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 بن الشيخ املرحوم حياة عن تارخيية حملة

(7881-7591)  وطالبب خيلف

 * اجلياللي جلول

 دقٓي جٓه برتبة م3883ذدـة بوراظب خيؾفذبنذاظشاسٕ ادلٕحوم وظٓ

 .ععدؽٕ عٓؼـة سن اِعقال ببعٚ تبعٓ اظيتذاظٕاذٓي، خيؾف بن

 اظؼٕآن حيػٜ طان اظٔي واظٓه وأعام سائؾته ودٛ خيؾف بن اظشقْ غشأ

 سؾى وادلطلذاظشاعْ، اظٕاضوبة جبل وسي وػؽٔاذضؾب، زفٕ سن اظؽٕؼم

 وأعام اهلواء وادتـشاقذاخلضٕاء، اظٕاذٓؼة أرض وسي شٕؼٗ، دفل بداط

 باِحٓاث صلحا اجلو ػٔا عٝ ادلٕحوم ساشذاِوظقاء، و اِجٓاد أضٕحة

 سؾى اظشاسٕ داسٓت اِعور ػٔه طلذاظعؾؿقة، و عـفا اظتارخيقة واظبطوالت

 ادلٕحوم أن ادلػفوم صؿنذاظؼٕآن، حيػٜ واظٓه طان أغه مبا وذذاطٕته، تّص

 بعٚ وتثبتذاظتوحقٓ، عبادئ و اظػؼه سي اظتبحٕ سي اظٖؼادة عٝ ذظك ورث

 اظؼٕآن حػٜ شاظبا تشؿل اظيت سصٕه ثؼاصة سؾى حمصال طان أغه اِضاوؼل

 طان وذظة،ادلتٓاو اِحادؼث وذ اظتوحقٓ و طاظػؼه اظعبادات ودرادة اظؽٕؼم

 تدؾقة جيٓ أن حياول طان حقث اِخٕى بعٓ دلٕةا ععدؽٕ عٓؼـة ؼٖور

 .اِوصقاء أصٓضاءه عن ظػقف بنيؿوعهذهل

                                                                                                                  
*
 اجلزائر - معسكر باألرشيف، مكلف 
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 ادتؼٕ و ععدؽٕ عٓؼـة إدي سائؾته و ػو ادلٕحوم اغتؼل 3811ذدـة سي و

 اظشعٕ ذعٕاء و اظطٕق أصحاب و اظعؾؿاء صقه جماورا ادلوصق دقٓي حبي

 ػٔه سي و اظعٕؼؼة اظشعبقة اِحقاء حٓأ عوصق ٓيدق حي وؼعترب ادلؾحون،

 ادلشفورؼن باحلٕصقني اتصل أن إدي اِصٓضاء ععاذٕة ادلٕحوم تابٝ  ادلٓة

 ؼتؼـفا أصبّ أن إدي بفا باظه ذغف وذ سؾقفا صاغؽب اظدٕوج صـٝ ةحبٕص

 حبي ػٔا و اظدٕوج صـٝ سي صازوا  اظٔؼن اظـجباء بني عن طان و اتؼاغا

ذععدؽٕ مبٓؼـة اظعٕضوب ذصةاحلٕ إدي وحٓه تػٕغ اظٖعن عن عٓة وبعٓ .

 عن جٖء و حلٕصته، ادلدتعؿؾة باآلالت ممؾوءا ضخؿا الحم ميؾك وأصبّ

 بػضل و اِذعار ؼتبادظون اظشعٕاء و اظشقوخ صقه ؼؾتؼي خمصٙ لاحمل ػٔا

 باجلؾدات تأثٕ طؿا اظشعٕ دلواصؾة أطثٕ ادلقول إدي بادلٕحوم دصٝ ادلؽان ػٔا

 ػٔا سي و حبقث بادلداجٓ، تؼام طاغت اظيت اظٓؼـقة اظدفٕاتو اظعؾؿقة

 احلاصل اجلو ػٔا سي و ادلؾحون، اظشعٕ سي طبرية غفضة ععدؽٕ سٕصت اظؼٕن

 ذٓة و باظصٕاعة مادلٕحو اعتاز .اِصقل اظبٓوي اظشعيب واظغـاء باظشعٕ

 نأذشري اظدؿٕة، ذٓؼٓ اظؾحقة، طثف ،اظوجهذحدن طان حقث اظبط٘

 سؾقه صتدبالن غٖاع، دون ذعٕه توضحان ادلدرتدؾتني ٔابتنياجل سقـقه

 ععدؽٕ سؾى ادلتواصٓون اظشعٕاء طان و اظـخوة و اظشفاعة و  اظشجاسة

 أصحابه اظطؾبة أنذوذ،تعظقؿه سي ادلٕحوم ؼباظغون و بادلدجٓ ؼـٖظون

 صتصٓى اظشعٕؼة بٕاسته سن هلم ؼربػن أن سؾى سٓؼٓة عٕات عـه اظتؿدوا

 .عداععفم سؾى اظشعٕؼة ضصائٓه عن اِبقات بعٚ دٕد إدي احلني سي
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ذادلوجات بني صاظبحٕ أعودر سؼؾيذصربا عالق غاس ؼا احمري، راغي

ذاذيقٝذشاعق،ذاظبحٕذذا ذعنذ
ذاشٕقذدخؾه

ذاظـذجات سؾى حيوسا ق،ذ وذأعش باضي ذذ  ذذذ 

 أغه إذ ذيء طل ضبل شـائي و ذاسٕ ذاسٕ ادلٕحوم أن اظعؾم عٝ

 سـٓ ادلٕعوضة تهعؽاغ اضرتغت و ظؼصائٓه واضقٝادل أػم حقاته عن ادتخؾٙ

 اِدقاد عن دقٓا طؾه ذظك مبؼتضى صأضحى طشجاع وذفٕته طشاسٕ اظـاس

 .اِصٓضاء عن ةبطاغ ودٛ دعةاو غعؿة سي ؼعق٘

 ؼتـعم ادلالذ عشعوف عؾتفب حاد، عٖاج و حدادة، غػٗ ذا طان و

 سٖف بني و اغؼطاع، دون اظٕاح أضٓاح أصٓضاء ؼداضي اظدفٕات بإضاعة

 اظتصوؼٕ جبودة اعتاز ضٓ و ذخصقته، بؼوة ذاسٕؼته متقٖت طؿا اظؼصابني

 عطاظٝ بقـفا عن اظشعبقة اِوداط سي عتٓاوظة ضصائٓه اآلن حٓ إدي زاظت وال

ذ.ادلشفورة ضصائٓه عن ضصقٓة

 اظغـقات جؾبوػم اظؼصبا، سشؼوا احمبا صقفم طان عا صعبا، اجلقل ذا

 مماردته ٔعـ ضصقٓة زيدني عن أطثٕ ٕحومادل سارػة عن تٓصؼت وضٓ

 طان ،عقٓبذذذ حٓذ إدي بؽٕاعته ؼشعٕ طان أغه ومبا .3120ذدـة حتى ظؾشعٕ

 طان احلدقين، بشٕصه ميٗ عا بؽل اإلحداس، ذٓؼٓ االغػعال دٕؼٝ

 عؽاغته و ربعه حلٕؼة ذظك طل وؼٕجٝ اظعاعة، سـٓ االحرتام بؽاعل ؼتؿتٝ

 ،هبشعٕ االرتٖاق ظضٕورة خيضٝ ال هجعؾت طؾفا اظٓواسي صفٔه اظعاظقة،

 .اظبقت ػٔا عـفا اضتطف اظتى وذ اظباب ػٔا عثل سي بؼصقٓة جاء وضٓ

 داؼٕؼـفم ضبحوا صاحلقوطذضحواؼاغ اظؽالم باسو جاحو، خاذقو

ذصاهلوات
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 ال أن سؾى حٕؼصا صؽان شريػا سؾى أػاجقه و عٓائحه ورجحت
 .اظعام ياظٕأ الدتقاء اظؽٕاعة هػٔ ؼعٕض

 ػٔه وأعام اظدٓ حادث ػو و خطري و عؤمل حادث وضٝ 3121ذةدـ وسي

 : ؼؾي عا عـفا أضتطف اظيت و بؼصقٓة جاء احلادثة

 اِسؿار راظت إذا ٝتد عاذا اظقاظي دبٝ زؼٓ وا حدابا ؼاما دبٝ

 دبابا جاتـاط احلؿؾة ػٔا صةض شٕب اظي عٝا اظشٕق ؼٖورػما طان

 دٕاج حٕصة ػي اظيت و فابذأعتاز اظيت حٕصته صإن ذظك إدي باإلضاصة

 ؼؼطٝ طان .جواده ؼٕطب طان دلا أغه أي اظػٕودقة، حب إدي ميقل جعؾته

 .اظظٕوف و اظدٕسة شاؼة سي ادلداصات

 طل أزفٕ ضٓ و بارسا، طان و اظٓف سؾى ؼضٕب و ؼغين ادلٕحوم طان و

 .سؿقؼا تأثٕا باخلقاظة طثريا وتأثٕ عفارته

ذ.اظؽٕؼم اظؼٕآن تالوة و اظعبادة نيب وضته ادلٕحوم صضى 3141ذدـة سي و
ذوذأغاذذشػارذؼاذؼالهذؼاذسؼبيتذادرت ذأػؾيذاذيقٝذ ذغاذوذاظٔيذوذ

ذاظتخقارذذأػلذذعن

ذذاجلٓارذضبؾتذعنذخيؾفذبنذامسيذأصؾيذعـوذذاكذاظشٕفذجباهذو

ذذعنذاخلاعٗذاظٕطنذظتأدؼةذذظكذوذاظبؼاعذاظشاسٕذزارذ3153ذدـةذسيذو

ذاظػٕائٚ ذبٕريتهذاظػؼقٓذاهللذتغؿٓذادلـقة،ذواصتهذ3151ذدـةذسيذو.

 .راجعونذإظقهذإنذوذهللذإن.ذجـاغهذصدقّذوأدؽـه
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 بوطالب خيلف بن الشيخ املرحوم ديوان من مقتطف

ضي اعضيوشيَدرضي، سشيْؼِؾي ضي،  رشياِغي اظـؿشيوضيجشياتضي ِبنيضي َصاظبضيحشي ضي اَلقضي عشيا غشياسضي ؼشيا اعضيحشيَق  اصضيبشي

ضي ذشيا اظـَجشياْة َؾىسشي اؼضيحشيَوسضي اعضيششيَوقضي، بشياِضي ضي َشاعشيقضي، اظبضيحشي شيقضي دشيخضيَؾهضي عشينضي اجضيِؿق  اْش

ضي ضي، اسضياَلػضي شيا غصيوِرؼْك غشياؼشي ْٜ، اهلل اظَؼَصاتضي ػشي ضيذذ َضْؾِبي احضيِبقبضي ؼشيا ؼشيحضيَػ  رشيَؼ

ِِٓغي، رشيبضي ضي اهلل َأػضي  ػصيَوْظـِي ِطي اجِلقلضِي ذشيا سشيقضيـِي، آذشيَػاتضي عشيا َصاتضي عشيا ؼشيغضيَػ

 اعضيحشيَبا ِصقفصيمضي َطانضِي عشيا صشيعضيبشيا، اجِلقلضي ذشيا اظغشيـَقشياتضي جشيْؾبصيوػصيمضي اظْؼصشيبضي ُؼواسشيششي

ِٕؼضيفصيمضي ضشيبضيحصيوا، َصاخْلقصيوْط  اغضيَػضضيحصيوا اظْؽاَلمضي بشياسصيوا جشياحصيو، اذضيقصيوخضي َصاْظفضيوشياتضي دشياؼضي

ضٕيحصيوا، اظقصيومضي وشي صٓيوا َص شٖيارشياتضي سشيَؾى اتضيعشياغضي  اْظتشيحشيوضيا اظبشيخضيدشياتضي وشي ا،َراحصيو ارضيجشيالضي اظبشي

َٓاسشياتضي ذشياوشيػصيمضي عشينضي َأدضيَؾاَل، ػصيؿشيا  خشيصضياَل ِصقفصيمضي َطانضي عشيا ذشياَل، ابضيشـياتضي خشي

شيا،ثشيَؿةذاَظؿحضيشيةذرشيَصاتضي َضاُظوا ضي ُطلضي ِصي ادضيِعق شيا احشيَتى عشيـَا بشيَؾ شيغضي  اَلَص

ضي َٕوضيػصيمضي َطاذشيبضي، عضيـِق ضيؼصيواَلتضي سشي شيا عشيضضيشيبضي، لضيُط ِصي ادَل ضي اظَؼوضيلضي ػشي  اعضيجشيَٕبضي اصضيِحق

ضٓيخصيلضي، َأرضيوشياحضي شيا تشي ََِولضي، اغضيفشيارضي ِوؼنضيذَأتضيبشياتضي عشيوضيضشيعشيْك ػشي    رشياجشيلضي ؼشيا اتضيُؼوَظهضي ا

شيادشيفضي وضي َأْضبشياَظهضي َأِجي  َظهضي َأبضيؿشيا َظصشيابضيتشيهضي اتضيدشياَظهضي، ثصيَم اظَؼْطَػاتضي تشي

ضي، ؼشيبضيَؼى ِٓي ؼشيتضيوشيَط شيا احَلاَصاتضي اخُلوْك ِزؼ َٕدضي، ؼشيبضي ضي اؼضيجشي شي اظـَاَض ضي اعضي َٖاؼشي  اظ

ضي، دشياعشيحضيشـيا ِٓي َأغضيدشياتضي ِشريضي اِعقؿضيتشيْك ْظَؼاؼشي ضي، ِزؼ ضي ِطي اخُلوْك اعضيخشياؼضي  ؼشيدضيتشيْؼعشي

صٓيوهضي اْضَطارشياتضي اذضيحشيالضي  َطدضيبضي ضٕيػصيمضي َصاحِلنيضي ِباظُػمضي، اؼضيَؼقضي  اؼشيخشيَب

شٓيمضي اتضيضشيلضي شياؼشيمضي ِصي تشيخضي  تشيحضيششيمضي اْل وشي اتضيخشيافضي عشيا تضيحصيومضي، ثصيَم اظَدَحشياتضي اخضي

ِٕؼشيهضي اعضيدشيضيدشيلضي، ؼشيبضيَؼى َٓااَلتضي َضفضي  ؼشيتضيشيَؼلضي اَل وشي ثصيَم احضيصشيلضي، عشيدضيِؽنيضٍي اظبشي

َٓرشيجشياتضي اسضيال وشيذاظوشيِطقلضي اسضيقشياَظهضي تشيبضيِؽي ضي ِطي وضيؼشيبضيَؼا اوضياَلدشيهضي، ؼشيضيدشيى اظ  اْضبشياَظهضي اظَش

ضي، َظبضيشـياتضي ضي خشيصضياَلتضي عصيواَل ذشيُطٕوْك تشيشضيُؽ ِٖؼ شٓيرضي، اتضي ضي عشيا ِصقْك عشيا تشيفضي   ؼشيتضيغشيَق
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ضي ِٖؼ شيحضي، اؼضي ضي ؼشيْػ ضي، َضاُظو اظَتشضيتشياتضي سشيَؾى اؼضيعشيَؿ شيَص ضي ػصيوشي ؼشيُؼولضي وشي اعضي  بشيَص

ِٚ   اغضيْطشيبضي عشيا ابضيَؼْؾبشيهضي زشياِه َشاصشيبضي، اؼضيصيوضضي اَظؿضيِذَقاتضي اؼضيدشيَبقضي اظوشياجشيبضي، ؼشيْؼ

ضٓيخصيلضي، ارضيوشياحضي شياتضي َصاظَؼْؾبضي ِغريشيانضي تشي  اسضيَؼلضي ِشريضي اتشيشـيوضيضشيهضي وشي ؼصيوصشيلضي، اعضيـِنيضي َض

ضي ضي احضيِبقبضي، َأغضيتشي َظْؾؿشيؿشياتضي احشيَتى خصيويشي َضْؾبضي، َأوضيِغق ِٕؼ ضيِبي ِشريشيْك عشينضي عشياظ  سشي

شياتضي ابضيغشيى َضْؾِبي ضي،اتضيوشيَط تشيضضيحشيى ضي، ِظَؾ ضٓيرضي اتضيَؽَونضي اعضيـِنيضيذؼشيْؼعصي ضي بشي  وشياجشي

ِٔؼْك ِٓؼمضي وضي دشيسضيوشي ػشي ضي وشيذؼضيُؼولضي اظـَشضيوشيى، اغضيَطْؾٌعوا عشياتضي عصيواَلهضي اْض  ػصيوشي بشيَص

شياؼشيمضي ذصيو اَلخشيضي، وشياِجقبضي َٓاَلتضي اخضي ضي، اعضيـِنيضي اظبشي  ذشيَورضي ػشيا اتضيُؼوَظهضي ؼشيدضيَؽ

شيا، ابضياَل ضيدصيوهضي ػشيقضيؿشياتضي اػضيشـيا عشياذدشيَورضيشضي ِإْص شي، َر شيا رشياجشيلضي عشياػصيوشضي ؼصيغضي    سشيؿضي

ضيَضبضي، َأِج ضِٕي اصضيَػاتضي ذشياِظقهضي اتضيُؼولضي وشي تشي ضٓيوشي ؼشيغضيَؾبضي، اظدشيحضي شٓيَورضي َأْظغشي  اؼضيَطبضيَطبضي اؼضي

ضيدصيوهضي، اظقصيومضي وشي ضيدشياعشيهضي اعضيـِنيضي َر ضي َظبضيشـياتضي عشياتضي تشي  بصيوهضي عشياؼشيدضيعشيفضي اِظي حشيِق ِصي ػصيوهضي،َط

شٕيارضي، خشيُؾوهضي ضيُضوهضي  سشيوضيدشياتضي وشيْظوضي اَلذسضيبشيادضي عشيشضي شٓياِو اَلْرِبقبضي بشياظـَارضي، حشي شٕيارضي اؼضي  االضضي

َٔاتضي اظَظاَظمضي ػصيوشي اؼضيعشياوشيدضي َطانضي َظوضي ضي ذصيوُصو ِباظ ضي عشيدضيِؽنيضي بشياِق اعضيحشيَؿ  ؼشيتضيشيَف

شي ضي، َطانضي بشيعضي ضي، صشياحشيبضي اذضيَػقاتضي رشياهضي اظقصيومضي ِرق  َظْؾتشيضيسشي بشياقِِذاذضيَػايشي ُأغضي

ضيَس، ضيغصيوسضي ادضيتشيْؽدشيى، ِإَظى اعضيحشياَلتضي جشيابضي اسضيِؾقهضي اهَلؿضي شي اعضيعشياهضي وشي بشي  َأْط

ضي صيوضضي، عشياذاظْظفشي  ضضياتضيشـيَو غشيج ضيؿشيتضي وشياَل َشُؾوضضي، ِذي ذصيوُصو َأدضيتضيواتضي عشياذاظعضيضشيادضي عشيْؼ

َٓاَلتضي ُطَؾفشيا اعضيعشياػصيمضي، واِظي ضٕيػصيمضي اِظي َأغشيا غشيحضيَؽمضي، ُظوَطانضي بشي ضٖيجشي  غشي

ِ٘ ِظقشيهضي َصاػشيمضي، ِإذشياْك َأْشَؾضشياتضي َطحضيلضي ذشيقضيـِنيضي ِصقفصيمضي، اَلِزؼنضي َٓمضي َظ  تشيتضيَؼ

شي ضٕيػصيمضي، ؼصيغضي َٖافضي ادَلْؽشصيوَصاتضي اسضياَل رشياِغي اخضيبشي ِ٘ ِصقفصيمضي، بشي  ادضيوشياػصيمضي عضيَضا عشي

ضيبشي وشي احْلَطبضي اغضيدشياوضي ِدقبشيا، بشياوضي عشينضي حشياِدِبقضيفصيمضيذاخضيقشيارشياتضي وشيجضيبشي، ااَلوضِي وشي  اظَؼ

ضي عشيا غشيعضيشيفضي، َطانضي ُظو صي وحضي ضيؼصيواَلتضي اظ  ؼشيخضيَؾفضي بشينضي جشيابشيهضي اظَؼوضيلضي ذشيا صشيَٕفضي، َأْظعشياقضي َظْؾؿشي

ضي ضٕيحشيتضيفصيمضي اذضيشيبضي اِظي ػصيوشي أغضيضشيمضي ؼشيخضيَؾفضي بشينضي ثضيبشياتضيبشي اعضيحشيَؼقضي ُضوِظي وشياػشيمضي، عشياِغق  َض



 عن حياة املرحوم الشيخ بن خيلف بوطالب حملة تارخيية
 

 

 

 11 

 .بوطالب خيلف بن الشيخ املرحوم ديوان من مقطف 

ذذصار طؿا صحقّا اظؼول ػٔا اظؽم دمؽيذضواظيا ظك أغعقٓ ظي امسٝ تػفم أعن

ذاِخبار أسؾى اال أععدؽٕ داملذظي ضاظوا أظي ثاغي أو عارؼت دمؽي

ذ راظت اذا تدؿٝ عاذا دقٓي بن أػي

ذاِسؿار

ذاظقال دبٝ أورؼٓ أحداب أؼام دبٝ

ذذاب ضؾب راه ظي عن عٓة ػٔيذأغفارذالذوذظقل ةػرتاظ عاذػـاش

ذاذغاب ؼـؼؾٝ اظدقٓ زور أن طقفذاالحباب زورػم أن روح أن ضؾت

ذ ربذ ضٓرت االحباب ؼا ذوصوا داسهذاالحباب أعٝ احلـػي حمؿٓ ذذذذذذذ

ذذشٕب يأظ أعٝ اظشٕق أؼٖوره طانذدباب جاتـا احلؿؾة ػٔا ضصت

 أفراش

ذطٕودة وال متشي ظؾؿشقـةذخٕاب روح اظؼـارٕ اظقوم

ذاظـغصة ذا ـؼؾٝت أخيرب الدبق٘ذتٕاس أزفٕ ال و أؼج خارٕ وال

ذأبالصة عن طم أجقب الروعوبقلذشاص أخيربه أبأل الدبق٘

ذراظت إذا تدؿٝ عاذا دقٓي بن أػيذظصاغٙ غػٝا عا عوالغا خٓعت سي

ذسؿاراِ

 أفراش

ذامسي ذ ذبن ذ ذخيؾف، ذ ذ ذأصحقّ ذذ ذذ ذ ذراغي ذ ذغاؼف ذذذ ذاظواد، ذذذذؼاذاذذذذ ذأتصٕف، ذذذذذ ذ ذذ ذذذذذأضصٓتـا ذذ ذباظٖاف ذذ ذذذذذذ

ذابن ذاظشٕف، ذذ ذ ذذ ذأعثقل ذذذذظبٓا ذذ ذاحلاظف ذذذذ ذذذ ذتـشف، ذذذشادذذ ذ ذ ذاظواد، ذذذذؼاذا ذذ ذؾكذقذض ذذذذذ ذخاف ذ ذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذوف ذأذؾف، ذذذذذاظواد ذذ ذ ذذ ذاظشقْ ذ ذذ ذأغشف ذذذذضؾبه ذذ ذ ذذذذدؾطاغهذذذ ذؼعٕف، ذذ ذ ذواغت ذذذ ذأال ذذذ ذدخاف ذ ذذ ذذ

ذحيؿلذذذذعا ذباعصارف، ذذ ذ ذذذ ذأعصاحف ذذذذذاؼٓؼٕذع ذذذ ذ ذذ ذذذذاظصحٕاء ذذعاذذذ ذ ذجيؾب ذذ ذذظؾبحٕ ذذ ذجتٕاف ذذذ ذذذذ

 أفـراش

ذواغت ذصارظك ذذذ ذطي ذذذذ ذاهلوبال ذ ذذذذ ذسشاركذذ ذذذ ذغاس ذذذوادذذاظ ذذذذؼاذا ذ ذذذذأحٕار ذذ ذذ

ذؼغٕس ذذذذذطاغوا ذصقك ذذذ ذ ذعل  ذذذذذاظثؿٕ ذذ ذحال ذ ذذذتشته ذذذطؿاذذذ ذاالغػٗ ذ ذذذ ذطل ذ ذذذأمثار ذ ذذ

ذأخبٗ ذذذذذذواظقوم ذ ذذاغك ذ ذذذػؽٔا ذذذ ذبال ذسي ذ ذصوضك ذذذذذوابٕدذذذ ذعثقلذا ذذذرآه ذذذ ذذذظؾصٕصار ذذذ ذذ ذذذ

ذاِسؿار راظت إذا تدؿٝ عاذا دقٓي بن ؼا أه

ذضصت ذ ذاظرباج ذذذا ذ ذذ ذأحيري ذذ ذ ذذصقفا ذ ذسؼؾي ذذ ذسٕض ذسيذذذذ ذاظبـقان ذذ ذأحداب ذذذذذذ ذذ ذ ذذسشٕ ذ ذأص ذ ذذرذذواذ

ذأعـني ذأطتب ذذذ ذذ ذذذعوالغا ذ ذأػبٛ ذذ ذذ ذظؾدػؾي ذ ذذذ ذذوادػمذذذ ذؼاغاس ذذذذذذذبارؼؼوا ذذذ ذغٙ ذذذذ ذذذاغفار ذ ذذذ
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ذأفراش

ذطي ذاظربؼؼو، ذذذسؿٓ ذ ذذذذ ذاظـاس ذذ ذواصطٕقذذذذذذذاظٖاضو ذذذذ ذذ ذأسال ذذذذذذواتعؿٓ ذذذ ذ ذاالجبال ذ ذذذ ذ ذذ

ذعن ذال ذؼش ذ ذأذؼقق ذفذوذ ذذذ ذوال ذ ذؼتالق ذ ذ ذعن ذالذذذ ذجيرب ذ ذرصقق ذأ ذ ذسؾى ذذذ ذاالضوال ذذ ذذذذ ذذ

ذذأدػؿفم ذذ ذأسش ذذ ذ ذي،ذ ذأضوي ذذذذذأعقاه ذ ذػٕبتذذذذ ذجاي ذذهلم ذذذذذذاصوه ذذذذذذاظٓغقا ذذذ ذذذ

ذضعٓت ذذعا ذالسٕبي ذذذ ذذذ ذروعي ذال ذو ذ ذأغؽشػتذذذذ ذذ ذ ذحتى ذذ ذذذذاظدـقة ذذ ذأتؾف ذذ ذاظٕاي ذذذ ذذذذذ

ذخٕج ذعن ذذ ذذؼك ذ ذأزالل ذذذذذذاظؼٕؼة ذذ ذ ذشين ذذأو ذذ ذذذظؾربجقه ذذذػودذذ ذ ذجٕاي ذذذذذذباظعٖم ذذ ذذذذ

 أفراش

ذظؽن ذ ذحق ذ ذاظعٕب ذ ذؼاغاس ذذذذ ذذاحتاػا ذذعاذذذػو ذذذػٔا ذذذذ ذذذ ذضصت ذ ذ ذٕفذحبذأ ذ ذذذذذذاظواو ذ

ذعد ذغاذلذتذ ذأعشات ذذ ذذ ذروحت ذذ ذ ذذظؾفو ذذ ذعنذذذ ذذشؿٕتفا ذ ذذل ذذذذ ذذذذأسباد ذ ذذذأبؽاو ذ ذذذ

ذضقٗ ذذاظوحٓ ذذ ذاظؾقل ذسي ذذذ ذذاظٓسو ذذذػٔا ذذذذ ذظقؾتذذذذ ذأظي ذذذ ذضعت ذو ذذ ذحتى ذذ ذذذذأرػاو ذذذذضواوذظ ذذ ذذ

ذأجواعٝ ذذذذ ذاحلي ذو ذ ذ ذاظؼوت ذو ذ ذحتى ذذذذ ذذاظؽدو ذذ ذ ذراح ذذذذػٔواذذذ ذذظؾٖاخٕ ذذ ذواك ذذذذجمؿوع ذذذذ ذذذذذذذذذذأصـاو ذذ

ذأسٕب ذذ ذذذواغصار ذ ذخؾق ذذذ ذذؼادٕ  ذذ ذضويذذذذ ذوؼنذذذ ذاظبٖرات ذذ ذأظي ذذذذذذ ذأضبقل ذذ ذذذأساو ذذذذ ذذ

ذؼاظوطان ذذ ذأظي ذذذذ ذذذخارٕه ذسي ذذ ذبقؽيذذذذذذاظتؼو ذذ ذ ذذشؿٕتفا ذذ ذشري ذذذذ ذذذأبصار ذ ذذذذأسقاو ذذ ذذذذذذذذ

ذوجب ذاظداطـني ذذذذذذاظعباد ذذاهذ ذذ ذذ ذذذاخلؾو ذذ ذذذوجباهذذ ذأػل ذ ذ ذاظتصٕؼف ذ ذذذ ذسؼب ذذذ ذذذأوذاو ذذ ذذذذذذذذذذذذذ

 أفراش

ذذذذأسؾـا ذراح ذ ذوطٗذال ذذ ذ ذواخلري ذ ذ ذذذوجباهذذذذأضو ذذ ذاجلقالظي ذذذذذذاظؼادر ذذذسبٓ ذ ذذ ذذ ذذ

ذعغقث ذذأو ذذذـغٕذؼ ذذػو ذأظي ذذذ ذذذوجباهذذذذبار ذذ ذذاظعشٕ ذ ذاظـيب ذو ذذذ ذادلٕدؾي ذذذ ذذ ذذذذ

 أفراش

ذأدرت ذ ذسؼبيت ذ ذذؼاؼاله ذذذ ذذذذؼاشػار ذذذ ذذيقٝ ذو ذذذأغاذذذ ذأػؾي ذذ ذذ ذواظٓي ذ ذذذذوغـاذ ذذذذ ذذذعـنذ ذ ذذذأػـلذ ذ ذ  ذ

ذذذذاظتخقار ذذذذذذذذ

ذذذوجباه ذاظشٕف ذ ذذ ذذاك ذذ ذعن ذذ ذأصؾي ذ ذذ ذامسيذذ ذ ذبن ذ ذخيؾف ذ ذعن ذذ ذؾتذبذض ذ ذذذاجلٓا ذ ذذرذ

ذإمسي ذ ذبن ذ ذخيؾف ذ ذرحبي ذذ ذ ذصاظي ذذػو ذذأو ذ ذذباظطاػٕذذذذ ذذ ذبن ذذذ ذراظب ذ ذذذصٕسـا ذذذ ذذذذذذحقٓار ذذ

ذأظف ذذذسام ذذذذذذتدعؿائة ذذ ذذاغضؿتذ ذ ذذ ذأضواظيذذ ذد بٝذذاظذذذذذذ ذاظعشٕؼن ذذذزؼٓ ذ ذ ذذذ ذذذتؼخار ذال ذذذ ذذذ

ذغاضٙ ذذذإذا ذاظؼول ذذذػٔا ذذذ ذتدؿّ ذذذذ ذذ ذظي ذ ذواذنذذ ذمسعت ذذذ ذظدن ذذ ذ ذذذذاِخبار ذذذذساود ذ ذ ذذ
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