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الله Jj_jءل والسلأم والصلاة ف، اخمد 

الكا،أةحكتاب صاحج، ، إرا،نم 1وسف؛ن ثن أحد ' جمفر ؛و أل 
ص٢ الآد.اءج عم ق الجوى ناءيت إلا رجه عن ^ م ' العني وحس 

بثاضة  ٠٠علهم رءتر١ن١ش شموحتا ^^٠ ٠٣— الرجة وهذه ٠  ١٦٠■_ ١  ٥٧
اررجمةمذه ق »اآوت وذكر • اا؛رجت مءى الرم ًمق مم-ا س؛»أ }حو0ب 

،يوصف ن ذكرأحمد م ، خرْ ننكر ' ٠ ل؛راخنم تت نوسف ُ ؛ أأاْ 
الكتابسا س وتتل • مولده ينكر وإ ' وفا"ه ،ادع وذكر ' وءددكبه 

[ ٢٦ورآم  ١٣رم الذكورص التمص 
ء0ْ

ضاضدى، ين لارامم  ٥١ظنرآ ء ١^١٥؟؛ ن 1وت » أم كاك 
انهلإ،وكاوء،هددة س_تة'اا*ا الهدى ين إرامم نولد ' ارشتد •رون 
ارشد،*رون مد؛ن ، i^3أبو لوشيي• ولد  ١٨٠سه وق • الخلاق يئن 
ولدط، يوس_ف أم ولدت السنة س0 وق ، ١لو٠تJتي اءر ١لم۵م وهو 

يمرق؛اثنإراءم ما يوسْظ كان لهدا • اُلثتهم ح نأرهتمته ، يوسف 
،وإرمحاعه وحضانته الهدى ثن 1راءبم رعابة عن أمه لكان أ، الداني 
ولدصرهالنمهرم واحد )١( 





ردوآنأبمتا؛ الهدى ؛ن إ؛راءبم أحار ظنه وروى ، يوسف ؛ن أحمد ءن4 
١لآ٠صتهافى،ر٠ن'ر١لاأ؛وادرج ص ورواه ، اكسدلاق جالينوس أحمد اثن 

٠الاغاق ' كتايه ق عته رواته بمس وذكر 
الشام،أو ممر إل عرب إ؛راعم أومما؛ن أن الئءسس إله وناراح 

منالمأمون، ومح\رته خلاءته يمد ١لم٠دى راءم؛ن إ إبما اوذذ\و لمدْ اق 
محهواثقاُ.»الاوعن؛ »أخذه المأمون ُه ظفر إذ ،  ٢١٠سنة إل  ٠٢٠٣^

—روصف رُح ~ ١دأمون أمان ق ثما وعاش ' بمداد إل لورا،نم رجع 
٢٢٤طة مات و؛قممهإلأن 

أمحمدوتة مولاة ممونة ونم *ت ببغداد ل؛راءبم ؛ن روصف وروج 
•بميرثلمث يوصف، أحد؛ن ه ايسمأم الزوجة وءذه ، ، ١ اارشتد بأن ءد 
فلاتدرى، إممه لر له أخآ ٠ صأْ » المكافأة ق يوسف <ن أحمد ذكر وفد 
؟هذْ ميمونة نص من مته آكر أخوه آم تقينه، أعو 

مبمى؛نعل  ٢٢٠سنة يثق زل أته ارامم ثن يوسف دوى وأد 
٠إر١هءر؛زالهدى و؛اة بمد ف١رقبمد١د أنه عذا ففلاهر الطيب، الدمشق  ۶٢

ارستةالقماتباالمتمم٠وص ،  ٣٢٧حاللماُمدستة إلياوش ولك"هر'جع 
أنمته رسدثإا ، أعامه ق الاصنهاق الأرج أرو رواه خر ذلك ءل ودل 

١٢٨-١١٧ص الكا،أة ق ذلك ذكر )١( 
١٢١ص ١ ج ؛ الأنا• ءٍون )٢( 
صا"«ا-ب*ا ١٤ج )٢( 



و؛اةإل ^^١٥ كان ارامم ثن عرسف 
»،ولأه>مات فقئ 0<دذلك، ,ءصر رندادإل مى رثءل اته إذن ،راجح 

tjfl وقانشددآ. ؛؟ ١^^٠١واءنطري<تالدولت ' ا،لخمم وعبه وعان ، ،،؟,؛
وحمل، مصر ضرل العيش، رغد ق العمة يسوقه  ١٠مزايال ١^٥،• فئ هو 

..>صآ'اا« رلده ذلك روى ،كا وءلاهر٥ حاد وص المناع، مبل محا 
ثنابحسف أن عل  ٠١٣٦»ص ؛ ١^١٠١ق يردف ثن أحد مارواه ويدل 

قكاؤنح ءتساعه حاب ؛إن ،  ٠UO ستة إل ممرر كاب »ن كان ^١٠؟؛ 
<الضاع ءر مشا ل؛ءتر لسهلام ثن العاس أ؛و شا الى ممة ،• ٥١١ايءسورات 

العباسة،الخضرة أصاخ *ن يعرف يا ذلك عن عزله طولون اثن جاء  ٧١٠

إياسنذطولون ثن آحق• جاء أن إل بمس إثراهم ثن أوٌف زل وب 
أ؛وام■ويأءذ ، دولته أم  ۶٩ثماجثل طولون ثن أمد استقر فدا •  ٢٠٤

يدماجرى ذلك فن ٠ ، ١١الماَ-ة الخه.رة إل سبب  ٠١١•>، عزكل المرق 
ركانداره ق إبراهم ثن يوصف حبه من ماكان م ، م،-؛ر ان وه 

إ٠T٨٠»مالمكافأة *ولف تال زكا — ٠ن•>لأءه يواس داره ق ١ءتةال١رجل 
يعدذلكطممه أم 

ورمشهورة، ءمبية له إ^ر١٠يمكانتا ثن يوسف أن ذكراا؛و'تا وقئ 
،•الدار مجموا حلمه طولون ثن بع<ثاأحل• 'وفا فلما ، الخلافة ليت، عصته 

الذر١لكاiآة)١( 





المر؛تي،مر0»،ن ءن ارو 1| •ه نإ ،  Ija'أتاه ق روا0 ذلأث ءلر تدل 
رواهمم1 ض ند١د ءن ١لآ•>رى أ-ءاره  ١٠١أءارم، ءن إلا واابمد'ث 

يوسعاايٌ عن 
و١لخLبال.كاة ولعه محه »أحن آبه، ضف ق أحمد ا■شأ وم 

را>لساب، اكصحأ، ال.1كتاب احدوجوه ه أنه اقوت قال ممد والهيثة' 

عنترج قد اكمر، حمس انجالة، حسن ئيدمحى، آو جسهل و١النجمما٠ 
أجزاء٠شعره 

كبته أ وزمر ْ«، «وق٠٢>ص٢٢كايه j شعر0  ٥٠هو ذكر وتد 
وعرضهبعيال، به ،يحل منه، اكاعرحزء٢ شراطن أق <ن صوار ااماهس لاق 

سوالمن مناك عانمه ذ1ك عن كان حق ، واثمر١٧ الأحرار، جاعت عل 
مصردءل حما عته صلمان مي خمد 

عهدق م«ر ق ارسكتاة أمر س _؛؛؛؟ *يل م ن احمJ أن واناهر 
إل،اذم.رء، الماصين، الخهت.رة ممالأة من بأبه ^ ،ل,اكان طواُن، أحمدن 
والتهتساأهناس فاجهت هنْ وكاكءن•ثاء٠م يىأ٠ر٠ا• أوه ؤهنياع ءنياءه 

آملق ءذأيه ،  ٠١٢٧'! ٢١»ص j ذكر *زك ب ق وسمْسهلا 
اكثاع،ورغسأوفواص

مكتسا، ايليؤع[ هذا ل ؟، ٠٠١١حسن وكتاب الكا،أة، ،ألماكابأ 
أحمد؛نخادو؛ه؛ن الخيما أف ائته سءوْ وكاب ْاولون، ;ن أحمد سيرة 

٨



ركاب، بىطوؤ0 وأحبارغئان ' أمحاا'ييش ثن ٠ارون وسنية طولون، 
آحباروكاب ، ١^٠ وّ؟تاب ميمي، ؛ن ءلر للوزر ألم-ه الغلق محمر 

الآْل؛اء،وكابأخار كاب ت ءدادكد ق اءرت دكر ومحي • ١لتج٠يرا 
لن؛وأرد همركب ااثادJن وءده . الهدى ؛ن 1رل*بم أحبار وّك'اب ' ااْل;خ 

أرْتأ،أيه ءدل من ص ال1جمأتي أح.ار كاب أن أرجح رألأ مهني، كا ثك 
ءاو4وزاد عنه هو ورواه 

oo

ءهدأحمدبم٠لولدتءل وولده،كارا إ;را،نم أن_رسف.ن نبذ رآبمأ 
ش_ددآ،أءذآ أ■محاJو١ وليلك الع«اس.د، الخهت.رْ ءِ؛اسلة ق )الممة مفلتة 

•ملولوؤنح ان لطش من ادثاست ١^٠^ أضار مايلق وراع،♦؛ وآحتغوا 
٢٧٠سنة ق *أولون أن وناة إل رجح آتا ذلك ْإر وات'روا 

م'  ٢٨٢سة إل *لولون أحمد.ن ءن خارلبم • أولاده ُعدْ مم-ر وآيل 
م،  ٢٩٢مة إل خمارويه ماررن.ن ثم ،  ٣٨٣سة إل ئداروه ن جيش 
وااذلا٠رآن• حأولون دولة؛ى ١مضتا ءهلْ وق *لولون ثن أُءد ثن شيبان 
لقهبمدالذي كدآ منهم يلي يلر ٠ الولاة بحسفلكرابماملألهزلأء ن احد 

ااطولو'ثة،الدولة ملأءوان عد ولذلك هاولون، أمدين ق وأروه ءر 

مسهءو ثوم وكذلك 

قرل ،م.ر، صل،ان ثن ءد لحل اآ ٠ ؛ نال ٠ •٠ »ص ق يكر قد 

٩



•امفاسمز ، اا3اواو؛مت أسباب ْن اراحد يد الواحد واستدعى ، ظامرما 
نزلا، I ءسقه 1الءةق أن وحذت ، أره زاءى الأ•محاةنز، وءذلءر االسوط 
،jUالخوو ن١ ٠JuuاuواوJةلولأة الداءة عل  ٠١ن مج 

بايتز همد وكله الذي أن ال٠رى دصاتة أمحاب ءن اسفروض 
ل؟الالاراض، الأموال،واستاحوا وأخذوا أصابه نمها مم>ر، |اسالثاحت 
مرٍتوأخرجوم الدولة أرءاب سواإل م ٠ ٠ أ الزاهرة ادجوم صاحب 
إماقا ودلوا ' مهدرمنها أءل غالب إوهرب ، وسكتو٠ا^٠١ لورم 

هذْعل أئامأكنية؛مرثن ذلك وأ؛اماإرءإا ا0مرة' ق شرلوته مالأ 
سي€

^٥٢- >ص.٠ علناق ح زيوسف و0نأ،ءد ،  ٢٩٢ستت ق كازذلك 
ركان، ورءاْ وحمظه أجاره وكف سيان، ن خمد ثع أِْ اش كما 
المرمحاحى تكرهه شء مالخته وأنه ، ٠ ص٢٠ > ءوزدوأموره أضنل 

٠ ٠١ص > البلد عن 

ومادكتيته، ولا ،اسمه لابمس وكان هذاكائبآ، بان ّن خمد وكان 
مارواه؛رسم، ثن أحد مذ ماطفيه ^ ٥٥١وثد'كان ، !الأستاذ إلا دم كان 
إلممرْن.الدخول لتياصتتص واااا4 ٠ : له فال ص ، ةصت«صت4 قعره من 

كان-مم«ر أهل ق عه أن من ماروى هل هدا، . ٠  ٠٢ص ٠ ٠ ا اجلك 

< ٣٠د ٢٤> من«ء4 ١لكا٠أ* انفر راآ 



جودموممزيق ' وأدجمحم أدحم رظح مم، أكنا مضرب 
رمالترد أزه وض • )، ٥١أصناف س ذلك ونحو ، النئءل جذوع عل 

اأاأرارُعفمو-خالت ، يكر أحد صهم بمُر نبق وإ ، الخلولونة الدولة 
أشهرأرمة ءمر إقامته وكانت دنه، ءل اثماولوت؛ة الدولة وزالء ، الا،ار 

٢٩٢ستة رجب ممل إل 

علالولاة ءل-ل ق اثملوار'تة الدولة امضاء بدد يرسف ؛ن وماش 

ارسادسةوالمنة ومات أنالأخ;سد، أنوجور م الأ-؛ءشيد، ألولاة رآ؛بمم 
هن0فال و حمات4 عن شيأ التحمق عل نحرف ولتا ٠  ٠٣٤ ّتة ولأنته هن 

اا.كابالخراح ؛ن داود ؛ن ءهى ؛ن ْل ؛الوزر صك ودأى ، الدول 
Jصبىعل؛ن وكان . ذكره مهى ،كا ء؛تمراانْلق كتاب ل أف فإنه . ند١دى ١

عتهاحرج م ، أثمر ماثلأثآ وق ٣ ١ ٣ سنة ل ليكسغها إلمر *ك ّن ؛دم 
ثى،عل مادل زالتكافأْا' يا وكابه وإ بمداد. إل وعاد ارملة، إل 

ونحي،  ٠٣٤ ّنة إل  ٢٩٢ذت من الولاة تحغ j وأحماله وتمزقه مزجمازه 
قللاافْلاط دغولخ ركان ءساعه، آثامواستثزوامنيق)مض 

٠٠٠

التارع،ذلك ق عمورها أحسن ءن ومر الْلواوية الدولة عمر كان 
اوكيإالكتب وسْ قل. دكرثا ي١لتأJفك١ يوسف ن أحد وكلكأزدْ 

٠،الكناية ووسمته٠ ذكره اوحليت هم، ، الاوJرء٠ةالدولة يرة صق 

١١



مذااوونُُارع ق ٠ثمورأ قوله وجعلك 
متإق وقئ ٠لواون، ا؛ن و٠٠٠—يره ؛ىء،اكب ؛؟٧ دى أتي ودس 

ايتارعق ارجل أسارب حقنت عن اكب أن موعستهلع ،أراق ' جرء 
الماناكاءق يعض أض الكا،أة كاب واكن • وءرير واروا٠٠ 

ذلكعن ثيء ْنى 

علاالك،أْ ق ١)،^)، عن مدرجة ءداعل كاخ ن.'ومف ١حمد ،ذيساق 
وهرءن\ئض، وااصدو؛قاإتزع > ٠١١ق رح،ن والمح، الحس 

أوشاهدهمالتب حكاية مارته ق أموغ أو به الخرمرا"ءد'أه ,روى 'كرْ آذ 
أواستغرج4

لٌوسهل • العموصن عن بعيد ' ١للمظ ريب ااتكلف، ألل '؛انه وءول 

؛.كاك. «حسناء؛السان» يارت؛ أوكاثال محدث؛اخ، ممرنه أته ذاك 
اعرحسإذاعرحس وهو ٠ ممااال٠كت١ب ا"لدثمث، أشءمه كاأ"ه و كرمه ءساآة 
ُمارأى، جرل ذلك ءووحلأل م ، وماوق ور^؛ب ء»ه؛ومحدوح آيال 

العورريب ااغ1كرة، 

٠و*تدسة وحساب عتْاق، صاحب كان أوسف أحد؛ن أن ذلك ب وعي 
جزالتارأى نجعل آن اللوم هدْ ة دراس—ااتأءةق ءلبٍعة و»رج كارآت، 
عا٠مرر٠تى١١وأدصدق ثما• ماائْرأتءاوالإذرس ْل ءن ا*تدْ ااست وإحكا٠آ 

إذ٠٥^؛نحه اف< 

١٢



رس٠ عتدادء اكض ثفرق رعى ، قيمته عظت امحرآل ن 1

و*س'لْروالخابطعه، رق اللغة فا "نمر وءن ،  ٠٠٩٠■*الخديغاآو؛ت كب 

ارسف ٧٢أمد محل رام . ٠ ءلبمه ضه ل! ه تم بمن ام وءن رأنه، جزل 
ذلكأكر عن 

٠١١١ررق رأى ئح أن نةم>ه فا يوصف  ٧٢أحمد اءتمد رقد 
اللون؟ونذ4 أن مست-كر ءير كابمرىل١لحدiث، مل التول ، ٠٢٠٠؛

الوجهعن أزل إذا حاد محتل لذهل •ءكاية  Jcذلك عادو ، اللغة ق والخهلآ 
بهتحلق الذي 

تاتآركنأ كان »إله ، انحال_ة من عنه محاعرنا ومع ذلك، وح 
عالوبعض كتايه ق جرى فند ' وارث وااسةءر,؛؛ن الذكآهة من ا"لْل قليل 

<اميزآة واستخراج ا'ضحك اسممءا، ق غايه لكان وج٠ه مل ةو-لأ أزيل 
اؤادبكان ذلك وكأن ١لل٠و، من -ءثله ٥!،؛ ذلك مل ساا كان ولكنه 

الكثيرةالأحداث من مالق م ، الخلغاء يون ، ١ مزآيمح أءوْ يه أدبه اللي 
ا-لرصىمن فه كاو دثه م،١١ للهو، أراتءهوما٠ل٠ وصءنه اوكانت امزْة 

و.الأزمه«عذاك، وما؛^١^١ و١لأ٠و١ل اكاع )، ٠٥٠١١أكمحاب ا1ت<كاهوثيمة 
مذلك، وماتع أيه وفاة يوم ءرْ *ت ■ءياه،كارأئت أول الخوبامن عن 

مفىءلمادابوااقارقاد_ثةاجة 

٠الإمكيت ٠ الأن مما رئب ص * الائما راآ 

١٣



او١و٠ا٠ا٠ال١لمروت 'ك؛رآ•دن هن١ كابه ق إو»«ف ؛ن أح،• وقئا|تامل 

لازالالأيكةاق العادات وءرض؛ءض ، سااياين يوم إل رامه لازال؛ 
صإوكستهااالسارت ا-ثنل ءول كان ول1كنه ر، ادم ذلك ارتاس سو 

الريررمه، غرض إل يرى لآنك١ن وذلك ابما. الأول واسال.عاب ووموي 
قالعارمحتة الُاق ولشمق الأستهارادوالتو»ع، ق ا-ياحفل بر0 م<مه ةق 

حمدءلااهسطهوالذي والخساب، اكيط من لعوده ما وكأن . '$؛؛_؛ وجوه 
يامموراكا؛ح الاجتماءى ايارع بعض كت\ه ق لكان أل ولو لخديث، ١ق 

صفاثماءن رٌءهاوأشتا|آ إلابمص لاندرف الى الزاهمْ الرئة 

ّنأحمد ٠ أرجة ش ( ءو وءوما الرقم، عله ماأءاو غاية ١هنا ورد، 
ثع،  4.1cاف ص بما وجه ق تأت ، امن اا*مر ق غ *إن ، ٠ يوسف 

المموما ، التوذق وياف • الأحمال رعد واإتمم؛ل والنسط التحرير 
وااتنمسر•؟

١٤



: JU، ءلٌ ز آرا§ة ^٠١ق؛، ١١عداف خمد أر 
•،ال ، عي* ءى ءرا،ْ ، يوسف ثن أحمد جعفر ا.ر 

وأثءمنامك،وحمكينمثد:اف,دكنك، 
ملخته،عن ممعث4 ق عدوله ( محنتته ٠^ االم1خن أقدعل إل 
عأف١•إادوى منح وجهة ولكل • بمي، ق اك"واب 'وُت—كأه 

لمشمره، مإ ب اسمعط •عه ويقرب ، عواتدهأ و4 تستسيرل 

بقاثن صاغ أ إله ]وأأبى ٠ ازوئة حنن 
عل؛زك،لأ/»دسوثلوه_بكنحدوْ وزدرأقكَ 

.وزىتن«ش م عكاو ةس ءل - أزك *0 ١^، رتحثه.ل-ا 
إءراذالفضلةمن هذاأم ق لأ؛غ •ساجلمم، إل أًته'إس 
ٌغحعل نحه فتّملأت اراعب ق رجي ولا ، إله ال٠رءوب 

ثكانأةحن إل إيه، رعب من مكادم من ولوعدك • ذدْ 
اكماذخبمصحاوف،بلءك ، ط، ^' ١س 

ضاكى.،مه:رسهرمر»)١( 
والشكرءوالكا؛أة نمد*: ثنيع )٢( 

ر-لإيهممم': إيه، مت' 









حمليإل ورده هشام إل 1ه فشع ، الملل مد ن حندة 
ءا؛اءر

ء َاذوق١؟-؛ قال; ، هارون؛ن»^jJوحلم — ٢ 
،الخرلج.ثسو دْوئتول ~ ,نءالداا'ًٌرنق أحمد عند ٠كت 

وهوآمه، ل ما١م٠ّتةورج حاصل عل وقئأكب ، ووجرههاعثد0 
»ماأرى: ، ٢١حالته كاحمي، فقال أ،س، اُلمادرة ه؛بم قال 
جروقئصائرتاالاص الخاصل، ١ ءن ق المصن فلاؤنح لم" 

محنإله ابمث ٠ محتال ٠ *يءإ له ماصح ٠ ٠ ممال ٠ ؟ د خم،سمادت 
رجلمز(له قال ، ٠ ، ر المaلالة ■>ءلن ءل ؛^ حق؛٥٠صاءرآ لسح~ع 

الخاسللماةسأنك٠ ٠ َرزوق ن اش محياشاء ارف 
قدئا أتهمر إن ، اف ثاء إن الدشتت هذه ق الرجل ^١ نمخ _ اف 

إل^،،فقدم ، ا٠ أم :» قال ، ؟e t_ •م قال؛ أ»س0')هفه»، 
:٥،^ اف ماشاء إل فااعتَ . له بمرص آلا لخماله ا صاح.سا 

،آ٠ سرآه اومنالج'أاألأ أعم ٠ قلت؛ ؟•، هذاالرجل عرف أ٠ 
الخكثفآالأن نس.ب آو٠١ ر أد اضس ؛ ااثب0 )١( 

يكالاص سامت إذا وقارنه، ، ءلّئذاحال من فلأ'ا صادرت 
ا،ماقءاعله أءِروقع عل ويه 

التام.دكأماوظغة ل، ٧١يم اءال من الحالة؛ صاحب رم 
الممهتانبجاب 

دثدادهالمر، هذاكتب الورودل كمحو؛ المارة هذ• رم^ 
ذلكق  ٢٠٠٠ْلر عل ، لالعاااو4 اكذيب 
i*أمء ؛ ؟^•١ قلأن إل ءذم )؛إ 
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هو;» قتال . ق]الأذن[ فاك . ٠ ايا حاجى أوان نإل 
٥^١ينم حنر وكيد مهمر رل نر ٠ هاشين به ١^'^ ' ■•ماللق 

كهامثات اممه ْاشاء ماحالف4 ووجدت ٠ ٠ هارون ءقال ٠ ر ١٠Aإلق

•المال دلك اش يرهن ' زرأ شيتآ  ٠٠٠•
ْْ0

واءر|يىن ؛وادأ"ءد حاص؛ ْن وكان - ؛زدعم أحد وحدق — ٣
ةالٍتاس، إل ا؛مها1ء4 وح.س الد»وان، رك أن بعد ١ حلولون 

دوارعلٌ وءؤج • الآو'»ط الممد ًلولون أحدن دق ه٠ 
٠حال4 ءن يءسءحرل إل ءسكتب ، العمري الرحمن مد أ!و 

علوءمت . ا,لال ِامإة أمررْ واإ[اشار ، إدْ ةأءلت4 
٠إله ٠ مست وأ تده ممكا ١ الاعرايب من طن راد 

ماءدرت]وحمع[ ' ١و٠ءر١محا بم}أ يأمرف ؛ طولون ؛ن أحمد إل 
مالأعل مشامى من ، ،٠٠٥٠١ إبه واكحومى ، النجب من ءله 

أمِآْفاسالى ١لكاإLن. ■بأن4 
وسهم، الءمل 'ءار وجوه ف بى حى ر-»مح ت سر نا 

انحمول،^مال:.بجاكَقرط١١لآر١يى 
محي:٠ دم قلت، ؛ ٠ ديتار ماته ■؛ءس إطلاقه ق 'يبدل ءن ستا •فإن 

"شذ» ؛  ٢٠٠٠٠الزى الاراق قال «؛ االأمير أمءإل أتيم 
ناق مد ن ارحن تمد بو و،،و ، C الترق 1 ؛ الأمل ف، )١( 

ااط|داحمرن ول مت، اخميد، ماد 
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يطرن•< ٠ أنعل ' ٠ قلم ؛ ٠ نه مكا نجعلى أن عل هاُة الخس 
اسكتوأف ٠ ئ؛ فتات ق؛ ءشيو وكانْى الأراق؛ 

ل.ت»'ونل فتاك • ؟ هiiمت ءاذا ;» J،i؛إ، ١كحقنفىحلأصك 
I٠ رأءلإ^ئ، ءكاتك تكون أن ْؤر دينار ماتت خمس رِآل 

تفال را0 فيا • إياه فأحضرأه ؛ ٠ ؟ الرجل ٥^١ ومن ا قال؛ 
يرخأن ّمثل بجس ٠ ٠ قال ،ما1تفتإل ٠ ءامهش1شاتك 

ثيايهلمالت4 ءيل عله وفدأ'ؤت لقيتنه هذارجل ؟ لروف ال 
قمحوله بماض أن زام ا؛ىكثلص' ■ت ؛٥^٠٠٠١ م*ه، وماكان 
•^٠٠^ ٠٣٠ءرم اهوأ 'د الل_ال اتحرى  ٠٠٠لأ-همج هوًبع 

•انصرفت قالتل4 ، ٠ إل ولاأزئ هذايالأأفا4 واف 
ءلآ'ا؛ثك ءذ١ ^4r، قال:»راز!أن ، ٠ ارجل زصى س اف 

إذا٠ ءتال؛ وك^الآ٠ءر١ق ، فرةف0 ، ٠ الأمير]ميعك ولاحطرل 
فاأءل؛  ALoرجوحلاصأ وليس ' ماآمف ءل الآم؛ر محبس كان 
ذ'لما'فك اف وأأاأضدك ؟ عندي ^٥٥< ١٠ق

الكرمبعل ونقمة عارآ فان ءتق؛ عن ادارص هذه رأزلت ،،نه؛ 
إذارأيتله:٠ قال ؛ ٠ الروف ديون من د\ن وطه ءوتَ أن 

قدكافأتءارق؛؛دد"ماء"ه؛ ، تنه١ ؛رخ ٣٩رجلاأ"ءاطت 
ُ*ايىللته"ُقال' • ٠عرضءلمهدهمن١لال • ر،٠ *ماحأ ازمرف 

ونحتال:'ريي زيغ )١( 
الملامةتمحٍاك ت مما-ءأ رآي 
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جاشانأيك ؛ قبل٠اوابك( ورجله راسه ءل  ١٣»أ'؛، ٠ ا •>اج4 
ممامره؛•ء؛رااعثرى من ،زاورنءرايحلى

أتراءمص ؛ آمات ؛ أ< راق حسة ه ت اانء؛ءب؛ ءله وزكت 
،أحضرالاعراق. وحد ، C مزهدا ماهرأحسن الأمير 
يى١لأر١فم*ه رمول رأُِاق؛اتناذ قديواته، وآتوثه طبه وحلع 

وقامإل حاصه ق نلرزالا وأنبه. عله حح نيتأوال الأغر، 
ْْ0

زمحوسهذا ؤكأن 1قماح_ المروق ُمماح ي ءو-ى وحدص — أ
—طولون ن ظنيأجيد الثتات من 

ناذا، ، ١١اه-ءولث {ض حق امحبوس أم 'راءى أحدكان أو 
ساحهوكانيةول؛لث،را؛»إذانم1تمزرجلرا،ة * يلكنه ل! مازه 
»إله لشرورة ١ااشدد »انى ؛ ، ٢١وا.نامزنى طيه مهل 

سني،عل قدزاد رجل لالخدس وكان ٠ مملح؛ |ن موس قال 
ملي1كب وهو • أِه شيتآمن لابمأاتا رغسثه؛ اش إل ٠تتطأ 
اشإل و١اممرع واادساح اكلأة 

إطلاقوبمألوق • بمطر',ونلأٌورم الناس ٠ يرما• ،قلتاله 
-ؤزاق٠ ٠ ؟ مممهم خارج واكَ طنادمم؛ إلذرى ، ٣١اره*ة 

المنة٠ الحول 
ثاورءت اّتأمحرء 

ارساّلإرال إس : ارقة إطلاق رم 
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يصهسوكاِنل، وواحدى، ' أحي ا اسلي ٠ فنالت؛ ثعرما، 
عنوسأض افوة صاحب سَلتإل . ا، ة ٧١الثل عل 

لهقتلى ، * ُالسوءل حناق لث"/ب ءتمعا ٠r١ نقال؛ الناس، حاو 

أمم،وأنا يائار، الإحراى إلا هذا ذ > :الاس محضرة 
وانمم؛ما.ءسآشل، يالدعأ، ازع فآطلن" ، اااْلان٠ إل ره 

فلتاصئتعشاةالمساء. ق دلك فوعدق ' إل رالخناق المة 
منم،ن-ق لا الوج< سممهر شابا ت إل أشد الآ'ءرْ 

قال؛، ،t ؟ ٥]^^ ق ونحافه اش ءت أشي أما ٠ له؛ ^، ٠٠
قلأأءاودهنااكل'أدأ،،فأوصيتهاأي اب أنا ا ا«سوى »٠ 

(تعثر حال محا اللع« ءن أءرجه ءن إله وأءنم«ت، محقو، 
أءواكاوهبوت أعورنا وئقاصرت >تتي، ذلك بمد ٠وأذنا 

ياتلأاصئُطالببم،ص. علثا.بمليإماق٠ننم 
ءالنا<ِ ان شه ءعا الوزر محلالتتا الخضرة، وأ"مأحمدَلل 

رءئ■فوافاْ • قدن! ٠ : ؛نال ، ، امحلالنا٠٣شدة إله فشكو'ا 
اتأملالتزق، الو-آه الْلح،كره  JaJcت  oIUp، ٤١أثئرة ^١^ ١٢

.٠ الوم ديناو ألما ماتت هدمن من اّتخرج » ءقال؛ سجاياه، 
ااطأوعتد_، ثلان » : تال، ارزق، هارمنك-ب : اا»نمة )١( 

ث(تيمم:ض
:الهاجتواا؛قرالانحلال )٣( 
;تمتر ممتة ; أ؛؛وث ر(ا 





 —١٠ —

٠٠٠

ًد?جإرم حدأى ت قال 1;راهيموالدى، ِرتش:ن ٦—وحدش 
دعن محياف;زالماس، ن عز ءص؛ن ن ءن!'؛محاق اخمدى )ن 

أيه:
ءرصاة١•اثالفاء أق  ٠٠ءل ن مل اهله عبد أق أنهكا0ْع 
ءء '

كموثلاف ٢٠١٠١اف،وأته عد ن ءق ءو أق وفاة بمد بقام 
إجاعوعبئاف َُأع أن إل عله، مقام ئ لأأأذن هشام رصانة 
١ارمافة،وس،ؤإيهمن أمال فتالةاْعل ءشام، اشومءل صنه 
أر-ءوأن٠ مسلة؛ له قال • عيه الأذن أءيره و هشام *؛ئوْ 
دءلعليهإذا اإبهشام أن وأءِ،ْ ، ٠ ؛مدوكا هن١ جول 

إلائ أوءبد ءأ،ام ا؛ أ ءمم0 مسله أقام ما اوكأ ولا مسله، 
الشء،»سوال ز وفت، 

رحأك؛وصن ٠ ؛ ل4 نقال ، إله مسأة تفرج ٠ عل ءيمى؛ت ؛ال 
 Iخاطته الاذ م من ارجل ئو فاك ١ اف ءد ؟ jأرك

_:»خمدبمءلبمعدافءلثاأ.كعله سلاى بمدماآمض 
أضثلاثة يبر ، وعلنل4 عيه اش '،•ل الله /-•*■ول دًه 

<ئد« أنا محه زم ١ » قال؛ • « ؟ عيك له فلايؤذن ياك 
الآم'وإنهلأأس«بمز أق قاعدته لاهلمام،  ٠٢٥٢>ى ؛آمسكت 

دمه:I حولهُى،وةال يه زاد ءْن.أ ب فم ا اياب ءل م  ١٠
را(لأ_ربم.لأسحكاه

١^محل ن عشام كان ر؟إ 
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بمنعم الخلافة، ؤا أن Ijورجو.؛اف، رصد عطياف آته 
يعلملمته  ٠٧١اش'صإإرصول رح^ لولامامة واش ا يرمى حق 

jT  ٠٢١وصط4 من الأكت وسلم
زجعأر• ء رسولإوكمار » وءال؛ صداف، مءاسأ1 

نهضه.ررافاْسافإلرخقنضع'وهمقنيةءْحما 
وأشهد، اللبث ءذااول سثرى ق لرأقدر * • *سلة.رق وصول 

إلكو»دوجهت ديار، وتلأءا'ءت ألفآ إلا مى ماحلم أق اف 
م.ق1لإرمبمااهدىاذث

أياوملتن ٠ وفال؛ وك، ايومل حدية ق ارشد الحديث .هدا 
»لا• ٠ ا ءد؛ا ءقأ؛٥^ءار0 ازفة لادءات واف رم، سعد 
والأتاهمطآور الد ولدء من فه ^ن ^، ٥٢١مسلة، حمءن وا^٠١ 

٠ديار آلف أربمتي إأءِآدم أربما، فوجدم 
ءاءء

ي_وحدثفأحدنولد،ة\ل:ض رن 
يند١ذ٠إل حرناف ق؛*ض العبادى شيو ين دعي و٠ 

بمداد،إذادخك ٠ : وقال دءار إلثلأ*ةآلأف فأ.محرج 
إلوحم لأرد، إل ديار وألف ري، ديارإل ألف فادئخ 

—صاحبها محد فاتك ٠ للور١ني دكان أول َةئ.روءداحٍزاثرإل 
ينإمحاق د:1 وفنأ إله !^ ٢١٠شاخ' فئ - لركنت حأل إنكان 

يتهلخم ت رئي 





جممة
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واذفمكاد ، ٠ صأيمِك ممره من0 • ؛ لك ُةول ، ئ وءلم ١ادJتار 

«.وازصرءتادناي وص يرام الس.ت، :» و زا.ءةلم ممون 
حالاسوهه ق وهوأحسنإمن ءت« 

،•عع.4ورْ دكانه رأت ذلك بد واج،زت ؛ ولد ين أ"ءد ل قال 
٠وأوفاها حاو ن أحس عل نيا ممدر وهو 

٠٠٠

—ااع<واب ق رت،ءس سسخ اا٠تقود دار يآ*ءو وكان — ٨ ومحا 
أحد-نملإءَأمها،ورل;هيىأنام حم ب

؛ن.١ له وكان ٠ اامم*رمحا عن ف وحشع سنه، فد ؤأولون أ؛ن 
ئخسِ، حزالآلماظ. ، اامورة مة٠ول ، الروم أحتاس 

٠ص

أكارمن يب وكان . أيجة ن ااقا*م ؛اب ْإإ توف . لدواب اق 
ااةا«بمِاده•إل رد ، ءل١ءته ل وهات ، حاولون ؛ن أّءد أمحات 
عندمن النزق ان أ-ءت اثن فاتحمتف . ءصر طرنأي إحدى 
،فتذرإJرا، نحتياجبة من ءز دراعة عله وقئحلع التام 

حلمها٠ ؛ فدال ؟،، الراتة ا-لتلمة ٠اهن٠ ٠ ؛ زءال ٠ الزس ان حاله 

كنتإن ;ؤأا ^ا ٠ ؛ ٠ ن*؟ ن الءاصم رد ، f أ القاني. ءل 
هفاءبزآه وإلا ، ِأعمه ق نسدل ،كا محنه ق مءه ااتدل ءل مر آم 
يمووةارال4أن ))أر-؛■و ؛ ، ٠ تواره ق عنه بالسود مهنح!ا ولا 

ت>رنيا: وبم>س الدواب. ياثع : اوخاس ره 
ندما'محا ضو• ■زن عن "لته نحف اداب من ضرب ا1ام؛ )٢^ 
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وأنا٠ ؛ ا،  ٠٠|قع أوْكروه آكه، تا'٠٠ ْن يه، عله وماأنم 
،ذفد؛ منك لا أن دض ول-كن لي، آرجوءداأبمتأ 

١٠^٠٠ ق رك ءق" كا 
،آنكرْ ثيء ثع«،ن ن القامم ص محلولون أحد؛ن واصل 

فسأله• دارخاله ق ادثتاس واحاق ' جاءة ووكلدامْ جسه 
إل، t عه زيمدت فنال:1 الزل، تلارت سوإوثاتيعن-ساب 

ااس محك ٠ لةال؛ امحه ان إل فد-ءل اتح-لالخررالسخ، أن 
•٠ ا ؟ ءأءسه سء>وه ُهارع وحايته «منءامسوهماهدذاااةا'د، 

تفقال ألا"متل، اردهَ ذاثدونه أه ١Jrوج؛' وركب حمارآله ورج 
٠اإتء1و ُه أق أ-صن؛1 المتئ و١له 

وأكمحابْن وعلياجماعة . سعب ن القاءم دار صد آم 
خمدالةا'دأق حالأ آف ٠ ء،ال؛ اراب ءل فوف ،-، الأ-تحار 

٠ ١٠• فذالوا ؟٠، اثيه أآاد0  ملماأعفتى"حؤرا • ؛ فذال ، ٠ را  ٠٠٠٠
زغ* * ١ضا■fا أوان ١ وءذ ' ءار١٠ له أنمى قد هذارّآل ا عذرآ 
للةا«م'متله ماكتت » ؛ وقال ، حضره ظ ٍاولون إلأحمد؛ن ■محرم 

فاتميم، ج-اد أفارق بعمى ق أولاق ٠ ؛ فال ' ٠ ؟ ثب ا؛ن 
المكافأةمسز، بمْنني الأمثلأن وماأمحق ؛ إلب بماج ال"ا الماعث 

٠ا ا ٢٠مثمور١ فقد'كان ، لٌ والده طاءت ءن 

قله فال هاولرن ثن؛ أحمد أن • ااْلرَسو-يى أ؛واا*؛اس "فدش 
الماساس: الآ->يار أءمحاب راآ 
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-٥١الاءراب من وعلا زأزات ا-اويزة، نمر  Uiifحق دأثا 
ك>مممعقرحيرم، فاراسآ_كاا«ثامن خمسإتي العمن ؛در"ماراى 

قأسلتهم.ا>لرت ررأي-ت، ، وحمالتءإإ*مبتاوءتالن١ نحونارماحها، 
إلم،والممرغ كاءها — حم الننب،مننا - اfذ٠رلعه وأحسى 

.، ٢١اتحر»وا ءق ااتأ"يى وأش ذثتهم، بننروا آلا واثدرم 
أناللتا، ااخمر٢ن إل؛ى  ١١٠٠٣؛حق الممر ق وجددنا 

١ءاثستةل ، -ءط، من؛١٠، إل أداان.تَ ء : امحمرون 
ق.إازلت،وممدءتإلاكلمان ٠ دواااكاازاادْءلساالميو 

•منإزؤع ماتدقى زط عن للطُامص«اءآ ولمآجد إءلُاءهم، 
١محصمن٠ذ٠١لآي١ت؛ق وحمك 

دىحمنو١ ٠عثمث١ ح_يرا اش جز'ى 
السمر؛ءمى قرعت وقد 

٠:^:؛اش ئرَامم 
والمثرالثمر دوَبا ث■، وأم١تحهم 

غسمةسما>وا راس_أغاروا ما إذا 
اإش٩ءثرحاذم ر ق —م عل—ه أعار 

شاسعآالارصن مى ُآْلرا زرا وإن 
ألأآسبممَ>َثنا

عشرنآدر الخيل من النطة ; ارعلت 

وجهه*0 ئدأتاء رمح، للثيى»؛ *اق )٢( 
:مح٠للمقل )٣( 



قش1فىآكتسإلاسنوأ;اأكث.إ، ^٧^^٠١ 
تءتال اغ؛زة، ثمى اقو'ا الدن اافنتأان من ماكان حثذؤ 

حسنق إلنا أحمءءوا وقد الدوم، أول٠لا من اض ارك قد *٠ 
»واف.ا'كثذم: ؛٠!^، «. إثىء ض لأي ١■^! لن'ا، الإجاة 

امحمر؛ندن سخ ل سال ، ٠ وثيء ااسكلان إل ءتدم ق ولا ءم 
أ؛يا"أ١^٠-، > : قك ٠، ؟ :»مح_،ا ء مز »ثب ءرأي 

؛هلت، ، ؟•الدعر أ؛0رض وإنك ' ؛ ، ١١٥٠' ٠ زرا مد"حت-تم 
:فقال ، إأاه١ ، GJ4il؛، ٠ اف ام عل ألشدق :» تال ، I ا عم ل٠ 
٠ا ووصلك اش رك '» 

صهدّ- حرم فا إ؛اها' ألشيم ١•>ت٠عو١ فدا نءاح،الثلاثة، محر 
حرفأءده اء_و ولر لها تءهغله من ءمجبت واحدآ' حرءآ - "ائ 

صاحم . ^٠٠٣ أ و->فظرعا فاسارم، ١^^ و'أيبمء' ءا' 
فأد■>ااو١• عن؛٠ السو،ْ اiلتذرون؟١رحضوا ما ٠ ؛  ٢٠۴٠

•ل تم٠ال ، م"ه»االقخ أحنْ **؛؛ا و؛معوا ' جموتيه؛فا أئدتآم 
وومحغ، اI ك ووءر شعرك ه، و١ههلأنجح •اثدسكر،اصالمتك، 

•*قالوال • وأإ6قثت* ذلك فأ'كارت دى الدتار،؛؛C الثرثن 
ءاأكر  ١٣٠علك مرجع ، ءشيرمحا ١۴٠دع-لأ ألا لمواب ا٠ 

كثيرجع مع فم.رت ورك«ت . ١ الخيرة بمصر لأن'لقيك حم-ل 
رام*ى أن ءا'ننت الآ؛تات، نلك اشدون وم  ٢٠۴٠٠

وضمن ءسمح : الثوب دحض را( 
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•لكنهئا مونأ أحءن ائعر أن روأوا ، ذالثاإل أمل 
0ْء

وكث، رأحد0 رد م ^ حاوتا ق وزل — ١١نا 
•جيرق منح بعيره هذا أنعل  ١٤٠، خ ج1رت ١ إذا ءله \تإ 

إلأزيغ ' ياه ؛اممأءل فوجدم •■تزل إل ،ي»أ ةلمرفت< 
ويحل،٠ ره  ١٠٠٠ويسآاى ٠ رلدالمأمحون من أته  ١٠٠٠يذً$ر 

ووءن٠ث•آله.رءرا' يايا،٠٢^٠ شعل ين ■ ٥٥٠•سغلمصدحول، 
ث؛أبجدق نلأ يتاءاى وهو ، فأمما وإتيال*باءى ييى ٠ المامم. 
،لتاأجو ثلاثة إله دفعت ،  eTjtعتل فيا ؛دوْ. 

ق-جمارقآيجل رأئت وقئ نم>رمحا وا ' •ءمه فا من 
ءته

ل-بما مبات وهن٠اع ،—وأنا يثبان١ ^^١ بد كرز فيا 
قنخوبحأدحلااهس.طاط■ أن جسءإ، بماو ، ُ عة  ١٢٠ول 

ف،^١^١ أكن يكنن ؛ عناورها وأتتْلل اكيع 
لكا4نناق . ، ٤١ ٠oJlicاميال مما ءأءقد ^ واظهر اكلأ-ءتي، 

 j« ضل* إل ذ->-ل ، شددْ رجة سمرت ءق الأيام ءن وم

ستراتنمشي )١^ 
بمنيداار،ها ما تكنل : أدجماة محراج مل )٢( 
أرض»ا'دث آو غلام، آجر آو دار، اادءلعنكرا٠ اا;لت: زم 
^٠١بمع .رد ب؛ )٤( 
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؛ل4 صدرا u ئعرش وسألم ؛ الخاوص ملولون ثن فآءِنم 
يوسف؛نق خ أص U مح\لفة للآ»يو iسأل،' ناأن ليس ء ؛ ختااو١ 

إلنألبمأنُئتدأنا ن4،وض إل إراهبم،لآ؛هأسى 
 Uآنذلك ص ولنآ/آ َيمتلثا؛ ذيأن م رن : فه طه محزم ا

،٠ ءرلرذلك؟ تال؛ ، ء *نه حززوثعن ،،وهوق ٢١ما /ناف 
إوع؛ثيءمماآحئي;ا ا>تاع •اىكنى;اj ط ثلأ؛ون يا ء ذتالوا/ 

الإث١٠، ٣١ولجف ١ت٠ميJ أتيا واف ونحن • غزه وباب ولاوسنا 
باوكأ،رصبموا ، ٠ زه ال-كروئوغ  ٧٠٠ء عن؛ى السلأعت من يءده 

ملحساتهاف؛،١٠۶_w ثاوك ٠ ْلولون؛ ثن ةالأ'ءد • دخ بج، 
.؛احفن.ر ، ٠ ^١٠؟؛ ثن ءزأ؛يوسف ٠ نال؛ ء،بم إتحاته 'وجازيم 

واثمرل؛ ُفرجواهعٌ • حذرا٠دصاجمتموازٌُرما٠ ٠ مال؛ 
ءمثني إل ن؛م 

٠٠٠

فالو -تال؛ ١٤
حمالاراجمئلنادءل.ايىءامل؛

ءنرج_ل ءل ادللم ؛ عله الجار بمض ث»امإت إل ؛^، ٢١٠
يتولأن أى ، وو|ديالهم الخامحتى عند اJث٠هرد تذكية ت الداوت )١^ 

رءلا1فعن رقاك ، ءدول أمم 
القدعون: راواف ،  ٧٠٠٠ما ما:٠^١ بماف )٢( 
ققف ه ثأثلته افد إذا : اكى.  ٧٠ارجل ارض )٣( 
الشمسءر صدة من ١■ل٠؛وارة ءر دما ، ؤرمْناء 
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—المال ;ين ق وأنا - إل ضار رهورأذ؛ اكامي»امل أمل 
٠نماج؟ لل'تم ٠ ■ ؛دال ، اممداء مل اام•ورة عش ش>.خ 

واسرادمالأءرزته، منك، فأخرج • ديتارء ما'ى ءإل هات؛ 
راصافبم.اثهاإل ا،لادتي، دزاتترُزأّثل معه مزغلاحركأن 

فنيل٠ ة فهان ، ٠ ا1رهن مرونة sّمت فد ٠ ٠ رءال "؛ا، حهلا 

تله ^، ٥٠،ء ١^،!^ تذاركا ءاش ء : ؟«،فال \كوطاث 
ذهار؛؛I*ر١لهلأ٠٠^مك :٠ إذال ، t هذاإ ءثر يإ؛االءاملت س٠ 

•ل فال م ، • عل -ءقرiك •ن لكان ولووم"هالك 
٠٠لاإ ؟«،فات؛ »تحرق 

نهو"ءك ءبميس، من اامسطاط أرد مِإّلإا رّكمء، » : فال 
ووازيص•االنح.لأ يلغتت إذا حق ء؛ر'ما' ^١ ٠١ماكن ل نجارة 

وسالأت'آميك، ما ج«ع وغرق ينا، كر دك، ل ضاعاكاك 
فأآباات'و"؛ءاءةءلااشهلأإكو١أتحب، ■ؤلستا مسىل،. محشاثة 

عشدم0أ*وص■ق ذقت -؛ا، أءرتك حال عن معكَفالتق 
كان٤^١ فأءرجو١ ااشط، عل وحظةإتٍ ومافه ١اركا عل 

فأحر)ك؛هل ماذءب و١ستحلختزءل ماسواه؛ ثاءف ول 
ركتايك■و5ّلأتك عل ل ٠م٠٠مها دينارا— سمعبن ب'تإه وكا؟ت 

والغرضالربمل ق واردح الحاة رمق ي ؛ الشاشة)١( 
رماشاكم٠ا
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»هناأرس؛ ءندك من داأ؛و أءطقق ل فياحملتن 
jdU^»U  إلاض،ركممملا1ك-رتمإلأ

مح'.كللاءإاآ'َ،ى' وبمو'ى إدجماتةع*امل«ك؛"نتسءالخنى' 
ر-صأكمع4حال1<رأ'يسآماءماأاره،  ٢٠١٢راكنيتطآ*إك، 

«وأ"امرق يالمال •>ش آحد و٠ 

أحدنُط
وماءد—، ٠٠١٥١١أيا محداُا اسطام آءدين ادإس  ١٠١و —  ١٤

:؛ال عل، ين أحد 
وآذق، ^ ٠١٧٥من ومرُه صاعد غل ااو؛ق ات<خط نه 

*^؛١١إرنا، محستآ ماءد وكان .  ٠١١زتنلو0 ءل»اكا واناق 
أقوكاك . وتنام إلأ عته طف مما إو4 نمل ش؛تا ترك زلر يا، 
ومحن- الأيام من يوم j لأواق ل  ١٠٠٥، ، ٢١إحنة ق ، ١٥١١وه، 

إلهماومل ُ*ُتع ألمسغرج وا'ستارل ؛ صاعد يلح رقد ؛واسط 
أفكك: ل4 نمل صاءد إل ادخل ا آءد ء ل؛ نقال ، س0 

نحرجم امن رآاس ٠علاJتك، ل نر ->ق آرثيت 
٠آ أتمس وُذيتك لأ^وJتي ، ؛؟;^، ٥٤

ماقراض ا أرد  ١٠»ل؛فقال ارسالة، وأديت إليه ؛يخلى 
دممعلوم آدر لها لص داإنايات'اليى ا-اًراءات< دين الأرض؛ )١( 

اكءويمراأ٠ نسميه ايوى 
وعداوة'ءتد : إ-ءط ر؟إ 

أظس: ^ ^ ٣١
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كبوم 

٢،وآمالاانر1رو١ثتدجثش؛<^1^،ءل١٧بوءاساس١ 
•نأق ٠ ا ورجع أ •م* يأكل إل ذض،م ٠ ؛ و أنات 

اف،أصاJحك » - داره؛ »1ك\ءن ورأته — نجاح •ل1->ب ^، ٥٠
وأصشالأستاذ رتأ-حر أن رأخاف ١•بوع، ءل ا'مر ألل إق 
ارحل*ذا صألت وم ؛،ل، الممرا، لمنة ز->ضورْ حجل عن 
لآ؛)ر ؛ال؛ ، « »أفى وأرجع لأكل ءتزل إل الذءاب ل بمللق آن 

واست«ءضرالطءام،مرا، ١ ائخ\تة ق وأجلز . ء هامتا؟ لاثأم 
ولاحارمؤرِءلوولا■ءا،ض وم نسلة، نجاح مادة نا-ءضرت 

الهلعام،•■من إل١•لالو١ا ;لنت إذا حق • ءلتا 'أل إلا يارد ولا 
منومكاق دءوله، ق ورآل الجالس، ق نجاح ايءار لحل 

ألكك١ستيم نح.انى :» ٢ ر;قول ل غلاط ء.عثإل ، '٢، ١اثخ١ة 
1شلوجاوق ، الطعام زغ حق فأدت . ء فا تجوز ولا 

ءلءانك ءن ء وءال؛ إل 'ءءك يآق ندا قتآ. م والإخور، 
ارخ,» ، ا٠ أحل فال:٠ ء، اكونق ء ت فلت ، ٠ يا؟ 

وبثي ١ءر١ءناإئ٠ من اش فقدأم'ك واءشه، حاأككدشتت 
٠تكرهه 

 >dرأقاءإوه يه وصل رد، ت اراب ءل حم
أءرفللساط وأدب ااوْن«تي، ى ٠ ذاتفه , ; الامحل ل )٢( 
معرةءاعي4 ، لها قال ؛ الخمامى ،ال < بمخاتم ر ; هو ارم 

الخامب>يت أن،ا رعه'مم أدكاأخرق ا الدء؛ر ين أى ٠ ■محانه ه مب* 
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مازادهواف محاق، إله »فنيون ; أق ل تال : ي«قوب تال 
وزمونحلدما.مةال؛»مق اإ»ضاما ا-يثاءات ق ايوآتع عل 
فم؛ىءإدتك، فه ;^ ٠١إءاا ;»ا\ساوى ^ jii ، t؟ يليك عل 
؛هلت، ' ٠ اية صلأه اعد اجعد ه • اذال ، ء مه نروغ »ل 

،٠ ل؟ قحواخَ لألتاك إل روح » ل؛ م؛ال • ٠ ذل أ٠ 
الديارالأف رم ١لو١غ j معو انْ ؛ندرت 

إلرُح إنك * ■ ل قال ومو■محال، يحلن، إله، فيارءت 
قالخشه جيرانك الخارمن ز١دحل' ، أمل4 نه منك •.لدند'يتس 

ل»هس< ، ، ١١حدودك محق قد البنات ق واإ؛؛او حاراك، 
٠أذل ء * ؛لت، • * ر>يلمم بينك *ا 

فلا، *^( ١٢أذا، ارآثروا، آد مءاعت ؛تلدك وري * • ؛ال، 
،كان؛،اهمرا ، ٣١وانم.رزا أصودم، ، ١ ازآ/ 

٠أفعل :» نلت،«• »إذهزرغلكاىَق 
ذ/ُلكل>وأمحابابرد،فاءئر'أنرِدفىم 

٠أفعل ٠ • تلت • ء ثر ولا مر 
•تال ■ ٠ ؟ حو١بجك ا ااس»لى ٠ تاأ«تا؛ رعاص، إل وى أم 

ااْرا؛ةءذ»ات.إساطك؛؛■-)، -'للت، آد إك ، ءا;ك ماعددة م ٠ 

وآهأرافهوحافام ٢و١نه ءن وأ->ذ ؛،مه ؛ ااش» تحف، )١( 
واؤ.هءت : اث٠صل د؛ن )٢( 

)'ا(ىالأمل.راكدق
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رلدكق أمِإ ا ١ ^٣٥ -"فإن نله، ودممىز لم-وا،ه، اءر الذي 
اف«أستودطغ رأ'ا ض، يه تدل فلا 

الشكر»غايزمن ءل وأ'ا ء1ه اصرفت ف٠ 
ءأ٠ ٠ 

ءد V ن مد 
سدد، القشما محتن ركان — ريل ن وحد٠ىمد ~~ ١ ٧ سار 

ارأى-ةال:

ظنة•م ر؛عت آد طولوزكأك ن يد حرس من ؛محاءت ١^^٠٠ 
لعهسأمحابعن،• •أنهتاص ركاتوايرلرنٌكورة يالتنممى، 

 uأمه،•ن ٠تعكن االأذر، خيث أصمر، غلام وافاه حى ١ث٠ك٠
٠وهثأْبسلأمته عنده، وجلس زجمساه، مجنللخار'جانمنالحي*س، 

وما' راق ا*لبصك ءن حرجم  ١١فقال؛ حاله، ءن أل صم 
»مرل ناش هنقة مص 

لياق  ٠:4ا_ ، مار٠ قتال:» ، C ؟ ءاص ; ئ فقال.ت، 
،قتالf ظاه ق اراحه ظه، زأدلأ ولا أمورك ق اف ذم 

يالسوء،رالتوفزامارة والنفأس فلتته، ١لخق؛ما ا واسدى ٠ ٠ ل 
إليموض •آ : له وثلت جواه، فأه،'ى ء، '•؛sI؛،، دون اف إل 

i نارا د :٠ «فتال ؟ مولك  ، I ءدثك- إذا :» ل ُثلث إليه رف٠ته
و»ؤك،ممن امسلث حق فاُمث،إلً اإس_بثل إحانة مسك 

وأ'كئافاةتك«

وضنلهءله اشمم :الأم حزه ^ ١١
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ردن1طواا1ه1سا أهاص 'اب اهتطريت حى ثمر ءض ذا 
الواضع،عن طٍ ، ي ع محا - عن وجل 

،راوا-ح<بما إس.صطا ٢ ١ ١^^، ل كاك و. 
وااهلسس<-^ ١١'ءاوا آد ، الاجار «ن قة ر ق •^ ٥٠٥١تورجت 

لمتاآطدئحق انحرقة، ُتوام لإّا . لادراازاإله تحاج وعا 
،المارة عن منذْاع عومغ إل أ*"ر"ا ا-اةتا الالمرص، ءن 

آرارس،خ«ة مقدار ومعه ، رص أصغرراكم شاب ونه 
،.انرآI f همح.ة خامفه ، أن إل طه ذرصتايا;ة 

راق• لآكمحاُه: ٠١١٠م رى، ئ( وقة رأّى فأكبًءل 
لأد-ح3إلوراق وَيدى، هذْراذة ' ■ءزرّثم 

؛ل تال م الأمن، إل أحرجا ءق م*نا وسار • ، شء مها 
وافوقئ مف، مل ولا لأ'أكا؛هداى، انك »أناأعلر 
يااف زلث، ض ، سيد ماأنا محاب إل |ابى 

ذلكئ إمم.ثت، . ٠ ا ا|رحثت ق ءار؛ةلثا جا|لتى 

دكان• ااناس ل عاأولاق حم  ٤١٠٥أمحاس، مد0 ويحلنا 
ءخ'.؟ ألاق - ثاولون أحم.دن أكمحاب من ر٢لأ لها المتتئث 

^؛jrjij ،0ادرض وءو -ف جع ٠ المروض ؛ الأ-لأزا )١( 
وأكليه، المرورر١ا٠رح إقمار ل والغ اخق، :  ٠٠تحق )٢( 
حاكم اروال 
الثلنمر٠ : الثى. حزر ، القدر ; الخزر رم( 
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فقال*، ٌذهى ورؤؤا ، إل بث لديه أاثرأ ، عنده ما ^^٠ ٠٠
،١^^ لأرى رأيه ، اا*لأِ، *ذا مت االسألة أحمست، د ث» 

دخولا ا^د٠٠و١ل 1>اف ن:اق وإمما \خميم، ه ولا 
ءإق١ونهرص، محوس ص أن أسألك وأ"ا رم. ١^^ 
إرصه،آهم حاجة ل •رجعت —لد(( ٠١١مسياره رأ؛لدْ وا'كر*'ه 

iJiAآذوأءك رساقه، إلّه نأيت ديه، ري، و١ياءن ءألم.:ه 
الامالل وبينه •ا;يى إ ؛اسدى ٠ ت آمال اام.ءان، امحح ازج3 

اروجءل إساءدق ءى ١ fذ٠كمحاده؛ ءال م . ٠ ُه ااناس انس إلا 
سأسار . (( ا»ض : يأ-بم*هم ^١ ١٠٥ء'؟ وجل ءز اف إل 

اادخلت وثال ءنقه ل ح«لأ ومحنع أهناس، ءن ءرانا إذا -ءى 
jjCوالناس ، ءدخلوا، ٠ ايساءة وهذه ١لآسنى زى ق ق 

سرق*ن ءجما ااناس ورأى ' ^^-١^ حسى من لم اًمق لما 
أنا'طلب،'،م . ااساهاان حيل رجلأفئأُ ءن،مف *؛ل شخ 
،-،،م إل اوه آكمحسف  ١٠٠٥١و ، ذلك «ن ؛١،،؛؛،، ، له ق.إأ 

ءنقدله م ، ر١جلأ ءك إل رج ابج وآت إل وأقام 

الزى،نال؛م؛ب دن'زا؛د -  ١٨مٌُد'ٌ 
محْعل القدم القنب اتحدب الامحر؛ )١( 

وامحقالأسثمال : الأجت؛اح 
١لأصلأحق __؛؛ترما التخامءيرا؛ >تي سمر زم 
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وءرلأ' أءبهاحارة إلا ل ثؤآ ح ' ا"حواإا)ر 
،،UJ^Lإل^كث و-محرج.ت، دينار، ؛آرق ، J_^Uمرت أسكنه. 

قإذا'زان ٠.ك١زت ٠ وسطك ق المال ءذا ؟jO ٠ ؛ ل، نقلت 

٠حفا؛رْ،وأردع0الادغ؛اودلما حّمزا ل حيرت مرل 

وسدميىوتط،اأثارم ار'ءيل تولى *إذا 
،ق\لإر0 ااسال وست ءن رحلنا أن قاص ؛ ثال 

،روعىأ'٠ واش ' •واراأكرى • قال ' يذلك الخارة ■نأحرش 
رامر؛لر اآ٠عها أنى 'غ ودحالنا . ما أدر وب 
،اممس' ذه حاك.0 الزى المنهل وزانا رجما فل—ا • ش 

وأءطك، لا< ءت;0ات رش رادة ءل وءلأم ، مر١٠ رأيت 
،« ؟ أ تدك و » ؛ ل ءق١ل ، الأرض إل وأنهلر أدور 

،٠ ل صد، ٠ ; ل نقال ، المنهل« أرص أودظه •^١ ءل«ء 
٥^إن نه »ومال : فقال ، عال، ب أم »كس ت هلت 
.ء ارادت ل ذاك هاهو ء هال؛ ، أ« ذمم4 ٠ ت ثلت ، ٠ ؟ طه 

،دى ؛ي( ووصأءه أحرجه حى قام ، مه ءترى رأى ُءل-ا 
فقال، أجدهما وحيرته ممتي الكيس وف.ع.تا ، اث •محيت 

أحدينمق أكق وأُا ، حكتيرا ت قسمي أرى *إل • ل 
،٠ ُممتي أإضأ 7قده ' فقال؛ ٠ اقسمتي ؛قسمته ، * القسمتي 

يالزاب،  ١٣.، ijki * "5•]ح 
الناب؛ اردع )٢( 



Juis ^ ، أمَإك ماأهدب • : سال I حرامأ،م
•-٠ ءا]ك كرف ا ، ؟ون مالأ هذا ا سيتا منه وآخذ ، حلالا 

ءلوك«،٠ ممال؛ ، ٠ ؟ أو؛درك حر أك أ »يا^٢ ؛ و< مملت 
ءالق' ^٠^١ 1 : ممال ، ء ؟ لن ه : مملت 

رأيت' أقاتله؛ ، ٠ ءند وااتاس الشخ فألفيت ١^، فدخلتا 
:قتال سثثه€، وأا)كأرت محمات رءى ص ق غلأءا 

؛قتال ، ( لسرمن اخن0 »أنا ؛ فهلت، ، لتام« بتثرْ شريته ا٠ 
لنقتال ، دنارآء ُلإتتي ُه _ك اءطث٠ فلته: ، ء ؟ لرأبمه ن إه 

مذلُه تذل أن ءل و٠امعلك ؟ يقول ١٠وسمعون أنا )) حوله؛ 
وأأتاع,اتحقه أو  Ujxi، محاق ءل جع )) فقات:، ؟« الإن 
بهمعل أن ؛درت< ه• فمال ء، إياها راملك له، رعاها الخم 
مننم؛وم ل واتا ، أولأ'كفار، ايل س واحدة هزص هذا 

أتهالجاعه اشهد وأ'ا ؟ له نأيه محا ا'كأر حستة مالكاء 
ءله مارعاْ وأن اش، لوجه حر 

ءله ٠اأ٠لته ق غ وآد ااشخ عن فاضرفت، 
٠٠٠

مم"عنأق ان وفلت،يو٠ات٠حد؛نءد —  ١٩مدئئ.* 
•؛دئراناس• مايا- لصديتا 0ان 

اقمل، ءل ءكا»أ؛ ص >، ائتيا، سله : ا:لل أدلاء ر,( 





وستر
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ا؛اءء

ناسن ح_د؛إ ، ءال ت-لول، ن د م• ■ءددى " ٢٠ق در 
٠*- " ' ءمة 

؛ل ١٠' زراوه 

'الماو ي »،ن لمرا'نى مم.ر أرياف يعض ركان 
رجتا1تلاأءن;ام، دار له ركاك ؛ اانمس سمح ، ناثى 

رج)؛■ؤ م 1لإسطاط. او-ر ذوى عل واس.دة 
رزرآإب، ادتم.ر من ل.لكان ، ال>لة •>طير - ^ ٢١ءن ا ؤ~ 

ءلبما٠ عم|ر إل ادر ه فارمى ، صومحا ولبس حاممدنه م٠ل 

؛-٠^٤ف دم أن ■واف ، دند١ذ أعل من كؤرأ" أجا رأى د•^١٠١ 
غبماءرأى ، اانه.رافى إل ا،لس-؛بم ُه ،، أرياما١ إل 
أومَر ، حا!مءن واله الأم. ملَ رجلإ ْنه 

وإوض٠ ماره إلماظهرءلع،ءنسئ يه ازتآى ا ١ الأمحلألَ 
وم• به واصتلي إوه أش ذ،ا •>^؛< ١٠، أُِ،ْ من شيثا إل—ه 

أحدنله وقام ، أمَهْ ^نع ءل ءلب عند٠ بزاد حاله يزل 
مافض_لكل ، ]ث0،.و\و(ٌ ^ ^١۴الرجل ءل ؛كان ، ذام 

لهذءب 

٠ءذه وجمسا مال م٠*ل مستحمثا العصراق عل وورد 
لانقطعالق الجارة اامد»ه ; الجراة راي 
ذركللٌ باءي الرف؛ إل زع رآ( 
ر١امترا-لاجت : رالخإت وا-محاج، ا5تتر : ارجل ا-حتل رم 
ولستعجله^٠٠٠^٠ الذي ت المأ<تحث ز٤ا 
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اأهر١وI١ انات تال م . ا« إ'راهيم روسف؛ن اض رم ٠ ؛ طولون 
علم«بأس لا ، نازل؛ إل 

أحنرند و->هتززا والونا، »ا)م.رذافلختنا"جازة 
ءئاف.هق والونا »كاأة 

نمّى تال؛ ءملح، ن موس وحدتي ~  ٢٧
ٌياك؛ارءثرْرجال - أحدبمطواُن -كاب ;نهها-م حن رق أنذذ 

اءرءن>بمحى المسجوتتي، عن ُثعزل اعمملهم ت التجار،وتال عن 
،ااقاوبراامْنل لم تث>إاو نونا ةذسدت • ٠ الامتر مل د غق 

صكر،اجمتند I • ل فقالوا . رجاءم ومأحت ، و>شمم االست 

فمتاء نالوا؛ ، ٠ ماهمر؟ ٠ ؛ام؛ ، ء حاجت، ١^ ولنا صي*ك، 
عدتارلك ُه' دلا ُنا »;ملْ ١لآ٠مير، لتا، عن تله بمس فق 

.٠ هذاإ إل محب من م وٌآد إن أفل'  ١٠١* • آلت ، ٠ دئنار ماتت 
إلن؛ا ؤكتب رندة ممم فأحدمخ ٠ — أئنجكادتأح عتدى كان و— 

إق> ت ارجل فأجابه ذلك، فسأله عارفة، أولاه قد كان رجل 
ِ؛إنرمق•

حقخ فنرأشم ، ل4 لاممرة هدافول، أن :» موّى تال 
وأ-عت، ومسن جددت أق إلا أحرقءتلث محا ٠ • فقال واق 

اجسكلت > : وتال إله«، مادعوش ءنه قطعف أن ماخم-ت، 
،٠ جاعتم ءممىدون الديتارمن المائة آكون حى إل«ااإءست، 
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اهّأثيرتجدشآ وقئجع زمه،ناوألالثا، د وسولت، ءاساشاط، ٠ إللش 
حلاوعتدى الطريق. هذْ ل يلقاك وقدرأن ائكاة، قوى العدد 

«صنعه '"'رء حاعل أجازه 
هن0ءن ءدل.ت إن :» إ4 ءقال  ٢١١الوزر فثروز »واس:ثل 

■ءل"م*اجإل اتإأرم!بم، السار ٢٢٥الهإريقونجشمتةْي"ره 
ءْأعتأافإذا »أدق*. ماه إل تجض م عزا' يوم ميرّة الماءإل 

ارت«اوما،الذي ^٠؛، ١١ق وءروءعه يلداذلماْللة، إل وصلت 
ءحرب ضر اولد فتدحل 

ولخ-ج، ٢ ر آصد؛ةه عل - ي4 ال.ارآْ - إوه الأستامت ^٠^ -• 
علا،لللث [ الوزر ل وط وءدكان - ،  ٢٣١حي؛،ه بجمع لره اى 

هدرق عده ويمص يرنه مار _، وكتي؛مححلهآحرقالأة 
 Jوآورق، العْلش الدواب،دن ةلساءهلت زدت، ماءولا يه لأءرج

ايادلة->؛_ مدتم؛من عله و-لمنج ' لهلأب.ا>قادصرر الخيش 
الهياهللة٥^٠ ءاوهِ ذن . وأحنواءروزأأسترآ ، ٢ ر طامم فأعِروا 
صابداسجل • ٠ ؛، ٧١مرين واثءل » ؛ الأمل ل را( 
ويممغهله بجلو، أن طالب ; الأم 

وءذهنوم ل ، د•—كن ادأذ ؛ إله اصقام رم؛ 
١٢ئدحل؛، ، fJiعال ازرة ل لج )٣( 
ج،د; ايح .كن اماتا ءله و١اقه ؛ عل واطأه ر؛إ 
العدوئ لاضلن كن ق محفأ كيأ 

•ءلاا*دد يتض للاالات;/ا •ا؛تيالاتة الخل ج،اءت الذر؛ )0إ 
قغلومعبرم علم؛كررا أعروا 
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•>رءاراأسممحإإلالسكلأن اولى ءكانءل؛راسطحمن 
•اكلح رّفلاظت اات٠Lط، وسوء ارهم' ءن جمر قد ؛)؛ ١٠علنا 
دننحإود لأ,؛وص"ل ء—ا له عل اداُلتي؛أ'"رم إع 

آحر؛ن،واستخما آوما، نهتأرب ملهم، ولأيسثحقه ، أملأ،٢ 
نمقإل وً->رفى أن رأيت إن ء ; حهنأر س •رجل ئ فنال 

ءدودإل رح ءن إن : ض دك ر ؛  aIJU؛، ٠ ا ريهار 
فرجأ)* alإل- ilaiمن-أءض راهه أ1 » ؛ اارجل له قال ٠ ا 
حق—اعت ماءضت فواف منكلأأاه. ضاحك ، i اف من رص 
وصمزالخوارح ؛ i-J'J— نه كان الذي ق - إدا يحلن 

ولم'رمل;اسازهاوحرجت، ،،ءقطُته ؛قرل;»او؛ذهلتيالملشا!«ل 
٠شدته ١ عقوة فعلت . إ؟حد ثيتأ ولاطلمم ، غثره 

ُامثنٌايق'.وكانءلس- ^_ُنثمربمعبم 
:غال 

ارافة،من إعثدأ ، الاححلأل ثدي ممّدةا ضرت ح٠ 

دمنبجمل ما يه محاز حواء يديه وري( ر١ية، ءل جالس •وم 

توالخرج اث*رض، *ن الوريث انمبب ١لحمت؛ راا 
.ئؤئء(ءدالآرض

,jiy_لمغ؛بم رأ( 
والأمالإل •>، اكدمح حترن<■>،؛، ٢٠اأنى< ءو االخدقت 



ه؛>و\إ، حنرجل »اعرص-تاَذم تثال الإلرا،. 
إل،'نح ءااح*ازْ ا>لم<-دق ءلٌ ذخثر • آ ١ لُم1ف 

ا،ءأءسلأ• ءره عله مالأيصر ءالأ ١اتح٠۶ سو، •رن واستعمل 
آمالإي؛ ق لكن سمين نمل •اُيمعاإل اتنمال بعد فر أم 

cljjj ، ءق اافص.ت *ذا خ,ود\ • ؛sJ ^-، صاحب؛مال ، « ءداء
؛قال ، I ؟ هماه_نا ،  d^iyمذز،ادة قد ٠ ت ل4 الإل 

فافىلأ1ّد4.:. ؛ال أخنْ«، ن .لأدل 

اعلضاح ، دم ءن مماده  ySjjyوا، ، ر ؛دقه رمئ ءأءَأ 
٠١٢^!^ل .قاف ا• ٢٤١صوثه:ءكلهذا 

رءو_،ءاحذبعضده،ولمرءو ت وحرج - ■ول ١لخو١٠ _
 Dءبممنح يهالارضآحىقتله.رانمرقازجل رْنرب ر

وًءءءأ

أخربهالهينصى'ةال:م-و؛؛،اءدى:ننبم 
وماز

وطق ن؟سرىأ؛روز ءد مدم قد زيد ن صدى ءكان 

:أى ، الاثيا. من رء؛؛وها الإبل ■،وى اأذى المكان الوا.: )١آ 
بمنمهادبمع*ها

والأكناب:وجهالأرماق اياعمة ^ ٢١
 )r( ;الخديدأو ؛الأردي ضرب أو ' ا1ا1كز الوجء
حنكومعه ;كله أى I ^٠ ٠٩أكاه ُآوله بعينك( I : ذالاصل رءإ 
:ُالختي 



زامالذر، ؛ن لكإان جارأ ر-لأ ؤكان ' اكارص إو الرق 
وارض' ذلك من نامغ ، مذكري له ءتُأ إكول أن ات*ان ا^ 
•رووْ أن مآله م ،  ٠٠١١هوأن حنرا او*،ان ءرك ،. ١ السجت 0 ه 

وأهبزارته؛مرآواحدآ، ق له أن؛أذن وصأله فكركرى، 
،- إليه دسند تما عضهلالع1 راشاءد ءز ء مكان4 آرنه ى عد 

أةثءره ا؛ته إل ولكب ، ءتل4 داك،ان ق حمل نلتا . )٠ فأذن 
وثأدى. ، ٤١ءله الاش ْن غاة ءل وأته ، ، ٣١أمه ذ 'صمات 

تاوعما'مح،رأثام ،. ءزرآزذهر نير ، ^ ٥١١إلآمهءإر حركدم 
،٦٠وزه ا-راِص اق 

انوبج، يج،َ؟-رى ١•يو١رى ذكر الأنام من يوم ف إرى 
أحسن.٠ ؛ عدى ان ؛قال ، _ عن مستهارا أروز وكان — عدى 

والخملةائءبرةوالخني السأبمت: 
رواءعالم ت تال . ج.لأ.عا وا1الهظ المارت حز ; اكا*د ءز رآي 

يثمللٌ*'فرولالسان عاله : اى ولاثاهد، 
موتهكان؛،نروجأن أى : أنفه و-»ش ■نسه، ازن : )٢٢ 

حربل بمل إ ' زانه ءإ_ر رْو أ'نه من نمه مع روحه 
ادن• الأس )٤( 
لر: .'قول . ءله محأع ذلم و'«>ل م ددش ؛ ارثي. ق ءرق )٥( 

نوحءت-د راضْ اء:.'.»ه ; الأى. ازرص . الثأر : ار/_ )٦( 
القرمة
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لآ،صؤرأى،لداره. عياله1ن ،مت-غاأةعءلبمز؛رحبث يا;ى١ زادت 
ألاأرختمح\ف ؛رّدقأيتيم. اانلان'.رجلوءترفى، وأم 
دخءركا،وأريقُوفى ' دوائييىقَش أكت'وو/°ث ءق 

،ق ل نز محا لمنحك •؛!؛0 رلحا ور ، ذلك إل ■ؤررت ت وأ-تود 
•إب ماص ظوظ ءل تش نا.تءالفق ، مولاي -قدتن 

اج'يى-ُءا!رأءسبماوم: 
متلهأ0ااته و«ضالآكامرة ٢^^١ جرا أن 

وحنمهاا، ١ ■ؤعل٠اقةو١رر وبو م ّءو إل ،-كسرى ٠٠٠، •ا-ك 
رزةوكاك ، ٠ الثرة ، للجملع دواء » ت عبيا وكتب 
-ءكاهك الأم إنكان ه وقال؛ السموم. آلك ش ^ zkiمحراط 

وقتي،ولده ءله نمد١ . ٠٢١٠^ اهااُالق ذآحذ ال؛جمون 
فشربامحوارر، ئلك ورأى ' ،>^ ilانحإة ثديي وكارح_ذ 

فاتنقالا 
٠٠

اإٍثنولق'ءزجدى ٠الحديىأفى ١قيعقوب، .ن وحد٠تىأحد —  ٤٣
٢٣' درجبمه ردم أرسل الحدان من دم* الفرس راث )١( 
٠اراْح وءوالأبر٠ ي١٠م•١ن » محال شتمه إذا ارجل؛ أءص )٢( 

ة.يحآسأ ٌئد 
دمى؛-ريعومُت دك، م )٣( 
ارثآر: الطا>لة رإ( 



-٤٨-
٠،ال ، واهتح 

^١وكاننج — الضور ؛ءدث ،  ٢٠٢٠٠ن خال ءت مس٠ 
مِروانمه »طالب - الجدي١١٢ ءد ن ممروان خامحأ ارجل 
وأحذ١هرةحوته، فأطال ونجرمءلٌرى، ، بب4ا أ4كا0 جان_بت 

وكم.ر•سلم أق أم ءيا • وْحدة يارأى وكان • مته 
•حالي قال ، جملا- ورءد0 الجس ءن أحرجٌ ماكر٠َ^و١ن، 
ءأرأثرُام: و ٢٤١زىالسودْ•كازَروان

؛لماآهنهار. ٠ ر، واشهرة! التشويه من نذمم مارانواأ ٠االننا؟م 
راأ1ل:٠ معارك"هم، تدتنأب رآإت< رواة٠٠م، إل^٤^٠٠ 

ذلكiهل ، فئاروع-ي، إق ، — ذلكالوم مل وما'كسال — ا زيد 
،وكنثذ\ج,ث* س ، ٠ ا أمير إل ل ٠ آل*ت،" ، ٠ ؟ ق كة 

«،ا؛٠راiعلمم jJaJماب3د$لي ٠ فقال؛ ، أِر0 ودرق->وول 
أ'بجىحيلك فان ، يالامزاِم مهم فتبمءص ءذا، »إنكاف ت فتلت 
. I)٨(

ممن 

٠ا-محاد َالان ٠ ادمي أب بجا حكا• ءدم )١( 
والجرامالذنوب م، بمه عال! ءلٌ "^5، ؛ ءل نجزم )٢( 
واJأماو١الما. الشجاءت : الآية رم 
الرادثعارم مسلوا س ال«اسون، م السوية؛ روا 
١اذلا٠رةوالش;عة الفْبءت الثمرة: رْآ 

ارثاءرالوا*تنء؛ارْك وأ-ءص لازمه داجته؛ )٦٢ 
»نالونحول وتدل آض حوولا؛ ِمول الأم حال )٧( 
الريعالمدو والجأ،: ، نجا• أّرع ت حض  ٧٠أسم، )٨( 













 ٠٩"—

ذنعه،،مر، إل نحاته رأق اد، ذو عن ■وج ، آرْ اما وصوب1وج 
أولأذكان اولون، ن أءد إل 5َئأ أم صاحب 

احمد؛.إاَإ)*٥١٣ الد؛ر، اي ج»عأمحل كتاآ عاصدر*•"إأرلعتي 
وإممه' ٠ بجاس-؛bJU أن ءل ْزم ثل إنه ه • ومرل ْلراون ا؛ن 

وا-ءتازعاجور، عات م • ءاوارن اير مها نع«حب ، غدر يمر 
.إيه وأمحمته عله -^، ٥٠٥ازُلت إل ؛a1_j ،^Jوالشام، دمشق 

حق، ٢ ١ عادته يه ■أرت وجنوكنا ' ٠'•;^، حبس محا عدم ءأتام 
٠وعان آق-و0 ذهب 

 ٠ ٠0

: Jliن,وزف، ط و''دق """  ٤٠ث«-لر 
ىاستنلتهداره، ،،،درإل بمرخمJ ؛ن أحمJ مع أ إمرة رجعت )) 

١٢ النمل، نلأن عل عإل ما'ة ءن أحااليد! ه : ءتاك آمِإأة 
،ا« نك منا افه إل لخني دمْ قاس لخس.نج، >،؛؛؛ءه وقئ 

السحرل الدعاء ناي؛كن هدا، عل عزمم إذا ٠ ٠ صهرى وهر فنال 
لهعض محا اا.كلمه، من فارست ٠ صهل؛ ل قال ا ء له أنجع ^٠ 

و١حتم٠اعتلنحته، الخرلإوصراٌ هادل همدن تقه شهرحى 

الخفيدالذرق ، وحراست4 ااطر»ق محارة مى الذرآة: راآ 
عادتهعن وا١ت^ُاد < رد نحه، لعد وجموآ؛ جفا» ١^ جذا رن 
وورادءبجمعه ت-كغل أى الخراج تتل *والذكا ؛ ال-تل )٢( 

وتمملم،امولهوعونه من إل بجتاج، الذي *د • والعل ٠ المال ل-؛؛، 
محالوايع 
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وَ-كا،أهطرب جردالق Uiأولياثالذيل، وش الل، 
صاح،!، .ماحثناءداقتل ان عارهتى » ذلياءاكيل؛ قتال 

 ^\^J. ٠ا وهذا
لازمحىأز-ا ' ؛ رسولهمإله ونالوا ' يعفر آن إل ;4 ذعتوا 

يالسفله دعا بمدر، اثن واق نيا ره«٠ ءذا من :ماد آن 
،ء ١لثرب! ار«ن ءذا ق هتح5تى ء وزال ، لقت_لا، واله1ع 

*•وفإل واش فاءة س •؛رج الق هذا إف ه ; وزره له ل  ١٥٠
قادمت الأميّ رمل ولممسا ، آصهإرب '^،4 ب4 هت-رب 

سار'ُاسة،ومش والمىذه الأم محلاي؛ وآهدم ازوس، 
لهيعذل أن ؛ اادعيّ أراه والذي ، ا-ءور إل ءل-عه ل4 دل ءم 

الفضائلآكر ؛إل ، ءهما'له إل وُنفنه ، < بثاcGءل ازُاست 
-محبمنالأرمحرى«إ'دا

ن~كد اش ا،وءثد -ودش وزره. ءاس4 ُه أشار اا.لاثاما ٠معل 
لر مالم ثجاءت4 من التلوثر بذا درج أنه • الباق عام 

؛٥^، ؛ v^uالعءءوز "طك كارت الذي اش ءزا م مث-له، يعفر آل 
آولأدآ'لكثوائ،وأقر4ُذلكار.

آو،-هءن »اكرل نق-ل أر آويا برعله • مه اثاد ررإ 
؟اوءز ءو ■ءلو ط*مه J،؛-؛؛C ذا،ه ؛ أه ولْلعم لطعم؛؛؛؛•ى• ^ ٢١

ورزصهراضه ، نال ، داكذلل اار؛اْن-ث ؛ الارباض )٣( 
وارثاصه

در-أةس در-؛؛ن يرق يه درب ؛ ؛ه درج )٤( 
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٠ممرتزه ولأمح.وب لعله، طأ يلعه ارشد٠الم مع وبلغ ؛ أيامه 
•٠٠٠

ا1و؛يى ٨١ق امطاعه وكان - ط عل؛ت وحلى —  ٥٨^١^٠؛ ؟
ناممه عبثي آل ركان ، إسغاام ءن من أ"حمد إل وادممسد أاوء، 

اشءبي'- مع أش دم ' سواام'ٌم"كرْ [ إءلٌ تدرن ؛-م وهب 
ص.ن أحد حبس  ٧٠. ، ١١انه ااةا«م امع الباداة -رء من 

قرأثبتنا ، ١لآحمال ل ■>لها'ه معاص علتا i-_ اتيلسطام، 
ء- الخياة من ذثث٠نا ، دار0 إل احضارتا رميم ، تورية 
•سد ن عل ل و،ال 

ز_أبمءااص.رأ، حالازولاأزل جماعتناأهت٠عف ق ركن »٠ 
دالوكإمح،والساظ اإ؛لأدبم أ-ءثر وءد ، إله وحلتا ٠ الوت 

وسطام.ن أكمحاب ءن٢٥ متارجإأ' قدم ؛ال؛ ، ،المعار 
رمرلواتيداه • يده إله لاأمن؛ أته أءلر ءا •ءهله وأءذ ٠ كرب 

دبهأتي ا1ذى سم*ت ، م0 متا[ ل همخ فيا ' ؟_؛* لا للتا ظئره 
عثمحيورى ا لده ٠ قال؛ ، ٠ ا هن؛ىءارذلث ٠ • وهويقول 

ساووا٠ اكاعم؛ ءتال ، ٠ غدا ءوراه ١ قال؛ ، ٠ بلث منه ماسلر 
د٠ اإ«؛ش؛\1ت أق ماحبه إل - ا اش لارءاْ — س—ند بن ءل 

ءعوع1أر عداوة من صه ،1ل ئ،  '•ماداة ياداء )١( 
يازارّلشف ردكتب الأ،ءاء نها نحري ورقت ؛ الخريد؛ )٢( 
لمضئرد ولد مايو، أدرى ولا بالأمل، كذا المعار رمآ( 
اات.نبم«آلات 
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أداسأ سم ت» تلت ، I ؟ ا؛؟،-ى ي إرامم أككاب ٠ مداقتال؛ 
٠اءلأب١نرواق ق■ءارتا، أراكرأ؛اص »كت : JU، الأمير، 

ومأذكألطاوة. أن أر١د وإ"ئ ، ، ١١ر,ًجءلالآ أن ١^٠; 
أءرق١لؤمتتي أمير إل أكب أؤت اكسيب؛ورأيت نلت 

وإلا' ؛إن ، ، ٢١ JLUرُزوءكونموتَدكءنيا
*الم ، أ،٠ أم كل ل ه ^^١ حق رجال وءل عل ؛جمة 

وأمنرجت٠يغد١ذ'روكر;ييى'*محيارجل*نمشلهم، ثوروزى؛ 
،ءمر ُناشتاع وماأ"ءتاإحإل'مااتٌ ءلآمورى استكت»ته وهد 

)ختم؛يا0تب،€،وأحنحا/أآوكان وايس٢زيأكصرسمك١ 
ممم.ر^؛ ٥٠، اوردنه ءزالعجوز وسألي • ^٠٠٠ ٠١٠محذرته 

ءحلمزهنأق أول ن ذك . مرل إل عنده من رازم.رذى ، ؛< ا ممر 
ة®إي مرْ ق م»ه ,أعز إل ورج*"؛؛، ، االد؛ر ا؛ن  ٠٠٠

أى

)،(

ا"لسب،،ال:وحدنىأ،وكالشجاءنآس1 — ٦٥اا*جميى ان 
٠صسدامح 

ءدّيى

لهعجل المال؛ و}جءب* )١( 
امملمن والاهما* واكعف ادجز الرزوح؛ )٢( 
نحوا^١٠ ٍ اuل ونحم ادال؛ لأيا. ٍ الم ر.ا( 

أومساناةمشامرة متتابعة معلومة ^،^٠١^، راةساءلاا 
أداملواماد ءراج|ا، أموال ارجل ،ا1ة : اكاع نالة رآإ 

المالنم، 

ارووأمر بعض عل الولائة هدم هو ارسم؛ ره( 



-١٢٩-

د٥ر١حتالت،ماصمٍت ءد المهنادس اات٠همى أنا إ؛راهيم ان كظ 
اوصلاثى إل ررزعه الهند ١شكال ».ت ش1كل ذ-لإءل ، حاد 
؛ءقال ءل سد؛ن -فدأى ؛ كال أ؛و قال ، الأ٠ون إل 

١٠٠٥ ،(j_^W ، ءن، الم ا؛ىْو'ى؛نثا'كر وأُءد ءد
،عينة محن و • آمالا ، الهتدسة ق الآةدسً ن إراهم ٠^١^ 
؟؛إر١٠ق ءأحهت»ر شاهك؛ من لأسدي الآمون آمال ، ٠ ، ٠١٠رةي4 

فلر' "مسه الآمون، ردى J؛>1، ووآف فياأحضره ، ٠ الأءص ا؛ن 
، ١١موس بى ١ ثر قد امطاءه أرأ.بت • ؛ال ا كون منه ند 

"يحلءسذك ليس أئه ؛^"الومتثن ٠١رفتا قد ٠ ؛ لدآمون وقالا 
يثاماتكتبسهلنا آ!اك لولا ا الو«نتي ياأم؛ي ٠ ؛ إقلت ، إلٌ 

؛الاشاخ ق أراهم ءزلة ذا َلءابما، والواظتِ 
أقشهدسسدىأم؛أرالوثتي ١ ظق الهتدسة، ل ُه مصيJ 'فأما 

أر، ، اقدسة!قرا،َة ؛يأت ١ وعائه ;لاميته، ص لع مت 
٠مارصعه ءاوٌ وأجرى ' حاصته اوه«ع ■ءالماله 

»اتمت; فمال ، ،< ؟ ١لهxسة قرأت س :• لأسندى ق1.ت، ف٠ 
القولهذا فنزك ، ١٢١^٠٢^ تصف من لخته ئا ■واف 
أكلإل ،ورجع حاره  v^9t؛،aL•، ، ١ ءنه الأصغ.ار به لأرد 

«ءل>ه ٠اكان 

أد؛•سلأن.م إسمملع أدأ؛ش؛لر ص، ؛ اشاع )١( 
٠٠٠قترجع وءظم قJعJهالأمر : _ a*_lرمأ( 
اكءيي; والاصزار و;ةوا4ّممأا، وصمهوادءا« ؛ ل نز رم 

(٠١٠١٤٠ ٠٩)





-١٣١-

منم؛و\ ازدثان _)u ارك : زيا ر»ال نأيا التوكل يدا 
قمال •ن موإلأوةودماكسىره،وقوأتافامم 

قد( juنه، وتلإق.اسل تأم1ل4 ءق إله فاترج ار، مذا 
علأصثهما أن - ماوصف عل الأم إزكان - شى ؛ؤ يت ل١ 

معهوهما *فرح همدوأحدوٌءثه*ا' مذابمي( ركل ' ٠ شاهك 
الخر'ذماقدره إن ياأأاأحمد٠ لسدا؛ زبممو"ى صن قال ف٠ 

آعلاثارى،ص اوهمرأ أشنا ذ ٠زظاإايائا رند را، تميفش، 
قتحلماالاقتراف، تإدم والأءتر١يى ، أسألأ تنكرأناف ومحا 

C•؛<_ كيف 

ارداوةالكندي«ى وه مابق ييان أتيا ء ليا؛ »قال 
ماأكلياايتل من أكان • 'بع ١ ط أول ا*لق ولكن والياءدة، 

١٠١وي ض لبمالخر[ لأرذكرئكا واف ؟ فىأحذ'محه إليه 
وأحدنحلهإليه، الكتب حل ل شاكر همد؛ن فقدم • ٠ ا عله 

فمال٠ آخرها ءى دامد٠ها أته ااكتدى رقعه مردت ٠ ؛ا««داغاما 
ولكا٠ رم هداالرجل رد'فب ذتام ؛،ل اكأقدوجب ٠ يا؛ 
هدااليرمثرق ق؛والخطا بَرءثاها يايرءالق ذمام عل 

أنعل الساب وقدأع ، دج.لت أشر؛دادة أربة مدة 
القسالكتوم،يى الخضب الخنيفلت؛ 

الناشالدير الأءلأق:)٢( 
رالخقوالعهد الخمت اودأام:رم 
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يقعلر أته ،< ٧١أ-حره وأنا ا1دى، هدذا يلغ لا الو آمثر 
أملت11ال."جمرن ص_تق ؛إن ، أروا->ك ءل إرتاء مو ل -؛طأ 

وآتض■بدجلت تضف حى مدته ومازن - كإو\ وإن ااثلأثه، 

;تالأتة;ا((أرغ !م- 
،راسث؛رالآيوالحشا ،  »
،دجL؛، وزادت ، ٠  Uaicما٠ ا؛ زله محال ودحلَإلالترؤل ُه، 

ز؛ن[ثمر بعد التوكل وقل ارمر؛ ؛ ١١٠■ر واست ' مه ال-ات وأجرى 
tوآعا ذا ١لخوف ة بمد وأحمد مد وسلر • إجراه محن 

٠٠

بمدأنورأته - الأزيطثى الخسننملم وحدى —  ٠٦٧'ُم؛رابيُلش 
ءا-لواس سلمءإَ ال؛نتتز، سمغ دكان '  'تالا'ة دباغ عيرت 

:قال 

ءوجدم«ةئ،'١احغزواءداررم،و'الهممناكرو٥عظم. 
ذخارأص ولو أراْلش ءرب أن ودر ، ءن ،روم 

مننآزأة * ذهادة م«اررالروم محوب راءب مملكته.؛نظرإل 
ُاثرإهأشمحْل لم جع مّايى ' جيوٌٌّ "؟ر ١ إل;ه وًثم ' محت'ُبادْ 

ناءإل الررم ودرع ، الخصءن ءاق »مزءناإل . ظ م؛1ل4 

أوكارنقر٠٠٠٧ وجعله اءمتمدْ ت اسر1ه را؛ 
مس4ق < ٠٢٠٠٥٤؛ ١ا■ش٠ ءن وجاد زم( 

أأقالخرم(ظقالخصن:
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ومحاالملل ,،يرة ءل وءال٠رتا الرا'كب، ءت و"ءرجرا لم، صاك 
ونحاق٠ ال٠نر وزع ، لمار ٠١و١شتاJ ٠ مأواره ق يكون 

الا/ل"'،ُظعاب،ن"،
->وءا،الهام •اتات،ن ااناص أكل حى _J؛< ادت زم 
آدأرا'ّثمإق > سخ؛ لم قتال ، ل4 اأ>اب ُمءماأن ءل وأ؛محعوا 

ز٥^١ أن واامواب ا وخبخ ف۶ ق التومى حرمت قد 
'ءسحف ١زحكوا :• تال ، • ول :• نارا، »ااثيربهجخا٠ 

\'>لأ'صل أه،وأءااموا وااثلأ٠ة  xJ»4هنأض؛ءله «اصاثم 
 )j،* "،^رجام،منذ صيام ،وآضاوا ءممْ إلأ ^٢؛^ ^٠

ء«ءواء ت صاح-(م اُناز ٥^١ فيابدم • ٠ ورجاا-تممزذأ،ابآ 
أّمحرو؛ك السمخ وزك ، واحدة عجن ، ء ا اش إل محتا 

سجوا، ٠ اش  J\ki^^^١ ولا ، صرااحرى ٠ • ءل م • الناس 
وءج١ً^١١^ ءج م . ١^١ ااناس وأك الأول، س أءْدإ ءجت 

أكونأن زإدأر*آو الخم>(أأآ، مى ُث-رما ٠ ؛ وقال معه، الناس 
الهةورجء;وا«

والزادالطعام ؛الم؛ )١( 
فأدك١دكايمدن علك : المأكول دنحلق غلا، المعر وع رآ( 

التحطآيام 
المعءن دال—ر ١كتت ال؛نءد؛ )م( 

رتكا'رتيضاعفن ت ت ١كJ٠تظارت ا رع 
موهريح ؛ واددءا» ُالكا• عج ره؛ 
وتالحأمال نمرق؛ )٦( 











"١٣٨—

،ءروب اِرأة او،يم ول-.ى أسرد ■ط:م -أوارا ق كان و٠ 
ءدأرجت.ت،7نلأق اَ،أة جوارنا ل ١ • ل قال حارتا ;لغت ■زيا 
:اترآسة ٌ . ، ٢١ءا،محُ« x\ ءلإس  1١٢١١ديد ص م 

جو؛ها،إل.را،ذسحت زو-ءلم ، ، ١ آط يف •ا،اريت وواله •٠ 
اعلما.•،ن فولدت تألق، ق ابجل-نى القو١لأ كان وأجلستهاكا 

،I ثدرد؛تا > فتات؛ ءلما، يال جاءالخادم ص.احها، فاJاأمثك 
تءدقاء;عده »و ءذا^؛!٢ أن رش أَ،ها، ّ.ذءت من فُ،؛ب 
وكاك— او1م ،إن ست4 إل ذءتى • ُهنو فا ولئلف ، ■صو\ءؤ 
ءاعاولارض وآد ،  ٢٤١لأل وك ؛أول، -قرأ 

قحارتارأة  ١٥١٠أحهت.ر;لت  ١٠جر١رتاف، ٠ ؛ ننال ._، اس1ثقللمن 
روم٠نزإ، « ! ولدءا »سأط '/، Jsrءل فرصأُتيدءا تقإؤ، 

تللخاتم فقالت ا وجل عز إلا؛اف أحد فدرت ق لايوح،- ءا 
مولاه،إل ودعال اان_لأم ^ ، ٠ -أا د ءوآ ذالكن إ٠ 

رومفاستخنء ومال. راق ص___لرورقة اذثراح فأج.ت 
مءاث؛كت م • ٠ وآ،دال مارك اف مدر التمام »إل وفارت؛ 

يرجعانح'ض ١درك٠١ إذا ؛ ( للجهرل يالما• ) الرأة ^، ٠٥١٥

)١لرلد٠(' أعه اط0 ُنا ارلد ''■لق ارى ص القا؛لت؛ (' ٦١
لوجعااْللفى ءنرثأا إذا وش < ص ا،لخرهنن: )٣( 

رلادءاإذادنا : متِب رص أزربت رأ 













رق:حدأى : قال - ٧٢اربددي 
دارار؛صدل الآه1ا، بمح\ف اكان نف أء 

يرميرعتنثلأمماُت ،ورزقه فاقة ريه ، ثزاهة يه وهانت 
الاذا►؛أجع أتمدمها^٥، إ عثسة ق اردد فرخ ثمر. ذكل 

راحلإلاعلاج رعاله ؛ ؛٥١)، ءداشرع، وأءران ، أنه"رالف ءل 
؛٠ أخ1هلرره أن أأ.محاف : خمداf؟'4^، قال ؛ ٠ ، ١١^تج٠وه وهوأن 

؛احضررانه«. ٠^١ نمن أن والصواب زدأيسنامنه، » ال قم 
ستيرءوثنمحس؛مأضج'زد'ه

رأٍووتام، طءاعه راستدش ، ع<نئٌ ارسد همح ، مح>متتي 

وأذن[، أ»ِإْ ] جرىءله م؛ االأُون عي* آذص قبه ١ فيا 
رام،واشر> ت لم قال اكنملوا فيا . يااسلأمه ت|تتته ق االد١حاتي 
مجياثة-ضرمرنمتتث١^١، 

١إلامدا١٧^٢ ورل ءز اف بمد فه عذ رُانن حادث ءل 
يأنبمُلالماك فاءينا«إل ' وار ،ولميتم ر'ر وزممه|ق 

حقإليه، وإحاق ؛^ ١٠إنعامحا من مت-تم رجل لكل 
حنق يه ءاو-ه ءامدم مايوازى جاءتتم ءن له ركومت 

عز.الدفاع 

واسمهدعه عن احذ : راي 
الخ•أاعهعتل مابالخقيرخنم|ماا|دم ل رقان ■ الاحدءان ر٠٢ 

 )x( >و١ءتنا٠اهدء : اردْل




































