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 ا دانا 1
 | 14 افراتبا عاج رتسو' دابضنم
 ” ا ةمكايلانإ اوس هدصئزملا ناك هجمو ظ

 ” اسمه نم مراسل نيمو دال |[

 ًامالواركت ' راهضإلا,هدؤع ىسلاوروضكلو
 هداشلاو ةالّضلاو 'داعملادازلواصخيورشاعملا

 مصخوح د ايإلاهضواو تاغ هظان
 انور هباحصو ملاك ءاثملان ابرام ظ

 ْ دعم اًمار لاو باطقالاا تنال

 0ر2 ناطلس نب دعبول اهتنادابعزفق الون

,1 / 
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 6-72 ا 10 د 1

 4 خا 118 تي

 ' ' ا

 1 ا

 اوبك ب و

 رو

| 

 ْ | اظهار ادرك لطب هش املا ظ



0011000507 
 اناا ري ىداأوه فايل |ملاعلان اف كلاسلا

 بابلااذهاام مهر تيو اهدانككقمولعلا

 انوكيايمركيذ ا ل ضاهر امس دلزغمب دوكلام وو
 رزمكتن امن اصسدن اكاساو اهر اثر هتف

 ىقنيكسلاهب هب عمتي نأو رمدرككا ةهجولاضل أخ
 ميد دوو ه دامس هنأ ملمنلاو ملمتلاممأم

 ميت مر هس لو دم صملا تاق
 د دملا

 ةلصْلاوم لاو مهكاصمو جروس دوس

 ور د وعسب+ ٠

 هعيددمطئاوا ءرهلاو جحالس اسد ضلات



 اب صوص ضعي ناك داو ابرباسيأم

 صلولاد ا ىدنم هبلا جات اموْنكلا |هاداسقاول |

 تان و يطل سلا نسا !اقيغلو تانجو

 "ذات املاو ابجاولاو ضمتل كافي وصْو اوال

 شعل عإة سوهو ت ايان ذ ايكاهعورفنمما

 للم ونل ا طنا ا شس ا لآ تراباكباقا
 دصدتما اخ ابرك اداجنج ع كش
 لافقإرمرككا تيب اهصق هيبرشل اكو ملظحملا
 ةيي وك و ل مو ورم

 هناالاةمالا عاحط هسلاو بانككإإ ضووضو

 3 عوئشو ١ اتشادسأضئاو أد ننس ضماعل ظ

 روما ةبجيمنا مالوامشادادسأ نات هماحا
 1 ادالاو بصل اير تعج اذا الالعأ ٠
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 نلاانهذ هيلعملكم دب ام نثوتل بودال اعاسلع
 لاو كدت ضف ب اذككااذه تامملامماج د وكيل

 رنج ءاسام واهم متو اما بش خكمال احا
 ىو عبس بوجولا طيب ند عا ال كك طبعتملا

 داكن ككل نلاض رت لد ىكرطصلاو مداسال ظ

 ةعامشمالاءةراطاتسا و يابا ان يجايفلا

 . اديك اياباواباهزذ ةّمدنلاو جال الدم و

 د الايزو جيم رهو تجولاو لحال ارم

 امل او ضارمإل اون مدديلا هةمالس فو ةسخ

 يس 7 يسرع

 عب د 2

 هنسهلاوأ وضخ معلا هيعبت هنان

 ظ ابدل اهو ةمضدا يي



 1 ريس

 ريلاناال اة اكرال اكوضب اهيط طي اتلا ناؤعا

 فان اضّصلاو وكول اوقجلع همست بجي
 ملام طهنالملعالان !ييلع طبت نيبنم
 احالاهوزل خال ما هيلعب جنم دنهجوتسا

 و هلك در يوفاكنكرلاب هش ملاضناو

 فلذا اعز لم طز اذهو طور تلاد

 هونالو طوسبمل الخ نيبموه ليديا
 هدملإككنا اكمال زها هممركت هاكر الاب
 دنع ط وزال ئز اكداو ةدلصلاذ اكداعمركذ

 ابوه ضيلنلاء أ هسقو لونك لانه ار
 ”4 ىلإ ضِاْفمَتس اهل ورتضسو اهنا الإ تسلا



 ذوللاّد ث اماو ثانكم نانثاو ماهل امهدحا

 دوصّت وله بِجَسلا اماو ئاوطل لطم طدوهف
 ماوطنشوو مدئتلابجاو طل المذدلخ
 هال فوقول انو غارق دسبالا نوكال ضل
 : لحييع نوكمام ةمر مازتلا»لوخدل وهو

 .|ىاذاضرتئمزعإل كى امو مانتلالارخ
 هستئااعبإل اهعوفو مالو جوجو ممنإل

 ضرجؤو هن ار ضسو ةيِلَملاكا

 تادامل نع اداسل ا اهم. رمش هلع مج

 رخا هجو ازهو تالا, ل اال ناهمودّمخ

 ةبنل امج ببجيإل طرمنلاناننكولا بهل



 ووعد أموادنمضفعنلا هج ع

 ارمناكركذماهّساركوكأ دلارمةيلتلا 3000

 كد ديا لاعبي طفت وساع 0

 : ا محمل [لعءاعدلاب اوس ل 4

 :مطتوكمرم هدول ا!بمكرعيل اوردإل اسما 0

 اهقنعةاهرنشما رض ءاطوا» داس واؤه 0

 مسجل ااهادنماهشد سمات 0
 دا دلل الع هبت امشي تاؤضفالانك
 تووولاو هتيبلتلا ححرل اذوكيناةنسلا

 اذاذاكت لوما تايون دوعن ةعاسولدكا

 ةفرع مودك ىا سوهو ت ازرع معتصم
 ريم اطمج هنانؤئخال ةحا سهنراسؤف

 دو وول ان اكمايددارملاو هقرعلطاامحار
 داتشامد ةجعن امن ماساعوفانا اَنَصَعلا

 : ىدأل ةذاضالا: نامّمجفو : كن اربإسنم

 لل ادعب دري رلذخ ودول اماريضلا جيف

 ١ نناواهمونرسدل لا ور دع نمهوادساىا

 ظ



 كر ملط ةؤرع غمد هيل ماوشلو ظ

 امبات ]يللا بوك ثبحمايالاو لالا باس
 املا ركمأ ذهو هل اماورطفلا ةليلكممويل

 موعدي ال نال ةعمودذ تائب دجووولا

 5 لهو هرابزل اىلوطزك او هنوضب ال

 ذا لكةمبسلات اطعدوهظو شما
 :نكر ىهو اضي اضضولاو نكرل اذ طوس و

 هنأ هتىضد 2 تونسي المن االا اضن عامجإالا

 فرطل اةنيو توجو اشو أهتناهنؤج

 ئزطلاة ل واطم زلت ياض نموىا

 ليزاهنوكسمإ!زل اني ضو فاجمال

 بيوت ضاعت دّمدالاو لصنو



 , درع 0 ىىايزلل فاطو رخام هذ م

 معا يابا يتلا مت! امذ
 -١ىرخ هن اانكءوااطرغ نوكنا 1

 ديشلواهمض اهعيمج ءضودال امصيالكا1 ١

 نظرا سكحلا هال اورماقملا اضم ل
 اهكرت ابكالو. ملومد هضعازلو مولسالا



 ةيعطت (ةلدالا سكر هاظم" 1

 ناو هقحوح دلك طعن نالمامكاملاعل
 مَ انا ابا دلتا واقل
 ال وهو جي تابجاوك ات تاسحإلا3 فال

 باير تار حط وكب مس اغا

 ت ابحت نمولوسلاو تاميملا م ىلءال اك

 ت ايجاهلاو 185 فايس[ كضؤطل اواطم
 . |ىا تامتكلم رحال بجلد د رعوانن

 هطادوحو دنع ضد اوهإ مل مزوكف ا هدعبال
 انايوا ادرغم يق اخ امرملا نواز معا اذهنو
 تفاولات ايكحو ااًضِضحلقسواامتمموا

 هاله ادع ةمولمم املاح فواشخإ

 دا ااه ناتج قا ةةركطاعصلا

 هونك بكلتا

 ب دق



 واصل لعهناهدتوبو حدال لعتابجأولا
 ت اارباب إو دب ال اق امصلارت برهامل مدلسلا

 اضل أ هب هناء ارب امانا باولو هب
 اقلك دول اه ماد ساو تاينانشيؤوم د ىزملا

 دورعوا بورعلا لا ةجرعب ذوو نيحزمىا

 بح مورو ارابز تتوزلرسألا
 هوصس ارهواضن أر اهت تقو نل ؛ 5

 تاؤعنوكأمادازجاوم مج خا في مذ
 مح 8و ةضاتالا>مامإلاةمب انماهنمو
 رغد اهيزم جنكال ناءارابت ثقدز ل فعيتم
 دك يرعملاةضاتالاذ حامالا عجرت دعبالا
 زكومدعنل اءلزاح مامال اوخاّىلغمامالادنع
 او رمال اكعرورضل ادن عر خان امل ن اج

 :نلاورانلل هلذامقولل |مانال ساهر مايا
 .درخا: ميعاهتمو مبارل ا مويل الخدج
 ريضعلاو اىاذشلم مانال انم هيلي امملا هونلك

03 



 هنم حرال هن اخ وحال ائلظم تابجلو نموا
 صمتل ان سدماعم ومي اموال عيدندمعالا
 دنعوا لولحآل ادتعملوقددزعل ال اياه غو

 الو لحي ض ذامارحا ,نالع هينبنلا هلت لح
 سل نان الكل لالحإل انقوؤخم اذامن امل
 ه<يواول اًهنب عدول ططء لالة محا :

 ظ كوالا ن اقم انممنلدىا عا غلاخ

 الق دب سوتس لذا ىككواذولل لوسي ن
 ىلا وةفلطمذم ا تاوطلاةمشلاو لوذلا

 تكارطلا تعدو مل فر توم مك يضالاو
 «ىاةنسواابحلوو ااض نت بوكيت انم مع لك ْ

 يلوا دنعن اتمار د طك خي هن اق لذا
 ٠ ن اهيلعا مله منش نامت ناكمالاو نام هل
 ن !لضفالاو ءرمعوخا ملا اش فحم لصب
 ةهاكتقو ناكاذا الاف طل اسعاد 1

 اهنوزعوأ رمل عولل للا هرخو مل ذاونا



 |ذاهتسلا ف عملا ضرتدعب اهلصي هناآلا

 - امرفمهترل اق ناكن اد سوم هّشو نال

 ةلالمادو اهافلانلخامهبلصيتالضخالا
 5هطلاومارطلو انصملاواميطنلملام

 ىا ئاوطلاةريالاورغصال اند مما

 هنالاةثوانل اتابجللافازكو ةقلطمت

 مسا ءانيلا هج ل عذوكنأل ناب هضرشانلاو
 سيكتب هنعربملا بلت الويك!

 ال هرسيشنل انيبلا ةهجملار مجد كالو
 لتاؤر بوز اله ا ضعب ىلمطي مريد دنل ان

 اوفا يق نمل ارعسو يلب باسم
 هكر هيلع ءركو هْرِكَد و هنحاضرت ناك

 هروعلارتس كزبول هناالارنع زم اماطت

 اكتدتاؤصملونل مد هيعبجيرنعولبمصأ|
 دال ارعتيبل ا ضوطيالال|مسو هيلع

 ا الخ بحلول ضرت هن اهوسا اذ ةروعل امس



 زل اخاوطو هسبكد د تكمل هنرنوموو هه

 هني مامال ال قاعات كاما اخمعاتب اى ْء

 ”!!اجاوطو ١ تطل دك لعد انامو مانألا الع

 تارطلاورضل اما ار عدول و ططشا ةذلدوهو
 ناوطل اىلطمت اجطزيئامضطل ارو

 قلفإ] جحا ىب هضعلا ةرمجخدك

 / ئاموأ) ابرغمنوكاوسومئمل انم هانعمامجما

 9 اجيب عمتملاو ابرامل ايوا عتمشم دموأ)

 يي اولا ىلع ملا يش اذاوا ق5

 3 بلا اضهوامر بحشو يذلا امدع

 كرملا» نفي طع بجم اوس بك سول حا
 نراقلاد تاصاولا دعا امهكدالما

 نوزضل (مايا3امهلع جلول |مددهمتمملا
 كلا ةمركد امزيع مرطلخ كرما وف طس ع عيف

 موو :وكيز تح صنع زي وه ار ظن هد نكت

 ةطعإ

 ولم هدروعمدزدسأ ردد راهطو بج كيب



 دالازن التل امانا اجد اماياذ نلتشلع م رغذ

 يلو :شدن نيس ضنا ماباو سالك مايا نا
 .قبرشت حبال او نير الي خلو ال اذ ةعبرا

 ناكطام+ذ - 2 00

 ا تلو يوجع 000 3 1

 ناو كتل ريا كيب بان دكأ

 > ًمافنافضإ اولتلاءولصإلاو يسن اك

 ةسو محو زم ملصتم اهب انطق

 6 مسيوم مالو ىخانما

 و اهجاصت ومالا اهكيبوصتم الذ نيعم

 ماقاذا اهرساب ابجاول ادكلزيول ودا مب 2م

 31غ بجإل اى اكو اوسهئاكراوهطبش

 ماعلا نكد لمحو اناش انكواطخما اوهس

 وشه املعرن !اضياز هال االلأل هزعو
 انكي ' ىاهمل اهيلعبج من الرهاظلا

 تاهل تنكناركرل ازهااولد سادات

> 



 فو جسسىا ضساك ثل انلاب يلا

 تقاوط دنع ةمس هنن ةركوملادغشام ا
 هيوجوب لاقنملاوزلخ مهمل لعىا مودقلا

 هع 5 أقول ميسم :

 ١ عاب مزمل ءانسي هيدا

 ١ يح 6 .

 اليخ م 5

 ::ةلزهو هطاوش انمع اتاوطل ان ملول

 203101110 اه هلوقزم داتا

 مل ام نك هس اطو هزوكساعو أمل



 ىسلاوض فابوؤاوطلا طاوس اداب [عسلاو

 فوك ةنلوم هت يبلاو بلبلادعإر
 هساشل اء نعبجأ و اندنعةنساه مز لا ان

 ىآ ت مايا صك تيبلاو مدنع دكر ؤوو

 انهو تاشلادنعبجأواندنعةمساهملامل

 ماا لها بطعمبارلا مويملاوخ انلاداّنخلا ى

 ةدئالاانهل ايلا دارملاو يتلو فالاو
 ءوصلاوا ]تعا واهلّمةيضاملا الاهمال .

 رشم اززهاللاو ةرجلاو ياماوحاىامازحإ

 ل بغلا صويا دنع تسب ونولاو ةشس
 اماازهن االامهنعلادنعوتلاازكو

 ءمحالا اص لصي نمملا ةبنل ا ىه

 ضب اهل حجل حج ناتنس اهئاذ ىلدالا

08 

 ( | هيلاويشي مكءانتلال الْض مارحالا همر

 رم أرحاللا انوكو 0 :

 :و اههيعارخساتمالو ايضا امه



 طرضوة ضيم ولا ةىملاطلعة دان ىامببلتلا
 اسالاو ةرمعدا اج بوكي ماس مارحإل ادعت

 >هيوجويرشتالاو مالا لعوا موساإلاا خخ

 و ىلطل اطم سس نموهووفان لامه

 تاير ابكت
 هلعرفشودوسأل ذب مح كب

 . سبت داو

 2 هراشإلا نشهمالشسإ)ء وطن

 عابطشالذ ةدنلجاطقا بال نكيملاذا



 دي مس سس -- م

 ]يم مصل ىلا جالو دم ال ناوطلا]
 الثع اماوهمنارفملاهيلعار سمن وكو ئاوطلا
 ا دا ةىئولثل اكامريو كفو يجبر

 دال رص ذم عامطضال ان |طرهون اعيطضم
 طضمن اكاذاال المرسال امموسمل كازكرسلو

 5 هضاقال اننوط ل مرب هن اب صوم ثموهو

 فاوملايبرخ مولبسساوامبطضم نكمل
 نيبو هشعكرو فاوطل زم هاذ نيب ى ساو

 انموع هعاوذ أ |”ركدجاو علاه امحورخ

 تفالطا اضف اور اولاو اصوصخم ءاعدلا

 يبتسم, "تال لاو تاطالا ميمجشم ١
 ةفاركتخو نكرول ناىا ةسعار و ىوطلا

 اهطوش ىو عسل ئلطمبو يل عسلاو

 ذم را: 3 بطل مسلاو نط شلاش اما



 نم سيم ايبظملاب ةصتخ هلا ءدصو
 . دعامعهولو ا ةق عميس تالخلنم
 لم زم هجورخد عبو الو رتلاو عمالا
 [31ة.سل ]كدي ةعابولو بصحلاى اتا
 ؟دهاملل ةبجوولاىا”ءاسإل ا ادعوا امك
 ناد حماة الكي او دكوملاةطْضاعملا

 "0 ط :عاطلا ل ك6 ١ ل5 تأوتد فال خؤلخ
 ىا اإل اةييخسلاو د دكولاق هبوملالاكو
 ةةرصال وم د ةنلا دلو انئ اعرف الن اذنلا

 عب الاب ب ايلاادعاهكرتولدمبا
 دع متط وقنا 2011 ةفصو تابعسلاو
 ةفصموأ :ىملاوبادال رسم ب ارذسال
 اذا ةرسلاهركذناالاةرملاءادا
 ةراكدا تسلا 3و هرماؤم د جاع صح
 ةءرملاو ل طا غل |مارحديل مقل ستياماهرككو
 هلوقلوإلاإضزمو همك سو ادعوتو

 أذل مارحإلا ةزار الاهت ارينا ساو
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 قسم صمم ل مح ل

 2 ارت اناا أركان لي >7 5

 هيتس وهام ان در صورو

 ل ا مح حجو 1 .لررريص

 ب هاو

 ”نِطانالا دانا ءندونيلوضىاسكبضوا
 امهم مصل مكين اس الوؤ ضلال جانا
 امانثنبلا نفك هيشال والان ال نمالإه

 اتوا موال قمتمإل ارضع

 الكزلا تد ندا ”نهس و فل طمهبؤ بطب 2

 و هرمثسك هريغادأ ب شم نهر نهرشكا

 و دازالا ن اعد 5 ا ددداداذارسبلب مهن 2:

 هتملا اوشا متامرنتلان ابونا اهءاوؤلا

.45 

 .- كم



 حانهرارا هن5ه5

 5 هي ب.هاراميعل ماكس

 معد رود هبا اال دريس و (ًانموتيو الوميذ

 هكا ا ال 1ةنس "سيعود

 مراسل اسي رص مع دذال او توزح . امك١بميح

 درع ن اكن حرص ع - وس 9

 ةناوعرب 6

000 200 
 هئلطمناةزنئنلا ظ اضل اوصل 5

 - ديك هدد هن مرح د نست

 9 د : 0 6 تاوحممسود أير

 . هرج ارحل همارجل و اةرم ا 5 امكا

 9 ف ظ 6 لوم تاطدالاناكوورعو ا
 - ف دادا 2

 اهيض ةرملاسر ىل هيلا ظ 1 5
ا ١ : ش

د نم
 2 

0 
 هد

- 

دل ا
 7-5 ته 

 تع ! ةوهد ناوعل انو اد:د 6 نأ



 | "ل [عللا ماعد دميى ومب نامرل اً ىكسل ا

 يو وماولشنومل اجوسبد ةىهلاو درا

 ررتتل 0 . :رملاكذ ذبحسو عاد.

 تيجعم اان اب

 ا داو سنقل يول ناو

 و53 م دج هجيج نا

 كلل كااسأذ |امهلاارود اك اىموأشامىا 0

 يااا جرم اع ئتاق ةيطط
 0 لدم

 اا وانواع 2

 4 ا دا ا3

 ناكد كمحلا .٠ يتعب سم

 و كذا ل هد حد 0 درب و لوصد ناهّمح



 2 ؟ 0 1 لا

 هل مدرب نأ عمم دجال ع ستساهم دحاو

 رعت رز صخل العز صبو > ارملادودلحرلا
 ضطخجين اال |ماورل | دعم اهتيحتل دعب حسو

 عذيلتل اطل ةبضل , ةيدصتل اقمتوص
 ؟كطعدا اطملوشل يحض العزام اذ
 1 هدرى دان داتا وو ضخم اعوطم

 لكانالا انو ماك دش كسلا ىكوافخ

 لصلار أن داو اصوصخحم طولك اشيل

 اذاءثؤلا حاس كلفن لا ضزتا هتك ا
 . امتءادنانعنرمك تيس

 135 ىرخإ!يسملا هضند لاما ذا اذكو ىرخ
 بيك |ءدانن عماملاءان ا مدلل ايرحص

 اناك دزنئاابىآو طسقو (ماغملا كا دخلا
 ممل انل بؤ بودنمل اهتبشملا دايز ممدلذا

 ا دحا وفد اطوال اح انضم عع وتو
 اظبارخالا سر لاوهورج مجمل فد

0 



 : اسولاو صال 22 امش 5

 دايداوكا لسللا لا دنع لوشن داولا رهو

 .: اذ انداوراهتل ل اضاقذ اهيلاوراهتلا

 هنلمتع انال اكلك متت اد دك هن لصاخلو

 اروى ادت و اءاق نأب ةفلثوللاثاهوألاو
 و كاذ ل انماو برشو الك ادا ظفشساو امان

 : زو مدلعل الامل اركو ةمدادم دوصقملا

 رايل ىكلخداذاو احل اذلاطركذتل ١
 شام دل نكرم ذ اىانعيكابم انس اطاهنوا

 كت امر مددوءلوصورم لوخدزما ٠
 هتد اندوعالومل و ريل ازوخرو الوحل
 , ممل اهناطلبورمدركل مجري و مطعما

 ولّصلاو هسسزه او هس سءجرل اذاطيشما ١

 باباذَوذامهئلامش الوم لع مدلشلاو

 تا ىرسل زجر مرقو كنمجم
 وناانه لوّمن هال اس امولئاةيصسل انما

 لإ زكد رى تدل نمو تاون ذرب كوصد

 رد



 ليلاد هولسل هلم و مالسل اشن مهلا ال ونعيد

 اءانلخمأو مدلل اامنو اشح مولسلا جت
 لودليذاب تلافيواشر تكراش مداسل |

 تلالدلا داء تضع نول يعم حا س

 ملاذ تسب الانف

 قيال انا ان نك وهف

 ْن ”دارطل اكو هذ تبلل اةيوررتع



 رم هد دب ميم .:ىلرت الع مدمني نابكا فاوطلا

 نفووطا ناكبوج كنان جود مبكلا دابقت سس

 درب مكرنإلو ىلا غ هتلولم :!كا عبس ويسعل اًسيبلا
 زينا يع تعزل ءايكست هلال هنا
 مززط الم ءورتدن عى اانا رشا و دحبدالا

 ارح تنجح ادي دي خر و ملا زاشماعكم

 كك درصال !دع:واضلاه مندا

 / رس هيوم ور وزمن و ملل

 ظ كلت 2 لعاصمهلا اىامأوعلاكلوعب الو

 اىااعس نووطنت ًممهال ال دانيال مكمن اذ
 ن !هورعلاتاوطلاىا كسلا طان-اماعسس

 :هاطلا زها مؤيد اًضاا وزعم ناك

 ذى اميطضيو )والان ينل اطاشسالاخ د
 ادق ةرعي وسد أرنا طونمال ا عيمج |

 | ازهدمب عسا دريل ناهىاآل الا و هبّمع

 فايطرعد امااعساازجود ن ادار اد ىاوطلا

 ضرلا



 يره تتيح مطار
 ذاميطضيانكو هنجلمرتد ةدانزل انمارلجل
 تع ناك هيما كر 2و بال نك
 :رككمي دب مخرب لهو مادو هنمكذالعزم
 ننإ هب حرص اكن اهجص نه خسل دابنيتكاو
 .نهل هؤيبعنو همول تا مطتسب مناك ماعد
 روحا و شا وام. سس لدا انملاكأ دي هس

 ضلال[ ذآ مقود دي نوكيا
 اًضيادسلو هلع در نادئاأألا
 دؤطل أننا ن اكن |اةفمطل ٌدْفقدى كو

 [لهوريكمتلافمو هن اراك اه انع
 اًتملعت نس مكانه ام لاه دس داشاع

 دةمسلاة ةداهطل ابقسو فاوطلا
 دله هدو همعشالا:ىكيو ١ اشح

 بلبل ينام ةتسا هاوس هنادتى دولا
 . كرفحم ا ةوراوامصلطعدوعصلاو

 ىأ ستعمكرل اء اداو هشنود 2 ما ننيل ١



 مم اذا اطملا ةيشاحت ىارعسلا3 ةلد

 ان ةرنسل ا تش امى احس دعب عصا :ركولا
 " راعرل لعدم أو عد هن ال ةوول 3

 : دالاو لومي نادال ادءاعّل ايسجم

 موحل اذاه_طوال انيطل ا, اطلاقا ذكو

 اكتاوسك [ةكمنم مضل[ ضع دانى
 هجونيد اد اداداعتماماضائاوأاسل

 م عولط ما اهلى ادجوس ناس ظ

 وتمويل اقوا ةيوغلاوت
 ترا كىرخاىا اوعدبو .لدهيو م دانىا

 داق موحارجا نم هججرخدماى اننا زم
 هتتلط اضمداولاةماقملاكا ذاك فلو ىلا ظ

 و ةيعو انمي واولاة دلل ادايلابداحدا

 هنالهبدصصفلاد ىؤسلا ضصماشمنا| ٠
 زك الوصح نام مال وأ هأمرأ امنه نضع

 اب اهذ دان ارضاومىاةلسانلاءاناذكد



 نمد وامل
 انكي نار يىشا طع قنات هم

 ءانملاو ديكارت لوو وو

 و موال اوهام عفن رس دكارغلاد

 هاباجر لا عوفطسسب تاكا هك اكلأ

  طوالاو ناقه نثىاابب كرو لضتالا
  مدلاك نم ةضلارعبس بوب زن |
 12 همر [ج برب لون دا هسا وملوقو
 1 ادركرملا ذاامدّيموهددورلاس اىزع

 ا
 م امو هرمرملااثال ال اءامسو ةىك :

 200000000 لاكن عستب

 0 يا كيلا لاا و

 نأ سلو لاككل امص فئتول الاخ

 وا نيواصلا يبون أو هالصلال ف



 ملاتتاوو ءملاو ربط هب محامل

 ءامالامس مارحإإل انيس طوب نيتمافاو ناذ |
 ىهو هُيانواةشملاةفيلئ ل لوهو مطاع
 كسل اكلمك سم انهو ةنيلا ا طخادحا

 . [صتخن اووقاشلا اذراخي رت سلو متم زيت
 : ذك سرع مم صا ذااماو هنن عيه اسمل
 58 املحم» امرللك انمي هاهيش تن لاك

 ةرائئااسيمندوكلاحئا بلم عاطتسان |
 هل االؤ ضال ادتاؤل املا0] بة ءاقتمع
 هدرمللا ه1 وك ا هل هذ كيرشال صومساإل |

 امهيصوضمل كنب درو ذيرطم د ضلك
 ورد وس دامب ا ناصس اة" سوس الب انه

 دارمككس ايليا ةىازيكم مدرلاون كتلك ر
 هادا عسولرثكمتن نيو رييكر كاش ادي
 اكساب وكما عماج نوكملول صاد 'ش
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 - ب

 0 نمسا حس سس سس ل

 ب 3 9

 ص حست معانات اة حا



 ١ اذ اوتاشوااينثمى اًادماحرلوضد وام اعد

 تلملا مولكر اكذال|رضخادم اكدالاعاسم

 نماهرغو ةروش املا ةيعدال ا. نعود سم

 2 يح هتوعد ةباجاع ايجات أ هوتتم ورنا



 . [ىوماو عاب ىلمت ا ذا[مسالاو اهئ اقر عم

 اذ اكترلوفل عيطلاورشناكوهملاابم اأو
 ىصلوتلو تل دج توضالو قر
  نسضدرلو ثقل جزم طضرعش ١
 عمتسإ ن أك ساومم أمت دلو موك 6

 ٠ دراولاة اطعزل نموأ ءاعيطأ دبس ١

 دي ات رغم تاتوذاهن ماك افعف

 هيعاذاو ريح ساو ]ومس ناباتلابقا
 اموعم دما ينجب نخا همركدنرسؤاكبو
 !ان للا امطعمس رهط ءاول امو اهينم لع

 | نحل اندهئلامّتن نيكل اناطعا امزعمتا
 ىطاومي اناره ناؤأول كرتين انكامو

 انر بجي دنداكر اسابطازينكادح مدا

 انلجما: اًتسوانئصائزإ هت ديللاو 2 ظ

 آ :لسرلل انه ىدلا هتددطاو نيلطسم



 لأ

 يهوي ب: اولاد

 ماب وعيس وسما

 لعد مها لع تل يل العد كيج

 كو دج عالر اب مهلا ميج يح كن امهربإ

 ديج ل نامهرب ال طعومهرب العنا !ةدجلا
 دل فاواهلءاو اميه و امهصااذهو بيجي

 و مسوي لعج صممها اوفي نأ, ةزلضلا
 2للنلاجطعلص جملا لوني ن ااهطسم ا

 / وهو ةسسفياماهلوب باص هلالعو
 ظ هلو كيل الملك نسال هرحو هشاال املا

 | ةريسيامردم + فلك عوهو تبيو بما
 ْ ةادططمال ىلإ يايا اؤتسناوا

 : تدفن فقال توابل مزطداو موتملا

 أم نم طواأ هو مجتلاب ءاوتل اتشاةلنالع

 البد الإ ادسس نسل عد افغمال ادني

 نك



 كنطّساامك دعو و كده العان اوكدبعاناو

 تا كلوي آو تعنص امرسئوم كب زوعا

 ايي وت الهن انهزم وب دب ءىداولع

 تا الامل ال رس نيفنر اذوميوتاالا

 مللالوميو نيملاطل انمتنكد اكلئاحس

 ذامت انمؤملاو نينسّوللو ىدلاولو لرضغا

 قا رك ور ظاور هم غسان نار تككو اوس

 نقكتب ؟ايرلت انشا انمي ناش اموءاعدلا

 كلت بال ماقمؤ ل كال ذاهناند حال اوم

 رب اخسن اؤنيماءوأعدلابى اة دمو
 هعرالا ف محدد و ثدحْو !مكيملامل اد

 ركل ابزملامنمسو ذش دطلو هودي

 جمس هزالا» ولاا نها مسالمب كلمد

 هةحطلل ةئدولا 0 7 ١



 نياكمالا 3 0 _
 و الفلا ا ظنا تالة

 نمسالو هنمعش اموا هميم ط فشلا بع

 5 أويل يكل نالعرانباناامسلوغب

 - ةعاقلا ة وسن اكولو ايازغل طع ْ

 فش ةيكياو الع ءارملا | دجاعاد داقث اكن
 7 مه ئادصق مراة ولاو فيهن

 نكمل 5 انفال 9 ادفل

 لامذى انوكبو د]بإلا نيل لاك دالاس

 ا لن اًاييزم هعوح

 ناسلبى 1 همتسم رحل ككل اونا امون
 مومن نا |. دانؤ هن انحمدصمملا نعاساُو



 . امتناع اليك تلا خاشلا د ىاتبتم

 ايه اضولا نوصيبخس ول نمالارمالاب
 ا لولو هن إبوامْس امنت وبيلا ة راس

 ىركممن انإ ضد لخإ صب الن اقاشملا
 هعاّس مضولبثىا هلم طخ[ ءادالاذ

 نماهيلعامى ا لاح ستشهد توجنعا
 رمل اهدي طبربفااههتميوملامودشيدا

 اننتعامؤم ناكولع ا عجامتاكوم مومن
 ءاشملا فو بئاشملاى تواصلا هب
 اميل صتسالاو بتم ناياّشو ةماذأو ناذان
 سعي برعلا: نسل صيرإ ةلخاتالو ةمسب
 !كلال دا زرتول ان أش علا خدر مار ضرف

 اتوب اتقالاوأحإلاهتينق نكمل ذا ٠

 د ان هليل كول صخخلا سجال لوقل



 : انا اهنا توقول تاكو !ةبامهم ا

 اكدافاهم درولا سنع ا يلوخإو دسل ١

 ها نعغماه مصور تورت علايلورفلاو

 اهقاماسنب نابحخس نككو ميانملاطوام نايف

 و ةولصل يلع ول مهر تمر اك انملا ضمن

 حاط طعنيعبب 2 أعأم دع ن الو مولسلا

 و كاك زيذاو مارمل الو صجف اهناومومي نا نأ

 |[ سل ااورك اتت افعت

 انجضؤإصيذ ابكسدو معا جب

 لمد شم يتق عملا
 5 ذافنا.اننهور انسالاوديزش ران الاو

 كنللع مسوبلا ازهارعامذ دج ارءال العلا

 |ن تعال ارضا يخا تلا ضع



  [ةملوورن م اشلادب ردم امثلانيالوهدووحوال

 دارل ان اذ هس ان اوضد تدل وا مدا سل امب
 محم : د

 ىحكلط صال ف بعبمت امو انما

 ةفل درهم هل سجن ثيحووأ مارطلومتملا

 ةوأدماحو اركان كيبجممانملامندمتي نا
 :ىبىاّؤسو هيعمشا سيتا ا طعابدصم
 نأومي دل اولد هشنإىاأ عاد اعهشس

 تانؤملاو ىنموللو هلع _5ئومطلِب ابر

 رارمتإلاب براق ثيميلينكما ًادجرانسالا

 حض ةسر ردك [شااموااكك 1 اكداونسما

 ةددتملاة لما نيس سك سك كداوخا

 .نرم عود مولع هه لرن عوموه

 *امضش انلتتت المهلا الوقند ةيوقعلا
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 : عمدقر ارمخال لاك عواداهنح ىركملا



 ءاوهو كإ ذل انك اعو كبانسأ

 مكبَو انملاتحل وا ىباص ةئلدزلادح

 :رمىا”َيبصلا نموا هكر احادةَّسعلا
 انكلاماو الر سكلل ءاراهن داالمل اهتعبرط

 'رماهلاأو هولكابل ادد راغصلاط متلي ل

 و لضنال ان اببانهاهنمةنْضاو ٌباباصللا
 ًامجولإب ماما علاحضحملا ةندانملا

 هَناَؤلااضيلان ضم انماصخل خا زيججفالا
 داس و تلا ضر انو: نك
 ناريمذ حصويد اهيعرم ترس ابالا لسن ظ

 الوان دنعاهحلص نست لو اهها

 بلوى: ككدونو دم
 امباعننمانانمازه



 هنن اب ىداول ا وطن رين ابقسلا ة يرطو
 ايلاتبة اخوكم يالاجاب :

 ظ
ْ 

 ذوتالطنماميرت صخلشل ادن عنو ةججيلاو ظ
 :ا|اينر ريكامش اهتامسب ةيمدلكة لوسي ظ
 ايسوأط وربما ججءلسجإ هت انمحيللاضدو ظ

 35 روس نل راكد اروغغم انة هم وكس ظ ا

 5بواصحلوا عمىا وصح واب 2 ظ

 ضربا عددا جت 1 ظ

 :ملالاة بنل بسك سو تتلو درافلاملا ظ
 مالا طعبجاؤ ناظم ولا يببغلاقاد ظ

 ش
 ظ

 ظ اهمالانيب الذ خؤبواميرمذ نواب ربا

 حرت داصي امر قا وكن
 ظ ٍ

 طع نان نهد عتقالاو سهعاجعااسااالامز :

 راما شرير 1 باها ونون ادمنالامل ظ

 مود



 معلا )و اذنضم امن [وخلامأب لداحما ا مويف ظ

 عالى تعدوت الامل الدك نمل انجتم ا

 هيلايلو همايان نامزوخلانق وزع اطل ١

 دين[ زعم قلإلا اجتيلولانسن اخس
 الت وع ابر دق تنام ظ

 4 و تيما ديالو فاوطإلا اسك

 ةدولاوأامصلا يمرعست هميلعن ابجلعامتاخما
 - مرق نكول نائاودتبمل ت[فوملادعيم ا

 ْ تنامي وال ١ محررتد موجول اع وسل

 ”متقال رست قموا هدسيدالاوزلا حشو ا
 ةتوتيبن اناس تس لاه نا طوال أنهن



 ل اموملاة رص ةنجل و

 . 55 مايؤشوأذ ل صلاسما

 اويل عوشتللو عونا هججطملاننا ادداكذالا

 ةةبالو ا[ ةّسملا ءوجدنعأل ءايولاو ةميسلا

 ةدسلامتاّملطمةشملا :رمجدنعءاعدلا

 عدلا لاني وهو ةمسل خل انهرسبل هن الو
 كإ دينعمج 2 م رم ةششملاةرهجج دعب

 لؤنم طعوا هك نكشل املا بلاة جربو أشلا|

 ت6 امانا يار نكد كاانهرككا ام

 تت ..- ردم دومججو
 كلاثلاد اهزيزيسمثلاسزعاذا جال ادنعد

 ا سو الام



 فاى طانالصررتعكتى١ -- ١

 ةرعسلل ىسمكج صو ئداولا

 00 االاءاتملا ظ

 1 3 عوممْل ا :

 ك2الم



 2 0 م دركي دا < .

 مضماع خلص دخجأ اورشرق ةروسا مغ 3

 . [فادتم هسقدللا همّدوا مزمز إيش
 تك امطصع ضيفي داماضتسإ بز

 ىدل ان الاى ارمزتل ملا ابو هيدئام كرش
 ت23 6من باءلاؤد وهال اكانيب

 هد ١ ١ ١ . هنا - : .
 9592-5 منْ لايذإك سنو هكناع

 ل وتد وأمل اد اعرل أ نيب حجما ع دوأ

 كياتعا ,تمولاو كيا تفقدوا مهلا

 ؛ نال مروج اذ كتجروجن ا

 بيايةمتا طاب تينا ةغ كعلزنال
 و انماباماقر دان اقرجعاةئتعح اتسلا

 تعاد انف انمانباحادان. اهضادانتاميم
 ظ ا بم افا
 [تموةحازمو هب هلة كلما

 كرف مه 22000 5



 ةنلوعبو امصم ًاناطلدس ا: نمطامجلو

 مهلا الوقبو وسم

 ىف اوك تنحدر اذ كيوم 6

 ىركلم لوخلا باداكل بو ةلقم زم

 تت: ومارس ءالاو يسم اعارم

 نعفل ى انو مجد بابدالاهرلامطقتو ابابلا

 ينال لولا الاطع [كيعأم ب اءالانمدعمن ال
 امن اتملا وقسم توام

 امش تانك اذ دميء اتي جرجزع

 كو ةنلاطتدىا كبرت ريفا

 ديس انل ةقرثللاةروماةيدحالا

 متع ع ب صيبع <

 .همرتتلاّتاّيوالاذخةمدّتمللا» زهدل

 كني اطلاقا "أاشناج إى كا
 اةرهلاماوحأ هيا صت ٌةددعتم

 يفإ بنل مال يان ومواهب
 ةاولزوهموتاشلا انولشان رن عةنارعإطلز



 2 عرششأب تالا يوي سح
 اتيواطا اوساةسسوطم بل ائائاوطلا

 اهكاهرزجخلال ىلا تنتقد

 ل اخ ميجخوايلصيت كذلطخ
 ل لد ناو دس

 كيفال ةيلاسبىا ايوسإل كل ةضودنم
 امن لت حاملا رك رز اح ةيضاننل ضع خس

 / ارماظاصب اه ةيدماد شم دفوأنلا ظ

 د دايما صتخيسمال انكرل اناال هيلع

 علو عصئ رمل ةيو_جداضب اةهيجلا جت



 ىنزبب عساممل ههاوكل انو ع

 ةئاشنلا و سس

 ىاوصتنوا هعيرو اماكك امرنا هيلا

 مر ضر ازم هل عش ثحمو ا ةورلا نعد د

 ا

 واسل هيلع إو غلو جرصقمو كفو سنلخ
 ٍدرصتمملاو هس لوسو اءاول اهنيقلا جامعا

 مضر تمم او:ذلاذلاؤواةنانلا3 لاذ

 دي لداطوحابجو اكيالفلا ما اى

 كلا - دادل مسامإلل دخلو هد اكاهرعد ممل

 2 ٠ ”اكناكا الراء ه هداك ادددد امملاملا ظ

 01 ا همم

 اناث ىاز ولاه هأرا ناكل دارا ناىاأت
 نا كيبل لد يال



 !بائاطه دال 0 لعل ديطلاخلم هضاس أ نول

 من(| 

2 : ْ 2 1 : 

- -- 5 
 يحب 2 :
. 2 
 ادكا - ردود 2

 د ناك

 51 . ول سا 3 - يو

 - 1 كدب 3
- 
 كت

 ١ ءانن ١

2 
 ظ 5 : ع1 و4 10-7

 هال 537 ٠ ا اىكم غلا عنا 0 دك

 ديما

 انأمع 'ء الط ةمازل اك اعز خ فز 1 اتزولع هل 5
 احا دل
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 نه سوح د

 ايلف ص خم امختعاب امذادكنالمسي
 نطلاو ةمفنلا ريتك هير ةباد تقني

 :اياه_لعتب أد مدلل | كفو اهمذوسيملا
 لاصول ازكوردل ارسم ال ملاوق كح ض

 و13 لدا طعما افلطم مطالع عسسواديص

 م ةويرالا همإلادنع هيلع ال لدتف

 اطلمل الاد وص رم جو اكمام لا

 ًاليسلاو كاع اتم همامطوصل اصر كيؤخا



 ١ 20 تبل يؤ ظمس ورأت لاحتساددرعلا

 كو ةنحلاىا[مجلاوكلاالانالخن اكتيبئاذل ٠

 | نكد ةريبكلا ةمللك اانا انلاوصيساطسلاد

 أءاملا سكن ايما دلو ةريمصلا كح
 نسل مهام اكؤلا مهددا اظفحلعا/هطبر

 تاتاساءاسو وا شين عر مطقو هملثو

 اًموطلو آلا اس ايداسطو ملوعل تالا خلا ميمج
 تسلا عواننتسا تن رخال ال اهضدا اح

 يلدز ام ل كك ةاماو

 كارجب ىاقش نهري و هنود وادنعد نوكي

 ةالابج دوواتخب لوز مايايتو اجا
 نمسوارسمْش | ظادلو انكر لو ىهدلا عون |

 يطلقان هزي ضلادرشبل

 لاىطلاوررككازماهلاثماوكأ سلو

 ه انلاازك5 ىيااقغب ١ ل اقلاو كك مسلاو

 . |منيدهيكذمي جيلا اميجكتميلاشلا



 دا :وكنأ هجورلف تا هجركلم هن

 توباصل هبال شم ناهلعئاَناَتزمي

 ليل اتق اراب قيظتئادصتبم

 ”نووقوأ اطاموقلللام نمبو عملا

 هناالا جات عبو اًاملإإ م ناكم اوس نعت

 هلة[ ينق يعتد ابزل اهل نولي نام
 ىداشلاوةاو انكلافالتخا دلسسملاء نه

 ةضولفلا دوه ضان انلوةتالا ٠
 رظنلامانممتومتكولمو تناننالاتشلا



 هسمى اسأل يدّولحو خام هزلدألا

 : ش اوحاو زةتااكاهماثنواهصتو ىا

 بيوجونلشنال هن اال امزحاهنمم تاكذاو
 تم وعدو آنميما ل لد ركدامالا هلأ
 هلمجن امم تو وسلوى وؤمسلاو

 هرم نامل الا راضملاوسللا شالا

 هت [لاةيتيجللاٍ وسن ءملا ملول او ةوهيشسلا|

 : مكمو 1 قالا كا

 اصقدو لأ نجوم و لومي نأ نأل والان اك
 اداه د ااهلكاهن اخالخلعاهنتن اكو

 15 لحبذاهوبيجو [لجرواربريت اظاودحاو

 ايندارملاو نيعلا كة سايكاواداذ

 دب يسناقلاو لوف ضم رفو ةيذوكلاو مبيعا
 و نيسلمضو نونل اهدوكسومالل اف تال
 د سس و وسحم



 م وجول دوم عزدقمو مارح لطم ناذ نعب

 2 نانا ل بايت هاو باطكرمملا
 ' نهيتلادبوتل اوددنل ميبطتلانا

 ظ سعوا اببطم نوكين | معا ةديل :

 ده هيه اد م تيل

 بصياماهرغواىا رد وأ نافعيوااذلا|

 لاملكخ نإ 7 يصدم

 ضننالا كالوس مىآؤلب ظ
 هلأوأامه صرع نتن لفات زج اداضل افيحشين

 كرو جالا هد بِلا ةجطمنم حب

 ءوال اموملا تاما وك اداءلكك مت

 مرح بى انس[ ناو زعوإغل مايانم
 مولا لعم جام ب!ةعزكت كتحمغل هند



 0-0 جو

 اذكو ىلا ملكك طاش فكل

 تال قؤطتأد املطموسلا طا لغع تن
 ظ 2ك رف اا بحاوهن أ ظ

 هنامزنع ايزل اهاطريحلتو ىا شد نع

 ال موو ابشلاكأو خل اءاياوهوبجيلا

 لاكمي ىو ارسل او هريعب بولخملا طولخمل
 دوجول ماجر سا ىوانشل اذا إةر اش اهدو

 دعما مدل هيلع بجي هتككد زعل ١

 )ضطأظذ21111110

 أ موت _ى تازامكك| نموت مولا الودع هو

 ىا ءاشلاىوأني هقالطادنعم امد أبجأو

 ميجا, موعنم ةملال اهلك ةفوعملا
 يما سيمنموخألا تالاطاوا مضل
 لاس اح أذا[ هدحا دال اىداتإل خاف

 نافلة طول ةدكفإلن ج3



 مدس
 نضل اذ ازل امك أيل مضت جال انلاكاشاخ
 ىاةندلاالةنيمضءلاخمااىهضؤكللما
 مها مام ابنمىةكاثل وشب املا
 فشضحو اهموزل توبوقكدصلامد كلف
 كوالا دو دةيائلات املا ةمرحنا هوما

 همجذعو ا طيات ووضع ل ةابيظاذأ
 دانعجدو امهيدداملكىا ماما انملا

 خلل ذل عيدا

 الحوز امركم امل ذا دارين وا عرج
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 هواالا ناكهضعت انوا
 تاه دلخبحللا 3 ومكه ميد نأذ د



 ازكواهنماوز ستر غمدما ثولثل ادا

 ئازسلاتاطدالوالا ويلا لئالا هر كريو

 مدل نيب ككللم دال مبدا
 ىازةدصلاو عطفصن ةكدصلا صشنتو

 عطور ضع ضنص ب ايلاانهؤرشلا
 امهذلا نهم الخ بيسزل ق8 رق وأمس

 هه أو ةن دبل ابعوزم



 يب تايلاوتمّمأي ةنولئماص
 نم بتر انهرسككزمة غي عشلا يالا اف م

 سنلا :هرمط عم طالا جدال قؤد إب ٍ
 ىدرخلا رضي دزعريغن و ضعرشلا ذامن |

 |نكوريجرخالاو متل مهدها ناتدانكمملم

 .بلهاطنةىاةراحو امانا ناانكوةنولتوا
 هدوجنمرخخرغ نام در وال ةرمب ةرصت نا

 ظ نص نن لت طش ئ



 735[للسل قوما جب اعاجانكإأ
 2 ذه ننس اتم

 ظ ناوجكوهوأنل ٠

 "الياي نوصل حاس اوما

 0 0 ناكأ هملاهراتسإلا رم لولح

 7 ى اى أ هلك أميلكركو .دلادل اوه هَ

 رع يبو نانا

 هس ةدرا» ِِ

 هنبوضعت ىاوصعو باق ضد 177

 سنيتقيمب ياهو متسع ادعيجم

 ع الازم كذام بسب دصلاك 6

 لعمنردخزموا ةدوسكل» ياشتواللؤش

 نع دج 2 و ةشبر توا هنمطناءهجرجا ا ل ا

 مهبل ع5 هنمل يلح ىأ هلو أ عانسإل اريح



 هحرحز م ةمدنمصفام هددعب جى أضع
 لاك متهم ذ دعبول و هنمثامولهن نأ

 بالا انس رو

 ان الأدع هنمذ نسج ةجونغملاواول أدب همت

 ث- وغير[ لاو اضسللا داء نمذج نزع

 عيموم فواصل ت د وؤل ا هيعنموم

 ماعم اهضديئ أ ايوا, اكوعشيد اهتم

0 
 نوكأ مدادعم نيكل الماما كا ذبح ا

 ىازيمس نم عاصو[ربزم صمت نكسإك

 مويس ماصاخ داو مامشللا ان 1

 اما شنط ضد | عرلاذ مايصلاو مامضالاو ظ

 هيعذولب ادا ارو |انغوا ايرماهت منيا اس

 هذارملا :ريكاسو ءانن فج ئ اذ قدصتو
 0 .تبيسابلا ملفنا زنوكيمولو



 تصحو افاخ هند نؤلو ن اكرال ب اهينم
 ادهو نسعبلتيو ادقعتب الو نكو هن الومد ١

 . المات ايوطحلا زل اعاد داذ بوكت انممعا|
 ان اك اسوا: سمت رمت طب ةراقلاعرحلو

 ساحارتو ةدعممو نيهامتمد|نسيلام
 000 ن دال ادعي عمجلأو أ حانم

 دعب انمىات عدا[ ب<يرحإل اورطب

 نر هنت انضر نأت

 ٍِت اهيا زم دوك فال 5-7

 نط 55 هللا يديسجل»

 ٠ يجو هنمدهول ورطم
 عمك ةبمكلأد انس أنك وخر اذ اق

 |هلذ الاطرش" اكولو هناذ طم دع

 اميحازططبدىاادولأو دأد اادععوامموا



 د ةئأد و واديره هان اهي :

 :ككلا اذناو سامالمتانا هر باص اذا

 كريو هتئيههاظؤرسإ هن كار ظنت هاك
 ءكانهناكنامنقما امصلا 1

 دمدن وال اةكمةتوتبلا وا ملادعصم

 1| ٌقتن عمود ةطخفات_ للم ةفعزاب

 ديم وللا فعل نامل هيزككما

 هايل أب ةركرس تم طورشب وا ييبوطلاب
 لاو تاؤعشر سيل ربلا ناذ ضقول اللا
 ماداتمملاز ولت دطلاطسدىا نابع | تاع

 َّف دوام هيرو ود مللانكو ةفل جّرمدلل

 لد نعةممحلا نا هكحول ا

 هرعو حربا هن لوبعملا 17 هناك

 نال: رع نبلارجاع انجاطتت وب
 اورلاذعد اكامخعب تحزم اهمهلت هن اه ١

 ةتلانهبا دسم كهيقراداهوكو

 دسار خصمك نكد كولا



 00 ىأ

 © نخ كتىلوالان ,و هن نيملادمرج

 لن اتكون و هلرضاذك مارحالا ىلخع

 ةيغاتلانرامتملاتاكرل او املادىذاكلاو

 تيزطلاو هسطلات انانل انمافاثماد

 الط اننطمخارللا .ركفانبوتكم

 ةمهر دلادسزمر كام سا مدر دونك نا

 ظ كلوش ناطوال فمان ةنوسبل او

 : از اةمنكيول دع فيعني 2 مابا ماد
 سأرل عيرولحو فاشل اهنعبجاوو اندنع
 5-41 اًناقماوحلل أس مجمالك الجخ

 3 .اهاتميإ مانال احبمجذ سأرل ارسم نلح

 مارح اثم مسخ هنأ كار امل |مامولال اسم ام
 نم ةلدال نيويدسأل اج لعالا

 ظ وتس اهوكم حاتتلاو جخنالاو

 هج نعام ا 1 0



 ظ

 ظ 06 6-5 و هك اخلح

 هوب يس
 ن باننا لع ضمن مصل نضعكاملاو نيدصملا
 نيب مهْلو مارح رك يول ورعيملا 3 ترصلا خد

 هر صتناوسىا [مهتجة لص عزم ديعوسالا

 اوه اتاذاوةداقتم انفو ن 1ال انطاو

 لاما عم دم نوكب .اوينىأ' جانا اهدشتم

 قالة زهرلاوأ هارلاعإ دكاي دل اىالجتلاق

 ِ اج هنم ,نحلوأا كاز دارحكا ذه

 فاوطزى لن ةوامتم معا اند اقوا اورقمتاك

 ترض ذ اذ همرإلا|هطاوْس | ىا ةرمعلا



 هلال نيمحيكا لاحىاادماع كابىا ظ

 هللة ؤ اف هت حو ا ماحإل تف ىا[سسأتوا

 !ذله ةاترما زاد مهيجم [مكشدضتخا

 :ه يارا وماهواضترد اهيصميخمب

 مدا, و ى ودولة كابن ارسأ ماجا ذاؤ ةاغ

 - ناكاذا ازكو اوس مموبجمى !ًاهركيوأ ماقملا

 نراقاهصاىاةناكتاد

 ابو 2 هج انباف ثللذ نال رملاو
 رمل اضاوط ب عايل تاكو توتول ادع
 ذالك ذعو ضاو اهو اضم ول الجد

 ” وزن نككةداسلاوباسواممنمنال د ادترالا
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 هج جحد توجت هس. يوسع مح ل .:

: 



 هيسيمكإلا املا ةيضهانل نواه تلا

 اناف كافكا تاوفلاف سانلا
 ت2 وولامن اهنا جاما ةنمملإة توتال
 اضازدجت نامزمت غاب ماحال اسيواةترعت

 يانا داولو علام ا ءنعطقسو عرملا ٍ

 تاوضلا يضم بسال هبال الع مدالو
 ن امأذ دوق امضداطأ هيون

 المان او عاجلا ظانايئلوا 7

 ناحو هلكاوسو تضل الا طاق

 ثدانلعطقسكا ةتعاطيدامزعزدلاىا
 ىف همم معلا نامل م د عتممازعازكو

 ناك ناذرا نعال َسقمظءونامل اكاذ
 ددوىا توتال ملا نال انرادْتإ تاسلاتقو

 بمب املااهبأضفلا حانج و ناهناءاعتد



 والاول نازل و يمس انتبهو #

 انزل أناوط بفعبجإوهنا اعموسلاذ نوك نأ

 زل د النثلاو اموقعل انك طدعبإل ضف منال
 .لصاقلو هذ و داملاعزب بجالا وكت اون

 ةدسل اس ناسية انتم:
 نبل ءاجاب اهنا ةركس هيف

 و تاءاطل ال ضفاو تارتلاتاومل طعم

 مولان ومزم سيشل اهددا الل املا
 :1[ةبتدل لامس ان ايجاوا نما لنج:
 نس رخا ضغمل بوكيل الاصل امى( مدايرلا

 نم دعلر# امدح د همجتل تلح د,ىام لع وخد

 موميرمساؤصس دوسرزع مدل او ءولَسْلا

 ىرخاملسلاو ةرسةولصلإ انوا |امم اما

 سورلصأ هورككريل هحولا انهلعمازفالاماق

 م



 اأو دزه اسال نأ دل اس3 مسظملاعملا

 اناقأ ىعاهرجوب ال اكو ةبادا إطعةضيرفل 1

 كمواد نازل انيرط اما حكرا هن اذةددشملا

 أهبرت ملبازأو نان ممل[ صل موو اقبال

 ناكناىا ةكبأد ىفلر ضد ام زصوا ا
 حض و اهه نكاسلا اهظش اهنا مت العار دا
 اوهاظلا هوت ب عناتكأل ةجيسلتحا
 مهئاناةولاوةسملاور افتخإل ار اهظاد ضاطب

 هرصن مث ناو ىادلا لة ريؤوسلاو مظنتلا

 دهس سمت

 يدع وحسم

 و اهاظولسغو ]تعا واتاوماواحلرب احاو

 ىهالملاوهانملا عيمجزم هدا ىلابس وت : .ناباتملاب

 سوال انااا ام ويك اه

 ص يوصل هل



 ئااو د ةن برج ان ولعصس ايو امل ب إ
 ظ ةظكدد الاد نيب 202-

 كرريل الجت زم دش كى املركز تملا ملجم

 لصين © لاحركذترو ال وعتَو ههوخذ
 :يطعملا ةنبدملاطا ةموككا ةكبزم سو هيلع

 ده جو نان أرىومامراص ثح

 دص نوم نجح و ىحو ثتدصل اخداكا قدص فدصا

 85-235000 تنم تامل

 ]د اوريمككن اهرب وةنمج ةحمئاأر ايش اظرعب

 0 عضاوتل اذ د/اكوس انييستحطومج
  عيكلإا وجوجل نجا نكأع !عيششملو ظ

 تارت ودليل تع كج

 هتسالاةىا ولمس لوصللب اساولوصولا

 وصل رلويبىأ سا رلصم مسح 1
 بززا!نسوازغعتسمتا لوسر دعمالسلاو

 لمغ ممل املومت انعادو بوصلانساشانوأ
 سوت راو كنمحر باماذ خذ اودؤدز عضح

 تنامي ص ادد سو كاش اديس نانز



 دورغا يبان عتبلا طلو وج 2-7
 هع ووس- ١

 ٠ ةضصرساهرع ند داهدازنإبى اع

 مدحو تاركسو ء اءاهئآ ءاعوو صالختل او
 هيلعدينب ةعانمومولسالا سريعا اذ

 هتيم ل:ماخخلا ةراناو هد ةداترو مدلسلا
 انئ العطس ان اكرمانل اماشنالا نهرعاركك
 زهمولاّ مل اموات د رش مال اد العن ماركو

 ىامبضا ممن ارسنال ائازاخئاسدتلا

 هل مثوامى؟ ءاسطتوةمئبلا صاصيظعنلا

 داظاى نسل او ةعاطل ااذولا مدعوانملا

 ' نردلعسد اللدعبلا ند دارل اكرم



 كوره مدلل ظانلاؤضا انهو ”ةتاكرتم

 صلو دناكد مدلسإلا )ها طب جاولاتاضل ا

 منال هسة داو دنع مولكلا نجت كب ماركلا
 ١ ا تاما نطمح
 ضو ملوي وهشوأ دوحما مين ءلاسرل اذع

 نما يجني وت اغلا

 ىاَةَساَحبَحأَب لم مالمو 3 وسأم دن ىكم

 لهم( صم ءلحلا تهل و ةملا ةنص عامنج ال

 ميهربإل اعصد هننا ل لخ دوكو ان. الوهد ملسو

 "مدان مانلامجو طعمافملا ميدان مول بلع
 ةلاابداوابشءافطصمإىاةساوصاب لدم ا
 راما سس نادنم ميولب و نيكل دبس ليقع

 د رى سرحإأ اونىلوالازم



 ىلاعلا ة محجر هما وسر نمي طبلع مولسل ؟سثرملا

 :دملاعأ ةعرالا لاند س اموات ءلوذملا ةداش

 ٠ نانارقاهضثو انل امك نينبلآَمآخأ لع مولسلا

 وسل اميلع سعلزئر نجوي نميؤ واخد اةباوت

 يبو هني نضرب باماذاو ماىكنإل اهعبْسو

 لما ىيمند تالحطتئرانل سو اني دصل
 وكلف :بيينبلاناننك ينزل ب نيذضلا
 ”اتلااينال سمع 1نيتتلامام1(ب:لبطع مدلسلا
 لمحل طع مرا ؟ىبنحملا !ءايلاوإلاو
 -اطعو أنيزحالاونلوال انمى

 ايذاو كتيباهاىأت دو :سلسرملاود يربال ارم

 دلئانا اطيل اصحل و1 شاحلو ةلعااد

 5 ى ةنشا6 ةفص نبرغملا" 30-5 /عووبعمجا

 اول اوأ ينمئملاىا اصئادس ا دابعرإ

 طساازهو 100 »ووحو ملدا ئتح

 هند اداذ ىاز نمو دانزل امنعمولسل ظافلا

 هنراجفرسنكملو هنأ نحت



 ١ ةتاافقو 10 اشيا انبات ويرانألا

 دَأوَرَْم الخلا صمم نانالا نيرطز ماوههام

 ٍِش هنعمسا خا مىا'تناذوبرسحاصإ كدع

 هتجتركأ نش هجاصل لوفد ذا كت ءلوغد

 و أجب دارملاهن الع سومشملا امال عاملا
 سن وةراوعصلا نمرصأل 75 ةشنملاو نهوذنألا

 نكي ملمثناذل انارخل ا هسارككول وش راما ى
 ىاذس الوسر سيرو أي كطعمولسل أ ىاشلا |

 1 كوبا [هضراخ نا ارثددل مولسألل هيلع مل وتل

 اجاب هليدبجاهواملاو يعين



 تبر هيد طور عم مدرج ب نوج اكضخا :

 اال لع:ريرجا هل ضف مولسملا نمو ةديملامل
 .فتاولوال أنوقي اسلاط ملومي هيلاباشا

 يس 20
 مباصملاو أم افن اًدياصصلا ضف اه سانلا

 :ةيراجإ ةسمرللأ ماجا هرعموضنا
 و أل ىيبجو نادصتلاو فدصت | ر.نكما
 و هانم ةناكرو هللا ةمحر و ىضعلا
 ءاشرعوا هتناسوسرزعهت كح هساوكص
 تولوا كش ٌولَضلامِملع
 ”زلطم ماركا :مشلاومولعالا لب علا مله ١

 هر) ىسحاد ل رعب د5 رطل خ جا ايلدقاولا ٠

 * راقللأو ءاملار اجل



 | مطامإو“ 3 0 لع لسيف عاب

 يح تالاف وول و هنعمّبْاْض

 | م اططورم ديولاربم اال يلع مولسلا|

 وسر ةنيلخ د اكامش خيي كتل واوهو

 ل 7 يدهم 'مولسلا هيلع اك
 نابلس يحيل“

00 

 ها درمإب كبلع موا آلزجومموهد بابل[: ش

 قرش 21006 .ساكتباتكاي2ملق : ا

 نيك انلاطعو :راصلا عميل هبطيو ددبف 5

 هددتعا نم ام ثأم 8 محد ::ودطعممايقو

 0.0] امهم الاف فجسل هنوعياكا جدد

 9 ايدو ]مهوب أو هو ماشه سىمماد أمد

 (مثامامأو ىوعل او ًاضتلاخيؤسمي 0

 الق يرسجلا حاب مولسال اوعأ هيلا امل ؤجم

 يعبر اهب هتن ا)127نمانكبلع ازعل!

0 



 - دا مجم هسحت 0

 ١ىينموملارم لمس نمو هلل اكل

 ه,لئتل هع هالينا نا راك أننا

 راك هتفا اههيذ جوه اذمم اخي فان

 دلما فوم املا | دبمال اذ داصل الوسرل اس
 ناكربو هنن اةمجر د فرائل اهب أ كر لعمولسأ |

 د درمأ مايل 3ىا هل !لومررع هلآ كح
 | أنِعو هلوسر و ةحيكح جس! و رعب

 انناد هلدع ماكحلومم اهحاهطنصتى مله

 ' عك أخو اماباهلنم كبامحاللا هذ الصد

 !عات دحض جب ماما ماحصام دك ؤ ادعا

 نبي فكيت ملوي هنيب اكىضشلا ببي ىوكبا
 [ 2 وكاس اقبل ىٌن افلادون دصلا|

 افا ملعانان جسلوااممنعاتيش وخد امد

 ب الور حاس ايل وع دحاجوملا
 0 ةرصحو هّوصد سنصشخشل وى



 دو ور سو ا هل <

 -- دانيلاف يراك

 يعجن كنون هْعيلا حان ىحمتمأ5

 ايان وح كتر دمعاو ا هلوؤذ ددسشملا
 نم امل ابالا نوكتال نيفيل نبع ن ل تيشنإ ١

 ارو .ئمللذ نوكي د هن اذ نينيل ا معف دل
 داو اند تودز ١اماظعل امْنكول ا

 نعد | مارح نيد ارماؤ هئ ال نقبل ارص ||
 از]

 مسو ةيلعمتناؤنل ا هجو هل اجطا أ
 تدال ا ئالعإ ومجلات د اكلوال ارسل

 ظ 0 مالسل | امهاع

 [معمان اياو هج هينب هئذاعو اًهَتَّمح ارم



 اوإ اداعال الا دال أمون رجس انج

 ب1 و جمب ثفول بصل امان كو وال اه
 مراشإلانمدماملك ومال | مك ترمة عسل

 اماو نابل ثا خد ضودلاو ىونملاةشككا
 زملازاام1طعلورتل ابعراطزتابنتل ىو كيدح
 ى افق همدلملاو ةماسلا اع ود هسَسنُد

 اضتالك ا هترؤ مب[ ىتومو هناسلاى ١

 مي مق وممو هعاسم ملخجلاو هّيرام
 نمل اوعَربَو هبويعرتسو هيؤد دولى ا
 تام مذ احاوهيداثأو انامل اوالماكا

 اطوانملاب مولاه صون ارجا ”نيزيسماعاسو |
 ديلا, ىات لا لعد ثحى !ءاعدإ مفتستو
 , اينبال اهبسلعمواسلاوعأ ةولصتاداننلاو
 اخ هر وكمىا نيمايؤ لبس همانخب وكب



 ظ دانا [ساعدلاىاهمكو
 همانخ بوكيل اينبالا زن امبع ةولّضلاو
 امنشعنمل نيدلاملا تمرد اخ منوككى أتيمابو

 هابل اسو فا ةياملزمرتكم ولان ناو

 رطاسال ادنعاسوصخمىونل ىانسيسلاذ

 داعي نككززبضفل اب ةوهشلا ى ادكشانلا
 : ءناذ ادضاهرمضي الو كاس واهنيعنعاما

 [ةعسوص مناع اصل الكيد ادع ىرك
 اذار اومل ا عورلتو هباحإل |طاسزها هداه وكلم ١
 ذا هلذاو ناكرملا ل هن لؤئمو ىولا طببح

 ذب انعو يللا اعر م ناين ماياج سرت
 ىارتملال ا|عاركد طن واضن اموصلاو ملا ا

 : درو هيلع نرئلاددك عاطتس [ًامرعل ال امض |

 ةهنا|تامملاواًرهاتملا ورود املاىانجاسلا
 "نمو لوملع هللا صييلاةبوشملاب الو

 ع ملؤت هنهلرت ضوأد نعسح اس لبن |



 هوم

 امواصو ةسلكدب اهذب تامملعت او ةنال

 نياملوا تسمم عجول

 مة الص

 | ضغحمرتاملانن نيو نيدباملاةبريبدد
 هناذ 0( وم

 ْق >ارنمت 0 ن ايعاطس اعلا رايز دعب



 » اهرعو هش ارم نيم ان ايماكو ماظلا
 هن وضرمو حسو هلعش ل صنلا عد نص

 مجد هس! مركدعمادساتنب هرطانو ةملح
 | ازكوىا ةيدلاب طر أ ب

 وسال لروما حلا: تما ال
 ناهز قول انكم ةرو اجلا د زعالادصخملا
 :بمماشإإضعبو درككالإ اق لج لعادل ضخ ١

 هد طاضم أ ةْسدلاب يىملان |يعوهتاذن ١ عم

 | 52004 مفرش كاك ةشدلا ةدواحجا

 سوك ز خل ةيونبلاةرسضمللذ ابحي نعل
 نك ةضرل انئانلاو ةيلطا ساوملاو ديلا

 نسيم اريل اد لول محا زمرمشمملا طورت اب
 انالا هينا اويعضد لاوحالاو قرح اولامعال ١

 د لوط رطم الك[ مساح دار
 هنناو ةمرلا, ككل كن امر عت تنل ىارول و ظ

 هت !ةلمراودحامز لكيؤكشملاهرل او كا سنسملا
 اهتم ف ملعا دذاعكل ادادا ٌداَذْد اك

 لو



 صحو لوس ازطلكأ

1 200 

 كفو صن اماسا اةنعاضمؤ انت اق

 ل | ض هلرعشبا شمعون عساس
 5 أةلخأت ءالصل قمم هل رسشياماهرغد ا
 - وانزل راضون ةطيلازا موككألا تو 03
 و ءايجك انسدقلاوعتلا نايم ملفات ا

 دوملاو* سيلا ىارساكرو ريق رشف الا همجو

 مسوا صي و نيرا لا يخي ااوعديو نمحا

 السل امسلعمت انسى هلعس ١ صيخلا طع

 لاا فراتلن_ اهربطب نيني خل نوني
 مولتن اذا نزلو تكلل مضل من دلص نأ

 -اصروربو ةههاشملالل ءلضخ مالسلا

 لة ضلت قران. طاعشمتايصتتاا

 وكل عروصلا نود ةيروضلا ؛ يلد



 لصو ا نأ :ةونل أم بو مل 7مم

 همرلسل ادن هدد ال وسر مرحو همرحملا

 هله أبو هنببمجو هلطو اَذِض اعلاك

 ئاوحأل او ز اعالانمى آذتس تمركسيو

 ال اكاديع اوه سطو وتو

 وهما اوروكتبلاوسلاىان دريم اغا
 نلىني لشدفف رومال ان كام جدوعا ن
 رم ةروزمل لاحت ناك ماش ن وكم نا حيرت

 خد اكأم دوعن نإ تست 0 هه

 اينما املا كوت د جنموةبيشلال اء

 ناب ادا :لجرمو ءدامسلات امل عزمازه نأذ

 سارا حركة كالو هترابز و هحسطبالا

 اراخلوةممسلاو ءايانمانارتحارقس وارضح
 كادوهحلر لوزلل نا تبا كد |نمأ ٠

 هند نأ و 0 5 ناتللاز# رياطلزسح



 ءاح أ نيملاعلابم هد دحلا
 030 ةئاحلا

 هب اهلنا ةحلفلا

 ٠ هي أرسل اذا عجل |

 نايم راسو ٠
 بسرهو



 4 هج
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 0 0 و وم
 امنت اج مولان اخ! طلاكور شرفذرليالو

 (نممن اوان انمد ارنب يزيح هدتعاىمكرب

 أديدارعو هيدي ذرب م جريح ههركب ف

 | مف ليكون اكيلعو نيتس أ كلب مللالونمت

0 35 



 :.) ىولت ناكإذس اذ !ةهلا الولاد لاملاد لهذؤأ

 نمو انفرَت و رتسلا ندع بوهّتو ضدال
 جاتملبتولاملاو نديلاو:نّدلا3 مالما اه

 هيباطصرخغ ءلين عنة راند ماو لتس

 ير غنت كبلات محد معلا كيم
 توحلعا و ىرمأ ةيبوعصللا دن نامولسلا

 قم وثرراو هارش اولد لاضد رمدسوملاو

 حرس ابصروش ل عذر صا بلطا امهريك ريما

 ا نا مهيلا ىرساطرعسي دولذرونو كردصمل

 داودرله هعيدو ضن كعدوتس اوكطمقسا

 7 وملعوزعمب تن ا اماكد هزاقاو

 0 هي يت اوبل مذ الكزم لد عنج

 وطن[ عرش لع للا اودي
 :لهم تا لبان معو توابل يكول



 دك جهلا |ممدسعاكأب و توت كبل اخدها

 تىكوتتل أفودز جهللامي ها لأ مونهلا

 فيد تمجت اهب ريش ومحو هوية حرم غاد
 موو هلناماو كرند اء وتشاد عدو

 5 اظفجت لإ ذردنع هعبودنممل لوو لامع

 2 كدر لجمع جئنا ادبباكدر هفئكك

 جرطل دارا اذاو تجود ائبارتملا ها محو و كن

 رضا نازم كب هؤعاؤا مهلا ذبل ةءلؤتمم
 و5 المجاواوظاوارجظاوالزاواّلر اوال ْضاو |

 1 هرب الوسر ن اكل اثس اعز انعد لعام.

 اصلا تنامهلا ال اةرمسملا جك ادادااذا

 نم كيدؤعاذ | للا لهال ا دنيلظا ورمل

 ضف مم: ابلتنم اة ذب اكأدرشسلاةهامبضلا
 وزع لصد ,رمسلا !نلع نوهوضنالاانل

 دماعنلانامزس ماج دحرم يقع متالصمت ١

, 



 مال مس طع لكون هب سبل اة هتيم رخاذأ داك
 |مظنو الطن و اقلضتنو الن نأوم ُكيزوهد انا

 هزل امخحو ةميدألا هاو رانسلع مخيف امج

 اهني تؤ ا وزطاتتو ىملال انف
 هكذالاة مك لعءتاؤص لاذ امنع سي

 وح هند الكتكوت هند طسب لانف هنييزم لحل ١
 ثيمكو تنه كئنيحل امد لاق هتدأنال اوف اأو

 كا فيكرخاناطنل وعض لاذ فش فرو
 ارتهباد بالي اذان كو كدهتت )+ ظ

 هنن [لتلكود كوم مد ردعل طيلخ هانلؤت اانا

 ل اةيوكيلا دارا اذاو هللانإلا وقالو لوحتزا

 هلل ديال انهن اد سلع اذان تطمب
 انندملا ناو ههيرفم م! انكامو اذه انلفعكنذل ١
 ترام و نيكاهنذ ا هننري لا هتددملا نومأةنل

 000ه سالم اطرعع ا: شع كذا كناكس
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 نعؤس كو رو هو ٌكَمْزْلا هأور تنازل

 ١ ناك ودع وا وصب الوسرنارمعنب |
 كاقرش امل يوفسملااجراخ+ يبد عكوتسا

 ىلا ناو يشرزعممل انكامو اذه انيكك | ناهس

 لانه امس كاش ان مهلا جوملشنل انبز

 انسان عدوه مالافتامزملا ند كفتلاو
 درمسلا3 حاصل الغي املا انعوطاو اذه

  «لغوزم كيدؤعافامزلالهإل اخ ةمرلخلا

 تلااملاةكقتملا وس ورظنملامت اكورنلا

 ام سا وبف اوزهذل او

 ر زضواتيززو هذ طعئرتما أذاو نودماحانرل

 اانا اما نسون
 لز:اناواههامدداهههرمداهزرم كل وعاد
 طبخ تناو اكل بال رزه ب جوجل

 : «هترا بي ] تظراحر طح اذاو نيلزتملا



 امورسنم ابن اماتل ا هتداديالكت نوعا ١اع

 سن اننكم همامرخو لرشملا ازهخانطعا

 ل وكحت نب ةلوخزعرلس كودو هنا هذ
 لوقد روم ع 4: | يصمت الوسر تعمم

 آمانل اند ان اهككئعال ارش الزعم لزم
 مهمل ز نوم رت سعب رمل اخ مذ نم
 كان اذاعوذل ا تنل ملجة لوتدو كذ
 انلزتمماننجرخ | [كرتهلا ان اوّسو نديم

 هو اعو ربخو نينم | هريعان قاب نيملا-أنه
 هلأ كرو ف ضر !لثيلذ] بلا نحاذاو
 كيلعترامرشو كيتامو كرس نم شاب جوع ا

 برقعو هسيحو جؤسأو دس الكنم هّدأب ذوعا

 . [قرهيلوامورل ورش نمو رديل يكتم زمو
: : 34 6 94 

 فررمم نب هله اددعمي صزم هرعو دو أ دوب |



 2من روف جلس لو الا

 6 اكبر فذ ضد! لاةزبلل ا )ماد

 نئرمو كضولخامرمنو كضام سنو كرعخوم

 0 دسا سئزمللب ةوعاو يعبي
 دلو امد دل او ثمو ىلا نكاستمو بزعم ماد
 طة مووس ان هاب هؤعاو ىاشل اةياود كو
 أذان اكمالسلاو ةوكسل اهيلعوتل ان اةيرهها

 نصيب ادعي ماس عموم ماو رمسؤ ناك
 نممهبايارث الضم |أو انحاضان انلعهنولت
 د تاريصد] م دوادونأ و لسمو هأونم انلا

 ندلن لاذ لومي هدد | انىركالل ١ أوروهنممن

 000 يبد نر رم مع

 ! 20 كهلغش جو نا خامل



 راق يشزمأو اهل نكميظملا شرما ترد عيسلا
 ”لرامزعممعانتاو منا خاورشإلاو سلمت نمو
 و أمون احيورد تن اإل ا رع هلل االأو كو اننلحو

 م داسل اهيلعمشملا ْذ ارش اهومه نع :رنعو
 ه مهروخخ كامن مرلالات اموقفاخا ذا

 3 هندلي لطف سن اا ذاو مثلو نم كد دوم

 اهنحكاس اذ امها الميلذ عوجبل ا

 مط اهب اهضعالها
 ارو اهوا واهرتتس

 الزج ملااهج
 ارق اهيش

 اتيزند



 0 رندا ا مود هجورخ ]مين أبحسو

 هول هجورخن اذ لكةيلع ا: هن حصدت
 يمال مورق نيكرل ناخ سنك ل مورو تاكعادول ا
 عداه ١عدىبلو جحزلا بر كيبل ورغم ل واذ

 2 7مءاعدرسمإ.و هنلبج عقويو مهدضسبو
 نوصل <كاذبش هيلع دقي أ ميولذ بيت ىلا
 ْئ حمم اعد هل لعاج اذن هه انا كدر شداعدل ا

 0 ري زح خا هلاف كاش تءل اكاددذ

 داعدال 1 اذامزع هتءاضر رع سب هن ادبعدنع

 العسال وه عدو امثلع دواؤحتن ا اكلامذ

 2 ا تمار ارض فل [نخكدتب نغاو

 هااعاوتياوخو :لتنأماد

 را
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 ظ

 ظ اا
 ايانيحل وللا بعون اداب --_
 "ب ايليا دي ذا تافجاب

 |( 00 أروق ييرشان هني دملاو دصت مارح سل ازع
 توته هز اميلسلاو ةراشلامب
 7 |هت افتاجحلولا ةحن دم بلل تايكسملاو

 أبرنل اذغلإ هاه عضرحلل بو هيلعمت |طمأ ظ
 ظ ىاعجر زد ى رز لو ةمسدمو نملانفاهبل | ظ ا

 |امهدداززمءولسلاو وللا هينع ماقد

 :ممة عرس دانس لاةوؤعانشمل تحدأ||
 بار ب ءامإلا مك ذرعا حو حشر انا ١

 .نلهاماهناضسصاهبارا يظاقساتت أ



 ٍ انم 7 ,

 5507 يي ديو هه
 سلط ئلخلا يكاد ْ

 ةييصتسمبب <
 0 حني اعانرازهيلا 4 هيلعؤصد يتيصسعت مالكا
 0 الوعد 3 انااا يمول ضيم

 2 ٠

 ئبحلوسملا ماننكملا نالابإلا

 اعضاوتما عيب
 منيب ا : : مع 8

 شباط اتا
 بود لرمعا سوس“ ١
 0 باش نط

 : هلعشأ 2



 هنؤموهثزمال كس أرجيرتبملامومع نوكي ك
 ]اء رنمو هرثد نييوهو لسو هرعا هت اؤضص

 فودزمو ىرد اديب مولد أو ةولّضل هيلع

 لس رمل ريتوح طخ كرنمد هتخاضايرنم ةضصور

 نر بحي موعرب و هّمثو امذعالطت هتءاركت

 دنهضغفوسو بعدت حس هرلل هبوب
 نادآ هشلثجن 5 هنود رسل أ[ يشم هسأ ف

 حبصتا لو كا ذزم كا هنود ايفلختنم ادا

 ٍِي ةموحل مغ عاو به وهم ديك دارج لم د

 ةيركلا هتروصا!نمموهالصلا5 ففي ممفد

 * ىلخ مان اكسو بعظم تاب تبعا

 اء حصتشلا ل اندم دكعمسرعب ملاع

 ظ 122 لفة دنا لنوم تان ما واج

 وهتمازم هيدعطسنم مولس هزلي كؤم هربغب ظ

 كيلع مالا هشادوسداي بط مولسلالوغبإ ٠



 ”لعمالسلانمحرل ان ان كمل عمال امن اييبح 1

 ظ نيلي اهب ,كيطرال اهمال بت

 الملا طبزما ب ميصم

 :ايدعم واسم اهّخاب ك بلع مدا سلات دم كبلع
 ترإاببيطل ال نيله العو كمدع موس نجلا

 د رحاب طن سطور | مهنعمت 0 اهذا

 نعال و سرو همو اس زحا ما ضف نعش ا

 ةمالاني داو هلال ان, ذ كنادهشامنتا

 525 ةل تحصوأو ةمال امن
 رصت ىنيلادل اش ا ىردىعتلن ا ةد هند ١
 هن او :لص ل ريو كدسحم كموري طعما

 اوزو كرذو نكمس الوسواب ىدلاجوجملا

 .ةيعب مازيو ةمساش د ليزمكادنج كريو

 اوك اممارظنلاو هاؤح أ ضخ نس دصات



 0 3 2 ف 5 : 1

 د يسد يس سس سول سل 0 يم جع جمب نجس رج حجيج _

 داي اطل اف انردملا “لب عافش.ةسالااو كرا
 8 انلهاكتئمنادذ كانها يلجا م
 م افملاو ةعانشلاب موعوملا عقشملا فاشل شن |
 مينض|إ[لذ محال ائتنال ةدقو وجا
 وسو اوطزفطشساو هتتااورقشتساف كج
 ال نيملاظ د انتحيرشو امجر اراد هتد | ورجول
 هلتدملا انل مشا فانبؤنزل يرططتسساهاسسنن
 هايرمزحل ار ناو كنس لعام تاما أساو

 ايزخغ لس ب انضسيناو كصوحا: رود نأ او
 7 انهعامشلاعانشلامعانشل نمر ان الو

 نيذلا انناوخإلو انيرطغا انْ انلْئاملوفي هنا
 انى زلالغ انولقفؤمخالو ذايإل !اؤعبس
 هاصو أش مولس هضلسو مجد فقد كنا اني

 معلا مع

 و

 هتبالوسرا, كملعمول سل الوتد
 ظ 2 لد:

 ول عبو هل شاذ كيرلا تلد ظ ظ



 لدول أرب دسم هيجحو دنعمتد م تانموملاو

 داحيوح عات دردذ لوي وأش امم دعوصيو
 هم السل الومدو هنعاتاوضر نددصلاؤسأر

 1 وشو اي كيلعمالسلاد املا هتتالوسر
 نسال طعدنم !.كملع هالسل اداغسإلاق هنا

 هيب همازعاماماكرحا مل ضخاا انعهتدا كازح

 أه و ةرطنكلسو نرخ نسحأ .هتفلخ تلف

 تدصو علملاو دول الها تلتافو كوس ريخ

 4 دئاة زر وماخرإلا صو 5 مالسالا '

 تاتجرو :طيلع مولسلاو : ىتيلا كاره إل

 انني ينعجل ههمصجلعاننم اتهللام كرو

 ىداحج زحل و خم مك ميكب كنمجر .هندانو

 ك”يشعمدلسلا 73 هنعاكتم طظررعوف

 ظ السل امدلسالا .مطنماب ؛رلع مالا نينمئملاربما اب



 انيس تك هدا بود دايما

 تينغاو مهلمف تمحايدهماب داهداشعم

 هللذمخرو كبلع مال لاذ مهريركتربجو مهوعت

 كييئالومم عادذ غصن رود حجر ىدناكو 5

 هيريرود هشمترو هّ الطيب م ويدضاي اكبلع

 نس دل ا مانعل العم ةي وامملا وهب رمشسو

 هند ١ مار سيلسملا ءاصم ويب هنيمإقلا
 هند !لوببرملا مب سونن [عانئجتا وج ىسحا
 انسكم انيعسل مسمن نااشر ل اسوانأ ماس



 مهداول وول كونو تلف كن [مهيللا كومبو لوالاك

 هس ا فتمالب هواح مش ااودظذا

 نيمماس كل انسجة و امجن اناون متنا اددضول لوول |

 اند انت نيه تسال ولا يش العوم

 ىلا انناوهالوانتامالوانش اءاءالواننرطغا ظ

 اون ىزلا رلغا نول قؤمّحالو هنامال بان قبس

 كو يي يدوم كئااتر

 تر كبَر ناصسرانلابانعانقو ةنصح. رحال |

 لوطا و نيلسومل ادعم وسو نوقصنا معز علا

 97 اصئش :وأقي امالاذؤدبزبو ىيلاعلات ترق |

 فقوبو ه اعدل ام :ضحبام اهتقوعسو ها

 قلاتن ايلدإةن :ارلطسا ازا فتنس ااا

 ”ىلانبف و هشعمسأم قحاههد شن طبر

 اوعيداكت ساما بوسو سينعكر_اي صير نييملاو

 ابمددمبرملا جوحللك 8و ةضور احا طاش



 ا ياويااوارا هب معقل اخانام
 لوسر كوب هل انتل بطخاذا اهيلع تدب عضي

 ذوعثي وا شاممس الاسو هيلع حصدو هنأ

 كلذ ايطسال 52 هبطعو :ل جرم هشمجس

 يلع تاما نسحمزاا خلل بنبان جو

 و مالسلاميدعلزةة ربل الع بطخم مكر نيحأ
 همام دم اذا هنجي و نكش هنضنجا
 اطييش اتش اممااءاطفنملا دك ارسل ةارخن

 دعي جركين بخس وأب جوارسا نيب ورتملا
 ذااخ ايف يقبل املا طسو هييعمس وصمت أبن
 و رمح ادهش سوا موضح اراملاو
 | يسع همورساسلا دق ميل اقددربو

 هت اورق رار ىشمساو ني دياصلا نو جلع نس



 َ 5 وعدو ةدئاعتسا دا دهيسر ور

 كسا وم

 ا هنعوردانكت سل | سودا رويسخ إنا دأ







20 
 ظ نينمكر لصد داما نع حياذل جرح عاملا

 ظ يومم نه ١

 ” و تاجوتث د ميس
 هل الد كراع وممد ملعاتنا امو هب مها

 هنو د طرف غاوكومتل اه دوز مهلا الرع
 كل. موعال اهيل انو سار لش جو و



 روكل ادعبروللو كقنلاةباكهرمسلاءاّنعونمأ
 يس وعد عضازاةلام اولهال ارظنملادوسو

 ىلتتلكو ميظملا مل امن مالا ةقالاو كوعت
 نموظفحاو ىو حادؤفتو مهلا هنا
 دن أر وس ىىءركلا يا أرشدو مجنل !ناطيشلا

 لوو هيبادل ابكر اذاو ةرمةرسنينيوومللاد
 نارتل ا اسلعو مولسال, ان ارهكذلا تلم
 مولّسلاو ةواّضلاهبلعت تش انلعزمو

 انا تخل ةماربخ ما مجكذأ ا هند دما
 ناو نيزرقممل انك مواده ان خمالآ ناش

 اي نيلامل اثر ممرهلاو دوش فنا ثرمل ١
 :.لاا زد( لوني .مىطالخمافأو هم دنع
 ادهو د عدصلاو كتماو ك مرح شنو لدم

 :رمؤوققر انلازمالب ديزي امل امام
 يعاد ا وقفو و كراس عن موب كس الع



 لَسل انن انيكك هنت اريكامش اذ وفد ةيمكلاكا“

 امل |مينلإايرانيحمو لس نلنمو
 دذو ةباهمواميركتو انياشوامظش ازه
 رناموامركتو انيرعشتوامظمت رفعوا تم ؤ
 وم هني حسب لوفي مارحلا يل وكما ذاو

  ف٠ود ذوزمعا هللا هس اذ اوسر طعمالشل اا

 هلل انك واسع مراسل المجر بار 2
 هوسو دعا دن او هب اال امل ا نأدهش

 هلو امهلا 1

 تان انوملاؤنب ونون 1ماعذاسددسو

 0-2-5 امهللاغخال ات ذوو اندلا هول

 ىنزوؤؤعمضن د قرعانف هومجرت نااده ا

 نيكل صلاك داسعؤ كنمحر خد |مهلا ظ "|

 ناالاهريزب ءاييالومزبستورطا ءادسرا 3 ظ
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 تدسنو .كبع انين ودم اول أمل اهلنا ن ادهيْس |

 2015 توغاطل اد تبلل نكومهاباناعلل
 كنامُّباطو ناهتنانددزمدسنأمو ىرعلاو
 هللاالاءل اؤأ سل سهلا اوتيوهو تاتككال زن

 كدهمب ءاثوو :اباتك( دشدو كانا

 صضو دود ذطزمعامهملا كي ةنسلاعان او



 نراه ]طل ارم العوم هي دب مسيو
 ”لاقو ةنسحاس دا اانا اند ل هملايا

 يلوم لكي: يطحن بانل انفو هدي
 تاكلناهش عرنواحت ومحراورضغابر لوني
 نلوم و مدمر حز مجم ركأل ازعالا
 طديالطال موب كي عسي ولط | جهيلا امال

 نككادنعوزريجال احدا, هللا الكل رع
 اسدد اددديم اخ .لمجامهلا الضي انس ١

 ؛مزيرونيزل راشد |وكسا يسوادوطم
 ىامهللامذاولط ميجك لوني ود وضع إبنيزعإ
 دئماشنلاو كرثنلاو هك نملاوزمككا نم. ىؤعا

 4 ضان مح ات دنقل الوسع كلا ودجلا

 ليبرتي امشجو !ماقملادنع تم وصب
 ةٍتاثلابد هوؤاكلا اهيماطظي ا وال اذ
 اوعيرزاح كلذ رع« ارث ن أو دحام أوه زقن

 را



 طخغش د 5 منكر يش عف . وعملا ١ مح

 2 ايعمهإر ان[ لخو كليب ةطمطجوتبتو

 ارز اول رحال هل كيش ال وجد تاالاهلاذل
 تدلاهل نئيصلخخغسس أهل اال هند |1أ اسد شط |

 ةضبلخالا مرهو ةلدعرصدت و هدعو 3 دص

 كرت ادص ارحا احط اهلا هتساؤل امل مل

 اعسو ادور ا جازهؤمج اهيا! دلو الد

 تجري وس نل ناي الوّصم معو ار وكشم
 يو رمح ىيجالاعرا اي

 الحر نقفلاتولسم ىفقرعأو كلو هذمود
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 3 كواول نط 3 لوتدو ل16كريمحأل اعنا

 رعال اكن ايش اعد د اكو جراورغغأمد هنضس

 تيبلااإ بو رم ادعصدرت لعازلو رض ”اناخ

 :ءااططاضن الومدو امصل اهعلات امْممدومِش

 دعإطو ل كيعاوطو كن .لعدممعامملأا ةيرلاو

 داو نوت دهز | هلا كل يصاعم :نجمد كاوسر

 هبلع تون فحم نم مع زن الد قمدغخت لذ

 طرض اهدع ست الوؤعإ هلل اطوال اوةرغفلا
 ءااا هادا ركاخ ارككتس لا لحل طعم ضشالأو
 مدي دولة رهاديوعو فا غول شتا برم
 دوما هذو يوتا موناكاذادحاسلا

 كيسان او مهيعانتلا د ع انهلوميوم



 نييصان كدت, او كدا: ١اناو كتعاطاهاو

 امو وعوادلاءاو مهيلاات دناامإ منن كد

 1 انعؤق دزه ذازمغ او طا لا صرخطشوحر ١

 قبل هما الوني تاوعملا هج ا ذاد دانا
 تئروراكإط ثدقعاثليوتلكود كدعو
 داق طوضوت نؤىرتسةملكد اس ناكلإاسا

 ٠ زل أمرا ايد ةطرتشت ناوضجاح
 ْوَصلاداطْمَس اطعم اننل اذْك تاويتْتد اناد

 د اْمِيسالاو مدللاو وفصل امرلهمخلإ ذم
 تس انمْوملاو نينوملاو ندلاوللو همنا
 هموم !ال اهل اال تاز رصُن اعو هماعركبلو
 هال اسهال سا الاملاح ملا ها كدزملا
 مهيللا نوف اهلا ءركولو سدل امل نيصخخت
 مالا نقل تناوككبضس دوعدانل د كنا

 هاهنا ارم مل نييسملا اقمارهو مهلا ئ



 :تكضواءطض قرتروااهريذتتةحرود
 نم امهلاااهفرش ةنفواهضتدداو |

 ميجا هو ارتدىدااولورفغاو خود |
 دوهنلع :رغ عم لاترعدو عا لاتوع 3

 امجاوءنئاجرد دزكلو هل انحاركد ككسانم

 ونه جز ذلرغزت نا ازهكتومرمز نباح
 باخغانتو ةسح ةرخخل او ةتسحاشرلا ان
 مول ةعلدزملالاذفرعومضا ذا اذاو ىانلا

 ييصعص
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 اد نحمل ىزإ اذن فلل ركامت اهتساالا هلاذلا

 5-59 0 عع

 تلوح طن ةتزطمؤل ااه وتعا | هكيانعزم

 0 دوذوعرجا طنعاج ةبوح او كش 5

 د اا ذاع اهجو انطق هذه ب داسدكتنل ا
 ىذا مهوب ا

0 

 سر يو ناكلاسأ مج

 طرمعت :ليركا امج رونا اميل

 امك د كرم اكدحلا دع محو ذم رده ذ

 مل بهودامةنكلو كت ودمداذ كونت ١

 5 طار خوه نما. :رحال اوال وعءلاضد

 ] مطغورموحممللا لونا ذعذوصأو ترم ظ

 معلا طا !كتمجرمد انل العجن اجر او غو



 راجل لوفدو ةاصحا عم بكد اجا خرا ذاد

 ى 2211011011“ ذواروريماجم

 يدلارجد م دلؤمب يذلا يرههجماذ

 ىسكشل لانا امواغضح شمال او تمس إذ
 دملاماابرهتنلاطوى امج كش دخالص د ا

 فعمل نيل سالو انا تماكك يومن كي ذاال

 عمتي يوم اضت مهلا كك اوكلو كنم
 مركأ|ب ؛لدوجو كإضتعت مولسل اهينءيبهرب

 ا,داهتمةرمش ل0 طل محادجوت »طر مغ أو
 رص افاطضوطمو :دكمملا جسم ةمعلاموب

 ,انشوداداكك د اود هناة مزمز ءامرم برش و

 بيرم ام مومو هام |مولسل اميذعلاةم والكرم '

 اميأوا ونوال اذ |بميللاءاملايي مر نعل وهن د
 ناو عر |ايدادلك و مءانشس وامان الع
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 هطول سل اهيلعمسهر الو ثابعانهرمعلا ا
 منتلملالطضقواذاد كاذوكذيو اكتم فعذ

 اوساط نمط اياز دب عجربد همر

 طجبو :اوورعمو هكلإصجوم كلاس ها اييكئاسلا

 دنعلوهب و ءاعرلاو عرضت انكد هلتمجر

 كبلعو تنم اكيد تحج كلا جميلا تيبلا عادف
 !:ءاوك تب ]تكن درا كاياو_ جس انلاو تكن
 اما ةدييمص 5 لا ذ

 اهانل موزعاو تلعن ١

 وكاس 25 نونيأت هموم

 ةدعصتو هرعو هساكدصتنو دماح مولا و



 نمو تنال لول صم باحاإل ام رهو
 لا ةرايزل تسي ةسدملاحااذاو او هل كيرش

 مرو ةدركل اداب قدتو ةللماسإ عم

 ةلاالعمسال دوج مدلل الجال | اوذسهلاو

 زن مداىور دكت اللا ل وزو جول طسمو
 86 ارمعلاب نوفحت كم تل |ةوعسس مويلك

 بر ملا لومي ةسدئالخداذاو ةعاسلا

 لع امو نيضرال أمرى نللظا امو ئمسلا

 ةنيملاه هج كلاس نب دامو حاول ابد د

 ىاهرثسك وه واهيماهضواملجزبخد
 كااوسر مرح همرلا ااهلهاذ واهم امرش

 نم اناماوهانل ا: ةيافو هيجل وخد لمجام
 كوم نسم طمنداذاو ب اسملادوسو باينلا

 كيحامهل كامرا ا اعدت د



 ١ ددّساو كاع نم عاو كيلا : ويد بسم ٠

 با اظبل# ٍ -
 5 كبح :

 7 ' 6 هتدأ عج صدس ال ا 4 4

 ورنملاطانسانلاب تواصلا مشا صم

 ٍ 9 تود أت هداس هولانل املخإصِ عوضم ت اديس

 ذاذ مدلسل امرزعمس لوسين ماعم

 موو تدوم

 5 .ىزم مولا هزي وان دل روم انمسلت

 كياني الإ ة خوي
 + ين ل ضود وكيفرؤلا طئاعذ نكست د عا وكب 3

 0 دازاؤرلعم 0 يح ازا

0 0 3 

 20111 داو ةلاسول امض سْوم ١



 :اضِم خس ارماذ تدهامو ةمال أت عضنو

 اننريفصرعسا كانؤل يوجب اكتم ا
 ةولصل ال ضف كبلعوصو ء از لرب انريبكو

 برها متل موي انينيمجا ملل اه اكناو
 لضنمل أو ةليسول ادهخردل ادطعاو نيينبل |

 هسا انئساوهضصوح ا: دو واو ةلصضعملاد

 مونة اّمذدزم ال محاد هتعافسانة داو

 اسر رم ميما ارخا اهل مك ال مرللا غلا

 ل 31 اؤاب هيلاووملا انةزراو مولسل اهبلعا

 كرز درك ! هيجاصل اوعربو ماركالاو
 كو هنجا>لاسو يلع مولسلا لو امنع
 دانالا اجامل اههره مادام ةئ دما. ةاولصلا ] ١

 قلررعسا لوس نش مرجولا ةولصل اذ ١

 ىيل اولاةر صل ارث هاوسا ف :وكصئلا لوشن

 اعد ءاعدحاش تقوس داع دئئاولا هزهذ

 ير

 ا
 ا

 0 اا ا ااا مم ب م -

 ل ا هي نه < 0 سومو - و 55 ا رو
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 يل رك رو 0و أم دور
 سبب 00

2000000 570 

 ع ا أم خرم رلو ا خا“

 ض 00

 ظ هي 1 1 0 242

 هل سس سر
 ْ لوما 00 وسل : ريق يناس ورع

 ولا 1 6 1 7 0 3 2 ا



 كلا ليززددبا سس 7

 َ 9 فد ناز دومفللاثا
 ا و رترب بوب بلت أف 1
 َ 1 هللا |

 | وديا قال ليج كذلا ا

 | ردو بشان ري يهل

 | نرخ ؤرلاو كلل ئروسربعن را د ؤيعللالا

 ظ اور ظؤيططاف اييطلانا 4 ا
 م رس ويلا ب هيو

 ٠ اا
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