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 مكخنلرو دو مالو اتاغو
 اتقشعلا زكصانيلع حاصن

 ام هيلعن بح او ربئاذرلا
 رك ونن نمسبققن ان رغنا اننا

 سوّسدم نم لاب , يشع هابرا نع لك

 سوصنسم قضاحاب در ةععااب يلاشال

 0 قوس نم فلا ئم
 سود ليرقشب الا (ئذوط م كرسي

 مربحكو ليج او مور ىوهإل
 عرقه ىلا هتردعى بيس حطشام

 مسح فلا امتع ا وكس فوطاتو
 يي سأو صا ارطسو بْن داخ تلح

 3 سك لبيس فصار ,اق السمن

 كر الاس كرير ل جالاب رناشو مدد
 _ ىامو شان ايزاهذ ةوتاسا



 هير أبا. ىنّسِعلاو مترج امرا ظ

 و ا ل 2
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 كلفان ىف مون ٠

 اساهرب اوهكوتساو انام دبسن
 ئاهولأ ارش نا ل 0

 هال لامول ع لاطإو مل راد زن ضراولا

 معا قشاحلا ىوهب ىنآب قشسعلا بك
 فماعو لصولا ماو ىفانانسحلف
  اويببا لصولالاو وبيج ق شعل فن
 كاعتراصلا لعو ىلاوت قيثمحلا عم
 لف" وبلغع ىوزحا ىفومهن نوكدخ
 قلعت ف ل ازعد هقر كلن قو نملا كلم

 ىكراويو ىدييعو ىدانقشعل سفن
 ىدوجتى ود ىروجو قشعإب كل
 ثكذا وذ دعبلا مرج ىراعمو ضرلاّلا

 قرزميرسلا ىراو قرفتر مل ىرذ
 رم دكشما ىحنل !يراور وكئزدبلا ب

 ى+-412: دخلاناو كير فاعادضت

 ابعارواسكتم أفحرسامنراج

 مبقيذ ناو اووي لانا
 جدام ىمسملاب مسافاوسا نا .

 تايحىلتف ىفنا تافيار ىلا

 اتبط ماقس مام انرهدف
 ىرطاخو من

 ادم رق شاع عن اشح لاو فيط بد

 فق انلعرلاب ويركو قارغلاانهاوضت

١ 

 مشوق ثنو ىدوج كلوا

 2 1 ول كد قزخؤقسلا كىراو

 ماسح اكىمسم او ٍرويدربشس مم اكرب ظ ظ

 انج وقفوا ذاع و

 ماكاو وفزنبزج عد ل
 كى انهكه جريش اناطلس لعادمح
 منكر ىراديرط مان رومان ىرترْم ىا

 ينك افك نر رؤكش اخر ش اخ
 امتن هيلاو هات هيلاق

 مقمرضفلاة وه اقسو اكو
 مناع بح مو ددىبطفمدبلاعلط

 موا بلعلا عضْحِرل اج دبلا سم
 مالقنا يسوغ وبنك فودعيو

 ظ حدبئرفكا ضي قر مل سفنلا قسع
 0 مسا ءور ل قمتنعلا نذ

 م .وئؤااعس "د ىداسو مونل'د فن

 ماع لهل اهو عستعي قراو
 7 و كلرادبو ىطي ىحلإ ضن

 ظ ملكلا ياولخواو ىلركايا اولاغتنا
 للخ ا تلارعشم اياَقْنلم ىقعنا

 1 ناسحل تابايصيف تام اذ توييللو
 2 ناعثسمملا انههرعن انام ىضم دق

 -- م 1
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 اوغستو مايسن لصولا نم ءوبلا |
 «قشرو لصوب فكرتدبا ب قاب

 صوب تدع كامعّجحاب َ

 ب ولب سعنلا كدعدت ىناذه

 راسك سشيعلا صفه قام ثكا ام أ
 لوكس كنا بلو عتمن ب تاب |

 اناقس هدلذ ساجيلالا بحا أ
 "يضخ ءاغل شيعلا نمموبلا َ

 1م بن قشعلا رولا ْ

 فيلا كافكيو قشملاو قطشوب |
 هئامس هعناو قّساعل ار طره َ

 ةكموي . تار نم هفارث عر ده 1

 ىطاب كيف قرهادّمل كديلالق |
 (قراسس ا نلمقد قشاعل ويْفكال 1!

 هلاصو ىدكن اه قو هش رك م ا

 ت ةقلمسمن

 أ

 0 0 اىذلاو 2 |

 َ مهرس -

 4 اهب وا تورش ه قرح

 هلكيمبو ةنركج هرصحرل جاب ْ

 ”نسوئدزتيؤو تا |
 نأ

 ا اذازؤكه ررس قرح

 هفيطل ىلتكدمظان سيلاها |
 رفعزردبىدخوؤ ٌقارعلا عزت 0

[ 

 ةدوعذ دهعلا السبح ىرا موبلا
 دوغعب مولا كرف رد نسكلافان

 د وك عوراب ُدحو ىادد عدرا ظ
 دوسلاس صّسلا ع موبلا هعلاط نع

 د وعصو صوهن مولا ف ستيعلل
 دودو كنلاو كلك ق يعس فلا

 دولورل ناله ورقلا نيركسلاو
 د وعععس و خوي اىم سونا

 د وله قشعلا دع هس ابنا
 دهوحيو ص قشاعلل صلخ اذ

 هناشديت ماصا هباوه قفا

 هنئامار نم ةليلواتاغ
 هنامضانإْت : رص همصدل لاك
 هئاسانكميدبو انئافو ناح

 نكتناكم (نللظ ؟ببعيطط ُبيبطا

 هسا رجس و هيوم نا

 هنن اسلذسوب ةرارش نم قروحا

 ةهنامز قطان هون

 هلم كك ضلرسيل ى هبال كاني سيل

 6لب قب مكب وبا طم

 4 تيت | اذا ىنعهرصب بحجياح

 هّسو هن بس نجيب سيلا ها

 هكقسام فوك م نوبجال اكس تسشنو

 ------ تس دهس عبسي سب سي



 سرع

 ققم باصارهس ١ؤران تحتل س وع

 تايرلا مراصاب ناكل نعتوخا
 رججسج تدعن لصولاد ًالاصنا بنر

 كبرشه قرف ىر سيل درعلا
 حج ئابجو نعت ىدصن(قشاعرش

 فقوسووهلا صو رررون قشملا

 اماو أنا كرم ائمماب قيتعلاب
 3 انه قرانلاد قاح دءورصل انه

 ىسئقنب راب صرع دع ىلف
 ماعد اكس فار و نم ناك#

 فكرون ّجعمروا ىدح نولذ تكس ١

 -فوثف نعيؤعدو ىناكددا
 نوه ايندلا سانلا تبل
 كفل وهبط حاصاب قام

 _ ى5.راوث ىلغد ىوهيل امارامو
 طلح صاب قشحلا لداض |

 4 لكدصف نببلاس متو سرين

 ئشاهرلاقس اكلاجابرلا

 لكلا و نم ةاححفطل حالا

 شضيضخوا وا لكد وجي

 اهاود كارشب قلواترلا

 لظب اسم سب ٠ هدنالطا

 فاعترق قيم نعىلاعت
 الاضُم ديببعلا شعن ماب
 ان دقناى راى لضفلاب

 | هتيفكدق شكى د نيرظ مس 1
 فاعل مرلق ىف توح حابس حبساو
 فئفاللانىثدا اوند ىكراىذا

 تبفاشب هكلم ؤ يضر فيكتب رلاذ
 فكافلكص يلخكهين نافقشعا

 غ1 000

 ١! ناسحلاقداجف كرا نعوضت
 ] در قدم دادس
 ف لي نم ناىجبس او وقؤ هز باب

 فاح اريك نم ناك د نم ناكحس
 فنزاعملا ةوفص نع نناعت هب اقمشع

 ٠ فوج نم ُن رحت لاف تنح

 فوبراشلاف قسعلاْت رو
 / فوك حاصإب قلخفلاهو
 ٠ داركسما ىرارق عوطت ران

 ١ فوصمح حاصإب قشعلا بخ
 فولصوا لوذحهح درانوا

 _-  1/اوغل ا نسح ويس انايرلا
 فاوألاك ف ط نوك١ؤامو

 فلاعملا ناطلس نبيل سمت

 تااقرشملا كبرصباسر اصر
 فانح نر وصد نم

 فاس ٌربص سيل نك و

 0 در 1

 | كروتلاو نردوج ادحب

0 



 مراوجانبولق جمؤ انوع ىوهلا ني رك ١
 فاتلا ةزيزل جوراف 2 -بموصئاهيامواسل
 رارسلا ف نهببكحامثن 2 امه ج بولملابصغنمإب

 نتاطملا خخ نربوحلا ناح 7 قشع نانج جتئاو تكسا |

 مدقلا كن د غرخنم همي دناقبلا حدقألعا |
 ميفسل'كظح _خمغ نم يم فساو !وو لما عم
 ميفقملا بلاط نعاظلاو اميفماب تنعظقشعلل
 ميعنلا ةباغب ثكارشب ًاجوي كارب نط ليق دق

 ميدفلا قشعلا ةراوف ظ يزفعب ىلزاع كردب» |
 (ىم بفن ناداعس كايا ىللاعمل اةضورك مادع ظ

 رحب سلا كردي ناركس موبتادراعسرغارش ٠
 مثككاديلاءةيهبلا يو, 020202020202 ىوهنيرسمويربت
 عكدتعت مم بحلا ْمقمايو ك دعبن كش يعلا َصْنلماي
 ىدتهت ن٠ناحاعوصولا فر بكوجلاز ىكذ قارقلا لاب
 ىد تف 9! ور ولع نمد مم ايقل ندع نم برو

 فك دتمتام قىعملابقم» 6ح<_ح6كاشمناب لاصولا كادم |
 ىدكتسم ب كا ةءرفلا نع مانإر لن ىك بطلا نم نس أبل
 هب هتينووب مايلغإ ب لس دلا كر ىزلا بخ
 دوعن ام لقلا ةرمحاي ١ برعيات ىرنوم دعيرلا
 ىدئكمتاينرولاةيمءإو كست اهلل 000
 كدق رام طق قنفحالا فبتفاخت اما ىِلَق نزحا

 هويام هانسم لثمن ١ فىكشلا سمن هي دؤر ور عن
 لى فوتولراضادقاواي», 20 كرولا غلي قوشران و
 7 ثا لعاب شخ ام١ ,مه دص نم ئيعاب ىكسمت كد

 ر  ردوسلا ر خقم ايريس ىزن امس موي فيكدمر لاف |



 ىبد

 اللا يوبم دهرا عب دوق

 اولبر داولا تح

 ّك ل ىاعلا نيرلا سمن اياب

 1 راد قيرط ى
 2 د ا

 ماوتاؤما نوكتيدن رد ىضإاب

 كازا نرتب مانألا ةلطعاب

 مهلالد انزل مهايحام لبق

 فّرِحو ىديه فرعو قع راح
 ىركهن هل تنق يو رظنب ئككضا
 ه دونه قير هوشع سيباداج

 هلردج قس ون هل امج ىلمج
 نانولنإ :ن ان اوج ىف ئكسي

 هسارو همظع هساك داوخلا
 فىراد بج غأم وب ىِلَقل فس ا

 انيذ ُدوعسلار ظن م ويل ٌيداعسو
 فاتا ام رطب يثبت فدد
 مج فلا ترو ىلق انوع تحك

 ًاقيقحى ٍرَبسوه نر سمن ُتاَعَه

 اى بفم هداو ىل حام ها
 لاخذ هلنا ىوسإ يي رلو_راخ ال

 (ينوإع ةذرط ىرصب هنع حيراال
 ىّرطن نيلابو ئيولاوهد له

 م

 دُئالا هنسح نم لح ا
 دلاوي دخلا درفت

 د درا جحا بح ناك ناو
 دعسمللا ىررابتل تيد

 5, دعانبلا لف تبر اصوومالارلا

 | كح لوف ةلبص ءاسو تعطقدد

 تعبك ةولعس ىف ديعت يكتلج

 ١ ير ٍط لابْيحرظ

 دهز رك ةنئف ملام ىدنساب
 ديبسم قاع ظ دو لاه رون

 ىاكهف هل تدك ,ةرضحب ىذرثس
 ذهل تاق ٠ ةرصنب قدرما ْ

 1 و هد ناد ةركسي ىبرط
 ىركهم هل كنة حب اش هدب

 .ىزكهنت هل كد ةرج هيزاف
 7 ٌكاوجَو ىواضتفر ىو

 هراوجؤ ماقاو دهس لبههسسل ا لزش
 42 فوك هيف تدرعت

 | نلسوه'ىوهباهيعبنرمو
 1 ىرواقمو قوم ٍلصا لصاوم ظ

 اىريدجو يع هدنإ الع تقرذ
 | كيسرئ سفن هزع هّسلات
 ىديلتو قيرط بر نع عنمادب
 | اكديسعوىرانغرىداوهو يدر
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 نال ق شعل عم تعد! او تحس

 هس قداصلاو دعولإ ىسقارل

 ا حو صصلاو َدَضْغْلا
 ل لاحت هرد ٌكرحلا ٠

 ةعرتس ورك شل دماجأب دماحأب

 ثا َق وقرلو رب وهدد '

 فوم ا لوم ىوس لوعنمو

 لق امانا

 هبزم نمان وس ةياجاأ

 ياو لاوزو ةيعصلاسنو 1
 القت درو ةّمْخلاسنو

 “2 اوس نسحن لو انضْف ان |
 راوس اسهلات
 انوعد دّدام بيتس امل ناو

 نا

 أن رطن اذا نيمل اك كدامش
 انعم نا ريل اك كبانع

 بلق ناك نورد كو افج

 ىلف ىف ىلاوعن نمو 1[

 ل تاحاصص ىلق ىو
 ممعا هساوانوق انمتخ ٠

 ىءاط ةيءرلعاو دج حالا قاساب

 ىديههشو اكريصد رايح ىنشاي
 اكد يربى دم قشعل ادام دق ن١

 اق ويملاو
 ىئ ديبعل ران ثلثا عنم_؛ دعلات

 (كريسح شاب م, وبصلاخ مياقاب

 كريو و انسو اًكبِلم كلععي

 فداه لوز 210 وكلا و نيم
 ئامالات اطاح) نع ىلاعت

 ١ اب اال لاب تكاحاذ -

 لاوّشلا قيفوت تدجام ع

 لاالتعرلا_ة انور ةىصر
 لامتعرلا 3 انرهط ةفخو

 ل امن ىقلاح نسحانلخو
 ل الط قى لردظ هبّراع
 لاونلا ناو

 ل 710 4 ب
 ل امثلادس< هتضبق تسلا

 لاوكلا راونا هف ئيعب
 ميو نعرر قاع ندا

 رانا املاك عواباس
 0 نعرر ةردغ مث

 ها بسناب اهدار

 كالا عسل
 _ىدس اهلا هتاوز اهصلماتذن

 ىريعسل وق وان ركسلا

 لرلاركسرلا



 . لق دلب الم ساطلا عبان
  ةردماؤملا سا نحركسلا موا دو

 اي لع ى ذك ةكرح ال ]هه
 انتويف بِلا لو ىتست جورلا
 سفن دلخلا ساكج ككاقساذا

 ير اقبلارإق اينلمسبو

 ىه دوم قطن عا فبط َنبكَر 9

 ظ هب قشعلا 292 نما طْنقبب قبك
 (ندهعدل كلانضقنو انفلح#
 رولد م ضلاب ىره د قدام ب باط

 ارش ىدوعو ءازجا عاج تقشع

 كهفقراخاز ناٌنحاكلت لحاونرل

 تون وول قان ارداو ربصلا ةلك

 ع ع وهو قشاعلا عشب
 ارح او العسدرفل بلغ
 ءاىدللا وج مااا
 ىسامك اذه ىسايلانه
 الكو اشاح قَساولاق
 دبىعت ىبك روحا 3

 عون اك دام نقش كايا
 راذلا نلمعرتردل ا

 بلان ىرصح قناص قوم

 بففايو كلام قملب نماب
 ثاصم ىلق بصح قاع

 ان اقل دقاع انيشانا

 | اهئ لمن وصوب

 ساوسو ىلا نأ, وكصلا ةلاخت

 عل لس لوح ةويرث عّمُت ىنح
 8 رسائاب ا أهايقس كهسذن لطي

 : بس افئازل ىقبت كن وييحىدت

1 ْ 

 : | ءاضعرلاك كن نتعو مورلاكتن
 ءافستسا نم بات ُدص د

 0 نا ةعدح

 ىاد ع فرصي نما قكم < نغي

 و دفذل | قث ! نح ًاركس هتنياع

 ءاوضربا قرتحناب كل

 هابيش ادلب ىشلا هش روجيه
 . :اررعلا بعل١ناسل قرراو كِض

 1 روحا لم ذ بش ىّئدت نا
 ءزالولا د_ئمك ىدسحازه
 ىانعاذنه (قن است اند
 را ا مهم ىلق

 ؛انفلا دنع ةادف دم
 ؛اهنسّتنم اذ ةهعاطو اومس

1 
 ءابرلا دحر اتيدبرلا

 ءاقبالاف 100
 هان رج 3بانم ىراص

 ؛انضلاردسب ايا



 انه هيو وللا عقن ا . ف وصوطمبا وف رزإي ا

 حنتحن كك لصغ ىجوك نفئذأت له هلح اي رع |
 .٠ ففدعماب ىلصااي كريغ 27 جا رماَنس لك ظ

 كسننإلو سنفناي كنود تس ا

 ٠ نمكملا ف كياععا ةليح ةمومسم كياوتضا نإ ١ ا
 - ف سحب كناهي اديب ْنْح ىرم لا قاصو ملادقم دق ْ

 فىدسصيرل كَوُسَحىوَسو فا ع ىهشيرب كهجوانس ميغ |
 فيدو ايو ىفنتكم عراوجاهلماي لسمو هو ىنلق اع هظاحلا نساب 0

 ' اصدتنا ىو لاى تو ىشم داع تناىيخي داع تنا ظ

 فخ شع ان لك ةوك كرت لك دصقم لش ةرق

 (ىّتكم انه وح ل يأن موركت نا قدعو ليل سنروح يترك ىلراتنبا

 ىذس كن تسعان كلاس ىداف بدن اه لك صلخ كلامك دبيس ا

 فاح ةيهباؤ نب ىلاعت قحا وطن قارن كلانسحر اص نينا ىدميس ا

 ىن ان يشعلادم ايل قّسحلا عطس أثييدع ضْو هرجحانيل راسل /
 قى كك هس اوككو هاضبلهلادهو 2 هاش دلما يش ماضِباطرحس ٠

 تيطلا م جاد صدك تاو ىنِسُخ تاو لاصو م ككادف

 3 اه (ووكَتو شيعابرب اال ًايركم قر سبلت تاو

 فيد اهيرشو ىازكس اهواقس ع ىف يعرَقت ئيعرجم ايا
 /:/مبلال صحو اوف قشعلا بلس

 ادامشوا اوثدتاوناعت قّسعلا نا ظ

 ا ابيع الا عمس جار مولا سن

  زاراس ىعيبح قارود 1

 ل مج ,قارطو تنيارور طخ مع ار رك هم ١

 هرتسو ًافاشنو لربك رد آاقابس دبجانافاور قمننملا كَ 1

 تيه م ران ىاهتبم لضم ىررك صن ما ْ :



 د وعلا لح موصلادلألا
 قسمي ىدبيغو او '

 0 1 اركتمغ 7 و

 اييبفس رس اييقس غايقس

 (قاهد 1

 اًيبرعو عرش ترج عباني
 تس ادق ون نابيشلا تامنو

 هرم >1 اجرا" 7131ج 6-16, دوه ةهسحصسم -- تا ل ل لا 17#

 د وسلا ميز لع ساو مد 7

 7 واحلي ديوملامعلا كب
 دودولا : الملا نع هانهم
 رورولا ىيح اطعلادارودب
 0 دوج دعب ٍدوجدعب دوكب

 د وللا تحن اهقاقرىَر
 30006 كيرلا ناحل راهم
 "ا ومخحلا نم يانكيد ليعس

 1 كر وعدجلا كاع د ىسفنابو انيع نق ور جورلا علب

 ّْ ىدوجو 3 جوجو ىف وهو ىكدنعو قاقدلم قادَهْزا - يقعلاباونداواوبيجا 0 0 ديلاطوووملبم كا | و 1 وقولاب فور بر ىلا حاسف ةوساو هولا ضراو
 . | ككروعو و فددخ نكم دو 00 فهانف 3 ٌنولط مسك 9

 | بخغبعو لاوعباننيبا تارؤح ١ دب هيلا مج رعد 1 | هيعانصسيبملايطيعبصت 22 مق وقح نرينام تيس | يقض سيل اجلا قبح ى سا تسل . قنا نمودلاوثواول شبع 0
 ْ ىداصو ىدبحاب ىقّتلاو صل" قد يما زانت رس اكن ازاع١ 0
 | ولظو كرصق تنا ىططاخّوهاد ثح ا ا ذو

 بفرطتو ريغ ًامركماعا تب ني ناند نيىيحاصو الا الما 3
 لعد اًءلطاو دبرعث زلاولصو . ع وتصناد مررلا بط يكس ١ وقل وكس 3
 '( مدت ىف ينو مدت ينثر واامب بلقلا نجع 2 فدب قف دوقرفلا ملم ظ ,ىرق ترو قشعل يدع 0
 ظ فرع ىدوجو تيلأفسا انو ىروحو تف ل 5.
 0 قلغق١ دامو بلقلا برس فكسار قو تطلق سد 5

 1 يتلا دلو تنالي كن . ًامرق ىروجو دوج قبس
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0 
 ١
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 اس رهو عطقن ءوهل ىلحأام شعل تب هذ دانا نيترو حانانه قفا فق ا
 ىرامال هس قسعلق حبل مدع علط/ مامر باي رابك تاساكب فراسادوهيلب قاسايِطعَسنول 1

 ' بكر اسي نح ىممي ىر داوهو ١ك ىكساوادلا نم ينصلخد

 نهريكبل ىؤلاب جاه ىمسج نا  فوسح ىلإ مكى اكل تلاق

 فوعاطت دل ىرتفملا اب اومحاتنسل نإ ف ولسان اعرض قابلا ولعج ا

 4 ولع فئران او ضاع بابا اوعّفاف 0 كسلا قوفانا وكس ءااذاك

 ىفوبيجلا سا نماكأذ داوجاك وهتدخ ذوكساذؤ قروصوش وو أ |
 نونه اسراو .اهرذهأو د رمقنساف متسكننا 5 نونا كبتضاد اش اعنا عتئلانا 1

 1 فران )هب ٌووللتبدف
 ىرابتخا سيخ ابجاو كوع + كن شم هاوهل فايس نْنِعو

 هكر اىخككز و قىزكس كنه لص وود ىحاو رجب توحا
 -فهرارذلا قوق سعّشلا ةداعانك انرئداغو انْخِباَغ ايا

 كت واوا نام قع اغاذا ال سمسم بوزا فاي تحج ُُ

 ىراهرفمعل افزو ركل شسفلاوذد لىفعو نسعى نيرا * ظ
 فكراميد امه صعيب سلا فذو عصب هله صبي لقعلا اف ذح
 2200005 وعل ١ عاجلا 0 ال اعط بفقاوعلا بلاطالالقعلا ا

 داقرلا نعاونوم لحرق مصلا م اشلا ةجاررانهىجاصإب
 داهنْنحار يع م لاو دقراضلاد باه اربغ نم رد ال لق سمّشلا
 دايو لّسلاو رارقلا فمها ع داورلاؤ ساكلاو لراطملا 2 جدرلا

 ف اء اه يعوفصو قبفصو قدح مآنل نم اساكر دارادلبحاصارول ْ
 د اضا ىضردو ٌيضانتساتاغ 0 انيناجان عمان( انيفطف !

 فران ٌكررمؤ اون اناهضكنزعف 2 ه1 دجتامآناذ ةاندهعإس كذا
 ككزا ردم اًيصافْواَن ٠ علل لاو فاكيو ىدر اءذ ىاَمِجااساكر دا

 فرات كيك وجي فزيسو فريْكو ع . اهميندانجي اصم ل دقواخ 1

 سكب ووو



 فهوراثلاب ىيلعتو ىداذاب ىنلبتا اق هدف نمابو ساد بحاصإرول

 ىاسباو قاسفل نعنع ةوهق لوا  ء - كرا 4و اهف كتناو برعلا ناس
 ءامّسل ا قردخ ىناهراامع دسم عارف

 .-فافخ قليلا رتتكلا نم ريس ون لل دما رونلا نض
 ظ هالابا اهب عاجتو : | الضد راوسألانم هاتأو

 رابولا تايوعم ئ قدط > ش - مساع 0 اخاو

 فابق تعيزاحجررادابق ظ امون لصولاا ديس وم بلط

 ظ راهبلا تدجت ًافاصواو ظ 7 ءاضد نم تيعل

 هيي زجاصاور اعويع . (رونئبلاسعتر دّضلا داو

 ,/ امداد ىرتس هير أمانا ىف دج تحجلا تبادر
 تكتقئاشو 0 ٠ < قشعب هتسالع اأو و

 م اهّساَو جلود ُهَماَم _قٌقشع ل احو انساب تفع

 فاك اءوط يجدن ظ اتيبع ربط ٌةكريخادعف

 اغار ىعب هنم قيرغ - ٌءهوكحيانعرب اشاح
 واامرلاب جرام ظافلالاب» 2 لرب واح انضر واع

 فك دي ذنتسم قسع وكل ولاغد ىديكيو قبرَس قشعلا قالا
 بك ريدجلا نيعلإب دودحل اه جد >> ئعلغن ناناعد

 ديحعصلاب محتلا اركفاذ اف آم ىدزع اناعد
 دبعب ركح ا دس اع 7 اعر نك قداخاناعد

 ديدنب نعتاعت 'تاحافم ظ أن هذ دم يىثاك ايسين

 دي دجتجْف مورا ل اجي 0 ظ د رل تاياهن تايارب

 اناربا نكت يقف انك ظ اندلحاام نلاان بطا ام

 الرق قيئاعرنع بج وه اقكساىت بيرث انا ىدلدم
 ' اًناديا اي اديوبو اوفعي لو مل يااخانا
 ظ ( وع ةدلاافع مدلااًفع ىالوع ٠ اجو رودص قتمادن نال نا

 هيج نحيا 27 اي سستم بو هطول لق طلسم هدو دتتجاي, ةودم بو سسوس تهل هس د مسوب جدو هما قط مل عل د37 "كم



 ف دلص ىقّسع نم مولا تيبسن
 كردبو (سصُش ىرريس كبر هوذ !ٍ

 اًمدط حاورالا ةركس كادد 1
 حاهن ىوبلا م# ىقل 1

 ى اوه اننا د

 ماركح لاب دان انقسمت

 يكرا_حّشلل' تنّمْنلا ىغا اف
 لقؤلاو ةمافتسولا فاو

 هرخبم ميش حاقاورس ماوس
 ديولانم داش ىلعلا نمدلزنا
 ا هلصولةنز

 هزي دب هل سيل ٠
 نَسو امطار ساير :

 "م ا ١

 90 ئورصتز بتات ١

 ىامدا اركذ اول ىفناحدت فصنا ام ظ

 فافجا عمدا نم متلاباهيجّرَعم ٠
 ىف اوخا كنور قفا |

 فا ج# تلحإ لصو نتف ١
 فرامط ىف عيلان ل000 :

 ىراوتل او ز ديل و ىلوفرف ليلا ٠
 ىرارس ىق ناكاماشئاوارب ىتح ٠
 راهصل 1 تمتراف انتريبكلات ا

 قادغ نت فاشع مويلاىردادلخ

 تاكجزلا توقاي نم ىرنو

 فقام لك ةعاط كايمل ذو
 فايث هىهانمو تعاضو
 تايحو تابح ة ايح

 هيف ايلا تاسائ دبا

 5 ايلا تالا اوَعفْس امو
 نو اركّسملا برس دعب بلقل

 اكرس ئمل د هس 6و ناو | ءاح

 ىروىل ةاقق ولما نح هوك

 ىركلا نمهظقيا١ هرونم هزون

 كسلا مأرب سيل ىجتغاو لجو نح
 ىفرجامانربخا ىاياشّدح

 لاو نابللا ؤهلّتمدوهو َّنع
 هم نبل زو اوون عش تخاس

 ذاش نيون ول ىلرش نع 2 ةوهقلاك

 ف2*هاقلا | اذ بص اهدار

 فاز ا ةلع نمو تتس قلع. م
 فانلا وطملا نسا لورا امكهلا(نعءا

 فكراخ الو فرد داؤف ل ةييمأب

 ماما قعانرم اًسوُكانتيفسا
 رم اهثلا ةحهبار ىلايطا لاب
 9 اقولا مداهإب لومعلار كساب



 اة ا يجي 9

 .ىبيج ىدكهنل اناا رد

 (ووس باز و عمسلاو انور سارفلا قاز

 انعمشامليللاب انعهبدم قشعلاخ
 اومانن دئ ليلا د اوبأو نوقشاعلا

 يبي راص نو ,لاس ل صولا

 ظ اهاريدق بلعلاو (وامم و سمثلا

 لو ُثرل و ةروول ١نم

 اه مار قاسا

  ى .ؤصر ةئادم (نباكس ص

 اهي عد لماع كسترل

 فاقع كييصوب تساف 9

 رب سدق ا حولول ىرتس

 ريدميتمس اذد انكدنو قوهرل

 بح زامادبو ىمادن
 و تعبلمطا كالاماب

 بف /لظانإب نر ىنيحةلقع
 ن-تيدّيغر ول ىداوف باغ
 هقوفا و سشرعلا اسلام

 0 انرّيرلا تنفق

 كيبالا فريصره تلاك

 ًاسافاخ مانا ىرضملزو

 : ىلرس او ىلك اهياعلا ةبرش

 ف اطلسرو ىتمنىل ذاب

 ب

- 

 0اس سسوس سسوس سس ايي جيسي سس سس

 أ ىراقراخ هيلا لا 0 0 ٠ -و ْ

 دس تاكعدصت دصلانك عي ذمىارو نكس جوم نيارو نعي واش

 ىبيصو كه نك ودقرادلا و

 دجيركف ىكاراَس هنسعيدلاو

 ىبدبجىركه نكاكي اكس ساو
 .[ ىبيصوزكف نكارارف اور فتوي

 ىجديجى نك اراه ارغب

 ىبيج كر كانإج هيف لقعلاو

 ىبيِص ىزكه نك ادان تسسنا ىف

 - قافص ةمالماوح او

 6 اشول | خم

 “ ليييفكلا نم لس و

 :بينوياب ' ةقييفاف 9
 تامحلاإ نع ىرظن ىع
 بتي امم لا ىوس هّتسعسر)

 | تاجلا نم_عمطعطق»
 | كرصم نعئاررصكوس سيل
 .؛رظنداب كل ىلق درظن

 كضخلب كك, ىروضحدعب
 ظ فرفاس ىف ىضناب عروس

 | كرببصاو_ؤقراضلا كرفس
 ْء ظ ىرتتسمالاب عببإ ادمعره

 )< كرصاو هب كينبِع خف

 ١ ةرشتساف لّزعملا تورم

 / مفاث هدانا قباس



 يده لفشل

 قيضدبا طيرك تن

 اتبرخ دنع تالا | 1

 اف و تناو افحكناذه فيك ١

 تجامد اماك ىبيبلا ةيهح

 ًاروُي ًارفعزم ىَدخَوظ ١
 هنكاس كاوه بلق عا
 ىف ادع نوجاسلا و تحن
 اًيندلا هحودربأ طلب

 ىشيرتوب يجن رشا كاحاب
 ترّوصر وص انحاو اسبح ١
 للا بكيقري هعاشعش كيد '

 هكررا كد نعالفلا :اصفاض 11

 يش انانحارعم براق
 ىزنلاناسجوهف اغسل ليش بكراو 101
 راس !تقاؤا] مو قرساو ١

 فاكر فرضراص الرحب باط ||

 قكدَرإب هو ءزن قوت لعاب ترخ 9

 فالوو لبلد تالا جتا ىدنسساي

 ١ علان حابصوز راسم -
 دوعس صولا بلطؤاو وهات كلا مكسب
ْ 1 

  0توا قاؤاسإا 7

 ٠ اًملعريلاعلطو قروصرالوصرابينا 

_3 

 فاينسنب فتي اني

 كادضلا امك قعد لاس

 -ففاي ءفطعريغ ل سيل
 _ فاوخا -ظءاوكابت
  فلاد ضاه جورلاب تكييا

 سشعنته وجر ىف ٍطيقس لك

 شفنملانحوج 2 ردم روف
 شعوب /! صب نع ةريخابرعنمت
 سشفشتا ارظذ ىة ةف سده د

 هيمو رسل لمحت ناجح

 ة'د اولا وكسرداو
 أنسا# عع فرْساو

0 
 فايح قاصلاطىرعتو د ىاحتنا

 لج صلار هرم هبت ليلا عَن
 للم وهن يعض رعن يريد ْزوبكي فيك
 أيلاو ائرْؤت هيتُردب قفا او ىتمتاب

 ح اصب نزح! وحيل اَنم نزح سرق

 او دوج شل اوِلَحا يسلرصوا عنتما
 ئشا4 واخاو ىراوث دّشسنا

 هتلر نم لبجن قّسع



 1 ل ا و
 : فد ىوسلاو ىّيتى ىلا

 رك ىؤيجو قّشع
 ماو د مدا ييافْس نا

 1م قشعل و نماط حفلا
 دمعت ىلبشف كشوم قشع
 جان فقط و احابص ونا

 اقع اراراندحؤانا

 35 ولئاما ىلوشسر مراد

 ىَرك ًح ةدئسح ديري ناي

 وه فيك ةؤصنختشآنس نمأي
 12 تاح همصحواقر 3

 ساجر ىرا هياط اتم

 اروصت هس ىو و نارك
 هروشقة كاد كس د بابل بلطا
 هر دب رن نم كن هج صال
 2و نيج ءارح قيتعلا

 لا بوم رايدر ياك اب

 1 ردم هو دوك هج
 7 امقا ىطاخو ىرم ىدجو

 نب بساع ل هع فلنا
 هوم كيوهشدل مرداصملا

 باهجو كاعل مانع

 -ىالبج نم ىفلتا مك
 رم لصو تابع رو

 "0 لاه فشلاو 2008

 ل اجرا موس هيد توح او
 ١ ب ىف ايكح م ١ ىاجرُّمسا
 2 للاب رد ىف نماض ترلاو
 ل نانا 0 8 ل

 بمايشا ةساننلو 5
 فلذام لا ىز نح ص لخ تراب

 ماوثم رسب [صيردو ٌرلهل ١

 باف نضارق نعل عنا
 رهط ن بارتشد قاع ناوكرس ظ

 اكنوضم يتلا ةزداجلا ةروص نع
 سقم مرلكل عمتاساى دهلإب

 ْ كراشمومعتس ٌترِعَّس رّمور شبا
 حصخ تالاؤرب ىرانرواوعدب

 | ادابخ

 / صرنا قل درو قافاد د

 ظ 0
 ظ فان دول ومب هوو
 | نيش قفلت امل

 ظ فئاعد نق تععر هتع#
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 . ذل فلل مسج د2 جب ديف وي ابساج يسم وي 0 تيولبإب تحسم هوم ليج ا سجس سيم د هه



 ".اناماعبا ك1 0 ٌِْ ٍ 7 شبا م
 ثئاه'فور هلااناثنا متن اس مد نموا مم

 0 نطولا معن دزه ا بق دق نفلؤفاو و صولا
' 

 تأ رك سر قطف اس نم ظ تا

 7 ناعما لغو نينا مَا فج اينو تنك نك كر ناعل معرس ةسط م 1
 فنحن الحب يرو وضودت -سرعل احن مصلا رق تن ضرك ظ

 ١ اهيسائرس فرساو قساف ا ددراف ديزلاو عيطن للاب انيمهشلا ليا زهبو بِما عبو

 ب تطعن" نيك فدع سيل اتسارعب هلم انه انأل طهي ان نس تر(. كا
 0 0 ا يلهو هت اسنانه دقن
 رد نالعت ندمت لفت لع ل فيش ”. ند اتع كولا, يعن يريلا» انو وقل

 هيد نعل ىبيا انه (ىيطاره ىديحار :افج ارح دوعمانإو دمت ونقرأ

 اوله ىداوع اه م ىراوف انه ىدامانش ظ
 راكئاد ١

 5 انضم نا 5 راعتس مان ئكدو راو قاسلااهردال

 لاب ./خ 7 مو م نيريخلن
 قر هعااه اجل باك تضم توايخ لوفسلاو َفاَعْئاضوُسوم لونملا ميا

نه ىلقلاو وصلى 7 دوه وبدا ضرع عطقبو 0 مرايا
 لولعلا سك

 لوعذ نيلعامم ئيلعافم !ىظنامإ ب ههالع

 فاشا زياهتل كاملا نحايبحم نام ودب وهو بدر بيج
 0 ىر " 215 1 انجزت انهو طوس زراصضو تانج وب تررضم عيا مكاو

 7 0 ا اوس بيربحلانيدعر كسلا هط راقُعو ساولب انييع قششعت

 5 1 ماطاؤ قشعلاو ملأ لقعلا ميتا موشلا اقيم حقلا#
 تاتا

 2-2 00 يازمن و ليام باص قل ظ
 0 ا هن دق و ل

1 2-6 
 كك ىلح 2 ثرح تلا انا مداسلا بعاصإب كيرا ت
7 ١ 

 اعل مقل ب6 م
 07 ١

 22 د ا 7 7 ذ

 انتم

 ظ 1

 دسم نم. يهب ب مهلا ب مبسسس بسند ب لج يصب يسن سس : ب... 4ليوص نءممم 7 1
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