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. نريب*
ككاجباحنركتميتيروجومسونر

بلاهناوالًةنزوروّبوريرواكريربتخبويورلمك

1 تاقوا- بتَلاجامكلاغمىكل

!إيتااكياقحالَوجيكايوتوبنككنالصالكلأسانـمركنلاربل

- - هتقتلكرو،(ىرنوارف.

لكل"ىرتوارضتاكالك2ـ1وتإيبلنهزكىكيماقملا

قكوبليثكتولاّلاولكللكىرنوارنيتلاكتاملكليريفرظ

- - . يووننواعملكلاتوبكبج

:ليتابزتعلايلعيكرترمعُقىفنفلاوري

مإلسلاوةؤلصايلًاويلعَلزراصرْمُكلكتمعنآللارصونازيموباح"
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تميقبلاعمايًاتملتروط2ـلاروتوروطيتماقاملايتغا

متيبنايااتبـعلتروطلكتملاروطبنلاتوبروظلكرتنارت
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رهعا.......يم----..-لُكئرنيترورغ
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ىوضرووغر:-يلإ

لكوقلابرونعنع

..يوج

ةّيزّيف
عج,ةعتت

 



ا(مال)

لكتكلتككيريدايألتَلابرارتغبيكيبلالثضيّنرغ.-.م::..

تقؤرلانت!.......

|ريبكنميلانرتميكّنارتب-ضتويبلكلوولحلاومتآ.

| لئًارورغومانمًاروايكرإقانايرلثمينملكلاهتنيرلاريعلكواو

..........":,عي..::1-كتي"

-. ىَيلكرزتلالكيركيابتيبتاذلئاعنكنافلاميت "

.ا.يبوايناملربلتبتبتّرتعنك!-.-*

|تيلتنالوطمرونايلارتاكزييمبنبرغأللتزتتيك

(سيرييتيج)متامك

بوٌر1ركقوبَلائّرلاَلزانتليوغيمب-َلومىَّيرعبنوقئوقّثَّرلقأ

- " . فيك( ه8ليواهتيج)ـَكُكتاجو6

(rس)يضتةيكريوويلغلوُيوك1ليزيكرابريّزكوولثبءارجا

- - -
بايغناوغ

اهتاوعروالّوَرَنثتيابنرواىرااهلّوتارثرثنيكقرطلضيرم-

قيْنولامركٌناوعهل-ارتبلثشيعووىكلناوجةرطىتاقدنك،

- : - . يتاتك

-
ًاروو-قارزًاريلوتبنيرواليورنزتيبنبيغناوغكيرع

رواذتعتاجيتاملكلوتعوروِإيلكلوبدضتعتوميكغلبلوسُكّلكلَّمك

لوغيترواسوساتاكلوجييضتتوملاغريسوساجكلّوتيؤروالكلاروو

لابوذتتوعيلوباكرلزاغًاكرابمّوميجيككتنب-ختتاجلث

وم"تاملكليعاي:يلاوواق:وجيماكتنيوجيرتكنا:ذكناذختتتاب

- - ) - سيرابتيج)ضختتوممك

------------------------------------------------------
كليللكنوميغليلوتيبروالوسكلإورواكيرم:بتتنكلاع

--.-.-..تاراعلكنيَّيُك
(؟rرتيرابتيج)كَكاينليي:ةيلاترثكلزمىرعتلئاوورولإرنغ

- . لتاضلاوايرع|1ىكنغرتىَرَولكيروارتتبلئذلازكريلباير
ىكٌنوغرتىكوافلكيروارتتبلينلازكروًاليجلايبرع*:نيراييلعةيرذعتارايَلْفغزتاملكلوأَيلا-قع

ُتسلثبإبَيَتِتكوو-ذكترآًايّلغ%آاتاكلويكامبا-ّكع./سيريريغكلنتياقيرزيتعوجوَلابرارغبَيِّيبلا
كلا-يرركتيرآابيِّيكلاْيُيَّيقارلاتايجوَلابراوةثربيك-.ت-TF-:ي--:-هجي**-.هيمنيع-

تعمحم_هنم.عي..-ريبعت-ريِعةقّررنروولراكركزَّيووكوباّتغتَّيبماك

رِّيًةَّنكلانيبتناكَكٌةوي-كباشتلماعنيربيكتنرطىادىرارتكراي3نيبليَيامببعز1-ايكّنأل

|..َلينْيينيرةيبرتكيجيتذتلوألَبتاعَي*ال

." َبتيل"هل, قطغناقرب،هنيوناعموتتريناقربقئاقنعاووودنمل

 

  

 

 

 

 



- ا2

-- - ُتـّيرمع: اهيعرعي

(٢r.ليواهيتيج)وزارليرشبنُكيتمنايرلا---------

تلاعىوىش%نانمايريبيلماريرقت

تالاحلكنونارنخكريرس

|رلقتيكتودستيكسرييبيطتّلاجراوةثيديايبلعفُيَّي

- - لَبتنايكًيبرع

لإلكزيزعلاربعواغركعوالتلتامقماهيرآكـلاوليغنيري

لكزبروالكلإلكناروايزارباغذتةتكرواتعابيلاقاتوجيكيج

بيكلث:لكلاتومزيوعتيكريتاملكلكارواكختةتركإواْرُتليكوللوي-

لولإًوالاتاجيروِّيكلتروقتاجاعّلكتنوزكئرميفنرتيمرتب

ليغنناىكّرويرواماعيىكّلوتعناملكنـاهَلأرمإرثالكرلك

(ه"ليوجيتايح)ـُككـنيـُمُكَووـلولاو

قثيتّيكَلازيفانتالايخلكشكبريَبَعلكنـايزلالّطختتنكّيبرع

قرطاكتعييلغيلصويقعيَلوريركتملكهرلاوّيالث:ىكبانيب

هذتتناكرقتفيهّنُكرينآةيّنتيموعباتينيَذَعوب

(ه"تيرابتيج)-لوملالتهلقإلوؤرناليربتّيِهِّبرمباَّوث

تنارنخكناروا:يزماربعواغوليماتىريلكتتتنكيتيترم

.-ىتيقروتيتبحاصلانياغيِهملاوىريركتيتع

(هاليواجيتايح)-

كيتكترواتزّيّنألنانمتايبرموجتيرظنورجاتيمريريت

ّكروعولنارنخكنلاكلتيتنكـك

بيجنيلإورَزوَيوتايرظنوركاتعلكنارنخةّيلاُتـناخمعاريّيريرُي

-نياةخلكلالككيتنبجشيلإرواييتنا

. :: :: fينعجة. "ي"يريبالإي:

نيرياروزيىجترّوكتيبرواكَّيركبز٤َنورtكـيرتوبككلاثكتسو

٢Iا

ًاريىوارلانكرلاَوايقةـليعايبصنتًابايّنُك. رحلىكا
رطخأ للشل

(همسييعيردّلومىكارعناكملك

ىزيرتويبكواتيزةَّيرم

تت:وينيررهككفتكناتاكيربجةليالوا

|ريريؤييبوننمنيّزركس1اولثفقنألىرثلختةتلًايمغكهو
مه..يم

ةيل

م,4ريلك

(يسينيتيج)ـبتيتاكسواةكلاو

اهتنيينمّركناذعلثلرفكدبيفقثمجافنعةبانالا

رينيسيورزريَغوفقئt:ىئtضعتوتوملإولاغكرمثلاقتrسع

|صغقارتييكضتامكنالوــلاّممتجوجلّثزورزىرشناكملكل31يلإو

|"قنييوعلثمينضعةكئلوجترازكىتّنإورزلثلتُقولتاساةليك

!يرمعسيتقيريىريىريتنقتاوطرواذعتومكوكلويوسنلثنا

اقنيبيرثرثكيساروقجاهلإوخيتلَكةّيك

1 )vrبياج يواي )لع

روتقار#يوىكرتسمالث:َلاوج2تعّنكليثيباع2تيِّييترم

ىياينى:ناويريغفئاوطروبغيالثلو-ىكشتيلكتلايفعاع

قو..سيرييكقّلككرلاتابرواىصعلاكلتيتأتكنك

ليككنايبوروادعووجومىكيرم-ىكَلآكككبمتاكنا

-------------- يكراعمق: لـويريكوّللالكلتاووةتاذُيىتموو

تمعأرييبلّثوأ

 

 

 

 

 

 

 



او-

هرلاآلوؤودَّنَأَوزيكشتريترملثبلايرقرومعيمهىتاوجترفاززعم-

رمألالاـجتنوميلّثأتلكليتابورفيلكقيومولع)يريرواتعتتاب

2-لومنامعيلبويلكبذـلوبنا؟هتبجنايهبكييتنانع

قَّيُكوركًاليبجبيدلاَننيةكعكلوبألايل1تُقيريةثعي،رتنس

ُكتولّرغبحاصنُكيِّيرمنكيناكيتلاةيلارتسونو

وابيئكلاملكقاَّيَزتنارواقاوارُهَّللإككىأرفاووتقافتاناك

- نيزغبحاصباـبتاوعارَزَجلاننامطيلإوبيك،م لا:tإبوكوُسرفنا -

يفإبوروعوإليلكومولعوتابجريترضاوىئاع1ىرابتيوللكبّرك

يتابلادلِّبيبتيببرواومبتيابتلاّوبتزكرمواوخيناوباكنيوب

.("اكليوجيتيج)بترتُي

.راوخاؤتاكيركريتيبرع

.:بتتبّللانيتفئاطلا-

- يراروإناعًاوكتإلكاووهفتاوتتلجرواتيبكيرعض%!؟ " -

.وولًالثئروبتناىراوفورواستاوغُتلكتنيُزوَّلرنازكرنريكنيلك-

ُكةتككهتمضيفماعلا%وو-شتنئيقترتنكريومىنإتعلخىك

كتعابلكمراعارواتفرغرواتيضرمَنوكتنالنيتولَز:سنالك

.لئطككنارواكتكتاضكناوفنكتنزوًركومليَّيزمنرغ

.بلكلوطُتونثغلُكُيلكلاو،يبوروعوروهيبورازيقتتمضيك

.(sرتيرابتيج)كرت

؟اقلئاهكيرظئؤتويتيترمايك-

ةتيرلتباغلئاوهيرفنيتيووننومايرملَّولتتيمريريت

. | /٨
ة:-

: -

- ريارصبسيلوناضيبتنكلو،لشتلثبتتاومنُك

و(نيرغزورلوبسوبيجْتنأك%لكيقبتيكلباقماكتلابجروابصت"

يتلزيَّيولوُروُبِّيتكمؤةبتاينراتخاتتلورّب:غروالوصالا-بتاثاك

بتابّيإرصنووريكتئالاكبجشًوارليُليسُيًاووىوَزَوناروا

( مهيواهتيج)ـبتيوباظألاك(نيالُبيب)لارنزكـكـريوزت

معاّيبرمكلىتاتعياعرتعروراونوككتنُنوَلثبيلإورُكَينْيرات-

مايرمىزريتتشزّرزّيرَلوَلىراونوكتنُنَلىكنتناف

يراقتتركتبانوبرونوهلويرّكروتنإويروليزُتٍببآّيباناغ

- - يلإو: اقانبكيرملامكنملئاهنكلناطلالكايجقراونوكيرُكروا -

نافنلومملع،لتارواوصوصؤتلتدابعكرضًاسان:بتووبإو.

رلكتططبيزيريرغيهورلكانبيوًارتالوملإإبتلّزي1لكتعبروا

ضكينريزكتونبرورنروابتتئًاعرنإهتوعَّيُيِهِّيسوالث

(نييرُك)راكروجنيبةَككيرنلاغشئرًاتياتتيبتتولكامتروابتتمت

ةيلوولينُلوّرتمرواواغُيك(يكأ)باكرورينتنالًاّي:منلدّياك--

يكيرمينلرورمرواريتكيلبيرويزلتبروانالعالالئكت

نومترنرؤبلاكتيّبَجلئذلازكرضَيناورًاكياعتتنا

مرتتباتلراكرىتاوغغووروايكيتتتراشأبوفنوعكىراونولك

.هتسنايبجّوتقوملكللكتيإوتونبرواةتوبتكُيعوكرابجوورئًابتي

(صمحر،سيريتيردتًالثروبُكَّييإf(ريروبظ

- - لاه: هتعنيَل

يفرييك-ىكنتروملثترواتاقيقكليإوللاكلوألنجتاغ

  



- يدازيرولةاونلاتشسيين fرتسونايلم

نيركنلاةمكبجلكلوgمنىثرلكناصرواروبيستلّمُرِّرَبروا

.( متيةبيرقترمنيسرك)-ورلللكويلك

:بتستامزألاعتشلاروا

؟هاتآ"ولإؤم،ةنص)-َزانمنتموروئراصنوووبياولاونايبلا

:بتتارزجوز%ةبرارابتإوتلونموم

.وووانبنيلوناباياوك(لوقننملورفيك("لوريغلولاونارياىلا

َّيلنيازاىفةيسورزرآلكنا-تيرلنيورَيلابىرابت

.-ج-الوا:كبيَبلْيعو:هوروافئافلّلَعتتلّوتإلكنايب

يتلايواترلوفينيغنزنم
(ا8تيبآنارمعلل7ةنوعf%رإ)-

:بتتازايلوزتبرارابتإوتوثوملا

.لككالاكتلابةوقلغينكلكلياتيكّمتلا!ولاوناياسلا

- ريبعتةعب( ا٠٠تي7%رإناريل1ةروع)لكيزوّيرّرفو

يورلكاورُتولونومليزرناعقاوناًةـلانتولكيعيشلاإويكسونايلم

امنتمورونالولاونايادةكوبسينضرعّمىكىتئراصأوووييلك

ُتنألاخمعاريرسىكروجوإككلآلانكيلكيرآيتىريَلاربلكرابس

.لوًارذنتانبزاونيرُأولوناليرواناهيبيديكريبيررنريت

.روالكىتيعككتنزوشئبلكرىلعكرننارياوتيغروزي

- . - لكنّكّلكذتلاتلثتمالتىكنوتلم

- تَعومديكلئاوهيرظئزتيوالاونكامتيكوَلابيرواٌررب2ّيكروف +

. -

. " ، "

-

- . ىربكلاتنقيتنُكي -
اكيبرظوأقرنامعارّييرايلاًارركمُينتروخبًاراميايلازجللثم-.ا-

-:يتاتكلاو

.ا

.ناوتتابروبيلورتغإكفلكينهمّوقكيفلوبنرّلَكرَب-

ىكّروأاوملكناتعورثةايكونامطورثكتا-ل#قوبىرتيوصتضعسي

نُزّمربنيزىتاي؟ةكلثلؤرةينزمىتايكويكلاوُبتركفَلَع

.يىتاومترميىتلاتابلّكـلبةيكاّلكنيزىتاايك؟توملك

- وجىكَلايروانابلصؤربرنروبتيفيزنيكنابلطواورنَوُكَرريقّيمي ".

(-سيرابتي)-ريمرتيكترابتعانكنيٍتتنلثلُطكا

- . " رربتمتي

.بوصغمكناكمب-----

.بتتّللينايكيرلاهنكنطلا

ةيبلاروالg:ناكاتيمروااياعللككتنيُزوكنك.يركنامطاوعلكبتياتلوا

لونيركبتتورلكمالعاتيرغبوسبترآاراتمعازمإبلكشضَأرف

ىرييرُكُألثبناتوربوناراف،مكترواتونبمتنيةكرارابجناك

كمالعابيجنكتورزاتلكلاوريازوتعلطاىتاتمِرَعيزكنيعّزوك

يزكءاغوإَلايرلابلثبلثنامطلثلواترزةلكايج-بتبجاوانل

------------ ٍتترتموع(  اك٢ليواهيتيخ)-خت

 



بَّيلي:إلابيإووجكلناكة_ضألاروغلثميناجورتبنونزرنيثأ

لتّبيتلكرازآلكو(لولَومكبعشلكريناتورن:(رمللصيملنيج

دجتنُكَنْيَبلغنيبييبروًاكايإوىرينيقي

("لثوتلعوبطمجيرمت!لاقم)-بتلكانبرهييرسيناملربناطلس

r . " محرتع: بتستانان

ائةَّيتللتفطاعياملككتمعزورثكأيبعشلكواز.ري

-ك-نأألاُكلكليإونانيجورتبلْيَنينيف

(rIrلمزوباعيغ%صخَّييرمتراني)+:هب

نكنافلا-ىتموكفنمترلواعياطربثبتعّزو2تكيتيرع

فعتولاو(لورتبةعرنع.تنانكميلب
---------- ----- ةت-6جيالالمغَّيلاناتحا%تنيبريبىلا

انتغتفنكلتكةيلورتبكلاَّي-اُتةملكلاوراّورييكسومي
تكَكَّيبإلالتإككلولاعيفعمروالواععنرفىتىكرملالثمي

كبوباسلثًاتّتلاتماغىرابلكلواًانانتوينبيوبريني

م"ككلاحالايريتناكطايم5ماعفصنمروالودىتورُييضينا

- ؟"ةدابتي)لوقّلستلضغبُةَّيبارتيترّبرغنا

"كَكئيشلان،فننسيينزتنييناريا

دفكلالداعينانانمعايترمنِّييير.ليللانااطرواقرفكيراك

.-بتإربك

:جتتازألاعتشلاسئينfرق

-- - لزيرف؛لكرتراكركميرتاكرشلاوجروا . "

("تي7؟؟هرإرك،ةروس)ا..".-.

, .

1 - " - " -

- :...

مrrك------

ىزاوتييركلنانعايبرم."

-----------------يتيكيلع-.

تامكناملكتنّزوفصنمىلاملاريةتكيوج(نانةريرم)ممب

لكلونالصاوزّيُتنــثعّزوناورتىراجلاَبت-جلكبنؤرتبلكلا-بّبت

ّنرتيورًالبكتريايونغرومرآومعن-لكرب1وتزتوتارتورتىتك

لازننامطلتلُكتإىكايايَّيبتيَرازتبتارمنوزارواوربع

(.هليواهيتيج)-لنيارلاوغروبرازاًرْدُعنكيننيعزولاروالو4

:بتتبّللامنكفطلا

تكتعّزوث"ككناتوربيل"كلرتفيتيابنلك(بيترم)نلا

تاملكنا،اونكرلرواقّربسيتنْروَلوِّربىكرتريسلَوكرتب

ابرّزكوودبتتكرّراَورتحت،لكىتشتنيٌروَلثكأزتيلتَّمعرلاقرتيبناجورتب

لو1لكينأللاياؤارعتونويركألنيركتموَعلكناجورتبو2تتارك

لكتبيزركنروالكلامروزبتموَعلكلابينـلوبنرتتنّيقرورك

ةنـترورضىوعشترورضربلوعملالكايىكَوًاناتورتبتقيقرو

- . )٢8r ليواييتايح)ـيوانيموَككناوناتورب

:بيتكيزم

.ليكنفضَأرفةَّيبلارلوال#نآكتمروااياعللككتنزوكىريركنالم

- راًرابيناكلويركبقتورلكيمالعاتيرثوولنييترآاراتمعازمإ

(ص،سيرابتيج)تراف،(مئكتتوانبرتنيتلَك

.تمتلكارنك.كييرمثتَزوَلثكأ

:بتتاًريبرع

 



r(%8

تلتاملكيرتوابازنيف

رإمووجولونامطلكّلُكِهبلكتباثتابيلاترشاءاغنايمقسا

.ىتوذُككبازنيفهومعزيكذلاكريكثتّجيلكرابيرُكروانملك

--------- ذتعتاملكىزنازعايبرمرمتروايمومعتايرظن

ىتاسلجنومغكبحاصنانلغأري(ر)رجببنجلنيطلسلا

| . بتعلا- بتتمضلَّيئايميوًرتم14بجرلابجروجل

شراغناهوبتبهنروبرامملكنهريتنَّيَنورننوغُي-

. . :: - - - بيغيبالت

.كلاروارتاكيرماايراكوريباكلاروارتاكىفيوقبازلمرغررم(ا)

.بءاَبتيممتهلككلوفر-ُيبتُيكلاقنتبيكلوفوركي

- ّلثيتيكيبيرُتْررولايرايفلتئمنرياكنامع

.للينبكناتاكايرنَّكيكيّبمتيشاعكبانيفو
. يلعشايللِإايروضؤكرمرارغ"لتراك:نإًانااكيبرفوتٌةريرّرغ

. " . يب".-بترتراجنكرتاّرغلثئتولامَو

-- مكبي- بتكباجلكّنأًالّثئايملت:تابيتلكريغو:كل )r(

ٍةنكلَّوليبترنتسرلاوتابرالايثغرويئيبُنيكليَعبيميكيبرع

- ينيوتكُرَلتنعديزتتيرليبمتتريريلب

ةيرُأالاونـانبوناخل1إكرابزُكلرووريلمحريريوجنــسوماعأ

لكلككلاذكتعيباتثبليختيّيرتُكنكضيقيرعييكز

!إرئًايلتعمنيرلابينلايمارجإكيشاعمرواتموَعلكناعنكوكييك

is - ليبلوبرعاكميينيتيرلوردُييةع

ىكتنونادعنإمتاكسيرابنيبقإيديكعو(-).::

(rهتيًايرإةركانةلوص)-.

.ريملانلنتوةسراميتي5كشاقنلا

.ريقمندلُوىتورتيرنمكيكبتاكشا8لوا

(م"كتبي1"؟ورابُهركاةروع)

ِةرَمَعشالزنا،فنإظىتيركنالصُلوكرأزهيتزهانيرق

."ب.يُلازْيُكَّلكلاونكلراعكُلتبءاكسات

.يتوملتتنيرترومألاكربلانا,"

- - . نم. رفكرقفلداعاننامزناطلسللاق

- لمعت. يزيسبليهينافاكذتلانتنامضل
(رواًيدنافبتكنرنريترمنمهبعتبابلاريبابباتتكاىريكامقئوق)-

.نيوييرنييزاونيرككنانمايريمألانكت-
لكرزىرامروالورارانواكاتًابلالّبكىرماتمالفيلكلوميناتاب

اقلكنُكيتارورضلاولكنوجراوانوكلكايّبتتالنرلاَلوقيرضقلِكةبلا

- لكنيوراوانوكلآايِةتلاسرلكقازتناك(كراعيغتعلاروألكراوافولكلصاوو

- ينيدجتلُكيكتيك

لكراوافولكنافتارييرُتنونؤركىكرلآلاّيعارورغلُك-

- نيتنوك. بيوبتر

نمةري(مادص)ترلك:دياولَّوألاّمكي(كيالأ

لايرنيرّرلاعلَمُنواواغُتايلواةيزنبرورملازرَبلُكتاماكاك

رورمرنرولاعلّعفترثانتةوكريكةتكَّنُكعلضيتاملكوتعإ-

|،ريريييكعيإبتنغيرنييوتيكىرابتلالكككل-بتك

: " )88 ل:يواجيتايح)-بّبسميتيزتنيىكككزُتوتز%كلوكرابت

 



مك

لقتكرضيثككتنّزوكلييكقبييك«رسريميرع"ٌرّييرمتإؤتك"

َّيتتامكهتنعةككلزنيليريتييني

ي"باتيرموا-يفيكيريتزت"بتيبمع(ير
يروُنَوامظعلكيغيبريمعزتإقلغورةكلا"ليتَلُك،اهوقافوميكميقميرك

- . - ألكّيبكتفطاعياملك

%ُكو"ةيلايررايؤمكيرييتيباتابازنلمالغ(ب)

يكلاملايتراَزَّكرلاكنبولينلازكرتُقياكيمينامرع

اياَزُيَكتوايجلثبنلازكلواعسوريفرتناميلعشلالكىففعتملا

بتّلجلكبوسنفرطلكمكيلعشلاللاروضجتإي!نيرقت

:يلاتلاكميطشلكليروغبتيغروبيرييتركإ
لت؛بكرتيبيتإلاتمتكناونعك"ليميبردلاتتبن

ّنكيالإولكلاوريغونيكوجايلابجوركلكمكيلعشلالكليروضع

؟ّبت

ك%َّكيريرميإاوفك:انلفنعبتيبنمينير
لَبتمكميلعتلالئلومرولانوّلونالمليّبيتكقئايميكمرىنص

"يتعاطلكرادتىرإونولومتةككينزورج

لألل"باتكيرمروا٢9يفئكموميمصحَّيمعنيا:"بازلَميغ(كتيب)

- ىراز لكfكك ىتشلثناتسورئج"لكلُيةتنكقإلاطم Irؤمركموررمضح"%زز

لَبتاتييزيامهيفك"نوناق"بازنامرفديزتوريبثعاب

.-ماننكَجىتشتورلكل(نرت"

ُتكناغكiT"يرينوا8يفكيرميزغت"بزَم:(نير)

:ما--

يزوكنـ"لوعينا"يكذتيلومايلمعريملناتع)بيك-

.لييوكيبوانعرشإبمكبيكىًاّيرماميقايلمعلكناعِإ

رّرويرورتبتماعلكنممكلوراواكيركفَعبس(3).

كمسارواكلمميركنمتجياكيرمكانبِّينُكريبعتلل

قُيًايكيليتتعاجنالاتافرصوتابلا-ايلارلانانعيتسومينون

ارعلارنجملكقايكًانازقتبتلاناتيمتتولتاكلأساكتنوض

" .. هوجوملسارواتاهكتمإةيرئًالاعناتعإكمكيكبيروارتكمترمألا
يت.يم

دجيةي:وي,إمور(..يل::

ـلاةرت%كوويزنايثبمتسليرئازنلتلز

- هرميلعنيينمتمنيركليم(د )يريكريم

لكنكرسيرتزاجانـىولبويبزماربءاغُبِّيَبتّير-لكةكنمرثإ

راقعةيلانُككؤيوبوكآورينكتبإكنالكالكاممث"اكلينارمع

ةعتُلوبىزكرنيراورّروسيوعكرامكمثتسانيبا-انئانبانأ

يجرينيتوريبوغيملثم86يكيوجدانلابتاي

ةتابتربرويوينتريتابتلّلكمميخمويننع
- - - لزُي

ايبزورممقركايؤرلانإكمثتساربتعيتابلكفبا(6)."..

لكيرمريةثاوريتىرتيكو؟يم"مأمينكلنُكيِةكلمي

سوييراقلثبءاووrىروزروالكتزتىفكنــزياعلاكتساليل-

لوكاكروارتنيعبيككاديسازنمإلغرواّيرلمرقككتروامريكدنرْيك

َلاجلكنرولابيعلثمتبراجتليثُكوروصاثياباتكبِّيايتلااهك-

- - . - الُيو

يريروانانمالك"نآرقلاتوابغ"باتكبازلمالغازرم(فلا)."...
 

  



مrو

- = جيال-اماَعكتكلشناثلمكيلعشلليروضىكزنيترم

- لايخكلا-كاجلويركيرماراضلت نازجاعtكتت رؤتسوتناكسواَو

تكسوًاكاةكرآملّجتإرومناصقنلالَبةكئالينُبرتنىكريرزم

مجنافيغربعُل6تنعوافلِإنآرتيللكرابييبرقرنيريغ

ةكيكِّكٌر:كيجزتفنتسيملاعا%كتينارصو

ت"كنبحامرص:سورتلايفىضيرعقيهّلكتازاعي(و)

ةتسلاابهولئاتككريلبتفلاتشاكاغريكاملكنكارميلوابتبتلايلوح

"فيتيككنا.زيغاسنلتإريراكةكذُيو.يجير

كُكُتلاتشلاياقناقلاريي-لكَلوتإنَّيُككرويقرغرحانج

لاعمك-قينلَوكًارينترإكليرافنتلونالصيروميملكيام

نازياعينُكيروجولثباتكلاويوروىلكلاويركبمنانازريغ

-لتحيوغبتيونيي:ابلثبليبحسويرتَعونيينيليتقت-

:لو4إلكـتوتاماتارنجفرعلثمي

معابيبايّناريرفتلث"تيفربينت)يفنييري(نل)
لكلاو4ُلوجتىكتمفلغكيوكواهيبوجكومبلكلمشيكلي

بادنليلتعاطكيركيبريكتيتبجاويناليتعينا

يتنىوومماعلاضومكستري(راميالاىلوااياوربتعاف)(تإبورَو)؟وج

غلَكـايليّلنثيك(مكنمرمالاىلوا)لفلاناًاٌرةمجرتيتلانيما

(ْقك)-لgكيكرزتيّمَزجوركتعالالكنا1ًايلوfتّنأرابتقيا

كـكنـركيبلُكًامهلثملكاروالاناةنيبم(ب)

لُكةيّنلاملكميياعتنكوجيويرتيتازنيكنيرتينوي

(شإزوع)لإًنارتزتيغلكرك1كَكتاجومنامآانركتبينيكلالك

/٨

IIrلواهروايتلراهتموكىوأطرب"ليتنكيكيفك"%زلألل"وا.

ـؤاجملكبتتوانباتراكباقمكباغيإ

"ْفرباع"يمرواكrrؤفاكمإبوالازا"باتبازلمرغ(ن)

نَّيبلـاوةيسوم:اكايجوتونبلك8هك"لريّيكيكروا٢تافك

- - - ًارثُتابجايلرواذخت"- يتزاج:2ككنا

ىنميكاثرباع"يريروكrrؤمكامابوالازا"بازَميف(ع)

لايِّرُرماتيم:كرابجذتلكَبلثء8هكلييٍةَّيكيزتاطكع

قُيايلَوّوأكوابجلئملسلعلاُتـلوبنجبتيليواومنالوأ-لك

:8 - ـ"يركيرب

ثرولايك58rىروزنبجتايتّنبرواَيكت2عل(ع)-

اوبعئاغتافرصلثميلوربخاكانريموديًاّبثانيلع،ةرالُيلث

|نوكيوزوجيتاملكنيراتازمىكِإّيرسنـلاريارتراكسكنيلك

ككيرشكيفهّلكتتائباعنيدتعمكنكتبلافت"بغ
لكرنسارتىئانويلائرiتُكنُككيرلعئاغلثرابخالككريوورك

%اهيكايرولويكبتفرظلكّيبرمروالونيراتلكوملزرا:ىكيتعاغا

ةتيمرابزَمنيَبيرقاكيرلىراجلءا989رابتبيكنتكبيجي

توةاونلكنا1ُليؤيؤرلابازومالعاككمكيلعشلالكيفيلاعمل2تُك

-ىركربمينـومىأل(كثئاملانملئاظأريركزآبتنولاجنمةن

.كتنزfيورلكييرم:ك"تاوياوألالكقرَتةَّلدنمنيترم(8)

مشالكليروضنملترمرالاقتعاتارابتعاوينوروتنيرواقنلتك

ىرإ1قشييييييايرينُكيى«ًايكرتبناغلمكيلع :يبيخب:ةفيفغ

وزنيلايككتيبلثبناغلكعشاىفناكم،نُكقرُككتازلكلاتشلا

 



- معا

زاكلككرارزنايعليينآةيروفةاون-لاتشاتويبنيرق

- - كيًارثُكَلَليلنالعلئاصنوروبيرواقننم

الثرورمةـكناضنوريبكلارثأُلُكتم"بحاصىكىكتإبيروأ

ةقتونوللانايكناصتولونالصروانيريغامينريكنزتيلام

ًالامكتةّيبرككي:تيلئاصنوووبيدىؤرجتنيتشروّرز

كينغُتتلثُتاموادملاعمتاياكتاباينيمناير1اثبتنيركنا

- - يب-ليتاملكربنا:اليزن

جتميزنايلابكانتملايكلمينـلوبنز1ِإرعبكريوةوريب

- هايةكةواغغنياميغيايروفنزونياكسوناليم..ىرج

- ىنميت4 إةاكمنعلييةككيترازابيامترملكضيينيرزوو

ريراكنـيوكتموَعثُكمك5وتسيبرلاتعاكمكوتينيزنُكنومنالمٍةتت

- ةقيرط- ُكةتكيولُكَييرماكت

ىرإًالاربكلوقي

بت:آوإتّنُكبالوتكمودرمُت."

ْتتناجلبمث"ريتابلبلو

. . لاقارثآ1ؤ:لوقي

و(كضلكلارنلاؤلئابلاريتكميت

ُهَّيئرموكرضواَبتـإيرتجيرُي

ككنـيلرووستمت"نيرونويركلوأامطنـكتنيُزوَلثُكبيني

نكمتنتلوراكلياكنوناعيريريميتيريييكل

..ايكيتنااعهَّيبرتلْيُكَلّزوبررَّروهلهملكينا
.2كسومةكو"كتقيقرتنللاتازُآرcومركلولاوُنكَولوَع

مه

(اقىئو1كشترَريرمشلاايريبق)(الين)بتكتوّيرورض

|قريتيكميكنرموركتفانلكمضنتيرم(ب)

|ىكلكلاونميكنـساــركيتككلوربعلئافتلالئاولونابلوج

|...وبازعلكرزلكساّرتلَّوبنتوتتقّرؤت":يملاتروكلاجملكلكتفلاني

لكلويركناكتاعيغىرموجلوقيوجتعوونارافلي(rميفع)-َّلُكاي

-نييطاميميرالوالكنارواذختتابغةك

تلّزُعولوَولاكنارئاثلافرصلثناقتلالككلاقمنمرّييرم(ت)

|كتنزًايدبكلَّواكناوننناتافيكليناكنا-كئاعلكتناك

(ميؤم)توملثُمَّيفم2لالك

|ةيلايرملككوسوؤُكورىكنايزيغريّبينُك(ث)

|ليتيرغكلاتشالتتايربكلايعلث"ايشافًازغلَل"تازنك

رتبنوماييوازنمؤتوارارضايرلورلانارينواناطلسيئرلواطبا

:يبتروايمافنككماقرونأَبيِّيقياصروازغ%ريروالنيتكو

(٢اهيفم)-نيللاونيرَمَزَنارلاَبنيراونوكياطيىراكرم-

هولوابتعم"رارضيرملكترَوناضايتفرظيفبا%اهي(م)

غكسيركيبلكلادبتراضروبىكتشُكىثارواتراصريزغري

|كلونابلصوريزتلوينايراقلَّوليزي-لنيناكمرلاىكلـلاونتك

.هتمضتيئيبّنارزكلوررضتينُكيبتارناصقأ

متانكايلئارواريتيبرع

فرُيتورمونيوريتنبتلثاميكماظنكايليروا-

(لاترزآ1ؤ)."-".

 



."جتتلّلليقتنإلاع"
تي7هوبتلكلاجتلامرنجوجمثغريبتنإزتيريغنإزورلا

.-بتاكلاتيقلاوتالباةُكَيضنتىفك:2لالك

بتلتكلاتلاهلكلابتىراجميتيزكتيكوكلضنإزورا

-

لتيةكوراوامامتكلثنإنلةَينُكنومكتل

لثُينيروجومنهرثاتىثالثلاتايانِّيريلواومتبنلكنإبز

يبتلئاقلاسفنُلنإزووليكرمور-لزننكميةتالوبويروتي

لكٌررمووربتتكومنالعّوتكتإلِكركياشَيًءافيضنيبتوررمينيف

تتةثعيمولعلالاملارثكيبتنإبزىكاووايًالييارميتنبتنالعإلتاب

قيهلُكرتيةويرتأَّيي.يتيكريمانمنيتريب

.يثنُنو-لثتَإلوًاربنإزورراتللّوإلوقتنا-كوماي

ووغروابتإلاونيربازناناتيرتتقيقرووجومةيرطلسلابلباو

لثنلازنلكرواولبلك؛بتالاونيرآيبُلاكبلثميلولوكنْيرزغ

لامتيلوجكتيرتتلتركراجكيتكتنيزرنتارتيقت

تيبم"نإنيكبتّرُيثننوكًالّبعةلارناصىريو

اياعروجُلاَزيبغيإتاكرىرابلوَعرواترمىيركفرصرواكلالاركاب

راكرمللناجلَّوفناصفناصهبترَلاجتتتنرفكنونرأ

لَبتىكابغإبنابزىيرُاروابتَّلرلتيرتتيكوكنإزىرييركأ

.
نانا68(. هعيئيبعي)هبقّتُكلثلاّنرتشأًاتينل

الربلتكعئفني1وكسوناليم

.روبلوزتلبنايرنرتاييفرمىنبُي

(ىرإًالارباك)

ا
1

(لاقترز1ؤ)

rمس

يلاتييركريداق."

ولكتنكوزايوكمالعا

وقيرمتهمينكيرك

.يبنيتكّنيبومكماظنلا

- لـاكيمؤلال

انرّريلكلالثمةايكيرخا8عمةنرا،كوجيملاهتاغاغاك

-

نيريروبنايرتكتيرظنراهتاتياتككاليدابآنكعبتُي

ريريينيررنرفنَّيبورغبكناتورتبغإتاباتك

يوبيركسعانتراتاكتاغا

نرينايريبير.سيتكلاتيبزنلاو881"اف)

ىلعررض,رينزامو(مفنككنثلابا

نقينزامتةيرطىَلِإمافلئاو:َلآاَّنُكتيوكلاتناك

وتاواعو

راونوريوةيبلاةـلوّأوتــيويبينمكيكرابيركأوًالوأاملكواكتو

يلايباختألاكنامكاريع

زيريغونيزوردليتبايًاوزهدكةيسـ%ذتيرارُي

لكيوترركوركرابلكك.يركرسيورارتٌناكنكتكتيرتروانلابزن

-ىكريف
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(rم)يبلزنياك-ابن2ايألكرديلثتمينلكيتيليعترضحلاف

ةجتتابايزًاصإلخوجيللاوسقاعنكم"لانيلأللوَعيميلعرعا

رتمًاثأأللانووبتقرونويليرواسوركرويرويثبتعّزويإاي"

كسلإياًانُكُهنؤرلابيَروضنيلايخاريرواتقيلكورّرك

--العالاكلتلثارامارتلوانوبينضرعيزويربنيب

نأ؟كاعنتيةكبرمورلويركرينيربيرلييهيو

هللاناشلعةريضَييقوبيرتيميعنرمعيعيٌريري

انله"بكرمتيتوبلوبتناكو.نارينعيينعيمكيلع

”الكتقلغكاجَلاعُيمغرليجنِّيعيينيمييفانييف

تفثكيكلاوقزنورتوْتكيككميكَنييكيَكـامالو
.ـلكيبانألنكاماوًالككاعيتاينيرزعوجريلكلنيَّيمازتيو

و6للاغلثميناقتاننولُكينلورضوبلاطنومغنرتنرفري

لكرورضةيلمعاياطيكلاملانوكفرطلكلويَروريفلروريةع

انتيناكتاغابزبيسيسيمىتريَلايكلربربلمعموي

ماتلرؤلكولتىرورضكلناكنكرسيلشُكَزوُييلزايلاروأنتلارامسب

"اجايلآالوريببيلريبتيكهبآاللويككـيَّنريسورَع

ايةكيغدمكيواتلوغُكوليتابينيرّرجليلكإروالاثفرت

بتلوtلآيكلكنمنيماعّرملالاوماوتالاىتاسورضويعير

هناَوإبتك6رتكيركىكريسياومامارتضَوجكتليغيرديرنمزع

نأةعللقاع-انغرثكأةفُينآرتتقثوتىيركناريننييك

-لكيابتاتايكأليكةعبرألت5اجاكليغكتإىتىكريسيتقإونيب

روايوعونُكؤباعاجنفرتيككزانوجتكيمشًةرف:رنيرغنزت

لوقينُكتىراوانوىؤبوتاملكلوناليملترتنكسكنامطماع

ممال

رعاغ

كلابلفناصورتعتوُكرتروفك

. " رَوونوبَلوتايلثلمككانو

.نيرظانتمءالممتتنأىرييرُكَأروُنكيزّلع

يتلايلعىرإ1تلثمياهتيتبيترم.تناكامالا(1)

كنعّلديونونالعزنسويركيتارزىرإمتقلغمرع

- -
ليفيككلانهوصعؤر2ك

لومشكلكنتكيرونايزيفارواميكلاومأنروالينلوبن"

ولامروفراعمومولكنـازلّيضّكَمت(لوك)ترملئتايعوروا

.(روماليروتبتك:مدسيرتيمنبلا:روماردلكشَوُةكريلكنـانمكبتاكم

(r)غنيملكومرملَّنتلاونيوريترضحلsاضرمملاروم

متيفىيزكروُناكيٌرَلئارثرثكيتلايلعىويرمثيهناف

تارشكلابتّمتكلكرصتلُكَأُناكوز(نييتلاز)|

يمرمراتوماوعانيبميزكاكسازوّبرّلديمُتونونالعاليرباف

نيووشايرىرثيرونوىغزفوخنيتانب"؟زك"ْوِإَوالعوآلييتلازئاتنف.

روتابجريتراعغكنزختتعُبىلعاوريغوىثاولككلابيعشُّرماز

راكع1َزّكومتارُقيرعبكل(قيروبريتُنكْرَلىك)نيرغًايلك

-لزُي

(x48 rr'٢لم لكوان )رلجيوضر
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ريربلوبرركَوكلوكروالووَعيملعالثئيبنيتازب1

كليوُلامكريلةّيوب1ةًاليلوأتغرولوأركنميبايةيمالعا

لثلمكماكاكلوُيكلولوَعرثكأيرولماعنإنملكنارواوزإكنارواوو

كلوكتوةكلإلكلايلاملاليلِّدى%ى%تلثألك

معزلجيوضرلكواف).
لمأا

(rrم

--
(r)بييترمع

نوؤبحاصوغل
ىريركريرظلكيتلايف

. " --------

. لنيتارف:

-

.ممايازث،ميزرطلسلككيكركابترورنزوجتاغواريبكلا

لكنويمُكُقزازتاىربانروانكلاؤتغيلويريوةولصوموصيرغ

..غالبلاالاانيلعاموكرزيوغشلاضغرككورنيرغيلك

(Irإلr%زربم)-.-

(r)لايرظنلكياعلايلعىريامعانيرلارجقتليقف

-

gل: تارز

كنوكككميتىرورضليووجرلميىرمووووراهاكميكو

ـلكؤرمورُلويوبميلا(يكيركىرتووبتايبتبمازتًاقلغمةتبس

(سم"مرلجلوسرلالزغلاكوتف)--

(r)ليرظاكعلايلعىتبحاصنانريمتقثنًاّزنتميامك

-
.

ل:ةتارز:

لو:()ؤيتيبوليوهتروالويكنياتلو%نوتعورروا

(r)تميكلوَعرواُنك(r)لويكيجنّييلانيروزي

ا

.1

1.

يميوهنبورسيركيبيميداكاباي-ا""

.سينزلاُلو(رثكتلوإاكروالووككبرمور-لو84

(م,ميمتسما"رلبيوضنلكآت)

ًارقتماقتموراصلاباقعيقترتنميلايفتيبملاتضعالا

.يتابايًالباق؟لا-

" " , لنيتابز:
-

،تايتتعرييتوتعرمورواىرازًاتورُي,نشُيوريقلكلوزيركأ

-

رميرتئًاتاياارض-لزُيتالًاثغلاتاع
ن

رملك -

ربعسيلتنالاكفلةسا.ةكوكلتكقالا

-

نييرسيسريتتدكبايلاناكسناف"ةَّي

.

يتيميتنفنيتقيعيقروميتورواكيرأ
رييي

ّيبيلعرينئاككلتفمتيناك

-

رييييييييييييييييييييانيناهنتتناكنكت

نييعتبيريمار.غيروماهكيبايناتيات

.عيريرينرَّوكترممينرقةبكنلا

-

هبتننانكةلكتيرِّي

:لنيتانزيزع

قبينلنرمريرئ(لوك)امنب""""--------

:يبارتلاتاعازن ميقتكورمازنريتيؤرتلث:نلالو6ّنئاكال
خي

راكوتربممتتمثكوليبرْمَمزعك
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رواىواز1َقوغرتلص:لثبلويكألتتولسا-ليبلآ"ترجزكلتلك

(لاكنزلئاوعا).هتتيجوكرتنانابوربتّنرييه

- - تازًاليزم: ل#

كنانيبتاومكىكمنميلعلثم:اكلوُيكوالواوَعلزخؤتعوروا

لوَعيمالعاواهكنوّرعيتم:لارواُناكيميلعلوَعيمِلاعابتتوممث

هتككنايرلوعيورتجيم:اكميلاعتبمقتملكتنانكام:ُناكيمدعا-

روالوَعيملاعامنلوًّيرتبضغابتلايكبيرتةبيارتيكلوكبسممكنبو

لثىيركمكربجتاكيجنواربقتليميلع-نوكراّوتايتقومليت"

ـإلابًالوُهَعيميلعايرىيرُكتاواهوقرفكبلئيكلإو

(سملكرزيئرم)"

ي.تاتنسسينوبيعينييبيل
ري.-"-يقتلوباكوسورعيع
هتَّيرجاظُيناوورلويركن–لعقّبتىكًعاروااتانوجلاع

.قا.ريبك"كُيلامتكءالعنيشوَّيريلرن.يع
لإفدماهتالوألالثمًالاكُيتابِّيشيعيرزيقتلي

-ليقوب

:توg.منمعانبوويلكلوكتلل"لوب
.ي-

نوعمثلكغير.ميز مس-م"ٌركولكنوعويلمعريون

(اكرإآلابايس)2"ملكيروسلا

(دالنبلناييتينير

:لربزارطزااكنيعيشلاتابحاسسييريشباوبا:روم

- --------------رينيتة–"كك؛تيفنيرتيمييقت ايبتلووممامك----:ي7ام----------نيع

هو,مل_rr--لُكنإكبيب:ىتا
تنسالوميت"%يعارلك,.يب.يفهب*:تسبس2مهالومم( تتتنُكَنيجييمسرعموالممع

وبوكةعأةدميملسمنعينعي.....ىلا
ىلاوعكروا.ريسريجاعأرم...هم..عمعدتماع-يلع

.يايباليلكتبتميتًاكالمعالزيرصميك(بتلّززرمنعاورواورمنايلسم

هتكـبرلوم.,ه،1,بهمع-؟-عة-E"12الانلامرج

و(وك2فوناغلعجام،بوميضترميويعرمي

.هينجكا-5-اعمناغكاعيّوِييغينَّمعضوتواميلستمت

يرمياو(زُعَزرفي/ريمس|.مي".يت".ابعإ-لزلع

*ا.م.s:-)--اك:تكرظنيونولوصينيعبىريو

هتكسه:--ب.يميس-*-:يبيع

ي:"تنكيبلاعميقتلينيموي + :* .. -- - ةفي"اهب r ريا

:تلاتاينمتبوتكيريميلي.يريلام

،ليةتكيزم

يملَوامكيجمرغرواىارلاةناكمككرملروانوياني:اي:اَوَّلنويَز

ليونازسككسويَّرلاَونيدنكييرواكيبكونا.يتر:كلويكألا

---- ُعكوانيتاهفلَّولإكتروكرازإمَلَبليتَزلوئرازإرواُناك

(لتلكنزلئاوعا)-بتإرو:ورباثغمتارناوهليّتناجلا!إكلوَولكلك

ليرظاكعلايلعىروُيياغرتنأمكربعانالومملاويبلن(ه)

- - - - تّلا: ليريب

وتامييقتنَّيوتتلوُيكروالووَعووركراجةيلانمتاموَعىيرُأ

يمينولوَعكيركرَّيزيليرارتيلاعمقازكتيركرباصئزتزاف

2لالكَنوغًةايكنومنايولزانميفرلهيربانيتنرتنْيُكرَويرصت

َلاعُيليتابلوك:برنجلئليئًاكلاشتيم:كلاملثبسويَع

.ليرمايأتابرضقثرثرثبوفلاليمرمتلزنتارغجن3نُكىكقي

!! ... , - - -

. -

ـي_
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ارخورمظتكاوسيرث..........ر-."-"
- ريتيببتاتربع2ـلاو..|رورسرورنوانتنلالث p ... يه. ةينيف."يف-..

..يلكوبايلكُكتتتلشف؟..رمعًةتباج.ي."---------------------."ريعنوراغيستريلكنكأمتئشلاناوضمارباك-لماكتعالا
ةجيةيغي--------Fيق.ييباشعيراوخ!fارمًةؤب.".ميم::::::::::::::....*ةيغيل.يعي-----------------يعريثنيت

باو2!آللتقؤمنيترميرامعريسيتقرلناريايلامتليتاتعأ

تناكَّيلك":تكاقرتلكعريسضرف.-."نيرايلمعتيقوتنوفراكيرولذتلكييناغ%أتتةعُي----
كتمثتسادجتىررم:رونرخررميريرتيريلابور.|يي..----يه"

ارمانكارمترماريليرظنلكمالعإىكزريكاي...:...نويعلا،عيزوتبنييتيوضّنَلتكينا-2

م٢الا

ن

قامسإ{ورمعيوخيروخر1رير::- و2ارمم.ووتلكرمعلايجهتّوتليةتكوجروولزملكقيم2ؤتوتسليج

%ل/3ةنعاره!جي:ي.يإ.ةي|-.-T":ج

%هتكو92.كيالأرمالواّيا؟ممصوريغوقافوخلاوآيفولبُريزتو

. " يرتكمثلكلوكئلواوَصعلكيالؤُيةبىكستتلاج

اكاغكلوس-يقابنالعنتوينيميتيتيبقيرف-

.مُهنمكككتاروابتمغرةنرعقت،ضرمنيبيبتير

يتبعالتلفأامعتوميلعترتضًعارياثيجعم،ريب+
لةاوتفنكَّيجيتعنمي(يفيرييتة:يارياب

ماعاغولزغلا8--.ب.--وارلازويوسرويتوجلكىريو.يع

ايولزنعريلبتاكرلاايُتـلوأوغلكةيكروغيروابعريو

-.مورو-كوبيرغىكىولومكم:لزتعي
تعابكلابلكلوكزنالًا#جتسّيرسقلكلاتايتاوماترمتلاني

ةكالكةَّيكلاوًالوأملعينكيي.يويقعي

هَج:ةينقهرّنلاناكبيومتكناكييبمضيريريبير

:ًفاناكتالئاعيرييو،يري-
يفمgككالةَّييتياملكجورموريلكبوىنيبيبترمرمىف%م

كةّيوينتنيوكتَيْيكرتيفناكويرانيديراميب

َكسالنَّياَّيلأّنت1يكيركنااَنئرلةيلكليبةينير...

كئيهتويبنيماعنينيسارنيتملكلايفريراعم

.ىجييمقنويبزلكئرانرماوليصبتىلغ%نكلوتانبلالوع

كليروزكَّيوروالfزرقالضاماتُّيَأاكروالوَعزبلكوتنلعلكىكاعمو

2ميقييبرعيهوسيرَعلنةيَعسينليكويتوغرمع

نعايصعسيوريوييتاييرصَعنئمارئاناغفْشَكارعلاةباتنايكناك

علكلاومروقرفلالكلوَّولوورُيوانيكوازيمتيوكنيبتاكارواةيبان

ميتويركلثسغتنايكيريُّيكولوَعشرمكنا-لgتتاكاك

يسوَّرل:نجا:«لوريوبلَّيبانأنتبآ-ةتوبلاونراماهرترتنإ

ييايينوراملانرعسوبتبذتلتينوي-ياةاك-
وز1سيا-لومرفةروارازآتبعش38ككسيكريبرازًاروارابنمانكيا

يريبيرررميتومتمركعيراتوغعافتقتيف

.زمعسرونيريبييستريتلتتينراتلاباهل

سومريريسيكلاَعَل؛نيانيلمتبلاّلسسايتاملكنايرك

.ميركلاكتَيكبيزتلزعب:ةلا-نيتيعامعكعك
ىلكّنرتامكمزيترمكيشلكشلوميكاتلكبلثلكام

. " ---------- ـةيبولتكتزاجا

,يزتنرَرَنيِّينبانابنبمىلايورمشتَب؛لوأاملك

.رعك
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بتتاجايلايخيكرتكتريىكانبر

-كت-ميتىريركوروجومرواَليجيبكيبجولكألكشئرنيلكام

يتأرمايتفلنكوريىكابتيةكقرتونيرَوإبريرمتايارنيلرام

راكتباكناوركيمالعاموطروانيبقلكاعبترارُكثييزاويكرومىك

لورايخرازورولْيُكاوريَكترآارتيواعليربتمرضتمكلورُريلؤتايو

ّنرتلوصاكتازعناي-بتاموَوَوورًاقاروافلكاملابسكلوعيبلثمي

رآناملعنيبيترلكيب(ٍّيُأكولوَع)لامكميرجلكَن1نيب

لكزيتعاربواترمتنا،اوتنإو-يرلاَولإ1يريؤتنيبلإاوفكقرتقتاو

"ينتحارلالنكورربيلكلوفيعضروألوتويزـل:ةردنومغكفرامعاةّيسال

ةبلالكأبتتزتىراريولنيغروايلاثبيتلوراريو-لبيك

ركتمروتَوإوقيضا
:كلوبروالييربيرلوُباكلووكاكرلاَلايربي

- . نيرايراغلبتيبلكقرتيّنُك،تسارنجكل

ورينرابتعايلولاونيرالكايلكّنرتىغنارواَواهوجريغو!لوأابلص

نانيكيكاجلكيفوكيركيرمالتىرايعمكقرتيكوزنكنمث

.

ووليوتومرثكأتىغميفروانيرّبربربلُكأيواوئلإكلّوتو

خوني1شئارعادوجتيقرتزوعايجلا-لاؤيتلتكلوري

يارابتكيورشَّرّلكنايبوسا2ـًارظنرْيَكعزساوجوركيتناوك

اليلكرلارضيلكليابلييةيبومسيوَّيشاءاغناّوتارلمروتو
ن

يوبرفنكثواني"بنهنانيكرواديكقرتيتفتغوتياملكنيوةيلا

:rعفكيلعلاعتشايتربحاصٌناصريغلاوبانلومزوري)-ني1

.
-

rتاماتافّثكته(

ليرظننوناقلئافشىولومهتملامككرُكبتكنيو

وبلكا)نلامورلّجكلو4لازناتبيتنعلككـارنالكيكوكرماغ

عَّنٌروسيناجيورنجرواكو«بليلَعرتجيلكألاتاعاتماع

لكنيرمَعكوبشزتيرتوييزتتاروافُيْمَلناك"

.ينيريبمهلكنونروالكنتلابكرازمكلتاغاكناكسلانا*

.
يسايإامَّيوزمكلمتالتناع

.يميريييوناريكنبتيبيفناككيبكًالاملكثا

-

يتينكلريبيكىيركنملكنيبكابتعااننا

ىتيِةيكيرتفلنكيريبوورأنرفتايئابنيَب؟اعُيًاناستنأ

.يكزينَّيبكءالعرواكبّيكناصتنالا

رّرترتبيِّيلكنيركلوألاهللاسويةورغكلكألشاهسا

ربتميتقّي2وةًابتامكاشاينتاتكلالكةتناكس

رنريوبرتلاةيلانارمنمةلثناةكلعيزمرنوةرواوكك

رنروأنرككوُكَوكمإلا-كلاّبِيترشتيلابتتناكتسبرايف3

ىينالكونريةساركتتمتفرنرورجرواملنيركلو%

----------
ـبتفنانك

-

يفيعمنيناعيريفتال"َّنُكتقت":ةنسالاوَّنَنك!رومأ

يينيربرابتيلكّنت:ةيئاملادئاعلانا
.نييمسرلان

يوريرتيرييريبيزتقّينيبتاكبةب"

ننوفرساضرجعيرينلكنريلضلكرووجبتاككتوبقلاكاكلانأ

زئلوافوقوبسنوبرُكعنا،قرتموبومناوًالابتتازاو1ىفرُيائز

-----

لاغترواىئالغووري-بتتابيكبلطيتلئافلاورُيولايخلكملانا

لكراعتعتيبتلترومهبعتايياتبتملعلايادتعبصان(تناك)

 



ةيمكلياكلوبرمينوبينتييركا

مث"ملينيكاسيكلايبروا

فنلغكتورمونيوريتنيالّثئاميك

.دتّلتلكلونوجييىكمتز

كاعنكيزبتعّنبلكتسرخيل

.(ه"تفزألككمالالكنعةيكزتمب

تاعىكرالاكنتيصىقرينم

rلنتلثبلويقعتسركيي

ةلاييللكنيوًراطركىلازتيو

لثلكرمإويرو

كلمنكلريبـشاناكبيتنبتنأ

لاثنبتاَلوجنلزنرمثتلكمعلضغ

تعمرغ"بابلاوكماسايبيك
-

كا"ك:بتبكراجتــيبىشغ-

لوالزوراز،نوبتترمضاوماع

نلوغملكلاوجيكينيكو1

ليزيمهكيز"ويف

كيرألكةعيسيول

هابلكنالفنبمتىثرعو

رظأللُكجتبرغمنؤر

.2كككلوأامطاوجوكلملامكينيدمولعتتولارلرثُكبغارزلث:لا

rم7%م.

-------- ماظنىيرك

1 تتزنوجلوغغلثميىريركىكانملكت%لكبـليمالملالام

.قرتمّرلامرُكيهنلالاكوتايلوئطابترتكيهيرولوزوركنلوك-

تلةبترتيتىريرواتلاكلاشبورابليزواكلويناباز..."

1 نيوناكرزبروابايمكيلعشلالكشلالوبروالوزتاضرواوملزتلينايا

1 1 - لإجاتجتلئزئاللُكًبقّيرثكالثمتالزلاكىيرُكوجويلواهـلناغلك

ــهكــًرواهكاهتيجورلثُبَّككلابىتنيوضع

.يمم:::ظعيزم

.تروَصلِإَّلكاقبلمرلمارألثمييردلثُتومتتؤتنسالتتناكوبىلا

.تالماعمتنإوللماكلاراقعلانيبماتملعاكينيلتاميقبت

| ينيومولعروايمع-كس-فقّوتيملُةلَبتبربطروالزيلفأربمترظارواتاشاعم
----

.رورضتارابتعاكتوتالاهركرفّوتميلازاممعفنْنألكرنجياقبلك

(٣٢لبيزنبلا)-بتفوقصيلسارم

متنأىأ:يرُكليرظنكنولعيهيروىولوميثيملةئربيو

نبتنيومتثروالزّزرمتلا-بتإًامنلابجلثبثيصًنارت

.. يلورلاووليانلكلوأكروأسونوعضعلكعن1وريغونونفومولعلكوينولك

.ملعلاوبلطأروأ)ةملسموملسملكىلعةضيرفملعلاوبلطثيح

مكtرومغيملاُتيلرموزاتعايريربتقيىم«(وريفونيصلاابناكولو

يلواكوالووَعوُكيصلابيكرزيريبيلذتعةترآيارزىواعتنكلروا

(هنمrلعّزتبيومولعلارو)-َبتبرفيراانيلوارممولعىواينوتلاروانييك

 

 

 



f?%2.

لو"بتكءايشالوتميك"يلرغم

لوصاهوزغهـنــساوكتقافيررك-

هبتمت"لكلوبكروالآنلاسنليلميت

.بتتسمولعتُككقرتىيؤتيلاعتم

لو:لّكوتهرإيزتتولببيريتقئ

جتتاجنايافرصمتلريبتيربنريم

لناوجلكُّيَأكاننأرلككــليولو

ىغ
.يس----------

-

ادسا

..

لع ؤل

ايبيفُتمsبتاطخيىتيف

يكاماقنعابيجتيبوليزيلعؤلكؤ

ُكلرتيكناتلووتفلالكنيو

َنونيلُكبهركيبئماع

نيبنمناغمتاِّيرملاكليي،زرتخربةيتىنماكرنييرا

ءاثالاتاتشالانيبكيريديككيبتيرورضوتتىريبكاميم

. - ك،يرو: هكظافلارناغاتكوايزانديرارإ

1

|

مالا

وكقرغمعاو

rكلاملكومارؤم

لكنغاوري

متنأىيركليرظنكىرإًالابرغفورعم

ُّيَأاكيوُرَلَزوابيتكيركأ

tو%2مانربووكلوكتلآللني

قوسرنلكٍّيكوكنوزلكسومأ

ىزمتيتقّثُكفرطربلكلوَعوُنك

ىكزمولقزع“سكزرواليريُكآىفوولاي

رربلتكعئفني1ووكلوناليم

الربلوؤتلريبلإزنآرتيكيلرعىف

ربك1لماعليغيكلي:تللوربينوي

تإلكلوَعلُكقاسلثبتشاعلو

نــلئراصنليتايتغُكفرغووُركلك

fسيكلثبقرتقوغاهئامكوجلك

لريبّوتنااميكّنرتبعتالاوري

لنيزتلالفلكنيبّنُكلثميٌناكيروج

تيتيموآ"ليرسلاويكوكميت

بلظمايلكتتموآترضحوكنوراؤبانج

وانكلباج

ايلك

هكتس

ا

كةظـ

.ميت

.

يه

جه

رك

وك رظتنن

ي

.َكـتو:كببالُييٍةَّينايبلا

تيَويبلكوزكليجوجيزنُك

  



N--.و”?)

.تنكيوجيليْزروفقولكلتامتتقكيتميتاوبووريبيبيب

.ىجترفالاتنكيمث-هتمغتكاواويإنيب؛كاضكراجريتلوب

.-------- هووتيتانرللايتعاسلتينيكفلتقلتّنكلىنيروب-يه

مو

(ع"؟"وشكاغينومةلو)نيويهيلرنو

.مينهنّيّلكبحاصىريناوثبينلورركيريماثملكأ

: - كإلزّنرقلاريغلك2ئناغمايرينلوبليبضيتيمينزي

يورتوكتيرظنلانانعيربةتيروتراغلكتايرظثرعالاونيب

.نيرزخيايلازنابوغكتلابوركلاواكيرمروالك

ناكوستامروكك(ق)يًنارترواليلرجروجو

- . " بتتنانيعايبرع:

الئرنإنواربآلوم:وّلضيكتوبنيلكرو%لزيرجَّيروارن"-

:ةيآبتبللةلتاوسيئرنيتيمنييغريرييريي

- كان:بتت:اثُيويىتلوهسيفنيتوبينبيلْيلثلضغ

.لَبتتيزمتيونتروغيودي:1-كُيياكاغيوابتتاجكـمانيلإ

.ُبُتككاضيجيتت2نلاكووستوووولزيقايزوآنمراككارنتلل

ىتووروابتلقأكورثالكراوزيسلولكيلاكاليكووتاتوراكتنومعويقر27

بتتابلانتروغوووًاليتتييلراكلتلكىتايقوبلزانبلتا

اوَهْلاِنَعُقِطْنَياَمَوبتاتتروزويتيبنترونيويسيروَبلوُأَوَّلرو
لFنيزت

يكوولييترزيلويلتورو,نبريرجىخَوَيىْحَوالِإَوُهنِإ

ُّياورأولبتويبغإكترطفنوننبميكبرواَلانترطفنيتّيب

إربتتلكاض%أروَلوُكييتاتعّنركتلوأك(ىرباظناىتمريك

"2كّيبتتَّيريرلتاتلويكيبنانويآّيلاروغووبت

!ليختعيناغلكلاتشالنانيعايبرع

- يقووَلاينيكروبكرنبجشالوئْرلقموننابلص"ىفرثبتورتبرئارض )r( " : " جي"

ميحرلانيحرلاهللامسب-

لكب2ـوجتيرلاكاكاكيزقتلّععمنسبّييرم(1)

- وًالورووازملالآلالاؤ#عنكووخُتتضعأمكوعةيئاعيتق

(٢هلfعيرستغوأو).لُكايلكو

.ازملكلاعفاةيلالاترشلابيكرزنكّيرملكومولعناصتتابعلا

(لاغتشإُريعلا)بتإركيروتواك

- )٢rىريو لتتشونوغ)-بت .
.مممك1مامكرمسر.

إنيعاقاروانيعابرواباينـىككلتبعوتلّبكَلوُأ(r).و

وّيكةيمينيذلاضرغلاكلتنتنيصنيتكاع

ذكفناعمتليلئاوةيلككيرًازازتبامهق-

(8(”لمتغوُلوخ).-.--

لرتنكتاضويلّبكتلاّناعتاعُكبَتَككيريكريم*.

- ا)-كيك( لاتيشنارف ،

ىكيكتيناتاضنونهتمإتتافكناننملأفتاض(ع)...

ييياكانىكمنرظىالاقوجتلّكؤتنييىك:زويمعرئًالبتاي/. يب(كrsليواهيتيج)تَّمَعلُكَأوَجَوقبتيرورضلًاريبك%

. - -

. ... ::

  

 

 



- . ما . " . -

"يناتناننافمايرمتةيراريزيكرزرمرويري-
ايشتميكوتريغيكنورَّيباهولكايتباثنوكيرسلاوةؤلصامتنيو

تعاليغنانشلازاعمويبلابغَماتروليكروبزتنرتينلآرقضعترك

اككتيضّنلابا-يكاك،لوغزيّرهت،بييرييرييغ.

.-اَّيبليغنانووقَنوُكَيعيىكيريامينيع

قاينتلوتكتنجرواريهينج

كتتتناكهنأهتقتكتنيسنةةيقيقعتتانييعت

.ريير-يم"".-..:بتلاتيك

.مدقتالف:بتيةفرجتنألاقنملاتكلانوجتيبالكتيغبينونج»
دمعد"سيم,وقمعم..رمعmعع7-ووجيعيةي#.ايبيوومويتيتت."نيب.

نكُليك9نولتَعَياْوناكاَمِبُءآَزَجنيعلقرتنَيِقَمَهلاىِفَخآاَّمنُسْفَن

كيبكلاّبتّنكيميكحرنتيلّزغكريكععنيينمي

ملتلازأنكتغتققجنميطرشىلعنيرييغتترريبيف

ىلاعتهللالاقَبتيهوايناعيرنعلكرعشلاىنغويربوإلانمىرن

ىلعرطخالوتعمسنذأالوتارنيعالامنيحلاصلاىدابعلتندرعإ

:ككلورغبَيِّيبلانعليتلكرييبززنلاقتنانيباميف
لثلكناناكروابعلقثنمناكنكروبتىتكناركةيتَيربي

واكلوهروايربنرواéإىيكلكتيغبنيتيترآلي-بتارزَليغ،رسا

ثاكتتيكينلواندنمكربغوابيرتوورنواناكملكلوُيالنوعىرتيف

لكإلككيروزكرنرواتًيالكنأًاريبةلوموروسيترتتررميز

- يفه...هبمتت":+------------:يتي -- - -

همكلةباجايًاززئًاروايتلتكنيبنانزت(نوزينالكريكتفلنيب

.رشببلقىلعرطخالوكقلةلوأكتروالييكناسومكاييريت-

نومكلور%بصنلاِّبَعروابلينعتسفصىفاضافيكنوجورمعرّيَيبليَنرزلاخت

|

1|

اا

--.

ا
.|

امههب

.لكبتت1رإلؤةيجروناتكتاتاوناربتعاوازكذتاملكلت

توبث،لساوبيترملتيتيوكلوئيمركشتيتارغنارتيرإيرت

. - . نكوبيغيوولكىكتلالكلوزينالوبنجيلضانورزيةيبو -

ةَّيباتلومكآُيركريبةتوابتلزيةظعليزاوًاكتلوأ؛كَّيبلاككـلاو

- بوجييتليخكلثأبعوو-يتَيراوجترمتإاوجاْرَيَوِإكَلِإ

لنيتظلتبروانيبقرؤتعاليلساروافورعفرطيكرَورغبتفرط

- روقثيتلوزيمتتورلكترفوجولردياليترتابروا -

قإلخىري:1لّثُيكتاورلاوىكاولزرختللكاروافنزورصعيتيرتُلامور

ّرِإَّيلايرولوتيربيليتتزعتلبسوؤرنالإيتلنيتنانترطف

. - - ليتاجلونىٌرَليِّيزك .

(،مدrrسلوراينزتاريت).--

.-ريتوتبانزومارنجتترابغلإجرمثم

قوزَّرنامركيوايشُينامركيجنتاملكلوعايفانتلورَّيَب()

ليثأعرطلكنإلكرازوجضتتتالايخلكلولولكلورَّيلثُمُكأبموولَّبَي

----------- كولزنيلولراكلزينأريرواكركالّثجةكتكتتبولقلك -

"(r)3قئارنيلكإكيلِإلُكوجوَلوُأهلؤتغزلثُب:كقتىكر

روابتإنرمتاتاوازكَلوًالإكبريلبتتيكيببعكىري"

ةرطىتا-نيتارايخلكلكىتابمووتيبلُكَروجوكّكَللإولثبتقيقع

لآايتيريليتاتيىكرَّيببسلكنوجفورعملثبتيبرتىفامورلكلوَو

ووعوكلر3مثتقتنورواييكماغيكارضُتـلؤتغز-2ـلماكيبكارضلر3

لكلؤتغزوًربَّيوجل3تالايخلكلوكربُتَّيَبىكابووركَيكةثزرواىنبت-

. " . ليتيرّناكنيلغ
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: " " ، -ج-جوم :nراه يجيج -يجل يمم فiمعو زليه ؤ-%خ رما1-،اهجو

ميجمؤمويم%6. يريم يوه-جو -جعزم %ة:هجيهييع

" يميجل ججؤث :وينير-gم خ= ةريع3ر5 عا

،متُي يي .هريجججؤث يعoوجي- ةيغي 3 ت ي ة%9

ميته يِّي عمه مومع بيهك) يم يسه يجrع وج-ك %ئيب :ج ةا ةوعي ،ةيريب

تيل " ي ك عم يل ب " "م :r Eي ي يت

.. غَّيرهييتيج« يه بجو) ةرم ةه ح .جدخ 9oو ِةيك ِهْييكا َةو ِةيِكايب

- يه ٌة ِّي ع3 يف رجَي2 ِهِم يسيه ٍدجع جك مزح موس...رجيج .

- " : -inجcعيمج جض مرؤبجوخيخ يجممو تيم .

- 7- زا :هؤم-7 ايه وأ (هيم ةع-ج تصرم-تيغ ةيا ةريص مع ٍةتم زم

خمmهيو -جيرب-ج-جخجرلا يه مومرموثر-يأ رتوعيو

هي " ع . ةُي م م م .يممس هيسوم ، م هج .ص ُج .. "-". . - نم مه ةيرييت غيه-يجل يج :يورل نزتو يجرم رم
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ةلأ- ةوجي ،ةاميجي-=

هتريتفا (يتيجيال ةريه-ج :ةييته يه -جمو م ويجروم

ةع هغت يا يا (هيا -ج يمايم خيه ثو ليفيتيم يدجوو اولو

وج فوخ ةيهي يريه٪ ثؤيق ّينغ ةيص عيمروخ :ص يجيغج

-جر6يمرو) يؤرت -ج رورمل ادج 66 -ج يم ةتة عم -جر6ارص -جارته هب

اي يك ةأ-خو *)، :ي -جر6 رتم :صيف ةص . ة«جيفيو =ج رتم -ج-جرم ٍةتلم

ةبتاصرم-ي1:0 اهرجي :يمج خجي :صيف -خرميتيجرنيج ةزتي

- ةيجغمجم 1 عيمجب ةوقح مغروم-خ يج ديج -جر،يريم يجيؤر

% ريل
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يب :ج:ةخ-ةمربيميمرتخي يف لابتخا 30 :ي 3"

ةيلامو ةيوس ةبيج ، زييمهوييج 6=مه خُّي:ي .معاق

-يو جير-ْجييرص -ج ينم ةرةهجinرمرم n يي ةيجو) يه م16 .

يم ينيمي ةيجيم مليف 11مويصو ةخr:بجر -mrخي ا23
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يتيكريباينوتنلوجونوعاثاكلارواتفرعينكرنيكزتتيترتسما

ووعِةلرّجينلنكامألاليربجكتني-كرويتنلوبنيبتزف1

- | " . رمرهه:*..:ي - -

الكناتأَّربةّيبّنةَملابجوّلاضتفمنكرتترزنيمي

.نالاهيقةكرتنكتيارتستيتروايفتكرزرين،سر

تنيلوميكؤللكتترارقالكتيريتوغوتوبتكرو(لايخ)ورطختيلوالك

-قئكيمليَّنرمزىك

ةيطاتيجميتنايتنيليب،اعيونيروانيرافنيريغتترضج..........ثاو

لكناآة:كآَّيِعتالزننيباب،لوتينالبنجلتاقتلاوناجللا

الكيتثداعالازالمكيعيشلينتروغيريريميتيبرم

كناتاذنينايريينعيوتازنتبمنازتيقئاَل،زني
هكلسيتلاامكايلكايةيتفنكلاقتوفلكينشاولواركناةعمازبيولت

لاةيبلغأهكيبماكتتكتارونيرزتتكبرينريت

ةكنايايلوتتناكتنجوينلىتارواكينمولتتنقيتنم،نكل

-ل:فالغىّلكلج2ـًالع

نككّنبلكبينادينيفىكيتكمعتلمعميلاعتشاىلاروضح

تاضتلتاَلُءءا-:زنيغيككىزإليروالكروب..سبانريغ

- هيانتباكلانوافنيفةكلجوزعنارياناليتيجييرتعي

ائلتكتبِتُكةتُكستنياعيتقيقربيكنربيييي-

تُ:تسةلكيَوةينتيبيفتارارقالككيتروغيكيَومرُكيمل،نيتيتو:ا

.ىتاتبليكستلتيبيعكًاليتلكتيرايوجلكناعملكلوتملك

يناملميرم-بسيبنيكانريش.(يو (ي:أ..;,(......م.ر."ه

.f-2"اتننع"من،متتسلثمنوارغتمعزروانألوخييسل
رنوامعهارثتتملادنعرييت"ررو::خ.لإ.*:,ةيعيه-ي,-ج.ج

اننيباناتسلالوغيستسترتنأ:لككتسرلناصلاىرون

مه٢.يب"

|ةيلاجرلانممايعشالتتاروضلك،تراهت1ـرايتروايكاز"

|لزنتنكتطاعلاكتانموتازلكلوزيشنُكاَيريترموووكليبلبر.

.لكلوكاككنيراوراكليتغابمناّوتمكيلعشلالمرًاروضتروا

.ليلبتيبلالئاتنبمكيلعشلالئاوأروضوفتبتّنكيلِّدُع.

يلاكريروضغنروالكنومىكرتىكّننارحبسغو%كريبكتايمتيولكلاتك

يبلاتايّيَكَياننأل(ليغ)ورخهنابيلتبهتكميعشلالاعوو

روالكريرقتبغيميغيمبسكإ1باككلورتببِّيلكلوزتملاتا

كنينئاسوبعلتوزكيلجو%شارومكيلعشالشلوبرمنييعتًاكرات-

روضتيّيجلكىلالاقلثتنجةبتق1يبكبترمغيتتبرتونيبو

تازعلييكابكمرلاو:ولصلايلعروضرواوميلعتلالكرنبوبلتا

وّللاَواويمنروالوميناكميلعتلالئوضروورسلاو؟ولصامتنثكموءايبنأ

ىكَوتتابليئكرشَّنوننليرقوبليغيمبغيبسكإ1يبا

---- ورغكينايلراكناناىناتانعونانمناككّربتامكروتلانمَك1

يتأينُكتّنأووفناصرتلَنيكمركيصروالكامتي1

ىّلكتنجراكيروزبلظمكتارّربقثكفيرشثيصنتنافمايرم

.للُكلاونّييترْمَأترملتارضورنَلوبا-تَّمَعلُكرتناجناناَلوك

لابجوّناضاتفللتابتروتومنايردنومكيللبتتبرتروزيةبج

ىتلالكلزلازبلابتتّدَعرزرظنكلتليبلراكنانؤاجَّيبرّنرتسك

نا،كَرىَّننُكىَرلكوعلجرلككلتقكلْيَّنرمتممع

فرصنكلوتملكلارواتجّوتوتارزَورطخكلكايلراكناناكرتننل

 



نه):اال

هللاًالإ،زليلّبقتيوبعاصَّيوعيولباوجووو(نانا

بويتيبيكيتيتينفيجريتربور

.مي:-"-اَّيتنلُككيتكتضرايبيقترينمو

.كانيوبلأثتجتيتبلاطممغر،يتيروي

امتفن-نتةبعاصبيكبجينكرلاقيويوريويا

كاتناكرمتتيتكويةلآيبتيجيزرنيرع

أت-"انتنملاننألنتبحاصيرمويلتكنيبةرك

تايآتايئايزأطعوبحاصيليجعويبزأاطعىتورلاىكباوج،سما

شلمكاناونعنوضاربلاتاجومئرورغلالسينناالاوىتانتريغقلخكسوتن

لتلكمتارويتباوجلكهلاولاوجيارزاطعباوجووهلمانعمكيلع-

يبكماياعمشلالكتنجبلكاروض"وابتباوج(كبملgةتكوجتيلوبرت

...:: باوج: يارؤاغلانيبلعو%شلاروف:بتناومنتو

نأوم
ن-يفمتت.ععدعغوم-----مسوميتو-ةيكيتج.يعم

ِداَبجُيoَنْيِقَّتُمْلااَّلِإَّنُدَعضْعَيُهُهنَياًيمويًءالتخاللًا
ًايتيلارائَملارئازَلآا.يبندغتوب.دar:2س":-ع.ميييسيبهتبومس

جألاوخ*"نريايجلاOنونزحتمتناالَومويلاّمكيَلَعافئفوخ

دمعهقسو3ورؤتو.مومرميجيفو

..؟"نوربحتمكَجاَوْزَأَوْمُتْنَأَةَّنَجَلِإاوُلُكذأنعُهُماَّوَّتاك

الا

- rيمتم.يس-يتي.يسم: يتنةتيمميمع":دجي:يبي ., - r" عمديومع

ٍةيهتشتاَماَهيِفَو(بأاويبهذنرقبيفاَحِصوبّمهْيَلَعُقاَطُي

.-كيهكمبديعم.ع.كروو.,كريووووستتيتلايةكرم.ج."

ىغلاةنجلاكّيَوoَنْوُديخاَهُيْمُتْنَأَو"نيغّلاِّلكنُسسُفْنكلا
و.يس.يب.وي.يويرت

:(ك":٢كتًانزألاةروع)oكرْدَتَّيغًايباَمؤُيُترَّوَأ

- ناراكزيتيركلونكلرمورفيكناولتاكورلريبك

وجوووجمؤّمتوفوخّيَمتّنرآ!ورتبكيميكلاهكاجيزع-

- - انألاةلاةرتنيولثأتنالصركيسنييلي7كرامج
.نوالوابككـوعكوهليطعينا-لميرطيفىئابقلي

|

--

1

|

|

ا

..

"":نه/٨

-- .. ر."ريمك...ريخأإريؤت

نييبزيريبيررنريتنايكاتبكنأباج جيع-5-.نايرلافلكلارُتنازيجلاونآكورغ

- نريتتكبوزناراشلاجقّبتةكيكرت-جعو

- َللنيلريكنانبجريييكاينكيمكتتنآلا
---- رثإ: يبي.رارملع,ضتروابرتروُصعاّوق

.سريبنيرايدنفنيرمتلكمكيلعشالوغثوالا::ال3

الاةوقالولوحالوريّيراتيلوردتاكنإبدلازرك%سنايبل

لكيعرشلاىفمالعاءالعماتكلوكوركئاج--------------ميظعلايلاتلاتا

قفنييرغيري,يربكاجوزشلاىتبتلاكرنتختةنتالا

اركتيرتيرغثيصوُكُلايابكصماعلا

هللنالاقليخةنجلاىفلههّللالوسرايلاقالجرنأ

ةنوتأينمسرفىلعاهيفلصحتنأءاشتالفةنجلاكلخدا

لجرهلاسوتلعفالاتئشثيحةنجلاىفكبريطيءارمح

يللقيملفلاقلبانمةنجلاىفلههّللالوسرايلاقف

ًايهيفكلنكيهنجلاهللاكلخدينألاقفهبحاصللاقام

(يوزعب)كنيعتنلوكسفنتهتشام

رضعيزريريتنجرشلوميكلزنتبمامبِّيُأنأ-

.لض,سيتجواَزَتلاتشارئًالكيازتميننعندنل

َتيجويروتيتُروكتقينارضلكهجتيةكبيتكتلا

رونيكراترَرىتايارتعتتائابتيلاجلتخالا

. : - ىننوسيتنجايمالسلاوةولصلايلعشلالكرإلكلزألاذنمبحاص - . . "

مكيعشلكتوزـك،روضيتازعشلانكلويم-ال:

- - - -
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-• - - - - -

-------- . - . - iقي. -ي. . . . -
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بتشانكتكلّجبملاتايمكتيفرمفرتينا
ثيواحاـمكيلعشالتروضتروالييرا!إآذـلاتو

اناالتوصلكتاينقتبسيلكنوتبنلكتدنجلثملكام

- - لاقتنإزيعلاو"يارف

كتاعماكلاةيغبتايرورضلثلورريتيعينيبعنيري

نمظعتيلئاومارلابايريسواوايعشليرييتلا

با-لgنتباجكيليلكنتتَّيلعو%بتريريتّرققَّرمُتنا

نثناكتنلوتيفيكتشكبيمللتكلاونّييتيررنيربَلِإرك

فغناشالئاجقيبوتكناكيلعمتيمثَّدُّشلاىفميعانكلالعّوتووك

متشنغماظعتيبومرباتكتارعنلواةبلغكَلاعتمرويرويريت

ئراوربلبًائبنأانلابنيتيرتنشنمليئوريتيعيبع

تتنلوتيفياّلكتيخب«انتميعشاىلعلو%لوعيورتلاووزنيتعزغمزوكوا

نانايعةاتفلاتيّفُككتثككلاتشادلاتشي:يلويعري

ين"بِّينُكتنلتينيّلتجنترغزتييريوي-ب

ُهْنُخَأُمَلتآَمَلْعَيِلَكِلذ-ّلومولعَّيتقيقيّيّنأبتدرنييريك

6َنْيَخْلاَنْيَكُقِرْهَياَلَهَّللاَّنَأَويتلاو

رشلاائرنايب؛تنلوتيفُيكتغبهبجلكنوكتليينب

لكلاروًباروااكيبكلايرلاوزبتللاييتأيارابتتىتلا2لاير

."بهنافيراباتتم:هتحارنعسلّجرملكبيكوويلكرابتنقيتع

"و،لالكيككلولاونتنلالكسيروب؛لاكيروايراتريوبىكتللقت

.. . " . . - نوعلا- ميظعلاىلعلاهتلابالاةوقالولوحالودلاو

." ام:.
ي*84."امو

ٍةه"------------------------------------

.iT- ".

ةاوايِّيتنلوًرَكًاتلروابتيكوبتلاثلارواكلوماج-...

ٍةَبلاُككَّيكثلاوةاكلكتئجهوجتينواكوعلاغيكلاثلا--

- . - لامعا( يوضرمجرت)ت

لكلنيترّيبسيلثبتئجولكيروُربلطمكلانيرْمَلتمرك

نامطنككـلاب-بتعتنغمثكدستحارَلاعويلكجرولألابيكافرصلَب

ىتىتتاملكمرتيصومرنةرتذككضلانيبوةَّيريامب

داوجلاكلملاهللابذايعلاوداهنمةلاعفهّللاللضينم

الكلارواتنجرئآراكويوراولثُمزنايينانعايربج------------------اسماخ

- لعلويروارّضوتقاروصق"نا.نامورتحارلكبترولكبيكفرعتلوتم

لكتجلثيفيرغثيراوارواكابمتإتمّرلآلئيلعلاتشلالالج

ىتاتافرعلمُهرشيصومثنآرتنيازلويتليترتلالكالوتت

لطتتحارنامورلَجترملئبيكوًالولاونتَماَّيلإديازرأنويك

نfرتولوَون3نسمكيلعشلالكلتاروضغلبتايوباوجلانيبكلاوأ

لغثلئابنيتيرت:ضرلني،زنيميرثثيراهاقارواياغفلِإ

.ميغكتحاروشّتفنامورلسريلئاوو-ختزغزوّروٌناربلابنيورب

ووةللومركل5وزتلاِةميلعشلالصتروصعروازتعةنكنيتيبييك

.اقتَّمَعايلَّيوبغكتحاروقّثَقُلامورلجرولئاوناىلعوزعشلا

" . . rبتتكي: يفيرينج

انرليدبتيرجتنأةرتوركتزلإتيفيكتغيك"

ىرويىابتلاكئًا%شتلائبتينلنايكلاتارضالَوك

روليخنكناوجوتحارنامورلكجرللئابكلغوا

ه::::::::::::



بامسا

لثيرومتقثتكننييباؤثهفراعموتاعاطوتارابعلُكأينيىتلا

.نتوةَيةكتامكفراعموتاعاطناهتنجكلامتيزلنارواىّنكي

مشلاريغوىثلانأارزيّوتوجوارمانولغااكنلالتاجروولويبترموفرغاكنلات

ةتاركّمجبازغكاومَّيلكيكايازربيوترفَوكيرينلّوتراكلاقت

-لكشُّيتمإبيلكرمالافغَريياعمنيباذتيرنرالاذتع

رضاحلاىلعانلنيللاثمالابانبطاخىلاعتهللاناملعاو"

ىناعملاوةلالدلاىفةقفتمءامسالافاندنعرضاحلابهدنع

موقزلاةرجشنمىشرانلاىفىقباملكلذالولوةفلتخم

نمةنجلاىفامورانلاهلكأتتناكلبكلذريغولسالسلاو

- -

اهشرف" طقفلثموهفكلذكاهراهناو

-

هت-يازبفندتمتايمكلونيلثُكلاقتشاَورَميلعتبيروا

لوقيناومتتةيرزكلُكأنيبووجومضتامـراجزكارثلوتابوقعملكتت

ِةليلابيعكليكلورننؤموزككلئاوجكازلطعم"هلوتتوا

لثْلاعمروايرتيديمنكلوتغينرواليزتيورفيهكتزفآواينو

لألرييم:يكلوزيلكرلللايررواتومنايارلًاروابتفرتمتإ

يبلكيبوروأتخروكوتكينرّوقتو:كلثتزت1مانيكلوينتكا

ناتجروقباكلًالوزتيبناَبقترنقإبلثمغيَّنِإَوريويرجت

.لثانرصيتامنكلوتتلكيوىكوونيبيمنروانوّيّلكلاَبولث

ٌناصليكروانايالترتلافنرصانمكلوقنترابعلكىوانيريت"بت

بيكورتورتكتغيكرواويفطليبيكبيكلكفَّلاكتجلثكتبك

-

تيلدبّيك- بت

ُلْبَقْنِمَنْقِزُرُقْيَلاَذُهاْوَلاَقَقَزَرِةَرَتْنِماَهْنِماْوْفِزُراَمَّلُكقت

:"ي-الاr:يك"رو

" . " . % . يل

.لزيترييلكئوانيميتيلاكتاعمجتلاةلتك

ىفةنجلالهاتازلتسمناوهورخااليحمةيالفناو

يفةتوافتمتاعاطلاوفراعملانمايندلاىفاوقزرامةلباقم

.ىزلااذهنمدارملانوكينألمتحيفاهتوافتبسحبةنللا"

م...وو3ريأم".م..-."=--::::...............يه:جلاميه..

.يَماؤُييلاعتهلوتريظننعولاىفانهنوكيفةقنتلا-
- . . ووبموعوةزغ

."ديعولاىف.َنْوَلْعَتْمتنك

.,:يازنلاتشاوينأ
..يرو,بيميييم.ع:تلانزَلِّيَبَو"

نِمُقرَجَتٍتانجمجهلاناِتخيصليمااوُلِمَعَواْوُنَملاَنْيخريغب-

مت،يرووبرمايمعم2ك2و.موبويدي

ُجاَوَزآًاَهيِفْمُهَلَو"اَهباشتُمهباوتاوالمثنا
- ي-يه-امي.":لاومك:مسمك

- . " o َنْوُديخاهيفّمهوة

ريمهتيارونـلناياولكتناكف(بكلالالا."

ىريعيرييرتروصيذلايروكذلالكنوكتام

.مr-1كبمعةعجبدس..ممميك=مم3و.ممتيرتعتاموةّنكلادع.ع-

ّنهاوُلاَقاًقْزِّرٍةَرَسُتنِماَهنِماوقزرالك"رهناَهّيخت...

.":ةرمهب٢

لبقتي نربو
يو لزلا

.% -
ةع.-

.ناروايكيبسينأتبت:نيتروعيورواقلهِثْيَبلك:بتتنا

كلتلكمغيتلثنا,وروانيلايتىرقلكلوألابناكلك

:: . لّي:ل( يوضرمجرت)ـك

------- نييديزللكريتنيرييوورواريةُكونكثادبَّيلكتعآلا

.نيفيرنوتيفئريرييروناقثتكنيلُبساقكتاثا-نألا"

.

-"يهتسايردناعمناديريقتاتداقيتلا”:تفع

رميربريغيزلكتنجلرارديتَنَتْرَزُتْيتلاّنفهلتكتبتاق

. . .

- . - : -

 



.٢ما

.نبلةيتثجّنييغنويبهتقوَليرّروينيرويننيب

-غناو%يلاريبُيُتفييزتدَعبرثينجييينيريب

.نكمتنتنيتيسيئرلانيبزييمتلكيرييرييتيسني

.يرا-ائفّلقتينيرايفيقتليينتير

.رتَّيثالاتفتفناصليمغاتنجيقتيفنييريينيباثوfإلاب

. " غك-ةنئاكلايّنبآويثوتستنوضيرعينيتربي ..

. . لكآيبنانيروكتنجرية:نافليِّيلتنيلعنوع -

.تغابتنايتأيناجوتى:لتويلكيريلكيرنموي--يمهفيه"

"كتعملًايممالغتليريونليسوبيعييريينريمْتتُأامنأتينمتقانييلاتنتققرتينافيرعت

. ةَّيتتنأتناكامبرثيغوبنيزيسنررريييييييييييييجسمنكتمابناعنتالنكلوتلاتاينتنز:ياعدر
ا-"يلالمةئينتيغكلتورسوريفريبرغيكريري...علإو.1لوحالولكرّيفُينييلووكينلكيربتيهّبتتست:مه:انتيتلا-

.نَزرمع4كتيينإنكاسواجتورتلألاتريغوهروريصعيوريبرارتللكارمالافشُكُتسيررنكا-ميظعلاىلعلاهّللابالاةوقالو."

؟؟تنككاجياليتَّلَوينيكتييرنييئيبنككفرتنبتيتيكفن-كبلعملاكالتماب

."تاكنتتنكنايوريفرييرييارييورينبيةَي:ينعت:تكاتنتكنابتاّزهريغلئاونيبفيف"

.بعاللاتلاتغيكيتكنزونِّيييريفريييريييو|-لوألاَبتتبليتلاًايبتتناكيت:ينالغيِّتَي

ةيكينولاتغيركغيتكيرسريتوييتويرياي:يندجتةينفشردبلاةنجتتنينيتاكاك
اكيتابلكرملافغّريغتيعّرميوريلكِإتليلريوكبيبيلوُتنأللوألايّنبتنليتلاًاوويل

تاتتناكيتلايَتَزرواوَييماعنيبنررييمير..نيتثكملكينكتلالئاسوَلوَنكرتلًايفو

انلععالتفنيانا:كلاتشسنيريييريرينيرهينككنابتنيلهتيبعمثآةككلولاونايارتينل

يفتغلاب(غُتنأنوينويلوايرلفاوتيونيمينيبيتكلتكنيوةينغنُكَي:ْتاكتباتليريلُكرمت"

اهتين3ناغنييرونيينرينييليريوليـيم"تخي-بتتاجُكيذتيزتيبتتلاعتلوقكلوبنايإريوزُت - . " : .. سني. جميجي-----------=------ع"-.ممباشلكيردتثَّيرتيكةيروركتنجيينتريبيمنكوروب

:if نريب

.1 ؛يّنُكَلواتنجلئابجلانيبةكوبىكيقثكاّياَكَتُم،يمباوتاو

لواكبترموجرولكروابتملربكُناصللالفيلكسِّيَرلكَلامك

.زفّلكلوزنكنرىتالكلثميقتستنلاكيرمريوىتيبنم

.1 اَّنيزوررواتوتيكيكفّلأفّلالكمغ"لكربكربليكربهكناروا

ناكاجيببازعَلوكم:ةّرافبجتكوببازغبيكبيكورييتوريبلانيب

. - لوكترموجماربليواومُكبازغكبللينةيلايلّلكيتًةغرفتي

ترإبعينييريَكلَّولثئتبتلاىفيكّبرترمىتىكوكومرب|

وروالروايزرواكويكلتئجمثلكيروزبلظمىرفيكلتاكرللَّنئاي

ا

 

 

  



الانكي-,

+ - - Kُرْيغ مسمعمترمعجع.ع . . . " -------

تييكاعدنيالُنوكَّيُكَراونويريينيبناييدنع

لوعِّيكتعميتلطاعموتاملكنإرمكو،انكناذنمراوكزبرلوكيتيلك
,...أُة)ةربنايتلالككلوبكيّلويتلييوككنيتيع

:عانكناجكيبيشنببرعنيتيريبيرنييعت

- ْكتَعَب:ْتّلككوكسوبيكنرتينلنييرا

ناكاراك%ملاكيجلبتتيببرضييبينييرييبرعنيب

ال"نادنابيتكلوبتومتلاعمنيبنيمركنييرييك
نلايكلفتصيرت"ليرتاكجاتيرورازتتنلاتالاحكلَوانغTلكناروا

كناروايتأينلةيفيككناذـكـاونكيالًايكةيتييهبيوبت

عنغنَّيفاصناوابتلإللسيُيكيرتعقرنعنييلو

- يلثاقشاوتامناتاريعهتنجنامريميتنلايرنوي

انيمهاعمعكلآ-لككنيرتنيتيويرغنكلوتينيينيمينم

نابلالاوك:مليكريييييكتنيزاينلتكضناريازواغراىكي

كباجي:لافبكولاُنكنانتّمتتيجوزتاقاعتوxنلينركتفيبلويك

اًيكبإريغييريلك؟كتاجو:تفيتوُقَّتَتَزرطسالكضنسيروي

ىلاليميًاكتيبسواكتنجتمييكُرارتسكيعرفةريّزروت

.نكُراَمْيألاىَمْعَتاَلاَهَّنَقلَبتيتإنُكيتكبرَيليبورين

. - - ينفلاميحرلاىلاعتهللابذايعلاوِرْيُدُّصلايفّيَلُبؤئلمتنك

بذككيجتنةوبتوريبليبيرنيبازويًارتتإًارنجبلا

وكوتف-تعاضونيتنّقيولتلكنيوبنيتيرورضركبنمز

- .- - قيفوتلاونوعلاهللاب

..:بتتارزناغرالوزعشا-ا

ا

. . .

لااكسإَلوجونورتحارلو2لكىراوربنازكلاترشلاليرََبنيرانروجو

.الولوحالوـلكلوزشيلوالكرو%لكيربتي-كتبتشعانرالوعيةّبـلول

. ةوق. ميظعلاىلعلاهللابالا

واقفنيماتيكوزنبيبجركورننوَرَوِإّرفآترملابا-

يماوشتاتفوغروارشلالاجتيبوتاكمُكّشلاىمرعاكـلعومارنثري-

بتتيَوُكُبتكارنىتمولعهتقيلكونامكةيبارتلتكىلاتعر

ريتككةيبركويوتتباناتابلطتراعتيكلابكويلك

مْوَقبُهَّللاَداَرَأاَذِإملّببتركسلاشَّينترابعلكرملافغّريغتىواضيب
وقمممبمععت.مسمب

.ىذىلاعتهّللابذايعلاو.oلَوْنِمِهْيْوُدْنَيَوْمُهَلاَمَوُهَلَّدَرَماَلَفاًءَوُس

لالجلاوةزعلا

.ًاعبام

يتلارثليانتيابنيكووزاكليزاساجروليزإاضرناذـيبرع

لكتنجككنتّرقتفرلكتنجوًالوالعننولورامليتلكلك

قاناكيتاوتقّيتنكليرباوجرَواعنكىجتمتيتيازرخيلوتت

ىفكلايتنـككللئافلاكترنوأهوركتيابنيوتيتوىكانب

- ّنررارجًاثعوًايشانيتمرضتلوزْيكوالوماننروات:اجو:لاطباعاولا
خ

لكُييياتتيجوزتاطاعمتليتليموزابنايانيتمضنتناوزي

تلّلناَلوكتغابغَنوًاباشىونيننُكبرغنم:فرصكيلع

لَبوجلاونرآيريغلثبلاوجرنولئاورلالازلوبلاونـيلرغنووونوب

رئًاروابتبيِّبكينألامتعاهللاولئاوناميؤبوريزرواوتاطاولَزَياي

رنيوئرًايرشكَّرًالينلتُكنبألنيزرنافلِإثارتلزتيرةلتك

تيغيتيتيجكـلاونـإبمأنكسكيديبيبتنيعمنُكِهي

  



= " " :: -- لا==يل

:بتلتازلإايل“لاترنرور-رس

ي-يايفعويكرامك،-ملاطامتيب:يم

ك-يبيتيتنيقتمللنإوخزكذاّله

.ةيخكًةهكقُياَهُيَنْوُعْدَياَهُيَنْييِّيُمنيناويكيت
يلع-ج-يايبويليا

. . F - : ..r" 1 -ةي",ع3ع.مك1:ي-------ليقيتي Eي

(ناروايللعتوتاّماّلفمتراثأيفرطلاُتْرجتُمُهَدْنِعَوهباَرَت

هِداَقَتُنُهَلاَماَنْقَزكاكجر.يتت
ربتعت-"خ-Tiطالأتيتنب.s;5يم

انييفزرلاذهنإoباّسجْلامْوَيِل

ةيتت

:يتت

يبتيبيف

بع

(دr:ه.تيTنمةروس).

كلاالإكضكليوناكيغ6لوسكزيعيفلَعيـرواتتعيغ

F - * TH مجم

–تالنا-َككيكرلتاكوبلكعيزورينيلنع
FEE--------------------تي..,ميمتيه

مغّيلاملاابئليثكهيلإكناروالييتَّنَأ،برغروريم

يوونعولني7هالت:تيلكوربكألثمتاشلزَّيكًاقرطكرورويصع

-------------- َّينتّمتيلثزئرلاراةيفلَتُكُبـنولكباببتان*اي

(يوضر2يقرت)--------

:بتتايرزألاغلالوزتالتنارور-مب
قل..يعت-زتييتيديتتدقو.ةك-لمو..ةقا"متيبيبتتجييت

نرمعنوسبلي؟"ِنويعوّينجىفoنْيِمآماقَميَفنْيِقتُمْلاَّنِإ

2.ع,معاوةبسفتمت،ميمع,رميوع-يلعمي

يلاوح-محهتنجوزو.كيزنكoنييقكقّرَبَتْسِإَوسَّدنُس

اتفَنوُقَّتَتالآ٥َنْيِمٍةَهِكَقَلُكاَيَنؤننّيعيو جاةعييتيجيتتضم":--:يديعةيري:ةيمايناليج

- - 1 جيكابد،كع-ةايممج،ءيجييومتييك

نيعالضنهمُيجَجْلاَباَّنَعُهَتَوَر”ىلْوألاًةَتْوَمّللااَّلِإكؤتل

. كلت( هك:ه.تي1نانئملا:روس)ةَّمُيْيَعْلاُّرَّوَقلاَوُهّيكلذحلا

كلَّيُبلثميلمعةنيالين-لنيلَجلكنلالاكلـاورؤفنَع

تاينواعتلانممهروبعنييضتمنتآيواقروابيرلك
،ونملكثأيهتنيرمعسيئرسيكيوري

:انيب

- - .

- -:-

اما

اًفّرُعِةَّنَجْلاَنِقَوْمُهَتَوَبُتَلِتخيَّصلااوُلِمَعَواْوُنَملاَنْيِذَّلاَو
مو.بموبمو.طكو.يتي.":يا:1-3.يمنممتت-د:مت

هّنُييغّلاُرْجَأَمْعُي"اَهُيَنرُييِلخَّرهألااَهّيخَتْنِمُقرُجت

- َنْيِذَّلا( ٢-اهتي1الفروم)هَنْوَلَّكَوَتَيْمهِّبَرىلَعَواْوُرَبَص : --------- . "
كتنجلزنأم:رورضككمككاروأًةعالانايلو:فـَّيبروأ.",ي*.

لثناشيللوقتيمنَّيكنكيودَجيلونافالإ

لكبلةّيلارواايكيمةنــلوغووكالولاومك3اجياتايكنل-

.(يوضرمجرت)-نيبةتكرتيوري

جمبتيف

ْمُتْنُكاَمَّالِإَنْوَزْجُتي

"هُرُمْوَلْعَمُقْزِرْمُهَلَكِئَلوأهَنُيِعَتْعَّنلاِهَّللاَداَبِعاَّلِإهَنْوُلَمْعَت

هَنْيبُقَتُمرُرُسىلَعهمُيِهِّتلاِتَّنَجيفهَنؤُمَرُكَفْمُهَوُهِكاَوَف

اَهُياَلهَنْيَبِرُقنَيَوَلَةَقْيَبهميِعَمنِقيناكيْمِهْيَلَعُفاَطُي

هَنْيِعيِفْرَّطلاُتْرِمئْمُهَنْنِعَوهَنْوَزُيَهَلَعْمُهاَلَوُلْوَع

(٣وtrr٨تيبآتاناضلاِةروم)

ركيكةيبركوروليبنيتتةيتن،لككرورغريتبَي

متيامبتاكزورووككنايكتنكهمةتيكشلاو

املوةيلؤتكلثميلوألاككنكلوتزلكنارواكوبتل

اكمابكبارثقّثضتاملكمكاكورورينلاـُتثاممُتنكfلك

اكناتلارنبتباغلشلانتتلككلولاوِّيدُمُكيفع

رآيئايكًانرملالكرموراوككلورجوغوعلgلإككنارواكريَّيرم

:يتاتارزلوزعشلاروا-r؟.....

اَمَوoمُيلكلاباّنَعَلاوُقَيآَلْمُكّنِإ"-----

كروريغيلنيكتئايوكلئاوسومك1ىوبىكب-لكنيكرت

 

 

 

 

 

 

 



كا

:بتـاتارفاغلالايتشروا-ا

ريصع

"يبوييت.تيصع

"ايوه-2،ومب-دمتت-.نم..معت.يميت.يتا=------يع-

ةمتتالةقلاَعٍةَّنَجُقoةّيُعاَراَهِبغَينةَّيِعَّننيتّي:يب
َباَوُكْأاَبنَعْفَرَت***مس-._"ع.م.سيوريسةجت:--
باوكاوOةَعؤفّرّمزّزُساَهُيeةّيراَجٌنْيَعاَهْيِفoًةَّيغكًاّيؤ

oةُكَّيَم:راك.يفيتو..ويرمييدعمتتيتيتيقيبت

*ىيبارازنو9ةفوفَصَمَقرايتقمًةَعُيَت
.(*:8تيًايفانلا:روس)يم--

| tarا ----- مم. إ.مهتثب .. ===r

الإمتينأنيلثُكيفنيلربنيبنمسايينبنتيع
-------- ي.ي-يف -

تختينبالثلآاجتممُعلاورللسارمكريغتينل!ورويىفو(رمي

هيالنكلناتكوميكيبورورعريبيب
يتي--------------

(يوضأترت)لانو

:بتتايرُتاغرالاترشلا-2

ُقِفُفرْعَتهَنؤُرُظْنَييِئآّركلاتَعم.ينيت ةنللرلستنيفاتييايلارللoميعّنت."K1:111ك

ةئنخهلةيتةعF.تيفاليلعميعنىفراربالانإ

همتخهموتخَميمجلانعنوقسيeيميِعنلاةّرَضَنَّمهوؤُجُو
.ريسم

عمتعي:يت-.يع

نعماقيeَنْوْسُيِفاَنَتُمْلاسَفاَنَتَيْلَفكيذيفَو،نيتي

(75"تيآنيثرم)هَنْوِئَّرَقُملايبيبيفينيعoمِّيَشَت
كناقيةتَّيريلزتريبىتنييرورضرهِّيَكْيَغ

-لوfلولمعوجكسيكععارإارثىكرتن-- ه"-تكعةخي.TEّياببس-ةكـإيعي}ام-يأةيع

لكلارواكـلاونـيلنيكيلارارمتلكرم:انتللنيمي

"ك-انيلببإيينكاسوابتيلَعربلسا

؟="2-3ّييوكإنإزتتلصيثيوريميؤرل ا

1 لوزعشلارور-8: بتتابرضواغرا

كيتتعنخاجخيضلااوُلِمَعَواْوَّنَملاَنيِذَّلاُلجنيةنألاعيو طاي:ْمكيسمي-سميrعم"وعم.-يسيب:تيبيبمعنم-TFa-5=ةحسا=

اؤلقلوبهدنِمّرواَسأْنِماَهُينولخَيَرهُتكااَهيِخَتْدَتنِم

Tيتيبيب
-rم...ا-:يت:يساسن=...-----..ع

اوانهوِلْوَقْلاَنِمبّيّطلاىَلِإاًرِّدُهَوهُرْيركاَهُيْمُهُساَبِلَو

.1

1

1
1

ا

كي*

نارواكسيمُكرتتومرباومنكتوملكلثميلايتنالا

لضفأكبلكـلامتكلايلايعتسبازفكلك1ليثأنــلوزع

(يوضنةرت)ـبتايليماكك%ربت

:بتتارزواغرالوزعشلاروا-د

"ْمُهُّبَرْمُهئاًاَهِبَنْيِهكفهوُيِعَتَزِتْنَجُّيِفَنيِقَّتُمْلاَّنِإ

اَهِبهَنْيَعاْوُبَرْشاَواْوَّلُكهِمَّيِحَجْلاَباَذَعْمُهُّبَرْمُهَتَيَو

َّمُهئْجَّيَرَّنِإ"ِةَفْوُقْضِّمرْرُسىلَعَنْيِكَتُمهَنْوُلَمْعَتْمُتْنُك

َنْقَحَلآِناَمْيبْمُهُتَّيِّرُذْمُهْنَعَبَّتاَواْوُنَماَنْيِذَلَوoنيْيِعرَّوُحب

يرُمَّلُك":ْيَشْنِقْمِهِلَمَعْنِقْمُهُلثآاَمَوْمُهَتَّيِّرُذْمِهِب

هَنْوُهَتشَياَنِقمْحَلَوٍةَهِكاَفِبْمُهثْدَدُمَأَوهَنْيِهَرَبَسَكاَمِب

:ْمهْيَلَعُفْوَطَيَونْيَتاَلَواَهْيِفْوَغَلاَلاَّساَكاَهيِفَنْوُعَزاَنَتَي
- . ريمس )rrtُناَمَلُع ثاكتي1زوَفلاةروس)هَنْوُكَقْوَلْوَلْمُهَّنَأَكْمُهَل

,مواغراغينيرلكّبربلا-لّي:لثنكروالوابناكزيتيفنَعب

وييرلوأَوامكيلايتسبازغكبلآذنمبلكنالثأروا

لنيبِّيُكرآكراطقو%2ـكيكيلّوختهلاعلايلالصتىراوُكف

كـالناياوغرواتلورولئاولوك1ى%يرويلثكأذنممتروا

ناوالوالكنانملكراوجلكناوتاملكنايانيرالوالكناروا

ككَّيبلاشئرًابصنواىورتىَدَبلُكُألثبلكنارواىوالت

-نييودتتشركوانتيَلازملكنانممتروانيبةيّلك

روا-كراَبَتنبتّروهيبنلثلتماجوولنيةياتكبرموربْيأ

رآيميلريّلوموويوكيرركناكأللعرفكنلا

(يوضرتقرت)-ككي

 



!-----------

---

-

- --------- عي
--

: -

تناكاَّيبألابايغيزيرغريبورينيتتينيتني
.لانافلإكُكبتركنسرنعلوfلرواويمرك

"لابلاناكلوكككنسيزوربميكنفيينيعنم

- الْيُكنْيتاهملعيالناكسوبيفيب،نييتيبي -

ةُتسطعتىربلوكونوفوانلانلوبىتلاغمنإيل:لوكنا-لك

وابارتغالاوةَّينتنلوًالولاوْيتيرواهوورلاونليوًةرواَلإكلاو

- كَّكلقنلاويككوبنيريبنيبغنوي
لكنوملكآنعهلماكىئرينتوعيناكسوبينعي

." هترَّيرمع5نلاتلتانتعيغقلغلللئوملكلكريغبيرغقبينيف

مغبِّيُأثبتمثّننونسليدعتوينرتيكيورت

!! .. كالكةيكزتنويراسيناكنييوونناريارب

تانئاكلالّزوتثَلآكنَرَناكسيئركيبيب..ىعرعينا

"كيٍغةَجلالئاسولئاولومانثروينوىنيبيريبير
كّيكلوتوميغوفياكويلكيّبييرييتًانزرللكرمو"

.-لئاعتنناانتيامبيراكبنروفعيب-
. . - يريبير2 اكُمُكَنكعةرابعّنُكيّليتنبتإلكنَلري

تكنابتاكلالاونايناكريبكيبنيباين

ةيئيبلاتاثوركنثرتسويكنوكّر:كنُيوعيام
- يسيتنلثميلكلاتشلاةتلكناكليلتنمنيتاركنيتروا

ايثيتابنأككتسرفالنالكلثمتت؛هرييتَلوىريتئجوولروميتّمت

وي::لثببلتئجووقومراربآكومكنوريغيكيكلوباكرثاتروصيلوخ

كنأانملعتديكاتب،نايننتركريبيتنيرويىرب

- : 2r

- . يب )rrrrروم }1 )تي o ِرْيوَحْلاِطاَرِمىلإ

لؤتشكبيكمهكروَأكـالاناميازعلثأكبرلّقورشلالَعبـ

نكذتوكنْيبكانهلبنا-نييمَّيكنيار

لكتيبلكتاوزكإلكاروابعُةيلإولاغيلكنارواَلوصروا- ا(لوضرترت).هتُلُكَلاتورلكليغزواجتَّنك

--H- لوزعشلاروا-وtيت: تارزواغرا

"نيارْيَعِهَلَمْنِقٌرهنأًاَهُي"َنْوُقَّتلاَنِعُوَّيَلِةَّنَجْلاُلَتَم
توينميف،هلا:تيمميج،"ووكععموكمتت،%"لمت1

ِةَّنَلرَخْنِقْرُهَلَوُهُمْعَطُرَّيَفَتَيْمَلنيَبلاُنِّيٌرُهَلَو
=قتلايةيفتتتت

ِّلُكْنِماَهيِفْمُهَلَو"يّفَصُمٍلَسَعْنِقْرَهَنَو"َنْيِرْفَي
------- ِتارّتلا( هتيامكةيم)"ْمهِّبَرنَيِقًةَرِفْغَمَو

نيدياربلادجتتلوراكزيبيهَصَوهلعهتجلالوا

رورماكلملبيرينلهوورديبروسيوَّيرىرياسُييرينلك

رغياروابتتزتللْييكلني#ايمكبرثكاروأالب

ليلويكم%لثبلتككناروايلايكناصونييملك

(يوضرنيرت)ترفغالبركناروا

:بتtازراغرالاترشلا-ا•

"ِةَّضِفْنِمَرِواَسَأاْوَّتُحَتَقَرْبَتْسَيَوٌرْضُخيمُسُبَيْمُهَّيغ

(يتنانيور)ناًرْوُهَطًاّبَرَشْمُهُّبَرْمُهَقَسَو

1 لُكأروكيوترواهتزَّيّركبيرايينربك(لوَّيُك)نلا

ريم"بارغىرقّنـبكنلالثكأرواكككنبنككني

" . " اي( يوضرتعرت)ـل

- سييرتًيارثأليلاضالنْيَّيكرغكلوترثكألكتنجبا

ا"

" -

 



كش

ركأكوجولكلوتنغو

- تاي قارعrجت غريبتنا -

اضعَباتكونيَّيجوىلعَّنِإَو؟نلابترَّرلثمينأيرونيك

لزقوتمةَّياُتـاضوجوًاكؤتنارواوّروبزكلقنتاجابلك

!!نايغبيكتلنبتابكلإفلكيبيكيكمتي

ت٤عةئًالقثمتتلكنيتياملكسوريييريب
لوالgلوجووجومتقوعتنزلٍكةَّرماليرغغروبيترك

بع!إبًايعيناآَزَركنرتنييريكوناكلكولgلاتقولج

انللقألوفرناروات؛كككتاقواَلوككلاتيويينان

اّتكلانيتمافركبولُكةيربربييتيريبيس

لكلاروانافيفكنكامألانتورواتيرزلكنارواةتغرزركنانا

يg"----1ثإرز

ُتـلوزعشلالكايوربكناصنماكيرلئاوعلتريعسا

.يوتتوهكانهتويبلك1َلو1ةنانهتيرذني،نوتغنتربميبنلآرق

يكمثةلفغ%لبتوبرميفنلتلتنيلنيب
ترجونَّييينيكايىكيلكنمو؛لّوغُتوُلاورلكىفوتَّلريتسكع

كاتآانتانيلمتةُكَّلُكجلثنانايبعيزو،رزينب

نكام"

.تإ1نانمنانمتايبرملبتإربيكرتلوكلكفاضأونالانانبل

اياربلاتّبرىلاعتهّللابذايعلاوهتايلجتلمرلوفّرؤموي13

توبثروأيلزغمزوّلقتكلوتتيكلارواتجنــكينانمعاريترم

.ابمصنملوزنلاَبلْيُكوجعألكبازيلزوواعلؤًالُككبزتعي

ُتـمويلامشلالينلالوميرمهنيكبيعكتسيكلكاروألبيردتإب:٢

هبتإزنيتيعاريتامكليتبمونوميكلئالكامثبراعإلا

رواليزغمزوـنارمعاّيرلاًاريترافتمصييترواويننيببا

لكٌررميكرتلاتتختوْمُكييعيشلالئاولوزلوعرورشلاووغيربكبزاتميتنوبغ

.يروامأنالييتيتيوُكرإييبنامطيردنليلاكًلايانَلو

وياعشلالكلابللوبروشلبكتريكبزواانيميرمرانيرتاكنوتي

" . وًاـويبيلإنوليل،ّلوملكتّرمك

ىلعوهللابيبحناهاوأهللابسنملكىلعهللاةنعلالا

"هبزحوهنباوهبحصوهلاوميركلاىتلاانهانبوبحموانبيبح

ةولصلامتاومالسلامودأ

 



- َكاوقسينأهروصع2روايبرملوايموايزةيامغإنواَعيزيرنيبغا.دع -

تكعكلاتلامعالاتاثواميكواراتيرواموامويريلف,سييبيك-

نلاروانزونلاعًالك%”ةينواليلاغلثيإويتيوكتاوقنيبتعم،ر--

.يملهكاةنتاطاكَمَككعكناروًةرييربيريتناك

-ج...طإبتتانتراجلبزتيرك

بيكرزلكًةليتقزأتفرمرثؤيتكيعيشينغر

انئالمعدحوُكيغرويرمريغرويرمجاوبقئزتعت

---- كتلتاَّي:ةينوانيدَعلاويتيكنوريرييرب

:بتإبكتيزناتقُعكميفةيلعشايترغّثأتيرز.

بكبلطنيٍةنكَكل-نيةيبررازتوكتيرزعيقعنر

لكريتؤتتتبنلكانلايش-جتريكضتاينتاهيإلوشفاقرصي.

شُكميجهتىمتإىتفناصفامتعبنريرمترثا

r prة

-.:و

.

نكي؟1.."

- نئاغناكنكوآىتوليلمترتلكنايرلاكنبوجرلالكشوًارواليةتغرف

.لض%-هنايغىَريهرُترزنبتروجوّنوكةثرزكاومنكموبلا-ري

.لكلاتلتومنايغمكترخبتكنمربكاكيقتوغتيزك

.تازيفاببسككتباقرترغامتامكتييالازواتينيمثوملكتيكغايك

:- اهمرلاو:لصامئكركنايغكوانتركنييوعوهلسرنهرايتت

. نوبروجوميتاملكقرافروجولتكلاونييئايغيينوبقرافروجولك

روّنرتلكلاليلكابمتإ1إنملكلاناًارتيبتتلثنيوتايرورض

يمرِكوجومةرتلكسالثميقثيراعإرزلمكيلعشلالاهيمروضع

ضربنوعلوزنلتةيليrrrrrؤفاك"نأًاّرقلاريغ"باتىتايفنـ

:بتتكينيابتإيناثىكنغً اكمكتيلواتازع

نيملاقاروالوتبرثوعبتبجشىكىكهمرمالارباكض"

نيرلايّورُتلابفراعًةهبعايرايتألافـّلميبلثمُكالؤضنـيلارلانا

نانيرلا،ايرمىورتنيملاررمَّنلتننايرموجذـىركإفورملا
-ةتمتت-هثيr-rغي.ع:-ةثا

-- . " .. رشايتتثيصتىمَّيكتكلكؤيتبكالؤتغزلثمّتالؤاضتعرشتليهتبرلا
:بتي"يرواط-

هباكتانتنتراميكيروبريهروزييلرّربنانسانيٍةكعَناننأل؟ثينيترغامترنانعيف

َلِزنُأاَلْوَلْوَلَتجت:زرنيب:ويعسنعيييييييييييييييي|-ةناّبتنأليّلكانلاضلاّجتيكتلطاتآاهنلا"نا

ُهَنْلَعَجْوَيهَنْرَقُياَلَّمثُمك)ةيَتيعتنيتنيب.عي|لايتمكنالاوتاياكيلاعلاتاَّيَأةاتنمنالانأ

6-"لكتًالآoَنْوُسبَياَّمْمهْيَلَعاَنتشَبَلَواًلُجَرنيَبَتّيعتيبك:هنكتلنكيئقنكمَّيناناناناكيتاف

.قلإروفهنانيةكيّوَنَيترواينيكومَلوكيةفرفركتايع
تغمعىلاتلاليبرمرمررم......يجوبورجممب.rروااهتضروااتُيوليل%ًانراغ-لgلكوت2كتككنانثاتِّيلgكّيلاَك

نانثالّجسجتلكىزارتحاسيتالجرُهئَلَعَجَّللتوبلْيكووجوم.لfتقاكيحيوّل2ـلازتلثكأبمورابتلكنانايعنوجيروانَّيروأنيَّيع

--ss-؟تتوروتومعورمتسإ:رويابرزالُجَرًةنَلَعَجَلكـ-
t عيبعالتابجرةنلعجلبيكـلااهتكرش.يي.-يفعي----يره ==

ليتاموريوككـاوترثكأقطانروالتاهرواورآزروازئناهروأوزَعروالْيُكتقرو

ي

   



هنك:ا

=ةنُكَييتملككرتاواغزَيبرريرينييريترم

لآةتسيرمإتاجوملّثبـبسكبعىتةنيكردقعناكانتيل

"باتكككتعابوُةُككنارابلوراييرييتةغرنيتزينرتيب
يبلكتاجايلىتىفانتاتنومىكةثرزسارواجايينبقرعتنكمي

-لتُكَمولعماكاكنيرتلارثكنمراكهنأنَّيرسلوا

امةبغنتوينغنيفلازتجةربنارغتررميزرنع

ناوةُتةبترثأةيملاجرعقومهيبكانتروّنلاىكتتولترويتايبلا

.-26ورتنيوناكنارفتنوعبراةلوميينراناريغ

.ج*ابلاغًالفونلاْتـناغمعايرملارغنيففنصلا,يرونيلاعم

مغدن:ةككبرّنكتيتكرمّنريتيفزركًادحألبلطميرفك
------------------a-----لكرم1.رمع;....=.يعم

ايسينلآرـلةكوجرجليفلكَك-2لاغريناكقوفيرووىكك
------------

لوُتياهبـايكرتروزييمشفيزلكنيبًارتتيةروايبنالارتنا

.نوعجارهيلااناوهللانا-بتَلبنشُكَّلَكتنينييبيّلوتابلقت

.1 ايناث
- --------------------لمألالتمابحاصنعشلاىغيفرلانانييمل،ايبيترزنععرحلىتلا-س

.-بكةنتامكلثميعشىنغنجروينبنيينيمغنيليريم

.رمعنانثاماعلتتنكفرعرتبلظمكتاوغركانلال#بتبارأنإ

متلاث،توقزرتلص:رمنلالكملاعنثجلاعن.يترينمنانثاناينرزر-

تتأككنامتاووخنـلاتوفلكيعيشلاةـوملكبعنايّلازاينلاق

رإور5ّلكملاعىلامُكوجيريبكلاتاعاشمكلردناكملاعلغيبيب..رفري

لكلكاروالوتناكناناكريككيرشكنانايت،نيتع

ة2ليغ"ةيتيبتَعتُكانتعاتيكنانعيبرعنجرينييزت

...
- -

.ك/٩

ًالوا

نثبتيمجرتكنالنيلكثَّيلّيًارباعمىزغَّيلاُتـيرمع

ةتراثاغزمرأروايًارجازنلوينغزنَلويناالو(رافك)روأ

نغرو(يم:رئًارواَلابىرونتلبلكريروأاتومايلومماتمكؤت

ةتكسبغلتوي(لوزاك)نارواتانبستررمتلاىكبجترك

" - *يوضنمةرت)لنيكـيبالتل(

روزملاعرورملاتاروضبجونيرزرغوراتاكهت-جقوطنمكلوةآ(لوأوونلا

ثعتنلوبقَّنكرتولكنتالنايايتلاسروتوبنمكيلعشلالك

ترامووزواتوملز:ىكنغزنيكتيناعًامتاملكنارألكبانيأرانغو

هشلايلاتآكـنايرورضمتتتلقيرقتلكتلامروثوغلكناْتتابع

ةتالرننايانيغرفيىَزْجرواترجاتغزمرلًابت:ارفلاقتلكع

وفلكتمّشلايرواتاجومبجاوبازعيلوّرغلوزنكنارواتوميوماتمكزت

لكلاروايربلناغأثراعقراغَلوكانابجرليتيميظنتلكلانت

نَّيغورفوريابتتاجومبجاوبازغقيرتنايىكبرعبكناج

رُيّوتتالرننايايبجكريإكذنمولزانتغزفقنيتاجَّيبتررلكب

.لاتراتاكةثرزّوتتاجاينزَوبازعرواَلاجىرنتلب"ىككدكبيكلثكأ

يبولاْرَّيوويينويرنيريوكلُكًارواتومنأ:يًارثُكنيتربليوك

ابَوِإميعشلاليناراوجتلتروضىكنيغرافّلكتولتنرطلك

-لنيرغنرملكراجقيلختتراك

رايترحاورشلاوناذختةَّيتلموزتنايئاووببسكطبخنوعلىكاةّيـالوا

لكأتمكلكنـلازثوجيلورويبتللوأانروابتاعوباونلالجل5%

يتتروميكلكنافلزغتميقغيّليروانيوبعنكنلاملعتتات

 



- Aمل |

- اثةهكتينمايلامشيفماقتةيوهعيييييييوعم
َكتالنايايبينُكيتلارتوباغماكيبيغروماصتتعاوملامويطشلا

ايرليباغيلياكبيتمقعاكملــلاوةَكـتالناياملهك-اكرورضباي2كلك

لاوعنمولعتفوكوَّلسالاع6بيرواليكناياربكسرييرلاك

.-لزلاقتشإزيملاوليكرتىتناياي

:ي--ًابار

اينملآةليلعشاينكبريفنتريبنيبونايلمي

ميلعشلالبويغلاىلعثأبيغلاباغبوبكتريكلابوُّيرتلتروا

اكيك"2كُكتبومنامطنالنايايبروريجولولاويم:يـلانـ

انأنلاكايلًااوجنمولعطتُتكملامكبيللةكتجيرفلاٌةيع

َنَّيَزَويكالتنأكايابيبيكَريلوبرتلمعتغاهيرنييوري

ولايابكرببيكوزاكنامص%جنوجرفاكوزرمكلتلكلكبتقفقزتراو

لوزلاتشإزيعلاو.بتىرورض

- " . ًاسماخ

انكمنإنواربآُتنازرَجتإريكنايويناسناوهينيمي-------

؟ةثباينْتتاجإلوضفرصلثلوأواكيرمىعريريقزف،نييبورك

تلوُتَّنورمىكنايالانَّيبنضتحتيتيرمنايرلكيريرلاttzزرف

-لزُيةُيهاًيلكلوزتبينيلا

يratموامع

لكلةبيرمتاميلكيلعشلاتمتليئربع3-مإلعتلمكلوصفعبرغ

ا-تـ

ان

. "

.ت---

- .

لgلثمتقواوجرنئاككنانثاعرفىكاروابتتكمإانرّرلإاتيكاّير."

ولكرنوابيولكرلاربورقيوماما"رواوروصميرم"يغيزنمضإَلَمعُيؤاجزاغم

ابسوونيلئزتوتاكرتنمّلكريفوتططماتاوتموَعىراعغناصنا.-

لكىلاامكبماكبسمميلسلامتكروانيبعاتكمالسلامتكلثأىك

" ..." . نينج- هاوسمكحالوهللالإمكحلاناف

لنيَلائيشانزفاكيرمالاباكوانايبروينورزوزانايايقرابك-

روالزّيغفلتئجرناكتقولالكملاعمَلَبلثتووجوَلوكلؤتغزنيبملاع...

ينيَريىك،لُكنعوبهلؤنزوُلاورلكنإتّلكلوزاييرييسمتت-

روفاصوانالوريفووريوانلوب"نوجت"نيّزعأنَّيَبانتبانيكواكنان"نَّيب

وجبتبجنيىككمراعالارباكلزغلكتبيىك-بتملكمنكتلكؤت

- . " رث. هتّليبويلازنكرومج

رونيةئكنايايميلسلامتاكاكلاقتناةمُكْساضمرعلامكا

،مراعلامئكونانييلتوليترتلكعفترجرناكملاعتقوفت-

اونكلاروابتاجةثرزو(رتلوتنيروالّوترتثرونيبرمروانيبةتتلا،عئاج

هو"نامغرتبيكولوؤارمرماوزفيكرُييتلتالثتووجورواَلوكلؤتغز

نَّيبنضتحت،ىرمرايرناغلمأّنأًالكليييرئًارجبتثوّنرم

-ني:ةُكامُيكلتبّيباتلونيبزلًاكانالعا

- ثاع

كرعشلاىربكةتزغىتنوبت-َرارتتنإزنيلواكرومانا--------------

،تكتكةُكاكمِّيبلاُتـلومأملبّبت.يكبتتاكاهتآ"تازئاقانيسيتنايا

قفاكموةرواريتكنايايروجوكلوتغزيويللاـكويليكرولوغز

ولوتنمقثوالّوترتثروايرُكتستروجولكلوغزميللانلعأ

- .
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يبكتلايبااكيطشاتعىريتيملاعنيرمركريغيليبكرفاكنلاطيثغ

بتةلالالج؛ناتناوغَّيلثتووجوَلو،سيلارونايغلكرومزسلطم

ًالوأملعيسيئّرفةنوع"تايرفكُبغيتانلاطيثغولمكأم::اكىكالمأ

الو-لتينعشلانأمالعالارباكويختيبلكنلاككغتيولكوعو

-ميظعلاىلعلاهللابالاةوقالولوح

- ب---------اعإام

ككنانثاكيوجةثاكعكنئايغولكتيطشانتىريمس--------

لوابتـtvارمنلائيشورالاسمالكاروغيرسروانيبةتـامثوميكنلائيشورالاسغ

انكلاواليبت:اقلأيرانقلطموكوجوكمواكَكنييئايغوسيلوريكسو

جتتلرفَوناياعبتترزنتولث:لوؤو

ماهم

ةيمشولاىوقلاوريبكلاملاعلاىفىتلاةيمهولاةوقلاوهسيلباليق

لقعلاعماهتضراعملااهدارفاةيناويحلاوةيناسنالاصاخشالاىفىتلا

ةرامالاىهةعبطنملاسفنلانالرظنهيفوقحلاقيرطىلايداهلا

ىلوأىهفاهاوتنماهنالاهيكحتحتواهتندسنممهولاوءوسلاب

ةرامالسفنلانالاقوهسفنهلسوسوتامملعنوىلاعتلاقامككلذب

ىتلاكسفنكودعىدعأملسوهلآوهيلعىلاعتهللاىلصلاقوءوسلاب

ىنبنمىرجيناطيشلاملسوهلآوهيلعهللاىلصلاقوكيبنجنيب"

يموتتيورترُترتايكأبز-سفنلانأشانهومدلاىرجممدآ

لكايال:يمكوةلاّوتوجلثلوروناجروالوأانثاروابتلثريملاعوبتيك

لقفرطلكةتارتآلنتمتولكينينومّلكسكرواوازاكيكيموتوق

لكنوزيسيلضلض،نانويلالئابتلثارتقايلروابتتلكباتك

لثلوراَّكمرضكستموروابعراونراّمكوبكُلاربلكو-لاثلرّيينتروص

بتتةيكيكموتلثلّوترتكرتيللابتتقالكلاروابتت

لاتشابًايجكابابومهلاوتارايتتريزاكتإلاتلَّكغت

كشرغًاموصوو:لigةكتاجمرواناهسفنهبسوسوتاَْممُهَّلَعَتَو:يازنـ

،ُلبقنلعيقثيوؤُتلابٌةَراَّمكَسْفَّنلاَنيبتتازوابتتاذلا

:نيتازمكيلعشلتترَروضعهبعليلكامثيصلواّبتالاوةيبومك

.هبتلبةاكلؤوايلؤرتريجهتلتأينَّن%تبعجت

ناطيشلانيبةتانزمكيلعشالمرآروضيبتل:ثيرحنرموولوا

رثالكنائارواباتينلوقلثمبنبتةرُياتيلشتاماقمناكلوالا

بتلزناغيلتيبتلوجتناغيكيلع

وكيموترتلكناناهبترومكلمأنتلتكلاريغرمتاكنلامتلا
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لاروالوباتلاالالوالؤةّزكلارواشلاtاةنـبملاونايب

م“لُتـالنايايلومينىككلاملككيوجِةتكيوانولوبرلك

ببسلكتـلاو4ٌلاعملكريتانابروااثبنـمrلكلزرواةترلرترن

(يوضنمت)ـجتنيفرلىتىريًالوانتماب

- لوزعشلاروا: بتثارز

"(كهدتيآَزمزألاةروس)"هيك

لكبلٍةَجاوَّيكقاعلإلآككلثبكوميكورؤتغرفةراَّنَّي

(يمعت)-لّيgةكولكإلساريةمركيرت

بَّيّلكنيغلألنترييييتي1رملكينزتنربنيب

ةجتتازئايتفلكيتشلاغيتنايهنيوىر:قوتقعنيوي

َءَلاَق"َسْيْبِإالَأآُدَجَسَفَمِلاْوُدُجْساِةكيتأيتثذإ

ُمُهُنِعَياَمَوْمُهْنِعَوِداَلْوألاَوَلاَوُمكايفنيكراَقَوَقَليجيو

(دواتيةرمسيرب)هالَّيكَكّبّرب

بصنلاةورربيووًايلكيومكلؤتغرفنامتبجوركيروأَّنُك

تىُكُتستتغلوررايتلانيبايكويلكسمُتاوساياوربنم

فكتعّيككةنسقلُأكزعتويبنمتيجوليكروبيوي"
ايب

Ar٢٣

ركاكوجوكناطيثغرواتانج

- ريريفليّيرم: يلاتلا

,(روريسينانويئرتيليلتكتإلانات"
بتنائيشلكليةترايب"تيميكلكتيمرالالت

(مهيفمنfرتلريك)-

ىرمرانيرلكيريجلأٌلاثمؤىكابتتشغةنشتموربزىتكنيرات

ناركملربل(ربلَببادتليزهىلانالعانُكتمزاواك

تيfلكمرلنآرتراكامثيراهملاعم-لي#ةُيهاغلتماقروظغ

,لاًريشاىكرييشلكرّبعنثتينيبتييوضوانامكملاع

لاقاًريشىكِإَكارطيكبتاغريجىرا:لقيناكابتلاق

ـبتـإارئاطعووعولكرونكارجبيكـ ا:بتtزناتولكابتشا

َنَمَّنُكَنْوُنِمْؤُمْلاَوِهِّبَّرنِمِهْيَلِإَلِزنُأًاَيُلْوُسَّتلاَنِّم

نَييكآَنْيَبُقِّرَفُتك"بيُسُرَوهِبُتُكَوِهِتكَيَلَمَوِهَّللاب

نْييتلاَنْيَلِإَواَنَّبَرَناَرْفُغاَنْعَطَأَواَنْعِمَساْوَلاَقَو

ةفقتارينم

هِلَسَر

(r8هلتبي1ةرقبلاةروس)

رازيستلسإكبركلايلايلنايلعنا



مل٨مك

دكآةعمايًايكشتتانيبّرريونسيينييعت
كبكتميتيلُتنملريبلايريتاماورشلا-لوجز7%كتنالثميتميت

لا-كرتتامبلّثأتابلككتميتنسيل-ُليزلو،دتينا

لورلرَّوَوروالكاكاالبا-اونوع"لتيولكملعلايلعامورم

ةكـةنتلالضواوفنعريك5لولآامو(نريغيفناككيناينك

تمتكرابتبيَعتإبينيرفزلكو%شكيرورتبرمت

-----ناكيتلاتيكليوروالَصمرلايمرةريعسرويي
لآوروسة:ةوبعايازكينيتاتو1نيبينزيوسوريف

مَّيكلكلهنوعّزلطوروعافبيروسلُكرماقّبورومزيروعتقفراوروعنارع

جتراضخادّجكتييازنينومغبُلوُسَييكيجتروبنينوغّلك

ف"يف..------------همتال"ةا ويورظلّثئتليعفتىف7ّزمتلكعتاولاتـنـيرلل1ّنلكامتإيىكاك

Cرحلىكاينلانامطزجل((ام::تــلثنيوتايرورضتايعاتوروانيبَلاع

يازنايّنلانمًارتعرفريانينيب

جعكيراكلوغزبيتركيكوكويركنييعنيبزيريب-
-1 تعبعكرَيَرَيَّنكلاوساؤةيتيركويككلوزعشترتبوكيريدم

.ثلازاعملكتعبًاثويتلثكلّوجلكليومن%كـ،لومر

كمألاَّي-ابككنوكلابتاوباغر،لينزتيييييييييفنير

.ةجتتأرنآَّرييروبت:يمجسيرك تيسيفاوّلشُيآمم6َوآلكبعتلقتؤزنتانيَجماربكيرت.جيع

لكل1هوروايقتلثميلوككلوريفنامطنومييكاعي

تإلكوآايكتشئوآيكرلديتعجتلاتايلالكليري

-1

٨الأ

زتوبرور:يازيلازوُركئلولاؤنيوكلوالكلالثروضقيكرتلا

ازنيليرّبتمُكلربكبمةلَغبـقتكتراكوجىريتلثنلا

مالييتلارواتسناوآياَكـإتنرتيلتلثُمُكأتويؤروا

لثسيروالولاوىكامكنارواكلورايروالوراوصّبباهشإب

يــتبيزركيرلُكرعيلُكُأنايغرواكتركتمصبلكاروا

مهبتناكبرايروالُكتَّيَباتينلاليكتمغكبرمعفلُك

(يوضنمجرت)و2ـلا

مئكلالكّنألوةاورل%ترابنلافصنباتًادتملكبتايآانلا

لاينولوبويكناتيفيَولكنارواريبدّيكنُتيغولكارواميلسلا

،يترام(يكيرم)مكباتماعارممينكبازنايَكتمنآ

- يعةنكرنايارطلكنيرتايرورضكبرمورنَّيؤمونثكزاكاكلر2وك

.هبتزفاكًاتتناروارُكةيقكبمناريرمـكـآ

يريغنيلينيزسيئركيازتلوغزنملاقتودليشكوي

نيزويكازايلثبنيزوكياّوتيلكلزألاذنملقتأللوfالاوةنسلانأ

و(لّوتابماتنلالثلَعيبسنيازنتلو%بس-اكبلاكيبنفواواتأل

اريورملاوةؤلصايعرشلالثمو1نيبنملوزشلا-ةثباجلكةرعلوdاتاب

ناةكيازتلؤتغزبيبرايكمنكلوزتيبلكناكًانانكلايانأ

فرصتايتورودلاتبيرقلزانتلقألاةماتكلوغَي(7

.يلبمتضعتمكلكلاقتولكاجشاريلزاطع(ةنسة8جعمرتىلا

ةكيرمُكَلنؤتغزمتنـلاقتولكاعشلايبراتمانماتكقو%رجُتماعلا

.- - ىيخيرييمرملايلعمر1تضممالسلامتةثرأبسكبساورلاريو(مو1

وريومالسلايلعاموترضحىتلامَكنـةغزيارب-كلَعككةنسلا.

 



(/W:ا

ستلآفزنتلابتينايبعقاوىفهركروامإلاميكيرواميرلا

ناستونانارواىبتبيوويبسترتيرجرتصنانثالتووصق”:ج

كعكآةغتلوزشككتايتإىتقتسبييالونيب

.شإزي"ادجتيازنإيوكلاولاهتملكليعفتيبنتتبيتلا،ترم

: .. " لوزنلانت

فنصُتسلاتشلالترلزازفاليبنالعرونيوَلوّرليلساري

ًائ7لاياكامتكلمتتنككنانريوازنيرتسيوعنيبنم

تإارنايعليكإنإىكبونآلاوىزليولوؤوبتيلاونيتينمت

تإنكنآلَكَتمكتستلانعشلاىفماريايعمجوبارجينزفيهرم

ِهُجانتاكةُكلكتكّللاووىأرقَّيونتتيابنيكيرزكناىك

.شايزيلا-ائْيتيضنتّنلايربمإوقاوريبوليوفسومينfرثت

..لوزتلانت

ايلاورلايكرلثميّلكىتمكيلعشلاللجوزعلوصتوشلايتيرمبجروا

ماكباتلكتماهغايكلتلتارتيت:نع(سيلوك)لاثوىزعىزملريب

ّجتتُكَّللِإيانيلثلوأغلابملالكنوغرام

ماظألريمشك.ملك"قورتبتمأنولوزيىنور»

:بتترثنةزقريقلا

تسرنغُتـانلاطيثغروااومغحاملثمبلؤتغزروااضيلكوكيمواوخ**

ولوألا.4يلإوربنارف:كرنرلملكتيخرو،كلوبيىتموًاروانُكلارق::

!إ:غاًريسيكيكقينـلـيئرلاغاتنس%ينتاتكلوكليال

َبتإةللوعالطصاكتمأبىتاوًراركسيت
ا

(٢.رمنTتاريغت)

ر٨٨.

وموًاروايوتايونتلوبأىكةكّلمللكبرلاقذا-بتاكك

نيبتلامنإزكترطفلكنانافرعنلوايلاغمضتاكاكاتيغ

(مايفمن1زتلريك)ـبتـ

لوابتتسريانضغتويلكًايوربكفاصفاصنـيرملثمنوع"تلالا

يلعاموًارشاللضرركنتسؤتغزتايازمركتلزتألنـلاترشلاّوز:بتاثويك

سأرتيريرسلايلامو1نـلوبرثكلامكنكلوزيمتناومالسلا

عتسيورينـملقعنيصغمالعاكـلتكلونامطثوايايايا9لاةح

بتايلوؤتوجنَزَّيك

رميبيزسيو(نوثالصتنوليرامروايدىكريًاتومنآنت

رِّرريينيبيلفلايَلَعِهَّللاُهَتَعكالًاجتاناَيًارورمنامطنزّيم
نالصؤتغتويلتلاقلكرلتورثيطتلمعلكفلِإنلfرتنالعمىفوك

تالايتغيلكتاولتاةنملريبلراتصاورثلاروغٌليامزرثُكُّرَرنملوصف

.يتياربنآةريقفتاعرباجىزَّيهلاةّيّلاةناي

مرجوتايزيلكسارواترطفلكنانالاتشلاللحتآكاملك"

وستقثُملكنا:َلارملكنالنيلثلايمككلاقعسواهتت

fلغشواروالكلوَّوأماهوجاش%زارقّيرتعابفيكهوربتمركييك

لكترفننانانكلرضيالاةرورتتمللولاوةبلاِّي

هكغلابمكلؤتغزرواارضإبتعتلكناطيغوموآتلاهنابز

(ينيدرمنزتاريترـبتينايبوترقألاينفلا

يلعمرآآلثبتسطلغًايقيقمالكيتيزنايةنتلاتشاوّنوينأ

ّنرتيمرمتيوكيكس،لاقتلايشاناوتاوُلوُءرثأبوماطلا

يلعاموًاوجنــلاترشلالثميلوغًانايروطلكلوينابلكنمرواليتبلا-لاوgملاكم

 



وا|

كاكليعوبسكيتوانَلوَّرهليزعشلانامرليبموآترفح

- ناكمضتيغي- اوعتماصلت

اًمِزَعْمُهَلَلجَتْمَلَويِّتَقُلْبَقْنِمَمكاىلإّنثهَعَّنَقَتَو

روايللوعيهورواقيومكنكريلكاتيكِّيتلتاوموًانـّمتيسروا

rإمث(ورارا)رمضتكلاُتـم-(ةروع"Tاهتي)ذي....د

باع-إلانأبةينانبلةنتبصانمكتوقمناغىكنوييييييييييي

- . تعنالعإبةيلافازنبةروايلونغُمبازغرينبينرتو

اخاَّنتعشلانأنيشتتضميَنومنتيتلااهبوثيفنيينعم

لّي:تلاةْيترابعلايرث

:لgتازيr13٢اوrr.هينج

ىلصانيبنةوبنوهوبنلاةحصوةينادحولابنادنمكلانكو

ءايبنالاىلعزوجنكلوملسوهلاىلعوهيلعىلاعتهللا

وهفاهعديملوأةحلصملاكلذىفىعداهباوتاايف.بزكلا

- - رناك

كواُتوميككلاعتشاوبترزنكيتيلتىرغ%حرلىنتي

- ةنوميكمكيلعشلاليسرامبرونيوبتمركتوي

- نَّيلتامتعابَبيذـتايطأوةؤلصاملينانَّيبتو

- كنزاجاتوبثويملسامينربناني،ز(نوتر-

:الgتبارألفيرغنغىدنعشلاىغ)لزيعىضتي

ةمايقلاوباسحلاوثعبلاورانلاوةنجلاركنانمكلانكف

هلقنةحصىلعةمالاعامجاوهيلعصنلاعامجابرفاكوهف

دارملانالاقهنكلوكلذبفرتعانمنكلزكو)رتاوتم."

. . "

ثاهب

ةاولثبسولغناصفناصونوعرفكاذنـّيرلثتمابعليتلا

.هيروواًراركترظنلكناناذـلاقمثلارآزنإبوةكلاوى%لالبتتيك

ةينيتورةينانرواشتتبعونيلتمتق:كتيّلُكسنانَبتياق

ناصقأوشئرًاروالكربتب%5ولتلثمتتولكنيرآكيبلثشئرًاروألبلاو

.رامعاوميارفنايكنآرتّلإبتلكقتافزرمثإلكل-3لئاوةساًّيُك

.ترضحقوويرلا.يكيتاموتامكرزتاربتى%زروابتيالابتو

ليوزلايتشايزيلإولالزبكركزبرواقتبوكليابلتويكلوت

ّيكرثُكنيوو-ينيتتخيتايرفدياّوقناملألاونييربرألا

.ةوبنارف:كلاقتشلاميلسلايلعموًاتيضروااومغحابمكلتُكَزرواضلك

.تنيراعجاميتامكاروالث"زنايلوزعشلاةثرألانيِةِتكليهورلا

- - لنيمومعلا

"َنْوَلْعَي:رُمبْمُهَولْوَقْلاِبُهَنْوُقِبْسَيآلا

.نييرتيرايمككىتووروَّنَّرَلُتُكَقيكلالتإ

(rكتيTًايئاللاةروص)-----

ةيلاوولَبقرنغحابموواوجملاكمتلوزعشلاكلتزوعلقتاوللا

تنك:جواناتتولاكلمذتعبترركتفيسوّرلإتمعلكلإبلخبي

,لكريرشلامالسلاو؟لصامثنموءايبناماتنرنكاقرتبصانمللكونيا

- -- دليتوممومعورنتَلازنلكلاقت

َأِهَّللالْوُسَريفْمُكَلَناَكْدَقَل

- . كّرجألامْوَيلاَو

نوكَيرواشلالَككـكلاّبترتككوعلكشلالوبرليَعهـ

(rاتيبةيبرتلاةرم)وتاكريمالك---------

يفيبيبتياعميسيب.ف.يع

َدّللاؤُجْرَيَناكْنَبِلٌةَنَسَحُة

-------- .

. -

 



 

ومسم

- تاصلإةازغناروماياروعوزاتوبروطنإاهزافنعرابتعريمراو

لبابيناتياسنإخادتملوفكلاروتينرايدتع
تمايقملاعمايfتساتوبنرولراهنلايقعأىفنرتخأمقثوم

متينايك:يهلقرولوكتمالوطفلانتوينروفلكنيرت

- هتماركفانغترتاوتلاعبلاطمنإ.تايبتار:رصا

tمئاروعومَّنزوووتغيكوروبووصقنيتنارجياتفانيركنير

ةنبالجتواعزتاباختغيعبراجتوركتميزريبيرامعب

المايطتاكارشتاقالكتساىبابنلبزعوباوثو

- ةوراولايعطقلا

اكنلانميطشلالترامرياتتيرمينويرباعنتي

لاغنا:لاجتتيتناغرجهلواَولبيبللزغوايفىرن

جروتلبترملُكييبتتاتاباتايإانلبجتتووجولك

رظنكلو(لورتنيكلمإلسلاو;ؤلصإ%5ءامناـبتـالإورئبتوغ

جتلاكلاكتوناغتققرو:رّنأومريتميرك

جمتينبترملاريبكيـجتيستنينايرلانيرامارامالإو

- يكاتلكملاعلاوةيلصامتينريغلتتزتييفلالكلقع

:َّنُكواجتيسواتفلنقتغلكبيمريرمتيناك

.روموتريبكنيبَّنَّككماتنارتتفنيَيبيتإرواانك

نلوكتميت-لgروعوملوأووّنزوووتغروأبكقعآلث

ةَيناكنيكرتغيكوَووريريبكنايوبباعو

ةكَّربتككعيبعيببازغوباؤلكناروالثبةرزوو

جتياتيكذللموثلاونازيمًايجاكوملزي

rور

هريغىنعمباقعلاوباوثلاورشنلاورشحلاورانلاوهنجلااب

الفلاوىراصنلالوقكةنجلابناعموةيناحورتاذلاهناو

.ةفوصتملاضعبوةينطابلاوةفس

لومتيتلاةيلاكلوررميغزوريتثبلغُيعرطىاروانا

زاكًءاوسركهئاهتميتيباحيضُكرّربومزيتاملك

تنعتلاواغرلانؤرلثميفيرشثيواهإوفلِإانلًارتيروماناملَّيبت

ريمتامكةاّوتيروطكروميليتئراzاكتماماةروالووعوم

ةاعاويتلكشبتنرلناريايييِّيدمةتومتوملوقع

رغتوٌننزوووتنجملابكنكسركارتّوتكلوطغناوج-بتزاك

هتلئافلارجاتلكناوجيوارمنيلاتبازعوباؤورغو

بينيٌلاعمقث"ابروالكلَلاهورووقلثتنقيقرواتـ1لثارب

ن)لينلابروأ(لوتيضكرمق)لويسلفروالّوئرمأ

بتلوقتاهلوأوصُلـويرواكلويلابالا

تابؤتكتلاٌلاروغاورملتكرترمتةثٌلانفلاوريٌليرمالاتزع

:لgتارزيr19للوارلج

س.يبانبربيلقعلرإووزامرونلوقعمريثمكلخالكباوغلك

fنقايلع-تماتوبنرولرُكضل

لارواللويكتلتاويشماهتامتليتاجييلغينا

بازوويلآروابترّعكهتوناغوركتتفينأاتليلُي

-كتسز7،وكلوملزن

:لنيةتلازيrrrلكلوارليكارُي

رثلازا-مكيلعشلالتراصرُّيكتملاتالؤرمونارياوباح



 

5إاهب

ْمُكَّنِإالكقيسشآَقيت:دييفمتالومتبب#بيتيس-تريبديميجدهعم

لالـَيلَّنُكياَبِعبرْسأَفoّنؤُمرْجَّمٌمْوَقِهآلؤهّنآِّيَر(َعَي
يعويفيتانعيةيكوييتيبوي"يتوييتيتكنم

oّنؤّفَررغّمشِّتُجْمُهَّنِإ"اَّوُهَرّرخَبلاِكْرُتَوهَنؤُمْعَبَتُم

ايازأتميفَّومريملاًاكاعدتبييتلانتلكيمتمجرت

ينفسلاكاجيًايتارابتوضلَزكـتارلّوتري(نورتيعري

معت)-؟كلاجييئرُكوفَعهترؤوجتركتمييريييك

(يومغ

:بتتايرزلاقتملاروإ
اًقّلتِةُهَّللنكتُةاَقَّنِإي:ينعة1الTقفا.TFمعسيميتعتمتي

رطهلَبرضاقُقيِداَبِعبرَشآُنآ"ىَسؤُمىلإًاّيكؤآشَقَلَو

هُمُهَبْيَعَمْوَيَلَنَيِقْمُهَّيَبَّتٍدْوُجب

لورغكيريتابلّوتارلاقيوكَمزنملَعهروامجرتَت

ملكعنيئِّيتبلاكتعارمَّوعلئيروككنرواليل

نكتكتْفُكَّيلاينوزيّيكناتوريخوراللنيز

(يمعت)-ايباهؤئايجيلبتاصؤنـإرو

انرييستيرغةيتوريبلبتـنامعنؤراكيرلتإبًاروابتنلابيإك(ناملميرج

ٍتيأةنسلوزعشلاونبتتلث:تارناكمالسلاو%ؤلصلايلعناميلكوم

لانزنإتاليعنيليومومةزغًالآةنيبملاتًإانلا-يارزِتائِّيَب

كسلكرمنّكِإكتلوزشامرلاوةرصايعلئومترضح()

ُكَّيتولُكتارلّوتررك

لوعتنأتنلثناقيربرتيبحيرمةيتييربج(،)

"اباباصعيليسوكمالسلاوةالصلايلعيمرلإقوتلاقتنابج(س)

ا

ـلاةعتار

ا

rوم

راكااكاياتاز%ك.

رتنييكوليمعلكسايتيكراكاَقلطمىككتا%ُكـرييريبةرطىتلا

ةتركافتكيناكنويزفرنجفرصلكقزفلالكلامركوليوط

:بتتازألاقتوفلكإبعشلا-ني#

ْمُتْنَأَوَنْوَعْرِفَّللاَنْفَرْعَأَوْمُكْيَجَّنَأَفَرْحَبلاُمُكباَنْقَرَقْذِإَو

- َنؤُرُظْنَت.

روايلايريتيرئايإيريلاكتبابتتمهبجرو(ن)ممعت

" . نوز( يوضرمجرت)يروبزنتاملكلوكًاكرابّيلولاو

:بتتازواغرالوزعشلاروا

َناكَفَقَلَقْناَفَرْحَبلاَكاَصَعَبٌبرْضاِنَأىَسؤُمىلإًاَنْيَحْوَأَف

اَنْيَجْنَأَوهَنْيرّخألاَّمُثاَنْقَلَوهوُيِظَعْلاِدْوَطلاَكّيُرُيُلُك
--------

يبوييتويعمTيتكمميتيس1=قا

ّهنرُيرّخألإًاَقَرْعَأَّيُتOنيعبجأهعمنموىسوم

يثيايسوى:ةزراصعابايايرلَلازنووكومنـمتمجرت

ةنـمرواو(لورورم5كـالبيرتلإبوروائيؤيايلامصترجّوت

- مجرت)-يرولؤو(لورموررتوًالولاووتامبسكيلكاروالكمإيلاي

(يومغر.

:بتـtارزراغرالوزعشلاروا



وك

(8يفنةرتقلاريغت)ـ""يبوؤرِّلُك

راكلاككرتنوارضتررق

كاغتداعتراف؛كتستلكلوزلاتشاوون(قلطميكيرم)قتع

لاعسوااقاغاتكياقيكيجلَبقور3%مرملاو:لصايلعشميكرضحينقت

-لاعتشإزيعلاولاقثغرلكٌلايب

:بتإيابرزنملوزنلا

"ّرَجَحْلاَكاَصَعَبُبرْضااَنَلْفَتهيِمْوَقِلىسؤُمىفشَتْساِذِإَو
يتيييتتت

خيببكوعمكرمىمي.يت.يج.رينم--Hتا-.يتيتيتيري

،ُمُهَبَرشَمساَنَأَّلُكَمِلَعَنَقًائْيَعَةَرشَعاَنثاُهْنِمثّرَجَقئاَق

ةلآيازنبمتقئالإككماقتيفانتلكومبجروانمجرت

كامًاْتتووكبذُكهرإتسيلتارفزور،اصءاجو

(يرفعت)-ايلنايك

:بتثارزلوزعشلاروا

ةلاَصَعتتتٌةا.(1ّي2=:اي-Tr::,*3="ا.Tعمي..يتويتمي
ملايلارليبتةيماوقةقستسأذا.ب

:برصِنلاهمودٍذإىسَوَمىلإاَنْيَحَوَلَو

يرسّنأُكَمِلَعْدَق"اًنْيَعَةَرْشَعاَنثاُهْنِمثتَجَبئاَقةَرَجَحْلا

لكنأالإُتنـمؤةلاتلتابجو(َنونقنبمتروانمجرت

اًيلنوورّربككيَبُكهنإتلزتيرلاصعيايزنا

- ثاهنأ( يرفمت)ـإينايك

يلعشامثَّنَوم()لكًايازاغلافناصفاصنـلوي1لتقلونورنا"

مؤتّياذنممالسلاوةالصلايلعلكوم(r)كئاُلوةنمؤتلكانلاتمإلسإو:لصإ

":ؤلصايلعنكمتنسلاتتوبكابتشا(r)-ايبلطىف؛تلاوزبيكلك

لثلزلآنتتلااصعو(ه)ورا،اصعيايرّيسارك(م)ى5قيوراعلاو

و4

بةلعاركربعلكيايرىتتراصم(م)

لكلوزئايتؤتؤ:َلإفرللؤركةتاركولاتتول(ه)

.يبركُينرف

.يلنوزبجرعكنابلاقيإتاملكقتلماكلُكرماَن(3)

َّيبوابناجلؤركةتارEذـنإىتاّوتاوnلألأويةتارلىكركو(نورُك

ايلابثاعؤدبيكيوبناقيازكتنالكلوزئايُّيسوا

.-لّدكّنإىتايووةتارل(ك)

لاو%واغراّوتوبكترتيتلامُكَمرملاوةؤلصايلعشامتيس

هَنؤُتَرْعُمَّنُتُجْمُهَّنِإ"َّوُهَرَرْحَبلاِكْرُتَو

فرطلوووووزوَّياورركتملَجَجنيبيوايرولكملا:مجرت

ىتاونورُكلكلاروانوزّوتىكمُكَيَولتمىكولوغإّلك

بتاو3لينو

:بتتيرثنآرقلاريغينيمراغهلتشمىريكيتنُك

اتبرتًالثئرمثمجلكُلـايراوجبيبتتولالتاتوممولعم"

ىكنابوربيإنيكواىكتةلقنزدلُكنيماتلابت

"ُككرتناتارلقرتةتارلُكربيإلُكأرمانُت

(٨r(لمع)

:بتتكرعرطوورُي

ىكنـلاكرتارإلُكرماّنملككربجةنسنوزتومّنك"

ايلوبصيةتاروانتارايعراوعليئاكلكّلألروأيلبيتاتاكنلا

بييتحونإكلكاقهنع%كنإتووورويبدلازال

كلارواناوزرلايلومؤاؤروابتاننثتملتأاومكتراعيفايلك

 



 

وأو

ةكنَتاَماْوُنُحَرْوَّطلاُمُكَتْوَتًاتْيتّركتيتبعتو

-------- هَنْوُقَّتَتْمُكَّلَعَلِهْيُياَمؤُرُكَذِإَّرٌرئب

اياكايةوايلبتّمنيميبج(لُكأرماقل)روايجرت

4"الاوكإنلوكلارواولتروزيريبيرةميرجؤتيك

(يمعت)-كتىراكزيتيليعي

:بت:ارزلوزعشلروا
-غياليكTFيعفيفطسومش"يتأيو.يم"قتيعيتيتعمجت,ميتع:ييتيت.وي

ّمكنْيّتااَماْوِّنُخّرؤَّطلاُمُكَيتَّيتَنْعَفَرَوْمُكَلَنَّيِماَنَلَّنكَلْذِإَو
ديلاق"

Fلايتوي.ت-يحج

.يب:-د،بفا:"ستمسومرميرميمعم":تفيتويقميج

مُييولقىفاوبرشاَواَنْيَصَعَوًاغوَساوُلاَق"َّوُعَمْسَزٍةَّوُقب
1-r"نيبميتييييريتويرF."عملمحتيفيبةيامسع.سو

متنكَّنلاُمكَلَهُيلِةِبْمُكُرُمْأَياَمَسئبُلُكنهرنيبتينيت

الاباكيكةغمبجوركي(لكرىنغر)تيو

وضروازُّيكتلئنألؤ#ةّيسولريبوجولايكينبيالورماكلاب

ككناقازرلوكنارول:ينرعٌرمبرو

-ةكمنايالأنايارابتإّمتيعومعريوارتةببس ي"(يومغر2مجرت)

:جتتارزناغرالجوزعشرو
مجوافميمعت،ةّيم-ثميبكذنتتت،3rعتوووببممةفيمبيع:ييتيتوي

ّمِهبعِقَوُهنآاؤتُكَوةَّلُكُهَّنَأَكْمُهَتْوَتَلَبَجْلااَّيتنإو

3كؤّفَتْمُكَّلَعَلِهْيُياَمؤُرُكْذَزٍةَّيئي:عيتيتاْوَّنُك

يلاهالاتاجتنإمويلايفايوازهّنكميبجرويجو
ملَبعامانلاعالكيسواتروزيولريبعتميرجوكورك

(يوغلمعت)وهراكزيبيةريبك
كاثُيجاتتراعقرافساكوليكترتلالوزعشلاليلكامتتاTنلا

ا

,٨

ُكثويدُتُكورإت

وتار#ماتلكمرتلاوةيلصامتنثًالموءايبناcرطلضيشا6نابلطم

-لريبةككناياكييومومةز%ألاCرالاني2تا

لكامناكـكةـاملثمبلوأاملصوواهلاورفلاةيبلاةيريبنُك

:بتتارشًناّرقلاريفلِإ:يفىتألاؤركيفززكلوج1

:مt:مرتهلعجتنلكراودَيارعكُهتلايأّنراغلرماز"

ـ"اتلكلإلإوبتبمُيلا

- وبري: بتتكريرطوو

ماقملا-اقكئانإتلكوهتضعنملُكرماقّثلابجبتماقمسيل"

َكاَصَعبُبرْضِإلكبتلكيهتضعلاضتبكنريليئاهيلإك

كىَّنهّل1-لهبىئايلاتكبرابكىُكُأيفنتُرَجَحْلا

ةتَغىرابكْنإُدُكورإلإبتاممثلثبتيرقًاربتماتبيككتي

ةتوfىراجتلشلوؤثارولكلوناُجيِز%لكلوئيلفلُكُهكئايرحلل

لاناًنْيَعَةَرَشَعاَنْثاُهْنِمُتَرَجَقْناَفلَبتيازنـارفتبكنيب

(ههؤمنآرقريت)ـُكورإلنيلُككتويت

.روبللكناغنتواعقرافىّلكترتللعوزعشلاّوترتلبةغتلاولان

يىئايبيكلَباقاومرورمهتنزتمالسلاوةؤلصايلعشامثتضعتبت

يبيكيلكئايىكاوةَّياْنـمإلليللكيهكبتربكُكورإ

كرابمكىأيف:يرهزِّيمجرتكَكاَصَعبُبرضاليُلاياهةّري

يرهَزتكُتَرَجَقُتَقبيىئايليَصْرتكُرَجَحْلا-لم%ت

ـلاعتشإزايعلاو-نيالكثوي

:بتثارزلوزعشلا



 

|.هتا

ةثلالآ"الثلومتناذنمنيصلإوجوتتررقنونوقنروم

تعبانلاغصكلامطكـلامروابتيوانيرتروبيرضويبيراك

ناكةتككمكلاروازغهبنوبهريرررريتيعيرس

"انئاكرتاككوووووغللشلوريغينملوأتل

(48يفصنfزتلريفت)

ملَّياهتتنلاغتنواعتلترلاَلوكيبلاترتوتانتو،وغfَلوّرئسملكومسسلظم

لز"Tوارنَّككتيلارتسناغنرثاتوًايروفريبورسيرلا

ّرمتيكاياكاكاتنارلوتورتميو.ير.ج.م." نكمو"كوdايلراكلاستسناًاليت"ةانقماكلانملُكرماقزنبجوُيباوبسايق

الودكعيامكاغتاكىفاغنشTلكنيروطر1ايكبًوانلاـمالسلاوةالصلايلع

-ميظعلاىلعلاهللابالاةوقالولوح

- لوزعشلروا: بتتتتابرث

ْمُكَّلَعَلًةَرْهَجُهَّللاىَرَتىَّتَحَكَلَنِمْؤُتنتيشزنيزئؤت
ْمُكَّلَعَلْمُكَيْوَميِغَباَنِقْمُكئنُكَبِّرثهتزَّينئتًةَقوضلا

نغالايتغ%مكعكلابةبج(لُكرمقنعلا)رورمبو

ةايآنبفلُكيترزيكرتوكرفيركبجكسيئرو

فاناحةرثكيننزوةنميسريتيري
:(يبومضر2تيرت)

..:بتتازاغلالايتولكاعشاروأ

ْمُهَّنَلَخآًاّلت"َنِّيَقُيَيًالُجَرَنْيِعْبَسُهَمْوَتىشؤُمَراتخا

ّنُكْيُهَّنَأ"ّقَّيَبُلْبَقْنِقْمُهَتُكَلْهَأكئيؤتِتَنَلاقةقيّرب

ةاَشَتْنَماَهِبَلْؤُت"َكُمَتُياَّلِإَيهنإ"َنِمَةَّلَمتئاّلكيب

ةيفي

اههب

جتنايكرتةر3سالكمإؤملاوةؤلصايعشلامثكيمانيعتضرونايك

---- تتنللوتاكناريكرتاغفيلاكتل؟ارقماكانملُكارمالّثبجملك

لوراكنلالآاؤاياوببيكشمكنمرالايلعليرجترضحّوتيوراراكلا

كلاجيواريةزايينروورلو35ارقماكالكايكابتناروايولبيرتاك

لإمليCرلاركًاشكتيبسكبعليكوبلوريوكاي-ك

ئرلًابكترةنَّيروًرايبتوك1قفاوروايوكينرزنملوأقراخر

جرلألثبةكلاولزا-يتلريبكركفلؤأكرويكفكباياجكـ%

نيوازق:لورماكئايملتيتقترت-آرظافرلابيذتللوتبماب

لمرلاوةرصايعلُككلارواناغتسوربزاكترتلكلاقتولكابتشا

لكايرلاهنانيمألاوبولقكلولاوذْيكرتلابتنإركؤةبيتملامر

و؟ارقميكنانيمأليكرييوكيكاتنإسواربلكشترتلوعييقي

لضنايالالارنماركاروايبعكذيرّلوّتبعكذتللنارواكا

سوواتاكمركاوؤلصامتنااموءيناروالوغماتلكلوزعشلاةعيرط

-نيتكناياىكيكبزألارثأىكلييةكناياي

:بتتكارثنًارتلاريفاميرك

،تكس.زَّيكلكوطروفغكوَدتَيركارضاوجلُكرماقزن"

- كـلامكلاوواقاو كبوfكك افايواتيابنيراكنا؟اهيفتك

اقلثبليزازرواتّريرغْكناغفلث"ًابببروطروا-ذتعكت

لالَّي-كتيرايواكنالذتعبتررلاناكوبعكلك

ْمُكْوَتاَنْعَفَرَوملببإالورإلثبلوقننانملاقتاضواتلاع

ةهبهْبَيَوُهَّنَأْوُتْيَزًةَّنُكُهَتَكْمُهَقْوَفَلَبَجْلااَنْقَتْرْوَّطلا

رواعتوقباطمإوبيجبتلكاتَإلورثظافلانالب



 

اهمس

ةبانكنكتضلتَعونينيشريكيريبنيبمتكلاىتروط

"تاكنكتضمنتلُكرمىنبجداقنينزتوروي

ميككملكترتلكساريوؤتليزيةَّيتإيانيكرولارنمتراع

ولاووليضتةعامكلُكناربراكغيركنعنلعا

وغوزرواكتبماؤَزَرواىفننزتًاكركلـبيزكئايلا

رثااكيرمإلثيهوتفزاُكتسثاكلوزَّيروازإوfلك

- نزقريغتز_"غنكوب.( كفم

3تالِّوِإ:لالتإميكناياوىنامنرظنيموي
مازألا؛كبيزوركيمالسلاوةؤلصايعيشاميفكومانيعترضوونرواّن%صر6/

ميظعلاىلعلاهللابالاةوقالولوحالو-هتس

يكلاتتملكومرجت

بةجتاترعيلإ:ىتايايييعي

.اعيدعتلا-اقيلإكلثنويكيكرمرجمو

انآ"ثاجت28يفناونتضاوكابترمولعمريتوكنريم

يرلاَوراغفرطلكسما!جتتاعإلويكوعازواجتنومةيزنيوك

. تسيلوfو"- ةنونيكلامولع
(rAغلوارلجّنررقلريفت)--

ربتهنافككلومناكنمويروانوّيوًروعرعليتافتمكثيواعا

ةيانعتمتألليسرربتريملي:سيريتيركتو
نكمثلوؤُكلثبًناّرقاريل1:لآِّيأنميرجيلزغلا.يعررك

نود"لاقترنجيكيتلوابليلكلافرصراضكاُتم5-ني#ِّيكتايرفك

ككانيليزنيهراكينيمبيريبيريريرع

- - ا

اهم

متومعمتجماربمصومتو،مس"ممعتو.جممعسجمطم7يجيكومردتس

ُرْيَحَتْنَأَوَنَمَحْراَواَنَلْرِفْغاَفًاّيِلَوَتْنَأُءاَشَتَنَمُقيَهَتَو

oَنْيرِفْغَّلا

ريغةتبككتسعيكلامرمرتحتماقتّياَكـلكامرواممعت

تاتيقنتيريبرتلا:لكرزنــئرمإلذـكـيزلثلكأبج

ةكلازلكبيمكلالكؤتايكيورلكبكُكروالكألتبي

كـكتلاق"نازنfاريتررُكوينـلولقبـراموجك

رواسيولثُكرثعقبتالومارامقبتيضغكلامكوارسوابتإيتغ

.(يونزميرت)-بتالاوُتُكرتتبسؤةوارّرميمع

روانلاغتتواعقرافلانكلكترتَّيللوزعشلالث:لوغًالقنلا

قئبجرلتإرازنإبهعيز%قلتاكملاعلاوةيلصايعلكيمانيعتزع

ةيركتولئابنالتلافكلاروالبقتقيملاعؤكنـلُكرما

- ناككىتاورزعلكقييلاموُلكانعنلاىأمّكمرلاويلصايعشمُكتضع

رتنرتقياكبًاماع2كنكل؛و5و-ككلـيانيرولرآًارةبقتئرًارتعتلك

لانيلومفييكتناعًابلا-ليكرنيلعوًالوزعشلافكبجكيراك

ليومتضع-كرملَّولوورواايلكآلكـتالزثايتتبتلكضعَلfزاو1

لثيللكزريتاملكىرازونررضتلثمكإلكلوزنلانعملعلاوةؤلصلايلع

رعّيكوبناناملربلرتروتشابلا-الورباوجيَولُكرمنُت

- يرازورنزتيرك-

بتنايلىنيتز%لاقكلوأاملع

-:يتاتيكينّرقاريايمتنينُك"

لإوذتعنسرألّلشماتلكنيبلُكرملقّثولكوهتاقتوماتي"

.فرصىكرونيّيتكلسغكوطنيروفوًارجتهلوثايهلسليك
- - - -

.. -1 -" --



اهه

-لئاتشإنيلورهت
جذغيتيضًالوزِّكرثنآةريفةلي:سيفزيتيضرفلاا

عنمُتونوللّوتارنيكىتلوراجلكرنمراحتنامتيِّبك

:ي-لgةَّيسورلاشَّي ييثُررتبيكنكتليغيعفتتايرفككينييضَّرُجليربينغ

ِةَّيكيرمزكر1إكرالكلثميَكـو6رمزكلكلاىثريبلكنيوبعلغم

تتبهجةيسرواةرمورفًكايقيًاتوربفيتيرغمكوكيورنتزتسي

بألاتيظفاككيككبتزإةيساروايلاةَّيلاوايبتبابازغ

:بتتمَلَّووخلثتزيمت"ناوث6رهلr9٢ورشغئاغنومغياووييلاقت

لوكسنامواليتكرامرليريكًاكلاهو(لاجىرامو6نـ،«

الوايكسلاa-بتإْورَجتريتويورنييركتراجوغارو

ةك75ًوارت-ايتَيمتوتيتبيرييتيتينف

كلتلوعنكايرري2تي(ريةتا)ررقتريي-بي

- xلو"-

- اثامرُي: بتتاًرعيرطميًاعم

:بيلُكالوافلغ:لكلتام8ققكعمتاربإاواوارهببج"

اكي-جتمغتاكراوبإكلkaاكارضسرامييلوجرنىري

ائمكغالتقلاَلوكأ-ىريتراوبإسراميئيرنريب

---------- تين" ناياونياوكلارواُتساجووبتارلالاعتعات

لآنمئِّيعايبلامتاملنيلسريكسارولايورنييرآ

بشأاملكًاليتركُيَوعنفاوتابيتتراعفلااثلكاربتقوطةَّيرورتستيك

"بت"نآ"هابتبيكبُّرمتيةككباتزابإيلروايلانيلاويتي

- . | Y"(ه

رللكترتلكلوزعشلارواركًاعطقكيستارغ%مةجتكبريغيلعهك-نؤرو

.عئاغوغزواتمارلنومةيلاريبي-بتزكًافتتلوتاغتداعقلاخك

يتلتكرثولا"9٢ورغ

"rقروميكصاّوقكيتّيقتنرقهرضترارثُكَّنَّركرمالام

ليتنكيرغُيُوتمرمتو(ررواوdاونراقمكرماكبرمووىكك

يكواليتكوزُيتمرلَّولوريةّيتيانرّرَزكلامَلَب

نانرهبتترثدتيازلكلانو.(تداعقراغنث)ليريك

ررأيتمارلاتلاهلككنزلُيترثاعمونيتروااينورلواينناوك

"انثُييَلوَلئاونسربازوريزتضكرواقتعإنغيكبز*

(ءرrو!ورغعئاغرغزوب،تبماركنوم)--

- نوهةيبارُيrبترثع: وورغعئاغلإخىتش

هولَبتلثلاتممتأللكارواتنرتلكرضيلبتيلوصامرت"

جتيلومايه-هتتكسمككُلايتفلًايواهلًاكتنإ

"يتتكابوتعنتمرواتمقكسارواتنتتكارضلثلالك

(مurs٢ورشغناغالايخسيق:نوم)

ليتيمرموكيتيركيواتنغاوفاصفناصلشلقاعفًلاباننا

- ـلًايلكقتّدعلثانتامكناختراعقرافَلواكترتّيالاتتوفلكتيتلا

لكستيركيرورركيتَملـليفكمككلةدتُلابرواكزإت

لاقتودلّراعشإبتايلاوككلابفَلاثيوكتعتمتاغأتسم

يلزترمزهلكتيرزكيكرتاروارتيوًانامطألارنياىكركبايك

.ييبرقلاوتاقِّيىفنكيتيجلشُييكبتتَعمرفَعلثنتوّيرن

تَعرقينايلهلكرلَعرنوترميزهكلاىكعكُهسوث“

 



 

اهك

ليتوابعلكلومؤةثّونأناكلا

:بتترثًناّرقارينبتيفنانمايرم

متيكزانلنتايزكمتاربإتزعلرثأتوغٌلوسإتربت"

هوملّيلثزئاتنلاملبتتافينريلامالعابيجنباو%َكنلاكلايب

تالاهكنازلارئًالَّيبتلثزئانكراa,لكايجًاقوربيونوكيC.رحلىًكاّبت

اتاي!إلُكَبكواكلا%ؤتيرلايخيترابعلكلومؤتثولكتازلتاروا

هورواذتةتكيارواتووارواذتعةتاجوتيؤكارشإمقلعللةلَّووولك

تاجومتنيزثلثؤزولثجىارواقتاجtاهكَيcرملىتارقاعارامكرام

كعتكتيكفييرتكلإذتعتريمثاهلًارواذتعةّينودبُيَيرمرواذتع

لةبتررجوميى3ارماقيرطلثماماناغأكزانىتاذتعةتراكتبإبعووللع

بتتياونلثةوُكتلانتلبتإرازةيعانئاوللثمالعابجشمناك

ةولصلالثمتيبلالوحفاوطلالاقملسوهيلعهللاىلصىبنلاناملك

ترفُك1ن؟ريخبالإنملكتيالفهيفملكتنسنهيفنوملكتتمكنالا

كزانتيريوبتكزانلانركفوفرلكبعّرلِإازنتميعشلايلع

احملاًارَّيغكللشلآرَّوربرنيثحو
بوّرلال

لثجُهورينتلوزانراقيإروا

-
ةـلالالثلثجرتوريزواتوغكرومعمرواالاونييراياربكرومعمثيرتورإزروا

.نوثيخملا؛لثنانثالتيباقرلاونيلّللوغشاشرإلكلالثمنوّللرواالاو.

اهالا

يربتربييسيتنرتنعكباتزاكعّيلباجتتقبت"" .م.ةعيدلؤروبغيللونكتكتمكيّير

نافليئربملكلانباو()

ليبرإمأباون(3)

(Krىولومgنانىلعئرا

لَّيراضتئاباون(3)

نيتقتغىكولوم(ه)

لاعناكفئاطلالكولوه"(٢)

شرهزىولومماعلالك(ع)

نرصعليربعليكولوم(8)

ووكيس(9)

ىنماناملُك(ه)



 

اها

كاضكاوع%َلوكبتليخمانلكناي،ككهِّيلثتغيكرواكرولك

كر2ُتوُمَّيلا-بترلتقم:ىتاروابعلتقمtككا-بتلتقم

قئاعلكتيونيترمىعرلاوكنيازركسابعتومايكتنيريورلك

-لئابكاعرَّيمتضيريركلاوكوناهلكلّوِإيورب-كومريغ

(r1لمرلابنآرقلاريغ").

نل:تلنرووككامثيراهارواتايلاتيًارجككهرّييغمrبلا

ليديعلاضنّكَنناكاروازراكتايرظنلاتناكنانيعايبرمل

ماَقِّمْنِماْوَّنِهِّتَو"ًنَّمَأَوساَّنَيًةَباَتَمَكْيَبلاًاكَلَعَجْذِإَو(1) :-1

ِّيَباًرِقَطْنَأَلْيِعْسِإَوَّمهرْبِإىَلِإاَنْدِهَعَو"ىَّلَصُمَمهارُي

رواياغنالرواّنزم2ككلواًراوّرلانمبجوركيرواتمجرت

ُلازي؟نــمرواَواعماتعكزانوكَجلكنوميزككمتاربا

فنكعاروالولاوفاوط-ورلرقتبقفرمكريلكللئاسروميربل

(يوضرميرت)-ياكلولاوووكنروكروالولاو

(r)ىَّدُهَواًكَرْبُمَةَّكَببُقْيَلساَّنلِلَمِضُوٍتْيَبَلَكآَّنِإ

ًاليِبَسِهْيَلِإَءاَطَتْساِنَمِتْيَبْلاُججساَّنلاىَلَعِهَّلَر"َنِم

(عنملا)هَنْيَلَعلانَعَّيَعَهَّللاَّنِإَفَرَفَكْنَمَو

:بتووورتهترابعلكلوكوجرَمَكايليبسىلعهل:مجرت

لياغلريبلارواانياراكنلابكـلامرواالاوتاريبعتلثملك

لواوملنالاكبًالثلاوعروامَّيلكنوتيزكمياربلانيب"

وهرُكزيرواكلfلكراوجيتنرلاّنأيرسايلوَّولككرشلا

!هرا٩

.تلتأوكزانتقيرطوجلثمتازكمياربلاتضع-لgّيورآايلّثعامك

- لَّيرواوديز-rه( ادالمرلينآرقلاريخ")ـاق

لالشاحوكتياجدنابزمارتZا

(شاروم)بتتداعك(م3اما)تميارضكتي

:بتتلرثًناّرقلاريغ"

..لثرينآرتىككُييازيكومايكةثيغيروانعمنإرتيرتوكمارتzا

روابتتآيريازتتيلاجعايزناوراكلًالًارثُكنَعيَبلثلتررينُّيَر

.لكانازىتارابتقلاجضياللوقلكّنويفلًاغييـإبَماتكرشمالعا

.رومأىفترجلثنّتُكُرتيويةنسايولشنلازكمارباتزعتبتفلًاغب

1 رئازلقعةغابلنيأ:بازيكومايلاخنوىّلكرتقرتَّيبتقرترات

هزيكركيكتاوبركوريزلوكيلعرشإربعبيكلكشبلاغيلك

يلاو3ّنراقمولعملثُي(ًاكاعيبيإزيكاوجيكعقوأنكامؤوًرايلوهثواكرويرولب

قابكَرايةوعتبةسلrقاوُماتلاكركإكتويفلكتسياضتب
وييتاجميتيبيب

.َنِمَنآاَمَواًفْيَحَضْرألاَوِتؤنّسلاَرْطَتُقْيَلِإَلهْجَوُتْهَجَوَّيإ

عيرطلضقيإرارتاتركوالثبلايلكرواCرملنكلوتابعالتاّوتَنْيكرشْلا

- نغيتيينوشنمكيطشلشلوسرىّلكتلًالثلاروا

لكتوابعلكراركتبنسراموًالكالتاثعورواتروعتاثعولآأىرثنايزك

(ro«سمرينةريت)-لامكُمُكاتلراك

بتاتوfللاهيفتبعلفاوطتروالثتميربُلورثفـُيرغبعلك

مليريةتكيدلؤوب-لكنايةُتمكعبتيلثميككراملكّنرتقيقع

لايفوتالاجملتتناكىرعتىكالكرمُتوُكَيةتسوةبكرّفُكلا



 

|

ـكبرىتاوُّدَتككلسإ

(r)يازنـميلعلاغتشالستروض:

- اياطخللةرافكاهحسمنا

بتاورلافككلوانلكانرل(عأُهُلاينأكواووعرقتلوؤرنا

ركاكاربُكتايح

:بتترشًناّرقلاريغنانمعايرم

َلجرتامام"لّبكَلوَريجتايلابيلزيورنزرتوووبكتمورمو(نا

لكنيودتلعجتائفلغرناكيريتنضرمنيض%قتب«كليمفلع

ةَّيلاثلاةنسليككتنيرذـلوأتقق2ويكـراببسناكتمتاجر

.مجةّيساكنبلوأانجتاكرنابَكككُبترىرابرواترِّمُكقرّلُكلكسرعب

جت:اجاتبكنلاتارابتعانكروقِّدلُقْزيكيتسوجيىزوجيلُكنيب""

كلاتدتشيحلج-لكراجوَّم5لُكىتاتنأنيورنزملكنيلثُضيرموولك

ْنَمَو"بتإلابةتينكلولاونايلناضيًجيكابيجتورمنيملاىفتايلك

.اكيتيتاكتيجلينلاناضرجرثنرلfرورو،ةتيتخاَفاَنْيتَناك

.يملاعنيتعقبلعملاونينواتس"هتَرَدْنِعٌءاَيْحَأُلَب"ملتّلك

- - تايحمونجتورمنيرمنلاُلتايجكتتايملكنا

(I٢٢لاملابنآرقلريفت)-

كإبكتايحكاربغرلوتشانيرزرتخرسيليزإنيرقت

جتإاسلاةثاكتيلكلانافمايرمواب:ارف-

ةكT-يتةمةيطيييييبال""ومس3..يعويشةع....يتي.يتيت

ةايْحأَلَب"تاَوُمآِهَّللاليبَسيفُلَتْقُيْنَيِلاؤلؤُهْقَتالَو()

|..هب

(يرمعت)-بتهاوبيبستنابجكيرامشلاّوت

(r)وآَتْيَبلاًةَحْنُكَتِهَّللارْيَلَعَشنِمًةَيْرَلَواَفَّصلاّنإ

َّنِإَفاًرْيَخَعَّوَطَتْنَمَواَمِهِبَقَّرَقَيَنآِهْيَلَعَحاَنُجالَفَرَبَتنأ
- يعمسيلع-*هُيِلَعٌرِكاَشَهَّللا

ورمعإّنأكركراوجقيتلوناثلكشلاوورمرواافصلُكبـ:مجرت

تإلّلَويروتكيرياكلوؤرلُقنَّييلتسيرك

هتبارغلاوةيبولساَلُكلاتشاةعاركتفرلايف!إ

(يوغرمجرت)-

:يزنتمكيلالاعتشاليشلور(ا)شيواملا

نريفهيفنوملكتتمكناالاةولصلالثمتيبلالوحفاوطلا

نعىمرادلاوىئاسنلاوىذمرتلاهاور).ريخبالانملكتيالفهيفملكت

(اهنعىلاعتهللايضرسابعنبا

لتتزعتنُكبتلكىتزاين:ركنوفورعمّقعيل

ىكفرمةتلتالشفورغُيتؤمتكرتيةنيفرط

- ىت- كلتإ

(r)تازأمالسلاوةالصلايلعلايأgني:

ناسلواهبرصبينانيعهلةمايقلامويهللانثعبيلهللاو

.قحبةبلتسانمىلعدهشيهبقطني

(امهنعىلاعتهللاىضرنسابعنبانعىمرادلاوهجامنباوىنمرتلاهاور)

ليرغنايمتناغلاوّروعارEرورضلاتشامكارتنمجرت

نإزنفيكرواكوتَّيكرتتنللوبسيمك1وولكلالكك2ـال

جتيلميهللاكمكنايانمليومتلتإتلضلَّوب



 

نأ

- | مسا -

فنلَبَلويلكّنآوىفةيزريلياتّلكييبرواقّيقبيع()

تتى”نومىئابلاتكرتيتلالقاكناتاملكلاركتٌلومىوتحميزق

" .. نوملِإ( ه..ييبتي).هتمّري

(r)ايًالككلايعملكتني#كتومنألاوليورلونوررمتثواةنرعم

(ه0ليباجتي)-فلكلوأًاتقأيعيَرواسكيلفتاريكذتبمازzيع

إنآرتْيَبقتعنكلاعتاءاعاروأتانموتازلكلاقترن(س)"
ةفلكاروابتلاونايكلَّيوراتاوزايّيبرغبووبتلاونايبلالوغرمع

تنيطامنازيباتكباجزغثجببيهتلاونيّبيبقلعكراعمنعرط

(50"ليواهتيج)-يتقيتنبتلوميزيبمكوووريغووريغوٌنرزوو

-- لابتاوعنإنلآيجلثبنريوناع1ونييزكرنوجلكنزت )r(

(هم"ليابتي)-بتلُكومتِّيرنكتاوىكت

نيبتنكتسوكًائجافنارتلثبلايروالينويّرايركرت(م)

- . " لكلو( ه..تيرايتيج)تلوم

يئًايكّزكملكلوغزلانايكنغريبلييوبسيينآرق(٢)

(ه."س)-توملزتاتات1الؤتغرفريليعازنتًساّبت

Erلثتمتتإلكوايكبإن:الئتئترضح(2)

(ش.ملمع)--

ءيبنلالألَولإك(مكيلعلاتشاىلص)مسترضغ1(8)

- ك(مالعامت)نامينارت:ومتب:ىكيتنوبونورجنيلكلاو

هرذحتةتك(لثلوعفراعت)ور#لَّووتتىتاونترواقونووغٌلوكرسإ

(ه9دليوايتيج)-كتيمنتتازغنستّيغرو

روعازغيروابتنافرواثوعلزعوجرإ1«لئامبيزكيك(و)

|م

. - -- هَنؤُرُعْشَتاَلْنِكَلَو

لنيوّرتزوولَّيوتموررثكألًاجككلَلَزكارلكارنو%:يمجرت

- سُيريترُك

(r)ةَيْحَأْلَباًناَوْمَأِهَّللالْيِبَسيِفاْوَلْيُتَنْيِذَّلاَّنَبَسْحَتالَو

.ووكرَلإختزًرورمرثأككّلثمالكشلَّوَزَّيمت

-لنيتاهةَّيبكزوينلfهنزلإكبسنُبسا

لثلاللعووابورارنوكلركنـلوكانيلورهينا::

- ًاّرقلارينيبم: بتتلرثن

نيكلضوماعلالاكبجنةبلاةّبهلاتأوبتلئالكنرألتل

روابتكابكترام:امهناييتللكيكيلابتلكا72لهتلام

بوتلمكجاماتنلا"مكللحبتكلاوتوأنيذلاماعطو"قفتيالأ

ستبماتنيراماتةفميإليابتقورآثبتلماعلانيُيّنيزتبا

رارتنوكوكاكنيسنيوو)هقنخنمروينيقتكتراهتمورولورماكاب

(روسيرابنّيزتاريت)-اترلثنوتُيمارت:اككباتلئ(ويو=

ّنابيونورينغلبتكلثُكَلترتايةتّيرلشتنابلا

ييتي1ةاولثمرلنآرتْيَجنيلاعكَيلثارتويرارشننياك.ر

.-تكتس

قف..معن".يت

رْيَعِلَّلِهأًاَمَورْيزنجْلاُمْحَلَوْمُهَّنلاَوُةَتْيَّلاُمُكْيَلَعُتَمِّرُح يع.(وربتعيةركلاررم)ُةَقيَعْسَّللاَوبِيهَّللا

وتيرظنوركاتعنارجكنانرمتاّييريرظثَّيكراضخازتهرن:بإ

-نيككنيعليواهيتيسلاهنكنافلا:بتاعديز.



|نكل

اضرمعانالومةاغلاتلونييوريتّنجلامالاترضحلا

لكؤألكنعمثلاىفىكويربثرينا

ةبيعننايئايتازكرتقاكلقألايلثباوجكليب1

" نايك: نيتازارتّلكلييرب

ْيَبفظكلا-بتازَّيرثلورّينلكيّيجيتجرنويىي"

بتاروتلرثألكساوجكةيريّلكىرييتوجاتىكيترواتّمعرلريغ

نيلاثمك(لانوم"نبفلًاف)نملواكيا-بتاوروإبترتيوموري

:اغمالغلكشبللكنيوهورواايلاعاتاتبمرغىرنإلبلتالكييمالعا

ةنتلتوَصُيا-اتكولثألتفرطلكرفنيكرزنكىيتوبوبلراع

اكوبُلاصن:كيمليتيدلب:انتنمنرفيفنييمرملزتم

بماشيلتكبُللالُكتاييىكككبيكرتنأينمتيىتلا

لوكافتنغناويويلليمزاهرومابيبالاثسؤبارتتفرطلكرنزت

كلافّفكّنآتلواا%انويكنغولويخورتيبترونابلويناصنا:كني

.ةكلمغكبوذيّيباروغوباغهمألانأيكوكناجايلويكي:

رللاكتلوريدنالثبّييجيتةنؤر"ليتابلضييدهع

تنلاتيجلييكناتعولككنريبًاكي"يبوا"لوم:يللثبقثُّير

تغكنائيشنتناع1ةثرزيومنتمويغكلتترملىكفرعينروبريكريك

|م٢٣

نًا-لنيتاجكوالَعانمرجلثتاقرونْييكوميمترمأيعقاوط

تبَّيبتليزتلوصالك(ملاعلايلع)متاربتضرتإكتلثب-

(دوكيربتيربتتاتناتكرابلثبل/يلوغييلوماكقي

تاعامعوتّنسإلاءاملعتبجولكتايرظنوركاتعيرفرثكألزارواينيرغت

روانّزلإةمzلايلعناخاضرعمالاتبرضعلكنيملكومرملاةثروضعًاصوصغ

ـني،زيخلاتابلكياترنجكرْمُكَلنانيعايرمىكنمءالفكلّوزرك

 



 

|ك

لنيز؟كتقالكتيبلانلثأمالفلاككيرتييبيروا)

ٍةَبتلاعًارغنروالُكاجتياللكتيريم)كللاتلاعًارغننروا

يبجولكنموككلفكيرمياتيوكتيبرعلك)2كلكا

لتكلألأمالفلايمالعابيروايتزبهبّرممكلايعانلك(جع|

كمتي%كاكرترومكةيمياورَلفرميفبجرنب

ايفوص%متترإبوّركنـّمتربلايويكفرظلكتيقموكركةراغ

ًاَكلُكيعّنأنميزنبميشىليشلرينيللييك.,

وإلاوتيصلاايًالثاراتوبسذنمةلَعهلّوت(يكّرزكرابت)وبيسقزأنم

ل:نايالابعشنـّلقتروالثميفلكتحمنـمارواعكرتنلَلانورَواو

إّنأنمشيةلآنيبيرغكماعنواايتعاولتمتعمثلاىّزويربترضح

(لاغتشإزيعلاو-يللزارانًالوزبريبلاةُتـلآافلُكبهكيع

فنائنثتينيباتنيرِّككنيبتيرغرفيىتييزت

همنالتعيتنت)ماجرخنٌنزورونيتتنجرنيتيكزتيتري

ناكاكلا)واو%ئلواءارمانتنعًاننَنوّريتوغزّنري(:ويفر

ئبوكنمتواىكتىُكَأووقيرعوسبج"قورإلثىألككيم(يت

؟الآ8تيرورمروابتمككلوي:مينروقلينكوميكرزجومنيو

لاتايضكاغهرواتنناوورعلكسًاالثُـتفنرلالكشلامكيوزتَّنرمع

وروتيواهاماتى%َلويلامكيلعشالثُملالوبرلَّويرويمغّرمتاملك

ةثالتُكَينfزروةنت.سيكاوعكنآةلثمأيلاروانيترك

لكلنآزرلاباوجتواككرورويلكلاووبجليترومىتارك

لوصانمالجألث"لثبعنكيمتيو،مإبناكناوجةتَيكري

بْيزَزًالوعةلكلاقتوكلكاتشلا-بتريعييكوزنكنلام:كلوصالص3ايريفك

تاغ

لينيبنيابتكانيافولاىثيلُكَبيتقيقنوريلثنواليكام

|الا

يانيبيكرييبروانيبلتاببمتار#ةنرمىراجازغنزوو

!رشاغام:اولرشننملوأليلنوعلاتانازوريغووريو"

متامكمدي-مع::تكةكاًعكُس

(ملييوضنلكوت)نوفِصوَياَّمَعشّرَعلابرناخب

(r)يكتوو":لنيبتلازاق؟يس"يرماياكاتيكاييللاوم

:ايانزاغلالئثيبرع-لاقترمثيبغ

مكطخسادقنمكنيسنكيناهنافاديسقفانملللوقتال

. " . هايمكبر

..و(لو%بلّيلاُتـّمتةيقيقوبيعارايتقورأوبكنيبو(ّنأنم"

ىلعيريوبطم"rمrوفصٌموميمصحترضحلاتاوقلا)"يالوبضغ

" . . ئرامارئاخراك( ليربت

(r)لريبةككلوارمإنيركتعزيترونيرغتومالامرةبسا

"نييراغلبمنيعّنكلارواىألنانمايرم"

.(٢اهيفم"rورلجيوضرلئوات)

ررمترثقوتتيتلانيرقأ(ثيواعلكلاضنكممكرواعامآ)(3)

ًاصالثبلاغصناككلوارريغونييبإهلاربفنمةريبُكَي
:ج-..ra...طصr....دش

اولكتجّوتيزكل%زكلكماكنرافكةرطلكنافرعايتلالترثب

(488ىنمrرلبيوضنلئوت)ـبتمازتًايقفّلك

- لوك)نييركريكيلعايلعلوكايكيتلكنات(ه )تبن

لثلوريثكناخورتمتامكعبغموريوالاوروامومقكقرطلكلوبت

(ريةتككأللظبترمثيكت

ناتيراماربكمrrسم"لجوؤاروإلانع...ا



ما|إ::

تع4وتنكا-ليتاَّيَألُكُيوورويركيكتوجرىري

النيمكبييرواقبليلقلقتنرلاكريرع.مو

ذي-بتكاغمكايكلللّوتابنلامالكناروايريلقت"

(ثليملاعلاموطابتكموبلم"rهيفئاعلانييرثينيبيب)

ارتههغنيغ|يثييتعم":::.يبي

نكت"5كرآمامشلاءاملعلكريتكبلتوريغ

؟ثيممألايكقّثورمنانمايبرملاوع

تيرعذتنلًارتلألالزعولَيثعبُيانذختىفننانعايع:ساو%

يعغيتكنوبغ2سيفم"تبيغئرات)تغرّفكيوك

لكةأ6يكيورمثلابملاعملقمريغ

تاغبلاتاز%متكيلنأةرتتىمكيقتنيتي(ع)

تلوانابيرزتمتامكاصعكمإلايلعيمًاغلاؤرليواتىكتاوا

هنإةاقتاسنيعاللوئيلكَّيَأاصعلابيبلطمكُتـ:يثويثكورإ

لثبايغبًالّبتيبلظمكةكارمعلاميلعتلاىلعنالومركعلغُي

هتملكّتلايكنيتغابرواقرخيررميتنيايغوفنكىفُكَلرايع

ج-نوراتخينتفيتواقّقننكلوتريبيلعمىفعوريتنرو

.(ك"ُتْيَلئاعتعابتيلوغنييورنريعينممنييعتبيرورم)

نكتأهفعينيملCالمرفُرلقوريف

لك(ترظنيتنتنوناق)متثيصونآةبحمناورميبرع

ل:لوقلايفوننراقت،لؤاونمكناريااكنلاكلت1انتةتيكراتسفلكت

سهجتتنافكُكبتكيرينييقتربتبقاكنيمت

- ليةتكك: f

======

. -

. - Iاما

.لتايآُلآَزةبجيروفلئان-نيةكلابجاوانرّررتيرزكىوتعم

.نفلةكبي:ةيغارتلبيرواويدجتاقيقحتّلكلوارفويومت؛َلويتلا

روجوكلوفأعًاّي(كبريبتبرع%فرطلك"يروأ"يتثبنيروا)و

.روايبترلالتكومرثمكيبلابتكمتروامينًارتياملكنايكلمع

.يازركَّنَأَلازرنريواغرالكلانتولكبتشايلrتَرلكّننروسكيمي

.(هتي1نألةروم)يناَبْسُحبُرَمَقْلاَوُسْمَّشَلَأيلزناتشلاروا(نايلازنك)كك

.لككلابئيتفازةواوواعكلا(نيلازاك)نيتباحرنيروانروع

. كتل: رلساغيراوبتسزيكروانامغلرعو(غك
.روااثرلابايغرلوtتيزرواايارملالعو(ةـجرمككتهلمروع)لرمراورم

.تبكلكلونرمأبيياريتنعنعيزانلثلوزوملااتكتخامُلرفت

.كلكجللاتكمكيلعلاتشلالكيلعولعلوركلسارواشاروابتلب

(يملتهبيتك-r.tr%ىنمتبمتع4)لايك-

(r)لئزنهبحاصىوبوتئاربكولومباجىفقريغةفنصم:

ةنجلاءامعننوركنياذهاننامزىفتثدحةقرفىهو""

دوجونوركنيو،نآرقلاىفةدراولاباذعلاتايفيكو

تاداعلاقراوخونجلاوليئربجدوجووةكئالملا

اهدعاسيالىتلاةدسافلاتاليوأتلابنوكسمتيوتازجعبلاو

ىفمهمًاماوبرويلا،سحالمنيلقتكلذامناولقنلاولقعلا

"ىولهنلاناخدمحاديسلاكلذ

لوتلتجيامايلثمنـازكتراوبتتزيكوورواتمجرت----

كلتَلوجراولزمغرنآرتوجتيفياّلكبازعرونيترّراكاك

َلزرافرواوووكلوغ3لير3ووجولكلووجوروالُيةتاركركلا

.ؤرميكيلابتاتيَنرومتو(r8تي1نمةروع)اَهَلَّرَقَتْسَيُقرُجَتُسْمَّشلاَو،
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.مهلايمن:نّزلالئولوملقوري

- ريمألاعماجلاوتيرةتيمالعاميفرعلاما

تيئاهنورونلانُكيوركتعارةكتمثاكيرُمُكَأوَّلنوناملعنـمعايبرم

وغنُكيرركؤتبيرتاكسويركيورلوغريتيرابكرآلاتت

رليربرتنكتازُّيُروارشلالوميرثيرييتراكلاللشلوابليبركوردتلوأايلمع--

(هدرفغ”نيرمتآماشلاءاغtالومترضخباتك)ـلاو

"ب

|rهج."

ولَوْدُعكبومةكـاينرْيلِإثيصرتمولعوروّرلاتتاب

ٌلإككُقُكروغيهؤالقعبكنارواليزغَلايشيرماكذتُككتاب

رذعلَّوكَّنرإكنلروأنانماّيرباج

(عم٢يفاص%r.هةيرانلاتاعانغأماصتعالا).-

قؤفكىفإينّزلاربعىولوميلإو

ليلكوكتابسانلاايئزتكزكبآكلقرتُككتل

كزقزبيكىذتعكومروًالمعيتايرظنوركتعلومعاكمإلملابحاصريبع

يزنزاعكتزيضيىكل،لّوزكروابتتابروانمكرتككبرمو

سيسيزتنايوبعةياهلّوزرثكبج-بتتابروانترواسيلوقتكتأ

.- . ضيقابلثًايَلوَلالَع

- لقع( نومرامالابتكَمعوبطم"؟؟هيفتاز%كارواقي )روبروروي

لكِةفاكّيرماملاعلثكولوميلإو

نيزنيزثيصتار#تلامرونآرتتناُتـاكولهالبنّكزنكا-

لريكول(رمتببيبيئاقكوريفووزوروا:وّرتةزئاننزوواتنجك

نارلي2تابوركيلو7كـتملزئرمتابلخيىعاريترظنكلوُءنع

لسنمنايعسينييتراككنايايتبآرتيوتلئالقاب

لكسنيوبغنًارتتلكبهرواّفتلتلَكتَّيرملاتاي:اتبررقت

تيوكرومقيدهتّلاكتيريبقرشةـلنايبروفيلفوكيرتناص

يتشتتكتيزليولياقاتركاهلاك

(نt.ىئيلكباؤتلاربعرموبم"rكف"يلاكتمافلتنا)".-
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(يارلٌروالتيلعافلاومويف"3"لث"هربجأ؟دريفوفيمويلاتاضنلا)ي

(r)لكإلازربوُكلليك

%سوابتنينتيتيلتارئ%تبجولكنانمعايبرم"

لوأكتيبرعلانيبةي-لنيل:لثاغريتلا-لكالابت

ىكتنافرعايبرمناواماًاَّيتيومكلايعرثTـلاوجريغ

اُجنا:لئساكتوبلكايلملكزإ

(ّيرلارومالتايمالعاورارا"8r%رم"؟رجأr8ربورفايمويتانقرلا)

(r)ةُتبلَّيِإيغوبعيلكيازلشباو:كلاوكبحاصبيك

ةتكتكتييكووليُثيِهْيُيكنافتايبرمبعللاو

ةكارملكلوَّونلاَّنَأَّربتىرإلكناباروكرمريب

.-ايّبتاغناكنلاةًايلكومرنىتلعكتعضسانُكقرتقرتةلوج

ثنيرتلكرثيصوًنازركرتّيكقأفاصبتاركلاكلاؤضأل

.يغكلاؤضاركاتتلكبتبلاغله،لوّرلنايانرلاتنيزت

(rr"لث"؟ريلب38ريبُكيرفنيمويلاتاضقل)-بتلاتوم

1 لكؤأككرتيوكرونفسوي

"نايبلايتم"مرقلك"ناًارتلاتالاكغم"فينمتلكىريغواغرونىولوم

:لgتككوترَوَرتكتيْمّلكنانمتايريr:س

."لاضلباجوأسحلمقيدنزلجروهو"

. . } - " قث" "بتاورلابيملّيرنزرموو

...ا-لكةأ6كولرمعايزنَّيثيلإو

"رمّلكبحاصناتاريعلْييرمإبتارتميلكنإو"

1 ا
.

rrرم

قئزناهىوناقلنشتمإلامُككليرتنيو

لثُيتاعإبتارنجتللابتامَلَب:لثباو:كلاوكبيك().

-:يليةتك-يتمرغ

تسوكىلإؤرينبلكتييلثاناتورتبةـنيّيرورين"

ُعهبىقتيتابيتلامكتبيرقلَّوكلايخلاىكي

اَّممازألايلكءالعيتيلارواّنُكايبرعكنبنإفليمزلل

ريناكقرتروانيةَّيكردتلورظنيكبولساكوّيريلك

اوبلكةًاوجينيميكىتلإ.وروفرعبكتفرغبيكرتتارك

روتينيرايلَبتيليلمةنـبسمنلاس:ةتـإلابرقتعرواريل

- تيرجو- بتلكلثنامورتتلوربلكُّيُغهيوؤُيَّللالآاتيرغروا

". ةوجرإبناياونيركلوَّولتلوبلكلا

لنيةتكرعبكروطارنج

روراهزاكىفامسجنرملكروضعٌراكاكثيواهاروالماالإو"

مرمر"يّيكنيرقتىكيلا-"3ةُك:تاناّنكتترثك

ىنويوراممبروايتاوخغوومولعتاقرمعرواواغُتكلؤاملكوا

ستنامكيلعشالوضعىأميلعتنوّرولوناملعكمع."

ميرمساياغنابلصايجروالكّنُكميلملكلفيرغرملاع

."يقنىعنىّبَرلكلونايلروا
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تاعابزفّلكيراكلكناجورتب

---- له: بتتَلّيني

لكاهكتقثكواتراورفككيبرمشَّرِإّلكلارامأىولوميرلا

ٌرتكيفبئإًارمبرمُربمارلوانتَّيينمسيزرك

رقيةنـلوقاورواليواومروالوملاهرتاملكتاباتركروالإوي

مقعللمتاكناخورتييوكذقعككينترواينبيلؤؤتزرك

واّيستكلاتفرطلكضفرعقيّربناجايمكرمك

-كوركيشيذـنانشُكلئولوموىَّنِهرق,بيوضت

(مrrفيواجيتاج)-

نئ36لوتلوبايكوجرلابجاشلثفيرغك

كنركأوودَيجعلزوالاضسغي"يعيلمعلايكلكؤتف

لكلاضنوريكعتهلاروابتتكوراراكاوفلكلونانلعيليتيفيلف

لختيرمالاولوابتبجاودّبكورارضابترايزبىكستتناك

لآّبتيتامييقتلاجرلارواتيبىفريتوّلستيمتتت

لآ-ّبتينلبعرتلكلاتلتبرضنروبترتكّوتةـ1زإ."

لكلارواكّبكًالاضقلُكتريغبحاصَنورثمراع:رُي

.(ههيوبيتيج)-اكسوازملليعوروالوليات

كرتأكناتعاقيلإنئارةَّنكيرغيم

لَبتيلعاكلا-بتتومولعتتقّثوتركلساروارقيرووكوج

جتّيرنإبتيتلابناجىكِّرَكتنرثيابتميلزتيلغُي

لاروابتتلقتامنامككتُكَنيبتقيلإاتيكلينيزَنوكك

Irr

نايراليفوبيكرزيريب-اومتاتاهذْيكوالايكتمورفيك

ةُتـنيغمكن3قتانيتمتوهويزنتتبًارورغنلالك"ٌرْيُيام

ناعمو-اي:انبفنوضتبتكنايراكرامراكناكتلوزي

طايعلثرارييبلتُلآرتتإًاقوظننتبحاصنانمايع

نآلراكناًارت(كـايجرواكزقتريزفيكوزغتيزيروا)كك

قثوي........لاغناوىفاعمناروابتلكاتراكاكاتنيوجشلا

رضلومينونأك(كولاعلارجرأوبلخنمزكارضرتفرطلكنأيزي

"كنت"ةَّيناكناعونكبايلاناكناورموبتاككنآرتنك

(يمشغراهؤايتوارميزيفثدحيرم)"؟(ناك"يرمت
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لؤرتوت

مارلايبايسيجيكرقلطملكتاعامعوتنعلافلكموسيقونايايلا()

ـاقفلكمكورملتوكروتاضرمعمااروانيويلاك%ماظنعنيلعاروأ

(r)لكزًارنناهبايتضيبَلوكلاّيكواتلشُّررتمتةولّروّنأ:زورزاتمت

" - - لَّيبابكلُكوا

(r)لكنكريوقتتارثايبيرزكناوًالعرك[رواةَّيُكهتلزورات

يكرثُككريب

(r)ةَّيكيبءاقللوفميفارواًيرازاَلكزرنبنامطايتبيك-

كورلاعريعدتفنرتناّيلاتيمنيرزاكتتغوفراتخاورزتإلومعوىوزج(ه)

- - - -- - هيتيمل

)(fنزلكضيلك:يّبيوتو%لكملاعلالكو،رييغورانكزتبترتيملعاوب

هًسارقتارمفرلوؤيمل"؟(مالعارواوميمنيركرفي

وليبورموورواّي-اكيروووكَلورلثرترواقفنيةَّيلانرِّيكنتراغايrع(ك)

----- ـيكشُيكتسرلٌراجتتنتراغاكاةينسلا

- -8) ةنسوهنوروًالغارواّيماعاباورورغ )َّيبايت

بنييُكتسلالِإوعيرثاعمتقيربرواُليجهتوشيفئراورك(و)

مومنككىلا،اهبوى%غووخ2ّيريوتيبلاولالغالث:مكرجةَّيُكماكتوابع

س"باسكيوfثومفلككلومانيروابتلزَّيك%نملوعاربلشتيرثاعمةرT(ه)

.-جتتلورضتنغكَيسوماياتاملكلعلتا،ارتقرامإيل

ليُككفنلاِةَّيبايتليام2ّبيوتيكلكنويَّينيعايبىئرمانيب()

-------- ةت- لومثعهديزيبارتقالمالكّيكيإاتعكلوعربراّوبرعر

.

tامم

ىرترتللوًريايتاتومموبغتتانايك(ّلُك)بم

لربقَّيجيتتىرّيئرللغسارلالقوملثلوّنرعبكك

لآنْيَّيّربربانتلتالثمتاملكبقرولكنوجردتليئارّناروأ

رما:رورواككتلفاغكنيبجتبجاولآ%لارنروكاجايت

(هrهميرابتيج)ـ"يرآيلالَبتبجاوي

ماعولمانغناتوباتلالاتشا-بتتاجايفتايتاجملاولكأ

.ريقعلاغكلاجرونيرلاوسيريبىريركزلوتلاتشاوًاثاكلاىري2ـان

لضفأهيلعميركلاىبنلاؤاجب.نيمآتتابيرزهلثُمُككبابحاووزتامسا

ـنيعبجاهباحصاوهلاوميلستلاوةولصلا
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