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 3 ماظ ءأرخم 2 مه امذخاف هنن أهنم سدمالاب قب دلو

 ةانسحلا هلام لثم' وحن مل ةهاهبو ةراضن هيلع و دا

 يت



 أضيا هيف لاقو
 ينفي اقوش ماه نا ريط لك

 يدجو طرف نم مانالا كي اناو

 أضيا لاقو

 هتسرغ ىنغ نيح 5 دوعو

 ًاحربم ادجو سرغلا دعب رئاف

 ًاضيا لاقو

 ادشنيح دوملا اذهب يعسج باذدق

 ابعال تحص وا هب ًاقوش ترط نا

 ةراظن يف هلو

 قرات ع ءاوعأ يذلا لان
 0 و دمعتلاب و ناك لف

 قرلا كسلا يف 'هلو

 انعم حاص اي قربلا كاسب لأ

 رعضومب تناو اذدلا كل يدبيف

 كسلا سلم ىدأو

 ىنغم سبلملا ةروص ىف. نا

 ضرأ 001 1 ٠ ةبلق

 . نيلمدلا يفب اروع كب يسار
 ةتدجو لح ثيح ندحتلا نا

 هيلا وبصي بلقلاو دوع قوف

 هيلع ىنع دوعلاو ىلق راط

 ادجولا رمثي هلبق !دوع رالو

 ا
 دوعلا ىلع يبق نم حاص رئاط مك

 "كلاب هتيحاف هذه أم

 ٍنيعا عب راب يردب اي كارال

 اثعلا حدي هلعف نم امع دجت

 فت و ل ودب سل

 ” 0 المر طعو

  ةمبقا لئازرلا عاوناو وفن



 نزيل كل الشلال رو

 اضيا ىلرصان زيشلا هلا نييك
١ 1 : 9 

 احاصفاو ابيذهتو ىنعمو أظفل _لمج يفو _لوق يفهللاو تعْرل
 احابصم كاس يذلا باصا دقف هن هاض:! ارون كبر َكاطَنا

 ظ هباجاف
 احاضيا صرلتلاو لضف سوماق انا ناكف ىرعشلا هرعش ادغ نْهأي

 احابصمووهزي ارق تاجخا 3 امملطم نيح مولع سمش تنال

3 

 دوعوياوبر 5 دوع ةرضح لا يف ناكو يلاجترا ري ىدزفا راشلو

 ١ ١ سأر ف

 96 1 هه 2- ع 0 مث 3 2

 دوعلا ل تخاف محم لو هعاور م و نامز ىه“

 دوملاو يانا اتناذا يررطت اك قف تداع ذا 3

 ليم دوع يف 3 روصنلاب ىماحلا ىلا يدنفا نسل

 اهب ًانسح ههجو ةءاضو هتك ءاشر كيدي يف دوعو
 ايرثلا .ىرضتح ردبلا لوقت" هيلع وت ةيياا ل

 ف هب برط روع فصو ف نسبا | يدنفا نسحوبأ مساق خيشللو

 سا ةساج

 ابليس فيك ردت م ئرولا لوفنع ”اعد هنا[ ارض صو) ا
 اليد وهو رهنلا ءارو ام ىلا ابقاس دجولاو حاورالا تحار هب



 17 ف :
 1 '” |ودقه مالا اذه ناك امناو ربع نعسمشلاكتروصامردباي

 ةوحوم ىهدلا قبيل هتاف هريغي ءيش نم نسحلا ىلع تفاخ

 ًاضيا هلوقو
 : هلاثم كناد م ىتكاو أ ا كادها راكذتلل كم

 هلايخ نيس اةوعتم (كللاكل' قر هئيع نع تبغ ام اذا راصو

 طق روع اع دارا بيف عبشلا دكار
 ب

 )000 نآلا كيذا حال كال هلو ةفش امسج مسزلا كيدها
 )0 5 اقوش ادغ دق ةنالا " قرو ىف مسجلا تنعب 'تردقولو

 هباعصا ضعبل اهادها ,ةروص ىلع هلوصلا يدنفا نابلس بتكو
 قرالا ىوس يملا ىطعا ام هللاو م.تبجاف ”:رسحم كبييح اولاق

 قرو ىلع لايخلا هل تعب اناو ىلا ىف ةرايرلا نم لاب مث

 ظ ريبربلا يدنفا حابصل يجزا ١) فيصان يلا نقك و
 رصبلل راونالا تع ىل لي امتحاح تناإلا حياصلا لك
 ف الو 0 كنع ىنغ الءذا ةيطاق رهذلا لل جالحت كل

 رمقلا لمخم ىلحي لئاضفلا قنا يف كذدو ترصبادقرصملادحاواي
3 ْ 

 رحعسلا ةحسش يبتافطا ينتقرو اذاف يسراح يلوح ةجاجزلا تنا



 0 عيطاقم
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 اح .ال  لؤيلا نم سلا رحور ريغنم ةروص اببهو

 (هروصنلاب ) يروخلا يدنفا نيمالو

 مسجلا ةقر نم لان ام هدهاشف اهلا ل نيمالا ربص اوركشت نبل

 .مسر ىلا لامتساف وضع لك هب تففقت هيف قاوشالا تديازت
 هئئابت باتك يف جاحلا انحوي كري رطبلا ممر تحت 5

 (دصاور ”نوسلا كامل تحسضاف ارطاع كركذ قافالا 00

 ا|مدساح نذالل فرطلا نوكيال ل يتدالق فيرشلا مسرلاب تنيزف

 بسس 40096 بأ

 مماق خيشلا ةمركلابحاص لوق ةيشسشلا روصلا اع سا

 ةلاصو 0 ةنج ف انك اهزعاف ترس يور هأ م

 هلاج 6-5 ىلتل هيلا اةنعبف د روص ىلا راص دقو

 أضبا هلوقو

 هروبظ انهرحا ردنا ناب انمقي يلق دق سلا نك

 ' 2 أضياهلوقو
0 : 07 
 هحم فسجبي انك" ايفو 2 ار بييحلا مسد

 ميعافين هجرت انه ابين نيح سا ا



 عيطاقم ةفيففلا

 هعمر تحت ليزاربلا ةديرج بحاص فولعم كب رصيق بتكو

 رجاهملا راكّذت هناويد يف

 ىلع أيناعم لد هروص يرعشب ّ تع

 يفابلا يلايخ اورتل هتمسرف لحان مسج ريغ ينم قبب مل

 011 يرلا هابل رع قاتلا رنا ميع سلا نك
 0 لا يللا سوئافرج ٠ اني وم ءاعذلا ري 4 ل

 هاذ ةلاحم ال يهم حورلاو ىوقلاع نقو ند مسرلا ريغ قب /

 بئاغ ينال يسر ماع هر ىلا ءابغلا ”كاذلف
 ١84

 0003 همسر تمت يروخلا كب راش روتكذلا بتكو

 نيعلا ةهص

 ذم 0 يوحن هيدب ال يدهج تفقو زيزعلا نطولا لع

 كش مسرلا اذه توملا دعيو ل 00 أم هلضف دماو

 3 00 هناويد ين هعمر ثحت يروغنع يدنفا ميلسبتكو

 دبل ادد مسرلاو 2 ارثدنم ثولا دعب بهذي مسجلاف

 هياحصا دحال اهادها أ : روص لع قوش * كب دما كو



 (؟1) عيطاقم

 بأ ١4 يف توربب يف ةافوتملا ةسنئا هني رك ةدوص تحت كر |

 اناعأ ني ريشعر تال نع ١5 + 8 ةنس

 كيا ناو يتنؤب 4لدراخب ا , اسر بلطا نملا 00
 _نانج نانح الو مالكلا مع هلامو اه نط هاك

 .كراجرلا ةمحرب ذايعلا الل .ةلبح ىل امو اعانم ترش ٠

 نانج راث ال لضف راثا المأح فئاحصلايف كركذ ءاقبو

 دراوملا برقا همجمميف همسر ماش

 لاثمت ريوصت هتردق توفت امو ءاقبلا ايندلا يف هرملا لواحي

 .لاحلا دهاش ماهو زبع ليد هبحاص دعب انامز ىقبي مسرلاو

 ني رحبا محم هباتك يف همسر تحت يجزايلا فيصان خيشلا بتكو
 ميقل موسرلاو .قئاقملا يضمت 2 اوبحعتف يثروص ىقبتو يضما

 موسرملا لكيلا تال ًاحور 2ىوح ولف ةايحلا هبلجت تولاو

 ءايضلا ةلجم يف هعسر تحت : م يجزايلا ميهربا مي زيشلا يعكو

 2 ايا اسال لح ١ نول فيضك ايئذلا يف كفا
 فلخ مسجلا نم مسرا لمجاو ىفقتا يملا لذا ١ ّيحأذ

 هناويد يف هعمر تحت يروخلا يدنفا ليلخ بتكو 2
 ديدجلا رصعلا

 ليلخ نامزلا لوط مكل انف ءانلاو ةينقلا يم يك ) يصصأ



 عرطاقم -ج 2 معد

 لا
 26 ةفلت# ضارغا يف ع

 امبإ 7 . - ْ

 » هيسك“ ردعو هييسمش روص تخ عك م 00

 هتلئاع عم هتروص 0 ينوترشأا يدنفا ديعس خي كلا نك

 مث

 دود ريخلا لظو رفاص شيلا و 3 لعهشلاو الفم مسر

 دوصقم تؤالاب سائلا ن ىح هلمدوب م ىصفقا لاحلا هذهو

 دوملا هراغا نع لصفعيف امو ةءؤاو د اِل اشف نكل

 لاعا نم اراب ةنيدم ينةافوتملا _ةفيفع هتيرك ةروص تحت بتكو

 ظ ١١١ ةنس طايش 7 اثالثلا موي ليزاربلا

 بجحي ملاهكذ ءايض نْكل ىرولا نع باهحلاب تراوت نماي

 000 باكل 52 لجو اها ترف دس درت ١
 برثملا بذع مايالا ىلع ىتد الهنم كدمب هابدالل تيقبا

 بقت مل انثلا ريغ اهنكحا بفاوع عيلبلا رقلا مئاورف
 يلتملا ىاّوف ا افلا اع ام ىردإ مسرلا 0 نا ولو



 رعاشلاة ضي رع

 ةماهح نوصغلا قوف تعج“ ناو

 اتاوخ هيدي يف ايرثلا نظي

 مستم وه الف ايندلا نع ىلحت
 أيجعم هونظ سانلا هار اماذا

 ! وذاع نسال ع ىأني هيكلو

 ىري ذا للا هل ايندلا سكمت دقو

 هنا :بيعلا نم هفأل ربكأو

 هلا لاسي ناوهف هاوهب ينغ
 هلك حبصي لالا اذ يف كل لهف

 ةور هيأ هم ند هلا فهيضي

 يني ردزت الف ةدييكب
 0 ناك ناو يناو

 هعم درفتل

 0 .ىعأا محا يب يضترت ناف

 زعم يلذ دعب

 0 تارذاكلا

 ىدتهاف ناريح نآك اذه "2

 ىتنوركشي ذا كالا اوركش

 0 يذلا حدملا 0

 زجاع كب ودب

 ا يارب

 ينوبع ودتو

 (؟؟ة)

 الو كاع ىتطع ال

 ايرتهراعشال هر معز دقو

 اك حئرم الواهيف دعاو الو
 اهلا كرد ام هنا عم هتدحوأ

 ايرك هتلاج هوس نم ميلمحي

 ابمالاو وهزااو وهلا بجيل فطك
 ايطخ هيطخ ىوملا داز دقو ريف

 لي الو ديري 1 نع ال قفدت

 ادلب هل تناو الما كرما

 يبرتستو هيدل يقبتسأ رعشلا ند
 اغا طنيقارر انشر ترق" مانا

 1 امر ارو ع راش

 رع ىل راج تناك دقو ريثتكا

 ابص ىتلا نوكي نا الازومتلا امو

 ايط ىوملا ءادو أبرق ىنملا دعبو
 ابحص اوكا دقو يئادعا رأغناو

 ىحلا كتساحم ابنع تنشك دقو

 ىبدادقو وبصينأك امدقو ىدهاو

 ال نك للا |االا تنكامو

 ايحسلا حدمدق ر اهزالا 0 32و



 مز

 ادع يتلا كاذ تاك ول ام

 هجو حبق مذي ناحبيو
 راح يتلا نصت ام لسفاب
 الا مبقي زيف نكلا الو

 رعاشلا ةفي رع

 ”لالخلا نس نع كانغا ال
 لاعفلا دوم نك اع تاكا

 لاككلاو ةليضفلاب ىلع

 لاصحلا لع داسفلا لخد اذا
 ور

 رع الا ةضي رع

 ( دادملا يدنفا نيمال )

 رهام ف زب رمادي اضاع كلجبدل
 ؟.ءايق كققيب ءانر نا لوا

 ةوادب اذ يرظنت هيرظات ىتم

 0 ضرعي ءاج اذه نيلوقث

 ىل ناك مي رعاشلا الو. .ةظاوو

 مج يننكأو
 دوا م رعشلا كل ينيندي تاق اذا

 نكت و يسد كيبح 2 بذعا

 ه, تمس دق رعاشاالا ازا اهو

 ُه

 دراش 1 روصلا

 هرعشل يناعملا دا 0 ديش

 ىدنلا اهداج ةضؤر تارت اماذا

 اباقلا "هاوج كلة لف كار

 ال ذل تكرت ام :نكلو اد

 ابرعلاو ودبلا فرعي مل هنكلو

 ابحلاودجولا فرمد اذه لثم لعو

 ىل تمهل هتيدان ذا كدادوف

 ابذك يل ةةيقحلاو اح مولا ىرا

 أب رقلا يىلىثنب ويل ينديدعبلا ىودس

 انذ كت را الو امرجتفرتقا دق

 ايرشلا مظتني راص ىتح هيناءم

 ابعت اهديق كي لاتخت السرو

 اير اهولؤل ىدثلا نظ هرظأانل

/ 



 ةفففا ةارملا ةداغ

 ةاملا ةداغ

 ( هللا قزر يدنفا الوقنل )

 _لاخ نع ةقيقحلا تزيق

 ءالط نع عدخي درك اانا

 يرغي' ناك اضاضيبا هللاامل
 عام ربحي مل ادخو
 الو ل3تريدثلا لكات اردصو

 ىشت فتيبجولا بذاك أنسحو

 [سيل اهب تطفو

 يكف ريل نيستا |
 الوق ةارملا كلل لايق

 بافجاو ردنغ تارلظن مكب
 يفنا لك كريظن تناك ولو

 ىسماو .غابص لكل
 ليج ا رمشلا كاش لا يلقأ

 ءيش لك ضيبا دوسي دقو

 انينخا ةعيصنلا ينع يذخ

 "لغم 1 ارطإ 5 الو

 بص وهو اولس يدب دقؤ

 لالض نع ةيادحلا ترفساو

 لا نرم ربظي ناكام ىلع
 لاخ بلقلا ىمعا لك كديحي
 لاحتكماب دوست مل اننعو
 ىلاوبلا قرجلاو ناعفلا فيدن

 لاوذلا مدق ع هعااطم

 لايخ يذ ةفقو ةارملا ىلا
 لاح لكلا ريح دلت دقو
 لاوس نع اباوج هب ترفظ
 لالد وا فطع تارظن مكو

 لايتحاب باجي نسحلا ناكو
 دارلاب ١ وباج 'نم اف
 لاجرلا راصبا كتعدخ دقف

 يلايللا هوس نه : ضيبا أمىوس

 لاغ حصنلا فكلراف نعالب

 يىلاس ال بوذك كاد

 لاس وهو ًامارغ وكشن دقو
7 



 عضاوتلاو ناك

 0 الف افولاب موقأس ىيبجحم يدبع كل نا

 انادي نا هل اقوش يخت. .٠ ممر يو ىرثلا كي يماظعو
 مدع د

 بطرلا بثعلاو لقحلا رهز نيب ماكألا قوف ةيرق ىلصم يف
 برط يف ىدانو هيديا دم مارتحاو فطلب هللا نهاك
 ا! تب لص نوكلا عام ١ مالسلابا للك "نضرالا هلان
 يركشا نالا دلاولا اذه لضف معلا لضفلا ةئبا اي ىدان مث

 رضخا شنع لظ يف يىمعناف ميسجلا ردفلا همبشا 4

 00 دب اعدت قانا اهتم .اهدلاو ١ راو

 للجلا يطخلا هب رددلا لالا ١١ انسحب :ماغ ترها

 000 للا نرالا لكل انا" "ينوغاس فدان غ
 ددلاو املا يار ارشلن يقي بحلا اثيح اهقاو

 رمثلا ذيذل هم ايجاف معلا يفازلا هضور يف م

 تاحجبلا ١ شرع قوف. هاه ©0كلم سنالاو رشبلا داس
 ةاتفلا رهز ليلكا ًالماح كلم فقالا يف رظا-دلا ىارف
 ' ل1 هذه رونا“ فورم ١ كلقلا طسو فب نكي ادبو
 رظنلا نسحب 'نابحي ال ميمذلا قلخلا» ىفنلا ءايربك
 وشلل >> ةنثف ,. ةائفل 1 عبطلاو هجولا لامجو

0 



 ريمضو اسنن ءالقالا قرت

 ميظعلا رماالا 1ذيا 07

 ا لا ١ ا

 ماقا نيعلا ف عمدلاو كف

 ماّتلاردب البق نم كسار نم

 ميسولا اهايحبو 2تباجاف

 هيلع .اذه انلمح انعضو دق

 هيلا يوأت اهم ينوكتل

 هيدلاو اياز رلا يف يساوي نم

 يركتنت نا دعب نم يلمهف
 رن ركفب الا ىري ال

 رعاطلا ءانكإلا للف" تقرت

 ْ زغار # ,ةرو ليلك١ لثم

 ا ةحولا لا بكمل

 ل د لل لا

 امي ريغلا 1 تاثذداح

 ه1 53 ةمس
 و

 ين لك انيس لالا
 ٍلمو 15 انب رهدلا بعل

 يدي نم يدعس رفدق نكي نأ
 ميقملا نرزملا اذ ما اي ينرصاف

 لس دجلاان <لقيي ملفا

 . هرهابلا يالح فرآلا كلا
 هرضانلا ينايح يف ينيعدو
 هرجات ينارا نا يضرا تسل

 رزغلا لاحت

 افرشلا انرسخ له ينيربخاف

 امظع انيلع 1 نأ دغب

 انو يبسح .ن وكلا هلاف

 يريطصاو افصلا. بوث ىسبلاو

 ردقلا اذه .فرص ا:يقيف
 انا

 ءالبلا رش يدلاو يفكت يعف
 ءاجرلاو .ينامالا الا ىل سل

| © 



 نوم ممل فمع وم موي ماع ف ممم م فم موقع مومو و همم مو هموم موو هممو ةممع هوم همم همم هموم همم م هدم ةفيسمسم مم ممم معا

 0 هانغ قشعا مل لا

 نحب نقلا درع انوع

 شن نم نلعب نع عاش

 منكلا يبلق يف ما اي يفراف
 مث رند يح يف ينعدوا
 نيتعمد تضافاف تداعب م 6

 نيللا يرذت ا او

 يف ات تدض
 موحنسلا عمدلا حسمت تماقاو

 نيتنجولا

 كارلو يلام 5

 ءاوس يرذعلا ىوملا يف انالكو
 : ءارعشلا بولق ىنصأ ف 0

 يرطو يناح نم ينيبهو

 ' ىكشا :نوكلا_ هلال

 0 رس انيانخ حرش ا

 الا

 رم )0 ل بال ىلإ
 رمثلا هجو حسمي رشب ميلعلا برلا منص ام اورظناف

 ريصي فوس هنيغت ,يذلف يعرجت ال ىتبا اي ت تلق م
 ريبخ بلق يل بحلا لهابو هعلوملا دافلاب ىردا نأ

 ملا نع ع مولا انالكو

 روبص ميضلا ىلع يبلق دعي م

 رهزم شيع وفص الا كل
 ربكألا ءالبلاب انيمر دق

 ١ سس سس سس حا

 ميدقلا زعلا يتنبا اي انرسخو

 ءافصو ناب رك

 هالبلا يديا اقشلاب هتزّرط

 ءارقف انرض مويلاو اهلك
 رطنلل ةضرع انودفف

 و

 ,ا دعب



 دن اللا _ مضاوعلاو لامجلا

 لحو اهايحم ور اهيف

 موسر ”نسحلا مسر اهيلعو

 ميعتلا تانح رداغ كلم

 ةودخلا شرع 5 رهزلا كلم

 وفشبلا ةمخو 4
 حم ل لبعبصسيتنععس

 فريخ دعب نم اهما تلاق مث
 نيملكت ىنع تنا فقالا

 نيفدلا رسلا كرذص نم يفثكاف
 مؤههو شاعترا تنبلا قرتعاف

 ع او تزراجاو

 يل سيل ةاف أ ١

 نكي نا يداءوفو

 لجل اس ىلا
 مولعال ىمسا يىنملع يناو

 ميوقلا جهنلا ىلع ترس ةلفط

 لح

 الذملا .فاخا يرسل
 ىلعلا ىعسي قالخالا نسح

 الو لضفلاو باذالا حدي
 ميت اتيب هل . روكا :نوكلا دخت
0 1 
 موجنلا يقذه نث تئش اذاذ

 ؛كووأ

 كيمدم انت ل هلو
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 00 عضاوتلاو لاحجلا 0(
 ةيسربخ يرذتةسد يباف 2و ميد وا م هن اها ادغو

 داع

 ةاتفا رصقلا ين معمصلايف تزوب

 تاجوملا شرغ قوف ترقثساف

 تافصلا رغ اهشرع يللاو>و

 موحي موقلا ىلع فرط اهو

 موحغو مومه نيب ام يشو

 اهبالط احلا رم قزبناو
 امادا اهدي هي اهجات

 ' اهباهح ىوحلا لها اي يف
 اداوملا 2 تارظن >> ريعتسم

 هصرع ركفلا اهترواس
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 ةاعفلل لوسإ عسل فف و

 لبق

 ىصعت مغرل اب تحبصا

 تارشع اهيلع : نانلا

 تاكا

 ميبر نييثع .رمسا يف 4
 عيمجلا ضفر ىلا رطضت شو

 عبطت 0 نا دعي اهيدلاو

 رظنلاب ىوس اهمطخمي ال ميكحلا راص رباص اهوبأ و
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 000 ع (اننعا تنياوت اهعتدم .. :اهالاور كالو
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 اهعم كتيواسو مالا ته

 مشوا اهايحس قوف داو
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 ذلولل اءازع

 رهوجلاب

 ربعلاب

 مالا اما

 8 هب ردلا جزع
 .ةئفطت تذخغف
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 دم |« دع

 لبقو رهئسم مض كيب

 لجولا ران اهردص يف تدع

 ديح قوف وا ٍةنجو يف تعسر

 دوجن 0 مدام ىثالتو



 عضاوتلاو لاما

 ريطخ ردح يذب أسيل نكي نا
 ريقف ايئدلا هذه 2 9 3

 ريثكلا لاما ندعبش الا

 موزألا دنع ىلا انها اذاو
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 يند ريغ هقالخا هل وهف
 ينغ لضفلاو بادالا يف وهف
 يندعست ىتفلا قالخا نا

 رمعلا ليوطل ىفكت هيف
 طولا هديا كي ١ يذي

 يباو ىأ ليللا ريمأ اي

 ببس نم تسرات سل اناو

 يباط ََق ثا دف ىمم نباف

 ميول هالو يدلل ىنغلاف

 ميمذ قاخ يذب يسرا ال انا

 ١ ادغ عانقا دع و6 ذل موح

 ادعرألا اذه امس رو بجوم

 يلا انا

 يبباداب سبل هلك

 ووللا هباد

 ادب ١ هيت را

 يرح

 بعل و رسما

 يضرب مل اذا لاق يباو

 ينغ هجولاو ةزبلا سدح

 ينبطخي 1 فتريموي نم هاج

 ميدثو ساك فرإب ام هه

 موركلا تنب ىلا لبللا لوا

 ل بيطي ردباي فيك
 يلزنم في ًاحسرم يشن أفا
 ٠66 ؟يلبقلسم يل مكي هس رت ام

 موراف اوفع ليلا ريما اي

  ىنزيدص نبيا هيدلف ىمع نبا

 ةيرع دجلا يف رصنعلا بيط

 رحسلا ليبق نيفادا ىلاو

 فرشلا يلؤؤس ةياغ اناو

 فرعي يموق كيب يئاللاب
 فرشا يومن لزذلا ”كي نا
 زهسلا اذه دعب 1مم ةوفغ
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 00 شرع لع اكاد ىلا

 فنرارظنلا ىفالت ىتح افقو

 مدي كلذ ىلع اذه اصخش

 م نسحلا عم علا

 كيم تفخ, ليلا ديما يا

 كّضو انما هل هللا هو

 كلفلا ىنكس 2 بمجعت نكت نا

 مرسي ىلكلا لع مسج عد

 ميشللاب ولعت رادقالا ىرتام

 زقتسا 01 وها قرع 1

 رظن 2نسحلاب ربي ظن
 رك دقالا تارظن

 رظنلا نسحو فأدللا فرو

 ' ليشعو ' هيش ضرالا ىف كل

 ليمج واب امكيجو الكف
 لي زن ضرالا ُط أ يهابتو

 رردلا ىعبا ءاملا تحت نيح

 رطخلا بر لذلا موسلو

 ءاشن اهم لطتسا ليللا يجحداي

 ةاينلا ندي لا ضرألا 0 2

 ءالااف يف قتيقش اي تكافاينا

 مودي 0 ىونو برق نيب

 موحر قلن ال 0 نحن

 | وب رمملا ., ىوجن هاب مهساو

 الا داس عاكف

 نيتلاحلا باذع لثم نا

 اذه اشحلاب ٠ دجو ريغ

 بش يسفنل دجمللا ىمرو

 اكلس رما يا يبلق حيو

 ميت يسفنن هبح يف يذلاو
« 

0 . 

 مولت ا يلو ركشي يباف

 ركل ةبلع ىوملاف

 كرشلا اذهب ىبلق ىوهف
 انااا ءاذده يسفن توم

 ىكتشن اناوه يف انالكف

 رصنعلا فيرش سل هحيو
 0س ىيفاي ىلق انما



 نيدلا يقت يدنفا نيما خيشلل

 رصعالا اياقي نم رصق قوف .ميهللا ليلا اول قفالا بل
 ,ئهزلا موجتلا نيب احياس مويغلا نيب ام ردبلا حال مث

 ' دهب “د

 مالقلا طسو اهدحو ىشمتت ةاتف رصقلا ةضور يف تزرب

 مارغلا بلقلا يف عبطي الك  ةايحلا تاراضغ نم اهلعو

 ءافلا . فاخ الجم ىراوتف تانجولا كلتل ردبلا رظن
 رهزلا ضعب ضورأا يف ينتجت  مودقو باهذ نيب ام يو
 رديلا نوصغ [وفع تدعم ميسنلا 1 دقو ثرم نك

 اظل ل اه نا ىف ىراوت رلا |

 ٍبمأللا ضعب ليثمت تذصق' امنا ' ءانح ]ل (.

 يخت تناك وه ودي ناك 2 انيح وا يبتنخي ودبت نيح
 ريما كفسخاف 0 ينو موه نهز هيفا |0 ١

 زوصلا يذه عدبم يركشأو مركلا كالوم ضرا اي يدحي

 رق عم اهلل بمللاه نق  ترارق ىءاخا |
 . 44 ةحنص طالم يدنفا يلبشأ ءاي ربكلاو لاما عجار )ع(



 ةهض نوكلا يف سانلا جضف تيضق
 ينال كيلع بغسا مو تيضق
 ةرثعي ةرغص ناوك الل تنك ٍدقف
 ةيحار راد يف تديصصأ ِدِقِْف 3

 نم ٍدشا ريمضلا تيكبت بيذعتف

 مناكلامف توغا را امين

 ىقثلاو ةليؤفلا راصنال امنه

 ”ةقرحو انزج ركملا تام تم نيل
 ارئاح بضلاك سبلدتلا حبصادقو

 ايرلاو ركملاو ثببخلا كيلع موني

 ةر> ةماثلا فاوعا كيكبتو

 عمادم لب و بحصا كار ىقسو
 يتلا كتوميف تأم دق لئاف نق

 'ملاع ةقيقحلا هنك يتنكلو

 ايرلاو معوللاو نايغطلاوث بلا ىضق

 اولزاو ريظنلا اوعار هربق ينو
 انتم راص هدود نم هنظابو

 , ايفاب ضرالا يلع ؟يش الر سفت

 ايجار تحبصا لكلا ريخ كوم

 ايثار كمنص ناك دق نأ ِكلشو

 2 ايساقم مييحجلا نارين كلك قلو

 ايداص شثبغلا لمجت رأذ مرضت

 ايضار كدعب شرولا ضور نوةليس

 الاخ حيصا وجلاو اورفظ دقف

 ابك اب برجلا ال يلقناكيلع قشو

 ايواك رجلا ىلضل نم اريجم يماقي

 ايفاملا ىدأ سيلدتلا كرجم نمو

 ايار معوللاب 3 دوط كنال

 ايفاصم الخ كونظ مهنال

 ايواث ربطلا حبصا دق لئاق ندو

 ايدانم تعم قدصلا قوبب كاذل

 ايخادوم داسفلا زاك يذلا تأمو

 اههاب رصقلا يكح دم يف هانأك

 » ايئا ارملا » كاذربقلا كاذ لف

 سموم



 بعالم روضح ىوهتال كانيار .

 كتل هلالا داش ام منال
 ةفعو ارهط راصبالل رهظتو
 ًأبغار فشقتلا بح يف كانيار

 أمئاص ربظلل مايالا ىدم ىقبتو

 ارما قدصلاو صالخالاب كانيار

 أظعاو سلاجلا لك يف كانيار ظ
 الئاق ةمالسلا يح يف ك فم

 ةدوم ارط هادعالل ربظتو

 عدم ربكأ دبعلا طفح تلك و

 ىتتلا ملال تريظا انس

 ارهاش ل ضفلا هراك الا تنك امو

 بغار هيفال صالخالانعتنكو
 ةبك مظعا ناطوالا لم تحل

 رهازا هتللك صخشب 5-0

 امءاج فرصتليللا ليوط تنكو
 ةفع ةليذرلا درو نع ربظتو

 ةدوم يدبت سانلا لكل لا

 ةهن بوث يف بئذلا الات ذك امو
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 انئاعتلا ىوهت ثاداعلا ساج نعو

 ايراوسلا موجنلا ىلللا يف دصرتو
 ايناج ةعالخلا شفي نه هركتو

 امان رسما ذب - فارسا نعقو

 ايواطرهدلا ىوطلا ضم ىلع ودةتو
 هلالا بن ف ادناه ١١ الدال

 ايداه سانلل ءانسأم يهاضت

 ايهانتنك ىرولا يف ضغب لك نعو

 ايخاتلا كنم ناك ريتال يدلو
 ايزاه ردغااو ركملا لهاب تنكو

 أيئارملا تنكف [يدق كونظنف

 "3 فيس فاصنالاو لدعلا ىلع

 أيماط ةنايخلاب امض تانكاو

 ايداعملا تنك دولا نيصانعللو
 ايرامم عيملجا داطصت ثيملا نم

 ايفك مويلا ةدماداز ركملا نم

 اماظ :ناشطع دوولا اذهل تنقاو

 ايجادم عيمجلل الأ كنك اذني

 اداخ !ثريش :نافزخلا سانتا
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 .الطاه ممدلا كءام جزامي مل ناو

 (مكباصم متاهجنارصم لها ايو )

 ىف هلثم يكب 0 مل ناو

 ايعاو مزعلا رئاخ كب رصم ىتف

 (ايكينطاوملا ضعب يف سابلا وخا )
 ايعاس رصم: ف تنك امىلا سنت

 (ايساور اياع قربت اك انايعو

 (يفاص : رجن الف هيدايا يورتل

 (ايراجليناي تنكأل اًرمجا امد )

 5 راغدق دله اق ) ْ

 اثاج دبامملا طسو يف كانيار
 صخاش فر املاوضرالا برت لبقت

 . ىح ضلا يف زئاهتلاك !ردص عرفتو

 ىرولا عمي 0 تيلص نا متم:'

 ةحبسو باتكلاىرسبلا يف لمحتو
 أانرم ' لالا رد يف جزوتو

 ةريغ نميهملا ثيب ىلع يدبتو

 ايهاس عرضت حورلاب 000

 ايهالدهزلا كاسم نعىرءال ناك

 'ايماد ردصلا كتاب رض نم بصف:

 نا راق لسرلاوهللا بانك سو

 كلاب نامدنا لبخلا لوط كانمم
 ان ضراالا ىلع ادوواد لق

 ايوال مدقت رصع يف هبشتف
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 تاع مهيدي.ال ام الاو كيلا

 ( يرن الو سوفنلا يوادملا توي )

 دجيإو بيبطلا كاذىضق دق اهو

 (اينيب كتوصلاز امىلعلا ديهشلا

 هلشم مسيقلا ٍفلخ نم عمسنو

 (هنتا كاس اذه اذ نا

 قفا « يئاوإ » ىحصضا هقوف نمو

 ( يننا سادنلا اورعيشت ال ايزي ميصي)

 ينتاب نورعشي مهوعدن الو
 (ارقرغتال نا هللابان 0

 اهداهجنم ةحار يف ينم اوعد

 ( ةلطم ماقملا اذه يف يجورف)

 لال يع اهو مكازجت يب
 ( ىتاف فالخلاب اهونزحت الو )

 مكانا يف اودهجت مل اذا ياو

 ( انا ريخلا ىلا يادلا اهيا لجأ )'
 انذامد. كاننل ٠ "تيلاش ناو اناو

 ( لثام كفيطو ظوفحي كواث )

 اًئيمو ايح هاصعن ال كرماو

 8 ةنادكلا بق يرا لبامو

 (ايكأب سعشلا اذا امالاو كيفو)
 ا سفنلاو ياقلل هب ”باهم

 (ايوادمسوفنلا ءاد نم هيف امل)

 ايدالب كامسلاق وف اعف يداي

 (طيراو نسالاب نك نك نول
 ايسار رصم يف مارهالاك جيصاف

 ( ايناب تنك ايم هللاب اومدهت الف)
 ايامالا تغلب ام ايابملا ريبما
 ١) بلاخ ىحا نا او تيضق )

 اتاح 0 يا عج يفف

 ايداعخلا اورنتال الاجر اونرك ول

 (نقاي: لظ 0 ايف ىبلقو
 (اليأب تنك ناو ىف ءيدهاشت)

 اينافت تبذ موقلا قافتا بحب
 (اهاودلا فالخلا ينك فاخا )

 ايار كلف نكف انيك كل ظن

 (انناه تناونف انمد ام دهملا لع

 اجايدلا ريني حابصم « ك ئاول »

 (ايئا تنك ن او عوعجم كتوصو )
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 ةب رصملا ةمالا فيةف ءاثر يف مهرب يددفا ظفاح ةديصق ريطشُت هو »

 « ءاوللا ةديرح بحاص اشاب :لماك ىفطصم

 « دوبع يدنفا نو راثث »

 ريصنلا ةديرج ررجم

 ( رقما لاما فيضلا اذهربق ايا)

 اضقلادي كيلا هتتأس« رصمىتف »

 (ىنطصم كيف ىرننا انيلعزي زع)
 الملا ىلا يعناو بيجلا يقشر صمايف
 ( هيب لادم ا شاملا
 ةماب هيف بطخلا اذ نكي ملوإو
 ( هدقفب "يش لكاندقف نكلو)
 هلعم رطب هيب لع ام زن انا
 ( افولاو ةورملا نيا ىلئاسايف )

 اكذلاو ةماهشلاو يللاعملا نءاو
 ( رحئاص لك" ايعمأبلق اعده )

 ه<وف هيلع ىنخا دق نيبلا وه
 (هقاسو روعشلا ايحايذلاتامو.)

 يعالج ذالينلا يداو كرحو

 (دجا لف ايح تنكأل كتحدم)
 تعوطت ءابضلا كاذ اخ الو

 ايكاب هلباتف ائيح هب تقافا
 ايئاج كفيض "قلاوللهو ربكف )
 ايلاعملا يكبت ليدلا يداوو انيفد

 اي واذ رمعلا ةرهزيف العلا ديهشا

 ايجاد دب را نزلا ليل ناك ال
 (ايفاشنز ما ىوج نم يساتلاناكل)
 ” سا الثا نع اد

 ايناث رهدلا هب ياي نا تاهيهو )
 .ايدابلاو هنلا قلن ىرت نياو

 ايهاه كح ويأرلاو ىجحلا نباو (

 ايدانملا ناسللا توملا سرخلا دقف

 ( ايلاع يذلا توصلا تكسا دنف)

 ايهالناكدقو ىدهتساف سعشلاىلا

 ظ (ايقاوبلا سوفنلا ىختساف دجلا ىلا )

 ايعارب كيف رعشلا يناوق تناخو

 (ايئارلا كييف مويلا ديجا يناو )



 - عاشلا قي دصلا

 5 يف نكت 1 نا ىوقلا توق
 راقي نم نبحمت الف

 مدوب الخ مويلا كوفج مهبهو
 افرفرم ضي رقلا تاومس يف رطف

 اهقح في اوقلا يعمت ةورما تناف
 اهدورش ثرما نا اونع كي
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 أقأب .:رابثا ا نيبيو

 ايراس رفانا نوكلا يف رت 1 ملا

 ايفاوقلا تكلم نا مهنع نغأ ملا

 أيراردلا موجنلا اهيف ان

 ايلاوغ نهتصخرا ناو ودبتف
 ايصاوعلا توعد نا اعوط كتّاتو

 ملطاو

 دم

 518 ردصلا ىلع ىلا دقو لاقف

 ايفان و اطر لوقلاب ين:ثج دقل

 1 ١ 0 5 ناامو

 ينبان رهدلاث داو يوقب: اذا

 لق انا يزلا رعشأأ عفني امو

 ةب وثم مورا يرعش ىلع تسلو

 ارعاش ناك نم موقلا يرسس سبو
 ىلعلا في مدقتتلا فك ميهمل.ذ

 هدشرإ من ها ديدح ىباو

 ميعشت بصخ ١ دئار مهنع رفاسو

 ء يموق ن

 الابل ماق ةطخ مهتدسفأ نا و

 ايفو دحولا ن ٠ (لق اهب دشف

 ايناث تميهو تس يل تيوادف

 0 0 م, ا ناو

 ايعانم 7 يف موقلل نك ما اذا

 ر١ لج موكا جع ”- 5

 1 سمو 3 ملا

 ايداو ناك نم موقلا يرس نكلو

 ايلاب نك مدع اشر دددحو

 أيما || بوي وأ ىاوطاا قش

 مهتغدل ناو
 0 دلمهو ويوم ---



 تعرد ا مو ناو 5 يدايقنا دارا

 اهثيغ لذلاب داج يئامس ام اذا
 ةهر مويلا (دمحا ) ايل كباف الا

 هثرما ةمحرلاب سأنلا قحا ناف

 كحاضرعششلا ينوهو يظ> ناكامو

 امتامو اوهر رعشلا روحب تيكر

 هنونف بالط يف ينفس تريسو
 ينناحدملا يف رعشاب ينصعا تاقو
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 0 اذا



 اهتعقر 2 نأكك

 اخي لقع تي راكفا هباعلا

 إذ 55 ط0 ا يهجم وم و و 077776: ١ مصمم تمصصمو هموم م هوم و ممم همم هجم م ومو هوو مل أ وفق و هوم دما موهم و عد همم م هدم اوم

 ةرصبت 7 غرف

 « نيدلا جن يدنا دوم »
 / ُ ظ ُ

 يناثلا .داوفلاو لوأ لقعلا
 ىتلا ادعالا 06 رت اه عب

9) 

 9و

 اعي نم ححني ريئدتلاو تمصلاب
 ريغصلا . يذه هصاخشا ىلا رظناو

 سراف ةيؤر نيسرفلا نم يرتف |

 نلت مل ام نيزرفلا نم ىرتو
 اهوطخ ما نأ نذل ىلا

 . ًافرطتم ادغ خر انس

 ١ همي حانجلا ٍناث خخ هلو

 ةمي لورهب اهيمهي ليفلاو

 . نإ مسجلا 'ريغص أصخش 'رتخال
 تطنن نا اهرمضي مل قذايبلا رغض

 برو قيضلاب جراوجلا يرت

 نمل ”ةرصبت هيف ”“نكلو بغل
 ”ةراشا يدل 2

 ةييصن هدفت لف "ينلا امأ

 . يفانلا نأق ارا امجاد

 ٍناربش ةلوظ ول اهبيعيو

 - نافرعلا ةأشن دياكحلا لقو
 مسلما تور ظلبنت كعب 5

 كايلوا رغح اهأ ركشلا فر
 يناعلا اجت اذكو 0

 تايمالا رخل. لتحل اد
 ظ ناديملا ىدم ف بلقتلا نسح

 ناعمجلا قتلا .ثيح لساب نم
 2 نرامجتلا ةدح' اهيف قاسنت

 ناكرالا نم ًافحز امل ىرتف

 ناسرفلا ظعم مطحن اعن
 0 ٍْ يناجلا امنع دريف ةرساوا
 تاوت ريغب هربقاو تيداع

 نازرفلا اهكارد ل ال
 ناهاشلا اهبود فعضيف تيوق

 تارقالا نم ريذحتو .ىردي

 رناوخالا نم لثم نع هينغت
 .ناسنالا ّ ا مصنلاو



 ك0

 هحدل رويل قابخ ان :

 ش ةياقرا نم" في يلا ىرسو

 اذبخو عبيراي ١ كلب ابحئزماي ٠
 ال بنبكف كيف ضرالان انج تدامج

 ٍُط مثو روكبلا هيف زهتنا حام
 امهنم فقداصت رضور ىلا ركباو

 )ا اناك ءايضلاب هاز "رهزلاو

 انس ديلان طل
 نكي لو مسنلا فرع بطي مللب
 هديرغت هب نلع ملا ريطلاو
 كدنع ةرسملا تنا اذا مغاف

 رجزوم ريخن ثقولا عير لعجاو
 - اين لاذ يف :املثم اذهب ارخذاو

 ةقيقح بابشلا .لخت الف نذحاو
 هعوجيرإ 1: ماضي تعمس اذاو
 امكدس .دمتتلف: نيتلا انها

 ىرت .ال ام ابصلا يف ميرتل دهجاو.

 سا باول

 .ةدوج كي ىتنلا دي
 هلاخي هالظ فيشرا رويطلا مغن

 هناجي ب اذبغ رينإر نع كلبي
 هئاولا ىويس نم تسيل راوف
 هناي تلدرغم عمي الا

 هنايفا وا فح دق هبشع يف

 هنالعا يف سلا هج الاول

 هلازجا رم هيف كداوف حراو
 يراها كارم مييرل

 هنادتفا ىلع يفسا نع كيلي

 هناكما يف ديلا عيل رلا لثم

 هنانضب 7 5 اء

 ةتارفك لع ر رارصا نود نم

 هنارسح ىلع مدن نيلطب "لم



 هج

 شنب
 دو ومو وم جمر دل

 هلا نظان رقرلع "لك لب
 اهل اندلا هاذا يف ناك قا

 ءاجشلا نرش يف تنيك لامج ىلوم

 هرييغت يف طابشو اهسال

 ةيمط, هع مرا هةئكف

 نع ”لطا ا ب عيرلا نسحأ

 كندا دمتي إو اص ءارتااذلو

 هلويس غر هبف سات ىتح
 | ةاشخي اتشلا 'سفن نكيإول
 [نلخم عيب رلا هحو نم داح دق

 انتي اعيف رشا نحل داعاو

 ايتشلا لصف ىلا هلا نلف

 | يدرأو ري ربمزلا دقع لخفاو

 مم هنوناك تالخ ةةقدقو
 ايشلا يللسام ب عييبرلا ىلاو

 تردتغاذ ةعسطلا ُط أ يتلا

 ادغ لب ةرسلاب قرشا نوكلاو
 اقفصم هق ناباامل ضورلاو
 هداتوا يف رشلا دون نمر

 افصلا ناحلاب.ادش سلدنعلاو

 ام_دقم مييرلا | نع رازملا او

 داس م
 سم دم ب و يور مع هم مع وسما 0 1 م ووو ميوصم مح وو ومع حم ممشاه

 اافنابلا 1 نشب د ر يذشي

 1 هنأ هن يف فكي لالا اذع

 / هنانثأ ىلا رتاراشا ىتلق

 . هنايبت نم فاخي وهو هينعي

 هنايصع ىلع ىوقي نكي مذا
 ه4تاسن يف دِخ ءاعشلا ركذ

 ( هناانع يم رولا نجح ظ

 ةثادرا دب ءر + حوقت عيب رأأ 2

 هناديم يف باقعالا لع صكتي

 هناا يح رجب نم ة ةرسسملا انيق
 هنادع ُّط انع هسأ ال

 هنافولطع ىرغ تمصفنا اوموق انبي

 هنافكا- ىف فاق ”ديدشلا "دوب
 هناغور عم طابش رهش رتاتل
 هناغيز يف كدت نود لوجو

 ه«نابإ ينالع دقامبابشو
 . هتانل اعلا“ هيا ذنم .٠ التط

7 01 
 «راببك ا لما ترج . هلويقو
 هناحلا ُُ ”يرمثلا هباجاف

 هناصغا ىرذ نم ةوافحلا نحل



 اذبح لاق ءالتلا رغ ىف |
 ىدهم اب بويغلا مالع ناحبس ٠

 ١ مصوم هم هدفمم ءدعم هيو ووو حطم هدم و ه عم مق همدم يووم دوش ا ا

 'راهرادج مام ىلع لكم 1

 اهراكذت الب اهيناب راكذت

 اهزاهدا ىضتنأ ةىحبي ام وا

0 
 « رغاد يدنا 3 2,

 هنامز "سرع ”كبلع عيبرلا علخ
 مدعو زحني كاتا رذاوالا لبق

 اهبلا_ شرع نع الزم كافاو

 ىلا ىتح هراذبا ,.لرم كافاو

 نم 0 هراقأ .نم دشرلاو

 همودق دنع ضرالاو هناك

 ىنشلا. نامقاو كك
 هنسحي هاوس نع درفت لصف

 ةباقب نامزلا .هروضي نسح

 اتشلا ةمح نم غودلملا ءافش هبو

 هناويح نم نوكلا يف ام هيدفي

 .هنامج قوف بحرلا ”نيع هرهماف
 مناوأب ءاننلا هل دهأ كاذلف

 هناويد نم ردصلا ولعي رجلا
 هنانب عوط رشبلاور هرإي
 هناوعا رم دعسلاو ةراصنا

 هناعملا فيس وجلاو اهرون يف

 هناسرف نم سمشلاو هسارفا
 ليت فن طاع كرغ نإ

 هناسح ءادف اذا ةاعشلا 0
 هناسلب هفاصوا رع مب و

 . هلاطلب مي دربلا ميلك اود

 هناسنا نم لبق لب هتابن



 نا ناهنلا ةرعم ءأم 1

 ثتدغ ىتح اهتاونف تعّرفتو
 لا لبالبو ايداش درغ ريطلاو
 يف لعملاو اهنانا نم ىنإلاف
 دهاش ةلدالا تاثال انو

 اهلثم ردنيو اهبئارخ ترثك ظ

 ما نوعرف ىلا تبسن ةلسمو
 دق دبعلا مدق_رصع يف عدب ال

 ىلا تبسن يتلاك لك يملا اوداش

 البلا قرش نم حايسلا تفاهتب
 رملراع نم 0 "كل

 07 راذلارمصق دق

 ايا دق نه« نو.ةنفلا ىرعأ

 يذلا دواد ني ناميلس ع
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 اوفرخزو ف.اظالااوذحن ىلوالا نمو

 اذ ارد كف تالا بو
 يف مزملا' لها ءامدقلا ةداّسلا
 | باجلا يف اهداوطا رن وأ

 |اىلا رح نعقيدصتلا برغتسال

 كرو اذدلاس ئاجم ناسرال

 ارنعما موق اب رهدلا يف يآ يه

 #00 20ه

 ارادت لح نينلانمأك رسب

 اهداسك .دنع روشنملا هولؤللاك

 اهرازه ءانغ مم حدصت راحسأ
 ! اا هس رهاب ايناس

 اهراوز يفصنم نم ادب لدع

 اهرانعلا يما يف ردت لماو
 اهرادقا ىلع ىرت رصم مارها

 اهرايدبىرولا تيرافع تاح

 اهرايس يرتشملاو ىعضلا سمش
 اهرارسا يف ثحرل اهيرغو د

 اهرابخا نع قحلا ديفي مط
 اهراع ديشملا رما نم ناك دق

 اهراوسا ىلع اولءو اهتاردج

 اهراهح ريك م لك ايهلا داش

 .:اهراكيي ىضنتم شوقنلا هذه
 اهرادٌؤم ىلع ّةدمعا لاقثا

 .اهراجوا ىهح نم ةراحجلا لقث

 اهراهدا ىلع تربص دق "يب رغ

 كا

 مو يدنعو ل

 اه :راوجي عبرتم ىبتت

 اهراغص لثم ى
 اهرامدل اوفس دو 1 ممراظنا



 0و ممم ومع وسم وا هوو وعملا

 قل طا يطع ل
 معقدو باسحلا ُُط هتلمبعا :

 يذلا سهذلانم ارشعاطلى ف

 ةعيدوت : «فلاكشف 3 ىنا 5

 ه2 رثعأ : اودع هلتعبتف :

 ٍَُ هأ قيرطلا مطق هب اذاف

 هلهجو بابشلا قزن نم تف

 )١71( .اهراثاو كبلعب

 قلغت يكالملا هيف يذلا وهو

 قدحتو داوقلا طا ملا

 قئفخي' ريقفلا بلق هل ونري

 قدصتو بح أميسحي رغلاو

 قوشتم هجورخ دعب ناك اه
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 قعصي اظيغداكي وهو همك
 ١ 0م

 قمحالا ىنغلا رقتني كاذكو

 سأل

 اهراثاو كبلعب

 « ّمسر يدنفا ليئاخخل »

 اهراثآ ىنتنلا كيلي يف
 و

 ىري“ ىوري الشم راد لكبو

 هزه نئادملا لك ىلع تل

 الرلا يفاص اهؤام لب اهثاوبف

 اهرازم وحن موقلا نويع تخت
 اهراد بئارخ يف ديدج درا

 اهرانم مفرو اهتوهز مايا

 اهرامضم 2 بالج اهوافصر

 اهراجلا يف نادزت اهبلا تاذ

 أهراهنا يف "بص ندء#أمو ل

 هلزنم ىلا هب بكري لاملا نم *يش هعم ّىبب ل هنا ىلا ةراغا (1)



 فوم ةدمقف هوقو ف هممم ةدممم ومع م همم همم همم وم هدمم هقعع مم حلم يصيب ويعم و سمع معمم

 6 او ب 0

 هويام لأ لدم نم كدب يخل
 كراتا هلا فدل ارق

 قوطلا هماقت هبناجي ثسلَج

 ؟(ريبأ )اني رت اذام هل كلاق

 داق اننا تعم اذآو

 املا تورداو اعدام

 ابنك و اهداييوم را .

 ل
 اكو قيدصلا ىلا تطمن دقلو

 هيا انتل اهكوت
 ىوحلا نم نوكي ام رظنا تشيلو
 يبحا صو نازماغتي اه اذاف

 ىلط تحل دقوتلاق "تءعجرتساف

 نمتسلف تايئاغلا بج كنع عد

 ىوملا راكذتنياىوبت سنك نا

 ةفكل نوكي م عرساب ثمرو

 تتقلتف ٠ اهب و كنسماف : ترحو

 اهداعاو امل هفاخي .ىسسف

 نكتكواذ شوركلا تانرراداو

 ومس كار

 قلو تل برغي ا

 قشرتو بولقلا رت ,ةيمو ر

 نرخ اهب أدجو هداوفو

 قلخا كن:متلاب ةعالخلا وخاو
 قفوا كلذ ٠ كاينك ١ ال باجاف

 قفناو نيهتشت ام يلطا
 فقر تف 006 1000

 قرتو بولقلا امم 'بيذث رغ
 0-_- ال احل دبع اهب ىحي

 عونحيو ديزي يبا ة

 . قلطملا نونجلا وهو هنونجل

 قفشن ه4 بلع اناوأ هارفا ف

 مرا هركفو موملا ىداب

 قلأسج (فاخ هيدي ىدحا

 اوقل ام يقال ىتح هباب را

 قلقملا نولنلا يك كب

 ق0 كراع اطال هاه أكو

 قطنتو ليش ةهعمذاو هنم

 قفرتو قرن ال ةيبعشألاو
 قهزتوكاذ لوب وذتيحور

 قيض ينم ردصلاو هتيتكف
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 اذار ا 0

 رشق برف ةهاشي نم دحمبل
 ىنعي فيكف بالا هللا ىلا

 رجن بنج يفو ىءاظ امو

 نايتفلا لوقع فلا لوقع يف ناسحلا بعالت ٠

 7 تع رفلا صحا
 كلا ل نب 0 عر

 بابللا يعز دارو تركت

 باملا قرط نع رافسالاوخا

 باجملاو ىبلق نيب .قفدت

 حو و ويوج--

 نايتفلا لوقعب ن راسا بعالت
3 

 | (رصم ) ةيكبزالا يف نورخلا تاشلا

 تريخ يدنفا دومح

 قئومو هيدإ دهعانل نماي

 امناو كاوه ف 8 نحا ل

 ”الطابش دعب ربصلاتوجر دقلو

 ينأع ةيكبزالا وحن "تدصتف
 ربحاصعم ةوهف لما تلخدو

 لسن الو قيدصلا سلجذاتسسلجو

 ههاجرا ءاسب ربكلاب تنيز دق
 امنأك ”رودت هحوارم تدغو

 اسناو لاجلا اذه ىلا عمجاو

 يبحاصو ثريدخلا تلكَت دقلو

 ”َلزبلاو ركل لوا وفعلا

 اوقفلو تنباع كلاوروز م

 قم عمادملاو يب باقلاو

 قمعاو مومحلا كلت اهب وحا

 قفوم مومهلا وخاو هتفداص
 نقلا سلحلا هاوح امج

 قرشت هيف سمشلا نأك تح
 قصي ءاوحلاو فرفري 'ريط

 قشعيف يللا بلقلل نزربب
 قرطيو نمل ونري لغاش يف



 قالا لامألا هلازخأ ناو

 هدا ىرقألاب رتغيا .ارمو

 نابلعشب جاجدلا ىدان ىم

 افعض رقفلا ةاينغالا نظي

 مهيدل اوعاج نم نوشخي الو

 ديدح نم ةنيفسلا نكت مل
 امنا جاومالا لع تخت اذا
 . نم ىلع ناطلش « علل » اما

 الآ نسانلا نين

 اش أهسرامب أم لظب

 نوحي“ يذو بوراعلا نيب كو (
 انيف نوقشي ذا ءالعلا ىرا

 اا

 ] 77 ساك يف 09 كفيك

 يردت تناو باضخملا ىنعم امو

 ياس لغلاا دب كجلغلالا اذا

 سوفت رمل معلا داو

 سفن لك تناك « نيبدلا» الولو

 02 الاب باستكالا مهيلع

 بابشلا ةفرخز رانيدلا ُّط

 بارسلا رحب يف ءالا لانم
 بارجلا لوزبم هاقلت نم

 باقرلا يف دم فيبسلالصنك ظ
 ه4 ل

00 

 بائذلا عوج نم رضا سلو

 باني اهترخغ هيل اف
  بالقنا ىوس ٌواعلا دعب اف

 بالحلا يف لئاضفلا نا ىري

 بالتحال ةمبيبا م
 بادطولاب 2 ان لاعو

 بارطضا يف ا نسال

 انادطلا ١ تحمر انك ين

 باج عا ماد ب

 بارشلا ولج يدتغيل بوذت .

 يباس ريغب لاجلا دجو دقف

 باضخلا تحت نم بيشلا ناب

 «باب»و «لصف »يف لهجلا لكف
 باوصلا ىلا ةايجلا ّيغ ىلع

 باثولل نكست نثحولا لك.



 ابنم 0 رودت اب  رودت

 اهيلع م ىرولا نا ولو

 يف ولو غ١ نانالا د

 هترشاع كئالمل تلخ ولو

 اهيلع نم ىوقا وهو فيعض
 ىءارت اماسحا سانلا سيلو

 سفن برق سوفنلا تتوافت:

 ىسما ناسنالا اذا ”سجم الف

 انذ سانلا فعض ساثلا ط

 سفن لكب دبتسا لالا وذف
 اونظ جدلا نفسا رن
 ما نيعلا ريغ « لاما » سيلو

 ىهمعا كنع ريضب هب الف

 الهس لاما .سما "نظ نم اولس
 ىدفملا سمهذلا انا كك معل

 0 نيل ظل امم عم سا 07:
 'لاملا كاضفلا تر عساك ء املا يف ناب انا :١ تش ث يذلاو

 لاذاو ملعلاو نيدلا

 « يعافر ١ قداص كدنفا 8

 بابعلا يف يرجت كلفلاكألو . اتنب ج كالفالا يش

 بارتلاقوف نم لظلا ناكم

 بابضلا يف ةنيفسلاك تنابل
 باوسلا قوفنم كالفالا ىرذ

 بارغلاك ةماجلا ىرا تلقل

 نابذ نم فضا وهو يوز

 بارق .يف لصن لك نكلو

 باث يف سنو كلف لع

 باتملا نم ةيوقلا قلخأ ذا
 باتكلا وذو ففختسا لملا وذو

 باكرلل  اءاتم .ايندلا ىنب

 باقنلاك ثداوحلا دوس تدغ

 باصملا ىوس باصملا ريغ ا

 بلصفلاب الا لبسلا :داكأ

 باهذلا دعب دعت مل سوفن



 اديور مودوسلا يكتشملا ايبا

 نا ىلع ليلد ىوفا اذ يف نا

 مثلاك ةايضفلاهجو وهزي ثيح ءاوس ريخب ريخ هسزجي هيف
 هس هما ىتفلا اخ اذأو

 دا انلوح نم عومشلا ا اونا و هاما اي قا
 لد للك يتماه لطب باث يف يتروصءاملا يف ”تمش نكلو 'ترصهيلا ام يف ”ترح لازال نم. نياو .انكا ١ نيل
 الغ فالا نالا يبقا

 ينم كاذ ذا ميغزلا ا دق نأك انكا مهنم يل اوطسب
 تاق كاذ ذا هائلا “تر 7 ىثم كل ىرج يااي ىرتا قاع قمح ءانثالا كلت و اعيمج ينم حورلاب اوراط مث
 را نم رونلا كئالسم انتفطخ

 ريع ا! رج

 ٠ لات رهد ةايحلا لازح كب

 ملاسلا ديع .ىعلا ند

 يلاصوا ا عطب 0 لاوقالا كيني قطان اهشعن
 لاكملا ف يصفاو د 1 يلابلب يف. ديزي > هارا اض
 ىلىرج اذام تفرع لهىوت اي

 لاخلا مئار ا منا
 نإ الد دلو هوجولا لاس

 يات داما 1 .اورضح
 لاعالا وحن هاضفلا قابط يف لاثلا يف رف

 لاوهالا مظفا ءاما لخاد
 لاب ةحارب يبا 1 7 اهنا يل ادب دق يذلا كامع كايد

 لال اير رم افلا

 للا بذجح



 ماشلا سلبارظو نّيسرع نيب
 و ف م نم و وم جم ممم مم جم ممم ملم ع ع م ممم همم عم مم وم مم ع ممم وفم همم ممم وح و مع معمل اممم م مو معاش سم وا اس

 لغبلا لس
 اتا أنما «» ةأنيم « أممم

 ايه مثدلا فعاوصلا "يسقاي
 ط هنافجا قوذت ال .هتبل

 هرقل زخو هداوف بذعيلو ٠
 مثولا ةسلابا نم هدراطتلو

 دع ندا نم هلان لهيرعش تيل
 سالاب نيناوقلا تلتعا ىرت ما

 ضبقب سه نرا نود ىضُم
 دق ىلوالا ةانلق ني 10|

 يذل فتاك ءازجلا لقاو

 اذه دعب! لئاق" لاق اعرلا

 مالس كالم تناك ةاتف عم

 جوز عم اهتايح تيس تيقش

 اقردص تاذنلا نع اان

 ام ”ةلب 'اينيط دازإ دقلو

 توف كاد. نشب لالتغاف
 هتدباك هيسألا اهنكي ١

 ديال -ثيح نه نونللا اهلا

 يجرملا اهاتف عم تنام ًاقرغ
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 لاحوالا عم اصاغ اهاتف عم
 لاحرلا طحم اغلب نأ لبق

 لاغبلا كلذ سار يتعصاو

 لايخلا تابعرم نم داقر ّ

 لاصنلا زخو قوفي رمبلا عا
 لاوهالا مظفاب 2شويج
 لاكلا رش حاص نيناوقلا ل
 لادبالاو بلقلاو ىلح ناك

 لان رخل يلام ١ ا او
 لاعفلا عيظف نم ضرالا | |ومعفأ|

 لاعنلا برض مبئللا يتشلا َِك

 دل 16 داع

 لامتلا < نوعا لدغ با

 لاثم ري .فافعلا ىنعلو

 لالا فورظ هب اهترق
 لالمو 5717 ىلدا :نود

 لاما عايض نم جوزلا مهاد

 لاوحالا هاوسا :يف اهامر دق

 لارسال تولوا طوعا
 لامالا لايف ثتدسو ير

 لاغب نعو لغب نرع ةيدف



 ف فوقف موقف ممم موف همم وم ممم هم مم همم مفعم ممم ممم هم هوجو هم ممم وم همم قمم ممم م محل وح م وحل مع مسسممجموو

 ا قوف ضايرلا لالظك
 ا عمدلا فرز تناك ن دلو

 نك نب

 رلا كاذ دعب .نم ةاتفلا نا مث

 ملا اهمتسا بطخلا رثا -لعو

 يجرملا اهاتف عم اريد تمتناف

 ل نا حاترت سوفنلا ناكق

 ًانيح ريذلا في ماقملا دعب مث
 اهاتف عم ت :رفاسو تراذتساف

 هع رقف ”الصاف رهن اوقتلاف

 تناك ةفاسملا مطقلا نودب ذا

 يراجملا كلتب هنا تسرد ام

 الا تناك اذا يردي هاسع نم

 ادابف روبعلا نع لدعاف كيو

 ضيا قوام اقاطاروللا لتماو

 رافع بوكر ل نأح دقلو

 راف هما هصياخن تداراف

 ظ ءوسلا يراكملا نا دبي

 ”ماو .مالس كيس لغبلا جرخلا
 الاغب نا نظ نم يرعش تيل ٠

 ل ا سس ا 00

 . لامآلا يف مايرلا 3
 لئلا ناطفاس اهيدح قرف

 لالا عوبر لاي تذاع 45

 لاب ولا ضعب فيفخت تمارف 1

 لالجلا يذ اهبر هجو يغب

 لابجلا ىلاعا في .هللا لبق

 | للآلا وحن دوعت نا تمم
 لاح :رلا لم يغبت ي :راكلاو

 لايتحاب هعطق لغبلا بحاص
 لاصيالا .ةعرس نود ًالئاح

 ١ لابنلا ف هباكر يقلي فوس

 لابم ريغ وهو تحاص هب م
  لاوقالا عظفاب ي راكلا اه

 لاكشلا ىتح باكرا قوف بر
 لاحلا ف طقاس لجنلا ىوبف

 7 رنا هلك تلت
 لاغبلا نود مانالا نا هنم

 لاوغلا سوفنلاب حاص ىدتفت

 نب اكد 5 0 او



 ظغ11110110101101011011010111101010101110100001010101010101010000 اا

 "ىرتك اج يف تامباس 0

 دار تالنت طش
 يا دق ةاحلل 57

 اهاتا . نيح دعب ٌتيش ذا 4

 يجاني فييطللا هتوص تعم“

 تفز ءاذيلا كلذ تعاطف

 ليلق امع نيجوزلا ترا 5 ش

 مصق ارجاه رخآ عفص ىلاو..

 ءدب «ىداب نادلبلا ىدحاب و
 امري قاض ذا قلما .كرادلا

 اد ىف "لتغا كلذ رثا لظو

 ىتح هاتفا ماقسلا نأ مم

 ىزلا هل تراص ءانثالا كلتف

 النو يزعم انفع

 رالل فلخو هبحن ىضقف.

 نيعب بطق مجت .تاكدقلو
 اريسن ريمسملا رت هأضر يف

 ندع ةنج هنم  برقلا بست
 يلب هملا_تداقنا راشا نا.

 ' اياوح ريحم ال ظاتغا 'اذاو

 .ج لع ودبت ناوحالا داكتكال

 عم 7 0

 ايلا حبب تعا كنس
 لالد يف اباها. نيب تعاشن

 لالباا ىجدلاو سهل ميص
 لايذالا رهاط بحلا رئاز

 لالتسلا ةمارب“ فليس اهيلغ
 لاجرلا يف اهقار دق ليلخل
 لالاو اقدصالا ظهر اغدو

 لاحلا هِي ةلس وقازترا ده

 لاحم ريخ راسل افداض

 لام نم هلام لعبلا رسخ

 لاضع هارتعا دك ماقع

 لالبا ترم هعم يجري نكي
 لاجنالا نع "كايف. أما ةيس

 لاوزلا تقو ناح ىتح اسراخ

 لايملا .راغض
 لامالا . ةيفد حابضمو اج

 لاثلا لبس غولبلا ديعبلاو
 لاح ءانها ةايخلا هيدلو

 لادج نود عيطت اهأهع وا

 لاوقالا ,فطلاب. تباجا وا

 لاوزلاب : ىلتت ىتح اهتع



 0000 ىري رخص لع م

 تلك نونلا يعاد اعد.الف

 همجن راونا رهدلا بير ايطار

 ةمادن نود هيضام يف 5

 اهقوف ري مل نانكالاب قادجو
 قرطم وهو هنيع نم ةعمد رج
 هنال الا عمدلا اذه كلي يف

 ايمامت الا قارطالا نكي ب

  هتاهتص يف خيراتلا بج 0

 هلالج نم ' نم ايف .هرا لب

 ربقلا ةّوه: يدرلا "حابشا ' هنيغل

 سلا كلذ يحناج هادي تصقو

 ل 0 2 الاف شخ ىو

 رشجلا فقوميف جملا ليني املس

 ريملاك ميراوتلا مالقال تناكك

 وجللا هركسع نيب ام. ئذرلا ىنق
 ردغلا رثا ىزيال ىتح سانلا نع
 ركذلاب رالف انه نم قلاب

 8 د نيح هنم ظعاب
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 اهلا سلبارطو نوبةرم نبي
 5“ دلما ةصردمب تاييفد ةهداحف ينذفا ساييلال 2

 يلاتحا هبع .]قيضي ًابامصماي
 هن حل ١

3 3 1 

 . ةابهب موجنلاب ١ يررت ”ةداغ

 ولبلاك ءاملا هب زتث. يف تدلو

 ”مايخ اهتللظ ٍتاضور' نيب

 دروزأل امس اهقوف' "نيخ

 يلبي 7 4 هللا كارمج

 لابلا تايراس نم 0

 لاب يف . ةيآ هللا اهغاض
 ١ لاغدالا يف باسني هفاضر

 لالظالا ٍفزاوبإ مام نم

 لابلا كاي اسمر



 جم هل هعمل م ومع همم هم دع هع دم هوم و ف هم مم و همم هوم هع مم ا لح ممم مسسمساو م
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 ١ لوالا نويلبان

 هدبع يدنفا سويناطل "00.
 1« وكيع روتكيف نع اميفلل ةمحركم»

 0 ا
 يركف يف مسي ىتح يل لثمه
 هفصول !دابترا يراككا قلطاو

 هردقل نظر رعشلا هيف مقناو

 هلالتحا نيح باقلا ينم قفخيو
 ارئظم فروض لال ل

 هداف رمسو . ضيب نع لغاشي
 ىثم اش فولالا داق دقو هارا

 هشيج لاطبا ءادعالل ريسي
 هلوح دنجلاو لينلا يداوب هارا

 كيلا ونرت راهدالا اورظنا لوقي
 الصنق سيرابي ىضا دقو هارا

 ا! ىهاظ موقلا ةيروهبمج ديدي

 هيضذ> روج فخي م اكيلم ارا

 الكام يشنيو اجت دلفي
 هسفن طستا 'قارفك الو 1 ل
 هجاتو ءائسلا نيب ام "قب ٍظ

 ةريزح عاقب يف اريسا هارا

 ررغلا يلاجم 001١

 يردص هب قيضر ىتح يب مظعيو

 ِركفلا ةبترم قوف ينم هاقلاف

 يردق هب ولعي و يرعش هب ولغيف

 ربا نم ّزحا يف يسم يبلقل
 ركلا دكتفلاو ءالجللا هتنعطب

 رعملاو ضينلاب شعل نما ينبيو
 رصنلا ةيولا تحت الا بركلا ىلا

 رعذلا نم شيج شيما اذه قبس
 رفع ىلا شاطع دج ىلا هنامظ
 رصم يه ىلا هاني اريشم
 رمثلا ةبلح يف دعب ىداتي مو

 رسلاب كالا غلب 1 اهمدهيو

 رهدلا لع روجي ناىثخي ناك دقو

 كيتارذلا هيكركل اماسب رظنيو

 رسقلاب تاوامسلا باوبا جتف هل

 رتف كوس زاحلا باوصا نيعاب



 رقيجاد يف رمل يشيع لاظ

 ىجنري بص ليللا اذهل له

 ىرتاي "تش ايدو انا له

 اتمز ينايح غم يجرا له

 يفقنملا لثم رمعلا يفاوب ما

 ًالئاف هيلع يعارلا لبفا

 رع رق تشع اذاف

 اهيالط ىلع ايندلا تجار

 ىرألا عطس ىلع لكلا كلبق

 مهنع ايالبلا بان اوعفد

 مهحاورا "بوز مهعرص
 لطيامبم ىرألا يف يح 1

 يجي فوس انمز دهاجت نا

 اي مدانلا لما باجاف
 لفة اتنف كيد يناتبل

 الوينحذاو يسن ادع

 ةايحلا يق دهزلا (11)

 قلفلا ٠ 92 حو "بقا 58

 قئبنملا هئوض ئرم جرف.

 ينش لكلاماضرالايب ريف
 قاف وا ردح 5 55

 قمللا تيسداوه هيضاومو

 :ششب

 قلحلا لثمأ مايالا افا

 قسنلا اذه ريغ ققلأ عل

 ْ : قلبالا قوتعلاك اهودحو

 قم ب عفد 7

 قرت رك دبع أهعم
 ” قيالا اذه رثأو رع

 ى قرخت دهام ع ندهز

 دوعرإ داع

 قنعلا زازاحا ثرّتخا ىنثي وثب

 : قبسالا ىب 15 تم 5

 قدها ء ءالبلا_:ر هر ينبت

 سس 2 نو عسسل +

ح؛سإ اع ةرايع وهو لماما ركذلا يا قوقعلا قلبالا(١)
 هدوحو لو

 قوضملا وه قزأملا (0)



 00 ةايحلا يف دهزلا ُ ٠

  قلف باقي ؛يعارا دصق ةئس هيلع ترم نا دعب
 ظ يف اع ينربخت 1 تع ا هتكردادقرمعلا يضاعلاق

 1 هر ين دكن يف ”عزج ىرت يضاملاك شرءلايتاوأ له

 قرح وا. ف ضن يف اذكه ل بي

 *قنراب [معفمالا املا برشن ال شطع يف ابا
 قرألا ريغل هرداغن ا انب قاح قرف رداغت نا

 قنوت ةروط توقلا نفط  ةيس نامت 1
 1 © ىوفنلا بابصلا الاهباه انقهرا هدرب ءاتش كيل

 .فرإه وأ دعرم نه بضغ 0 ةبق يف 2 ْ 7 88 يب ش

 قوحلا ريجتلاب اناقتلاف تجرفناانلةف 0 لبق
 قرعلا للص ىملا دول> نم انتل تما ليس عب

 قءرلاريغ يحور ن٠ قبت ىلو يع دج تضاوق تا 1 ظ ا ورغ نكردح ىفااشا يندصرم رطخ ا  نقروز يف هتوف ديطلكو 2: ديزه َرخ رمتلا لا ظ قنملا بات بشني اظءاج 2 ةرغ انم فداص اذه 0١١ قراطلا باعش بئذلا دصري هب نحن ام قوف انيلعو

 هقيطي ال ىلع ناسنالا له“ وهو قاهرالا نم مسالا ىتهرلا (1)

 ةايعالاو ديدشلا بمتلاو» بغللا (5) بعتلا عم عيجاوهبغسلا (5) .
 امدحاو (3) ريغكلا ءاملاوهقدغلا (ه) ءااردك وهقنرلا ١ (4) كهلآ
 1 , راملا نه ةعفدلا وهو بوب اوش

 هم 0 5 0 0 4 9 0
 انتي اد



 مس لل

 ءايْأ يف ددزلا (188)

 قرافي نمارس رار روش جا ام دنع

 قدعلا زازتحا يون اهبو ةيده هعمو يعاراا ما

 بطلا قوف هاهلا ام دنع (سسفاخ 500 هاعدف

 قذا ل ةذل ينايح يف يا تفر. يالو. ًالئاق
 يتسأ نابل ن* يا عرض نهاسلز اهلب ب شعلا تيع رآه

 قاطنا / نامطقلا او ادحاو أهو نهسلات حرب أم

 قام جار» .يف ايطم اال ةع ينع فا

 ملا نع يورط الا نب ترلا فاعلا
 قد كا ةهرلا مضداق وا يح نامحرلا قتاف

 قررا ةقرط اق ةرخ . تاقلطناو هب الا قفر
 قذشملا يبذل دججلا 1 انفك ميلراو بهذ ةلاق
 قبحلا يرربلاةيس يشتني الماك اماع حره ىضف
 الا 1 86 للاب درو لف نم راش

 قسفلا ولد دنع امتار ىلا ريشاتت دنع ايداع

 قفن يف رطم نه !ذماءع والالظالل رحلا يفائجال

 قحلإ مل نا نا>رسلا ةممط هنا يرديو يعارلا قول
٠ © 

 هع يذلا 0 بشت ١ نم روق نوعامؤا ضرالا 1 وال 0

 هب خو *1 ةبادلا قنع ةحرطب ةظوشن ١ هفرط ِف ليدع قهولا م



 ةايملا يف .:هزلا

 ادادمرورشلا نم ادمعاو

 |يفتاب ينلا ةظقنلا يفذفاو
 ارطس طخاذا يرما عاربل .

 ةوس ةطقن كيف نآك اذاو

 اوحابتسا نيزإ طسفاهيلمجأف
 خصلا نم نوكي نات ةخاذاو

 طعاناو الخيداد ماب ىلثاذ
 ًابببط دادملا زوعا اذاؤ
 افرعو انم دارملا ةيجئماف

 تدسا متاما ةجهم اذاو

 اكقو تادوملا ىلع اهيلمجاف

 الا كِبلَب نكي مل اذاف
 7 6-2 ال يلح هياءحاف

 (ةها)

 انيك لذملا رهاقلا سمضغ

 عديد نيا يضتارو قحلا ذبن
 ار وكت ئابخ نم توك
 احرتمضالاةمر> تاسايسلا يف

 انللا مج هيالجلو
 ما ُ نفل ةنف تن

 اتمتسم ماد ءادلا فصي

 انوحلا ةنوعم ىبطلساو

 يوصل ىلا اهرس ةطقن
 اتيمقلا# لئاسر اريعو
 ةديصلخلل صالخالا د عأ ام

 احزسرملا ديسا يلا> حرس

 جو وهه عل

 1 | ٍِ راما ىف دهزا

 (:قشبدو يروحخلا يدنفا سرافل ا
1 
 0 فاقثأا نع ا :

 قدحلا داوسك ه.:ظفح

 تو لو ةيعن عيطق يف

 تفطعنتا هيلع و هذ راش : ٠
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 ينانتو بواغلاممسأ 4 ينربت

 هلئقدهشتلتنت تا ريزولا تف

 ةرواغم» ا درت فرت

 انق نياف ادام دلو

 نهئان ماك ممدنع راعالا

 هر. يف ىرين'ىرسك راشاق

 يعنقنت 538 بج يالرم

 ىرن لبف ميكهلا لتقدقورظتلا

 هل لقو ميظملا كلما ىلا عم اق

 ةاودلا:

 الالك نيرظانلا نورع أهنع

 الادم د'شرلا نءهاهسلاىرتو

 الابج هايملل ةنيفسلا يرف

 الازف لوز. ناتءاش مالعو

 ىلاكت ناعفولو نهرأتسا

 الاقودْتفلا ىلا لوسرلا غم
 الاوسو ايممنا هل تاق

 ' الالظو هلوح ايوا

 الاب مذا تشعو يصنلا تام
 الافظالا ربذو ءاسنلا عدو دقالء ريدم كرف“ م و

 الاجر عورمجلا يذه يف ناوأ اهرتمفرت *ا: لا تناكا»

 ةاودلا

 يراد اذاب ليعامسأ ةداعسلا بحاصل

 يك و كدادم ىلءجا ةاودأو

 الاحو الاح نامزل5 نكئو

 هنم رهطملا يفاصلا يلقباو
 . ًانامئسا ماللالاو ملظلا اذاو

 انيخل اتبح مالقالا دوفر
 انيعم ىرخاو اذسا ةراث

 أئيمدلا سيفنلا يلاغلا كءام

 ايدشرما رئارسلا ةادمل

 00 انيلهاجلا ليجاب سح موب



 5-5 ا 1

 هضعب لفسي جوملا تاز اذاو :

 مزال ةعيبطلا ناينبا صفت

 هل ودسلخ او ىردك ىو.دمأ اذاو

 ةويص ةءاجلانءهلا تدمص '

 هقوسي رهج رزب ريزولا اذاو

 يدتغتو عوذا اهلوح حورتو
 ةد صل رثادياعكيلا ا لمزض

ٍ< 8 

 ' ىروأ أو سراة يكح ره ةرزبأ

 مثاغ مدخ رك يقبتاك 2

 هقنع ةيعرلا ىارب 2 و

 قداصة روم ند غلا ني

 ا

 موضارعاحبتسا ورمدو جي ذاو
 هع رحى رتامى 5 ا

 اًرعاب كللدغرعذلا و 3و

 م و جاعنلا كلت يف ناكو

 ةمم طهمدي رثام ثدارا نكل

 هفرط ةعارإجا يف ىرسكر اداو

 امدلا رجلا

 إلا 0 0 َ

 ىلاعتو ىنط هرثاس تدنلا

 الاك ميكحلا هعم يري ال

 الايفالاو ءالسبلا .هداوق

 الز ةنريهق لوزن اتلداك
 الات أيدابتم ١ هدالج

 ىلاتتب مفادموهو جولاك

 الالضو ةياوغ هنم صتقاف

 لالالا لد نو كلا ءاطر

 القفل لدانلا ىذرتو اغ

 لادم نين كارم تر

 الادح ن وكيام لدعا م 0

 الاءن كيدب اءمجامج لع>او

 الكت و ىسا 'مثدالب الماو

 الالح لحت امو مارحلا 0

 الامفو اقئالخ نذمملو

 الشتءاه ةجام يمت مل كل

 الامغذاىذالا ك نم تل وانتو

 الال "نك لاقق ربجدنإلا
 الاجج حابصلاك ةانف ىارف
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 سراف ىو دخو كرش غلا ه :

 مه و مهيلع ليلا رش

 مرينأو نمي الضو“ ول نا ١

 الداع ءاضق 6 ىضق اذن

 اوتأ دقو رومج درب للف مويأي
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 ةحرطظت سوفنلاوازشب ذود

 ةراسه قور مهترسا ولت

 مهي ودومهحأ ص تعمساذاو

 5 رصق نمأف هرم هى ربك حول 7

 الثمم ميظملا زومرالا حبش

 هنآك عيفرلا شرعلا هب وهز

 ةداع ب هتفرش نكو

 قر نبع هغيس ةرد نكو

 ةموق يف ىف دا ك1
 5ك ه0 هوه 18

 (ٌ كيف مداقت . د "ا هاهو :

 مناك اونوكي مل ةلاهبلا الول ٠

5 1 0 
 نورفعثو ةياظاوا ٠١ ةلذأ وا الاخ :ةراقك د

 الاذرا سراؤ ةما دعيو

 الاي هلع وومعزيو 1
 م

 الاتق ودعلاب مثدبب اراث

 الايغ ءادنلا نوباي هيف

 الاونو ةلادذ داليا ىبحا

 الافجا مبعواض نيب نافحي

 الاصأ نهب يمدت مهبواقو
 الاوعا الو أحرف هردت مل

 الالجو ةباهه ءيضت اسدش
 ةلورأ هءرادو ف 0-7

 الاعشا لعشم رهاوجلا ىنسب

 الاثم هارذ يف ربكتلا بصن
 لالا ةئس مئاق نحت ُ

 الاعف هب اوقلخ ال الا

 الاصف لوصينإ اودارا ْ

 الاضعلازي الو نيملاملا فا

 الاشما ةرخا قئالخالا



 هدف ( رب دزب لتقم )

 اهلها تانامالا يفوت ىوثلادنعو ١ ٠

 . ظفتحات كبل تكلا اذا نكلو ٍ

 5 دهشي وهو اهيلا ىخداف
 ىوحلا يف ةنايخلا هللا يلا لاقو

 اهدعب وه يذلا,تيبلا ةحهبايؤ

 اهلربذب ىتلا بحلا ةرهزايو
 2 ءانفلا راد” يلزنت نك

 انهوم نيبلا ىعاد تباحا الو

 ةقرفو عامتجا ايندلا اهنا ىلع

 عدوم لك هبابرا ىلاإ يبنيو

 عزنم لك همءالا فيس" عزنيو ظ
 عوطتالف دهملاب تما مل ناف

 مقلب سنالا دقاف مر سرادك

 عرعرتملا *يشانلا يداوف لوبذ

 عورا بلق ىوملا يف يباق ناك الف

 ميمو بحاص فرم يل ينوب

 يت .اهزثا ىلع . يتب تين ام
 حجتلا راد نيبلاراد فلغأو

 رمج رزب ىلقتم

 ْئ « اضيا”هل » 0

 الالتث ذا سمشلل مدوجبك  الالجاادب ذائركلاودجس

 ىدعلا لءدوسالاسرغلاةمااي

 ةدشابورحلايف ارابك تنك

 موقت هيحنام ىرسك دابع

 الا ئس يلام اذه

 الومالاو ضرعلاو 3 اقرو
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 اهباهذي .”رامزاي يدادوف تمعن

 اهتعرص متل ماعل سورغ
 اهنذجل ام ىنضاا دهم ىلع تتابف

 يعبارم توقف يلاعيب ر تناكو
 اهمسج لمخي ءانلاو اه لوقأ
 ايرسيذاك الا نا " 9

 اهردص مدلا ثني اهارا نكلو

 اقفُش» مالا ةينح اهياع ونحاو
 انلكتم امسأي انيلا ولراو

 زدت راراقا يف :. أه رغ امو

 0 2 مينا

 هداوفو هسنن | يجاني انييغ 33
 هنا ىبيبح اي تااقو هنعد

 يدرلانمافوخ تاسجوا دهتبت اذا

 ىتملاه لوا عبرت كر تحولا
 اذمش مدسيأا برا انتنلخ
 ائاطمكبابش م :ذاو ابملاس شمف

 : ةعيدو الإ ديعلا كاذ نآك امو

 ءافو

 هسة هايع قلا دقو لوقي

 نفم مرض وذل

 , .. ملضللا حيلطلاوضااك ضرالا ىلع
 مجاب داونلا ؤزرم كتيلف

 عطفاو ىغماب برضتم تئشولو
 مم: رقيب ينغج الو عوج
 عجرم ميخولا ودشلاو ىهزلا نم

 يعزجت كلع ىعانال كءازع

 عدوملا يبييلل ةايح < ثلاطا

 مطقتلا لث؛ يردص يف رمشاف
 يلضا نيبلا نم اهيمحت تاهيهو

 نا يفوح رسمارارم ىشفتف
 عنصتلا فاشكنا سايلا ىلع لدي
 مجتو ىمأ نم يلعب ام ىلع

 ”عورم دعو

 عضبم مومغلا باساب واثكا
 يعبجسغ* برقلا ىلع مزلاف يلج اند
 ١ يعم نكت نا ىدرلا ولسا يننكلو
 عنمملا مارغلا ركس هب انفشك
 عدصملا نامزلا مغر ىلع قارف

 يعرصمب كادف لمجألو دهعلا نم



 ١) ها) ماذو

 عرفتملا اهرون نمم انلرحامو- اهبورغ دنعنسشلا يذه دبشتو

 عوضه رطعو هز نم هيفامو هحودوضيزالا ضورلا دهشتساو
 عرذاب تايلدملا عامشلا يذهو ابنك ١تاطسابلا لالظلا يذهو

 عمم: تايغصملا نوضغلا يذهو 2نريعاب تارظانلا هايملا يذهو :

 عضخأ كلف قوِبُط 4 ةلتيلح كاوس يبا” .ال "اي 0

 5-5 1 قرف ج36 ىتدبشو يت ىلقا ىناو ٍإ

 عدا نيبلب . تاجوع ناف : ةضدج ةانللإ شوك كلذ
 عدفقلا دياملا لذب.- هيل - ثدح دك قوووؤر مول تلال

 يعزنمد'دازذ ضاف يرورس ناف هتعمس ام ةظفي ما لح يفا

 علوم نحأب سفن تب رط الو 2 رظن# نوع هكر م كرمخأ

 عدباو نركت ام يهزاك تداعف ىدنلابنيحأي رلا ىًاظ تي رك

 عب رهو بحتصو لها اًهلب هل ةرانم ى فرن حالللا :س ١١ الو

 يعجومناك يذلا سايل ينقرافو 2لئاق تنا يزلاب سفن تبط اك

 0 نلقلا ردك امم كلضفل ” ةقرتسم ةرحاالا
 جا لا ىلح يصالخاب يلا هتدعادت يذلا يرمع نع كي زحاو ٠

 - مارغلا قدص ارك“ ن ل دولا يذه مخ دقو

 ملفت اللف ساز رفش قع“ يضرك ترموتءاس كتاب
 عشقتلا ضراعلا لاوز ,لوزت - اهعيجج تاثداحلاف تضآلا اماف ١

 منشتلا ةوطس اهيلع وطل7 كبسورلا اهلج هاثسح اهرظتتا

 ملطتملا قذاعلا داوف بيذت ةحسمسمشلا برغهنم اههجو ىلع
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 أطرم رينكاا لذبلا لعاينغ

 اكل تقف ور اقكالق
 ةرابهط :ةش) رف لعيفاو

 رتشم موس اهضرع اهلا ماسف

 هعيفش وهو لالا تا معز ىل ع

 هلاوص' ةباحا نع تلاعت نكلو

 :ابا الاجج الا اهداز اف

 اب الفن ةضور يف اهكرداو
 تابقاف هيزنلا تملا اهبفشاكت

 ةليلع ةاتف يفا هل تلو

 القاف دربو و ينبوأنل

 يناو
 هدر لك ديعلا نين كترذت ظ

 ةوقش لك هنود أبح كاياو
 يردك اذ < نها ىلا“ ل

 هنا: هانا“ ينبغ تلفمل اذا

 مث ةلفط .ايازرلا تع

 ةعيضو ةأَتو 5 ردت 9

 هزو

 ير

 عبطتلا لبس عبطلا يدوخ قيقر

 عزوم , دما لاب داوح دا هوف ا 0 ب مص اييدا

 عرفم لك يف ا نطعلا قد

 0 هنع دضلاب ةقوشت

 عيضملا با_بشلاءربم ا ىلغاو

 در للملا ةياع تدرو

 ةبابص الا” هداز امو.

 مفرت
 علوم

 عحسمو فافعلل بيقر ىارمب

 4 راثك“ملو هيلع

 عقوتملا ىدرلا داعيم ةبيرق
 عدصتلا ر الا يردص ماعد

 عضوي يل نر#ي نا 1

 4 رذدق تاؤ لوخ سر

 يجن عجفت و يئاد هب يفاعت

 عرتم لذلاو 0 31 رجعوا ْ

 ' اطيادما -تمكهيري ال لاثق

 عزفتلا ةرفن قم .- رتل

 عرجت الف ساكلا كلت ةلام

 عجول هللا يلق ملقاو

 روت



 01 » 5 ٠

 , انوي 3 353

 ءافو 2 ا
 لح موسم هددم هموم هوم مم وو معمول يو ممل 5 ندد عموم ومس و مع معمم ل (

 ءانو

 )9ذ١(

 (نارطم يدنفا لل )

 عوطتي ىوهلا يصأع ىلا ىريشأ

 الوت دالبلا نيفوطت مك ىلا

 ىضتاو ةيضافديع 00 0
 رداق ةرمإ يملا لاق تّدشولو

 كرئاك وهفاطل اسنا نكرفقللو

 يعلطا مجنلا #١ يبلحلا ةملظللو

 ةليمج سوفنلا ىوهت 5 ةاتف

 يلح نمم مثامو ةالحم لا

 ةدالخ نه اهب ام حشك ةيضه
 ةواقت هنم جاملا رافي ضايب

 أاهبهنم لبني ناوادوس نانيعو

 ةليلذ لاءوسلا .اهيدي دق

 ىدنال طدن نكلاا كلت هللف

 امل تلذب ول سانلا بولق دوت

 ايهيح كلف ىلا لاجل

 عرستو كراع لقت زأ' يد.و

 ماك ريم ريدعلا ا.و 'ربطو

 عممستل] ولا ثتوص نيعيبت

 يعدبأف ١ ما دعا اذد عدب ١و

 عرويف عرمأ شيلا اذه بدجل

 عرغيو قرويف اضور نكرذصللو
 ملطتف اهلع اناره

 عنصنو ةبر نع ةهزاأ٠

 متم 1: سحو رقو بدأ ىوس

 ملخم نم اهيشم يف أس بذكيو

 مفربكح ءايلا نول هيجحيو

 عشمشملا قيحرلا بوكسمك هايض
 منت لبا ركتي ام تلثس ناف
 مفراي تزانل كام ثبلط ولو
 عربتملا نسحلا ءاطع ضعك

 عزو لا هباق يف ىوملا داق



 ا . م42
 1 تا فال يوم ل

 ارها نودجلا -لصح يذلاو

 انلا لغتقي مالا كسرعش تبل

 ادا.ةق كياصنلل تاكدلب

 0 ةيآ توحي بوعشو

 اتيم جوراا باص قونيعيو

 قلح مالحاو يلق ماع

 كحلاو عئارشلا يف وهزلا ةمور

 اًريزع ىدعت ام يىانتلاو

 ليبق كنم سم مل يحلم
 ادبعو ىلوم كيف ضانلا عصا

 لاء برغلاو قرشلا ىف كلم نأ
 اعأ كلاملا

 اياعرو نم

 مس رداق

 || يف اوءط نيذلا كفارشا نيا

 هيلع ش خانا 7 كد.ضاق م

 نزح ل كياع أنيار دق

 ارصم رهدلا نع يلاساو يرصقا

 ابوعش دابعلا قرف نم نا

 جلاببالا دادولاب تينفا كه

 هنايفلا ةمئءاخ ءأمد َْق

 ةنائفلا ةيندلا يذ ىلع س

 ةنايدلا شرع سوسقلا كلمراص

 هناش ةيربلا فِ نولي مث

 هنافكحا مهدعب 2 كنوزعيو

 ةلاطففو ةوابغ تابت

 هئاجلاو كموملاو مكحلا يف ةم

 هنابم انيبم الو زع كيف
 هناطوأ اهدعي دالب وا

 هنالغ ىرولا كدع تننيو

 00 سمشلا دسحت

 اوعأ مو يطعي و ال

 هناا كلاو  نراخ بع

 كح مهتاذا ىتح رهد

 ةفاتبق اهدام كيدا و

 هناز»ا ىرت اهرودلا نمو

 ةناذلا هنم نيرم تضف له
 ةئازيه اذن طفلا لعد

 هنانور يرولا لع يدرت : نإ

 اهسحيس 0-7



 )١14( : ةمور :

 مسرت رطاوخلا ىله اهنع راث الإف نيعلا نع بغت نأ ةدإب
 مظظعا كاذ رع (راهتلا) ءادف . ءادلا نه نماس دق نك نئاو

 ملتي هلع ش لات ! اذكه 3 0-0 دنييعاللا يرتف

 مدع 5 ميلك بعلل ّح ا يجشنا كوضن مفاح

 رد حبد هقوري اذهو ر 2 انيد ةراسخ 1 كاذ

 مدعم 20 لاحلا ف ينغو هأوث لاع ىزا لش 0

 ةمور
 «يفوش كب دوال »

 اهلالطأ ىلع ففاووهو اءهظن'

 هنا احلام كلنلل نأ ديثاو رمال دحر ا
 كل. ضاقةناو ىرثلا ىف ةلود

 ثتقلاو بوطألا هخات تقزم

 مسر دنع لق للط

 فقااقملك لياتو
 )اكرام يذه لوقي اها

 اد 0

 روصقو 2 لكاه اياقبو

 ايف ىراوحلاب رهدلا ثبع
0 

 راح روخأ انهه ترحو

 ىلوو ن.د ءاجو 0 4

 هناذب ل .ىفرهذألا مده

 ةبناونع ىليلا_ ص 804

 0 ىدملا 3 2 د

 26 مادو ى لا ذخا ى

 هتاوجرأ به م 8
 ه'ايرح اهرثا رهدلا لصاو

 0 كلو لحو موق كلم
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 هلل رهصي راطقلا ناكو
 جولاهفطعم زهي اِل ا كر ظ

١ 
 0

 هتف اع 65 دورت

 نكل مراوصلا لسد ردو رحس . مهسسأ . نشري نويعو

 : نا ءرملل لوقي اذه لك
 رسلا ين هبشت تاحاردلا ىرتو

 اغلا ابطسو يف تابكرملا ىرتو
 تيمكو همدا فاص لري

 نانبلو توريب

 مخل معتلا محري 0 : نع :
 مات نهدعب نه. بحمل ر

 مسجلا لاملا رصبا اذا د
 مدنع ةفغبص نراكحي هافشو مي ملبلا رجا نجح ةوبتو
 ماثن. ال بولقلا برض دنع
 ماعتف توما رما الوهج تن
 ميت مايملا نمي أقرب ةع
 مهبطم لك رع .قر# تاد
 مداو فرط مدالا , ل

 محسا فتوللا كلوا ليلبوبجلا يف كزاينلاك نعراستي
 ملا ةيدنا كيدإ 1 ُخ

 انيق ىاؤم تائب م كرو

 راغن) صقرأا ف ْن ادي ظ ىتمو

 ىح فطعالاب نايتفلا نافع
 هلل امربظت ناديعلا كانهو
 أتيعو حيصفلا برا 5
 تارفذ ءامو شدزت عبرا

 الاب لفرت هانسحلا ه.عو

 هرملاف رظانملا نسحا تود دق

 ص ضرر 24

 000 دع ريل ايعاو
 0 لا ىلا نب تافقان

 'معرتل .. اقنلا

 ا ايضرق نيح لود مسقم راص نرهنم رج لك
 ركل الو ا اهيارض 2 رع

 مقلع. مقسلا عرجم ميسو
 مئمنلا ادلع ءافررك 0

 ! مدل 3 لوو ,اهءاج اذا



 هلام الط"

 همم هوم ممم ف همم وف همم هوم هوو هه مدعو هدموف كهوف هوو مو هو هوو ضب

 تلا ةمداص» اهلها 0 ا
 اهل" لبفللال يقال ا

 ملا حفل اذا .كزي 1 لبج

 رضخ قاد | يف هنم اولزن

 اسأي حاد لود لك اهبو

 تان“ ابضق دلم تأف

 انيوملا يرست مسجلا يف تاسن

 ١| فونصا ضرعم فيصلا يثره

 هيلا هيجلا .ةي  نورابتي
 انلا اهب قلت هيلاع اموي تف

 | ىتح ةطملا ن» مثارتو
 ذالاو برعلا نم درخ منيب

 تفش لئالغ يف نيداهتي
 ؟لميف لالالا يف نفلابيو

 ام نا نسنلا حضن افيه كلت ١
 هظلا اهدسح ءاديغ هذه 3

 وللا كلاح اهرعش هاضيب مث

 هتقو ىتح قر دقرص> تاذ

 ثعلا ىلع ىنا هابظ نم أبجم
 ريم اذا“ نهرلا" نقلا 0|

 رخأتي اطخلا يف نرخات نا

 هلا _ نانبلو كثوريب

 مرءرع شيب مءاج دقو ظ

 مهتما ءاهبلا يذ 2 42
 معنتت كسرولا اهب انانح

 مترت رازحلا اهتاصغا فققوف
 خس باسنا الثم ضرالا ىلع ب

 مرغم  نزالخاك ةقر يف نه

 مقسم مسجفي ءاهشلا نايرس

 مجتاو ناسللا قلطم ره سان
 منخم لك اصاا تمم الان.

 مخ وبلا ممل افولا س

 مكحا ءانيلا ةايه يف ن'

 ميحلا ءاسبظلا اهنود نم 7

 معلا نكل جاعلك موسج نع

 متكت مارغلا اهيف (بولق ن

 موقأا يربمسلاب يرزتو تس

 ره سل انك فر
 رثام حال لباب جيتك ن
 مزحمب هيلا ونرت نويع نم

 رمعضص هو 51 2 ىبمأ ا

 ميلي نهب ١ هريغ لهو ف

 مدعت قيرطلا 2 "نهدف وا

 ار



 ' نائبلو توريب

 ناغبلو ثوربب

 فصلا هي

 نيدلا رصان كب نيم ال

 منت يث نأ ماشلا سورع لس

 اتش يس ةنج يقواحلام
 أحايص اهيف نيمنلا بع ال
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 رضاونلا ضايفلاو ديمالجلاو رئافماو ىتريمي طاوشاي

 0 ابيل يلالو رباغلا يبح 0 يلظفحا

 لهاوا نه مارغلا سنأبو

 . روزتصلا كب وايصلا بهع يف ريحض لكي انركذ نكيلف
 رودصأا رده جاومالا رندهو ريدفلا قوفناصغالا فيفحو

 لجارم ثارئاف دجولل ثيح
 مماوللا .كيتفض جاوما قوف ملاطلا ءامسلا ردب ىلجتو
 ا عطل هم باقلا كلام هجو ادسو ملاطملا كلت نيا يماوشاي

 لزانم بولقلاو تنا هلو

 000 وحلا نم امك رح 2 تاصق راك يدلك
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 ا ةريجبلا

 لفاق سانلا نم ٌلحارال ثيح "لءار وهوىتنلا يرسي مالظيف

 "ن6 ملا
 اءالحا ” بط. شيلاو نك  ._امايا قريب انا

 كال ع ل اقل كلم برقا انقشع ظ
  لفاوغ انع ببقرلا نويعو

 ديبكا يش الو تنك دعأق ٠انا اح رؤصلا 5 قوف 8 1

 دجاو نارح داوفلاو اهدعب دهامملا ىبا تا نم تضقف
 لئاس 0 ه بلقلا مدو

 روفصلا نب كنم جوملا ةرفز ريفزو قنا رثا هلا"

 يرورس تدهش مو مارغ ن الا ريو طاش ع انس 2

 لئاحلاينزح رح مويلا يدهشاف
 اناوه ءاضف ذي حورلا ياس انالكو اسملا تاذ يرك ذا

 انامس وفص تحت انيمبو اناوجغ كسيوبللو جاتا |
 - لقانتلا كجوم تانا توص 5

 تانجلا تانب هب“ ىنغتت ناحلالا ف ان انمعم ذا ظ

 ينانج يف ا,ءهرو يناسأ يف نامزلا لاوط اهزكذ نم توص

 لثاقتوصلاو ءادصالا هتددر

 قش انه دع كلم لد م اناف البق نانا رطتأل

 انت نادزا ا يش أم م انهتن اير روسلا ففخ

 لئالقم راق انصلا لال
 انه يبست اذا ذاب وطو غازرا تدعاذا اريصق*.؟



 لب» ىلع انعد ابصلا .نامزاي و

 8 د كضرأب ىس#وبأ يغب هاعد بجا

 هتساعت همم ذخو سعتلا ذخ

 1 معسل رهدلا نا تاهيه تاهيه

 هدرطي ردتلاو فق ليال لوقا

 انب نامزلا ماد ام يحلا مغتلف

 هفرصت ىمعنلاو س ءوبلا يف لاز ام

 اذه يضاملا ةلظ هللا

 اعلم يالا فعلك لارا

 يلو يمحراو يلوق هللا كتدشان

 انا اعلا مايا ةريحي ايف

 انل هيظفحاف يباصتلا دهع راكذت

 ردك يفو ٍوْغص ين كهايم ىلع
 رم يع ميرلا كتخاص الكو

 اد نكيلف وللا لف را

 ناس انضر“ هتبحاو ,اهبحإ

 سس #أ#أ#أآ

 يباصتلا دهع 0 3

 ع تان 0 هنم 0

 0 زعت هيف ةفقو الو يرجب
 هى *ه

 | ذل وهو ىلف هانقلا ىلا
 انيمري رهدلا "يدبالا هلي ٍٍق

 انيرجت مايالاب تنا يذلا اف
 ًانيضام للحا ا يفلت

 انيدزأ م:الاو رهدلا فكيقبت

 انوفدم تدب يب

 اني أ هييحت ركذلا اذ ليف
 ا) طع ”تابصق تك رح وا

 )0 الج امانع ددرت ارم

 ةريعجلا

 « طاللم يدنا يش لقب ةبرعم م

 "لا رع و داعالا ىشَع لحاس وحن .لحاس نم_موي لك



 ع لا

 الايقلا

 ا لل ل
 0 ىلا انتلسا هيف

 يماع
 00 سس أ#آ# 7 1

 انناما 7 ود 7 ىصقت اذكها

 8 راعالا ن هم "0 ١ يرجي

 تبافاملا كاح بحلا ةريحب :

 انعم ماعلا م اتخنوخرا مك

 ةرولا
 « يوانرفلا رعاشلا نيترامال نع » ضايف يدنا الوقن وك دلل

 انيوطي توملا ليلو ةايحلا يوان

 اشيسارم يتلن الو دوجولا رحب
 انييحت تسومنااب كهايم تناك

 انيفالت ىجري ال رهدلل مويلاو

 اتينا ىلي يأ ايباد يفنع ١ تذااوهيعرعو ساجا تحن
 * هتان م ام كنينا اذه
 ام ج اومالا كلئطاش قوفو

 ا 0 الاط اي ابمادقا تحتو

 ذا كئامقوفءاسمني 7 ذن له

 ةيغصم كالفالاو رحملاو ضرالاو

 لا جاو“ هالاب فيذ 'ىملا اللا ْ

 ا "تروم ماغنا ةنرب اذا

 تكرت دقوىوها نم يغصاجوملاو ٠

 انب ريطت نا مارك فق رهد أي»

 انناغفا هيف تلح الاطو

 اند املاو أ:رح رذصلا مطالت

 اي ميرلا نيكافلا ما ةوغر نوم

 انياصت يف 56 نحو يرجت

 الب د( ابيل "يش اللف

 ائيحلت قاشعلا اههيقوت لاخي

 انيجاني قلغالا الملا ترا كاف
 انوتغم جوملا تاكل هذي

 دينماوأ_لرم ىلقت نا لبق نم
 1 يلاج
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 سلق ركذلا لديعت و

 ا 01 ا دا

 ةيركح ةديصق

 1 « يجزاإلا فيصان خيشال »
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 كش 7 ضر اللا قوف شبل هلالي

 7 مش

 ترق ريغ طلح ءرملال امو
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 عاب نق إلا كل 5
#1 

 قارفلا يضع 2و ٍِع هل ذاب
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 قرص
 دا يل سانلا 00
 هيف نعلا مو ا رسحاو

 م هب تلغتشا ٠١ ىلفقاو

 بعل نطف قذا> ةرشعوب
 0 1 ا 5

 انا
 قا ىلع 00 لمح اذا

 رلوهج مم مار دلا عفت اع

 1لينعل نبع: ناك 0 فاو

 اهاجو

 ؟١

 رقاو هللأ ار ا الو

5 5 2 2 

 قف 5 4ةقوذ 1-0

 جارعلا مركرا هل ا ولو

 ا ني .
 هل 5 ١ ٠

  نارف الب ءاقل 5 نكاو
1 ' 

 فو 2 1 ل

 فؤرلل عمج ” لو
 مث

 قاذملا ولح هعفن لل
 ع ةدلا ةناعم . نم كديفي

 لالا نيب كب
 اتاي ترا نمل لان 37
 رك بسحن رْدفلا اد

4 1 
 امو صغي

 35 ”يواغلا و

 قاقزلا *لم ه



 لا سي يف فمك 8

 دقلا كاذ نم يعوطملا رشنن ان تدب لسور تاةا1
 بلاد لاف ا ل تلق رع 3 مكلف

 بألا يرطش ايو يسفن ىنم
 يراف ن١ كلف يا يا نا
 داوفلا كا دغلا نود وهو ديزي بضأللا ُّط مويلا ادمنف

 رفتخم 2 هجولا 0
 بالا يح ارك دق و .مرمل نامز يف ع
 "باتعو م م اثنب ملعلا معسل 1 لعد

 0 05 6 هولك فوس
 نار د ذلا 3 يلا 7 انمه اذاف بيطي راكذتب ينيجاتتو ٌراقولا, ىمارغ نادزيسو

 كردت يماصتعا دادزيسف 9 سا ا
 راك اجور اهون درس سيل كلا يتابابصو نوع نيز كنم 00 ودبيسو
 ماعف اناع 0 زيرح زرح ١ دبا ثيسداوف يف مانا يف فيطك راج نإ 2 ليوعا هيضامو بحلا اذأو

 حبش زارحإ نجلا 00 حمل 6 نر ا -كلا يفصي اهتنع "رملي
 ميرصلا بيشلا انهضةيامدنع 2 هعرزا اهدصح يف الما



ذهو 0 ىرخالل راشااو
 ناركشلا ةير كلزكا سن ه

 نازيملا هل "لك رزاخالا نام

 ناتح ل هحأوتت م مويلا 5 ل اناند للا قاف ا ذأ

 هم نيم سلسل

 ةخرفعألا 2 ناجورا

 « يصملا كب يكاط ملقب ”فرصتب ةيمنرفالا نع ةب رعم»
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 دلل اولا يلق لع هع دانا لك عما يبربحأي

 ل ىلع نط نر انتا قلع كسا 6

 كلا يرعش نادزي هبو : ظ

 بيشملاب انوي رقشالا يرعش نمل تيل ياواو كلا قو

 بيطرلا قصعلاك نئالملا. كرو نع تضوع ناو كاوغاسو

 'كلازل انوي ررظلا ءانضاب

 ادب رق اصض ماردللا طوع .ىكلسل يرهناملو

 يتأَقم نم يرج ام يوري ف مازْلا ضور يف ضيصلا ىلقتف

 م لدا ينبابق ام دنع

 تعرلا انال وت ا ءاضقأ مر تمل نشا كاوا ايناذاف

 شعتا انم ابصاا اكلت 17 ىزرللا "ديل فانها كم

 ا دع انايوري ادي

 تل :طقلاك 7 غراس !فالي كال ام كيما هش

 عيفش ريخ ي يهبل ف نم فراس يللا نيعلاب اة اذاو



 ركل نك دق نك 10

 هدنع قولا رهدلا لعانذخأ

 هو موي ىتفلا مايا : .نويبحا
 هادال توم رهدلا مومن ناو

 رق تاس
 ريك وهو لافطالا ةرطف 0

 روس كاذف وه ا نك اق

 2 يهمنا كي 0 0 سا رفالا ع نع هب رعم »
 ءاميضلا <

 ناوك لاو يلا فر | هلل
 رطاذ ا ا "نانا دقلو 5

 اعرو عيمجا ىواس هنكل
 ايا فن - لف
 ربت ارق يرج "نيرج دن عج
 ات. دقو ءالولا اسأل | 0
 هلالج لج رضا هيمو 7

 ايمادحا اهنأك _ةرييتثا حل
 ىلألا رشبلا ةقيرطب هلعاو
 0 اهرلا ”نيرغفا فيل

 يذ لوقي وهوراشا نيحذاىلاو

 قاربنالا روصت توزت ركحف
 ,ناكسلاب 'تانجلا هل تصقر
 .ناميتلا وود تدحس هأ ادع

 .نارمعلا ةنيز لئاضفلا دع

 ناسا تايربكلا راغصلا قاف
 ,ناصغالا يف تامسلا ىلع د
 امحرلا ةعاط يف قئاقشو
 قردان دات  ثييدنملا ند
 نافرعلا ةرظن راغني ناو غرقا

 نافلت اتفاغسسرخالا فرعت ٍِِل ع
 و61 واحب نارععلا نم اولي 0 ْ

 ناوي 1 درخ لك دب
, 
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 يناسحالا ةبر عدت ضرالا يف



 دهوك موف همز عم مم فم ف فق فاهم هوم مم همه همم مه ممم مم وم همم ةفم مم مهمه مفعم همم مم مهم فعمل 56256 فنك هر هك هدد ع نسب ل كأم نفسو و نحكم ون اهانه ولا

 “» يعفارلا يدنفا قداص ىفطصمل »

 ةسداسلا ةنسلا ءايضلا

 "لكل تان يح

 ىسالا ثعبن ىبصلا ف يلاكت ضعبو

 يذلا ركذلاعضوم نسح لك يفو
 0 سبشل تيل اذا ها ينادا

 اهرح مسج وأ تارفاز يلو

 ىونلاو برقلا ىلع ينيضريل ياو.
 ىوملا ىوترا امإف لذ انطخ ام

 1كسرتك ياللا ةدئفاو

 رشعم رما , لئلا ناو يفاو

 يعاب قي نغارا ا نم اهلا ناو

 اوس سفنلا غلبا اما نايسو
 اهنارود يف كالفالا يس امو

 هقوف سيشل تراد 0 يلهو

 لذا مو هيفوبللا حانج تسيل
 هذ نس ارغ 4.ه ىوم ا لانو

 )١( فلاب دجولا نم ءاينغالا |

 ديرو 0 يفاو هلل 5

 رود تا قشعلا لها رودي

 كندا دينو 'ىلا ينأك

 ريش! هنم' نسفشلا عولط 0

 ريت ءاضفلا يف وش حبصال

 ريبع حابصلا يف هنم حاف اذا

 روبص ميركلاو انوبص اماو

 ىمحا سانلا فو

 ريم" بولقلا لك ىلع يبلقف

 ريقف عونقلا دعا دحل |[

 هتللجا ناو ريك

 ريصبو هبلق

 دوما رومالا دعب نم نيفف
 نودب هااطلا قا هلع تراس

 ريطا

 ا لاو حارلا ال

6 21 

 تردكل ىح دب فرا

 .ريغصو



 أو ِش ل كوأر

 "دنع امل 7” 0

 ةددقم  نيردتال ةكلا
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 مهتياوغ يف اوهاتو عيمجا 95

 مهب هاوللا عوفرم رورلا حبصاو
 هل نوماأعي ال 5 ماصخلا ماق

 تراعضاو ىلا يجالا يف مقافت"بغش

 مكتوتش ناسنالا بة

 دقو ةايحلا دهج نم نوناعت امو

 مكب نادزلا راوطا بلقل نمو

 اةدواط رادقالا ةمغارم 3ك

 اهتيغب قازرالا ةلواز» نمو

 ةيطاس ءاودالا ةدباكم نمو

 ري

 ن مالسلا راد انضرا اماو

 الف لاوزأا نهر اهقوف انلكو

 20 ممم عمم ممم ممم ممم عمم

 داهز و ر قاشع دوبعم نسحلاف

 داسفا راد متملع ول اهناو

 دادنا قلخ' انقل دق نكت .ناو

 دالوا قالخا نم دسافملا نيا

 داب الو مهنم عا ىدتها 8

 داحلاب افوصوم قملا لئاقو
 راهشا راصبا ل و 5

 داكا نيب ا 0

 داو 0 ايانلل 0

 داتكا نيب لبغُت  رقوك تسما
 دكرعاب 0 ةيارح ٠.١ وه ا
 دارط لوح مي رابثك مكل

 داضعاو نومحازت

 دادعتب ىصحت ال لزاون نمو

 أعسا ٌرشاي هب ضعب ديكل

 ماد

 يداعلل برحلا رادو مالسلا يغبي

 ٍدادزم يغرم ن . احلا ده لضا

 جوه وهل



 « يجزايا ميهربا خيشال »
 ىلو الا ةنسلا ايضلا نع

 ( 51١ ص يرشلا مسقلا يلاجْما نم يناثلا دلجما يف اًرثن اهفصو مجار 0

 يداحلا اهيا اهابر ب

 ةيراض يبرغلا ىوللا نع دق

 2 0 اللا قل / ةمرقم

 م يبا

 ىحض ميدنلا رم 0 ىو ين

 ترق ناي :اهايط دلال
 اهرظنم سمشأ انيع فرطل!قراسإ

 ترفظ اهلل يف تمحم اذا ىتح

 انكنف امرا هلا كاع

 انام اني نا لسع 3
7 

7 ١ 
00 - 98 

 محااني نأ ان قلطنم فقرال

 ان متو هك م رارنالا

 يببركل دونت زوري . كسلا فدي

 انعضوم نيردت له يرعش تيلي

 ١" تفر يذلا لثم ايل اوماقا لك

 تدخغشدق * امثلا كلكايه يذف

 يداولا ةودع يف اهتايبا كلف

 داتوا ريغ نم اهبانطا هيلع

 داسإو 0 نيب يغقني أم

 دقو وتلا عاعش نم 6 ف

 داما هلغ تدان لحل ترص

 ا 6 تلح اعوذ نم نستلاف

 يدابلا مسيملا جمل نوعا ف

 داليم دبع نمانل | خس ردنا لب
 داح الو رحالل ل الو

 ار اب انامثل نود اضفلا يديأ

 داطنم ريس مكن

 م رك تيتا بيلصلا ران
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 ب ارش الو

 دارياو ررادصا نيب :.هلثع
 مث

 داصرا لها لاجر كيدل لهو

 داعصاو ربيوصت نيب مهليل يف
 دابع 3 ركل

 د اوطا 1

02 

 !كلاغما 'قرذلا يف اهتاماه

 03 ى



 مو ولا

 صغلا كاذ لبقا .
 ينك ءاقشلا يف يتخا رظناو

 هن ينتفوط دو تيرلاو اذا

 يت>مىب نأك ىاظظ هتلبقف

 هداؤف تيترهزلا لامي اميفش
 امهالكف امهنع اًونع ةذب
 امهيلا ءاضقلا فيس ىتبست الف
 ايبقوع مث ةفاسارس 000

 اثداح نيمكرشعلا نيذهل ناو

 اهفيلا سورعلا هذه تروأج دقف
 ابصلا مسن هب ترم اذا ناك

 ئرالاو يابصلا "اليه 1
 مى

 هيجي نيا + 1 فذشريو

 اهراج وهو هنيب اهيلع قشف
 هموجلا نم نايضقي لق اعو

 انلاح ةّقيقح كينزه اتمحراوف

 ىرد وأو نيترهزال اعزج يب
 اشيدحو هموملا يف اناتروص أه

 يي

 )ها١ا(

 لسرمنيعلا نم عمد ههجو 1
 لم لبقملا بيشلاو رانلا ىلغل
 ليج يرء.او كرما نموها

 لسوتي هعسو يف ا م

 ىلمم توملاو توملا دوي يش

 لجعي وأ امهيفشي هنا
 لاو و رهدلا كاذك هلي وط

 بك عر نأ يدوب أيرغ

 لأ" فطام: سام وه نذل

 لرض ل اعنلع ل ايلا كارم

 لبقي مث امال اهنع ضرعيو
 لو امتحر ارمح ىدنلا عومد

 لاعمو بونج هفطع نأت ملف

 لحتويوذت نزلا طرفل تتابو
 لوا كل يخف ينظ حمص ناو

 0 .نيترهزأا َْق 2 اهار

 للدت 4 يزلا عمدلا ادل قاس

 لقي رهازالا _:اس اهثيدح

 لبقا بيبحلا

 لبذاو تو..أ

 يانا يناك
 ةارك يفارا



 المؤم لا هلا دعب نا را

 يب طي< ام ينوةش تمعو تيقش

 ةلاح دهسا راغزالا ىراثنكو

 بدعم الا ىح النا تيفلاؤ

 اهوفصناب نمل عراد دهأعم

 كلر يوملو يماني ةضورو

 ممم هم مم 1م مو ومو ووو وو ودخل ممتع وو مم ممم هالو عع مو مم همم معمم معمم م ممم معمم

 لل مانا و انودغ 0

 لزنم جني لو ضور تا

 زم رهزلاب 0 و امرا

 لمعت نم مال الا ي ود ىقشاو

 كيتا رادلا نلغلا قيد نأك

 لغشإ ودشأا الو يلسإ اهئسح الؤ

 درا

 هنفج حتفي  رجفلاو ادقفت

 اهمون نما يف راهزالا لع تفطف

 ةقاب 0 ا!نارلس كواخا

 ا 0 أمو

 00 ةقرو يل تدب نا ىلا

 ئيصلاو لكما الل

 ئبالاو  .ةباكلل + ليلغ سرر

 اكيرط املا ١> ىو

 اهشرع رواج ضورلا كاذ ةكيلم
 هيقن حابصلاك الا

 امصلا ةدرولا ىلإ ةلاتسا اع

 امييلا م١ كب انف

 يع نم

 بصعم وهو حبصلا نيوح ودرو
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 بشعلا كاد 1 وأد تهتسأو

 20 بلاط ديضلل خيشلا اهوباو

 عسنملا طيحلا ردص تحي و

 مهر ايتو ١ اروط "عام

 عدتملا ينازب © تلاف“ اذكه''

 بحأو ىعبأ جيانا لب
 بضق فايسا نافجالا نم يل

 تراش نا

 ناصغالا نمو

 ك0 ل

 مخر اتوص وا وبلل ايسلمم

 رحاسلا نييرغلا رحبلا وظن 2

 رفاظلا روسم
 رخازلا باملا قوق  تنزط

 موردلا راق جاومالا تل

 راقوو لالج “ رميا لعو

 راهو حيشاربلا تاب نم
 راسكنا ٍ شالت نب هتح

 ميشلا فعلا“ قشنت  هتحنو
 محلا 0 نم .قزرلا“ يف

 كافشاعل 0 0

 0 نم دَقَع 8  هلعو

 يال ' لا“ يف

 موقت _ د
 موق 'سأم

 جيلا كنم قفخت نكت .نا
 جرفلا كنم» لمؤي .اذاو

 جلبلا كنم ترخاف

 فخ امتدح :نوللاو تنثثاو

 ةتيا نسا

 قنخأا "يلف يتءاط نم مككلذ

 . قهز 1 و 3

 : . قو بعلاو يفطل كحير نه ني

 1 مرجنلا كالت نم عمج سحر



 ووو حسو

 رردلا لثم ا ِ ل كاذ

 بسجوأ ارم كلل ال كاذ

 كاذ -نطخل واارمش فيا

 ”ريطفا ريئار ثتفنالا هن
 'يلقم نكل نسحلا نير

 006 اذام فرعي ايإ 2

 صحا اهنع ىدملا 3 تاض م

 ل ىتخ اهي 2 ,دجتأ

 ايصلا رهز يف 2 ترغساو ب

 ىبرلا قوف نم كامسالا بلطت
 ايلا كلَ اظلا ضعب نك

 ببشلا ىلذ ىوس اهيضري سيل

 برالا كاذ نم كردت ال شوب

 توه ىّتح تكس افرك

 توغف . ”لاج ايف اة

 توعرا ىردت ول دايصلا ٍشنباو“
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 بقر رموي يف دايصلا ضمن

 دقتنت نرا اهئار لب ةروص

 دمر وأ و نينيعلا غي كاذ

 دسجلا مخت وا لقعلا مخ كاذ

 ميمد هجو هل وا 5 را
 مولعلا ه6 هل 0 نما

 قرشا نكن مقلا هنم ءكلاذ

 ملا نكل لاما ير :كاذ

 و نكل مهفلا يوحي 2

 5 موصخلا ىدعا 0 م الو

 م.ظع و ضخ 1 ابرق ب

 لوما كابر نلبس لااعلت

 لولطلا نيب نم سنالا يلب
 لوكس مار. لك و

 هه

 مورت اد “2 لوغلاو ابرا

 ميشمللا الأ" ابصلا ديعاومو

 ىنمل اهزا/اهيلع ..  .لمملاا ىنخنو
 ىنملا نود ترد وأ ايانملاوا

 ىنضاا بجعلا .اهثروا نالبق

 يا

 ميدالا ماسإ يف لاو ريش



 اهوحن ىأرتوا

 ببألا لوح نم ماح ٍشارفك

(85) 

 او..اهيلا نوكحلا رظن

 0 رونلا مسر انه أداؤ

 مسنل ا اهانر تايقا اذاو

 برعلا ناول« يلا يف 3

 0 بتملا ماه لع ايفياا اواي

 ١ مث

 انك اولا اف روص ا ةنتف

 مشنم اهنم برقلا م اوارو

 ساطلا لها

 ايما لامجإ 8 تيطع ١

 هريغم تن - عاما لق 7 (ةف 1

 لا 3 ا ايف تهزف

 ىلقتاف .الايثخا ”نسحلا اهّره
 20 عم بهتلا اذا

 0 / ىتح ريكا 4 لان

 00 ديس) ىنلا .اهغرشإرف تارو

 "ثني ايزي 1 وقلا ما لال

 باج دق م: ىوملا بر ىلعو

 تسافاف لل

"5| 

 هاي ربكلاو لاما

 داليا . انفط ايلي وات. -- ةرظن

 كعلطم نم هرون ىنعم ناك
 كعضرا يرن ب وط اوفته

 موجنلا رهز اورخاف اهوكلم

 0 رازنل ردعم ا

 ءايضو ”لالض نسحلاو هاش
 ءاقشلا ديم لع هيف تبا 0

 ءاهمل | 3 | 5 ١ وعجتأ ف ىلعلل

 ىضاو ىلصي 7 ام لو

 ( ءايربكحلا ) هيلا رهدلا ”نرق و
 ءارعشلا ءامد نك تامساو

 ءايسلا داب نمت: قزااو

 موليو وكشي

 ةيبارلا نم

 مي

 باشلا 30 ايست ن هر وص

 بايسحلا 6م وب 0 هتلا أه ال و

 باطخ ريغ ا هند 7 ان

 0 هما 1 خلا راذعو

 ميسح ليو نم نزال انملد

 3 «ميتس م عرج مليك

 د



١ 
0 

0 

 لمار داس

 للحو ل هه 000
 0, نال 4-5 ”نراق اماذاو

 بنس ِلاعلا فرشلل ' اعف

 'روحلا كييف اه نم ينل فورس
 رماةيسنزاغلا كظحل اماذاو

 ليسا داكأ نيداطصت رتنا

 بشل اذنكم ني, نذل
 بج“ ”اراعا  ظلاب نم < سيل
 تامكرملا'.. يف ًمشاط '' اهولذأو

 تاعبقْلا نوصغلا قوق تهزو

 تاخراتللا ءانلقلا نيام كنك
 متل بابتلاو "رقفلا ١ ركل

 بأَو _مأ نع ثاربملا كلذ

 زرب“ دهتلاو : ةلفطلا تش

 زمر“ رحتلاو ” تاوراف 'ىلاَو

 زرتحا هيمارم وأ عمك

 بستنا ردبلا ىلا هجو أنسو

 لالا تيظعأ ةرهزلا ةنبااي

 لامو ارصق ترث : رماتعل

 لالخلا هز هبحصت نكت نا
 يركلا ملا هير تزاق

 مورا فروج .تةمكازال املا
 كبش ع سانا قي رط يف ٠

 كين“ ايزل نم هاشم "لكما

 كسلا داطصي' خيشلا كوباو

 ميظع“ فقرفلا كتي افا

 موسجلا ديصلا نم وذغي نم لثم“ ب

 رودخلا تابر سيراب ىعم نم
 رولا هبا ايبلاالب تنم اود“

 ريدقلا"  قراوسو نسحلا نأ رون

 ميلالا نرزمت كوعذي هلك

 مومحلا الا هبحصت ال كك

 ماوقلا نسحلاةضور ين4كوتساو

 ماهنشلا“ يمي اهظحلا نم رئاف

 مارفلا ميرابت وكشي تيب
 مظلل 1 حضفت اياثو
 ماكل اندم رحم ملام هنع

3 
 يلام 5



 70017 تايريكاو لامجلا
 « طال. يدنفا يلبشل »

 ميدق مايص تيب اياوز يف + بشخ نم سيرس قوف ةلفط
 لا ءاذيلو ني رصقلاو . ىعلاو بيسأل . اديط رهالا ١ رك

 ليملا يفازلا اههجو يف هعمر' عبطناف انقل حبصلا رظن

 "املا اها درولا را عضتراف اهياع 0 انحو

 لليل _:رمج اهسرحم ةرمح 0 : 1 لا 1 البا للا فاصل اع

 هدا كانو بما نياةيا تك نشل كمبحلا لإ

 2و معن بهل تنا 'برطو نوحس بأقلل كما
 1 ش

 .لالظلا نلمح رولا ,هلعو مالسلا دهم ىف دقربي ا

 لايخ ال بارطضا ال عومديال " مازغ ال مومه ال##ءاتشال

 لاوطلا هلال فيس ايهتثي ماتسم عرج ”نم 5 ةوفغ
 و

 1 5 - 0 1 اا 0

 3 راسو معن اهاقوتي تحور رت كر كومو
 و

 نويعلا تابح نافجالا تعر ا اهيعارت 201 حلو

 نونخلا مالااهلبق .نم ثرهس التم اهيلع ليلا رست
 نونجلا لب دق عمدلاو اهون امل 0 املأ و تن

 ا ا

 ” نك اعركلا يف هنعال .٠ كحال "كالا ين ا



 دق هردص يف ةيده لزناو

 5 0 ةأعملا هتءاغ

 كني 5 و طونقلا اهعضعضذ

 هرخاو 0 ةره مدقت

 ال. اهنأسلب ... ةشخا اهترع
 : م

 هيلع ضرس انشا 0
 (كوتتا يب هيا طاي ا

 اطاكزو م ةن.مالا قر ا

 4 | 2 15 ا 86
 انرطف لق ة«ورملا 3 2

 دويل يل - 0 2 و 5 ل 9 ل

 فار 7” ليف مامذلا تل ع

 اساب تار لععب قماع م 1 ىا 00 ١

 ياخ ف نونملا 22 4

 نا ثبلت و
 يذنءاهو

 ع

| 

 ا هنزل ترمتنا

 5 م توما

 1 ىوراذ 7 وت مدلا |اهنم

 اكو 3 أ ئ 0 تا هن "ريغ

 انوءوش ايندلا نم يغنبا الف

 يسلم اهب ءادزلا لع قا

 انينعاظلا ليبس 2 ًاعيرص

 انودجلا اهثروي دك اهلع

 انيرتملا لعفك اهرخأوت

 انيدحلا هب ثيدحلاب نلاعت
 انيفد يناعلا . اهبلقب . ناكف

 انيبجلاو رظاونلا تلبقو
 انقاننا فرق تل قب توم)



 م 8 ف أوف زف

 ا املي كلما كو رفا

 تا

 قاف "امفرفا كلل 0

 :دادم» ١ قلنا, هك

 ير هل للا لاحم
 ىغبب ءاردتا تاذ“ بلح هاخ

 0 اهبوث

 كام 6

 ىنلاف
 لى 0 3

 ط ١
 لي

 و 3
 اق هوكحح كلصو

' : | 5 | - 7 5 

 1 0 هسرموذ لو جل اسما 35

 ىتاتف اي حور كيلع 1

 ىلبق تا الع يتساأ

0 2 ٠. 
 6 كاع ني.رعلا لما ابو

 انويع يتدنال بهرتملا

 ا يش الب اهم « تق

 يضم. . ايوا يجلب اف
 ىراذعلا «قللبق' 'نا .ركفتا

 ودعي فوس ةن رعلا 2 كدعف

 رم 2 ةءورملا كي ئ

 ردوسأ يف هل ةلاسبلا قدص امو

 م

 ظ ب

 داكر هلا

 4 ان تراص هب هتماظع

 ا |١ ونملا هل هنثا ا ايش ظ

2 
 المي يوق

 م يبمأ ' انما ذم كفرات

 الا

 اننر هيسداولا

 فما ءاذزا : اند

 كو الا هرشكا قع

 انوته هعمدم 0 هلع

 انومدقالا لوحفلا هناعم

 انوار لا 5101+ تعفو

 انيزح ىتف شيعا نا كّرسا
 انعل هب دوسالا ىدأ 0

 اندورفاو 'رواسقلا اه -دبت

 ائإللظلا لعف رمالا اذهو

 دلع ر يتلا ا

 اندلا | ىرشلا يف "كلش

 ١ راكبالا : 1 كالتقب

 هتشيلاو ءد لع 6

 انيأو يدا 0-0 0 تدلبا

 اندض

 انيطب

|: 

 ” نيلي يناتلا



6 
 رادج امني 0 نكلو

 اهربأ ةعل رم لوح ع

 نا يذلا مزعلاب هاقرخ اذل
 ترث هتقالو اهاقالف

 مانت ١" كروب يذيب هثيحو

 رموصل امي امل درف

 رم هت ياام اهلل 500000
 يك ارغاصت نوفلبلاب تفر "ا لل

 ماونلا يذ رههنف مق تلاقو

 ىنعتاف كل ةليقع تيودغ

 يلاورلا ىلعا ىلا تلصو ذاو
 لدا

 اهيلع تناك“ ةدرب . قطان
 ل رشف 'بيحاي تدانو

 انوكسلا هلئامت نم كرحت
 م

 ؟انفشاعلا 7 راي 7

 اديس ةحاجو ١ 5رب
 انين هضم لكم ءان

 انوه نا ها ف ورا يناعي

 انعم الا هيلع يني سيو
 انوصللا كد اهاوس هاوح
 هتبور دنع هلا

 انيلم اذا سوؤكحلا ببح هب
 10100 مهبل ١ درب

 انيرق اه

 انركر . .1ذنا :اهفرل نركحي
 اين رشهم نوم ةفاخم لهم الب

 انيعظان يعب تنا و ران و

 انور ةلوهربلا ' + رابوجب

 أه رزقت و

 نوكي نا هآوه

 انويع اهلضفتو

 انيرظانلا فوري 0 تار

 انوصغلا ىأني 'ابقوف نصفب
 درعلا ب دق 0 |هيلع

 انعلا



 همهجموههسل

 (ياشلا تنوتلا داصرقلا)
 ينفاتسلا يدنفا هثلادعل

 ةيسارفالا نع ةب رغم ٌةديصق

 ' م ناللا نادل ع ذاق

 اني تالق الار م '"تاذو

 لاي آل
 هيلا ب ترانا الاس :٠ كلو

 اعراب ةيفاشو
 ملا : مث 1 5 1

 ميدق نغض ب وبا ف

 راو تل لك ناك نكلو

 اموجن انو فقوذ عاطاف :

 ماوف ىلا. ةردبلاب امنا

- 

 «٠ م 4

 را كل : ٠ يك  هتصن

 انيك اًدقع ئرما بح ىلع
 انوفملا تليازا فايسالا اذا

 انويعلا | تبت دق ,نيعب
 اني ماشا نود اقر
 د اعراس قيقا
 اس راربإلا  اينتي و

 اننا ننال كلتللا نا لا
 | علا ممدلا "ا ىيييلا

 انيمسالا ىحايدلا يف هيرت

 اا كغم 8 اي نو

 ايلا يت
7 



 0 أذ ]| 0077-5

 ادد --3ةس:ض ف سلا. جل بيلا” اتإاط - سح  وضسع توينا يحسم هلم حر
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 ) 20 هتاتفو رصحلا ىف

 2 نه اهدلاو لأ أميم

 دشو لف نمرصحلا موسأ و ل لعا اهصرح ع لبق الو

 نتا اهارع نيالا بلتو» قا هنيه ا ا
 يرذعلا 0-3 بأق ةداطصم

3-0 0 0 : . 
 رطخلا يندي مو اهعنض رجب ررضلا نم 1 رمت املو
 هردعلا نم د راع اذه 0 را ند كرد لف ماتف كف

 ردصلا غءاد هئم اهاهد دقو

 رج را ل ءارذعلا 01 0 ف ةغرأا ِى كلت

 ينغلا يرابلا ا يذلا : ا نم سلا أ اهتاذو

 0 2 ال امو

 هكتلا 0 ةكلا اعقا  ةلبخلا يف ام 1 اذهل

 هدرا نع نيلحت نا" ديلحا ب ةطلزكلا لام راعسا 07

 رعشلا لهصو أبهحو 0

 الملا نإ هب 5 ختمت 8 "للط و ناهد نم ريعتساف

 البح دق - ىلي لب 0 نا :تاهيه ا ايلا

 رزصلا ءالط ريجلا عئام نم
 جاور  هقوسل دعي ملو جاو زاا اندنع "لق كاذل
 جاهلا لّدَت اذ هل ] الع هل ان "اقع اد 7

 هقرحلا مومهأ ءأرملا 4 كيوتو هقفتلا طرفل 'رعدت قيغارر

 هقلطملا ةايحلا ىتفلا لضفف هقلق تتاب راكذالا اهرش نم



 ريدقتلا َْق سوواطلا د رورجم دارو ل 5

 300 7 ا
 بجو رهالا تقااخ نم لكف فنذلا راصقن عاش دق ١ دع نحل

 ل --_ 2

 «برحو ليو لكب اهبمرو "بضغلا نارين الا : اهقارحا
 ررفغلا دعب اهنذ نال

 "0110 ريس لاح 0 ةواشقلاب نايل اعد

 ةراقشلا .هماهم , ىفرهبلاو هوادبلا ىلا ,/ليملا (مدشو

 ريل افده نيف تح

 ل لا
 ا يقر افكت يع لطفا تدل ايوا

3 7 

 مى 0

 ”هقذا ةرضان اهدورو هعيدح اهرظان اهب قرير

 رضحلا ضايرلا قلاخ عنصال
 , سوبلملا نع ىبات دئارح سراب نم كل موي لك يف

 نرلفلا ع المج ٠ لاب  نييتلاب ا ءائرالا  ركذتو

 رففلاو انعلا ةلود م

 ا هلو وامل باحو ١ .اسالفالا كيس. دق. يزال: انه
 ااا نق نال  اسماب ال انانخ قدا كا



 را دوف ١ هيعاشت هل ام ْ
 تايعيط مث 2”قطنمو 2'تايضايرو يل

 كلو "هلع ١'ازها قفز ١ تانا (تارهشا 0
 رطقلا 2 انفاش هآرن ام

 ”ناحلالا اهب ولجت ةفرعم ونايبلا) ىلع رقنلا فرعتو

 ناهدالاو '  .نيولفلا ' تربمو - ع ةراذالا ”تلام

 يرمقلا مج كلذ نم نياف
 زيزعلب 2 كيتات ِ :ضاما  .نيرطللا١ ةسنطا تكدس

 نير الا بانل ثري نع الب انوتكلا ايم ا ٍةفرط 0
 ربش يفابنكا"اينصادق

 يطا اهناش رع لست الف ريوصتلاو مسرلا نفب اما

 ريكلا رهاب هكيردزتو ريش مسار 0 قبس

 وكذلا ديعب عنأ ذاض لك

 ”ةيارد مز ةراهم نمو 3 نم صقر يف ا 5

 هيا نويعلل ودت ف ”هياغلا ماك هنم تغلب دق

 صفا هليل .تققنا اذا
 لوالا ملقم ندص "اهل ناك. 2 .لتع ياام تال

 ( لنرلا ىتكتا) :ةارقأن لع الهت ١ ”موحت , تناب "كاد لكلا
 يرزت تكا اللا فازوا

 ضقت ثسلورهذلا ىققني دق“ (:ضوم ) نما :اهالتعااع كا

 يدي '[ضياافتلاو هذ فيس. يشغل ااهلاث سل

 ولاا



 ا 0 يي شلل 057
 هيادلا يذ هناطوا 5 :'هيحانو ْ ةداب ١ لك ١ فص

 هيواز اهنم رّسأي مل هلا عع هيفا كانه 'افخت سيف

 ٍرمعلا لوط طق ا*ارالو
 رلامرلا 5 ( ةفوم) نم نسي ٠ ناردالابا .١ فافضتسالا . كاذكك
 نادل «ةريخ) اهلق) يف "ناش ايذااز لقاع مهش لكف

 ربقلا  ماررا مىقلا هذ

 اا طا سام درسا داش رع ا هر ام
 هكدلا ١ نم ماوللا / نسلاف ٠ ملاذع ءارتفا رم هليواي

 ره ىدملا لوط هقشرت

 ا دراما لل يلعن... دلاقلا نكاو تسلا كال ىف
 اال قرانا ١) ىيضراو ١ نلاطلا ءاييا اما لل

 ئ رتغملا ىتفلا ةلاحلا ايف
 هايبر نوع دب دنع د ع

 ل 0 أنمو ماتفلا نا" نال همن

 00 لك م جرام ,تاحابلا عساو لاعبا
 ركفلا دايج هيف تقلطأ 3

 "اا نيكتلا علا هلع ديلا كلرأأ" موق اب انتاف
 000 دما 5تدغاا املأ هير ركنا ل يت ياف

 رغالا انرصع تايضتقم
 ماقلا 1 ”كتياطا ا ثسردو دهاعملا نسجل ىف, "سييرا

 رئاوفلا ررغ نم تك :دراوشلا رداون تظفحو
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 « لمالا يف بذكاف لمعلا يف بذكا يكلو رح

 رعشا هنا يفورلا نب نبأ عزي 4 يذلا يناعملا لع صاوغلا كلذوهراشبو

 ار هرعش يف لئاقلاوهور خاتو مدقن نم نم

 امدترطقوا سملا باب انكته ةيرضم ةبضغ انبضغ اماذا
 ايلييوءانلع لضا نسم صيد  ةلسق رم اديس معان اذا

 دخل نا نم عسوأو ٠ دعت نا نمرثكأ كلذ لع ةلثمالاو

 كاع ناك اذا الانا طل اذه نسحينال زيصا 0

 كانهناك اذا وهو رعشلا ةلا هل عمتجت مل د داّوفلا يكد ريغ سملا ردك عبطلا
 ماا سيلوماظن وه اماف ءيشل هتعنص ن ..م ءاحو

 سرا » يباصلالوقي ناك ناف ءارعشلاو نيلسرتملا نيب قرفلا اما
 ىلا 0 ْ 0 نفصو يملا نوري : ىلا, منملضارغل امنا ءارسشللا
 .ميدلاو ٠ او ىلطلاو ٠ ءاسنلاب سييشتلاو ٠ راطوالاو داوهالا
 وأ ١ ةليبف 0 دادس سا يف نولسرتي امئاف نولسرتملا اماو ٠ ءاحهلاو

 وا .ةفلا ىلا ءاعدوا ةلأسمل ةلداجم وا ةئف ىلع جامتحا وا ٠ داهج ىلع ضيرحت



 بهذمىلا الا هيف بهذم نم ملا ىهتتا امو هنم بوعش ىهف اهريغو ءاثرلاو

 تمادامو ؟نوميهيداو لك يف مهنا رت ملأ قيرطملا الا قيرط نم جرخ الو
 انبي أم اصلا :تايبن ةيفرطخت ةئؤأآ - راوطا رعشلاف ساناب اش ا

 ةأيحلا رهن نم بابشلا ءام هيف بسستيو ٠ لزغلاراهزا ىلا فصولا نانفا
 ٠ فويسلا هئاج لقصت داكت طاشنلا مج هارت اروطو لمالا عرش

 ”هلمجو ٠رابتعالا بوث سشملا هسبلا دقو هدجت انيحو ٠ فوفصلا هدحب قرفتو

 رثكأ امو هنع ىورتو مايالا نع يوري كلذ 1 ينوهورأقولا نم ةحسم

 مايالا نينافا نع اهتيور اذا رعشلا نونف
 فذح تاطعتتسا نافرثتلا ىلا هدرف هدقن ديرت ام ىلا دمعاف هنازيم اماو

 راها كلذف اموظنم اهم لك هنثتاف ناكوا هانعم نم صقتني ال هنم ثيش

 اهعلطم رم ةلكلا دجت ىتح ارعش رعشلا نوكي نلو ٠ هنم عون وا هنيعب
 ءارعشلا تادلقم كلتو ةداجالا نم دحاو ىلاق يف ةغرفم اهعطقمل

 امزهنم فصي يمورلا نبا لوق الثم كيلا

 هفرعبف خسرف نم هأفنق فىريوهبجحونرقلافرعيال

 كلذ لوق ىلا عجرا مث كسفن يف هلجاو هظافلا ديب كرظن بلقف

 كتزرابم يفامادقادشا ناك يباعصا يا ينربخا روصنملا هل لاق دقو يجراخلا
 0 ارا مل لقف مأفقا فرعا ن كلو مههوجو فرعا ام لاقف

 ارم الام ظافلالا ةوالحو ىنعملا لاك نم ظنلا كلذ يف ىرت ثسلأ

 ٠ ٠ رثنلا هذه

 هموظنمو لوقلا روثنم نيب قرفلا ىلا اودته مل موق نا ىقب دقلو

 عقواملاعمضن ةغللا هذه وج يفقلحو هيحانج "دمول مظنلا نا ارا يذلاو



 ترقلساف هنذا نم هبلق ىلا تلو وا هنيع اهيلع تحنف ةلكابنكلو ةيدم الو

 ٠ رمج لع رقلسا امنأكو هسفنيف
 فنرا هرغش ىلع تفخ شر اذاو هبواجت ايندلا تبسح حدم اذاو

 رفن اذاو ١ ًاًتوشخ مهتدازو هللكشانلا تفقوتسا ظعو اذاو اعومد يرجي
 ٠ ىكاوملاو كالمالا هب تفج امنا تيس كلما ةحئار هل خول

 ةلكلا ناف هبلق نم همالكن وكي نارعاشلا ةعارب يف لوقلا عامجو
 زواحت | ناسللا نم تجرخ اذاو سلقلا يف تعقو بلقلا نم تجرخ اذا

 ٠ ناذالا

 ىحالاك ناكُذ هيف عبط ريغ ىلع رعفلا فلكت نم سانلا يف انيأر دقلو

 وأ نيعضوم يف دحاولا ءيشلا عضو امرو اهعضاوم يف اهرقي ءايشالا لوانتي
 ٠١ . ٠ يردي ال وهو عضاوم

 ترثن اذاف رضنلا يشولاو قنوملا ظفلااب يحي نم كلذك مهيف انرصباو

 اهب تاع الا اهيف دج م هقاروأ

 هانسحلاكناكم يناعملا نم عاوناب هرعش لقثا نم نيعوبطملا يف انيارو

 فات نا تدارا اب نوبعلا اهنع تفرصف تحمس ىتح ةنيزلا نم تديزت

 3 ةيافلا هتلرلا نيرتاا لكو اهتم ةعديلزإ تناك امارعتلا نسج نال لع هب

 ٠ اهضرعم

 ردني تييو ريسإ تدبو نسحتس#ل تنب تايبا ةعبرا يدنع وهو
 اهرهز ينجو :اهرش ضفن يتلا ةرجيشلاكق كلذ ادع امو انوج هب نجي تدبو
 ْ ا ٠ بطنحالا اهيف بغرب ال

 فصولاو ٠ ءاجملاو حدملاو بيسنلاو لزغلا نم اهونابا يتلا هبهاذم اما



 نق قمم معمم ممم ممم معمم مم هو وقوم هموم همم ومومم همم مم فقع همم هوو ةماوو عم عع عم م معمم م هم ممول ةعع همم و واو وو م ع مل لمع عمم هم مو مم هما مقل م هم ا ما 6 طم قام مل ملا

 ماتا يلا | ارا مهعومد ترجو هيهايتعلا يبا تايررهز ىلع مهولق تفدو

 ٠ مجاشكك كئاطلو يريونصلا تايضورو يرتعلا ئاده مهسفنا تجهتباو

 هل تناكو يرعملا ةرايم نيل يقرشإا ماو جلا ديف مب ممر ىف 1

 ةيببا نا عبطو فبحالان نباةبابصوةعبير ىلا نب ؛١ لزغهيفو يم مورلا نبا ةلدا

 نبا نينحو سارف .قارشنو مجلا ةقرو 3 0 رادلقا هلو

 ةمالد ىبأ ةهاكف نم هسفن فو. ٍناه نبا تارطخو يضرأا ِةَف ةفناو نوديز

 دقف بيطلا يب ١ يح سطل نبات ةجافخ نبارمصب هينيعلو

 ٠ هرصع ةحانضو 1: هد رعاش نورك قا

 مسالا .اذه اولحتلا نيدذلا ءارعشلا دع عطتست ملاذا كلذ كتلوهي الو, ٠

 أمو ةايحا ريغ, تاوما مهلكف ورمعب واول اولا قاحلا ميقا هوقملاو املظ

 ظ ظ .٠" رورعشل
 تضرع ,امبرف :ةرداث لكك افده هرطاخ ناك ره ءارعشلا نا

 (ينروم غايب نعي نيد هركف ا قلع اذاف هريخ ينعي ال ام لاوح
 لضف الو ءيش يف زاجمالا نم تسل هو ا
 يبيح" نم روابلاب ءاج اذه ىلع هدي دهر هنا الا اهيف رعاشلل

 ٠ نريح لكييف هيلع وه ردقي الو هريغل رتب ال
 37 يف ءوبخم هععم نا بسحت ل كدشنا اذا نمرعاشب سلو

 انا ككسام ل كنيع ناو

 هسلا بضم عي كل تضر اذإؤ.4'كيسار طقاسلل تعزف نيك اذان

 كاب كل نزلا ليج كيلع بنع اذاو . عيش مدجت هج ال
 ا ةفيدقل هيف رثا ال,اعيربص هيمري نم تيأأر هتانك لش اذاو ٠ كلظ



 . مديهامو رعشلا م40

 *نأرمثلا د ندق نر#و هو يو ةغبانلاو 0 0 بيررشلاو لباملاو

 ةيبمطلالا تيعدصو كلذبإبعًانبف لئابقلا تنا سعاش يف غبناذا ليلا تناك

 نوئنهب ال اون زاك, ماياو“ سارعالا يف نعنصي 5 ىهازملاب نبعلي هاسنلا مهحاو
 ا فلا تابلاو كنك ل رادو منال

 ءارعشلا 556 بش | اذا دانكلا

 داع منا: ىلا ىلا .مقو وا زيعا هيلع تعِقو ام ايش برعلا كرتي لو

 نم 0 يف .هورخداورعشلا نم طم يف هومئفن الا مسفنا يف هودقلعا

 مهقالخاو مدئاوع نم هيف اي مثلما عومج ىرتل كناوجاما

 ا مهباود ن د 7 ني سار نإ ولسا امو مماياو مهلذاو

 نم يهانو ينيا نم:اهبسحت ةلككلا اال و
 ريهزف ٠ م 0 ةبلاغلا ,عقالخا ال امي لضافي, نكي لو يجولا

 اذا .ةرتنعو .برط ذا ينعالالل يبهر اذا ةغبانلاو ! بغر نا

 ظ كولا ايجي وسبع احلا يا
 ا هرتز عنف هماثا نفرق ارم نعاش كلو ءارعشو رعش نمز لكلو

 كار ادع الاب قمرات ىتشاو تايلوطاب_ريهو ضتخاو نلع ام ىبفلا

 ادا جب يقسو سلاما ةئيامملا زحشو تايعتاجلاب بركلا عفتراو

 دشنا دققلو ريما يف حاعشلاو ليخلا يف ليفطو هيطملا تافص ين يدعزربو

 سسحال يفا امل هفصوا ام لاف اهيف هرعش نم اًئيش كلملا دبع نب ديلولا

 نيهبشملا سيئر ةمرلا يذ نم كبسحو ٠٠٠٠ ارامح ناك هيوبا دحأ

 هللا عطبتف اهنم اصاخم دجا ملو ناك يلق اذ » لوقيب لباكدملا نعال
 ,هتايرمخي ساون وبا مركساو ! هتاهيبشتب رثعملا نبا سانلا نتف دقلو « يناسل



 1 . هتيهأمو رعشلا|

 ول» -رصم يف ءاشفالا ماماو» . رصعلا كح لوقنم هيق جا ارقا | و
 تبي ريغ تراتخا امل نوكلا ىلع هنم فرشت اناكم امل راتخت نا ةققحلا اولاس'

 ءارعشلا »رابحالا سمك لوق نم عمجا ءارعشلا يف هولاق ايف الو «رعشلا نم
 > . « ةكحلاب مهتنسلا قطنت مرودص يف مهليجانأ

 ةجاحلا يف]جرلا اوقي تاببالا الا ءارعشلا نم برعلا لث اوال نكي لو

 يبرعلا رعشلا بدق نم وهو توملا هرضح نيح ديز نب ديود 9 هل ضرعت
 هتيلبا ليرهدلل ناكوأ هتيب ديودل يني مويلا

 هتيفكا ! دحاو ينرق ناكوا
 0 نب مثاه وا م دهع ىلع دئاصقلا تدصق امئاو

 يتلا ءامسلا كلت ءاضأو ءاوللا كلذ سيقلا ةورما عفر كانهو

 "ا اب الا هريغ مدقني ملوهو ٠ ءامس اهتلواط

 ىعملاو ءابظلاب ءاسنلا فصوو لولطلا ىلع فقوتسا نم لواوهف ٠ هدعب

 نكرم هاوس امو بيسنلا نيب قرفو ىصعلاو نابقعلاب ليخلا هبشو ضيبلاو

 ٠ هيبشتلاو ةراعتسالا داجاو داو ديقو مالكلا ذخ ام برك ليش
 هرعشل سعاش لك ىلع اهناقاع ناك هنا هنم ملا

 مس مهمو ٠ داجاف بهسأ نم مهن هدعب نم نوضراقلا عباتن م 3

 ناك قيرفو ٠ ظحالملا يحو همالك ناك مهضعبو ٠ داوجلا ويكي م كك

 ىتح كلذ يف اودج دقلو ٠ مار يف ليهس لثم
 ٠ هقلفل رغصلا و١٠ هلل رعشلا ىلع عضوول هناسل ن : نا نظي ناك نم مهنم نا

 ردق ىرم ناك مايا لب مساومو هجوا يف ررغ لوقلل ناك مايا كلذ
 شقرملاك اهب الا نوفرعي ال ىتح مرعشب مهباقلا مهيلع بلغت نا ءارعشلا



 هتيهامو رعشلا (5 '
 20 6 كن وال كل 0و لعلب مزح ف ف م6 مانع مه ك < 2 "م فاق و نم « م ككل 6 كدر ند ه0 م تاق - 2 حرس ل د ف6 د كرو مس نع م ادزب د عدهم ماع 4 كنف عم ددرس م كه ناك أ هف ن ءاهاط 6 كادرو حمم لد كال ع ل راجل ل همم عع

 لك نم اهعضوم لثم يف هنم ةعطق لك تعقو هيف هقلح لاجا اذا توص
 اهنك“ هسفن وبصتوهبلق بذجنا اهفاك ٠ هبرط هزفتسي نا ثبلي الف ممم نم

 نسحا ىرتاذه لجا نمو يبرعو ىمهتا نيب كلذ يف قرف ال ٠ هسح ذخا
 اراد براق بذج ىف ينغلاو رعاشلا اماو عبط لك ىلع كدي كاضألا

 :هنع قطني كاذو بلقلا ىلا ىحوي اذه نا آلا ٠ ءاقكأ سوفنلا رم ىو

 طراذهل برطي ملاذأ اميلكك ليرلاو سرت ناك زعل سم مد
 . كلاذا لع

 يف ةاتفلا عمستل كناف ٠ ىثئاو ركذ نم سفن لك يف دوجوم رعشلاو
 نيب يبصلاو ٠ هموق يف سلج دقو لجرلاو ٠ اهتيب رسك يف ةارملاو ٠ اهردخ

 رعشلا قبع نم مهمالك ءانثا يف دَحتف مالحا ثاغضا كيلع نوصقتي هتوخا
 ارئاط هارتف مهيلا ثدحتت كداسورسكت نا كبسحو ٠ كمفنل هتعسوأ ام
 هيف غبن دقلو ٠ هشاشعا لض دق امأكوهو مهتنسلا تاتلف ينو ملاثما نيب
 ةغالبلا قفا يف نعلطو ٠ نايبلا امس يف نيطس سوم ةمالا هذه ءاسن نم

 دلو نوهزنو نانعو ةيلعو بونجو ءاسنغلنوو درب مويلا ىلا سانلالازي الو

 نونمةارمانيتسل تيور ىتح رعشلا تلق اميساونلا لوق كبسحو نهريغو

 ىللو ءاسنخلا
 بارعالادعاوق نمأب رض هانددعل ةاقملاةنوزوملا ظافلالاهذه رعشلا ناكولو

 ناسنا لكق مالكلا ةلزنم سفنلا نم لزنتي هنكلو اهملعت نم الا اهفرعي ال

 فنرزولا نم كلذ دعب هل ضرعي ام اماو ٠ ناسلا لك هميقي الو هب قطني
 انا كناو ٠ بارعالاو بيكرثلا ةماقتسا نم مالكلا ضرعي (كفةيفقثلاو

 مالكلاب بارعالا حدمت الو هبا عاب مالكلا حد



 , هتيشامو ردشلا

 «يعفارلا قداص يدنفا ىفط هم سوالا رعاشلا كارلو 1 نع ل / ْ

 ةكملا هتلقصرعبط ىلا كاذ يف مجري اماو ٠ هبابسأ عاتجا رعشلا لوا .

 باقل بطاشلذا نللقلا نابنل الارهشلا ا -.نابلا هس لس

 مث الو .٠ نيدربغ ناببل يف ريخ الو - سفنلا تحلان اذا نفل

 كس
 هتضور باقلاو' هلع نس اولا هناي عبطلاناكأ درغشي !ريطناكواو ظ

 مكب :كسحو : ةارعشلا نم نيدننملا ءاوؤل يمامعسل اموال

 يق وز يضل نيو فا عر ويا
 فاتخم بارش اهنوطب نم جرخيف تارغلا سك لحل نم
 سمانا 98

 اف سفنلا نم ةيواز يف تأبتخ |هناينالا قط سل

 نامل كلذ دعباهتجرخأو بلقلا تابرض ىلع اهتنذو ىتح ساوحلا اهب تلاز

 ار تبع اك نوامتت ابك عرتما فك مظنلا ةعاس هارت الا ٠ عاقيا ريغ

 نسحا ناك كلذل ٠ .هتالظو داّوفلا ءاديو سيف اهنع باغ ءيش نع لقعلا

 كل اح ءارمشلا يبق نافت ةقيرط يهو هلم لبق هب ىنغتل امرعشلا

 هنارثا ىف ليضفلا اوع يفاوتلا رثا يف يوعي ةئيطحلا

 كرمتلا هِي بهذ ىنغتي هتريقع مفر اذا ءانغلا لها نم ديجلل ىرتو 200
 كلذ نم فلاتيف هسفن يف مضوم نم ةمخ لك عزتني امناك ىتح بهاذما



 باتنكلا علاج ةمدقم ) 1

 ا رمال ار اندم نا 41 1 شايل هعئاقوو نعم

 حورصلاوتاؤسملا نم ماريثك ' انيدلو رداطلا ماو نايدولاو باعشلاو

 يع امكلذلك اش در ةنراسملا ب سيلا يهاكلاو
 د ياسلاتساولا رصملا ويف فرعا رءاذا ىتح ٠ هتفرعب لينا بلاطلا ىلع
 :سحو هقوذ فطلتو نار يوق ةثيدحلا ا لع

 + نراق اذه يناتكا نيس ةتياسج يلق ادملا اذه لعو ةريع

 ا و يتدلجا ءانبا تمدخدق نوكأ تيقن امف ضرغلا تبصا

 ا 2 3[ اين مهنم وجراف الاد: مومن ًامزال
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 ا 5 22

 «» باتكلا عماجل «

 هب تدعو يذلا «ررغلا يلا » باتك نم يرعشلا معلا مذ
 ندضا نائاخلا معلا بالطوءالضفلا انتذتاساو ءالجالا انئابدا تارضح

 قارو قاش أمم هتيقتنا دقلو ةعبانتم تاداجب يف هنم يرثنلا ملاك مل

 اهب تداج يتلا بيكارتلا ةعيصفلا يناعملا ةغيلبلا ةيرعشلا تاعطقملا نم
 هيلع عقو وا هومضا هرشنب انل ممعسو اظوفحم ناكامم نيقلغملا انئارعش حتارق ئ

 ةيوسنم ةعابطلا ملاع يف تربظ يتلا نيواودلاو د ارجلاو تالجلا يفرظنلا

 نيرشعلاو رشع مساتلا نرقلا ءارعشل

 .نمم ضغلا دصقا الر صعلا ءارعش غلبا لاوقا نم يئاقتتاب يننا ىلع

 امنا ٠انيدتها مهتيادهبو -انرفتسا مهملع ساربنبن يذلا نيمدقالا انئارعش ردق

 ضعب مظن نم طقف راتخا نا تيار كلذلو٠ نينك مهنيواود نم انيدل

 يتلا ةثيدحلا يناعملا كبسل مهتيانع اوفرص دقمهالنيريخالانينرقلا ءارعش

 رصعلا حور بسانميبرع ربلاق يف اهومظنف ةيجيرفالا تاغللا نعاهوفقتلا
 ٠ نومدقالا هلاونم لعجسنيإ اممنونفلاو عئانصلاو تاءارتخالا عاوناب لفاحلا

 بئارغ خيرات انتاموظنم ٍيفديقن نا لضافالا انئابدا دحا لاق اماني ردجيو
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 اهلا

 ةفيطللاتاعطقملاو ةقئاثلا ةسيفنلا لئامقلا دقلا نس قانإ قر املك لع لك وهو
 0 00 لك اهعامس برطيو بيد ١ لك اهب هكفتي ينلا ةقئارلا

 انل قحيو لضقلا انيلع مل نيذلا ر 250 ارهش رهشأ ب

 315 >3 بمعدل

 « توريب يف رهنلا قيرط ىلع جربلا ةحاس يقرش ةنئاكلا

 93595 ةنس ( نانبل ) ادبعب يف ةيناثعلا ةعبطملا يف عبط

 11 حم ىتمملا

 تكن دو
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