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رأت— ١ -مرآك 

'/\د'\دا/كإنبموكللأمواء،: ؛^١^  'ُوإذازآكآتدنمر: رآك 
ر0

\ji  0ي. .إلأصا"مالأت 

مصفرانرأوء رمحا أر-يا ُ'ولى I رأوه 
!٣(

من^١ ١٥لأل عنده مفرا رءا، محا '' رآْ 
لظلوا»ىأعدءكغررن،ءاهءراررم،رالاط ١٦١

محاذرر"-؛/محو،-هذح/
frij  الأخاوو'امالك. }٢٢الم »اطررهْ/الم؛ذ'تد*اا 

٠٠أااغالرن نالوا رأوها محا 'ء : رأوها 
،١(

•ولا/ااعا3< النكدتر 

٣٢٦ . ُُثئأطي؛نكأماج'ذُلد/ا: آءا 

رأوهمزالواءانهولأءلضازن'،!*واذا رأوم  !٣١ق واللفظ ن ا/امحل • م سب ُلم 

.،ام/الطقس  القمص.

ُ'أاأتإلرأأتأممآ5ارأت  رأتهمحا اسم-» "دخل ذامل أو ؛ رأتٌ 
را< ى' ،١( 

محاجييل والقمررأتم والنعس  رساما،ءإغرامحل,ونمقتا ح-يدلخف 
٠اووؤبف 

مدحمواعاز ر رم إذا ُُ : رأم 
إلُاأزللم•٠ااوا :"وإذانل رأت 

،١٦>
ظت؛ظاوزماءء؟ا/مق\ن.

Oj^-Aiالتاضن راث ار'-ول< وإل اش 
ُالاونط، اء النا ٦ ١ صدودا عك  موملهن العياب ورأوا ُُ ت رأوا 

،١٢)

قخا*/ألأتحامومأ/اصوصِم الأدء،آأا/اني،واسلقهأا/
ُْ.'آراكراء.^٣٢^١^١؛<;و'اا/اكرأان  وْب/وْ'أر,أو-ف د؛ه/أرس الأعراف 

رو،أ/ءدُمام/الم  f\iو د٣٣/'rأ َيموأأ/انمص 
ا/الاءدنو \/ملا/اداق و\ا\ الإمان  ؛ل/اكودىاخ/ْحءازرُ اكافاتء 

انمر.م ٢ و  •دال/اشةم؛'ا/ا;لن 



ر__٨ — رل-"ك

الذي/تسا أداتك ص : يأتك 
لأ-ءتكنىإل»وماقاعة شأنررا مل' 

نربمللآأللأ،،^/الإج.

لأشرأثأأ0امءذ\باش: وم 
^مالأطنياشب/أ/الأطم،

.ذ7إ/الآىم واللفظ 

سدكأخذ١١٥ إن ازأذم ثل ُُ أرأذم 
١٢(>'

ءدئد.تأ•ىلنجه؛واسدم دأ.صادأ 
'0اق راللغظ الأمحام، هءءا"إم ,ام 

وْيم/هود ٩AA/nf/tAjْ/ئونس 
إم؛\ار. و امحمص / Ut/U\و اكراء 

،/•ا/و محلت "اْ/ د اوم و^٢١ 
^A/nU^Aر /الم ١٩د الأ-فاف 

.ايمااواسةوخ'ا/.'ا/االاك 

"قدأ.م،واتم'طرونتماا/•* محْ 
راُآل،ران.

"ارص«نااانآذسرأءوئ; 
آأا\ؤوثو,حناادءء١ خاثعاممدعأعن 

يتم:»انملاص«
٠أوت / ٤ 

(0>
يأتمإذ معك ا ,اهمو0 تال ُُ ؛ رآض 

واسلد، ض لا أ٣ 
ا/و٩ ال؛اهون  fojtو ق\\االأ>إب 

.الإذان 

اما/مٍءآكدمء، محادأنه ُُ ت رأثنه 
را<

ءاما.

'سممحالأممث''ع،لأئل،: أدى 
IX'Jءآا/اه واسظيى'ا؛/أر-ف 

امُ'آ-ا/اكا»اتوآم/ظر.

ُُأمحنآصااآظافاداكس'• أراك 
."iU/الأيام مص لال ضق 

"٩٢؛ملئن ٧ أدام ولكي ُُ ت أرام 
هود؛واللغظىاجعودو"امالأ>ماف.

ُُتالأءدهم\إقأراقسا: أراق 
أوف،والأفظ1ضاقمعض.! ٣٦

(٢)

(٢١١
دائمنيًدا»ى الذنن ُُألمرلل 

\بفوق،م  ٢٤٣ء،مذرامن ألوف وم 
/UUJالقرة / UoA/n\'ذ والأمثل 

اه/.ا'/77/اس li\/،tوحمران آل 
/١Aا./امد٣A/مبمُ YAو؟ا/،يم 

آأ/ما/اضو 'اا-/ْأ/اد-ج 











رثاء- ١٣-.م

اشأهمالمسراتدجج َُُكنلك ؛ ؟-تم 

برترمألبامعا صمعا ُُيسع • لترمها 

وبءف\إكأ;ت'ُوار-ا.ناِكا : أرظ 
\رترة،وس\مح\ب\وم"إ/\\ا

./iصلت ٢٩راكlءو١٥٢ىي

أرفَلفُُئذزالإ;راعبمرب ت أرق 
واسط، .ا،آ/اوضة

/الأعراف.١٤٣ق

-ناق•انانأروق اث يذاطق ُُ ت أروق 
(،)

واللفظ/محال، ١١درته،، من الذن 
.الأحقاف فاطروخ/ ر.U/rv  /tق
.َُ

يرواأثتاثا الاس _سر لومثغ ُُ ؛ محيا 
.أحمالم"ا-/اازلزلأ 

.ثبممرأى : القوم "راءى ( ٦ ) 
سما،

أمحابقال ا-وال محا-راءى ُُ : راءى 
c ر١

ااشُراءر  ٦١ئ لا-ر؟ول إنا مرمى 

علكس الفثأن راءت نيا ُُ راءت 

.ء،نيه،،\/أرالأ؛فال 

أرىر'َااءاة: رئاء را،ى_رال )٧( 
هلقدمهم عله هو عا حلاق الناس 

<T>

اشذَؤرن ولا ُُئداءونالاس نراءون 
/اكاء،رسل٦/l١trلأ٠للأ،،

.ا.واءون 

لأ،ىبمقّانجر'ا،الأس،،أأآ/: ربمءَ 
ا٤٧النماءراا/"ار ق واللفظ القرن، 
.الأنفال 

رماب

—رق،، رأصلها " رب — ب رر 
—كا ر — ر؛۶ — يك ر — ر؛١ 

—آ(م ر — حسا ر — ره رنا— 
—رب،، راظر " ف ر — ر-ءما 

نيونريون—١٥ — ار>اأا — أرأاب 
•؛ايما—ر؛ايم( ر— 

٠١٠ر.ت يا ريه الشء رب )١( 
.للنه'كاي، ورعاه 

ءلااوالكواا~درالمغم.^( ١٥وارب 
منهمّاد أءااىغرعضالقلا وإذا 
.اربالمود إلأالإوا،
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