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 كل اف كشلاب.ذابنا رأاضارظا تاوراولا

 نمل انزل فال كرانكشل 1

 تانلبغم تاهنثاث :ش رضسإ بعلاعيا
 ءمم اظلرثو ريدا الأم سوركلا تامل ل

 كلو ؟



 نم كيزلباب كس ام ةملم اللف 1

 هيزثلا اب كا موئيدوهد يدوب اج

 يخي تادرب تانبد عئدلابإ ابإىحلا ريا 1
 |. كل مارمأر امتاز .كاقررب تا ا

 ظ زن طا ؤنر كلش !اهيربطساو اس
 ْ ئهسدنلا ثم جالأك 21 نم ظ ١
 ا اجلا نهر ظن لاعاالا' ىلا كاثرخأ ١

 ١ |انركلاؤ سا ثدحاار' نوزع انذ
 | |ثاك مط للماك سجاانن الاول اكسل

 لاس ماع هايص تلا مدرسرفللا| 2
 سائلا ركل نماورتسل لاح يئدمشلا ا

 ل دمرت كلنانإا بالماس 8 ظ

 ل ان ىلاؤ هللا كسا بفادلو | لرضغل عا ١ ظ
 أيوب ظ : ْ



 كر حج ومربيد فلا ثلث يديسأب ه سل ايون ١

 يراد شلال قنة لقال م مصابح ظ
 متبلطا ذا : |هينأيبعأب .ىرر اف مشكلا

 ا موج ول اك ناش طار اثم بلطف هلا

 دسعذللا م م .هربد دنا هسا, كيلص ]

 رزان ملم د ررفم م بلر ىل نا ذو دور

 قتلكاران ىلأو لارحالاب لاضالا توكي

 هلا نطل فد ونلت ك ابوس قد وبشكل

 ير نسملا انيشلانسدراش هناناكخو

 ءاناةثالثةب ايلات ثم همس لائدن أدع هللا

 اكسس ىدإ رف :ىاقل لسماع اي يلع

 ىس|ردنءاو عوف يلم :سيسش انعارلانذ



5 

 و ىدناؤعفرر داعالا ىدلل

 ليعلاناجسلاببلستر لخلل

 النادل كسل محا عاب :اسالاببإعل انين
 سطل لبان مراعي رس نارطلا نع كا دعا 5

 كد تينا تان حدا

 8 ليج نامت تانج

 5 0-00 دالا ملابس لأم

 تراب تا لد نركب معبلا
 كانطزنم بعضو رع فو هراعامون تاكد

 نال ايهم برسالا نك ا ك3 يرشابل



 را 2000
 كندر فسد كتراطولف دج ملدانسلط ظ

 ان ف ىلرارىنتم مدع .كائ يجو مدع بسبسو

 رغأاةيرر تاطولثرح ان ىلا عسورملا
 اًلوالا تريلر رطل تارتولو هررإلا تزن
 د مدرع صقل ورينا
 ارا ' .ةريئ] رود نصمت م دحان مئنراب

 لال ىا نوكيوأ ميلا )ل بيج ثبمحا
 رإ 000 هيف كنا اسر بطن حف نوهءيلا
 هرياايلوأ ا ولا 50
  تانااراو نوير اش | ىلا كالو شارع



 ى ةرالح هدم رة داسعلاو معاطلاك بلع

 ظ امل دقو ءيسملا كيلع ناتو .كابلت ظ

 ناش كرد زوودل فرم ل كان !اعان ةوااح
 تعلإل كا .عيرنملامصلاسالا عصول ناذ
 اج 2 ىلز اك كزيح فاح طا كالوس

 بلر اطل تنل تارا داتدخب

 1 كرظنإ صن ثبلاذ

 ىلع فوتولاب كاومل كلل )صحت يتلا نع
 عننا تار ام نيقرالا باج

 يكل نرلا نس خدمي

 : كوتلود رسايل ل تاة

 «يالَو !برشوك تينت لاف تناول نا



 28 نوال عنها + ةز ] '

 وعم ةرايلاو 5
 1 رسم ماج ادار اور انعلا 0 17

 و ' دلا| , ان سارق قتلا

 : ماوس 20 :

 ما راع بحسو كك 29
 اي هم

 ر/يبصت 0ع

 ةهلاطمل رحت 0+

 افاد وب 3 ل
 1 ا ,!ةرلخلا باوبألا تن 1

 غرا

 ةولداو
 يه



 ةكاسولا نر مد حلو ' ,نلاكاب نشنالا ظ
 0 ءحالامداب عللسل اوربا عا
 انمه تلال هلل هيل تكأم
 ااا اىبوهءكءاط رمل

 رجلو 4 أ عنالل لعااق اا لو ما ضمارعالا :

 هداالك لك ءانتسال اوائل اممالثلاغصال 0
 ٍ لآ ل أوهرثلاباكأل ا ريدو 71 ذولا هن

 |!" :لاةءعالمل اطعم 'يزلالبلتلا

 2 مابسمزلانداودعاج نذل و لاق ظ

 لزثائاو:هياتع فرعي )نم هللومع ان
 بااهواف اوحلط اولفءجبإ وذ فرجا ل نم هنعالم

 | ال هللا دما عاوعل طاولو اول ضن ايران لها
 ءاناييمص انا ثيم فاء وكر نبال ]



 كلود ين تس او ءابل كودزح انا ظ

 هدد الص هيلو - ت15 لير ساما
  مكدحارظنملف هل لد نبوي اكل سو
 ىلا بطلا الاعاسدإإراننتاكللانجنم

 ظ موا مجو تزتتلر انسلاحوزلاو امر مالا|
 داس داما تيرا كرمي نآلاد داون

 ريدا ااه دحا الخل ثالث كل َثالعاو

 دنع كائوكرب لايصل !ةاشلاو تول ادنع
 2 شوريا 23 اقام ريثل

 كدا يزخر 'ءللا نعإفع

 هيلا بازار. درزولاو قرأ شمع

 طوع سان انت ؛ .تكارنثان رولا



 تاز شان انانلتمااثإ)
0 

 تم هراوائا لس يمه كش فز

 امال ذ نىلاح «دشلاد نيلاربسلا

 2 «ته ان ء لت شيش شيقل لت

 : اندل ازا كام : هرم دال لع كان

 لئالبللا ىلوتك شاب إ يل قبس سأثأف
 قام بيج هناك ماعلمل ارصحلزافلكلا
 5 تا 0 58 وابا

 هر “ يري

 لا أور نطاوم يئابتلنو كان نين
 كرئثيزغماأل الكمأ عب انطمل اكمدلا عكس مصب



 1 ا ب

 ىنح ضبط نع تقاّيروةئلاجلابهللا

 د ىف ضار زيلعرل لا

 | تحاذاف لكل اف تلوطايو اهرنم لكألا|
 000000 اصلا

 تل اش هك هكانزلصإل كيئانهتدرل الل و
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 0177777 7/ؤظ1 ١ 51102 --ا > مي يس ص حك بي ٍ

 م م
 يتسلل ملاعق لاق عم

 3 نوكت ناوهو ناثاثسالاوةيا حاس باطاذ

 اكلم 00 ارانب ىرلا فنا سنا حل

 7 اايلقوالا نرد نككلا ل كاش
 3 توزهلالاشمو «بغلا مب الارجح

 كي ناسي رطمأو ءانارارا

 كلن د 0



 ولو كبصع 2

 قات 0 2

 8 ا

 أ داران» ياو اقاكلا 2

5 
 ا

0 

 مل
 كا سل

206 

 جا ْ

[ 

 ظ هليل كد 721 5

- 
 هانللدلا

 ::انتننإ

| 

 امام

 هذراكلرصل
 قا

 زل

 ع ظ
 ترو
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 ديلا اتا مي

 | يصحب رالوش ةرحالاتنف 1



0١ 
- 0 

١ 
 و٠٠ 9

 د 0 وك - نوهووت )+ دعك

 ص و

 7 َق :سوت ا يمركشلا تغسرايلرلا دل

 3 - م مسالاص الوسرمّلاَك

 حر مهطجل تاك رحال قدرط نول 8

 م م بق ناعما ايدل تلق
 ظ يعم |ىروت كبير عت نا

 مي ناب وو ةرجومالودذل اخال

 ل يانا تحال تيكا
 ظ ”تافعيرل ارسال يشاسإتا «ر

 لاف م كلذ 1 ع



 درا اهباصح تلا ىلع ؟]لاك شال للاق
 1-5 اًيرناشبا ابل عما سنى اراض

 ظ تننإسا نيا سللاف كلل داقنالث ابن ف

 : اني ظ

 ص كلالوم كتحااذا» نام ناهس
 مطدو م 2مل يا

 محو حادبتولخل|نيوايترلا نم كقيئالع
  دياقتن ىو اطل إلا كساد باطل هيلا ظ

 |ذاد ءاينالإف كننملاعملل ماد اننا ظ

 تاكىلا :دالطاناداشخا تءاحلاكناد |

 | ؛ةعاطل يئاح د جرت هيصحا قاع هجن ظ

 0 دان سئل زمنا يملي كايا
 بنزرت اهودم نطو تبي يضامااهات



 007 للبث سدي

. 

 2 ف تيس» 'ء 554 ١ 5 ١

| - 1 : 5 

 ا ص000 + لمدد اوما يول تا خا ةايه م نو د05 6-2 ود موش ووو مساج يول + ٠ مفعول ل اه نابع ل حتا

 ناوود الاكل ناد هتاحاولا,مايقلا

 ان لريحلا زي صول نيعات اىوركملا كلن
 ْ ءالةوسوب هياعوسو ث املا لزت سو
 ابن ىانسا كل نبو طح-هل عابأوهلقع
 ظ ىلا بول كوها أم نكو هالكهيلع مرح
 كلاساتخلاابو 'كاياع كاسنن هي ىرماعب
 كاري نان قالا ٠0 نك وه مش

 ير ارم انالكياع قش ” كالذي قدصل

 ينو يوظنمقدَّصلا لمح سنان
 سردن كن اذهبي !كسرر كلالو
 ل اذان كل إب ةّييط كتشنو ءلكليللا
 ظ كر درر: قارا قش نتحمل الص كل
 يود سلا هد دنلانابو كنج نينعكرا



 هوست ليزر يح ١

 «:كراشم | مرسال سردلاو ةلشل اوظح
 بت”ائامسلت فح كل دل جالف سانلل

 ان لاكم تهد نيزفل نم مرحو ىشس ارذ

 ءفمجو نيكشاىله "ع بتفؤلؤلا
 اي>نرم يلد نم مايكل !ةوبش تعطقفماف 2 0 7 ا ١

 «!ءازم اعد وعتلا ل ضرل ؛كئانملا هل ْ

 ْ ساعت ندا يبد كنيب ما مل اع زمعان

 ! ”ةنمار سامبل, كالا لل

 رياك دب ناجل اًناناللا ودهرخك

 كاظنن الو هدل |ناطرعل كاساننا قشنلال

 ظ هيلا تزذ جيزتل الاون كان ملم



 ثر,لهررعاوجرا ننال اكرب علل و هيثدللا 1
 2 :ابرم ىلع ةرهوج يرباكحا

 دزحلاكفل] انث كانطإب هسئتو

 ظ ذي ديملا ايلا و هنس عرج ةدب دبح

 ١ لي شن الود سانا الطب امكس تلان ظ

 ] ثنايا: نكمل كايراوج يذلا

 1 تيهااسعا نونا كمن اين

 كلن يور ملاك شالا ذم كيلضاخب

 حسا ةيقانان بايام بكب ام



 عربا

 2 00 ا ١

 ها و
 2. ا .٠ ها

 ١ ]تاكو رحالاةحملوتسم لازالاعب
 ١ 0 1 كارسلا ومشي شراملاةّصر لامالا
 ظ مد زلو هركرل ةرثل ك باق: الجياع كنق عما
 00 لخاءبرشلاو عج ولطاو:قمصلا

 ظ لسحر «ملاو ماو هش جا لمثل
 رطل لح | ند هته زابفلاو لا
 ىقظليخأم هلحر درعه مو وراف تردقنل

 أ مالا" نان وأض رموأ ءاطب كامن هلل | هدب

 0 انترلا بلاط نشل ذب كريدي نان يروم

 ا ترتب قدس دخلا نك ناككزحأل قيل
 ْ ظ روعدال ةقما امتع افاد دعلا اأن كر



0 6 ١ 
 ل

 ذاب ان يم مسا 08

 وقول لدا يبلغ كيامكدتف . 37
 لان اون دوي ءاقول | 10 ةدورح ىلع ظ ظ ا
 ايلا كانا نت بنس ابوس نورتي قالا 1

 فولو هةيطتل ذاع [:كتارعتساالا نثراحا
 انا انتر كلاش دانا مثلت انلانعل ؤ عش“

 تاقولطاميساذانلوشملابجلاكألا|
 عي داع ؤ سكنا لوسر
 .كاكتسس م :كاناذاران اياعردتل (سابلقن]

 ا 6 عتب نافل اذ طفلا عنب

 | كالذي كملع ناد هنا ماتا شناعتم

 اا

 1 ا 1

 ظ. ال

0 
11 



 رحاو نسعد قة يرشل اهنا هذلأ عمرحاو مهجُي
 لهدمابلا تمالأس هللا: ةءاطو تانضمكو
 ظ نعل: اذ كافل انة ىرظتلا لح يح

 اهم 0 عازر امل اىلمابب كا نصا

 يقلانبللل لرب اىللا رن تدار لتل افا ذكر
 6بلقل اهدا عحو كد دمار بث ناابعددا
 هيلعسم نانولرل اكس دا

 ا لاس هيلع عن ناو: هلزح# ةورشل كوع
 ا نان رطاخيلات هباعتأهذ زامل لوح

 | دكا باع بلفبا ٠
 ظ ديل للاخ يلع وف رف زو
 9 قله كان ذي يو ءاخ بلع بلطيم

| 

 ١ دهصأران ثل | ) ترئوااؤاذ نسل !ةياشب

 ا 3
 ا 3 ْ



 ؛للاشبإ

 دشلل دوس بقل! كالا 'ء تاخر كل دأن »دوس ظ

 1 و ثيااداةؤبشلا

 ب ريوملألا تح يلا هع

 ا اكن بفللاسر 8
 فرعل ورث مدل كيااع باكلإ

 1106من ااعس أل 1 د 3
 إو ظ

 ب ا

 يع كانا ا! الناسك اج هيام 7 ياش

 - تاليا

 يثري 7 كربلا مل أ نايم بتاج دؤسل



 ىه -

0 

 قنرطل ا اظحأ نيو قدرطلا أطخا "كلا نلت

 هانح هن انلاوع ا: ىئارمالا نيس هزل

 : | ركوراتي لاكن اط هللاالا هلأ ال تلئادإ

 + | كاتيا الا غالب نام اس
 1 ا نير وو

 *| لعاقطف تضئ نك تاذابلتلا
 منيان | يلا هسننإ وكب تل ثمو امم دحأو

 كمان | دوب يأ فن دانس ثار

 داسعلا نمارحا كاظامو يىستووشننا ظ

 :داعسلا كل كت نمل هنا ديسد

 وكر كإقعرعم و كلا رام دانا طو

 و



 8 تادوسكت دولول كي الملا شايع ام: لضتال
 ارمدرعثباومواىرحاو الملا
 « ]د اليلرحاءوسكتو سار يلا عرس و ابسكو
 لعن ااا ختابإ تو كاذل اناا
 لد ادار مالو جرب نياق مرغسا و

 سرلا نك اش انو إنَتا نم نلوم ]

 أ ىايئامو كتنىتت لك ساد دسانك

 ةلادلم مزعلا: اح كلاسكس اتاي ل يق
 1م تابآلالح نينو لح

 دلل حا نمو هٌينلك مدل رعص الأ فرع م
 . ا

 0 0 1 َيأمساب مآ نمو

 هر نعابق لل ردشم اضع نازوه جا ام |



 مطاكو دج يما اجانم يداي

 ا
 :ّرل ساىولا فا! غلا زننان قر هما
 مسعلا ناكاذا ,ءافاصم اب ائون] ناوسللكلل

 !ظم ايلتس ىلإ هايتس تا طب بج
 ارتاح وزو قوقح اوفو نانا طلنم باليد
 ةذللأب ذابعلاو تاكل وس هيلع ا:

 اًسزدح ايكيا يصعب هنا ان كنا
 و نما بج الع مران اليل مكس
 مناخ سحمل تراني صنت عم

 رض | كباج راع لوف كلذرب ثىذف لاق
 ٌترانوابنَر نم مرنججرت عام تاع نمإب



 1 تنل ا 5 : ١ أ |:| ناو ىمحالاب ث حو راق ثيلطاذا

 22| ىيتف ثباط تاوهأر كت دجو ا بيبط
 كدب ودلال علا ري نبك. اطتاو» كلوثم ١
 ترزط ناذءالياقالا دل كانن بيوع
 ن١ توران أو كدب الكت كان دب

 مسمن هزل واش ههلا] ذهل كاك كرست
 نكئامن نا تدر| نا .ةل دامو ديب هللا
 . اناوءاثنلل ُتافدّصلا اناء مد كلك
 نورك «ناشطع تاوررعلاطسوف نوكت
 00 (لاشالا باطن تناوورما ساو همم
 باشملاولكأملا ةشالب لاو اون مادابعلا
 كلم اناره ]وأ كلم كفن صخر ان | ىرميزللا نيرطل رسوب هعمل فدا
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 ف كيماىاتاامد كابالا هتتدانأ |
 نبض بع اراب عمجو ايد |!بلط

 الو ملا اكلسالو ذاع نيرا يسم

 : راو ا هلسو هلع مر[ ص نا كوس ةّنس

 كايف اذا عرضت ءاعبب ابعتزفةدابعل نع
 ايون انايرم ضن ليت

 ا امال طع تارا د | هلل ّيصعم ل

 ا ءانندا كلوش كنانسُ

 110 ؛هروس كلذ 50-2 ةنودو

 ظ ,اهاس ناحل فتاك ايالوابف

 نسءلالجا كمنبالف«لاغ هناطد ثاد اذا
 معاودب كريت زيدي نيب دعتل نا

 ءايك ولا باتا نطرالاوءامسل انا ظ



 هشن اذا يزعل يا

 ٍْ انا هين راج نكشل انف الع نزح
 مل | اباعددر ارم ةبالسو ثنمم 2 ظ

 نااتع عمو لئلا ت امالع نمميهرفن

 الامعلوطي دايز ا علها
١ 

 نيكي ني لوتس 0

 ] 00 م

 كفدر نضال اّبح تداذ هَل هدريرالا

 رقم رحل للون ناجح كاز انش



 لعد يعس واش تنا]هضر ع هرئاكو
 "لع ءامأت االول نإ موصرول]رالا

 كغ

 الفان ةقل ماقال , ليي بزل اوم
 ١ لوطإل و كلما كيدضتسلاو اهلثل ةدا

 ١ قلبنا تا ذاضلارأ 00نوُكلا

 59 افامءاح 2000

 ولم شاقل امني ا نوكل ناز:كللرح

 لينال نمإب هكبرغورملاةواذص

 عباد 0

 ٠ رب كا زاخ اوم يو تصلخلااءالا كلل

 رسل ةلاطت هدايا ىلا



 - كيك ء ماصلارطامذو :وسول | ضن
 الن 5 ل ا 221011

 "كن ]حالا لع اقثداةنا كب قك
 طخ تكاد ءكاي.لجال كباقإ عراق الو
 جره نم ثزرأذل ٠ كايراوه الآه كلوهأم

 ءنا ىديعت هن العا قزرا الجال امومم |
 ار ببس اع نع>23] فران كلل اقول هاذ
 قواكوهوهب ثنو هر ددسمخ كل طعا

 نم يذلا مسك يذل انيكلانا ريؤن
 | ابان كيل بش ساو 5 1 ”نم توشعلاازإ
 | راهسل]مأدإلا انمدقت ١ياهص جرتم ب نشنالو
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 | كما ع اذ امرظناو «قحلاشا ل ا ك اجر
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 : ا م

 ٠ اننا شدا كا اسوس ايش امتنا
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 ءينلالا هيساكاسا ديلا ولمكلاسللا أ

 مجسمات خص عنمو بخت يح
 ةلسمأ مل واير نكتب العن هئرمأ دأرأ دبس نع

 فلاب ناهدنإ مفعل ااهاكلز[سعلاله يسن
 30 الو انضر نامت ومي كياوكساد ّن



 |! هيسواشما كازخ ممن ياكم |ومكلب
 واب ميراث ل! فر زم حل صررحر فانركئرار

 ىلا ذ زم عم دوني ملء اوأ بق ملو بكي ال
 المود كرعو هلا بح مول كسا

 ايشالا تيراشن دو تسلطع ذه :رودصولا

 معلا ضن كالستم هببا باح ميج
 دأب رخام كايد عكار َّث زمام

 جرح نأ وهد ملل ةبادهو نرشثحلل

 كريب رنلاكئ نيف لرسل ارشح دوحود كلن يلع
 اير دوجوب ءاطو !ةلؤطدرحودظحف وأ مريصعم



 01 ل لطي لفه رط و ولم
 :ىف نزع نمر ؛اناج بد يوماث ناب اقع

 يل انام فمن نان اسما نكس قملا

 د.ولاشس توكيل السوي لادببدا
 هرأبع ياعبب هللا نمامإ مدا حا أوك هن هيح

 ا مقلد تايدغتول ولثلو انجل دنال

 تاهحولا تكرثش اءدانمالام امربد«داحإلا

 نمار ا تكرتش ل «« ناد دايز

 هيءدب ايامعلا أءاطعأن داارينا

 يلع نط مليكأو ناربا اخشاب هلنضا

 مثدرودد شاد هدوطد هلفملا .ءاشنلا
 زلازل .يغن فشم« والاول اسم

 لقفل سالو فك اه مارزع امل مرئا/ قل !ابرلا ظ

 مج



 ا لاى ابا
 ىنلا كلفع فمن الؤايلداو لاش ش أو ىرحاو

 ل معو اندلاع : دن ىف كيا ب سام

 انرلا) اونو يع دارا سد كلوز ارلع
 دانامطام ضنا اسس ان اكو مزة:
 اسيلال انا داميلادوج ملال لانا

 002 !نايدحنلاب هللالوسرمأي تاغ

 "م ارث تالا هدانا, ركام

 داس ل كذب املا هبدن ناكاموع

 انا نفواخ ل افونح ع سدا بؤ يدل

 هيلا بيل ولا يعشم الس [نارئان ظ

 انيئلاو كدإ اكوحلاوسسمل أكد دمام ةكذلاو



 بلاط كسل هناا رحم نب دوف هر الاب 5
 ظ للسما لسنا الاموي ظ

 ان كلل رمش كس الدمج
 منح رأس ةركياسد هع ربل خصر لوسي
 ىرلايبدلل يس ار« ةلسيعس 38

 بيرت عخالل الل اهل ايجي دئو ايلا اي رايت

 دال انردب ناوعاسرللا بدلا
 :انئتد درا يش اثري زايكق ار ايكتس الاب

 تناول نعل زثت نا كلذ ةر امان امازتعاو
 اناربرب نكح الردب رتو« نلاخ |! بدؤنو

 الانما نانا ايز ىلعاير علو ءالالح اركب
 دل الاح ارب انإا نع هسلمدامإ كوسباو

 ثاىسالاور اخ دالاو رايك سالا مدع كلل ذ



 بع نيس يل عاز اسانل و ,مئرتحالال» [ل دلو

 هل نحلل ايرلا بلط دعو اسللا نذل لسلط
 ملمع هدام رسابعلا | ان كس عيس
 رخال ءاند نالئحاالولايند ال فداملا

 يترناصملالاوحارضت عِلَعَو ترلارمار
 جا ةِضاولش د انلذ حلاسلا ثلسلاو ملعب
 صرت, ض ومي دن ونرقس كلن مهلاشملا

 سحمان وتب داس ل روت صاازملا
 افك هاش! هعم نيلاو لوم
 هَ | ءالصض نوعنبا دج اكرم ارم دب امج

 ةيصمل هل امر أتحلا موتيدكلدائاسو ءاناولمرمو

 يب الح أيحاولو اسر لع مدا صين الوسيم



 7 000 3-ئ لير

 بالم ياسانبنسرلما

 وضر مالم ل لللاولبد ماككالاو ارح 5-5

 رقد دلال وظن ءالاد ساما ١
 ميجا 5 قحودانولادكشلارعا ١

 ات د4 0 مودل اناصما

 كوخ لاف ألا فاصوإ برنحا بال عاصر
 ناس لوف ماذ] راناوطرد هدأ: اللمد

 ريمتد ]ايل هولحاب اوت اون اسبر

 و«ميسعلا هاشم ميركل مدا جالا كلذ

 نأ هللا كذأ توم كنب: :امسلن !

 كاسل اوددق! اهنا : سسأ اركاب ١

 لاح ا



 ارشملاالو عي دوال الدباس الا 1

 نيب اماقاذا«مصاننس ةحدل نعمحرحالن

 0000 5 دس اد 8 الوم

 ناسخ لأ نيام ةنرياتق مود عدا اى

 زل ذلا كرت مرد نلا فل اناا
 4 رارحو سن,مارعب معايص تاحوكلولر

 ملبد 10 دئلا اننا. تيتا يتل اكداوو

 انيد ثلا نيس >ماوعلا نيرا الاوولا

 لع انو كاولم ل اوس فل اكو

 1 تكاؤأ ب رلا كن اورد. نأ نرش حل ١

 اوركش ت دقن ىيحاراءادجس هول
 لاق ةنانلاسا دل تاانا را تددحو سح



 رار تربت عراد ظ راج يح محرما

 ظ 258 من12ْفاشم

 م كذبا 00 -_

 ' ءالا ا فرم ساوؤصن ىبفيل اذ جوسرلا

 ردن بلال ترا اتا
 ىال اهل ائرن اؤانرلا تا دينا كاسم

 لا نر جورتح كل د قكضكب و« مستو
 رجب عيرخو« لاش شب نعناع

 .اعيزع رتل حلا ريع جوزلحو « أكمل امنع مفب سلا

 مانع 6-50 لاوحال !ةرنوم لاهل

 مما ناز كازينو شا شبج معنا

 رمز كلا تالا تمنت لوح وحأواسو
 نش دق رهرح ومما تأ رس



 ايدل ا نيس لسنا

 ىلثالا ولا نشل له الاحوح ايس
1000000 

 اناعحر نيعجإ 2 ا. .ن امر اصل فلسا ظ

 لص هاموتسا |
 سل الع وربعل ماحس وحلا ةاجلانم ركن
 تزراايربب مكاداشو قئانحلا ننام
 كياكيرعش وهو كعمس نإ ابابا

 هيمن كم كلانا ف كيب صاو؛ ددزملا

 نكت دال وك ناب كل كبت ت
 ل اهئاعر تياوتداحل نوكأ نارك اننا
 اوال وز الاماني ل



 ظ دزعنكل فل[ سس شارو ع ««دانمل لب ظ

 زكرراب كمؤم كيبل ضهح

 ف ىكراد: الز ءكروسنو ياخ نيران
 0 ايات لا واحلا 1010000

 ظ اقل اهيل ندوب هت تاكطدملا

 ان الذ كل ثمرلفنا رح كاد وهوهرو دلل

 وح و رعل كاكا يكن موبدناطاتسا

 اذالسر“ ايلا ووعد ةريسعا غلا

 عكميانإتلسدند:يدفلاع وصودهل ظ

 .اضالو قيودر عئانتالذ 71 تنأو

 هلاك وحأوم؛ :قفادوحوومد كريدتب
 مم

 تنك اهتم « كيلا كل ذ|كأتح بريذل

 اهيارسانل تلم ةضيقتسو ادم



 و

 لاط نب مدح كا
 بمر اتاهنراا شمع ؛نمسق |
 ُّ دعم عمان ناالو نحن متين !قسي

 ظ ولع طزاعل ن |الوكراهث دام ١ ناالو

 2 0 ايناذدنل فيطل جمال اع ن االو

 نمرمال ارسن يلع] ددّتل و« يم ةدارالا نع

 د ادع رشا بجوشس ارو« فلاحا ظ

 انباع ونا كس سادتلو « ناجع كاع

 ن ا! كلمن د ملا كبس كسا نم
 ان ان ن أ كنس ديزي وانعم بيرتالدأنبز

 يزالون مزن نا كلا ينمروانعمرماتنخناد

 اسد !ىردرت ل تلساوءاناوس
 دانألا كل دوحو اس اضن ويح ام كدا او



 ابكر لن لو :ىاشال اك يزن هدا
 كابهاو هلدزجك المع كلمه  اليفك كب قث»
 وخذ ا كرزنا اجا انا كيو! جاز
 00 تالا يقل كسيرماب

 لجاتن *' لكجير هانم ابا كاستل 4
 اللا كنان مل نب ناندس 3

 ًانهكنذح اهلاوا بزاوحر؛كتتطخ 2 ّ
 اوه تعبأ نأو ه كن 2 كسفن نيلطاال| 2 7

 نارا لام تزرحدار'كنؤرط 3إ ١
 ايدام همدان كيووت
 كرد ننيلدحوأاو ىدزان ل نما 18 ديحلا

 | ا قربنا هب كر |ايدوش نس ىصمالو
 ارا 1 سمراتن !كاراتخا



 لكلا رعب دل كيلطول «يرمتلإ ل

 53000 ١

 | ترتح اذان تنصنأ أم ىم : ا

 شييدب اذان نكست كالبإل + كبنكر علا 1

 0 اكلراتخا ااناءيدب قال كستالد ٍ

 مال ايلا. قل اول مشن ومما لان ظ

 هجبرزرلاا املمىالوب دما أيعا احمد

 عاده شيلان يعش بلك يوقننسقلر ظ 0

 يسد كنريادى ملأ أتراك 2 اف كاتح/ اندر لاح كلا افلوحلا| ٠
7/0 



 موسعا كنز . قر تنفر

 1 قلك ناسمو ىنيانش تزد
 انزل ر اهلا كبد فاح دذرطع الما نم

 داحيالا ناكينم ءاضر ارهينرئلل ىلا
 ءافدرلعو قائما ناكيفم هدامالا اىدّيلو
 ااءكرأب 2 ربا نأ
 بلا كب ا وم دوجد كعنن هنركأ

 ظ تتم نّه لإ و يدوج كاعانو يدوجو
 ىتحايرل اب تفتاو وي جتررطا كد ظ

 ظ قحاب كا تيئكا امو وينج كل ترحدا

 تيكلاهاءزهش "'اعلرأف اقيثر كننغا
 اولا كلذ نحو كعردنغالو نرفودان

 ثاف



 < مي ديد 'ء را بي]م عاتبر تلحدن

 لم ال قدراملا ت تربط دفل يذوب لد كلرس علم او
 قيولايدنليرملا لاهم كيببوم نقلا

 0”: زيزكن نابسبو نوننوملالارس قم ظ

 يا هريخملا اوملع

 : قبوسرأ اوس دان اهل نهي رث م يرخ رحل

 ظ ولا 4: هيب ديس رطل

 6 ف روند  ئاسولفلو ةحار كلإذ صوع
 ا, هيت. مسؤول عم

 ا ايدئءرهو رادلاهدعئاذع

 ماحدا اذامو ماو ماو« عصام إ جا

 رطح الو ثعيس نزاالدتارن عال امكرأد

 .قناهنلا تارا بعلا



 ايتام رتس اذار كا[ كانك كتنلكاذأ ْ ٠ | | نىململا مىلاهالن ترا فكلاطألا 0
 بيز نبك نم كضإ عا كل نكت ل تنلأ) 5 "2 يسم تاورئاد يلعز رد داو نكد تازبتا 2 ١ 1 م ددن يؤ ناو يني ناودلا نأ لإ طسعاب ظ ا
 ظ و يار دذأم كلم كلابنإو كل مكانا 0

 1 نلاانا يمي الاحا !نأي كرف ار ظ 00 وبل بنس كاني عمان لن كرالذتما ظ ١ 5 نااييرب ىح ثيسر الو يتلمس مل نأ ا
 رلاخال نااكن قفا اسال ا فردت كلا
 كلش نان اكلك فرار ال كلل 11 3
 بى 1011 ,اوانمؤس لأ أنو
 كدر دهني ةناايدبا

1 



 سد و ( يطل قب اوس 0 انيعدانأب ل

 راكع للا د دارولاىح ا

 نيس ا

 اس ركل تركب لورا و ,ىرمم
 كدا

 7 د اق ا دا يعبأ

 0 سو ل 1
 5 7 قيال تنك ذقت نيل كما
 ٍ اتناو بيل فيك مالانلا تاو مانصا

 0 7 يل:

 1 اما“
 بح ' ثيكما 'هكي يركن رهو لانم



 لاما بيغ تيك كاملا تريد كديلام| |
 لاوحا نس الذب | كاناع تفقد رف قر

 ع عدن يتاح

 كبواانرا لع عت بكم اامو؛امج

 ف ن2 كانأراامو ؛كلنع ل دعا أأمو ينم

 ينس :. داليا كنز جضينل انف ىلع والا

 1 "فاو | ننس ارك « كامي تن ايو ا روطالا ناز
 1 ايل كف يواس هنساح تل : ابا كشن 0 7

 فاك اذن تناكئمر'يواسس هيوم نوك دل 537

 ظ | يمل | واسم ميواعد نوكأ فيكت يدامد 37 . |

 ظ ثنا مرماال نبك دراما نل اكن :اومرعاغب لئانل اف ا

 افدرازل ادع بحوي هدانا فيدال لاف زلات

 )1 داس كإلا اليم ]صون زل د ابل يعج | يدل الو دلاغم



 . 2 رك فاي نتن ؟درجي رماب كل
 ادا سهم اوم وكيوت كلل نيل امرويظلا»
 ظ ىتمو كايلع لري يلد يلا جان ىنح كبعتم

 ظ 7 ظ كبلاسؤنينايعرانالا نوكتينح ثدب
 ا *ندص> ترضي ار كازا نم ثيمعوا ]

 زر ىلا 94 أسش كبح ولاهم دسع

 ظ 0 7 | كام وخيال احا عرب كيدي يبرم اظ
 5 00 سا دثس كيو كابل الوصول بلطا كاس

 ا ا تيوب دموتاددشب اكروس ىدعأ5 كاياع

 ظ قاس ترا «نسؤلبملا كيد نيب تووسعلا

 000 قل انك ىتقحي 07 اعلي سو ]
 4 027 | سري لما كلاس نشا ابل رم
 ا - خرا يدلي و, كريب رث نعكربب دن قاغأو



 ك5 زارط ءار؟1 اه ن ثمواو «يرابنخا نع

 لديك ا نررطو شال: ءؤجحرح او

 ظ ها. شد اننا كب ىسرلولحإبف

 5 0 اكابار,ناكالفاكولا ظ

 ظ تفس | ك!بانأ و . نراذ بورا كاشذ

 يل دلال ناهي تال

 ارب قرح ثأو ئبلعر هئلاوانمتلا نا:

 ىع كش ىقسس وح كلشغب ينو
 ؟ لوا بولاق اطالا تؤ يدل !تناهيلط
 4 ا لنا دل را

 ١> اج 9 ١

 5 لا "د | اعني



 تلو ؛ كدجو نمد ن0 يذلا امو «كدت ن“

 يعن نيش د قل الدب كنود ىطر باخ

 علنا كاوس كرب نركي اوك كف

 8 اند :اوا كرش ناين اكرر ايشفللا

 لح ةيانما ياو | سأيو نانئالا دأب

 نس الم ه ءال و ارسلا يوكل ديبار اسافت ]

 0 آل تاءيزعتساتع اوماقف

 تاو« دباهلاتوم]بم ماسحالاب يدابلا ك او

 اهلا :انءيفاطلا بطش ماطعأل اند اولا

 ظ رز نما: بتصقت اناتتتعدال تارئان

 فارلعإة وح كاتلم ى دحأو ) كيلااص تح ع

 «كاشيمم ناو كانء مطب ياحي اولا
0" 

 ئتعف هدقإلاءكندلما ناو ىنللاز ا!كوعن ا

0 

 ملا



 اع كابل : نفر

 01 ( كن ضاماطر نانا كيرا 00
 ليز سااخرلا ا,قتزكراةلزل ا دّرعتسا

 رتفلاف يذلا تادرمتما |نيبف يتنان
 00 ا 0

5 

 0 0 ظ
 .ةباجرووتس نم اي يشل رمالفلا تاني
 ماوهاخيراس كدب حربا ب كرما اش تيل
 ماعاد انسكو رانا راثالا تنح«شزمؤ ايل

 6 :تاذورسنر قحاب رانا كل1ذات اطمح >

 3 يقاماب لكيم ١ اباصإ اكيد نأ نع



 هانبعتسو فول اهلا "رسال بنرات
 / سلس سل

 |صصر هل العد هننيمال) فداصل ايرمما ديس

 ١ نانا ماودب يمئاراءالس د :اليم “]

 ١ ايلش سود بدلا مونملا

 0 تيما ابنا

 رائف يرشلا باكل ارهاق زعإزلا نن 0

 ٠ يدان, تم نولشلاب عسا دحالا «

 1 هس ومش سس الا 1

 ىلا «دازل ال يلث و داع حو هدابهلرطفأرب يلو

 ؛ةربع رجالا مرو تسال | داعلا مون ٠

 هل هبانذ يدار طارد بادعشا
 ٠ لاو يمل 'سحأو ,هيلاولد ؛

 بكيل ح ا ل ا
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