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 رببرع يف لوفعب تبعل

 ثرهشاف تزرع ززعب
 فند اهب بصلا كاذلف

 ابرط ةنم ادش مويلاو

 ؟مو؟ ة.عالالا/ل الهال

 | م5

 0 ب سمو م اج

 ايمحع ابهنتسانعا“ ثبسو

 التنا هب ٌردلا ثلخ دق

 ايجذنم كسري رفالمك

 الع اهدرنم فهيا ذا

 ىل قيحرل اهنم وبصي
 استبم وهزي خيران
 ا.دنلا ةهكاف اهرمم

 زم ا ه.1 <
]| 

  دنز زيزع ىلاعت هيلا ريقفلا لاقو»
 ( باتكلا اذه عباط )

 ثدب دق ابدالا ثالمأرم
 اههيظنت نرسح هيس اهنأك
 اماظنف تلج نرا عدب ال

 ىلا تالبقم يناعملا ىرت

 املا ولتنو رمجلا ثننتف

 ا دادملا تاساك فشرت

 نانجلا تاهكاف نرم ةبكاف
 نامح رون يس ررد دوقع
 نامزلا اذه ظاكع ليمصن دق

 نراعي "ةداتنم ممالفا

 نايبلا رحو رعشلا ةيكح يذ

 ناندلا سوك نم ركس ةروس
 نرامالا كيلع يراقلا ايا عرجاف لح دقرعدلا رح ”نكل
 هرعش كسذلا فيصان مهم

 ةنإويد رعدلا قوس جدر

 امو ادهنو ايرودو ردم

 هراعشا جدملاب تلباف دف

 نراكم لكب يلاعلا ليللا هل

 ناصملا نيمثلا ردلا صخرإو
 نراغ رحتو تيقارعلا نيب
 نراجلا تابذمتعم تدب ال

 د
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 اندنع دهشلا :ترم لع :ةنراطم

 تزرباف ١ هيف ساننالا تحغاصن

 اهبدحو ةذل دبدج لحا
 ارق ولو بكلال.. ١ تب.رافل سيلف
 إورداب و إوبه بابلالا يوذل لفقف
 ةعفرو ادجم يملا يطعب كلذن

 رهزلاو فئئادحا رهز نر« إو
 راطعلا فم يذلا اع اولم

 رع ىلا ديز .ثيب ؟ديدج لظب
 ربش هي هارتيس ١ راسم ةيس اهب
 رنصلإو ضيبلا ىلا الرٍملِج زنك ىلا

 رشحلا ىلا اركذ توملا دعب اعف

 هلا أ دبع 000 ةرضح ةظرق دقو

 تهب اهبلاب اهضور يس .ةهكافو

 ا باد الا ابيب ”*ضاير

 مكن انلا تاجت راكقا سئارع
 رةيرق تادب م. رردخ راكبإو

 اجلا تيني"بق ىقمما رم 4

 اًدساوج تنأبإ منلا رودب اآبههلا

 ال ةريغ نم نسحلا سوك تدوو

 تكانت دق ىغلا لها اهب .رارد
 اياشل مج موقلا ريزع كبسرحت

 اهعبطب لائكاآ1 دح تكردا ذإو

 لاق جرف يدنفأ

 تهب دقو الآ كاقإإلا اهناغ اذ
 تيتا اهب تزاف سانلا سوفن اهنف
 تب: اهريغ نع قلخلا .يف امسامم

 تيتو الاد ثخرا ١ بهبط:ىلع
 تطوو هته ةببحم نمد مكو

 تبس دقو أهلا ونرت ةشهد نيف
 تيشن# ول اه. اموب داعلا فال

 تهنو ًالونع .لضف نع تنم
 تيهشأو افطل ةنكاح نأ عدب الف

 ثّدش اهب يناهتلا خيزإون  بحصا
 تح: انزلها يف نرامدنلا .ةيكافف:' . ىملاب دوجيإو.ءاجملا: .نيفا: ترفظ
 21 يكع لين  اذكمتع هناك" 0960 لزيسع رلل
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 اضيأ لاقو

 اننو الع“ :لمتلا مويلا

 تحت ةبكاف ينامج
 اننا ع كمان دع

 اشو آنث دجغا! تانصق

 انترا بلثلا هي اهاويف



 يبطرلا ىدنلاب تلاس ةدوملا/اهتهإ ترصع

 هريغب ال دهع كنيبو في

 بسن أاندوق يف اننيب نكي ل نا
 انسرغمف تطش نا رادلاو يلا

 ذعتبم ريغ بلقب ترفظ اذا

 يمني لظ نم“ هللا شحوا ال
 ةلثما اخت هل يردا تنك ول

 ةتدوم يلق . تلفع ةللفاع ا

 ناف كلنم فطللا عيدبب ينثكلم

0 
 اهرصنع باط تايمن اذبحو

 تعبط يتلا ايندلا دكت ىلع ا ربص
 هب جرجا ىواد ام عننا ربصلاو

 ةعطقي فايسالا ةمطنا سيل ام
0-6 

 : هلا ةدرإو+ دئاصق ع تيب دقو ثاللسارملا ماقد ةعج انعطتسا 2 اذه

 ' نينعوبطملا نيتذبنلا هم ةجردملا اهتبوجا عبطل ضّرعتن لف اهدجن ل ثاهجلا
 ١ ىل اًباطخ ءارعشلا ىلا ةنم ةلسرملا ةيرثنلا لئاسرلا اضيأ انتاف امو . هنإويد نم
 كلذلو . ف فيح نم يالجتسا ىلا ليد الو انه وص ال سبل ذل اباوج

 ترحل إو برحا لوهو رايدلا دعب
 بدالا ةبسن أدنعمج .دقف امدق

 برثلا ةيوطم ال بئارتلا.يط
 برتفنم ريغ عل رب يا اق

 تفكلاو َلسرلاَدوزوب ىدملا لوط
 بغي مل ينيع نع مولا يف ناكل
 بقحلا يف رسالا اذه هللا قتللعا ال

 بلسلاك تنك يضانتقا كإوس ىفب

 بذعلا اهلين نيم ةلهن اذبحو
 بعإ مل مأيالا ردع نكي نأد

 بونلإو ثادحالا .ةبقا ٠ ىلع

 يبراللا قرطلا يدهاوداونلا حرج

 باطلا زال عطقن نياءزلا رم

 عوبمج ١ اذه. اهم الخ

 تايبالا هذهب دارط يدنفأ دعسأ ديجملا رعاشلا ةرضح ةظرف دقو

 رثنلاو مظنلا ةحوبجم يف لاج نءو

 رجبأإو ٌرِبلا ف ببرغلا ىتح قرشلا نم

 2 رصعلا كغ نم راغشالا' هباب ىلع

 | رفا تن“ ليج اح هلو من

 رعشلا ةباح يف ضاخن.نكيلف اذك
 ةلئاتنر دالببلا مالعا هبدابن
 تمحازت دق ؛رعاش نم لف كريغل

 لو كلذب لذ ) دعب



0 

 ي.ذاكلا نامزلا لوط ىلع ىتبب : يذلا بحلا قداصلا ينولا تنا

 براقخلا هي ءازجالا نزإرنتك اني ةبحلا تنزإوت دفلو

 يبراغ لال سيل نكاو تيظع م كدوج لضف نم يندامح
 بئاعل نمل بيغ نوم شيل ذا ةفينخ لاجرلا لع ميركل ننونم

 سس ت71 ا صح 177 سسسس»

 اهيلع فمن مل انأيبأ سيسرت نم شاقنلا نورام ملعملا هيلا لسرإو
 تايبالا هذهب هيلا بتكت

 هشاقن ىتح ىلا ضيرفلا عزن
 ىوتساف ةبابصلا وا ةيلهح

 ةناف رازملا كاذ اذبح اب

 هنأ ةجنا هيلع بيصحلا علخ
 اهلا كايح كايعا نم راها
 ةلاحر كيلع تنكس دق ناك نأ

 هلا> بلقل ىلع نامزلا عبط
 انريغ ةبكتب انهتني لاز ام
 هذاعم رمأ نامنالا ركذي ال

 ىدملا ىري وهو راّزجما نما

 هرج لع برهد انعم اي
 افمنم لئاسرلا دادرتب معنأ

 هشانعا ىلا اًردنبم ريطلاك

 شارف تيلي امم اعتمتم
 وشاطع ليبلغ ىورب هب دررو
 هشضاجما حد انلزانم لعو

 ههاشر ونص عصلا نزم كافصو

 هشاج لبالب نكست ل بلقلاف

 هشايرو هوجو نرولن يلعو

 هشاهغ نم حوصتملا ةنظيو
 هشاعم رماب الفتنه ناك ذا

 هشاكو هجامن لوح نفطي

 هشانخ ىلع يزابلا فعمت ال
 هعاصا لغ ردق مق ب

 كه

 ةيردنكسالا نم يدنفا لفاع ديحم ِهبلا بتكو

 هلوقب ةباجاف اهدجت ل ةديصقب
 برعلا ةمذ .عرت كلتيأر اذ
 ةتيمن ببارعالا هي ركنت فيكو

 رنلع يف ورّرم يف دبملا ظفاح اب

 بسمدلا صلاخ اهنم كنا تلاع
 ببأ ريخ قورافلا ردع هل "يف

 بثكن عو دعب نع دولا ظفاحو



 فرحاب ةاردب تفخم نا ورغ ال

 هيسرولا لك ىلع انه هبتا 5

 رةيليأ ةبانك :يدنع ول تيسفا

 اهدعبو رايدلا برق ىلع نوكل

 يتناك زاص يرش اب لوفاو

 يبئاكر هالع يح وحن تدددشل

 ييئابج ريخ وهف .لاح يابو

 لوفي ةباجاف
 تمجامحلا اذه: نون بتناك ناك 5

 ةروجج دو دفا بضخ .يذلا نمو

 اتههجو ردب لذ نم ايلا يأب

 انإو ةاكلا وزفن اهك ورغن

 ادهم داّوف تب يقال لق

 اغيب نم اط اه تضصالخ ثبه

 نم نييو طيلخلا ونجم نه نيب مك

 رديجك نكيلف ىو تراك نم

 انوهغ ةبجلا ةنم يذلا كاذ

 ملا ةبرجت ديرت بامصلا لك
 ا 53 "ةلاسز يلا هددها

 ومص نم اهب ,فعض ىلع تاج

 ررضإوح فطلب ت*آج ًةيبرع

 ةناك ضاييلا ةي 1دإوس تشفن
 اًيئاط يبلق باجاف "اعد نم اي

 ةعان نم هل اس هادا: كاذ

 بتاك ةعانض نم تسيل تثاهيه

 ىنضاخ .ةغبصل تسيل ما يع اي

 براسحمم لآ طهر نم اظاحلو

 بحاصلا وززغ ديرتو ىدعلا عدت

 بئاد يلق بهن ةيهغلا سب
 .بهانلا ير تياف كلادق يسن
 كثاغلا ديعبللا بج نىنا وبصب

 بجإولا قيلخلاب ىو ىوفبإ

 بيئابشب -تفدرا بتنا. .تغظق

 براخت ناهثثا . نع. ينغلأ وهو

 دبا دتااناطت_ طه فكت

 بنان نونم ةليجت سيل ا
 بفراعا ظفلو فلا ةقر نم

 بعاوك هوجو غي لإوغلا شقن

 بنناجلا زيزع ,عاد نم كليب

 بصان ترم. هل اه: عافترا هلو
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 ىوملا يق اقلط عمدلا ليخ نلسرا

 يذل لالملا بخ نا فكر

 ةيلَأ ننلح دقو .كودغ ىتح

 يتعيطق .نهلصوف "نلصو اذ
 نئاب نعمت امو نفع اا

 كسدئاعو يف نركتني ىتم ىلاف

 اًرهاوج مضخلا رجلا معفملا

 لا ةقرب فيقدلا ىنعملا مظانلإو

 نطن» رنف ..لك يس هلا كوم
 العلا ماه ىلع .ابياعلا .ديلا هلو
 ةنافرمدلا دفع انهي كلاجتا

 ةعارب سورطلا ضرا يف سا“ وا

 اهناف ؟تادنصلا ككيانه

 ةنود يلاعملا باط نم ثاهب»

 هدبغ يل دنهها للك نانا
 ةناف لاسحملاب كنءدخي.ال
 هراهزا . كسذلا ضورلا وه اذه

 هريغو لاالزلا هاملا وه اذه

 تابقأ به اذا ايدل وه اذه
 هب. تقارش سذلا رخل وهراذم
 ةنيرعتن بيسذلا لجرلا وه اذه

 ىرت .لهو تبار امو تمس دفلو

 ارو عاسلاب فشعب رخإو

 بكاشلا بالاك نركل نير

 بئاص مح نك يينبصاف

 بحاصا نهدعوب تيفي ال نا

 ينات نهدعوف ندعو اذإو

 يتاوع نبنع ناإو ؟نذ دبع
 انناكلا مفصن هد يح ل و ضرم

 بهإوم رحب ناك ذا هظفنل نم

 ١ بقاث ركف نسحو قيئرلا ظنا

 براعا وغو ةلكشم فرص هس

 بئامع سوم يمت لماناب

 بحاصلا يناعم هل عيدبلا ىقلا
 بخكخاإركب تي: ءاس انلخ

 براغنو قراشم هانث تعج

 بتارم لقا تناك تاو قرب

 برا“ ,رانضغ لكو ,ضام
 كيرا ياسا ليي قم نك لع

 بسابسو رةفونت لك "نرطع

 بيراسصلا: ذليب: ال . حاج
 كنارن فيس دعب نصل انوا
 بيسات دعبل هتحود هانبا

 بنار ففك دنع ةماعلا عضو

 بهايغ تحت ردبلا ةانس يخي

 يفرلقا.ةدلج رولر نيدض ىو
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 ا ف7سموسبسسلا

 وأ حاشولا ىنرع هايل ةردم
 تَففخو ضايبلا بوث نكرر دقل

 لفاع مويلا اهفز .موق ةلينع
 يندوعت رازملا دعب ىلع ينتثا

 هانصوي لع ىثأ ابنالا رك
 ةتررغ لوقا ال نكل لالا انا

 نكت ملف يفواا لخلا هب اندجو
 ةدادو نامزلا لوط ىلع ديزي

 هم“ ةداننإ عاش نعل بيدا

 امصلا ترم قرا ةانعم فئاطل

 ىرولا يف رسيلإو نميلا هادي تباصا
 ةيظع ةيردنك.الا هب تهابت
 يئافلانبسنلا رهاطلا :يرمعلا وه
 قئادلخ هكذا لطرح »4 :ككيف

 انجل

 ىنبل نع دد امسح ىنبأ سيف ىار

 انذالإو نيغلإو بلفلا قوشب رك
 ىنض« هب يدجول ينا تمع دقو

 ىنث ١ ا هيلع ينثا_ ناب يل نمو

 انسحلا قات دق بحلا نبيع نكلو

 ينثن انعاطا ءاقنعلاو لوغلا نع
 انعلآ اةضورلا: يف سرفلا وع وهدبف

 ىنبت. اسم ضيرقلا تاببا رهاوج

 ىنمبلا كرسإإو .هسرسيلا تنبأف
 انرق ابي .نيرتلا يذل اندكف

 انين نع 3ع ةنرم بفاقطلاالاب عما
 انهر هدي ةن بلتاا كاذ تعدوإو

 سس هج دج م هج وو دع

 سلئارط نم تقوملا دنمحم خيشلا هيلا بتكو
 بجإو ةءذ نيبلا موي .ضقا م
 يللا ظحل ابظ هيَ الآ توملا ام

 تمي مل ام ءرما بح هس ريخال
 يف. نمزج نادحملا ضييللو يل ا
 ةعضب .مارغلا .يلفا ”نءفر اله

 لام ىف مك ربحا هللا

 بجاوحو ظحاولب ترا مل انوا

 يئاتكو ةجاسجم عفن تحت ال
 بذاك بذكا كاذف < :ربب اًدجو

 يصاون مارغلا ىلع“ نهو يضفخ
 بلاطل ”نهةدق :لىاع نيل نم

 اسيل 222 ا__تت_:_ر_ر_:ر_ر_ر_ررر_ر7ر7_7_|_/7_7_/7؟ز7|7_7©؟ا+_ +؟7؟79777 تت تبلل  تللع +

 بضاقلا ماسحلاب لعفي سيل ام



 0 الب يمنا.
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 قرع راد ثوريبب تدصق دنفل

 هرادن: لصا هم كاشفا مهيزن

 لضاف ريغ اهب ام فرظ ةنيادم
 ةفسوطما للك  بابلالا, هل دقت

 مهريغ ديس دجملا هيب مريغصض
 ةقوط بش كاقو يأ منع امو

 ةمح لوقلل وهو وهو. فامملا ديجي
 انملا وبا وهو. دولا نه فاقس

 كيف#“
 ىرا له روعلا يفو يرهد ينفصتيا
 ةدل»ب يجحماقم الأ ينسأ ايف

 ةودغ جيرلا تبه ام هل قوغا

 ابكر قوشلاب رام يركف تنب. اهو
 هنر فاسطلاب افونحم لاز الف

 ءات كيس دنع .دئامت

 فعملإو ظنللا يف هال الأ ين مط

 3 هيلغ هي رمالا نيتي راضو

 ينسحلإو نسحلا ىوجن دق ميسو ميسب
 انغ ا١ لك ىف فاعسالا ةبرجم

 ىنثا نم ةودق ريغلا كاذا نا ىلع

 ىنفا دقو ”يجزايلا فيصن' ؛سدأنب
 انف انل داجا دق مك ىلا لهال

 ن3 ينريصف !ادجم يدوعو
 انج دقلوللا اذا درو افرركا

 انسلا عرقا وا ماشلا فيصن ينيعب

 انز.دق نوكلا هب ايف انطا داسك

 ا ا

 انس ان ةدؤملا هي يفننل هيلا

 ىنسالا هساهمب ارروك ذه تاز الو

 لؤقي ةباجاف
 ئسالا لزنللا د

 اقراط ريما ضيع اخ لا

 |سهتيقر يتتريصا ىنعم ةسقيقر
 ا١فهفوطق تايناد تلدتفا تند

 ىرسلا | ةدهاجب رجلا: :نض وشاف
 رفق. .بلطت :لينلا هايم تتافو

 ىنسحإو نسحا عيجت ردخ ةبيبر

 ىنكسلل باقلا وأ الا ضرت ملف

 وخلا .ظفللا» ةقر نش تتزارباب ا
 قفا [ىإ (نكيوق ةيئاق تناكف يلع

 انزج اندنع تفداض نكل رمحلا نم

 ىنهالا درؤملا كلذ نعىدصلا نضيع



 كلاخ دوسا نديعلا يف رظنم اظ

 بفهم نرانإلا قلط انهم انابخ

 :عرفمأ ةعالندهلا كابي اهلا
 هرما لك: يف يأرلا يضام مزحلاا وخال:

 بلاط لك !دنسنم هيلا. لظب
 ةناف' اًريخ لينلا هاه هللا ئزج

 اظلا هب ير هللا لفال بارش
 اهقريغ عفانم ترع اًرصن هللا قك
 ةبقح لت يع ملعلا لاحدر احم

 اهب نردق رايدلا كلت ىلا قوشا

 هللا لليفقسملا نبا ليت اذا

 مظاوملا يملاللا- ءاياده مرك

 عباج لئاضنلا ثتاشال بيل

 3 راضإ نى ولعف غي هل سيلف

 عيسفاز. ةب وبلا+ فتوي. هللا: ككلاذو

 عبات نساتلل سودرفلا» ترم“ بارش

 عشاشو.ناد هبورب اك ىوتريو

 مفاتسمملا ابهنم كهنت اهريغ يفو

 عضاور اتم: راظقالاو. مالا يف
 عماطم ءاقللا خس يل ام تاهيهو

 عضبار ةلثلا تلقام اذنهف

 ةيردنكسالا نم يذنفا"لقاع ديم هيلا بتكو

 يتغ ذا :لهللاب ينرمفلاينرككذي
 ١ تهلها  ةفيخ فرطلاب :يعيشن

 تغرغرت عومدلاب نع فكنكت

 اًحاتنيخ د)وفلل اونديف :نييت

 نكاشم يلتق-قإوشاللا' نراك انو

 ابننع توبلل دش يخي نا: ىرا

 ةنكر ده. دنل يزربص ىلع اهغآف

 هنيعب يل اه نا يداقنعا الولو

 ان فارق الا رهدلا كح ينعار امو
 يل

 ائبإ ىت*“ تبابرلل. نععادو تينا

 اهدهو وه ارس جلتو

 ىنضملا دي نونجلا عيه .يقاث: لهو

 ىسولا اهنافجا نرانجالا يل رهستف
 ىنكس اهدعب: نم سنالا: رايدب:الو

 ىندا وا نيسوف' باق انكو تطشف

 انض نا دعب: نم عمدلا يّرسب: داجو
 اككيلا.يَرَع :ىرغ..نيملا دل ءاهيدل

 انءطلا نسحي ا1:ثراس دق رذعلا اط



 هلع

 تت يل لل للا

0 2 0 
 ةعينص ةساكي نم مرك ريخو

 ةلم رباخا دوبحم بر“ تاروت

 ةلاسرب ىدملا دعب لع نابح

 ايبصناهنع نيعلا فارصنأ تعنم

 يل سيلو نيتنثا ثري يلجت .تنا

 ةعاج فكم ةوق. يرابي فيعض

 ةلها وه يذلا جدملاب لفت

 اندلا ىلع لضف نالضف هل ناكف

 اند دق كلببلق رادلا ديعب.اي الأ

 تبرتن بولالا نيب نكي ل اذا

 (4عز

 عباتملا .دحح برع اه. .تزجت

 عباضمال لع اشناف ليج

 عباصالاب ال .نلئلاب ,ابيين وانت

 من|وملا ضعب فرصلا نود لا> ابك
 عجامغملا راغم نم سلك كوع ىوس

 عجار نهولا ىلا نهو ىلع نهوف

 عضاوتلا ىضرلا ىتلخ ىلع لضفو
 عماسملا ءلم .فكيعلا ءلمب انيلا

 عفانب سيل رادلا بارتقا ناف

 ثكلاثلا باوج يف لاقو

 عجاوه فتكويعلإو لبا جم“ ىرس

 هريسع ترذتا ولا ىلا لايخ

 اهنا ريغ جدلا ردب كح .ةانف

 ىرت ايو عاف يبق تعدؤوتسا دف

 يذأا نسحلا نع ىنسحلا ىرت نيإو

 ها .يذلا ينولا لخما قداصلا وه

 ”مردرع شيج رعشلا ينإوق نم هَل

 امل اًعبات ةنا اهانق فإاوق

 ملاط» روطسلا "نرككرهُزلا بي م6 سورطلا نركارهزلا ديف

 لذ دا دع :تردكا راع
 هناي بالايدلا ةيبلع انساقا
 علاط ردبلاو با ءارو . تيبت

 عئادولا نراسملا دنع تظنح ىف

 مناش نسل ناحالا ةتفلطإ

 مئاسنصو اندنع ماسج . دايأ

 مثال ةنم تو روب فيلا اننقا

 عباوتلا " :نيلبق ام تيععبت | ت
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 :اوفن هللا -مالس .لياخلا لع

 هب ةيقتلن مالسب انلا تسمو

 ةلئايث تقر كسذلا بيدالا وه

 ةقطنم لوتلا لوضضف نع هزنم

 هدرإو.٠ تقار ام رعشلا نس إو

 اسرح هظانلا ىلع ماقا نمو
 ةيرجت سانلا يف تضرع اذا نمو

 ةلطاع“ ىربلا فينص هك ”ةراطخ

 ببراحلا ىلعا نم شرعلا كلئال.“

 ثوبشم راثلا .كلثك قوش "دربو

 بيرلو . مول نر. هللا ةناصو

 بيلاسالا لوبق» رثنلإو مظنلا يف
 بيدأتو بياذبت :قح يفوت.

 تيحارسلا فرجا ٌماكشلا لكم

 بيراجتاا يف سنن قش نع ةقنغا

 بيراعالل ةاتف ءايفلا يغبن

 بوضخم ريغ انانب كيلا تدم

 بوصنإ لوم .هرظانف يتار

 ٍبودنم ريغ يحيدم هيلع نرماي هب موقأ ضورنم كركش يلع

 يناذا باوج يف لاق
 عقالبلا رايدلا كيناه منر نع

 انلكف نانزلا انالباو تيب

 ادبعم مقاربلا تابّرل اسازن
 انئاكب دبع كيلا ماهح سويت

 ةقدن. لفلط»# . ءاعفم++ راب
 يو. ةشحو نم هاظلا فدكب لو

 ةنال . اباهش باتك
 امتادو كسداف دعب ىلع ينانا

 ىوملا بهذ“ يف بحلا لاجر لجا

2 
 0 دوعد

 علاضالا اباسقب نب مالس ايان
 عمادللا تروئوش .ىتح ىلبلا تبهر ١

 عقارب, يس دهني ةجرم ,اانجإو

 عماوللا قوربلاك تارفز انل

 علاط ةب ردك + .هرم انباع

 عئادؤلا ىدحا قوشلا تاكو يلا
 عسإوشلا :رايدلا دب .ىلع بمم
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 ادرفم ماشلا يف بادالاب تنك اذا

 مئالبلا داشت ءانبإو للففو جوشو يو“ كايلع ىرذ ف اه

 عئاش كلايلع لضفاالا اف

 دنع نم . مانخما كلسم :جافو . مالقالا سوؤر ترسكنا انه كإو

 ةداسلا يتنم ةيضح نبا يناقللا نسج مدو بطاخ

 ةيردنكسالا  رغنب يناقللا يلع زييشلا ةيندحا

 نع يع

 لوالا بإوج يف لاقف
 ٍبوقعي نزح هاثح يف يذلا له

 هب موفي بلق الب ربص فيكو

 ائيع ىوملا لها ىلع نامزلا ىضم
 يع مالظلا تحت ميسفنأ بيطت

 اهب ترتظ دوخ ىدف جالملا لك

 ”ربحاال سرطلا قوف ربحا ةاهنيازي

 اهب 2 بيت راندا فت ةبوجم

 اهجدوه نض اسورع كرا تباع
 ابك يلع اهيدهم ٍداج .ةيدبه

 امتروزل داعيم ريغ ىلع ثءاج

 ةيناج نع ميرك نرم ةيرك
 هل عيطتسا ال اب يلع فنا“

 اهب نيذلإو رصم ضرا ابصلا ىيح
 تعب يللا معلا ةياغ اها نيف

 ٍبويأ ريص كري بفصوي نيبح نم

 بوب مدنع بِمم لك بلقف

 بولطم اوزاف الو اينكي ملف

 بوقرع دعو ىستو لايخلا دعو

 بيذعت لك نع اهنبوذع ولخت

 بميبالجما هي ٌزارطو ىلا تحن
 بوح ريغ بيسراردلاك اهرونو

 بييطلا ةضت ةنم تست ال

 بي ادلا رافق ىلا شاطع ىدهت

 بومحم ريغ دفو دفولا بذعإو

 كروتكيك قي بتناك 1 فيج أي

 بولغم رذع ةنع طمعباف كش

 بوكساب ايوكسا ثيغلا اهداجو
 بيبانالاو اياطظفلاب اهريغل
5-5 
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 هغدض برقع نيدخلا_سرح دل

 اهنال نوفجلا لملا نع ثوصي
 هرفث قرا دولاب يرم قلو اذ

 هلاصو هي ”ةيغر يداشر تفرص

 يات ررغ يقر ةيكلمر

 ةناو نايزلاك وسنيو قرب

 هلالد يلح لح نا ةنيزي
 قظنم نرحشلا يوس ابهيف ام عئادب

 ةعارب رمم سرطلا قوف رج اذا

 ةبم بتاكي وا يشني حار ناو

 هسرط ضور يف ريخلا ريرص نآك

 »م 0 معا لح

 دق ةنيل ات 1

 ترثان: عيبرلا رهز فت“ لآل

 هرعش ناويدب اهناعم تأك
 لافت ظن لك اهم دلوت

 ءنانث ماشلا ضرا هي حاف ندا

 ركف رعشلا ةبلح هل تبك ام اذا

 كنز مرزحلا ىدل ىروا ام هللا هل

 هدادو رايدلا دعب ىلع. تبطخ

 هركق فنا اهب وني ةيد ليف

 امتاضق ترجا ركنلا دوهش ناف
 اهناف نسح تاذ موك اهذخن
 اهيح ّط سو تقار ةيليفط

 عجاه وهو يلا رغثلا سرح ا

 عناثو يف عطلب ةلمم
 غاي لاخ هيدخ ىلع موب
 مطاقتلإو عمم ال مت اف

 عفاش لنتلا هريبدن ىلع يل امو

 عناب نصغلاك وهو ولحي رم اذا

 عئادبلا انيف فيصان تنيز اك

 عادا ال اهسانجا هنو لالح
 عكاور يهو بادالا ةناضت

 عراست .ناسحلا هيناعم ٌرغف

 عمجاس رعشلاب وهو .مامح هانغ
 عرابو ”غيلب لو مكو ردبإب

 كاك ربلا ايرظس يو الط
 ا

 عماج ن.سنلل وهو اصخمش فطللا نم

 عئاض ركذلا اذش ةنم انرصم يف

 عراشملا اهيدآ ونصت ةنركنف

 عماق بطخل وهو انف هاكزإو

 عفاي وهو ىلعلا هراأ بطخ ارك
 عرازملا دادولا ضور نم بصخت

 عامر يثو رعشلا رد لساسن

 ا
 عماطملا اهتمذف ركف مئاتن
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 اد_خم لقاعف لي هب قواك

 ديان كنك نيكل ةيورخلو

 تركُذ ض ةةرآق ينظ أ ممفلا يب

 اهردق تفرع مايالا كلب تتارف

 امس مساس

 عراتشو برد ضرع يف اط سيفك

 عراب لك نر: برغلإو هقرشم

 عماشو. نراد لك ةيع اهلسرإو
 عطاوفلا ١ تاسيبلاب ١هفرعت

 عئارب عارت ال ارورس تمنو

 مدو بطاخ ربقنلل ةناانلا ةمبقرلا

 هذه ينو
 ملاط زادبطاو ليلا مالظ يفرش
 ةنود سلا ىرا مجو نع رفسإو

 اتهرم ظحإؤللا دهبغ نرم درجو
 !حاش نراك نح ةظاملالاب رخاشو

 اضاف .ننجلا مدق اتا“ مازن ١3

 هننج ”لصن لصب نأ اضرف هينلا كرب
 هلدع تيع هروج نكلو روي

 هنأ فيس ىرولا ءاآشحا حرخيو

 ةسذ كتنلاب ءافوآ اء للا هل

 ورد امو لع لاذع نودولب

 وحب توما بأ ىلع ابو
 ال ام ردا ملف هيلات موللا“ الن

 ةراتو ١ًروط ظهلاب ينرحاسب
 ةنونج مآتسلا بوث ىف لزغنو

 عمال رغنلاك قفالا قربو ”لازغ

 عطاوملا رودبلا هذه اذ ءآتيض

 مظاف دحلاف بدملا ٌءالج ام اذا

 عئادص ويلقع غي هل كللقو

 عماش ههف ىدملا نأ ولو ونديف
 ززاق فاعلا نبملا كرو: الع
 غراش توراه هيف ام ال رجلا وه

 عباصا نوفج نم هتدرج أسد
 مضاوملا وندت تيح ادعو فاخإو
 عسلاضالا ةياع تض انو هالح

 عزانا هيلع يقفع يفو امارغ

 عمياسملا اشأاحو تدع امو لع

 عماط وه يذلا قوف هب لاني

 عنادملا ءإوه يف كسربص جيتف



 قراب و قينعلا دهع يل لربّرتب

 رتخت طورغ هي الالد يرعب
 اييسق ماهس ظايحلاب .ناصي

 اهنأ ديب ىنمحا لهغ الو رييصت

 اررويعجو لاايخلا نيغ انل سيلف

 اف ال: اير” .يتزا هميع ريغو

 ونيح ذنم اييبخ ا١٠ غاكذ جارخ

 ءاضنب انرعش دق رهش تم نفذ

 أنرايد سره يرق هي نب فيكف

 ةبمطن بيك هي ريرج رعدف

 ناءافم .نزاوعف نايعافم ناوعف
 ىهيااب ثبياوع ناينع دئالت

 ءزما ىلع مرحت ل ,نزكل رعبلا يف

 اهءونب انرطم دق مولع هايس

 ةؤاور ركف لك اتهم صاف
 ةلث !بتنءت 1٠١١ كتيرأ ماه

 اتهمت .نوكل  ماقلاب ةتئاث

 يفنمإو كثيدح يل دع ةناويدأ

 رهوج طمس ما تنا راضن يل لقو
 ابني ثيداحالا فارظا بذاجن

 أيععج اياقب برم يناغالا يف اف

 ابحاص يل ىرا يك يداشر. تفرص
 ةترق تنا هيشنم اب هللا كلل

 يئادو :بيذعلا دنع يفنرك ذي و

 عنايالا بنرودغلاب ع كازيبو

 عمإيللا فويسلا قوف اجإوح

 عجاوه ._.باعج نم يرت سعإمن

 عقالللا زايدلا ف نرايغ عيرص
 مطاوم ايا يل كفيصن رعشب

 عضارملا نادز يف .ىنح نالا ىلا

 عضاوملا .جزنو انع مدعي ىلع
 عمات | :ضعب ماشغن ةييشغ

 منام .شيكك لك يف ةراعشاب
 عئادبلا بوذب ايام ليعافت

 عماسملا هونكصل !مولجي سارع

 عناصت مل ىلا ٍدابج بركاو

 عياوللا يدارفلاك رام راي
 عجاس دئارف وأ دعب دوج

 لا ا

 عئابز رش فكقيب رصف ”فيتف

 مسالا وزب "نما عد: كايدح
 عنابص ريغ ىلع اكويسم ريتلا ما

 عباصتتلاب هوملا كيف انذحايف

 عباصالا شوفن يف فإوف بورض

 عناوملا .ريغب رفظا ملف كلإوس
 عفايو ريك نم ع نبا حدر“
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 ةفرء+ لالا دوقنب مل امأ

 رظن ههجو ند ينتاف نكي ناف

 نم ةيردكمالا يفف ىءهأنت نإو

 اعسجي .ءايثالل قشعي هرالو

 بدا اذ دولا دافا ءيث ريخو

 ةةماص بهو يقاوقلا هيلع يننت

 اوزعسف نزو الب عابت تناك

 اهدشني نيد ىرداب م اشلا سيا

 تدبذ اهض اهيلع مث سيشلا#
 ابيب نيكلا لضنلا فذق ةهابن

 اندهشيل هوم ناكانأك

 لحم اهب رودصصم ةقفنن كتءاج

 ناف روصقلا يف اهوجو كيلا يدبت

 بوحلا ةاز هورفغتسا ]ورد واو

 بوكلا :رلحم ةبادآ تكللتف

 بودصم ريخ انيري ٠١ ةعوبطظ»

 بيصعتو ضرذ وذف غامسلا ىلع

 بيدات قفا نم تيجن | قالخا

 بِك اشالا رغ ىلع ننأ ضورلاك

 بيبالتلإو يصاونلا يف تدغ ىتح
 بيبشتو صيقرتب قارعلا نم

 بيالسجلا هاضيب غلا عقرب يف
 بولسم :للقع تراناف ىلعلا ىلا

 بذاك الل: !در :لئاضنلا  نصخت

 امزاط خل دي ل

 برب# رذع ِىب حدملا نسحت م

 ا لضنلا ندعم ٠ بدالا ذاتسأ ةرض ةيناثذلأ ةميقرلأ

 هي ردكسالا ةسردمب ةبلطلا د ا طومخت ريشلا انالوم

 يو
 مئالطاانويعلا كتف نمر ذل اَذَح

 املدا بيلقلاب ردب ةعءفوف

 ىوطلا 4 ىدابت بارتا يعاب

 اعلاطم نوصفلا يف ارا ٌرودب

 !تةيرءاخد ردح شالا

 م

 .ملاوطلا رودبلا تسيب ىحماب ذلو

 علاضالا لالخ يف ابورح انيلع

 دراما يوسي كلك
 عقاربلا با يف ماستبا قربو

 عماسطملا يّروب ثيلعت ) سنإوع
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 مظهرا ١ فشلا ةماهغلا ذاتسالا ةم العلا ةرضخ ىلوالا ةهيقرلا

 يعفاشلا نيدلا جارس

 ٍبولغم ص ينجو داهسلا ناب

 نرطن فراع ظحل يراوح اط

 فضرغ اه ام يسق يف مسإو

 ا-مم حاللا لك تسنأ ةضوراب
 ةسن ١ قيغلا ْى يأر نه ىوبلل اب

 اهفطنم رد نسدح ةيمد هلل

 اس ميتيلا مساب مسي ترا ةردو

 ال جين ت2 هك مثأ و

 انك ايغاع ان ار

 ةلكد الرل هوجن قطنم
 بز“

 ماع لك ناقكإ لقا

 لقثويشي سرط نعلاخلا ةبر لس

 اأقير لضف وبحت ةءاربلا عد

 مكفيصن ىنغا ١ تو ريب لها اي
 ال تامضل"ا لادن تع أو

 اردتبم خودعملا هسار ىلع ضام

 انو مقتل اذ ارم ىراطتللا ام

 قو

 بوبممو هوركم ناب يقريحاو

 بوذكم زيغ دعو 'كاذو ابد

 بيدلا سفنا ا ورم بلقي رخااب

 بلا روهشم ملعت ال

 بوصخ٠ ريغ لاح بصل دني م وأ

 والت تاولطم كبت ئبلا ال
 "بوبا ريص يل امو هالبلا: اذه

 تييراغالا يِزا غبن رذاجا يف

 .بيطلا دنم٠ نع اهماسب نبال ام

 بوقثم ريغ ايظن ثارفلا ناب

 بوغرب تءاج' ثررك :انعاكو

 يبت تدواع اف يلاتتلا يف

 بورضمب ورغ نكي لءديز يف

 بوعت« ريغ ديص وبف ثرشأتسإو

 يبوهو ب يفونو يوأو و يس

 ييبيبانالا رصع ينشا يناف

 بيباعرلا ملم فيك - هروعإ

 بوضغم ودع سنرم يع أءأو

 بون ةنأ عم ايراع ةضارغا

 برا لوم“ 1 هولاك
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 كلدشملاب فتشلف كن كدي. . ل نجرب ارضم ذأ لاجإلا "لك

 يل رذعلا تح ناكف ترجم ىتح ةنه كنود ترصتق ينيزاج
 لجرالاب اديقم زيسالا لثم هناساب !ديقم فيعضلا ل

 ينئادللا يلع يشلا نبا نسح هيلا نم كاسر هيلا دروو
 اهيف لوقي هيردتكسالاب ةيفنحلا ةداسلا يفم

 ٠ هبادآ نسحب جراعلا هدوس لك ةورذ ىلا دجلا ماسي يتارلا . فعسالا علاطلا اهيا ||

 ةليضف نم ام. ةيكلتلا علاطملا ريس لزاخلا ىف هركذ يراسلا_ةيسمش ةورذ لك ىلا ||

 عادبإو نسج شاذ اهيناعم ريعاقم تناك .نإو + عاب لوطا اهيف كلو آلا باد .

 نم اي ٠ةسيالم رعتلا دورب يف وهزت ام عب . ةيئارع جرختتت كركف نع بمدالاف |

 تنيزتو اهفرخز ةغالبلا ةنم تذخا ٠ م تصكيف اهيل. نو رداق مهنأ اهلها نظو

 برضو . دمحا نبا تاركتبب يضوررع دبإوا ديق نء ايو . تمجمإو بانعالا ىلع ||

 ب فصاولل لوقي ىنع اذانيد ديحت ةنم ريباتساب اهزوقو رانالا ىف مخالب داترا] ||
 باحالا اقر وعريظو كلل ضرع ولو مدخج ىف ,رئانلاو لاقل وا هلق فيستا ١
 دعب هدول ىرولا ايلا تكرح ةفقو .باجعاو نلخ كاذ هيو هينادم قر ررخو أ |
 | يتلا ايصلا مسن يفو ال فيك. نونفلا عإونا هلضق ردن يف سيدات تماقق .نوكسلا ||

 لونعلا قاصغا اذ زتهتا ٠ انكو . لوتعملا بابرا سفنا اط جانرت يتلا بيطلا ةحنو |||

 ثايقر ثالث هذهو . ةنازوا ةلذاب مع :افاككا مدع 3 ءاهن . ةنانع هل دواا فنا نممأ ْ

 | قطنلا ةيب رع اهغإ / ميلا يثو يف ىداهم' , قحاب قطنت ٠ ةلهاف لوبنلاب تزاف ناف !

 ظ اليضف قإوشالا نم تنب ام ىلع ةروكشم يبن الإو . ًالهسو تنا



 تضقناف ثءاسف ثرم اذلاطلو

 ءرصع ذبهيج ردرغلا اسبيا اب
 ةدانا يكمل مدييتملا نا

 نكي مل قوشم ىلع رازملا دعب
 هيج راد مولا هيلا يدب

 ١ بماك رن مايل سامبلا

 اهب يضاملا بناج نمأت تنك نا

 ىوس تكرت اف تبهذلاب تبهذ

 الحنإو داؤنلا يذبوي دقركذلإو
 تضفنا !ذاف ةرظن عدوللا داز

 ولعل ءاقللا دعب دقن نراك نا

 لامي ١ هلك كلاذ ترآكف

 كيت ل اما لع كلبا: يل ام

 بعشملا ءونخ سيشل مدقبك
 لّوالا رازملا ترف لع ينشب

 كفالاب اهسبمو دادكي ىتح
 لجوملا ف ةريغع ديربلا ليخ

 لبفتسللو احلا تيب فويخاف

 لج تراذن موبو ببيبحملا ىركذ
 ليعتسملا قرقم عدصب كما

 لسرطان دحلان هاونزلا فقو
 لاعتملا .ةبنهلب بلا . ثعباف

 تايبالا هذهب ةباجاف
 لضفالا: مانملا نم ّيلا؛ ثدرو

 ايهنبار سيورعلا يو اطل اجت

 لسر٠ لضفا دعت لوسرلا كلت

 ا_ماف' تازجملا امم“ تدهاش

 دعب. مق موممللا يلق ىلع تمن
 اهشويج روظسلا# كلت ترغ- ىتح

 ةبات» رجب رجلا .تيبو يب

 انرحجبو هيفئاخ. قرغي رخمإو

 ةوعنب نامزلا ع اذا نعي

 كوالا زارطلا نم جاشولا ىنرغ

 لدسملا دإوسلا بابلي تزري
 لسرم لضفا دوج نه تنأ دق ذا

 يلب دق ىدنع:ناك اضي رفا ثيحأ

 لزرتم نم اهريغا هيبناج يف

 لبذلا جامرلاك ابيلو تظسف

 بلدتيب ل ةيعط- نكلو. .ةعس

 للبي ملا ةبوثو فرغلا“ ين
 يلنن مالظلا :فيس اًرون كاقبا
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 هبلق ىلا ىلا فبنس
 تاغالب نم نف لك .ةس
 أت هنوبيم قالخالا بن هع

 من هما للحب 4
 0 تفدو «بنايعم تقر

 0 وان

 هتأاسبا مظن اًربرج يسن
 يلا تابرطملا ينإوفلا بر
 اهابساب _بلفلا - دسوقن

 تلجأ يلا هءاهسح برو
 وسإ داويس بوت اهسبلا

 ىف يتلا دق موي سنا اي
 ملف ينذإو ينيع !ببهو
 نمو ىلصو ماص نه ريخ اب

 متوحغ تعس .ارذع كيلا
 اهريصقتب بنذلا نه تفاخ

 ناهرلا موي ناسرنلاك ظنللإو

 نايبلا رح رخسلا نرايب واجي

 نانبلا ىاط هجولا قلط ناير
 ناكم ةنما لخي ل هركذو
 نانجحلا يف ابصلا ثايسن تقر
 نانيزلا عيدب : "يني. هرئنو
 ناندلا  تالساال ايي عركم
 نانعلا قلط فرطلا اهاقتلا اذا
 نراسحلا روحن يف يلآللا ل

 تك”اوجرالا ةلح تفاعف تهأت

 ناعرملاو زعل فنك يع
 2 نانا ميص اي ان ضرت

 ناسايظلا يدترإو !ميطخ ماق
 تنكيابجلا بلقو ”بصلا مدقب

 ننابالاب كنب للك ديان

 لزنملا عومي ع فوقولا اذام

 تنفلخت صارعلا يي يفاثالا كلت

 .كثز رباف تايراذلا اهتنع راد

 اهلها نع اهعوبر تلاه ىو

 لزتمب ةويحلا راد ام تاهبه
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 سيسرت يف ذموي وهو شاقنلا نورا٠ عملا ىلا قلامر يف لاقو

 لحراف كفوقو يدجب ال تابيه
 نمأف انمي كبلق تنظأ

 لالاواملا ىع بابا ردع
 ليتم ةوبهحا 2 الو فار



 قي تل ل يي يي يبي ب

 ماع همالفآ .ترع عدصب ظ
-.-- 

 [ةضر

 ىروأأ ا الع قف

 يملا هي هنا ,ناد قرفلاو

 ردا لغ الخ هتامج

 آه م يوم ينقل

 ىوأآلا حدب 0 كسرن امو

 الح يللا يبتح اذ دنبو

 ناك ركذ عدو ررابخا ريغ نم

 نادفرفلا هكاردا نغ ٌرْصَتِب

 ناجلا ول> كنغ ,لضن رشنل
 ناكلاب امذوغ دق ءارذع

 ناءزاا مدق نم عرش كاذف

 نام. هيف نكي ) نأ وسننل

 ناذنَك ٌهالع لج ةناف

 ( ةببجي لاقف )

 نفأب ميصلا 5 وك اناتف تحال

 ”ةحاضو . ةغلطلا . ةسشلبج

 ةدرو ١ تبهنجو هس ءآبتقي»

 يفض اهدي غل تفلت دق

 انداجكتإو. اهينيع تغيب أم
 اهب' انيق ط١ انوكش اذا

 نينلا نيرجلا ران اهادغ كيم

 ةبوبش» مهربأ رات وا
 لا ةيس سانلاو هللا ليلخ اذه

 لا ديلا يضام مزعلا يضام غأ

 هيسفلا دانزلا كسراولا رغاشلا

 ناب نضخغ ىلع نكل معن تيأق

 أف يراردلا موسلا اهب تراص

 نارزوخما ىلع درولا ىأار نم اي

 ناضلا اههلع تبي لو دع

 كراوع برحو ركب ةيماد

 ترآاكف اذه رثدق .دق لوفن

 جلل. 5 .خلرلاخلا اهباهب داق
 ناخ دن اذ داسحلا هش« هي

 نارثلا هعف ايندلا يو ند
 :ناسللا يضان يأرلا يخام ءاضني
 فناعجلا دونع هضاوق يك
 تابجرت. تسدطإوا ويف ىمل

 م



 1١ل

 و راغب . دل باقلا ةبحب

 ىبرلا ىبنش اًقوش هل ناد
 تجبصا دق مجرلاك ةماق ود

 وب حال يناولس لواح

 ةل يع ىذا تاي له

 اهانكسل نالازغ يبو
 هكنولا اذه ةعوخغ ايزاجن

 انا اذ يس مكلا داا امك

 تمسصا نم ماشلا رطق رعاش

 هل اًضرف حملا تعرش ”بدن

 هوجن يغ ام ل ضن فرص
 انل يدب سرطلا ه ةمالفا

 ان نلاكفا راما مفرت

 اينحرع الإ تش قل 3

 اهدو- نرم ضربلا نويع نبأ

 ال يناعملا زنك نم جرخأ

 تجصا هل .راكنا راكبا

 هلاضفاب ءارذع لك لو“

 كترولا ينصب هينامم ارو

 هل ىسسا لضنلا نب حازم

 نحل أ هظانلا تفطنا مك

 نازو ةالح نسحلا ررح دق

 ناد هاب درولا هل اي

 نراسل اب اهسح ىزعي طخ
 ناحل امل قدعلا ىنعم ردي .

 نانا رغب :ةرملا ءرفش نم

 نراسأإو ينجت“ انفو تأعج

 ناتكاسلا يفنلب نا كاذل

 «نامزلا درف رعلا اذه يرق
 ترادملا تناع دابا قل

 نادب و ١ نذل ددنب هل

 ناينلا عورف وا .ضو م ناصغا

 ناع كل ىلع ءانءو لكشأ

 ناب ندغ ىلع تما دق غاقرو

 ' نانبلإو هنك هي ترج اذا

 رافاجلال كرا ماع
 ناسحلا لات .رعشلاب فزت
 ناجرت ادغ افانعن نادل

 ناهزاا موب ناسرفلا هرج اذا

 نالف وا لن ثيداحا عدو

 نامللا ماما ابيدبم ناك ذا

 :ناهلا قلظ رثلا هي ىربنا اذا
 حت
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 قلتلا ةروس ولي ّظ ةهجوو ةنطنم صالخرالا ةروس انا ولتب

 قفشلا ةيار انيلع تساقا د-قف تةبئاغ سيلا كلت نبع كو

 قدحلا دوسا ابيف طخما كلذو 1ا.ةمقر ثبعلا ضايك ةلاسر

 يقلع يف قوطلاك ةلضف ىرا نم تمير دق هلو اذنيب ةراحت

 قبملإو ؛لضنلا بر لاز الف انم اًرَرخاهدمب ىدهيو يل آلا يدب

 ( تاببالا هذه سلبارط نم بدحالا مهرب خيشلا هيلا لسرإو )
 نابجلا حارج نتا نيف ناسحلا دودق نم يراثب اوذخ

 كسوملا يناع ١ نرتفا انجئابو

 تدب ام اذا «آضيب لك نم

 اهدخ ة  تنامللا

 فكداش يف ته نا ينءولت
 هنجو نم ردبلا ينيعا حال

 هل ”ننج ءافحالا ىلع تار

 نص يلع ايناي ثدبا

 يبشلا هسدبا ويف سيق نونج

 انما رنا ١ قانا هي

 هدخ ىلع . يريرحلا كسدبا

 هب اقورح نسما قلءو

 هده 5 رأن حس يف

 هي

 قئاذش

 الو قيقر دلوع ل دخ

 نإوغلا لصول يدابلا يرنفإو

 نارزبخ ىلع ردلا : يتَرأ
 ناز فرط دود يح كنا

 كك يا هل يعمذ 4ح يف

 فنابو ندفك يف* ىنثنا, ام

 نار ننجإو ينرغ نف انر

 ناّرغ ١لا ناتنلا هرظان

 نامي نم ىوللا ”يسينا نف

 ا درامالاب ةقمنا مار رم .اهاايو
 2 ك”انزلا عيدي يسن ٠ ةماقم

 ”نايلاب الكش يقر قنح

 نانجلا ضاير يس يفرط عترب
 يناثلا ىتيقو دخ نرم هدفا



 ىرت ٍلهف ءافولا يسفن ىلع تطرش
 يل نإو كإود نع ينانع يولأ أ
 ٍفشاكنيا تبا دعولاب ينأ ماذا
 اننود رجيلإو تو ريب يف تنك نيل

 ادكحار رئاضلا بكر هب ريمب
 تنور اذا نيقشاءلا بولق ناك 5 1 8 و«

 ةناف كنم دولا فيضف نك لعد

 نوب ليتل عرق كو
 هقارف بيل يفطي هب داكي
 عدن الو يءافو ىسنت ال كوب
 هءارغ نصغ قوف يباف رئاطو
 اقداص لاق ذا هاسنن ال لفاعف
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 قونح يلع ما يطرشب تيفو
 , يناط تابثلا يف ر ناهر داوج
 يقوراولا يرولا نعي ءدعالو
 قبرط را قوف هلا يان

 قوري نيح رهدلا 1 قبسإل

 قوشعملا اهرما 0 فارغلت

 قولا ربضأل اع مجرتي

 قوشيو ىوملا ىناع هل نحي

 قبقش لاصولا كبانك يدنعو
 قوفت داهسلا ران هب يداّوف

 قوذخ ميسنلا به ام دنع هل

 قبلا دادولل يلا كلقجو

 ك0

 ( تايبالا هذهب هيلا بتكف)

 فاقلا ميد ربص ةلاسو هذه

 هعلضا في ,قوش ران تبهفل
 ةدرجم ىمملاو ظفللا ةليلع
 ًةفئاخ رولا هيلا بضوخت تحار

 ةتدوم نبت يذلا قيدصلا اذه

 اًرثا ابيب ينلت الو يلايللا ضع

 1 يمت روبشملا لقاعلا . دمحم
١ 
 1 صخب سس سسعسع /

 م لل

 رقلخإو قلما ليج ببيح ىلا

 قرول' ين رانلا يدهي فيك هلببهعاف

 قرطلاو رافسالا يف مزعلا ةهيك
 قرغلا نم ال اهاري ذا هدقن نم

 قلما ةهبش, رم ةصلاخ رهدلل
 قّرردلا ةي مإصصلا رثا اي آه
 قيبنلا يف ثاذلا ىنطلعلاو ديياب
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 3ك ام رازسالا ضماخ اهب ريرتطت نطق وذ فصانأب كنانلاق نم
 ابنك نب ردملا اهند غلب يلف اهحدام ركق تبعا ْرِفلا كفاصوا

 سوم 1 هج

 ( هلوقب ةباجاف )

 .لياخ نم ركف تنب

 رظنل ؟نم انم تقذ

 لا مسك _نأاعمو

 نونا هيندع تجي
 هيسدنع قوشلا تنبو
 قيما نمفلاو ا[ انك
 اي ثدننا اذح

 يينو رععلا اذه عاض

 ا١ربخ رهدلا تلتق نأ

 تاب نحن 1

 انازا د_ة ةلاله اي

 اًردب كنم ىنلن فوس

 البنك ىولسلاب ناك

 ال_يصا تبه ذا ضور

 الياؤؤط اًرهد تنكس
 كولط تناك ا

 اليحرلا دج ابصلإو

 اهءانح ا ل ع

 البتق قتلا مكلف
 الغ لج فن

 اليدب ضورلا علطا

 اليمج اهجو جدلا
 اليلخ ىئعدب الماك

 مافولاب رييسج بلكو فيلا دادولل فلا كنجو
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 ( تايبالا هذهب يروخلا يدنفا ليلخ هيلا بنكو )
 ابهلاف قإيشالا هب تجاهو ىك

 اهب سوفنلا يبحت يتلا ناسحلا ىوهي

 ”فند يفنا ينع كمالم فنكاف

 كلا سلا هت دعى

 نلت هي يف ي ذا رنيهإو

 اًبضغ ىوأاب هانج لاطا ”يظ

 ةلسرم برع و_دف٠ بارح

 ةزهجم* هجولا قي هل بسح ين ٠
 الار كباط ةنئاطل تكل

 اهناج رع رع تاسماقم هل
2 

 هب راذعلاو _ليبسك ٠ دخو

 اع انا كدملا رئانلا رعاشلا ْ

 ةنرهش راطفالا تمع م ذلا كاذ

 هل نايببلا ريم يذلا نودنلا بر

 كدقهو هلِيناءنو هزم

 اًركخ١ سانلا ةبساةبسآ تركذ اذا

 رررغ وذ مهلا .قيفد رلظنل قيفو

 دقو لييجلا لمنلا هل قلذ ليمج

 امجب .رراكنا دئارخ ةئ

 تمم دق قرشلا دالب هي اًبكوك اي

 ىلع ٌراخْلا رج دق روبلا كلضنب

 ابص تاينافلا لاه ىتعملل بد

 ابطغ هل ىنخي ال رطاخ كاذل
 ايد ىوملا مانلب تاذلا ل

 ايهنلا ىونلاب داّوفو ىوملا لبس
 اتكم يرادالاب بلقلا رداغ دف

 ابضغ يذلا يظاا كلاذ ىدف يعور

 ايزع ايف دع نزرع بلللا تباضا

 ابهللاو «املا ويف سانلا ىرأ دق ذا

 ابص ركس تلام ةنطاعم تّقد

 ابستنا اهحورأ ىلا مازخلا رشن
 ابتت يحزابلا رثنب رطسك ودبي

 ابدالا انل يبجملا للاعلا ملاعلاو
 ابهتحا ام ىقلخلا م.ج نرع ةلضفو

 ابهشلا تفخا دق ينلا مولعلا سمث.

 ابر الع دف ءاكحذو ه_-ل>و

 ابك رشن بيط ةنم نوكلا ردعي

 ابعل كرولا بالاب ررعش قفر

 ابعت اهب يردي ال بعاصملا لح
 ابرط اهدافنا يس حاص اي زغن
 (١_يطصم دسعملاب ادغو رإونا
 ابدالا ةنبز .رصع لك يف دع نم
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 ( تايبالا هزهب وبلا بكف )

 رو دقرفلا تراد قرفلا اذه
 .لاوملا هدسحت ٌدتلا اذهو

 تحافو تحال ةبجو يحورب

 يكلم جدك ماق لاخنا اهيلع

 اًرطس 2 ناميرلاب طخ راذع

 لقلاف اًرضخ اسدنس اهامك

 يذ ال- م يلذامل لوقا

 قل مكبحاص ريظن تسلف

 يغ اهندلا يف نيدلا باهش
 رون ءاروزلا يف نيدلا باهش

 اثيغ ناكف قارعلا ضرا ىوث

 اجاهبا نانبل قرر تنفف

 عيدب ظيرفل ةنم يفانأ
 0 روكا 1

 انماكاسو مالشآ لب ىلع
 اهامح ىلا عامسلا ىلع قوشا

 هارا ال نم ىرت ينيع كسرت

 موي انل نانزلا ممم فنيل

 رداد قرنلا سياف رز ىلع
 ينانس الب قشب ,نعط ىلع
 7 7لاراعدلا ند. ةدرو تناكف

 ناهكطوصك راذملا !ط تاكف

 نامحرتلا ناسل ىلع قشدب

 فكاوجرالا بوث عمدلا ع

 ناسا بح يف ناس>الا ىرا

 قراا يرلطلا يضاضلا كلو
 ينإوغلا بح نع ملعلا يملا

 ناب رغملا يصاقا ىلع هيضب

 لادالاو دعابالا هسورت 8

 نايمتالا روغث تمسإ دقو

 نرايبلإو يناعملا هل تننت

 نرايجا دقت ودب فإي

 نانجلا فرغ نم كلا مال

 نرايعلا ىلع بحلا قاتشا امك

 يناري الو هاضنلا مكح اك

 تناجرجملا موي مويلا كاذف'

1 17290 
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 لاو غيزلا ٌرفو باوصلا' رق .وتياو تحت شيج يأرلا نم ا
 اط شوبجلا داق دف شاملا ةيوق

 مع ةقابطا نرم رجبلا هي لظب
 ةتنجر رمل وقال طاب ”شيج

 هعئاقو + رم 01 موفلا ينس اذا

 ةرركم اموي ردت ل ذا ليقو
 اهاود دم نم تسبل يتلا يدفأ

 اب جب ٠١ نادل اهح ند
 اهدّرفت ىوعدلا نع ضيرفلا ناك

 اهدحوت ىننم المن "لو
 ةقراغ فلخلا اهيلء الا جاه دق

 برطضمو ”جاّوم وهو قرش

 اهب مليال ,رودب نيب سلاحك .
 تلك ىلا يو اهدانعي سيلو

 ةرهاس كلملا يرت نربعلا نربرق
 اًرذح اذ ىربكلا ةيهلا ظتيتست

 9 اهانجا 1 رلا لكشمل

 رن تونيعلا نم لكرمو ”كيعامم

 ال ءاننلا م غود ىلا يناعد نماي

 اعد ءاندلل معاذ لوا "تصْلَو

 أعريشو اهاودج دعبلا عنفال
 0 انع تدعب لفا ملف

 لعبت ١ يدلا نباتي نفح

 لددسني ليذلا اهنم ةّرخا ىلع

 لجَر هقانخا نم ربلا يفو ولعن
 لك ىدرلاب عب رص مهنم مرقلاف

 للعلا فن أتسي نا لهلا مانك

 لاطع هدجم راع روباس ةنع ام

 نالخلإو يللا اهبلع نايف امان
 لجر اي سغلاب تين نكت ملول

 لقي سيل ىنح مئاركلا تيب

 فبوالاو رصعلا لقا مويلا نمي

 لب اهب نمل لو كولملا هيف
 ل اه الر ذط ةيك الو نجح

 لفصلا املاتغي الو مودبلا صنن
 ليمتشيف !داتو ركنا رماسن

 لنا اطوح .تمانف دايملا ىلع

 لبسلا لح نر. هب ترانتسا دق

 لحُز رجعي مس هنأ ولو وندي

 للك اهحدم نع وب هانثلا نأ ٠
 لمرلا كلبق يننعد دق اهنيص نم

 ريقت تاما لع انج 7
 ار اندم انيلا قرايدلا نأ

00) 
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 اورختناو رهدلا ءاسن نلاجرلا اب
 هب قلب ام من: لكلا عدا م

 ,كلاف ىف سمشلا رون .كل انض اذا

 قلزنم .للك يلاغملا يف تزّواجو

 ترخذ دف رهدلا كولع ةيمأ ةيلاب

 كثلضف :دق بينو اهابخ يلاعمللو

 اهدي هيو هوقنلا متاخ اهبلق يف

 الط لربالا رخفلا عبط ”ةكيلم

 ةكام راطقنا ةيس رءالا ربدن

 ابعاطل ينادلا قبسب اهيصق

 هدي نوغاط دع لك وف

 ةتيكش كنال الط ريعص لكو

 اهبناوج هي سفن لك تبدأ دق
 اهب دالبلا يف رديلب نم عدن ملف

 ةفصاع لبرلا يناثم حابرلا يولت
 اهب ثاهجلا ربغم نوكلا يذتغيو

 ةقراط لك نم ىرولل اهظ يف

 لجو هرهد نم هرمال اهدنعو

 اهدي يف كلملا ناجوص ىنتا اذا

 اهدعاس ءادبا نأ دعسلا ”نومتو

 تقشر وأو يجارلا اهنادهأب يبصن

 تمرو امملا سوة ثرتوأ اشن نإو

 لما ييادملا باصاق تنا يد

 للخما دمعي ال وغض فاص

 لذحمإو .هازوجلا قرنت كسذلا اف
 كلزالا انل ايهاقبا ةروخذلا معن

 نزتعيف يخي ام هيشلا لضنإو

 لدنعي .جوعملا دب مكح راوس

 لخملا ِهب يرجي ام كلخلا متاخ نم
 للضتتا كوب دسلاب ةحاسملا اهتم

 للءاط ىوصنلا اهفارطا أك
 لجو اهبرح نم مج ربزح كلكو

 لبج اهفوخ نم وب ,لهس لكو

 ]ولقع نم ففطللإو لولوج نم فيسلاب

 لعّولاو رتصلا اهيف بدأت ىتح

 لالفلا عّدصن هب داكن اتصع

 لدتعتف أ-_ميضارا بيصت ىتح

 للاظ اهّرع نم اشو ةياح

 لجو اهبر نم اهبلق يفو ”نرمأ
 اك ايدلا هر هل كاك
 لع الو نشا ضني ةنه اهمطحت

 للملا فد_مخسي اهف ةرظنب

 لأ ىوطلا سوق نع بهشلا مهسأب
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 | ( ةكلماب 300111 رؤو ) 1

 ( اذه ؤهو ةيزيلكن الأ ةلودلا )

 ”لجرلا 1 ١لمفاف كلجيو تالق نا

 ةلئاق كنا :لؤقب .ىدضن .قعاف

 "ةيءاذ كزغملاو :ىؤلل ولاا لوفن

 تنخيو تروندق ران قتؤجلا ينمحإو
 نع ماقا ىتح ىلطلا ىوهن تلز ام
 ينو داوتلا فوغشم ضييلأب ثنحر و

 ةعئاب 0 نضاهب .كافك اذا

 ساّزاا ,قوف :كحاشن :نإو

 ”ئضوع "اصلا :مايال نمبل . تاهيه

 ةلدحإ وب نان ال هكلزغ سيفن

 اًقرط اسل «قبا قلا ةوبحلا يف

 هرظنن تيعال اًرثا امل .فقبا

 ابل يع#  ةيبازتق قي أك لكل

 كاف: ئضنري نوم هلا .زظق :لكو

 ةةزراب *كلملا ةانف.كتنماق :مويلا
 1عوطس زامعالا ىلع ىعذعقا ادق

 اولعف امو اولاق انل كاجو مكف
 قلعلا دبش ىذ» لوألا قدضي ال

 ندنتو .يرجت هسولاب اهعومد

 كءمذت .نساننالاو .قؤشلا كرتإو

 لغشلا: اهب اضيبلا .ةبحلا :كماوغ

 لحرب :ىميل ام انوا نم كيادوف
 للم ةقوشعم .نم كاخ اف كيفك

 لهنا نيعالا كإوه نم تكحاضت

 .لذتبيف ولغي انب عادم الو

 كدب همفن .نماهل .نوكي ىج

 .لمألا رصقي ول انعسو ع قيضب
 كلط اهدعب نم انل قي رادلاك

 نق مع مدن لكن 15

 كود ةلها. نم هل . وصع لكو

 لّرتلاو كسرخلا اهم جرازفلف
 كوالا ةهنالملا .اهلبق تر ماقو

 لمعألاو 0 جخبا 2 للا اهنمثاو :تنّرم يتلا لوضالا-عرف

 اًررك ىعلا :مينازج نع .اكز ”ىصغ

 ا عوضخملاو اهيف .كلملا_ نيس
 ايمعات 8 اهيف :دوبجلا دره

 "نك نجا نس اهاودب اك



 6لز

 ردص الو درو انلب بيييطي السف اهب لوطي رفوخ يف جاو يبن
 رغلا اهثيرات نع ةكلفتت سيلف اهحإوص تاق ةرغ تلجنا اذا

 117/1 ةنع

 (:نيدلا' باهش ديسلا لاقدادغب ىلا ةيثرللا هذه تلصو الو )
 ( اذ الظارقم ”يولعلا )

 ةإزعنو ءاساتب تزعف“ تفإو

 اهّروص ربحلا مكاو ةيئرد
 اآوحواتي نماآي اهديدعت لق

 اًرعو اغعأم تماقا ربلق لكىف

 لبذل دب ام موي رجلا ىو وق

 ادغ دوما دبع ىلع حاونلا جون
 رقرغ نم نانبلاي كالول ين ل

 اذا هبارتا ىف ناك اًد>وم

 يتفرع مالعالا معاي تدر نأ

 تر 'يثلا رادلا مداخ ةثرما ينا
 ادرك قو الآ هأنبا 2ث عم
 6 كر ام اذا نما

 _مهئافو نع ةللضف سانلاو تبقو
 امياؤو ايندلاب ملعلا كدنعو

 ةيفاد حوراا"تغيصن اي يت دوم
8 2 15 

 ةخروم .نوزم ةولس تثيدما

 اوربق نم هايحالا دسحي انباع

 راوصلا اهب تماق يتلآ ىناعملا نم

 هذتغإ ثوأآ:بنذ هللا رئغتسا

 ركذي ردحلا انسا تعدوإو
 هع امج ع زانلإو لل

 ركنلا هب يرمت هعمدا قيرغ

 ردغي ع.دلإاو يور تنأف

 راو بزالا ةنلث دق مويلاو

 رك اهنيرعت ىلع سيق اهذخ
 رع انج ىو يلاغملا ايف

 وربك دق ءايلعلاو دجنا ىفو ان .

 ل ا ا لا

 اورد دف ”لخلاب ,للخ ام ريغ نه

 مد عقرب اهادتبم نه كيعو

 ' وصك هلك يرهدك يرعش رخو

 ربهلاو نإولعلا 4 «أثر ه4

 عنة  الا ١١
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 تحبط . يتلا .ايندلا نم يتحرن . اذا

 اربع ىرولا يف رموب لنك انل يدبت
 افسا]و رهدلا يف بحاص ال تابيه

 اعطقنم مويلا ديمحلا دبع تبام دق

 اةفحو» يهف يحورأ قيقشلا غم

 هلؤرب كسرشبلا رظتنا تنك دق

 دقف ةنم صولا دهش تاف دق ناكنا

 هركذا تبيح ينيعل ءيش حا

 ة:دوم تناك يذلا قيدصلا اذه

 وكم ال . قولا _ضحم ةبرسلا يناص

 غرو دهاز فيصح رازالا افع
 انكتعم رابسالا يف دجاسملا ىثغي

 هل داوجلا نيبا داوجا مركلا وه

 لاو فئامصلإو يناوقلا ملخن بكي
 ةعرصم «اروزلا نزحا ناورغال

 ينف مالسلا رهن ةناف نكي تإو

 ةتعلط هللا ىبح هللا ىلا ىفم

 دقتف تيقب ٠١ يدإوف هالع .نئل

 ةبراضم ىضما ام تيبلا هنا ال

 ةيلسيف ينحت ام عيهنو يمن

 لفشم للا١ لظك ةوبحلا نا

 ,رطخ ىلا يضنت يفأا قيرطلا يف

 وكن: الو يق :الف .ناسدلا لع

 وبعلا مفتت ال مظني الب نكل

 رطو 4ل ىفني فشاع الو قبب

 ردنلاو هللا كح هاش ام انع

 رطفتم وهف يدإيف رطش نابو

 رظننا تنك دق ام ريغ ينءاجن

 ربطصا فيك نكل ربصلاب تيضر

 ربسلا اهدنع هيش بيطإو مءد
 ردكلا اطاتغي ال بانعلا رثوكلاك

 رضو هلق هس الو ال هظنل خس

 رّدبلإو فننالا رودب هيهدزت ال

 روسلإو داروالا ةليل تواد دقو

 رضح إو ضرالا ودب دهشي لضفلاب

 ريسلإو ةارغلا بطخلإوأ مالا
 ردق هل .نانبا قوف ةنزحن

 رهغنت رامنالا هل مالسلا راد

 رفتغإ سيل ابنذ بمحلا يف تبكر

 رصيلا .هضايا نم فطخي قربلاك

 رثتنم وهو .وفيو اقارج أنه

 رظتعت دلخنا رادب رةريغ يملا

 راع كلذ الزل ريثما اذيعو



 يدب نم ّرف يذلارعشلا ينحراطب

 قحال بيشلاف ءرملا ساز:باش اذا

 اماف ءابصلا مايا هللا نعر

 ةقيتح يب رجور هيسذ لك .امو
 ةناف بالا ريخلا ىلا تربا ىتس

 ةنانص  لامج المأت ٠١ اذا

 ولضف داسح سانلا يف ترثك .دفل

 ىلا دمحم هلان دق ام لفم ىلع
 هدبعا .مركعلا هللا .بجوا اذا
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 ابضع هقرنم-قوف يبش لس دقو

 . ايزتلا انهدسوي ا نوح ونفم
 ابطر ًالدته٠ ناك ”نصغ شيعلا نم

 اب ىضف دق نك ريم يف شاع نف

 ايلا ةتعلطب .يقساسن روخلا وه

 ”[تييعا .ةئرن نسلوبإ ده ١ اع حرت

 ابنذ ملل اني ام يرعل نكلو

 الم هل عيطتسي اذ ترق .هاطع

 ( تايبالا هذهب هاثرف يلصوملا ديمحلأ دبع خيشلا فوتو )

 را الو اندلا يف تبنن تعال

 اًربخ هدعب ايف ٌُربحلا انل قبب
 رذح يف سانلا صرح لاظ املاط اي

 اهجاو ايدلا فرخز. مّرغ دق
 ىف لك تاب اهإوه يف ةقوفعم
 !دبا هلهج نع يبني ال تاهيه

 ةتيم .يحلا اذه نفدي .لاز .ام

 مل :لوقل .يتح ةعاس: يفق: ال

 رقلإو سمئلا اهيف علطي رماد. ام
 ربحا كلذ يفمف .نامز ىلا

 رذحلإو صرحلا عاضف. ةويحلا ىلع
 رفلا اذ كلو .نوصغلا من
 رجدزي نيا. اع. خشلإو منيع

 دكا كليدلا كاهن ديل نكي نم
 رشبلا تماق: ذم يدب هل .نطنب

 رفطجي ثوح ةعم ركذلا نفديو

 رجلا :علطي. ذا .مليوايو ًالهج

 زغسلا .انذ.دق لومه موقلا أ ا: اي

 ب و
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 أدلثم ضرالا ةيع لح ذا: نبت

 الباس. .كشج رت ةبهش. يال لع ا:

 هريثي ىج ردبلا ىلا .قرشلا ىلا

 رقلفم نيو اكزال..نابحم ملعب

 اننيب وهو :ىرألا قوف. انلنم قمو
 انتريغ ضرا ىلع ارخن انضرا نك

 اكزلا يف كلنا هللا دبعب نبا اين الا

 عاش كلنا ففيصان اي هللا كتفخ

 اندإلب كيف دادهغب تدددح دفا

 ىرولا يف موهلا كللضف اذغ بغي مو

 يذلإو لوغلإو هاقنعلإو كريظن

 ابحلا تضف دقو دعو .الب نويت
 ةمارك .يفيعو يبق ا تلذب

 نىللا: ةلودج. كلبملاب .ةنيضم

 اننرم .ةرايرلاب دسقنزل لاقلا

 اينصلا . ةفرتس ءايتن ب زهاب

 هب تقدصا نك. ل جدو اننا

 دعما ٌءييدارطلا .موقلا قبس:بقل

 سرد لبق ترم رعشلا نف فق

 ( ةيحب لش

 اييغلمابل يدي لِظ دق اهننا نيو

 يبل هرظنت .كنم لاوس لبنف
 ايترغل) يللي . هاميفا از الف

 ابطلا سنيلاجإو رلثم الي اًروظس

 رب هكتلل لحل قرير انه هلم هاو

 به ونئاسدطل ترم اهيلع ”ميسن

 ابر انلل هارت فملإو :ظفللا قو

 ايل ىبحلا لفال ينبت ل هبناعم

 ابهشلا بلح عم رصخ أبيح. دقو

 ىجغإ انركف نع جدلا ىتج نكلو

 ايرح اسك دف ءايغ امتد

 اصلا نشعنت قروز ىلجا كليتاهف
 ابلق هلا تراضو انيع اه تيراصف

 يىبصن الو يصن 5 و

 احر الزنم ثبفداص ولي افبخاب و

 أيش نا لبق نمزيشلا ملدع ىلان يف
 1 2 ولع دق الغ ناديت

 ابصغ هزاع ةئذلا قيسلا بصق ىلا

 امتكلا ارقي نا: لبق يناعملا ضاخو
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 ا|عسا# قل كا :قوشن ”ضرا

 اب كا ليف ذا كلف ةعبسح

 ىلع رماثملا كاذ نر ظّرفا اذنم

 زةعفاني ينعض رح .ةداهشلا نعيل

 قمغمس اهب يفذا اه :ةزثلكل قع
 تا. هراونا هيسذلا :باهشلا :كاذ

 عبط ققل) يناما_ذلا شيرت

 تعنن يتلا كلت -ةتداهش نوكل

 ايلا له دارط يدنفأ دعسا هلأ لسرإو)
 ابحإو قشعلا بلطي يذإوف م ىلا

 اذيلاو قولا : فرم ال ناب ركع
 ا 41 يلد تايررسلاا ةلازخ

 ىدابا ىلع كام الل قكتلو :ةعيضصت

 بجإو باقلا ربصلاف ربطصا وفن

 .نكأ مو .لاضوللاب كهنم :عقطا
 اتااطو ' كنا . مث ندب هنل

 يمدمب تهب نأ "يون فاخ كقو

 اههجو موهلا يزظأن نع :تسمزج كفو

 ا تهمزج مفرتل :قيلق اه ”تنبضن

 انباكر :.يسف مولا جراي هلا

 مدفن دق ىلوالا بتك ترد نا

 نقلا هذا هبي ِ ةاعاري كيري

 هلضف عنم ”هدنع :ء ن روث .بسعدأو

 ايتعلاو دعولإو دجولا الا را لو
 ابنذ هل ةبحلا يردي الو كيدل
 ابهسلا رط# تدغ دق ينويع هيلع

 نيت الو :نينثاعلا بولف يبستو

 اهلف قوتلا:ءوب ربصلل كر قبت و

 "رص تجر ؛ئوألا يف دوي -تعص

 يللا بنلطا .ت أن ادق ذم .اهباجيأل

 ةبرقلاو ,لضإوبلا هتفاعا هتف اًقيزغ
 ايهلإو تبلملا بغزت يداوفتأحو
 ابصنلاو مدجيإو ؛عفرلا "يقلع دفف

 اايزرعلاثر و.ييذلل اثهافج وكشام

 :ايررشلايماظن عجم .نمااظلا لجاك
 ابتكللا عج بردص اذه بزعل نوم

 آيرخلا ؛ةيلع ,بيرحلا هوي ةعرلا عم

 ابعصلا شلل لت نا هيش :نوفإو
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 (فا/ز

 تبّذع دق عبملل !ًفبن تعدوا م
 ةبغار راضحلا .اسهب .تارضاحم

 ةبفان وطلاق قاع اباحي
 انه دلاوب انما: تيلزأ ةم

 وهزم كداح دقو لاك تمن

 اهخرا فطللا عيط تالاكلا ىلع

 تعبن دقردصلاك'ذبماقنهو ادرو

 تعنتمإو لاضنملا بغاراا نع تباغ

 تعفن دقفادلا فدل اهدهت برج

 تعضر ٠١ بابلالا ملطف اهريغ نع

 تعزخغا دق اًبيذب# صئاقنلا اهنع

 تايلط يتلا فيضان تاراقت انتل
 1466 ةنس

 ( تايبالا هذهب ةبيجي لافف )

 تعن. |؛ىردت له موقلا ةنبا لس

 قرط ينج“ نم ثعطف ةيي

 ثرطخ اذا نصغ تثرنس اذا ع

 الو ىلع ًافس تعلخ اهنانجا

 ةةيئاغ نيعلا داس .نع نكت نبل
 [سيتنم نريدلا باهش نم يتا نإو

 ىف قارعلا ءاروز ضرا ايحلا يبح
 اهب مدقلا كلملا ةلود تضم نبل

 مم تيذلا ريهاشملا لاجرلا اه
 ةي يف دنزلا يراو جا لك نم

 .اهسامم تلج نإو دالبلا لك
 اك تارباسلا ةيساوقلا اهبلا ىدسن

 تعنر دق هيف داونب اهظاحما

 تعطق يذلاب يفتبساح اغبلو
 تعطس اذا كلسمأ ترنن اذا يبظ

 تلعب دايلبال ١ برق .اهلع وا
 تعلط دق بلتلا دوس يف اهناف

 تعجر الف تباغ دقو سنا باتك

 تعمج دق لضنلا لهال ضرا كلتف

 تعطقنا 1١ طق اهنم معلا ةلودف

 تعفو دق محلا قوف معلا ةرانم

 تعدص دق هللارماي ,قدص مالقا
 ١ تطضو اقق دادعب . ةتافي رف دنع

 تعس نيح جا ةبعكلا ىلا ىدسن

500 



 دصوم وهو نصحلا باب لخديو
 ىدطا نع إولض سانلا فيك بختإو
 انا ام لاق ىتنلا تيملا ىار ا اذا

 لسرم ديمم اي مالم كيلع

 ل6 كئاق 1 نم كركم

 هساب لود نم هوكشن يذلا توكش

 ةليفث عورجملا دنع صحا نإو

 ( تايبالا هذهب دادغب نم "يولعلا نيدلا باهش ديسلا هيلا بتكو)

 فينك وهو روهيدلا هل رمهبدبو

 فينك راهلا ءوض نع لض اي

 فيلح نوملا ياد يلف كاذو

 نفيطل كيلا هبدّوب فيطا

 فيصح نرابزلا ماكحاب ردبخ

 فيعض ءالبلا يف يربص "نكلو

 فينش روبصلا دنع انصلا مخكو

 ( نيرجب ا عيجم هتاماقم ىلع أظيرتث )

 كمر ف لكلا ىو فيسك اله

 ؛١بعلاطي ابهنم ةفعمأ كسرتشملاو
 تضخخن اف بارغالا براغ ثنخدت

 اهرّسي حاتنلا اهنيرصت بإوبا
 اهدشني نراك وا يمصالا اهراعشأ

 اهمواقي ول كسرحا يريرخلا من
 ًاكح اهناروا ترا ةنيدح
 نينا ير هك نبا رق

 اهب نامزلا ةآرم كلبانث علاط

 تعج دق لضنلإو هناماتم الضف

 تعسو اهنا لع بلاط لكلا

 تعاط دق دعسلا ءاس ع ةسومش

 تعذتراف بارعالا يف دعإونلا اهنع

 تعرف اهلبق نم املاء اهب لخداف

 تعم أم رهدلا نذا لاف الذب

 تعضنا دق يناماقم 1 وني نابي

 تع دقو تدتما اهخيرامش انل

 تعرش يذلاب هقنتب أشي نو
 - تعصن دقو ايندلا ةروص ىلا رظنإو



0) 

 فونا ةنم دهجلا لكي ينانج عطب لو اضيرق نمحا لف لهذ
 فوق هيدل ير ال ”فلطااذا .. مزح ليصلك رسملا نو لا
 ينمل هنأ ! هج كلا راو. ةناغقا ديلا هع كمللا
 فولن فوسن ب الو اهعدف تممجإو ضيرفلا ربهم ترغن ناف

 فرطعل هنا ١ ئاعلا لويذ اخ نال لطيدنب ى-كاحر 0
 فيرش صولخلا يف قاشو قو قداص كدادو يف يفا كلينانح ظ

 فينشت انهلل كركذب ينذال لزب لو كإوه نع سهيل 0
 فيلا دوجولا تي ىلثم كل اف هلها تلز ال سانلا يف اب يلد ا

 فيصن تنإو' لوبت» يراظو 0 ا

 7و وت وجب

 ( ةببجي لاقف ) ا
1 

 هفيزو بابشلل ,يلظ صان
 ةِ يشع سبلت رحابص هما

 ىضننإو رهدلا ىضم دق اذه لش يلع

1 

 فيدر بيثملا يحاض ن٠ لبقإو

 فيرخ هسا ال عبر إو

 في رطو ٍدلات .يضي كاذك

 فورح نه ارتث ال ريطاما

 .فولإو ةلوح تام يكبنو

 امراهن ضايب يف يلايللا دارس
 ل كوشي سانلا لم ليلخ

 لباج ةراغرهدلا اذه نم دنل
 رباخ ةطيسلل جو لطرالا
 بااضم لاجرلا دايك تيب هل
 7 1 ص ايدلا يف ليعا 2

 قراف» فإكتانلل تعردض مو

 ٍه-تفيرشو هدنع سيمخ ىواست

 فوطب ناك نيم حون نافوطك
 فويس ةنم قانعالا ةيسو نيشن

 فيذل دالبلا نيشرع هع قرت

 بنوت .توكلالل تمحو و



 أ

 001 1 ه0

 "فيل> ءاقولل يلا ونعلا ذخ

 ينو كثب نع يانمي تثرصق نتا

 دحوم دادو ا يفرغ أهو

 ضل 0 7
 2 انا نم ل ودع ما

 ةليج جامملا دو دخأب لبن

 اناث نياتنلا قابمأ كييكلا ىلع
 انمعااو ةذولا هلآ دك

 اضنلإو رهدلا ينقاع دق ةدم يلو

 ةينو ردصقب ال تناك غرلا ىلع

 ثداجح ليسا لدلايدإوب اناهد

 هركذ عاش ,رفصا رججرب هوعد

 يولأو لتعلإو راكفالا ترادحأ هب

 ٌرْذِب لو اهْرٌزي مَن اراد قيبلق

 مدن ناتئزلل الجر اناكت

 ةدع سأبلاو نسأل موي مارت

 ةنطفو قوذ لها نم _مهف د

 مدتنل ردعم راطقا تيشفا دقأ

 ىثحلايف نزحاح راب !وماقإو |وأن
 يطفو يركفو يلفع معيدف

 لج يبو

 ”فيصت تنأو لوتقم ٠ يرّذَعو

 فوشيو ابههك يردي كرس

 فيك طنب هل لكم هعدل

 للوأر تناو, ونخ نا كامفاذو

 فريك كلمآلل هب دامب
 فوق ءارألا ' كازالا وندنتف

 فود مارغلا تإوبأ راتسال

 فياخأ ةنع سيل ردو ديبأتب

 فورَخ بانه ينء رسا لو

 ففعل ل ذاونلا ةنم

 فيي كني بايلالا لهذن هل

 فيزنو ةضيه الا وه امو

 فوّصوم ةنأش بيط لكو

 فولقي رولا بكر ِوَب انانج
 فويس تالضعلل مو د

 ا ا ا ةيماجو

 فيرظو يملا فيطأ مهفو
 فريق لالا حود م ناكو
. 1 1 3 !1 

 فيرطو" قات ًاليدب سيف
 . 1 ”<يدل يل م 1 و

 1 تاييبالا هذه ةيردكسألا نم يذنقا "02 هيلا لسا (
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 ( تايبالا هذهب هيلاب تكف )

 ديع ,نرم ةقومملا انهت + ديبجلا دبع وفرال ال لع

 ردجو ران ةيحلا يفطن لهو

 يناك اًرهد ىونلا ىلع تيكب

 ينيع دبسلا ىوعدب تبذك امو
 "فيكما ردي نادنت .٠ ل واطت

 _صاقتنا يف يدنع ربصلا لظف

 اًهدق ردادغب لاجر تيوه

 ةارآ ال ذإوجلا نربا ثيوه

 :ضويف ل قارعلا هي يبدا
 اديب هب دنييل نىك دقن

 اع ينل يذلا ردبلا 2

 ايابخلا دعس هيلق خس ىرن

 ىعم :لكب ضبرتلا ىف ردابي
 ىقدإو منك نع مجتلا طانم

 سرط تايلفلا يف قاسب كيلا

 انيما هل نوكت نا انوجر
 ام تمدقلا يذلا هزار دع

 لوفخ نع كركذ ”تبرهشا امو

 فاعلا ررغ فقشاع يفإو
 موي كتم فانا نرطاخا

0 
 ديرشلا نب ورع تنب ٌريغات

 ةريقلا رع نت دق كلان
 ديدألا لجالاب سفنلل ننو

 ديز» يف يدنع قوشلا لظو

 دورز كسدإو يبظ نه ينعدف

 دوجو ةهركه لك نم هب

 دوع لك اهنم رضخاف ترج
 ديبعلا نم ديبع هل راصو

 دونبلا ضيب جدلا يف هانس

 دوعسلا دعم هندبج قوفو

 دورش ةيفاق نض رسيا

 ديرولا لبح نم حاورالا ىلا

 ديربلا ليخ ىلع هانعب

 د_شرلاب كدنع سيل "كي نإو

 دج قاوطا ركاب دقن
 ةوبعلا تيدع ترك نركلو

 دوفعلا رّرد فشاعب تسلو

 دبع موي هيسدع موهلا كاذف



 (هع)

 لآ مولا الو آل كدرول

 لوصح الو مارملا رص» الو لو الو لودو ال اهحرأ

 ”لووح ال كدهع ملحلا صا لولم ال كيفا اع لبو
 لاطم ال كدعو مكاو هل

 دار افارسمل نار. درو. كير ان ةدرإول ماك رج
 هار.ب ال دخولا دولا كلإ ةإرس ابطسوإو. اطّْوإو

 ظ لالمالو مالم الو هارع

 رللطا وا ءامل انا لو ليسا .وا رعول امإ ربو
 ,لدع طارس هارولإو كنماما لها راذل عسإو حارال جرو

 لاحرلا اح ةلوخ ةالوس

 كح دإرطا رخاسع سوؤر ملح دإرطا .علاوط ذوعس
 ملع لوءإو. ,.ءراكم رودص ملم ماهو كراعم حامر

 لامرلا دع امك اهدتعا

 ضلع ابن داتا نوري يطا لاعب
 هالك انهجدامل هارآا» مادم امدرإبل *ايماو

 لالك اهدماحل *الإو

 سرد راودك اهرود رركأ .سرع سورعك اهروطم جالم

 ل را لال ا نع ناكل عل ذك
 لالحلا علط 5 املالع»

 اها اهدسإورح مارآو اهإيس اسرإوج ام جراوس
 اهالح امل سورعلاك زوطس  افالع ام اهادص امراوص

 لاطع لك اهكادها وأو



00000 

 اًرط ءاكحلإو هاساعلا عد اًرغ سو:ماردلا لوح محو
 لاما كايا لاك لنَو

 مهعذو مهعذؤو“ مهدواعو ملح" لالا لما ماكتللو
 معمم رم رضع ملعلا لقال ملأ خوزلا ظعإو جارلل حر 2

 لاكلإو ةعم لحنا 'رمو

 اهات للاو هماوتا درو اماذع ام "لهإو آلا ليغ“
 امارا .لالطاح ةسادما  ١فهإيذ ابحما ملعلا موسر

 لاّوس "لو مالس ال سزاود

 رده“ لات ”ةراذأ مادقو < رمادعأ مويس مولعلا مير امج
 رماوا لها مراكملا لماع” مه لح رح لك لحو

 ايلاَضو ايتقثنو ممسك زاد

 رم رم دولخل ل كح رمرتوا ١ عش لكك عمذلا دبنسلا لالا
7 ٍ 2 

 0 دلك حر لك دهان 1 صا عور جرطلا راح

 لاخدلا دمالا دبعم مركإو '

 نامل دس نسل رك لادزلا راع 2
 لالم هلياعل ركلم”مو * لاجمل جدن هل _جودمو

 لالذ كلام كولمتو

 مالكا هلو كت لكو مار هلو رركت# لكؤ
 مارح هند هربا لك امو 7 مانا“ ملك ماكمنا انو

 لالخ ٌةَمد هرما لكالو
 نإ. هبال هر طاكلا مى ىلا "رسلان

 هام راعلل 1 موللا كاوا *اوه 5ك ه]ورلإو تلموبس
 رصد دعو وجم وبسس بج هج جسر هسبسس همس سس

 2 تيجو سس حصر امص يح سس سس دس سعسح وم بس وش وعم سس سس دسم هس يو سس ب بم يس موس بسم هيض يو يورو مع سم دع وص دس م م سمسم ص مس سم سس م سس يس ب سس اسس بس يس سيسبب يسوم

 2 ب هج هما 5 023111111 غ1 تيصتسس ته هدي تحبس ةدستتطا ع 25 /

. 
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 كافل

 ّر نواب ها ل يلا نرش

 ( هتديصتل سيبختلا اذه. لصرلل ديمهح ا 07 هيلا 1 1

 .( هنأويد نم ىلوالا ةذبنلا ُِ ةعوبطملا ةلئيل

 ”لالص اهدواسا ممسإرا لانو دالوا هرملا ردع

 كإيط, دللامآ يهدلا .لهال لاملا وهو يطوط لواجا
 لاطملا لاظ وأو عاام

 عاسو , !ابهحرابط» رود مط , عاءر دود مو ليه .مبو

 ارعاطا <بلاع رهدلا لهإو عالبطأ ممل انو ايص لوع
 اللاب لاف ناك دنع

 باع لك رمد هللا ربإو لاح لكر برم رمعلا رورم
 لاح لك لوح رهدلا رورك .لاد هالد مومذإو كرورس

 لاحم هل .ماودلا رهدلا ره

 ”تلوخم مهرودو مهاعرإو ”لولم ماكو مه دوعأ

 لووج مل ةمم دنملا لعل. لولح مهو .ملهال جورا
 لاصولا لاح 6 مو أ

 لادن مم ايجار حورو بلاطه ع اه مد عوبد
 نيل لاعالإو لاما حالص لآ لامالا در وو مورا

 لاج ماس لآ ءاع ايحب

 رس جار راس لك دداوو ارم داع ءام لك ب الأ

 00 ااا 6.

 - همسي وسمو سمسم 3
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 هلم لاف)
 _لفشلا نم يلقب بجاه ام لعن

 كرير ةلارغ ال ىلا ةلازع
 اهليذ ةبم“ت ءاروزلا نم ينتلا

 ىلا نء سورعلا رهم اه "تاذب

 اير يننرزص 1 سح ةبيبر

 _لسرم مركا دوج ن١ اهب انرفظ

 ةصخ فّرعملا درنلا رهوجلا وه

 هباضنب ساقي ال رهد ةهتن

 يذلا دجاملا ديسلا يي رعلا وه

 هريغ فلخأ قورانلا “كي مل نيا

 ىمملا نم ىلعا راص نا ىلا امن

 يلا نم بوطخلا يف ءالج دش

 ”سكاون بقو رمالفالا هل رع

 َح راب اذهب انغام ناشلا ديمعت

 اةمعنو ىلع كتلاط انه هل

 ين# تضهنا لضنلا ركش تدر اذا

 ةفرطب فيعضلا يرعش نم ضعبلاىر

 ةديضنك' ةسنن كتبب لك ىأر

 هذه نخلا هيك األ تبرك كب

 ناف ةلثم دهاش ىفانك لوقن

 انني لام يذلا دملابا مافن

 رلمكلا اهبادهاب يسن ةردخم

 لدراارع ال باقلا ةبح تعَر

 لدولاب قوشلا ةلغ تدازف ًالالد

 يلع ١مريماف ةلالجا ةتفاعف

 لكلا فرع نم عام اذه ابر

 لسرلا مركا اندنع تناكف انيلع

 لصفلاو سنجلاب سيل اياهعلا عونب

 ليحلإو عضولا قداص اياضنلا عي

 لصالا نع اعرف ظوفحللا فرشلا هل

 لمتلا ةثكن ع موفلا ىنغا لسنلا نم

 لبولا نم ىرجا راص نا ىلا ض افو
 لصنلا نم تالكشملا يف ا دب ىضمإو

 كحل ديلا لق رف ايكذ
 لبسلا ىتنلم يف صانقلا فقو اك

 لخغلا ند قوححلاك يسار قوف تلع

 لئشتل) ند ةلدخ زقو اه دغف اف

 لكلا ىلع دامف ضب رتن الواف

 لبق نم هيوخمي ناك اه هب قاضف

 لوجا نم ناكم يمنا تذبتنا دق

 لدعلا دهاشلاب كاذ املفف ترج

 لبحلا ةلص هريغ نم ىغري لهو

00 
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 لالخ :رطسا زم. ليل

 اهنبحص بييارتلا ضيب ىلع لفن

 ايطوصأ عورنلل كنيلع لك لا
 اهل انعامسا مايك ْثَن دنا

 ا-مابر .لط دعب _لبوب تداجو

 زلهأ نه ىبظ ف لع تاومسإ

 تنفف دن ,ضايغ يف ,ضاير ضايح

 يلبالب تجاها يزابلا ةرصرصب

 2 رعشلا يف هاوعد تركنا اذا

 هرعش زرابي نا يرعش مار نآو

 تلذ ِهلثم نم ماشلا رظت ةحاسم

 تبجنا| ه«ارذع ةنم ركف ركب و

 .ةمارك تببال مول اه ىددت
 هريغ لك نع بان ةيم ءزجلا ىرا

 اهفورح جانصلا :يكحت ةفئاح

 تحنأ يراوحلا يذه نم ركذلا حر
 يلا نباح تقال ة.القإو

 اهدادم نم ىدنلا تولاطربن ىرج

 هجدب عارإلا نونلا اذ تيرجاف

 تأن ال توربب نيرا مج ىع

 لئاضنب ررخاز رعب حال

 لبك يف فسرت ساطرفلا ىلع داكن

 لئج نمو روطسلا فحز نم بيإوذ

 لصالا مرك نم عرفلا ءاكز لصاو

 هللا نب قرا رمز مع

 لبولإو لطلاب ركذلا تاوم ثيحاف

 لبذل كا ادعم لهل راعش ؛وهن
 3 ن* قار أهو .لهن نم قر اه

 لعثلا ةقفتشو يراضلا ةمبثثو

 لقنلاو لتعلا دهاش اييلع ماقا

 لغش يف كنع ينئا يروءش لوذي

 لثم نع لج ن. ديحوت ىلع تادف

 لعب نم طق اهس. دق امو .لسنب

 لسرلا ةزمسب هاوعدل ىدصت
 لكلا نع بوني !كزج ىأر نم اف
 لصنلا ىلع كاع رلجر الب داكت

 لغنلا جانحا اف ةيناعم قبقد

 للا ةقراطم تقال. اههدال

 ليلا كرابملا ليلا ىلع ينراف
 7 لفك اذ عصا ةنم ىتح كلفنا اف

 لالا عيجم هب يل ابيرف نوكت

 "ليهم لضإونلا نانهب رثيغو
 تس ا ا لا ل سس سس

| 
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 اهرون قرشا نئيح يشو ”لظ احم

 تا ةعوبط٠ ناسحالاو نتسحلا لع

 تدشاهّواقرو خركلا يف اهتارواع: ْ

 لباب لالا ريا نم تثبو

 الط اسنقادحا مادقا تنام دفو

 ابهيدح .لغنب ابايلا ركستف

 يعمم ةروك لوح نم ثندند مو
 اهجانحم دبش ركقلا رغثب تفذو

 اة سورطظلا يف يت دبادف

 هل < لضنلا نم ربتابلجت .يذاهم

 اهديجب ةأملا وطعت ا وظعتو

 ويبرز وطلال” لوتع يلون

 ةرظنب (ةرورفلا انما تافكالاوت

 رنيعاب .تديرظانلا اهإوس يف ئرن

 كح لفاعم نافرع لكابم

 انمانازع لح :كداط عد اتا
 ددادوس :نطاشم اجا ذات

 رز“ لج 'توح ماظنغا لك اتنعو

 ”لغ قم ني ذاركلا مخ نم تيشاف

 "ةئيشر يلاعملا ديغ نم كتتقتذا اءو

 بنجاح سوق نع نيملا اهنم قّوفت

 لغلا نه ميلسلا عبطلا تتقفإوف

 لت ىلع ليثالا دجلا نم تاظحو

 يت ام ةفاضرلا فاطعا ليف

 للملا َهيَع تنهوا يشاققت ا

 لهم ىلع لوكلا يف يفت رعسلا نم

 لقنلل جاني حارا فرص براشو

 للا ىلإ ير هزوحا ام يامل

 لفعلا ف واسط يف ابارش غاشف

 لبسلا يف نادبل رف نم :ثازن “دقو

 لدلاب مجترت 51 لظخإوف

 لهتلا اميعاب ونرت 15 ونرتو

 لفضلا ةدوج ند باسني ايوتس ]ء

 نك نم نيغلا نيعأ يف اا. اقم
 ٠ لمعلا ىلع :نينكاغلاك يشغلا اهاشغ

 كيفنلل لمان _نابخا لئاخ

 كو ايا عدم كلب انك عع

 لادذبلا نطإوم لانشفا نناكع

 ليلا :ةغش توط ىو دجلا سرغم تكز

 لبع نهترتخ انو لزج ن«تدرأادو

 لح يف :ظفللا نه قاس اط صفت

 للاب .ةلاملا ائشارا .ًالابن
 ك1
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 ةذبنلا' لع (ظيرقت ”يرمملا يدنفا يالا دبع هلا بتكو )
 ) هناويد ند ىلوالا (

 يتلا ةذبنلا ىلع ةتنقفوف تف هلضنب نم اي مللا كساب
 عيببجبا ىلع لاظتماف لوطن _لضف لك مليع -بفيصان اهب

 يتلا ةذانلإو

 عولو كرد دبأب 2 يلاعملا دابكا دالقأ ثغد

 يتلا ةذوخمأو
 عيفراا فرشلا 2 رنغمو رزع جان لضافالا ماش 4

 ينأا ةذ وعلو

 رهمتلا ز رجلا .نرغ اهنغاف

 يتلا ةذللاو

 رعوطق نم ,لصو دهش ةوالح

 يتلا ةوذجنإو

 يولض ىلع رارشلا نم تنفخ

 يتلا ةولجتاو
 خيدبلا نسحلإو .ناسحالا ىلع "نعم 5و اتاغنل 3 وبظه تتا

 ( ظيرقتلا اذهب اهتظرتف )
 ل ضفلا يذ ف صان رعش نمو ذبن ىلع

 رزاق سار اه الالجا تأطأطو
 كيف ناسا ىدل حرت

 رك حولي يناعملا رث ىنس ثدءشو

 : رلجرلا عضوم يي نيعلا ينمو اتيفقو

 .لعنلا يظو.» ىلعلا ماه هيه حال

 لهذ ينب نم لهاذ ينع يلتعو

 :. .لكفلا هللا قو ىناملا- لالخ
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 اههن ام دعب نم ىلعلا تافر يحي ةييف دجملا بيبط نامزلا يسيع

 ةضراعم ىنلي ال لونلا لئاقلا

 نر. عجتثإو ينبت نم غلبإو ىفوا
 اك” قئاق نأ: اعذ مقاع نم
 اورد ترطت؛أ الا مظنلل رقما ام

 امزهتم رق الآ برحلا لام وا

 اًيكسنم ثيغلإو اضبقنم ثيللاك

 ايهتنم كلفني ال لعفلا لعافلاو

 اجرو ىلعلا مار نم عفرإو ىقلت

 ايد ,ىرت وا ايل كراش: را
 امهللاو بمعتلا يابت ةفكا ةنم
 اهتم رارحلا لفجحتا ةاما
 ات« ردبلإو اًطسبنم رجيإو

 اجرم 316 ”دومهتم أ ا جودا رباخلا دوب وود ع

 ةنجإو هاقلت اذا بولقلا ىرت

 احرف !طوردبتسا هوأر ةانعلا اذا
 اًروغم ثيغلا وبف ضرالا لا نا
 اهب تولنلا ىرغت ٌررد هظنل يف

 |وذخا دق دحلا ةزوز ةنمو ةنع

 اوفطتقا هل تاعارب نوصغ نمو

 الفم ىرت ال ىتح لئامالا قاف
5-5 9 
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 .ةنجت* تدق نرم كتيدن اعيد

 ةعنار بابلالا هل لين اًحدم

 رهز اهز ا١ .ظح روفوم تلز ال

 اهنب اًرظنم ةنم رظننت تيعلإو

 ام اوعجرتسإو اجرف اونغتسإو

 ٠ الن« ردبلا وهف رجلا ملظا وا
 اجلإو بابلالا شعنت امكا

 اهنن اهبهت يضاف يناعملا ملع
 ارأ ل شاف ناحل الكر
 اٍجَرَذ ىمسلا قوف الع توفل
 اهجمما* قدصلا هيلع حولي ادن

 |_هألا دق ضور يف كنصوب ةن»
 ايل دق كيف 0ك بح امو

20 
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 هس ٌررتتسا اب موقنو . ةقئانلا كحتادم سئارع سئافنو . ةئثاللا متبتاكم يلإون ادغ

 قونعلا اذه ةقبر نم هللا قيفوتب جرختو ٠ قونحلا بجإو ن ةمذلا
 ىلع مكبانعا ىلا اهايا امد. ٠ ةينابوسلا مكدحاس لآ .. ةيبيملا كابي لمرم

 امو يب قاوشالا نم تدباف تدب
 اعد امانجا تلم دق هاروح

 اتسكنم ردبلا نول رصيف ودب

 ارق هبيشت هي هجولا ةمولظم
 ”ىبظ جيرط نم مك اهظاحلا نيب ام

 رجت لكوا دجو ىضف مص لك نم
 انيك . ىارددق بضل رربص ياو

 "لك ثشم اهم اهألق انأد

 "لجو اهني نم اهفدر اناك

 [ِس ىوملا يف يرذع ناك ام هللاو

 ىوج عومدلا تيفإوي تفرذ الو

 لا نم قيقرلاب اهنم دخلا سناجا

 يلك اممدو ٌُ يقدزب ال فيكو

 اك ندعم  .اهاياتوا [بطنلز

 ىلا يني نم عيمج ىلا يتوشو ٠ الر نع نصا بايث لابسإو . اهنًالع ىلع اهوبق
 ربفنلا منمدو مركألا م

 اهن يداملا دبع

 ةنع يفع

 ير ثم» تلاق مث ترفسإو
 اجرا اهنادرا ثقبع دق هاني

 ا ههتنم تصغلا راغيف ينشنتو

 بيجدب هييبشت يف عرنلا ةمولظم
 ى يجم نيعط نم مك اهناطعا نيبو

 اجرف ىوهلا رسا نم قلي ملف يقب

 اهنغ ابظحل يف ىَأرو اهّدق يف

 اجرعنم كاني ابتلقم رمح نم
 امي دنم ضيهنلا هي اهبذجي داكي

 اهبنم <لظ دق ال ”نيبج الول

 اف تهز يتاللا اههسابم الول

 نيل نماتس وأ لأ ديدن

 اهبش قيفدلا ىنعملاب رصخإو ظانلا

 اجرملا اهب يبزغت ودش يردزيو

 ١_تهتبمو ٠ اظن يجنايلا انماه

 انا نالاو ٠

 0 و سس يس و ب سو و سس



 ع

 ابمنلا اظ ىضقالا نولا تبثإو .2.تداودقفيرلايف يتلا يراذءلا كلت

 انمي انل يتات له ججرلا' ضرنو 2هةيؤرل رصن ىلا قوشن انتي
 ايذعلا الذ اندرو انأك ىنح انل رايدلا :كيناه مولا لذي

 اضن: نق هاما ثيح ممت نك © .1تفلئامو. انودرف ةانقللا كح

 اتكلا مىيقسيلف ليخلا رمدختسا نا ةبحالا لصو يف ردقب سيل نم

 ى 7

 ( ةلاسرلا هذهب أر دصم هتدوع دعب )

 ظ مياس وتاب ذل مي
 ٌررغلا ةمراكم يديا هب تيفإ» رقئاف ررظن.ردب لاطا: نماي
 'ظنلا :ةلرم رهملاو. تاضاصب - هاج هيرلسملا للا ناكر

 رصنقأ نم نيشي ريصقن بوث يف ةفورح كفو دف احم اذه

 ظ ( ةلسرأ دقف ل يشل هب دعو يذلا ةيميحلا بإوج امإو ١

ْ 

 ةذنعاننويتع لو للكل ومو. : اقداصر :ارارفنعا/ عبد . ةكذ ْ
 2 كم ا راديو ار دز ع د وح يم وولف ع وس عج تس ع
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 9 7 2 نا 7 يدع 150 - نناست ب و ل

 انئشعنا اًبيطخو . ةقئالخ تنسج اًيانج اي . ييضنو ينيصنو ٠ ييجو يزيزع اي

 . مولعم هب وه أ هجدم للح انتاتجو ٠ موظنملا هردب سارع انتتناعو ٠ ةقئافشو هرهازا

 فلع ام بيجإوب مايقلا مدعو ٠ كتاتك ففي رش باوج ا يق يراذنعا كيلا

 ينلغيشو.. ةبناكملا نع ينلهذا امضراوعلا نم يل ضرع دقف.. كباطخ قيقو نم يل

 بريقا ينلعجو . بانجلا لثم ةيطاخل له انلا نع ينزجعإو ٠ ةيطاخلا.لئاسر وت نع
 نامي, هذهو . باب. نم تجرخ باب نم تلخد اذا يتح سادسا ين ساخخا

 اهعمإ نما ال تفيكذ.. نينئاخلل ةنمّوم كعءراكم لئاضفو . .نيركاشلل ةدونم كلح

 اذا هللا ,نوعبو.٠ ريذاعملا كلت يءادبا عبايه زيت كام انو نع ءاضغالا مدع

 مويلا اذه دعب ىرمنو ٠ ادصلا نم ركنلا ةارم ثيلجو ب لابلا قار و. : لاحلا :لدنعا
4 



 لدتعم فاطعالا نبل ابصلا رضع

 رهسبم نع داقني هب يدجو للاز أم

 ةضراعب هيف لزغ رع .توط

 تدرو دق رصم يناوض نم ةلاعر

 ولو دادملاب تظخ ظنلا ةعيدب

 ثيظن ةمالقا وبتتاك نسم هش

 اعدتبم .بابلالا ةنتف :يف تنتفي

 ةتمكتح زاهوالا عفرت باذهم

 هسلاجم يف ينفي تيج هلا ضني
 ىتده لانق يداحلا ىلإ تفيض ١ فبع

 ادع ىررذلا ىلعا ١ دنس ىرولا يوقا

 ردي قلط هجولا. ىلط ةءاربلا قلط

 بضع :هجاتيلاال ياللا ليه

 رتمركمو مل> ن٠ لهجلا نع يضغت

 ةنعادو نم اعضو سفنلل دارا

 هلعجم هللا ثيح ءرملا 0 3

 ىرت رييكلا يننملا انهيت رزَت ىن

 هدتئإوف ىل- ذيمالنلا ىرت

 هب روننلا يغب يذلا مولقلا -3

 ةئط دم مرصم ضررا ىلع رحب

 تبرض 112 انوي انيلا ىدها

 ابص ةفطلو كرار ةهاكف

 ابيم ىوملا يف يدهزا تيار ىتح
 ابدنألا كانت 3وخ .بيسلا نم

 ابهنلا نّيض دق كاف اهاح

 اهذلا اذ ئرجا اد تاك باصا

 انبع ايف طمس الب يلاللا دقع

 ابطخوا طخ وا ىَوَر وا.ىفف اذا

 ابصتنم .سيردعلا ماق اذا .[ءزخ

 ابضقلا نك ف ىأر نم .نبسلاب

 ابسسككم كراك هيلا هيفاضانا نوم

 ابا :مانالا .ريخ ادي .ماركلا ىدنا

 ابن ليتصلا فهلا اذا ناسللا قلل

 انيكسم ثيغلإو اقلطنم مهجلإو

 اتبضغلا .فرغب اال ةتشوت .يتح

 ابها قرت تاظحل اذ اتيع

 ابتر. ىلعلا .قوف اهب .تراطف اموب
 ايسر لق ءالبا تحن مهجنلا ىار_نمو

 ابصتنا هيارحم هل ةنيدح ابا

 ١تملا هدام ينسب رجلا ةناك

 انهذ 1١ قوف نقيب .اياطعلا نم

 ابلخ تزواج يت> مافلا تلانف
 اببس2] - كاقم او ىشمحما ص
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 "كفو تاءركملا لعنب للتسبو

 اك ىف تيدا دن يحور حار اي

 ةلط قاهد ما رحم أ تيرد اف

 رقمن يف ليلكالاو كيظن هلل ان

 ابيئالغ خل تنال ”باعك اف

 اخ هب معنا ةفسخ اهنطع كي
 اهغ هب لجا خخ ابهلخ يف

 ا-مب رودن ءاببص فر انك يف

 اهب ”تشعب دوخ نم عدباب اموي

 تبقتناف رمعم يف تدرو ةيماش

 تزجت ٠١ بادالا نم أبيف تعدوأ

 اذن ةدقا كليك مح

 زيو ديضنلا ٌردلا ىلع قوني رد
 تقلع يثلأ كايفل هللا نه وجرا

 يف كرصع ءانبا ىلع وهن تاز ال

 ابصقرت ريطلا تاحداض تدّرغ اء

 ابعت وب ثدوا ناو تالكفملا

 ابرعلا ميعتمت وا يجمل برعتست
 ير روهُز ما ٌرهُز أ تبرعش امو
 ابعت الو ايلعلا ةرثنلا كرشنو

 ابص تقو نابلا بيضق ىنثل اك
 ابرط هب نسحا ”ببرط اهقطن يف

 اندانفب كللكا قدا الخ ذأ

 ابرا امنا نم لوضق سانا ىلع
 ابهذ دق ناك يف زوبص ابص 1

 ابدا تفنخإو هءايح ررصم نا.

 ابن هتايآ نع هغالبلا ونب

 ابنتكم دوخلا ردصكا رجظن سرطو

 ابهشلإو كالفالا هئالألب يرد

 ابثك نا ىرشببلا اهنا اهب جور

 ابحو ,رهاب رخو لصفو _لضف

 مصحف ل اي هج حس

 ( ةبيجي لاقف )

 ابتك دق هيدخ ىلع راذعلا س١

 اًيهدزم سلا كاذ ٌدضخي لاز ام

 ةقطنم ءابرعلا برعلا نما

 ابذك اف ىربكلا هتنتف ثيدج

 اهلا راد كي 02 ل

 ايرعلا فرعن ال ةلئات نكل

30 
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 ىّوِج وف قافعلا تكلا ”يط
 ةتلاو- دحوم ةسئفارم وج

 دقو قويقراا معلا ةنلح نآك
 اذب رينا! ردبلا ةنعلط تأك
 از نتيطرلا نضفلا ةتماق نك
 ةلدعب سيل ترا ىأرف انر ا

 هل مانالا قادعأ قادحا ماشو

 رفغش نه سفنلا ويف عطنق ونرب
 ١١ قان 1١ لثم نع منن راقي

 ا_طذزقت ُِق 'تاكرح هيعل

 كرش كرو وزغ :تلزغ
 امض نيض ىف يذلا الا رف“ ال

 ا _ملهقت «يشزنا هيا ةقالش الق
 ةعضاخ خاورالا الط ونعتف ونرت
 طق ةماغ "لاضتملا مّلعلا مفيضت
 ايا دقني هاف ٠١ كحذلا ”يزايلا
 ىم تالضتملا يعايد يف هل مش

 نم عتفإو ٍظعأ نم مممإو ىنسا
 5 مازكلا ىدنأ 1 مانالا لا

 الف لادجلا ةيس امإو افزع مارب

08:0 

 ' ابو هنسح نء .قطرق يف حال ذم

 ابرخ اوف يهسينيع : ظحإول روح
 ايفحانو طردب اهتحت نم هءاضا

 ابلظ فرخ فرطلا ٌنأكو هجوأ يف

 ىلظ ديج ديجلا نآكو هضور يف

 ابص غار ناوشن اطو اهز نسمح
 انبهتته بالالا بلئست رماتف

 ابلظ نم شمشلا نيك كردي فيو

 ابرضلا يردزب قبرو مظناا رد
 ”ابفر اننط “نع "ىبلا ئبذتو“ يبضت

 أبيهملا 'ىوطلا ”ءانباب كبري  كلتن

 ١-ان 4 4 ذيف كتم اذلو
 ابره الو ال انه ةمالس الو

 انا مرخكلاا ياللا مث 2

 ابدقنا يذلا رضعلا دخإو لب ماخلا ر

 ابذعا نق“ لوفلا عيب كلسم مناف

 " ابها 'اهئانلظ نم :ثفشنكي اقرب

 ابيك نمو ىلا: نم غابإو "اهنا

 ابسن ”مالعا ؛ابسح هسرولا ىلجا

 ا_ نم مصخ ا ا لب مارب

 ا انبدن اذا بدن“ .ةرضبت ريزح

 | ابهر قرولا يدوت ةبيه هل نكل
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 ا ةغالبلا سراف اي كلك. .ةاراجم نرع يروصق فرعأل يفإو .. كيدعافي رسنسب ال

 نإو ٠ نامللا ينعارب عارب نم رصخيو ٠ ناديملا اذه يف لواطنلا نع يعاب انما

 . لضافلا اهيضاقو ةغالبلا ٌسق ثدإو ال فيك ناذا ةيكحي قطنو . نابحس هحاصف قو أ

 بابرا بابلا ترطف الا ةثكت ترطف اف . لمانالاب هلا راثملا هعانصلا هذه سيرو

 ظانلالا كيتاه ةقر يف نكفلا بامحا ةريح تلطَأ الا ةبطخ ترطس الو. نايبلا

 ترق ابتر كالوإو ٠ كإوس نمل ةي١ لضنلا يف كاّوس نم كرابتف ٠ناعملا كلت ةقدو |

 ردإوب لبافا نا يقسال يا هللإوو ٠ كادعا نسلا اهب تدبشو كئابحا نيعا اهب

 ىيرق جرعأ ةزرابل كركف دإوج بدتنا اذا يعتسإو . يرحيو يرت دراوبب كلك

 ةءانطصإو بدالا ءانبت نم ىلا تعب تنك ناف ١ يرتا كلانج ردك ناار

 عاقب رصعلا اذه يف ثرفص ينا تعمس تنك وا . هارت نا نم ريخ يديعملاب كعامسف
 | نم كلش. رضحم يدل اناف الاو ٠ رجلا يل اهنم الخ نيح كلذ اناف فايرالا هذه

 لبغب الفنا مالا ربحلا نم تفرع امل نكل . وللا نء . وحلا فرعا ال مالكلا ةفرايص

 ٠ لجو ىلع ةديصقلا هذه تمظن «ًراذعا بإوجلا در يف ينم لبفي الو ٠ اًراذع يل
 اتيان ةيهابلا كنادسا اهستارع: ةفزا نا ثدرإو. لج ءايحلا راثدب اًرئدتم

 ة الو اهظنل يف ريخ الو .اهانج يف رايخال ةنا اهللعل . ةييقتسم ةببا انيخ اهردخ

 اهتقعبف .بجإو بنزال يما ةنأ ثيأرو بطاخ كيح وح نم اهءاج ىتح ٠ اهانعم

 اهغلبف . ريبك لمإو ”ليلج لوق كبانج لث» دنع اهلثلو . ريخانلا يف اهسفنل ةعيفش

 تدرادلا يف كبانج هللا غاب لوبفلا نمح اهتلمت لعجإو . لومأملا كترضح نم
 اهغ يداملا دبع 2 .يبنا لبق اهلك مراكملا .ةىدتبت .تلز الو" ىننشا املك

 ةنعيفع ٍ

 ابي يعمم ةنع فدي تف انو هسأت يل ىلع يلق فلإو
 ابصو ىوطلا يف ةنم ليحت ىنع ابصو هل اقوش هب .دإينلا ماه
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 ظ لذبلاو بهاوملاب روحي نت هل ةلنا لك لب هلك نن
 | لم نه سرامت نا اًردف كلجأ  يناف اًرذع دخلا تبع ةّرقأ
 | 2 نوفل هدط يفركفلا دارج ي انك ةرغ كلفن تيزاج تاعافأت

 ظ
 ا

 لجرلا لاسلاب ىبسلا يف جرعوخا ىوتساوا ارسن روفصعلا لواط يت*
 لسرلاب دهعلا رخا اذهن ًالإو ىرت ام ردق ىلع ين« عنتقت ناف
 تيأرف ٠ رنس ةيبيجلا كترضح ةديصق لالهب اذإو ٠ رذس حانج ىلع انا انييو

 مالا فرعيلو . يلام ردق ىلع اًقافنإو يلع بجإولاب امايق ةديصنلا هذه مدقا نا

 كبائعال مدقا يتاحر نم يتبوا دنع هللا هاش نإو ٠ يلا ردق ىلع ينبناكيف يزجم

 ع يدا دبع ةيربلا يراب ظنحي 000 ةيجرخنأ باوج

 ظ ةنع ينع
 ا 1

 ٠ 1 4 قرا ةريضفوب ةلاسو ةلاسرل) له عم نع دروو)
 ظ ( ةروصلا هذه )

 0 قافالا يف ةتيص راطو . ةّرجلا نانع هلضف دنب زراج يذلا مّلَملا اها

 هتبتر نع» لزعالا كايسلا رّرص يذلا مهشلإو . ةرص يف ةعقوإو رئاطلا رسنلا فقوا

 ردب ءالبجا ىلا قوش نا١ لزغم غلب لك ملف ةغالبلا نونف يف لعجو . لزعا

 ربعبلاو ٠ نطولا ىلا ببرغلا قوش: رهازلا كل.دان ريس رث ءانئجإو . رهابلا كتعلط

 . ةنيناوقو ةيرارد ثرهدزإو . ةنينافا ترهزا يذلا مقرلا درو دقو ٠ نلعلا ىلا

 أ بانك اذه أ يرعش ثيل ايف ٠ حاورالاو ٌماسنلا ةيلع ٠ حاودالا ةليلب ةضور الا وه ان

 | هللاو كنإو . بكاوكلا ةظانلإو لئاضنلا هايس ما . يعإوكلا ةنناعمو داخلا ةنج ما

 لب ٠ مرو اذ تنومتسإو - كك ريغ ن.ءيشتسإو . جرع اذ يه هب تمضهتسا دق

 ثاغبلاف . كتبلح يف ةزرابلا نع تسعافن اذا ّورغ الف. مّرض ريغ يف تففن
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 ابيوفجي نحن للا اذبكا ركل ند

 اهبده قئاقر ىف يلوذع لمأت
 اهناف .ضنويفلا ثيح نق الف

 مماَق برحإو ماق نم لطب امو

 املاهغ ..نلوقعلاب .ابوعا وشب

 الطلإ. ميرلإو نابلا نصغل ام اط

 أآببنإو ةانقلاب كبرزتف سي

 انهدوتعو  اهرث سوانا ارق

 نع عانقلا فشكي وه هل ماه

 ابنالاو رفقلاو :ذجلا باكا هل

 ةهو امضق بضعلا كيري مزعب

 ادي مملوطإو اًردق ىرولا ؛لجا

 نم املا ور هع
 ماب : تافيلالت نرش نيت

 اكزلإو ةغالبلا رس نرع محصفنو

 ىهلا هبا عابت. رد. اهلظن ينف

 عولءولل كدئارف الآ : تيلظن اف

 امزاكم هاوس  صخش عدا ام اذا

 : يغا نم يرت رهدلا :يدإوع يداوت: ....

 ىيبللا هبا عابطلا“”يتكرت يكرم 5

 دْوأت لوط دعب نم العلا فاوو

 ةنانبظ من كثمسيأ هنا كري 1.

 لكلا نم داوملا اضيبلا ةتيآف

 ليقملا ىباس ىوطإو اهي فيسلل نأ

 لزف نم نماكم يف دج عراصم
 لجمغلا ىوه نعىول نم لبر لطب ىلا

 "لخلا نع لالدلا اهيصنيو اًبيرق

 لدع: الب الادنعإب ديو اياضو

 لصالا ف عاملا مب نم داتا

 لكشلإو نسحلا يف فبصا: ىتنا' ظنو
 لتلا نم ناسحلا ال يناعملا ناسح

 لغشلا نع مظع لغش الملا لينو

 لعبلا نم كارشلاك ايرثلا كيرت

 لظنإو "دنلل لضنلا يف ممدعإو
 لفضنلاب ةغالباا رس نع مصفف

 لهنا نم داوفلا ,لتهمل هافش
 لززج رابع يف ظنا زجواب

 لفعلاب , رماخي رحب اهرثن ىفو

 لوق نم بكاوك الا ثرثن امو

 . لخ ين يرمعل ىوغدلا نم سيلف

 / لن نم بهنأو ليد نم ةذفنأب

 .لقعلاو سأبلإو فورعملاو لحل عم
 :,, !لسيلاو. لوقاب 3:لدنلاب الاد
 ليلا "نم هينحار ريطي ل نمل



 مكس لل ليلي لل لل ل ال ل ا بك ؛ 2214

 كه

 تدذخا دف رهدلا اباقب نع ةث

 اًررغ انا يدبلا رئانلا رعاشلا

 ةئحار مالقالاب . ”نمصلا جدت

 هتعلطب ىحاضلا رهزالا رهزا دق

 ىّذق نيعثاكلا نويع يف ؛ؤقافل

 ةنقوع رص يحلوض يث ىرت ”دوط

 ارت امير يتمب ليتلا اهب يدهع

 يدق امل مخ ل معلا ةيعكاب
 ادرنن» ريخنا كنم ءاج دق ناك نأ

2000 

 002 انباع واطلا عم
 أجب انل يفنملا بتاكلا بطاخلإو

 املا سبلت رودخ ضيب كلتف

 ايجرخدق كالفالا قرشم نمردبلاك
 امش .نيدساخلا رودص يف ةظفلو

 اا دق نانبل ىفر يف ةلظو

 امل .ايضرا يسب“ رخا رامصفق

 ' امم افيخ ف ىضق يلق "كل
 0 ريخلا كتم ءاج املاطف

 / ةروصلا هذهب باوج ةنم رضحن )

 يدارم ةياغو ٠ يدإوذ ميعن
 كدحاسل اهباوج لاسراب انرداب . ةيماللا مترضح ةديصق تلصوب ال ظ

 أذه وهو 5 ةيقاحما

 هب تلعف عرما بلق تنكما ىجم

 || يف مارغلا دانز. تروا تنر انغو

 اننل تينا اظاحيا _تلزغ تاو.

 .نواتاف .دنجلاب اتهوهيش دن
 ”غطاغ تلف. راكس اهب. ولاقو

 تا بيصلاب تغشرأ ف

 .لغش هيو ءايع.يف يسماف دوف

 بولوغلا برس بلونا:!تيايقم
 لبق. كرم ةليكت مل ربات اهإوه
 لكلإو: "لفلا دا ةنكردا ذقو

 لسلا .ىلا . رجب رحم ةءكحلو
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 ظ ( ةديصق يف ام ضعب نم ركنتسا دق بادالا ضعب ناكو )

 ( .اًنينع !در هيلع درف اهنا ةروكذملا ةيلادلا يداهلا دبع ريشلا )

 ( ةنطعتسي هيلا بتكف فيصان ْخيْتلا نذا ريغب كلذ ناكو )

 ( تابيبالا هذه. )

 - سس سيب م

 اجب ميلا ليلا اذا رايدلاب فق

 ام هىضتست. ايش مرإوصلا ىرت

 كرإو هايج كايح ةيم رم

 طوعنم اف. بيحاابل موقلا .عنو, نأ
 اهب لوذعلا مال ةناتف كيف يل

 اهنيؤر دعب اًربك ينمع ”تللجأ

 تزجترا اذا سافنا  يميط ال تدوخ
 لف ى:آلال ة رشبلا ةلوستم

 هفس نم يأرلا ةاجت تدرا نإو
 ةنبث* دجولا عوربال يذلا كاذ

 اهعن ال نمصلا ضايب بجلا كاذ

 | ملعلا لماكلا فيصحلا مامالا كاذ

 .لع يفو مع يف لضنلا عيجتم
 ةزغاض مارال عشك لع تناها

 اههنبم راسبالا كسدل هارت الف

 ةبنأج ٌرع .راقو ُ' ةعادو

 اجل قيرفلا ران ىلا دبرط لقو
 الل دق جصلاف ”ةيم تدب نراف

 |هنلا شعبي اًرطق كنم فشنرن ل
 ازاألا ددللا ىلا . ولا ظنا نا
 اجرح الف ىعالا وه تلنف ًالهج

 ىجد خحردبلا ىت> ريغلا ةيؤر نع

 اجزه اماديع يف قرولا اذ تنغ

 اهلنا كلذ يقابي ديضنلا يمد

 اجرف رظنتاف ”قيض دتشا اذا تلأق

 اجنئبا اي توصلا ىلعاب يدانوئمهذاف

 ايغ ىو اقرط رظاني الو

 اه دلا ال ربحلا دإوعو .ضراع ىف

 اجوع هتلخ هس ىرتال يذلا درغ

 اجره دق كتيرجناك هيف انلأت

 اجر .اهيط .يف ام فرعب ناك ذا

 امجتزنم. راسعالا ىدل هارت الو
 اجزم دق جادقالا يف جارلاب ءاملاك
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 اهعقرب تحت ام يف كنويع لجأ
 1 عييدبلا هجولا اط نيسحلا وخا

 نع رصانن نأ أهيف رعشلا فصني مل

 هل ثيدحلاب ادبغ رصع ديرف

 اذل قيقرلا قوم يف ظنللار رح دق

 ةلمانا .سرط نم رهزإو زا
 ثردب ةنمرعشلا قفاب يناعملا سيش

 اك ناببلا يف اعبس ةنم ىرت ”درف
 ةنجيرف ا_مغاص .دنئالف هل

 ىري عيدبلا فيوفتب دارطأ .اط

 ثدغ ثيح قا وبا اهيلأ وبصب

 اهدشنا ىتصي نم عامسأب يرجت
 ينركذت دق يدوهع يدامت ىلع

 ”ةبترم فيصات ايا ”كتنصنا ام

 "حن يلا ارذعلا كبيير" تفإو
 ةنلغا رغشلا نهرو يننلا كقو

 ثنلع اانا ةلحن ال دن

 اههئسم  كنم اهإيسا زفت الو

 سنأأ ابا نئوبا ةندح انقرل

 سنو سفنلا يكأز فيصان لازغأ
 سرع يف ةنم اننيف ميدقلا نع

 سوه الب ِهيناعم "قرتما دق

 نيم“ . هنم عيدا !نم ترج وب

 سيوش ينئاملا "يبا لك ّضار ذا

 سينام ةنم ررد نيون لج دق
 سرش را عبطلا ملح لك ديجي

 سكعن» ريغ .يفناعال. ةبيجوت
 سكلاك نما .ينإوغا : !عابيا

 سكتنم ءاضعا يف ةمالسلا يرج

 يسنف ةدهع ىدات ربييح ىو

 ٠ سررنلاو بزعلا يف اهب ومني كوس

 سرفلاو ربعلا نيب - قّرنملا دفف

 سبنلإو سلا ءاوضنييب قرغلا ٠
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 امب يلغلا هللا ابهناز ةدلب .نع
 هلئاسل وارسل تك اذهب الهنا

 هل ميزكلا مهشلا رثانلا مظانلا
 رضو نمر ملقلا ملس عابطلا. لبس

 ةعطاس ردلاك ريك نم نفي

 تننف دق برعلا تانب نم دئارخ
 .لددج ين ةنم نادل ضافا اذا

 262 مهربأ زان لظصي ال

 رجبفتلم ريغ انع كراب ابئاغ اي

 اهب, زوفا مكتم ةرظف نكت مل نا

 نب دفلا هخوز اياطغ .نم أهدافا

 نيبيلا ىلع. ياهلا رطملا نم ىفغا

 دن قلك نغير اسر وماكر
 سمو سفنلا ثميطدهمشي لضفلاب
 نسند ند ضرعلا ين ثافصلا قاض

 نمبينم بصل .دوضك رركف راكبا

 تن رتااوا :كلعلا /' دف اج د عيش

 سرخملاب مصخ ا نامل ىلباف ىضم

 سردنم ريغ .اناهح غي .هركذو

 ؛سبنقم كيم روت انك نم 1 :رظنف

 :.( تاببالا ذي ةاجاذ ر
 ند الإو كرخلا هلم يداواخ دق

 اًرنخ قروأل |بهتجو تسببلاو

 ىلظ .ةتمج .ينافلا اهدخ ةيكرت

 اهقشاع فك .اهنم طرنلا نبدي ل

 اهلقم مقسلا بوث لزغلاب كوحت
 أهّراط نيس سم نيع تعلطا دق

 اهتنجو ران نم ىثحلا درب تاواح

 تكمت اهرغث ايانث يحاقالا ىلع

 رسعتلاب اديغلا بحل قتينف

 نسر خا نع تينغنساف نيرعلا نغ نه

 نفلم فك اًيرثلا لانت لقو
 يمك ماقملا بوث اهب ربسم كو

 سلغلا يف سلا عواطر بست نمو 15

 سبفلاب رانلا درب لواحي نك

 سعللاب ءاببصلا ةنجو ترمحو

0 



 تف

 زا درك اذا خومنلا ُهْلَو

 اكبازس 1 شلات يلا

 ةساش قست عبصلا| 2 العلو

 يتلا نيءلا هظنخا ةياورب كر

 اك هب لتس ةدغالا رثا

 انهيب .ديعبللا ةئاوف تر

 ىلا هرهإوج نم يدب رجب
 هنوذ نم يذلا رآلا اهيا

 اًجزان انع ثدَعَبا دق تنك نا

 لضتنم 1 كلَ ينك

 ةَحَدَب تنظت ٠١ كلا ع مول

 قبآلا زغو ةلقتح لك يف
 قبب لتقف لك ىف يذلا وهو

 قرش ةلاذ دقإ وئدن سنلإو

 قاودش اوهجو ٌةيؤرأ ادا
 قوولعإ تفيطن '”كراسو دلي

 قفادني انهلينو بيرنا لم

 قهعتت وب ناك هارب آل تم

 قبظملا بالا ال زوانملا قبط

 قوك]إو بولقلا 22 دهبلاف

 قنمت نم دنغ لضتتلا كلو

 قطتي رعت ناك اذاب قرف
 0 ا

 ىنن الا ةيبظ .شعو ةوبظ رلكب

 اهب تنيعلإو ديما يف ناكنا

 ةفرتم نايرلا ينب برم ةيير

 ا
 انظحإول قينّرغ ظىللا ةك انف

 اهنشاع ظل نم .نترع يف تبيت
 اهترط تحت _نيبج هو جولي

 ةبرأ ضءر ننج نم فيسنأ يضتتنو
 5 تاسحلا ابنع ترصق ةهلم

 .,سرفلاو ونعلا نيب لداعن اذام

 سعللإو رغنلا ىلاجج نرياف هبش
 ىرتنم بانلا دسأل مط نع

 سبقااب دخلا كاذ ّبطإو ا
 سعنلا ةريق اولع تيأر ال
 سر يف سيل أهنم وهو ةحيو أي

 رنيلقلاو مسن عابجا باععللا
 ىبرشلا تلا 15 قيقيسلا نم قمل
 نمابارط نع رصن لك ثرصق دق
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 بفئاب ميظعلا . هللا رثغتما

 ينءاسن رايدلا ىلع .تيكب دفلو
 ةليلق هايملا ضعب نم عمدلاو

 ةيبظ ةيقلا ينع ”غلبم .له

 يشتن نوصغلا اهنطاوم يقلن

 الح دق ةرم لآ نم ةبودب

 دوسأ الب اهتجو للاخ نم

 أ_عابخ يط صاوغلا ةرذ اب

 ةبيأر ويف قاددالا عبطت ول
 ىوطلا دو دعن ود كنوصح تفلغ

 اًقّرطت كيلا ”مدق بصن ل نا

 ىوطا هب راطف بلق يل ناك دف

 ملاذا لالخ يف دقون دجو
 ةنددعأ يذلا ربصلا نما دق

 هب ىسي يذلا ىلا هب 0

 لارعاشلا ريبكلا ردضلا ماعلا

 ةفاور قارعلا ىلع دك ملع

 هدبع وه يذلا يقابلا ا ىتبا

 لشلاو ةداهزلإو ةعادولا أهنم

 هدضو حال قرشلا قفاب ردب
 نكي ملف لاكلا ف ره قف لارا
 ةراثآ يذلا لجرلا كلذ وه

 قزري ابح تيفبو مكتقراف

 قيخ ”فرطو ةسعس هل عمد

 قّرغي رينكلا نكلو يوري
 قتفن مئاطللا اهنيك كسم نع

 قف موهتلا اهافلتو المخ

 قرسي رسفرطب اذ بولقلا بهن

 قرزا ودع اه مثو نم

 قزي هاسخلا اذه ينم يبو

 قدحت هيلا ,قادح نم عردلاك

 قلغت تسيا روضنملا نع نك

 قّرطن بولقالف بيقرلا فوخ

 فعإو مها .بلقا الب .اناذ

 قرحت ترادصف افرحي ناك دق

 قرعم قود بكرو تابئانلل

 قرغتسملا ماذا لاجلا قوش
 قناجلا بتاكلا ريبغلا نطف

 قأجو :لظتسا مصإوعلا هبو

 قرفتث ال قورافلا نرد اي

 قاقي ال يذلا ملحتإو لدعلاو

 قّرشمو "برغم تيقئاخلا يف

 .قلعتي هب تفدخ الو صنن

 ة ال ةراسبغو لقفاقث ايل



 اهربح نم اهتاروا انأو

 هفالخا تكح ذأ ان ةرئظو

 !هيارا 1 كمال

 رب هاقملا قو فردا عضل

 اهيد ىضاذنث ينتلا دف

 تسأوأ لوتعلا اآههايارب

 ا ملعلا ٌروص تاجتو
 اعم نسحلإو ناسحالا ىلعو
 نمو أهانعم ةحار يره تحر

 اب.ظانلا ترفسا 1 وهلا ف

 هل. ةاوابنع ا نحارلا عزب

 هنتخ نم قانالا يف راط

 لا عم <« ربرملا 2 2و

 امو هيف اءدبا دق ام نيب

 نس امن طعافلل نزف

 ىوط دق لضق نوناق هل اب

 دحلا
 مس رس و

 ينقلب“ تردزاف قران تلغ معغصائأ ثتاآماقم مأ

 نيل ند فعحصإ كسملا تدبا

 نيينسحلا ىدحاب انتنزو موب

 تيقرلا يلا انركذنف
 .نيال ىّزمن ال و تءاج نبأ

 نيد لك ينع دلل تفوق

 نيغ ؛لك ىلنع نيع نع تمحمش

 نير لك ربملق لك نع تلت

 .نيذب فوغشم عبطلاو تعبط
 تبتأشنلا فيلح اهانبم حور

 نيرولا .روفس وبفقفا تيب

 نوح ينخ ُّك نبل ضخ#م دعب

 فكيلفثلا "فيقساف يناعملاب

 نيعا دعب كرم ارئا يناذيَه

 تفكبيفرشملا دوب هاشناأ ٠١ نيب

 فنبيب ةتش اننيب أم ىوطف

 تيتفدلا تب: نيرجما عيج

 ةباجاف )
 ”قفصب وهو عزجلا ناب تل اا

 ىونلا دعب ترطم أ عراجالا لهو

 0و
 قريلاو اندعب ةسينا فك

 قرول لئاذلا كلت لهو اموب

 قرن اننا بخ تكام



 ابيهإو راي ٍدلا كل ىلا قوش

 هسونلا ىلع ب'ةكساب يضرال ينو

 لجّرلا كلذ يف عاصلا كاذك ناكف
 لهالا ىلإ بييرغنأ قاتشا اك اهو

 لصولا ىلا لبس نم يل نكي مل اذا

 ( ةرهاقلا نم يدنفأ نازع ديحم هيلا بتكو )

 يتلا فصتا ىلا ينانبإو لو
 دقو ىنمملا نع إوةظفررشعم يف

 مادضاف دعا عقب ىلء رم

 أَو قلحار "دشا ماشلا أو

 بسذلا رجمإو ربحلا يزا-إلا
 يتلا تامافملا وبا ضيزتلا نو
 هبانج لظب “ لاحا ظحإو

 انيرحت اهفورح ردقب تنئأم

 افويس هاجرلا عطق ىلع يلع

 انيرلإو ملجال #00 دصإو

 او ةياحا :كرن اندم الص

 الات .هلط#  مولقلا غو

 افوصلا عيب انيريرح تكرت

 انيرهنلا هناكرب عش لانإو

 باوج ىلع هَل فقن و

 ( اظيرقث تايبالا هذه 'يربعلا يديفأ يقالا ديع نم هيلا دروو )
 ( ةلوق يو نيرا عيجي هناماتم ىلع )

 تيندصلا نيب رجلا بابع يف

 بندديلاب ةراشا دادغب لح
 تنيرفش اذ ايانجا تتلص

 كك ١ 2 ١ ملا ٠

 ةنوندكم ررد مأ ررغ
 ل

 ا نان م ينلوغ ما
 انأ نادبغ ربصق نرم يد مأ

 اك ابهباعيب يلق ماه
 + بيس دس ببحصيس بدي بوبس بحبح



 (عمللا

 اهعاذف لوادس تخرا دقو تبكب

 انتا كج رطخت فانطعالا :ةفيفبم

 اهدتع لعبت شكلا مضط داكت

 ةباوذ دوددخلا درو ىلع تلاعا
 ةيقر مثولاب :نيملا فول تطخو
 ةعاضف نم اهماعا امو ثادبت
 اقولأو دوجلا ىوس مهنم تضفر امو

 ىولا يف لذلا لما نا يتنوموأب

 ةلجر ديقلا رسكت ال. نم تمل اذا

 يتلا ينناف روج وكشا هللا ىلا

 هب هيسذلا .مركلا انالوغ ركشإو

 هنامز .بطق دارفالا تم ماما

 ةيع و» هسذلا يداطلا نم هيلع

 هييذلا .لماعلا .ةمالعلا لالا وه
 اًياماخي ريالا تيتم قر ام اذا
 :دفوب ىيحأ ةنم ”بانك ينانا

 ردبعع نهي نم عانسالا ىلإ بحأ
 هلها وه كسذلا جدملاب لضنت
 اذ هادلا كاذ بصي مل نئل

 نيمو اًركذ لج نماي هللا كلا
 ةيغم يفاونلا ف

 لبولاب ةباهملا يذد ترج تلاقف

 لدبملا نم هيف هيث ال ل دتعب

 لعاب للا ل ديتس اك اقاطن
 لظلاب .ةمفلت دق _لوبذ فروخ

 لصنلا ىلع سن رإلاك ابي جعم ىلع

 نهد ينإ نم :اهإيخا.الو "دعت
 لتقلإو بهنلا يوس مهنم تظفح الو

 يلف. .انشاو. اورظني ل ماك
 لزذعلاو .ةسمالملاب ىوا كلناف
 ٍلفع .اهمدز .دنف يلق تيضَر نبل
 لغش يف كلذ لك نع ىتجث* تدغ
 لغنلإو لزعلا يف ملعلا قر كلامو

 ليرلا ددع وا رطقلا دادع مالس
 لفنلإو ضرفلاب .ماق دق هبر ىدلا

 لبرلا بف يفهاج لوصر لوفن

 لحمإ دلبلا يف ليبلا ضيفك يداوف
 لا كيع نم هلوفالا يف بذعإو

 لضنلا كلذ ىلع اًركش عطتسا.مله...
 يلجا نم كلذ خشلا لم بلكت
 0 اا

 لم ٍِ ياس - تفنلا دق كادإ



 0 قري ىنم مه ىءارتو

 م رجتا يذلا نايا وه اذه نا

 ديدن قلاع ها اع
 دنلا لضافلا ةغالبلا يضأق وه

 ةسأ يذلا ماصعلإو لضنلا دضع

 ,سفب ةسفي نم لونلا كلم

 وريب رهدلا فصنأ دق فيصنب

 لا لك رخافت تمبصا نئلو

 ايوسيع هلثإ أانهمس ام

 ١- هي يراردلإو ّردلأ لن
 ةوسع .ةءدلا "يملا

 ذعلا هرثوكب ىوترا ىورت وأ

 نع الف طوظحلا مف نم لج

 اك اب انبلع يضفي كوم -

 _لضنب فيصن ىلعلا فيلح ماد

 دحوأ فراعملا ين لظ يذلا 47

 دضعتو هب العلا صخش كس

 ل سايقلا - كش ال وهف

 ددوس بوث ىف هيتث تمضاف ع

 دبشب لاحلا يرهعل ىحكا ندم

 هش ل (| ا ا

 دو نايلا نم طمس ن
 ديحم نيد لضنب كوأ نب

 - دم تأب نم هءاظأ ىورإو ب

 دهعمرمألا ىف لدعلا ناك نإو بم

 كهرس دلوتلا نع ىلاعت <

 دبّوم دمح نسحو ىزإوي ال

 يعلق

 .لخفلا نيالا هير يبفل لوقت

 ةدبع فو ا-ميع ةلدبعتسا'دق
 اهدي نس رم ففعل ناعيا

 كب الز دنا“ دبع 1 0

 م |مكلا ىلع اهادقم اع كمض بع كىضتو

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ
 ؤ

 ظ
 ظ

 ظ

 ظ :
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 هأةنض كتهانت كك ايلا ىتح بالالا فئافضب ىرج ظ

 هارر ةنع كسرهوجلا حام نعم ظنللا نامج نم ىدهإو
 ماعدا هَل لائلاو يب وثم 2 3 ليج ينامحو

 ءادس نرع زجعا ركشلا لونو 'اتح ويلع هادمللا ينيجواف

 اال نع فلا ضل وع طلاب نا قمح
 1 رمل احلا ل يمان نسف

 ظ

 ظ
ْ 
 ظ

6 
 ) ةيفونألا فم ي :رايب الأ اغ يداطلا دبع يشل هيلا نيمكو)

 '؛ ( ةيرصملا رايدلاب ةيبرغلاو )

 ةعئوملا يفابملا .قئاقرب هناسا قر قتفو ٠ ناببلا ةيلعو . ناسنالا قلخ 1 2

 ىلجإو ٠ ثاغللا حصفا زيربإ برعلا ةنملأ نرداعم نم جرذنسإو . ناعملا قئافدب
 امالسو ةولصو . تارفاسلا اههوجو عقارب لوطاماف ةحاصنلا يوذل هغالبلا سنارع

 ةكحل رمغلا نإ نإو اًرخخا نايلا نم نا لئاقلا ةمفلا 'تفشاَنَو .' ةمالا ين ىلع

 ةمحر ريقف لوقيف دعبو . نيعمجأ هتباضو لك لآآو ٠ نيل-رملإو ءايبنالا رئاس ىلعو

 , يراسلا هفطلب ةنإوخإو هللا ةغ . يرايبالا ا يداطا دبع . هينذ ةضو ريسإو .هبر

 يحزايلا فيصن غشلا لضافلا مالا . ياهلا رطقلا رعاذ رعش نإورد ىلع تعلظا دق
 تعنيا دف ٠ ةيناد اهفوطق . ةيلاع ببدأ ةنج ةتدجوف . يناسلا هردق فرع جر أنملا

 تافف ..ترهزإو ةعاربلا موجت هيف تألالتو ٠ ثرثإو ةغالبلا نوصغ هيف |
 ةينسلا ةنجب اًظرفم . ةيسدنسلا ةناح اًررطم ظ

 'ددحتو يناصملا عيجت اذكهه دّضتو يلآاللا .قست اذكه
 دينوت نكن اًرد مي "مالك مالكلا اذكه اذحم



 01 1 1 ي7يى##7ل##ك

 هاذق انئل حاف ماغلا مين

 نكلو اوما سانلأ يف مو

 هيو ىإو دقف ئرشنلا كل

 يدّقنب يلطو رقدلا تدهع
 ال بابحالا هوه يلق ىوه

 ليج بيدنع اه هيدابا

 يكزي ونري اكو ىلا

 عامس ىلع تقشع ربمجم نما

 هورت يلق نم ةارملا اوذخ

 عاتجا ىخملا هي خاوراللو

 يف از امو بيبحلا يدإو كرا

 وع حورلاب هدادو تببظخت

 عدب كثوح ةباتكلاب فضنإو

 ءازنا اول: يعذوملا هور

 ظن فرظلا نيعون قتلا وه

 نرف لكو ناكلا لك :ىوح

 اًسمش .رعقلا هايل يف  ءازن

 ىح ننرابكرلا: همالكب ترن

 داش ردإ كبق توربي ايف

 امو لملا لد. نرخ ام اذل

 اًمبنل ضرالا كاظوا[ب ذع رج

 (تاياآلا 37 ةباجاف )

 (عغمز

 هانم قر نم حوراي اذو

 ءاوغ ايدلأ يف باط لكل
 هاج كسوكأ نم ريع تدجو

 هانتبتا ءاككاذ تاك اوبتا

 ا ىوهأ نت لوسر تدنف

 ءادآ : نع زجمن ديلا هان

 ارا“ يلف فيمن: نما بيه
 ىه اه ل> يباقب ىوها نمو

 ءاناقنل هنا فا اراك

 هازرو ن٠ لاّصنا لك كغرا

 هاسسطخ تصاغ ينج نال

 هالع دو اتهربه, هس داف

 ءادن ىدل زايلا دفيضن

 ةايحاضو دديمحلا هدنأتل

 هاج ءاضعالل مسجلا خورو

 اج .|ان كفرط فون راشاو
 هايض: يءارلا نع يني .لهو

 هان ينادلإو - كوصإتلا الث
 ءاهب اهب ءاض ندالا منج

 هاشسلا . هب "كخزالا . رمق

 هدلالا 'هارجلا ١ كام ..كثمو
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 ةراقلا

 _بضرا فانكا يف نارهنلا اد

 رصع دارفا نم نياجرلا الك

 ”يفرشم ماسح اراكو

 لضفو .ةديحم 500 اباصا

 اليج ىني ديحم كاذف
 بدي يف لك عارب لوصب
 بولق .ةبلقت اه غلبأو

 اًديع ناكف ضيرفلا انعاطا

 مدق بارعالا اهتنرع ولو
 موي لك ةيردنكمالا ىلع

 اههنف ليج اهناف كي نثل

 رولخو رملع ترم نالبجا اهب
 اكيد اهلظ ماق انيع

 اًقوش ليلا فافض ىلا مين

 افامغ  ةيداغ لك  دصرنو

 نامالا اهب رغت اندلا يف
 سنن لك اهإوه يف تناما

 اهاحر لمت ىلع ادب رودت

 هاجر ايف ىتنلا سرغ اذا

 ءاع ع اهلا لا رانا

 هادم نرع رصع لك رصنب

 ءاسسملا هب ريطنسا اذأ خولت

 اذ ةقرش هسرولا, ني هل

 :هانث ردح نر كاذو هيا

 هانق هب٠ ٌلوصت ام ذشناب

 هانشلا هب هونت اه مكنإو

 هارتشم يلا بلا 0

 انما اهرنشا وه :انبرخل

 ماضز اندم اما الم

 هأسني اهجراعم يف لابج

 هلالا انمابقا دق .رمزحو

 ءارو نم عطمي سغلا رونو

 ءهاتنض اميلع تّدعب ناو

 هانص نر رطاوملا تفشرت

 هانم ترغ يذلا نم تعبأو

 هزوه يس راهص داؤف لكو

 هاحر ثزاد دق ثوملا يعادو

 هانج ىلا ةويحلا وجر, الف



 مرا

 3 قب ةباحاف )

 ا فلن كن ع كلذ
 اةراظم غيدبلا يشولا نم تسبل

 اي داّوف اهروزب تيخا

 ةيبيحت يلا اذهب بقملا ككل

 فتان روع تذل ةثوكت

 ةوبض يعسو ئرضب ىلغ تالا

 مداطلب بولقلا كللع !فيشأي

 ترد 18. بيتحلا ظن . أمععنا
 ةنأك ميدملا كنم ينءاج دق

 ةزارط ناك مالقالا ةعنمق نم

 رقارؤالا يف نصغلا ْي ىو اخيه

 قاظن كلبجت راردالا نف اظو

 بيقارلا كفن هأتا رف لفم

 قزوشالا لبالب هيلا تجانو

 قارترودخ تذخأ ثدب اذاف

 قاشغعلا ةيصع ترم اهالكف

 قالغالا ةسقر ةنيقر تدقف

 .قارع بص مآ 8 يأ

 ا ولا د
 قاورب ةرفقتل كمي رهز

 ( يدنفأ دويحم دحو يدنفأ لقاع ديحم ىلا دك ]

 ( ةيردتكسالا يف اعنا نيروكذإلا )

 ةاسكب ىلع تيكب ىتح يكب

 ىلبل باكر لح هنربا لئامي

 اًراينخا . ةقلعت يلق هوم

 رورغ اهدقوي محلا رانو

 اًروظ نيعلا مارت نم كسوهنف
 رد“ رايد تيلزانلا تعب وه

 ةاسهد“ تفّزن ةدنيع خيرج

 هانح : ة ليل. ترا ىيديو

 راصف

 هابتا ' اهديخم نيا نركلو

 هاده لع مث ال انيرظ

 هأ نم رارطضا رع

 هأرت ايل وم ا ةسوجو

 ها اناحا 5 يلق و



0 
0 

 حس
 همم م م م

 . هلما وه يذلا جدلا نليف
 هناك ناكف هيف ا

 ىونا ريغ ةلطاب ءارا ةانث
 يذلا لاخإ انه نم نابت

 قم اناركلا حول ىلا 2

 لفاغ وهو ةسفن يحابي كاذب
 لطاب كلذ تلق وإ 07 ىرا

 لئاق ”ازغ دق رظيوكس نه 5و

 ( ةيدادغبلا بيبح ديسلا هيلا بتكو )
 رقارشالا رئارس قودملا ث
 ىأن اذا رازملا ىلا لاصولا بان

 الع يف ةقالعلا ىلا تكلس اهنم ةجرطإ عنج مل رعب  قوشتو
 التم عماسملا 01

 هرافع سوُرك تفاط اذا "بدا
 ردة ١ كانا: للك مرت هيف
 ةقوشو غيلبلا دافنا ترخزف

 ابشع حانأ نم ةنم تبنكشو
 اهب نمو فوسلينلا مكحلا وهو
 يذلا بطلا وذ ميه ربا كاذ وه
 ايهفرط اما ءارذع ايهتنعبف
 اسمويع عيدبلا ناسناب ونرت

 اكل اهنرج رغصي تيعلإو
 ترشنو

7 
 .قذابإ) ريغي نعم اهليلفا

 و م و سس يس سس ل

 ظ رفأ دحالل قار والا اهب تشق

 قاروالا ةجاسو عاربلا 0

 قاشعلا ة#و باب عسسلاو
 قارعالاو لضنلا بر فيصأن
 قافالا فنا موجتا "دلع
 يناسلا لنع حو مدبلا ركس
 قاروالا يف هاقرولا تنغتو

 قاما يبا يباصلا لئاسرا
 قالجالا يذ تافض ّردب ينذا
 قارشالا يف ردبلاك هردق يف
 قاحم مجن طالفا ىلع نسا
 قاءالاك ىبرطلاو اهدادبت
 يقابلا لييجا نانا لاذ
 قالطالا ىلع انببلا اهب ىتلت
 قاوشالا ةيينيك بك فيما
 قارا ٠ ةيابنك ليلقا_ت



 ةمحرو مانالل اًنوغ تلز الو

 ,لئالد لج هاوعد هي ربظإو
 كفصو رصح يف راشعملا غلب ال
 اًتشنم تلق دق فوصلا اذانا اهو.

01) 

 لفاحلا مانالل مع فلادح

 لياوذلا ةنداق رم ىلع لت

 نلئاوالا هقث ام ادرك

 لبإو يدنع رعشلا لاقو ررعشل

 لئاق انا اه لوقلا اهو لدت
 لئاوو مزح ةتناع دق وه نإو

 لئاوالا ةلنت مل اماق» تغلب

 ٠) هلوقبةباجاف (
 ”لزانملا كتندف ,نانسع لزانم

 انده نص دقن ابلا ثايب ]ذر
 يمداب يديج نأ انيبغ نبل

 قشاء باق ىوذا يديا تكلم اذا

 'ةبحا نامزلا يف ءيث بذعإو

 لاضاف ةلاع هر ركع 9 الب ىنننا

 زمام اهيف قاوشالا نه توب

 ان دنعمويلا يذلا يريرحلا تركذ

 ةظنل باط يذلا رثنلاو ضنلا 3

 ىاده ىلع تامركملاب هل انكج
 ةنود ةكقرطق تاياغلا ىلا وبس

 لئاوالا يلايللا كلن ”ةعجارا
 لفإوج نه دهعلاك ما سنإوا

 لطاوع نمل ”دايجإو ىلجت
 لهاج دهسلاب هاوها يذلا نفنجو

 لذإوعاا لوقن ام يش نوهاف

 لئاسو اهنم كينات وأ كروت.
 لظاوف يلع تفح امو هل
 لهانم يدنع سالل ١هكلو

 لياوعلا تاب رهاب تبعل 5
 لئاهن نم يفوصلا ىلع جولت
 لماش نسجل وهف انطا هانعمو
 لئالدلا انيدل تماق ذا قحلا نم

 لجار ل خلا سراف يرابي فيكو



 | زيزع نع لايسلا شم . هرييحتو ةفيمنتو . نيرقل ثعابلإو اذه ٠ حابصلا يجول
 | نم نونجت مالز ال . رهازلا يثازلا فطللإو . رهابلا يثابلا جازاإو ٠ رطاعلا رطاخلا
 | مكبانج ٍفرعنو اذه ٠ فرإوعلاو فئاطللا ةيدراب نولفرتو ٠فراعملا را معلا ضاير

 | فذشنلا مدعل اهيلا انهجون انيح توربب نم ظح هوس انا لصح دق انناب فيرشلا

 نمو٠بولقلا يف اًرضاح لزت مل نكلو . داراإو دصقلا ةياغ يم تناك يتلا مباني
 رظنن سدشلا ناف رايدلا دعب نم ورغ الو . دهاشملاك بولقلا يف ٠١ نا مولعملا

 . هينكأأ ةنيعصلا هذه ميقرتب انرداب . هبهبلا ةبحل ا يي صولخلا ديكاتلو اذه . داعب نع

 مك صاخلا بلا مالملاو متمدو . هرابعلا ع رص نع ًالضف هراشالاربسا نوكي مزل اههف
0 

 يابرلا قرصا

 ( عاضتفاي)
 ”لضافالا هيغتبت ةلاك تززحو 2 ”لئإوالا ةلنت مل امات» تغلب
 يئرب كلضف ريغ ءارب ثسلو

 اهاب مولعلا ردت ل كالولو

 يذلا كلاضف يف رخفلاناسل لوطي
 دجا٠ فصو نعرهدلا عابر صفي و

 ردي ' نم ةلايو ردجم نم كلايف

 تدلتث ايف لامالا تدلتن
 !دئاق سانلل تلسرا ىرولا مامإ

 مريغي مانالل مارع لكو
 مكلاصو وت راس بحم لكو

 انشإو ىلدولا نم ىضري اهزوني

 لئالد امم ناب دق نإو لت
 لكاث عجريل انكر هل تينب

 لئاضنلا تامركملا يف تعج هل

 لئادلا> نإو ت دم اذا ل يل

 لئامالا ماركلإو مكيف لضفلاو أو ١

 لهاملا تنأو جرب مريغ لهو
 لفاوا موهتإو جو ليلا هل
 لياسو ببض هوجرب ام غاب

 لوما كال

0 
 ظ

 ظ للاسلا يهدم لش لكل

 ظ
 ظ
 ظ

 ظ

 ْ لم.١ يلهو
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 اتدنبم كليطعي يذلا ماركلا ريخ

 يس ْي هداهج
 ”مزتلم ملعلا

 نلممت اًونع هجدم ىنءاج 'دق

 مرغلا ةكنم رع هلع تشق

 ترشتنا قى ايبا هينيعب تقار

 اذهب كارل تايادرسلا كاداح

(َ 

 ربخ الو داعي. ريغ ىلع تءاج

 رظعنم ريغ دفر دفرلا ناو

 رفس ىف رهدلا لازب ال .ةركذو

 ررسكاو كايالا ىف: لرافلا هكر

 ردقلاو ردنلا مظع ةلينث ارك

 يرصق ىلع تلاط اهنكل نسحاب

 رجث يف حورطملا فداعلاو رصف يف

 رشبلا دعسا ييتلعج اهناف

 اط باطف ىدأر٠ تنبهتسا دق نبع

 رظن هل قدضب ل تلق نإ فاخا
 روصلا يف تديعلا زم لعب هللاو

 : رظنلا قداص رما لك يف نأك نم

 حج

 ( يليزاا يفودلا ندحرلا دبع وييشلا هبلا نيكول

 ( ةرهاقلا نم )

 يف هب تعبت ام عرتإو لمانالا ربانم ىلع ةعاربلا هب ثدحت ام عدبأ 3 ْ:

 بصتنتو ٠ هييط فرعي هاجرالا جّرأتن مالس . لبالبأا ةنم تجاهف ييورطلا ضاير

 ٠ يرزو أ يوب ٠ درر ال ةيرغو . دل ةصخ قع غبي و - ميمنو هرقل تاكا ظ
 :نايلالا لوأ نيع) ةقدج روزي . تادإلا ةنييتفب ايدها ء يراك وأ 0و

 || . رصعلا ةفالسو . .هناحلا الط ةعثرو . هناجيرلا ةنو . بهذلا فونشو . بدالا ةنازخ ظ

 .فراعملاب ليزت نم ٠ للاكلاو فرظلا ردبو ٠ لاجلإو فطِلا سدث . رهدلا ةمقيو
 لان ال يزلعاب هل ةيركت ميج 12 رخال ميشلإو . مركآلا زيشلا . فئاطللاب رثدتو |

 دهع قاتشم ركذنو . جابصلا مسن ميه أ١١٠ ناثدجلا قراوط 0 نابإو رزع قا ْ

 7 2 ونف يوما" تح ج4: < 6*7 2 وو 1 وج هب احم ا ا ا يعي اي سمن ب ا اسال ماو

 لا ااا ااا تت 0101011011 ل
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 رخغلا يف ضورلا تاقئانل ثدها
 ازا رملا بابع اديلا كتضاخ
 الف ثنا دق ميرك نم ةعرك
 ا ضيرألا براسه انبلا قدها

 ثربشا يذلا مهغلا لفاغلا دين

 سيف ملم وتل بيط هي
 ردنقم عابلا ليوط عارذلا بحر

 غش يفو ,ضيف يف ليلا ةناك
 ةلناغ سرظلا يثون عاربلا ةيضام
 هدي يف مالقالا فضلا ىلع يرجت
 تهفط "ل ملغ رهن نره ثبصا

 اب تآدنملا يراها اهيف ضوخت
 ثلزن كنق ءارغ قزئارب الها

 هل تلقفأ يل داّوف ملك تيحا

 ” (لوالا توج يق لاقف )
 رنقلإو تغطللا تإوذ نءأ ةديرخ

 رردلا نم ثذقأ 4 عدب سياق

 ربتقم كنغ اضرق ةفاركلا قع

 رظقملا ضراع انإلا باهلا ىدفا

 رفلإو ودبل لها نيب ةناعلا

 رتل هاج ةلثاشقر هيو

 ردنت# لشق نم :رارسا لات دق
 ردك البا ةكض ةذووق تكل

 ربخلا نم يبا يف زبخلاززإبف

 ريطلإوا نشلبلا نيب بج ننفت
 رظخ ىلع اهبف قرغ ند تكف

 رمدلإو خاولألا نف ال ىبلا نم
 ررس ىلع هم ةعوفرم باقلا يف

 ردق ىلع ىموه اب كلونم تيتو |

 ( ينانلا باوج يف لاقو )
 روحو جخلا تاؤذ قد اةبيبر

 اسرم وحن ينم قوشلا تجاه دق
 ةعركم دولا دج اهب. ىدها

 ةبهإوم ويست يذلا مركعلا ره

 ررذت مو يشن ملف يدإوف تنبس

 رطبلا نم ا عمملا يضاف
 رثالاو تيعلا ليلج ناكق غيم

 رردلا سننأ يدهيف راضنلا نع

" 

 ظ
 ظ

 ؤ
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 ةعرصتف اهينيع لمؤملا ىري
 ونس يذ لك نع تيب يبملا يف
 تفرتفا يذلاب هوه نع اضرعم اي
 تيمعر هل أه ارم ونت

 ناومالكلا يشوف روزلا كل اًوَوَط
 صرف تنكما نان مس انا ىتة>إو

 ىلع نهديبلاديغ ديغلا ىوه مزلاف
 يرصنتم لغم اهيلع كإود رصقأإو

 ةفرعن رصم نكل ثوربي لخ دف
 هددوس جود نه تنأ لضف راع

 لو ديف نظلا باخو يرهد ضم نأ

 يدبك منبق النا ثوري لهاا
 تدريب نر

 مكر وهف يأ رح مكنودو

 رغ ” ظافلاب هوينكلم
 نضو مكيجزاي ظانلا زعب
 هبو تهدزا ةناعب ىكنمأبا

 ”كرصعب اوبيط هلضف ىنس ىلع
 قلطاعب ينم اوضنرا هانث يفو

 ردق ىلع ءافإو ثوملا اناك

 رذق يذ طق ,فرطا تادبن اذ
 ربحلا ةبر نع هان يف ةوشإو

 ريسأا عجاه يناماك س6 نه

 ربو ىلع اب ةنرصبأ تننح

 رثالاب نيعلا دعب ّيثلا نم يضرب

 رصاخم ريغ يدم رفيصن ىلع

 ربقلا ةعلط ”ضرا ركت فيكو
 نك ىلا ايمرخ اري
 رمعلا ةعيض اي :وتيؤرب رفظا
 رفخلاب لبق نم مردج |وعتذ

 ررشلاب قإوشالا نم ينرتل الأ

 رفس ىلع مكيف 1 مامذ امعرإو

 ررغلاب بابلالا ىرش نم جيارو

 رقفمو زنعه لك ىلع عدس

 ردكلا بئاش نم ”كيلايا تفص

 رتتسم ريغ هالع ردب اف

 رردلا سفنا نم الغ ام ثبت

 سسس77227:4> 52 سح+

0 
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 ترن د تايحت هسيغلبو

 ةرطاع بيطلا رشنب يدوعن ناذ
 قعم يس وهف دودصب لك نأو

 ةلسرع در اه ذا دولا بطاخو

 تننا نيلملا دولا ةبطاخ كاهو

 هل دشن ءوفك ىوس كيدل اف

 رردلا ةموظنم اهنسح يف قونت
 رظو هي ثبيخ اف انيلا ةئم

 رضا بحاص يليق دصدق ير

 ربجلا يثولا ناف باعب الف

 رجلا كلغ بلطاف دولا بطغل
 ٌرثملا ةيه أ ىسننق اياطأا ربظ

 )َ يدنفأ دوه ديحل ) ٌْ

 رظنلا يف رحصلا نأ نظلا ددرم

 اهل مودفلا لبق نم لقعلا عصنخسإو

 تيمر اذا يعرس ”مما اهنأف

 اهب تدهع يتاللا كلوهتا ند ام

 ةمنراج لك يف ا .ضرومصلا 4
 تتنتلا اف اًرما ىرولا يف تدوعت

 هعدصتف بص ثرصبا ىتهونرت

 ررط نم نقرف !٠:دهإونلا نه
 اميعا دوه الوإ يعاب ضف

 . ةظشان نافجالا ةرتاف ىلك نم
 أوسم رح 2 0 ع

 ا ممدوم كتفك 5 فرطلا ةليلع

 تفرع ىبملا نيع نم نذجلا ةماون

 ربخلا ةم ققح ديغلا نيعا نع

 رذح ىلع اهنم نكف تمدق ناف

 رصبلاب حلا الا يف نكت أ
 رتو يبو سوق يف دفلا فلك

 ردت ملوروضع نم_قبت ملف حرج
 رشبلا نيعا نع ينخ دصفل الأ

 رطخ ىلع الا أهدهاشت اف

 رمسلإو رغلا تيب نعيتل الا
 رمسلا ةيطخلا نم ىشخا تنك ام

 رفخلا نم عون ىرولا كتفل ا

 رظحماب كليتنت ذا ةحابالا يفتت

 رطو ىلع يلف نم لصمت الإ

 روح ىلع الا اهنج قبطني م

 ربسلا ةصغ يس مونلا ةذلو



 مقر

 يدبك يف كينفج نم ظألا قوفو
 سفن وذ مايالا ئد٠ .شيغب اف

 انند لص لاب , ىلا .لازغ ابا

 تربس ذه قافالا اهس .ةترئئادو

 ينبيغل ترا يح دجولا يب كبزي

 ش يفهباب افاغخا يأ را 5 زحاف

 ةرتفم !بحلا لذ ناك ناو من

 ةليخا ذا .ىت> يازلا :غمجإو

 ةئار لض نا نم ييأزلا بصف
 ةهعا يولي الم سانلأ نبجإو

 «هبيص ليس ىرجم عبتا تلز .أم

 ترن دقل .تاوباب ترفظ ىتح

 ابتلئاق دجللا ديصق .تيبب معنأ

 ًةيترم لان .نم يتزايلا انفيصن
 هن تلان دق تودربلا ىرشب

 هرثم . يذه هّرا ل تنك نا

 4 عاملا قدنع ىلع لبق تنك وأ

 .ةقفلقيف اينللاب ,بلقلا .ىللءا

 ما تناك نا زمعلا رصقأ م

 ةركاب ةيفإو ابضلا مسن .ايف

 تو قدمو قوم ضرك يل ثوُذ

 روم إو فرطلا فيس ولي فنحلإو

 رذفلإو ٌرْبلا ثويل كليف داض دق

 رعشلا» لاط ليا رجم يف هانيع

 يرب»ي كايؤر ىرا دوجولا نع

 رطظنملا يف مزمل قوف دجؤولايف مزحمأو

 رذفق الب رع ىوملا لذ رعف

 رد نع قاف لوض ليللا ساننخ يف

 يرظن ةئرط قالي ؤأ ىري دق أ

 رهنللاةبروك المإو انيغ .تيفلا

 رنالاب .نيعلا وغ ريشا ين دي

 ردنفلل رمالا يزعييو ماحغتالا 3

 ردصلاو درولا نيب لاج دقللاحنإو
 ردجلل مالعالا انب تادف :اعبط

 رغخحإو ودبلا ديحو نامزنأ نيع

 رعلا ةعيضاي امود نع فزظلا يف

 ٠ ردك نع نيص اذنه سلا غلاط يف

 رلا قداتض يدنع نالاف مهل

 1 رصن مايا ْي دءولا لوط

8٠ 
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 0 يلا ير يلا لدغ عننا م

 ٠ برالا عما عاري مانخ نسح ةبحو ١ بدالأ علطم ةعارب نصغ ةرث

 ١ ريمتلا ليق هتبترم ولع نقبت ىلإ ٠ مكبم ةقان فرع اذش انلد يذلا ديحولا

 ' ٠١ يجزايلا فيصن نهشلا ٠ زيمالا دودولاوب زعالا بجلا بانج ٠ هبكش يف
 نيمأ ٠ يجرب |ه 0 لان

 نيأبت مم ٠ معز ف :راذلا عماجو ٠ عباسسلا ىلء: ولو, مج بدالا دو نأف دعب اما

 ةبح ىرتشاف . فيطللا مكلوق ةنونو . فيلا مكتاوبد جذومنا ال درو دقو . عانبلا

 حور ريط قفخ#و . هنايبت ظافلا رش! لوقعلا ةرد بلسو . هنايب ظاكع يف بولقلا

 حود قرو قفصتسإو ٠ فراجتلا ةعرف صانتتا ىلع ضاضننالاو مول قوشلا

 ترسو. قيفلا اذه, تورت ٠ فنا ١ انلا ةينغ صانم ىلع ضان#الاو وهلل قونلا

 ما ىلع تمام . لوبفلاب تنرتفا نأ ٠ ةلصإو مكل' يه هلطاعب اليذم . قيفتلا اذه

 يدنفا دويمم دمح ةداعس ٠ رغالا مثالا دجمالا لوق نم ىرخاب اهنفدرإو . لولا
 هداعسلا بيسات دنع كلس يف ءابإو مظمنن كلذب ىسع ٠ رغنلاب وةانروالا سلجم مجرا“

 هداعلا ءابدالا نيب هب ترج ا؟ فيرشثلاب زوننو

 هداز يدنفا فئاح

 دوحم رزنلا

 لقاع

 ( لقا عادبجم هداز 0 ريقفلل )

 يركف يفو يبق يف ديغلا عترمو : م وم ا نود ريصلا لاعم

 ررشلاو نارينلا نمرذاحو عرأف 2 يتدكقا ىظلا عش عيشلا تبنمو

 رفخلا قلطم كيقو مارغلا قر هكل ررح يف تعش اب محا ا
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 ااه اك اهانغب مها ْ

 تدخ اًنيِح هدنع داب 3

 هب انفصنأ رهدلا نال ”فيصن

 ديس وهو عئاط دبع معلا هل

 بلياك ملعلا رقإو ايازملا ديمح

 منام لئاضنلل ماما :ملظنب

 ٌحاورلا ير يحبت هئاصق

 جادا لكل الها ب يضاف

 حداق لك نع فصولا ةنم لج اذل

 ججاس لك قرغم كاي رجيو

 ( هلوقب ةباجاف )

 مايل ىدحا تسلا ننج عادت

 ةيلق كلك سيل انم هةر نءو

 ةنوصغو اضغلا يدإو ىلع أننقو

 انسولض نيي ناعظالا للك ىرت
 ةيج هوه هل بنخع لكل
 نيف سيل نم بحلا لها لدعإو
 هدإوف مولعلا ىطعا يذلا تي وه

 املاطو هيف رضنملا مماب تنهيت

 _عمأس ةعتم ةنم ف هب تادجو

 ابرو ينذا يانيعع تدمج هب

 ابصلا ىلع مالكلا فارطاب ”بوعل

 ىبلا .ةحنام نسلا سيل تاههو
 ىضلا ةرغ يف سنشلا قاف مت اذا

 ماوخ نامزلا يف ثيدح لكل

 رجتاي تحت انقإو اًرس كل ايف

 اط رثا اًهتاس. اهمد كليأ

 يغإوج نم يظنلت يدجول داكت
 جارو داغ لك اع لآستو
 حلاصب اياجتلا لك ام كلو

 حان ةاقالم يف ردع ظسب ىلا

 جرأب كعب اغاس امم ةتطعاف

 اول نم ةمسا ولخي ال رملا ىرت

 حمال ةيؤر كلن وأ اذبح ايو

 حراإوجلا ضع لابقالاب صصنخت :

 جدا بوث يف حودمملا هب تياو .

 جاك: قمل :عطلاب ةيلقأ نا
 جباذ دعس يف ردبلا قوني لاله
 خاوفلا تاكحم اههلع لدن

 ا هي وو بسلا 3 01# -21215272977 7-2 0



 ماذغم توما نرولزناغلا عزيال :

 لجا يف مح امم دب ال ناك نا
 هنليعل ةلومعم بولا لماعو

 مت تدذحو تسأ م ىلوالا يضف ْ
 امش يرظان يمحي نفجلا اناك

 يفر < وي 1 هب م لكف
 ةيزعن دهعلا يفو اي ينتضمم

 اف تيرد ذا ىردا هللاو تلعو
 |_نمصم أ ينح هيناعم تكذ
 ةتباث رهدلل ةداح اهب مدقأ

 ةنصأو "يجز راوخلا ىيف بيضا

 رحنا ربصلا ىرحت نمايتمرك

 دودلا ىلا لل نإو ريح لكف
 دورو» ريغ اياملا درو ناك وأ
 دولوم لك هانم لبق عنيلف
 . دوس ًالويعم نراك اسك
 يديدعتو يت مل ثيضق دقو

 ديهستو ءانغا لخد نم هيلع

 يدبكنتو يود هب و لكو

 دوعوم تشع موب تدفف نك
 كو دوبل بلا كابا
 دوهنم لج اهانط ربت: نيكل
 ديدجت تبن هيف رخ انإو

 دوجلإو لخلل ال عنيو يضعب

 دوصتمو :لوماب زوفت ناب

 ( ول 2 اديد نم بأ سجرج هن دثمأو (

 رجماس لك تقرغا دق ىوهلا روحي

 اذإو هارت ول لبس بحنا امو

 هب ىلتي يذلا لقعو نونج
 هب ىلتبم ادغ نع قش ولع

 ةنييج هوضو ىوهأ نم "تش ولف

 ىللا ةرمخ ىنفسا يحاصلا اهيا منن

 رجعار لك هناديم يف رصقو
 جماطل حارا هيف امو *أانع

 متاوسلا عومدلا ىرجم اقبلا هانف

 جافب سيل ةنم لاخ وه نمو
 جالملا يذ يف ته اغا رونو
 جداوصلا يراذلا ديرغنل ومصنو



)11) 

 ةمركتو ًةلالجا كيزمن. انسل

 2 ا "اود ا فلل

 ةيبحاض دعا ردصلاكربصلاو

 رةيكاب ريغ رندع ةيأ

 هب تيلب كف محل ناك نا

 ةلطاب م ولا ةطخ نم كاشاو :

 رداب يف روسلا لثم بلقلا يف لحاف

 دياقثو نراهربب ىردا تناف

 * دوهم ربص الأ نزحلا سلو

 ديبلا يف ديبلا لثم كربص نأف

 دوؤنم ريغ دإوف ثيسإو يرت

 دوقنمو .دوعو» نيب ىليلا نأه

 وح ريغ تإوفل ىسالا اهتم

 ديجلا يف قوطلا لثم لفل لاو
 ك0

 ( هلوقب ةباجاف 0

 ردات رفع لكل 1 نيب أم

 نزح نمؤ رح نم دانعل ام ديمو
 ان راض دادضالا نم دوجتلا لب

 ةتءون يش رباغ يف سيلو
 :ةيقاب رادكالاو جصنو يبف

 ةدحإو رهدلا ايالب نم يضقنت ام

 اندقبت نوما فاضح للك تنلا

 ديك ىنملاب يثعم بلق وو
 اطؤا لااوغالابف ةايحملا يف

 نك نه غرملا اهيف ددعي نا ام

 ةتتحُخ ىنعم اهديوحت يراك زل

 ىرث ريغ قينحتلا ىدل اهأرث امو

 الحا هايد نم يللا ١

 دوري صرحت نإو هاقبلا اف
 دييمتو: رن الهاي «رخ اف

 ديعتا عين اب ىردا ثنإو

 دوفنم كنيادنف ىلع يضملا ريغ

 ديعلا اذ ريغ نيطو ءامل لهو

 دودعم ريغ ب *يغ قع

 ديدبتب كبرغت ةنلا اه انه

 دو ريغ اي نراك اهجينو

 دوهجم تانخا اهرخا نكل

 ذيقللا نزرود نم ةب را

 ديوس ظفل اًكارتغا انع 0غ م

 ديرلا ىلع دير اهم'وا نم ديرلاو
 د 1 الحا قصص نع



 ب ذآ ت#آ#ذ#آ# أ ذآ ك م

(00) 

 لإو .ءافلخلا ةنيدم قارعلا ما

 تلاشي لو اقوخ اوركتت ال

 يوكل اهسبح رورغلا الوأ

 سس لل

 تنيرط لكب ثنا .قارعلا ما * طيباف ديبحلا دبع يس خدبال
 تفولا عضل عأ رعشلاو ءاإلع

 فوذم لك نما كلت .نإو امن“
 فيدزك :اهلخ .يرذع كثنقلطا

 ( هيزعي لاقف قايدشلا يدنقأ سراف دمحال ءابسأ وتو )

 ( برغلا دالب ىف هيلا اهب بتك )

 دولوب .جرفن الو تيم يبت ال

 هرظنت ضرالا هجو قوف ام لكو
 املا .ءاجر ل ةويح:ةويحلا نمش
 قنس ىلع "نع اهب وفبشتا ال

 ةلفغإو ايندلا يف <رملا لهجا ام
 قفن ىلع اهيف اه معو ىرب

 الب. تيديلا رفص اهتزافي لك

 هب باشي ادووحم لاملاب عض

 تلغذ هي ”رشن اذ داغملا_ناه
 اهظحإول ؛انيبست ديغلا نيعأ اب

 رجع يف ديعلا تاي لالما ىدي
 هل سلو .هوجرت كريغل موب

 رطخيذ لكيدنع رهدلا رغصدف
 هل تربص .دوقنم تعجن اذا

 ىلع. تعزجال ”لها ةنم هل نم أي

 ,دودلل دواوللإو .دودلل تممللاف

 دوجوه» بوث يف .مدع ىلع, ىواط»
 ديعصتو _سافنا بي ومهتت نيب ام

 دودحم ريغ مون فوخ ىلع ل

 دواد نب نابلس يثاحن الو

 دسيعإوملاب ابنم ٌرتغيو ةنع

 دوجلإو لخلا نيب قرفلا اف ضاز

 دوه نيغ اهرك هبطعيو اءوط

 دوغلا ةبر.نع وا دوعلا:ةنر نع

 ديغلا نيعأ يمت فيكيرظنا ينف
 ديعلا ةجمب اذامو لالهلا اذام

 دوهش٠ كثيبلا :ةادغءمويل لك

 |دوشحمو م وحرم لك. ىوتسأ ىتح

 دوتنب اًعونم كرتام- .يخا

 .دودده» ريغ ”نكر كل لهو_لهأ



(1) 

 هنا نق !نظانلا ةسرع

 ٠-4 اًرارط اهل عيدبلا جن

 ةيرك . يلع .نئازب الها
 دقف اهم يل جدلا مخ مل نا

 ةلضنت ىلع ام ماءالا داج

 ,هنطاب 1 اهب هاندلا عجر

 هلضف بمقانم ثرهثا دق ملع
 املاطو هيفضإولا ثتانص ترثك

 ىلع يشي صلخم ةريرسلا يفاص

 'ةحجح تافرصتملا ةلامنا

 دهب ماق هللاب فراع وه
 نم خاضولا ههجو يف ءوايم

 نم بخا نيدهازلا قلخي هل

 اًنئاع لئاضنلا رهز ىلا ونهم

 ددادم دوش نم طخ توفقاي

 ايئاضما خس ضيبلاك ةمالقا

 ةنانب تثابرعملا يف تفرص دف

 اناك سوؤرلا ىلع هيدل ىست

 لا رعافلا داونلا .مهشلا ملاعلا

 ترج ىتح هرعشب قارعلا َلَث

 ةنيدح رهرك ةيفاق لك نم
 ع مل

 ىبلا يلو ارودص يف تازوك» يف

 فيرتلإو .ىيصنلا  ةببش هل“ ع

 فيوذتلا يف مالفالا ةعنات نم

 فويض لحم نع تاغ تلد

 فيرشتلا ةبآ كلذب تح
 فوصرملا هّردب داج رماك

 فوتط هسدصلا عجر ةناكف

 تيرعتلا نعينغتساف سانلا يف

 فوصولا ىلا انتقادف تذل

 فبنينع ليذ رجيو ىتتلا مدق

 تفيعضتلاو لالعالا نم تمم

 فورعملاب رمالأو 2 ا

 تاينح ميدا لع دولا زنا

 فوصلا سبل هيلا فوذشلا سبل

 فوطق ءاشجا ايندلا هز نم

 فورطملا رظانلا فاعل لم

 بفغيشتلا ىف رسلاك اننكل

 تبنيرصتلا نسحا لمإوعلا كلت

 فوطق رغا _سرف ىلع .يرجت

 فياأنلا رهابلا ' دانزلا حك 1

 فوشرملا هاك ةلضف ماشلا يف

 فيطل ميسلاك ىنعم لك يف

 اضورع تبرض فودذحمل اب سيل



 (م)

 ةئفاذعار 11 ا

 ىلا لقا نم دارا 1 0

 تشحوتسإو ترفانت سوفنلا اذإو

 ركذ نيح لك يف

 0 يتلا بدالا ةدودوه

 ىدنلا ربغ اهب يرخي ةضور وه
 هرارحت ىف .نردحلا لك زاح دق

 ررفاو ظحب انونحم لازال

 ىدالأ

 فورغألا رمالا لعن مورو

 فيرش هيد لع ىلا تحأر

 فولأملا هسنأ عب رأ 37

 فورملا ةبرك سني ا!دبا

 فواعق تايناد نم يملا يطعن

 : فيطل ريسنلاك 0 قوت ن“

 فينصتلاو فيلادلا ة داجإو
 ىيروصتلاب ظحلا لن. طخملإو
 فرصا يدم 0 يظن ثيهأت

 ١ م6 ةنع

 اهنيعط جامرلا كلن نم رف نأ

 ىلتبإو نساحلا قلخ نم ناحجب“

 اهباجاف ىوملا ىلا يلخلا تعد

 ةلويذ دادتلا ىلع رجم ىسا

 ةناف داونلا كل. ىوطلا اذإو

 الب ةبتاك طخ اًراذع يدنا

 تتا ىتح ابيصت هيف تبع

 اهسحن تفنغش دقو تلغد ”دوخ

 قئافعو

 115 ةنس

 رمنغييطا دودفلا فاطعأ عب 8 ْ

 .قئاقو تحت لاتنت

 رمفينخ قوف ماق ليفت 001

 نيعتلا يف

 دلل 37 لامر ّق راعل 3 0

 فورح ريغل اللا 3 علق

 فيصوو ةفيصو لك نسح نع

 - كما _قطانمو
 قطارتو فراسو



 اًربصت فاعذلا فئتسا تيقبو
 نمب نم امجتا يفرطو يبلف

 ىونلا يداح نمو يممدنم ظظحا :

 ْرقَأ ملف داوقلاو رظإونلا نيو
 لزا لو نويعلا نع لاز مونلإو

 ىب رلاو  تسابسلا نيب ام باننا

 الفلا لوغ 0 نكن يفناكف :

 اهرفقب عسب هالل ةليل <

 يظل كرا لعلب ةللعتم
 ىلفلا دمي الفلا مير ابربو

 يلع ينشي هأللا فشرب ىمعو
 يننإو داونلا ينم ىوملا عذل
 ينناك ترصف يدمج ىنضلا ىلبأ

 ةمالقا غولا ىدل ةتنك ربح

 يهنشن يراردلإو ىوبي ٌردلاو

 ىدترإو ةحاصفلاب قطن ”نطف

 نكف كنف لك يف فّرصتم
 ةيلكن 1 6 كتارف دقو 7

 0ع

 نارك
 فونكم حّرته تيب تديبلاو

 ففيخخو رافإو تسر الآ

 فيفعو _قءماف ضن الا

 فوكو ,دفادف نوطب يرفأ
 فورص تانداو ي'دد نأ ل

 فرذصو ركاسع نتبب لانخا

 يفويض شوحولاو يدنج نجيإو

 فوطعملا هغدصب لع وحي
 فوغشم فندم ةلغ ينسي وأ

 فينعتلاو لاذعلاب يوعرا ال

 فيصن "”فكا 3 ةباتكلا ملق

 فويس سو رجامرأ ره نع

 فورح ضعبك اهبنكيل يوبت

 فيدوو هل .ةيراجك ثراص

 فرش وعملا هلا دع
 فيرصتلاو وذا ملع بابلج

 .فو رصملاب سيل 1 راكلملا نعو

 فيسخ ريغ روغلا ديعب ”باذع

 فونط عبج نم ايديال



- 

 ةمججسبسلل ب سس و ووش عمم

. 

 سس وع حس حس سا حس بو اس ص و يسم

1) 

 انا ضيفي ةغبأن 1 ديلا

 رصاق لواطن ولو موني اذام
 اهلا نإو ترذع اذا ليمجما كاف

 هولا دريل وما + ل

 قو نادل يف رط دمإو

 ىوجلا ران يتثاشحب ىولا ىذا

 ٠١ دعب ثداوحلا يفاذآ نرقوا

 ن٠ نامو َتايناغلا ينغ نرذنو

 نا نييإو يللا فشر ينعنمو

 ىف دقو بابشلا رصع ىلع افسأ

 ادحلا يفو موسجلا يف ىتبإو لو
 ينذاقو ينفص كونا بيعلاب

 ىرفلا فا دن سوق ىاضربظلاو

 هماول ند ىنبحص ركنا رهدلاو
 هلق ظاحللا يكأش يف تفلكو

 فنلاغلا ميم يس قدزرألا رشن
 بالم درج هيف 0 ”ةسدم

 بئان فرغم اظ لوسرلا تنع < يقتيلو كيلا يف ”لوسر نع

 فراضم تع ةينؤشلا 'ةمال زق. فشتقا يسلك تلا كوع هيا

 َكئانج دوق قإوشالا اًهدؤتثتو ةباهع هاحلا ابيب هارذع

 بفراعا مارت م ةهقتلا  خيؤات رم ا 00 ٠ ةيقبلا 5 ظ

 (تايبالا هذه دادغن را ديهحلا دبع خيشلا هيلا لسرإو)
 فيلا هابظ تفس نا فخإو

 فورظم _ رظأنب ”نينود . نم

 7تورذاا ةعمدب داج نفمإو

 فونشو لخالخ تانر تعم»

 ينوكلا لاطملا ىلا لاصولا دعب

 فولح سزاوك الا نذح

 وبرخ بيو يتااذل هيي

 فيص٠ ران رح ءانشلا درب

 فوتكماك

 فودنلا هبطتك راص بيشلاو

 فيرعتلا نم" يمال تركتنو

 ضيبملا هرعش

 فيلكتلا تن وكشب هل هافدر

 هس اا

 ب حسم بة تس طوع هات توت ونس ت ا ف يوح حس + ...#از توم تتسلق ك6 كاست فتش

7 1 

 تس ب ع م مح



()) 

 نكحألا ديال يال اذيه

 ةناف نامزلا يف رخأت نئو

 هضيرق راجي نم ديارنلا ىنجن

 انين نيورش ةيئاق لك نيش

 يم ادوقن ارنا البجا ىلإ

 انأاكن هما وها اما نونا

 يقرنهأف هزارط تسبا فرش

 يدهاش كلذ تلعج تيعدا اذاف

 نطلب نينكلا :تاقلا لح 1١

 ةيبقيو ىوطلا هدعتي لاز ام

 ؛ببصغ كارا يل !ًدإوف دذرأ

 كا هب "يس راك ا

 يرظإود هارت م١ نم ىلأ قوش

 هلجال قارعلا هاروز تيبحا

 أ دقف بولقلا ةبلا قج

 ”يمجا> .نيع نرود ضرع اذإو

 هبح يف يل سيل نم اي كيدفا

 اءراب لعنو ل وق يف تنمحا

 اقوم لاكلا لان يذلا تنا
 رعاش غلبا تناف تمظن اذاف

 ربقاث بباهش سعف ترظن اذإو

 ةعارب سورطلا ين كل ترج اذإو

 بيراغمو ,قراشم كتبي عاش دق

 بتسايملا دنع داحإلا يلب ”دؤع

 بقاث رركنف عنص ن٠ .ةءوظنم

 بئارت .كيي دانوالا هلا تب رض

 كعانلا نورا و

 بقانك .وسفنن نرم انل ىدها

 ىتارد قوف قوف ام ىلا اجي
 ىسان كلذ تلءعج ترا اذإو

 بئاذ بلق رمأ يف كرت اذام

 بصإوتو رمزاوج تيب لعتلاك

 بصاغلا مكح ىرلأ ناك ىف

 بهإول متصا الف قارعلا فقو

 يئاكر هآطت مل ضرا رطق يف

 بناحلا كاذ فارطا ا_لجالو

 بذاح ة. هيلع هوجولا بح

 ماع فريال بلك كانب

 بزال ةبرض ىلع كاذف لضت

 نذاح ريكا نسلا اهالكو

 بساحم ريغ ءاش ن٠ قزار نم

 يبطاخ صفا تناف . ترثن .اذإو

 بضاق ماسح نحف تركف اذإو

 نعزكا مصاعت يف مو دإوسف



 هل اياد هغءاضو ضيرقفلا كبس .

 هعارب لظ تحت يناونلا يرحت
 ىلعلا رعشلا يف هرملا قري ناك ول

 ابصلا جير هقالخا ىلا وبصن

 ابيجم فخ ايلعلا هب تّتح

 اصاخم هيف بذي ناسللا برد

 وطخ ل وح ةراجت تحير

 مو ريهذ يف رهدلا يف ج*# ل
 رعلاط رردبك هادم ودبي

 هحدم دشنا رهدلا لوط تمت وأ

 اَخَرَوم با يروعلا دحدكو

 112 هده

0 

 بلاط ةنألوا ط0 "للتو

 بتارم رشعب ىرعشلا ىلع العل

 برأس رراس نع اطل ليعو

 بسار د ىبمأ ١ «-طيو

 بياذلا تابنلاك ١-0 ظنللاو'

 برات قوسب ةنبإوس ترجو

 بهاذ ,لا٠ نادنف ىلع نرحي
 بقفانلا بابشلاك ن٠ يأرلإو

 بجإولاب مآ ملف مانالا تيب
 بناكلا تيضن قا يعحدف سيرت

 1/25/ ةنس

 ) هلوقب ةباجأف /

 ينام قوفخلا بلقلا ا مماأي

 يناخو .قارعلا يف كلهاب قا

 نكت ملف لاجرلا ةقا كتف

 مفاتن نساك 4 ركل فيرطاع

 ىوملا لك امو اقرص ىوطلا تقاذ
 هب ةمارك . عرحلا بج

 هنامز بطق يريعلا كقاش دق

 بتاكل“ دوهشلا ةيكزتك تناف ةبتكح فدرا راآلا رئاوتم

 يئاغلاك اًرضاح كحبو ترص دق

 يحاصب تسلف ىلها ة ماغلاب

 بجإوحو ,نيعأب 0 0

 كراش ةروخي 2 عل 5 ركسف

 بئاعا ليبسلا هيف ىتفلا دي

 بلاطلا دام بولطملا ةهابنو

 براقلا ةروص هي ادعابتم

 2 نك 81 "رج ديد اهم



 اهعورنك ”كلاح ليوط يل4
 ا_غدصبو اهرغشب داّونلا ىسما

 يذلاب دفادنلا نأ الفلا فلآ

 نو كلم هقوف نم يقتاكف
 ه0 يا ل ال

 ةلاطم لاط رهدلا فرضو يلام

 يظعأ مسج لظا وه نا شعيو

 يرئاتخ مارخ ينظإ نأ تر نا

 ىركلابو عومداب ثحتو تن

 .لذاع دوا نيب اذ ىفم يرع

 ىوطأو يبلق فنييلا مأهس تطخأ

 ينك فيفا ئدمج قولا لإ

 ةساطرق هربيح هل الح ربح

 اش ع ةسورطو هروظسف

 هدذاسو ةيمالتا اناكو

 ةيعارب معو رغ دافا كذف

 [هتن» توا وبغلا ملعب مكلو
 ةيلق .نفا لك ند ىوح ”نطف

 تدنغتسإو مرعش ةفاطل ثقر

 هفادضا غي ٌردلا رظن ماز :

 اهءاش ول انسمماش يرازدل

(0 

 براتنعو رتواسا عيسأ ادا

 تسابس كتيب تايحلك بائسني

 بكارلا تحن ديبلا يوطب قرتلاك

 بكأآوم نيب ريسا راننلا شعو
 يهاذ» ىلع تقاض دقو اكلت

 ىلاحطم عنب يف“ معنإو كسدنع

 تئاون بانتب ىنشبني تاب وأ

 بئاصم  بوصت الأ أآههرب 3

 تحاش تولب ىنلواو ع
 بقازت تيعو ين* ىثحلا عذأ

 بئاص وعلا يوفر لاز ال

 بتاكلا فيصن يدوب ادب ملق
 بئارت قوف حال لل ربتلاك

 بك اركب تنيز هان تكاخ
 بئاهع نوح نيب أه ىرس قارب

 كئاتك شيج لف م هبتكبو

 بجاحلا نبا نع هب بيبللا ينغأ
 بغخارلا تارضاحم هيف نأكف

 املا دوولا ماع دونا قو

 بئارغو دئارنب ةنل ىفأو
 يتراغا .ىل/ ملاعب هيلع. تنال
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 قزرو ءاشد نم هيتْوي لضفلا هد ىذلا ٠ باهولا مب ركلا هلل دم
 ىنابلا فدصأت خيشلاركذ ناك ذاف كعب أما 0 باسح رع ءاشد ن ف

 قيهع جف لك نم تالسارملا هيلا تدراوتف 0 قيرط لك ىف راس دق

 قيفوتلا هللابو 5. ليبقلا اذه نم موقعا نورههيرادام عبطن نا اننأو

 07 - ولا :دوانسح وهو هآ 4

 ربعاك را لكب كامح تراز

 اببص جي اف تنرو تخنرتو

 اهرييبع : حافن اهئاوذ ترشن

 ابهبيقر لايخ ردعب ىلع ترظن
 اهدودخ رانب يدبك تفقرحا دق

 ا_ظاحلو اماوف لبق رردأ :

 الي ارم ىلإام اهنم نركك مل ول

 بماوك نإب حال رد كانتا

 بضإوقو ,لباوذ لدتق ”ىنلم
 1 انهو لهاوك ق يش كلملاك

 . ٠ بهايغب اهعرذ

 نطت الف اًمكبس "بكاس عمد

 بجإوحو رنطاعب ىدّرلا نا
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 دنز يدنفأ 3 و
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