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نازلاشلتن ارب





 نلنخنيح

نالا شدلخن ارب





 ةمدقملا

 ينامغلارعشلاعئادبنم

 هل هضارغأ نم ضرغ لكو ث ضارغألا بعشتم نف عيدبلا

 .هتلازجو هنساحمو هبيكارتو هتعور لثمي ،‘هب صاخ قوذ

 خيشلا زيزع نبا دروأ ام بسح - نيينامعلا انؤارعشو
 مهقبسي مل - «قئافلا درمزلا» هباتك يف دشار نب دمحم

 . عيدبلا نساحم مظن يف ليثم

 نونف نم وهو ريجشتلا نف يف نوينامعلا عدبأ دقو

 0 هعاونأو سانجلاك ةيعيدبلا نساحملا يفو 0 عيدبلا

 ىلع ةينبملا ةليوطلا دئاصقلاو ى ةقباطملاو . ةراعتسالاو

 ىضتقمل هتقباطمو هتياعر دعب مالكلا نيسحت هوجو هب فرعت ملع عيدبلا )١(

 نمو ٠ (عيدبلاو نايبلاو يناعملا) ةثالثلا ةغالبلا مولع دحأ وهو لاحلا
 قالطإلا اذه للعيو (عيدبلا ملع) ةثالثلا مولعلا هذه يمسي نم نييغالبلا

 هلاثم دوجو مدعو ى هتبارغو هتفارطل نسحتسي ىذلا ءىشلا وه عيدبلا نأب

 .(هنابط يردب فيلآت ةيبرعلا ةغالبلا مجعم) .كلذك ملعلا اذهو ى هستج نم



 بولسأ رايتخا وأ ظافلألا بيكرت ىق ءاوس ةنيعم ةدعاق

 . ةديصقلا ءانب ىف نعم

 نفلا اذه سمل هنأ كش ال ينامعلا رعشلا ضارغأل عبتتملاو

 الإ هاتفد عمجت مل هتاذ دحب اذه انددعو . هقوذتو يبدألا

 نيواودلا هب رخزت يذلا عيدبلا نساحم نم ريسيلا رزنلا

 ةلسلسلا هذه زاربإ يف انل ةدودحملا ةرتفلل ارظن ةينامغلا

 هصصخ يذلا ينامعلا ثارتلا ماع عم اهرودص نمازتملا

 سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح ىدفملا دالبلا لهاع

 . هللا هظفح - مظعملا ديعس نب

 انتمدقم يف ددعلا اذه نع رشنن مل اننأ ظحالي دقو

 «ةيربلا ريخ حدم يف ةينامعلا دئاصقلا» عم ةقحلملا ىلوألا

 يف تالجاسملا» اذه انددع ناونع ضرتفملا نم ناك ذإ

 ةلسلسل لوألا ميسقتلا بسح «ينامعلا رعشلا وأ سلجملا

 يف انئابدأ رابك ةوعدل ةيبلت اننأ الإ ينامعلا ثارتلا

نم ت افطتقم نمضتي ةلسلسل ١ هذه نم لدع صصخت



 رعشلا يق ليق ام عورأ هنم فشتسنل ينامعلا رعشلا عئادب

 انل حاتملا بتكلا نم تافطتقملا هذه عمجب انمق يناملا

 نإ ثيحو «ينامغلا رعشلا عئادب نم» ناونع تحت اهعضو
 ةعست رادصإ يق - طقسم ةبتكم - رشانلا عم انطابترا

 «ينامعلا سلجملا يق تالجاسملا» انأجرأ اننإف طقف دادعأ

 «نيينامملا دنع ةيرعشلا تالجاسملا انباتك نم نات ءزج ىلإ

 رادصإ لجاعلا بيرقلا يف ىلاعت هللا نذإب - لمأن يذلا

 . ةيفاقثلا ةحاسلا ىلع امهزاربإو هنم يناتلاو لوألا نيئزجلا

 دصقلا ءارو نم هللاو ... هاضريو هبحي امل هللا انقفو

 ينالهبلا ناميلس نب دمحم ن ىيحي

ه ٥ / ٥ / ١٤١٥ ىف ىكزا
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 م اد لولم بيبح
 دهمل او درل ١ ضنان یىرجهب ع ول و دصلاو رجما

 ىم
 لقع

 بذعر
 يتجهم

.. 
 هنلفمب

 ,ارمحلا
 ديجلاو

 دحلاو

 ينم
 ينذار

.. 
 ايف

 اترسح
 دف

 تدز
 ادجر

 لع
 دحو

 دعبلا
 دنعم

.. 
 لمم

 لتق
 لهأ

 قشملا
 دجلاب

 دهجلاو

| 

 ملاع
.. 

 امب
 ي

 نم
 قاوشألا

 نزحلاو
 دجرلاو

.. 
 زيزع

 دريم
 ديغلا

 سئام
 دقلا

 ييذعتب
 امو

 هنع
 نم

 دب
5 

 3٦"

 فراع
 يذلاب

 يدنع

 دهملا
 دعرلاو دهزلاب

.



 ىلع هعرمتت يف لعجي مظنلا نم عون وه : رجشملا +
 ضعبب هتاملك ضعب راجتشال ارجشم يمسو ةرجشلا لاثمأ

 دقف ضعب يف هئازجأ ضعب لخادت ام لكو اهلخادت يأ
 .رجاشت

 مث ةديصقلا عذج وه يذلا تيبلا مظني نأ وه رجنشملاو
 مظن ىتلا ةيفاقلا سفن نم هل ةمتت هنم ةملك لك ىلع عرفي

 لتم هنم جرخي ىتح ىرسيلاو ىنميلا هيتهبج نم اذكهو اهب
 نم اهلك ةلمكملا عطقلا نوكت نأ هيف طرتشي امنإو س ةرجشلا

 ىلع يفاوقلا نوكت نأو ةديصقلا عذج وه يذلا تيبلا رحب

 . «اًضيأ هتيفاق يور

 دصلاو رجملا مئاد لولم بيبح )١(

 دهعلاو ؤولا ضقان يرجهب عولو

 نم ةمداقلا تايبألل ةلمكم يه تيبلا اذه تاملك لكو

: نييناجلا



 (بيبح)

 يتجهم بذعو يلقع ىبس بيبح )٢(
 دخلاو ديجلاو ءارمحلا ه_تلقمب

 ةجهب سمشلا ىكح هجو هل بيبح )٢(
 دعسلا نم اًجورب تلح اذإ ارونو

 % ه ه (لولم)

 ينلذأو ينم لولم بيبح )٤(
 دجو ىلع ادجو تدز دق اترسح ايف

 هلاحل مودي ام لولم بيبح )٥(

 دصلا ىلع اموي ماد اموي راز اذإ

 (مئاد)

 ,دتعم دمبلا مئاد لولم بيبح )٦(

 دهجلاو جلاب قشعلا ره ولتق ىطع
 ًافجلاو دقحلا مئاد لولم بيبح )٧(

 ٥ د ۔ 0 و وو م

١.



 (رجهلا)

 ملاع رجهلا مئاد لولم بيبح )٨(

 دجّولاو نزحلاو قاوشألا نم يبامب

 ىفي ال رجهلا مئاد لولم بيبح )٩(

 دعولا ىلع اموي تمد نإ هدوعومب

 ++٭ (دصلاو)

 دصلاو رجهلا مئاد لولم بيبح )١٠(

 دقلا سئام ديغأ دبويم ريزع

 ١ دصلاو رجملا مئاد لولم بيبح )١١(

 دعبلا ىلع ميرك هايقلب ليخب
 ٭+٭ (عولو)

 دصلاو رجهلا مئاد لولم بيبح )١٦(

 دب نم هنع امو يبيذعتب عولو

 دصلاو رجملا مئاد لولم بيبح )١٢(

 دولا نم لاخ رجهلا لوطب غولو

١١



 (يرجهب)
 دصلاو رجهلا مئاد لولم بيبح )١٤(

 يدنع يذلاب فراع يرجهب عولو

 دصلاو رجهلا مئاد لولم بيبح )١٥(

 يدهع ىلع مودي ال ىرجهب غولو

 ٩ ٭ + (ضقان)

 دصلاو رجملا مئاد لولم بيبح )١٦(

 دهزلاب دهعلا ضقان يرجهب عولو
 دصلاو رجهلا مئاد لولم بيبح )١٧(

 دجلاب دولا ضقان يرجهب غولو

 ٭ ٭ ٭ (دولا)

 دصلاو رجهلا مئاد لولم بيبح )١٨(

 دعولاو دولا ضقان يرجهب عولو

 دصلاو رجهلا مئاد لولم بيبح )١٩(

 دصقلاب دولا ضقان يرجهب عولو

١٢
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 مهتدهع نيذل ١ لع مالل ١ يم ارزن قيرفلا يل اوناك رسألاب

 يلع
 ةرظنب

 اهلعلف
.. 

 يفشت
 ال

 دعب
 قارفلا

 البلع

 كبع
 ترسام

 ابصلا
.. 

 بهرأ
 كاز

 مسلا
 اللع

 بيبحلا
 نإو

 ادغ
.. 

 يمج
 لجأل

 مهلارف
 الوحنم

 مهدراأ
.. 

 رل
 ناك

 يلل
 مهدنع

 الربكم

.. 
 نيرئازلل

 ةرسم
 الربقو

 ا
ض
ح
ى
 

 مهركذ
 الوغشم

 يل
 ءاضفلا

 الردع

 لوحلا
 الويس

الويق



 : عيدبلا اذه نم تايبألا هذه عيطقتو

 مهتدع نيذلا ىلع مالسلا ئنم )١(

 الوزن قيرفلا يف اوناك سالاب

 (ىنم)

 ا هآعتف ةرظنب يلع ىتم )٦(

 اليلع قارفلا دب انل يفشت

 يذلا ىلع مالسلاو ةيحتلا ىنم )٢(

 الوغشم ا هاو م داؤفلا كرت

 ع ٭ ٭

 (مالسلا)

 َبَصَلا ترس ام كيلع مالسلا ىنم )٤(

 ليلع مينلا كيذ بأ



 (ىلع)

 ًَدَع نإو بيبحلا ىلع مالسلا ىنم )٦(
 الوحنم مهقارف لجأل ىنج

 مهلجأل نيذلا ىلع مالسلا ىتم )٧(

 الوبدم اميتم داؤفلا قفخ

+++ 

 (نيذلا)
 مهلوأ نيذلا ىلع مالسلا ىتم )٨(

 الوبكم مهذبنع ىبلق ناك ول
 اولمحت نيآلا ىلع مالَتسلا ىتم )١(

 اليَحر ماقملا دب اوريختو

 .رن

 (مهتدهع)
 مهتدهع نيذلا ىلع ٌمالَتسلا ىتم )١٠(

 الوبقو ةرسم نيرئازلل

١٥



 مهتدهع نيذلا ىلع مالسلا ينم )١١(

 اليدب هيلع اوراتخاف برلا يف

+ + 

 (سمالاب)

 مهتدهع نيذلا ىلع مالسلا ىتم )١٦(

 الوغشم مهركذ ىحضأ سمالاب

 مهتدهع نيذلا ىلع مالسلا ىنم )١٢(

 الوهجم م هعبر ىحضأ سشألاب

 ه × +

 (اوناك)

 ( هتدهع نيذلا ىلع مالسلا ىنم )١٤(

 الودع ءاضقلا يف اوناك سمالاب

 هتدهع نيذلا ىلع مالسلا ىنم )١٥(

 الودع حيحشلل اون اك سمأل اي

١٦



 (يف)
 هتدهع نيذلا ىلع مالسلا ىتم )١٦(

 الويَس لوحملا يف اوناك سمألاب

 هتدهع نيذلا ىلع مالسلا ىتم )١٧(
 الوهك عوبرلا يف اوناك سمللاب

+ 

 (قيرفلا)

 مهدهع نيذلا ىلع مالسلا ىتم )١٨(
 الويم قيرفلا يف اوناك سسألاب

 مهئدهع نيذلا ىلع ٌمالَتسلا ىتم )١٩(
 الولح قيرفلا يف اوناك سفلألاب

 ع ٭ ٭

\٧



 ملسم يبأ ةمالعلا راكذأ ينامعلا رعشلا عئادب نم +

 فلأ اهتايبأ ددع غلبي ةدحاو ةيفاق نم ةديصق يهو ينالهبلا

 ةسمخو ةئام يف ةعزوم اتيب نوعستو ةسمخو ةئامسمخو

 هللا ءامسأ نم مساي صتخم عطقم لكو اعطقم نورشعو

 يناثلاو لوألا عطقملا ادع اتيب رشع ىدحإ يف ىنسحلا
 نوتسو ةتس هتايبأ ددع غلبي علطم لكف ريخألا لبقو ريخألاو

 . ةمتاخلاو ةحتافلا يهو تيب

 تيي ٦ ............. هلالج لج هللا وه «ةحتافلا»

 اتيب ٦ ............................. هلالج لج هللا

 تيبس ................. «هلالج لج نمحرلا»

 ىلإ

 اتيب ١١ .............. هلالج لج كيلملا»

 اتىب ٦٦ .............. ىلوألا : ةمتاخلا

 اتيب ٦٦ ....................... ىرخألا

١٨



 () : راكذألا هذه نم اجذومنو

 هلالج لج هللا ىه

 يترطق حيبست هللا مسي ةللاو
 يتعزن هللا يفو يصالخإ ةللا وه

 تدَرَجت يتاذ هللا مسب هللاو

 يتقيقح نيع رونلا ىلجّمب تماهو

 تقرشأف تعاض هللا مسب هللا وه

 يتيوه سَقَن هللا رونرراونأب
 ةظحل لك يف هللا عمسب ةللا وش

 يتتشت عُمَج عمَجلا رس رارسأب

 يناع تارد هللا مسب هللا وه

 يترذ ملاعكءدَب اهمتاوخ
 م م م ه

 ٥ ٠
 -ه

 د .=ه . ۔۔.۔۔=س» ۔>۔.۔ح ._ . = يتبيغ هللا ًانأ نم لالج قورب

 ٠ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو _ ينالهبلا ملسم ييأ ناويد ()

 ١٩



 و ٥

 ه
 م

 > ,..< 0 ٠ ٠.
 ىتينا ءانغلا ءانخفأب تمه ات

 ققحم يرقف هللا مسب هللا ه

 يتزع نيع همساب يلذو يئانغ

 هلالج زوث هللا مسب ةللا ؤه
 يتأشنو يسفن تافآ تقرتحا هب

 هشسإ رارسأ هللا مسب هللا وه

 يتوهش نيطايش ينع تقعص اهب

 يرطاوخ وكزت هللا مسب هللا وه
 ء ث

 يتتفل 2 هيض ارم نع ال ا فق ةدصتو

٥4ْ 

 يتدحؤ تدرج هللا مسب هللا وه

 يتدحو هيف يل هنم ذإ هتحول
 وم مو

 ٥ دوهش يسن أ هلل ١ مسب هلل ١ وه

 ۔ ث وم ۔ مه 0

ىتشحوي تم نيعل ١ 4_تّبنغ ولو



 7 ٠ م . -

 يؤر يفن اأصلخُم ينيدو ب هيلع

 يتعضَب وه ذإ رومعملا هتيب را

 يتفقو ةنحم ر و يتايح ) .كسن ذو

 هتالص الول هللا مسب هللا وه

 يت دجسبو يتالص ينئرمل ئلع

 ةظحل تمص ام هللا مسب هللا وه

 يترطق رطفلا دّهْعَت مَل يننأ ئلع

 يتداهش يرو هللا مسي هللا وه
 يتملظ حنج يف رتولا ةالص كلتو

 يتكوش تذَهاج هللا مسب هللا وه
 م ;۔ 0 ء

٢



 يتفاَضإ نؤوَك هللا مسب هللا َوُه

 يتبسن رخفأ يهو يتاك هيلإ

 يتدارإ قحس هللا مسب هللا وه

 يتيغب ىوحمل ( يب تايث و ( ي ل ارُم

 يتيشم ذنفت هللا مئسب هللا وه

 ةوقو لوح ءزج ء ىشب ىل امو

 نقلا ضراع ول هللا مسب هللا وه

 دراو لك يف هللا مسب هللا وه

 تبَكَت س ري ذبقب نم وم

 ةوطخ لك يف هللا مسي هللا وه

٢٢



 يملاوع كلس هللا مسب ةللا نه

 يتضبق رهق يف مسالا س ريبذتب
 رسختس يرفتق هللا مسب هللا وه

 يتزع يسرك تحت يسقت نيطايش

 همساب ة دلاو هللا مسب هللا وه
 ٥ ث 0 ء هم © «

 يتوظح دجلا ىلع تبرأا همسا دجي

 ' همساب ضيقلا هللا مسب هللا وه

 ةقيتحك ةنك يلقعل ىجن
 هننسأب حتفلاو هللا مسب هللا وه

 تلهتسا يفشمكو ينافرع تاحوتف
 همنسأب ًبْفوَلاَو هللا مسب هللا وه

 ةيقخ اك بهَولا ىلع ضافأ

 رينمل وذنلاو هللا مسب هللا وه

 ة ۔.۔2-

٢٢



 همساب سدقلاو هللا مسب هللا وه
 م 3 .

 يتّرْطف ن ں امي و ي ديحوت س دقت

 أب عُسجلاو هللا مسب ةللا وه
 م ه ه ,م وم ى 3 م ح

 ينتعمج تتقرقَّو يب :اقرث عمجت

 هنأب حورلاو ه هللا مسب هللا َوُه

 يتينم ث _< هحور نم ينكر ادت

 ات فطلاو هللا مسب هللا وه

 همسإ ةبيه هللا مسب هللا وه

 ةَبيَهو لالج نم اروث ينتسك ذتسگ

 هسنسإ ةزع هللا مسب ةللا ه

 يتطلسو هاضر يف يلاحم تماقأ

٢٤



 هلالج لج لدعلا

 هئاضَقوهماكحأ يق لدَعاَيَو

 ة نعافلاو,ة نراو قلخ يف
 هرسو اًمْتَح لدلا تبتك يلإ

 ةقيلقلاملعةكرذُي ملو كل

 ًابنثُم بذلا عا 7 مَل يُفلإ
 ةنيطَملا قلخل هضرفت معل امك ٥ 99 م. ه

 ةمكحب تانئاكلا ترطق يهلإ

 ةيتقَصلاو حابشألا ىفقرلدعلا ىلع

 هيوق رومأل ١ تربد 1 هلإ ١

 ةمكح ريبدت ناَسحإلاور لدعلا ىَلع
 - > و م

 مَردلأقثم كلملا يفام يفلا

 ةهولألا لالج نم اكح روجلا نم

 هيضغيل رضخ نوكلا ملظ يلإ

 هكرتف ريغ نم باتلا ىع لام
٥ ٢



 هم أ

 ملاظ كديبع نم دْبَع يهلإ
٥ 

 .هم . ىو ٥ م . ه ه

 ة لك نم د اصرمل اب كنيعو

 م م م و 779 و م م م

 هنا كلدعب 4هفعبوا لدع ايف

 ملاظ لامهإ كللا يف ام تّيلاعت

 تبثم كبأببرحولظم كر الو

 ه ه ه٭

 هلالج لج فيطللا

 اَي تنأو ميظعلا بركلا يب طاَحأ

 يتبرك َلَح يف فطلا ميظع فيطل
 ى ىم م ٥ 3 . 0 . 2 0 م أ 02

 ٠

 يديس تسدقت كردت ملف تفطل

- 

 ةبورخأل ١ يفو اين دلا يف كرذل ١ نع

٢٦ 



 اقلطم نئاوكلا تكردأف دَْطَل

 ةيلجلا كردوا هيفاخ ن يسو
 م .ة م > م 0 ٨ م

 املك حل اصملا تأيهق تفطل

 ةَمحَرَو رب ضحم, باستحا ريقب

 جراخ ًكلتاذ لاعفأ يف ًكقْطْلو

 ةقيلخلاب يديس اقفر رصحل ا نع

 لا كربجو ريسعل ا ريسيتب تْقَطَل

 ةميسجلا مومهلا جيرفتو ريسك
 لا كلفطب كردأ فطللا يفخ ىهلإ

 ينترتسقف يب 6 فطأل ١ يفخ تقطَل

 . م م

 مه م

 اقّمشل دصحت س و ء ء اوسأل ت در اوت

 م هو ه ى 3 مم

 يتميزع يربص نؤد تّماخو يلع

٢٧



 البلا نم فيطل اي ىندأ ًكفطلو

 يتّيلب نيقفاخلاب تحَجَر ولو

 توكلم يف هللا فطل رارسنب
 يتجرعب فيطل اي فطلا هكلم يفو

 4 ع ٭

 هلالج لجريبخلا

 هتاذل زيبخلا هللا وه نم اي
 ةقيقح لك مهللا كترئبخب

 نكمم لك نيم ةننكلا يهلإ تمع
 ةيمّعلا ن نمأنوك ةَتئش امك

 ةلعل ة ةربخ نم نكب امهمو
 يس م م

 ةّئلزألا ةربخلا رق ُدَئَجت . و ت 7

 كرحتم وأ قلخلا يق كاس امق

 ةربخب كنم لازآلا ىف كي مَلو

٢٨ 



 م ھ ه

 ةرطق لاحلاو لاحلا ضرَعَو يلامو

 يترظقب يهلإايزيبخ تنأو
 يدعاقم نم ةَعْجت د يلاح ضرع مت

 ةدوبعلا ضورف نم ضرقو كيلإ

 اعلا ة ةَحئَف لا ىولبلا غم توعد

 همهم م < , م م . َّ `

 نم ك ع ) ےفقخت بر ا ة هر ذ امف

 يتعجتو يلحو يعاَرْضتو يئالب
 ةمحرب ريبخ اي يرُض بق ارت

 ةيماعلا نم جحرخأ ملو فشو

 كرات انألامّو يتآ ام ملتو

 يتربخ يف تاق امو يملع يف ناك امو
 ٥٥ م ٥ م

يلل وع هك تكرن دا دق يهلإ ١



 هلالج لج ميلحلا
 املاح لدخَلا عضوم يف يب تيتأ

 ٥ م رو ۔ 0 ,

 يتميرج ميلح يررج مظعاو

 ُهرفَتسَي ال توَفلا فاخي ال نمو

 ةَريرجلا كاهتنا ذخألا ةعرس ىلإ

 امبر اليصامب الإ تيثأت

 تلقُمب سيل وهف الإو بوت
 هبر كلم نم دبعلا رارف نيأو

 . < 2 9 ٥ © ى - م

 ةر ذ ةقيقح هنع تبزع امو

 ز 2 ,32

 هملحك هلإل ١ يصعي نم رع امو

 ةيفخب هنع لج اياطخلا رك
1ً 

 ك يف تذخأ ل يهلإ ١

 تيد ضرألا ىلع لُسَت ش ا امل

 اهأ رخؤت لاجآلا نكلو
 ٥ ه م ى

 ةحقنب قاسي ام ءاوعرأ لع



 رتسم ميطلاو يكاهتنا م ىلإ
 ىتحيضف روهظ نم اموي دبالو

 ,قهاش سأر نم مانثآل ىنُقذاَقت

 ةلفو وفَزوروُهَل يف يسفنو
 نيهر بونذلاب يسفن يهل

 يتنيهَر قلطأ ملحل ا ميظع احفَنصَق

 نكي مل يبن نوكلا َنذَو نأ ولو

 ةرذ نزو يف هللا ملح بنج ىدل
 ع % ٭

 هلالجلَج ثراولا

 اقلطم كملا ثارولا تنأ يهلإ

 ةقيلخلا لك دعب ىقبت كنوكب
 ةرذ كنع لقتنت ملةهَتأ ىَلَع

 ةّيدبألاو لازآلا ىف كلملا نم

٢١ 



7. 

 ةيكلاملا ةضبقلا يف هب هيلع

 هرمأ ريدلا كلاو كلا كل

 ةثارإ لاقتنال رابتغا ريغب
 لا ةلالد نيثراولا ريخ كئوكو

 ةيدَتْنصلل نح ال نأو ءاقب

 ةلالج نوثراولا نحن كلوقو

 ةتينكنلاو زاوعإلا نع لجت

 ةمعن كلملل قولخملا الثاريإو

 ةظحلب كنع لاح ام هنأ ىلع

 ةفاضإ الإ قولخملل كلملا امو

 ةّيدَمرّسلا ةضبقلا يف ةيزاجم
 هريصم نيكلاملا كلمو كلمو

 - ةأمك 0 2ٍ وو م كل

 ةلمن ردق اوكلمي مل مهو كيل

٢٢



 و 2 ى ّ

 قلعت 4هعجوب ىوعدلل قبي ملف
 تلضو ىوعد لك تباخ ككلمب م 2 : ٥

 قصلاو ملعلا ( ينثروأ ثراو ايق

 ةقيقحلا لهأ ملعلا لهأ ةيلحو

++ 

 هلالج لج ديشرلا

 ئفلل دشرلا بُهاولا ديشرلا يهلإ
 تّبتتت ملو دُشْرَت مل كالولو

 م

 مهو م

 اهتقس ئ كتاذ ت تاريب دت يهلإ ١

 ةيدَشرألا ةياغلل دشرم الب ٠ ه ٠ ُ .
 ٠ و م

 ء

 م م م 0 م

 اشت نم ت دعس ا د اشرإالاب اد يهلإ ١

 ةئيشملا قفو داعبإلاب تيَقشأَو

٢٢ 



 اأيهاس كرمأ تربد م يهلإ

 ةرذ ة ةي ريدقت يف وهل الو

 يفوةفص يفو تاذ يف تلاعت

 ةصيقن يذ نع لاعفألاو كلاّمَك

 ينرنهاَو كدنشري يندب يهلإ
 يتواقش وحمو يداعُسإ هيف امل

 هنإ كبحل ينيشرأ يهلإ
 ةبحملا لين بابحألل كدشرب

 يتقيقح فشكل يندشرأ يهلإ
 يتقيقَح فرشمك هللاب يتقرَنق

 امهئُك دشارملا ينذشنزأ يهلا

 يتشيعم رمأل ؤأ يداعم رمأل

 ىَوَمغ نمو دشري هدشرت نم ىهلإ

 ةياوغلا رس ٢ رس مهللا لملع يفف

٢٤



 هلالج لجروبصلا
 2 1 وو م

 ابحتا و روص د املح تيت 51

 ةبوقعلا لدع ريخأت لجأ ىلإ

 فطلت اصلا ذخأ يف تيتأت
 ٥ مم ى

 مت ه م 41 2

 ءوَبم اتلا قوف مهتأوبو

 ةئيطخلا مغرب ايندلا يف ريخلا نم

 اضَّرلل لئاسو مهاياطخ نأك

 ةيمركلا ةياغ اذه تلاعت
 و ه م ٥ 8 ى

 مفّراَهجو مهرارسإ ىرت تنأو

 ةَيشَح نوذ نم مهللا كنايصعب

 مءانأ _ تص ربصلا اذه ًتيلاعت

 ةيدمصلا ةبثزلا ناشب ب قيلي

 تقولا ! ا ناوألا لبق نم لفلا ىلإ

٢٥ 



 م 0 ه

 ىرج ذق ريداقملا مولعم ُرْسألا لُب
 مو م م

 ٥ ل ارالل ه دودر حم ننس ىلع

 م .و, و . .9

 لجؤم ملح ترخأ ام ريخأتف
 ةلجعب سيل تمدق ام ميدقتو

 كناو يف هب يضقت ام عدوتل
 ةيضقلل يغبني هارت ام ىع

 ,دداضم غ ادل ة اساقم ريغب

 ةنقَشمَب الو ىمظعلا كتدارإ

 هلالج لج هلإلا

 ادهاش ىهجو تملسأ دق ىهل ا

 ةهولألا رعب اناميإ كهجول

 ةيملاعلا يذو كالئمأ ةداهش

 ١ذهاش نيعلل راثآلا نم ىهلإ
 . و ه .

 ةيدجوملل دوجوملا مزال نمو

٢٦ 



 رهاظ ةفهولملألا ناطلس يهلإ

 ةّمحارلل هولاملا هتو ىلع
 دخآ ةفولألا ناطلس يهلإ

 ةلذ رسأ يق ةولأملا هتّرئجُحب

 قباس ةفهولالا يماظعإ يهلإ

 ة دحو قب اس قوبسم يقبسو

 مم م

 ينتيده ام ىلع ينتب يهلإ

 يترطف هلات نم هةينتلوخو

 يتهلوك كيلإ لوي نم يهلإ
 ةهلألا نأشب أيحَر هتكرأدَت

 ةضخّر ةمونلا ناش ني يهلإ
 يتحذم ءارطإ قوف ناشو ملحو

 ئرت نأ ةهونألا نأش نيم يهلإ
 يتيشخو يلهّوَو يتابخإ كهجول

٢٧



 يل هلإ ال ناب ينافرع يهلإ
 يتبرقو يصالخ وجرأ هب كاوس

 ع : ٭

 هلالج لج كيلملا

 هزعو رايلملا ناطلسب تقثو
 ةعيفرلا لالجلا تاذ هناكرأو

 رلزانل كيلملا ناطلسب تقثو
 ةميكشلا بعص موتحملا ردقلا نم

 قثاوو كيلملا ناطلسب تقثو

 ةعتمورزع نصح يف هناطلسب
 هبوني ايف هللاب قثاو امو

 ةعيضمو هرمأ نم جَرَح ىلع

 اهرارتغا كيلم اي يسفن كلمت
 م َ ه ة 0 ۔- ىفام م م 0

 تلوتو يهنشت ام ىلإ ترفق

٢٨ 



 م 1 م

 همورت اميف م ن اطيشل اهللذ دو

 يتعيبط اقاسو يلقع اكتم امه

 امهنم يالوم تْيقآل ام كملعب

 يتوقشل كيلم اي ُهاَببَس امو
 ٥ 4 م 4 9 م ٥ و

 تيثوت دق ةمرح نم مك سفنل ١ يقو

 م م 0

 ,ةطرو عي ةطرو نم مكو اهلع

 مس ا نشو اهب ة تع اج ةرذع مكو

 ه - وه ٥ ه 77

 ترمتسا هيلع ,نايصعو ا هتتأ

 م م م

 اهز ) رسقنلا هذه يبير ككلم

 م م ٥ م

 ةمكحو رونب اهيع اسم س دكو

 هلوطو كيلملا لوح يف يهلإ

ع ٭ ٭



 ىلوألا ةمتاخلا

 ًاجرلاو فوخلا فقوم اذه يهلإ

 تبكلا ذئالاماقم اذفو

 اعدلافقوم ينتفقوأأم يهلإ

 ةبيخو س آايورسالب و ,درظطل

 امسلاب كثاعذ ىقشي ام يهلإ

 تبخم تابخإ ناًّمرضخلاب ءاب الو

 ٥ةجاح كنع هلام يلئاع يهلإ

 يٍَميِزَع ثبو يتادارإ مزعو

 و ه م ه ٠ 2ٍ و

 يتخرصو يئ اع ل عمس اف ةحتقم

7 



 ئرثتالو بَر ءايشألا ىرت تنأو

 ةفولألا ماقم ىلعألا رظظنملابو

 ىوقلا كبو ىهتتملا د دلإ تنأو

 ةمهم لك عقد يف اجرلا كنمو

 اهتكرت ءاضرلا بابسأ يهلإ
 0 مم

 ةئيرجلا يبسفنو يناطيش ليوستب
٦
 

 ر

 أاجرلاو لتبتلا ريغ يل قبي ملو

 ةليسوو ةلص صو نم ىدس ىلاإ

 ةلصو يهلإلا دوجلاب يبسحو

 م و ه م أ ٥ م
 ه

 يتليح مذَع ئوس يلس اهي لانأ

٦٤
٠ 

 م م

- 

 ىفرصت ىكزأو يتاماقم ئنسأو .
 و م ٠ . ة م م

 يتيلب كيلإ يصيوقب بوتل اعم

3



 م ٠ 2 5 ٥

 ٠ م ٥ ى ى ٥ ل ه ۔ ه ج .

 هئيشمل ١ بسح وهف ضوفأ } ناو

 ةيرذ ىرومأ يضيوفت نكلو

 يتدوبع ردقل قيقحتو كيلإ

 مزال ةب وهلل ماقم اذهو

 ةرْضَح لك ييف رق حلل هب موقت
 تفرم ام يلع يبمادقإ يهلإ

 ةّيمدلاك هللا وفع بذج ىدل

 هقوس لوح ريخلل يدمو

 يتوقو يلوح ني الإو يلإ
 انإو كيلع نم يتعاط امو

 ر ٥ ۔ ئ م م

هنمو دجم لك ىسير كت اذل



 م ٥ ه ى . 8

 ه تندرَه ادبع تققو اذإ نكلو

 ةيلمعلاو لوقلا تابيط يلإ

 امركت تاحلاصلا لعف ببست

 ةبوثملا تاحلاص اهيلع يزجتو

 ىرخألاةمتانخلا

 املك رارسأ دع ملسو لصو

 ةفخب ؤأ ادب مسإ نم كتاذل
 0 ى م يف م م

 اَههاج رارسأ ع ملسو لصو

 ةيمظعلاو نأشلا يف اهرادقمو
 و م م

 ارون رارسأ اع 77

 ةبتر لك يف أون اي اهئاوشضأو
 افهراجب يف ام دع ملسو لصو

 ةرطق يأ نع نونكملا رهوجلا نم

 اهنوئش دع لثم ملسو لصو

 ةَيقَلطل ااا هتاريثأت ناوكأو

٤٢ 

 



 ا هضويف بيس لثم ملسو لصو
 ةدلزأل ااهتاك ارد ا ةوقو

 و م م

 اهدادم رجب لثم ملسو لصو

 ةوق لك اهتادادمإ ليزنتو

 اهكرذ تحت ام دع ملسو 17

 ةيرداقلاب رومغملا رثالا نم

 اهدجم تحت ام ع ملسو لصو

 ةيدجوملا نقتم نم ا هناطلسو

 ارهق فيرصت بسح ملسو لصو

 ةرذ لك يف ماكحألا اهريبدتو

 تضتقا ام لاكشأ َبْنسَح ملسو لصو

 ةيدبألا ىلإ ىلعألا مدقلا نم

 اهفطل ةعرس بسح ملسو لصو

 ةبرك َلُك يديس اي اهجيرفتو

٤٤



 ه ه 0 وم م م

 اهلامج هنك بسح ملسو لصو

 تلجت اهيلعر تاماقم ب بسحو

 اهلالج دجم َبْنسَح ملسو لصو

 ةيرهاقلا نماهيلاعتل امو

 اهلامك سدت َبْنسَح ملسو لصو

 توت ثيح رارسالا اهليمكتو

 اهرزع ةعقر 7

 رتزعأ نم اًهنصح يف اهزازمعإو
 يف ةيضتقت ام ئ بسح ملسو لصو

 ةهولألا تابجاو نم اهرهاظم

 اهروهلن ىلجت ام ملسو َلَصو

 ةن دحأل - × متب

 اهموي تضافأ ام ملسو لصو

 تگزتو تكز ىتح سفنأ ىلع

٥



 اهباَحَس لهتسا ام ملسو لصو

 ةمحرو رفظطلو ن ارفو حثقب

 لصاو لصوت ام ملسو لصو
 ٥ ت م ٥  4م م -

 ةلصو نىما نه د ا اهي كيل ا

 ةقيقحلا نيع رحب نم اشتناف اهب

 مَحُم كيلإ يداهلا ىفطصملا ىلع

 ةيربلا ريخ لئسرل امتح كلوسر

 ققحت عمج ءامسألا عماجلا وه

 ةليلجلا تاقصلا حابصم ةاكشمو
 هرس بيج يف رارسألا عماجلا وه

 ةهجو ىأ يف رارسألا قرشملا وه

 يدلا رين نع َراتسألا فشاكلا وه

 ةيفَتحلاب ثوعبملا ثعابلا وه

٤٦



 افخلا رحبأ يف نونكملا لوألا وه

 ةبر لك يف دوصقملا رخآلا وه

 هروهظ لبق مولعملا رهاظلا وه

 ةقيقح لكب يفاخلا نطابلا وه

 نك قبسب ادجم صوصخملا قباسلا وه

 ةيبرقألل يضرملا قحاللا وه

 ةجحو افيس بَالَفْلا رهاقلا وه

 ةيمركالل راتخملا ىبتجملا وه

 ةملكو اروث ناهربلا رهابلا وه

 ةعيرشل ا حور تآيآلا نيبلا وه

 ,ديؤم مزعب يطاسلا مئاقلا وه

 ةهجو لُك يف روضنملا حتافلا وه

 امزاح يهلالا رسألا رصانلا وه

 ةيعملا ماقم يف ايلع اعينم

٤٧



 وم . ى م مم م

 : ةتاللمو ةترتخاو ةت تيلوت

 ةبحملل ه تنملثتنساو كرونب

 ةبتأريخلك نم هتأوبو

 ةيمََّعلا يف ناوكالاو أاكزأو

 يف ءايبنألاو لسلا ايازم نكف

 ةطقن مكح هنأش ايازم راحب

 اقلطم لسرلاو كالمألا عمط امو

 ةبسن عَم هرادقم اوغلبي نأب

 اوفألزَت نأ راربألا حنج الو

 ةبرق دنع هباب نم ئوس كيلإ

 مهعيمج نيب برقلا ظوظح تمسق

 ةقيقحلا يف ولح نم اهئكلو
 مهلك كقلخ نيب نم ترثآو

 ةعيدبلا تانئاكلا لصأ ناك نأب

٤٨



 . و ث

 ةوبن لكب ىلوألا ف فحصلا ىلع
 م ٥ م ۔ _

 رحو ىفلز لك نم هترتاو

 ٠ < 2 . ٥. م ه و

 هلهأ تنأ يذلاب ملسو لصف

 ةظحل لك يف ضراو كرابو هيلع

 هماقم يزاوي اًميلستو ةالص

 ةيرشقلا كتامولعم لدعيو

 اهنود سنيل يتلا ىقلزلاب همركأو

 ةليضق نم اهقوف نم الو بيرق

 لع ع ٭

٤٩ 



 خيشلل » ىهنل ا يحود» ةروصقم ين امُعل ا رعشل ا عن ١ دي نم ٭

 ةيئاجهلا فورحلا ىلع ةبترم يهو يليلخلا ىلع نب هللادبع

 ىلع ةمسقم اتيب نوعستو ةئامسمخ اهتايبأ ددع غلبيو

 : يتآلا لكشلا

 : ىهو «تايبأ ةسمخ» ةحتافلا +

 ىهنلا يحو نم رعانلا فقوم اي

 ىدهلا يعولا نم للجتنساف تيلج

 ًاهنايعأىفةيافلاو تيج

 ىوه يفلئصت اهناذآ يفو ونرت

 ةمكح لكب نوكلل تيلُج

 ىد همو بأو ! ___ :و

 اهن١ذًطصاَق ىركف ًاكيق لمعأ

/ ٥ 

 اجح لبق افهّداطْصا ام ًادراوّش



 اهدورب ىفق ديغلاكاهكاهق

 اجولا فرخأب نوكل اىًَلعوهزََت

 ةيئاجهلا فورحلا

 تيب٠٦. اذإ " ةعزوم اتيب )٤٠( فلألا  

   تييآ٦ ٠ اذإ (نم »

 اتيب .٢ ءايلا

 ىلإ
 اتيب ٠ ٢ ء ادل ١

 تاييأه٥ : ىهو تايبأ ةسمخ » ةمتاخلا

 ٥ ٥ و و ٥ ى

 نم هيضري امك هلل د_ محل و

 م و ٥ ٥ ى

 رمعل | لوط هل يركش نم ى ي دمح

 و و ٥ م

 اذ ! ير ك , ١ ح يق ٥ ار اادمح

 م م -

 اضغ رمج ء ايرثآل ١ زونك تر اص

٥١ 



 امرك يب 4ع_ٍئاتتغا ىلع ادشح
 ىلقتابمو ينمو امفهنم

 ىذلا يولا ةبهوم ىلع ًادْسَح

 اَجحلا يذخو نع نايبلا هب ضاف

 ضرلا متاخ نضأ هب ادمح

 ىفطصا لامكل ةالص كسم

 ع ٭ ٭

 ابأ اهب حدمي يتلا يلاتسلا ةديصق عيدبلا نساحم نمو

 : اهنمو يلاعملا

 داعس نم ىوهلاب دنس الا

 داصلا دعب برلاب سنأنف

 ىؤفهت نحن نمل ىولب غاسنتو

 م م , .4

 يداوص بولق ىورتو ىنخغنو

٢ ٥



 ىنمت اماهب ىغلا ىقليو

 داؤفلا ليلغانم أر و

 ,قانع بيطورقالت نسحب

 يداوف مّشورق ارت مضو

 رحن مازلتوررذَص حاسمتو

 رلاريل رب داري ربا ذع رفت,قاشرتو
 درخ شيمختو دق رصهتو

 ىدا جو ك سمو ردنب لعب

 لصو داعيمب لخب ريغ امأ

 داز ديوزتورللطَم لوط ىلع
 م م

 يبلق نيي َم ٤ ريبلا عئاص اعد

 يد اور فاخ نيبحم ىدجو ن ن

 كاش ةعولب كارتش اب امه

 داهسلا ليوط كاب ةعمدو

٥٢ 

 



 يبابش ىلوت يبابت يخأ

 يدامتلا ميفو يبابحلا فيكف

 ينادتلا اهيلع يناَدَح ناَسح

 يداوعلاب ىجحلا ينادَع نكلو

 حالص ىدبُمو حاص تنأ لهف

 يداه ديدستو حال دينفتل

 دهامتأو مهل دهاش بلقلا اذإ

 داهجلا قح دهاجت ىتح

 عابر بصل عاد ةوثنلا مأ

 دار لصوو ع ارم ئعرَمو
 .الطؤ الاجس الع ثيغلا ىقس

 دادولا لفل ًالَحَس ىوزنب

 يشتلا اهاَرَنم يمسلا ام اذإ

 رداهعلا مام لولا داجو

٥٤



 م م م

 هابتشا ناحو هابص تبهو

 داهولا ىعرّمو هابر يعارم

 ا _تهب تناج نالهك فك ناك
 دالبلا بصخ نادزاف هاوج ن

 يناَمَتلا ريمألا نامزلا ديحو

 داَسَقلا حالص نامضلا حيحصلا

 لاوّنلا هيدل لازي ال ًَتَق

 دادسلا لعفو لامجلا هيفو

 ناسللا ئرج نانجلا يكذ

 يداولا لثمب ناتنلا يخس

 تّمَجو تدازو تمت بهاوم

 دالبلا عيمج تمّعو تضافو

 : ٭× ٭

٥٥



 يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلل ةيعيدبلا تانسحملا نمو +

 : يرجهلا رشع يداحلا نرقلا ءارعش نم

 : لاق بكرملا سانجلا يفف

 عماسملا مصأ ناريح ترص دقل

 يعماسملاو ىحضلا يف بيبح دقل

 يعم ىدملا لوط هاوهأ نم ناك ولو

 عمادما لوطم نوزحم ترص امل

 ه ٭ ٭

 : لاقو

 لاهذه هايند عاب دبع زاف دقل

 اهب ىَرَش اأكيشو ىرخألاو هيند

 ادربم ابذع لتقَس نإ ًكايندف

 اهبارش ًرُم بذعلا فالخ كتقتس

 ط ٭ ٭

٥٦



 : قفلملاو ماتلا سانجلا ىف اضيأ هلو

 يراس ىجنالاب اموي يدُجَو جاه ام

 راج لئاس يعمد هيد هلالو

 ا هيأرازملا طش ةيار ىطعالو
 راج ىوججَلا حيربتو مارغلا ىحئضأ

 ٥ و ٠ِ م ىم ٥

 يندب ىلإ يحور تمسذم تمسالو

 يراطؤأ دجملا ءامس ل ينلالإ

 ًامستقم ئياَقك ت توح ام لَرَي ملو

 يراط وأ رانلا يقررضَح يذ نيب ام

 % » ٭

 ةيعيدبلا تانسحملا نم يهو سانجلا يف اضيأ هلو
 ىّشَحلا ىقر ءانسح ابعاك اي

 امشَُُتارئسُحاهلونعي ةمعان

 اًَمنكل ىريش اهب سل

 امدلا اتم تكقتس حالس ال

٧٢ ٥ 

  



 ىقت يذو ىرولا نم ىوه ىذل

 ابيكر دق ىجن د لد ىلع ليل

 اقن قوف سن ام بيضق

 ىدورداو هل سيل اهليتق

 اهضرم يف َراح بيبطلا ركف

 ادو امقس هريغ نمافش اذإ

 اف ق ايرت هتقر اف اهُمومسم

 ًاقرلاو مانملا هافاجو قور

 الو مُسَو ه فنشي مل اهملس

 اقرلا ثفن الورماأجح مجّحم

 اًيبشم ىسمأ يسأ ار ىرت امأ ١

 اجر دق ليل تحت ء اضأ 7

٥٨



 يتماقءانحنالاافيسدَقَو

 اجَدقام ىتم لب روف الب

١ 

 ى م

 الزقأ ا تابئانل أ : ےنتريص

 اصعلاب تيشم ائيش ذر أ اه

 ىصع لَب هفطي مل 7 ا لدا

 ناك ١ذق يذلا مسجلا سبْأو

 اسعو ك اذ ل دعب نم .7 ابطر

 ١ دعو ث تيل با د . { ا 7 ق الو

 م هم ك م و

 ىسعو \ إ __ هلب ك ١ ذ دنع ه

 ةبيبنشاخأتئشعالملاطق

 ىوللا .7 ةرششلا( لبتقم

 ايضام ع ارذلا لوتقم سرشأ

 ىوقلا يذبح نم مايالا رثكنت مل
 ج ٭ ٭

٩ ٥ 



 ءارعش نم يربعلا سيمخ نب دجام نب هللادبع خيشللو +٭
 ةيلست» هامسو عومدلا عاونأ يف امظن رشع عبارلا نرقلا

 . «عومدلا عاونأ ركذب عوجوملا داؤفلا

 : لاق دوهعملا قلطملا عمدلا يفف

 الئاس كعم لاب ام ةلئاقو

 بلقلا ةَينُم اي ينفج نم دمب
 اذ لجالف مكب ىنَصانأ تلقف

 بص ىلع ابص بصنت هب يعومن

 ه ٭ ٭

 : عمدلا ةنوخس يف هلاق اممو
 ىم و

ىديس ب ازيت كاذ له هلئ اتقو



 5 .انخاس ايس أابامةلاقو

 ميمح لثم :ه رقاستلا ننم ل ينس .

 ىلع ججأ يقتيثئاي اه نلق

 ميحج ران قاوشألا نم يعومن
 : ١ : ة . . :ة .دج > ٭ ٠ . ٭ ¡

 "٤ ,ر ۔۔ .. , . -٠... 7 ۔۔ ۔ مم , , ص :ه.۔ ۔۔۔ ۔۔.۔' ا .۔> - ..
- 

 ْ يلا :ةدورب يف هلاق اممو
 غ ناديس .:. ج.

 . : ... , ادبا ىت هتنرايبب امةلاقو
 ؟. ۔ . .۔ . ۔ - ن _ .٠٭.. ل ۔ے دن ۔۔۔۔ ٠ِ" ذ ه۔۔۔>۔- 0 ..

 ". > : 7 ١ . -_ يعمس اهل تلققت اذس هل هب :يدهعو .

 م ه جا !. خ ر ,.يكملا اقوش أ تم دق يملعت ملأ
 .. ۔۔۔ ۔۔.. ۔۔ ۔۔ ۔ ۔.٤۔_ ۔۔۔۔۔ ۔هہه ۔.۔.۔۔۔ح. ۔۔ص۔

 ٥ م م
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 متلا !قيقعلا ل ةطقاس

"٦١ 



 اهعيمج يعومد تَقَج اهل تلقف

 يمد نم طَقاَسَت طاسأ يه يذو

 » ٭ ٭

 : رقصألا عمدلا يف هلاق اممو

 ارقْصأ لناب اًمةلئاقو
 ًأرمحأ لاس دق لبق نم هب يدهع

 مكرجهل يعومذ تفج اهل تلفق
 ارفصأ لاس يمقّس نم يمد اذهو

 : اضيأ هيف لاق اممو

 رثنت طومّس كلتأةلئاقو

 يرجت كينفج نم كيدخ ىلع
 ٥ . ه ه ك ٥ و ٥ م

 يمسج لتم يعم د رفصا ت

 رقص عوم در تكب ينيع اهو

 آ٦



 : ربغألا عمدلا عون يق ةلاق اممو

 اربع كللت كّعومذ ةلئاقو

 باَحَسلاك يممهت كيدخ ىلع

 يمسج كاذو فج عملا تلتق

 بار نم.يمسجو اعمد ادع

 % ٭ %

 : ضيبألا عمدلا عون يف هلاق اممو

 اضيأ الصعُمَد لاب ام ةلئاقو

 ضَّرُممو يبيبح اي ليحن تنأو

 ئرج ذقَو باش نيعلا داوس تلقف

 ضيبأ ساراك وهف يعمد فج ىتم

 ع :ع

 : دوسألا عمدلا يق هلاق اممو
 م و 7 7 م م , م ةل اقو

٦٢



 و 2 ه رم ر م

 ىعوم ل تفج مكقوشل تاف

 ىنيع ل اوس ةطخل تلن

 ج » ٭

 :قرزألا عمالا يف هلاق اممو

 اهاه معأ رمال الأ تلاقو

 اقرزأ يالا نم ارحب ىرأ ينإو

 انأ اهو أجل نرص يعومد تقف

 اقرغأ فوخ يتينم اي حياس اهي
 ح «» ٭

 : رضخألا عمالا يف هلاق اممو

 ارضخأ كعمد لاب ام ةلئاقو

 رطسي لبّولاك كينثَج نم دشب
 مككاقل حرفل ينيع تكب تقف

 رضخأ بقلا ةيشم د ى ةلا ع مدو

 » ٭٭ ٭

٦٤ 



 : دماجلا عملا يف هلاق اممو

 ادماج كعمد لاب ام ةلئاقو

 يتصناف لوقلل تلق اقيقر ناكو

 مكيلإ اقوش تم دق يملعت ملأ

 ىتعمد توملاب نيعلاك تعمج دقو

 ع % ٭

 : عمدلا ةرازغ ىق هلاق اممو

 ارحب ىرأ ة 1 ءا ةو

 ارُكْبأ انهاه دهعأو

 عم مكقتو نل تلقف

 ارج ى ةينم اي دغ

٦٥ 

  

  



 : عومدلا ةلق يق هلاق اممو

 ىري ال المنىج لاب امةلئاقو

 ده هنكلو دبورجوم كعمدو

 اهعيمج يماظع ثلصمنا اهل تققق

 دهجلاو عمدلا رخآ اذهو اعومد

 : عومدلا ةلقب راذتعالا يف هلاق اممو
 ه ى

 مهل تلقق انيغ ذإ دق رتأ اولاق

 يرصب ىلع يعمد نم قفش و معت

 مكفرط وحن يناذه قح ام

 ه ه م م .

 رهسل او مم دل اي هبي ذحعا ىن ا

 هع ع ٭

٦٦ 



 ةمالعلا خيشلل ةيفاقلا ةديصقلا ةيعيدبلا تانسحملا نمو +

 : ىصورخلا سيمخ نب دعاج

 تيب لك نم ةريخألا ةملكلاب اهتايبأ ادبت ةديصقلا هذه

 ةريخألا ةملكلاو «تشرق» «قرشت» ك فورحلا سكع عم

 : لوألا تيبلا نم ىلوألا ةملكلا يه ريخألا رطشلا نم

 هرونب ءيضتسي ادانز تحت

 قرشتو نيفراعلا لك بابلا

 اهراونأ ست رانل تشَرق

 قْحَمَتو لايخلا لابلا نم ومح

 ىدملاب سدتملا يداو مهل تمحق

 قطنت قئاقحلا يذه الأ اوبوت

 مهرس يفق اهل د ارسسناب اب تنطق

 . قهرت ء اوهأل ا ا دص ولجت

٦٧



 م اول . و م و م ۔ ۔

 اهرب قد انخ ا همئ ازع تحرق

 ه ه ه . م
 قدحتو طحت مهب اه دونجو

 " ٭× ٭

٦1٨



 . مدقتملا خيشلا حدم يف يسبعلا ةديصق عئادبلا نمو ٭

 رركي تيب لك يقو ةيئاجهلا فورحلاب ةبترم ةديصقلا هذه
 . : هي أدبي يذلا فرحلا

 ءامسأ اي تنأ ةبحألا اننأ

 ُءاششلا كفنأ فنأ مشأو

 ىلتبم لبالبلا يف بصب ير
 ءالب باعكلاو بعاوكلا ىوَهب

 ايها يتلا راكذتب يبغت

 ءاشتو يهتنشت ام يتجهم نم

 ا ح “. م مم م يم م

 رن مت ي اوتم نمع ثحبو ء

 يتجهم يق اهلامج نايج تَلاَج
 . ٥ م و 7 و ره مو

 ءاعرجلاو عزجلا نهلاجمو

 ثقرامق ًئاَشَح اهتَبحَم تح
 : ٥ / ٥ ` 2 ٥ م . ٠.

 ءالحتس 4هفحز برحب ىفنح
 و م هه م

٦٩



 م م ,

 تر دتخَق دودخل ا هجر خب ن تجرخ

 و م هم

 ء اسنخل ١ اهل ̀ ل ل - ! ذل ! رخص

 م وه مد ٥ ه م ٥ 3 م

 اهرو دص درج دهعل ارايد تقد

 ءام د ء ء ام دل ا تقَقَرَ ٣ ذع

 م م ےم 2 20
7 

 و ىم ٥ م

 اهب ا ` م .1 ١رىب | ى لو الع ينر ل

 م م م روك م م ه و

 ءاكذو ةذَل كلذف لذعاّو

 اشرلا ينقرتساف اّباَضُر تقَر

 ءارضلا ةناحيرلا ينثَرشو

 اهرْفَرب ناملا تتيزف ترقز
 ُءارْفَلاةنيزلايهفتبفَزَو

 يتولس غباوس اهدعاسب تبلس

 ءارسلا ةلاصلا يربس
 ٥ م 2 ًِ -. 2 م وو ر -.

 ُءامثَولا ._ اشلا شيو اَفَنش

  



 ٠.0 م م

 هقتضَرَو حالصلا يصورخلا عتص
 ءاصحإ هصخي مل 4هباوصب

 اهضعيب قاضق هلياَضَق تمت

 ءابض نهضعبو ءاضنفلا ضرع

 افُطَعَتعانبطلاوةناطفلامَط
 ءاطعو ةعاطو ايفياطلل

 هلظفلب نيظعاولا ظعوب فاظ

 ءاملظلاوملنلاو امظلا َرَحَلخ

 ادعاج ينغأ العو هملع نح

 ءاملعلا برت رصانعلا يلاع

 هريغو بيرغلل ث يقو ثؤَ
 ء ر ةداغ ادي هرم

 ًاقولاوةناطفلاوةحاَّصقلا هيق

 ءاي تثلاوقفورعلملاو هقفلاو

١ ٧



 هبلقبراقولار ةعانقلا نطق

 ءال قلا ةداقلا4ذتلبقتف

 هك مراكلماب هراكملا فشك

 ءاربكلاوةا مركلا كلذكو

 اننويغلهملععماول تخال

 ال 7 امل

 همهفو موجنلاك لئاسملا لتم
 و م ھ م قو

 ء مسو لز انم نهعيمجل

7 

 هسفن نلَعاَتَتلاو ةساجنلا ىضحت

 نل

4
 

٥
 

.]
! 

 ١
_
 

 :س

 ءاآنَملا ةينلا هلثلزنتو

 ه دفول مولعل او عرو | بو

 ءاولأافولاو ةءورملا هلو

 ةَلاهجلارةهاقسلا بره
 م م م

 ء ءاوهأل و ماهوأل و هنح ةه اهفل او

٢ ٧ 



 و ه ى م

 هرمأل رمالَق هلالج تحال

 ءالّضثتلاو فارشألاو داجمألا

1 در > ك د { ! اين دلا ةنيز اد
١
 

 / اضيبل ١ ةكال ١ ىفو َ اضيب

 اهقح تبثيو اصحتمصثلا اهبوُفَت

 / ارعشل ١ اهنود وبگتو اململ ١

 "٭ »

٢٢ 



 ةديصق يوكزإلا يرازفلا رماع نب ريشب خيشلا رعش نمو +
 : حئاصنلا نم يهو ةيئاجهلا فورحلاب ةبترم ةيداض
 ضئغ ممت فيك زرفلا اهيأ 7

 ٥  2م ى م هم ٥

 اضكر كقلخ نئضمكرَي ايانملاو

 ,دازب د اعّملل تورلا رداب

 ىَضزَتو بحت اام قلتحلاص

 ُبدناو كيصاعم نم هللا ىلإ بت

 ىضقت بولا يف كنم رسع

 ًامذق تذَسفأ تنك ام حلصأ مث

 اضرق ناك وأ كانه الت ناك

 م . ٥

 ىسم و كذنم ب ابشل ا ء ام فج

 م و و

 اًضَغ . ناك دقو الب اذ هدوع

 ء م ه م ٠. م . ك

 ساري كذم بيشم ١ فيض لح
 

 . ٥ ك ؟ هم م . 74

 ىصم او ب ايشل ١ سبلم ىصمق

٧٤ 

  

 



 و م م ه 4 مو م م م

 افوخ عمال ا قرذت كينيع لخ

 هم ى و

 اضرعو ايوث نست ب ونذ نم

 ملعاو حراوجلا ةعاطلاب واد

 ىضرم ك الوم تيصع ام اهنأ أ

 م ىآ م ه ۔ ك 2

 ابيذ ذ يصاللا كسفن نع بذ

 . م 7

 امم َباتابنأنم هللا محر
 0 م ى م

 اضرق هللا ضرقأو هيق ناك

 بيرق ليحّرلاف سفنلا دو

 ضفخو عقر قلت ريخلا لعفاو

 ودفيو فاخت ام كيتأي فوس
 ٥ ث 2 م

 اضُهَم لقعلا بسكي كنم ئوفو

٧٥



 ب ابّنشلا خرشب ررتتال حاص

 انضب نتسلا غراش تام ىتق مك
 هاوه عيطي يرمأ ىعسي لض

 اضرعو الوط لامالا دميو

 أب ارش غ اق بارس نم بل اط

 اضبق ءاملا ىلع هفك اضباق

 ايازرلا توفي ىقلا يعس نظ
 م م ٥

 اضرأ ١ تبحأ ١ عدو أ دق وهو

 وو 2 م

 د ةايح نم هل ادب ام هرعغع

 م 0 م

 اضخثُب كلذ ل دعي ر اص اهبح

 وهل ركس نم زيزع اي قفأف

 اضحُم ًكَل يتحيصت : : نم نبرشأو

٧٦



 م 0 م ٥

 هتعَتَصام مايألا كلتَرأ ذَق

 ًضْبَقو الّق ح انألا ا كولم يف

 اور ل اق مهيلع اهقرَص تررك

 اًنضَر نوضري ىرذلا يق اودغو

 نوصح نونملا نم مهطحت مل

 اضمو توملا ضراعل اوماش نيح

 ىَسُسأو سوؤرلا ىدرلل اوسن

 اضْحَن فقاوملا تباث مهب

 اوناكو فاعرلا دروملا اودرو

 اضزرَبو ادهش نوبرشي اهلبق

 ,بيبل لك هيف اًلظَعو كاه

 ًنضْحَم ةحيرقلا ىنم هْثَضَحَم

 اضخحَّر ظعاوملاب بلقلا ضحزاو

٧٧



 اهيبنت لنود داقرلا ريثك اي

 اضق مونلاو داقرلا رضي
 م

 ةالص ى دذل س اع هالتو

 َنضَلَت اموي قربلا ام لآلا ىلعو

 ع ٧ ٭

٧٨ 



 حدم يف يمرضحلا ملاس نب رملا رعاشلل تايبالا هذهو »٭

 جرخي نأب اهيف دمتعا يربعلا دمحم نب نارهز خيشلا
 يناثلا عارصملا نم ةديصقلا نم تيب لك نم لوألا عارصملا

 :رسكتم ريغرلاس

 ىرسلا باحصأ اي يل اومتس

 اوملس يل ىرسلا باحصأ اي

 تحلط مكامح ييف يل مجن
 مُجنأ غّكاَسمح يف يل تصط

 ةين يولهأايمُكَت

 مكل يدولننهأايةيتُم

 لدب ال مكلوق نع مَعَت

 مَتآال مكلوق نعلدب
 : نس يئ تتم مقن

 غ ةن ينصتل ١

٧٩ 

  

  

  



 افرش اربعلآاي متل

 متل اربع لآ اي افرش

 ىدمل م كيفأؤارمز 6
 ملع م كيف نارهز ىدل

 ةمج 4هنمزولل ميش

 ه % +

 اهتمقأ اذإو اًمد تناك اهتسكع ذإ تايبأ اضيأ يلوعمللو ٭

 : ةملك ةملك احدم تناك

 : حدملا : الوأ

 تّتبَخ امف تباط مهل ريس )١(
 اورسخ امف علس ميل تَمحبَر

 لوذ مُّمَل تلذخ امف اورصنت )٦٢(
 اورقن امو اوملع امب اولمع



 تمؤل امو تداج مهب" رصع )٢(

 > امو ميش مهل تمرك

 ميش مهل تم امف اوردق )٤(

 اردع امف ممذ مهل تفرش

 قرط مهل تبرخ امف اورَّمَع )٥(
 اورفَّص امو ممه مهل تربك

 تيلج اموأ تدش مهب رأ )٦(

 اوردك امو حدم مهل تعفر

 قرف مهل تفعض امو اورفظ (٧)

 ردج مهل تمده امف اوعقر

 قلح مهل تناش امو اورهز )٨(

 اورخف ام ترهش مهل من

 اومرح امب اوعزج امق اوربص )٩(
 و م .

 - ل امق ١

٨١ 



 تمدس امق تخأل مهل ررغ )١٠(

 مَعن مهل ٹرفك امف اوركش )١١(

 ر تأ مهل تيحم امف اومظع

 ممه مهل تّرْفَص امف اوربك )١٦(

 مب : مهل تثج امق او دمج

 مذل ا : ادن اٹ

 تَحَبَر مهل علس امف اورسخ )١(
 ريِسمهلتباطامفَتبَح

 اولمع امب اوملعامو اورقت )٢(

 اورصن امف تلذخ مهل لود

 تمرك مهل ميش امو اوركن )٢(

 رصع مهب تداج امو تمؤل

 تقرش مهل ممذ امف اوردغ )٤(
 ٥ و ر و ُ

 ٨٦٢



 تربك مهل ممه امو اورغص ) 0 )

 اورمع امق تبرخ مهل قرط

 تَحقر مهل حدم امو اورد ك )٦(
 ىم ٥0

 زرأ مهب تدش امو تيل َج

 اوعفر امف تمده مهل رذج )٧( و م مي رت و

 ملظ مهب تقرّش امف اورفك )٨(
 اورهظ امو تيفخ مهل نتم

 معن مهل ترهش امف اورخف )٩(
 اورهز امو تناش مهل قلخ

 اوحُس امف تمث مهل ريس )١٠(

 اوربص امق اوعزج امب اومرح

 بسح مهل ترهظ امف اورذق )١١(

 رَرَغ مهل تحال امف تمدس

٨٢



٨٤



 نسحم خيشلا حدم يف يناهبنلا رصان نب يلع خيشللو ٭

 اهتاملك لك يف نيسلا فرح ىلع يهو يربعلا نارهز نيا
 ٭ . هرخآو تيبلا لوأو

 ساكب ميلسل داعس تحمس

 يستآلا يسك تقس ليبسلسلاك

 انماقس سوفن هقاس تغاس

 سايلا سمو اوسللا نَع سق
 انرورسب اهسيع عجاوس تراس

 سانيإلاب نسحلا سومش تخَنسو
 انداعسب اندّخَس عجاوس تعجس

 يساقلا تايسار عُْجّنسب اُصجَنس

 هسمش 4هبرمس ة_ىةنس

 سافنألا 1 كم ة سوق 2 . -

 .ىديعسوبلا فيس نب دمح ديسلل نامع ءارعش ءامسأ يق نامجلا دئالق نم +

٨٥ 

 



 ,كماس نسحو ناسحإب تقبس

 سانلا نينسحم نسحم قابسك

 ىوتساف ةعاطتسالا سيعب ,راس

 سار امسنئأب هددؤس يسرك

 هبوعس ومسلا تاوامس تكمس

 سارو لوهسلا اهُبياحس ٹتقسو

 اتسلا ةددورسب تكاس ةينيس

 سالفألا رساك نساحملا طمس

 اسبالمو ائساحم ناسحلا تبس

 ساوسولا نم تملس ارواسأو

 = ٭ ٭

٨٦



 نم ًايلاخ اباوج يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشللو +
 :همظنت اهيف نبي ةدحاو ةملك ادع ةمجعملا ةطوقنملا فورحلا

 الو هلال د
 م

 اموارعام لكل
 م ۔ ه ,.ه ك

 مهل ل او ملأ امو

 ملل ةل ا الو

 محلا

 لاو ءالآلا عساولا

 هإل كالوم عذأ حاص

 اهملاو مادلا لسلاو

 لسو وهللا ادر حرطاو

٨٧ 

 المآ هاوس وع دأ

 6 وم و

 ا هالوأ هدلاو

 الصح لكل لصأ

 المعالك مكحأ

 الوأ ا

 الأساو مولعلا ءاد

 السكلاو ارلا مراو

 المعاو معو ملعاو

 ه ! ح

  

  

  



 ١ اه داه ملعل 7
 2 0 م

 اللا ساوسو حورص

 اللع ول هوسحو هلوصح ىلع صرحا

 الهليَم الطام ال ارطام ءامس لسو

 العلا رح دمحك مأ دماحلا ملاعلاك

 السلس املع هاورأ هل لئاس لأس ول

 الهؤم اومكامح هلحل رذح وفو

 الح ولو لَح اكم لحار لاؤس غَدَو

 السر ام هعافل رطام ءاروامو

 الئس امهم رحلل عدار مال !ا كل

 اللل ماكح هاكح امكحم امالك عمسا

 الكو هاوسل ام هم مالسإلا مكاحل

 الهلا الح هدلاو ,دلو لام لوصأ

 الصح ورمعل لام هلام لصأ لوحو
 الصوأو رماعل هلام ورمع هكلم

 الَكوللا كسمملا ء اطعلا لاس رماعو

٨٨ 

 م



 لل لاملا كرد هاطعأ

 اسبو در هؤاطعإ

 لا مكاحلا هآر امو

 امه لاملا هكردل

 هعدرب هعدص عم

 ءوسل هل هدرطو

 عساو ارط هاعسم

 لل لاملا حالص المهم

 عس ماكحلل لدعلاو

 دحاو لدع مكحو

 هل هللا اهرطمأ

 رسو ملعلا لس ىسوم

 هسرد رركو عس او

 السرم الؤس كاهو

 هلمأ ام در عم

٨٩ 

 المأ اكلم دولوم

 الم ام المع ء

 الدع احالص لدع

 المهأو هلطَع

 المهملا لكوملا

 اللع هاسع ام

 اللحم هل راص

 الملل : ال دولوم

 الم طاو لك ذ

 المك دعس دهملل

 السبو ىسوم طهرك

 الوف ىسومك هل

 المع ءاعو دعاو

 الصو روص رادل

اللس امع كردص



 هرطاس 4 اىىلس

 4هكتئاح هل لح

 شم مجعملا ًدرَدو

 كماَس طارص وهو

 سراد مسرل امس

 ىلع هلل دمحلاو

 امئاد ىهلإ ىلص

 ىلوألا رهطلا هلآو

 ٭ %



 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا حدم يف ةديصق هذهو ٭

 نب نمحرلا دبع هيقفلا خيشلل فلألا فرح نم ةيلاخ يهو
 ٠ ى دنكلا دمحأ نب دمحم

 دجسَعب ميظن ل يمظت ءدب ))

 ه - و ه

 يتحدمو يبر دمح

 دض نعو ل لك نع يبر ع (٢)

 درق دمص ةردق وذ ىبر 4 لج

 بجل هقلخ َرْيَخ لسرم )٢(

 دبعيلو مهل هديحون نيد

 دمحم ك دبت ىنَلع لص بر ) ( ٤

 0 ى

 درسو دوسم ر ةمسن ىذ ريخ
 م هم م

 .7 لوسر .7 نم وه ) ( ٥

 دعسي هي ي دتهي نم رونت وهو

 . ٢٨٢ ص نامُع ءارعش ضعب ءامسأ ىق نامجلا دئالق ٭

٩١ 

  



 م 3 ٥

 ندجتت ةمحر قلقلل وه )٦(

 دحوم رفوم لكل عيفشو

 ٢ ل .د ّ

 ددري ركذب هبر هصق )٧(

 ٥ ةم ى ٠ م ي و و و .

 دهشتي نم لك ذأ ننح هعقر

 ٥ -. م 3 ٥

 درفت دق هي قلخ ميظعو

 هم

 ذدسم فينح هنيد ميق ( ٩(

 ٥ مم و

 ددبم لطب نيد لك هيو
 و م

 و م ٢ 2 ٨4 ٥

 َوَبُم نيرط هل رصخ لك )١٠(
 نت رغمو ه هنيدل ةبض لك

 ذَهْنشَم لك يف هيلع لص َبَر )١١(

 ذز هرذق يف هيلع لص بر
 ذَجويف يبن هدعب نم سيل )١٦(

 ذ مم تخكل غنوف
٩٢



 دع ىلع هوبذكق قح نيد

 ذََحَوُيل هبرل وعدي ًلَظ )١٤(

 وقت مكرش يفرعؤَق نيب
 ذَر مهنم هحصن نع هتعن مل )١٥(

 دلقت رنبَّص نئضو مزعب 1"

 درمتم ربكتسم ديبع مك )١٦(

 م وم هو دي رمه ى

 دق ىده موجن مهلك هيحص ) (٨ ١

 ٥ ۔ ٥ م و ٥ و 2 ۔ و ى م

 دمرسم ,رونب مهبر مهدم

 ٥ ة . م م رر ى - © م

 دطوتو هخنيد زع مهلو ) ( ١٩

 ه ۔ ه 8 ى م ٥ م ىو و م

دتهم وهف يدتقي نم لكبف



 ٥  2ى ى ٥

 :حي رصح ريغب :لسغ
 دق نمو بحصو مرتع ىلعو ) ( ٢١

 ه 2 ۔

 ددرت ريب مجهت يفققي

 نج يل كنمرسحرب تخبو )٢٢(
 دغ يف بَر يتلز نعروفعبو

 ع ٭ ٭

٩٤



 دئاصق ثالث ىلع انرثع فيرصتلا ديلاقم ةطوطخم نمو +

 ىلع انيتأو نيينامُع ريغ ءارعشل يهو (لاخلا) ةملك ةيفاقب
 اومظن نيذلا نيرخأتملا نيينامعلا انئارعش دئاصقب اهلاوتم

 (لاخلا) ةيفاق ىلع

 دادغب ىلإ اهلسرأ اشاب دواد بانج نم تدرو ةديصقلا هذه

 ةمارك نب سرطبل يهو ىنعملاو ةيفاقلا ىلع اهكاحي ابلاط
 : ينارصنلا

 لاخلا كتتفا يدرولا اهدخ نمأ )١(

 ١_( لاخلا كعم م نافجألا نم حسف

 اهلامج ايحم نم قرب َضموأو )٢(

 ٨}( لاخلا ضموأ اهرغث نم مأ كينيعل

 نكي نإو ماوقلا كاّيذ هللا ىعر )٢(

 "} لاخلاو هيتلا هفاطعأ يف بات

 . عمدلا مسا )١(
 )٦٢( قربلا .
 )٢( ربكلا .

٩١٥ 

 



 اهنإف نوفجلا كيتاه هللو )١(

 () لاخلاو قشعلا وخأ اهاوهَي كتفلا ىلع

 يدلاوو اهيدتفأ يّسأب ةاهم )٥(

 ١_( لاخلاو لصألا بيط ينع مال نإو

 ةجهم لك اهفرط يلوت املو )٦(

 ") لاخلا دقع اهعرف نم اهبق يلع

 اننيب بحلا دحجت ال يتّبدَعُم )٧(

 ك ناخلا ىتقلا يتإف يشاولا مهتا امب

 هنإف دوسحلا لوق ىعمست الو )٨(

 '© لاخلاو ًءوَئسلا هنظ انيف ءاس دقل

 ةفعو ءانث تباط ةميش يلو )٩(

 ١( لاخلا ينبحاصي ىتح ينبحاصت

 . هل قشع ال يذلا(١) .

 . مالا وخآ )٦٢(
 (٢) معانلا بوثلا .

 )٤( بحملل مزالملا . )٥() مهوتلا . )٦() قيفرلا .

٩٦ 



 افولاو ةورملا الإ ىوهلا سيق )١٠(

 ١( لاخ دجام ؤرما الإ هل سيلو

 ' اهماستبا يل ادب أم نسح ةيِبَظَو )١١(
 ١}( لاخلاو ةسارفلا ططخت ملق تقشع

 اههجو نساحم يف يفرط موت )١٢(
 لاخلا اهناميس ردب يف هل حالف

 ةرسجّب ةالفلا ىرفي ابكار ايأ )١٢(
 لاخلا مَهطْلاو دهنلا ماشملا عابب

 ىلإ جعف مانشملا تْبج نإ كشيعب )١٤(
 ١" ناخلا كل نغي يلزغلا ابصلا بهم

 ىفع عبرم ىلإ يباحيصأ ملسف )١٥(
 () لاخلا رققأ امدعب هابرب ناك

 . ميرك حمس )١(
 . ةراهملا )٢(

 )٢() فورعم رجش .

 )٤( سنإلا نم يلاخلا لحملاو ناكملا .

٩٧ 



 ىلع لقف ىنع ديغلا َكثَدَشان نإو )١٦(

 ١_' لاخلاو ظفاحملا رهق ىوملا دوهع
 2 م هم ىم 2 م

 (_» لاخلا ىوجلا طرفو 7 " لقف

 ةميكش ىدامت نإ حامج لكل )١٨(

 " لاخلا هل سيل رهبملا حامج نكلو
 × ٭ ٭

 . اهيلع ميقملا )١(

 . هنع كقني ال )٦٢(

 . ماجللا )٢(

٩٨ 



 سرطب اهب ضاقم لماعلا فيرشلا نب ىسومل ةديصق هذهو
 :ةمدقتملا ةديصقلا ىلع درلا يهو ينارصنلا

 لاخلا اهنكاسو دجن نم لاخلا ىقس )١(

 ١_( لاخلاو دنربلا هفانكأ يف رهزأو

 ةئارخ عوبرلا يتاه نيب يلف )٢(
 ١}( لاخلا ىوهلا قحو يئانشحأل اهاوه

 اشحلا ةموشغهم نيدخلا ةدرفم )٢(

 ,) لاخلاو قشعلا وخأ اقوش اهل نحي

 ايحلا بّيصامحلا يحامحلاب يلو )٤(

 ٧ لاخلاو هيتلا اهناش رصخ ةقيقر

 ةعلط َرذَبلا لجخي هجو ننح اهل )٥(

 'ث لاخلا فهرملا هنود نقج فهرمو

 )١( فورعم رجش : ثلاثلاو . قربلا : يناثلاو دجني عضوم : لوألا .
 )٢( مزالملا . )٢( هبلقب قشع ال يذلا .

 )٤( مظاعتلاو ريكلا . )٥( عطاقلا فيسلا .

٩٩ 

 



 يننتنتو ايل نابلا نصفك ليمت )٦(
 () لاخلا بجعملاو ناوشنلا ينثني امك

 اهماوق بابشلا ركس نم ّزَتهيَو )٧(

 ١}( لاخلا اهفاطعأب هيت نم بحسيو

 يتبيبش خرش تينفأ اهبح ىلع )٨(
 () لاخلا اهب دالبلا فاط اهلجأ نمو

 اهلصنب نظت نأ نم اهب نظأ )٩(
 () لاخلا بذكي ملف ... تلخو

 يجترأ تنك ام تلن لصوب تداجو )١٠(

 6٨ لاخل ابادآو دعولاب تقوو هب

 اهنيب طرق نم لاتخت تدب املق )١١(

 ا١لاخ الو مولي مع الو يلإ

 . دربلا )٢( . ربكتملا )١(
 )٢( شيجلا ءاول . )٤( نسحلا نظلا .

 )٥( حماستلا . )٦( مالا خأ .



 ى ه ةم م

 اهذخ ةحفص ةآرم يف تيلخت )١٦(

 (١لاخلا وه هيف نيعلا داوس تلخف

 اذهئولس ينأ نوشاولا مَعَر نإو )١٢(

 (_١لاخلا ىقلا ةوققلا امم ينإف

 ىوهلا قلخ نَمَو ال اهاوه ولسأأ )١٤(

 '} ناخلا ينَمَض نإو يئاشحأب اهاوه

 اهقح ةبابصلا يطخم اي كينانح )١٥(
 ث لاخلا ىتفلا ةايحلا لذب يف وه نمو

 ىوهلاو ةدوملا بابسأ تفلكت )١٦(

 ٠ -  7هب م ةد ل . اب ١ لاخل )٥)

 ادعقم ةيابصل ١ رسأ ىق تحبصأو ) )٧ ١

 ١( لاخلا اَشَحلا بحت امم دمك اخأ

 )١( ديلا يف يتلا ةماشلا . )٢( مهتلا نم ءيربلا .

 )٢( دحللا . )٤( حمسلا لجرلا .

 )٥( ديشرلا لجرلا . )٦( مئادلا .

١.٠١ 

 



 هدنع لاخلا نسحي حامج لكو )١٩(

 )٢( لاخلا نسحتسي بحلا حامجل الو

 ٭ ٭ ;٭

 ( ١ ) كلملا ,

 )٢(اللجام ,



 «ةيلاخلا»ةديصقلا هذه ىنامعلا يفوصلا يبألو+٭

 ناطوألاركذتب ناجشألا ثب

 ) لاخلا كَدهَع ىقس احيفلاب لزانم )١(
 ٨١( لاخلا فلحلا ال عقولا مّي دَم ث

 هتدهع ضؤرب مارآ حرسمو )٢(

 (}) لاخلاو درولاو نيرئستتلا تبني هب

 تدعاصت ام اذإ يسافنأ كيّيحت )٤(
 و

 ١‘' لاخلا ضّموأ ام قوشلا اهاظل ستب

 اهماتخ انضضق بادآ سبؤكأو )٥)

 ١( لاخلا هستدي ال شوشب لكب

 . هيف رطم ال باحس )٢( . هرطم فلخي ال باحس _)١(

 . فورعم تبن )٤( . ريخلا هيف تمسوت ام \ )٢(

 . هسفنب بجعملاو ربكتملا )٦( . قربلا () هت
 . :نرلا لا موط هاما ع رلا

  

 



 اقلا ىلع مايق ىوفتلا ىلع دوعق )٦(

 () لاخلا دقع اذإ اَجْيَهلل نونشي

 اهعطق عيبرلاك سنأ تاقوأو )٧(

 ""ل لاشلا يه رورسلا مايأ ةنجوب
 ُنَجَّنساتت دورولا راهأب ضورو )٨(

 (} لاخلا جسني امك افطل هنينافأ

 ةُّفاطق نآ حلطلا ديضنل نمف )٩(

 اث لاخلا هب ونديف وهزي هنوُجُرعب
 اهنإ دهاعملا كيتاه هللا ىَعَر )١٠(

 (} لاخلاو ميتملا وبصي اهرظنمب

 ىونلا يب طش نإو اَحْيَقلاب يالخأ )١١(
 ١( لاخلا انأ دوهعلا ظفح ىلع ينإف

 . ةداعلا )٢( . شيجلا ءاول )١(

 . نظلا )٤( . فورعم بوث )٢(

 )٥( بحلا نم غرافلا لجرلا . )٦١( ءيشلل مزالملا .

١.٤ 



 هميسن به ضؤرلاب يعترَم لهف )١٦(

 'ااتلاهنلعب ىقي قن اليلع
 يجترأف ادهع مامشلا ينركذت )١٢(

 '"ا١ ناخلا قبؤملاو لصولا فيكف اون

 ىرلاو رجهلاو ناطوألاو يلامف )١٤(

 ١" لاخلا انريس نع دصقلا نود خان دقو

 انَصلاب تئج اذإ ملس ابكار ايف )١٥(

 اث لاخلا ضرتعاو مالعألا كل تنابو

 ابَّحوُسو عوبرلا كلت ىرت لبقو )١٦(

 ا:) لاخلا اهتاحاس ءاجرأ يف لح مكف

 يتبيبش ىبرمو يناطوأ كلانه )١٧(

 ") لاخلاو معل او سونأملا يلزنمو

 . مىجلاو بلقلا )٢( . فيعضلا لجرلا )١(

 . دوسألا وأ ميخضلا ريعبلا .مخضلا لبجلا )٤( . غرافلا )٢(

 . مالا )٦( . ةريغصلا ةمكالا )٥(

١٠٥ 

 



 اهنوئش وبزت مايألاو ءاحيفأ )١٨(

 '_ ناخلا بعالل نارجمهلاب ينإف

 ينولا هب يرهدو يْجرلاو ناف )١٩(
 () ناخلا هئابعأ نود المح لك دقو

 هران ءاتْبَس روط نم فلك يلف )٢٠(

 "" ناخلا بحصي وأ لصولا ءامل فشرل

 يتولس نظ اذإ ىشاولا حبر الف )٢١(

 ") لاخلاو مهولا الو يشاولا قدصي الف

 يبحاص ع نإو ًمَش ةبحص يلف )٢٢)

 "ه ناخلا سبلي امك ارب اهتنس
 ينت رحلاب مايألا امنكلو )٢٢(

 ه ى ث ه

 ١_( لاخلاو نظلا الو اهيف دي مزعلا الق

 )١( لاجرلا نم بزعلا . )٢( نيعم لبج . )٢( حمسلا لجرلا .

 )٤( مهتلا نم ءيربلا . )٥( ماجللا . )٦( دوسألا لحفلا .

١.٦ 

 



 كرعم دصقلل سفنلا حامج نم يلو )٢٤(

 )ناخ ىقتلا الإ سفنلا حامجل امو

 تربناف نساحم يرهد نم تَليَحَت )٢٥(

 }٨( لاخلا أطخأ دقف اًحبت اهسكع ىلع

 ارهام ةسارفلا ناديمب تنكو )٢٦(

 (") لاخلا ينفلخأو يرهد ينسكاعف

 هلفأب ليمجلا تسوت امهمو )٢٧(

 ) لاخلا مَجْتَي ملو مهيف يتركف تب

 ىبنلاب بعالت ,رهد نم كلايف )٢٨(
 ( ناخلا رهاملاو علا َكيَدَل ىواست

 ًرهاق ةقيلخلا رمأ يف تمكَحَت )٢٩(

 ث لاخلاو ةدايسلا نايكلملا كيفف

 )١( ريخ نم مسوتت ام . )٢( ةسارفلا . )٢( ظحلا .

 )٤( عرابلا . )٥) ةفالخلا .

١.٧ 

 



 رئاحلا مجنلا

 - لفقلا دمتعا يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلل حشوملا اذهو
 رخآ يق لاخلا ةملك ىلع - ةرشابم رودلا يلي ام وهو
 ةيفاقلا

 رئاحرجتل ن :
 رئا س ذا ض ذ

 رلا 2 اط ن م

 نبيبيالرببيفغمل

 نيقيؤة3فألاو اتاب

 اه لاخ ق ذألاو ادغو

 ه تو َل دللا بكر

 هاوه يف ىمارتي

 هاًَطخافلخغا جحلاو

 ه كردم هر ح

 . نظ )١(

١.٨ 



:&
 

 لدعف | >ححل و

 "ا"اخةقفثَوأفتاو

 م ء
 ح د .ت 1 ١ يدر اسل ١ اهي ا

ّ 0 
 حيرتسي ل 1 ٥ } ه

 خيرج ل للا امنا
.. . ِ ِ  
 م 1 ك . ل ْن ` دم

 م نألا 4 د 2_ط

١.٩ 

  

  

  



 ف ١ ا ) ر ١. هو

 م ٥ 2 ما م

 روقعل ١ فرصل ١ . ةوسق

 رود ي بالود و هو

 (ا١لاخو فوعضم نيب

 لو هجلا رقلا بَسحي

 م م م

 ر ٥ ل ا طرشو

 م

 م. ه  م

 "د .ث ه 4 ه ة
 ر و س -

 ٥ م ء

١١ . 

  

  

  

  

  

  



 و ٥ ۔

 ذ تأمل ل 2 ٩ هو

 ىذل ١ مزحعل ١ ىخأ

 (١) ل - ه . 2 ا ماق

 ع .ث ٥ و . ٥

 ار ذحم همر اف

 ى
١ 

 ٥ ٠

 ر. : ذف 4 قع او

 ار 1 ة اط ن ا ل ت و

 ٥ م . م

 دو ١ ف ث د ` 7 او

 . > م هشلا ا هن أ

 . َ { . ٦٢٤
 ) ( لا ` م -] رثي ال

 )١( شيجلا ءاول .

 )٢( معان بوث .

١١١ 

` 

ح

 

٠ 

  

  

  

  
  

 



 ٥ ٦ 61 همو - ل !و

 ى
 ٥ م

 1 دز ٥ ء ضقب

 ٢ الاك ن < لف

 (ا)لاخ َلُك 1 ذيع نيب

 و م مو م م

 ر ههي ال هدوع
 م .ه

 (ا١ لاخ ةةطولا ىفق وو

 الو - و ا ح بم ٦ حي

 همو و

 ) يلتعي - نأ ى ضتري

 )١( هسقنب بجعم ربكتم . )٢( مخض لبج .

١١٢ 

  



 ى ِ

 () لا حو كاز بأل
 و و

 ر مف ١ دن دل ١ ترم

 ر كف 4 ؟6:سان تو

 م م و

 : ر ه دل ىمرو

 م م م م

 ١ / دم ى تمو

 ادبأ ك ا 7 وس هف
 و

 ل لاخ و كا < 7

 و ء ريبع

 () لاخ دجملا ىف خأ نم

 )١( مألا وخأ . )٢( مسجلاو بلقلا فيعض . )٢( ىخس حمس .

١١٣ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ير قبع ب يداو
 م م 2 م ,و

 رهوجل ىر حم

 ىر هو > ا ح احصكک

 . ه ُ -
 تثبل أ ن ه ل دصح 9

 قر شلا ب يدأ اي

 ق !ا طنملا ةطقن

 اهد محأ ا ١ 4 دا

 ا هد محأ نكتلف

 (٢نلاخ ءا دلعلل تنأ

 ن امزل ر اودأ ف اذخ

 )١( ريمألل دقعي ءاول . )٢( مزالم .

١١٤ 

  

  

  



 ىرلا يف هارتآأ

 ىرولا نيب مأ حاس

 )اخ فلخ ىراوت مأ

 را ] 7

 زراخبَراص مأ راط
 اجبلا ذه نتاةأ مأ

 جراعلا يف ا هس مأ
 يجراخلا ءا خنخلاب

 "هناخؤجلاوأحباس

 زا ج نيح هارت مأ

 ؤانَجُيام بقاري مل
 ٥ م ز 7 ء

 ز اوج أذ ه ارت م

 نيصح ىس ه ١ د ل

 )١( ةمكأ . )٦( باحس .

١٥ 

  

 



 و .؟ 9

 نو حش ت ها ىس حا اب

 ٥ وم

 " و _ / ت ف ١ ق ) و

 . د .
 نو .ه ھ رس 7 5 خإل او

 م

. 7 

 اهناخ هللا لْئضَق خ سح

 زي طخلا زعلا 4 <رم

 زيبكلاذدَجلاؤكرم

 ريدقلا ناهرب ثنح

ا
 6 

: 

 ا'لاخةمعنل وهو

 )١( هدايس . )٢( ةليخم . )٢( دخلا يف هماش .

١١٦ 

  

  

 



 ٥ م . ّ

 ن ا دح لك ل > ا

 و ىم ١ و ٥ م م

 برو ٨ 4 دكر هل

 و م ىم و

 ليللاو ىرسف

 فقو ا 4 . دك ح :

 فرشال ١ ا ه ا : ,

١١٧ 

  

  

  

 



 ف م 2 ١ جوأ - ٠

 مامهلارحلا ةفقو

 ءاتنخلا يكسم لجأو

 )( . . . ¡٠١
 لاخو ورجش ىذ نيب

 هع ٭ ٭×

 )١( بحلاب هل ةقالع ال نم .

١١٨ 



 هللادبع ني دمحم نب بوبحم خيشل ا نع ةديصق هذهو

 مزتلا دقو يلوعملا رصان نب دمحم مامإلا حدمي يلوعملا

 اهل تيب لك يفو «نيع» ةملكب هتديصق ةيفاق ةياهن خيشلا

 % هحضون ام بسح لولدم

٠.2 

 نهحلاو رس فتلا كثدق
 )١ ث ه

 ١ نيخحعالو دو الف

 نا.

 ندف يل ت ذأ دمحم
 ٢

 )" نبعلاو ء اعنص الف

 شرلا٥هلإ لا طعأو
 )( ه

 نبل ا ه هر ١ .. ا ملع

 فيس نب دمح ديسلا هفلؤمل نامع ءارعش ضعب ءامسأ يف نامجلا دئالق ٭

 : يديعسوبلا

 . فرح )٤( .دلي )٢( . ةيراج نيع )٢١( .لام )١(

١١٩ 

  



 لا يف رمورق ميرك تناأل

 )١) نيحلاو م او م اد ةمللا ىقثو

 لطبلا ديسلا تنأو

 (٦٢) ث نيع ىرولا يف كنإو

 لد عد هاز كلنإو

 ٢) ۔. نيع اننامز س شل

 انايند رن كنإو

 (٤) نيعلاو ٨ هدلا نكو

 نإةبهيزكلا ىدل تنأو

 اهيلاو دذثقلا انيرم

 انرصان ليلس تنأو

 ٦١) نع . 7 م درك

 . ةفورعم )٢( . راتخملا )٢( . مدقملا )١(

 . ىطعملا )٦( . هبكرلا )٥( . هؤافص )٤(

١٢ . 

  

  

  

  

 



 ١( رعلا ال حصنلا لضفب

 ىجري الف مكدضو

 ا١©&١١َعالوزرنثأ ةل

 ا"نْيَعلا اهب ةلزانم

 (‘ نيعلاو رثألا ة جوو

 ىف كر صع دل دحو تن او

 (} نيعلاو بلقلا ناننزلا
 . ۔ & ۔ , ۔. .
 ى مهت لزت مل ك فكو

 )١( عرستلا . )٢( ةيقب . )٢( اهطسو .

 )٤( ةرصابلا . )٥( بلقلا طسو ةبح . )٦( مئادلا رطملا .

١٢١ 



 "هيحلا مزلت ق ام
 رقن يفانم ينإو

 (٢) 2 ه َ { ا اذإ 1 -

 -. نم فا ٠ ا ٠ دكو

 (٣) ى ٥

 نيع ي " { 1 ` ١ ك ذمو

 بصن ى ذييصي فيكو

 ا},) نْيَعلا لبوص ًبَيَصو

 ١ كيلع لالجلا وذ كبرو
 (ث} نيلاو محرلا هعنم

 عبطلا ميرك اي كلدعو

 (ا0١ننسعهبامطستقأ

 1 :قلا خ هللا ىلصو

 ) نيعلاو راتخملا ىلع

 . سوساجلا )٢( . سفنلا )٢( . ةاكز هيف ام ()

 . سانلا ةعامج )٧١( . ليملا )٦( . ظفحلا )٥( . مهارد )٤(

١٢٢ 

  



 هللادبع خيشلل وهو حشوملا اذه ينامعلا رعشلا عئادب نمو

 . همو اًمامإو نيعو الإ تاملك هيف ررك دقو يليلخلا يلع نب

 عتمملا فدارتلا

 3 . و ى ه ّ

 ال ا ب ةر - ال ٥ ا ذ

 اهنيع قاشخلل و هو

 امابإزأاكئرثئثأ

 ا"هةةمإأاكأأارثمأ

 العريملأزاه
 (٢) ندع قش اعلل وهو

 )١( ةلبقلا نيعلاو ُدْهَعلا - رسكلاب - لإلا .
 )٢( رشلا رسكلاب ةمإلاو سيئرلا مامإلا .

 )٢( ظفاحلا نيعلا رواجمل لإلا .

 )٤( ةنسلا ةمإلاو قيرطلا مامإلا .

١٢٢ 



 - 2 ٥ م ه

 الا د ص ل ههللاب

 2 ٥ م م ى م م 7

 (١) ۔. دع و هو الالد ما

7 
 امه ام ا ت اب امنيح

 (٢) هما ف ___ ٌ؟َسلا د ح
 م . م

 ال ا تمل ال از 2 د

 (٢) : م مرو م

 نيع و هو ب -
 ح م

 ام ام ا كوع ديب م اق

 (٤) همإ كد ٨. هلو

 الإ ثب ذروأ ىر تأ

 ٥ « )٥( ھ 2 ٠

 ٠ د ح لإلاو ا ١ دل

 } ء ه 77 ت - - مأ

 (٦١) مإ ا شرلا تك رت 3 مأ

 )١( ءيش لك نم رايخلا نيعلاو 0 دقحلا لإلا .
 )٢( ةئيهلا ةمإلاو . دئاقلا مامإلا . .

 )٢( سانلا رظنم نيعلاو . نامالا لإلا .

 )٤( نأشلا ةمإلاو . ميعزلا مامإلا .

 )٥( بيعلا نيعلاو . ةوادعلا لإلا .

 )٦( نيدلا ةمإلاو ى ليلدلا مامإلا .

١٢٤ 

  

  

  



 ٥ ز م ٢

 الإلهللا كلك فق

 )) ند - ىل ذإ ة انحل

 انمه ام ا ره دل مكح او

 (٢) 7 ا ن اس ال اهخ ار

 الا كلعري ذأ انأ

 ٣) نيع كقر يف وهو

 امامإايندلا بحص

 ٤) هت ه كردي هلع

 لإ آ . _ ك

 )٥( نيع هنم تباذ ثيح

 امامإدك دق التو

 )١( ديسلا نيعلاو . ةيبوبرلا لإلا . )٢( ةقيرطلا ةمإلاو ةفيلخلا مامإلا .
 )٢( لاملا نيعلاو . ةبارقلا لإلا . )٤( شيعلا ةراضغ ةمإلاو ىداحلا مامإلا .

 )٥( ءيشلا تاذ نيعلاو ‘ يحولا لإلا . )٦١) ةمامإلا ةمإلاو ' نآرقلا مامإلا .

١٥ 

  

  

 



 الإ : > ةص لل غب او

 ى هم 7

 ) ٥ ( نيع ربمصل او اًحهص ان

 امهام ١ ط ذل مسر او

 ح م ه

 (ا١همإ لسملاب همتخ

 )١( رصبلا ةساح نيعلاو ى فلحلا لإلا .
 .ةلاخلا ةمإلاو رمألاب ميقلا مامإلا )٢(

 )٢( ةفورعملا ةحراجلا نيعلاو ى ديجلا لصالا لإلا .
 )٤( ةمعنلا ةمإلاو "رتولا مامإلا .

 )٥( بهذلا نيعلاو " ندعملا لإلا .
 )٦( مامالاب مامتئالا ةمإلاو . ءانبلا هب ماقي طيخ مامإلا .

١٢٦ 



 ملاس نب فلخ ينامعلا رعاشلا لعج «بكوك» ةملك يفو

 . ٭ :هدئاصق ىدحإ تايبأ لك يف هتيفاق ةياهن يوكزالا

 ` همَحُم نيملسملا مامإ الوو )١(

 () بكوك نيدلل رهدلا ىق ادب نأ امل

 ىضم الو خمر مالسإلل زتها الو )٢(
 }٨[ بكوك ةلالضلا ميقالَح يف هل

 ىَّرَج ىذلا مامهلا ىلوملا ديسلا وه )٢(

 (٢) بكوك هيك ءالآ نم سانلا ىلع

 دجام ضرعلا رهاط اياجسلا ميرك )٤(

 () بكوك دجملا كماس ديجم ديجم
 اطّسلا نم هاوح دق ام ىَوَح ام ىتق )٥(

 اث بكوكو يمك ًامذق اقللا ةادغ

 . يرفاغلا رماع نب رصان نب دمحم مامإلا حدم يف ٭
 . .٦ ص نامع ءارعش ضعي ءامسأ ىق نامجلا دئالق +٭

 . سراف )٥) . هبس )٤( . نيع )٢() . فيس )٢( .. مجت ))

٢٧ 

 



 هسنب ءانبأ دسالا لوهت بره )٦(

 () كوك برحلا مجاح نم ادب ام اذإ

 هَماَسُح اموي ءاجيهلا يف لس نإو )٧(
 ١}( بكوك ةنم ادعلا راصبأ فطخت

 ` " ىرج دقف أموي ضرألا ءام فج نإو )٨(
 (} بكوك هانمي ناسحإ نم قلخلا ىلع

 ىرولا نم دودوللل الإ وه امو )٩(

 ث) بكوك بيخملا يلاقللو مالس
 ١ رصان نباو رتاب الإ قحلا امو )١٠(

 )0( :كوك بضقلا رتابلا كاذ ةليحل

 ٌغرراوق سيطولا يف هلت مل ىتق )١١(
 () بكوك رهدلا ثداح نم هنثي ملو

 اننامزل ىَّرَولا كالمأف كيلم )١٦(

 ٨ بكوك ئرفاخلا امأو ضورأ

 )١( دقوت . )٢( .فيسلا قيرب )٢( ءام .] ])٤( برحلا ةدش .
 )٥( رامسم . )٦( رمألا مظعم . )٧١( تابن .

١٢٨ 



 اهتأك تامكحم فاوق كاهو )١٢(

 )بكوكو لجسلا يف ضور ريهازأ
 تدغ اهنأ ىوس نيع اهنإ معن )١٤(

 (} بكوك هنم ىركلا فرط يف رهدلا ىدم

 لباو لهنا ام كلملا يف يديس مدو )١٥(
 "] بكوك حال امو يرمق حان امو

 ٭ ٭

 )١( ضرالا رون .

 )٢( نيعلا ضايب .
 )٢( مجت .

١٩ 



 سرمنلا
 ( ينامعلا رعشلا عئادب نم ) ةمدقملا

 رجشملا _
 ينالهبلا ملسم يبأ ةمالعلا راكذأ نم -

 يليلخلل ىهلا يحو ةروصقم -
 يلاتسلا ةديصق عيدبلا نساحم نم -

 يرفاغلل ةيعيدبلا تانسحملا نم -

 . يربعلل داؤفلا ةيلست -

 يصورخلل ةيعيدبلا تانسحملا نم -

 يسبعلا ةديصق عئادبلا نم -

 يرازفلل ةيئاجهلا فورحلا ةديصق -
 نيعارصملا ةهباشتملا يمرضحلا ةديصق -

 ةماذلاو ةحداملا يلوعملا ةديصق -

 يناهبنلل ةيفيسلا ةديصقلا -

 يبايسلل طاقنلا نم ةيلاخلا ةديصقلا -

 يدنكلل فلألا فرح نم ةيلاخلا ةديصقلا -

١٢٣. 

١٦ 

٤٨ 

٥٤ 

٥٨ 

٦٩ 

٧٤ 

٧٩ 

٨٥ 

٨٧ 

٩١



 ١٢ ( لاخلا ) ةيفاقب ةيهتنملا دئاصقلا _
 ١.٢ « ةيلاخلا » يقوصلا يبأ ةديصق -

 ١٠٨ يليلخلل رئاحلا مجنلا -

 ٠١ ( نيع ) ةملكب ةيهتنملا ةديصقلا -
 . الإ ) تاملك اهيف ةرركتملا ةديصقلا -

 ١٦٢ ( همإ . امامإ ، نيع
 ١٦٧ يوكزألل (بكوك) ةملكب ةيهتنملا ةديصقلا -
 ١٢٠ سرهفلا _

١٢١



    
 : عاديإلا مقر

١٢٢ 

٥٨ / ٩٦ 
    




