
١١ 

١٢ 

١٣ 

١٤ 

١٥ 

 ٩ ,لَمِجلاَو تادرفملا يف لمألا غولب ة ةموظنم
 ۔ ۔۔۔ہس ۔۔۔۔س۔۔ سح ۔ م ح ۔۔۔۔ ب ۔۔ ۔ . ..۔ س ن ` ه=ن_

 ا ۔۔۔۔۔.۔۔ مه

 لمجلا لّصَقُم هلل دذمَحلا

 يدبألا ماللاو ةالصلا من

 ىجلا جزشس هبختصَو هلآ

 يقتا ذَق هب ؤخَذلاَق 7

 لمحلا ناَقنِإ وخَتلا مما نمو

 اَحَن ذَق ْنَم اَهَتَف ينف ذجأ منو

 اهيظضتب اًدذصِصاَت ثيتَع ذَقَو

 نممخَولا رَتَي ذَق ام اهف

 هدعاوق نلَع بارغلا اهْثنَمَض

 ةَحَتَتُش اررد ايف ثذزو

 هب ذإ لوبقلا اهوشكَت هللاو 9

 رمملا فرش : : اتا هب ادمح

 دّممَحُم ىقظضملا يبنلا ىلع

 اجهت ناسل امم مهييباتز
 يقتزم نق لك ِءامَس ىلإ

 لقتسا اهب ذإ روزجَمْلاَو فرتلاو

 اَحَضْؤَا فت إ كليب اههَعيِصَرَت

 هدهاوش غم ضغبلا ثرت ذقَو

 س وم اَهب يهف هريغ نم

 هب يآ ام لك ينف ييكوت

 [درضملا ةقرعم يه [ : ةم دصم

 ام بارغالا ىف يوحنلا درفملاو

 مَلَعلا باب يف بيكرتلا اَدَع اَمَو
 الَح لق ام ال بابو انلا ىفو

 زبخلا باب يف داتشإلا اذَع امو

 املس ذ ةيبنت ؤا نجي نم

 :خضي اداتسإو اًجزَم ةقاضإ

 الَت همكحل اَمَ ةقاضإ

 زَقَتسا لضلا يفو لاحلاو فضقلاو



 لمجلاو تاذزفمنا يف لمالا غولب خزش ٠

١٦ 

١٨ 

١٩ 

٢١ 

٢٢ 

٢٣ 

٢٤ 

٢٥ 

٢٦ 

٢٧ 

٢٨ 

٢٩ 

()١( 

)٢( 

 .اديب ًدَمَا هنيبو اهنيب نأ ول

 لصف

 اكَرَحُم يقب ذ افزَح لفلاو
 يذلا (ِء)و (ن)ق (ش)َ (ل) كاذك
 اقرف يفيل غؤضص لضأ
 اَحيِحَص انكاس (ِء) يت نو

 عضت الؤَق ةحلط اي (لث)ك

٦4 

 اكلهأ نم (د)و (ق)و (ر)و (ع)ك

 يبلا بلقلا (ج)ؤ ذهعلا (ف)و ىوهت

 اَقَقَئا نيرلا فذحل ارثأ
 اًحنبأ اهلفتنَو اهنيح 9 ٥ ۔ و ٥ ۔

 جني دغؤب () لُت ةلضأ

 اهماكحأو اهماسقأَو ةلمجلا حرش يف :لوألا بابلا
 ابكرم ىتأ ظفلت م ه [ ه و
 َْعَأ اَمَلظُم مالكلا نم يت

 قيختلا يي ئف ِءاَرَحلا ةَلْمْجَو

 "!ىوس مساب تأرب نإ ةيوس

 هل """ىَرغث ثب لغفب نإو
 هتعن ربتعي سلف ىتأ نإ ثفزَحلاَو

 ىرغص ىَعذُت مفضقؤلا رابتغابؤ

 ادنشتملا اهيف تذَجَو ةلمج ام

 ننذ لم ثَرَع نإ اهفصت الو

 (ىتأ ذنَر نإ) ك اتنإ تييكزت
 ُنَعَر اقداَرَت نمل اَقِلاَخُش

 قييغّتلا اتيمال اَماَلَك سيل
 ىَوَح الو ًاَت ؤأ احيرص َناَك

 ھ 2 ء ٥ و ِ

 ةلايَك الوؤوُم نكي

 رقتسا ْلْبَت ىذلا ىَلَع ةلو

 نو

 و ه ٥ 2 - ٥

 ىربكلاو ادتْبْمل تديشا نإ

 ادَرَقنا وأ ذيَر مهِلؤَقَ

 نيًقضَولا دحأل ةقىصب

 (عاوس) اهلصأو ،(اوَس) اذكه بتكت نأ باوصلاو خسنلا نم انيديأ َنْتَب اميف اذكه (ىوس)

 . عامجإب ةرورضلل زوجي دودمملا 7 !ةرورض دودمملا رِصُق

 ايضام طرشلا لعف ناك اذإ طرشلا باوج عنرو .عوفرم لعفلا نأ ىلع فلألا تابثإب (ىَرعَت)

 نمو ةاحنلا دنع نسح ةجو

 و ۔.ر۔ ے۔۔۔ <

 . ةلوصوم تسيلو ةيطرش (ام) لعج ىلع اذهو ٢٠[. :نارمع لآ] .

 م 2 4 ه م مص . ص م ٧

 دوت ءوس نم تحدلمع امو ء



٣١ 

٣٢ 

٣٣ 

٣٤ 

٣٥ 

٣٦ 

٣٧ 

٣٨ 

٣٩ 

٤١ 

٤٢ 

٤٣ 

٤٤ 

٥ 

٤٦ 

٤٧ 

 ١١ لمْجلاَو تارقملا يف لمالا غولب ةموظنم

 اهل لحم ال يتلاو بارعإلا نم لحم اهل يتلا لمجلا يف لصف

 رغي مشت نيميق ىلع يهو رعش د و هي
 زصَحنا دق امهنم مشت لكو

 و <۔ے ٥ و | 3 ا 0 ّ :اقلا

 : .ي هيارعإ نع ييانلاو

 وص غنس اهعاونأ نيم هيلع

 بارعإلا نم حم اهل يتلا لمجلا ركذ :[نوأا مسقلا]

_

 

٣\ 

 ادتنمل ثدينأ امم اهلو
 لقتنت من اذإ غفزلا اهلَحَم
 اتناك ام اذإ ثشضَتلا اَهّلَحَم

 ةيناتلا كليت الاح ث نإو

 ذق لوغثفملا عضوم يي اهنلا
 غيكار يإ هللا دنع َلاَق)ك

 العم اهياَع يجي ذفو
 ْمَلَو رحلا اهْلَحَم اهتباَر

 ثيحو اََقَلظُم نامزلا ُثشإ

 ميهيؤق)ك لياق من

.
 

 د لؤَقَو و

 مزاج طزش باَوَج اهشياخ
2 

 اذإ ىتفأ نااك مزَجلا اَهَلَحَم

 ارَهلَت ؤ امَك ارَممضُم (ثغاَقلا)َو
 درفمل ثتأ ذَت ام اهشياس
 ةلمحل ثتأ ذق ام اهغباس

 الَعْجاَف نيد بارعإ يفو ثرت

 ادب ذَق ٌذنَو ؤحخَت _لضأو الاَح

 زهتنا () باب ؤأ هياب نع
 (اتاك) بابو (ةامك) اهيسان
 ةيلاَلل امك بضلا اهلحم
 ذرَواممَك اهبصن مَرلِإَو تتأ

 (غراتي اذل اصخش ذجأ َُلَو

 ىقتلا يني مهيأ مَلغإ)ك اهنع
 مَرَتْلث لاصخ الإ اهت فضت
 ثيَرَو نذَل وو ةبآ

 (ْمهِليَت ييفُم دولا اذ ا لئاق

 مزالش اهل طباري ثءاَج

 (اذَحَأ ذَق هيؤمقب ىَرَولا لك
 ىررَج (ْنِإ) ولت (موقَي) يف فْلُخلاَو

 يدتري صخش اذك ةعبات

يتلا لمجملا هذه ني ةعبات



٤٨ 

٤٩ 

٥٥ 

٥١ 

٥٢ 

٣ 

 ه

٥٥ 

٥٦ 

٥٧ 

٥٨ 

٦٠ 

٦١ 

٦٢ 

٦٣ 

٦٤ 

٦٥ 

٦٦ 

 رمجناؤ تادرفملا يف لمألا غوبن خزنش 3 ٢
 - ۔۔۔ ۔_۔۔

 غم لادباإلا يف دَرفُملا عبتو

 لتجيَو ةلمجل ةَلمُج يف

 عنتما ى تغلا ىَدنلَو فلظَعَو تغن

 لألا هدنج ل ام اهلذب ىف

 بارعإلا نم اهل لحم ال اهل يتلا لمجلا يف :[يناثلا ًهسقلا]

 الّظَحنا ةنم ثارغإالا ام َكاَمَو

 غلث ؤأ مالكلا اهب احتف

 اَرَذُقف ناوشلا ام نايل

 لَجَألاو (ىمح) دغب اهيف فلحلاو
 زُجَي يفزَح نَع قيلغتلا اقَتنالَ

 لوضؤمْلا لِصؤ ذَق اهب امو

 ديدستلل ضارتعالا
7 

 تاذ و

 ىَدلَو (ءاق)ب اناري وأ

 ملس نإ اًضِنَا ريييفَتلا ةلمج ةَلْمْجَو

 ىت يذل ةققحَح ةيقح ةفش شاك

 ؤَا ريبلا فرخ نم ةيراع

 متقل ةلا ثاوجَج ىتأ ايب اَمَو

 طزششلا باوج ث ام كاذك

 نرَقَت نإ (ؤَل) باب يف اَقَلظُمَو

 ةعبات نهمُكُحل ث امو

 الجا اهب اَقَنأتنش (اهلأ)

 غيش ؤأ لاوش زيدفت حصو

 ارجُح ام نوُزغا وجتلِلَو اهيف

 لَحَم ال نأ اممَدغَب (َنإ) رشقي

 زنت نيليلذلا الك يف
 لوقنَم مهنع اهيف فلشلاو

 ديصقؤلاب ۔ ُدنَر اي ۔ فق وحن يف

 نيتلمُجب لضقلا يجي ذو
 لابقتسا ةلالد ؤأ
 ء

 ؤأ اتنإ

 ادَغ اَنووَقَم والاب عراضم

 ملع امك ةدمع ني اهريسفت
 يلَج نيبؤَلَشلل اهيف فلخلا

 اؤَوَر ذق الكت اهب ةو رقم

 يمَع ثنك ام هنلا قَحَو ؤخت

 طبرب ةنورقم نكت ْمَلَو

 نمق باتلا اذب ال ؤ طبارب

ةعباسلا َنهتاَحْلإ يف اهلعجاف



٦٧ 

٦٨ 

٦٩ 

٧١ 

٧٢ 

٧٣ 

٧٤ 

٧٥ 

٧٦ 

٧٧ 

٧٨ 

٧٩ 

 ه. _ . ۔

 ١ لَمْجلاَو تا داَدَرْشُمْلا يف ١٢٣ رف لمال ١ غول ةمولُتَم .

 ةيربخلا لمجلا يف لصف

 ةقفص اهَنؤَك غزاملا مدع نإ

 لماع نم ىضققملا دوجو غَمَو

 تو;ح الامتحا بذكلاو قذمصلل

 ُمَرَئيلُي لياعل اُمنوُجْؤ
 ىمتخَي صخش اذم ةيفص ٠ .

 (ىبتفَي ذينَر َءاَج)ك "

 نيقضؤلا اهب زجأ ةحئار

 قلا اذب ههبشب ؤا يفنب
4 

 هما "ءاليإ الاح اهنوك ؤ

 ل اتَمْلا ةَلممْج نم هريغو

- 

 ؤرورجملاو زاجلاو فرظلا وهو ةلمجلا هبش يق :يناتلا بابلا

 امَو لغفلاب رورجملا قَلَعَو
 ههبش ىتغم نمض يذلاب ؤأ

 اقلي مت 'ثزَحلا يوغلو
 اًمَرَش ضفب لغفلل ابئانو

 ىمحلا ًلؤَح انب يعاَسلاَك ةاَماَض
 و ٥ ّ ٤ ٥ ِّ ِ - ٥ َح

 هب هنم هخحت ار تتا ام و ١
4 

 اًقَلظُم راَجأ ذَت ضغبو هب

 امَسَوَت ةلاصأ ام ريغ نم

 زجلا فورح نم قلعتي ال ام ركذ

 دئارلا لم (َلَع) (ني)ق (ابلالك ديار يفزَحب َرُج يذلا الإ

 قطنلاب ىَقَعكي لب ثامقطن اهب ىتؤي ال (ءايلا) نأ رهاظلاو ،انيديأ نيب يتلا خسنلا يف اذكه (َاليإ) ()

 .رسكلا نم نزولا ىلع اظافح ؛ةروسكم ةزمهلاب

 .(ٌيوَتْغملا) ةملك نم نايب فطع وأ لدب هنأ ىلع عفرلاب (ثفزَحلا) )٢(



 ١٤ لمجلاو تادزفُملا يف لمألا غولب زنت .:

٨٠ 

٨١ 

٨٢ 

٨٣ 

٨٤ 

٨٥ 

٨٦ 

٨٧ 

٨٨ 

٨٩ 

»
م
 
_

 . ٥ ٨ 7 ِ 2 ه ِ , ٠ ۔ 1 م ِ ؟ د . ٠ ه. َ ٥ 2 , ۔ 

 فدزا اًرشَكَو اًحثف اممُهاَرُخ ىفو ىلوآلا اهمال فذخا وأ ثبنا

 فتقا اَدَع (الح)َو (اشاَح)و لؤق يف (ًبُر)َو يدتْفَت ليب نإ

 فالتخاب ُؤَوَر ذَقَف وج (يفامكلا)اب اقمَو (ىالؤت) كاذك

 [لاحلاو فصولا يف رورجملاو زاجلا مكح] :ًلصق

 امدقت ذ رابخألا امحل ل امَك لاَحلاَو ففضقؤلا ىف ةممَكُح حو
4 

 [ابوُجو َرورجملاو زاجلا هب قلعتي ام فذحا :لصف

 _ َ ح
 .. ۔٥

 ىقتلي زاوجَج ال بوججؤ فذح اقَلَعَت هب يذلا فخو -
 زقتشا َوخَت اهل زَدَق ةلص ؤأ زبخلا يف كاذك لاحلاو فضؤلا يف

 [لغضلا لمع رورجملاو زاجلا لمع يقا : ٌُلصق

 اَعَم ىقنلا م اهفتشالا وليو اعَقزا هب الجا يذمم دنعو

 اقبس ذَق اهل طزش ام ريغ ني اقلطم كاذ َلممغأ مهضغَبَو
 اَمَهَتنَب اشض اقَت الب ىتأ ام عيمج ح ي روزجخَمل هلاك فرظلاو

 برعملا اهيلإ جاتحي تاملك ريسفت يف :ثلاثلا بابلا

 ةيناَمَت اههُعاونأ اَهُيَجاَح ةيتآ اريثك ظاقْلالا ضفو
. 

 أ

 :تاملك حيرأ وهو ةدحاو ىتعم ىلع ىتأ ام :لوألا عونتلا

يتأيس ام قارْغَتشال (ضؤَع)3 دتقؤلا يضام (ظق) فزلظب قرغا



٩١ 

٩٢ 

٩٣ 

٩٤ 

٩٥ 

٩٦ 

٩٧ 

٩٨ 

٩٩ 

١٠٠ 

١٠١ 

١٢ 

١٠٤ 

 نزقاو طق لثم ْضؤَع ذش
 ه۔۔<ه ١ 1 4 اهل ضؤَع ه . ۔. نو

 فلألا يفو (ىَلب) يفنم ثاَجيإ

 ٥ ١ لَمْجلاَو تادَرقُملا يف لمالا غولب ةَمولُطْنَم

 نظفتْلَق انزال ني ذ يفنل اب

 زبخلا قيدضتل (زجَجأ) ثتأ ذَقَ

 فدَر م ١ّيِأأ تفالج اهنم

 يغ ال (اذإ) وهو .نيينعم ىلع يِأي ام :يناثلا عونلا

 لاعثألا لمجب (ادإ) ضضخاق

 يفو لاَحْللَو يضاملل تفزلت ؤأ
 اهب ضفَحلا هَلَحَم اهظزتَو
 ثتأ نإ صح ةلمجلا ةيماب

 ؤأ فزخلل اهيبن يف فلحلاو

 لابقتشالل اقزلَت ثتآ امهم

 يي اًراَننِإ نيل اهئيِجَم
 اهيضتل اهْئاَوَج ادَع ذقَو

 ثب ذق باوَج اه امو اق
 ؤَوَر دق نامز ؤا ناكم مشال

 :تاملك ينامث وهو اهجوأ ةثالث ىلع َءاج ام :ثلاثلا عونتلا

 (ذإ) اهدحأ

 لتقت ؤا ضام فزت (ذإ)ق
 , اَبَقَم ه و آ ل ٥ ه هنم ن ع ه اَو

 لمجلل ةقاَضإ اهب ضصضخاو
 ؟ 2 <ه۔ -٥ ٦1 ۔
 للع مب جاف انينب دعبو

 (اًمَت) :ةيناثلا ةملكلا

 صشضصخا دوجُجؤل ذوُجْؤ ) امَل)

 يجَيَس لغف يفن يف اَهِب مزجا
 المغتشا الإ لنم ليده غمَو

 رصع ء امل اقَع ؤحخَن اهب ضام

 و و و 2 م

 هعوفد و
 جر ٠ ر ك َو و . [

 الَتَح يرَمؤَجلاَو اَيِنْئَتنُم

 (ممَعَت) :ةثلاثلا ةملكلا

 ٥ و َ & و 77

(يراق ديز) باوجَج (ممَعن) ؤحن



 ة آنا

١٧٠٥ 

١٠٦ 

١٠٨ 

٠٩ 

١١ 

١١٢ 

١١٣ 

١١٤ 

١٥ 

١١٦ 

١٧ 

 .2.درك .۔.. ..... ... ...... كهجفاو تادرفمنا يف لمألا غولب خزنش ٦
 ىاو

 مالكلا بلط دغب دغؤلل مالغلل ماهفيشالا ذيو

 (يإ) :ةعبارلا ةملكلا

 متقلا اهياتلا يف اَهْنَقَراََو (ممَعَن)ك يناعملا يف (ْيإ) تتأ ذَقَ

 (ىتَح) :ةسماخلا ةملكلا
 البق اَهيِف ناَهُجَؤلا وأ () ؤ (ىلإ)َك انإ يهو ) 2 ( ٌرَحلل

 4 يواح ٍطزشتب : 5 ١ قلظمل واَوْلاَك ثتأ ق . ملع تفرح ٠5 َو

 امن ةباَقل نكنل ضفبلاك امدغ لضو ءاتفتسا كي مل ات
 رَمغعَت ثىتيلَو رشألا ىوس اميف ُلُحْذَتَو ادتبا فزخ ث ذقو

 (اَّلَك) :ةَسداَنلا ةملكلا

 ;زمقلاو الك ؤُخَت نيمي ربق زبخلا قيدضتلَو (الك) رججزلل

 نيكز ذت فالخلا الك هُجؤت نم ثلاتلا الأ ؤأ (اقَح)ك ْلَهَو

 (اق) :ةعباسلا ةملكلا

 اَرَدَت (سيل)ك اهعفَرَو شات ارَكَتْمْلا اَهبَصَنَو (ال)ب فنا
 انامس الَت المهم اممذزو اَعراَضُمْلا مزجَتَف اهب ةنا

 (َِإ) :ةنماثلا ةملكلا

 اهبتشم ةراتَتَواًنتَحُش اقهب مج ؤأائلاغ (َنإ)ب ذف

 يلت ام غقزاَ َلََألا اهب بصنا لمجلا يف ةيمس ةَممشإ اهب ضضخا

اعيشُس اتوي نإو ٌزدنتنُم اعَم غفؤلاو نيأزجلا اَهبَصَنَ



 ح
 ۔ ند_

 ت

١١٨ 

١١٩ 

١٢٠ 

١٢١ 

 قل

١٢٣ 

١٢٤ 

١٢٥ 

١٢٦ 

١٢٧ 

١٢٨ 

١٢٩ 

١٣٠ 

١٣١ 

١٣٢ 

:7 

 بد
2٨3 

-
 

 ۔ س ۔۔۔ ب ۔ ۔۔۔۔ے۔۔ ۔۔۔ ۔ےہ ۔۔۔ ۔۔ے ۔۔۔۔۔۔۔ مح

 . ا
 ١٧ رلقُجلاَو تا ادرقُمْل ا يف مال غولب ةَموظنَم

 ةذ۔نتن. تلن -

 :تاملك عبرأ وهو اهجوأ ةعبرأ ىلع َءاج ام :عبارلا وتلا

 ( ول) : اهدحا

 ادتنملا اهيليو غاتيما (الؤَن)

 غم ضيضخَتل لاو ضزَعْلل ثَأ ذَقَو

 مهفتشاو يضملا ىل اهب خّيَو

 دجَجَوي نل ةهرَبَخ اَرَجلابَو

 غقَي امب ام ؤأ عراضش

 مّلغاَن ناد يوزَهْلا نَع فناق

 (نإ) :ةيناثلا ةملكلا

 فّنَعَو اهي فناق (نإ) طزَشلل
َ 
7 

 ةت : . ةدئاز اهب ئجو

 يفظضا يرذَه يف لامهإلاو () ني
 ةيد الإ ات (نإ) ام مهرؤَقَك

 (نآ) :ةثلاثلا ةملكلا

 زهش لوضؤَمَو ردضَم فزخ ()

 اذو امل دَعَب هارت ذَقَو

 دجت يذلاو فاك نيب ام

 ثتتأ ةلمج ءاليإ اهت م

 تلا ىَلَع اهدعب نم

 زَمَضْنا اهمشاَت ) نم تَققُحَو

 فرصم ثَرتص لفغفب نإو

 (نًل)بو ّيِضُمْلا ىَدَل (ذق)ب لصات

 الصف ذَت (ال)و (ؤت)ب اَمَْغَمَو

 ذرت يفَئللَو طزششلب

 م ةَلْمُجَو

 زمتئاو ىضزَيَو يضَر ةثَلِص

 اذك .ؤَلَو متت لغف نبب

 ثغَي اد ؤ ادوذُش نكت

 تت ذق ظفلب ال ىئعم لؤَقلاب

 نكت مَل ام

 نم ةَلْمَجَو

 و ُِ ٥

 و 4 ٥

 زَج فزَحب ةنورقم

 زبَحخْلا ىتآ اهدعب

 ىمفظضا :لضت اعد :خي َلَو

 نصضخا عراضملا (سيفنَت)و (مَل)َو

 الظُح ذَت اته ةنؤَك وألا

ذيئغات (اَلَتل)كَو (ذإ) لثيَو



 ت لمُجناَو تاذزفُملا يف لمألا غوبب خزنت ٨
! 
5 

ح
 
, 
.
 

 ز
 )د

َ 

5
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 (نَم) : ةعب ارلا ةملكلا

 و و

 امَمَتُم اجو توضؤَم زوُكنَم امهْفْتساَق اهب لوضؤَم طزش (نم) ٣

 :ناتملك َوهو اهجوأ ةسمخ ىلع اج ام :سماخلا عونتلا

 (ّئأ) :اهدحأ

 يمفظضا كلذ نوكو اهلوضؤَم يف فلشلاو '(ييأ) ماهفتسالا طزتل ٤

 ذَرَو اميف (اي) ولت ىداَتم ثتأ ذَقَو لاحلاو مرفضقلا ىف ةَلمكَت ٥

 (ؤَن) :ةيناثلا ةملكلا

 هيامكخأ نم يضُمْلاَو هيلات هبازرليشاو طزششلا عاتيمال (ؤَل) ٦
 مرتلا امم هنن زيَع هفلخي مَلَو ازجلا تبس نإ اهثزشَو ٧
 (ةڵلجُن هئفزن اشت ؤَت)ك ةلثم هت تابنإ ؤا يفت ني ٨
 يلج ردضتقيل ىتأ (نآ) رثي لتفتشملا ىدل (نيرب اًقداَرس ٩

 بيث نيل اهباوج اقلاب بصنو اهب لضزَع ؤأ َنَمَت ٤
 لبقا اهب اَلَلقُم اهنوكو لمغئ ال اهب لكلا يو اذَه ١

_- 

 :(ُذَق) وهو اهجوأ ةعبس ىلع يتأي ام :سداسلا غوتلا

 ةَيِتاَو انون يناثلا ىنعمل ثبئاو ةيتآ (يفكي)َكَو (يبشَح)مَك (ذَق)3 ٤٢
- 

 (نتفي مالغ ييذق) اتلؤَقَك لصتت ريمضلا }اب اهب ىتَم ٣ 4
 ا س ن ٠ كو ُ ا ` بقع ٠ و اَعَقَوَو ِ ن ه إ ييف تَرَقَو \٥ ۔۔ ١٤٤

 .آ

 .ةرورض تيبلا يف مظانلا اهَنُكسو ،ءايلا ديدشتو ةزمهلا حتفب (ّيأ) )١)

 ةزمه عطقي نأ حابيف رعاشلل ملاتي امم اذهو ،ةرورض عطقلا ةزمهب (بصنإ) تيبلا يف أرقت )٢(

 .عطقلا ةزمه لصي نأو لصولا



١٤٥ 

١٤٦ 

١٤٧ 

١٤٨ 

١٤٩ 

١٥٠ 

١٥١ 

١٥٢ 

١٥٣ 

١٥٤ 

١٥ 

١٥٦ 

 ١٩ لَمُْجلاَو تادَرَشُمْلا يف لمالا غولب ةَموُْنَم

 :(ؤاولا) َوُهَو ٬هجوأ ةينامث ىلع يتأي ام :عباسلا وتلا

 ءالولا ىَلَع اهيلي غتزاوإ ءادتباو فاتئتسال (ؤاولا)و

 لمقلا ةرئَتَو اًرؤق مرَت الو لبجلاو ثنج ؤخت اَهيِلَي بصنا

 ةَعيَت ام نيَمَس عمجَج (او)و ةعم لوغثفم (واو) ىلوالا متو

 تلا امب قَسَت يف اهب ثفطغاو مسقلاو ًتُر ىتْغَم يف اهب زرجاو

 إَعُخُت ذث ةَلِصل ,ةلا ىهو المغَت ال ةَنِئاَر ثتأ ذَقَو

 (ام) وهو .اهجو رشَع يشا ىلع يتأي ام : نماثلا عوتلا

 ناوَرْغي ِييفزَح ؤا يسال نابزَض مُهَدْنَع (ام) يف نؤَقلاَو

 يمسالا :لولا برضلا

 ةصلاخ طزشل ؤا ماهفمتشالوق ةصقان ؤ ةلياك ةفرغق : : م . : : ٣ ٠ آ ح ً ة ه ۔
 َكرا دق هب ث ٨ _ لاو تفوصؤق اييَتُم اكو | ةن :؛ےجقؤ

 يفرحلا :يناثلا برضلا

 ردق هةغَم تفز تلاو ردضَم ؤ ردصمل اهب غئج ؤأ اهب يفنإ

 اهبتَتس نكف رَجلاو بضَنلاو اهب عفزلا لياع فكي ذو
 ؤيذَتلا ىتأ تؤملا (ام)ب ؤحخَت ينك ةتياراَهئؤََو

 ت ۔
 ةَحَفتَم تارابع ىلإ تاراشالا يق :عبارلا بابلا ٠٥

يبيللا ىف راكلا ةَقاَحَم نبْغَتلا يف ديفملا ىلع زا



 لمجلاو تادزفُمنا يف لمألا غولب خزنت ٠
 .۔س۔ ۔۔۔ ۔۔ ۔

 . ۔۔ے_سصت : ۔.
 ه د ك

 ۔;۔۔ 2 ه نح
 حت `

 :(لعاقلا بئات بارعإ يفو ،لوعفملل ينبملا لعفلا بارعإ يف لاقي ام ركذ)

١٥٧ 

١٥٨ 

١٩ 

١٦٠ 

١٦١ 

١٦٢ 

١٦٣ 

١٦٤ 

١٦٥ 

١٦٦ 

١٦٧ 

١٦٨ 

١٦٩ 

١٧٠ 

 ""ملعلا هيناث رشك هلول مضب ىتقلا برض وختل ق

 يلج لاف مسي ملو لعف لفق ؤأ ييب لومفميل لف
 رصقلا ال هيوُسل هلات ركذي متلاميل لفن نئتال
 لدغُمْلا ةنع عّصَف ام ظفل ني ضخي ؟اقح هيف ةنأ غم

 زدضتقلا اهنع جرخي اهنأل رقت نيتزاتيلا يفو لي
 هل لات سيل ٌلفف دتني ةل لكلاو زوزجَمْلاَو ثز لاو
 اقلي متل هلات (املئ)ك امك لغفل ىرخألا لمشتو

 نيتا نر برضي مهلؤت ني لاقلا بيات (دنر)ل نفو
 امَحُح ثزئَد امل ةلِعاق امسي مل ام نلوشثفت فت ال

 امهرد دينَر ىطغأ مهلؤت نم (اممزي) وخت لمشي هزوم

 زصتخُم كاتمه َرَم ام ليضفت زقهتَف ادارم كاد نكي مَلَو

 تادرفملا ضعب نع ريبعتلا ىلإ ةراشإلا ركذ

 ضارتعا الب قيقحتل لقت يضاملاب ثترث ام اذإ (ذَق)َو

 {اضأآلا يي الَبقتنئُم هيفنو لغلا بصتل (نَل)و اذَكَمَو
- 
 ت

 ٠
- 

 ع . س ِ ع ِ :73 ٥

 جذومن ال اَو ف اضشكل ١ بج اَصل يجت رليب ات ديك تل يمهو

 ىلع ممَلَعلا وه هلعاف مَسُي مل ضام لعف وأ لوعفملل ينبم ضام لعف :مهلوق نأ هب داري (مَلَعلا) )١(

 قلع ثيح قيلعت تيبلا يف اذه ىلعو 6 هيناث رسكو هلوأ مض يذلا لعفلا وهو (برض) وحن

 .هدعب يذلا تيبلا ردصب تيبلا اذه زجع



١٧١ 

١٧٢ 

١٧٣ 

١٧٤ 

١٧٥ 

١٧٦ 

١٧٧ 

١٧٨ 

١٧٩ 

١٨٠ 

١٨١ 

١٨٢ 

١٨٣ 

١٨٤ 

١٨٥ 

١٨٦ 

١٨٧ 

١٨٨ 

 وقي امك ٩

 م ` ( ٠ <-

 يرعش لكو لضا ىبأ ذقَو

 ل يفَتِلَو مزججل (غناو

 رجالا امأ ني (امأل لو

 يفو ليصفتو ديكؤتو طزتت

 ليصفت الب ةيكؤتو ط

 يرذضَم فزَح زمهلا حثفب

 اًلبقَتنُم هب لغلا صلختو

 ب (ن ن ا )َو

 دييكؤتلل َءاَج تزخَح (َنإ)َو

 عضألا يي رابخآلا غعقزتَو

 يردضقم تفرح اَرُث اهنكل

 الو هيقت عمجلل ث الاق

 ٠ رلا ةلمج ٨ :_ زر 2 ه ال ذإ

 . ه , < < . ة ۔ & 2 ۔
 فطع اذف ن اقفتَتَب امنيح َو

 وج ه ء

 مقف دبز َماَق نإ نم (غاَقْلا)َو

- 

 امَتَأل ةئاوجَج لمت الو

 ١ ٢ لمجلاو تا تاَدَرَقُمْلا يف ا ي ذ لمالا غول ةموظنم . ..۔۔.. ..... ...... .
 .۔۔.. ۔ ۔_ ۔ .

 يرتخَقمَرلا اهيكُح يف هلات ام

 ابَلقنا يضملل ا عراضم

 (نئاتسلا امأو انع بات

 فظغي مت ياخ امأف وخت
 ليثملا نياخ ةت
 شملا عراضُملل بين

 س ُِ

 الَتَم موقي نأ ثبنجَع ؤخَت

 دبجتم الي مسإلا بصني
 حنملا تاذي ححلا اذَكَمَو

 خلا ,مق مدلا اه اَهبضت غ

 اب ثعءاجج ةباقلا عنجني

 ةيضقلا يف بيقغَتْلل (غاَقلا)َو

 بلسلل ةقطاع نت الو

 يتخي من ةضف نكي م ام
 ميقلا اذم باوَج ةقباز

 اَمَلغاَت دغب ةلمجلا ةاَوَج

لشسزملا زاجَمْلا ىَلَع َُلؤَق



١٩٠ 

١٩١ 

١٩٢ 

١٩٣ 

١٩٤ 

١٩٥ 

1٩٦ 

١٩٧ 

١٩٨ 

1٩٩ 

٠٥ ٢ 

٢٠١ 

٢٠٢ 

٢٠٣ 

٢٠٥ 

٢٠٦ 

 لمجناو تاذزفمنا يف لمألا غونن خزنش ٢

 نآرقلا يف دئازلا فرحلا يف لاقي ام ركذ
 ِّ ة ه 2 ,ة ى ِ
 ادكؤم ىتا لق ؤا ةلصو

 < ع وه ۔
 دناز اده ناج لقت الو

  ه

 امهم فرح باتكلا ىف سشلؤ

 ارْخفلا نأب لضألا مَعَرَو
.4 

 1 ح -.. ٥ ٥ ع

 نئارق ليم مغلا كاذ ذخاو

 همالك ىن رشقلا لا َكاذَو

 (ام) جيرخت ىأرو باتكلا نم

 نيلاحلا ني لضألا مهَقَ

 مهلا اذم عوف اؤبأ نمل
4 

 تحبي نأ برعملل يقبتي ام ركذ

 ةَلِعاَت زكذاَق َلغفلا تزكَد نإ

= 
 ركذا ةراشإلا معشإإ اذَكَمَو

 بازغإلا يف ثاكلا نيي ك
 امَلغا كِلَذَكَو كاذ وخت ني

 ريمّضلاب باطخلا سبلاو
 (نأ) بوُحضَم تغب نيبت يك
 ادنلا يف (ّيأ) دغب نيم عقاومك

 ادج ذَق اَدئاَر نارقلا يي ات

 ذيئاَر هيف سيل ذإ ابد
 يزاقملا نيم َداَر ام ؤُلُح

 لظطبنش هيف لامغمإلا مارو
 ارهَج هيف لامهإلا مهوت

`١
 ٣
 

-
۔
۔

 

 مقو
 نئاب ظفلب َءاَج نكت ل

 همادعنا ي عاممجج : الا اقن دق

 ا هف ه و )3 ِ ه َر)ب م ت اث

 نيدلا رخفل ممهلا اذ لوض{ح

 مغرلا كاد تفالَح ُميهرخف نم
_- 

 هكرت هيلع باعيو هنع

 ةلصاو زكذاَق لوضؤمْلا اَذَكَمَو

 لوعفم ؤا لع اف هنإو

 هظأرةَتلا;َح نَنيَبَو

اذجؤ هيف نالؤقلا كناذف



1 ١ 7 

 .-٠< ٠ ر .

-_4 

 هربخ نع هل ثَحْئاَق اًدَتْئْمْلاَو ٢٠٨

 زوزجخقمْلا َقَلَعَت اذب لت

 اهلَحَم ام ةلمجلا نَع ثحباو

 فاَضُمْلاي َرُج (د يال
 امَف زوؤجَم فز لاب لت الو

 ادمأ مالك "تبرَع نإو

 فاتش ةنأ يفكي سيلو

 و

٢٠٩ 

٢٠ 

٢١١ 

٢٢ 

٢٣ 

٢٧٤ 

َ ِ 
- ٢٥ 

 ٦ ا اذه هللا دمحب مت :

: ِ َ 7 
 ٢١٧ روش الا بل اغ ىنف هةتكل

 ٢١٨ ارَرُذ ةئم ثذَحأ تنو

 ) لم ل ١ عولت ( هةَمظَت ث تئمسَس آ

 اَقَلَوف ةَلبَت فنص ص منو

 ةلَر : نم ادبا ولخت سيل ذ

٢٢٠ 

٢٢١ 

٢٢٢ 

٢٢٣ 

٢٢٤ 

٢٢٥ 

 ٢٢ لمجلاو تادرقُملا يِف لمالا غولب ةموظنم

 هرتوم نَع رورجَمْلاَ فرلا

 روكذ ؤَا ثفوذختلا

 اهلحي ال بارغلا اذ

 يناش دير ماقأ مهلؤق ني
 امع ةاتمه ريثأت فزشلل
 اَدَتبْمْلا يف ييأ بارغلا نيبف

 التخا التخا لياوعلي هيف ذإ

 ريجخأةأل بارعإلا ةَ[جْؤ نإ

1
 
 آ

` 

١
 

 ه ً )إ ه ۔ ر قيرط ٣

 روُكذمملا هلضأ نَع وص
 اَرز هو هم در 1 ب ه 2 َو

 ! ىبلتأ ثفغتب ذَق ماذنلاب :

 ةجبئرلا ىف الَع نإو فلّوُم

 يدقتقُم نيِقباَسلاب نكي نإو

 لول ا نم مهفلا كَرذفِل

 ني وق ا َداَرَا اممَع

 .(َتَرْعَأ) لصألاو ةرورضلل ةزمهلا فذحب (تنَرَع) )١(



2.3 
 ......الا ا . ..س..۔۔س..۔..۔. لمجلاو تادرفملا يف لمألا غولب خزنت

 تن .... ._ ... . .... كهجلاف تافزفملا يف لمالا غولب ص ٤
_ ٢٤ 

 لمُجْلا ني ةَمظَت ثذصَق امم نمألا ليت ىَلَع ةللا ذممخَأَو ٦
 لش لل مت اخ يبن ىَلَع يِلَمْكَل الل او ةالصلا ث ٢٢٧

 -١. ه _ ه ١ و ك ٥ ِّ َّ ٤ م رس 7 ٥
 ىفظطضفل ١ ىبنل ١ ىت ١ هب امب ىفو نشو هبحصو هل او ٢٢٨

ةمجح هلع وجج


