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 هندنج اح نلوةممكلاريثكء اذغهندعم لم ئالو ريثكء اغا ىلا هن دجاح نمل لا. ّتحالا ىف
 ةبمكلا ةلماقلا هي دلغالا هءيشنالو لملقءاذغيلا
 اهىمأ ىنمزطايذخالاوةظاغملاةبودالا نم سارتحالاىف

 ىذغب ناةصعلا ظفح ماود ف ىغبني هناو ند ل! ىفمضهل ا ةوةسسحب هيد غالا راشخا ىف

 دضلاب وءاذغالار يكل انمذهلاىوقلا
 ةيرضهنمدخؤرملو هياعقرفاذا اهسالو ندبلا بص عونلا ىف اولا ماعطلا نأ ىف

 اهنمدخأ اذاامسالولزهمتع ونلا هاما ةوعطالاو ةريثك تا رعىفلب ريثكرادقم ةدحاو

 ةدحاوةب رض ف ريثكرأ دقم
 ةليلو موب لك الغلا نم امل ع ىرد دم د حريب ديرك ذ ىف

 | ناامسالو هتحاحر دقءاذلغلا نم هن دن ىلا لصد ىتحاهةءعضوأ ةدعملاريغصوه نمللامتحالا ىف
 : هئحللا يظعناك
 كلذلالاّمحادشأ نادءالا”ىأوامهّراضمو شطعلاو عوملا عفانم ىف

 هىدر طاخ هنم داو: تلفوأ هتك ترثكىتم طا1لا د.ح ناك اوءاذغلا نأ ىف

 كال ليم ىفء ىلا نعل ساكستلاو ءالتمالا هءاعهءلتم ةدعملا لرب نءلفاغتلا نمرب دل ىف

 لاخلا
 قورعألا» المال عفانريب ديرك دىف

 ءامدحوبال ث حو تادلبلاو تاقوالا ىف:دعملا ىلع هلو ماعطلا نمؤلمتلا توكءامرسثأ ىف

 ظ هملع برش درأب
 مسللا نم بصخ هندي و مدلا نم همم هقورع نم همعطالا نمراثكتسالا نوكامرضأ نا ىف
 ةعنامبابسأ عقت دق لبا دبجامضه مضهني ةيمكل !ليلقلا ماعطلا نأب ىثوي تأ ىعبني ال هنا ىف
 باءسالا.دهرك دوكلذ

 ماعطلارر ضو هلزو عال نمو ةل احلا كل ىف برع. نأ هلزو < نمو ل لل ابث داحل اشطعلاىف

 ْ امهلامعةسا تقوولعفل ايدرابلاو لعفل اير احلا
 نوكين اق ذوالا لكشلاوكاذىلا جاتحال نمفوةر و رض ماءطلا دعب ىذملا ىلا جاشحي نوف
 متانلا هيلع ماعطلا دعب
 تاغارفتسالا بقعي و عوملا ىلع بارشلا برع ةرمض مرك دف

 تقولا كلذ ىفكاذ هنكمالواماعط ىسمت شب سلو ايارسش برش نا ىلارطضا نمل لاح الا ىف
 اهتقوواهراضمو ه:هلل !ىنارطضا نعف
 نادي“ الا ةح نم ب سحباهربب دنو لك "الات ا ىهددع ىف

 تالاثمو اهتج نعأ ىلع ةزيجو لئ الدو نا د“ الا هج نع بس« اهريب دو هيذغ "الار ايشخا ىف
 جا نم لكل ةَمذاوملاةمعطالا
 موعدا براغ: هيدر تالادسا ىلا ليصست ىتلا هيذغ' الا ىف
 هبفاهلمعواهريثأ7 نم عنمماتدبل اا. س>أ اذاريب دب موم-لاراضم عفد ىف

 «تعو



 همفدك

 ندملا ل هنمراض
 اهراضم عفدو ملا جالعىف ه7

 ءاقنريغ ىلع لكالا ةرمضم عفدا طا اوةفداصلاةوهشلاوءارّسالاتامالعىفلوقلا 4
 سئر رهأوأ قبدص ةدعا ل

 رص لوقب ر اجلا جالع لوقلا
 ةمعطالا نماهنيب عمج الن ابحامق هو |

 ل# ىلك لوقبءاذتغالاوهضايرلاتقورك ذىف +
 ٠ جالع ىف كلذ لعفي نا غبت ا غاهناو ماعطل لبق ضب او ملا مدة: نامدا نم هماعةرمضم ىف |

 هعج طفح ىفال ضىه

 هةةووامهنمدحاو لك هعفنموهترثكو برشلا هلل ىلكت وفاورك ذى 0

 ءاذغلا تا رعىفىلكنوفاورك ذىف - ٠

 نادالا لاح بس<هريخ أ: وأ ماعطا | ىلا ةردابملا ف ىلكت وفاقركذ ىف
 ةشايراهنم ىمس نا قس ىذلارادقملاوهدب و ماعطل | لبق ةكرلا ىف ىلك نوناورك د ىف 1

 ا ىعسالوأ

 كلذ هتفو نم مالا لوخ دوأ ةكرملا ىلا جاما عم لكالا ىلارطضا ن ىلكن وفاقرك ذ ف ٠
 اترضمواهتعفذموهدعب و ماعطلا لل قدقارملاو ماهللاو ةضايرلا لامعتسال لهترك ذف ٠

 ةليذملاةضايرلاوهعفانلاةضاي رار دةمىفةلجرك ذىف ٠
 هبعت نم ن ديل !لاحمس<باوصلا ىلعةظيلغلاو ةفمطللاةيدغالالا.ءّتساىفةلجرك ذىف
 هتحاروأ

 هيذلغالا نم هع نادءالا هج عأ نمجا ملك ىلع ظفح أهف
 ةردنلاىفقفس دقو مضولا ىفةدوج لضفون دبلا هلك اشم ةاهتشملا هي ذلغالا نمرثك الا نا ىف 1

 كلاذدض مالا

 نادالا لاو-أ بس< هب دلغالاراشخا ىف ىلكت وفاورك ذىف 1

 رثكت نمو ماعطلا لق ماج او كرا لامعّدسا ىلا ةصعلا ظفح ىف هئحاح لقت نمرك ذة ١
 اهيلا هتحاح

 موعلك هغيطالاه يدغالا ,هدعم فد فتورقلا موسلك هظيلغلا هيدغالا نورس نيذلاىف
 مهلاوحأ حالصال فطانن اوريطلا

 باوصلا قب رط ىلعهندبل ةمص#لاةيذاغالا لامعتسا هنكعهسفنل عرفتملاناىف 7
 هضفنوطاخلا كاذداون عنعوراضلا طاذلا نمندبلا داو امس هيزغالاراشخاف 5

 رثك اذاجراخلاىلا

 ةدنحاةيذغالا نم هنئاكلا نماريثك درو سمثأ هئيدرلاهيدغالا نمهنئاكل املا ناىف 6
 هقئاوملاءاذغالا

 ادمح ,ارهسا هيرمس هلك الا ناك ناو طاخلا ةءادربر وهشمءاذغ نمد. نأ ىعبني ال هناف
 هلهنووس لضفل

 ةداعتناكن ارد لب هّتغب ودب رض ماعطل ! ىهأ نم ترح ةدام نع لسقني نا ىعبفي الهنا ىف 1
 هش در

1 1 



 ياه راضم عفد وهبدغالا عفانم باكتس .ريذو#

 هفرفك

 باّكلافيلأتسسلرالا لصفلا +
 فون_هسوراضملا كان هب عفديامو اهراضد واهم ازبللاو هطنطا عفانمىف ىناثلال صفلا ع

 لاح دودلاح ىفاهنمقةوالاوزيذلا

 امولاح نود لاح ىفهنم قنوالا امو هنانصأو هراضمو بورسثملاءاملا مفانمىفثلاثلا لصفلا .

 اهعفانموهامملاقودصوراحلاو درالا» املاودجل اوجلئلارك ذىفو هنم هداواراضملا هب عفدي

 اهنم لس نا حاشا عزان اراه راجمو

 لاح تودلاحىف هنمقفوالاامو هفوئصوهراضمو ركسملابا سلا عفانمىفعبارلا لصفلا 7

 هيدقح اال! ضارءالاو هنعهثداطاراضملا مفدو
 ةركسم اريغهيرشالا فس ماكنا لصفلا م.
 اهراضمو م وحلا عفانم ف سداسلا لصفلا 54

 دوسكمتلاو يدقلا قمباسلا لصفلا ع

 امولاح نود لاح ىف قفاوملاريغو هنم قفاوملاو هراضمو «عفانمول جلا يف نماثلا ل-صفلا هه

 نابب ورلاو اديبرلاو ةانصعلاك همم برقي و هب له
 قفوالاامواهراضم عفدواهعفانمواهعئا.طواهذال_:اوناومأاءاضعأ ىف عساتلا لصغلا 5

 لاح نود لاح ىف قفرالاريغواهذم
 قفاوملاريغواه:مقفاوملاو اهراضم عفدواهعفانمودراو.لاو مطل ا ناولأ ىف رسضاعلالصفلا عما

 لاح نود لاحىف

 5 اوبارانلاو بال شلاو ق.تعلا نيسملاو لمسصاورلاو يما وكل !ىنرس دع ىداحلا لصفلا مو
 اهوذو تالا[ 4غ اونودزلاو

 اموهراضم عفدوهار<#ىردع و ه«تمذ ختي و هنم نوكيأمو نيللا عفانم فرش ىناثلا لصفلا ع

 لاح نو دلاح ىفهنمأ درال او ملصالا

 بسحب هيانتحاو هلامع: ساو هراضم عفدو هعفانمودر رامزبلاو ضميلا ىف ع ثلاثلا لصفلا مس ع

 ةحامطلا

 اهبمشأام و يمطلا ىفاهنم ةلمعتسملاو هين ةدئاملارمضت ىتلا لوةبا | ىفرشءعبا زلال اضفت

 لاح نو دلاحىفموةتودموقلاتةفاوهواهراضم عفدو اهعفا:مرك دواهار خش ىرحو
 اهعمواهج لمع: ىتلاو خيمطلا ىف عقت ىتلاريزابالاو لباوتلا فرمثع سماخلال طفلا ع.

 لاح نودلاحو تقونودتقوىفاهنمزاضا او عفانل اواهراضم عفدواهعفانمو

 اهراضم عفدواهعفانمرك ذواهار جم ىر<امو هيطرلادك اوفلا فرشع سداسا!ىلصغلا عم

 اهراضم عفدواهعنانمواهارمىرحاموه سا ادك اوذلا قرمشءعباسلا لصفلا عاب
 اهراضم عفدواهعف انم ف لصغم لوقو لهم ءاولذلا فلوةرشع نماثلا لصفلا 66

 ناكناو ءارمتسالا »_سفي اهاحأ نمىتلا بابسالا ىنيناثلا ةلاقملا ىف رشععساتلا لصفلا هو
 هعفدو اهنم سلك همواة موا د.حاماعط ماعطلا

 اهببكرت دنع اهتم ث د امواهراضم عفدواهعفانمو:د رغملاموعطلا ىوذماسحالا لجرك ذىف هم

 رخ الا ىلا امهتمدحاو لكس امقو نادالا ىف ءاملاور كسلا بارمشا 1نمدحاو لكل ءذىف 73

 هيودالا ىلا ةردابملاو راثكشسالاوةيذغالا نهللةتلاود_هعلا لاحىفةمماذلا هه اناىف 3
 1 يت

 راض



 ل محم مس وأ ايساناثا برش م
 5 ةادغلابهنمدخأ اذاهناةب روقلابفرع دق مولا نيطلاءاودن فور عملا ءاودلاو هصاخ شيبلا لف كركذاءاودوأ كللاءاود

 ملمس نكي مل ناو ئمشماعطلا كلذ نم هفوح ىف قد ملو هلك هامغت مس هل الا ماعط ىف نوكي نا قفا نكيلتاو ةدحاو يرش
 وكام و تار للملا كالا نينا نماض أدخأ اذاوه تب رخآضراع هنعضرعالو امثغثد_ منام جاز لاراوسنم

 ىنةلتاقلا هي ودالاريث أت ل قمو.لكمذخأ دهوعتو بال سلا قر و نمرسثعلا لم حرطواعماةدوءزح ٌحرارذالابف ناكن اؤهنع
 دازب هموم ا نم ماعطلا ىف رثكس لف هله نم ئمشىف مدقت دق نكي لو لاح ىفهمهتلاتعقوناوهدخآ انوطقر بلو اني تا غش

 ةلتاقلا هي ودالا نمرثأتي نا عنتما بطرلاراخجلا هيفرثك اذا ندبلا ناف هجا ره ىفو برعثلارادقمف || خمدواواةم ناكر واولفم
 كلذن ءو بارشلاو موثل ا نمراثكتسالا همها قفناو لاتقءاودىس غش ملاذاومدلا ةعرمسل || نهف) درولا نهدعم

 لمع عنعو كلذىفعفني وجالعلا نم هلا جاتحامرئاسو دصفلاب قد وانرخ ؟ضراعوأ سفنلا قيض || (لاهسالا تقوىفلوانُي
 دقهنا ناسنانظاذاو راد_ةملاريثكلاجازملاري_ةكلا بارششلاو مسالاو وللا نمراثك الايموهسلا |أدد لاو مهمسلا هيلع فاخض
 نم ةد هملا ىفام عج فاظنة سا ىتح تا منير مكسلاو بال+لاي« قلاب ردا. ءاف اموهسم اماعطذنخأ هلحال نطل !ستحا ناك

 واذ الرهزذاما اوه سملاءاودو سوط دورثملاوءقلابهب نطفىتم كلذ ىحالتيو كا ذرشؤدالو هدعاس جرخأ ناو ةفام_ث لمح:

 كلذدعي ضرء»ملناودز ريطا اركسا اوأ لسعلا عمتاىم نضسسملا نيللا برست, مث بارتسالا دنع هنم || ةسضيهلا نفاخ هناق

 نمد فارطالا درو ىئثغلاو ن اقف اوأ سفنل !ىمضك اذ دعب ضرع ناو هرم نم مس دف ضراع || دهتح ناىعشفةديدشلا
 هذهىرب ناىلا مونلا نم نخمملارهزذابلا نمو ةريثك تايمهرركواملادارادةمْكسملاءاود لوان:ي ٌمةعيبطلا سحىف

 هنا ةكرا دمر اغص حادقأب ىناحرلا ىوةل!بارعثلا برشب وهلا تاطب وأ تصقن دق ضارعالا || ضيبلا ةرفص عم تايرغملا
 الوقهلان دصقىذلا ضرغلا ىناناقدقو هنوع .وىلاعت هلل اهئيشع ريبدتلاادهعم موجسلا لعف متياملق || اموانوطفر ربو عراك الاو
 اذهىلاىبلوقلا ىهتناامو هبل |:ةيسءامدقلا نمادحأ نا بسفاالاغلبم هنمانغلب وايفاك || ماعطلا لك أ نمفز ههش
 نمءاوضعءاوضعوةلعةلع قفاودام ه.فرك ذأ خآ ال_صف هلا مضأ نا تدرأ اذه ىباكن م عضوملا || (لاهسالا سابشح ادعب
 ارادقمل وطلا نم غلب باكا اذهناتيرمم منالرالو قذاوبالامو هيذغالا نمندبلاءاضعأ || أبي ىسدهت<نا غني
 تفقودف ماقسال اهل اعم ىلا بال اذه ضرغ نع جراخ هناك ه لوط عم لصفل !اذهناو الاد || ىنومكلا لوانت نكيلناف
 ىلاعت هنا ءاشنا هتاعفاءارف تد>وناو عض وملااذهنمباّكلا تلكو كلذ نعإ| رفار_ةواشمنىأرتا

 0 0 ا

 ب ناو هدأ ىلاعت هيلاريقفلا ندحرلا ىلع لكوتملا لوي ف 0 3

 هللا ىلص هيدنوهلوسرتاداشرايانلوقعىذغو ه.غو لهطا ضا ىعأ نم ان افش نم دج دعبامأ ىناثلا مولا ىف ضانرب و

 همالعلا فيلات اهراضم عفدوهب دغالا عفانم باك ع بط عد ةف هيلا ست:ملكودلا ىلعو هيلع برش و ةلد:ءمهضاير

 نادسالا نع ه.اكلاراضملا عفدباّكب ه-ثماهاز رطم ىزارابرومالاد_عنثرك,ىبأ || هثالثوأ نيحدقةضايرلا دعب

 همذ ىلعانيسنءايريشلا نيسكلا ىلعى بأس رلايشلل ريبدتلااطخعا اونأ لرادتب هدانالا|| نيعتس وبار دلان م
 قوبرالاىري_خ ىدنفأ ىلع ىملالا ل ضافلا ىذلاهبدنلا ةريضح همزتلم ناذ لسالاهناف موذلاب

 قلعت ةصارصمة لامح ىطعشو<ةأشنملا هي ريكا ةعيطملا كلذو عمو مضهنمريغج رش
 دحاولاد بعده يشل ا ةرضح باررالا بر ىلع نياكوتم ا اماوهانلقاع حس ا او

 كلذو باش !نيس>ر#مدمسااةرميضحو ىنوطاا مريب ديوأ لاهسالا علم

 اس. هنسنئاعشر هش طسساوآ ف ىقبونكحم وهف لهم

 ىئزأ اهحاص ىلع هبرعش ناك اذهنكلو كلا

 أ ومالا انضرغىف

 هلا ىل_صو هددحو هللد#او

 نيلسرملا ديس ىلع هللا
 هلاو ١مم نيردخلا عاخو

 نيعجأ هبعصو



0 

 هناوريسطفلا مذ موهسلا ةرسضم اترمضم تغلب ابيفادا سف بح ونجراخ نم اها ضرعوأ ةدعملا ىف

 ماقأ اذا نه دلابىوشملا لمسلاو فطاي و عطقي ا .ءاطاعم نكي ملاذا ىنخ ىتح ةدملا ىفاي راممر
 ةعاسلي دع فلي ىذلا ءاوشلاو ةلئاوهفاتم ةضه هنعدإواعر ٌةدمىدت تب وأ بادرمسىف

 ليثفطااو ةريرك هكمم تناك نا ةسصاخو ليام اريثكش دربي ىتح كلك ب وروذتل ا نمجرذك
 ىذلا ماعطلاو هي در هضيهاضد أ ث روب با درمملا ىفا همام لوطا ج ركشت ىتلا دراوبلا نءريثكو
 ريثكر ذهمف عقب ىذل' ماعطااو لمع اما ريثكف تارم ا نم بورمذو غزولا بي دارسلا ىف هنبأ عمي

 هضمها اء قل يهامرو مْ تئالادر وامزبل او لالالا ةرمدع هي دراشقن نطبل ىف مه

 تاجاين فسالاو ادحهّنب در همفيك ىلا 4_فوهىذلا ئمطلا ىف هثيللاطىتم ليس عرقلاو
 ايه_صاشغ ثروداما ريدك جرك_ملازيلناو هضه اهاك أثر ونامعر ةضوجلااهيفودمت ىتلا هتئاملا

 حاملا كاما هضمنيعسلا اهسالوا دج ءىدردودنملادو كهل اوجيرلا نفنملاتئاءلاءاوشلا كلذكو
 هعشم_ست ىذلا نينملا بارسشلاو هك. در همتولا ناهدالاو 4س4لا بوءالاوكل ذك ا دح قدتعلا
 رئاسو هطنطلاو هني در موأ نينم مطىلا تااصتساو تافعت دق ىتلادك اوغلاو اد ىدرسفنلا

 ىتللاوءادغالا ىدردارطاو ىل.هلااهيلعرثكوأ نادرب وأ بوش اهتدنم ىف اهباسصأ دق ىتلا بولا
 كلذ رضءالام ناودحلا اهاعرب ىتلا باشعالا نمو هتيفيك ءوستءىدرءامزم قست نا ق فس
 لك نم ثدحاماريثك اهلحأ نمواهنم كل ذندنعدا عذب كاذلو ادح سانا اي رمش وتاودملا
 رقبلا نامل نمو لقا عر فسنع» قلن واسحلا اهيفر ا مأ ىف ىذلا كولا لكأ نعو جنشن نام.لاريط
 نم عنتما ند يلا مب سح أ اذاريب دن موهكار اضم عفدف) ادح طرغملاجسارارملا فلتعب ىذلا

 ليكوتب كلذ نم هسارتحا دعب ىعبني هناف هني دلغأ ىف مومسلا س دينا نام نم (هيفاهلمعواهريثأت
 كلذ لعفي ىذلاو مودسلا ل.غاوأ منام. ىتلاهب ودالا زخأ هسفن دوعب نا هبارسثو هماعطب تاققثلا

 ناكس وطب دورئملاو ىعاوالا غدل نم كل ذ ىف عفني قايرتلا نا الا ناي رتلاو سوط دورثملا هب وق ةو كب
 ناكلذو قايرتلادا.ءانم نوهأ س وطردورثاادامشعاوةيغالا ىف مهن ىتلا م .وهملار سن عفدا

 ل>رناكو كلذ ىلا هحاط اوةرورمذل |تعداذاو فضة وهن دن بودي وقد, ادءال قايرتلا نمدم

 هنم برعشيف لّوالا نوناك نم موب لو أن مسوط» دورثملا برست ىفأ دبيلف م-هذم نمأي ال موق نيد
 نزوىناثلا نوناكمايأو اهيفرومنمسال ىلا هعدقلا ةذسنلا نكّشلو لاقثملا قنادنزو همايأ عسج
 لوليأوباوز وون اريزح هعطقهركي ثداح ثدح لناؤناريزح ىلا ان ادرهش لكى ديرب مح نيقن اد

 -( ه:سلا مايأ ىف هذخأب نا أموت ىتح هفلأت ةعممطلا ناو لوالا نيرمت نمهي رس ىناضنأ أدر

 مدلاومسللا طلاخاذاو اهلك ةنسلا مايأ هذخأب نا هلأ ..تي دقهناف اد_دوريملاامأةارور حم ناكو لو
 هممايو اودلا اذه ىعسملا لجرلا اذه قسدقوةلئاقلا موهسلا هيف لمعت نا عنمماءاودلا اذهةيةيك

 ثدح ىتمىغش و ءاوالا اذ هلانمدمناكو همبارْثَأ هيفرثؤي ملف مسلا نم ةريثك تا ماكل م ناكو
 قنادفصن نمءادةبالاو دواعي م ضراعلا كلذ لدن وامايأ بغي نا ثداح ءاوذلا اذه نمرو رهاب

 رداسإل ىتلاهيممغابلا نا دالاوندبلالامتحا بس> ىلع لا ثموأ نيلاقثم ىلا ءاهتنالاو قنادوأ

 زوال ضرمندبلا كلذ نوكيأل نااضي ار ظني تا ىعبذيو هل لجأ ةراما هب ودالا نم بابتلا اهلا
 اذهىفةروهثملاهيوقلا باوالاد>-أ هذهذكاذوةفوءاشحالا نمر ووأ قدلاكء اودلا ادهذمأ هعم
 مون لكى هك اكح ب هرم اذا هناو قئ اهنلا نتمملارهزذامل اهره وح ةلمح ودك اكحب كلذ لعفيام وىنعملا
 ىرثؤدال هنالرحطا اذه نم دخأ ىف ير دنىلا جاشحي سلو ةلئاسقلا موهسلاريث أن نم هب راش عندما

 ىلااض. أ عردتلاو هيبع ةصلاخ هصاخم لعفيام ل هفيناهلاغاو ارهاظاريث أندر وأرحنم ندبلا

 هيرضأ نم هبل وعام لاعب
 ىلع د سؤ نعف) عاجلا

 اخي اذه ( ريثك ءامبرم
 عاودت ال ءاةسسالا هماع

 ىلا مدلا عم ارد_غمءاملا

 ٌتاىغشفقءاذءالاراوغأ

 راح ناك نا هرارداب لغمشا

 ضنك اكلارد-هلاو جازملا ٌْ

 جارملا دراي ناك ناو

 رددملاو سوا دور 5

 فردلا برش ريسثكلا
 لواشت ىلع دصفنمف)

 فا طالخ الر يشم ئث

 طال_ىالا ىرح هءاع

 ىفةيذغالا ىرمةرئاثلا
 ناب مدلل اع.:قورعلا

 تناكن اام' هلضف برعش»
 هكاوفلا بون رف ةراح
 تناك تاانار ةضماخلا

 ىلا ىلع ىلطف ةدرا
 نوم نم هقعاك ةرارخلا

 كلذ عقو ن'اماورينشر امش

 ىف دست تا ىفبنيف
 عتمام برس دعب ىن رعتلا

 طال_الاةكرسو ةنوفعلا
 بولربذ جازم اراخلااما

 دراشلا امتار هكحارقلا
 ناكناو سواد دورة

 هيقوء سال قب رعتلا
 ىفاوملا ءادغلاب لغة

 سمكمل طالخالال داضملا

 ىق اهنمى :ر-عام ةءادر

 برم ندعف ١ قفورسسعلا

 (اريثك امل اهسالا دعب
 ءامستسالا هلع ى اح

 هيبصعلا ضارمالاو
 نينا هكرادنو مهلا
 دصفأ !بايىاناقإك كلذ



 ا ١ امري-طقتوعا دحتسا

 ضابب عم هبطرلا ةرزكلا

 ىيلعنو ني_علا ىف ضيبلا
 رانلاينيفتكلا نيب ةمسخحم
 كرادن) امقلمممونلاو
 عاجوأ باعصال عاجل اررض

 ءالؤهل ىئش (لصافملا
 ةكرمطادئءاوقفر نا
 اوذعغأيناو اهوذمليو

 انوطقر زيف ةعجوتملا
 لسصافملا اودشو هةعاس

 عضولاب مهلصافمل ةلداعملا

 ىعلاو ةلفاسلل ةلاعلا
 ُم اهيشثواد كى ءرمسلل

 اولمعتسوءاذغلااوهذخع
 نهدي غامدلااووةيو»قلا
 نهدباطول_ م س“الا
 ررض كرادن) حن وبابلا
 هحزمالا بادصال عاجلا

 اولمءدس نا (ةدرابلا

 اوعديوروةنقسانشراوح
 هلكالا عضاوملا ع 2

 يو عج ل
 مهلا ءام اولمعت_سو

 قدعلا فرمهلاب ىوقلا
 اولمطو اورنكححرو

 كسملااوهش و مامهسالا
 ررعض الرا دن)اممثادربنعلاو
 (جارملا سب امل عاملا
 ةرفصو مسللاءاملامعتسا

 جاز ادرابلو ضسنلا
 عم مسنلا ءام لاو هبا
 ةرك دما هب وةلارزايالا

 عورذلا نهدو
 يةعبالا ةلاقملا»
 غارفتسالا ىعأ ىف

 (دصفلا هب رمضأ نمف )
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 ١ عوحلاوءاذغلا نم هعنقفامب زوم الو هذه هتنهل نم هني افكرا دقم ىلع مهنم دحاو لكرصةيلف

 ماعطلااومتشاكلذاولعفم_هاذاو :راطا نامزالاوراغسالا فس انلااهيلا نىك: امجوحأو

 نأ ىلا بركو ىنغىناولارب لوم« هوم وه مهب صن لكل ذاواعسة:ملاذاو دوحأ هذه هوهذهو

 بال ااوق_س نام _عنم كل ذهب ث د نأ هذي وهوهشا أمه دواعت حمم وطب نيلتواؤسهقد

 اًومقش ىتحاو شهي وه ضو الوا يف ضءقال ىتلا قا رهالا ضءناو هت: وأ اراح ءاموأ !ةيمتكسوأ
 رمم احن اضف ءالوهرثك أو دن حاواك أمفةوه-ثلا اودواعن ىتاوذكس مع م-هعت ابط لزنتو

 تاريمىفةداعلاهبترسدقىذلا (نادالا ه> نم ب ساهريب دنو لكالا تا صددعؤ) رغد

 لك اذا ناكن ك نيسم هون فتالاك أثالثوأموءلا فناتك الاوة اك الارثك الا ىعالا ىلع لكالا

 نعماعطااراد ف اد عب دوو هلون رجح او همون برطضاو هيلع فءضةللو موب ىفةدحاوةلكأ
 انرك ذامس-هامهه-ةءلو ني: علك أيلفهءاشحأ معو ئث ىلا جاتحم نطبل ا ىواخ هناكمت دعم
 ه-سف:تيلقت هلا دغ مون ىشعت اذا ناكن مو ءاشءلاءاذ_ءاامهاوق أو همك امهرثك أ لعحب و لبق
 هله نم ئ هم-ص: ناو ناكوأ بركس اوأ سفنلا قمض نم ئثهبادأو همونرعسعو هن دعمو
 ةوهشلا نكمل نااهسالو ةدسحاو هاك أ ىلع رسهةقيلف ماعطلل دغ نم هنوهش ئطبنت ضارعالا

 نموهناذتغادعب نكس نا هلأ. متني-و هتكرس دعب اءراف ناكت ا اهتقو لبعحي و ةييوقة يناثلا
 ضارعالا نمانرك ذامض عن :دهاوة لك أ نع هل ضرءد ناكف نيضراعلا نيده نيب هتلاح تا دعا
 ضرعنام ضعن نيدلك الا نعو نيت يمءاددغالا ىلا جاسم ىتلا نا دب الا باعصال ضرعت ىتلا هب درلا
 ءادغ موب ىفو٠ اشعو.ا دغ موب ىفاهذم عي نيموبىفت اك أ ثالث لك أف :دحاو اك أ ىلا جاحب نمل
 اهريبدنو هيذغالاراشخاىف) ءاشعلا هسأ نم هبف لقأ ناكىذلا موملاوهو طةف تقولار شؤم
 لوقأ (جا نم لكل هذ اوملا ه.ءطالا تالاثمو ات نهأ ىلع ةزيجو لال دونا دال ا دج نأ بسحب
 ناا.مسالو شطعلاو ع ولا لا ههحا نم ىلا هلا عرمس | دج هلم ه-سانجازملاراح ناكن م

 نياك أموملا فاول أ, نأو ءاذغلا اور كخاس نأ ن وحام فراح ءاوهىفاوناكو كلذعما وقت

 ةفارسوأ ةرارمامسالو اههفةمفيك ال ههفتمهتيدغأ نوكنودرابلاءاملا برو دحارلا اوعديو
 ىلاوأ ةموسدلاىلااماو ءاملاوزي1 ناو نيللا وعرفلاك ةهافتلا هضختامان وكن لب «>ولموأ

 كلذعم نوكستو هضماح مهتيذغأن وكم نا ميتحا بابتلا لضفاو متل ادق ناكن اوال لق ةوالملا
 نءعوةداعهئ.در طالخأ ة لاملاو هع رطاوةرملا نعم_ميفدلو تب هنالا دح» اذغالا ةريثكب تسل
 ةشايرلاو مالا ىفكلدلا اولمءت_بتأالا تامجو هبقوب نديلاماسم ىفدد_ساذغالاريثكلا
 رئاس داوي دقو ءاذ_غالا ةريثكل' هيذغالا اوعدينادو>الا كلذلفاهنوامتحال ,هودةغململا
 ةرهاظرعمورف_هنادبالا هل_هو ضماخاب مسدلاو ول_طااوكرا دي نأ ىغبني كا ذلف هح نمالا
 عرس موثلا هفيفخ تا تصرملا هءب رسدول1 | هظءاغمسللا هسايهفرعمهمضين ةلضع قورعلا
 ةدرايلاجازمالا باه أ لاا ءلهنمدضلاب و ءاذغلابهفادملابوةراخلا ةيذغالابامذأ:
 ٌوءطبنوماّون اهومفة قورءلاوةضدول طل اوةمقر موعللاو:ل رعز ضب نا ءالؤهو هطرلا

 ضمها ان ءهمفداونوالد وطانامزءادلغلاهعفادملا لهحا «_بنانجازملادرابناكنموتاكرملا

 لاوحالا ضع ىفاضد أهي رخلاو ةسعسدلاو وال ايا-ءاد عفتني واهب ذؤم عاجوأ هغنل او ضءاملاو

 نمدضلابو ضاسب و ةربريثك الو نول ةراضن اهل سل هي_ص+ريغ ةاضعرعم دوس نادبالا هلهو

 وذ-سحاهو ل ناديالاومصةرج ضينءالؤدو ةبطرلا ةراحلاجازمالا باعصأ نا دب الا هذه
 ضع نم مهضعب بد رد اعيججمسدلاو هل اوا دج ةوال_طاو مسدلا مسبب رضد اهورمض: تاؤلالا
 ش تدسفاذاهيذغأ هيذغالا نم (موعسلا براقت هني در تالاتسا ىلا ليست ىلا ةيذغالا ىف)

 عج ووو 3
 ف
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 نم هنكعال شطءلا ما داماضد ابر ةيلف شطعلا ةدكل اضيأ قلق ناو كلادنمان ناوموملا بلاطو

 ناكناو لاذه-هو.باريكلاوءاملا نموأ ءاملا نم لاق لهرظنماذار يس هشطع ناك ناامافموذلا

 اريثك اور عقرعوأ هل اوهزدوأ اريثك اؤرصاب ارش برش لب ا «هنم للاي مل ناكن اوءاسملا بريا كلذ
 دهب نم هثطع نكس وم اذيسهناومونلا باطملو# املا برست نم عنةهلف هثطعم هيذغأ لكأوأ

 هنافدريلاقداصا | .مسالوءىدرهناف قب رلا ىلعءاملاب هرم ناكد 5 نف ضراعلا اذه مههبامرثك و
 الوهن نوعفتنب ءالؤه ناؤا دح دبكل اراح ناكنملوأ ىوقلا د سنلا برش نمدينملالا ادس-ءىدر

 ةدعملا فعضي و مضولا دلي ادجدرابلاو فيصل ىفراملا ماعطلا نوكيامرسشو ظرقلا نامز ىفا هس
 نمف) ءاتشلا ىف عطا اورثك [ف صل | ىفدراوبلا لمعتست نأ تبني كاذاوءاتشل فوك, امرسثو
 ماعطل ادعب نوكي نأ ىفوال ا لكشلاو كلذ ىلا جا ال نعفو ةرورمض ماعطلا دل ىشثملا ىلا جات
 لك الا دع ماناذا هسأر لمع ناك نا عفانوه ل, راضريغ ماعطلا دعب نيللا قيفرلا ىشملا ( مئانلا هيلع

 هتدعمفؤت نماماو نيالا ىمفرلا ىثملاء الؤهدهعتب نأ ىعش كلذلف هت دعم فخ ئط.د نمواعل رمد
 رادقعةعاس فصنر دةب صني نأ 4«. فكح فلك الادعب مون !ىلار داق هسأر لمثي الو اعبر مس
 باصتنالاو قيفرلا ىثملا لبق ماعطلا نم غارفلا عمم اا_سالااماو ةدعملارعقىف ماعطلار قسم

 لفسأ ىلا ايوصةمنديلاوالاعقدعلاوسأ رلا نكملف ترح دق ةداعلا تناكن او دوم سيلفالمل
 سأرلا لغست ناو ب شخ ىلعولو ماعطل ا دعب موذلا نوكي نأ ىغيش لكلا اذه ىلع واريثك ايّوضن
 ىلعءاقلتسالا نوكي ناو. اتاتسالا دع ماني نأ اضد ًادو>الاو لك الا دعب اد ٠ ىدر نطبلاًولعو
 ىندالاو هان هف نعالا ىلع ماني مم بنل اذه نم دقهنأ سحب امرا دمعة عاسرمس الا بناكلا
 ذلأو اع فخ او هامىلا نان !لكرظنماف كا ذى ال_: دحاولا ىمالا عقيد دقو لاوحالا م

 ىلع موثلاو هديك ىف لاعهي رتعت ناكىتمو هءلعلوطالا همون تقو لعمف هسفنل لهسأو ه دفع

 نعما.عطلا ف نال ماعطلا لعب ىثملا ىلا جاتح | ىتمو هرمضن ماعطا | نم ْىلهتلا دعب نعالا بذحلا

 نءلفغثلا جارح ىلا جادحا نمامأو اك اسامت فر امشم نكملف سأأرلا ىاةءالو مونل ا لق ةدعملا ىلاعأ
 ءالثمانمعنعو امزع نهان_ثخاب وقا.شم نكملف اهيلاةدعملا نعلن دق ماعطلا ناكو ءاعمالا

 |.هريغو نيم دقلاوامهضب أ موامهكل دو نيقاسلا ىلع طاب رلاو نطرلا لاهسام اعطلا ةرثكنعسأرلا
 ىلعمان اذا ماني ناو نطل اف نأ ىلا باصتن ال |موزلو مونلايههفا دملاو قنفرلا لي وطل ا ىنثملاو
 برم (تاءارفتسالا بةعب وع وما ىلع بار | برس ةرمضمرك ذ ىف) انرك ذاك ب وصتم لكش

 الواماعط ىهمتشب سدلو ابار برعشب نأ ىلارطضا ن1 لايش>الا ىف) اي وقوأاورصتم ناك تاامس
 نم كلذ بح وب ةلاحاماعط ىسمتشب سدو بارسدلا برس ىلارطضا نم (تقولا كاذ فكاذ هسنكع
 مه نم معلن وأ همم ددح ارذفسا ن٠تاوسح ىمخ نأ ىعذ فكم رمأوأ قد دصة ددعاسم

 ىلع لحرف_بااو حافتل اوىرثم !'صع وأزوللابل منتي وأزوللا نه دنمأ برشا وأ ىلكلا

 درو نهدلاب هسأرقرعاو ابرك ذام ضعب ىمحت ىلا ر داس: و هل عر دقي وك ذن وكس ام عرسأ

 اهراضمو هنهالا فارطض» نمفإ) ةضيباقلا هضماملا ةكاوغل !لكأي وأ لذعاجوز مهءامبرعشن وأ
 مادو مهمونماعطلا اوهتشب ملفموهش تطق_سواوعدص هنهللا, اور داس منا موق سانلا ىف ) ةقوو

 7 الؤه نم دحاو لكر دامسلف ةراخلا ةيرارملا داك الاونا دءالا باعصأ ءالؤهو بركلل او ىثغل ا م-مب

 ةبرسمثوأ ءام نم ةيرسمث لال ذىف هب رح نم مهن منا نوكرأم لإقأ هلع لو ضراعلا نهدي عمم ام ىلا

 ءاملا نمةب رسمثوأ هضعب وأ ف غر طسوىلا جات نم مهنموةنامروأ هحافت ص موأ نييضكس نم 1

 (هبد عالاعفانم - 9

 ناةالؤأامأ (هكرادتو)

 5 حاسفتل ١بر برش
 ملا ءاودوأ حرفملا
 :ثدحت /ناردنكلا خضع

 هقرملا ست مع اريس أش
 هيلع لوانتي م ةروك ملا
 هءام صعث لحرفس هعطق

 ناو مانم هلفت ىربو

 نم برست اثفن دس >و
 امأف اريس ام ىناحرلا
 نمدبالف ىشغ عقون

 لصافملا قد رغتو بارمثلا
 كعكه ماعطاو نهذلا ىفاهلك

 ىناك ر بار ىف اعقنم
 ءامو دراملا ءاملاشرو

 كرادي) هه-وىلءدرولا

 فوض عم عام اررض

 بورللالامعتسا (ةبلكلا

 بحورلزلابحوزولحلاو
 عمءارمضإنا بحو لففلا
 نم فعضا| ناك ن افرع

 رز وزوللاوراح جارمءوس
 ىلءركلاو شاخشملا
 ةاصسللو ل قانلقاموف
 نيشراس لامتيبسا

 سوا دورثموىنوءردلا
 مم عامجاررمض لرادن)
 سأراا هلت (عادصلا
 هدعرعو انوطقرزب باعلب

 لضفأ وهوسآ نهدب
 نددئلااود_ضعلادشو

 عاجلادنع نيفاسلاو
 ناكل ارْزب باع برعثو
 عم عامه اررض كراد)

 عممرادتبهييش (دمرلا



 زرالا لشم هنوشخو
 لم قازملاوسرواخلاو

 رابخو هك اوفلا بارع
 مم ريسسا م عم ريس
 ىنيصرادلا لثم مشي و لاخي
 هتحوزلا ناكن اوذدرتلاو
 لمعتسا لعتعاهش وطرو

 ارفف جرايا : هسلخ
 عم عاجلا ى) تارايرهشو

 ردا تا ىغيفي (دصفاا
 ىدحهنو اذه ىل-ءف نم

 ىل_عةبمعللاقرملا نم

 بايىفاهانلق ىتلا ةمصسلا
 عنطصيو عاجلا ىف طارفالا

 بهل !وأعورهمن] نهدي

 هقرملا ىلع استعمل

 نضسلا ةرفس ترسو
 ردرو بارعثلا عم هنضسملا

 رادقماريسس أسش هماع
 مط وُكلسملا نم ةريعش

 اذطقوقدم ماب ةمحافت

 مع مسللا مط لطبي ىتح

 لسنا روبص
 فوري مث هيف هؤامسصد و
 ءرح هم بص وبارشلا
 ءاملا نم ءازأ ةرمشع نم
 قيقد ذأ رك ذ ىذلا
 هياعرذبو ىلقاءااو صولا

 قيقروسح لة مريص» ىتح
 هيفبصن مث ةنلق هيلذي م
 هاسصن مث ضسلا ةرفص

 اريساريس نكملو ةعفدال

 مهسْم ئث دعب أيش
 غامدلاقرغبو راما ءاملاب
 مانيودرولاوس الا نهد

 مهم ىف هبلحرو هسياع
 وأ ىصملاباذملا زعاملا

 مهل بؤرس ذم درو نهد

 عم عاملا ىف) طبلا

 ديدشادهررض(لاهسأ ١
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 ماعطل ا كلذ لزنب نأ ىلام-ه هون برطسضد و عاسطضالا ميل عرسعب و قيضلا ضع مهسفن قيضنو
 عوملا عفانم نم(كلذلالا ه>١ دشأ نادءالا ”ىأ رامهراضمو شطءلاو عوملا عفانمىف) هؤفتوأ

 سددلاو مهسلاومشلا هساح كني و نمسلا طر ملا لزم ومدلا لقي و ءالتمالابهذيهنأ شطعلاو

 بهي ا جوال وا يت اب مقإ 7 ةبطرلا ضا صالا لصأت هسا و

 لو هيوادوسلا مٌحالوأ ةيوا ارفصلا ضا ىمالا مهي وةوقلا طقس و عادصلا هه: وتامجلا

 ةخوذشلا نمىوصقلاةباغلاىمهنيذلاالا خاشملاوةلوهكل اواجا نماهسي ًاواهياصأ هلنا ديالا
 نامصألاو ءاسنلارثك أاونا.فلاونادصلاامأو رئاوّدم قءقرء اذ غىلا نوحات<ْكءاوأ نأف

 نوفعضي وشطعلاو ع وحلا ىلع م_هريص ل_ة.فرهزأ ضد ًاوهوبطر مل لاجرلا نم هه نمو
 لح نأ ى ذي كلذلو هب وقدكرسو راح دلب كلذ عم قفت | ناامسالو اهب رس هلع مهنادنأ لادقتو
 ناو ءاذغلاناىف) دضلابوكلذب عفتتي نمام_هرباصيفهلاح بس عودللهتراصم ناس الك
 0 ءاذغلا ةريثكلاةيذغالا (ءىدر طاخ هنم داون تاقوأ هتيك ترثك ىتم طاخلا دمح ناك
 نعاهناصة:ىف طرفأ ناو عليل اه:عداؤناهتكىف طرفأ ناو اريثك اددجا د.>امدداؤن ىتلا ىه
 امتدوح ىل-ءهد- لاه بانغالا ىأىف ناسنالا لكش ال نأ ىعمنت كلذاورا ارا اهنع داو: ب> اولا

 الاد. مدلا داونالا اود ملا مدلا الا داورالا هنأ ىلء الاكس اريفرمصةيوأطرفمفابتموكم نيبتسنو
 اهرادقم ةلَقب ةيزيرغلا ةرارا نعاضدأ طمشتيالو اهتممكب هعممطلا ىلع ل ةثيالرادقع تناك اذا
 (لاخلا كلن لم ىقع «قلان ء لساكتلاوءالّمالا هباعةتلتم ةدعملا لرث نع لفاغنلا نمري دكا ا ىف)

 هسفن ق.ضوا دحهندعم قي ىتحاريثك ابرشوااك أ برشدو لكأ» نا ناسن ايام مون ىف ق ىقفناىجتم

 ناو هب عفاديالوهتدعم نعل ثلا كلذ لزني تأ لب« لا ىلاردابي نأ جيذبف هعاطضارسعب و

 لاخلا هذلهنع ضرع نأ دءالهنأوءوس ضراع هبقعب هل ضرع ملف تارمكل ذلاثمأ هياصأ دق ناك
 ريب ديرك ذى اهراسغن اوقورعل | قةشت هعم فاك ىذلا طرفملا ءالتم الا مضهلا هلع ىفوتسسانا

 عذف ىعبنيفءاذغالا ةريثك هي زغأب ىذتغي رأامايأ ماعطلا ن مرثكي تأ قفتااذا (قورعلاءالتمال عفان
 5 الد ا م/ناوامانأ ةفطاملاو» اذ_غءالاةلاقلا ن نم هلعحت نأ وءادغلا لمّ كلذ قحالتب نأ

 اذه نوكي كلذ لح نموهمئ المالا ضارعالاكلذب نمؤدو في واعتلا بسح ىذلا ءالتمالا
 هندب بصخو ىوقي نأ ديرب نمو نيهقانلا نادنأ ىف ل.عتس نأ ام>اوو هصعلا ظفح امزح ريدتلا

 درا.ءام دو الث .>و نادالاو تاووالا ىف ةدعملا ىلع هد ةثاوماهطل ا نم ؤلقلا ن وك رش ىف)

 نادالاق و كف رفلاز فل دنا قء انقر نم ةاعملاددتاررض نوكبامدشأ 0 1ءبرش

 ءانشلا يمص ى كا ذنوكح, ءام ملأ و ه.اع برش دربل اقداصءام دوال ثمحايسالو ةراخلا

 مدلا نم ه«فاتم هقورع نع ةمعطالا نر لالا نركامرشا تأىف) هدرابلا تادانلاو

 مد هقورع ىف نمل هنرثك-ا اةد_ءملادد_: ىذلاط رغما لك الا نوكبامرضأ (م-للا ن مبصخ هند و

 للعلا ماعطلا ناب قث ونت ىعش ال هنأ ىف) هيفةدايز ىلا جاةحال ندملا بصخوه نا نورك

 نأ ىغذب سل 17 كلذ نم هعن كاسم اد_.كامده مضهنب ةيمكلا

 عال لاح لك ىف مضول ا ةماكه ماع ىلو تست ةممكل | لاقل ءاذغلا نأ نظ
 ةرارح طرغاوأ همر ةبالصاوأ هتفنك ةءادراوأ اغلا ىلا ةحاماةلَماوأ ةمض اهلا ةوقلا فعضا

 دسفي اهاكلا وحال ا هذه ىفهناوةدعملا فطثني ال ىذلا ارادةملا نءءاذغلارادقم ناصةذاوأ ةدعملا

 كت ىف برش نأ هلزو< نمو لسللاب ثداللاشطعلاف) ةيمكلا ل يلق ماعطلا ناكولو مضهلا

 ىفش طع نم (امهلامعّدساتقوو لعءفاايدراءلاو لعفلابراسا ماعطا اررمذو هلزوح ال نمو ةلاملا

 كلذ الخ عقي نأ ن

 ال.ءاقءام برشيلف هيلا مونلا نم هنكمالاةاقما ريدش هشطء ناك نافرظنملف همون دهب لمالا

 بلاطو 1



 1س

 نادبالا ضعب دام اهضعب ناكناو مالارثك أى را ادرءةروه ملا هن دغالارح#

 اذامدعبالة يذغالا هذه لثم دالءاذغل !ةدوح روهشملا ماعطا ا مضهد هج امرثك أ همذه
 ىف) كلدلة.سانماضا سأ داودف ل دعما مدلا لقب وهداوىذلا طاذلا نديلا ىفاه:مرثكي نأ تنمدأ

 (ةئيدرةداع تناكنا عردتب لب همغبو ةبرمض ماعطل ا ىهأ نم ترح ةداع نع لقني نأ ىجدنبال هنأ
 بارشوأ هنا رهوأ هسبنا يه نموأ لك أ تقو نم« اذنغلا ىمأ اهيل ء ىرحةداعن علمني نأ ىعينيال
 هت ةداع لقن مودال لباليلقاليلقو ئمش دعب ئرثو جبر دن ىلع نكل ةعفد هريغىلا جوز موأ فرمص
 اهنمدوحو هام ىلا اهلقن م ور كاذدنعف هفتلاةرقتمناسنالان ل «موهنم نهتناك اذا اهسالو

 نلوةسيكل اريدك اذغهتدعم لم<الوريثك ءاذلغا ىلا هندمجاتح نا لاستحالا ىف) عر دت ىلع

 اوني تأ ىلا ناسنالا جاتا ىتم(ةيمكلاةل: لقلا هب دغالا هعم_ثنالو ل ماقال غ ىلا هندبجاشحي

 ةريثك هيمكلاا ةلسيلق هيذغأ هطعأف هيلع لَم ةممكلااريثكء ا ده لك أي نأ هنكلوريثكل مد4.

 ليبلق مد دي وت اع اكرم قمع درلاقلا اوضددلا ارفدوبا.كلاوذجدلا زياتاكءاذغالا

 لوةيلاكاذغالاة لباقة يمكلا ةريثك هيذغأ هطعاوةممكلا ةلماقل اهي سغالا هعيشتال ناكو
 نود.ءاملابرمثوراك ثا ازيا واهوغو فاطقلاو عرلاو قاسلاك موعلاا نود ناهدالاب هكا

 ماودىمزحالاودوحالا (اه سصأ ىفنمزطايدخالا وهظاغملاهيودالا نم سا رتحالاىف) بارشلا

 ةيودالا لمعة: ناةليوطةدمةددسملاوةظاغملا ةيودالا د خأ اذا نان الا نوكي نأ هعسل | ظفح

 كلذ سحأ نااماو هظاغملا نمررمشغب س> أدق نكي ل ناوةديدمءاذغالا ةللقلا هيلغالاو هقطاملا
 رايشخاىف)مال_بلاو هظرلغلاةل.علانادءالا ىناهنم لقأ هفضل ا نا سال | ىف هفطاملا لامع سا ناو
 مذهلا ىوقلا ىذغب نا فعلا ظفح ماود ف ىيئيفي هناو ند_بلا ىف مولا ةوةبسح هيذفغالا
 بصخ هن دحو نذ ههذهو همصخو هنوق ىف ىذمغملا لاح د ةغشب نأ يغش (دضلابوءاذلغال ار يثكدلاب
 :ريثكلا و هظراغلاهين_غالابهتودنغءارمقسالاوةوهشل او مذهلا دمح وقل اىوق مدلاريثك ندبلا

 هندحو نمو بابكصل اوىوثااوقولملاض.بلاوذيمكازيل ناو نال اورقبلا موساكءاذغلا
 وعللاو لوقيلاك ماضل الا ةله-ب!!ةبطرلا هيد غالابهنودغ مضهلاوةوهثلا ىوقريغاكو هنم

 الوندبلا بصخ عونلا ىفةدحاولاماعطلا نأ ىف) ءاس>الاو وا مالاكماوقلا هءطرلاو ةفرطللا
 هفاَملا ةمعطالاو ةريثك تاره ىفلبريثكرادةم ةدحاوةبرض هنمدخؤد لو هلع قرفاذا هس
 عوالاىفاد>اوماعطلا ناك اذا( ةدحاوةبرض ىف ريثكرا دقماهنمدخ أ اذاامهسالو لزم عونلا
 اهنملزنباذقو قورعلا ىف هرثك اد نو مضهلا هياع ىلوتسسا ةريثكت ا ىفالقالماق هنمذخأو
 هرثك [لزريثك ئ م هعفد ىفهنمذخأو عونلا فات ناك اذاو نوسون ديلا هيلع بصخف لفثلاب
 اريب دنىنادل اوانهسماربب دنلوالا نوكي كلذ لأ نموريثك ءوث هنمقورعلا ىفذغني مولفثلاىف

 اذا ءاد_غل ريب ريدم نم (ةلباو مون لك اذ خلا نمان ذاع ىرح دسح د جريب ديرك ذىف) الزوم

 لوأ ىف ثلثلابىذ:ةبق نيثاثلاوثلثلا ىلءةللاو موءلاىفءادغلا مسي نا غارفااوهوهلاتناو

 الوزتأط ًاوءادغرثك أ اوهام ءادغلا نمناك امن كلو ةريثك تاءاسس هنم ىضذعنأ ل .ةوراهنلا

 ءاذغاا٠ نم هند ىلا لصد ىتح اهغيعضوأ ةدعملاريغصوه نل ل استحالا ىف) نيئاثلا نيدهىف ظاغأو ||

 5 ره ىف ماعطل | ن نمذخ أي نأ لمتح ملة دعملا فدعض ناكنم هما يظع ناكن اامهسالو هتحامردق

 فعض عم هند. ناكن | اهسال وهندن٠ اذ غالدب ىتكيامرا دقموددتت ىتحةدعملا'العامرا دقم ةدحاو
 اوزأب ورثك أوأ نيت يهلب ةدحاو ةرهىفءالؤه ماعط نوكأ ال نأ غيني كاذاوامظع اندية دعملا

 ءالؤهو 5لهلاريغسص ناكن مفلاا كلذ كو اهياع لقشي الو ةدعملاددعالامراد-ةعةرهلكىف هنم

 «ىلاو محلا ىلا اوةاشرو هول ةثب ىّتح هعفد مهعبشر | دهقم هننما وذخأ اذا ماعطل | مهياع لهُم اعبج

 رز, لامعتساوالاو نكم |

 عمباذسرزب وت شك

 جازملادرسحاصار 5

 ةزسهلارز ونيطارزبو
 جازم ارح بح اصل ءاقهلا

 ةلماقل اةيدغالا لوامنتو

 3 اللا ومسللا

 ىف) نطقلا ىلع برسالا

 )م ال_1لا ىلع عا اررض

 عاجل ار رمذب هدش وه

 هسش هكرادنو ريشكلاا

 ءادغلاايهناالاهكرادت

 سارت>الاوقفوأىمعللا

 ' صارقأب ىلوأقدلا نم همف
 عا اررمضىف) ايدنهلا

 هسشوه )م الدمالا ىلع

 ماعطلا ىلءةكرار ذب

 اررضرثك ًاودشأ هناالا

 ريغ نم ماعطلابلغوأو
 ءاضعالا اعأ ىلا مذهنملا

 جخ وهلاه:مثدحا.عرو

 لع لهرطذي ىتح صب رثي
 يفنلا وأ نيللا ىلاءاذدغلا

 دوب لهو لامدءالاو

 ءاضعالا نم جاونلابسذ

 ىتح رن نيالا ىلا لام ناو
 ءامثالذ دعب برمثب متز ربي

 اجور“ خ وبطملا صا
 ايريس بارمثلا نم ئشد
 تويت برش افاو
 درا وهناوىردكلا

 محايساناا نوهتةاجا نع
 الب ةهمعللا قرملا د

 صا عشت برمي و ضدد
 هنا ىلإ لامناو خطالب

 ىحىنومكلا هملع برم
 ل_ه2ءاناوزفنلال ورب

 ناك تاو ٌقازربامع قالطأ
 هقصلاهساتحا ءادغلا



 راجوزمم صخلا مقت
 ءاعاومضس و بارشلاب

 حن ورابلا نهدءاوخرة:وراح

 نارنيطولذ# درولا ن هدو

 نمءافسسالا ىلعاومانو
 تناك ناورزيملاماعطلا
 وامه |ةيوق ةذغلملا

 رزه اوىوشملا لصصنلا
 لم عم نبي وشما مهشلاو
 زوقنعسا لموأر زا ارزب هذ

 ىلاجازملاهب لع نمامأو
 لمعتس نأ جامدف ةرارالا

 ن اماعم هسق عمت 55

 املس د_ءاونو هئفطتلا

 اذهو ىلا نم لل

 هيفلسلاو ةيعرقلا ليم

 ةرغصت شربعنلا ضءبلاو

 نيللاول_-و اضاسو

 ندكاإاونيخضرتلاو
 بطرلاْ كسلا ءامىبرملا
 لكل ماعسا و
 خافأو نينسط م صحو

 لوسلاو لوددلاو جاحدلا

 لدةعمراحودو ىوشملا

 ءاواطاورف_صلاوريكلا

 رى ةمزولوركس نها دخع#
 شاش! اررو نودسطم

 ميم تكس ١ ع

 لمصتيسو راكبا

 نافزولوركس عمن احنروس

 ىو ادم ىف همصاخهل

 بارس عم - هق ع

 روفاكلا منيو حافتلا
 بلقلا دربي وال يلق البلف
 كلرررض ىف) خلا كلاب
 عاجوأ هدامع ان (عادجل |

 لمثو نيم' الاو لصافملا

 عجوو تاكرملاو نيارلا

 (هكراد) ةهبكرلا

 نا عاجل الاوءدسا

 و

 ةقامسل اك هكحااوفةااو ةيرشالا نم اهمشأ امودضما او ةظيلغلا هينغالا هله لثعلرالا
 مدأو هناجيض عم وىثغلاتقول بق مهلا اهب رداب ولج ر غسل او نامرلاو حافلا بارو هسرمدأساو

 نيحمهمعطت الف نورخ“ الاامأو دربلاق داصلاءاملا مهةساو ضراعلا اذه نكس ىتح مههيفكلذ
 ممهَتبلا بهذي و نكس ىتح ميياع كلذ دعأو نيرتكسلاو رئافلا ءاملاب مهئمق لب مبيف ىثسغلا عم
 مهفكلذماودن مهنادنأ تدسفو مههذهد_سفو مهماعطرارملا طلاخ كلذ لعفت ل ىتمكناو مهدغأ

 ْسَملاو مالكلا لوطا نهارك الولو هللا ىف ئرثهنال ,الؤه نع ضراعلا سه مفدىفةلدحالو
 هندبل بصلاة ب دغالا لامعتسا هنكع هسفنل غرفتملات,ىف) ههبشانرك ذاب اّك!١ اذه ضرغب
 ءاشىتم ماني ولك أب و مسن و ضانرب نأ ه:كسم هفالاءرفتم ناكن م (باوصل | قب رط ىلع
 ىفلةئاهنامدا نمهدع ثد< /ناامسالوهحزالاوءاذغالا ةريثكلا ةيذغالا مدينا هنكمأو
 أ ىدقتسس نا معلوف لوزتسلا ئطبي وهنوق ىوقتو هياعهندب بصخق الكوأ هديك
 هلأبهتتلوأ شاععلغشل كلذ هنكعل نءامأف لاهسالاودصفل ارئاودن ا الوءاصةتساريثك ةبذغالا
 ىلءرصتقي نكذ ةردنلا ىفالا هيدغال ا هله برق»النأ ىعض ف هنسوأ نددلا فءضل ةضايرلا
 ىفجاتح دق لب كلذ. ىزتح سلو هيذغالارا.تخا ىف ىدةةس وهتاقوءاذغلا ةرثكىفةطسوتملا

 قيطءامرادقع اًمةكرس دعبالا عطرال ناد وحالا نأ ىلعو تاءارفتسالا دهعت ىلا ةععلا ظفحماود

 نم ماعطلا دعب ةكرالا ناك هسا | ظفح ىلع ئش نوعأ نم ماعطل | لبقةكرخلا ناواغ.عذ ناكن ا
 رادقع ىثموأ بوكربف.عضلا خيشل اولو ماعطلا لبق كرت نأ ىغبذي كلاف ضا ىهالا ئمث بلجأ
 هنكم لنمامأو مذهل ةدوحب ىنءملاناسنالا ضرعن ا نكع سل و مضهلا دي وكت كل ذ ىف نال هتقاط
 ءاذغالا ةريثكلا هيد غالا بنة نأ هلدوجالاو شاعع لغشلءاش ىتممونلاو مامكتسالاوهضايرلا
 انهلاردأ نأ ىغقش هناوالمث امهيف باصأ ىتما.سالو ىلكلا ودمكل اىددسال هضفملا لمعت و

 كلذد_ءب تنمدأو تعدأ نا اهنال اهلامعتسا عطعي م لفل | كلددقفد ىّتد ماددوتفولا كلذ ىف

 طاطلا نمندلاىف دلوتبامسسح ةيذغالاراشخاىف) ةيوادوسممدي وارةداضاىهأ تداو
 لعلف رغصالارارملا دلو هيفرثكي ناكن م ( رثك اذا جراما ىلا هضفنو طاذا كاذداو عنعوراضلا
 سابب راو مرمدساك ه_ضماملا ةْراو لوقيلاو عرقل اورابملاو ريعشلاءكههفتلا ةدراملا هم دغأ

 ههفتلا نسولف ليلا دور هبف رثكي ناك ن موني را اولا ملاورملاو مسدلاو ول 1بنةحونامرلاو

 نمرثكلف ءادوسلا هضرثكح , ناكن موال دتعمال امعتساه في را لمعتس وةظرلغلا ةدرابلاو

 ناكنمو هفي راو لا ملاودضراملاو ةضماللا بنتو ةنذطملافلدتع وةيطرملا ةيذغالا
 ةلماقلاو ةضماخلا لمعت سدو ةولطاوءاذغالا ةريثكلا ةيذغالاو ةمعطالا نتسلف مالا همفرثكي
 بحاسورارملاض غن يامرارملابحا.صوءىتلا مئابملادهعتيلود_صفلابه_سفن دهعّسلوءاذغالا
 نم انرك ذام مهنمدحاو لكل مع سااذاهنالاراهظةساو ال_ضفءادوسا |ةرملاضفنبام ءادوسلا

 ملا نأ ىف) راهظ لاو لضفلاح ىلع هنكل غارفةساىلا جاشح ام هبف عمتح دكي ملهي ذلغالا

 (ةقفاوملاءاذغالاة ديلا هيدغالا نم نئ اكل ا نماريثك أ دراورشأ همي درلا هيذغالا نم هنئاكلا
 ةريدشلا ىلا لثمهيفيك ةءادراها تسل هيث التمااضا رعأ داو ةدسلا هيذلغالا نم مخل ارئاو
 تابمك ةفيكلا ةئيدرهثيبخءوسضا مأفءاذغلا هئيدرلا ةمعطالا نمامأ و اهوغو لمامدلاو
 ريساوبلاوىلاودلاو نيطارسلاو ةلغل او ةرهاو عد رلاو ةممغابلاو بغل ارطشو بغل او هقرحلا نفعلا
 ةبمغلملا ضاىمالاوا.مغلب ناكناءىدرلاءادغلا كل ذنمدلوتملا طاذلا بسحب ءاقستسالاووبرلاو
 نمد.نأ يعين. ال هنا ىف اتاض.كح :ءادرنوكيوهيوادولاضارمالاوانوادوس داكن او

 نأىعبشي (هلهتوهشلضفلادبح ءارهعا هنرهس هللك آلا ناكناو طاخلاا ةءادرروهشمءاذغ

 نس“
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 هيدغالا لامعت_ساىفة هجرك ذىفإ م رهلابئطبت نأ اهنأشىتلاءاضعالا ىلع ةملصالا وطرلا

 نمدأ نادك وأ بعدن نم (هنح اروأ همهت نمن دل لاح بس باوصلا ىلع هظراغلاوةم.طالا

 ىدأتوةيرا ارا ضارمهالا هملاتعرسأ وهند كني رام اوأرارطضايءاذغلا ةفسطللا هب ذغالا
 تع راه اذ_غالا ةريثكلا هب: نتغالا ندا وهتاالاط ا اسيداك مواعب ريس لويذلاو قدلا هب

 قورعلاقام-ثن اومدلا ثفنو ؛ 4ك ىالتمالاتابهلاو ل_داغملا عادوأو ةاصطاوددسلا هلا

 ىفماعطلا له نأ بح كاذلو ضا صالا نماهوةفوءاشحالا ىنماروالاو ةمظعلا تاحارخلاو

 ىفند بلا لاح بس هئط وهلا ةءرمسو هتشاشهو هت-وزلو هتلقو هئالغا ةرثكو هتقرو هظاغ

 نادنالا هد نهأ نمجا نم لكى عظفح اهف) هتاقو هنم لاخلا ةرثكو هم ارو هبعتو هنوكسو هناكرح
 ةمعطالا تصاب لع ظف< هسورسلاوةبوطرلاو دريلا ورا ىفةلدتعملا نادءالا (ةيذلغالا نم هع
 ةبيشل اًةمعطال | اهتدك ظفح لا دع الا ريغ ىلع هعوبطملا نادالاو تامفركلا هدهىفةلدتعملا

 رااىلالادتءالا نعل املاءاذغلا هّتعص س الاراخطا نذيلا ىلع ظفصف هصعجت ما داما مث هاي

 هيدغالا ض ماذا هدد ىلا هدرب واه 7ماداملا د_ةءالا نع ندلاك لذ ل.مردقب سملاو

 نوكي نا ىغبني اله ىلعو ةح نمالار اس ف سال كلذكو ةبطرلا ةدرابلا ىهىتلا هازل ةداضملا
 لاد_ةءالاىلا لا دتعالا نع ةجراخنا نا دسالا نمان س لقنت نادي رت نأ الا هصعل طة ىف هريب دن
 نكملف هنم كلذ عمطت ل نمامأف كلذ هبف نو كءآم ةدم هسفنلوه غرفب نا نكع و هنم كا ذ ىف عمطتو
 قت مالو ةفيثو ريغ هتعم تاك داو هنعص الن ل13 قيد ما نلوم هامان هاراصق

 صالا ةردنلا ىف قفتي دقو مضهلا ىفة دوح لضفو ندبلا هلك اثم ةاهتشملا هيذلغالا ن ..مرثك الا كا

 نكي لووذغي ناكنااريدش انهو سفنلا هل قوت ىذلاو ىبتشملائثل!كلذ ةمالعو (كلذدضب
 ندملاكلذاجازملا ىف هماشم هلناكلذو مضولا ةدودا دمحريصيس:ءاذغناو ءادغل !لضافب
 ةءادر هئاذغ ىفنوكي ووذغام سن> نم ناكت اامأو هنم سفنلا منتالو رات ناىغبذي كلذاو
 جام ةيلغ نكح ندرلاةعيبطة ماشا تسيل دن .حةوهشل اكن نا كل ذو هنم عنملفءاذسغلا
 لاوح بسحب هيذسغالا رامّتخا ىف ىاكن وناورك ذىف) اهذ ىلعوأ :د_هملا ىل-عءىدو طاخوأ
 لوط هبحوأ امامه دح نيب رط ىلع ريغ ىلع امم اعطراسخا ىفرمالا ىرح نأ ىغبت» ( نادالا
 ءاذغلا رادع ناىناشلا ١ واتا دهرمضن هدحتامبنتف هل عب ناسا لكى دةفتلاوةيرخخلا

 بارشلاو جزللاني-تملام-للاوقروبلاو ريسهللا ريثكذ ازيطلار اة |مهتقفاول هل هاا بسح

 ةكرلا لا .هتساىلا : السلا انتو ةتنام لاقت نمرك ذىف) نب رورناوءاغضللر دكملا ظيلغلا

 ماعطل اريخ أن دنع نوع دص نيذلاو نورورخلا وءافحضلا (اهيلا هشجاح رثكت نم وماعطلا لب قماسجلا و
 هنراطتنالاو ماعطلالنقماهلاو ةكرذسا ىلا هجاح سانلا لفأ مهسوفن قغتو مهنمعأ لظتو مهنع

 ريصا|لوطاهؤ كني داك الىتلاو ةليعلا نادنالا باعك امأف دضلاب ولولاو ماتلا مضهلا همالع

 ناك ىيم,ماثلا جذنل اراظّناو ماعطل !لبقمامجاو دكر 1ط1ىلااهح وحق شاطعلاو ع وألا ىلع
 اماماعطلا لبقماجلاوةكرخلااو كرتب نأ ىلا اوحاةاانرك ذام هياغلا فل والاف :صل | بادكأ
 ةدحاوة رم مايأ نيد هوامعّمس نااماو بطرت ومنا دنأ ب صخت ىت>ةلي وط ةدماماو مه راممعأ لوط
 ةيدغالا مهدعم قدسفتورقبلام ردا هظرلغلا هيذغالا نؤرممس نيذلا ىف) كلذ ىف مهلاح بست
 اورق نال بةاواك أ ىتم موقسانلا ىف (مهلاو-أحال_صال فطاتلاو ريطلا موعلك هفيطألا
 هطءلغلا هد ,دغالائرةسس جارملاراح ندبلا فن مهنف نيفنصءالؤهراصو مههذه د سارا ع
 جاردلاوجاجدلا مو هتدعم فد_سفتو (كحماد با ارسا اهون هب , رقبلا ةحاكسلاك ة ةدرابلاو

 فاصلاج الف هيطرن سلا لمع مهم ءرانتنماكهزان اخد اشحابياعأشك واهوذذو ١

 وأ اناووذ بحي غر فشسا

 ررضىف) جرانالا بح
 عامجلاو(ريثكلا عاجلا

 ىسممشملاريغل اوفلكتملا

 هوس و ناشلل ا هردشم
 فدعض'و ىناوملسا حورلا
 هلطظون اقفال اوباقلا

 فلا ميشا للا

 ضارمأ ع ويهلاو
 جاَر-ملادرامل بصعلا

 كرادت) جاز اراك دلاو
 كلدررض ناك امل (كاذ

 نالرم هه دحأ نيهحو ىلع
 ةدوربدلا ىلا جازملا
 ضلارغص نأ هتمالعو

 سهو ٌىطس وأت وافشو

 ىذأتيوءاضعالا در |[ <

 جيرتس و دربل ابنا سنألا
 نالم ىناثلاو رحلاب

 قدلاوةرارطاىلاجازملا

 عمضبنلاارتاونهتمالعو
 بامتلا نادحوو ةءرسسلا

 غامدلاةكرح نوكس لعل

 ب.هع ل اعمشاو بركو

 ىلع كرادتلاف ماعطلا

 مهجا صلع نيذلاو نيهحو
 اوقس نأ غيني دربلاىلا
 اومعطروىناحرلا بارمثلا

 خبط اهوقدم
 مط همفدقفىتح قفرلاب
 ةرغصن ايوريضم معللا
 ىيصرا شارزبم ض بلا
 اومشو لقاقششو لفنرقو

 ءاودنماولوانءوكسملا

 اماوحزعناو كسملا

 ناو بارشلاب هنوس
 لصنلاب هلا | وأم علا

 ايتك نار ةيثا كلاب

 محللا ءام

 اورد 3 صولا نم



 بحاصل ْك_سملاءاودو

 فردملابارشنايةدوربلا

 ةكرذسا) راخلاحرفملا عم

 قم سلو (ماعطلا ىلع

 هكرا دو هررمض ىف لوقلا

 عنقو ضضغ ذي نأو دو

 مكهل الفقر دوتو مده ١

 (هكرادن) ددسسلا ثروبو

 هقالطاو هحارشا ىفةل محلا

 و

 مدع اهررضران أ لقيو

 هدلسعل ماعطلا فضحت مح

 (ريثكلاديدشل ارهسلا ىف)
 ةريثكا اةكرملاب هدّشوه

 بلغأ هنأ الا ةريدسشلا

 باعلاو عامدلاب هررض

 سأرلاقيرغن (هكرادن)
 هقشنتو جدفنبلا نهد,
 ءاممشو ن ذالا ىفهريطقنو

 بارشلا برمشو درولا

 بطرب ىت> جازم اريثكلا
 مامه-سالاو غامدلا

 بدسعلاءامل,ف.فالا

 ىسح وةنوذسل |لدتعملا

 ةيعرةو خاب افسا هقىم

 بارع لواسذتو هيقلسو

 باقلا هةللو حافلا

 ىف) ةدرابلا ةلطالاب
 لعف لعفي (ريثكلامونلا
 نأالاريثكلانوكسلا
 رثكححأ غامدلا,هنرضم

 كرادتي هيش (مكرادن)

 هنأالا ريشكلانوكسلا

 غامدلاب ىندعي نأ قسمي
 لمعت بقءاشسعا هدانز

 كسملا م؟ةدي و تاسطعملا

 رغرغت وتامطاو

 جراباو ىرملاو لدرخلاب
 بحوأ ناو ارسةءف
 غارفتسالا لامحلا
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 باذسلانيبع-ملاو ريسشك قاخاهملعٌن-دقفل صيلاو موءلاوركسلا نيب و لل-_صب وقوقددح
 عم عقواذاىةسفلاوادج موق دنملا عم عقواذازوالاواريثك اةلخ ى ع أ دقج درذابلاو لصبلاو
 را بارششلا عم عقواذا لءلاو اد ديكلاو سأر لاو غلاب رض داكلارب وصلا ب>وأ ليجرانلا
 ةسرولا لعلك أ اذا هوغو ضال! نامرلاواعيرس هترمذمو هل احهسا تفمستزوملا رولا خيطبلا 1

 نايةملا لا هيلغالا ىلع برشاذاراخلاءاملاو !د_دبكلاو :دعملاراحالا هرسش نم لس دكر م
 لعفلاي را ديد ْئثعابتاو هبطرلاهك اوفلا ىلع برش اذاجولثملاءاملاوا دحاعن رمس هررمض

 راما جذولاغلا ىلع هلثل ا ءامب رمش نك ل عفا اير ا ريدش ئشب للءفلايدربلا ديد ثْئموُأ لعفلايدراس
 ةدعملاونيعلاونا:_سالاو سأرالادلءىد ردناف للا ءام برس بقعب راما جذولافلا مقلتي وأ
 جيفنلا اروهظدعبالا ماعطلالكؤدال نا ىعبذي (لمت ىاك لوقب ءاذّتغالاو هضايرلا تةورك ذىف)
 لك ايم ميدغلار وهظ دهب ضانربن ادوحالاو ىجرئالا ىلا ىناملان وللا نمهري-غوهولودلا ىف

 هرمضم ىف جرتالا ىلا ىناملا وألا نمهريغنوهولو.لا ىف حدللاروهظدعب الا هب ضادرب الو ماعطلا

 ىال ضرم جالع ىف كلذ لعف. ناجشااهناو ماعطلا لق ضب اوهلا مله: نامدا نم هماع

 كلذاكونمف دبكل ا ىلا ةلوهسلاب سول يكل اذوفن عنع ماعطل لبق هضباقلاءامشالا دقت (ةعج ظفح
 ناىف_ذب كلذاو ءاعمالاو : دءملاو سأرلا فضا ىمأ 4-:ءداو فاض[ نطملا سمح و ندلا
 ةلقل ”ىلكنوفاورك ذىفإ الفة معلا لاحاماو نطيلا لاسم ىلا جاتح ثمحالا ضباوقلامدلسنال
 مضهلا ئس ماعطلا ىلءءاملا نمريثكلا برشلا ( هتفووامهنمدحاو لك هعفنموهترثكو برشلا
 تارهىف ”ىلكن وناورك ذىف) ,لغثلاجارخابعرمس و نطبلا نيلي ةدعملا دعب ريثكلا برعشلاو
 0 دىف) نبد وط ,رملاو ظالغلا عفني و نيرورخ او ءاففلا 6-5 ص لك الا ىلع راصتقالا (ءاذغلا

 ىنغلا اهيصنىتاانادن' الا (نادرالا لاح بس هريسخ أنوأ ماعطلا ىلا ةرداسبملا ىف ”ىلك نوناق
 ناىتبنيفمضهءوس هيلع ممباصأ ناوءاذلغلا ىلا او ردابي نا ىغبذي ماعطلا اهنعرخ أت ىتم عادصلاو

 ءاماعي رس ةادغا اباوطعبلف نوم و نوبهتلي كلذ عم اوناك ناو تقولا ىتأي نا ىلا ريس: ئثباوطظلي
 لطبت ىتح ماعطلالوءاملل شمتال ةلهر ملا ةبطر ميت ىتلا نادال اوءاسملاريثكلا قبو ءلاو ريعشلا
 رادةماوهذعب وماعطلا لق ةكرطاىف ”ىلكن وناورك ذىف) انيباعوحعوحتو ضارءالا هذه

 رطضاناؤ ماعطلا ل-بةمدقت ناعبتبادنأ ةكرملا (ىوسالوأ هضاب راهنم ىعسن ا قدس ىذلا
 الوءاش-الاوءاضعالازتالامراد-ةعون وكسلاوءطبلا ةباغىف نكشلف ماعطلا دعب رط_ضماييلا

 ضفنت نا ىلا غابتال ماعطلا ل ةدكرملا ن مناك امو كلذد_ضبف ماعطلا لبقاّماو سفنتااريغت

 ةرارال اه سك زي عفن لو هضايردعتلرئاولاو مظعلا ىلا سفن ريغتو ءاضءالازهتوءاشحالا

 نم ماها ل اوخدوأ ةكر_1لا ىلا هحاملا عملك الا ىلارطخضا نا ”ىاكنوفاورك ذىف) هيرب رغلا

 لك اينا نمد. كلذ عملي موب وقةكرس لري وأ مالا لدي نا ىلا ناسن ارطضا ىتم( كلذ هنقو

 نم غرشي ىتح نكعام لقأ نوكي وأ ايش هلع برش نا ىغبني الف هلك أ دق ناكوأ ماعطلا نم أش
 اهتعفنموهدعب وماعطا !لبقدقارملاو ماهجلاو هذاي رلا لامعم_سال ل_مثركذى) ماهجلاوةكرملا
 دقارملافمونلاونوكسلا ماعطل دعب و ماهلاو ةةايرلا ماعطلا لبقءاثالادوحأ نم (اهترمذمو

 ناىفن ااعرورثك الا ىهالا ىنائين ندسلا ىف هرشنتو مضهلا 4-سفت ماعطلا دعب ةكرط او ةدرانلا
 (ةلبذملا هضاي رلاو ةعفانلاةضايرل ارا د_ةمىفةلجرك ذىف) اضماحءاش> ثروب و ماعطلا ضمد
 اضاىعال قودي: غالاامضه عرسأ هب وقل !لامعالاو هكحرملا ةضاي رلاو بعتل اباعجأ

 ةضايرلا نم لمعتسس نا هسفنل غرفتمال بتي كلذلو مرهلاولوبذلا ىلا عرسأ كلذ عم مهنكل

 ءاقب عملوضفلا ضن كا ذ ىف ناف امعب و بع نا ىلا غامد الو هب رب رغلا ةرارطا ىذيامرا دق

 هرارا
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 جاتحاو هثالثل |موضهلا تت دقفهفخ عمدش ان هش ةوهش داهم ىهف اهاوقأوأ اهلحوأ تامالعلا

 هد-هروهظ لبق سئر رعأو أ قدس هدعاسمللك الا ىلا د_حًارطضان او نان*ءانغ ىلا د_سلسا

 ةلومعمادراوبلاك دفن وعطقب وراك اموتانشراوحلا<ه._ثامةدثاملا ىلع فطاتلف تامالعلا

 مناف ءاذغالا ةريثكل او هظاغملا مولا كلذ فن و اهنم هم اعط لح له راهبأ د. واهوحنو

 هبل اوةمامايأ ءاقنري غ ىلع لكالا عقي نا قفنا ناف نكمأ امماعطلا همك نم ل_-ةملف كلذ قغَتب

 هذهباضأ نعملف ةريثك امايأ قداص عوج ىلعالا ناك أي الم ةلهسملا تا:ثراوكا لكأب ردابسلف
 لوط جاع ذمنلا نمةمتر اجلا (رصة لوب راهلناج الع ىفلوقلا) ادحهعفانا ناو ىناعملا
 راما ضارعا نمىوقلا ضراعلل همراقملا هب ودالاب م ماها, ملاعب مءاذغلا نع لاسم الاومونلا
 ناكن او هوو نامرلا بريف ىتغ ناك ن ابارمشلا ا انرك ذد._-::ءىلوالا ةلامتملا فل ةانركذام ىلع
 نمىوهلاضراعلا كا ذل:زامعرو جذاسلا|نيبجتكسسلاو جيثلاو بال_هلابف شطعو عادص

 عانعتلاوراشلا» اعةيبطم ب رارقلاو مرمهخلا« ءام نمةدرامفسسهاو ىجو ىئغ ناك ناهبدغالا

 ىفام4ضوجلاىلاو م !!نايضقو عرب هدزاب“ ارفص .سدعوأ لدرخ الب هناجرحوأ حافمتلاو

 قا رهابف بدو درت ناك ىّت-ةد ملا ف فخو سأرلا ىف لا: ناكل ب ىثغالو ىجح نك ل تاف
 دخؤدالوزيملاارثك, الو زيخر يسد عم سخيف ىطدلا بنركلأ !١ قرماهسالو ههسدلا تاجايدمغسالا
 اطرفم مد ىذلا اركسلا ناك نإ تارشلا كرتيلؤ مونلابلط مث فف لب ةدعملادد عام هنم

 موءالتما عمم لكل ذ ل_ءفاذا هنا بارمشل | دواعن مث ءاملا اهيف برعشد وةلاحمال نيموب وأ مايأ هئالث

 نم اهلي عيالك بحام) بارشلان مزانكطحالان ع هثداطا ضا سال ا هلع هجن

 هفورعمهك- ه نمو مو:ىفالو هلك ا موا ةمعطالا نمو (ةمعطالا

 نآالاوةيرهلا,تطتتسابا.سالاةلوهو الثمنوكياؤرط اهنمرك ذننادو>الاوبابسالا
 الو هءاصملاو ةيمرمصللاو ةريخملا نيب م ا د اهنم قلامركحت

 صاحالاوأ ضما1انامرلاوأ ش هويشطلاوأ ىقيلفلاورخ . الا نم لكالا بععب : اهنم داو لكؤد

 لاخ ماعطو ل-ةئاوز رالا نيد ,عمجال وه ضب الا هضم اهك اوفل ا سقعت ةلسجلاب ابو حافلا وأ

 هكاوغلاولوةيلا نيباضأ عمال وما وكلاودو_كشلا نيباضنأ عمجالو مالهلاو صد رقلاك
 الام_هللا لقنلا هيطرلاةهك افلا نمرثكم مون هحون لك وهال وهند ؤدال لب رثكرال وةهبطرلا

 ضماح خيبطالوه.بطرلاهك اوفا او بطرلا نيذا نيب عم الو اء_هوكخو بطرل ار تعصل اوبال
 نيب عم الوحلاملا امس او دو كملاو ىدتعلا نيلعا نيب عمج الو هم مرض اوجاكسلاك ضاقلاو

 ني-.الو ىلقامل و لي_سفطل ا نيب عملو بطرلاني-طاوزوللاوامللاو ئارلاوتساملاوك ملا

 لومدلان هالو اضيقوهضوج عمت ىتلا همعطالاو هك اوفلا نم ئمنيبالو تساملاو ىلانلا

 الونبللاو مصشلاو نمسلا نيب ع.الو لي نابدو _كملا خطنالوة"اكلاورطفل ا نيبوهشفانلا ةدرابلا
 ريطلا مل نم هه ضداأمو جاحدلا موك نيدالو ريطلا م 1ك نم هه ضسااَمو جاحدلا موملامهب خطب

 نيب واهني مم_الو بئارلابالو نيللابالو لاي ديصلا مول خبطت الو نيللاو نيل لاو تساملا نيبو

 ةيلصم وةريضم جاكسلا عم مالو نسعطم ضدإلو ريثك لسع تاجايدمغسالا ىلع لك دالو :؟ اولا
 دقلخوأ نه»موأ تدل قالا ملطو لفل ابث ساما لك أه ركب ووهقبارشاهيلع برشنالو

 ني-تلاوأ ىلفدلاوأ عور لا بط-رج ىلع بيبكشلاو طوملا ىلع قد وسلا برشو ساخن ءان | ىفاماقأ
 فول امريغ ناك ام شيشهلاو بشالا نم برض» و هه لع تول ارصمشو ةراح هس دكه لب ط>وا

 نيب م-4- او صاصروأ ساخن انا ىف ماقأ د-ةنيلو ةلي وطة دم بهذءاناىف ماه دق بارشو نحضءالو

 .ةانمعلاو ىطدتل ىرملاوءاملا نوي زكو في را قدتعلا نيلاكو نادال اورتءصلاو ان وركلاب

 قروثاكر وك رو

 ةيمحللا قرملا نمسك و
 طرغبالو ص#ءاوقوقدملا

 قرعي و نهدلابخر عمت هبف
 قد رط#د و هب هز)_صاقم

 ىلع نيللا باحو نذالا

 حيرتسسو ماني و سأرلا
 الوأ هءاذغفاطادو ةدم
 شضس ةرفصا ىذتغف
 رو.طاا ههن>أو تشربمت

 مهللا ءاذغلا ىلا ج ردي
 ةوقلاطوةس دنعالا
 عم ىوقم-ءام ىطءمف

 ىناد رلا بارشثلا نم ئث
 اهلعف(ةديدشل اةكرلا ىف)
 ةريثكلا لعف نم سررق
 ىف هنملقأو نيدستلا ىف

 بني (هكرادت) ليلختلا
 جازملا ليدمت ىلانوكي نأ

 شاعن | ىلا هنم ل.مأراخلا

 قدسف هب دغتلابة وعلا

 ءاملاودك اولا بور

 بلقلا نوكسدعب درانلا
 نوكسلا ىف) ضبنلاو
 عانتماو ماهل اداوب( ريثكللا

 لضعل اهعاط نعراتوالا
 ةدالس و تاكرسحلا ىف

 ١ (هكرادنت) ساوملا

 كلذ ىداق ناكك
 بحب غارفةسمالاو
 بح .وأ ن وقيضمطدال ا

 ريغ ناكن اف اياقوقلا
 ةضايرلاف ةدملاليوط
 زمغلاوكلدتلاو هقاشلا
 ىلع تاكرملا) ماسلا ىف

 نأ ئعبشي (غارفتسالا

 محلا قرم هلع ىصضي

 برش و ىناح ر بار عم
 ل رات اع



 نامرلاءام عم شاملا

 هقامعءادغلاو هيارممو

 ةنقوشنو دصقلا دع

 ةيداجاوأ دصقلا لبق

 (راهننا ىلع بارشل اررض)
 نايثغلاو عادصل اديدشن

 هيعصلاتانهلاو قالاو

 (هكرادت)ءاشحالاماروأو
 اق قع هابسالا

 م راحءامو ني هفكس
 ريسسلا نامرلا سسدعب
 ايار عسا ويخاو
 داع« ىلا عقو ناو ثبلي ىتح
 نكسشاذاوىرخأ ةرههلا
 مرمهطعا بر لمعتسا٠ ىقلا
 هءادغلعحو هباريصو

 كجءكاو صيرقلاومالهلا

 لسغاوصد رهلاراغداا

 ولطقوزبلالمعتساومانو
 ىلءو سأرلا ىلع لما عم

 ىفالا م-هللا | دربم ةدعملا
 سأرلا هب ه4 هنا امثلا

 كلش: د
 دربلا

 ىفةسداسلاةلاقملا)
 ةكرطاىف «(تاكرألا

 ىلعوأ لا ةريثكلا
 نس ةريثكلا ةكر ملا
 اديدُم امض الوأ

 ىلو الا اهراضم نمودربت

 داوملا لهنو نيفعتلا

 ءاضعءالاقامعاىلا هئدرلا

 هناشلااهراض*نمو

 ةدراملا ب صعل | نخا ها

 ثروأ اعروةوقلاطوةسو
 (كرادتلا) ىشغلاوناقفملا
 ىفنامأ ل -تةغب ناشي
 ىفامأو درايءا م5 فصلا

 رتاوبدعءامف ةابنصلا
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 له-ياوأ دصفيلفمونلا ىلا ليمو تاكر لا فلو لسكو نطبلا نددت ا ذبةعب ضرع ناو
 تدهفوىناشلا مولا ىفوأ ةريثك تاءاس اب لك ام مهط هيقءاشج ضرع اذاو دعب ني سام ىلع

 ايسشم ىثمتي م ماعطلا ن :رعلسعلو كل ذ هل ضرع َّن «ماملاف تد دو تاقوأ داعن ن «ماعطلل هوهشنأ

 تانشراوملا ضعبذخأب و ءاذغلا ن مصعد و هتفارصوهنوةىفو بارشا!ىفدي ريما فر الي و ُط

 سفنلا تناكو ءقلا نكمأ ناو لهسملا ىلحر غسل و ىنو مكلاك نطبلل ةنيلملا موهلا ىلع هنيعملا
 لاهل هو درلاووفا ل+ قو شلو نوظو نط دعا تيس تا قوتي لو رامامالؤأأ. دما

 الاريب دثلا | ذه نع ىنغتسا دقفهناذ نمء ىلع احوأ ق ّلطُأ تافه ةدر #2 ةرمذ رمد ١ اهناو به“ ىلا

 لفثلا جر ىت> الي وطاةيفرامثم مولا د عل ىشعت مت كلذ لعفب ناجاتهفالاو هم ريس

 هسجورخرسع ناف نطبلا لفسأ ىفالقث دجوو هجورخرخأت نا لفثلا ج رذكامواراح» ايددرشو
 لحد. نطرلا فخو للغثلا جرخا ذا له سلا ل-رغسلان .شراوللا نمبرشوأ افايش لمح |دح

 نيمو ه2 عل نملكالالامب وةوهشل ادوعن ىتح مونلا دواءالاو لكأ ةوهشلا تجاه ناو ميجا

 تافةداعلا ىلا عمجرب مث هحا ضرا دهم ىلع فوءكل ااماو جر غلا اما مونلكىفذسخأي ةئالث عض

 كلذدعب هبوب ناوةله للا تانشراولا نمذلخأ ن نطيلا لغسأ ىفلمثوةوهشلاءوس كلذ دعب هب قد

 ةددعم ةةفتنم ةراحارهؤاضعأو ههحو كا ذعم ناكن اواهلكءاضعالا ىف دعو هاكن ديل | ىف لق

 ضرعاعرو امايأءاذغلاةلقودكر للا لمعةدسلف سلملا دراباهاقُ واهريدقعم ناكن ا و دصفملف

 نطيل اقالطت_سا هنع ثد_هف لك الا ىفداو مييابلالا عيسي عاطل ةوه ان اوه هيشلا نع

 ث اد ىّبم عش كلذلو كا نكمالاكلذر ودي و نطبلا قالطةسااضرأ اهعبتي ةيذاك ةوهش ناههو

 مه مل هنم ءاقشسا لد همقري_صقن عقي لاح بقعب وأ م اعطاا٠ نه طارفا بمعن هوهشا هذ هلم

 الوادح ةوقل اريد تناك نافيا هنعب رمضد لب ماعطا !لوا:: ىلع داود الو ةوه-شلا هده

 ناىلاكاذ لثعسفنلاتالءو ىرملاوكءكلا قب وسوأ تاحلمتاز ولاهل نخ أ كاذكن وكن داكن

 اماواهةعريصللاما انعىفهنمناكوةلي و

 اععش ذوثلو هوه كلل ادوسلا لهسف هزط ١ ىلطس و هسماع لعثيفاماعطاه دساعل اوان ناب

 در لكوني متوكل الغ هون ىنن بالجلا بر وأ لبملا قالو لاميطلا لع طرشالب
 هولا ءا.شالا نم ريس اب نكس ةيذاكملا ة وهشا| هذه ضضم ناو امض

 عضودءادوسلالاهساب مفدنيو لطبي هوو ل علا ءامو بالا بقءباجزا دوسأ ء تي واةهم دلا
 هده ى لولا بنتح ناىعش و دعب نمءادو اا دلو ىتا | هي د_غالا بانمحاو لا طاا ىلعم |

 اطةدمناسن الا فكل ذمادناوىناثلا ماعطا ا تقو رمد

 نكسا تح ئم دع

 8 هب وهم ا هد انا ضو اهيناتو وسم ىتلاتاضو#لا عين ةسانلاملا

 ماتا ءىفلوقلاا) .اهرتاؤن نماهل باح الو مشل عام دنا نم نق ارهالل

 تامال-عنمو(سيئر مأوأ نب د :دعا سلع 1: ريغ ىلع لك الا ةرمضم مفدافطانلاو هقداصلا
 سعال ارثك 1ىالماقهنثل اتحتام لهب و هنثلا ىلا سعل |ندلنيبام ف نا جيمعلا مالا“ ءارهسالا

 كلذمدقتي وهمضرتالاوةرفدا | ىلا هيئاملا نملوبلا لةّدني و ةيمكلا اريثك اذغل !ناكن ا امسالو
 قلمسااذا ةدعملاأطأطتو راد_فملارب_ثك الو ضماحالو هز ريغ معطلا بيطوأ هلمعطالا ءاشح

 اهذع ل_هذدبو ىمت نان .ركعالو ىذؤد :ىتحالوأفالوأ درزن لب نكسن ال نط داعم وح ناسنالا
 ام ىوقأ ضراعلكلذلاوز عم تدواعدق ىوق سفن ضراع لاح ىفتلغغأ ناواهد_ت لب سفنلا

 ىتحد لا تاكرس تق ورمدبلاو عملا مصاخ مشلا اًشساح ى ذنتو رغصن ضينلا للبقي وتناك

 هدهترهظاذاف شطع ثد_و مغلاىفقدرلا ل قيو موالاو عاسطخالا ىلإ ةءل لسعالهنا

 تامالعلا



 ها/

 تيئاملاك ليا ل_ضفهيفتقدماءطوأ جورذابلاو لصءلاوثاركلاك هفيرحلوت. وأ ةملامأ|

 تايرث برشيلف نطبلا فو لزندةماعطلا ناكن اوأيقتبلو زاوءامو نيبجنكس برشيلف تورهاو
 لطيلودربلا قداصل اءاملا نم هل ةعيبطل |تعدام برس نم عنعال و رتاغلا ءاملاب نييصتكسل | نم

 ىتلا هيذلغالا هذه بنسلف ماعطلل ةوهشلا تكرحت اذاو درابنزبأ ىف ساما مث درابعضوم ىف مونلا

 ناك ناوه-ضوجواض.ةب>واماعط ةلج ايو 4-.مرصحوأ هب رقب ةلاها لك وواهلاماو اهانرك ذ

 كت دواعتال ناو ةيمرببدتل |! ذه ىنك ةمعطالا هذه لحأ نمانرك ذامةءب ضراعلا |ذهضرع

 ىهوداسفل ا ةرسسلا هيودالا هيحاص نم دينا غش ف ضرعي ضراعلا اذهلازءال ناكن او ةيعطالا

 وسلا نمريبكل او جاردلا مو نم مهل قفوأر قبلا مواالؤهلاثم أ نافةضوجواضرق عمت ىتلا
 باحصأ م هءالؤهوةفيطالا نم .-ه!ىفوأ هظالغلاة ب ذغالا عييمشل ةل حل ايوايراهلا ن« مهل قفوأ

 ماعطلا لو رنبععب ثدي ناكو ماعطل| نعم 1لاب ئطيت ةدعملاتناك ىتموّهب رارملا ةراملادعملا

 راحربثو« ىطو شارف ىلءمونلا أمح اصب لطءلفهدعملا ف لمثل اشأسا عممو دين اكو ضماح ءاشح

 ضرعت الو هكسم ل يعن ن دل اكلذ قرع ناوةلي وط ةدمام-صخاراحان دم هنط مزلي نادوحالاو

 موذلاهذخأب لنا نكسوالد وطامون مانو هنذطسم ةريثو نرخ هنطب ىلع ىلا !ثاذأ تمل ناف عامسجلا

 لولا ىلارظن هلع دازامو تاعاستس كانك ب اذا ىتح مب لوه نا ترتف ىتمقرذلا ناسا دهعتو

 دراعت نادعب لكأ رماها لخدمتالب وطامشم ىتعتو ماقهمحرئالاوةرفصلا هيف تدندةناك تاف

 حخارفلابص+جءاملاك ءارسالا لمسة يلغأ نمو هتداعترحا.م لقأ هرادقم كسا وةوهشلا

 هئالثوأ نيمو كلذ لعفءلو تانسطملاقارمأو ءاداو نالها فارطأ نمتاحابذمفسالاو

 ماجلاوةكرخلا ىف ديزيو هللقي وهيوقيو بارششلا برسثيو ماض الا ةرسعلا ةظيلغلا هي ذلغالا بنتو
 باهسأب ضراعلا ده ثدامرثك" أو ةداعلادواعب م هلكضماخلاءاشماو لَمْثلا كلذ لطبي نأ ىلا
 مادام لذ عطقي ناىعش الق نطلا قالطن اهمضلا عم ثدح ىّتم وةيمغلملاجا زمالاوةدرالادعملا

 قالطن ا عم ةوهشلا تدداعناو هل لو موير دقن همي اءادغلا نع ل-سعو هملع ندم ا|ام.ءضال

 ةرارهو ضقاهعم ىتاا هي دغالا نملك املف هاك ن طيلا فخامزا دةعهقلذألا نم ناكد قو نطملا

 ايورك هسفعقن دقلخ غاي ص الاو هب بيب زلاو نامرلا بح نمذ كما غايسصلاك افيفخ الاكأ
 زرالاوحافتلاو ل_-رف_سلاءاماهيف بص دقىتلا هضوجلا ةرهاظاا تانسطملا قا رهابو نسار و

 دخأ ةوهشلا عوحرو لفثلا دقف لبق لمعنت هعيبطا !تيهذ ناوةيذلغالا نم كلاذوكو قاسملاو

 ةدواعم دعب اقاطنم نطل ا قب ناو اهعب روأ ةبرشلا ثاثردقب ىل_حرغ لاو ىنومكلا نمريسن ئ*
 تانشراوطاذنأ ةريثك نفنوحاي رعمو نكدأضيبأ جر تاكن اؤرظن نطبلا ف خو ةوهشلا
 العف ىوقأو هب ودأ لقأ هناف همك رئانآت ثدحاىذلااجسالو ىروملا نشراوملاك نطبلاةلقاعلا

 ىتلاتانشراوملا عجول سمملا ىل-رف_ءا نشراوجو ى :ردنكلان شرا وج لثموميد-قلا نم

 شطع هعم ناكواءاذإر هدأ ج رخامناكن اولودلا ةردم اوه _ض الا ةيكرملا ىهو نديلا نست

 دخْؤوي ناشف ةيطرلادك اوذلا لك هم وادم دنع فصل |ىلاهسالا اذه لثم ضرءداماريثكو

 انتكسل نم ىذلانامرلاس قوفسو هسف فارقمزالئلانشاجلار لولا مسخ ١
 حارطادعب د دعو قبب ملامو ندبلا فءضن ملماضن أ لاهسالاا ده م ة, الوالعفىوقأو طس امنا

 ةدعملا لقث هيقعب ضرعبف بارشو م اعط نمراثكستسا عقب نا ل. ةانلقاك قفا ىتمودك اوغلالكأ
 نم ئشب رثء نا ئقسلو نطمل اف نا لمة« اا ىلاردامسافىقل | ىلا قوشو سفن قمضو اهيفددهتو
 ءاذغلان ع لاسمالاو.قلادعب مونلا لاطب ع عاف وأ بالجوأ نيكس ورئاوءامنمتايوطرلا
 ةداعلا ىلا عريلفءاذغلا فم وافي فخ لك أ ةوهشلا تاهنا لك أبو مكس مث ةلملو موهر دب

 (هيدعالا عفانم ََ 0

 ةيومدلاةداملا جرو
 ىسدقر تقلا قاض رح

 برش هعاس دصقلا

 ةقاطملاياوفلابور
 ع صاجالا بر لشم

 مقالا تارشوقوشنلا
 برشف ءالّدما نكمل ناو

 ىف روفاكلا صارسقأ

 بارسنو درولا بارس

 بصو خلا غخللاو صاحالا
 ىلع ريثكلاراحلاءاملا

 ءاضعالارئاس دود سأرلا

 قيض, ىلع .بارشلا)
 كرادنو (ىرملا سفنلا

 برش نا سيث هر رمق
 شاضُدِلنا بارش هلع
 جيضنبلا بارش اجو زم
 درولا ءافدالملا ناكمو

 بارسثلا)ءاذغلا فو

 (هلادتباىف دمرلا ىلع
 نأ غدي هر رض لرادنو
 عطب لاهسالا ىلارداسب

 لوانثي ولاخلا ىف جلهلا

 عم ةسايلا ةرفسكلا
 اك هبلعركسوانوطقرز
 خلاغللا مايو برش
 درو عامدلا ىلع ةدرانلا

 لثىفعفنيام بنركلا

 عمدب لمت اذا لام اهذه
 نس رمتكسو هره كلا

 نوذ) هلثم ىزحي ىركس
 عازأدحأ ىلع برست

 عفدو (ةثالثلا ءالتمالا
 ليقرداس نا ىغش هررض
 ىةو ماروأ ثدحت نا

 الانا دصف دصماو

 جارملا بحاصاما برشد و
 بنركلا قوعلف دراسلا
 بحاصامأو نامرلاءامعم
 بارشف راحلاجازملا



 ىناثلا موبلا ىف نيثمعل

 نديلا نكي ناهضايرلاو
 اعمل ار مغوأ٠ التمالاديدُس

 ررض) فنعلاب لصافملاو

 ضوةوء (صفعلا بارشلا
 مدلا ريكعتو هعيبطلا
 بارمثا!لوانت (هكرادت)

 قيورتلا دعب هيلعولملا

 راحلاو لعل !بارشوأ

 ضيبالا بارششلاجازملا

 جفغبلا بارشباجوزميرم ا
 لاق جارماراح نا ىلع

 بارشلار رض )هير رضنلا
 قدلا )م الةللا ىلع

 ءاشحالا ىف ماورالاو

 عادصلاوهنفعلا تابجلاو

 لوانت(هكرارن) بلاغلا

 هيلع ريعيتلا جرح
 هنوف رمدكم و هه #كندل
 نيطعمريشابط لواننو
 بانعلاوأ لقنتلابىنمرأ

 رضأ ناف لحرف_ءلاو
 هنةلباقمءامشالا ىلوأف
 برو ضمامملا نامرلا
 اديدشرضأ ناو مرصع

 روفاكلا صارقأ برست
 هيلع نير فكس لمعتسبإلو
 ريشك عفن ال وللا ناو

 رضاعر لب هعفتم
 رار-ملا ىلا لاهساو

 ىكني و عاب ضماحلاو

 هباكنأ ديريو هلضو مدع

 بارع ا هياكن ىلع
 نم خلاخللاب ىندعي نا ىغبذي
 دبكلاو بلقل | ىلعجراخ
 لوانشت نم) غامدلاو

 وأ مو-#ث وهو (ابارسش
 نا كلذ كرادبو عودصم

 ديد ءالتما عمن اك

 دصفل ىلا رداس نا ىئينمف
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 أ ناكر ةوقباففوانضسأ في راو ضباقلا عمجا اذاو هقيتعلا ماو كلارثك أوفي راا نيلساك
 رثك ىف لام ا كح نيب وطرملاونيدورمملااعفنواهدربو ةدعملا ل_هراخدأو ءاذغالءاود
 ةعيبطلاالقعو ةرملاومدلا اعقواي وقاديربتادرب ضماخلاوضباقلا متحااذاو تانشراوملا
 ءاصقتساباذهةفرعم نوكيدقو امهوفو قامو مرمصلسا فلا اك هئرلاوردصل ايارمخأو
 قفاوم ندبلا بص ظاغم ناضمالا ل د_ّدعم ءاذغلاريثكوا لاو تادرغملا لاعفأب ةفرعملا نم
 نددلا لزهمفطام ديريثلا ىلا لدعم هؤاذلغو ءاذغغلا لياق ضماخلا ءالللا لدتعم ةعبسطال
 فو هوولحلا نماناضءاىوقأ لاملاو فرطاتلا وعييطقتلا فل دعم ةعيبطلا قفاوع سل
 فطامذ غمريغ ندبلل ففوهوهلاملا نم اناذسا ىوقأرملاو ةنوفسعلانم عنام ذسغمريغ
 لكؤدو مس وفطاب وعطقي وءاذ_غالءاوداض.أ وهورملا نم ىوقأ هنرارحفي رطاو عطقم

 هسلعو ءادغلا لح هنموكلذونالد_ةعءامم ا الادرسامهنمو نّءيسام هن هفتلاو نعي و

 نذس وهو هلا نمذخأملابيرةمسدلاو ءاودالءاذلغوهو هئوشنو هوغوندبلا هيذغت ىفرادملا
 صفعلاو نهلاعفأ ةدشنمصفعلاو رملارحلاملاوفي رفا مدعو ساعونيلب و ىترب و لا دّتعاب
 لاعفأ هذهف ظاغن و لمعي ودقعي وصضفعلا لثم همعطام ىوةب و نشخع وباصت و لادم ايدربب

 بارشلا نم د>اولكلعفىفإ كاذب سحب اهلاعفأتبك رئاذاوةدر_فملآموهطا'تاوذ مارحالا
 ءاملا ىلا هسا هنأف :ركسم بارت لك ) رخ”الا ىلا امهتمدحاو لكس امقوناد»الا ىفءاملاوركسملا

 ءاذغل اريشكماعط ىلع برس اذا ند. لل بص مضهلل دوم ماعطال مغاه هلف فت ندملا ندم
 بصعلايرمضمءادوسااوءارفصلا نيترملاو مدلا فد ازنولل نسسثءا دسغلا ذهنم زيفنلل لاحم

 ردم ةوقوادا- بكم املا ىلع نيعم هيفرام ار اخالرثكم ندبلاءال_تماىلا عد رمس غامدلاو
 ندبلا دربمركسملا بارمشلا ىلا هسامقب وهءاملكو ةدملاو دك اوةناثملاو ىلكللل نكسم لوملل
 دسيكلا دربم بصعلاو غامدل ايةرمضملا ل_بلقةراخلا هج نمالا باغجأو نيمومسجأل مفان هل بط ىع
 و رمت نأ ل اوضغلل عئامم وضهلل دايم هايلاةوهش نم همس أك حاب رال وم سيقنم معليلا ف دئاز ةدعملاو

 ةبودالاىلاةردا.لاورامكتسالاوةيدغإلا نه لاقَتلاوصعلا لاح ىف هّمادلا ه.جل |ناىف١ عفدانو

 ىلءريفوتلاو تاوهكلا نم ع انمالاو هحعلا لاح ىن هما الا هطرغملاةمجلا نا (نديلاكهنمراض

 ةراملا ةردالاو هذضو همحهمو همدو هه ل-ةبوتديل كوني هتحاحرا لةمءاذغلا نمندسلا

 مدلاةلاةلعرمس و هسيناسفنلا تاكرملا عيج كاذل فعضيف سفنلا بكم ىه ىلا ه.ف هبطرلا

 ضارىمالا جفت رسسعب وأ مدسعت ح ورلا ةلدو هفعضو مدل ةلقلو ندبلا ىلا ضا هال ارثك اهنءادر د

 ندسلا الشكل ذدنعهناواهنمرثكشساو هب ودالا ىلاريب دل | دله بحاص ردابنااهسالو اهلا تو

 اذه قش ناىغش كلذ لحأ نموارافصم افيعذلاح ءوس قبام م وءاقب ريثكر يب دتلا اه ىلع
 ىويلبةمعلالاح ىف هيدغالا نمهعبمطلا ىلع رثقيالوةحاطادنعالاة ب ودالا زخؤتالو بالا
 ناىللا غلي لامة صصلا ىفةدايز مسللا نمن ديلا بصخ ناو اهنم ةدايزلا لمتنا ىلا جردنو اهقح
 طفح ناكرأ نم لا نكرا ده ناوداهتجالا لك كلذ ىف دحأ لكد متهلف تاكرخلا نم عنمم وطرغي

 هلا نأ ىفاهانمءوةلاقم كلذلان درفأ دقوريثكم الكىلا هحاضد اونا هقتسا ىفجاتحوة علا

 اهايركذ ىتلا ةلامملا ىلا ان دشرأو ىنعملا اذه ىنم الك ا انهه لمطن نار: لكلذلو ند.ل ايةراضةطرفملا
 ضرع ىمهدعملاؤفدسفي ماعطلا (اهراضم عفدو ملا جالع ىف) ضرغلا اذه ماهتساب ىنعملا صقل

 هصوقفع عمةرا رع ه ف ناكئ شو ناخدلا مطب هبسش قاما ىف بيدأو دامك هذ نينم ءاشحه دعب

 ةسهابطوأ ندطم ضب وأ ةلبءمءاول-وأ لسع نملك بقعب ثدحا.مناكلذناكن اؤرظنملف
 يما وكوأ هطمشنم هحايدمفساوأز رأوأ ىرملا ةريثك هنحطموأ نسيلادبد_ثدو كعوأ ةنسطم

 ةحلام



 تعز

 نولم_ةع ةدرابلا نادال باعسأ ناواضب أنا دليلا لحأ نمو ئمثهندن نم لاق ال نموةلاطبلا

 نول.ةال ةراللا نادال! باعصأ دضلاب و لفلغلاوموثلاك اهب نوعفتتي و ادحةراذلا هيذغالا

 هيذغالا نوكتف تاووالا بس كلذ لم ض رعب دقو تاضوة-ارئاسو لولا مهةفاونو كلذ

 اهمشً امر ىن عملا هده لك ىفر ظني ناىغبني كل ذلودضلاب وقفوأ فمصلا ىفةوقلاولعفلاب ةدراملا
 ةسيئزطار ومالا نم انرك ذامىلا كلذ مضي وءاذلغلا نم هيلا جاتام ىلعالال د سااهنمبستكيل
 مع هغلم نا نكسس«امرثك أ ىلءاهراضم عفدو هبدغالاقفوأر اينخا لع دق نوكي ٌدئنمح هناو

 اذ_هىلا امو نمامأباَتللا اذ_مبدوصقملا ضرغلاوهكلذو هنوعوىلاعت هللا ةئيشع ناسنالا
 ىف اهيلا جامل اىفاعملاو تكتل ارثك أه ذعاطقاساصقان دكر بو ريس رزن مالك, ف و ثنا ضرغلا

 اورثءامنا نمنيثدحماو ءامدقلا نمريثكو راو ىدجلا لالهوهي وسام ننىىدكض رغلا اذه
 اوغابب لام تد_-وىناوهريغىلا هنور و لوغل!ىندأ همضتولوةدفار ودع في رسشلا ضرغلا اذهب
 امرثك [سانلاهياوعفني ملامو او قطا _مرثك أ ه:ماوةح: لامواوغم با مرثك أ ضرغلا اذنه نم

 عفدواهعفانموةدرفملاموعطلاىوذم اسحالا لجرك ذىف) لكما هششعو ناعتسملا لاو او عفن

 ىف هاك نيناوةوالوصفاضًانرك ذاع د الا قهنلو (اهبيك رثد_:ءاهنم ثا حامواهراضم

 كلذو ا معافتنالا ىلا ثعبأو مفنأ وهفرار ك2 !ضءب كلذ ف ناكن اوهناوبرمثملاو معطملاريب دن

 ىرخأ اهيئزحو ةىم اهيلكرك ذننااه_سأو اهدوحأو هعفانلا ىناعملاىذر ومالا دو أ نمنا

 لكيألو اهلا .هّدسا ىلارداييفاهدنعاوعقوم مظع و سفنل |ىفاهمهف مكس ورقّتسا و نكمل
 ناذطما عفديضماملا هيذغالاّر اضم عفدىفا.ءاعالوةلوةذفكلذ نولعاو نو اهبةناهتسااهنع
 ند_لل ضمالا ديرب عفديوا او دد.سال هثادحاومدلل هصممن ورارملاهدءاونو هشاطءاوولملا

 حلاملاو هناذماةدستو ملاملا شاطعاه دث عف دءاضدأض ماس اوحابرال هدمعتو بصعأل هنرمذمو
 ىلع هتئاكلا ةقرطاوهضوهحلارض هاما ءاشط وهب «هاو بصعل ىف هصوغ ضم اها نع عفدي
 حلال اوءادغل اتالت ال هنيشختو هءيصعنو هف.فحتو هحولا| لسع بهذي هموسدلاو هدم ة دعما مف

 ميشلاماهءاو ماعطل ا ةوهش طامتساو هعاشبلا نم داونام عفديوءادغلا تال“ المس دلا ءاخ رانم ملص
 ةدعملا امهءاخراو نطبللامهقالطامسدلا نعو ولطا نع عف دب ضراقلاو ءاذغلا نمءافتك الا لبق

 مس دلا ناالا ضباقل ابمسدلا لعفي كلذكو نطيل لمعة دشور دصا هنيشت ضراقلا نع عفديولهلاو

 امأوىوادوسلامدلل هد اون عنيوهشارجلاوةنو شالا نمضااهاادلونام كلذعم سلع كلذ عم
 رملاو اديد_ثادرحو هال-- سيل نكملو درج وولى نا لب ىرغي و ساعن أ هناذد هل سيلفول |
 لاك الاو بقثلاو مصسلاو فني رحلاو عسيطقتلا ةدش نمولحلا عن راوددسل اد اون ن مولحلا عن
 ندسدال هسعيطقب عم ضما1 اناالا عطقي وفطابا.م في رطاوردملاو ض.ءاملاو ءال_عفغغالاو

 دربي هفنلا نا الا هظاغملا نم هفنل اومسدلاولا دتعاب نذسرملاواب وق اناضما نك فد راو
 هنم زاتةعيبطلا نال نكلو فيطات ىفدأ ف طاب نادتاذلب هلفواطاامأو الذمسدلاامأو ظ.اغتلا عم

 طءاغ مرنم ناكنا اهسالو ظلغت عضاوملا نمريسشك ىنه:عثدح اهل هتقناوملاريثك ازاشما |
 بوررهاوس الا بآكض باو مرس نموأ تايكرملا نم جذولا لاو ةد._صعا اكو تا درفملا ىمرملاك

 ىن لا اكح طارفايدربب لو نضس مولا دّدعاب فطلو عطق ضم ا اووللا عّمجا اذاو باشا
 رملا عسمتحا اذاو ءاولخلا ىفلاخلاك اظاغواريثكءاذغ ايدغ مسدلاو وللا عمجااذاو نيكس
 امهوغوربكلاو نسارلا فلا اكى دحلا امفودد سلا اكةوءاشحالا اب وقو اعطقو افطا ضءاملاو
 دوسكملا نم ق.ةعلاك هئيدرءاذغلا ل _اقاماعطاناكوا سب وال_هقضراقتلا وحلاملا عم+ااذاو

 ءاذغال ءاوداناكرايوق افيفجتافف-رملاوملا لا عمجااذاو ما وكلا نمريثكو ءاملانوديزوإ

 بامسأ نع هاوي ىذا نم
 ةداوملاداوملا فلن ىرشأ
 امأ (هكرا دن) بارشن ا نع
 يعانق جازا ارح بحاص
 لاهسالا ودصفلا مري نأ
 هكاو-فملاا تارش
 نامزلا بارمت ىلهةس و

 امأو مهل قاب رت هنافاريثك

 درابلا جازملابحاص

 لامعتسا مدينا ىغبنمف

 نتسفالا ننارتفأ
 ءامىفجرطمشلاصارقأو
 لهءّتسن و ىوقلالوسالا

 سحأ اذاو ه-ضايرلا
 لاما غداش

 تغرفتساتاحالّخالاو
 ن و ةءجطدص الا بحي

 ىرلا بارمثلا ررمذ)
 مدلا قارحا (دو الا

 مدور طالخالاداسذاو

 لسلاو غامدلاو بالا

 بارس برش ( هكرادن)
 جهفشبلا برس عم نامرلا
 نيكس لاوعتساو

 ريعشل |ءام عم ض ءاح جذ اس

 ةدرابلاخلاخللا لامعتساو

 دكلا ىلع ةروكذملا

 لواذتو باقلاو غامدلاو

 ريغصلا لدنصا |صارقأ
 لحرف سا ان هماع لقذتلاو

 ىلاءاذلغا | لل.مرتاتعلاو

 ىق.فرلاو رص]تاضوجلا

 هيمغابلانادالاب (ىئاملا

 ضاماولزاونلاثادح>ا
 («تحرادن) بصعلا

 اهوزلا بارش لاوهد سا

 ه.12 ىوقلا ىماضتللا

 فادمايس اناثثأ ليلق عم

 4هعل لسع م ليسزلا



 هنأو عامل اوهانلل داض#

 ىّدغدو بطر و دريس

 هو>وىلع ىتاا ةيوطرلا

 ثد_ىو باصعالا

 رزانإناوهئدرلا لزاوثلا

 زول !لامعتسا (هكرا دن

 بومللاو ردوسللا او

 لوملا ردم لامع ساو

 بارشلا برس بنحو
 هدفش بارمنلا نال هلع

 باصعالا راوغأ ىلا

 ريشكداردملا لمعتسو

 عامفلاق اب ريىنوحرزلاو

 ريسخو هوحولا عسج نم
 زيللا نم دخت اام عامفلإ

 ىنيصرادلا «بفرثك أو
 مم وأ اونا د_لاو

 نمرانكحالا ررمذ)

 أك نسل (بارشلا

 جارلا ةرارح ديدت
 هقورعقرارملا عامجاو

 ه.اعمدلا هءلغو هناشحاو

 الدمالا هميصن نأ هفاذئو

 فيواصلا ب2 ىذلا

 ةتكسا| ثدصفةمعوالاو

 ةأسملا توملاو ةيومدلا
 جازملاد راب ناك نم امأو

 ضايمأ هبيسصن هنأق
 نيه>و نم اهلك ب صعلا
 ش-او ب.طر امهدحأ

 ىناءلا ريتال عف نموه

 وهوة لكلا ىلا هيالةنا
 كلذ هيسالدعو سش>او

 نم ثد_-<«9باصعالا

 ةدراسلا هتكسلا كلذ

 سوغراتملوتام_بااو

 هومللاو هشعءرلاو ل مافااو

 مسأ اذه نوكشر داإو
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 ةقامسلاك ةلاهسالا ءىطيلاربناراكدرابلاو ل_تءلاكرالاوج وويطلا مسلك اذح فرطللاو

 نيملاو خيطااب مسللا نم ى :رمملاوةحداسلا هسا ف_تالاك ةلاصسالاعد رسلاو ةسمرم دعا

 فال ال ال اساضنأ مذهلا نكي مل ه-فا:ادك اوفلاولوةيلاو ديد-قلا ىوشملا نم سراملا
 اهطال_خاى الت اواهئطن ود-هكاهلاةوقلا نعلاقتالاولاعفنالاة-عرمس هله لاوحأ

 00 اذااهسالود_حاو عون نمماعطلا ناك اذاهناؤدضلاب وابتاسوهكو

 ةحايد فساو ص+ءاملاو ةيرارملاوةراطاد_هملاباكالذي رقيلاةسحاكسا !ةقفاومل لك الا
 اضنأ نافذا و اَمفا وما دبج مهلا تاكمضؤلا ةفيعضلا ةدرابلا دعملا باعتال لبا وتااوخارفلاب

 ةلاصتسا عرسالا رالا كل ذ عمم دقي وادجلاطاذا اهسال وافل ايرطضم مهلا ناكل كالا نامز
 ةلاصسالا ةعب رس تسيل ىت لان نهالاد# ا رشا ماس نك انوا هلا ودحالا هده لم ىئهناو

 ىلا داسفلا عرس الل مرم حل اوأ امل ايةلومعملا دراوبلا ضءبوأ ل>رفءاوأ ىرثوكذاك
 مفهلادفأ ماعطلا دعب ثدح اذا اضدأ ملاو (متلا ف لوقلا) رخؤملاماضهنا لبقمدقملا ماعطلا
 بضغلاو ظ.غلاامأو قوما كا كو مودلاو سف:تلاءاغ سا نم هعئمو هب زيرغلا ةرارخلا هناك اب
 ندا ب رحت ةرثكواهاباهلاهشاوة مي رغلا ةرارط او ىلا هب ريرغلا ةراركلا ه-ارخاب هذ سفنف
 2 لا اضداماعطلاو هلع مهلا: المسا لل.ة هعضوم نع هعرعرو ءادغلارمنو هبنارطضاو

 اكراضلب قفاومءاذغ هنءداوتب ل كلذ همقوىف ىذتغ مالا فاوم نكي لوءاذغلا ةدو< افوصوم

 ىزولاو نيا داونالاكو م-هلامقذاوم اول .ك نيمو ىف ضل ارفصر نال_#لا موك داوبال

 ةءادرب ةروهثملاهيدغةالاىفو نيحولفملا ف بئارلاو ريعشل اءامالو مها اةفاومامدنب رو رحل

 نمو ندبلاكاذىفوأ اهيفة سانا ددالا نمان سقفاونامكل ذوو دو سكملاو نيلساك طاخلا
 نادبالا نمان دبرمضامضيبلارفصوجاجلاوجوييطلا موساك طا! هدوحةر وهشملا ةيذسغالا
 فرع نا ىضتب كاذاواج ارذمساواساةاذه هفرعمىلا لدسالو ندمل كلذ ىفوأ ايف .صاخلا

 ناو هرد و هينةهثاث ادد رمخن هدل_ لد .هقفاوبالو هّمالءالامو «ةفاونامو هّعالد هام لك ولا

 هماعريشل الد كلذ نم هفرعد مع هطاعو همدخ نمبيبطلا لأ و طا1لاةدوحار وهشمتاك

 سأرلا ل-ةءيومضولادفيف اهنهووةدعملا خرب طاخلا دمج ناكن اوله فلاي را1-ا ماعطلاو هب

 :رهوردعي واضأ مهلا كلذلد_ةمفةدعملا ةرارس ئغط»هناؤا ١ دراءلاامأو اراذعمءالعو

 ناك ناواضب أ داعملاريغلا ماعط لاو هنمثدملاع اددغا كل دا لة مف لمه سهالو مههتمربغ أعب رس

 دو>الا كلذ داشعاىلا : جرد :.ناالاهبىذةءملل ىذوأ دادعملا ناكداةءملا ٠ نماطاخ دوحأو رجأ

 ةدعملاىوةحت الا ىسهتشملا ماعطل ا اض: 1 كلذنكو اد اي درداتعما نوك,نأالا الءاق الملف
 ىلعاهؤا ودحا مكس ال ة د_عملا ناو دضاود وحأ اهده كد مذهنمف مكحرأ أ ءاوم> | هلع

 ىسبتسشملا ماعطلا رام ناىغني كلذاو ًادرأ كل ذامض ولا نوكيف ذلتسالام ىلع وهعشتت سام
 ناكصوأ طافلا ةدو-ىفنيد واستمان اكن اامث ادلفأ ةوهث ى-متش ىذلا ىلءوأ ميلا لع

 ادح انئاءكل ذى اه-هنسب نوملا ناكن ااماو المملق ى- مثملاريسغلا نماطاخأ درأ د1 سملا ىوهتشملا

 قومةاريس ئمةءادرلا ريد ناكناو ى-مشملا نم هعمدخؤد و طاخلا دم اراشح نا دم ىغشمف

 دوحالا دا.ةءاىلاال_اةالءاقجردي مع امهنم طال ماعطلا ةلج ىلعةدعملا ىو و هلا ةعبطلا

 اضأ ماعطلاهقفاوم فانت دقو لضفالا ئثلا ىلا ل_ةاثب ىتادرالارا دهم لءاة:ىلاو

 با.شأل ءاذغلاىوقلانيتملاوناصلا نسا قفوأ قرالا بطرالا ماعطلا ناو نام_سالا بس
 اظدغلا نوكسف نها بس وخياشملا نسل» ءاذلغالا عبرمسلا لادةعاب ب تبطزراراخلاونكاو لاو
 دق قو اذغل اريسااف.طالاونادالا ىلذخكملاو بعتلا باكصال ىذوأ ٠ ءاذغل اريثكلا جزللا

 عت ةلاطملا:



6 

 امهضه مضهني نادعب ءادغلا ةرثكل ؛ان همصخو ن دما هوو نال ءادغلا ت' صراتك ىلا جر 1 ىا

 كلذىلا ةإبللاو مولا فىرخأ ة رم لكأب نأ ىل «ت< نهج رد: نآس <:كاذلو دضلاب وا دو
 ناوهو هل .ةحامهباغكلذ نم غلبيو لدتعي ىتحال_ءلقالياقري زي مث يناثلا هاك الارا دهم ىلةيف

 هتدعم تناكن مو كاذودذو ضال ءاشألاو ةدعملاددمت نم انذصوىتلا ضارعالا هءمضرءنال
 هلا جات <اماهدرب ناب قتال ةدعملا هذه لثم نالت ا ىموأ نين ره لك أي نأ ىلارطض» وهف ةريغص
 عم وهوددعتو هد هملا ىف ل-ةث هبيصن تاسنالا ناك اذاواهرغصا ةدحاو هب سفءاذغلا نم ندبلا
 ندبلا هيلاجاتحامرا دقعاهرغدا نال هن د_همناومايالا ىلعهن .دمعتيو للاقدعب عوحب كإذ

 ىرخأ هلك أ ل كأي وهندسعم ىفددتهنم عقبالامرا دقمب ماعطلا نمذخ أ نا جاتح كل دلو هن اددغىف
 ىقعض لك أ ناو هرمتس ل: د_>اوةب رمذ ىف هن دعم ىل# مشن ىتح هلاح هذه نم لك أ نا لوال | مده دعب
 كجم ءارّكسا هارهساهث الثوأ نيت م ىف هفاعسضاوأ ةدحاوة رم ىنهندعم للفثي ىذلا ماعطل كلذ
 ىجيذبف (ماعطلا ىلعءاملابرسمامأو ) اهبسحبءازز#_غلا تا هان وكس م ىناعملا هله دهب نأ ضيتمف
 ءاملاعرح لب ىفوتس الو ةعاس لكالا عري نا دعب و لك أي مادام ن كم ىذلارادقملا لفأ توك, نأ
 منمت قولا اذهىرثك اذاءاملا نالاماناغلمم شطعلا نيكست نم هلماق غم نال ادراب نوكي واعر
 رثك ىو ةوهنلا ىلا مضهلاءاسودد لاو رقارقلا وزيفنلا داو و ماعطلا ىلع ءاودحالا نم ةدعملا

 ه.ءاعلهنفءقلا ثروأاعرونطيلاقالطن |ثروبو هنفو لبق ةدسعملا نع ماعطلا جر رمالا

 ناكو شطع هعم نك, لنادومسحق ةدئاملا ىلع برشلا ةلفامأو ادوعم هبحاصراصو فءشو ندبلا
 دسفوىوتةساوة دعملا ىف ماعطلا طشن كاذ لك الا ل_عفنا هناو هب رم دعب كا ذ لمح ال لك الا
 اضأ ل.عالناواديدشالمت شطعلا لك الا لمتحال نأ ىغبني كاذلو ىناخدلا ءاشلا هنم جاهو
 ةعاس كلذدعيو مادام الملق الملق شطعل | ةرئاثث سكي نكلاهتوهشواهير هسفن ءاطعاودرابل اء املا ىلا
 هسسفن هبلا وع دتام ءاملا نم برعشب حاهنع ماعطلا لزنو اللق تفخ دق :دعملا ىرب نا ىلارثك وأ
 هعب رس ةفدنع تناكت ااهيفامتقلطأو ةدعملا تنفن ماعطلا ل تعقو نا !مناوةكردلا (امأو)
 نم شارفلا ىلعاض أ بلغَلا ةرثكو اههذه ماك سا لبق اهنعهنردحأ ةلب وط ةئيطي تناكناو

 اذاامأو تاجارملاو لمامالا اضن أم اعطل ادع ةكرطل' ثررز دقو هب ئط.تو مذهل ا دست ماعطلا دعب
 عاملاو مدهلا ىلع اهءّوةئوهي زيرغلا ةراركا ى يو لوضغاارد_عامناو ماعطلا لبق تعقو
 هفع_فأو ةكرالا داسفاكمضولاد_سفأ اريثك الوزن ماعطلا لزني املوأ ماعطلا بقعب عقدا ذاواضنأ
 عقوىتف ماهلاو عبطااباهفيع_ضناكن ماهسالو ةرملا فعض ةلهلا ىف عاجلا ناكلذو اضأ

 ثر وأو اين ءاذغلار مشن لفثلا جرو مضهلا لمكيو مونلا لطد ملنيحو ءاندغالا تفو نم برشاب
 لوضف شفي هنا ماعطل | لمقامأف لت ةو قنا عرف ماءطلا بقعب نوكح نا قذ:اناوددلا
 دقارملا امأو) ءاذتغالا ندبلائئهيوءاعمالاو :دعملا نءحاب رلاوءاضعالا ند ثل اثنا مضهلا

 ةرارسطا عمت لو ماعطلا دعب ةكرلاو ماجا ل عضء.ت ام ةراح تناك اذا! مناف نك اسملاو
 كلذا رثكمفمونلا فقارغتسالا نماضنأ عنتو كل ذل دري بف اهرمشنت نكل ندب ارعق ىف هيرب رغلا
 فءاضتنفءامملا برعش ةرثك ىلارطض.فشاطعا لضف اضدأ هب شطءد و مهلا هيءوس و باقلا
 اهيفناكناكلذلوهتءادر ومضهلا» وساسنسةهاك كلذو | راحل ذ عمءاملا ناكحن ا هبابلا

 ررص سلو موذلا ىف قارغتسالا نم عنعوىذؤدام ضل وأ ةل->وأ حير نغن نم ذؤمرخأ ضراع
 ريغ نكسملاو دقرملانوكي نا ىغيني هنا ىلءوماعطلا دعب اهررمذك م اءطلا ىل.ق ةرالا نك ملا
 ليمأ ةيوطرلا ىلاو رطسا ىلا هنم ل.هأ درب ىلا نوكي و ٌرعشتي الوا مربح اص اميف قرعنال هّميل ا دوم
 رقبلا مسلك ا دج ظيلغلا هيف تاكف ماعطلا فانها اضيأتفاتخااذا (امأو) سيلالاهنم |

 0 دج جوع

 جرح همدصاخ لح .رم لا

 هردنم هعربسة داملا

 بابل ااذهىف مث سلو
 سل هناالا ل--رفدلاك

 مهلا دعب هيرشي نا ىغبني
 وأ بارعشلا نم ْئشب
 هيلع عمتحاامرمسكمل للعلا
 ريشتكل | ءاملا برش

 ديربتلا نم ل-رف_سلاو

 دزب نم ئمدخؤب وأ
 تاوديتافلا عم سفركلا
 ددكل ىف اهحو ثدحأ

 قومكلاب جلوع ةدءملاو
 ماعطلا داسْفب سحأ ناو
 ةيناعدلاىلا ارامكللذ نم
 هك اوفاابارعثب لهسأ
 لهسأ هضوحلاوأ

 ناىعبنيالوناراب ركب
 ام هسشوهفك إذ رصقي
 قءاملابسشنمدانلق
 همس هكرادنو ماخلا

 ىلع هررض) هكرادن
 ناعفخ ثاددحا (عاجلا

 هصاخ هفعضو باقلا

 ءاحلا برش ىف ل.ءقامرت اسو
 (هكرادن) هماعماهلا ىف

 هاودبرسو كسملا مش

 جازملاراااماولط1ثكسملا

 امأو حافتلا بار ىف
 بارشلا ىفجازملادراملا

 قوحرزا|لوانتوفردلا
 داسفا (عامفلاررمض)
 باقلاو غامدلاو ديكلا

 لاسطااو ةدندعملاو

 ةناثملاو ككل اوءاعمالاو
 هشءرلاديلون ماهك امناو

 صرب او ماد او اغلا
 ةنامملا ةك-ول وملا سلسو

 رهو ب_صعلايءاسشالا



 ( كرا دن) ءاقسسالا

 لثم تايرغملا لاوهّدسا

 تروا عم عراك الا

 ىل_لثم ئقنل رسمك امو
 لوا تو رتع_صواي 1

 بارمشو رْر_طا باريت
 هيدغالا نمو نسارلا

 حاخمو تدريبهم ا|ضدلا

 بيطم لم عم ماظعلا
 (قبرلا بع ءاملاررض)

 ثدحح وه دعملا فعضد

 نم غامدلا ديريّتبلزاونلا
 ةكراشا |امهدحأ نيهحو
 فدعض ىناثلاو ةيامعملا

 فرصلا ىئاملا راحلا

 لاسطلاو ديكلاديربتو

 ءاقسستسالا هتّييتو
 نمئملوانت (هكرادت)
 مم هملع فرمدلا قيتعلا

 ريخلا لواشت ىف لسعتلا
 قوسااوكعكلاوسانلا
 فدشني نأ هنأش نمامو
 نع هم و ةيناملا

 مواقي ىتحذوفنلا هءرمس

 قيتعلا بارمثلاب هديرب:
 اهف هذوفنو لءلاوأ

 ررضو) هنغشيو هظاغ
 )م التمالاو ماعطلا ىلعءاملا

 امو ماعطلا ناسا للخلا

 انسه ع رح
 نع هفوءن ىح ةدعملا
 رعق نع هكفطومضهلا

 ةوقلارسكو هقىلا ةدعملا
 هدربب اعفمعضت و ةمفاهلا

 مضهنملا ريغلا ذفلتو
 اريثكو ءامارهو> ن المس

 ةدعملاو دبكلا عحوبام

 لرانت (مكهراد)
 | عم هسملع تارصاعلا

 للكثم امدرس راردالا
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 الو اهتنهي هعم قيتو هلعتوه 3 لح نكس نيح نكل ههركيو هعيسشم نا لبق ةماعط نان لا
 هنع كلذ فذ نأ ىلا قاشن و قدضىن دأ سغنل ا هعم قرض هت دعم ىفددتو ريدش لقث ه لعب هبيصن

 نمأش متي و باقتلا ةرثكىلارطضد و مسطضا اذا قاقيو باصتنالا لمس ومب ونت لوزنوأ ءىقب
 ناو أ .ةدي نأ ىلا جات ىتح مهلا ىىهقأ ىلا هعم ماعطلا مفترا أش حت ىتم نوكي واض هاح ءاشج دعب
 ةيطردهك اؤوأ عاقفوأءام نم برشلا ففرمس عقو دق نوكي نا ريغ نم تذرع اذا تامالعل | ءله
 ىلع دئازءرادهمماعطلا نأ ىلع ادنلذوهفو نيللاوأ امللاوأ بطرلا نيا نءلكالاوأ ةريثك

 نطدلا فخىلاقوشااوددهلا ناكو موي ىف ده لم ضرعاذاو مدهلا هلع ىلوةس نأ نكعام

 ةوهشلا تدواعنا لب وط مون دعب نملكأب مم هلك أ ةهعاس ن مقدمي نأ ىجينمف ادحا ريد
 مو ةسقبىندأ ةوهكثلا قو ماعطا انعدل_-مأاذاوءاذغال !للقفضخم اعط نمواريس ااكأ

 ماعطا اراد_2ناو ب.طوهوةلوه-سد« اساسا جرخو باطو مونلا لهسوددمت ةدعملا فث دس

 هل ىف ديزب كاذنالان لقاك كلذ نكمأ ناديزتل ىلا جرد نأ ىجبذي هن محو مهلا هيلع ىلومس
 ندلا هءاعْ مني وفءضد وانرك ذام صقني رادقملا اذه ىفناصقنلا ناو د لابو هنوفو همدو

 قوءاملا ديلا درابلادلبلا فوءارقسالا ىوق لهكلا ما دامو بابشا او ىبصلا نس عم كلذ نكمي و
 دازاف ماعطاارا دقم ىف عفانلا دل اوهاذهفهلبقةكرطاو ماعطلا دعب هحارلا نامداودرابلا نامزلا

 ىتح هنعصةنامورثك الاىفةمءغلب وهب ومدمايالا ىلعاضا ىعأ ثر وأو مضهلا دفأ هيلع
 ندبلاْك هني وقارتحاو ط.شن داسفاضب أمها دسفي هناو مث اسس اكهناووأرثك 1 ىف ىذتغملا دوك
 نأدعب نوكس, نأ تف ءاذغلا وانت تقوامأو ٠ هب رارعضا ىمأ مايالا ىلع هنمدلوش و
 قاتشوىناثلا ماعطلال سذنلا شمتولوالا ماعطلاف رمد ذب و ةنا .ةسم ةدلَممةكرس ةوه لا لر حت“
 ماعطلالغ:ج ورخولوطالامونلا دعب ونيتعاسْكاذز واح الو ه«عاسوأ هسعاسفصنب هلا
 || هناا يلع دامعا او رو ءالارثك [ىفكلذد بالا لركن ال ةوه-كثلا نأ ىلعو هئاشح دقو مدقتملا

 سواك لامو هريسخأ" ىلا هج اك ارا د_ةعمضولا دس تقولا اذه ليقءاذن-غلا لوانت عقونا
 نعرخأت ناو ةوهش طوق سودبكّلاو ةدعملا يف اءاجوأو اضا ىمأ مايالا ىلعدلوو ملِبلاو ةوهنلا ىلا
 رارملا ىلا سول.كلا لام و ما.عطل |تقو ميدقت ىلا حاط ارا د_ةعاضب ًامضهلا دسفتقولا اذه

 امرونوللارفصاو تدل! ف ءضوهب رارهضا مأ مايالا ىلع داوشو قارت_-الاو طمسشتلاو
 دسفأو ةوهشلاه كك عم ءاذغلا لوانتب هعفادملا ىنعأ لاو>الا هذه لثمىف ةدعملا لا بصنا
 عمناكو ان اه لوط بقعب ةوهشلا تيهذ ىتسىعبذي كلذاو تقولا كلذ ىف لوونت نا ماععطلا
 ىثمي ونامزلاو جازملا بسب امهنم قفوالا لسعلاءاموأ بالس- برش ناءاذسغلا نم عانممالا
 . اغلا لوانتب ٌحةوهشلا دواعتو قاطني نأ ىل مانوأ نكس ئحب ناو كلاذفلاهساوأ٠ قءاح ناف

 امضهوالوزنأطبالاو ظاغالا تحت الوزنوامذه عرسال او قرالا نوكي نأ ىعببفءاذغلا بيتر ئامأو و
 نأ ب حاولاوند.لا هيذلغت ىدرطا لول سال تاج العهيد_صقي ساةر دس: ىفالا ىمالارثا ىف
 تاجايديفسالاوءاوشلا ليققرملاو ماعطلا ل فالثم طملا نوكسف الارثك [ىفكلذ ىلع نوكي
 اذ_هىناطللارادةع مهلا دف كل دف لاخ نا هناو سامقلا | ده ىلءوه.ةاهسلاو ةممرعدأسا لق

 ددع (امأو) دعب لك سرلام ىلع لاسوةلاكسالابعرسأ ىذلا قرالا ماعطلا طاخ ةءادر وباملا
 هنتداعتناكن م ناو ةدعملا لاحول حالا بس>وةداعلا بسن وكنا نأ ىشقءاذغلات ا ِ

 كلذ ىلا لي وط ب ردنري_غ ىلع نيت ىم ل كسص أ, ناراص نا ىلا ةيمراهنلا ىف لك أي نأب هي راج
 ْك_-منو هند. فعض ةدحاو: رع لك أو هنا ني: يهلك الايهنداع ترن ةوهذلا ىلا 1سفو همذه ءاس

 ىغيفيقمدلاو مسللاريثك مضهلا دج ناكنموةسايوهبرا رم ضاىهأ هلت ضرعوهنوقتطقسو |
 د تعم و

 نا



 ها

 زوحلا,نذملا م: اطقلاو ريطفربخ هزيخ تال دبكلا دد#س متفي اضن اودخأب و ضماطانيصكما

 (هببالزلا) نيرورسملل قذوأ ىزوللاو زوللابد كلا نم نيدوريملاو جياشملل قفوأو الوزن عرسعأ

 هب ركسااونيصضكسلاو ضء الانام راو لفناباوذم كلذ ملصن و ناضمالا هو ةفاهذمة بل علاامأ
 ىدحلا داو عنعوددلا مفي تنمدأ اذا حالي نأ ىعيذي ريطفاض ًااهزيخنالو ةرارس نكسأ

 ضعي ددساا مفياعو هضءاماةيذغالاو هك اوغلا بوب رولل لا هنرا ارح ملل (كندرحنغور)

 لاطي نأ غيني هظياغةريثك انفن هعم دار يغنديللوقمءاذنغالاريثك طولا ( طهبلا) انرك ذام
 بهذن ان طبلا نم هحارشابعرمس و هظيلغ همهطأ ىلع لكؤبالو همذه دود ىنعي وهدعب موثلا
 نايو همده ركل مونلا لوط هنمكلد مآ لوزنلا«ىطءاذغلاريثك (باذوخلا) ددع

طيلا نم هلفث ج ورخ دمعو نداص عود ىلعالا دخؤدال
 ١ 8-0 (نعورريش) هنملالذ له-_ساام ن

 تاحار1تاو لمامدلاثر وب وظاعن الاوهاملا فدي زي وهسع هرمس قورعلا العن دءللوقم مدلل دملوتلا

 نوروره لا هلع برشيلف هنطب ىف ةريثك زمغن هي رتعن ناو نب رورسمأل قفاومريغوهو نمدأ اذا
 هيلعذخأب وهوئمدأناامسالو هلكأ نمهعاسدعب هضماطلا هكصاوفلا بورونيرصكسلا
 ةرصاملا عجوأو نطبلا ددءوه ن|ىنومكذاوأ لهسملا لبر غسلا نشرا اوجزيغنلا باعصأ
 قل: نأ بني كل ذاق نيمقلا ةريطفاهاغامو كناك_ثللاو كنادهشلا (كنادهثااوكنالكشللا)
 رمئابوش١2نماناذما لور كسااو زوالا. اهنموشلاو نطبلانماهورتن عرمس وددسلا مفي امم
 لياقلادتعاب نذسم (كنيركش) ظراغلامدللا.اونرثك أو ادغأىزوطاوىرمتلاوزواو
 (ىء«رافلا صلاة دعملا فعذدب نملو دد لاهي رعب نمل« اولا لصأ وهكلذاف ميطللا وةحوزللا
 بالأطابرش اهنمكاذ لد: ىفوقو لوطاع.ججامهلو كلذ هسشن هس امل اهمسرافلا ةصسللاو

 ىباشودلا نمدربأ هنم ىبب ْرلاو ىرملا نم الوزن عرس أو فطلاوهنم ىلسءااامأ (فطانلا) اهيلع
 نململصنو ىرقدوزي_و نهد اهي ىتلا اولا بورمض راس نمءاد غل قأ اهلكو اهظاغأ ىباشودلاو
 بنعلا دمقعب داو نطبلا نم هحورخ ةعرمس ىنهب نا جالو ءاذغال اريثكء اول ىلا جاتحال
 ني.كسلا انذمأ اذا امهيلع برمشيا ىرقلاو ىلسعل اامأف ملعب نا جامع ناضسا ريدك اضن هل سيل
 هتوةوهللانوعبه:اثلاىفئدتوةلاةملاهدهن الا عطقنل:تامرلا نم ضما اا مجتي وأ

 ناكناوءارمتالاد فب اهاحأ نم ىتلا بابسالا ىف) جي همن ادن ةلاَملا فرمدع عساملا ل_هفلاإ
 انرك ذدقذا ىزارلا ابرك ز نيدهمركب ونأ لاو (ه«فدواه :مببس لك همواقموا ديجاماعط ما.عطلا
 رضد تاب هلضرعب دقماعطلا ناك املدنا لوف ه-.ءاعاارومالارك ذناف هزل ةدرغملارومالا

 هدرتءوساوأ هدعبوأ هلوانتبو>و لق هلوانتلاماواهتلةلوأ هديك ةرثكلاما ءاذغلا ده ناكناو
 جات اموأ عامجلاوأموذلاوأ نوكسلاوأ ةكرطا لامعا لجأ نماماوامتافوأ هرا رعد ركلاساو

 ةرثكلاماو هدعب وماعطا !ليقه ف نوكي وأ هاون ىتلا نك اسملاو دقارملاةءادرلاماوهدعب وأ هلق
 ضراوعل!ضعب ثودحلاماو هنم غارفلاىلا هئادتبا لم ثقولالوطااماو هناولأف التخا
 اماوسةولا كل ذ ىف هلاحوأ ها نه ىف ىدتغملل قفاوع سيل هنالاماو ا .هوهغو بضغلاو ملاك هءممسفنلا
 سيل هنالاماو نسل كلذل قذاومريغ هنالاماو لة سمالو ىهتش هريغ هنالاماو فول أ مالو داعم ريغ هنال
 رك دننأ ىعبتي لعفلابهدرب وأ هرسىفلادّعالا نعجراخهنالاماو هعطق:مريغ همف هيصاط ىف اوم

 دو> أ نمناكناو ماعطلانالوةنف بالا اذ هضرغب ى-ليامراصتخاب ىناعملا هله نم
 نوكي نأ ذب كلذلو «ىدر طاخ ه:عدلوود_سفنا ههدةيامرادقم ىدس غاز واح مث هيدغالا

 ىزاخزلا لة مىرذاثونلا

 ىف هتيصاخو هنم بعصأو

 (هكرادن) نين.علاو غامدلا

 هل معتسا ام عسج لمعت باف
 ىراخغغزلا ءاملا كرادنىف

 عم هديل ةئفطا عم

 مشو روذاكلا صارقأ
 سأرلا ىلع ةدراي خلا هللا
 ل_هلاو درولا نهد نم

 لدن_هدااودروءاملاو

 لوسقةيلا تاراصعو

 ءاعلاتك الاو ةدرالا

 ىبرملا دقالاو ةرفسكلا
 ءاملاىف) مرمصأعا ءاع

 نمفءضأوه (ىع الا

 ىف) هبهدر ىراختزلا
 فءضأوه(ىطفنلاءاملا

 هب هبيشو ىتيربكلا نم
 هعيصاخ (حلاملا ءاملا)

 لةةورمدللاهلطظ ثادحا

 صأرلا ىف ىودلاو عملا
 هئفطتلا (هكرادن) ةكسللاو

 سال ىتا اهدراما !بوب رلاب

 لاممتساو ضد ابق
 ف لمقام ىلع تاموسدلا

 هملسقتاا باوالا

 ىلا ا.توتلاب لاصكألاو
 وبطق و مرتع ءاغ
 نذالا ىف ىريللا نهد

 نفع (قاعزلاءاملا)
 تاسجلا ثد__#ى و

 ه«:مفاخو هب وارفصلا

 (هكرادت) ءاقتسالا
 ةولذاةيرسمشالا لامعسا

 بارو بالا لم
 رديام لامع ساو ممفنبلا

 مايالا ىلع همم ريزتل ىلا الملة الق ج رد: ومذولا هلع ىلوٌ-س وىوقياراددم ماعطا اراد_-2م

 جيطبلا بل لثم لوبلا نم
 ءاملا) عرملاو ءامعلاو

 ءاعمالا شد (ضماحلا
 ثدعحمو ىغ وةدعملاو



 بحو انوطفر زب باعلوأ

 برع سخني عم لعسويس
 ءاسملا) ه!تامواق ماهل

 ررضلا هبيّشوه (ىضارزلا
 هلهناالا ىتب ريكلا ءاملاب
 ءاعمالا حرقت ة.صاخ

 كرادس هوس (مكرادن)

 ةدابزو ىتبريكلا ءامملا

 حورق عنعام لامعتسا

 صارقأ لم ءاعمالا
 ريشابطلاصارقأو خيدلا

 موامت ل عوسفنملا بارعش عم
 انوطقرروديدشلا هضبق

 ءاحلا) ادح هلم عفان

 اضنأ هدثوه(ىراخغزلا

 مظعأهناالا ىتبريكلا ءاملاب
 هحونم هنمهباكن هئم

 قورعلاهاوذال ه صدقت و هو

 لو:ثا د>اراهل هزل 1

 مدلا ف زنو مدلا لاه .اومدلا
 لامعه سا (هكرا دن )هن رلانم

 ه.اعءانرهكلا صارقأ
 ىكشرزلاو اولا لامعمشاو

 مول انيطلا صارقأو
 هض.هد هررض عقد

 بارسو هنفولا ةضايدلاو
 مدلل هظلغش بانعلا

 شاخضثلتاقوعل لاهعتساو
 ني لكلا ىف هررمض عنج هنا

 هنآ: رثات ل فام و ةثرلاو
 جلاء فدشأ ءاضعالاىأ ىف

 وضعلا كلذ صخاع

 لصتءاموديكلا صخعو
 ةئرللوءابرهكلا صارقأهب
 سشاضاللا صارقأ
 نيطلا صارقأ ءاعم اللو

 رصارقأ نيتملكللو مول
 ل رقأو ضنك اكحاا
 املا ف) ىرانلخلا شاضشإلا

 امأ مى رداشو_للا
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 لك ىلع بند < نأ دو>الاورمؤد ال ن*هناوهنولر مو هماعهن د. بص كأ ذعم ناكوأ ضارعالا

 نكس داكي الو هسسفن ىلع ذىاغوأ هماعطأ فقتي ناك ن ل ةرورمفلا دعو هنم لاقل الا لاح
 باق ن برض مهببصد اموق ساسذلا نمناو نيطلا نهذخ الاو ي.طملا نانشالا غضعالا هنم كلذ
 نم كلذهي عفدياممو ةديدشلا هبعصلا هضيولا دنعءوةلي وط ةدم ماعطلا نمءاةبتسالا دعب سفنل ا
 نوكءامرسمث هنا لعن هيفلوبلل ةردملا هب ودالا نم هامان د خأي وهل لك <الا هتةغينأ هررغ
 اذاامأو هلبقوأ يطبلا هبقعب لك اوأ د سنلا بع أ اذاوهيلوبلل ةردااةي ودالا تطاخاذا
 هزل نيطلارسشو نيطا !هدسفأ ام ملصن|ماونيمون وأ مون هد عب لوبلل ةردملا هي ودالا تأ
 ةاصخلا دماون ىف وكيآم عرسأو ىدسللا داون هعرساو هنم ىلمرلااماقد 2--ظلا داون هءرسس او هو
 عراك الاو دوله اوريطغل اًري_هلناو نيا لك أو نير دك اذ_.ى:لاوءاسملا برس كل ذ ىلا من اذا

 ةقطنعرهظلا د شو ةراح شرف ىلع مونلاو عاج او ىثملابرهظا|باعتاوةجزللا ةيذلغالا نم اهوغو
 ىددسلاو هلا ىدحلا دلو عنمت لا وحالا هذهدادضأو لاوحالا هل-هيىف عرمس ىد ا داون ناو
 زيطلاو ىراوطلا ق.ةدواشنلابةدختملاءاول_1ا لك أ نيطل ا لكأ ىلا مدن اذا اضن أ عرمست ديك
 مظرو عدصب (غادهشلا) ةريطفلا ةنهدملا صارقالاو كنان ثلناوةديصعلاوز رالا قيقدوريطفلا
 معأهللاوهضءاطادك اوفلا نمذخالاوأ هياع . ١* مدةوأدرابل |ءاملا برسم هنم كلذ مدعو نيعلا

 ءاولذاةلجج مياهراضم مةدواهعفانم ىف لصفم لوقو لمتءاولا-ا ىف لوقرمشع نماثلا ل_صفلا ذي
 ةرماومدلا ىف ةدن از نديلل ةنددم ةلهلاب ءاولكلا نال وهذه .؟ مو ةدرغمءاولطا نكالارك دل
 الام_هللا اهح السا ىلا جاتح لقفنيدوربملاو عاشملل ىهو هعيبطلل ةقلطمهئرلاور ؛صال لاس
 اهياعاوذ ايلذامه هحونو ةدعملاو نطيل اددمتو لفت نأ ىلا ةلاح ىف مهب تغلب ناو اهنم اورثكي نأ
 اريسد 5 ادغمهءادغاولعحو اوم_س م موذل او اهدعب نم عومتل ا اول. طدو ةلممسملاتا:-ثراوحلا

 (جذولافل ا)لوةنف لمهذتلا ىلءاضد ًااهرك د: ةءاوملاا رمأ ان وذاه دعب نه نيمودوأ اموهاف مطل
 هنمدةعملااجسالو لوزنلاءىطرءاذغالا ريثك ةدءملل اصب سيلوهئرلاور دصلل اص جذولافلا نا
 ركساايذهتملااماو تيزو ازوح نهد ه:هدناكن اافسالو اد ناضءالاريثك ل سعلاب دْكملاَو
 ىلع» واك أي ناالا: راطلا ةح نمالاو بايشال نذمواهاكن انس-الل قفاومل د. ةعقزوللا نهدو

 رزيبنذتملا نيصكسلا ثاثوأ نيةعاس هاك أ دعب نمبرسش ناو ه_ضماا هي غالاوأ جايكساا
 الو مهل قذوأ هنم"ىل_ءلاقدودوربملاو عاشملاامأو ديكلل هناذءاود لا هدملون عنم ايدنهلا
 مهذأت دنع ىنعأ كا ذ تع دوكي نأ ىض نق هن هراثك الا دذعالا موللا هحالصا ىلا تو جامع
 ىفكن او هفامشلامت>او قيفرلا ىشااورالاءاملا عرب ه_>ارخا هءرمس اودعب نا نطل هدب 1

 ةناتمو ظاغاهلىتلاءاولل ابو رس ىنماعلوقاذهوهو غو ىرةلاوىنارابرهشلا | وذ الاوكلذ

 اهل نك, لهصدضن ةديحه-صيختن اك اذاوةدعملل دوحأو جذولافا!نمةجوزل لقأ (ص.للا)
 حامفاواه دعب نم لذلابر اببلنا نم مقلب ني رورسمللاهناضما ملص وةدعملاففوقوو هماخو ريثك

 لوزنلا ةئطءاذلغال ا ةريثك زرالا قيقدو ندا ةدْكمْلا ةدبصعلا ةديصعلا) ضما ا نامرلا
 هض احلا همعطالا ىلعلك ون نأ ىغبنيال كلذاو تنمدأ نا لصافملا عاجوأو ىدعلل ةدلوم ةددسم
 اذاو سؤرلاوءاوشااكلوزنلا هئمط.لاءاذغالا ةريشكل | ىلءالراهوخو ةتفمريهطاك هض اهلا

 (جنيزوللا) كزنيملونطبلاددمناتانشراوملا نم نطبلالهام دنخأ مث موناا ليطأ كلذ فنا
 برمدا همكلد ملصد و ددسلا دءاوتل يهتم هقاور نا ريغةناثملا هنو ثدخو ةنرلاور دصلا لاسم

 نأ الا مفللرثبم نذسموهو هنه دوز وما, لومعملا(فئاطقلا) ايدنهلارزبب نوكي ىذلا نيبضكسلا
 نور ور لا هيلع برعشب و انرك ذاكم فلاب دعب نم ىنعب نأ بذي كلذلف ءاذغال اريك هزوحرمشةي

 ني.ضكسل ا
 ايناناز
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 نش ورثبب اضيأوهو نيمتلمبام_بل نينللا دمك اوه دعملا حلاص هب رطعو ضبق عمراح قدسفلا

 بوب رو نير كسلاب ههصيلف هنا اامأو هبلعهب رو بالكلاب رغرغتلا هنم كل رصد و قالا
 هةدتععلا أ ىتمو هصاخ د. افلا هنم مليص» وءاذغالاريثك لوزتلا ءىطبدراب (قدنلا) هكاوفلا

 لزنو كلذ كن او ايالرورحتاو ل-ءلاءامدوربملا هيلع برش نأ ىغينف ةدعملاددعنأ غلي ىتح

 ءارضألا هبط اوه (مطملا) هيرمشق نمرسشقب نأ ىعبتي وةلهسملا تانشر اولا ضء»ب هماءذخأ الاو

 ىهو اهمارأ و هضما1-!هك اولا بوررو ني_نكسا | اهنع كلذ بهذي مهلا ةرثم هع دصم ةراح ٍ

 هسغمدو حايرلار يسكت ئغنلا لت و هابلا ىفديزتو ىلكلا نمو قنتوريساوملامدو ثمطا اردت
 نس رونصلازوابح (روذصا!بحإ هقدتلاردق هنمذ_خأ اذا لافثالا جرو نطبلا قلط

 حاب رلارسكيو ا د ىلكلا نضسو هابلا ىف ديزير هياول.ةنثي نا نيجول ةملا لسصد هنا ىتحايوق اناضما
 هكاوفلا هلعاوذ+ ألف هنماوذخأ نافراخلا نامزلا ىنامسالو وبري نأ نب رورسملا ىتبنيالو
 نم م-متائرىفام عاقو منا دنأ ناضس| ىف هينوعفةنف نودوريملاو ياشملاامأو ةدرابلا «هض املا
 رك ديلورادحن الا ىطب ءاذغلاريس وهوردصلا ةنوشخ نيلي (بانعلا) مهئاضعأ ناضءاو مغاليلا
 وهو كلذب ده_ثنذب ركتلا نكل أ.ثمدلا هئفطت ىفءامدقلا الو كل ذريغأ.ثبانعلا ف سونلاج
 هنم راثك الاوهؤام برسشوسدلا عم خطاذا | مسال وهتوالح ىلع مدلا ةرئاث' نكسودربب و ىغطن
 نأ ملص و ظاعن الا فعضرو ىنملا للقب وهو هر دس>أ هيلع بالا برا ذاو نطبا ا ددعو مدي

 قلطم (سبابلا ص اجالا )ريس كس هيفدروءام ىفعقن ناامسالو نورورحماذينل ا ىلعهب لق
 ىفه_:ماواك أ ناو خعاشملاونيدوربملل هدالونيرور ملل : ماعطل اهوه-كثل بهذم ةعيطلل

 امو(هريغوددقملا حافتلا) هضشطل :دعملا نع بهذ .ار دنكلاو ىكطصملا نم ئمث دعب ذوماف لاح
 الابطرلا نم نطبلا نماجورشرمسعأ ىهو اهنمه ماش ماهيففنومللاو ىرثمكلاو حافلا نمددق
 اهحارخا ةعرمس ىنتعب نأ يغيشب امنا كلذا و لقأ مدلا ىلا لمص ستنال ىتلا هسئاملا نما عنم دل اودامّدأ

 ثكاذاعافآلاوىبنلا نب وسد_وداك اهنم نطبلا لقعدارب نأ الا مهللآ كلذ ريغال طقف نطءلا نم

 راض ريغ نطلل لقاع (ىباشل!بوفرألا) ل_ءااءامو بالا نطيل |نماه>ارخخا عرمس امو

 ىبتعي نأ ىقين.ف هتمرثك و نطلاوةعيبطا ا لع هيد ربل نق ناك الا ىف لدتعم هثرلاو ر دصلاب

 مكي (هبلقنتملاولةملامسوسلا) بال اولسعلاءامكلذ لعفي امو نطيل نم هحاربخا عرس
 ئذ هيلع عري و ليلخل ا ىدقتس نأ ىعبفي كلذلو نتشتاباقب هنمنانسالا نيب قيدو هتمرثك أ نا
 بهذيو ىثغلاو« ىلا نك هب لقذتلا (ىناسار لا نيطا|) هلازتاب عرمسو هتماخوب به د ةىرملا نم

 ىفىب مناكن اا هسالوري_سد ْئمث ماعطا اد سعب هذا اذاةواطاوةيمدلاةمعطالا هما ول

 ددسلا داون نم ةصاخ نيطلا اذه عم سيل هنالو لقال اوةبا.كلاورخذالاو دعسلاو درولاو نانش الا
 قبدديالو كرفني ىذلا هنم ىللا ىوةلاول ماا هسالو نيطاارثاس عمامةناثملاو ىاكلا فر سمتلاو
 ىفةاصحلا داود: نمو ىراخنا هم. ادامك الا بادصأ نيطلا بنحب نأ ىضيشيو مدلا ىف قبدلا نم
 ةوه-ث طوق سنيطاا لك أبادءاذ'ورمذ1:ارفصا رمد هفمعلا نا دال ارثك الا ف مهو هالك
 ىروزيلا نييصكسل اخ ألو اعمجحاعتجا نا امهسالوهَمِبل | هعطةمافنوللا ةرفصوأ هفعضوأ ماعطلا
 .تغرفو تناكدقددسلا ناو دبكل !بناج ىف ل ة:كلذعم هباصأ ناوامايأ دمكل ا ىف ددلا حتفي امو

 اهوذو نين فالاو تفاغل | ةراصءورملازوللابلومعملا» اودلاك ةبوقلاةيودالا, كلذ قحال:ءاف

 ٌيطبلا لكأ نمرثكولوءلاردبوةاصللاتةةيامىلاردابملاو هعطقماة لولا ىفاناصقنو نطقنا

 (ةيدعالا عفانم ا/)

 ترزلاو نمسلا اهبف عمتي
 متاوررض ه:مرهظاذاو

 نيللا برم ىجح 3 نكي
 هاسملع نيمدسم نوسلاو

 ءامبرش ىج عمناكن او

 ءاموأ نيكس عمريعشلا

 (ىلاءاملا) سنامر
 كاسمالاو ضيقا|هررض

 ردصلا نيثحو هع.سطلل

 س.عوتو_صاا داسفار

 ماسمىبيضنو لولا
 كرادن)ناحنالاوءاذغلا

 تاموسدلا لا .ءتسا(هررض

 وأ تب زلا نهد عرسختو

 ق.قرلا برسو هماعزوللا
 ةيرسالا نمو ىناكي رلا

 بارو مهفشبلا باريش
 ريع-كلا ءاموصاحالا

 صحم !ءانرادحل ءواشم
 نهد” ىأ بيط نهد عم
 ناهدالا نم ناكص

 عفنأ و هنم عفان ةلوك أملا
 هتمواقم عمءايسشالا

 ةلاخلا نمد_كملا وسلا

 بوبللا نشراو>و ركسلاو
 ةليلقريغ هعفنم هنم عفان

 هررض (ججازلا ءاملا)

 ىشلا ررمك ن“ بكى ع

 نم ثدحف ىتيربكلاو
 هسث ني-ثْلار ضيقلا
 نمو ىثااثد_عامع

 داوملا اواو نيف_عتلا

 ىبي ربكلا هثدحيامهبدش
 خاب هئرلاب هررضو

 بارش برست (ككردادن)
 لوانتو هيلعدرانلااةوزا
 برعم درولا بار
 ىدذولا غيطبلاءاموسوسلا

 ىف هكط دعب 31 جرذقسملا

 ءاثقلاودثعلاءاموأ نيطلا



 دنوارلا نوعم هءلعْذ خوي
 لومااردم هلع دخون و

 هاعبرش و ريثكلا
 لص,الو فرصا |!بارشلا
 لكأ ا ذا هتمواعم ىفةمصاخ
 ناسنالا ب رشناو أن

 اورمدابار مدت موس هب رش دعو
 نكيملو قدرلا ىلعاريسو
 همم ماج عارم
 ءاملاررضىف) اديدش
 قرح ءاملاا ذه (ىتي ربكلا
 هبععتفامفسو طالخالا

 تاج ءادن الا ْق

 تابجهزيخآ ىف مهي وارغص
 مدلا قارتحال هبوادوس

  دلوسشىتلا ءادو_سلاو هب

 ةئيدرءادوس نوكست هنم
 ةرمهسجس ىذلا ىندعأ

 ءاملااذهراضمو ءادوس

 ' بغىجوةكملاوناؤريلا
 عادصلاو هقبطم ىجو

 ةرامالزاؤئلاو دمرلاو
 هفاعلاو لولا سرسعو

 نأ نكمأنا (هكرادن)
 وهئاراماناقإك هنفصت

 برش ناذ بوصأ
 ىنمرأ نيط هبفح رطول لا

 هرر ضر مسكم ود نيطوأ
 هلاح ىلء برم اذا اماو

 احورممنامرلا بارس ناو
 رسسكي ميمفنبلا بارشب
 اديدشارسسك هر ربذ نم

 لحرف هراصعو لي
 زربو :نسح 4 مواعم
 اذوخام محاوو دسم ةلعبلا

 مجتفتتلا بار ىف هبال

 ءامبرنشو مذان حافتلاو

 عفان هلع اضأ درولا

 ىتلاةم« دلاة بالا
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 لاهسالا ىوقن يلا نبل ناوةلهملا ةيودالا ل اهسا للهساو ريثكن بل هنم غلا عم ناك ام رو نطبلا
 مهردف دن ىلا نيقن ادردق هنمدخأو هني طسو لعح مف غحو نيل نيا عجنا وو نيل لهسم
 (رخآ) ةفصلا هذه ىلع ينل وقلا باعك هعرينأ مصروف رظلهسموهواب وقال اهسا لهسأ

 نيل نمو مهر دهئامدزو همسعمو هل-سع نهخؤد ورشقمف سد املا نيمسلا كزعلا نيثل |نمدخ وب
 ىتس> فظن نواه ىف ق دو مه ردةئامنزورمدعملا ساملازولا نم ومهاردةرشع نزو نينلا

 جر ونطبلا لهسيفنطبلا فخ ىلع هضسبلا لثم هتمدخؤورواباءكحص لعجو دصن وىومس

 نم عفش وباذ_سلاقرو نم مهاردهسخ نزوهعمحرط نااسالو تلوقلانوكعنعو لامثالا

 هنمىزمسلاامأ (دينافلا )كلذ هتلملو همون هلك [نع موه. ةريضم عفريو براقعلاو تاما غدل
 نود هناالا نطءلاو اض.ًاردصلا نيلي ىنئازخلاوانيباناضسا نكسو عراارمدكي و نطبلا نيل
 اذاو ارور<ث هلك 1نكيملو «تمرثكي ملام حالص | ىلا جاسحع سلو ناضء الا فو كاذ ىف ىزمملا
 جئاوقلاو ددسلا داوم ظرلغ(نياملا) هماعدك اولاد خأ نم هانرك ذامىدأ ىكهنم كلذ ىلا جاتحا
 حمصرو اعئاجناسنالا توكي نأ الا مهللا ملسصأ هني هبانشحاو هلا اوحأرثك 1 ىف ءىدر لوزنلاءىط
 هلاك ىدلاهيرتعوأ هلاسطوو دك ىف ظاغهي نم هردح نأ بنو هلوزنعرمسو داقلا هنم

 جر#امهلنيلمهثرلاور دصال حلاص ف طار لدةءمركسلا (ركساا)ةئرلاور دصالراضإ سدلو
 بيدأ اذا حالصاىلاجاتال هلا دّعال نيدوريملاو نير ورسملل ىذاوم ةناشملاةنو ث ل دمح امهيفامل

 جات<الوءاعمالا مصسوهعسطا|لالغاونطيلا نيا دنع هنمراثك الار نأ ىضينيو هعضومهب
 ءارفصلا داوم ناخمالا ىوقىل_سعلا (لسعلا) نولهسملا هلك بال نأ نمرثك أ راضم عفديلا
 رارطضالاو هب ىوادنلا لبس ىلءالا الف نورورح او باب.كلااماف نيمغابملاوخومشللالا ملصبال
 عفنيو نديلا نكس ليحراتلا(ليجراتلا)ة ضءاملادك اوفلا بوبر ولا ممبهترمضم عفديوهنلا
 هنمكاذ حصرا دف اءطب همسللو ىنملا ىفديزيو قدتعلارهظلا عجووةناثملا دربو لوبلاريطق: نم
 باوعجأو بآ.شلااماو ه-الصا ىلا نودوريملاو عاشملا جا الو دز ربطا اركجب ا اودينافلا
 دراوبلاو يطل نمهاعاولك أي وأ تامتاطملا نمانركذام هيلعاود_أ لف ةراملا ةجزمالا
 كلذكو هنمرثك أ نانيتزوللام رويو مفلارثبب ناذسالاوةرارلاديدشزوللا (زوملا) هضماخلا

 كلذ ىفهؤدرأ هقتعأو تاما ضعب هفناك اذااه سالو كاذلاك.متمناسنالا ناكن ا نانسالا
 انامر صعوأ هماع برعشب ولوناو نيكسل اير غرغتلاو هدعب مهل | للسغىصةّدس نأ غش كلذلو

 نيلسا لكأ نعبيهألا نمدلوتب امي لعفي كلذكور ايلا بلو هصاخز وللا بهل نكسر امهناو اضماح
 نايهريشم: لهسو قاخلاو ىفلاهنرمضمرثك أ هنع بهذ ق.قرلا هرمثق نمزوط ارم: ةاذاو قيشعلا

 مه بقرلاةريشقلا كا: قرحت ةلاغفل | ناواقيفرالي وطايلق ىلقيو قب اط ىلع ىراوملا ةلاخن عم ىتلب
 دجأو دوحأ هه دو ملصأ تفولا كلذ ىف ه:ملكالا نوكي ورششقلا كلذ نم قنمففشني و لرش
 ضعن هترارح هئْفطت فىزحوزولل ا نماهل ملصأ وةدعملا نعالوزن نوهأوان اما لقأ هنم بطرلاو

 ةنوشلنو هئرلاوردصلا دج مضهلا ٠ ىطب ةنوكسل ل دتعمزوللا(زوللا) هنمس ايلا دعب لمعتسام
 دنافلاو دز ريطلاركحبا| هماضماوهراد|عرمسوابيفامقلزيوامرغب اضن أ ءاعمالاو ةناكملا

 بطرلا نمرثك ؟ناو لسعلاءام هلع برشلف هنمذخأام ةرثكل هلاح ىف لقث ناو بالخلاو ىئئازخلا

 زوالاوزوملا ىنعأاضب أ امهلك أو هنم لها لحرفسا | نشراوحو نومكل اهماع ذخؤملف هنم

 ركسلاب الك اذا ناوذغباك ةلاخلا هذه ىفنا وذغبالامهنأالاامه> ارخخابع .رمس أ ىرملاب نيبطزلا

 دن املاودزريطااركسسلا عمالك ًاوارشقاذاامأو امهبل_ةذّلل ىرملا عم ناملصد لب ديناقلاو

 (قتسفلا) اريثكءاذغهناوذغ وددبلا نامصخع وغامدلاو ىنملا وحلا فنا ديرب امهناو ىبئازملا

 00000 اي ايرسسُسا ا ْتت©ت[تٍفبلبإؤيئاتتظْاُْشُْشُشُُْل 522 20222:ر:ر: 00 20ش ئ شئ ااا تت ب
 فلا



 ا

 عسجونوقيداد نعل ابوىبرملا لمبحتزلا,لوزنلاءطب وئقنلا نم قورعلا ىف هدهداونام عفدي ومدلا

 ةراخلاتانشراوهلا
 لمتلف اهراضم عفدو اهعفانمواهارك ىرحامو يهسابلادك اوفلا فرشععباسلا لصفلاإب

 انيتماطلغامدداووو همصخب وندبلا نكس رملانا (رمقلا) لوةنفذس انادكاوغلاىفنتالا

 بهذم ل هاغملل نيام دمرلاو عادصلا جيم ىملاو هن رااوردصلا حلاصلاسطا ْ ودكلاظاغ وائدر

 عال_ةلاودمرلاو عرمصلا هيلا عرمس نم هفتمراثك الاو هتمادا باتتعنأ ىغبني كلذلو ءادعالاب

 اوم ال: لاح ىف هواك أ ناةهلاسط ىفوأ هدسك ىف ظاغهب نمو ناذسالاو هثللاعحووقيناوكلاو

 نملك الاو ضما.11نامرلا صاسص:ءاوجذا لا! ضماسلا ىركسلا نيبكسلا برش هتريضم

 دهعت لضفهماطاود_صفا!اودهعتلو نير مكسلاو لين ابرغرغتلاو ضماحلا خييطلاودراوبلا
 نويصخدتعاجوالا هذه مهمرتعتال نمونودوربملامأ و همن رو دعملاتامرلاب منوطباواهسأو

 انرك ذىتلا لاعفالا هذه ىناهاوقأو ةريثكهبورضوه قستعل كرولا ورهظلا عاجوأ نم مهعفني و هءاع

 رتاوءامم هاك أدب هاف لسغب نأ هثللاو نانسالا ف عضوه نأ غش وام هر هقرأو ةوال> هقدا_مأ

 تنوخرطلا عضع وأقام 53 عمن دقدر ومأم هيف لتعم ادحاكل د هعب اصاي هنمل كل دن ونذع

 عم هلك ناو قسناوملاوعالةلاكلذب نمأبل قامسلاو درو, املاررغرغتي وضهضت والم وطاغضم

 الو بالابر غرغتي و ضوضمت» وراحءامب مدل لغيلف نيللا ىفاءوقنموأ بطرلا نيالا عموأ للا
 تقولا اذه ىف هيلعاوذخ ايلف نودوربملااماو دمرلاوعادصلابىذأتي نم اركسمايارسث هماع برعشت
 نمدخأ خافت اوةدملاىفددأبللاورقلا هلك نعارورهمباصأ ناو ةلهسملا تانشرا اودلا

 ناابوق اظاعنا ظعن أد خأو نيللا ىف عقن اذار لاو نكن ال ىتلا تالهسملا نمهوفو ملا ءاودلا

 نم نورورحلا نكل ىدصرادلا نه ئثنيللا كلذ ف رطاذاامسالو نيلل' كلذ برعشو هلك أ مدأ

 ناوراخلا نامزلا ىفامسالو درلاو عاد_صا اول مامدلاو ىلا نم مظءعرط*+ ىلع لعفا|اده

 اموب ئغط نأ كاذدارأ نل غبن كلذلفيرباهفدي عفتشي ملمدلا نمجارسخالا دعب لعفلا اذه نمرثكأ
 نامزلا ىفهلامع:ساتقودوحأو دواعي محانةصوا# ئث ناصمب س< نيحوأ لعفلا اذنه نم مادأ نيب
 اضارمأ لصأ سو ةريئكح ةدايزنوللا ندح ىفوءايلا ىفدي زيو هند هيلع بصخش ناو درالا
 جورات ا ائيطب هعيبطلا نالقاعؤبسقلاورمسااامأو (بسقلاورسلا) ه.تناكن ا ةدراباعاجوأو
 هالحأ هرجأور كلا ىفلدةمبيزلا (بديزلا) ةدعملا نادي نفنلا | ريثكر ملا ىلا ةفاضالاب
 ىذأتي سيلواهنم»وةفشقلا ديكلا بصخو ةدعملاوةئرلاو رددآل اص ضبقلا نم ءارعأو
 ةضمام+لادك اوفلا نم ىندأو نييصكسلا هنمكلذ ملص وادح نورورلاالاسانلا نمدي

 برمشرثك أ نا هنم يت مملالا هب حالصا ىلا هلنوحانعالو نيدوريملا عفش وهو هلع لكؤ د

 يغني تسيل كاذلفاهتاةيطىلا ءاعمالا مرسزواتالو اعد سمج رذتو لضت فن اضرأ ىهو هنلعءاملا |

 نيلأ هناالا بييزلابهسش (شمشقلا) لالالا ةاهسجورإلا ةلهسلب جورخلا ةرسعهملؤم هئيدر

 ريطقتورهظلاعجولو نيدوربملا دسح سيلا يتلا (سرايلانيثلا) اجورخلهسأواضيقلقأو
 ىفهنفعل ا لوضفلا عفديو نطيلا نيلي وهنرلاوردصلا ىفامجرخو ظعني و ىلكلا نوسو لودلا

 نمدينأ كلذثدح اذاىغبني كلذلو ري_ثكلا لمقلا هلك أ ىنم دم ىفداوتاماري_كهنا ىتح ماسملا

 زول, لك أ اذاوعسي رقلكراعشلا لدن وضحلا تي ةدوقرربلا هيض تدناكادوءاشا و
 هداتعب نملا.عفان حاب رللاريساك نطيلل اتاطما دسجا دج ءاذلغ ناك هي رمثق نم رمثمملا سباسلا

 ضعب هباع برش. نأ همفكسف نينل الك أب نب ر ورحل ا نم ىذأتي نمو لرولاورهظلاعجوو مناوقلا
 نماحورخرسعأو اةفنرثك أ هناؤ هنم فشقلا يفلاامأ و هلسع أو هالحأو هصفن اهدوحأو انرك ذام

 ثدح قارملا وقئافصلا

 ضيع عم لوبلا ساس 4م

 ةءلكلا فعدشو هسق

 ماعطلا لهس ثلاثلاو

 تقولا لقهر دى و
 وه نملامأ (كلد كرادن)

 برس تاوجار سا ادراب
 بارش ىفْك -اءاود هملع
 سوط دورثموأ امسان اناوأ

 راحامأو هنو ةبهردن ىتح

 هلعدشأب ناك جازملا

 تودتمو لوبلا رد
 فرطالابارششلاوروزملا

 ءاملارسه مم ىناحيرلا
 كل ذدع هلع راسصلو

 ردبامهءادغ لعحو

 لثماشبأ شطعلا نكسو
 ىف) ةيلجرفسوةيحافت
 ءاملا( تاج” الاءاملار ريض

 هلوز ئطس ىناح “الا نسال |

 ءاذلغلا هد مغنتو ةدلعملا نع
 هيدادزي ف شاعلا امأو
 هبافءضتق ةومااامأو

 لب قرصءاع سدلهنالو

 داوّنف ةريثك هضرأ هدف
 ىاجز ىمغلب طاخ هنع

 رثكي كاذلو ىوادواماو
 هبرممث نم لاسطلا ضا ىعأ
 ريس اولا ضرعنواريثك
 جاه ءوسا ءاقستسالاو

 ءوسالوبلاساسو ديكلا ]||
 (كرادت) دبكلا جازم
 ءاملا اذه لم رطقي نأ

 عرهلاب .امأ برعش» مث
 هود اماو ىدنالاو

 ىلغاع رومفلا ىلء عضو

 ىلءقوواربقورب وه .ف
 لجرفسوأ حاشفتوزيش

 برش ناامأو بوصأ وهف
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 ولولا خيطملا كلكم نيببلملاوهق رحل تارهللا باعكال عفنأ ال كاذلو هّمْقو نماوا> امغاب ريصب

 ىقتامدقو قورعل !ىلاذوة:ةعرمم كلذ عملت برق نمهرغدصأ ارا رع ريصن نال ئهتم جضنلا

 قسد نداارهاظلا“
 ةوهلامدعب و ادرابهذطاب

 نم هل اجاتحت امدهدذاها ل

 1 هك هوس ةكست د دك نعت

 ا ا
 انو ماعطاا ردح هلا
 لسقام لعفف مضهني
 ىداهحالا (دكرادن)

 لك ماعطلا كلذ ضمن
 اميهران 1ىلسغ مح داهتحالا

 باوبالا ىفهبلوقلا مدت
 توكسلا) ةمدقتملا

 مي رح ( كلا
 تال_ضفا اعنمو ماعطلا

 سحولادلا نع هسناثلا

 تالضعلاو لدامملاىداوملا
 (هكرادن) اهفاه دحتو
 هضايرلا مدع كرادت

 ماعسطلا ةنراقم اماو
 لاوحالا نم ئه

 ةدريملاو هنكم لا ةيناسفتلا

 ئمىلاعحريفةيعيبطلاو
 القامم

 هسماخلا ةلاقملا) ه

 ه(تابورشملاوءاملا ىف
 (عءاملا برش راثك اىفإ
 نمرمذد اذه ىلءوأ لاق

 هنأ اهدحأ هحوأ ةئالأ

 هبررقلا زارا فمش

 انف ةيلكتلاب ٠ اضعالا ىف
 ضرعيفه-هرلاءاضعالا ىف

 ىوهلا فءض لد ح اهل

 اما عبرالا ةيعيبطلا
 هيناثلاةبل الاءاضعالا

 تاكرذلا فعذ اميصدق

 نا ىناثلاو شاعنراو

 ديكلاىف ةزيسمملا ةوقلا

 بص .: تااماو مدلا نع

 نيدأم ةسح اب ىل اهشاملا

 قروش نم هف تأ طخ أ ىنا معزامف بيمطاا رب رحاطخ حاضن ا ىف اهتومو ةريغص ةلاقم ىنعملا ده

 نمي عفتشي وةناثملاو ىلكللا ىنني عطبلاَو يطبلا بقعب ىاشل !توتلالوانتب ل.عم» ا نيدجأ ىلع

 اريطف ازيخوأ انلوأ انيح «_عماواك اينااو.يذةح ناءالؤهل عذيب وهالك ىف ىدلا داون هداتعب

 خيطبلا) لائاهدعب عرش نا هيلعري 2 أ ىناا دج جازملا ب مام ناكن ءامأو نيرو رح ارناكن ا
 هلع برش نا جاتح سلفارا ره ىل. هس ال ناكن او ض هاذا لمط:_ملا يطبلا امأو (زملا
 لبذاذلمسالا لكؤبال نيطبلا اذه نا كلذو ىردنكلا الون ثراوملا هيلعدخؤنالو بارشلا
 نمول عال هتذوج عمودو هديربخ نوعفتتب مهوثو.متاملاونوموةتلاونور و رحملاهبىوادتي

 (ىدذهل ١ يطبلا) عفني نا نعالضفاراض ناكو هررمض فخ هده ضع هيلعدخأ ناو درحو الح

 جاتح نمو هقرخلا وبغل ا تابهلا باعجال عفان هئؤطتلا وس.طرتااىوقهناو ىدنهلا يطبلاامأ و

 ةيمكلاليلق ةيفيكلاءىدر هقورعو هتدعموهذبكى اراحارا م مواقيل بطروغلب همف داوي تا
 هده قهناو همدو ه2 ناصةنوندما!فعضاوأ هة-وزلو هال له هءاود جرخحن نا لهسال

 ةضماخلا ءامشالابهحا نه ل مينا نكعناكت او وهفرارملا كاذجا نه لد نا جاتح لاخلا
 اذهلثمو فرطاتو عيطقت نمول_ذغال ضما اوذساتناك ذادهل عفن أ تقولا اذلهىف ةهفتلاناو

 امرو هتد عم نهوأو هتوق فءضأو ال ازههداز ني.صنكسل ا هيلع نمدأ تاو الذ ل ,ةحال ناسا
 نادد_لا ىفةدايزلاو هخافنا نم لذ لض.قاهعمىتلاضماوطا هءاعتنمدأ ناووءاعما مصم
 [.وسالو ههفتاامأو بطرالو فة ضءاأا نال اضن أب طر ملو هماسه وأ هدس.ك ىف ناك

 ىف هاو وراس ا ندبلا جامل د وىدسنهلا يطبلا هءلعا رك وال ىندأ عم مرح ظاغ هلام

 لعسفي دقو (رايللا) هيجزتمااذا قو رعلا نىذلا ىرارملامدلا ةءادردب حلب امئامامد كلا
 اذهىف لقأ نوكست هتعفنم كل لف اريك اراردالول ارديهناالا لع«-فلا اذه نما..رقراملا

 ةرمدالا عجو ءالؤهجاهأ امر واد دربلا ىوقماضوالاءىط: مرساضن ار ابملا مرو عضوملا
 ىنومكجلا هدعب نمدخأ كاذهلوفتاناو هراشلانمنور ورمل ىطعب ناىغستي ثاذاو
 هيرتعب نمراسإلانمراثك الارد_كلوسب زااور د_:كل او هاوذفانلا نمبكرملا نشراوملاو
 مدهلارسعءىدرفصوقفلااماق (صوق_فلا) ةرصاملا عجو ىنعأ هظ.اغلا حابرلا وهنلوقلا

 وأ فاص بار هلع برش وء«ىتلا لءّتس نات قولا كلذ ىفىعسني ونطءلاىفاعحوو هظلغ

 فخاوءاثقلااماف (ءاثقلا) صوقفلا نودهناالا لوزالاءى !ليقثف ملءملااماو تانشر اوما دخؤا

 ىضباماري 5 لبن ديلا نذس سلوكلذىفبطرب ودريدداض اوهوالوزنعرسأ و راسلنا نم
 دلودبام لسن دقو هنماو رثكي تالا ه-الصاىلا نور ورا جاتحالوةدراملا جا نهالا بادكأ
 ىنعاوهو تطرب وام هوو ىلحرفسلاو ىنومكل | نشراوألا نطملا ىف نمْنلاو لفثلا نم هنم
 اوقحالتيو هنماورثكبألن ا ىذيو نيدوربلارمشيو نيرورملاماعط نم عرقلاو رامزناوءاثقلا
 واذا عطبلا لاح نمهلاءبرهيزوملا (زوملا) ةراللاتان_ثراولساو ىوقلابارششااب هر رمض
 نمدلوش دق وهب يطبلا صانع حلمي و ىتدغلا ىلا ع سوهو ةدعم-الىورأ هنأالا رمضنلا

 را. جاو (علطلا) عطبلا نمر دصا اونيعالدوجأ هناريغعطبلا نع دلوشتاك هضيولاهنم راثكالا
 ةرئاث ناك وني رور م !ناعفتي راحلاو وهو علطلا مث حلبا هلاهلقعأ ونطبللةلفاعة درا (حلبلا م

 مدلا



 م

 جاسضحال مذهلا ىلع نيعم ةدعملاو قم سبايراف هرشقامأ جرتالا (جرتالا)تايسنلا دملون هتيصاخ
 وهو م,يلع هناكسا نبي مل هضاجو هه نم ئمث عم هولك [تاؤنورو رن اامأو هحالصا ىلا نودوربملا
 لسعلاوهر وشف هنم ملصنو ماض منالاءىطب باص هه و نيدموهو ىنغلاحلاص هد_عملالوقم

 اورثك ًاونودورملاه هاهتشا ناو نيرورسملل عفان هذاجولاحىف هفمرثك أنا ىبرم ا لسخفذزلاو

 هدعمللوقم لحرفسلا (لحرفسلا) ىبرملا لجنزلاو لسعلا نم ئمدخ ارد اوعفدملف هنم

 هناالاةيوارفصلااةقئاخلا هيرتعي نمو ناصقن ماعطال هنو وشف نمو نير ورسملل عفان ديكللاوادج

 ةظيلغلاحاب رلاهيرتعت نمو نودوريملا هردح نأ انرك ذاكىعني كإذلو هفوقو لوطو هشفن مدعنال
 قعلب تأب هفوقو لوامو هشفن نم حلصن واضماحاماعط هبلععاواك أي الوا دراب ءام هلعاور شالو

 هباع مي رهلاو بصعل | ىفادرب هءلعدحو نمو ىوق باري هلع برش ناقل م تامعل هلع

 لسعلاءامهبارسشو لب اولا ةريثكلا تاحايدمغسالاب هني دنغأ لعح و كلذلا هانفصو تلا ناهدالاب
 ركسلاءامو ل_سعلا» ءام هزم ملصن ولوزنلا ىلطا نع مم نطبلل لقاعق يلا (قيتلا) هيوافالابىذلا

 ناالا ض:امتل !ضما1ا ىلا صاحالا بورمضور 0 لا كل ذكو ةراخلا تانشراواو بارمثلاو

 دخلا ماعطلاو لسعل اا هاك م هررمذ ق> الن نأ جذب كلذلو قمنل | ىفضرقلاو ىوقأ هذهىفديريتلا

 الونبلالو لخ ه هاء لكؤد الودرا“ امه.اعبرشالوةلهسملاوةراخلا تان راو انوهبارم هنود

 الملقن نسف «_:مولطااماتوتلا (ترما) فو هله نيب مها نال بن ارالوتسامالو لبا

 اهني هان دعا !الؤه هيلع برعشي نأ يبني و نير ورمل ع دسمب وةدعملا نطل و نين دو

 قومكلان مةعطق هءلهذخ الف ىجلاهملا عرس وجار 1اراح نكي لو هخفن "وماذأب ىذأتي تاكن 1

 ئفط» و ارفصلا عمي هنافزملاوضماطا ىاشل اامأو فرصلا ىومتل!تارمشلا نمالاوو برش وأ

 فنا اذاةصاخو هحالصاىلا نور و رهلا جامحالو ولا ئيطلك ةدعملل نطل سيلو مدلا ةدح
 الكا الوتانشرا وحلا هيلعاوذخ ًااو بارمثل | هاعاوهرمشي انو دوربملاامأو شطعو بعت مهل ا

 ارا هى بخس نال دع سم ئبتم غيطبلاا 6 طبلا) انفصوك هظ.اغلاوةضماخلا ةمعطالا هيلع
 ىلا ه«.ذلغورملو هي وت ىلب ١ ىذلا ىرهمملا ؟هنم لك ا ذاو يضنلا ديدشااوهنمولملااهسالورفسأ

 قورعلا فذ هني كلذ عموهورارملا ىلا ةلاكتس ا عرمس أ ناكل ذكسص ناك اذاهنافرمشقلا هيحان

 نه ىلع هنرو_ثعامظءأ اطخ هيوسام نب ىح أ طخأ دقو هقرحبو بغ تاج هنعداوتف اعبي رس
 نالثكاذو نوكيامأ درأ اره ناؤتانثراولاو ردنكلا ذسخأو بارمثلا برشب خيطبلا لكأب ظ

 يرو لوبلارديهنا ىت- ةءرمس قو رعلا ىلا غني ناوارا ىهل يكس نال هسفن ىفدعم م خطبلا
 اعبر س قو رعل ىلا غني وارا يهل .تسسد نا ىف هسفنب ف اكو هف دارحا د_>ءالحو هو ىصخلا تنق

 كلذهب لعشي بارمنل اوتانثراوأطاوذوفن هءرسو ةدحوةنود«دازبنا جاتح نا نع ء الضف

 لكادصت نوكي نا يغش هنا لوقأ كلذ لجأ ن نمو عرسأ ذوغنودحأ هنمداوتملارار ا نوكرف

 قورعلاىف ئم ه:مذفني نا لبق اعب رس هد دح ناو هتلا كس | هعرس عنعنا خيطبلا الاه لثم
 ىلعماني الوالي وطاقيفرايسشم ىئثمتي و اضماحا درجت نيس. نكسلا هسيلع برش نأب نوكي كلذو

 هوو ةبمرصملاوجاكسلا اهيلعلك ا اهلو زن أطبأ ناوةسعيبطلا لزتت ىتحةشلانعالا باخلا

 ىلع هنمدخأ ًااذان وك امرثورارملا ىلا هتلاكسا عنع اذ ناوهوخو ضماخلا نامرلا صتماو

 كلذ دع هناو هلع من لب اذفص واف ئش هلعدخؤبمل و هنعرما ه دعا لك ون قداص ديدش عوج

 نأل متع سيلوادجادوريمنان الا نوكي نأ الا مسهللا برق نم ىمح مهنا ئط داك ال

 نكحل صفعلاو ه:ضماملا ىلاالا يطبلا عاونأ نءئيث ىلا هيوسامنبىبح لاوام فرص
 نال دعم ىدنهلا يطبلا ناايك هناو ليصفت الو زيبع الب عضوملا اذه ىللثم لرتب نا ىعشال

 (ةضايرلا ىفريصُتلا
 ماعط ىلع ماعطلاخداو
 ىهر مه ماامدعب مدعتم

 رثك ١ اذهر رضوةضاير

 ماعطا!لاخدار رم نه

 نا كلذو ماعطلا ىلع

 ىل_علخداذا ماعطلا

 صالارثك أ ىنذ ماعطلا

 الوج رخو ردضبف لقثي
 هداسفو هتال ضفن وكي

 ءاضعالا راوغا لغلغت

 نا نكح بي رق نوف
 نلمىنداد 2 رقمسسا

 سنحان اك ام ةعيسطلل

 اموت دملل ىفانملا نم هنم

 عمفد.نا جاتح ىذلا

 ةرراعتال_ضففهضايرلاب
 ءاضعالا اسمع اةلغلغتم
 اذه تاكت اما (هكرادت)
 ادد ثدحأمم رثك |

 النابع رااح راماعجوو

 ءاضعالا ىفاعحو و سدس

 مأ ىوسقلالاهسالاسف
 سح امس لد تعمل

 رثك ! نكي ناامأو كلذ نم
 ةقاشلا ةضايرلاو عوملابف
 م لاد_ةعالا هيدعتملا

 دع تازدملا لامعتسا

 لثم تانماملاو ةضايرلا

 وأىروزالا نيصضكسلا

 نييك وأ ىنومتفالا

 رادعمذب رت رب همقو ىرور
 ةكرذلا) لدور ' ىىدص

 فام (ماعطلا ىلع

 هحوا هثالث نمرمفنو

 هضخخت هنا اهدحأ
 مزابالو هضخدخ

 هيلع هب ودحلا تالاالا

 تاياشلاو 2 الو
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 أمغلب ةداملاتناك ناو

 بارشا| برمش ناو
 قسم امامه ئدرملا

 ىدنوار نِي-بنكسو
 ْم ىنومكلا ن-ثراوحو

 ىولملا,مضهلا دعب لمس

 لير عمدب رثلافوغسو
 الو اري_:الاهساجراباو

 هراضم ناو هنء لفاغش
 (هضايرلا ىف) هدي دش

 ىف ىهاماه:متالضفلا

 راربلابعفدي ولوالاءادغلا

 ْق ىهاماهنمو لوسل او

 كلاثلاو ىناثلاءاذغلا
 قس ىلا تالضفلا ىهو

 ةرارملاو دكا ةمحان ىف
 هدروالا م لاسطلاو

 َْق ُم تان ايرشلاو

 لحصافملا ىف مع تالضعلا

 تحرخأ وتدهوعتاذااذهو

 هحو و للضفالب نذملا ب

 اهنمناك اماما اهحارخا

 تائ.ملابف ءاعمالا ىلا برقأ
 اماو هضايرلاوتاردملاو

 رؤغىلا برقأ ناكام
 هضايرلامف ءاضعالا

 هردملاوتائءهملا تان ءاملاو

 اهيفعفنتال ةطدسوتملا
 نوكح ناالا مهللا
 ىدلاق ونهب وةتالاهسا

 امأو ةداعلاف ىرحب

 ىكم اهدحوااوةضايرلا
 قدلطتق اج نب ىهال ا

 قر-هنوردنو ةعببطلا
 نم ناك اماماق اضأو

 نانماس رق هيلغالا

 تاسعا
 ةرارسملا هيوقشباهلع
 هليلحةضايرلاو هيريرغلا
 ررص) هيلا طغح ْى

 ءءء

 أ يقام لاكن طملل ةلقاعهنتب دغأ ل عج و اصاصتم |ىرثمكلاو لحرف سلاك «ضباقلادك اوفلا
 ناؤةيطرلادكاوغلا نمر اثك الا بقعب نئاكلا لاهسالا ماوددس:ءرظنلف ةلهملاب وت .مرصاطاو
 ليلعلا طعيلق سولو شطع 4_بحاصب ناكو ةدعملل هعدلم هقر<و نوللا ءارفص هقلأل اتناك
 ضن عم ءاكدءاضسب هقاذنا تناكن اوهضب اهلا ةضما اء ايشالابىذغب وضاجلارزيبدْكملاءاودلا
 ان وركل !فوفسو ىر وللا نشراوح ل اعل | طعءملف شطعل | ى-ةذو ضماح ءاشحو ة ريثكر فارقو
 ردنكلا نمذخؤب هتفصهذهو و ىردنكلا و نطبلل لقاءلا ىر دنكلاءاودلاو ض ماذا نامرلا ب>و
 نمفتسو نيمهردنز وسفركلار ربنمو نيمهردنزو دع-ل | نمو مهاردةرمش نزو نسا

 ىوةق يدع بارمثدخأ هبملارمذ هت ناوذيبملانمةيقوأ هبل ءبرعشب ومهار دهثالث زو عسجلا
 ءاودوهو ءاودلا اذهب برش ٌهنوغر تذخأو | دمحان اءاغ ىلغو لحرف لام هالثم هباع بدق
 ءوسنملئةمح عفني و ل.بنزو كك طصمو دوعب بط نا م.سال وقلنا سدو ةدعملا ىوتي دبح
 د وهذا كحامامدن | ماعطلا ىلعمفنتىتحاموقي و ةدراملاة دعملا نس و ضماط ءاشأساو مضهلا

 هللا نذار عفان بارشة اب وهوءازغلا بد ىلع اهنمعي واهنذس و دكا ىوقي و مضهلا كلذ
 مسهل حمص ناكب ار مثل !اذهالا اوب رمشن من ا ءالؤه ناو ماعطلل مموهشدسنلا طعس نيدلل اوسالو

 حلاص) سيلو عادصلا نكسي و نطبلانيلي و ةعيبطا !قلطي وئفطب ودربب صاجالا (صاجالا)
 سلونيدوربمللأدرأوهوةوههدشأوام رح هظاغأو هضجأ الاهسا هلق ا وادرب هاوقأ و ةد_ملل
 اوذخأي نانوحات.ءال ؤهتافادح مهنمدعملاءافعضلاالا مهللا ه-الصاىلا نو ر ورحم جاد
 ىوقل ابارشلا هد ءاورشلفهب وقل ادعملا باككأو نودورملاامأ وراح ءاماق.ةعانيصلج هماع
 ىقش ورادخنالا« ىطب فنلا ريثكىرثمكلا (ىرثمكلا)انفصوىتلاتانشراوحلا هيلع اوذخأ.لو
 هنمدخأ اذان ظيلغ ماعط هيلع لكؤ بالو درابءام4-.لعبرشالو يناولا هب رثكي نم هردح نا
 هلع خاب وأ فرص ق تع بارش هماع برم نا دعت هدععت مونل |لطيلوقداص عوج ىلع نكدلف

 ةصاخو اهل لري وةنسطمقرموأ ةحاينمس ساه ق مك ذ ىف همدأ لح مىب رملا ل بزلا نم
 كلذهرمضي مل ام-قل طلاب ىرهملا نيه. نملك تاو لان دركللالوءاوشال ضرع الولوزهملا
 جلوقلاهي رتعي نمو نيدوربمالراض نب رو رسجلل قفاوم ىثغلاو شطعلل نكسم ةدع الوم ىرثمكلاو
 هن أو هالح فد ضلابوةمطرلا هك اوفلا عج ليس ذكو ةوالحهلق او هفرسشوانرك ذاك
 خافنالا نم يدنلاو هوالؤا هباغ ىف ناكناو لاح لك ىلعولذ سيل هنا الا ادرب هلقأو الوزن هعرسسأ
 ةدعملا ةرارسريدش ناكن مامأف انرك ذامم نودو ربما «-ةحالتب ناىغمشي كاذلو فوةولا لوطو
 نق هنمواطاامأ نامرلا (نامرلا) عفن انعرو هحالصا ىلا هنم محذنلا عم جات سيلفا مهتلم
 هخفن نال هحال_صاىلاجامح سياوهدعب صتما اذا ةدعملا مف نءماعطلا طع و ظعني هنا ىتحاللق
 تاامسالو ايوقاديربتديكل ادربي و ئفني وفوقولا لب وطهناو ضمام اامأو ىشفتلا هع رس اضنأ
 كلذلم_عثروبفءالغلا بح نءاهعنع ومهداك ًاديريشب نب دوريملل هررمض مظعب ورثك أوأ نمدأ

 ىبرملا ل_بجنزلا ب هوقح الت. ناىغرشي كلذلف هابلا ةوه-ثبهذددو حاب رلا مسييف ع4 و لاهسالا

 ردصلل قذاوهنامرلا نموا او لءاوتلاو موثلاابيفعقي ىتلا تاجايد..ةنسالاو ىوهل|بارشلاو

 نمىوقلا بارشلاونمدأ اذا ةراذا داك الا باعجال ممصأ ئشثال و قفاومريغض ءاحلاوهئرلاو
 «ىطبهناالا نير و رسملل ققاومباقل اوةدععملامفلوقم حافتلا (حافتلا) ضءاخلا نامرلابل منعا

 ادراب ءامميدعم ىفالغث دحي نم هبلع برش ال نا ىعبني ثا ذلو ضماخا فلا اهسالو : منمرادحمالا

 تاجايدنفسالاو تانسطملا قا رمأ لك ايو بارمثلا هملع برعشن ل اضماحام اعط هلع لك ايالو
 نم ناءابطالا ضع. لاودقو هنماضأ مضنلاواطاو هنماورثكي ملاذا اهسالونيرو راب رمذب قو

 هنصاخ
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 اهل نواك :الارإ_بو هئيدرا!تايوطرلاورارملا نم اهنعداوءامجرذفةدحاوة ره عويسالا
 ندبلا نذسملةزا زهو.يفتناكاموهنطمأ هال-أو ل دعم بنعلا(بنعل ا) ةراخلا تامهلا نم كاذب
 مجمل هنمرثك لو هيضنو هوا > هنمدخأ اذاو بطرلا نمداوت ا مدلا نم ملصأ هنمالوتملامدلاو
 هماع برعشب نأ كلذ ىف كي وادح ةراطا ةحزمالا بافكأ هيلع ىمحكو شطعب دقو حال صاىلا

 هاذأ نوكاماماو ضو هس.فماعط لكن وأ ضءاح نام هلع ممتقب وأ نيصكسلا نمةيرمش

 جحتل ا ءام هلع ب رمد وأ هنمزملا وأ منن اوأز بلا عم وأ هرشةيدخؤي تاردجاف نطلاريدعو هخمت

 ىيبعلا بارمثلا نها شذ خأب وأ نومك اءام نم دب رممث برس ثيلف كا ذ بانتحا عم هشفشب ىذأت ناو
 ناتفنم ناراحزي لاو نينلا (نينلا) ىسابرلا خل وقلا باكج أس ذعلا نمراثك الاردح ناىغيش و
 ةراخلا ة + زمالا ىفاعيج نا داوي دقو ىثغلا ىلا عرس از يخل اوة دعس مال نيس اصب اسيل ةيعببطا] نائملم

 برو همةطَتلاو مفلا لسغ نم بطرلا ةرمضم عفد نمانرك ذاع امجرمذ# مدن ناىعبذيو تامجلا

 نامراه_منالام_هعم هلا جات كال قذلاوسالاو ام, يلع ضماسا نامرلا حامتقايو نيبفكسا ا
 نمؤلرهد كاذ ىلع ىذع نأ ل.قءارغصلاج رخامامهنامذا دعب نخؤد نا دوحالا نكمل اعن رمم
 ءاشللا ثرود و ةدعملا دربي شما (شءشملا) تاموسلل همهمملاةنوفعلا نممدلاىفناداونام كلب
 بهذيو نيرورلا قفاون وهو هفةزا نمىندأ تناكن اامهسالو مدلاوءارفصلا عمق يو ضماخلا
 ءاشللا هلا عرس نمو حابرلا هيرثكحسح: نم هبنشح نا ىقبفي وهد عملا هرارس نم نئاكار خلاب
 ىردنكلاوىنومكلا نثراوحلاو بارشا!نمفرمدا١«عاوذخأ هوذسخأ اذاوضماخلا
 ىناخدلاءاشللاو ةراااد_هملاباعصأ امو هاوخانلا نم أ. هيلعاوفتسس وأ نوقبدادنبلاو
 نا غيني الو شطءورح هسبفم مدع موب و بعت موبىفاهسالو هب نوعفتتياماريثكس منادلا شطعلاو
 رز جييلهلا يب طرهش هيلع ىذعنا لبق هنامدادعبد خو واضدأ ءالؤهالو جلثل اءام هباع برع
 ىلءنفعت ةمئ املا كلت ناومدلا ىف «_:مدلوتت ىتلا «ئاملا نمكلذي نمؤيلامايأركسلاو خاب زارلا
 ىر< وبعتلاكلدرعب رثكب نان اسن الل قفمي نا ىلا كلذ كرادشي منا مث تانجلا 0 ومايالا
 خوملا) هقرعو هلو جرذل هياعردعتاب وقابارمشنمدب وأ هب وة هضه هسسصتوأ ريدك قرع هنم

 اذاةدالا ىحلادوه-تقوىف مولا ناعفني و نادريس قواهلاوهوق.افلاوخ وللا (قيلقلاو |
 تاجا يهب ونفع و مدلا ىلا اهتلا سا لمكت ال هيئاممدلا فذ ا دلوب وهقرحوأ هصلاخابغ تناك
 ةدملوطأواضفان ىوقأخ وإلا نم ةدل اوملا تاما ناالا شوهملا لعفن كنب رهو أر هش دع
 نمئم هملعد_خؤماو ةضماكلا ةمعطالا هلع لكؤتوأ ملثلاءام هيلع برعش نرد نا عبي و
 هماعز أب نا نم لق الفا دار ورحم ناك نمو انرك ذىتلا تانسثر اولا نموىول!بارشثلا

 تانسطملا قا هانم وبل |كلذ ىفمدأتل ا نكملو هسف شطعو بعن دق نوكب مويىفالا مهلل !نيبجتاحللا |
 شمثملا نمو هئم داو دقو الوزن عرسأ قدلفلاو) ةولطا تاجابرب زلاو تاج ايد ف_سالا ق ضوأ |
 فءض نانودهعطةيالوراملاءاملا عر ناداؤاذا جيتي واما ت:ءدآ اذا لاوسا خطبااو |
 نءداوتملا لاهسالا عطقيءاوددغ ودك اوفلا نملاهسال |كسعءاودو هعطقيام كلذ دعبدخؤ مث

 ضال ارز, نمو مهاردةرشع نز و املا قاعلا نمدخؤب ةيطرلا هك اوفلاو خيطبلا نمراثكالا |
 نيمهردل->اولكنم ناي زارلارزب وىكطصملا نمو مهاردة سة نزو ريشا.طلا نموكلذ لثم
 اذهماداعرو سطع اراض واهدعب عوجلالاطب وم_هارد هثالث نزواهذم ةمبو فدو
 هح الفا ذك ناك اذاوةوه  كلاو ةوقلا هعمطة_سوفءض ىت>دك اوفلا نعداوآملالاوسالا
 ئدتنامرادسقع فيغخ ماعط ىلعوأ قدرلا ىلع هم برشي را دسقملا ريسإلا فرمدلابارعشلا
 نملكأب و ةداب زل ضف مالا لوخدىيني و كلذ دعب هاك !ل عج ٌمونلا بلطي و ركسا !ناسنالاب

 هقلطم ةفامشت امو
 لاخدا) ةوقلا ةلدتءم
 رض (ماعطا| ىلع ماعطلا

 هح>وأ هثالث نم !ذه

 نوكذال ةوقلا نااهدحأ
 * :لزجلا نم تح ارتساده
 ءادغلا اهمزل ف لوالا

 ىدؤ.ةتمدهوىناثلا
 ىبالاواهفعاضت ىلاكلد

 ربسغ طلاح مدهنملا نا

 اهب رهعم سمعت مضهنملا

 ىلا مدهف وه مدهش

 لوطل نفعبذ هعم ذوفنلا
 ىلع 4ةكمهدايز و ةثكم

 هر صال هنارلا
 ءىلا الا سيل (كرادن)
 ىللامث لاهسالاوالاو
 ىفتاروك ذملابلسغلاو
 لودطمت باوبالا رئاس

 ن-:8) مونلاو عوجلا
 ىلا ال تسهاماعط لواشت
 (هدعملافهدو>وم هام

 ىلع السع لوانتي نااده

 قوالاو لب ىلعانماو رع

 الك لوانتلا لمقام نا

 ةشدرا ةداملا يللا

 ثدحفه لاء اغلا ةلادسإب
 هصاخلا هضارعأ عون لك
 نا (هكراش) ةروك ذملا
 وأ ماعطلا اذه ابقي
 تناكنا دضلاب لباقي
 تارم#ت بريشق ة ره ةدانملا

 بارو حافتلاو مرمدحلا
 نمو ني_ضكسو نامرلا
 عرقلاو ءاثقلا هيذغالا
 هنم عفشو ءاقحلا هلو

 عمان وطق رز ههظع هحفنم

 ههده دع م نيكس

 قوشنلاو ىدذهرمااو



 قازملاررشر ضف هسنم
 نفعملا ر ريك ريضنو
 لايك نا . ( هكرادت)

 هلع هضرملا تائململا

 صاحالاك هب -شباموأ
 تشخريشلاو ىدنهرقلاو

 راك همملاو هيضوشنلاو
 ةرارخا هسلغو جازملا

 ىترولااوع ليقام هعقونو
 جازملادراما ناراب رهشو

 امهناق ل ءلاودتاغلا لب
 دعب لادن مم قذوأ و ىلوأ

 متل اوبال نم دننورخ
 فاسام لع راردالاو

 (ةدعملاىفثكملاليوط)

 نيفعتلا هررض ةرغسكلاك

 ىليبقام هسش (هكراد)

 ىلع نيعم ا مدعتملا بالا

 ئثلوونتاذا) نيفعتلا
 بهقعأ مث (نيفعتلاهنأش نم

 مونلالثم هيلع نيسامع
 هررضناكب نر كلا ىلع
 (هكرادت) ةنوفعلا عرس
 هغطقملا تائفطملالوانت
 ضراقلا وأ نيمكسلاك
 برو لحرفسلا بر لم

 مرمدلا برو حافلا
 وه (دامعت الا ىلع نيعملا]

 ل_1لاو نيللاو نيملا لم

 , لثموثكاذ هيشأامو هماع

 ضييلا ىلع نيسجلا
 لولا ىلع لحرغىل او

 همْخلاهررضاذه لثمو

 (هح الع) جاوقل او

 شرع لاحيو عطعي 5

 رمال رخو بنحلا باويشو
 ىمادامثدشلاءاع٠ىقلا

 قل_صخاذاو ةدءملا

 قايزمم لمعتسا ءاممالا -
 كلذ هيشأامو قكوامو

 : فل

 10 كاذب كلذكرهالا سيلو ماعطلا مضش ىلع ةنوعم ه.ءم سل هنا ةمانةب رحتو مع هل سيل نم

 نادحناللو هْواَعِب كلذللوطبف ظاغلا ضن مرا ىنهلماعطلا اذه نالو ةدعملا مر هتلخ ا دم هبعت
 هئادنموهداووةىلانلاة يد غالا ىفكلذكو لعفلا اذه نماضنأ ىبصرا دللكبسحع ئئاضأ
 كلذ لحأ نمور اغرتشالاو لسخخزلا ىف كلل كو لعفلا اذه نم ئبثاضن أ ىنيصرادلا ىفوةريباشفن

 لح ىفاهل لب كلك عالا سيلو نغنلا لح ىلع نيعنالاهنأ نونظيف ءابطالا نم ريئكسح يف طاغب
 ةساخدىلا ةراحة ب راخي فن اهسفن أ اهتع داود وذمظع هنوعمهظيلغلا ةمعادالا نم ةداوتملا غئلا
 ناد_ةغذالااضيأ عمي و اهيحاونو ىعملا و ىلكلا ناهس طعنت نأ ىلا غلبت لب ىذؤةورقرقت تاال
 مشاكل (مشاكلا) هسفنىف هر نمرسكشي ومده ةءريسو ةذاذا اهب سكي وهي دغالا فطاسف لالا
 لكنا عم عقواذا هظرلغلا موسللا نمءاذغلا ف .طانو ماعطلا مضه ىلعنيعب حايرلل دراط فيطاراح
 تدرباذا هصاخو لكلا عم عقواذا ناضم اريثكه نع دلو سيلو اريثك هب رقبلا فل معتس كاذلف
 سلو ةراهلا سؤرلا باعك أ عّد_صراماريثكفهنرارارخ» راحو هوامأف هراخي هنع لف اوهنتق م
 ْى همعط ىهتسش ناكن 1 ىغيذي كاذلودروءاملاوروفاكلا مباع رمس نكس لب عادعا دص كلذ

 راذياهنع ىف دعب وس هنم فرغلا دعب ةدرثلا دربي نأ اهيف هنمراثك الا نع عدصن تاكو هيرقنلا

 ةرارطلا :دددثىهواّئهتسش ناكن اهلك أب وهولد:_ااودروءاملاو روفاكلا مشن وأ مهثاكللا

 ملعأ ىلاعت هللاو

 ياهراضم عفدواهءفانم رك دو اهار#ىرخبامو ةيطراا «هتحصاوقلا قريع سداسلا لصفلا ٍِ

 عرس اظيلغام ددإوو و نذس بطرلا(بطرلا) اهارجىرامو ةبطرلاهك اوملا فن الا لوقنف

 دمرلاو عاد_صلاهملا عرس نمو ةراذاداك الاوجا مالا باعصال ءىدرع ارهصلاىلا هلاحسا

 ًُ .رساهظاغأ اه ؤدرأو ةريثكه فانص أ وهلاسطو هديك ف دد_ااو هف ىف عالقلاوروثيلاوقمناوللاو

 جازم اراك سل نمامأف نب رورسحلل ةإ-هلا ىف قفاوع سلو ةوالح اهتدصأو ةرارحاهدشأو
 نورور# اامأذ هحال_صاىلاجاتالو هيلع هند, بصخ و هنعس هناواهمهتمءاثحالا فرعضالو
 درابلاءاملابُم تارمهءاورغرغت,واوضمفمتب ورئاقلاءاملابهلك دعب مههاوفأ اول سب نأ ىضيتمف

 جازم لا باهتاا فكل ذنو دن احح نموف ردا الك ابرغرغدرو ضعذمتلفاحا نمرسأ ناكن مو

 لكؤر وأ ضمامل انامرلا هيلع ذاخؤي وأ ضم املا جذاسل |ني.فكسلا هياع برعشو نيبضكسلابف
 ناق هوحنو صد رقلاولاهالاك ةضمالادراوءلا ضع نموأ ةيمرصحوأ ةضماحه ح اكس هملع
 ولا هبات نمي تاس قل فر قارا اوزمقتلا نطلق رثكب و هسل م قاطبنال بتعسط تناك

 دب ربمه اردهرشعنرودخؤب هتفصو مى دببررتلا نييلخلا) ىذب رثلا نيالا نموأ لهتسملا

 ةدودسم هنبنق ف ضع و سعذل ا ىفعضوروءامامهردنوعيرأ هلع بص.اف ضوض ىهضينأ
 بصر ومايأ ةعبرأ كلذ كريدي وءاملا نماضيأ هاعب صن ومانأ دعب ءاملا صن و مه سأرلا
 جاجز ماج لف امهر دنيث الث نزو درا ف شانلا نيالا نمذخؤب مث ءاملا نماضدأ هلع

 (رخآ ) الهءانيبمفلح د ئةبح نوكسج ف هاكدب رش ىتح ةرهدعب ةرهسمش وءاملا اذهب نتنو
 عد رهنمهبقوأ لك ىلءحر طف ليدي ىح فغحودرولا قر وذ أ اذا هنم .رخآ عر لمعي دقو

 هفص (لهسملانامرلاقوعل) فطاألوالاولوا ارك! ىفحرطب منو مب رتةسقوأ

 قفربءارق صا! لهس نأ جاتح ناو ظ.قلا نامزورالانامزلا ىفو ادح نيرورحملل قاوم ءاود
 رصتعت واهمقدنو هيشغأو همم هعم كريب و هرشق نم ىن.فضماح نامردخؤب هندن نذسالو

 ءارفصلا ليست ديون امهر دنير معن رو درربطل اركسلا نم هشحرطو هسقوأ ثلث هئام نم
 ىناهنمرثكحأ اذا غيطبلاو ني: اوبطرلا نامز فذ خؤت نأ ةيرمثلا هذه مصتو هاب نذسالو

 عوبسال ١



١ 

 جنلومل اهيرخعي نم عفني كل ذلفءاعمالاو دعما ىف ظيلغلا مشابلا عامقجا نم عنو فطايو عطقي وهو

 هقيشفتب هل نكل املا نم كلذ ىفال_هفىوقًأو هوهتانءندنلا ف فهنا ةلل ابوتاديدلا همفداوّو |||

 مضهلا ةدوح ىلءنيعد هعبطقتو هفيطاش و ماعطلا نمراثك الا ضرعلاب «-:عداوت تا ةوه_كثلل

 ىقبصخ ندملا ناو لغافل اوى رملاب همس رهلا لك [تامدا دنع لاش اكن دنلا بماناس سن وكف

 مذهلا م ةوهشلاو ماعطلا مضها.هديوحت لحن منكل لفاغلاو ىرملا لحن مال تقولا اذه
 ماعطللمذاهلفلفلا (لفلفلا) ةوهشلا ىتفي و مثلا ة دعملا نءولح وهودب امهتةرذب هد س رهلل

 بوب رو لك اينيرورسحأل ءررض حلصيلقد_ضلاب و ةدرابلا جا مالا باعتجال قفاوم حي رللر مساك
 هياواك اءلو مهبط ىف هنماورثكم[ةتودورمملاامأو جيلا ءامب ممواهمارساو ةضماط دك اولا

 ىتح هققري و مذلا نكس و اهنمهظيلغلا لوضفلا داوي نم عنعو اههةهدس< واهفطلب هنافممتيذلغأ

 ءاذلغ لكمطقي واعي سمابيف نيحتام لكقر ذي و ضماسخلاءاشأ- اب بهذرو :دعملا نكس ونوللار مك

 الودبكلا ىفةرارحو ىجهب وأ لوملا فة قرحو هنطر ىف هحرقهينم هبنمعلو مضهلالدعب و ظرلغ

 اناذعالقأو ظاغأ هنأ الا لفلفلا بهذم بهذي لفافرادلا (لقلفرادلا) ةراملانامزالا ىفامس

 اهذع ودظلغلاهيذغالا فطاب ونس وه و(هتةرقو ىيصرادلا) لفلفلا ف لوملاكه.فلوقلاو

 ىفونيدوربملا ماعطىف ه:مرثكي نأ ىغبني كلذلو ةدرابلا ةرسعلا ةدعملا عاجوأر ثك اعفني و مضولل

 نامتلوللاو لفافلا غلي ام حابرلارسكن مغلي سيلوهرد_كىف ةظيلغ طالخ وون رهي نم ماعط

 ةدرالادك اوقلابودرب هرمذ نورورم ا قوملو طاعن الا ىلع نيه كاد اوال لق فس لب هودخو

 عفان حاب رالريساك ماعطلل مخاه ناسضاو ملا (ناجاولا) ادح قفاومنيدوربءالوهواهمارحأو

 نم ههمسشأ امرئاسو نورورملا هد نأ ىضبذب و ضماخلا اشلاو ىحيرلا جنلوقل هي رمسعن نمل
 نءبارضالاو دريلا دال ءاملاوا_م وو رو ة«ضماحلاهكاوفلا نمانرك ذاع ةراالباوتلا

 ةدرابل|عضاوملاموزاوموملا كل ذىفمامهلاوبعتلا كرتب و ١-4 نضرثكي وأ موملا كلذ ىف بارشلا

 (ةسايلاةريزكلا) تايهلابابتلا مبا عرس نيذلاو ةراملا داك الا بادكأ امسالو ةبطرلا

 نم ماعطيف اهنمرثكب نأ ىقبب كإذلو همذه دمحت ىت- ةدعملا ىفماعطلاءاقب لمطت هسانلا ةريزكلا

 وبرهب نم ماعطيف اهذم لقول فلفلااهسالو هفطاملا ه:ذسملاهيواوالا اهعمح رطن و هماعط قب

 هنم اورثكي الذ غامدلا ىفةدراب ضا ىهأو نابسنو ةدالب هي رتعي نمو هردص نم أش ثفني نا جاتو
 دراطبطرراءايوركلا (انوركلا)ةنضملا ةفطاملالباوتلا هعءادأ اوحرطب لب هباودرفتيالو

 لقعو هناضما لق لذا عم عقواذاو هظيلغلا هي ل_غالا فطاي و ةدرابلا ةدعملل دسح شح حايرال

 مهلا ىلع داعأو ةعيبطلا لعن لىرملا عم عقواذاو هظيلغلا ةمعطالا هفيطات صني لوةعيبطلا

 فشرطاونو.اهلاو ىرملاو لخلا,هب لاعب كاذلو ه_تقنملا ةمعاالارثكحأ ملسأو نيننلا لحو
 حابرلل دراط بطر راح (نومكل از اهتفن لقب واهنم ملصق كا ذوحنو طسنقلاورزطلاو ىلقاملاو

 صج.ءاملاوتاحايذ مف سالا الب لب اي وركللا ةمءال_م للا الدال هنأ الا ماعطلل مخاه ىثحت
 مانعطلا مفهو أشحو هظرلغلا موعللا فطا هذه عم عقواذاف هوو ىيصرا دلاو ىرملاو ثدشلاو
 انرك ذامننرور ل ان هرارضاو هناا نمرمسكي وه_ظرلغلا نهنلا لحولوءااردأو نطءا١قلطأو
 هظيلغلا مغاليلا نءءاعمالاوةدعملل قنم ماعطال هشم حاب رللدر اطراح (رتعسصلا) لبقنم

 اههمشأ امو بطرلا ىلةامااو د "يكل اكءاملا عمي طولك أ اذا اهدفن لح وهظرلغلا هيدنغالا فطام
 اهندك وليجاتعلا موو عراك الاك ةييصعلاءاضعالاو ةظلغلا م ولاا فطا ل فلا عم عف واذاو

 هيفةقارحو ةفاطاوةدح عم مركلا ط.اغداحراح نادتالا (نادحنالا) مذه هعرسو ةذاذل ضعب

 مهوّفالي وطانامزاريثكءاشلا ىف همعط مودي و اريثكءأشح ئذح وهظلغلاةيذغالا فطلب وهو

 (ةيدغالا فام - 7)

 نا ل اوان نأ وهو

 هرهوع مدهلا تااطدم

 بح ونال ىد لعفلا ى وو

 ليءال_تماىلع ءال_:ما

 ةريس هبمكي ضرغلا لعشي
 لم ه.فةشاودو هنم.

 نيملاو ةسانلاةرفسكلا
 صفعلا لحرغسا اوبطرلا

 ءاقمحلاةلقب و انوطقرزو

 ءط لبق قلزملا)
 عب اذا ( ماض+الا

 مطملا لثم تاقازملا

 ىتلا ءايسشالا نم ئثوأ
 تقلزو لضفالبماوقاهل

 رادغالا تعرسأو كلت

 لسق اهعماد.هردخغا

 بذدغاو ةدعملا ف هماضمل ا

 ىدبكأ ا اىلا ءاذغلا
 دعب مصم» لو تاير اساملا

 ةلاهسالا ماع لحسرلو

 كرادش) اددس ثروأف

 ىلع ةهنامالا اما (كلد

 لراذتاماوجورذلا ةعرس
 ماعطلا ىلع لبق تاسحلا

 أ نكمأن ا!ىلزرلاىلبع

 مونلاو عاسطخالا مه دعب
 لامعم_سامتراسلا ىلع

 ليم ددنلا حفل اردملا

 نييبتكسلاوأ بارعثلا
 لسعلا ءاموأ ىروزملا
 لع لاوس الاء
 لعراصعلاررض) لبقام
 بيرق ىلعوأ لاق (ماعطلا

 هحو نم ىارملارريض نم
 هحو نم هلم دسمعبو

 ع رس هه نم 4مشمل و

 ف تلو ةراط رانا
 نم هنع دلاعسو ماعطا |

 فثك امرادحايهئاطب | ةه>



 25 رشمملازوالا نهد برعثلو
 ىف ةيصاخنيللا عم نيهدلا

 ررذ) ررضلا اذهعفد
 وف (ضاعلا نشا

 تابوطرلا منتو ناوقلا

 لوانت (هكرادنإة يري رغلا

 ةيسشممل او ه.صاخ الا

 ريثكن هدمه كشكلاو

 يل وملا (هفنانلار رغإ

 مده عمو عادصلاو

 ىو يالا و ماعطاا

 نينطااونيب ال او قورعلا
 خضم (كرادن) ىوالاد
 دنرمكلاو ردنكلا

 ىقومكلاو ىضنوغلالوانتو
 هلع ءاملابرسس ةإقو

 عد رأت اءاس ه.اعىتأ اذا

 بارملا! نم هملع لوان.
 لران:ىف) الدعم اردق
 ليعث ىلع ماض الا عب رسم

 مدرسلانا (ماضجنالا
 لووذت اذا ماض+لالا

 ماضوغالا ءىطب ىلع
 مها اذاوولبق مضجنا
 ىلا مد بتي ناهل بحو

 ىلاد<الذزربب وءاعمالا

 سعلاذا المس كلذ
 ىبسف هت ماضجالا

 اعطلا نمهب رامدام نفعنو

 هئدراطال_خاداوو

 0 رع غامدلا ىلا دعصدإ و

 (هكرا دنإ) د. هملارمضملا

 ضعبب لهسنأ فرالا
 هةيولسلا تالهشللل

 نياعالاوخ جتنا
 باريشو تشد ريشلاو

 هك اوغلاقوعاردك اوغاا
 نارابرهشلاو جازملاداط

 ىءةاسفالاو كك واملاو

 رخاجالع هلر جازم لا درا.

 حس
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 راه 710107 11717731 يود يجب سس

 اضي ادلوديامةءادر نمر. سكي و ءادوسا اداون نم عنك ذنافتامو سدلاو تاوالهلا لمعمس و
 نا ملص و ظءني و ىنملا ىف ديزبو ا ريثك اظيلغءاذغودغي ومفتي ولاد عاب نضس تفللا (تغالا)
 هنم مهرمضب ا ءاؤ نو دوربملااماو هذم لاخلا الا للاب نير ورسملل قذاوع سلو ههسح بص نأدب 7

 ةراخلا لباوّدلاو تيزلاو ىرملاب ونيمسلا مسللابو قاسلا ةدوح مصب نأ ىعبذي كلذ لف هشفنو هظاغ

 رزملا (رزلا) ىوهتل اريسيلا بارشل ا نم ةيلع برشيو ل درالاب هحابليف_سأ لكؤب نأو ةفطاملا
 هوذختي هوا بلف هلك أاودارأ اذاؤنبرورسحأل قفاوع سيلوا دج ظعنم لوزنل اءىطب منا ريثك
 لوبلارديوهولدراناو لب اوةلابلك وب و نيدو ربملل جاب ليفسا هنم د دي نأ ملص» ولفلاو ىئرملاب

 اذا اهحلصن و هبفةدح عم مرحلا طءلغلسفلا (لسفلا) هثرااورد_صالراضب سلو ىلكلا ند و
 همرح نم ماعطلل مذهأ هقروو ىلا يهم ةدعمال«ىدر وهو نيدوريملا ماعط نم سدلو ىو 106

 اهوحنوذ كشكلاك هظيلغل اةيذغالاعمامسالوأن لك أاذا ادة شفان هظيلغ حاير هنمداودب و
 نم خبطو قلساذا امافتانثر اولا نم هودفوىنومكلا تقولا كل ذىف هياعنخؤي نأ ىغبذي كاذلو
 همدهدعب هنع قدبامو هشفن تاقانرك ذام ىلع لدرااورب زابالاوهيوافالاب لكأو نيمسلا مسللاب دعب
 مولد راح (ثيشلا) ديدشلا بعصلا ناوقللاببس ن وكت اماريثك ىلا ةحزللا مغالبلا نم

 نم هواك أ م-هناوةل+ابو نيرورسحلل ملصدالو سأرلا رضي هنأ الا يبطل ىف عقواذا حاي رلاورهظلا
 موذبط ىف عقو اذا هينوعفنبف نودوربملاامأوجذاشل |نيبضكسلا هسلعاوبرشيلف ثيش هبف عبط
 معأ هللاو

 اهعمواهجب لمعت سن ىلا و يبطل ىف عقت ىتلا ريزابالاولب اولا ىف 4 رشع سم 1 للدفلا) ّ

 ىفد”الال_ةنلف لاحنودلاحوت قو نودتقوىف اهنمراضلاوعفانل اواهر اضم عفدواهعفانمو
 نم عنعو ماعطلا مضه ىلع نيعب ملحلا نا (مللا) لونك بطلا ىف للهءمس ىتلاريزانالاو لباوتلا

 قفاوم ةريثكلا ةيوطرلا باحجالوهو مسدلا هماخون بهذي وةوهشل اق دقي ومدلاىلا ةنوؤعلا عارسسا
 اورثك ؟ناؤءامدلا هنم لقي و ةيطرلا نادءالا باعجأ هنم رثكب نأ عيشي كاذلو راضفءافحللامأو
 ركسلا نم ةزذتملا ءاولطاو نيعسلا مسللا وتاموسدلالك ايهررضاوق>ال: ةوهشوأرارطضال هنم

 ةل-4لا ىف ملا وضماملا نيصضكسااي ه-ثاطعا نمدلوّتبامرسمكي وبال-1لابرمشوزوللا نهدو
 ةسالا ضارمالا هلا عرس نماض أهرلكاود_ضل ايو هند, فرغت ىلا جام نم قذاوم
 مكتاموسدلاو نمل او ديزلاب ه-ء اتاي مسهل هررمذ ملسددوىباوقتلاو ةذعسلاو برجل واكطاك

 ءارغصلا باعك أ ىفاونو هففو نديلا درب لخلا (لذنا) بذعلا ءاسملارمامدكسالا ةرثكبوانرك ذ
 ةللقلارضللا دولا ناريالا ىهوةدرابلاةح زمالاو ةيوادوسلا عءابطلا باعكاب رضيومدلاو
 نودوربملا هنمراثك الا بنت< نأ ىغبنيكاذاف راشتنالا فعضو ىنملا لاقي وةراضنلاو مسللا

 هنول ن- كو هند. بد نأ ديرب نمو هل-صاغموو رهظ ىف ة-ظءلغ حايردب نمو ءادو سلا باعصأو

 ةوال-ط١ىلاىذلار جالا بارشلاوتاجا, ف بالاو ءاول هر رمضاو حالة رو هاملا ةرثكب ىنءدو
 ادوربم ناكن او قفاوم هلهناوار ورث كلذ عم ناكو هنا دغ فيطانو هن دب, لب زجتديرب نمامأو ظاغلاو

 اهنم هذبط ىفرثك,و اهوحضو راغرت_ثالاو لصبلاوموثلاو ايوركلاك ةرالاهيواوالا هعم لعصلف
 رذصلو باد سااو ىنصرادلاو مثاكلاكف .طاتلا عمنذس ىتلا هوغو لو ةءلاورب زايالارئاس نمو

 نادك اوءاولإطاب لاعسلا باككأ هررمضق حال بو بصعا| ئهضلاو لاعسلا بادصأ اض:أ للا
 وهو مت ْنِهأ بس> ىلع نير ورحمللو درا وهب واؤالاب ىذلا ل_سعلا ءامو ىل_سعلاببصعل |!فعض

 هب نمو ةنوشخ هرد ىف نم قفاوعسيلو شطعبو هففحو ندبلا ند (ىرملا) ةرملاومدلا ئفطب
 بذءاارئافلاءاملافلوخدلا ةرثكبوةمسدلاو ةولذاءا.ش الايهررمضالؤه ق>الةلفريساودوأ ةكح

 قلفاو
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 ه-.اءاورش ول -فةلشب اييطمو تب زبانسطم واك أءلفهواك أ ناو ظيلغلا ملوقلام_ميفداوبهنال

 عم عقواذاو ىرملاو لورألا :ااضيأ هسنم ملص دقو تانعراو 1 ه«لمارتغأب وفرمدلا ب ارمشلا

 نكمل هظاف ملص هناواضد 100 ىرملا هسنم ملصأ نسطاذاو لدرألا هم حلصأ تساملاونبللا

 ع ريت ىلإ جادحا نك هل قذوأ و هاع هل لك الا هحص» و هح الا بسحب ل وعد سلو هن دور ملصن ال

 هارب ىشخ نموهل حلصصأ ىرملاو هريربت ىلا م لو هظاغ» هركن مو هبة ةدأامقفوأ لللاو هظاغ

 ودغب فاطقلا (فطقلا) ريزابالاو لب اونلاب هاك أبو تدزلاب 4ةاسدعل هضطملف عج هظاغو

 باوكأ جادح الو لوزنلا عم رمس كلذ عمو نيموهلاو نير ورسملل مصب وهواجزلابطرا دراب ءادغ

 ةدرابلاجا 1 تا اما رايق ان ارا كر ا هسالصا ىلا ةرالساجا مالا

 نطيل ا نماج ورح عرب اقاسلا(قلسلا)رب ريزابال اوهيواوالابام.طم تن زااباو 2م هقاسد عن هواك أءلف

 سقنلا ريغلا سد هلا عم خطاذا | هسالونطبلا ىاطن هجاي د مغسا هقىمواهلك ل ارقبلا هذا ل
 ايا اصاوالط اوال اه_سانطيلا له_سدو ةعيمطلا قاطب دة. هقىهناوة>ولم لضف هس ناك او

 ىفم-هل حرطوأ تساملا عم ةدراي هنم تا اذا نيرورسمأل لصن و شطءد الو ةدعملل دمج سيلو
 نأ ىغبني الفة درابلا جا مالا باعص أ امأو لمشغطل ا «نمزذ_ءئاوأ اهو و ةيمرصااو ةريضملا

 تيزلاب هوذيط: مث هوقاسيلف ئفنلا نمولل_كالف نطبلا نم جر خي ناكن او هم اورثكي وهونم دي
 ليقلكأو للا نمريسلاو بذعا|ىرملابقاسلا دعب د اناوريزانالابهويمطب وناهالارثاسو
 غيملبلا ا تايرو رسع سل نمل ملصن نأ ىغيذيو اشقنرثك اوال وزنرمسعأ هل اوصأو نطل ا قاطأ ماعطلا
 نومي داد علا نم هءلعدخ وملف ةءاصملاو ةريضملا ىف لك ا ناؤهيواؤالاوريزابالابو دعت ند ىرملاو

 ىهوفطقلا نم -وزاواديربت لقأ «بئاملاةلقيلا (ةينامل !ةلقبلا) نومكلا تانشراوجو
 جام الولوقبلا هذه ةلج نم لدعأ ىدو بطرتولاح لكى بعدربت امنا الالادنعالا نمد رق

 (خانفسالا) تانشراوللا ضءالعاوذخ أ ل فاهو نم دأ ناو دودوريملااماو اه-الصا ىلارورحلا

 ناالا نيدوربملاو نيرورحا هلا دةءال مالي نطملا نيام ردصا !ةنوشلن دم نيا لدعم خانم سالا
 سب عم لاعسلاو ىهل !نمةعفان نوكفزوللا نهدو ريعشلاكشكب نورورحن ا هذختي نأ قفوإلا
 اهاذوكي الف هنواؤالا ةرهاظة حايذمغسازرال اونيمسلا مسللاب._هل دخن و دوريملااماو نطيلا

 ربانقلا وهو تش رولا (تشغرولا) مدلا ىف ةيمغابلا 2ك خافنالا نملوتيل ارثك ال نوكيام
 داعم هبالو ةعمسطال هقالطال نيدوريملاو نيدورهلا الي ودبكلاو ةدعملا ملص نطبلل قاطم

 اأو ةنعبطا)نالاا دير , نم كل دكو اجاب ذيغسا نودو ريملا هلأ أب نأ ىغمني و دربوأرس ىلا لدملا
 الملقن دملا ن نسير | (بنركلا) كلذوفو ل هملاو ل ناب هوذخت مث هوقا سياف نورورح لا

 نأ ىعبشب كالدلو دوساامدهنامدادلوبو رب زايالاباهسالو اهلهم : «فمرسو ةهييطلا قاطت هق صو

 ليفلا. ءادو ناطرمسا اوالوذلاملاك ع ئن م4: :ماد,دةنيدلاوءادوسلا ضا صال نو دعم بملأ هم هيلع

 جازملا ريسثك ايار هيلع اوبر مشياذ هولك أ نافنيرورسملل ةل جاب قفاوميسيلوريساوبلاولا وفا
 همرج جارخا عرس كلذ ناو هق رم سلو لدرفلاوموثلابهواك ايلف تومغامملاو نودورمملاامأو

 راكحأ (طسنقلا)نيةيكرلا عجووىشلارهظلاعجو نمو لاعبلا نم عمتي هيمو
 هنم ملص دووكادا دانعموه ع نمو هب ةبوا دوس ضارمأ هب نم هبت نأ ىتيذيو هنم» ادوللادملوب

 وهذل_ظئاوىرملاب هنمدختاامامأو لقأ ادوسلل هديلوننوكي و هطاخ ملصق نيمسلا م لااو نهدلا '

 داؤىتلا هيدغالا ناو نمدأن ادوسالا مدلا داون ىلا عرمسأ هنكلأ نيرورحلا نسال نأ ىرحأ
 نا يعش وكلذ نيتي نم درالواهةمرثكي لامو ني صوأ ة يه ىفاهنم كلذ نيبال طالخالا نماطلخ

 ادح ىاصلا ءقرلا تارشلا برش وءادوسا|نم هب دب ضفن نأ ًاطسةلاوبنركلان 0

 كيعيمطلا ىوققتلا طقستو
 00 ةعبرالا

 (هكراد) مدرك مالا

 هداضدام هيلع لوا نأ

 ىو تاواللا لثم معطلاب
 قوتاموسدلا لدم عذللا

 ريثأتلا مدعو هسفنلا

 امواشنا اك الصأ ىمعطلا

 ءاقجلاةلةمكوهيلخت»
 رثاادثعلاوائعلاو عرقلاو

 : هده ةرمض« عفد ىف ري

 النأ ىضذي و ءايسشالا
 هده ةلباةمىف لمعت

 نيسعنهناولللا ءامشالا
 داضءف هع دلب اهلعف ىلع

 . هعيمطلاو ةوهشلاوجازملا

 نءعءامشالادعأ هنال
 رهوحذا ءاذغلا ر هود

 ىأر ىلءواطاوهءاذغلا

 ثروأا_عرو سونيلاج
 كرات راد امكن
 تاموسدااو تاوال_1لا

 بطلا لا.ءتساوة ف فشلا

 (ضداطلا) اغضمواوم
 د_كلاوةدعملاب هررض

 تايوطرلا 4 الحو هناشه د

 هوحو ىل-ع ه-فقاولا

 اهر_هاوطظو باصعالا

 عدللا وهئفطتلا ةدشو

 هعسطا ىوقلا داضملا

 اهشنواناوذثدحو
 (هكرادتو هتلباقمإاز ازكو
 انوطو رربباعل لءمىرغام

 ىبرعلاغمدلاو عرسقلاو

 هخو بطملا ىوالطاواشنلاو

 ةقمرلا هقرملا لثمىشروأ

 ه4 , دغالا لثم سا اذلب نأ

 جارمللهقفاو ا ةيمدللا

 هيفبكلا نود رهوجلاب



 مر ءاضعالا ىف هعيبطلا

 _- ْ .٠ ى . [] لاسمالاومضهلا قرمدةنق
 جزاي ناالو ةدعملاق ورب هءريالفالماك اياهذارطغلاررمذب بهنيىتااءاي_ثالا د»_أانرك ذ وباب 0

 نا عمامات الما حسصاح السم ادب حصن كلذزافءاعمالا فوأ لوملاىرا# ىفوأ مغالب املا ىف هنم 0

 ردا يلف ىثغو بركو سفن قيسض هلك ”الا ىلع ثدسح نافهلضرسعتب الو لكؤباالتا دوجالا || و ديةعاشملارو خب
 هنو كاسل سلا

 اماوءقلااما (هكراد)
 سفنلا هشفنام لراثت

 اماو مام او وا>اما هماعب

 هوه-_ثلا بسحب ضماح
 هيصاخ هيف ىل2|ضماخ1لاو

 رنضذ) تاءاشلاةلازا

 ونأ لاو (همسدلاه يدغالا
 هسهمدلاةيدغالا ب

 اهخامسالو ةدعملا فعضت
 عنعو دفاشا دلل

 هنكلوذوفنلا نعءاذغلا
 كراد) اريثكحدرذغ

 تاضناقل الوات( ررض

 لم هام هفدشانلا

 تامطمل! و[ درت ىلا
 نيجنكيسلاوأءاواذسا لثم
 هسعرس ىف لاثحالاو
 وا_حامي هعابنا حلات

 نييدكستاو لسعلاءاملدم
 لثمغبديوأ ىروزبلا

 هعرس (ةهموهزلار رمذ)
 ىليقامرت اس عم ةنوغعل |

 (هررض لرادن)ة موسندلا
 بايىفل:قاملامعمسا

 امطم نكيلو ةموسدلا

 ةفرسقلاو ىنيص وادلب
 تيل اوهببطاارزابالاو
 يس هين رطل
 اهتموهز لطب أ هيدذغالا
 ةراخلا (هيدغالاررض)

 لصبلاو مولا ثم ىهو
 اهف كشر ودعلا عدلت نا

 ادسا

 نومغابملاو نودوربملا هينممءلوومطاز ولآ نهدورمشةملا شاملا عمو ريعشلا اشك عم خطبلف يجو

 تيزلابن مطب وطب م قاسي نارطفلا نم لصيد قو لسمعلاءام قس مقر وبلاو ىرملابأ يميل
 بارا فرمه هلع برشرو هلك أ دنع ىرم اب غيسطصب ورتعصلاو تيشاطاو ملحلاب لكي وىزملاو

 دخؤيلو اههبشأامعسعس ىلعو: كلا ىلع كاذكو جيثلاءام لك هعاس هيلع برش نارد< و هيؤقو
 (ةنشوغلا) ىلاعت للا ئيشعاهر رض عفري كلذ هناقةلهسملا تانشر ولسا ضعن ماياباهلك أ دعب
 اهنم لصد قلساار قال ادع اهقراغت ه>ولمو هتروباهيفوادرباهه.شأ امو هذه لقأ هنثوغلا

 ناهدالاوتي زلاو لفةاغلاو رتع_صلاو رملاو ىرملا هلصد هحو او طاغاهمر ىفناكت ةاساذاو

 يطل لوطو ملل نهب حلصتف منابر تاجايةغسالا قا سمأ اهنم ملصن كا دكان ك ذام ىلع
 مشكلا (جنشكتلا) رطفللا عالضف ةاكللامهحوزللاوظاغلانمهلسيلوهي وافالاو
 تب لاو ىرملا اهلك أ نمانرك ذا مريسسلا اهحالدصا ىف كي واهراضم ىفاهلة أو اهباي ىف هده
 ديزيو مفذم ماض مالا ءىطب مرا ظاغناكلمكلا (ناكابكلا) رتعصلا ومملاو لباوتلاو
 لياودلا نم هكط ىنرثكب وىربتب ىح هضط لاطب نا هال_صاوةناثمااز ىلكلا نس ومالا ىف

 ناو لدرشو ىرمع هنمدخملا در وامزبلاو (دروامْزيا!قلوهلا) همرحلكؤن وهغيطالاريزابالاو
 راثملا (راثملافلوقلا) انرك ذاك اهفطايفاهاك هيذاغالا هذهتاجو زل عطقي نااضيأ ل درا
 برضءهناكو ثاركلا هب-ثدفارحو ةرا مو ضيق ىندأ هيفواهذه عرسأو ناكل بكلا نم فطلأ
 رغكلا (رمضكلا) هلدعب كلذ ناو نال#ا موه عم خيطلاب مث قا سلاب ملصن نأ ىعبفي و ثاركلا نم
 (توساول ١ ىرا اب ل كصؤوب مث عشبا | م عط رايصيل هملس مني نا يعيش و هب اودةوقو ةرارس هدف

 ريطفت نم عفان ةناثملاو ىلكتا |نذس وهابلا فدي ربو نمشي و ةل دعم ةنوذم ندبلا ند نوييلهلا

 هنرااورد_ دلل لاصق .تعلا كرولاورهظاا عجولو نيدوريملاو عاش ءالوةدوربلا نم ىذلا لوبل ١

 نورور-ه ااماو هال صاىلا نودوربملا جام ح سلو قاب ملا دا اهسالو ةدعسملل دمح سلو

 اهوو ةريبضملا ىف هيقحرطءلفادجارو رحت ناكن موىرملاو ىلألاب هرهمو هعاس دعب هواك ايلف

 الفرو رسعسل نمامأو نيكل !نورور لا بلع برش ناىغيتقهنمةملاو نسطملاامأو

 مفنأ وةيوطرلةأوفطلأو نومها هردباممرثك (لوبلازدبفش .راطا (فش رطا) هنم هماع سأب

 وأ ضماخلانيبكسلا4_.اءاورشن و لل ابهقلسده:هواك دف نور ورمتاامأو نيدوربولل
 نم حايرالرساكو هو «-«مترمؤ- نا :ضماح هجاك-نماواك أ. وأ لكلابو دعب اوغيطصن
 ىرمهريغ نكس اذءالؤههذخأ اذاو لاعسلاو وب رلاباعصأر ودصىفا جر ىاكل او ةناثملل
 ندبلادربب ةكرابملا قبلا ىهوةناهاب ىهريفرفلا( ريفرفلا) جايدمغسا ىفوأ قوام نكل لخالو
 ةريضملاو هرم اكدربملا مهبط ناولأ ىف قلأ اذا تاما باعصأو نير ورسحال عفان هبطريو
 ماعط نم هله !ىوهولوبلا هقرح نموم الا ث فن نءعسفني و غضماذا سرضل ا عجوب بهذيو

 نا ىغيشف لاح ىق ه ودأ ناو نيدوريسملل :الوةرالانادلبااودامزالا قونبرور خلا

 دلومدرابعرقلا (عرقلا) اهوفوىكشمراثلاو ىلفالفااوىبرملا ليبخزلا نمأ يش هلعاوذخأب
 تايب نم عفني وشطعلاوبمهللا نكس ودربب و ئذط: اضدأ نب رور لا ماعط نمودو مثالا
 قوهز مدلاوءارفضلل هئفطت دشأ ناكو ههذهؤط و هظاغ نم صن لكلاب خطا ذاوا ده بهتاملا

 لاعسدي نمامأ وحطصأ راطاداك الا باغجالوهولاعس-!اوردصلا ةن وشل ملصنال ةلاختآ هذه

 ما

 هبال



 ا

 /لاظااوذخ اي نأب , ةوهشلا دذع هترمذماوعف دلف مهي هت هظبلغ فنل هبلارطضاو هورتشانافةراملا

 نيبكسلا هلعاوبرش و ةضماخاءامشالا نمهوفوتانملاو صد رقلا عم» واك أي وهنم
 مهتم هذخأب ن .مامأودراملاءاسملا نمن وكيامودصأ وورش و ض ءامسا نام رلا ةباعاوضعرأ

 ثلن ل_ع» نا ىلا كل. هتايلو همودانرك ذا م أي هيلعدسخأب نا يعذب الف ف الط ارارطضا

 : طارفاالو ةدحاوةيرضالال_لقال. اةانرك ذامهئفطتل,ناضما ه:م ناكنا كرادش مت عم |

 اعروهشهنوعسش هنماورعش ملاع رذمهخف ” لحاذا لد هق ةارحو ةدخموثلا موقع الءالؤهرثك أ او

 مهل تضرعدق لب م, زمأ ىلع نية ان مهسإ؛ لاو>الا هذه ىنءالؤه نا كلذوةنوذم ىندأب اورعش
 كلذز واحب نا ل-.ةمهتح نم ىلا مهدرب مولا و هظيلغلا نفنلا مهترتعا كلذاو ةدريم ضارعا

 سأرلاو نيسعللءىدرامتا دماعطلا ءىت ىّبل | ةدع_هلل لمح ناغذانلا (ناذاملا) هروحو

 ض اىهالاودمرلاو ىباوةلاو ري_ساودلا اريذكص هنءالوّيوارامرادقملاريس داوسأ امد دلوب

 2 و هدم د هنع بهذ ل1 .طاذاو لاسطلاوديكلاددس متهنو ةيوادوسلا

 هنعبهذزوللاوأ لدتا نهد ىلت ماضي أ قاساذاو لاطلاود_بكل ادد_سل هصتفت هسعم قب د
 نع زا_بلامفو نهدالبى و طاوةدإلاىقيتامتاو«ةفارسو هتد_رثك ًئاضنأ

 للطلاب خ ويطل اوماعطلا« قت ىتلا ةدسعملل لصأ ه-:مىوشااولتأ ىناروملاىفهناالا ىنارودلا

 0 مسهعفتبهنا ىتح ةظلغلا همظعلا ةلسطالاوةراخلا داك الا باكو نيرورسملل قفوأ
 ارسال نوكي ناداكي ىىحامددوحأ لاو ز وللا نه دكب ذل ا نهدلاي دعب يلغملا قواملاو
 بع ملا (ة'اكا) انرك ذىتلا ة ب وادوسلا ضاىمالا هنمدلوتبالنأب ىلوأو همدىف

 راثك الادونوهونم ديو هنماو رثكي نأ الا مهللا حالص ا ريكا هنم نور و رحل جا سلوا دراي

 لك ؤب نا تبني كلذلو :د_ملا ف عضوا ريثكن ا الا ل-ةثوهداخ ضيدالا قوبلاو معابلا ءاودأ هنم
 تيزلا,تضط محءاملا,تقلس ناو هت: ةحوزلاهئمداو الفاغملب اعيطقت اهعطقي هناقهصاخ ىرملاب
 تقلسناوةحزالا مغاللل اه د_اوناهنع بهذ ىنيدرادلاو لفلفلاك ةراؤاريزابالابتدمط مث
 تندركوأ تد.؟ناو اض أ اهم كلذ لق ىردملاو رتهصلاو حملا أتاك أ مث رتع_صلاو ملا وءاملاب

 اهموعم نم بكت ءاد_طلاونال-هلانوط ىفاض: اهنم ىوشملاو لفمامغلاو ىرملابلكؤلف

 له ولفافلابقصس ناوريثكلا ماملاو لفافلايلكؤد نأ دوحالا نكل حالصل ا ضع هب ملدنأم
 لثم ةأاكلا مصب للاب سيلو حلاصب سلق ملل اراهطاخامأو كلذ ل_قلفاغلاو تي زلا نم اهيف
 درب نمهدرببرقب رطفلا ( رطفلا)هذههيشأامراسورطغلا نمل ذكو ل درك ناوىرملا مللنام

 اوورةدعملاىفهوور وق.ناوفلاوةعذلا د_.طارطفلا لكأ نمراثك الاف اذ و ةلامعلا هيودالا
 هلم نوكحج, و ةريدُش هضه هع .ةيرثكسالا وف ارطالا درو ىتثفلا هعم توكبو فلا ثروت

 قويلاوباعثلاءا دنوكيدقو لب اعقب رسل ىذلا هنم دم اراملا نملالللا هد هواض ألو ءاارمسع
 نمابي رقنوكي رطفلا اذهواعب رسم لتي اماهذك هنم هي درلا فونصلااماو ناسألا لل ثو ضيدالا
 بند نا بتي ك] ذاق نيب ,اهنم ص رقرثأ هيلعناك اعروه-ئدرلاماوهلا نموىافالار-#

 نأ قف نأب الت اضن ًارطفلاري_ص» دقو صرقرا أ هلع ىأرناامسالو ةرطا برقي تاك م

 هفناك اموأ نود زلار عم نم برقلاب نوكي ناو ه4ئغع ةردق فزحنوأ ب : ص لي لح عم 2 . ىدحل

 ةحئار هلامواعت ١ رسب اسف ىجدحا اذااموأ ةرهاظ هتحو زا ناك اموأ ةرمضخو ةرهو هنول ىف سا وطن

 هبولىداوسالو هريغالو هلع هحوزلال ناجهن' اكىدلا ضاسلا ريدشلا هنم 1 ءلاوةركدنم ؛ هّشدر

 ص ارهالا نمابرك ذامىدخ رطفلا اذهل ثمن :3 اسف , ملف هن الثوأ نيموننم ىتحادق ىذلاو

 امكىرملاواريشك ل فأ سبام اءلارطغلا قراضملا هدهو“ هس باح نأ ًادوحالا كالذلاف هنم 2 اذا |

 قفداصف ماعطلا | ده 1

 اهيلالقنتنا ةيههند عم
 هلا لفتنا امغابو

 ةنوفعلالوبق هيلا عرمسو
 لاعتسا ناك ةدام”ىأىلا

 ىسجاما هعبنف اهلا
 ىد-ح اماو ةيرارقص

 كرارت رثك الا ىفهيمغاب
 لمعدس ناىغبشن (كاذ
 عيبطلا ناكتا | د5 ىلع

 ناو جذاس نين كساراح
 نييضكسا درابجاز اتاك

 ةلجلابو لسعلا ءاموأ ى روز

 ىفعقو ناو هعيب طل ار ديام
 ىف د_ّمحا راسه اذه

 قرعت اهفو قيرعتلا

 ةفعضلا ةيذغالا)
 هذه ىلءونأ لاق(ماوقلا

 لوبقلا ةللَقلا هيذغالا
 لثم ةلاسالاو مذهل
 هيمو ةردلاوزرالا

 حابرلا هلثمنع داوي و
 ءاشحالا عاحوأو سابشحاو

 هماللا ضارمال اواهللهمل

 امأ لو انتءاملوأ ىنابيلع .
 بارشلاو جاي ها راح

 هامرأ قسقرلا ف.طللا
 امأوجازملاريثكلا لسعلا
 بارشلاو جازسملا دراب

 لسعلا بارشو فرمصلا
 مضمامع عبس م ىوملا

 لم كاذو قاري هلزنيو
 زوللا نهد عمك را

 ءتدزلا مال تر
 ناهدالاى نردقلاو

 ةيذغ”الاررمضىف) قالزالا

 ىوقلا هنع رفنت عبطا|ب



 ه.طرلاةدراملاامأو نارلا

 دهتحي نأ ىعبنف ةليقثلا

 الاةساملا كلذكو ندنلا
 هك اعملا هملاهح وت نأ

 نأ ىف وةاوادملاو
 هلعتل اا ىلع لمع مسا

 ىلفالفلاو قومكلا ةبطرلا

 لمعتسااهحورشأطبأ اذاو
 الا ىرملاو ىنارابرهشلا
 نسم نانست الا سد اذا

 نأ ىغقينيف همواقم ها نه

 ىف هعييطلا ىلعدكرتي
 لسعلاءام هعيش معالارشا

 ىروزيلا نيكس سلاوأ

 لسغموروزيااىوقلا

 حقي و هولدعو هذم قيام
 ةلمقثلا اننأ و كفاك

 ذشؤي نأ يخيف ةسإايلا
 ىسستملا تاريثلا ايلف
 طرغمريغوه» نا فرعها
 بدكااجازملار
 ىنومتفالا ني مكشلاو

 ناكنملروزيلا ىوسقلا
 مراذلا جازملاءوس طرغم

 نأىناثلاءاذغلا ىف ىعش

 (ى)لدنملا دضلاب لباقي
 ماوةلا ف عضوهامر رمذ

 انلوقىنعم هيدغالان
 نههنا ماوهلا فيض

 هطلاخلا ةديحريغ ةيوطر

 هساع مر هنا ىتح ةسودمل

 هّنيوطر ن وك عرس

 لكلا ةلاكتسالا هيعغب رمس
 لم مادهو هذداصت ةع«بلع

 شءثملاوخ واناونيللا

 ءاموههبشأامو خطبلاو

 هيصاخو اذهب هسثرطملا

 ةتعرسو امشالا هده

 تش اذا ةلاهسالا

 هنمرثك أ نءوةراذساجا نهالا باعصأ ىلءتح و مضه.طب و ظاغ مم دراي علطلاو (علطلا) ىثةلا نم |

 م1

 نوكيوأ ادح و :مرثك ناالاةرارع هلس< لو هيسط هوو حاف اءامونامرلا» امو مرموأساءام

 لكأ نا ةة_صاخو نيعلالظر هنمراثك الاوءارفصلا داونجو ردايلا(ج ورذالا)ادحامتامنديبلا

 عفان ناقفك1لاوباقلاوةدعملل دموهرالاو( راجلا) اضل للا هدصن وذطلاملا 3 وكلا عم

 حابرلا درطبو ندبلا نذطس هفوةص عمج ( رتعصلا)ةله سلا تانشراوأس ا ضءب هياعزخ أ نا ىعبتمف

 بالشلا ىلع هوأمه«ّس ناالا نب رو رحل نذس و ماعطلا مضه ىلع نيعب و نيدوربملا لوقب نمودو
 درطأب ادا (باذسا!) ةرارح دة. هل س<الفاهو فو حافتلاءامومرصأا.اموتساملاو
 ءىدروهر ةدعملل ديجي سيل هناريغ ضاو قتل اهي رتعي ناو ىلفسلاءاعم اللا هعفن أو عي رلل اهلك لوقتبلا
 انايسربلاو نا رتلاوهودي وبحنرذابلا (انا.سريلاوهيوبجحنرذاءلا) ادح عادصلا هيلا عرسي نم
 شحو:ااونامفإلاو :1عملامفل نادمحناراح هي و.هفرذالابؤرولا هبتشملا ىفاسارخ ملء وهو
 لوقل او فيطاراح ىنب-هاوهوهبملا (مربلاوة يللا ) بئارلا عمالك أ اذا نيرورسملل ناهصا و
 كاذلاوهفهحغارب.طأو ه-:ممظعأ هناالا مربلا,فورءملاقرولا لي وطاارتهصلا ىفلوقلاك هيف
 امناالا اللا قروك قرواهاو بلك !ليبجنز ةام.ملاةلملا (بلكلا ل بخنز) ةدعمال دوحأ
 حاب رلا شفتو ماعطلا مضهتو نيس ىهو فارس لمبجنزلا اهناك اد هفد رسمداحر ج نايضقورغصأ
 مسا الو ع رملاباهتال دححاي رالدراط عدصم نم (رصتلا) .هننيرو رصخلا حصنالو
 نبرورحملل اراضثغم عدصمقوقدذحلا(ةبلحلا وقوقد:11) ام. رس ىهلا باحو هب نير قوردملل

 لوبلاريطقتوةناثملادربو كلرولاورهظا |عد>و نم ناعفان هيلخسا ةلةب ووهوئش صن داكب الا دج
 ممسصنالو حاب رلادرطي وماعطلا مهم وةدعملا نك سازالا (ازطا) ةدرابلاماحزالاعاجوأو
 ءاشلا باعسالو نيمغلبملاوةظيلغلا حاب ىلا باكتال عفانوهو اعبر رس دسمرلا مهن وني رو رسحأل
 ريدك ون دبل !نطس (نسارلا) ركسااو قب وسلا هملءاونرمثياف نورو رمل هلخأ ناو ضماحلا
 هتدح نمرسكب و ةذعملل 1-.-وهو لاسطلا وديكلاددس شب و ماعطلامضمو ىئثحي دحيرلا
 ناعنميو ةدرايلانادنالا باعسأ عفني و حال_صاىلا يدع جاك. اب لك أاذا و لنا ه-ةةارتحو
 مقفي ونس طوبلفااوهوىتاشا ثاركلا (طوبلقلا) هوو لاناك ةدراملا هي لغالا مه سكن

 رسعأو الو زأطبأ دامرح ظاغأو لهدا نماشاطءاو5د-لقأو نكساودو ظاعنالا وءابلا عبو
 ممصبإل شاطعم عذ_صم بهلم نذسموه هيد_ئااذا ىرملاو للا ه:م مصر و «:ماهذه

 معللا ةصوهزب بهذي و خبطلا ببط وةوهشلا قدفي ول لاب ملص و مطب نأ الا نير ور سملل
 متلبلادلو واهلك ه ند-> تدبص قاسوأ ىوشاذاو الإ نكي ملاذا نيعلاو سأرلاب رمش وهاسبلا همي و
 سأرلل نوكءامأ درأ ذئادحهناو خماوكلا |عماشين لك أ اذااماوردصلا ةنوشخو لاعسالا كل اص ناكو
 اهيلعدرب وا هول هناف هن دعم ىف ريثك ملل هنو ت.هذ دق نملالا لاخلا هله ىف حد.الو نيعلاو

 يسال مك يتساملا عم لكأ اذاواهنكسأ ةنالشبااو لص اذ-ازاساتااو (زالتلا) ةوهشلا

 اشيشف:عرسأ تساملا فن له نكل تساملا فن ةرثكن موهرمسكي لو سأر لا ىلا هدوع نم
 ناضءاوذ هنكلوىفامحالو ثبالا ليوطب سيل هنا الا اب وقان اذماندبلا ند (موثلا)الالفاو
 دلو عنعهنا ىت-ءاذنغ لكن مرثك أاهشفي وحاب رلا لح و هيف ةلخ لضفأ هالهو ىَرِب رغلاب هدش بيط

 ىلادوعدهلسيلو ىدشعلا كلرولاورهظاا عاج وأ نم مهني وشاعلا كج رو نمدأ اذا لوقا
 هيدغالا طا ومدلاق رب ونوللارمج وهتريضك نيعلاريضنالو ل صالا دوعصكر يثكر اب سأرلا

 عم لكأ ىتمح السا ىلا جاتك سيلو ا هخفنوا «وطاغ كلذل ل هدف ةريضملاو كشكلاك ةظيلغلا
 نامزالا ىفه-_طداخوهوقوتسلف ةراطاجا نهال بادجأ اًمأف نو دوريملاو نو.غارملا هاك أى تموهذله

 ل



 ىد“الا لملف ٠ لاح دو دلاح موق دود موقلاهتةفاومواهراضم عفدو |ههفان رك ذواهار جم ظ خ

 اى

 داك الاوةراكاذعملا باعجأو نيرو رحل ا قفاون شطعلل نكسم م ونلا بلا درابمتا (سالا) سهلا

 هياذوحءاواحْ ل ويتسا | اذهل لك الا لعج ناامسالواةرغامون مان [ك سوبنس هنمْدْ ا اذاو ةراملا

 بنتي نأ ىغبذي وةدرابلا ضا ىهالاوحاي رلا هي رتعد نم قفاون سلو ضب ًاركسو شاض شم هم
 مهل ق فتان او اعد رساعنخ ءالؤه قن هناف هبت ريدأ جات طاخ وأونروأ هر دض ىف عيفهب نم هلكأ
 امموفواووزلا خيط وورلا نوم كلذدعب اوذخ ألو ىل_سعا !ءامت٠ ىلا ىلا اوردا لف ةلاح كلذ

 رهف سأرلا نم باحتت هقيقر ةدام نم نوكي ىذلا هل ث فنال ىذلا لاع_سلا امأو ردصلا ىنام علمي

 لطايفاريثك امددلوبهنأ نم ه.فةماعلا لوقامأو هل قفاوم سما لكاف للا انمونلا نم هعنعو ل يلغلا

 سألا نمراك الاول ابلك أ اذا اهمال دربي و ئفطن هنال هذم نوم لاو نودصتغملا ىطسامناو
 (ايدنهلا) هن.عىف خاب زارلاءام ريطقت دهعتي واباقوُمل انهن دب ضفنلف هنم لك أ نمو رمصبلا فعضت
 وهو سا عمام شطعلا نيكستو بطرتلاو ٌهْمفِطْملا نم هعم سيلو نيبهتلملا دبكل او ةدعملا لاص
 باعسال قفاوع سلو اهدراب واهراح دبكلا عاجوأ نم عغني وديكلا ف وكت ىتلادد_بلا تفي
 لك أ ناو هشفمم ةدرب_ماهرثك نال لوقيلا نهنيدو رياا قفاوناملقأام وني دوريملا الو لاعتلا

 ىبراموحايرلل ةدراطا |تانٌراو+اباولاعتي واو دهاعتي نا يجيتفاهونم دو اهم نودورمملا

 مدا ةيماضلاواهنم هي ربلاو ىنعملا ا ذهىفناكو نمد اوَدن وطرلا 4 بف ترثك لوقبل ا هذه نم
 ةفي را ةفيطالا لوقيلا نمتناكت ا هفارسو هفاطا د ثوان لقأ ءاملا نمةءاصالا ةإسلقلا
 ىراجم نيو دبكملا ددس تشب وهم اخطاو دصفل ا دعب لذ اي لمعتسا اذا عفانو ةدعملل اصايدنهلاو
 ثوشكلاو (ثوشكلا) ايدنهلا نم لاملا هدهىفىوقأقوقش> رطااو(قوقشحرطاا) ىلكلا

 نذ- ريجرللا (ريجرملا) لطلاب نو رورحلا هلك أي نا ىغبفي ولوبالز دمدبكلاو ةده ءالدبج
 برو أ ل هناي لك أ ناؤرصيبلا لظن ور دس وسأرلا لقت وعدصب واظاعنالا عويو نفسو
 ناقفاومهترارحعم سلو ظاعن الا نم هيام هع بهذو سأر لأ ىلا ريضت لق نيرضكبلا هماع

 اناضما نط سةركسحلا (سفركملا) يف نم لاح لك ىلع هنال حاب رلا وجيل وقلا او ضنا هي رتعب

 هابلا عمي وظعني واعرصاهثروأ هنمهعضرملا ترثك !ناونيللارزغب ولوبلاردباط اصاب وقاديدش
 باعجأ جات الواعي ريس لنه فيطا هشقنو ىثغلل نكسم ةدعما طلاصوهو هنمىب رماامسسالو
 مفنلا لاحيامىلذئني- نوجاتمفا دج هتماو رثكي تاالا م-هالا هحالصا ىلا ةدرانلاجارمالا
 ةلقي(داشرلابولدرالا) لاناب هعماوغيطصي نا هج الصا نم ةراخلا جا مالا باعجأ ىف ىكيو

 نما ىف دودلا نمفناعفن ن اشغ٠ةدعملانائيدر نا.شغم نافي رسناراح داشرلا حو لدرإلا .خ |

 فيو سأر لا ىلاراذيلا دوعص عنمتةرب زكلا (ةرب زكلا) هني ةراملا جا يهالا باعجال ناملصنالو
 ماعطا | ىلع هندعمىوةحتال نمو لاهس الاوءاعمالا قازباعجأ كلذل عفنمفان امز ةدعملا ىف ماعطلا

 انع رو لمعلا طلخا عر راثك الا نافاهذمرثكي نا ىعش.الو قامدلاو لنا عم تاك اذا هصاخو ا

 كلذ نم هعنع وهاك [نمدأ اذارمدبلا لظي وعده ونديلا نكس ثاركلا (ثا ركلا) لقا|

 ةوهشل قدفمهظدلغلا حايرلاو ريساوبلا باههال للاهوهو سأل! ىلاراخضلا دوعس عنءامرتاسو لكلا '

 دمرلا هلا عرمس نمو ةرافسا جا مالا بادصال مصب هابلا نمر اثكسسالا ىلع نيعم ظعنم ماعطلا

 اذامفلا ىف عالقلا د_ح مهلا« ىطب نوخرطلا (توخرطلا) هسأرىلاءالتمالا عرمس نعرمش»

 عطعي واد> ملا ئفطي وهو نودورمملا هتمرثكب نا شالو الي وطانامز ملا فل ماو غضم

 ظاعنالا مهب وةريثكلابت سيلان ْمِْب و ىتغلا نكس. ةدعملل دمج عنعنلا (عبمالا) هايلاةوهمت

 عقواذاو لنا لوقيلا نم اههبشأ امو اهلكم له ةرارحر سك ىفى كم و هد رابلاجا نمالل فاني سيلو ,
 رو مع

 ماو سرفلا مل وروزملا
 بليسلاو ديدقلاو ننالا

 اده ىرحامو املا

 لمعت سس( ذاوئىرخلا

 اهنم فرخ غارفت سالا
 دوسالاىملاو مادحلا 1

 عد رلا تاو ىناوقتلاو
 عاوأو لاسطلا ماروأو

 ريساوبلاو عرمدلا نم
 ءادول فلا ءادوىلاودلاو

 . .ةلكالاوتلعثلاوة حلا
 ررضىف) كلذهبشأ امو
 ونألاد(ةدرابلاهيذغالا
 اًضأ ةدرال اةيدغالا ىلع
 حبلا لثم هفيضخ ىهاماونم

 ىهاماهممو ريهشلا ءامو

 ةب وطرلا ىلا ليت ةل#قث
 ضماخلا نيللا وما لثم

 ىلا ل متل فث ىهاما4:مو
 ,سدعلال ثم ةسود.لا
 صفعلا لخرف_نلاو
 نوفرثؤ: الام «فسفللاو
 ايذاناز ا اولا لدعم
 داوتفةل مثلا ةيطرلا امأو
 .ةوقالاوجلافل اهعبتسف مالنا

 اسنلاقرعو ةسثءرلاو
 .ةناثملاوىلكلا ىف ىدحلاو

 ةتكدااو عرمصلا نم عاونأو
 هسبيدش وأ ضارمأو

 هسامااةلمقثناامأو هله
 : هيك اددلاءادولاداوتغا

 لاسطلا ماروأ اهعش.ف
 هنك اسلاتاناطرسلاو
 اذاو ساوسولاوىلاودلاو

 ' لبق هائاقام ثدحأ نفع
 كرادن) ةراخلاةليقثلا ىف
 هفيفللا ةدرادلاامأ كلذ
 جارملا ل ديا علباقتف
 لسعلاءام1 ثم ٌرديو

 بارهشو فصلا بارعثلاو



 (ةرالاةيذاغالارزمض ىف)
 هيد_فغالا ىلعوأ لاو

 رهولا ةفشقتاماةراخلا
 ةل.ةثاماو موثلا لثم
 ناحنذاملا م رهوملا

 ناوموثلا لل-مناك امو

 نمو رثك أ غامدلاب هنرمؤم
 مدلا نيضس هتيسداخ

 رهوأاةلمقئامأو هنرفعتو
 ةلقاسلاو اضءالاءاهرذك

 اي وادوس امد داون حرْثك أ
 ةداضولل د كلان رمذف

 لقةثناوميروتلابلاسطلابو
 اممتكراشع ءاضعالارثاسو

 لو الا مسقلا ةناكنو

 كرادتلا ىلا برقأو عرمسأ

 05 ا|ىناثلامسقلا هياكتو
 كلرادبتلا نم دعتاو

 (كلذ كرادتإ جالعلاو
 ريغامذ لوألا مقل امأ

 هئفطو هلا و جارملا

 عسيطقتىندأ هيف كلذ عمو

 هفاموأ نيرضكسلا لثم
 غامدلا نم ةرغالا عضم

 لحرفسلا با رثكسص

 بارشو درولا بارشو
 ىناثلا مسقل اامأو بانعلا
 هيلع لمعتس نا غيني
 ددساا عشب و ئفطام

 ةعيطلا ىلطت و عطقي و

 هانا كلذ ملسصأو

 ىروزيدلا نييصكسلا

 لعفي امير وىفومتتالا
 ضسالاقىفرلا بارعثلا

 هلامعتسارثك نمو هلعف

 ةراحلاةبدل_غالاهذهل
 دصفلاىلاردايلفةطظلغلا

 هسيفعقي اعلاه سالاو
 ةمعطالا هذهو نوهتفا

 مهو ناجغذابلا لم

 2غ

 بس عهرانتجاوهلامعم_ساوهراضم عفدو ههفانمو دروامزبل أوضمسا !ىرشع ثا اعل .١1 فك او

 ضب ضيبلانمفولأملاراملاناضيبلا ىفتاالالوقتف (طبلاوجامدلا ضس) مةاملا
 صضس) نيده نودمدلاةدوجو عفنل اوةذاذللا قوهوّكه_سفطرلا ضس امأف جرد لاو جاحدلا

 ضس) هيءاذةغالاريضلسا لهالةداعل ارحت لمخو لمعثفماعنلاو زوالا ضساماف (ماعنلاوزوالا

 رئاسامأو (راةصلار وبطل! ضس) هتدو>ىفجردبلا ضس وادي للا ضب و (جاردلاو للا

 هنمد_غا اذاهايلا مهي ةصاخريفاصعلا ضس وهلامعةسارةداعل اردت مفمطا اراغصلاروءطلا ضمد

 ضابب) ءاودلاو جالعلا ليبس ىلع لب الغ لبس ىلع نم دن نأ ملصن سيلو لصبلاو نوسسلا ىلع دمع
 ءاذغالا ريثكوهوال د اريثك امدداو دف هنرغصامأ و احزلام دداونض بلا ضامن و (هترفصو ضيبلا
 (ةداعرلاو تشربمنلا) الوزنأطأو , از غارت كصأو ذلت_سم هنمقواملاو (قوا ملا ضيبلا)

 ءاذغلا ةرثك ىف نيذه نم ةلدتعم هذمنومعلاو هنم داعرلاوالوزنعرسأو ءاذغ لقأ هنمتثربعنلاو

 نمداوتملامدلاو لوزنل اء ىط مخو لمقثف نهدلابهنم نسطامو (نهدلابنسطملا) لوزنلاةعرمسو
 عمت شربمملا ىدحت اذا هابل ديرب وهنرااو ردصلا هنو ثان حلاد وهو مي*# دمج مد ضيا ه رفص

 ادفاناعب رس ءاذغاوذغي وماعطلا لافثأج ورخل هس ونطدلا نيلي وروةنةسالا علم وريح طارز

 نوكيامذفنأو عبرمس د فان ءان_غىلاجاتحاو فعض نلكو نوم اونو دو هغحلا عطب كلذاو
 نمدخؤد (سونملاج42) سوملا» لضافلا هفصاأم ىلع ل ©و بارسثلا نهريس ئس هن طلخا ذا

 نزو ضدد ةرغص لكل ايف قلد و قرب ىح ب رسذ» و قمر ف سقوأ هضفح دق ىف صف ف ضيبلار فص

 بارشلا نمو هنمرثك اوأرشعلارا دعم ىط.نلاىرملا نماهيلعب صن وقوك.-ملا ىلفلغلا نم قناد
 ظاغي نأ ىلا ةلال_ذع كلر و ىلغم ءام اهي غبظنر دقوأر يخط ىف فسقلا عضوب و كلذ ل_ثمىفاحترلا
 عسب رس ماعط هنآف هلذاذلتسالارادقم ىلع ىرملاوقود.ملا لفلفلا نم دزيلو لكؤد مش ظاغل ا ضعب
 دعملا بامصأ هلك املفهنامدا قو_سملا هطاخو ضدسلا قؤاو سلول دةعمءاذ غل ادمحذوفنلا

 ضايبلا بنَعلو هفطاب كلذ ناقل فناو ىرملاولغلغل او مملابهلكأ نامدا ىلااورطشا نا ةفيعضلا
 نافالح اهلحي هناذ ةرغصلا|اماق هباصد هناف لكنا, ضامبلا لك ويرالو جزل ظماغ معلب هنم دلو دي هنا ةصاخ
 هحرذ وهعطقب و هحا نه لد_ى ام كلذ ناقتي زلاو ىرملا وململاب هلك أءاف ضاسلا لك أر ثؤمرث 1
 ءاعمالا ح ورقي نملاعفاناماعط ناكل كان ضسسلا قإسناو (لخلاءقول_بملا ضدبلا) اعبرمس
 فدأ تب زلا ىلع ىهو نهس ىلع تناكن ا ةصاخو لوزتلاةئيطب هنو ةلقث هعملاو (همملا) برذلاو
 ضرببل |ضايب همعلا ىف لوهدسال نأ دوحالاو الوزن عرسأ تناكب طرأ ه علا تناك اءلكو أ ىعأو
 عما مسالو جنل وقتل اهي رّته» نمقواسملا ضسلا نمراث كصالا بنت نأ يغذي و طقف هرغص لد
 ريغماعطدروامزبلاو (دروامزبلا) نيخلا وأت ساملاوأ بارشلا عم وأ نيللا عم وأ لمدلاو ءاوشلا

 ءادالاو نالها موه نمنوكيأمبطر أ نمذظيلف ةظيلغلا حايرلاو جتلوللهب رثعي نا قفاوم
 هبف لع و سفركلاو سهلا نمونوخرطلا نم هيف لقي وباذاسا | نم همف نكملو ضيبلارغصو
 ريسسيل !فرمدل !قيشعلا دل | هءلع برمشن وىرملاب وف.ةثنا لهنا, لكؤد وبطرلارتعسصلا نم
 نماودخ. كف نورو رخخاامأو نال م ولو ضء.!ارفدوراغرتشالاو نسارلاب نو دوري ا هددماو

 نمري-سلاوهبطرلا ةرر كا اوىبرملا سلتاو ض.ءارفصو صوصملاوجاردلاوجاج دارو دص

 مهضعب هلا لام ناف يخلو اهي رتعب ن قفاومبةل هاي دروامزبل | سيلو لكلاب هولك أي و نوخرطاا
 ايوقابارملكؤب هعاس هيلع بر شب وأ ىزجسلا ديناقلا هيلع مضي و لسعلا هيلع قعلي نأ ىقيشف
 دريمريغرا دما ل.!ةأؤرمص
 ىرحواهعبشأ امو بطلا ىفاهنم ةلمعتسملاو هئين :دئاملارمضحت ىتلا لو بلا فرمشع عدبارلا لصفلا)ه

 1 تاس تحسس مس معمم ١ ند عمت 72:

 اهارحم



 ب

 غابطمهالاور الا لكأ هبيهلو هترارح نكس و همعاسنم هيلعاوج تور ورحنا هلك أ ؛درغن ا نا 3
 نير و رسمللار ريض لقأو ةدح نكسأ تيزلاب هنم لومعملاولدرا تا اما (لذرملا) هيلع لااب
 هحارشاة يءرسو هعيطقتو ظيلغلا ماعطلا مده ىلعنيعدوهو نيدوريملل قذوأز وطانلوهعملاو
 ادج ةراخساد ءاجالا بايت رشي دادس زي ةندبلا مق و ةدعملا نم مثال اول وةوهشلا ىتفيو

 تزخ أ اذاةزملاوهضماطاهكاوغلاو رام .كلاوتب زلاو لكلاب ةرمضملاهذله عفدن و

 هالااموهراضم عفدوهار ب ىرجو هنمذنيو هنم نوكرامونبللاعفانم فرشعىناثلا لصفلا)

 نيطاود زلاوأبللاو برا! نيللا نأ الارك دنلف (نيللا ةلجىف) ه(لاح نودلاحىفهنمأ درالاو

 ءادغالاريثحكحح نيل انالوهق  ةدازا ن م.لاو بت ارلاو تساملاو ل_صملاو طرلازوالاو بطرلا

 قدلا وىباوعلاو برحلاو م كسا ؛امأأضا صالاوفشقلا هنع عفدب ون دبل بصخ هددح

 وهو ىلاعت للان ذايب وثنل اة دمك لذ! لوطتفةءاصالا نبل اتابوطر فص رمان انقل |

 قءقرلاو ةل+ ١ ىف ظءاغلا نيللا « ةدعملاو نيعل او سأ ارللحانصلا تاز سيل واد هئرلاور دصلا اص
 ققرلاو أدغأ نيللا ن ماظ ء.اغلاو ههضاوموهن انسأو هءاونأو ناودحلا نال_ةتخا بسحب فاتدو

 تان نيل ناورشلا راق ةاااولاةيس ابيزا ارت نات اص 1

 لر_دو ٌتاورلا ةبمطلا فافللا شن ا ثلا نم ىعرت ىتلا

 ريصد هناو نطقلا بو بسكلا عطأو فاعأ نااهسالو تودلا ففاعبو ظب ربىذلا ناو.لا
 هرتسعب نم همم لقي و نيالا بندح نأ دن, و ممل او لوضفلا ةرثكو ظاغل اةباغىف كلذدنتع

 نم همْزلِي ونمديو هلع أقي و مح نمو هيلع عدص تي نمو ضيداالا قيبلا هب رهظ نمو جنلوقلا
 نمسرت< و نغودربشلاوس ارها | ه:مذختيف هنم هتمعطأ فرثكحي وهند. باصخاىلا جاتح
 ناكناامأو مال اود_ضايرلانامدايو حايرال ةدراطلا تان :راوطابق يدي ناكن اامأ هترمذم
 ةضماحلا هى اوفلابور هءاع برش, وةضوج هنفت د دةامدخؤد نأيقرارملا ىلا همق ليصتسسا
 ةعيبطلا قاطو ندبلا نمةنوشلئاوىباوقلا بهذي ساهرغم ذغف دزلاامأو_ (دزلا)
 اذا لعل اضنة كذب بهدندوو فيرا نيد او ملا هتمانوب بهذي وماعطل ةوهشلا طقس وأ

 ةروضوم اعط وهلال تهلم مضهلاو لوزنلاْئ طرق بطرلا نيلسامأف (باطرلا نيحلا) هب طاخ

 داون وهو هونمدأ ناويراغ وت نرؤسي الف ىو ب 1و فوض ةطانامأل لقأ نيبيتاملاونيرورلا

 اذاو لسعلاعم.الؤه هلك أي نأ ىغينب كلذلو هد طاغلاحايرلاو سوال»ا ىمملاءىدرلا ضاوقلا

 نمئمهدعب لكؤب نأ ىئينيالو لسعلا هفطاداكهفطاب الودي لزنيالهنالءا د غرُبك أ ناكر ملابلكأ
 مرمد< ةدرابالو هيمرصح مولا كل ذىفاضأ لكؤ بالو وداص عو> ثدي و لزنب ىتح هّنماعطلا

 دشأو مخوأو هو بطراازوالا فلول! كلذكو(بطراازوللا) ةبطراادك ا وغلا نم ئثالو هوغو
 ةرملا ٌيفطن ودربب لصملا اد (لصصملا)ا ديد ست لقأو الوزن عرسأ هنأ الا نيل | نم ماعطلا ةوهشا ااهذا
 .نةيأالا
 ع هنمةدورلقأوهولالألا هذهىهنودفنينخرلاامأو (نينخرلا)

 نأ ىعبذي ونفذت و ىغطتو دربت اهلك ذدازا نم اوبُت اراوباري_كاوتساملاامأو (دازا نمسلاو

 تساملانأالا كرولاورهظااو لصافملا عاجوأ دفأو اوقلا باهجأو ضس أ قهبهباد دق نم اههذتح
 تناك املك واي غنا 4 ارهئفطت دش والوزن عرسأ هنن ارلاو لوزفلا اممطن تاظلغ ازيد شلاو

 نيللاوبئارلا ىلءوفطاموهواد_-دريف دازا نهدلاامأو ىوقأ اهيفلالؤلا دله تناكض جأ
 سلوان ريس لقت هق.طا | مهقت نأالا هةفنمو اد_>ةدربف هضماحلانابلالاو غودلاو تساملاو

 طقف نيللا ةمئام ىهامتا اهنالديدستاهل

 نيل ٠ نم قرأو فطاأ لو<وكاذ عم ؛

 ةدراملا نادنالا باعصأ اوسالو هرواؤالاو تانشر اولا, هرربض حالت نأ ىغيشب كلدلو رم

 (ةيدغالا عفانم 5 5(

 اوعو نا سانلا نم
 نامزو اديدش اءوج
 قوأرافسالا ىفوأ طسقلا
 ىخالا بامءالاوأ نا

 بحوسيف ضاىمال نم
 ةوذوةوهسش طوقس إذ

 ارو ىذغلاو قدلا ٌودهتو
 عوذلا جار ارملادرابل عقو

 فرعي ىدلا قدلا نم

 (كلذ لرادن١ ىنودشلاب

 ءالؤهل ىتبنيال ىلع وأ لاق
 ءافتساىف اوعرمس نا
 امهظع اقل تن ًارهيدغالا

 ورخام مهنا بيسب وام
 ىراذ ىف ريظعلا طسقلا نم
 اوناكو نيذ-سلا هده ىف

 سس ا ثلا نولمعت سا

 مهنكعمو مميذغأىف
 مسللاو زيسللا ليصدت
 املمسللا وزيللا اود>وف

 اولوان:وهعفدرثكو صخر

 تناكح دوةواوامهام

 اريثك اقل تيصوأ
 ند اوصاف جردتلاب

 عرمس نا يعيش ف اذه هلمقو

 نين نليألاب ايخالبا
 لف وةيذغالا
 ريعُشلا امو ريطلا ةدفحأ

 السلق ذاع ملقم كإدريغو

 هددغالا لواذت نوذدخأب

 امفاوعر.ن او هداّتعملا ىف

 ردتكلا غسضم كل ذ نيب
 لا داب ةدعملا اوهيشيو
 ريغنم قالا ىف هش رلا
 قفرب كلدبو «قلاةدارا
 ناوف.سارسثلات امل
 تاعفد ءال_غلا لع

 الماق ةعفدلك ةرتاوتم
 ةلتحلا دهم م مناوا دح

 اوصاخن نأ نكحو



 برو ل-حرم_سلا برو
 ىلط وكإذريغو حافلا

 ةماطالابباقااو دركلا
 : رفقا لثم هقفاوملا
 عمباهلابنعو لول او

 لدنئصوروفاك لسلق
 يماعطلا ىف هعبا ارلا ةلامتملا لي
 نم راثكالا راضم)

 لاق (« ال_ةمالاو ماعطلا
 ماعطلا نمرادك الا ىلع وأ
 قنديل اهياصا هلق ثروت

 ىفدئازلا .اذغلانم
 هاف مايا ةرثكو هرهود

 لاهاودفانملا ف ددلاو

 تامهلاو ه.ى..طلاىوقلا
 وبرلاو هطاتخلا هنوفعلاو
 سرةنلاواسنلا قرعو
 لرادت) لصافملا عاجوأو
 ةعسطلا ةنالا كلذ
 (ةغيطالا ةنيلملا ةيذغالاب
 لس جاما درابلاامأ
 ءامورنركحلا هقره
 جازملا راطاامأو صخلا
 هقرعو قلل ادق رم لثخ
 ماو نيكل او ندا

 راطاامأاذهنمدناو

 درولا بارع: جاز#لا

 صاجالا بارسثبنتحي و
 فعض هنال ىدنهرملاو

 بستكملا اهفعضيلا ةدعملا
 امأوةيدغالا مده نم

 نم هقمافجازسملا د رابلا

 نو#عملاوأ نارايره-كلا
 مميفومكلاوأ ىولملا
 مولده ماعطلا فذ

 هضايرلا لمع س و نيموتو

 بابسأ تفلس نكيمنا
 روض ىف) المال ةبجوم
 لاو (ءاذغل نم لالقالا
 رسل ض هرعلا دو ىلع ونأ

 مم
 ةماخولا لهدف مسدلاوردصملا ماعطلا دعب ةدئاملا ىلع اهب غبطط نأ نكل اهب هةموو <

 ةئيدر اعاموأ سأر لاو نيعلا ىنداوومدلا د_فنو هففتو ندلا نعضت امناؤ تنمدأ نااماق

 لاسطل | ةءفنم ف سلو سهام شطعم ةدعمال «ىدر وهفريكلا عاكحص خيا وكلا دامعن نمو

 ىبربام ءاملاوه_:حوا_عءاملا ىو شطعب هنا كلذو ريك, كا ذ نو دوه لب لد اريكل اك

 ى-عش و ولو ععاكلا ىنعأ مطقي هنكل لوزنلا«ءىطب ءاموأ اراح ناكن اامهسالو همظعن و لاسطلا
 نيعلل راض هلم هشطعم اهلك امناوةحلاملاوعا وكل | لعفادكهو لغسأ ىلا هل اوضف عف درو ماعطلا

 قفوأ رند للاب اضماواياهلاواشاطعا لقأف ةضوجهي رتعتو للا هف مقياماماو تنمدأ اذا
 أ._ثاهياءاواكأب و لذا خماوكلاهذهد_هباوغيطصي نا نير ورسحلل ىعبني كاذاو نير ورسحال
 ناامسالو شطءمبهاماضأ نذسق نيلاامأو( نيلا)اهشاطعا نمو اهب اهلا نم اورسكملر اللا نم
 لامعتسا هشاطعا سكي وماعطل ا ةوهش تغب واهمعالب نم ةدعملاواهنال تيزلار رتعصلابلكأ
 ىعبنيو اضيأ شطعم ئثحبهام ف.طااد>راح نادجنالا اكو (نادنالاعاك ) هدعبلثنا

 بهذي هنال هل ى_عمالف هسباع نهدلا بسامأ ربك |خعاك هن. داع نرسكي أك هني داع نم رسكي نأ
 ىضربالتي زلا ناو تد زلاو اهنم الو ناكن او ةوهشل!ى.ةفت نماهب هثدحامو ةدلمسملا اهموعطد

 عاكحو ربكل ا عاك )نيب ضبق هف ىذلا م قاقبالا ةصاخوههفتل ؛ناهدالارئاسءامخرا ةدعملا
 تاري-غىوردابلاوْل_ثمهناغلا عاكوربكلا عاكىفلوقلاكلذكو (جوردانثاوكش هفلغلا
 ىنوةرطلاو (ىنوخرطلا) باقلاوةدعملا مهل ناك اص ىكشممافلاو سور داملا نيذاكل | نبذه

 ١ 3 وهلا عاك زاهد ًاواهفطل او اشاطءا اهلقأ وةرارحاهنكسأو قلعلل اههلصأو مغللارثبتاهاكل قأ

 فاطان لا اريكلا: تالا ف اامأو (لخيربك ) ادب رلا و ةازككااوُيلودلا م ددنع هانرك ذدق و

 ةنشأ ناو اديد_ثاررص هفلاخو مو لاعسدب نعرمضا و الماقالا شطعن الو نذسالو لاسطلا

 لاذ ارامللا و(لا#ثرامخ) تارمراحءا:رغرختلا دعب تشريمثل |ضسلا ةرفصت هقح الة ءلفهنم

 تارد_ى نا ىعش وهدعملا ىلع فوقولا لد وطدناالا هقتعو هت ظذوجرا دةعاد_ك ْىذطم دريم

 تاج ايذيغسالا دعب لكؤي نا ملص وةمرمصأ-او ةياصملاوةريضملاك ةظيلغلاناولالا عم لك وِ
 نكيملخلا ىف قدعاذاوادج هوهشلل قذاغذ لاخلا لصيلاامأو (لا#لصن) تانسطملاو ايالقلاو

 ملصي وشاطءالا نمميلسوهوكلذك لا اموثناو (لاخمون) . شاطعا الو سأرلا ىلا دوعص هل
 لصتعلا ل-صن وهو ىريلا لصيلاو (ىربلصت ) تال14 |ه ده ىلا نيدو ريملا نم سفن لمت نمل

 ملصد نا ىغبذي كلذلو لوزنلاءىطب ظ.اغذ لاخلا مشل | اماو ( لخي مش لوزنلاءىطب هناالا كانك

 (راعرتشالا) لا اربكل!بهذم به ديلا 2 1ناذفذابلاو (لخ ناحذابلا) لدرخلا للا عم
 (بارانلا) ماعطلا ةوهش يهب وئذح وهو هيف دعولو ناضس ا نم واذ الف لا ل اراغرتشالاامأو
 ىغقلا ضعب هوه-ثلاق تفي هناالا 4.فهضولاو هفارأا عامحال طلخلاءىدردهناو بارانلااماو

 با4شلاامأو  (بادشلا) هسفنىثفتنمونيرورسحلل امسالو هيف الان دركلا لكأ بمطب و
 : واضاأ شطعم وزيفذم هنكل ئفطفزيملا نمدختملا
 ممملاوءاسلايريكلاوهو باربكلاامأو (باربكلا) كلذبالا هحتارلا بيط ىببي سيلو ملحلا نم هيفام
 بيرقف طدنقلا امأو( طدنقلا) احالص هى رعأالو ءاشطلاو ةهكنلل د سفم نينم ثغمءىدرف
 دحأ اضاأنوتيزلاو (نوميزلا) لاعطلاوديكل اددس تفي ونطبلا نيلموهو باريكلا نم
 ةدعملاىؤقيومسدلا ماعطلا ةماخو بهزي وةعيبطلاو نط.لا ناطبءاملا نوي زفه هعم مد ةبام
 نيركسلاو لكنا امهشاطع اببهذي واشاطعالقأ هناالا لاعؤ الا هددىفكلذنودتدزلانوشرو

 ةرثكل هعاذضاو نيرورسحالو فصلاىف

 شطعب مندا بهات هيكل ذرادقعاد راح هنم في رخلا ىتءلاو نيطااماو ( نيحلا) ني اءامو

 ناو

 - و
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 لهن ةيصاخ# دنركلالوا د-ىفاصل !ق.قرلا بارشلااوورمش وأ ءادو- !ضف:اهونمدم دع

 ةيصاغط م نقلاو راما ف مدقو بارششلا نمراثكشسالا ىلع نيهتو حايرلا جورب لهو نطملا
 نيرهكسلا برو لهنا ذاختا هنم كلذ مفديو هشوشمامال-أ ىربو نيعلا مظروسأرلا ىلةثي نأ

 هيتفللاناالا هيرزملا كل كو هابل صهمءاذغالا ةريثك هشفنف ةيتفللاامأو(ةمتفالا) هيلع

 ىلكلا هطاص هشفللاو تاءايدمفسالا بهذمامويهذمو ظاعن اللا هممدشأ هيرزطاوءاذلغارثكأ

 تاووالا ىنالو نيرورسحللاعيج ناحلصنالوةيرز لا ةرمذم خلوقلا باهجايرمذي سيلو ةناثملاو
 ظاغبالو فطايو دربي هلكل نا نم هنم دذملاوهبتذخت امو ىلءذدراوبلاامأو (دراوبلا) ةراذلا
 جارمالا باعصال ملص: صب رقلاو (صيرقلا) ظاغي دربي ةضءاط اك اوفلا هاذ فكملاو
 باكا ر مشب ومعلبلا عطقب وةرملاومدلا فطن وهو راطلالاو-الاونادلبلا قو ةرالا داك الاو

 هحال_داك هحالصاوجاكسلا انرك ذثيحانرك ذاكردصلا ةنوشخو بدعلا فعءشو ءادودلا|
 هتةفاوك نير ورحنا قذاونالو صد رقتلا دب رنتك دربي سيل ناد الايدي هنا مالهل ا اماو (مالولا (
 صدرقلا ذاب ةداعلا ترساك ل بجامتلا ما نم هذاا, ترس دق ةداءا ١ نال ظاغأو هوني دوريملل

 مالاوءارفصلاعوسةيالوةدرابلا ضارهالاو جا مالا باعجال ىذاومريغاض ا وهوءا د1 نم
 ىفرثكي و خارفا ايد ىذلا الا صيرقلا نمبيرقاضإأ صوصملاو (صوصملا) صب رقتلا عق

 جاجدلاوجاردلاوج وهيطلا نمنير ورسمأل صومصملا خب نأ بذي و باذ.سلاو موثلا نماهو ثح
 هو.متشان أف نيدوربملاماعط نمصوصملا سلوةساملاةرزكلاونوخرطلاو سفركلاب ىثحيو
 ىيسرادلا نم عطفو موثنا نم تانساو ختوفلاو عانعتلاو سنركلابشعلوخارفا ا نمدخكتماف

 ءامو ساد رلاءامو ضماسلا حافتلا ءامومرمد1 اء: _كملا دراو بلاامأو (مرمدخلا دراون)

 مدلاو ةرملا هعفطتل ةراذا تاورالا ىفو ةراخلا جا رمال ملكت ةدربم اهلك هم طق جرتالا ضاس+لا

 ةئفطت ىوقأ لان ايد ااموماحرال او ةناثملاو هئرئاو رد_صلايرمشي و حايرلا يهب ونطبلا لمعي و
 دراوبلانمجاجدلا مول نمد. اامامأو(تساملادراوب) فطلي و عطقي كل داوهف هعم ضقالو
 نيب عمجلا ءايطالا هنمرذ> دقا.مو خاوةا!نماهولك 1 ل داكبالا دج مضهلا« ىطبف تساملاب
 نم مسالا عمو ىدرهناوه_دطاخت ساملاو بن ارلاوءابللاو بطرلا نب + اوت ساسملاو جاجدلا موه
 اضأ لكؤد نا ىعش وهةءاس نم قستع بارسشهل لك الا ىف: ا اذا هباع برمشي نا ىضدذب وجاجدلا

 ندع |4 ةقال_لاامان(ةقالسلا) نطبلا هقلطملا حاير لل ةرمماكملا تانشر اوما هدعب نخب و لفلاب

 دامو لكلاب نر دوريملا اهلك أباو نير ور سملل ملدةقءادلا موك وقال او تساملاب اهذم
 هلو زنو همذ» عرس هناول درك اراض لكؤب ناىغيشي و نير ورسمال ه-ةفاوم لقأ و هفاجايذبغسا

 نيرو رسملل قفاوع سيلو ل_ةاغلاو ىنيدرا دلا,لكويلفاج ايد مغ. از رالايدتاامامأو (زرالا)
 ةبيطملاحافتلاءاموتامرلاءامنمةنخكملاة يتاجر طاامأو (ةيناجركلا) هلو زتةعرمسد نءملو

 باعكال_ةضماخلا حافتلاءاممدْتااموةراخلا داك الا باعحصأ نير و رسملل ه_هفانف لوقيلاب
 هلوز ءطب و هخفن لقي وءارغ طل باعصال هتءفنم لق ةةلدرإ1 ل اءاهنمدكملااماو ةراطابولقلا
 وهو جاب ربزلا به لم بهدف تدزااو لألااماو (تيزااولخلا١) هماضمنا هعرس قديزب و

 ماعطل ا لبق همدق نا ىعشو ديد_ثلارأاىرفاس نمو نيمومسملل دن ئَفطم ف.طا ماعط

 ةصصعلا ةح زمالا باعكأ هنم درو هءاع دعب نا نكعالو
 طيبنمقلاو باراثلاو بال كلاو قدتعلا نيلطاو ليصاورلاو يماوكل ا ىفرشع ىداطعا لصفلا) ه
 ناكذا نوديزلاو علا نيلساو ل.هاورلاو عماوكلا نالارك د ناذه(اهوةغو تال 4اونودزلاو
 مدأتلا ىف اهيلع روع نا ملصن تسيل يما اوكا نالوهذف 1 وكلا ةلجاهار2 ىرح واهعم عمي

 ماه اىف ةدعملا ف لصح

 تالت ر ماسلا تقف: لة

 ىلع هعفدمسهف دفانملا

 امهدربف باقلاو دركلا
 كمنأو ادد اديربت
 فعءضأ وبري رغل اامهترارح

 اهاصهو ءاشحالا عج

 (كلذ كرادت) ءاقستسالل

 نم ريس سئ لواشت
 د-ه؛فرمهلا بارشلا
 -ءاود نم ةيرمشوأ ماهل |

 ءاودوأ كلل اءاودوأ كاملا

 سواد دورثموأ مكركلا
 باعها اردكلادهكوأ

 ءادنغلوانتوأ ةراح قرخ

 ىفةيسان سو كلور زم
 00 اذه عفد
 نفي نيسارلا لوقلا

 رر كلا بارع ةيرسثالا
 بارسو نيت الا بارمشو

 ماها لوخد] نومي دنح

 وأ لاق (ئلد عن دلاو

 مظءرطخاضبأ اذه ىلع

 ىقةبوغع هنم ثا هنال

 تدءلاى هس دخلا طالدخالا

 ءاش>الا ىفمءاروأو اهتكرحو

 تا'ذ وبال اتاذلم

 فاني و هئرلا تاذوددكلا
 هماروأو غامدلا تاو هنم

 ءامشالا برقاو تاما امأو
 ىهأ لاو (كلذ لرادن) هنم

 الكل ذب ةعا اذا ىلع

 امهرو وأ ايدي ءامعاو

 دصفل | ىلارداس نأ ىف.:.ذ

 اراددمم الا نه ج رذسو

 كلي لاز قاف اطاس

 عرف. د الاو نكح و
 لوانت ودك اولا بارمثب
 _ هداج هنرمعالا

 صال: بر 1:مةنوذعلا



 باعل ىف لصافملا ددنأو

 نهد عمايورمضم ىمطخلا

 بارشلا برعشو مسخ ملا
 رفاوجاْه عم ضدسالا

 نمودخملا هقرملا ىسحتو

 نالجلاوروطلا هققذم

 ءاشحالا قدرر-هطاذاو

 مذدهلا ةءادر هتمال_ءف

 ضماهلاءاث ناو مدل او

 ءاودنم ةنرس#هكراد ف

 ىريألا نهدورارملا هملع

 ىف عفان هؤاشح أ تدرب نمل

 ريثكلا ماقملا) لعل هزه

 ىل-ءوأ لاق (ماجلاىف

 ةديد ثلا كرما لعف لعشي
 ماخلا)كلذ لثمجالعلاو
 ىلعونأ لاو (ماعطلا ىلد
 دكلاىف اد3دننم بحوب

 داوما بت ادال قورعلاو

 ىلاههد4ةمريغلا هشاذغلا

 نال ند_ءلارهاط

 قر_علابهبلا!تايوطرلا

 ضارمالاهعش دد ساو

 ضارمالا لم هيدسلا

 رها.ظءالغلا عانتماب

 نئاكلا لاءءالاون دل ا

 ةيشؤعلا تام اوراودالاب
 بايسأ دحأ دد_تاذا

 (كلذ كرادن) ةنوفعلا ٠
 نيدحكسساا لامعتسا

 غارفةسالاو ىروزبلا

 ىرعيفج رأيا, فيعضلا
 هيد الالاضت ل
 نمف) مايأ ةدعةفرفللا
 ادراب أيش ماهل | ىف برعم
 ( درابلاءاملاو عاقفلا لم

 اذالام-لاو دراملا ْئثلا

 داو لوقلاهيرتسعي نم ةئيدر |[

 ب ٠

 سل نمو نيمومسمحلل ؛وءايوقالاءاضالا هنمديو هدي نأ ملدابالو ةريضملاو جايذسةسالا ىلا

 ةراخلا دا .ك الا باعصال حل اصوهو مغلبلا عل طهي وةرملائغط: هن[ كلذو ه معلا ق.ثوءاعكالا نم

 تاي رغب اها 0 اا ناىغش كلدلو ةدعملل دم وه سدلو

 دخأ ادرابناكناوحافتا اولحر هلا ص :ءوأ ةيقامشلاو ةممرمصأط اودع دخ أ امهتلم نأك

 قفوأ وهوةدرابلا ضاىمالاو حاب رلا باعصأ اضأ جاب ربزلا قفاون سيلو ىكدطصملا نما يس
 هسقلق اذا هصااخللا ىمسللا اضرأ ملص و مون لك ىف ه.ئ انا! بغل ارطشب هفورعملا ىهل اهي رتعن ن

 ةكي ربكم دل ااماو (ةكي ريكي دل ) نيرهكسل ا به لم به زي هنأف ةلاب نير

 نم ةدعملل دو أو هنيصعلاء اضعالاو ب معلاب ةرمضم لقأو الوزن عر سأو جاك! | نما ديربت لقا
 اضاأجورالاةع : رس ىهو نيللاو لكلا ىلعاهدامم نأ لا, ءاذلغلا فيطاعلاص خيد 5 وهو جاكسلا

 هارت-عانمو هنءلللةدلفشطعابيلعهارتعانذ اهاك !نهدأولو حال_اري و جام سنلو
 تيزلاو ىرملاب ذضتملاةسهابظلاو هنسطملاامأو (ةنسطملا) اهتم هتضوج ىف دزيلف نعنو فايل

 طظفحتو لاوحالاو تاقوالارثك أ ىف ملصت ةدسيجةيذ- أ ىهوذكي ريكي دإ | بهذه بهذياهلكف

 ”القامد_>ىفءاذغلا ةرثكنمتسيلو غنت الو نطملا ىف قيتالو دد_سنالو ظاغتالا نال ةدكعلا
 ةي_سان رااوهقامشلاوةيمرصطلاامأو .(ةعءربصحلا) هقعضتامدجتيف هتفاطا نمالوندنلا

 قو ةيوارفصة قاخهب نلو نيرورسملا ملصت نطدلا لقاعة دربق اهو احنامو ةحافتلاو ةيامرلاو

 لكؤب نأ بني الو جلوقلا و نطل ا ىف فنا باعصأ و نيدو رملانرمضتو ةراكلانامزالاو نادملالا
 اماو اه>الصأ ىلا نورور لا جاشح سلو ةرااو مدلا ىْطن ىهو اض:أ ة-.طرلادك اوفلااهلبق
 ءاولطلاواه دبر مذ ىتل |اتاحايد مسالا نماه لعب ىسخل اناهر رض نو ة> الدق نودو رمل

 ناحلصت سل وكثال دك همم رصألا ونطدلل لقعأ وةدءملل اهفامعلا رىودهلا دسنل ١ وهملسعلا

 0 اقييلذنلا:ريثكف رهلاامأ و(هسروهلا) هئرااور د دااةنوشةولاعسلا باعصالا_هدج

 ىف ةاصط اود _تااامنامدا نعدلودتو ةدراسلنامزالاوتاووالا قوهند,س ص نأ ديرب نم

 ىهووا وددبلا متفيامدهاءاو ىتيصرادلاو لفاغلاو ىرملا عماهاك ا اهنم كلذ عفدي و ىلكلا
 اهسالوةلهسملاتامثراو !ارهاعس ؛ ناكل ذ هدا«: ناىعشو و

 نأ ىغيذيو اريثك |هل-داون ىوق نيم مداهنعداوتملام دلاوهةرااور ددأل هلل اص ى هو نيل تدان

 نطقةلاىفو ديكلاعضومىفالهئاودجو ىتمامسالودد_لا مفي اموه_كايرلااهباعجأ دهعتي
 | ىوقءاذ_غالاريثكشءاوشلااماو(ءاوشلا) باكل اذهر دة ىنانغ سو دقااوملاعتماف نطبلاو
 عرسال نأ ىغبتيو هيوقناد_ملا باكصأ الا لمح ال جاوقتلا هيرب نعراض هرمسغ لوزنلا«ىط»
 نيمسلا مدقيوأ عالملا لكؤب لن : هه٠لوزهم ابدرفنيالو هغضم داع ناو ه.اعدراملا» املا برش

 عرسأ ناك لاخورزبامو موذلا هسملءلاطبو هحورخ لهبس كلذ هناو همرجح الا مسللادخأ لبق
 فوذولا ىرقمضولا» ىطيةباكلاامأف (باكلا) الوزأطأ اذ مرب-امامأوماذغالقأو اهضح

 هنمزدابب هنأ هتيصاخ نموا دحاصخر اهل نوكي نأ الا مهللا همرح ع البا نم لصأ هصمو دعما ىف
 عقنتاو ميت اودصتقا نم ملصب كلذلو مضونم ريغ رثك !قب وثدنلا٠ اغا ىلا هع ريس ةردامم
 ريس برش لب هلع درادلاءاملا برش ىلار داي نأ يقيني الواهذد ع ريسأ ناك بيك مث للاب

 ىلار دامي نأ ىتبذي الوجور1 ناو مضهل ارمسعف لان دركا اامأ و( كلان دركلا) ىوقلافرمدلا بارمثلا
 ناب نطيل ا نم هحارخ | ةرثكي ىعد تأ ىعمتيو هن دب فيفدت ديرب نم :واضدأ هيلعرداملا» املا ترمس

 ةيطينقلاو ةدتركل اامان(ةيطسنةلاو ةيدنر ؟تاازانرت دام يضم «ةمذجؤيرأ ىرم هبلع خبطصو

 نأ ىعش كل داف طيدنقلا اهسالو دوسأ امدداوبامنامدا نأر بغ تاءايد.فسالا بهدم | منهل

 لوم
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 نيمو نير ورمل حلاصجاكسلا نال وهتذف (جاكسلا) اهلامعتسا ةرثكي ةيراجةداعلا تناك
 طاغ كاذعماضنأ ] عطقي ومدااةدحوءارغصلا معه ةرالانادلمااونامزالا فو نيد_صتقملاو

 عاجوأهيرتدعت نعو ءا دو باعتتابهنرمضمرثك أو ضا ىمالارثك أ ىفنيمسغم ملا عفنبف ومعمل ديلا

 هندعم ٠ نمو الؤه هبذتح نأ ىتبني كل ذلوةناثملاوةدعملا عاجوأو ءاخرتسالاو هثءرلاك باصعالا

 وأ هدقرحو لول اريطق: و ءاعمالا ىفعيصموأ هردص ىف هنوشخوأ لاعب نمو نان دراب هد .كسصو

 هنملكأ ناو هناثداو ىلكل اىفوأ ءاعمالا ىفوأ ةدعملا فوأ تناك هئرلا ىفة ل4 اين طملا ىفةحرق

 غمدلاو ىنمرالا نيطلا نماوذ_خ ورم ةملازوللاو ىنئازكناد نافل اهدعباولك لاح ىنءالؤه

 اضنأ ةحاكسلا نصت الوزوللا نه دوركسل اواشنلا نم ةلومعمةقيقر هج ذولاغب اهوعبت وأى رغلا
 ةعاتممالااغأو (تاجايذيفغسالا) نمزملااسألاقرعو نه مزمار عظلا عمحوو يضأو هل اهي رثعن ن 7

 تنائسالا م. ,رتاوزالاو لارج الزب فل رو اي هو ههلطملا

 سقلاب ارو ىّئث غدي ناو اضأ اد_> ةراطا تاووالا ىف و ادحنييهتلمللالا موالا جا هالاو

 ادا نذه سيل هنا كلذو هسنم قفوأ هل مِبطالف جازملا لد_ت:ءملا سانلا نم ميا_لا ميدتعل ااماق
 ىلا جاع الكاذاو ؟ب درة فقدك مدلإ ب سكي ىوقرخ مطالو هضوجالوهفاوسةيقالول

 اهياع برش نأ دةمح ىقيشف راطلا نامزلاىفو اد> نورور حلا اهذخأي نأالا مهللاهباه-الصا
 تاحان د. يفسالا فوتسص عيجامأو هضماأا هك اوفلا بور نم ئمودرب للا قداصلا« املا

 هنداقالاو رب زانالا نماهعملمعتسسم واهي عس ةءامردهب ةرار لاىلالاد_ةءالان ءةلناقرخالا

 ملصتةله ابى هو هطظدغلاو هذا رشا نقايخ امر دب مذ عا ارسعوءاذغلا ةرثكن .موةراكلا

 اذاومدلا نا مهوءارذصلا باعجال ملصتالوةدرابلا نامزالاوتا دابلا ىفو نيمغل. ملاو نبدوريملل

 جاكسلاوةيمرم هطعاياهو عيش وام ونراون رشي وةزءمادك اوه | اهيا ءاواكأي نأ ىغيفيفاهئماواكأ
 دعمللالا حلصتال مذهل :رمسعء اد غالا ةريثكف ةريضللاامأو (ةريضملا) اهعمرض ام اهوفو

 ةرثكيالؤ ع اههلصن نا غيني كلذلو حايرلاو يتلو هيرتسعي نعرمض:و ةراذلاتاووالا فو ه.لملا

 ذخأو اهيلع ىوقلا فرمدل اذا: :ل!نمريسلا برشو بطرلارتعسل | عم اهلك أو باذسلاو ضتوفلا
 ة.طرااك اوهلا لكأ كلرتيو اهيلع ثلا ءامب رش لا ةءواه ذهل نم لسءاايةزدملاءاولؤاو لسعلا

 مهللاكثمرانلا نثراوحو ىبرملا ل بخزلا اهدعب وأ اهلبق اهيل علتؤماو ةريسضملا همف لكن مود
 ةوةلوأ ضدأ قمبهيروظدق نم ادب دكار > اهرذصاو دح ٌةدعملا بهتام جازملاراح ناكنمالا

 مولطد_.فتئاضاخدءاشح ىثدحت نمر " ؟امادقا هيلع مدقيلواهنمنطبلا اد نضر أ جالتشاوأ

 ءالؤه لا ثم أ ناف سفنتلاو ضيم ا اميظع بزأ هقرعت ند لاف مو هندعم قوه. فان اريطلا

 مول لب ز عملا مالو ةري_ضمريطلاوجاجدلا مط لكؤ ب نأ ضد الو مهتجزمأ لدنعتو نوصي
 اًيطانواممط رب لأ امناالا ةريضملابهذمبهزيةماصملاو ( (ةيلصملا)نالجلاو يتلا نأضلا

 نيرور جلل ةطاص ىهوةشفنم:دريماملاوةيكشكلا امأو (ةيكشكلا) ةريضملا هب ١ع مل صنو

 م-هنم هددعب ل نملامسالو هراخلا نامزالا ىف

 لكأو اهيلع عاقفلاب رمش بختح نأ خش و ةريضحلاو ةءلصملا نما خش رثك !ىهوهلقفاوع سياف

 من هنأو عانعنلااماق جن :وفلاوباذسلا يا عقدي توا هلق سب هطرلا هاوفلا

 اهولك ًابافاهوط [تافةدرادلا ضا مالا وجناو وقلة دعتسا| نا دنالا باه ةمكش كلا بدو

 روخ ةاازولب اهياعاوأ هنتي وزملا فرصا !بارششلا نماوب رمثن واهي حلالا ءام برش اولتماو موثلاب
 ىتلا تانشراوملابجورنرسدوأ ئفن نماهذعش دام نوقحالدب و هوو دسن افلا سبل او

 هفاضالاب هفسطاوءاذ_غالا لياعف جاي ريزلاامأو (جايربزلا) نطيا | لهست ىتلاوأ حاب رلا سفن

 ا و جس ما هأمأو 4لطا ىف مهنا

 ىلع دربال هنالوا ري ان لقأ:
 ةهناكت لقأ نوكي بلقتلا
 جالعلا كلدب هبش هحالعو

 ناو ىدنهرلا بارشو
 لاهسالاه,كاذ ثدحأ
 حامل اولح .رفسلا بارمت#

 نماطخ ىف) مرمصألاءامو
 هعش ىلع نأ لاق( همؤرمدف

 لصانفملا عج وداّدعملا ف
 اميروتالضءلا ىددقلاو

 هح دلع و ءون ى بج ةسعبت
 راق ءاملاب قاتئمالا
 شهد 854 بادبلاو
 يي طا|تيزلاوأ غوبابلا

 بحوك إبن < تاو

 ىف لاح لكىف لا صتقت نأ

 مالا نم ىاملا مودلا

 دعب وأ لبق لمعتسا نعف)
 لاق (هقاشتاكرس ماها
 لددعملا ماسه امأ ىلعوأ
 نم ةريضم ريسشكس ضنا الف
 زج دار وتكرحلا ف طر 3

 ناك اذال ماعطلا لعب
 رادعم هلق ثكع و الددعم
 ناك امنا لبا ريثكق رعنام
 دافتسامرا دعم هيف ثكملا

 نملاعفان ناك هب وطر نم
 امناو هتاشةكرح هل ضرع

 بملط نم اهب رمكتسسإ
 ذخ أي ىت- ماعلا ىف ثكملا

 قونهد وطرن٠ ماسلا

 اذههل قو نمو هيطءرام
 ذك اذا ندلالائدأ
 ءاقتسالاوأ ل ةل!ةنوكم

 ىزررغااداطا لاح ناب

 ءاشحالا جاه دربي و
 لاسةغالا كلذ لرادن)
 ءاملامدودراسلا ءاملاب
 انام دريملاوءامش رتفملا
 سأرلا ىلع بيلا نيللاو



 هحالعف لوالا مسقلاامأ
 درولا نهد جي رسملا

 لوان::و جفنملا نهدو

 لثم ئغطملانيللا ءاذغاا

 لوانتو اوك دثكلا

 لثمه ئفطملا ةيرشالا

 ناو بال-بو نيكس
 لامتءاهمفكلذ ثدحأ

 رفول تبارش ةعبطلا

 (حلا!!ءاااررمذ كرادنىف)

 درابلا ءاملاب لاتغالا
 هسق عمي بمطلا نيطلاو

 ءاملابلاستغالا هد مث

 كادت ام بذءلاراخلا
 هحتارلا ببطا ادرولا نهدن

 لاس غالارئاؤنو قفرلاب
 ىف) هدعب بذعلا ءاملاب
 (ىسشلا لا 0
 لاسنةالاوه هررضو

 ارارعودعب بذدعلا ءاملاب

 كلذتلا ما ديدشالا#تغا

 مث قرعنىتدح ديدشلا
 جيرملا ٌهدعب لاستغالا

 ىريخ نه دوأ نوباب نهدم
 ررض كرادنىو) موناامث
 (ىطفنلاوىتب ريكلا ءانملا
 ءانالاسنغالا ىلعوأ لاق

 مترامحلا م دربلا لدتعملا
 ءاملابلاستغالا حق رعتلا
 در و نهدب مسمتلا مجرئافلا

 لعف) هدعب مونلا مح ماخ

 لاق مالا ىفدرابلا(ءاملا
 مالا ناكت اامأ ىلعونأ
 ه.ةدراملاءاملا لعففادراب

 هصخاغم هنءجورألا لعف

 هحالع هحالعو يا

 (ماجلاىفراحلا ءاملا لعف)
 ءاوهلا لءفوه ىلعوأ لاو

 ىوقأو هيفريدشل اراخلا
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 !ءاسمالارئاسو هيقلاك اذغرثك أو نط« أو هف مل وامصةرثك أو رسدأ ءاعمالا نم ناك امواضنأ
 لوقبلاو سفركلاو بالا عمدي تضيط اذا ف يقثلا لهنا اهمذهب عرمس واهفطاي دقو ظالسغلا
 اه>ورخر معد ةريثكم غالب اهنامدا نعدلومي نأ نم دءالو هحن ارلا هبيطا هفطاملاريزابالاوهيدافالاو
 جايدمفسا شوركلا نمدختي دقو ةلهسملا تان.ثراولا اهدعب دهعتي نأ ىعذي كلذاو نطبل ا نم

 نأضا | ىتفو نالها شوركن كلف تاجايذ يغسا شوركل ! تزد ذحتا اذاو كذا ملصت الف. اعمالا اماق
 تيزلا اهيلع بصن مث ىر مت ىتح ململاوءاملاب يطْملو ذلأو عضوم ا اذه ىفز عملا شوركنمد وج اهنا
 (ءاعمالا) ملص ودئتيح بيطبق ةريزكلاو ثاركلاءام نماهيف بصن ورب زابالاو زوما نهد وأ
 هيواذالا نم اهيفرثكسجيلف نان تدت اذاو قناهتذلل لب تاجاي ل يغسا ميطلل ملسصن الفءاعمالاامأو
 نطبلا نمجورا1لاومضذهلاةرسعا دحءاذغلا ةريثك اهنالامبدرفنش الواهاك !نمدبالولباوتلاو
 ىلفالفغا اوأ ىنومكل ا اهيلع عودا دعب نمدا_خؤد و اه دعب عودي نأ ىعبش» ورجالام.للاب هوشك

 ءادلا داك اكرات !ناو.لادبك ام -الومريثكء اذغناديفنددكلاامأو (ديكلا) امهوحنو
 ىغعبنيال كلذلف ماض ارسعوالفثاهل نأالا ه:مسملا جاجدلاو كوددلا داك أاهنمريخو نال-جلاو

 جملاباقيفرايبكتر جل | ىلع ةيبكمو تيزلاو ىرملابهنسطم لك أ نأ و اهب درفنيالواهنمرثكي نأ
 هبايلاةريزكلاوايوركلاولفتابةدرابنبرورسملل اهتمدختي نأ اضيأ مسدد دقو ىنيصرادلاو
 يت مد ه-مداوتملامدلا نالو هوركحجماهنم شع لف نم دنمو اه مرثكي ملا ذاو ايش د احب نأ دعب

 ىتلاض ا مالا|هنم دم ىلع نمؤبال ظلغدوسأ مداه:مداوتم لا مدلا ناولا.سطلاامأو (لاسطلا (

 بارشلا ب رمثيوءادوسلا ضف اعدهعت نأ اه سفن اهاك الىع.ذيوداوتت ظءاغلا دوسالامدلا نع

 ةلسط ردع و لاسطلا ظاغ فطان ىتلاءا.شالارئاسو لا اريكلا ذ_خأي واد ىفاصلا قمقرلا

 هيقنلا ني راصملا فد دعب مطو مصشثلا عمقدو هةورع هنءجرخأ ناو ثلا ةجظعلا تاناويملا

 ىغباي الو مضهلا ةرمسعءاذغلاه'ي درفىلكل ا امأو (ىلكلا) ءادوسلل هما: لقوهؤااغداجو

 ىيدرادلاول_ملفلاو ململا عماهموصشب لكؤلفءاد كا ىلك امان ماظعلا تان اولا ىلكلكؤن نأ
 جط» نا حيصنال ومضذهلاةعبربس تسيلوءاذغلا ل ءلقف هئرلاامأو (هئرلا ) تالجلا ىلككلذكو

 ملصت وريغالءادطاونال#لاتائرراتكوىوشتوايو ركل او للاب عقنت نا اهذم مصب دقو هن
 ظ تأ

 تائرلا هدهلاثمأ مهل ىو ثيف كلذ هلزوح الواه لكأ» نأ ىهتش نمونيموهلا سوفن اهب بمط

 امأو (باقلا) اهنمبصءلاوبطرلا نو.نّتحي واه:مسب وىوتساامواوفارطأ نهدواكأبو
 عملك ؤمافلك أناولكؤدال نأ دو>الاو هديدلالوءادغل ادم سيل مضوهلا٠«ىطب باصقساقلا

 زولا نهدوأ لنا نهدىفاول_ةماق.ةرابيبكستايبكموأ تب زلاو ىرملارا: مط موري كح مث
 ىعبني كلذ افمذهلا« ىطب ةدعمال ءىدراضن ا وهو جزا درابمد هنمدلو تي هناذ غامدلاامأو (غامدلا)

 مهألا لسعلاب ةدضحلاءاوللا نمزخؤب وأ لسعلا هرثأ ىلءقعلي ولاناو ىرملاولدرشناب لكؤب نأ

 هخورطملانمالوزنأ طب أ هغمدالا نمّدد وشملاو انرك ذا م ىتغةسيفادحارور هاك آنوكي نأالا

 رنزاالاو حلما امهنم كلذ ملص» و ةماخ وامهلفمشناو ئملاامأ و (ملا) ةدعمللاضطات لقأامنأالا

 هابلاو ةوعلاىفديزبوامدو ءان_غدوحأ زملاو ىتغأو هو ملا نءالوضفرثك !مكةلاوهنوافالاو
 دوعت كلذ لرادتي نأ ىعبني و هظرلغلا مغالبل اءاعمالا ىف داون مصذلا نمراثك الاو نوللا ةراضنو

 هسيقدلو ب نم ىطبنلا ىرملاا سأ هدعب لوانتي نأ بتي كلذلو ناديدلا داوامعرولاوسالاو ىلا

 همفاه داو منع كل ذ ناو نا ديدلا

 قفاوااري_غواهنمقفاوملاواهراضم عفدواهءفانمودراوبلا وجمل ناولأ ىف ساعلا ل_صفلا»

 دا هحابككح١!ىفلوقلامدهناودراومل اوويمطلا ن اولأ ىىز“ الالمذلف لاحد ودلاحىف

 تناحص
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 نيرخملاوةمداغل اودول1ا نمنينذالاو فسقلاو نيد_1لا ىلءاك هيف ىتلا فيراضغلاو دولا نم
 هعرسأو هام مس دأو نمعأ نينعلاوءاذغا سوؤرلا ىفامرثك او نيد ا مه امأو فيراضغلا نم
 ىرملاورتع_صااولدركناو لل ابغامدلا لكؤماف هءفامد ربأ غامالا و هيفامفدأ ناسألا ملسو الوز

 مو لدرهلاونادجنالاو رتعصلاو لهنا, نينذالا لوصأو نيد هللا مل وريشكل ا لملابنانبعلاو |

 لانا, لكأ ةوه_كلا همل!اتعدناذنكمأ امه. راضغل اودوللل ضرءتبالوريثكللا ملا ناسللا

 ةد'اسملا ىلع امم عب :ثبال اوراغصلا بلال اراد نس ؤزدك سلو مودءملا ءضارتخلو لدراتاو

 منعو قلمي ل مانو ةصاسدس بروز ازعل ده هنا اهلل لتامر +مهناو امان اعمش

 4 55 .هنم عبشلا عفيقب هلةوهشلا ىو هنءالسمأ نمو» قل ىلا قؤشبو سفنلا قيضيو مونلا

 نأ عش و لقث ا ةراطلاناداملاوفم_صلا ىف ىهو انرك دىتناضا ارعالا هنع ضرع مو ؛ هشيم

 برش نا هعقن ادب _ثاش طءابياع شطعن وجاز اراد تاكن هوادح قداس عوج ىلعالا لكؤد ال

 ىلء نيرشعىلا مهاردةرمثءرادقمز راح الوريثك جناب فو صريس ئه هطنخلا ى وسنم اهيلع

 نم هيلع صءنا هشاطعاو 17 اضأ هةماخو بهذي دقو دزريسطا ار كسا | ن نميثمعمندلاردقأ]

 لاذهمويدربلاقداصلا» أملا الا هملع برمشد ال نأ دو>الاو هرمشتب لكؤدالو تابح هضنلابنعلا

 نكي لنا بارششلا برش مدع و هلع مانيو تاءاس ثالثءاملا هلع برعشي ال نا لفأ الذ نكعمل تاو
 21 .الاعاج تاو همدهأط ًاوزتخاعرواعن رس ندا "العام هيلع بارمشلا برود كلذ نم

 خماوكلا نم تقولا كا ذ فذخ أي نأزوحيو هرمس نم مل-سو معاماضغ امض اد ةذزاهنل ارخآىف

 دئنمح جرخ هناقن طبلا لفسأو ةرسلا ىف ل ف: عوفسا عم ناكت ااهسالو بارسثلا بزي وةيطباملا

 ةدعملا نم ءامتن ىلءو دربلا قداص مودىف سؤرلا نملك ال انوك. نأ دوحالاو عرسأو لهسأاجورخ
 نابلا نكس راثثدىف ءاطو ىلع ةءاسدعب ماني و ريغص بوكا دح دريل قداصل !ءاملاهماع برش و

 هسعبسطلا تلزن ناو هيردراملا» انا ٠ نمبر و الد وطاقمفرامثم ىثع هموت نم هءن:ااذاو هصاخ

 دو>الاو ايار رح برش ءاش ناواكم امد ضمنا دقفاريثك الوز نرش عوأ تاعاس عست دسعب
 ىلا تاواسا| دلع ١ هعسطل | لزنت )ناو كلت هتاملو هموبابا اريد برد ال تأ , الءهالا هلا عرمس نمل

 د م/تاواري ايارمم هيلع برعشو ىرملاو خيماوكلايزيلا ن :مأمسش لك أ اعوح دو ناورطظت انفصو

 دعب جر لناو لفثلا جر كلذ ناؤاري_س.ءامهملع برود نال |نموأر كسلا نم مذقاعوح
 ىرملا نم ةسقوأرادقم برشالاو لاذفدغ نم ماو ناو نطيل اريثدو مونلا دواء تاءادلا هله
 رسءو نطبلاررقن اف 4 مشأ امو لهسملا لحرفسلا نثراو-نمدخأ الاو ماوناو هعاسرطتناو
 لاطظنالامصثو د.نافو ندوب نم ةدختف الاوا مبتدا ناو نوباص نم ةدضتم هفايسش لمحت هفالطن |

 نكعرب 5 اذاهبهنافريهللا قروب و ىطبنل | ىرملابنقتحاالاوهسعيبطا |تلزتو اهبأزتجا تاف

 لوضفلاوءاذغالاة اقف عراك الاامأو (عراك الا) منج داون ىذلا بعضلا قارا نإ مس نأ
 ل-الا,تامياذاوروسكم مظع ه_:مريح جات نماهاك أ نامداي عفتني دقو اجر ادراامددلوبو

 اريشك هنأ ديدشلا بعصلا ىلغثلا جنل وقللاهدسبل اوناهنع عفدنا واهدربواهتوزاتاقنادفالاو

 رداساو نيف ةلاح فن طملان ماه-ورخأطب أ ناو كلذ عراك الا كح نامدانع دلوشام
 عمو أ مدلا ث فن هد نحو ليت انغيملا حو ناونيمومسعال هطاضى هودلوهسملا تانشراوألاب

 هيريجل دبشدلا داونو ديد _باواغي رغت ىلا جاتحي نملة لجلب وريساربلا هاوذأ نم مدلا ىرحوأ ىملا
 ةدداب و محلا |ىلا هفاضالابءاذغل !ةليلقفءاعمالاب وشوركلاامأو (شو ركسلا) روسكم مظت هنم

 راثك الانع ٍضنلوقلا اذهداوّتامرثك ًاوديدش رعص جنلوق ةردنلا ىف هنع دلوني و دعملا ئعضلا ماعط

 دلخلا فثكي (ىبشلا
 ثدحأ اع روه ضو

 ةقيعضلا نا دءالاو مون ىجح
 مثلا ىف <:متعقواعر

 ىي ريكا ءاملاف)

 اذه ىلع وأ لاد(ىطفنلا و

 داس جا يم سقت هس

 ةيوقعلل هئنحو ندابلا

 لاطاذاوتالزنلا ثدحو

 هنم فيج ماعملاهاوهىف

 رثكصأأامو ءاقتسالا
 ىف)تاوريلا هنع ثدام

 لاستغالا(ىديدخلاءاملا

 ثددعالو ةريثكع فانم هدف
 ناك ناوررمذ ريثك ه نم

 ىفإ دلل فيشكتف ىش
 يرملاو كادلا لامعتسا
 لد_دءملا (هف لسغلاو

 ماها لخد اذا ندلا

 هعاس تي لك ىف دعم أف

 هن دب ىدذي ىتح ريت مث
 . املابصن قرع داكيو

 رئاسو نيفدكلا ىلعالوأ

 م سأرلا ىلع ءاضعالا

 رمغتي مث سأرلا ى-احب
 نو قفرلاب كادت و

 كلذف لعفي الو لساغملاب
 وبرلا ب>اصالا اهركم أش
 هر نم امالاخالا لاستتمل

 بحاسالا اناياسكوأ
 نم ه-ماج لاما ماحللا

 ا ى) هل_ضاغم

 ولأ لاو (كلدتلا ىف طرأ

 تادنلاف طر 5 نم ىلع

 وأ جارملا راح ناك نا
 هو طوعسهل ضرع هسا

 ناك اترورارملانادهو

 ىلع ناكن اوىدعلا أملس

 ةكرح هل ضرع ندبلا
 (كاد كرادنفف) طالخالا



 جورفلاىفامأ ون ائمللاَو

 سلسو صول اودو+او
 جالع) هشءرلاولودلا

 نم هعفدماجلا لد نم
 ىلع ونأ لاق(جازملا اراحو»

 ىلا ه-ارشا نجردي نا
 ته شرولوالات يبل

 ادرايدرو ءامرعس الا هطنا

 بوىفدخؤب ناوهعفد
 ءاملاالاه-عالو درعسم

 اع اع عه -ءفدد دراملا

 هالك رضدتسألا هب وع

 دراب داكن مامأوم اهارس

 م كلذ لمسعبءناو جازملا

 حافنلا بر نم امش ىس
 ك_سملاءاوذ نم لياقعم

 جرخ نم جال عو موس و
 امأ ىلع وأ لاو هعئدهذع

 لبس عال
 دمكي وريثكر اح ءامهسأر

 مونرو هن دم قرد ةسأر

 ساد ناوجازملاد :رابامأ و

 قستيو ادع را تفل
 نهدرأ نيهءايلانهد
 نيرعنل |نهدوأ نسولا

 ليتسلا هلل سأرلا ىبطنو
 ءاضعالاك لدي ودعسلاو

 سوط دورثم ىددو

 مطو ةعبزالاق اب روأ
 ىقساو موه اماعط

 أش قرمصلا بازيشلا نم
 ءالاى) مونيو اريسس

 وبأ لاو (ماهل ا ىفملاملا

 برا نمعفني ىلع
 لخ هناالا هكملاو
 نكي ملاذاو هفكي داما
 لوو هندسه

 نيسعااب ريضيو ندسبلا
 دمرلاو لزاونا|ثدحن و

 ءاملاف)ساوملاردكب و

 لل!

 نهئش عم ناكن ا اوسالو هجا مري_غب و همعالب ولع و هيلع ل#خأ اذا حصد ام اضن أل سعلاو
 هنرثكب نا كلذو هحالصا ىفهنم قفوأ لانا ناك عر شطعلا فدي زيهنا لبق نمهناالا هب وافالا

 ىلع فخر ما ىلع للا نمبيكملاو قيقدلا عم ىلقملاو (هنم بيكملا) هبلاعرمس وشلعلا
 ريثك موف نه دلاب ىلقو قمقدلابث ,واامامأف هنمراغصلااوابر اهلا اهسالو نهدلا ىف ىلقملا نم د_عملا
 ىتلاةلاملا مغالء ادمان نموا الاضد أ كما نمحلاملاو (حلاملا) .لوزتلا ىطب شاطعالا

 كلذو ءاقةسالا ىلا ىدؤبو مادالا ىلع جازملا ديو ضل !ىباوقل اورش تملا بر علل ادس نوكست

 ادوبي لقأ هناالاءاملا برسشت ةرثكىلاوع دب ود_بكل !ىراخت وهي راجت دس لب لوبا ار د.الهنال
 كملا ملصن وادب د شاف. نطبلاففحا ع رفهداتعا نمامأف هنمرثكي ومدتع منوف لوقت
 نأ. ةيموه-:مداواملا مايل فطاب و شطعلله داون لف هبر ةموأ هعم لك أ اذا لمن ابةىعلاملا
 ءايا للا هيسك أ ىذلا فشقلا هجا نم نهدلاريغيذ دين الاول _سعلا هدعب لكؤب و نه دلا ىف ىلقب
 ملا ىلع لك د نا ىتسنن الو هحارخا عرمس و هفطاي ول _سعلا هنط وه شاطعااضنأ للقي و
 لسعلا كلل ذىف لب ىه ار ومي و ه-تعاسنم هنمن دبا بهتلي هنال ةراملا تان_ثراوإلا حلالا
 هساع برش ناىهذي نكحلارو رم ناكنم هلعاض كلذذخ اب نازوح سلو ١نافلاو

 | نوكيامرمشو (ضيبلايلومهملا) اروةمرا دقعلكؤب نوكي وأ للا عري وضم نييضكسلا
 نا ىعشي ثاذا او هضمهلا نع هلك ؟لس داكنال و ضيبلا ىلا عججاذاالو زنهؤطب او هوو لودلا

 اريثك ايار هلع برس ه دعملا مف نع الق لزنا ذا تح رص ريس بارمش هّدعاس نم هلع برش

 ىلسعلا نيالا نم موب هحورش ل عب وءادغلا نمدخؤب منج رد واعب رس نطيلا هلع نيل لاجوز#

 لجرفسلا بر نمةب رسث ىئغهب نم هيلع برعشب و ندبل اجا نهب سح ىلع ىركسلا نم قيشعلاوأ
 ةمسدلاة ,هطالاةماخولةيهذق ةانصعلاانماو ( ةانععلا) اناءلغىلغراحءام نم ةب رمش هب ىثغال نمو
 ل-اطلا بصب تورور ملا اهلصن نا يغذي وام مدأتلا ىفاهد>واهيلع د ةعينا مصبالو ةعشلا
 نهدوأ تيزلاورتعصلابامنولك أبقنودوريملاامأو اهعماهباءابط_مصاوأ اهيفمعطلا بمطلا فقثلا
 ىتح الرتب الو ضامبلا نود ضيبل !ةرغص اهيلع صقفلو تيزلا, نكشف هعاهنمتذتا ناوزوملا

 ريغ ةانصعلا ف لولاك اهيفلوهلاواثب رلااماو (اًثيرلا) ةداعر ىهو رانلا نعبد لب باصد
 هده هيداع نمرسكي لفعاو ةدعملا ف نقتحلا متابا نمدلوةملارخلا عفدنن ا اهلو الوزن عرس أ امنا
 اهيفلوقلاوتاكمملاامأو (تاكيعسلا) اد ةطاملا خماوكلا عم.جدي داعواهشاطعاو اهلك
 (ناسورلا) .الوزنع رسأوالوضف لقأوا هذه عرسأ اهرغصلاا نا الا حلاملا كل مسلا ىفلوةلاك

 دود وأب وركلاوىرملاو لملاب ملص
 برشبلفادحار ورحم ناكن مول مسملاريغلا ل--رف سلا نشراوجو دوعل | صارقأ نم ئيث ه دهب
 لبا ةءءرس ىلع نيعب و ماحرالاو ىلكللا نذيس و هابلا ىف دي ب نا هلو عمها نامرلا بر هيلع

 زول نه دبةسحع هنم ذي ماغيلب اقتلس ا #ب لب لاتيني نا ىف ذيال لاوحالا هاله ىفهنكت
 ثاركداو لصملا نم ْئم هعم لعح وضسلا ةزغدو
 اهنم قذوال اامواهر اضم عفدواهعفامم واهعثابطو اهنالّدناو ناوسملا ءاضعأىف عساتلا لصفلا)ه

 نواطيلاو عراك الاوسورااكن اولا ءاضءأى فد“ الا لقئاف «(لاح نودلاح فقفوالاريسغو

 ىعبذي هنالوةنفم وعللاو موصشلاو خا لاو ةغمدالاو بولقلاو تاثرلا د:ىلكلاوةلحطالاوداكالاو

 زعملا سؤ رو زعملا سؤر نم بطرأ نأضلا سؤرف هنم ىه ىذلا ناو .لأ ةمسسانم هذهنا لعن نا
 ذاس ؤرلا فلولا مد.ةذف مولا ىفانرك ذام ىلعو اه ىلءاهيف سامةلاو ءامظا| سؤ ر نم بطرأ

 ادحءازغالاريثك الق نط. غلا ىف سؤرلانالوةذف (سؤرلا) ةداتءمافولأم تناك
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 : نا يغبذي كا ذلف ثغم ةدعمال,ىدر مذهلارسعف ناسورلاامأو
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 ناكر ململاريثكن كي ملا ذانية:..هلل خاسوهو اهوضود صل موسلكت اذ لعشي نا هل مط نم ناكم |
 اهفلوهلا)هثرلاوردصا!نشخ ولولا ةردمحلاروزبلا « لع تحرطو هدي دقت لبق ليلا ىف عقن دق

 ةحزالا لوقبلا عم خطب و ءاملا ف هعاقنالاطي نا دو كمل ار رضي عفديامبو(دوسكملار ,رمض مفدي

 نهدك ههفال اناهدالا عمي رطلا موصشلا نماهعمح رطب و قاسلاو فطقلاو خان اغسالاكت
 واا ىلطلا نماهيلع برعشب وحال_صلا ىلا ام لب ةءواوا دعب كلذ ناو نمكلاو ديزلاو مههاوزوللا

 نيم فسم اكهندب ف فقل د صقب ناكن مامأف جازملاريثكل اذ دنلا نك ةعمبطل | نيل ه داعي ناك نمو
 هفتماومدعل لكلا ىف هعامن |اوليطي نا عش لب هنم كل ذىلانوحاة< الفم_هودذو نيلهترملاو

 ندبلا فيفت ىفقفاوم كلذ ناو لنا عماضيأ هولكأ, و هفيف مهل قب و هناضعاو هشيطعت
 دنا هظكو هعمدلا همعطالا هماخو هب عف رينا ىف ديدقلا ملصدو ( دي دقلا ىف لوهتلا) لمترملا بطرلا

 ىرااوعكلا عم هنم ليل قلاب عفديو ماعطلا ريخأت ىلع مزعلا ناك اذا عوجملا ةرئاث ضعب نكسو

 ردةب نكل نيدقولا نيده ىنامسالو همرثكي نا غيني الو ىراكسلا ضرعب ىذلا بذاكلا عوملا

 عف ود هتماخو نيت ىّت>هلاح ىفهنمراثك الا عقوناو نيدقولا نيده ىف ضراعل ا ضضملا كل ذهن مف ررام

 نمئمدلخأ كلذ لزنتملناف هعيطلا لزنت ىتح ةيمدعن ةيمراذاءاملا عرتو ماعطلا تقوب
 هتراث !ثود> نمؤد كلذ هناو هعمبطلا لزنت نانو دهس لك ؤدالوانرك ذدقامعلاه_سالاةئمللا

 هباسصأ نمو دربللا نيبصنكسلا هلع برشيلف شطعو ةرازح ديد لا لك أن عهيجاه نم و خاوقلل

 همم دهق م هيلع بحت وبال اهءلع برشيلفهنو<هريغ نم شطعو مها او ىلا ف سب هماع

 ةرارح كلذ عمهبتناكن ااهسالوراممللابا نهلكأب وأز والا نهدع ري و منذ وألا نمذخأبو
 امولاح نود لاح قفاوملاريغو هنمقفاوملاو ه(هراضمو هعفانموك ملا ىف نماثلا ل_صفلا) و

 لوقنف كوءلاىفن “الا لقناف(ةلحلاكلوعملا) ناس ورلاواثرب رلاو ةانععلاك هنم برقي وهب لصتب
 ر.عر ا نكره مول ارسع,ىدرل ولا عسج نأ, ادلك كح كح دق سونا اج لضافلا نا
 داونو هئيدر هظيلغداومو ةريثكمغالب هنمدلوّدنو تاحوزل أولم ناكداناذاو مدلا ه-:مداودبام

 هسانحأ بسك فات وهو هنامداىلا لأ اذا هدّدعي ل نم ىلع هرم مظع أو هشيم ضا ىها هنم

 رقموأ ىلةوأ ”ى نم هب عنصا امس سو هيفدوكب ونوكسي ىذلا هناكموهئام ةدوحو همثح مظعو

 ريثكلاو (كمسلا) الوضفرثك ًاوءادغارثك أ هنمةشحلا مظعااو (هثحلاميظعلاكمدلا) ملعوأ

 ىفو (كءءكادو-أ) لكؤد ناىغيتيالا د طاخلاىدرةذاذللا لماقلا هحح ارلا نينملا ةكوهدلا

 هاملاوماج الاوعئاقنلا فدل كوسا نوكيا قو ريكو ار غص ةكو هس هلةأو هذلأ ك ملا دوحأفةلجلا
 نودرلا نم عضاومىفورعلا ىفوةيز-علا ىنقلاو ماظعل اي دوالا ف نوكي دقو هئيدرلاهُماَملا
 ,ىدرف لحدا نهدوساو رفصا|مو ةكوهسل | لماق هت ارلا بمط نوللا نس > د مح مم مضاوم

 عفني ونيرو رح اونيمومملا لان ايذذا اذااب راهلا لدا ملديدقو :(ايراهلا) يمالارثك ف
 جامالا باهصأ, نول نوكءامرمضأو (هح نهال ىفهبرمذن نم“ ةراخلا داك الاو ناوريلا باحصأ
 ىعبني كلذاو غامدلاو ب صعلا ىفهئب دراضا ىهأ هنامدا نع ءالؤه ىف داودهناو 4.مغلبلا دعملاو ةدرابلا

 قيعسلا لفافلابهلك ًايناوتيزلاوأز ولا نهدي وش وأ هسيملقي نا هنامدا ىلا مهئمرطضا نأ
 فرمدلار د1 |ريثكللا بارشلا هباع برشو ىبرملا ليبجنزلا هياعذخأب و (هدعب و هعملكؤودام)
 برش نا ةلاح ىف قفتا ناو شطعم اعدم ههامو هب رطل مدا ناو نكمأام شطعل ارباصن وىوقتلا
 ال' كلما لك دال نا دو>الا نا ىلعو هءلاردارء ىلا ىلاقاتشنو ةدعملا هنمددقنامءاملا نم هنلع

 ندبلا نمج رخل اله_سمءاودهدعب برش« ىلا ارثؤدملو هنم لك أ ىتمو ٠ ىلا ىلع همف مزعن مونىف
 هةكلاو حلاهل اوبعصلا ناوقتلااببسن وكب ام اري كح ىذلا جاحزلاو جزاللا ملا نم هداوام
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 (ةيدغالاعفانم - ع )

 باقااود كلا ىلع لفناو
 نهد نم ه4 عضو و

 سأرلاىلع ل _1:اودرولا

 كرد ودربل اور اةلد دعم

 حدرابءامىةعاس هيلحر
 ْئ 4مم باتل لاق د ءب

 دعب مث نيفتكملا ىلعريسب
 م هن سأ رلا حسم هعاس

 ىلع ال_ءاقالاق بصن

 نوكيناىعينيو ثديلا
 سلالد:ءمدرانلاءاملا

 نأىعش ودربلادب دش
 ماجا ءاوه ةمغب نوكال

 ىلع مونلابرمؤد م راخلا
 ةلدتعمهسماندقاىه

 لاو (درابلا مالا كرادن)

 مالا كار دنامأ ىلعوأ
 نم“ ءامأمم ناقدرانلا
 هلمعام رادقم لدعم

 سأرلا لع بصرو عسبطاا

 هع ا! جورللالق

 جيرملاو كلدالا ماد.و

 مث قرعتلاةلطاوزمغلاو
 ءاملابص ميدي جرس اك

 مث هدحو سأرلا ىلءرالا

 قةلدتءم هم أمعل مهم

 دربلا ةدشىف ةريمكو رحلا
 أطخ أ نمف) ماني هجر و
 جرخو هعذدماهلا لخدف

 مييلع فا ءالؤه ( هعفد

 اراح مهحا له تاك نااما
 ممييصلا ناو لودلا ىفامأ

 هز زوما ةرازطاراقتتا

 كينان ك4 و
 ج ورا امأوناةذللاو

 هراح لزاو ماهل ناو

 عاجوأو ءاعمألا جيم»و

 درابناكن مامأو لد اغلا

 ىامأ هبصتق جازسملا
 جلاغلاو ةتكسااولوخدلا



 ماجا ءاوهلب دعت ىلعونأ
 نوكي ناو ةل-+لاب اماوه
 الو ةرارحلادبدش سل

 قرعلا ه بفرد سعت درا
 نوكي ناو لمص هم انامأو

 ناوتوس هثالثهلوأ هسف
 هنملوالات يملا نوكي

 هسض سعال ىنعأ ال د دعم

 نوك» ناو رحالو درب
 بركمريسغ ىناثا'تيبلا
 كثلاثلا تملا نوكي ناو

 عنامالو ىواش عراشريغ
 ماجلاو ْميَقدللا سفنلل
 طالخالا لمس ادحراخلا

 قاممأ ىلا ةد_.ءاحلا
 اددساما ثدهفءاضعالا

 ىلااهدعصد واماروأ اماو
 اعادصاما ثددف غامدلا

 امأو اماسرب اماو ادد

 ىقاتايوطرلانالمسس

 ثددوفهغرافلا هفي وات

 اماه دكسوأ عرص هسنع

 ددسا|تناكن اب عرص

 تناك نايهتكساماو هصقان

 دراملا ماجلاامأو هما

 قرعت ىلا ةداملا لر هناو

 نم ثدحفهصقان ةكرح

 ثدحام رز وتاوآ كلذ

 امم رودكحلاو مرولا همبش
 ارو ماكزلا ثد أ

 كرادن) صغملا ثدحأ
 نمامأ (راملا مان اررمذ
 لثمتائفطملاوتابورشملا

 بارشو مرصحلا برو
 بارو ىد_فهرهلا

 درولا تارك رفواتستلا
 ريغ لا ذريغو نيبصخسلاو
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 م.ميلف ئمثاهنمىوشناو ىنيصرادلاو ثاركححلاو صخ !اهعم لي ٌحاهتكوهس لقتل نبءاموأ
 رقم ناو ةدكوهسب هذيك اذ ناو موثلا نم نام ساو لصبلا نم سور هفو> ىنل عج وتد زلاب
 سفركلاو باد او ةريزكلاب هذو> ىثدح وهؤامسص»و اقاس قاس نأ دعب فيقثلا للاب نكملف
 امماهنمرثك أاهنمْكهسوأ مظعامحالصاب دب انعلا نكتاو ىنيصرادلا نم عطقو مو | نم ناتسساو
 موأاماق (ماهلاو ناشرولاو ربانقلا مو نيناغ_شلاو تخاوفلامو) هةكوه-ستلقورغص

 ىفلوقلاك اهيفلولاو خارفلا بهذمبهذنءاذ-غلاة لسلق هسسايةراف نين اغشلاوتخاوفلا
 نمفخأ انأالاةيبعارلا مالا موب ههدح مظعام هبشيفني_ثارولاوربانقلامولامأو :خارفلا
 صحلاو ململا وءاسملاب ميطلاو ةلاح ىف ل1 اهرعج اعدكصنا واباهتلا لقأوخارفلا نم فخأ ماجلا واهلا
 اطقلا مط) نطبلا نم ه->ورخ هعرس داربامد_فئعو ني دوربمالا لهونيرو هرملل كل ذو ىرخأ ىف
 اعيجاهكص لذتا ناؤادح موعلل ار اروبطلا نمههشأامواطةلااماف (ناوركلاو ىرابخلاو
 نأ ىعن ال ففتلا ةديدشدب وقةراخاهموكفنا وركلاوىرامطاامأو اصوصملكؤتامرثك أد
 تحل هزوللا نهداهيفبصو ململا وءاملا,تضطاذاو حابرلا هتكمش نمونيدوربملا عسفذنو نم دن
 ىنيصرادلا نم عطقاهيفحرطي وتب زلاو زول نهد نب دوربملل بيف بصب نأ عيت حالصاا ضءعب
 ادحاظءلغتماعنلا مطامأو (ماعنناملع) انرك ذاممه عفان دئةبحاهقا نأ نوكسف ناجنلوهلاو
 .ةيملخلاب جطلا هحلصيف ىءاركلا مخلامأو (ىااركلاملل) زوزملا مل حالص اب ملصن نأ ىتبتمف
 لهسامينطيلا نماهحارخا ةعرمس نعيلفءاوش لكأ ناف لبقانركذام ىلع ىرخأ ملم اوءاملابو
 .مطعامو زوالاءاوش ىلع كلذكو دافيد كمواحودناوهماعذخؤب وأ انرك ذامملاغثالاجورخ

 اهلكفةب رذصلاوةلملاوةلهالاريفاصءلاامأق (ةيلبملاو ةياهالاريفاصعلامل) طبلا نم
 ندا ندمت هاهالاريفاصعلا/و ندللااذءاراد_ةعدعب نمفاتتو ,ادغالا ةل ملة هففحت

 ضسلا ةرفصب هعاهنمتدختا اذا اهخارذوامتغمدأ اهسالوهابلاو ظاعن الا ىف دي زئواس ان اضعا
 اوبرشب نأ نيرورسحلل ىغبذي وحايرلا هتكسسش نمو نيدوربملا قفاؤنو نير ورحنا قفاونالو تب زلاو
 اميروجورخلاةرممعفة ب وثملاامأواجورحخ عرسسأ ىرملاباهنم::ىطمحلاو ضماملا ني. متكسلا اهيلع
 ةدعقملاوءاعمالا وع ىرملا ىفاشود + اهماظع تعش او مهذب تلك أ اذار يفاصعلا ماظع تثروأ

 ةداخلا ماظعلا عطق قينالثل اهسصم واهنعطو اهمذق داع وأ اهماظع نم نت نأ مسني كاذلف
 تذطاذا نطرلا نيلتر يف اصعلا هله 0 صاو ضراعلا اذه اهنغ ثدح نا نكي ىتلا فارطالا
 نطلا لاسماىفةوقل_ضفاهموعلل ناناهموأل سو رانقلا قا صام سال و ةلتاءاهمولو ملم وءاع

 تاينادواامأو (تاننادوسلاما-) ةيلهالاريفاصعل |ناضم اهل سيلو هقالطا ىف اهدا هالو
 لك ًاباملةريثك ةدحاهموش ىف ناف ريثكملا نه دلاب لصت نا ىتيذي وءاذغل قو رانا !نم اجل درا
 الوزن عرسأو ءاذغا دوجأ ىهذ عبطلاب هن.همريفاصعلا هلهنم تناك اموراشحلارئاسودارذا نم
 رثك أوههلا ماوهلا لكأ:ريفاصع اف ناف هلك ايي رتتلاو ةداعل ارت لاماهنم لك ب نأ ىتبني الو
 ةركشم ناولأو ٌئاوراهمو-الو روذدلا ىفنوكي أ لقوة يمل هذه

 لمع هنمىذلا ىرطلا مدلل بسانق ديدقود و سك لكو جيذ وسكمملاوريدقلا ىف عناسلالصفلا

 ى :رخأ هيفيكح كاذعم»دب زيف ديدقتلاامأو ماضها ءطإ ورحو سي لضفهديرب يامال نأالا
 ديزأ لغلغلابو ةاوفانلاو رتعصلاب هنمددقملا نوكمف ه-ءاءتحرطىتلاريزابالاو لباومل |بسحي

 هذه عرس وارسل قأ ناك كلذ لبق لنا ىف عفن ناوارح لقأ ةربزكللايذفتملاو هنم مذ اوارح
 ىقرمضد وهند, ف. فت ديرب نم ملص» ,ىراطلا مسللا ىلا ةفاضالابءاذل_غل | ةل ساق ةل ا ىفىهو فطاأو

 ةبلطالا نمو جلاب دربم
 ةرغسكللاءامو لدنصلاو

 اذاا.هسالواظلغابوادوسمدلا ل_ه< وةكلطاو برحلا هنامدا ثروبو جل وقل اهن رتسعن نعةلجلا

 ناك :



 اكو

 ريخلاءاودوىناراب ره-كلاو ىرمتلاك ةلهلاتانشر اولا ىلا ردامين ىف .ذق لفثلاجورشءط و
 مطامأو (ليالامل) ةراخط'هيوافالاو امنومةسلاو ذيرتلا نم ةيكرملا تانشراوطا نماهوو

 1 ناو ا كعلاو د.صل ايدهعلا ثي د ناك امهصاخو بنتح نأ دو> الاو لالا

 ودولاوحالاه دهىتاةقاعر اهموط ناو اريثكءام برش لو ةريثكم ايأ دنصدنم هيلع

 ةفلللاةيرعثالا برش دانك. ذام ىلع تاهدالارريسدتلاو ىرهتلا ةدشب ملص تأ غن طاذلاءىدر

 موطمسللا اله نمبرقي و لسعلاءامو دن افلا نيل باٌشوف هماع نطرلل ةقلطملا ندبلل

 جاردلا مج ويطل اهنف ( ريطا ا مولس )اماق هلا .الا ملهي صبا عصي نأ غني وةيلبملا شاكلا
 ءاعسال | اهنمدي نأ ملصت الا ار يغ حال_كاىلا جاتحتال ادغلا ةدسحاولكو جردبلام لام

 نمو ىذرملاو عضل ااماو مذهل ى وقةدعملا ا محوه نمو بعت لل ناامسالوابيلعاو دمع و

 ا مهعنص صنت نأ غش واهنم مهل قفوأ ْئ - الو هريب دن ف سطات ىلا جامع

 ىفدازي نأ ديربن وتب زلاو ىرسملاب نسط ف ندا ب متاميسيل ناو هوو مرمدطلاءامو لاناب
 ملام اه ادنألو نطظرلا نم اه>ورتنر معن و ةعيمطا !ففت اهلكو لان دركل اوءاوشل ايف هند, فيش

 بدق تاجابال يف ساب هعيبطلا سدي ىذأتي ن نم اهلك أي نأ ىغبني كلذلف تي وشامو ة نضمن ١
 كلذ, كردتسل اولا. نها شاهعم لك أيوهغسطا انيلب امدهعّسو لوسغملاث زااوزوللا نهداييف

 فاطامريب دن ىلا جادت نك« اذغلاةلقىلال-عنمالام-هالا اضيأاهحورخ لهس واجئاذغا هلق

 لاهسالا ةئيللاءام_ثالابمهوطب نم موعللا هه ج ورخاواه_:س نأ ىغبني : الؤه ناو ىغرملاو

 نيف: صلا نيد منمافسودو قئوأو هام كودوربملاو مهل قذوأ ىهىتلا,نور ورا هحرذيف

 امنافةءاهالا جاحدلا موطامأف جردبلاو هبلهألا(جاجدلام ط)ةريثك تافصي ودالا نمواعج

 تافانرك ذامرثاس نمو هنءءادغارثك أ !منأ الا ءاذغلا ةدوحىئجردل ا اهولّمب واض اءاذغلا ةدمح

 بس ىلع لوضفل | ةريثك نوك.ت نأ ىلا تغلب امر وءال_غالا ةريثكت تناك هنهدم كلذ مم تناك

 اضن نمبملاريغل اراب ا هنيمدرا دقم لعمر سع رد اطبع يش رسولا

 ندا المل د تعم ماطوهو هم_شك>ولارو.طاارئاس نم نددلل اسطر دش أ هءلهالا جاحدلا نم

 ةغمدأ نمةصاخو غامالاو ىلا ىف ديزب ودوللا ن-سح وهوا ديدشا دددكح الىذلالدتءملا
 ىلا جاب سيل لاصوهو هل ةعء فخ نم لاح مصيو | ريثكءاذ-غ غامالاوذغب هناو هيلهالا جاجدلا

 اهسالو جل ولا هنم مهم رتعب اماريثك هناقةدإ رابلاةح زمالا باع امأو نمدأ اذاالا حال_صاري را

 ةارقلا ترك مينميتص هناي تماما رعانفا ماس نيب عم نأ ىغبفي سيلو مرصآابهواك أ اذا

 مط حالصان نمانرك ذاكه حال داورمدع لضف ه-ورخرسع يملا عماضرأ هلك أو ديدشلا بعصلا

 ةرارم اهموعملو ةبمتام ةراح اهموحلفخ ارغااامأو (خارفلاموخ) اهرك ذمدقت ىتلارومطلا

 اذاا.هسالوجاحدلا مول نم نطبلا نماجورخ لهسأ انأ الا نيرورحلا قذاودال كا داو هس ةرهاظ
 نيدوربملا اهقا ىمأ قفاونو نطيل نم ج وردا ةلهس كل ذد#عامناف هلصو ثيشو صجحو ء ا تذبط

 الاهاملا ىفديزث و ىلكلا نمو نمزملا ظءاغلار هطااعجو

 شياياعبرش ناب ثلل ذ عف ري نأ ىعبشمف هب وثملااهسالو نيعلاو غامدلابةرمضم ةءاخخارغلل نأ

 قذوأ اهموهم نماهيفرثك اذااهتاباذوحو سأرلا ىلاراخا ادوع_صل ه عن املا ير شالا نمانركذام
 هنمسملاجاجدلا مول نمالوضفرتك اوزوالاو طبلاموملاماف (طبلا مو) هايل: دانزدشأو ىلكتلل
 ًادرأوهف كاذهفرثك اكو ائاذغو اهعضاوم سس ايف ةكوهسل ارثك كوسة .ه ز كلذ عم ىهو

 ةطلاهيوافالا ولهلااب يطب ناباهم وطن م ملت وةنوفعلا ىلع ع سس ًاورش أ هم دلوتم لا مدلاو
 ءاماهباعبصيلفاج ايد فسا لمعتو سفركلااو عنعملاو ب' لاك اهل اح كات: ىتلا لوميلاوهفطاملا

 نم عفنتو ةلةعنملا نوطيلا باعصأو

 .طماغ مط

 (اسمتاب اتمىف) هن زل اىلا

 وهامةرارطاىلاناك نا ]
 ءاوهلا اذه لثم ىف ىض .نف
 ند_لا هسقتت مادينا

 ةيرممالا لام«م-_ساو

 هكاوفلابوزو هضاقلا

 جاما راحو هنا
 لاطاد سااءاودلامعدساو

 سس وطن دورئااو حرفا او

 نأو جار ملادراب وهن

 نأوهب دغالا هم ففخ
 بيطلا قاثنتسالا مادي

 هريغتناك اذاماودرالا

 ضاغلا انك هب زتلا ىلا
 مهني هت اق ماح" الاو

 نار لازما
 هضاب لا لايضت كنساو

 تيتاءلوك لد اوؤرعتلاو

 ةعفنم بايلا اذهىف
 ءاوهلاراضمىف) ةمظع

 ءاوهاا ىلءوهأ لاق(كرأ ا

 داو ةكرلا ديدشلا

 ثالزنلاو ماسملا فئاكن
 نادعفو هعمدلاو لاعسا او

 ٍتيرسةلاءاوهلا باقلا
 ةبزب رغلا ةرارسلا نم
 ىلءهزاش ناصح ناو

 هئيدرلاعضاوملاوماسحالا

 داسفب اهيشكلذداسف ناك

 هيسشامهلب اةموءابولا
 صاامل مع نا هنمءابولا

 هل اقماماوءانولا باي ىفدي
 نانءابولا ىرجتر ملام

 هايملامامدهسالا مادي
 خرملاوكلدةاوةيذعلا

 هضايرلاو
 ىفةثلاثلا ةلاقملا)ه

 ء(ماجلا

 نا (ماجلا راضم ف)

 لاوال دعم مالا نوكرال



 ندعم ىلع قاف لا

 نوكي نأ ىرحلابذ هتامج
 داسفا ىه ءايولا هءاكن

 حورلاو بلقهلا جاه

 قلن هف ىذلا ىناو حلا
 هرورض ندملا از 1

 تاءج هعيتتو تفللاعنات

 رغلرهاظلا فنا هيدر
 اهصوغوهب ربرغلا ةرار 1

 اهعبلب نطاملا ىفةقر_#

 ةوق طوةسو معاد ىثغ

 صضينلا رغدودراب قرعءو

 وبأ لاو (ءابولا ةلب اتم ىف)
 تامال-عب سحأ اذا ىلع

 1 وهلاةن وطر وهوءابولا
 ثلددعي اهنضس م ةلفاسلا

 دوكر و بو! بوه
 دصفلاىلا عرف لفلامثلا

 املكلامعمساو لاهسالاو

 لثم ئغطبو درب, و فثكم
 حافتلاو ل حرفا !بر

 بانعلا برو مرمهملاو

 نم هيدل-غالا لعملو

 امونامرلا بحوقاملا

 مه ما-بلو هارت ى رع
 لد:صلاوروف الا

 هب و-هالاىلا عزغملو
 نوكيام رضأو ةدربلا
 ةبومدلا نادالاب ءابولا

 ىلع نولرالا فت امو
 ءابولاةمؤاقلل هتقفاوم
 ناىت>ىعافالاق اب رتلاوه
 ءابولانامعز سو_:بلاج
 ملم ممقوىذلا مظعلا

 ىف) ةوامعتسمالا صاخم
 (دك اراا ءاوهلاراضم

 نامتدحا هعش ىلعونأ لاق

 ةنعغدالاوهْيدرلاةرخالا
 ةلاحاهعش وهمفةدسافلا

 "دمهم سو

 اهتعيسطريغتب وأ ءايولاةبيدش

 ؟؟2

 :دالولاباهدهع برقي نأضلا مول نم بطرا نالوا م ول ناريغنالاوءادملا مولسىف
 هناكلذو هعدلاو هفرتلا لهالقناومراةةءادطا مل نأ الا زءملاموط نم بادرأ ءادأسا كلذنكو

 ناك ذا نال_جلا موك نم مهل قفوأوهف سردلاو ةيوطرااودربلاو رأسا ىف لدتعم لوضفلالملق

 هنالن[ى اليا ةتيزالا قاهسإلو ودنا ةينيالواشإ ءوقلا هلم فيشر الو ءالتمألابعرنشال

 الوبعتلاو دكل ا نمد نأ مصب وهوا دج ج رالبسبا و نيم ظبلغ مداهنم لوتبف رميا مولاماو

 ناطرمسلاوىلاودلاو لاسطلا ظاغ ثروأ هل قذاو_«سبل نم هنمدأ ناو مهريغل ه تما دا مصب
 نم دين م هدهراضم عفدينا ىعبني كلذاوءاد ولالا لاما ءدلا نع د اولا ضارمالا نماهوغو

 هصاخظ. غل ادوسالا باريثلا بنتو لودلاراردال ضرعشالوءادوسلا لاهسال دهعتلابمسألا | ده

 ناوهناوف.ةثلا ل1تاوهندبنوكسلاح قرغصالا ى.ةرلاوهباهتلا لاح فوهقلاىناملا قءةرلا برمثدو

 كالذلفءادو سلا ىلا لئامريغ هنمداوملا مدلا لعحي نأ, ىن سيلف معللا اذه ظاغ ةرمذم عف د قب ناك
 نورور#لا عفتني دقوكلذهلدو>الاو ءادوسلا لاهسا مسللا اذنه لك ال نمدملا دوعس نأ ىعش

 لاهالا ىمسملا هعمد صملادربملا هقرماهسالور قبلا مل نمذختملاجاكسلابةراخلا داك الا باعصأو
 0 يدب ا هنم ىدحت و راينا عمدب مدأت اذا ناقريلاببهذي تا ىلا غابي قرملا انه ناو

 نماهواكأب : وريح راو باد لاو مئاكذ او موثااو لسعلاو ل1 ا,ىربتلادعب هب رقبلا موحألا

 ا ووو اهياع برسل : م نطبلا في يتحاييلع ءاملابسماولهب ولدرألاب

 ةدرابلا ضا سالاو حاب رلا هب رتعت نم هم دخأ نا ملص ١ و ريثك طاغ عم بهلم نش روزا ملل

 نأريغنمذخؤملو هنم نهتناك اذااسنلا قرعو كرولاور والا عمجوو عد رلا وكت اهرعخا رأف
 هفطاب اضدأ ىرملاو هفطادو هترارح نمرمدكي لانا نافىرم او لذلاب هل ديلق مه ريغاماو لع عنصب
 اعدح للا ونضس الىتلا هغطاملا هد ودالا دهعّمملف هنامداىلا ارطضا نمو هحارخا عرمس وهي رو

 اداحءاوهلاوايماح نايلا نكي ملاذا تاووالا ضعب فاضي [لمعسسو لل اراغرتشالاو لا ل اريكلاو

 رطضانالسيلفنيتملاداخلار كلا دوسالا م دال ةدل اوةبنارالاامأو (بنرالا م1 )ىبرملاليبكزلا
 لوسغملاتزلا اوهمملا وءاملاب م .طد وأ انرك ذىتلا ناهدالاباريمك "امس دن ميدينأب اهلك أ ىلارطضم

 ا روم وجاسم ع وس وشداو ىرمت ىتحالي وط اكط

 غامدوار ورح ناكوا دوربم نكيملاذا هنددديربي”واب وط رم نكي ملاذا هن دبس .طرتو ءادوسلا جارخا

 مول ىلمئلف (لازغلامل) لدرؤلاو لفافلابلكأ نا امسالوه شعردب نمل عفان ىوش اذابنرالا

 ندبلل ففيوهوةعيبطلا ىلا ارقأراهذلاواهحلأ نالزغل امون لوقنف ةجاش ار دقب دي دعضلا

 لوضفلا ةريثكسحلا نادءالل صب كاذاو نأضلا مولع نءال_ضفىل هال از عملام طيات

 عيرس ف يضخ مح محللا اهو هنو طف-ونذنلا باصخاىلاجام نمدهب درع نا ملص» الو تايوطرلاو

 هكصيلف هفيطاتو هند ف يفت ىلا جاتح سيل نم هنامداىلارطضا نق ءاذ_غالاريثكب سيل مضهلا|
 حايرلاو جنلوهلا هيرتعي نمامأور قبلا نعسو رشا مسا وز وللا ن هرحص ههفذا ناهذالاب

 نطبلا نم جور اسد ناكىوشاذاو حملاوءاملاو لو بغملا تيزلاو زوما نهدي هذضتماف ةدراب 1

 هنال هحو للاب هذاتال سيلو لهدلاج و رخرسعو جيل وقل | هيرتاعلا ن نمديصل اموطرثك [بنصاف

 (شحولاراجم+ل) ادحهؤاذغا لق.وهلو ْرثهيدذتا اذا ئطبب وفمغ الو ف طا ىلا جات عال

 ىنيدرادلا نم اهيفرثك أ ولم وءاعتخطاذا عفنت ىهو هضم ا دح هظيلغف شحولاريج مو اماو

 هطيلغااحابرلاو ل_طافملا كل دش نم عفني اهمولس نم نيمسلا لك و اهقا ىعأ ىستو لس او

 ءادوسلاجرامدو«ةءذاهاك |نامدا ىلارطضا نك تءزلاو زو ا نهد, تخطاذا نا: كحصر

 تلا ددتش-ولا مول لك نع ثدح ىتموا .غامم ن نكيولادا هناقمل ديرب اوس ظ رتل اذنه و

 ءطدو
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 رااتووملا عقدر لاح نود لاع ىفاهتن ىقوال اانا وباسل ء(اهزاضمو موسألا عفانم ىف ل_صف)و

 ذاامب ورمضودوسكسملاو ريدلاو اهنمىرطل |نيمسللا ن"الارك د: فاهحال_داواهذع ةثداحلا

 نيدم مد هم دلو دس !كغالاريثكماهط مس الا نالوهذف اهيلعدهعملا هيدغالا ىدحات ناك

 هنال مهري_غهنامدا لمةعالو ب عتب ودكي نموءاكتالاو ءابوقالاة بالسغأ نمودو ريدك يعج
 هنامزأو هسا: التخا بس فات وةسئالتمالا ضاىهالا ثروب وءال_ةمالا عرمس
 موطوةلهالا نم سبأ ىالارثك أ ىفةيربلاتاناو_هلاموط نوكتفهئاضعأو هعضاومو
 (هسنحو هرخدو همظعو هندسوهنولو هعضوم) ةدالولابدوهعلا هبي رةلااهسالو بطرأ هتفلا

 الوضفرتك أو ءاذ_غرثك أو بطرأ هلهالا موو ةيريلا مول نم سي اضيأ ةبابطلا م ولع
 اهف لد ةعم عجم اوالو زن عرسأ و ءان_غلقأ نيه اوالو زئأطب اوءاذ_غرثك ًارجحالا م -كأاو

 قرهملا مهفنملاوءاذغلقأ عراك الاكمكثلاو محلل ةلملقلا ةكرملا ةريثكل اءاضع الا وامهنيب
 دضلاب هدذنملاريغلاوءاذ_غلقأو اماضم ا عرسأ هغيقثلا لوا اوةرااربزابالاوةعذصلاب |

 ءاملاروبطموحلالا مهللا الوضف لة وامدورأو فأر ثكالا ىفريطل امو ةل ا ىف( ريطلا مه)

 فالاالاو ةريثكل ا ةضان رلاو بهل ابادكال ىذوأ ءاذسغرثكمالااوموسللا نم ظاغالار ماب الاو

 قفوأ موعللا نم سد.الاوضاتربال ناوه-هعاذل اةفيعضلا نا دءالا بادكال قذوأ ءاذنغا لقالاو
 نمرءافتلاوني-هومسحال قذوأ ب طرالاومهريغو نيقدسةسملاك هبطرلا ضا ىعالا مهم رتعت نمل

 هلامعتسا ةرثكب ةداعلا ترحدقاسمو ( زعملا رنأشلا مل)» وهو قدلاك ةسباملا ضا يهالا مهي رعت
 زعملا مويط ع نمءادغارثكأ نأضلا مل نالوقافالوأاهرك ذ_افرقيلاوزعملاو نأضلا م آاهنم

 داونملا مدلا نم نذسأ ًاوبطرأوج زلأ و ننمأ هنمدلوتملا مدلا والو ضفرثك اواسط رتوان اذا 8 و

 ءالتمالاىلا أطر أو ةضايرلاةلماقلاو هيهتلملا نا دءالا باعصال ىذوأز عملا موك[ ذا فزعملا مل نم
 موحفكاذ فال ودكو ةوقريُمك ىلاجادح النو ةراذعا نامزالاو تاووالا ىف لصأو تامهلاو

 نامزالا فو حاب رلامم.رتعت نمو دربلا ىلا لادّتعالا نعةلئاملا جا مالا باعمال قذوأ نأضلا
 ناو كلذ ب رتذماف دلحو ةوقىلا جات والد :ءم ا ل كح ذكي وضانرب ناو ةدرابلا نادابلاو

 عفدق- اللف دضلابو زعاملا ماس نم قفوأ أضل | م 1 نمراشخالاوتاووالا ضءعبىفرطضا

 نيس ىرملاب و ديربت ىلا ف.طاتلا عم جاتحيلاح ف للاب تأضلا م1 عنصيقةعنسصلاكإ ذر رمذ
 جام ثدحنامرلا ب> ونامل ولشكت اوبئارلاو لصملابو جارخا ةعرمسو ف طا: ىلا جاسدح
 لصبلاب امتعنصب واهتم نيو اراشخاب زعامملام ول ملص: و (رعملا مول ىفلومتا) طةفريربت ىلا

 هكاوفلان ماهدعب واهله دخؤد و تاحابدمف_سالاةلل- داق ررزخاوتفلاة ضار |

 دريد :املو زعملا مو لك ا د:ءاهنم بطر و نذسامدمعشكلذ هيوحالست امةنرالاو لعنلاو

 ةوالحو ظاغىندأ هلىذلاورج الا بارمشلازعملا مول ىلع بعدد ونأضلا موس لك أ دنع ففحبو

 موه ىلء ولا نوكي و وهقلاو ىيقدلا ضسالا بارعشا!نأضلا مول ىلعوا د قدتعلابسيلو

 مول ىلعو لقأوا للا بارشلان م نأضل امو ىلعةياصالاو رثك ازعملام ول ىلع و لقأنأضاا
 زعملا مول ىلعورثك !نأضلا موس ىلءةزملاو ةضما اك اولا نمي ادالاو رثك أهله نمزعملا
 رطضا نم لسنا نكمريب دنلا اذسمبهنافرثك [ليجرانلاودينافل اوزوللاو رقلاك ن دسامولقأ

 نمدربلا ىلا لا دتءالا نع ةلئاسملا ةح نعالا باص أ مهو هلق فوأ نأضلا م 1طوزعملامط هماداىلا

 مول لكسحأ نم مسي ومهاوق فءضتو مهماسجأ ونتو مخوطب لهعتتو مارا

 ض اىعالاو لسءمامدلاوت احا -ظلاهير وتو تاما هب يمي نأ نم هلق فوأز عاسملام ذل تاشلا

 الا هنم نايد_ةفانرك ذامزعاملاونأضلا مول ىنانرك ذدقذاو (نالهج اوءاد1اموذ) هر الا
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 د وجدا هذ ىدلا ا

 قاشنتسالا وهضءةملاو

 اونسالو درانلا ءاملاب

 ل.ةلاستغالاو درولا

 دراسلا ءاملاب ه:كحع

 ىلا ءاوه ننلاتالاو

 هنأ اماولذ ال ءاوه

 بطر ءاوه نملاعفنالا

 سكعل ايوأ سايءاوهيىلا
 3 وهىلادرابءاوهنموأ
 ءاوهنموأ سكعلاب وأر اح

 ءاوه ىلاام ةنوُهَع ندع

 نعل اكى :رخأ هن و22 ندع

 نفعلا ىلاتاروذاقلاب

 دحاو لكى ل.ةدقوزالاب

 فرك هن وهال ا هذه نم

 نم ل_ةدنملاامأو ل دعب

 ىذلاك ضعب ىلا اهضعب
 ءاطاءامسشأ هث الث همزلد
 عقب قس لاقتتالا

 نوكح,.ناو ع رذتلاب

 ه«موعشمو هسوبلم

 ةريشك ةد-ههموعطمو
 نا مل والاءاوهللاففاوم

 ثدح امل هتااعمن وكمت
 ريسغ متلكنسا نم عمد 1

 اًدهلو دش نع لعتالا

 نومدنتالا» ابطالا أ

 هعم نأسسن الا لوح ناب
 هحزرمل ه4:.طوهدلبءأم

 هنمطحرطملو ةدحملا هانملاب
 لاو (ءاوهلا ليدعت ىف) هيف

 وهذ ءاولااما ىل_ءوأ
 اذاكلذو ءاو-هلاةنوفع
 ةسطوأ هب در ةرخأ طااخ

 اهقرفت لو تمةباهنكلا
 كلذوب دهن ىّتح حابرلا

 ىلا جوحأ ناسنالانال
 رئاس ولا هنمقاثنعسالا



 للص. ورصعلا نم للتيام
 فئاكسيو ضيقتيإم
 عمري :وشلا مش ىفاذهلو
 ةريثك هعفنم مامدكسالا
 اذااذهل لب درولار رمذل
 درولاو دهسا ا حا

 نهد كلذ عم ىقشنتساو

 ماكر درولا نع ثدح مل

 فكي وه (لامثلا ررمغ)
 لاعلا عنعو ناديلا

 نيلاو غامدلا رمصح و
 لاءسلاودمرلا هعمتب كلذلو
 لامعتسا(لامثلاجالع)

 اتوتلالاكك الاوماجلا
 مرممطا ءامب ىبرسملا
 عم هيشاضشملا لوا و
 لامعتساو نارفعزلا
 ريغصلادرولا صارفقا

 ىريسللا نهد ريسطقنو
 ارتفمدرولا نهدءاجوز.م*

 حيرررض) نذالا ىف
 لللحت هتيصاخ (بونملا
 ىلا اهلسسو طالخالا
 غامدلا»لمون د بلارعق

 ةلاحم اله ده عت. ف تاراخم

 برا اوراودلاو رادسلا
 (هحالعو) كلدريغو

 نادصفلاىلا ةردامملا
 امان ندلاناكص

 ْ هك اوفلا لامعتساو

 هكاوفلابورر وهضباقلا
 نهدلامعتساوةضياقلا

 مشو سأر لا ىل_عس" الا
 لدت ارز راكلا
 هررححللا لامعتساو

 ماعطلا فهساملاوة.طرلا

 الوناكن او مول ار عمو

 ةدعاممو تاضوهل | فدي

 ُْ دبالو ناك ىاو بارمثلا

 صفعلابنعل ا نمرختملاو
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 ١ دي ع باب حرب م حجو د دج يتطا ضل اة جم هلك د صجس#

 قاعملار جالا مسللاو لدركلاو صجحلاءاك هنضسملاىلا هلاماو هْواذ_غ فنطاو اقيتع مهلا ناك اذا
 امأو (هبقعب ناقمِلْلاِ) ديصلاو ريطلا مول نم تانطملاو هيواقالاورب زابالاو لفافلاببيطملا
 نمصد رغأ اومرمصط اءاعاهتمدخملاو جوييطلاوجاردلا نمصوصملا لك اف ناةهفللا باص

 هسفام ىلع هراضم عفدو بارسا |عفانم عفد نماضأ اًسادقو هندتغال !نم كلذوحنو ىدحلا

 لقتلفةيافكلا
 ةب رسثالا ضعب اوامعّس نا نوداّعمسانلا نماريثكن الو ه(ةرك-1 ار يغب رثالا ف لصف)»
 اهدحًاةيرسشالا هذهنالوقنف (نيبصكسلا) ادصقالوقهبفلوغن نا ىتبتمف ةركسملاريسغلا
 ضعب ىفراضءاضبأ هلوادج عفانملاريثك بارهشوهو لامعتسالا ةرثك,ص وصخ اوهو ني.سنكسلا
 عفانم نك اهدنع بنتمل امتاووأوراضما .دهركح ذ:نادو>الاراص اد اةلاو>الاونادالا

 لفسأ ىلا عفدنيف معلب نمءاعمالاو دعما نام عطقبو جينلابب ررمساذاءارغصل | ئغط هنا نيمكسأا|

 ناالاروزللاولودالاباذخم ناك اذاامسالو اهد داس تفي وهمهتلملادبكلادربب و كلذب قش و

 جذاسلا وددسلا ميتفت دصق نا قف وأ ىروزلل!كلذلوجذاسلا غلبمهئفطالا ىف غلب الهنم ىروزبلا

 نم ئيث بطلا ىف هيلع شر وهرزب وايدنهلا لوصاين فت | ناف دمكلاديربتوهمةطتل ا دارأ نق فوأ
 صعللالو ةدعملل دسح سال هناالادد سل !باعج أو نير ورسملل ايسحعاعفان انآر سم ناكد ر وءاملا

 هابلا ةوهش طقسا واضبأ ءاعمالا ميسلالو وبرلا باعحالال امهللا ه؟رللالورد_صللالو ماحرالا الو
 هنثانارود_صلاوهَقاطنملا نوطالاو ةدراملا هفسعضلا دعملاباعحأ هردح< نا ىغش كلذلف
 باق: دنعوردصلا نم ْئبث هعم علقي نا جاسحال ىذلا ساملا لاعسلاو ماك زلاوةلزنلا دنع ىنعأ
 هورد نا بحث ماحرال ا عاجوأو بصعل !فع_ضوه _ثءعزلا باعجأو ىثغلا ىفدي زبهنال سفنلا

 ريطقتد_نعو ماحرالاوءاعمالاو:دعملاك ةسصعل اءاضعالاو بصعلابرمخأ ناكض جحأ ناكىتمو
 ةرثك ىنباللاهولّيو (بالملا) اديدشارارضا ةناثملا,ربضب و كلذ ىف ديزي هنال هب رذولوبلا
 قالطا دنع بنحب ناىغبتي ولودلا ةقرحوةثرااور ى_صااوةدعملل لاصوهو هلسانلا لامعتسا
 نمراضملا هذه ىفغلبأ لسعلاءامو (ىلعلاءام) ريساوبلاوريحزلاو بعسلاو ةعبسطلااو نطبلا

 ضايهالاهي رثعي نم عفني و نودوزيملاالا هل«-:عالو ندس لب دربي الو ىفط.ال كلذ عمو بالخلا
 امأو (عامفلا) هيوافالا,لومعملااهسالو هب وطرلا ةريثكلا ادعملا بادصأ و نيمغلبملاوةدرابلا
 عجودنع بند نا ىغبني كاذلو نيف مةدعمللد ربم سأرل | ىلا دوعصل ار يثك بصعل ايراضف عامتفلا
 نمديد_ثلا شطعلاو هدعملا باهل ادع ملصن و هعبنطلا قالطن او جناوقل اوعال_ضالاوبنحلا

 هتماخفن لقأو بصعلابارمض لفاف ىزي طا اماو بارششلاو ماعطاايدهع لوط نموأ كلذ ناكر ام

 لقأواريريتو هئفطت لقأ هنءىل_عملاو بصعلاباررمضلقأو ىريعشلا نم امن لقأ هنم ىزرالاو
 لادتعابلوبلاردنىتلاهيودالا دهعتيلف هلامهشم عامفلا نمرثكي ناك نمو بصعلإاب ارارمضاو امن
 بصعل او غامالايهرارمضا نم مل.نا نكع كل ذب هناو لظذملا مصشب نختم ل مسملا نيلصفلا ىف ذخأب و
 نم ةرهدسخ: وسانلا نمريثك هلمعتس ىذلاركسملاري_غلاواللا بارشثلاامأو ( ولذا بارشلا)
 نطبلا قاطتو عفنتاهناو ىيتفبملاو ىلدرطناك هيوافأب ةيمواجذاسة ىو بيب زلا نمةرهو ريصعلا
 نيد_هنامروبنيب ارسل نيده نال هديكو هلاسط ىلا ةب الملا عرس نم ه.ةتحو حابرلاب همروو
 ةناثملا هنو ثخ نم عفني هصاخ مهةغبملاو ديكلا انضسأ هي واوالا,نيذخت ثاذ عم اناك ناو نيوضعلا
 يعيني هنضدش ةيرشالا نماهمشأافوهسملاونوطاسرلاو نوةيدنطااماو هساسولودلاريطقتو
 نمو نيدوربملل ملكنو هيراوالا ةريثكلا الو تامل ادنعو ةرالانامزالاو نادءالا ىف قوتتنأ
 ةيافك هذه نماض أ انزك ذامقوهب وقتلاو ناذسالا ضعب هلقو ه ديكو هت دعم ناض. | ىلا جات

 لصف)
 اديجلال

 دي
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 ا دصقعادصلا طرفأ ناوريثك عنعنب ةبمطم مرمصلل ٠ اي رارفةو مثل |تذاعاذا هلك ألعب و

 عادسالا قيدارشلاهسو سالملاراح هعم سأر لاوهحولا ناكن ا هئفطتلاو ري ريتا |نمانرك ذاع

 لكأو هيلعرااءاملابصو مامسالا ىلا لم بلاغ ل مث لب هعم ناب رضالو ةرارحال ناكن او

 ينعكس سالماوقأس انلافو ( راهلا) هنيكستل .سدعلاوهسنركلا نم ةوهشلاتداءاذا
 ادهى برش نا ميطظعل ا اطذلا ن م ةنكل تارمثلا نم ءوث ترش الا امانا: وكيس ارضا را

 اطاصاتقوحدقلاوحدقلانيبامرظتني و اجوز «واللقالملةريسلا ئثلا نكلر كسل ادمعءامتقولا

 عامفلا و لتلاب بالفلا رابجلا هتداعن هرئزكلا امو ىذْؤملاض راعلا اذ نوكس دنع برمثلا عطقبف
 هثرونسامأو (ه:مهثعرلا) هضماخلاةضناقلاة اوقلابورو بامٌكاوهوزيللاءامو
 َك ةرطخ ىلع تاكهن لاس. موهضْل منا ناهناف ه4-:م لقد وأ ميلا رصف نام زل اوهشعرنارشلا

 أطخ كلذو ركعلا ءادّتبادنع نوكسا نم ث دام: الؤه نمري ثكرثغب دقو هتكسل اوهلاغلا
 نهوم بصل خرم ةلجا نبارشلا نال الوأ تناك 6 ىوقأ كلذد_هدري_صت هسفراولل

 امأف(هبقعب رادسلا) بصعلاو غامدلا لاع بامتسال درابل اهسالوبار ثنا نم ملصأ ءاملاو غامدلل

 لاهسابن ءد و راخمل |عنعامم لقنتي وسأرلا ىلا ادوعصذ, دنلا لقأرتذافراودلاو رأ د | هبيصد نم

 عرصلا ىف مةو.كلذىفىناوتل ناو هشتارغعزالىذلا عدابالابهصاخو لاه-سالضف هعمطلا

 ناضراع ض رعي دوو بلل !جالتخاو (هنمناعفطلاو سفنلا ىمض) تاسسلا ىعسملاءادلاىفو

 ضراءوهوريربتا ىلا او دعو دعب وةدملاريصق سفن قيضام هدأ بارشا١تامدا نءنائيدر
 برش نا نامه ىندأ ثدح ىتمىجرذي كلذلو باقل اجالةادرذب وةأف توملابرذن» ءىدر
 ميظع باب اذه ناو ىرسيل ادبلا نم قدلسابلا هصفىلاردابي و هّمعاس نم برشلا عطقي نا ذنلا
 لمعت وءادغلا فطان وةدمكل ذدعب امق بارشل ار سود ناىعش و هنعلفاغتلا لمةحالا دح
 عفن كسملاءارد هةفص نكسملاريغك سا !ءاودءاودلا اذه لثم نذسالام هيبلقلا هب ودالا نم
 لكزماي رهكلاوهسانلاةرزكتلاو ريشابطلاو نو سطملادرولا نمذخؤي نذسالو نانا نم
 نمذخؤد و ءزح سدس دما صا الا كلسملا نمو هز ف صنراغضل اًواؤالا نموؤزح داو
 وظل سفلا ءاوق قريشا ىتح طي و صم ار وصعملا ضماخلا حافلا ءامي لدفدز ريطاار كسلا
 في ريثءاودهناتضراعلا اذهب اصءاودلا|ذهدهعتي وهب ودالاهب ندكنوج رئالا نمقاروأ همف

 دادتمالاو (هنم شنلا) ةرارس سلع حال ضازان حبا ماطلع ل وعتل

 كاذب رذش وددهلاىلاوهامامهرسشور وةئاوأ نا ركسلا,ث دحي دا دسم اوأ ينشنرخ "رش الا شراعلاو
 مناوء ىلا ىلاردابي و برششن | عطقب نا كل ذث دم ةعاس ىعشي و دبل ةلج ىف ريك جالتخا
 ند.لانيايامردهيراح» 0 ل

 ناملاوأن نسوتسلا وأى بال اوأ طسقلا نهدةتملداةملاوزرخلاخرعوجرخ مد الملق َه

 تاازاذاو ينشتلا نمئمثا بن اامسالو خرم اودزاالادواعب وكلن هتليوهموةنيلاًايث ًيالو
 راكل |تاحراالانضفتني ورمعل ىتاب هنمرثكجر,مو ةلي وط دم بارششن اره ضارعالا هذه

 ث.داسودووطسالانمدخؤد هتفص قفا مج رانا ادهو نفور جراب'باسلا اذه قاوش
 نمو نيقنادل_ظذطا مص نمو مهردنز وريغصلا نويروطنملا نموني-ههردنزو اوودهسم

 نمرتسد. ذطاوجولاو لسحزلا نموقن ادنزو نوم رغلا نموقمناو دةعبرأ نزونوةبراغلا

 ضارمال هذه ىن عفنتو عاذتلاو غامدلاو بصعلا لوضفجرذت ةبرسشىهو قن اددز و دحاو لك
 هللز دعالبطرلادادتمالاو ينشتلاو صوذلاوتابسسلاوجلافلا وةتكسلاو عربملا ىنعأ اهاك
 كل ذورا.+لا ءاثقمصم ةراصع نم لظنملا مصشعضوم هعمحرطاعز و ىلاعت هللا ءاش نا كلذ ىف

 ىناهرثكحأأق فني مئاف ]'
 دربب روفاكلا مضيفا
 ددحاو لكو نكد كسملاو

 قرخ“ الاجالعامهنم

 دوعلاو نيذكلاوديربتلا

 ام-م لباقي نارفعزلاو

 نمل عمروذاكحلا
 كسلا هب لب اهي لد صلاو

 ىعبذيهناالاروفاكلا عم

 فيفا أب ىدتسنا

 لي ما حتاورلاباما

 اماورفوا.ذلاو مدعذبلا
 م هقشنم ملا ناهدالاب

 هنأو بطرلا بيطلا راش

 ىذآ اذاو ةلاثال درا

 تاحازملا ضعيل هيمطرتب

 تدادزاىّت- لاعاا!ضعبلو

 جالعلاو تصقن وأ ةلعام

 هيلاغل اونارفعزلاو كمل

 سدعلاب ىدؤد ىذلا اماو

 سد 17 هناو درولاك

 هقود وموث ل همعرتو

 ديريشو نرخ السنع
 نيقي رفا ادنع غامدلا

 ناو بردقأ رس دءلاناكو
 صصعلاب هم كلذناك

 "مش لم ىنراعهتطلاعو

 حتاورلا نم تامخرسم لا

 جيضتبلا نا ل-.ةادهاو

 ررض جال_عرفوللشلااو

 هناباح ال نكلودرولا
 سأرلا ىل_عراملا هد
 ةحن ار, ضشنام اًماو

 كلذريغو دءسلاو ورسلا

 تامخرملااضأأ ه->العف
 البوم الاوةروك دملا

 تاضاقلا مشي تارمدعد

 سأرلا ىلع بصرو
 سمع ىدح تاضرملا 5



 جالعلا ىلع وأ لاق( هنثنملا

 لد:صلاوروفاكتا مشل مهل
 نهدنم قاشنمدسالاو

 رفوا.:لاو جسفنبل اودرؤلا
 مئاو رلان كس ملاذا اذه

 هيزتتناكت اوه اجي
 ةهلياقملاه العفة ئاج

 ىدو-ءلارو ملا عاونأب“
 نارفعزلاو كسملاهحنارو

 ىل_ءرامخلا ءاملا بصو

 مسفلا ىلعوبأ لاذ( سفلا
 انيضس لعفت هتحنار
 .هومهل انمدونو اه.هتو

 ةيفيكملا بس غامدلا

 ةيمكلا تود ةعتلا

 هكاوفلاممث (هجالعو)
 طاغتل هضاقل ا امسالو

 مشوه تمءالملا عم حورلا
 لدن-صلاو ر وفاكلا

 نامرلا رو-ثق قارحاو
 ىذأتناف لحرفسلاو
 عمد دما ىلاغلب وبناسنالا

 بصير | 11: املي عفتتي هناف
 ىطاعشو غامدلا ىلع

 .قاشنت_سالامديومونلا

 لغو بذعلا ءاملاب
 ءاموشش ديدشو فنالا

 بوصأو كل ذريغو درولا

 'ىلتمهملا هل ءامشالا

 نييف) ماعطلا نم عانتمالا
 لكح (سطاابىذان

 بيط وه امم بيلا
 غامد لل عفان هنا موهشمو
 نذساعهنكلوىاقلاو

 ضعبىف .راض دربيوأ
 وأ ففحتوأ .لاوحالا

 ضرةيوأر ممعن وأ بطرب
 لٌثمىرطعلاب.طا اامأو
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 نم قيفي ني->وأ هموت دعبهب رمتيلف هدقن و هيثغب اسم كل ذ ناكن او ملثلاب ا دريماج ذاسانيبمتكس
 ناكن مو ادحةدعملا ف.ءض ناكناالا ىتغب القا د دريملا جذاسا |نييضكسلا نأ ىلعو ةرطت

 لحرفسلا ءامنمذخؤي لحرف نيبصكسه فص ىل-رف_ىلا نيمضكسلا ىلوعة_سلف كلذك
 هئالثدزربظااركسلا نموؤزج ةفاقثلا لد _:»ملا لكلا نموؤزح هلت نع ىئ_صملا نكسملا ضم اهلا
 هيغدصو هةهبجو همو د_ذءهناف+أ ىلطد_ععّبلو ماوقهلربسصد ىتحهنوغر عزختو حطبف ءازحأ
 لبق هيدع قرطةيودروءاملاو للطن او ىنمرالاني-طلاو لفوغلاو رجأ لدنصو اًثيمام فامشأب
 نكحإر نالوىناكر سلام بارشن !نمرتكاو ىوقأ ناكق اهلا هيف عمن نأو درو ءاملاموثلا

 ةضماطاهيلغالا ىلعةل+ !ىفومالهلاو صنرقل اوءارفصل ا ةيسدعلا ىلءهيرمشن وووهقلاوىئاملا
 نم هباعىم<نمامأو (هنمدبكلا ىج) دهعت لضفنطيلانييلتوةماخلاو ددصفلا دهعتيو
 قداصلاءاملاب «حزع و ض ماها نامرلاب ه-.اءلفنتءلوىئاملا «-هتلاووهةلااض ًارتكافهدمكا
 بارشلا ب قعب هييصن نمو هفم دركلا لق ةدرايلاه ين_غالا نمانق صوام ىلع برش ودربلا
 ديكلاعضوم ثيحاقلعمال_ه5 نا ب سة نكمو عمجوالو سفذلا ىف قيسضالب هدلبك ىف لست

 ىلكأي ورز+اوىبرملا سفركلاب هلع لقنتي ور دكلاو ظيلغل بنحو هقرأ بارمثلا نمر تيا
 دبكل ا ددس لحام هرك ذانم دفام دهعّبو قوق ثحرطا اوءايدنهل اولل ل اريكل اوف شرالا هماعط

 هبيصن نمامأو( هنم سفنلا قدض) ريطفل |نيدهل اواشناارةدخملاءاولطاو ةداخ هنمولطلا بنتو

 انف_صوىذلاربب دنل ارباسىلا م د_بغل !ىلار داري نأ ىه.ذ ف ىجحو سفنل | قيض هديك ىف لقثل ا عم
 لمتحال ضراءاذ_هناوةدمبارشثلارسهالاو كلذ ئكتافةدراملا ةدهف الاب دبكل ا ل .مكن ىلاو

 ضارمالا جالعىفلخادهصعلا ظفح دود نم جراخ كل ذاوهف دكا مرودب رذنيو هبةناتسالا
 ههه ءاملان أك اءئادلاسطل ارهذناءادبارشاانال هلاعط ىفاررمذبارمثا اهي ث د_عاسملةو
 دوسالا بارما نمو هظراغلاءامدلاوادح هجظعلا ةزسطالا باك ا,ثدح ودرغا!ىنالا هءظع و
 ملت وول طل اور دكلاودوسالا ظيلغلا بنصاف كلذهبثدح نمو (هنم لاسطلا مظع) قبقرلا
 نيماتلا”ىرلاو م-يشلا ىلعال هغيطاو ماعطل اريس ىلعهب مشو هحا هىل-ةيو ق.قرلارملارفصالا

 مفاشم مهل كلذ ىفوايوادوساطاخ بارشل |نامدا نءدوئءقتباموةدحندقو (هدعءادوشا٠ءىق)
 مىتماماناذنههارم نع طاحلا اذذه بلة نأ لاا هله ىنىغبني سيلوةلومس جرخ ىتم ةهظع
 رئاشغلاءاملاو بالا |برمثن ناعن نأ ىعين ف بركل او قاوفلا بارمشل !بقعب جاهو ةلومس ج رخ
 ىرسلا دل !نمقيلسابلا دصفي وءادوسل ! لوس اممايالا نم دعب اهفدخأي مث هحورج ل_مسل
 ةسعيبطلا نيل عم هيلع زمعاذارقرقتو ديك !ىف عمجو بارشثلا نع هيث دح نمو (هنعةرقرقلا)
 ةريثكلاناولالاو تانسطملا قا رهأ ىلع هبرمش هىوقمتل اًرر ار فصال !بارمثل ارتذماف مذهل فعضو

 رعهيو قسسةلاورب ونصلا ب>وهوزوا+اوزوللاوزوملالةنتيوجازملا لةيورب زابالاو لباوتلا
 نمامأو (هبقعب ماعطلا ةوهشباهذ) ضراعلا هنع نكس ىت>ةبطرلاهك اوفلاو لوقيلا
 لقث عمن ديلاري كو سفنلا باتو ىثغلاو ماعطلا ةوه_ثباهذهب رسث نامدا د_نعهب ثد_ح

 ثدحاذا ىن كلذلوذسنلا ةمدرامل اوراهلا ضارعاهذه ناو شودنم برطضم مونو سأرلا
 ريثك افءامسأر لا لع بصدو مالا لخ دي حىفارطال ااهيفزمغبو ةلب وطةدم موذلا باطن نأ
 نوكسااواضد أمو:لابلطالاو لاذ ف ماعطلاةوه-ثتءاجو ضارعالا تفخ ناوحاربو جرخ مث
 ىثغلاكر اهلا ضار_عأ ضعب هطرفأ ناو ةوهشا | عجرتو ضارعالا ف ذقت ىتح ماسلا دواعمم
 نءجرخامج ر- ىت>تاىهرئافلاءاملاو نييك سل ايد ىلا ل مس ىتغلا ىلا ل_صق عادصل او

 ىروباسينلا نيطلا نم مهةيو ساي رلا بروأ ل-رفساا بروأ نامرلا بر برش مم هدعملا

 هلءعو
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 اورثكي ناالا ةراكلاجا مالا بادحاير ضو اي وقان اما نطس هنافاد_-ىوقلا مطلارملا رفصالا
 سأرل ىلا ادوء«صرثك أ هنمىناحرلاو (ىنارلا) ةدرابلاهك اوغلاب هيلعاولقنديوادح هه

 عقدبو التمالا هسأرىلاعرمس ودمرلاو عادصل اهي رتعي نمهرذ نا ىغيشي كاذلو هلاعب دصتو

 لدننصلاو دروءاملاب سأرلا ديربتو ةدرابلا نيحايرلاوروذاكلا مشن رطضم هيرم ىلارطضا ىتم هترمضم
 عسجوهوس أر لا ىلاراخضلاد وعص عنعام عمو لح رف_سلاب هلع ل-ةنملاو درولا نهدو لألاو

 ثيدبلاواراخ لقأ هناالاند_للاف فر ثك أ قيتعلاو (قيتعلا) هضباقلاةضماحلا هكاوفلا
 ىناحيرلا ه_.فىكتاك باك ريثكس أ رلا فىئكني ال بطرراخي هراذ نا الا ههد رسراكلاريثك
 ماعطلا مضهو حايرلارمدكىفدو>أو نطيل قفوأ فرصلاو (فرمدلا) ادح قيتعلارملارفصالاو

 كلذىلد_:عق جازملا لدتعملاو د ضل انجوزمملا (جوزمملا) هلا دوءصل اوهريضت ىفسأر لل درأو
 معطري_ثكم هل سب نا غاي ىتح قدعأو ىوقأ ناك امام سالو نب رورسملل ه-جا نمرثكي نا بتي و

 عتفيال بارشلا نمردكلاو ) ردكلا) ةلد عملا نا دالا باعصأ ه.ف لدتعبو نيدوربملل هلقيو

 ناقفوأوادغأو هو ماوقلا ظلغلاو ىلكلا ىفةراخخلا ودصافم ا ىفعقعقتلاواهداوا عر لب ددسلا

 نأ قفوأ هنمضباقلاو (ضراقلا) هريبدنف.طا:ديرب نه دوحأ قءقرلاو هندب بصخ نأ ديرب
 راس نءفاذكماه>ارخاو لوضفلا عفد وهو ةد_عملا هد وقتو اهل قعو ةسعممطل !ضبقىلا جام
 هايلل ةوهثلا طقس هناريغني رورسمال قفوأ بارشلا نم عونوهو (ةوهقلا) بارششلا فوذص
 بهذيدرحلاسيزلادسنو (ىديزلا) مدلا نيفعنو تالا دمارتىلا عربس سوشملاو (سهثملا)

 ل_عملاامأو اضيقىوقةأوهون دلل «-:ماناضسالقأهناالا ظءاغلادوسالا بارمثلا بهدم
 (ىرصملا) هظيلغلا لصافملا عاجوأ نم عفنيو ىلكلل | قنيواب وقان اضما نضس هناق قيشعلا سمثملاو
 داو اريك ادح بهل ةردكلا للا ءامو ل_سعلا نمْدْخمملا ىرمصملا امسالو لسعلا دستو
 اهالطا نطرلل قلطم مضهلا ىلءةنوعملا ليلقركعلا مدلل د_ءلوتل اريثكب اشودللاو رماد سنو رارمل
 ركسا اذسنامأو (ىركسلا) هيمت نا ةعيبطلا ىلءلةثيقالطاو قالزاهناكلب ادح عفانلاب سيل

 رداصل ادن ث بهذي وةناثملاو ىلكل ا قنيرلوبلارديهناالا سأرلا ىلا دوعصلا عب رس عدس
 وفطب هنا الا اسمن لقأو نطبللاةالط ا دش ور دلل مفناؤدس الاذن امو (دناغناذسن )هئرلاو
 ىزدسل ادن افلا ىفنال هقارحو ةدح هنمداوتملا مدل ىفواهمر وود كلا نغسو ىثغب و ةدعملا ىلع

 (ةطنط اس )انيملترثك أوءالج لقأ هناالا ىركسا اذخام هذ خاف ىن از1ِن ااماؤرمشعل نبل نمةوق
 ههخو بارشلا عفانم نع ةرصقماهلاكف سروال اوريع_كلاؤذطنملا نمةزل#كملاةدنالاامأو

 ىفبارشلا نعرمهةمو نذسق ل>رانلا قرع نم لئاسا!ءاملاامأو (لمحرانل السن ) هدفنم
 ول_كط١نامرلاك هكا وغلا نمد يدنلا نمدختن ام عسجو نام رااذست كلذكو .(تامرلا د سن ) هعفاشم

 اناللمعءةسنالاجادوحالاو بارشلا عفانم نع :رمد2مك1ذكةاهوهذو ىرثمكااوواطلاتوتلاو

 نآالاعجرتاف (بار لاراضملوأ) امتراصع نم كلذ ىف لقأ لاح لكى عاهد نكل ضيفو ظاغت
 ىتلاراضملا نالوقنف !هءفدرامرك ذو باريشلا برش نمثد_# لازتال ىتااراضملارك ذىلا
 ىتفلاوماعطلا ةوه_ثباهذو دبكلا ىجودمرلاو عاد_صلا ىه بارسشلا برست نم ثدتلازنال
 برست نع عادلا هب رثكي ناكن د (هبعع عادل 0 راه اوهشءرلاوراودلاوردلاو

 مظدقفي ىتح هحا ضصرثكملفهريغىلارطضاناو حيرلا ىدعل او هنم قيقرلا ضد الارتخيلف بارا
 تقو ىف ه4-سأر ىلع عضو لجرغسلا بص: ملا ذا هيرروأ ضماحلا لحر فلاب هلع ل قنةملو بارشلا
 رذ وذيللاو ميسقتبلا هيلع مش ودرولا نهدمونلا دنع ىثا,وروفاكدل او دروءامملا,ةدريماورخ برعشنلا
 برم | نم غرف, هعاس برمثلف هيقحب دممرلا هلا عرمس نماماو ( هبقعل دمرلا) كلدوخغو

  (هيدغالا عفانم - م)

 هنري رغلاةرار-للا نع

 ءالتسمالو اهل ةيدملا
 اهيلع ةمضرعلا ةرارخلا

 ىل-ءال هيف فرمصشي ىتح
 ةرارحلا اهبف فرص: ءامو

 عنم (جالعو) هب ٌريرغلا

 مامدس الا رهفثاكتلا

 زمغلاوكلدتلاو خرملاو
 مامدسالا يس الو

 اهيفتضيط ىلا هايملإ
 ةلالا لثم تاندلملا

 جيمضنبلاو جنوبابلاو
 ثدشلاوكإملا ل_ءاكاو
 نأ ىف نهدلا امأو
 فئاكشلا جالع ىف بتحب
 خرملا ب قع نأ الا مهالا

 لطبي ىتح دي دش لغن هي
 هثدملت قد وماسملاو دست

 تانوفع نع ظفحفلا امأو

 كلذ ىف هحولاف فارطالا
 ةراخلاناهدالاب كلدتلا

 تاسانلا ند دلثم ادد

 تيتنطا نهدو طفنلاو
 نفعتلاب أد اذاو كل ذريغو
 ىنانيبام ىلسع طريشلاو
 نيرفاسملارسديىف انئلاسر

 ءاشث>الاوباقلا ظفحامأو

 ' جازملاةيوقتو دربلا نع
 درب !اررمض عناملا راحلا
 ةنذسملا تانوهملاز أف
 قيدعلا قرصلا بارشلاو
 ممامسال هصاخ موثلاز
 اذاوكلاذريسغو بارشلا

 نةدرباابنانالا ىذأت

 ىسحم نأ.هل باوصلا
 هةسمحلا اه4_مسدلاه ِق رذلا

 : رزيملا با ارم انهح وزمملا

 ىيصرادلاو موكل اولفافلاب

 صا ىامفاك اذه نكملف
 حئاورلابىذأت نمف)دربلا



 هممدمطت دشأ ضداشاو

 ةنودخ ل_ضف هفنأالا

 ءاوهلاةباكنرثك أ تالو
 عفني ام حافتلاو باقلاب
 هغل انةعقتم بالا اذهق

 (دربلا مهب رضأ نيدلا ف)

 ىلعفيدربلا ىلعوبأ لاو
 نال-طالا ىلع نادالا
 فرصعتلاو ف .كتلاالاءفأ
 ةبزب رغلا ةرارخلا عمجو

 محءاضعالا نسسطاب ىف
 مث الا رخآ اهئفسط

 اماموياقيدربلاو لال_هلا
 ذادراسلا ىمسطلاجازملاب
 لب هبيدش نع لعفنيال ئثلا
 راخلاجاز لاب وأ هدض نع
 دضلا ناو عنامملا ىوقلا
 هادم ىلع ىوقاذا
 درب اوهنء لعفتي مل دضلا

 ملو طقف ف .ثكتلا لعفاذا

 ام بحوأ هلع لسع
 ف للعلا نع تاراخلا

 ثسخو هئاممملا نادءالا

 ضراوعوةهنوفعلا بلحو
 نادالا امأو ةنوفعلا
 فكشاناف ةسقنلا

 سدح اهيف بحوب لدتعملا
 ى حمس

 اهفدوحف ىوعتف عمت

 0 ءاد_غلا مضه

 امأورثك ًاوؤلدأ طالخالا
 لغلغب ىتح دربلاىوق اذا
 ةلاحمال هنا وضءلا نطأو

 نيم رخل
 ئمااعنضب اس رس الوو ل

 ةب ري رغلا ةرارسحلا

 ىداسملا نم امهدحاع

 اهلهعسطلاىف تن.هىتلا

 نسفعءالاو تو-ءنواهف

 ةعبات هنوفعا!تالوضعلا
 نع ةب وطرلا ل_طعنل

 المل

 لاح نود لاح ىف هنم قذوالاامو هفوئصوهراضمو ركسملابارمشلا عفانم ىف يعبارلا لصفللا و
 بارشلا ىفن "الا لمنلف (ةلل ا ىبارعثلا) هيهقح اللا ضارعالاو هذعهث دا اراضملا عفدو

 مضهلا ىلع نيعيو ندبلا نط ركسملا بارششلا نا لوم ةهراضم عفدو هعفانمو هعاونأو ركسملا
 راسو قورعلا ىلا هع نم هدفنتو لانه همذض ةدوسو دكا | ىل | هكمفنَت ةعرسو ةد ملا ىف ماعطلل

 املا نم هلع بص فريغال شطعل | نيكست هيدارأ نموءاملابج زماذا شطعلا نكس وندسبلا
 ىتمنديلا ب صخي وهن نكسالو ءاملا لفي و شطءلا نك_هفهبرشن مع هلكهمعط قع امردقب
 ندبلا نم اهسورخ ىلهس واعمج لوضفل | عقدي ونوالا ن-< وءاذغالاةريثك هبدغأ ىلع برس

 عنمفامويفاموبلوبلا فاضءأ ءارفصلا جرح و ما لاب ىذلا ىا لاختلابقرسعلاولوبل اوودتلاب
 ملصت وىغش ام ىلع برشاذا هدعلا ظفح ىلع مظع نوءوه كلذلو ا مت .ةمكءو وأ اهتم ا

 مح رتسنف هل هثي ومونل |ابمط: و هما ع ىلو <اساو هعسطلا ةرهقت ىذلا لدتعم ارد ةلابواةةوادقو

 كل ذدعي نم ندلا نوكمفبارشا اريغ ىلءمونلا دنعاهتحار نمرُثك أهحار هسسفنلات ال“ الا
 مونلالوطا غلب ودو>امضهلاوفطاأو ىذأس اوهلاولهسأوفخأ تاكر_طاوىوقأ مونلا
 تاقو هيوادوسلا ضار هالاهبتح اهو هند.درهلداسشعا نع كرت نمو 4.ف تاكحرملا ةإوو

 تايكدودحه ثالث هوحولا هذلهىف هب عفتني ىذلارادقملاو (بارعشلا همك ) اهلك موضه تفعضو
 ميرفت نهكلذريغهيداربالو امانانوكس شطعلا نكس: امر دقبءاملا عم ماعطلا دعب برعشب نا اهلوأ
 هممح ىمح نموادذ_>ةلملانادءالا باعصأو نيرورسملا ى_طارهاذ_هوامءرطنتوسفنلا
 ريغ نم كلذ ىفلاد_,ةءاباهب رطرو سفنلارمس نا غلب نأ ىلا هنمدخؤب ناىناثلا داو هيلع

 هفصدهذو ناسألا حت ىلا كا ذزواجاذااماق ديد م ونل ىلا ل.مالو سأر لاو س اولا ىفل <
 هوحوفادحراضكلذوركسلا ةلاحاماؤتاكرلا نعاهفعضو ند بلا لصافمبارطضاو لمعلا
 هرثك أسد يموأ ةيمرهشلا ىف نوكي نكلورئاود ماذا عفني دقورئاوو ف دارت اذا هالو 0
 الكللح و هساوح ى ذيو هب راجم تفي و هطالخا ققريو هبطرب ون دبل | نم. لاما هله ىفهناث
 برس ناا سالو سفانملاوىر ان اب دهب اه>رخح مح هيدر تال ضف نم هذ عمت و دمعت اددق

 هيذدف هققرو بارعثل | هلإ- دقام مج ىلا ىح ةلاطا هدلهىفءاملا ناو ءاملا مويلا الهدغ نم
 ىلا هدد وهدري_.فبارشلابءاضعالا نم ندم دقام عج ىلاءىح و هح ور للهس و هعذديو

 هدحوءاملا نمبارشلا موهدعب برمثلا لعح نأ ةدعلا ظفد ىنءامشالا دو-أ نم كلذاو هلا دمعا
 ةهئالثوأ نيمودءاملا برعش ناامود بارعدلا ب سهئاذا عة قا د اممتلمنادالا نم ناك امو

 ىلع برم اوأر كسا اامأف امون واموت كلذ ن وكي ىت>اه> ا نمراد_ةجف كلذ نوداه-«ناك امو
 لاا اهذهىلءندملا قس ناودكلهملا «-ئدرلا ضارهالا باخ هترئاومو هةموادموراجللا
 مروبوةدالاض ا ىهالاو هثعرلاو اغلا عرمصلاك هسئي درلا ضا ىهالا ىفعقي ىتح ءاقب ريثك

 تاكرذلا فءخضوساولاردكو لمعلا داسؤوتاجارلاو تال_.دلاوديك]اا.مسال ءاشحالا
 رهلا) هعاون ف التخا ب هذه هلاعفأ ىف ات وهو ماعطلل ةوه-ثلا باهذو ندبلا لهرتو
 نملاه مو دوسالا ظءلغلا مدلاو دلل دماونو ءاذغارثك أ هنمولإلا ظءلغلادوسالاو (دوسالا

 رجخلا) هج ىفديزيد أدب رينملاهةذوأو نيكوه:هالاهريخو هي وا دولا ضا مال اوءالةمالاهب رثع»

 نادبالا ناذعا عمهل بارشلا ناو نب رورسملل اهقف واوءاذ_غااهاقأ ق ءقرلاضالاو (ضيبالا

 ةيرارملاضاىمالا نوكعفدف لل.,ةانرك ذاك لولا ىفاليلقاليلقداودت ىتلاءارقصلاج رع نأ
 رهلا) اريثك اطاصاراردالوبلاردبو ناضساري_ثكنذ-»الهناوبارشلا اذه لثمامسالو
 امأو (رفصالارهلا) اديحامدداون وهوبارشلا أدغا هتقرو هظاغىف لد:ءملارجالاو( رجالا

 رفصالا
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 مقساوأ برمثقماعلا لصافملاو بلصلا عجو نم عفني وحاب رلارسسكي هنأ الاةنوفعلل ا دعتسم مدلا

 نم هيصدعب ول, وط تقودع لب هقرغتقو ىف برم: ال ناب هدلهر اضم مفدي و( هلهراض ه عفد)هب
 بص متي ربكم هحئاررثك ًاريبدلا اذهب هنع شفني هناو ريد !ى زلنا ىلا ةصاخو ءاناىلاءانا
 اهتامم وأ نامرلاوجرتالا ضا+و ساسي رلاو لحرف سل | برب ب رمد و هع صن ورح نيط ىلع
 ءاملا) هيج زعوأ بار ءاملا اذه ىلع برش نارذح وهدعب وأ هل. قدك اوفلا هذه نمدخؤيوأ
 بعصلا نلوقلا هب رتعب نم عفني ساعفلا ةفيكل لب اقلاو نداعملا ىلع ىراخلاءاملاامأذ (ىندعملا
 هنفعه_حرقدب نم اضأ عفن و ىعملا مرح ىف لغاولا لك امملارسعلاءاعمالا جيمس دايو ديد-كلا
 ضيبلارفصكح وسلا نوكعنعو ىرغا هراثكحال اودخالابهنريضم مذ ديو هدر ىف هقيشع

 ريدا هيفيكل لب اقلاامأو (ىديدخلاءاملا) اهوفو نيللاب زرالاوزعملا مصشو خمدلاو نيطلاو

 صل اع لص نأ ىعشمف ضماح ض١ اةءامهنأالا ظاعنالا ف ديزبو لاسطل ار مك وةدعملا ىوتي هناف
 صاصرلا هيفيكلا لبا.ةلاو (ىداصرلاءاملا) لسسعل اء وأر كسلا ءامم ب رمش أو ضي اقل اهب
 ءاملا) نطبلا لهسو لوبلارديامب وحالتي نأ ىعبذي كلذلو لوبلا سحب وديدشلا ناوقلادلوب
 نم عمي وهوهنءادر ىف سامضلاءامنودو عذبهذلا ن داعم نم داوملاءاملاامأف (ىذفلاو ىهذلا

 ىداصرلانودهناوه_ضفلا نداعمىف داوأملاءاملاكلزكححدر اءاوذلاملاو ش-ولاونامفإلا

 ارطقئصب نأ ىيذبف ظيلغااردكلاءاملاامأف (ردكلاءاملا) نالت نماضيأ عفني و هنرمضمو
 ءامملا لعد نأ ىهو فصل | هله ىلع شوفنملا فوصلاو ميْطلاب وأ ىنب ربا نم اريطقتوأ فز نم
 اةضرادوقو هنت دقوب ولو سغم قن فوص ةزح هةوذ و قة شم بصق هسأر ىلع عضوبو راخفءاناىف

 قاب وأب سريا ىئصب واي وقادي ربت دربي ما ديدشان ايلغ ىلغب وأر اضلابل شب ا ىتم فوصل ار مصعد
 ىلارطضاناو تا ىهىمقدلا نءواشنا نع قورب وءاملا ئصن هناوىد وسلا نمواشنل | نم ئمث هءف

 ةناثااو ىلكلا فىراحملا قنبام وديكلا فددلا مفيامدخ أ رط_ضم هحالصا لبق هنم ب درمُسلا

 كلذ ناو فثرطاونوماهلا و زيطبلا لكأ و ىلئاملاءامو ص>ءاع ىذا تغاو لبق هانرك ذ دفاع
 ةيريقلاوةيطفنلا امأو(ىريقلاو ىطغنلاءاملا) ىلكسلا ىف راخاوديكلا ىفدد ادن اون نم عني

 هنأ الا طالخالا فرطان وددلا ميتفت نم عف:يفرملا ءاملاامأ و (رملاءاملا) ةتيريك-الاحاهلاخ
 بصق هف مطقي وأر كسلا هيفح رطب نأ ىعيني كاذلف لاهسالا| ةرثكن دملا كهنيو مدل ادسسُي
 نموأ بانعلا نموأ س الاس >نموأ دوحأو هذ ريثك ْئمىباشلا بونرملنا نم هذى وأر كسلا
 نيفعت هنرضف نينملاءاملاامأو (نينملاءاملا) نطبلل ةكسمملاهيذغالادهاعتي وخوبطملارسسلا
 رخذالاو دوعلاو ىكط_صااك بو.طا و هنواقالابهسطو درو املا ىف هحرعكاذعفدنو مدلا

 دسفب وءاشحال ا يي هناو ىتاجالا ومماقلاءاملاامأ و (ىناجالاءاملا) لفن قلاودعلاوليتسلاو

 مث ةغيلبلاةليوطلاةمفصتلاوليوطلا جطلاب هد نأ هذي و ءاقستسالاىلاىدؤد و جازملا
 سدرابريمالا نمءاذ_غل | ىفرثكي و ةدعملا سأر ىلع «فوةولوط: الئ ىوقلا بارشل ابرد
 دعسلاونيدرانلاو لددصلاو درولايدبكل او ةدعملا د مضت دهعتي و ضماخانامرلاو لا اربكلاو
 هكاوغلا بوورو بارمثلابدهّمي درلا ءامملار يسكت هناق ةل+ ايو (ةلل | ىفهابملا :ءادررسسكي ام) رشذالاو
 امله قناوماهضا ىعأ ىتلا امسال هضد رملا نادءالا ىناهتباكن دهر اه: اهنمدخالاوةذيذللا
 اماذ امبعفتتي دقف هامل هدهنهثدحامل ةداضماهضاىهأ ىتلاامأو هابملا هله نع ثدي
 ىلاو نيمو وأ مو: ىف ىنعأ اعب سءاملا اذهةءادرابيذرثؤت داكب الف ةعلا :دكولا هي وقلا نادالا

 ةيافك اهراضم عفدوهايملاراسو دهلاو لثلاو بورمثملاءاملا عفانم نمار كح ذاهفو عوبسأ
 باتكلا اذه ض رغيف غواب و

 رسظني ودك وغلا ةيرمثأ
 م-ييف كره له كلذدعي

 لهو طالخالا نم ئم 0

 تاراخلا مهيف تركت

 طال_دالا هكسصربو
 عاج وأب اهيلع ل را سدسلا

 روةفوءاضعالا ىف ةلقتنم
 تناكن ااهسالو ةكراسا ىف

 ةبطر وأ ةإمقث طالخالا

 ىعالورالازرخخحو

 تناك ااهسال لضغلا

 لدةس وهب رارع طالخالا

 ىىود تاراحلا ىل-ع
 نيسعل !ىف هلو سأرلا

 اهسال و لسصام عادص و

 هلو عم فلخ نم ئىدتم

 دد__بلا داونو لسعُتلا

 ناو هلا عم راودلاو

 ةلمعملا طالخالا تحاه

 فيك اهل عفان د_صقلاو
 ىيغشفهب رازااامأو تناك
 صال عرفمسا نأ

 .كلد . ىلا عهس امم

 زعوتشخر يشك هئفطتلا

 :سلاورس و ىد-ه

 نظاذاو كلذ ةييشأ امو

 ةريشكد تسا طالخالان ا
 وسلب ىذؤت انغاو
 ان اهنيكستب لاغتشالاف
 لاح ىلع ىلوأ نكس ودرب»

 لاهسالا ب هع ال ىتد

 هعفنم عفط امو فءض
 ضمالا بئارلا هغلاب

 نمدخملا عامفل اود ريما

 ةيذغالا نمو ريعشلا نشك

 ةوقلاتناك اذارق.لا مو

 هنبوقودعماىف هعداهلا

 .ادهىه.صاخزملا نامرللو



 رعلاكلدكو الءلفاضأ
 ىفةبثاثلاةلاقملا

 ؛ئءاوهلا
 نلغال نضل رانا ءاوهلا
 فكم وضم دلخلا لدخ

 راوملا ةنونغسعل يسهمدل
 عاد_سصلاو فاعرلاو

 لاق ةدانطلاتامجلاو
 ئسلا نادل ررذدلا

 ةراح ةدعسطلا اهتام ارم
 نءةحراشلا امتاجازموأ
 ررمضل ار يثك ءدرابةعمسطلا
 سارت>إلاو دضاابوه نإ

 صاخلاو نانتك الاب هنم

 هيرضنوف) كلذريغو
 امأ ( هيرضأذ ءاو-هلا
 هسالاةراخا نادالا

 نم مهل ضرعمف ةلوزوملا
 هنوغع ىج وأم ود ىج كلذ

 قالام-هل ضرءاميرو
 عاد_صلام-ها ضرءن و

 امأو كاذري غو فاعءرلاو
 ةدرانلا تادنالا بافصأ

 عادص مهل ض هرعمش ةءط رلا

 فءعضو سفن قدضو نيل
 ةكرطاردعنولداغملا

 لاد_ةءالا ىلا مهدربو

 مث نأ ىغبذبف ( هحالع)
 روسفاكلا هباصا ندم
 درولا ءامو لد: لاو

 هدو هسهنبو لسمو
 دربملا درولاءا.م 4بلحرو

 ءاذغ ىذغ ودرابءاع وأ

 ىروزم فيطل فيفخ

 أ قوس لا فرح

 هبلة دمي ةبكستك
 لدا_ص وءامجلا ةلعس

 مشبو رو-فاكو درو ءامو
 قسسدو ةدرابلا تاورلا

 نم هضءاحلا ةيرسمالا
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 ناكالذعم عديالوراملاءاملاراضم نم مس: نأ نكع ريب دل ذب هناف سن ال اوفشةااوولاملاو
 لمرلا ط-سمو ىو سي دارمسلا ىف رامنلا ىف هنةدو ل .ءالابءاوها !ىف عفرلا نم ه.لعرد قيام عم هدربي

 بورشملاءاملا نعةثدا طار اضملا عفد نمانرك ذدقو لدي و هلعر دةيامكلذو فو لولبملا
 ةلقيداسفور رض مضهل ا ىفاضن أ ثدي دقو ىك ام هةةوريغىفهلامعّدساب وأ هدرب وأ هرسوأ هترثكت
 لقي ناك امردق هد ثمل ناوءاملا برمث» ناب ةرمضملا هده عفدنو شطعلا دفا كلذو ءاملا بريش

 ثد_< وضراعلا اذنه لوب ىتح انركذام ىلع قلاب ساعي نأ هذي مةدعملاددعو برس اذا
 رك دءانسلاطب نأ باتكلا اذه ىفرظانلا ىغيتي سيلو ةحام ار دقءاملا نمدب باصن لدّتعم شطع
 عفانلاجالعلا ىلا كلذ نعل دهن نأ ا :.خونان !انرك ذدقان ال هنم عضوم لكى لاعلاو بايسالا
 هعفانلا تاجالعلا تقرغو ادحاطرفمالوط باكل ادله لاطا كل ذلعفن انيهذولاب الو ه_سفن
 ىف ةيردلا ةياغهل سا ن عاب عاضتنالا بهذو لاعلاو بابسسالا ىفمالكلا لال ىف تءاضو
 لالخ ىفةددرتم هقرتفم لب هموظامدعس: ماهو د<الاواك اذاةل>ماوعلا نعو هعاذ_صلا

 لهأ نف نم فقي هنا كلذو عسمسلا عفنأ كإ ملا اذهراس كلذ لحأ ند همهف مهعسو ىف سل مالك
 هنفرعم ةلق هرمذت ال واهل امعمسساب عفيف اهفدارتو ىن عملا ماظتن ال الهساؤوقوهب واطم ىلع ةعانصل |
 هنهذو هنيع ب صن نوكسحي ىن> اهل هرك ذهل عمق ةعانصا ايبردلا ملاءلاامأو اهبايسأ و اهللعب
 لقتلف اهيفلوقلا ةداعا نعاهبابسأو اهازعب هلعل ىنغوهو زا اواهيفم الاكل اراصتخال هرّوصتو
 صفعلاضياقلاك همي درتاسفيك اهيفىتلا ةئيدرلا (هالافونص) هادملابورمخىف نءالا
 اهررضهب عفدياهف لوقنو نفعل اوا د قءقرلاوادج ظيلغل اور دكلاو ىندعملاو ىتيريكلاو حلاملاو

 هاما هله عبج نأ نيبلا نمهنا لوقذف هيهنم عفش ام ض»؛ىفو امر ىلارارط_ضالا دنع

 ءاملانا (ضباقلاءاملا)لوةنو بورمثملاءاسملا دقفلوأ ام ىوادتلاو رارطضالا د:ءالا ةحرطم
 || دك |سماو هعيبطال هلقعب رمشب و هنم لاقل ةرثكو ديل |لهرو نطيل ا قالطتسا نم عفني ضباقلا

 ءاضعالا ىلا هذوفن لعب مدللا هفف دو ندبلا ماس هد_سوةدعملامذنم هلو زثءطب و لودلا

 ىديدحوأ جازوأ ىشرهال ارثك /ىنءاسملا اذهوهئرلا ةمصق هف. فد: سفنل اوتوصلاب هرارضاو

 راصشثالا نم بورضواريثكب ونرخو طول اهيف ضرأ أ هذه عطا يف ىتلا ةرامجلا ىلع ىرساموأ
 لاك للا نهدبرعشو لعل اءامدب رسمثو لل سعل لك أب راضملا هذه عفدتو ةصفعلا ةضيااقلا
 قالطمساو ءاعمالا قلز نمءاملا اذه عفني و ماسلا نامداوءاذل#غلا ميس دنو بيب زلا عسقن ىلع
 ةعمبط قاطد هناو حلاملاءاملاامأو (املاءاملا) ثمطلاوقرعلا ىرح: رثاولوءلاروردو نطدلا
 برش: ةرمضملا هله عف ديو ليل - اءلاو ىباوقلاو ىوبلاو ةكس1 او برملا داوي و هل ةعب هنا مح دتعب نم

 اهنملكالاوهضماطادك اولا بوررو ضماسملا نيبصكسلابءاملا جنو ءاذ_غلا ميسدنو نهدللا
 هنع ص مث ىلةملاد_.طا قد وسلا هفىاي نأ هتءولم مطاضن ار مسكي و هدد اسمواهنابا ىف
 حرط, وأ صن م ةليلواموب هيف كري ورور ءزلاوأ قينل اوأ ضما1-1 حافلا عطق هيفحرطي و تا ىع
 برش و هنع ئصا ٌترومدلا فز نموأ دي دارس الا نموأ هسف هحولمال ىذلا رأسا نيطلا همف
 نمرطقي وأ بسرباسم ئص»و ديربتلا نم هل عر دةيامدث اب دربي حالي وطا ديدشان املغ ىلغيوأ

 درولا ءامهعنسص ىلعةيوطرلابهريطقت ةنؤم لم < ل١ ناو رطقلا بد _عيفهقيقر رارسوأ باح
 هتقراف ظياغ ملم نع هتحولم تناك مهنا هم ظاغوران نيا بسحب بذعلا نمابي رقوأ اذعرطق
 دقو رسعأ ه«-.فكلذناكقروملاوأ حملارهزوأر داشوت نع ناكىتمواعب رسم جالعلا ذاهب ةحومملا
 ءاملا) نم مقر عو ندبلاو ةدعملا ف لهرهب نمو تال. دلاو تاج ار ملا هب رثكي نمءاملا اذ عفتني

 لعحب وديكلانذس وةدعملا عض و نيعلالظر و عاد_صلا ميهي ىبربكلاءاملاو (ىتيربكلا
 ل

 مدلا
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 نا ىنءأ اي هانب انكض رغب قيل امرا دفع هسيف لوقت تاىتبني كل ذكو رطملا ءامو رطقلاءامىو
 اهضع ل_ضفي دحلان الوةاقبام_سالاو لاعلا نود طهؤبولطملاو عفانلا وهام كلذ نمرك ذن

 ءاملا ن ءودوحأ دو> اوه ىذلا ءاسملا نءنئاكل ا نوكمف ناك هم ىدلا ل-ذظف مس ضع ىلع

 هناف اهيلع عي ىتلا عسضا وملابس فانذف جالاامأو ) جلا اوةلحل!ىفدلا) ًادرأأ درأىذلا

 نايتسم معط نب ل .ه نم ه-ف ناك 5 اهوحنو هيحازو هني ريكح نداعمو لابج ىلع عمي أع 3

 ىلع هررض ق>ولتو مأ هلامعت_سانمّدب نكي ل ناو ل هعمس نأ ىف ذي الءىدرف ةركسم ةدح اروأ

 ًادروهةركشم نولوأ عطوأ ب ر نمريغن هيفناك امو هئيدرلا هاسملا ارك ذدنع ه.فلوةنو نيبنسام
 ءاملانأالا ىلا للا نيب و هيب قرفريثك الفرات دج ءام نم ناكن اذ دج اامأو ميا سا ارتي
 ديد شل ادي ريثلا ىلا جات نمل لصأ نوكح كاذ لنمو ةدعملا مق نعارادخنا اطرأ هب دربملا

 ةومثلا هملارطضت امناوادح دراما ءاملاهيذؤد نمو كا ذ ىلا جام ال نملأ درو نيسهتاملاو نيمو ناك
 جراخ نما ومبءاملا ديريتوءاملا فد او لالا ياذا امأةدربلا قداصل اريغ برمت» نأ هنكعال هنأ

 دريب النأالا مهلا هب قرف ا ذنيب نكي مل داخلاو ثلا كلذكو اراتختادمحءامءاملاناك اذا هناف
 دل اواد.ءاملا ناك اذاامآف لل او دهلا هيفباذملاءاملادرب هدر, غل امر دقي جراخ نماهعيءامملا
 مثل اوائي درءاملا ناك اذاامأودضلاب و همفامتباذا نم ملصأ جراخ نم امه. هديربتف نيد در جننلاو
 هباذاب ص١ رهالارثك 1 ىف ىنقلاءامو ملصأ ناكءاسملا كلذ ىفا .منمرثك ًااملكف نيل -نيدحدهلاو
 نءغلبي ةانقءام باصد | قو ملثلا نع نياكللا ءاملا نع ةدولسا ىف فاختم ىنقلا ارثك تال هيفلنلا
 هبلاةدوربل اوةنوذكدلا عارس واهل هلاقتث اة واهياع هتف ةدعملا نع هلوزن هعرسو هماوقىف هّتقر
 هذهوهولسلا ةريثكلا جولثلا نعةدّتمملاةريزغلاة ب دوالاءام هسيلءامدي حطنام ضن عارساو
 ىداولاءامنمناك اذاودهلاامأف هريسغ ىلءارثوماراتحمءاملا نوكي اهلحأ نم ىتلا لئاضفلا
 ءاملا كلذ لاح نم هلاح بسح ىلعف ةاسنقءام نم ناك اذااماو ىعالارثك أ ىف لد ىنةلاءامىف هتبباذاو
 نأالامهالا هفقاولار اب ”الاءام نملاو>الارثك 1 ىفل ضفاف هيراخلا ىنقلاامأو(هيراخا ىنقلاءامإ)
 قرأ هب راسا ىنةلاءام ناو رهالارثك ؟ىفاماو ب رغركشم عي روأ ممط هيراملا ىنقلاءامىف دحي و

 هلراستخالا نكمافءاملا لئاضفانرك ذدقو هغقاولاراب الاءام نم ةدعملا نعالوزنعرسأو فخأو
 رك ذ)رخالا لد اضفلا عمجج قوغت هل ضل هذه ناو ة دعما نع هلوزن هعرس ىف هما يضف اهسالو | مس

 ارارمذ | نلوقلا هداّدعي نعرض هي دوالا ءامنأ مام دةو:ابطالاءالسضف ضءبرك ذ(ىداولاءام

 ناقذوأو اهفن لقافبرمثب ودربي م ىلغ ىذلاامأو (ىلغملاءاملا) ىنقلاءامرارضا نمرثك أ
 عد رسسفرطقل اءامامأو ( رطقلاءام) نيبهتلملاوني رورسملل هةفاوم لقا وهو هفوج ىف سمدلا هيرثعي
 سأرلاىلاريختا عم رس هنأ الا لوبلاوقرعلابجورملاو ءاضعالا ىلا ذوغنل او دعملا نع لوزنلا
 ةلزنلاو ماك زلا ميلا عرمس و مه .عأ مظتواعب رمس م_مسؤ ر ىلتمت نيذلاايةلاس | هن#ه فرم ذب كلذلو

 كلذلو ةنوفعلل ئيبتم هنأ الا ةدعملا نع لوزنل اع رممفيفخواحءىرقرطملاءامامأو (رطملاءام)
 نؤرمملا هنت نأ ىغيني كلذلف تاسحلالاع_ثاو نوعتلل ةئسبتم هنمةنئاكلا مدلا ةسئامنوكست
 دشأو تقولا اذه ىف هسفن قوه نوكد امرأ هناو في رانا نامز فاه سالو ىلا دلونو مدلا نفعتل

 ضما1لاج ذا لا نيرضكسلارهي رس لف هماارطضا ند تقولا اذه ىفةنوفعلل ادا دهسا اضن نوكيام
 جيم: هناي دراسبل اريغل اءاملا برم نم هث داخسار اضملا لب ةانرك ذاك دقو هده هنرمذ عف دي كلذ ناو
 هنمراثكتسالا ىلاكلذل جّودفدرابلا غابم شعل نيكس نمغمل الون وللار غصن و ءاشحالا

 للنار ةد_كملا نم اهاعصف هضوولا ا ىلا هني دغأ لمجلف كا ذىلارطضا نك اررمذرث ا أ هن .هكب ريصبف
 هضءاطا دك اوفلا بور هماعبرمثد وكل ذوو للصملاو جرتالا ضاحو ضخغمملا ئارلاو

 واللا نملك الاو بعل ارد و ههزنا !هةبطرلاوةدراسلا نك اسملاودقارملا بلط:: وىرخن و

 ةدارادنع ثالثوأ نيتركىف

 عيبتبم عاجوالا نيكس
 امأن لعمان الق نوكسلاب

 تئردقع اذ-هتضاوخنا

 ضاىهالا نمت امهم:

 دصفلا م اهرك ذنىتلا
 المشاع دتازلا
 ةلعل ا ءافش لقد ىعيبطلا
 ١ تناك ةدامىأنمهع>وملا

 ةرارملاماوةناالا

 مدلاب هسقلعتم هي زي رغلا
 ه4 ةاعمم ةايطاما ودو

 اذهاف هب ري رغلا ةرارحلاب
 هءفقوتلاو طاسسحالا

 لاهسالااماوو غلب او نس>أ

 نوكيتاىقسبنف اضأ
 ندل اةوةدسنع اضأ
 طاخطلا لهساعو هدحاحو

 ةدوحدعب وراضلابل اغلا

 وأ ه.فعش ال ناو ةنجلا

 وأ ةسفماعةكرس همدعت

 هيلع برعشنال ناو عاج
 َْق ود_ؤبال و سرع ام

 دخْؤد الوريثكع اعط ةدعملا

 سدح ملام ماعط هسماع
 ماعطا فق ناوهلاهسا
 موسنلا كلذ بارشلاو

 نكءامىندايلبيو ادسج
 ادع لص او امهنم

 برش نم كرادن بابلا
 هلهسأوأ هله سلو لهسملا
 يغني ىذلارادهملاقوذ

 هنم ريثكلا ناو ءىلااماو

 قرف ريثكتاداستل سف

 تاتوالكو كاما
 سانا | ضعبل همظع هعفنم

 ىلع مهضعيل و ىد نلا ىلع

 هيتاورالا ىلوأو ماعطلا

 ىشفرورالاامأوءانشلا

 الو اطر_ةمنوكأل نأ



 هظفيلاو مونلادعبابف
 ةظقيلاوموثلابابامأو
 ثاو اهل دعت فائصاو

 ىعش ىذلاتقولا ىف نوكم

 رادقم ماعطلا ىلع ىنعأ
 ةدءملا ىلَء «.ظؤحام

 ضررفملا تفولارادعمو

 هعاسةرمثذع ىتتثانمس رق
 رادةموال هرثك [هعزوت
 نااراه نيءاسوأ ةعاس
 دغش ملناو ىد غد ناك

 الا هلدهوركم ةلواقئاو

 بابسدسالا نم ببسل
 بعت نع ةحارلل ة.دوملا
 وأ طرفم مضغ وأد دش

 طرغملارهسلاو مغو ةركف
 با.هحالاه سأل راض

 ةفضلا ةحمالا
 موذلاوةرالاةحزمالاو
 تاعكالا مسالراض طرقملا
 ةئاَمملا ةلملعلا نادنالا
 غارفتسسالا امأو ه

 هنمدامعملاو ساشحالاو

 قرعلاولاهسالاودصفلا

 انلقدقولازئالاو لودلاو
 دطفلاامأو لازنالاىف

 دعب نوكي نأ ىف-ِنبق
 نملامهح و هنمانودو

 ةعيسطلاوةداعلاونسلا

 ىغبني و لصفلاو هوهلاو
 ةكراسا دعت نوكال نأ

 بعتلاو عاج اوءالتمالاو

 دزعإلا ناك فى .ك

 همدقتامد»الوةرورضلا

 فعض عمالو طالخاالريثم

 نكمأام بلقلاو ةدعملا

 جر-<+ىح دهم ناو
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 هناش-١ىفمروهب نع رمضذتو نامّزلا لوط ىل_ءرسحتت زل ةظءلغا طالخ ار هظا ازرخو لصافملا
 ةعفدريثكرادقما د دربا اقدادل ا ءاملا نمبرعش, نأر حب نأ ىتبذي و مدني نأ جاد جارشوأ
 تارضملا هذله مفدي و ةبرمذريستك ئث هنم برسشث اذا ةدعملا ةرارس ئغط: الل :دعب وماعطلا لبق
 لصافازمتىتلا ةعبرمدل|تاكرملاب و ماسلا ىفقرعتلاو لوملاراردا هباعجأ لمعم_ست ناب همم
 هخرمو رمح ىندبلا عي. كلدلاو لاو هاا, برضااو راضحالاك ادي1ثارئاوتماب وةاره

 لوبلاردب امو هقطاي وبصعلا نذس انماهوحو سحرتلاو نسوسلا نهدو طسقلا نهد دعب نم
 وةودلاو سةركل ارزب نمهب طاخ ناو م-هارد_سةن نزو ركسلابممتقا اذا يطبلا رزبلادتعاب
 دعو نورورل ا هلمعتس لوءلارديءاود (لوءلارديءاودةقد) كلذ ؤىوقأ ناكدوسنالاو
 ةرمذع نزورمث ملا يطبلا ارب نم دخون ةراط!نامزالاو نادالا فو ند! !باهتلا نه فوللا
 ريفوغل ارزبواي دنهل ارزب نمو مهارد سه نزود- و لكن مرا ارزبوولطا عرهلارزب نمو مهارد
 مهارد 4 نزو عملا نممةسإ مهردنزو سذ ركل ارز, نمو فصنو نيمهر دنزودحاو لكنم
 داونو ل_طافملا فرسعل او دي دنع ىل«ءّمس و (لوبل ارارداىفىوقأرخآ» اود هغص) بالطاءاع

 رزب نمد خؤب دراما اءاملا برش نم طارفالا نع ندبلا لهرئو رهظلا زرخىفةظيلغلا طالخالا |
 لكن هنوراسالاو ل-+بالاو غسمصل |ةوفووةودلاوءا وذفانلا ندو مهاردةرمثعنز وسفركلا
 م طدقءام مهار دهس نزو هلم فتنس و عسا لكم زمسلا ديئاقلا نمو نيمهردنزودحاو

 لصاتسانمدأ ناءاودلا اذه ناةرج-الا 4 داخو ص# اءام نم مايالا هده ىف لك ايون اشو اسرب همف
 ةرمضم دربلا قداصل !ءاملاو هلا لالا نع ثدحي دقوان وكت نم عنمو هظيلغل !لصافملا عاجوأ
 مناؤ تاووالا هله لدم ىف نتح نأ ىضيش ف ماك زلا جذن نم عنع ولاعسل اووب رلا باككاب ةديدش
 هدعب را اءاملابةرغرغلاؤردصلا نيثْختلاما هنم باد امهر سخن م ث دحام عف دبل ادك ث نكع
 جراخو ةلزئا ارش ىف ماجلا فس أأر لا ىلع ةلب وط ةدمرا1اءاملا بصمف جفنلا نم ماك زلا عنملاماو
 مءطو لعب لمعت نأبف جور انموردلل ل_ءافلا طاللاهعنمامأو اهو دبى ماسلا نم

 دمك,وراهلاءاملابرغرغتبو بزعل دمقع نودعملا ةرحخ الارز نمد خؤدوأ اوزلا بْطو ناشواسربلا

 ىممش ىدلاردعب هنمذخأ اذا دريلاقداصلاو امللو ةرمضملا هذه عقدي كل ذ ناو ىل سعل اقءايوردصلا

 ةمظع ةرضم أف بعتلا دعب ببتام نديلاو ةفيعلا ةكرطا بةعبوادحر الا ماجلا بعت ةبرمض
 هذه لثم فرد نا ىق.ذ.فءاقتءالا ىلا ىدؤب اديدشا ديربتةب رمذ دمك !جازمدربب هناوهوادح
 ةيرض ب راش 4:مبرمشد نالاح ققفناناو اللقالءافع رحت هماعريصلا قطن )ناو لاودالا

 نم برمثلاب هةحالتواهيلا تاصودقةنوذلاب سو ىت-د .كحا اد._مك- ىلاردو ىرلاردق
 نماياعلا عالخالا تت اعحو كلذ دعب د< ناؤاالاةالماق لطر ردق فرمدل اى ولا بارمدلا
 نتاوجالءلا اذه ىئكو هرم نم لس دقف عضوملا كل ذ ىلءزمعاذا هفضخ ةرقرقالو نعالا ب ناخلا

 تان-ثراوطاوةبودالا ضءءاض أد خأب ونرمدلا بارمثلا :# ا دواعي ناج اح اكل ذدا>و

 ةاوذفانلا نفس ناوىبرملا ل سحزلاوتقولا اذهىف ناعفانامسانان”الاو امسو رمال اوةملم ملا

 نامرلاا.-الوامايأ هضم !-اهك او ذلاو هبلغالا بنحو نيمهردردةرملازوالاوأ نيمهرددزو

 للا كاد كو دمكلا دي ريت ىلا عرس هله ناو سابب رلاو م ريصطاوجرتالا ضامجو ادح ضال

 هيوافالابةبمطملاابالقلاو تائسطملاو ةرزيملا تاجايد.فسالاءامامانأءاذغلا لعجو هب ْدْحَت ام عسمججو
 رخآالا ىبءاهدحأ لضافتودجلا ولالا درابلاءاملاررمضنمثدحام قح الت نمانرك ذاهفو
 دةىذلاو جيل ودها ىلع دريملا ءاملا فد ذكو ها ارادقع همن لوقت نا ىف ذي كاذكسفهبافك

 برمشد مث ىلغي ىدلاءاملا فو ةيدوالاو ىرتال ىتل اراب الاءامو ىنةلاءامفودجلاو لثلا همف بيذأ
 1 متل وو حح

 ىو
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 قامساا نمو مهار د هثالث نزو نوسطملا درولا نمو مهارد ةرمثع زو لالطلاضسالا ريشابطلا

 ىك-طصملا نمو مهردبابكلا| ىلق الا نمو مهر د نزوراناطا نمو نيمهردنزو هسح نم ىقنملا

 اذاو حاف اءامولحرفسل اءا_عمهارد هثالثةيرمثلاو مهر دفصن نزودحاو لكنم :ىباادوعلاو

 ناىغبتيفاهعمواهبالا ماعطلا نوهتثب الوفي رملا هيذغالا لاخلا هله عم نوهتشن ءالؤه ناك

 الاو شطعلا اذه مهنعلاز ناق نيل اوم نيد يهرملاب وأ نيكس اباؤ.ةءوال درو اتاسا ومعط

 بذعلا« أملا ةرمضم نم لب ريب آلا |ذلوبق ضراعل | اذه لوري ىتحهو دوام مايأ هثالثء ىلا اونعأ
 مهيلع دسفي م هنمر اس! ءاملا ىلا نوامعنيذلا امأو(هرع راضلا )هن دوربة دشوأ هتمك ةرثك,ىذؤملا
 دسفيال ىذلا دل ىلا اوريص ىتحدربالاةدربالا برسم ىلا ال_اة الل فاوح ردي نأ ىضذبق مهمه
 ءاملايؤامسلا عسقنو لحرف لاو حافتلاك ةضماخلا ةضب اًعلادك اوفلا بورن ودخأبو مهوذه

 ُ مهعده هنر ارك دق اما نم ناك امدسغي الك لذ دنعف مغلا فضيفوةنوثءاوسحب ىت>درو

 مدهلا هعمد_سفيالامدرابلا نم لمسحتو مهدعم ىوةن ىت>درالاودربالا برس ىلا نوحر د

 بهذاذا توك كا ذرإاو ةجةرريخيو تت[ نسوة يت ل

 اراح هماعطن وكل , وأ مط وهوريثكلا هنم برش نأدرالاءاملايذاذتلالا ىلا هنمالثمناسنالا

 ةدعملاءاملا عنعوءاملا ط_سوفماعطلا يس لالا هده لثم ىنهنآوأن رك ذام ىلع اش طءموأ لعفلاب

 لمدماف اهنعل د. نكمل ناوانرك دام ىلع لد .ةمافهيدغالان ءكلذناكن أو هلع ضاعن الا نم

 ىدع ناىلا ماعطاا ىلع هس:مءافينسالا كلرتو هعرجت و ءاملا صمو مثلا مخ لاعتماو شطعلا

 نكميلوا دي دش شطعل !ذهناكن ا هشطع مامتدب نكس ام هنم فود هموت ماشي وأن انءاس

 اذه نكس كلذناف ءاذغلا مسدو قءقرجوز م بارمث: ءاملا نم برمشدام برسم شطعلا راصن نا

 ةل-+لاىفو جيلا ىلع ةدريماورخ ة دل_ءملا ىلع هعضؤو درا, ناكم ىهنوك كل دكو هطةسو شاعلا

 هيلا عاما ةيريستير يطعم هود لسلق املا نمباص» نادعب شطعلا ىلع راصتلاو

 نع هئ دا اراضملا عفدىف هح ولا اذلهذ كل ا,كلطا نعو لاعسا اب لعاستملا ىلعرباصتلا بهذنإك

 ناذثلاوءاملادربنعهثداطاراضااامأو (امهعفانمو ملا اوءاملاراضم) هن يكينورشلا |
 مه رتعت لاب ال نيذلاو عياشملاو ةميصشلا نا دءالاوةدراملاجا نهالا باعصا, كلذ ثد_ام رثكأ
 اقف ميظءلا ضينلاو ةريثكل داموحالاور+ل !ناولالاو راخلاجازملا باعصأو ةدراملا ضارمالا

 ضاىمهالاو تام .4ا ىف عوقولا نم عئملاومضهل ا هدوجو مهدعم قدرابلا+ املا غول كلذ مث د

 نفءوةدعملاوبلقلابابتلا منقدااهنأشن نمدجلا وللا ودريااهقداصلاةدرالا هامملانالةراطا

 فهل اكل ذدوصفايوقءاورح اءاهطلا ىلع يوت لم مرحاض(أ عم وهو قورعلاى مدلا

 ءاملا نوورمشب نيذلا ممالاو سانلارثك اد كلذلو ماعطلا ةوهش ىديزب وهر.و نوللا نسحو
 ىمدقان ماعطلل ةوهشلا ءافعض ىالارثك !ىندابك الاوةلسطالا يروتم ءافحن ارضخ ارف_صراخلا

 ناولالارجدرايلاءامملاىب راش دحنو نفعل اوبابهتلالا ىدعّتسم نورعلا فىذلا مالا يب درمعشلا

 قداصلاءاملا عفانم نم ةل لح مفانم هذهو ةلسطالا ىرعاض ةدعملاودايك الا ىب وقنادسالا ىصخ
 ريصمف هنمرأك ؟ الاىلا هويراشرطضيفشطعلا ن كامرا ءاملا آل د باف ودار لاو دربلا

 اماوكلذ نمدضل ايف دراملاءاملا امأفءاقستسالاءادّتباو جاز ا داسفو نديلا له رئا امساضن [ كلذ
 اهنمةباسالا فرس نمو حجاشلاو ةدرابلاجازمالا باعصأب ثدحامرثك [نااناق دةفاهراضم

 مهعدي لولو اوم" ًاوهنماو رشوهوعدتسا درابلا املا ةذلا ورك ذىتمنيذلا م هواهانأ ةهذادلتسال

 تسارع درت دراباعا للا ا

 تاءارفتسا ىلءالو موصلا
 وأ هبل اهسا همدسقتلم

 ةيفزوأ ةقاعروأ ةمعاج

 ةيراعقناوأ هيروردوأ
 ةكرح ىلا ةرورض تعقو ناو

 اهيلاجر د هراض هبوسق

 ةعاجل اةكرط | امأو قذرلاب

 ىلع نوكناال نا ىعيذمف
 ثروة فرصلا ءاللا

 كلذريغورارملا ناهف

 ءالثمالا ىلعالو هرك ذناغأ | ٠
 لصق سهعال و فردا

 وأ هيهتمةكرسوأ لاهساوأ

 هحول فوض وأ ىدغوُأ ىج

 ةمعطأ ىلءالوهوحولا نم .

 الو ماضهم آلا ةرسع هش

 هنم ص ةماكلاىف لاع

 ساسوأ ىدملا داون لثم
 هرسعوأ هتقرحوأ لودلا

 عاجوأ مالو س طرب ايذوأ
 قرعوسرعنلاكلصافملا

 عمالو ههيشأامو انلا

 ةكر_1لاو سملا تافآ

 ىلعالو جلاغل اورد_ةطلاك

 ىلع الو عمل ا|فءضودمرلا

 ةعبمطل ١ ىلع بعضصلا أمنيح

 ىوهتشال نم عموأ لازنالا

 قدصر يغب ف.لكتلايوأ
 سرب ودنا الوةوه_ش
 الوهدراباصوصخ جازملا

 ءاضعأ دراي وه ندم

 هنملاف.ذوأ دءلوتلا
 ءاضعالا فيعسض أ

 هكرو هةل1:1ىةمملدالا
 اذا هدات_عمرسذم اضأ
 دعب و هيوهُش تدءشسا

 ناك اذاا مسالوهد-وع

 بصخ ناكوامعنتماء دم
 امأو مدلارب_ث5ند.بلا
 ملكش ف هيناسفنلا تاكرحلا



 رحلا بامصسال امسال

 ىلع اضأ الو نيعنلاو

 ةمدعطأ ىلعالو ماعطلا

 وأ عادص بم قعو هش رس
 ىفوأ ءىرص سفن قيسض
 ئمهب نموأ دمرلا ءادّنا
 هثالثلا دمرلا عانأ نم
 ىعتلا ىن-عأ طيسلا
 ىسورقلاو ىددقلاو
 الواهنم هبكرملا عاونالاو

 لاوحأ هنم تمد نم

 ذفانمال ل_ةخلا بحوت
 هب زي رغلا ةرارطازاشتناو
 سالراشهناراهلا ىلعالو
 امأو عفان هنا نظنام ىلع

 رافسال ا ةكرس ا ذك ةكرالا

 اهنموهضاي رلاةكرساهنمو

 لعج نأ لصد وهو عاملا
 اضنأ غارفةسالا بايىف
 نماهلع ف نااشًارانأالا

 ةكراطااه:موبالا اذه

 رافسالاةكرذ هدناسفنلا

 ىلءةلاسر اهفانلمع لو

 ابيفةنوةكمىهو ةددح

 تاكر-خاامأو حرمشلاب

 اهليدعت عاونأ نك همضايرلا

 ىح هيمدكلاب ىلعتيام
 ةلي وط هبعتم نوكنال
 امأف ادح ةلماقالو

 نوكمال ىف هيفيكلاب
 ةليوطلاكنوكستف دب دش

 تلاطناوةل ل قلاكن وكشف

 توك ناو تقولاىفامأو

 لءةوهدروالاو« اش>الاىف

 ماعطل ا ىلعال ىناثل اماعطلا
 ىلءال اضأو ءالدمالاو

 ىلءىنعأطرفملاءاوللنا

 ىفاكماعطلاب هاله عدعب

 نايبلل اهلمع فديو نوا_هرثملاو نوق-: ملا هب ىذ غب نأ نكعمو ندءلاف.يضَتو هعسسطلا

 ريثكلابا ارمثل !برسشو نهدلاب خرملاو ماسلا دهعّدب ن دبا اهغمضحت رك ا مسدلا عماهلكلاب
 زيخ لاوحالا ضعب ىف طوال نم دب دوو (طوابلازبسخ) مسدلاو ةولللا, ءا.سشالا لك أوجازملا

 مسد نمراثك الإالاهدنعرلن مة اخو مد ذأ رضمنم مم-س سياواد> ةءممطلل لقاعوهو

 طواءلا ىلا هفاضال اياجورخ ع سسأ هناو طول ها شل ام أف( طوليهاشلا) ةولطاةيرمشالاوءاوللاسا نمو

 لسعلاءام برو ةلوسسملا تانسشر اولا لا عساي عفدي وءاذغرثك أو ه-:ماحاير رثكساهناالا
 لاحت ودلاح ف4:مقفوالاامو هفانصأو هراضموبو رشملاءاملا عفانم ىف «يثلاثلا لصف

 اهعفانمو هابملافون_سوراخاودرابلاءاملاودهجاو مثلا رك ذىفو هنم ةدلوملاراضملا هب عفديامو
 ءاملانالوقذةءاملان الارك دنلفةلجلا ىف (ءاملا) اهنم ملكي نأ جاتحيامحالصا واهراضمو
 نوالاةراضنوةءاسالاءاضء الاوت دبلاتايوطر ماوةهبو ءاضعالا ىلا هلصوموءاذن_غلا بكره
 لالةالاودضلابوةراخلاو ةسابلاجا هال اباعصا عفني و هبطريو ن ديلا دربيوهومعللا ةصوخرو
 رصيلا فعضرو تاوهشل ا مسج نهوبو نديل !ففح هحاطارا دقم نع هيفريصقتلاو ءاملا نم

 ثروب و بصعل ادربب وتدسبلا لهرب هيف طارفالاو لوبذلاو مرهلاب عرمس و رهسسو ساو م. جو

 وأ هّيمكب امارضي بذعلا» املاوةبطرلاةدرابلا ضا الا رئاسو تامسل او ةشعرلا ا
 اديد#ةدعملاددعامرا دع هنم برش اذاو هتيمكبامأ بحاولا هتقوريغ ىفهلامعتساباماو همك,
 اضرأا هو هضمولا هنم ىثكو مدهلاءىس لاخلا هدلهىف هنافء ىلا ىلا سفنلا قامشت ىتحادددش
 كلذ ناك م شطعلا طرف نع ناكن او هدربةذ|براشلا باطااماو شطعلا طرغلاما نوكيامنا
 ناك ناو ضراما !كاذدواعنال نا يضشمةراحوأواحوأ حلاملكأ و ايامنا دك راو ضراعل

 ماعطلا» احاداو هرثك أوأ هلكءاملا جرت ىت-٠ ىلا, كلذ هتقوهنرمضم عف دن نا ىغبنمف ضرع ضراعالا

 سااموهو شاعب الامءادغ نمءادغا |ىلء>وموذلا بالطو هعاس شطعلارب وصوء ىلا نع 2 1

 لان دركلاو ملمملا بابكلاوءاوشلاكسبايلا ماعطل !الو ىرملابذ ملا ماعطا اودوكملاكح لامع

 لياوتل اةريثكلا تاحايدمفسالاو قا مالاوةراخلاءاوالساك ةوقلابالو لعفااب راح لوو سدلو
 لاهالا ىلعو هضماطادراوملا ىلعرمهّدقي نكمأ قيشعلا نيملا ويم وكلاوثاركلاوللددلاو

 شطعلا نكس ملناودريلا قداصلااءاملابرمثدو جابري زلاو جايكسلا ىلع خيمطلا نمو ص: رقللاو
 بودرلان مامههبشاامونيضم اا نامرلا برو حافلا بربو ضما-ا جذاسلا نييدكسلاب هح نه

 اليلق حلشلا مضقربسم» تاق ةديدش ةدعاسم ةووشلا دعاس ملودرابلا» املا فهيلحرودي دب عضوو

 هنرثكن ءاملا ةرمضم نم م مسن نأ نكمي ريد دل ! | لاه هنأق ن نطيلا ددع نأ نكعام هن امن م برعشن مو الءاق

 اذاامأ(هتيغيكرراضاا) ةضمهلاو نطبلاقالطن | اومههلا جاع وسلاسسريصدو ةدعملاددغىتلا
 مم سو ديرب مق هير كال د ناو اليلقال لق للا مم 3 ىلءرمد+ةماق هدرب هد]| ب راشا !بلطا كلذ ناك

 لطس ىت>ريبدنلا اذهب ريدي وءاذغلا ىلءىوتحت نا نم اهايا هعنموءامل اباه ةقزتو ةدعملا ددمت نم

 راضلا» ءاملا) ةرضملا هذه نم مل هحولا اذهب هناوهث الثوأ نيمونىف لطب وهو هنعضراعل ا اذه

 دربلا قداصل اءاملا نمالا مهسوفن ىتغش نيدلاكديدثل | هدربب ريض امنا ءاملا ناكن اامأو (هدربب

 ردقلاب هودرسب نا ىعينف ضماخ|ءاشااو مثلا ورقارقلا مهارتعاو مههضهءاسهوررسشاذاوا دج

 ةنضسملا قران ةدعملانودمكي وةوهشالاراثيا كلذ نوز واهيالو طقفمهسفنأ مهنم ىثشال ىذلا

 ريشكلاءاملان نءريسسيلا حلثل اباضبأ نوالعتي :يونيدرانلا نهدنماعطنا نم فلتاد_هباموخرعو
 ىتلاتانشراو طاو لحرف سلا نييصضكسلا ن نمنوذخأ»و هن وقرعت دما ادغنم نول درو

 نمدخؤب (ريشامطلا نشرا اوحا هتفصهدهو ريشامطلا نشراو < اهذذسالو ةهدعملا ىوهت

 ريشابطلا
 7” ا
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 ناو ةراح قري نطيل دممكتو ندم وأطوأ شارف ىلع موثلاو هلع درامل اءاملابرمشب ةعفادملاو
 ال_.ءلقنذسملا ىوقلا فرصلادسنلا هءلع برشالاو ه->ايرأ نم نطل فدو امد رس لزنو ىنك

 نماههيش ا اموزيللاءاودو تارابره_كااوىرلاوىنومكلاذ-خأ الاوكاذ نكح نانال_اق

 ءاذغلات قو عفودور الا ءاملا نم عرتو مالا ىلا هرا د ادعب لح دوةلهسملا تانشراوملا
 ىلفثلااماو ىخفنلا ناوقتل ادإ اوننأ هنمرإ_سو قبب هحولا ادهبهنافةثب ئمثئفنلا نم قب ال نأ ىلا

 ندبلا نذ-:ةل-ه+ل ا ىلقابلاو نطبلانمجورسمللا عيرسس ءالج هنا كلذو ىلفاملا نمداو ني الف
 قىدخلا داو عنعو هئملي ور د_صلا ذي ىلقايل اءامو ن دبل | نابصتح هنم سال او بارلاو

 ه-ةبقرلا لزاونلا عنءوردصا!نملوضفلا جر ودبكلاددس مي ىلقايلا مرحوةناثملاو ىلكلا
 يلقاءلاروشقىفو (ىلةابلارو.ثة) لوزنلا نم لدللاب قلما لاعسلا اهنع نوكمف سأر لا نملزنت ىتلا
 مادام اض أهتم بلل! ىفوقءناولنااههاعرو قالا نان ثذعو مفلا نارثبي ضيقو ةرارهبطرلا
 تارمهير_غرغتبو ضهذوش وراحءاسعهاو هاك 1ل_سغن نأ ةرمضملا هله عفديو كلذ نم ئمثاماطر

 نهدوأش زااوزوللا نهد نم أيش همفىف كسع م هناسساو هق ىفةداوملا ةنوشملا دف ىت> ةريثك
 ظلغلامدلل دلوةوهاكهمرحو هزيخ سدعل اامأو (سدعل ازبخ) ةرمضملا هذه عفر. كلذ ناو لذا
 هتامداىنارط_ضانفاهوخوىلاودلاو نيطارسلاو املوذلالا هنامدا نمدلو_:: كا ذاو دو سالا
 نم عسنع ناو ق.قرلا فاصل ابارسثلا نمديو لف:رغلا نودت#و نومتفالا خوبطعهندن ضفذيلف
 حيرال ةرساكملا تانشراوما هخفنف لقب ىف هنمرثك أو أ غيط ىف عقو ىتم هلعذخأب وهمدظتاغت
 حياه الابءا دولا جارخ اريغ لعسفي مهنامدا ىلارط_ضا ىتمو فرصلااريسسبلا نذسملا بارمثلاو

 هيرتعت نم همب هكر نا تمني و هيوادو كا ضا ىهالا نم كاذب سبل عبابسنلاونوممتقالاو دوسالا ||
 ةتملادهل ضرع الفؤري_ساويلاو ىلاودلاو نيطارسللاءا_تاوادودلاملاك ةيزادوسلاض ا مالا
 هرشفمو نطبلا نيلي هروثقب عطاذا هؤاموففحو درب ةلهاىف سدعااامأو (ةلج ا ىفسدعلا)
 وأ للا عم ْمْطاذا ةراخلا ضا ىمالا نمو ىر دس! بح اص عفن و مدلا ةرئاث نكسيو نطبلا لقي
 ملفيطا ريب دنىلا جاد نمو نورورخلا هلك أ اذاهنافشاملاامأو(شامملا) هوغو مرمصخلاءام عم

 اماوريثكلاب سل ءاذ_غوذغبو دربي هنال هنع عف دننا ىعبني ةريضم همف تناك الو حالدالاىلا 0

 هلك اونومكل !نشراولا نمذ-الابهنريضماوعف دينا ىعبش.فحايرلا مهرتعب نمو نودوريملا

 عدص: وردي ىثغي لب ةدعملل ملصن كاذعم سيلوزغتل ار يثكهناوءاسب وللا اماو(ءامب وللا) لدرملاب
 ىلا ريك عنع لهنا ناو ىرملاوباذ-لاول لاو لدرمابلكؤ د نأ ىغبني كاذاواضدأ سأرلا
 هنامهش وهنايمطد و ةدعملا همملق: نم هءفاعاضأ نامهذيىرملاو لدرك1تاو ىثغلاهدءاوتوسأرلا
 هنا (تايلحلااماو) هحايروهةقنرسكي باذ_سلاو نطيلا نم هحارخ ا, ناعرسو هعيبطا | ىلإ
 ءاوللا نم هعمر امك الان هتريذم ى> ال:ءكفرطضمهنامداىلارطض ناو ةردنلا الادب ىذغتال

 جراخو قنعلاور_هظاازرعخ تن رموةيودالا نمانرك ذامع ءادوسلا نم ندلا ضفنو مسدلاو
 مر افل ابدل اءاملابمامصسالاو سحرتلا نهدو ن-سوسا | نهدو ط_سعأ ا!نهدباصعالا

 ءادوسللهد_ءلوقوساوعلا ه-ظءاغنو باصعالايهترمذم نم مل_سيلدرابل اءاملا ىف 4قعي عودولا

 هؤام ب صو عقتن اذاوةرارملا ىوقهناكلذوءاذلغالءاودبيط» نا لبقدناف سمرتلاامأو (سدمرتلا)
 نم ئش حال صا ىلا جاد سدلوسانلا اهب ىذه: ىتا|بودمل اد[ ناكهنرا هب هن ىدح
 نم هعمرثكب نا ىعمتبف هءلاارارط_ضا سمرتلا لكأ نمدأ ناو نمد: ىتماهررمضق >التو هذه
 نخدلاو(شروالاامأو)مدالهداسفاللةيوةمئاودلا نعءاذغلا ىب رطل هل-_ةنمل مسدلاوءاولخلا

 لةءداربث يح اهم عفتني كاذإو ندبلا ةففجت اهل ةكسام ةسعببطلاو نطبلل ةل-ةاعاجناوةرذلاو

 (هيدغالاعفانم - ©)

 عاجلا لثمرد هلا قوق

 ببس بيقعألو مانجلاو
 ةرارألا مسيل بحو

 طارقالا هير رفا
 :وكب وحرغلاوبضغلاك
 جاتحاو ماعطا !قرامدعب
 هطاعمدنعوأ ذمفنتاىلا
 امو ء ةذاطاضارمالا
 عوننكرخ ”الابارمثلا
 قوهامهرهوح ليدعت

 لعق هنم ,راثك ال اذا 0

 يلع نداهس نبا
 ةدابز ةراملا ماسحالا
 اهنمضستوأ راح مدوأراىه

 ىلا اهلميستو أ اهنيفعتوأ
 ةدرابل!قوءاضءالارؤغ

 ةيوطرلاو ةدوربلا لعفي
 امأو دعب هفصن امىلع

 نوكج,ال ناو هتيفيك

 ةرارملا ديدش نيرورسملل
 نيدوريملاوماوقلا طءاغ

 قدقر ةصوفعلا دي دش
 دت-ثالناو ماوسقلا
 غبصالو ةرا نه نيل ددعملل

 هحارالو مشب مط الو

 لوبةم توك. لب هطرغم
 ايراج معطل انيذل ةسحئارلا
 اضيق لعفب الن اسألا ىلع

 ٌعه ضوجالو ةراىهالو

 نيرورملل هكصأ

 نمدخملا قدقرلاضس الا
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 ه_ضو» ىبدأ هي بيع

 قاصل |ىدشعلا نيدو ريمللو

 ىكتدلا ىوملار جالا

 هين ماس جوزسملاو
 فعضوي نلراض سدد ورح

 ةيو-طرةدابزو بضصعلا

 ءاوألاوءالإلا ىلعذخؤنال



 اض أهلي دعت بارشلا

 هدم هسبيدش هوحر نم
 لاقت, بارشْلاو هوسحولا
 ركس الاقي و ءاملق

 بوب رسل اضرأل ايو
 امناو هكاو_فلاةيرشأو
 قوءاملا ىفانهدانضرغ

 ىنالوأ ماكستنلو رحالا
 ءاملا ليدعت لوقنفءاملا

 نوكال ىتح هديك ىفاما
 نودالو ىعش ىذلاق وق

 هتيفدك قاماو عش ىذلا
 فرفخا.ةءقر نوكي ىتح

 2 ىلا ارلامدعنر ولا

 دربلاورسللالوبقممطلاو

 راجلالا نمو هعرمس
 رحل انيطا | ىلع هيراحلا
 مدرس بدلا نيطااوأ
 |دمملا نع ادعت هيرحلا

 افوشكم عبني هدم ىذلا
 ناكناو حيرلاو سهلا

 دوحأ وذ مظعأرهدلا

 ةةعرسو ةذللا هتبصاخو
 ةدعملا مف نعرادخنالا

 ة-عرسوف._بءارشلاو

 ناكناوقرءتلاوروردلا

 ا.جازوأ ابني ريكوأ ايماجآ
 ايرازوأ ا.ساخوأ اسشوأ

 ُئمدو5 هفرأ انضنرزوأ

 اءاونأ ثروأ نداعملا نم

 هابمريخو ضا ىهالا نم
 نموديد-_طاءامن داعملا

 ةيطلاملا هانملا بابلا اذه
 نمو «ضماحهلاو ةقاعزلاو

 هك ول ىقاءدام لي دعتلا

 قبرلا ىل_عنوكيال ىت>
 ةعاسال_:مالادعتالو

 الو ماعطلا نم غارسفلا

 الو هفنعمةكوس بع

 ندبلا لبيس بقع
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 نيللاوأر يثك-]|مسدلاو أ ملاملا عمالا» ولك أ, ال نأ ىلع ةيرهتلاب هم سانلا فقودق كا ذاو طن اربع
 ىححي رلاو ىلغثل ا ينلومتلا هذم ناكو هررض مظعءامشال ا هله عم هواك ايل ىتم منا كلذو موثل ا عموأ

 لوط هتلضف كلرالو هاربخاب عرس هنالحلاملا عم هلك أر وك ذملا ئلوقلا نمىأ 4م ةدنو

 سدلو مولا ىلا ئاولاداون نمو هفالذاب نيللاو مسدلا عمو ىعملل حاملا عذاب و ىعملا ىف اهيل
 ةصعلا تاووأري_غىفال امهللا ا.هودفو ةريضملا عموأ مروا ءام عم هلك أب نأ مهنم د-> ئرتح

 هدفطتال لاو الا ضعب فبئارلاعمو نطيلا لقمع ىلا د_صقلل قاما ومطملازرالا لك داك

 مظع ءامشالا هله ضعبب لكأ ناو هزيخامأف ه_سفنزرالا عطةدوبدعب كاذو شاعل ا نيكسنو

 بذعلا ديقعو ل ااوركسا اود. تافلاو ه حارا ع ساعدت :ريضم عف د, كلذ لجأ نم وهررض

 ددسا هح امفلا هب ودالا هتداعهن ترح نكي لنا هصاخو هنامدا لارطضا نم دوعّد نأ غش كلذاف

 ايدنهلا نموايدنهلاو لا اوريكلا عاكمي مدأتي ام كلذ نم عفني امو لاسطال غطاملاو دكلا

 ة.نأالا ارينكحم فة رالءق نكس زرإلاوبال_لاو سؤركلاوقوةثحرطلايربلا
 طاذا د سلا بصخعو اريثكءاذغوذغيو نطيلاقالطتسا نم عفنفانرك ذاك ةبطرملاءابشالا
 ريعشلا نمدخلا زيدل امأو (ريعشا اربخ) نوللا ةراضنو ىنملا فذ فرح دي زيفركسلا عم لك او نيلل

 هنام دا ىلارطضان الب هب ندا ادربتمورال نم هلك أ: ال نأ ىعبنب كاذلو ند لل دريم رمق
 هكدشت نمأمل ل_علاءام هءاع برمشن و لباوتلا ةريثكلاتاءايدغسالاوةءلالاورهلاو لعلابف
 اريس اديربت درب هل ١ ىريهشلاو (ةلهلا ىريعشل 9 ديدُشلا بعصل اجتلوعلل هدماونو لدافملل

 ار لك وب وأ هملمرثكي نأ ىعبني كلذلو لزني داك, ال ادح ماض الاء ىطبق صل ازيخامأو (صولا

 متاهنافادح هم»دلا هل املا تاجايد.غسالا قا رمأ فسح رطب ناورط_ضم هسلارطضا ىتمريثكلا
 ص4لا) ءاعمالا رىلكلا مل آث4--ورشرسعو لغثلا قدشتو همعص ةد عملا ىفاءاجوأ دلو كلذ عمي

 جر ونطبل نيلي هؤامو ىنملاو ظاعنالا ىف ديزب وزغش و بطرب و نس هلا فص #-او(ةلجلا ىف
 ضاىمالا نم عفني و لدرلاو تب زلابلكأو ثدشسأ اوريشكلا حلاو نومكللا عم خطاذاحيرلا

 ىلكلا قنياضب أه ؤامو هتوصقدو هنتر تف> نمل عفان نيللا نمو4فمد خلا اسحلاوةيمغلبلا
 ءاملا هلع برش نأ ىعبتي الو مضهل اء ىط» ئفنك هنمبطراامأو ىداطاولمرلانم ةناثملاو
 ريثك ئ هنمدخأ دةناكن |( مسالو ادح هشفنرثك أ ءاملا هءلع بر نا هنال هنم دخؤد ةعاس
 الا مهللا ىلفالغلاوىنو مك !نم ئمثهدعب خود وأ فرصا ا بارعشلا نمريسول | هملع برعشد لد
 ئُم مهلا ىف هنا ديداكي ال فذ # ىلقايل ازيخامأو (ىلقايلازيخإ) ظاعنالا ىف ةدايزلا كلذ. بلطي نأ
 ىفحاي رلاهب رتب سانلا نمناكن د هلل تُدم سأر لا ىلا دوع_صل اريثك ده عموهو بولا نم
 ىجضتوفلا نمهدعبذ_أوةممدلا نا ىمالاعم هلك أ هءلارط_ضا نائهب رقيال نأ دوحالاو نطبلا
 لخيهدعب غبط صاف سأرلا ىلا هدوعصب هي ىذأ امنا ناكن موىنومكل !نثراوجو ىلفالفلاو
 نا هشفن عفدياممو سأرلا ىلادوعس ئمنذم كا كوهف خوبطملا ىلةايلاامأو (خوبأملا ىلفابأ|)

 تيزلا,لكؤ بم قلفتيامردةب نكل هليوطةدم تيبنتلا ىف كرتيالورشقي وتين نأ دسعب مطب
 لهس ناهدالاو هحانررسك,اكلذ ناو رتعصلاوباذسااو نومك اوان ورك اوزولا نهدنو
 غن هنمبطرلاامأو (بطرلا ىلقابلا) سأرلا ىلا هراخي دوعص نم لاقتو نطبلا نم هح 0
 عرسامو عرمم أن طبلا نم ه--ورشو لقأ سأرلا ىلا هدوهص نأالا ادح اضن الار يثكواضدأ
 هلك أ دعب نم ىرملابغابطسالاوريثكدلا حاملا هلك أ هخافن ارمدك, و هشفن نماضدأ عن و ه-ورخ

 ةعفادملاو
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 هطنطاو (اه :راضم وةطنخلا هعفتم ةل-) انفصودقام مفدي و ارك ذدقام ه طاح اراضم ةلجو

 اهنمدلنا عرف هسينتناك اذاو لدتعما ناسنالا نديل هم ءالماهدش اوزيل اهنم لع ةمح قفوأ
 (ولةملاو هطنحلا نمءىنلا) فيلا لكلا ىطبنل اىرملا هبقعب ىستي نابكلذ مفدي و عرشلا بح

 دينافلاك الدةءمالاهسا هلهسام قدالتي نا ىغيش كلذلف نطملا ل قع اهنمولتملا لكأ نامداو

 هخوبطماهطنااماو (كيرفلاوه_ورطملاهطنْلا) كلذهيشأامو كلءلانيستلاوىزجصنسلا

 برر د و ىلفالفلاو ىواملا نشر اوحامه دعب دخؤب نأ ىضذي كلذلو ادح ناش مدمقْكب رفلاو
 يبني كا ذلفددسلاا داوي هناواشنا اامأو (!ثن.ا) ىضغنلا خل وهلا ثروب كلذ ناوام يلع ريثكل !ءاملا
 ردصلا لدأو هو لوبلاردبو ددسلا مقا. انرك ذامدخ اي نأ ةدذتملاءامشالا لك انمدأ نمل

 ىقؤوسلان الو (ريعشلاو هطذلانمودوساا) ماك زلالزاون عنو امبيةةنوشخلانيلب و هئرلاو

 لكنالوقذف باكا |! ذهضرغب قمابامراد_ةم همة لقنلف هءىذغتلاو هلام ءتسارثك,امدحأ
 دربأر يعس ا |امرا دهتع هطنخلا د وس نمدر أر يعسشلا قب وسف هنمذختي ىذلا ئذلل بسانم قد وس
 ىنعأنافنصاناذهةقوسالا نمهلامعتسارثك ىذلاوحايرالا د لونرثك أو هطنملا نم ىنعأ اهنم

 هدلءملا نعلوزتلا نائطرب وناقش ا عيجا.هوريعشلا قنوسو هطنطاى وسنيق. وسلا نيه

 ءاملاامهمع لمسل هقيفص هقرخ ىلع امص مث ادسحات اماغءاملاباملغن ناامهنع كل د بهدي و

 امهرادخ اعرمس وامهذفن لةفدرابلاءاملاوركح ءاارابريد هيك اريصن ىتجارمدعتو

 ضارمالاوت اهلا نوكناعنع و فسصلا ىفامهب رشاورك اباذا نيدمتلملاونءرورلاناعفنب و

 الو ةبطر هسهكافمويلا كلذ ىف لكأي نأ هبرسمث نل ىغبني الو قب وسلا عفانم لأ نم اهو ةراملا

 لصافملاورهظلا عاجوأو نطبلا ىف ينل مه رتع نمو نودوربملاامأوامهنمرثكي الو الوةبالوارامخ
 اورطضاناوهنب ىبوسال اوضرعتي نأ مهل عيشي الفا دح ةدراملاجا نهال باعصأو عاشملا وهقشعلا

 نهدوتي زلابت للا دعو ل_.ءلاود مت اقلابتا ىمراخاءاملاب هل سغدعن هوورسشن نايووح سلق هنلا

 ةطنطلا قب وسناوة طنطا قب وسنمدربأ ناكن اوريعسلا قب وسو زوما نهدوأ ءارمضملا ةسح
 ماب نوكمف هبمطرت ىفامسالو رثك أاغامم ند.لل هديربتو هدْمْعْطَت نم غلبي ءاملا نمبرشتيام ةرثكل

 مهءالؤهونادءالا في فو هئفطت ىلا جات نه دوحأر يعشلا قد وسو ب. طرت ىلا جادح نملاعفن

 ةليلقلا هفيضقلان ا دءالا باك الفلرالاامأو ءامدلاوموسللا ةريثكلا !ةلعلا ناددالا باعسأ
 ليس ىلع لمع:تامناوةقوسالارئاسامأو (هقوسالارئاس) بيطرتىلا جام ناو ةرغصملا مسللا
 ةرارح عم هعبمطلا لقماضماخلا نامرلاو ىمتلاوحافتلا ىب وس لعن اكءادنغ لسس ىلعالءاود

 لولا ) باتكلا اذه ضرغنعجراخامبيفلوقلاو هعيبطلا تالةءنءاريمغلاوبونرملاا قد وسو
 مفنماض او هواريثك الا معتساءاذتغالل سانلا لمعت امدح اضأتيتفلاو .(تيتفلا ىف
 دضي نا هنم كل ذبهذي ورصاوملااو بنا بحوو ناوةلاك ةيحيرلاوةدرابلا ضامالادلوب و
 هرادصملا عرس يف ركساايبرمش و هريمت داحب و هقرويرث أ: وهاوذفانلاوتومكلاو مسه ايهزيخ
 تقوىفذخؤي ناالد هبطرلاهك اوغلاوتيتفلا نيب عمال نأ غبت, و هرقارةفطايو هخفن لقي و
 عقتملازب_طلاامأو (ديرثلا) جناوقلاوةدعملا عاجوأ باعصأ هلضرعتيال وضع نم هضعب ب رف
 بامجأ الا هلم ال نطيلل قلط« ة دعملل فعضم يغنلا ريثكف ريرثل | ىم-د ىذلا ءاملابعسقنلا ىنعأ

 هنأف ةراملا تالا طاطغا فد اذاو ةراملانامزالاولاو>الا ئفةراذلا هسهتلملاجا مالا

 فنا مهي رتعي نيذلاو نودوربملا ةصاخو ءاعصالا سانل ارئاسامأف نطبل ا قلطن و هبه مفطت ئفط»
 ىهطنحلا نمد خملاولتي زرالا نمد خم ازبخلان الو (زرالازيخ) هلاوضرعمي نأ ىعبتيالفح اي رلاو

 نماحورخأطب او ا.مذهرسعأ ةإ4!ىفز رالازبخ نا لون هرك ذن نأ ىغبف. هب سانا ءاذمغا ةرث

 وأ نكصإ اوثاسر دلل

 ىص»وأ قلز,تايرادغ الا .

 عوورخ آو لهس وأ
 قلعت عملا داسف نم

 بورص نمو تا.ماخلاب
 وهو هنقو ماءطلل لب دعتلا
 .د_فهولرالا لرواشانا

 دقولواذتب وىنالاردخنا
 ىييبطلاع وحلا قد د

 ىدرملاو ىذرعلا نود

 نءجرخأ دفولوانتي و
 نا ىذلا طاذلا :دعملا
 ماعطلا هللا لمس نأ

 ىو لسسعلا لوانتي نك
 نيللا وأ ة صه هن لسبع م

 تاب هتدعم فو ضماطلا
 هضايرلات متدقو لوا و

 ءادغلااببلاجات < ىتلا

 نمو ىبمالامدهنملا

 ماض الا لي دهن بورعض
 هلع لاو>الا ةاعارم

 نوكسا و ةكر_ا نم

 ىتح ةظقملاو مونلاو
 هادتكرءضدففال

 دعب محا دنوكسإ رسفالو
 ةكراساك هظفلاو همده

 نمو نوكسااكمو-نلاو
 لاح ةاعارمتاوالا هذه

 متلاوبضغلا نم سفنلا
 ناف كلذريغو حرفلاو
 بضغلا عمةراخلاةيذغالا

 ملا عمهسايلاوةريضم

 هيطرلاةيذلغالاو ةريضم
 ىهر ةرثكل ادلون حرفلا عم

 طالخالا نم ةكرتشم ةدابز
 دراماا كلذكو ةعرالا

 ةدالاوديدشلا فوإلا عم

 كلذكو ةريضمةطرغملا

 نوكساا عم ةريثكلا



 ديد وأ ارطملاءامو نيالاك

 ةرذلاوزرالاكماوقل اة وق

 "ىللازيلناك هعاشنلا اماو
 م ثلا ةموسدلاو

 ه-هرهزلا وأ هسنهدلا

 وأ همنهدلاريغتملا ئثلاك

 لصدلاك معطل فءدحلا

 زوللاك ةرارملاوأ موثلاو

 ليلا دف ل و
 هةدورزللاوأ نذاحلا

 واتم رول#
 قيشلاوءاريبغلاكض نقلا

 ةسالملاوأ لحرفسلاو

 را غمملاوج دولا غلاك

 ساي وبطر جازم نمتنلا
 لخادتلا مكس ريغ

 خمفنلاوأ توتلاوءاببوللاك

 هدو رب عم هب وطر لجأ نم

 برضو ضم ني -الاك

 بيير قل: دلا نم
 عم هضعب عمج ىفو ءادغلا

 ل :دعتلا قأطللاو ضعد

 ماضه الا« ىطب بقعي نا
 ماض+الا عسب رسوهأم

 ماضه الا عدرسلا هقيسيف
 ذدوفالا نع سدن و

 ماض الاءىطيلا نوكل
 لف قالزلاوأ هنّ نم
 ىلله-ملاوأ ماضه الاء ىطيلا

 مانعطلا دب وأ لبقوأ

 ماعطلا كعي رامصعل ١ وأ

 ىثكمملاوأ لحرف أك

 ىلءنيعملاوأ ةرف-كلاك

 بنرححصإا ىلع 1 وثلاك

 نحممبامهدحافنيللاو

 نيصلا نتا ىناثلاو نعتلا
 هتثمهتلاما عجلا داسفو

 را دان ذللوأ ةنوقعلإ
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 هب هيفةضوع ال ىذلا بيلا نيالاوتاموسدلا ىفوأ نود اودنزلاو عضوملا دله ىف تارال_1لا

 اذه ىفءىدرففيرسوأ ملاموأ ضما نم خيط لك اماو هممدلا تاجا. د يغسالا مث هسفدرثب ام قفوأ
 اضديز:تاموسدلاوهنالغا ىف ديت تاو الأاو جو رمللا مد رممءاذلغل الل ةزيالا ادهنال هحولا
 ( ريطفل ازيهللا) اهنم هحو رش ةعرسسو هن اخ ةرثكب ءاعم ءالاوةدهمللهدرسو هءالجو هسني و هقشق مدعو

 وهو | دج يضلو تلا هي رمل ن نارض. كل داوهنج ورذلا» اطباوحايرلاد اوت ىف ىف ةريطفل ازيك ااماو

 ناو بنة 2 نا يغش كلذلف ىراوخطاز زيللا نمرمملا نمىدط او ددسلا داون ىف عرسأ اضدأ

 نمةدلوتملا راضملاهب عقديامان زك ذدنعانرك ذاع راضملا هده نم هلع داوسام مفدهبلا رطضا
 ىلءريطفل ازيا هوقلل_ضف بس< ىوقتو تاحال علا كلن نم دنن !ىعشب هناالا ىراوخلازيلللا

 اًماريثكفا ديدشا دكه سفن دكيو بع: نماماوبعتب ال نعد وكءامرض او راضملا هدهد مانو رمت

 ناكودكلا دي دش نكن ءاذلغا فءضأو لأ هناالا لالخنا ءالهنم ممل بيؤرمم ازيك ااماو هنم مد

 ةحزللاو ةظاغملا مادت الابه_.لعمدأتلا كلذ (هبعفدياممو ) هنامدا ىلع فعضتنديلا لالضتم

 قرعتلاوماجلا لرت كلذ كو هل ق:وأ بعتلا لرتودءاصعلاو سن ارهلاو ل.حاتتلاو نالها موساك
 خماوكحلااوىرملاو ململاو في رطالوقتيل اوةراحلا لب اوتلاك ةفطاملاو ةقيرحلاةيذغالاو
 قروبلاو هنم ململاريثكل ا اماو هنمهوولا هذه ىف عفانف هنم ظ.لغلاول+اامأف ا دج قيتعل بارع ا
 نممدقتاعامنامدا نمداوآملار رمضلاا عفيف بك ناي دق و دضلابوجورملا عسر سءاذغلا لملقف

 ا ا (نرفلاور ون ءاازبخ) معأ شاوانم لاك

 ءاذغالا ةرثك ىف هنم قذوأ نرفل ازيخ نك ل تاحوزللاو ظاغلاوددسل او زم لاداوبةلقو ج ورانا

 ةحاشل ظاغاو هلا اريخاماو (ةلهازبخ) ىوقنينمءادغ ىلإ جا امو تعش ودك ع نا لس أوه كلذاو

 ' ويراضنام نص ناو ,مههااذا» د 1 فاد اطلت نما لفأو ةوهنو

 اهسالورونتل ازيخ نمفخ أف ىباطلازيخاماو (ىباطاازبخ) انما اكن م مدقتاممهفن م ىلع عقد

 لا وحأ ناابرك ذا م نيبتور ون:لازي خ نمءاذ_غرثك أب سيلواجورشرمدعأ كلذلوهف ى قةرىتم

 ناالاااد_اطبراهذهمواهلاو-أو نادبالا  <فام 2 ادهراضدو اهعفانم قزيسللافون-ه

 ءاذغ ظاغالاو رثك الاىلا جات بعتلا 2 ارك كان كنا رأ مضهلا هي وقلا نادالا

 "يعطل الاول جاتمت بعل ةعدمئ اوه صتلاو ةفصتسم ا تادءالااماو الل والوزئاطنالاو

 ىراوذلالاو>الارثك أ ىزيلنا فردص قفوأ (زي1لاف ونص قذوأ) الا<واجورخ ع رممالاو
 هرثك ى فل د «مزبخا دهنال هتةرو هظاغ ىفلدتعملار رونملا نزيف اريمكلاو قروبلاو ملحلا لد بعملا

 رثك !لاد:ءالانمةبيرقلاوةلدشءملانادنالاو هسئطب ولف_سجورخةءرسو هتاقوءاذغالا

 ىطرفملا نمرثك [بعتا | ىلد عملا سانا ناو نادلملاو نهملا فلا اكلذكو طارفالا ىف ىتلا نم
 ىنك اسنمرثك !لاد_ةعءالا نمهبب رقلاوةلدةعملا تادلبلاونك اسكلدكو نيلاطملاوبعتلا
 لغتشنالانت ااننامذ عم مالكد |لاصت الان هركذ ىلا انررطضاامناوبو ناو لاما ىف ةلغاولا
 ىالدخا) حال_صل ابلكلا ىلع هد اعلا هعفانلاو هير ارومالا حرمشن نكل بابسالاوللاعلاب

 فاتت ةطنملا نا ىلع ةيافك هطنللانملوم_ملازبسللا ىهأ نءانرك ذاعفو (زيللا ىف طذملا

 اكلعاحزا هحزللاوةيذعل اهني زرل اءارهلا هطنللا نم نضملا و وكف اهنالتخ |بسحي زيللا فلتذف
 دهعتي نان والاوقزودلاو ريجخلاو 1 هكر مست

 (ءاضيبلا نمزيللا ىف) ىدحلا داون نم عنو ددسلا تفي امموةكرملاو ةضايرلانمهسفنأ هواك ١
 يل ل كاك ىلإ هع لق منقل ا دغ فلل هشهلا» اض.ءااهطدطا . نمزيدللا نم دخملاو

 لاحت امتافاخ نوكمف ءاضعالا عيجر هوجو مسللا هتمداوتيامدداونو ندلاود_هاهماةطدملا

 ةلدحو
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 ةلئاعالو نطبلانيايءاوددفص ىثغلاوءاعمالاوةدعملل لوالا نوددناالا نطيلل انسان دشأ ناك

 له: ىت> ىلغ و ىفاصا !ءاملايرمغشري:ثرامإلا سولم نمدخ ود دريااورأا ىف دةعموهو هب هل

 نيبحرتلا نمدخؤب مم لسعلا ماوق ىف ريص ىتحةنءاراش مطبق لف ا امدخ ؤبو د: حا واسع

 ءاعمالا عاج را نكسو نطبلا نيل ف هحاط | دنع هنمدخؤد وعفريوهب ندكدو قدهسيف دز ريطلا

 نمل فني غسص نع لب اهريشي ةرارسح نع سلا دي دثاريوكءامملارمحهناالا ردصلا نيليو
 دؤوب ةدعملا مف ىوقب سيل نماليلق بركب هناالا ىوقأ الح هعمطلا لك ءاودة فص ريئشرا.للا
 نمهنمذخأب وبمحو لسكلا لثمقودسملا جسفنبلا هب نوكمف انغصو ىذلارينشر ايلا لسع نم
 وهورينشراء1لاقوءلهفص انوه دكر ءاش نمون رعملانخأ نم هيلع لهسأ بلا دخأ ناك

 هثالثربنشرامللا لسع نمدخؤب ءاعمالاوةد عملاق ماروالاوىمناوكلان نم عفش و و نطمل انياب

 ارامغلان 02 هسه : هفرش هباع تدش دق ماج ىف ناس و ن اعمصق لح اوءزح نينل ال سع نمو» ازحأ

 لنزول اوذلاع ءاهتئ دنع هيرغرغتب و نطبلا نييلتديربنم هنم قعلي و عفر منيو طاغي ى ع

 قرانه ةاريرارلا غل وهلا عاجوأ نيكسن بو نطبلا نيملت عمه رش قوعل هفص ليلخلاىلا

 ىنناركلادسافلاورش حلاو ازولل اواشنل اوءاريثكللا نمدخؤد ىلكل او لوملا ىراحت ىنةنئاكلا

 ةحاملادنعذخؤيو اهلاثمأ هثالثب رينشرا ىلا ل سعب نعد مجتمع ىتاهلك قدمف»اوسءازحأ
 ةدعملا ني وتاجوزلل جر ونيدوربملل ملص نومه ةسيقوأ ىلا ةيقوأ فصن نم
 نم نيدلا نيلو ل بغزلاوهرحخال ارب نمو مهارد ةرمشء نزو مطرقا أبل نمدخود اهنمءاعمالاو

 فد رح ىرتعد ىل-سعن ن كل 0 !روم_هردن زر وزيللا قر وب نمو فصن و نيمهر دتزو دحاو لك

 نساك نايا ىلغب مث ل ثم ىل_بعلا قد حف نعبس مقرا وا

 دقام عج نمءاعمالاوهدعملا ىف ةضيرةةءاودلا ادهن مدخؤ» ىرتعصلا ل ءلانءبوئيف

 اذ_هنمانرك ذا.هفو قوفنمولفسأ نماهجرخو حاب رلارمدكي وتاجوزللاو مغالبلا نماه طا
 زيخلا نم ةداولاراضملا مفدي فيك انرك ذدقان !لوقنف 1:ضرغىلا عجرتلف غالب وةيافك ب انلا

 ىلالئاممدهنم داوي زيللا اذل_-هنالوقنف راك_ثانازيللا ن "الاركح دالة ىراوأ ارذملا

 ناكداوساا ىلالمأو ءاقن لقأ ناك ا و اورو اول هنمكلذنوكو ءادوسلا

 ضارمهالاهنامدا نعداوّمف ءادوسلا ىلا ل.مأو ظاغأو هسفن ىفارا دّةم لقأ هنمداوتب ىذلا مدلا
 برملاو دكا ه-:منوكيومدلا لقيوندبل اهبل ءفهض ومرهلابعرمس وةبوادوسلا
 جات ىذلارادقملا مالا نم هنمداوتامرادةمعراكش إل ازيللا نملك [ناو كلذوحنوريساوملاو
 وهربوةدعملا فكاذل لفثيفاريثكى راوم ازيذلا هيك نمرثك هتك ن وك. نا جاتحاندبلا هيلا
 مرادةملا اذه نعرمدقناو زمألا نمدونف كلذ نم داو وءاملا 4-ءاع برشاذا اجسالو رفد و
 هول ن->وهتراسضنت بهذبو باصن ومدلا هلع لقب وندلا هحا<ءاوولاردق مدلا نم هنعداود

 كالذ ٠ نمدي هنابلالاو تاواللاو ناهدالاب هيلع مدأتتي نا هئمراضملا هذه عفديىذلاو هّد وطرو

 هنادغا هلو هترممت قدي رب كل ذ ناو ادوك ةومماوكل اوتاؤارأاوتاحولملاب هلعمدأارذحكو

 داود: ىت> هنمدلواملا مدل ةءادرىف ديز,و ءادغلا نم همفامءاغتسا لبق نطبلا نم هحورش هعرسو
 ناكناو هياعءاملا برس لق نااهسالو لوذلا ومره اباضد أ عرمس وان رك ذىتلاضارمالا هم

 نبللاب هنمراضملا دله مف رينا ىعبني كلذلف هيعتم لكالا هنهمتناكوأ اراحوأ |باي كل ذعم دليلا
 ريغف تي زلااماو هوو مسجلا نه دك ةراحاهل فك ال ىتا!ناهدالارئاسو نودلاو بيلا

 ناالا هحارنابعرمس هنالقفاومريغا ضأ هناو ل_سعل ااماو رمل اوركسلاو بنعل ادمقعب و قاوم
 قفرأ ىرثمكلاوبنعلا د ةعثاذكو 4 تو همر سك هم د بول عمو ريشكم مدعم عقب

0-0 

 درا سيفيك ىلا اماو
 مئادلاءاوهلاوةيربةيئ اح
 عا وأ هعيش اضنأ ةكرذلا

 ناد" الا ىف تاو“الا نم

 ولاحالو هب بف هسصخخاك
 ةريغالاوةرذعالا لعن نم
 خاوملا نمةهئدرلا

 نك اسملا ىلا ةدعلا
 باوبأت مال اامأو همقنلا

 ليدعت هسفليدعتلا

 لوخدلا تددربو هناوه

 هعفد نوكي الل هف

 ايذع وكل هئامليدعتو
 نوكيالئلا ضد اهلي ذمتو

 ليدعنوادرابالواد>اراح

 بدترت ليدعتو هبفماقملا
 بسير ليدعتو هنمجورملا

 خرملاو كلدلا لامع سا

 باسم همقىل-سغلاو

 عاجل اوهقاشلا تاكرألا

 ىوفقوا لع-فلايدراسلا

 ليدمنو ةوقلانةرارملا

 نوكي الك هلوشدتقو
 ىل_ءوأ» اوخوء الخ ىلع

 برقع نوكم الئل و ءالّما
 ةكوح لثم وعلا طقس ْئس

 وأمدغا ارهمسأ وأ هفينع

 مت عاج ةرثكوأ لاه_سا

 لب هحولا ىلع لمعت:ال
 هقماديو ماعملا لاط»

 عضوملا ىف لع :١ وقرعملا

 5 ا ع

 لا +الابهليدءنوءاوهلا

 اااطخا !ليدعتاماو)

 وارثا !نوكي ناب هةبك ىف
 ناىف هةسفمك ىفاماولقأ

 سبيأوأ درأ وأرسأ نوكي
 فعض ديدشوأ بطرأوأ

 أعد رس نفعمف ماوعلا



 لءميسفتلا سس ىلعال
 فينصتلا ليس ىل_ع
 هعبتن م ىلكه حوب ماو

 بايبايىف ليسصفتلا
 ءاوهلاليدعتب أدمنلو
 ءاوهلا لعوبأ لاو 9

 بطلا بك ىف لءءّس
 وه ىتاعلاوايصاخو امام
 ىصدافلاولرتثملاءاوهلا

 ماكل !نوكمف ماخل اوه
 باي قال اد ماجلاىف

 اءاالاءاوهلا ف مالكلا
 لوةنف اعلا ءاوهلاب ادم
 ىدنعي ءاوهلا ليدعت

 دريلاور_1-١ىف هيلي لسع

 اك ةيوطرلا ىف هليدعتو
 راحلا ىحاوش بحب
 ىف بحت اك ةسوسلاو

 لا. اوراةقلاوىراربلا
 نم لا تتالا ىف لب دعنو
 ىلادرب نءوأدر ىلارس

 تاووأ قف هلد لسعتك رس

 لوخدؤو ٍفيرملا
 نين نم هلب دعنو تاماخلا

 ىلا بحط نمو بيطولا
 لامثلا نمهلد يعفو م

 بونح نمو بوذا ىلا
 نم هلي ددعنو لاهم ىلا

 دلب جا مىلا دلب جازم
 ءايولا هنوفع نم هلي دعنو

 ءاوهلاىف هنوفع ىتسعأ
 دنعاهمعز رتح نأ بح

 هليد_عو قاثنتسالا
 ذا ةكرسحلاو نامتدحالاب

 هعبتي دك ارلا ءاوهلا
 ءابولاي. هس ىلا اماريغن

 متاوةراح ةنوفع نم

 ءابولاذا ا ضحءايو نكي

 رخأ ب ا.سارالا ثدحال

 ا بنركلاءامم ندهن مهردثلث زون رزالا لملا نمو مهردىثاث تزود ارب_صل |نمذخؤ»
 لثملمعرخ ؟ءاوددغص ادج بمئامم سيلو جازم لاراب سيل نا ءاودلا اذيد ملصن وىلللاب دهعتيو
 ثاثنز وءاريثكلا نمومهردىئثاث نزوربصلا نمو ه.هتامجازملاراحوه نم حلصي وهلم

 نمد_خؤب ءانغلا ةلزنع وهو لل هثلا جر ءاودهفد لمعت وانو طقرزبلاباعلب نتن و مهرد

 هدعب وأ لي قوأ نطبلا نم ماعطل فخ دنع هنمذخؤ يو نية )!لسعب نسف حال ار دق مطرقلا با

 اذه نوكي نأ ديرأ ناو يناثلا ماعطن | لفت جورخ لله دو نطل ا نيلمف ةضسلا لثم تاءاس عبرأب

 ريغط ىف لعصف نيبجنرتلا خوي نأ نيسبحنرتلا لسعد فد نيبجفرتلا لعب نت ارسلقأءاودلا
 ىسصنو هريغو بارت نمبسربام بسريل ةلل رتب مث لحي ىتح ىلغوءامهلاثمأ ةعبرأ هءاع بصدو
 هنمذخأ ناو هن داربامهب ن#» م ىلسعلا ماوقىف ريصن ىت> مطدو ريهطلا ىلا داعبو دعن نم

 رفصالاد_ؤملفنيتلالسعةفصامأو ماعطلا لاف جورتلوهسوردصلاو هعبمطلا نيل هسفن

 ىتح هتلراشب طن وصقت ىتمدازب ناب هيلع ءاملارا دقم ظفح وءاملا نمهرمغب ملطف هنمثيعلا
 اذه ىلع لأ ناو ظاغب ىتح خيطي ريضطل ىلا داعبو دعب نم ئصيو ةل ل اضدأ كرب محنيتلا ىرهتب
 نيدلا بار ناك ماوقهلريصن ىت- عيطو ىزصملا ديالا نم هعبر نزو نينا يم ىنعأ عيبطلا
 عفني وءاعمالا ىف لاغثالا ساشا عنعو نوالا نحو ىلكل ا نذسو نطيلا لمس بارشوهو
 لوضفولافثالا جا رخال مصيب وهروب رّتلا لمممم ةفسةئرلاوردصلا للعرثك أو لاعسلاو ولرلا نم

 نمذؤب اهوذو ةريضم اول _-ثكلاوناءلالاو هكاوفلالكأ نامدانعدلوىَتاا تان وطرلا
 ىنثانزودزريطا اركساا نم ومهردنزو ليس زلا نمومهاردةرششعنز وغمدملا قئلادبرتلا

 لحرفسلانشراوحإو نطرلا نيلي وحاب رلارسمكي وهو هثالثىلا مهرد نم ةيرشااوام-هردرمشع
 هده ىلعف قمصل ام ىوتشو مص نانول هزم ذب نأ ىف 1.ف ىل<رغسلا نشر اوأساامأو (ىيصلا
 ديررتلا نمو فصنونيمهردنزود_.لاقرزالاى اطنالا اسنومقسا!نم دخؤي اهتفصوةضلا
 درولا نمومهار د 4-س#نزودحاو لكنم عرمتاارزب ورايا ر زب نمو مهاردةرسثع نزو غمصملا

 ةراصء ب صتقد ىلا دزريطا | نيمفرتلا نمدخؤ ب وفص:ونيههردنزودح او لكنمريشامطلاو

 هيودالا ندتن مث لسءلاماوقىفريصن ىتح طن وهيل < و هرمغبامقورملا ضماخلا لجرغسلا
 اماقندبلا ضفن هيديرأ اذاتامات تاير رمد ءوهراد_ةملا فهو اهل اثمأ ثالث ىلا اهماشع هنم
 هلمعو ىوتكلا لحرفلانشراوح اهعبروأ ةيرمثلا ثاثف لفثلا جارخ ا راد ةعةعسطلا نيمانل

 دوعلاو ىكطصملا نمدخؤد و ى.صالدخؤدام لمد رتلاواسضومةسلا نمد ؤمفىوةكلاامأو

 ىلع ل>رفسل | ءاع لح دق ىردم دن افي نكست فصنو نيمهر در دق دحاو لكن م لسخغزلاو ىدنهلا

 تدبلا نس نأ ىثخعال ثحوءانشلا ىفو مذقل ا دنع عيصيوهو ىصلا لثمةيرشل او لبق نغصوام
 ىناد> عفان لافثالا جرخ امرك ذىفعسوتلا نالو هلاهسا عم ةوهثلاريثي وةدعملاىوقي وهراللق

 لمءّدس هب رسشأو تاووفسو تان وتم هامان وريض كلذ نمركذن نأ ىقيشب و بدقة معلا طفح

 رخأاةودص اهذم تورك اذ نف كلذلف كلذولا اهيف جاتح لاح لك ىفقفوالاو فخالا نمذ._<الا

 شطعلا نكسي و فيصا | يهدو ةدالا ضا ىهالا ىف لمعت سون طبل | لمس صاحالا بارشة فص ه

 ءاملاب ل_غيفكلعل اولا نيمسلاوأ ىبمموقلا صاءالا نمد وب اضن اهحرخ وءارفصلا عمشبو

 هرادعم هيلعطفحو ف اصءاعرمضيو همسات مارب همرب ىف قاد مث هيلع ناك ن رابغ نم ىقني ىتحال غ
 | كلرتيورمصعبو يصنع ىروتي ىتح خبطنو نيبجخرتلاونيدلا باش نيب. ار مثلا باب فانك ذ دنع ان كذاك
 ةهسيقوأ نم هنم برعشيو ماوق هلربصب ىتح خيطي و دز ربطركس هعبر هبل ء قلي م قريو قورتب ىتح ةلبب
 نيبضرتلاببارمثلا اذه ل نارا دح مهل هعفن مظعبفءاملاهينورورحا ريغ و هعب رأوه ث الث ىلا
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 ىفداءادإووحايرال اد. ونواتشرثك أهناو راكشالا نم نطيلا نماجورخرسسعاهنا ىراوألاو
 حايرلا هيرتعت نمراكشملا ىلا هنع ل. عنأ جيني كلذلو كلذل ني دعت#ملا ىف ىلكلا ىف ىدطاو كلا
 كلذل ةدعد_لا ةناثملا ف ىدطاو لاسطلا ىف ظاغلاو د كل! ىفد 4-كاو نطءلا سيو هظملغلا
 رك نا اراضملا هدههب عقدي -«وو اهيفرح علا هيرتمو لداغملا عاجوأ هييصتوع الّمالا هيلا عرمس و

 عم سفرك ارربو خط با ارزيذسأيو ىروزولا ني تكلا هل لك < الاد_وءشوقروبلاو ربها نم هبف
 نطبلاىف لقي سا ىتمامأف ن نعالا ب ناطا نم عالضالا تحت ل فب سحأ ىتم دزريطااركسلا

 تاعءاس ثالب ماهطل ا لبقامانأ» ءا ودلا اذه نمذخأ افهمفةلق وأ لوءلاج ورخىرسعو ناطقلاو

 زوالاوتلقلا بح نمو مهارد رمش ع نزو ىذملا ْيطبلارْزب نمذسخؤب نأ هّفصو ىوق فوفسو

 دقاراح ءاماهملع برمثو مهارد هث الث نزو هنمف سيف نيمهردنزودحاولكنموقودالاورملا

 هنايا ىف يطبلا نم ض ,راعلا اذهب س> [نمرثكيو ضراعل ا كلذ دة في نأ ىلا ناشواشرب همف ىلغأ
 رسل او ه ل اكى ىصألا دلو متي ناودإ اون تا نم عنم ريب د2 | ادهن اذ ىلةامل |ءام نماضن أ ىو

 ا|.وسالو ه.لعو هليقهيطرلادك وفلا لك أب نميلف هظراغل ا حايرلا هبات هيرتعي نماماف هلصافم

 لرفكلا .سراو أ نم ةزو>ردقذخأروأ ق.تعلا دامه: |١ نماريس :أمسش لبق برمي و هضماخلا

 ىناوسالو مول | نمو رتعصل او با السلا نم هب ىف بي صدوهيوافالا نم هبط ىنرثكي نا يهؤبو
 تانسطملا نا هأو تاجايزيف سال ايزي لنا اذهل هلك ارثك 1 نوكيو دراما نا دليلاو تاقوالا
 دراوءلاوه4_.مرمصاساوةياصملاوةري_ضملاوه_كشكلاو بئارلاو تساملا عم هاكأر دعو
 تلا ءامب هرم لقي ضن اوهلاو ضم اولا نمكلذوفونامرلاو مرمص1ساءاع ةلومعملا

 ةضاقلا هظغلا قا رهالا نمتفصرام ضءبسامود هلك /ىلارطضاناو هيوم وهلإقي وهبارممث
 دغ نم ماهلا ىنورعتو دعب نم عّوتو بارما! فرمدوأ ىلفالفلا وأ ىنومكل !لوانن ةدرابلاو
 هبلغالار سك ١ مولا نافةريضملاو هءكشكلا ىفةصاخو موثل ا نم نا هال هذه ىنرثكي نأ ىهؤدو
 هيرتعب نم مل سا نأ ن نكعريب دنلا اذ _مفةراسطا هيواوالا ش هاطعاك سطعب ال نأ كلذ عم هلو حايرال

 نمامأو ىراو طاود معسل اًريكلا نامدا ةرمضم نم هظيلغلا حايرلاب اهمزتو بنما عاجوأو نلوقلا

 تانوتزذخ ايو ىرملابلمام هماعط نم م 1ةءلفاةاد نطملا ىف سدب هيرتعو هنموهلا جورتر مسعد

 نم هصاحو تاحايد.ةسالا نا ىحأ ماعطلا لبق ىمدب وىزصمسلادمن افلابلعتشو» املانورز نم

 وأ ف مصل !ىناما هماعط لبق اضن أ لمعت والرقة ام نكشنو قاسلاو حان افسالاو بنر كل اءام
 صاجالا خو بالا فصاحالاءام عمن فص و بالح ىفاءوةنم صاجالا لك أ هند ىج تادوأ ىف
 ريسصا ىت>ءاملا, بالا قرب و هنم عضا وم نيكسا ايحرمشت مث ءاملاب ل_سغ.فولطا كإعلا سابلا

 لبق هنمدخؤ مث مد روجزيىتءدارانق ةلرامود حرشملا صاجالا هية عني و برم: ام دح ىف

 ايام ينس ااهدن سال ىتلا تاووالاوءامشلا ىفامأو نب مشع ىلا ةرمشع ن نءتاءاس التاج

 نوذخ أف لسعلا» امىفنيتلا مهل عقنمف نودوطرملاو نودوربملاو ةممصشلاوةلبعلا نادءالا بادصأو

 هك اوفل الك أ لفشل اج ورخ لمست ىلا نو> ادب نيذلا نيرو رسما لصد دقو ماعطلا لسدق هنم
 ىباثا |توّلاو بطرلا ص اجالك ندسبلا باهتنا تالاحو ف.صل انامزىف كلذ له فت ىلا همطرلا

 جارخا امأث ىتلاهب ودالا نمةرهعورسالا ىفدخأ لغثلاجارخا ىنريبدتل |اذلب مهم مزرتح لنك
 دبكلاو قاودلا ءاعمالا نيب ىِبلاقوردعلا ىهو اقيراساملاو ءاعمالا ا متوةزواتالو لفثلا

 1 طرقلا بل لمثل جارخا ان أشىتلاةيودالا نق ةدرغمة ب ودأ ديكلا ىلا هيد غالا اهم ف ىرحتو

 هفض كلذوفذو لهسملا لحرف سل ن نشراوح ن هريسيل او ديرتلا ن مىل.ةااوةرنالاررب وريصلاو

 لم اابرمضب الو ساوطاو سأرلا نع كا ذ عموا_<يو ىلفثلا تلوقلا نوك عنعو لفشن !جرخ ءاود

 عل

 ف ةرضصاو

 بتكىف دد->و رمءفام

 ناكوابب مهأ ىهرخأ
 رومأل دعت اهظفح
 ليدعتامأرومأ بانثاو

 ءاوهااليد هدف رومالا

 ليدعت وماعطلا ليدعتو

 ةظقملا لب دءنو بارمثلا

 ليدعتو موثلا ليدعتو

 ليدعتو هن دبااةكرذلا

 لي دعتو هنن اسفتل ا ةكرلا

 ليدعتوهءالاونوكسلا

 ليد_عتو عرف سلا ام

 بانتحاامأو ستحام
 ضرام باشتحاو روهأ

 دمؤامو عطةيامورمسكي و

 اموور#امو ىوشدامو

 جامو ساوبامو نشا
 داضد :اموراحوأ درابلاق

 لكتاكو هسا, جازملا

 تاروك ملا هذه نمدحاو

 هنت تن رك: امأع | سندس

 لوصفاار زبامتت عاونأ
 ساوم :ايزباه:فاذصأو
 [عطمسب نا امملع بحو

 ضرع امدعن راهرثكنو
 جامو اطخاطخ نم

 كلذ لكتب لب اةياموجا يه
 قبرطب كلذ نيبن نأانلو

 ناالا ةقطتم هوس

 باتكلا اذهىفانضرغ
 راصتقالا هب انمأ اك

 هداوانود لمعلا ةداواو

 بنتن ناو مهلا هقيقح
 هانيفك امف مالكلا

 هبف نوم لما فرمدو
 ل مكلدلف هب هن انعلا

 الغتشاو تاتا

 ن الان دعنلف تال دءملاب
 هبفعقاولا املا فانصأ



 « ميحرلا نحرلا هللامسب وف
 نيملاعلا بر هلل دجلا

 هناولصو نيركاشلا دج

 نيعجأ هلسرو هئاسن أ ىلع

 نساابأ خيشلا ناؤدعب و

 نم ىل ملا دهم نسدل_|

 فرشو همهلاًواعب فرع

 مولعلاهبحو همورالا
 اهنمذخالاو ةيققملا
 طابناو رفرالا ظملاب

 موليصت راهشنينؤدملا

 اوك. ثدح نم هدنع

 اندحاو ذه ادعار
 دهعىف ىمظن» ىنعنطمدا

 هنيمز ىلا ى هدو هاج

 نم ىهأ اهف ىن ىعأ
 نأ هيمكملا مارالا

 راضملا مفدىف ايامك ل معأ

 هيناسالا نادال ةيلكلا

 ةييطلاب كلا لمأتذا
 ا مف فرهدذق اهلحوف

 ريدحت ىلا هيانعلارثك أ
 اهيفرصقو ةراضلارومالا

 كرادتو ريسصتالا لك

 نيعفاولا نيروهتملل غقبام
 النيفاا4اهورذح اهف

 هرهأ تيقامذ هناو تأ

 ردقب ةعاطلاب ىلاعلا
 نأ توحرو هعاطتسالا

 ىبول ىنعاط ةكروتتت
 قيفولا نم ابورمض ىتمعت
 قردقمتاذأاهنعرم قت

 :هنا هلئاب تنعدساو
 ىفدوالا ةلاقملا» نيعملا
 ادباو ياطخلا عاونأ ديدعت

 تناكاملةصعلا نا لوقاف
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 هيغالاراضم عفد واياك فاؤأ نأ تير ىزارلاابركز نيد#ءركبوبأ لاق يلوالا لصفل او
 اذذ_هىفهياكنمري_ثك ىف طاغوا مس هناف سونبلاج لضاسفلا هلمعاسم حرش و غلبأ ىدقةسمامان
 ضرغل || دله ىف هلم ىذلا هياّدكب رس هنادي وسام نبى اعسالو هنم ريثك ى ص قس مو ىنعملا

 رك ذىلا نيدعيبطلا ةغسالفلا ص ىتلا بابسالاو لاعلاركذ نع لسمأ نأو مفنامرثكأ
 نمكلذى تردقاملاهانيلمعتسملا اه ف نب رظانلا عج اهعفن مهد ىتلا هن نا تكلا وىناعملا

 ىنم دقن نم دحأ لىنالودب ملعلا للهأ ىفناعساو نذل |!ذه ىف ىدم-ماياتك اضب أ دعلو عفنلا ميظع
 لحوزعهللاباونامحارادهىباتك تامعف دوصقتملا هضرغىف ىدقّسمايادكن فلا !ذ-هىف
 دوصقملا هضرغىف ىدقةسمامان باتكل ١ اذه نوكي نا فركسفلا تلح أ املىناو هتاض هان ركمو

 نيناوةرك ذهراضم عفدف ادد-عادد_ءصات ىتلا هك ارومالارك نب قا نأ ىعبني هنأ تيأر

 امهنم ىلو الا ىف ركذأ نيتلاقم هلع-أ نأ ىعبني هنأ تبر و ةلج برعم لاو مطماريب دن ىف ةسلكرومأو
 لح وزعهللا هئيشعكا ذلعافان ًاوهملكل ةماعلا نيناوقلاةمناثلا ىو ةيئرحلا هصائنارومالا
 اًذهوو هنمىنديو هملابرقيو همضربام ىلع نوعلاو لعفلا ولولا باوصل ق.فولا لأ سأ هاياو
 اوناكو مسللاو بارشثل اوءاملاو زيخلا ىلع مهتيذغأ فس انل ا لّوعم ناك الهنا لوقف ْئ دشن نيح

 اهفلوقلابأ هانا تب ار اهريغل مهنمال امعسارثك أهذهل
 زيللا فو:صو راضملا كإن هب عفديام ,واهراضمواهنمنخكملازيخلا وهطنحلا عفانم فىناثلا لصفلا)و

 هعببطلادايتعا عمزب-طلا نا لوقاو ىراؤ اوذ_.مسلازبفلا «(لاح نود لاح ىفاه:م قفوالاو
 ديوس ازيكلا نإ لصفتو زيت نأ ىعني راضم هل هنمءاذنغالا,ةداعلا ىرسو اث اد هلع اهدورووهل
 اريثكلاورم_:لاو ري_طفغلاو ا مترثكو ةلاضفلا ةلة نم كلذ ىف ه«-ن سه ىلع راك شلل او ىراوملاو

 ديمتازي_طلاراضم نأ ىباطلازيخوةلملازمخو نرفلازيخوروذتلازيخو كلذا مدعلاو قروبلاو | جازملالادةءالةعبات



 ظ ملا ممل“ 00 هياحهلان نمط

 (باك)
 هيدغالا مفانم

 ,اكلطادحر الاه راضم عفدو

 ءامتااوءامطالاةد_همو ءالضفلاو

 ىلع ةعنصلارهامو قاذ-هلا هبل قباس

 ايركزند_مركح,ىبأ نالطالا
 قوتملاروهثمأا ىزارلا

 سلع. هليس

 (( نادبالانع ةيلكلاراضملاعفدباتكح هثماجو )إ
 ) ىبأس يئرلا عيشللريب دنلا اطخ عاونأ كرادتب ةيناسنالا (
 )1 غم هنسقوتملا اديس نبا ريهشل اهلنا دمع ن: نيس ىلع 0

 يي ىبأ نبال ضافلا ةمالعلا امهبردأ دق ناراككل | ناذه اي
 4 نيل ضافلا تاف:صم نمد ١ ايطالا تاقمطىف ةعييصأ 2

 عي تن ش ناهرظناوةلفاح هجرتب امهل اوح أ مرتو نيروك دما :

 (هبخ)
 (ىديأاهن وانت هصخ# هقشع هس نم نيبال كنب دعبط راصد ق)

 0 ااا اا 0

 «[ كوالا ةعبطا 1(

 (ةبلامجي ىطع شوب ةأشنملا هيريخلا ةعبطملاب)

 6 .6 هنس هس ارصم)
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