








 فصأ ام قوف مالغ

 تاع امب لوقأ ىنأ

 قاتم ىيشا لاء تح
 كرايشخاو ينم هركلاب

 . نا له

 يملاظ اي كنم وكشأ كيلا

 ىرتفم رمصلاو عمتجم نزحلا

 تيبس اأو
 تمهو دق يخأ اب 1

 ... يدمس ليي ىهالغ ا

 نيعلا م املو

 دعو ريغ نم ةرايزو

 يمارغ طرف ًادحاج ا
 ىضقنت ال بئاصغه نهر ءرملا

 : 9 بتاعا و

 همتنجو يف درولا

 يفعضل رظنا

 نوع ىرث ىقس

 انملا 0 اوحرطا

 يوحن تارمغلا ىلع فاطعو

 هنود .يأج 0 يناعد عادو

 دعملا وكشأ تنك نقل

 ةرطب دترمو

 تيبأ دقلو

 موق رما نم حالصلا وجرأ فيك

 عيدبرلا رهز ىلا رظنا
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 شل ءازوجلا كلحم| 5١ سانلا رشعم اب

 ما هاوه ىلع مولي نم الأ 67 روصنم ىوهلا يف سانلا قبس

 ١55 ًافرظتباوجلا نع لوسرلا نك و | 65 داليم ةليل ببط اي
 ضل يبأ ينب نم ىتفلا هامسي حولد | 56+ ىعست رديلاك تلبقأ

 ا هرج ىرلال نلاد |. 86 رهدلا ينسفان دقل

 ضو يبحاص اهأ 4 حيرج « ملٌّوم 2 مرغم

 هن نوبعلا هحرمت | 8 شرا

 هك مهتشتف نا سانلا يف | ؟هه ريرغ يبظو

 ف اتأ نف الإ "هو رابخأ كنع ينتتأ
 8 ضرآلاب لحأ| ؟55 ءالملا كرملا امنأكو

 أ يرحه نم تقفشأ] ؟65 تماد ةمعنلا ىرت له

 مو ٠ هتعاطل ءرك لع تعجر" نها هوب عاترا نأ نآ ام

 7/ كيلع ضفخ | ؟ هال ... ينباتغيو

 الذ ةلمل اب ١ةهمب انتعمج نئل

 ماا دعا انه ناك الذ] ١ قو 0 ينريطل

 7/١  ربص نسح كيف ىل ناك دقأ 4 دملا نم تللح

 1 يحلا ةارس تماع دقل | 68 كبف سفانأ
 0 يلاعمال موقلا ضهانت | ةاحنلا وحرا تسل

 1 عاقتلا نسحأ نم ةعقبو | ٠١ رشلا تفرع

 فذ :. نيد نشرت امر م١5  ةميمذ ريغ رهدلا اه ريديو

 فب ةراشي ريمألا يب | 2د+ 1 لاش ل لع ىلا
 0 ... ىدص ناشفو | مد؟ نيفثلا نك

 ما ناموب رهدلا | 5+ هلا نحي يبلق
 ١ ليما لمق | 75+ ءاملا امنأك

 ؟ةم



 هلحب 9 ع ىلق نقف كك

 .... صخغمو

 همورت ايف هللا كنعي مل اذا
 كراشملا لع كرم
 بيبحلا
 هترز دق كيف بصل ثرإ
 راد آي اندعاوت

 هموجنب ابجعم اب
 لزهلا ضعبب بلقلا حتورأ

 ورغ ال

 نبهتلوق سنأ ام
 5 تناول

 نانمع ينبع نم يلع
8 0 1 000 

 ةسرع اهترتخا 1

 عّمست

 يديس أب

 ىوهلا سيسر نم :ىفاعم انأ
 اوعدو

 تسب انل

 ائابآ ىلع تمرك ةهديرخو

 . بعك ينب جولع
-20 

 يعزمجت ال يتينبأ
 نامزال نسل
 .. بنكلات ةلارقأ

114 
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 ضر

 ةحفص

 فرك ا ناك

 ا ماثللا ةبراقم رذحا

 0 ليل اب
 مما رسق ضرالا انكلم نا بحعتأ
 مرعب ايندلا امنا الأ

 ا قميش نم 3 ام كتيدف

 ؟+غ٠ بنذ الب ًاينذ قمل

 4 لأ الإ وهاهو

 ١4 يموق تيل الأ
 4١ ايقاع ايأ
 11 الا اهيا
 لا ةبآكو ةبامص يلإ ىدهأ

 "14 ركلا دوعمو
 م را |نامأأ
 2 لالدالا ةوبن

 44١غ ًاددأ هرك لل صغأ

 ١46 . دقو تمحع

 4 ءافجلاب كذخاوأ م
 14 انولع
 <34 داوع مكتر ايز نع ينتدع

 ا حورأ دقو

 "44 حاقأ نع مسملل دإ مست

 144 0 لك يلو

 1 بالك ينب ةارس غلبأ الأ
 5 .. يثأس
 56٠١ ةولسبحلا يف 0 0 هللاوو
 نكد هضاير عببرلا هيف الج مويو

 كم ينبان ام اذإ ثنكاو
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 مامأ الف ريم اع كءأرو
 امنا دروم دراوو

 راهقالا هنسو نود ل

 قرشم رانلجو

 اهتاراح ىلا 5

 يلع بيعي

 ىشحخا تنك اهو

 قوش لوط اب

 [نيسأ ةسره ترو
 ركذا ميال

 وكشا هللا ىلا

 ١45 دلجلاب كيصوا ال نزحلاب كيصوا

 كانرعد

 ءالخالا تربخت املو

 .' كلبا معزتأ

 لقا ال عونا نك لقا

 شمجلا براض اي
 تماع دقل

 دمسلا اذهل الوق
 ىبنلا لها توملا عدرب امأ
 5 ريسملا نم تعنم ينإ

 ةمامح ىبرقب تحان دقو لوقأ

 . يدنع هللو

 حلبلا تقاست امنأك

 ِ دمعأب

 ا تنست 3

 1 ءادر اكسل

 وقح انيلاوم لع كغ
 نداش ىوه نامتككب يل نم
 ةاقنلا له

 0 ل
 ءانثنا هل اممضق ناك

 قيقس ىأر لل ل لاف داكو

 " هفاظ طرفب تيضر نم اب
 موي رادلا موي هلل الا
 تاس 3
 انهاوفأب .توملا بذع دق
 يلضف ناك اذا
 لاما عيدب نداس يلتاق

 ..برحلا نفصت الف

 دحن ىعست تلز ام

 ةافجلا انبامحال لق

 قير



 عمدلا اذه بزع ىبأ
 عومجج ةقرلاب دجملا

 يمهوق تاورس غلطبم نم الا

 فيطلا كقاشأ

 مرتد نيدلا

 لالقلا نم تبآر اع لالش

 1 نيقشاعلل م

 ىنبا ًايجع أ

 امعط 0 0 ملف تك

 رككبلا ءاإ ءابإ
 ايلجحا داك ا ا
 لئاخلا >.. كل معذ

 ليج ةارملاو ليلع ا
 لئالق بحلا مايأف يلقأ

 هبلاتقلا لوطنم كشيح جض دق

 . يي رد لا مخل بصل 2 تاو راسا
 ا .: 0
 ,| 389 ايذكت نؤدساحلا ق' لوقتو

 اقضتم تتاغعن ىشمأ ًاناظ انآ 5 1 5
 0 : ١.” 86+ زوهدلا هب تلاط ام رهعلا آه

 8 هربعت "ىريع

 0 1 ناد ءرلع تلو اك ىذح

 8 رادلا ىه 3 2 7

 7 يت اما ىله أ ديلا
 .6 دسعلل ام 1 : رئازو

 :ناوزن همماذم نم ذل ةظحل م ترك

 نادمح ينب غلبأ | 3 مع ما اي ىلمحا
 نومرك الآ دودحلا نإ 0 كيلع ىنثا ال ىلامو

,َ 

 رئاشعلا انأأ

 ةرسسح « رياج ىلع « يلقب

 قدفت تيك ول

 كيلا يقوشب يعومد رقت
 برعلا ناوبد قفتسلا

 انفرع دق

 للعن انتي
 وسلب ل تنم .اذإ

 ١ فاحت م نإ

 راد وند نيلطت 3

 يمسي نطق ينب ىلع تددر

 هل ببف تمحز اك ءاسآ هيف

 نامزلا دّتْسا اذإ انإ
 . امش

1 

 لوبقم تالاحلا ىلع كنم رذعلا



 هةحفص

 1 ةمدقم

 9 ... عمدلا يصع كارأ

 ١س ريسالا مأ ارأ

 ١٠١ يراذع يف علاوط نم يتريذع
 ١4 فرشتا يندب نم نداشسو

 1 تاربعلا عد

 ١ لسلا يك
 ١ رئاز ةيرماعلا لامخ لعل

 مو ربص هدجني ربص ال نإ ولحيأ
 6 ناغم موسر ىلع تنأ د

 3 ينع يحلا اذه تاتف ىلس

 4 ءافح لوط دعب نم ةعانقأ
 066 لولطلا
 ه4 ةريزجلا وحن انكار انأ
 65 زوحعلا الول

 هر. < هملاعمو ابصلا عبر هنا امأ
 0( ماسه لامخ يناع نع موذلا يقل

 مه لدم امأ

 4 درب هلل

 513 ريجم ريغب ىوحلا ريجت دم
 7“ ىدهلا كيل

 0 مالا قراقا

1١ 

 رايدلا يف كفوقو
 تنطر ضع لك قئامز

 راغملا موي سنا ال سنا امو

 ملأ الب ابلق عدق م ةلعو

 ةبحالا ىلع زعبي
 بحاص ةيابصلل ينأك تيبأ
 يا لع ينتفقو

 ديداغللا مخض َْ معزتا

 ارا ةمماد كبف بولق

 نفحلل كب ردد

 حال تاربعلا ىنع يناحابأ
 هردصب موهما جاتعم لاز ام

 داسحلا دهاح نم

 تاو تورم دا

 ريصلا قسط يندد

 مرغم ناهتسل تدئر اله

 بهاذم انتقرف يموقو ينارأ

 مالس

 تاضلا اقر قف ةنه“ لو

 عركلاو نمابلا دعت ابنك
 مرك مأ كنمهارأ ام ةدشأ

 ؟ ناد نالش ما نائيإ

 /م +«



 .. ةرطب دترمو

 . . م و 0 7

 فعاضم 0 ةلسرم 51 1 0110 مي و

 7 عايض يأ هيف مزحلا اوعيض مود رمأ نم حالصلا وحارأ 2

 ١ رعاطم ربع لا تتقلا ديدنتو 76 ديدس7 ريع لاقملا عاطمف

 عيبرلا رهز ىلارظنا

 رعيدبلا كرب ف ءالاو 1 عيبرلا 0 ىلا رظنأ

 عوجرلا يفو باهذلا يف 4 يلع ترج حايرلا اذاو

 عوردلا قلح ا[دنيب حت افصلا ضيب ىلع تارج

 )١( ةهبجلا قوف ةلسرملا رعشلا ةلصخ : ةرطلا .

6 



 هنود ةنسالاو ىناعد عادو

 يداوج تاوحلاب هيلع توصل 6 هيو ةنسالااو 2 يناعد رعادو

 يداجن ” عيجنلاب هم تللجو ., + هريغ يعينملا يرهم ىلا تبنج

 ذعبلا وكشا تنك دقل

 2 رو ل اذا دالي اننيبو كنم دعبلا وكشأ تنك دقل

 ١ و هلا دل ع الو نمف كلم انين اضودقلا 0

 .. تييأ دقلو

 و 3 ِء 0 5 0

 : عجضملا ضقا دقو «حابصلا ىتح )م 4د وعدأ ام لجو « بتسا دقلو

 0 ةدوتست ام عيضي سيلو « ينم ةعيدو كيدل يخأ نأ 4 مم ال

 )١( بوبصملا مدلا : عيجنلا .
 لمخلا والبالا ريس نم برض : دخولا (؟) .

105 15 



 ي وحن تارمغلا ىلع فاطعو

 :لاوطلا هل هكا كلا و يوحي تارمغلا ىلع فاظعو
 و

 لا ةنيليخأ نيد ا مرش » هاشح يف رطخي « حمرلا تكررت

 ! لاجرلا كاماحت .ام .رمآلا : يحمر ةيف.لدعت دقو لوقي

 30 قهن | ناك نم

 : ها ا
 انشتلاو سفتلا :هبف ثقفنأ تنأق ايشذ ىدملا رصت ف فنا ناك نم
2 576 8 - 

 املا كدح ىشعيو “ ءىضتسرف ا ترحل تابت كوخا ىكذت

 . ناهلار قالا, تشل 0

١84 



 الا ضال وح طا

 ال اع لكلا اولحاو ا شلا ب مالا وحول

 الك © مالا بعط اذ ايلا اذا تاروت اعلا
 ا 0 لدلا  نطوم اكبما ضو اني كا

 300 د كلا وب قيل ]| مهر انس د

 5 ع أي 7 2ع يق ع 5 5 ع

 نامج لاق نأ ا تمدقواو 4 لخبم لاقي نا يدسفنب تلخي

 ل 00 0 2 9

 يع تدهو ام اياقب يكلم و

 نإ 1 2
 .راصتحو (« عطاق فمدسو مموو

4 



0 0 

 ا يع أ 4 ىرقفل نك ٍ يوقف ' يفعل رظنا

 7 0 0 يدسفل يلا ىدع يننإف 4 ىلإ قبح

 ايتكتاش فسح اه لح 2 ىقس
 و 3 0 :

 سحسمو ليس نأ كس 6« ردد أ :

 راس نيشلا لفشل "روم ناكدي» ءاير ماقملا قىلفو اب

 00000 ركل نعوذ ايميروإ" ةشح رم نادللاو ضال
 يدل © ىقرتفا © ءاسلا ىلا" نأ اي مر ىلاداصخلا ل

 : ىف 5 و (١

 2 تارتلا + :ىرشلا (؟)

 انكم



 ياعفو

 ' ىانلاو  رهدلا . لهاج يتناك ,ةلءافو ال رهدت ءاثولا يقبا _سايلاو عنلاب يل رهدلا حرص دق يب بهذين يأ ؟ يل ام ”بتاعأ ن

 هيندجو ُِق دروأا

 إ هيتلقم ْق ةدعشلاو 4 هش د>و ف 2

 ةيدي عوط  بلقلاف قايل ءامع  نأو
 ! هيلع مأ « هل عد يردأ تسل «: ًالاظ اب

71 8 

 ( هلا كيم تعيد مرسلا د قا ولا

06 



 يمارغ طرف ًادحاجاي

 اعلا ا ل حلو دع ا

 دو 0 للاخ تلف: ىعدت انمي بحلال

 ىضقنت ال بئاضم نهر ءرملا

 .هسمر ف ةمسج ىراوب ىتخ© ىضقنتال بئاصم نهر ؛رملا ١ : : 4

 هسفن ف ىدرلا ىقلب 22 0 ف 0 ىقلد 0-0

 )١( ربقلا : سمرلا .

84 



 اذ تعأ (كنلع» : لضفنو - 615فارطأ كرهشأا را نم
 س 5 ٍّظ

 : ٍ ك6 روق ةدوع تيمش ا[ اكفا 0402 هد
 0 تاراعشأ دعمحبا هدفا 2 اذا

- 

- 1 0 6 . 3 
 فلالا لع فورحلا ريص هد هادم نود . نررصذ

 مانالا قلحخ نيل

 دوعو 1 ”ووتطو 4 ررامزمو رسأك وسم مانآلا قاخ ند

 اقول وأ ٠
)١( 

 رسأيل أ 4 دب م راف ودب 00 و

 ا



 دروو 0 نم 0 أم يرظانو يق 0

 يدبع حارلا هنادضقا 0 ولا ىالوم 0 ل
2 6 

 يدنع حارلل ةروكشم نم .لوأب

1 5 0 3 5 0 

 ظاوشلا هريع لاؤسلا نييدادق د4 لاوس ةبيطع ةاذو- |
 1 0 5 2 ةاد 1 1 0 :
 د10 هلق هيفا: ىذ م ا دوجلا انِإ

 "م1



 .قوبغ وأ هتركذ 00 ٍف : ىعومد تلا اذا ' ىفارت ول

 اد :اياقع لحأو < يناكنا يوت عم بدلا رشا (١١

 .. نبعلا عمد زع الو

 .قدرفلا لاحرت دنع < ءامو .دكنحاف نيعلا عمد زع و

 .قيقعلاب لصفملا ةادنسلا نه - طوي يدخ ىلع "تمظن دقو

 رمح لرحا :قملعلا 71

 ١م١4



 مالا منوؤصت :نييكرط» "نامزا بذا تبهر دق يخأ اب

 هكا منددلا < فلم امس و 14 هيما رزنلا كلذ مق

 .. ىدبس لب « ىمالغاب

 3 1 »ع 2 216 00 ) 3

 كلدع 0 كامل ال ا به كلمأ نليديس نب يمال ْ

 نأ

- 

 و 5 - 0 3 ع 0 - ا

 كلبق تم لذ لوقأ نا ىرا 2 ىدعت قىريغ كيفطصي فاوخ

 :: ةيقيلا : .ةبايصلا-(5)

 5م



 قرتفم ربصلاو عمتجم نزحلا

 التمو : يدنع ل 2 1 قرتفم رصصلاو عمتج نزحلا

 قولا و عمدلا 1 اا نيع اممحاص مان نبع سس 3 ىلو

 ىدحلا ىكوركم ىلا :نلصو ا“ ترظن ىلا نينالا ةبسط ا كالو

 نعم طلخا رام دكو تت ظل
 قاتم هنم.- نسح- لك طا

 ل

 دداعبلا ظرف ىف 0 0 نم تا ماا

 داهبح ف يبأق ل 6 أوه ْق هدافي يشلا وجرا

 "ا



 يع

 اقيدص ًاقيدص وأ دولا صلخم. ايفر اقيفر يل ناسحت له
 ادا داتا > فورم -:[فدرف 0 ركع ىليلخاي .* هللا ىعرال

 ا 21 اكول في . يلو . الا صقك اهو |[ ال0

 اهدفلا ىددصلا + نوكسا الك ٠ ىنا رك دت ال فك وا تارك داك

 ! اقيلطلا يكبي ريسالا تيبي نأ 0 نإ 0 5

 نلاط ايضا كمال

 زكالع د « اعلا ق# سيل دإ . + ىاظ اي. ..«كنم  وكشأ كلا

 كلا ل ادلح كش ركل نع  نعأات . رخل هللا فاعلا
5-5 
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 قاتدثم وفجلا 2 ةافحلا شضعب

 اللا قوشعملا لما اه نودو ل ما ومحل ىلإ ةانحأ نس

 قالخأ هنم تبار ةحيصنلا دعب ردلو يف يأر'ا عيطأو؛ىوهلا ىصعأ

 0 لك ءامجاللو الا ةييلا ”  اريتمم ءعوبلا نب ترطب -

 0 ءاع ام ىلإ ىناثاالاب طعس ءاس املا اع

 كراشخاو ينم هركلاب

 هي

 'ك راد فيا نوكأ ال نأ 34 كرايتخاو ينم .هاركلاب

 3 رآت ْ ريغل 2 0000 اه ع 1 كذل ىلإ » 0 رآت أ

 كراشملاو يساوملا كاذ يننإف ا تكتشا فك مذ

 اري



 فصا ام قوف مالغ

 و

 اكل 4 هاف" ناك 6 افصأ اما يوفر

 ل | ةيلعا ناسا 8 قع رب لاما ره
 فرتلا هييدب قف الح] 4 هدوأت نم و

4 

 كلما لك يرهدو 86 هدنع قرورس

 3 ١ 5 ا ١ 6 تامل يل

 00 و ِِ . 0 3
 فدرخاأ الو رودا الو 66 ع لوقا ا

 د رطل د ه8 اف 0( معحلا ١ لك ايا
 0 ِء : 0 0

 )١( دبعبلاو بيرقلا نيب ام طسولا : مهالا .

 ضش



 ناموي رهدلا

 ١ خراباضا م ناممط شعلاو 2 لا 3 كيس ناش 00

 رطب ةسض رف يمان ١ دمت قالو + نيقراعلل 009
 ”لذدحلاو مهلا ئواستي :نا لدعلاو تحج رزنا:ءارثسلا قدرملا حاسس

 لصتي تلما ناو“ رورسلاالو ةتباث « ترذاح ناو « مومه ا امو
 لقتنتفوس « ىمعنب رورسلا امو 6 اهل ءاقب ال مومهطل ىسالا اف

 لجألا' هءءاج ىح سانلا ةءاجام“ - هتفعتب ةزورذم ساتلا قى نكل

 . . ليما لعف

 م بونذي.  ةهتترقو . هتلبقف“ مدت نم نكي 3و لما ند
 < قاب نم -تمذو , هتدمحأ: لعاف نم قماح ل لفش سرأا
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 ل1 عايل تارك 6 >- ةراكي يمال ند

 مال نا ياوتسا دق وهو 6 نارك عرولا ا

 تاللف 2 ةواللم ىف كرك انما كنك نإو هدر

 ل فق للا قربا ق6 0 ال ًالوق لوقال

 راظملا ىلا مناكملا» ىو“. تالعلا+ ى ع للعلا نآل

 مئاعدلا "تبث 1 لاع - هكشست عقر © كف

 اقححفو 7 رك الا مهنم امو مهروزأ نأ اولمأ .قدص نايتفو

 فرطت سعشلاوءقانآلا رئاس ىلا ٠ فحا ليللاو , تاوشت مهتيقاوق

 قي



 عاقبلا نسحا نم ةعقبو

 ظ عاقيلا

 1 عاسولاو عترملاو 2 يصاب

 عاونالاو ناولالا رئاس نم

 عانصلا الا“ ولاخلا ةعتضنو#

 ءارتلا ضيا لس
 * عاقيالا طر عال نطقت

 نسحا نم ةعقدو
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 هجحو

 يغارلا دئارلا

 ماقفلا

 عالتلا | نم ا ءاتسلاو

 5و
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 عامسأل يرمقلا 5 واو

 ”ادلا  ى.. راببلاةسركو

 إ عابسالا ف

 4د توا سأي ىل ضرعت امو

 هديب ىوكبش نا كاضاتا

 . دسالا :|نوسقلا 21

 را هرثإ ف يل د الا
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 .. يحلا ةارس تماع دقل

 00000 1 ليلا ال املا كا ل د

 هامح ىلا نوفئاخلا يوايو ٠ ءهارذ ىلا نوبغارلا "ءيفي

 يلاعملل موقلا ضهانت ]

 د مروح امارس لاسفل رمل "ضع

 نع دلاب ريكلا تلكت -”ةنك + تانركلا اوداك

 َ بعثلا : دكلا (؟)

 ا



 نحاو انه ناك انا

 000 داتحلا اح نإو , اهالعا - ةليش في ادحاو ان كا

 اهاّف ناكو الإ تب رحأ الو ءاهخيش حبصأو الإ تّروتشا امو

 .اهاوس نيقراطلا ىوأم حبصأو « هبابق  بابقلا نيب تبرض الو

 ربص نسح كيف يلن ا دق

 08 1 _قارفلا مود 2 تول رريص ا كيف ىل تاك دق

 00 ودخل ىئلرتسلا ام الإ نوقطا ا طك |

 0 هو ود تام نإ 237 قالع اس ل كا ل

 ضف



 ا د 114 هلعو 2 نوكيا .. املا قاف تتءالوروكاك ا

 راك ل كت دنا كاطغو قا اع هدم نيشنأ ودل

 أبمف ا مررورس 0 لك 4 ًادبأ أاهنيط نا تل 4 ل

 اهيقسأو 0 حابصلا ىتح انثلاث 'قزلا تابو «"تبو 'تتاب
 وع ص

 ال ١ ا |( فالما تلهأ - ءاضلب ةديقاتع دوس كك

 ضي



 نقنلاب لع نونظلا» تو انف :ىوسه نيا اتش
 ْ 2 كا

5-0 

 هتعاطل هرك ىلع تعجر نمي

 ”ندبلا عواط ال ”بلقلا فلاخ دق هتعاطل « هرك ىلع «تعجر نماي
 ١ ُ و ِء >3 0

 نسحلاوه ىدنع «هترتخا ام لكو هب تيضر _رها نم تنش ام لكو

 8 ب 3 20 : 5
 نعوم 4 رهدلا 6 ىلع 4و تنأف كرب يلام وا ىل رس (لكو



 . . انتأ نم ا

 ليواقألا أنم متظاغ 6« كبست ول. 0 < ىنعلا . نيظت ءاناتا نات

 0000 ا دواثألا ديت لام. ةصقنم لاوقألا قانأ ىراركل

 ضرألاب لحأ

 الآ ب أ لئامأ الو . انتاج سانلاقخم ضرألاب لجأ

 اال ل لابو عئضرف سانلاو - «ةعقاو ليخلا دارطا قف سيف

 ا 1 افا تبع رح ”تقرط ةعزأ انم اذا نش كانك
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 نويخلا فيرد

 0010 ل 4 تنجو عقم :لحطا  ءاذرووا 0 م.

 1 مارج كيلع فاحأ 1 مانا ”كيلع هر
 ب ع 2 506 4

 الاتي نأ كبجو ىحاالو لم نآ كح

 للملا ىلع ةتنمأ دق أآ؟ + نافزلا فورص كيلع 56

 مبتشتف قو نا سانا ف

 2:0 ع نت 7 ل 0 5

 هلذت وأ كزعي ال نم ٠ مهتشتف نإ سانلا يف

 "هلك نجمعلا اهيف نإف <... للا - هلم

/ 



 هرجه يونأل ينإو

 0 4 5 < 3 : و : 0 .
 نيفد « عولضلا ءانثأ نيب « ىوه ىندريف هرجه ىونآل فإو-

 اجا ؛ ءرع بنيلعت وسقأو . ىنشنأ ع4 عام ىلع طال
 نينض ءاخإلاب ىلثم نكلو « بهذم "لك هدو نع يل تاك دو

 ! نوه بيبحلا زع يف « يردقف « 5 زعذعي' هل وتعأ نأ و رغ الو

 ا

 ١ هناسلو .ههجو ف هناونع هرشب_ نم يذلا الإ يبحاص أم.
- 

 هناشحإ نع تينغو < هربع ىف . . هفاصتإ نع. نغأ ل بحاض مك

 هه



 ًافرظن باوحلا نع وسر 5

 4 ًافرظت باوجلا نع لوسرلا ىنكو

 .ىنع ام انملع دقلف « ىنك نئئلو

 ا 1 مايا ءاسأ هدنم دي' ال ةناقا شاحن الو د ا

 انكمتف يتجبم نم هتنكم يننأل « هانج ايف يل ابنذلا

 يبا ينب نم ىتفلا هايسب حولي

 ” لئاشلاب هربغ نم هفرعتو « يبأ يب نم ىتفلا هأهسد حولي

 رلمانألا طبس ءفيسلا داجن ليوظ. ٠ هلوج "سانلا رثكيو درم ىددقم
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 عا كلحم

 ! عسوأ لب ةاحنلا كردصو ؛ عفرأ خلك «ةازوجلا كلم

 عضوم هب 6 لزهلاو ٌدجلل ء«'لزب ل يذلا بحرلا كبلقو

 عمسي ام "لج يلاوعلا عرق ادغ «آعمس دوعلا عرقب هفار

 هآوه ىلع مولي نم اي

 رردعاو فلاوسلا كلت ىلا رظنأ ةلاخ « هاوه ىلع مولي نماي

 رمجحأ عش قوك طقاست ع امتأكف امس "باطو تدك

 )١( ءارحصلا « ةالفلا : ءانهدلا .

 ني



 3 5 و 5. 2

 ؟ هيذل نهر باقلاو 7 ىلق كلمأ فيكف

 ؟هيدي ىف 'قدبعو ءيبدبع هوعدأ فيكو

 ءاملا امنأك

 © 0 نيف طا !ضاس عرف 2 رسحلا فبلغ للا ا
 ا وش مويا نيبؤوم ةرصأ 6 ريعلا بتلضال 0 ا

 ١ نامضلا : ةدبعلا- .

0 



 لاح لك ىلع ,ياوه كاوه

 ولالا نضعب كيف [وسم نإو «ءلاح لك ىلع « ياوه كاوع

 ااا هيك 4 لوقو - ءعرتغ نع دلع كل
 لالطل .امإو ءدفلخب “امإ-- جركلا هيف تدب م

 الار نس لبق ءكاطر انبف ماركلا يص : كلل ٠
 5لاضرلا ساك ” ةرالج نلف.“ ,ىدودصلا سك 29101

 . . سفنلا ىنغ

 الا رك نه ريخ ع ل عسل نا 1 سقما

 لاخلا يف لضفلا سلس ذنآلا يف «سانا ”لضفو

 اضكر



 ةمسذ ريغ رهدلا اهاري ديو

 00050 لا ”هتءاسإ وحمت - ,ةميمد ريغ رهذلا اهأر ديو

 0 ءهارث يف ةدوملا 557 ٍبحاص نيك هدر يلإ "تدهأ

 0000 راءزلا لع نامي ا ةيضع قلم ها
 00000 ىيدصلا لوتحم حلاو... بتاع نيصح أ كل دا

 ركشأ لفاحلا يفو هيلا امس هتوكش قيدصلا ىلع تددجو اذاو
 ف 2 ١و يا 2 و

 00 ١ك دع تانج ؟ هيأوج تارت 1 قىرعش لاب ام

 )١( هتحاصفب لثملا برض يذلا .

 هتهالبو هّبعب لثاا برض يذلا (؟) .

 رص



 ةأجنلا ع 6

 ىلعو دمجأب الإ ) ا تاانازك يي فاجن رس لل

 003 5 ديظمو نب للا مطاحن لوي رلا تنير
 يلع 00 د ب كف داق لا ملغ رقاب ىف يقنلا  يقتلاد

 ! ىلع نم هب مركأ «يىلعات الومو ىسومو ررفعج هنباو
 او 11 دلال 2 2417 1! لوسزا  قمفرا تسجل كاد
 هع نب دمج (يقح ني طملا  ئاقلاو :يركسعلا هاو

 يلعلا هلإلا ىلع يضرع موي ينامألا غولب -يجترأ مه

 رشلا تقرع.

 ا وعل 0 :رغلل 3 نما ل ع

 هيف عقي ريخلا نم رشلا فرعي م نمو

6 



 . دححا نم تلح

 نامآلا "ىصقأ هللا -كفلبو 2 قاكم لعأ دحلا نمي تللخ

 ا اذه يوحاك ال أ .ءالعلا كتمدع ال ٠ ,:كنإف

 نانألا ٠ لثم بلقلا يف كدوو . . , وندلا_ لثم دعبلا-ق كؤاتص

 دا الكلاب تيك 90 ءامطلا ”انوخا طنش

 ١ كليف فانا

 ”دطلا نظ كيف ينبلغيو ء _نيث قلي تليق ننال
 ينيمي اهنع ترّقكو « تدعف ةبضغ ىلع تفلح تنكو



 اهعيضأاال دي يدنع اهلل نإف لاب لكر 00 «انتعجنئل

 ابعوبر كيوتحت رادو « ا ابلحت ”ضرأ « هللا دالب بحأ

 9 ابعو رتو ةرسح يسفن عّرجتأ هلو طلح موي لك يفأ

 اهعوزن ليلق سفن « ادبأ ءىلو ع هعازن_ ”ريثك بلق « ادبأ « ىلق
 ابعومد ضيفت ال انيعو « كيلا ياض مب ال اع ها ل

 .. يتريطل

 ,ينم .عادصلا لانم قوف تلت عادّصلا قريطل

 ئدع دص لم ينعدص ِءوس قافتا هيف "تدجو

"4 



 يراذع يف فّوفملا :نيع هلل عطزأ نأ كنا اذ

 راقولا بوث يستك و 6 ل الضلا 0 نع "فكأ وى

  يراوسلاو يداوغلا نمت ةداحلا :تيتمأ - نك مأ

 يرايتخا ءوس نم « هللا و هع نسحب ل ىلإ

 31 ينباتغيو

 الا ةريصبلا نيفلا هل تبكل هبي قايسفك را ع
 انس مدن نم باتغملا 2 5 اذإ هتركذ ولام .رابخآلا نم يدنعو.



 .. هدلطا كدرلا اعأك و

 دول ةضورلا كلذ عاوأ .. .افع دالك ةفارإلا هك
 رضخ زوارفب !هفارطأ تزورُف «ضيبجابيدلا نم طسب.

 انيدحا



 ريرغ يظو

 !اهروحو ةالفلا ”نيعلا يي اذإ هاك ىداّوف ف 6 رررغ يبظو

 ؛اهريرغ «رومآلا ضعب يف «هيكحيو اهمادأو ءابظلا 7 هل 07

 .اهروفنو اهايصع هقلخأ نمو واهروحنو اهبل هقلخ نمف

 .. رابخا كنع ينتن؛

 ىارمأ كبف تفاوت 2 راح ككل ينتتأ

 رلثآو ”تايآ » 31 ولسلا نم « ىل تحالو

 راصيأ ءاشحاللو 0 بلقلاب كتم اهارأ

 الا يكس 1 ا درب هه 15]

 ا



 حيرج «ملؤم «مرغم

 نوفل ءاذ وطعم الخ نإ ارساء 0 2 ردم

 نادم رادواقلا  نم< . يثتكو + ديدح  لاحرلا نع سكر

 سلا قيلطلا كيلك» نان  :اهيلط معلا لخ
 ك0 1 ثنا دكا فيك .اكارح ىطأ ال تحتما

0 

 .. !شرال نيا نم

 رة رادع لثم مدخلا ف <” عروجألا ريرغلا ءاهرلل نا
 3 و

 ردحأ 5223 قوف طقاست 6 ًاكسم 217 ةهيضراعب نأك 4 رهق

 23 “64غ



 _ حارب , ىوحن 6 0 « ىعست .ردبلاك 'تلبقأ

 حابصلا 7 تلق 6 رةأتفد الهأ : تلك

 حاص ريغ اة 0 ص ل _سأكلاب 8 ٍلْلَع

 رهدلا ينسفأن دقل

 را 0 يريخأتب رهدلا ينسفان دقل

 رسما نم نقلا ان 42 تلدلا يت

 ىتح حبصلا لوا ءوضي تطاتخا اذا ليالا رخآ ةمظ : سلغلا )١(

 . ىافآلا يف رشتني



 ل , ىومه لا يف « سانلا قبس

 دانك الا 4 وعلا قحل

 ب ال , لاط نإو ءامصلا 2 نإ

 6 نك ريغصلا علضأ يف وهف

 0 1 كلا داوم

 دعا , هاورتا لع « ِتْعَص رهو

 روثد «روهدلا ىلع «هيف حد

 ريبك رييكلا مّْلْضأ يف وهو

 . .داليم .ةليل بيط اي

 اهب تول « داليم ةليل بيطإي
 « مظتنم ريغ ارد رثدد ا

 _روكمم «نينيعلا رحاس «روحأب

 روفاك بوث يف ةزراب ضرآلاو
1 2 

 .هرظنم نسح يكحي ضغلا سجرنلاو

 رول نساك ىف ةيفاص“ ءارفض



 00 م را ىلا تشطل ا نبا هاذا تكد

 اربج 0 » 0 :ةينعأف هرجبب ةاشولا مالعإ هركأو

 00ه رب يلق هلاج لع + عدالن ءيطءرب سا

 سانلا رشعم اي

 : 0 تر امم ىل له ! سانلا رشعماي

 هتررعلا لاوعلا انهت كلك

 سصو يهون نعو « ليوط ىليل هش

 واسأل كاذ0 كيدقب ١ 6( قدارؤف ينم ترش

 ١ ةبرحتلا ميدع : ريرغلا+ .

 ه١6



 ةولس بحلا يف ترمخا ام اوو

 اا سب تيدحام شاوو .ةواعاكلا ف يرضاه للاروت
 رصنلانم ىلحال « يبلق يف « كناو ىنغلا نم ىببأل « ينيع يف « كنإخ

 ىوملا 06 تر 0 لومأملا يمكح ايف

 رهدلا بم تندد « نومأملا يتقث ايو

 هضاير عيبرلا هبف الج موو

 رفا هباوثأ قوف « ىل> عاوأب هضاير عيبرلا هبق الح مويو

 ا آلانم تايناغلا لويذ لوضف ل 3 رانلجلا ”لويذ .نأك ْ

 ١ - نامرلا رهز ىنعمب ةيسراف ةماك : رانلجلا .

 رازالا دقعم : راو .

0 



 بالك ينب ةارس غلبأ الأ

 "نابض ميدان ”عيدت اذإ بالك يتب ةظايع نبا |

 دلو تبتأ اجرخ الف 1ووسبا وس ا

 احاس نافيّضلا ىلع مهعسوأو ء«ردبعنب ورمع ينب ىتف تلتق
 ' ةحاقللا هل  دنعلا  ترشت . ءالقشعلا للع هد وعش سر

 00135 دتفيرط لع رض هددت قرانا ل

 . ينثأس

 1 نع قطنأو«.لع ةلعالوتا 2 « ايانثلا كلت لع ينثأس

 1 نر لأ ا يننأ- هللا بنكأأل : اينضصنال

 )١( قاينلا : حاقللا .

124 



 حاقأ نع « مست ذا « مسبت

 حابص نع « رفسأ نيح « رفسأو ._حاقأ نع «مسبت ذإ «مسبت
 3 ارح اسح 0 0 (١

 حارو دح ىنج نم سأكو رباضر نم سأكب ينفحماو
: 2 

 يحابطصا ةييهرو ءابهبص نمو ؛ يحابص هت رغ ءالال نمف

 يحارس نم. رسيأ كيف يتومف يحور حيرست ىلا لجعت الف

0 

 راذتعإلا ماقم هب موقأ "بتع كنم موي لك يفيلو
 قرارطضاو كرايتخا لع تربص نكلو « ًاداجال «كافج تلمح

 ٠ ) )1توشرملا قئرلا : باضرلا ..
 نا : حارلا (؟) .

4 



 داوع مكترايز نع ينتدع

 0 0 شاع 0 م

 _حامرلا رمس اهفوخم لقأ داوع مكترايز نع ينتدع
 حاجن ىلا لوصولا ناك اذإ ءيدنع نوبيل اهءاقل نإو

 ؟حالص نم. كلذ دعبوجرأأ رجهو نيب اننيب نكلو
 حايرلا قانعأ كنلإ تنكر يوش ضير هكعط أ قلو تمقأ

 325 حورأ دفو

 رحاضو فيسلال صن .لثم بحأصب ًاطدتغم «نيعلا ريرق « حورأ دقو

 يحاللا مغرب ىتح « عماسملا فع « هقئارط دوم , قئالخلا بذع

 حارلاو _ناحيرلا نم هاشأ اهف ٠ 0 يف يتاظحل ىأبإل ١

 نقلا يف 0

>31 



 ع

 ,مامرلا نححقم دبع.« تيئاو 6 هتم“ دشأي . انشوح ان ىلع

 حالس نم ؟رحب ربلا تننظ ىتح ناسرفلاب "' شاج_ شيجب
 مايزلا . ةلوفاب , انيطاخ ..رزخ  يخابدعلا“ نم ردسلاو

 حابص نم دومع هتارغو 0 0 هشيج « عورأو

 حافصلا نيب ام حفصلا ليلق « ميرك هتردق دنع حوفص

 حانجلل ًاحانج هتييهو 6 ابلك حلقلل ةتاث + ناكف

 يك



 .. لكقو « ثبحع

 متع شيلا بارغ تددر ٍفيكَت
 حام ا ا هدحاج :ترحأ دكو

 .. ءافحلاب كذخاؤام

 _حيحصلا ءافولب كنم ”قئاو يفآل ءءافجلاب كذخاؤأ م

 حيبق ريغ _قيدصلا حيبقو ٠ ليمج ريغ ًىدعلا ليمجف

 )١( هلوأ : شيجلا برغ .

>,” 



 ..لالدالا :ةوتن

 د وني 1 طش عسل كارا

 : ابا, ةركذل صخأ

 ر_حارقلا عاملي هنم د ىقةيرب « ًادبأ 6 مرك دل ضع

 يحاور وأ .ةرايزلل يودغ يداعألا ةيقارم ينعنو

 حايرلا قانعأ هيلإ تبكر يرمأ هيف كلمأ ينأ ولو

44 



 خه ركلا دوعمو

 « ىغولا سمح يف 2 دوعمو

 , ''' عذيمم رغأ ىلع ةانقلا لح

 هلام لثدلا ”قررلا بطال

 يتحاس قرطت رهدلا تانب تقلع

 ؛ اهاجر ضيبب يىنيمرت برحلاف

 متاداع نم "رفلاو « هيرضاحخ
 اا3و فلا "نين ام لاحد
 00006 لذأ نارا تون
 الا ىف هيب تلضف ال
 هتانب دوسب ىنقرطي رهدلاو

 .. راش انآ

 حزان كناكم الو ءعواضلا نيب ”سراؤ: كل ال4 رئاتملا]لا

 ٠ علا ءارسألل نع اه دق تلقوا قصب لعل 3

 )١( ميرككلا عاجشلا دسسلا : عذيمسلا :

 ا



 اننيب برحلا اوبشن ال انموق ايأ

 نحل ددلا ارفطتت ال "انموت انآ ٠ اينس ترخلا ارشح الاس

 11 دكا دقو نم للا لع. ةماضن دشأ رقلا يد ةوادع

 هني مل انين برقي ل اذأ "  مكمو ام يحرلا قاد تلا

 1ك ناس ىلإ دعا

 اديع داؤفلا فلك ينداعاف ةبآكو ”ةبابص ىلإ ىدهأ

 اديجو « تعلط اذا «كيلا ابجو اتدهأ ةلازغلاو ةلازغلا نا
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 . موف تيلاألا

 شباول ريغ حاورألاو « يدوهش ةريثك ينامألاو « يموق تيل الأ
 0000 لك بطلا دح ىلا درت : ءانقلاو ؛ سراوفلا ىرداتك ةانغ

 53 _  «ايناق حمرلا ردصت م نإ! ثراحأ

 ! ثراحب ا ىلجلا عقدت مو

 اناعانأ

 دحج همعنأل يدنع الو ىلع هبتع « رهدلا « لمأ ال ابتاع ايأ

 ا يللا ىل سصخ نكتار اذإ ١ :ىتنأ كلما ةالجر ككماي

543 1١5 



 ردسلاو نارجلا ىف جو. © بنذ الب. ابنذ :-ينزلا

 2 21د رخ روطع --نضلاول 6 هرج ع ربصلا لواحا

 ادد نسا نفعا ةاتتيع < تحيصأ دقز“ دجولا كا

 1 ل اييهكساف واش كاذو روق اذ 0ك

 نا الا رهامو

 7 فراح وه نم: ليفتح نهدلادب انقارفب ترج نأ دار تا

 هر ل كلتو 2« ' .هدوهع قارفلا دعب انركذي

. 
 هنع فارصنالا ىباو هيلع ىدات : نارحملا يف جاو

)١( 
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 .. ايندلا امناالا

 1-0 حرغأ ربط اهوبكار الع بكار .ةيطع :اندلا ؛ اها

 اق عم ابقع نما ىذالل نكم ٠ ايماهز اعوط كتلعأ م نيتك

 يتميش نم ردغلا ام كتيدف

 الع نمر حملا الو ايدق ميش نما نشل انا ك1
 !1ةوئدم نع" رذدعلا : ليقت امأ ! اندم 1 قعدت مك « ينهو

 الم ىلع باتعل كي د حآوش لح 0

 فرك



 ؟ ًارسق ضرالا انكلم نا بجعتأ

 9 باقرلا اندئاسو ىسّت نأو ًارسق نضوألا كلما كحل

 ه6 الج رآ نب كبد , ىكاذلا اناخا قل
 كارلا دك كلما انو 2 ىلاوعلار انثروأ علا اذ

 اضل لحلا اضارغ يجب. اناظملا نمي ينلا  لاثكك

 اا الو رس الا ناحل .:انكلس لاح كا

 ١ لوبخلا : يك اذملا- .

 اضراب



 ماثللا ةبراقم رذحا

 ا رومألا ىف ةينع كيبش تزف 1 ماعلا ضي راتن ناس
 | اوقرفت .- تبر اذاو.  ةوحأ ولك* تقرا اذا كف

 طق 1غ + لك ”كردت -ريصلاب ”ةتاكنافازلا > تير لع : رششإ

 .. ليلاب

 يبابحأو كيف يبئابح يب امع لفغأ ام ليل !
 يبات هعجضم ىلع “© ءان .عجوم نع سانلا ماليلإ
 بابسأب باقلا ىلا سيف ا حير هل ته

 يىباحصأ نيب نم + اعمق ال يييص تالاصار تدأ

 وه«ةادل'

 )١( ترقف : تبرت .

 ارفعي



 هبنذ باذلاو فذلاب هل رقا

 ىو 3 ملاظ 20 معزيو » هيد تيددلاإو بنذلاب هل قا

 بيءد> « هلم ناك ام 0 4 ىلإ هنأب ًاماع رجه لاب ىددصقيو

 بيبل ياشح يف
١ 

 ردجو لكنمو ع ةباحس ينوفج يف .عمد لك نمو

 : انسي

 0 ال 2 ع ةيدرعو 7 هيلع ناديعت ام لع ناك
 بودنت ف رهدلل تربظ ناو 4 هرشنو نامزلا يط ىلع روص

 بيجنل هدج ايالا ضوخو .هبلق رسالا رسكي مل ىتفناو

 )١( مايا : دجولا .

 فرت



 كلطح: ىلإ مالا لك ل نيكل وا
 ا نه - ليلا 3 دمج ًاريص 4 ل

 باحجحلاو كرتس فلخ نم ٍةرسحب ىلع يدحون

 ”تاوطلسداوا نشا كيكو 1 ينتيدان اذإ يلوق

 ! بابشلاب متي» ل مسا ارق وأ بايثلا ند

 نامزلل نل

 6 0-1 " 0 و 5

 برتقاف دعانت اذاز + 2 عيعص ناو «ناميزللا نل

 بيلا ال. ناك ميا لا باغ نم 2 ندكت ال

 افون



 !يمارمءفؤنألا رحاب «نومورت 2ةئيشم يأب ! ب 0 :

 مالغ تاعط يف 2 ليك شدت ةونع « ماشلا بسداج 000

 ّودص نايتفو .
 0 3 5 م 4

 : طال

 مارك ءفونألا مث ءىحللا فافذخ. لئاو فيراطغ نم .ق

 ..نولوقي

 5 20 95 2 4 2 ال نولوقي -

 محلا ةبيهلا نياز ويش نسحأو . ةبيه كمخب 1 2
 0 نإو «مومذم وفعلا اف ع ةلز لك نع وفعلا نكرتت

 مسا



 اع

 _ماس ء بانطألا بهاذم ديعب ءايرثلا قنع ىلع « "تيب انل
 .ماعطلاب .ثدئالولا هشرفتو ء«يلاوعلاب ”سراوفلا هللظت

 اهئابآ ىلع تمرك ةديرخو

 نكي ل انليخ داون ىلعوب- .هايئابا لع تمرك ؛ د
 . مسقملل فادص ناكو « ًاهرك هك قىتح فيسلادج تلطخ

 ,متأام يف اهلهأو ءهلإلا يضرب 2رضاح _سرعب اهبحاصو تحار'
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 ىوطلا سيسر نم ىفاعم انأ ا

 ردا اللا لاح كي 2 قولا سمر نم فاما

 !؟ لالا لع انوغ ىل ”نوكت - .انمأ . ريح هللا .كتاعا

 .ماوللا ةيشخ '« "كغ دوف ظ 3 اعإب- © بنقرلا ةشخح ءاوعدو

 | يا يدر( سف يتفح نك... نكلو: ؟ربج :عادولا عبآ ل

 ١ - ءيشلا ءادتبا : سيسرلا .

 اضن



 3 يدساب

 اها نارك دك ب00 سمع را 'يديس 1

 7 امك الع ءاعم ”ىتضر١ دن مشي ةالدم افرح

 7 لكادع ءروخن ىرفيا 6 هم الدي اكدعدا

 ( كالا هلثمم + ل ايا لسفلا

 اا الإ« ىنرولا نم تنادهت يدم باعلان
 | اكانأ < ىبمالا السو 2 اهلفبااك و

 )8 ادف نامزلا بير نم تلمح ( ىاذف اخو

 اقف



 . ةيبرع اهترتخا ةبيداو

 قيتدتو , عاركلا دجلا لإ ىزفت < ©  ةيبرع اهرتخإ“ ةييدأو
 منا | ةمودع 67 رمال هزامآ + لدتبتا م ةيريح

 مرخأ .اناكمرا نع كينغ كب يلا الإ كيف لوك لو
 كلا لل قيلت ينم هرغ طي الفا تاردنلاد

 ينود وه نم ميضتسملاب تسل

 .ماضتسملاب "تلو 01 ءادتعحإ 3 ينود وه نم ميضتسملاب 1

 ماكحلا ةردق هنع ترحع ايل 6 موصخلل قحلا لدم

0 



 نانيع ينيع نم يلع

 نايكي... سانلل : . جوبت ...ناتيح- يدع نم لع
 ناركس كظاحلا جنغ نم . يلو ركس برشلل « يملاظاي

 دارمي ع اعلا. نعال ءاززيأ اذإ ودملاو كيحو

 امن ل طرت ام

 ) "" ىنالخأ عوط الاتنك ذم تذكام

 يناش نم ناوخالا ةدحا يل كوكل ظ
 و 00 3 ١

 هتيانج يلحتسأف « ليلخلا يذجي

 يناسحإو يوفع ىلع لدأ ىتح
 نارفغب ًانارفغ عبتأو دع ينفر عي نيح ًاينذ بنذلا عبتيو

 اج لغإ ناج نم نسحأ ءىشال © كربا اهيقاص وتعلو لح ل

 1 اق 0 بحصلا : نالخلا 6

 . قيدصلا : ليلخلا (؟)
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 .. نهتلوق سنا ام

 ,سئابلا اذه هجوب نانسلا ئرزأ 2: ىيننيقل موي « نيتلوق سنأام
 0 ىلا هآوه لع 0 : فلك اه تكنو 4 نمل تلاَق

 سرافلا دخ نحصب نانسلا: رثأ. : < '"' هتنياع اذا + يبجعيل ىفا

 . هك ارداط

 ' رباع وجو كلباعت تلط .رخن كاسل را تارا
 (؟)

 ” الا ديما ةفالكلا نشب ابمثل عقاوم هن ناتسلا فاخ

4 



 . زغ ال

 ١ - كنج نات ور

 ىوملا نئس نمف ! ربصأ

 اككتتك#

 نوفجلا تا تاظحل

 ىلا روتفلا نيب نوتفلا

 .نينظلا ىلع نينضلا "ريص

 اره تطل عوض ل

 يصف ناطاااع ووصلت

 ةءوزم ماركلا ةدعاسم ىربو

 هنأ الإ ناتكلاب "بوذيو
 هلاح تلحمضاو فشكت ااذإف

 ع هتقراخ لزم“ ىف اضل

 )١( هقفاوب مل : هلزنم هب ابن .

 اق لو فناوأ+ لك“

 دلل يفاو > دكاس“ ام

 ناتكلا نع ع هلاوحأ

 اا لكي وكشي . هتبفلا
54 

 ايري



 هه وجنت ًابجعم 5

 هفاحلا هلو كنب ”نيحتللال "هيوعتن- < حض

 هدايزلا هللا دب فو 0 ع لا 1 هلا

 مدارإلا هلل تاق 2 ىلا درت هاف كنزا“ اف عد

 لزهلا ضعبب باقلا حورا

 _لبج ريغب © ينم ًالهاجت - , لزمحلا ضعبب .بلقلا حورأ

 رلقعلا هالج « ًانايحأ « حزملاو «٠ لضفلا لهأ حزم « هيف حزمأ

 ضغا



١6 

 : ل

 _راذآب اني

 - طملا كي ل

 تعاقب نقود وق مف

 .موقلا نم « .رامخب

 ليلا يبات
 نانا قف وأ

 5 ندلا ةرضاخ اجو

 ةوبللا تلطا ل اذ

0 

 0 ريغ: ىعتتا

 1 ا ياكل لا

 نابل اكسل ا

 ناقل + نش "يون - هلم

 راوزو ,قارطل

 ١ ةدالملا : ةطمر ةديارلا 4طن( .
 ندلا (؟) :



 بيبحلا
1 

22 

 ا عدت ناك ام لع كي ةوظح -: ةءايإلا سندا زك ءانأ

 ؟بونذ _حيلملا هجولل ننام عد تر اولدابمعلا 0 لا

 ايو لع ناخلا انآ انو .عاض لا ةلاستو ,قاملا اي اق
 لحلو برقلا ى كاعرب نم .- هللا نحل

 بيغت نيح بيغلا طوحي ال نمو

 هتدز دق كيف بصل ثرإ

 | 00 0 اكل د لع -: ةيدراب دقماللا تمل ىرإ

 اكل عدلا ا هنكل ب ءاتاذلو .ايتدلا مدع دق
 [ رس و تادلا ريسأ وهو. ةدلبا قا مسجلا نيسأ ويح

 )١( مال : ىحل .



 همورت ايف هللا كنعي ملاذا

 ”ليبس هيلإ قولخلد سيلف ع همورت ايف هللا كنعي' مل اذإ
 "ال6 لجو  راصتأ .زع نإو . ؟نصان قلت ل كرضتن وهذا

 "اليلذ تلايشلا نأ :ولورءتللخ يكالسم لك قاع كر

 .. كرايتخا ىلع تربص

 يراصتنا كيف ىوطلا عم 'لقو يرارطضاو كراشخا ل ترش

 يرارق هلّمحت ىلع قف يلق مضلا لمح فاعي ناكو
 .يرافتغاو كيونذ ترثك الك يلاتحاو كملظ لاط كتيدف

 ريل 8



 هلحي ال ىمح يبلق نم كبحل

 ارش لك نبل دعو ا كارم هلع ال ولك نا كين
 »َس -

 ! هلحم اذهو « اتقو يل تردقو دعوم يل ىنملا تقلطأ تنك دقو

 ! هلحي سيل هللاو ؛ يمد لحت ربهذم يأ ىلع وأ ؟ مكح يأ يفف

 .. ضعمو

 و

 ليفحلا ...ثتطلا تامل” نإو ! يباوج نع « ةباهملل ء.ضغمو

 ل5102 لاك ب محفجفا ١ 6 افلو انتع 6, هباتع للا

 )١( مهفي ال مالكب هاف : مجمج .

 ع



 دجب يعست تلز ام

 "نقيم , كيناش ريفر - هع سس كرش

 لصضفأ+ شا: :ىرخ امو كارما كيف ىو

 ةافجلا انبابحأل لق

 الزلل ناتحا لطاوسترت  كياديرر ولكل لاس

 لاصولاب اعمطم "يف عدي )ل .مرج' ريغ نم ءدودصلا كاذ نإ

 | لاح لك 'لع  مكانمدع :ال- 1 اوئيسأ وأ كلاغف اونا

 لا ١



 لاما عيدب نداش لاق

 ١" لالذلا يصف « ىوملا يمجعأ ١ « اجلا عيدب « نداش لتاق
 !للاوخآلاو مامعألا رأثل اب :ىدانتو ىلع ىوملا فيس لس

 ؟لاضو وأ : 1 يدنع رأثلا ىرب نمم وجرأ فيك

 يلاوذا روهدلا رق يذ نود قفلاخو عقوتسلا ا امدعب

 "الل اي صمدت اند نموت نئارج : يفرللا اع
 (لاص-« وبلا فرط قو. ” شا ملح ءامانج - نم نكي

 .. برحلا نفصت الف

 يبارشو ابصلا "تعب يماعط ابإف يدنع برحلا ل
 - ناهإ لوفتلا ىزز نع ققشو . ىعجبم ريماسملا عقاو “تفرع دقو

 ٍباسح ريغب يرمع نم تقفنأو ءورمو نامزلا واح يف تججلو

 انك



 انطارذأب ترابا يدع دف

 ا ءانط نم ةريخ تولاو انته اوفاي ا ثولل بذع دك
 "لا رخ اشا ليم «”قو < انين ال7 سماد ناامالا

 يضف ناك اذا

 1 ]5 ريغ را نأ هنم لضفاأك همت عوسأ 5 لضت نعل
 لهاج مكح ''' اهئابوح ىلع زوجي لقاع ةجبم ءايشألا عيضأ نمو

 )١( سفنلا : ءاوحلا .
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 اند ةناذلا موي هلل الا

 [هكم وي ؛ ىادلار موو فش الا
 14 0 0 انك هد 0-0

 نكلو 4 هترحأ كل

 0 اندراطت اذإ 0

 الإ نكرتي ملو « اهانكرت
 اياشحلا كلت نع 10006 مف:

 للا دوم « ركرنلا ديعب
 نارلا لإ عري اهل ٠ كراوق

 لايزلا عونمم « عاقلا نطبب

 لاصو يف ”' عماوخلا نم تيبي
 نا الك لذ[ > ا بيفيكف

 لاوملاو© ”«ةمومعلا 2 ءانبأل

 لاجحلا كلت نم نزربي ملو

 تلعج نا الو

0 
 ةثداح

 نأ + كالو
 ٌُش

 لك ىسمر

 )١( اهجوز ةأرملا تكرف :
 كراوف ج كراف يبف» ,

 عابضلا : عماوخلا (؟) .

 ه-_-

 ل مو ينتطخ اف

 ! لاحراا نم هع لا ؟تحمظ وأ هتضعبأ

 ارد



 يمقس ىار امل يل لاق نداشو

 ع قو ا 2 لاق رنداشو

 نم تاكحتو يىدح نم كعمد ا

 119 يذلا فرط نم كمقسو يرصخ

 هماظ طرفب تيضر نهاي

 "ةمكح تحت ءاعوط « تلخدو .'"ههاظ طرفب تيضرنماي

 هماعب ىفكو « ىوحلا نم ت يقل ام ملعي هلأ

 همرج مظع نع هل حفصاو !١ هبنذب ًرقمل بهآ

 ةمث] لمحو 27 هلي د نضال كلا

1-00 



 ناك

 دان ل بحاص

 داما ردنا معاد هند انت ”حاح

 داك  ريفلا قوما 4 ده ىرأ دواذ نو

 ءاسو يرمأ نم. 9 اه لع هللا دمجحأ

 ءانثنا هل ًاببضق نآك

 0000 اس اكوا فاششلا هل .ابضق
 0ك

 ءاكلاو د 7 2 اراذع هب ر هدازف

 ياا ىلا ىف ليوا اثقو رك هلا كلذح

 ” وادلا لح وأ © انوع للا :ءاخرلا (1)

 انضم



 نداش ىر» ناتكحب يل نم

 013" ىلع" © نوعا هل يتبع < نداع وه ناك لاك
 ا ةعاطا يف انيقتساف هل ىولل و: ىرص كح

 9 دمحم ينع «ىلعلاو ةح  امسلاو « ةجاصفلل له

 ديعس يبأ و ينتيبر ىذلا د تنأ ذإ

 ةرسااو + رالملاب ننال سا رحل ل

 ديدج قلخ ىدنلا يف كب .ءانك ا4) يلا كرر

١١6 



 ىلمللا كح ان 1

 اا هلا قدر نأ ىلا مار لبللاو لئالاءادر اهل

 دل, راق اعر حضلا ىلا يتعب اع قل ىصفك اير
 بيكر لك نبع انع فرطتو مهظيغب نيدساحلا درت رلاحب

 .بيضخ راذع يف لوصن يدابم هنأك حابصلا ةوض ادب نأ ىلإ

 بيبح ريغ تليقأ دق حبصايو رممّآذم ريغ تقراف دق ليلايف

 وفجنو انيلاوم ىلع لدن

 اوذلا [لا ناو بتعتو ١ وفحخو اتيلاوم“ لغ لن

 اولعلا فلا 7 ةتسلأو ” يناقملا ١" نينا . -لاوقأت

 )١( مثللا : عضارلا .

 ال



 ! ديع ا

 دوركم .. :بلقلا  ىثعم لع - بوبحب تدعاق ادْيَعا

 ابوجحم كيف نسح "لك نع " «ررظان لع تدعدق ! ديع |[
 00 باوثأ ِف حبصأ ا يلا رادلا هةشحو

 بيط الو ,نسح ال هجوب هلهأ ىلع ديعلا علط
 بيجاعألاب قنامز دقل 6 هثاآدحأو رهدللو 2 ام

 ضو سس

 4 هل ينأب تنيبت ال

 ا افك 2 انح ها رأ يي نأ 1 0

 ماول 04 مايالا ىدم « كيف ىرولا "نأ كاذ دإ تددو

 )١( كولمملا : بوبرملا .
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 هللو

 هريغو .راسإلا ِف يىدنع هللو

 0 الا زحعأ ([ذ وتَع تللح

 10 ماونزر يلا

 رد ةعاااا نع

 يبأ ينب غلبأو « يمع ينبل لقف

 ! لبق دحأ اهب 'صّصخي م بهاوم
 يلح الو مذي ال يدقع لاز امو

 يلْبك يفه يدل ىرسأ مهاك
 يلهأ ىلا تلقن' ىلهأ نم ينأك

 ىلثم اهركشي ءاععن يف ينأب

 جلثلا طقاست امنأك

 ىلك ذاش ف نساتلاو ضيفا ركل قار

 يخذل



 ةمامح يبرقب تحان دقو لوقأ

 ؟ يلاحب نيرعشت له « اتراج انأ 0 ىبرقب تحان دقو لوقأ

 ىوتلا ةقراطظ تنقذ طنا وحلا 1

 000 مرجملا كم ترطخ الث

 9 لاع ةفاسملا يئن نضغ ىلع ١ مداوق داؤفلا نوزحم لمحتأ

 ! ىلاعت ء مومهلا كمساقأ ”ىلاعت. ١ اننيب رهدلا فصنأ ام اتزاجايأ

 001 هيمي مس> ىف ددرت د ةقيضض ىللاور نر

 اللا نسدترو م نو خ تكنو ةقلط وتو روما كحق

 ! لاغ ثداوحلا يف يعمد نكلو ةلقم عمدلاب كنم ىلوأ تنك دقل

 )١( كنم هظفحأو ىوهلا مصعأ يأ : ىوهملا ذاعم .

 )١( رئاطلا حانج يف شيرلا رابك : مداوقلا .

"١١١ 



 ميلا ريسملا نم تعنم يفإ

 ء وكيل. .رينملا نم احعتما ينإ
 رمعنم ةياتج وكشأ لهو « وكشأ

 « ابياوطسأ ىلا _قدع تنك دق

 هعلنأ ايم انيفع كنم تسد

 ”ةياسما رواوسلا نود تنأ نكل

 م ربل « يقتلا ٍدلولك ”تربصف
 هئافوب ل فيك دبع تّضقنو

 )١( ذفانلا : دراصلا .

 و

 هاو لارا صدك تدطعما لو

 ا ا تر سقيا ودا هلك

 يدعاسو نامزلا دتشا اذإ يدبو

 هاا إل لق رشبا ةرلاو
 كاسل ل لا تنك "ال تلصو

 دلاولا برشا لأ ىلع نضغأ
 كلل ب 0 و

 دراص مه سأك كنود تيقس و



 "٠٠ ىبنلا لهأ توملا عدري امأ

 نونا لها كيلا كالا
 تامدلاب فزاع 2. لع ا

 - مالو عاما اهل
 يع 0 0 0

 روبقلا لهأب ”تررم . اماذإ
 نليلذلاو : ان ةورغلا نإذ

 ينور ايل هس نا

 « هللا وقع نيغ 0 الخ

 ؛ لاننت اريخف ارخ ناك نإكا

 ! ىوغ نم هيغ نع عنميو

 اطخلا ريصق ودغيو 0

 ىدملا بيرق

 ىضم دفق ام 2ع لع 1

 نر اريثف ةىش كنك نإو



 هبلاط لق يذلا راثلا كردي انب .اننأ ناليع نب سيق تَمِلع دل
 ردا للا > يعل ةكيقنو ١ واد ريغ نم كلما انعن اأو
 د | تاشلا كيو ةقعد قئارب اا نعال اكتفت او

 هبحاص رأثلا ىلا دهني مل مت دقو 2 ةرامع _راث راثلاب مكل انذخأ

 كيسا اذ الد

 00 ع ارح قو  دحالا رثلا اذه الخ
 دقاف نمو دقف نم دب ال دلاخ نم سانلا يف ام ! تابيه
 اولا رص ادب ال نك نا - هدب ىرتملا الا ءىرعملا نك

 )١( مظعملا ديسلا : مرقلا .



 .. شيجلا براض اي

 هقرفم رطس و يف يب _شيجلا براضاي
 ' حلا مراضلا نيم تبيع دق

 اهبحاص سفن نع عردلا نرحتال
 رمطحتم ريغ يحرب دوعأ الو
 ةيغار ءادعألا كل كوع لح
 افعل يما 0

 دي لع يضع فرأ نتاج نك
 مك جالا نشا نص نا
 ءهركداو ةضق ليات
 نسم ساكتملا ند كشارا
 « ينقمارت سانلا نويعو « اهدنعف

 ١ . فيسلا : بضعلا )١(
 . فومسلا : ضسلا (؟)

 بليلا (ع)

 ؟*ا/

 س0(

 '" للاو نقيرلا مامذ رجا الو

 .بضتخم ريغ يفيسب حورأ الو

 ب وعلا سراف كمع نبا ىحضأ

 ! يبأ يف ءاجيهلا يبأ ناي كل

 + يف جمست دنملا ضيبلكارأ ىل ام

 :9 بضقلاو 0 ينتاك

 0 نو ددع 7 نم يقتل عمدا و

 اةادتم ريغ هيجوب ىلع ينثت
 هبص,.| ملو ءىطخت 2 ل كنأ ا

 ةبلب ) اهتدحاوو . دولجلا نم ةيناملا عوردلا :



 لضاا ال ءدنلا كك ىذا

 7 هلك 537 ةعوسلا نم ف

 ء اط ىعرأ قةبارقلا 50

 ؛نيفعضألل ىلدع  لذبأو

 انته مك الل
 ع تابضلا رح « يحلا ملع دقو

 : تففع يفأو 6 تقفقك ىأت

 « هفلخ نم 0 قهرأ دقو

 تكد « اهداقحاب يدع اعف

 هلبقأ آلآ معضلأ فقوم "نمو
 هلهجأ ال لضفلا يخأ لضفو

 كد فناآلا 2خماشللو

 هلمآت ام هللا يلانأ

 هلضفأ ىتفلا ليق قدصأو

 مامن كابا شع ا فرك ناو

 هلوأ « ىدرلا فوخ 2

 هلقعي نم ّرمآلا لقع دقو



 0-1 معزتا

001 

 ءافولا ندخ_ كنأ يع

 "لوقت ايف .ىرصتا تنك“ نإ

 فترولئاقلا قدص دقف الإو

 يني < نمر ديصاتلا نا
 :كيعر>تنأ لا 6 كيقأ تتكو

 كيلع - يتاقت يتعفت يف
 جست مل ةلقها تملع ذلك
 ؟!ةازعلا “نيأو كنغ نودع

 5 (؟( ْغ 5

 قست اع“ انو را د11

 ندخلا )١(

 : ءزرلا (؟)

 ١ ن

 'بجح دق نم برتلا بجح دقو

 012 نم. عم كتوك. لبق نيف

 بسن رتيمو يح نيب ام
 ل

 ةيسحأ ل تبيح قم رهدلا دن

 0 رص م

 0111 ةيخل كش الو
 ا

 ةنس

 اا ةايح ىف ىلا نك 4
 (بحسس

 رهجلاو رسلا يف قيدصلا :

 . ةبحألا دقفب ةبصملا



 اهتيب ضك رلا براق ٍتابحطصمو

 ءاطقلا دارش اك ابر مادارشن

 ء هتيوفأ ايف رودفملا كناخ نئل
 اكرخم ماغاو 2 تددوع 5 دامت

 العلا كتميشو ايندلا كفك يفف

 ٌدْعِب ادبأ اهريغ نع اهب نكلو

 دقيلا مظن اك انعط مهمظنتو
 دهجلاو لصاوملا ضكرلا كناخامف
 دلطاو رك لا دحلا اج عيد

 دعسلا كبك وكو ىلعألا كرئاطو

 . ءالخالا تريخت لو

 دجأ 00 00 07

00 

 ىضرلا وبلا ف نلاخأ لعينأو

 هلا : ىولا )1(

 دبعلاو ةددلل ظفح لع ًاروبص

 دءبلا لعاحيحص ىوجنلاىلع آنيمأ
 دنزلا ىلاتطين "قفكلالثم يأ
 يدحو ا افولاب ىنأ تنقيأو

 لا

 ”'يدأو نم فرعي ناك ام ىلع مق



 1 كان وعد

 ةرهد كتوح» نارحكشلاو كانو
 اننيبو ودعلا نيب ام تحبصأف

 ةدبج, كينج ام ىندأ « كانتا

 هصخشب "كنتتأ ”يرازن لكب

 ىدعلا دعبي اك آتقو مدعابن
 هارد تاو لل ارد

 هذه لبق نم دوجلا هيلع تضفأ

 ىّبظ اه فجت ال فويس .رمحو

 دربلا ال كأركف ناظقي اهب كلتأ

 هرجلا  "ةموسملا ليخلا كب ىراجت
 دال ان ىم لجل ريس نوهأف

 هل نيل كبلاج قسيدئاوع

 كرا مركبا اج: انقو ايف ركناو
 دهز ا ال ةاف> وفحجنو

 00 فلس وي اه هما لضفأو

 ا ال طخ ال لاح دياب
 ىدعلا .جبم نع دربلا قشت .قرزو

 . ةماعملا : ةمؤسملا-(١)

 دقحلا لوكس انيأ مهنم نكستو

 . جرسلا دبل هنمو © فوص وأ رعش نم دبلت ام لك : دبللا (؟)

 ِ' ا



 ىلوسو ايندلا رو ىلمأ

 و

 لوصو ىلا تننج دقل ه

 لولمللا الو « بوطقلا الو ب

 ليلا دع ١ لطو هت



 ؟ ليلعلا لع نافطعت له

 _ليلعلا ىلع تنرافطعت له

 5 "قا

 اناس اا

 « هنكم فوضلا دقف

 «هقارفل تشحوتساو

 اميمارلا + د ره 2 تلطلا ١

 طتلا تركلا حراس

 دضلا اذل يروق اا 01

 00 ملا الو: ريشالا 3

 لالا ليلا ةبحس كن
 .لوفآلا ىلا عواطلا نم ت

 " لستبسلا ءانبأ هاكبو

 لويخلا 00 « ىغولا موي

 ا ا 2س

 طا يطل هله م

 " ل ليلذدلا اذل « نزع ايو , ف

 (لطلا هنود  لظا 3

 ”لوكلا ' .كدليقل ضو

 .ىليلغ « هتمدخ لوطب حت



 ا

 ! لوالا لمدني م« حرق !

 ارم ت1 اتيملو

 |١ ابفرص نم رخآلا ىف تيقوأ

 « ةلوبقم روسألا ةيدفف

 « ةلاح يف ربصلا ”نمدعت ال
 « ةمعن ىفو زع يف تشعو

 م”. و٠

 * لمحم اكل يبلقب لبف
 1 لثملا ويف :اناصأ تتيح

 لمجالاو لضفالا ابمسقو

 لدار شقت انيق نع
 كوالا كل رخ انا رتاج

 ليتم ال تلا ..ةيقد

 رخالا + كشلا كتاف
 كدجو 21 لسا



 دلجلاب كبصوا ال نزحلاب كيصوأ

 '"لجلاب كيصوأ الونزحلاكايصوأ
 ةيزدتبا دكت ترآ كلج | ىلا

 :تكلم اع كن نإ  ةيزرلا يه

 رعزجنمو نزح نمكب ام لثم يف
 نزح نم كنع يدعي ينصقتني مل
0 2 3 
 تقرط نإ ءاوأللا يف كنك رشآل

 « ًادبأ "حرف ١ شقت غوسأ الو

 اهب ملي نأ ينيع نع مونلا عنمأو

 هل ءادف ال « ىقبملا ”ريسآلا اذه

 )١( لمحتلا : دلجلا .

 ) )7قرآلا 5 ديسلا .
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 011 ثفيلعتلا نع باغملا لج

 دقتفم ريخاب دقتفم .ريخ نع

 ردحأ ىلع وخست اف نوفجلا اهنم

 دج.أ مف « .ربص ىلا تاجل دقو
 دعب يفو برق يف ةاساوملا يه

 دغر و .ءارعتلا ق .كتكرشط
 ددم الب ,ربص ىلا حيرتسأو

 دمك نم هاقلت يذلا تفرع دقو

 "" دهسلا لع فوقوم كناب اماع
 داجلاو ميلستلاب هللا كناعأ

 دلولاو نيلهآلاو سفنلاب كيدفي



 ركشا للاى

 ادعب مبلهاج داز ظوند اماذإ ررئاشع نم ىرأ ام وكشأ هللا ىلا

 اًدج مهقئارط تءاس نإو «مهيلع انملح فطاوع انينثتل انإو

 ىدهأ اهرض ىغتنت ول ءاهرتض ىلا . انآ ”ةريشعلا ملط  انعنيو
 ادجت بلهأنود الاجع انلعج ةليبق داعب انثث اذإ انإو

 اذن ان تاقعا نوذ انتلغج اذإ +. اهدشر رئاغعلا ىذه تفرع واذ

 ادشر تمٍدعدق «دشرلاب اهفلخأو . !هلاح هللا حلصأ ءاهارأ نكلو

 ١ ايناوص دع ضيبلا در مكررا
 انك تقلع دق ليخلا رودص ىنثنو

 ا ل نا عيل: يم هللا لل كعنم
 ا ل ال رم ردا - . ةووح تحلو ىدق ل فاخأ

 ادبعلاو "رحلا عمجت ساب ةلوصو ابهنود محلا كلهي برح ةلوجو

 ادب قلاح ىلع هنم دجن مل اذا ع ةرم لبجلاب لبجلا يمزنلان ]و

 : يقسلا ىلا جاتحت ال ىتلا : يداوصلا 6
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 اقول لوك هنا 5

 دع اطل

 يذلا طونقلا اذامو

 هن ىادلقا نفل ايمعأ

 اديس يل تإ «ىلب
 :بودلا : :ريزغ : ىنإو

0-9 

 ينت دروأ يندب

1 

 ناك 32 كليم: 1

 ادح] - .قدلا يجرأ

 رعشتساف هارأ

 ردقأ هنعمل

 رثكأ هبهأوم

 ززغأ هناسحإو

 ردصملا " كلضف  نفو



 04 يدع بلح ىفف

 اضر نم جبنم يفو

 0: خارفلاك 4 ياو

 4 ماتا موقو

 مرا لإ لح
 ؛ ىصقني 3 ين زحف

 ىعمدأ هه 0 مو

 عومدلا يرادأ نكلو

 3 0 2ك

 رخفملاو » قر

 نا امرك ندقل| د

 رشخلا مر كل

 رغصأ مم ركأ

 نيصحلا  ءانضلا "نصعو

 رتفب اك 2 مدع

 رضا ىللا 15 الو

 : نورا : سعبسملا (9)

 . ةبرقلا : ةفلزلا (؟)



 اريسا ةنشرخ ترز نإ

20 

 ايفا نظرا تريلا

 دن ةوانلا يوما ريكا نكلو

 12 يشلا تيار دنقلا

 كا ١ ةفاقلا-» ههيص د) را

 . ل

 . تارفلا ىلع ةعلق : ةنشرخ

 . ةرمس اهتفش يف يتلا : ءاوح ةدحاولا :

 : روح اهينبع يف يتلا : ءارو> ةدحاولا -

 ارم اه تطخأ د كلف

 انرقلاو  .لراخا تيك
 0 («0 0 انو 0

 دل ىبظلاو اي

 ارق هن .تفحت نقف

 !رورتنلا كب تيل دقف كل

 ل وكل لك
 ع

 ادع ايفل نع -
 ا و ايلا
 ا ورقلا و[ ان ودجلا



 يثوش لوط اب

 ادغليخرلا اَولاَق نقوش لوطي
 دعب يفو .برق يف هيفاصأ نماي

 ايفأ ىرأ الر امك للا دفا
 هسنرؤت تنك ًاداّوف قارفلا عار

 _نلع قوام يف ساروا

 ًادهتحب 0 ؤ مظني لاز ام

 هلئاضف ينتزعو تفرتغا ىتح

 هتياغ كاردا نع دهجلا ا نإ
 تح و الو. الوم هللا انل نما
 هتحلاما رونخا لراتلا ىرظنال

 انآ 7 ك2 .ادح هلل دملا

154 

 امالي هش قرن“
 | كنا كاعطإ) هفلاخأ يو
 انذلا 1 نيطتألاو

 ادهسلاو عمدلا نوفجلا نيب 5و
 ادلو يندع ذإ اذلا و ةدغأ

 اديتع زعشلا هيف ةظنأو الخف

 ١١ نه ليحخلا ناحو اعس تافو

 اد فلا طعابوم ىانلا ورغاف

 اددجأ هلظا ادب . انهانأ

 ان تاداكل هيلا دع دالو

 ادحأ هطعب ملام ديلا يناطعأ

 ادبأ

 ادعب اذا



 1 ىدخا

0 

 انديدو تيبأ تأ وح تنك امو

 2 3 َّ ِِء

 ا ريصلا بخصتسا ىذدا 0

 , هلهأو نامزلا كيف يتسفاني

 مهلك س انلا يذب ىرهد نم كتيرش

 ءافئاط ةيلمسلا هللا ككل
 'تشحوأو ماركلا لهألا ينقوشت

0 
 م لهو ؛ يسفن داسحلا ىلع تعفر

 رقه نا الإ "تكردأ ام كراذلا

 يننآل ياوس نع يناكم قيضي |

 العلاو مراكملاب ئيدهودو "تيقن

 11و مثألا بردلاو نادلخ
 ساخ :كتودو عادم كم لو

 ادام كيلعا ىلا ينامز ”لكو
 سخاب رهدلا الو سوخيمانأ الف

 سئافنلا سوفنلا ىلومال لذبتاو

 سااحمو مهدنع يدعب بكاوم

 راف سرا وفلا" نار طبرق

 5 نستارفالا تش ول اوعج امو

 ”سرامأ ام العلا بسك يف سرا

 لا لكولا مآ ةمقح ل
 سطرعملا نيرخآ نم تمغر نإو



 . ةيواج

 _جاع نم تاك اهردص ق6 ةقوشم داع ”ةالحتك ف اك
 و 0 1 2 000

 جاش هفرط .جاس لكو .يجاسلا ابفرط يىداؤوف اجش

 اهتاراج ىلا تماق

 اطضو الاب م ىقنا  [(تعاراخلا لا تفلت

 ا : 8 أن 3 7 ىتفلا اذ نترت هع

 ادي نإ 0 تدوخ ولفت ب قولا قاذ"“ ام نإ نإ

 ىلع بسعي

 دان لك كاتس ب نات يدفن أل ول ١ بلعلل لف

 )١( نزح :احجش .

 1 و .ه. 000002 م ص و

 د ن0 اك دخ] دقوا د نتي تيس نأ لع بحي

 ل



 .. ينتناعا دق

 ةنارعأ قريشع "نم. دجأ) ىلإ ال ةينفلا صاغ

 انالعإ هتهرك ام عدي مل ىلوم رس نمليملا بحأ ال
 اك لاصولل .رجشا كرت .. البق © داذولا ىداس 0000

 :.ةروكلم ةحش اهو

 | ىرخأ ىمئامء ركش يذ رتغ ىلآ تعض دق ( ةريزكشو فش |

 ارجأ هب تدفأ ؟ركش دف[ اذإ - يتنإف , تيحاف :ةيخ لاب

 تفرع نيح نآلا

 وح لع تيدتغاو « يد َّكو "تفرع نيح « نآلأ

 رجزناف يلق تدرجزو :" 4 فيينناف يسفن -تيجمنو

 رّمتساو + ”نعذأ مث « مَ الضلا ىلع « ماقأ دقلو

 0 نمل تيفو نإ 6 ارف 5 ا 4 تابيه

١5١ 



 دلص مه ناَج ينم ضآرعت امدعب بلغت نب ورع ىلع تفطع

 ودغي وأ ةريشعلا مذ لع حوري 2ءيىرمال ةريشعلا رجه يف ريخالو

 افهز هبحاضي ال قيفر رجهو >6 ةرجه. .دكويال ند نكلو

 دفولا مركي اك اروط مهمركتو ىدعلا دعبي' اك ؟روط مدعابن'

 كا

 3 و 5 و و

 هدودص لع تما نإو#2 ت - كع امو + تقلع دقلو

 هدمجو هايانث يفل ل ازغلاو ةلازغلا نأ



 راقألا هنسح نود « رش

 دام اقنلا نم ٠ ع و د ناقل هفسخل نومك

 0111 رابظلا * ةميش أ نمف ع: ةيالو نامت ةنقا لا
 راتلا بيطت هلثم' ىوه يف ىصاعملا حارتجا يف هيصاعأال

 راذقملا ءهبح و م ىنقاس نكلو «ارهد حالما ترذح دق
 3 0 ا 0 5 ع

 نابع | 6 كاقر نم هكر ينتفطعتساف قلشلا ت1 مك

7 

 قرشم رانلجو

 3 ع 75 9 5. : 0

 هرحش نابل 0 3 ف راسم ررانلجو

 رالاو 1 هرفصأ «هسوور ف 201

 هرفصعم '_قرخ ىف راهذ نف ةضارق
- 2 
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 كؤوادف يسفن

 00د يديم تن دميا ك2< تكوادد نمش

 11 لا ليلجلا ىدهع انقعا 27 ىسفل >> تيلعا

 لوبقلاب رشبملا ىرشب ١ يدي تكلم ام تلعجو

 _ربصلا نم ره “ ربص ىلا تعد ر , يعفان عمدلا نأ ١ املف تميكت

 و 3 وو : ع 5 0

 يربص نع تي زعف“اتقو ىندعاسي مهقارف دعب ' ربصلا نأ تردقو

 1 نسخ ءىسم
3 

 و

 7-52 مأ ىودع يردأ ف ًاروطو ًاروط نس ء يسم

 ارا نس ءىربلاافرع هنا ك؟اظخلا نيديو قم ر تلقا
 ,بونذلا رفتغم * ملظلا يبش ١ ىهانك ناو * نيماظلا ضعبو
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 1 دروم دراوو

 رردصلاو دررولا ملس نع هرودص هدكؤي + 0 ترافل

 رصبلاو عمسلا نيب نسحلا مست مزن ىلع هنم 0

 ادق نم ا[بعوس جرخب هالك  َددَح : .قطيم نع ترد ١ ةيودع

 رطملا نم بوص ال حئارقلا بوص ابجيد ركفلا ضاير 00

 ربحا نم ابوت وأ يثؤلا نم ادأرب“ .. ا. عيبرلاديديأ ترشن اًماك

 يزاغلا ايا

 ! يمسج نار وتسحب ىلا: '" ئزافلا 38

 !يمثإب مورلل كو زغ يف رجالا موقي اه

 1 براخملا : يزاغلا 6

 م17 ١



 ماما الف ريغ اب كءارو

 2 مامأ الف ريت اي كءاروي

 رسل ضع حم < ايدل ف

 « ريح لك يف « انرمأ

 امامذ ةفليوخ ةيجارأ

 مهتحبص نأ يلا
 لاو اه ند كاع افلا" مع

 يلوح ناسرفلابو يب عزانت.

 سحب نب حرم مهتم انحطب.

 انييقتلا ال عطا لو

 «ًابعع نيرشع اننيب لعجتأ
 4 ار 6 ميضلا راد مكلاحأ

 ليلا

 دانا رطل مرح نقف
 ار انشا ثان 2 _ايتكادل

 الكلاب
 اد الو“ نافآ ال كمارو
 01 ارا فاح وي ملا

 ماحز : عسا ضرالاو « مه

 مالظلا انمتكيو « مم حوسي
 مارك_ اهرهبظأ قوف « ميارك

 ماست ام ىطعتو « تبلط اذإ
 ماعنلا لفج ا" 2 مبلذجت

 اوماحي ملو « هيلع اوفقي ملف

 | ماسلا يدي فو لع دقو
 مالغ اي كل

 هيصقدو

 ةءوش ا همربخو

 ماري الو < ماضي ال ماهأ



 نومركالا دودجلا نمل

 وفرك الا دود 00

 6 ل سَ

 م هيوخل | ءوه اذا نم

 هواونص ا مر نع

 ابي نأ قعر ا

 امللا موك ل الا

 ويضلا قرط اذا « يسمع

 ا رفرش ىلع « يران

 يبات مل نإ ءرااأ

 ١ نسل بورضم زعلاو

 1 هل الإ «قرولا نه 20
 مودتلا ١ نم
 © رفوفصلا نيب

 9 هيلاعلا

 هيمأقم

 مالح .نرغأ اذ
 هيلام ئجأ تسلو ح

 ل دقو 4 3

 اهوانف 4 زف
 .٠ 3 و

 ٍفويضلل جم

 بابقلاو قد

 تسلق 6( انيض

 هةنئادع

 هيئانفب
 هيراسلا

 هيرانب

 هيراجل

 00 راع ا 4 2 ملع ىنجن الو ) ينجي
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 .. نادم ينب غلبا

 اهنادلب يف + نادمح ىنب غلبأ

 نايف نع لخا تد ا موب

 اعافحط : ىوذو. اهالع قود

 2 0 قى. شعت ؛ ةرئاع

 « اهنايعر نم عزنتأ « البإو

 ' انناقا نعو ابنع < قدر

 ءرامانا لل ةلشلا ليسا

 « انوع لع ؛ ءاحأ كلارا

 )١( لابحلا : ناطشالا .

 امان نما رثلاو ا. اطوبك

 اهناريج نمو .سيق نم تقسو

 ١ .اياطغأ يف حرق 26 ةربمو

 اهناسرف نم تحّبص أم تكرت

 ١ ايش اخ لقانا قح

 امكلض قى اكغرأر راوح

 [ 0007 ملزلا, . رشعاف

 انامرك : نم عنمأ اعاوست

١44 



 ةرارز ينب

 مكقئارط تّحص ول ةرارز ينب

 ؛ هتيانج نم ءارب اونوكت نإف

 « مكريخ هللا نيا مل

 20 يف ًارصق 0 ا

 .مكلهأ «فاك ا نك نود 3

 م يتسات 0 ا جرا

 ةهاس ليخلا قودص يتلا "تبغ

 ,ةمدس م اذ! 4 0 نحنو

 دال لدتا يف ةدنع منك
 نارسخب حبر مكعئاب عابو

 يناجلا وه ىناجللا دفر نم نإف
 * كانلا قثولا اذهل نوبضتخ آل

 .ناسرفب اناسرف بصعت ليخلاو

 نادحوو ىنثم نم ليخلا بزاوش
 دك نن زاخ اي . كنع دكان

 رنآلم دقحلاب ,نغطضم . لكب
 "سا اننعأ . ةريقفلا لع

 مم١



 | بغاول يهو سيعلا لخأ منئل
 علاوظو "'ىرّسلا لوط نم '''ريبادح

 علاط نيكاّسلا نيب لزنم هل يذلا فرشلا يف ناد نمانأ اف

0 

 ؟ عضخت امأ < يلق انآ

 ؟ عفنت أ « يماع ايو ؟ عشخت أم « ىبلق ايأ

 7 نش او عاشدلل طنأت تراي ىقح .انمأ

 ؟تضملا نم قص“ لا لاكفا  كيحت ها

 ؟ عرصملا كلذ نه ل ٍِ ١ ماعأ أ :

 ! عظفأ ام رمآلا اذه ه كلامو 2م وع

 5 ل

 ماد كاست نصفي  ىذلا نه دععللا هام

 مالا ىسرتت 2 2 قش اغلا نع كومالا  ةدذ

 )١( ةرماضلا قاينلا : ريبادحلا .

 لمللا ريس : ىئرسلا (؟) .

 "لم١



 0 8 كعمد نعاي تع تحل - ملا قافو ناك
 | عدار ءرملل لبجلا دعب بيشألو ١ ؟الزان لج ىّتلا بيشلا كايح ١

 عطاق « كش ال «نيبلا كيشو نإف قدوم لابح. ىماس تلصو نّئ

 ةنارو .ةلك+ ! ييدفاس نقل ٠ كلام م رتل اعاشتتس

 عمادملا ينم عمدلاب "تدور دقن امقيربيط ىلا يسفن تئمظناو

 لاوط .قارقلاب "يسون "نإف . « ةّيشع نودبلا كلت تلقأ ْنإَو

 عباصأو .”نيعأ انيلا تزاشأ ء ةيدغ « ٌعادولل:. انفهو الو

 ىوللاو عزجلاب دبعلا ىسنتأ : تلاقو
 ؟ عراجألاو افقنلا انم ةمي اهو

 1 ١ اهظال نوفج نم ًاعومد ترجأو

 عطاوق بحملا بلق ىلع « رافش
 يعئار عمدلا اف ! ًالبم : ال تلقف

 ! عئار مهدملا مرقلل وهامو
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 هريعي يريغ

 ء قالا لانعلا هر ها
 مدي مل وه اذإ « ذو يصترات

 هب نايا لقو < 'ضيرطا
 ينغلا وه لا نإ

 انك ةلطيسبلا هس
 يتوبأ صيرحلا عمط يل فاعتو

 ىدئادز فانا ليك ةرثكدا

 اص رك تلق ناي

 3 4سفند

 ىلزنمو « موجنلا ددع ى رهراكمو

 نادل مركلا مه نع لوحيو
 تاضتإلا ١ ةلقو « ءاقحلا دنع

 رفاحلإلاو حاحلإلا نم اضوع
 فاح «, بكانملا ىراع هنا ولو

 :لكف "تعتنق ةلذإت
 يفافعو « يتعانقو « ٍقءورمو

 يفاضلا ماوسلا ددع الو « فرش

 ا انملاو عراوتخلا نب

 فايضالا .لزنمو « ماركلا وأم

 فاك ءىش

 يفالحأ هفورص نأك ىد دع ى فو هنا ينتقأ ال

 يفالسأ ا تفرع دقلو 6 عفا 05 ل <« نبم 0 1 0

 فحل نم لميسي مدلا فاعلا

 .م١



 | ملا بنك ىعزلتا انضم كنا سا
 ' م ءانطاب ىركذو باتح .ةاقتاخ تالا يما
 اة تالا تالاخ لع نتلأو  -اباض كللع كلغ طال

 "0 ردع مو لم ةنارجبر ” ةتحرملا ليسا
 010 2 باسلا اذه 1 وتعو  ةياص تاتكلا لن
 7 -ةديعت !ناذ“ :رابألا ركتمأ يكن

 ىفتشاف بتعلا نم مولظم بلقلا ىفش

 اننا« ضنا تررقأ هك نإف

 اغلا هنع 06 1 نكأ مل ناو

 )١( يىفولا ىيدصلا : لخلا .

 رك



 . نشل نا اعلا

 ردبللف كار ”سسمأ 1 اهدا

 « العلاب تدرفأو «ىوقتلاب تللجت
 « يت>دمب تلقا 1 ينتدلقو

 قدوم قدض كعفمأ ملأ نإن
 : ةعرك تءاج دصلاءاركلا نيايأ
 تحبصأف ضيرقلا لهأ اهب تلضف

 ىرولا نم ريظنلا مودعم كلثمو

 ةماطنو هظافلا لك ع

 ىلا لمحلات 0 ورلا هلق ند

 مع ول كف ارق نما وكشأ هللا لا

 هبلق قاتشا اذا حاترم ةرسحو

 ةشدع ريخ ىف برقلا نامز ايدعف

 "نافعا امررصن نبايشعو

 )١( رطملا : رطقلا .

 | .رطقللو هش تنأ . ناكمل امو
١) 

 ركفلاب تيدلحو «ىلجلل تلُعأو

 رهدلا دبا اهركش يفاوأ ال ادي

 رذع نم لث وما دجما ىلإ يل اف
 كلا ةداملاو دصلا مآ ركللا' ننأ

 رشا ةيدوف < وذبلا "لها: هن

 نيشلا نر هبشلا ودعم كرعشو

 رهزلا نم عيبرلا كاح ام عئادب

 رجفلاب ربخي ضورلا مسن بهو
 رمج ىلع عولضلا يش اه 0

 سلا لا داعو ىركخلاب :للعت

 ”ديرج تك وك اذياع لاب معتأو
 . ب

 رصن ىلع ودغتو زع ىلا حورت



 .. ينودقفت نا مين

, -- 

 انا ىلودقفت نا َميِدَع

 ف نودحت نم لعأ انآ اهإ

 قرفع نب نضع وكشأ ك0

 مهبمامأ نجما تنك اؤيراحناؤ

 هل وأ بطخ بان ناو

 ةهافس « ينورصبي ال نأ نودوي

 ؛ اهامج ىف اوقضتأ ول مل لاعم

 ىدمف ةدعب ودعت الف ل

 و

 اديصأ او ادكمفت نأ متين

 انآ, نودعت نم ىندأ تنك ناو

 ادهشمو ًابيغ لوقلا يف يل نوئيسي
 0 تملا تنك 1وراض+نآو

 ادف تكلم امو يسفن مهل تلعج

 ىدس 0 رتررمأ نع تبغ ولو

 0 اخو وبلا سلا طلو
 ىدع اوحبصأ ناو ىلوأ اب يلهأف
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 لخأ ملا 2 3
 تع ْ

 41 يبان امف 34

 « ةبابم 2« بولقلا

 , فاح ينل ضصغ -اف

 ان اف يي كلخا للا

 ار 4 هنسلا 98 ك5
 انعام 1 ع 3

 ويا - الا 2

 البنو ًالضف 4 ايي لمو

 الخ ثيح « مرق مرقلاو
 قحلا “ ”فيسلا وعدي

 ايكو 2ك + ىدعلا 000

 : القص رهدلا رقفورص لع د

 لق ”دصلا ماركلا و

 الّمم ايندلا يف سيلو « ل

 ورقي تاراغل رع كتم ردا

 الويتمهحالا لا زط صقلنم ملا

 مكدعبل قلقأ .ل قايتشا الول
 ._ 24 0 14 3 ٌّش

 مع -كالإ < رظتم 12

 . ةصقلا : قرششلا ()
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 لومدك العلا لع هكتم حلاو

 لوط «مكدعب « ينامز يف ادغ الو

 لولمت كايقل ىوس ءيش لكو



 اجتسملا
 سلاف

 اللاو
 ؛ اًبصلا

 ا ل
 2 تنومنلا قضوا

0 

 1 ا
0 8 

4 

5-9 

6 

 اني جمال ثيدح

 نت نا الا كانوا

 انجلا 5 لحتو

 اعلا 0 2

 اوسلاب م اذاو

 هز نيب لصفي غاملاو
 تدرج <« .يشو طاسبك

 )١( نومقلا :

1 
 1 يع 4

 د

 6« ابيع

 "7! ىلصملا , فانكأ
 0 ل

 هاي هللا :اهانأ ال

 : الحم 1 ىلا جبنم تلعجو
 الظ <-تنكسو 5-7

 ًالطم او ام نك

”" 
 6 ع

 ممل نك

 1و7

 قل لذإ  -تايدلا + ره
 الهس 2شيعلا انينتجا .ريج
 الصف.«نيطشلا يف « ضورلا رر

)١( 

 ,نويقلا يديأ الصن هيلع
 تميلف « يف

0 

2 

 5 دادشا وهو نيف اهدرفم



 ىَ

 امزلا دإ , انإ

 « انتويب لوح تيفلأ
 ا را م

 2 15 انهو اذه

 د عاملا

 © رفع ءاقزو :نيال.لق

 الخلا ا ىلا دصأ

 6 يثني ًارهد لعلو

 ئفطنم ,اهويء6 تفأ لع:

 وأ م ع هغلبأ '
3 

 عك ناو ةتيفر نأ

 نامزلا دتشا اذا ان

 ”مهداو تاو 2

 مركلاو - ةفاحكلا دنع

 مهلا ارخ ١ ىدتللو ف

 مد نارا مد ىدوي

 مع“ اه لوقي ىتح
 ممأ يراد نكت مو « ل

 جدلا, كلت .يفطضأو ءل

 مآ. يئاشحأ .. نيبو « ق
 ! مئتلي اابعش لعلو

 مع نباي ؟ كمع ملظ نم
 كي دن كدت تال
 مكحلا دمج ايأ 1



 ”تايحلاو .ةعسز ىنب توضو * ريش ىبح هكفي تنل

 باوثلا ريخ نم ركشلا نإو ًاباوث يركش ىوس يغبأ امو

 "يدلك ئنب“ دق هتغ ىنلخت .قربمت .ىتقا نلعا نيم لش

 هل رق < تعز 5 انا دق

 ؟هماقس شيج نارجهلاب ترصنو هريصب تكتف مل <« كير “* هللاب

 هماظع و هلوجن نبب تعمجو همانمو هنوفجأ نيب تقرف

 )١( عوجرلا : بالالا .
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 احلا اريتتلا ظادخا بلر
 0 :ندارفع انك 0 مهامر

 رثاط . لك ؛ مهاطيأ  نفا . مقاف
 فرغ 5

 ارفعأ ةطيسبلا يوطي ادغ بئذو

 فاحت ل نا

 امك انك .ايتحوت تا ودلا نع فان كلك نإ

 0 ا لع يصغت نأ فلم دا: كي مداع 25 كل

 نواح الو روث نأ م دولا اسال ىقبأ

 )١( نوجرفلاب حست م  نجرفت مل يتلا :( ليخلا نم ) ثعشلا .
 ) )9فاعشض : رمض بزاوش .

 )»( بارتلاب نولي يذلا : رفعالا .

 7و١



 ىقلت نا تئش اذا

 ارواسع .ادوسأ نقلك نأ منعا
 ار لكم قل .ىذلا .. ودصلا ”مهانعنل

 0101 نونا يس نتح نولطت

 اربجت'نم لع انلص هزع ىفو.' ىرؤلا ىلع انلط' هللا فيس_ةلودب
 !ررغأ وجا هعفونمىرب _برصب “راد طسو ؟ ءادعالا ل1

 ارسح عاقلايفناوسنلا اوكرتي ملأ رسلاب ةوزغ موي بالك لئاسف
 7 ارمنت ال“ توملاب اونقوي ملأ « مهيلإ راس موي« اريمن لئاسو

 الو وبلا دقي :ايزش اهرقن ولا ررسدتب تال نح يش
 * [يمحأ توملا نم اسأك ابقست ملأ ”ابقواح تنس نين[ شق للا ١

 ااصم نكن ئأرم < مجاك -هةفوس ترشا انو

 )١( داوسلا كلاحلا : نوجلا .

 الآ



 , كتفرع لف

 لشدا كر[ 6 مطلق رام كازغمأ انفرع دق"

 راصنالا تلقو ىراص م قىح رجم ا لع ًاتياث :لزأ '

 ا حا الطن ديفا نط )ا امأ نايا! فردا دار

 . . للعن انتب

 1 8 2 2 2١ ص

 اد ءايقلا ني نيرمحا اين نأ ناسرم معنا

 دعجلا محافلا لضف لسأَو ك1 هتندحو وآن ل نيح هنأك

 ٠ درو نم هاآدخ تلم [عكفو ءاع . هت رطب يف انع 2م دعب

 (١) هل لمع ال يذلا : رابعلا .

 ا رسل ل ا دا ؟(

١ 



 « سرادؤزح ريغ ! ىجرملا ابأأ

 « هقورطم “ ىرثلا ودغم تلزال

 لزي ملو تائيسلا كنع نبجحأو

 كيلا يثوشب يعومد رقت

 0 2 2 2 ساو

 بركلا لوطب يبلق دهشيو كيلا يقوشب يعومد رقت

 تكلا بات  ىسفتث نكلو. - دوحلا 2ق  دييجن ناو

 بص و م ككيلَع يفاو عل يراجل كيلع يفاو

 د00 املا تبيح ا داا قدم 0 0

 اح عم لع ءاقللا ءاحر . ءاقتلاب اسمح تحمس  نكلو

 املا ناوأ ى اضرلا تقول. نص هل د يللا 00

 'بدألا تاونعو ًادبأ برعلا ناويد رعّشلا

 !نسعنلا يئابآ 0 يرخ/فم هبف دعأ ل

 07-0 نوينم يل انه 200 0
 و

 احهلا الو حيدملا ف ال

 : مغلاو نزحلا : بركلا )١(

 ذأ

 ]اج قلق ريغو < كيلع اذبأ
 | لايذالا ةرورحم _ةباحس

 لامعالا حلاص نم بحاص كل
/ 

 'بعللا الو نوجا الو ء



 ىدفت تنك وأ

  لامآلا' رطقم_ كنك ركذلا

 لضاف _لئاضفلاب دلخي ناك ول
 انتارس كتدتفال ىدفت تنك وأ

 تليقأ سان كنع عفدي ناك وأ

 ىرت نأ «كموق تاداس لع« ز زعأ
 ءاعرردم نوت 1 فادتع ردا
 لع 1 , وضم تاتياكلار

 ابنثي م تلبقأ ةينأا اذإو

 ئىد رلا تادحأل اهو 2: نوطخلا اد

 ىدتراو. « لئاضفلاب .ليرست ال
 ةلخفن كوللا دص تدهاشتو

 )١( لابحلا : لاوطالا .
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 رلابخلا ةةياغت كدعب صرخلاو
 1 لاجآلاب لاجآلا كل -تلصو

 لاومآلاو .حاورآلا سئافنب

 دا لا دك
 امر لا تلقم . ضارنلا قود

 "'لاوطالا ىلع ةفقاو ليخلاو

 لاطبالا عم ةلاس ”ضيبلاو
 لاتحلا ةليحو « صيرحلا صرح

 ؟ لاجعإلا ةياغ رباج نلجعأ

 لاقالاب علو العلا در
 لاع ناكم نم « مراكملا ىرأفو



 ! انع لس

 بالك يني ةارس انع ىلس

 رراصقاا كفا سال اا
 رريثك ةجسوع نباب ىلوو
 اثم هاك ذب «ثوعرلا قر

 رظيرق نما : ةامإا هي” روت
 متع ريح ”ةقالسلاب 20 0

 ”يتاقعو

 ادعف انشا تاضا نك

 رطخس دعب انيضر ىتم نحنو

 "لطم: هلع“  ترقاح

 يلاوعلا _رجتشم دنع سلابب
 اال قسآلا . ةنواؤم ننك
 لاجلا كئض يف وطخلا عاسو

 11 طوا فليعم كل
 لكلا نع ءاقلا ةلاتتو

 كالا“ كاذأ قى“ لدلا“ نزف

 ياوملا خلا“ دي رصلا نع نلدع

 لالا فرش نم دويفملا ىلا

1 
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 ادا را .اذإ < دادملا لكي ١ دواعم ١ ةاتعلا كف دوتنو
 الالح رمق يداوبلا 2 اتشلا انعطقو ةنشرخب انفص

 ةةلاحو للا رمح كلل دا كلا مقا تر

 لاطألا ”لقش 27 تالواطم  ”هلوخ كاجفلاب كروت العر

 ةلالغالا ككفو ةتولمملا حام جا لطخألا مع سيل كمع نبا "نا

 ةرسح « رباج ىلع « يلقب

 لذؤت تسيلو * لابجلا لوزت :ةرسح « رباج 0 يلقي

 ليلك دعوت هءاشلا كويحاو  .ءاكبلا ليولع اعيش اهم

 )١( ىرسألا : ةانعلا 1
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 حلا

 انلطت  تارسأ نإ ء ىتاكملا انآ

 مهس_وّؤر قوذ ا ا ١

 ىغولا موي رذخآ ا تا
 متازعو ةارح سفن كتل

 دعا روظ ريعلا نطي نيأرو
 : قياضملا لنك يق كوذخأ ةلدق 6 داق :

 بقاصم وهو كاخأ توعد الأ

 هنإ _سارف ايأ توعد الأ

 هليخ كضرأ توفلا ديعب تدرو

 2 , كيف مايآلا نم للز لقا يشق" كلذ 1

 يذلا مرقلا .ةلودلا فيس لاز ام

 ايضاوق فويسلاو ارض ليخلاب

6 

 "00 فانشا>ضيبلا كل ترا
 اا نوعحلا رنج هل نحس

 الاعن كيرتلا كبح نذختا : لاق

 لا كيكلا تيجو كنك ول
 ها لالك نلت نم نورك
 الامر لابجلاو اشحو مورلاو

 "ل 2 بن رت د هفاسنلا لثف

 ؟ الا 6 عفديو ميظعلا يفكي

 الان عنمملا تلط لقا 0

 الابزأ _اطقلا .:لاثمأك ىعربم

 اا نارا رطل
 ا اناا لمحو . ديظعلا ىكلد
 اا كاج لاو ايذل ا



 هتمادم نم ال هظحل نم- تركس

 7 ملط يع نع مولا لعو ةتئادم نم ال ةلطخل نا اتركم
 ةلئاك لب يففحزا لومشلاءإلو ."هقلاوس لب ىتهح. فالسلا اذ

 هلئالغ يوحت ام يربص لاغو هل نيول ”غادصأ يمزعب ىولأ

 الامح هللا كِداَر وير مأ ا لح

 ىلاغي ىلثم يف نا رصخرب يقيعيبت ال

 الاح ممااعلا نسحا 4 أ رلصوب تثدح نأ انأ

 . كيلع ينثا ال يل امو

 ؟ليلق ةافولاو ؛ يدبعب تيفو املاطو ؛ كيلع ىنثأ ال يل امو
 ! ليمج نيكلاما حفصو «تْحفص ينتأكلم ام اذا ىتح ينتدعوأو

"4 



 نق

 ٍرئازو

 هلنياتلل هببح ررئازو

 76 هنايثأ ١ 0 رصد هافاو

 1 ها نامزلا در ام بأدي

 7 ةياير _ةلطه مامأ ىفاو

 “ هبادعهأ لكنا هب تداج

 ال ا

 هبابسأ-::تلصتا اما اذا ىخ

 هبايق ”نيرلا لع كيال

 هباكسنا هماجسنا عبتو

 هباجس تلجأ
 ةباتك ىرثلا هجو ىلع ىلج

3 5 

 كي أفص

 ”هبانتجا .ىرسلا مغر ىلع لاط

 اة رارو  هتارتح .تدقرأو

 هباحتنا هدعر : نيرح كان

 هبابه اهبوبه ةحئار
 0 ول انصلاو هايح 7

 ع ىرثلا ىلع تبرضو

 ةنانطأ هئاجرأ يف دتماو

 ا[ طض) ”ةفافطصإ ففارو

 هباضه تفطصاو يرورش نكر

 هباعش اهئاع ا

 .ةبابر هدحاو « ًاضعب هضعب بكري يذلا ضببالا باحسلا : بارلا )١(

 ::: تاكملا قرك 93

 لف

 فامو كاحنا



 -نأح هيلع تن او ناج ىنج

 ]رخل م ركلاب فدقق . ولعو ١ 4 نان دلع تنأو #ناخ تح

 روبصلا ةبقاع كلتو « كيلإ ٠ اعوط ؛ ءاج ىت- هيلع تربص
 "دل نكت يصل لدغات .٠ تناك بلا ىف نع كت نإت
 ريمألا لثم «هلعف نع هل ىفاجت نمت .سارف يبأ لثمو

 آددس انآ
 اميإ

 ' ءاسلاد ىنسلا "تلت كلضفب 6 دوح قمح ادسا

 ءءانغلا ادد سلا تلم "هلل نها كتضأ دقاركو

- 

 )١( ةعقرلا ءانسلا -

3 



 لبخل .لإ هلع فدع م 32

 بالكلاو ._ليخلاب لزن مف

 وكون. لاغشاو انفرصنا مت

 .ليلب انلحر انيتأ 00

 اديصلا انحرطو انلزن مت

 بصنو يوشنو يلقت لزن مف

 _قاقزلا نم نع اك ًآبارش

 اددع لايل عع لزن مف

 لل

 "لجحلاو شابكلاو يوارآلا ىلا

 بابغألا ىلا ًارزج اهرزجن

 ةرفسم .حابصلا لثم ةليل يف

 ليخلا دايجب انقبس دقو

 اديزو

 بِصن مف ايحاص انبلط ىتح

 انددع

 قاس ريغو ابيترت ريغب

 ادغ نم ىظحأو < حار نم دعسأ



 ى دز ليتم نع تودص لف

 ارك الو تورط
 هاضدشا

 اناحلا  ىيع .هلعا رب

 : لام .اناؤ اذن

 لاح نسحو ضفخ يف لاز ام

 اعد ضتلم لح ب

 كابعلاو ... ناقصلا

 [مردالا يكل دنلا لد

 اللا اره ردقلا : لكشم
 و

 ر_روقةصلاب

 و

 تردأاب

8 

 نهانيمر م

 1 رحارقلا ٍِق ا ندرفأ

 ةيلكلا -اهانآو <. اهات 2

 عرصنتو اهديصن لزن ملف

 وع: دحاو بلإ هيلع مه ا

55 

 تان. راك داو عال

 تارلا -لصم -دقكاو

 00 1 و ال ةرظن

 ناسا
 هاطعأ

 اند د اذه "َقىح

 م و ر | انآ 53 أ

 انكتسأ و هحبذدم 1 د

 1 ا ردقل أد اهندجف

5 

 هدهأج 00 رصخلاب لقت دق

 ا

 اكلاح نم. ٍِع ودمت اعدم

 0 3 و



 مدايزلا ف 0 رأ هتاشف

 ءالبلا _نسحأب مزجأ مل
 لعاب ايي كا

 ٍدرفم ريبكل اهنم تدمع
 :ندقلا“ هابل“ راك اموت دا

 ”لدنملك ل دج اذا
 م[ هلم تليد زم 20007

 ناسنإلل _حاجنلا نمر نوح
 رظتنت ادام : خابطلا ىلا تحص,

 جات ا رطاسوأب ءاح

 بارشلابو سأكلاب ءيجو

 ح رفلا يناورو مويلا ىنعبشأ

 ءارحصلا: بلطن انل دع مث

 يداولا نطبب برس انل نع

 . مخضلا : لبعلا ١(
 . قنمعلا : يداها ( (؟(
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 للا لثمت طودأ ايها طف

 رياجر نم يلح انكم

 هيبأرلا نيمي نع نم تطقس دق

 مَداَع 0 . فارطلا - كللتو

 ,يناد تيصعو يصرح ف

 ارد لآ الخ اه
 اال ماش رك قمل نك

 0 وأ عمس ناح 0

 مظعلا نأ ثنقنأ

 ”عدلا لاقأو ْ

 ٍنامرحلا عم يأرلا ةياضإ

 رضح ام تاهو ربملا نع لزإإ
 جارد نمو ديصلا لجح نم

 .لوزنلا نع 1 رخلا انعنمع

 هيف ترثع

 ىباحصأ ىلع اهنرفو :تلقف
 -حدقو طسق هيف ينافك دقف

 ؟انظلاو:." نشوح ولأ > ةنيمتلل
»)"( 007 

 يداها لبع 00 ه4همدهقب



 3 5 و

 دب نع لقعس اف بكرا : هن تدحص

 دق : _لوق نه عرسأ آرذابم

 ”لضحا دك: لاكو هيقاس مضو

 اعلا رداغلا نايف كود

 ئداولا ١ رب. وخن- انلدع :

 راكم يف نينيهاش تردأ

 7 اعلحَو ا انيلع اراد

 اذا[ ارطان

 اهنرأ > اياضأق تمث

 (هايصلخو اهاتحبذ مث

 ' رويطلا نم اسمخ الدجف

 ياسا ان
 اد فيك نبيجانن ليخ

 ءداقلل .تيعصتسا اهاذأ يهو

 قلط يف اهيلع دش اماكو

 انف  اندرأ) اف> اندحأ ىتح

 ربنلا برقب يعارك ىلإ

 صل * دعب نم زابلا اهآر ال
 « هفكلا ترو ؟ داص دق : تلقف

 ا! دش

 ةعدرأ

 )١( هخسول ىهر 2< حس : ىرذ .
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 لعل رش نم ةردعلا ب هل تلق

 الم ايذف .ش رريطل حل

 .دارجلا ددع هدق ريطلاو

 رناكمالا عما ديصلا ةرثكل

 افلعك  اذإ © ىخت# (هالك

 اذا وأ انقنلا ”نسرافلاك

 ا ل اد لل

 .يرورس يف نمحرلا يلدازف

 قاضيبلا# .ىافرعي  ؟رئاطو

 ايديأ الو .4 ةميط
 ةدارالا لع .عوملا انقرض
 ةىرقلا نه انني اه تطقاشت

 ل نيضارت .انرفتا مث
 رقما ةيوع ىل < هانت[ رعع

 ه ١١(

 قرذو الا فرطلا 3دحلو

 ! هبسنج .برقد داو يف نحنو



 رادلا يف نكي هيحانج صق

 دمعاو

 'لجخ دقو «هترصبأ اذإ ىتح

 راملا لمه

 ”اعبلا وح يتلا لمخلل كلقَو

 ةيراع هنأب

 .جرربم نسح زابب تّنج

 .نيزلا قوفو « هيئارل“:_نيز

 هب درطافق

 انز

 0 ومصم

 عيدبلا هلجاج ىلا

)١ 

 يرامقلا عمو « يسابدلا عم

 .عيطقلا نم رزنع يف هلعجاف

 لفطا لع ءاهراف ءدازأ : تلق

 هن تفل ءانفداقت

 [اينلَع مكلك اودهاشت

 'هنيدو ههاجأ ابيف ميقي

 ظ جم لا قيوفو رباقعلا نود

 "الط ىف ران نم رظنن

 ةبدعو

 ,دامرلا ف 8ك ىف 2 ىداهلاو هردص قوف 1-6

 3 1 59 .٠

 هرئاغ _نيعو مخف رسنم يذ
 هرفاو نيميلا ءلم ٍدخفو

 اًدج نابتسدلا بيرق .مخض

 هطيس يفك رمغت ةحارو

 !:البم:: تلق"! “تاه: لاقو رم

 هيلاغ يدع يف ينمي انعأ

 له هدخف 0 0

 ا! هلم لمح "ىذلا - ىقل
 ةهطس .ةازبلا 6 لع داز

 الك : لاقف ”درلا

 )١( ماما نم برض : يسايدلا .
 هب داصب « ورجلا حامذ هيشب هتوص يف «باقءلا نرد رئاط : جمزلا (؟) ,

 . رفظلا : رسملا (©)



 يئالوم اب : قعزي لزي ملف
 قرات كناكت تلسراف تراط

 اراط "نجح زابلا كعفر مو

 مل -

 0 عر , حايص وأ

 نه تكفاولا ١ هكاع

 يزابو ولعي
 ةهةنيعد 0 ل 43 رب

1 2 ٍٍَْ 8 0 

 تع ف براق ل ل

 هلحر ةعيتنت هل ىعرا

 ريبكتلاب موقلا حاصو تحص

 هدحاو "تراطف انياصت مث

 انتببلا اولسراك توق

 ىذا را قلل 1ك
 ؟ هحاحد مأ واهلا اذهأ : تدع

 ا ويعلاو هحرألا .ترماف

 اجبن تباصأ زابلا اهازا نإ
 ٍفيقألا جبنلل انب لعا

 هفيعض ةجح ىذه : تلقف

 دحاو _ناكم يف ًاعيمج نحن

 هي 0

 باشلا

 ١ ءافلطا ىف نانلا لتمك وهو

 ىولبلا ولعل لبق ايه تلح

 انارقلا : نبع

 د ا كم

 يباّتعلاو جابيدلا للح نم

 3 و ل

 م

 لفغي سيل قيبسلا لضف 0 :

 هبقري انخإو

 ل

 3 دج
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 برفا هنم تولاو

 هك 2 ماضل دق - تولاو

 رودصلا -- ىف - رمضي ان ريغو

 ةدارافا ونطلا .نم ةناطيش

 ابيلع مهنيعأ لزت مو

 نور يراقب ده أ ع
 'ةجارد لع  هيحانج تيل

 : لاقو

 احودم ال دئلت ١ تطقس وأ

 نوعلم عضوم اذه

 ٍرفوشكملا درفنملا عضولاو

 هفورعم ةرهاظ هةر

 د رايلا ملكا 5 لاس

 . -ماملا برق تدشن تانىنلا نم عون : ءافلحلا 1(
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 «انع رديعب 2 مخ

 * لاجرلا نم فص يف ترسو

 فقو ىتح انلك انيوتسا (ف
 ىسلل# لاف ةجح ناك

 ( يعم .تناك 7 ةليث تذخأ م
 « بلطلا طخأ ملف « تنكت قح

 « دواقملا يف بالكلا تجضو

 فاطخلاك دوسالاب تحصو.

 يزاب اده : 5 وقلا -:تريوغد 5

 أنآ 6 انأ : ا مهدم لاقف

 : رهنلا ءارو ينلباق : تلقح

 < السزاف ةجارد. ..ةلزيي تراط

 ”احاضو“ انكهطس لا
 ؟ قلقلاو حايصلا اذه ام : تلقف
 ازابلا ' .يوشي:بلكلا نا : لاقف

 : مهسلا : ةلينلا (1)

 . توملا : فتحلا (؟)

 ادق : موقلا طمطعو © هطلخ : مالككلا طمطع (+)

 . تطلتخاو

 . ءىطخي : يوشي (4)

 ا رقم اه

 لايجتملل

 فرش نب ًابيرق فتاك تلق

 'قدص دق نايعلا ناك نإ : تلقف

 نحل هل
 فخحزت ائأك

 س

 عسوأ ملو نيترود تردو

 ال1 سديم فتح لكل

 ردهاج دبجب يهو ابيبلطت

 0 الو. ضباب نسل
 ” دارا طقش د مكنات
 اال !ىديدا اه ئرذا ولو

 ,نطشا .انأو < رطشلا  تنأ
 اد © هنا ابق

 حايصلا 1 1 ديصلاو

 9 قلبطلا- اذ 0 اذه لكأ

 ازاجو ' 0 © لكلا رد لق

 نسحا

 مهتاوصأ تعبا



 1 0 "' ماَقلا ىلا

 00 1 نإ تلقو.

 اطابت ال .«”خابط اي «تنأو

 تايشللاا 0 ىلرخ ا
 سنا | ويحصتست 5 9  هللان

 الك اودخو 2 ق1
 ا ل

 + هناضع اع رك 5 --

 ررصاق نيع ديص اندصق م

 ضرتلا لص نيشاو
 كايصلا ىف ” كرقلا ادن

 _لالض ىفو

 يردي سدلو ل 0
 _حابصلاب تسجل اذا قح

 اع ةلسلاو

 2 و

 جرخت ةازبلاو <« يلصن نحن

 درفناو ضمأف . ” داعلل تلقف.

 : دابفلا (1)
 جاردلا 6

 ع دوبفلا بردم

 , ندا:

 دادعتسالاب نيرايزابلاو

 ميللاو عقلا : ةتاقر لاو
 اطاسوألاو ممابللا ايل 06

 تاّرسنم ١ حارلاب نوكت
 الوضفلاو ةرثكلا اوينتجاو

 اناص 0 دضص 2 وصصاو

 اللق ايقيوق وأ -« نرشع

 هباجنلاو لضفلاب ةفورعم
 ا لكل ةيعلا مطم
 هلل لسألا نوت ىف لاك

 ا دن يدار
 و

 لاجالاب -همرز .:دق .نخحيو

 رجفلا عولط يف .ايانملا د

 ر_حالفلا لع موهتيدان

 جوست لويخلاو « ادار

 ديحأو نفا نع نإ “اني حصو

 دصلا هماعمو دهفلا بحاص : داهفلا (*)
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 روهدلا هب تلاط ام رمعلا ام

 ةروهنلا هن تكلا ام, نسل

 ىزمأ- داطو 4 فيس

 هينب ىلع رهدلا روجأ 'ام

 | دح ككل نق امي تش ول

 .ماعلاب ل نمد هوب كسلا
 ام

 راقصلاب توعد
0 

 _موي تاذ

 اراك ميفس ركل للا

 نانثا أبهنم بنرآلل نوكي

 .نيتيون ديصلا بالك لعجاو

 ”ضارعلا ببطاأ رطاوك ا

1١6 

 ا ديلا زرفي 0 2 اه . فعلا

 يرمع نم ادي يتلا يه

 هيفصي نمب رهدلا ردغأو
 اد نوررسلا مانا - تكد

 ل نم رهو له ف دل

 يمون نم « ًارحس « يهابتنا دنع

 |رابغلا 11 بيج لك

 ا للا را

  نيدثا دعب _نيدثا اهنم لسرت
 ها , هال
 : ضاق ءامظلل مدد نوف



 اكلاه م ىدفي نك 0

 ! بغار نم كربق اشح مكف

 لئاو بأ مخ قرت

 هلا تام - > رهدلا

 ؟تداح ارع.نإ ' يمع نتا

 داضاق تالاغا ىع نيا ناك

 ىمط دوج رحب يمع نبأ ناك
 ًايلاخ هبلق

 ّث 3
 هاش 5 د

 ,ىدسم | 1 نم

 لغات نمو فاح نم هأدف

 ٠ لمآ نم كبرت اشح مكو

 اضل هتك اناطع "1 توض

 9 لماحلاب 8-0 اي ىادح

 .لضاف لع يقبي ال رهدلاو

 ناكلس ا حن رح ا فيحل

 لغاش 2 _لغش يف يتنإف
. 

 اك نود ف لرش

 ايدك نتودساطلا' ىف. .لوقو

 نك ققءاسإ "نولطتن

 0 ال 7 دوسحلا 2 لاعددو

 ل قم عوسن اع دوسحلا نإ

 م١



 تاز بل راطشاا

 * _لئازلاب سيل .رابطصا يأ
 1 انيك

 2 هلاوماج . ديما" ىرتشلل

 قدرلا :تاوطم تدايرأ

 اوك رلا ءردسلا قنا دحلا

 ةرك د ةكحم مل ل: تقدما

 : ا هلع نم , يعمد ائأك

 اكلك - يسكب مك

 م الزا امدح الإ

 < الخلا ئدتلا ليش ناك ند

 « هبحن ىضق ذإ « ىلاعملا ىرأ

 لاش زاكلاوف نزسالا 0

 0111 نيل عض قاد

 واللا 3 لئانلا "- - مئابلاو
 ماسلا م دس الا - "نأ لع لا

 لضافلا « ملاعلا _نبأ ملاعلاو

 لك ًابشب هنع نعجر
 لباو ,« فكاو باحس بوص

 قراذلا ! انقلا " "كارطأ  هيكست

 لزانلا ,ثدح لاب 0

 00[ بلو ءافحفلا نع عان

 اهلا نموا د للا لكاثلا « هلاولا ءاكب يكبت
 . يشاولا « لداجملا مصخلا : لحاملا (1)

0 
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 اطبتغم نيدلا فيس هلا نع

 ءاطيتعما نرلا فرس هللا رم

 1 ا دوقفم 1 نم. ناك نع

 مستبم نيدلا فيسو لاجرلايكبي

 ةعئار نوفدملا رمقلا غلبت له

 ءِدلو الو لهازؤ « كدقف دعب ام

 « ةلفاح ريغ « ايانملا هنأ نما

 و

 للج اهب ىمري ةثداح لكف
 لدن . ةنالاج - لع ميم“ نلف

 لبجاي ربصلاىطعت كنبا نع ىتح
 |وزرح اه ملستلا نم هتف رع نكل

 2 لل ىبولل ابلغ لاقملا نع

 لما ال < ادسند الو « ةايح الو

 '" لوخلاو ليخلا نيأو ٌديبعلا نبا
 7 ةيسار ء كيلوح ىلا تويللا

 ةايعطقأ كيمحت ىلا فوسلا نأ

 ىتف لك حيو اي لب كلاخ حيوا

 )١( ةيشاحلا : لولا .

 ؟ارادق ام + لعألا نأ عئانصلا نأ
 5لعآلاو ضيبلان يأ 9 د نأ

 لجألا كوخن « ء ىطخ اذه "اك



 هب لاتقلا لوط نم كشيج حض دق

 ”لبالاو ليخلا انيلا كتكش دقو هبلاتقلا لوط نم كشيج جضدق

 مهضرأ ترواج ذم مورلا ىرد دقو

 لسبج الو لبس مهمصعي سيل نأ
 لام الو لغش الو « هنع كيذثي 2رجضال “ رغثلا روزت موب لك يف

 لذتيم لاملاو ؛ كمبنم شيجلاو ع« ةدهاس نيعلاو « ةدهاج سفنلاف

 لغشلاو ”ءادعألا كنركت :دقو. -“ اهدصاك ريغ نك كتنش

 اولم.أ ام نود مهيلع تءعلط دقو همدقت “ شيجلا ماما“ كوأر ىتح

 للكلاو ناوكالاو < :مقاربلا هوس: ايمسأ“ نانو كل |١ ٠
 0 0 الف تبهو اذإ « هلضفأو ل وؤسم مركأ تنكف ١
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 + ةسفنب يللاعملا لان نم ىلثمف

 غلاب سانلا نم بالط لك امو
 “ بئاخ زجعلا جبنم ًاميقم نإو

 : ا
 .: عماج ىمحتللو * "كالتم رؤئوللو

 يدي ِف حبصت و يدا ال ]هاو

 0 م 0 ف 0

 ةودع * ب 0 ره لَ امو

 0 لع ثء.ح الأ

 انئاودلا + ابنه هتلاع اننرو

 لصاو ءدجملا ىلآ رايس لك الو

 لئان ' دهجلا بئاخ « اغيرم نإو
 لعاج « نيكامسلا قوف اهل يفإو
 لتعاف نحللو < كادت رثللو

 ؟ لئاقعلا لاجرلا لاومأ مبارك

 ل لاك اذا ايف امكحأ
 لئاملا نوفجلا يف تلقأ ام ىوس



 لئالق بحما مايأف « يلق

 وطالع ابتسم لذعب كمل
 لغاش موللا نع لغش هبلق يفو

 لذاوعلا بحلاب عيش علوأو

 0 2 (0١

 : صلخم بحلا ىوج نم ىل له كتيرأ

 1 0 « يف بحلل « تدشن دقو

 اننيبو رودخلا تايب نيبو

 ىوهلا نم شيجي يبق ىلع نرغأ
 « ىلتاقم بيصملا مهسلاب دمعت

 ىلعلا بلط يف ترّصق ام « هللاوو
 رو ينلطاق ظ ممايأ دعاوم

 « هديرا امم مالا
 « اهاتنم ديعب يضارغأ يليلخ

 انيك عع ادخل 0

 لواطتو اهران ىف ور

 ا ل1 رخل ا
 لتاقم « هيدل « يئاضعأ لك الأ

 لفاغ َىّنع رهدلا ناك .نكلو
 لتاخم رهدو « نامزأ ةامارم

 )١( ينيربخا ىنعمب ةماك : كتيرأ .
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 لطاملا ميرغلا نيدلا عفد مك

 ؟ لواحأ ام ىلع نوع (ىيف لهف

 لصان رجفلا نم بيش ادب ام اذإ



 ةوعد ردغلا ىلإ ايندلا تعد معن

 « هقيقش ريبزلا نب ور مع قرافو
 قفاوم لخب ىل نم ءاتريسح ايف

 اهؤاكب امأ «رتسلا ءارو « نإو
 هنإ « ربصلا يمدعت ال ءاتمأ ايف

 هنإ ! رجألا يئطخت ال « اتمأايو

 « ةوسأ نيقاطنلا تاذ يف كل اممأ
 نع اف نامألا تابت
 « هنيرذحت ام هللا كافك ! ىسأت

 1 ةعص 0 تاه ف

 اهنزح ريخلا ةزمح « اموي در ولو

 مراوص يهو _قفآلا موجن تيقل
 , هل ةعركلا سقفنلل عرألو

 اهتكرت ىتح توملا تيقل نكلو

 قكز وهف هللا قوي م نمو
 « هلك رمألا يف « هللا هدرب مامو

 اع « دعت

 لوهجو « لاع ابيلا باجأ

 ! ليقع نينمؤملا ريمأ نحو

 !لوقبو ةرغ ؛« يوجشب لوقأ

 !ليوط « نامزلا لاط نإو « يلع

 لوسر بيرقلا ححتلاو ريخلا ىلا

 لد ليلا ريصلا زر دق لع

 لوجت "ناوعلا ”برحلاو « ةكب
 لتكمل نأ

 لرع كلف ”ىلالا اذه لاغ ده

 ليلغ ءاكبلاب اهبنم افشي ملو

 ليرعم ةتر انلع اه 'اذإ
 لويخ وهو ليللا داوس تّضخأو

 اليخ لع فطق ل. ةلثع

 ءايحلا دح يفو ابيفو

 وبش هللا لن مل نمو

 هيلا _قولخل .سيلف
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 ليمج ءازعلاو ليلج يباصم

 ذه لسرأف © رييسأ وهو 4 هحلارح تلقت

 1 ىلآ تاسآلا

 + ليخ ة[ولاسم لل
 ”ةفوخ ١ ةاسإلا هاما ل
 » همون 0 ً 1 ا

 ةراصق ىهو ؛ تاعاشلا يف لوط

 ةييصع الإ كيلحضألا قالا.
 من ؟ دبعلا ىلع ىقبي يذلا اذ نمو

 سام رع وايل ل
 . نسحم كراتللا نأ ىرن انرصو

 فمي رع ءاذكف ليلك
 هةمدسسسسا_- شلل صسننا

 )١( ريغي : ليدي .
  9ءادظإلا !:قانمإلا/ :.

 و١)١(

 ليدي فوس هللا نأب ىنظو

 ليخدو « اهبنم « داب : نامقسو

 لوزي « نهريغ «ءيش لك ىرأ

 ! لوط هلال ال يرقد لك ىو

 ! لوحتو ًادغ « ىرخألاب قحلتس
 ! ليلقل « مهاوعد ترثك نإو

 لع قبح ' ءامنلا عم لس

 ا

 | ليخب ماركلاب رئامز "لكو
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 ' اهراد ترو نا ءلوقلا لغ لش

 لعاف أ ام ةهجو ينع برعيو

 رةلاح لك ىلع « ايلعلا ابتجحو

 انقلاو مراوصلا ضيب يبلاطت

 « مراصل داؤفلا نإ يل دو

 « رماضل يقلاولا ناصحلا ناو

 هبوطخ ينتعفاد ًارهد نكلو

 اهتعجتنا ام اذا « مايأ فالخأو

 ايس لطف الا كل
 ترج امب يرجت مايآلا اهنكلو

 المحب سانلا نم ىقلت نأ لق دقل

 . لطاب يقحو ؛ ىح ايلطابف
 لاخلا ىف ىدج تدعو اع

 لصاسلا قرا ءانللا ناو

 دام ىربدسلا يضالا ناو
 لطاملا ميرغلا نيدلا عفد اك

 لفاوح نهو تاّيكب تبلح

 دلال و او لئاجف

 لفاسالا واعيو « اهالعأ لفسيف
 لماجملا لقي نأ « ابيرق ىشخأو

 يبحاص _هجو يف هجولا مهجي تسلو

 0اس كن له فخلال لئاقألو
 لئاس وه ام را_مالا لأس ولو

 ©” لداسولا لات . ول ام .اندتع هل

 لهاوكلاو , ىدعلا قاتعأ لواطت هرودصفف يذلا «ررمالا بقع انل

 رلارآ ١ تارتالل قا هرخاوأ ١ رك ء تاحركلا ىف ةرغامأ
 ظ - الواح يلدحأ ل اموي كصاانإ

 ! لواقي نم دجأ مل ًآلوق تلق ناو

 < ةدقرو ؛ىرشت ام ةهارق نكلو

 320000 نعرحفصلا رايتخا لاني



 ليال ..كلت معن

 ”لياملا « نييداولا نيب « كلت معن

 ًالعاف كسفنب « اوناب ذإ « تنك اف

 . اهاوخأ يف ؛ ىسيقلا ةنبأ نك

 ”ةيودب 6 ةيرتق 4 ”ةيريشق

 « همورأ تئج مث « يواسأ تبهو

 انقلاو ليخلا ب زش بيرغ اناوه

 ىوهلا نم ليخب يبلق ىلع نرغأ .
 اهاصن بكرت مل ء رظفل مهسأب

 ةريثك اهيف بحلا ىلتق عئاقو
 ٌّش

 « بئاه كدنعو مادقل يناو

 )١( لبإلا نم عيطقلا : لماجلا .
 عيطقلا نع ةفلختملا ةممظلا : لوذخلا 6ك

 ماجا يي ”ءاش كلذو

 لئازا طيلخلا نإ , تم كنودف

 ا وك ءاطلا ابيعا رت لودج
 1اس 4 عولضلا ءانثأ نيب اه

 .لبانقلاو انقلا تمر ام نود نمو

 لئاسر تارتابلاو ؛ بتك انل

 ةدراكلاا لاريلا' نينع  ءراطت

 لقايصلا اهتلج ام « ظحل فايسأو

 لباذ نهاالو «ّفيس ربتشي مو

 لتاقم يلكو ؛ يمارلا يل تنأو

 ,لقاب كدذعو ناحبس يحلا يفو
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 اب ترضي وا! للا كار
 ”تمرك اهجوأ ءرّضلا يف تيأر
 كيياع قدرنا را
 ءهدحأ لآ ايف  ءانلكت د

 ةماركم باب سانلا حتفي ال
 اه ماركلا ء كنود ؛ يربنيأ

 لل تداح ١ نع نإ ءاناو

 المنا .لصفلا ىذر كد
 0 تلوم اًنلاض - نإف

 ا ءاركلا كما انارجادإ
 "تفرع ةمأ .سانلا يف « قبي مل

 .ةقار ولدنا
 © لاملا  ىقنح

 5 امركم يرشت "تحبصأ

 «ءاذ كضرف لبق « هللا لبقيال

 ”ك

 هاو عا طناقأ لم

 [ابلجأ لاما .كيف قراف

 اهلبجتو 0 ء افهفرعت

 ١ ابللعي ًانسحم ا

 ابلفقي ”تاقتملا اهبحاص
01١) 

 1 ابلمحأو « 0 يق تنأو

 1 1و 6 ىجئرملا 06

 اهونأ لاونلا دافأ ل

 اطاسن ءاجرلا _عطق دعيبف

 اهبلديبو <« ؟دهاج « اهعيضي
 . ريمألا ل و لا

 0 1 لي نبأو م انع نبأف

 اكذب ىلا للابلا الإ
 الخفأ © تيلع دق « انواذف

 هدنع 1 ابل ةلفان

 )١( لضفلا عساولا دبسلا : ماقمقلا .

  كماخأ رهظ : ءيشلا نع (؟)
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 بوت ىلا انوق انهسأ
 ىغو لاجر « اندعب « اولدبتساو

 < ىمدق نم :دويقلا لإ لا

 : ةماركم دي ا
 ٠ هك ردت ءاملاو' 6 0 7

 « مهفلخت "تسل معلا ينب 5

 ءابمجنأ نحنو مدام : ”تنآ

 « هلباو نحنو « باحس تنأ

 « ةلاو تددر « _رذع "أب
 ءاهدحاو در حاتم ةكتءاج

 «تمارك ةجهب ينم "تحمس
 ! ا ل ءادفلا .لذبت ل تنك نإ

 ؟ ابلمجت . فيك + تادوملا كلت

 ءانل تدقع يتلا , دوقعلا كلت

 ؟ابعطقت ل كتمان
 « ابيب تفرع ىلا « يلاغملا ني

0 
 ! هلدبت فيك ! بوثلا معاناي

 )١( لضفالا : لثمالا .

 القل ترافل" قحا عما
 0 1 ىلا كا

 اهلمحأ . كاضر يىعابتا يفو
 ا

 املبقيو ىرغصلا ىضري كريغ
 ال01 داع دس الا داع نإ

 ! اهلبجأ 0 2, كلي دعنا

 00 رللا  خل نك تل

 اهوعم «ىرولا نود « كيلع

 ابلققتت فيك سانلا رظتني

 اهلماؤم ءابسأي ىلع « "تنأ
 اهذبأ «كاضر يف «لزأ مف

 ؟ اهلفغت فيك « ديعاوملا كلت
 0 بكا منو

 !القاوت ءابئاد < لزتملو

 هيتحار يفو الإ

 ؟العفتو < اعاد - 4 ” اهروقن

 اياز ةرحص . ىف نحيف

 انس ايه -.فوصلا ليال
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 ايل د6 | اعرتح ا

 ءكازخاد دال ام هريس
 0 مآشلاب « ةلئلع

 قارح لع . اهعامحلا كنف

 'تاده وأ ؟ ننأو « تالا اذإ

 ةوهاجج ء ناك رلاكاخ لاح

 ةنشرخ _نصحب «يل ىأر نماي

 ةخعاش « بوردلا يل ىأر نمإي
 ةقئوم ١ دويقلا يل ىأر نها
 اكل له ء« نابكارلا اهأاي
 «اكلاقم تعو نإ ءاهطل الوق

 ادا د ع اما
 ادراول مدح د 1

 )١( ىلسملا : للعملا .

 ! ا وأ « جعزم اهرخآ

 "الطعم « ىدعلا يدياب تاب
 :ابلعشت درقكلاو ءاتنطت

 تقلق 5 د كعمل تح

 د 25- مدا
 اا را ل رت دس
 الوطأ بيلا ءاق نود

 !ابلقثأ داؤفلا بيبح ىلع

 :ابلهذيل اه يركذ نإو

 "اك راو < هل ابكرتن
 1 ا تيلك 0 ايلعت
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 يدتغا « رحبلا لحاس نم ءاهب تيرس
 لوحي مل اهباوص « باطر_رفك ىلع :
 ! انتردُع : اولوقي نأ يرذن

 لانا ملو , قهرأ ملء تليقأو
 لّجحلاو ,رماع ييح ةباؤذ ء«ربلاغ بلغيشتخت آلء برع ىلا
 لفحي لك تلفجأ انتأر املف « اهيرح نود «رربصلا رب تضاوت
 لبكم ديدحلا يف , ريسأ نيبو ٠ جردم ءامدلاب « .ليتق نيبف
 ! لبقأ محلا اهيأ : يماحب توعد ةعاس , ظيغلاو لهجلا تعطأ (لف

 .لضفتلا ليلق وأ « يفاجتلا ديعب :2٠ يننيري سيل « نه يمع تاّينب
 .لدخم ريغ « تايرازنلا يعادو 2« ٍّيخم ريغ « تايرازتلا عيفش

 ,هلك زاحام « 0200

 للفم لك مرغ ىلا تفلكو
 رحم ىأ »2 ءادعالا يف » تحبصأف

35 :5 

 تمدقو

 لدعم يأ بادحصالا يف "تنك ناو

 لطصي ةعيقولا ران نم ندي نمو .ةعنم نب ديز نييحلا سزاف ىضم

 لفحج لك يف ناناعط ,«نامامه بلاغ نب ميت : اًنبلا ينب امرقو
 لوأ حفصلا نم .مسر ىلع تيرج ', اهيفابرحلا ”ةروس ينتفتمل ولو

 ًارفاظ وفعلاو شطبلا ميرك تدعو

 لغم ) 0 موي نع لدتا

 . ةدشلا :”'ةراسلا )١(

 اسوا



 ركاز كن

 «_ للدم ريغ “ "'ركبلا ةيإهايإ
 هدئرأ ال يذلا 4 رمألا لع يضغأأ

 انقلاو + ىعينملا ”ريملاو كلا

 للفم رغب فصلا ديبك ةَزَعو

 يلصنمو يحنر رذعلاب مقيامل و

 لضفم لك لع  عاقوأ ضيبأو
 و 0
 : رلثاو فيراطغ نم رقدص نامتفو:

 دجام رشلاو ريخلاب مهسوُسي
 رمحارْبلق هتحت «رساق شطب هل

 « كتاف عضلا نم _اّرخ ةرعو

 هنس عرقيسيل « فونأ « فوزع
 ءريص لزاتلا - يط لع هدم

 م درس دارشلا دج
 اماسو, اسآر ناعأ ل

 )١( ةقانلا دلو : ركسلا .

 ار رنا: هللا ولاف تكول يك رتل اذإ

 ليما سينخلا _لايذأل ردع
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 لضفم لذب هتحت « .ليخب عنمو
 لع نم رمآلا ذخأي « بأ« 'يفو
 لعفي رمآلا ىلع مزعي ىتم « ةيرج
 لزنم _ مركأب رفظي م وه اذإ

 لاح هلا يدلسم كو
 ملكه ةلاف- 6 _سيسق 'ةرابق



 ريشق ينبل ًابجعاي أ

 | ريقق“ يني مآل ًابجع ايأ

 نكلو ؛ذئموب « راثكلا اوناكو

 اذه -:- دامجالل“ ماشا لاقد

 بف ضلوا نقلل 2 ا

 0 1 6 عئالقلاب انحرو

0 

 ”10 6 دانك راعت ذإ : رك

 ' ل نإ: نبك قوش

 + لب

 لطم ديب

 مهنأريج يو

00 

 ًامعط مونلا قذأ ملف ترسا

 ققتح كيلا " نيملعم ا

 ارم ال" مالا لح الو

 ااا ةنع رح افلخع* اييرك



 ددحلا مباع ذإ د ها ل لا

 موسج مهتم تأت افإو . «"بولق مهل « انع ءانت م
 ملل ناوللا  طتنإك كفا مل ندع الف

 كيل الا ره اد 87 لوصأ للا انش دعا
 هه

 ! مطحلاو «نكرلا يقب ام رميعت يف نوقبيو « ىقبت

0 



 ء داو لك عطق اهدجآ

 « اهارسأ يف رهدلا ىلع 'تّدر

 « يلايللا نم اياجس كلت

 عقم وع نعوض ل

 « ءيش لك رهدلا ريغي

 ماوس همار نم عنمأ

 1 كرت ميل

 ,لهأو ةبصع ىف نحنو

 ل رفع 1

 تزافو «لئاو انب تمس

 ”عيحص « صلاخ مدادو

 ثيدح انب مهنم كاذف
 .لمحب 05

 « انيلإ انمع ىنب يفدن

 ٍبطخ لك دنع « مط يأ

 )١( ةيبظلا : موغبلا ٠

5. 

 ميمعلا

 ! مودبتلاو . مجينلا بهو ام

 ميعنلا قلخي ام سؤبلل

 0 10 هموم ل

 ! ميلس : + محلا حيختص وهو
 ميرحلا ا اك 47 هم

 ؟هجحح ميسادن.. له مآ

 انناصغأ مضت

 هتبن 2 هبصخأ

 مورأ

 | ةوع الوب لع مدح ف

 ادع اوك ا لا

 مدبو

 يدق انئابآل

 موغب تلفطأ امو 0-0

 ركلا نال 6 1

 ! مسجلا, حدافلا اهب ىينثي

 *ة ١

0) 



 ولا

 ول ز  ناتما علل هذ وللا

 ؛عومد ول « يتلقمو

 موتك 0 ين ! 0

 » 0 نقشاعلل "للا

 6 نيل لوط م ىفذن

 6 ممر رجااع يّدلم رب

 6 0 يرق هنأ

 «ليزا ريع ميرلا 0

 . قابلا : تالمعتلا (؟)

 .عيرسلا اهريس : ةقانلا لاقرا (*)

1 

 مول نيقشاعلل

 مظع قرا بلح ا

 ” ميقملا ”دعقملا يدنعو

 ! مودت هتاقوأ ف 1

 موجنلا تراغ اذا ىتح

 ميدن الو اح الف

 ! مر اود نم لوطي
2 8 

 ! مد اهاقرإ دبع ام

 ا



 «هنم لغو

 :رضرأ ل « لاقي نأ ةفاخم

  لومألا ةلودلا فيسأ
 رت مل كلاجلا درو نمو

 كك ماما ّيضق اذإ
 0 و كنخت مل اماذا

 « ًاسأب سانلا ذه ةرشأ تنأو

 رمفيثك ,شيج ىلع مهمجهأو
 , ًادح فيسلل عدت مف تب رض

 ! اربص: توملا لظأ دقو« تلقف

 ترا نشا كس
 « ىضوف ليخلاو ءاهل'تبثأ ملأ

 ابيف .نارملا .لياوذ تكرا
 « ماقم نع يحمر يي

 « ,سارف ابأ : لوقت ةلئاقف
 " : لوقت ةلئاقو

 1 هنوطق فاعن

 6 ضيم 1

 ًاريخ تيزج
 , ًاوهز ,ضراآلا سنن ال ئربمو

 « اهيلع "نم 'فرعت ليخلا نأك
 0 لك ةواعن' نأ اتننيلع
 « ىرخال امهانرخذ انشع نإف

 قارفلا : لايزلا )١(

 ايانر .

 "'لايثزلا نم فابإلا انعنميو
 لاتق نع اوفك

 11106 فيشعا اه اذا« انندلا نع

 لامو لهأ

 لإلّصلا دّيب ىدهلا رصن يفق
 ال هيا كيلع . نلف

 لاتقلا بوت ىلع م

 لالح 0 1 مهروغأو

 لاجلا نع قاض ع ل

 ال كاوس - دنع <ريصلا ناو
 ؟.ىلاقم وأ « كاذ موي « يماقم
 ؟لاجرلا مالحأ فخت ثيحب

 يلاعألا و

 هنانوكل وكب

 ف رهدلا

 ةمطخ
.5 .ِ 

 لاطحخلا 11 تا

 01 ل نمب كالع لح
 ! يلاعملا مرح نع تيماح دقل
 011 هتطت  انتبار < ناك

 ىلاعت _ضعب ىلع .ضعب ىيفف

 اولا جملا هنابج قب
5. 

 دانا تطومق انت نآأو



 لالضلا نم تيار ام لالض لولا عا

 لد

0 ْ
 6 يبس 007 

 م

 5 « هللاو 1

 و

 ْ 0 ١ م 2 ال دعب هبف 8

 ْ 0 3 00 ثرإ 4 0 ّْ

 -. : يسب 6 رع : 1 0 7

 0 ٌْ ١ 2 ٠

 ىلإف اذإ َ ان

 : : ١ 5 بانطأ نس « اب ل يداعألا

 2 ٍِق و9 : د 6 0 هذ 7

 ْ 0 ّ مقارألا 1

 حلا -00- 9

 لاون

0 1 
 ل >0

 لاعفلا '

0 
 هصأ الو تس أ

 » دما 0
,2 

 عويد
 0 تا نم 0 لامج وأ

 0 تارمث ى 1 | فارطأ 1 0 ا م

 0 لاخر .انندرا 1 1 لاخ

 لاخ 000 رانل ا
 1 9 3 سس 7
 :ء مقارألا 0 الكلاو ف 00
 و

1١ 



 تعب دعب نمءاضرلا لتقب اوؤاب
 . 3 م

 « تدعسامدعينم تيقش ةبصع اي

 مط نإ عي ميم كيلا اه ىتكل
 ءاوحفصهحصن يف لسم يبأن عال

 انتشع | لصوملا هوذا نامكلا لم

 : ةكلأم نابعلا ينب كيدل غلبأ

 مكربانم يف تسمأ _رخافملا يأ

 مع ل مكديزي لهو

 اولئس نإ « نيم العل راخفلا اولخ

 اوبضغ نإ هللا 'ريغل نوبضغي ال
 «,ًادبأ « مهتايبأ نه ةوالثلا ودمت

 3 تاكو ؟ مهنم « 3 مكنم

 رصتعم رابكيا مهرايد يف ام

 مهمدانت ىثنخ مهل تيبت الو
 مهزنم راتسآلاو تيبلاو نكرلا
 ارك ذ ليأ هيييلع هلألا للك

 . "ةصرغ ةلئبق دولا (6)
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 اومعو مهدشر موي ضعب اورصبأو

 | دلل انزذل نم ركل [ىقنلو
 مهرلا مظعألا كلت فضلا ٍبناجي
 مسقلاو فلحلا ىجن يريبهلاالو
 اوماح مبمع نعالو « ةافولا هيف
 مجعلا اهك الم ابكلم اوعّدت ال

 ؟ مكتحم « نبيف ما
 معلا قفخي مكيلع « فالخلا يفو

 اوملع نإ نيلامعو «لاؤسلا موي

 اومكحنإ هللا مكح نوعيضي الو

 مغنلاو «راتوألا مكتويب يفو

 : مكل مأ مهاربإ نينغملا خيش
 | يملا ا مولا و
 مشح هلا درك مذ قر الو

 مرحلاورجحلاو ءافصلاو «مزمزو

 مصتعمو « فبك ىرولل مهنأل



 هبحاصو ركب وبأ مهآر الو

 ةبجاو ريغ اهوعّدم مه لبف

 « ىتبارق ٠ ىندأ دقف لع اغا

 هتمعن سابعلا ينب ب دحاج له

 رٍنسح ينب يف متيزج هازجلا سئب
 « امد نع كمر هد
 ٍببس الب ىرسألا نع ّمحفص اله

 مكنلا ,جايذلا نع مففك اله

 1 مللا لوسرل تهزن ام

 اوعزامو «ابنم اوبلط الل الهأ

 ؟ اومظ اهذخأ يف مهتمئأ له مأ

 ا جل نإ 7 ةالرلا دع
 0 مأ « هللا 0 « مكوبأ
 مهمأو دما ماعلا" مموبأ

 ممذ الو « ىبرق الو « نيمي الو

 9 مكريسأ نع ردبب نيحفاصلل

 ؟ مكمتش هللا لوسر تانب نعو

 ةدرطا رب دلبقا طاسلا نع

 .تمظع نإو « ببرح ونب مهنم لان ام

 ! ةحضاو نيدلا يف مكل ةردغ مك

 يفو « نورت اهف كَ كلا

 محرالو ىبرق "تب رق ال تاهيه

 « احر هل فاماس ةدوم تناك

 انك مهبواسم يف ًادهاج اي

 لح تود الإ < رئارحلا كلت

 ! مكدنع هّللأ لوسرأ 2 مكو

 ؟مد«نيرهاطلا هينب نم « مك رافظأ

 !مّشلاو قالخألا ٍتصقأ اذا « موب

 ! محرر هنباو رجون نيب نكي لو

 9 ةكني فيك ىيحيب ديشرلا ردغ

 الو سايقلا يف ىسومك ديشرلا سيل

 تالا جيس وصلت

 مكحلا فصنأ نإ اضرلاك مكتومأم

 مبدلاو لارقإلا .ةمطاق- _ننا نع

 ليكن



 « مهرايد ف اياعر ع ونا

 | لهو مرش ىفصأف« نوغلخ

 ا » 6 لعالا 0 ضرآلاف

 ءاّوملت ىتلا الا اج ديعسلا امو

 « اهبقاوع « آيندلا نم « نيقتملل

 ! "يكلم سابعلا ينب "نيغطي'ال
 ماك

 ! مدخلاو  ناوسنلا هكلّترمالاو

 0 مادو ىفوأو « دورولا دنع

 ميد «هبابرأ ىلعالا « لاملاو

 اومرح ىنلا آلا 8 ينفلا امو

 مثألا ملاظلا اهنم لجعت 'نإو

 اومعز 'نإو مييلاوم ىلع اونب

 د هللا لوسر "ناك ىتح
 م. -

 « فرش مكتيب «اموي « نزاوت امو

 » :لضتم# دجلا ِف «مهلثم مكل الو

 هبش مهقررع نم 00 الو

 0 ىروش ممن 4

 ابعض وم ماوقألا لبج ام « هللات

 . ما _سابعلا ونب اهاعدا مت

 ءاونك أ ريقعم ام اذان ورك دي

 )١( ءاملا نم لملقلا : لشولا .

 الو

1 

 توّواست

 ممألاو « كالمألاو « دبشي هللاو

 مخرلاو نابؤذلا اهعزانت .تتاب

 1 للا هالو نوفي ١

 اوملع ىذلا هج و اقر مهنكل

 مدق الو ءاييف 00

 مكح مهل «ررمأ يف « مٌكحيالو



 5 ..مرخم نيدلا

 الد دل لرش لاف را ( ةطنيم دلو رجع دلل
 معن الو ءغاشالو « ةاعرلا مس مصب ع شك كد انا

 ممحلاو ملأ هيف عراصت « بلق يىنقرأ « مونلا ليلق تيبأ يا
 ملك هلع قد رفظع لعاالا . ايحام لبللا ما هل

 7 ءهب حوبأ ال ررهأل يربم ناصي
 مرذخلا ةماصمصلاو « حمرلاو « عردلاو

 اهحرسم /”نيعبضلا ةرئام ”لكو
 "معلا . فارذخ اوةريزجلا " "ثمر

 ارت رع ذأ ىأر يارد 2 امون اوبكر اذا بلع ميلف ةشفو

 19 فتم نيدلل امأ ؟ ةاغطلا نم تمص اما 5

 لبالا هب ضمحتت رحش : ثمرلا )١(

 . لبالا هاعرت تامن : فارذخلا (؟)

 ًارمث لمحي رجّشلا نم برض وا اهفيطل ناصغالا نيل رجش : معلا ()
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 5 ار نمر نم تقردع نإ هقرافي هفوسي ام لكو

 انا د هلع ينابنأ هقئاعر ل1 نمي نك قالا

 7 قدامأ الو < دولا هل ىفصأ : هقئارإ ءهتالع ىلع « ينإ

 هقلاخ يسحف ءوسلا رضخأ- نإ هةتهتازي تدن ناو ىسك

 نقولا لا 5 قذامأ )١(

 رشي



 ” رعزجب يشمي

 هقراش ب .لئللا اعد اك

 ء هقمالي هموجن نعو لل

 اقارب نكفدلا سنار

 هقشاقش ىرسلا لوط نم بحصي

 م 7-59 َ (2

 هقلامس رفقم رثارعم باوج

 : نيكولا ماومأ ىب

 ءيتفازأ الو 2 فوشلا بحصأ ال

 « هقراط «

 0 هفئاسب كاجنلا تفر نإ

 ها قدام[ هليأ ل تحاشرا

 ءةعئارط ىتفلا - نع كك

 ةقفارم ىغولا موي ' ىتفلا معن

 هقراب باوصلا نيع نع قاضو

 هقتاف حال حبصلاك _ضيبأو

 هقفاد هارق نم يرجي داكي

 هقتاع تايدلا لمح

 فراح

 مل 2

 د وعم

 تالمعيلا نطل ”قرخ
 ا 2

 هعأ٠ 7 3 5
 هقئاذ يح 1 متح توملو

 هاف تحاص موق لك ف

 هقدلخ تسرع نامرز اذن

 هقداصي ةضتب هيداعأ ىدعأ

 هقفاني هدو 0 ملخا 1 ك1

 . عوردلا : قمالملا )١(

 ء .ةحربلا :: ترملا (9)

 . عاقلا : قلمس اهدرفم < قلامسلا (*)

 ىابنلا : تالمعملا (4)

 ' رئملا : ةمكر اهدرفم «ىكرلا (8)

 : ماعنلا ة : ىناقنلا (5)



 هقداص هون يمسولا فنأ نم

 اضل ا مهدا اذإ

 4 هقباست هئاحرأ ف و

 « هق راب

 هقئادو : ةعبارأ» 11 سل

 , هقحال تاينلا 2 0

 هقشان هاشتنا كسملك حوفي

 تانج ورش ها تلو

 7" هقتاوع همظنب '"تينعأو
 ” هقعاقع هنانطي' ىف ”رثكت

 ميا د د اهنا
 هقفآ .ليلتلا يىلاع. .عشرجو

 هقفارح تيراقم قوش
 ةقئانع ها ع غلا ل

 ا

 ةققسك ةتعا ولا“ شاقل(

2 81 2 0 

 هقعاوص سحنرم 2سجبنم
 (١ و 3

 هقشاقش ىرثلا ىلع تردهو

 زيا 6 سو 3 2922 9

 هقرات تحب د ضور بيشق

 0 تكحض هأكي اذإ

0 1 

 2 ل هش لح طوس

 ةضاوش هتارنغ٠ ىلإ -ىؤأت
 5 7 هما خا

 هقفاخ حايرلل ِءاول عرف

 قا نينو دلا لاح <: طاح

 ا و
 هقفالغ اهرودص

 هقحالو هببجو 6 هبجنأ

 16 كده ن1 هيسحت

 . جاه اذا ريعملا توص :

 بارغلا ةشي رئاط :

 ١) ديدجلا : بشقلا '

 . دئاسولا : ىراخلا ()

 راكيالا : قتتاوعلا (؛)

 دحاولا « ىعاقعلا (ه)
 بلبل« 0 تامن : ققفالغلا (5)

 . ليوطلا : يفاضلا (0)
 . رهظلا : ارقلا (4)



 .. طلا كفاح

 'ةقراط "لأ ”فيطلا كقاشأ

 ,هقواسي هيباقعأ يف حبصلاو

 « هقدارس هنايض نع قزم

 هقئاش افوشم ' رماه دعب نم

 هتراقع 6 5 ون « هيلع ىقيأ

 « هقفادم تقارش 6 عمد ضيفو
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 6 فدا ةفأار د تنمص دق

00 20 ٍِ 

 «, هقباتف لذاع ىصقت ىتح

" 0 

 ؟هقشاع همني مل, ليل رخآ

 هقحال مالظ نم .رأث بلاط

 هقساغ مالظلا بوث نع باجناو
 هقعاو هنيبب تقعنو

 هقئالع تقلع « "بح سيسر
 هكراقم - اجأ

 ب ايأ

 نم 6 هجم

 هادا تواكلع نما ققاو

 كداب نكي ل كلم للا

1 



: 0 201 

 2ع م دلقع لع" تدفع

 ينكر نيدلا فيسو « رذع لهو
 ِِع 3 ل 5. هبا و 4

 , رم لك يق )ع هلعف عبتاو

 «هبلإ م تحصأ دقو

 :لاعل بيسكا فبكى

 ءاياربلا هب تقّفف يناب رو

 0 هلإلا 6

 را

 ا فقل" يعاب

 ؟ اماظعلا ططخلا بكرأ مل اذإ

 انا 14 ادبأ  هلضف لعجأو

 اا مل نزكأ“ نأ وتحو

 امامذلا « رهدلا ىلع « يناطعأو

 انآالا - هن . تدسف: ناعنأو
. 

 01 تفل وك“  ةيعت ا هللا: < تاق



 يهود تاورب: غليم نم الآ

 ”ينوت تان اللا
 « يسفن لذبب نهءانث تيرش
 انارك. الإ دحل م اذلو

 يسفن «توملا دوُرو ىلع « تلمح
 ٍبلقو « ديو « مراصيب ”تنذعو

 ءانجب « مهفوخل « لذبأ مو
 ينع .ليطا .رودض هب تفثك

 فاكا ضهرشأو 0

)١) 

 ينأ ديب « سراوفلا 1

 ا تاحأ 77 ل] عفعو

 )١( سرتلا : نجلا .
 عردلا : ماللا (؟) .٠

 اكل 4 كلل هودلا بيسو
 ادلكللا دوج قتال ”اذإ

 لنضر

 امارطضا مرطضت برحلا راو

 امامح وأ ةينملا نم دشأ

 ! امارك اوتوم : يتبصعل تلقو

 اماضأ َنأو « مالأ نأ قاح
 "امال ,تولاراذخ ؛ نسبلأ لو

 اماعن ديب يف تْلقج ا
 اولا ١ للا به ةرطأ

 اهاثللا -ىقلأ ' نأ .موللا ”تيأر
 امالتساو ممهذت دق 0



 عومجم ةقرلاب دجملا

 د موعا 0 رأي لا و
 ميم 0 ابيب نإ

 « :هتيب ىرقلا ,لوذبم "لهو
 عئار ا ىفاتأ نكل

 1 ماشاحو « ىمع يب نب

 اين دق موتنا مفلال ١

 مكنيب ام قرف « يأ ينب
 ءدك ان نسحأ لالالا

 , دجام ف :ددؤسلا لمكيد
 ع .امادغالا > ىدوللا ا

 « انموق نم دعبألا لصن وأ

 مدور لع للا طك

 ىدتلا

 )١( ةمهاركلا « ضغملا : ءانحشلا .

 عومسمو يئر» لضفلاو
 0 + دوحلل مادي
 عوف 210: ءالطلا» له لع

 عورلاو عّمسلا هنع قيضي

 ا ٍفلخلا 2 مهبعش
 ؟عييضتو ١ مهنم "طرافت

 !عوبطم '' ءانحشلا ىلع « .شاو

 1001 را ”منأف

 عوجرمو داوع '> هل سيل
 ٍ حوسصم .ةوخإلا نع وهو

 + عاوطقم - برقألا . ايستلاو
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 ا ! .لئاق لك نم لوقلا نلبقتالو
 اعبسم كيضرأ تسل ىأرمكيضرأس

 اعتدتلا دامك دف م هللو ديو 3 ناسحإ ءللف

 ىعس نم لك لع ينامسأو لع . ءىأو اك تامر كملا قيرط ينارأ

 اعرسأو ليملاب , يوحن :لّجعت املاطلف ًءرم ةطب كي نإف

 اهدوأ داك ىلا ىفعتلا مركشأ يننإف رؤمألا ضعب يف في نإو

 اا كسلا: ندسلا كاتب.” ل الف نقي نئانلا دحيم نإو

 ال اك



 ةنارخأا ق تمراع اكإ مرض
 « قرافم نامزلا ىلح دق انأ اهو
 دما اما مك ٍيننأ ولف

 « هليل ضعبالو 0 ةليل امأ

 « هّوافو مودي و 0

 و و يل راد ٍك يفأ

 ىرأال نيماع مورلاضرأب تمقأ

 ,ةطخمورلا يلاوخأ نم تفخ_ اذإ
 ةميش يداعأ نم_ ينتعجوأ نإو

 هريغ ءيشال هللا توجر دق ولو

 ىدنلاب رطقلا نم يدعب اوعي دقل
 ءهلخا لجأت نايا
 2 ا نيدلا 0 6

 يننأ دولا قدصأ نم : هل الوقف

 نعازجب ب هنأ ال
 ىرت نم لك ام !سانلاب ررتغت الف

 :هلخكع دراج داع

 )١( ىوسبي : ىحزب ,

 ةدشب همنأ : هعرق (؟) .

 مومحلا نيب اهّتعّبتت
 اعصرم جات بيشلاب ينجاوتو

 اعضوم يف دجي مل اموي شيعلا نم
 ا ل1 ذاونلا انها رمأ

 ؟”ىعرنمل ىعريو ىفصأ نمل يفصيف
 ؟ اعمضو ع انقرفت ام اذإ

 | سو هلو ايو ع ساحتلا نم

 اعبرأ ,برعلا يمامعأ نم تفوخت

 اعجوأو ىهدأ ٍبابحألا نم تيقل

 اعسوأ تلماو لأ ىلإ تعبر

 متت عونقلا الإ دجي م نمو

 ا ًارمأ سانلا يجز 0

 اعّرقو مالكلا تحن « ب ضرعو

 اعزفم رهدلا « ينبار امم كتلعج

 اعرفو عولضلا نيبام َقرْؤآل
 اعضوأرمالا يف تعضوأ اذإ كوخأ

 اعطقأ ناك ام « تنراح اذإ ء دلقت

١1 



 عمدلا اذه برغ ىبا

 اعرست الإ عمدلا اذه ”يرغ ىأ

 ساو ولا مك تاعوا تَنكو

 « هتاولغ يف بحلا يم

 ل يح رخف
 « ةبابص ينتحل يايلخ

 « هن وفج ىلع تنض نأ ع
 «ةنضم بابّشلاو « يبابش تبهو
 « هبتع ةفاخم نم « ىنعم « تيبرأ

 + هلك ةيبشلا رضع كم اكلم

 تالا داع تكلا
 اكدنع ع مار ال + [نمآ  تاواجف

 اليسلا : برغلا )١(
 . هجولا قلطلا : جلبألا (؟)

 اا كل انه نونكمو

 اًجرم تع نإو ىضمميل تئشاذإ

 ل ايضملاعم تيعر

 اعّيضم نيقشاعلا 12 قو

 :اعرجأ درفلا عرجألاب اهلدبأأ

 اعمجأ "يحلا لمشي عمد براوغ
 . كوبا <« يمت ءانبأ نم 2 جلبأل

 ا تيرم ساو
 اعدوم ., بابشلا خرش ينكرافو

 . هتعاجشب كمجعي نم : عورألا (*)



 ؟ ناذ نالبش ما نانبا

 يننإف ؛بتاذ نالبش مأ « نانبا

 اهيبوث يف نأ“ ةسارفلا ينت
 ! امراكم « مانألا ناقوفي ال

 ءاهاجيه يف ءاجيهلا ابأ ىقلت
 - ًاعيفر افرش اهاندز

 ءالضافتي ملف .اهنيب . تازّيم
 « يتميشر بصعتلا ناك نإو « يف
 العلا يف .ى# راكم نع رصقي ىنأ

 « خذاب ناكمانب ,نيذل نكل
 امهوخأ ماركلا وخأ باطو اباط

 اههاذغ ةنيعرادلا ءامد ىرآل

 ارا فربللا بعت < ناكل
 اد ايها يادار

 (هالع العلا ىبأ لضف كي 3 و

 هاتلوخم  ذإ - . مئاعدلا تنث

 اهالاح * تلك اشت _نيدقرفلاك

 ! [هاأ فينملا فرشلا عفدأال

 ؟ امهابأ هوبأ ىحضأ نم « ردجملاو

 (هاوسر «مانألا نم. « هيعدي ال

 [هاب ر نم بالطو نادلاولاو
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 ء لأ ميلا لح ىيراوتلا

 ادلع اع ديمرللل ريف 1 رسما ارا

 دي « ةادعلا ةاس ام ينتبلاطو

 هل ارك 3+ مآ قعاس دنا 2

 ؛ هس رحأ ماشلا .رمأب 'يتلغشت ال

 جاي نس روس كتل نإد

 هت ندلا انقس تمرح ال
0 

 8: هاوأ فذ هيلع تفعل اهو
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 ةدجإ اكلاوأ# دعاك كفار نإف

 مذخلا ةماصمّصلا هنفج يف حاتراو

 محرلا و بنذلا ةاغق اج اع دوع

 مادا دج ل كتارع اليل

 - ل نم لع مآشلا نإ
- 

0 

 ممق هلهأ يىداسعأ نه هروحص

 ب اع ىلا ايلا ىف

 ! معن ةتاداع نمو + تلأس نكل



 9 ا هارآ ام ةدشأ

 [”مرك مآ كيم دارا اه ةفدخأ]
 ايستيم لاول و نقحلا لذا

 ىرت سن 2 كت دل

 آاع' سفنب حمست ال هللا كتادشن
 « فرس امأ الإ ةعاجشلا يه

 «, ادرفنم <« ضيدلا قاقر تيقل اذإ

 « مهتعنص اماوقأ كسفنب يدفت

 «وب لاتقلاىقلت نم لتاقي نمو
 . «لخي يذ نضانع بزرمحلاب نضت

 اولت" اذإ موق ىلع ”نلخبت ال

 ملط حاورألاو « سفنلاب دوت

 ؟ مدع الو « ”تاوم ا كل“ 1

 مصت ءانقلا عقو نم «ةمالسلا نأ

 001 انج اي اها ةاح

 ممأ الو دصق ال كلضف ”لكو

 مدخلا رثكتست م ةجاجعلا تحت
 مم كردتفي نأ مهقح ناكو

 نيل ليخلا كنع لضفي سيلو

 مركلافرعي «,لاح لك يف «كنمو

 مهنود وا جيهلا ونب كيلع ىنثأ

 ءاوك رام تنك راء

 1. 8-5 هب 4

 « اهبهاو تنأ « ضيبب تيرأ اك

 ارنلع ام سلع اوف رع 0

 مد وهوردبلا اوضاخ كلوبخ لع

 الذل يل



 مدفلاو نسلا فيحأ لع لع . هتدالو يف ةنقع لفي لو
 مصلاو» نيلج ولإو < دنلا ةدعقو . لخت هب ىرزأ نم لضفت فيكو

 هس نا تارا مخ ١" نلف كوفأ ا دش [ وركن ١

 ع «هنع عافد نسحي ءابنم هذقنأف ءهيدأ 3 هيزاخم تداك

 اوماظا لا انئش ولو « نيملاظلا  مرَّسفأ ال « اموق هللا عدوتسأ

 اومكح ينلاب ىضرنو «نيرئاجلاو ميهباوج نع يضغن"و « نيلئاقلا

 مجس « فكاو يعمد قوشللوالإ ع ”مه'ركذأ “تسل .لاح لك ىلع نإ

 م, تقرتقا وأ « امون تعمتجا نيف

 مالا 1 نق م تلمأم اذ
 مل رام انا طاحت د6 ةقؤطم تحن اما شا ماعر



 مركلاو سأيلا دعتسي اهل

 : مركلا و سيلا دعب الكل

 ءاهرع وح ده ل ةياث را
 ال شام اع ةرتاكلا يك
 اهركنيو موق اهدحجي لازام

 تدعو ام مايآلا تفو دقفار كش

 هس رقت له 1 سار

 مب كولملا ٌدتعي دجلا مراغم

 ةبطاق نادم فب خويش يذه

 هب دابعلا لح نم. مركاب اولح
 مهديستحبصأ نإو مهنم تنكف .

 003 دفيتست اهرئاظل قو
 مدعلاو ول املا :لضاح ىدح

 ءآسالو ف ا

 مغر مهفانآ يفو ءاورقأ ىتح

 ! مصتعم داقناو 0 رقأ

0 1 

 ممالا هتحب ونعتو « كوللا سم

 معن اهيط يف «العلا يف اناغم

 اومصتعاوفوخلا دنع كرادباوذال

 مّركلا قثوتساو ىدنلا لح ثيجحب
 مظع هباحصأ يف كلملا عضاوت

 « اهعبتي لضفال « تقبس ةخوخيش
 مرهلا لضافلا انيف لضفي سيلو

 )١( زحعلاو فعضلاو نيجلا : لكنلا .

 3 نر 4



 ل رجالا انو

 ا! اء لاح تيدا

 ! منت لا ”2نأ اذا + نط

 الا ل

 رصتعلا ىلا ل م 0



 بابضلا باقر يف ةنم يلو

 2, تايضلا ناكر

 « .ةفرع نم نحور يش

 قابجلاب "تدرو املاط دقو
 ددآلا 1 » مقل م

 رظتني لف ؛ صمح نزواجو
 نت ل

 ةامح نترك 2 جورملا نر

 ءاقارتل ندنكلا

 ىرابلا "يتيم
 » يد رلاب .ةقباس 21 ص

 ا 1 ١ و 1 رفتعا اماف

 تضماغ و

 4 ًادروم ملا

 _رفعج ينب صخت ىرخأو

 رزيش ىلع « ىضوف نحبصأو
 21 ىف هللا تيراتعم
 رقشآلا هّبش يف برغلاو «_م

 ردصم ىلع وأ ردروم ىلع ن

 وأ ةماملا دروك

 0 رجفلاو 2 رزيشو

 رلا ا باطل تفلت
 وسم ىحلا غيم لكنى

 ” رق اع هيك
 دار

 لا ع ع عال كل

 رزنا

 )١( برحلا ران لعشي يذلا : رعسملا .
 هريغو ماعطلا نم ) رفجملا (؟)
 . رابغلا : ريثعلا (*)

 حاكنلا نع مطقي ام : (

1 



 هو و 1 :
 ءرافز بصح_ ىرذعف

 ًادودمم ”لظلا ىدنع و

 رعملا 8 ال الأ

 0 جحلا نإف

 رهدلا ه وطس ىن افك

 )١( هناص ؛ هامح : هاقو .

 5 س 5

 دارو ير يرنعو

 ىدابلاو رضاحلا ىلع

 يداصلا ليت ع مكبر

 مارا  ققانلا عم
 داود لد >- داوج

 دادجأ ريح 0

 »هو 0

 يداعلا نفرلا 0 : ش

11٠ 



 .. مالس

 , داغ  حئاز مالس

 « يداحلا 6 00

 لجأ نم ودبلا بحأ

 6 يلحلا ةبر اي الأ

 1 يئادعأ تجبيأ دقل

 ء فاش هل ام هم
 ينامدت و" 7 اوت

 ازكذ نعد كل

 ء داتعم - كتم
 فول

 ؛ يناوخإ
 د مأي

 روش
2 

 لص وملابف

 .موقلل لقف

 . معلا : يداها (1)

 ىداولا .  ةيكلح# ىلع

 يداحلاو 2 اذإ

 5 ير م ا

 2 كالا و قتال لع

 يداّسحأ تمكأ نق و

 دن ه7 ا ككاو
 يداّوعو ىلاذعو

 داهستو ا - مون يق“ كل
 داتعم ريغ _فيطو
 قفانلا ' كلذك خ0

 ىداضعأ

 دارفأو 0 نم 7



 نهاذم انتقرف يموقو ينارأ

 / هانم انعفرت ىفوكف فادأ
 »2 قءاسم ع مهاصقأ مهاصقاف

 «يرظان ناكام ثيحيلهأو بيرغ

 « هبلق دولاب تبسان نم كبيسن
 ءاعاقتد لاسفلا ءادغأ طعأو
 « براخت ال يذلا كياودع رشو

 0 مالا مايآلاب تدز دقل

 قفل هيك ان رجعلا الإ تالا امو

 هقزر لقاك فشلا نيغ ناك نمو

 سب اوم اهيف سيل راد 'سأ امو

 ديالا لوصالا ف انتعح نإو

 .بزاقألا تفرك ام 0 رقأو

 .بئاصع يلاجر نم يلوحو ديحو

 '''بقاصملا ال هتيفاصنم كراجو
 براحت نم هتيداع نم نوهأو

 اكول ىنلا كيلي رخو
 براجتلا ينتب ذه ىتدح تبرجو

 ؟ بلاطملا هتبراح نإ هبنذ امو

 تاب هلا ال هم لدللم

 ؟براقم اهيف سيل راد يرق اهو

 8 تسبب تبب هراجو هنتادم مآ: هل تفاصم وه: (1)

 م٠١



 مرغم مابتسمل تيثر اله

11 

 _مرغم
-2 

 « _ماهتسم تيئر اله

 ةميلس .مومهلا نم تودغ نئلو

 يننإف « تالذاعلا تعطأ نئلو

 ةيدغ رايدلا ىلع ت'ررم اذإو
 .علاط .حابص نع مسبت « ةارغ
 ىجدلا ولي « مسيمب مالظلا واجت

 «انل تزرب ذإ « ءاببش هليل مك

 « ّمرجه هتلباقو ياوه 'تمتك

 : بحلا : ماهتسملا (9)

 ![ راجت ل مآ. ءاقلب ام. تملعأ

 ملسأ ّ يننأب تملع دقو

 موللاو «يلذاوع لوق تفلاخ

 مثيهلا رايد . ىلع ٌمالسلا ارقإ
 مظم ليل .حنج يف اهرغث نم

 مهدأ 2 3 0 0 تناك

 كت , نإو « 026 نإ نا



 :.. ريغلا قل هيدا

 بيجم ريخ ملستلاب تيدانو 2بيجن بلق ربصلا نسحل تيدن
 بلص نامزلا" با: لع دوعو ١ .عتشم بلق ريغ قع ىضلو

 د (01١

 حيت دم وأ نانس دج - يبنه  نأآب .ىمأ تتلغادقو
 000 2 الا ىف ةكليج ايضا قرد نأ لق نم تعا

 اننارق ريغ نراك ايضن لع و ةطخأ مظعأ راعلا ف وح دق

 كاع يع هللا نم قراذو . هكلم نانغ بو نلخ راعللو

 ٍبعصم نب ىسيع شيعلا يف بغترب مو

 بيح ل برالا فوخ ل الو

 بيجن ريغ ناك : يسفن ضرت ملو +م_قفوم ريغناك : يسفنل تيضر

 0 تسلا دعا ولا
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 داوب تررم اذإ

 '"'هيراغ:شاج. ءواوب تررم اذإ
 انيداو كاذ ؛ لزناو كصولق لقعاف

 !انيدان كاذ «ءسلجاف«ةهافسلا لهأ هب فيطت ال دانب تربع نإو

 اغار ناكحآلا ىف شلل ىقح اهي ءارردلا " سشا

 "*”ويواص سيلا دعب." لوخلا لكك و
 2 داعب ءاوقألا "لعد فقع اذإ

 انيداعأ نم. الإ نهذلا "نماخ هل ١ ةعوزرم اناتشاا ١ موكلا قلت ١
 انيق هيكح ىضميو + كاذب نسر .ة انلزنجاالوأ ةقيشلا 00

 )١( هجوم برطضا : هبراغ شاح .

 ىاينلا ا .
 . قادنلا : لوشلا (*)

 .: نقطع :٠ ةدداص (1)

 . لبالا : موكلا (ه)



 كارلا هوجو نع اناورلا هحأ « دعا ءزرملل هللا : ريغ كتناك اذإ
 و ل 7 0
 _ةفيذح فتح  ةافنحلا ترجدقف

 ناكو

 ةايو ني اللام اه نانماك رخو
 / تح توس قانا كرار

 يل نإف ؛ريخب يتأي نأ هللا ىسع
 نكي ءاهط رمق. نم ينلاش مكف
 العلا و برحلل داع موي ”تدعنإف

 ةراحتت ركل 6 ءادعألا لع ريع

 اهنيبو راهنلا فارظأب ىهشم
 2 نفع تدع ويم وق ىمح "تعنم

 «دجام لكيف ندجوي ال قئالخ

 . سرف مسا (؟)

 كئادملل

 كنا 11 مادخل هتف
 دئاصقلا رودشبي ء ةولقأو هوند

 ع و

 ةذع ٠ انهار

 دئاوب ريغ « هاعن نم دئاوع
 دشاح دشح اهرعق نم ينذقتيل

 دئاع مركأ دوجلاو ىدنلا .لذبو

 كرولا بدع تنانكألا يضخ نإ
 دلو فيرط نم 2 ىبشت اه هل

 دئالقلا ىنع رغ لغأ تدلقو
 دحامألا نتا دخحاملا"ق"اينكلو



 يرصان سانلا نم يراصنأ لك امو

 ادرفم رهدلا ينّضع نإيعفان لهو
 يبراقأ برقب رورسم انأ لهو

 الع نم تلن ام لين يف ًادهاج ايأ
 ”ةيفح كلاما, يدرط ح4 كا دبل
 يتب ربا اهنا نسسلا ساس

 .ةلفغ ريغ نم داّسحلا نع تلفغ
 حبلا اهيدحا اه اك

 هع ومد بص بابحآلا نع ديرف

 يىدضاعسانلا نميىداضعأ لك الف

 ؟ دعاوسلا لاوط. موق يل ناك اذا

 9 دعابألا بولاق مهنم_ يل ناك اذإ

 دهاج ريغ ابتلن_ينإ ! كديور
 ' 216 ضل ريسلا» ضعت نكلو
 دهاس ريغ ىذألا يف يفرط نإ الأ

0 5 3 

 دقار ريغ نع مونلا ليوط تبو
 ؟ دقارملا يفاج ءادعألا ىدل ريسأ

 00  ندخلا ىلع بنبان
 تيرأ و , ودعلا ترهاج تئش اذإ

 دئاكملا هوجو ِق يركف لَك
 و

 ءةرخا رص ءاوأللا لع تربص

 الل ليلك اف ىدملا نك

 2 ىرقشأ 0 ل "تدراطف

 يدعاس برضلا نهوأ ىتح تبراضو

 تمرصت نم .بصي' مل نأ ىرن انكو
 دئادعلا ” ىدخ .لثم نع ةنقاود

 كلاي لك ءاخيبيلل“ تددعأو  :ةدلب لك نم رتطا فوزش تسلا

 دوازملا لوح '"' تايريكُبلا ثانب مهنينو ينيب تاراغلل ترثكأو

 )١( لويخلا ديري .



 داسحلا دهاج نمل

 دهاجملا ل داسحلا دهاج نمل

 ماس ا مولا لل
 9 الضاف يريغ "ضانلا اذه وب لأ

 ينتجأ و قافتلا دق لغلاىرأ

 « ةلذ "ربصلا بسحي' ملام ءربصأو

 ةيرنأل تيب ا راذتعا ليلع

 الخإ "تق ةراف نإ ملعأ و
 تو ع

 دشاح ةاضرإ تلواح ام زجعأو

 ار دا ليسا واق ناك
 ادرس لق دانك في الد

 دراسالا مس ينام ليملا
 رماح ةلح , ءومدقلل سلاو

 احلا تابتكاو ىلاعملا تالط
 3 0 1 ا

 دجأو ريغ ىننا الخ تلواحو

 ْ د ملا ضغ لهو

 .رومالا فللت لع لقو

 ىدرارمو « لوألا ىتاا دراوم .. اهنإفا ؛ نوتماثلا رش الآلا

 ًادهاز تبناج نيح ليلخ نم مكو

 مريغ ىلا

 7: يدعاسم

 ! دهاز ع هت دواع

 .٠ يفولا قيدصلا : لخلا )١(



 مركو يف دئاصب نيل ركتكلال « هضرأ يف .غلابب شيل ءرماو

 هريص نم قفنم آرقف شخي مل :هناف < ليما ريصلا نم قفنأ

 هرجهب كاتأ اذا لافقملا نسح هل لقو سيلجلا هفس ناو لحاو

 هرهج وأ هريس ىف هقيدصب 1 يلا يناوخا 0

 ايف مارب_برامو صا نكي مل ام ىتفلا ”ب_يف ريخال

 "17 شْئافب نضرأ نأ 0 هرقل ضئاف دير ا

 هردص ىف ام تللسف « ةقالطب .ةحفل 4 داوقلا نيططقم د



 هردصب مومهلا جلتعم كا

 _,هردصي مومهلا ”جلتعم لازام

 « هعيذت عومدلاو كح ترمضأ

 « ةعواض كلا درت

 هنأش نم «ءرلاظ ةفطعب يل نم
 تعد ام « يولس هتف وم تيلاا

 ىوهلاو « أرسن عمدلا درب يل نم

 ظ هدوب تقثو « خأ ىلع امعأ

 ردقان ةريخ رهدلا اذه تربخو

 ًابحاص برجتلا دعب يرتشأ ال

 هديت ردا دعا لك نع

 هنقتا ف هرم اروط ءءىشد

 هدادو لاح عظيأ مل ترش
 يتعاط يب ىأر اف تعطأ ,خأو

 هد لفحأ مل شيعلا وأ تكرتو

 أر س نم ىوط ام كحابأ قىح

 هرشنيف ىوملاو كدجو تيوطو

 هرحن وأ _هتآادجو ىلا ىرتت

 ؟ هركذب ناسللا لغتشم نايسن
 هرجه نم ينم وم « ماما قرو
 ؟هرصن يف « ًارمشم « هيلع ودغي

 هردغ ىبقع تالاحلا ىف تنعأو

 هرشو هر تا قىتح

 0 مل يتنأب تقدو ال

 © 0 يف هبنذ مظعأ نوكيف

 هر يف هعفن «ًاروطو ؛ آلبج

 هركس تييطتسأ) اه هي ترتسو

 هرمأ نع « هرمأب تح رخ :ىح

 ه رم يف هزعأ تبأر اهبل

١0 



 + موك ةارس لع تقلا اذ

0 

 ةدشأ

 , ناعما مبقلا ةلونلا زميل
 داو نادم مهعسوأل

 ءاتعش ”تارمغلا لا اهدنا

 فاض وخلا هللا

 دبآ .ىحا قد لدعم تلكف
 تباط _عرفلا اذهل لصأ متو

 ميبف نمسا رغ صيبا
 نتج رللا كيلا. ةلودلا- تقينسأ

 ايازرلا ىلع
5 

 ترص نإو تسلو

 -:اوربأ ' نإو ”نسرافلا

 ل

 حابصلا يف سراوفلا انيقالو
 نجاوتلا . عسم .داوطألا - نم

 حايصلا .ىلا نيسرافلا "فخأ

 حادقلا ىلا كولملا قبتسا اذإ

 حار نيس عفادم مهرزغأو

 حافكلا ينب تحت قبسلا تانب
 حاص مويلاو 4 هتفو مظأو

 يحاوللا اضع < لاذعلا ىلع

 _حامسلل ”عبنمو 3 ا

 حاقللا رامعأ فيسلا ةطحو

 9 حانجأ نم يموقل يحدم يفأ

 يحالأ مهبو « يرشعم يحالأ
 يحارتقا «ءاقرو ينب اي 1 م



 اع يناحلبأ

 مال , تارزعلا "لع ناحل

 ظ ياللا دعب ىوطهلا ينكلمت

 الهلا ةيط طحللا ىركسا ٠

 , 7 نع لك كرادوح حرت

 1 3اس ل لواطت

 .حايترا اذ اًبص كيلإ نلمح
 هيضراع ع ( نيرثع اخأ

 رتادماع ةفأص رلا نم. نح
 2 ضرب و يل نع ام اذإ

 ضر لكي ةادعلا دنع ىلو

 . لداعلا : يحاللا 01(

 ةقانلا : سنعلا (؟)

 . سرغخ : ترأ#)

 جلال تارعلا ل
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 يحالص نم لذاوعلا سي دقو

 حاملا دعب ىوهلا ينضارو

 حاشولا ةلئاج _حشكلا ميضه

 حاورلاب يودغ ال تلصو

 كر) دا كاماعر لوضف
 حايترا يذ دعاسم وأ : كدرفل

 حاحصلا قدحلا يف ظحللا ضيرم

 مدى يحب ىلا ضرأب
 حاجنلا تانيمت هل تيكر

 حامرلا تالافك يف 2



 ردي نع نيمرب دوسلا ايانملا نأو ىدعلا ددع يف رهدلا تأ رح ملو

 دّيس دعب ديس انم كيدفيو ىدرلا نمىمحت هللادبعنبا تيقب
 "ا لاو © طوبضتم ةمعتو 4 لاس دمااو ؟ دوك ةقرس
 يددؤسو يظحو ايندلا نم يدارم هنإ ! كبرق هللا ا



 هر ا للا هل يم
 « العلا فرش اودتفت ينودتفت نإف

 م العل اودتفت ينودتفت نإو

 « هناسلب مكضا د عفادي

 اقلب لالا .ءا يم لعدد
 هنإ رفدلا“ ةرثع ينلقأ ينلقأ

 نكأ / كءالو يسفن لئت م ولو

 اندونع افررتدفلالا - ىقلأ تنك الو

 < دعاس .نادعاب ام يىبأو الف

 ًابناج رهدلا قتفي ام « يىبأو الو

 ؛/ ىدتقا كي ىنلا ء لول كنإو

 دمر لك يمل يذلا تاو
 مردف لست يصل سل اد
 اند ايفا كاح نا عا
 « اتفرعام ةداع سنج : نولوقد

 : لئاق لاق ال هللاو امأ : تلقف-

 هع امإد , انفاناس نكلوب

 . فيعضلا : ديلا (10)

 . ىلاملا : ىقلخلا (؟)

 ”ااك رع و ءاسانلا لع اديدش

 هد الا درع عملو
 لَيِلا ى) ناسللا دودرم ريغ 9

 دنملا ماسحلاب مكنع برضيو

 ا لا رإس لكذم
 دصقم لصنلا بئاص مهسبي ينامر

20 :» 
 ةروم ل « هرصن يف « اهدروأل

 دكنا.- ءاضأ ب لك ديف

 درك نادرش اه « يلأو الو

 هدم _رمأي الإ + هقتريف
 يدتهأ كي ىذلا » مجنلل كنإو

 ىدسح نفايحأ .ةيفخ اجلا تشم

 00 انا كل محل

 ؟دّرصم ريغ تواا تبرش كفو
 هدد مل ام بتادنإلا ىلع ديدش

 يرش مآلأ .برحلا يف هل كدي

 دطوم زع ناينب وأ , نظلا يه

 ك5



 مدضو ررمأ نبب الإ انأ امو

 يدعاوةمالسلاب ربص_نسحن مف
 « لّيكم لخ نيب يفرط بلقأ
 ءانتود جرت تاونآلاو كلت وغد
 ةميظع لكل ىعدي نم كلثمف

 « ىدرلا نم فاخأ ينأ ال كيدانأ
5 2 
 ىدعلا مرتخاو يطخلا مطح لدفو

 د ماو 33 ف 2 د

 يدعو تم ىدرلاب ررهد بير نمو

 اا ديدحلا  "يفص نو

 دجنم مركأو وعدم ريخ نكف

 دوسم لكب ىدفي نم ىلثمو
 دغ ىلأ موي ريخأت يجن رأ الو

 ينرثملا د للف و ديلا ٍْ

 ةبرغ راد ِف كارلا 0 نكلو

 اوحرفيل ىلو> ءادعآلا كرتت الف

 «يتيدف مس ذقو «ينع ندعقت الو

 رمعنأو دابأ نم يدنع كم

 ءايوف لبق ةموركأ اه كيش
 يكلبم كياع مويلا دعب ا

 اوحرصأف ءادقلا هيه ١ لقت م

 ةرعأ ريغ كلش اعد 007
 مكنم فأرأ مورلا بلك ناك الف

 اوضه اتت رنا ءادعألا غلب الو

 , ًادوع يف مهاريبأ لع اوحضأأ

 ىتف مكل ىلثم مايآلا 'فلخت ىتم

 همك ةتمم 5 ىراصنلا ىديأب

 دعقتو « ينع لآستلا عطقت الو

 دعقمب ميركلا لعفلا نع تسلف

 يدّسح ترثكأو يردف اهب" تعكر

 دعقاومزعلا قداص ىصالخ يفرق و

 دبعم كلبم نييرازنلا باعم

 يدق ضي رقلا فارطأ نودع

 يدف امو خغادفلا ميس ذإ نوباعي

 دلخلا ءانثلا بسك ىف بغرأو

 ديشملا ءالعلا اذه نع دعقتو

 !؟دوع ريغ مكارسأ ىلع متنأو

 ؟ داقملا بحر فيسلا داجن ليوط

6 



 نفجلا كتوعد

 0010 لالا رتل + ىلا . ديسلا عيؤتلا .نذجلل كت وعد

 ادد د نر لود لوكا امد ا ًالخي كاذ امو

 ” يدق هللرقا نأ ام اطخلا امو هلم اعرذ تقضإا ام رسآلا امو

 دق نأكف بصي ل نإ ىدعلا لينل اضكرعم اصخش نأ ينع لزامو

 0 ريغ 6 لبخلا تاوبص لع يبأ ينب توم نإ د يننكل و

 د11 سارعت تعا نأ ضلوا: ساق

 ع ديبكا دمك توم ىراصنلا يديأب 1

 ْ ؛ يتدالج بوث مايآلا ىلع 2توضن

 ل حلا بوث 1 ١ يننكلو

( 
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 نيل نظل ميرغني 2 ا
 يموق حيدم كاضرر يف كرتأأ

 ةا[راسو نا نتاع

 0 يأب مع نباي كتيرأ

 را نم لئاولا ىف ا

 ٍفيرط نم يرعش_ مظن يف لهو
 اناتيطعلا رح اك بش

 .حيبتسم ربضع لك بحاصو
 ىداوغلا كلت نم ليسلا اذهو

 'نكل تمحأ' ناو تتشاواو

 يموق سوم حدم بيعأ فيك و

0 

 ر_حاتملا رجهلا يف رادخلا تطسب
 ؟حاصفلا ةريخلا .ريبخحتو

 .حاتسم .ناعتسم مركأو

 حال تنأَو را

 ؟ يحاتتفا انترساب

 مركأو
 1 رلامو هب داعأ

 حايرلا كلت نم بحسلا يذهو

 يحادتما مهحادتما ىحضأ نمو



 اوحيرأ فرك لع مه 56

 3 رسارف وأ لاتف نأ ةدارإ

 سف هش بلاغأ رمأ مو

 00 راض رح رع حس

 يوحنل _مثأ ريغ
 يحلل لاح ريغ انإو

 .نيض ء لع اللا كالمآل

 «: قاتحعا هب ةاكلل «رمويو

 هيوذ نع يوزي لاملل امو

 « اليلق تيول نإو « هنم انل
 اونخ ٠ كلعلا .ديكلا كاد[ هر

5 
 نإو

 "لوف ءاقرو ينب نم يناتأ

 "تفح ضورلا . مسن نم بيطأو

 يداوغلا هيحاون يف ىكددو

 مرج ريغب مع نباب كباتع

 ! نإ ”نظلا ضعب نإ ؟ اًنظأ

 عيرسلا ريسلا : نالمذلا )١(
 . حيرص : حارص (؟)

 ا

 ,يحايتراويحور 1 نالمّذلايفف

 ردا ا ةرداع « ناحصألا لع
 حاجنلل ىندأ ناكف عكر

 حاسلاب لخ لك وسآو
 حا رملا لاماو « رادلا ءعينم

 نلا نعرلاو . هانا ماج
 حاقولا عردلا ةهزع لحي

 حافصلاب حفاصتلا نكلو
 حاحشلا ديداعرلا يف حبصيو

 حامرلا تالافك يف نويد

 حافكلا- ىلا نيسرافلا أ

 عاردلا هلك نع ننح ذل
 حارو رحور نم تاّدنللا هب

 جاقأ .نع. مستو « اهغمدأب

 حامرلا زخو نم 0ع نشأ

 "ارض ,لظ نع كنم يضغأو

 ا حازم يف دج بار # [ح زمأ



 حارجلا ةيماد كيف بولق

 .حارفلا ةشليا نفسا
 عمدو عادل افق تل ل

 , ودغأو هب ح ار يردتأ

 _ليقم نم لهءهذه اي الأ
 ىبكر تقلق ام « تنأ الولف

 قابفلا :تدطاوأ .كارج
 اياطم انبي مآشلا نم كتمر

 يرثت تيبتو ”ابعوس لوح
 يسفن تاودغلاب فش م اذإ

 جاد“ ليللاو ؟قباكص 00

 اتم :لئللاو ىرتتلا دك

 ا0لاورلا |". ةملكم' ٠ داكأو 5و

 حال لك « ةبابصلا يف « يحالي

 ؛حابر ينب يح يملا ةاتف
 ؟ حاور وأ «ةبابصلا نافيضل

 ! يحاير دن ىلا تيه الو

 حاقللا نابلأ تيذغ كيفو

 املا ةديما> شلل ناك

 حاشولا ةلئاج « ءاّرغ. ىلإ

 حاو رلاب يودغ ا تالصو

2200 

 : حابصلا حير انل تّيه دقو

 ؟ حار 0 خيرت نا كل لبف

 . ريعبلا ردص ىلع لعجيو جسني ام ( ةعسن ةدحاولا ) : عوسنلا (؟)
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 رص _ قشيفتلاو اسأوق رق لسو
 ابلق مكتبثأ قيرطبلا هطبس لسو

 اد كافل اع نب نمل :لاكدتم لسد
 ا را لك لس راب لاو ماريا لسد

 ابرعلاومورلاسطايرطسنللابلسو ءابلك ركاسعلا سيسطُرْبلاب 'لسو
 هانكلا مآ كلإ اندف ىربقلا دسأو . ”ايفؤوتس ارمأو اتق” بنفت /

 !دكلإ مآ كيلا نبق ىرشلا دسأو 2 افويسيءأ تدحجأ انمالقأب

 ابرّلا م عيرولا 2 .نطب يف كانكرت

 قضوا ىف ترحلاو ندطلاب ا زخاذت

 ايدك اب سا نبي سفبلا كتعسوأ دقن

 00 اننأو (انعطا اتننأو.- ةمد لاق اذإت ةاندأ هللا عر

 ادع يركاو 2” ايخ ملقا .. ةتريخ اخ ململا كابأ تدجو

 )١( نيصحلا ناكملا وهو «.رجحلا ىلا تأجل يأ : ترححأ .

 ريصق نيلجرلا لوط ذرجلا وف ةبيود : عيبارب اهعمج « عوبريلا (؟)
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 . .ديداغللا مخضاي معزتأ

 ا < ديداغللا مخض اي معزتأ

 ابرحلا فزعن ال برحلا دوسأ نحنو

 ال نكن ١ .ترإ يرحلا نم كلئؤلا

 ابرت اه يحضيو يسمي يذلا اذ نمو

 ؟ هنانج نم شرحا هيفي ا 0
 ابلقلا مدصي أ معلا دوق اذ 0

 ةابضعلا كدلاو هجو ًابرض للجو 2شعرمب كاخأ ىدرأ نم كليوو

 + ابعّشلا ودتبت ناقللاب كألخو . اقثوم كتخأ نبإ ىلخ نمكليوو

 ؟ايطع اتبلق اهب ابصعب مل كاي إو «ليناك نتج برطا 0
 انك اي تيكو ادسااي انكف. ىذه لق يس وطلال

 ايطخ كمظعأ 0 هريضاف «كاخأ انع اسد ون 0

 )١( ةابللا دنع نوكت ةمح : دودغل هدرفم « ديداغللا .

1 
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 يمالس دبه - نينعاظلا نم له

 رراد رطحش ىلع ينادلا يمع نبا

 يننأ دعولا ىداص دولا ل

 م ىلإ يده مو كك

 ريو رسنا ٠١ لكب تاذراو

 يلايللا سؤب ”تيق و .رصن نباي
 :قرط لمات ل . ىربص ناب

 9 بيدآلا ٍبيرآلا دجام لا ىتفلل

 بيرق ريغ لحلا بيرقلاو

 يبيغم يف اتا :يروضح يف

 بوكس شيغب هركف اهداج
 يطوي نيج :لكب رضادناو

 بوطخلا اركو ىدرلا فورصو

 مدر ل نح يوص نإ

 )١( مقملا دض وهو لحترملا : نعاظلا .
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 . ىسألا ىلع ينتفقو

- .6 
 مك

 ينامر ظ
 6 تانتاف « _لتاوق..ء 'تارتاف

 ” .نيعم نم _مّيتم ” بصل له
 نقم فاعلا كيش 1|

 ررجهو _,لاصو نم تئش اك نك

 يحاقألا رغثو ىوهلا مسج كل

 ترقأ نكلو ىوملا تدحج دق

 يرجهو يلاصرو . يتلاح يف انأ
57 ٠ 

 ربه نب
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 ارا لارعلا < كلذ“ اقم

 بيصم _مهسب هظاحلأ جنغ

 بولقلا يف اهمابس يتاكتاف

 © بسط رم ررماخم ءادلو

 يبونذ ثنا“ بوذلا نأ كك

 بضقلا 81 4 ابصلا ميسنو

 بيرملا ظحلو ىوهلا هايميس

 بيقرب 00 رلاصوو

 بوركملا ةحار عمدلا يف نإ

 ؟ بيبحلا ليبس يف بلقلا فقو



 بكاارل يسفن ضرأ م ناو يسفنب

 ىركلا نلعتم عمدلايراجب حيرق

 ! هلثم نادقف هللا ينقذي' ال يخأ

 « اننيب ةدوملا ىبرقلا تزواجت

 همهو يمه تلمح ينتيل الأ

 عزاج كنأ « نابك لا عم « يناتأ
 هلعف هللا طخس نم تنأافو

 0 نأ الخ 6 عازل ينإو

 اهعقول تربص .داسح ةبقراو
 ,هلاووينزح لثم نيز> نممكو

 يمد نم كتتيكب نإ اموام تسلو

 ةليل نتيبأ له يرعش تيل الأ

 ك1 اك ىع لئاجب

 بصان قوشلا س مه هلقلقي

 تاكا لكامل نأو

 بسانملا دعي ام ىندأ حبصاف

 يازاع مهلا 'نع ءنن ىحأ. نأو

 ل

 هلل هنع ىفخي كربغو

 بلاوسلا بوطخلا هنمتذخأ نإو

 بلاغتو ةرسح ينع عقاد

 بناج برحللو ينم بناج اهل

 بقارملا نيزحلا يدحو يننكلو
 بكاوسلا عومدلا ينع تدعق اذإ

 09 بتاكرلا كيل ايف ف لقاتت

 بجأو

 )١( دولا هل صلخب م : دولا ىدام .

. 
 ةلحار اهتدحاو « اهيلع راسب لبالا : بئاكرلا (؟)
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 + هناخن اهي كراع ل هللا

 ا
 معنأ _مرقلا ةلودلا فيسل ىلع

 ئسأ د 2 ىف ةاجعلإ - هيدا

  هتدرأ امع نقع يفاوقلا لعل

 مداقتعا يف ةعاس يلق كشالو

 ؛ ةبابصو هل ىركذ 2

 ؛ اعرماام اذا يعوط عيدا
 يننأ ءرقلا ةلودلا فن ىقعالا

 « سبلمكريغو ىمعنلا سبلت الف
 معاط « معاطملا لك نم ءانأ الو
 « يبساكم نرثك نا ضارانأ الو

 0 يدنع ماقمقلا ديسلا الو

 هنوماعي معن ؟ ىقلن ام ملعيأ

 اق فيسلا الو عانم عردلا الف
3 41115 

 (سص

 انا صوتكم ام :ثتجاص الو

 بئابر ينع نرفني مل سناوأ

 اال لبن نإ نست ره
 شاب ردعلا الو دودرم:لوتلا الف

 بئاوشلا هيف طق ينظ باشالو

 بذاوجلا . هيلإ اقوش ينبذجتو

 بلاوغ هاوه يف صاوع نهو

 بغار سانلا نم .قلخ ىلا كاوس

 هاو كرعو انذدلا لقت الو

 031 راما لع نع ءانأالو

 بساكملا كلت زعلاب نكت مل اذا

 بئاغرلا هالع نع. هتلزنتسا اذا

 بئابحو انل بابحأ يأنلا ىلع
 ؟ نجا ى زك قاذأ « ًاعمد يخأ ىقبأأ

8 

 )١( عطاق داح : بضاق :1

 عجر « داع : بآ (؟) ,

8 

 (ع١



 مرمأ بقاوع ًارظني م : نولوقي
 ىغولا ينب نأ نالذلاماعي ملأ

 هودي اذ مزحلا ءارو نإو

 ةبح وح قىدرلا ينيع لم ىرأ

 اود” تعتعتت وا اموق هلعاو

 هبلق رسلا لوحي م نغطضمو
 ميتفلا ال لدلا ”ءاذزر ىدر

 ينبيعي لازي ال نأ يفرش نمو

 ابنظأ قحل :نسانلا ىف دع ينتمر

 ان راح اودع الإ ىرأ تسلف

 «دنيم كلاو دفا نرسل
 مهسوفنب العلا كاردإ نوجريو
 "فاو وهاق ناستإلا مفدي لعد
 « بلاغ سادلا يف للا ءاضقل لهو

 ءرتتس ندد دعا الط ىلع

 « هلاجر الإ رمآلل ىجترب لهو

 دم اردلا هيلع ىرخت نم. لثمو

 بلاسو حامرلاب بيلس « كاذك

 ندراجسلا يود ىسنت تفك اوف

 بياعملا يفلخو يمادق توملا زإ

 بئاصع 0 مذلاب ينضبجأل

 بئاه وهو « يىنياتغا مث تفلت

 بحانعلا رايغلاب ىدرتت 5

 بئاخ وه ىذلا رمألا ىلع دوسَح

 بكاوكلا نيدساحلا ْف ئندسحتس

 براخلا .ىدنع هنم ريخ- ربو

 بهاو هللاو لضفلا نوصقني مكو

 «هاوم' لاعملا نأ اوفاعت ملو

 ؟بساك وه ام ناسنالا ملعي لهو

 براه سانلا يف هللا ءاضق نم لهو

 بلاطملا ينتبراح نإ ل بنذالو

 ةاتلا لإ ينل بوحبتاتو

 «كرعم لك يف برضلا قدص يدنعو

 قفاك كلملا ةلودلا فيس ناكاذإ

 )١( ددرت : همالك يف متعت . '

 تراصملا | قوت * نإ لع سلو

 يلاغدمتلا الو بولغم :ءزطإ الف



 كا ل ناك

 +بحاص' ةناضلل تاكا

 سبح رطل نإ

 يقتأو وجرأ تلز ام يننكلو

 قرم لوأ بحلا يف هذه امو

 ةفقو ةيرماعلا _عبرل ىلع

 قشاع انآ ام.. قاشعلا قو الق

 ؛ ابلهأل رايذلا بح يهذم نمو

 5و

 درجو

 'بناجم « طيلخلا ناب ذم « مونللو

 يطاونلا  قآرفلاب 0 ل

 كل ناقلاو: نيل كيشو دو
 بذاوكلا .نوناظلا يبق ىلا تءاسأ
 00 إو ىوشلا لع“ لع

 بعالملا يريصي بعلت م يه اذإ
 بهاذم نؤقشعي ايف سانللو

 | شاصم هنمتشش اع لعايبلقو" هيبأ نين كل مت 00
 تي 12 لالا كا

 بئاجن ىسقلا _لاثمأك « صوخو

 بئاونلا يرسأل .الإ" نكت مل نأك  ..ينباصأ ام ىلع يمادولا رئاكن

 )١( يبت : لمت .

 .'ليخلا عاونأ نم : صوخلاو درجلا (؟)

 مل



 )» 0 را هنكتاو

 ىقلت" تينلف 00 قلخ مه

 متزجعأو ؛ بويعلا واو

 « رمأ لخأو « ةطخ بعسأو

 « د2 لك نس ارم
 تناك تيفال دلل ىلا

 هدق ضاع ذل ل خانت

 يفأ نيّْيْلا _,سراوف ُملعو

 ءانثلا كلط قو

 ؛ اياتمل _ضرعتلا ىلع ٌمالأ

 اذإ © انالا ودنا

 بقرب ةتباخل ل حال ام اذإ

 « اوس اوتام

 نوتتعإ دحاولا < نيناثعلا ()

 ( و

 _نيناثعلاب يرابت .

 ل 3

 ماخضلا

 م 0

 ءاركلا 7 مثلا هلا

 0 لك نم ًاملاس حبصأو

 مالا توملا راع هيلع

 مايغلا راثآك ا

 يماقم مط موقي نم ليلق
 ملك نر همك ”ييفت داحو

 را نع مآ معا لو
 0 لل رسلل نع و

 مالسلب ةبحألا ىلا تثعب

 5 اهفرط 5 الك ةمحألا 5

 . نوبلطيو فوديرب : نوغيرب (؟)



 : امل ةمحالا» لع

 0 ”ناررلا روبصلل يىلإو

 ينم 0 لو ال حورج

 «يتارد] © قتسدلا» ىنلعاتا

 ردت كسل هناك ناركشا
 «يئلولاد - ىلع ”تلزت“ذ] قلو

 يبأر بْيلص 00 نأ لو

 + اينعدتو 1 ةزنالا ىرت تلك

 ؛ .مقس  سغ نم « ًاقرؤم كتبو
 , لمكي ل امىتفلا ىضرأالو

 ؛ يرسأب يعن اهتئنه الف
 جلع وايشألا بجعأ نف. امأ 51

 )١( حارجلا : مالكلا 1

5 

 4١م

 مانملا عونمب "تاب 6 0

 للا - 3

 مالكلا ىلع مالكلا نكلو

 ماد « دبعلا بيرق حرج ع

 ماها « ثيللا ةغيص رصيأف

 ىماخلا ب «لطبلا كلذ .يناب
 ماظنلا :لصيم ٠ نا تا

 ماقملا يف  كيأر دقع للحت

 مالكلا نع ناعطلا كلجعأف

 ماح .ماونلا بيط. كينفج ىمح

 مايل, كدوعس . تلصاو الو



 ملللا درو ..نامآلا لدبي © < ميركلا عاطملا تنأو «سارمآ

 بشن ىلغأو منع رفواب بولقلا ةتاجبم نم نحر دقو
 هددلا ةددر بولقلا ”نددر .. « ماركلا ةارسلا نين نه .نإف

 0 دلي الك عدت ١ ةّلعَو

 01 راو انعلا تلط لإ تاع

 : ؟ هيدفأف سفن نع سفنلا ليقت له
 ا لع ولك ا: لخي .هللا ْش

 [ ا الإ |[ تحس ف <, ال يظن ل انت كتفوتزتلا

 )١( لهاكلا : براغلا .



 «راغملا موب سناال سنأ امو

 لافتا 7 كا

 « " اهبطرم يف ًرثعت كتفاوف
 هاط اهل فود طخ

 , ةقح ال زطقل قعر

 .تويعلا 'توح_.كل تبا

 ؛ خأ ال -ذإ نهاخأ تنكف

 ليملا أت تنك ذم تلزامو

 تكلم ام اذإ ىتح بضغتو

 ؛.”اهنيدفي .كتع نيرا

 ويبلا لالخ نيب نيداني

 دع دل انو اح 0 اهووذ

 بأ سيل ذإ نهابأ ”تنكو

 بسنلا ىعرتو ميرحلا يمحتو

 دا تصعو امرا تفل

 بحسنأ ام اهليذ نم نعفربو

 ! برعلا لسن هللا عطقي ال : ت

 )١( هب رزتؤي طمخم ريغ بوث لك : طرملا .
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 0 الضفلا ع ىلضفو

 يظح اك ريمالا يسفن تدف

 قود فادعألا ىلا |.

 يدعب لاوقآلا لّدبت تلِلَظ
 نافاس لك و ضن امد
 رلظو ١ يفاصتإب ٠١ ىلماعو

 0 داو لماع كن
 كنارق ماد ان © هدنع' ندد

 بردو 0 اننيب حبصأو

 دعي 116 كب ايجلا قلبو

 بلع را :كيلع ٠ ماعلا.” لع
 د أ حلا ىف نع



 1 ا ا هلك ينامز

 « لبس كيدل تنيملاعلا شيعو
 ربطخ لك غعفاد تنأو تنأو

 مرج سيلو باقعلا اذ مك ىلا

 ؛ برش يفب ذل ماشلاب الف

 .حيرج ريل لك لمجال
 ؟ هيف . لازقألا لبقت ليمل

 .ناسل يلو « تمِلع ام ينانج
 وبكي سيل «كدنز وهو «يدنزو

 , لمملا ماسلا كرف يعرتلا ٠

 ع رجم هيلو ىف - ليفتسال
 0 يهو ةعيسر يمامعأو

 نإ نولألاو ٠ ىلع  تنآو
 بعص كانفب هدحو يشيعو

 طخ - لع للا :بطخلاهم
 اك قتيل  رادتعالا اذأ كو

 بلق ىلع و رمألا يف الو

 بدت مايآلا ثداوحل هب

 ”بذك هيلع“ رمتسي كلثمو
 ' يت ناينالاو عزنا ده
 وبخم سيل « كّران يهو « يرانو

 بسحو ىيكازلا كلصأ ىلصأو

 بجع هينبو ىل قحسإ يفو

 بلغ يىهو رفّصلب يلاوخأو

 )١( قيلذلا : ناسللا نم بضعلاو . عطاقلا فيسلا : بضعلا .

// 



 (01 000 لعو 2 صح هيرو نعام دلت ىو

 را سلا رك و اقف :ءايشاج فخ + ليخو
 اا لا ا 7 راو هع كلا عر كلت كو
 رايدلا اهدئارط نمو « نعجر .رايد ىلع انرغأ .اذإ نكو
 اناس و نعول 4 راد الما اهي اًدلاو -نحضأ -دقف

 0 ل تاتا ناجل ادع انحل رار تاق
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 انع...ليللا بوت قر .نأوىلا

 يون تاظحللا قرست تلوو

 قرم تنبلف « حاصلا كذا

 ىتح ,حبصلا ءوض 'تيداع دقو

 ابيع ايف دروارب _نِغطضمو
 و

 ايرح ب هنأ بسحاو.

 ار انتي ارا ترك

 ليل رجفب تلصو ماوي مكو

 لا دما مالطلا "1

 هام وبف «رظاونلا ىلع جوبي
 رناكم يف حبصأ زعلا ام اذا

 .ليلق « ىوهأ ال ثيح « يماقم
 ”يفيس: نارغو يمه ل كيأ

 ءاناتدلا اهوا ل

 مارك ءاوبحص نم لثم « موكثوب

 )١( رقبلا نم عيطقلا : راوصلا 5

 . صغب : ىلف (؟)

 ا راوسلا درب دقف :! مق : تلاقو

 ا راما تفتلااك « قرف لع

 ” 210( هنم“ ناك قوشأ

 راروزا « هعلاطم نع « يفرطل

 00 اتدكس اذإ < هاقليس

 رانسغم ميم ونذ موق ىلع

 00 0 دنا يتب لع رجو
 رادص 0 تك ل 8

 راحبلا و و 6 00 ان أك

 رات وبف « رجاوه لاب :حفليو

 رازما دعب نإو «2هل تومس

 )| رب لثأ نم دنع < يمؤنو
 االول ةنطللو 4 5-7

 0 ل هلع فريال ضرع

 رايخر «'تلم< نمت لثم « ليخو

 . ( هوحنو فيسلل ردحلا : رارغلا (*)

 ؟وة



 ..رايدلا يف كفوقو

 « راع كيلع _رايدلا ىف كفوقو

 اك نيعبرآألا دعبأ

 « ااه الإ ؛ابصلا نع تعز
 0 السد تابت اغلا لاقو

 انهو رتلط ا ةرازلا سما اكو

 .رهد برلو « يب ليللا لاطو

 يلايللا يراوع اهب 'تقِشع
 « يئاقل ىلا عيرسلا : يفامادنو

 انه رآها نم كد

 « ىقاوو ءهلط ام نّدلا يناضق

 رباضر نم ارم لعأ "تبغ

 )١( نهولا )

 لا ل

 ااتسملا تانشلا ا دقو

 7 رارتغاو..«: ةباضلا يف داع
 5 يلا لع: اهدتع -- 530

 «؟ راذعلا باش دقو هب فيكف

 رابملاو . ناعم

 راصق. هيلايل © هب تّسِعن

 « راعملا .ضكرلاب ليخلا قحأ»
 رابكلا يحادقأو « .لجع ىلع

 0 دا ىنقرأو هاه تشنح

 عملا داونلا

 0[ ال سلو نكس - اه

2: ٠ 

 تدع ومو

 هه ةعاج دعي وأ ةهفصتنم وحن ::(-لللا نم
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 ا 3 اه و حالو 0900 تدم تدع اك

 1 م نم كقيدص : تلقت مر ا5 - كن نك مولف

 رسألا يف نإ

 تح دكا ىف هني يحل استار
 0 يف هلو ع مقما مول قروش

 بحي ع اوعح وع فداصي م دج

7 



 6 ينتبتعأف تعج ل الأف

 لوخلا ىلإ  نينت ذا

 ”لضف ناك نإف كنم تحبصأو
 . ثرطلا كيب نككشامت

 , نرحم ىف تنك اهيركشاد

 "تركدأ «تإ» نام 6-5 نإ و

 تودعبألا ير نبأ نمو

 + ةرمأ نم كايإو ا

 ضد ياخ و ل د

 ء كيلع الإ ًرّبكت سفنو
 ع نبا كادف .« ول دعت الق

 هتاسإت 0 كاف كسار

 'بيرقلا تنكو بيبحلا ”تنكو

 هدك نع دنع كوعدأ لال

 رخشلا فلم : بسأ لح (1)

 . برقلا : بثكلا )١(

 او

7“ 

 كيلا فاك ض8 ناك تإو

 بوثلا كيلع ينتريغ الو

 هاا يع تك ةايادلحاو

 بلح ابتقرع دقف « يالع

 بأ صقن نمأ دج صقت نم

 اد نرخ كتبو ينيبو

 اح
 !دعر هنع . كألا كتعرتن

 ا ل

 بستكملا فرشلاو _,لضفلا نم

1 

)0) 



0 

 ىدحلا فيس ا

 'برعلا "' عيرقو ءىدحلا فيسأ

 بديع نم كسك ل

 « ملحلا تنأو ' ميركلا تنأو

 « ليمجلاب ىينقبست تلز امو

 « بوطخلا يتزوخ نع عفدتو

 تحل“

 داقت لامو "داك ل

 مكإ 55 2

 ومخلاب

 تاو

 تاع -

 قعوتي لا
 يدل آدمتغ ناكو

 )١( مهديس : برعلا عيرق .

 اا

 ؟ بصغلا ميفو ؟ ةافجلا مالع

 5 1 )ده مها قيكتت

 بردحلا تنأو «فوطعلا تنأو

 بصخلا بانجلاب يئلزنتو
 بركلا يرظان نع فشكتو

 برعلل لب كموقل لب يل ر

 3 ا ١

 بهذلا صولخ تصلخ نكلو

 ؟ بتّرلا ىلعأ تلذر هب لوم ل
0 

2 0 
 داك زعو

1 
0-9 | 



ٍِ ُ - 5 

 0 0 2 3 نفض ره مسح 6 تينت دم نإ

 دع ىلأ « ريهز ابأ اب , ىخأ اب

 «_رمأ لك يف « ياكتشم لزت م

 اناده ع ناب 2 كك تدور

 لاو قدررفلا رصف كح
 داعألا فتح و«ىغولا ثيلتنأ

 رد نقاع لك : .نفشو

 ريسأ لذو ©« لك5 اكبو

 تارردلا كارعلا لع نوع كد

 يىريصتو « ادعو « ينيعمو

 ررحو 0 ق3 ىدابت

 هن لا
 ترج رعش قافو «© هنع لط

 اا كورلا“ تاعي

 ا روتمملا

 هيبش نع « ىلطلل برضلا يف 1

 و ع 27 2

 لإ ريكك تناول ينتبرج تنك

 اعرف يع نيا 2 تنك ذو

 ريظن نع « العلا يف < تيلاعتو

 را لكن تل نايك
 ©« يباوجب ةيئدف روسيملاب

 روجمملا بلا 0 جاه : ينتتأ نيح كذلإ قوش جاه

00 



 ++ . ص اكوما ©

 هيتلقم ىوحلا لكو نمل اه
 + ليوط نتا نع قصاخ
 ! ينيع قّرأ ريسملا 0

 ٍبيطز ,نصغ تحت نمءاييتك

 يلايللا «يدعب « كت رّيغ ام دش
 ءأ الو ءيرعش كيفو «يفصوكل

 ل كبجو نجح سلتا

 ىلخ نيع داقرلا تحنمدق

 ا عون نحو دهب ىطلح
 لبق « البلا ىهانت لك

 ! رينم _ردب تحت نم « ىنثتي

 لا للف عانوا لف ان

 ويعيملا .ةزاولا قصور

 روصقلاكلت " تارصاق ىوه نع

 يريض نجي امم ًاولخ تاب

 . يرجلا ةميزسلا ةفانلا + روطسصلا (©

 ابفرط دمت ال ةأرملا : فرطلا ةرصاقو ةرصاق : اهدرفم : تارصاقلا (*)

 . اهلعب ريغ ىلا



 ؟ بابعو ةرخز يلوح رخبللو ررصيق كلم اننيب امفو فيكف

 ؟باتا نيح .بتعلا رعب بتأ هديزت اهف نشنلا لذب. دعب نمأ

 باضغ مانالاو ىصرت كتيلو © ةريرم ةاحلاو ولحت كتيلو

 بارخ نيملاعلا نيبو  -ينيبو رماع كنيبو ينيب يذلا تيلو

 6 درب دّذل

 )١( رينعلا دوع : دنلا .
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 اننإ قحلا اوركنت الان ىنب

 ئدطلاو. لعاوسا نخطط

 0 نياك منيا ام 0 0

 متيعدو اوعد نإ رذع يأ نعف
 « هريغ هللا معي ام « يعدأ امو

 م فال
 : يا هع .اتنوكلا

 00 ايانملاو « ىنع أطيأو

 يلا يرقات دوك كلا

 ةلاح 1 لع رضار يننكلو

 هم للقلب (ىنضرأ كلوا

 هضرأ دولا لع ءاقنإ هيلا

 هل ئجنرب ال ضخلا دادولا كادك

 6 و : 0
 1 تادف «ترصم  ةنفا لقا اذإ

 0م تاوحلا نع لع :دادج

 بارخ نوكي نأ امون كش وو

 اوباهيو مط ىضقي نأ نوي رج

 ؟:| ءاجأو 2 احا ينب « متيِبَأ

 ل

 021 ءامعلل لع تاجر

 002 هم ينبع 7 ى لطاو

 بانو لطأ دق رفظ تومللو

 تارق لاجرلا ؛ نب د هسإلو

 بانمو ةطوح هيف كنع يلو

 بارس نيتلاحلا يأ معيل

 باجح_ ريشكلا نودامو « كيدل

 بالطو اهريغ يف ىنم يركذو

 باقع هيلع ىشخي الو « 0

 ..هب برضي يذلا هفرطو هدح.: فيسلا نم بابذلا (1)



 ينشونت نامزلا ثادحاو وقو

 ملفع نامدلا .لاوحأ طخلاز

 ايف ناسنإلا ف نع

 ميلكا لإ سانا اذه راح ل
 قوابغ اونظف

 هد ودد

 5 و

 يموق نع تيباغت

 4 م ىد ردم قح قيوفرع ولو

 ؛ ةلعفب ' راك ٠ لاعف لك هو

 يعماسم قوذ 0 رمالك 8

 وكشا ةللا لإ كرام  انثإ

 هضوم .عفتلل شيل قاثللا
 لير

 رحباس رهظ ىلع يرسل دش "الو

 ؛ عطاوق ءاقللا يف 0 تقرب الو

 رفع يمايأ ” ركدحل

 يلع كىطب يداز ال راطا أ

 مبنم ءاروعلا بلطأ الو
 ل

 مث رودص يف 0

 هل حوللا ( ١

 1 ل ريحشم لا 8

2 

 انطصأ

 باهذو ةئيج يلوح تومللو

 باذك باذكلاو قدص.قدصلا اهب
 ؟باحص, ميركلا رحلل نيأ نمو

 تايث 2 هداحا ١ لغ انانذ

 بارت و ىصح انابغأ.. _قرفمب

 اواعو . تدبش ١ ىنأ 1| ولع اذإ

 تاخد ىدلا» لاوق لك الو

 .بايذ " ريجبلا "حول يف نطاك

 نك ٠ نهداسأ ف كحت

 بانج نيفتعمال 0 يدل

 بايق ةارعلا  ىل تبرغ الو

 بارح بورحلا يف ىل تعملالو

 ير الع ىلا لفكو
 بأب ثداوحلل ىلام نود الو

 باصت نيبلاطلل ٍيقروع الو

 ناحاف مهاب "نع محأو



 ليل اما

 * باوث نكدنع ليم اما

 ةديرخ هاؤهأ ىوتيرم لض دنت
 مراح طا

 هلك يبلق ءانسحلا كلت .إلو 4

 ؟ اتم نك قع ءيسأ الو

 كلا 5

 . : ىصقم نم لذ دقو 0 لل يق خف لذتدك

 يدوقه لضف ىوهلا يطعا الف يرجأو

 5 1 كرجهت م لخلا اذا

 هديرأام .ةلخ نم دجا ملاذا

 نكي ناب تعطتسا »قار رمل

 ىلع قارف

 ؛ ةيقب ينم ىقبت وأو روبص-

 بايشو ةقر اهتلمش ناو

 باوص ىلع ىمفخي الو 0
 ا افلا الا: اهل ١ سلك

 باكرو ةمزع ىرخال يدنعف

 بايإ سيلف * لاح
 0 2 لآ

 باوج فويسلا نأ ولو .لوؤق

 )١( دوهنلل اهيدث ودبي نيح ةأرملا : بامكلا .
 لذ وا عاج : لجرلا افه (؟)
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 اذإو « عادفلا كيف اتيوموست

 ةدمع #اللاو « ءرغ .رمالا امو

 لع ف لك نإ ت ردعأ دقل ىرمغل

 ايغرت سطاعملاو ًارسق كوجرنل

 9 مسقي .نيبلغألا نيب دجملا اذإ

 مماذم كالبلاو « مَع رصنلا الو

 مدقت شاتكلا بتناول تمدقأو
 ' اعلا قدح نيج  انولخ توعد

 ءالعلا ىلا نيقباسلا نيا «كباع امو

 « ىدرلا كتجبم ىقلت ال كل امو

 هنأ ءءونملا كفن ال ءىدأ ان اعل

 ان فلنا أ وراس اعد
 ؛ ًابلطم يل دجأ م ىتح كتبلط
 ةلع كقاحل نع « ىب تدعق امو

 هقوف هللاف رمالا اذه لج ناف

 ايفاخ سيل ام كيف يفخأل يفإو
 و و ف ع

 همجح كءزر تيفو قنا ولو

 - و د

 ممصت نيح 2 كنع. اض تيدانو

 مدقم تنأو ماوقأ ا

 | م ”ه نيذلا موقلا نم تنأو
 معنأو سّوب : هيلاح يف رهدلا وه

 ملستو راسإلل يسفن لسا

 مدقتي نم لق ىتح . تمدقأو

 ! مربم كيف ىنتاف ةاضق نكلو

 ! مظعا هللاف بولطملا مظعنإو

 010 هلثم اذخو» مكاو
 ! مف يل هاف الو فك ل طخال

 )١( برخلا نع ةاررحأاتلا : فولخلا :
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 6 ًايناج .برحلا عد : ا نبال لقف

 سم كمدخو كل كنإف

 ما كسرعو * لوا كطبسو د6 كمارو تورضي كامو

 ردهشملك يف ضيبلا كنع بنت لو

 « انب ابق جيلخلا قوف تبرض اذإ
 هسأر ةيزج كاملا علا ىدأو

 2 انيف 0 نكلو
 وهو « 'لذلا كيلع ىسمأو

 اردلفو قاثولاىرسألا نع كفو
 ؛ حلاص حلصلاف حلصلا يف اوبغرت نإف

 اهنإ مرقلا ةلودلا فيس تاداعأ

 ةداع مرقلا .ةلودلا فيسل نإو

 هنإ :تلق «ىدهلا فيس :اط ليقو

 هلقثو دريدا سم نم شاتنآ اهأ

 ربناج لك نم برحملا هيلع رج
 ىتأ اذإ بورحلا يف تامزع 0

 ءانرومأ انيلع تقاض اذإ ,« فخن

 هلاّمحا ع ال _رمأب يمرنو

 ردحاو صخش يف كاقلي_لجر ىلا .

 ,هعطاو يافا ءادمالا ل ل

 ,ةبابم رومألا .ضعب نع كساو
 « اهليقي هيلع تايانج ىينجنو
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 مسأ لسلاف ملل اوحنجت نإو
 مظعا يه لب تفشك يذلا ىدحإل

 مأرتف تازجعملا قولع' مورت
 مركيو نيلعافلا ريخ لعفيل

 مكحت ,ضييبلا يف ضيبلاو ل ئاو ابأ

 مربتم الو فاج رجضالف
 مربم هللا بناج نم « ثداح ىتأ

 مظم بطخلاو يأرلا هجو ضيبأب

 موقأ رمالاب مرقلاو « انمرق ىلإ

 مرمرع شيج برحلا يف هنكلو
 000 مقار ىلع « بيلص

 ال ءاددمصلا يق العم
 محيف 1 ًانايحأ ةىطخنو



 ا ل

 محم بناجب هيقو © ششي" يحاصب "تيطرأ نإ غل نإ
 معطمو ءاياثملا نيب «برشم اط انتارس لازت ال «”سانأ حنو
 ظيو تحرك انفع نام  ءدلعأو (تاعزا اذه لإ انرطن

 مركأ ةعركلا نيفنلا لدبي نم و. « ملا دوج نم[ ميرك وغدنو
 ! دما لاح لعق امو , دعي ..يلطمو اديخ «رضمأ ال امو
 «ىدرلا نم ”رارفلا نحني نكف لاذإ

 مزحأو ىجرأ ربصلاف « لاح ىلع
 منتو :داللا . قا ىزاغلا دعت  رمئارو 'دانغ نم للاكل
 هد سادس .سراف بل لك يف انحاامرأو
 !مذيل 0 ماداص«مهتعطنو «  مئاق فيسلل ماد ام « مهبرضنس

 مد 000 ضعب اراحب ضوخت ررّمضب جيلخلا فلخ ماوفقتو
 م اعود .يذلملا نم هيلع ادهريغو ررازن نم .مالغ لكي

 ”ارحالو . هيج ولا ىلإ اه
 1 يد لسلا ىف املك لإ

 1 يلد لق ىلا قيرط :.انإ .لاوقلا . مصلا لقتعتو
 ملم فيسلا ذخأي موي لك يفو « فلاسب ارث توجرب مهتيأر

 . فرخزملا : ممل /
 : ردلا دع ةرردكم ضارقأ 6ك
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 , ىوملا يناسنأ مايالا نم بطخو
 سال تدبش ام « هللاوو

 « ةكولأ نيسحلا ينع 3 الا

 0 « كارأ ىتح «ىركلا ذيذل

 1 2 .كاباع را نا كلو

 ةميشلل تنو نإ ىنوفج "نإو

 , ةدالجت كيف نادعالل يطال

 ةلقم رهنلا ىلىقبا ام“ كيكياش

 ينبوني اهف رهدلا ءاكب يمكحو

 لبلبمو لئاو الا نحنامو
 “< . اهيتخأو نيعل ياو ىناذ

 ريس يرو عل
 اهناو ' يلايللا كيف تبرغا امو
 اهدوذو 000 ام “ بطخ قراوط

 10 مايأ ثادحاو

 “ فراع انأ ام ريغ ينتفرع اف

 رةمه نبا يلايللا انم بصت م ىتم

 )١( عرست : ذغت .

 مئاوتلاب يتأت : مثنت (؟) .
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 ةلع توملاو « توملاي فب ىلحأو

 مرضي" يلق ”بحلا ريغ ران نمو
 : مظنملا مالكلا رد ا

 مارضتت“ اشلا نيب ىسالا ناتد

 مطلت حناوجلاو « يكبي ينقو

 مألآل كل نا يداّؤف ناو

 معي هللاو هاقلا ام متكاو

 مد يفزع اف “ عمد يفزع ناف
 00 لوح هيف كيم دبل لو

 ااييمو  كلامالاو © : ءانص

 مصعمو ففكل هاياو يىناو

 مقرا ' نمالا ىلع : اهنم انلتخيو

 مثتو .بعش لك نم انعدصتل

2 1 
 مدح و

 مّشجتف تف ىدرلا 4 رص اشحن



 ملسم لايخ ينيع نع مونلاىفن

 1 اون بك رلاو«ءامسأ نم باوأت ماتم لاح يشع نع عربا د

 ىجدلا ِف 0 فيداع يىباحصأو تالط 2

 تاب د ماكولا  لاصم . دلا

 للا افك قرص ال كناك : ًابجعت « تلقف ىنع ةلئاسو

 ِ محرت كلعل وأ » يثرت كلعل رقماو ةرظن «ءوسلا كيقأ «يف رعأ

 مىكحتملا + كلالل آلا تنأ امو - ١ ىوشلا ق '* نقلا ف دبعالا انأ ايف
 «اض رلاو طخشلا لع ىضرت اع ئَحرأَو

 لت كنناي .رلغ لع + ىنغأو

 - ؟ مكحي مصخلاو فاصنالابّيل نمو هنيبو ينيب فاصنالا نم تسئي

 )١( مئان درفلاو مايف : ماون .

 .ليخلاو « سانلا نم ىرفلا ( امل دحاوال ) : دييابعلاو ديدامعلا (؟)

 .- ىرعتلا قالا لكش ال. دحو لك ىف تويهانلا"
 3 هاوباو وه كلمي يذلا ةيدوسعلا صلاخلا دبعلا + علا (>)

>. 



 هلهأو ينامز نم يظح كلذك

 هناق كنلا .اقاتثم“ تنك نإو

 1 ا كدر

 ©ةواتسفو ماني ل

 هعرفو راخفلا لصأ هب مقأ
 مفك ةوادن 0 فشلا وخأ

 نضم ام لجأف نيتعىل كدنعا

6 

 'ةمراصأ ال يذلا لخلا ينمراصي

 هنلاظ وهو “ ”هفلإ بص ."قاتشيل

 هللث رجحلا الو “ هينفي يانلا الو

 هفراكم ىصحت سل رك ثتنأو

 00 7 لكلا نكرر اهي دشو
 5 س

. - 4 
 8 لد روحسمد

 و نه

 * 4 ضخ و

 100 2 و 0

 همداهتنآ ذإ ' دولا قاور ينبأو



 هللاعمو ابصلا عبر هنإ امأ

 عبر هنإ امأ

 اءاطنف الخ هيكبت "تب نئل
 رقشاع ساننأ يهو )ء هتفع حاير

 يتجبم مكحأ امتدلق © ةمالظو

 همجاسعمدلادفني ل نإ رذع الف هللاعمو ابّصلا

 همععاون هيفو ' ًارهد « هب تمعن

 هاب كش تلا و“ ءاقس لياوو

 ؟همك اح 0 فص نمو

 هيوصب نرجو لك نما هام

 0 "تعطق 3-0 3
 ةلمش يلا
0 0 0 

 انف لفعل ل هللا دلي 'يأو

 اننأ معي “© سانأ نحنو
 لآ اغا كتم. دولوملا نلو اذإ

 ًاةكولأ يمت نبا نع غلا

 لا قا نك اع !!اناك ا

2 

 هم

 هًّعارك م نم 1 دوخ و

 همراص دحلا مادخم «رارغ كو

 هعابتو ع امسي ملغ اوس

 ها قىربعب ا اهتئطو الو

 همئاكش “ موشغلا رهدلا حمج رذإ
 ماع فاك لآ ١ نضيملاو + ةنسأ

 منك ذأ قلل ضع اع تنك

 ةكاولوا ”هلادع تركك .نإو



 ةيحت- < رتيداغ لك ىف 2” اجينم قرط نزال

 ةيكز رسفن يف ناعوم جم نيدلاو ىقتلا ابيف

 | هيحي هللا لضعب يقثود 7 يرش 0

 !ةنيفخ >قفاطلا هللا © ىماس ]ل كلا

 ةيلب نم انافك مكو 2 ه5 - الج انع .ففاحا 2

 ! ةيصولا ريخ هنإف ! ل يملا ربصلاب _كيصوا

 6ها/



 ... زوجعلا الوأ

 عيحسمب دولا الول

 زا اع 5 يل ناكلو

 < ةاعدارم :تدرأ . نك

 دلع يتاماحم ىرأو
 و -

 0 ا د تعور

 ارحلا هيون 'ىرطت م

 د

 ىف لك 2” نان .رفلاو

 . ةفنالا : ةممحا 1(

 . ريدجو قيلخ : ةيرح (؟)

 . ةممصملا : ةيزرلا ()

 يق دلل تاكا تفح اه

 ةكعمأ سفن “ادفلا نم 1

 ةددلا لا ”تيذحلا ولو
 0 ةيمحا نم ماضتأ نأ ع

 "' ةيرح يدعب نم “ نزحلاب
 ةين لص: قواط وأ

 ةَيقملا كيتاه ضرأ ثد

 ةيربلا ف" دنت . ماكحأ
5 

 ةيزرلا ردق ىلع ءزر

 ىلا



 دجاو رهدلا انأ له «يرعش "تيل الأ
 وطول نحل ال ير

 نيمأ «هيخأ ىوجن ىلع ءانالت « هبلقو يلقب ام وكشيو وكشاف
 نيبم « هنع تفّشك اذإ 0 0 كيلا يقلي نم ضعب يفو

 نيصح«داؤفلا يف «عينم نيصح يبأ ىوهف ىوملا دعبلا رّيغ اذإ

 )١( بحاصلا : نررقلا .



 ..ةريزجلا وحن اك نأ

 "رس رولا وح كيكار انا

 1 تادخوملا نم

 و 0 202102 00 (١

 ! نوجش ثيدحلا نإ ." ةرك ادع

 اهرح و ءاللا . نمشلا

 دم لانج رلا تاسع ليك
 :هل لقو يمالس يضاقلا.ىلا لمت

 : ِه را داقتفال : يداؤف نإو

 ىسالا نم يب يذلا ناّتك لواحأ

 قثاو رسلا ىلع ايندلا يف انأ نم
 يننإو ؛ تاقثلاب يفامز نذي

 « ينثني ةرمملاب ناهز لعل

 ةضاضغ كيف ءادعألا ىريالالأ
 يلجنت كمومه تناك ام مظعأو

 «فانتلا : ةردادعلاو ةرسحلا كر
 م ع ريسلا نم برض .٠ دخولا 66

64 : 

 نيزح ”تنزحت ذم ' يلق نإ الأ
 نيهر تائداحلعا يديأب 2 ريسأ

 انور ساو

 نوخت عومدلاو “مومن يفرطو

 نينض « تاقثلا ريغ ىلع * يرسب
 نوكت ءاقللاب _رهد ةفطعو

 نيلو « تماع دق « سب رهدللف

 نوع نامزلا ناك ام افحأو

 ها

 نووشو ةرر



 انآ فو "هيلع 15

 رسأي دعب ةريزجلا اع

 اعازتنا اهانعزتنا مهرايد

 ئداوبلا اهات انثخ و

 اك .ةارمألا ضل 1

 امدق ماهلا نيبراضلا نبا انأ
 : اقح لاق كلثمو ”معت ملأ

 . لسعلا : .يرآلا 6

 "اناظر ايرأ ةنم مقال
 اباقعلا كلم اذإ ملح وخأ

 ' اد ٠ اهاعصتغا > بضرأو

 انلغ ناغلا - دوسأ .ىمحت 5
 اياتك ءادعألا لإ

 ابارضلا هدو 31

 ! اباهش تنك ِنأب

 انذفنأ

 ابهبقثأ

 . رم رحش « ( ةباص ةدحاولا ) : باصلا (؟)

 نة



 ' اراج زعأو « ًابناج عنمأو
 هدرن مل سلق ر فلا انبكتو

 نحجر مب هابجلا نرطمأو
 ًادخو ندخي ناحصحصلا نزجاو

 ىتح نرسو ريوغلا نع نامو

 ليقع نم ةواسلاب انيرق
 ديع حاصلاو حاصلابو .

 1 انا ينب تويب يف اك

 ًادوقح ركب ونب اهيف تقشا

 انك لعفلا ف وسلا الباف

 ائيط نالوجلا ىلا اندرشو
 رليقع لع خانأ ام باحس

 رز ىلإ لوشلب المو
 دق دس عيش لكد

 كلو . هعاذم تكقاض امو

 ىداعألا . هينكنف .انرمايو

 .تاخ ال نأ اونقيأ + ان

 اوداعق ممل ليخلا .ىلا داعو

 3 داعتبالا بانتحالا 6

6, 

 اباع لقأو '
3 

 35 قواد

 اناتتحا : ءاملا نع ان نأك

 اياص ٌرملا ناعطلاب نكلو
 اناتحا اخ ؟ ةهولعلاو# نينو

 ايابجلاو رمدت نويع ندرو

 اباغسلا ريطلاو ضرأآلا عابس

 دل تزيل نع انك
 اياحتنا اهب نبحتني بداون

 ابابض اهب بابضلا ترداغو
 ابالك اهتءاطل  انيندأو

 ىفك

 اخ ةاجختاف ةدعد

 ان اقزلا همراصل اودم. دقو



 م انت نيدلا 7 راث الو

 , اناعط ىقال اذا « هتنسأ

 * اناعد

 “ تقافف اهعناص قاف عئانص

 تباصا اذا “ ماهسلك انكو

 ًاتاعم اني رابجلا ىلا نعطق

 رتايداص “ ةيدبلا نزواجو

 لفط ليللاو حساب نربع

 .ليقع نم رفعج نب .يدن داقو
 اناا لا

 موي _ريصي ؛« ءانثلا نيهانت

3 3 
00 

 رجف لك نم تربناف “ اودانت
 ؛, راسا الا امة

 مهنم داق رفعج نب يدن نأك

 ميركا قب | ميار اولا
 ًاقوس ناريحلا ىلا مهانقسو

 رريشق ينب حامرلاب .انيقس
 ' نام دعا ل ادلع تدك (لف

 اياضغ ًاداسآ تدب 0

 ارم ىقال اذا + ””ةمراوض
 اباوجلا 9و هتاوعد دنع انكف

 اياطق “ هسراغ باط سرغو
 اا امازف >> ايمارف

 ابابقلاو ةريبصلا ناكنو

 ايارس الو * بارسلا نظحالي

 اياش نيح هيمس ىلا نّئجو
 اباعشلا اهب لاسأ دق ًابوعش
 اناكطصا بخطصت.دشاا نيود

 "001 نيرتت حاورإلا هب

 ا ابا ندتي قاوم
 الا ل امو

 اباوث اهنع غري مل اياده
 اباخو <“ مط ابأ ال ' اوباخف

 تناك

 اال  نبلا ”ريثعلا' .:نطم
 ابان أ و

 )١( عطاقلا فيسلا وهو «مراص عمج : مراوصلا .
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 لواطلا

 ءاباكسنا الا هتاربع تبأ
 الا الغ” لولطلا دى

 عبر لاست ف ترق انو
 « الهأ : تلقف حال بيشلا تيأر

 نكلو « رربك نم "تبش نإ امو

 « ابكر يل مومطا نم نثعب

 < راج سانا ”رعأ انرت لا

 مرازن ىلع لاطملا لبجلا انل

 «يشاحت الو « مانالا انلضِفت
 م - م

 رازن لب ةعيبر تماعدقو

 كيك ءانس كعط نأ الو

 ماثإ نيغ بئارخلا اهاتحنم

 ناكل + الإ "ةشمارغ  راثو

 اباحس اهل عومدلا نم بغأ

 اًةياجأ 4 ”تلاث ينكلو

 ابابشلاو ةياوغلا
 اناثأ ؟اه. 0 ةحلالا نه كار

 اك احلا دودصلا نريضو

 و

 كثع دوو

 !؟ ابانج مهعنمأو مهعرمأو

 اناهشاو هم. دحتلا» الح

 ىباحن الو ليملاب يصور

 اا ل

 000 اي ان
 تراج اذا 0 ا

 )١( اهلها سلجم أنه اهتحص عضوم رادلا نم وهو < لئطلا عمج : لولطلا .

© > 



 د ا ءلعلا | ا : 2. 539 ّ

 يلإ - 2 احل 9 1 إو ُث ءلا * 5
 قاتشل

 ظ 5 ىل

 .؛ ' ( يق ص رعسص يننإو فويسلا 0 يتعانصو ع رعشل 2 نعشلا 1 ْ 1

 انقس ل : - هاد مل 3 قوص اوم ةمالسو رماد 0 ا_-ئعبج 1 |

 ؛ د



 هللا كلك برا

 ىوهلا يف يبرقب دعب ينتيزاج
 ةباحس ماشا " كصارع تداج

 ايصلاو متعالخلاو ةناجلا كس

 رقئادح فافتلاو ررهز عاونأ

 ا 0 لثم دئارخو

 انساك ىيمادتلا لع نرفأ اذرر

 قلل انع تضخم يح كورا
 الزنم ةيرخا دلي ن نم تاس

 ٍبيط _معط 0 يدنع رميف
 يتذل ةريزجلا د ل مأشلأ

 د فاوملا نرش "تينأو

 مهدعي ينأ ءاملا غليم نم

 : لجل كل

 نم ًاولخ

 | يئاشحأ اك ارك

 0 0 ا
 يئافو نسحب اردغ ىيسحسو

 2 ءاودا» ىدمأ نم ةةضارع

 قوتف لك لحمو

 ك2 2 كادعاو واح ءافصاو

 ءابههص نمو ٍظحل نم نيسأك

 ٠ ىتاطلا نس نبا رعش 6

 يئارو رورسلا لاوخأ تكرتو

 ٌّش و 3

 ءاضف لس قيضيو اهقير نم

 ا

 ينام تافلا امد ديو

 ءاضيبلا ةقرلاب ال ءادوسلا جب

 ”اررطا دكاوك ١ عدن يس

 قعر نس ىرعش تيلق .تيعر دقو

 :.ىعلا : ١ . ةلقملا (19)

 لسا ةفس اولا: ءالحجلا (9ر

 . برطضا : قربلا صرع (*)
 ::ةضا دل"( ين
 : مات وبأ (6)

 ؟ يئاخإ رانا د ىلع مكنم

 . قفآلا يف ةضرتمملا ةباحسلا
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 ؛ قافح كوط' نعي نم 6 ضال
 * هل'انلك * " نداغ نماو يب

 مرطب فقعلا طلبات 10

 هقاشع ىلع ينجي 2 :

 تدروتف ةرم اهتلع ضيب
 3 لوم اك ضورم ل
 اننادعو هظاتل داطإ 17

 يعمادم نول هيدخ ايملا ّعَّبص
 انضر نشا ماتا

 . ةيمظلا دلو :

1 

 ! ءان بيبح نم ""فيط ودب
 ءابآلاو تامالا' كيدفن

 ادا لا انامل مك
 كل ل1 نه ابك[ عيدبب

 000 مطل < ماذلا لك
 ءارمح -ةلالغإ, 'تحم ' ءاضيب

 7 ءانسالا لأ امبسالا قرط

 يئاكب لثمب ىكبي هنأكف

 ؟ ءابظ نويع نم مراوصلا ىبظب

 . هما عمىشمو يروق اذا يلا :

 . باشلا تحت سلب راعش :

 . ةمشحولا ةرقملا دو وهو < ردؤجلا 00



 !«يرمأ اذا عيطملاب نأاق - < لذا مايقع ىتنارم اي آلق

 اال 1 تهيج لا درعأ - - 1رم لوقت , ىلا ةمحارو

 ادعو 2 د هلو 2 كون اسمط دجت ل (ملف

 ! هتفاحب ءتدلا فو اذا - . ىنع تانش لؤتت ام كتنرأ

 هتردتعبو ©  مالكلا ٠ نقفلل . < ىرسح « نيسع ال.هللاو اَمأ

 ةنسالا حيدملا ىف طشأو ًافصو قفدح وا فوض ىكلو

 ةنسالاو ٠ .ةثعالا - ند ء تفأ يباتك لجأ نم ندب ام ىتم

 0ك وشم ص ناقل لأ" 2 يشأ رقلا ماقم ف تومو
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 ينع يحلا اذه تابتف يلس

 ينع "يحل اذه تاينف ل
 , يوذل « , مادمأ تسلأ

 « ًائيع « فيضلاب « مهرقأ تسلأ

 (هتلقم امو 6 تالذاعلا تضر

 يدوج نيأرو « يل نركب.

 قا نكيف له ١> نه تلقا
 « يمالم ىلا نقيس رايجف مكو

 ايانللا نم راذحلا نكي نإو
 ينم ناك اه ىلع اهدهشأس

 ىمسم لجأ نعف كلهأ نإف
 «ىفوي فوس « ضرقف لسأ نإو

 يلأسا : يلس )١(

 ندا نأقي

 .هنفح « موقلل 1 مادعأ كسلا

 هنف « برحلا يف « مآرمأ ”تسلأ

 1117 ءامع نإو

 سفنلاب حامرألا ىلع

 7 كى امو

 تحبصأ

 هر

 ؟ هنقرط اذإ « نامزلا بون ىلع
 هني لفحأ مو ىحض ا

 ؟هنتّت ملف « ةامحلل ًاليبس

 هك داكت  ىدبلا يف يطسبب

 0 نسا اه ولو « ينيتأيس

 هّدكتم دق نإ 7 نكت



 مهرأث بحاص وهو « يدع اولخ

 ا. ةلومزرلا ءيطاشي نوتلسلا
0 

 اهردص جرح ا نيح مشاه ةامحو

  تفتشاف ةفيدح سبع لع ىغبو

 اوقرف قيض دعب ءرركب ةأارسو

 '« اهلامسو , ًارخفم ركل تقبأ

 هنانأ نيابي ناقلا اولتو « اهرك

 انانإح لع اردطع ارح رحا (

 .ناورم ىنب ىلع ءالبلا اورج
 هنالسلاب ننال لع . اوض
 .نانيند نمو م راوص هنم

 .ناورش ونا نع مجاعالا عمج

 ,يناهو ديزي « (هموق نود نم
 ,”تراعتلا 7  ”لتقع .٠ نيرئاثلاو

 !ٍ 4غ



 ٍبحاصب رمل او « نامزلا يضحي

 ا الإ

 5 ودا رهداي

 يذلا ىلوملا ةلودلا فيس نكل
 « اظفاح يل لزي مل نم ينعيضيأ

 «-هرغ قعالو « ءافؤلا ندَح
 2 يناكم لع راغأ ينا

 « ةراغ وأ « ةعيقو نوكت نأ وأ

 ىجت ربكفيس دح نمىدهلا فيس

 مكدالب وحن شيجت « شويجلا يذه

 مفرح "قمت ام رثكأ 1
 «مكررمأ يف اونت الف «نوني اوسيل

 اوبضفت ال نأ هللا نيدل  ”ابضغ

 « لزنم مكيف يحولا د ىتح

 اويهانو ء اريضقاخ ل ا

 تضغأ ل بالك . ونيف“

 ثراح جرحأ نيح «.دابع ونبو

 اذك لعفي نا هب نمق )١(

 0 ٍبدحاصي

 يناسني مل هاراؤ 14 د مل

 ! ينالغا يذلا ينضفخيو امرك

 5| اح ىبص ناعأت كر
 يناكم 0 ال الاجر ةشفف

 ةناتسملا 06 رثأ هب يلام

 ةتاحمألل ةروكلا 58 دب « موي

 ا تلملاو رثكلا

 "101 بحاصم» 2 :نييلاد
 نازل ريق اولا وع

 للا ةرصت ف روتشي
 فتآرقلا لئاضف صخت مكلو

 نابضغ « رئاث ةبها برحلل
 ا ل ود ريم لئابق تهدف

 نابيش ىند ىف فلاختلا اورج

 . هب ريدج :
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 انكر كداكلا انجل انآ
 يعمادم رتسإ ا تلمح دل

 اننيبو « مآشلاب ةبحألا يأ

 مهنأل نيقشاعلا يسفن و
 لل تيكبف ممادم "عدل تلضف
 انإو بوطخلا نم تءزج يلام

 يرئاشع تممغ اك تررس دقلو

 ا 112 ىرع ىلا

 يشم « دالبلا رطش ءانب يمر
 ةراوز لزأ ل 2“ كرمعل ءدلب
 هريغو كيف بطخلا ىقلنل ان
 )2 00 ردص انمطح الاطر

 كرا ل داطا تساقط
 اند ةطسبلا الق ىذلا انأو

 ىل نإف 1 تلايط نكت م نإ
 («)و

 ةقوم « ىداعآلا ءاس امب « نمك

- 

 نمق

 )١( مهلا : نجشلا .

 ةهيركلا (؟)
 )*( اذك لعفي نا هب نمق

2 

 ” نادشألا نم رنجت لع يكتب
 تالمبنت يانيع هريغلو

 ناحيجت اًئطاشو بوردلا للق
 نازحالا نم افنك ىلع يلثم
 ناهلولل تهوو ء ات يقام

 ىتاطعأ: ام ضعب نمييملا ذخأ

 ينانع يذلا نلموب امر

 ينارين تلعشأ اهف اتسبحو

 ارا دنع ديلا قلص
 ناجحه ؛ رغأ .مرق 0

 ناعم « بوطخلا دنع « .قفومب
 نانسا تففنأ ل نأ ( اطل

 تالا ةليرط هضوطللا ده
 ناخد ءابسلا يف بتطو «يران

 ناسلا ةدخغو لوكلا“ ىأو

 تتارقآلا عم يل زربي رهدلاو

14 

 را ىق هنقلا « بروما
 . هن سدج :



 ناغم موسر ىلع تنا زعتا

 باك ءوضر لع تا

 ةفقو راد لكل ىلع ضرف

 رجاح ”تيوق نم نك هلالر
 ء ىونلا ةنراظ ليك كرا

 كاع حم لك

 فيفا دوب « هيلع ناهي ره
 يفءاس ام يىفرسف تفقو دقلو

 ةعومج .:هكاص رغد ىف يادك

 ابلطا رادلاىلع , يعم“ نافقاو اي

 رناوه قوس نتاربعلل مقأف
 نافجالاو رادلا قوقح يضقت

 نارينلا دقاوم هيف كبأ م

 ةاننملا لزتمو « .ناسحلا ىوأم

 ناصح لك لاجمو « 000 ل

 | ناك موش لكو «واتنلا للح

 يناكبأ يذلا ينكحضأو « هيف

 تالزغلا بئابرو « ىرثلا دسأ

 ! نافقت امنك نإ « احل يريغ

 ”قراط «::لزانلا' لع # فوقولا منا
2 

 ا
 « تمه وأ عمادملا تنو اذإ “ هلؤ

 ينايصع وأ « هيف « يعمد نايصع
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 ررجاحو ديف نيب « انيفس نأك
 ليتم ءادعا دود ندع يتاح

 « ةهنيب ضيبلا حمات ءرداعأ رمسمو

 ءانقلا يور تلا ام ىف موتر

 ؛ امنويع نيب ريخلا حولي ليخو
 ىدعلا ةرواغم ىكذأ ىتنلا اها

 هلو تباش ضرالا ناك , مود

 , 1 رشم ءالببسملا لم لع ريس

 « ىسالا ةدش نم عمدلاو هقلعأ

 ةطيبغ فاجس يف يبلقو تدعو

 ةديرخ جيجحلا كاذ ىو>نميقو

 ءاباتدع اها البنك كلا فو

 رحب « هناعيق لآ نمو « هب فحي

 ررشلا ” نظن اهدارو ا كا نك

 روتبلا ينك ف « رداعأ صمسيو

 رصنلا لزن هتمش ام ىتم « لصنو ,

 ٠ '"' رفث اهتحاس لح دالب لكف
 ربص اهناسرف وشح .ليخب تعطق

 رح ايفارطالا قرط اهرثاو

 رثن هرحن يفو « مظن هدخ لع

 رثك هجدوه وحن تاتفل يلو

 رتساب:وص نم رتسلا فطع نود ا

 ردخلا هفرعي سيل هجو ردخلا يفو

. 4*٠ 



 ريض: + مدجتي ناضل قا <: راج

 ربص « هدجني ربص ال نمل « واحيا
 ءةيلق اقمر © لدعلا قف كما

 ىوهلا ىلع نماي يئاللا نم يريدع

 هنكرت ىتح موللا هيلع نلطأ

 هبوحش نم تنياع ام. ةركنمو
 عطاق وهو ىلبلا بْضَعْلا يف دمحيو

 ء احمب , كاهد ا ل ا

 (هيلكب مأ ؟ رجهلاب مأ ؟ نيبلابأ

 ءاهضرأب « بيبح آدجن ينرك ذي
 هنيبو ينيب نا تلواطت

 ع ةع بحاص نزجعي ل لواقع

 ةءاوسملا < لعملا :ءاوشللا3)
 . ماوقلا ةقيقدلا

 ؟ركف هن م ركف ىضقنا ام اذا

 ؟ رخص هنا ولو « بلق اذ لمحيأ

 ؟رذعىوهلا معط نقذول ىومهلايفامأ
 نو اه تلملاو ع ريش هنعاسف

 ا ل فيتنام اهااشع الو
 رمضلا ' ةموسملاليخلا يف نسحيو
 ! رهدلاو تنأ هذهاي:اط تلقف

 ؟ رجهلاو نيبلا ينءاس ايف كراشت

 ؟ركذلا عفنيلهّياوجن يبحاص ايأ

 رفقلا دلبلا « اننيب ايف « دعابو

 ريل ةيريرثلا ابن ترجعمناو

 ةرئاقلا يعرتل ةقلطملا لبخلا. :
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 ادمحأ .سراوفلا ر صانق نبا انمو

 الك مراكملا بابسأ زاح ىتف
 , هموق ننس 3 نادع وأ اهو

 ( لئاق تصحملا داتلا يتلا
 ليلع الا قنا رغالا راكد
 ؛ براحم وبف ءاواللا يف .عدأ نإف

 سمو رت وخل لك

 ةيقون .ةارقلا موي اهءاد نفك

 هونص.«ليخلا سراف لع انمو
 هادج هنشم مرقلا نيسحلا انمو
 « قوخإ ءايحأو « يمع ينب يف انل

 يتلا ررغلاو « تاداسلا مهنإو

 رهاز « جلبأ فيسلا .لثمك مالغ
 رضاونلا دودخلا هنم ترعش امو

 رباجو ربج : زعلا اعيرق انمو
 رسآ عّتمملا تيبلا يذلا اذهو
 . 'ىئاعملا ليلخلا مذ نا« يليلخ
 | رهاظم ويف ءالعلل 0 ناو

 قالا . ناييش ينب دودج

 راد ناز نم ريخ رصن نب ىلع

 رماغ شيجلل شيجلاو هسفن ىمح

 رئارش ناردلا نام بخ ء الع

 ! رثاكأو اهب يمصخ ىلع .لوطأ
 رمفصنم ريغ نم بتعلا يبانتجا الولو

 [ رااح د احس الو كوفى وع 1
 بلاط :.عدتوف ان كلام
 يفصأو نك "نأ : يقيدص رسي

 د لح تح تمار لصف تقطع

 اهءوض ةرتلا سمشلا دحجت لهو

 ا

 رزاو « رخأت ايف « الو «َءازج
 رحال كلت هتدانم نإو يودع
 ! "*رعاش انأ الو ءحادم انأ امو

 ؟رهاز ردبلاو «ردبلا رونرتسي و



 همزعب رومألا 2 وأ دج نإف

 ,ةعقوب ليبدرأ نع ىدعلا لازأ

 انقلاب تاجيبرذأ يضارأ زاجو

 عيشم نيتقرلا هنم ضهانو

 هليخ ةريزجلاب ترقتسا اماف

 « انف ويس _ضيب « ضيبلل اهكلامم

 « هلك « شيجلا ىرع اًيلابب لحو

 .فقاوم لب فقاوم .لدع موي هل

 ٍبناج لك نم شيجلا بصي ةادغ

 ةلعش هيدح نيب ماسح لكب
 هنأك « .عولضلا رايط لك ىلع

 ”فيراطغ .اموي تركذ اذإ

 نحنف
 همع نبا انمو ىيحي ىتفلا انمو

 كف +رممملا ٠ نيا كلل

 ٍدلاخشاتنم ناظقيلا وبأانمو

 امدعي ةيدلاخلا موي "سفنلا ىفش

 رتاووهو ىشحلا روتوم وه : لقف

 رواسمو « لذاع : اهيف ناعيرص

 رفاسم نابزرملا هيلا داول
 17 نع[ ردلا لب ىدملا ديمي

 رضاحو « مآشلاب داب عضعضت

 نام 3 كوانلل "نهرو "6 اياك

 ا ءالؤمو  نارخأ مكجو

 رفان ًزعلاو « زعلا انيلإ اندر
 رهام شيجلاو ليخلا در

 '" 'رداخ هيعرد وشح مالغ فكب
 رساك " ةاختف ءايلع نم ضقتا اذإ

 ,لئاو
 رهاملا نحنو ايللاعأ

 ؟ رظانو « عّمس زعلل امهأ ام امه

 رداوغ حامرلاو اهيف ”فيسلا ىفو
 رواسملا ناوعفألا هوخأ انمو

 رتا وبلا هيبتاج ىدحإب نآلح

 )١( ةمحألا يف لخادلا دسالا : رداخلا .

 . نابقعلا ىلع قلطتو روبطلا نم نيحانجلا ةمخرتسملا : ءاختفلا (؟)

 . يخسلا فيرشلا ديسلا وهو « فيرطغ درفملا : فيراطغلا (*)

 ا



 ينتجتو ريسيلا بطخلا ربكيدقو

 انانع ةارغ لك تكلها ؟

 مهسوفن فويسلاب انعبو انيرش

 اهنوصب ىلوأ نحن ءءاش امو

 يح رت سلا و هسا

 ؛ ةلوص كانغ ءانانح كو

 الظئاقر د وازسلا ”نطب اهبّقحو
 ؛نعو ءافال تح اسمك درطتت

 ىفتقي رثإلا ال ثي>ابعك بلطيو

 « اهلك ةنوج شيجلا فصنب انعجف
 مار الوح سانلا راه , ضفقلا دبأ

 « مشاه ةلود فيس اي انبو مب

 ءابماهو ءاهارذ مكايإو انإف

 يبأ ينب نم هتيقال انيأ ىرت
 هدجم رعاس عسي نإ يخأ ناكو

 )١( سمعلا :

 . قفرب ىاست : ىجزت (؟)

 رفاصألا هايج اه موق نعأ
 رفامعملا هتنج ام ًابالك معو

 رجاتت فويسلاب سانا نحنو

 اوس د همك مو « نعجر

 هناك

 رجاوسلا مالا حان ام كديبع رمعنم ريخاي « تيقبأ نم نإ الأ

 م ايماني طلاخ ضل لئألا د

 لاس تطل او ناج كن

 رجاوهلا مومسلا ران تدقوأ دقو

 رباصت مرق يأ بعك معتل
 رباكت 56 يأ بعك ماعتل

 رواغم كور ار قهرأو

 هر دق نم جدل ناك

 ! رخافيو «انمامعأ ونب لوطي
 "رك طم اعأ تالا ذإ

 رزاجو لكم ال بلاح هل

 رتاج مسلاالو نود توما آلف

 5 1 نأ

 . متاهبلا نم فخ يذ لك ردص : ةركرك ج“ ركاركلا (؟)

 م



 امأك « تارفلا ضرع اهب انيرض
 « اهقوسن نينقرأ اندرو نأ ىلا

 ر,شعرلل نيميلا تاذ اهب لامو

 كتعجار قتسم للا شرح جار اخف

 نجوا ل نرغب لن
 م ليكم وهو « نيطنطسقب نبأو

 ؛ ًابراه قتسمدلا مسرلا ىلع ىلوو

 هسفنك ةيلع نياب هسفن ىدف

 هريغل سيفنلا وضعلا عطقي دقو

 ةعقو بدُيحألا موي اهب يسحو
 مهنيب توملا ةمسق يف اهب انلدع

 رحجب روغفتو يولي ال خيشلا ذإ

 ا هرهص الا قبي لو
 ًائيطو ابلك نالوجلا ىلا ىلجأو

 تع ماشلا مسقي رازن تتابو
 :ةءالع: تابضلل تلك“ ةءالَع

 هه لقثو ديدحلا سم نم ذقنأو

 همامأ يطمرقلا سأرو بآو

 رئازج جورسلا تحت انب ريست

 تا دا امها ”تلكن دعو

 رباصتملا رباصلا ولتي ديهاجب

 رئاصبلا اهتضبنتساو « اهمئازع
 ا تالا ءانيلا نكح نأ. لأ

 روأرزو « هب قيراطب فحت

 رذاع فيسلا نم رذع هبجو يفو

 ( ةاقنلا“ ىنع ءاصلا' ةيغللو
 ! رئابكلا ريبكلا رمالاب عفدتو

 الل نعت ءرعلا ىف ايلثمب لع
 رئاج ةبيتكلا يف مكح فيسللو
 رواسق « ثومللاك فلأ ديقلا يفو

 رئاث وه نم نيقابلاب رونو

 رعاشماو متم بجع :ةفقأو

 رواغم « يعذوا « .ايحلا ميرك
 رضاح رفاعجلل ءيط رضاحو

 11ه ةعدجا نعدلاو : لئاق بأ
 رماض حمرلا بعكأ نم دسج هل

 م كحلا ىبتنم نم رفاحللب رادتسا ام ::( رغشالا اهدرفم )' ريعاشالا (1)

 *و



 «رنزرأي يمليدلا هنم لزانو

 امئابإ دعب « فيسلاب هلتلذو
 و ء

 هشيج _قتسمدلا سفن ىلا قشو
 مانو نك لقمع [ساقنرأ نهم

 « ,ةبجو لك نم يأرلا ريدي تابو

 قرما ةينولق ىلعأ اهدروأو

 انقلاب ىوسلا فنعأ اربع قاسو

 6 ع هنم ماشلا لهأ ضهانو

 « ةعقو دعب « ةعقو هيلعو هل

 4 "ل واطخت 0 اهف وه الف

 هلظأ دق ام ديشخإلا ىأراملف

 رباصم لوطم «ىوان اذا جوجل

 رعاسملا كلت فاححلا فب كوام

 رجاشتم  انقلاو مالس ضرأب

 حادا نواعلا ةضغ . ةقع

 رطاخم ىولأ شيجلا راغم ديعب

 رداح .حضي مو يماش سمي 0
 راسب نيف لابقألا هيا
 تعا هةر فارطاب كراو

 0 ا أمف وه الو

 رشاكيو © هيرغ ينشب هافالت
 دقاع وه يذلا لسرلاو رصلا ىأراماف

 و نكاذملا لاف ال ايم هن

 لاني
 ةعقو مورلاب طابلج يف عقوأو

 هرهظو ناقللا نطب اهأطوأو

 هننأو. قكسم ذلا .سافأب ندخأ

 ا ةليل نيمس مورلأا دالب نبجو

 هانت لماما كلتداتل رخ

 قرما ةنشرخ راج انم لازامو
 «هقوف مورلاو بردلا اندروالو

 رخاف جربلاو ماكللاو قمعلا اجب
 0 فاو ١ قسلا هب ناطي

 ! رباع وه نم ناجيتلاب نربعو

 رواغت نميف « مورلا كل نات

 يئاطلا كلي لعألاب .انل ىمرتو
 اموت  ةراغأ ىف -ايحوار

 وخاض نمل نأ نظطتت ردقو



 ةمايم نفل ل اا
 رقئار نبا قارعلا جلع ىغط انو

 هدا قبب لا رعلا ب رعلاع

 هطهرو يىيلغتلا ةءالعلا قاذأ

 هلونخ 1 ممدمترو يس أطوأو

 01( و و - 1

 رزلق جرم ع ىضوف ابهقلطأو

 معمم ةمقنإ كارتالا لع ني

 + بلاوغ .رثكل هلام مان

 0 2 لضفي سيل يلوق نكلو

 ىنن ] : مرقلا ةلودلا فيسل لقالأ

 (ايقيطأ ال ةطخ تمرات اك

 ًادحاوكرخفويرخف نكي م واو

 ىتف نع لوقلا لفغأ ال ينّتكلو
 فقاومو « 'تضم مايأ ركذ نعو

 هدهج نويف لوقلا لضي عاسم
 سراد رْعّثلاو_رْغّملايفاب نهانب

 "اخ قيبلاو ”مالسالاو هللا ال
 ناك الو ءرعاطال هنم , ىفش

 اكاذ 6 راشلا لع واط هل اينو

 رئارجلا هيلع ترج ام بقاوع
 رئاح مجنلا .عرشي م « (هلبقو

 7 رهازم نهل ام ,ناوغ كلتو
 رذاحلا نبحابشأ يف رداوح

 رذاغ ةعينصلا نارفكي هامر

 رتارغ شل هيدا - نإف
 رطاخ هيلاعم نم لوق لك ىلع
 رداق كفصو ريغ ءىش لك ىلع

 رهاب كلضفو بالغ كدجَمف
 رئاس حئادملاب ينع راس داخل

 اطال 4 هئالع ىف هاب

 رهاظ .لّظفلا نيب اهنم يناكم
 رطاوخلا نبفاصوأ يف ”كلهتو

 رئاد "نيدلاو « هللا نيد رماعو

 )١( دوبقلا نم نوككي ام: مظعا : لوبكلا .

 فدلا <« هب برضي يدلا دوءلا : ( رهزملا ) اهدرفم : رهازملا (؟)

 :.عينزلل

١1 

: 



 000 ليخلاو ءيخأ هافك

 رلزنع ,قارشلا فا زحأو ا

 هسا 0 6 ىذلا يمحو

 0 لك دنع قورخلا يمعو

 ىلإ يدلاوو «ىماعأ كتلوأ
 ءقلاؤط ' ىرداعلا : ةاذك تح

23 

 _ملسي هل
 اهضرأو .حرسي هيكاذم تكذأو

 اوال ماعلا عاج رحلا تضع دقو

 ردو ال نم ةراإ ةيفيشاعي
 رضان علا نم اهاعرمو تناكو

 رباص تومأل وهو « ”لابج فخت

 دع كلل اردنا تانج نح
 رئارح 0 غءامإ ثيحو

 اد در د اع ف
 رياطتم اهرمج + ارا ىرضلا نم

 0 2 2 و م
 قرشلا امشااسفلا  لقع نه تقف

 موهف

 ليش : دك نما رلوأو
 ةرغبناوج دصقي م مورلا ازغ
 « قليف ماه ًاقلاف 2 0 ملف

 ٍةيبص و ِءاسنإ م تاقد 0 و

 0 )2 0 ركالمأ تاس

 اهدحي ضعي لف ى رخايشأ نورنا

 0 ينو اود لي

 ع ةعلهو 00 هللا _نيدل انيفف
 3 9 1 ِِع و

 «درشم نينمؤملا ريمأآو ءاه

 © هربرس هاكلم ىتح « هادرو

1 

 رهاس موفد : نالجع

 رهاظملا يمكلا : 0

 دارملاب الو
 ا رجلا تع هل [نعو

 ! رئافضلا
 اء اولا نيقاعأ قد« تربك

 ادا للا كلج ترتد الو

 رضاح رخآو « ضام فرش انل

 صصانو فيس هللا .نيدل انيفو

 رداع نق د 1 11 ءاراجأ
 تا ترآ ابك هلأ ني رقت

 ندادنلا همقدس



 0+ دول لذوي رعألا نع اطامأ

 بئاحسر رصم حتفنع هل تلجأو

 (هالك نالفحجلا اهبيف طلاخت

 الفحج يركببسلا ضرأ ىلا داقو

 هلتق ّدِقلا يف لاثفلا هل ماج
 8 دحنب كلم يذلا يمحو

 « ةهجو لك نم ءايحالا ,ترصانت

 مهيف "رمغلا هّنعط ارمغ _قبي مف
 ةيعك تادونذلا نأ لأ لا

 اطاولاو اهدنع قداوبلا ىواشت

 ١ 21 نطل انانملا اها : نعطظلا نم

 رتاوبلا نبنو انع انقلا نيِغف
 رفاسي نيح فرطلا هيف رفاسي
 ” اللا هم شجلا زري كزاذو

 رئاغ وه نم _نيروغلاب عورف

 صان هللا نم. الإ هل سيلو

 راو هب رض 0 قبب ملو

 رجامزو ءاجود نم« بجل امه

 ةيرطب / قاتلا قاض دقو اهل
 رئاظن كولملا يف ” هيدي نم ا

 نيطاخ قاودملا اسال:
 ! ربانم كولملا ”تاماهو « غيلب

 : 1 نر 0 0 يذلا يمعو

 0 اوعلا: تامرلا هيف ترجشادتو
 لا لاك الان مردص قو

 | ال نات اولا نك
 ! رطام جيزاوبلاب غون نبنمو

 « هردصي ةوني .عورزم نبا درو
: ُ 

 ةعقوب 51 وسلا ىنفأ ىذلا يمت و

 هتباو حئاص 0 ءارو نيصأ

 هرك ىلع ذخؤي ام وا « ةياجلا : ةواتالا )١(
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 « عداو مسجلاو « دجلا لاني فيكو
 داكار لولو ىادحلا راك فكو

 تاع اد مورلا كلم يلق ىفو
 رماوضلا تاقباسلا اهيف جئاتن

 رداد رهتلاوي نفثلا در دوعم

 رشاك توملاب ,توملا بانو « اهالج

 واود انيعأ ناك _ رقت ءاداسأ

 هركذ رهدلا لع يقابلا اهرغث ىنب

 اهدص“ ودعلا عرالع قود

 كاان
 هنك تارد“ كيعلا تاردغ تيك

 ةمزأ _ نيرايدلاب

 ..ضاح شيعلا . ىنتجاو داب عرمأف

 دحام 6 اعلا "تاهو ءاوحانأ

 نطاقب را ةلاوعأ -  ياقن
 رهاجلأا الا "كاتفلا سرافلا امو . اكتافو ريزولا ىدرأ يذلا ع

 نواس .. نامزلا تاراغ رواثم شم ماملا "سأك (بهقاذأ

 وسلا جس اس
 ةوسأ ناتعا_سانلا فالح اذ

 ةوتع ةفرلللا اذا ان

 انلطو عع زم امم لذا

 هفيض ديعاوم ركب 0

 « همامأ داقي «:يراشلاب لبقأو

 تبهانت ًاليخ لاخلا يذ لع 1

 ةمفاضن يهو © دنبلا هيلع نقضأ

 رد فلو ةرعلل ةعاط الو

 رئارجلا هيلع ىوابلا ترج دقو
 را نادل نشطاو اق رجف

 واحلا رو « يغابلا ان لأ

 رثاث عقتلاو «رمغلا نباب روثو

 رئافض. هيدي انك -.يف ديقللو

 .نعارعو .«.ابنيب بلك. ةواعم

 .رباخ وهو « هلبس نع هنالضأو



_ 5 
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 ها

 د الا بصعلا نشب 1 اممياك وسل نا را

 0 د لع . اسرار دوو ةيرتع اللا ل
 1 لاعاد ع نسم ديعلاالف لوم طش نسل افوع اخ
 : عئوقلا هضشت وأ لبكلا عي 3 فيكو.

 ال اكو. نسر تفرك دكر 7
 بطي م عرفلا اذإ ًالبم دحأ ابأ

 ! رصانعلا راغختتقالا موب نيط الف

 اولا لاولا كلت تربع دقو: ..لكئاو نئابا كد
 | رتامو + لغاش ابنف رخاقم ١ هنوذو ” ىدقلا :تصو ىلتقيا

 ! رهاظو « بلغت دم نطابو ءّرخآو « تامركملا يف لوأ انل

 ه1 رتاج اوه ىنلا رعلا 3 كرتيو-- يتاغوه ىدلا ملا تلقي لك
 ا ءادعم ىقلتو ءهينفت نحاقما ١> ء هناوعو ىركلاب ناكل كلف

 رراخالا الإ ءعوقلا يف اسم ملاذإ. .تراحلشت نم راتخلا ثراطا ذأ
 رثاطا قرفتلاب ايف ناطدكو  هدرج ىريدعلا 1 يتلا دخت
 ارا ةلع ترج ان لوح ءاتضات قامو ع0

 دام نضام توم دراوم- مهقامد ترج هالو انى
 ركاسعلا فيضت نأ الإ دوج الو !١ هشيجو مامإلا فاض ىذلا انمو

 رفاظأو « هبيف « بان رهدللو ابلهأو رايدلا شاتنا يذلا يدجو

 رعارع + نيدعاسلا ليوط « مشأ اهلخمت دباكي . .ماوغأ ةثالث
 رساخ دجما ةقفص يف و اهو مهركشي تل هل اونآخ

5 



 ع

 رقباد "قتاقش تفاص ةب ريرغ

 ةحرب « ءاثيع -ىعارلا انضمحو

 "تنمصت 26 نايبش  اييدكماكأ

 امير ,حطولسلا نطب اهضوخو '

 ,تلبقأ ىهاذا ؛  ءاموكب ءاجف

 ةلستو لكلا نيبام هعيدام

 هلهأ كيار « فولأملا نطولا عد

  ءافص اهيل قطا زكا

 (هيلك "دعم 'يمارق نم تأوبت
 هراجن دبعس نم ىلصأ ناك نئل

 تلقا عقنيلا « هالول + ناك اهو

 اهلهأ عفنت 'راصبألا ام ! كرمعل
 7 فمتم ريغ + يلخلا 7 0

 4 هلال 0 4 1 ىعسأو

 هس أ يع 2 كرا
 ل ءانفأ ىلا ينكلرأ

 « اهطحش لاط ”ةين 'مكتدعاب نّئل

 ةقانلا : ءاموكلا )١(

 و 0 مل اذا

"4 

 رجان مّرصت ىتح « اهظيق ىدم
 ردا و 6 ةفاودخ نم © لواكت

 رظانملا اهارق « .ناوفص ةيقب

 ”داودلا نورشلا - ناحلع تريدأ

 رساح يهو « اهلحر اهيلع تبسح

 ! رقاسملا اهيلع وجري ام برق ايو
 : اورشاكت نيذلا , لهألا نع دعو

 رئاشع ظلك « راد تحزن نإو

 رح افلا ىف تيك قارأ اناكم

 رمان ءرذلا ةلؤتلا_اقينبل يع فذ
 ! رخآ دجملا

 رئاصب نيرصبملل نكي
 5 رها ولا « لاعصلا الإ ريبظتو

 00211 نحو زجئأو

 مل اذإ

 رصاوأو 8 هئارآ نم يخاوأ

 20 3 ”ةناريع 6 0

 4 0 0 دقل

+ 

 رئامكضو



 « مهنونظ يف سانلا نظي تبو
 : : مكو
 هناك 0 تيدا الا هكر ف

 «تفرشأو يللا حض دقو لوقأ
 هنا اع قلل ىع مرا

 نا

 رهاط , سانلا 3 موب ام يبوثو

 ! رعاش يرمأب 6 خصال

 ! رثانتم ؤلؤل وأ ءىحو '' ”ناجأ
 1 حابصلل « اهنم 3 ملو

 رذاحت ام حبصلا 'ضايب ىتحو

 رمآ « ةياببغلا طرق نم" كييف

 وس 3 2 9

 ىتفلا ةفع افإ « يغ كفافع
1 2 : 3 0 

 « ةهيودع همه يع مهل 0م

 و 1 و : و ع

 لباذ « طنْلا تبيني اهم« رمساو.

 لي تن
 رضرأ ل

 : ”ةئامل

 براحم وهو «برح لا رقي 'بلقو

1 جف لك يف دجأ مل اذإ
 

 رجاز 51 ةنامصلا نسحد نم « كنودو

 رداق وهو «متاذل نع فع اذا

 رهاظم «هنم تئش ام ىلع «بلقو

 رتاب « دنفا عيطت ام « ضيبأو

 رفراسماو ٠ ةرمأ يح لك قو

 / رفاسم وهو « مسجلا مقي مزعو

 رئاشع ماكل ماركلا نإف

 نا : ليف نيلطإلا ةقحالو

 اير اهو يات يدل
 ةناودلا هلا تطش ام ةنيمأ

 املا : راغملا دنع ؛ تريح اذا

 5-3 رعابالا ”قبطت 1١ امن فك اهمالك ءيطب « ءاقرو « ءاقرخو

 .:نظي بجرب (9)

 :. قلؤللا :: ناملا (+)

 . لاما : رعابالا (*)

 افي



 ! رئادغ مأ محاف ليلف تل وو .- « ”لئامش مأ 0 نضفف

 روازملا_ لايخلا قنيعب رقي هنإف دودصلا لاط .دقو امأف

 هارد: اروبلا لوح تراكددقو م ةثاحا < ىع ىلا داك ا

 مارا ترددلا ني تح ر ناو ايلجألا 4يذاوبلا ريغ قدعتو

 رئاصملا ابيلإ ىف تراص نأ دعب ا ااه « ةرظن الإ يهامو

 00 00 محو لا ىراخ هك يلاو انك نلاو ام اعل

 ”” جاهلا نيتحت ام لع ” نم . امنإ نسحلا قير نع ترفسامو
 ! ا نم تيقال ام سفن ايف

 رظاونلا كيلع ترج ام بلقايو

 ' الك 5 كل اهو ؟ ىلام 1! ىفع او

 رجاز كنم يل مه ءررمأب تممه
 ىفتلا و لكعلاو توضلاو احلا ناك

 رتارخ :نودحلا ٠ تابرا ., يدل
 : ةقييتشل اد تنناح نإو 0-0

 ا 2 نك ,ذنم © ىدنع ةفايخ

 ! رماس مان الو نيع تأده امو اهوحن ةنسآلا تضخ 0 كو

 رئارستفعو ءىوجن 'تمرك دقل «هدحو هللا معي . انولخ اماف

 . رهظا : مث(١)
 سأرلا ىلع دشي بوثلا : رجعم اهدرفمو « رجاعملا (؟)
 - تالشفم . ثا عر
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 رئاز ةيرماعلا لابخ لعل

 "0 مدح و روجيم همس 4 نئاز ةماعلا لاكح لعل

 اضرلاب لصولا نم ىضرأ ال تنك دقو

 رماع كنيبو ينيب ام يايل

 '” رذاآجلا كيلإ ينيبصتو نحأ ءابصلا نع ساشلا لوط ىلع يفإو
 روازملا ناكل 5 را اهبلصو تاظقي جرأ م اذا يلإو

 2 ةريرج  ةايحلا ك6 ىتنلك قف
 رئاتس نيعرادلا فراعط نم امل ظ

 : اعربتم ءابكس اهضاخإ ل1
 7 رئاك تنأ مآ تنأ - قوش نئازأ أ

 رذاحلاو اهنود فوتحلا 'ضاخت ةرايز 'نكلو اك : امل تاقف

 )١( ةيشحولا ةرقملا دلو وهو « رذؤج درفملا : رذآجلا .
 ةثالث وا نيدومع ىلع رعش وا ربو وا فوص ةممخ : ءامخلا (؟) .

 طق سمت مل رككبلا : ةديرخلا (ع) .
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 - كو 31

 ًاتدتبم « نيملا ةادغ تحمس دقو

 ! هركاذ تأ دعوب « باوجلا نم

 ايو. مال قو ' "تفرعات حك

 ! هركاب نيكولا قنوم نم . لبتسا
ََ 20 2 0 
 “ هلم ؤت ا ىصفا : ىنح

 ايي



 هب نامجلا لثم ىلع ”نامجلا يرجي
 هت رتع ركبلا  يبيصب ال ىدلا )

 نطو .ابلع لب كدا
 ناب يف بابطالا هل هع اعز
 :ةفصتيتمو 8 لا ل يل

 الكا لا قوت هرذلا نيف

 هرواجحج فوخ ىلع تيبيالو

 هرئاشع « مهيف ادغ « موق لكو

 هرضاحو هيداب عضعضت الا

 هرداغأ ام «يدعب « لضافأللو

 لحجر نه ادع ضقت ككاو

 هتدالو رنادمح نب ديعس نمف

 هتوبت نومأملا «لعافلا , لئاقلا

 , هّماعد اعوقرم « زعلا انل ىثب

 ,هلئاضف الإ: 1[ فلئاضكا

 يبأ ناك :ةلدط يىبأ تدق دل

 ؛ هبسنأ نيح « اين د يمع نبا وهف
 مهرذاا ا هر ل

 انقرمت اضدلا» شقاو 10

 دلتا ل
 نمو نيتعبنلا ميرك لوصالا ياز

 تكز :

 7 هرخآ او

 هرخاوأ تباط هلتئاوأ

 ! هرئاس هللا دبع _نب ىلع نمو

 "11. نومملا + بيلا ديسلاو
 اف ةاديشم هدجلا ديشو

 ااناكقم الإ ارحاقم الو

 هرضان «دوعلا ميرك « لاجرلا نم

 00 ال رم ىلا دك
 ءرذاحم ام ةوجن ىف «لازال

 هرماع مالسإلل رمعو «هنم

 ٍبئتكم ىلقلا رقوشم 1 ازه

 هرثانو « ًادهج « همظان 0 ١
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 ةيراجن « ىلا مامأ < تيار لقو

 هتبطم يجز ءةبكاراي عشنا

 1 لقو يف 0 ملا اذإ

 0-0 ا ”لذاعلاا
 : ف ا . نلعشت ال

 ؛ ةعلخرب انندلا نك

3 1 

 2 هزدأ ثم ل يننأو

 2 ف هن ولت يذلا كومو

 م لصاو يننأو
 ىش دحاو سل و

 ىدع ا تأ له

 1 الاصلي تنأ ن

 «هم , داع تنأ ء

 ل ل , كياتك ىفاو

 « هبتاك طخ اهف 'عترت نيعلاف
 « هدشنأ يحلا مامأ تفقو ناف

 « هقدصأ لوقلا ريذو «نيصحلا انأ

 اوفرصنا كب ينالخأ رادتعا الول

 ؛هنطاب َكيضري ىذلا ليلخلا نأ

 هوت تل يناق , باتكلا اعأ

 ؟

 د داك هردقت ه دردلا رذؤخلاك

 هركابي وأ « اليل يحلا قرطتسي
 ه1 لإ دعوا دعاو لع
 هرعاسم هنغ ير نم يحلا ف

 5 رماج ملي انا اذا لوصولا فيك
 - داس هلق تيقن وق حلاو
 9 هرذاع تنأ مأ ؟ هلذاع تنأأ

 هاا ىلف ةعما اذع هئناو

 ؟هرواع 0 ٍف نكم 4 دو

 اي هنم « هنطاب صو

 هرئامض وفصت يذلا كوخأ نكل
 هرجاه تنأ نم رجاه ىننأو

 هرضاح تنأ ءيش بئاغ تسلو

 هرظانو « هيف هعماس 0

 هرعاش لاق اذ معني عمسلاو

 ةافلوج نمت و) دتارخلا دو

 هرياخم تباط يذلا قيدصلا تنأ

 هرذاعم ليقت م/ نايزخ هجوب

 هرهاظ كيضري اك «بوطخلا عم
 هرداوب يعمد نم ردابت الإ



 رست

 ةروازن مفيط لا ليشلا فك
 3 هرجاه « بامحالا ةلمج يف « مونلاو

 « هرجاز نوصلاو عا

 لع قي وأ ابص نإإ يذلا انأ

 ؛ ةلزتم بحلا لهأ سانلا فرشأو

 هبكاوك يرست ال يل ليام

 هرزاؤي ربص الف « ماني ال نم
 «هب قارفلا يديأ تبعل « ارهاس اي
 « هب داؤفلا ماه يذلا بيبحلا نإ

 انتفقؤم :نينلا مار ىضأ ال سنأ اه
 : ةفكاو نيعلا عومدو « اهوقو

 يقريخم «قاشعلا ةقفراب «تنأ له

 )١( لاخلا : رعابألا .

 اضن

 هرخاوأ يقأت ام لوأ  ريصلاو

 هرزآم ىوقتللو « فافعللف

 0000 تقع اهلا ىفاركأو

 9 هرئاز داتعي ال رع فيطو

 هروازي « رطحش ىلع ؛ لايخالو
 هرصان عمدلاو « هلذاخ ريصلاف

 هرهاس تنأ « ,ليللوط نع ماني
 هرمأيو ينع اكبلا ىبني ”قوعلاو
 هرذاحت انك ينلا قارفلا اذه
 '”' هرعابأ تماز يذلا طيلخلا نع



 نم تنكو «ربمالا لع تمقأ

 « ريمالا“ ناس

 غ2 معو عامه . ةدعب ياك

 ء انطب . ىوذ دشأهب تنكو

 اعلا نشيحلا ء هءاروت وق

 رنيع ريرق نيمالا يقب اذإ

3 
 وده الق

 ءاع ناو كومو, ب ١

 ءانضاجل [ركأ ع

 ءايرس هضلط هللا قا

 « اعيمج هينامأ هغلبو

 )١( رابغلا : جهرلا .

 ًارايتخا . هتقرف هيلع زعب

 ارارق الو « بوؤي دأ يبه

 اا دل .الادقل ءانوو

 اا ارك 1[ ديرأو

 اراثما ”جهرلا « هدعب «قرخأو
 انارطخا 1 ارا : ءانيدف

 اراج بطخلا ام اذإ : لكمو

 اراغصلا ء اننطاومأ ف ؛ لفكذو

 اع ت2 د ةهلتلا همصار

 اراج ناث دحلا نم هل ناكو



 تاريعلا عد

 ءاراجا سيتا فارملا

 « ينيع رقتو « ينرسح افطتأ

 « ىجر يب ام دعبأ ربصلا تيأر

 تاماعم ابتاتكلا, ” :تددعاو ('

 « يحمر ءاجييلل تفقث دقو

 دج "رفا تلاع 2 ا

 :اجلع نمد كاس ل

 رضرأ لكي نيلفاقلا ءارو

 .لاجر « تدرط اذإ « ينركذتس
 الروخ اعلم نك

 اسال يدق هلال

 ؛ ًاردص ليخلا ناعط_ نم يفشأف

 تفدح

 آذآ 1 تت دحولا رانو

 ..؟ ارت «نيزاغلا عم ء دقوأ لو

 ا! ثيراتلاب ١ شيخلا ام .اذا

 اراعس : ب « فآ لك  يدانت

 ارابلاو نئرابملا .ترضأو

 ارادت. دست < نافل ان

 ازإع تاولا“ نوري ال موقو

 اراغأ اذإ را ف :
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 ارارمإ وي حم رلا :تققد

 | ع 0 وأ 0 « وجو

 اراثعلا نا يآ: ًايوق

 اراث رهدلا فورص نم كلارك



 0 رع يب. نم نداشو

 ملا رك يس سا
 اراج ام بحلا يف ينفصنأ ناك ول

 « هترايز ٍف ليل رصق راز نإ

 اراعأ ليللا لاطأ ىنافج نإو

 ةلزن سوقلا يف يب سمشلا امناك
 اراز نإ هزاوجلا يفو ينرزي ل نإ

 )١( هبحأ « هب ماه : هبفغش .



 م نإ كالمألا ينتفاخ الو

 ريغم مهب لحي ال _شيجب

 ,لحر روك . ةماملا ىلع تددش
 + يلاوعلاو « ةنسآلا هب فت

 اثعش نوصلا لوط ديعب ندعي
 ارح : تلارلا للود حر

 قات :ةهادر تفرط . كاد

 « ىلحر ريسلا طح ثيح ًزيزع

 « يسيع هيلا تخنأ نم لهأوب

 ررابغلا فتلمب ابحبصأ

 راغم 0 : ريأدو

 راسيلا نود « هل ل

 يراهملاو « ىراهملا ةرمضمو

 راغملا دعب نم نفلك ا

 رار نع مراضخلا ينعبتتو

 راج لكب كلاجرلا اهعفادت

 ٠١! يرادأ الو مانألا ينيرادت

 رايدلا نم تنك ثيح يرادو

 . شدجلا ص مرضخ اهدرفم «مراضخلا )1(
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 ,لوصو ر,لخ الب ولسأ رنقهمم

 6 يحوات مومللا اذا تنكر.
 .جولط :ىذب ىايحاصو تا
 « يوادالا ةفظنا قوس. ءاه 0

 © ملح نلل دب عال الع
 : ماد لدا حنجأو ٠ انب أ

 © راج تنأو « يلع ل

 ءاياطملا جوه ىلع , يب ؛بعالت .
 ارنا .ايتلطم.: نود. سد

 ررمأي ينبلاطت يسفن ىرأ

 رلاوط ممهه نم 0 امو

 هاك كلج ل تسل
 يل نمو « جرف رظنتنا : ب لوقي

 2 3 مم لكل : لع

 ©قرخ .تاردغلا نم جار دو

 ه.. فاو ماثآلا تس  ليدك

 ً نا ناريجلا يب تلزن الف

1 
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 نإ ناسرفلا ينتبحص الو

 )١( دخولا :

 نادم رحدق 0 ينقناو

 راقعلا ىلا مومحلا نم تعزف

 اعدل لح و امش « « حئرالط

 ذل ضلا ىوع كاز الد

 ىراد تفيرعو . ىلزانم تزكذ

 واو نم. انهو: - دار للاخ

 11 دعي دلع - ةلضاوو

 راغصلا ع 1 قئالخ

 راحبلا عبق 0 0

 يراصتقا « .هتباغ نود « لسلق

 21 ناصف < راعام كن 3 اذا

 وارحم لاما 0 توقي

 9 000 د 0 ع

 0 00 ء تناك وأ

 وازإلا -فع هتالع لع

 نابل ةيراخا  اهرواجأ
 رارفلا -فنومأم اهبحاصأ



 يراذع يف علاوط نم يريذع

 « يرادعي يف ملاوط نم ل
 .ينأ 2 ةسملا تك كر
 ينس نيرشعلا ىلع تداز امو

 يباصتلا يعاد نم. تعتمتسا امو

 ياش وا كتاطا ىرقلا

 هيلا ىواي نمد لك لح
 « هنع تففكو « _هصقب تل

 قالأ ام نوهأ بيشلا : تلقو

 قىح رجفلا يقيفر ىقبي ال و

 ىقلأل هب ثعجف اه يىناو

 ينم مهركلاب ا نم مكو

 5 هوركملا : راثعلا 01

 ” اة الدلا تانشلا در نمو

 تتارملا نم م هليذا رارخأ

 79 يراذع_ ىلا, بيشملا رذع اف
 دولا يعاد ينماج نآيكلا

 ! راج رشي كنم « ترواج دقل

 رايدلا - لدحرتي - اهمتخيو

 .يرارق هلمحت ىلع رقو

 "0 راذأ اه رسيأو ايناذلا" نم

 رابللا جلبنم .هيلا مصي

 "ا اسقلا نم راثعلا وقلم هب

 0 نلازملا دعت هكارف ”تقرك



 “ هركذ كل الع ام رتخاف ؛ توملا وه

 ا ا
 0 هوبا انوي, اهدر 5 .يقلذدع ئدزرلا هندي ف نيج سالو
 رمح “ مهئامد نه بايث لع افناو ؛ يبايث اولخ تأ

 ردصلا مطح 0 لا
 ردبلا دقتفي ءاماظلا ةليللا فو ' مهدج_ دج اذا يهوق يفرك ذيس

 مقل دخلا و ضيبلاو انقلا كلتوأ هتوف هسا ةدطلان تقع نأ

 ردد بقا مزال فلاط ناو: تيم بال تنال تم
 هب اوقتكا ١ تود ام ىريغ دسارلا

 تسلا يق وإلا رفا ولغب ناك اهو

 ربقلا وا نيملاعلا نود را ال7“ انرتع ةطشسوت ل < سانا نو

 0 الن باهل تطخ سو. اسوس قاتلا قف انلعووم
 رد النا رتل قون نم عركأو ١ العلا يوذ لعاو:ايندلا تي ازعأ

 )١( بهذدلا :-رسملا :+

 ساحالا : رفصلا (؟) .



 راركلا طنا اها رت“ ىلا ينك تفوخ لكي لكلا
 انقلاب ضتبلا يرتد تح 7 ايل

 ىسنلاو بئذلا عبشي يع ا :

 - يلبق هتأت لام شيجلا الو .ةراغب فولخلا يملا 5 2

 رمخلاو عقاربلا ينتدرو اعزه هتكبلخ رت للا يتصل

 رعو الو ءاقللا يفاج اهقلي ملف اهتيقل ' يوحن لايذالا ةبحاسو
 رتس اهتايبآأل فشكي مو تحرو. هلك نيل ةناح ام ا تل

 رقفلا مركلا- نع ينينثي تابالو 4 ىنغلا هباوثأب ينيغطي حار الو
 رفولا رفو الف يضرع رفأملاذا د يغبأ لاماب يتجاح امو
 ىغولا ىدل لزغت ىحص امو ترسأ

 0 هير الو < ريع ينرف اله
 الو ه ةئقي رب هلا سلف : . ةفودأ لع ةاضقلا 2 اذا

 0 :اهالخ أ نارمأ اه :.تلقت -  ؟ىدرلل واةرارتلا تاج الان

 رسالا (هريخ نيرمأ نم كبسحو 2“ يىنبيعي ال ال. يضمأ يننكلو

 رح ننلا ام “ شاو اما : تلقف >. .,قدرلاب ةمالسلا تعب :ل نولوذ

 ” كلاو مالا ىنع قفا اماذا > ةعاس توما ىتع تاو
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 نكي لو ةاشولا لاق ام كي ناف

 ”ةلذم ءافولا ضعب يفو تيفو

 اهزفتسي ابصلا ناعيرو « روقو

 ةمدلع يهو ؟ تنا ىف ينلئاست

 يتنعتت ل تش ول:اذ تلقف

 اندعب رهدلا كي ىرزأ دقل:تلاقف

 كلسم.كالول * نارحالل ناك ا

 ةجمم "داو لزهلا نيب كلبتو

 ؛ .قشاعل يدعب زعال نأ تنقيأف

)0 

رأ ال يرمأ اتيلقو
 » ا يل ى

 امكحو نامزلا مكح ىلا تدعف

 . ةيبظ ءاثيم نود يدانأ يفاك

 انمياك و 0 ا ا

 1 2. . ا
 هنإ معلا ةنبان ©« يني ركنت الف

 ركنم ريغ يننإ ' ينيركنت الو

 ةبيتك لكل رارجل ينإو

 . 0 نرا 0

 . ةقشملا بلط : تنعتلا )١(

 نفجلا ةق.فر : ءاممظ (*)

 "رفكلا ديش ام ناميالا مده دِقف

 ردغلا اهتميش يحلا يف .ةناسنال

 ريما ”نرأ ا؟ «نايحأ ' نراتف

 ؟ ركن هلاح ىلع ىلثم 1 لهو

 اريحا كدنعو ينع يلأست ملو

 ردا )ل كنا لب فلا داهم : تلق

 رج البلل ىوملا نكل , تلقلاب لا

 "دل اينع نبا اهادع اعاذإ

 رذصر هب تقلع امم يدي نأو
 رجهلا يف حلأ يناسنأ نيبلا اذا

 . رذعلا يلو هب ىزجت ال بنذلا اذ

 "دل 1 ءايمظ فرش لع

 رضحلا هزجعأ داولاب الط يدانت

 رضحلاو ودبلا هتبركنأ نم فرعيل

 للا لوتماو “ مادقالا تلز اذإ

 اردنا اع لع الا نأ ةدوع
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 ربصلا كتممسش عمدلا يصع كارا

 7 كال كيلع ير ئربللاهأ يصلا كنت يلا لس
 0 نقل عاني اال كثم نكلو.- "قعر قدعو ناش

 : وحلا دب تطسب قاوضأ ليلا اذ
 كلا ةقئالح نم ”اعمد تللذأو

 ركفلاو ةبابصلا اهتكذأ يه اذأ - يحناوج نيب رانلا ءيضت داكت

 | رلققلا لرت الف انامظ تمااذإ' ؟ هود تولاو ؛ كصارلا قال
 ردعلاوكل ءافولانفعي نم «“نشخأو' . انني ةكوملا كفاضو : ت15

 ريكي ءاببتاك »تفك نم “ايفر .. كتاحضا +الإ ءايالا ا ءنه انو

 ردع ابتجهبو < بنذ اهل ياؤه. . 'ةداغ: يحلا ىف نيداغلا نم يسفنو
 رقو ةيشاو لك نع ' اهب .انذأل  .يل نإو « يف نيشاولا ىلا غورت

 0 ابلها نم تيلاك اراد نأ فرت يننال نورضاح يلهأو « تودد

 رمخاو ءالا «كبح الول « ياإو مهنإو « كاوه يف يموق تبراحو

 )١( ينفعضأ : يناوضأ .



 نأ

 أ

 أ نأ
 نع

 ىأب
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 عفدتسي ٠ نم

0 : 

 فا

0 

 كا
0 
 رنوصم 3 مك هامأ

 ند تا
 « يجانأ نفى وكتشأ

 ءاعد

 ا

 ىلع 5
 9 كاوا ةعاد

 ' ليلق نع انأ

 را م ب ع رليوط مه مك ءها

 روبط هل سيل تام « كبلقي

 ريصقلا حلا امهودو « كّنتأ

 ؟رودصلا انف اع تقاض .اذإ

 5 ردتععأ هجو ءايض يأب

 5 ريسعلا فما حا نع

 ريصن « ىرخالا يف ترصام ىلا



0 

 تنزع .كاقس < ريسالا أ ا 000
 © تيغ كاقس““ ريشالا مأ انآ
 , ثيع -كاقم ومالا[
 مر نأ .2 ريسآلا مأ ايأ

 « ,رحبو 1 يف راس كتبا اذإ

 ! .نيع ريرق تيبي نأ مارح
 اناتللاو  اازررلا

 ' رياك نع كار حا

 هيف نع موي لك ككل

 هنق رسمت . ليلا ارجل
 فوغ ” ديطضم لك ككذنل
 .ريقف . نيكس لك ككبيل

 ١ رطملا : ثيلا .
 . ماوقلا : ريزلا  ؟

 ا دقو

 ”يسألا يقل ام ' كتم رك

 ريسي الو مق 10 ريحت

 الا نع ةدقلاب نم لإ
 روعشلاو بئاوذلا 2 دقو

 7 ريجتسي وأ « هل وعدي نمف
 2! رورسلا هب 15 نا مّولو

 ريشع لو كيدل 6 دلو الو

 1 هد ءايسلا ةكئالم

 ريجطلا يمح دقو 1 راما

 رينملا ًرجفلا يدتبي نأ ىلا
 ويا نزع 22 ترا

 .(00و

 ريز مظعلا يف امو « هيتثغأ





 رسالا نم اهلسرا ةديصق يف هتاذ فصوف ءابإلاو سفنلا ةزعب ىتلخت دقو

 : هيدفي نا ةلودلا فيس اهب لأسي

 ”باوج فوبسلا نا ولو « لوؤق 6 ةبقب ينم قبت مل ولو روبص

 باهذو ةّئيج ىلوح توملو ينشونت نامزلا ثادحاو «روقو

 باحص ميركلا رحلل نيأ نمو 9 هبوني ايف ناسنالا قثي نمب
 ةلودلا فسسل هلئاسر ترثكو «© تاوئس مبسل سارف يبأ رسأ لاط دقو

 6 رسالا يف همع نا لمه مل ةلودلا فيس نا ودديو . هتادافم اهيف بلطي

 ريس ةقدقلا هذه دكؤيو . هنع هتلغش ىتلا يه ةيلاتتملا ثادحالا امنِإو

 .:نمرلا كلذ ىف ضر اقلا تداولا

 ةنس دعب تام يذلا ةلودلا فيس هادتفاف « 455 ةنس هقادافم تمت دقو

 ءالبتسالا هق- نم نأ ىرب ذخأ « حومطلا ديدُسش سارف وبا ناك املو .كلذ نم

 اهروما فرصي ابيف ماقأو صمح لخدف نيبنادملا ةكلمم نم مسق ىلع ولو
 ىتح هرصاح شرج هل دفوأف « ىلامملا يىبا هتخا نبا ردص هنَلُع رغو راع

 . صمح برق لتق

 ةاناعم ىدص نم هيف امل هتلصخش نع ريبعت ىدصا وهف سارف يبا رعش اما

 فرعت الو لذ لك فنأت ىتلا سفنلا كلمت همال آو هسفن تاحلخل قداص فصوو

 | د4 ةلماكلا ةعومجلا وه تاينلا اثهو. .مادقإلاو ةأركار للا 1
 ؛ سرافلا رعاشلا



 قيقحت لبيس ُِق رطاخلا بكربو برحلا ى وهم حومطلا كديدس ناكو . هب
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 : هموقدو هسفنب رد للدعم وهو هحباطم

 رمعلا حسفناو مايالا تلاط نإو تميم ددال ناسنالاف 1 نإو

 رفصلا قفن ول ربتلا ولغب ناك امو هن اوقتك اك ةددساه يريغ دس ولو

 نعل ١ نلاعلا تود رودصلا اجل © انينع طسرت ال سانا د نحمر

 رهملا اهلغي مل ءانسحلا بطخ نمو 6 انسوفن يلاعملا يف انملع نوهت

 رخفالو بارتلا قوف نم مركأو - العلا يوذ ىلعأو اندلا نا 1

 « جراخلا يف ةلودلا ءادعأ ةبراحم يف ًازاتمم ءالب سارف وبا ىلبأ دقل

 يف ةلودلا ىلع نيج راخلا بيدأتل ةديدع تبع راس 5 نو.طنزيملا مهصخأو

 برحلا يف هنأث نع ىبدالا سارف وبا نأش لقي مو ةيبرعلا لئابقلا نم لخادلا

 «ينتملا» يبرعلا رعشلا ةغبان رصاع بوهوم دقانو 0 رعاش وه ذإ < لازنلاو

 ةيشخ هتسلاجم ىشاحتي ذخأ يبنتملا نا ىتح « ًارارم هرظانو هرعد دقنف

 ةشنادملا ةلودلا ديس مع نبا وه سارف وباو « فالخلا اهنيب مقافتي نأ نق

 2 . هيلا نيبرقملا نمو

 هرعش زورب نم رثكا بورحلاب ىلعتملا سارف ىلأ رعُش زورب نم نكي مو
 ىناعو . رسأ دقو . ملسلا مايأ ىلع تداز هنمز يف برحلا مايأف « ملسلا مايا يف

 ندكلا تودع نم تناك مالا ىف هتلاج اين يصب ًاراعشأ لاقو هرسأ ٍق ل

 : لاحملا اذه :ق ىرذلا

 لبخدو اهنم داب 3 ناةسو 6 ةفاح هاما هاما حارج

 0 1 0 هموحن لدلو 0 هيساقأ يما



1 

 م

 ينادملا سارف وبأ

 .ناكو .ايروس ىلامش ىف نيننادمملا ةلود دبع ف ه8 ؟ ةئس سارف وبا دأو

 . سارف يبأب ينك دقو « ثراحلاو

 ىلع ةديسلا ةرسالا يه هترسساو « ةيسورفلاو ةوخنلاب ترهتشا ىتلا ةريهشلا

 . ةلسسقلا هذه

 اهسفن ىلع تمسقنا دقو . لالحنالا قيرط يف ذئنآ ةيسابعلا ةلودلا تناك

 سرف نم ىنجالا رصنعلا اهمظعم يف رطبس « ذوفن قطانمو تاراما ةدع ىلا

 ةديحولا ةليودلا نوت نا نيبنادملا ةلودل ردقو . مهريغو داركاو كارتاو

 ةمماخ نوكت نا ةلودلا هذه ردق اك ىبرعلا رصنملا اهيف دوسي يتلا ًابيرقت

 . نمزلا كلذ لود مظعأ اهل ةرواجملا ةيطنزيملا ةلودلا مامأ ةسبرعلا روغثلل

 دبعتو.« هفطعب اذه هلمشف ةلودلا فيس همع نبا طالب يف سارف وبا شاع

 .ةيسورغلا تافصو غوبنلا لئالد نم هيف هآر امل « ءارمالا ناسرفلا ةمبرت هتيبرت









 ىنادمحا سارف يبأ ناوبد
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