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 س ٩٩ ٠٠ ۔٦ 'ےس إ _ _ ٤

  

 الَخ ًاته لثم البو امعتاش ام ىلع تاتيامكلا ىنم هلل دمحلا

 الف انك نيَسؤَق باق ىلإ نمو انديس راتخملا ىلع ةالصلا مث

 الَقَع نَم تارَِحْلِل هنلا هب يدهي اممَلَع ىدهلا َناَك ام بخصلاو لآلاو
 ِ ٠ . ه ۔&۔ -١ < ٠ ث ِ . ك ,< د ٥ ۔ ۔

 هْيَلَع لمتشت اَمَو ثالثلا لمجلا كذ <۔ ٥ ۔ ٥٩2 ,۔۔ ِ .

 ِ ح ١ / ح ٠ً نإ تزف ةثالث لمج هليصأت نم ضزفلا ُلَوأَو المحل ضح _ را ت .د ,_ 7 2 . 77 ٠.

 الظُح اَهب ئبل او .ل امل اَو سفنلل اَهب تظفح ا ر اهب تي 1 ْناَو
 ٦٣۔۔

 ّ ٣ ّ ّ ّ _ ّ ر ِ

 الئَم الو دي ةل سيلو ةبش ةت سنل شزتقلا ةلإ نأ نيدت
 ّ َّ ح ّ 7 ِ 1 ّ 4 ,

 المك هتاذ ىف ذح حاو ةتكل اضَرَع الو ال امنج سنل ةنآو

 الَدَب هب اوْبَت الت ءاًرط لاعفأ :: لاو ةدابعلاو تاقَصلا ىف ٌذحاَوَو - ِ < 7 ٤. س 7 . » ِ

 الُحَت الو مَهْفاَت اهْنيَع لب تاذلا ر :: يغب سيل تاذلا ثاقِصَو ةؤامسأ .
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 وص ةناحبس ۔ هب طيحي ال
 ؤ الق عف + ذهو ةفيك الؤ

 اذو ىتا يل شزقلا ىلع وهو
 ةَردفَمَو لم اوتشالا امنو
 العَق مُهْئاَطلُس ىوتسا لاقي امك
 دَقَو .هلإلا لش نم دمخأ نأ

 هب اتات اميف قداص هنأو

 ةَقِطاَت نامهزُبلا م ججَجُح تدا ذَقَو

 امَك ماقي ناَريِم َكلاَتُه اتَو

 ملأ رع ۔ هنم قح نزؤلا امنو .
 وُمَعَر ام لم رشجب طارصلا الو ٢١.

 ةلجخذئ ةللا قأ ن :

 ةئكنَم نارينلا يفق اصع ْنَمَو

 امَك يقَتلل الإ إ ةعافشلا ات

 اودعب ذَق ناريا نَع َوُئيؤُملاَ

 اومصع ذتق و اكالنأ هلل ل نأو

 لطم َكِتاَقِص نيم ءىشب يشي مهفِصت الق

 اَتُمَوْلَي امنإلا مهب ابنألاو

 اهتلمج دغب اصوصخ نارقلاو

 هنَوَكَو يرابلا َنَلَح اهلك لب
 هَرَدَق نلممخَرلا امبو اضقلابَو

 انل ةني َناَك ربججب ال ةنكل

 بتَتحشَو قوُلْخَم لغلا امنو

 الصَت نم لاوقأ غدَق "ىرخأَو ايند

 الَخَذُم اطلا هسب طيحت الَو

 القع ام ريغ
 الّدَع ذقَو

 اوت وتشا هق تلَدَع

 ؤتشا اَهَلُك ىَّلَع ت
 البَجلاَو َلهَسلا َراَحَت دالبلا ىلَع

 الَضَتفُمَو لض مهنْنَب ني صخي

 الِسُز هب ام نيَلَقَقلا غَلَبش

 الثتماَق نابسحلا ثغلا تؤمْلاب
 المع امل ثاَقِكَو دومع اولا

 ؟الفتخُم فارعألا ةيآ ىلإ غَمسَت

 الَمَذ نم ْنَم لثم ,عب باَسجلا اَمَو

 الَقُن يتي ال ادبأ هاَتَج

 الِقَتْنيَف اهنع اعَرفَم ذجي ملو
 الصَت ذَقَو اهيف الغلا ُتَر لاق ذ

 الذَحنا ينل لب مهَل ذوزؤلا اَمَو

 الت تينج نَع مهنج كأو
 الّتَكفا رق قلَح مهنأ یىَوس اقل :

 ال ر َرَت هبتك نم ميلك ىّلَع َمَو

 الَرَألا يوتخَ مير اهنم سيلو

 الذَع نمل اوغضُت الت اق اميف
 اللخ اَتَلاَعفَا قل اع هنأ َو

 العَج ام َلُك يف قباس ةممْلِعَو

العم نمل ثشكملاو هلل وْلَحلاَق
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 هْنَلَع ٌلِمَتشَي امَو ناميلا ركذ

 لممَع غم قيدصتل لاو لوقلا اناميإ

 ّضَرَعفُم ناميإلا نم َكيَلَع امب
 لَمَع دغب معل نيذلا دعاوق

 دي بف كنا 2
 ََم ؤ + عفَدَو روهظلا م ث

 :ثالَن يف رززَقَو
 . ٤[¡2 . ۔ 2 ؟ وث , _

 َو عاطا نض يلاوت نا هززرحَو .

 اَعَو عاطأ ذق نمم ٍةَلمُج . يف ولا ٤١.
 ةئَيالَو ىلؤملا عصَع نم لك
 نَمَو نيمل شملا َماَمِإ لاوم نكَو

 ةَلماَعَو اًراَبَج نيلا يف داَعَو

 هِتّرِع ناَطلْس ىَوَح ذَق نم لك ال ال
 و ,. .م

 :زي خأو نوكت اديجؤت ةيالولا مث

 ثتتَجَو يذل طرشلاو ةءاربلا اََك

 ٠ يلو نينمؤملل نرت مَل اَتيَرَو ِّ 2 «

 الحَتنُس ز ذخ ] هيف ےَلَتَت ل افا ز
 م م

 ذلا الَو و ناملا سي ادبا اذكمهَو

 مهب , علاَع ه داعم لاوش 7

 . م نم وم

 المع ء نكو هف ةقّدَصَق ََم .

 . ارم وم;٫ د + 7
 اليس اَهب مركأ كل قزط نامتك

 الذُع , دحاج ك رش بجاَصَو قف

 الهج نَم رم لك نَع فقو رصم نيم ار

 الثَتشُم هلل ةلمج ىصع ْنَم د ::

 الذَخ ذَق هايإ نم ناوذمعَك ضرق

 الَرَخنا يذل الإ ةْمَعاط ةنؤَح

 الت تارينكُمْلا لييَس يف هل ْنَم َُمَو

 الَخَد نمؤم كانه نوكي ذَق ذ

 الصَح اَهطزَش نإ تضرف ةَعاَط ىرس

 الثَتمُم هيفل نا أ ةيالولا هب

 الَصَت يذلل اًردَح َواذَكَح ا

 اليج ةت امب لياع اتَلَكَق
الَرَهْلاَو دجلا ةولَعَت يذلاب
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 هْيَلَع لمتشي امَو رفكلا ركذ

 ,نكي ةنوت نذي ا رشلاو
 .7 - َلَج هللا ريب َنيَب ةاواسملا َوهَو

 تش نارفكلا نم ةاوس اَمَو

 نَم بصن ؤأ هيييكار نكت م ام
 م ٥

 و ِّ
 ر ۔ و . و

 لدل[۔ح ٥ دعي 6 ُ 6 ةّيمَح 6

 . م ٥

 يليو ] هن ارآ ةبهر ةبْغَرَو

 م م

 الَرَتغا هيع نَع د دَعفَم يف َنوُكَت
 الَعَو ةناَحبش ةدُحَج ؤ قلحلا ن ا

 الصقلا ةمكح انملع ن ةُمْلع ن ي أ

 القن ادَكَه ںالهَجَو ادمع هيأب

 الضئلا اممَعاَد زَذحاَق ز ُدعاَوَق

 الظ ام َلُك يف بَضَع ةوهش اه

 اهماكحأو تسلا للملا ركذ

 و

 ثبت ذق ناذألا للم هذَمَو

 حرتجشو رفشم مُهَو ؛نوُمِلْسُماَ
 اوُكَهَتْنا ىتألا ماكحأو .لحتنم ؤ .

 اًتَل زوجي ي اَم لكل زوجي ذقَو َو ٦١.

 اعَم اتت شوج او ىَراَصَتلا ويلا مث

 ةص ىلع اوداقْا اذإ َنوُمَلل سي

 ْمُهَل تيل ناوألا وؤَد نوكرشملا
 دحتم لكلا يف اوُبَراَح نإ مكحلاو

 عيَتمُم ىبلا نإ اشيرق اشاح

 ذلا َعَم باتكلا هأ اومَلاَس نإ ح عألا

 الَلِمْلا فرغي نأ نيم ِءزَمْلل دب ال

 الَصَقنا مهنم ركهتب َنوُم رجغلاو
 الزج نإو اوباَص ام َلُك اوغجزي نأ

 الَدَع يذلاب ثًّصح ةيالقلا الإ

 القغ ذقَو مكح ْمُهَ َنوتباَصلاَو

 التق ذَق كلاق اؤبأ وا ٍةَيزجب

 الَرَن امب اوناد نإ َريَع ةمالس

 اليف مهيف ٌلنَقَو يبَسَو بهت

 الصلا برغملا لهأ لؤق ىلَع مهيف
الق امإلا الإ زجأ مهنم حاكي ه
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 ةمامإلا
 .. ۔؟! ه د ٠ { ر 1 %. " ۔ ۔ ۔ ١ ۔< . . < % ۔؛

 الغ اهطزش نع نكت ال ؤ اهطورش تبجَجَو امنيح ضرف هم امال ١ نإ

 المَت ام دجملا ىف اَعَلَب ؤَل ني :: ا ىف ةمامإلا اهيف ةريِس ٌلطاَبَو

 الصَتا اهظوؤفم ةرجه ني ناك ام اميت ىرقلا مأ ثحت ام دعبو
 ِ ِ ِ . 9 ۔ .ر

 الهَج امنيح نيممَكَحلا ةموكح اوعَنَم ىلألا بيوضقي نيدت انإ
 الصؤ ذَق مالسإلا بَسَت هب نمَو مهتلمج دغب يلاو َىبِساَولاَو
 الح 4 مل . هلل م . ىرت اَمأ < 2 ء . َوهَق ضاتبإ لخت 7 : 7

 7 ٠ ١١. ٍ 0 ةد٨ اك م ےم-}أا ات مر
 الغ َنيح مضخلا عفقل حالتلا يكاش ردهتجُم لك ني ممهَرثإ افق نقمَو

 ةَمتاَخ
_- 

 الَمَك هلضَق نيم ذإ ثفر ام امنإ ىّلَع نيملاعلا تَر هلل دمحل او

 السلا هب ىّلؤممْلا ممَتَح ع يذل ىلع اهئراق مجيلشَتَو ةالصلا م ةث

 الَت تاَمْرَحَْلا ليپَس يف ْمُهَل نَمَو هلئاضف ثحخحال ام بحخشصل . اَو لآل او
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