


5
-
9
 

 كه

+ 

5 

>
 

8
 

4 

5
 

#
ا
ل
ر
ي
ي
ت
-
 

0
 

و
ي
س
 

ب

ا

 
ح
ر
 

 روت

3 

0
 

 ع ١

 ع8

 هيف

. 

 م

1 
4 

يا
 

9 

7
 

5 
-
 

0 
"5 

5 
5
3
 

2
 

٠
.
 

ب
س
ل
ا

 

 يام

+
 

9 
5 

 ره

د
 

: 

ا
ا
 

8
 

 تلا“

ع

 

 هلدللا

 رب“

ل
 

 وجعممو

 يك

3
 

ا

 

٠
 

ق
د
ي
 

ا

 

. 
0 

ئ
 

ا

 

1 
2
-
4
 

0
 

59
 

٠
 

ف
د
 

اا
ةس
ن
 

: 

 مسد

١ 

3 9 

 د

 رب##

 يبث

 ه

١ 

4*٠ 

 هن6

 ا

١ 

9 
0 



0 







: ْ 00 
97 ٌْ 0 

 نع حادكإلا لجاو * هراهزا لاجح ىف قاددالا هارنف * قاثملا ُض 9 3 ذلأو ىلا فلا ش

1 

 رت دق وه اهو « لالللا رحدلاو لالزلا ءاملا وه هلا + لاقملا ةلجو :* هراهثا لال

 اظملا لايقاب هتداعس سوع# تءلطو + ديلا ءاع“ ىف اعم ىذلا لّصافلا ةم'رلم فذ ىلع
 ءالوم نم اهرف# لازال * بئاوألا ريدم سراف ىدنفا مياس ةداعسلا يبحاص + دجلاو

 تو هدانزو دخلا اص :ةاعملا كالس ةرّدحا امو * بهاوملاو فاطلالاب

 انهرثتنو اهعبطي دههلا لك لدن و + تدالاو واعلان كك كد تلا
 ٠ مانالا ريخ ةْويلُخ ةمعث ىراوب كلذ لكو * برالا اه ىدَسَو [ ولت معي

 ريما + ماناو هلدع فئاللا نما نم * مايالا ىدم قِطْلآ سمنب هنو .7*

 * هلوصلاو ةوطّلاَو + هلودلاو ةكؤشلا نر # نيلسلا ماهاو ة َنِيتْْوْلا ١١

 « ناطاسلا نتا ناطاسلا انئانَغ'* ديدسلا ىأراو *.ديجلا لدعلا لذ

 هلما ةياغ ةعانو هللا هرهتوت 27 رييجلا دنع" زاتملا .ناثطلملا

 ةمئاقلا لوعشل © عبطلا اذه كم مات ناكحو # هانءو
 ةعسن ةئس نم ةرخ ألا ىداجج لئاوا ىف * 'عفنلاو

 ةناتسالا ف .فلالا دعب نيّحامو نيدسنو

 ذا تئاوإلا ةئمبلظم ىف ”ةياعلا
 بابلا ماما ةّماكلا

 ىلاعلا

,. 

 ." اح دن ل يي م ا



 يي
 + هللواطلا هثدد 00 0 فينو ساو لي ا

 3 هليقثاا هتدقع هتقدكح دقو * اروذ سعثلا قوذ كوبا ناكو *

 0 هليللا هدعو هدب ىلع * ايهت نرسم ةنوصملا جاو 0

 د هلوتللا كتداع ىهذف ىجو »* لتس وا لزدب هلجايف 01

 د هلي_ضشلا هل ناف بلغإ نمو * عاصب اعاص هموش لياكحو ٍ

 ( ىلاعت هللا همحر ٌقارغطلا راعشا نم دجو امرخا اذه )

 راثأ نم" دجن دعب * ىراخلا لوسر ريتفلا دبعلا * ىرايلا عركلا لضف ىبار لوب

 ١ لايص ا و ام ادد رود لاصوا ما م رع ]را راناو #4 راكذالا 0 نم نادبلا حايصم

 * هعاربلا ضاير نم اهياتحيو 7 الا عئادب ىلا ءارعسشلا لعجو + راكحرالاو

 #3 بددالا 1-5 ط 2ع هيو رسام ع نأ * هعاربلا ن تت ادن اي ىلع ذل 0 هللا عب 2 اور ىلتكو

 ةعلاط م ىل+او هيهاسس و ةءداقا همه ىل>او 7 بمكلا دهردص -ك حرش م نصرا و

 قرطد مل ىذلا * عورالا عيابلا 'ىثنملاو 7 عمصملا قلخغملا زرعاشلا ناوفد د هرظانو

 3 د هرد لثع ف مو #37 9 نيع هره و الح ثيح 3 عماسلا مك هلع

 د عدلاو عار # 2 اذا نا كسص نع ىارغطلا نددلا لب ود ءاردالا ةهعكإ وهو فك

 ند هناويد هللا هجر هأ مكذ #3 مكحاو فصر #4 يطا وأ *  رهل و سهد 0 ريش ناو

 * رهزلاو رهزلاب اهعسم أ:يروءاهسا انس اهايم ركقي * رهدلا دوني ىه كاصق

 عيدبلا وأ باشل ديلولا اهآر وا + اديج لاجلا ةديدب سورع لك هلايبا رودخ ند تعلط

 تسا اهنكحلو + سانالا ةياغ اهيبش تسنا + «ءارلا نا تزرفادقو قدّزرفلا

 . هضور ىهدزت مطذو * قارو هفالس سأك قر رعش هالف * ساوذ ىلاو بيبح ىركذ

 ىلحت * نيعملا ءاملا ناليس هتقرا ليسي داكي * ني رد لك نم ىوح دق * قاروالا تارك
 * ىناعلا :ىعشلا باقل ظاحلالا ةلزاغم نع بانو * ىناعملا فرظاب ىل#و ظافلالا فطلاب

 هجو هل شالو * سوفنلا هتعحدب يفد * نامالا اذه ديوك * ناجللا دع هنا ىريعلو

 هب ع | » توأطس | هر 3 َّق هأ ةكده اول لك + بواقلا عنا د 3 سوبعلا

 1 + باب لك ن رمقإ روش نشاوع لاص ول لخادلا #4 تالا تراها ةكفتلا اهيا

 دب ال



 نو

+ 

 هاذا

 * الملأ اليا مويلا ضايب ىرف * هايشحا ىف قوشلا ران زوجضو
 « ةلملنتم ايهناسح تكححرت امل * توعراو نئاونلا تعلقا نآللو

 »+ -القثم "اوضن .ترصو نودلثلا: ءاس * .امدعب لئاملا لالرنم تسلو

 * الضفتو ؛ ةفطلاب نم هلل » ذم سأ دعب نكرادتو

 * التفتم ىودلا درب ىف تصأ * اهدعب عمم لصولا لعث لملف

 د ال غوت داؤفلا ىف ويش فذيو * تدقوا علاضالا ىف ران خوبو

 * الموم نيديلا عحس ىدنلا ىرايم *» بكوك ةئجدلا ىف ىنأ اف شع

 * الطعم فدك:و ايفتءم لزذتو * .هددتو اهمها اودع ىدرت
20-531 

 3 هروع ف اهأعنا ىلا هعيطافم نمو 0

 * بلطملا زهف ايدلا ىف تافذا * هتمرف رورسملا وه بايشلا ناك

 5 بعملا للا رولاو ساكلاو * ىنغلا ال رثؤملا وه بابشلا برط

 : برطن ال اداغ يبابشلا الا + .ةدودؤماهاكح ىّدهف الوا

 1 هنأعطقم نم ابضيا ىهو لاقو 0

 لاذع ىدرا اودهج دقو ىبال مهب ناكو * ىدعلا ىل هاري اف ىل هللا ىرب

 ع ىدهلا لءس ارامل لاحر ىعاسم هي تااعجاو ترمس> امل ىدملا تغلي

 7 ىدملا رموو ما لاط دب ريصلا نم * هلاخ هم درال ام مار نمو

 7 ىد.س ىئىكححرس س : اريخا" نهو د الوا لزد جاو ىطعا ىذلا ناو

 سس كا يي

 « هيعدتسل ذيماتلا نبا نسحلا ىنا”هلودلا نيما ىلا هب بتك امموهو لاقو

 قبولا اهب ىف جوز ىدنع د هيدوم ىذلاو قىدلو_س ١

 * لئتسل كيا رهط ملأ * الو ثيؤتسا رهدلا أوم

 « هل ضرغ ىفاضيا لاقو
1 

 + هل. د كاذ م4 - ملو د ىلدو ىلوم ٌكوادزو كافف



14 # 
 14 ردملا اذه هلا ةملا هذه نم 5 ملو 2ص

 الكوم ءاجراب افرط ضغو * ىلءاا راكحرا ىزب نامزلا اذه

 0 لا نا ىفرطوا كبل قو

 ا ل م اكسل" + قدم انعف "فوط ءاقناا ناو

 اليلتم ادغ دق دقوالا دعي * اهليلع عابرا' بحر ملا ىذه

 ال_لفا دحم بانج نيقسيلو * هس ويطم املاءم نييهلف

 الطهتل ديدملا مثلا نم بح“ * تضرعاو ءالعلا ريشات تعمل

 1 ف 12 دعس 1+ لاما ى رفثلا تنار دحفلاو
 الوعاب تاثداحلا هترجاش ذا *« هحالس .مرثلا دحم ٌقرما سدل

 در ا ات نمو ؟انارف ا ؟وما ركوة بوطخ1لا ىعرب

 الرز لبذيل هكر اوأر ّىح » اثداح وكح شن ءادعالا كفلت مل

 ىلت# رهباو اوأث مهدحم ىف * مهدما تنك كوأر ماركلا اذاو
 الضفالا لجالا اوعد لكشم ىف * مهيلع سيطولا ىج مه اذاو

 اقل ارو ار انوا م اهفاكرا تيتات كوطتلا اذأو

 الفم ةريملا كتمزع نهنم * تقيطالا ثاذ_حالا لظعت ىل

 دا دا ناو اقلا )ىلا رد قل عل وكام قاتلا كيا وكما

 الصنملا ىلع تطرتخا اذا ىنع * اهديكمفدتو اهورذت تنك دق

 المؤم تاثداحلا نانس ىنع *« تعرشا ناىدزع عجرتن لاق

 القنت نيح ريطلا لطكح ىدنع «* ةماقا جاهذللو تودش دّقلو

 الوالا ريسخالا عبتو اقاد * ىلتاقم تابئانلا ماهس ىنشذت

 نادك 2و ناي اندنسا ا اذهلاك !قثلا ةزرااع لك نم

 ال-هستم اهتاهل عاسم ىف ىل *« دج ف بوطخلا ب ضءذع دّقاو

 الكحاك هيلع ىلا نا نطدللا لل 5 ودعم نك نط قار دفا

 الدكت ايو كش اداه :كازرذب ' + قرا نيت قاف نانا تبث

 زوو:

9 0 



3 

 د

 ده
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 ةرايقللا ؟] ماته ىجولا ديعب * ىئناو ةال_ُهلا بودص م,هتد-ه

 ىبزاي> مارغلا قور "2 ىولأو * مزعل موديلا نايذط هنهنأ

 ىمئاز> بوطخلا دو_س تنقل الو * ىكيرع تنالأ ىلجا ةظملااغ

 متارضلا ءابظ ىطرالا ص_فن اك * اهب ىكتم نع نعلا تضفن ضراو

 مدانع بوث ساكلاب اهيف :تّسا)او < لث ويديم نابو انزين نيل

 مذاهالا رودص ىراطوا فاكحا * ىننا ديجلا ةناس>ا تلع دقو

 ماجلاو ىدعلا دايركصا ةجاحم * اهردص ظفلي رازطالا ةسروم

 مصالغلاو ىلطلا درو ىلا ءامط * ىفراوصو ىلعلا دنع ىلرذعالو

 ىعاع نامزلا معمم تاالم دسقو * لطسق قدارمس ىف ىنارا ىلعل

 مراوصلا ءام ءاقلا ةرج ىلع * اماس ىيدرلا بداثا هرها

 مسانالا ضع بوركملا مذنب لهو * ىلْعا زهدلا ىلع اظيغ تيمد دقل

 ماظءلا بوطخللا شابغا براوغ * قئريف ىعرغ ىرمس نا نآ اهأ

 ماكحذلا ىف ابتعا اهنم ميرا * ىننأ كح اللا زوج اهب ىمداو

 مصاسءلا انعلا :رعم تلصو اذا * انفلا ىلع بيدسلا نضفن سئارع

 مان عوهت توا رابغ ضوخو مان ةبه مانالا ةمدتص ىرا

 مطاع نافزا ديكح ىل_ء لذي * ىلعلا نرام ىرا نا الا توملا اهو

 ىَعا رق ىهونتو ىبز> ىو_5 رع * ةحاشرا ىلعب تلاه دقو تاهش

 مادقلا بوركحاا لياقع ى-اش * تع دقو لذاع اهيلع ناهأ

 مشاوغلا تاراجلا ىلاياللا فورص * هموسر وةك داك دق ىوه ساسر

 مداسقتملا هد هع نه هرلارمس * ىوهلا دقوت هخرم ىلق. نا ىوس

 مجاوعلا بوي ىدو-ع ىف رؤي * الفو نامزلا فسد ىنطلاغي
 تا ىسضلا لم ىثغا هباوج * تلطا بطملا اذا ىنا اواع دقو

 عاشقلا شير حابصالا سملط اذا * هياث قرح مصخلا ىدوم ىتاور
 محاللا قزاملا كلس لحءاف * ىصفاو ماتقلا لاا قرشا

 مساورلا ىطلا عاطقا ضفلا * هلا بالسب دوءلااه اذا ىناو

 مماللاو ىهالا نيب اضم نهل * ىئتأر الا عاطالا ضرعا امو
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 باصنلا ىلاع دسجلا ة>ود ىف *« رازالا فاض عورا مئتازع

 باءكحاا رودص ىوربو اهب * ىحذلاباهش ىدش متاع

 بارمذلا موي برا مد_:و * راذقلا مون كلاا قرشي هل

 باصم بطخو ىلل#يل بهيغ * نييهيغلا ىف هاانهش ىضي

 باصا اهوب لاق وا نطا# اذا قرات رايزلا ةذتيحل نذر

 تايذلاو هل دئرفلا تناو * رارؤلا لوهص اغيس كلااوه

 با_دطواأ رقد وهو هترهيو * حولا قىداكهت هلا عل رت

 بارتلا ىدن امد5 ناكح دقو * ىدنع نادددص كام قرعمرا

 بارمس ىدتع موقلا متكا كا 2 0100 كيدانا ضعبو

 بالظلا لذ" ىهجو ءام نصو * يعسر ءارجاب شاعم ىلرصف

 عا 1 دا ل 1
 02و

 سي لاو
 يي ىش هل ضارغاىفلاقو ِ

 ٌماجلا قرو نانفالا بعلم ىلع * مسالا قاط عصلاو ىجاه دق

 عاملا قير هيفطع ىلع يي * دحام لئاعألا ندل اهب ىواي

 متاوكلا بواقلا رارسا نافد * اهدحش زربا ءالطلا ضءهُن اذا

 متامرلا ىداوغلا سعللا نم ٌتاضر * ند قل نمرال لاا تادكتم قس

 مساونلا حانرا ع ةهعواطي * بدح» ايلا رد ا-هعضارو

 مسائملا بحر ىاطعالا هيع كسب [هرذع مكارالا نانسبخا لزاَعو

 ما رالا بارطضا اسهيوات ريسعت * اهتتسح نوصفلا نيب تشرح اذا

 مجاوسلا عومدلاب ىراوسلا اهباع * تلبسا لاصالا اهيف تضم اذا

 ٌماوعلا ليم راوكألا بعش ىلع * هما روح ىف عيصلاو اورمس بكرو

 ١ مشاجما باكتزاو ىراهملا دخوو * ىزسلاو مالا مهلا مسهحالأ

 عارملا قوذ نسما ند نك ناو د اهرامع ضدسيغو تفرد 0 مهل

 مزا وللا موههلا سف ىلع احوند ل ك0 ُُت عواضلا نو:<# موعلا نم

 عاملا لج عزا نوداقتسو + ىهراع ضالدلا رز وعصر اذا

 مهتيدش

١ 2 

 26 ع اك انما از دم د

4 

 هك



5 

00 

5 

 03 للا رولا 7 سارا لع 5 د روص ءاشضول ىوس اموت لو

 د تاءاكحكوص هيلع ريدي * رهد ءا ضع هبرغ نكتكف

 ماعلا لسيف هردب ف4 * نافز ىولب هكر عوعزو

 ماُبلا ةرئاف سدسملا درب * ظح در نع هرهد لئاس

 ماصع نع كلذ قدص عفرت * ماره نع ةتيلحلا ىلاو

 'ماذح تيذكح ام لك مدان * بسحب ىلا مانست ىلاو
 ماظنلا سورحم ضفلا ديعب * ىدستع در“ ماهاا' كالعل

 مامرلا ١ ىل ه8 عطع ىئوباو » نييدق انايز قامت

 ماسلا قرر: اكس“ ةراثوب ل راكولا تفك ىندروتو

 ماخحمل بدل معنه ةفطعب * ىنع مانالا يك: مدصتو

 ماشالا روسحم برغلا لا حصح # ايهم نع اهديح عجرب و

 مال ظلا شابغا دنء عرعر“ *« اسم كتم ىقانج ىف علطتو

 ماسسإلا نامل, مانالا ىل_ع * ىركش قر كلعو ىب لزق

 « تايا لمع هلاس دقو ءاهّمفلا ضعب نال نع لاقو

 4 هراردأب اهيف ىذامت 22

 ناصملا مم رمثلا كدوج نمو * باقرلا ولعت كينانعم لثم

 تاوكلا دك دددل كيدل 0 ىنتكملا مركلا و ندو

 نانو ارذط رهدلا هل كس + هنا ول ةلراتخ رمز انهو

 باح“ باح نمل عيشم # مشا دوسط نعؤيلا *نإ

 با ئللا عير ءانفلا بي>ر * دجام ىدب عوط رهدلاى را

 باسل قارع ميوتسم ىلا + ماركحاا تابرط هلعإ .

 باعصلا ضورب ىأر ةمدصب *« هرهد استعن هل نيب

 تالا هيلي بيس قسبطو *« لالملا هسضريعل مل داج اذا

 باطلا لصفو بارا لضفب * هيرغصا نم هيمو كعورب

 (1) (طد)

 | ا ا



 52 نا

 اكيندتف اهدنثت تنا اذا ىدخ * اهشرفاو اعل اهكحبانس ىئفا

 اكيدرب ضافضف فصولا ةحاند * اهنهيغ ليالا داوسكح اليل َ

 اك راوت لانذاب كيلع و: م ةرئاح معلا نورح داذملا قاض

 اك.حاوت اهيف ىرسلاب بدلا بلق *» تفغش ام مزعلا باش داقنا ول

 اكحرراعص ىف عاترا كف ,او * اهجرادم ىف فوخ ةفقو بهذال

 كيك دجملا ءاس ىف بكاوكح +« اهعقاوذ جاوما ىرت نابضف

 اك روانل روعذم باق هك قرة نم ءارضخلا ىف سرب 0ك

 كتمان 5 ال2 لاك ع لدحر نواب طدخالا نا تيل
2 

 اناكاو | <40 كعير .تفعو *« .هنكست دوكلا :ىداهملا روك تقل

 اكبحتو داسح .ةلق كيفن * اهتدش رهدلا نياءال :ةكحررع

 اكزاعم ىش هل ىءارت امل * ابيع ىدضق زورين دعسلاب كافاو

 اكي2ك*' نم لوم ثيغ لاذا * هن فاط نددلا نايدن ةقورب

 3 هلاسلو قوحللا ىواضيبلا كيعرس أبا مامالا بطاخي لاقو 0

 « هراد ىف هيلع لّزني نا
 ىكا يس تونا الو تخالع اك .*؟ مالكلا كلاشرا تق كيع

 ماظءلا ىف ايجلا ىرست اهمشكح ٠ ىراؤسلا دا برسما كفو

 ماجا قوط ا!توةوبلع لح ا ل ندهن لازب 0 دراقدت

 ماسمخلا مذ ىلع اهتشبرب * ضاير ىنثت اه لشه ءانث
 مايغلا بذع هييهل بشي * ىكحذ عبيط هطاب لسد

 ىتاودلا رعملا ممادم ضيف *« ءانغ ةلضءعم لك ىف هل

 ماكضاإلا عيد هبأسيع قوري 2 قاس مركللا م 5 دوو

 1 اان دعا بنزا ةيار كستعاو دي اعشملا هيفاوح للا علرب

 ماعلا كد هل فرعا فود فْلَغ جل نيرهلا اح اذا

 اكد 52 هود ا رانود# يعاشملا ١ هللاجتا قع قرقرت

 ا حا ا اولا

 لو

4 

 د

 دع

+ 

+ 

4 
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 نارخو. ةَريمَح ىدف اوقع * انذقؤ واتش عتب نين

 نارمتلا كال الع دلو + ارخافم ءالملا كتبا ىنأ

 رار ايراض كوبر راز ا هديح ىل-> لضقؤلا رد هلا
 اس

1 

 ناكصم» عا "ىف روز رضالا# ةاواؤللا لا" كدنم !قَراَوُف

 ناجحو  ٌواَو طمسم كانهذ *« قراهم قوذ كلذ تلجا اذاو

 نانس ةايطن نم : ائا"' هلاوف* اندقع لقتكا كودك اذا
 - ووو

 يي اضيا هلوق لوا نم وهو لاقو ©

 اكيدان“ رويعم ىلا تنايطا حح  انهذ كلا بت لزم 1
 اكفاع دلذتا نانح هنم دور *ةيئاذه رص اذلا 0

 اكينادب اذ نم ما كيمارب نذ * اعفنرم لام الا حرطم نع تدعب

 اكناش ىررللا ءادر ىثغت ىح * ةلارنع ىوثنا نا علا كل ىبأب

 اكيدافم غلب لو ويح“ فيكو * هيراوغ وعد ال كرحم لاب اه

 اكشاف لادطا ودق ةباقغل الو * ل 0 نعطلا ةابش تشوتنا امو

 اكناما اهيف ةيدصك» كيلا * اهسشارع ىدهت ىنملا ليثب سبا

 اك.كاش لاملا هنكف تكس ناو * ةيعتم ليلا روهظ تالكش دل

 اكد ىف الو لع الف * اهدباح اروشنم ديبلا اهب مر

 كيرا ذا اهي بعلي يراو * اهلهاجم ىف ىراوسلا بهش راح

 اكيشفت 'لبق نع اهيناكر تلك + تاي: اهطاوسا قفط اا |١١

 اكيوري لبللا مالظو ىحنتو * تعرك ىهنتلا ضو> ىف سوشلاو ثا
 اكيد حاضو ءايحم قلط * قاف نع ليال ف يسب قشن نح

 اكيلامم نع اروصق نأر دقو * ابع ترصبا تءارتاهوضضلا اذا
 اكيماست ذآ .دحمو نع وشو ئدقو ةبتر انهنم دعب لإ

 اكف ام صعب اهادمع لت م ذا * ف نه برعلا عانق 0

 اكيؤالث قوش ىدص لت ّى> ه* انعبرا نيب اه توط دايجلا اذا

 اكدت نيح ًةلعف ىنيعو الج * اهل لدو قيلاج نسهالمنا



2 

7 
 رك

 د 14

 ناءط دفع ناروالا ىن_-ةصتو * تففص دق دراش ةرط نيب م

 دال ا نابع اع وزع .هاؤملا' !١ اتوا نمنق له

 نائسو لعاب ةمال .نارق * ,ىئدطات رنزو .بتارعضم. نارقو

 نامعجتلا نم مادقم قاعي * ةضغ عمادملا ءاروح قانعو

 ناك نت ا! نايطخو اوطب ل6 :قدتعتي  ماكوعلا .سايم دارو

 نك ا ل ىلا لا ف فروا انه ؛ وووسلا هسجا كفيف

 ناو 1 42 د زجل أنرط د ةماوق نه نادر بويضوو

 نأ مدرس لكحل اىظعا نعام تعاود ١ قا ىلا + ليما قا

 ناسؤجالا عئادو عامسأ ىلف * ىوتحو ناسملا نافجا ب>او

 نالمذلاو لاقرالا نع ىنغي + ىنفلا لامراو حادا لاقرا

 قالا علا رد را فرعا 2 اًكهرأ قدسنا ء عقيضت اذا

 ناندع ىلع ناطد# 5 25 جدار 210 نسا فقط "اذأو

 نالوا زيه» ىاركخحو,# يد« ءاغاو ناهز تادحا, قال
 ا ا

 نامزالا ند نطح انه ردع وا هيددوأ ا ةاستع ١ متم ةغرملاو

 ناعم ريغ ناكح ام اذا ريكي + هركحو داناإلا ىرو هدجيو

 نقانحو قنج ىف اهماهسو * ىلب بوطكلا ثادحا رابغو

 قاهز رم مبصلا رك درف دب نا ق-# ىل عدصصلتو 5

 ناوازلا 0 6-2 قاع دج دك ىيبل ميسان ىركسات ال

 ناكفبماا فرعل 2 داكتكح ا كلعل د انعاو نيم :طلا 5 نبط ىتعلعا

 ناسيع نشكل نتمملا 1 درب د ىومساو بارستلا هانا همس لو

 2 ىبلقو 0 ةلولغم دي ىىِعَرَع نأ ريغ قيلط ىو

 ىامر فيك رهدلا فسم ماهسي * لبا مل كدادو ىلا تدفتلا اذاو

 كرا حفلا هنود ىداعت يح دج هلى سراغم تدانطط ىذلا 0

 اع توق اذا رارغلا 00 د لصيف ديقكلا 5 سل تررد>ا

 ناننملا 1 هراطذ محو يروح م د مهل 6 ندساحلا 3 تععشو

 نيل

١ 



 د 1م د6

 عطاس راع فيسلا صو اعتذ * ىرثلا ةفلاس قوف كعست كانهف

 عماوقو رساوك كلع تنثا * مهيف كلاعف اومار ىدعلا اذاو

 عطاقلا ماسلا كنمهانل اكشو * اهفاعرب انقلا نيتارع تام

 عضاوخ باقراف فئاهعلا دوس * اهئافجا ترسشنت بوطخلاا اذاو

 ع-شأو بناولل كيأرو اماع *« هدح قطن ىأر اب اهتهداب

 عسقاز.. هلامعلاو+انهيلع قلب هد ويمد": لوتس ني ىلا

 عناملا نودالاو ىئىوطت دبلاو ىرسسلا ناظشن تامزع اهءاروو

 عرادلا عاجلا اهتاوص دعب نم * اهدنع لوب ءائمه ةيعمو

 عئاش كلرصفو ادوع اهته# * ةوالط قارا دق ىناهز ىراو

- 

 ي اهذفنا ةديصق.نع ىارملا يخ٠ ىلا ن دابع لجالا بح لاقو »

 تي هلوق لوا نم ىهو هيلا

 ناي فزعو رايطا فوتهو * نامدنلا ةرمزو لوبطلا قدخ

 ناطيشلا ةعاط ىف ةعالخو « ىصلا برا ىف لايذالا ىيعشلو

 نال غلا 0 دعا قدو دبي فرذرتو نحاعو كيتَقلَو

 ناجرلا قئاتمب اهديج ىف * ىيدلا ىف ىل#ي حادقالا سارعو

 ناو "للعلا ميرا سفنتو * قرقرم مالظلا سأك ىف عيصلاو

 نا را نم ارارتسا ميشنو د ةداد هام هروز ضقنيف قيوم

 نادرالا ا 2س كوم قسشو 4# هطوعع مالظلا كيد نه لحنو

 نارقالا ىئ-تلج ملأ نا نه * اعقوم فطاأو ىلق ىلا ىهشا

 نأد هاو رورعسلا رك و ىتجاو معنلا ْق قرعا نالو

 ناسرفلا مد ىف طهعقدلا نمو *« ىدعلا .ةعراقم نم نش>او ريخ

 ناتْولا بعسم نم انب ىرحا * ىلا ىلع جوملا قرزلا بحاسمو

 فاتت اع.هاذ راموع ب للا 0 لل ع ردن ق-اع نس ذلأو

 ىاكحشس دي ةكشو ديرولا نوط ند بحاو نان ذ ديرو لازمع

 ناوغ روحت حافتب ىمر * ىغولا ىلا لابتلا قشر, نه ذلأو
' : / 



 [دحضاق زريملل ةمادفؤلا بهأ

 هطانر مسالا ل ا( ٠.تكح ظل

 اما ىداعالا اله

 ةَلط عداومل ىحهر تاق

 -. . و

 ل

 كتداح كنس" نا وكنا ضمر

 ىل_ءلا طط 1 م ناش ملاعب

 ام سس و ىكنم * لمأدا كك م

 قتاكو الن ولاد تيفط :اذاو
 ىعسلا كي انج ىلع تحرط اذاو

 هلا مصمص ىف رشا بوصد هجو

 ةراغ محا رك تيعن نر نالذج

 افلا ندع نانا لاا رت

 دروم وهو افيسلا ردص دريو

 الطاسق حام لاا" فازطاا نسكت 1

 ل كمل قع 2 تياوتاالا

 ان داكح نانا ناوخا ءادرج

 ةحاضو طخ ان هلا ودفنت

 مراسص ىباصتلا كسردب الورع

 هنأكمف هدح ةفطت ناريح

 تيهانتو تقرت حابرلا اذاو

 ترطءو نوصفلا بدع ىلع ترد>و

 هنادي ل دا نوف عنو
 دايت كارلا لزب تضق تاو

 دبادح .تاذل ىطرالا .رزأتو

 هاضر هاهس ضور ىلع تحاس

 تدتراف ليخ مورج تدسوتو

 ا
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 عساولا ءائفلاو ةقالذلا ثيح #*

 عسصاق رئارساا مرطضمل ارم *

 عزاو عزانملا ةفشمدل قسط *

 عاراطر  هكيلف ٠ تاز تتلو *
 عجاراو ىدعلا مير ىلع ىدبا *
 عساشلا للا ثيح اهتفايف *

 عداطم باقرلا بلغ هل وني *

 عئاصم ةالفلا ىلع نهدوهدف *

 مكار كرششنو لوسعم كان *

 اظل مراتك ههمو رت ب نش +

 عجاسعج ءاسقبلا

 عراس الا

 عنا م ود_ىلا

 عياسهم نقدنع

 هدب هدأ 50

 كان 0

 0 ىل-ع هلو *

 كلاهملا قرط *

 عباشم اهبارح عقو دودلاككا *

 عقالب نأعرا مدصص هم ليس *

 ا دولا 1ع نايل ويطل

 عجاس ماج ال ل أ د

 عاقو هارذ ىلع مد ءاهإ دع

 علاوط ىهو ءايفالا نم اروط

 عراجا دورر ىمر. لع انهنم +

 عئاشو ضار اهيلع ىل *

 عكار وأ حمّرم أهند ند د

 عراكم نيتمار ىف هل تغاس #*

 عماوه ىو رغلا ىداوغلا سل د

 عقأ دبستم صلعم وهو لظلاب دبي

 كانه

 ةك عيب ديك اديب



 د 1“ دع

 « موش رهظ ىلع بتكو »

 ردالو سعث الو موج هيف ا« ثكّرشا اه ريبدحتلاب هللا .درفت

 ردقلا لمت الامي ىتأي :قوش هني ةيلظم كايبعا اه, هللا ىلا :لكف

 رذ> الو ىنغن "ةهليح ال ءاش ام »+ ىلع نايراج هم رسشلاو رياو

 3 مهنع ىلاعت هلا ىذر تدلا لها حدب لاقو 0

 داب هخا ىبل مهوالوو * رهاظ ىسوه ل حملا بح

 داه موو لكلو اودتها مهب ىلالا نوراه لسد نم مهماماو

 داوبعالا قم. ار «بييهرت < نه ومكيف اهدنا 0
 داحلالاب هوسع# وا هولتق * ميسم دجلا لالا را

 ىداوبو رضاو> مولح تلض * هل ثع ءايعلا ءادلا وه اذه

 داس رهاب هللاو هلا َْق دبي ل_خ ىنلا قد او-ظف# 1

 ُ هللا رفغتسن لاقو 2

 رافغتساب نهنم نرطءتف * اهني ,بوثذلا ةحتار كتكذف

 راعمالا قراوط 2117 تدسنو د الميم انا كلرربل تد_ورو

 تل يلا

 3 تدلغف اهتءارق ا هطخب تادؤست ى ثدحو دياصق هذهو

  هابص لمع نم ىثو تدجو ام ىلع زف
 عصانلا لاقملا مهقوري ىو * تصواخثت تقطن اذا نويعلا نا

 عقاعق ماظغءللو مو-صالا نيد #* اهتنقو راثعلا صحد فكاودو

 عباصا ءاعثلل ىو دعو * رمصاتخ ءالعلا نم 9 ىنلي

 عزان ىلضد سوو 6 الو راج »* درع ّق الو ىلا قاف :

 عقاسس وأ ممم وأ رخو * ىدعلاو ىدع تاوهص لكل ماس

3 



#١ 
 رطُقلا دب هيلا تدسا امل روكُش * هنال الا ضورلا رمد باط اهو

 را جيهو هسماه اذا روبص * هلال الا زيربالا ل_ضفامو

 يي رسلا ظفح ىف اضيا لاقو

 نيمالا ةهوصوم وهف كداوف ب ا را سدا عدوة#ست الو

 نوكحر ام عوضا رسلا كاذف * مهيف ديز كرس ظافح اذا
 اسس

 وي« رعصلا ىف اضيا لاقو

 داق ىلع ءاوين اع ىأتو + دغ لك لك ىح ريصاس

 00021 ]2 ترادأ نأ هللا نع * اسلا تنك نأ دنعلا سال ناو

 رياص لزيت ءاسأبلل انآ الو + ركحاش لوث#ءاهعنلل انا الف

 11 ردا كر تدعنا 13152 قف لق نم هلع كي 0 ناك

 هماعو هلضف فلاقو 0

 ىباماو هروث قارو .ثىذي + اعدوه ىنج نيب الع ناالأ
 ماعس لك 99 هيف لسزا ب د تبا اهو نيقداصلا ع ةرانا

 مارع لكح رذظي هدب اهب * نفت نم ضرالا ىف هللا ع حجنافم
 ماسهه نيملاعلا ىف كلم ادب * هلثم و مل كلمللا و-ا ثدع ناف

 مارك سوفن ىف تارمس> مكف * ةرمس# لوصولا لبق نه تم ناو
 كح[ حس

 4ك 'هيسرأف راش 5 مجرب لاكو 4 ازد

 ا ناهي داع ب 2 هجاوخ 3 0 دناع ى رهاوج ءدحا 0

 يت غلا لا ادعو
 ال ركود وهد د” قع ةءليبطا كذاثا#نآ

 ازاث الآ فلفو ون تنآ "+ كذل دع راثكألا دنراأل

 ا



 د 124 د

 سانلا ىف اهركذب مييصا ادبا * ةروك_كم عئانص ىدل هلو

 فن

 رهدلا بون هب أتاه بقاوء * اورصباو هودسح ال مهل ثاقف
 رمسلاو قلحلا ىف نكليسو ظفارطاوا +. هيسأرر دخان لعتلاو قانا
 رخو 50 0 امو هلم حس جس هنأو ريزولا ءاقنا هللا اولس

 ريقلا ةطغض نم ةهينتم ىلع ىفاعي * هما لدقلا ياي ال بكرم ىلع
 ىرش وا دجاسملا ىف ىدكي ىعاف * هما علاب هللاو 2

 تتحصسملو ومع
 ي اضيا لاقو

 امحواو رمآ تقال تَمحع ناو * اهنوُس اه تار نبع تظفيانا اذا
 اعورملا ساشغلا ئنيع نع دراعةو * يوصي رع مالحا عئاور

 اعزن نءاطب مث اهيف نماوك * اهموسر قبث سفنلا موه* ابان

 < انيا لقد
 عدصلاف لكس مل نأ كو تاقاب 3 اعءرج ىنئاف ا باعلل لوقا

 عش مل دعب ايف ركفلا للقاو * اهرم سيل ذا ىضم اع لست

 3 ضيا لاقو »+ 8

 رسلاو رسسعلل نارخذ امه:او * مأوتاركشلل ربصلا نأ رت ىلأ

 رهدلا هينا كان اذااريصو * ةيعن لضاف تدنوا اذا اركشف

 ريصلاك ب ركلا دنع ارسصان الو * بعث سراح ركشلا لثم رآ ف

 (1) ( طم )
02000 3 



 د6 6 ١68

 0 د د وادع انيلطا اكابقلاب :انيطش نلف
 رمملا ْق نوهنم بش ول * ةنوُدسه نوبل اهدباصصا

 رعسسملا بهسللب حيرت مهلا ءاوس نهب ترازف
 رعشل مل ى أه ديح كلا ا هغهكححص ترو“ ب والصفح

 0 بهذلا 0 لا رح امن ا هفود َْق نطبلا ةدوددمو

 رولا نا ها خذلا قوس ندسل اهلا اني نجرخاو

 دار نر را عا ورا ليا ناك

 ركرلا ند تايد اهيلع دج ةهزرأ اكيد مدقو

 رسل مل 3 06 مف مايغلا تع" ردبلا 5

 رم الإ رود انوع * اههجو ىلع ناهدلل ىر

 ركسملا ركسلاو نوللا ىلع * ةقولمت اوت ايرمسو

 رازعم 0 مص م هالو امك دحاو' لرنم ق نا رق

 اك 3و اناس نع نوطلاا يف" رزاملا لاف

 2010 مل بدي الج ايهيلع د تاضق لو عيفاوفلا 90

 اال ةهردح نع رح + اهرافشيا ”ةقرا هارت

 سدخللا هل ىف نقدعو تور يح رهدلا نم نب رش

 روك ىف ججبسل دملالا نم * تزربا دق بعاو حم نأ

 رك لو تزايسص قفئاطأ معنلا نهيط ّق فئاذ

 اا ل كيلا" لع عا ىلتحا اهرظنما لا

 رد كد ارح ب القا سوفا كتدن ءانكلا نداَق

 رمسملاو .رمكلاو قردعلا ىف نيمدقالا كلاعفا' كراشو

 < اضيالاقو ١»
 سا سالا ةعوذ مم لزانمو اهل هماعو 1 ريطملا اما

 ساكو تاهركملا لها نيب اه * عاطفماركلا ىلا تءجر اذاو



 برب

 - 202 حا تت تت

 قرالاو عمدلا اهاوق ىذا ءاروص اه هلحان ليالا لوا ىب تاهيشا

 قمر اهل م الف اهيف بدي * اهقرقم قوف حور رانلا نم اهل
 0 ىبن ذا ككل ليللاو * اسهلكأرو اهدي لوألا دباكت

 قرا هلك ىلولو راهتلا لوط * ةعدىف تنا ىلثء تنااه تلعذ

 ا

 ضشكح نم ا هرامع »+ م دم *ن لا

 بهذ ىف سويت 4 يورط نم ةهقولخم

 ابن“ نع 1 كاوا نك 0
 بكساملا اههبوذ نه * كيسنم اهعلطو

 2 ا كنض * سلجم ىف ةسورغم

 بهشلاب ةهيبش * ةيران ةيروذ

 بذن مل اذذ  ىورت * الف ست اهبوذ نه

 بركجح نه انولرةو د ءربلا ثحح اهورعال

 برهلا ىف اهئاقهل *» نم ليللا دنج نءمع

 « ناولالا عاونا اهلع ةدئام فصي لاقو
 رسم مو حابصلا حالو * رويدا ثذز نال د كف

 ركحدلا ىلع ةامسلا ت>و + مهدنع امم ةاهطلا ءاحو

 رهزلا رمملاكضص ملي * ناوذلا فوذ نئطابثلا دمو
 رجؤت هنقد ىلع ىخل ديهثلا نبا ىلع ةالصلا ناحو

 نكس نه سئارع ائيلع * :احت تيب لا

 رف مل ميصلاو نذؤي + ىذلا كاذ نذؤملا“ تاب
 راكم ند كال ايف ند اه م لول ند ترعو نيس



 د ١61

 ارازم كَدَع قورب 9 عدل و 0 هةداو كم بيطو ةيناع ىهلي

 4-0 0 فص لاقو 0

 5 4 1 53 1 4 3 110 .٠ 0

 29 رعل وهو ى>- ركحلاو ى* د4 هدن قى راص مواط 0 ىف 0

 ءوصلب ىعال ند ىذا ّق ه ىحأ نم ا ددم 5> ىف ادا و فيكو

 ا ]1 دو ىدحي ىاروكشي <. هندل قابسحا دنع ىب ىبست
 هفلتتو اهيب رانلاو مداحت 0اس ال

 تك 1

 « اضيا لاقو »
 ع و 5: 0 ع 2

 دلجلاب قودحلا ا اه س دي ىل عفنا ساأيلا كنه َ ان ه4

 ل مف 6 الد ىئتإ ْنَد دي انسسخاو انلدا 9 اولد

 ي« اضيا لاقو ١
 كل طل درب ليال + هايم ءاكلاب |” ى دعابلمو

 هلادب توي وا عياصالا باح * هذيعي باصي وا عمادملا ىثاه

 كل .ةيرف 00 هتايخ ري ءدوستت 3م "نسور ذخأت نائرغ

 ةناقشل نجوم ىوقانءوكيف # ةقتع برسؤف فات. ىش

 تاكو ىنلا لوط هداهسو + هلق أ ةقرقأ لكم هناثل نه

 هاوس فداك هه زم رايكلا ؟لوط ١ عاداوفأ

 112 كانت ؛لاضقا "الاول يف .ةاتلا رو رن رم "و هو

 د و ءادلا# داوضو هماوق *«,قيضولا ١ ىح

 ةنافح - اهيص قءوساو * هناقو نسحب الل ىقرسسف

 0 اي راع لك ع يدتنلو كيلالا ىلا نينا وكشي

 هلامدن جزام ىعمدو فرص * ةعومد نأ ريغ قيريف 2 قيبا

 ةناحرب +2 نك نم كان رف لاف ىداُؤَف ىلغل هللا ىدعا

 ةكرشلا ندد < اسيد إن اكل او. كدمأ

١ 
0 ١ 



«* 

 ها د6

 بهذ ةماج كسسم روس وا + مج ةطيبو عاج ماج وا

 1 جيانلا ىف لاقو 9

 هضدبه اهتوطإ ةرمخ * هضغ ىاطل ران تارك

0# 120 

 ي ىسلا ىفهلو »

 رودملا هلكحشو * هلوا ىف انران

 ل

 سضخإلا ةيوطتا' نم اذغ قرشا ىف 4 را
 روصعلاب ةءويصم امل * كي ىب تارك ىف

 ىظللا مني ارهح ا تنس ل
 رسصعل مل ةلو_ايه دي 1 مسارب

 ه> © هح

 د هءويئتسدلا فص لاو 0

 رظالاو لكلا تاهفلتم *« تديذذ هل وياسد تارك

 رينعلا ةمحج هنأ كح « ةرم# ىذ لكشلا ريدتسم

 رعالل نسحلا لك نسللاو *. ةزع وذ .روشلا سبالو

 ما هل تري“ لا مط * ةرفص وذ نوللا ىدسعو

 ىريثملا هجرب ىف هئراق * هنول ىف خمرا هنأح
 ب سس ووو

 « لجرغسلا ىف لاقو
 ارضخا اخ دريلا لق هأسكحف * هظودم فيضملا د لدحرفسو

 ارطعت ىدنلا ريضح اذا كسم * هرسثث ؤصملا بهذلا نه غوص
354 

 ارفذا اسم ني شح نها درس *« اهتو تايناغلا دوه ىح

/ 6 



 دي 6 ١14

 ىداوغلا كب نهضيفب داحو د خر كسلا اهيلع كك اذا

 دانمملا مهلا طشلا عينص * اهتحرسف حابرلا اهلل

 دا 1 ْق |( يس باطق دب اماع ترو اهب انهو ترح

 قئاقشلا ةفص ىف لاقو 0

 اهراهزا ىلع اهفراطم تذوا »* اهضارر لالخ اهقئاقش ىرتو

 اهراطق بوصب اه الم يشلاو » اهدخ لّمصت حراو اهتأكف»

 اهرارو روس كلا تامف اغار تغار فاطا توقان حادقا

 اهراذع طوطخ ارج اهدود * تقدحا ديغ تانجو اهنأكو
 1 ا جس

 ِي ل قاضيا لاقو 0

 م حل اب د حا بحجج

 34 ىعملا ىف اضيا لاقو 0

 راقلا ندم اهيؤ هتاوكم سدو د4 د نم اران ضوزا لوشا لو

 0000 راتلا' ى.ةاوكلاذ ضورلاو.كانا * انهرذن نايرغلاللؤالا/ لسارو

 يي نارفعزلا ةشدح ةفص ىف لاقو 3

 قذؤم ىثو جب“ نم تجربتو * تجرأت .نارفعزلل ةدقدحو

 قرغملا ماما ةيداغ بوص نم * فطن اهتدلأف لايللا تكش

 رماد
6 

 قرزالا ريرطا ْق ارجو ارهص د اهدالوا 0 ىلب> ءا رادع

 قرمشم منك دالواب تءاج * اهجاتن تقو ناحام اذا

 0” لا د نا اد« فنا رتصاف اوليضااعأكف

 0 #« نورذالا فلقو »

 بهل هلو- مث نواكح + اننطور نورذا نأكو

 3 ءأب



 د 10“ د3“

 ابعل دوم نم اهفاوجا * تلج دجريز دوهم تطرخ

 امصتناو نصفلا داموارصم *« اهمئاك تقتف ايصلا ادا

 ابهل اهباوثا نم سضحلا ىف * تحرط ةدر2 اهتهيش

 ابع اقنوم اعيص هتسكف * اهل نيعللا ا دب تكبس

 ايهذلا راف نيل قس دبي ارم هلو ند 2 اذ ند

 ١» ىنمملا فلاقو «
 رو كراكات ن* رفصب * ىفاو درولا دئدج نأ رئ لأ

 انءاسصعا فا ١ ربت شازتو» ددعز '”لاضصن " هيذا كوشلاب

 ىردص تانب طاشنلاب دراطو * ىبلق مومه رورسلاب ىلإ

 ركشب وا ركحربب هيدابا * لياقا ملانا اذا ىرذعاممل
 ل 90 10

  0رفونمللا ةفص فق لاقو 3

 ركحد هب سلو اركش هب نأكل * رفد اذبااهقاثءا رفوأيلو

 رصلاو ضبا هقاروا ترهظ دقو * اهثأكف اهقاروا تفاا اذا

 ريث اهطسو ىف ءاضي ةتحارو * هب نغيص غابص لمانا
 يصل م

 « ىنعملا ىف لاقو

 سلا .نف:ناولأ سلع نك ميل .نفاونيل

 سرولاب لع ضاي بوث * ىلع داد> بوث رهاظد

 سرع ىف لغسالا هرطشو * منأ» ىف هالعا نم رطشلاف

 سعثلا ىف حفل هنودج * سعان ىجبدلا لوط ضم
 - 2020 سا |

 « ناحيلا ىفلاقو ١)
 :اهملا رد وال اعلا طريوس ا قس نا 2 را نم عيضاره

 داوسلا ىلا نوير نلبس * تاس ءءّسم سود نوسبالم

7 



 قو» < +

 د 129 دوي

 برذكالاف برذالأت هكدا اكيئاضعا كفل هةءركح

 0 لو اوقع اهذاطشا * ع رتل رعق 0 حاتم

 برغلاو قرشملا ف سعشلاو"* انيللاةبوصوأ؟ را اهدعلأ

 اايهلماخ تا_ءدعاف

 با نم كَ هكا بآل ل 2 ى 8 ىد ا هتعضوو

 بعمل مل 0 اناهز ا 3 8 كول

 ةدودعم 3 اسهقاروا رمح 0 رو

 ترعالاف :برغالا ىف كيواتلا ةعنص نم :نيهثلا اهدلشأو

 ت2 ندد ند 00 د ع تداجو اسهيؤ تاي

 1 مولا مهداب ا" (ةةزيدانئفي سفح تلدبو

 بهلملا سيتلاحح ةدمادم « هب تءاجو 5

 بهما اهعئص نم اهدملل ديك ا قى قفراب 0 لو

 ١ قيمالا كادك)ا زاك و را لاو

 « اهديفانع نم انرْبلا ' ىرت

 * ايا نش املا

 * ةعزج مكحو هيف جس 1

 « يبدلا عل وإلا كالاخ لَم

 نب اك ولا ا ل الا

 * تدغ نزو مور نم ناليخ
 * ةروط##و الح اهب بيطا

 ىقصنلااو رلا تأ 2

 بعل مل ويودتلا 2-0

 بك وكلاك عد عصانو

 ىن اهل سذح ناج َْق

 احلا انيس اههمتك ف

 . © فالخلا نوصغ ىفلاقو
 اهوع3 ةسراد ريطلا اهل * تريناف تستكا فالكلا نوصغ

 اهورذ تيلق دقو تءاخلع * اتثلا للصف '"هل>رب تسحا

 « رفصالا درولا ىف لاقو

 ايرط 2 لك باق ق د تدع رؤصأ درو تار

0 

35 



 0 ا

 د ٠١1 د“

 هدح واعم ءانبدح ىلء ىشو؟ + اهراعما راهزا 2-8

 ه>و اثم ةيذعلا ةهام د لودد اهطسوؤ اه دشن

 هجوم هيلا ةيلاكص * توتلاو توقط قاوس هل

 ه-و اكو قاس اهزءطنت د اهو تعرشا حامر ىهذ

 ا 086868610105“

 « ردغلا فصي اضيا لاقو

 وهذا ظابشب ميغلا هناضرا * ىفدم ىذلا عذجلا ىلا اني

 ىصخلا وكشي نامل تان للا ىحب تلا تا ا ا

 رهملا ميس ىهو تبلقنال * هب امو_عم ميرا تذال ول

 ررداا لو> نيتعلا ةلا صم » ةهيضارطرو رد هٌوايصح

 رطملا لابن ..ىلب ايييلصرد عراب 0 نم را
 ىصيلا ىض فط# هب ارونإ » اهئوض نم سعثلا هتسلأو

 سيدا ىسضتتا < طانس لع *+فولك 01 ارا

 3 ىععملا فاضيا لاقو 0

 هرطاَع ايصاا.* :ضافغنا هيلا. +: وتر. ضذلا نيكللا نا اند

 هرضاستلا ةقلوملا هضاير * ىف لرملا خط انعلخ مث

 هرساح هتقر نه ضرالاو * عراد هواه ريدغ لوح

 هرظان هراهب ىفف انسح »+ ىدضلا دار هتذاح نا سمشناف

 هرخازلا هتلل ىف يب ىجدلا مك هنذاح نأ بهشلاو

 هرهازلا همجلأ هلايصح * نك هيف ءارضحلا بكر دق
 هرجاهلا ىلغل ىف موع“ مثل * هلاجراب ترم نا رمضخي

 هرخلا ىف هاةسذ ناب دعولا انءاج ىذلا ءاملا جذومعا

 ١) ةمركلا فصي لاقو «
 برضلاو عارملا ةدليسيعل يل ىرعلا ْق اهقارعا ةمبركو

 ( كلر (' لع ذلا]



1 
 *« هلثم ىفلاقو

 02 دا ايرث للملاو اذلاخإل
 كارصتم ريع نم »+ هج لالهالو

 30 لسصقم د ولَول حاشو لثم

 د وأ 2 ماشل * تبسل سورع ىلع
2 

 ي هلثم ىف لاقو »
 لب_سوغو هين نه ريثعع * ارهاظم لالهلاو ايرعلا ىرتو

 دوعأ حاشو ْق علطت ءائلسد» * هدب رخ حاشو ىف لصق باك

 نوه دبع ْنَم قروز ْق هدوعذع + اه نجح َْق هنأكو اهنأكف
 : تكفي 2 ب

 < ملا فض قف

 بهرنهو بعر نه ب انك ل ةيراسس

 بهلو ةأايح ءاه ب اهفرو اهقدوذ

 بهذ قربلاو ءاضب * "لضف اهتم قدولاف

 د إل ا ا رطر ق امان ا
 نين اني دع ع يون نكرالا نصا

 « 1 نا لقد
 لمعت اهتم نائجالاو كحل * اهقرب سوبع تاذ ةيراس
 1116 امذ نارك اهه + ةيشاح فا .قور دلع
 لعشب صيموو بوضاإ رطق دج ؤلولو بهذ نم هيلع

 لائثلا امدحو دعر فصاو + 5 ماص اهراشع 2

 7 انتل فص أضيا لاقو 3

 هدو سام ءاجرالا ةيشوح 3 هوو دوه بيطلب ةئجو

3 

 دع عا هع < دع



 د ١١1 هد“

 دورو كيلا ىل له ىدعلا حامر * هّنرط ىع دس دق ادروءانو

 دورب قاذملا تذع هلا لكي : ك0 0200
 دوقو عولضلا نيب هَل نم اهذ ©. وتتم اتاك لصف نم دينت انآ
 ديعيو ةراث ىدس رهدلا دب * انس قرذ مث انامز انمع

 ديال ىنا مكحارا نا ىلا * شعا ناوءاهقاللا, ىسمفن لاعا
 كيسيعمأ هلأ مول رع ىو #* مكفارق نيبو ناب نكس 6 ناو

 4غ هج سب جبس سس سس

 ي« بكاوكلاو ءامسلا فصي لاقو

 بحاش ىدجو سافنا نم واو * اهموج رهز ترهاس هليل ك

 بهاذم هلع تدس دق نا ريح * كلم اهم و ءا_ىنلا ىرا

 بسأر 0 اهي نادك دج هيايع بعل روث اهنأكو

 بئاذ نيل هيف ةضور ىف * لود مولا مااهب ىرتو

 براق وا لهان وا 5 وا دبي دراوذ ءامظلا بردي اهبايو

 « بكاوكلا فصي لاقو
 همعم قرتسم م اهب * ةضقتم بهشلا ىرت ليلو

 ه-هفرا ةيدروزال ىل-ع ١ 1100 فخ بهذ ند لم امك

 ةهعتب اهئوض نه لح 1 ءاعنلا ىف ترشتنا اذا اهارت

 « لالهلا فصي لاقو
 مادملا اوذصو دوعلا اوهينو * ماها مكتاذل ىلا اوبموق

 مايهصلا رهش دصع ل؟ * انءاج دق رطؤلا لاله اذه
1 7 

 42 نريلا لباقت' ىف لاقو ِِظ

 برغي ردن ىذالا ىف اهؤاذحو * تدب ذا ةريملا سعثلا اءأكو

 بهذم ني اذلو ةضف٠:نم * هغاص نو اذل نايراحم

/ 



 يك ١١1 ع

 14 اضيا لاقو ُِس

 مائملاىف انهقراوط نم :.كحذ * نامزلا تاّمان تافويتسسا اذا

 مارغلا ريثكحص نامزلا ناف * تاثداملا كتاذلب ردابو

 ماهتلا نإ اهضتنب ءارذع موركحاا تاشب نم اهاجاو مقو

 مايدعلا دما | تنال سال عردخلا «تقراف" ردع

 مالا ىلآللب :لاكدم * ةاكح ف سائلا نه تراصو
 ما رللأ ريغب اهم ظح مف *» اهرهد ىهنلاو ىهللا اناءح

 ماعلا ليل ردبلا كح روحاو * نيسضاملاو ىامد:ب عصو

 مالظلا راسحاب انسشبو * حودصلا تاثعرلا وذ حاص دعق

 مادملا راثب ىبومه قرداق * ييدلا##حابصلا راث قرحاو

 ماركحا| سورع ىرْنعل مذ * موركصلا شرع ىف انا ده»و
 0ك ادور ذو اانا «يم رآ ايداع ”نذأ 1و

 ىباهآ ىجامآأ هيقتا امو بوطألا نآف ىأرو ىدعفو

 ماقملا ليلق اهيف كاف * تفعسا اه كايد وذص ذخو
 د-ب

 مي اضيا لاقو ف
 0 كاقنللا نإ  نعدس انعاو ؟اودارا اه لاحلر نع

 دورت كيضراع ىف رذح الب * ىلقمو ٍبيقرلا نيع تافغ دقو

 دوجج ىهو عمدلا 0 بئاغ * هلا كدعي تيفال ىذلا اوكشاو

 دوعوو بذاك دعو ناتع *+ لزاغت مالكحاا ءاننأ نين امو

 دوي بدا فاودلا ىف هئم مظذو * ةعئم ىهو مصعلا لزب ثيدح

 ارق ف اع سارع تيع 8 ةكأرا ىصغ حيزا فلك مضو
 دوهش بواتلا نهيلع دوهع * ى وهلا نم نيتلعملا ىرا نيبو

 دودقر - ؟تاثدا_طاو" نقلوا * ةراتو اروط ءانيهصلا» كالوانا

 دوس لدا مانالاو ىلايا * هءونض ىتع ناب دق اركابف

 ادروم بو



 د 1١١ ع

 هيردشب ىز2 ىلع اطسو * هنو قءض ىلع ىحنا
 ل ا لل آ#آ

 1 اضيا لاقو 5

 بورض ءافولا نا مكتيعرو * ىدهعب تيفو ىنا ىعداال
 بوذكل ىئنا ةباعرا نسدح » ىعداو قارفلا 55 نم شيعاأ

 بوش قارؤلا ءاش امي ابلق *« ىل ناف كيلع اًئسا تما مل نا

 بورط بحلاو لئامثلا برط * ىننا ىارغ ىلع دوهشلا نمو

 بونج هيلع تبه نا ناودن * ىنثنأو ضيدولا حالنا حائرا

 « م انيالقد ف
 طظاحلالا هب تورش دق عمدلاو * ظاوش قارفلا رح نه ىبلعلا ىف

 ظافحو ىوهلا ىف ردغ نايس * متردغو ٌمدوهع تظفح دقاو

 رفع تولقلاو لئاسرلا اهنف ةعاشللا تقرأ اننا 01
 ظافلآلاو ”هنيف 'عمادملا "ترث ل تشانق اقرتح "ناعلا ىو
 ظامل عومدلا نم كاّمس نا اه * متهقو ني> بكرلل ام راداب

 ظاشا مهو اودقر منظف * ةثوهدم مهدوهع مارغلا كرت

 ظطاكء نا_رسعلل كعنر مانا * هئيزب بايشلاو كإظب ىدهع

 3 ىجحملا قود ضيرم وهو ىرلا لاقو
04 

 بيبط ىحم الاهل سلو * هقاود ايعا ىرلا ضراب ضير
 بيب رغ نيلضافلا لاح كح الأ * ىوهلاو ردقلاو لضفلاٍب يرغسيرغ

 ببدأ لاش ايف ننافائوتس ل" كايا لبس سن بنت0
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 7 اضا لاقو 0

 لل م سارا
 كشالو كاذ ىف بير ال * ههجو ىف هنا ىرثرظنا

 1 هداج نايات » ىذلا قيحرا هاب ىرت امأ

 0 4 قلق نم كعينص كريب مل بلقلا ىساق ان
 اردت او تكلا عنب يك ول نسف ام ١ ريخ الو ب" ص الق رآ 0 ل

 اردكلا ةشاعلا وؤص دعل نم تدذو * مكتقرذ دعا نم ىل رهدلا بعالت

 ارمصصبلاو 0000-5 ا سل الو مع ال كدعب تيب

 اردغ ن 21 امل ل نم سشق # هر نامالا لاط ناو ىدهع س 0

 ارركحال معلا 5 هد ل نس دج ردك ءاملاب ادغول م كنم ىب ف

 ملا عدوتسا ام اذا يب شقنلاو * رح هلا ىلق هللا عدوتسا

 3 ابضيا لاقو ِط

 راظنلاب نتويئسأ الو ماوس ى آى 3 مكتقر 9 لعل نم سا م هللا

 ىرسدب ىلع طع مكن سدح ناف * نسح م دعب ىش ضرالا ىف ناك نا
 ل ع قل ا بح ل ل

 « اضيا لاقو
 1 دقو ادنجو 3 ةايضاح ىذلا ًاهبرا ىدصن و

 اءيذم تع 5 نو 5 نا #1 ىجمدم فلكي نا ىريصتلأسو

 اعيفش نوكي نا ريصتلا ىباو * ةواس عفشت نا عمادملا ىباف
 اعومد ريسصت ان دك دمع ىح * تكدعاش عمادملا ءاعم بحكلاو

 ع ل 0“

 « اضيا لاقو )ف
 هحلقم مهتم لئاسدملا ود لب دعا سوك نم دد.سسهو

 هامحو نود فعاضا ادرز * هضراع عاصف لاضتلا ا



 د ١١١ د

 3 ى رهن هئد *ل_ذغ

 * هلبةم نه بذع درو ىركابو
 ئجالو

 يف رو

 ى

 هنرط سدوشت ىلع ترده ناو

 * لت ىلع هيدرب نيب ىكلسا مث
 ا ىذفتاو مووعلا نود

 دب

 نيه و

 * هان ملا 0 يع لعل

 01 ابي ,طلا يضيتساو

 م كشو ىف ليللاو 7

 رظااب ىو ىدوءلو ةصرو 4

 رصخلاو بيطلا نيل ممطعلا لياقم

 ردصلاو درولا نيد كيلا عتاب دي مهضذتقا3 هيراذع

 قولت الو قس الو انتهنش وشف

 ردق ىلع ى

 رصخلا

 رطولا 3 بلك ةنابل ى

 انيالةد و
 « :تلإف :تضرع قا اهوروخ
 هو تياف د ىداسو دوعل ناب اوراشاو

 نا * كلت يف اذكحح قتأرو
 و ابريل تلأق 3 ادددج اضغ بايثلا اذه يبو * ىت

 قا ةبذر خ ركشتل

3 

 ادملك مأ هك اؤراط ىنضأ

 اديجو اقطع ىلع تلاما

 اديعيلا

 ادووو داّؤؤلا هرج تا "كيلو الياع تا هروز

 | دوع_ص الا نيبا تارفز * ىنت# نيبلا , ةسسحم تاوتو

 سلس سل ب سس ا

 « اضيالاقو
 * ا هذالو ىف ىنتتؤرط لا ىدفا

 * ىوه حيرط ماهس اوضن تفداصف

 * ىلا

 + ةلئاق
 * ايف ءاضقلا مح ناو انأسا دقل

 خز 1 ول ءاسهدب انذ_ءم

 * اهلا درب ترمأف تنثنا مث

 * اهتقرف دنع تالك تطقاسو

 داويم ىلع

 ناو ىل“٠ نك تاس نا

1 

 نك

 ىنتقرادو

 نك دل كو ىرخالا

 اريكلا نخأت

 رو مقسسلاب) ايدنرع بحلاب

 ارسل م ةسم فولا ثيم ناجح

 اررد اهئافحا ن هه ريش عمدلاو

 اروظ ليو مب ناو هيلع ىئهل

 اروخلا عدصلت ديحح ةرار> ىلع

 اررسشلا فدعت اسه:هو باذع اهم

 | ركححوؤلاو #8 قس ةرابرلا ن :ه
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 روذناكحح ىلع اكسم هتايحو + ىلع الاس دقو هيغدص اق

 00 ذغ 2 قى مالطا ارطس 2 هد قب ةرادع طخب نأكو
 در ا ةارطا سم

 9 اضبا لاقو 0

 عقاو |ددبلا نيبلا دعوم ىلع * ىنناف قلتماب احح ىجأ
 عمادملا ع ل اتلعاوذ ع ![ن2 مهدعوم قاشعلا عج اذا

 يس يتتبع

 4 اضبا لاقو 2

 اب رمصلا حصتنا 0 كثبا * اعف ىأرلا ام ىحاصل لوا“

 اك 011ر3 نانو + ينيلش ىلع ا

 اح رسا لأ ىسع هل تيدر * هعلأ و ىلع ل ْناَف

 اخرقلا باتلا هتالع ىل_ع * ىوادت نأ ىدنع ىارا لاذ

 اختك هب تدعس دقو كيدل * اليلع ىشن نا ىلا ىف اه

 0 اضيا لاقو 0

 السدا هب انعفتلا اه انو رفا الف * ةره ردعملاب نسا: تصف وع

 ىلست ال كناو واسا ال ىناب * ىرد دقو ىبق ناولسلاب تدعاوو
 الصو الو ارش تنسحا اه معزا ىلع *» ىوهلا ك و2 قداق الا وه اذ

 الضف ىءتعم ناك ىنادل كاوس * نكح ىلو دب كنم ىل نكي ملاذا

 « اضيا لاقو
 عباضلا هب عيال بطر *« هنيط اب.ضلاو ىلا مف
 عساو برطرصم كا ضرالا ْق ام مكتود 0 0 اوضرعت هلأ

 عسفأو -- ةحطع الا د ام انرره لو صاص+خ نم م

 عفاش ىل دوسالا رعشلاو * بلط» ىلإق فخ نا تاهيد
 سا سس سجال

 ١) اضيا لاقو «
 ىررتساو هيف ىعتأف هغدلص نه * ةسيان تنكم نا ميرا هللاب

 نع وع وبا <



* 0 
 نين ني*اكلا نوط تيلاو ع ةميمح ةاشولا فيجارا تيلق

 د01 عا

 « اضيالقو )
 عارذلا لب> ىلع ه. تميت * امم وهو كقارف فو

 ىعاود هل مارغلا نا ا * ىعاود هل ولسلاف كديور

 عابطلا لام ىنلسي مل اذا * اسأب موُيلا دعن كنع اللا

 عاضراو ةسيشلا نمارس ان لقا ا
 عا'رنلا دعب نم سفنلا عوزن * ىلايللا ةءجاضم ىدلطعو

 ١ انيا لقد <
 0 هيف ثتدرو + هتفلع ْلِئم باقلا 1 اولاق

 ىداؤفغب ىحت* نع هتءئاص * ىننا ىنولذعت ال مهتبحاف

 3 أضيا لاقو

 دلجب نسحب ابلق اوءدشي مل * دعوم نع مهقارف موننا ول

 7 اضيا لاقو 0

 عي نهوشح نيع عادصاو 3 ميسا مارغلا ءاش اك داود

 عيض مارغلا نا امكص مهو * رفا' ةديرطلا عار اك موو

 ميش رارألا ىمافناو مخك د ىجمادمو ىوهلا نامكِب ىل ندو

 عبر نوؤشلا ءام نءو فيصم * اشأاو قوشلا ععال نم ىلو تبا

 علرص تفتلا نبا هل نم ىل-ع * قمالس توجحر ىتا بح نمو

 هس تصل يبي

 34 اضيا لاقو 0

 دورا هصرأ قوف حال لق * دع "هليل رد_لاو ه:ظ>ال

 (( ( طولا



 ض١ ع

 ضقت انوقا ىاوهو هنيودش + ئارا الب ىعا ةاديك !تدباز
 هد ل - هيهو-- 2 0

 هي اضالاقو ©

 بواقلا نع درب 92# فيس #* هالتم ضررا (نودحاو

 تورخ «لداولالو هالستقوا »* توطخ ,ىرص الو :اعرصف

 ىولحلا قاملا ةلامم ىلع * ايونذ ىدحا دقو هل لوقا

 بولو لايَيَق تالا ىلع * فيس ىمد تكفس 56 كتدف

 بونذلا ءاسم ىفيسلا نافذ * اذه دعي ولدا ادد الق

 أضيا لافو :

 0000 ا هاك كيهيلز هل افلم كاوا نرربالا ئءاورت الو
 عوهل تةعاس نأ ةد_حاوب * ناو نكي ىلغ#ك 5 عيطتأ

 عونم راسيلا لضف ىلع لوطم * تضر عل ني> برسلا تانرخا ىفو

 عيضطمو عدوتدسم ماا ةهققو درفلا عرجالاب له 5 0-5

 عسيطق دعا اسهيلا ةريفب ** ةحرس ها[ _بهع نم هن ناف

 عيرذ اسهبرت امآو بسطشف * اهماوؤق اما لظلا تاطمايلا ن

 عوجاو هب ىرعا قنا واو * اهلط تخف هرعت قل فل الأ

 عيد ص وهو مويلا ا درب * هديل رميعك اِباق ه٠ تءضا

 عودص هيف سيل اهلس ىداؤذ * ىر نا قوشلا نهى ال ىتاو
 عولل زالاب "قربا حال نقو“* اسهئاعن نضت نا: قيع .تقماو
 عبباو امماحلا لا ماو « ىناضب ىداشر ىعس ىف نيغاو

> 

 0 اضا لاو ف 39

 اود ل اناروهط نمو«: 0 اح ولاا لإ ىفاي كحدك
 نو-:ذ ةاشولا طيلاخ ناف * مكيدل نع ليق اه اولبقت الف

 نيما كندل منت ىذ لك الو *» قداص ىنع لي لوق لك اهو

 2 هوكح اميث امن نطو * مكنيبو نيب لصولاب اوفجرا مه

 تب

 هي ا ا كر



 * +» ١١١

 قازرا ىلس_كاو ةدوملا نا * ىلقلا ىنافصاف ىدو هتيفدا

 قاقر ميعنلا سافناو ندا * ىلا قارعاو دن اذب>ا

 قارقر هؤامو ميدالا ىلاح #* هيرتو مسنلا فطا هواو_هف
 قامرالا كمبو سوفنلا شت * ىونلا انب ردتسا نا هنكحاسبو

 قاتعو رذاج نيعو دسا * م-هتود نيب ءاعرجلاب ”ىملاو

 قاشر دودقلا هابشا رمكاو * 'ليقص دودملا لاثما ضببلاو

 : قاشتشالاو :تاتستلا قء نصلاو جف ةنيئاس لا ىف شالا للا

 قادحالا اهماهس تايمارلاو * مهئامر تاذ .قاددالا ق: فرو

 اروعذللا اهاابخ ملأ توها ةعح ىف ىموألت ل لالا

 اريسب مقي نا انطرشا انكح « امدعب أطبا فيطال اه لوّدتو

 اروذعم مال فصنب ناكول * نيبهوهو رذعلاب اهتبجاف

 اروبع قاطا اه عومدلا صض وح د هنع*و هيلع قافحا تعةيطا

 سب ١ 33 ةييوحسلا

 3 أضيا لاقو 0

 ىفليو قد_عاوب * ىدصط سدا مول

 ىنفاكحي م لذاو #* ةفاكحا اه نضي

 ىفرعنا ىقلا ام هيسيلا تاوكش كفو لوش

 ىئعلتيو ىبدسعل د نك كا "1

 امنا -11

 4 أاضيا لاقو #

 هنافحا 2 نك هروح نك » همر ىدهل عادصالا رعدهو

 هلاسل عطقب هيذعف ادسح * هراذعي هغدص لسالس تع
 هطول نإ 0 ا م مما

 « انيا لقد و
 صخراو ىلع واثي. هئساح + الك ةدوملا ف ىل رحاشو



*» 
 لو_ش حار هدجو سثليو * لاعش مرا هربا ىوطبو

 هك رح 3 2: يح سس

 هي اضيا لاقو وي
 بيدا ماطظعلاو نتج نيب. ه] ا«: ىوهلاو قافش ىبرر ام كرمعل

 بر ىوهلا نا ىدبك ىلع *» ىوطناو كيلا وكشا نا كلجا
 بييطوار ال ءاد فيكحو #* اشالا ماخ ىوج نم اءرب نماو

 كهل كيما هيما دم ىلامو * هتدهع دق اك ىق نم كليصن

 بورض نيةشاعلا ىوعدو كيلا * ةرظن ءا بكا هناا ىذا" امو

 0 لا ا كلو 001 اك ىذلا رسسلاب تح امو
 ين اللا نأ الآ قايح 2 ئدصق ترودف دقن لصو هلو

 1 اضيا لاقو 00

 سكان بلا نمءاد هب اداؤف * مباعم وا دعسم نم له ليلخ

 0 221 هللا تدبو قاف ل 1: كككأ اه ءريلا ناوحرت لهو

 سراد مداقعتلا لوط نم وه الو » ىونلا الو هئم برقلا ليدب ال ىوه

 سدجاوهلا هيلا اهون ىدت الو * هناكم ريعتلاىردب ال ثيح ىرس

 واسوو هماقسا نم لياقع * تءجارت ولسا مون اذه تلف اذا

 س+جاورلا مامثلا الظن مل ناو * اهاّمس قيقعلا ىداو يحرم ايف
 دس صصص 006 صحح

 « اضيالاقو

 قاعشقلا سصقاو ول_سلا باط 3# امدعب ند ىووهلاو كالام باقان

 اوةافا مارتلا سأك مهتءزا' * للوالاو ةماقالا ىف كل ادب ام وا

 قارذا هل ىترب ال هركذلا دب ىذلا ءادلاو 0 منا ضرع

 قاوشالا ىداؤف لم حوريو * ىسالا قرح ىحناوج عالط ودغي

 قداحعءالا مرعوتت لو ىدع دج هل .> مرصت نأ ءكنسفلا اأو



 ه6

 6 وعود ع مد كي بدع, , 3+ دوم "وما وا ردا

 225 ل

 « 1و
 ميلا قدص ناب مع # نع جدنا كيف دراو

 9 ىدنع مهلوقو كيف نيشاولا ' ظلاغاو

4 3 1 0 

 < اضيا هلو 9 . :
 لاصوؤاا روظ# رجلا حابم * ىلاه ميرح تعا ىترت ىلأ

 لاا للعتلا قاعو د ىيع هوركملاب ردا هاوه

 ىلامللا ةرباغ قيفا تساف * ىسار ما ىف ةوشن رداغو

 لاس ركن تدبأ وأول رو ا لا ري ترش نا رسأ

 لدن مظع ىلع هردضأو د نقلا يرضغ ىلع نحو

 لا-طملا ىلع هيلا ىدادزتل * تاذاك دعاوملا ىنبحتلو

 هه _ -_-_- تب ملتدعسمس

 داب نه نينو دق ٌتالط * ىراهملا ءاضناو هل لوقا

 5 نع لايللا ىرجم ال + نعل افا رثلا "انا ارت

 رارع نعم ةياسملا كللعا امو د لد رارع مي“ نم عيطنأ

 رام اراج مهنود ىضرتو * راد اراد مهدعب بملطتس

 ىراءّتخا هل تكلم ام ءاضو # د اعوط مه:ةراف امو

 راصو هب نيم مانال * لاوط اهب تنن. دق مويه
 هس هل هدمدسلسل

 7 أذا لاقو 0

 لبس يكناقل ىلا سلو * ىلانللا ىذمم نابان تع ىك

 لل ا مام ىظ>و »+ اقوشن توداو ادلع ٍسيعأ

 لياغلا فش لو هن تورش *#©اةيذ تعرك لالا انشا اذا

 ليد دع ل نيب اه ىود #* لك ؛ه لاس ببي رغلل نه الأ

 لويعلا معسل انإك تراا)و ىإ 0 قرولا ماجا ىلا ند



» 
 للف رك ليفالا ثيدح سدلو *+ ”ل#_ض قامالاب ىف تثدحو

 لام علوم رهد ديعاوم * هنودو ءاقللا برق اهدعاوأ
 لال كب تديق اسيع نودزب * مكضراو نم بكرلا يعي رش

 لاقع مهزيس نع مه ساحال «*« هلزهو ثيردحلا دح مه>راطا

 للا وش مهل ند مكحدبرا * اماو بحا ال 0 لئا_سا

 ىلاح مني يح مكب قاسا * هعجرو لاؤسلا نيباه رثعيف
 لكاس ىتا لاذعال رهظاو * ىحناوج نولعي اه ىلع ىوطاو '

 ناي #ولشلا زاتحلام ىئداؤف * مكب ىلباو مافاع ىذلاو الو

 يي اضيا لاقو 9
 درالا لالزلاب قرشأف ىنم »» ايلا غلب دقو مركذال ىنا

 دماق نم ةيك“ كلتو .أطخ * مكنم ةءاسالا نأ ىدعلا ىراو

 دساف نظإ مكصدع هد زأف * يلع ةاّشولا لوق لل مصو
 ددحاج ناحل ىلع لدي هحو ب 1 مهنع كاوهت ب وط اذاو

 دحاو مدا نم ادق رحتلاو * هنا كاوه ارم نكي لنا

 دهاز ىف ةيغرب تيلتتا ىح * بغار ةدوم ىف دهزا تلراف

 دهاذلا ىجس باخو هق عسل ل #0 دو لح دارملا لان اعزو

 اعلا سأب لاطو بيبطلاليح * + تقاضوىذلا ءادلا وه اذه

 دحاو موب ولو تالا لبق * مهتشاع قبحا تيل لوقاو
 0 096 تهوس سس

 يي« اضيا لاقو
. 

 عدخلا هجولا هرذعو مانالا ىلا ىس نها

 جيالا قاحللا هللمكحح نيشب نا كهجوا ىثاح
 مجرهلا بلقتلا كب>.ىف * ىذالا ل 0

 حيزا ماج الو كنع بديطيق ةواس ال

 حير 1 د5 2 + ا نيعاولا ١ كاتم

 دراو :



#0 
 ناريد ريغ ىقاقلا ة-_:>ولو 37 همم رع ريع ىلايلعلا هتؤرعل

 نانطتش ”مجر ,هارسشل يطا نعت # انلضتف ليلا قادر ى هلاكص

 نايساي ءاركذ فوحلا فر الو * ضرع نع ديبلا عطق بحملا كاسل مل

 نائسو ناذجا ىف موالا ةئينرت * هتطاج ىف اوه بيا نأك

 ناوشن مهلا سوؤكحا رئاعم * لع نع سأكللا 1 ريفا. ىدحاص ١

 نادل الوو واو ىنادعاسف 2 57-6 لض ىلو هلأ اأو

 د ا 0 | 5 اهل 8 0 م 0 دو

 ني "0 2 1 دي ةضروم 51 صضور عب 2

 ناسسراو ةلازرشإا دمع تءوطوق + تدرش اهتدص ىبا تيضوت امل

 ناري صو لايعا نيب ةهيذشحو #2 ترن ةءطق ىدا وف نم نروصتسا و

 ناردغ نيب 0 كاتس ا ا اكا ناردغ ىخكت نا تذخأ

 نافعا نيد رجيم نوم ندفم ب اتكرر تاب كيب هلام قاع مأ

 قاب نم زغفلا كل نتا نمل نإ + .ىزإولا كد ترين ماش و

 نام ىر هيف عراشاا بذع * عرك نم رغللا ىلآل“ءارو كو
 ناريغ تبدد اًقانء شد ىلا اذا دي اند لالا مسن تابو ا

 ناود.- عل مهل ملو قانعلا ن ٠م الب قاع 3 ليلا 7 2 لا ف

 نابي الاقامه ىلا قدنصو # انا موغل أ بيطلاو عدلا ىثو ىنح

 نايصعب اناعذا بعصلا لدسبت * هب نا ءارعلا ىلع ءارع سللا

 ناولأ تاذ لوغ رهدلا امعاو * ىرح فيكرهدلا قرصإ لا الو

 ناو هملاح "ل وهضم امال * جرب ةهكعل مولو رورسس مو

 لال هدرو نه عفش م » ايظلا ىلع ل را 8 مكيرد



#٠ 
 م اعللا ل 3ك سعلا الو دي َيبَحا ايعل يق ىوهأا توملا اللف 2

 مرج قنا عاوناب بلقو * ةيرغو قايتشاو دجوو ماقس

 يي« ناهرصأب هلها ىلا قوشت لاقو ف

 نات ىف وع تلزا اذا لق: دع قالا كنا انقر نءظلا ىداحااب

 ناريكحصو ىباعصاو ىتصقّرساو * ىرط ته قوش ةيرا ا

 فادراو لادداو قرويح .ىلدع »* انها م ا رف ىسأربإ تلاه

 م15 5121172 ما اع ىبرط ىب مث تح بكرا 1
 قاوخاو ىتاطواو ىدو لها نم * نيك4 ىركذ ما رجلا

 ىاريج نيب ام ع ىو-هلابو * 4 رطب ال باهي ل هللا
 نايل دعب ليلق نع اهءاضق * ىل نوت مانالا ىلع نوبد ىلو

 نابلاو كسلا ميسنو هسافنا * اسهغنم بيطلا ىفابصلا ميسنانو

 ناحيرو حور نم بيطلا ىلع اه:م * اض كحترم ءانغلا ةضورلاب رما

 نتف“ اذ نيم مغلا عمادم * هفطاعم تاب دق درولا 0

 اراد حاولا تاذ ةسهطا 2022 1123 ببطن نم تزح > اذا َي

 ىناريجو ىلهأ ىلع قداس داو * ارحم اهتةفاو نا ىح ىرث' ما
 ناردعاو م ىو "هشيم انيلذت + ك3 كمن سيفلا نياه نا مهل لكو

 قافجا مونلا :ثاثح قول اكل 4 1 نلقم ىج دقو

 قاؤعا نيعلا عو_هد الا سلو * مز ىلع انوع ار_ياسم تدبأ

 انآ ا بش نه ناوج»ع نطو ىلا ناول تعش نم قاتشا
 ها انا طل ندر قبلا فاو + .ةيلقم حوثلل ديمشأ "ىف وو
 ناني وشلا ىداي. عس# هباب * افه نيب كنالا ماج ىغت اذا

 هد 11 كلب نا تان“ د" ولا" ضيقولا حال اذا" ٌتاَسناو

 ناعظمو لالحم دجلا ةغاط ىف * هلذاوع َنايصع ةدَبوا نيقري

 نار "قتلت تاغ تا ايش(” اهذقني :عالطا  ةخولأ: لع ناح

 نافوط نيب قرغ نهئاسنا ** لقم نع ليللا لوظ مونلا دزاطب

 هتق ل ,
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 ) ياضيا لقد
 ك0

 اهجازمو اهوذص ىدنع نوكيو * اهئاشو بتع ليل اسهتجوز
 اهجارخ ىاوس ىلعو اهلخد ىل * ةعيطضبحاص ترك نا قرض اه

 -سش*ششسسس شيل 5 عسسل سل

2 
 7 اضضب لاقو ٍِظ

 هغايص "35 ةةوشأ دو و ءه3وف نم عدصلا داوس 84

 َةَعادبصا كس ىف لعتشي مل + هد نم ركل ابعاب
 ا

 « اضيا لاقو

 متسن ناربعلاو مقشلا + لي ىلع انيكحاشت دقاو

 خذشت :ناثلا انهن: ثنا < كك كانش اناث لا

 اوهصن اذا ,هظيفب اونام * مسهل لاذ_عللو ىل ام
 ممذضتفا ك_يف ىناب ىل نم * اوقدص مهتيلو تحضتقا اولاق

6468 

 م« اضيا لقو »ف

 مزسه:+ح. ضالللا ىف' راطو + كيش ”ضالقلال اا

 اولبع 75 + 1 نسع اولأس 0 دع برأ هييابدح َْق هأ ل كو

 مسص هنأو هأرث اهو د هطاب كنء باغ م نالاو

 مهم هيو وهذ ىوهلا هد كلا د نمو اح ند يالا فصنأ 5

 يدؤو افدانق "نانسلا لكك قالا 00
 ملا هسه نا مكحاوه + هنطاب لحن بلقا ىشاح

 3 هنع هللا ىذر لاقو 0

 حوراو ىدتغا لاح ىا ىلع * ىننا مارسذع لسدراب ةاعأ
 حوشس عومدلاب ىئيعو ودغاو *: ب ذمعم موهأاب ىلدو حورا

 (14) ( دونا

# ' 
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 + قالا ى-صقو ى سهاد خط

 دس_سح هول تس اه هللاب * تا ذا م عزا ت اق ل5

 در ل كللذ نا نم 00 « اذا ىسملا وهو ىرعش 2

 د0 ولالا رهو ءامفت ع مودا .نعزا"ثننا

 دو 1 2 0 بطوعلاو د هل كالثو نا اتاعل

 د>ا ةبايه نم :هدسنع ام * ادرؤنم قيرطلا لص :.صححا

 درطما لقا را لالخ ندهن.« .هيرع ع راد ' كيف ىف
 تي دا ال 1 5 ا لة ا ا ل طقم

 طم ,ىهاضر ت2 سمالاب * مهلوق كارا كولا نإ

 ا! إو قادملا لع اوهات «ابهل لاجل كلن انص اخ
 اوظشاب نا'"نوكي تفيكش  ىلقان* مهل .ريخطتماو نيب اوه

 طردلا اهدق تغاشب ىلعا ىفده»#. تلفر . نا :تاكرللإ ةصلفو

 طرم ان كح, سل سمتلاو * تديف اهرجي طورملا مث

 طعللا هنسح فعا ضي ادرو * اهدنِحو ند” ىفاصلا -"

 طخواا انلعث تشو ىضف * ا:ه# ضغلا بابشلا ناك

 طو ييطصت :1 اتئئأ كو *« اعم بابشلاو ةيحالا رذع

 ط0 اياب ١ ضاوقلاب شم :لع (يتيتعتشلا دقو

 كابل دياعلا داو ىبسل اد كناف ند هيدؤا كنافو

 كان لع اي اهيلعاهؤطا + هلسقت تلواح دقو لاق

 كد داعنا ةزجب ةءايللو#9# دئاع در: اذه 'ئرتت

5 
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 ايصق ارصلا ير ةجاه نم نوحلا + ,ىكحا اه لاذءلا رشءم ان هللا

 ابَع هل. نم اورت مل مكنأك « هتوبدو ىللق نم نعل مذ

 ايهثلا اوراو ىبالم اول ال وا + مكل ادب اها مولا مو هلا

 يملا هون مكةرخ تع ءارو د ,كضحأ ادب ول و ْنَم ف قوغاذع

 ايعللا :رثوا نا ىنبنودلا "نالت ان راعقا قانا دع تبهو

 ابنو وأ احن ه4  كذ اذا ةوايط 1: تلا

 انذسع هل 3 اياذ_ع مهم ل-هذ د ةنقأَلْم اءذع ىوهلا باذع ىرب

 ابري_>او هو اماداف 0 د 2غ" ربل ىدحو ىلع ىريص نتلسرا

 اناغ نك ايدلاف دي_->ولا بلغ وا د ريطصأم ىععلاف ريصلا بغل نأ

 اباط ام دس,ءلا لان ردا اذ لثم * ةكحاض ىهو تلاق مث تبععأف

 اس.هللا قطا 57 تداحو ام# دوغ 31 تل دو ريشلا ند يج

 ي اضيا لاقو »
 1 ان

 وضئاب ىملك تيمدأ دو كنايح دو واخ 0 نه وهو ىوضنل لوا

 ولخ 'ىئدك .ىتقت اسم كلا, « : ىلع .مويملا «كينساتا لاح

 ودبلاو ىارعلا فيرلا ىو:س اهو * ىتتبا ودبلاو فيرلا ىعرم نيديرت
 وص هذروم نامل ا ىل-:هو + بعال تاع حرا مح سبل كانه

 اوواب ملو ىلاوعلاب ىرايغلا اهيلا * تلفرا خيرا تبه ول ةبوعجتو

 وب ههبشي سيل ميدق وخ“و * ولا الو هنع برعا| ىلسا سبا ىوه

 ومعك الو ركسو ىلا 23 مهدسو 3 ىسا الو ىلل_دوو كف الو رسولا

 واح ىه ىف ى_عط فاعز منو ام ةيلفعاأو ىد ع وهو مم ءانع

 ود قزه الو وعش يدع ماك #* قرا 8 ىنناش 5 ىوهلا اللا

 3 اضنا لاق 2

 ديكلاو داهلا اذه م ىلا * اودقر 'سشعل ىودطت ليل ا



 كلي
 لع“ ىف مهغلا قوفش ند د ردب دب عسطق هأ 0 نيب كثر

 لءش ىف هيدخ نع هنراطع مهو * مهلويع ءنع تدنامل تاق دق

 للسعلا ىف عطلا بيطف ءانالا ثبخ * ىلا لوهعلا نيناسجت اب اورظنت 0

 4 اضا لاقو 0

 ىنع مك دح متذخاو ابجي « متصلخ فيك عزجلاب انا أ

 ىذا تءمسالو ىنيع ترصبأ الف * مكقارف ىو# ىانذا تعمم دقو

 نئسلا/ بئاكرا ننيبلا فزا اذا * اولديق يعمد نافوا *مرذحا

 ا ييرانادلاا ١ تودع ارخاو + ىعلاي :نرازالا موهير "ىلا ىفو

 ' لا لل و ردح قيعثاكل تدب * انراقو::امهادخ, قتلا. اه اذا

 ندرلا "هليسم علا مجصلا ىلع * بيج رز دف لدلاو ةربازو

 ا ىف كلا ةءاوهت نع ,بيطاو”* نما زم“. داؤغللا ىحا !ىهو .تنا
 نصغ ىلء اردن ترصبا ترؤسا ناو * اَهذ ىلع انصغ ترصبا تالفنا اذا

 رار رتسم ليبقت الو اءوضخ * اكد تا او الا تك

 ىكنزملو بواقلا رارسأب انحيو * انني ثيداحالا انحراطت الو

 ىئاسل قيل قدا 1 ةيلا *» اهرو# ىجدن نديلاب اهل تؤلح

 ىنعا ام وهف هريغ ابح تمرءاذا * ىذلاو سفنلا ىف بلقلا مع< 01

 قزح نم ةيعيلاو ىدجو روس ىوس * مهند ترص ذه قاشعلا مسافا اهو

 ا ك4 كافكا

 ي اضيالاقو ©

 اندالا نسا اك هلك ام ضعب ىف * اهب تبسن قا: تدع امو تلق

 ادا دك نأ ١ ترداحالا نم بع هب ةانشولا نانطاام“ عش" نسلا
 ايش مهن .. اهاويعش .ةلاقلا * ىضرع نيح .ىطرع شد مل هوبه

 قيقا ا كفا "نوح دع ١ هيي اهأ

 ايضغلا ءؤطِي اهاقز نفي ةقيربا * اهيئارل 9 هاتف اهتكح اش

 ١ ل اا اهيا دلاوةرق ندا < اقل, ىبسا ٠ مث ئصنا: اهل تلاق

 اهتدشلاو ١
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 فايل
 لزاتلا ءاضقلا هتوطس ناريغ * اهذودو لوجلا راثآ ت_ةلو
 لئايصح نيصن سوو نوبادها * نيءاب قويسلا لاح 6 نرظنو

 لئاودو كناوذ نو-سعلا نا *# ايل تضرع نا لف معا املا ا

 لهاذ بلقو ةصخاش بكرال * لذ باكرا ىل حي تفقوتساو

 4 اضيالقو

«* 

 اردن هيك ىراوب مغ *« هما-الو مك قم

 ئرحاو. نا": .ةقويقت ناوصلاب نسح صخ نا

 ارغلو ها ا ا اك ماشللا يك

 ارسثق هيلع ماثللا لوج * دق ضيرغالا وه رغب

 ارهح نييلا سس راصو عاماولا نب ايهما ا

 ارجج .نيهلأ دقو“ دقن + نك تاركنلا نشل

 ارجو ارب ؟تمص#ا ماسالا للا اظل
 ارذحو ىبانقنا رح", توفي كنا !انيواف امر

 ار.طعو ارد اهتاه + اهنم تنكد ىننا ولو
 سهمشلسسل

 م اضيالقو ف
 صاقتي ال ىدغلا ىوهلا لاظو * ةقالع لك لظ ىداؤف نع اه
 سدلىوه
 بلف كيلا ىفذ

 تك ابها ا

 صساش# 7 لكلا ن رود نشا لاذ لَه هنَع قاض تءطق

 صلو ودصن نيلاحلا ىف وه الو * ىونلا الو هنع دصلا ىلسإ

 ص *:* هاثشولاب سبع برعلا ىو 0 بدعم قا رقلاب

 ١ اضيا لاقو 3

 لا> نعءو ىل> نع كلذ هانغا * دقف لاا باوثا نيب رهاظم



 ب

*» 0 
 اًضرُهلا عجينرب حايصالا ادب نا ىلا * اهضرَ صولا "هليل اسغوس امو

 م انيا لقو ف
 ا ا نادل كس ىداس لد * اعواولا' كرست الفم ىنارا تنكو
 كتان ريغ أرد هلا تيعف دج هدا ما رغلا لعاد |نيبعساو

 0 نع ند ادق تءبو *“ ندهص ةلاطملا ناوخا تيطعاو

 ثكلان هع بعلل ىءيالو * سءاخ ةفذص عببلا ىف ىقفص اه

 ثحان لودم 4 ىدمع سدل افغص ردع هنآ ىو سس نع اود الو

 اع هدر ىملا عدن ناكدقو دب اهدح ليج لَو 3 تاويَك ىرأ

 م اضيا لقو )و
 0 ءادلا وهو ىنع لا و »*» ىندوعلو قيال نه ىسقن

 فهال نانؤسا وهو ىنع عجروو 3 معان نالذ> وهو ىداسو دوعا

 فئاج رذعلاو بنذلا نيب وهو ىلأ * هدودصب ىنج امم رذتءهو
 فئاكص باتءلا ىدنع نأك دقو * هاند لكك ىبناتع تبهو

 فراذ عمدلا نم ضيف اهناوئعو * ىبالا ماكر اه قح يناك

 فراض ءاج دلات هئه مرمصت * اديك دسالا ١ فارطأب لت ىوج

 فراق بلا ميعال نه هل دعا * هحارج ىموي ني> اذه تاق اذا

 كقءافسلا بديلا الا هل يبد * ةهحالع ةاسالا ىعا لو ملكلا وه

0 
 1 اضيا هأو 0

 لحارلا معقملا عرب ملو نيب * مهاتش ددبو مهلاج اومز
 كذابلا ءاراه فلخاو اردغ * مىهدهع رخآ ناكو ءافولا اولذب

 لخابلا نْضو هب لوسطملا ىواأ * ام محد ول اندهع رمضنا ناك اه

 لزاب ىحنراو عسيجلا ىرذت * ةلقمو قفراو انا مهتعبتف
 لفاجلا ماعتلا هلبسا ضيباك * معذاو نع بدلا تؤشكت تح

 تكا
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 ا ضهن نا دولا قارب ال نا فاخا #* ى سعال وهو ىدح صضهنزذا 9 َىح

 < اضيا لو
 ىشاا ميصلا داراو ىبدلا هيف * ىسنآا لمرلا ءارو نم فقودو

 ىثارلا هحور هيف لذ ناكل * هل مادخ بص نم ليللا ىثترا وا

 شامن بّرلل عتند ادباهب * تبع دق نزلا ضارر انشرفا ال

 شالا رفان اعورم نمتف ىوّتلا هيراشا اع ىهنو ىوهلا ىرغا

 ىثاحلا ىلق الول ركشلا ةعاط نع * ىدب مارغلا ناطيش ع'زمي ناكو
 ىثاولا هضص ' ىبانو نويعلا . نع *  ةقكنا وهف ىرتس ليلا .عدوتيلا

 م اضيا لقو )ف
 زوافلملاو ىصلا هئهارطو ىضق * رق ىلا ويصن روغلاب رطو ىذو

 نِجان نيبلا نم كعو هدد * لطاحمت بح ءاد نه ريغ هب

 را وبه 1 روتخشم 0 هنئو ىدب دجولا اءافص تعسف

 زباجج ري_صلاب موي مل اذا ىلع * هرما بلا نه احرق عوراو

 زراب ىنودج نع ىرسو هلا * علاط ىريعت نع ىدجوو لوش
 رارخ الا ناولمشلا الو تذاع >2 ةعحايط الانا رشألا 8 0

 نجاح نتدلا نموا هن لستملا نم © سيو ىو ش1 0
 هجاع انا هضعن نع هلك ىلع * رداق تنا ىذلا اذ-ه هل تادف

 « اضيا لاقو
 اضرالا اهدرومل اماركأ تايقو * اهدخ تالجاف ثفاو ةرئازو

 ىضرم سفنا تةتشاو نودع ترهذ * دعو ريغ ىلع تءاج ةروز اذ

 اضرع مهضرعت نيفاكلاب هتهذ * اهماثل نود نسملا دونجو تنا

 ىضرا امو دوا انخإالا كباب نوتاةلو لا امبالا ١ يف
 1 اًضرف الو ارهد لوطمملا رطولا نه * نس ضقا ىلو ثلو اهنا ىلع



1 *# 
 قاب 2 س و ليف ع ىلع !و | محو دج ىوهلا س أك مهتعزان لوالا ا

 قاجايلا رود> تاق كاهد اذام دبع هول ع عن 1 نأ قو اولأق

 « اضيا هلو

 لطهلا ىمد هدع كا:ءا كنور و اع نامت نص 5 نسا ةضورا

 راك رز | فاكس كادح الوم نذكيا قريع نع اسيج كارن  ىح
 لسعملا ا هتسح نعرتو كابر ىعارب .* ةطيزاع  ماررالا_ نم كتيحاضصو

 لالا كب تحاتعا ال ىبام نصه.«  رصم قرراز البيع اسهل انو

 لعش اهتحور ذم ىهف هرارش * ىوس هنم قب مل ىوه رجج ت>ور

 ديالو ىقر الف ةاشولا نع * ةيفاخ ل تاللا "نادك" 5 هعدحوو

 لذا[ ينخ تضف كلام مانتخ ع نيعلا نه نقثلا ىلإال قودفو تفاو
 ل01 [فذف | شااذا. اهنوذج ع انهتشرب جتا نم تلغ اماكخ
 لت ل دوسلا نورتلا اطهمادقا .* درا ىطدملا تاريدقب ةقوف#
 ل-ع الو لو ىوهلا ىف اًشدو * انسرحم ناظَش ىلا تابو اش

 ل1 دارو درو فاعلا ريغ ع ,ءكعن. نمل 'ىبجو- اينساا مث
 تا

 3 اضيا هلو 00

 <سر ىلع مايك ,>اص ْ

 اضرغ ىنشاف ام4“ ىفرط تاسرا * هترغ تلواح اذا ريرغ ىبظ

 اف ع داو هلأ توك ئ اذا 0

 اضمو الك ىوذج ىرثو ىرسي * مضا ىلع ازاتجم قربللو ىلام
 اضرع انك ىلو ىلقب . وذهبي * ىنطو ىجلاو دمي جواب قرب

 اضوع مهب ىضرا امو اراج راجلاب * اوضرو ,هراد تطشىلا غابءنم

 ىضم بابشلاو ىضقت عاضرلا نع * مكلبق باط داؤن مكنع باط دق
 اضرقناف ناب ىهل“ نيعلاو تقلل. * ةتشاشب . تناك ىذلا , ناهزلا نا

 ايف كلل, ىرك تركو. ناو هن اممطا عدي لير ىنأذب تيس .ناف
 اضرغ 0 نم عليا تسل و * نفصني سل نع ند نيكح

 نايس :

 م



 كلل
 دزولا :ربغلات كدملا ةتف :نطاخ ©" اهماملادوس نضخ ىرزاذملا اراذأ
 ىدهع مهب لطي مل ىفاةش الواو * هلولحو ىجلاب ىدهع لاط دقل

 ىدعب اوامف امو ثيغ هداج تم * مهنعو تيهل نه هنع لئاسا

 درغلا عرجالاب نامدلا اولديسا وا * ةطبنب اوشاعف مهيداو رمضخا له
 ىديك ىلع ليلد اهوبش ثيح اهل * اهنودووب ىلا رانلا هوذج لهو

 درولا ةعونمم نارملا مثالا ىلع * اهئودري ىلا ءالا ةبنت لهو

 دعي :ءواد-ىروشهلا+ ناك ذيؤر +٠ .اودقا زن ةان ىاضتكال رق
 ىدنع اهترجمو مكنم اهترارش * اعاف دو ران مثل ام اذا

 ي اضيا لاقو وف
 هيلي ريطي هر داك دقذ * هيلتل اناما ديب ابص نماذخ

 هيط+خ سسا دجولا ناك بهاذا * هاف مسلا كاذ امكحالو

 هيص باعلا فذدم نم ىوهلا لحم * ا_مياعل ائببحا ول اخ

 هصب : نما هن:قلم نمو" نص + يقلازذو قرت يئن 00

 هبلب ماقسلا ىعاد هعدب يم * ىوج ىلع عولضلا ىوطم بكرا ىفو

 ٠ اضياهلو «<
 قاطم ريغ بحلا ىفاشلج * اهنلا ةقباس ةادسغ ءابظلل اه

 قاشملا لئابخ :نوبقلا نأ ”« انهنورغ نولثلا ترام نك

 قاوشالا ةعولو مارثلا قرح“ * ىوهلا نم ىلللا بلف ىف نثءبو
 قاتعالب هياع نم ناك دق * ىذلا ىلف ىوهلا قر ىف ندعأو

 قافرالا ىف تعمط تنكو اسأب * ىل دجأ ميدقلا ءادلا نه شكن
 قار نه له لاقو بببطلا سبا * اه دعب ةمالساا ىف عيطأ نبا نم

 قافشالا لق مهنم ىانيع * ثأر دقو باغصلاب سنآ فيكما

 قاذاا ةعدخو لوالملا رغذ * مهنه ىظح نا بسحا تل اه

 قارغالا ىف نامرطلاو تءر>و * ىلطم قفخاف ىغز' ىف تقرغا

 (( ( د د)



 *ي 11
 ىدعب اولعف ام ءاعرجلاب ىلا نع * ايصلا اوريخساو سعلا رودص اوهفا

 ىف اك اومو دك نم ريباضا * اهدنعو الا ميرا سنن باط امو

 نارا كارلا نو اينرافم # هو“ ىدل انيح  انهداز دقو

 00037 12 اكد را تايقو + كالا ل عوجلا ق“”ىلات نونطت
 ىدسع اف قوهأ كوكسل اه مظعاو * ىيكحذس و ندب لاخلا ىواست فيكو

 دعيلاو ةبحالا برق ىلع ىذفتل 0 ئطانرو" ىؤهال ىلا' لوط نمو

 نيل ركوب را دل ا 6" كنار ما ىلا" اننوحتزت

 هب انيا لانو
 | 111 يان ط !ءاهذ قملاك < ىلا ليالا دقاؤءا 'ئركلا كاشف

 ىناضق ءاش ول لوطم ىنغ * 001 نِكأ نم حال قرب دنع و

 نالمهلا ىف 2 دوح عمدلا 0 2 فكاود رازدا موه راو

 ىانعو ىوهلا ىف ىداوف نان د اهذك كانكلا لد> ةلودحمو

 ناضع داش ا اهق هنعم ناو" © :ىعاطا اف ىلا انم.ثع#“ اذا
 نادل ىفا ْنا ىلك ةزنا_عك ه« تنأ دقو امنع ريصلا ىب دصأ تيض

 قاش تلقت, نع: ناس تلغي * الأساو ىئاق راع قريش اذخ
 ياعدو ا هذاف رحصضل واد د هنان رت ام قطاو نجا ْنأف

 نادي طسلاب ىل نكح 006 # 8 ريغ هنأ الا جصنلا وه

 3 اضيا القد >

 1 امص اثليوتساو نضخ (1 ادب فق ا ذه فداح انأ

 دولا لقغتلاو 5 دوا نم صاون 2 د اكس نزلا ١٠م دعو اررشبو

 دخولاب حتالسطلا ني|عل ديراغا دج فصلا تل دقو اهابازر حراطف

 .دمللا ةكذاو عمدلا ىرحم ةهليسا * ىللا ةنتاق ولا كاذب ناف
 اذا ١



 ة ةاا د

 ئ
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 مزايللاو ىشملا نيب الخاد ىوج * فطوءنب ربصلا هدر ام يم عمدو

 عانالاو ىردلا :نيني ةييفرتا» اودعاس ماقملاب اوسا وت " ناو

 عاملا لظكح وا ىناوغلا دهءك * مدو دهع ىرا ىناوخال اواودف
 ُئاظعلا تاقراط ىو نوذثتو * مكلع مكاظعلا نتا نا قملا ىفأ

 ماو كاا تارقابلاب ىنومرو * اعفادم ,كنع رهدلا ىمارا ىتاو

 ىبراحمىف تيشنأ دق مكحرافطاو 3 0 بوطخملاا رفظ مكحاع ىبو

 'ةالللاو ىهللا نيب ىحت ملناو * مكيلع ظافحلاب كادع ىحشاو

 مسالا لذب ىنءا نا نوديرت * ماراو ىرذلا نوص مكيجاو

 ٌعاوشلل مكحذلخ الا نوبأتو * دو ٌمامْغلا وجرت اك وجراو
 مراوعلا دايإلا دص ىنولوتو * مكحاجج سوعثلا ةارادم ىلواو

 كاوا ل>و هللأو مكحبحم * دجاول مكنم ناكأه ىلع ىتاو

 ىمماسعم نع اسهئارب ىب حريت * هلع ىف ىدن تناح اماك اهو
 مشاوغلا لاوطلا ىدلالاب ىبانج *« مكتدصق اه اذا انيل مككماس

 مجاوعلا بويناب ىت نال الو * ىدوم لذلا عواط اه مكالولو

 ملاسملاءاق هيداعم قالي *« ةناف ديصولا شع دري مل نمو

 متاح نيانهط حرب ىبابشب ءازا م :تيريشم لك نةوكصلاالا قاع نر

 مزايحلا عوط دامذ نا دوعت * خانم دولا ئدس نا مار نمو

 مزال ةبرعض ردغلا ناب تلع * مكلبقو ءافولا ىف مكنم عبطأأ

 ماع ريغ ىرولا قالخاب قنأكح + ىرولا ميش ىوس اهح مكلأساو
 متاوعلا ىلايللا ىف اسس بلطاف * ةمامدب ايئاو ,كحنه للطاو

 مالعلا دنع دهثلا قاذم وجرأف * مدنعو مكنه دولا ءافص وحراو

 اوال ىل-يف دولا لاب> لصوب * قنأو حرج ءاشحالا ىفو ىذغاس

 مدان ليذ اورعس نا مكحامل + مع زواجلا ليذ مكيهعأو

 ديس

 4« اضيا لاقو م

 ىدحت انب مارغلا ءاضئاو ىرمو * ةيدشء ..مارغلا .ءاضنال لوفا
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 مسالا نراك ذانمملف لامن م: تيكول نيش .ىو
 ياا ا ل ار ات 1 ةاهروصخ فيه نوزدالا ةريطا قو
 كا د 1! اراد "سمو تاع ماون نوزعلا :ظاسلسأب  نزرب
 حتاس ةرصلاب ىظ نع اذا * صئاق ديصال حانري نا ورغ الو

 4 أضيا لاقو ِس

 مراملاو ىوالا قانعا قبطت * متايرغلا بوص عراب اهرهد يس

 مساسبلا قلاط نهيحاقا رغثو * ارضان نهيف درولا دسخ لاز الو
 مجاوهلا حارا يوه اجرا اهب » ىستكتف اهيف حيرلا رغ عوبر

 مماوتلا حابرلا عا هبوص ىلع * ىنلدب ىح كسلا اهيف قفت
 عاجلا حون ناصغالا يعش ىلع * اهداع لئاصالا اهيف تضرم اذا
 محا وسلا عومدلاب هنع لئاست * اتسع راوكا قوذ احونج انغقو

 ملاح ثاغضا لثم ىلوت اشعو *« ةوعن ىضقت ارهد انركحذ

 قارالا دادع ايهنم ىقدواعي * ةيابص دادع ىف موي لك ىفا

 مراملا لد ريغ هاف امو يي نعع ةءايصال قواع بداقو

 ماكذنلاب ىنشبال ه:كاؤو * ىدملا ىلا ىبامصتلا ىف ىرجا ءام .الكاذا
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 اهلا ليم مهلا ساكب ىواسشت * ىدتهتو اناسطملا موك مهب زوجي
 متازعلا نيد ناطقا ىقا:لكبا + مهقاين مالظلا بوث تعرذ دقو

 مدل هجولأ ضيا.نع هبهايغ * تجرفت مهلا ليللا عردا اذا

 مراوصلا قاتع نم سفن ةقب * ةنأكف ىرسلا بغ نع رفستو
 الا ا راع م اردوع ويحل ثكرا كيرا الأ
 متالمللا اؤصلا للاو سأكلا نع * حزانو ةايللا ناحر قراشم
 عاطملا يع درولا قذر شيعلا نم * عجارم اهركشيعلا ضفخقاطم

 منا نيا رعلاب ىو سرا عربا سس ٌرمم مونلا دبر تدب

 مداوقلا بودنلا نحو هيون ىذ * هايع ردقلا هعوهت ىف ضاخ اذا

 ها عمد



 فلس
 « ننق ىلع اديرغ نيبلا رئاط اي. هلوق نزو ىف لاقو )ف

 يللا ١

 ىناجشأ راث نمابخ اه تاعشاف * ف الع اوه تددصضص ةيكلا

 قاطؤاو ىراطوا نتركحذف + ٌتءغالو اسنا تدنف امو تحن

 ىناملا قئوملا دجو ددح تدكا « ةعان مهلا راسا نم ةَقيلط

 نايس نيلاحلا 00 * برط ىفو دجو ىف ىب تهبشت

 ناافجا ءام نم الو ىلق راث نم * رثا اهنف+ ىفالو اهاشح ىفام

 قاصغا اناصغا فتلث 00 * ا هنض# ءانغلا ةزايلا ةيران

 نأ ؟ 0 لهالا نع ءان * بّريغل اداعسا كحوت ناك نا

 ناولس اناواسو دجوب ادجو * برط ىتداتعا اه اذا ىنبذراقذ

 قازدا ملك رو ىباش هشون # هل نيعتسا َّىَح ءارمصُقذ ال وا

 ىناش ام نيردت الو مو_مهلا ىم * فلا اه قا الو قهاتنا اع

 قانراك اناثراو ىدمدك اعمد * هل ناف ىداعسا ميغلا ىلا ىلك

 حاس عمدلا ىرمص ىف يع ن انثاو * نضءدمو ىنع قد قربل ترا

 حداق هاروا ديالا رمم ل !!ءىوج * ىحناوج نيبو الا ىل حالاهو

 حئاوجلا ميك كا صع ىوس ىبأتو +* حاج ضورا قوش نم كل اي

 حراسسملا هنع قاض الام ناك الو * اشملا ىلع ميرا ناحمشا بزاعو

 حذار نيلظالا عوذرم نسح لك *« هلاو دست وحن ىل ةنح مو
 حداوص قرو كالا تايذع ىل-ع * تمر اه ىلع ىميزايح ىولاو

 حئاط باقلاو عمدلا اوؤر فيكو * ىعمدا رفح ىهو بع عدضاو

 محداوالا مورت ام ىث زوءاو «لوهد) مور“ تسبه ةلذاعو

 مباسملا بيشملا قاوفا تدر + امدعب كداؤذ اود الأ لون

 متاوج ءانملا لوط ىلع هيلا * يحاول ىوهلاو نيعد تاقف

 حوافتملا المو اهو عاض دقو و هناوه بيطو اد ىرك ذَن الو

 حتال_طلا نهءاضتا اربلا راطا * هلثم سعلاب نا ول برط ىف



 ا« < *
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 يي 1#
 ىوس م ىل> ال لطاو 6

 ايل مالسلا ءادهأب 3 ناح

 ا هل | لاش انيواف # هيقاار .ريمعلا لع ءاتهزو :نحرو
 رجلا. نيمر

 اوين دوما لكراوي: رفشلا دإلو

 اتلزاغب انهو ىص 0 اس

 فلك ىبصلاو ىرس مكب يللا

 انلجرا نيب تناب حيرلا ةدقنان

 انب ةاشولا تيرغاو ابط تءهت

 انهار اوناتراو ءوسلا اب اونط

 ةيدشأو ردقلا برت اكيذلاو

 مدهقلاو ع رغلا ناد ىذا 3 ا

 مركلا 1 بوس نايف لخلاو اج

 ا

 لاَ لكلا نيعسسل 03 3 دي وأو نروح ذأ ىلق

 للا و لدتا قزاثم كيلا نع +

 مدلا كا هدر لمزا ا:ثردو د4

 ةظلا داك ام رش ل

 كت عزرشلاب *
0 
 ممللاو رذعلا نيب

 م4 ىدتعت ل ول ا اذي- ا 3

 مهل ند بار اع عجاضملا درب دب

 انما اتصل وابا سرك تيان اع

 حم ىلع ريقيصع هنع بانف * انطلول !نيبلا بارغ انع باغو

 باكل َّك وأ

 ءارصلا اندلع كلل اه باق ان

 اقمدع اكدذ هتبلاط

 تلاع

 نح * انرط قرغ امل

 ل1 ع اذ

 ةيذاكح ىهو قاما دعو نت

 قدر هب اينضلملع

 هاد نطل"! لكو اا اعرغ يذل
 هل تاعق

 هرحدأو قع ند ء.قرأ

 ل ةروس هيلع تيشخ> ى

 مةكم دا و

 را ىف مونلا لبق عيطلو اًهح *

 رهسلا نم مقس وذ كيذشي فيكو *

 ىمذلا قلو نط ندلا ىول ناو *

 مدع ىذ 3 ارد ن المهوذ نم *

 منن ىلا واح نع مس قح لب

 مل مو لآ مف نيرا انمت * ىنكمو ىسالا هيلف ىل قرو

 هه اردو 0 تاصو
 لل

 0 لئاسو

 منام ريغ ديدش حرم ودغا

 و م قب ىل

 ع 0

 نيد هرغلو * هريادغ

 9 ىلق و

 مظدمو ا

 ماها "ىف ىلع ىَدَيع احر

 ىمتب اهيعط واخت ةرارملا وهف *
 متل ريغ هع 7 لسعمو ىفدب امل

 مربصتم» ريغ دحو لب [كوقعألا د اهرمدنم تان ش

 مدعلا 5 [برجعا ىلع فقو نالاو اهل مهانلعإ نملا لوهسأ ل 0

7 
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 قام ببذملاب قرب ملت * هبوشب قارعلب بصل نم الأ
 ناوغو هب مدا نه رئارغ * هضيمو مشب نا هيلع راغب
 ىنانع ىث دجولا ه1 نكحافو * هول_س قل رط ىلك ىلع نكلم

 نا صحت ةريغ 1, اهب بارب د هروز ريغ ىوولا تانامل تيضف

 نارطع هن ادرب نيكي رب ا ان عاب رويغلا بار دقو واخاو

 ناممتكب ىفا نا ىلف ةنام5 *« تبا دقو قرذا نا ىلعل تنعد

 نادن ولسسلاب ىل له مسعيل * هلق بلا مطيلف ىنءال نك

 ىناضف ءاشي ول ثلم مترغ * مهيفو زاجلا ضرا ىلا ندا

 ناريطلا ىلع صوصعم ا ام مهنعظ موب مه عيب ىلبع ئماو

 قاب ىذجا اورغءاو ىدل * مهدعب ريصلا ةعاط نم اوعز مه

 ناع ىلا ىملا ءالط ىلع * نيهو كفا نا ىيبرا نيكحو

 نانسسو "لل-ةم ىنعط كلانه * ارذحاو ىملاةحاس ا'ريجا تلقو

 ند كتولل اننأ الو

 نانس نعطل وا فرط قاشرال * ةضرع وهو مهنءط نم ملاس ىو

 اا مهنا ووهس ناو د مها ف

 نابا بعق ءاحطتباب ىلا ىلا * ىهثي ةيشع ىسنن نم عمال

 ناءطو انس ءاحمد ريغ امل دوا وت ايف ءايخمالا ىو اودوس

 « هلوق ىور ىلع اضيا لاقو ف

 ميدلا نم لاطه كلامز ىس * دلث تدع الأ مفسلا هليل ان
 منا ملو قيل“ نع موا“ نم م1 لك لقا قاننيفاا ١ اللا

 مرخلاب ذال دي.ص ىنيع هب * تقلع ذمه وهو هيلا ليسسلا فيك

 ىمد كفن مار ال ةئم ىراجا * هل ترفظ: انما ل ريلا نان
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 ايذاآك رهدلا ّق نأ لايللا فقورص دب قءيطم أوهيست ا مك ديور

 انه امكح تايفاي ىود ناو * مكنود توضفق دق ىلا ىذا ىفأ

 انسان

 ايداعالا 50 م ىاوهجتو د نريشع نيس ىنايحا لَو امو

 ايا الو ىلع ال افافكح ناكو * هسفن نافكح نهىباكك ريخو
 ايدانم قارؤلل اودلو نيل ا م4 ديد كاع ىذا 1 0 ملا

 اىداف بححرا ميصا ناانزحاوف * ةيدغ ليحرا انددتعا اولاقو

 الانع موللا 2 نأ ىوهلا داعم ا“ ىوملا 0 فلا م دواع باق اي

 ردحذاو اناوخ 00 دبي اهرضم ىرا 6 ىنسأ اوق

 ايفان دجولا نم يب” 92# سفنانو * ىرهسا قاقهابو ىبوذ ىدبك انو

 ايجائمو انلعم ىدو كيفصاس * مهود رسلل روخذملا ىحاص او

 11 كيعلو افرع كودي بدلا ليزتلا كاذ نح ند .ذإف
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 ىردص ىف أدهي وهو قلق تقباو + اهرخذل' نضت نا ىوذح مذأ

 رفولا نم ىادب تزاح امو ىهاجو * ىسم: هيف تبلاف نه ىسناب
 ع ىلع عوالضلا ىوط) ىطرا ديعب * مهاكف تب لها اهيذ تظااغو

 رحملا ةواْؤل صاوغلا جرذ»ا امك * ةديخو سأب نيب نم اهب تزفو
 رس ىفو ىفافع ىف البو الط * ىوهلا ىهتشاو ىنملا ءاج اك تءاجن
 سسعلاو سسلا ىف تعصأ ام فيك اهب * ةرئرق قيعو ىئالم ىدن تراصف

 م دينو ةفورطم هلده ىوس » عدي إف اهيف رادقمللا نسئاتف

 رمملا ىدم .دامبلا: مث ىدملا .ريضقا «..انءاتجا نوكي.نأ ىدخا ا تنكاو

 رمجلا .ىلا ليلغلا ضب انوي هر الا تلم ةيفهن اان ذولا

 ىلع اذه لبق نم مث“ لو * اليل رع طصن ١ اتي الأ
 رطعلاب نيرازالا موهرع هدد * رط) الو ىداسو رمثسنال موت ايف

 2 باع دق انك زونو + ىركحالو قلقم انامكل اهو
 غلا امكئامد نم اضيف ردغاب * ةيور ساكحب قاساا ةريع اك

 07 ةياغ اهدمب ىلاثي ناف * رداغ ريغ اهب ىنكللأ توه او

 ىرع ىلا عومدلاو ىدجو هعولو * ىلخو اهي*ذ ىتع لز ربص او

 031 ( طد)



 #ض ا
 3 صرغا رز انهتنا ىاضبا لاقو 0

 وز

 يللا ىف توفلا ناف ثبات * الو نامزلا كتدرقب ردان

 ثلا ةعيرس ىهو مالالا ةععجأ نيب ثداوملا نا
 - م ا و ومس

 3 هل امدص قر لاقو

 كباوج معسأ مل مث كتوعد * كباصا امو كاهد اذاه نا
 كنابعش جي ىلا .ىردل الوب ب ليوع مرت. لب#ءانألا ةبه

 كياوث ىجَح ل مهلدعذ * اناوث 2 1 دو اولاقو

 3 ةسرد ىقاضنا لاقو 0

 مولكلا ران لع نامل ع |_ىءسج نك مويهلا نا وأو

 موا نيب ىوت_ساو لءاكت * امل ردبلا دتةكحأ خا دقفل

 ع ركح دو ىلا ان راض + فروع دو ىلع ابحاصل

 موسألا ىلع بولعلا تانا:ج د نكلو ىلكش 1 كب لو

 موصخ ند هيو رهدلا راصف دك اينصن ايندلا نم اهل تيدر

 9 يدل ف اضيا لاقو ِِظ

 كيرف نامزلا ذيك و ىدظ ديب ةاغازا ءاطخا“ ناك نم
 مدل ءاج ةيرتاطنا اذا ىدح د هتييحأ نم برش ريشا درو

 هيفصو هعيتش هع نأب دق * ةسفن هيلع ع ودقه لاح ام

 هيلخ داؤفلا ىبساق اذا ىلا * هقارف دعب شيملا عط لا
 ةيداش ءاعبلاب بذعل 0 4 ةيوعع ةايعأ ناكحتحح اعراو

 ك0 ا

 هداع ند هلم علا هدحو ل نول نا لمآ تنكو ىنلا درو

 _ .هذقشب ءانشلا نم ثيلتبا ىتح * هقارف دعب تشعنا ىنفكي ما

 رهاذتلف ٠

0 
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 # اب
 3 ىعءملا فاضيا لاقو 00

 برطلا بجوم ناك ىبصلا نا. + ىل نيب ىبصلا ىلوت ذه 28 2 ةقلفاؤبا بزيت 5 حار يبس ىف ن ناك دق
 بتفلا ةنا :نه نووي الاكتشيكردا كلف قوت طخ

 برالا كلذ 2 اهب ضقا « الدب قيس نه اهتاهف

 بلا !نيتا اواو :اننهجار.* اهنا زاضتلا لم ءاَرْهَد

 بهذ نقو ؤلؤل نم ءاش اه * هديت ود نم نانلا كيس

 #« ناهبصاب هماقهو هتلزد ىفلاقو

 مذدم قيسو ىب ىبارملا بر * ىيمهو ناوهلا ىلع ماعملا مذ
 يطال تلعف نا ىسول ىنا * ايضار دعقاو راد ىف ماضاأ

 موه فيصملا 3 مزعلاب « ىتئاف السلا“ نتانش ّلكقل الا

 مكح# ىدقعو هدوم ىدبو * لعاب ىلفو ةعينشم ىسقن
 مجالا داضت نأ بعءصو رسدع * ةظح اومارر اوك ىلوالل لق

 مدا اهماوح نه رعب ءاوعش #* اهنحا ىدانع نع اوذكت الأ

 3 ماعلا هسشن مس دع لاقو ِظ

 اعتا نا حجباتحأ اه اهنه * قيغم ترئظ دقف مولعلا اما
 ارئطملا مههبلا ىل رانا ايلع + ايهط هعيلقلا ناسا انك ب

 ايم نوينلا ىف اقلط لآزم ف نلآ زين ا
 اههبأا ”نمللا رسلا ل تنم وح + يك زون كخلاا حاتم تكذمو
 نيعلا وف بواعلا شن قيكح نم + ازههم رهاظذا تنك هيةلأ ول

 اهه:2 ىهني لمعلاو هتاع * ىذلا, رهاظتلاو مركتلا ىوها

 امزهه ابيل الويل! قلو بح" نال
 اكو امرك: قطا نح * ملاظ وا لهاج اما سانلاو



0 
 ربك الا مععنلا وه تايشلا را د 3 نايقتابشلا سمهعء ىضعنا ند

 سس اءيح هأ ين دب للإه # ل عتاب هيو 2 .ءلدم آل

 « ىرعملا ىف اضيا هلو

 ٌحتاؤص ضي ىدوذ نهبدوسلا ق * ىضتلاف قرف وهو ىرهد تزراب

 ىحناسم دارطلا عّوو نم ريغاف * ةروهسشم اننيب عئاقو ترجو

 تاس يرو لل يفر طلو ع نتاضف ءار ملا قوبش هسايهأت

 حزار بهشا قوذ ىزب تلجو * محباس موجج ىرجا نع تازاو

 محلا ودعلا لا 0 تيعد د اذا ىلساو هيىحا_صب ريكحر

 حاج روس لع ءءاعالا عون, ع هيزك :ززاقر قف 5 تاهيه

 « ىنملا ىفاضيا لاقو
 رجا موةلخ انا اهو أوهيس * ةيصع قر ْنأ ديد ْق تدراح

 ىرغ باس بهشا قوف نه * ةراتو مهبلا رهظ ىلع اروط
 ردقلا ةرغ ىبادلا فثكح « اًعأك بابشلا ىلع ضيفا بش
 ىروش ىل-ع افهةواب ا ا_,هيءرص 3 ناستعم نائمص

 رمعلا ةفاسم تعطق اثم# * قبيح كيتو ىبو_بع كاذه

 3 لع رغصالا هما ىفلاقو 2

 ىركف ىف داز نكحاو ىيعرقا * ىريك ىلع ىفاو ىذلا ريغصلا اذه
 رمتلا ةراد ىلايللا رثك الث * ىدس+ىف ماالا تبا دقو ىناو
 رطتسع ااصنم نع رهدلاو *» ل_ءتشع ادوسم قدرا بيثلاو

 رولا نفع ىف اهرشثأت نابل * رخ ىل-ع ترم اول نوسهجنو عبس
 ىرع ىلع اًقاشاو ىلاع انض * ىلددجو ايدلا ىلع ىدر>دازف

 ل 0 د مما اواخر ع لحلب نا ىدخاو هلع ىوضأ
 ال7 د كا داامزمخا ع لدي وهو ءارا نا: ئيهتشأو
 ىرثا هيده ىف ىئتقاو ,هدحم ىف * مههبشاو ىنابا رااه يبحا
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 خا هتخ 46

 اهباسهش ءاضا ذا ىرع رطاو 0 قراقم لاسهتشاب ىرسسفن ران تبيح

 اهدارغ راط نيح ىنم معراا ىلع 0 ماه قوف تششع دق ةموب او

 اهبارخ رادلا لك نم كاوأمو * ىترزف ىئم ريعلا بارخ تيأر

0 

 سضناو نلأ امهإأ ردا ىل « ىنناف ميعنلاو ةبببشلا اما

#0 ١ 
 بامكلا ةاتفلا دنع » شع ةئابل الو

 ىبانج نم رممه ىف *« اني شاع ارئاطاب

 بارخلاب هركحو ق »* ىلإ ايللا هنداكحو

 ىبات كب لزمه نع « حجرداف كشعب اذ ام

 باّررغاو ةدحو 4 مساق كب رسب قحلاو

 ىباورلا ىف هروهنهم #* بح كنرْغل الو

 بالا !ى ؛اهتحم: نم « قسد :قئاتلا نا
 اهدا دلي بصوص 2

 4 ينملا ىفاضيا لقو ف

 هيف اضيا لاقو 00

 امارغ الذ مارثلاو * ىضقت دقذ بابشلا اها

 امامزلا تءطقو انيح ه ىصصلا نابيكر تيراج

 اماما الو رما افلخ *« الف 'ىب عدنا مويلاف

 امادملاو ىبادنلاو "ةل * اطولا نادخا تروشو

 اما عم هذأرق نه اعمد نيدحلاا ىلع ىرجا

 امالا نأ 151 تنكو مالا "الانا نال

 امالكح الو مام الف تايناغلا لصو تكرو

 اماسلا نيون ليش ىذخا كو نهتع“و

 اناركص ةوشم نايقلاو درلا دمت تكو

 امالظلا يع نع تولجو * ىل طاب سدقا موافق
 و هلال

 < ىنملا ىفاضياهلو



* 71 + 
 راد دبل اي نع وراي اقوي ابرق نرغب ماشا نا

 3 ارضا هلو 2

 ىف" قر ورا“ فاكر ضو < ايوه دنا اهو ريجج لع .ثيص
 بطر اهعاعش ضع سمثلاو * انتجا ع مهيح ىلع تفل
 معقل اهتن ءاريض> ضرالاو * ةق# ءاعملاو ىهاتئج
 بضع اهيج سعءثلاو فلكأ * مهودجو الا افا اى

 بلقلاو ةاعرلا اهنع عقاد 3 ا 2 ا مع هدع 3 "

 3 بيلا فاضبا لاقو 0:

 ردب بنشلا ريد كانا دوف * اردتبم شعلا وذص كبايش نم ذخ
 ريح 3و 06 را 5 تي د هتقرذ ل هوم كل فوتساو

 سس داك لصو ليل ةأك »+ ريكا ناب باش نم هش

 4 ىنملا ىفاضيا لاق 00

 بدئملاو انا ىصلا عر ىلع * ىلايالا بو ىلا انك

 بيغت ال رادع ّق علا وط دو نصيب روزا هأ تدهس دقو

 بيرعلا ىدلوم ل.يعو 0 دع 6 بذلاو قرص ماقو

 بدشق نسصغ ىصلاو ىدشل د اروج ىلع نيضف دقو تدعو

 بيم وا مندي وهف هارع * اهث ماكملا ىلا عجري نمو

 « ىنملا ىفاضيا لاقو
 ني , اهلا -قترداغاو * .ىبايش. ايلا ..ىفا
 ىباح ىف تعرساف * اديحو ىنتفلخو
 ىباسح ىف نكي ملام * .اهاذا . نم ىسو

 ىبناصت وا ةوبص ىف * اول للي عدا رزرلف
 بارش ىف ىوه الو + عاسعم ىف هذل ال
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 كال ٠ ىلع الياكا راص ذا ضرالا ىف + احرطم زيربألا بهذلا 7 اندب

 5 كك6كك لت“

 رد_ه# نيح ' كينك نوي * بس ىف ,ءاقترالاو كادا

 ردتكص ه_نعق الاو ءرملا اهب سملعل هوج نمل

 رذ_لا هلثع ىلاب ال اه * هود محا 7-5 آ

 "رخل اهب قشي ةئليا هلآ فلا ليف

 ردلا هكلها قديم 9و2 "للا ع

 » اذا لاقو ٍِظ

 بحملاب كتءاج اذا 3 الاح * انل مددت نا ىلايللا فورمص ىلأت

 بذكلاب ريغ داك ماود * ةيذاك كتم دق كسفن نأك نا

 نحل اهبتكش ١ 0 ليذت * حبرف نه ءاسأبلا ىدل كتيخ وا

 1 اضيا لاقو 0

 ايلالو ىلع: ال .افافك_افاو * ادعّتتو ابعت نا 'اما ىيلخ

 ايءاوم وا ادعم ىلدد>ا ملاذا * اهدشرو ىلايللا ؟ ىىلع ىناو

 ايايتإ رار دج قل ةواما *+ ىنا.ىجبام سيلا يضف

 « اضيا هلو و
 ادغر ةه_كيع لمأتو * ادا ازكه ىددنأ

 ادغ ةايحلاب كل نذ * دغ قزر تكلم كبهف

 اه لل

 ,( اضيا لاقو »

 بأ سالأو بأ ودال لماك + نا ليو بنار ملا كا نمط



#0 
 « نيؤرطلا ةكوحم ىمستو داضلا فرح اهرخلاو اهلؤا ةمطق نم هلو

 اح د لا
 ضايفلا هك نويل قوف *« هعيص جادإليللاو ىيرس فيض
 ضاميالا, تايذعلا ةقافخ * ىرس .دقو لايجا ةئساب تبرمذ

 ضاضعإ ردن نإذثلا نه ذو * ةادر:ل ضف خرا ميلع تعك

 ضار اهثورق دوس مرا ىل * يجدلاو لياللا بارنسا هتفاض

 ضاغا اهيأ شما ليلا و * هلافجا ىركلا نق ا
 رك تا ةيطلك ديلا ) ىلدارع صحو اهيل يداي ىط
 ضايفغلا اهرون ق>الب ىفطذ * اهبود ةلازذدلا بص امك ءوض

 ضاق مريم عورا تامزع * ىبزعاو كرهد ديك كدكي نهاض

 ضاور. :ضورع مزعب هنع * تجرذأف رومالا محض هل تقاض
 صا لا . نكودمب لدغلإ: ككل عابر ,لتو اللا كتادنا قوبيم

 ضارد>الا نم اضر> ُهلاَمْشب * هرع ةورذ لاتغي قيما لض

 0 ىطاوملا صخر * ىظشلا ىسو ديك ععاطملا ب

 ضاره باتا عضخ عازعب * هسأب ةترع تطيح اذا ن

 داهم ىوقلا :تدنع وهجر ونيك سرادم فاو د 08
 ىذام ةزاهملا بلخ ىلع دوع * ةنينرع ةلذ هجيج ا ةيفاض

 3 ماعلا دم قدهلو 0

 بذاك ةريبصبلا ىعا كح ىف ع« هنأاق ءارنلا معلا اف نم

 بئان هيف كلثع مدخل لالإو * اعاد كسي ” 4 ملأ

 بلاس ةيلَط ىدع معلاو #« ثدالل ديس وا باشي لاملاو

 بهاذ كتاف نع لظ لاملاو + مءار كداؤف ىف سفن معلاو
 بضان قس ني-> كلذو ادنا ب هضيق رارغل قافنالا ىلع اذه

 ظ 1 ىعملا ىفاضيا لاقو 0

 كينلا ىلا قرت نا كلوجت ىلع * بدا اذ تنك اه اذا نا
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 بورسءالا اطقلا جدزا اك الاس * نا دارولاو درولا نود دصاو

 بولس انهيار هطوب ىطرصتل [طضاوه ل نا ىلإ ١
 بورذم هنائم دح تولاو * ىهجحاجج قوف فيسلا ثيح ركاو

 بواظ ىع نيعط ريم ىدنع * ىدزا الو ىرطان الغ! لؤهلا ال

 بيرغ حاعلاو لالا "ألا 4 انهنثع مارع اننا:نويلبظ

 بو-هلا ذاته لك ردصبو * اجنث هند ءاكحم لك قاحىف
 بطر نود 5 ىصلا 5 ١ نسصغ »# ا-ه.طب توجيهل مانال اسهاو

 بويه نسهل حاورا تاعك * ىفلا مانو ىسفن اهب تعجل

 بو رك نواف نيض هنأ اذاو * لغاوش ن-هلناف نررعا اذاو

 بشد مود لهو قنطق ةرن #47 4غ حح رآطو اهءع :ادر ثدسل كعاو

 بوكرالا هنيبج ءوضب ىرم. * هدبمص ناوهلا رخو رذاخحمو
 بو كحر بودنلا هب راغل دوع د 8-5 وهو موعلا باقر و-ط#

 توحزالا ناطر وأ ضرب ىل * هناها سم ميضلا ام. اذا م

 ابد ع بويهلا نأ هدءارو دب ره حراطم هلا_سل ىلا

 بيارعلا اسهذ قرانستمملا نأ * هن وطيل هرو-هط نامازلا بدو

 ب 3 6 6-5 00 ء # ىلا سس ىرلللا نهل ام سل

 نوم 2 ا دبع ىأ + ةزيبخ ىهذ رهذلا ةانن ى لْظ
 بورشم او لوكحألا هسدهأرمو * ايلنيهي معصأو. ىبمم 9

 بواط وهو ناأ_ةهأ نع دصتو د الواح باطت قففألا ىئر اخ

 ٍبدصيو بلا_لط قه نهب و * ىرولل ماوألا ىه دودجلا ىراو

 برش دييسلاو تيبيدتلاو اذاو »+ داعم بيرغااف ك:هطق اذاو

 بو هردوو ءاسمملا لهو و ةلوبحم ة-هدبط ءاةيلا بح

 بورمض ءايملا روهذمو برعص * ىدزا و الهنود هأموح مكلو

 بووءُس عر وأ لكسط سيعلاو * باو ردا نيلاح وذ رهدلاو

 م( 5



 لي
 4« لثم لقن ىفاضيا لاقو 9

 لكف  ىدلا ىدع ئدرؤي نان هيلع نع ريقت الق اندنخ ناطاسلل تنك اذا

 ات ل ا الام اان توروس املس نإ .ييااعشما» ىف اي دقف

 ا|ىظعاو اًئيقر ادلح هل قباو » هفشف ددد_ش عوج هن سا

 ع لا الل كلك كافرا م ياخ افيو فذلا هلا رايس
 اينكل هءاكحا ىف ىرا تاو * انلكش وه اذ يبعطأو هلك

 اني ا تيل ع تظن نيكخ ءازابسقلا .ىرخا الق

 اهط لو هدمت ودب امطوو دهر وان طاع عا دو عار ! اك كرا لاو

 ا_[سم هئو 3 انهنه لاب تاون يلعن ءاعشنل كسلا قلك قو

 |[ مق ا يذلا ىلع لاا" 2 هلك اورق اذ هع عوداضو

 كي كا الا ا المرم 3 خواسم تلفاف

 البستل تكساف ناطاسلاب نحف يم * ايناق بوثلا سبالا» هب حاصو
20 

 «ي هلامتحا فصي لاّقو 2#

 بواغم ايها ىلع ىريسص بيوصتلاو رهدلا اذه د_ءصل

 بوء.ك هنم دانت دق جراف * ىيش ريغ ىلا يكاد ال

 بوكحالا رسحملا علظي دق * هاف توكحش ىنا ىمن ال
 بوسعيلا هقارعا ىل-ع ىرو »* ام مراكملا قرع ىلع ىرحا

 بد نجهل مانا فرص نم * ع :ىلا ىئروبتللا ةحامو

 ىلع نازل يك ىلع قا + ترد: نعاَو ."قطولتا لخ ..ثحا

 ير كحم اهواجرو تيل 3 دي ياسا خافف ند ىتلريتساو

 كراظملا اودنقالا يرحل | نيخ دع ا ديد كالا تاه ىلاعلو

 بولا ضايالا رج ىلع ا د 2 ةها زب 3غ امو تارو

 بيصيو ةرم ىط-# نظااو * تأطخاف نونظلا مجرب ترغ

 فويسلا ىذكرعو تدبأ اليكس دب دي 1 قا تود اه 5

 دداو



 ع

 ه*© ه2 وع

 2 لشي
 « هين حمي لاقو ل

 اداحآ اوقرفت الو بطخ * ىزرعا اذا يان اعيجج اوئوك

 ادارفا تركت نةرتفااذاو * ارمدكت نمعجا اذا حادقلا ىبأت
 «#© دس ل ال

 < ءابرقالاف لقو
 مارغلاو ةلذسلا مهغلخو * رعو ىنغ نيبرقالا قافو
 ماسس.حلاو كعرد كاخا ناف *“ بر> وعغو كرهد قلت ام يم

 ما.ض» الف هوا هرصنو * اديحو ادرفنم ءرملا ماكي

 ماري الف حادا, عفشيو * ذذ وهو رسكي حدفلا كاذك

 « لثم لقن ىف اضيا لاقو

 لخد نم كيف ام ىلع نه تناو * مهرصنت ءادعالاو كاباو ىنا
 لدتءم دملا ميوق فيطل حدق * ىف بكري الصن ىأر بارغلا لثم

 لمتلا ىلع نوع هل نوكي ىنم  ددم هنأب مل ذا سأب ال لاف
 لهل نب نم مار رباطت امل * همداوق نم افحو حدقلا سلأف

 لبجلا ةورذ نم اسكتنم رش * هلئاقم "ىطخي رف اسقشر هامر

 ىلتة نم ءاج ىنتحو مولأ اذ نم * همداوق هودحم ,هسلاو لاقف

 « لثم لقن قاضيا لاقو ف
 اديغا زملا كلم سفن ةهازن * دععاف كصخ ناظاسلا اذا ب

 ادب ىأر اه ىلإ ددع الو هيلا »و هلنبع له اه لك ةاع رثوو

 اديصت اهف ماغرمضلا ةجلا نزع #« :تأزا ريب بئذلا نا اوت لأ

 اديصا نيعارذلا دوم ةيلعاب * هقدف ىلوا ديصلاب هسفن ىأر

 اديج ديصلا ةمدق هئم لمت * ةاتسبات ناسا سال لل

 اديؤم روءالا 7 أانأاوة ناكو + هوما انوص ديصلاب هرئاو

 اديشملا عيفرلا دسجما ا_:كرواو * انلبق ناك نم لاثءالا برض اذك



 ف
 تود ريغ ئىش رهدلا ىف سيلف * هن ريس ضعب تع رمح الو

 تروبكخم .توبكم ةنافش هيف » نتبعال ؛ش ا ند ناكح وا

 كيو كو 5 ود" ةياقك اواو 5 ولو دودحمو ىظح اولاق
 ْت داو تح نها تنقل اه ار ةغ م4 لهجلا ااصوي اواذاحمي

 تويمو عوبطم هدأع وع لا د ةيدوم تاك! اه ركصعؤلا "هلو و

 كال تاكل رالا كلا ءانتاو و تاكد 'ىطادلا ظوطح. تءأر امأ

 توكح:م هانم رش كاز ودا «تتيع دق هللا لوسر نإ مسبمو

 توهلا ىلع ىبرا امل قالخ الو * هب ظحم روسمللاب شعلا نم عفاف

 تودااو) ركا ق"نيماشلا افك دم ودور: اككسدا ىاعه# قدو تود

 تولاعط  رهميذ نه .ةدرؤ ءةذرغيب * اريتتم ترمصبا ول لققعلل ناو

 توغغيمو لاثتغم نامزلا دب + تأكن ىلا حرتلا أكن ايكاشا

 توهلا مجسم ىفوا سرنا عهطم ىف * ارزو ىرث له رظناو كفرطب عطا

 توابمو لوصوم نيب ةمولو * قرتقمو عومت نيب اي
 تو .ءارملى ساثلا»هل ىفضا « هن جانياالا قس. ,ةحديتدلاو

 ي ةمعنلا نارفك ىف لاقو و

 ححاا كنم# 4عم :هصااد“ ندم 3 لق اوم "ا ع

 ا مراو داك 0 دب يل 0 تو 7 5

 34 مهل ْق ىفلاقو 0

 جارنا اهل نو 0س نعو دب حجانر اهل موء4)اذ كدور

 00 10 كلا ناحل اش ع اد للا نو ناجل

 4 لك 3 ف 2 و يعد

 اك 3 اعاد ا دي 13 0 لاجمل 1 لذاو

0 



 دع

#11 
 دماهلا دامرلا ىلا دوعلا ْي دود * اهسفن ملا نايلادو 7 اموأ

 دسايسا داؤف 51 نك بوذبو دب هير ةرسل دوشجلا ىلع وعدت

 « ةحيصنلاو ةمكحلا ف لاقو

 هب رط تنأف رادعملا فوس ناو * ةيععأو تنثوا ام وؤص ىذخ

 هيذخو تادوتسأ امورك الف # يعني ىسوا مانالا لدي ناو

 هب د ة>ور قس يه * هلا كبر حور نم تسال

 ةهيقس مالك روثأم نوهأف *: دساحو وام مذ نم ىزخنالو

 هيف وهام ريخ هنع سئشو"* هريغ ناسحا دودجلا فلا راعد

 هيخاب ىذلا بيعلاب باتغيو * هلاصخ سثو دودحلا زد ىوربو

 هيأ مهاعف ىف مهلكو * مهرهد ءانبا سانلا نا رت ىلأ

 50 5 مر ليلك كاد «* هنا امو رذلاب تردغ ناو

 هو هناي لءاخ نك * اهبانج نيطقل لاب وذي رادلا يه

 هباو فيكب اهلئان مل ناو * انلبق مدقت نع (انريخن
 هيل ره بوركحم رخآو . هسأر ما ىلع بويكخ اونافث

 هثئءرج هوركمل نه رع * ءولح تعا رهدلا وذصل تبي

 هبرأو هدعفط اف دهر أسلا دع هرع' هيدل اه ئضقا قارا

 « اضيالقو »ف
 ال ءاتبلا ىبرب الف اهلا # ةراعم ىلايللا ىراوع تبأر

 جرمسسلا بحاد ىلع قبب نا مضيف * هدلج رْعلل ماالا كت لو

 حجرمشااب حبرمسلا هبيشا اه هللاوا * اه دابفق كهدشا ّرَهد رخاوا
6 0 22007 

 3 مكحلا ف اضيا لق 00

 ش تاوءس» نافحا ْق ةواشغلا الول »ب اع هسه ىفذ نامزا اما

 تو راهو توراسوبد توع# 3 د اههرطس ديكات اردصإ لو هارسصع

 يلوا امو ىنأب امب لاجتالو 5 معن نو سوا ند هيد ممل نوها
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 اراطرا ازا نانا اكن ىلا عا امراكالك اود هل حرشاو

 ارض اهثودح دنع قلأ مل *« ةثداح عقول تعزج دق م

 ارنا هتكرتا اذا تح * هكردا روسسللا ترظنو

 انوكلا هتالع ىل-ع كرف دك كن ك1 و هل وؤصلاو

 ارهق هترهاق نا عسبطلاف ا اهقفاوي راهو عايطلا عدو

 از رت وون نان:ءازبااو < تدنن هع وص نا راثلاو

 ي اضيا لاقو

 صقان نم ىتا اذا باوصلا مكح * قفاوه وهو ىأرلا' نرقح ال

 ضاعللا | ناوهرشتوت لما اهم ع ينقع ف[ قحار لعو ردلاف

 ي قيدصلا ىفاضيا لاقو »

 هب اهبل نامل بوع 3 رظناو دج هدوأ تياّريعأ اذا كاكا لماح

 كارلا داسفلل عطب وضعلاف * هلذش داسفلا هب رمسا ناو
 هج 1

 ناعرار ةبانوكلع از اذا هب رخذ لحا ١ ىهف كاخآ كاَحا

 ناسملا مشلا نم هيف امل * اهبهف ةءاسا تبار ناو

 نا الب حول دوع لهو # هذ بديع آل أنهم كك

 ككل 7 ا لا

 1 اضا لاقو 0

 دسافلا حالص ىف عملا قؤرأب دع هاف تددظدتا اك فاو ردع لدا

 دوار 6 سلق هع تع كل دب هنا ا م كود رذحاو

 نوال ودعلا ند رضا للوؤم * اددوت كايا ناو دولا نأ

 دناعم ريغ راصفق ليج كل دب از اذا ود_لا ىكر اعزو

 دئات وأ ١ قراطي كلر !اهقتاؤا د ىلا كتنغلا لاوؤؤ :ىوسطا ئظرو

 ا ا ا رو ران هزي نار ظقأ ويح وعاد
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 « نامزلا ريغت ىنلاقو »

1 

 اهبولذ اه:٠ ناس>الا ىلع ىعف * تركحت مث مايالا تنس

 اهبويع اريثك تناك ناو اءيرس * اهلوؤح ىلايللا ىف بيع ريكاو

 اهبولق اهنم رسشبلا كاذ ريغو * تمهحف اههجو اًتاط ناك دقو

 اهبوذ كح سوفنلا ىناما ىلحاو * :لل_ض ىنامالا ىسمقت لدعا

 اهي ففعاضت اموب تقدص ناو * اهبذك باط دّقذ ايذك نكت نا يم

 « ةمهلا واعو دهزلا فلاقو
 اعيطم هقلاخل ادبع نكح * اعاطم اكلم نكت لاه اذا

 اءيج اهكرتفز هاوهت اي * اءيج اندلا كيلع مل ناو

 اعيدملا نكس 5 وااهرب « ارييك اكلم ىوح اكلم نكو

 اهنزم انيهلاجم" :ى هانا ”# كيمو ا ليغ كاك

 اعيذرلا ىفرمشلا ىلا نال * كسنو كله نه نايس اهه

 اعيضو اهب ساع نده ىوس * 'ئثب ايدلا نم عنه ن 00

 اعينملا بط نم ني زوُش + ىلاعملا يف طسوتلا كذع عدف

 اميرعس ىن-هب ىذلا كلما نم * 2 ىف كي45
5 

 1 لاذتنالا ىفاضبا لاقو »

 قد“ ىلثم نا نمو ىلؤ» *» هعدوت فورعملا ىف كندهز, ال

 رابخاو راثآ بط اهءارو * دحن ثائرلا راهطا تحن امله“أو

055 

 رامى رخخآو فدص و 0 ةيزرمع رارخالاب لذاسملا سبل

 ان عسأر عل ون الو ىدودح عدق »+ قرش ند ْنأك اه ىلع لضؤنإا ا

 راغلا ىلا بودسزم وهو ه..طل + هئادوه رايدلا ةداه ف كيلا

 ّ ه2 ا

 « نامزلا فيراصت ىف اضيا لاقوإل

 ارسم كحا 4. :هوأق اذا ادد + هإ ْنا رهدلا فقرسدب نوهأ
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 !ررظن الا نوال لهنا ا ررظ اذا مهب ام مهرفكي

 د مهيلع قوام صو ىهاج + مه داع رو 0 مهطرغل

 سمت ندساحلا 0 ىدنع دج ةغلا_س عئ هللا 20

 3 مه هتعطاقمو هناوخا ىف لآقو ٍِط

 ءايصث .هشو ىقسو ىالا اوكلم مهتقراف اهوقذنا

 ءاوثلا بيطن ال فوذلا عمو * مهاذا تفخو ىهئاسحا تذع

 اوزاسأ لاا#او ندا 'اذاك * لابس لع تاقرا ق مهتم

 ل اك لا قواجللل لرد قا لا ءاكقلا]اع

 ءاديبلاو مالطغلا نجو ىداملاو سيعلاو عوطتلا الا سبل

 34 ريصلا ىفاضيا لاقو 0

 ريصلاب كمدع ىرع دد_ثاو * همر ام تاق نأ نع. 0

 ىرد ال ثيح نه هئيغب * قفلا لان دعاس نا داو

 رك لا ار ا لامار < ىلا لكف قكا انش ناو

 ىرجن امكج ءاملا عم ىرجي * حباس هلابقا ىف ءرلاو
 رسهظلا عطقنم هرج * لبقتس ردا 5 0

 اضيا لاقو 0

 ارز[ , نيدبع لي تحت لوا“ # اوأر ذا لدل اركي دقو اولاك

 اة نافل بوت ىلع ودغل 3 بحاص ند ةقادشص تينتقأ اله

 ادهاش هيلع ىعب 2 قدصلاو م رس قااو مه:بجأف

 اذحاو ةيريلا ن 00 ةيبلاط ن نو دج دج مل ىنعم مسا وه قيدصلا أ

 ادحاو/ اوناهذ 0 لقا لقا مل نا 0 مها مل هللاو م 0 نم

 لاؤو



 :. ذة ذم
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 ي هعجو لاما ظفح ىف لاقوي

 هور م6 نا ىف ىغلا نفقا + اكسم ةمجحاو لاملا قبأ .نولوش

 هزانف ىنانف نم ىدنع نوهأف *  كالاه. ةلابحمب ال انالك تاتفا
 هؤاَمب نامزلا ىف ئدعب ناك نا * عفان ىدعإ لاملا ءاقب ناو

 هوا ءارثلا قافناو داسف * هلام قافنا نود نم ىلا ءارث

 هوأه بذعل 00 نع سأيف * اهّوأه كول ,نيعلا ناف قفناف

 « هتلخ اشيا لقد ل
 ايلعلا هدب ىتعملا نوكيل ىدب * امر ةاقءلا ىدنا نع نماطا

 انيندلا اهلئاسل ب وواو * ىذا الو انم ىفورعلا عبتا الو

 ايغل هين عأ ن ماو هر حاتم دي هلا ني ركشلا ءاغتنا ىف عد

 5 هلاو عوملا 5 501 تر هتلذب وأ ةيكيساوول لاخلا وه

 ايمنلاو مظعلاو رضا هه رهدلا ن نم * مدل هسلاخو نيعطأو ءلالاكعو

 ايشيي١ كداوطاب ناذناة ونعم ل لش ولف تاذاكل 2310
 ايس“ هلبق نما ةتيدكاويرق "قليل الآ ع دنع ف كل داع نم ى رك و

 "بزب ةكحوهن مانالا كلب ادع دع انااطو يىجدو مانالا تيا ْناف

 ارا اهيعطنم ىرسشلا نظي نا ىلا * اهئائه. فلأب ماالا بدي نذ

 ابرك بهات رجلا اذ اميدق * باغ ال دولا بعثأ دقو

 ىعا هب ىنا لكلا نطظد فسيكف * ىذبق ثِيللا ةديل نه تلم و

 4 هداسح مد لاقو 00

 رطقتتو مهدابكحا نوذن * تحرب ءز نيدساعألو ىل مه

 رقم ترسضح نا مههابج + رش ”"تيغ دنع قيال

 رس داهم ص اهداتع د قلد ىقءاسا ق ةينالأ

 ريالا عجا_ضملا قف مهر هنأ ع اذا نوذجلا ف مهن , مانا

 را
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 رسعلا ىف دعاسو ىساو نأ ىرعميو * ىتدوم لءجأ رهدلاو ملطصا ناو

 « اضيا لاقو

 كفيعإا ىذا نم ىلا اواو دف ناو دشن ار كيتاعانا كابا سفن ا

 بصت ىلو بلست مل مث دناعم « خلظم ءايعط اهباده رج 1

 بصوأ ّندأو اهيذ :كهن نم لك مل١+ هيزاوغي انيندللا نماطت نمو

 بصملا مع اندل ناك أمدعب 0 ا هدا آب فو هاو وعل

  اضيا لقو
 اهةرفم مدعلا تحت نماطت ناو * اهصمخا محلا ماه قوذ ةيهىل

 بصل

 اهقرشي دود اه رغصاو الا دع ادبا هور نه ف 7

 اسهر > راتدالاو لمحلا كن د اه.ءقرب كا ود س بعتاو

 « هلوقرخا 00 ل 3

 مارلا عيشم لك بلطاو * دايقلا بعص لك ىف عبطأف

 أ او د ىف ضخم ىلإ 0 ىدعافت اه اذا

 ماثللا ءار“ ىدستع' رغصيل * ايرثم نكا مل ناو ىتاو

 ماسلا لدحو كرا لصف د لاجد 3 م مدعلاب غلباو

 ماغطلا ةافجلاب ىندباكي * نا دجلا ةداع ترج نكلو

 ىئاما بوص لك ىف ىددحو + لي امو ىرته نإف

 40 ومس سسسسمب

 3 هش ىصو لاقو ِس

 للدعاة او ىأ هيف "صف د طخ هنود مان تم*ف اذا

 لطبلا ةمزع هانب سيا مجدنلاف # ةرممم هيف مدني اريثت الو
 لسع ىقو باصض ىف ىناكراشو * ىدشر ىفو ىبغ ىف ىقادع اسو

 ' ىل حوراوهذ تاج تيتا ناو * ىب قفرا وهف ىدارم تغلب ناف
 لاقو

1 

 »واب د

 > و

 دوه خخ ها +



9 # 
 , 3 اضنا لاو 00

 ههه لب

37 

 ءايض متتسب نا ىلا ىف: # هروث قفثب ردبلاب ةوسا يلو

 « اضيالقو )
 ميرك دالتلا بوهنم رهدلا اهب * قناو قملا اهلاغ دق ىلبا تأر

 مدا نشتماو مظع قد.دقو * ةمهه كيسفنل قبت الأ تلاقف

 ميدعو ةجاح وذ اهمدحم * حفذ كيلا ع اسهل تيا

 ملل هور 7 3 ةتفب ىلو * هلام قا أزرب ال اءرما ناو

 0 ةءاكشلا 2 اضيا لاقو 0

 عقلا. تلز نا ةتامثلا مذ + ىل ركحال دق نامزا اتماشاب

 اومرك نا و اًواس نا ىدنع نايس * ىصخنت لاهج مذ ىقءاسام

 مدا هل ج2 مل ساما ضرعلاو * فاك هل ضرعب مل رهزا هجولا
 مدن الو ندرح هتوف ىلع اه * هفلخاو انيح هسفلتا لالاو

 مدّهلا اهزاح قبس :هليضف الا * اوفاس لوالا اء ىلع ىلع 6

 مدخ اسهل امادلاو سانااف قئعءلاب * ترذظ نا ىدو قر سنلل لهطلاو

 اوهده امو اوداش امب ىلابا الف * اهنطابو ىماا رهاظ تفرع
 مدعلاو نادجولا ىدنع ىوتسا دق * هبلطا شدعلا ىف برأ ىل ى مل

 مدططصم رهدلا فرصلو هَتْعب ىل * تءقو ةعقو ىداعالا نتعشد ال

 مد قيراوا ضرع لين ناو راع * اه سل ناطلسلا ةوظس اهذأف

 « هئادعا نم ةعامج ىف لاقو

 وو الو لحذ ريغ نم مهدهجت »و قى ءاسم نوياطد الاجر 0ع

 دلا عم ىلع اولام موئكلو * ةءاسا ,مهبلا ىف نه كثاقبس و



#» 3 
 دو ءاذقالا قالا نط تيفلو ول اهترذخل ىباسعم ل اوك ه4

 د ءاوش نوكحر انايحا مسلاو د هودعإ ىلا عفتلا امعزو د

 دب عملا ند قئسم مدعلاو ٌكاو_س دب هدوا تريح ند ىنغلا تمرح تام 2

 * ميشلاو قالخالاب ءرلا امو + ةصقتم مدعلا سلف ىك تاتف
 د يعمي هز ضم م لاملا رصصق وا * ىقاخ قضب مل للاح ةط> قاض نأ ه«

 ١ كلا ند نوي نع دنا نا "كافيا املا رييخو  تاعاابأ

 3 هداسحن صضرعُس لاقو 9

 0 لاذع ىلا بايع نيب نه * ىلثاضف نودس#م موهل اع *#

 + للاكو مهصقن نه اود>وتساو * قي““> اومذو ىلضف ىلع اودتع 0

 * لاعوالا يا ردح دوطلاك + هب أود امو مهدي كحو 1 د

 # لاهجلا ةمالم هيلع تناه * هسفنل داشرلا قرع َىفلا اذاو د

 1 هسفن هتناصو هتلز» ىف لاقو 0

 *” 007 ردكف ا ريغ ,قزولا راع رقطموب * قوضت نمو اك امو ةضبتا

 0 ريكو لقه» الا هب ىدل *توتساو ةعانتلا كلهىلريخ دقف

 د ريس ريسغ ف 5 ىلع ات نع قناب ىلع دكلا ىف ىدهزو د

 »4 ردع ىل ام دححااب اغلا الو * اردعم انبوهلاب اشبع تنبلك »+
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 7 قل ىف اضيا لاقو هش

 * ىضذعإ ىلع ىذعب ترسعا اذا ىهزبو * عضاوت ىل/ضف ترمسا اذا ديزا *

 * ضرملل نوصا ْرَشسملا دنع كاذهو »+ انثا نبكحا زِسلا دنع كلذذ *

 * ضرالا نم يزدب نيح الح رقوبو * ةسفنب وع“ وهو ىرعي نصغلا يرا *
 لاقو



#1 
 ردقلا» ىلا حت لم بسشو نم +:نديعح نما هيقإي ا نيبح رلأو
 ريخلاك ريخللا زاصق ركف دعب نم + اهقئاقح فرعذ لذ رومالا انزر

 رغاب وغب مل نا بطحي نيصفلاف * ةردقم كتتيعا ناو ري معدراف

 ردكلاا ىلع اناي>ا برشو اني» *« هيراشل وذصي دق ءاملك شدعلاو

 زد_صلاو:درولا نيب ىفوملا انماقا *« اندرو باط الث هيلع انج

 م وكتب اضيا لاقو ف
 صقاشملا تادراش ىو ددس * هعول جوع ءانهشلا ىلع ناحو

 صئاقنلا ريخ لاهعلل لاما ىفو * اوت ءاريلب ىلطف راكب
 صوانهعلا .ةرظن اهلا كيمو + كافل - تارشا امل. هل لوقا

 صناق ةذكح سلا طانم ىبعاو * سمال ةحار سمشلا نرق تاه دل

 ىضئاستخ لثع اهبلاطذ ىوأتل * كردم كلا. سفنلا كتادح ناو

 ضراوملا ٍلامت>ال ىربصو الثه * قحامتتو: ابلاط ىسفن ةهاز

 صئاغ صوغ لذ. ىملاه ىلع ىصوغو * ملاع رطاخ وحم مل اع ىلعو

 صلاخ ةليذرا ىبأب قلخ ىلا * اهئغو ماثللا قالخا ىرو

 صلاشب .افولا لطظ الو ىدل * عئاض دعبلا ىلع ىباب>ا دهع اه

 ص١ءاش وياك اع الا امو # لهاذب قوعدوتسا اع انا امو

 صخاشو ثيثح روهبه نيب اوعس * قّباغب قامألا اوءار ىلوالا ناو
 ضكحا بامعا ريغ مهنهرب ملو * علاظ دقو ريغ مهن» كب رف
 صماخألا مهّديعا دقو تئطو * ةباغ لمانالا فارطاب اومارو

 صان دزع نم ءاح صب نوهأف * كريس لضافالا نيب ترج اذا ؛

 هءادعا ىف اضبا لاقو » ٠

 ءادعالا ىركُش صلاخ وبحا *« ىتناف قيدصلا ركشلاب صخ ند

 ءازوجلا يلعب تيطتما يح * يندد ىلاعملا ف سفاثتلا اولعج



 و«

4 

3 #0 

 - - -سههتتت» ه<تاح> ج هج

 ي ةتادعا نم لامتحالا ىفاضيا لاقو

 1 وا
 مهل تمع* ول لاجر كيلع ودعت

 هلأ نعلا لاقي أ كلا ىدضطغل

 مكدن# ريدغ مهنع م م ىدح

 ر ىلع اراوخ املا مهيهو

 ممددحكو ىدنع مهنا تدلقذ

 ةيذهم قالخا 9 را ىأ

 برا نه هاوها ام م قفراب

 هد تدع نورا 3 مدلاو
 اكرت نا نيدنزلا ىف راتلاك دقاو

 الدتعاف نادضلا فلثتا امرو

 هيلا شتي نك قئاندلا' رثكاو
 هس نشا ابطا و انكي
 ةّدكم رآك هم ىلع ناتثسلا" ىّدِع

 بح الف ىنود نم ىندهطضي نأ

 هتضق ىف الدسع هللا كرا

 تدهش دقو افاصنا نمور“ الف

 راما نما اعلا ل مرق ادق
 هسساتيال نعم -ىصتلا“ قرزيو
 هريظ:نه قار رون كنرغي الق

 لهم ىلع ىوصقعملا ةياغلا كرد دق

 هب ناهزلا داج اه روسنمب عستقاف

 ةقلتم لاسملا, لهضف ناك اعرو

 رع ١ ننك مهي تيكح كيس

 رفطلاو بالا نيب سئارف اوراص *

 0 م يا
 رولا ىلا انايحا عارتي ملاو *

 نسخ نم دنلص ىف ركن .ءالاف *
 رمعلا نرقص ىوعت تآب ذا بلكلاك »*

 رضلا و دةملا نيب 5 ناسأ نأ *

 رطخ ىلبع لو# قرالا بحاصو

 صلاو باصلا كيلا علب قفل ام د«

 رعمسل حدعلاب ا رع ناو نك 5

 نمقلا نه سضن ىف راثلاو ءاملاو 0

 ررمشلا نم واح ال را:لا ىلطصمو *

 ريالا كه ىدقا نخولاو نءطلا ّق دبي

 رغنلاب رعضصلا دا. نامازا وه د

 ىغلا ةلوص ىط عار همك و دي

 رطغلا ىف جعظلا نا ثيللا بلاخم *
 سحدبلاو تأف يف معلا نم ىح د

 رولا شوجملا ارزا ديوي :اييكح +
 ردصللا ىلا سلا ذأ
 رذملا وذ كس دقو ا: وهلا ىلع *

 روغلاب جرد كك وكوت بلاطو ع
 ررد-ال فادصصالا فسلثت اًماو *

 ع رمل و َ



 ايدو .
 ريت لاق لب 4 *

 قوس رع لالاب امس اهاذا * لاش يغب وعمأ نا هللا ىبا

 ىددوس أدبم هلل كم ىتأَف * ىترمما لئاؤأ ىلق تمرك ناو
 دم ىدي ضهني ناو ىدجي * ةرم بكي نا رهلا ىلجال مذي
 دقرفو سسن نيب ىل_حر طح ولو * هقوذ ىرد و الا يصنم اهو

 دىعأو اركحذ هنم نسا لك ىلع 3 هردق داز ىلا س ل .تقفرش اذا

 د_2عع نزو هفاعضا هيف * ارهود فص ناميسل اديد> كا ذك

 دهم ردص ائيذ ام اذا ىسشب * هدا سانقب ال نم ىرت داك

 ىدت#و ىنورتاك ىل_طفب الهف * ةدرتسم ةراع الا لاملا امو
 دجربزب تلصف رذش ديدابع * موتو راج ترص اسانا ناو

 دكنا لك مهنه توك. هركبو * ديصأ لك مهن» ىلرن رسسإ

 دتهم ريغ ابواغ مهن عبتاو * مزاح ريغ اسئاس مهنه بهصأو

 ىدب اهب وطستو ىعاب اهب لوطي * ةطسب ةيالولا ىف ىل نكي ملاذا .
 ىدسح تيكحاو ىنادعا عراف * هريجا عاطم مكح ... ضن 6#

 قيووم ليست .دايملا ةفاضحم د كوه دعي يتوج نا ل 1
 د_مثم نيرارغلا دورطم ةنايص * ىنوصي لا'نعا اذه نم حورأف

 دتعم ديك ىنداتب نا. نمآو * دتحم قح ىف ترصق نا رذعأف

 دنهملا ماسملاعقو اهذود ىرا * ةئضاضغع كيتو كا الو ىنكاأ

 دغ ىف ثيداحالا باقعاو لاقت * مراغمو ىلعلا فيلاكت الولو
 ىدصقمو تأشنانم ىدارم كاذف *: اهدارع ىلا ىف ىسفن تيطعال

 دق نأكف ةدوركح»م نم هياعب * ىنذلاب ءرمارعذنال نا مزكلا نم
 داق ةسع بأن ىب رع هرب لع * نعل لو أى رهالا ىف ىدلج اذا

 ل عدم ريغ هنأ نيد كسعل واو »* خر د لان ةحبصلاباو عملا | نمو

 4 ةمكتلا ف انا لقو و ,
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57 #1 
 ااهذو ةأيج هيا" ىلع » اوؤرصتو. اوبن رهد ايئاه ىف
 اناطو .ليجلا سرغ ىهدذع اكر * مهدالاو# نوويرلا ناظ#ول نيشاغم

 ااصع دشن وا ئكحب ردب * مهحاقل دوم نا ىبأت ديكانم

 اياتذو اني ترإا اماني ا د مهنع براحلا ءرملا ري عسا اذا

 اردو انك اوناك مهبلاخم * ترع دوو تانداخلا دنع تزل اذا

 اثاو اهب ئرجا نا ىسلل *« تأر ام ةفالخلا يح اجع ايف
 انام ' أ تدر نك دو ىعسوأ د الذاب مدنا اهةضحام دوز قرف عل

 اناذكح ءالولا ىف قدصو اقافن * قعاطو اشغ ناك ل امو

 اكو ةدح ىدسو ءاسيه دع قىمد-خو ارورغ ةلاعأ' راص 3

 اناضغ ىلع اسوش 0 دج انشا مهيف تهثاد ا انو

 اناتع مئللا ى 1 * ل-هو اباتع دك هضمأ لأ ف ل قدرز قيل

 اباوص 'ضملا تهمل ند غانو د فَ لو 5 ىنع ماصت

 اءاغو تدهش ا ه-ايعارو د هداننو ىلب ا كس هول تيدو

 اا طخ رصمب تاماةم نيبو * هش نا اوكح اماوقا تيذكو

 ااغس روسألا دير للشاب * تقال هيلا ىزعي اه مهد واو
 اءازك ني-:موملا ريمأ ءالو ه4 هؤاعدا نوكي ند قرب قفبحكو

 57 هأوس ىسشت تيّضر .الو دك ىلو نع ىعار تقراف اه كريعل

 ابار ثداو-هلاب صضدو ىل_>رب + تو ةدايسأا فيلاكت نكلو

 ىباث ثداو+لاو ىل_ث عنجاو *« درت ىلايالاو .ىماب م_هأ

 اباذ رجاوهلا عمل نه لبطلا اذا * اها قرا اماضرا هللا قس

 انارت لم نأ اهايح بوصب * ةكعث ىئداوتلاو اهارثىدناو

 اناحر نيقراسطال اسهجفاو + اهءام بذعاو اهانه بيطاو

 ااضهو اهلود الوهس ىزاو * الزانمو اهطسو اعابر ىهباو

 اان 2 و عدلا مع و * ةسبغ دعي ةبوأ ىذش هللا وى

 لاقو

 و2 وع

 وك >6 6 6 دع علك فك كي ه6 م6 4

 هان د

+ 
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 اااكحرو ةقؤر ىداو هلا اهتوس »* اتالظب باكرا قرت ةقر اف

 اياضص جححابالاب زم 1 2 اوذهف قافرلا ,يداح مهل ادح

 انام نيصرافلا 031 قعَومد *« اوؤدانطل نيغ نزااباوسباق ولو
 اياذع بيذعلا ماجهج قرزو * ةضنرأ حايبطبلابب اضرا نودؤي

 اناقن ءاععلا ةجو تدكح عائض * اهب تدنع' ةموقؤرم ةموهرمو

 اياطر نازي مل نوفج قسب * اسق اذا ريصؤلا ىلق اهل نيلي

 ايالمو ارينع ىو عاطل * ىرس اذا مسنلا ىف اهلا ىدهيو
 ااناسميف دشنه نم لهذ عودص + اهنادبكح دشتان ىنا هقا كل

 ابارخ ليما ريصلا نع اداؤف * اوريعف راعي ريص مدنع لهو
 اباون .هيدل وجرب ىوه غيدل  هيقرب ىقشيف قار مكيف لهو

 ايارعش قوذب ال ىنعم ليلغ * اهسالتخا ليزي ىلع ةرظن لهو
 اياوج لاؤسلل اودرتمل ناو * الطتي لاؤسلاب ىبيفن عداخا

 اناجا* هيلا ىعدب ول ريصلا نه * ادعسم نا ول رجقلا الا ىأزا امو
 ااوص: هاري اهف هبحاصل * عد. مىأرا ىلعىلوتماىوهلا ام اذا"

 ابارط قارعلاب اوناكحو قافر * ىتلمو  قارءلاب ىثاوث تالم

 اباسح نها كلما مل عئاضب * اهب ىدب تاذو ىرع نه تقفلاو
 ابارفو ادوقتم الا قرا يف * ىنغلا ىف دنهلاو ىرهم تجارو

 اناث ماركحاا يمصلاو نهيلع *« :ةلجيا قاتعلا درجلا اهب ىلباو ٠
 اايتج تقا ام ىثغا انا الو * ةجاخل ىنانج ىثني رئاز الف

 اياك ءارعلا 2 ىل مقار الوب * ىرقلل ءايلمب ىران دقوعامو
 اياراو قناخ هيلا تكحاس + بحاصب ثرفظ دق ىلا تلف اذا

 انا ليجللا نظلا هي تننظ * بحاص ريغ ىرا ال ىنيع باقا

 ايانع ميسلا حور اهب ىلع + ادغ دقو يفارماب ىئاوث فيكو
 انالص هاف تشن لو امارك *« ةرعا هوني قل ل عبرا ره

 ايامك قافملا ريط تنطح الو * دجامب ظافطا ما تقرط الو

 ابارسسو ابلخ اضيدو كارا * مهنع ثلا شف امل ردغلا وأب

 +( (طود)

 0 1100 ج2 48 ابا نوعا "0095 8900 3 ا

 ع



 ف
 ليما نع غب اه رهدلا ثداح ىف * رح الو لاتحم ريغ اهل ريصأف

 لخد ىلع مهبكصاو سانلا رذاغ * هب تعثو ,نم ىبدا كودع ىدعا

 لِجر لع اييدلا ىف لودي ال نم « اهدحاوو ”اًنِندلا لجر اعاو

 ليعلاو لوقلا نيب فلخلا ةفاسم * تحرفناو ردغلا ضافو ءاذولا ضاغ

 لجو ىلع اهنم نكو ارش نظف * ةزخحمم# مانالب كنط نسحو

 لدتعع 1 وعم قباطد لهو * مهيذك سائلا دنع كقدص 92 و

 لذعلل فيسلا قيسف دوهعلا ىلع * مهتابث ىف ئىث عححي ناكح نا

 لوالا كمانا ىف كرع تّدفنا + ردك هلك شع رؤس ادراو ا

 لشولا ةصم هنم كيفكب تناو + هبكرت رصلا ب كضارعا مف

 لؤذلاو راصنالا ىلا هيف جاتحي *« الو هيلع ىتحيال ةعانقلا كلم

 لمدنم ريغ لظب تءعم لهذ * اهل تابث ال راس ءاقيلا وجرت

 للزلا نم ةاحعمت كلا نف تبصذا * اعلطم رارمسالا ىلع اريبخابو

 لههلا عم ىع نا كان أيراف * هل تنطف نا مال كوحشر”دق

 « ةنسلا كلت ىف مالسلا ةئددع اضيا لاقو

 ىباذتف ىصلا نيكح ءدواعو * اباجاف ىوهلا ىعاد هب باهأ

 ريتا اكل عن لحم نا فان هلوإ# ىراضتللا فييوط مقأو
 اياص براجتلا مط نم قاذ دقو * ةبرا شيعلا ةرغ نم هل باطو

 اناسو مارغلا ءاش امكح ماسؤ * ىوهلا دب دنع لقعلا لاهع لجو

 اارغ ريوغلاب اليخو اقافر * هل قاش ىجلاب اقيرب ماشنو

 الكير يلا دبا لح ف يهلاز مرق ناس االول دا
 ااصص مارغلا رارسا متاكي * دلجح* يم قربلا كاذ نود و

 ااخع ىرباسلا ءارو ىطغي * هريقز نوفجلا مام رخآو
 ايايسش نيضراعلا بيشم در * هفوح“ ىف هنسسداخ ول" ضِباو

 اناتكح نيبلا رحشلا نم نسرد * هنوذنج ىو“ .تيلغسا اذا نغأ

 هتذر ايف



#١ 
 لمكلاو معغلا هايع اهلاصف * تيفس ده عزمجلاب ةكشان مو

 ل نمو نبج نم ٌحعاركحااب ام * اهب ماركلا ثيِداحا برط داز دق
 لبج ىلع مهنم ىرقْلا راثو ىر> * دبكحوف نهنم ىوهلا ران تيدت
 ليالاو ليلا ماركح نورحيو * اهب كار ال ب> ءانضنا ناتش

 لسعلاو رجلا ,ريدغ نم“ ةلهنب * مهتويب ىف ىناونلا غيدل قشب
 للع ىف ءربلا ميسف اهئه بد *« هيا عدلا ةماملا لعل

 لجملا نيعالا لابن نم ةفدرب * تعفش دق ءالحلا ةزعطلا هركا ال
 للكلا ىف ضيبلا نام نم مهللاب » ىندعست ضيبلا حافصلاب اها الو *

 ليغلاب ليغلا دوسا ىنتهد ولو * اهلزاغا نالرغب لخا الو
 لسكلابءرملا ىرغيو ىلاعمللا نع * هيحاص مه ىتب ةمالشلا كح

 ل'ّتعاف وجلاىف اسوا ضرالاىف * امن ذخاف هيلا تج نافذ

 للبلاب نهنم عنتقاو اهبوكحر #*# ىلع نيمدقمأل ىلعلا رايغ عدو
 لئاقلا قبلا ميسر نيب زعلاو * هضف شعلا ضف ليلثدلا ىضزي

 لدجلاب معللا ىناثم تاضراعم * :ةلفاح دببلا رو ىف اهب ًارذللا

 لقتلا ىف ّدّرعلا نا ثدحم اهف * ةقداص ىهو ىتثدح ىلعلا نا

 لجلا ةراد اموب سمثلا, حربت ل * ىنم غولب ىوملأا فرمش ىف ناول
 لفش ىف لاثهذطا, نع ظللاو *« امّيسم تيدان ول ظحلاب , .تبها

 ىل هيت وا مهنع مات هنيعل * مهصعمنو ىلضف ادب نأ مهلعل
 لمالا ديس الول شيعلا قيضا ام * اهبقرا لامآلاب سفنلا للعا

 لع ىلع تاو دقو ىضرا فيكف * 'هلبقم مانالاو شدعلا ضتنرا مل

 لذتيه ردتاا صيخر نءاهتاصف * ايهايع# ىلنافرع ىسفن لاغ

 لطب ىدن ىف الا لمت سلو * هرهّؤ# ىهزب نا لئصالا ةداعو
 لفسلاو داغوالا ةلؤد ىرا قىح * ىتمز ىب دنم نا راوا تنكءاق

 لهم ىلع ىشثما ذا يوطخ ءارو * ,هطوش ناكح سانا ىنتمدعت

 لسجالا ةصسق ىف هلبق نم * اوجرد هنارقا ”ئرما ءازج اذه
 لُحْر نع سمتلا طاطخانةوسا ىلا« بع“ الف ىنودأ نع  ىنالع نآو



 دي 54
 3 موت م حض د مهلاعف وسلا نوكأ نو -

 اومهعل ملام تيه5و هيضعب نع * اوع ام مراكلا نيد ىف تعرمشو

 مولأ 1 مهد | و هنو-#غو دب ع كذ ةردك م4! د.يشرلا كت

 مركحا كنان اوناد ل5 م دب مهدات صعب 0 مه) قفراف

 .الحح ووونسحسل د

 7 ه٠ه ةئس داد: د وهو هسفن فصيرو هلا ركذب لاق و 0

 لطسسلا ىذل رينا لضفلا لجو ا ,لاكللا نجح ينبض ىأرا ةلاصا
 لفطلا فس ءثلاك ىصخلادارسعثلاو * عرش الوا ىدحمو اريخا ىد#
 ىلجح الو اهيف قىقا الو اهب * نكحردال ءاروْلاب ةماقالا مذ

 لاخلا نم هانثم ىرع فيسلاك # درفنم فكلا رفص لهالا نع ءان
 كدادح ٠ نقيم هيلاد" ساناوءالوي# نوح قسم هلآ قيدحص" الق

 لثدلا ةةلاظملا ىرذو الهلع رؤي # ةكلحار نخ :نح *ىقارغا لابط
 لذع ىف بكرا ميو ىاكز قلي * ا1 محو ىوضأ بنا: نه ميدو

 لبق ىلعلل قود ءاضق ىلع « اهب نيعتسأ فك ةطسب ديرا
 لثتلا دكاا دعب ةهنغلا نم *« نعئقبو ىلاغا سكحوب رهدلاو
 لكو الو باه ريغ هلثع * لقتعم حرا ردصك طاصطش ' ىذو

 لزألا قر هنه سأبللا ةوكسقب *» تجرم دق شعلا رم ةهاكفلا ولح
 لهما, موثلا ماوس ىرغا ليللاو * هتلفم درو نعىركلا حرس تدرط

 لك ىركلا رجخ نم رخآو حاضص *» برط'نهراوكألا َنَع قيم بكرا
 اا دال لدا كابو ده و مولا ل2" كوعدإل تا -:

 لح مل اعلا عيصو ليسو * هرهاس مهلا نيعو ىنع ماست

 لقفلا نعي انايحا . رجر. قفلأو + هر. تمضي ا ليعب نيغناو ل هذ
 لعُت نم ىلا ةامر هاج دقو * مضا نم ىلا قورط ديرا ىنا
 لطم لطا 02 رادنلا يوم و تاذللا لاو طا
 للحلا ىلا اندهت بيطلا ةسعنب * اندتهمب لّيللا مامذ ق"اش 53

 لسالا نم باغ اهل سانكلا لو> * ةضيار دسالاو ىدعلا ثيح كلام

 موت



#0 
 ارذع هل ناك نوهلا هموب ىلا * تهتنا اذا قتح مانالا بنذا نمو

 اردصلاو نيملا هناويد ىف العؤ * الئانو اسأب مايالا عسوب نمو. +

 اردق هل نوفرعي ال رشعم ىدل * احرطم شيعب نا ىلث ىضرأأ
 ارقو تكلم مهيغ نم مهناذآو + ةنكحا ىف مهلهج نم مهبولق

 اريغ اهئياست ادوس مههوجو * تدير" امو ىل_ضفلاب اومع“ اذا

 ارك مهرهظا نيب اقع نورب * اماو لع ريغ نع ىب نولاغي
 ارجا الو اياوث م سلأ لو * مهيلا ىلضف رادقم اوفرع واو

 ارهلاتصخرا دا ىناه نك تن ياخ ع خا

 ىرسمالا "هلذج نم موقلا نيب ىناف * مهراسا نم ىنكتفت نا كيف لهف
 مد ل _ _دلدلص#ع 6 دسللل

 « اشيا هيلا بتكو 9
 رس حج هل تناو يف مط ىل-ع و هندرو رد كلملا ماظن بانج

 2 ىف لاطو ىردص هلع 3 0 قواها امدعب ! ىندذوأ ىذا تناو

 صرف اهتاقوا ىف مزاكملا نا * ةمركم قيتست الف ىرما كيلا
 صقعتل 2 لابحم اهإكا »و ةشكم كنءاح دق ةديرطلا وه

 صصح ىرولا نيب م يو 2 * هتصح كالع ىلا قاس ليج
 + قا

 ف هش أضا لاقو ان

 ىنفلا ائموت اذا كنع دصنو * ةحاح انئّررعا اذا كيلا ودعت

 ابيل كفظع ناك انرضح اذاو دم اننان كلح ناك قمنا اذا

 اسم بئاغرلا رسيضخ نم ليثنو * الماخم مامذلا باق نمل ىئعرت#

 ي هيف اضيالاقو ه
 ممنم وا نسف مانالا نيب * ىدنلا اوأدب ىلوالا ةكماربلا نا



 * 5ك د“
 اعربصم شمال سماه مكحددجو * مكسوفت ىف اويكت مل مكنا ىلع
 اعرمضا نوالا ديزا ىلاعملا دخو * اعشاخ مراكملا فرط مدعي ىرا

 اعرذاو اليؤط اعوب اهل ماكحو * مدعي مراكملا ىدبا ترصق دقو

 اعرما نيح اهضور مكنم حوصو * تاطعتو مكب ايدلا تلم

 اءقدت ام ,كحاع لايللا عارق * تعفادو مكيلع تماح تفصنا ولو

 ىعر اه لم#إو ىعواام ضقنبو + ىىرام عيضي رهد . هنكحاو

 اعطقا حبكاف ىرخا هل فكب »+ هفكح عطاق لثمالا وه اهو

 ائنصم نذدارصي مل نع عئاتص د مضاف ىدن اكيذلا متعرتال

 اعيرم ععيبصا ليسلا ىرهكك ثتراضصف *« مكفرع راثآ سانلا ىف متالخو
 اعقرم فداصي ال اماود اقرخو *« ةلث دجلا بناج ىف مترداغو

 [( تدم هوك نااءدوسلا .اةنكتس اه مص ذه مركذ اببط داز دقو
 هدم

 1 هنرسا ىفو هنق اضيا لاقو :

 ردهل وهو مهل عج ىلع قار + لد اوعدو انركت 3 مهل تاقق

 سنحا مول ىرا هاب كاذو دي قىشعل اسصاخ حاس اذهف

 يي هتبكت ىف اضيا لاقو

 كرم ل هستلاح ىف * ىئااف ةف دوا زهو 1 ْنا

 لماتلا 'لفاالا ناتو :ىدكا « اناطف ناهزلا ني .نمآت ال

 لا عر نيكو ناو اذ ىدتلاو ةزيشنلك كلامك
 لطعتم لطاع ىدعيف فلخ *« هدعب لبقاو تح دق مويلاف

 لبقتملا لبقملا كاذ داع نا * ىتريت فوسو ايندلا ىتفجو

 « هبف اضيا لاقو »
 ىرت نديعل هلل أ ادحاو او ا ىرعسدح هماغ بالط اناس انأ



 ١ ها #
 نجامز ىلع يلا < ار او #* هليعل بطالا تيان ىبانح عارو .

 رج>اوه هتضهرأ ش س1 لئاصا »ص مهل توص لاحر ءا_عن 3 دول 5

 هرطاوم مهيفو هيف ةةءاوص »+ تورفت باح“ ةادمم ىهلظأ

 هراود نواب مهيلع ترادو * هنانس>نع ءوسلا ىزاوج مهتزج
 هركاش تشع ام تالعلا ىلع قىلاف * اهدر وه ىلا ويولا يرمي نمو

 هرهاست ىهو محملا اهيلع تب * ىرذلا ةلوطم ءاظيغ ىف تنك دقا

 هرحاوز ىعطل دياعأ ليس نكسع ا ةدلسعل تدعصأ رهدلا هأمر اق

 م« اضيا لو
 رفاو ةشعملا ف ىظح مايا * اصقان ةباتكلاىف ىظح ناك دق

 راوع نهو اهب دودجلا دعف * ىرطاخ ةعاربلا مدق اذا يح

 وكف هدرف“ فا الا 000 معبو لامكلا منيل اذه
 راج تييسم ةبانكحلا ىليو * الطءم نوكا نا ةيودسلا نبا

 سصان ىل اهو ادهطضم عبصاو د عماس نه يك م

 ريان .نل اسمو. لتعت .مؤيسلاه *«!نتضات.ىلاعو نلئاتا كيناك

 وادلا :نوصملا انه حسك هاوخ ايوا

 سضان ءارذ َْق سيع دوءلو #* هدعس عمطب كلما ْنيعم ىسعق

 راضاتلا منو هرصان هللاو دبي دز وعدم دعاو» هيف رجلا

 ي هتبكت ىفاضيا لاقو »
 امعماو مص 5 7 ريح ان »و نكو مقدس راخالاو ىبانا

 امججا :رعلا ىضقناو ىلاعملا مو# * توه دعذ لاقب اه اقح نأك ناف

 اعملطو قى سس دو+لا باكر تعذاو »ي تلخو هيف رولا ضورع تواهت

 امعتملا ناملا فرم يمكرداا * مكفو اله هللا لضف لآ ايذ

 اع ناءزا ببر م7 انا »و ةوسأ كهرب لآ ْق مكحا امأ



| 
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 عمدألا هوا تاغو عواضلا ةايطا ّنح وه ا

 عسيهملا نما بحل دقو * هدعب ىلعلا يهل ع دقو

 عملا بضقلا صلخا اي بوطخلا لالخ نه انل حالو
 عارنم مه_سوق ىف قب : «#« ىدعلا ماهس هنع داحدقو

 عيصالا ءلجات مدان هظيغ ىلع دوسحلا :تابو

 عرذالا هقحلا فيكح ىدعلا نيعا هقحلا سل نمو
 . ستحصل

 « هيف اضيا لاقو 9
 هلاح ريغو هب نامزلا ريع * امدعب نساحلا نأ ضرءمو

 هلام نامززلا سصق هل ىناو * هود دعاقت امل فلا دسح

 هلاذم نوصملا ضراعو اهفس * هلاسل هيف لس امل تلق دق

 هلا صخ ترسع اه هنم لاو * ههام ةطسب تدثوأ دعف الهم

 ل1 015010 دو اعلا قلص 6 هلا *الا كد قنا 5نا "تقع لام
 ا اك را اتت أ راسو رولا وزار تكد له
 هلاوذدو هدم دلخو هع * لغاش شيع لوضف نامزلا فذح

 و ل د كفو 4 ةراؤزوب "رشي طبعا ناو
 هلالظ حازا دق تلا اح + اد نم لطامع الا رهدلا م

 اان هم كسيعيف هدول نمد د هم نس امو هل_ءلو

 « هيف اضيا لاو

 هرقاوذ ىلع ىلوتستو ىلع * هان قري رهدلا فسدو لوقا
 هرؤاظاو هبايأ ىف علواو *« هلا ىناج ىف تدسحص دقو

 هرمصان مويلا دهشي مل رع يلب د مولا اراغص ىيزج+و ىئيذخ

 هرفاوق ىلع ىلوأ ذم رهدلا دب * ىبكتم أطأط هللا لضف نبا دعبف
 هرشاكم اهيلع ىصعتساو عنج * املاطو بولا ىدوع ىف و
 هرباج ضيهملا مظعلا مسا مك * هداعب كان انقل :١ ىاسأو

 عارو



49 »# 
 دقاعملا نهب الحم .كلملا ئرع + :هلحم ديرطلا ر كح هركذتم

 دلاشقلا نومالاف هليلا» درب + :ئنلا طياز اللا ايقيلا رثتنت

 دي الهلا نهدايجا نع حرا + الطاوع تاهركملا هيلا ويصتو

 د_عاو وهام دجلا هيف روعبو »* نماض وه ام لاهقالا ةغلسو

 داو ملصيو روؤنم يهضيف * ةءاسا دمت مانالا رذتعتو

 دماوعفف ةنئنخأب اه مراوغ *« انيطاوخ: نذخا نا ىبايللا ناف

 اولا نهي نورقم حداوف * هلهال نامزلا مكح ىضم اذ ىلع

 دحاو رهدلا ىلع اءلق مهبعتاو * هد_ثدعي ضار هللا قلخ هفراو

 دناسملاو هسارفا هن ىهابت * ىملاو بكاوكلا لمهن ىتأك

 كعاض بلقلاو نيعلا ص وهو ادب د هرارسس لعل رديلا الأ وه ا

 مدح © هيتخ سما

 5 هش أضيا لاقو 0

 عجرت مو اهتباغو * علطت مكيف ىلعلا موجن

 مهتم مكحراب نود هب * رةتس الو لقتس الع

 عددا مك راف وه ناف « مكااقاب مشا دحمو

 عرضا مكريغ ىدل دخو * يدنع ةقلط ةءفص هل

 مفرت هدب ةيولأو * بؤطمللا ىدباب ط ءاول

 عزم ىدنال هطح ىو + كه* ىلعلل اهعفر ىفف

 عرب اهدعب نم مجصاف *#* ةمزأ هرواعت دسحمو

 ملفي الو ائيح دأئيف تافصاعلا هرمدهت حودلا وه

 عنمالا هد-ع هيرتف * بورا هتءلقا دق ضياو

 ععدأ كي ىلع بلقو د عج ةمزع ىلع أذل

 عاهد اهسفناو ضيفن * ىلعلا نويءلا تح ناغامو

 عمت اهلسغ الو باج *« ةخرص الف ىبساوملا لقو

 عسمدملا اهلثم نم حرقي نويعلا اهتفذح عمدا نه

 ملضالا اهلثم نع ضفرت عولضلا اهتضقن ةرفز نمو

 000( ثطد)



4 

 هكا 4ع

4 

 يو
 دئاع ةهنركلا موو هدر اذا + ةضاضغ قرسنملا ماسملاب اه
 دكاوذ حيوع مانالاو حودلا نع * هنظ بيغلاب لوقلاو ريخم نذ

 دكامالا نوصغلا هيعيضب دمو * هدوع ناستلا دعب نم سضخا له

 كبام ججلاسعلا نابر وهو هب * ٌهجج ثداوألا نا ىلع ىدهعف

 دضاخ هنم لي ملام هتراضت * ىسكيو ايح نصغلا ىرعتي دقو

 دقاف ةعشدما فكلا دقف م * هلالظ وج تقراف نا ىهركي

 نانا تك لزا اهنمم حا اذإ عب هقاارق ١ دعي ب مانألا _ :تفدنهت
 دهاعملاو همالعا ةهلطعم »* ةحاير وهو عبرا كاد 0 س ع

 دعابالا نييرقالا هيف محازب * الطعم دوقولاب ارهد هاندهع

 دجاوس هاج وا اعوضخ هارت * متاو_ل هافشالا ىريب سلف

 دفاو طح> لحار اهنم فخ اذا * اهدوذو بغتاه دوج مساوم

 دس أم نودتعملا اهيف ثاع ناو * عتارم نودتنلا اهيف ماس اذا

 "الا 2 216 ناو لونهم *« ىرثلاو_ ةرغآلا دعب. لع لاه

 دراوسلا ىلاعملا نهيف عم * ةوينص فل أم ىف سان كراعم

 دئاصق ىورتو راتوا بحتنو * حرق لهصتو لاطبا مغمت
 دكار دج :م عرد اهب لاصو * فطاخ زءلا نم قرب اهل ءاضا

 دعاورلا تاقرايلا ايناس ناو * 0 نينعاظلا عوجر اهاعس

 كاوح ىهاودلا بايناو ىدل *« حتالط ىتامالا ءاضناو لوقا

 دراوصلا ماهسلا نهيف ضخضخ# * لئاقم ىناج نم ترحضا دقو

 دقارم مومهلل ىىواض تحنو * عبانم عومدلل ىنوفج نيبو
 دمالجلا اهتعقر دق هجوا مهل *» سئعم بامعا مانالا ىنأطواو

 دءاصح تانذؤملل مهضارعاو » نئاهر تامرخلاب مهقالخاف

 دعاقو ىلا هيلا: عاس نايسف * مىهاطخ ىلاعملا ليث نع رقهش
 دجامالا هيدل ىثت_سم ممديك * هتاقزت نه رهدلا قيفتس امأ

 دقات ةيزريهلا قاتءال امأ + برانض ةيفرشملا قاقرلل أ

 نا يا كدر 0 ا ا اح 20 ددحا جه 00 ل اعاد تا هش ا

 كد



 هك
 ارط قاما دازط فيلخ اهلا لا ليلا ٠

 دياد_كلا هيلع تناه اهراصم * ترصياو رومالا نيب تنريم اذا

 دئار لذلاو بدجلا سؤب فلأب و * هداف ىأرلاو مصلا حرب رثؤتف
 دراوملا اهيلا قبسنت مل ىهاذا * اهليلع لالزلا قست نا فنأتو
 دساح ىلا لاهجلا تنظ ناو * مجءار ةرظن مانالا ىب ىلاوا

 دعاوم نامزلا فيراصت ىف ىلو * فوات ءاجرلا فيعاضت ىف مهل
 دقارفلاو ىبدلاو ىراهملا ىثتو * ىلعلا دعس هب ,هنم هللا كل

 دهاج دجيلاو دجملا بوه“ ءالع * ,هاسب ”ىطملا ناريك عزعزب

 دئار توملاو دجلا ضايح نع هل * نكي مل دجلا هب ىستسا اذا رغا
 كابسولاو ايلا ةدعاست ملاذا, ىللاو ةنستسالا كن ان 7

 دراوص ىهو بكنلا هتعتل اك * متامم ىهو نوجلا هتعتل دعف

 دهاش مجتلاو مونلا ماوس دوذي * همهم لكن ع لبللا نانج قشب
 دعا ءارذع ليللا ىف ةعحم الو * سماح ءاطعث عيصلا نمحالف

 دناعملا نامزلا الول ىلعلا باعص * اهل تللذ ةب نم اهب ىلوأف

 دعاسو ءدر كلملا نيعم نم اها * ادغ ذا دجلأ ةلث هيلع تحنرا

 دقارفلا طن ثيح ىلاعمللا باقر * تئدطوا ثداوملا فيراصت الواو
 دماحلا ىواسملا دعب امهل 5 * امهتاوؤه ند مايالا تناث 4

 دتضايس ' ءايلس الا توت امو * اهتاك هيلع تماح تذصنا ولو

 دئاقملا هترغوا عورملايص * اهفورص ترانتساف اهيل ءاسا

 اوعلا تايدابلا فورصلا هيلع * ترهاظتف اهفرصص ىف اهضراعو

 دهاش بللا سضاح هزم بيغو * ابيغ مالا دهشا نا ىلعلا عر

 دحاسو ردم ءايعنل ناكحو * هدو>- ضرالا قباط ّىح بأغ امو

 درام ُنادوحلا ع ردىلع بياص »شئ هدرذ ةواتسللا رع هدواعت

 دراما ماسخلا نم تةرقر اك * اقراوط, بوطحلا هيد>- فهراو

 دعاوقلاو هناكرا تر دقو * ادئار دوطلاب ءادعالا ثمن الف
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 لوقف باهذلا دعي نم زمدلو *' ةماعتنيا عوجرلا دعب نم ملاو

 لوكحذ نامزلا ثادحاو كيلع * اهقذو ركدلا ب+و اباورا ضعبو

 ليلج ليلجلا بطخلاب مداصب * اماف كيلع تنخا نا ورءالو

 لولف هيدصت مل ماسح ىاو + اهبوءكح مجر' مل ةانق ىاو

 هر #2 نامل“ اكتم 6 هور و وح " مانألا"/ ىلا: "تأسا
 لوصتو ىحنت تناك كالواو * اهفورمص تدارا ان اهتمراصو

 ليك لالا ا وفول وع نكشا قيدشلا الآ تنااعو

 ليم وهو رهدلا ءطو لمحت * ةوسا فسو قيدصلاب كل كا

 ليمز نيقذاحلا ىف هل قيلط * راس ركذلاو سلا كنه ضغ اهو

 لوج مظءلا ىالل كلك *« هلم كدآ بطغلل يعذت الف

 لوبيكح لاجرا ليخالخ ناف * هعقو ك-سم ليكلل نعزحي الو

 ليزج نيلاعلاب تف#جا ناو * هماهس كتدع اه ىلايللا عنصو

 ا وا ا انو د وسارع تداوطا ودك مانو
 009 رز اهنمأ 77 ةيدابا *+ رت لو" تنك ثببح عار هللا كل

 لود را 2 ااه < كواتس *<:اعا“ كنون انيدلا كنس لو

 ليو هر (ىئداعالا طغو * ةلود“" كيل 3 وأ تم الو

 لوهس هيف شعلا نوزح دو + امض < رمعلا ريش معن

 4 هلاح و هنف اضيا لاقو

 دصضْأَق تئاوثلا رود ىلع مزعو * دراه ثداوحلا ل داّوُف

 دراوبلا باقرلا هيف تعترولو * همه عت ميضلا ىاعب بلقو

 دقار ظللاو ءايلعلا هرهستو * دعاق دجلاو لامآلا هب ءو#ت

 دهاج وهو ىضْا نود اه مرحتنو - عداو لك هنود نم ىلإ زو

 اوع ىلايللا الا هل سلو * لطامت ءاد بطملا عارق نم هب

 كاقو داح بيغلا عالط نم اهل * ةريصب رومالا باقعاب سفنو

 دصاقملا لات نا اهيلع سيلو * هتافذق نم علا عالط اهيلع

 اهءبلكا و
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 1 4 هيثم ل لود ا * ةفطع 5 دي نا لما ىلو

 عزاونلا كيلا يشي ناك ناو * بهذم نوهلا ةعاس نع ىلفالاو
 عزان كومو لوغش٠ كركحذ * ىرطاخو الا ضرالا ىب ى,غرت اهو

 عئاشو ءاثلل ىم كبانج * ادع اه ليجلا كلكم ىلدعل ناو

 ي هتبكت ىف اضيا لاقو »
 لرخ نينقلا جا لازغ * ليحر ليلا ىعللو ىدصت

 لوج لهتساو لاهج تءز و * هدج دج دق نيبلا ماو ىدصت
 ليسسم نوذجلا ءام نم دحللا فو * ماج ةبابصلا ران نم ردصلاىفو

 ليلظ نيبئاطا“  "قيفص, ”قلطو *ايضخم ىلعلا مس 0 لا

 ليتبف .هريصخ .اغاو :نطعف *<هشفاوفاامأ نسا طه هلال

 ليبس بححلل هيلا سلو * هبرق عمل! نيئارلا نه بيرق
 ليلك وهو فرطلا هع لءاضت * هنانجحو ىف ظاحلالا رذاس اذا

 لوع نيئءاظلا عادو نع ىو * مهب تعدصناو ىلا لقتسا الو

 لوبقو ةرضضن انيلع ءاضو * هجوا ةمامغلا عمل انل تءارث

 ليج ليجخبا ريصلا ةبقاعف * ثفناح "نع نا كلملا نيعم اريصف

 ليدي فوس هللا ناب نيمص * هنا كير عص نم نسأت الو
 لو تانبانلا " "نا "رست # انهيعن'لوأؤ ذل لالا

 ليلد حابصلا رامسال هيلع * همالظ دعب لبا 97 6 ملأ

 ليتلص نويملا دمت ةعقتع اهل ع :انهفونسك نعت: :نيعشلا| ناارت لآ

 ليئض نيبناجلا تش وهو ادب *« امدعب رمثي وضنلا لالهلا ناو
 لولاك ءاضلا دعب هرواعت * الك علقت حودلا 2-6

 ليلغ لبس وا ليلع ىئفشف * هنانع ىبالا رهدلا فطعن دعف

 ليسن راطتساو شبير طقاست * امدعب نيحانلا صوصقم شانربو

 لوبذ ءروتعي ملاه قرويف * هراضن بيلسلا نصغلا فئأتسو
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 يو ك1
 عماج ناسظتب ىأرا تبث مهلا ىلع * عم مراكملا تانانغل بولط

 عماصلا هيلع تْمَتلا اذا لوْوَد * هلها دعرا قولا ام اذا لوؤص

 عماسملا هلا الأ ,قاوعر / دبي هواه ا راصميالا لعشا الف

 عتالط تفويغلا نود نم هيه دب م رومالا تاةعا ظحالب

 عسأسش لضفلا بلاط نم هقرع الو #2 ىيض بطلا ةمزاىف هردص الق

 عداو وهو ىئملا زاتحاو هوراح * ارسح ةنعالا ى ءارف ه2

 عراوقلا هدو لح ىهوأ رهدلا ىلع د بئاغ هوعد 0 يعم اد الأ

 عئاضضو كيدل ىظ_ح ىفو حيرب * ىنشناو ىاوس نم ىعدبو ىصقا أ
 عئاشصلا ىلا ىدست ناب قيقح * مكحيدل ليمعلل لها انا امأ
 عئادو ىداالا نا“ و طةحاف + ينم: فيلا عدوتسا نا قاما

 عداخضو هلق ىفام ماكر * براؤ» لكحا نوزومانا اهأ

 عزانم كخيلع بترح هفطانو الج عداوم كيدل سس هرهاظذ

 عزاج دل ةدرمص ند قل 1 عزاج ترم تاغ دح نو انا امو

 عئارذ نهريغ لاقو تمرح * ىلئاضؤ نم 5 ا 2

 عراشلا ندراو لا تانك دلما دع تاع ريغ ىدروم 00

 عماوهلا ثويغلا ايندلا تداج الف * اقعاوصالا 8 نا

 مطاوقلا ىدب ىف اهاوق تناخف * مكلابح تقلع ىنا ىلعلا ىضرتأ
 عباصصالا هةست مل ءاه ضباقك * ىري نا لا كرك ا ماو

 عباتتو ع انف هعواطت * اماو 5 رولا ىدعت كلل' اكن

 عئاض كسئنو حاضو كهجوو * ىوزتثو ىنع هجولا ىوزت كل اهو

 عشا نابزخ وهو ىفرط عجراو * ىتدا» ىطعاو ىتود نا 5

 عراض ريغأ لضفلا ددحو ىضغاف د هدا ىعسش نود ند ىمهدعلو

 عفاش كيأر نسح ن م نكي ملاذا » كلم رع تف ىنا ىجفان لهو

 عرا 9 ةعينصلا س رغ لدصسمو دي كيس لهمل انزكحر بيلا

 ضارو



 4و
 « هيفاضيا لقو ف

 لضعلا اهباينا دح تدباو ىلع * تدغ ذا بئاوثلا ثادحال لَّوَدا

 لضفلا ىبا ميركلا ىأر اهجرفب * ةفيضب ىلابا ال ىنف كسلا

 لمشلا محم هنع ود_غأف اديرعش *« ةناب "ل نأ يبيها رك

 هش اضيا لاقو 00

 نيِعع ىم نم هوحرأ ام دو ىدذع ركل كرب داوع

 نيك هل-موا امب تناو *« ادوع كل_ئ وجراف هب تأد

 نيهر هرخآب هلواف * افرع كيلا ميركلا ىدسا اذا

 7 هللا لضف كلملا نيعم حدع لاقو 0

 علاضالا قيضت يح ىوهلا حربو * عجاضملا رقت اه يح قوشلا وه

 عئاض ةيحالا دهع الو ىلع * نيه قرفتلا بطخ ام ىليلخ

 عفان قرفتلا ماد نا ريسصصلا الو * علقم ةبحالا ناب نا دجولا الو

 عجار نيريثب دهع لهو ولسأف * ىوهلا علقب نا بملا ءافش ناو

 عجاوضلا مولا بصنا اذا ارارغ * اهنفجإمونلا كلعال "هلقم ىلو
 عئاذ نابرع رمملا ت> رسلا ىلع * اهعومد مل الآ فيدال

 عسجان نسهيف عبرقتلا الو نهل * رجاز بنعلا ال مانالا نم ىريذع
 عجاور ىلا ىنسملاب نه الو * فطاوع ىلع ىنءلاب نه الو

 عسأو ميك وهو ىردص نجري و * هماجج فاص وهو ىبسُت نونرب
 علاطملا ىل-ع تدسلاو ىروما » توتلاو بلاطملا هجو ىمهجت

 عماطملا نهباقءا ىلع تدرو * بلاط قفخا كلملا نيعهالولو

 علئاورا بو-ط1لا هيج هلل د نكي مل عورا مهلا طانم ديعب

 عداخم هيلا ىضش الو بيب * هفشس ال ديححاا بده ىن>

 مئاصص وه ام رادقالا ترد امل *« ناك ريداقلا مكح نع ذش ولو
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 نا_هرب هل امو بيصتلا هيف # ىعدب كب رش نع كفرعب ًايراو

 تاك دج الا معلب كيء_س ليه * ا_ءاف كاوس 1 جنب نا
0 

 ناطغشلاو ما زوالا كلمن 36 د اعاو ناك نم دع ق-سوأ

 3 زوريتلاب هنه و ةهحلع لاقو ِِظ

 ارهزلا هلاعفضا ناسحالا ىف ليفت * مدأق نيا انالوم ءها

 ارخذلا هتطز نودع نم رَرباو 3 هسابل هيو رهدلا دحأ موي

 اروضلا ا دقو انالوه هفلطكا امل اهحانس تاب سعنلا هيف ل دوو

 ارهدلا فعت دق هنم الدع رعت ا نامزرلا ناعرعا لدَعَو

 ارقثلاو سؤبلا درطت ذا هتقأرك *« ىلا ىلع ماهملا يلق هب نالف

 ارذعلا هترافخ ىف هال-ع معن 3 لا هتددح مسر هيلا ىدهأو

 ب هدنعل ل ليلو هللا د هرب ضيف ند تيدها نأ ورغ الو

 ارطق هل ىدهت 9 ارع ربلا 0 ١ 2 له مغلا تدار ىف

 اردص رو ارغن اىسايدو دج ادب اطسم كريأل اذنك تك

 ارمؤن ةفناوأ ند مع سأتو دب ايلا كناهز 0: وضن تلز الو

 3 هبق اضا لاقو 2#

 ىلا ىجاح كلملا لو رك

 [يوعس 1 نأ وحرا هايلعل د اماو ناك مياس ةيلا وكشاو

 اهيرك اياهحسلا مس اهون

 اهيعم باصا دق رعش ةتكي * هرها تح حاحجالا أطبا اهو

 اهميرغ ىنعم لو-ط# هزعو * هعرغ قوف ند صد لك فق

 اهيا وا ةرفس نم اهلجعاأ * ىتريجو ليحرلا برق هنكلو
 اهيصخ قايللاو انف تعفشت * ةجاح بحاص مخلب ئرما ىلواو

 أهيم لاجرلا ءالآ لضفاف *» ىصخو ارط لضفلاب ىرولا مذ

 لاقو
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 هن
 بح هل قثديالو ضغب * هدعاج ال ةيعرا ساس
 نسضش الو - هر اعف + تتعال قاومإلا ردتتلساو

 بعف اهل ىلع الو ايرم * هتبولح تدهج دق ءاوسف
 بتكلاو تانالا هناشإق اذ تازن .ءرصع  رخأت الول

 بضقلا لعحتو ضاررلا رون * اهل لذي ةجيدم اهذخ

 بلسلاو ءاطعالا كئاش نم * اطشنم رعلا ديعب دمساو
 برعلاو ملا كيفو هيف * تقفتاو سانلا ىالذلا ي

 # هحدمب اضيا لاقو و
 ناندلا كراج فرعي نيا نه * ناعما نامزلا ريغ نه كايقل

 ناهز .قابسلا اهي. ةياعنع * اوشا :كانس ارد لا

 نابج مثلا نا اوصكحانتو + هسأب لدملا مادقا تسدقا

 ناهذالا تلضو. لوةءلا انهيف..* :تريحم "يح ' ءايلعلل تئلظقو

 نامثا ىلعلل دماحملا نا * ىدهلا ناممتا ترف مهنرجات

 ناونع ةفيفص لكل اذكحو «* ةقالط حامسلا ناوئق تاءجو
 نابتفلا توافتت اذكح هام + مهنوبع قوف كوحل دقو اولاق

 اونادو نامهزلا ىف اوئادو ايدلا اوسرامو بوطألا اوضار رسشعم نه

 ناصغالاو قارعألا هاتف * مهفالسا مهؤانإ تلف

 نامز نامزلاو سان سانتلان + هلمص تضرو هز ل0

 نام ماركلا دايم كاذكو * ىنتدعو نيح متلاب ل تافكحو

 نائم ههاحجت مئللا نا * ههاجي ملل نم ىتينكحو

 نامرللا لوحتو ىل خاناف * هلخر حرطي نبا ىظح تبأرو
 ناّه ةحارو رغا هحو * هل هاودخل ايؤتءه ءاج نس

 نارغ عصاوت هوجولا ضب ىدعلا ديك ىلع ٌتعبط قئالخو

 ناوع حاحلا فرط ىلع ىرخا * اهءارو تيضو ركب ةحاح ىه

 نارق دوعسلا مم اك امهف *« انراقت ءانثلاو مراكملا عسل

 (10) (طد)
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 ةتعاناكلا تون ىلا كلاذ

 ةككطتو ودعي مدل كاد

 دوو لاقملا ءاذلا 0 ىقشو

 ةييوف دان>الل ماقا و

 تقلق امدعي نه ترفوتف

 ىلا قويسلا ضي تءجاراو

 اهب ناقل م أمدعب نم

 اهب مواخلا ىشا هرمق َّى

 انهده "عال اولا . ةعرس

 < لرش 0

 اهي يلا ضلاو

 قرتجا وتلا ع اودكم زخاو

 عيش هرمسإ نم ةهيوطعل
 هادهما قف نوداتطاك

 ةسم نع قرشلاب رعاشلا مل

 3ك هلاعو كلف او

 ةلضعم ءاعم ىف مسي مل

 هةمش دفوال حبريتم

 هدنانس روغلا كيعل 56

 هس عقلا ناااول عنو

 ةغلب سعثلا تاتو العو

 اهّرتسا نا "ول ةمارصو

 اهترش اهتيولح . تداج

 هدب الو وب هران ال

 باغلا نعذاو ل 00

 بعزا هدوئحو هلابفا ب

 باطملا هرودب كييتتما 0 ب

 برشا هلودلل م َّىح د

 لا راك ووو
 برص الو نءط د دافعا

 برالا اهلامعع 15 اركي 3

 بزاو بوبرملا

 ىصضصه و تيل مل حم رال

 هباشتو 0

 دبي

 بضعلا كقدا عا َّق بودتق 3

 ع كصرس دع ,ضصيق دات

 برد هشطلا نم 1 وا#

 باص هدوع مثمو نيل *

 برغلا هلل ناذأو لا 3#

 يضع ةما هئانحتماو دع

 بردحاا هلعماو حرش الا

 بح هالو دوؤولا نيب »*

 د دا و 10 اها انعف] حسب #*
 بهشلا اهل تد*+ اه>وا ىف

 ترش انه" نضل( ل كيسا

 كقصَء ؟ةلو ةارضق الو..اوؤع

 وبيك, هلايقا الو وت
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 فاطللو
 * ةصقدنق ءاملا بسش نا ول

 « ناعم ندلا ل كيلاف

 03 اه م أت مانالا ىلع ميشاو

 «ةعيطا قاتعالا كفانا

١ 
 لهن الو للع ة«هبصإ مل
 لت اةلهءاطنا ركحشلا
 لعمنمو مات ركحذلاو

 لدتعو ىوهت امبي آدبا
 لذج معا كليو نع

 - هي ١ جسيم

 4# هيف اضيا لاقو ف
 ىعص ةمارعو ىوهلا وهل # بلعلا اهيا كساَعلا ضع

 بنذ مهم ىومس ىل 5 دي اورذغ اهو اوردد لوألا 9

 صصلا رشاعتت اذكو ام * مهتودن قعض ىلع اولاص

 + هين ءاسبا لف ولا 167
 ىلك اه هلت .

 3 مهدعأ وه قرف أ

 #3 327 مه ىبشن ىنعاو

 + ةريس اذاني لا

 # هداك اه ريا بنعلا
 * اولحر ىلوالا رثا ءَذكو ان

 * اهب ميسنلا علو اذا ضرا

 * اهتفطنو دع» انهباَرف

 * هل تدضو ارهد اهل ىيبا

 * هتذلو سا+خ هناماس

 + هيد ب 0 3ص قاف

 * هصئالف ىب :ريلل تلو دق

 اءجرم

 * 'ليقم» كنءاح دقذ رشبا

 * سعر هب ود#

 *  هةيدامتتس تنيك نم مايا

 بلأ ىوهلا عم ىلع ىو

 نذزكح اهتارعاو اب رط

 بح مهل نكات مهب
 نكسسي ىلا
 ىكحرزا ىب اه معي ناك ول

 ىعسشلا مطاالاب قتلا ثيح

 بولا لئاتو ابصلا ضرم
 بطر اهل ليذو بذع

 ىو هدأ ىذمعب الو ى

 بهذ د ةقو رمسه

 بطخ .هل  نطشي ملو بير

 ىهزا ةلدضقا :. ع هدسصضقف
0 5 : 

 صصاخلاو كلما ليغ مانا

 2-5 لا هءاثق فوط الا
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 لوشر ماراد نفي قكيدش ع هلال »0 نعش لك

 ليت . لاقل :لييقنيذاك شب عيفدا را ليبعي وماما. ىضع
 لويكم راسئلاب هاك و كنوشل نذج هع دئرب

 لم4#** نجدلا لياك ىدلاو * مساب» ردجأ مويك هجو
 ل عسم داب ريا طخ ستم ئردلا اى قرم

 لدع ١ هع ان ضووت قنا الو هنرطا ع لول

 لك هوان لود 3 * هقواس لذع نه تش أم

 لطهلا لطاعلا اهيم :قاتشذاو "ع !هتحار  ءاونالا "ىلع: تيكدم

 لقلاو نييلئانهكم, عاضفاو + ؛هبتمج  لجللا  "تدجرتتو

 لال اك ا رىدالا نا ثع ودي وك وردا" اعوام

2 
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 اهم

 لكل ال يح دلو ع ونوم اع ( ةءااكيخا وا ةقيغ, نان

 مادما مهانغا 5 لوط 0 دج مهل شلت اندلا أون ودعل

 لع هوطخ تدنح لو د بلط لق 0 2 عا

 لعد انوهب 5 ةهيذبلا وقع * هلغش ىأرا ده داكيف

 لح مم ان , انا! يشع لوف ون ذك“ قولا لوتس كا زئاف
 لمعت أ حدافلا [. هيزوتس 0 اع 0 ترجح ءايلعلا هحود ند

 ليم اهفطع ىفام ءائطيع * روخ اهدوع ىف ام ءاعد

 ةلوددلا اهتانو ماا 1 ا دركي اولاو كالامملا حر

 لطخ مهل اهو نيلئاعلاو ا سوح م4 امو نيكاشلا

 مه ناد ا ولاق اهو ا ولعق

 59 مي و اودي اولدع اوضو نا ىلا ا ولاق د اوعطت ناو اوسه اوورطا ن

 ليلا اهباهأ ىلع اهيف *» تسكعناو لزبلا اهتردابتو

 ارا ياو

 10 الو بدر الإ ىقريلاك اب هتور هنهل دب تدمسس

 اوامع امو اوافغ 5 ند 0 008 قالا ىوهل

 لتتم 2 قربلاب لهم * مهب راطتساف اشوهلا | رغلأ
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 كدلف
 بيطبو اهلي وكر" علا نم * َةيظُم لاثب نا ىعاب سدقبو
 بيحب ءالظي# وجر الو 'قدعتر# .هؤطسق لاب الاثنا ىلا كلَهو

 بوهو ةامعلا وجرب امل تناف * هركذ رشي كتهءاموب ىل بهف

 بيطو نامه.لل نيز كْواَش **امماَف نامرلا لوط املس شعو

 بويه ءالعا وج ىف حيرالو * ةعفر مراكملا قفا ىف كم
 هيي ل

 » اضيا هش لاقو 0

 لجولاو نمآلا كيتهزءبو * لجالاو قزرلا كيتحار ىف
 لعتشت تاماهلا ىف ضيبلاو * :ةلعشم ىهو :بئاتكلا كلو

 لفي الور .هنيظل ىلانع جالا تلا

 لجياو ليصتتلا اًيهدحو # :تايصح نايل 00
 ليقلا اهرهظ رمغلو اذا * اهتحاز لالملا دهت دو

 للا هنود ىضغتو انيل * اهب مالكلا ىمكب سلاحمو

 لبجلاو لهسلا اهئم دافناو * اه.حاصل ايسيدلا تناد كب

 لدتعم نبدلا نصغو الج * "هلة. شيعلا نوصغ تداه

 لبتمعم دوعلا ضغ كاللاف * اهتح#4! ماالا تداعاو

 لهم - هلابعشسا. ق : ناظتيي +. مهسدا فر عنيد ) ةادبلا علو

 لللظ هلا الول ليالاو * عفد هلا الول ليدلاك

 للذ هبناعصفق .ديكح نم * اهتم رهدلا برر ترعذو

 لطظخ الو بنظ ايهسهام.* انق بوعك ىف كنأر بدول

 لفطلا اهنيبج ءايض بع * مل ةلازغلل كءوض ناك ول

 للغلاو : ماسالا اه. .تفاسط * امل ةايللا ىف كفطل ناكوا

 لالا برمضي كينوفا ليي »+ ,تيظع ناو ةمرك لكى

 ليام ال و,.. مس ال. .ميزلل «د لوقف. ئآز ننال لال
 اواهج اماكح ربو اومن * نارهسب و اولفغ اذا ىعرب

 لبسلا مهبتسا و ىدهلا قرط: «::تئع هاده, الول ىذلا تنا
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 كف
 بيصمو ”ئىطم اهيذ كلاهت * هتف ةلالضلا ءاشا ظّتباو

 تيهم نانا نودع لوهلا يع 1 مدقم ةريرملا رزش كيل حبب

 بوهس بوهسلا دعي اهب ىفارث * اهغاوس قاتعلا درا درط) ىرمس

 دركي كرا لاا نونماعا# ولم قو رابغلا حان قراوم

 بشم هيف مصلا طخوو هيلع * ةئءلخ القط ليللا نسل اه اذا

 بيصح محا ىرملاو ضوزأاا نم د ةطشنو حارولا ءاملا هصم اهي

 بيذ بيسملا حرسلا ىف ثاءع ددو * ارواث» قارعلا ضرا اهب مؤي
 بوء.ححح نهفانكأ ىلع روع دك انعلاو لياغعلا اهيلع نم

 كل ا ل ك1 ه2 نينا قلا' قازطا ناساعت

 بيشع داّري_سا نا نطوم هأ د هرمصأ ا ليخلا ناع رس ىفو

 بسسدو ةبثو ىواسش لهو * ةثو نيقرابلا بسد درب
 هذيكملا !دقع تهل نما ١ ا ل را مزاح

 بوؤد وهو مه اع َريقتو » رهاس وهو هديك نع ىدعلا مانت

 بيبل بويغلا رارساب ملع * مهيلع ىلدت اديك اورعضا اذا

 بتوع هان> اه و مرا ند اج هل ىريتا فك رورغملا | أ امو

 بواغ م رادوألا ةيلاغم د هل املا قاح دوو اودارا

 تولد" ةتفبوا اذبع :دعسلا © ة[تلع اهف رادقملا 01 مو

 بيحر تاليعيلا ىدأب طاسسب د هنودو حاتملا نيا هو عوبم

 بوصحخ ءامدلاب و يجبللو د هيعل نود 0 رادعملا هلحاعو

 بيلس وهو رخ تالا اة هوادر ناك نعلا نأ ردن لو أ

 بويح ءامدلاب تلعو باقر دي ل كَدَح نك الاول مسقأو

 نو يي راقلا# كف نار كنأر ع تقلقاؤز تاج قطعا ةريغلا ره

 بروصلو هقدو 0 داك دقو ا 5 ماهحلا ع القا ض روث

 ىودك» فد يع علا .فذكو + قاداضو» ةلوق“' كزملا نتغ كتبا
 يود هنيط تلطتللاا عووراسالو: < دلل قضعتا .الااكتقل ![قازرا

 بيصيق لهاح انفيجالا ف ا ع ةياغلا ع ىلضف ىنطيشي

 رمصعلو



 "مه دع

 هلامو بيرغلا اذه نم نولودب
 هوضن دشن ىمحلا توي ىفادغ

 مهوب ىف دشن الا انا لهو

 مهضراب لب نا م-هيلع اذامو
 دحام لئارعس الا مهعار امو

 "هليل باغ وا ىلا ضع مأن ولو

 3 نيا نم ءاعرجلاب ىللخ

 ىوهلاو قدغا رهدلاو هبىدهعف
 لها قئادحلا 0 مهعسأابو

 ه ريم امها حاضولا رهزالا وه

 به ذم لكىف ءايلعلا 0 بوهذ

 موري اهف
 ظذاح كلاملا ىفارطال عونم

 ةيافآ ذو روغلا اها ماعلا وخا
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 هنان ضيف ءاونالا ىلع بون

 هنايغعل ؛هديعو انيعب لضصؤرب و

 هنامدرع .. ىنت ال كللو. ريدسم

 بانيعتا الاوت ال اراعتا ساق
 تايواو عاضملا كلملا شعتنا هب

 ىشاو قرثلاب كاملا دوع ماقا

 هفطع ىلا ىفبل امس املو

 اهو قرش ارغن ايهمياطاو

 ةيانصع :.ىوكلا لل كلين

 اهلقا الا كالا قود» تعاضو

 دبي

 دبي

 دي

 دبي

 دي

 دبي

 دي

 دبي

 دبي

 دبي

 دبي

 دبي

 دي

 ا
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 بم بيرغلاو نانا مكو

 بوذك لضملا نا ىرع نمو
 بود نَح انبزو# 4 اداوف

 بو_:ج نأيطاَو نويع ترقل

 بوصم ضايرلا موهرم عرذعا له

 ندشِف ناهازلاو أير ءاع

 بيرغ ضايرلا ”ىلوم عزجلابو
 تيب هيف كلل ني ادن

 بوهت ادب ىو امل بوهو
 ولف لاعزا ةارا ةينفكانا

 بولخ لوب اه# مسهضعبو

 باو ةالثفلا ادي هاا

 بيرق نأك كثيج ءان:نرمملا؛ ىلا

 بوملاد مارب م ىصقال عويط

 لوف عتاب ىدب م>اقم

 تي ءايل والا نونظ تداكو
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 يا
 علطملا تطخو اهرداوب ىش * ةلملا اهترح رئاخذلا نبا

 عتقمو رساح نم  هنوشغي * ىغولا ىلا ىنافللا ةايغالا نبا

 عيش داؤفلا بودعم تاظلل *« هفارطا ىف ركت طاعملا نبا

 عكحصرو نيدجاس نم هراوز * تءطها ىرغت اذا باع ثان

 مودا ةاييحما نايولا هروب © اهناغم ىدانو امل نام مدل

 ل كك تيمألا الا دج امم رشا ٍق ةلظحاأبث تضطا

 عرسلاب امتطبه قلي نالع * مهقوس قافرلاو مواتلا مف
 اا دلل لتي ال < فيهاذأ مادعلاب كرت اذ نم
 عمجلا ةياغ  قرغتلا نا * انني ءاقيلا نع ءاجرلا عاعو

 . , ماوولعلا ىيلولا 3 .اكبلا م

 عاطملا 3 || تديا لل  اهبورغب + تزداد سونا ري 1

 عجو» ضير نم حورا فيسلاب * صعفك ريصي دما ىلا لك
 عر ساير كلختا دل .نييلافب « عدن كم ليك“ كيف عرفأ بقا
 عت مل ةلغ كاوح 0 * نكت الف كيفر حلا ضاغ ريقان

 ع-اطملا ول ملا مع دع نكت الفي كلم رذببلا باغ ريقان

 عدصت ملو ايهدلاو نيدلاو * ىتلاو ةءورما تزح نا ورغ ال

 111 نا ريكا ووش هينينص توتلاو طاولات
 عمدالا ضيف كتقسو اهدوعرب * ةقاهش اهبوي> كيلع تقش

 عملا بوئذلاب كءاسنف تكذف « ةشرم ماعلا نم كيلع تدغو

 عورم ريغ كاسنغم ىلع ىرجو * ه>ورب كلا ىلا مهسنلا اسيحو
 كح هسحصح ياهو نا هت سس

 3 2 َ لميحم َ كي لضملا أبا كلإملا لحم 2 لاقو 0

 رح ١ كيعاللاب قادرا رو + .كتييعتلوع اهف ا_مكويصن

 بتائءدح نينعاظلا 6 هيلو الو دك ةصرقت تالذاعءلاب لنوع 6

 بيقرو ميذاك ىو علطت * ةماسهت روغ روغلا تينا اه اذا

 نولوهد



 مم دوغ

 * هلاعر نا ول اوضُن هما ليو

 * ىغولا ىح اذا وحج هب اودرو

 * هدعب ةءارششلا نع بدل اذ نم

 * ؛ةدس .نلامملا_نلا, . دعءاف نم

 * ىلع تبيعص ةراغ لوادع اذ و

 « هزنمأ "هله كلملا ىف تزربتو

 * رصنخ هياع ىنني نهيق ىل
 + ةنام در ىفااهس ا ةلالا
 * ىلعلا ىف كوأش نيغابلا فلخت و

 *« ةباف بزاوشلا  بقلا فلكتو

 + :.ءاتهز :نأك نلح اه ذره

 + نملح ىباورا 5 هب ىذا

 * لبد قوذصلا قرط مضوعو
 * عنتم باها اهب تعفر اذاف
 * ادب دقو بولتلا يح اعأكف
 « هوذ# مالظلا قدس ىف ”ىضتو

 + اهذاكح دنرفلا ىرد لك نم

 * اهطأاق عج دملا وح هب ىبود

 * اضماوغ قاقرا هيراضم تعبط

 + امأكا' ٍبولقلا تاب# فلك

 * هرارغ ءاضقلا مل امأكحصو
 * ىغولا ىف ةيصخلا نجلا ةءردال

 8 دج إف ماسجلا :كي دبتسا د

 * اهقةانعا رهاوض كنع نغي ىل

 يتق“ تامرلا :تلخةوايقمم
 * اهولتف تاخماشلا نوصالا نا

 ه) ا( ١]
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 عفري ملل ؛ :هولخو .اوردص
 عذيعم بلقو لاصف ناسلب
 عدس مل ةيىثو قما أعان

 علطت مل ةيثثو ابهبالط
 عضعضتملا هاكحرب ءونب ىح

 معقلا نويع اهاطخا ديصلل

 علظو رابغلا ىف ىرسس> نيب نه

 عمألا قوربلا ىلا لالكلا ىدهت
 عزا ليلبلاب ىدحم ءافطو

 عمت سملا هريدم هوه شش و

 علضالا حجوع نهفمثلا م

 عق سمح ند هأ اه اقرخ ِتَرَداَع

 علطتملا ىرالا راحو أهم

 عبتل لوبقلا ديب تلعشا دق
 عطتم ءدوق دعع تاج

 مطقب مل هنأكص هيف يف

 عبطت مل ةيوهوم اهئأكحف

 عدوملا ريهذلا ىلع ىفوقولا ىف

 عطمألا ءاوس ىلع لد ح

 عردالا مامذ الو هيدل 5

 عرشلا :نادللا رعملا نم انوع

 ع دع'زملا انقلا ةيلاع ناساع

 ىعدنو ىرهويلا رجم سوش

 مدخلا هيصيو: ليلدلا رزو

( 



» 
 0 يذلا رك ورم ذب كرا( نري“ ىارت ورا
 نيكل لتاتقالا# ةدأ» لذ 3: دوق محا تنال جاز اذكوف

 عمجما ردص كاوسو عم ىف * ىرظان حرسا ناب العر
 عحضلا ىبات 90 كدعي نمالاب 6 ثدي ناب ل ززعا

 عردالا نيب كنع م,عك ناك نه * ارساح ك'ريع ناب |

 عورالا "يكلي ىلع ءاقللا مون * هل تقص ول راذقالا ىلع اذام
 عنمع كنع دوحح* ىدفلا لبق * هلا ول نامزلا بير ىلبع اذاه

 عدم نم هل اهو كىدل ارزو * ىجتس ريعسل  كيلع ىئهل

 عفدمو هقتح ىف  عزانمو * لمؤمو فئاخلل كيلع ىهل

 عبضالاو الفلا نابذل المه *« اقهترداف هلثل كيلع ىهل

 عسيط ةداقم هدب ىلا قلت * اثداح كقوف نا: بسحا تنك ام

 مج ناو ىلعلل كوعدن * ىذلا نع مصدتنا ىثخا#تنك اه

 عيراب تدقف دقو كيلع ىيت * اهنا كموب دعب ىلاععلل ام

 الا راقرلا ره مهلاهأ * مهب تفو ملا ةافعلل نم

 عيهملا قيرطلا ددح اهب اومرو * مهءاضزا' اولعاو لاحرلا اودش

 1 ماا نع قئضاعلا + اولطع كوي اودع اذآ ىح

 عئمالا مارألا 0 مور اع * ل هلآ" ملا كب نوح

 عش مو أاقرذ دائري مل * هلتم دعرب فيسلا ثي> تفقوو

 عنشا ةهيركلل مولو كئض #* انئقلاو مراوصلا نيب فقوم ىف

 عرذالاو ىبطلا ىف عئرت ضيبلاو * ادهاج كعارذ نع هيف ترسحو

 عارم مركا دلخلا و2 تءزئو * اهراوج تفعف ايندلا كب تقاض

 عيضمو لدبم لكحا ضرغ + هلا 2 كدعب مالسالا ةعيضران

 عدوا دحيم مجاز هعايشا * هرمصش موه نا ىف احءماط اب

 علظم بطخ لكل تايثلا اونعك * ىلوالا دلتاازو هنن نبع "اذا

 عرصلا نيود هنع اوسعاقتو * اولذات :مث تارمثلا هب اوتضاخ
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 #« "ا

 ماركح ماركلا نا قفرعمو + ىمادنو .قبوت ىجيفش ناو
 ماع هاشولا ت ادانز نم ه] 7 ةعامسأ ءدبب نا الا رذع الو

 فئفن

 3 هيتع اضيا لاقو 00 ص

 لاح ةرقان اهيراغ تللقنا > ةداع كتم ىنتدوع دق ريا ت

 لاب 2 َّق دأقتعا 9

 لاله وك .ىا .هلزهتتفلا# قرت كلاس ناناحرا تتلو
 لا علوم رهد .ديتاوم * ىتقأو قامالا 0 ١

 لالم ٍدودص ال لاغتشا دودص * هآياو دودصلا كنه ىنيبار دقؤ

 لاح مزا قدي ىل كنذاف * هعدن انأد كنم اذه 3 ناف

 نسحو * قمدخب اسناو ىبرق ىلا انوكس

 لايتع- قاسضصوب لاعآا ملأاعم * تفع دهف ليجباب ىلدعف ا و

 لاذم كندل هاج ىلع اريصو *« ةلذن أاماق» ىضرِي ال ىلثخ"

 010 امس نبا هج يجسد

 « دمحم ناطلسلا نيب هن داحلا ةعقواا ىف لق دقو هيثرب اضيا لاقو

 1 ىلا لاحلا فصو و 3 0 مرح . الا ىدامح 8 قراقإو 0

 « هل ثدقو و»
 000 ل

 ب هنأكف 00 تاطعو م ندلا بيصأ مول

 عتصملا بيطإلا ةةشقش ردبأو * ىلتجلا لالهلا ىلع فوسكلا ىهحملا

 مجرم نه هل اخ نامزلا ٍتون * هركذب عور' انك ىذلا ىضمو

 مقوم راقفلا ٍنوكري ودحم * امعأك نوذملا ' هتمار> تداق

 ىبن دقو عيذرا دوطلاو بّررلاف * ىوه دقو ريزملا ردلا ىأر اذ نه
 عقابلا ءارعلاب امرط اولش # هسأي لذملا دسالا ىأر اذ نم

 ** © * ل

4+ 

 "جب 8
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 تاب
 قرد كر عسا را ع 0 قوديحو تدهس ها ئود فكرك را فا او لص * | 2 د كل عل

 ماحز نوكي نا الا باو * ةلع بو: ناالا رحضاو
 ماضنت و مهضارعا اهب كاد ب ةناهم 0 رارحالا درط امو

 ماصخ مالكلا ضئراعم صضعلبو د دقن ع باتعلاب ا بح تاكا جو

 ماه _س هم علا د دصر دب ةهللو ع لاك معس تن وادؤ

 ماود 00 ام روز عنا # اودشنو أقوس نوشاولا دو 8

 اوما لودقلا ندد اور ملولو د اومدقأف لويعلا نس هدنع اوار

 ماها لودهلاو لاف لوهلا اهي 2 ةياع_سلا 3 اولاع دقو

 مانا نيومانسلا لود صعلو دج ديزي نيلثاعلا مالك صعلو

 مالاو ةرات م,مكحلع مولأ * ةو_ رثا ةوفهاالا وه امو

 ماس هذءل مل مز> ناصصقنو 0 هدب وت 9 60 ةلزو

 : ماعم ليحزا دعل كك بتاط الو دج مهعدم قرفتلا كعل كك ص الو

 مارغ مارغلا كاذ لا ةيتضا د امعاو قارؤلاب اك تءط الو

 كيتا عولطلا كب 1 تشااكا ** : رازفك' "يهل ول 'ءانحلا قعيكو

 ماكس ثحا ا 0 ىفو * اهتظفل بيبح نم ص ةعردو

 اوماقاو مهنع 00 معرأ قع ١ هريج 0 06 عليم نش

 مادم مانيلا نيب تجد 3 راع مهدو باعلا حجيزام قدص الخلا

 ماسلا للا طاعتلا دن سارع "كمر وا« ظاوتلا + كفل يتقلأ

 مالس و اهل درب مهركحصذو 0 _ متاوجلا 6 مهاوس ركذو

 ماظن هبحق لكحل لو هاوق * قطف تامل كعتَم ىوذ مه

 ناكر اني رد ىف حرت م1590 ل  لوتلا ةزيجلز نأ 0

 مالكح دوما لس امر الأ د ضاع ىتسشل قدكر نم امأ

 مارعو ةو عبيط لكح ىفو * ةوا_سوو ةوفقج باق لك ىفأ
 الك لا الأ لاحر اء اذا ١ هوهع مركب صهالا . كف لعل

 مالم هضرتعي ىل ىطر ىدي و * ةعامش هنعت مل اوفع أدييف

 ناو
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 كا
 بلجلا قرتت امك تديف * هنوادسع قيخخا براؤ_هو

 ثرضلا موت سل اعرو + هحكحاهاف الع هتءسوا

 ةبرا هلاو_> ىف توملا ىف * هصئارف وكذ هتكرتيو

 كّرلا حرابلا اها ر رسل »ه4 ءدعأتم ةيعالم تدس غو

 بهشلا ا هك الفا ىف هتم22 # ولو تيلط نمل رفملا نبا

 بهذلا ندعملا ىف نذا احل * مصتعم كنم وجب ناك 6

 بئرا د هعو ىقغلا برد يع اهدع وع " امرت كح وندوز

 يملا يس ال ضاررلا ركش. * هيمجنأ لضفن هيلع ىئا

 بهتتو 5 كالملاو د ٠ مص مالالل تيدي

 تهتتو ئوهيللا## راتقأا# :هتعاط كيلا ءابتجتلا ىرآألا
 2 دسمة .
0 01 

 أي هحدع اضيا لاقو 0

 مارح ءاسقللا تجييىوتلا ضو + الس الأ اه ىد بتءلا وه
 مالغ نامزلاو صغ شسعلا اذا * ىيحا لعدو ىباا تركجذت

 مايخو ىجلا ىفانكاي روصق * تهجاوت ثيح ىملاب قماملاو

 مالم بحمل قلي اه نوهاو * لغاش موللا نع ّلغش ىلو مالا
 مايغف هؤكح اماو سمك * ىلتحي ني> ههجو اما عماباو

 ماعذ نيمرك الا دنع دصمللو * هيعمل ّىح سانلا هءلا تيوط#

 ماشل ريجملا الا هل سلو * الفلل ىهجو رح هيف ضرعا
 مام نويءلاو هيف ره_ساو * عداو وهو ههه ايف بأداو

 ماهل وهو شيجلا درب ارصنو * ىدعلا تيكن ةلود هنم لمآأ

 مالطح قوري وا ءانقا قورب « هنا علا ىلع هم ىمنشو

 مامز تاثداحلل هدب ىفو * .دارم عوط رهدلاو ادغ ا
 ماس دودصلا ضعب اما الأ * اضرءم لغشلاب ي>او هفطع بث

 ماهر وهو برقاا لي>و هيد * دديم"وهو سنالا لمث ميصاف
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 بشعلا حوصو لدا ضاغ ص همرا كتكصوم الول !هنلا ا

 باس هدر 7 الا * هجن موو نع أ م

 توهدنم كيكح 0 لاملاو هه ىلعتءم كييضدح َّق داو

 بي هروما لكح رعلاو * ريع هفوربص لك رهدلاك
 بدح قوشم اباعرلا ىلعو * نوعءضم ءادد_ءالا ىلع نوح ا

 بشأ هصيع عينم ىهيو * لمعت هفرع متو فرع
 كتع' ىفشكختو همابا * تعذتاو هنيا قيد. نعي كل

 ىتكلاو لك راو ىدهلا ند هةر تدفر اه كاش هللات

 بطلملا كحدم ىف هب تماَق * امب مق ىولا عاضق6لا الوا

 نسل 2 هلل كال يدع 8 هرم ايهقرشلا ني اه

 4 للا ل لنا رايات 2 نصت يولع لع حانت
 بتطغلا هوه ذولي مع * هب تمم* نا كوطس ءاروو

 5-0-5 نماط لا اك مق يل ادع هوو
 بحي اهلوهل ماجلا يلو + ةكرتم لكح ىف ةراطخ

 ضعلا دراطتو انقلا مص * ىلع ةمكلا تيدحت اذاو
 بضعلا اهب تشوذ اهقانعا هب سوؤرأا دع فووم ىف

 ىعللا نا فيض جاصاو»رب توضع ةنيغو ثنا كانهف

 يل دير ل عيبها م اضرع انما تيب اهلك ور
 ه1 هدا يقعلا افهف نيالا تلسع رابلا نوفا

 ىرخا ,ايهزدصلاب عاربلالا « .منلابا  .تنعج». ردعو

 بهللاو ءاملا هيتحار ىف * امين دادضالا فلؤمو

 بحع# ىسعثلا ثيح برغلاب * هتيهو هتتيغ قرثلاب

 بصق. هلم الول“ رعتلاو * رز 8" ةبأر_الول ضاق
 بلطلا ىصقاو ءاجرلا دقق « اهتحامس ىف كفك مب نا

 ناقكلا ١ ”مريتوإ ىذرلا رض + - دل ءادعالاب ا

 برأ ؤمو
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 ملأ نع ليلا نودزظي اور
 اومللأن نامازلا و مههوجت

 امر قب مل ءاركحب ةلوص ىذب

 ةمه قب مل ءايلعلا ىلا حومط
 ىدتقاف سأباو .دوجلا هيف مهاست
 +[ لمد ملا لدقا تشم ردا
 مدآ دهع ذم كالملا نح موقلا نم

 ّق نع رهدلا لواىف مهنا امو

 اورذان الث 99 كلان اوك" اذا
 ترهظاو اعوط كالفالا تراد مهل

 مهزمل نامزلا د اوعرضأ ره

 ةءاصص ىف رشلا ال90 م
 هماعتناو دنع هم نانا » 37 :

 هنأت لعشا ةمدصم  ىذم لولو

 تافاصق' يدل و2 ةرققت ىَز

 تدصاو دالتلا و اهب ركو

 ىلسمعل# تلا ىلدقولدم لئاعت

 هنآ دل ةرود نم تحس اذا

 اري دوعسلا ىف ادخ نيكحاوب

 تفاخ مودصلا بهش هدوج تأر
 هك ردباب زاف ول اهل ىلوأف

 هءالكح نه هلذب ىلاو ورغالو
 هناثثلا 'غارلا“ تلقا لك "اذا

 هماوق نباو نبدلا باهش اكِللا

 العم لاقاحملا لاقعا, ىلخا

 ىلا مئلاو قوشلا كيف عواطا

 امكوالا .رظانلا ىدهي عبصلا نم *

 اعس ىقح نيدلا باهش#هل «
 امدعم قم مل ءافطو ةحار ىذو *

 سىس دحملا 0 3

 ايعئاو لاحر ىف اسؤب رهدلا هبا *

 املؤو٠ برضلا ىرب ال ىح نسا ن

 اي زا 3 1#
 ؛ امودا تببملا *ىثلا ىأر نكحاو +

 الملا تم نوجزي هيلا *

 اهيا ىرب ا

 ا|_يسم رديلا وقص ىف مهةمدخلا +

 ا ىذه نا ءايلعلا ىلع اوداحو *

 امهْقا ديزا ضرالا مذا ىدتمال +

 امعسلا ىفاعذلا للا ىج راصل *

 اموقملا عشولا نرقلا دراط نذا *

 ا_يظعاو امول انهئم مهلصاقم «*

 ا|ىبصم ابهت نيفاعلا ةجردم *

 امجنا مراححاا قفا ىلع نءلا”#
 امك# نهيلا ايحو اهب نيثا *

 امكح# نودغلا ىف انأر نيدحاو +

 امأوتو ىدارو ىطعت ناكدكاحكت ف

 ابهروه ختام تقال

 امركحاا يملا ردلا انعامسال «

 امرمضخ ردلا رطع ارح تامأت *

 ا_يعطم ىجوعالا حاره تيلس +

 امءععأ ”تاسيقلا قّرَول منهأو :

 اعول ؟تكيلت ١» 17 معارتا <

 (:) (ط د )



 «ي
 د عيصأ ك2 هآدتسو ةتانمإ دج هرانا ادرب ندلا تاهش كيلي دع

 35 عسسوملا ىلا الاه اذا هن ةءارطب , نامرا رم ىلع ديزي »*

 3 عووتشت اه ءايلعلاو رك ند د اكرام رهدلا هدد ىبدل تيعب دج

 3 جلاعا *: |يمتم تبدا نا اع لوب 5 ىرتح.لا ةدرصق و ىلع ا 1 0

 يءةدحاو ةليل ىف اهأشنَأف هيلع كلذ حرتقا دقو «امثكم ريمضاا ىف ادجو
 0 ل ىلا ملا كف عيت« « انظم ليللا نم اهطق ىسييكت قيلرمس ده

 يي انغح قرط باقازطس وب لاو« هسانك !ىلخ . .فشللا كاذ' هللو هد«

 0 اهودسف .ىجوعغالا نئوفص ضاخو #* اموقم ىرهعجلا بوع كح طخ دش

 د عخطظملا ناجل ةودمكح :* ىع ومد, * لزتا ف انقيتعأ | 0 ذاع ققس هع

 اموت الا زاتع اه نيطيلخب * ةطيغب' رويغلا محرز ىلع اشو + ذب

 + انك ارنا ع امص ركل ع عد ل عقاب نالا مكر ناك دقو 0#

 0 هالتملا هليته نع 0 تود + ىننا سسلا,٠ نياولا رعشلا دعك '#*

 مي اءدعمو افك ماسلا ةضاقالا م الح دقو عادولاب سنا. ال سنا اَقآواوي .*

 0 كال لع بلا هوي لاه نا شانو نيب قرم ةساتغو 8#
 يبث | غم ةيثااب ىتصرت ريصلا نم.*# ارشح نيبلا ةموح ىف اتفقومو #

 يب ايمو ع١ومدلاو ادتخ “و * مخ عوالضلا ىف ادجو حوان ب«

 ١ اغلا وو عصق نم قويت دفا 4 منال "نييداؤدلا* ك...هفنت

 1 فراء ىلا لك ةس'واضت 2 اقدم قولا مثكي بح وضل ىرل

 00 ال | معلا ترع ةيقرواوريعج ايعان + ةافلللا "برغ .مصساو «

 00 210 يطاللا يفلا عوج ارح كارالا .ناطخ قبعو

 * امدلاو محلا شنت ىراهملا ىديإت *« اوضتقافببئاوتاا ىدبا .مهنيد ىول *

 00 ا ها الإ يل ةييود زوو + هدم .ضارغا نسطرق اذ اءاتدح اج
 «* اجدع انظ تدلابا_ مذ نوذل + .اننأ 3س قدح ضنلا ءطو قيلا د

 ضع امرا ءدزاطي وا افمغ لواطي * ذر| ضم ماهزرلا 58 لك دىىرتا «

 * امدخم ميجا, هته بهذيو + انمطخ# ماغللب هنم ضخقفغي »*

 انورتم
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 .عرضا ضرآلا ىلع دخ هتيهب'# انرغمو ًاًقرش .هتذاح نأ: ىبثالف و

 عوضتب هفرع لالخ يبِرطو * ىلعلا انس نيةراظطلا هيلع لد "#

 عترع ةرجلا نام قوق اهل * ةيغ مراكحلا ىنضقا هب جيرتو 2#

 عزفملا نانجلا "مولا درط امكض * هم لذعلا ريع ىف يشم امجايفا *

 عرصملا ناس هبااو. للاعملا ' رظزو * - اوي سأبلآو دوأعلا هيف ىهاسقت ا

 امون نهيلا عانماو نولقل+ كنبات ءالكلا ىنارطا 4

 عذجاي لباوذلا نينرعو. تهانن *  هفك ههنا دانا ناو" اوز#
 اوعرفت ىح نعلا باضه اومارو *:اوءاحو ىلاغملا ف اوراظاعوةلانء 0#

 عفيبا مويلاو نوماسب بدلا نم * ربغا مايقلاوي نيراتنغم هكتارا ©“
 عئر نيهيبتسلا ْق مهفايساو د 6 دوم ب مهئاتكافا و

 مثوتو + للاسعلا راما" لمصق * الطلاف سرغيإ نا رمل 5
 . عرذاو عوب ناضغالاوي ماج * اهراعو اهراوثي ايهتسا

 عبطت بهذا نموا ىم سملا ند د اهذأك' نويعلا ىلإ ةلودصمو

 عازم ءابلا نم _دحيطسوب قطبل < اهناو ديرولا « :انايرادويتل 23
 عطوم لمع“. هشتفي ريف ,رئانت 3 ىيأوكتم دنقلا ىردلك ىو ص

 عجحا رسملاو دحوااو ىرهْلأ درعا #* هريبخ ةيطا دانيل« 0 0 0

 عجوت ىهو اهنالع نا 4 97 نون اكل اب ش

 .عركحتو ٍبولقلا تابع طقاتف + اموت نم فلكل 82 :

 عنو ىطعت ءاد»- اهتيئؤتو كو ودب ءابسعقا | اهرذتت »2

 عقر مدلا نموا لج مقتلا نم * اهتودي دارظلا ما ع
 معست مهامه الاب اهب ست « دكت ملئ رجلا بونت اهات يا

 مهرا متاؤعلا نيقاث 8 «باهتمو لؤيللا نور نوح

 ملظ قراوبلاف قباستت ناو * ةتساونص دوعراف لهاصتت نأف 5-0
 مقو ولا ىف ريطلا ىناوع'ّلو * ردك|نزملا ىف ءاملا ت>”تريغبا *
 عبش نوءلأو قباني * كيبلاو سياؤعا 75 كللا» ماظن داتع *

 عطتم ز>امو 'مونم مه افؤ * بئاص نظ اه ىأزلا اهنع هينغيو“
 لل
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 عدوهم ؛باشلا نأ غبار دع رسم بيشأ! نأ ىنعار دعؤ

 علطي. روغلا بناج نه رذ انس * هليا طبخا تنكح ابابش ىلك

 عصنو نوخ هيف اناع نامعيطو *« ةفافتلا دعب رسل مج ىققاو

 عجرم >> اهوذحم عمذدلا نم «-ثةفلورازالا  موهرملل +لوقا

 علطتلا الا وكر محمي الو * هان هيلا ىراربسا ملطظت

 ايما + مط كا باق عدصت * هعواضب ةرذز تطمع امئاذا

 جو ف قب اع ذولا نه * هولس بقعا 0 عادضنا لعل

 مدعوم ب اعيملا ركااتا نم ٍّئ اع + امدعب قوشلا ندبدعا نا كنهيل

 مديل كالوا“"ناك اودش تهبنو * ا كالوا.ناك اًقوش تسرادف

 ,٠ معلب ريصلا نم ردض ىلو تدعف * ىبالاب محاولا لوهأم تنك دقو

 عرمصم ٌّىدجو# فانكا:ىف ريصللو * عترم ىربص ىانكا ىف: دجوالف
 علت دنالا هحدو الول . ناكح امو * هددو هاشقا دنا نس لثم. ىوه

 ع و# توطخلا ءاببعا ىرهطو * ةعيوو عّومدلل قيعو لوقا

 "مهأفا !نيعذلا .دوقؤم  ىولاو «يمسرا اهبنع "يمانالا ىدراطت

 عدم نينمؤملا ٍريهأ نم ىو * 0-5 ا .مانالا ترق

 . عيرشم اردقي ام ٠1 ناكل *.هراج ريداقملا مك.ىمع ول ىج

 1 عيلقمو ئوزرج ندوصددلا هيو .م# ع ا عرشمو يسع نيندالل هيف ى

  عشمشلا راضنلا هىدخ قؤف ,ىرج « اهأكح نيبلا داقو عو 3

 عئوم وهو هاشغب نأ توهو * عنا وهو هبات عد نا

 عيضم 7 دجلا .هندل واعيو * مركم وهو لاملا هيلع نوهي

 عبطالا كاجلا قالخا ناش اذا + ةهخ دجلا ىلع عراب يع
 8 :عز ءانكت ظاتغا آه اّدا رعاه ءاودكحم .دازع نا“ ةدع#ن هإ

 عتوتي ال د للا "انا دو هنأر ةقاعلا بويشم نرحلا وخا

 عمم و 1 بيغلا ءارو نم ع عاطخ بويغلا ماسه نبع ىذت

 عيوم ةقن 0 2 دولا ىلا «# هوطخ جرد ديكلا بدعم 0

 ١ عروملا دالتلاو 3 :اعالا باقر * هوطس بهر ألا ىدنلا بيهم

 سءثالق :



 ١ 2 « و
 ليشو ,هرخذ ىنفن كذكحا #* مهدثع لاملاو راعالا اورخز مهو" هه“

 لوبد تافهرمألا دح دنع لهف * هدوشم تافهرملا دع 'اناده 3

 اوايع ثيح رابوالا مم ليم * فقاو فيسلاو راعلا"نيب كودع “
 لوك ءاوثلا ىفيب ىذلا ,مأف * قو“ ناو ءاميشا مدعي ل رف ناف 7

 ليطمو سصعم هسيق هلاشت * ادهشم نسما اودنهدشي ل رهذأك 0

 لّواف ' تارئابلاب الو عديت *:هلام حّرلا ال ىأرا كنع لتاقب
 ؛لوح# ءاعدلاوبنيب# تدبح :الوياع وزوال لاماتلا) تقشر الز 1

 لوو رهو الوهس بو * دقار مجعلاو اظل ديك ق زلم 4

 ليثظ نيبصنملا ت>ة وهو:ىغط « درغم نم ندلا راث تكرداو: *

 ليذمو 5ع ليدم تناو *« ءدبارب فيك كالا ودنأو رقي 9

 لئاوف ل ود" ئد" نع 55 * اهرمتق ةلود 2 ىلا قلهشلا 2 5

 ليل تاثداحلا بعصو كردل **ةلذا دالبلا كالما ةدرعا .ه«

 لوصب نيح دحلا ىغاط ضباب * هبيررح رمصات هللاو مشرع اغل 9

 ليكوو مين ئزسا ةعدهت هب تلقب قلل 0
 لوعو نيغا. له ”ىفاشتتااع هنااا ح1 نيسلا ذاع كن 07

 لوهجو ' ملاع اهلا" ىنصاورت+ "اهل'ايرط!ابنلا"نَح .تالشلا ذآ 1 ١
 لير تلت ول يبا كاذو + اهباوث_ كاكضر الاىننا انوا +
 ليلج“ مانالا“ نيب: مقام“ سهل # اسبعفلاةقانم م نزلا دلائل َ مي

 ليغ ةرثع ىل تةبسس" ناو + ةمدشخ ىنه ناك اه اذا ليث

 لوكحكحذ مانالاو. درذ: كلان * ةهرب ثاكيبا ىيلقت و 3

 ليادو '. هدو 'ىفإ ةهححاولب < ئذلاو ٠ دلما دولا ىزتلا و 0

 لوصو ميركلا نا هه ىجائج * الصاو تنكىذلال صولا ىلاقدعف هلأ

 لوط _ كرع مايا" ىو# مودت «* ةطس ككلم عاب ىف الا- شعءو #

 3 هحدم أضيا لاقو

 عميط# صب ٠ هلَخ ق 0 مبلعب لهو +* مج 1 ةدمشلا للهم له 25 ع

 يي 7



2 

02 
 ليد اكهجاداقلا نوع مهضعبو « ايلغتالا ليلا يلا نأ قا

 لوؤص ع 0 لكو * هيكل وهو رهدلا بير بعاشو

 لي وذو سال كيو عالطم دج حعااكو عاضم الم 006 راغو

 0- ةيرهعتلا لالظ ىاهل *» اتي نيعارذلا حوبشم مذ رو

 كود عيحلاو 0 وو دب هسووكبو ها هأب الغ

 لو بوبيغلا ْق نع ىأرو + هدوؤح ماها 03- ةديه هل

 لوهك نهداتكأ ىلع لو *« اهلو> درللا اهفاتكأ ىلع درخو

 لياقك سوّؤرلا ق قوق 0 صحو د لع انا عواضلا نيب اهل حوعو

 لودس هدم سينا تادع مك دب 11 23 نيثكرالا ىقيعص عمن و

 لوصت مالظلا عيص نم الح اذا دب 0 راهنلا ه>و ىلع درب

 لو نردافغلا 2 ادور دج أرسم مكلا اونذءتسا نيذال لعق

 لود: قاعّذلل مسلا نم اسوؤكح » اهءارو نا حارا سوؤك اوريدأ

 لوذ نول تسل رع د مرور ىح ضفخلا لوذ اور و9 ٠

 لوعف ار كح "5 3 لوود دع ز _هءاول ئ جت ضرالا عالط دونج

 ل كب هتال> ا وح الو د رفاو> 2 الا ضرا الف

 ليعر ليعلن (فستلا "اذا د« نجا ور نانبلا فاآرطاب ئرتتت

 ليج ةامكاا مانه هل ليسب * مكيلع باعشلا ءاسحا مهقطاو

 ليسم  ءامدلات ضيغم لكحو * ةدلث مناملاب رارو لكو

 ليلغو اهوحن قوش ضيبلابف * اهباقر .سوورلا.لج- تتش ناف
 لوفغ لاب ىح هيب داؤج * هاف هنم وفعلا وهج اوذواف

 لواط نيئكءانلاراد ناب * اواعاف دجلا ةوهش مكتبلغ ناو

 لودي عابطلا كا ركحا دب د ىكحاعمل ءاعللاب مهي اوحا

 لوك 00 رولا حاعالا كلو د حراوج“ ى هلا9 رزكلا :ث ثاخندلا 0

 ليكححاو سدعم مهنه 5 دج مهنا مولا ةلودلا 5 امه.رعذ

 ليم نافعا ةارتف “ كيك اوكار ادن ليلا لوح ره

 لتسبقو ةما ديج لكح نذ * مهزعو ىداوبلابداركأب اوذالو
 مهو
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 ليت تارعكملا انادهلا برو * هنأف ىبوا ريغ ثيدح ىف اذخ
 لوذسع لوب ام" 'ئىش عي_كاف * هلانرت اهلك ناك اذا
 ليل_ظف اهلل اماو انرؤ * اهقورع اها عاملا تالثا انأ

 ليمذ نهزيدس سدع ءانطناو * ةعذر كيّرَقب ترم.له هللا كل

 لدم“ وألا قاضعاو . هيلا *: اهب :اقرذ« ابضلا ولع نه اذا ع[

 ليوعو ةئر نب لك نكيو * فوشاو هع وضن ل كح ند

 ليس كيلا م ندكضاو كارا »* ةيذ-ع درفلا عرجالاب هيغل او

 ليثلع كلك ردقلا مهبل ىو 00 هدا مه كيف بهشلاَى 7-1 نهل او

 ليغ داهسلاب قرطو ليحت 5 مك دعب 6 ع جلاب ىنريج او

 لع ءاقولاو منخو نان + قرود ةينيشلا نصع م 4 تد.يهت

 لو-طم نيمراغلا رشو ملطم « هيبلذ الث ىلق مكتعدواو

 ليك ماش نا الا تعنت * ىد4* نودبرت اهوي متدسع ناف

 لهفط ثيدخلا نأ. هبا" ىلع اي لس ىدانغلا اههتانانو

 ليقلا نولعل اف ىو ٠ وصشو هب اهدرب: ءانملا كيعالا ةلقلاهب
 لدم عع ىف نظللو * ةوعخ بئاكرا اود_ش اذي> الأ

 37 . ليغ 0 مهانس د»# ةيرع# دقن " دف 3 عي نمو

 لوذ نه سم ضادر تاس #* هرد عصر رب د_ءراب نش هو

 ليلك وهو بانا درب بيلص 08 "و ردن مو ىدوع ةنحاقو

 لوكا "ماركصاا ءالشال"نوريش * هلاو .نامزلا نبز 2

 ليي لاشقب نا ىنم تاهيهو * هيابيع, :ىوا لاثلاب ىنرعأبو
 لديجت ىف نبدلا. قاع ىأرو # هنا قرح رهدلا فانا ٌقيكو

 ذو

 ليك“ هالي ند لوس ىناقس »و هلا ون نك هج اموب ته اذا

 ليدص ىرشملا نديتصك رسدناو ” قلو» زما_زغلا ضامعاك ءاور

 ليدي داكصب ام ىأر بيغلا“ىلع » هلدب داقرلا دورطم ةهزعو



»* 
 بوتكم رصنلا نفا ثناوتع نهيلع *« كنان ت ال خورلا ق تّيؤياذا

 بوعرم نمنم ضرأالا تلقو ريسح * ”ىساخ نهنه وملا فرط علاوط
 بوكسم مدلا نم قدو اهل بام # اسهذا نشا مورلا اهتأر انو

 بوصنم قينكعا نبدلا رينم اهب * ةعزن لك ىوالا تعاط اهو

 بيلاسا ىهو ءاوهالا اهب تءيج * ةعقو دعي عفو مهيف كلل كو

 كووكرؤاف اىلللا# يقودنا نو اوزهع 1 زر دأف ناعطلا دح ىهتقدتم

 بيحرتو كيدل لها مهلو اودغ * ارذاهم نياستسم اونا الو

 ايظف ودعلا ةكك ىنب ال نيا + ةيطرو ا سأللا ةغاس و الف كوأر

 توطعم : كفيسو الا“ ةرذهمؤوعو ةخيلذ . هني ءادعالا ضلال و

 ال الا لا داع الل مدرج كوع تركب اودع

 بولغم .فلكتلاو هيلع تبلغ * ه ريغ تيس ولذ ملح ىلع تعيب

 بيشو ضع تيضغا الك هل * بنذ» لك نع لا اذ ك هللا كل

 بوب# مطاوملا لكىف وفعلا الو * متذم رومالا لك ىف وطسلا اهو

 بورضم لئاقملا نوءط» كدي * هلاف وطسب م4” مل تنكيناف

 بولغم كدح مسو نم هلرامو + هتكرت نع نينرع دقاع كو

 يبرداتو راتعا نهيف هللا نم * ٌكلاَوَغ كرع ءادقالا "نجوم ملأ

 ا يك رتعوب ندا: .كلحو دج .كانيهل ةنارداؤوك لأ

 بيءاصم لزب بعلا تح عع دقوي + اهئانتسا لاصفلا ىعرق قت امأ

 بورذم وهو هذ> مهاهذ الهف * نيل في_سلا نم نم مهرغ دعل

 50 مه كالو ,(يينؤحو "+ انيينان داق مانالا تدتقا, كب

 «بوسحتم كااطع نم الا رعاالووخ ود تالين ضع الا : قذر دانه

 0 د م م( ص حصص سس سس د

 «( ىلاعت هللا همحر كاللا ماظن نبا كاملا دبؤم حدمع لاقو

 ' لو-ذف مالعلا ضيراعم ناف * لوبو حكنلا لوق نءب ملاذا

 ليلخ ىنالحكللا نفد نا سلو « ىنءعو_س امم وهف ىقالخ القأ
 لوهس ىهو لوقهلا روعو كو ديل هطمخب عجصنلا كر ع ندو

 اذ
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 فاد
 بيرامصلا اهيفو مهيف قيكحتو هب مهدذو اليوط ايدلا نب تبعص
 بوعحخ نهيف دنزلا سثك رىشو * ةوسق ديمالللا لاشمأك بولق

 بي>اعا اهيو سيل نأ ه..حاعا هَ تهدادعشت دم 3 ت# ردهدو

 بوصعم ىباسظنلا دجنا ةخداشب * هئيبج نكل مومهعلا ,هدالا وه

 بيئطتو صخ َتيَعلا لام :دئعو * هواش موحلا قاثعا قوق آلع

 كورهو, اننهياطاسا قا ويم تورنت نيرامجلا وأت اهب توف

 بيخاتشلا لالا رود وح م 1 9710 ملل هاصح ليعت

 بو سوم ”نهلالا رونلا ند هيلع د قد دآرسس دم نحل ةيع طام اذا

 بيرجنو نطو ماسهلاو سايق * هريعد ىف ىويسل بيغ نمله
 بسام بوذدت وا انهم دم ذ دب اهطخمل لتعم ءارزشلا هراغالا ه]

 بوكح هئأه نم ءاربغلا د0 امل * هقوذ رعلا ىرج ول رحت نعراو
 وللا تدراو نايثكلا تراهذا ايي * عفادنت .نيحط!الاب هل مدخ

 بيضاوقلا تافؤه رااو هغبا وس د ةيداس>و م نه بس>ح د]

 قوام هر لدم ميي1م هأ د هواع 1 َّى ديملا ت تاوهص ىفذ

 بوسه دقهلا ىلا رج مهيدنأاب * لزب مل ةجاحملا ليل اجد اهاذا
 بورشم ءاملا الو ٍبوسنم رجلا الف * ةرغ ب ىف راثلا :تاحداقلا نه

 بيكا رعلاو ىلطلا اسهم نتويس اذا ل اهدد ويلا وسل نا نيءاوض

 بيراخ ا هنم ليللا قافرو در فنا ناوطلال كبر ىلع

 بينواكتسا رهو نكولا ردك وبنو +1لفاوخ ىهو نعرلا ردق ردات

 شانو رعد لاضفالاو يزمابلا نب ث # هدر 5 نك ُن

 تيوضل مدلا ند حير ذا نوهيلع دي انقل لمح عملا ف وعش نسل

 بيضاهالا اهتقتلاو.نجد رساوك * اهنأك حارا عوط ةقافخو

 بوهىم لوهللو حائرم سمصتالف # ةينهو حارا نيب ةزه اهب
 بوبُْسم فصاوعلا ىف نتعب مارس * اهنأك وذهت رجا تاتذعلا اهل

 0 (طد )



 يي
 ا تطلا ف تطلا ةوييع اهيا سخرت ىا فرط انهت ر : اذا

 ثا 60 002 يمد« تارااذأ نييقاملا حوض نيو
 بيذعتو مك وذع اهنم باقالف * ةويص مك افع نا بح ناوعاو

 بيب رغ - درغ . قرواو * قراب ةتقخو حايصا ةحيور

 210 2 ا 1 لا تيت امن امر ناز لكيلا .تابرخا قو

 بيطلاو ىلا هلادعا نمو ىرسو * ىبدلاو ردخلاا هناوعا نمو 5

 بيذلا علي 5 اهدنفج لزافي * درصم مون حاضمك< ىف قيعو

 بيوصت برغلا هرط ىف اهل مو * تدصوا#و ابصلا حير تهم دقو

 ا كدا رمواالا كرم

 بيب الخلا رعاك نع ربا 6 >> دهشل قاقزاا ضدللا درح اه

 بيذاكحا نهنا الول باقلا ىلع * اهدربو ,إح ثاغضا اهنسح ايف

 تا لا راسا عل وي لوا

 تسلا دفادلا يدع وهام مد نامي لظ اذبح الأ

 بيهذت هيرطق سه هتعضرا ناو » ضضفم وهف سوثلا هتمطف اذا

 بيضقت قراشملا غيص نم سعثللو * ايصلا ةَعْقل نه ءاود# ةرورقمو

 بوطقم قل وا ىهجو ةقرب * هنأحح نيترطلا قيقر ليلو

 توديع نييحلا ناتفحاك نايواد علتا بئاملا دايجاك بضهو

 بوءم* ىداتع ىف ليذ رهدللو * هزع ليذ ايحاس ىلثم را لو

 بولغم نابزخ وهو ىننع عجريو * و ىتزحو ىتزع ىنعزانب

 بوض* ىشاجو بولغ» ىريصو * ىرا نا ىبفنل ىبك ال ىناو
 بوهلا متاو_جلا نيب اهو هاذق * هيوشي حارقلا ءاملا نع دصا

 بويصم ندرولا ءاه هنود نهو * هجدا ىط هجولا ءاه نة>او

 توهنم ضرءلاالو لوذبم هجولا الف * يقم لالا نم ىلا ىنرس دقو

 بودصح قررا نملضف هناةولأو ع رثكم ليضاتلا نه. قا قربفاك

 بوكيموهو الغلا دوعلا عطقب دقو * هليضف نع ىب راتقالا دعق اهو

 بوب وهو ةرح سفن قفرطالو * ةعارمم بوطغلل ىدايقنا سلو

 بوركم ديقلاو وطخحللا عاستافيكو * ادايت تاثداعلل دقو الو

 نروح
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 « نيتفاق ىلع هحدع اشيا لاقو ف
 70 جيجا د 1 1 للادب لن

 * انرغو اقرعش * ىرولا عنطصا ىذلا لوملا اهيا ان *

 0 ابرح دجأو *» ىزتعا اذا نامزلا ىلع ناعتسسملاو »*

 * ابو ادوق * ىريلا ىف ضاونلا لربلاب تعا »

 »* ابكر: ' للمكا ل ىرسلا سيلا كيلا و نالصاو »*

 * ابغو اهفر * ىرصلا درو ىدصلا دعب مهيضرب 5

 * اتسم كب * ىرذلا عوذرم كلملا تدتبا دعل 0

 5 انرقو ادعب * ىرعلا دودشم هللا نبد تكرتو »*
 »* ادخ تفشكو * ئرقلاب اهيف اعوأ انلاثلا ننفو »*

 * اءذكحو ايم * ىّرْهأ ددق ىلعلل كريغ لاق نم 3

 ٠ ايحا اههف * ىروامه كدبع دنزو لي>رلا برق #*

 . انرعضو انعط * ىرت امكح هارب رهد نه هرجاف "
 د ايكو امكحثُو * ىرد امل هلانع لوضف ىيضرا 5

 * اءذجو ارض + ىركلا دورط» وهو هيلا رظناف 5

 #* ايصخ بدجلاب * ىريشاو ارط كيلا مانالا روض .

 0 ابذ الا * ىرحلابو كارذ ىف عتري كلتاف +

 ا بداعرلا ناسا ىهو ىد 00

 هى بيراعا ءادكلا محو امردب 6 بنراطم قو سببلا ضارع ق نأ 1

 - سيانالا ىذلا كسملاو مدلا نم + تعدرت دق انفلا فارطاو لس »*

 #* بيكارالا مالظلا ع ىدتهي هب * ماع نا لاله نم لاله اهيلع 3

 ام بي>ارسس نونا الا نيحارسس از يا نايت داتا 4 ك0 ع

 « . 'نينايم "حاولوا قاذلا) مآ مهب مدرللا كيع اال ةلليغا -

 ا بيعارألا ناكل نويذ مك + مناوجو ًةحوردم دك ىلو 00



» 1 
 د هع كد حاتما انااذل هآرت

 + ىدتراف كهجو روذ هيلع تءلخ

1 

 »8 تدنكأ اهسماذا نك |عمصأإ

 اهيلع مدن

 * اهضيف حازنلا رزغت_س ةجج اهل

 هب ورا (: مع داقيلا ايهباتا) ذا

 يا لول كد لاب الا ىخا نانرخ

 «* ةمهلدم ق تاسنا اك اذ مارعل

 + هطذ» مكي ديحاا برم اخ

 #« هناثتح ديعبلا ل ىلع موعد

 « ةلفش : تاماثلا  قطخ . تراك

 * هتكر لاه. ىذلا كلما لدتعاهب
 +« اوديو دق .”امدعت'؛ ئداعالل. "لقف

 + اوكا ارك سلا بوبصح اواج
 3 مهما بوص ند ءادعإلا ىلع موه

 ده انرغمو 5 اراك ىلذذ ريكا كال

 * اهتبحص ذنم مانالا لف ىلو
 ا ايدي هحلاا و ةلللط# نيول
 ام تءحا ٍ ىح ضرالا ىتطفل دقو

 * ههضم بئاونل نكحزت الذ

 * اما كللاو نبدلا ئسل تيعب

 »هب هدي رب ايف رادعملا كعواطو

 + ةاديعواذا انهيت

 66 رج دك اهنا الآ ىبتلا

 3 ةباعر كيد ند

 لدتلاو ةحدفلا ؟نيئيامب ؛ لياصك

 لهصلاب ثداح نا ءهافكح رون

 لقثلا ةعجار ىهو اماكر اعاعش

 لم الب كبدب نم نض ةعدب

 لذباا نم اهيلع افوخ اهفاعضاب

 للا نم دعتال دع ماحاال

 لسبح

 لحضتلاب ءاملا قرسشت تامهفن ىلع

 0 ةعاربلا الا اهل سدلو

 ىل هب ست اع هيهاوع

 لصف ىلع الا دئارب ىلا برخلا نم

 للا ةحم ىف مسلا قسيو هاضر

 01! طا وتلا لذا نوقو

 لكلا رخل :قكرالا قب ةيقاف

 لدحا قرد سلا نوضع :تداعو

 لععلاب لهجلا اوتعشل ال كحدور

 نعدلا تلد رع لوين قراغ

 لكلاب ىظاوتلا ىنتلا اشي اه نم
 ليكىف فسوب وطملا فيعضىدجو
 لظلل كرش انهتضلعا دق .ةيعاوم

 لزهلاب دجلا عدم نم ىلع ناحا

 لهسلا كيناج نانكحا ىلا ىل>رب
 لضعلا اهباينا دح نع ترسثك دقو

 لبنلاب قوغلاو لصتلا ءاقب مني

 ىلع اه ب:حح,و ىلبث اه ددج

 لاو
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 بئاونلا بو نم ىوأش دقلأف * اهبا' قرحم مانالاو ىتآر
 بذاولا فكالا ىف ىل.ح عطقت * املاطو نيتملا ل_للا ىئلعاو

 نسابيقلا روهد تح اسهفرغف *« ىرساو ىسفن نتوذ اه رصناو

 5-5-1 دح١/د[آ[ك“آ 3314ه

 3 ةناطلسلا ملخلاب هئنه و هحدم لاقو ف 0

 لبسلا ىتتله نم هاسطإلا ىلع الولح * لمرلا ىلا بيذعلا نيب اه للا ره
 لحملا ةمذ رف قر * ىلا نيا نم ءامرجلا ىلا مهاعد

 لمملا قئتعهم» بصخللاب مفترع * اورشا ّى> رطقلا نود اودغ

 للاب ضرالا 0 نا ىلا فيس * هبار نو لك هيلع لا

 لهكلاىلا وب# تبنلا عيضر راصو * ىرثلا ىف ىفرعلا لصأتسا تح باجيا اه

 لئثالا بذع تدوعتداو ىدنلا قورع «* تحممراو هيف بشعلا ىهانت ّىحو

 2 رع ناطاسلا اهب كابح * ىلا علخلا اهترطاش دق كنف

 نم ُكحا_عءس الا هل سلو * مند“ وهو ضورا كلا.حح ةادغ

 4 كيئا' فالخا ىنج ادغ « راز لكح « وب اجب لا

 لدحلا مكضا كبأر نع هل نايا *« اماو دادزب 5+

 لعفااو كلوق نيب انهنم تلباخ » 0 لوعلا ىبصت ةموقرم

 لوعثشلا مالم لولا بعش داع ءاهب * ىلا كقالخا لثمىف اهب تلفر

 للا نم قوم هيفطع بعالب * انأك نانءلا لضف مطتسدو

 لمضفلاو كلح ءاعا هْقا رطأن 5 ترقوت حارملا نحل( او اذا

 لعنلا ْئطوم ىف قالا لاله هيلع * قلعم مولا ضاؤرا, لحم
 لسر ىلع انوه نوع مهتويع + اسكحاوث كوللا ديص هن ىقاطا

 لجرلاب ديلا درطب حورم ءابا * هنودو باكحرا ليبتت نوهورب
 لطهلا ةءلتم ريغ رتب  ةعدب * مهسوؤر قوف مهالا ءام# دوي

 لصنلا نم ىضمأ كنم مدع هةقاحم 2# ةياو دعر دملا نعاصط ضيساو

 لستقلا ةبآ تلزا هيرضم ىلع + امأك نونملا رارساب ملع
 لمعلا مبردم ىف هينته نع مهتلعناو * هرارغ نود ديصلا سوفن ضيفت
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 كفا كغلا مودل حباصم ىهابت * العاشم اهتعدوتسا قوربلا نأك

 قادوا اذنه تعص ىأب دكاون دذ هناتكلاآلا ايدترظسا راتطتلا نأك

 بعاوكلا دودخ ىف ىكأشتلا عومد * اهتادنج ىف رطقلا جاحم كيري

 ٍبهاوملا ضكحا اهتضذ مطل * اهنا رثلا هقالخا نم قيعاي

 ا 0 1 ل 8 كا #1 اوطقترا سرقلا ةئايضإ نع دع اذا

 بحابكلا ران هيدخ ىف نسلت * هناششج ىفءاملا الول ضياو

 براضلملا ليم اوضن هردافف * ىلطلاو ماجا بح هب رضا

 بلاخمو اهل بايئا' ىدشفب * هلا ش>ولاو ريطلا عابس دوت

 ساكدلا فاير اال ةيضرو عدس والعار: نانا و. لات

 بانكلاب !اهييها ا ىرج * دصص ةرغ ليللاب تعفتلا اذا

 بعاصم مطح برا ىف هؤارآو * دراوش لع بطملا ىف هعانع

 براَوم ريغ مكلا ىضضما لاق ناو * بقارم ريغ رعشلاىورلاص اذا

 بلاولا قهش نيفرجلا ةروهم * ةشره لك ليلا رودص قله

 بئاقملا تاكاهتسم اهتنعا * ت>وط حجانع ادرج اهّداقو

 بئارلا قوق دقعلا لاحم لو * لزب مل نيماسملا نيام قاض اذا

 بهاذملا ّىش ىازرا عيد دلا * مزاح ةةنعالا ىبثه اهطرفن

 كلاغا لوا !نافتخ زا ظداتخا اذا د« هنا . نمط .سستللاو, . اًةهمذعب

 لاكش إو رن ضاطسمالا ورغم" عرفا كارفلا انييضايل لإ
 قلع تلال دلال 1 ىدالا ةزطول و ديا هوس خامابا نق اينان نضاخخو

 براوغءلا تابرخأ هم حجيرتو + يع زر قرعتلا ىصاقا سجن

 براش ةبغن رحخلا ىف هزاجتال * هرودص قد ل ارح ضاخ اذا
 بكار فقوم :ربلا ىف هتقاسل * هلاعرس عد مل ارب مار ناو

 بساحو قديفتسي ال عراذ نه *» هرصح حبراو رطّلا دوفو دارا

 بغاول ريغ جوهلا ه-تعرذ الو * باوغ ريغ رطقلا هتتبسح اه

 بقارءلاو ىلطلا نيب اه حوارب * هؤيس عورا ءادعالا هب عورب

 تتاكد لبق بتكلاب مهمزهيو * مهدارط لبق بعزاب مهافب

 قار



 وبلقة 
 برالا دلالا نين رع رعت و »و هناوازنخ هداط ري التم اذا

 ارمضلا لدهنءطلا ل ريواغم * اهلأت انرثلا عامل بحصو

 بهالسلا تابرقملاو اندلا رمد * (اهعالط اودس ءاوتبلا اوازث اذا

 بئارغلا ماحدزا عردلا قلح ىلع * هلم محزب حترلا ثيح نيعاطم

 بجاورلا طوطخ اهيف انقلا نأك * ردآ و انلا فارطا نودع

 بلاعتلا روح سال ءامد ٌنَع اهب د اورداحم نادالا ر يلا اودرو اذا

 ىبرأم ىضَفأو ىلامآ غلبأو * توتلا اذا ىلايللا نيد ىضتقأمهب
 نرالا ؛دارط نع. ىرع "ناهي رت * قتكأو عا ىلبا كيلا

 بوانجلا ىدكمر ءارغملا ةحولم د اهلط لح ُ 1 ةرئئاهو

 بئاذملا فاطتن نم ابر حاتمل * اهطخ لسرت ىهو اهيف نويل و

 بعاش مداهملا دوس» هيف * انعارؤ راهنتلا هحو اهب ائعفس

 بئاصعلا لثم سدعلا قوف قفاوخ 0 عج 2ةدلبخلا راوكألا ىلع تاو

 بكانملا نوج ماك آلا مه ىلع * قساغ رضخا لظ انفستعا الف

 بئارغلا حابرلا سافلا هيءوصي * قتلت ةبرغلا رمح ردغ

 بئاجتلا مظ نفشري اهءئادو * لزت مل ءاطيع دير نه جرعنم

 تئاصضنلا رسضخ ءامرألا ةيفاطب +:اهييكشتو ايي ةذاللا 2

 تئاوذلا فحو ءانظلا هب انقرف * لدحاوت ىرادملا ىفارطأاك سيعب

 بضاوقلا ضب ندمت! اهرئاسم + اءأكح امان ايذع هه نطسب

 بئاكرا نويع بانراف رسفلا انس * اهلثمو اقرز ءانملا ماجج نأر

 براشملا ضعب رولا نظ ردقلا ىلا * حاط رمعلا دل نع خاق مكف

 بكاوكلا نيب كاملا ماظن هجوك * اهتام ةلازذلا نرق ادب نا ىلا

 بضاوولا لهتسم نلازغلا قئرط + لنهر و عشعش نزالاب ةضور اذ

 بئانجلاو ايصلا ليخ اهريهاضم * تئطواو نيمزرملا نانع ىف ترج
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 امدلا نيب اه قلغت + اهنأك ءامدلا غِئانما اهيلع 78

 و اهارد 35 ل ءأ رص تطكحو #7 توتراف سحولاو ريطال ىرذ نعد 2

 و لالبطلا هذ نر هاتوالو راضع :ئدهلا/ ليس . ١وأطعلا موذل راقت عصور١

 تك هم مايخلا كن !كدعو*» اهأ قودسال ىلا لبق مهل دا

 ع هوجولا 27 اكل هع اب اهنا هللأ طعم نم مهل اراك

 بسفلا ىو تا ص مجبطا ا دعاوسو مهم ماهي قنأك 26

 محشي سدل مرد 5-01 ىقعللو #3 يدق توحرب ىلا حوضو دعبأ

 حل ةيديسشلا بيضاصها وان * دعيج ضغ رمعلاو مكخح:مدح

 يس د ني رقسسس ةلالع و ىدراوش 0 مك تكحدللا قو د

 محدن موتكلا را هب ىيضصل امل ظهان لكح مم رارسا نم لهو

 مضت ؟ءارعلا رضع 1 ثفاون' * اهيظيي فئات مواكلا 02 ئدنأو

 حدر سعلا نم 1 نيل درا ا ىدزا رك ىدحي نأ 0 هدأ

 ميعاد 4 كد” الو نكي هدا < اهنا دحلا ةريع نم كج ذوعا

 او ا و قامز 7 ىتشاو رضلا ىب ىدوأ ددذ اهطوق

 ىوعتت الو ١ و ىدتللا# 3518 قر + :اننهذا# «كياوطاو 2

 مستو 0 اهف ىدتعت مكحا #3 اهئاف اريخ مانالا ىف اراتضمأو

 نه موق قائعا ٌتد ركع دقو  ىبد 5 سمءاوخلا 6 لوو

 مدنم حورأل هايف 5 ندب ىلع + 59 1 ةح6* ىل ماشناو

 خد شلو ح وات انويف 101 اهل + تا 1 1 09 الو

 © 60 © هه

 7 ىلا هيلا هن, كللملا ماظن ديعسلا حادع لاك 0

 بسايسلا عاردا ىف لاحملا لبو 0 بضاوقلا 5 نامالا ءاعل

 متراردلا هل سا د1 ل نيت 9 كلذ سما كليب نكثأ' اهاذا

 نقاودلاب ليم رمد“ ىلا هاذا يكفل الا .ديملا تافذق امو

 اذا
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 هع ا  خ
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 0 مراكب ءزر نما 0 ا هاربا هم قرم ا

 دبي

 دبي

 د“

 دبي

 خوتلا نودالاو ىدونف .قلمو د أ محط ميضلا لوبق 9 ىبا

 عمشتو راغصلا وب "تور اذا.« قصتنا ءامش :نعلاب ةستموث مو
 خرؤنو ”ىلعلا هاي م * هزعل ا كلم 7 مانا :م ىظيحو

 ' او نيطالسلا دضياكحز هع 0 ٠١ شارألا 6 للم هب
 جاي وهو جاما هيلا ويصيو ه« منيا هل وهو كلملا هيلا ىف

 خوشو لوهك هيلوح فطصا اذا * اعضخ كلاملا دص هل

 خودبو ىدعلا ضرا اهب سودب * ايرش نفاوتظلا درجلا هقاتشتو
 خوس نداءلا#ىف رب لباذو * هعساب شنو ىظ# نإ لمأبو ”

 م ثاغبلا .ىحححا اه روصللو * هيمان مهءانا“ ىدعلا”ىبرت

 مشا م ىذلا دوطلاو دنحملا ند * ىرذلا# سمادعلا :ءلا ةيضه هل
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 د خو-دو اهؤادعا اذه و أمدعب ةدالملا اوطاح 2 كوله

 اوما لالالا ىف موق صماا # .تلةلزتو .ىدبتلا اهنا ان 95
 2 عماسملا دودسسم عمكاو » همكحا رئانصإلا بوه رمديو

 دي

 3 ع :روصسلا لا اهرتع « رض هلع هن انين كللإ ]ذا © |
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 مينم هيو مكجحرب ”اهو قاعز 0 هديسهف ندعو وطس ا_:زعن مهل

 1 بولا ىعادلا ىلا فقافقخ * مهاوح ن ,(طاوسلا فطصا اذان

 مبا ةيمالا نومي“ هللا : نمي * دوم قا_طنلا ىفاص ميجوذح اذ>

 خوست تداكصو هيئابم تواهت * امدعب في_سلاب مالتالا دق ب

 خدشم وه مصب مانويل هداني هل صغ رجلا سبجملا دوي“
 * يا ميشمو

 سس كلوودن نيد الا عور الو »ع زفه رهسلا نيد الا نول الف ١

 ءءاوس اوباذو » هلكاوذج ةقرط مهيت رحاذا

 2 قينحلا نيدسال نع دل نان 3 ىدهلا رسدصن ذم داحلالا رعردقو +

 معيب ءاشورو عدج ىلع اعلا امز بضت ءابرج نيب هوني و اذا

 1 / 3 . 0 م4 . ا

 خرعثلا انهنع لكلا طف قون * ماهم جزا عّكلا ىف مدق قبب ناو

 خذو.  اهئاديء ىف لباخم + :ريهظ لك عل تاس نم هل
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 « دا
 »+ نوذرفا نيف مانالا لك #« اهؤالي ع كاهضلا ةلوج" ىه

 5 نوضوم انهت هير اسلاو عا قليلا ةففكت ماعلا, اهل نضهناف *”'"
 »* نرد هر لق نادرا ول« ةفصع بضاوتلا مهيلع فطعاو

 3 تود ثارتلا نا م-هئازتي . هدأو امانص عاصلاب ملاك

 0 نونذ لاجرلا ىوهو ىئاكرب * كو را لارا نإ ئروتولا“ نا

 0 نوه طسوتلاو  طسوتلا ىبأت *يقيعمو ىلعلا تااهن غلابا

 201722  ىالالانظو انظ * هنلما اه كيف كردلال ساو

 ”« ىلاعت هللا همحر "ىرلاب دمحم ناطلسلا نإ رفظملا انا كاملا جدع لاقو »

 * خزر لمرلا ةمح نم اهب ىطع +« مع ةمزالا ىف ادوق سيعلا ىه
 0 خولو ردو, ايزهأ وبلا تيح + تدَتْعَأَف عادلا هَرغ نع عدلا نيل

 « ميسم سرب ةاخرملا لدجلا ىلع * هلاست رابط دعجلا ماغللاب نأك
 « ممر نهاطخ ىنءاذا تقلا دق * ةروطخ لوطا ىبثملا فابطق اهيلع
 0 مدا ليللا نم ئرإدخ حخانعاا» اهن2# .رودح اهتننححا رود

 م« .خرشاو باو اهنم تورش دمذ * اهووسر لم نسحلا رع نيهاش

 «ي# ممضم بابشلاب روعش ليلو + مم“ لاا ود ” ىقوف
 ١ جم 9 5-3 لع + ىعرع هللا ىلتا» تانعظ ايف
 5 يك ل ثلعلا ىف أ ك7 وقر: كذا قيد دوغ او

 « . خود, ال ايلا 7 تذل + اماكح كرجل ام
 5 . خرسمدم كلامو وكشا اذا :ىلاك ,* ىرصقا كالا ىف قرولا تاحدص انو

 ىلق رائابو

 حم دولا لو ىو هلاوع ذاق « ىونلا ةيرغ مهب تطش ةريجاو

 هاف .رخمرمو ىرمس» مج ىف بعلو 1 ير ل قر ا فاعل

 يا« خدشلو ءادعلا ماه ا عولا * ةدتولأ ىلا ىنع غتابم 3

 « ماب نءطلا نم كوش وا قرفت * ةزادع نم ةبلح مو لكح 5
 دش محصل تاو وضر كءاتتم د اهثت مارب 1 ول ديحح ةعسلو

 #0 خد تاكف 2 ىنع ترمصو دقو * ةهافقس تار الا سعف داو

 00 117 م

| 1 



 ديو

 : اكيد
 نيربَخ هحان# هلظيو * هاكر تحن ديصلا كولملا ىثت
 'نزو اهدححب راضفلا لجيي## اهدوؤب باقرآهلقث. درجلاو

 ناونشو.. .اهناناتالا "قيسد# قؤتتام زئارتل افا نس
 نيكردن اهكاردتت نا نوؤؤاراا مقال نيتباغلا.ىمارت الولي

 نونطو نيعا اهقاتعت مل * اهذا ول“قوربلا اههبدي دأك دق“ 4
 دي

 دي

 نوعتم هميسف ناهزا ماقي * ىرج اذا نانعلا سايح لك نم

 نونف مضخلا رلا ٍتكري وا * لدجأف مشالا دوطلا عرب نا

 نوره هلها نه هرزوو * هلالج رزا هللا دش هيخا
 نين_س رارغلاو بلص دومعلاه * اي: ثداوْللا تدن دق ناهرق

 نيتم ةانقلا قدص امهالكف *« ادناستو ىدعلا عر ىلع اعجج

 نود ةنربلا لك .هءاروو * هنود ىلدملاو ملا 0

 نيركأذتلا نوكو ءاضهلا ىضق * هلال# ىذلا كلما اهيا ا

 نوئمو  ىرو-ال ةايح اسهق » هطضم ىدربو ىف هتاض ع

 يما وهو صللا ىدصضا و عار * هلامو عيطقلا ىف ةلاؤذ تثاع

 نوفمللا هب مهيأ ردن مل * ةباصع عاعشلا كلملا عزانتو

 نورا الو هدكحامب نينرقلا وذ ل.ة نم نكي ىلاه اويهانتو

 نوبلز قالطتال برحو تعج * ةياصعو ةبار ضرا لكف

 نوزح نول وهمس ندكححر ناف «* اهنا ةننملا كتعدرع درج

 نينن < اهضهدودو:. بشك راناع اهيلرشو سيلا لا ١

 نوعا مدكحاف افكت رحم « اهب تنم دقو ايندلا اعأكو

 نيفص اهدنع ىش ءاوعش * اهنشو نهاثع قوذصلا مراو

 نيك 2 اه ور كالوم دل نرأ كلرغ لب# كيد ددشاو

 22 8 نورهه انهعولطب هلاعيفا # ةروصتم ةبار هيلع علطاو”"” 0

 نوهي هوميريد اذا ابطخ * مكءارو نا.ديضلا كولملا نبأ

 نوفأملا -ةييفبل تنم ليذاف * نيعفَس رفالا ناخيياذ لبق نم

 ْنِي- جه هانقلا راو> ك_ءءلاو * كرس رقم ىلبع ديبعلا باغ
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 نور ضي.ولاو اهيلا تسق *« اذا ةذ_سار حيراو ىرب دقلو
 نور مالظلاو ىرادملا يوع ب محاف فحو لبللاو اهذأكو

 نيك عولضلا ىف مهو ممه *« ةفوثت لك طاين نهب ىرب
 نوعلا بوطخلا اهييش ءارذع * ةمزعو :مومهلا اهرواغت مم
 نيف نداعلاو فاسللا#الا < هاف عاملا رح ىئط اذاو
 نوصح ناجح نأ نهروهطؤ هلهاب قوسعلا نطولا اين اذاو

 نيدحو ممذاو 3 مجصلل * ىري وا ىجابدلا ءاشحا نطيل

 0006 ءاعشلا فر اذإا كلم يح ىلا ”.ةهعارم تين ذقلو

 نوه هبايب تملا عذج * ىذلا هرئاط ن رولا دود
 اوندو نيملاعلا باقر اوكلم * ىلوالا نيطالسلا نبا كولملا كل

 نيصلاو مهلي> طير دنهلاو * مهحامر ديعصلاو ةقريب اوزكر

 نوجدو قراوب جاحملا تف * ىظلاو ”هنسالاو ةنعالا اوكلم
 نيط مداو ليتقم رهدلاو * راكح نع رباك ثروت دحن

 نيصح ءانفلاو علا داو « عم ناهزلانو ى : حا ”ععجلاو

 نينح وهو كلملا ىلا ايصو * اسءفان رياثلا هنوعدب 0

 نيِع ةافعءلل هدب انلاكح »+ ىدنلا قدغ هدوجي نائذزلا قرش

 قددلاو رئيقلا# ديلا ”ىوأب + كاوا :لالط..ى“ ئوأم“" كمل
 كيو ةليفلا قوسيو الع « املا 3 اني ني هت اعقل ةنرظ
 ن رد داؤدسلا* -كدنكرم هل رك هياقاكل وهو عمتلا ةنع تام

 نوذص فوذصلايىف ةيجوعالاو * عماول جاصتلا ىف ةيفسثملاو
 نيم وهو توقايلااو ردلا, * ةفوتكحم ةلظم رشن هيلعو
 نيدد ضارراا ىف قئاَعْشلا رهز »* اه أاكح ىافللا ءارج ءادوس
 نيرم ماللقلا ركشعا اذا :روث # [ه):سشينع نيعثلا در“ تعفو
 نوح لم تونا داو ننعم + اهق ودا هزم ناسك ناس
 ندلا نعو ايدلا هب تءاض * اذو ايندلا تءاضا كالث رود

 نوكي ثيحراد ىنأ نوكيو * هجان ةباْؤذ ليع رودن كلف
ِ 



 .«هو
 راشن كالع ىلع ' نهو ررد ه« اهنا حتادلاب كد رالف 0

 رامهشالا هركذي ريدبمل | ركش كا * ىئنيلو ١ م لءح ل الو ديب ١+

 يالا ها: ءالا 0 در نه ام الءؤم با .الا بوهر 5 تءددؤ ل ٠

 راضن العلا ْق م رهز 06 رضاوت ىو داسيعالا كمانا 37
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 2 8 هرروتسا دقو ةامح 3 ذدوعسم حتما ا 5 ناطلسلا ْح لاقو 00

 نينا ليصالا ايصل ىسفنتو * نينح ضيمولا اعمل ىلا ىرظن »*

 نو.ع ماسهسلاو لئابكلا نا + 0 ةلزان لبق عا تدل اذ *

 نوصغو ل _ها نما روو 3 مه>امر بايقلا با وباب اوزكد 37 |

 نّوَج بئاحع# تدعت دقف الصا * * مودل 3 هلا بعت نكي الا هَ

 نوحش ثيدحلا قرتسمو ىضوذ * مهلاحر نيب نيبلا توتو اوتا 0

 نيعلا ءابظلاو رذ اجلا روص * مهجودح ودحو ارم اولمدتو *
 نوتكم لالا باكا جوه * اهزهي جودملا ادصا ءاروو 3

 نوكحص دسم لزمه علاضالا نيب * مهل مهعوبر توفقا لاوالا نا و ا

 نيطو دوعي نا عبر روتشن #5 يسطو دوك جي وعوي راما *

 نوغج دودهلا غبص دقو اريخم * ةحهله ىلع تركحب :صلمو 3

 نوروملا كيلق ٌكعمد نو ردم * ئرع نيك بنل كل اه مويلاف *

 نون> عاطتس الأم بالطو * بلطم زوعا وهو ىولس ىجب 4

 نهر ءادن تبسك ااه“ لَك * ىرصقاو ةمالملا ىك اهتبجأف *

 نيك 0 قيرغشب نيب * اعضوم دلجأ ىدسنع ق.م *

 نول فر لكفو ا ا 92 رعو نينا 0ك قشم 59 »4

 نوكس تدهج دقو نوتاكرح و 8 +: لالكلا ديو 5 ندسرب 2 *» ١
 ا
 ا

 ١ 9 ا
 ١
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 ؟نيلت دات أل 'كيلق ةاصخو * ثداحل عارتال كتدهع تلاق 0

 اا
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 نار فدللاو واع دكلاو * ةعشم .مارلا ةتعاش سأر ق
 رادك دو َلَع نرباعلا ىف * نج 5 قافتلا بصعنىلع نجو

 رابتلا نماطت اهقوخ نم *“ ةياهم ع مورلا مباح ىلعو

 راج راميلا الو ميلذلا اومن «:ةضهنب مهت نا دب دببلاال

 راطخالا هنود رماقعت ارطخ #* هءارو نأ ىبورا ىرد دقلو

 رارحىهو رعساىورتو ىثرغ * تدغ دقو تاغهرملا روقت مون

 رارش نيعذاخلا ىف اهبيهلل * عئاور ديفصلاو ةقرب ضرابو
 راتطخلا كءاول ميلكلا ىدعف * ىدتعاو اذ نوعرف ينط اذاو

 راصصنالا هلو_>حو ”ىنلا يع *« هنأكف ىدهلا رصن هب رع

 راكذالاو راصبالاو بابلالا هب ترم ىذلا كفالا فقاس

 را كيس دنع ةوبرشلا ىيل * عضل 3 .ىعشاهلا نيد تدا

 اال 12152 ءازو تطل" + اقدعب . ةينطابلا ز:كنأ تكيتعو

 راعالا#اهاثا لضت ليخ « ,

 رازوالاتو ماث آلا لماححرف + مهل تاما 6 رادقالا مهترغ

 راحالا اهكص ةجاحْزلا عدص مهتعدصف مهف كفيس تيكح

 راثوالا تعاضو ءامدلا طاش * امدعب رهنه ندلا ران تذخاو

 راَوْعَس ىهو كتفلا ىف مهراكفا * اولعاو نيلئاخت ءارضلا اويد

 راعمك بارمذؤلا الو نيقراملىف * ةسلخ كناعط ال ارهج تكتفف

 هل تقيشأو ضرالاعالق اوكلم

 اوراحو ءاقللا دنع اومدقب نا * مهسوفنل اورب ملو كوأر الل
 اا ندا يلق شاو اللا + «تلا اخ قادللا نباتا اوثب

 رادقالا كدارع عوطو اييندلا كلاه كنا مانالا اهنهلف

 راودالا تنْضو نامززلا مدع * ةهيبتشيم ىذلا ايندلا كلام ان

 راطقالا اهب تاالتماو نابكرلا اهب تراس ىلا معلا ىنتيلوا

 را هيلع مع ننأاكم * هلوهأ لوط دعب ىركذ تعفرو

 رازحالا ”اهقاعت لاجرلا ننم * لزت ملو لاجل تاه ,قتينكو

 اا ا انيق ةلاوسلا + دن الو تيماعضا انيق ةكرشال
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 1 هللا همحر لاق

 بفهفيصكووسلا

 رادقملا مكس كد ع و# رادهالا «مضخت كّردق لالخ '

 راج كل هتلح ثيح هللاو * عئاط كل هترما فيك رهدلاو

 راهن" ءاطغلا فشك امو ليل * هءاطغ دم ثيح ةطريسلا كلو

 رارج قليف كسأب تاوطس # نه هيب نيب رارلا قليفلاو

 رايخالاو رارشالا اهل تناد » هبت ةجودمت ةباهمو

 رابخالا كركذب باطوواهيف“* اكلم انينذلا و مانالا كب تْبآط
 راث الا هركذيإ ءاجو ىرشلا هب تقيس ىذلا رصعلا وه اذه

 راونالا هلدعب عاشو رثا * هلاح هيف ليلا مالظ ىلو

 راما هليضاو هريسف5 * هءاور قارو هيشاوح تقر

 راد ةطيسلاو صخ* قلخللاف * هلدع ةطيسلاو ةيربلا ع

 راهعلا دحاولا كاوسادحا * هتؤي ملاه كانا دقن اركحجش

 رات ال ىوهت ىذلا عدن * هدابع سا كالو ذا كارو

 راعالاو قازرالا كفكخبو * هلذاب ,ءاشن نه عنمو ىطعت -
 رادصالاو داربالا اهدك اه * ةمدمب دير“ نم كوم قاشا

 رادقالا تواست تركذ اذاف * ىرولا نيب اه رادقالا توافتت

 راتخلا يكصملا كنأكحف * ىبت ام ءاضقلا رج تميغ اذاو
 راسبج تاثداخلا حرجو انك * املاطو تاثدالا حرج توضأ 05

 رافكلا لزاز كفيس تدرج * نا لبةذ داهعلل كم:رع تدرج

 راصنالاو راضءالا اهل بدع .ةيوهر كسب دح نم قرا
 راكوالا انهتافغش :ىلع تبل * ىل ريطلا قاع تقر اهنا ولو

 راثه مايغلا مكتركي مق. اسهتارو نقلا نضال 0
 راطق عاتلا قالعلا اهل بحس « اهتاعرمس نه مأشلا ضراب تاس 1

 رارغ داقرناو بان باو *« اهبرقن س>ا دقو ودعلا ار + .

 راكبا هش .حارانكطلا ليا 01 ادغو ٠
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 و 2 7

 ىلعالا ناودعالو * نيمتملل ةيفاعلاو * نيفراعلا ن ركاشلا دج- * :نيااعلا بز هلل دبجلا

 * نيعججا هلاو دمت * نييبنلا اخو * نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو * نيملاظلا '

 ءاضر بناج ىف تاظحتو هتممن هللا مادا لجالا مامالا ميشلا هحّرقا ام يلا تهبتنا دق
 ىدصتلاو مالكلا .ةذءاهل كك لا هل لالا ْق لع فخو داقتللا دق ضدرءتلا

 قلع امم افرطتيثاو ةبوشملا يح رقب ةيفاصلا حتارقلاو دودكملا ىلةعب ةعماجلا لوقعلل

 . اهماظن لالت>او 37 اهئار 5 تةاهت ىلع هلا و ةقر ملأ عيطاعملا ن م ىطذ#

 ةيلعف * "7 لو ذاو 37 اهييدهتب لاهل | ََق ةدعرا روتقو #3 04 نارع | "هلو

 حالصاو * لطفلاو أطذلا نم ضرب اع مهكنو * لالا موقي نا هتمعث هللا مادا

 لضفلا سر ىلاعت هللا و هعبط ون عبط فعض ىلع ايماحمو هلضفن ىروصق:حانج

 جملا ةروصب قارب نا يول و * هلأن وح ن نع عافدلاب بدالا ةشاشح نع عفادب 6 ةياقدب هلهاو

 5 هتعاط رثآ هنا الا تدثا ام ل دروااهداربا ْق ةحاصقلا .: عند اع اق فرع نم

 ا كلت نك هب قيلالاو ملصالا ىلع نكح لا عجرو دارملا ىلع
 ْ اماعملاو
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