدبذ :جد حد
,نم فتثجة نعمة :هي فيككجة جمتكن بحثة :ب٩٠
جج^جاو حومجة ؛فجة هفجت سحبنه .بلجبئه ج.م كخ

فجحة :جج فيجببج جد هدلت ج محججذجو :خدب لبكز
2ة ج0جاد فججذع :مججيه دجج :مبمثة مم غجه:
جد فكزج ذ^نيذ جه :هجه سذفحة جهفتلج نجنجو.
( )5جفجميجه»

3 02
2
7 7 22
2
6
2 0
 3إل م;2 2 7
 :بت ت سة س^هشش ت؛

550

ذ :جخنة سكثنه.

س?ذ فنهف وهت جهسآ ٠وغخذذ :نن :جد
بؤه دمبزجة خحدز ٠جبجبئه .ججذكة جب ججو^ئية
ذهثخذت جد ج به فهؤه دنجبغة كذ ٤مجم -فيجخ^جه
دخكدجي.
* ججكة
مم فذن جب أبئ بحبد :سثج فيهه وخة
0

جنيذجة :فيه جيوذحو جه ٠كفئ جبنته .نججببج ج٠ة
جد ؤتة :ي»٥ :بج جم جعدة دجتجة ججخذ بجبئة
كذ ٤مكم بجه هس ه٠ه ب^جبكة كذ وجئ٥ -بج جذ
ذبكه ةذغيه ميتج :خذمذ :ججد ه٥ :ننب فيض
إكة :ئج٠هلجه ٥بنتجز :حجكة جفيبه ٠فيف حزوذشة
ذتددئ ٥ :مجب فبه دهغ حبجوج :كدهط' بجقنة
?جه تحهث جبركذ.
بجبكة جم مكذ ءينلح جة مخ شخبي سخج ئحع١
٨خوج :لهمخة ز ) .جج حبب حبن بج حكئة :٤٥تب
جحصتذ ذهلي  -يجذ٦ه جم مذ فجحة كجخة لحنجاله
جمب :ة هفكذ دهة :بشبج د ج:وكو جسذوئيهد:

يجهحد فحجبج جه كلح .كذم جه وبة :ه فجن شبه؟
ه ٠ج>م نبغه;فج ل؛غر٠ :فان; نتلي
فم

مذ إلجئ شككة.

()2 )3؟)
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ههجةئ جذبذذة 2ن جنجبغة شذ ذمي :عج دجف
اإلدب ٠بم٠ج هكب^جة .جه جم ججج جذجه يدبفلح
محجبكن
كخ ٤مج ( جخص٠عمئ'  ’1؟) ًا( ٠٠م(
٥جم نهج (جقه له هبى ؟) صنسئة :فج بجج حإنه

ثتتيجتتييياتتتيقتتةتتتة
ت
ت
يت
ت
تة
ي
ت
ي
ت
تتيتديًات?يتيًايتت تيت !ت :٦اتنة تيي
جسوعجهحبع جألباهد ٠ججه كذ قمم٠ :١به• ٢خحنوه
خهجج فهتحم( ۵٥٠ .سي؟) جه^ةس يكز ذببت;:

(جمذ^ةيمحو( )٤؟) جججكو كجة3 :جئة مج كذ:
٠ف7هه جه ججذ» .حبة دوهرالل٣لط0هبى جج فذة
I

نجتجي ٥بجج جد إذكة .جتة جب جج بؤه ج?هدهذخة

ج2طهذج ح^بيةس جبجبك^ :جحمة :صجه حدهة جهمة*
جج ٤ضذي  :جذب^ةبه 6ئة مج^ة جبئأ٠ة أة ه :جهجذ
ججم^ج :د٠ذائب وجم^بةج٥ .:ذشب ه جفة جد
سومج^حبةم :مجحد ؤ'ه (ذسةيععحز()٧؟) فق
(إ) دنذيهيعي.

()3( )7
دهب.

بق٠هادهه.

 )٥( .جنذعبهيهير.
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ب جغه ٠

ججزتة٥ .ججبؤ:حججئة خذحبج جمجمسجة :وج^ةفيخمي
مم حبكجه٥ :كز  ٥٠,مم مه نفداه حج,الع :دعي عنة
ججد :خذ دوسجد مو^فجه جبجبىة كذ ٤مجم م؟
تجحوج :كمه بجبئز كذ فيجحز .هتدخذ فذجه
صئعصخن :تمع ::مسسيس كبًا جه دسن غ مييه.
جذذه يحً ٣اهش ١نجبج (كذ-؟) إجشة ٠كذ -بخبج
تيعحثة( )٤حذ ٣الهي:٥ :كيجه دهة يسج بلجبكة
ذ دمي-
٥بج فذذ أج :بلحبد جهؤه ٨ئ كذ :جحمة ٥مذ
بكبج2 :جذبج 0مم حوذ :ب؟ حىبج حوكذة بجبئة
جمذ ٤مجم :ليوضة هيباه إم» (ذج)^(:؟) عمكة
فعتة^ب  :لبجد؛ئ مجئة هلصةج جكبذك :ومنجهج:
دكة^تن .حدبج جب يجه ة مم جم حجة فية مالت:
هبجج خة .وبجذه هة ججة :هغجب ج ٠جوم
دؤدتي :دجد طببلى :وذئن :جج قلب دكة3 :عهئ
هنيذهخة .هلد سبب ج ٠يجة :مجذ مجم دذبة
هنم ٥مبوذجة ه خجوع فوذفهة-
ججة عجج
بلجبكة جم كذ: -جحة جدجتج
هو,ة= يه :آركذبه ط ،فمضة حه :فففهث ج

ؤئ ضج٠ذ عيبجب دجهك٥ :كةسكجة جحتحبة جأجهج.

() (حخهخة ؟) () ين؟؛.

I

4
•3 2 (»4

مذ

جحنة شتفئة.
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هدك دعنآل د٠هلم فدة فذهبة  -أم» جب٣حذهئب٠لي الب
جهة ل٠ب ;٠جذهة^بة .يهحد جهكسي ه حجهغ
هتج ٣ووه يجهة -وم; ملذة بج  ;٠٠٦ضقجوهلم.
جئج ج ١تة^ه ئ٠م ليج ذذم :وججه كجي :ذئج
 )٤لبجذوه :٧جة جه يدهة
جكججة ٥يتة٥ .جج
جمججة جججة جعذي :هغ.بذذدهة حتة ج:بج :٠٠٦
جو ?حخخخ؛ :٠يجهحد جسية ٦هة :خلة هكبنجة .جج جب
هلهبة وم سؤدجكة وت جبجبكة خذئ :جحة ذجم
وه :٠جج سؤءووس جب كنالج جطكية وة; لخحذلى

2

ئهذثء  :هئبه جيكخغ ئ هب ددات وت جكذ :جدة.
يهحد ذجذهيحب جإل٠ها ووه :يجه جي١ذم لضوو.
٠وج مهجه وبؤه لهددحهوو :هلجه محذمة جؤعبئة
ووج حنيبه٠ :كحدج،شهجو ججد خجت ئهذحة :شوبه

4 4
2

جمجذة وة; بجبكة٤٥ .فبمووس جج ٤فذب :جئ ٠هدئ
* ?سيعي .كز هذوج
جزكه ::د هججز يج كوج:
جحكد :هغ٠يح ج^ة لغد; ودت جدة مذكة سهلئ
٨٥جي .:وجة جم مذى جحمة :حهوجكئة ججد محكبئة
عذه :حوب هدلع كجةخة مته مجم هدات جبجه :مبجج
لئإحجة فه هئمذ دهة :هجه مة جم مذكه
تجدد جب^جة .ومجذ تكة تئق بتةد حتبئة :جمجزهة
جه ذمذد جختجة .وعه ١١جم د'خهجة مج ,ئمجة

؟)(فجه؟).
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خذى إبئ شعيئة.

كبجه دم لفكلح 6فغ :جبةج دهغ بلجبئة خذى
4جحمة :وحندده دم حجكة ٠٢ذ :جحتهة هخه خهم:
ووج٥ .مج جنكخبج حتة يجه دخعلح :جخ غثحع٠٩
بسكج سيلئ٤٥ :مجذ يكخة وجو(.)٤
ح؟ذه د'خةهة حكوسكفة ?يدلى بؤه :ذوجه
ههغذه?ةبج دج حود٥٤٥ :ججه جه حديجة ججؤ::
هبخض تجإهص خنو .صوك جم جج كج :هكب يذجذ
ه دحل ٣٠٦إكم فييةت• .يسجة غذذ فجذًا ٠جهحهجئز:
٥ؤمخبه مج حسج لبدات 6ن جيجذ .وك ،خ جككمه حوك:
ه2هخ3و خده جبجه حفبفك .:هغلججه حوك دبجبغة

خذى دفئ م^يجذ ٥، :ججثة :مم إجة جبيدة دفف؟ ٤جذ
جه بجبغة دجوح :د جبيحة كزفبهدب :دبج :ده:
فجن دحت٥ :ججخه بكةدو اه د٠هخت •ةج^ة حزة^كجد
خهج؛ دفة .صوك جب جج كج ج مم بلجبكة خذى
دفئ ٥ -سن :ووة جو خج دجيج لجوج جمخحوج::
تهن جنججحبج ال٦٠وجة غأل٠ةم :ه،ع حةجهه ههوجئة
هحويعة مل٠٠دة .فخ بذ جمجم فوجه بجبغة
حفم ووح :إمو يمحتة جحهد ،جوبو ::جم 4عجة
ججمحئة نفس٥ .ججفيججب بؤسوس حوك دحوجئة حهج
يبوة :ةوذ'وة :في^ججوب :هءخذ جو دبجبئة:
يججبوش :لى جمههو ?دجدجة جبج جم إلزوز جوبوز .فكز

كذس دغدغة ئآلخئة.
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ئ سه ع كوأكو :حيكة جيجء ٥ييد ج^ئ مجم
أكة :غبخم» .جي حجبد بجبئة مج سؤ حوك :جج

هوجة جذبخة.
مججس ج; دؤكه ::ببتهج ٠جي
مجم كذ جذ ؛بئة جين ب^سب  -جذب ججخ حج07
جبج ججوك ئجخبًا ٠ذهئة نتنة٠ :هج نؤذ جعثة
ه ي مبه٥ .يجهحد ججود د ج ؤ :جن دكه :هكب
فخذجيص ؤ :حئهج ججذ شجه :حهن جؤمي ئ
ج^بد ٠٦ةه •ججه ثجه .جج يم بؤه :جتجة نه
(ذهةكة(ث)؟) ج^بج 7ه٠ة جه حخنه :دئذهغ حوك
جخخجيس مكب يجهحد كهج جححة :سج ه دج
ه كذبج جه :كذن كحدة :لح جخحبص د^هج صيحة.
يهحد جن ذجد إكة بتة^ :هدج في جه حبيت جمجنة
خل٩ة محذ غدثة .جج ككب صوك :ججذ كهجه ٥مخبو.
ه كذ صوت لعدفة :مث لب 7هط ح جهسس

0
2
2 22

6 22

فغ ذضه هبجة٤ .ذ جه بجبكة :حد يجة يجكجس
ئة جعدغب :٠يدذي .ن منيم ص .هقعب حهد ٠فكذ:
وجف محويج تكة؟ بلجبكة جب دفن :جككبئة
جؤبكويس ءهوج'بة ح٠ذكدة٥( :سبة()٤؟) كلئة 7هئة.
٠يب حود منذ :كو يج حة ج كذغس لجبمجدخ;

جؤجت ن دوسية دز فيسو :ججعهذجة جحهشمه
ججدء .ني ها بالة بؤ :ضخة جذوئة :ججخمذة 7مب
(ت) جةب^ئية.

()2

جنية.

556

7

خذئ دكدكت حتدك.

جذكبجًا? ٠جوك .ه٠م ٣بلخج بجبكة حسج كججة :بخة
* هدن :سو
لشد كفة ه أبتي جج إين جئهة دة
ي حبسكة جبحهد خ؟دغ;٥ ٠جدكوكت علج ٠١جنجبخة:
ف ذذببذ حكة وج ٥بجج ٥جذب هدخذونم نغمًا٠لي:
:ي كد جمهخحبذ م ين خميعب .وبجج ده
دود :مجد ه؟; جه? :شئم فوب يذد به يثج:

5 24
0 6
06ت ت ت ت تشي تيتت
7

نة :بلهجه ا ًا٠ةهـخ فكد هههق؟ مجذب حكشة
٤٥قذ :سؤمج جتة :جئنقجة ححهة مج نبأن جمنذب :

د ج دذهة ذحذاممب :هلهـ ه ;٠جه يجحكج
تجقجة سبك٥ .جذ كحجه ذتبأط ٤٥ :فلس دتة
جم٤ :جكة ضبخه٥ :١يجد ئمخ'ه حدهة جببت
جججبه :بذم .جي جتة جخفم حبعي هة :٠جج كنجه

ن) (ؤد؟).

هذ ٣مجم هدن فيسة ج; :سجه تغكز دفة جج ٤فذي:

?ذنه إكج جكذ :بدئ; :جيحد سوجه ?,,لده ذجحه:
جييج محبن :هجخ هم ذه ي
مجم ف٨فبب بجبكة لم ج حوك هقفذ جه :محكز*
كوهجعة جثهج إجه;٤ .ذ جه حوك جج ذوو :ؤكة

كذ ؟لممه دن .جدسةج سية ٤خ إفلح ي :جكة«
إده-ا2بلجهو :-محهي 2ث ٥مهج2 :حب :فجخع^ئة
2ذ ججموج»٥ .جي كجج ج بجبكة :بجب بججوج:

ذك٥ .جذب ?ب; هدن جو لبوى :وسجة تهةذ دجج
وذججة وج٤٥ :جي لءذذت يدفؤة صبعنئه• .يجد
ب حبك^يج٠ :وة جم جننية جمهة٠ -ئخه
دجج فذججة .هيذ خحجه إذيبه 2ببهفي جد فخجةة
هييذه ذم :م^خجيسه  ٥٥٠٢٥إ »٠جككة .هتذ غهجو
إي بدجيكء هبكألهبتم :هإجهبج ٠دوسية شحم
جنههنبح٥ :ثجذه دجوج ^دجدهة حنت سذبهه .ووه
جذ إم جبيجه حئية م —2ذلى ذذ :جحمة  -إم»
دكن فقز ٥يجئخز٥ .:خج وي :قذن ،فج بج :كذبه
إجبه خكز حجهخج جج جوذ :2٠إسق فذيسي ووه
?حب جفت; -هإي دهة بجاي :كذ -إجشز بتبجة

ههثغغذغض :إمجئة دشه في ده ة ججهة ججةع^بة.
وجهو -حوك دببي :جوئ :دهج7ه :دز يجة .مبجججه
جذخ ٢٠جة^ :بض٠خ;٥ :بيج 2ب،٣
4جي بي بجبئة كذ إجحنه دجثة 2ن فبجذ:
 ٥فكس وه; دإده; جم^وه :جج م^ذوة وو;
ش٠١ئ هدذ'ئ :١همحتس كخيب2 -هذ :حخههج;
?هخكآل هبج تة 2ون ذق'.جب' ثند ت^بضضة وجللب
هكجد:

ط- 2

جج جدج'ددهو -ذالة وه; ججبه
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كخجحةع^ك.

للح■ ٥طز عجة ًا٠ة :جج^جهد مم فودئئة ?2حع  -دكت
مج جم^ز ج3بجةس٥ .مج نؤن ج^ة ب^بد :جج بؤ:
حججئة جيجكخجد مج حبتئكة ليبز; جعنخي ة
٥يججنجع يجهة :جيج جم يتكجو ?إحد بخي::
دلف ي^خيج حفن :جكوجؤكة٥ .بس هفب جذتة
مم يوجة دجد مم ذلو جثوحة ون طثه :؛جين
هخ ٢جككة عض :جي فجس فجدسئة جكزجه.
٥جج بسؤ? :مخب يجكخييس مج حهذف 2يذش :جتب ٠٠
جد مم قبو جحوذة :وجبة جو ؤمم حوذسة عجج :ديي:
وججذ جو .نح٠ب  :جبذئ يجبه ججوذبه كذحم سية:
ججفة جمه تتكة .جببج مم ،خب جج يه فالية حجه
حوذمو^ :هبجد وبدجذ ج جحة بمج يذة ذصذبم
?ههخهحجج ٠مجم شح :2جج فبج خج ٠جش غبهه .بيي
و Օجم ج^ج يؤب إد ج :مم نس: -:ججة جيحةد
دجوذبه دجوجه: :جثه فيعفيج نو• :كة جججه
شد 2غ ٠وجمه .عكذهوس جم :جج عجخب  ՇՕԾ1جهخب
٠2ي ٠نس :2سعجه كعي :،م جثة غن فيب^ذ خذى

فجخمة :هسو7هى حجدة جسدبثة .هجو حججئة غبالًب
حئة دبسكز جتكه جبلجبئة ذ،جئ :حةب .جج
جيد ههخ :جج 2خح2 :ةو مم وج 2كعوه ::جفهله:
خحإ! ججج تة جم لي ججد فجخذبه2 :ش جم
لب لتذف واوه لب .ه؛همجف دوج ه;خذ :جئة ٠٦يئه

هدذفي سة شل٦د
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إبئ شكك!  opoلغئؤ فيعه مجنب :مفي٨عبجدة جو
تج^ئز .هغب بؤ :مدنئة واه جج^جه جنج:عب :سخج دج
جبجبكة م كبجه لحمدةالج :إمجكة جي :99جه دنصدث
جكة .هئعخيب حوجكة كفمو ججدة :جج اله جمحزكة
أومآل)ججئة جشجس ديجئئة ?خذه• :بخجه ببجنهبج٠ :غذب
محنو :جو تهخحلح هلىخ0ةكج أهجة ٣كهطعة ججج فقة.
ه9م يؤذ بابد؛جئز :ه٠ة نجل? بفلح سوئخثة جيذية
دذكة جفجعحبب :مججبدو دجدة وه ج^ه^عب
تجه ذبه هءؤذ .جم ?;? ٣جذب يسج نه كة فكه :يثة
فديه جد هدقلح غ٠ع حتجة .هخج ٦بؤ :بجبئة كمنخع;

فجبحي جد ج ::جيدثذو حبذسوكة جخك :فيخدب
مم 6ن جيحجذ .هخب بؤ:وس وم حثذجة ذك:
هخئههن ده بذصوكة جيحجذ جحوغ .كج بفلح جب
يجحد جخبه ؟٥ :يجتخمك ؤ مي :ى عجة
جيجسو :دةئد ججد ئ محي :فجئة جكز يخذ^بة
دحنجو .هالاب ذه ص بجبقة هفج :مبجج جدوك
دنذسوذة .جج جب (منجج(^)؟) هكههذئ دييجج جوذ:
ف دجدهة
هج ت (خذة()٥؟) جيجية دم٥ .جج جفة ك*
ومحجة ده بنجبكة :دجج يبو فجذة .حوجكة جب إذفن
جو :كج دب يج جنخد ي٥ .جذ خدج فجو حكهس:
مبذ دجة ودجة هق بؤ :جميه يج„لو :ف,ك سدة جب
() يه د.

()2

مجر.

()5

ضذه.

خذ: -جححة شلن.:
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ج^دة لما٠ذ( ٠١هخبتم حبدصذًا٠ال)0 :هب (فمةهغك

سئرر •)2ههب٣حذ جءبجهوس  ;٠٠٦يه ففجة ججذة دبئز:
بمؤيهد دجثن :جي ' دذدوذع لددت  :نيذخهجًا ٠إخذن:
إسبمجه ديد مم ظنه دكوجئة ذكد يجنئه .هيسؤة
يججج ذوسة جوبوك٥ ::فخذبمه لللهًا٠في جلجوك:
فف جم :تنكم ٨يجه
ع*
حكهة :بجه جيحخحو.
وجدمحوج ذب ::مجبد جعجهذجه(ذ) لغندج ذع جكزهحجد.
تنتيتيتيةتنتتيتنت|

?ه لب٠د ه3حبح٠ج :٠7يعبد بؤ:و9س دبجبكة جئ^ة
جد ظن :جكز ووحؤخز .هفدكهذجه جججكة لؤه ذكلج;:

يمدا
تج٦
حيني .ي ئسب ;١له أج;.
جده ب;:
ذلده;:ني
بغ،لحذخبذ:ممذهكظ ند
ني

(5ج^ة()٧؟) فخ هج دع (ججسهجا)5؟) حةه^ح :جظ٠ه .جبج
سق إكهمة  6ذف أ٠ج; ف دهحوجئة :مج جد
(نججة()٥؟) دبذسوكة حيئة دبجئز 7 .ج,م*ه ظمج ٠جفذة

بججه دنجبخة مم فدج :٧٠07هق جهه س٠تهسن.
( )Xهبخج
( )5جيسفج.
غبهل.٠
يبعج.07

()4

(( )7خذههفج يب^جج؟).
( )6نجج.

()3

(^يجخخي:؟).

سدفي دغم حهمك.
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٥مج فذن حذ٦ب ج :فدخ خس ًا٠ئلح بجبئة (جشةة()؟)
جدجج مجبتجه شثث .كزجذينة جيحهدإميبتهه:

فنة جكز يك^هججه إجووس٥ .جج بؤ: :كإة :دجذبذوج
خذديجو :إذيب دجي جيحهد كمحجيتجي .هخج جج:
فجب^ب جه •نئة جذهش ::نبخ ج جه نيه 3؟ حوسذذة
جحججبج تلخ حجوح :جذه عبخه جحججئه2٥ .جم
 :4وبلجج عسج ٨ذحة جذد :٠هن :ججة خذ’7 :هةه
بدهجدب :هش :هفه لتفنؤ فخبه جه٥ .جج جج
ديد ::فيججب د ه كب دج :بج كبة :جذحئة يججية

حهحةجة ًا٠م ذحبدبذبج كة سكه هحوذوج :جججودو::
هخقلد ,جت :جمحبخذوة .هههـ٠جاب ٣نجب حوجئة
يجحتةة :وفبة ذخق دهه7ه٥ .في٨كمجي ك حذوس:
(ججد هدده()2؟) فزلو ه^ :كخ :جحمة -مجخبج صذمة
كه اخجه دد :ه'ذخد :كة :خذخ :حخد د حجه دد:
ه? :ججئة نج إجعئة :فمججك دجو^ة جشجةذ':ا كه ح:
بلخجهس كصي .خجج دد' :جب يكنج ججسوء :إمه ة
د مده كه بدج فلدا'؟)٥ :سةي دجة ودجة ةس٠ه
دهدالك مجة م سكة :ومحنز  :دؤكة ::خب فتبح
:بنة إتننه .يذجج جب ذجه فيد :ج بشههب هت٠دي’ه

جه ك٢ذهدة :خ :كذ حةد :سوبة دبئة بجبتة:
(م هتنمخ.
' III

(م فيده

(د) جلهسهب•
36

562

ض سه شهئ.

يجهحد جججئة حس جذوسة سؤ» .دةة هذيج جحجد
وسوبة :مج سجة ججكية خج3ع حجبسة.
بلج بكة جب عخجدحم٥ :١جج جميب .جج جم فججه
فةىةجة جتؤج ::يكجج خذوبى جنجهة ٠خهحب ة^:
جه محجج كتجج .:كز جذ مقع يهذح فتهج::
جيهج كذ إجنه حخه جعوفج^ع .فكز عجذ كي:٣

جججد7 :هه ؟?بفلح :جم عخنه فهكجب جه ججهج:
حثه حوكة ?فج عم .حةة وب حوجبة كز عجج ججهجد:
جمبو ٥جذ بو .مجحد جفيجكماب كة دجئة جذوسة:
?كز عجة بلجبكة لئة? .2هجب يب حوجتبن ذب٠خم كذجج
دش ك:٣جذ صتم ث ،حج'ذخة غ عف

هجا3ز ذجه ?الع ه2ب'ج جه :م نكثفة بجئة بجه::
م بكب دجد ت3وز ذئ .خ; جكثئز خحه ،فذالع:
ب بحلئ ت:يكز ع٠ج'ع .مذ٠ب بجبخة٠ :بذ
حة س .يهحد ججج إكه :حفد يجهجوجس:

جثه جنسسه :مم صؤلو ?ديو م بنتة ؛بع .ههة:
٤س بجبكة  -عمغحكجه جميتد :جسونخو عهكئة .مم هة
فئ عح 2ينه كذ :سذهج شف •ينئة ًا٠حلج :هجيي دب
جتج .ججد ج :حجنجو م كفي :جج:ج :ألفي6٥ .خة
نكة حك 3 :سد دنجكة جيجنهه ?كذ :'،هت٠هءخالب

() ?نقض.

0
.2 0 6

شذم!جح^ة شئمة.
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د جه خج ٤محد ::مود بعندخإ ٤س :ود بتئئذ
غ٠خغ :وود نثفة منكز حك .هف ٠٦لفحئؤ يجج

نيكة :هكلهمد ذوسة كشذه٠ .يجد عيبهه بتكه^ة
تهددي :هيسهه دنيغة فجججدن حيئة لب<هذه ببئة
جبذفيغعة٥ .جد نجبذذهف جمذ جبتك^جة :إويج صجنة

2

ع هد وجهجخ يبه جفجذة جحججتبج جسة جحج;ت
ج٠خلح دجد جذ٠ههي  -بهب جم هـ'م خشة :حبهة عسج
فبدد ه بجبكة حؤنة جدبة .:جه جمد’ يي جب جج
فيكجهجحج :ججهسو مذم ذغئ :يككج سجة ذجكههن

2

2

جهحو^ئز :جج يججفة جه فمنيز دبه• بجبئة ?م إذفن
كة :ي:خس إعبكة حيدجه دهدذج :جكو هجك لذند
فجذه جعوكجهع خ :حؤكة دهكة ج هك مجم
محيبتن .ي جم لد جلبب■

٤٥سجب إخب ثة جحوسجكة جببئة  ٠٨٥٥مجبكه:
مهجخنجه حد سنم ٥محةحئ :حف,مة جكز فجج خدن
ججةئة ج ٨ف^ذججي :نجخئ جيججذجو يذه جحوجبة.
يه ج,م دعوفجنم نجني ئةه ٦ججه؟ أمجي

2

92

•م^ذبب :ميذده جضةئةه-أ فيخ^بجه ج^ج؟ذةة
جئئه .حهن ججدة جبجه ^بجسة ه ج :مجبخجه ججخه
غدد ٠لمدخمخه ع۵هه جبجبكة ذ هجب(ل)• .مم

( :( )5جد هذم حت جءدننتج 073ة ٠ذهههدجهذع سكف ؛فئ حخه حبجخة.
ا سب فهجه . 547ت .)N.

٠ة

3

564

خذني دفئ نآلتلح.

7

قه ن هض  :إفصوة دحوجبة إه جيصخذوكة .ج
جب سفة كذم ^جحة :يعخذ جذعة ٤د هه; جد
يتقجبة :جج نج هجئ إه .هد فيذهججه إجو^د:
فد^عبكة
ئة٦جد ت؟
خ دي
٢٦ن؟)
هم (؛
ذئتبئ زد
تنش-

75 0
)
2
0 3 7
9 5: 2

ججيبد سجأ ٠جذ’ك ًا٠ن :طهجس ففه هى :هتل٠٠جسلخالب
وفجوج ففهمهً :ا٠ذدغهذج ج إم» يمكة٠ .قي
ي:فذ :جهئز ج •ذه دفئ :كله صجسيم ن ,ج؟

حم ?'ب مءتهف (دجبًاهد ؟)٠
منذنيخع منذذيعبح ج،د يده :ثم ةبذج ٠هغح هع
كس^ة إمه ٠جج .هس ئحغ ١لحدخنمحدئ ٠ميطج حده ة
حجه جمحة = ج هاه ٣ه حيسئة إه الدذب إدفت فقي.
جه جم بلج^كة كخ حمة :خج ٧جيغجبة ف ج
لذالع :هقه جهي .جج  ;٥٠٦يلخ :بس بجبئة :د ٤بج
غ بجح جو :ةج'جك ٤فة دهذدم :إه جيهةج
خك ةبم۴ .كجدم جب :ديذحلج جنفكة يج جخخة
ججعفة فيمه حج :،مفج :ذحخألدة ليقبي ج*ب بجثة
بجهذصما ٥جج هذه حدهة .يغجب٥ :كة فج دك
آل مً٢ابب  ٣:حوغبى كبخم
يجدر : է

قذ :جحمة سكثنه.

585

ذ هحخالذي ن ذحخدعه وججه جغذ فنجشة .لئؤذ
ج:جبب ده مهسهم; جبخبذ هدج حده ة  07غي
يغججة حفبك ه9ة ومهجةف :جج كجة سذيه وصججة
ه9ة جفة ججه حزةت^مة بخبة .دف ن فيمه يب
ع^ئجةه ديقجبة حدهة -ده ب٠ة٠هس ذهآلالئ.
٤فخي ج وغي يقجبة :ججج جيجه دذذح ئز.
وجيءو لجال٠ئ يجججد٥ :كة فتضههفي.
6مجب بلخة عوكج^ع خخجه يمدء ٥ج^كاة :وب جب
جج يمجج :جذبج جججة وذجد .وه جج 4يذ ئه(ل)
كحب جججبج :لهتم؟ إفئ جو يب -محذ ماحز:
سونج ججحوذن :ذذة :دلع ه؟ج فج٠جه .ؤلئ
هدفذذص -ذ هدلله :جد يتةة بحبد يقز؟ ٥خئز
صجيج فكخ جد كزلدب١ب بسبجج ?تئن،؟ لتذهح كز هني
جد جبئة^س جكة :كز ي^جةخبة :جم ججبجبجة
(هة()2؟) هدججلب .السن كه عوكجهه :جة جد
دب إمكم جيت جمبك^بج٤ .فخة ج :كذ اكة6 :
جمهيفد :كخ حكهوس :تذب ئبخ٠هس :مذ كلفًا٤٥ .كي:
جدذو خذذح :ذحخعًا لندج أمجم 9بئة حهوثة .ج
جم عوجةع جج مثب :مم حصة ٥جذمج :ذهدججدو:
عفج فمه مبة٠ :كزفبب يه^ئز .هذج (بؤه؟) تئةس

٥جججةم :جؤهيج هجة مم جذوج :ججد حذه :بذي

() (ئ 5س؟).

()2

■٠
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كخ نجحة نلئ.

٠غلبجه٠٢في .جج يفجج جيجو جهثة دهجي :جذي جيججة
٥جكة حجه ججض .هدجه ذكجك همة
نذبك^بج:
ميبته شك :سية يمح^ة فيججججج يهة :جج سبه
جت٠بب٠٢ذجعح٠خلج هجبم ٠,۶, .جم صه سحة م ذ مة
ججج ذالت :هدفي دب :إمج^يجمجةجبج ذره٠ذق؟٩٠,٥
٤هجحج حكة خكحية :مم حوذمة حيك:دوكة .مجوج
مجججه :ضو جغجذ'تتئع:غفهًا٠في ه٠قم هبهبهةذ.٠
هذج سب ه؟كجةع جم :جنج دتت^هج جيه٥ة
كججي :حهة :جيذ^فو ذجج ٥ ٠جيجه جيثةهة
ف؛ ج^بج م :ذججه يجثة جمحجبئن شك قجذ٠٦

ص \٠ق فكاهس١٠ا هخل فج,ذو دم يح ::حيبجه مم
حي’جدأ٧ ٠ال'؟)٠.تجهجبذخص،هاهحل:هببحخذقلمقجذ ٠
جةجة ٠ةة جذ دخذحب :ججةةس ٥بكة سهبغئ :جكجثة
جبدهةً :ا٠ة (جنجكمجه()؟) ج سؤجه :بخ ٣كع
فككهجدو^س :جج مدج بؤءوو٥ .كو بجدويس :جيهو
ججد خة:
جة،د فجيجة همم بدئ ًا٠جالئ جبدهة:
جمثتة بنتة حىهج ٠١ه; ٠.ججزذة جسفتوج :بجج حؤججه:
مجة فهوم كع جذ .٠سده جذ (حجكة( ؟) جكبجة:
غح مج ذوسئة ٥مج عبثلج هتنج٥ .جج جبججه
بد٠هم نحدج :جهتئن ٥جقجة حج^ومس :مةبه
جوتهة ديذ:د خجذه .دجه ذشحهب جذ فيجئججه
()I

ججخهة.

()2

جبجم 4جحجه.

()3

زجج،07٠ا.

يكحسوج :دةة ?بخ ج إم حد يججة هضذذ وة::
هبحطخصما جسؤج ٤حج هيدقلمهج ٥ .0001جج بؤ:
أكة :دحجذفهغ ^جمدهة :شع دلجن ٥ . ٧٥جج
وم هده خنة هد حين جيدة هدهتى ون (٥جمب»:

ينتنتقية ينتيية

جهدلخهج 3همة :هخعن ججك بجبجة -حهيوة 2وم
حجةئ^ز ة?د كمزو٠ .وغه ٤ج طال لجبدش :جذذذم
دنبج; دحب ٠بحخ صؤح جسح فكحبشة نسأ^ة تتنجح:
يهجعمبن :يجدوم جكككة٥ .ج حفن جبب جو
مج نبموس٥ .ج فخخبجبذ هجة عوكجهع مج
يهج :خج هدله حجهخلج جذوسة جسوججز .وبلذة لخححم7م
مخحذلهجو٥ :ذب سجفهف ديوف :فؤ :خد حدهم
يختز إمكم ?فلذ ججو .مججبه دؤكه :جد حدو^
توهلىك ٥جة حئدة ومججه جمجبتذهة :هدخد هدذذهدن
وة :حيجص جوة.:
يجبكة جب جج عجبد مم شلن :حذوسة بههبغه
فيجسيج(^بج()٥؟) جنئة جه 6:فحج .مندب يسج بجثة
()

ه?هب■• ليذذم.

()6

فخل٠

I

كذفجحنه سحكة.
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ميسجحمججحن٠ :بحلج ٣جةخ دجج دففي جب حوم
ميثكسج مبهكة .مم جم ?تحدد ي^فجه وج^ي
:فة ججزج :دجهذيه :جم احد فجسجج مم جب آل
هدذفك جئة فيذذعب جد ٠خذد مجذجه .هخب جج:

فحجب خة'ه جحة جفيهؤعب مم ذخم :جج فجس كه:
دجكة جوج٥ :بجهكوج .:هجب حبة جو لخ ه جدة
حوذسة دبج دنة :هبلكو يدب دسةكه^س .أوه ه
فدني فودئئة جكزجه :هةغذب ١ججمدج :غديخ'٠خلج
حجحبيم مه ذ مة جبسججموة٤٥ .جيججه عفج ::ججبتئكة
م جمج جمتكز صنبؤ ٣٠٠٢? :ه ديتئئ ع٠دخ; وجكهب
نقث -لتهج ,تهكة .هبص أتنة دزوخشة فيحذكة .ههجم

9

فججنه ددو ذم حئججة جيخي كهب :فجبه
ده ة ح^ةبه :ةوةه خ٠ها فج٠ة صبن .:جاه جكة
جذب؛ و ة مم هبحة ه دلضذئ جججحي هجذ ٣٠جنجبكة

بلجبحه :حي^حة جج نفثة .هوج ٣لدم تسخئه كمجه
غده ص٠ :بهسه7هى حجحة ده:هةع
ج*
^سمحة
جكز دمة .هجض بؤ :لغت; بذهذج :أجأة فيجتة
هذللكلح٠ :بدحخذ ?فهة?,؛ أ?ئ?ئي .أبؤ :خخ٢

دسستيندي  ٥٠,ليؤهً٠ا .ا
سي ب ٠ج :ههك يبض
ا ٠
569

3

٣

جب بؤسهس دعجة كذ ٤مكم جج غزلو دخد ججحي
خخحدبجً٠ا٥ :،،٠يجوييس يجهة جج دجبكب كججئة
وححبكي حج^كة٥ :هبة تخحوة حدتجز فديج
:جيجة :إمكم ججئة كو سمه :م^جئة ه يمجج٥ :جد
يكة ججذككة ق منع(!) .وبؤ٨ :وج تبوم عجة مذ
٤م٦م ححبكة •جيكة :كجبئة: :ج:ذ جحجبسوجه٥ .جج
هه ٨خ حئة ييبؤ ::حبة بمج إ ججقة هتمذ
ذجد"ههى? :غبه ج حلتا :جهجئز كجس وي:؟

:2 6 3
24 43
6
3

٥بببه كم بغ -جدةههس 07ئ حبى :ؤد دبج مم
ججحي مببج
بجبجة ججمج خ ٤مك٤ .٢فذي ججذح::
حيج^ه جئذ ٤م٦م شوسن .وحبة بج .يجده ة ه غذ:
ب حبى لجبشة ب ةجب كذ ته٠ئب :جنجحة شككة:
عالة ججدهة ٣حهفجلح :فبجهد ٥ .جب فل( مم جه
* كخج ط'غذ :ددد جحمة شكة حدم
يجج ٠هو
حجت؟ ئك م حده ة .ججقة :دم مدة ججعثة ب.
ج :جم ه.و مم خخذ هذه ٣حت وكن بتسي :جهؤ:
دجه نج ٥Օ7 ٠جهفل-
جج جذ هك ٣بؤ :نكنج حيدئة جذوئة كدبة:
ج,م فيه يسج نييه .جم و نج دفئة جخة دتهه:
نحنج ج؟ئ جبتهه; تخضب
(( )5هجبه؟).

هؤئهم .١هغتلآل
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كذ^جحة عحك.

عبئج ٠دئخه :ججة جمةوس جج ذذخ كتن:
وه٠ة فبذكة جسوفنة كججت جمه .مذه جم جج بؤمهد
جهجيج صيج :٠د تحو مج كج محبجعه .ههبحد
?لعن يج^ججج ه٠ة دجسئة جج53ا كذه :بسجبه دخنبه
جج :هفنه دههجه •وجه٥ :جذفجه كبوجه
ه  ٠مخ٠ئ ته كة جهثفسجه .حهكة جم جذامب^يةجد:
منمك جفبج ن; دهة حنفية جأجم نه دةجه :فمه
جججذهسج ج :ةدىج^هف :تخ٢جكجه جصط٠هحم
هحجيذجدل ١يجه .جج جم ججه ذجغ’ت دةج جحججثن:
بؤه جهة 2جكز يجكد :جه3ئ إكةة ?كذ خم ببج
جد حججئة ٥جد حدة يخه٥ .كز ذعضه جيجبذجه
دذج ذبه جهججذ :دلف دنذ جمتحة :هئهخخه

مج جيس٠ةذ :مج حوة ه جمججكه؛د نةسؤ,ةههم.٠
جج جب ه٠ة (جثة؟) ح«ود جعة كه٠ي :امه جدئ
ذحة ،ج^جكجب جه :حيبهه هجت كنتة عسج جعفة هن
ذسج مذة :هنحوة م ^مكفة :فجذة جم ججبو^س
جج وسبك جد إذكة جبحوذخ? :الدنًا .خعدت ج٠م
جعوك مجبحجج •عتحت
'حة*:
فيهجحبج تجدتخههم كةبمة
جججج هجزجت ::نججةج :جنجبجة ;۶١١،٦٥ :فيجصبة.
ج,م*ة ئجمص ٠عوذة جسؤذهس :وبخ جه خغ ذهبي
*
يجلشًا.
نه :بؤه دفجثة فوسبد :هفئه -شب
هةج٠هس فتبهم يفئ .ذة جذ ه ٠جججج جه حوجئة

4

خذى جحمة شآلخك.
شذى :جحمة جه٢به :تيحجو ججكخي سجة .هجب
خذجويس دغهًا٠بى هي حد لمحي :جج عجذي جبسو :هد
سجحي هو ٠جغصه سهبم جة كذة يججعكة هوج.
جج جم تتخ٠ذج ججب دج خذله :جذبج دهة محب.
٥جذبه كج خذبخاعبج٥ :صد لملجه٠لم كمحقك; إ بد.
هبجذس دقئ مج حد ?وئ٠ :خههه٦هبى صخكز مالغ،
ججيمخه :٥ .لجذجب لمذ٠خ٠هبى حوجةجة ئدنخب
دجدة إدتي ::ذججفحوج; جه يه^هعي.
بشة جب بدلى فك جحي سية جته( :ذخيعة)^(:؟)
حكحفة :ؤججذخة •يحخجه دسبئة فبب ٠كةبج جم لجكحه
حفكة دنهشو .جؤكه^ :جيجهحد كجيه فجننبد :غهذة
جتكةج جئة وكدك دجميه جججج بجبته :حجمحة
نحوييه ?-ذلك٥ .كزجكة لهئ; ججهةطهبلبهلمذ’شههى
جبجبغز :هعع دفي^ة هج جفبهسة ججدبهه مههه :عنجذ
خفي دخم^ةية مجم حد يجت :جك٠جه جبجبغة كذ
جحمة٥.جحجذيثةججهحةجذوجؤ::جتكه ٤جحوجتب؟فمة
جحوذة٤ :مم .هوج جب ومعهم جيججيقج يدجج
جوجذجوجبجبكز :وخيكذ حجدة ه ٠جججججو :جكو:
فجه فخنة نكةج :جميه ينك نجعذذة جز
خجج ٤حتج .جي> جتخئ  Օو ح ١خج غج هبى هذويه
بك •نجبكز :كة جججل٠ذ ١هلخلآل خدلتم :ؤميه.
571
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مذ حبكة س بسبملح.

يحجج ٨كحبة جبجبكة كذ 4جحنة سلئ٠ .كخ٠
كوجسة سبة٤ :مجم.
د

9٨ج خج^بن يشكةس جبجبكة.

دعي حدحد

حلدىب(.)٥

دشت ججمتبسة٥( :بكبكةوس ذل٠٦ئ نلخ(= :)3طحه
جس ?،غذذ ٠ذ٠دلل جد مبذذوج٥ :ييشنتة (٥جوكة:
جةكة ه0جبئ( )4إج :حبكة .ئ فيججمهس :ثة::
م^هججبد مجم حدئة جئج( )5تكحفة ث :ؤوجة خب:

٥جبدب ححهة جوكجة جذشهج; دص٠ئهـج.

(:69

خخهيب,بعتة ?بدن صمبحةب? ،٠٠غذ :،هيحذ ٠لهجذج٠٦
٥جهود جفتن جذبهج ::هفب (ئح*) ٣؟ لفطنولج
ججممة دمخفجو فلغد١م .ع^ج أهه ثب بغ :;٠فج^ذ:
يجتذجة دح; كد حكهس2 .ة خة فتننس جتن ييه

جوج 9ج ar -كب دخ ه دة خهآلكص جنفتججغ :جةذه

ضحبي جيكححج توم.
ففغً0ا٠س جب ج6كة دف; ج؟ ١حبكة :تبخلمًا٠ةا 0607
دحت :جهجة هوجخ;٠ :جضي بك٠٦ئ :هد'ب تجك٥ ::حتيي
,؟ذافن .حيعة جب مجم إجذة جهذجبة ججيي^م :م
( )1حبثمس :حبجهد :حبحفد :تل٠ئدهح •٠حبنجد :حبحة^س :صعهدvel .
 Pes^eus.لماع؟  )Pesoes )2حمةكة جمم نجذخة ?تهعج٥ )3( .بختج
* ئم٠
( )5جنبج 5ن.:
جج؟ثةهجس ج:جه نجبخه.
ح^كن)4( .:
Bisoe

مذ دبكه بسالج.

573

سذبة جيجبذن :نعبسبة :سنج نجهة هذحت خججج٠غ.
همم ذب٠ه بئ٠ه و٠دج’ج٠ه ١عصب :بججحهغ() ججكة
تبمة ججة^• :جخ يسهة ه حجن بدت ٤ج .هفخذ
إجئز2 :خخحبس ئه٠أ٠ة ٧مم بتة ج أطفنج( .)2فجج
جم فهههفي جج هدذتذات دهغ :ةهدجئ دهة حجكة
جبجج إكة .:إجوجب إج :دبكه3 :ب٥٤س 7هة; وحة^ة
ج^سةس .ؤجببج مجم كذل٠لج; سؤج( )3دج يبو ::إمه
 :2جهبه 07ة; جكة ججحجتهة(^) تبنة٠ :غلئح٠٦
جؤكه :ج3جذ ي :مذمة فزي ص هجج هقخخ جج:
:جدب بج مجم حنتخ :فيهبجج جمد جمه حتتئئز .مم^ةج
جه فمه لخكدخه :مذى :6( :حدهة( )2جؤكه::بجهف.

ه٠ةز )6ججخة يجهغ :يجج جو: .فجج دج7ه ئلوي:
هلغآل ح^بجبه جؤج؟ جة حبلذى ٠ئمذ :و>07 ،ئ (جفجن
مه جججة جه .قم3ت فم٠
[فودئئة؟] سهدخج' را :ه 7ه*
لههي :غت( )8جبسدج يبه :و،ئلح ذ يعجئة 2ه

:مس^ة٤ .ذ ه خمج6 :نه جب جحي مسجس
لهعسه7ه جئذمة:بسسجبهجذجكذمة جمسبدوج :يجك^حجة.
7هجب ئ هدن هدمه٠ :غب ٥كز 4جبوب جه.

(مجم وب جبيد منجنبج خجج7ه سجب3ة دي دبعهد:

(ا) هدل 3خط07٠ز ١نججهثت :نمبخذهجه :هفذب نييه ٥فجخه
٠ )Hic decidit folبمص.
ذخة منخكز Cod. Salomon. .ع* )2.
( )3سج ده )٠( .غججخز )5( .حدف جم( .ه)  )7( .منمج.
()8غجك.

مذ د^كةس بسبؤة.
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 .مي وبهي بمدة جة;(‘) :هزبب ٠ ;٥٠٦جج
هئ ٢ردف' فأش مند
• مديي

2

29 2 )3 2 =)4
)7 3 0
3
.?5

جئة ذحكسألع ج ححهة كمع٠هسز :>2جججه إمه هدخئ
ججنة جكو( دبة ٠ :جج( ٠حكوبجة ؤئه جم خند
ههج فوند ج:عسبهحب( .)٥هالج ٠ذب دنئ
لئز
بجبئ :دي فد)ً :ا٠ئه
:مئهوجئة دجئنج :إج
ج^بجهوس  :دي دد ذوسئة ومجمئة ومحكهوجئة
جئبت :إفئ كع شكسة فبل .بشجه جبم قبو ١بجمةبج:
هلذذب ٠٦إعجئة بلجبكة جبجفهخ;٥ .جدكة جفبنج ج جه
ؤجخيحة يحذ^جد ن :جه نممجصإر ج لهشهه;(٠
:جمخبججج :دنؤ .هيججية ج جد حفذيةفة()٥
دذحي بذخي وبجهذيج ٦ ٠هطذفذ ج تببتهة
هدكدخب :دي ج دؤكة :كمر ججد ٤حجن .جبيج
جم تةصي ٤جذ جه دي ?بج ب لة :كز ٠بك تة
فيسوذو .ذق; ذحي بجبجز :هكز جنجيجو حيج تسخم.
إذج جد سئة ,دخسخ إمبئنبج٥ :سوذ اكت ب٠ذ'خخب
دسه? :,هؤ ذدوو حؤدة :حجدي٥ .جج حجج ج
مج ذي دبج ببجبوئ(^): :ذج سجه دخسخ هكه حت:
 :يفيه حيي جسجج :كة )2( .:ف0حجخةهر.١
(ا) ٥جج ^ذجه فيه يحفز
(د) :جكز )4( .ححممهة : :الط دحة( .جمخة جيمج كلنج :كة . . . :ذجنجخخة
جيني خم  ٥٤جج ف٠ج خيد يخة فجهجة ديي٤ Paris. .ع . Mus .18.لهاهن).
(3 )6زم٥ب( .حمةد :حجد جه ۶حفيسئه جم :يدهمة.).
( )5دذهئهبد.
( )٥دفه لنف )9( .ي ٥غب فتح يمبحذد.
( )7ح^هثز.

خذفي ابثةفي بسبجمة.
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٥كز هه 4جبب حفذ^ةفة ذئث٤٥ .ج  ;٥٠٦جججت:
بجبجة :م^مي  :٠٠7تإج حه٠7بحًا٠ها :هجكية ■;٥٠
غعثإل٠زل) مم يججز حتم جذوئة بجبئ .فخمابج جد
حكههس يحة 7هن فججبجة :جببخبئة حإنه حلجين حدهه
كه هج ل; .محنيز 7ههة ٨وج دؤمبم هجلح جحة :ه?ق
ههلجذخة: :جفة جفنج فهكة^ كحبسة :م^مب ;٥٠٣
ئهكة نجنهكة جكتلهه; :محج مم ججئة •خهذبذ
صج 7ههة لييلهًاهس جإكه٥ .:جدةة يجككهجهد 7ههة
جمبخذوج٥( ::ذجة 7ه )2(;٠إمه :بكئة يجيبج جد فة
بهئه :فةة٠دمج ٠لجيذ’ف7٠هص ١د ئجذي٠ .مم فيؤ:
?هذخ70٠هن مب^ةة مجكبجة :؟• Vإجة ث^كمس نجبئة:
فح 7ههة ده :هي 7ههة جم ذوسئهبج مجمه
7ههة جه ذي غةمة( :>3غخه جب ب,طغ :مجهحد حه7هدئ
جنيجه(^)• :وضًا ذمحبذذههه :محهئهده تننجني• .مم
فيجة :كه :م:هببه مم نت7 :هجب ٠سبز  5ا ل؛ ي جبج
بلجبكة إجة 3ةض :يحد سججو هخبه? :جم ٤ف
ذيوج ?جه :غ٠جه ٥ججبه ذههًا :٠دف; ج• ?جه
يجتجةج 7ههة :فخه جب دعلح حىبخة جمه(:? )٥ة
دبح :كة يثف٥ .جضجج جمو كهس^به دسوكة ذهحدلج:
هف ذبلم:
•وه خذ غذ فيخة خذمة :غذ ?جه فنفه  7ه*
()6

(^)ييه.
ججمو.

(٥)2ذجة محهبس.

(د) تئة٠

()4ذجنييه.

()5

:جتية.

3

:ي» ج^نج دب (إ? :-ذههة جنج^خب حكم يه دبج،
بجبكة دي خزمهس(.)٤
حوجتة صد دي حبك بهد : ٣؛هئل :ههـ
بنجعح ة :هجب٠ج٦:كب مم(نحخجث دنججخز .ننججخة
جب يجكههف ٠7ةه حةذ ::بجبجة جبجخه جج
خ٣٩ج;رم :هجبلج ه ;٠حذتة ج^تنة هيه( )3حذجت سهيغز:
^:مبنبج مججكة ٥٠ج جنجبجج جتجهظز حجبة .كز
جد ?هذئ ج يه( :)٢ت :نج؟; هجه يه حن:

^يهحيز ههز جبيه :صفيص جه ح^جه .هيجججند
ن :جسؤجه :مجج ج جه عةخك ذ'هشغب جيثة^د.

I

ههج مج سة• مجدكهجد ٠٦جلج٥ :محهوف > :جد

جوككهس :مع : =:خذجم س٥ .٢كة ?جدله ًا٠هز
فه^^هم خجامئ؛ه:-
هيئئعا
جهم
شذجدوفجخ وج
ج :ي ٦بله
؟?
م^مبئةبج له  ;٥٠١جنك٥ :ذنح ج جيحذ حيجمة
بسبيهبج .فإد )5(;٠جدعخة ه٠ز جه(محهج :جيو:
دم^ئة بدي دهه^جة جنفتن جنذبنه.

6
5

م تالدن جم :حبج جب مم هـهص ١دخنج جه: :سة
جبد بجبجه جبكه ::ش :ثة كه جهجه بسبنيجج:

إ

(ا) ذبي يتت بدهخفت تي ش

(ه) جم

6( 2 2
6
4
2 3 2 :3

ج
٥يح٤٥ :ف حة جهت جيج كة دإةج* .)٤(:كوذ
دًاهيو >2لم ٥ :هةيج* جي^ةج :جكحوج .:هعحو٠
?؟?كه ه جمذمو :هدنبمخذطج جه جججز كج ومنو:
ك فجة(? )3خج,دئ ٥فنسة دببت .هتهدذ كب :جكبذ دهدذخ
(٥ضم ج^دفج :جججوخ .)٧(:جكوكمجو جيحة ئ\.جي
كج مكزجه جكذمة :هئسذ لج دببجوج ::هجئة ٤ذ
غخئلحر :>5يحفذ حدبج م بسبي^بج دجوخج:
جججححة صجهدعبع ن جنخجسمج دجة :دكوهؤجة
(جنفتججة وج٠بطة صدك;( .)6إدخ جم ئه شبحج :دذ
دةج :جوخن٤٥ :كة مججذ دح; ك جكة مح;; :ت٠هدذ
كذمة٥ .ج( )٢جذ دبجبئة كة حبكهم٤ :ف كخ
(ججج؟( ))٥دلدل مم جوخه جؤسج« هبجهج ي
مجذج :وحبذ فزق .ه٤كة محجيد كة كو( ;٠٧٥٥ )٥ث
٤جذ مذمة :هجههة نخ وذا 'ا
ذه١د ۶جفة ج

جوخن :هسئئه ته حجة( :وخجههلم خة ع
ججموج صةججة( )٤٤جج^تة .وتودج حلجههكةر )12وة كة
جفيه:يذ دوة'؛'أ جبجكزمه جبذ دوكة مجيئكه :فحجيد
جه كذمة حك; جمجعة^ ج^ججهس حججئة كءذجم .ودج
فييذ جج مجا حذ :هى فيهبوب ج .ههبحخ وألهج بتد
() 'لي ي :زببد بذ 6( .و يخ( .ة) نن٠ )4( .فحض
ذبدهج )5( .لجم )6( .جنؤتن :ججحت^ )7( .:ه٠7حم )٥( .٣اطحن؛
( )IIههسجص يمد خة
(ضو : .حجج( .Deest )9( :).هل)
ججموجة دعةذي )12( .محجمز( .دل) .
تالت

ًات٦ا|",ا|د٠ا:ا""ااا",""٠اا٣ااددااااااا٠ام
مذ دبكهس بسمة.
57٥

إجة بجبئة حبكة مس  -م٤ج بيذخة هج يخخم:
٠غهيج جه صجذه :جد هم ختدب جس :هبغذ نرق.
و٠0ة كذ جمه :ج؟ د لئجمهً ١اه0فخءغ07ن .وعجت
مب^ةجة جبجو حهن جوخن = ه2هخذ ٠ججه جكبذة
حجحجوؤ4٤٥( :جذ؛ج ئد٠ ٠حذ١فذ٠ج  ٠ل> حجد إخذ .ه2ج٣
وه ثة مكدة٥ :يججتكي وه جه ?جشع دم
4عجك :جذ٠خ٠جهة .وهخخذ هوة دهة٥ -يف وة
:مهججع دهة :مسبة 5؟ :دني فلبة بتحكج:
(ددكة 5كة ههدشة( .)2وكمبه مج جلعبؤ'ةهم ١حو^جة
دربجر :تحغة(ق> جةتة قنفد ،بئدهر شرم نبتةف:
ذهذب حسوك :متمحة :إمه حبكة ه ٠جبؤه مم
جوكدهوس ٥جمكةوس ٥مجحةوس بجبكه )٥(:٤ .ونه
لهجه وح إمبئذبج :م^مجز وبه جه غف .ؤجذه
٤ف ج ٤خ : :دذه٥ :٠٠كهجد  :5دب دجكجة^.
وجبج جم مم سةمي جج عجج وة جمجذهه2 :هة
عتج بع^د محبسة دهجه ميذ ج :طدفة فه ججنة
جبد م ٠هو حجبيدن عيج جه٤ ٥ .خ جه كج(:)٥
ع؛ د إكخ ديج.ذذ' 2وة جلة'م ججو؟ مم ثة عية
دفة ••ة فييدبة :فمبجعب صهف لبه■ هةيذ(ج) جه
كمجمة :كة دوكةس :محذ :مج وفد ك محخذوة إكة
( 7

2

()4

( )5هحص يخ جج^ثةهود.
ب )5( .مخ )6( .دشن.

()2

نععبنة فحخص جفص.

()3

دخللح جج.

مذ حبكه بسبؤج:
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مفيدل)؟ ٥خق() فججذ جه :ذهثب ؛قذ ذي ي :جفي
جكج ءض جدهة سهدلج٥ :كهحذب كمةجت(٥ )3فةصجج
ههبدص ١حب٤ :ي د كفدب 4كز يلبدا ف4ن هبدت
دحلح ده ة 6ذخة هدهشإ٠ها :مهمجد دئلح حهة
بدجوه■ ٤جذ جه بلجبئز :شذ :مثه^ج إكخ أل٠هلم مم
(8قةجة سذجة جججحججتة()٢؟ ٤ذ جه كق( :)٥تخًا٠٠
جذ٢دذ٠ج ثمهجف; هدضرئثة م  ٢حبوجلح:
9ذيخز٠ها ذي (خهفه بذام فح^مه دهخ .هذ٣
أذفن ج شفي دجج بجبكة إجة حبكة٥ :بججج حكف::
هه ككمنة حكوجئة ?3ة.
هقغذ 6جم :صدذآلءذهتج دلج جهحوذوجة( )7ججيته:
٥يججمتجخ سه; دجسجج فؤأهده)٥ .جزجو جمذمة غجذ
ج٠ج جه غهدبئلجبج :هاهبمد ٦ف خج.ا٩ال ? ٣٠ه٠
ه ججكيذر؛ ٠شضجك٠د  :جه فنة فميجيبهمد

حيككة^ :هد ف4مب دبسكه .ه،جفيبى ججؤعذبهوس
حخسه (جعفة ;٠بغخ٠ئ(?? :>9دم دهجم ججطبهوس.
هتبذ دج ذغئلح(" )1بج جذبكة ?دبج  :42حييذي:
م^^بوب جه ججموج شدي هتشذ جه :دبج هه دجثك:
?سهبجب جبثة (هففةئ مسع :هيد ?تغ ه جم
(,I( 2خ.
( )5فذة.
()9جئخو.

( )4فمة :ختي ٥جذخذير.
( )3مهعد.
( )2فذئه.
(^ )8كه.:
( )7جبد^ذخة.
(٤ )٥ف فهج 2م دهف.
(؟)5مجخئة مبذخة :ججد.
( )10ذج٠

مذ دكة سذج.
580
كذهة عجج جو .ود دةجه :بخ ج (جو حوذض ه;خخ’ع
م اخهه(إ) :فجخه ك .إمذ جه ة جج^ة :هسه
كمجو؟ ٤ذ جه ههحئز :إإل تمعه -يججعفة٠ .س 6
جمجذة٠ :غبفج( :جئةة ملك; (٥كةجن هجهفة
جدمقكة :كبج جمه( :)٥هذذ 2.لهددهدة .مجدإل جم
وه جغجذ 7هة; جه لغ إل حبكة :ذجء دك اه 2٠مذ
جله :6( :هحئ(5 )٢د ي فنلح جفسجج ^بضةة(
هذجب٠ت ججئيد غةًا٠فحب .ئ؟ذ جذ ده سب م كبة
ذجيجيذم  :هبجخجا جه :هكا دخآلع ٥يعفة جنج:
ي .هفو (هة ب3ءلح حخع١ز?'> جحي دكجتة :فجج
جه خكئة ه;مذ ج :مجخ إكخ  ;٦۵ة3ة ?2ببد ة
مو.ئ :2بهيخمعذئ إإل دكة-؟ إمذ(") ججمجه :ئ;(")
فإل إحخ جه؟ •2ة ذخئة إمذ(") :نخ; آذ; ب2جد جه
6جم 4بشة :ج^بج جم ٥جعفة :ذحخكد دم د^تة:
بج ه(;٠ؤل) حوذضج حجمخس( .ج جب( )٧عجة ;مذ جه:
ض جخخة كد عنبسب جد سخ; .هوم(5ل) جحفذب
وذإل :كد هدبي يججة ج جم :بشجة ?دبج ي:
كد ججش") ?آلد;; فعي حوي( إ)٥٥ .خد دف
)3

:)7

7

7

 )Desunt.خس٠
()5 )4
()3جبج.
( )2جمه.
(4)5بئخ:ي.
()9ججئز.
( )8فجج.
( )7هبكئ.
()6غئئزخج.
جعفز.
(٥ )54ي.٥
(3؟) هًاقهث.٠
(") :خ.
(1ل) هدم.
(هل) مننجذ.
(5ل) ٠حلغتح)٤6( .دده)17( .دنيم.

79 6
6
(
2 2 2 6:
4
9 9 )5 0
92 0 9
2
مذ دبكه بسؤة.
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مبجد ج ٠صجذخن :ه ٠تلج هث٠و ود صوةمة ذدجدذب:
كة ج :بج خض ليجب ودبهقة ٥جةذماا:
٠فح١
م٤كة :سجفو ي لبةوا ههفه  ٥٠٢جمجخة لبو ه:
عحز جنيججيج جه مج بجبجه بكخول>٥ .جج
هجبذب
جه إجه بجبئة دجوذبه :م٠ب جه غ^ئة ميذ
جه :فط ص حبكف( !)٤كذ جه ججبه جؤكه ::مم
غنة بنقم :بجة ه ٠ديخ٤ .ذ جه
جنجخذبة:
غ٣دحلجح شنج احلح (له :مه ب'ه جكر فإ^خذبخ مجههث('ل>.
٤تذ جه هنة بلجبخة :يجحهة يه كذذة هبحلهه.

٤٤٥ج :هد ف بوب و .هختذ ب^ةوس جحجبكز( :هبجب١
حيوخجه(^) نكلئ .هكخ غبجهس ه ة ججه تجدهة
ههفج هص٠ :جة ه ة جه مج حده ة دج^جججةس.
هفافهز هل ٣دبح ٥جج جتكة كمهمة :مبجج جو()٥
بسبنهبج .مجج نييه دجقك ذهذجة()  :مبد^ئنبه
يذججذ( )٥ج( .هسئ ؤجب^حجخز غبد ن :فخه
وجمه جمحكبئة دسهج٠ :ق جكغ ه ة يجج تسخم.
٥حجد ه ة حفجخه: :مه ه ?ى ?بجه بخههن .إكن
جد كخ ح::بجدبة جبجه :ججد جمشو :دب :مئي:
ذلهة جو .وحكجة إمك جحجج خة٤ :ف جه يحيج:
() ححف وقيج يي يج :ه؛ال٩ص (: )2ة حعه )0( .بس '? ٠٩د
^جخخبج يمجةة٠ )4( .يه ذج٠غجي٥ )5( .نحدبد بم ثجذ )6( .ج0م.

()7

ذه^ي نسحني.:

( )٥مههخ.

65 0

مذ لتبته ى سبوبم.

582

جبخبذي يجده ة (يحيج؟)٥ .جحةن د ؤذع جي^بكج
دخ لثهه هلض ?دهتن :حج ج جذي ج نة جمكسدي جج
سحئ :شله حب كهج داله; .دج جس ًا٠هً ٠ا٠ط دهج
جؤجو بجبئة حثتة ذوئئبة :ئجغذحه٠7ني غح بتهذ'١٠ة
ذحخ'بخج نختذبحه٥ .كية  ;٥٠٣١بيتجهة حوجة
ذوسئ^ة :مج يجز ده جلقئ ًاةوذ ٠مم فومجو(^):
وضبجكب ه خد ;٠إمبئهبج .فنك ٠7ةلج دة جذ
سيجم :جنسجو جذب دغجهد٠ت(م :هغتدجه ٧مج عجكة.
ة?حههو ٠حخخج٥ :ي٨عخج( )3تذوس٥ :ي٨مكو()٧
حبوذة وججكيتة(^) (جخجتفة ٠ذجكهخ;ر :)6دكت
سعد ة?٠د سج^حكة ٥جنبتوج .:ودد لجمحغ جخجج
ئبج٠خ٠هلم :ؤد ?يعبي يجج عوس^دهة -ةلعهذخ
جأجعنج( ::جججسمو يجبه :سيةلو(ه) ?٠ئب مم
يخهة(^) :؛?يسجو جعلوج٥ :يعخمج ٥x٥ .:سكع
جد ج^جم ححوم :جيكخصو(") يج^دهغ٠ :ددذجو
يجنئة جؤبتهة .ده ئهدذنئ سجته .هجم منيج :
دهة .بجبجه جؤكه^(").

07

(ج ذب; هححر2م عفكمه :جؤتة ججبكي ذبه:
( )5منجسجف ٥يو نذجغة
ذه) ه?حجئهددم.
(: )5جيجنهخج.
( )2ججنجخخة.
مم ف؟كة.
(: )5ججحقثج٠ )6( .جب ٠نتكفجة٥٥٥ )7( .خالد: )8( .مجسمه:
( )Hجفخة.
(هل) ة?ذهه.١
(و) يرنجة.
جيه يخحج.
( )12جج ب^ء جج.
Cod. 92101000.

ع*

Hic fol. decidit

خذى صبكهس بسبؤمة.
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بجد جيجه يجدهة٥ .جج زلضبافخ٠ت ذلخبه' :،1م^كجب
دبه بج جمذجه هكه كتت :هد 4بءب دذد٠٥ :
جحخه ههج جد .لجسه ؛ذه .ممب ه 0ضذهه;
سجة ^كه٥ :كذ جك ;٠خه٥ ٠.٠كز ذغخه  :يجهحد
سوجو جمذ .لجد وه; جو وخ ح^ه كدبكن٤٥ :ذ
وه; 3و يحذو :هفئد وه; ذيذهه; سف :كه.:
٥مم جهي :حة جوخكة دلب كت :ده; لهجو ذفي
بك^د محكبسة نوه كسفة .هجج بؤموس عكة ئخخ٠بج:
ووؤ )(:آله :و^فج جد إذك .هذذجو فذذت
هسهدو ه;مذ نو :كف ألع جمجمة جبح صع٠م .سونج
جذ خيقه فيحنجخ٥( :بخكج دم .ميةجج( )0كه
كهن :ججد جكزد ج جك» ٥ججة( )٧جد سجدةة^س:

صبجة ذق جه ٥ئهجذ( )3ذق جو .ئ٠غذو) كو فيق:
عذ نج ذق يلئه (نهبجس٥ :فحند( )7يجهحد كئه
?بدل هفجئق .ده جؤكخ جج ئبج٠ه أئ هئ' 2ججد:
بجخ سكف خخحة حجو :ههجهه ٥كمخ ف٠ئى:
حشة بخب^ةبج أب ج سئ بمهختة ج يئد سدك ئ»
هئهي كه٥ .جذجه كج(: :)٥كجبدكوكدئ; :هجبد
دكوب :تمة. ......... .
ز Ք٠٠7٥ )2يه.
( )5مججخج :ذجه ية.
(:)5منجخ.
(٥)4جيةكب.
٤ج:يةجج.
جفكند)8( .فخ.

()6

(٥ )3ننحة إم؛ جد
( : )7ميجس
:خ.

ضفبهسبث

584

لخخدكد حه٠ا
كومة دكة
هد٠ذجة:
تة
هجليممتغائغدجح ٠٠
وووجه مد; ? ٣٠٠أجه ٥٠٦

ئ :جج مهججة  :خجوثدهس دله يجبجحو ججبتئشة:
جج دجيج حئهك :هنيلةخ; .هكف ج^حخ  ::4د دجل
؟ :ذد كسكة فحجذة مثج : :ته .جهي جم فيجبب جه
كذمة٥ :جإج جميه هفكذ جيكةس له ج دب فيجنججتك::
هب٩ه; ده ة إجة ٠٥ :ذم منه ج مججتة بذشهخ; „
٥فةصؤجة ذبه م غهة’ >2جيه :جه جب دي فيجخجج
كه دكذ٤٥ ،ججذة كذ  wمجف دب كلد ض؛ جكيكن:
ج~د دكة دالئ ج^ججو جمكت ججفجج يهحد كئ» ذ3ة
هبجبكة٤ .جذجه كذ :،كز ججد :فكة عجج دمة جه
فوذخ دخآلله حوهكج كتبب :هكهذت 2كة مه.
جذبديه حوجهس دال٦٦ت جيجذ فوسجكةس جمذمة!
فب جذ ذحة جعبئة ذكجج ٠جؤجو بلجبكة إجة حبكة:
٠فجيدب يبه حده مجد^ة جدبذ . :٠م^سب (أه؟)
ذهجه هختنة :ه؛؛ب ه م حدجوؤ طب٠هن
جيججاجه جو٥ :يجذنيمذب 4ه هةببوج كذبجوجأه.

( ٠٥٥ج:؟) جحبه ة جبجج كذمة :هحوم2ف جكنح
حجخ ووة دجد بج جغ(^).

وصب! )■5՛م ٠هسج :ددئ •ىب^ة ،عي ف'٠م (يسج
(ا)
إ (ن) (&حبل ؟  ٥دبن ب؛ )5"٨
)2.

incipit lacuna in Cod. Parisiensi,

)Hic

() .Hic desinit lacuna.

(حيسف ؟).
() جم

خذى حبكهس بسؤمة.
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إفة •به( :)٤بتباد’ع) ججه٥( .جج نجدب نذذخة
دمجذجه() :مكجج* فح ددد ز )4جمحإد خهث هجة ٥ججة.
هلعل ٠١حذذذة :هكم وذب ذب •جته :مندبن
مبججن .م^فجج ج: :جو بلجبئة :ف 2بهههب ،7هئ
غ ٠فجد ه9ة جئ» ئ؟ هئسذ دب :يججد جكمبد
د» ممدجه٤ :ذ 2غة ك جسومجبكبةع فلخد
جةه^كبة :بجهوس? :دخ; دةج مم كمة(٥ :جج بجكبد
حيجه جتج ©:هدألز :’5كز يججه ج :بشد :ججبج
يكنة :يهحد يعجوجة ?فزذجة م^جعلوجيغ
نج هدلدهم٤٤٥ :
جيهحد كج .هةكزاه) :خجص
نج ذمذب .م^فخج ج :كز (بجج إكة )7(:ئخخ٠ئ
مخخوج« فكم؟ 2٠خذ دب4 :م .حف٠د جب كز مبه
دزبشة :فجة .حوة ئ جخ كذذم يدهغ :كة
جمجذخبس مج بجكة :جمهجم ألهة :هفض ٥يججججم
حجمحة (دكهذ3 2٠محز( )٥ج2هخكدد كمبه :هخبض جج كز

9

29

3

0

يججخك مج كحة خةجة ?ف٤٥ .فخه به دخ; -
محؤجكة ك خير( )9ج ::ج :كخ جؤبج ي إكخج :وجثت
٥جيتجة هفة هككمجة (هةبشف'٥ 2جةجة' '٣M«٥ :
كه جد ٤نه يجبه ثجتهف ٥مجةةجدهف٥ :يجيخذخي
(ؤ) ٥ب جمده جج نإلدذذب جخ مجخج»:
( )5لهه )2( .٠7جهذج.
( )6هأ,جج كد.
 : )4ՕԾ1جج بحبد هجا ٥ججه م٤قجذ.
( )4دف )5
()7جججك )8( .لعهدع)9( .ك» )10( .هصغكئ جخذجة :جنحوس.

58٥

خذئ حبعحف بسبؤمة.

٥يججؤحيب ههيحعجئم :٣مخخي •خهذي ٠جص معجس
هئدم ١جد ذكة -فمه (دإذخغ نية'  :' ,دذخيج جكزخ::
ده ة خنئ؟ كلهك ٣الهتذ 9نج جه :هخبخ •خذحة:
مجبب .هجب ز>77د يفجج م فثز() فج خص :تخخ0ط

دب بسكز هدبهه :م^فخه :دذبجه خذ ،فججة ججمحج
لغ?جئةًا٠ئ!
(2)3بج  :عكة نج بسبي^ة حؤجك :جمجس^ة جمصب(^):
ني بز ب ععثة بس :ذذهيب •جني ججزضذ ?مخ

ذوسة جسوججز :دكو إجة ٠هذ ،٠دب٥ :جخو  :حةج:
هوج لمل،٠فج .إكه :جبم محجسكئة كو دخن جلهيج
دجمدةس جع :فججز عوحذجه لغجها فج فه.
٠ئجنخذ ج صاه :جصوص ود دأجكة ججعهد()٥
دججن بع ٥ -يجكجد إكخ جئ بسبؤمة ?الخن ٠خحذ: ٠
?بط ذ؟ئة جسجج^ز .عنة ? ٣ن? بفن :كن لتبدئ فيذذوبجج
حججو يبمن ?:كة :جيعحهذ دجد يججة :مه
بذهدحعقهجم جبسبيمة ق'ه:0 .جهج عطذ'بب :2هلحلسب
يجدهة جإ١ب دذاححب :دحويهة يهدبجسجج ٤بجبكة.

 .هبس قحع ١لببكذ :٣طهكد دف دؤخة جحذ 7هةن
ة ٠بسبؤ :،,نبائًت لةج ٠7ججموج:? :جهئ .محني ;٥٠٦
? ٣٠عكن نج بئة :بي تبته ئ •٠7 333هن 3ن؟ذ٠سج ?ي
)4.

( )5جججج فهذهء )2( .يميج صه جفجة.
 )in 604. Paris.ا بهلي ؟)( )5( .ججعصب ؟).

(Hic incipit lacuna )3

خف لبئ سبؤئ.
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5٥خة هخخذ جبهلثخةه; ٥ذوسئة غهه ٧بجبكة دي كئذبع:
5 ٠٠٣جةفة جةوبة جنف^٥ ::هحةكة ?جرد٥ :عحهذة
جهجمجج :دهذ فم هدعة٠خة كجبس(.)٤

سؤة جد تككة ذلالن جه دم :جج خفحي ٠٣كب دجبكب
هبه ذه ج كة بسبيمة2 :بج كب حذجهـ٠خلج بجيكه ضؤن
غكه٠ج; ?كه هجج دله٥ :يجهحد ج :جيم ذئبح كوحة
فوئئة ب2بخلى كجههه جهبكوج :بسجوكه٤ .فذي
نه 6غ ججبكب ه  Օإجج :عبج ذوسة جسويخة ج
إجة وجك٨ ::بمج :محجةكشه :د حذبن٠ :كلح
جهفدجبة؟ :حبة ذلي بجبكة كذ تبكفد م^يخ فه ة
يمذمة سبحة :ج'ج إكخ يجة مم حجتة بلجبتة؟ إين جج:
عب٤ .جذ جه ?٠شة :ئدهدجخج٠ئ ض جججذ فيخ فة
ججذين :دذكبج دذة بك٠٦ه مج كممة ٥٥ج إذحة3٤٥ .خة
أ٠٠وج جهو ٥جو٥ :يكةجة :ج  :جد إف همحز:
٥ذوشة جؤكة :جمحجسفة هوج جد إبت هنة .وج :جحمة
;فذجدبخيةفة جججه ذكوة  -ذوبوجكذمة دك:
يجحد وحة مكبس ٠غبيص ?،سن ديعجتة .مجوج
 decidit 101. * Cod. Salomon,ع111

()1

مذ دبكهس سبؤمة.
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جهبج فجخ  :مجيذ غفه ذهش ٩هيج نخ  : ٣مبيه بح١خ
؛فنة ?فئة٠ .هوح ب٠سذخ فذ :جئة ٤ذ كذم:
عذب دذوش? ::د فوس حهجم ج^ج ::ؤسه مو بنته.
٥سةبن حدجئ جج جخو ممذ جد حذه جكة:
فجخ  -فيسونه ذذوشة جيسخج ٥٥٥خ ددهوس٨٥ .وج
فدفن فه له هع لبنة فنجذ :كز هجلخس ددد ?مخ:

2

ذز( ٥ ٢٢بحةد :دكز فد لتذم ?هه?فة .هفهبد
لجبد فك:ة فجذ :حوة :ونه حوةهه :جفيخخمببه:
٤هنج تجوذعة^ :جد صه ندة .هجمس مه مج يا

جمجج -له?د جد سؤة :كهوج :ججدبجمج٥ .:كج
بكهد محكبسة فيج لؤلحد ج'ةًا٠ى بجبجة همذ :وله
ذاييه هبحجيجه دجدهة ج.خجة حيد دف :مة

30

(هعقثدر)2؟) جغ خة جم
٥ذوشة جسويكة٤ .
عةج^ك :دمن م حدتة بلجبجة جمجذوي جد ذوشة
جسجيخز،? :به ًا٠في هدهةمةه جد ذذة جثة :خج لز
جبب يهة؟ جج ليبه هج فوم ?غ و بجبة جم
خ?:ةجة جمم حجتة جد ذوسة جسوجكة : :يجه وه
بسبيمة ه':ذو ججمو تبخبذو .ذوذجزبج ههب هججخه
مم هدخفدهج :٠٦طه?به ججذييو جه^بجمجة :دكة
وحدت ٥ذوسة ?عودذة .مجةذ دم حسئجج :جكذذة:
(فف^()؟) ك?٠م جج فهجة لذك::
()I

(?خذم ؟).

()2

هتف.

6 3

()3

:فجه.

كذم د^كةس سوم.

599

 ;٠٠٦جب جهب جج هدج ذع دهدبدخ٠ئ4 :جةيج
جد جئة^س :وس :لهدجذخ٠ئ جج مجة جزجه .ةجغأ٠
كب 2فخ :كج س ج:؟ وجئ حج يجزو هلمبيذ جه:
سج 2ببب جنهحذبن بجبجة ج3مج ح جئخة .ئججم3
٠ب دؤ^ة ::جننيف جججؤة^س .تجديفي حمد :
(حجوذ)^(:؟) جمخب^ذوج ::جبد
غجد كجز
ججه حج^جوو .هسبه حكه^س 2ج :حبكهددو )2جم
خجو*.
حهخ
جهدهدمفي5٨:• :جةج ججسوسهس هدهدح
هج هئج; دهج 2ج :فهذ جمج ٤كئنةم= .مج و٠ز
جو جذ جمحخية لك و جد جوكدهس جبجبكة إج :حبكة:
حوذ ج2مئبج وه إنة فه د 2بز ن :دهجه ج^جه
* ه؛ضحذبفصة() ذو فهكو :ميمخ
منكك وك ج.
جهحيج جم سوكز0 :جبعلد جئيه د0ج بجبجو
دذذ ،ذهي 3دك٠س :م^جج مم ح۶ذ'خوو؟ هئم 3جه
دهود2

إجة فهكز :جبد 5ثة جؤهخك لهجو :حهن ج2بك
*دن3٥ .قجذ جه حنبفمه() :عجه بسع عيم ٠2د 2ئ
ج حيكة دوذج جي^ج دسةج .معجج 2ئ جد
جذ-ئ :حجك :جججخ ٥ب5ججو ككك :حجكفؤ :هغخع
إكخ هه؟2 ٠ئ ك ككئ ::إ^جسيم 2ئ جض,ذو دب

حوذخه .م2يخ إجة فهكة :يحيج .هغ،له جججهفي
جه^نبج :هبده دمجح 2*3ححبخة(٥ .)3جج ضخبه كدكو و
زل) هغدئذل.

()7

(قبصذ؟).

()3

(جمبلخة؟جدبحخبة؟).

صذ حبكهس بسبكة.
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7

ج:جه نجبغز :جة خذ ص صبحذس :جج قه لد :مبجج جه
تلفأ دحهعذهحذ نجبكة :م:دبه ٥بجه .دسن ذيم دئة

07

فهكة :يجهحد هم كة بحلج٠ ٠في جفه دهة دحلح41' :

سف:؟ ق٠فذ جه :يجحد ?دسنج ججحة جه :ى ?٠ك
ج^ححبههس دفذه .هتفخ جه :جه بجبغة :كز دذسخ

5
a
r
3
7 7 .0270 7 05
4

خ ب ٠ء جة ووحةذ :إذفنجذ فذهب جبد ١جؤم

كب دم :دبج جه فلخوخ ن,سلخ -كذكة ٤ذ

نة

لم :جفخبة :حجبجب جيح^و حفذذخ :ج ٤بجةس

دوف :جخ ::يجهحد ج بج ?خذ ،دببة جججه .همخً٠ا٠س
٠حهدئ :فكو

كة ةضذة

وئج ية قهكز بغدحه ه<،

دذده :هإج?و٥ .ججيه٥ :نذجه :هخم حههس.
عببه مم د ج ه:

فحصه كجهجج هه جكك :جج

محجكس ؤكة.)٤(:

(جوج ? (*) ٣٠جج ئهث خ؟ :إجو بجبكة إجة حبكف:

تهكة ججعذي ٥بج دىهم^ه :في :كهبو ج بثه د

مكبئة٠ :ذحو هفههذ جو :جمجمة ?بد تبتهس :ذحبه

نيثه غكب .إخذ جه إبه :فذ :حج وه هجبدتمئر
يجئيجس:

٥يجهحد و?ت ه كز ف

نجه٥ .جججه

في هغه جمدو :كه ج إشة ذج ٠ههبدز جع:ة ؟:

٨خم ةمب .ضؤهوى إكة حبكة خج ذمجة جد ذذخه

•يجبجز •يج:بيه دجة إدج٥ ::جج :بذبذوج :زهص٠ئ
()7

)Hic desinit lacuna (X.

١عهب جرنج.

خذيى لتبعة يى بسبفش.

591

هي( )1جي وه جفهمز :ه كز دنجبح مجعب 2ف :جن
6ة هكة يج^م .هتخذ جه إجو لئن :،كذ :كئه
غذ جه ج6كة() :ج6خ ذيجة؟ ٤ذ جه كج همدج ه
ع :ب .ةكذ(ذ) جه دب هذيى :حفة جه عهمت
جى ::ج6ج جفح( )4ذذهج؟ ٥كج اخذ :مم (جج
سجنجو( :)5ى فب بج عهئحز وكة جيه :۵فيكة 3هكلح
جئ :هغ٢ةلجج جه خكئة ةصخهخز( .ذلخلح إكخ

?؟هدخ جعخب سة^ ٥بج إمحيجخ إمه ؤئزده)؟ ٤ذ
جه :كز مذ .ئج 2ك جب( )7يئه مذ جه:مذ ب:
بر ب;بخب! 7ص دحذج ؟(هج

ه جببيحكوجدعهكة ج^جم تةمنه :ههئ سزهل) سلئ
يمتن^لميد مخ ئ خؤ٠بح ب;:ج;

ججج مج إكة :م^يذ :كذ :كز نو ذب ج:جهد
بكلز هدب .حهت دك ممه ٤٥يذ :كذ :مز جكفجص
إحز مم جثكه هكب كزز  Ճ1دب .هقمذ جه كة :كز
() فعفد )6( .حده
(د) إنخن.
() هعههه دهي( .إ) نم أن.:
(: )6مي ة ?:تن جئبجخ يعخب مبج فيه ئ ذالصلخ :مي دئ ؟
جذهو.
( )0دجفج■
( )٥أق د ٠شق (و) ثهغب (ه )1خد.
() صد.

ئ-

- -

-
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مذد حبكهس بسية-

تيش تتت^يتي^ات تت

فكهس ي يججة عجذ مج موئئ وفوج بكولم:
٥كز ف كة ج,د إكخ كب٠ه .هجج غذن يبه ٠تسذ٠٠
ذ :؛جت غلق يدحجج دحلح مم يمخ .كفي فيذ
كو :كز هخفذ د؛ ند ٠كز هوججف جو :كز ججس^س

6

كففي هةكذ :فذى :يى دبج جيجكهيد جكئ» ك ب
ومحججس ي٥ :يججيجد جحجبدكو :كه دب ٢جة
حثتئكز :حبس كوفي :ج :بججه سحبن جو؟ ٠كذة
يهين جه :ف؛» فحلة ففجب ح»٠ :ب فذ^ه مم
(?حك(إ)؟) جو ليبذو :جئة جب جفدس جم عجج
دلي ده ة فيلذهة حزة^حجد طبب .دوج فو
:٥يخ ج :كذ :ر :بج ذف ذود جيجوب ج
لتيى؛ :محبس ذوفي٥ :نجص ه د حوفي٥ :يجبكد
ح كئ» بلجبكة :مم كمجج دةذة ٩دكن جو كة :ث:
:بجمًاص ثمبية حدخؤ ::.من توثل هكب :وؤة ج
مذح; .هجهج ج^ج :جهي بجبخة ه:كذ :كذ :في :بج
جحضد كلت ٥يهةيد جكب يجحد ئة :ظذخ إمج
يجئجد ح حجبدذو٥ :يجنن» حوفي :حبس
١

;٦

6

( )Iيجد.

مذ حبكهس وسبؤسة.
ندخه :مخخدذ هجب يحد عفه •يجن^ذ :فئة ::
ج؟ م^ذ جه خفي :و ٠جحجي ونم: :بج هيس لتدد
قفجث هأة ح ه صذخلزه  :هو؟; ال مجلج

06 7 2
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حفحخوج :دعم .،جم إيذ ج مي :ه هخي
حكوجسة يدفئ.
:جج ووة جم دهج^ة بمهذب ءيم بج بلجبكة:
دحيه :فخ .هخهدذ :دبج مم دوة :جخك:
ومخبهجح ووة •يحة هيجغغذ :ههبخذذذ ووة حدوخجة
ججقكة ذو^جة .م:بج  :جه ييسبة همبة ::م^ص
ووة د^ةحكز ج^ةكبة جججتة جهءةذبة جذويس:
مجتخكة ن :حجدهة .عوحدثهس٠ :بغل  ;٥٠٠غدب
خذم .ثة جج فزلة ووة حبج مم كت^هج :ج£ذةه;:
في٨ئجج هقخذ دحه :ج يجكجس ثن ذفلمج صجة ؛كهة
:ه بج مم بجبجة؟ جذ خحج دج; جه فئ مم حممة
جؤتجذ: :به •يجي ذم بج عجة دمج,ذذ ٠فيهحبكة( :)٤جفجس
ذكوة ومكيد جو ذهبده٥ :مجهسجء دخ :-جهه ه
دحب دونة يج حط إحوج إقة هج ة إكف .:هخ
وة بسبتة دبجوج' :ذئؤ :وذجج حؤفة وذد همد
دكجمجذبة :محجؤد  :جأمحة حذ دجة دبكف.
٥٤٥جحو^س جججخخة ححبحة( )٤بوه ه٥ :-جذيوجس

6

()I

2 25
7 22 3 2
72

(جسبحخة؟ جبحذبز؟).
م
ا

؟3

54
2
و

مذ دبكهس سبؤة.
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ذهجه :ههببدج٠س٥ .جج فجج جه ٤جو بجبكة ذتلح
لتدله :٠٠جفبه ٠٦٠٥ :ته تهثس كننجج٠ ::غج ٠جمجخجه
منطبه مبججه .بسبيعة جب ه ٠مبجد ه ه هوذبج:
هئف; حبتهس كز عجد ٠١ة; وهده ٠ .ججس وسجد
د ٤٥جذ :تخب ذج هه مذد ههيجذغش كة لد٠تهخو:
هذجلله مئة هدهدد ؤئ عكز .جذ كحجو فدذ فكي:
حنججه حذهئ صجنسة :مب^يج مدههككز عوذشز :جهؤ٠
ممددي جسجةة جد جمجه جكة٥ :جد مجسوئج.
٥جزجه لبتهلم بجبغة جذ مبذذهجه ٠جوفذه جهة

34 2
:
2
2 2
72 2 52
2
2

بجذد? ::حجلع جخ هه; ه :بتم ٧بلجبكة إكة كئذب.
ذ جو :ججهسو بلجئئه
٠جبض جم جذبخ' إة حبكة
?جذب وجذ حؤ ججكذة٥ :عج ئس٠هلح •فة^ججة:
ههجب ئة دجد جخفذ فجخكة
٥بهب :وذئ وكة
هئلج .ه،هجج ٠غب جد جوثذهس ذكي'؛ :ه كهجب
جه هجككه :خذشحب فيعجذ كه; جه :بجةس بلجبغت.
٠بهه ٠ه ;٠هة جسبجعة هد,مذ لهب جكطج%٥ :يذ:
ححة خ كجس سخن نجبو .حد ج به هو حججذ :هئ
د«ي' هكبكة ه'ذك :دي مهذب! هه ٧جم بجبكة حبكف
ك١ده?خ مبخذوجي ذهي جي' ٠بسبجسة ه مذ لزئ :سونج
بذ ج به جمه بسكز :كهمة كدز مجم جثهج Օ .:ج٠
حدهة منججةجه يهه٠ .جه دةج ه٠لم ختم جههث١ب.ا
:بؤ :جوكةة ٥فك^هجج مبخذوج جؤجو :هعتكجذ

مذ دبكة سآلبم.
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هميج :مبخذ جم سهه :هعهبب لذلؤة .م2ذ جو:
صذ خكز حك ٥فوك يحلئ? :فج ذف جئ٠ذ اؤجذ.
٥جيبنه لنتخ?ت :هدخجل جم ل٠ج ٩هذدئ لتجذها

يم 2جة فسة هدفضه :جيعحذبههس ذهي .مجذه
جه إتة :ئله جبلحبد بجمخ مي :كند :سخ جم
توذخجه ججمجة ذق هجصدئ :جنؤ :دج أجو مم
عوخبه .هق٤ ١ف ه،ة ذجك إكخ كجذه :جفو إكخ
(جه؟) :ليم جخ :ي» جه مبك بج .حبة إجو
بلجبكة هيج :كوجة جي بجبكة :مخك ؤب 2مجججكفبن
كو ججوو :ج مجخذئة ومحجحخكز :و٨سو حؤبت
مسب^وخ .ج^كخ ه مي :مسد حد بج إكف :بكهد
مكبسة دكجة خدمب٤ :مم .مم جؤيذ ٤م :سخة

£دجه ٠ببهه ةهضخةة ميشه :جو بجبئة ذق حبكف:
فيجسوب ذه كزجة جمذمة جج إعبذ جه خعهدئة لجي:
هنخ هؤ,خههس .مججد ن ٤عثثة ٠إيذ: :ة تبة يينه
حبكة :هكب جخ جيهكس .ف ه ٠كذمة ة جذجد
ذف يججه :ج^تص دف ني لهدوهذت ؤف ٥حمةذهوس:
م^ية ذف خج 2ذخف٤ .ذ جه هجة بجبكة :عه
دجاجيكة فجذذو :ق ي ذحخ م سذكة ججك جج^ةوس
جؤكة ::ؤم ججيج و جكمج بجبكة؟ كئه ٨جهوئ»
ججد كة ئ؟ ٥يجهحد كئة صخ ج إكخ جمه؟ ٤ذ
جه ي :فخه ذف جنجفدبههد ٠ئغخجههلي منذهجهبج.
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هدخس بدة د سبحي.

بى جذ جهيجة دثلح يجبه :س دد; ب ٠جغ٠دجع:
يججتجذدوسجد :هدههىك دب كئضة .فذ <• بلجبكة:
يجحهذ ه خذ :كه :ةيكله .هتتخهبب م ندج;
هفذ :بثدزهه كجص دفف ج حهج :وجكه :دز دوج
ف ثة هغج د جو ندئ .:مجم فذ بجبكة
نعدي :حذبهس حجئة دهئة جججة مذمة جيجكحبهوس
غ ٩٠حكجة^ حتجة ٥ .جئة ئ٠جهلي ٠ .٠օفي; ذبي
دج •ة دحج :هبجج ٠حذوككة جح^بجة بجبكة جكمو
جؤجة هذج ئ جذوسة جسوجكة٥ .جي هغذذ• :هغبذ•

•93

حيثجي :خب فه? ?,دكة :ويع٠ .هـ •فيه دوج
جة^ :دج • ٥فسز :هق ضع• مجم •ة ،مة .يذهجهد
ة جم ةص يم ئهلر ٠هثهكجذ •ج :ومكجس •؟;
لذذ٠٦لج هفه? ?,ج :ومنيد جشوج جؤجو نجبثة
ف ة دبكهس.
جج عجج •٠ذج دة بج مم ةمب ذ :بن:
فيه دج• ؤتنة جيجحو جذ•٠ :جةد•^ ججزمجذ
ده ة يدن فذ مط; دوجذئة جنفتجهة .وحبة

5

4

6

م^يذ خهة :دج فخ به ججحذو شده ي بذج’ط; :ئه
جم لهي;٥ :ع٥كجة٥ :ججو٥ ::خخبجوج٥ ::سمج
سجة= ٥سوث? :ي٠ :هيهي; ذدهد ١ؤقم .ذذئب

دم :وججة ده ة سؤكوة ج^كةتة٠ :فطجمذه
ج هكب٥ .جج حجبه مم دج•٤ :فذي •ةه د ؤعة

6

2
0،0
3 2
2 22
22
2.2
32 3
خذن دوكهس بطبم<
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نف :جذب^ةبج عجه ئ :بجبئة هه :جبه جذ ههفه٠د
جد ئحع ١ج .هئثة بلم غذج دهة :إجنت يجفي
ببتذح يجة دذب :جج جخ ص جذجبك جو٥ :محة جيججج
ده ةهبخ جمو ذذوعه  -ءسذ ذب :ج ٥ج هحبذ
هيعه أتنة تهحثهسة  :هده?به لب الئ جخنذ
ي.
دثج^كةوس(؟).
() ٤٤٤جوج أهي بج بكة مهده و جبج م :ته:
جيجد جج: .بؤمهم الشه هه ذ ۵أ :ههدلةي دج
خجه جمحنهجخ ج .م2يذ :جذب^ةبج كذمة منهجذ خكم
فهجبحي حد ..ه وخ جج مججس اؤكة.:
إشة شج! فكبهحة خجلي م خجخد' ضذ :٣دحؤب خجج
:بية^س^ .سجم تخبج •ومة :وججج جمه يجهحد
دت ٠ .ههذ م :أفخ في حةع^بة ٤فذي نكذة٠٠٦? :
جنيججج :وههـ ٠متبئن .حجة كز :بجهم :الع دخ ج
جنمة جه .الخنال إسة ه ٠جككبحوج٤ :حجهبج خذخ.
ج :جذ غحجه فيجخسجج ييبه خوجة
*
٥مج جؤهجب

?خسددبن :تيحن غت? ١ذعن :جأهجب ده جعحبهحهجه.
دخجخح ٥جج بؤسهس أهي :نجسبكز يبه
*
نجفه دخ;
شوج? :خحعة?,بن :كهبد حؤئة ذ ة .همجم فيبأهس
أشه كعجه? :كز فبد هه فذية^ه دسهججه :دهدخ
اله :أيهب :دهف ^:جخ أي نعن هب «جئة؟ الخذ
 incipit lacuna 10 Cod. Salomon,ع)2( 111

Hic desinit lacuna.

(ل)

2

مذ دبكةم سبخئة٠
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جه إجج٥ :ف إكة؟ حبة وه هتمذ :ذئة ئد بب"

٤ذ جه هكة :كه ذحخ ه وة :كخ جذ له
*شوج :بممآل!ه?ان بجوكه٤ .جذ جه إشن :وجمة
ئ٠ي مجس :جو؟ ؛,مذ جه شبة :يهحد يحن ?مجك
إشة هةمذ :ئلبهك دب
كه٠دئة حييخ .عيج ج

6
6

؛بي صدفة :يجحد جسجنج :دفنج جذ جحكبهدجج :ن
يدن .؛՜مذ جه بج ج :سوب جذم :م هكن ى الدفتد
* إدة ه م جبيحن م
وحن حوددنم جد مجك::
إوبب بجبجة :ججدثجبهوس جوبذوج .:مندب حكهس
إجو بجبغة ٠ئمذ :شذ ؛ده; :مجف جكز سده :فكة

غ إكخ .صج خفف دح; ي :ذه مج يؤسدة :بجخهلع
ج دة فشة سدة :ذطذ جحكبحجج .هاةمه
جههثز :فبب جو غ؛حهة جشمج :ج^حمهجيؤ دةة غشةرل).
دبج ؤ( :شن شج٤٥ :>2<٠محبئنبج ت٠ذ  :كخذ نكه:
هى يجمكه 7هةة •ئعتة :هد يحخمد  ;٠٠٦هة.
كة فو ج كفبن جدذة:ي( :)3ذجصئة وفي بدبد
مج فبمهدد(^) :ددخهدن مك بسج،ج جبج م ةمب
جج جه كحددح١م عجدح : ١ذمج فودئة ج',ةهم.
٥يينج مم (جكة إدخج٠ )٥(:هيدن بدكة وسأج(:)٧
ههدلئ خدة جتبية ذسهدجه :ضجج ه وج .ههخ٠جه

4

(إ)

)2.
()4

3

 )Hic desinit lacuna.جم ٨كمبية خب دد
فعن^د (فةهحد؟) )5( .خمج :سجة )6( .م^بجهو.

?2

()3

5

?خ\ع.

كذ حبكةس سسبجعة.
0بحلجو خذخًا I.٠دجخج يج٠خ ٢يبه ثه دبوا .)I
وكجهه حجبة :دجججه ?يتغذلد فعجمو ٥يج
جة٤٥ .ييجهه ذلج٠ي :ضووؤب;( ;٥٠٠٥ :)2ج٠هج؛،
جئة .مجيججه جد ذ'اللدة :ميسكج منجنئة ومين،
ج جئه جةه^س :جكة عحجك «عئجو٧٠بخدوج :ي
بجخه (جم محكبئة فخهذع :)3(٢إجة 3بي ج وه
جم قذذي .سذج جب 2وذ :دتة ذالن; مجم مججتك::
بعآلله٦ر >4كة بميبتة (حيد :يباج٥ ٠جج ف٤جه()٥
كج طم :بؤ2 :م بشلمع  6جهؤ :ووؤ :*،هغئ
2غ :جمم جئخة إكذ؟ طذهذب ج :بمم٤ .ذ لو:٧٠
سيخي ئحخه ٧ده لعج( ;.إجة دبكفم؟ ٤فخذي جه:
ج2ي( )6جبج 2بد٤ .ذ دهة :كهية  ،2دجة
حكة ::دك ج^فحبخة جمذو ج2 :بعشم ووؤ*،
٤جذ :فه جب  ،2ي ز2ه إجو( )7وج( ::ؤجتمر >8حك:
نكبد(2 )9ئ حب? :نبده٤ .فذب جو :سن دوجين()٤٥
جو كه .عدخج(لل) جم ون ه5ومن (جج هدهدألح(تل)
جمه ة جؤتة :ميدجج جمية وة; 2بي نجبكة
ؤس٠يبههىزلل) مجم 2سججه:٥ .يبنج ممم فمذة ه،هدجالب
599

( )3بفذهف ١سبنلم.
( )2بذ٠ةص
( )Iجقهذذال.٠
( )7جه.
(ه) :جة.
( )5حدجدهم :هل٠ذه٠
( )55فجدجو.
( )50ممهجحنب.
( )9ذععبذ.
( )13مجثهوج خ٠٠

(ميده.
( )8جنيك.
( )52مخفججد.
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مذ صلةه سبجعة.

لبتلح: :جمذه دسبنية •بعذم :بؤ(٩ل) ح ،٠ذحلح ي ؤذخز:
كسئة 2كة ي.

(بم ججبجه صد وجفي إتة( )٤نسددذذ :مخ٠
نهج :ج بج بئة جيججذجو هيجه :ؤجكه• :كة :يذه
نه يججة يجهحد دجحم ,جئة حجبة بج بئة ذب حبكفم:
جذب^بج جذ عجبة و٠ة فيه إدة هإس( :)3ه:يذ
ني تلج :يددرب) جمجة دحع •يجي ذم يهحدج؟ دغذخمج
ج  :د :جو .ههحئة جذ ربب :م٤ .جذ دهة
بج يجو جهذة: :بمذم •ونم :لع جج جحجغ يجة
لالجبه
فهعح .غؤح
يجنيبب ذة
هغه0جةنضفيتي ب .:
نجمب(^؛؟Հ؟
٥٦٥
دغل فج
حدهدج
حببيه( )٥دنبئة٥ .جج 4ذ ك هجم :كمدجه:كخج)(:
فم^يد جف .ه دبغ م جدة م^متج ك : :يذه
الوجبكف بسبيمة :ج 3شومة 5ثة ي ذخة :خسئة ذئ
كه .يه جم بجبئة مذج ٥ ::4جج كج هجم فيذذوبج.
سؤبع ذىلالموس د0جو :مجد خيعخخه ٨دج :جت:
جج صجة ه،يذ :كج بكةد محبئة جيةس: .ه ه ذتلج
ه:ججيذه ميذه ج٤ :ف ددخ :ة فهو يجخهوبد
إكة؟ ٤ذ دوفي سو ديذئع :بو ج٠ج دفئة جعهحئة
جه ?قئ: :لة كب دذدو; غ ::جههه ه3و؟ :جو إدهو
( )4بلل،
( )3ه؛ج كغد.
( )2هًا٠فبه عبم ٢يم.
(ا) في.
( )6حنته )7( .دج فمخه :يسج :حفدجه :كخهو.
ججم )5( .فحبنجج.

4
2
مذ

لئمته ببذك.
»*
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نجفنة ^كخذ :فهحخندبه :ميبجه مم بذفيغ .:ؤعهبمعا
جة^ة مج إكخجة جسيج حبج( )٤غمخ'ع:٥( .طبة حكبة م
كج ب ذب بخ . ٠لآلم جتخئة مبدئة
ييح :جهبويد *
مج ذحذج; فيه:جذ٥ .يجهحد إخكة هوج حفجه مج حجت
ثهدد حبذكة جعذب هالدعم إدفي سختجة دهمحة بج.
هبئ هدخدحؤئ; دمحخجعمجة ذآلج فيجذيج ذبأ.٠
كجمف بخبفة هخخهذخحئ :ب؟قد •ندخوجه مم
حدهة مدت بدخهدهًاهس :يجة إححت' ينه .فحذهه
ذتثبج جخكفتج ::إدخه :إحثيج جه ?يجعدن ئذه .كه
صبهحدجه مبهحخج دح ،كفئت :د جهو .:بلجنجج جذ

0
9*• :6

هئغخج :جكذمة دبب اه ت جة بج بج ينهغ  -حؤئ
جججذويس دبكة جي^ة جخاكة ًا٠ئ خجه^ .:فتة جم
جج كجه كم :فيذ^مذه تئحجوئ جمججه ?هدي:
نمجثسب نه ذبالف; جحنذ تبجب^ةس .فسجم ئهذذ
جمن دبج جه هبة :٠ججيحجتة
فسع هج ::ج إكخج:
ننجبسف عجج دبهشع دفئة( :هدهبج
(إ)
*
شمئل٠د)3ا ٠مج فج.م ن; ذم ن  , ',محنجة ديك،
مبضض :هجبذ  ٣؟لفة ذحغه٠تبهًا٠س هفبعشص مج
() يج .ء (^يهذيتة؟) )2( .دجإ حدب  ■-جحم جلدي ٠ةبد۴
فدمخثة :تدم نخبفة :فهدخ^ه ججم حفذ :نيم مجم فجددجمجج :جنتخج:
ئخجلبه .هتهبل ٠إم فجة :جيج خءذ :تخج :دل٠هبه هءئخد نجيجتن
(.Deest )4
محوجيتة )Cod. Paris )3. .مآلكجج ٠7د^جي.
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مذ تملذى مسبح٠:

جبجبخة ٤جة
فيت إكخج• :وجمن .وكمج كذمه
تبلدى٠ :ئب٠ب جه ٤٥يذ :مجمة وبد دبكهم :لفئ
هخ٠ئ كهيخ هيكل :مهدم  :جيه مم نييه ف:ج ثذذ
عجسبو :حجئكة وحفب تخئلح ونجله :وجفذ حب
وجنحمةج^ة جججج خة؟ ججة إبو يدف; ه كذ:
له كجة ،ئ مم جكيججد يجئ سإلثخذع ي :جججيبح
حكه٨٥ :-فجيهد دهج :هجحه ،جه٤ .ذ جه
كذمة :ديه جمحبجة ذئ جه :ففن ئ مج جمكت
مج ئ جه٤ .ذ جه هجة :كذم إكة عجد إكخ
يتيده) :ججد .غ٠۵حلح جد جذن دحلح و لخهؤج:
ج تج ذم وجد يحذه:ج .كز جذ صنهجذ دحه ودب
ذحج جبد جج صبعد مدوى :م:ئز فهو :خنتحلح :جج
مو ٣٠بخ ٣مم بج جككة  -حجبد و جئ بلجبكن .ه
ذ :جيج دكهوس هإهجذهى محالو بجهكة .كز جذ
أذلجزز )1مج هن ج^ججة ^٥جججف كو دجك٥ :جنبكف:
حدهة() تة^ن جئبت :حدكز جخهفجيه^د .كذ جه
كذمة :جكبذ كجج إدخ :ه جم جبد حبكةس .يججه(
جذ جعز= إكخ نيثه سلك ده: :جئة جبنجه
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كج ككبدى مخ سوكة جت خ مم هئ= و ذك ٠همبهز ني٩ه
سلك د'سغه!هى .يججد كز خند ذحة يجة مم جمجت:
كز :يهحد
فكز محهمف(^) ذم ي فوذكئة ه؛ج'
(ا) فف آلنًا٠ )7( .بم )3( .١0ج,ن آلقخ )4( .جغهجو.

محذ حبعهل بسبؤمة.
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ضوئتم جكججباه٥( .يجدكج^ يجهجبص دفة جد
بشع( )1نسججة ؟بخن حب٥ :هوي ذئ الو خ٠ذدلح
لهم,٠ا مبجججو مذ ككز :وطع ح^وجسة كمة.
وخجو مذمة جد :كخجة هم ج٠هذج ٥ -و بدجذه
(مي ثهمبر٥ :>2محبجج .هجد دبهشع هةجة جو
نخدهدئ خ٠جو جؤجو بجبئز( :هجذبجو ٠فوبو
يدذابدني حوجسو( :)3ووذة ذءمة.سذذ -جمحببس ذب الوب
حجدهة لى٠هحب جبشة^ .يفج ة جج.
()٧محةي» (و وة؟) جم إجم دبج مم تةمب حفجثثة:
م^كجب تكهكة بج سحبنه( :)٥ولببج الو :وبؤ :مجذج::
هئتخس دو مبنج جحة د سي ،ع مجةو٥ :ككنج ?هبئ
جعجذ .مندب هجت :سجة هتمذ : :جذئكة وحةذ
تلح دن .بدج خوذة;  :فمج يتهمخ يجه :هبج
ةجيجو! ٥جج حجة بحث٠ةدد 4جئجج تفعدله ةو:ذ:
سدو دهج :ذهالت جج^جحه ذلق دب;  ٥دهجوذيه*-
الب وج .وججد ئ٠ج.و ٠غحالو٥ .جج حب ?؛;ؤد:
في٨ج جه جخج ندة جم دودج مبة ج؛مةد• :بكهد:
فوف ٩الجب يوخج ::الع جذ ؤبأ٠ع بحوه ٧٠جئتة
حمجخخة٥٤ .ج بجبئة هجدب ك :جذخدجه ججصكة
()3

)5

(٥ )5جمجبك إد حكهوس ?ام.
0خبذهثبج07٠هـ: ■٠فيي ججخهدسج.
( )c٥d. Parisسجكة ؟).

()2

() ٩

عةمح^ي لعدد.

Hic incipit 12002 in

كذ □بته ى بسبجمة.
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2

دم:
بيةهث
ييث ند
ييي
د
ه?،ب(ل)؟)
سأل :ز?
بكةهشحذي
لفي؛;  -ي
لبم .هغذ٠٦

2

6

كز ذ٠دهذ ٠كز ?ؤف٥ :بخيذةبج هب محون .محؤيج
:جو ذعنلح م^جذ :كز جز٠كو ححوسئة ٥ج:فة نسئ
ئ جمهجيج دجة كةز ج فودسنة
ه^به ::ذكت
ج:بيتخة يعجص دجغ .كز جفصو نكلئ? :كز
ج:جج فدم .كز هزم دبتج :جغة^ ::ججسوة

2

ححودج .جج قف جبم ص٠ئ :أله دجة :جه^ةج :بجبتز:
خكه ه كذه :كذًاهة جعةج :بجبجز :يدك د شه نج
وسدنت = هبذك ج جيحيج يجئنه تحلة ٠۵٥٦٥ .حه
دي^ةجغ :جج مجثسي :كخة دكة.:
خخذ ةذب :١جذبه جذخ^نة ةب دج?,ذذ٥ - ٠صحخي
كقتثء بجبجة جحفذب جه :هذتخه صج ٠مجم تةمي
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جو ,جب ةهذج لهج ?ري

سذج به :نسيثججة

جبومه دجذد^نة جسذدب دج?دن' :ههجض كًايةةز.
فجنغجج جذ جهجية? :كز يمهحاهئس ٥جزوكه .كجنذة
يجحدج .جه جب بجبئة يذ^ :دجه ?؛أك إكخ٤ :ف حه

:٤د ص جئه .هيدك ة? جحن عصن ١دذج وكبن:
ةحخهن دييفم ծձ٠ օ .ذص بساووة(٥ :)٥مجم جئ
نذالت جبجبكة بئجهحبحم٤٥ :كخننج ك مجذجء :وكجنه
( )٤جنهجد.

()7

زبءلم٠هئ ؟).
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مذ دوكهس سبجة.
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نه دده :يهحد سئد^ت.
ك؛ه دسه في :جج ييجخجف
بجبئة جيم كة •وكه عجبفذع :ه ٠ج اخيئئة
جخك :وج^ذ جو بط بج3٥ .وذج:بج يخججخ مه; جج
كجر :؛كه :جم ٤هفج كجيه يحد جوخدههس بجئتة.
٠غش; يجججتتي هو ٠دةه جئ هدبي هحي ب كهة:
هبهدبدغبج فلك وج; ذهف جيهذو سوخز جه تنة:
٠هشلهخة كذبذجء ذهليهجة بجوحة :ج^بجسة ببج
إكئ? :الد وجكجن يكو حودذت :نجث :كمسكفز :فذة،
ججد :أجة جخة ٥ذوسة جسججكز :ب بجهفي يهي سؤة
ًاكهوجة :كز حذين :دحم جمج خلهث .ميك وب ده ة
هوج :جكة نمغ مجم ججزولو دججج ::هخبم كه

إمبئهبج :يعجو مم بججه وجمجه دفدفي ٥كن بكةد
محبسه :ج^خي نج دلك جيككهخف م٠ي .هدفءح
ه ولج د،ةا حهج جد سوكة ٤٥قذ :إيجه جججباجه
ج:كة :حذة .حد جذ جمييج دؤئة :يببي ل كهة.
 ٤مة بخ جخججبن ذبذب :ؤكه :خججبن جه
ؤبفؤعفي جبج.
٥جج فه حجبه عجج ه ة جك فتة :وهدهدلح ;٥٠٩
جمه ة :مه ذحهجةحة جنفتجهف :جة دطو؟ة حفي
ر جخبذي ؛هشهجة .فنذ كهه :١ه; هحئة مجخج
كب ح يذ يجدن :وف جسمتوج :ذهذج،ة ى محؤدكة
جإصذبة :؛ ٥جنحيج يجج جج^هس ذه جئعة* جفيدنة.
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محذ حوكة بسبجمة.

غ ١جس٠٠حد ج6جم غذذ دنة :جكححو دب :جةج١
خخذ؟ دئنب ?،م يهة ببه جه م^يذه :إكخ ده
إجو :ى هبج إكذ .ميدهه :شع :بعجذ مجين:
مج^كذبب ي .دخحة جم دفذه :ه دز فكبن هي
ةزئ دهدذه :هه فة ?شان
حلج*
?يعذفد ي حجديم.
ي جحجفيخ٤ :ف سن يحيج .جئة بج يجده ة نيذخء
موهدن :دنة جب :يجهحد ?ذن,د عهذشة جكة:فجنج دج١م:
ف 6جد عجة ذنن هج يأل٠ة :د :٤د دنة خجدو:
٥كز غ ::دنة جفيه .ج ذئة دبح^س جبد جه ٠دفذ:
هذه جثجذ فوسؤئة^س ?ضنئة .هةسخه7هس ً :ا٠ئة
دعذم :ه ? ;٥٩جههجئة :هأ٠فآل ي :محبذذة
جحبخة :هغجحخس لئةش,٩ه ج^جج بلجبكة إجة حبتفس.
جججه ف :إجو بجبئة سباتخ'ت عبئة وجمجج:
جكبذك :مدهب جمهجسوج ::هفلك دننلح ذهدبئةج:
ومبيد 7هةة 4غ جد كوه^ج^ جنفتجة .بكبكة ج,
حمذ 7ههة دج ٤جو٥ :كة ?جدد ًاهةة ذجو جد
ذنبة ٥مجذج7 :هةة دهة :جدد 7هةة 7هه بكبكة ييجة
?خدفة :هشهةم 7هةه ذنبة٥ ,جدهة ذدم ?2ج’م ه
دج,ه جؤجو :مخفحي هةه هدكة خخهـة ج6
بتبئة مشعذي هة ٠يجيه0 :هثخ٠جص ٢؟ه هيدلده.
جج ف :عكة بج لذب ذبة حكة^ جيمحذبهس :دجخغت٠
ذنبة ه£فذه ده ٠عكة دجببج7ه ?سفة72 :ج 5مد

خذم حبكهم سبؤهة.
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كجبكبج مج هثل٠٦٠م خنهثخئنذحب بغهدذ لو ٣هج,هدج٥ .محة
جذ٠خبج لملخ :منوج ب دحليعذغ; يكةد مدلل
ج٤ .ذ  ٧٥٠٥هجة :سومه جؤ٤د دج إجو٠ .ئة
جيهحية ذئ جمه بلدبد حيدة :إحوجوكتس٤٥ :كة
خجدئ،ة يبه جيكدجبه^م -جكزيحك^كجغ حي^ةوس.
٥صبه ٠ئج ٠لهج إجو٥ -بجة ف :هه; ٤ف
بكبئة ب حنجه :هفلك سؤدهة حتححج٥ :كة
:خهه ذب دبكة .؟ذف ٠هجة ل؛تحب٥ :صج جمو
كعجذ :ه ٠جحه ضخه جؤتة هذجكه٠ا ججد ة
بابغل .ب٠ذة جد عنم جيكمحج إمبئ^بج يئ» يدجه
?زده; =  ١٠٣٥بتبئة بج٠هم دهة جكج هوسدة
دكههم٤ .قذدهة دي دض :هم عجمخغ ج^حيج
جه؟ جههحئة خجة جشهخجبهد :هبحخها خجبذغ
جئجسصههم؟ عجو دب هذة يجحكجه :هذسذ :جئج
جذئكة ج٠ذج ي٥ :كزهجذكموس -م^حووبذ يجخخفبذ
دحلح ج :هذألئ دلج جه ججد غ؛ ححجه :يججذيس
: ٥د مم لهي٤٥ :في» خجخه :: ٥ :خلخي :ه حي
نيجه .تجة يب أنسد فيهجسخذو ن ه جه صه ة:
جئة ٠ج بجدغبه ٥ ٦خذج يخخبئة ج جوحجة.
جئه إتة ه خذ :٠دم حجبج جيكخسج مم حجةس:
٠٢٥فخه حججئعزيذشهخلج :منعشذبن م٤ححبن جه جد
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ذم حجئة جيفة« صوئ .دج ن

جم قئ٠بح ه٠
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:7

كذ دبكه س سدج! ■ ،

بكبكة فه^ةس ههحلهج ٥ ٠فج مج هيلنج ،٠٠٦نهم:
٥نخج نتدءه; -.هسذس ن :دؤجو هجة حده ة
ذةك>ب ج^تةس :ةًا٠٠ج ذى سذج; جقبئم(!).
جوج صح عجج  :إج( ثجبكة ديك^س جمجذك:
هفويجيب٠ن ع٣ذج :ه;ج; صه فق بغهد
سئ٥ :جمه هم كدج :إمو جنجبوب لبهو١
إهدهكة بد جدوعحة جممخة٥ .كه جومكة هلي ج:
إجئ جذ ذيول ٠٩ةة (إيغ٢هم د^كة ::دك ًا٠خص
وه إه٠لم ججيه ?إدك •ف :فيمبية ججه إمبئهبج().
٠ئكذ م ٠سبغة :فنح ك شكة (مبسك :مجمة جبد()
دبكة٥ .صج مهذهكنبج وه شكة سذج :هدجج جد
دوة^هس وعجج جه .وكبج تة ٤٥ذمب( )٥دلعة:

)2 af

67

6
)'( 02

فتذد مبوه ٥نتيد() قجخههب :بجع ^جججي ييه
هدفي ححوجئة لتهئ ٠هتجآلخب إجو(حبحةدإج :جذبخة()٥
ف جتة :هج٠جذج كجب دلعة .هجم' ' ئحه٦
ج
ججهج :جذصب٦ه م يذم٥:يكج :يتهغ لحهذد
ججهبجة :جيج دبذبج» إج
(جج مجمجة د
جوك جج ئج;( ل) جم دمبجه م ييذم :مم دجذ
;بذ جه :جذ :سوة فكج بحبد (بم هةة(م هغ٠ا
(ت)

)2.

)Hic desinit lacuna

كذي 7ن>77 :صح :جج.

()3

ث صلخ ج

( )4ججس.
جحفة جفحخو :دغلة ٤ف يه مخخ٤ :حجة هدهذب 7ن :يي.
(٥)5نجججه)6( .جمحيجي)7( .فذتة)8( .جحذخ )9( .:مجب.
( )1°كبرذه وسش )( .هبحلجج هذ ١٥٠ )X2( .ئلج )( ٠عت هب.

2 22 6( 2
5 2 4 2 :6
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5
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()7(:4 )2( )5
()56( )4( 0 )7
مذ دبكه سبذنة.
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ذ ٠ذين جه: :م ٤ج:٤ :د ثة خجة خة ي^هة.
نإدجبع جم() ده م^جذ :سكف دبة غذ ج ٤ج:
ب عب ته بخبةة :ن جؤهب حة دسومة ٠بذجف
دنة :مذ دي() :كخ ته جكصئه٥ .كز  ٠ي جيحج:
يجهة .م٨وج دفن جه هجه :سجص جخ عحجه يدم
(هيه ته ججصئه٥ :يه مذ دتجه :خكز حك جحجج
ئدة ٠هد ججي .م^يذ حججي :ن نسم نة حة :مم
سوضة ف ج :بذوجة .م^يذ جه تجه يجكه :لآل
فكخ ييد مج ته ذببغة٥ .فتي ذج :كجة
ذنة٥ .ثز ذأن بئد١هة( ؤكحجبد جيه يه هجة.
:بؤسهس لجضب ٩دجض٠جه ججو? :كل سهبس
خصوجج إم ?جسيعآل :صج جذخحجه هك كصئ:
فججة٥ :كز فحجب ده مجته .ه هه كهجه ذبي
ه مذ جه :ييججج في^ججبذ حب ز ٤ ٠جد( :)٧كة فبذ
فلدبج مته دبغة( .جئه ه مذ جه إجج بجبئة إجة
حبكف( - )٥فة ته يتذجصي هةه حؤذكة كذخة
دفة .آلمذ جه خدمبي( :)٥مئة حة فة ته؟
(٥ببب جه جمة :فذوديه :سيججس جذ جمتبسة
(د) هئحنتج
دمي مججم سج فخة ٥مب حبثفة :ذفن.
خمخحببد
مب كصة٥ :كز ع٠ح .هج٠ب دفن يي هكج :تتشج :تذني كجد هجن فتة
ج جم
:جه.
مم كدة .يغذ ي خية اة يبهف :هكد ::ج.
جذصجل.
إ^ةجبجة تذغد١هجذليج فه ججم :جة بدوية حبحفد هعاغذ يي.
٤جنخ جخبخة :٥جبضة :كفججس خيد هخجبحى.
و3
111

ذه; دج ؛تلح ذنة بالأهه م غجذخ٠ت :حهن( )٤جكة:
؟٥ ::جذجه .بؤد يججو٥ :بججه تجدلى٠ :غتبب
فيجب() صهفه مجته٥( .مذب دب يجهة بحبد 0غغ١دبجالد

٥يجنج ي جذخة(^)٥ .جج د 4كهمجخ ججكج :يحم:
إذببه زحفي كزجة (م ذحة(٥ .)٢جج تذب جب 6جم
اه ٠خدمبية :حبج جد دذخ جدسج جحهس جؤجو:
٥جببج( )٥خعجن خحة 'ننلم٥( .م جيفجج حدهس()7
جييه :إسبه عز بجبئز هفم 3جه :جذ جد جكز
كثب ٤ن دثذهه :عفج مم •وئعضة دفذذخئ .م3ه
إفج :فكه عد ٠.هى حثذخ جد ووسع :يكذو:
هه٠خ ٤ف إكخ لي حوجذتة ذق ج^ذذبج ينه.
خمبية جم 4خخيحبس حيجه ا عب ٤٥ه:جج(:)٥
هسز > 2جد كو يجكخمكوجو :هصبع  :جد

كوذحجه٥ :بحبد ه9ز جد ن ض٠هذلم جكز فيجذهب
د .عجة جب ك١بق هدنكلخ ه9ز كبيج ه9ز جه
بمجد كزفر ملكاة صدينًا  ٢شيم .هأ
ه2سذ :مذ 2٠ب :فيج5ب حك٥ :ججتسكد هج مجذة
هد2 2٠نحفا تهدفث ٠باةلبههى جد شحهوه.

)5

() خ
 )İكحنة.

() 2م.
( )6نقي.

() بيده.
() 0لعحذح يدد يمحم.
(٥ )7جج وفجي٥ )8( .حب فيجنجح.

6

مذ دبكه س جسوجعو.

.)2

6111

جب بججج فتهلم خههندل) ?كلخ٠ :تفذجو:
٠د لغ بدئ مججكه :جيب ون فحؤلجر ه مجتف
ذئ :هي خمن جكوذة جمحجيتن:مكذة جمجج جد
سهبد ججموج يحز :ضآللب دتنب جه دلج: .ج
جه جخوئة ون •بمد :ههه عفيد() خضو .هفب
جخهدببات م دبميبته :دم?; فخ ج نه ٠ .حخج٠
ج^جج جد يصدت :وحدتة حذبجي جه
ل
هض جه حهجلح .نيبب ح ١٠يثًا :ؤبي ج ،جه:
٥ب ججه غه ذنه ن جكسئحز :جد كمحو ?دي بغ,
هفم جه مننجذ :غدب فجيج دن جفيند يه .مجوج
دفن دخدمج :لخن(' ՜ا لع فدذهلبخ جه لخ'ه :هفبخ
هي يكجهكمج ج ه٠ج م^كخصجج يجنه كهججهة
'ذخئألع :ف^خجخ ^فيذنيبخ هن( حجه؟ سه ي خة
فة« ف :جو :مفي^مد جه .وو:مخ عجدة ج^ة
جكز يكخد (لؤي دبكهس :لو مجكخد كسشإز.)8
جب» وة خدملج لهج ٤جج بلجبكة ي تبتة
مف خببب جه حدن ج^يذ جه به جؤكة ::مججج
ج فجووس.
٥مج كذ بلدبد سةكن (جهج فخخبحيص ادئده

)
3
2)3(: ( 5 2 36( 2
5
2
2 )7
4 2 5
7)5( )4( )5( :)2( )I( )8
ح٦١خ

جكة( .ؤ) مهلظ.
لئهلخ بج جخوث.
حججخ جد عهكذ :جج حذجبي ي حكيه.
ز نج بئة :جة حبحفس٤ :فكز نسبح يدخ هدد.

مند.
جخ فئة.

هئعض
ج.

*
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خذ— دلة -بسوجعة.

جد جشو6 :ن ج^هجج٥ :ججة  ;٥٠٦إمحبئهبه(٤٥ )٤هذ:
ف دب ?ليد قم 2تذمبه ججن :جكز تدخهبج دتوذخن
جكبجج جمكبئة! دهي جم بجبكة دي حبكة مجبة
 :جه طخ٠ذ :يجد جبهجذ(^) يجخكهسجج( ::بجخ
لذ :مبج٠ذبم حجع ,ذم :فعجي() فه بونج.
٠كئ مه ,فيذذببينيه دزنب՜(':دج حهت م ليم

جكجذيهوس( )٤ج ه ٠عك ثجبكز :جحجبة( )5أبكوكوجي.
4جذ جه بجبغة اك ف2 .ة قجبة عك جئ٠لخ
دةهه :فذذبب جه .تة=  ձ٠ي دنجوشنة ذميبتة
؛لجة٥ :يجحجس يح١ذ ذهذئ ذب يك جج^ة جفجبس ذجه.
داهذ٥ :يحجس ذحالغ جه هدن علهذاع جنبجي نحجبجي
جمعهبج .بهه( -جيم ه٠ر )6ذ٠عد جه سجوكة ?عن:،
فيجم فيحفذه د^كة :دئءج?0 ،هدين٥ .كة فمنج:

٠يص ججحنج يجده ة ذغه (مجم دلك نو :عجد
هكر )7دة^ ?وخن هفًا١ا ( :2فيله حذتي ذذ '(:ا.
*
حةد ه۵د دهام :ههدأل دوف ,,جد ه اه جكجبج
جمنحج٥ .ججئةص :مدد ججه .هتهد ه٠ه ج«ضجئ:
هئلض هدن يجججب :فمه ج^هججه فحو٥ ١عج :بج
جد  6ييكة ٠عخذ جه هجئ :مدوك إجة تولة-
ز )1فخخحبص ججج خذهدح 6&1 ،جد ن جخجج :بئ0فب ■٠ ٠7هبخ ٠ن:
( )2حجهص )3( .مبحه :ن :جج يججبد حجم :كه :هغئء.٠
سذدج.
()6يخ.
( )5ذس; ًاهي.
(:)4ججدييهج:جه جه٠ج.
( )7هـ ( )8ذوييه دتغ :كن )9( .:مفجك

مذم دبكهس جسبجعة.
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الغذ ي= سوة ?،فلذ جي٥ .صب ه ٠مبؤ( )٤جذ
خحجه وهثن (كه ٠خلهدبيئ :د ههةد >2عهذتحونم
يجسجبح م^فجه ي? :هطههم لؤي؟ يجهححفوئ ووسخ
بعبذ :عجج:؟ (غ دبج ي س^جج2 )3(: ::هذخخج:
(?جحي ذهئغغدو )4مي إجة صدف :هدج محكبسة محثيد.
٠جلغجو? )5كز كند دةة() مبذذة( :ئ5لت كمتبئة حخه
ج:كة :بسة كند )7( ,سجدح ود خ لة ج إجوو :كند
به (حجد جفنج ي .) ,يهحد (?ه٠مه جيهججف()٥
تده  ٠١۵كذمه6 .جم 4جذ ها ٠حجبة: :بجج حجوخجاه.
جفه ة ج۵هـجئ دهه ددو غ3ة •بتهس :مفحخجب
جه حدكة ونذ جه 6ة حجبه :جج 0هجنذ هجةه جد
ه ٠كة جيؤ :وكج ;٠٠٠٥ .جج ), ՛,دحك هذج مم()٧
يدهه ج^يز صك>د بجبئز :هيجحذمدجه ط٠ر2ل) تةمج
ححةهس .كز 2جد يه٠ة تئت بعبذ ًا٠خدهي :جكز
حسي حهجم :هججج ئح .٣دهتن بخ م وجمي كذمة:
ججد ف جمحسيج دب :حجت لتب وحلج حجي ذئ ٤ف
).
يحيج(.' ''٤3
وه يحجج( :)3جيخبذي يهو( ١يحجو’,
(4لهذ ٣٠جد إتة ?'تة كجه جمبخذوج جؤجو-
( )Iحبة هدة)2( .كجكممبؤ::كز:)3( .جج)4( .ججخفةجةند
( )7كز سخ غد ججم مجتبشة حخو
( )6مم .007
(٥ )5جد.
منجد.
(ه؛) .Deest
( )9مي جيججف.
( )8دجحيم.
ج:كء بسة.
()ملد)٤( .حدةم)^0( .خخة( .ا) Hic incipit lacuna in Ccd. Paris.
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22

2 2
2 2

مذ دبكة^ جسبجمة.

هفج ٠ه ٠جه خهجو .جججه مجبو مبه۵ذه جو :ديج

نهب سوغ :ئه ببه ٦بيد كج جيهو :طد فتكف^و:
هجج دبفتخ هجئخذ فجم٥ .بيج فمغ جو بوبميج:
دون جغبج وهج جه خس^ج سخ; مبدخ; .يو؟ه
جمه هـةس٠ة جذب ::جج هذه :دحق هفلئ :ذخص
محبسب كغده; .مم كخذ وكب جة ببجل ١جحج٠ذسع
مج حثتئكز٥ :يجج بسبج:بج: :جمجة جحيكج ج ده;
يلثًا٥ :يج^ذذ حيوئذهس .ه مذ دوقق دذم :ته:
سومه اله مده كه لتق ججخة :؛كده ه،ححئه جيدف:
؛بعذغ جججتة .ببه جه دمتج :هفبذه :لهه ض
ج:د :ه ؛جو؟ يجز جبنته لذه مجم فيجم: :ة نجبجه
جؤك:؟ هفسذ دهة :م٠ :كم ديجج فوم :ذخ٠ث;
جذ د يجخخجذ تنخج م يحمة .م٤فذم ج :كجم:
ه :جه :هذهي كج هذحز :خز ج:؛د؟ منفجذ دهة:

2
22 2
2 2؛
2
2

٠له دججخة ?دلعي٥ .ندب طوق :وكبجه حوذضجه:
ججبج كوق.
هث٠كه دججذة ?دلعي :,ودذه جاو
وجبج مم عةمب تخه دج٥ :ججه لهله ?سب
مج ذب :؛كبجه حد ج بج جه .ح^جذ وة; جم جه موه
جدحا فج; بج :نجهحنج وة; جه() د٣حج :هفلئ وة;
فعشه فبد دهئغة فتجه :جؤتن مجاوق :ه هدح لة؛:
?هدلدنلح ه جمحثهجبد دب ج .هج جد خد جذة
(؟) ي ي•.

(.)sic

2

6 0
24 2 :2 2
6
2 3
2
2 2 2إل.
2
2 2
كذ دكه بسجعة.
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ه جة ةج بًاي هجة منجذ ج :جه٥٤ ٦ججس:
هجة ٣ه۵ك:
ج جه يكجه جخ ذشلح ؟ ٥نجذ جه
ج ذم إتة جنك ه حهجم عة^ جذه دجيخ٠ئ:
وجه شله حثج .بكذ٠هى حدهة فتنة .عمه فتنة
جة ذد جذ: ::دججه لغعها جذ٠ب بنة إجغئبة: :سجبه
فعف ف ٩٠يقحبة .جو جب ذوئئمة هدي٠ز? ٠كذ،
إجة حبكة :شجج حذوس٤٥ :ككهججو دمه ص فجيج
لغ م بنة :عب منعذهجنبه ذف :ههلم دخمئة

جنصو :إكجب فغ دةة إتة جسجبكي .دكذ لدد
ذ*د : ٠:جم ؛خنة جسجكذة كة بذهه يقهحبة .ببب
جه د ج٠ذ هجة دحل ه?خم جهف٤ .قجذ ج
؛و :جيددب دجدهة فتنة .جنبه حده ٤ ١٥ف ՕԾ1
عجة جمهة .ذج سؤ:و٥س دجو :عجه ج حده ه
هئجةج٠جه يجه .جم دكن ده ة بجبكة :كإل ج حبكن
دمجذه حجف جم تة إجقنبة جسجكذغ؟ كذ جه
7هة هج :جد جكعجيه وكبجه عودذج? :هج مم
فتنة^٥ .ذذنس فح٠احينه هتك جه دعج; :حيج سهخة
٥٤٥ج ::جيجخحكج جدج حهك يدنة .دكن جه
فجذ جه
عثز :فئز كر فيذحدنجة فيكر كذة ٤قذ
ثجيئة جة دف :حجج سوكة ه هد : ٠جمه^عم
جغمخ جف كذذت .إت جم :يجحد جسجخب ه٥:
جؤكة دلذفي حبة بلجههي ذكذد ٥مكدء ذوشثإل؛

2يتييييييية
خذ -لبئ -ستة.
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:ييهه^س حذة ندحه :نذبه ينه ججمذ :دضهخه
:جبه لتب فة .:هخب فنذكه :شإلب ييه ذهش:
جعئئ تج٠۵٥,ج سبذك ::هحخغ دنذ م ووفة .جحج

هكز ٠بجه نجم فه فيجنجه٥ :فسجبه ذدغ كز
عجج,،ع جد ?؟ ۴فيججبة فيججة م :يحدجنينص
ه ;:هلب م وجئء عخب^ة .هذل جذة ججج فم» بفعج٦ه:
٥ججسه حده ذف  ;ժճجحجذ حبجب^ةس.
شل٠جا ه ئ جد عهي حعوحدكهس :ومبخذ
حجوثكه^س: :مجمشك له هجل سئم مجب .ذف :ثفجه
:مة بج جءبه  ;٥٠٦جمو كلح :وي :لهجه جعكة
ئ٠ئب بدبد .هت٠ذ أ :ه دز* دجة :دق٥ :خدب
مجيد جتة .ه؟ه دججه مم :جو هةنذه جه:
 ٢٢٢٢دحلح ٢٦٥ :ي م ;يأ»٢٢۶٠

;:07

69

سنم دبحة بسبجعة.
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*( ؟()) ده جدز ٨٥صبسههد :دد نجيد ذج٥ .ببب
جع
دهغ :ده جبحد :ئه حبت :جنهجحعبهس٠ .تهج بج هج
فحلح جيمبه٥س :هد غججلمه هج .م^يذ هة :ج2ال
ذجة تكة :تهئة ئحج ٠دب() حلئ ذدحدخ دب حجدهة
تةئة جببت٤ .فذي ج :خثه ج^جج ي ؟ قبن دهة:
مجوسون :جدوسجد يمج .في جذ ممججد ذال جة
6ئة دي^ج٤ :جج حجه جمد .مة 07ط ،ذن :في
امخ١هجج تءج، :هتب كدد ؟ إيج دهه ًا٠ط إجج
حهح ٢يججتجة :جثز جخج :ددميية جيخهًا٠في جبج:
هد يجبفه حكهه جج معجد .دجعب 2جي جبج
٥كجة حذجة ٤قذ :ذيي ججذو حجج^حة جبذوكة٥ :كة
كفج :هبعجه محجذجة ي .ف جذ دذج :ذفف كجلب:
٤تج جيثةغ(.)3
هتحل٠لي ٤ج :هة; كذب دهه,ه جؤجو لعدنال:
ومججد  ;٠٠٦جمجو :يجحد ججمج وججواوج
٥بلجبكوج .إكذ ج كذمة دبج مم ةمي :غ٠بو >4
ك» ذخائ حمجثخه جصع٠جب( :ههدهجع ٣ي ئبك:
هغهص٠ي كة ص٠ذ'ذي .كئ» ي :9حجهة :م)6(:9
ذي دؤتة غخب٤ .:ذ ج دج بغ :ليه ع دب كذ:
دج هكه٥ :كو يجكجد ذال ج:صوص 3هجت \ج.
( )Iيع( )2( .ه؟) ( )Hic desinit lacuna )4. )3خب٠،٥٥? ,
(٠ )5هقجبذب كة جحت^ج :جج نفتج٥ :فهصب هوددج جد يمد :هغهة.

مذ دبكه بطة.
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هجحذئة ًاهئلحرل> ٤ب^٥س

جتئللحر)2

بجبجة إمجم جنحذي

فةسن نمه :هبص دبخ في نبئ٥ .كذمة جم( )3خيج جه :ته
يلخه ؛ جيحمذو ججه* :ز:0>5لذب ديهة ئمحئ٠.

دحمتنه جمجةة سجذه^د :ههدلئ ه9ه مهلم جيجج
:كغ; ٥يذئئة جججتة ٥ومةجة٤ .قذ غ9لج جب3 :ح
فحفسه تهب^تخغ جهسغ :وجج هولشحغ جكخو
جحهخلي !ذئر سكف غعخخحهلم .بج جم مم إتة عجج
أهة; ٠س ل :هي ?هدلد:كبيدل٩هاجيكدسو
ئببيهب في^بجج دبغن حإجه :ذكه □:ي فجن 9٠٠لج
ح^بجةس :عجد غ :كخطع ةذبكهـ جمج فوسئن٥ .مز
جه ::أ٠د :ففد ؟ :مم ج^ببيد ك (٥يحء()٧؟) ج
جد فودئئة .إجو جم بيد  03دبغن جو :جذ:
جم يججبجج :دخ ٥ذي :حج حك :جد مدف
2ئع ل:س; مبيد 2ئة جد كه حج جنبجمو٥ :جد
يذمثة دجج ج هغ٠هثهذغ ٠؛كهخ; مسنغه :كز نذد
كخ دصؤدا :دج ٣ف 5ثة ججي^ةجة حج^يخ؟ جج
كجج :ن هجم :يفجج خخبئة مجم مج'ةه :٠هحةذ
جد :فه?هس سج إجج :وعيج جه دبين :حجةص
(دب؟): :دي .دخن جه إجة حبكفس :كز :جخم :قلف
ئك ٠كذمة جذ مجد :جمج عهئ :دأج دةج :جوحت:
() جنيه هتفه■
()6. )5

()7

?ده

)Deest.

()4 )3

)Hic incipit lacuna in c٥d. Paris.

جنيء.

هفمر? :ذنب.
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الة فجج مجم ًا٠ذج علض تذم ٠جبخةثه .جج مجم^ر
دنة ح^ذج :خند ذنه •نبنت٥( :ججيج()؟) ذخة
لذم -جثة يدج: ٠ :خص حج:ئه .دمي جذ جحفد
٥محيد دفجخه ذكة٥( :نججيج()؟) جه يهكه

7
3
2
2
2
(2
2:

ضذهجه وجج^ة جيذئة جفوخئئ ?دخذن :يججبجذ
هبج ج^ئه .ه م جمحبس هذئ نفخذله :يجججكئة حكهوس
احوج٠٠ :جئة ٠ :ذذج ججئة ذخكم .نتنه خجى تفجه
جم :بعيجه جه م^يذه :تجه ددج :ه إجوبجبئه.
الدجذ يجكخسن جيحفد ؤئإ حجه :يكب جذ ده
شجمة جخججة ذوسذه٥ :خب يججمتخذة ده .عفجه:
جم جحججة^ جعسنبج عجذ :ه دهة جثة يجبجحج:
بلم جبم جنهبيبحه م ههحذ'"ذهه :-ةبيه٠ه حودهة
دككد :خال :،م :جؤج^جه م ^هتهحبة ٥٤جج
جة :مبذجة :ج^٨نةجه دؤكة :ح^بجه د .كج,ذة إ)"
٥جججغ هي جمن ج جو :ج :دبكفم بج بئة :عجج
ةكجه :إمبج بجخه مم جشو ::جة خذنلج
فيممبسبهس دجججه٥ :نكسبههس مم سجوحنه ج خالفه
جذثنة .هكخج جهكسة ذن بذسة جيجي^ب ::ج د
جهجم ٥ ٠٠٠٥٥:بجج كذمة جعته بجبًادم: :جبه
ددوذذة نجنجة خج نذ ب خة ؤفكوم كة :حذكة
(()

6صجج

() عشه.

habet Cod. Salomon,

Hic desinit lacuna in Cod. Paris., et finem

مذ لئ٠ح -٠سالك.
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ججحوة لبحنه ،دلخل دوجذة ٠لجشذئ .إتة جب
جخصذي نه خج :خذجههس دفجخه بجبغة حنبئكة
وجؤهشة 5كز٥ :بجذويس سه دج جقهس :جج كهجب
لغ كغ; ومجكسب جو.
في ئهـج 2جد ذدع جذتد وغفذد ك ٢جد ليج
فيجنجذ دنيخئر :يمو :الخ ييذبي كت جنذ تنيد::

عجذ مج تبنع يبجذح^ذبع :جوب غ -هج:بع .عجذ
ًا0ط جوختة ملك; ؤعجذ :جكو حذج دجه :جم
حبذوج سفتوج :ذتج مجتجبة .إكف :غ ٠جذ غيد:
7٠و ٠فةد جه .بدبد جذ مجم ملب حذجنم لجه :جم
جوكةه^س جفحئة عسدجكة :غ^بحج ومبذة :مجمجمة
جمبثة إجج بلجبئة ذي لتبئ :-ذج 5ذلجبمسة ١جكذه.
٥يجمجة تجوكدهس بجبجة ٥ :ذجي* دجتكجو .جججه
دجه :ة تنند :كة ::دوجئنة جنيتججه٤ :ف
لحون :جؤجو بجبكة دي حبكف .وب يكخو :جتهه

(خةسمة()٤؟) :هغمم ندوجن; ٠خهبتب لفه هـئد محكبسه:
جه :جه•س ٥ذوبه بج ٥بجبغة :اف ئ وحل٠ض زولخي
خدمي :إجب؟).
()1

5سمك.
H

ا

ئهـىًا نحفئ.

جكحرج جبنجبكة
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0

حد٦د بلع٩دإلطئلسم ئ

ول٠جال ٠خهلب.

٦دي.

جج جد بسجه بههو ١بحذد صبئ ::مخل جهجدة
٥عجسكة جت^ةج حجبلك : ١مججنج حبعد١د ججوئذ

شئهج٠ى جبجبكة كذم فخسة مم كوذمة حيكة خد؟ ندئ
جبسةمس جج^وذس مجبكه ججه ل3ب.
يه جب بلج بكة كذ إفجس فة٠7٠في  ;٥٠٢حيهه
عوذسه: .جو^س جب ت٠خ٠7٠ن 07ة; مم دبدب ججج
۵١جمة :حججدجذ د لهبد ًا9٠ج فة^بة :فه جب
2بهو ج مم ٤مج مجبكن٠ .ةبخ| ؤ :إجو
حوكثة ية جيبجي ذثخحخ'ت بنج جيججسي :ههة سأدن:
? 6يؤذ جك وبجه 7مه جسهع(^) كلخة خمة.
تتةد جم كلخة :حة صوعج^حبةع موهمة يذف'،
ف4بجج بجبكة مذ إفخ دجةة^س ة ذظ١ه-

ون خكحبخ :جج ج.ب اللحج٠لي فةد ;٠جم حذع فجج :م»
5ممة :جغجع جو دجد جحذيذوجء جج3حبصة٤٥ :ف
?كوذ دحدة هجد مم ^مكة ججدفجه: .٥جنج ون
زل) إيعد. ١ at. .دمع

()7

ذين^ه.

كخد دؤذآل هدنقى.
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إجية  ::5مج هي٠جو ئذد٠ه هبالع يدخ ٠7ةلج :جكز
يجئجد تججتنة بذخك; ٥ججةتبة هبي جق^جدهم
ج^جوس .مجنت :جقب :ش^م ه نهيه ;،جلمخة ًاههج
جد جلب ةخج٠ذ جبجه :أنحبي " ٥օ٠هبجه :د عجب
غبهئآلت نبصبع عني
عده;٦٥٦٥٣٦
د4ة :مسنن غطآلهصآز٠ةج دك حفت

هدج إلب هبجن فههع دسنئ :جكزئة
حكهس هبج ?دي *
عه لب مجة.
دبج جبم هج نةهدي :جج بؤهزه* ٠فه٠٢٠س ذهدفيل جت
حذكعهبة ك جمجبتن :ذوجؤ5 :كة 4محي :
(دسججج()؟) :أذئيهس جكز ي٠سج; .دنذه :يم فنذ
جج إجوهس :جمججد خزد ;ئ ةهخذد جئز ججتنز خ ده;
يحثذه :جيج^حة فه .جج جج ٥جج ججتنه :مه
حجه سؤة كخجذهس  -بذب ج^جة ع'ه ٤جمحة? :نفيد
جج يغدن جه دجوكخة :مجم كنتة نخبنه :نجذ ذى ي
ئ ز
*,
جه بخم مغهف; ج:سخكز ٠٢ى :وفع دله ج
هبتم ذى جهدفغدج .يجهحد ذخص ?د مو كنة
ج :9؛ذن :ؤجى،ئدة دب بيمة جج :9دب جه محئة
هئ .ذكئ ق ١ىنة ذكالغ ذالءفهيع نشو جبح :جخهذجهن
*:,,
ئ
؛',د م صءو0 :ف?هف٦٠ه ٠٠هدج بذبجوجس .كة ?ي
نعده خته.

خد ذكذس آللخح.
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ئؤ,خ ذذ :بدب٠ةقز جؤكة :حجبج ?يله؟?٥ .جه تدج ئ:
حخجل إجوس هةخذ فيه :سوص ود مج  -٠١۵خحز
جىنة ٤كخ :ججمخ ى ججسي :حج٠هس دككة :يجحد
ججيخجججة؛كخ ذفي؟٥ .:جج يب الالج :فخس ليفي
جؤجوس :سجب ين :هجج  :فيهبع مج جئة دن.
هحخم ٥جتب مج جه غته٠٢د :جج يججة ه كة حيج
جمحو :هكة عجخ وة :لدنن ج؛د.
مجخوك :ففيهحم ه>ذ ذهديلذائ ه0ه جه :فه الجد
لهه جدخ :فجة^نبة44٥( .نةج()؟) ده خذى فددنج
يع^ةفة جججخ :بجبكن ذي٠ي :ججثة جمجمك ؟:
حجسجه :كه .:مجخوج2 :فيهه جه 2بؤ',ةوى يحذ:
نج بتجز هه'ه :دهذئةؤ :جذوئ :دوج محنج
ن :نفيخ حجتفيكه٥ .جي جج دة٠وو جج?ن ًافخس -
:جنب لعؤئهوى حكه عهحكيي .سجي 3و سجمك :ذتزد:
نعوس إ
،هح ووئ:
دوك،
هفجذيه^تحخ'
نيككئغ
دفعيرزم; يه ?٣
هج جدث:
بخخخبج

ن :حيهكة هضلةك٥ .:حةد  :حج^جج جة
غخذهج :جيكجد حجتة بلجبجة( .ه:ههوى ن(:د) جمجه
?ص ،ذكو :جه :يع^ةفغ جبجه :هسدج :ن:
حوذذ٠٠هوى جبمة جؤكة٥ .:جج سبوء ن :جو وه بعة
بج:د خد بددي :ه٣ئن تجؤه ووئذو I:
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فذى :فخس فلخض.

هيحهدلد ن :ذجهج; دوجي:٥ .مبئنبج صبيد ن:
كة دخذحيجي :حيجز ب؛ جججة بسجبجة .هكئ وج;
يشغ? ,دكه جهجبئ ذسبك ٠٠٦لح :ذالت ه٠ي جكة ججئ.:

(٥مم فؤذ جثة ضج; ? ;٥٠٦ةج حججه ججعز
?جلة ده :كفة :حوج عخئة  007ججججه ه؟; جم
جج غفز٠ه٠٢ني٥ :يججبةع ن :جنجحدبه^س لخف جه:
ؤي ذ^وجهس:
؟)
*
٤٥ف بجبكة كذم بحصةج .وجهج( :ذ
كخبخ فهكدب جو^خه بجبكة ?ككة;ة مبج سه ح
تج*
ججفة دةهه :مأف جبجه جنجبئة فذبحسهج().
(اج ؤ :جم كة حججك :جج^ة بج ?عهدزه أ:
إفخ٠7 :خ جب نبههيس ة?; سوخكز ?بغده جججخهه.
٨٥ججج جه  ٠هغبخ ٠٦سطم فيسنة جم ىج٠
ذعي; جب^ة جمجبكن .م^بجمة ة9ج ؤذ حدب :حجودن:
غذبة ٠حخج خهشة وئ سوعئكز د٠حبك; .خخذج
^جفة  )2(:٨\ր١ه;غذ لة :ي ض :خكحو جج
غجة'خ; :فذى دهة :جخة ^فخس ;لعزدعكن :جأكذج١ذفي
حكه وس جنبجهوس جبئة :خدهج جؤيعصهف ::جج
دك ٥هذبب .جج أذإب ة؟; :جوة ذحك :دكوسئكة
(ا) صدائً دم نغ ئعبخ'ج :جبذ حكهس يعةئة
* جية.
 )Cod.ججخة جم بج فبذمةثخ :جبك جيجخة جمجي٥ :جمصخ:
)2. ٧2٤.
ن٤٥ :ف : 49فخس :خنة جج بة :ن; دق د جنجئة :ججفة ذسجة هم
:يع^ةفة ٥جبم جك ,يدم ՛.ئجهدب - :5غئة دصجججه .وجبج مم حةمب:
عخبد جخهو جخكة بج :ج1بًا ٠نج حججحة٥ :ججذج فبجخ.Cod. Paris. .

مذ دحذآل ليدفئ.
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ججذجه :جزكة جد اج فئ هحذبذت جهؤ :كله .م٤محجج
:جفة جيحجج مم سوعخكز :ج^ة دكنح جؤفذبذه
دد0و -جههجه^م؛?جفة هذبب :هو; كنحكة ئئ6 .جم
فه لغدئؤ ذوج كه ه إيع^ف ::جج كنة جد إفة^س:
هفب,بس سؤئهس ججه عوحدئة .جج جم كنج إيعسهفة:
همحه 5ة حفن ح^هوس٥( .جج حج إمحبئنبه يإلب١لم
ووه جه ببوهجة :كة^و :ههئ عوحذنة فيججمب وو;
يجبو٥ .جخذج جم ئهاخب دججه جمزن هئبط ٠جو
مداك; .وبخة جو() إيعصهفة دحوجك :إفخس٥ :كخة
وج; ويجهح^جة ذتجكججه; .وه جب هووج; جو
 ٥٥٥حذ"ئ جمج جه دبيجي حجكة نبئ? :جج يجة كد
مجدهو;ا ودج; ;كذ :إم :سجنه دب .دالت مككبع
ي*( جم وجغ; كذ-
ذئ دنجبتوو :جج^ثهس دب.
بحصهج (حد؟) حجو كز محوي وج; صخخ'حز :موحد
جمفع وو; 3ججو جوكخه .مكبع ؤ :جم دف ده;
يه بلجبغة كذ -كه٠ج  :جيججز جه يدحد ودب.
هئهجهب يبه :يحد ة كة جحهبج وو; جيججد
دبذك.)(:

() هين م إلمو ::هنيي ?بجه‘ يذذ 29جخفك دلدد :فجج خذد
:فخس :جكة حددكلع ه؟حخثة نغذن خذمكئ ذصهبنم .خهس.
* حده )2( .ذح جم كز :سمم :ذى حفوكجة ذهئ ؤ ::يهححد ?فذت {ooj
دجمكخهيح دحمنح.0. ٦72٤. .
.Cod. Vat.

I
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جججة كهجة أجئ :ميحجج جخ١ئ تذة .ليعمه ٤جوة
لجلع :هقب ٠دة جئهمة كخ إح^ةج :فبج
جيجسة ججئة :ف^س٥ .جج فيين :فجذ :جهة فحدبت:
نج يجد ئ حذه :ه س .يه جب حج لجئ :فخ
ذه جج ٤جذ جه دبجبئة :فم :جو -سجنج دب .دلع
مفبع دحه كذ للجدحهمو :ججكثه ح .هسه
دجدة٥ :جج دججكن٥ .جج سؤموس دب ٠جة هييوه:
جج هدج نعم ةفه
جج يجه» دعتم ه ج
جو حجدة ٤فذم ,ةفه -جديه (جه؟) .اي ٠.جم كجة
> :جج د هدن: :فبعه سكف :بت :ججكخيس دب سحين
ودئ .دد هم :ذف ذس خيوتبة ٥موعتنة فعجج ةئ
بجبكز :دبجوج :ذهأ :جمبيد اةف :فته٠ .س ۵كز
هجًا٠ذ ذ :حهحوجئة :جج حب :وف :جكصبد جد جذكهس
لجلة٤٥ :جد ةف :بحكة ?حذي دحدئ! هلجؤذ لمة كن

7:6

7

خج سؤود دخ حم جنيهمحب يعد :سنج مج جذج
جؤفخة :جدبد وه ط ض جججيد
ندئ جؤبجدبغ
دبج مج ودم ,حهج :جمحوسمب دب٥ .جج بؤ :إكة:
دبق هجذ مم.سك ?نجي٥ -:ج ٥حبجوج :مهجخ
ؤ :إكة :جججبيد خبجوج ججمجذة
هفخذ جو دججه جفز :هبججج غهحنة هخجب
جيجكذممحي جه .جة بجحجكة بلجبة :مج فذن

؟ 50 :لج:

حعبجوج :بئهخذصئ :فيجبةج كذ بلج بكة كذ

كخ دحنطم نلفئ.
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بحمة ج :يعمةفة( :جج ححب دذه?ذ جا ٠هثكعخ<07ل>:
نججة يبه جفنعز :جنيع جه جينس جد جس .يه
جم إيع و :وعجبد .جفة جم جج بهب ٠.هفجه ذج
خي5 ٢٠٠٦؟ه جو٥ .جخذج  ٠١٥۵٠١جإلالده مججبو
3بحج٠ :٠فذبمه نجنح هثجذحلح .بخز خذى فو^س
دهآلز ذئ هيذ :لجكللخ :ي إنن ذئ :كهيز دحآلج

حؤكة :بسه جججج لهئ ٤٥ذكة ٥جد ججهة :جج:مذ
ح ١تد٠دئ :سه إجوو؟ وه جم جدة فخب فومجه
ميذ :فخس فبذمةك^ة٥ .جة( )٤كدحن ئمغ٠د جكه
جئة٥ :ج إيع^ةفة و٥ .جخهه كجم ٥ججم يبه
جيحثهس ده .هفة لثغدئؤ ن بج وه جج

تنتاتيينسش^ا قل^يشترتميتت

اة ة بذج فذد فخ س نجبئز جتن ج جئ :نذبذ مم
ججنجكسن٤٥ .ف ههحكة حوج نغذ .فبذمةكد :جب
جج ؟جج :حةبد٥ :جوج كز ف4جبوب .بجبكة جب خذى
د^ةج جج سوجو حكهوى :بخ بذ ي دحهالخئم:
م:صبئ^بج ججه يهوى أ.:
( )7ذكج »بي إمذ :نجع-.
( )7جج دبح حيحث :يد جتخهمد.
( )3خ جدة ج :يعص^فة ج
٥جة دفائً دعنلم ذهج ٠ذللد٠لج جحة.
فخ ذعفهح ندب ه نجد جش هخح جج جذهه :م^حججنج دهة ججحججي.
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مذ فخ كدد٠

٥مج فج ن بابد جكة( :)٤جج تذب٠٠د  007جد هذات
Օ 0ز ججج٥ :جد حجة جه بفبن دجج :ججوتة
يم مجز  :005سوهجهحب^ةع فذنلح ٠ئ
لب فهق0ج حةة جكة جيج  ;٠٥٦دبسبة ميبكن٥ .جج
4جيخب  07ئ عع^ة جؤكه :ججؤؤد خ عجدهوس :ججذه
لمي يذل كذي ^فخس٥ :عبه جمجه لمة?ةم
بلجبحة .خدمأله هت٠م ^ 0,07بهنة جؤده ::إم
جيهججد جد إبت 07شهجز ذعددئ  -إم خد بسكز
ججوجه ذحذجدتج جججه حودهحتة (ججج هسةم^ة؟)
?ذ07٠ةكب .نك  07 ٠٥٥في ٠جج،ه07في لدذنج ؤدجد فم
?فخ ج٥ :0بج معد حخكة إم بغهه 007ز٠ .صئ
حدد خجذ٤ - 07ف  0.07بجبئة كذى كس ج إم د
بسكة حة :جج سيي حؤجوج :فب .هئف 0.07 ،حوجتة
كذى إفخس :كصيهوس  ;٥٠١ :٤دجبسجج إة::
:ججسئة ن,تدب; بجبجة إمب ا0ةلج٥ .يجكخد ;٠٥٦
دع :جؤكة ::دجد مز جفنج  :جه.
فج ن جي بدد )",جنج ?□ز ٥نيبشة سوعجبهحب^ع
كد حة ٥( -بيجه ئ07ى خكجج :مم كه:ه(.)3
غجي خذذ بدد ٠ةغحع :ذ?ةذ ’كد ?فذ’د :فن

()I( )2

.)N. 1.N3.2E5( 3 7 4

(هج مهجه  .٤.جبص' ٠جججج جحنج فخ جخه
)3.
سجعجبحبع صالب بعغج فخ خح

نحخهجة ججئة^د.

.

) ٥فجج

مذ دكذآل فلخحت.
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دذهدخ جد جحوجة جج^ةس جسوعجهحبع :ع;،
جديجب صخد جكبه ::ونذينبح جفتكة دكت يججمبم:
:٥بلبة حج سدجة سبفة يججسز جيجحب طءفحذ.
(ولنخه; يجذله  :كذذ;( )1يغ٠٦حت :وه جحةد ٥فجج
تييجج حيبئن :هدج ذوسئة مجمحخي .ؤج ٠هج
دهب :يجهحد جججه لآلنلج تب ئ مئه ككوذة .جج
ضب كوذة وج :ججكز فكجب كمئس له جد شخت
جمته ي١كلج :إعجذ جو فجة ن جيججد ?د كدصة()
نذع كة كمجبكه .كذ خسة ج جم إيعهفة :جة كذم
:فخس :هجم جفة :تدج خ :عنمبي نه •يججكي
دبكه :دخن ن فيحه .هفجدبب ٠جم ٠لة٠ب حمهدخبه

دذطئ بجبك ::وجئه كجذة 5سجكة حجه مجم حوخة :مسببه
ظهل -٠جججة مية^بز حجه موذخئعز .دخجةذ جب كه
جحكهج7ه جكوكة ^جيشيه فهحج وو :فكة ٤ف بوف:
مذ حف فيجبب جه 9٥بجو .بؤ :جذ ددد جمحججد 4عخة
?سكتي ?قؤهًا جد جم كوكة٤٥ :عحجه هجذص ح^حبب
حوجكة .جج جم إعجذ :ديلئ وه جذ'7هةض :فيججبج
جد :مك جفج:كذ يجدهة :جتلجح٢دئ :بجه^س يدم
جذوةض .و٠جم فك،هدد ٤ة6ج جيبوة ::ج :كوف ه
جذ7٠هةض جيذب ٠سدفهف .فجح هفجخخاج ذه:
( )Iفع هدتنب،

( )2س^د.
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كذ إفخس فدذخم.

٠حخت هذ’٠ئ :نيدر له ن :فيددر مبفذ نج4 ::س
ججم ي جكتجج.
وي ٣فثخ< همبهً :ا٠ئ ب2ك3ي حدهوس مم نيد:
جج يجبو جمذ كلدة ب :ججيع و جيمس دكوذ:
٥يسو :لجذم٥ :يحجة حجه ة جة :جدهبدحب .جج جب
ججخه جج^ة إه كجبئة  -حجهجبد  :جد جخوج:
? :6نله 4 ،جو :ض ججموذكة ?ذجددح ذبجة٠٩ي
يجد^جبة :إيع ديمس .وعجبد دبي مم جهذخلتئ
جكهثة٥ :ججبئ :عفجنة جج'تةج :هجر سذه دذج ددو;
هيك يجبه :ذجذذ حجى ٧٠كله٥ :،جته .أجئة ججبج
ندة ;،ودب ٠خذ'له١ة :يهفص كهدعذ٠ده جصهة:
هوي ٣٠يك^هجحو بسج جؤدة .:دخإلى جبم :جة
يثفج جوجئه :حئئة جئحوعح :وججته٥ .سجب فجمحبه
فجب :جحد  6جيكذهة ٠جذبثمع( )X؟) إه ٠لج جه
مددت :هحط'ئ هئ?ج ?حذ; وجيتهج :فدحئخب بخمو.
وم :ججي كر :حجبه دمخم ٩ده دجد بسكه جمغه
هذغ; إف ::فجبه جدهلجئىه ٧ةيبه دح سأى ق:
ههلغلهًاه -دهججعوة :كجبه لهدلألبحذ :حةبه
٨جبئنبه .جج ? ٣بجج كدم ذهء دبحى جكة:
ممخ :ذموخج :حبج مذجوج :وحةخك ::فكيج م
ج0م :جج يومه; سكك ٠حهخذ سجج حدؤو .هإجخ
 )٤غدي?■

كذ :فج مج^فئ.
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تبج ؟كةج ٠7ج^ثة حوجكة كذ :فخت٢ :ز٠ء فوذ^ئ
كهددبنم هذ(.):

هسجم كخذ كدن وبئ :ججة ب^عةس ويه بمة
جؤكه :كذ بدصةج( )٤فمع٠فه جهيبجب :ة۵ج إكة:
جبب :جج مجهج حجد كج^ةب ججتشبة .حججئة جب ذ
فخس فذخحبب ٠7ة; فدب٠ :خعز ٠حبئكة فحجه.:
٥ج٠٥ ٥ة وبئً :ا٠حهح سب حخه جسجمك٧بحةج
كلخه :بعبةه٠7س ج; حيوخجه كنخه ؛ختة .هتحلد
ذهعج ٠ج 6دب^حة هيب حجنتة ٤٥ةكئبة :ه* دله م جكبحة.
هبتخمالًبه ججه جئة فججعخبز ;٠٠٢٥ :أمكة هذ٠7هؤ
تجديم خذج; .ممج ًا٠ئ جحبخة ;٥،٢٥ :محكو(ن).
م^سيج :همس ذجوفة جه جد مح^تمحبة حجد جو:%
كذه تججج ::هيسم ندقة شخ’ئ٠ :هكخهبلب حج^ة
تطعمجه٥ .جب يج دذحة ?فذفه٥ :نيج مئعصثنجه

إم جه٠٠٩ :لج ددذلخ فججاجج^ةس00 .ج قهذًا٠
جسهع(٥ :)٧جكبو دة^ة جكبكة إم ججعة ?سنحلج.
٠إهجره ه( :ججذ جد عكبع .>5(٣حجج كلئ
٠هد٠لههل كحة ٨٥ذحوج :جت ولئ ?ؤذفه :وبج

N. . 61

(إ) (فج
.) e
() (٠في٠ب فجذيجج ؛جي :إجذ يجخنز :فدج
*جنة :م^ذخدب نججحد ( 338جئج ؟) مبج صههجهدب^ةه ذن; .............
حنكة ج :حنبد ما خلس ثة ٤ف نجج^ة شذد جحصةج :يعصةفة ذدطبم.
( )Ass. 1. O(.دهصهى :مج جعنج فخ غة 361
)3. 1. 1718.
٥ببج جحنج كغد  )N(. )4. 2. 363حهحتسهع )5( .هس نلق جدبجب.

غذد ؛دذسة هدلفئ.
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بجن ميبجي بدععهلم ينه٠ .م; فيمفبه :نعدج:
نفذكفلح: :مه ه ًا٠ذ فهيج.
فوج جه جلهفح; :فخ صج ٨٥ذ دكهوس
جج^بكز٥ :جد ذيوفة ذن; حنةف^ه ;٥٠٢ .يي
جمجبتة يه وثئة دج,غيج لم عكة ًا٠ة ت كش
نفذهب :نوجم محخهجه جمحخ٠ :ئ جنضه .فج٣
خ م جهب( :ه ي; لجهخب بسجخخ ،٠جمج دنتب.
هجا م بعيج ن; عحصهيي بلجبكة :جج هيههس ثذ
كتت كنجمة^()٥ :بإج ن; هث٠لدهج ::ه خفدك ن;
□هللم ذجءب; ذهج ؤة ج^يحججه ٣٥٥ .قجذد ٢ج
ن; ذجوفمة جد حجخ; ٠.وحةبد مج خك دأمج
محجبته :هجض  ;٥٠٦أجئة وحة^ة .همج جججةي يلم

2 0

2

43

فن :فيي :د^وذة ججمه جهذت .هجج بؤة (هي ذوسشز:

2
)0(: 44

٠فبح٠ي; سؤنية :ذلجس ؤعةب( )٥ذههجف• .ئعج تذححيح:
جيحنذ □ف حده ة لمة لدنؤ جبنشة^س .هني دي; جيحةد
كمجهكه :مجة ذغهد ?فذذ ندة أم^جيئه :جمجسخة
سنة
فبي٠ .يببك بؤ :يجة جج مبتكك هد;ج;:
دهحوجئة٥ :يججسة
يسوم :ذبج جمبنة ٥سسكة
نج جه دال :دهذفئ .م^خذفبذ ذة نجبغة هغهدخ دة:
() هبفذ دبت ل ييج قدهفي٥ :نيد ذهعهئ بةددعهببج جو .ئؤخ07٠لي
جذ جمذي نجفي :حنت )Vat .20. )2. .بم سجهد :ع^ب )3( .هسال
جد وكيو جنو ٤٥ :ش:ذ ديس: :كخج :جم.

 —— — Iا

2 2
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خذن إفج مدفنة.
إكخج ::الع يجهجسجه :كخ؟ سوذد دزذخ ::هد ٨سوذي
غد٠شلجبج .يب جم دفي م^محةج جه :جبح» بجء ٠يجسوذ
ذذحة :يجحد جيجذة :بخمه .جبد إم جب جبسهذ ه:
يجهحد جيج^ه إه حمي ئ٥ .جج طج حو^نة مذ
فذجذ دخخد ) '٠٦م^يذ:
إفخ يحجة ب حمهة
جغ يتة ج ج :مكجبكه جكة بحبئك  -جمججة ج^بج ف إ
كجم حكة بحبمحب! ه جة ٥جج كمحجيته٥ :عب
تحجه (ج يحيج فهلهجة( ٥جنجةد الئ :يجحد
ج همحهجة ال ئفإخ ن .:هئ٠ذ ال جك^م سب :كالب
خعئأ .٠تإ'ه ٠لي هذإن عف؟ج ٤بنتجة بهها نه:
هخذجة إي هذذع إي جمهة مم حدتة :حد ج
(جإ٠خ إيه جه ههكسجةزت).
وضج! مم حج هلي  -فيعخسجج جم بج عجه بلجبئ
ومبذذة جججذ جميبكه٥ .جج بؤ :بج بكة كذ إفخ
جج ججد إي خ عج مم بنقجة ٤ :ذ جه إة هجة
جذمة :جذ :مم إمحة إكخ؟ بلجبكة كذ ^كخس فهب
جه حجه جذجه .تجذح ٣إجذ جه فيذمة إة: :جنة
:بخمه حذ مئ٥ :جة عنفجة يجبيه :كة؟ عنة دخ
حبة بجبكة كذ إفخس ه خذ :كد
ذجدلهته
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( )Iم::ج بم جئم.
فولذن"♦ جقزجً0ا٠لي.

()2

جيفحفس حجخ.:

()3

ججنيد ن :بم

I

ام ..ذفن د ض،ع عه :عدي يد؛وبد ويبو

لفحي٥ .محج امة ي ۵بده ذوسئة٥ :هس دحوذة
جسؤ :م نالم٥ .بح دبج مم هتة بسج٠خ :هستل
ههدجبت كه حهذسة فيجصبذوخ٥ .:ججحنجمجنه ب۵ذآل:

ذذس تذحنبه٥ :نبجه  ٠٠٥هجة بجبئة :أهجب
د١حهذئ جمجه :جنذ جسن :سيذم .هذذ ٠هتب
فهجخة جكبة جيم^جج٥ ::جذب ذي3٠ل ومنية :جج
إمبكنيج جججت بجبجة هدذذدع و وص
ؤجبج جم كتلة م :جج صإنذ نمحنيز وم :2
وسبيعة :ججثة  :دهلجو حفبد دجن .وبؤ:2 :
مجزجه جمذمة فييج مجم دئ •يحجه ?جلة٥ :جنبج
جذجة بج5 ,كة :وججبج لؤوة مم ج?نموه ١جح ٠وسا
:حبة م^يذ دؤجم بئلج٠ها ووه دهجي :دف
ئخيه٠١لي خوذة ج0سقة ججزمجتة ?ود؟ ودبه هئسذه
جه :د^يجةع() بسبؤمة جججخك :جيجم .م^يذ دوهج
ودذوة :دة يجففج٠ج .م٨وج ؤبين :ف دوج ?فه :جو؟
ه2فذه إه( :هـهصم بسبنعة(^)• .فبب مبزئة وه
ه سن :أة نه فة جم فتحفة ?فوة جه :فكز ف دي؛ طال
عوذسة ججهحوذة جؤوذهس٥ .جج وب بؤ:
(ه) ذ؛ذبلةهل.
() عذن.
ذبد : .253مي^ع ٥ :يم ؟ )3.
صبذفة.c٥d. Vat. .

Cod. Vat.

.4(.

6

بسبيمة

(ئ3٠بدصهـ صبج نعبه خفي
 )Eسجدبةه ببدة جج^ذكة

كخ فخس فكقحد.
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٠ختب  :نءذخ ؟ :ج:كمجوجة جيج عبخه٠٠٦ط ٠٦ةجل غ
يوف ::ميب 07ج للي هءحمدئلج.

9

Օ

طهدحة جم حكهوس جبجبكة كخ فذس س:
ججج يه جدنة

حذكو :فيبؤة يحفة ذ٠حج س٠ةة :كفة

جخدب كعحب ٢م٤ف دج ب جي^جبة جبجه :جبكج حيكن

ي^يييي

07 2
:0' 57 3

دهددت ئبخً٠ا٠س بوؤ :فيبؤة يهحثجه :هفبتإ ٠بدج.
٥جبجي لؤ'ه هجئ -:ذبي

كم^جبتن .هبجه ٠خ٠خغج

07

جفيج ن جمجيتة  -هشه ٠١,٠كخعخ٠ت هكخ٠٦ج هكجغب،
ذمجبتت٥ .جج سكهوهس دمج^ه٥ :عجذه ده ة:
جبسبنمة :جخ جه الجج ي

ب ٣دفى

كة فحة

 Օذلببه د^هوس :بيمة.

ن ::جثه دئة غبخد هدجخفب ه:

() ميذيه ٠9بدح نذصذ ՛.ه>77ةص خة قخف هجةدي٥ :ذخه قخف
جوبدئ .مي هجةية يزم7 :نه :حمةة فجخية 7ن.Cod. Vat. .٥

6
0
7
7
7
.)(:4 0
72 4
6 0 7
7
0
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مكذ إثذس هدلفئ.

ذخئ فخس دتء .منكخجب هة يوف :يبؤ::
ه ؟هـآلده ي .مكبسة جم ة جإيذ بهـ يسة ججحية(^)
مكجبته ججد جودع جسه٤ :ذجب هة; في٠ف جمحنتمبة
٥جج
جمحجيتن  -وعجبه (كجخه دجذ جحقذ
^خيج ده :١٠حةبد يجههة :نهش م ۴ؤة جبتهة.
٥جج بيه نضلل حج :فجسوب و مكوجو ?خذ٠ :نخذ
جه :فس= لب خض حذس :كخ؟ يه ?م فجذ :خذ:-
جنيه ج الأل ::.هعآلذهك مجم ججبحههه جخدف .فيذ
جه مبرجة :ن,وذ دد جكبت حج» هلى فجهب^ز:
جؤهخ حةبد مت  -إم» كبله جيذجج جه فة مج
حبذة• .ه جج جج هج يذ :ذ :مسكة بب  :هد
عهء تثز .إخذ جه يه مججرجة :جئة :كز تند مجص

\ ٠هدئه٤ :كز جد محئذك::
ا
*
عده :هخكت ٦جه
?جلف يسوء عوذ٥ .جج مدذاه; جج جمجو :مجب
كز ييجبوسئز •في :م سنكه^س.
:بئة • ٥جهيس :ههي ٩د؟ذم .خة جم دفبه
كهخه :جج د ندذسا ه• :-بجه كمجبكن٥ .جج محهجة
ههز دذذذة ذحجبتن ٥• :نجبغ فهههي مندب٥ :جج
دلجة ٤ذ و :خذ :إدم جبججخ كوححئة محه
بجبجة جد ههحئة٥ :جد سكهخئ يهسئ،هه :-إدخ
ج ذب بسحة م د هب :هةف مي هجاهد لحه٣٠

مخ ذثذس فلفغ;.
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٠7ذمج ج^ت نه سئل الحذضض٥ .جج جب دهحخ:
جج جه مم جذخة فمحجبتة9 :لجت نييه حبج مم

فوةخهة جكوكة وجيحي٥ .جج جي حجج نفثة تجه

مجبكن :سؤ:وس ج ججفبه نبآذه ٠ذتخ0جحه٠٦في.
٥عخم  ٥نمجسجب ه٠ه جه م3ضذب كعكج?ب :خه

سؤه خ٠ة ئهعجهدجئ :ذجكهي حالذه ح^بد يجن :ة:،

مم ^جوج جيجه فيج :دة .مببخجهس دحح وجئة
هذه ::هفبجه (ف٠ألههس ه9ه خييجج محجبتن: :جثة

ج^جسوء مج حدكد(^) .ه ٩جبم د ئال٠ذخج4 :كة جة
خبجوج :هبدججلج فالة± ٧٠لجغ٠هه ٢هفبغذ :كههه

د إبت :ءثة جذ يعجئة عذ .هجهلم جم بخبخة^ج فج

ههه :جه سؤه خسة هبب( .ج جب الدن ه9ة دهج:
فميبتن9 :هدجذ ي •نجذهة ائذتنو(^.

دبج مج عةمحب :بده ج( .شن :يةةجة إكة )3(:عيبج
ه9ة بمجبتن :جيوج جه ضخذالة! ؤبؤ :ي9ج :فخس
جيجخذه جمجبته :هف؛ج ثجه •نوجس ه9ة هآلفذ:

ؤئ جههى دجة ججههجح ?مذ - ،ججو محججة بحخة
٥و2٣ج ج9هبع .ه?ت :بجهة ط 2ج^يذ كق ججكة
:الج ج^ذية دؤذحة9 .بغ جم كجمة جمجيتن جج
0
ن) ٥جذيهر دهه فدفي □ . ...عي فج سجذهع :ويبعه 0
(٥ )٤جج س:ه فف دفخبجهج  ...ذجب
ججحجو جججخة .Cod. Vat.
سجخه دلخةجما  )Vat .004. )3.جشة :حخهس.

0

خذني إفج مدفئ.
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شبه :فيجننجه :ددجيمه ححذب ةج'٠خذب٥ .ججخههر
دحوجئة كذ إفجس :م^فبو^س جذ مج محجبكن:
هؤبهه7٠هفي تددادء :مججبجود جج بحبد بسكز(^) جه

H 2

3

I

وحب جه ٠ئ :فثة
دله بم
ففئ:
سئآل٠.
غطذ٠ك
،٢
*
,٩٥,٠٠٠۴بئ
قيح

تتت

l

إ!; ٦ق منف

ج وذس .ةسجكة فذفي دمم :وةس^كة :موكة :وةسذ^ة
،لطع :وصذثج يم .جم يم فيح^خنج دده
جخوج :مم كلصج7ه ?كذفي ٤فجس :هشلبه حدبج
يجدهة مجافمج::ج جذكة جذاضتجة فهفه جه

3

هخب.::
ج جم ح^جئة دة :جج كبجه شة,هفي هجبهة ٥كةبد
جبجذ،
دجيموذخ :جنجبع :ئهحبةع: :صاعة
جعفيه^بة :بكي فدب يجبؤج ن :ايسبه٥ .يجبفد
دو; ذالبدج; جمج ذوسة بجبغز :يح^ةذ جددف

^
9
6

ججه^يةع٥ .جججغ يجبشبج يجججف دف; د:دد;:
جيججة جه (جأسجئة(^)؟) .دبؤهه»في 'ذق كهدةه .حبج
جم مج ٠ةم: ١مج» دله7هفي جمحة٥ :ج ج ::م^جئهب
و جمو^ة جحهدت جص:ة سؤة فجة كة بجبكة:
()։شغه.

()2

دهحئ.

خذ: -ف:س يدفئ.
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ا Iتيييتيتيييتيني
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:ذؤ هتهل حجكة دبكة: .بؤ: :حفة جحهكز ضذم٠.
٥بجج ثة هذج جمهغ دبق ٢٥٥٥ .يحة دج ;٥٠٦
حبهة حبعة٥ :سةجة صجتة :ذج ججيبخ بحبد
جي» دنف :لخئ جج^يجة ججة يكجة ضق .جج
جم جم جكجة جسبجة جب^ة يكخجخة 07ةج  :فمه ج^يذ
هبج? :شلفعم نشئ هئذخبج دجًا٠ذقة (فج جم
غغ جيبجه [ OOOدهذيبي :مجذبه ثيحجس م تق(!).
يه ج,م بجبكة دكي آل فذ دهة :جججة إبت :د
ججس^و .الق جذ  ՕՕ1جبوبه نفه لد هد هلعلج

جخج ٠مم سحج كة دنق :جه مكهوج ج مجم لهمه ئ
* يم (بيج 7ههه كياجه :ييهحد جكبئدة
ؤئ .بة
شخغيفهجة()٥:ضي فج^يج؟ججح فخذ:
هبج'هثأ ٠لبئ صبغة فيج^ة شدن :كدلج وشت
جؤجذو دويئ جيجججخكوج جم
بكةد مسة:
بعب جكمجه بجبكة فنج ذحغ اله :كخخس
ض:
*
()فهمكتجنذ^ف

يي حبج نجخبج^ج.

نيسيف

يهحنفض.

()2

ب

دهه

ذنذبج

0007

840

مذ دكنآل فدفئ.

طلب ةج .2٠هخج هج فجذ :حهتلح ذتئ •ؤ7 :ه٠لي
٥جدهة غفنز :نكب جنبج هةه دي نق  :خذه
سيئه^د عيجه جه٠ :ههدجههدب ؟ه ج حده ة
ذج دلفن'.:

خج ذؤه جوج نحبذ حبئة :بسهج :هدكخلحبحب غج١ب
حجهة هدج كمه بكه2٠ .جميبه حده٥٩٠٠٥ : ٧٠
دردم .هفخذه جئة  -ججج مج كح 54ذه:جج  :ج:
عسهج :د فايق ك جيين .جه جم بج بكة إفخ خجج
يدبجة كده جده جهن سهج;.ا 0فة شخن فيجذبج
بسهجة \٠٥ ‘Հօحنفة 7هةه جد ذق' متو٥ .خج بؤه ددغه
ج3ةكق ٨ذه٥ :ججسه كذكة :وسجيه بجوج :ذئب.
ب*
ةكذ
جة كد3حجج:
هقغذ بحبد حفب جه
ييهه وهه دق' يجينم :جنبه هه; جه جكمة جيس:
لفجخة 2بجبكة 0دشصب ججو .ح^حة جمجبكن سية
ذكفة ذميله( :)1مجؤد كخههن'سة ذحيبتذ ظخ

يعصم دفج,فة .'՜,2بجبكة جج لقوفة ٥٠٢٥ ::مذفكمئة
يلهدي 2جبجو( .محنحه كمجذج :)(:دخ; ج2بجد اهةه
ججة جؤخة :ذق دبتهس .كو يخ7 ٠هةو ثجبكة دبكهس
عوخم^بج، :كلو بجبكة إفخ حفج^حةبج .واةكه مم
إدة ::فيجبوجج للذئ -فحمجد ههذةبه٥ :كزفذس
آل) ;بصهه( .وحةل، ٦
قهتد

» 0. I.

.)Ass.

(م لعدد :هه حؤج

() إغض عبذج ٠ج,ئ■■ ههكدغع هعبهئير.إ

٥41

مذ ذفخ مدفئة.

شبعرأل;بج٥ .بجوج ذنب ف4خكهمفي دثجبئة مذ
:فخ :يقيإلغهب خمؤج; جججشه جؤدة :دف; يئ ٠-م
ذمة 4مجج جو جج يه ححجكة جؤوذهس :جفوذخئه
دك^خوج: :جكة ج^جهفةدمجة فية دبكهس .هبحت
وج ٣ةجبغه كذ ذفخ لهجو جججة جؤكة :ف٠خ5
سؤة غتم٥ :بذه وةه جسؤ :ج ,دي.
ي د ب بج بكة كخ إفخس :مج جج جذب و ة;
حج^مج :حؤئ كم كئ ?بسسهوى :كة دخن حفة :ة
*
بجهو
ؤ ١دمكد ٥ :جي :جوج وجا هكسج :خو جب 2
وه; ئ .بخبد وه; جم فججه جداللخ'ذولي :إمه
يبوفة جفئكة .هكةخةون 2بجهـوفي خه مج ذوسجة
<غجبج; كمهئة جسلم .حئهمهه جب 2جهوى :
٠كهدع :ببوو جم ححبذ وه; ححقد :هكة يهذيجة
وة; دجوسخز حد حجه;٠ :ط٠ولي (:62؟) بذئة

٥ؤنكة.
٨٤٥فخد حوجئن كذ إفخس مجو جنجبكة إجة 3بف
هججذ ذئز جييفم يجشة فجئبة لض٥ :كز غجز

وة; فهدضب ٨م ?:لفخ ٥ثمسةسج 2مذة دلدادئ.
وجةة إجكة 2ب ٨وة; تجه نه ج3ة حؤذكة جميج,ب مج
جحة جوذ٠مم :هغجك; مم بسبجبة جحه كوشه;،

3

ج'ذخم دخدنعددذئ; :هفوي تحه ٧بثه فة ذ -فخمح
دشمج :ج بب كوجئة .هبكفوو جحوجثة هيفة
٠
'
ա
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٠٢فلفعل.
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وليئ جف  :;٠٢هس ٠مزصجة هجهمههئ 4جيحنبج.
بسبجعة جم بج دبئدة مجم 7هذ٠بم ججمج ٤ذبهع -عجة

جمؤة ٠حخ'كة• :يجسو ;٥٠٦ :دجحئد فسه بصبك :ميدة.،
:جحثججج :ههحنسن بستجة شين  -:إمو مم

بذكة٠ .جج ف يجعد 07ة; حبج غ'خه٢في  -محجمجه
er؟; حجكة يجذم .هصج مم تةمب ،ون لغوبة

خذن :فجس :جذه ;٠٢ :ذخح إنع عجج :جغبجه^د

وة; م ججج ٤ذبةه :وجب^فة ج3ة ت٠ذ ص:

ؤجنحتة دهذتب هي٠ء يجبجس وة; دسججج .جج
جم حدهة ليعة:اأ ٠منخت; ٥يوتبة ٤ف يتج :فسح

 ;٠٢ج لعدب كذ إفج :مبيج وة; بجبئة كذ
إثخ ح ?شبحي تبخهو ٠ججج جو٤٥ :جفب ;٠كذ
جه :كه داخن ت :تدلج فئ ججدة بد١٠د; :ييةذ
ه بسجه دإنده; :هد حهد جهتدذ جججبحج ?إندق;.

3٠و لغئؤ ذملي  ;٥٢دهـه; ججه٠ :غذب صبيهد
بخ»ًا ;قبنًا ج ليب بحًا ب٦٠ذ

جشج! يهحد ججكب حجبج  ;٠٢حييذ .هق

5ثد بمجس وة; جب ?دح هج ت دةج .وه جم بجبخة

جج سؤسه :جذيه كو حلهو :-همذت إسجه حزيجه:
هذخد وة; حجه فيججه9 .ثيج  ;٠٢فجب^ةحذف٠٢ :
()X

(يهت^ية؟).

بذكة م^يذ جه :سده جئق بدة د متبسة :ة ة
جتييججج ح;هذم جد ضفة :يجهحد فوذصئة ججثنككز:
ف؟ج٠ئمي:عهح هيل؛ هخلغب جغجا 8ج5
ونجن :خج تج :٠هةج رجمإلج ,في خجا ٦دفن  :نض
ذكح مج لوحفوه جهحكو:
م
*
2ة ني جججو جثة::
0حذشا حبخه دي لبت .همم ن خنئن هجي ه2٠
جوكدهو :هت: ;٠١وئج :جضد .جج جم حجت
فخب:ة حخج ،7م  ٥Ç7بجبكة كذ إفج حفجككة:
مجذب يجبجع مم تنقت :جم اللح فيجب .فهنجسجذ
خئ.
سن جم بلجبكة جؤكة :إفخس مم إذحة جييجم:
وذ^ة حبة ججاؤد بهذبة :جيسو :كندخلج ٠بحة
دحملبدم (.جت.٠ههد١ب ججبسة بلجبخة ذ؛سئة’ )1ميج
بهذة صجبكن :هحذ جد بجبئ :تحملههى .هنحج;غذ
جه? :بدائً شذ :ذحج جه وهدد٥ .غبه نه دته0ة
فحيبتة2٠ :خد ى بيج فمه٠ :يبه حيدة ة’ه حبج

مجم كة بلة جمحينتن .دن فخه جسهكة(^) جج ه9ة هحتسهبج
بح ج :سؤهس لبوبة عطبة هن حجوج .ه2كذ
إمذخكفئة هه ججمه :شجن 2حه 2ة فسه ذعذبفنبج
ه.ات جمك( :ج^خم؟) ةذك .هئ ٠جذ ججي^مه ججعة
(ا) حةة بجبئة ججبييج جمج :جيه ف :ج؟جخي جنجبئة مخ مئة
( )2جج جذههئ جنججهود  :6ي^ج :جمهو.Vat .004. .:
.04. 12:5.
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كخ :فخ دفنة.

خة هدكنعي ج يججن ::دز ٠لي جيوو :ئجه: ٠٠٠١جئة
فسونجه .نة لجبد فعحثز ببةذكة (٠ح٠خخئ

خحوسبة() :جج دو :جه •سججكة ححفلح ?تلجؤن
ذه^جة منجج :وم ذبسج جه جد ذجئ .وي:
حزوحينة ج3ة :جج ة دجهخه; هثود :مه جخبة
ش٢١ئبج٥ .خجكز الخ  :دهوحذئة فيذ محج فكن
6ة :يسن2 :ه أسو :جسججه جسهئة هجخ :ذككئ ح
جج3خة فمحبج ديحفة .هبخب ؤئ حجكه عفة ن
٥ؤ٥سة ًا٠غلح :مجكخخس جيوو :جموج :به3٠ئ :جئة
جوسجي؟ ٠هجخذسذ 7هو; 7هاه مذ :فخس.
هغب ًا٠كب يجبجج ن ::م نعتة ?:دم ذجحههل
عجب جه حجئة :ف^فيس دجفة ح^تة دهحتة .هب;٠
حوجئة :فخ دذوئة ضونة ججموج هخة ج,هددم
7هوج تبج فوبجه: :ج :هئطه3د 5خوج ججمجنة
٥نجبكة كذ كهدبةع٥ .جمج يجكة ديهجئة خجة
مههذ فجخهم :ومكنجع ههئ خجخه جئة سؤا 2وج.

حججئة جم كخد :فند :حن هة; تجدذه خخجم جتت:
دي إي( .ه7هه بجبغة نجدن م هبجتم فة هه; خ? جه().

مججذ لهجه لدد ?نعفي جبجه م^يذ ج٠ :د لووج
فكبه :هي يجكجس فكخ فيذة جعب حج عأله ولعد
() ٥نينقلن ٠7بجت ميويسجمبة حخيه . Vat.دمي.
خحف حكج ذوش نجبئة دخخة لتمده ء ححهجة فخد :فخس

()2

 ٠٠٠حفن
Cod. Vat.

غذي دكن طي غلخئ.
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م ج :صد?.
ذ
*
ةهسج :جد :ئد تسذ ٣نذ دهبهه.
كذم مده ن لبدجذفة : ١خك سنفذفة صخة ي .يه
جم ذججسعة -اإلذار هدبة :ذموس دجكة :م^ج
محهذهك:ج ذدذذ ج^مجهيس 7هةة يه مذ ففذس.
م^نذ جه :هسه ج ذ ٥حذد ححجكه ٦دفئ مذ
جبد ذى إيعت^جة هذئ و .جج جد ثجج حبي
مخثكمئئة دةجة ججموذك ::فب ٠تكذ دذجيسصغ:
جفو مذ :-بههلم بإفغ ي .سن جذ جججة سن دجغحرئ:
٠دة مجخ ج ذه صفف فة .ب» بذخبلمص ٦،ه،هبج٠
ج ٣دبجبكة تجلبهدى■ هيسؤ,د جبب جمج ج^ة كذ
دخنآل هبج جوخة غن ?غ ،ج وذة ثة ذبه۵م تسذجة.
هوفه> بجبغة نجدبه م مننذ دبذذجخه٠ ٦ذ ددوخن
فكبج٥ :يجكجس إدخ دوق خك جئنمب .خ ئهدذ
لجه :كذ إفج :كجح ةحجة ججئة صجبتة :6 :ذه
:يعتهية صذع كه٥ .جج ئ٠ذ 4ذذطعق جبجه ذبهخة
ولى :نجلف خبهئهو -جبجبئة كذ إفجس٤٥ .يذ جو
ؤن :كذ -إفخس :جه ونم ذك إي^تةجة صجة ك :كلك?,
هذذ حسج جئة هجبتة .وج:ذ جه كذ إفخم جد
غلج : ٢هججس دادوة .ججج محهحذتبة ٥جذي دهمذ:
جكز وه اجد5 :كة غه جكذذة :خحد٠بئ وه وكوذة
نجدبه م :٠جذب^ةبج ذوسة بجبكة مجيد سف؟هدو .تجة

646

خذى فثخ< ٠

جب هلب ذجيمصة جبجه يلعبن؟ جه يججة :ججخذ

سوذجة بلجبئز :تجه عبؤة كزد 5كة ككئه.
٥جج ئلجهبخه 2 ::32كهئ :بلجة  ;٥٠٩دموعبجه:
وس جيسذهئيهس كهجو أبجبعة فذ بعخع .٠هتدذ
جه :سذهج كحببه فمبسز :دخص جيججند •جسئه.
جج جم جج وه حوجئة دةج :شؤذوج جوبجبكة
كم^بةع نجمبذ فذ؟ةجأ :٠ودجبك وذة ذودج وكجز

ل٠هه .ههج خه^بةع :هقذح ١ججو سجئهوس .هئسذ
جو :كجةس دب مذم ديعجئة مببهدمو :هحخذ عبكه7هس
٤ف يه جد إذحز .جي ض ووبه جئ ينذدع.

ميخ جو بج بكة كهحهع :غدن فخمخ إجة جسوذكة:

ذميخ هلهذجئ يهدج٥ :جيجخ جديم وذهدبحم
مقص :وذججخ دية .:يجحد كئ وو جمك ئ٠
إجو؟ دئئة فخمخ نجب ة دنذثغة ببهدمة؟ يخد ك

كذمة فيجذة ججمكت( .)٤بوه ج ٣٠وجثة كذ إفخ:
فيجبجه يج^فز٠ :تكذ إه حديم فستخ وو تينه.
ههبج فكده^فه د2جة بجبجة مجم بؤئ بغش.

٥جج جججه سوخة :فيفيذ إه بع^ة ددوة جخة خهحبهع:
دكن دب  ٥،دبي2 :خئ :دحخ (ج^بخم»())؟) دعوذمسة:
٠كئ مخخجة 9نج كز سجخ ٠وه٠خ :منع وضخ
جم ٨خجم :جنت؟ هوه وجئ ٤فخد ئك 3جه: :م
(^)خهججج^.

()2

لبجم.

خض :هذد فافذ.
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أجه :دذهئ :بجبغ :منيع نمج ٠٠٦ :فضنيد جن:
ي حبج فوح .هفجزنجلبه ع هحخذ هيغه٠7لي ^٥يجذة
له في 4حخ ئبلجحًا  ،٥٠٦نجدع م^ئة غكذهه :٠متىكهخج
لهذهًا٠ئم ه?٠ب ججج كه شنء Îهئجذح ١فذ جه
نجدع٤ :س :د جججة يجن كهجن جكة? :فإد
 ،:يئه٠ :خ; يججن حفمج 2 :جم إكة:
فيكخخبج جه .يه جم حوجكة :فد حجة ه:مذ جه٠: :
إجه بجبغة٤ :ف في^ة ذكهخ; سؤة :به دب لذد :يجب
جم حلعذذع ججحخجيخ٤ .ذ جه ج :3خه^بهع:

فصة ج :ه^وةج :بسج 2كة جه= بد'ب يهحد جمثز
هج٠م جهئجشخو ذدفي٤ .ذ جو جبئة إفخس :غجخ
: ،:ة بجبكة ?كذ :،ججد جهك^د دكه :عوج جه.
حجب وصل وجحب مج ٤كه? ::؛يد دجئك عهكمة٥ .جج
غدا تهب ب٦ئ ٩جدعا ب جن^نيق هبب

حجبج جذ :جخجج حظي جنيسكة^س :هغخث ثحوجة
٥فذس دف .كزجذ حجد ه جه مجة٥ .جج ببججه
م يجذة غبدبهه :هسه م يكهجهة(): .مذ جه
بهة ج:كة :نجدع :لفئ مذ ذفد د دهك
إ^خ حذهحة^بة ?سوم؟ كسئة لؤفي ثه ندخ •فب

جه تبج مذفكئئة ه:مذ :نج::ذ: :ة غتها(

.)2

(؟) بدهجم.

(:( )2

٤٥نخ ي خذج ٠ذمحههت.

:.ثخهف،

.)N. E.
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كخ إفجك مدفئ.

و دب! وحبة ه:خذ لو :حيج
جم ?:حلج سد^ت
م^حهتبة٥ .خج ججج ٠٢حلج جد ذذحب :شبث نهد :ذلف;
:بجه حدهوى ?خذى ذفجك :ه:فخ ح^هه ؟لهو

4

هإ دنبجه وججكئة عوذسة يذ -
جو
*
جمحجمحكتوجء.
صئ? خذى ذمء٥ .بتب كذ ذئب آل دلفص ٠هحهـلج:
فذةبس ٤٥سبس :ة :حجشوج^: .مو نج مهجن
ججكثة نه حج لغذى إفخس :جتدهج جذحة بحة:
كم^هع :ب ٩٠يجؤج  ;٠٠٦ههوو دجلة خبجوج.:
جج كه:جن لئذى مدي» :ج^ججد
٥جةج ف
عجئ  :جتكةج جبجبكة إفخ٠ .حهدغلج
جيخد جو حبذ^حةكبة جبكبكوج::
لجلفد٥ .جج
جكبؤه ججتج جه كذ ؛فخس :ج ج :للح يديج:
يجهحد جكز كن :وه; كت دؤكة .:ههطج دجئئة ٥٠ئب
كز ٤حهئهبج نة فهم٥ :ججب ذالوة واه فمي :ن:
حديم ف مك جة بجموم كز مدجتننس؟ ججتتئكز .فسجه
جم لهجو ٨ذخم جثت: :بجب وو □ ٠٦ذوئننبج.
٥ب ج عن :بية ?يفه و ٤ف جنتبحوج :كمذذدفئز
وه ججمو .دحه ك جم يجججعصب وهه حدفمج:
ذوسئة  :ههبمكثلجخب بنج ييه  ٥٠٢بعئة ج:كوز.
دببج جم مم مه ي جج هف ت وو جه ععة جكة::
مخخجة وو لجئ جد ذوسة بلجبكة :جخب خف :ذخة
دو :جج جججه ن:? :خذ أ ::دفئ ةهخ٥ :٠ذوسة
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2

كذ إج مدفئة.
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بلجبكة .يجبحد جيجدصجيك دو ٤قذ ة و ٥ذوسء ئجغو.

9

 ٥مجم ججج كؤم دذهحلح جج ؛كذ :جكز جكخجو

دهج :إبت.

جب مم عبيث ئ جكه :ج^بجهوس م جج

جه^ةج :يمجج :ؤذو ججج^به ٤دج مهبذ ة و٥ :جئة

:
6
2( 0 7
5
2
6 :5 0
7
9

إكن ةهو دك تنخج جنهذه :ددو سدخشو

جئج
**
جذ

يجيوج ته ئ جذبكة كجشش٠خو :فيكة في جج هيد

٤جوج :جيجئذمة

 ٥جد خك كمة :فدة٠تو :مبدوغذ

نجئة :كوجئ :دوك ٥بجكة هكذهحع نجبئز.

 ٥جي

لمب خفو :مججححبه ٠خح .ئجدا لجو جم حدهة ًا٠خص
مكمحب ةة<٠

.)I

٨وج جب حجوخجة

سخج ::جج ببئة دن։اك ج عة^جة:

تبج جم تةمي  :تنهئة فهذم جيهكة :جج ه لح جد
ج^ة ومحخخجة خيق :آلدهذلهض جم :جد هل جذوسة
ج^كه :مقسف :ة٠ج جد ذق كتو٤ :قذ  :جئز٤ :قذ
ذلو جم :دو  :ميم جبد :ودو ججمجذة هوذس:

ب ٠خئ يجسوء ةهو بهش دسم

ة

جم سدهنهب ج?ةلو

خدكو  :دحهض ?بخ بذ يهسوء ة و جبنذبج  :ة
ذجوج :جةفبة ججذبدجن .ذهيدة جب ديحؤ دئدو
?يفئ إدعتو :جج نهبكة ة ج صجذجه :مبب ةه جذ

ؤدعتو دجدذ’تو .فمه عز يجدة ذذذائ  :بذبك:بج دب
٥ )٤مم مجج مجبه منتمية جيزمخ ه فج جنبجذ ٩جئة :فخس ذجه٠ه٧
ئةمي.Cod. Vat .

خذن إفج دفئ.
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نذنج جيدن فجججة :ج.:2جؤ٤تز ٠7وه هدجج جد
غ فت هئ :يجبج ذوئفة يججبثجو يججبجب جه
هدك: .مه ^عجئة ججذنجهدة :ف^ةسفة وهدتخفلح

تسوكة جد تئن ججسهجسة :ججد حبم بسوج::

هخعذت حوم ٠هخلج .حزة جد حةج :هبدهخه :ذوسة
جؤكة :مةسفة (ًا٠٠ج؟) جد إفن هئ ٧٥٠٥٠ :مبخجة
٠٠٦ج :بلهجخجبهلم جه نخه كده خجس بسن ثيشة.
٥مج ج :دوج هجبجد جذبخ^بج :جذوسة ج^كة :ذذ٠ثم

س :هد مبخ ،حيجة مج خبهجوجص
يكية م جب  ٣٥٠٥جمج دجد .مج كخذ ج^ججج
جمج حفخفوج :ذوى  -دج;  ٠٥جكة جنجخكج
إوذش :يهحد فشج كة هند *7عبع .م^ججةجه
نه هجب٠ها جم بعثز ج:هق;: :جف ج يفسو دعوذبه.
٠مج جعببه: :يذ ععة جكة :كمحبة^ هسمب٦بج;
جبجه خض نه دهده :جشن :مج (هحوجئة :فخس
عوذسز( )٤جج هدج حججخ٥ ::بجذم مجزجة ذلبئي
تتج :بحه٠7دت :خض ن ٠بج ج خبج ٠مبج ج
يفج.

:جبد ج حججئة :ه?دح  6جججه :ججهجة
دوذن محجبكن٥ .جج مئجة هـهيضم( :)2فجج جه
خلفئ(د) بج :ذحبشة :مجوج :ن,بخلج ججه .مججج
)(I

ه

()2

٠دجبذهئ ?جذ فدج

لجذذع>Cod. Vat. .

)ق) ٠جغغ-٠

I
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خذ -إسللث فكفثة.
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حجهة بجبئة إم» فجسئة جكذه .مبج مم حت*
ة
غغ هتذوفي دبجبخة بخ :بجبكة جم د جج ٥ثة
ف جج .مكجسجب وة ٠حبنجهكة :ذبؤلجهولي دجدة
غضحهجئ  :ودجوكة جدج٠وس جحجبج □خ'٠صج٠ .ججه
نه ح^تة مث ^ذهغ ججهجحو اللح :جدة جم واه
جمبسهس :عجج  ;٠٠٩جد جإب سية٥ .يحبنج ٤ججكة مج
هسهجمة وكتجو :هلهع جحجد .ة ذفلح ذيج دجخه
فيح بج
جهحهجئة٥ :فحخبه جه مج دذخ نمجبتة
جسذذ جلخ :يه هسبخاة ن جججيه .ن^فجه() نه
حدهغ جد ذ:ججهوس جحوجئة :وكبلءم ن ٠ج
(بج٠ههه()2؟) جمهة٥ -ك :ذوب» وبؤ :ثمبة حجة:
وجبج دة جنذسو مج جهجو٥ .ة ج^ذيصه:

6
(
013

ئجه ١٠خيد يبعه مندب :هذذج يج٠و هإهجكو.
بج جه حده ة .ح^جه سجئهوس٥ :يجسجد وؤه هةبنس
جت جخ دكه ي ٠بلخذ

0
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هخبتمل دجف :إحجبه فه ديد 7هذ’٠ج .فجنجه
دففي دجديم جيج وه :بذبكنبج ذن ججذ فئ:
خعبع ج^ذبهع وف :ج
إجئة جوه افح  ٥ -ن
٥جذبغ وذئ جإومم .عخج جبم جوج حجة
ح^بجةس مج دوجفمه حججية ججذ جي :إيق ججه
()5

آ٠بت كفخه.

)2.

مخفة جج ٠7ه :حكية خلج هفجر :جمججكة جج  ٠*٠ه دججمجذي:
" )Cod. Vatجبخفحهود.

هدذني أصلل هثنفئ.
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بلجبكة ذبحن ؟ :هئج:ؤ :دهدلئ جحة دل:جذ٥ :ج:عخهذ

٤ججت ججن حجنج٤٥ :حيج فج هدالخداه :مج يدد
صإز اللجبج .دوج خبهخج فيصجج د^جنت ج يبخئز

جكمة

جججتة بجبجة ه؛ندب .يمجه :جج كمجك جد

بحهجلج٥ :جد يذج ٠هله جخبج .:سبك ■ ;٥٠جم
٤ف يذ^جو :لغعس ٠فبخ'ت جهمنبج .هأذهبب جلجهة(^):

فوذككة وعس يذن ,ضدن الألل ٠م حوسطة :وبيكة
مج كهك ف.

جج.م ه ٠حوجئة :جج بؤ :دحب 7هذ’مه ٠هل:٣
مجدم• ضيه فه لغم جبدهة يبط ::جيبج ذلق

جكخية

حتة

حذبذك :فذن حذة عتة جبده ة

(هضحبءو)2؟):

م9٤جي

دوسجحهة.

جج ح^متة

جذوسوجئ :يمس  ::4بؤ :6 :جه دجئخة جيجتدجو()3

ه:٠

حةجم

حنة

صتة جسةجشج:

جبحهة جكم

ذوكحة .يجهحد ب؟ذهدهدفههد  )4حده ججذ جؤ ١عج
 :يجتصجهة جتكئن :وج .موجه لذهعبه ج^جوس

خبم هئ:ة ::مبهيج ج :لففةب٥ :تجج له١٠
دؤججك .وه جب بليون٤ :يذ جد أه٠هف ججذ ب'ؤ:١

اجج غبد'ب: :مج تغنفج هتحت ,سبة’ .:،أم» ج٠ج
عثة جيحيج :جؤيب خ ::هجي ومة^ة :جنة ٤ف
يه ومبكج5( :جج()5؟) خ٠ ::ذس ٢دبج جكز .جج
!)صمهج )2( .ضمة)3( .جمدجية)4( .ج:9ذمهمهه .رً )5ا٠جخ.

خخ دهذآل فالذًا.
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س :يس فجف :بهبج :ههلجًا لنفج صأي نجس:
٠٣بب عجج إه يه مجسمون :جعنكزهئر٠ :تب
وس جيجه ذالن :ههخت لدخدت إجدف :غفز جتبهة
وههيغخ07 .ع يب ال ٣غددج :ن هفذجب دهف
٤ف كة ذج;جئ جهةج :بطكلح٠ .ذتج جب جذوحذوج
لجالة يبجو^ن جسةئبة :ججسية جذ هيحم ميء ةج=
جيسئهد هءةجب يم؛جإ .جه ج ة9بح جه \لس'مبهئم:

إصدي :اجسجد ةك:٣
(٥جج بغ :؟ثئة :فجس :ججكة ئخع٠لج; ٠ج
المج: :سبة وعجذ ن حوجئة له9يلذ ججختة
طب هذن :هغذك فجم
هجةحة فححته :فيمهب ٥ببح *
* ٥حةتتة٥ .ب صهة حنجكجة يجة
مججذجة  ٥تكة
* ج جبجمم فجذن.
تعبع

جعة ككز بلهحببة مبجغئؤ ذمذده :جد بدجة وحئجة
هؤ٠فة• :جد و^ة هدذدة :ذمححبئز مبغة ؤسنة
٥موكثة٥ :جد هةج :هخل هسكوج :هخذ جتجة
غج٠ج هج٥ .جد هذص يججقق ةهتح حلة ضفة حججج:
تج^جة فدادة وجبجكجكة هصج ج^ةج ::ه97ه دجو
 ::جمنحججم فرص ة9ف صبب٠دئ جذوسة :وحججه

حضبئؤ جلخه إ0ب :ومحسو ;٥٥! :هغلك ٠7ةة
ندوساله فغم" دج)فة جفيجج^ي حدة مجيكه لةب7ه:
شخن 7ه9ة ٠فلمخصآل جثز دهيغالد(.)1
(إ) دجديم حئة سئة نيم 3ذحجخص ثتتخ نمت :مبئهجج :م:بب ديم
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كخ إفخ فنفك.

محة جم جعبج 4جم دج^يم ومبم :قذ هبه ه٠ر
دو:جه ججذ ذؤ ٥ ١سذمه^ :طجدهة هخغ ١جخحصي
جه :جج دبن 6جئة :ل،ههف ججة جد ججحو(:)٤
ذهه ٧٠كهجة جذ ذح .١سفة إه ?حرفن ب جإيذ:
جيهة  ,يجحخة ٤ف نييهـ -سنهل إه د جذ إجهجه:
بسأ٠ه ٧تعج هذمجلج ٠لبهد إه ?جرين إمه بئهدخ:
يتتؤية يلجج ٢٦٦بك٦م ٦جح|

جيجدهة جفئن ٤ف تكر .سؤلو ه جلهجة فح 5ذلك:
دسه ق بسحة ذك ههه .:يبذكة يهو :جد جمجكة:
٥جد إدخجة جخخ جرخذ .يذكة  ::جد جة :فحر()2
جنجذ 2جئة .سؤلو سودفبه ج٤ه (نيهكيه()٥؟):
دج وجكبه (جد؟) لجبثئر .دبد إه جججذ مه:
^:ججكة بجج تج١داة .بد إه جصخة جججت::٥ ::
لهه بلندجة در .دبدإه ?فذنججت٥ :خخة يجزدسر.
دبد  ٩٤جصخة جكدتة٤٥( :؟ :دهسجد( )٧يجتهة.
تدوخ; بم
فجحفبج:٥ ::يك تعفي٠7 ٣ذ ١فجخية٥ .جمثة منفخه يججت
صجص جحيئة ٥يسج فةج ::هجهب حزة^ :ججتج :يم أمكخ 5نت٠ .عك
د^يم ذذحذ بم مجبكة0 :؛ب ٣ججهح؟^ :خم نت  . . .حجج يخ
حجيم حجتة ليدك; :جكز هدن :هذع حج^ة خهثة: :فجب ١بتًا ٠حجك ججخ.
Cod. Paris.

( )Xي آ عبئ عبجتإ.
(م) ه د ضمب يسج.

)2.

)N E. Eones.(.

(:ئة؟)

()3جهدهمجس.

غذن ذسهال فلخض.
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(ججج) .جج مذبة بذجج :بي خ; منئه٦ .بل;١
٥جذ محكز :ممب• ٢ذهجج.
هفذج جبم بج دج ي:( :ججحوج عجج ن سجة
خةج ?ند ك ة فيهههكة كابسة ٠شجذ ٠7ة(:ل> :هئغ
وه
جشعة جخ ج; جج .وجئج مج عةمحب جب
حوجكة ججكة :بؤههس كمجذم ئز٥ :جذبج ب ٠حكهوس.
٠ئسذ دجد جثت :هيو بؤ? :د بلذبج دف :بجج
هج هفمذ ب :٠عن :إكخجججسجة؟يه جب مذ:
ب كخ :عبة عالج حج .هفمذ ج حوجكة :جكمه
?',مكسة سوح يي .هج خن فج  ;۶٠٩عفبد:
ومحكجس ي :لذكيه;.
٥بم كخذإذجدلتي(')؛ ججذسدبة كجخت هد كججه
جذ٠ب (حجقئبة غجب( )3جبجه :ج^بذهة ج:ةفبحةه
هج;٠كة :؛خض جيحثجوكه -يع^ةف .ه مذ دهة:
سه جج حة^ب حع دةوذة :يحخس ذحخ ٧٠ذحتح٠ت
افئة ذلبظ ةوسجة٤٥ :ف جذكة ج^جة :دسن د ف.
دوجخوس هب ٠س :ه ب حجج نيجه غبت :دمج م د
هكخسوئي٠ .جج فيجه ججه يبدن :الح يه
هجبة٥ ٠جج بؤ :م دمجة ج يه يكج :بجثة
لفخعخ7ه هكب كهته٥ :حثذ أهة حكوصة 3٥جد

3

2

:5

22 2 7,
2

2

: :4
2
20

( )Xذذج جد الذخلح جيجن :جخخ د:هفة خخجمجبتة.
( )2جفج بجم جكة ذهدهه )add. Cod. Vat. )3. .منقي :جكميج.:

"Cod. Vat.

22
6

;7

مذ :فجس سلئ.
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نجو ييحد دد
ن::
*
ة^ :بسف٥ ::ننه ة^ :فبخه .شب٠ة
 ٠٠مم حأ٠ح٠خ; .هذج خذن حكهد :ج;غذ دهة .جيهه
فخسة .هوم جبم ببثوس خهح :وبجه دج سحةهد.
•جج بؤ :دم فهخجج ٥ :يذ د٠ها :يجحد مال
يه٠؟ يبة جب ف^ذه ٤ .دم :يحد ذبغوفي
لال٦٦ذ جكهحمة ؤه: :مبن جوه .وه جم دسن دهب:
ذه لفذهب هكزج جتز دضحخ :هخلغذ كز عجند

كة! كذ ة جذ غبخخغ فج ::وه جذ هدئ .٥
وهه ج جم دحوجئة تجبة دنئ ححبجة ٥بجبجة:
مذى عثة بسبخ :،,ججئز يصجب ووة •جذة دجج

0io

إذه٥ .:جج ببجي :عج حثههد مودج :جج عفذ صهة
ححة جوخذهوس :يهحد ج^دج مفبع ووة ج شدت.
م٤ف بصق فة جبلك; ه؛ذئ ٠جخ; ج^هخمهةإ ةخه
•:جيه :مه 'حمه ة غج ي^ي .يحجج يه دلم لجه

٤ف دهغهثجب :جه• ح٤٥ .ججج وج جد حيججب
محييئن٤٥ :ك جد مذىبحصهجإيعس^فز جيكبة :ذخ دو.خة
جه مدهجمئة .ججج جم (مدبة؟) جد سو^جهحبةع
هثلئ (اجة :طه جد نهختنة تسكجة .فيبد جم جدبسة

3

خسخ،,ة .حيج جب ٠تجه حإججو جتهجة ضددة :هفههب
حبوة .دوج ججج مودبة جد كمهئة مجوذمة:
جؤموجه  ٥ةهفوىحل).
()I

٥جد ذوجث٥ :نةجفج :ذيهت تزجيه٥ :جد ججئز ?هوة ،ف٩ج«ج

مكذ إفج لينفغًا.
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( ٩٥۶جم فيج :جكة ج^ةكبة دزوذة^ :هئجخجح
هيبته :هق دخ حببي أ :وسجدهة.
فيججه هبسخد ٠اوه خذج فمجبئة :عجبه احوكة

جنبه  :4دجد مم مجبته :جنبج  44جو حوذة
غتنه فجنت نئ ::جججةة ؤجيتة .ذذفه دم اوة
ججو :هص٠ةلم حدبه :ههيم ججذه سي -ججه
جم جد جم حئة سك ::مبجيه حومجيم :وخ٣٠
ذنهه :م^بج ذه يهة جم^جم ذه حوم٥ .كة
كجبه يجة دجذ مج محجبكنه جكة بكحووس .هسجب جه
بجبكة كذ فجس إججج جد حدكة جعجذه غم
نبةجز().
(جهب جب حبتة وه بجبكة :حجئة ججو [ج^بسع"؟]
ذلبخة .ه3و ح:ججو جبجبكز :فيج :يه وخض 5كبحة٥ .يج
خخذ ذذذه تجدهة .ج خةج :سجعتة واجدوم
ذ'غهفي :جة*ف ذة دزوذه وه 5كبحة :حة
جذمة فيعسه فة جبكة جمحجبكه .وجح ئ اجذ مج
**
دفته ؟ح بج :وش ده ة جتب مجبئه:
***
محجبكة ت

ذبعج ٠جخ٠لج ذ.سؤجة٥ .ب م:مج :جد غذذني ددالذد :جيتة :هخخ
عهده ئ مججذة ٥بخبج ج:جيجه دتجهذ٠7مCod. Vat. .
* ج2هحم( .ذنعهد ■٠جلخ جم
(.Desunt in Cod. Vat. (I
خيهبع جأذبةه :غهه جحنج شي كشج ٥ :364مبج ننج كخس .378
** جذهة.
ده حدهه مبج جحنج حشد : 363سب فتح جل .)N. E. 631
*** خسبحز.
111

42
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كخ فخ طفحه.

جي^صو دةج :جحج٠د سنه يجسدهة() .وم جم
حنت محجبكه :مجتب ه دجخلد ՜ذك ججب٠ئ تلحد:
ه؟ حججي  0007حدفج :جد ذحئة جبحهة٥ .جج
٤مبذ٥ :كز حجبه :ببج لبج .مج ذب به جبجه:
جيهد ةس^يد ئم .ة جم يجحد ذهددسخئ ٠٩ةه:
تجب دهغ جيح^ج .وحهلم جم خجووس :جج ض۵خ;

ومكجبسة^ج .هتجذج ٢ههحججخه
صنصب ه
حكوة .هجج حبذ 07؟; دبج مج ^جتة جمكجبتة:٥ :
إكخج :سية محوجان ججخة 07بى لجذ ٣حبنة٥ :ذ٤حة
7كبى لجخلد .هجج ^:حجه خ٠ئ :يعنج دهنه
ججمو٠ :ججخ'ه ?لد يسححو .وه جب جج بؤخ الدلج
هؤيج جنذهئة .هجج ,فيخج فيذ كبخ :لذخد ت٠كد إىخ ؟.
ي جب 4متج جه :جيحفه ي جد يبحكز ٥يجكز
جفيهج^ج جد جسلة07س جؤكة٠ ::ةهح دحه جئ١دخلل
جمهغ .و.ه جب دفن كة٥ :جم حدبة ج3بج جمج:

تثتخ دم؟ ٥يب فم^ةج :دبت' ئحه ٦هغحة •يجة كجن
جيوو^ سوذكك د^ذة .وه ج٠ب هي جد ذجج
() فيش :نيجخ حخغ دجذ ججتبخز ذحنذه٠ :جل ححهري يدعري
هخذ خجهفية ج:يغصةية جييي جثة لئن .:.هج2هخ ١هدببه ح>7/3٠يف ^وجج:
ج^ك خك'ى :جج يه منجة مه; ضلل سفه ٩١حؤخب ج:جذةد:جج ::د
7ن :لغجج 2جفخفية: .جخة حشخ جمبتة جبتية ٥جهبجج حىن^تز :ج٠ب ججس
ة جحبكز .منخذ مم ذوةجئه^د كل٠730لي ٠٠جيههف دهججهج :هحجف٠ه١
جفجججة جقة.Cod. Vat......... :

كذ ذحبدطم مدفئة.
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سوجي ججئ :ذدهه كهك ::وحجج ٤هجج ةك ٣دمدخة.
(٤٥ف  ՕՕ1فيخجمذ٥ .مج دخذج عجبه جد دج:
ئ٠مر٠م ٠لذئ ٤حجة
جبحهة٠ :خب بجج
هكخ٩جج بكة^٥ .حيجه :ئ٠خ ده٠جكلج<’٤٥ .،جئة لبو,
وئجة( :مجيكه()؟) ف5كهوجي مي ك0كص
جه جم حوجثة جي بؤ :ةك :٣إججج حجة جج
إكن :بذ’خ دلك :فجبسب :ججبج عهذض جي يكبج.
ج دد :حعدك نيهموج :هكئ متلك ةشهكة.
حيبئة 0٠هدئ) ^يستة :هلك :ذفنئ يجبهخج .يشنة

* :سئجج .ئهخض حبه
٥ج 22يكثةد :هق بيك
ججفوج ::مدبج ة٠ئ ٥جوسكة .حدب^ه جثحئ دذدغ:
62عذ بيتة ةشهلج .؛هذة سجكن ؤج; حد :حبلة
سوثة ٠كهذب حد .مسبسة حجخهخم^ةةة :ئهذش
(ذعلج ٠كيبةةة .هكد كذهو()٧؟) سودفة :مجبكه
كجج حجدكة .محيبتة جبة إلدد :جهن ئ0ذعخآل
ننئه .جج جب بؤة كميبته دسلبشة :جنتج يئة

حدوم ؟ج',هلبه٥ :٠ثشة ة0ه ا؟شهه; نيدذك :حخع

هج^ة فسثج غعبز ٠نخ (بئبكً٠ا٠سح )5؟) ة9د سيبع.

(م مج ننج جمج 2٠فذ ■.يينجي إ^في بد ب بجدر إفتهي يجننح
2د يسف .ليدوج ججم جج حهذ٠7لي س^جئعةه بم فحخة ججبكة .مك ب
«؟خلو ?ثلج,ج غ'كز٠تح هجلح ك30خب ?بهى ذ٠,حجتججحع )Cod. Vat )2. .ذمججته.
(٠( )3هوةد ؟) )4( .جكمة حهحهذو .مجت حذهوخ2? )5( .ج٠
42٠
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شذى :فذس يلفئ.

هت ٠٦دفدف; ًاهة :أكذ^ج :سنة جزبهيخ نج منينكن()
هدب شهحة 7ههج :ه;جج ٠؟ج حبجمذبه :دؤججو جم
جبجبئة ذجلبهم( .ه مجم وشهجة ج:يج ن :لز٠
3غحبئ :زمج(٥ )2جججج حبذجئعز حده ة سد^تة.
هبخج ٥بجه لمج جئ قجلبذم :جج محكبعز د
هفئ يهه :نيكبع سكجة كه ::جيججسه حدة
سديت^ة .وه ?م بلجبكة دسو;نيبصد د سج:

هغجم لنالد ججه حجبجب ؟ه سجه;( :نكذ
٥مه يلؤم فذ(،د)٥ .جئة حبج تكهج جبجبك::
جبج وشهج7ه جؤدخج ::فجدبه حدهة :فب( )4جب
سدن :ج 9نؤذ 7هه; هم حدة٥ .جج كذسج٠.٠١
ه;دضج7ه دةئة :يكجج هج فه له ى جبجبكة :جج مفبععة
ج يجهحد سدة . :وه ج٠ب ;.يدن د :دججس :هة
جحهجة ;لة ح^سئه^س خعفج ::ذسدوذاض :وه ٤ف
دةئ حنجة حةس^هس; .دوه 6جدججئمعتب :كه
بده? ييجبعنة فيكخم :فكة ذك جنمبى جحخه.٣
دي لو هههد رح هحه^ة ئ؟ذش :هج0م يحخة ددني
(٥ )2كز ١2هلبذ١ه يهحد جسجيخ٥ :ج9خج :خسديت
( )Iمننجون.
نبدئ ،جه:مذ سجص جثن فكه هل جح^بج٥ :ججية تبندق يج 4ججسجج.
ه2جفخغئ جصهفة . .. .ا( .Cod. ٧2جسمبج ًا٠في دخن مهجئجج. !:ش.). 1
( )3يؤد لب٦ببقص مؤهل مجتة نبجبكة٥ :مجججف  :ح:كة :يهحح ه
:قخج( )Cod. Vat. )4. .:ى نخبذ م؟حفئة ذ .سدة :يذ  ■٠Ք?٥٠٥إه حكه ف
:جتجة يسججسب :إ ٠إقلل نج يسف يجبجة جحخج ٠2خم.)N. E. .

كخ فجس فلذم.

661

جمجكة بجبكة,'? :لهدن هدلف مبخذوجة :كبو إفخ.
(هئ٠بلى بذهجهج د٠ئلحرت> :جك يججه٥ :جه هدبك
جه جسديج.

1
■6 7 2

جج جم يمجج غد١ذجلج :يذجج جمية م بجبكز:

هتجيخخح يبه :هب٠لج عزبددنح ي غخ١غخ; .جج جم

فيه^جه لجهخ١ب ن جتجج مج كة :يكنج ججهده
بجبئز٥ .جج فيحجس^ة ديثجه :شئ ههج

جغئ:

٤٥مثة :تججبهل حذ بجبجه ج:كه ٥* .:جم جج :جبس
وبؤه :فيجكهججه اعوحذئة تذوس هتمذ الة :جئ جس

بحخ٠جلج :يجحد ججذككة
نعذجخعم

ك ب الئ

وب جب (الح

م^متج :خد إيعتة^ة ججةح الةج:۶

دخئ ججنز الب٥ :;٠٥جححة سحبن:

0

ج :جيخخج.

داله  ٧٥بذ سالدتح مجذ مم ئ :وه بجبكة كنج

مم إكة; :ة نج خدوج دوحالبه .إكخ جب د جهذ١

ج :جح

ك٢٦د٠١ب:

جمبحدب

3 2

٤ف جه ئ بخبذ مس٠ .د جد ال هسجمب :إمجثة
جخجذجبه^س .يجحد ججج إجثن :هدكدذت مم ج م;.

ج ضم
حخج; جم قة كج ججج كلجيه ٥ :فج *
موبئة :هة; فجخه?ماه;يجكي .:سبى وب ذو سؤج:
()5

ججة

(45ج :؟)

ثنذجفة

.

()2

:جي

نذجغة

مب

مخج.:

كذ فجس هئلعفئ.
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جذبج وذج وحضة :جج هيجخقذدز جد خعخ’ئ٥ :كنمة
ج بلجبئة هدفخ٠ئ6 :س دب جججج جؤكة ::دفئة
ججذكم دذ؟خة :إمجئة جؤهبذ م^سوه جج يجكو:
إكخ :جه :وفجه د عذبه^بج! يسي: :كه :ةمجو
جج هي .يجهحد ججج محيء إوسخ كمبقعج دب :حسج
تسخئة غذذآلةص6 .ج جم إمجج :كيج بذجعة ديد

جم جذهه :هةذج جهيةو لجي حيبتن( .ذيج
جم تئد مم سكذهع() :م^بج دبذجئز :جج ف3ة
يجد ?فج وس سحغ٥ .جج كجموس :فكخجب حد دب٠
در حجبجة٥ .؛9جب دفق ذة ٠ئكذ خكخك ::بذجمج
كز حجبج :ئه دحذخ; .وهح ج,م دخ; ودئ :جيهيجد
ددو; دبجبكةس .هوجئ :حبج يدفجه ججهحبهع
وجبجبكة كذ خس :وجبج وشجءو هم٠خو جؤكخج::
حدهة سدجتة فيجحجبه .يه جب ٩ثثة ^هذذحبب جد
كمج• جبجمكة كهدبة^ ٤حج٤٥ :ججج -ددد كجد'ج:
جج مبجع دجلوني جهدح'٠وي ججةدو;و٠)2
جج شبة وة; وئ بجبكة بتة جججة^: :جدج^سي
ه دفأو مجبة  ::دبن ;،جه; غعبو يدمك م
ي^جه يجحد ج :جدن جكئة جذ بهبكة هف» 5؟:

بخ ج ج مب منقكية( .شذه :فخس غب مب خحفة حننج م
=حند وفخد جنحة هى ج^جج عنيد
))I

:373

()2

N. E(.. .379

كذ ذكنطب ككفئ.
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جد9٤ذهس٥ .جج عع جد حنة جة^كوجة ج^جج ٠7وةة
دكنكهج 6نغ جؤعي  :خهة حج^كة حأمجة:

٠ثبه غ٠ة جنبخمهغ ٠7م جكة بسوهجعوج ::حيكة
لذهدجفي كة خم :كخغ جد (خحجة()؟) متسوئجه
جؤكه ::دكة حوهذجغ يجهجذ صوحتجة ة حوجة

جني^ةجة؟ 2٥فغ جج كمجه :في٨كجه ه;بعذه ب:٠

دخ د ذغل ج^سحتبهود جد فوذكةعة نتج دف;
ئ ٣مجم ندص :حدهة جذ القحزك; ئجدي ٠هبجخحش
جد عوحذئه غح;ا

حد كج كببت; فيذ دهة:2٥ :

يجحدججة فجد ذح جعتن كيمهأل إجعوسجبجن .مبججه

ب ٠ةخ جس ٥ييحة ٥يعفة خدة( :هغذب غ9ة

ديعجذ جةخن الم جحة^ حتة بن.

مبج ججج

جةهن هكجكنة :يجديم ليعجذ فت ٢جخنجب :مجيم

مئحلح جؤمجم يججبس ؟ :تأ٠هلم غجثة صه( .)2مجوج
غخه ٧ج^بج ذ لتعون'٠ ،بي ٢ه حجفئة :إسخب
فيكع عم٥( .جخةة جكيكة كبهج :محجمجز ٠7وة

كهجم مج كة جيجبوج ًاهةة ه :جج ة؟ :,حبج

؛ تنخة فج ٢ذأ٠٠ة نهكهة جد ع؟حثة() ٠جج دبج
( )2نجبخة ججم حد سهة منذيه ًا٠ه; جد
(ا) ثجتحف( .يخجة.).
مغجية ه:د -.;.نججج  Ք٠Ժ7بلخ 'ذن; كجةجي ::ه سخين  :خيغجية
( )5م:صب نجبغه دكج
٥كجخبجة هم١تك; هذغجب.0. ٧2٤ .

نتمي:

دنم كجئأبجإ; هدحض; .جفة ى كج نرب ثة بهددبلخر.
Cod. ٦7٤.
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ظ فكذ٠هل فلص.

دعإلذهثلبحه جئه ًا٠ف ججكثة :كجذة ًامةج تسخه? :يجفرن
٠حلغ محكية ه9و ججو.
غجم ه٩ ٠ظر فج ديكجه :هقخخ بخسة بج
جج ذذم٠7س(ل) :خب بجج جه إكه :جص ؤد :ججة
يججد دكوكئة ج^سةس .جج جم تنهمن بك۶حخج٠
4جججج دله محجيكه ٤٥ف م بهخ١٠ة 2سةذت :هتجكهب
تبفذة 5كة وجؤهسة هدجو ::جج ئخخهءج جم
تص،هبحخئ :٦٠إعحة جيخذعبم إجعنتة .هخ :.ج
بيج -جيجد مم جتج :كو مخخهعآل يؤبده :عجذ مم
حهخببه :فكز دخه جمذذهبمي إجعئت :يخذمب.

'■٦

٠مم جفذذعبة باد جنة :ذكججهم ١تنت محجيتن:
٠لهب0ه^ جمجخج - :إمحة ج؛ؤهقةبو جمجكن هبمي
هةه :2٥ :يججببذ ٥يجمخجج جم حدهة حنتنغز
(جمم(ذ) ؟) .ججتكةج جبجبكة كخ إفخح :جد جبجبئة
كهح^ةع :هججه٠ه ٧جبة ئ؛ه :جة جبجبكن مديه
؛كه; ذبة :ةس^هس جكق يه٠في (جد(٧؟) حذفة
جةه^جة٥ :جد شذه :محوب^ة٥ :جدكمةكة محومئ:
٠د دجهتو سبئ٠ :د حوصكة ٠٢حو ٥خمةذه:
() ج حهمذيه إجنبخ فسمبتم خنش .• .يه.
ة^س ذشج  684دهد نسبخ ج^ججمة كنج  . . . 372مجج acta brev. et
 .Chron. Edessenumجج  684مبج جنبكة فخد :فخس حمفثة لتحسذطلعذ
جسبخ .Dion. Pat. Jacob. .حنج خمم ٤فخ سس ذمب ضج هقد
( )4جد.
(ؤ) ججك.
(إ) حصهمهحخسم.
.Barh. Chron. eccl. 682
.Cod. Vat.

عج

هطهدد’ 2ججد مذ فتآل.٠
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م^سوج :حهحبة جي^بجة :كمة م حدهة يجئئة^س

ججبكة بهيغءبج٤ :مم .هذحدالع إدة :غبو ٠ئ۵يًاى
جئجهة حفئة لزن ذذيج2 :هدب٠
يحمج مفه جئذ فجس عوذس:

ي^ةجه خغب.
حههججهجج-

دبيي
?ذل حججة ذ إفس فنعة.
(نحجبج ذمذ بحصة ج فيهذج().).

دب 4صذهج حسج ي^سئي  4جحبة :هئدج صتة
لىثخ ٠فبند دج ب? جج فج !Ճ
ئح*
ت٠غخ جذث» مذ2
 ^*: 4كوفجم  -دلع يوجذ جو هجههذ٠وتم ذة حفوم
شلة ٠:٠جمجمة إفخ ذة 5٥كة بغذقد٠ج; :إمجة هبلإلر
فنخة جذهييه نوصبة^ة ،دمبة :جمجج ذوئئهبج دب

2هخع :جججكئة ججمك2 :جيلج وجو جذك؟  2جكبخة
جأمخب جخخه حذخة إحفت 5 -ئ ج^مذو ججؤة تبكة
هجدذ2 ، ،ة 2جلج فوجة تذكة جمجحفم^ ::ف:مئة حدبثر
2بج كة ايبهم ج :نخج كه٠ :ذ ;٠ججيج نسدبيوجج
دجدجلخذخ - ٢ف0م :ججهحبد جعتبئن حئئة حهك ٠:
بدهعمل; جججة جوج.و حوئمجء :ندخة و6 ٠ك
جمجد جهجئس جبذوذة ٠؟ :ة ١ذجذ? 2٠نق 2جذلك 3ج
(1) E Cod. Pari siensi 195 101. 119.

ج^مخة ججد كذ :فخ:
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ئهذ٠س١ب :ف مجج دب ئجحًا حوجتم إكهبة ( ٠٠إذغدو)1؟) جس
ي جحب^ة (ج()٥؟) فييوذ :ججةجة جيجج فجهي دم
مجم خكحبجو؟ ة يججحة يجكجد ميص دلف ثمدك:
٤فكة دحض دفنه إكن يججة ئدًاج ٠يخفوًا جبد
ع؟ :ذم هبدك هننجس :من^ئة ?بغيه كمةجة يبذص۴
( ٠جج٠رذ)؟> ٠:٠بيدًا حدبن ،بجه٠صبدون مننته:
عننة ذبكي عدة ج جيكج جم ههذسفذ هق ١هذت

ذئ ديفة ججذ يججي :ده :حفتة ئ; حجبدي ؤنب
يخفيًا جبد :هق ١يخجذكي جدكحبو يعذس
كة؟ كمهجت حإ ٣هنثخدئ حمبجة ذف٥ :حكت دوكة
خخة جذثه نججس كوكذه : :غجذ إذًا جني هذت دحًا

جنيوذ كوفخ :دبهة  ٥كذًا جمجمج عذه مم
يهدفذةهني  ٠٠٠٠فكذة كجم م خكحبجو جج ثذخ دحًا:
جذة جه فخ ذع م بككججس جججبجع حب؟ ذنل 5ثة
جبم موجه جججضة ججةجة كهجج :كدوهذ٠ذًا خذه وكه
حجد ذهعجغب ح ٠إكن كجم جج نجخ 5خة ?د خ ::ذنًا:
للجذه ذذًا جعجكذ غجج جد ييشئه.
 02خخهذدًا صوفًا ةكة سحه جحهبجه :جؤفخس تفًا
مجة يت^بة بهشهجًا  :عبجذة جوكنه جهوًا فوكًا
دهفتوج٤٥ ::ججج جو كدذة كدس دئكز دكًاح٠
()1

اه.

()2

بمحز.

()3

هم.

ذلحح دفذ خهغج فهذفج.
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سلح بحلج جمتة حتبجة ذجب حذج٠ :حو فيججقب خجة
ججعة جنوئج؟ حط 2ءخ; ججهجه هذب ٠مم
مه ده هه :م^ذهب حيسبه جثخ'٥ 2تة دخانه ٠.٠٠
محبئة جعنجز جغ :يججبجد جد حد عحت  :ؤجتتئج
مذو :لدذحلح بجهجفذ١للح جو :يلههعهفلح إك^مة
جحجتجه :ججج حتج ووة ج ملك  ;٠٠٦بيئتد جه:
فدكة جسوكه جكذب ٥جج خسا٠2ج٥ :سهي حنيبو
حثجة •يجز ههسدذ٠ئةبه :بذ?حلئ وج; ججد جه^عة

I

حبة جككة :وبخة جوم^عةس حجهجة ٥جهجة بصبذج::
5كة جسوكه جججج ٤٥ج 2خ ججهبج :جلؤلهدبؤ'ةهى
ؤذ مده عيمكغ جه :فكبهحة ججةدمم يبجئه
جحذبموج :دق يعجة وه :مم ون 2وححلح يجحبسمجة؟
حذبفة ?مجج جك^بحوج :يهندن؟ :م^حخب جيهو:
يبه ،ههئلح ت بغجصبا ٠:٠ح7ه٢ئ 2مبي :دلبة ص وجة
جمهج? :ضؤة يجدن محء وه :جيسح^د ذذه غذ ض  :ا
سبججة^ة دلف ب ذس؟حن :سجب يججفةد جمبثجه
حجهة 2جلح :ئ' 2يكحتبة ججبة جكهة يجج سجكن:
جكز يججسد :مم حد ذوس جج حه (لجكخآلتج فئة؟) ❖
نطلح جمجزمةة ? ;٠٢ذجم جوحد٤مةةي٥ :كزمه
حومبه خجح 2ذمبئة جوموجه٠ ٠:٠ح0ح ,وه كت
م سوكنت ته لبخه؛ جحم٨ئة ح1وثحه  :ئجي دب
م حد جمكب.

:2
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دئهدح٠ئ ججد كذ فح:

حجبج و ٠كفيه نعفذ ددن ;ه ددذذ•; :فمبج
فخسة كجك^به جذكد فذذ  :خوب خو أل فح
وه جذ مهيك هبج فلذ  : ;٥٠٦ه شؤذ  ;٠٥٦ذا?
جذو^ة ئة٠ئبج ٠:٠مذح ،جخكد سذمي مجب هدذفسهئ:
?جه فخذذيج هوج حجذة دجد طض  ’٠٠٠جه ف44جج
٤ف (تهجء(^)؟) لطآل؟ :فومحة عجذة فتهمه :فهب
سج^فن  ٤٤٥حئجت ذحفب جتج :جمحجكك:
٥مجافتثن  ٤ييجبةن ججة^؟؟ ببوه :بججة جيجة
ه بجج :حجو حبغئ
حكك دذه,هه; :كحة
بغلفد٠جب > ججوم خك جججة هة جمج دح^ج::
هميئةبجه^مهجمت تجججمثه .

7

٥جذبه :جسج مجة٥ :يتجة أمككسو؟ دمحوجة كذبخ كز
?حجة كهدذهدهـه :وه جؤمييج وة; (تيو()؟) هؤك:
لأللذذهجحب  ٠:بجج ج^تجذ (جج^تت()؟) يتحب:
٥ذحة هدئذشج اداكب( )4دجختجم؟ ج'ه بخبة موجة
جنج وه; ججهة^ ::جكز حجة ف وهف ٠جد جسس١ه
جيججح وهه ح٤ ٠ف حججئة ?وه; يتة مججة دجم :ننج
سجتة ذإلك ئب ٣ثمتكسو تنج كدخ:ة بؤت فوذئئه
هخعجف; :إلخضه دم:لهوجم٥جة دذثذك ح٣ه جنيه
وجم و.ةه ٤ف وذك حيده ه ?فح ٤? :يحذجس
جتنج جقمة كذة كة ،تك جه وح; كوجسة هب٢
(ل) ٠ةج.

()7

متحه.

()3دةد.:

()4

2
6

(ذدهدحب ؟).

جحكبج لفذبى حصة ج جعذهج.
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? ;٥٩جهج :جؤف فوذصئن جيي36 :كة ذه لؤه مج هه ٠:٠
حةة فوذ^ذة كفة مجيس  ;٥٠٦دوتال جذج كهخد :
حؤئة جبج بججة هدؤضج حهبؤت ق؟ دندفخججج
يذحة يلئ جد(هإإلجس(ا)؟) :هؤذد مهخ :دحبدمج
حنب  ;٠٠٥يجخهةذ ٨ك سه٣حذئ دبقمة ئءذيج كجة:

تبة 2٥ -٤ذكة :؟مي 3كةحد حمتبة زلة ب عجذ
ه٠ة  ٠:٠دد 2جخخخج ئهذحلح جبقمجة ججذه جتهجه:
6٥ذخة هذبحة ك^د نلهم طغعي جقم؟ هه فوذضئه
متج :حجج ًا٠ة; دبتتة جيجيذم٤٥ :ئ :جبج ختج :بصح٠
مم كمه بججة  ٠.٠٠لجه مم سوهحخة ج^به هثخلتمحع ججبحب
٥ : ٥٠٠٦ذحة حدبجة هبج كفخججة ججكبهب ًا٠ة٠٠٠٠ ٠
دلي د و^بج ه9ج خم مجهذك :مج كمه لجئ :هدجذ٧٠د
حبب جككجة جمجكسج 2٥ ٠:٠ذكة جعئج ج?،ة فذبسه
تنحم^جبة :حفثر ج:فخس سبج غ٠ذةج; بمنثجه؟
'ذق ج إمنة 2ة تخنذحة :فيحه كذ ي
إملة
جهذبيوج :جحبخة؟ حةة فوذضئة سهحله جةذ::
بعجذ يتشبة :ججج عج٠خ; مبهب بنتجة وجمكبهج ::مكبة
دهدوي بجج جتبت ش3؟ ذص لدذح٥ :جججو خؤذ
هب جذية م^جج حهةع ح٠ ٠إلس ةكة مبجج جتعة
هذذغ دإج :2بنجذيب^ةجة :٥ذمب ببذخة ٥بيج حذة ٠.٠٠
ج'ذج ئقهجر عمه ده إبه ذتاتة :هئ١ذخنج بجه
( )Iج:حصهد.

بحة مخة ججد ظ فخس:
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صبيي ئمح ٠أوبص بسجه جد يتثة

جد دمنة دهده

٠بذجت ئح :٣حمن

* حبقمجة سجبجة ج بد ذم ح’
دج

نج ه ة حجكجة جحذبدنة هفجبا ذم :ذذهبب دخ ه جد

سغ؟ بخ ج ججئة جذمة جمتة م^جذ

كق^جة ٥جحيج

حغ :فججب  :جدتبجة هفلجذ قمح ٠كية دييذبة

?سبدة

جبقحبحة

وسجك دحق :ججج ججكنة

يلحكه

:ي» دم ب زحفن جتهجة حزوذسة سجإءة

:فجبد ذم :لؤة دم  ٠جة هكدج يفج :بيص فيغ ؟ مبة

لفدلئ هبج ذججيهة فخ ,ذم( :ةدص
تيتحبة جبقمة جذ دم ح ٠ه

حة(ل)؟)

ديذحة يهمة ةكة

نهثه ذنه :هفجج جي( :غدنةهت( ؟) تبجة جج مم جر٠

جج لثم جبفز بببه دةة بذكئة :فذجه يكبج
حدج كع نهئة جم جه ئ٠هن ،:،فجه تعئ م:جة فيس^بج
مة بح^ةج٥ :فبي يكنج يصمة سجبكه مج كمه

يصجه ،بحي فوذصئة جد بحح كلح جؤدبيي
جفة ليخسي جه بد:دبج  ٠:شذ

:نبه

موجة حهن نذههة

فذهئزبج :هبذهد ومبذخهة جتهجئز دننة جيه:كمه

خة ح’ ججسه حدجة دمذئة جنعة

ة ج^ججهب :جد

يجي ثبة ٥جمج ممه ج إذجب تم>٠

جبد جججكتة

ة جوبؤ:به :جج^ة هبيج جججة هنة حبج جئثة ؛

()I

هذءخ■ملح.

()2كححةو.

فسد دفف بحكه ج بف٠ب.
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ججج ٠7ج :فكجة لجبهص سو :م^خخوبج 3تمجدت
كججسة بجج :خالد 3مة.
مجئ :ج^جم مج هدي جاد' يجبه جموجة :كحلقحهثحب
جميي فجم جم^كسه ؟ إهالل إكهم ٨جةك ،ض جد
\ةء :سم(ل> جفكجو سيج فذهك :جبجذ جمه؛
جبذت •ؤ :ووذعئة لتبشة جدسهج :جيبة
كز
جلسة? ,يخدو حججئة نذفذايد ععة ٠:٠دبئة حجةجم
جعل! إتجم ٤٥ج:تجم :إةبج( )٥جحجة جد ج5خةسة
خالد ذكة؟ سسجت ٠لةب .....................خبج:
غح 5جج^جم :ججسه( )٥جمهغ خدجمتئكة حةك^تجم ٠:
بج فوذصئة ؤي :دجم ةد٠ة جم كة ::سية جكخفسن
مبه ^تعدجم فو^تجم ٠7 ٠:٠ع :عبكة هج 5؟ ٤موجة
ل٩لى جككهسه :هبذهي دجكحة ومبذك جكوجسة سج٠,ة2
جذةح ٠حيسئء بًاهخ ١شذ ًا٠ةلج إفخ فذفك^به:
أججحخفسة جمججة مجذب جهبئفبج بؤ^هس كيحبجة
جفخخذية حؤذكة جد ?بده٥ :ذمب ذوجن دهبمجدف

حبكة هذ٠ج ذم٨ -:՛ذجة مه ح بئر جكتج :وخذه
جقمجة :وجبد حؤججكة هئجهب 7هه; مج خئذ'إ ❖ جي
وججس 7ه٠ة
لفهً :،ا٠ة هسئ دهبق ذذائ:
نبسكز فجذبهو :٠ •٨عبج الفخ جدع سؤء غجهت :هخغذ
فلة :دذهدب لمحتجة جيمخججي 5ه نحبب تمح٠
()5

(صفيت؟).

()2

(س٢؟)ا

(()3خختم؟).

آ

՚

1

I
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ج^مكذة ججد كذ فخت:

جيبد يحتجة ععبجة ججقجة هجخمب عم :ذدم بتتجة
جج إكة :وبحبذ 4حغ ؟ جهجج ججتنة ت^هج:
عذيصجج ::عخذ ججذجه دكوة :ذمجة ججئي حوحب :إ
جيج جقمة جمحججذي ه جد دنله٥ :جبجه حجكة
ذججحذهج; ججوبؤ :؟ :4بلخة لمو٠ه جيج جقمجة مج

دةسكة :هك٦ةج كبة تلج (مدبيندهر()1؟) ذذدبق
 ٥صجج*
7ةهج ح ٠فدينجب جو بب خ كذجه جعسكة
جفة ل«غ٦ج سف :ووه.

بذ ٢آلهبئ ?ينب يجة م جكخ^سن :هني بخفة
جؤجبد ديم كمكدو :ضه ذدلكه بجج وة; مجك:
جدكمئ -ججج هدودجه موت فذةكة مج٠ةئئذبم ’ ٠.غصن
 ;٥٠,كو جج عز= وة; جه فتهج - :ب٠لغجفه تفكن'
كججئة سجبذ عب * Հح; وة; جه ديدة ججخي جئه هـدحب:
٠ملك وة; لج ٣كوجئة ندخ; دجحؤ :جكة :حذبجب
لةوه جه ذد بتبهب غخبخه  -محف ,ئ بد
..............خلع ججة  ٠.٠٠دلع إحب كهحؤه جمئيذو:
٥خحج ججك :حعتة سعبمجة ذحننخه  ٠٠١هبحئ ج^جم
يدمي ووتح يبه جؤفخس  -يسج ذجئه ?كجك وة;
ده ٣جموضو  ٠,٠٠ع 0تته جقمة (سةةج م%جبجفت()٥
ضة ندة :دوة دكندجج هبه سمذ ببذواذهبح٠

( )٤ددود.

(إ) (ستهي فرجبديت ؟)•

I

فحجبج دئذ بحصة ج فهذ^د.
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هلب وججج :جندتة مبج44 :بيجت :وبال> جه كججئة
دهه نجيهحج في^بةذجم  :كججشة دي^ت جم كمه متة
فم» دشهب٥ :مج بج خعة سجعججت جمهة تب ذخ ٠ج;٠.’٠
بج فوذنة •ؤ :دج :دوة هلم كجم  -كد
ثججكت جمجكسج لثغلد دفة  ٠٦فومج فلج واه
جعجذج ئهدج شهة ن فه بس وه 6ك لتينيدد شج ج
كمجكسج ح? ٠لهتم ي^هحةج جزفة ججهضة حجقجتج :دذة
فيححبة كذة كي مالت كفكفه ج تحبحة يهجي ب^ئة
جيجغة جد وومتج :فذسجج حجوحة دذذكة تسبنية
حهجحنتجم  ٠٠٠٠ح^كة دهغة صبف وهة جمخجم يجهحد
شه ::يجد هلجح عب جه •نخبة كوكنه  ٠:يهحد
حج كدة ?شه; فمجم فيهبفب^ت ة ٥يجهحد بدجة جمجذبح

شججم ئجبجذ٠ب ٠.٠٠ ٣كدنتًا إبجت كهخصه جكز حوسجة:
دةة ?سج فوذمة يحجهجو.
ج5ك
حهجم يخجز خه :وهة دوم وه بخبة* :
فومحوم كمحجكسج حئكت دودت؛ حؤجئة جب^ذهة هج
جهذ'ك هده لة دونم :هفصب٠زغثة ج^^فمج :ذجهبف
وهة ،ذه ندق بسكر ذ?٠بخ يجة هدس (جنسخج()٥؟).
لئغذة?جهو عذافة وهة كبن
*
ج بعبئة فجثة دذحة
جفيخخحيذ دؤذكة مي منحة :دهوم و9ة دخفجج:
فلدههة  ٠:٠قية حة^فبة فتته كوي فه ذزدبختجة:
()I

(:تم؟).
111

()2

سن ى

—-ح—————--------------------------------------------------------------

43

-

دد :هددت ججد خذئ إفخ:
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ددجكث^سة جججه :هخس مم هجةج ::ميبتج ?غبس
فبببذ يبمة ف^ججة فذكلح( :)1جج  ;٠٠٦صلح ذضده
كة ك^ةذوج: :تخ :حة^فب ب جج^جةجة م حدمثت:
جججد فوةعب فوكة ججج^ء دبج هع يج^ةة :مج
شج! جكة إبب م ذ ججج خذلعق :حجكة سخكة بعيذ
يجتةجة جكنتئبة ججي  ٠٥حمج^جة عسج اذط هخحلتلح:
خبهو ججكة لعحعفة يحبخة ججج جذ فئ ج

?0

5

مج?,؛ حد ,كة دججك :ة ٠مذهي ::هصح’حذم دد

٤كي :ك جيجي :تم •;•٢جذب ?يعون جة :جحوحب
صجسفج^ ::جن خعخلح نه م ن :وذشزفيحبسوج: :
(جسج()؟) يج^ةس عسج جح^ةس حؤعجس ئهعجح:
جج ٣جنبه صلح بي ن تجده ة يسكهه^.

4

ججذ ج:مذو بج جه جذخة جذيجة ن :ي:
لغ كذآل بجع كه ة^فبة حمحزمثة هخهل ح ٠يحد
فقذه : :ج^وئ :دجة دذه
هجم يحة دبج دب
جمجة :سحبيوج  :حيبتهه جؤف^س كة ه بلم جج
حؤةبجن :ذبم سودفنة جمجدسة دخعفلح ن جعنة جه ه
فيه خابية لبلفده :،جكز سجعخز :يصخز لجعئلح

7

0

* جيدهه جكذمة
?د يجججد جكتتئحة :بمه بددة
مبحه ببتخة? :د ج^جةدجغ خهخة حكحئة نلفج:

هدلغدهة كسكز هلي ?أيفة جه كة ?بدة :كو
(ا)

(ةية؟).

()2

حدسف.
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ذهالمب.
بمى
دس
يبب
'ي٠٠مم٠
كج
يمع ٠حجكج'عه

كهئ١جذضلغدح٠ئ فلتةب :هجد ٠غةهجو ?فهة أببمبة
جج بلحبك؟ غ ج:ئة :كخ فآلب ض ثجذبيهج::
دنية هفخدئ :ج ٨وذهة ٤٥سبح 2م ٠:٠مغ تية
إكخ بمكة لفبدج يدبدب :ههئ ?نهدن ؤكخ يده
?تخب مج^بئة كه جد مجزجوحة ج^فجةة وجكو جنف
غ١دخ :ههدليجو; ??ولية وس ج د كنة غح١غ  ٠:٠ذبقه
(جدفئ(^)؟) دوس ?'جدد ٠جه ئجج٠ع١ه :ججذجوج:
خهدئغفكةئذخثن ،جتخفةة(0خنم مجحة ايجبصج:

ك)2ح ٠يكبذ سلة
ج:وجكز ه بس? :دخ حذهعإة خهئهو(*
دجئة ككبن جهجبجج جو٤ :ف ولخص سفة سبعة
ججج:ج جو :فنم أحعة هلجوة 2جيمكة كج ;،-,كو:
٥بنمئز جنج جئةج بدبد إه ?لمهبلذ وه:
ذجبب سجخفئة مبنتة جه حك كجئبة كو٥ :جد نببة
جكز صفنعب جه ثز يجبجد :جكز غذ?هخ; كو
جج^ذجو جد جفتة :ؤه ج فتجة :فدفسه
ججو جفجخه بنبة وه ٠:٠ي:مذة ذسمب فدلغدهج; ججمج
دكهة :دفة وس ج دنة هيجد مفحجة ججبن:
هددنثعن لؤس ججقة (جةجبية()0؟) ه٠ودع مجذجم :م؟ئة
جننس يدهه ٤٨١٠.١٠ف ييجنةذ ،يخة هذو(:م)
* حثتة قسبجة حف له
هذلغة جحج هسد حجه:
()5

حة^فة.

()2

(جتدكفج» ؟).

()3

جذذخ.

()4

هذخهلج.

.in Margine
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هدًاهدخ٠ئ ججد كذ إفج:

دالدذفه ذجد ٩جمجسة جمؤ :جعة لهيبي كجبنة
كة جفهة^به :ددمغجو غخدذبج نحية فيججسن
يججة عج ي جذة ج خلفًا ٥مج ٤فةة،? ::صدئ
دخذكة ??2دًا كةد م 5خوج جذه إجمكمة ض
كنًا فج كة له ?بلة ةه :لننكًا قسنة هذتًا بجتة
(جذحجذ()؟) دف ح٠تهف3د 2ج كة جكرنبه جئة دفيه
4خ :ه2الع حأهدة الع مئهمة جه() كجذبنة كة:
2ه بحبه( :ئهك9دووزل) ؟) ئة حجحكب ::د جهدل ١كه
كًا جكطند إحج غخبذ٠تبج.

:ج م عهك? :ههه :ذ كه يمبغًابج:

.

.

الع ي :نه جه جدنًا أهذد جه ,كجك وذًا :الع جهخ١
كه ص جكطذ إحج جحم فحكهوس اله إمه ج^بجهوس
لهف إنًا جذ لسخله :جمحسبد خحنت م٤ك بلد
يم خكحبج ح ٠ةذًا جإمكي حوفجة لهججًا حجخفجج:
ه2هجك ده بشًا لذ٠كًا ?كو عبس جد هكث^سة :ئ:
ذو٠هًا صم ?كه ج حؤذكة جبك  -جمجذكهس إم»
ججيتبة ذوو ججخ :ة دج :سئة نعز  2جئجج::

هقهخغ ١ج حكه جكة فكبحج ::ةهة جؤييج يتة
لدد ?كدفيجًا :ةئ٠فئم حنب يعديًا ججدجدفت
وفًا جؤ :فومجو يسهه ٥يجثةس جة ::هفه كت
(ا) ٨ححخ،

ر)2

(دهف ؟).

() 3

٤جمجحد.

ذحاتبج دفخ بحصة ج نعذفج.
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مجج صفه لبخ جفهيي ًاهخ هعؤ٠ت مهخل لئبكة
يجت ذهكة :وحولألب بدي'? ,مججقهجر ?مكب٠٠٠٠٥٥٠١ ٣٠
ًاهخ جو :حلبهـ دجكة ذذفوذ( ٩٥ :)1فيجيذجج
جمجة د^فةة ذوشفلح  >٠ئ دو; ذيحث :ذ جمج
مهذ٠ب٥ :جد فلخخ يججه هلج جه جكجذهه ه،
نمجب نجند جج حديم ي^ةه :هغذفدهجًا٠
بجثة دججئعة فهيبذجة» ٤نن فمنب جكبخذوجه
:٥جبصجج•٤ :ف جوثدهس إمه يججئةس جكبذب
 ٠:٠ ٠٥٠١دخ جؤيج كز  :جمكر جينجر ندة? :فك:

2
2

:3 2

5

96

ذغب ٠ذههجز حنييه بمب حً ٠ا٠خ ذوجة كخعهذهج;
ججج مذ لخف :ة'ه جحجح ه ه بجثمجج ججذ إكه٠,٥٠ :
و :ججيج جككبدجج :جخفوج :يهيي،
ججو^ة ^كهحه دبج نذ ذفلمح ٠ثة ٨مكبة :جكة
ج:مذبهس الز يحجمكد :جم^حز جكوف^هيس بجعنت
?ذتلئ هي سوكئة^^.
كذخة موبد دب جؤوبد يججس جد كحبجي :هئلم
كجز خ سج كه ذجة جد جذبخة  ٠.٠٠فوم ة.ه جه تخم
جزه :كذذة يهمكد دب :كه بككوجس فدذشة دئإع
جميز كه^ةة :تدذه ?علهداق موبد كة ديبه جد
جشئةس  :ججيكة بتهفخ٠٠ههس ئجمر )2كهبجز دسكز
ح:
*
دفذ
ذهئ ٠:٠في (جئكة عنج؟) حب دوكه غذحه
()I

(أذفهجء ؟ ئه0؛مهخ ،؟).

()2

(اجح ؟).

I

I

هج هددت ججد مذ إفخس.
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جع٠ج ص^ةد ةوسئ^ة جهب^ةهج :كه مم جبد 7هن
جهنم جعهج جد كف :ئ٠ة 2ه إدنع جؤذبح عبت
جد جذبخة ؛ كهلت لمه ندة حجبج ئ نه في خ::
ذخة :ج^د :حجذجو ج5خ يتشبة جج ٨خمبيةد

غهخة حهخكة :جه ح ج2غذ جكبخةبه :جد إججنحة
جكب تئجهغ;

خدخ2بج  ٠:جج بلخبن ججو دذدئ
*

جهدلفهج٠ :كغلجبب يجهججد أههة ب^ذعة ذع
جج غحب ;٥٢ ٠لذلئ حك هدغمج7ه :جثة ججقيهذ

خججه دذدئ إجمبذو ٠; :جج ص^ة  ;٠٢إمي إججئحة
تيهدلن 'ذع :وجحبذ دؤهذة ججج يبقةجة م خجهوك:
خو .يججذد ؤيجبد نجئة ?ين فكه ::ججيج :بجج
جججدجذة كة ?دنو إي ٠٠٩ ٠جي يججدجف م ولنج

نعذبسهج٥ ::دهسجد حدة مجسجزه؟ :نوذبووجة
جج خيمة جه جه ب جة :ج^كمحوج٥ ::يجخخحذي جه
كتبة لئإئ ٥يه كز هذوج جج كج.ة’ذهاهى إبي يج^تة

حفبه جد ه١ف :هإ3جج فجدة مدله جمذبج:
7هةج  ٠٠٠٠جج خقج جه ح^وم يججز صج يبحهجة٥ :حوذ:

ذحة جهدلفدهج7ه ى ن جي 7ههة ٠:٠جج جد خذكة
جهبلح? ٢هدنخ يدبج 7ههة حده :ججد ٠هجد'خ٣

(كجحي()؟) جه ذهدجئح ٠جج جذ  :غلضج٢

ا) ححمة.

كذ :كبكذ سبع.
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جحجتججه :وحسو :فة فوت تجيلن٥ :ج ٤ذ دة:
جج حب  ;٠٠٦حج^تة ج%ه جد كذجه :حجبج خل;٦
ديكأل كتة ججج دكأه;  Հخج في وة حة^ جمحؤمة:
وكوكة :فججه يهة يحهذ حتة مجم^جنةجز،
جج ٢ذس في» بستهج :حخبج وتح جو٥ :كة ج^بد
ن :ى&لةص سبية جذذ ;جب  ٠:خة ذجج ٠٦ةة جثة

07

حج حلم مجم جمة :هحد هبخقجًا ٠لغد تن :يد:ج:
وة جج كمجة وة ج:تة خلفة ف وسئة :م
*
مذحبة وذبنه جيمجه ججذ إكه.:

حجد.

عوجو:

٣يىةد برلمدحا؟.
دة ٤خدجةع غجشةهد كدذة,

(عجبة :جخ'ذ  :٥:بفجةة  :٥:يججخة :س):

2
2
0
7
(7 .)N. E7. )1

ذبك ن خكة دشعك ججكة شج :جيبوه :جفةم
خجيج وة ٥جكبذ فكب :عج :ب وة جج^جهد يمئإة
يي كبيبجب لئغهءة ج ؟لمذة فمجة
ذسبخة(^).
(نسوجخة جنخة فخهج : ٠٠ ٠فحيجة ججخم٥ :ثة جيخهجذ :نة ؟ه
١م .هعخلم حةض :م■ :٠
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خذن :دبكوذ هوج.:

؛ئ :ههـ ججة وحهكة حبب س٠خجه .هضجبمبج
عن ج ٥جج فع؟ دة^جة هك.اخجت .دح 5ك ج^جبد

دخلصي :يكهة تككة مهشكجة :هكز يخئحهكو
ه حلي يجة دكت أجبد  :يهحد ب٠ج ٥ججكة جحجبج
دهة .غغ جم جحجبجي ن ٠هبب مدخ ::جد توع ج
٥يججة جحجكز :ججذو^س كئ كوخ ،ن مبصخة جج ج
ؤدهة :يهحد جنجحي نه جه مم سن؛جئة نهدبهه:
٥ججم نه ليجه :ججمج :يعثة إمئة ج^جن جه :ججه
غالثلفج٥ :ج3جةد ٥ .جذية* جب ٥يذج ديد? :؛جه
جم فوصجه جخكة 4جج ع^ة جججبئة .ججج يحيج
جئة :جدذذت م هدهخلج٥ .يهحد ذسمججهة ججهجه
جم سجبك :هيو :حكهوس هدخ'خ٠خلج .وه جم 4ججب
٥ككةس
خذدني شده حجر وككبسه :جكهمة
جمم دمجح:
*
صبهة؛^ :ده^فيه جكذذج:ه

وحبة وبالن  -جح ههدغذه3ة٠ج كه:وكت 5٥جذوئ
شهذ .ند ن^١٠بذ ٠خهلح ج :بفن' :ج^هذية ٤٥جج
ؤقة ٠٠ .غخ ١ذهك حلجه۵ذ ? ٠٦٥؛لدن جئة
جذ هكدي تب وه دبكوج٥ .:يبة يجهحد خ
دقة جبح٥ :يحدببت ج:جئة 9حةكة :يححغ ٥ج:ججو:
٠ئحلج فيو :9بيمجة ٥جوسحة ٥جوؤسة ٥هيعدة دوشوجس.
هف مم غهخت ئة ج^جئة جج تفئ فيجة كبيحذاس:
دكز مج دبباههس جؤكة ::كز تحجت ٠كز تئهخ هبتض

2

كذ ?لبخرن هوجة- .
كة لجهدذس .هبجن نًا جد جج ففة^ بسدجكة^ه
مجت^ذةبج مم خذفًا :فحجج لذبمخ٠ي لبئه ؤهثة جخه:
كة .هكحلم فحك ئدذهع بط جمتذوجة ؟?بتع:
٠ئهد ده ة ذم فدغ :جبجمهبج غئلدم جيكغ
كآل٠لغب هذدذبث يلض٠جًا :جد إبت ذعهشة ججفة
٥بجبكة وكجبئء.
٥جج جم إفن :جذ خححجو ججذه هففج٠ى يشد?,
هلئ٠جبًا .نه .جم جمجمسن بابد ئلم٠غ جه
فمه فحهوس :فهيجه كججدجججوج ::يجهحد يججة
ًا٠لم جعفذ .يججججم ك ٠جذ :ججذمحو :وج^ججةخة
مجيج فيجم .هغخه منديب جه٥ .جج بذبج جحددهه
ديجؤة^س :فخخجد ٤٥جذ:جحمة ض ,?٠٢ب سجح كذم:
هه ج به جه بجدت مدج :ججج سذس احًا ج^كذج
يم نًا فه : :،صن^ذ ددًا تةح٠بًا هحفيبت ۶٥؛'?:
حفجذ .فكد دم فدع تكة :جيحد ئه ٠٥هج هدكاه
محهجذ ذنًا كم ٥ .جئة جج ذفن ك؛م :فب مم
خلفًا .جكز كًا جخسهج لفلم جحكم :أذق ليكًا
مج خغ ٢كجبد ئ :اه جمبج :هفت جمتكذوج:
وجيسكز٥ :جوجذكة هه ٠هبحًا ٨٥ككةسة.
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:3

عوجوج :جمحذخ

عدآلدأءلد ٠أجا chv ٣صة.4
ةه ؛ ٠٥٠۵،٠٧إمبفهع الطحة.

(جصجتة :يح^ة  :٥:بفجرة  :,:يهج^ة آبى)
حيج جم وج :م^خخيجه ججخة دلج جة اسم.
٠طي ١ه للي لزحفًا :ججزجدو بئهذاع مئة
جس٠بد٠ت ٠مؤم^به ههب ٠صودال يج٥ ::جد كجت
يتجً٠ :ا'ةلغحًا .بج يهة جم جهؤ :دهة ذفًا :حبة
هلمكذ لفحنًا جئ :كئ مجؤد :كخ ججًاكك س٣؟
حجبيي سن جذ بصئهة ٤ه جيحجذ ئهدذغًا ج^تةخ.
٥جج كج كلفًا ف٨بج بج: :بنج ججخخسو جتة
*
هبذئ٥ .جج فذجبه إم بج؛ دةة ج هًا دهة
خة :جنج ?يسعي يخجه :هحع٢دد٠لم د حدهغ
كجكم ٠جج شنك تج ٠كم  :٠٠ ،ومسذي ج٥ .جج
شه ححهة ًاهجكه هى  :جنج جففها ٥جذكةن:
جج بى :جد ججئة جسوكة٥ .جج فخلد هةًا -,:شًا ه^به:
جبصؤكة مم فجخه :سةس عج مم بج خجم ،ةه ج
سز٠هع هقكذبج هة ذححدوج جثثةبج .هك كذمة
إك :شن ::هقخ ججتذذة ج يجججبه .إم» ج^يذ سوجًا
دهككهمجو :جبجتب٠هلي يجهجبن.
٥جج جج توكة سفبد مجم خاف :فمخبه لزق ة
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فجذ ٣خه٠حج :حيجت٤٥ ::ذجبه كنجه نه جذجه
جد يكجه .ةهدجج ه ٠٠جه :جن يه ذخل مم
صؤة جكز حهججس حكو بجخه .يه جم حبة هتعخ
حجكثة جإ'جكة :جكز إحد ذئ .يجهحد ؤذة ٤فجه جه
يجة ببححوجس .هغب بذيج فيعمجج فينذ :فيكخ: :ة
5حبخز :مم بنتة ج:جئة خخة إكة ك .فه جب جخدتجو :ة
جيجهحد لص^هه شنذب سن7 :ه ٠هسبنم دببة ذخهم.

٠مم قذن ئ ::فمذيه لؤ'ه فيهكن :ههدذ٠س ١هةه
٥يكخعيي ج .وجنج جيحعسو يخده٠ .ه ٠جذ خحجه
إص كب ٥ :بجعةبه فجهج ٤ف ئبو٠هن حبة ٠ففذ
جتثدنبج :ودب مم حمهكة فيحننه سية تئز• :ييهحد
ئمهجه ٠بدئبج مجكج تثز ديس .هسغذذ دعة :ججوج
يبه فخج :جند فيجم .غجئة ج7ه ٠مدخز :٠هد
?جبه :فيذنميذه جد هتذك; فحجفة  :4ده

٤ف ى نكد دي ٤ه سجج ئحع ٩شبوك ةللتجت.
٥جج ججت 6ئ :إمخبه ده ٠جؤذخخة :إك جه إي
ه ٥يجكجعج جه .حج بخبج فحعهج :حبن هفبيذ
جئز :بئس خهخة ج^وحئكة جمج قيد حبتئكة :يجهحد
نبدع جبة جسمن جم إكة :لفدفة ?لجبج .ي جذ
اسئ جبنبة كز جههة كه.
٥جج يج وحة :إمذبه دةة ?سعفة :مكنهيب ه٠ه
طج ٣كه .ه7ج ٠جم بذ ايل ;١هفنذ جه :نده دجة
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كذخم فب ١وجبنة هةد.:

ذين' شذ دبد ي٥ .جج دبن ٩٠ذخكد :يجة جيجة
إكخ حجج ص .كز جم هعجذ جحهج أذعخحج ١مم
ذكةة .هخة دب٠ :جس٠ذ ^وسجئة بجح9جًا :٠نخدن ني
هل٠فلج مم نؤذ ةخ3٠ة سالد.
٥مج كخذ هكز :ذم كة'ه جيكه٥ .جج بذيج ذحمتهج:

حبة هئغخ :كز جحجة مذخذببع .سج بذ يجهحد جيج
ًا٠كم مشذي تن :جد دحم دؤك ::يجحد ذئن
يؤم دججمجذك :ججك^ةسة .إكخ جم كز جعجذ جأجة
إكذ :ججمخ دج هو ه :دوسجد إدة.:
0ذجخبج جب ^محهة مججسه :ن جكهمة دجوجذكة
9ضًا٠جذذ جيهذخجئ :ججج شومة لغهدجج٠في حبة
ت
*
يهحدفط
جؤججب دهمة مجى :ج.هـهعبد مشدات ةهج:
دحجبج ك0ج كذمة .همم بج بج يجنهة كخة ة9ج
٤٥ضحة حجككة جتههجء :جذ تيبكت حج .جج غلمن ة9بع
تذنئة ججتثذوج ::ودفئه دببن إحبةج يم
دخذحب :جججةة٥ .جج ليبدذلفن ة9ج هة :ذهدذاع
دهغ  -حبت :كز مجحة دحن دخنن فجسبخة حجذع.
هء ٥ذوئة كة  :إحذ جه تبد كجفي :ذددوج هس٠٠ذ
جج بج ,يججغ كة ًا9٠ذ ددن خسنج .دكة نذب ?حلئ:

ة اه ذبيج غذتم دين' شذ :هيه اية حد ٨ذحجة.
يه دوج ةب ٠كجفي ذوسة مبتة حجسفه^س :يجهحد
دفن ذهئفةًا -٠بجبجة.
ج^جمذة بججخه دؤجج^ة :جد *

مذن ٠٥٥:ص :جبة غةجة.

8٥5

غيدحههص جب جج بؤ :جمجخخكبد ج; ٥يجهجعذ
جم شغدة جمكبعيية :هية ٥ :حجج  ;٥Օ7جعج٠
غح 007 5جكة خد٥ .جي يه حكشة هف3؟ ؟ ::د 07ة;
•ينجز جدسةج خ ه9ة ييبه نصكبه ه :فكز ذع
دخ ئ محوك; ننجة له9ز :جن ه ٠جيذفد جه
٥يوفة» مج ذحثثة جؤجةةس :جدخذيه^س دهذفة٧ب:
٠ةسئ يحثييهس جه٥ :حتهج :ج٠دذذهكه حسمحتبه^س.
أللخ; جب جج كر سؤذ ه9ز ٥يهذيجة لجي٠كئخه :-ب^ة
مدخز فمجو ومحكبع ه9ة كة :جهماجهوس جخ
جكز حدوج٥ .جج غذبهج :فجذ كة :فمةج :جونة
محكبهعة 2ث خ .يب ج٠ب يكجج سجص جد٠هى ججذة:

هتخح به9ه يجه :جج مجوسة ًاه9ه جحذوئة هحجبجت:
ألن :د^ن
ؤججخئة جؤتة^ :قههخئ 7ه9ج جه :خ
ججبككو دجذهة هككة بةسب :هغخخونم ٨كه كتب:
هجضج٩نم هغئهـخبنم حق?.؟ صهمكن .فذ ؤنة هجهه جذ:
سه ن سئ ٥جةخحة وججد كة جئ٠ج 3هها .ه;هكيد
وسوب :جمج يجة جثخ ه9ة ججج 4حغ إكة٤ ::ف

جذفي جججتئكة جخ يج .كز جد هيد مج ونز
ضن :فكو ٤ككةى ج :بنت»٥ :بيد حكه مهك.:
ججةس^جة جهت جج ٣حكخة :إسخك» ٨وج ج :بته.
٥جج يب كنكة ته9ه ٥جخمة 7ههج يجه :حبة حجئة
م^يجذ :كئة مدجخم 4كخة؟ كز خجذ 5نة كعه هج جه
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كذخحصة^بجبةهةج.:

جنجدخز :يي^ذند تخز يس خئعهئئ جنيفج ::جيهييج
ضب ٠موجة -دعخ جب جنيجبجخ :جججخ تبئ هذبهج:
ججدنة :ق جحذة^ جم 2غ٠و٠ا جكة .:سفي جذ
يحد سئدجت وكس هغلمخذهـفي٠ :س ططبى •مذجوج:
فج حجم بدبد أئلح مذئض ٤كن -هههت يج^جة
ذددجة٠7لي2 .كخ جم ٠2 -ذدخلج مجفة ::وعيبي :ججحهة
3ح ^ككة :كز هخذبة ٠هكخ3وذ لثيجد مذبئة جد

جججةس د كج ,كز جذ حيجد حجب١غ مم بببا٠
جأكه :فيسبج حد .فبتجذ جبد جكذ2 ٠هلفحة بحبد
دغالم :مذك جههود 2حتوجة جغلخهه ٠7ج2لوة جمحو
يههة: .كخ ج٠ب :حجببه ج^ئة ج2لو :هبيد ووذخئة

جحججث» :إمه جكو :إكخ .ج جبم ب إبت :جميت ٥فجذ
كجة ؛نز جد إبت خعدههة جب'جةجه٥ .ججة دحلح مج
ذكو :ججحكد يجججة هحج جد ج .وكخ ديتج:
:جخكتبة جكخ^د :مجهج :جوهو ذدوز جدةيه^س.
٥جب جم ٥جةئت :يخختبس ذهجو جذكة :جز،ز جد
ددو جفم جئزبج.
٥جج كفج ولس دحة :فيجئج هكب, :وخج’2به
هكة2به جد 2ئةوس إثي ماويو .جه .هوه جم
حكبد مم خلفة فجبه :جج جاكنزيه ^جبد جد عذمة.
ةسك^ثه حدهف سبخ ه 2ع فمهف.
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