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 هع هللا یر لج هعقوو هنع هلل |

۱۳۸ ۱ 

 لرنلا مو دّهورعو نراحن دنر هر رنو

 ۱۱۶ حسو هورخر 31¥
kh 

 یتاطهورعو نام هژزع ٠ رب ةورع

 e هوم هه رسواض2لاهرگ
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 یکوکیاذخوروهط یبوهطءادتا ردو هارو انار ا

 ۱ څز بحاص یالمتساو )۹1 بلعالا 1 ۱ ۱ دادشرءا دوو دادخب
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Uyهطمار درو يطءا دا هاا تاودءادّا  
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 ۱ هرس تلو دءادّتسا ۱۹۹٩ هز ۳۳ تلود »عادی تازدروهطءادا
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 ساو ETS ا س داف رج میر یذع مس

 هماصت بات ب اتق ارهاوح وه هات اب رک اکر ا هحاس بو رور دخ دیا

 ف ارش هرب انج با ناو لا ںوناق × هان تل اسر هاکردوبهاگشس رات ماست و |
 ر نعلادمع هداز یا هر« هرک صندق دنلرا دقو فات ا«میرکسو هیضرت
 نالوا دیش ح وا ةرارا» هکر رلواریتغرسدهاش لا حز ادنا عقرب ندزوب ولریدح

 هاتسو مزک«تاذلوا# ترلزامدآن دبے رہ زاسناشا حور زار رد ءاورو
 وراق ناطاس ندمدییرالوا» م دعا | قرم هایماد ة5 افا دل: سم ہا هناد

 هج وتو رپ دولا راد مزاع یر آرم لسو هملع یاعت لیا یی ص٭ مر برع

 أربکو ریفص نابزدروو « ریست تاعقصارب یرلیمان مان هشلوا دو ماتم

 دمعات شرو دشر ود تربع هدنو درک نوکیا ات نوکنرم-ریز ر ٭ تولوا |

 تشک لننا ارض = تومن ح ریدر ھاز موخو *تلاسرر و سةر ذا رود نالوا
 هلح ار سفت ند ناسا زصر یوحروتماةنساءیکنوحو × یواطو لوثا
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رزوارر ةمررح مسر یرلعداوا
عل اسر مان فصل ات ارهامدقمه

 : هلال ڪک نر ن

 غاب هتفکشرن هم لوا # تولوا ریةح ءیادر رگ لاک وس مه رنناصفص

 || دنس لکم نارا ی دشاوار اتش ار اتسد مارو »را تعا تسد ءدمح غالر

 || دمءول#هزادنا ی تافتلاو تمغررظن نالنروک هدنقح هن ار > هغ ندهنامز

 ۱ یازذح رفیاضذ هلدای سعد بد ین ٭ قوا هزات قوش هر [تسد هر هع اشد کری

 | نسخ مامز قالطادراب رکددهزاس هردم هماخزان ین تمک هدنزادرب تحاصف

 ندارا دبد ضر عهدن ات اکح تآ مم لد هه دود ندهد شش آو × ماعا

 || لمك یکاو *لعف»« تردنمطته نیرامخار اما رمز ناکینا اا

 قود بوتوامادقا هنارحاع ید هنن رر تم مرار ما رار الاةضور»هرزوا

 یالح ناقص یالح تآ یو ماع هماوعو ضاو یمهف ده اشد ده اسم

 || قالغا هناشاه تاغاک دق رو ذرو مرتا نوعا قاو امانا تاغرروص

 رامعمه د.خ قرط قلو اه دازا ندا عز اهاو لغ لدوطترارو هداسنددفدو
1 

 || «دافصلاتآ مم1 × لوا لص × کهرزوابوغ ره ںوا ارت یداوار اتخا

 [ بتا وعلاةدو جم بآانم لاص هدروتسنآربمشم هرزوا یی داور کرب رح تو
 | اف ا لصف «بولوایوتحیلااهبنشمءا دن ءامنا لاجحا جورب یس)هگنویواح
 : هن اش تولخ هرزوا بوغ یھ بو ادا یر دلوا اعرر هدافصلا تا ت( تص هنن

 | تا.دسنینس رات رح مسو هماع امت ها یلص نیل نیعلا ةرق نیسوق باغ |
 | ناشیافو عیا دنتاسقالا دیار ذنالوا شک هبارید هنکسس یرات کربلا ضواف
 ۲ نول مه درع ٭ ثلا ل صو هملب ار شد وناس N TO هلد | رعد نسح

 نک نط السو ندشارءافلخنالو اامرفنامرفد دماسح اور دّمتهه دالس

 ۱ ند نە آو ¢ ید نیمه عرش ر اعشرو مظ ین هل مکن و × لسم ران اورام

 لوا سه دندن سد لرل در هاشم نالو اهدا من م دو هتنطلسر مم مدعم ندى دج ا

 || تاودناشربکوک_عولاد» عدار لصف «بوارا ل ماش هنراوط او عا توا
 | رمه تربغهدلاقاوزعراون الا علطمو × لالو هاجر م سور ن دن انام ۶ دنوی دما

 اأ نیهاربهتلاران اع نی۲ تق ن نیم الس لج ا × ندو نل م نامسالهانالواهامو
 || تارو نوکس صلاح 1 كن رات ر ضح + م مفالخ ارا عا لو طو ممغالسا
 هنتد در لعاب رو ا. یل اف لسسهرزرو ار ذلدرغنزرط ی اوزغو كراءمو

 هیادنسزامن تساوخردندمهلاهاکتسد تفآر هاکر د × لوا صاصتخا هتفا فرم

 | ر طاری لمس شرو هرهمدب رهدرپ# ناک و ةدوب ررادتقا نانع هکر الوا



 ار E قمار یراق لاک سراب

 ۳:۳ 7 حرنودر > 0

 ٭یرادحاتو %# تطاس د نسم نب شت الاب ٭ یرابرمشو تغالخ هصرءراو سش

 و ءاکراب دنلد هاشدان هرتخادعس تع لت رواد * روشک تفه یامرف نامرف

 × لالحو هاج حال اۃرد٭ لامق او تدا ءس وا رد هر هه: اک تسد مر اک ھاشم

 نا طاسناشلا للح لملخ ترضح مانمهوپ نامزاعگ ةمو طم دععلاهطساو

 عده اشک هن رانورغم تد اعس نو امه سا لات تح ناخ مهار

 ھهر ضار ۶اتسد هنا | سر وآن سدو هکرداواز ا ادنمز مندنما ءدناوإ

 هلو اهن ا هاش تالار طارو طعم دوج ی فوم لاح تآيم بو لو ادو د م

 ر زە هللا ىلع تلذامو
 همالسو هلناتاولص لسرزاس الس ناداه ص صد نا سرد لّوا لصف

 نیعجا ماع

 یاری ردص هرزوا ییدداوا قطان همه ثداحاصعد ڪس هلوا فح

 هورک لوا بولوا ل ترد یرکد زوب هسدقم تاوذنالوایربهاذس ناونا
 ¥ زارفارم لدا ت]ادر 21 دو هه دو>و حوا نو ا رو,> وا ندهوکشر

 وات ندرار اس هكر راها راعشی شدقرفو لودر ح وا ں٤ ندرلجوو

 هلل ماکو ےھارا هللا لءلخو حول هللا یش مزعلاوواریهاشم #ردرل م وا

 ترضحبوازا فار طح یطصم دم هللا بام و یهذع هللا 3 یوم

 دمزعل اولو اراخ از جد یر د اج دوادو براو یدولو بو ءو دد

 سدرداو ثشو مدآ هللا نص تر ےح در دا!عر |( کک دہرا یاوا

 ځاصو دوهو # رب یھت بلاق لس هدزوااب د ناز یالک ورررآحوو

 هعطاب نامقعل ادنارف یرلدانج نیدنلا اخر نیا سرلا خ تر طحو بعلو

 بروم ریہعت نسح لاللا لة دک لای رع حیصت ناسا تان یدخیناج

 بانج یس هةاخو» هللا ےاک تر ےح لہ ارا ی ی اا یاد ءا درح ےک اف

 مدآ ترض ح × نآو نی لکن جرا تاولص تال ص مہیا عو انہ لع رار د هللا حور

 × دول و ت سه E نفآ ترص ح تاء ی تدارا هکمد لوا »سو هماع هل | لص

 سو هل ع هللا لص مد آرش اوب الاعلاف هل نخ دو د ع ان ےک ناشر ا
۱ 3 

 نامارخ



o 

۱۳۳۱0۲ FEET pT mey 

 ۳7 کر اب د ا 097: ۳

 هناخ الاب هاکرجْس دحاودعب ادحاو لفارمعاو لاک هو لیربح ترم |

 نوح |قاواف اسنا عون ترطف هبامریخ بولوا توسان هطخرکهولح ندنوه ال

 عضوو راد دد اتع زرع لا لب رحت هغلآ لای لاخ هضبق رندن مز هغ

 هدر مهر لعدنارامشتسا N ۱۱ رام درب

 بات لمحت هدراسکح اخر ذود ناکم نیملعناسو رکی ا ںولوا بازا

 مان هنساحر تمالس نام رک ص مل ن وا ك رعد تسد ر دقو خزود ¥ 1

 نلوار ان ارتف هتسل دوب د مر دنال سوت هدانادنوا دخ ترضح مارتح الا مزال

 یداواناما طر کب اب واوا تفطاع ضف دم هصح ل ہللا ےہ۔اللایظظعت ۱

 نیمز هحرک !تبنکد ارز ترضح لانرطع اخ هضبة ضقت مدخ تو

 نکلیداب :ایرازو عرضت داش بول اجر مسا رم فانتس هوا ید م را

 لتقفسو تج م هدننابلاعتم درانامرف لاثتماهتشمهرون هتشرف لوا ۱

 لو یدااصرادتفا هل ی ءنیمز باصعاو قورع بولد هلو ایر ابتعاهن

 هکر! ا نمد سه الا تسح بول ۲ الاخ یرادقم شراقرق ندضرا مدانزحو |

 هنا خاو د ناشنم مد لو وا × یدلدافد اطاو فطاوع نونف دعت ہم فر اطلاو |

 || ترض> ق اقکسا تسد بولوا مقرتنزاقه- اورا ضمق تم وخر و شم تمکح
۱ 
 ندا ا < > عناص س ر رل دن | ےل ست هل ارزع

 هروقد ن خا ںولوا مدا 7۳تن و یوس ھ هلد اتردف تسد ردن راع ۱

 لعمکت دوو ناز ااف × لد دعاو وسد یماضعاو حرا ا

 تعلاوت تلاق لوا یدل قرءهرروا ذ ھن سامع نا × ۳1 رکصندقدنلوا

 بیس سیم

 مرد بز طف تردقساقدو × رارولک هنساش اءقوح قوحقوشناسفا

 ںی یف ًاراره دص هنداتسالربر کاو بودنانیس یشکادنقن کو ودترا

 يا هست نحر و ڈک حر قد ےک کتا یدناراید ۱

 لان مش ا هورڪص دن مول بوش ود هار عر ی

 عوسرو دو دح صد 3 )0 9 عص ز هنمهزرمم .لواءلایاست |نالوا ۳ ۲

 ل اخوب × دامعلا بر ترضح ر کا هرکصندک دت !یدآدوحوناتسرهش

 زسردادا سان هله اعم هنو ک هن هسر دي المل ن یزمسهلدا لمصه :یدازن

 رسزافاعذالا تم نامرفددرتیب رات +بودنا با طخ حوت هنن ا اودا
 هتک

 س ؟
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 لخدبا باوج دروي دزرهدیا * دن هناج نابم یداقنارکو #دنسپ میس[
 نار ف اصعرامضا تشر بولوا بارطضاو ت ربح تآ قرغن دی نعل
 نعرا لج * شناج ندرکب تنعل قوط «عرصم٭ یدلدا نان

 یانشا ناور حورزاورپ دنا: ءاقرونالواد زت یار هع ؛راواهرکصندنمام

 مدآ عود رصمنکشرکشیطوط * تولواندبح رب زاتسئاسشاو × نت هاکماد

 ےاعت ضف دعتسم تاه مس ءاعهالحوزعندلزآ داتسا داشرا ت آھ

 هل ایلوا لالمهاک هدمس + 9 رکتااودسخلا هحو ىلع سم نی ہح قاطو

 هل. یوکر م لمم باک * سیدات نثناتسد لعب یرلر ا منت فو نصر ظم

 بو دراعلاالور انا ×رارتغا هرات نالو | ین مط لص ا سولا یدن انو علم سوادنو

 رظنمدب رکس ندتکلم یاسیز تروص نیک ارارصاهرزواراسکتساودانع

 ےس هل. ےجر ناف بنمحرخ اف» مع رک ص ذی شن تدآو مهتاب
 ها شودر انفرکو * یدنلواد اه: اودرطندع*ن تنح مع رکتلاراد»#توئلو |

 لوڏ لوا ۽ یالروس هدملذاس لةساند نیل ء یالعا بولو ا نٍ رغنو ن٥ا

 سان اهراودنکو ییص ترضح قحا وادور طم ندن انج یافهلا هضور دود م

 یراهنالازغ مشح مّدفم ندزغ | تشهب تشکلک مزعنوح | قلواسدلحو

 ندمدایح یولپب ناوغسا مانارصق نکن ا هفہط] ةتسهاکمادهتس ار دم صا

 حاهشبالارهابحاتوب نر وکت تروص یارذپ بولو مدع باوخ یاشکه دید
 هرزوا کد الم شوداوح ترضح» نالوا نیعروح تریغ هلرب یراجاودزا
 [أتانحهمارکلارادبونل والد وتو لقن هنانج غاب نان اض هل اهکرانییز

 «رقونو مارک | هلرب ف انتمای ناوخ × نیعالاذلتو سفت الا همهتشتام اف مه دن دع
 دوعسد ناو ساع نیا راد دنلوار دیو یمن ند هند رح“ ںر قن اناخهاو

 قنور هدالعا تنح اوح دوې دو چو دو دعمان مج ندناس تداعس با او
 هم دمة رش × ر دراش ات اور ات مدق واسم ندر ط یراطوا دو مش هصن مزو رفا

 هردریسافت تاسعص هنشاکت هرزوا قلو ار یغ اتخردهدلوقرب و مرک ابو هلمنس

 سرق شاز ر دادو ید شوشورب طاری وشر مدآ ت اک سد

 یاوخ رب بو دیار تر مارار دترابع ند هتسزو شب هکر امن فص هدسنارباطخو
 نیگمرا هلاوز هدر د لامةادمشروخ % رهالاهردکم ال ےن یاو * عر صم

 ددمرام + ندنُشم هندس همك دنانیعادس> و صعد ہاکنمکر ريڪ ڪڪ هشوک
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 هناا هنا الا فرات رباح و مرمش یالمتسا هدنددول یداوا یراحرادور

 یادوم ٭ یل ال تل دو دانطاهرح* یل ع كل د| له + لڪ مو لا ض لوا× ت ولت

 فشرمشنلا مزال فرش ما هرزرااعام قدصو داد و جا تر وص تار اهدا

 لح هرزواک اب داشنعا هللا نص ترض ح٭ ید ادنکو سودان هب یدنوادخ

 لماج بر ترض لیجتلا ےگ منا بوتاوا ناسا سرولت هلد اور ف یب غورد

 دقت تسدادعامندنغی دلوادو دعمندم الات یتخلوا ط.سرت هل طار شب ورت

 داود تر نوح اضرو* نامست شکهدرب هنا وود مع یوررپمضتلا منت

 هنلواترشوروش ةرصنهرع لوارم لاو ترضح»* نیناواناصعءد ال رم

 دق ششوب هک دیا شما ماراورارقهد لصوح نازرپم هفکزونه بودی مادقا

 ف اوط ت ماو لا ب روااص تسدد زتراعامق رجا نالوااوح و مدآی الا

 یالتسا « یالوایراعنړد ہہ یایه لد یکه دد نازخ تخ ر د یرالا ثم
 بودیاا تلا زانا تفطاع ا هنساجر قوا یراوشم رب یر اسمر شو تاخ
 تامر ولدا هناشب وردمس لر ح اقر, تروع رتس یارریغا تخرد

 هان اریکهاکر اب فر طه دنسانثا فایر و هو دنایابرد ما الت یدل اراوج یتح

 داد ت × نیممژدع کا ناطمشل کا لدار ةر حلا کات نعاکپنا لا« ندمت اچس

 هک دلاور ۲برلوا بارطصاو ت ربح هل ریکتا جوم یره بات عو بانطخ

 لرب تاوصاا مملم تح رھ باح“ ضو اما هلوادو ات یرادوحو قروز

 انارفغت ل ناو ایس ةت ا۸6 نر ٭ یو لزا ےاک ب ات باریس یرلنابز لرب هد یزد

 اعدتساودپ یناعتس و تما دنر ا مطا هل س هم رنعز نم مالا نه نتو کل انجرتو
 ۱ × ودع شل یکشهباواعیها# ET هل داموا راد دند ا فاجر تجر

 ارم لاو تنحر ا۳ یو یغوهو دنارازه دص نغلو رو دص یرمش فامرد ی نامرف

 تاج هللا یه بانج بو دنا لاخ یورهب رغلاراد رشتو الفال اع عدو

 هننف شنآتبمرک هلم سو پرد دنا طوبه هر هلحاوح ترضحو ٭ 4 می نرم

 لصالا عضاو هلبساضتقا مدح نف اطا بولبروس هنامفصار اد رک دیر ام داسفو

 عر صم + ر دشم الوا نیمهتناکم نوعا سابا شدملتو تنطشلم مم نواف

 ہد قلعت مهد دننادم سوخم یک | لوا ہدلو ترب × مشق ماما حر تقلا ثہح یا
 ترضح +یدنلوا ی هنیمز لداک ابو شرح ضرا دسر اطنالوای اش آ

 هایوخ تارطق لیزو حوا لع دبا م دف عضو هماضعو خر یاشکت رد مدآ
 ندرا- هعشج لوا بولوا دورولا لساستم یک ناج یمهمچس تمادن شا
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 یم هد آرا ناغفاو لاننا رک هدر ور فرم بو اوا تراظنیاڈکه دند × |

 تناالاهلاال لتج یلامتو عمار اتو دمو ملل اناس هبط تاكو |
 یدیا ی۔هشیدنا نابزدرو × تناالا وذل ار فعال هنا یلر ةغاف ین نال

 تورا ترغغم ةدرمندر اقع هان نذار ءاکرا العمءدزم اهدومعم ماو عا

 یا غارور ماس کودتب !اطخر مزج نمادریمطن اط ءوو ع نن اقص لالز

 را دو هکر دیو ص« یداوارو فح شدارآ عین لو صح باسن غلو ارو ءش لصار

 تد ابو لالمو نح لاک هدزودنا معدود ییددلوارا د لحر لر ادم تش حو

 تاتفآب انطنیرز نامساسهاک اننکر دانا رسم ءاکز هم احرههارب لاعفناو

 هن اسااعو اعم اش ماف لک داچب بولوار دقواضق نخ وبدناشاوفةدیدرو
 رظ)تآ یعرک هولح لد همد لوازیگنا لره تروصون *یدلوا مالاترتسکه راس

 دادزا یک داد ءا یت ایم یراگو هودن تم اور ند تح ینو د وا یرارب نع

 تاو دز دهدنعلاو یش لوا نیفلواناتسناح نان سرب یناکر هراترهبولول

 هک د همد لوا»یدلوب لولا قدر طر هدسه دید تن دند نازح ا لکت حار

 ریسآت تولوار اوت الا عمال قفشرات نیرزهنماد ندرا منو ل٧ )رود هع>

 مدا ترشح × یدا از اغا هخلو از ادن اورب هک اخهصرع دل الفا ماعر الا حامص

 هژرب لالمو نزح یخ تمار ص رص تولو اهر اعز ند د لسو هلع هلنا لص

 تفآر »اکر دو یدرو مامق هال اتمایوط تماع نالو اتو اسآ اهن هتسکش

 تعکرربو نوعا لدور لىل تلط هبهاد ع اخدنا تعکررب بورو زوب هه اکتسد

 زوس ضرع هبابر الا بز بانج هد ازا تعکر یک انو ارا ھنر امہ دو ع یرخا
 زاغ تعکرود یرلت درو لو ااعوطتهدد لو 'مدآ تر طح « یدلءازاداکو
 تداصسمم هدا لر سقت × یداو | ضرفهرا تعد جا همح انتما ءا دتا هرلثا

 ردشعوا لیّرتت هعارذلنّلا هد نولواهداصم رشلاوا ترض حرفا

 یسههحاس ءدمشک لب مدآتمأ ل لغت نالو ا اور هبان روم شداراود

 حر دص هارد وید یداعارذ شا از ترک یددلوا

 دارم ندعارد تدار دنا فیبر لد برش فرشثد دح تالوایراع

 مدآی ترد < رد هم فلدحردهراعتم عار د هس > ولر دمم نص تروح

 ه دند هامتشا مش اک اج یراق دلوا یرهطم#م کیر تسلا با( -ةسم تاطخ

 رادیو دنا یردو غول تما لر نالو !تلاسر عا اهن

 هرزوا ین ساعا ۳ تورو مود یداوهدن رع لی نا
oی هه  
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 هناح الاب هرروا یاوریدسو ٭ نادر یر دنا لوزرتهعح ترضهددمه

 تشحو رادو مدآترضح هکردشاوا نص تة دسر *یدنانرب رس |
 دسنماوح لج ةر اظن دشدمآهارلس وب هرکصندکد شا مدق عضومرادم
 قاتناش هناز شت [هتخوسرکحو *قارفهیدایور امنت هدن دموب بولوا

 تمعن "یراذکر کش 9 کص ندق دلو انازو لو لومق هنر اناج غ امد هراد دنا ۱

 تمه لذیهنسانبادخ تی هر هک المدا دمایعالا بسح نو = ایر اکہ رور
 رہنا هل ااوح ییبدلوا یقرة شن آ تخ وسه دالا ماوعا ماع الا دهد تو دنا اتم د

 لرا »ی رلو ارسم تاق المتلود هد افرع فقو مهد هفرع مو هدززاتااور

 لاصو تج ناشف شا قل رارا دد :دها شم هضور نیعکراسک راب رتا
 + راد داو! تع نع دن لڅ هدنه فرط * یر لوا لا تتار کش نادرکه چسو

 اذوماو لاه هدلناف ماعواسعلقاو لساق نداوح محر عم هنس لوا
 هرزوا روب لم قساردامورد بواوارومط ةراومک شے هارد ناماون نا ھر

 هدر طم هد عار لوا نیعلارب رقه لادا 2 اد الرارا دندخدهاشم هذ د یر کد

 ف رشنانتو كت فلکت یب اک ردلوا تودنا فلق هدد ترضح قضا

 امو لصالا فرش لسن د نمور لغ ېر درا شلو ا اند یارمتش زهحاسز اس

 لقتنم ها قة دا «لاراد ندانق ةریطخوب مدآترضح ولو ا غوو شن امو ف

 ۔اھولہ اف * یدشلرا لصاوهکس قرقدافحاوداللرا .دادعاء دنراف او |

 اذوماو هل اهاعلقاهرزوا تقولا ةع مش مکح نیمعت یتعحلواغلاب اجر خابم
 ال

 | هللا اضعا سانت زو ×ا مو نسح برفلدبزاسعلقا بولواد نم اهل ا

 توملوا لاھ ههلداع تتسقوت لاق وپ نیةلوا بوشارهش نینزانبومحم
 رڊعزوذه یر ییس هک ر ول ل اه هلن ادسح یاضتفاو دب سفن لد رق

 » یدانماارا لماکی راکم طخ راہنلا فصن ۂرادو × لصاو هات

 بودنااقن ےلقا یا: خزر هدهوک مان دون ند دنه لاج هرزو ا لقن سامع نا

 مد قارهالممم نو اه *یدلب ا ل الهلا هاتف نس الاب دق ی اع“ هر دس ورم

 تانح یرومط لال ارم لاحو ×ردل عدن لہ اف لوا عضاو هسهن یاهزار

 دص فور ددرد بولزا یرورض هودناو غ بامسا فع افت هبامریخ هبللا ص

 ی لو نامادرت ناعسا همش نوکنرس لس ةر ندنوخرب مشح لشاو»«نادنح |
 ضرالاهحوو × ایاعنمودالملاتریغت * هس رع × یراذا بلا حص نابزو

۱ OEE 

 ۱ تور نوع درن ۽ ألا هج ولا ةش اشر لو × مطر نرل یذ کر * حريه |
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 نامزلا نم ههر دمر تولوا یرازب زعدنزرذناوخ هد صر اد رطدهلد ایر

 نادهتکن فراعرب شع |عالطا عادم هب هىنابرمسو هب رع هک ن اط ن ا برعب
 هفرط م الغلا مرد ةمو اتنه لوا بولوا نن شک هتشر هب هر وشتم ال لوا ی دنا

 4 عمد لمس دوجا ال ىلامو رعد در دش | دا ریس دهل اتد اول یزرط

 رسم قومح نمانا لمف »ام ىلع ةو ہلا لوط یرا × عرض هزت ل اھو
 درطندهاکتسد تومنهاکرد ییاشکل ساف هرکص ندنناکترا باوصانراکوب

 نالواداسذوهنتثشت ۲ لاعتشابس ٭ داند یش لوا ب ونار ادال
 × ے داد ارارقو مارآ ساس حرط ہد دعو ٭رارف هنع ضرا لد اامعلقا یرهاوخ
 یول نینآذدکتاضرد هرات آر روشوزشرا غ ځد هدا هل هبناطش سواسو

 هد سداد ازومآ قیسهدمهالمو یه اند یو نص داع اک لد بو دنا هرانا یو

 * یفر یفروح تسن تندمآزاب یور × عر هم × ی الو ا سان نف نا تسد

 عضر هب هجرد ینزومش ندر ۴ ننسمدآ ترضح هرزرا یلقن هب ند ن اهو

 دعرو عنارمش ناس تولوا هیأت دلت هلرب تلاسر ل لج بصمه دک دتا مد

 ری رک نعضتم ییرل,تتسمو هم امراسخ او یصاعو عسطم دعوز

 یرار ع رار دنلرا شرد هلا هناع-ا همش هم نوا هرزوا تاناور

 مزع هدارفلا ما نیزے نک ا نو ر د هداوق ریو کارو زومط
 یراوتم هدماقم مان زنکسلا راغ هدسیبق یبا لمج بو دنا تالمءاکتهزز

 مزاع POR EE ادا هد رادم تشحو راد ول ردرلشاوا ددس هناخ نام

 لوح یرارهطم دس> هدنافوط نامز × ردمدآ ترمضح نالوا( تد الم

 عادناهدلوالزغم هن هرکصنرنعافدنااسهد هبهاد_تولوا هتلاین هنقس
 تروح #٭ ردشلزا صد1!تاب لات رامعلاح فا لز هراوةرامایدلرا

 حدوه داود هدکدتن ا راز کک هنس رب ندنراکدت ا ردلخ مز“ مدآ

 لوزن يح برضهدرمک یاعرهوش ریقراوج بولواشن هار نيز
 2 رات ورد هللامهیماب رع یانعم» مالسلا هلع نیش ترضح »رلب دت ارارقو

 ءیلاس .یص رده مدس ت یرونوازوډ طو مل ادعت یرلتداضسان تد الو

 رومظاا عطار نالوا ناشخ ا ر دمشروخ دتنامهد هللا يص ترضح

 تاتفا تریغهدشش نیمحقاط هل تطاسواوح بانج نیدنلا اش ترضح

 تد اصوو تالوروثنم ندنرافرطرب فرعرشلاولا ترشح نیفلوا باتلاع

 دافحاو دالوانالا هتمدر ایر ن ولوت ناشواع هلدرمل مات م ان ناونعدمع

۳۹ 

 ترمه



۱۱ 

 ۱ هءهکح مواءو لارا نوعا تاالد هللا ی تع رش هغد رش دا ترم = ۱

 ج رات رل دنلرا ل الج اهلا هفمصک یا ایرو ی اثم اور س کاو هبضابرو

 هلد ات ومن تعلح ۵ کم تر رد, یا ےک ثد تومن هد سد 3

 هدراستعا لح تب اور نانلوا كس هر رک لاو درد ردا نالا یافت |

 ءا یک رای رب الا ضیاف تاسح تاقوار كص اریزغروکراسعلا لماك أ |

 ماوعاداحآ او * تددعزویکا یرل:ذالحو تاب سنا کاپ مارآ

 ریس مزاع هرکص ندکد تازو ات فادح لّوارمشعندهمشاعام یرازب زعرع ||
 روشواخلا اد اه دم د1 عو هد ریس تک سراب دلو |نانح ناتسدارمم

 ةاوار مقر یا دیرق ٌهتشاکن یاور قلوا ثیشندیا ازغریسعت للو »اند یرقو |

 هزر واتا وا رنک ار اع جد ند نفدمهدسج 2 را سفث تاستک »رز دوا ۲

 هد همت ره یه یرابلاع بس د مالسا | هملع سرر دا ترمضح# ردشفلوادایبا ۱

 مارهالاتاد مصم رای[ لا طم رولو اینم هوش تاطتسم تانح |

 | رونه مدا ترضح برف هتشرفلخغ هدنزاتدلوادوحوهضور نیک برلوا |
 | هنر هاري تداعسهباسید هنس زو هرزوا تاداوررهشا» یدنادو مش خار هدناشن ۱

 | وام فک ةسرادم هراومه بولوا حونخ|یرابهاس ما هرات ی
 || درو کم هلممات سیرداهدس رع ص ةن ايز نغلو ایس هش دنا تسد هج |[

 | | همدنلا اثم ندتمح یرلقدلوا تم ۱ ۹ >و تومن هم مارو ۱

 |اروپشم هلساقلا ثلا یابروا ءان هراز اینچ وا هداکح هماالح تات طو | #

 ||« صاوخ نف ترا ممو یکاوک مارآر تکرح ماکح ات ذر عم هردشارا ||
 ۱ هرزوا تلو ا هدارادراطع هل سام مرسرو طوطح عادیاومو یانامو

 ندنراکدتبا لع و غول لح رع ندلاععاب مدآ ترضح هرار د جد سمره

 | تولوازرطم هل اتو نر ویز یر دازردام دادعتسا تعاخ ه رکص لی ژومکدا ۱

 || دارفنالوا جر دنمهدر رڈلا یر د لواکردراشاو ازم هلا هغد رمش هغر وا ||
 لذبو تاک ءادا بمغرتو یراذ ڪک لدعو *یران ترمضح د حوت دن اوفرب
 لعلذت هل ارساو لت5 یل اف دا مناة شد الواو هزوردنح زور هامرهو تاف رص

 ۱ ۳ را تارت نیریاش ۷ ی دنا صار ګ 5 هدامحوارغرشعت لس نوا :

 | 3 اداداد دا دهتساداشرا بو دنا لا عارا عش تدا صاراکف اهدنا مما لاتقو 1

 || نا وط عوق ور ن دراج ارز راک تاودا یلاشهارشعتوءرنو + و ناک |

 ۱ ممه ین هحو یس لوا تودارب رک ورب وصد قولعو حاا نص نیو | یول عم



 ۱؟
 و ا

  f BE Fhتمه قرص هثساثب ۱

 اهر دلت ںولوا دسم هسر دا ترض حه دنع ر اون یی کک نما قوا امهیف

  ۱نف×رد اور هعار هدزدر یار اندر هش ر عم ناسکسزوب نادان ءدننامزرالنا

  ۱قرعو نیم د کک بولوا لس یکو دنا یتنه ها اع نودنوذ لوا ید تطا خ
 مامصو رب مز الم هل ہا ماه + یدنارارروس دازدادعا نر ع اداعم مون هلا ید مح |

 ل رب راک ذاو مست تد :اورراثک اوتمازنت اہنو تقع لاک × بولو !موادمهر اهن

 ولع هحرد تعثر»۰ هرکدام دلو تو نر تمدشرمشامه لس یللازوب

 فالس تشک × نژاوارهظم هنعر 5 × املعاناکم هانعنرو ×رقو م لد ا

 هرززا تال اج ا( غاو# نر خرح هناخالاب نیشنردص هلن یددنآ تابحف اص | ۱

 توراه هب رغیدلوا نیمر اجر میس کم ی کارا | رده ر مهد 2

 ی ترع> تو ہن تو هرزو او ڈو دید لا جحا تورامو

 تطاسو یر سرعت سن لاللا ناس ۾ مالسلا هملع حول ترمضح هر د لوب ۱

 دوتغم و دا ع عابمدآ دودو لغ ٭ ردطہآ ر هسارزدا ترمطح هل و

 ×ر درا كلو ادو هشراذاک ها اربد هےلک ا : اراذک هنس ی قلا یرکدزوب ندنفب الوا

 هژرب یراب تشخ بورا ب ڪڪاسابور ر یراده اس مم ۔ -هرزواایرم.ناسل | ۱

 × ردشلوابس هنسهعمن : ون هدیزع نانص عزت زازو گزاذک هحو ئرانسا |
 كلف تونضردتاابو تسد رک ەدر ذر یراهفرهق ناثوط جاوما

 هلد انوعاطنعط هد دمزآ ی ددو دعم عج نر |هتمالس لحاء یلدا

 ساس EEE ی راو امور ۶ نددالو |بععت ]تمعت 2م او و * من 2

 یرلدافح هللا یخ + نفاملا ممردانلمحو × یاو رب باش وح نانا

 ناو ا نا نیشنردصو ×روک ذم هل ناو نع فا مدآ نیعلوا هتسداو هندافح اردالو | |
 بقا اسنالا حیش هلس شن تومن تازد دادتمازا تماهدنامهتلاسر |

 الو تست | هماع تلاسر همانا ناک زر دروهشم جد هل ای سما

 RSS E د# ںولوا لدراربہغس مزملاولوا

 8 یر د نم ,الوا ددح نو اع وو ےس یدآ تعد رش نالوا لاعقلح

 ہر طم فک نالوا مست هرات امادندم ہل اعتھدرب ایلاع یرط + ید ۱

 نالوا هعل اطم رظتروظنموب قیشکلن هل ءا ج تام دخ یرلق دلو ارو مام ۳
 یراهاکتند تلاسر کرد یا بودلوافاور نیست همان ةتشاکتهدنارتعم|
 ا
 دالزا» ردشاوات اور هعار هتشاکن رزواقلوایولا نیما طممم ی یللا



۲ ۲ 

۱۳ 

 | *+بکت رم ی یهانمو تام مع عازا یهلایاضر قالخ داننواقش لب اھ

a Eشک درب هب ید ا ماکحا فرط*بولوا یکم هنهراما  
 ءارشا ند فرار شارا × نیغلوا نا نصعوتوا ةشااراد ن زک هشوکو *نامسن
 نوعا تلال د هبابتنا قیدصتوادخ درحوتو حوت نید مقتسقب ی نیک رم

 نالا قداصناسل بول رر کارم لاسر ا هد: اس هام هر زو !تاناور حدا

 توعدریطخیما یدصتم لس یللازویزوقطهرزوا یتیداوایتط ان لهل لبزنت
 یرارماس ؛توایا تم قوت لونع تیک ن انکم ىدا دوش زا |
 عاوسودو یراکدتماذ اهم اشاعو هرارف هدراکتساو دانعز کک رم
 ادعامندنراکدت ادرارمصا هرزوا شتسرب همانصا مانمساو قوصو تودو

 »رادخز هلرب مس لس یهللایئ ترمعح نینزان دوحو هدمانارتکا

 هکر درولوا نیر ه دن اهو | صعدبو دناراز راځ هدرز نلمس نالراکحو

 نوڪر هکدناشهمه نيا هديا نیسیاو سفنّم یراتادحن اتش عش

 × نوا ءدال ما عود دها مالا × ودر الو ای دت مم هیادح تدحورارقا

 ممسد هج ور یرارب رش لوا تو دارس هطساو ههاسم ابرک اکر د یساعد

 راد نعرا ٧ج لوا ددم دما هکاقح × یدنارارروہ قرت هدنوعد هارو « لت

 هدنناممرامنتشک لوا ترلوانر# وز نوک نوک ذاهراومهندنفرط
 هناا ای ذات ندف انا ا اا نم توام
 نالوا خلاب هز ندراداز ردام داهن دب لواو * لاقتا ثراوتلا ی رط»

 راشراع هنساحراءاع هل تانک ی العا»نکر دی! لالا الض یداوون قد الوا
 تولوا مدقتاث هد وعدد رادو » مدرههارهدنززک ما هرا فک رازآو بس
 لىو اڭ داغ از اما هدانرذو هلن ەز اس ەراچەاشداب اکردوزاب ییاکشو هلکن اهدهرکرب |

 تاذ ٌهمزالهصاخ لراربمغس مملو هنکذسب دون تاک هلل ادنع نه دنوم

 یژهرهاب تاز لودعدومش هسرااع دم قدص یسار در برات اکر بلا ضداف

 ردقخاوم رلقع نولاوو عرش ےک هس د فلاک د حاو قد اص هو کود هرجا

 دقاسا فلاو «مالاو نع هناشن مالسلا هماع حد ترضح هصلا × فول هلباو

 نیس یشینلد مخز وان ناکس نکہ امال یک ناکا جراب یراالا

 هک لد همد لوا  یړ هرب و د اشک هه اکناجهآرت هز کر بودیا ناهن هدرا هننکا ی

 هیاجر یور» نمادتنم الا موند ندوب نل × لتا مزال لءاج صذ
 یرل د ول دب دوحو نالواروشورش هباروش منم ںولوایدمماانو ساد شک هدرب

 ا
5 3 



At 

 سمالاب نفت لناک هور کم هو رک لوار + س هطول دا ل الهاوریم دن لاش اخوراخ

 ترضح یدلوا هلا تا کو دیاریخ ضع یاوا سهراب اغ مان هتش کک

 ترضح تجر ناراب لازتتسا هل ان زح بلق تقرزبخ نافوط هبرک هلا ین
 رذن ال بر »ندلعیب لد ناک د عج رانا مک دب لوا بو دن ای غسل ا ٹا مغ

 یفدهاعد یت بوریوداشکه س اص مس ×ارادنرفاک۔ لا نمضرالا لع
 بودیا رومظ یسهفخ تمکح رونتلارافوو ید ااطخ هدّناصاهساحا

 اقت)افایومع ضر الاانرخ ور منم ءا ءاع لا اوب انکفن*+یاوذر نو کی رد
 راجخهدایو % شورخوشوح الد ناف وط ندالابوریز * ردددخیهالبعءالا |

 روش یدادآ شوماخ تسمرمس نررورورغو تلفغءرکس لوا دل رکن

 ضرا یرقمو قو اهدار ایقش> هداعلاقرخ ىلع واوا ه انک ند ہرا دا

 هتشاکن قالاتح | قلوا هفوک د حمه دوخ ابو ماشهطوغابوهدرو مع ندهرزح

 ران الواب رق هفمصصزارط ین ةن لدار > ا لوق ۶ ردشلوا نمسفم نبع هماخ

 × هنم ناك قرة انالةفوك-]ا د كمه نو د اقا ه دسوم او یدانآزوریذ همالع

 باصا هدارغٌ:رهاسر داور هسن !اعلمدضع دش هل را لوا اع دا ةطررخ شکر وید
EOEی رووت س هت لا سةنتمر ادعام ند هتیکسباب  

 یح × رلد دلو ا مهحهاج هداتناومدع ید اومد زعل یار او هه تک

 هک جردن ام: دصح ندا دلوت ندن "۳و ساز ندنرارا تست تلا نو یار

 تاسشاا هیون نادناخندتچح یراکودتسا بانتحاند اضتلا هناءانام الاراد
 × یدنا شمکحنالط طخ × تالها نهسدل هنابرب دتر دد هنسا وعد تروص

 اوفا تامدص بولوا لحا تحض شش کد *لدح یلایواس × لما لوط

 لوا هکحرد یر سه × یدلژاتاذع نادر عتات مزلفراوخ هطوع ہل !حاوم ۱

 لاج ینه او شهرزوا یر اب |تاور تان لد هد هنعنع هکرانکو نم راځ زرع

 × روک رح هعخ نوکتر سدو دم دو ع ی دشت |عافتراعارذقرفن دن اسار

 هوا مانننعن حو ع * دولو ٽه یتلاخترمض> ةلماک تردق ضح
 هزاع هعانقلاراد بو دنادوعص هنس واز ممدوخ هالو در و هندن نا ملر هدا

 تاودادا دعا نددالد یارط اه دو رلوا ه.فس لمع تمد خر شام حول ترمضح

 هطرو لوا هرزوا تاناور رهشا نکا روپظیدادمااعو هدنصوصخ
 رولا لب وام ا٤ یر٤ ماوعادادعابرلوایاممندلواد الههدک انلود

 هدامندءاک حازت یخ لو | هوا ماکت رظحر کس رد زایاصع هتک هد: دلوا



{o 

 لنراترضح رشلاوناقنع * یدل ارجو یر را مم هتسسکو را ذعلامسلخ

 م دق مر ت لوادب جورخرو ها یب رطح وع ند نجر سم بولو ا یرتخد هبیلص
 بولو ارش ااو ام انشد ی دهیردام × رد |حورع هدر ةورزمدیمد
 موس ضهر زد اععص تارت ھم : نعد تی دلو لاله هدنس خك هح ر ارون اچةدنرد

 ردق هرزرا یند عت مسءمر کا تقرع لعا هلن اورد اور تاقد نیمعت لق

 هرزو اهقمط حوابولو !عارذز ونوایافراو یللا یضرءوزون حوا هن فس لوط

 اهیفلجاانلف*نیمعت حو مر ابلعو ییعسهقمط × یدبا ساروس حرط

 شت آنیلاتاذ حالصاو × باتفاو تان دضمج ۽ نیا یحوز لک م

 شوحو هلت عاونا نالوا هنمفس رهظ لوڅ هرزوای هقرط *بآو
 ناعاهموحنامعتلم بولر ا نعت د لمان نوع ارو,ط هان و دریغ یانصاو

 حاد تمحران روڪ“ الذ لوا ٭ یدلد اروم یب.هتکنروم الاریخ هرٌنقح

 حودق بوش |ماراور ارقهدماقدرب یایلا لدا ڪو × تح امس ف وک

 هوک مان یدوح هد هرزج ندلصوم لا عا هرکص ندکد تیا تح اسلام اگ
 لدتا شم و تاغ ءو ء کا مت کا هدست

 تمعن ترانکر کت یغ ترشح ع یو ږ فراکز ور هرک هر ر هدواهلانامز

 ج رفراددءدهاشمدع دم ءبولوار ادهز ورهدزوریثزور لوا نوا یرأب

 ه ربخ ی رلیسح هعنح بل هلو ار اتو لث مک یقمدساا نداص ےسن متو اضرات 11

 شن دید نآس ند مج یراکد هروتک هراظن باتهباتلاع با تفاوترب بولوا
 رمغ لوا هتسحتفسیکن اوت هدارو شاع موب بور والج هل لاک اهر لارق

 ام ۷: ۹ مسأع دبردشل ادراکدابهدراکز ور هیمص ندرت | دعس

 هر رقم هدر دخون دادنوع ارحودرب رم حند تودنآمدو عضو هدذسز

 رل دا مان نیمعتوبد نیناشلا قوس هلتف اضاهراب دنکو م اجها دع اسریعشت هنس انت
 باشو میش باسنا بولو ادوقفمنددو ورا ءدندمزآهتسکن اسکس لوا
 ناغوطلادع حول تر طح هرزوا لاوخا ار هشادردشع !باس "اه رلد انج هل ای

 هلو مزرعه اتو انناور تخق ءرکصندقدلوا O شا

 قلوا ماقطاو مسهزلآ نهد هد هک سمح او یرلس دقم دمشم تودناتوهال

 هناغولخ هدو آه دحو لک نرس دق لاعاهدنگر اوت ص عدو »مش مآ

 ماس یراالع ادح و مالا هہاع دوه ترض ح × ر دش لوا ےھت یر اوا ع رض

 ۱ هدقدلوالصاو همعدزا دحر س یر ع ننس داد عار دمار اعهدن اس اربع نابزو
¥ 



 هدنع تولوالصتدهماسیاس بس لردج عشه نح ول تاسنال ارم

 ندنامانصا شاسرپ شزروو# مار آ هلظم ترض هدهد مارش ندعو ن ا۴ نهد

 قلوایداه هحول ترمضح حوت عرش ےقتسم حاہن م یداع دالوا هلاض هةرذ

 نانداع هرزوا ی داوا یک اج ناببلا قداص نار فنا -] راب دناوا ثعد نوعا
 یاحر ا نیخلوا یرلد اتع ن س ےب رد : ود تر شو + داذتسا هننراتةلخ تط ر

 r بکشد نا شراب یللا هک دنرات ون توت بولوادانع

 نوا قلواراز آید درا عا ضر عتراخ ید رانا بولوا یر مم قد دز

 EOE یاضتقمر دوه تصح # یدعو یراراد تا ا

 نوشت ةا ع در لکس نونسنا* یف اصع تشد ناک رک دنز د لوا هک دن> ره

 | فئاطلدنکهرزو انور قم تد ام نرم × نو دلت ےک اھل مناصم نو زنهتو

 *نومعو تانجو نو م اعنا کدما» هندصت لاری ذعست لد ارزو مصن لیلا

 * رک دن یدودحات منلئالح یراق دلو ار ماتم هلد ای او > اقدص یاوغ

 2 ارغ یک حوا م وقهدنروص ینددناوارارصاهرزو اهل اقمهل ار اک ناور ف ڪو

 توع ناشلالماح صنم همزال#« نو دیار ذآ ہل: | قارا یرامقر همش نافوط

 ریضقت تمپت را دغاد فاو لد همصانهدنماد.عوو دعو«یفارم د.م< نالوا

 * مرتیرهتساق بواق ل راد نهآلواندن ۳۹9 سد ا کیا وا
 ادعام ندنراقدارا * مرکلد هتاده ٌهناولوق هلرب تانعوترب لوو

 مادقاو یس همادعایدوهترضح دو دو حو یه ار کو تواتش ی اض ھر

 ضد قلطم ضا: ت رطح نامر ةا نوح |یرلءدص وس ءارح سد رل دبا

 ید دول وه تدالو هد رم لراو + دورولا عطعذم ل جوا راردم ثغ

 نوا نغمالوا ایور او وشن ندءوررو عدرض تولوا دو ةفح

 صرفه ۱۳۷۸ و مسح نو دنا تاهتل | بارطص او تربح شفا هدنرازورد

 نکدارردبا دو مکس خرح رسمه یهاکناح ها دودو دول هر 2ماکن هتاف

 عانته اندةلوا با هضح ند هلا فاط)ا مالدا تماجاهناءاناوخ ترعد

 هرم عر × تامدص بولوا یهلا بش حوع ثعابیراءاتجاو بز هرزوا

 لا)عسمهیع اهرضس» هدناشلا ملنءنامرف یدادتماتدمهکهلرب » همناع

 زوم ماباهدسان هنسلاو روک ههلما یاوذعلالماج صتعاموس> ماناةمناعو

 لغزاعا مچ اک *فادداع ناعج ناکرالا فصرنادنم *ردر و تدربد

 طمس نرل هناشاکو هناخنالوا كالفا قاور هنقاطمسمهو ر زور واخ

 هک اح
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 ندا شوزخو شو یکرر چوم یاردهدناس مارا × ىدا, ار ار کاخ

 واع ناش فصو ×٭ےمرلااک هتلمجالاهملع تناینمرذنام٭ هکر تع عر
 نوص هدو دعم عج نالواناما لع نیش هناسو دوهترصض»> هردنناغط |ا

 نایوخ لاصوماس یس هشت ره بولو اازفا حور حور نلواهیافو فا دعص

 یول تربغاسآ نابور هم لک اکے عثرذع حار ی۔ هجر ھو درورب ناج یک
 طقزوس ناماسهراب لامعتساهدنابداع نام دکر دوره «یدارذزا ْلسم

 دز تەد رارتو ربصنمرخ بولوا شکه ناز شطعو عوج شن آهلزبالغو
 حالع لصحت هال یراتداواالتم» ینحارارارططاوزگرتا تعاق رصرص

 ندتمجام هدوه بانجریذبتباصا ریبن قداحبیبط نوعا هعاسلا رب
 هدهلل !مرح مرحنالرا اعد تاحا هنطمهدتلمره تاپ بردا اکیا

 ناح نارا لازتتسایدیا ارج دونر ی یقلا ما فکتعم دام رات لواهک

 | «یدناراش ع اتراغس تمدح د لهان هتسکرفت ی دنربتعمهدنرادب هتساحر

 هار ور ںولوا وژرآیوسزاسرپ هدهاکتحاح بذء لم هزونه ناقستسم

 لوصحت هکدیو تراش ديرب ربهدن امزادعسا هکی دیا راشما اوا عو جر مزع

 بولوا ناسرهدرم هلا ناداع لالهماد ×زدنااش هفلو ادزعاب#ناکو یک

 | ندیناکدنزر شوع فاما سا ج هرکنمادقدلوا لرم باره ز باریسیراتلممه |
 هک اج نارا *مظن × نیهاوا همنلا ساک بلاط هل س هن> الم قم الو رب

 یدرازآهعنساوق_ « ند ڪڪ رد لیطر ری ناقشر» دند دج ناهارمه

 راد د داعن.نامقل روسنلابحاص راد دلوالاله نارکلطر شوهدم
 | نامش هدنراکدتما اتستسا یاعد#دنشازاغ آ مسران بولو انا بم قل |

 لودر یلوسم تزوازاردرع طع ءییعم ندران یهاشداب هاگرد

 ال ناسکس یرب ره هثدب نداضت ناوید فرطو *یداراارو |

 تابث ی تامح#رفسیحهزر هخرعسکرک یدنهرزوا یقلرا اشراسخ اش

 یرهرهظم. نادداع تمعج تایسا ۽ یارو یلسم تار نعم یشلوا

 نیبلابارغ ×« بولواابصو رو د نارك ران ةدزاب یرارابدورادو + اسیدبا
 هطح هلا هبحأت هقرذدوه ترضح نیفلوا ںا دس ہد اجرو تش>و

 | هرزوا لوق: ح2۱ بودناترج هماعم قوسوتلحر هلاما هجوت هنوعرمهح

 دانا دش هنا ی تاس> مع هر دلو لوصوه یللازوب یرارادناداتر عراع

 عرض نالا هضورع رسم هدوم صح لمحراع یدشریادنزک ندناع
RSEسس  SEA BOSE 
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 موق دادشو طالغ هرزوا یلقتتاقن_شعدیرون_ نافساما×ر درا اوا

 | دن مارحا هبللامح نمالاراد هرکصندقدلوالاله اش نیشنهرو مطمد اع

 ۱ نهد یر لطم د دج هدنراق الو انار تو ع د نز لا بولو |ترز اع تعزع

 تشزهرزولیعلست هر ط »ی الوا مارآو تارتسا هفقو مزاعماملاونکرا

 هر یروضقعانفتزاو هی: تادقیادح ته #یروصو یو هد بدزو

 لس ادوسیطنناشاح هناوضر هضور نالوا سکره سهیلا یزع لاصو

 لصفره هداوه تفاطل » رانا یراخ یرازهرس نفک هدندرفندع

 هدارصرب نارک یبکامر یاجرالامیسفهعاس هرائالا حدن عسر |

 ءامتافاحو یز شرفو# :رکو ردورزو مسیراهز اوراتعءاو راوب درد

 ۱ لرو حوا هات اسآ تشپ عار +رفزا لسم هدوسو زیذع هرز يعم

 هدالنلااملثم قلا هکدامعلا تادمرا»نااوا ماشها نی دقن لذ
 ت وعام دته دزه ت )مس ب ولو ارومشهلمن اونع یلواداع+ردتاث فصو

 داد تس الا قدر طن هک ا ر مو جات حتا هدنناتم هغاط هه اط ید داوا

 ظداعندادش نالوا ریس نزههب لب زویزوتط هنوکسم مدرک

 هک نستان لوا ماغ الا دعد# ر دن دن اط > زبد دن رام«م عرب

 || ناش كى بودنا لعو غوت لب ةا های اس ناک را ندنتکلغ

 ءادسو هاشلرا تکنو اف رب ندین ام هاش الا فرظ هدقدلاع لزتمزور

 قکایطع یاس نیبع لاکشا ید یون نعرا « یزلوا نیما تخ اذن
 ۱ ۳ داشدنک N  ینهده اتم دهاش تولوا ناهن ند مد سه ممد

 مان هنالخ ن هل ام نداعنض هد هو اعم تفالخ ماکنه یار دشمال واد

 تار هب فک اشک ؟ لوا اک انن کیا تلطیاخب .هیدان هتشککتشدرهرب

 | » ید قبناج العم بانک رد یاو چو تسج نفارطاوسوسبواک
 | لنمزکر ه هدرل خم هعفصنولوا له اعدل ولده دب اپ اوب | نھ تو ناول داو ×

 | یوا ەدماوخ م اعم ودنک اکی دلت ادده انمترفادبسرغ سقنرب شد الر و

 | نبخلاوب بش لوا بوبد ٭ engir ی لر وقت
 ناجدقنلذب ةم دقت ماکو « یدشود فذع یلاقتناتعرس یک ل اصولا
 | توا دوحو هنلاع لاش قلا نانع غا تشک نا تزف
 ۱ هک هپ ی هزا خو هدقرآوآ قولعم تشې نخ ی أتسک لماما

 ۱ شراب له + یاو ےتو د یم هنهز لد ریش دود رار دنا میلسا هج ةمنانز

 ےک ا
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 نالوا ناطاغ هدکاخ یوراسآ هزر كنس ب وندنوساوا راد هناتسد هالا

 تواواباطرازابمرک هنو »یدلنا ناز هداشرز رادقمرب ندرپکورد |
 یراوتملاع یارب لوا مد ییدداوارد ندرخآ فرط لرهدنالاضدقفت

 هظساوزیکس کز عرفتلوا (مالسااهملعلاص ترضخ ) یدلوا مدعةدرپ
 ندهناکر ازم میانطو هعرارصاتعهدنامزادعسارولو ا لصتم همانسیاثح هد

 ۲ . دنا نیم هکر دنا هدناتس ناعدررونه هرزوا نت اور ما بودنازو ہل

 | لاصتسا یروح بسیودامارآو راق لحرطحت اقم مانرحح ماشااو

 | تفس هظحالم قوتندنررض رصرص مرنالواداع دالوا یرورمض |

 1 مناصمذ اع او دودحان " یاسمو هفاش لا تاودا لاسعاهدنها لامح

 ا هللا یش ثعررشهارهاش یدو# موق ناتسرپ تندیادواخ یاحر هلا

 || تونن همم اص » رشا اص ترضح ران دنارا لاسرانوع |تلالد

 | نداصترذص مان هشاکه رزوا تما نالو انس حرتفم).اریهت دصق ںولوا
 | خد ندن ]بو دياز فدعو یدلونارشعهقانر مهلت :فاعت هات
 || یراکدتماتتسا کن ا طرمثرامابیدلد ادلوت لصفر لمص الاهلصاةاک 1۵ یلع
 [ ار طاخندالکو بشع بولو اکا ةقان هصحسیرب ل وک یکی اهداد اللا ید ر طدامر ا
 / یراهدزاد وسر ال او » ه.ملکت دارحو نوح هنکو دت ااحو نیرو :

 ٣ هلال دارها ٌةرهدوب هاواهراماسفن نیطوتهغلوا التسم هال توک د کا

 : | یدصنقس لمس 9و رلدنعداصس ههم وز رع ن عدنحم ولا دمس یه دهاشد

 1 ٭راددتد | یر | ذک صالحا جداره لہو کراب دمو نهد [ن تراز ااع درم ۳

 هرم مکلو ترش اما و ایم زده # هلداع تم هرزواهر رحم هررتمطنا مش تدم هڪ

 ناش هوا هدمعیاج توت موت# بزلوآ لمعل اروتسدییوپضم» مواعم موب

 قام نت نار همز ال ترازحو « نیر ش رش ضا فتا موق یا ند هنا ةقان
 3 ياو ىلع هک ات یدرار دنا مکس هلا صلاح نل # نہر ا الاخ اس یدصام

 نیکع 2 هسک تروص تدار اشنا صد اة شار نان ابهر کضنداس زووا
۴ 

 هر درج ر کم فلز و ی ار در تش ل سرا دغ ماترا دق نلوالا ی ش

 ادعا لاردا نا الو لاله بزز مز اعر دام ل دصف × یدل ا مدع هاک ارج

 ههوکم نهراق بولواترسح میش ناش هب او ندم بت تنم دید

 +یدازارا ایک وزش رک و دت ارو یر دامو ×ر ار: نر ملک |
3 
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 ۱ ندیانادند نادید ةيعطفهکرابم ةنانلوا یک برع شازا یسهودکساب
 ناشخ دب لعل یاس هو تمدن مونو «نازخ لر لرمه یراهرو > ران تک

 نوکه رد یکی کنز یور یرانوجهان تشز تروص نوک یغجرا*بولوا

 لبرهزرا کی هلر یولانیهاترمضح نیکمپسهحص مدار موب ی دلوا

 یقاوصصاف «نیممصنرمظم * نردیءارشا لوابولوا لاله لاخ یداتفاو |

 لالج تروص یال نیکرش» لاح هلن ت آرم رام دلو ا٭ نیا
 لطنامهل« لاصترمفح قوا قلا نبع جرد لصاو قاراما یت

REبود ماش تنج ماش مع هد همج ان هفت اطر دق لس ترد نالر  
 ماناکع یرار دقلا ل لج ربت هد امح ییا رھ رام داوا نب زکت لزع هد نیط داف هلمر

 دماشلاونکرلا نمد هد راو شعب و تزلوا نیمعت لة موس یم یاو ا هد هدلد

 ا

 یللازوهدلوقربو زکع یللایرار ع تدم هردشاوا نیمه عفص هاب روب
 نرسلاو اهردموسحم کود ازواح ندزومگهادوخ هد اورر × بولوا
 هژرتم لوا بولوا تومرمضح هرعجلا راد هدفا شک یرشحزلاةمالماا

 ۱ لعف * یلوتهدبلههءراجا مر ق اور دقنهدنراقدروس ین ازراروضح فی مشت

 مامالاهتساا یحهردشعبادارا ناو" همس هحویراکدتنا ملسا هساورا

 بزلوا مارل ا هللا تی مانا لبق یراهاک درجه تلای باتج .دنریسفت یوخباا
 نامافنک لاحهدوسآ هدناشنالبلج عقب هخلوانادواج تامحلصاو

 دووه طةن هکر دیو مه هر دوا تم اور لة ت اکن د یراق دلو انا ثمطاو

 هتم الس لحاس ق واد واهل ارب مدع تال زڪڪزد!اع هعفص د و م ود ول دن

 مزعهدننطلف ضرادوخاو لا اص ترضحاب نینمومندامدق عضو

 رارفو نکی ساسا عضو هدو مرضح نیمزرسهرکص ندنراکدتم نیر دلخ
 هدنذم ةد * نا ھم رکبر هده و کک نمادو یلاعر ھر هدل مج هقهاشبو دنا

 نامز هح رار داوا ماعهاناماد هدزرب هنساش راوتساراصحزب ماناروصاح

 سوا و تدم دعد بولوا یهلایهانتمات من لثالج رهلنم هدناک»لوا

 قدرط یراهارکل وا هر دتا مادقا هما نصا تدامع ةع هذ ت داع هلم !همناطمش
 هتشکبوناوا لاسرا ناوفصن هلظن> نوعاتاالد هعوق نرد مقتسم ۱

 رتبلواولملذو روقرللاباذع لوزت نیفلوالاض موقنامغط وتعریشش

 یرابلاع بست (ميللاوتیقل هبلع مهاربا ترضح) یدناوا لیلسترصتو
 هدوه ترمض- لصالاشرملسن روصقیفرمهق هلداداد> او اهن اس



 قمضمر اتفرک نکا هدنشاب لا نوار دن درارب مغ مزملاواوانالواتلاسرناوما |

 | تاتمطهرزوا یني دلو اریشز اس هم هزر یس نذر همم ضعر* ی دیار لوا قشم

 رهاب تدق ه دنراک دتا مرتع م دق عضو هب هحرد یشرب قرق ندر نینس لالما
 ںونلرالالج الر هم اع تلاسر تن اط قریتسا هما> یرادا دعتساهءاقتس الا |

 همان ترهشیرالاهقاو تداعستوعن »الماس مهارب هند اذن او« ی اوغر

 مهار | فحصو ةعرکی ر شعرا ةمالعلا نر رغم اود ا×ر دشفلوا لاک ادل دا ت اخ
 ریهظه هل اہرہطم فدع د دع نو ا٭ مهاربا ترمضح مرکب اہ دنر عا * یس ۳

<aندر شلاربح ترمضح هنع هللا یضررذربار هک لا۰ ییا یر: دلوا ع  

 «ےرکص  یاوفرب هردشار ای اذک هفص یاسرف لة هرزو | قملوا٭ یوار
 یادختم لوا ید هماع تماعارونلا عهال روش × اماما سانال العا

 بسن هلسلس هسدعم تاددالوا ت دوم له نيش ردص نهاوا سم همان

 :ردراشلزا رومآم لا عاما هرلنآ اسا هناک بولرا هتسززاب هنراسح الاو

 ساو نیاهاذاغ ارءا_لاءاعتساو ناتتخاو رانا قو براش صقولانتسا |

 ار دند هنس سمهن ننس یر ةدر وہ م دق ل فز ارحا لما ترمضح لبو ارس

 هدنلئاوخرم.بولوا میهاربا باج م رکنا یراهنامهمنولات لصالا مضار

 بیدنارلزع را لاصر موص ةدتعلح هلا لال هما هخندلوا ناممم ۱

 بو دیا منل ذی لد هم دون هدنقځ رفا مو متمر داصز دراو لا طاسنب راد ۱

 هلن اذغمص نسحا»ازاماودرب ماشاموبیلا یک دشروخ ٌةرفس هکرد ددا |
 هد اسلا عو هلن ق ار اوٌوسکل وا بولوا یی هد انش بع ف ةا نالوا |
 نیټ ةر ال ا یر د هلن الما تروح تافصهدوتستاددنالو ارغوما دتد ۱

 هنس ترفژومتلا لب یکم !ندنافوطرونت نازوف هرزوا یسمآیواشسلاةمالعلا

 راز هنسیما قرقزوب كسهرزوا ییداوا لوشتم ندلوص الا حماجو+ |
 ندزاوها سو هرازن الا علطم یرات افص هت مخ تاذرادناتره وک هرکصنذکدت ۱

 فوط تماعریس مدل +ردش* ادو مش دون ضذهدوحو اع یارم نک ۱

 هد بولوا هدشک الان هدنارخ نیمزرسایو هدلمالاب اخ یرادوم |

 ليو 2 هاب فرطیلاسررمیسریذمرهمم لواو# لب دمت نران اکمرزتآ ی راز دب |
 توجراچ هدنشران لوا لاس یا لع وز دی اور ةا درس تسد خد کود |
 دنوکتس مدر م٤ کد ود عدو رغ دارن ییاسندناالمتسا د طس ل زو ترد هل اع
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 | لالجوهاح باما دع اسم لاک تولو اندفاف الوامنالوایالط الا لع کاح

 هت ولر هلط اد یاوعد هو رزو ٭ حیدر ندم دومع ضرع ےھتسم قرط هلا

 هداعمقفانکیآ باوخ باسلج ةدوسآ هدهلاو شرب یدشتا جورع

 تراوترمظم باتخآو هام ندنر وب لب بولو اناا غ ناشخز بکو کرد
 نیمهآو ےسح رادم»یدلوا ىلا ة ددرو م شمه دلاشم اع ین: دلوا باج لا

 ! دوج تقاعد راو درده دلاخشا تنه لاس لوا نیم هو ه : مک ةر م نالوا
 لالهو مدع ثعابهدورف دوحو بو دنادوعص هدورشنارتدا دوعص حوا

 یناضرلا خم یاضف مکح اشا لافسدو رغ ندم مج یراکد ت ارب .من هل (یلوا

 اب ا i عمن ا ا یک مو دعمر دة لسزوب هنس لوا هلءهس احر رب هز ۳

 فار هردام لع دىادوروهدوش ةا ةاوم ا !ءامدور لما تو ی و تر

 منکر هدرمهش حراخ نوح الا رو دندراسغارارضا مش ج فام کل وا
 دوحو لر باک غلوا راد هدر یراتس رس بودن روتسم هدرادو لدراع

 رک واجه دن اریتعم ضعب تاعفص یرلوا نیما نددب طظندنرک ت اص ایران زان
 بشیراقدلواراغ لوس یراوتم ھارا ترضح هکر دشاوارطن تآيم

 بکوکنالوا نیست هار یداه هنر هن مکن نالوا عن نف نان اددصرەدرات

 ار د تاض !هدور اس انش هر اتسنلواناپتمدن سا م د کم ناشر
 هد دود المال برضهلاغطالتخ ةمنتوتاتنوزومانرطسا بودیارشت
 نولو ا؛ووشن هدمهلا ظفح فنکصاموسشاموب لماخ ترضح لاح هم

 ماگ هنا.هحتم نان اکت آ سهل ادازردأم دادعتساد اشرا حلوا غلام هری نس

 لص او کو دنا مز ال قشح عد ممر هب هما سو هبولع مارج !تانکمون × ودنا

 | لدرفرب هب یرادوجو تدحو هد ماک ند لو ان .کل»ب یدلوا یر تلاع ۹ رد

 اعوطو +تسه یهکره هل اراکناو سشکراز هداب بولوا یرارقا

 1 شرب دنا مقدس داس لواس ہت رط ملعن*نیغلوا تسرب دورغاهر کر

 هد یرواشر ېم هرکصو ارا یش هامه دد هب یرتانورهز رهزن دت مج دلو ا
 یراده# مامةتساتادا یفذحو یزاکنا ماغتسا لم سرد ںو دنا ہاک۔ذ

 در یراوتهرثاربعروص لوانکم اراشا هتطانناز لر هلن ا« یالک

 لات «نالوارداص لالدتسالاو رظ:!ا هجو ىلع داقتعانعال قعلوا لوقا

 لارشا كلاشاخرراخءدولآ قانحو ناسا عجرم بولوا لوامندل ام

 »۶ یدادا هبحوت هنا ضرال او تاومسلارطاف یهحوت هحوو» هزات ن داوا
 کم

 ي



 تنم لوم هللدصت لالح لام ناکا هعزرزآ کردو رش ||
 له* هضرعیانصانالوا یاتهاتسدهت-ادرب ماکدهیش تولوا یشارت تب ||

 ٭ یدر دیا ماست ةعدربا تار کم ت تسد نوعا لاا × دنر نه ||

 نکلتودنا لمعت هفشع فلک لو انوع اتوب |قح ت اعر لءلخ ترضح

 د الو اغ یش نم هدقاون اعم اچو ادا فاو زارو قیس ||
 هفرحس تودنا دان هناعر رب یراد موا ا احا ادع ام نر: ےک و دتا اد لوید

 مانصالاتبب روخکو لز دلا نتومرزآ «یدردناتلذم اغ لامایدننام
 ی رهلحادق تامو تناهلسز روحا یااضق هددورع ترک واک

 | مهارباتانج لاحنماد نوعا یرطاخ تامر نیم الو لس هخ دلرا

 یداجج لر هل. اتعق ماستابو تنکسمو حضا و ئاب بولوا اس ند ضرع تسد
 تناهاحالسلا هما علما ترضحهحرکا × یدرار داداز ند هینکش خب ا

 هد ی دوره مس هد ا نیر ةه تطاسو بولوا راهتشازادنا هلغلغ هلد !مانصا ۱

 فص نیم ریعآو نیشود_تاوخ ببرغ شقننکل «یدشلوا لصاو

 نغلو اناس: نویاصهتسش تلعیتدارا تسحرب ندنن ڪڪر بلق |[

 یرامهان در هک كد همد لوا»+یدع !ماعها معما نادنح ەش دشمال ناتا

 هلہلخ ترمغ>راد داوا دام آ هرّزوآ عح ههاک دمع سبک ریعص م راک ب ولوا

 نوار مت یراودنکنددسصت هلن الدملبواهدکدتب | تقافر فیلکترزآ ید ||

 یودیا .ظسالد هال هحوت هناتسآبناح هناساندرتخ اهرزوآ موتدقت ||
 نابدوس دارا یقسال فارشاابوهملق تماس هل ادا سنو لالض عو داوم دماغ[

 قعلاع اهنتر ہشو٭ تصخر دنموزرآ ندرزآ رخ ات ہلا عالک ٭ یتسا«هرزوا ا
 شیب قعلوارید لخ اد هل اخ تون هراد دلواتعزع نززهاکه ی هنا فرط
 ندنراسرک دودنارز ینصددع شک یریغندت مانو مپ مانصار اف له

 تلآبودنا تسکشنس هلج هل !تسرب قحت-دو*تس» هرزوایرازوب

 راهارک لوا + یدل اربکا صد رک ر واراو سرح یریتممر ت نالوا داهح

 یانو غو شروشی هنانخب بولوارهش-اربور ندهاکدیع ةماکنه ماکن مش |[
 Ea نعص لامالام هلن الا ةس هراب دصو وس ا ندناتسهدن ۱

 تک ندا تاریک یورو تیر
 یدلوا لا شتا بانر رون یر هنيو * مغر هبانوځ یره دید بوو دهها

 ۰ هو ی . ۰ ی

 نابزمه تقاع بوباروس زوسربردت قوام دادعتسا هلصو>یربره



ê 
 م ا ا کج

 ندلماخترضح ةلماطخ « یه اراب انتملایاذه تلعفتناو «قاغتا

 مالک ها ذه مدرک هلعلب * مهارناترضح هراندتنا قاطاتسا

 تععمازلاو تیکیتهرزوایضی رحت بولسا بو ددا باوجدر هلد !مااطنلایرد

 هرلودنک هل ارد × نوط اوت اک نامه وام ساف دیرفو »رار داور وصد ءارا هل داصخ

 تضولایالاو ٌهئردادهتسا هداجنالوارد او هر ابخا یرتدارا تادف

 هل ارزآودورغن رتشادعس ربمشس لوا «یدلب اراهطا هنابعک> نغودلوا
 ودیا ی ماقا هن رره دلالخ یراق دلوا هرز اشو ثع كفرات
 دادمو» ماکز یت باشر اکنرز لد هک بات الالض تام دقم یراکدننا طا

 ندهلوا یناتک تدامسزیاع رثاكلف رید» هلا ماقهمااق بش داولربنع
 سکه تشر نیغ واربح هر ذ حسو ةر اد راځ رب رحت مارا ادرفادرف هردزح اع

 ۷ یدلروکاور نکا هد امت رهو هدب اصن تک یاتکز مشرو داوا فلاتر متن

 هحورلاوبات لوابرلوا نیمتمندمایربکحا ءارغون و نیمتم لاح هصقلا

 نوو هدلزفرب نکا زوپظایراروصقو رپ ناصع زواق وتش
 ءاز دک هلس» الا نودو فددرکرب ماننوسه ندراندارکا هدشنازرریاما

 اهر هنوراخ هد هج اارثلاتع تکاممزع بوناوااشا الحاعیبمنصءوس

 ٭ توسیع تاذمهدران هنو اسا باز یرامعلالهاک نیس الو ار دش وا
 ترصن یار هر داف زیاد وتا كع اتاتو فتر شڏآ

 هماقمماننوک ندهفوک لاءا اد کو ءاش یآرب لغاک هلطاب ہلا

 دادغ اریراب دت | لاق اچ تعنصراپظاهدلقتییلاجا بطح شک مزیهرتسا دشنام

 هنوکر ابرونت هل !ینتآت رک بوالو ادا شا ندفرطره نوک ی د مزیه نانلوا
 یک نارا تارطقر راو ږد نا ناع رم ندا ءو جو ×نابرب لجمهدنایسا |

 هززوا و داوا یربرحتم رح دذ شقنهد علوم مات سارع یلعت یعلواناریر | ۱

 هکی چال لماخ باذج ۽ هکی دیا شلوغ هیلانوا یز ازز عر یتسداذعا |

 نیلنهرین لکن د ںورو کک ها د ہم ی دارا شع انا دنزو دن دمع یوقوم

 لفکتمهتس ابو تسدهر کصئدکدتادن رگ ندا قو ههاحامنز یال شدت

 د اینم ەل مجد نیعل ل اع تلخ لارا اره مزاب الاما لاو هل در تددخ !

 ماه نيل هدنیح لوارلب دبا میلسا هنس هنگ یمنصنفیرلکد باد

 نایرج#ل E مدو هلل | سج ندنرلنا سل اولع ناز تازیمهلرد ناوصاا

 تو E سرذابرف ناذنم در دز هر اج هلدابلت او بلت بود

 هنهاکتسد

 ەم
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 | قاور هنفاط هل. انا ورک ةلفاغ دل اح لواه یدل نا هجوت هنهاکتسد
 ٭ تولوا نیناوهآ ار یک لا هاگریسد ءدک عام الفا مم اجو # نینطرب ناعآ

 یییدنلوااضر ندرک لاس هباضق نامرف نیتلا لمح قالطالا ىلع لا ال ام یا
 شک الاردا یک ابتاذتدحو هداربغرهاساملاح نکل #ر دار ل اع ع طاع

 لا لاله ران ةقخوس ف آ راند نکیغوب هک یربغندممهارب المل خ
REEهزا تو عرضت هن ماجر یاراریکتهد ادم لوصو هز اکو زو وب  

 لبلج برنذا لدربج ترضح تورج هاكر ادریس تلیس لمد مد لوارا دت ازا غا
 یدشربالملخ بانج اوهر اب بواوا توساش جنم رک هوا هدرصملاةحشلب
 تمدش نامادهدزرر دکنرد ف لحا یهاشنم حرعو لنا تفو مهار ابو

 ترضح قحلوا نامرف رودص رظتنم بود ٭ جاع نم تللله » لاما

 هر د هیابرک فرطممحو ماد رد هباور تحاح ترضح د ہما شح و هشم ا

 ههاکتسد تجیم هکر د نالوا نادنع> اح هلق ینحن احر و د ہما یور هجن ادصم

 نداوسام هللا ییاظنزمهم مالک الف لملااما «لیژربح ابهرزوا یلوا هج وڏ

 تسدیدمایمالرمح هیورادزار ی درت مو کا نفس تروص

 لعد یزالوارکسن از اغا هزا ترد هل لیرحت بو دیاعفر هی رک فرط اعدا

 هدیرح دو انرکو دو عونصم همه مرکب ر سر هدومرف یا مهار ا تر طح

 قلخاتسکاعو هداجر باب عرفدوجو فژرذننکیا دوحومهدمازاء |

 باوح در هلرب لاج الا عردب لاقم × لاح هلع لاوس نم یسح» مر دنا مه
 امالسوادرب فو کرانا # باطتسم با اخ نازوسشذ [نآ کودتا باوصاب
 ۱ لرز س لج سن آه نالوا لمل + باذج ط ہہم بولو ا یرمظم# ممهارب ی

 | رار ندران بهل یداواشکادخابربنب نم هلا نرتسنو نرسنو لکو نج
 ننهآدن نالوا هدنرادنزان دوحو حنا بوم شرب ارازا نکش هکبراب ی ا
 ےهاربا تر طح هر درلش لوا صال > ند دق هللا قلو !باذماسآ باع 0

 ]هداضصلا ةضور نفص نکچ لدالملابور ڭىارا میاستلاو هما هلع

 صدخردنیعروح سا هد رب تشې رح هنراشود لبنس شو دو «سالحا
 نوکزوتطهرزوا ی اور یدسو نوڪص ی د*توناوا سا.!امافروذاک

 هدا ناو صر هضورناکتشرف هدهربطخه ۵ = لوانوک قرةدوخەدلوةرىو

 سراة لوا » یدلوا ت نح نامعا ینا حرش ماسو تساحو ٭ نکته

 × لا لماخ رام یتمدلا بصق باح هاکتسد تلاسر هاکصرع لما
۸ 

 س ۷
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 رییس ما دنت نسون تاکرح مدسراطخ ه رد یا نوصدا دما یراتررض> |

 تا SS | ماغإ ف

 رب دناغطذا هل !نااو قد دص هعدح رس ناذ ف فامْعطو فنع س ]نکا تولوا

 | یناتدننبرذ آب ناغنآو نمر دنر ا دخ ترمضح اشاح ا ندن» دلوا

 دا ا هعف درب نولوا التم هنس ± لام et و

 کر هصو عد س E نک | نیت مر 3 ریو

 × ی زاو الاب لاخ ءیعص ندر دودو تول × بولو لاله یع ۶ اساو عاداو

 فعص هس ندا لولسهدورک ءی- خاروس لول تافل ۱
 ۱ ترد لاک ناوتانو

۱ 
1 

 قراط د 4ف وتم تارة هدن دم لوا تالواراوخرت 2مھ ندددرغ رس f 24ن

 هغم ود ساب هطلرد هتحارهداسو هخ دلوا راع اعر هر هوم عوآمرخ خزر

 نحروممومملا فااخملیواقا هدعداقو رات نیسعت *ردشمال واناکما

 لر االثم»+ردشغلوا یشاصندص رم هک ی “ندای E رعد ا

 تام ودنا رو ضف هروچظحاس ندراغ میک تلاسر حوا رادنادرهم ۱
 |5 دنیرلزدزعر۴ ییسهدنراق درو د زوار طن قملعتهناوعمو ضرا توکسلم |
 قلم" شد نوا ییا همشهدر ام ام نر امنا ورد تولوا قلا نوا ابو حوانوآ ۱
 قلا نوا یراشرمش نسهدنرلالتا هشت نهخیرمس .شکاش کت یادی |

 ماوعا ه دنر دروس ترعه تدار عفر دادا بولو ازرتو ااو ی دب یر کد بو

 1 هرز دا لتقنیطوس ماماوس س#.هرزوا یتممعت یرشجز همالع یرار ع

 یی وا هدهنسیغفرق یرلفمشآ هلرب تلاسر تملخ نکل + ی دای دیزرتوا

- i 

 ۱ یاحا ٌهضق»رواوانمتمکو دناتسردان یطوست اور نیخارا نیعتم و ی شا را ویو یو سی سوپ جت  RA KE Ri KENEهی ی چت

 اماتولرا روامسم هرزوا قازاهدلاصرالاس هدن اوخ ریم ے راز یحدرو مط |

 ترمضح هد هح اغ نی هکردر وامس هتشرءدمشک+ هرزوآبواساول هدربس افکا

 مادعاوونع دورغهنمالک *تعویک ینا یر × ندا رودصندهاربا

 لباخ تّرضح نو دائ دشت ماو ت هع روند تنماو ییحاانا لب دق |

 نا#ندمذخ لام اضار دانو زاهاتسم لا ضارتعا هدورمن i ترام

 هل: الودع هن دلج لام × برغل ان نما تاف فرمشلان ھ سعاد فاذا

 هل نوک راند شنا میدم 2 ازالو انلو ا

 ا یخ اب هلماخ ۳ هکر درا ڈالو رب رت حفص

 1 دنا



 من لملخ ترشح بو دنا لاّوسوید یک دن هدهاش»نیملا یار یتکودتا/ا

 ره رکے ند سلح عفد یالوا فان هب فا لایه اک نانع ندمادقا هنداوج
 هلال او ذهاکر د هلمل اعح | ی نارا ارطضم هدکرادنت باوح هروب له لاوس ځد هر 5

 Et ۱ عيروتەعاط ی دارو تردا طواخع ارج |! دع ام ندنزا مس بو دنا یت رس

AX ز اور هدرکم دورس زا همللالملخ تم دخ × بودا عاعتسادالومش سو× 

 زاعامسهز امن هنساحر ناسح |نیزل هدبرب رس نالوااضعا سر هلد | لاح ناسار ۱

 یدلدا یقه ہدنادنز ےک چهارم ترضح ہل الج هرصساشاح كەر ھاز چ موب

 1 یراتسد لاح همد لاوح الا یراقح اعا هللاور دشاوار رت هعار ةدزنادزوبد ۱

 ةرانک ندرابج دورغر مو قم دم هم وراب درب ےداردا ترضح ہلا 2 ۶ صف ۱

 لوا تحارو نما نزن " کو یو ع نیست هلو هد هرکصن ددد تح 42 ال

 یا ارم لاد ر د هلا تمام کووکنات ات دمههصح ندنزوستاماسن محا

 : دار :|یراداشراز اسافش یوراد نان صع مک نالد هتسح ه دن ۵ دی و حاودزا

 1 نازرا موز تاع د مو رق ا کاش نت اکدتساجالع 1

 0 ور هلابندهرفک ىلع ايم یدرزآ هدلوئرب ٭رل درو لوزن لحر طح هرم

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 مان میسیداز ها طاف ندماسصراو × لوفددند ل یدندنآ بروس | ۱

۱ 
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 ۱ تعمهع نماد هاا د ص هدن | بواکهنارح قر هلو ا نازک. تبرع 1

 ترعخد لمن ها ہسو یرافغتساوهبوت نفر اراک فی رانح هحب یسوزادو

 فرش راشو × مما ڈو همه هر هراس ی هیر اج مانرح اه لص ال ا همام 5 بولو | یر اقع ١

 دای خاتسکح ندا لنمو لالجا یو نصر ملت م ق اجرلا ل ءا ناش |
 ررحهزززا قارا راوع ن نانس م ےد نوعرف هدر یراګ رووا ۱

 ندزا تله هرز ایسهدز متر بس مامالق هد فنالا صور نکل # بولوا
 س

 ناتممطا لوصح ناک عفر نلاح ضرع + تولا یک فک قرایر»

 زد هو آ له از با ارغرر هلا قا نامر ق نوما

 نیانامرفر عامتجا ناشر ءارحا هدنراقدروس توعد ماع كرا هرکص

 دو درم لوا ب واوا هد دور غرو ځح هدام صوصخه دگر اوت بنک مع: ×راد دعفا

 | ردار هندصق هلال" ترعهو عاطقناند2 العنالوا ریکنمادهدلما:نوحم | ||

 || قیرطمزع هلردقفرق یهارم» بودیا عادو هلزنم لوا هل اطرلیس هداز ||
 || لنآفاماک ف سوب هنهرا«یرتخا دعدرخ د لن ار اه کلم هدنارح راد دما |[

 : تسد تولا رات ےس ی یادوشل- | تمرح لتهاشاح یهرا رب ۱

۵ 
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 س دةم ر ھو حر مرار ند دس نارتفا ںولو ارق اع هراس ترمضح ×ر دفور اص 0

 نوح ایما وا عطقنم لءاخ بانج ل لج لسن لاللاثلسنکماخ ارو مط

 ناسکسحرکل ودر لوا بودا ےھار اتضح نیلا ام ءزوح لخ اد یرحاه |

 مراد ندافح نیش باو لەم داهل احمد هک ی دیاراشلوا خلاب هنس قلا

 ناماس شا آن کل #٭ت ولو ارا دد یاد کک هدر نددو> و نسور نزورو

 اضرممارهتااعر نیغلوا شک هنابز ند هراس نورد نوناکه برش تربعزوس
 ناب رهصردام نکن اهراوخریشزوذه یهلا حدد نوع |یهاوشرطاشو یلوج
 عرذیذریغیداو نالوایرفلاما هاک هولج یاس نامرف قفو ی هلا

 ناضیفثعاب لیمعتابانج مدقمنع هر دا لیوصولقت هباعطد ضرا

 ماحززارثکهلما اروطقو مهرج هلق بذءلپشم لرا بولوا مرکم منمز لالز
 ران [تولوا لمه باذج یرصت تسد لسم مرح تسابر ذماکد ملقا یعاوا

 عرفمانتان هدنزات دلوانرب تشی٤ دکتمعت لخادو«نیلع حراعملصاو
 یعاوااقب ملقا یاع:خزرب یدرانآو ٭ ید دلو ایشن اخ لتسعا لص الا تا

 هملغتم یدانا تموکح یارک ٹ ناما مامز
 م دةم ن دلیل یانو پ کو دشود هب

 تامهه هدرومط نم یل اه هللا امفرش یرقلا مارداجهسهرذحم رخو مو

 جیاوفزهفیدلواریرحش یارسنشاکد نیغ یی دلوا رک هواج هلا هعوبطم
 ماوعاراع ر دشلوا ریقفمهر هنازجاعلقموسص الص قمه درت عمر س مان هب وږ ||

 بودیازرا 2 ندن اسقط هر اسرع دادعاو ندزوب لدلخ تاکرلا ضباف تامح

 لاض موق لاصتسا هک ی دناراش< ۱ ساندتسا سانا نسهد اعلا تس>نعفرط
 یی دلو | رحم هدریسهت ف ادم عیافص هکهررب مارکناناوا لاسرا نوع اطول
 تاولص »رار د لمف ارساو لب اکمهو لب رح ترضحهرزواه رزتم هح تب اور

 تکوک عولط بقت بو دیا لماخ ناو د نا مم «نیمجامهیاع همالسو هللا
 ندنک اببلصراونالا عاط م توت حرب لواوریشت هلا نسا قارشا باتفا

 مکح دا درارف قلوالاخ هعصزادناورب بوقعب دومهبدوحو» انبات یرد
 نانسرهوک هدنرب..غ × ییسلاهعم خابا لو »6 دیرفدبراد دقی ارت یتکو درب دقت

 هضماع قداقح ذل فورمو نوا بولس اول هننآرف زاریسا هک

 هدکد را هنشاب حوا نواهرزرا تاناور چرا لصعابانح .هکردرلشلوا «مناقرف

 دنزرف لوا هرکج واهرزوا همناجر هقداص یابورهدناوخ لاع لملخ ترضح

 می دلو اهن اط.ت سواسو بولو اروم اهل الع از رس رو لی هضرعیدنملد
 ت هجوم هوس یورو یوم رییس

 تارامآ
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 لصرتسوک روهطةوا> هدنراک ا یلق ادات تآ ع لدا هحص تاراما|

 لمع ام”! ترمضح لسن لغ ندنامردالد ناهرف ندنارو دص هلا بن اح نم

 هدنراکدتا ار رس فاشکتسا لب !یالک × یرتادامرظناف + تودنااکا

 ریعت»نیریاصلانه هللااشنا قدس مم ونام لعخاتناابذدرت "هتکسیف

 دعا نجس هباضق مکح یافما * نیل وا تاطاض نا یا ری

 لتر ۽ یاوقبر هدانممذماملاع یلادر عانز ارقار ورس لوا بو دناتمه

 لمع! ترمضح هد نیح لا #* ی داد انی مز یرر همد رة نانا هب اس نیلا

 زی شا نوک تارا للاخ ایچ لاک تاعا لا
 یلاعر یا × هک یدادا مالک تىك لاا هرزوا شوروو × مامز قالطا

 بکوکو قاح ءدةع راتفرک رادناباتربع ریسلا عرس هامهکاسلاح رپک

 هدیسناژ مدول *ردهرروا قلوا یارتحا یالب یالتسمرابعتسم تاسح

 تاسحةتشر عااقناتلآالوا » هکر دلو نزح لد ٌهنادنهزا من تساوخرد

 هدابز هل الره تعس-طللتدح تب رشهکرسهدبا زی یزیترسرهخ نالوا

 غرم هل نیکسرارها ترام هکرسهدنادنن ی“ درا سنا *ملوا قاذملا رم
 هجنجر سر امنحا ندریقح ةردن تودنآبارطصا یرورضاسا لعسا من

 الاي همش ارودص هناخا شک مضورب ردناردکت یردب رطاعرطاح

 فر کنش هشابشر ادابنم هکر ىشە ديا اوتسا ههاکر ک یلالح !لابذا توکل مسد مد

 شعاب باس | موت رب درب تک یوا ہد ولآ نوک کا نماد هلدا شوک ||

 هبکورپرا د مزرمکجع حن ٭ مین هم |تنرت ناص هب اون باصت ق وح هلو ا فور خرم

 رداماس ار × لئسلن اماد هلوا نو خر هکر ددن آ ۳ هو لامس كنار عدد عاق

 د دو کی غه ريب نیو تجز بوروس غالبا ی هاجخا عادو مالس هغابر م ||
 کس هديا روا تسد هد ںوقعد لوار د :هکح نیما هب امض حمد

 یادرف لاصویوب نږهتشک کف سوم هدقداوا نزلا تيد نکحاس

 × هوا نوح باق ز وس توکسو شهارآ ۱ ثعاداعو هلدا لمرو تما

 بو دی یل دت شوک نت یز زع دنزرزوخ تقر یایاصو مهارات برص

 تارح یروذاک مع لر هدا ترحل شا هماروش بارم هدناک رژ مراتره

 نیک ضارقم لاو هلع اینا ناتج نيڪ” ندر ڪڪ نالوا نید

 تلا ما ترض ح هر کز اتمدنامسآتفه کالم هدنآلواد یدل ا |
 ام ها كالا یعداربا رثامرو هدوم ۴1 دنواړح یاں روداو
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 ٹیک كادت ا زات لدا ناثلا لدل ناونعول قافصهدوتس تاذلواو
 نان مرا داوا نیت یاز کک هناسوید« شا لکت لاخ ندهیفش
 یودنانیکسرارها ارامعهرزو الرام قلح هلرد تار یوزابتوخ لملخ
 را اوکرزیر دی یا معما ترشح یار |نیلما هلو تاعشر نیرولد هععص لوا
 تد کرا اح لالا قافشا ارظن یافت هدارمش با تاتذاراذید نمد ارات ك

 اعوتهدلامتم دربانامرف لانتمافرمش ازدا بولوا لانهزرا ز زکتسرم شا
 بلقت یتسج هعص نالو توس: ناو هیات کک هوا ل اع>الامهاو ل ا

 ۱ هر MDF اوت و یر هکل متر روس

 نیم نالوا تناك راوت الا علطم لماح > نره # یدلوااضفم 5 یاهما

 لب وعقاکا> یور فک رو ت آهو لمس ینہ

 یملازوصرس ن ا :ازد رقرءیاعها نیبحو × یءزع حرن بو دنا

 ترضحننزادوحو نولوالامهرخآ فرم نت رسیوآ لب نغلوا لئاح

 یرلزءرع نیمح هد رل لملح باح ء یدع ارنا ۳ سه دعا

 هر مرذص هللا بضغلاک نکس لوا تدنفوخ یاواریصقت تم مترادغاد
 ۱ ترضح فرط لاد هن رق × یدلبا مظعریذ ان هداراخ لنس هعفص توروا

 | رهظم هتساوتحا تراش یادن » اورا تقص دق ےهارباا × ندلاهتمد را

 1 صح هکر دیو رع × ی دلو ادارتسمهمهماا یاطاا هموذتنم هل. |۱ دف لورن بولوا

 نیرز خر مدقهدنخرفمد یراةداوا یهلا هانت مان ناسح ا ناوخ با

 هم داقهب رغم هناشا تم“ دنر املا یف ےقنسمطخ هاکدجسا ناتلاع ن ل ۲

 [هزاسن؛داصم مناارکش مرتع لوسر لوا »ی دا رامم تنوکودت الاوز

 اضر رودص ددر ف هاضم اضخ نامرفند:ذرط یرادتملد دنزرف بوقلاق

 ]| تمالسو ٭ طع عد لورو × رک تریاّضترا لو صح بدقەآو ےاسآو

 تم تمعنزاذکه دس ےل از اع تہ ڪڪر تردنوعاے اح لع دودو

 یدادعانینس دارذآ ندنار اذک ,نکصندشررق تی و و ار

 نامش عمقرت لمعجا بانجو لداخ ےھارہ ترضح هدق دلواح زا نواابو ید

 لواهدوهرف سحرب تولوارومام هلا هللا تس ناک رالا فصر |

 سانلا نذاو مهارما ٭ ترضح یهلواماقآ ترزوص یاریذپماناهاکابق
 تبناوح سانلااهی ان« ندسدمقیبالمح هقهاش الانتما هننامرف هب اب ار

 یرد لا ارتفدرمم»ماطا هللا تود ج تداعس نوا ریکلاع ییسادن 6 ۱



 ارا و تالصا نانغا من مانا ناک نالوا اري ہغتلا عن ریتم وس يه قلوا

 || تتنزونه مهاربا بان یداوا ج توعد تاجا نزل دما ےب لکن م»

 || راد مزاعرح اه هکی دیار ماچ اسار دنالانو صم س اسا عضو هءرکح |

 دورا کام هنس حیاقرب هیدیاشاواد مک ےقم ہد رج ںولوا ےعنلا

 ترضح قعاوا نوفدمهدنوریح هعر نم نو دنا لا ترا هسدقنئالاراد

 || رادن انانرگراهچ هنم کوشا × ل ہا ا برلا نداا خلا ف هملع لماخ

 اک و < 6 دن وط یشهدرابوح# حرصم» بورتسوکرم.هنریپ شعهچ هل ۱

 | تشد فرطلا لک یو هارب ماناروطق ندنامن اعنک مارکت اند هنفقا دص ه۴ م ارخ

 ۱ نادمو نی دم ندتفعلا تدر دخ لوا »راد دنا حیاوزامادراکشیحالمو و

 مراک |یتااهدلوقرد اما بولوادو منان امخ نامارخ دوحول از زع دنر رف یکم ا مان

 ۱ هکر دشاوارب رر رح سیاره دلال ا سنا ٭ر دشلوا یه ناوب | یامن هولح اتنا

 || راس> ا۵یرلح و تفر حور غرو حراخ نددو جوهر لا دزو نه لمل خ ترض ح

 | دق رف قر ذو ٭ لمععما بانج رفا تداهسرب رس کد دنا شالوا حر اع نان

 || تولوا مارکاوریقوترمظم لرد تومن حات الا ره اب ات قصا ترضح یاس
 شاول مارتحاو عقو هلن ا حفر عدقوت لوابورکم بوقعردادعتسا روشند

 || تامح ماوعار ام هرزوا ید دلوا نية ةر کک | نیہعت هار موس رم * ی دنا

 | | یارس تحف نران اکم تد انف قضم ہدکد | لممکتزوب یکی ا یر لت اکر لا نمداف
 | | ترضح) را الوا فرن زادناهناس هب هراس راوج بوروس لب دمت هباش

 تورت سرا داشزابداو یسهداژردارب لع اردا بانج ( مالسلا هلع طول

 رباحهدنراقدلوا تلاسر هه یاوعد یدصتملدلخ ترمط> هردسهداد

 موتها توعدٌهمدقد منظفل کسب بزلوارارقاو قیدصت یبسلا بصق
 وشن یلامتسا لامن هل اراوکرزب معلاضفارارهوکربا ضف نیةلوا

 ۽ یدو اان نا مح ماح فاجو لد تآ رع لدا یراناسخا لقص تولو اتو

 ضرا هللا لاقاو تاود راد | ںولو ا ن بز کک ترعه ہلا لءاخ ترم

 ۱ Eb ندرادنس هلحیریرلتود هدنرلددروہ لالحا 2 ه دّنمطسلف

 × نیلاعلا نهدحا نما کت سام × صن نیست مطظم ×را دنا زاستخا رارف
 نوع ارحزو عنم ندمومذ+لعف یراقدلوادحودحوم یودس لهانالوا

 هنس رک هرزوا یی داواربخ شکر هسفصرس نابرا ضع اا
 || ززاس لوا بو ہل وادق درا دت ادمعوو دعو تام دقم دمې هد عار کنم ی
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 رشت RN لواهدماکنه يذلا

 نس> | بوذاوا لاسرالمث ارساولمث اکہ مو لبرج ترمضح ینا هدلوقربو
 »راد راو فا مم دنس ھه نیشن عم ەدطول یار زع هلد !فاسدا موقد

 | لکی رب رهو «للکشتم هلمایرشرکبناکمدنلب ناو رک نوچ
 ٭ یدبا را لو الشتم ہد ناکش ی ظنه شوخرلدرپ هدندز لرب لا جو نسح

 "اسآهدروخرت نازارک هل دصف هشح اف لعفاشا> بولوا هاک ارلهارکلوا

 | هتشککروغ ی لوا راد دلواطول بام تلود باب مزاع نانک باش

 ی هل !لصحو حین یرلذاممم موللا قسم موقیا تولوا روعشهار

 * ج ورت هرسی هبماص تاش هرزرا تفو تعیرش یاضتعمرداکداور لذت

 تك دست

 هزامنو عرمضن هدم شنود م هدنآ جو ی هلا ترهاصمةلىسو یارفهفالعو

 بودیارارصا هرژواهراما سضنتام " -ةمءاقب ارارا درکدب لوا + یدلب ازاغآ

 | نسهدرب حاطارد هقاح درت هلا e ےلست ہرلودنک نیرلعر فض

ESEنادرکور بولوا لم هنیشنآ هن رار وپ ی دید لار جر  | 

 دومطروت ناشفا لا حامص حانح نررز سورخ ۽ رادداوا نالذخ نانا

 درازا جوک درک هزرهلب ذاع لوا هدمدقهدنخرف مد کودتا زاغآ هغلوا
 هلطمه سوفت لسزون ا رقت هدر بره هکه لمم هیر دهر ان ش» یراق دلوا ی او سر

 | یاوفسرب هلن نیم الا خور ترض حرا دتخا لاپ مش × ی دیاهتفخر افخ مماکریز

 تاکفت و دهد لماج لیزتتناسا هلا بززو و ساقت اه ملف اد اپیل اعا امج

 ناخ ادام نر ر فاس نادلوت هد: حراځ طخ لوا ٭ تولوا بمقلت هلستا

 :انئتسایطق ےکح٭ یدلوا نیچ-ةرذح نزقلعم لمح“ نم ةراسم لبق
 ند هلهاو نالوا عطقنم یاس فرش هتشر طول نادناخ هلداهنآ الا

 نام رف بجوم ررانالوا لصتم هلد بسنو بسح ههاکرد لوا ادعام

 | ناتسانام الار اد بو دم | ل سوت هتمالسلب د لب مال نم عطقم تالهابرمس اف

 مرکم مع تهدش یقرشزارحا لس یدیهرا هوا مار دیش شکنانعء دیه ارب |

 ناشایوتفرب حورر اظ هدنشاب ناسکسهرکصن دق دلوازا نعا سهم ھا |

 هلما>دعیمم هرزوا یلةن لمال-ا سناوهدنوربج هعر لم بو دیا ز اور هنان-

 | × مالسلا هملع لمعاعما ت ترتد ٭ ردرلنوف دم هد هب رق مان لیرب فک برق

 راوکرز رد هجرت لالح یلاوح اتکا بولو ایرال ال ہن لغ الما ت ترضح

e 
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 ردقرب تحاح هنر اهتخار اردن تچجیغلرا م ر ەفرط لو هتشاکنندن رر است یلاع

 هب یعهاربا تل مهاره اشی۶ع لث اتو قملاعو هرج هل ادادادخ نضیفداهرا

 *مزعلاولارص کر یصاف»# نی سهم * ردتوعیمیت نوعا تا الد

 ریسه الدري .ندنا_هحوق هللا بنا نم هسدقم تاوذ لوا هدنربسفت ی هع یک
 یامد عد يالب یالتنا ماد بولو امارک ل سر نالوا لب امد | لمعت ورض

 ةییرخ مالسلا هيلع لیعاع- یاس مسا نو راق دلو |بارطض او بالخ, دیزل
 ندا رارقهدر ابطصا یتسمهد احو+دوحومه دم نعل اولا ارس یادعسلا

 ندر لرا ملل او ملا ےہہاع جد دوادز نوباو فیسویو ںوۃ عدو عسا

 مان هی رع یانعلعاهلناو رد شیر ار ر ةن لس شکر هو کسو درد دو دعم

 بهذلادو ذشیدیا یرثلا قارعایرامارک بقل بولوا هللا عمطم یراممان
 براواراعش ف یراقاهنا فرش فاصوا نساح نالوا ماوعاوروهش الس

 ها دصم « دعوا قد اص ناکه نا × نرفنالوا فام ا عش ةتشر یظتنمندهلجج

 نخ انرمعلاةده ید معد ةع یراکدربو ماکس ا هلر ناءتملاولحناب زنان

 ]| رارقهرزوا عاعجاهدنعمناکم هل  هنسکرب ی یر د راش ما | لح هلرب صقن
 فرشازادن | هاش هدومعم ما ههددوعوم مون دعولا بسح تولدرو

 دما شد لوا هنسرب یکعا دعو فلخ دی عراوتسااندم لواهدنراق دلوا
 ]| هنابوت تانج اعمر کم اتا ذ لوا مالک ٌهعتنردراشاوار اظتن اةدقع فوقوم
 ۱ نر اصلا نم هلن اش ناف دت ٭ بول ور اتما رشز ارحاهلد |باس ا هدا

 ود رداع رم لداعده اش هک اقحیراقذلوا چرس ندافو هنر کدعو

 || ردشلوا ققق ناتسنجناشفلک هدفاشک یرشخزلا همالعلا نرسم اونا

 || تولوا نوصخلا هشتم نو حو د ث دح لص الا تدا ةر حث هد هد امون هجرکا
 تاج قام کسا یالابسالاو تعلخ یهللا جاد اع ناراوشناد ضعت

 ریذغ ج ندد ءا و نیعد اتو رع ناو سابع نام ا# راش ءو طل م هقاعا

 هرزوا یرللوا نگ هلن المعاد تر طح نیعجا مع یلاعت هللاناوضر

 نهار و لث ال در دنا "ملا لع لصق نوح ااع دم تامثا بولو ا قاغا ناز مه

 مالسلا هءاع لالخ ترضحالوا هکه رزوا نوغ يه تواسارت در درلشع ادارا

 ی تهتر# تاحال ا یضاق هاکرد بروس ترعهتم ار لیزر ت هماشضرا

 زا رک احرناریمهمک هدن راکدتا عفر تاحانم تسدولد٭ نیا صا نم

 لوا هدوځو یارس نص هرکص ندق لوارمشرم لب یا مالغ بولوالوق ۱

 م ۹
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 تانج لملخ ت تب رضح انا *# ردلمعح-ا ترمضحریخ لمت مس مدق مطو

 یسانالنهراس ء زو اک نیراو دن ڪک » یرالوا رشم لدا قا

 "کنالموند × ریکلا یس منا لع فوعرسا × ىح بولو اتاق هدنماکنه

 ینیالو لسانتودلاوتنت نسح ءراودنکزونه + ردراشخ !تمج ام همارک
 رت نعدنزرف نالوااحر تامدقم هح بروس خاص الو یاعدتساهدمانا

 لد ا نرل رخ هض عه دقدل اوا حلا هنس همت رص قو الاعالا ق لاعا

 یا ءان مشو ءال اک ر دلداع دهاش هب اعده تص یدیراقالوارومآم
Siنمد تولوا یوطعمه رزوا یب ر 54 طرز # علح مالغا هایش # ىسەع ي  

 ناهرب ن وی عدم تا یس ەد عاف ترا زن قوطعل ار فو طلا
 یولسا تر اشد هموت هرن آهلد دصخ تراش اهن دوت ندهراس نانح اعنار# ردیف

 بلص هناجرلا لملخ ترضح هدنسهعرکب وقمر و ینحماب هارمش ف #هرزوا

 | ىج هلو اا ديوه قحا ئالا تم اف هتسارید لغ هل اد لضف یراسآندنراک اب

 تانج قو |یدوعسم لس ةر ةر غو یدوحو هود خاش لر اریشت

 هلسهدرم قل را الا هدشک ن ددوېش هضور یرادوءایوط دد لا لیوقعب

 عولطلالق قلوارداصیدربا نامرفدل. | قه | م.داتهار # ر دیربعم

 اشاح تولو مزاتسم یوتعت تبانحدوپب دوحو نڪڪ وك بورع

 هاد كالت وہ رول ےک مزال قارا یدوم هزاخغالا ررةمدعو نا

 یحتولرا هدزاج نیمزرمم حد ةضرم هضعا ما ۽ ارك ا ولع ٹال دنع

 هارقل ماهر دخشنماد هدربدزلانب هللادہع تةالخ نامز شک زورق

 قلعم هدهبمک  ازیم هعلوا قرت غږ ادامندن اعداد شا آتدناتاصا
 مرام یراق دلوا مودقزاسفرمشت هب هک هدو ین قحا تمضح یدبا

 لت ىع اما بانج هلن اص هحدام تفص هناشلح تر صح اس داس #ر ذلک د

 ل و ٹىح پر درا نم الوا فصتمرلءصووت ی قحا ہد راح لدزان ناسا تروس

 هحاوح ۳ اعاسدچ نر اصإا نه لکل فک اذو عسمااو لمعع“او × لعو لح

 || یطنناشفرکش ندازه ناز تاصقلا فد ارش هملع یرات رح تانئاک
 یرالز ا یهاممو چت بم هل ا یب دیزههةدومرن «نیح لا ن اانا بولر اچن اج

 والو تادع یراراوکرزردقات مذاریتردننهارب لجا هاعدمریوذت
 ور ندنراد ان یلاعداحامراک اد ارم نذار امب ذاکر ولو اني ړتهو نعت دوخ

 ىردىكۈ کلوا او یدور اتار لد دنف ید غرو, ظا عطاسرو دروح

 سس
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 صع+ هوا ل همم اتر طح نالوایموطدیور فهم هر یدمرس لامقا

 بیعُسم ند هللا نص بانج نالراباسنارعالا یتا مهتا لوسر اب با اةاوغ ۱

 ٭ه دق داوا باط تم باو> لالدهندملد وب در دف رشا یسدغن اف ندلاساالوادح

 بوت نر هللا یی دص فو »لسو هماع یلامت ندا یلص یراترمض> مع دنزکرب

 یا ھالا عی دملک ہللا لی میهارم انی ہللا حب ذ قدا نہ لبا لار

 نداور تافرمصت دیارز نالواهداصت تزع باطخ یرلهدروس هنجو هلرب

 رب زعقردص فول ترضح لالذک»هردناربتعم روطس روطسم هرزوا قارا

 یراتدرو را دصا نو 2 نیما دا درتسا بوتمی ترضح نک تداهریصم

 ن هللا حب دذ قحا ن لالا رسا توتعب نم * هدراس ر هوك ٌهفطالم

 لصا و جد یراق الرا ی دنا 4. انناونع شه اریوب د هللا لملخ ےھارہا

 ندنامشنم تاع یالطبس2) ارح ن من دما میس ردلک د تک باصن

 بزاواهبربع تنللئارسا ظل*ردشلوا ییتک هعنص یارتلتهرزراقلوا

 ردىوقعد نسم بل :زروا هلل اةوفص ابو هل ادمع یحانعمهسزجلا نس

 هظفل فاضمالا مشت نکا شلوا ریرحت ةماخ هتشاکت هدربسافت تتکوید
 دالوا مصنایراتخا رارگنروذح ناکمزال هدر وص تئاضا هب هملالح

 دارغا نالوا بی ناب ندتغال با هن لسو هما ع یلاصت هلا لص لکد ندم دآ

 یرمسم #رد دوم یوخو کات کو دارو مظلا وب دن کج هع ارو دصنداغلد | |

 عطاء ند هش کف عض دع لاک عمط ندا هدارفانالوا 2 دنادمشر 3

 | شعاض یحدنیشنادٌهقمةدو نیکنر ةتکزورفرطاخ هقرادوت نالواروہظلا
 | قه-هادومممدوحو ناشر نکو کن وح هکر ذا هساوا لووق-لومق هح اش

 ند هہنادعص هخلاب تانعقفا لااو عرضت لالهتسا تعارب ةمدقد ی ی

 | یھ اهل انمهوو +یاوتحا قدص یاوقر هنةرتمریع تمع) لو اتو دا حولط

 لما ترمض> یو صن هلن الما بر لضف صح ةءطء یا # كل هلخات بوق عرو

 لا لکت نا فلت غمت ضر عالام اولو یدن لد دنزرف لوا#یدبا شالوا
 قلروس بنتعتیذا اعون هب هلا ق دص تولد روم دادرتساایوک همنابر هبط ع |

 لمععتا تاتحاما روتر وکر عتسم ندمانادنوادخ م اع مرک ةلماغم ندنزود

 منصام هور دشاوازانوز ع هفص نج زاس ف رشت هرکصندزابترد عرق هکنوح ۱

 | یرالزایرهظم یم لانا خمار لملخ نرمضح ندع مج یییدلوایلیح دم ل دہ ع
 ا هن قع لعاددیاو درونازا ممق بسانم یتلوااغور هدنضوصخرلنآ ۲

, 
۵ 
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 هدوسآهدرح اهربقٌءر = ر تژاوا نانحناتسا مهریس نمک هدق دلو انار ذک

 رردناجرلالیلخ ةيانارك رع لصاح *مالسلا هلع قحا ترضح باب داوا
 یراق رو لر دنکسپ رب طول موقدوجو رتسکاخ هدو هرزوا تاباور حجرا

 حاشو ههرانس مجر یدصتوس هل یاهننارکردلوا هدردقل "هلمل یو دلرا

 لرادحهدنناب تواقت نسل تسعک هلا یرارتخاده-ردارب هردشاواوزرآردصلا

 هنروتل |نملتدل |عرع «لص الا لصالا تولوا یشتم ل اوولمت

 ترد ترا ندا عا ترمضح قحا باج یو اخ مام.|هدنفلوم مان. الا

rعدس | تب اور لت مدق لواسم یفرط یرللوا تانا ناقص ةصروبز  

 لمل بانج لائق س Sel اوک هلدا لاخو طخو لاجیو هماح هدرانن تآع

 اکا یدانآ فک اکو ترفوممسدوش الا دع بول

 بالزا هدزرسراقو را |ااح هدمهآر | ترمضح ےک ربنع شیر نساحا

 تمان هح نامزلا نم هه رب عد چ یرت> هی ھت ضا هامش اة دوم

 سکرن نیفْاوا تخررظنن نکن درا هعلاطم یاشکه دند هناج موقت هنېک
 ف یرل ن مادا مشح یاعتشوخ هفوکشو # اعرتس دولاباوخ یراال

 Te ا هدنه ا ام هنپلازارم ہا قد اعلا قنادح بژلوااع

 اتما دنیا اعالار الا ماما یدنا را داوآردلا افکار لداتیریسو
 فسوب یر دهاحا هک دناحهدق داوا ناسکسز اون یرارع ماوعا بودا

 ماش مش یراتامح مصا همانزور هک یدرل هلو ا تداعس سصهر رع قد دص

 لمك: یونس اصن یم ا هبمط تانج نیتس» م السا امهللع فسولو بود

 بطق ندو خا عش هلدا صمع یراق غش قت بوععب یافت الاب هدکدتنا

 زن تام نوا وری یک نا یک ی ا اک
 هصعقعما تر طح × لوط ام حرش قصد اہلاو ± عرمهم» هدقدلوا

 بوناواز ارعا ںوقعد هلدا توبن یرم"زارحا با کم یا عد ل م دنا ص ص۶

 قاب ر مھر دام توتءد « نیک ار اضا دید صو +رامطآ تهعو طغ صمع

 شوب هیساعهدنرف اسمان پواوایتطهناتسا نا لاش هدناح تراش
 ریل ارس ال هر دشلو | بس هبقلت 4 لئاسا بقل یراق داوا شاد بلءابآ ۱

 | ترمضح ندنا مار همانطاو جارما یرانانکیا لکدداتعمدانح تانفاص |

 ندن درم یدیزونوازوب یرات کربلا ضو اف ةو نامر مالسلاهملعردلمعاعا

 | | ترضح راد دلوا یراراوکرزبددنرا نمر او عح * بو لوا ماتاللا یکس ملدا تام

 ليلا
۱ 



 هدنناصا تروص امدقم نکسار دماکسار هز ع رص لفنر دیاد هتکنون ل ہللا

 زارفو باوزار دورود بوقع:ترضح # )عا هلل اور در ررقمرو ذ نالوار

 امن نخ د لاا دنا ی عمل وازاس فرمت هنارح هر که ندقدن) وا یطقدرط

 رز و و یو الو نو هو لس وروادو بزاوا جاو دزا رشزادناهاهنامل یرتخا

 هردت لوا ءرکص ندعداوا لاما نشلکزاس تنز لامقا خاب لابن تلا یلاثما

 هل. ادقعدتع لدحاریرهاوخ نفاوا تنحهک را نیشنر دص تفعناتسش |

 ندسنالا ةضور لوا بولواصاخ مرح درب ارس ععو + ص اصتخ | فرشر نم

 عورفوب ×« یدلب نت یدو جورا زس یماشو فس رب سدققدحراهز
 ریس رمو رمم تردید ندراتسرپ کن امان هلو هقلرادعام ندلص الالیصا
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 ص +ردرالر اهد.هرآ هددوهش یازف اافص هفصو هدم د ند دوج وراز هرس سر جم هو و سم چو سوم و وص

 | هدرصءر لبحاروامل نیکمخ نیت الا یی عج تمرح تاشازونه لیاج ةيرو |
 نالوا تاریتعم رودص روط ید یراقالوا حاودزا ناتسشلخاد
 ند هلوا ریسریس نایت ریهزدام ناتسد#ل اراز رومه فس ونت مصح »ر ذب داواقا

 تلافکشوغآ نیت ر الوات راو الجر دبل نداد هناشرفاسم لار
 فرش بوقعا ترطح دادەتسایالاهرلالخوا ۳ یدلدا لس هر[

 نغلوا لاسرانوح اناعا نيد | نهفات هاد اهنکب ول توش ۱

 یدل ا ماها ہدن رها یرارط اعرطاش تبار درت هن دم اق شرا هللا عو لام | |
 نارذکندناکمادح لعام ارا دمانکر ریش یک او ہدم اننربریشعش یکی ا نکلا

 تد ر[ د لوا بولو امر اع همور یراعو مزاح هثول ام نطو رت ماا دعب نیل وا ۱

 مالساااءب هد ترمضح × ی دلوا مارآورارف ماهدرانسرت هدم و مر

 ةدهاشم لر رهتولوا ماکد اش هلن اداعا دالو الل ءامعن هجر کک

 عاضوا ٌهصاندادسو دشرلئاخم نکل یدیاوزرآ ءدیدشخاضیر ادید
 تب الع یال نیغلوا راد: دب ېک فا چصریشامت هدقسویراوطاو

 | بسا تلاسر خات یارطم لریاک لوا بولواهدزرس هنفرط كن هبرورمض |

 زهد ناز یا اولس وخ لمادم راومه هتساحر ی ماو اهد ممر هد اراکروزراکز ور ۱

 هدناوخا نوردنوناکدسحران ندیلماعموب × یدداز انزاسهمنمز یرانابب ||
 یکانواک ات هلوار امطصانم ی ا هکب د شالوا نیش تولوانامش |

 هعداص یاور رناتربعروص هدلانملاعیاغ تسار تا نکا هدا

 ترضح یرطد ات ه رمهارومط تواوا ؟هولدرتخ اهدز ادورهو س٢ دوع٣

 میر ی ۲۰



۳۸ ۱ 
 ۳ سس ی

 یاضتفا بسحاما» یدلوارومام هلداناتک طارش تاعارج ندو

 نودح غز هشوهو لمع ير ابرهنعءرط هک ی سول نس> تشدمارخ شوخ ور ذلت

 مسان فو نسج جد بولو نوجه ار همدع تلم یراک هوشعهاکت مینو
 هدلا ج ناوبا بانک اوربا سوةمو + لکج بوش آرهشنابوخ تج الم تآ
 بوډیاماقتن ا مادخداتذا* یدبالصتم دم یک اشماکچ ہل ا عنص داتسا بمان

 نازحالاتبو یراعندابق ةماجیارا بشماملواکمدنا هدنشابیدبنوا
 درط دن !یزاوتم هدر وعلا دنعب رتبرب اسا بشم ماچ رو درحم رد چو اندي وقع

 ناشنم كرکءوخ اهرکص ندق دلوارو د ن دبوقءیرون ارظن فسویرادید هنآ
 | | تدندناح فسول ترض حو + یزاوطا هب اس کک نو زن دارو د ص ندنفرط

 | زاس هولح یزاتیت هما تنک هد :سدد او لیصهت یراتفکه ناد نجس م ندیارومط

 بواوا ج ومرکفو جکرظن ثعاب هب هنمز ناب هتوکن کد یدرولوا خا
 هفلواتوکس هفئو نکناذع یروذحم یرلع | مانشدمامز قالطا اشاج هک اد

 روکذم هلیسراسع طاسا هدناشل ل.اح ناعزف ناسل هکاریز ×ز دشا وای دوم
 ریش هلن رب رب هرزوا طاسدناو# لد شوخ لاکمالادم افصلاناوخا نالوا "|

 مکیلع برر ال # ندنفرط فول تانح بودا طالتخاو حارتما یکر کشو

~~ 

 نسحروشنف دوخه داوخرب و هر هظمهنل اد تاجا*ءاعد کل باری مولا

 هلد اهر اماسفن لبو س هصّعلا × ی دلو اروم هل ا تومن یرشل ا ناو نع یرللاح

 عور لحمتیا بانتجاندناکترا یوم ذم تمقاع هاو هراکر دغناردارب

 | نوش باضخ ییهربد نالوا فسو تما شو نوعا ل طاب یاعدم

 || ناتسآمزعنانزهلانونانک هبرکم اکن یش ٹو دنا نوک فرکتش لءادنفسوک
 .تورواهر ن رار اتسد هدنراقدر او همللایروضحو راد دم ابو رکمب وتەپ

 ترض« راد دتناناتهپهاکمادٌمداتفا یە دیر دان بیو دولا نهد الر ک هرات

 یداوا ملکن بانياس نسوس فاابز لربلک بولو |ناریحو لند نامزرب بومی
 | رافو لحراسه یک لوا بودنادابرب یرارفوریص نمزخ ھل: اهاکناح[رمصرصو

 رت بولوا دسنمیسفن دش دمآ هرکی دلاقز3* یدلقن هرزوا یز ویرات | یی
 رک یازفا حوز ےن دیا قاکدنز مر رخآت سدو فاق ناچ یتلعت بارسا

 باترادقهرب هن رار وچ ښکر مد کو د ازاغا هغلوا شذ تاب هال دهد م

 نکش رکشیطوطو «ئدلوا بارطضاو تربج یاشکهدبد بواک ران
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 دعتسم اعون یراج صف ناز یاوت شوش لملبو × ملکن ةتفاب تصخر یراهقطان |
 یدل ادار ذو هلان نوش دامب هل. هو دناو مغ هوک هوک لثه آی همن فولوا غزت
 هاک اځ كلغ خرج نوسغود + مظزوب هکهرزو ريخ تقر بولساو رکنا تربحزرظون
 موزا د کد اج هنا نو سلو انا هنن هدرباسیدشروخ هام × نوسلو ا ناسک

 ب )اک راک ادنخ درو لوانکدآ شالوا هتنکشز وه هک دلو انافوزوس رکج

 باتو نوکدژر نیست لکدنن امنامگنرر اسخر بو دنا هد یس داسا داد

 دنمورب لحن لوا یتف»*یدلد !نولز فاوت ان فعضن ملا نارعهبت نارص

 لد اانف ريخ تمادق داب دننریرنرهنغ شوک لشد لوا ی قرب ز عر ع نشاک

 ںاوخ هماح بولوا# لرد فره دروح تس دة دتر اغ تسو + لا دانا

 هدر × مظن × ی دلوارسو نیلا برو بار هنن رر هد نڪ آ شلابو تفرز

 ا رر هش# فاش خر ںاتف تلد نام آ لوا# لب میل یدنو دەقى دعوط

 لح ادر تسد # رن ۽ قادنرو مرار هح نا نع # متاح سو یدلوا

 فا ا شوخ لاب لوا هنامز مس نسو + هدىچ فاح ناتساک خون عن لو |

 لحضه یرعم ععشدننام لد عارحو شح لوا تو دنا+ و دیهرندمر لر اسخاش

 لوا کعیرد و فمح ی دلو ای اط هم دد تنم ءدددقاروت رهسس قوت هل اقل وا

 تعزع نانع مرک هب همعاس بتا مم لزم رس هک ی را تے زام طه هنادکدراوسمش
 هداتفا لس اطخ مانا ما هتسسک م اردن م نکدا تم باکر نارکو

 هدزکر فسران لوا مک ماچ یدوقهریذوب یک دید نازخ لک لر بوآوا لال ها
 ندرعر گشینهدن امح هضورو» ماع فرثاسم تدم هداش ف یامن د هناخرذاسم

 متدول + ںو دنا م دع تل «مزع م دق: م دق ماک انوداص ان × ناوا ماکدش

 یءهرادب وله دع حاشو د × هندن« یدال ااشدرب یار ةزاوا ناجا تد

 شرم × × لدتا برغیاما ۶ دل نسرفس + فخ . گیم بووبوق

 ناس E رهرید لو | كلغ ىد ايو نوش هنسرومل مدام دەآو مع

 ه رب ]نوح یدروس هنز و کسو هنزول نو دنا ترس تل یاحهسول مادو

 نماددننام فاسرکوبدج بونلوا تابام یر انا دندونخان ئراکچز
 هدنرازهاظم مال ارطاخ یا غنا مج ناج یدبا لکد راد هنخ ر نازک تعصح

 دنررفدوحو تعلخ هکر د مرغ هللا ناس ولو ارهاظن وش تروص

 هنهربود _بودنا لاج اج یک ل کی اسقریهربانراونغوخ رکا لوا یز زع
 +× سا کتا کارم لیع تسکین رک یھی هر ابا | ناب



 شوز هنهس نر هو فرق بر هنراغورف فغورد تسردانرطس وید

 | بولوا لءتشه تقرفزوش نام اس ست هۆ دراو « ی داد |فءذعورحز ناز مز
 نداوسام یتلعت شازخ رطاح راخنفلوا تف ر عاد عادی راغی لد ےعص

 | ناعتسملا هتل او لیجریصف # لاضفالادذا ثبشتم بولو ام دمج نما د هباک-لاب

 | لاخ هرا هراومه هدنشش هشوکل وا یدلوانازس الات كىرا نکو

 صف هشم حه # نولو ا یزاک نین اوا اویراکفا هغ هتشکک ف سوب لاج

 | اندر ردنوهکتس یهو مظن رپ هرزوا یتسهقیرط باطخهفسوت لامخ

 ۱ تی ٭ نامت دمرلبنرمسنس یراو مر هسحوب * ے یگیدکس نساشح |

 | هح یموا لکوک+ دیار ONG HT هم عزا
 تفت شا گو روروک آخ هیروا« نارا رار رک ۱
Êقاس هک« دقارتفا تدم × یدنایم هشردنا قوا تلصو صر امت تفرف هاش ا  

 َلْشالسرد هنس قلا یلل اس رقت هرزوا ید دلو ام مفنم ندري سافت بتک قاسو
 | دور نالوا نالوانو هجو لمن تریغںونلک نوکس مدرب هننوخرپ مشج

 | هان تضساو +یاوترب + نلوا لاصت الاع اد لالم نو لشرم م ۱

 لماع × مظن * بولو اهات هاتسلاحنالواهدند مد يم لاج ملح # نزلا نم

 هخس اوذ + لاع ر دشوخ هلر اراک یراخر نساکب هرسنس نر اهیو عاب ماین
 زر هقدس قد دح شم توارط تحالم نسح نشاک ةتفکشون خ۶ لواابوکا

 هد ران هب قیاس د دک شات هرزوا تم ناتس ریش کاح مکح نیفمالوا ۱

 انار اسو توتمیدهمن دل تهاوم هرات دکح هلاوح هدرب هت را هدد تنه دید

 مالک برلوا قالطسف مامار اتخاءدرهر یراق دلو ااربمن دا ع بع یل اھت هنومد

 ا ضراع رمد فعضاع ول نداک ترک »نزل !نمهاْشع تض.او*ءفابر

 | هب قالط دة یاعدمزطس ۽ اري صن دن راف » هعرکن کل ×ر دشوار قم هلا قم وا
 هني سو نابرک مشج 4 دا ف سوا ترضح یل ات دنع لعلاو ردنار اکنا لق برض |

 یوم نیمالا ےور بانح لعد ارارخەدراتو لنت هاج ن هلدا نازوس

 | تاتو * بسطاو تلت هلن اراک تقام نسح ة درم ںولوا لمم لدا نیہ

 مهارا ترمه> مرکدحو+یدلىا تبععر هرابطصاو تش هر هز ور دن

 قمی نهربدناتلواد ادعا هر ادا دعتسا تما هدق دلو ا یمهمیمضمرا:فرک

 !یدشع | دنملددنزرف یوزاب هممت اکر تو لاقتن اهو قەن بانج ٹراوتلا قدر طب هک

 | تورا ةج TIR 0 یمادرت- نهربب لوان الو ترقه ایت داتقا
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 | تفاحدرو ەرە هرکص ندنوک ج وا یدلداساملا هتد دص یالا دق یاس نیسورمس

 | نادم اتم اچ یواظم ف ۔وہ بو دیا لوزن لحر اط ہد رے رح نایراکرب رصد
 |*مالغاذه یرشا + هندنما قلوا لا اوزع لالا سار ەرلو دنکو ٭ ےیارخا |

 عقاو لاج ا فقاو بوقعید الرا ٭را دت احا تار نام داشر ا ملا لس هم مز
 هدهاصتو عاقدهل دانسا قاناو تقرت+مهدازاورمسلرا قحارا لال ا

 رعذنیا كلام هلذاعرسهرزوا دساک مهر در دقیرکب م اکل کد عب ںودیاچ ا3

 روو رمد لالد هدقدلوالصاوهرمصم *رلب دن ادسافمس دم فا یا

 ٭ اور یر ه هدراشعار ازاي بو دنا لو هنازبم حرب ت وہ یزاباتفآ | لوا

 و کر یخ و اا هل. | ی است راسعالماکرز یریارب فروو

 یوع تبلا دب- اصن شوش یالابو »امس نیک کرک لوا «یدلوا یا
 نالوبداشک تدشناوربازوترزناک مارا جوار ار لدا ةه لناحار

 ناحدت هنلصو عاتهلیوشآ ارم بو لرا بولرا هل اش هب هنشساد هز < لن دخ

 1نالوالءتشمهدندامن»* ی دلو ارا دیزح هلا راز هلال ل ازنارغزوسناماس شن

 زا دنارسراتخا ی ی الرد نوکس هللا ت. څو قشع شا تاصشر ترمس>
 |هنمح ناتسش عش لواهدصاذطا صاخ ةر نوکرب * یو لواراعو سومان

 توت لابو ٭ نیدا لربح لک ٭ یدلتا یدناب ندنلدژوس وشر

 تنارخ با ڪڪ رڇ دلا نراترامط لی ذنماربب نماد لاب فو هد | نزح
 لار هنساحر ت۶٤ ناماد صیاتو دللاداهد باو--راث هدرد# بتوع ا

 راحود هل اب زءهدهاکرد کش یالراد هاکرد مزاعنالوا ناسرکو تا

 صاصتخاهرودنک هلتنابشداتسا برخنآیربرههرب یراسهرمشو تلخ بولوا

EEید صد ہو تدار قلدص تراوح × أعد  O Eرب ون  

 ددرت یی برلوا ترب رج ومار زع لاح نیم هل تدح داب دنت ل دنا اعده
 یدانانامرفرادصا هلارافختسار هبرت اهاضازو ×رارسا یک هتد دص ناچ

 ممشح هناکم نب ناوی د کوک × ل انام يسع مرا ہار دل داو هح × مظت ×

 تولواسکره سالح فرح هتس ر سروپ لردنک هکساشتقا هناتسهراب

 ناشن هدر نوعارذع 0 مطا یلو |ناتساد هدرالب داحازو فسوب د

 ې توعد همسهناحاس حل از یرکس یرب را ذزعاکح رفت قرف ند یصم نانعا

 نامنادنزورالاسنوورادن اودورادنارمش ںر r EF ا

۳ ۱۱ 



35 
 o س

 ۳ امر مک مز, )وا * یداداشددردزیت ممر وا اک رر نوعا نفت

 اک ان مد الرا طا وارا د وشن تم بابرا هلرب طاشنو یود یا ص

 همز لوایتحلواسنا سا هحاسزادناوترب ند دص ترضح ا٤“ هم ل ی

 نسح یاص یالسر اومهو تسدکب ناور یر نالوا م اظن اشد هتشر

 ٭ ماست ںا رح هدا ترم وشر اف هقحالم رم جسر مم لواژ تس ہر هب هاه

 هزرل يال.تسا « بولوا تسر, باتفآ ندنزوب نوا رک نال مالااذهنا
 تاتو+نیکتز لنو تباضخن رالا لدن هخرت یراک دارا لنت هل تسه د

 رلد رهن نیت بوک. هاش نالو انا اور ند رار اس «ءج لرل سرا هوس س ا

 ديمة رافقت رام تععع ندا و در هلال اهدوا یه تمت یو دنک ادار

 تسد یوهآ لوا یر ره بولوا بارخ یرارارقور صر اوتس انرمصخهاد اراکش
 شوا م«یشا ت ی لے روگ نخب داو اوم لباس یو اکی وردا دادم الم
 لد همطقم نامادندعاطم ناب رک یو قشع هصق براو ازار هع طر زادنا

 دند هخاشودراتفرک هسرولوا چ: رسن دنامرف لائم اق رط د هدا ءنو» سرقت

 ندلاعتم درب اتر ط > لاح یاضتقمهل» ارز قو ف وگو د درولرا نادنزو

 بر هاضخوردف یایضتقا بس>رب ی ددص بانج نک اتقا تعاوحرد

 لهوربص هنادنزودنب تن هلر یس هر دان * هما ایوعدن ام یلابحان حلا

 هل. نیح یو د هننحسل + یاضهای :اضر هلاسنیکع ضرع ماسق هدنماقم

 تضارریثأتنوحما یلرا لاک هحردولع لالحو هاج جر هام لوا ات م

 لامقاو زعندعمصااخرب رب! لراو « لاله نوک حاعرب لر یلادزو ناصتن
 هلال لوا » یدلوا لاو هدتنح هترب تد هر نو عا قلوا لوب هک ت واش

 هدناوخ لاع بشرب بولو ادنا نهج نامرخر دسر افدست ما تفنرادیارع

 صالح ندهطرو یهدوار اتن رک یهرمش.هياژر تروصنالوایروظنم

 کەر کصندنر اکدتدا ار ہد هد ا قارب صاص او برق یر ثڈ هنس رکسامو

 چ رایزلکد نا هقطان تسد وحس ی مزار دک رک داب ةهدرولب تربت

 نادنزودمد تم نسهر رو مطمو × نام سڏ مک یرا اوتمهنسی دهرزو !تاارر

 هعقاو کو دروک دمارلا ن نار تامهدنما همول هه تد هېر د دارا یدوم هغلرا

 لیوان نمل او × ملعت ضہقرمظم لر ا بوالواا:ةتسا ندرانآهدهرومشم

 ناز هماش یاوصا ب باوج نالو اه" ریمعت هه ةح اس رک هول «ثىداحالا
 حالعراک استاد صر قح الرا ضراع ے1ا حالو چرب رت هارب رر

 یکرا دن
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 رددت نسحو لماک قنذحرامظا × دق مکح تمکح قفاومهدنناب کرا

 × قلا صحح ناللاب هل داغ تدا ڈ یراتصع لم ذ ترا مط یاوع د ٭ نمک ا

 زا رطیرلت اما تعلح کرد دنا هدنن اب حوازوتراهرکصندق دلوا قادصم هر

 روما دتعولح م امز هدر صدر اطقاامماع» بولوا ل عدو زز طم هل: ا ترازو
 تاشی نارنعنادرکورریغطق هداناوا ٭ یدلوا لسم هرات اذک فکرو مج

ENEانتو كاسا اتکیرد اضلزبالوا نا 2وم اح هلع ء  

 هنا د یف ری ةفریفطق تزلوا دقع دقع دن یلیح قد دص ترمّضح *یدناشااو

 حق لن امعم لوا هدنررق داوا فاغز هنا تولد نيشنر دص نیةلراتہلوجر

 اخ تولوا ش داسا سلا هد امر نانر لم # یالو'یرهناد مص تمهد ماد

 تاعارذزشکت هد هبضع نیس قعلزا قم دص نیم للم لخاد هعلطم تااوو

 طے یالدمدهب ذج ماوعابژرا ماعا اما: درر هدنتمدح تالغر ووتو

 بر دم الحر یطح یرابآمتاود تاب نیغلوا ءاع هما دورے م ضراالعو

 عاشا هلن عضو باودو لحو دقن یر اخذ حاونا س ترد تولوا دمعدو

 ا یک اب ولوا باشر زس باق رلا كلام ید دص با جهد س ماخ ماع رل ید ا

 کد لاو ما فون صو قاتعاورب رق یر کر روض هر کضن قاذ ادا هحول

 نیس هلج هل تس- ا هنداهصا ء یدیانوزفان دنر | نمف هلص وحر ذد شدا خک
 فاش: دغاک یا یی بات یدلنا٭ ق ورا .قوط هتس,ندرکح
 × قحاوا رارضاراررش رەنا نک زا لرهدنا تارسهنارطاابا

 هرزرایررارک نیردتراشا یدبوقمت دام انالواادعام ندنمامز

 ید هزاسن هعقر عفر هب یسولرب مس هاب تواوا ی صم ضرا یارک هز نوازا تما

 لرا قعل را یرارولارظن لیاشم شور هک ناانشار ادب دتآ سع# رلب دنا

 هاب ا نادیدج .ددح اما» بو دنا ناشنو مان نیمعت هست رھ ناک تاک ہد ہما
 بهتادعام ندنفیداوارکد د سقن یاریژبتتسوب ترم حران شوز کس

 قیدص بانحران ۲ *نفواتفدرظن قماعت منامتنطاسناش ماطعتساو

 ترمدح»یدعرا تاصا جدناو لشرا مع هن رار طاخ ن دارید لکد لملم

 تلاقي :رط نو داما 2ار شع“ لل هما دعا نرلت افص همش زن تا دص

 Ê ر عوج باث دس یاشضلاناوشاندیاافتکا هل ابنا ةا غ ىا قلا

 فرض *لعف ۱ لّتسد ال # + 4طح ناطل بدو ھت ا ام تاودرد

 رات هبسزا تحا ف بو دیاتز دارد هرکس ذل حسو تنمو دچ ہیک م دهن هنهاکرد



 لاّو-ندنرلل اح لامجا هناله اه فسو ترمضح#* ی دلو اراب لول ی ران اکڑ م
 | مخ یکم انوا ندرهاط فرعلوار* فصل نر لم سنو بسح جدران [بو دیا

 ریت مدال یرو# نر دل ق یروص ماعلرت اة اس یر بولوارهاظت ۱

 3 قسدصتارهاط قیدص ترضح + دنا فردت ندي دلاق هدن ام کح
 ةمزال ر وات نا شکور یزاستما تروصهرامخ ارم 1 اغ بوس |

 دعداعت »زالوالم ردنوکد سا تسد ی یزمس عف دول هررر اید ر ءاوج سر

 , همه رس د مراکه هاکرد تزوکدرب هس اداهیازا ناسحاناوخریک هاو

 ۱ نککو دت اعدایلوا مک ال اوردد تمدخ ءدنام یو+رسهدنک ب ووت ههر

 ا تاوج درول دزه دیااع دم دضع دش راد اں اخت تسا یر 8

 ترمّعح سد × یدلو اد دص ناتسآ تمزالمد مان نوععش لد | هعرق نب عن

 هبتع ملل ارکاش بو دیا تد اغ یت انع شرا وت یونص مه نر ره فول

 ندرایب هاجس یرلل اس ماتتنا هک ٭ یدلما لاسراهوععب لاسقاودح |

 ارس نر للام لا سر نوه ا یرا مالو ار فس عارف نماد هک مهارف هل. اناوا یلاخ

  تدنارومظ هدنراتحهدنرلق دراو هربدروض> *یدر مر اع ہرا یراراورخ

 ب روج[ ن زرا یرهلوار رثد ناسللا بطر هلد ار اروا هن ا رک فاطاا

 ۱ رفستءرع قدصدک ان ثعاب قحل ولر فخ هب همقرتمریغ تمعن لواهدراراورخ

 ندنوقعد تروح یههاسش هلد ارا فدو معدوقعو *ر ازوروژرارهبولوا |

 هل نار تم تاسو ناوخا لو صو مارا دما قردص هاکرد مزعو» قدر فت

 توعدهنروضح یرانآوتفامط طاس برر قوا نسوبرب رس ضورعم

 «یداوا نایدرد ماعطهرفسرب نوحاردارب کناره یمالا بح نو دا
 تج یم لاو لذ نراتهعس قد یددص ترمضح نیل اک دمحوو دب رة نیمه امذب

 وخ انا نا« تاعس تافتلا ںاطخو × سالجا هط ان ص وصخ هر 2 وب

 یاعنکریب لاح ءیکنو کج هدهاعط ل الخ + نو دنا سانیتسا ما مھ دم لدا

 هلماعموب *یدلبا لاوس هنالفافتم یفارح الا توب لمرات یکی اوزنا بیسو ٭

 مرڪڪرس لدار ن بولوا بارا ضا ةدزمه رب یرارئاس ند یلدا
 یدیازا ازا مضه یس دن عاضوایکو دتا هدا قلو ا باذح یل اعر دد شزاون

 راوطا هرس تقاط حراحردع) وا اطلس تافتلاتہحرراد,وش: دوخ ی دعش

 ترفاسم تدم راب داوا دردنابزمه هلد رازب رب ودر دکر کہ دسد ارام هنارور غم

 لہر سوک برش لد هداوزودازهدانز ند هم صیکلزاهرکصندنماع |

١ 

 بز دا



 عاص عاض هعطاوم نالوااءعورهدارخ | اح صح هلن !نیماش قافتا بو دنا

 كلصهدااضتقا قلوا فوقوءاکمادفوق ومنیماش توقع تعرشمکحص

 هص لق هل اابوررطاخ رخ تقر تارمعت بولو ازان لارتف هتسملد بو دالوا ۱

 نیک ما. اشنا هنسن یریغندعانتماداومدک تاجر تامدقم هر داوا یاس

 بش او یراسممن هتخادنارس یسادعامندادوپیابو نوع ابو لسورر اچ ا

 ی هام دقف لاتح ادنوکر داب لمن بواوا تو دتزکی م هار ور تلخ ناشف

 دع صفن ندنرافرطو دل نس هلولو»«قرس كمنا نان اب هلروصا قلوا |

 شوخ ان ماس وب »راد دنا دنکو سدان نوع | مرو نانممطا هنغ دخلوا نامو

 رب هک انالوا ناز ا رون ا وتعد هعماس شم دخ

 E وب نننرولع نم با او × نانش ددش بولو انازورف نا من درد

 یاع دم ده اش یراکد تا قمقح هح اسر که والجو ٭ یدلما فسأتو فلت ةد مشن

 | ه فاطشل وسن ید ی یم اول بو لوا قد دصت قمقح هل هبملق تد امش
 افشلازرحو «رومأم هلا نیمامنیو فسوب لاؤ دنا مالتسا مارک نایک

 هلرب لسو هل هل. ربص بولو «نوزحت بل ناز درو »هلن لا فرح نیا و کشم
 فرطهرابرکب دداحاد الو اهدومرف بسحرب »ی داوا لکو ت لفح نشر دص

 هعاضتضرع هاللذتم همد دصتمضح بودیاتعزع مازح دش هرم |

 تانحولع مس مه لرا» هاو  هملع تلود هقدص یاب بوح هلد !تاح م

 دونگ تاتلاع باتخآ دام براوا باعتح |[تاصز ادنارب هدرب را تخاف

 درا رترانرز تواوازوعش ار هتشککروغ ناردارب ۳ یدلدارامطا

 یرارادتفاهراذعا طس هلم جورب + ی داواامحبرثرع یراهناشس ةحفصواتود

 راد دن | یارتغاتدل اضفا لالدلونمو#+یارتعا هناطخو مرج قحا ںو ہل وا

 هنر رهو تیمطت نرلملق هلا سرت ال بدرقاد هل ماعم قیدص تربضح

 لدا شسرپو شزاوت هجراتسد بو دیا یہحرتو مارک هفت م دقت ناکد ناکم
 :۲ ندهاکتسدتفأر ہانابرکہ اکر دو +رادک ارامغ لازا ندنرارطاخ ت۲ ےہ
 ۳ ف او ناک ربو *یدلب ار افهتساروهع بلط هدنقح

 مقر زاد رب هه طواف موز اونلدٌهفطلم هن ساجر قلو ادم اند خم یانشور

 تاممم یزا راک بتعر د بو دنا جاست هادو یه رد نالوایرادد شخوو

 | ہدنلاسرارزو ےس هسی کک هسیکر رکس هوکن ارتشراطةراطة نوحارفس

 هل اهنکر ید يعش ربنع حسن مد کو دق ام دق مضو ہر مش حراخادوه یداد الاجتسا

۳ ۱ 



۰3 

1 
  ۱ ۱ aما ۱

 هنر بوق لمج هجو نرو تم حە لو ا ںولوا نهار یو شرەد |

 لملج ی لراو × هداشک یرانیماداب عشح سکرت هتفگشانه دنبح ینیدلوا سام

 ماعارفس مام تولوا هدا منور هدودعم بروح هاکر د دو حالت بل

 هرصم نیمزهطخ هلراتاشاهتمو شاوحرفن يکناشع_ هرکصندقدالوا

 عناصعطو نوهر داو هلا ا یھر رل داوا تعراس»نانعزا کس

 ناوحا دسحداوددایدزا یخ ابا هد درا اخ کیو ات کوک

 لبا باسالا سیم تدارا یک یب دلو اور نادنزودنن تنح مابادادتمابسو

 تو نوع بز فی تک با رن ,ط لوا دىر اک تسر درم رھ ےن

 لا و>ن ھرید هعلوا ناک هک ریسو نشورزور هعفص یا شا یاشکهدد

 ید هتسس هن هرات هب اح توج سافتنا یک م داوا نامزح یک هدرب نماد

 ب رق ماس رساصنأع مه # ردوا ص ص2 سد ۹ع اف هما ار ق اشدهسا

 هولا تعدحر حلوا قد دص هعم اس شش ت رسم لد | ت وقعد تابارلوصو |

 اودا ت ا ج داوا لا چا ا14 مورک اھورک کوکو
 طقاس ن دنر الار اخ ا مامز ٭ لع دیار اونا سا ت5ا ن درا دید ںا تکا نب رار رہ

 ندزات ہد سحر قن دص بانجو ندزار و ندر کتش بود تر طح تولوا

 وشرف هن رار ر هلر بایتشو تعراسم مدقو رل دتا ب ر هنیمز نراودنک

 بوعد ترمضح یعاوالاصو شوغآ مهرانکراب یک الوا تودرکس

 لوا + ی دلوا طداسهننمز یور ×ط اه مغ دنن ام هلد ی دغ هضراعیالمسا

 تربضح بو داری تقر لشالالذیارحا ندنعشج عج سکر د ہدلاع

 یو ٭ یدلناریما تالک كشرمسراو هلازندراذعراز هشه خد قد دص

 لا عار هدا ناعنکرید ناونانناج غامد تدوقت فسویارظم یوسک
 × یالواراراددد یاهصلاةضور یاشکهدندبواکرادتقارادتمر هساوح

 حى رد بوروس هفسول ترضحراسحر راک ادعا لو نارفعز ٌهععص 2

 1 نایزءدمح تسد فرس لشادیراومنالواناطاغهدتح المو نسحرردلا

 مزحوداشر دیو دنزرف بوغلوا م دق عضو هباکر هد هل سد هانوک ةصق یدل انا

 ا تمرد یا لا نجار الجار 4 ید یارالد یارو لخ ادمزبسما

 تم ےہرردار ہدز ا ںولو اریصم تزعرب رس نیشار دصرید تر تح لاح

 هلد اروم روپ قد دص لا مد شروح لاجرلد دلواد وج اخ ةد اهنورر کی تقو

 را دنا او٭ دن رکش نران لما بل همع بولو ایرو اځ ر هم نز هنعط

 ل



 حر ده عه او نلرو هدابور اع تآممام دةم عر دلو ار ملت هریفول هنوکوب الاح

 ۱ ط.عاب # شوشنو هعدعدیم یرءاوا رفسمندرورمسو فام د اشدمعل اهمصحبص

 4.س تر دی رکن هددونمش ماع هناخرف اسم ول بوعد فرا لب ىا لاح
۰ 

 نادر ساید قرعروت یرلهمشنسهر صندقدلوادوح و یارآ نماید
] rar eer ADRES یادواح تشم مزعو ٭ یاف لاعردششلرت هدر صم کی داش اف رشتا || 

 |! لکاسهدننام نرل هنیکسر توات قددصض ترضح هرزوا یراتصو نودیا ۱
 ۱ ترا ناشلا لملح دحرادم ترفغدراع هرزوارا تعا له اوکراوت الا

 دنا تصرخ ود هدریسبتک ضع * یدلما لغت هنراوج ناجسرلا لماخ
 لجا تسدرتداتسا توقع ا ندلاعتم در | فرطهدلالخ لوا هکردهدنسررظن

 همطم كل علا لعلا رد هرزوا ل ادوجو تهاموحندلاعزب رک اخ ةعفص

 التمتم نیغلوانامرذوب دهروکر | هناعذک ضرا فاو تان مسح لدتدراب ناور حور

 تسدهدنراکدتد ارارق لح رطح ه دنر او هس دقمده اشم یو دنا ءار مزع هلن ىلا

 تداوروت هک یخ × یدلواهاوک ندا تاج بالم یر ےآ ہن دن یارو

 نوتوع تسح نونندع اس ال ا* کو دتب الدو لام فر اگ روز یاس روش ده

 ترمطح در رے عد یاضمایارس ندبه یار یاو یک تبار

 هدا منو ر ید صع هراس نوک یی هلو ادل هنا اهن یراوتم نوت

 عضوهدرآزمرب یک یراقداوا ول میمههدردام محرر دارن یکن | لوا بولو ار قرف

 | مالاسلار اد نانخا ہطنام مم بوته ترضح هکر دیو یم راد دن ارارفٌءداسوا

 هناءاو ددحوت توع دروها طاعت م السلا هبلع فو بانج هرکص ندق داوا
 || مو,ن+یداوا یدنمسهعوتنیدیقتسم قرط ځد نابر تلم بو دیا م اق
 دارقلارادمرع یراراءت یلاعردن *ردندش دص یرا موم عمط تاعرت مهم

 یرلر زعرع نیسرامش هرکصندک دارا ذک هنسحوا یرکد ندن کد نا
 || هدانعوع رءاکمادونو «ریس نداق ف یامند تلم يعزهک ی دنا هنس رکی زو
 نقل او اسم فوت« ناعسمیاعد هتشادرب تسد»# ںواو اریگلد ندقلوا هتسداب

 هسرغوهمقرمش * ی دلو ان ر تشبهضور مزاعهلرب لو ورب هرو × نی اصلا

 || ءار کر را ضف راثآ هلا یرادو لا داف دوحوریات نع فاکس لمن
 لاال قو دیس وای( هوک لواهداحر یاوا انورءدنرلفرطو دک

 ۱ ماسح مک ا ئام یضاف هکد دلافزآ بو دا عز اندر ثم لس هد دص وصخ
ll 
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 نوح ا نین اح روما هبوستو نیملا تاذ حالصا تمقاع #راهدنا عفارت هماشآ نو

 : و دنا نیم ز رز نیف د هدل ن طسو قاح × ةد رغ الو همش رم ال هرزو االقع دیدن اوص

 تىھاقر لاحءد وس آه دنس هن اريد تنعم هب اس لظلا لر ام رح لوا نفر ط ناکس

 ترمضح ےھارہالماخ باسنالارحب باناترد لوا ٭ راب دلوا لاب یافصو

 هغ دصروبز تړمهدابز ند هنسزو ترد هعلو الحرز ا رفا تار ن در صم ےاک

 یب داوا مقر هفرط ق ۀتشاکن که لبا لبث امسا ی یوم ترضح بولوا لمن
 ترا لاجرہدابزندکےزو تلا نکدا نزود ی یکی اش یرللصا هرزوا

 | هرزوا ناچ س نامرف هدنراک دتا لعو خوت درت ندر صم + یدناراشلوا
 ندلىنفوعنم تجرتواتهتلالد هاسر ازهزو ع ر اع یارش نک: 2 ران

 ترمضح) یدلب |ماقنیمعت هدنراوح مارکءاناهشرمشرب اقه بودن احارخا

 + راز دنا المعا هصدع لسا یازفاافص هفص لا هحردیکنآ (مالسلا هنلع بوبا

 رورفا نمخازونه بوفه ترمّطحهرزوا ید دلو اروطسم داال ا سنا ٤

 وتر ند ماا لضف ضدراون الا علطم بو اع رک تادریشریت هکر لد دیادوحو

 لزنمرمس_ ق اروح لها بولو ارون ییعرنزونکمرهطنمهلد | توبات باتفآ
 دالوا عن لب الج مرکم ین لوا ر دشلو ا لاسرا نوعا لاصباهناعا تداهس
 تورتادعام ندش دلوا نیمماکه دا نیو تاند رش دن بولوا تخم هل اد اجا

 هد هتم عرا رم مان هنن دماش ةکرامم ضرا هک ی دناهمن عرب ید یمانغو
 || ف اماغزوشب دنزرفز نز باخت اه دنرخرزرمشامم هلا-عا یرلن آو × یف اد دزو مشد

 تمهزاورپامهزامهاشاما × یدیاهرزوا لاونمو لاو ها یو نصر اس بولوا

 نداتم یب یاکم هراکمٌدراکم نزب یوماوار امتسدهراکشر هح لوا یاتمهیم

 | یاعط یعرکفکه حس هحاس * یدنار لاعالاعا یراکاءادورفنتمأ

 طسب هلدس «اتنا فاشآمراکم ناشهثممه نیغلو !یزاوننامهم ضمفلا ےہ ع
 ۱ تواوا مات اولمارا تنم ی هناخ فاسر ص:ناتسآ «راومهو × مارکا طا5 م

 لاضو لضم نیما ندلاحوت * یدیارلر دیا یرا تمعن یر ا ذکر کش قح یافن |
 هل اانعو جر دولار رش دود اباد بولوا لال هر نزح یایرد قر غ لاعف دب سولا
 ۱ لوار اگکرخ ۲ی دنا نایرب هنیس هل ازوس ناماسیشن ۰ ًازورو شر نابرک

 هکن وسلواراذکت عاط هجن بوبا یهلاهراکدزورپ ترضحرادرکدیراکم
 ۱ نماشا هسلواتالقت | تاغ“ یرا ہم یگ مح هلدا لامتاو بک کم ح تر «ر دشمامروک رابدا تروصهدنلاح آی م هلن ا لاکا نبع تداصا لد همدو |

Esa. aa ۵ 
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 رد یدیاررلوا اوهر اب یوو دهز یان هک لب تواوار اد هذخر یرارفوریص

 انریک هاکر اد فرط نوع اریمشت یزو نه لوا × نیک ارو زتو تنط شقر عفر

 [یداومو تا رمو تاود تونلواطءاسآهرزواب وا لاوسا ناتو شا ات ناو

 ترسدب نیعل لوایدلوا تلقتمها وهاسا پ اهران هبشراصعاب ۳۷ ترا

 ٭ یدلوا یومن یارس تزع لم هلربرتا تربعربخوت بو دناتروص لد دمت

 ضال ندد د هجو نم ب لری آندنزک سم ھول عة را TRE ل وا

 نیمل ند هلماعمو یدلد !ترد امد هرگشٌهدعمو» تنم ف یادخ دج هن راق دلو |

 هوادار غرق یم هنکرب هو واعر خروش نا دف
 نادنح ندنفیدتلوا دادرتساشی یامندراعتسم عاتمتوناترابزارکت
 فا هت ارز ×ز الو ادعد هسلو ار ضلا یر خم ندنع افترا تنامادنویکلد

 نیفرط) مر ک کز ترد نو ااصوصخ هر دلکد دهها ان ندعوا قطا هلدا
 رد رال ام تاتفآ لاج مدره یسوزرآ ٤ دید بولوا نیلا رق لا

 هدست دان هسرولوا طاس تصخر یددنرزوارلنآر دارو مسرو ساقا

 یدلب ااعداوب در درر تم لع انینطرب یدادش عمس بابق یدابرذو لاو # نینارهآ

 بسحر نوعا قوا لمعک د هدنساعد موب یعدمرهلبکو هزرهلوا»
 دارن ياس دالوا ےاعتلا اراد قحا وا اتنانرفاجر تامدقم حار د ۔|یاضتفا

 را کس رانو زان لوا بور وساردنا لزز هساسالا دم مصقنالوا توا

 نات سدد نشر دص لوا ٭رلد دلوا لالههدراوب دور درامز زو لاتو كس لتش اب

 لش آر یس هل کر د نوسرونتو دولا نوخ اس لس باک دنساجس بتکم ل هماقش
 ماس و# یدروا هر نناشب ر راتسد نالو! ناشنند هناخر کک همق بولو ااغور دودو

 نوا ترضح و هکی دلاری رقت هلا بوغما بولساول ینیصم ماظن ای

 شا داد یعشج كشادنارف بو O نت بلد آ دشت آرا ایا

 قالطاو × دابر یرا !ردوربص نمّرح هکی دلاور + یداوا ناطاع دنن ام هعس ۱

 + نولو | لہر بص هار هاشل ءاد# لم اح بر تبان ف تدا هل ادایرف مامز

 رارف هلطثم ترمض هدراةغتسا لزم رس بولوا یدتهم هعاجرتسا متسم ییرط
 کار سکه ناز سن "هلعش ںولرانورد خاد ی الار عاد نواز کوب + یدل ۱

 عود نا ءادىحوت نشاک لم ار هک ا یدع نوک بو مازا رر

 IR زا وب ادوسب دوو ٌةرومعم ادعا ندناذج ناق او قیدصا

 دوه” )اة ءاامور بولاترمّضح × بولوا ص یم هک عو خررالا

 ي ۱۳



 !هندوحو یرحو +لالتخ اهنج ازتما تع حازم مود زىم هل دوش سفن مد نکدا

 مسچرونت شنآ باپتلاودادتشا بارطضا بت باب ان آفات [# ی دریو لالتعا

 نالو اف اسن | بم کحر بینا بک هعو جز اریش# تولوت داندزاناجو

 هتشر هک. داوا نم نب ځلو ا هتسسکح هلا نادندضارقم باصعاوقورع

 دسنمیاشمدب یو نالوا ثعمنم ن د حوزو حورف+ هلوا عطةنمتامح ةطار

 | لوار اکرآ بولو ارا زی ندو دنک ځد براو اودنو اشوخ لک د بناجا نیک |

 ناتسش مع یخ اراد دتد |1 اهرزو| هسانکر هدهبرت جراخ یسدفنرهوج
 نرراتم دو یرایسناج مانادیارف فسو نعارفاتن هجر نالوا یرادرح
 رارق هناد مم هدرا دافوز کف مع بولد نر ادتداعس ةموظنم دق علا ةطسار

 تمدخ یکعام قسو تدب سنک هراانشآ ضع هک دلو تصر فرو ٭ یدل ا]

 بویا٭ یدردناق افناهنرهوک یلاعرهوش بو دیا لالح توق باستکا لمس ادا

 كبرت هرکرر دشاوا هنسزکس نوا هرزوا لاوقا چراکه دیر رو غر تدمرومص

 زک تدا عفراعد تسد هارب کک هاکرد هنساحر هملد عاف دنا بوش ااو کش بل

 ر دق تحارور وضح ماو ع۱ ی رار تنو چر مان اہ ر زوج تمالس ند د یز الو

 ترش تساوخردندنتجر هاخورادوب نیغ وف تض ماد او # هک دوا

 سونافدک ان× یدبارا ردبا باطتسم ب اوج درود مر دیا باح هک اتمشاعا

 زراو خوخ م يک نالوارب رارق مدو چم مس الادوجو دوو اات

 E EE E م توملوت همة لرب لج هديا ی دت

 لانو تساوخ ی بر کر اچ ان مراد در وکر ا ی دخت نادند مش هناسل مر لا
 رهاب د یرط ې نادنم دردزاس هراج# نال د هتسح بنمط یاب ا

 لدا لر مسرلجو سینا لزکدورکف رش سو کل دغم رهندککر شا 1

 هدر کش بنام هک دلو دادزا تن ع طداورو ات ءلب اربص ېه انتمان |

 هلن اح لس # ع اضتریضز؛ز او | تسول د × مظل ٭ ردطیحع زا لع هنفددنلواقرت

 مرفس طسد هنر امس ناوتان مسج هنااا الاحاما شنب ما دخ مکح نزا
 عفط تسد هغا جو نابزنالوارک ذو رک لی وند خد دلو ارجاع ندم امط
 شک نوازراکهریتس تاع یہ لارا دع ازات ؛لرتزاغآ هدمد وروشکوهز ارد

 ندیناحور هلم امد نالوا ناحو لدشد اسا بمس تولوا ش مقر , هف رط لوا

 + نيج ارلا مجزا تاو یضلا یس ا»+ نارمسخ یهز هسرونب رزک ن امزح ی ید

 ندل ال او د ترمضح فرطه رااح لوا یدو ا نابز لرب هد مرز اس نار وی د
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 ندناکم یراکدتباامس الف یاب كدر مالا سج بوش اتاحة درم

 لاسنغاو ,لامعتسا ندبذع لبنم وا «یدلبا تابوت شک تابح بار

 نالوا ال الا لق لاجونسحو * الحخ هل ار تذاعروتز فوریدو نور 1 تورا

 × براوا اغنوراغ تکریامومفاموب یخدهدلاسنا لرادج یداواالعاندنلاح

 امدقم لاوق ال ادحا لعهرزوایمب دلو اریرحت هماخ م وس مم هدر افت بتکرتکا

 تانح شوب هل داحا دالوا نالوا لاله اخه دان نورا آو رس باس

 ضع# یدلوادارتسم فالطاا ههوظنم جد هلا لثمادعام ندنخ دلوا

 عاسض نخاوا لادتعاةرادحراخ لاوما یو صدکر دەدىسررظ ەدى ارتعم

 دننام ماشر چ هرزوا نیمیدنینآ بونلوامادنخساراک كس تردهدنراتعو

 ننسدادع اهرزواق اربط مام !تباور* یدر دنانانتما ی ناوخ ط-دناشکپک

 هدالتنا لاسرا دلواراولاربر ارم یراوتمهدنراوجراسهعُج یر اکدتن اةوماءام

 واتم نخ هرکس نوا بولوا فرشم هتد ناسک فیس

 هرب حالعقالطالا لع میکح ترضحر ذبادرپب دن هرکص ندقداو ایرو خر
 * بونلوایانیتسا رارکت هتشذکراسعااعافشاوامرک علوا ضیمهعاسنا

 تنعش ترضح )رنو یه چ د لار و ی هنس زو مک: ا تاک ر اب تا. تدم
 ےھازا ن نیدم لملح لست بالسلب اهدقع ح وا (یسهتشر ورم .مالسلاهلع

 فقط هدناریمو لانکمو هراکفاهف یانصا تدامع»رولوا طاره یخ

 تاد ت مسو ف کا تاضاژ نیدم ن عا ندیااکیراکنحالد الج قو ۱

 فص بودناراکرد یعتتسم ساطسقو هرارقا هب اش تافصلا عمعتسم

 0 یراق داوا یدصتمءر دشتلوا لاسرا نو | یراق, ادادادح .دادعتسا رهوح

وبا حمل یس هده لمت یمدخ
 تمیترادعاد لاح نیدح ت

 لامهاو ریصقد

 تونرهاوطا لک × ر دش ارو ارس هنس الاو بقا دن الا بام خ نیغلوا

 یهامس مشح لکم لتافص هتشرف تاذ لوا نالو | نشور هدیدهلرب یهاکتسد
 ۱ ر تزين زي یارو دەتال اک ت ابععص تولو ها من هل اع لنمنامز دعد |

 را اوه دار تسزپاسند ناشتم سعشاهفرذ 9 یرلف داوا ثتوعبمیدر دنا هاکر ۱

 تالکدنارف توت ز لەك عتصح تیطح لرا ٭ نیر ات سمر مس ەلد ات

 # شوش هد | ی هاکو مر هاک بوم 1 شوهشوک ٌهناریب تا« تچ

 یدنارردنا فیاکتدادنرااثاع هناسناعانالوانافر 4 اره اش ن ا

 ۱ هضاةتسا بو دنا لاهتس | هناوضر ضابررپس هدک۔ دن ا لاکا جوا ناسقطندرع



 فن
 e س س ےن س سس سس س س

 | تدارا قفور قدرا نار زذ کک نالا د تعا دح یراب دا٤ هدلالضهار نوار

 3 !نکیهم راز ابو x نیمالاحور هحص نردد لها مقتنمرا ج ترمفح

 ان لغطقس اف × یاضر یاضتقا بسحر کما باصاو لاله یک ف کتعم
 تولوا لا ةدوت ہلا هلظلاموت تاذع لانررش تاصمو+ایساا نمافسک
 یوطمریغرتب مان سر ×رلب الو !تمالس لملط لط لاحهدوسآ عا شاو بعش

 نالواراداداترعر اذک دوبی هرزوا یر تد لمم نیدآبولوا یقههدنعرح

 قرف ید الو ا بغلان ناعا ناوخ یعادببعش ترضح هنغاط هفئا ط

 ردندلدواعا نالواریسغت فا روز جد قارا یداور قازاندا

 رطسمیماضنارثادو ۶ داهن قالظ ساق بولق رون یداشرا دف
 هرزوا بد ذکت یصشقداص لوق بولوا داسق بابرا + سوفنزاس
 نانو اف توتلوا نخ لنا :یرازاندوراد,ت او | یرلقدلو مدق تدات
 رز هلان س دق رکا یش ترضخ » یدغلوب سردایرفرب هسرباا
 وبدر دشمال و اةاور تاثر در قن باصتلصاو بعشرعو دح هدمرهاسم

 یره ا نجرلادہء ل ءال ا سنا فلوم × تولوار رت تشر شکرهو کک

 نيم نزد هرزوا قو اهدهبرف مات نیطح ندهفص لاعانرارو:هدقم

 بولوا مرت هلد | مرح تروا ج بعش تروح هدیوعب مامار سهت اما#رد ثل را

 ترض>)ردروطسم یرلق دلو ارونر ربة نر زک .تولش منزلاو ماقلاند

 یرالص الا شرم للسن هیچ ةماما ( مالسلاوةول صل اا ماع نورا ھو یوم

 نارع یرار د ×رارد طیتيم هلنادجو باه دیرف حوا هبوتعب تانحنالوا

 ترضح نورهبانج بولوازاتم هلا ناشولع هرحانوعرف یارزوو
 ردراشع امد عضو هباسند یارستنذهحاس مدت خوان تم

 لسر ریهاشم لالح الا كم لاللاتاقبط یسوم مارک ]ا مزال ما قم

 لد | تدروت با صز هم باتکی راتا غص هدوتس تاذ بولوا ندمزعلاولوا

 لممکت هلنا ہللا ےاک فرش ۂصبصخ یراانج ولع مترو × لصت

 ترذهرکص ندنرو يم هنسزو سد كام رقت ندحو ناف وطب رر لوا

 روما یروص ماطتنا بو دیا تطاس دن ہم ثدوات هدر ےم هدازندا زب

 یادنصن هتددولر هلطا یاوعداشاح ندرو عو بگ لاک لا قار تاو 1

 +دوحو یارانمماهدنمصع بعصم ی داو بدا ی تشک ندب

 هدرمع+نکداهدردام محرزونه دنلندناور دراشاوا دوش اع رادناوتر و

 سس تست
 یار

۳ 



 میانصضعیرمکدب لوا واوا رقس چک مزاع بم صم یردینالوارقب "یاب |
 یدیوا دو دم دو * لاصنا هند درد یدنحرد قر هلو درک ابشهد لب در

 اک قافلخم بارز ذج اش تماقاقهارا رود ندتسه ةرناددنزرفو نز |
 تعد یا ۲جان ند اتوم تصخر رودص یندتنطاس یرطںو دنا لاقتنا

 قوعرفبولوا لصاو هنعمس باصس ردم هاش دارو هک ات یدلب اادس
TONPOKيا وات دیر را سا نیس سایه 9  

 تنطلس یدک واک اوزدا نهداوا رداق س ڪڪ رها هدرهشول کنوح

 لراو» باوجوتټد یدشودرب هعع> ید منرونلوا دراز لاوسندنفرط

 بایت کالم ہاکرد هع یامباسح ی یکدتنا راځداو عج هلباقیرط

 صارخة مز ل خاد ولدا بدر قن و و # صالخ ندهخگشور مف هخپ × ع دیا
 وص نالوا هئاول ددو فرم هدر مد هدرهع لوآ یح+یدالوا

 هر هدامع هنر ,ندارزواهش تام دیکر و لیصح ید ذر تصّنم یا شاب

 زر نونا لسکت قاش نفاد لالهانالنغ لع نکر ن سو
 دغسەرکص ند انسزو تردا رقت ×یدلبا موش مدق عضو رسانه یکم
 هداعسلاحرب ےک ترمضح تومن هلروصتم ردتلاسر نایسا دوعساا

 نوعرف قعلر زا برق یرااواد ومشطمس ةن اريد تودنآ حولطندر دام ر

Retaمارآو باو فه لر ن  
 لافطا لت لمس نون اف لص الا عضاو هرزو| نب منهو هرعم دی دباو ص بولوا

 ثداورو# ماعما نهادریمس هبایحا یاطعم ن دودھ دو ی نالوا

 یدلنامادعا یدانکک ی م وصعم لس ناسط هرز واهمشم نٍ بهو

 ندمدعهنسهدناسر ض ذة نامزا دعسا یو وه دومهبد وحو نا پچر كىك
 یردام» حلوا ق نور هب یسه يا ناسا الهمش سکرو اشک دند

 یرادناترا ذع راکه لرب هن اک در ظن بات ف دا عسر او ک نینزان لوا هبا دوپ
 ندنشریشریش راس هجسج هک دمردو قاشررب هعدعدیلاعحا قالوا هد یزد |

 هدف انکیا یسهرطاش یروپظروت نم روذح هرکصندنآ حواو» عاضرا |
 هکر اہم لمت دناضح ناخ هلدا قو دنصرب هرزوافابر م املا نیماواروعشو لءع
 زاینانیرق دب یاسر نمهولعاجو ملا ءودارانا» نیبه دعوو دن عادی
 لر ی جابتنا اتلا ةر د ف دص لوا« یالوا نیت نیل لج هتسماد «دفج لوا
 تنامادو «لخادهنوعرف یارسناتس ضوح لماو موب دع هلن حاوما

 م ۱
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  ۱هندات تاستق | نیه نیہ تايم % بواوالصاو ۴ هل ارم ءاےح ۱ ص تف

 تی شوغ آدم طاعملدا همن احور هقالع هعاد ل دنا نیر [درف یافت یملعت

 هدزوا قاوانارع ردارب یجارص هس آر دن باستا نفناروشناد + یداوا

 ندنانموم تاطاص هسآ «ردراشلوا ناب ناوناٌدبا:ک سیو رات |
 یا نوص نکلی دیا شا اودز ادقعدقع نیملنوعرفاهن» درک یلع بولوا |
 بواوا وزرآ ریکششاجندنلاصو ناوخ نینزان هردخم لوا نیفلوا لئ اح |
 | فداعس د ممرور زان لوا هسآ»یدباشهاطواماکدهش هلد اد الواتمعن تذل |

 نرو دعدم دصق لح ه دیار و مظ ندنف را بو دیا ضرع هنو عرف تبغر مش
 لرا هد ای ملا عرق یدلنادسهل اه دلو م زد و اا نع نایسع *قوسنسح

 بو اتبغر بلل رغ ہی نل عو یهللا ملک ی الاو ٌهبترهتس اش
 هتل الد هنواقکد تبلها ىلع کلدالهم هاکرازا راذگح نیلصم

 یراسآتولوادادسو دشر نس علا * یدلوا عاضرا تمدخدزمان یردام

 نشت نیم امریسقت بابرا هک هج دیادادعتسا "کلم لممکت هلن ادادادخ ضف
 تودناماشها هنن دقت لب همسآ هدنسهمغوه,درت ر درا شع ارت هلدایعیراو

 نشندنسم ندنصاخ یارم. نئاحمص> نوعرف هفنال اجرابو ڪک

 یعمق لتق دن ساز |یلمت ارم ها کد همد لوا  یدلد!مارتحا شل ابراج
 تشک قرم افئاخ هدنالع ناسم یک: دزور بو دنا ارغلضف زارحاهلړا
 وب یراو دنکن وعرف ناشتا اغا زنی مر نکرد اراذکصو
 | نیکعا + هلنایااورفف هار داشراو»هاک آندنراکر دنا هدوحو تسح
 ناولده# لمساا ءاوسی دد نا ریمع ٭رھسدار یو ×رہھارو قدر ین

 بینر خ اللکنس یاهدرزآبودنا هللا لع لکون دازدا عاو »هار لبلد

 مح َعفهزورو × لزانم تافاسمور كاج باتو فثرپ هنسو هنشت بل

 هرکص ندنااشسا یبصش هللا ین نادنتسوکه ده اچ رس × یالوا لزا هدنن دمر
 رک ماراهدتخردهاسنهاوا لامس ندهار تفوکو یکنس رک
 ناشتهافناوخ بولراهریتفربخ نم ىلا تازناافابر»+ شک همزمزو

 ناکەن ھه ترضح هتسراب تم دخ ول * ی داد اب اغ هص> هر وبر دند ءا

 توقت هجراتسدںو دنا تفاضطاع“ طہسو توعدەن راغلو د قل وا
 ندنرامرکه فضرطاخ تیم هلا نیل اظلا موقلانم توخ فعال #

 لع! ءانغا یر تمدخءاداهدهمولعم تدمر یی طر یاهواںاتع هربت

 هرروا



 فرشرزع هماعد سست هلا یدعوعیررت فاروفاص یرهعرک هرژوا

 اضتسا یرجا یییدلوا یه هلن المت یهمشع نیل الا یصقا «یدلبا |
 «هرکصندقدلوا یر زع ں مص تم مادهتساب یونس نوآبو دنا

 ى تادرصم بوص تولوا مارآ ی هلرت # لع نابرکغنو مسید ناربحر ا

 هعخ برضهدنعا یداوءانف یدلوا تعحایم ماطراسکس همارهالا

 هدا متر لر ضاع صارعا یرلم رحم مرح هدر دما "هلل یددنلوا لوب

 ةدور بواوافاش رو قرت یار ةراوایانغا هلکو»*یاو ان ءداسو

 ندناوضتوصمک نوک لزا ادعامندنشیدلوا رادکازابرساوه
 تا اکا نک دنا کهف هزار یھ نیلا ازش رواج انام
 ماش هنا باترا خس بزاز درازا دخ ی ةلعشر ناو
 ةهمجوو «رانساستتا هل هظح الم لع !ماراهلظم ترض هدماشملوا

 زهاوا برق * یالوا تءزع نزماکه وص لوا نوعارابتسا ن دمام
 » بولوا شکه ئاز هنام-|نانعندا رض خ٤ سعدرباغرانرزز لرا هک درو کک
 شنا باتهک بنرغاما شا ادارن فارون رامنلثر یداهن فا یش یہا

 *رازهدص فوارطو یزید رس هکلب بول وا هد مرد تحردرابو لر هلرب

 یرو زمر ج نالوارو باتفآ علطم × شاواراذع هنوکساک اک | ایوکرانزحو

 ترضح «ردریساقت روطس ل اللا تیس ةد شک هرز وا ینلوا جس وعابو باذع

 ناخ یش یک اتر درا خرب کا یر جات وا راک ر وا و اھا
 ںولوا شوه هعماس شو کن مرد ٭ لر انا فا یبوما ٭ باصت تز عبا طخ

 ةره اب هرکه × نیزژو بنز هل رادادعتسای الا: تماف بتلاسز ئالار تعلخ

 نوعرذو+ ی دلوا نیاداعن دهاشهنب را هثداص یاوعداضم دن هقراخراصع

 یراتشاد هضرع بولواروم آه اداشرا هب ی ملا رما عاسنا ی. رطییعاسناو

 یالوارومالاق كىرش نورادرتحا دنلبر زع رتصو ٭ رت مه ردارب هرزوا

 ین داوافاصسانیرق یراسعم نولوا فا طل ار هم هنو کوب هکر دیو یم

 ل لال وطل٬ل ب ولوا قةشناماد هدزر یتسغ ش ول هسدامع لرامم تقر

 0 .دیشروخ جات مرتح لوسر لوا سپ» یدیا مد نی دلو اربغ+رهاسشکوداج

 | یرلاسر *تولو ازا عاش وب هل هل la ردات تاز هوزارفارسر تلاسر جاور

 ااا نموا ا» قداص دعوو بلق توةلمص# نوره ترازوهززوا |[

 ]| بلطند هثمس هح اس نس همهاو لمر ادن ن ڪک ندا نو عرف * نوملاغلا
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 | هنا تمکر تربوا یرانک دج بارع عوج وری
 تسد نخ ادر ندتنح شر کسردزا یا ت عراد دت ا تمه هنن د ر کش اداو تن

 یانکیتو مدآرمشدلاولیفاسنا عوننا.دب سآ + ی دیاراک دابر راک د رور تردق
 خاسقشهب هت لوا بولوا تدرغ قد رط قہقر هدک دتما م دق حضو هباش یف
 ےلکت نمادی لر ەدنالاقتنا ہداجادالوا ءا تانک تفکیک لاما نیلا

 هډلو در ×ر ددل وافا نانلوا دارب اهددامصوصخ ت اور ینو دلو السم هالا

 لیربج ترضح لملج خور ونک هدقدلوانیدم هاربور ہللا ےاک بانج
 هلل این صاح ريح! هل ات دد نی ہوتو ترح | ٌهبعس هد اوررب ٭ ںودیایدھا

 دیارفنالواریساتررالا حردرونز « ردراشغ | یا ا هدنراغدلوا بسعش
 خلاب هزیبع نهزونهبولوا هبسآ هسرترفع ےقم ےاک ترمضح هرد:ددناوف

 بووا نیکتوزع شاابداچ نیشن حرم هرزوا نوعرف یزناز نوک, نیداوا
 هدنداهن نڪڪ ردنا یزادهلما یزارد شیرهرزوا لافطا ن رسد هکرح

 یالتبم یرسد لوا بوروتک هلع؛ فومن توف یوراد روز نا اوا د ادعا

 فرع كنوعرف ند هل ما عمو × یدردنود هندروص باع)ءاد لد اھ ص مم

 ثعءانودنک بودیانا لغد ساف مدهدنن ارمثو»نابمضیضغو تح
 » مزاج هنکو دادو هسه دوج وون دوپعمدولوم قح هلو | لاسقا باستفآل اوز
 هسآ ٭یدلوا مزاع هکع|مادعا لیسءدنکحرب یارخ یوطورسلواو

 یاضتقاخاتسک مضوو ندیسوم نوعانیکسن یتسسل نیکورهف شثآ

 لدصح بو درد روذعم ندنهمح کودتس ارودص دع*نعال هرزوابص

 ترضحیدلبا ضرع هرج هما قطر هغاک بانج نو عانا مطا
 هناهدٌهح بولآنازوس رکخا هرابرباسا فامرلعل یشاعت ییموم
 قحتسد نالوا ازعباو زرع شد | هدنزوس تصاخ یدابا حض

 تالک ٌههوطتنمو »را دید هدنراناس زهمنابزاما × بولو ازه اظ هدرا تسرب

 تاج انهیورهبحوت هئاحاح ٌهلق»#یدشلواراد هک دو لا یک

 یافترا لت هضراع لوا یرامروس +فاسل ندةدقع للحاو»هدنراک دنا

 قادر مالک راندا اعدا نلالحا اهل کب كن هدقعلوا بولوا هتساحر

 هلد اروصحانرورمس هصلا ردرلشع |لالدتسا هلب ا« سودا لوست ەتو ادق

 لوا هدقالوا لخاد هنوعرف ساحو + لصاو هرصم بوتاوآ لد ارم یط

 مسلم نوعا لبوع همتتسه یب رط ندع دد لالص هور ڪڪ یه ۴
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 ندهقاش فلاکت کش یلئارسا یو بیع ارح قوم هلبل- تمدخ
 هکر دیو صه یدرتسوک اض. دهد رها تاز مرا مطا تولوا تا هصلع

 لوحت هنرکس ردژا قاجسنامرفر تودنااقلا هزمز ین اصع یوم ترمضح

 هنوعرفریرس بوج ناشف شت آناهد#زاورد عارذ ناسکسهدکدت |

 دمةم ثولت توعرف هلرب سارهو بعر یانو مس رداد # یدل | هلج هن ارش

 ۱ تایر انالوا مت اس ایرن * ی دلوا تطاس یسرک نز قلعم ااا

 ہد مداح دزا ماکنه٭ ولزا ناشیرب یکح شقنلاتانن هلناح لوهناوید

 مدعتوک دکل با هصح یداهدابزندکس شد یر انف نکند ۳

 ناعابوریونع اکالناو لاخءدنش رفآترضح لاد مان بعل نوع رغ *یدل

 یتم+ناهرب و × دنا صل نداهدراماکماد ناجح عر هل اهرح اف

 دوعوم م وب بو دناراض- | هرخ-نالوا هدنمکحوراقورارصاهرزوا نیب

 هلص وحر ذب شیاهک یرعستال [لوزوحوا یس ود یاصع هددوهمعم

 هراکت مداعورضاح هدهاک شات لوا نکا اررض ج سو ق داصی اهتسا

 .کدوع رفة رس لع دنا قر یاجیالتم»ین ءدسکللس هحا ندرلن الوا رظان
 ٭ر دراشعد ن دار انارهسداتسا رفت لس شع راتشازادنا هه ءهدرمصم ضرا

 حدا حهاسم رولز نس هم سصز یسومو نوراه تریاثما قاقتا نابزره

 ندنذرطنرعرف تودنادوخت لاخهدوسرف نرازوبو ٭ دو گکح ْخرح

 دادب لوا را دنوط لم هنس همالارنم ماپس قلوب داشک
 یرات یاک ماماکودت» هءوقو ریس بلصو عطق ةمعاد کو دتن اد ان | ین هرم

 را مظتسا هل ا«نوبلاغلاکمنا نمو ا × ةعركران دنا بلس یتققح تولوا
 ہلا توشراهاتناثعاب هتلفغ باوخ ہد ولآ لوا خد ہرھ اد دز مو راشم |

 ا رحورع هحورلا تادءام- نوعا عالطااماح هناعساو نیمز
 یانهدابزندکس یللاو تمه دعاس ریعشت هن ساند یلاع حرص رب, هلا یتلزاکرمم |

 یاش لوا قحاوا هدنسر هعانتما دحیاهرا × یدابا تمدحخ دات

 ندرکسعو اند بولواربزوریز هاربرک | سو هانرب م دص د. کک تلفن |
 ناماهاب» هعرکیالوالاله هدنتلآ كلاخو لس هلطع»س وفن لبزوب هحن

 ایسنا ند هنآ ر قرارسا هدنریس#ت × بام- الا علا ی علاحرص یل نا

 قساعت هاو ام تاعغعص ندنآ هکر دس انن دصر هدعقت رہ ناکمدا مم ندح رم
 نالوایواعتامالعو × باسا لاد هبهضرا نداوخ بودبا هعلاطمرظن
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 لوسر تس ه را الح لراندنناک حونوکس تق: ڪص تارا سو ند او

 * ۸ اهللارر دراشلو ا س رک دهاشزارطهراس>روب د هہلداعاعسا ابودریعلک

 لغو درج «المتس او نانوطناضفو «ناراب عاطقن ا هرکص ندم هلا ه نت هنو کود
 | هه اتسدنوکر سشردبهلنآلاپسا هلصاف یآرر هنا ذو عرف مد یالدو عدافصو

 رزرو یه ملک یاعد هلداناعاةدعود دنرب ره بولوا ام هکشان

 هدوسرف فاعاو دع قهلوارطاخ یا برف همهاو هملد عافدناو *نانمطا

 هزم ییسآ تابارتاتربعریس یانامناشتاو ضد یدیارار دنانامسز تسد

 | فااراب حاطقن رخ آه *بودنا لیمکت هلا لاوماسمطواضم ددواصع
 و داس:یروهطتالصفم تانا یر دی × ردرا شع الد دمت هلنرع قلف

 جاتنال احر یریغندرارمضا همنار ء قرت لار ءا دور ار ها هرزوا یرودص
 یدنوعرذو» "هعرک * یدلوب دابدز ان انانآفاسذطوتع شن اواعبومع ا

 ٭ کرد راشلواراستخا هبا تک دن شداراراسخا ءالع رڪ |هدنربشت + داتو الا

 شاکد قعل وا نمو م طم امو هتد دص هتسآ لاوح ا۹ وس د فقاو لابعفدن لوا

 زرادوحو بکرتراحبودبادانوا خکشراڈٹفرک یراتآهرزو دارا ف منع
 ندندارو دوجودارفو لذ هنوف ڪک وب «یدلبا داسقا هلا اهن یاره

 رامترح لع دبا نیطرب یدادشمیس ناکس شوک نیکاسمو هزگدابر غو هلان
 هتهالسةرانک یل ارس ید ماکت رمضح بولوا جاو مالا مظالتم یر اقرهش

 ادع ام نداسنو لافطا یوم ترمضح صالا یسح + ی رآوار وما دهل اح ارخا

 هزاو هدلمل لوا ثاد هلا ربا درو الد رفنلس شک نوت قلا نیتسو نب مع نداه

 نوعوف مینی دارا قارشالا عمال باتملاع باتخآ٭ بو دریک اع لر سوک

 نشؤج زوي هرکش  نواو بت هل ابو تشز لاکییهاند اقش هامسییتشک
 لح اس یوسوم لالا تععلط یدل دا ٭ س2ہ لد اسورخ ارد شو ہج شوب

 شالوا برق هروصتمرکشا هفاس نوعرف شوطا ههدقم هدکد ردا هخزاقرع
 هجفر اعثطاسنا بو دباشوح هلد اصع هیات شومان یارد لوا ییا
 | تمالس بوصصم ہلال ہٹ ارسا ید ماکب انج × یاو اراکشاهاسهاشیکد انوا

 هلام رک هطوغر لالصو رک + بارار لاضنوع رر واف مون بنا

 نوعا لش ارا ید رطاح ناشمطا لمص بو دنا رارق ہدع جج رعق

 لاخ؛داهنور هدرهلحاس نوعرف هفشک مح هارب حاوما یزوخ یلمس
| 



 قحا بونا و ارم دم رهط هتد اورر دنانیصتشوعدنینسد ادعا ی دلو اتا ذم

 تسد برضو * تاپ او ماش اهر دورک اک ترطح یواضم همالع

 هرللطاب لوا جد هنسیمر گیت الو قر ×هرکصندکر تنا | تاک ساو مال

 »بو دیا شزروو لاغتشا هتل اسرلصکتو رک ا یش مالک

 رو دص هقراخزو ها هه ی دو هرو : جست تابآ تابا لمم لع هدن دم ول

 لشارممایب» هناج“ هوعیردشلوا تاور هر دحشزارط را خرو »ی داد |
 هراضقا دصقمو * لدیوزرآ نیعلاربر قد انامنءارف لاصتسافده اثم

 یضارا فار مکح مامز«لدثام ۳ شاه انثرواو» ةعرکی اوفر تولوا لصاو

 یرریخ ه طیف لسم مهاسمو لرش تو»مصاحتو عزانه یاممات هبرصم
 یلااتوشنح ا» نوح | ی ارتتس محرک باک ن دیا تمس یہ لا دعو هنلازنا قعلو |
 *مادقا هغاراانسروط بناحهارور هعقادصم « یاس لاج اهیفتشارابد

 ید رمهش نوح نوریو نور دهمفصت بودیا مارتحادنسمنشن اج فور اھو
 لح لممکت لدا ها ی ذرمشع هرز وایدزبانامرقو × تون هم اص یار اةدعقلا

 ماشمبولواتدا لوصح هلمسو بز تأقمه ماعا ىدا ا! تهه ەنىعبرا

 فالس مرکه اک كت دبا سانیئسا هل | فاتر مات ایکسمقمحر هوش ساو حو

 تاصو یابوحو رار ف هلسادوس لاجروت سا هتفار او هرذ ںولو ات اتلاف اص

 رنشوکمانرمز یک تاتا ات وا دنن یادش دیک یخ لو اراد د
 بع راهم دص یوم ترض> بوذا ہرا دص زو عم شاع هنس دمام یدناد

 ۽ ملا تمت لب |حسپ قافالادعنو ی دشود هنمهز اس اورم هب اسهل اسار ھو

 ےہ دی نانلوا فاش انده اندابریک فرط بؤ ددا فاطعتسا ناز فو رح یس ادن

 هل | مزون لملح تانکر زرع هلا یو ام طخ هرزر ار جا توق ابو رار بسد رمز هعطق
 هسی لم ارسا ید یا فد × یدلوا تعج اع ن زماک ہ رکض ندقد لوا لج
 یراکدم ا روع هل ایس ومت ضد هدنراتسغ ماب یاد عام تدکس یک نوا

 را او اراوخ ید لگراذکم رخ-هل.الصا یم اس تولوار ذع Se) درب هدېع

 طاس ندعاکر ادتفا تسد تلات مامز هلسءدهاشه لال اره لاو ی دنا
 اقا هن هز یا ولار تخم هلبس اللا تر طرفو یماضتقاهش د تبع بولوا
 ندم »نالوا مارحو لالح ماکح الا لشمو ان اون عجب اور ىلع نکا

 تساوت لاو ارساو ین هسخروماهک حاولاددع یلاادعام

 هدربساضت نت کک عن *یداوانرشرع هقن اطعوفمرارکت تولوا
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 قعلوایضتقم یراسکنا یضفم هقشاشاح هدنسهعرک حاولالا لاو
 یسومنع تکساملر × هکلد توماواتلالد هالا هرزوا بوغ هان بولسا
 رب رح لس ةن اریوب دو هلماد یوق هنفالخ لملح صن × حاول ال اذحا بضغلا

 هذخ اّومنوره بانح هلا تدح لوایموم ترضح لاحرمدردشلوا
 هتتفدحوم هرکصتدقدلوا رافغتسا تایهصح هلن ارا ذعاناسرلثآبودبا
 دا. اودرط ندرنا ترصتکسع دیرفو د حو ید اهن دب یماسنالواداسفو
 یادغ یهاجیراکدتسا تدامع بارم *بو دیا ذا غا شاد انها انا لوغو
 ه یهاسندلمشارسا ید لث اق ییماس»یدلدا نازوسسذآ ناشفررمثردزا
 شورفوحوا#مدنک هعانصلا لماک هدتعاص نف بولو | مسن فرط هنس هلمق

 یزارورم دروس نکداهدرصملدئارمنا ید #ی دنا فاشمرب مان یفط نت یموم
 هناا هک ین اعص رم یراک دتا هراعتساندرلانسآ شور هاکس نوعا

 || «یدباشاان هدزودنک بودیااضتقا ترعه تار مقر نرد در
 | | دنع ر ات لو | هک هناکولم هح سا یراکد تد اطاقتلا هدر لحاسقارغ ال ادعنابو
 || ال ههرفحرب هلت قارحا نفمالوازاوح ةتفا تصخر مانغز حازون
 نالو !هدنایما ناسا تننطدب ییحاسهلد اهنا طش سو اسو# یدد ارتشع |

 هکر نام وک ر ندصلاتزیرت هتل مت ور رک )۶ ر ت فون
 * یملک باح نیمآ لی رج نیمیوهدنرادزارو #یداب دان وکی لاق

 ر ماندو ل ارن نوعا توعد هنطاسناطاعاهلکت یدوم هللا کو

 زادنارب هدرب ندبیهاس رظن همك هدقدلوا یونروضح لثه شم ترسم
 هک یدرتسوک یاعسا لاله عن ی راد نسل د دنع“ مس لعن بولواتاح |

 نالوا هدنرااعب تلف بهشا یابو شمرو کک نذیدلوامرخو زب نیمزرمد

 راخدا»یدنا شلآ الاخ هضقرب ندنمادقا یطاوم بولس یبصاخ
 بلاو بلاک وا جدا ات لا سوک نهدیراعابسکر اغکو دتا
 شترغ هرزوایموصخم توصو شذج هفرط بولوا حور ءافروٌهناشا
 رش رش همعط یریگن ا هنتف لوا ی موم ترضح هکر دیو سم × ید ر بوک
 ییوماندمناع-ا ت اخ الاب نکہ اں مزج عارب ةدزناز یف رع لع ار رنو خ

 ×رو هشم لد اا د دنس تاصخ هر عا یدنو اشد وخ هک | فلت خن فل ع فا

 ناو زوده فرش اض نامر ذوب در در وک ذم هلرباطعو لذت هح دام تفص

 نم محو یافت اعم هو تا 113 صلح ندتساس ر شعت هعبو

a : 



< 
 ہہ

 ندا لاغتسا هل شتسربو لاعتسا A ةف دلو مد تالش 1 1 × ی زلوا ناجا

 هر یوم تعافدنمادبو دام رخ عضو هم دەر اد لالّصو رذ تخ تارا

 "غان لکه دنر اک دا لا ذو ید: مزا ض رع هنساجر یر هبزث لومقو #لسوت

 ناز تار ی یر وک یار واتا تو ےک اھ
 ةدزوناز اضراو عوطلاب نیغاوایرلشوه ةعفاس شوکنم کودناهتسداو

 هدر ور رس راب دند! تاعذاندرک مہ ا هب ام رذ رد مت بولوااضق مکح نادم

 نیمآتویموم یاعدتامدقم کن ماکتهیش ٭ تودنا زاغا هخازابریشعت

 دابنورمدآ لس نع_هخاوا نوغور ندنا ھغو وقعناس اس رز نوراه

 نوکساعو مماک ترشح بذغو ظغ نافوط * یالوا مدع لا
 ییماکحانیمع تاتک بو دنا ےھت تس دٌهتشادرب یر ون هک سن هرکص ندد داو 1

 شاب هن ندافش مکرزموق یاهفس ع دیانیقاتو عاما هلءتارسا یب

 ا: ہسروط لبح ی)مریس 2 دانعتروص در شر سافت

 انعم لطم هرورضلاب تولو تشک هبا هنر هدزا دوس مماسا الدرا
 یرااورات عاضوا لمشوروش هدکسناتسمرس لواریراب دلم اا خلاه اتع طاو
 «رمدکنم یرارظاعرطاخ رهو کش هد رکا ل یلک ت رد ندنفیذل واررکم

 یاضتفمراخ اتسک لوا نکا ٭یدنا شارا ردکتم یرللام .افض لاب لالدو
 دا السو ههتحال تانانع ی هقااستالاود الو اتلاسر لاد بصنم

 خر عهدا تارک ماد ن دحل یاسا شیت ریا لاا لبژاقا
 «یدلواتعزع مارا اسان هناحاح اھم نوصایرکشهاوش |
 هارمه ید ون سکر ع رفت شعب ندلدئارمسا ید شا وا هل. ایهملاتدا |

 یقحاوارم دیدم 0 > ناو ام لرد ید

 هطرف حنا بلوا شوکر ساتر یک لکل خو «شوماخ ےلک بانج

 «یدرولوا تاجا شک هتشر هد ېو نمادنارف نالوا شوه شو کک ا
 * نورفا ندنرادا دنعتسا هلص و او نوری ن ڈ قط یالعت هک اخ فس نا هلوا نط ال قع |

 ماکد هش هلرب فانر مالک خاق-ا کارا نرارا یر طم هلا فاطلا

 هللا یرنیح لل ن مون ن * بوش | تعانق هتنانع همت نکن ارل شوا

 را تسد هت راکشا ريد ڭا لراو زا 12 ا ەدنساوھ 2 ةرنح

 هلن ملک ید: مز ام: ضرعر کی دزور بولوا ادخ ر مق هتعاص تو س نغلوا
 هسنوراو هزونکلآ ندهاندناو منلارذاک راد دنا تانحتارب دید ها س رز تب
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 وپ یدن سلو وا یدتچد قد دصا هار هاش بواوا ی یوم ترمضح من. ازوردن ملک

 داسشرتساو ها یکردقلا لعلح نف ذلت ہد للا ملکداشراناتس دات دب لوا
 راخداهلن ارب کا تمنص رباط ںودیا الا: هضصتو تاعحدعع قدرط

 «کک غورک :ROE ندنلکد اقا لنت :ارخراتس دو مهرد کودتن

 من هنوڪڪ و نکاریسعقلواردرحت طة طو ہضم یزاختوزونکر افد

 دساف عز بومع | تمعن ر کش تمدخ ءاداو«تعانق هب یهلا یهانتمات
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 ٭ دسح یاضتفا نغأوا رودهدید هتلاسر یالاوهنر هرزوا یشدا لاڪ

 بولواراز او تدازادنا لنس ەہللا ملک فرط هش هه هلدادن س ةا یاضاقتو

 رار دیا هعفا ده هل با لمج ےهص ری هرزو | هد رق تارق هع اد لملح لوسر لوا

 | ےس لذب ییز اف نزرب هناکسره یانشاهناخرازه سورع هکات# یدبا

 بیاوش ی یهع نماد لرتخ ادعسربمعس لوا نودنآ رمطم هننامرذ هل رزز

 نوڪ ر « یدلب امر هر طاخ هت د اتساانز تولد اشاح نکا لاب د ند امش

 لاا لیصفت بواواتهصتو داشرا ساز ا مرک تغالب یاب طخ لزا
Nنکناهززوا كمربو لالا ههابتشادقعنالوا هدرا دالدا  

 لوا هت ر.ےھ لع هدلمثارم و ید ناسعا راح نامه یا ےہ ا تاج

 لو صف ندمف رط ي ]ام دمو هر کدو طنعو ا2ا فرظناح برا

r 
 "ا اکیا قاطنتس ات ہر توم نر لوا ن ۶1 تودنارد رهن

 ی دنا رافغتسا هود : همطود لالا عقاو ناو ×را ظا یف هت سد رم سرم هر

 ترک ونا سورخ تدحیابرد هر یوسو تج داب دنتند هلمام هوت

 رح ناووط لشا × یدلب الظم همقر عفر هنترب عح معننمرابح نان

 تروص بواواررحوم ےحر بر تر ب ںی تایرءقات هل هادا ۱ لک

 ۱ تاورو × ی دوار ولع تآ سعرک ہواح + ضر رادیو ها نفس ةللالح

 جاومآ تب رطضم نوراق دوحو FSD ف + هکر رد باص هدر

 هتشکرس تخم لوا قوا نوءورقاراما قلوا دون ان ًاشفآنش تواراالب

 شرب وداراعآ |ممهزاسن ةد شدا دو *زابیاضفاو ومع شهاوخ ناهد

 شیدلو لوصو 4وقد-رس یّوسم نکی ا شاداب تدحتءارق قحهرک

 * نس سعب لقلا طاع طف گهن یموه اب ندلاعتم دزنا یرط ه د!اح لوا

 هسلوا شلو ازاسنزا در هم مز هرکرب هاج ندن برکا فالو قزعو
 تزع ناطخ وید یدزواو اناما زك: دوسآ بولوا تفطاو نم دم صح

 ا د ی N N CLE وسط س

 دت د جرج

 ا ی ا اا ےس سم حس
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 تک لععد ی درو یار 4۶ رغد هجاک تاذح یدورو قاع تاصن ۱

 مال قفوت یوم ترضح هدازف | لالم لاح لوا هکر د هدنسو رظذ هدرس

 |یزاغ هما دز افت کو دنا طرح قشر تاالض نورت برب هل فایر
 ما ی لی لسو یکم ارت الا مز ال مات تولوا ت تف تمرح دابو تبا ق قحرکذ
 یون امهم.اهرکرب بدای خات ہک لوارکانوصقح لئوصب تاذ»« یدعرا

 ۴ رط هنساحر یاوااطعووغع رجطم هساوا شع ۱١ یرو ازان نایز یو رح

 یخ دہ دن, نی هدنماقم یرکشهاوخو تعاغتهعقرمفر ههاشنابریکهاکزاپ
 قتام یاب !تارطضا باع عفر هلا تاطتسم باودر ول د مدر دنا مامق

 4و مت را واو یاو را ناو دید راف نب لآ
 ج:3 حطوو ەد ەدام صوصح ن رصعه هل ارد رغ *ر دلو لوصو

 جر درا ث٣ نیست لق هرزوا قلوب روهاتتروص هدر ههدوعلا دم لغ داق ]

 مهد هضم لد اد یرمصع لد هنامر یندوادلعا ها هدا لٹ ارسا یم

— 
 !تورطواهدو معمم داد نالوا تطاس دعاقد | مم ندر صم هکر کم ر درا |

 هلرا یرات ریه ضف ق لخ اد ی هزم هم یضارا عزان م فلا منام عافترا کلم
 ط عو و.ر نیشن حد سه یوم تروح نو کو, هکر دلو هصق لاما

 ا هلد ا یر هس انا رھ او ججا طیف هدلفاح لفحر یراق داواریک دوا ۱ 5 ۱ ۱

 یا تمس

 ےردںالرا دناوقدنارف ہد دص ہدساگ لوا ںولوا نیس عماصزاس ا

 ن و ونک نام تعالبرات# راداررد یراکدتسا راث درد و هت

 | نادان قارغا هکرلب دلوارومآم هلئاتئاح نه سنا اجضه نیک !باعا )

 اارطاخ ةف :a بو دناتعرع ناکس اما هت رلا مو تمه ا

 |یرضخندلرس فراع یییاطللا مع هه نالوا یرا رهام مالا
 بناح درونهريم الاتسح دهلی وز ی سا ی بیا

 مخدوج ناکم هللا نیدعسنارق هد دعس تعاسرب بوارا دوع وم ماتم
 بہسەرکص ندقدنلوا مدقت ملستوبمجرت عسا رھ قجاوا قمقح تب وجا
 یولعم لت یرضخ کودتا هترفسیعاتم تاکتراو *ماخر وضحا لر ۱

 تشکنا عضو هرومآن دارو دص O نررزا هدف مکح یاضتةم تواوا

 | راتزرع یا لوا #رل دنا تفاورده۶ هلن ایس ون یل دمع لم ام !ضارتعا

 شالا رطح تربضح هدابرد ناسم تواوانشن شک نیدلع

 رمظم .بولوا راکنارزد نابز ماک ترض دیا راھ هنخر ییسکیار
۱ ۳ 0 ۱ 
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 یوترذعناس نکداشاوا مانصیم عمطتست ناكلنالقال « ءناوم
 یصوصخ هانک ی ملغ لتقوهرکص ندک دا نادرک ملخق هلا نان
 «مئدول ٭ یدلوا ضارعابحوم ضارتعار ارکت تولواراکناداوم دارت ثعاب

 ۱ هسرولواباوح لالد یانوج هل دراو لاوسدرارف لاسرا هراب رکدرکا
 یسل اه نکس اطا الاغ ی داری ور ارق هرزو | قتلوا تقنا رمدنویپ حطق

 نکن اراش اب رک ندقلواتفامض یاشکح هرفسءلزبزعناممملوا

 یوم ترظح بودبا همادادماعد عضو هلماههاقا نادا یلرضخ
 یراکنااعوب هل. | لج هل اغتشا هب نعي الام یر اعش تمکح حضورل مالسلا هلع

 بنس # لنو ید یارفاده × ضارقم شوك« نیک | مادقا هم الکن یضتم

 ققح قسنو × ی داوا, هامتشایاشک هدتع نان بولوا تجص هتشز عاطتنا
 ر دنا بلغت دن عضو هقشک نالوا بعرادهنخر هنمشدیاسرح هکهرزوا

 | ھا نر ئ نوھ ا راتخاةدعاق لاعابولوا هدنرپقتند یزالرابح لامر |[

 | لوتتم مالع + رد روهلنلا یپید یسح كنالوا عف دنم رول نم رو دع

 هب اسد هنر دامؤر در هسلوا غول دحرم ځلا بولوا یسهةرت اد مدق تان سیا

 رد ددرد د لقیتدمترت نار مخ هن رلناعا هت دقت یلاعت _هننابد املا تولوا نانتفا

 "یر دتلو اهل از لد | تی ر طو هد الو اه یدبا شنا لعء رخ تده دازازور
 ثرالا قد رم هم یک اد اقتعا سرد نمومرب ندعما یا ص ةا ارانب
 نیرو ور سخن )لاقتتا نذر ةي اراک تین تولوا تا طمع
 لصاو هتک رر لالح لام نواوا حلا هلاحر خلاص لا درن لافطا لوا

 || تمهنماد هنساداتمدشرب نوعا یاواطظوفح ندهناکس رظتهخلوا

 هما ع مطست مام لوا كد یرما نع+هتلءفامو سرد وانا مرد هب ازحاع

 لج ہدیا لاننا دو رنک اریم × لاح دن مشح خوشرپ دوعلادعدجاراص

 ک دزور تو دناراذع غمت هتشکهنساجر ل اال ہتسا دیطسد هنلام یر ن دنیرافا
 سد اهانکس هصن و دز اب ید اکش وهاك ناهد هدیمللا ےاک ساع هنالطتم

 بو دارو هط یسهررقم هضق هر مد هرزوا فا نامرف یک ازارد ضد

 ماقتنا ریشعت ماد ةداتفاو صاصتلرک مداردٌهعب مر اتفرکرادرکدد لوا

 تانافلاةماغ لوصح لشارسا یم# یداوا صالخراه ا: کس ی قعاوا

 یه انتمان مت لر الج یرةدلوار مظم قحا وا فام داش دنسم نب دن الا ر فاما

 نابنانک- کم ارآ کی دول رودص یرنش یہا نامر ف نو حس اغب ایرکس

 نالوا

۱ 



 لوا بوناوا ریهمطت ندهرب اج د ولا تام دوحو تولت هس دةم ضرا نالوا

 لاثتماهد ما لوا لمثارمم د| ید *رآ هدنا ست نطوت هنطوت هددکرامم 2 هعقس

 طا ار مح طارش تاعا هرزواالقع دداوص بودا لاختسا هنادرف

 تاعسپراد دن ار امخا سس تهدخ د هان یطاسایامقنیکانوا نوح ا

 ندنرل هتسر دص یخلواامشن ن تربع نعرو ظنه راح تماقودقو تلخ

OEYدو دان ییس هند لذنهدده اکرازاب هسآر ب ام نم توانام  

 تشدرد تمالش یداونماد»راب دشود هنسادوس لع | دوس تاستکا لب

 ت مرکه ولج نوعا یمالوا مادقامادقا لزلزت ثعا ارم. قلو
 دمع دةعءهرزوا نارا لانسک ونک دزبمرنا تشو درو نالوا یراهدهاشم

 بهتر » نون ن مشو فو طبس بقت قضا ہدنراعا ٭ نکم اراش |نااو
 یسادءام# یالوا م دق تدا ب طق هدافژ هرت ادانتوب ن بلاک ادو طمس

 یان ند شی شح یوسرونه یکص یرقذلوالصاو ہل ہار ای رکی

 هر یرلهراب یکه داد حرص داکن وکس طن رل دس هد دن دو بلد ناخ

 هد ارل هشاح هلن یلکاسه نیم نالوا یراظوفح تولد » )هدنازاغارس

 و الا a ELAS باصعا تال ہد ار باید ناکا ار سد

 یسومان# قافتانابز رج ووا اندونو نت یر درب

 یا تمار د هن رامحوت هحوو « داد سا دن »ا ےف اوما دامادنااملخ دن نلانا

 هت مه ءا ن وعا یرالعءوسءارح سل دعراد دت ادن یعزع قدص

 حرف یا حد لشارسایب هدنع تولوا ل جاهم دص نارک لاعر شو هدم

 × یدلو اناج توقو ندب توق ہرا یوا و نمو × نا درک رس ل قرقهد هرب س
 شتآنیکست تولواباتن آزحظفلا ةنافو ناص“ اخ هدالتناماوعا
 هجسج یک انرا هغددع طاسا هلا یوم یاصع برض نوا سطع

 ددا میک ادم نوا فرخ لرد ا نیک
 هزادنا تولوا دوش صرع نامارخ شول سال دولومره نالوا دودو

 هانا ی دلا اع لت او ٭ ی ددا رولو دادزا یس هماح هعتماهدادعتسا

 هرروا لوزا ن ار هدنربضت یس هع 3 هاهنم لسن افااا

 نالوا فصتم هلا هعمد تەصۆل % هکر لرد نیت عص زارط سةن هعدهرول

 نارفکم یک حورظم ناو مولع من یی داوا تعم هللبئاح نهتأدذب

 رارسا ردد امن دب ملیدازن نامنک نانلوا تازا هل انامرح بودا
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 ۱ نیغلو]مطعا هللا ممارس روخک هدنناو رر بولوا هاک !هچالا تتک ضعت ۱

 تکرح ما * یدردنا راذگ ندنامهآ یوتهنشوج یحاعدریت

 بودن آٹو همعاد تمه نماد قعلوا نامنانک دز شوک یوسو م تار ۱

 ۱ هح را رب دردتنامانش د ماهس هن ادن یهاکتسد رفاتهابس ةاوحان هاوخ

 فادرکرمم تریح هن تولوایاشدرب رطاخ تنحج یالتمهرلایزو ریفرگش)

 هنر دص ینا یکباهنشت س خد بدان ءیتش کک لوااما راد دارا
 اان دل ارح * تسر دابر طس همن د ح هعفصو» مورح ندن اءارهوخ توشود ۱

 | مالسلاهماع مشوب لماعموت هدناربتمم ع «یدلوا موقيم دهرخالاو

 لب راثآ هدمانا کودنا هرصاحت یبهدلب ماناقلت هر ت نداعرا غف |

 هت کا دز رک یژلیفسلتئارم-ا یندر دروط سه کود هروپطن جرد

 هداضعنامرف )ما اصرلاو عوطااب یدیومو نوراه ترض یعاوا

 ودوا نرد هدوهمم م اوعا# یدنا راشم سو سصحی#فاوم تررصهراذآ ۱

 | هاکراب زدانف هاکراکیت نوراه نکیاهدنشابکما ییرکیزوبءدلاس یئزوقع

 ردتلواناشنیم یک ناح یر دص س تجر دخ يه تو دا لاحرا ه امد

 هک دیارا ڈرا فرشمهذنس یرکدزول خد یوم ترضح هدنعرالیارا

 -مزال ماقم نالوارومشم .یرا روتر رق بودنا نیر دلخ ہاکی دز مع

 ۴ اتوشحاور :شررخ حاتمالسلا هماعرمضخ ترننرار در د هد مارح الا

 ۱ ترضع تاقالم × نيم امل وا مولعم ان نارتفا یر نامز یراق دلو اد نل رم

 * ی دارو کس بشان لوا سقعت هد هجرت هل اید ږعاد بوقت ساک

 با آ لنا كنرا زس ةو نک نیتس و هذمکیراکد تنا اک: ایوناد عطو هر در االتعا

 ضعد#ر دتاوا بمس مت هلن امّطح بقل یدداوا ند مز هفص نج لشر

 هدنو د رفا نونا مھ دهع م دعه ندلءلخ ےھارا ترضح هدرا حرم

 هرکصندش دص فدولو+ دوحوزاد اوتر هلاع نت ندم دع یام-هدرب

 دع رام جت حرش یروت مادابولوادومساادعسهدنومنهد اس احرب

 هعفص هتک نراقدلوا تونن ناوناناشلالما> هدناجرلا للخ تااسر

 ترے اعا کک ۱ دم و تر اد یو ماما هکرد دهد ع ×ر دع لب ۳

 توم تو هردراشلرارب ر ةر رح نشو در ددل را تر د سشزو هل رح

 نر دهس لر تولز مدل یرشم اع هناع ایه ممد واک تر طح

 ع
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 | لد هرو ص حة نیلوا نکل »ر درو ج هباع قفتم یراکد تم انارتفا دنر رجلا عج
 رامخا ها۴ هدنراق دلو ارا س فرش هر ورم یاس نط ندیورغ یانکنتوب

 ءرززآ ییهدلوارب روق ذب شراز کک اه نشه هورکرب ی رام درو

 هزره هلسوزرآ قلو رفط هنو حلا هامراس هعشح رکا نير ةل اود لدناع نام

 هک رخ تودلوا بلطبلهدسفت زاسنآریسهدقدلوا تالظ یداودیک

 ندلواناوبح بآ ضد اف رد اق دصفریغ نم یدنایر دنکسا سد اهم دم

 »ر دشمردو رازقهرززایمالوانازبر یرائاور لالذ بآ لد ءتمابق مارق

 تسکش هل اشف تح وس فام ی تاسح لب دنقءهدنزورف هوا هفژ نا 7

 اا یاشییمات هلتاه دباغ نمرشلاتاععبامو هثعرکب وبدر دكار |
 ةکروازارهاظوانغور هع الو .هدرت اف يطاح هتسب لنز تایم ردشع ااعدم

 | کد ول هرزوا یراشخح یرشخشز هم العهد ر سفت × نو داخ اهیفمهو» هدیرف
 ماکت خد ینر طح هدم اعني ناو مدر د درا ع ندمزال یاقدو عاد تام |

 || هباع دم لملح صن بولوارزقم دولخ مدع قحأو ازم قارا انف بارز

 | نددولخ هرزرا یند داراراخا نزا یوا غ یضافدکر کم ×زا لوا ل ماد

 زاردرع ههوم هسا هرزوا ریسفتول »مدن وا ماد هلوا دد دم.تام د| يم

 یدمدهس قم تاوذ یاشمارللآو ینو يص تروح ناناوازا زا هلدا

 ترتضح )روم الا اق لإ لاو ءرونمرو کس یا ادو جو *دوا وب

 لد: یا دعسلا.هش دحو یدنزرف لقسوت ن معارفا نت نون ( مال لا هما شون

 | نینلرای هداز رهاز> لنیبومترضح «ردیدنمورب لثغ نمش دص |

 تمدخ یراتاح تاعوا "منع ٭ بولو شز آوت نسح رہ کرللالح الا
 || هدناشلا مظنعناعرف ناسا نیغاواروصقم هالا اکہ اکتس د تااسر ہاکر د

 مهدی اخ تونر یدادعتسارمو کو شرور هد دادسو حالص ةر رج

 ریس همن *ر درو جشس ہد الج فصو لو او هروکذم هل اومع یدومیاه |

 هداهدلاعم »الخد: نلانایهاکرازاب نانز فال هدنندم یدک |
 ةداهنرس دا تو! ارزکس بو دیا شون نح دق وص ور
 ےعنلار اد ناتسبا ر۔ریسمزاع ےلک ت رضح ٭ یدناراڈ اوا مدع ۂدا و
 | ةتفاب ىلع تنابرردت یاعر دصو توم"تلاتمالاو "سم هرکصندراقدازا
 ضر اناج لک هیمهدنما تنګ مانا بولوا مشوب تافصد وتس تاذ ا
 مانارا دا هرصاحش نوک ید قحناهداوقر و یآ ی لا« یدلوا هس دم |
 ےس هسع



A 

 | ی E نیر هلکه راجو ریو خذ لامر م بس علقو لانلا بعص لتعم

 نوش خت مکح ن۵٥ ییاشضرا یا یدل ید: بود ایش ناکوج
 هدهعجزوریفزور نالوااصراهرصاح مانارخ | هکر دب و حد ید ایاشآ

 | تالوا مارح هدتبس مو بودم اراسمظا س فوق ءرههرادت1|یع ین لوا

 شع ندر اکز ور ناسر وے رات راد داوا التم هملابو لاغتشا هلا ةو برح

 یوا ءاجرث امر وثنم فرشلا ناونع هعاک تریضح جرا [وراروشناد
 همدص قنع ی حوعنالواهرب احر الا سپیس بولوا تاور یاسرف لفهرروا سس

 «ردراشخ ارامظتساهل:!یسلوا راوملارادّءرفحراسنوکت هلد ایموم یاصع
e,مدقمندزاوا همن»ینادرکرمم یر اتفرکل شا ۳  

iیهوکشرب ۲ کر ولد دصق لع | مدع یداو مانک یریهررفظر >2  

 EE هس ڪک تو دنا هلاوح هرنا یروریف کسانی

 تر دحر ۱ دعد د: رم*ردسلوا تاورهععص یاسرذ ذ5 هرررا نقارایوسوم

 ماکحا یارج!ٌیدصتم هنسیدم یرک هلدا ماتماتها مالسلا هلع مشوب 0
 نکداهدنسیلا یجرکدزون هرکص ندو دارا تسابر تمدخ د م عتمو تومن

 لمف رخ ترضح ]راب داواسدتم دهشم هناشواش فکتعمهدن امعنلاةرعم او ۱

 بلک ام e /ردمسەد از هربن لیورکم بوشب بانج ( مالسااهملع

 نو DE هطساژ الب دوحابو هل |یطسو انفو ن

 یلارت لا ٭ هءرک هثودصد +رلد الرا جد تو را تین رک

 ہک اکسط ساو ابوهبرق ماننا درواد نالوا × یرلا یهو ےھراید نم هاوحرخ نذلا

 سودو +رار :ندنوعاط نع بواز !مدآ هدازندکس نوا هرزو ها لوء: حج را"

 ءدول اراکس مدیرلکدتدا *رارق هت ترض هدأدرالا ےس یا ار هگرب اوه

 تانح موت قمحررادهوشهرکص ندنوک 5 | شلیا همنملاس اك

 لس یر وا هر رترخ یادت نی کرو بهروز |
 سالا ترضح)ر دروم شه ق او اهدنا مد هفوک هل اهل کر لر ول ولر رونو اوا 1

 هملع عسوب +رولوا لصتم هنارع ن نور اه بدن هلا هط ساو حوا( مالسل اهلع

 ۱ رهو مس هدو ل دارم .|یبطاسا ر ککرتا ماشرو شکر یخ مالسا | ۱

 هفطوءادا وم صوص# هو دنکیرب ره تودنا میل هکاو ار هط س

 ALE ل الا یناکس لما مد ن رکا ماوعارروهش و ۱



۹ 

 | ترضخ#نفارا ردن نددادسدشر ءارهاش بودا دا ګا تیر مان لعب

 | تنقوتو تا اده قیرط یرلهارک لوا تولوا سابلاتومت تعاخ هساملا

O e 
 ساسلاترضح نفلوارارقرت هدراک اورنک زکرھ ںوہاوا تاوص

 | نمدرب ناتسرب _لعتهرکضندنراکد تا قرت هتنکانجواندتب مش .ضح
 نف ءرهم » یدلوا ناشهنوخ ریشعت ناتسناج كن همعط هدنلانام ایل

 مال اعف سیردانالوا یی حول ج۳ دح مالسلا هملع ساسلا هقرفرب ندریس

 ین خوی شاملا دماعنا هروسن کل تولوا تد :اورزارط هفمصهرزوا قتلوا

 کودناروذ ننه دکل رام رم رول مه لاعحان نسا من لد اقرا نتت

 لاکو لمد لوا دخ ی دهد سالا یاشو ماود صو صح #رولوارو مظل اتما |
 هرزواتامج دیسا ددنعهو هر ارفرب هددوحو هناش اکر دص تولوایعُشنم

 هد مش سدق همسر ھهل ارح ت مض>راسخارارسانافغاو نیب دردراوتسا

 دتعهداتمهاکرازاب دهد موم ودنا ماف هناضمر مامص ضير ةهادا

 ریطصلا ها در در هلوا راستا ةطدرخ شکشرزید زردبا عاعجا ت.دق

 ههر نمد هو ملم 4: اع اعاهد رب سام باح وهدرع رطح ت نر هدمط وس

 ہد ج وجاد دس بدرهرا دةم یلاعء ی یک الو ا یرشخز همالع»بونلوا نی
 هملع مسن ترضح )راد ثار ار الا عر هفیصصر دص یش وتو درارولو ار ادس اب

 تعلخت هس الا ترمطحر د ط ہت صههقد ر ص فول تان جهلت داهمت حوا( مالا 0

 هرات i حسلاتذ الو ت توس : طا فد د ممشذ هد دناوا سالا تسکلم

 همان کی کردم یار دو توافد اش تیتر رو 2

 یدلباعامدتمطرت هلن ایدا تامح بارشو عارف صرع نده بصنم

 نیمعن مو لر ددیرآراذ متن تونلوا مولع یرارعییسدادعا

 هلا دو باددءز روت( م السا | هملع 3 وسا ت رضح) ردشمالوا نیحروم

 زوبترد یخ و قد ملقا یاعب خزرب مسلا تر حر د: ادو مص هنوراه یلاع بست

 نیمه الوت نعت فر نیکد نکرربرولوا نیشناح هدندمهدانز ندلس شعلا
 | دادعتساداشرا تودنالاغتشااورب ی هلالضورفک نمنآتغاشا لمت ارساخ
 نابیاوقترن رجالا دان دنا داتا رداسف نوک انوکخ هری دازردام
 ا اسس ل ہہ

 نۈچ | یزاهصءوس یاب شام ساب مون یخی موش امری ال هللا |

 الو ااو چاوی نھ رک یار وتو زز چ والم نامه 1
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 ی

 دا تو سا آ لافتشا ماکنهو وب عاقتراوطاست در طس» کا بلاع

 هر رادتفا یوزاب روز جد یهنکس توات نالوا یرارا مظتسارادم

 یلافطاواسنو »ریه دنو لاله خس معاف ربطا لاچزرثک !بوندن ارت

 رمظلا ةو هلرب لملذ ور مف هم دص »یدل اریقحشورسا قوط ةت نو ندرکح

 نیمزاسآبراغرهنم یراتعنحتاارهعهامو «تسکش یبا رمان تکوش

 تودناحارخو حام الا هلمورخ حاعزاورهپف تسیاناشب » عأو واتسوس

 دوجعم تو ات »راد داوا السهعادنزح اس ار اوو »البو درد لن دخ هاکح اما

 عنهداتسا تردق دهن ادر ندداشعتتخردهدشک الا ه دن نیم زر

 هلنفخشو + ماظعءاہدن ار ظنموکننروص ماستر الح بولوا دودنارژ ودنصرب
 رارسالازنکص ٰیروخک ۾ یدانوراهو یسوم هکر همش نخ هننکم
 سقم تاو ذ ثراوتلا قد رطندرلنآبولوا م زکدمدآ ت رخ هلداتمکح

 * یدنا شالوا ل متم هلشارسا ی ءان هل اید ابا لوا دلو لةتنم همارک لسر

 رو دص میبشون هرزوا هجو یاغرب رابخ ءاناعر "آر هما هدنوصت ق هذنکس

 نالوا رفو بز هدام طوطخ نربتعهتشرو * روز فا ګر درا ث٤ ارو طس:

 ناشاراداریاوبدر دناشلا ل لج ةبروقدا رخ ننهن کاتا ول دو

 :صاضرهرزوا یعلسن ید هکر ی همش هرون روک ناحرهذت اور حاتلاةرد

 هد لواه یدانمریهترو نوراههماعویبوم یاصعو دوو نکس

 نیر دل اخ تالا تخ ر تح ارور و طح هسراد دد !ناکم نب عت هدنة زه بولوا

 نو راد دیار هم بناح یارک هرراذعلا عرلخ بو دیا ل ءمک هن هرعر راجا

 لابوه دع یرانع بکوکو »لاوزلتارسا ی لامقا باتفآ لاسو هام هح

 رابشت "رب از یراهاکماراو و یدامان شقن یراهامس بلة یا دیو د بولوب
 ضیاف واحرو دما ناتسوا سم تو ارط هہہلا تد انع باپ ی دبا ید اشا

 مد یمردلوا برق قلواانعو تنح هبرب نامل هن دز وحش تچ مر اس هج

 مدق عضو هدوحو ننومدع لحام ىط مالسلا هلع لیوعتا تروح

 هدکدسا لیمکت_قسهدرا یر نیند كز دنا لا ق اوزع تارطتقهربس بو دنا
 مز مش لوا لیئارسا نب نات هیت« یدلوا تومن لال اتاط دور ذذ عا
 هنراهتعارازاب یامرفنامر ذردق دّدلب بصنم هل ایا اب بولوا عج هت داعس یارا

 لایشو باز لاح مات نیکان هنسیطامتدق ودداسکوریت دک دق
 ي

 تولوا

 | انعو غرا تسد هراز آلود هناکم خزودناسولاج یالمتسا تسد یتش



۷ 

 راز کک هنسراک زور ثداوح حاومانراطضم اسآ هدزابرد یک تولوا

 یکلمتاذرب تافتلاهتسیاش هکر زاوا نم هنادنمز انتساوخرد ردوا |

 یارآ دتسم بو دیا باسه: فرش باسنک | هازکرونارظ شه. تاقصاا
 ×« ارغا هما ارغتاضف زارحا یر هر تمه ئازات هک ات هلوایرادکلم ناو |

 IR 1 یکنز دیلوژیوم بودیا اوبا ییماکحا هللا لس ف او

 الس ەلد ازاد تماس ار کف تا راک زاده دقع هتشر نالوا بارطض

 یک هاکرد قرط سپ راد دتا ماھ کا
 نالوا بصف ند ن طلسو تو ہنرخاةم هد طاس | نا ہم ل افس تول اط ند هان

 فرش هلا سج و له تاسرزارطزازع ته نکس بولوا ندنمماسف طس
 دنس ندا اه فصو 4 ر 1 هلن یرادکناد یالاوینر تیداش بارز امضا

 هزادنا تسرد نی ہو تو ات ناسا ینطلس ناویان اکر اتو اوم دقن 4الحن

 هدسد2)!تس نالوا لشارسا ت41ا ة دعا تولاط « یدل ون ماککسا مر !اصع

 بات#آ ی یو نیاید 0 تنطلس یار آ دنسمهدعاهرب

 تا ار لر هرزواتولاج هل ار sui درک لس ناس کس یم < یعاوازور

 مدقتاس مدآ حوا نوازومجوا قم اه در ېن ی ارتغاناخما مد بودناتع زع

 اراودمم اهن دیو هلن! نداد » ةريثک 22۶ ہال لقه هم نم و نکداشمرتسوک

 ماکشه» راد لوا لداقم هب الدرب هناا رازجر O لسزوب بولا

 هداتخا هلد ادو اد تمض هفاذق لس ییتش هک تولا- دما کلا هکر ههتم تسهرک"

 یرتالاسوخهر او ںولو اہ اکہ حواس اراز ھی یھ ورم واون ادا ۰

 روبی بس جناح یو رزین

 یحاصهدیناجر تجر هناخف اضهدنشابج وا یلل هرکس ص ندق وار دق لاو

 فرط ( مالسلاهءاهدوادترضح)ردشلواروتسمیرارورب مت بولواردص
 لاو هوه ادو لس قاور دنا قاط هلا هت مزو قط ی رامن هلسلس

 شتلازومترداس رقت ندنراق دلو اانفنادک اخ نینعهادیوم ترضحح هرولوا

 یر هل لحاس روزدواد دوصس» دوحورهوحح هر هراکص هنا

 داند تولان لتقدات مج لضتزارح انک ای مانتمهثلاثدح یراغ رمش نس

 یلامقا لع سه امودشروخ ب روک ه لکت ولاط بکوک « یدلوازد ل اع ارتخدرس

 0 × لالحا هلرب ترداصم فرمت یدواد تر قو دهان یورنزهلست

 + ماکخ ل ص او قاضصا | کلم تاذ لوا بو دنا لامو كام با اند او



۷ 

 تاترپ بالتودریسم امصدو اد ترهش؛زاوآنکد اش |ماهیداور امش ماکو

 جازما طالت بسوذسح شدا لاعتشا ثعابیساواریسا راهدازا هنت.

 لام آرت دنازاردییهطنایزو + زار لخد نا هد خر د ىح بولو ادن دصق

 نامزذ ه یدردت ارظت عطق ندن انحراراک ریسو هر طوءاضقند هيو: د لأم ف
 رك م نولو مزاغ هةل وارا داب انره د تاو د نزا ب ت شرو × م دا هر خ اتسک عضو

 × دایحهارهداجنور رای دنزرفروال دریل درفن نوا هنساحز یاوایضمام

 دابتحاو ی هخاواتداهشیا-یصتسمرسیس هلو |

 هدواد ترمضح تاودناکرای هلوا دلم ةع شوهدد تولاط# یدلرا

 تع سولح هک ی دنا شش ازو ۳۹ ندقرقیرازب زعرگ یس بو دما تعس دمع

 لدعناراب مث ناتسدریزرطاخ ینورو + هز ات یاور تفالخ تخت هلدایراسون ام

 زازادب نه هرکصهنس اقرب * تولوتهزادنای توارط هرن یراناس> او

 باتک لوا » یدنلوارت ونت هلد ارونز لءلحرفسیرااع دمو»ریقوت هر تااسر

 نیهاضم هک دابا لم دم نت هغد مث هرو س ی لل ازوب بولا هرزو | فارع ناز فائر

 تیاضا هلی ارا ی ندمزر ةرصا قو لباب لو کسو ع اوم یسهفیط
 ضرمت هماکح ادو دو مارحو لالح ناس بولوا موروج فونص ل جهدنا

 همزکت تاذالوا یقتو لضفزارحا تنطلس یرشوتو نزع حج یدنغوب
 یاوفرب هززوآیقناصهتع هللا یتر نام عن, ا *بولواهتفا صاصتخا

 یراهاکت دامع دک یددیاناکر الا فصر همت صلوا ینطاتناش يک ادا

 » یدزدبافاوط ملم د رم ل یلازونوا بشره ییارطا هعموصنالوا
 ساسا عضو هس دقملا تدب هدسدقم ماةم نالو | ملک ترمضح ةع برقم

 دنزرف تولوا لا۔ عا اصرو شم نار نع ہرا: قرش لع اس اردن الا نوت

 قو لاطنم قرا »راد ثوب ماتخ نحول | اجها نایلس ثرطح یرادنجرا
 تلک نالوادارم لع ناتتاوراع لاکر تو هو ید همطع هو ام- هل سلم نالوا

 ساشلاریعن» دوحاو ٭ ماصحلصف هد | سم ید دن لطابو قحو × یعلخ | ۱

 هوم تاطخ لصفناللواتر اع ندصال مالک دیا فق او هدو صةم یطاخت

 ےیصف ناشاد تامسار لارج قارش الاو یشعلاب بولو بزا تما فرش هلا ید هنو ۱

 نالوا ناس ورک یاطهرومط عاونا تولوا میس ؛نایزمههدواد تر طح

 لعو دندح نالا هصاخ « ران دارومأم هلن الا فاوطهراومهییذارطا
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 ندلالح ةو لراتوماو اسد ها تب نیت ازعاهلد سومل تعاصو ۱

 لمصص



۳ 

 هک یدرادربمارمرهاوف | طرف ۾ ی دناژردنا یافعلاتحوم فانك لمصت

 ردضاف او یر حماسمزادناهلذلع یراتشا +:طنطو یقام ىلج یان نالا ىلا

 *بولژا هعاسلاءرب حالع هب لاس دصرو غز ن الزا شوه شوک ار وآ

 ندنارمط زاورب د لب ناعم هساد اراعا ارس هرول ز تانآ لر دل. ایس تروص

 هرزوا ماوع وي فالو ا اد رک هارو ا

 لع ااقلا هیدکسامتفانروا * نوعا ىن ضرغ تبش# مالسلا هملعدواد

 یلواهدول ۲ هل:اتمهت ثول لو ایراتحص* لزا بولو ارتفا مع یدانسا
 هرزوا یتلروا اصع شعلازو هرزوا یو ضرره مک بدا خات کن داد اوا

 مس لزا هدەت اموت OT هاب

 ناسقط یراح اک دقعدنوس هرزواتقو تعبرش هخح نالوادنسمهرهمک یلاع

 راک اض غارت خد یابروا هبوطحت نک | شوا هعهاج تپح هب هر دزو قط
 اضرلاو عوطلاب هرزوا موق تداعه دن اساوماب تولوا یراکدتیا فافز ناتسدش
 جاودزا شک هتشر هج اپنا یاتلاةرد ل وا هرکص ندکد دانا حاکن تلمدیرمصابروا

 لیواتا هد نالوا دبابو نوح | قمالوا لوط ناتج هل ساس + هلو ایرالوا

 رامظایداروک بسانم قفلوا لممحت هالو طم: دمع یرار اس بوتل وا میقدت
 هرز الوقت جعاران دنا ارلا یدواد تروح هل :ایمکحو دنکوماصخ تروص

 دنارذ نع هلو اهاک !ندهلهاعمو ی دزاد بولوال# اکہھو لہ ارج تروح

 ماش ا داب ےڈ ترم ەتو ۳ هدد دنا تسد هس یراعءتساو هیون

 یداب اریشات هد ار ذ اعم لو ق لوصحر دبش زول حزکنیکع اشو یهاکعصو
 !یواض- یض ا ترضح هدنربسهت یم هعرک» لسر | نم مزعلااولو اربص اکر بص اف *

 قلوا هتسیرفماع ناو هک تدم, رسم هلحار ادو ىیرشعر ةمالعو

 ندابروا ب وطح نالوا الا تیسناولس ترمضحر دراشل وانیعت نزآ*هر زوا

 یرار هک یاعردب نیش اج هد نشا جو انوا بولو ان د یانکتتزاس فد مشت
 تافصلا یکم تاذربخرمن هکر دنااضتقا هرزوا اردد ردررتمدوخ ی دلوا

 دقعدن هارد بام تعصعءر دم لزا مالسلا امهیلعدواد ترمضح یا نایلس

 دوو هحاسرادناونرپ هرکص هنس ی دب ر کم هبت م فدا ندنراقدلوا خاودزا

 رجح تانحنیتس بولوا شع او قرق یراتفالخ ماوعا»ع اهتباو هوا شاو ا

 داور حور هرک ص ندکد ت المكت یر اع دمع هرزواتاناور عر ایران اکرلا

 هدک انربذعلاخ نیشودهاک اق یدوعسم دز و هنمعکو» نماع یالع احراع

t۶ لا 



 هک نامقل ندندال و ارز آابوندندافح اب وا ترمضحر هاو ی دا وا نمد

 سن لاکتسا هل رب هات کله تاساک او هر ظذ مولع باس هرزواروهج لو

 مت نان بولوا نا دراکے کحربنارق الا منم دل اع هم مهناز شک! هنناسنا
 یوم رمانه یناوصاب باوحره واتفادهاش زارط هراسحر یمفرزحه

 تولوا دوحوناتساک نامارخزو:ههدین دو ادر هع ږ یدایوتفلاهملعو

 هنس ب هدرپس بتکض ار دشلو صاصتخ | فرش هل !یراصاخ سلخ تمرح

 دعرب هدیرخرزهرروا دها ع تاور ۳ ردررح یندالوا تاسح شو هلح

 یعزع لح ار نامز لر هلال ضفداشر اه دکد تم |هاسو دمفسمت نکن ایشح
 «یراص هثر اعمو ف اطا عاوناراونا هضافتسا یداوقر هلوا قوش نازک ادم

 لدیادیوسدش امد: نیغلوا فراع هن هس رغ مول عرار سا هلرب دازر دام کلم لاعاو

 نالوا یسهلتفاح رر لاح رد ظوفح ںواوا لکشمره شداشک باتفآ ع لطم

 هکر دوره × یدلوا داودلایف رونلاقدصام یکهدیدمدیمف اطاور دا
 نب رللافتشا هعرد لع نالوایدواد دام ماش مسرزاتهدلاصنا ى دايم

 رهوح هل قع لقع ندمح یدو ادو ممم هرز لد هه د لزا بورو حح

 یداودرپ ارس هک دراو ی دان اوو كنوسوس هنس اجر یمکح لاردا هکدنج
 لاوس لذ لمحت عام سةن تزع نکا شاوادوصقمهار هدرک مکب ولوا تریح

 لوادواد ترضح هک ات یدلوا توکس دند هرکه رات آر ڪس طاب هتشر بو لوا

 مالک رر اذه برط ا سو ہل مزهریمع) بلاخ طو # عارف نتسآ لاد سا ندلع

 رت ںولو لالحتا لاکش دمع نالوا ہد اا ةا نم اعس الا عيدن

 ربق» ی دلوا سابو دج زاس هم نمز هنکودتدا نک ءو نو کسر اتخاو «نوا

 رع لحاس ردل,اذ | سنا تاع موس رم هرزواناراهد لمر رها یر ونه

 لنہامئارہ هد دز ۹ نالوا هرروآم ار| + نکس هدرهش مان هلد 0

 لوا هلن الاتتحا سا یو سم وا روم ها

 ندتمشفطارکس نالوا وقت نسحا نوعا یرلکد تب !مادقا هراگکح

 هز وحم لکش ول ندنززوم ب لاق لواو ٭ لن وغەرزانخوەد زد نک ت روص

 روش ههذرش نالو ار تسرقلا س مزاعہرکص ندنو کس حو ا بونلزالب دمت

 رهظم هنرفت + دزادناسل لع لارا نم اورغک نیا نعل»* صذرشو

 هدنزو رود رد لدرادت ر ضخ ( مالسل ه,لعناعلست مضح)ر داد داع نالوا

 |یالتا بس»ردرهوح قاصراو مشرد لتا اسر ردفان هلل لو او یرت>اآ ۱



1o 

 هدنزورف هدهزغُدلد ندزجر هعسمنب تر هر رع نالوادواد ترمّوح ۱

 £ ع ۵ ۰ ۰ |

 هک ی دشمال و لصاوم هلاک 2 عز وته یرع ننس دو ةع بولوادو مت سلع

 ردبراشتسم هدر ومارتک انوا لوا لع هنا هل ارب لذاداتسا یرابمتسد

 دواد ترڪ هدمنغو نرح باصامص اتهام یخ تولوایرار اوکرزب

 یر دتا جرت نمکح یر دنجبرادنزرف هلدا یہلا هفت ندنراد اتساودنک

 نددو مث لاع دواد ترمضحدوحو روتوترپ * ود هععلا تداث هل رص صن

 1 هدنشا حوا نو اناعا ترضح هدننامداحادالوازوتطنوا یتعلرادوقفم

 ۱اتولواناور یرانامرف هنوکسه عبر تهحراج بولوا كلف لعو تو ہنری مس هفملخ

 | یاعربمفس لواردنرابع ندباذمساحق هکر طقلا نعل اشوريا قامته لع
 اا ےر تولوا ندنرا هعرکص یاصخ بانج

 ا و او ا ی رد باا
 | یاقنع ةناشامه هدنرتم هلا مرک هطوخرب ندم د ید دلوا نیهزرتخاب
 | یرشعز همالع × یدردناهارههاموذ هثاسم یط ف اعلس تع هاو برغم

 هحاسم + هدنریسفت یمهعرک *ریط) او سن الاو نالا نمهدونح ناعل سلم حو

 | زوحوا یراساودزا*ةالعهتشر زاوا دصردنادصرا یزوریفرکسعرحسارف

 | دتعدتع ید هر م-زوب ید ادعامندتغدالواماظنا نسح تالسهحاورا

 | اشک هعفص یاسکشمودیدیاراشع | مارتحا نات مش لخاد هلرب تءغر

 || قوط تسر ندرکریطوشحوو «فاعاسمکحرطسمنحوسنا * ردشاوا
 | یک انوا ندمدآ ادعامندترانعهدنرادوح حیطمتمدخ بولوا فامرف
 زوتواو ددتسوکلسزوب هدنراماعطماشو تشاجو * دوحوهخ امطوز ام لس

 تیغر هثناستک | لالح توق انج یارب مھ لوا نکن ادو ذعمو اکح لس
 یرلاسز یالا دق ششوب × نیک ارم صح هب قاب ل.دنز تعنص قافک بوروس
 ر کا هوا تف مزی رل هر ەس یهو × نوح نان یرلاد۶ ںولو ااہع ضا ہ

 حاوررهوک جات خد لمحت ارش تب ساقا نع” کام ہر زو ا لدو اقا جرا» یدنا
 روڈکن نزان لوا بودیارب قو نیک هدنکلمر رسو ٭ رقوت هارب حاودزا
 لس سحر کر هدنآ نیناوا یو شع ناکوح؛دوبر لّرحالمو نسح

 یراج باد قالوا سقم نوک حو !هدنآ بو دناناذع یاضر هباهس بناح هنامصریس

 هرب ندتسطاس نآ دناخ بونلوا تاغرد یل راوړ نک هدلوتر اما + یدبا

 سهنراک سدة در دن راد دام ورت هد |ن< تل درو شدم یک دع لواوے وت
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 نداق ی نال مو لح ارش هی دبا شاو اد وېش جواز اسهواج ندا سدة ادد وجر

 ناکرا هلد (ناوا یدنزرف رولوا نیشناج لحعدا لحر سوحح ترض

 ندنع تلم بودیا عانتماندتعساک !هورکرب و عامن!هسدقا.هترفرندتتطلس |
 هلمس هناهبم_ ورت اک نو دنکس یقلبر اک رخ [«یدشودهریغ طاست تس د هصحرب ۱

 راخ نع الم عج رس بو دیا مادعاهلد ا ماقتنا متو چ ماء ٤ داتقا ی هناکس ل وا

 یارسمح ٹموخهتسزکسسەقاد  یداوالابندر اغا یدعت لا شاخو ||

 مدنراصح و ن ادواج تهم: داعسلار اد مزاع هرکص ند ة داوا سد ۱هل: اتومن

 نی دماوفالخ دهع بیلوا فاعلس یار یا قفلوا نفدهدنتآآیرادح
 تولات نکشیا لمم هم ادرار اصحراومد.لنالسیروش لین دک دالادا
 ردح هنا شا روتسم هدناکم لوا رارکت ۶ بودارومط سدقلد مار

۳ 
 هنس ترده دنر اک ام ماو ءاناعلسترضح *ردروطسم هدرب ولع راد ضد داوا

a 

 هبصولا تسح یسدقل!تبب نالوا یدواد رانا عهطرامعم حرتخهدنما#

 نسج | لعهد هنسیدنهرزوا یتییداوایو احربس بتکرتک اتو دنا م اجها همان
  ه دلت ءروس یوا طس ترمضح هکر دہ یدلوا لاک هحاسرک ہولح لاکش الا

 یہ دملا تد ناعلس ترمضح هدنریسفت یس هعر ک نیش ءان ءامس نم لتح و

 تب رس نیک و د رووا مارد | هللا تو چ تع زعدند م ارحا ەد درد ام اما

 بلا واع اوناکو لنا نا تشمترخ اف «هدآمس روس «نکداشلواناس |
 تسهدلح ید الوار سهت شکه تشر هنسەد ىف × نیم ا باذعلاناوثلام

 ییب دلو ماه دقع یاس تامح ساشن اة سن دلو ا مانزونه سدع)ا

 هباصع هدلعرپ ی رشمهاند نیغلو | یراره ام ماهملارطاخ ت آرم سکعنم
 كلذ نو دالع نول معیو * هع انصار اد ناتسد لاج هرزوا یرلنامرف ب ودنااکدا

 هدلاح لوا ± راددتن اان هرخر طع یراو د نک ن د ةاصر واب كل اسمو زفات ی

 هدر فا صعزبحاب هضرارب هلم اک هنس تولوا لاوز هجر د لص او یرار ع انآ

eتادلوا نیغلو اجرا یزراتما تس الا ارهاب تماع لخت  

 MEMO SAE دو ا تامح شودر هلح قاتا

 رب رح همعص TERRE سان دو ۱
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 راش اتمه هقسشوا هرزز قیرطلج هار ایت هد | م انا ندی رق هم ا٤ ید قامت

 1 د> رس لصاو یراهمات تذطلم نینسبوتلوا اد اهدهدار ماع باند لمکک اما ِ

 || سنا دوش دونجو * یادقاناعلسترضح نکا یعتم نیدلوا نیا
 | تاهت هر دالتح الا بلینم كمامرب | همان !هدلس نلرو وار ا ییاشهانجو
 | یربغندس دقلا تیبهکر لکه دعبهدقداوا برق یرللات را هسدق سنالاراد

 ان سقم ءاریک نيد ناار هر هنلود هرزوا لا غتشا هنلاک اریخراثآ ضع |

 || یاری اک ده اشهدن ریسغت یسهعرک دام اتانفاصا یشعلاب هہاع ضرع ذا
 طب مرتخا عسر مس لوانوکربدکردراش ابا عفر هرزواهحووب ندسسغ

 حرفت ییاتشرص رو ریس قارب دنع“ سآ ار لس نالواهتسدام هل دعم دنر اکا

 رم هولص تولوا × باا تراوت ٭ رم بات ی ۹# اقا هدنشاسااساعو

 هرو د لاشا» ی الوا عقار ن روا واد ف در کا ت

 لومخ لوا بولوالوام هنکو دت !لاضش ندندامع هیت ار راو دنک لاغتشا لب

 ةنسلا ی × ی دل ا قوس هم دع حرسم هر رر توخ « فرش مهن ازات ف ههشرط

 لزا هدنریسقت *یانع الاو قولا ا ەم قت فطف # رک ظن یو غلا مامالا

 هنغی الوا نیمعت هن دهابگ بو دنا ل ہم سدو فتو هللا هج ول ف اع شد نانا داب
 هکابوک یعاخ ربح ت هبال ارادغ ادنقانعاو قاس نوعا یل وا تمالع
 رنو هک اید جور الق لوقر ندالع شمپویدردکع درا دنا لیعست

 ناشتاالجردقلا عمقر دنسهارز زالوا یتمالواریکد اب اجهدلومق بالقرب ذ.اد

 × قارحا قحاننوخر دقو نکن ا هحاسلا یرب ندم ام الا ىلع مارا درک, نایلس
 ومس هح رب دد د ید دل وا دعاسم تو تعد رم لا قاهرا هنکزسوف رنو

 رارکت یف اچ نامر باتملاع ناتفآهرکصاد هلهاعم ود لعاهناورو روڪ
 تمدخءاداهدنتفو مالسل هلع نایلس ترضح بودنااروث لاج ضرع
 | یارمسهرح ناناشک هدرب ×ر دیو یعنداضت رم ترمضح ی راک دتا مادیتا هشنسرپ
 هنا خون« انا ادسح همسرک ییعانمق) او ناعلس انتف دلو × لماج صن رس ةت
 ردعآ نس> تصخر ندزولول هر هماح کشم هماخ هدزسابم تک یانعم

 « مهم فاکز مرش مث زاورپ دنا اهش هکر ناجلس ترضح کردرشت
 نان زات کد همد لوا« نوسغ ام اعب اهاک اشا ترس نهآاجش دیدو
 رهمربندنرب ره هک ات ےلوا لاصرنوخریکنشاج ندر, نیس رتخد شع, ندمرح
 ۳۹3 قرن یدام>ورع تدار تودنارو ول ضم هرو مظ هب اسلاهاورعر میس

 م ۰
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 هست سس
 , دوو صحت موج

 همانا تشم نکلو» تیهوکرا مظاولد هماد | عمسوت ی هټم السا الام هردو

 ةهضور رک یربرتخدنغ هحرکا»# یداناتافغ ترش ےک ندقلمت

 | لما مشت اما« یدلد ادا رم لمصحت برا وا لد یوزرآ ن یدک هدتاصو یاصاا
 هدنهام همولعد ترم ںولاصرارةتسا هشیر :دنجر راز شڪ لر حنا

 هسرک ییعانقلاو ٭ ت ارس یدلب قلا هراب د سحر اضع الا صغات حد لوا

 هل اهاور تاق چ هنعنع یت ا رھ ت اورول هردممقم یانعموت ٭ اد ج

 یو یوالاوھ نا × اوبا تقول رک اح × یو ملا نع قلی موج, ناوباردقالعم
 هعمص حس رززیس نیمعت هما م ود ص ەد کک کودتب !اقترا هنرلدا ج

 تسد ندرک د ناح هکا رع م3 راد دروس یرات اھ یک هکردتنا ور

 دذ ز یالاک حرط شوخ دنر نالوا قطن هاکتس د چبسنرک ار دبنامرف قوط
 دنجر ادنز رف شع هللا لمس قدهاج یدیالوا شع ۱ * هللاءاشنا *یابف

 ثد دح تح ینعوقو نق لے رک ا٭یدرولوا ف امد اش نم لار رق یل راد ید

 یقساود ر دروط دد هدریسافتر و طراز هشفنن حد« غ بعص تد اور ر ردنا ف زت

 لااا عض ما نودمص هدنما؛هنسیر ر نربنلس تله ماوعادک هرژوا

 تاس + لالص ی امهص تسمرمسنالز ا هنما یک ل مو ارغ تم ار لب هن هرم رح

 حواو × یه اشلتفاطلو ی وش آر مش ماقا بونلر از بیدرتارم-هحورب هنلاعا

 مرح ناراتسرب نی رظنمیروح رت د مات هدارح یهامهدنداد لتحالمو نسح

 یوسک ماد لمارخ نلدکر وال دینک لوا یدازآلدخ عو ی راعش هدنزاظق
 دا نر دب هشدمه هسداراک م و شع خوُشلوا + رلب دتن اراتف ر ڪڪ هنریکهرک

 E ER % مدامدهآقالطا ندداشان لد بود

 راسبغندیاربدکت فلآ نیغلوا ناج مش هاکر ظن یل اجب تآع» یدردیا ےغ شا
 مادیلارغیحو لا بو دیادلازا دل. ا فطات هحراتسدهش وک یلالمو نزح

 هل نولمعد « هناحز اک ن اداة سا ردت ایعامرزوا ی ماجر ن وعالم اما ار مشاوخغآ

 هتخادرب هلص اتا اش لع فو دص كام ل اع لس اعو برا نہ ءاسنام أ

 × یدلوا نیس کو لومش نی ی هدر دنا ضرع رندر ظن بو دارج تسد

 هلن اسل هناه اشنالوا یداتمم نکب !تانج شوب هل ند دص یداج لواو

 صالح هرز یبرکرب نر نهال ٭ هوم ارزو هفوفصم قراغو#+ساماا

 بارم نیم قاط ل هرزوا یرید نينا هدح اورو امص نوک قرق بو دنا

 هک رب اضضآل ام ندانعموف لما ناملار و یدلداشنسرپ
 مسن ۷ مس

 حد
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 هباع لوعمو تنطاس مام مص ٌهرادزکی م بولوا ترازو تسدنیشن عدم

 |لابقاوز عرب ر هتشادرب بولوا لاوح ا٤ سوس د فقاو وب یدناتاودو ن در ودا

 نیمز نابوک هل انا« بواوا ناری و لد ناج یب با ا ن املس ترمضح ع دنا

 ےک رک دزور یدلدادوسرف الاخ نر وم ل بنس یورو * دوجمریصقتورذع |

 بلغت تسد ند هنممایراکم اما دیاعاس اخ نالو افاطاسرادمر دقو اضق

 نامرفرکاحهد هدات تاظلسروما هماخ ادعامندمرح بوشوده حرص

 خد هکتهنبراتفعهدرپ ةعصعلا تب تار دع هدریس بتکض عد* یداوا عاطم

 .رزوا قلو اند دوې لمط ابا هع تد اور نانلواد اراوو « ی دلو ا هتفا تصخر

 دعوجهزاریشنوج هردشلوا ققق نج ناشفاک هدشاشکیرمشحز ٌهمالع !

 نوکر کی دیراراظذمشوخر کس بواو | هتسس کک یرافب ما ةملح نشاحلا

 مسد جا ندرلاشا یراکد تادا رم شرت یراو دنکح»*یدباشاوا

 ریصتت د ہد ریت یراردذا ساره تیاعر هکنلب_تواتروکک هناکس

 را عو × فا صو فاکت رر اچان بولوااضر هتسلد ها طق نامر ذ کما

 بش وب رب دا فک لدا باو ارود نوکق رق هغر ادم لذاضتهمطخ مابا |

 بارطضا بات هند امید ازت دیر دص ه دزو رب ةزور ید دلو ار هس م ند تح ار رص ٹن |

 بوت هارد هنساحر خاکی اخو یدلکسهناسا یکش ٦آ ناز بوشود

 یہا انام رقد * یدلو ا نیل اس لقسا هاکنمک, یکم هلی و ت ساسون ےنکس

 لقتنمهناجاس ترضح ق ات خسا تسد ندنآ ی دلوادت هتهاکماد یهامر ناخ
 هاکر دریطو شحوو ٭ فذاو هدنرنامرف ماشم نحو سنا لوالاقاک نیغ وا

 بعنم هدا تافاضا عات و تادقرت یر امتسد ںولوا فک اعءدهاحو تعشح
 همار# ی دم نم دحال یم ال کام یل به بر + یدغس و لامقاردقلالماح ۱

 نھ هدا ع رود بودیا سا ی هرذضربهب نج هرذص یدل االتعاهنسالاو

 تقالش سما دنسود اد یدصتم وب تحازو نما د ہن یک را دم | ناکمز
 هکراد دیا ه دنشاب حواییللا لع دیا ما هرو د یف رق یراتنطل  ماوعا بولوا

 رولمس»هدلیلسا سنا بزلوا فادواج یاد هجوتموفاف ام نادرکور
 رانا تاست م #رارد هدو س1 هد د> اورد لدا یرادهاح اینک دلاوهرزوا یتب دلوا

 نیت یه ضرالا ق ندسفتل باتکلا ف لم ارا یل اان ہضقو »هرکی لج لزق
 ناماسترضح هکرزاوا قق خۇ حاس شا هرزوا قیرطوب هدنریسفت
 تااصا یراتامح ںاتفآ لے دنا تاحر هترخ آل اعدا آت حار مالسلاهماع |

 ج و سس ج ہت چ س ب
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 | لاجر بولق قرط ببسو دیاقع لالتخا ثعابیساون لاوز هلا لاکلانیع
 .داستو قسف" امم سست بو دناداهت شدن یراترب د تداع ل ارم ءا ی بولو ا

 ۱ ناناوا لارا نوح اداشرا هدادسو دشرة عد رش یلاض مود لوایح ×رلم دنا

 | نديا بقع E هاربردعهرا مالسلا هلع فنا صم ان اا ەش

 یاوعدردمالسل هل مضح «دزرااع شعب دقنعم هک ی امقلخ نام امرا

 ! تروص ×راد دتا بد زین د هلن | سدح تنګ ةە وت افکت + دن هقداص

 لج ها جیاتنالاحرب هکزوا ندلالضلاق یدا# لاهسما نینر زکه دلا مها
 نالوا لماعهدنآندنخرطس ارهلندنابن اک ابو٭ لدا تام ہلا ی ہلا طہلس
 ةزعا اولهحواهو دفا 4 یشاولح دادا لولم لا نا * ہدسدقملا تود مهن تع

 شن _لات ادورپ نع ںودیاارحا یم کح ی۔اوتحا قدص یاوف × ہل ذاا لھا
 هدخدراو هل ارے تع × یدلن ااا سراطق ل خاد یا واسنادالوالس

 هل و لذ هکرادت یاسادوعصهب اعمی العد مصع هداور ىلع

 رگوربد هلرب هضوع» شاد : یراکخز مت مراح نام رغ قا اد وتفمرادتخا

 ۳ اوقرب اما ی دلوا لاله لاغم ۹ زوال مشاورفک بولوادودع

 تروص هد انا تآ سم هک اس لوا لاوح الاوح رانج مکح
 نارو اح هاکو ×ز اور دنلد هل !وهناع سههاکل س ی دي بورت سوک لاکشا لد دن

 دشروخوترب بو دا لوت هترشبلاقدرکصندق دلواز اسم د هلر, یار
 فن مز ع لاح یا لع × ی دلوا یدتهم هقح ید ےط هلرب ق ہقون

 ید هل ابراد رادنقسا ن ,نمهپندن دافحا سار مل بو دیا لاق اندام یف

 هناسریز بولو از اه هعوجر هر ر ارضا دی نم ل ئارم ای قلو السا نز ءب ۱

 هد وس ی لامناد هد تد اورر راد دان او هناش نیئرتو نطو مرغ مداانناد تبار

 ه)رپطهدسح هدیرع خن ماکنه یح بو دن لاعرا هدسدق سئالاراد

 یسومول | شدطاریما هرزوا یرلیحا نیک اروهطروت مت هناسهالس دید

 تجررع هدنآ نورد فدا ءس هل بانان ر الواو * قرخ یموسرهن یرعشا
 هبواخ یهو هرق عزم یدلاکوا ریست نف ناداتسا ی داد |قرغ هبا = ی

 یریمعت نسحر امعلا لماک ر اه دنر ا تعاد نادر ابر هکح من » اهشورع ىلع

 لئارسا هرزوا یییالواریذب شراذک هکر دراش اریرحت بلات خارف هنوگون
 هارو مولو نارو یکرنه بارار طاخ هن اخ بودنارارق ل حر هس دلا تود

 هری نوراه قحلوا داهتحا نامادهدزرب هریمعت یدارآ بارخ نالوا نامش

 ی-.«دار

 تل
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 تزاوار ات انادع داق نطو بح هک اخ رش نر نع ترضح ئسەداز

 فازات ٭ یدباندرات دب اتع نع باکر لب رت هسدقملا تب بوص

 بودیارا تعا ارظ قلعاهروصتورود نالوارزورزو ۷# راذکو تشک رهش

 ۱ ےدانا به نازک رک هلم 3اک اتوم دعب هلن اه ه یحفا»راهتخایم

 انا قرر لا هر هکی داش ۱م دق عضو ننس یلل ارب نع مد لوا

 ماوحا + یدلوا لالعلاخ ةدرطاع هدرا ذکهر نا ہم لیزوب بولوالما

 رود نددنزک دا تاصاو * روتسمندقلخر انذ قلعترب نعد ہلاک د هدوم وم

 تلا نا شکمدهدنع دق ناشآحورء ارو هد نما هل ماڪ هام تولوا
 ۳ ناودناور لمس ندف رطره لارا یان اق لد هرات لوا + یداوا

 یادانا تازو یز قارطا صدقناتس ںولوا نانا ف یابردهتفرهتفرو

 مثج هبناجرهرب رع یدناشاواهدابزندمکلوا ۳ رب قراعو
 تو دیا شزاساهاکسرتعضو هک اشرتسپ هللا باج نم نکر دیا هاکن هل تريح

 بارم یدنارا لاو سن هنامز تدم ید ااذگو تشک دلار اتسرهش

 یراچهباوح یلالذ موب ضعنواامو تسل بارک الا قی رط ىلع هننابز

 فرشرملنمهلرب اظن عید م اک × ماعةئام تل لب ×ندنراب فرط تولوا
 بودیارظن راجو بارشو ماعطهراشالابسح × یدلوا باطخ هبحوت

 ریذپ لاخ نکی اریغتلا عی رس × یدیانیلابوریصعەکی یارشو بنعابو نیت اعط
 هد مسول ناوک | اتر یقحصاندندوحو فامشراتا كن هراح رخ ںوہڈوا

 قورع ط٫اور »اجر ماننع لاعتمدربانامرش لاح هب ر «رو ن رو ڪڪ

 | رهوج جرد یراکن اوس قو دنصلوا × بولوا هتفاب قلعت پب لرب باصعا

 نوح« یداواناتسرهش لخاد بولو اراوس نان کک ھت نع نیفاوا حور

 دنیس ةععص قنا بولو ادوات ةاروت مس هم اعهدرصن تاع ةمات تبیصم

 مقرثوالما باةلارهظنع ینعرک ق ر لوا * یدیادوج د 7

 لباس یامةشا ضس ی یدلد ادوجو تاشا باتک مک بودا
 ںوشود هقارغا کل مت هلسهده اشد لمس لضفرتا هنوکوت درب نع ترضخ

 عملمت تمدخرشابم ج د هنس یال اراب دلو ا هلا ن ارب نع × ید او هارمکح

 رفط هنس راریو بو دنا تم رع ماتا یاضفندانف یانکتتهرکص نذفدلوا

 اسهرا ترمضح تقلخ تعلخ هد اامحاو هتاماصاخزارط هر دشمالو ارم سود

 1 دوریف هم الع یم نی( مالسلا هماع س دول ل تر > )ر ددو ص خد قفلو ارازعا
* 
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 | نوراهلسن روطد لساس یسن فرط تولوا یردام هرزوایرمعت یدابا

 لاعا هد ڪک دتب ازو اش ندنرتالث دحر س یر نینسور دةصالم هنارع نت

 عنه ۷ انصا تدامع نالوا یرلت داع یسلاها ی وتن ندلصوم

 ریسبتک ضع: بونلواربقون ها توبت اور دیشروخ جات نواری ذحتو
 رهطنم هسکی یا قحاهدنراتوعدنامز هدایزندلبب ناسکس هرزوا یداتعم
 ادع امندنراق داوا م دد تا هرزو دق لال ض یرارت اسب یدلو ا تداج ا فرش
 لمءفر طاخیاغنامج ماج بولر س زادنا لنس هنفرط سئو ترمضح هراومه

 تریاک اناعا کمری راد داری وراسکنا هنخر هر ارث ام
 حیا هدلوترب زاس هراج مس رگ لوا بودباتداکش 7 هعقر مقر دار اکدرورپ

 باذع باخ لاسرا هن دن اعهمدنها نیعیر !هلح هدتن اورر و هر کم ناوک
 تسد هللای ترضح + یدروسز ارعانرادانحس وب هل. زا الارزقم دعو

 ندنضعو طہغ لاکبودناءاک !ییموخ ندنش دلوا لوق نة یژزامنیوآ

 قوس ان رش یدرانامرف هدنصوصخ ترده ل حر تد ڈر ونه

 هلماز هبجیوت هتمجل دم چ هم فر طا تیرش یاضتقاو * تمکحداق
 لا نما شم ارا زانم واو و ا یدلداتعزع

 ناکوحندزوب هجن 73 اس ضرر یوک بودنانانع یاخراهریر شم

 زا الق طخ ون دهاش هدربت مزار صتخشون نکس دردراشخهلاوحنابب نسح
 یار حفص هد دو معهدوعوم مو ×ر دف اک خد ین دلو اا غوررا دة مود مهر

 هل حاوماحاوفا ںولوا نو کریقاسا ین یور هلرب ال بهسناعمآ
 نور قار اما انك یسنول موقدوحو ؛دز تک الف الذ یراہةر ہد

 هراتسدءیفاشیرپ یروہظ ٤ه د مرو ما # هر مس تقاطنژ مهر قار ۱
E O N 9 I EB Aی 7  

 هنغج هلواناحو نت اله سم هعتن هح و م تام دقمول ولو | یرار و شو لقع

 یاهشلاراد بو دنادنا »شا دخ دمحوت لن اہاک ن دلد ےھت × نغلو | لص اح نب ةد

 هزل ای هاکر د مزع ناذک هلان هنساجر تد ا یوراد لیصمندوءن تعافش

 تو تورا نایت دنر کر نک نا نالو هع لا سخا
 س النرببوان درب رکو رص قا وک ندنرادادماو تناعانمادی لی سا

 رطقلابک نما × هلرراقتناو لا تاتو زاتکن او حضاون لاک وب

 هلرب یراهکشاو هرکویرازودابرغو * راد دنوطاحر یورههاکرد # ءاعداذا

 رلد ةد ا!یراغع تج ص لالدهصا فتسا ندنراب ترت تداشعراس ریسح

 | ی کا O ۳ تر و و مه ار رو ۳ هه

 لرا

 in ieee is نی ی ی یک ی ی
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 ناباغ تمانق ءاک هصرع لاوهارب لاوحاو هنا عرش دوم شح ترو صداح لوا

 هنارطص ااسآ بادر طق یر خرج مما ج نا مک اعنیناوهآ للغ بولوا

 دیما ناتسنج بولو اراب رهو کک همهلا هملع تفط اعر امہ ور اسد یدروتک |

 اع ناکه ارب باذع باج “عافت رایهد * مرحوژپس رس ناراک هبوت قداص

 ساستراو ب ترقفم بآ هرطقرب یرال اعر دیا قر غ ظن × بولوا مر اعا شر

 تان هصح یوق هسدا سذ ول ترم طح رکن × نکودمن تجر یابرد تعسوتدا

 موقع اعاذق تنماةیرق تناک الولف دصبصخ بولوا تفطاع ضيف
 ءده ام هسیا دلو در وړل: انکو رق لفاغن دنر اة دلوبز اتما فرش هلن ا سنوب

 هد ذمه تقو بو دنا افتخ اه درا غر هدرهش یانف نوعا ناکش ود نا نع نال ذخ

 ی لوا * ندتمح ید داوا مولعم یس لع دارو مط شقت لومه ف الخ

 عاج بود الصادر لباس با نیا ی و تخ می ل و نو ر و
 باغ م آخ س لوا» یدلوا نیشنردص هدنمکش تلف تلذرب هرزوا تعزع

 نکا لامالام هل ااو هداب ناب دا نمک لص دنازاغآ هزاورپ بوج آ لار اسآ

 رایرم * یدلوایرادتقا هتکرحومرس بول وارارقزاسناسشآهدابردنابم

 نوعا نیست بوبدر دراو قبآ دبع ز ال جارخ اهدمتشکن ومزآوهبرت بسم
 هعرق باص مهس یا هل قهدنراکدتن | عقارت هب هعر 5سا کاح هعندج وا

 هدنلود هعرق عن وا ٭ نیعلوا هدزرس هنو تانح تناحهدنرب ره |

 زونه» یدلب اتاترب هنآ نیدوحو تاباترد بود ٭ ین الاددعلا انار دقداص

 هلانامرفب نیدلوادعستسم هلدایرلاعب تالفیابلستنابرد نوک امس بیفص

 نوک حوا او تعاسترد»*یالواتوحنطد بحل اة ادغ یراهاکمارا

 لاج“ تناالاهلاال × هکر مسن ہدناخها قضم لوان روك قرقهذلوةر و

ETیم مدامد لاو لات بولوایراماتهانابزدرو ٭ نیلاظلان  

 ودع لق راوازمس 27 تسردان رطس هک ندقدلوا ماسو مصداروا

 یانکش هکر دو یه *یداربو تاغ تارب هنر لقا کسا تسد بولواترغْعمو
 تو مدو هتسخ مد یراذدلوا تمالسنیشن لح اس بولوب اهر ندانعوخر

 ساحوروحص د بش بو دنا هحوت هز از هاکسامق مرتع ین لوا × ی دنا ییطسو ةولص
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 نر ل یدلباتمعتر کش ضر ةءادا هل اتما ازا غ تعکر
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 دان یلاعرمعس لواو# فیعص باصعاو قورع نالوا ندب ماوق بولوانهرا
 |یاضتقم رب« قالطالا یلع ےکح ترمض> ہہ یدباشاوا فت دازوت لفطدننام
 ةر تاما نوح | تناص ند اتفآ بات یدوعسهدوحو لوا»قافشاو مرک

 تاداعحرشآت بز دبا ماعط اواقسا هلرب :Al ارغنرریشریشو ٭ مارک اهلی | نیطق»

 تسح لحن اوو باد هنناجو مج هدنما نوک قرة هل هما تانامع

 هدا ودرب تولوا نیتابو عرف ن بطة: هرحد ٭ یداوان طو باج نزماكس الا

 لدملا عنب .اط یداو نامه دست لاصو برق ماہ لالذ * ردزودتحرد

 لاهتسا هلامقتسا ناعاقر طیدتمه هدازندکبزون قعلوا ةاو لا ۶ام
 لالح اناما د هو کو مارغو قوش صرع هل ری نافوطهر ک ید

 فلاةام یلدا نلسراو رپ نیرمسغم هل | درد دد مارک او مت بآ ل ہقم
 مود یراةدناو ا لاسرا امن سنول ترمضح هدنریسهد یمهعرک + نو دن وا

 فار حو د ر دال صعر اتع حد یاوا یرخ اهن اط بولوا یو لحا هن

 عثر مالسل مییلع ماظع یابی هدخ شک یرمشز همالع »بر دراشاو ارم رک هاکتسد

 دراشم ات !تعحارم هلوا لزفمهماق الا نررط ىلع هر کصندکدتدا ترعه »۵ تبار

 هام هحن سنول ترضح لاحرم*ر دہن ا لوق دوم یراق دلو! لقد نزلت وب د

 تآمو مح عج ی هدهومندو همش درومآ بولوا لایقاورعدنسم نیشن الاب لاسو
 بو دنارخآ تسد تا رح مز ء قاس هن الخو هبحا هر aE مش

 وخ هک لانس هدوسآ نیکع ار کم د شق لئهآ لاعروط هلبانادندحد ری

 لاک هدنوم مص ل مج + بو دنا هحوت یور همحوت هندو هاکل ق نوعا ق اوا

 ےلک ترمضح هد سا« ی دلوا لکون نمادشک مهارف هلرب,لدتو تازع

 نو ازویزکس ندنراق دلو مع رك برأ ناخفاض مزاع یلستلاو ة خلا هملع

 یرارونرب ربق بو دنا تجر ناوخ توعد تداحاسنول ترضح هر رکص هنسیید

 هدب  ارتھم صعد ر دروطسمهرزو| قارا هد هر ق مان لوعط هد رق سم تبد

 سولر و مشو نیس طعس طرضتم یلاوح | عیاقو یل ال لامنا دور زعو [ہمراو اش

 لسد شک هرزوا قلوارو عط هتشر شا هارب + رکصندر رومادیارفنالو این

 | تاصعص سن هارد یرامماف مات م السلا هماعورب ند یوم ترمضحر دروطس

 هتسخ لاوحالیصفت ل ارساء ادناه سدقم تاوذ نالوارار الاّهّضور

 رعد هدریسو ریس اع هن همم هدابز ند همت مم نالو ار رګ هعارب موس يعهد ر الام

 کا شدنح م ارملا ییتنم ه3 مارخ كس سحر ەدىداو لوا ندم الو اروم

 ناکا
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wوتو و  

 م اک مان ههو ا یرومٌعلاب هدرار لج هرو ناد ہم بولو اناکما

 دقع(مالسل ۱م اع ی رابرکز ترضح) لوب تمر ذعلاور دشع | اضتقا قاوا

 تردنوا هدلاصتاهدزادن ناحل س لت ههوطظنم رک ترمضح دفن

 هری جم هلرب اد لضف صدف یز اس الاع:سا لار +ردراو دحو تادقع)ا4طداو

 تعنص فاکت ہ دلا لد اوا ن د تهازت تد اغ بولوا الا هدنشک هد ح الص و تفه

 دشروخ ییمهام لاله «ی دیار ش2ا فة عت ندرطت لار کن د تسد هلرب یر اش

 تاع“ هنشرف تاذلواو هردم كر دنا تدار اونا باسنک اند هم تا "طوش

 بی ذکت یداومانکی کا لات % تولواردق لام هژرب تومنیالاو هنر

 هتخ وحش نسیاملع هتط یالوا نام او قو دصت هار ی دته ی کون انارو

 2 دنا یو وا شم ماال :|مارک کدالوا ام ءاح من هغ دام دد عضو

 فرذب ال تر دژ ابتبآ ارح عام هد دعس تعاسر مر کصت دق وا ید ہماانو سد

 تسد #* ةا هبرذ لذ دل نم یل به بر # تولوا« نیر اول ریش تناوادرف

 ندا یمغ تار شرم هک دناش نا هان ارب ڪڪ اکر د تشاد یساعد |

 هد رم ںولوارو دش حس لصاو یءاوتحا تراش یا بن# یھ ارد هلان |

 || ناج نشاک هناسوت لخخ لوادب یدلوارورم ههل ارودنضاا پند تدانعر ور رتا

 هلرب هلا تفط اعر ازت بولوا نا مجر امہ ھن مکر ازاکز ورفاقنورنانح و |
 دشرناتس د ناوضتس هل داز N عمد ب ڪڪ رق |

 تاضارو ةا تادها حش 1 ب سن قو وا همسر هنس هند يم قا واد اد سو

 ی ال نکا بلاو لانناتتآ صو ± لصتم هب هدنارول تادرح در هفداص |

 حلا هعوادنس رونه + نیک لصاو هنس هجر د قلو ا ماجا او یوروص |
 هلرب توهت فمطا فرش امص کل اان آو ٭ یاوذیرب هکن دناراشمالوا |

 [| ماکحاخیمابت هةلاطدتابرا نال وا تافغ بص رب بولور ومو نیەت فرش |
 رادبابانی بند تل ود نزا تشیدوهسمذوحو لوا + یدلوارومآم هلرب همملا

 در یداوراشخ او دزغت هلا دیر لر » نفلواراکد رورپ تمدخ هتسرکو |
 1 یح رد شما اوا لاعع هن راتمه یا ل اہعو لامدند ف رمعلا تدم بو دنا

 ۱ كلم یو ارم ةم ی ایه تگ یان مول یس هعر × ارو صحو اد سو ا۶ صعد

 لاغنشا هت ی عیال امر و هرزو ارات لوقاما بو داراتخا هجو نبت اوز

 نام هدرا لوا ار ددنعداصس ل٥ ھد یم نیک ۱لا غشا ند لا ع اے او ص نآ

 یردار «رزوا لاوفا مصا مات مش نالوا تموکحنیشن یسر کہ دل گارس اب

ffص  
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 تاوصات راکو تو داانهتساند یه ترضح هدنصوصخ حوت نرتخد

 رت د لوا م دقم هنس قشر نیلق دلوا یب ناع-۲ یدع ترضح نکن اهدنشاب

 نالوا دیرولا لم> را هتسسکص ںولوا دممش هلداکریورتور ۳ ارتش اد

 یزادرک ی ع ےرصءادا٭ تل لے ال + صفن اد مفا ت دامس رم

 قك یر کنش نوخ هکر اذمو مع × یدردنار ذو منمنرما دنا« انز حفر راک

 قورعاسآهراوف ناف لوا نحو اناشخ د لعل ترمه ار غد ره اس هلرب یی

 نا شرک یکم کم ابا یر نوا نالع نیم
 لای 02 مانتو اردا یورک نا دک د تن ابرزها اور لا یا ام

 هایس ءدزاب یس دةلا تود شالب نرزدوک ندا نا ةا قطب اور یلعو

 یتشک لس شع ندلملا ارس نایک !هنتفهرزوا یص مد بو دباءاوخ هنړک
 اوز ءا اں اتش آ ا تان ورا ھار >

 یاس ص لرب .تانع هطرشةدعاسم یرادو جوة دا فا بادر شک لنرانقا

 نذل یاتکلاق لات ای یاانیضقو ٭ یدلاصتمافارکنلهدتمالد

 نمە‘ قشم هءاخ تس درت هطاشمهدنس هع ر کک × نب م ضر ال اف

 هنفا رکو رص تم وام ب ولوا سد ةا توو ماشدا یم ندضرا
 هنر شکلازوهترداممیدو * نیدزت اعدم دهاشهرزوا قلواهدام صوصخ

 زارط مالسلا هلع یک تا مح تعلح + رد ٹک نیمعت نڪو دت الاغ

 شد هدر لاک E وور ص هماح نا رک ارش تدا

 ٭ نیفلوا لالمو نزح دا ةر الع ىلا تا د دصق خد هرلو د نک بواوا معو هودنا

 نم یورخ ىلا له » "یت هلا تته هنارکنتم هخةادضم قالب الارا ارفلا

 تل رس تخردرب نو ارت-تندنا مه یداونادرک هزرد تولوا × لس
 نادند ساما سلتور مرازاب هح وک لسهدنزات ¥ یداباءاکنہک ی ہد شک

 هدتحرد جراح فابرڪڪز ترض یاسر ا یادر درک مد

 ۱ تلا سر عا بورس لوا بورتسوکه نر اذادر کر د بلط تشد# ىدیا شمول

 « منود یا لبتارمسا ی نارادغ سر اثنم هک ی دناهدنشابزوب ابو ناسکس

 ترضحدود یم دو هدا ہللا سنا × ی داواع رک ر ع رکتل ازاد نیشتردصو

 شف ارتسک ا نررادوجو نمرخ بو دیا متم لبا ی ترض حاشا ف ابرکز
 تادروت هر دشایورارقهرزوا یا وارا رف هفلکر اخ | ثعار ید صول ام دع

 رات



AY 

 ۱ بس یارو مالسلا هماءابرکز ترضح تانک اامار داور شسر اتم

 | نرلق الوازاس ف رشت هفنا فتحهرارةلاراد سنالاةضورندرادم تشحو
 ٤ دق السم مقتسه 4 رل ج ده دنا یار *ردراشع | ق رزم رفهنشاکن

 ردبا نیمعت نیما هجو ىلع فام و ابرکر هس دةم ده اشم ۽ ر دعاس هعارراسخا

 5 مالسلا دلع یسدعترمضح ) لعاهناو ردشما طرا رسوم رهط هت اور

 یاروخرصق هلیاهتاب نکس نوا یراملاع بست بتا نارا تنہا مما

 ندس اباد هرزوا سان تداع هدح مع سیردام یر د ااقترا هدرا د ن ناعلس لسن

 لم اضتقا تاع یل تدارا نکا شالوا س ادرک رکا یدمها لکه تشر هلبازو اوت

 هب داقنعا قلوادزرف اتل ا ةرد نالو | ىج رة دص عوطوم بولوالماح

 یدا شع ارذن هس 4:1۱ تب هفاړس تم دخ هرزوادمء ته رشةدعاسم

 همرح تسارف تهدخیرش لع دا مدق عضو ه دوجز هقاس مع سه ترمضح

 [ عضو فا تر» ندزک» درو کر طق در رق تمزع ادا لمل ات حات قاما م دع

 ۳ + 5 € بت 2 ا بک a 7 ت

 !نارگ دوحورغاس نیدع ازور نده دعناتسشزوذه یه ترمّهح × یدلرا

 :هرزوا عارتقا مالقا عاطممکح نیمتیبهریذن لوانفلواناریرتابح بآ
 | لفکت هنعاضراو هست بو با لستابرکز ترضح نالوا هنحرهاوخر هوش
 هدک دریا هنشابح :انواابو نوا تولوا غو وشد ہد تفعو ے الصرح رح ٭ ی داد ١

 مجیک یاران یم یا یوم تر نون
 ین 5 او یدنبولوا مک یو زیر ا نیک سن هع ره

 یسدع دوحو بکو که دهاتع مان معلا تدب تعاس لوا نامه ه داور و هدنما

 اتلوسر یءاحدق باتکلا لعاب یداواارابثهام نزهتعطهددوهش حوا
 یزو رلوا نیم نزا نرسم ةا اه دنس هعرک نسرلآ نمةرتق ىلع ےک نیس

 فام توات ےل لار ةمعه اہے 1ع هلل حور باج هلا مس ءاکت رح هرزوآ

 دنا مسهب توبن لب لی دند اسرفن نی هد موب بولواهتسزو دل
 | ندردام مسر يشهر دی بلص دادم ید هم د لوا نرصدآ شسدرفآ*ردُاوا

Eندتمح ید دلو ادور معد ]1  

 یل اق اطا هن اوحدراب لاوسدالو ادراو ندو ارط تسرب ره اات نان هنوک |

 هلن ادمع فا تولوا یدصتم یه تزيد ىد اتلذوک قرفزونه ربا

 ۰ کاو ةواصلاد قاصو او تنک کر ایم یا وانت یاو با کلا فاتآ |
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 ا جسم ہین

 1 یعالا یضن صاحب اشنا یردجلاک قوا وام تمدام

 ریہ ی £ یه. تع ھ۶ لدر ند مېت تاکرح ثولو × رعت نسح با اه هنر

 نذع !تمافالحر ط> هد لت ارس !یءاهفس نامے يه ترمه مان ادع ید

 یکدازآ نماد ص.ا 4# ندمهنرصاد ناس ره اتش شک نیفلوا ل دهد ممر

 امهاشوآو»ةعرک هداوخر ×یدلوا ترعهد ن لع هرمص«بناح نوعا

 هان اعه دلہن نافط ماکنخارزردرم ۳ یانعمو × نیدمورارق تادءور ىلا

 ساسا عضوهرزوآ همون : م نڪڪام | مرم هم یارفنوح | تمالسندقرغ

 تماهاهدرصمهضربا هنشابکم نوا مالسلا هملعیسع ترضح هر دش علوا

 ام ار اصن ةىغاطةغىاطو ي لوقما اما ه هس م ضرا فرطهرکص تودنا

 جات هننسرونواړپ یدلىآ وز هماقم ماتهریصات نالوا تاسنالحر لع

 ×راد دلو ا دوم هلن اهر ها تا زخم هعن نولو | تون ناونا تستر العمهدنراق لوا

 ترص ح ناشف رکن انزرانخاء الع ندنار اتحاتار كىر  هتنا وریداوون

 د نسب اح قطا تشر نکات زغير ادد دعوتها حور

 1 ری دقت لتهداضق ناوی دی الروسریمعت هلن |یضامظقلە دنس ه دنر ق × اش یلعحو

 هسارلروشناد عن × راز دنا لدرب هدنس هلرنم عداو ییمانالوا عوفرلا

 نکا تیلوفط زا یک کرانه تخاعدولوم لوا صءلاره اطا ار طا

 دعتسمنیفلوا لوومدلد | لوالهعلحوزع هرب لز اداتسا تمام یزاب نشد

 همه *ردرشغ اتاوز هعارب دزنا نر لق ذلو | توتر م عاعشا ٌهّصافتسا
 ردنالب دمو مس یا روت ماکحا شعب ولوا نددزعلارلوالسررمهاشم لاح ۱

 د دام تفص تاکرباا ضد اف تاذ لوا ×ر دخلوا مت هد المال اج ںاتک

 اف یاوه یرضانع بکر مر لابرت نغلوا یهاممو میهن لایه حور
 ةو ءلتاءامةرشاعلا تشوژ وغلا نارو ذاعو حو حاس شوال معلا لث هلرب

 هفداص قاوعد تولوا هعاسا رب ح الع یلاعت هاندا یراهل اصتاوعد

 بریطل | ممکن طلا نم مک قلخ افا ةعرک هر دلو اه اوکه مالا حور ترم >
 لواهرزوا یرلقدلوا نیسو ق ك ناتا تاتا ن "روم لح اه دنر

 بلافآ بکر هفرط مان شافخ ندنطهندصق ن دنامه مازلارتخ ادریس

 ]| دالر ییامسم سافنامدرثات بودنا نرو کت تسد ةت ادر ییصلاوت

 "| یاید یاننو ٭ ید ازازرب هداعهوحو + اع  هلابورب لر قدام لوا زاس
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 | فامداش نیعلارب رتل اهرصاىرون ضف یدازردامیانیدان یرلات !تناجا |
 تداعس بان یغلوا لد از صر لاھ ضم هلرب یرامداحور .جالعبودنا

 یرمشخز ةد العز اسره-هماخ* بولوا باشوحرش بآمو حج سه یراب اقا

 لس یللا ه دنراهکرد هاکشدب هدنامزا ضص» هرزوا ید دارازا درب دهمر

 لر یراتصاخ ری.کصا س ةنربڈ 1: ن عو ×رولوا عج هن د ضار ما ناکتنکش
 نراش × یدناز ولوا نامر د هندر درلشا ار بح اص لوا شاهتناهب در طفراس |

 داد جنایت تاوه هللا نا# دو هفرفر و وقت الت ثا ات هللا نا ې هغد اطرب

 اان ردیو عراب لوا لارشاورغک لاله بادرکق رغ بوروا مد ندتل الض

 ۳ تزعباطخ» هتل نودنم نیلا یاو فو دنت !ساتلل تاق تناء × ہللا حور
 | اق کی دیا باتلاع باتخآبورغ ماکنه تقو یراقدلوا رهظم هتیاصت
 ۴ همنرو# هند نیاردامونراودنکب ندکر ش تمهت تولو ازا و سسر بارع

 | تەكر جوا نوعا ص ص هنب رف نامج قالخ تمضح یصولایالاو

 | تەھ هتد جی رفت ندتمملواو × تد دومع ضرع هه ان ادرک اکر دهر زا

SEنداشعر د رد نادات اس |موب ل یہلا با طول ن ۳۹ رثد دا | مالغا کردم کب اتالار لع تب  

 ق الطا ی: الو ی هط هبیحو همحول + درلذع ارب رر رح تث یاوروب هت

 ۱ یالّخا صوصح هحرکا × ےکحاو لعا هللا یدغلوا مادقاهضرع:مامز

 هرزوا یرلقدلوااتفانزاق هدهملوصا بتکالع لوق سچ تاولصو تاعکر

 ی مف یک +ردر FOE RANE ويما
 هرانح یلاع مر کم تا ذر, ندنومن ناونانانآرادنسم یرب رهندزا غ ةناکپ
 ی.اضتقاتفو تالصم قمی بولو ازا تما هتان ترش هلا باشا فرش

 تروا تسوترءهاکرد هد هدا نورق هلن ایر ندر لا عا لزاهرروا

 و یص موس ره نکودتدآ شارپ ضر عراد هدرا مس رب هر متحد معد

 حاورو تہغعر اکر دن فو حارخا لاکو لضذ هل صارغ لوا هر دش اتداور |

 لج اروطس طب ماريد ه دیا ± را ماو تک داو ھلا ةع دن ار 2 کودتا

 ×« ید اواا دتها هن ارجاع هاو ص قد رط دش م لو اد ات ول ںوہارا یلاع ندد ناھ

 اتغتسا نز اتش هب اتم تا اتسم دا هنمکل عام السا هیاع یسیع ترمض>

 نرو تواباراذک ون ادرگاس ادرع حاورا یراریزعرغ تقود ةن نیغلوا | ۱

 تاسنیاعط *راد بلند اوس ام یل شر لاو هدازآندا سند بس |

 م ۲



 شمامریو حرارت آهن الح سو هنارتوب | رمعل ۱ةد«تولژایالب یاماو صرا

 نغلوا لام هتحا س نالوا عیسی هدز ال یکوطدیوح یرالاسم لدو

 یدناشمامروکرب ا هماشخا یاابص هدلزتمرب کلب بودرار ار قزا دنا ع طن .دربرب

 هرداطهرهات تازحمهداهلا هقراخ جراح ند همه تخاط لص وح شیامنک

 سم ٽرڪ نیک ارامطارا مهاهرزواراکناورفک دود م دوم ن کیا سارا

 | راصتتسا نیستلا ىلع ال هنساحر قفلوب نیعم هراو دنک هدن ما ها یا
 PE رک هم نعز ×راد دارا مرغ یک انوا هک ن وراو = هدنړاکدتا

 هرژواقمالوا روداسا هاسد دّدلاسرعا زارفارمسورم .لو بولوا» هللا

 یرلاجرتسد نازیه ٌهفکن دهدناجر ةدناملانتسا ةدام مراد دبا دمعدقع
 نکن اراشلوا متفم هلا مغ برع یب ناوخلوزت بولوا تاجازع داسنارک

 ندنفرط میسم ترشح نیک نارفکد بلا طا هناسحا تم مدآ لس شد
 | ردراش# | لوصهرزانخ بعااو لکش بشلوا بولوا عر د نعارهظم
 هل !لاکنو باذع لورند.عو هدنتح ران الوا منلارفاک لازنادعو هد اوررپ

 لو ادرلد دلو اهرب ین دملا لزن بولوا ما دقا مادقا ل زارت ث ءا یس لوا نریم

 نان مرتو مرکددع شو نابرب هامر تمعن ناولاینددلو العشم تجر ناوخ

 نعسهرزوا راغغرو» لخو مو لوقم عاوناادعام ندسارک هدنفارطابولوا

 هللایضر سان عنانیرسعلآناطاسیدناراو لسعو نوتزو دندونیجو

 شورو هدنریسقت ملح » موم همش نکوهوماصاموهولتفامو + هعرکامبنع

 ترضح توعد تدمنینسنادرک هس کر دشع ارب رة نسح تسک لاح !هرزوا
 ماوعا هدمال او نشءاکمادون بو دیا ماا هرو د نچ و امال سلا هءاع ی.دع

 ورتسار لوا هغ اطر ندد وړ لب ذاع نوکر هدق دلوا جوازوترا یرامارآورارق

 ضرعث تسد را تبرع ضرع ناماد شوک بولآناوب لعقتسم قیرط
 تدذ ازت رسراخ * یرل>ارتما تفاطلحارم لرباک راب دت ازارد ضب رتو
 بوریود اشک همانشدو نر غت ماهسهدنفحرابنت ثکل وا ق ڪلو ارادخز هلرراز او

 ماقتناذخا یراریاس نغلوا لوه هنسومعرکس زنش یراسوخم لکش
 ماعها نامادهدزرب ن وصال ا مادعا عین هص رع ن رانا دوو هتساحر

 هللا حور ترضح هاکهارآهدا:زروطرلب دصق تع رع یاضما بشرب ویزا رلوا

 نواری قم مارح دلور مانادومم بلوا هحوتمه هناهب ین هناخ نالوا

 ۱ همذر لذ اند هولتقاموبب یاوذنرب هسب | یسی*ترض> ه یداواارمس نه ل شاد

 هلنا



 نا ها الابناشلا مسفرندمدعیانکنتوب مدعم نع اس یک ارب # ه.آا زیا

 جد یرار ا ۔ نکر دناوحو تسحو دوستو اوران داسع ترضحادوم

 تشه برضتقولا تلام »راد دنوط نناسرکو ناماداسآ تالک ءدنرد

 دول نی ومو یورو + اچ اچ اسآو بس هتسکش نب رمسفا تواقش ر 0

 هکد دج رھا دوپ راد در وکر ا هیس |.ناد ہم ناڈک ناشک ودنا لاو نوح

 یرارسا هحندوههعم هدنرادب بو دنا ناو مات فدرعآ ف در فاغفر دابرذ

 هبت حول یک لنس ىسىعابراريكتماد# ىدلوایر اکتسر هار یایوحهلد .ارامظا

 تعاس بوح هتعوآ تو دنا اوج درو دز اوا بارغتساندرهامورح اس

 نالو ارادرمس تئرالا هلرب تسهام لد دمو تروص لو هدلوقر مراد دتا

 | مهردزونوازا# تاالصو رک مزاعهر هلزا تواقش داشرا رادرکد

 فاعا یاهنارکیالاک بولوا تلالد تعدخ دیعتم هل. | یتدمع دزعاب

 شکر البصق ترخ آواءندنارمسخ اسد هدراکز وررازابو » لد دمت هسذغ نم

 م دم ندز الواامس ناعسآ تلاسر حواب اتفه دنا لوا ی دنا قساف قادر

 دوجو هحاسزادنآوترم هرکصندتعاس یدن نکا شاو ا مدع فوکراتفرک

 ضد هعص شقن ید یراق راو | مود خر لر هزوریف لرو ا یاریدر دص بولوا

 دداع ود هدنربسفت یواضس یضاف ترضح نکلا *ردندن ااورنالواتارتهم
 ءا هاو ر دشوار سرخ یاسرفق هرزوا نارا یراصت بهذ م جاور

 | ەدىرەسەد ى رگ % لمذوتمیا یهدعأب # رادیو یمشحز همالع

 توانا هحاسلالوصمنددوم مسلنسکد دودو دنمورب لغ لنسیسدع اب
 لج وضاقتم ع رغلدهنهاق همولعم تدم کود اب حل لزارب دقتل

 نوید »ر دراشع_ امت هزاریشدشوب در دکع دزالوا لعدراکرب ؟نماد

 هی اسیرانبرههردامنامآ نا دههزات هکب لوا « نکس! دوکن زق دۇر
 لالح لاممشنوحم ال تملسا ب وراب هر یر اسکتارابغنالوا دنس هنو
 هحوم» بشلوا هَس ب وا فعرمتزادناهیاس هنر هداعسل ارادهرزوادکت الم

 هنو مع یرل ساد هرو توعد هن راتم دخ فونراوح » ی دلو ایواعلاعیارمسنشاک

 نمع)هر طور نررب رهنوم ان د نيب انيقات هقلخ بو دباتدصو هلا عاد 1

 ماستر دن اوردادم نیکتم ماش هتشاکت هدن الو ط ۰م افص یدیراکدسا



 ۹؟

EFمو دق شش فرشهداسفو نوک اعو ن, زک لوسر لواهدق دلوا نقد  

 هن وکه نورو معد هه یدانآ تارخو هلر دادو لدع یر اتش داشزاوا مونا تیم

 ضیا تاذلا ىلع لو اهر دن الصفم ةة رنا یکح هدنارو مظل ہجر لآ

 یراوتمح یم ترضح هر کضص هنس لا ندنراقدلوا ل الفا وا هج وتم نک اش

 یهدع ترضح یر درو شمه دس دلا تود یراروترب دمشم بولوأ مدع تاملح

 ترحهماحا یزورذ ماع ندلافهدنخرف لاس یراق الر | نیلع ر اعم حراع

 شعلازوش»» داوقر وزوب ىلا هک لد هنمل سرلا مخو * نیمنلاخ اخ ترضح

 ن دات ارایه دن دم لوا ر دروېش م )من اونع و ترتف نامز بولوا هنسزوتط

 ماکح| خسلبت لیلخر شیر مان یسیملا ناسا ندیرعورم لب ین جوا
 هل ها مکس عاما یداویلالضورفک هبرم ناکتشککت ودیا مامق هبیدزیا

 هلا یلص مد آ دلو دنس هد همت عرب یرکندلاخبسن فرط» ردراشلوا یداخ

 هدنرتف ماوعا طساو ارولوا لصتم هن ان دع یرادج ادس لر اتم طح لسو هماع

 نوح ای رص ندا ال تع یس هل شاع ن دنا مار ماه برض نب مردانی

 هم دع ناتسرهش هر ندق دلو اا ده قد یطیامدهر ہرا هح بولو الا را

 لاحرب هن وکو هدلات را تلا موو« یدلد | نیمعت ید یراک جهدنا لع كير

 در انام رفد کسه دیا ت کک ر هرزو ا لاو موش خدر در دکح هدنارو مظ
 9 اد هروص زی مد تودنا مدق عضو رارکتء دوحوهرنادلالم اوز

 شقت# یدلناراخاردمر دارادریح یرسندراوطاقح هلواروهمط هح اس

 ٭ ید یدالوا قحخارا نعلا نی عدو منم هم:هعروماکودتن ارب رر رح

 یاضتقم نو دیار ارف ندنر اع ق خلو اد انس اربق شدن هرودنک» ماوعالاورره دلا

 ناتطلسد اس ت | دوش ید هکر دیو سرد د کج تعن ام دد هلع هر ترصو

 ر دس یاب لقت فرش بو دنا لاردا هت رانو امه دپ ع لن راد مضح لال ولر رم

 یآمتعع هر دم لواو یرلت م طح داع مزور عفش هدق داوا ده سد لب اب

 یتدننا هذه» همارک باعا بودیا با ہماک هلرب مارکاو شزاو قونص

 نیتس»راد درو ب اطتسم باطح هوت هار ی اطنلا یر د م اک هم وة هعمط

 لاا ر دند هلج لو | هیزق با صقر دشع اروم ظر وما ںدارغ ےھت ءدنرتف

 ب نواسرل اه ذاةب قلا با ال یل برضاودب ةعرکهکردلوا لام
 هکاطنا مزع یهو سنوب ندنویر اوح یلدا باح ور نیمعت نیر ضد هورک دریم

 راز اديم مانر اش وح شارت تد لوغشم همانع ایر هدرهش حراخ تو دنا ۱

 س

aza 
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 بسه نرد لوق قرط تس ندرک ہیرا مظار ات آ معد یداعناکما ی الخ ||

 براو ید وم هنرالرا راتفرک هنادنزودنب ران آ یراشتناریخوب راب دتا
 لا ٤او« مزع ننعاک همناج لوا هللا تمه هنارکذتم نو عع“ نوبراوح سار

 مانا دعب ٭ یدلوا مز مرخو ترضع مھ هر هک اطا تله لر لس اشد اطا

 اتکا دن رلاع دمور احا کل مرو فح فاع و ریذود هلا بن رةلد ترة

 ناکش ارا مطا نیر هقراخ قوم یامحاو هک ۱«! ؟یامتهنذاب ی دران آ٭ بودا
 هتد ی هاد ص رق خدر هصنو .ب لئازراک ارا بغ ندکلمرطاش تم
 هاب لانلوه حرا دنارارمصا هرزوالا مشاور کک تولوالام هنادتها

 دوه داون اان الو »مورلاءا رخ در دراشاوارب ر کرب رح دنن ود یداوا لاله

 نو در ڪڪ اهر كص ندکد ت ریست هعفص نیز هلم نیرمسغم لاوقا عو = ر ملا
 یک بمح هکن داو رها ظیدماوایدتم هق دص قر یط یر ند شاو حو

 بودا رادتقا هن دقن ل ذده دفان تناعا هب یسع لسرو ×ر املا نی رار ترس

 هسیا هدا ماد صن ی دناروذا وا حیملت و تراشااعوناک !هدناشلا مع ناقرف

 توالرا حرصت * یرلا واقا هرزوا جالو دانع نهرو ره هماط

 ضرعت هو>رلا نم هحوت هنر ڪڪ دت اهر ةع ص ھن لرب ندنراها

 ة دا یصقانمءامو × هقبة اف ×ر دش اروطسر دص حیسوتوب دردشم اغلوا |
 هد هک اطنار مش نی مسشم هل حانیه دنریسفت یس هعرک و یعسب لحر |

 رارق هرزوا لع ا فلت سن فلء یهسم لسر راسح الم نالوا نشا

 ما یاو ایراذکش وک هدراغ یک نالوا یهاکتد ابعلر اغ بب مح یکی دریو
 هن د تريغ همز الو یعاسنکثریاةصرفلا ةوق لب هندصق رکنم یبلو قورهم

 نیک شملذخ »ی داوایا سم نیسادا تحصت تمدخ نالوا همنطتنجو
 لصروکح نرلقدلوادزیراک هلی ادب وحصن ںولوارصم هرزوا نیکو رک

 فراش ناور دقه دنزار ها ره اشو ٭ راها کو دناناعاناوخ بان هصح

 لالضص قدیط قاتا + لاض موق لوا رکصند کحدت اراشخا

 * نودماخ مه افتد او ةع الا تناک نا × یاوخرب نو ایرلغداوا

 ۱ ر درشت | نیمهآ اد حوس یھ نرلف داوا لاصمتسا هلرب ولا نیما تروح مص

 هاكر ازور وېش مهد ه کا زا قوس نام مرا غ وحرق هةتا لع اهلا |[

 اما × ردفہک ں اک اة رغ ید یرب لنساھو ترتف ماوعاردرو مج

 رد اخرا کک نا دندشقن داربست یعرک ص ن × ےۃرلا اوف مکا ب اعا نا |

SS DONOR IESE SRAM 

  ۴م



 نا یو ۱ ۹۶:

 هناخ الا یهدعترمضح هکردراش | نود رر و ط رو دص هرزوا تن اور بولساوب |

 شتسنرپ لاج ب TF دامعل ہا لھاراک ا ەھ :e راک دت التعاهناسمآ

 ٭ فیلکت لراسهاطا ےقتسمان ةد اج هقلخ لولم ةر ایج بو دیا لء دن همانصا

 رديافواغ هلا تس اسؤ لتق یراذرسو کح مدق تاشهدقح قد را و

 سوم سونابقدمور موز نم هدنامرف ندهورکمهورکلرا ۶ یدیاراثلوا |
 هلضاونع سو در طالاح لر دارود یتموکحوراف نوع امانا دناقع سدنفت

 هم هدق دلاص تسوحن اس یکد رل ار رش دو د هرہش مان سو دفا نالوار ثم
 هرزولادخ تد ابعواده قبر ظ هتن اس نا نام رک ملک ندنس هغکش
 جب را یک ابو دیاالا هراعر .درځش یانف هنسک کس یدب ندذارشادالرا

 دا هرم و × یروعش ی عرج شو ھ دم یلاعتو هنا چه مما هرکص ندنوک
 طسد» +. ادءانف خد یراملکانریمطت ندیاعابتا ٭ ںولوا یزو مما داسو

 زوجوا هرزوا ید داو اقطاب ناشلا عظعناعرذ ناسا ۳ یدلد ارارفعارد

 یراق داوا ب او بارمشراکو ا تسم بولو ار اد ندتلفغ ونس ەد نماء هنسزوتط
 ف رط فال نوعا ماعط راضح لات | ارام ول نمءااو نوکر تدم

 لوا راد تا هبش قلواهرزوا طا حاو ظفح هدناناوباهذو هدجوفدرهش

 یولوا دو کم لب انابسن كلزکل سواق د مات ندملاع حفص هس والدهن امز
 لخاداضلم ٭ یدناشلوا نیش ما سع هدکسامریرمس نداد ےل ةد يعزب

 بوروک دو معم مر فالح ی الو نید او یہا د ارذا هدق داو ارهش قاوسا.

 نوعسارب نانورارق هدنکر این ا ڪک د زاخر لر دیادولآ ت ریح هاکن همناجره

 هلی اسونامةد کس دو ةن نالرادوج وم ەد مه #ىدلد ارا دو مهرد صرع

 هاش اهلمب ناب رڪ بد اقتعا قلو ر فط هغر ی یک نیفلو لوکس
 یرابر شرب مس هاگشدب ضورعم یراکز زر ناشیزب لوا نو شو د هند سدر کد ادم |

 لب ااخ امد قر هلو ا تربح: دز کت شکناءاءه-و۰ اش ق اطنتساللا عبا ٭ راتدشنا

 راد داراراغراب لغم کب ااو × راتونلدن کل خ اد بولو اتقا ی نما
 نا مرو طاسدنا طابت ههل انتو دج نوک انوکمينناولانامززادقم 2

 یاز رب بو دااک ت۰ حار نیلاهرذوآ نیو سر ف هک ادصاهرکعت دقدلوا
 راد درابره# د لوا نشول باوخ یرغتسم # دوهرمهواظاش ام سکو

 لاوحا بو دنا تمهیرمص امو ید هنسانن یلا عد هه دزاغزدءاکشب ۱

 یدلب |یماعت هفمکب ابو قمع ماش موسیمهرزوآ ص اصر حول ارب یهتشذک |
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 | ٌةردان# ردلب واو اة دعقل وار ول نھ ع وادا مم ند ء#ر نالو ار وک ذم هدعرک عطف

 - ماننآر علا صصت ق ناسا تہقاویر دن دنر تف نینس س ارغ ج د اص سوح رح
 ۱ سی-رج هکر دشلرا تاور زارطهفص هنوکوب یاد قععاوب ای اّوم بانک

 | شعد بولوارادش دد مری اکر يهرب و حروتم یح اصراسرو تورث ندنطساف

 تک بم اا اعم داراز شوخ شوک و ایرج اانا نورا وک
 هلی دضق لبا یلارارف یقجلرا ماع یم هماد قعلو اما نصا شت سرب هدم اش ضرا

 نیملنالرا هنمان یک اح لوصرلا یال × بودنارا تخ ا تره هنفرط لص وم

 | هلبانوک انوک* هک ؟نرابب زل یدزارتسالا لعو ×راتفر که تس ھن نی

 تو دنا یه رج تایح هضانفدس همد ترد تاددب لوا %4 یدلوآرازو نوب

 |تآرارکت هندوحز هتفا لوب د هح ود هرزوا یرا ترضح تدارایاضتقم
 اطات یرلدادقا همادعا هبت لم ینا نکناشلوایراج تال لالذ
 ءهز ه دلو ةر »+ تولز اریخ | وس هغلر ار امور ات هتخوسءایسوهاش هل رب رامشت

 ثداوح ځددردخا باا هعقو رام دلو ارادو کت هلن !یرارازادورپشر ارشا

 الاب ترو ثب دس ا رددو دعم ندیرتن ماوعا

 نف ےھت لول دن ک احر تسر تد ند ڪڪولم هر اح هکر دیو یه اعوذ ره

 Gia دیاباو باهد ماشو چک مالغ کو دن ام لستهره امرح اسر نوحارح»

 لمحا تابادنارخندنا قلعت هنشوهسوکح ند.هاردعموص کودتا

 ناب هفلوا ناھا لوما شو کت د رفت تنآ یمن شنا لی
 جھ نرد تادآ مت ندننزک تض ار بها ر نالر | نیز هعدوص نیک ر وک

 ےک هت ییدجقس لب نما ميتتسمان حت هلی هیوسیءةزهم ذات نم بودا
 فیس یار مان لوا یلوا کک اہ حح لصاورنا تربعربخوت یدلوار دا

 × تو دیا مادقا هبال هک ارت همت يه ترد حب وایالغو ٭ مادعا هلرب فح

 هی ازورزوریث مالغ ملت هرکص ندق دلو ارهاظقرد۶ مدع هتعرع یاضما

 همالغ فرطود «مالعلا بر هبا ماو × بان ازودرکچ تر ندننابرق
 ب ودنا تباصا ههاکناشن هللا یمانناتسناس ن دخ لوا# یدلدا باترب

 NT هل × ی دل زا ناو ضر هضورراسخ اشزاسنامشآ ف اور حور غ عم

 فک ابر ااش ءاب a را هدرل | تاغغ ناو یم هده اشم

 ںواوا هماهاج تربع سا | تخ وس لات م کس اح« ننلو ده امس د نال امو

 نید ےتم م هداجودو دخ اوتر نوع ابا ذعت فا اما هباناطعش اقا
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 نالوامد مار هدءوق ۱

 یبصریم.ذلاحیراالتا اکو با ذع هنوکوت قندصت قیررطناندتمم |
 تاش تقر دام بولویتوماخ نابزیاشک دقع هلرب یهلاق اطم اهراوخربش

 نسحو ناشمطا لزنمس لصاو فاعایداو ناکلاسو 4# داشراهمدق

 ماس) لاخلا هبتشم ناربمغس ضع لاو> اناسردءلمکت × یدل اداقتعا
 یدافم سجے راتو زو تردا رقتندن افوطر و مط (مالسلا هملع حوت ۱

 داحا دالوا ںولوا مدع اوج یاشک هددم دقم هنس ناسقط یخ ارزو

 ءیفاشیب ید باتمل اعر مو * لکه هلرب دادسودشر رویزهدنن ام هللا ین

 هرکصندکد  ا رارقلار اد مرع ی اراک زی رد یغلوا اشن تدایمم

 تومن ناوبا هنر یاس دوحه داو درو تف الخ دنسم نیز الابهرزو !یراذیعت

 راون الا عاط ءءاکحو نیطالسو املوارثک او مارک سرو مانءیامدن هورکبولوا

 هدطاشتلا یوطم طابروب * ردرلْباو الاخ هعصزادن اوئرب ندنراک ا باص

 ماس اصفار عدو سرقة دم «رد هنسزو شد یرلتم اف ا تدمهنارذاسم

 دیاور ىلع »ب ردشاو ار رب رح شن هدسبخز رات کودتا سدس ماستعلاع

 نینرةلاوذر دنکسا)رلر دزرقمهلر تومن تعلخ یخ د ثفاب یر ارت ادم ر دار

 برعو فرمت مر دلوقت حصا قلوایانر دنکسا بو الو فالتخ |هدنسنو مسا

 طم ×ر دلت بامسا عجرا# پہ رشت کودتا تحاسم ددة دو س رف یم اع

 رددنم تداعسدنزرغ لحل قم د نمر ندسان طسوا بولوآ مور مول ز ع یر

 ردصحت هنوک هن نینرقلاوذ ن دلسو هماع هللا لص مد آد الواد نس دم ترە

 | مورلا نم ناک« دوخ ابو هل ار ذیلد ريع # مورلانم باش × بوناوا لاو وید

 باور با ناسا یرد مالک نر دنکسالا تیر هم یار اصخ اک ام یطععاف
 شک هتشر هلشرط لقت ند همظع نی ایربط ماماوبد ردرا د مرو باطتسم

 هدنریسفت یطرغ ماما در دنای دم دضع دش یر. نی دح یتیدلرا تداور

 نعط زا دنا نس وب دردء.هضو یھاو نوعا فد رش ثد دح نا لوا دار س

 لاع ته راج تهوکس مامز هر ونلوا لب ه یوارُ دمع فاوج كنغب داوا

 ٩ لم هلن اتل د همز ارا قنطعاس ی از ماج سم هن اذک فک هلبا یم )ا نیک
 هبا تومن تعلخ یماتتس ال اره ا تما ةن اور ىلع بولو !تافصلاکلم تاذرب

 ا و رسما دوق نک ٭ یداررعمجد

 | هدلوخرب تولوا هتسزوسلالس قاکربلا ضداف تا ىح تدم هرزؤاینادلوا

 دو>



heka rسس سس سس و سس سس سس  

 تو دنا با ارغتسا لق برض هر فا لق رک نیا # ردش وا لس حوادوخ

 هساسد ةرومع»هنسیلازوتوادوخ او ی از ووا یا ردنکسارک اع نا

 هرومطههتخادنالوق یک دن اداریاریدردٌشلو ادوحو ژان امخنامارخ هد ادم

 یسه خست ناهمح ناشکرم ۔و × یروصنم شیطادن تین رطح رد اراکنا

 نغلرا شقشمدصر دنادص قذز ندنسارآ اع لء یو هرز بولوا یرومقم

 یزورذو یا هسب غنادم ۹

 ٌهمالع * یدارولوایزور رفطوخا هراومههه کتسد تلدعمهاشد :ابلواو

 رولهدراسا ب فلوارومآم هلن ا عاسناهتمکحر وو تل هدن ریسه یر

 : تام خم توص هجا

 رب رحتریزح شن هرزوا قلو ارادا فق هنرکسع تاطو# راهشرفطهایسورمشد |
 تان سا زدن تدمر وب یرادتقاو توس ی رک لو ردوا
 رتن یکتا اا نوکسم عترت مجراه جزادر هلغاغو نو

 E ارەنر رور د هنس احر تاشو #*م اود یوزرا شطع نیکسآندناسح بآ

EREنوک قرت بو دنا م دد حضو هنا > باتو فنر هبرب » 

 مدقهدوسرفوسوس یرادم تشح وراد لرا نو کک کس نواة اور يلءو
 ف در ددا ةص ماجر وا تیب ر دقوا ,Saa ؟یندکدتا اوحو تسح

 هضا لؤاهرزرا قاد ةه # ا داد ۱ حرد ییوص مار * ندرورع

 راکیاط نات وشوارمسدد قافاوزرآ یوسهزاسرب ندید اتامحناتساک |

 هع رک بولودر فط دصتریغ نعمضخ نالوا یرکشارمس هراس هعشچ ینیالوا

 مورا ییمو ال فاشکلا بحاصهدنریسهت × ننرتاایدنع لن ولمس رو

 رب رت ةطررخ ءدزخرهزوا تولساوت الصفم موحرملا دوعسلاو | انالوم

 تاب یا مانع رب ل #۴ انالار هما هلع ےھارہات مح × هکر درا ثل وا

 هک ی رط ردنکسا لبا ترابز دصت هدنراک دتا خارف لابذا لادسا ندعرک
 نیک او ناکمال اعطت هدق رل اک ہار ل سحنلب بولواتعزع دن مارح اهر ۾ عه

 هرهظم هللا بانج رخ یاعد نیک اهاکتس د تلاسر هاکرد مزعاہشام
 ون ابا قاواردنکسا ارکع طم هد ارغ ءار یی ایا تخت دنن ام ناب اھو
 تمهرامعد تاعرع نش مدو ن ا دمو تار و دزور هما نیت !یدلوا

 لزج رجا لصق هلسانب حوح دو حوج اد دسا دعامندنفی دلوایردنکسا
 ارادر دارو سا | لدع هاشدنابرم داقتعالایدحوم نینرق] او دردنکسا»ردشع, ۱1

 ٭ ھار |لءاش بانسرصاههرانآ | + برا ندی دم هدر دساردنکسا
 eee وام حس یو mena تجمع

۳ f° 



` e ا ق سا ی نت 

 نا های ترضس تربت اما براسشنه هساوبو

 ضع ا راک | هکر دع نکماراو توافت تدمهدازندفنس
 هرزوا قلواتراسع نددخعاو PONT ںونلواد اتسا ہرخآ یقانم

 د دنا یا ارگ وکه ساجر دولته د اقر فیادندیانکنت هر دش ھر ادار شد

 تارفز تار هرکص ندقدلوابآ اش اخ ترلواتعاتم هناروش عر خم

 هو یل نیهزرس یکی دن ارار ټل اراد مزعر بت یل اعر ابر پش لوا نکل تولوا انف
 ۵ رو دناتسل ( (مالساا مهیلع فسول ةوخا) و اكد مولع نیما

 نفترب وست توز کم نوقعردا اد الوان الو ارو کک زم لنا ہن اونع طایسا

 ردي بو دن اراملظاتمادن نامزد هد ندر انب انر اک راک ملا برام

 فرطهرکص ندق دنلوار افتتسار ملتمندندناح یرارتخادعس دار ور مک ی اع
 توش فداک فرش بولونرودص فرش اضرووغعروشنم نداضف ناوبد

 منارفا نا( اف فسوب)ردرامشاءاع ضررا تخ ید یراق دلو ارفومهلرب

 هدنشکهدنرب سفت یس هعرک«تاننماانفسوب کاخ دار مالسلا هناع فسولنبا

 ند افصهدوتستا دنالوا دود لبا ت اند هلن !دنع نمهرزو اید دلو ار رگ تل

 ردن هکرد فسا من ارثا يا ندقندص دافحا هداوز ىلع دآيم
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 هال یر کن تولو ادنلدرمد لر تومن حا ورد درو حات هرکص ندنرادجا
 aہاع فسوبنب شوم لب یسوم دو د شک ام وام کک دت

 iS هل تومن تعاخمدع» لس زوم ااس قن دعاك ت لاسر دع مالالا

 ریس هد : یراق: ارا ثع؛ نوعا تل الد هنادهەا ار دا مەس لئارم . ی +«بولوا

 | هدنلال ترتف نینس لاوح ا«یوحرح» ردشخاو اریرحت ناک هناریدهدسیارع
 تدحوهد>ن و حيره ماا لوا هرززا ید دلوارب رک طعم سد شرا ےک

 قرط لالطورفکن ابا هداوقرب اما زدند رادان ز ندمارارقاهر درو
 هلرلر نی ڪڪ رد ت لاو دانع بوالر الاسرار ثءد نوع | تو عدهّمخ

 هللع اربا اهرم یدازا سس نرالو ا لاله داغ دانیال زا نیک مہ
 یاوغہر هنو لذ لوا اع دا شاذواج كلم سد الا ارت بول ترمض> مالسلا
 هرزوایرلءرکبا مدو تآ د بولواتمعا ناوخرمسنیشناح ٭ هس ارم دولا

 لمل صنم هرکص ندنزلر مکی اعر دی اور لع راب دات مدال ڌر هتک رخ
 ارس ضد اتع نذیامارآ لر طع یاشراندبونلزا لو مارک هلا توم
 دنزک لاصرا هزيم زو ندنفرط دود ع دو هکر دو مر دشلوا نوع



۹4 

 1 دن هقطنم هناح نام هدنناب تئاسصو طرح یرلز ]شا نواز ادو ص مر رض

 یا ا هدنشانیک اشر دشلوابس همقلت هلن ایعا لة کا اود یراق رارا تمه

 مان سر اح ر هک ند دق ت اف اضم یروترپ رة بو دنا تاس ی تابح تدم

 ر اب کک مهر از نادنع داعس هت ادع ام ندرازوب *ردرورشم قوا هد هبرق

 | تالصفم تادقصروبز یراقدلواناشلا عسنر«دنومتناوناردص هرزوا نی دلو
 | هلب دصق ب اطار نکلر دشاوا نیر وم نب هت إ6 مون نم یرادهان مان بو لوا

 یدناواتانتحا ن دکولس ه یداو لوا لولو نل

 ۱ سو هماع لاحد هلن لنصرارب الادس ترمضح»راسخاوریس ناسر د ف ات لاصف

 یلاسعت هللا لص ییطصم دجم اس الانطاس ت رو ملکت و تاک نمدذعم

EN 
 درم تالک, ی یه ن فاش دع نماشه ن, باطل اد ہک نت هلا دمع نم

 هېر ن هناك نب رضا ن, كلام ن رخن. بلاغ ن ئول ن بعڪ نب
 هترالاع تسا هلساس یرط*ناندع ندعس رار ن رضذ ن ساتلا ن |

 نکا ۳ رد نقنلا لع هجرد لصاو کو دنا لصتم هل اید طو نان دع تانج

 لاو زنق لوا دج هدنلاصتا ت فک هللا و ص یافصل اةضور ندن اندعندع
 تاع دبس هد یطع هز یداو لز انو[ دلا ند کک شابرود تولوا نشم

 ی داروک ت شانه قلوا فقرت لا ةع تس ابها خوب مقر مواد لق تک یکمکح

 زو هماع لامن هل لص هت رات رطح مدآردنسودمس مع دیزکرب,لاخ یا لع

 تازو دات او «تا ھمارا مرا کا نالوا تانسیاع هل استا یرش

 رمت ته رم هدنراتد وگراعندحافد شد الا یرا هع نماد لس رابانح

 حاکم نم تازام» میم تك دخ هنکو دنایراحیع رش حاکن ماکح اهرزواتقو
 ۲: وا لازا حصار دل دعدهاش» یاو یبا نه تج ۳ ی مالسالا ےاکنک

 یر مک اعردب نکس هنمآم سر نا اهت نشان را هماع تااسر ول مرد
 نمذخ دوعتم یردعاذخ ںولوا انتتارهز تاریسهدهب ده ەللادمع

 انها ہ دق ارا یآز و فط تسار تساکو کی لج تدم ٭ ردشاوا یراتیبرت
 كنیم لاس یراق داوا نارين ةر نز قام هلرب لصمنمةراعح ةمذص لف
 ناعشاهخ نمش یسهعک هبنشود یک انوا ننملوالامسرهاملاتشا

n reer o r تی r رسا 

 هددوحو ماعاسآ تات یک تاتخآو × علاط نان داعسقنا لر دو هسه دءاسم

 مارجا دوسحملاغرمصنع هلدایرانافصلا یکم تاذ فرش بولوا عمال
4 < ۷ 

 تخت و



 بم ط باص ةَ رش هفط)نالوا یرامدترتلا عید کت مریخ + یدلوا الف
 هدن اکما لاعی ارس نک ید ندنآ بو دنا ل اننا هنمآرهاط محد نده د.ع

 نالوا روهظ تاعدارزادناوترپ هغ دیالالجا ف رشت ناساسیصذ

 ضدافد وو یاتکیر هوحو لب اروطرویز یر ههاتیحاعا ا زا

 دعوج نالوا لټسم یرهاظیرشو رهالضف یکدتازارحایرا دولا

 ار الا طور باک دع حراخ قلوا قدفلتو عج دنت هزاریش هب هعو بط
 × یدخلرامادقاکع انا نادسزات هک فائز هتنکشٌهماغ شخر یفلوا
 لزا لالجو ها غاب +:هطشو هع لوا نالوا لامقار اتسد هش وک شرارا

 ه دلور اها« بولوا هسا هب ون تیصع در هر دخ نالو ازم ار کش رش ر هلاژ

 هل لح همنر زارح | ھو اک ندنرلف دلواربس ندردامرش نوکص ید

 فرشقوطهرکص ندنآ وا «زد شلو ناکمواعز ناش عافترا لبا عا را
 را دید ت آرم ماظعلا دوب نولوا دعس عاج ماه ندر کش اع هارد یز هناضح
 هلرب یرامو دق نعرا ٭ یداد |! ضرع هنر لنا ر ممر دام راغ ی رار ا هد لخ رف

 با هیس حد هلسق یا اه ماه ن دخ او نور هد هیلح نایین نو تکربراآ

 هسوزرآ م اشم بول هرابنعا تسدرارکت هلس هت اب تن اہص ندارقن!ماباصش |
 هصحةدم دهد ی دلب اراطعهلمطرادوم یدعسلیتس یو دننامیدعس هلق

 تّوحتم اما نیر نا تجار تب ندهعلح هندسردصم ردص ج, اا

 لرا [یعطد هحسذ هحاس بو دیا ته همد صمق لبا ےل نچ اط تمل

 تمدخر امسهرزوا می لقت ٭ ی لوا یو املا هنج دوس هلرب اسهر د سورس

 رثاهرزوایاور الام نب سنا تولوا لاکو لدربح ترمضحرانانلوا رشا

 باکر ەدجارعم بش × ی دیا نانا غا س آ ارش ہدنرار دص لا ان زہ عغص نش

 بتک تانپما یددنلرار دص قش جد هعف درب مدقمندزانلو وام دقمضو هقار

 هسرر زعرع نینسدادع ابر د دلو ار رک تالس؛دیشک هدریسافترتک او یزاخم

 عابلحهدنم اخ نوع ادواشبوخو براق تراز هنمآ هدقدلوا خلاها

 لزتم لوتفلادعد بودنت عَرع لحر دش هن مز بت هطخنهدسهناس تل اس

 نعاما نالو ایران تلم لخادتر الاب ہک نیم | ما| ی [ء(خرر داو آ ۱

 ندنراتداعسا تد الوماوعا و یدلرا هناضح هل ہا تمدخ نام ادهدزرب |

 هحنج ر م الغو طے زوسناماس ران الو لاعشاهدن اکع نامصم رار یت دب

Laf 
a“ 

 | یاره تنوفع یااشررازاکی ار طه درر لا نیغلر اهلا تدا عر اضف



۱. 
gar ES زد سس 

 هلا رر رو ڪڪ ناطلس دن وار دیافطن اھ وص یر ول لرل مضح ایلنا

 ےراہ ع بو دناتامح مزب_هناعبرخ | تسدیرادحم ارج هدنراف داوا هلاس ته | |

 انا بلا طو | نکیاهدنشانح وا نواب یدلو افالال یالاومترزرحهیلاطوا ||
 یراط ندارضن هل دا شرا ض ات عده از مانای ع بولواماشتعزعدن لج |

 لالاسآر هدلاسفا لاس یی ییرکد «یدنلوالوفت مال لاما هبارقلا ما ||
 یراع یار بع نیشناج هعفدول بو دنا ماشرفس لنهآ هاب یرمکح ةع رخ

 » راد داوا هکمنمالاراد فرظ زیکنانانع هلساحر فشاکم یاروطسن
 هسارستواخ مرحم نکد اہ د شارو قطز ووا ی هع دخ ترضح لوصولادعیو

 ناکراهرکص هنس نوا یدلوا عف او ندعس نارق هددوعسم تقورب بو دیا حاودزا
 نیکلریو یاتح ایالت قرطت یلاعتهتناا مفرش هب ةمظعم ةبعک ن امنملا تصر

 ند هناځرا کک سر نمم بو دنا مادقا هنهارب او ضقن شد یق 4 تاجا

 رخ نالواارفلا ما لاح لاخوراد دلو اان تمدخ رشامم تالاب حد ی راند

 ترضح هدهعنس هتسول رل: دروس عضو هنلع هلد !یرل دیوم دن یدوسا

 ×٭ےس دادا رو سرون صف هدوحو )اع ند دوه ڈر اجر دناراج حاط مار هز هم طاف

 لدهن ماع یآیلا ندنلئاوایو الا عس رنیمدراو یدحا ماحا یزوربف ماع ۱

 هسراک اہ لق اد ات تایمز ادنا نیکعهقداصتامانم لاکشا ولا هنطوت
 یراقدرودب سنت تمدخ ءادا فو کح یخ دننوا لما صر × تولوا

 ناشفا لابو * ی داو ارکه ولخ دنر ار ونار ظن ندد آر یک !سومانهدارح لیحراغ | |
 ارقا قلع نه ناسنالا قلخ اخ یذلا كبر مسا ارقا بولوا خس لد ةصرع

 ةظفاح هفصص سقن نیمه عرک + لعد مامناسنالا مع لب لع یذلا مر کال ایرو
 شنسر,نینآنقلتو ٭زاغووضو مسای ےاعت ہرکصندکد تبا یاہت یا ی
 هر یھنلا جو تشر هنس جواها با ضتقا هبنادص هل تم کح هدهد یدلب ازان 1

 ضع لاه ماز نة واد ندم تان لررراو قرط ںوشودریخ اة دقع |

 دروغ قرب نام نویو ا ا ر ا ایتالیا
 ا دخ جورمملا نعوم بو دیادا مع ل باترت هنممز نر رلو دنک هر کهن

 هاتون تر ل دلع × یدیاراررود تعزعمسف هد | قلو ا اغور ند اف ہاکنمک
 هدر عود قحاواریک)عیراتوعدةزاوآ * بولوا قاور هن قاطزادنا ولو
 یرب کس هد تر وح نینمولا مآندناع دقت تاج ا هممت م دقم ند لج

 مکر د م الغ × یدلد|افتقا هرلنآییضت م ىلع نکباهلاس تشهزونه بولوا

۳ ۲٦ 



 ات
 و

 || قیص هما افلخور شیب فوئاو هد هات سر دهنراس نی دیزهاکتسدلاسر |
 ۱ ترشح نافرع قدر طربهرو# ناعالها ق اس راک

 | | تولوا ماع زل اريدك مالساو دمو د بذع لهنم م رکصندراذوب «یدلرانامع

 | نیعرادحرس لصاو هلرب قورافدوغ تاد عمدو جون زک باعص |داحادادعا

 راد دلو اردن ام اجهاد امش الا سور یلع همانادنوادخ شدسرب مالسا لها یتعلوا

 ناعاهار ناب دم یاغعض نالو اهرب شعو هلند یک شد ید لدا هنلاو دم | هاف

 دادہروح ےراح ندلمح هر ادودادنرا فنع فلکت یاعت هنلاذ ادعا اهن ال وا

 نغاواراوسدرارفهدمللا مرح نام الارادندنرار ارم تاو تد ادرار ش# بودا

 لط دز تردودرم ر نوا هد ندارد ما نحر تورة ما هنس اط ند اج ر

 رول نه ماع٭ ىلعلاقنارغلا الت + ةطولغا بودن الا هب یش اش تاج لملط

 فال لوصولایدل نکن | ش لوا بیس هم اد لاما ههارتطتبب وص هدنلاوش
 لاحرهدازندرول هعندوب تولواروضحو مارآرو "هک کنار یرومظرومأم

 راذکهدعناس ماع»رلد دارا یبعلعهر یشاخ بتد اج هعموص ےک ترهماسنو

 ترضح تن اجزا دار شو دنا تمعج دع د دنس هناخ سلا طو اراک ور نا ددرس

 ماره لو صح نم مارب او حاطایراکودتر انوا قلرا تلاسرر و شک ن الماش

 تاعارعنالوا هرزوا ماکس الا تداهنماوعالاوروهدلایدم نیفدالزا

 ۱ قى هه قو یوتع نوعمر تورو حا صفن اهب هپ یھ تدارف طرارش

 تاوتاندتمغرط هنس حوا درد دا قلعت هب اد> تو یالمم فقساماعهاو

 هدن دم لوا تولوادسنمی ا نا دنعاودرد تافاضمو تاساومهلماعد

 ۱ با اردز عرگو»مارآورارف هدهاقه مات بعس یلطملادءعو مناهیهزعا

 هددت فاح ن فادلبا ارکیول !تربضح هد هنما هنس رل دتا مالاوتعاتم

 ۱ لا ممالقیدص مالک قدص باش ةدل ماش لبتو منو هنهام ضد

 هواح هدرو هظ هح اس قش رها همه هد ت ]اس
 ۱ ترم اس اةدمسدپ یدلوا ارک

 مدام تداعر قدرط یآ ش لس تردیر ۹ [نعهللایضر یربک ٌهعدخ

 هدا هسا اراد هدرشاع ماعهر کندن راک اکدت اه دقت لذب هد وح اتر

 مودنشب یدلرادل شوک یراوتمهدالع» لابلاخ بو دنامارخ هبا ةد تام

 ناطاس تر طح بس الاو سن هللا دع ام ندم ههار اد نماد دز ر غو دن زا

 رکشرارآ ندتفع بابرعق ان هل قدص لواداح ادالوا نالوا هتسدزاب هنا هناا ۱

 ال |فادواج تام مزع فاران »رار دات هیک اب دود شلوار مظمسفا
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 [هبهنسلوانب € ال.حر ل: ھآ هننکسوریص لح ار ندنرل هنمک ی هند هحاس

 هتسهحب ۳ ڪک دنر د بل اطول ا: دلاس لو ارد دروس همت نزد ماع

 یرابدم-وت باتس یی هم دع ےات اهرزوا یراتخش تدسلها بولوار اتفر کح | س رب تست سس

 هنراح ن دز یرل ترار ودر ھه نا طاس هد هنس لوا مه *ردش | مدد عضو

 ت: اعر یماممتوعدم-ایع نوک نوا بولزا فئاطیکنا نانعلتقافر

 رب قوت تقافر نیغلوا تیاجازع لوق عنام تو اتش لذ یا ضتقا ×زا د دروس
 هدماشممات هل غ نط) بوادروس تءزع ںا کر لير هتسع تس» فرط

 ناشح هه اطناعاحد یمب داوا هتشارف اهل !مالطدو دم دو ع »ماش لک رداح

 ر خیز اع هب ٭ ىدا او تز

 زونهندرع یس تاحردهقد دص ترشح بولوآ نیندوم تاما هما لح اد

 ههرعه هنس یرلاوایافر دن لح هرانآ نیک ام دق عضو هب هجر د ید

 تمدخ د لمان هدوس تفولا لا هدتلاسر یرممااتبب بواب رویت

 رده ددنانطوتمد دل یر نو ندع لب رق یر نیس ی داواتشارف |

 رقت یا یرزخ نالوا کد تعزع دند مارحا نوعا دلا تد میخ لسانمءادا

 هرب ناسا هدیسعد د دنرلددراو هر هنس دهب رلوادنلد مهل اناعا حاتد ت٤ داعس

 مطخندناو ر تاقالتخا رد دشاتلالدهساده هجنح مس یرهعن ندع)الص

 ی هک یک )کم شا رفنآ تیز رهش ما | هتس ماع یکم انوار ایز
 لوح یرار مطم سج هدیرادس تااح ناله اس ات مهاةو را اوافصلا نیس

 هب ف داوا نیس ود باد م ام ند آ هباصقا د حسم راح ی دلواسدقد حورهلماز

 لوا» ی دلو مس راد دة ده اشدفرشرامغا تعن ام ف ×٭ںولواز اد فرش

 قانطلاو مراکمرهاوس ناناوا ی اتا ندتن اغ بت ًانعنازخ هدمافربتع ماش
 هما صف لار نیغ را ناب كان انف دمع حران لب ریش تر ةد ہثک |

 لوا» ید از اغارس هر رقت لنهآر ز ةمغنهدنشاک ل وا + زار طزاگاهماخ

 یاد امعلا بونلوا ماست سچ تاولص تدط ستار ھت ر دیم دن دن رطرپ بش
 ندنرال عسا رفد هر د هم وح سصتداتاشس ادعام ندک مش لاد

 ےلظع نا طاس ٭ یدلوایہلآ یھ انتمان فا طلا دو الع فراش قلو اهدا منور ف

 هدر دلال یراق دلو ا د نلدرمس هلرب حارعم جات کرات مت تلاسر هاکتش نالا

 ارس نک ندک الفا هناخالا هنزور ںولوا یو تعاسحوارفستده

 یزر مط م دسح ترارحرتاهدنرارونهرتسد هدنراق دلو ا لالج ارث ادناوترب هک اخ ل اع



 سس ___-_---...سسسسسسسسس 4

 توهال ماعهاک اشا مزع هکر دررح ه دربس یتکص ضعد٭ ی دناقانزونه

 هدین امها هن ام ی هن اځ هجاسیراداسدقرفراتسد هو کس مد یراق درو

 ا د چا لوصح ورد راک اد تا

 × یدنا شم الکنوکسزونه هنز | تهاو تکرحزازعالا مزال را ہم نص غ لوا
 ردفهرد هراز طاخ تا لعدا رکا قیدص حس عردرتا تربع رادو

 یذلاو * نیکشادزلد یی دص لناساک د درت یب بوملواضراعر اکنا راغ
 هلد اد فد مث ا ن واو ادم هصح ندنتم رکم + هب قدصو یر لاما

 یدبحوت ةلج هبلحام دقمهدنحج مسوم هرو مدنس × یدنلوا سقلت

 هد همقعرب یسوا یکم او یرزخ نو ندیریغو نا .جرزخ ندا دما ندر کروز

 لعتو + راتدریو بات هته نجتملا لمح تودات اده ةو ءام عوش

 | هری ن یعصم ندا اءارتنوحم | ههالساماکحا ناتو هن ارة تانآ

 | هدلناف ماع# رطدتنا عادو یعاطع نامرفناطا لوا بودا ںایعتسا

 تعشهدش مشت م ابا همن ان لمل نز یک اود ره حوا شک ندهن دم نادنءداعس

 برد ریه ول هطخ قات اک ج اوخ ترضح ںولوا تاق المر ع لات هدهمصع

 هيادعا عما م نداقدصا ةن سلا تع صوصخ »دا قیوشت هدفرط

 نیغاواناممالس رارقوریص ةقارح ناشفهرارشر افکرازاو میس ةمادق بوشدربا

 فرط یک حوا کارم طع جوف حوف باستناتد امس باح اهل ا نونا مھ نذا

 لحاسبوض جد باطلا رع باقلا عینمر زه یح بوق آ هن هت دم

 هدلا دیس هدنريذط ارقص ر مع ثلا هبنس هنس« یدلناتعزعناکس لاما هتم الس

 هام نیک اروم هلا تصخر نوعا قلوا ترحهزارفا لع یرانرمنه>

 دلد قد دص تعافرو+ یمفول ریهر تأالد یب هک ی نزکس یر کب رود نم

 | هرکصندنراکدتبارارق نوک واهدررنراغ بودیاهرمزع هللا لعالکوتم
 تضمن مالالاما هتفرط هنیدم ةنىكسلاراد هدلوالا عسير رهش ٌةرغ

 هلعاشسآ باتخآ لعرز»اوتلار نان یاول قو خم وڪس نک ا«یداروس

 تردنوا بولواناشخ ردهددراض فوعن ورعٌهلسق ندنت افاضمابق

 هد باتا یر تما هد اک راد دلو انش اسا نماد شک مهارغهد هعتد لوا نوک

 هثساش هانتشا تالف هاکتداهعنالوا« یوشتلا ىلع سسا عسل هعرکدروم

 مالسا هناخرا سا لماکرامعم لواهنارخ تولوارداص یرلئامرخ |

 ۱ یتیم تروح »راد در وہ سار دن الا نوصم س اسا عضو تا دل ادیراترمضح
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 ادایددا شخرا فاخش ہد هکم نوحعاعیارو ےل هنناعتایمالا بس
 لزتم ودنا هدم مزعهدا ر هدر ده ثلا موب حص هرکصندتم دخ

 اا تد.ءاضقنا ٭ یالرا اهر دس یاب لسقت یرشزو رخهداس

 یاواهقشهب اس بواررویب ةجوق ةبطم قوس هب هن دم سفت هد هع متحم موټ
 مانابون از هدق داواامهرب لظلدىلا جنهفوع نرلاس ی.لزانم یرلارا ماع

 اوا فص ماما *رلد دروس هعججهولص ءادا هلا ۱ هتسک رهن روا عج هدد داو

 هناخ دن رللوصو هر هس دهر دول هعج ها رف یراق دروس اداادتنا رات طح

 هدن دمول و # مازاد داسو عضوهدنارم-لوایآ یدب بولنروس هبونا فا هئا تا

 نیدیز هالالخلوا رل دروس ماعها هنر نوبامه تارجحو فرش رسم

 مواک ماوارهز همطاف یزا همر کم مر کس بودا کم مز عقارون او نزا

 یو: مرح لص او تدالس بوعد ف هدو سو هڈناع تمضح تارهاطحاوز او

 هدام ضو هدارس هدنراند رهن سا قرد ن دراصن او ن رجا م ھ٥ دهنسول رل دتا

 ناناسمالسا» یدلروس تاخاوم دععهرزوا لع ارهاظاو یفاوتهثب راز

 هر دشت ارو مطهدهاعوب جد .فیرشناذا تاتسو مالس نم هلل ادعو یسراف

 ترا و براو! ل صأا 4 رف نی ڈن الاب هةن دص ترمضح هدنااوش لا سول 4َ

 بک قدم ده لاو تا رک Oke صاصتخایرش ةا ا ص الا ص اع ةر

 هنادع اد اعات ی ورضا یو هد رف ی دوهم ندیامارآ ساسا حرط

ماكا هب ac داومءین امهرزوا لماع !تنامهاهبادواو تداعا ۱
 هتشو بول و 

 اولض منا نوین نب نل نذا «ةعر ڪڪ د هینا ۀنس ۽ یدناوار حق م
 حوس دوپ د لوم کسد د مکا مکس نیضتمم E درب دعا هرصت ىلع هلن اناو

 [ایدلدا :اع اعما عرف » هتل و کم ال قك مهران اه * عاطغا مج ماب ولو! لمعلا

 لس هن م ڪڪ سش لدا رات درو از ع تدار عہفرتو ا ارم ثعد ن راش |

 لرز ف ارم ه دن 2 لوا ماع لاتق تصخر تد ا٭ ی داوا نرد تریغریشعُ

 تاکرلا ضیاف تاذ ر دشوار ر ل5 موس ھە دن ارین ھم ضعب حد فی دارو ہہ
 حالما اس تفصا شو تن تاوان لضفا هملع تانک هحاوخ ترشح
 قنا وارا تاد یرکب هداوخریورب یرکیادزوقط نواتاوزغ یرلقدلوا
 بغور و ل رپ غرد وا کتری 1 نوش فک ین نوکیا اریشعشهدنزوتط

 تمه عسولا بسح هر رخ فرهاشمنولزا یلایالاابو ید فرق هبرمس

 ا سد ترمصن هابسنافلوا رم لوا هدهالسا دوس دنا تاود# رونلوا

 تب
 ی ¥
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 | تراسخ لاص,با را تشک لو او تراغ یشیرق نابر اکر دملطا ادب ن زج یر

 بوادر وب لاسرا هل ارج اپمزوتوا هنع هللا یضرهزج ترضح مرکممع نوا

 نیفاوا تقاطو باتوراب ترک نالو هدرافکرتالا سو خم ر کا فرط

 نیلسرطادس معنیا نررجامملا یش هرس اتاپ یدناوا ولس هب هکر اتم

 ندیاهتشارفا تءزع یاولند کم نوعا یش مې مر ردئر املا ن تدسع
 هارب ور هلد ارج اهم شعلا هدسع هنساح ر لمرمش ودهداقتن ماد یش رق نا وح هنتف

 ]0 صاخهدش هدد دلوا هدر ارا اھ نفضاتفوازا تءزع

 ناح لاب هتسکش خرهندمن انک ناکءز یوزاب ناک الع دخ زامهاشرب
 ولس هرب رک ياه د لولو كد بولو تسکش یراتمواقم یانب اص هرودع

 یراق لواری خم ف اب راک شرق هکرد صاقر یا نرد مس هبرمس الا ٭ ران دا

REEیهرک صاتو یان دعس هنس احر ی آ  

 یدار خدقمن EN CEES تواواراغلیا نیرناذع هل اجاهمم

 یدنلوا تعحا یم ما لاماهب ه دم بوص نی دخلو شا م دد عضو هتمالس |
 نیر تالا یراترمضح هّللاحم یلراوس هک« ءاکرانالعم هاشداب

 هکرداوب اةوزغارغ یازغنالوا همانرس هناوزغ یراق دروس تعزعشخر
 ردروکذ م ید هلمناونعناو دةوزغ هدنناسا یربغمد هلءلحرت ام ناسوو مع راد

 ندنرجامم نوعا تراسخ لاصبا هب هرعض خلقو × ترا فا یکم لفق
 همام بوصو × مرکم م دق عضو هن داس باکر هلر ام دربند یهر ةن شال
 ندنابراک هدتالوا لامقا لاجر طحاوا لزنم بولدرو اعر غوت لدرخق
 یکو مور عن یش هرجض ی هلق یاو شدد نکل × ید لرو کک ناشنو ان
 ماتماع*ا هدن صا یرادنامرم طاع طے بو دیا لامتتسا یلالجو هاج

 دنا هعداوم دتع بولوا لومةر طارولم ی هتسااب تم دح نکعا

 رت الا ل مادر هسول هدیز اضم بنک صعد × یالو ا لوصح نر داحر ی راكد ۱

 ینیداواروهظ ٌهصنم یافتروص مدقمندانارس نالوار رت هعارٌهدزفر
 تآرمرک هوا هدنلالخ لاّتشارفس لاسو خد طاو ءوزغ* دروطسم
 مزع ندهاس یرط هژد اراوهر رتش زوم رابرپ × ردوا تاداکح

 زومک,انومانلمکع کب راست: یشرفنابداک ندیامارطا تبدبناج
 ی ۹ مانط او برق ھم ہدد نوژلوا تعزعدذع«لدر هلد ارح اهم

 ۱ عود هدر نرد هطح نیذماوت شاوا توقف تصرذ هد: دلو امارا 8 اهح

 رج تر سس



۱۰۷ 

 ان ارس ناف سو ا×ر دشع اروم هدهنسول خدهریشعلا یدو رغ یداروم
 نوا لا تراغ ةدزتسد قابیاکندباماشبناح نشا ند کم بولوا
 یهاکرارذ دم ی .دذسهبخان عد بولبروم مرج ر فطمزع لب ارج اممزو کما
 زوم بشر ها ارب امت ال |ناطلس ترضح ی امش رع یان لممقت هریشع لارتمنالوا

 هل نوک حافرب نيرا نا رذکندناکءادح نابراک كل ارداهدقداوایواا

 قرطهرکصندقدناو ۱۸ فام سی -أت ہلا دم خب ٭ بولد زو ہ تحاارتسا

 یخسمنّلهدا ازرع ول یھت ص ترص > ٭ یدداو | عوحر هبطم ق وسب هب ده

 ةوزغ ندا هخه درس هرکص نوک نو ار د دلو ا فر رشت ادا بارتودا
 هالو ټر وز کش بولوا هرس ریما شک ن دلا دمع هد هنسو * ی دلو اور لز ار دن
 ریشع لس بول آن کو الشرق نازک« دهاسق مان لغ نط هل ارج اهم یکی انوا

 فص لد اهتز دمع نی دقاو باص سراب دج ازیتسو برح داند و × ری رنوخ
 ںولوا كاللا هدامنایوصالا ءالع درع ند ن ڪڪ ر مها ەس

 نادم یرار اس نماز اراسا دةر اتفرکن اسکن مکس و هللادمع ننامع

 تلودیالوا ماننعا ةزوحلخ اد ناراک ٌهعتما بولو! نادرکور ندرت
 د دارا بجر هام هر دشلوا هدارغوب ادتبا تمشغ ذخ اور - او لتق هد هممالسا

 یرط ندسدقلاتید مارا دعا ارطث لم جو لوف« یاوفر ماال
 «ماصل امکیلعبتک# هعرکهدنابعشهام تولدروس لیوحت هن همدم بەك
 اب روش ما اهتسخ ماعو × ید ایومن فرشآ عع“ ع رف

 یتنکم شم هور کو + مرخو داش ید ںدھاع یرومظ یر کک ر : دی یازف

 هورع ام دقم »هکر داوا لاح لاجا +ردشع | ماوهو دنا هح اسود راتفرک

 ندماشكنابراک ن دیاناجنامد رک ساخت ند اع ان الدر یش چچ هدهریشعلایدذ
 ,SS هام یتلوا نیم نم هجور لود هماردا تب

 بولوا عقار نوب امه تضهن هرم ندآ دربند مزو جوا برا اجر فوڪ
 تعتنابراکهدنراقلوا لوزن شیر ش هلت مر برق هردب لزاشلا ییطدعب
 یللازوزوةط باسوزاسرب هدلع نالو الة قالت هلد ارث آو راذک هتمالسا

 نامفسو الف فرم هکر کم راب داود شک ارارق هعخ برض یشیرق نا شکر سر
 نیراف داواهدن دصقلع |مانتعاماد ران رک یراو دنک ندنخرط مالسا ها س

 بزر دن وکر ا چا هه انهسد ردنا ت2 هت ڪڪ رام روم نیک ا قق

 بوتکم نوعضم«یدبا شاوا هکم ناتسرهشهجوتم ندلحاس قیرط |



۱۰۸ 

 دعتسمر اومدو تس دکب یتاوایرامولعم لشرق ددانضرتاسو لمح وا

 لذاقرمس هدش ران هاب دنا دوس ربا لیجر سو ڪک راو آ بول وار اؤر اک
 ٌلنه؟سکر ھه نیغلو ا یراعو م٥ × یلو ص وهب هکم هلن اتهالس كنابفسو |

 کریکثالخرادم خزودلمجوب|نکبا یناواراکیلط هلناج هعوجر قیرط
 را دت ایت هدماصخو ماتم ونار ا فار غا ندب وج تمالس تع هلا

 نوح !ماشآنوخ ماج راد ا نیفرط نازاب مس فو کح ی دی نوا رود نم ءا

 لنهآ یی همقن ندفلاح درب اهه سلحمبرط بولوادنن نرزآ همزر مر

 هل. لسو هلع نبا یلص مدآ دلو دبسترمضح مد لوا * یدلب ازاغ آمد ا

 یزانرد عرق هنساحررفطو چ رەت بودناتاح اثم یور همحو هن اح اح

 | نازراب«پودنا تءاصا هتناجا یدهزانب اص میم مرج ال ٭ راد دن ارت یت

 دا دما هلرب هکالم ةدنحشدون> »ودول هصرع نازاوس لیاجو ور لابی
 یزیرکیکنا لونه بضم بولواتسسرافک تمواقم یاب نفازا توتدو

 نامجو |ندنمکر شم هلک رخ هدندبآ ريخ سر هاکد رن لوا برد دنا تعزع مو

 | لمتعو هبتع ن دملوو هغر نة يشو دللوخ نلفوو فلخ نهءماو

 بواوا رشنرتاا سین مزاعرمکدن رفت شخ یلاشاراویو «باطاادمع نم |
 | نیرضنو طم ىلا ةمقعو بلاطفانبلدتعو تلطاادمع نم سابع

 رهن سعر ىلا مارانو و ناس فا نور عو عمراا نساسعلاواوتراما

 نوایخ اندرا PER ×رلد دلر ارا لذ د ہق هتس درو آ روز د رم

 | ندهاّتاب رک اکر اف رط#ر د شلو ادندمس هلرب تدا مش جات د: ٤دا ھس ترد

 تعارض کور یراترضح لابقا شلار اچ زارط دنسم قعلوا یزوریق خوب
 راز هٌبچس یرورسلاةعمد بو دنا یراز کم رکشنمهزٌّهدوس ااو

 مارآهدماقه لرانوک جوا × رل دنایراب ترضح یراک اتو دج هناد
 یداو قیضم بوادر وہ هلام | هب هن دم بوص اد رفتی اول هر ندق دروس

 جا انة نم ادنارس ریشعشو ل محو ازارف ندرکرتش هدقدلتح ندارغص
 نالواحارات ةزوح لخادءهرکص ندقدنلوا ۍارخانوعا نوا مه صاغ
 هم لوا« یدمناوا یمسقتهدنرانیب لانه یا نایک ص لاذما فرم

 باقعهخ:هدوبر رادان مه تلود ف هک هرزو ل اتم الا عھد نامرذ

 فات خت فلع ید طعم لا نر ةيقءهدماقم مان هساملا قرع بولو ايش
 ه دفنالا ضوربو دیا ناحورس علاق هلرت اینو خماد ایسا دعام ×« یدلوا
 ے م

 ۳ ی <

 م و ج



۱۰۹ 

 تاع لز وةط نوا ندران آ هرزوا یمیدلوا یلممس ماما مقر هتسخ لق موس سه

 *یدلوا ناکمالاع یارمس نعم نامارخ هلد اناعا لئر کد تعلخ نامزد

 هلرو دص ناعد الا مهم نامرفندیابرالا بر ترمضح باساب راک تانح

 یی دلواهدشک ضرعت تسدهلرب هندخذخ ندردب یاراسانیداوارومأم

 یح یرما4نوکتنآ یناناک امنیفمالوا یهلایاضر قناوهابوک
 ضارتغا نالو ادر از ن داد رد دز الرش واعدن ضرالاق نهم
 لمادقاهراکول تصرف _بولواراسکناو نزخ شا تارطق لسلست ثعاب
 روسو د.ءةولضو هرطف هقدص توجو × یداواره اط هددح اهو لع یماعرا

 ےب تواواندلاو> انالوادندنهددمع ل اول اضت یھ ییعوارهز همط اف فاز

 بر دشاوامالسار رە ماسشاهنامهدماحشایزو رف ماعو حد عاشق یةورغ

 مسا مم فانه دل. |عاتنق یدوهب هکهرزرا ین دلوارر ت ل5 هدزنابزامدقم
 دنوم دقع هدنرعه لاسلطرش كلمات ارودصیاتسکع طورب صالخا
 بورا رذعهسنراد هدخر تدمر هطاصمساسا#یدنا شخلوا مص

 ودنکهدنلاوش هنسو نکا راشلوا نامانامنااس لظلاح هدوسآ را دوه
 هشوک دهعتشر بودنآ تاسح هام تسدییااسرب هدنراهاک ازاد ||
 راصنا نالدربش نیکژورنازادنارمسنیلواهتسکص هاب ثکت ضار |
 دب لوا هراشالا بح بولوا رومآم هما ارغ ماهم دن نیرحاپمو ۱

 نیددع شنوا هرصاحمابا #را دا راتف رک هراصح قضم یرارادرک ۱

 ندرکرب نفکیدنا نزعدیمززوس دب هکدوبب لذا لګدیا لمکت ۱
 فونصوراد دما تمافا ساسا حرطمییاشتاعروا بوشنجندراصح |

 رارذادعد تواوآ لاعهاکرد مادحطومشم لاتفوبرح تاوداو لاوما |

 هنسول قدوس هوزغهرزوا تاباور رهشا#یدنلوا ےسقن تازغلا نيد سا ۱
 هلد دما قتلوا مهره هنخزردب لم ناشنولا «ردندنمداقو هکرامع |

 | تسوفهباس هلفغلا لع هنس همح ان ضدرع برق لئسردرپ هرعچااراد
 لغ حاقر و × ل الها اا سم یکی ا لوغشم هتعارز لعندراصتا بولاص

 تاتنانع هرکص نرڪڪرشا لاح یور ةدنکفایامرخ مارخ نوزوم

 بشعت لء ازوآروززراسمرهز مکن انیخل وایومن عج“ لصاو یی دلواراد دا هم
 راس نوعا قما لو ار اردن اب × ی دلو ناکما هناکتخم رک قالت بواد رو ۱

 تازغبیصن لالخ قزر لوابولوا نازیر نراناسنا قوس نالوا قیرطداز ۱
۱ 

۴ ۸ 



۱ 

 ثلات ماع # ی دلو | بس همس هیچ قوس هوزرع»ه هرفسول یملوا لاو رفط

 ناشر , اقر ندنافطعو ےلس ید × یالوا مق :اور دکل ةرقرقوزغ مدرسه

 هتثردقعهدماتم مانردکلاةرقرقلبس هلحالمداس شتآ داشا راکزورا

 نازابرم- نوعا یدرفت یهورکلوا نیفغلوا عاتسا ا عاتجا
Oiهدوهعم لګ بو الوا قدرط لو سو باعص هلن !یزاغز  

 هرکصندتحارتسا هسلج نوک حوا «یدلروک سفتتمرب هدقدنلوادورو
 کلر اطق یزا دنا فک زارفرم- رتشزوش ندا احویرهدمل او> لوا

 یدراغاهورع ٭ یداروس ت تەج| سم همطم هءحول هب هس . دم فرط ا

 همل دث ین هل کبر نتغمر ر شر مانتروغ ردشاوب یحش تروص هدەنسول |
۱ 
 نهج تدار عیفر هرعصوم ماد سما یدنددح لزا: ہہ ا تییاعو

 هضرع یرلکو دنا هدنسهط> المل !تراعهدز ان یە .دمیارطا بودی

 عضو هتعزع باکر هل ارو ال دریاد رفن اوا اکتسد تلاسرءاکرد |

 هدک د شود هنسهزرس لوااسرف الف ی اول هعه اموئرب هیون دما

 تازجم عد نکن ارش نصح هل امج یتهاوش لا ذ1ا بعص یادت او ثروغ

 باد دت |عاطغامج نامرف عامنا بولوا یدتمم هقح قیر ط لس «دهاشم هرهاب
 تعاخزارط هب هنسو ځد ف رشا نرابعکلتق نالواندمانانساحم

 لنهآ#ردشمرا هعوقو همنرهدلاسو جد هدرق ههرس »ر داوا فر ورق

 هژراحن دیز نوعا لع اتراغٌةدزا یش در ق ةلفاس ةلفاق ن دنا م اش بن اح

 درد درب اهشد رت نابراکه دما تابت درد بوئاوا لاسرا هل ارا ذک خمتراوسزوب ۱

 كنها ناس ا راک ندا وا رک.ول>ز اومههدریتسو برح ناد مر رو حر ۱

 مهرد لس شد یر کب بولوا تراغٌهزوحلخاد تر اک عاشمنیکع ازکم ا ۱

 ترمضح هللالوسر تش موناکماتربضح هد هنسول * یدنلواحارخ | سخ ۱

 هللا یر یوشکماالاحو همخراش اس براو ا فاز هح نیشناهنت لانا

 * یدلو بس ەلد هلان رونلایذ فرش ا

 هل ساس هعرح تن زر باطل ان رع تند هصقح تروح هد هنسول هت

 ترضح مت مامامرکم طہس ەد هتسول مه »راد داوا طر هنا موم تاما

 × یدلو ادو مش سلح ناشفارون عمو «دو حوزو رفا نم خا هنع هللا ی ذر نح
 ناداوخ دیرفط ده اش اتروصهددحاهاک هکر عم لاج بری | ےک ہدلا وہ

 موسم امدقم هکردلواهمضق لاجیا « یدنروکح ره هناعا تاود



۱ 

 نامالاراد هکنادراک یتیدلوا هلفاقرمس نامفسونا هرزواینیدلوا ناس كلک
 هدل اتو برح لالخ یاعص اک | لترات هعتما لوا × ی دنا شدوا لص او هر هکم

 تمیدو مسمر, لاو ما یونصراورتش لس امت نیغ وا ریش هر یش خیر سر اتفرک

 ندنرازوهیرک لس رل هدنامز اب بولو الا مها هشوکح حورطمهد هودنلاراد

 اعوت یهودنا ست  هلرب یراج مهدیدلوا یلاح 421 هفرمصت تسد یلام لوا

 سانع اهرکصندنراک دنا غارف لازا لاد ا ندمامو نوش بو دنا نکس

 لب یللا ساخ حج ر# راد دنا مست هنداح یاس سآ ر تزداد فسا

 لوا کرا دلوا قافتا دنرکش رق دیدانص بولوا رانعلا لماکر ربا لاقت»
 بقهتسمرید دن وب »رله دیا قافئاو لذ هم اقتناذخ |ندناما نادم نازادرم۔ینل ہم

 هدنامززآ نوعا لابولصحت یکو لام بلج یک ب ولوار ذی هعتنریهدتلا
 بنادسنازرامهیدلوا حج هاو هن کک ہابس لہ حوا قاف او یکم

 كلاوس هام تولوا هل دهیرط مزاع یرهلوا زوشورش ما راءرورعو

 ترض حر کب دزور هراب دلاص تو هداسهد>ا یداو نط)فوکینج و نوا
 هاکهزر مرع نده دم هار رو روز د يه رفت لب لسو هملع هللا لص رشلادمس

 زارفالع فان هللا دبع یرلس ر هلا قفانهر دنزومجوا ندهار ےن بو دنا

 * یدلاف نزریڈ ریش هرز وہ دن قا هدمالسا یاول هقش هناس ییهاوا قاس

 بوديان رجلا حرم تروص راه انيةص لدا ةت نوک یتش: نوا

 ندشیرفنارادا۴ ییرد ی لے دیانادص مزعهدشک حىت نیفرط نازابرمس

 ید ص فال سر هراز راک ر ایضم تواوا لاله لاح ةداتفا یرب نوا

 ںواوا تسکش یراتکوش یاول نیکمامرب | هتهالس لزنم مس یر ندرلنروس

 نارادنام. تدالح هلس × ی دلوارابدا روت د هدرمهرب نیلا یوّمص

 هنراغو ېس مالساهایس بولود * یرازوب لنمکر شم هلذخ هل اند هموح

 نناح هةرفر ن دفو سو حام رز تابراءدقدناوا ف وص هب وسد #راب دن ازوا لا

 راع لوا نوح ا هظفاسح ییفاکشنننع لج نالواهدراعش ترمصز راسی

 ندرای دارو د لا بقا لاش خورفر فتح هلالکب ولوا دوم هلدا فوقو
 هج !تکرح تصخررودص ف نوساوا هسرولوا رغم هلبا یسیغذاف
 تولوارا سکنا هی هتفاترب راف کرا دتق !یوزاب نکدا شلو هنجو دزمس

 یرا کک دش ارابس لاملا سار لص لارا عش میانغناعاتارا

 یراق دلو ارو ام هلمس هلنذاح تم دخ نی نکس مک ق علوا یرارولنذم



۱ 

 نیکم هک لمح یانب همرکعو د.او ندلاح ٭ راد داوارود ند کم ۲

 فادنم »راد دنا ناب تصرف هدصق دنرکل ضیا ند هش رف لوا تواوانمک

 هلروانش هحن نولبوقاسا یوح ندنسافق شاخرب نازرابمیعلوب یلاث

 تماشرثآت لالماوذ تداراب لاا ق هرابدت ان بالس ءدرب یعاعش
 ةدوخ تانک بودار وهم هضخ سکع المان تر رص هل رب تفلاخ

 ترضح ننراد د وجو یح+* یدلول لالحا یسهموطنم همهالساتفاوعا |

 ندعرددتع لشر بودا تاصاشانوخ مخز ید ارب ت ید هنلسرلادس

 هددزر مرب لوا  یدلوا تسکدیرا هدعادرنادند دیراو یم لس نالوا

 یلاشمارانوبو عسرلاندعسو شخنب هللادمعو هزج ترضحادمشاادمس

 هرونمدهاشمانک یراوتمبواوا تداهش یاممص تسهریلد ریش شع:

 نارورغدننکشم ةدنمر همر نیعجا ہیلع یلاعت هللا ناوضر راد دلرا

 رورسو لومآم لوصحو رورغ ترانو بع لاک + نیک نادم

 نانو کای اتا ارم نادا واک یر ط .دلد ارونضحعا
 یراق دلو ا عز اع هتش یر ادرک لاو مذا هتک غ تراش دواب یش دم

 تاکرح نوعا فرمص ندنراتءزع هم جو یشد رق نایوج هنتف نیفلوا سکعنم

 هک دد !شلکن وکسزونه هناشفخ نالوا هدلاجر بولت ندلاتق نادم ةف منع
 زنم ماند ال ها یج دعا ل مز کس ندهن دم * تولدروہ نونا مه مزع

 تاوصاتقنرطیماقترو ناتو | هدناکم لرا »راد درو فازرا لورتزع

 یربخ یراقدلوا یتہتعلا تود بناح یارکهرنولوا باتنانء ندعوحر

 × ی داروس یلاعهحوت هر هند دم هننکسلا راد ایشوت تة افر نی وایت ہت

 دنا یسیدلرا عقاو هيس ا هرم ۔هدهانالاریخ ترضح ترعه عار ماع

 لاصراږلد ا یی رطرب هنامالسا فرط داد وخ نارد هل سو هل ندنسا سور

 ضرع هماشتحاررع فقوم ک دشودهنماخ یادوس مادلع ا تراس

 نوعا قلو اافطا نیداوا شک هناززونهیئتاداسف نفعلوامالعاو

 × یداروس لاسرا لات هحور یو دع هل س واهل | امزا درمن د مع یال ارو

 نعلا كلمرادافع یشاومباود نالوا داعم ماننطق یھاک اج دسا ید
 مالساهاس چ یدلوا ریساهتسد تسد یحدمالع رفت حوا تولوا نرد ةا نع

 هتهالسهر انکن او جر هدماکنه یراکد تدا مانتعا تسد ةلاطا هماذغا همر

 ربخندهعقاو تروص ینهاسوهحا طو رک اع یرافنتسا هلولو بوت آناح
 بس

 نکا
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 ناکم رک ةدنامسپ بوددارارفقیضم كنهآ رابکس هلناج ےہ × نیک

 # ر دلو انار هذاا هلا راوهررابرب زوب یا بو دنادودو شارپ

 فاطلار مط د تارا قع صعب نیعاوا نن لاو دا فونص نالوادرریةدنامس»

۷۱۳ 

 باک یلاج | که زووم ريد هعقر * ی دلوا نا اهصرعنازاب رم ہا صڈ سد

 ترلواتداهش ماتلا یکسمیابح هنو لر هنسک ش ۰ .ندیاسنا تداعش

 تزلوا ید اصم هر هن سول ×٭ردد رل را باهصح نده٤اخ نسح تاو دنوح

 ریضنلا ی نییم حث هنسول هتم «ر دش ١ نایهالسا رطاخ خج رس رد دکت
 شراذک در دشا تولترسکرب> تولوا ردرف ندازغ یوزرآ ه دیدید |

 ی اتسکطورب صول> مر لحهل» ا ریضنلا یدهرزواییدداوا رد رر ذب

 هدوسآ هنس جاور ںوناوا شا تحار ع دقع هل طر ش لماع ارودص

 لک نوعا ممد سما ربهدلاو * یدنا رلشلوا لاعارفو نمالاتلاح

 || تداعب اس هننمزرسلوا یراتمضح ماپلاو حونشساک مارخنوزوم

 ند دوش هطور نرادوجو دالر دود هل ایضنلا ی دوم تولاص هیات

 ضورعمیبلاحولا نیما نشداوادساق دصت لح ار دغ تس دةر: ڪک ر

 فیر شن هنفرط هنن دهنکس اراد. نیک ا یهاگتسد تلاسر هاکردءاکشیب

 هت رللوا التمم هب الح یالنوح ادهع تیکت ارج رادغع لوا تولوا ز رام

 تشک ا نوار اسمش آر# ی دورود, هیرمشناعد الا خ٥ نامر

 اطر ٽرو ص هب یلاع صا لاشما نیدماارا یراترد دکسع ١ تفلاح

 ناکہ لدا یکرحت لولسیبانیا نیتنانلا سدر ن کیا راذمرت هو کک
 E هن الدرب هدناذکو ی ال نادنم تور ام شان ندفالخ

 نیرجامموراصناو نردهاحج لسو هبلع هللا یلص یرلترمضح ماع ڈاک مرج ال
 *یدلب ار افرك را صح ضد ماد یرار اینم لوا بوروس مزج شل مزع هلدا

 زکهزویود _تودنا زاغارمهدزادت باب حرف هدنوک یخ نواندمرمصاح ماا

 لحهدنالیم هنراثکرابو هی رللاعو دالراوهراودنکننلوافاطلارد

 ناديم هال سا حا رتفدو هادعام بوادر وہ ناسحا ناما رللام

 نرا هناربو شوکه دوړ هز × یدلکح قالا حص: دار نوعا حافکو برح

 نوعا نوبامه صاروخ یسقاب توللروس تد انعهنرلەدش یراک دتا

 وطاعته دەم ءا مانا هرزوا وس هد زر ماش هن ا# یړازوک راوارم هطہص

 *یداروس نامرذ تاو | یع مھ یر اد هر سران دنا ماد: ا ترلوا مارحر جس

¢ ۱۹ 



 ق سم

 | موص ەم ماما« البرك ت شد هنشءلالبو برکه داب تشکر س هدم اخ !تداعس ماعوا

 قنورو دو>حو ناتساک نامارخ هن ع هللا یر ںاسح ترت ح مواطمد +

 | یر تب ہزو هلس ما هنری مه +× یدلواد و2 یار ءنانساکازفا

 ۱ باتا لوزتبولبب وک تلاسرهداعسلا راد یراتعیراوازس امنع هل

 ۱ سهنهدهتسول یددعوم ردةهوزع  یدلوا باغات ها ارهاط جاوز

 مدلناف ماع هل اناسو اهدنه ات> دوم ین بدتر یو شیت ہے زا 1

 ۱ زوج قاتونرمضهددعوهنامزیدبا راشع | عاتجاهددوعوم یر دب مسوم

 هاوخ اما ۶ بورد هبارط ثا هلن لو هنا هتسولا راول * یدارو د قاطا

 عاطءنان هرکی اش ا یو ذم ن ڪسر لىسا دهم .له اح ترغهاوح ان 0

 N مادعنا هار نارا ناضیف

 ن د هزا> مسو هریها شه هکر دب مسو ھدب یداراتمالس ت« یازح بوذا

 نارادررالد * یدنا را شاکر اوتو نارعنوعا دتسودادندغارطا بولوا

 ر ءط اعد ندد ج ینیداوا مرکرازراکرازا هحرکا را صنارن حاهم

 فاع ضا ینر اک ٌهعتما یراکدروتک اما و راد دنا ررضندروصت هدنلصحت

 هور۶ دبراد داوا» هل | نم 2م عنو ہل ذات « عرکر هم بو دناد2ت هلم تقولاعق

 4ا هنولم عار رب یادم هدرفسول ردندزعداءو هسماخ هنس عاعرلاتاد

 و و OER شا: یکداژنودنه نارکە زوبر دماج عة

 iG ن: هل عدو را ء٤! یردے]وا همس 4جو شددلرا ۱

 راد عوقول |لمق نوا لاصوا هال جو ءاج فوم یراک دم ادات او یفاوت

 بونازا لرا نم یا هر رنه ناد هم نازار شر ةذر ول ید نوع ا هدد او حالع

 لاج لانلاتعص لاجرزاسن هدقداراز هناکمنالواناوح هنتفهاکمارا

 | »د جادو ملا نیغلوا هاتوک ندمرب |هنراتمادضرعت تسد وند دامان

 بولنراو هلع نالوارتس لها رقم هکر دویم +یدالوا لدهآ هنکلسم

 |تصرفهدننک نیدنازغْلح روک یفلتعرب یربغندزوگ لا سنهکر
 دنوسدناتاود» یددلف فوخ ةواصاطاسحان روک لوا هل. لاشحا ناوانم

 ۱ ید لدنل-اهمود مور ع ٭ ردول فو وا ص ناشلیا ادا اد اهد همهالسا

 تادمورغهد حةز تودح تا ءردشاوارومط هصرعزاسءواح هدهنسو |
Eدا سا  

 ی دار ار بوصت ی دنا باودوی اومهدا :خوب رل ضف هر دکر شم هلا عاهرلا |

 شم هاب هنکاس لاتشا تنیمو هرزرا لو جرا ید عسر یر ءیدارا |



 تا2 اور سلا اعترب تح براوت ع عوشندنشناشم نال هدنرات داوا ع وح ا ۱

 بو دا هللا مرح عمر راکرخآ [ راد دیار اتنزک هتراکفا مادراب ذخ |هراومه ۱

 1ة
 ۱3 ی سس سس ۱ : تسویه :

 e ی درلناو.ء قاط صل ا هورعارعوردندنه اهو نامقعلاد ار :نالوا

 رعنا ما دز ید ارا رتا د صور اروا !ٹراح لىق هم یا او تی ردها

رعم کو دن ارش هایسحج أ
 اکو تر داوایلاع«ه اکردضو

 هل یکوم*یدلروس ت٤ رع تمار م ذرت هل انیدهمو نانکتفصنوعا

 ور د رزاداوهرامض ند اکو دتنات ؟ر هند سقزاودنک ورک

 ۱ NR بودا لع لام« لج الو ابد ىل هقان ال

 نیفلواهتسدرار غار نو !تراح ٭ راب دلوا ناشیرپام۲ شعفذا تاننارشا

 یعکو# رش لن ةمعط یک ووا لبا تم لس هل.فود:كص هرورمضلاب

 توقت هلا مارک کالم دج مالسا ءایسهدازغون یداوارسا هتستسد

eدوجورپ یخ اندناناعا فص صوص س تانکر دیر یودناو  

 ناشی اوا تک لالضورتکبکوم ا × یرلرادوةَفم

 دتفسو کہ تسشورتشلس یازکلا بودی امانتغاماهواةطبح جراش مالسا

 ۳ یخ ماهر وج «رد را اقا هطبح لخاد

 اوا OR یو ٤ هتسد ندرکب وشو ود همم ساک 2 تی هدتحس#

 | دعاسم لام ها a ES 3 ءس اعر امداد مای دنا

 ۱ RR دنع * یداوا حاکدذلاع لخ اد هرکسند م ءادانووا

 | لملحرتسدو> هە دا ودر بوواف هل تاو ع ھر هنس دنسول کد عن تصخر

 هدرب دد دنلوالوزت هارن مان لصاصو + لوغد هار رو مآ م لوح ندزنالا
 تہ ںاتتانع ندارغو لا یارتنا لالم صد ردوا روه فاکش

 ترا تا اهر ل د ردو حو رد قلا ۱ ۳۹ ا>هدلبرف اد نوان دن ات تابا

 تعافاهرردود س ترد ندان راده نایز لاطا نیک اهر دص تععگ لر د

 بود د د تروص ج د قددح هو رع هدلاسو + ی دارو ف ذغدح

 داوط نڪص رم ره لر د داع ندیاهناکس موه هررزانرد هباعناریش

 رار 9 سد د امد ةه رار د ج د نازح اةوزع نءاوا هما وم نده علت ا

 ندنرارا دور وزاد قا مودې ع تکنتهاش یرذضنلا لک دو ې هکه ززو یند دارا

 یا یا ۰ نیمالسدبطحا ن :یحندهور 4 ê ہرزک لوایدیا ش x .ارود

 بو داتمافا لحرط یرب.خ ارج ا یاتهاراد 9و مد اند ەن :انکو

 نوت

 توس

 روم هو وب سوم یو e سر
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 ۳ ۳ 7 اقرار سوار نادع قوه تیام

 ورم هدامآهرضو نرخ هدانز ندکس نوا بو دل ا باج = رل ابو درع د عاود ما

 | منو رب د ردتود هه دم توص یم حوا یور هلداروشورش نادم
 تونلوادنشل ارل زب هو کهن دم فارطا قحاوا یوم فر رم عم

 هلداقدنخ هرزوایرب دن یراق نام نغلو اضف هدا ڈک ینا عات لمج |
 یک خوام کارتم یاردبارعا دونجو باّرحا شوج *یدناوادس |

 یرورف ارکسعد نیمه ارا راذکهارهرخ اف رط ب واک هه دم رانک وذ حوف

 1 هدرب سد یثر طظ هاہسنامزر دقیارب ×راد دن !مارآ مامخ ترض لناقمةرا

 » یدلوا ارس تاتس لاعا تودنا هفاکدرلد ریڈ نار ترحریغس نده
 و SOT < رس جو جو >

 ۱ نیورج نانلوادلد هه هنامزا لن د هراز هم دن اض برع نامع ىا

 هدر زا ایج م نو دیار زکی دن لا ی - اهر ةت لس نوک رب دو درع

 راتذر فام رب یضام ترت اعو ریش یدادازرابه نم له سحر هاا

 ا ناکام یردک لک دن و ور ۴ ندرکیر اد یر نکا واهلدا ۱

 | یهللادنع نم لثون ندرنالوااقشءار یاب ۇز ى زار ید شود هتسز |
 تدم+ ی درو کصرا 0 :امنوح محر همهو یا نب :هرییش بژ دیا دا ارمهاک | ۱

 ٭رفک کو د ح الا لد رع ترمض>هدماکنه یک دریا هما ذا هرصاح تن

 هدنا دشت ۲« یدل ار زوربز نیر هو هتح بو دیا ل سرا امص دج هلالّصر

 یدرو هاندا یرات نمرخ بودنا نوک مس تافحو رودق ندبا ناملغ |

 | انا مارو بعر یکتا هشیرق شید لسهدها ما ترا ت روضو
 ی # راد ا نانع یاځزا هرایداثراب لره نایات هراز بودا

 || اقع نالوا هدرتشیوناز ندنااضتساتاهنو تربح لاک ناسا

 أ ناشر فکرکشل هد کف راسمات رفسوت «یدلراراوس ندعا لح

 ۱ یت ہطہ شو لالصا کودتا بطحا نی یدو × ترثک نادروک, دز روز

 ۱ یداعاتودنا *رد کج نیک هع" = مسور وقت نرل مام ھه ضد رف

 | نامت ڪک ر نذل وا قاشمشمان نکفآ هتخرواپ قاتا نازم هلا
 اصلا ترمصت هعمالا قداص تودودیرازوب زد ارادارو د ل لشدرف

 سواط هک ی دناراشاواهقش دص باشح صا ٥ هر ن نکذالاث یر رطح

 بر دیا اک هولح » یلا سریارسناود لربح ترمضح # هلا هاگرد لام نررز
۱۳ SERRE LS AON 

 مایہ
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 تحارتسا هففو یدرکص ندنعدش مماساو تہ ءیفاشفا لکم سا رم

 تعزعتاارهب>-ول هنرزوآهطیرفیبنطاقافتادقع هلا قامش تارا

 لرب ر فر هند سر د5 د حوا بولر وس مدق عضو هن داس باکر مد لوا

 توح راد دروس هژجاشمو هلتاقما داشو»همصاح یهطارق ید دوم

 ناب ره تو هنادنم هناد رحهک ی دمغوب تردقردق لراهددوپیدول دیدوحو

 هدادر ازق هل ایضنل بدو یامدقم» رل دنارازراک عرق حرا طم هل اراکشریش

 هللاضرا» همش نادرک رس بوت ندراصخ هرزوا هنداپمروط نالرا
 لؤ قد دار هن را ماهوب نکلی راب داوا راه بلاط هل طر شا قواه منار
 دازمیرل اداش تن یراصح ءزاورد هرزوا لا لوسز مکس نوشلکح

 هیاضت نامرننیتلا لبح نوک یر ییرکب ندهرصاح مابار اچ اننیغالوا
 تین #رل دنا زابیراص>هزاورد هل از امت هرس تودااصر ندرکملست

 ىلا ترلوالخاد هنس زود تلاسر هاکردءانمالاوما یوئصر لافد او

 ندرا شارع ةرطنق+نود ندزویزوقطوبردنا لاحر * نوژرفاندزوب

 رادهریئراو دز وترا هلس نمد هدنلتاوا هن داس هنس هلن دل ارا ذکه مدعزابد

 رد نکن هناکس باوش لوغشم مدجص تعام رب تدیالک یی ا
 ءداسو و یرا کاخ ا تلفغ رتسپ لول :تنولو تیک نا و الا
 | ىنادعامەركصندقالوا انف یداو ةدادرسیرا هت هغر دلا شاب نذار
 ۱ تالنس هدر داوم تاود یرلددلوآربخم بو دنا نصع هرارتزاصح

 ۱ عضو هنیزع تاکر هر نزریشش ریشزومکیا هدهتسوب_هب«یدلواتراق
 هشدمدووب دا اهدا هرهالسا تاود یداعاهراومه توللروع تمهمدق

 نوعال عا اق ناس ی: نالوا هرزواداسفو هنتفطاشا|

 شوک نوبا مه مزعةزاوارکم هان دن لی ہن وص لر ایاز مع یا ۱

 | یراهاکمارآ شعا رذلربآ ندنکوازادنا هوکل سس بولوانابت ابا راذک |[
 | لصاوخالطا لصحت هنمرلرتو رثا بولواهایش ةدزابذلد هنافسعرتبنالوا |

 | لبو لومه هثد دهفرطتل ار جر باتلاع باتخ | نالوا عانتماد> رم ۱

 | فدا صم ها ایزوریف ماعوت مارطا نوب یخ تبضرذریسلهاروپ ج × یدل دا |
 | واھ یقرط قلواهدهسات هنسرا ضمد تو دنا ريدة دیرج تد هرزوا قلو |

 لاصخ هدوتس بولرا هدنلالخ مشهلاس هکمخنردراشع ا راتتخا مد

r ۳۰ 



 یا
 حک"

 7 یرظندلوا دم راز لا اوب توعد نزا سل ا یرات یک

 1 هب رميها هفز ام ن نادر هد هتسول Sie تلالذ هدف فا لرد

 | ماتشخا هللا ماعلا دح ى ۾ ران ذلاص ترا شت آ هنسوح اون هلغ نطب

 1 دهس لقد تفرش لئاناغاعو ال اسیدلوارمس هرتساو لام مالا ایس ںوناوا

 1 ندماشراصناو نرحاپم نالدرس ازکم رکص ندقدلوا ريشه همش

 ۱ نوک ار ا مانتغا روحل خاد یشرف ناراک دنا مارطا تاد دص

 ا | د دقن امار دس هی هل فا هلا ریتم ریشم هدصع هیجان بوابرود لاسزا
 . | |ا وع بو دنا .حرعو حره هدرمهر ید رد ن ڪڪر یزآهارغطم ل

 | هلسف دلاسو یدشود هند نردها ع فرضت تسد اجرا کصاو لام
 || اک د ةضارعیراقدلوا هدربدن داف شت ادات اهل ایک دو ےدمس یف |

 | بول: روس لاسرا از ورود رخ کارو دک نر تی نغلوا ل الحو ها

 دقن قا را دهس * اد دریا -هنم هز ا رحم مماشمدههگرب 0

 | بیصندنفسوک لس یکاو رتشزومب توقح هت هالسرا م ڪک ر اناجورم» |
E۱ فیوغ کنج را اد٤ یه الا بسح هد ةن عمم دس وب هر ی الواد نمر هر  

 1 تار مفر نوعا تاالد ا ۱ رام کاک ن لدنلا ةمود ناسنط وم ۱

 0 نشاک ارهاأش رک :حدوو ر۴ ن عضآ لمقر الک بو ذنآ ت:ّرع

 ا هعیسءاتع:تو دنا حور ۶ ی ضاربخ دەب رسا رتهآ »+ یداوا کذتومه دحوا ول |

 | «رد دع ادورو هدوحو هة نج زدت“ دم لزا سوت [ندنمهباترانکو

 1 لصاو !مالسالومتر ادراک ز ور نرم دمرت یک ند هنرعو لک عدل اسو |

 1 تفرآ ام) انی هز ترتد هعهاح یاوهیراتدن هرب لوا ترلو هان تومن هاکرد |

 1 رومآفیلوا رو خر لس التسا ماتتساو قراوخ صع ندتمجیرغداوا |
 || ردا ید زالوا نوبامهتصاخرادرشنارتش یاع ره ندابقمیارت کرا داوا
 هراو ھنکه ل | حال لاو او ناملاهرزوآ ی رات داع هجن دنا جا زم لیصحت هدنس همح ات

 | یس رد لسع بول اراک ز اسهنزلجا نماوه :لوا راهدنا حب الع

 | داله كاع اتنا هل. نوکانوک هبنکش ین ارتش ماناس رکص ندنراکدت |
 1 هدسوهفر شا مع«هدنهوکنراکو راد دا ت یوس هفرعت رز یرارتش ثودبا

 1 وردا رک ددری زہر اج رک رافال ین یعلوا
 1 یرلک دش | بارم دا هرا و هدکدروتک دادو لدعرد دافص الا نوو م نیس هل

 ص ۱ هنکساس غیاقو هثسول هم رح صد برف *رلد دلو اراد هصحبدب ازع ی
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 تشک یراترمتع> برع مگوراث ناطاسدیرطرب بشر هردشاوا هناا |

 ۰ دلاشم اع لا شم قارون تاعفص نڪ ر دالان ناتسرهش رذکحو ||

 مارل اهلا تد تءرع دن مارح اار ته لبا نر حا مورا صا ورکه کر رر وک ||

 ی اورول لرواوا مرت مرح ل داد« نر مص ةو م .ڙر نيا نين آء بولا
 || تارش الا عمال دما جغا هم ماع لوا یوقوریالبا حا مصر لن هقداص ||

 زور د لس امرت بوادروس یزاذ کک هرع باسا دادءاهنماحر

 نارتش سار نع و » هللا ىلع لکوتف تهزعا داف تمار حفرت هل. !مالساءابس
 ترضم لزنم مات هما دح توثلوا لد ارم یط+رایدتا ہار مه یده

 ندمآرط ات تراز یالسا سج شی رف لیداح هدقدل زامارآ مامح

 یزلتدلوا تسوحزادناهباسهماقم مانیوطیذ هلن ادح رکا نوح ادص
 | ضرعددنوبامه تشبئوت بولواتلاسر هاکر دما دخ معم لصاو یاس

 : !قرابز قمتع توب نالوا ٭ یم ع ےف لکن میناب ۽ یلالحت ارو شنم هحاسد قا

 طسوت بوہازتسو کک تصخر هتعرع یاضما هل. !یزابررز نیاوا

 هک یدال و رارق لصرف هرزوا هجووډ هب هداهم دام رب شیدمآ تمقاعنارب دما
 | *راهرواضر هباضقلاةرع بو دیا هما یب که نوک وا شد رق ہد اه ماع [

 هاهابعم هتسر هكا دم ول ب ولا مةج نداق مات فال رش ع۶ هنس نواو

 ع دعت روده لاع و لمغهلاصهملوا ک هناک حصو زادهد:۶ انشا

 مک د لعمار والا ید ترضح ن دوم ناوندیرط ندلراماتخ

 شیرقرطاخ یدکنندناشع ترشح هدهرواحم یاشاولوا ترافع|

 || هتسابندومایذ بانج نوکحجاقرب نلوارداص مطوریردا ||
 | هردشلوایداب ناو را ةع هل. ناعاهارنازابرمم یزل- | فوقو هاکماد

 فوقوم تراز مما برلوا هدادرارقهرز واموس ره لاونم م هدام نود

 باعا ضعت بواوا یدهرغ هدومرقبحومر*یدلوا ربحا ةدقع

 || د هس دح ءاضت نوعا هنده مام ماعا × یدلب ایصتترخ ض عبو سار قاح
 لوفق ماطلاماهرکص ندقدنلوارارقهلظم برض برق نوک یرک ||

 | هدرمیفاوب لوزن فرش ف هعرک ةروس نفی ملا یمرطا نیم بوتلوا
 [| + راب دلوانیماک نیک باحاو نلسرلا دسترضح هل نیم خر: |

 لولم بولدروم ذا2ااخرب ندماخ ےس ەد ءاتخ ماغاتداعس ماعول أ

 لا-رانولامه همان نیضعم وعده د قور ط هند ت2 یلاندذ ارطا



 رتا داوا دنارال اسهتس هدنرخاوا یاردلا مرح ةه لاس * یدلروس

 رهطةارع تالواارآماعع ننهاس هدهش دد قا یرلتمضح ا.فصا

 | محور دنرابعند نص نصح نوا کیریبخ عالق صالخ »الرب تاع+

 هک مار هریحس شوغآ ی خف یارالد دهاش ماشو ےچص بودیاتعزع
 ربمخ رده دنو ڪڪ یفتلا نوا اس رد ند هرم صاح مابا × رلب لوا ماعاد رک

 سورعو هدهاشم فولوا تسکش ولار دج بانج تسرب,قح تسد
 قا بولوا نمزویزکس هکون اف نیذهآ لوا ؟ر دیو رع»یدلوا مسیمرفظ
 توق یضتیح ترضحیدروارا قمردلاق ندنرروآ روز دم رهن یرث
 ناسکس بودبا ادجندنزکرح هدهناریثهلحر قآلءا دادادخ یرزاب

 ۱ یو دقرفع> ترمطح ند ەس نیرحاهم*یدلدا ر اتر هب هثاسمر ددربش |

 هملع هللا لصر شا دنس ترمض> بیاد دام یخ حنو کر قز

 دف نج اهتداحاتلاترد ×رف مج مو دت مارب شرم انا امن ابیردآام و لسو
 +اهرازوا برا عضو دزومه هد وخرب هری ام نارا شوک

 | رشم ور تطاسویم یسالاه ال دفن دلوااع هولحهدرومط هح اس یاو

 | اط نوح انوبامه صاح لوصح بولبرومب اا ەدنرارر هلماعا ا تیر
 یسصارا ضهوریم> عانغاما دار زاد دام یار 5 هديا نفل
 |× یداروس اتدا نوح | نیلم سم بم اویرخ ۲ض عد نولو مش هدر لند ن د ةازغ

 | تولوا تداهش م انک راکشو دع رره سد نواهدرا دورڪص ءاسا

 | تن هضص *یدلوارارقلا سم قیضممزاعراکز وردیقش حوا ناسقط
 ) اا اقل قتلا ىنا ندا ة ناک هدل الخ لوا هک ب طخ اند ی
 امد نیلسرا مش ترضح ین تسار ید تآ یمهدانابسماسنقا نیح ب ولو
 | حکندتع دشلح هرزوا قاوا قادص قانعا نیکنروکح نرش
 ) سدر ةر ھم + ان هلن آی تررلد دم | لاصو مر مرګ هدام ص لّرتم بلوا

 | هد رفاسم مانا خد سرعت هص د بولو ارو ې یاتتروص هدلزنم لوا جد
 ۱ هح ماند هشح تارجاپم#ر دن دااوحا دارد نالوا مظتنه هعوقو هتشررمم
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 اد سادا معلا س زخم نی هللا دممع یرهوشهدهشیح هک ایف یی اتش

 بولوادهع تمدح ترام الإ فتسح یشاحن هسح تله تولوادی

 | رد ږد را دذ ڪڪ تمدخءانما هرکصندقدلوا زامج تاممم ز اس بورت ۱
 | نوکسندنناقف هبرفستاکرح نویامهمالعا ۶ یدشعرا لاسراهابقا |



 هب 4 دم مآ م یوا تدا هس رم یرل ام تاا-رعاب لامة دس ز یعلو

 تدار ندربم> هورع لب رهو متذ بولوا ترخ واناد تز ءزادن لا

 رکسءهدنرب ره بوارود ثعنابارس رد یب هفاراما هرکص ندقالرو
 هنعتم نسو ٭ رلب الوا ناماک هل. ایژوریفو ترمصن باصتف هدنشرف

 نارا مک اج لد رکا ندیریغو ناوطر تەد باا هدنس هدعةلایذ

 یب هکهشیرف دعولا بسد بولر رود اضقلا 2 رع تعزع هلا ناعا نادم»

 میشم را هد تاضو تی نوک جواراغا هجا نم فک 7

 ةنوجمهدلوالرنمو «لعو غوط لیرحت هب هن دم فرط هدعب ار مون بولوا
 نیلا مالسا راد دما مرغ هلا یاقر ناتسهش تمرح یه ءلاله

 ناومع فررمشرمن هدات او نع هللا یضر همط نب ناو صامعلانیورگو دلو

 ءا شهانراح تالوارب همان هار ص رک احامدقم هنود هس رد مش سه لارا ط

 بارھز عر هدداقم مان هوم ندنلا لا رور غم مات لمحرش ندرصع#

 درکه دنرد لس جواهثراس نیز نوعا را ذخ|ندرادرکدب لوا نيک. ا لاله
 تسوخ رکشاهدایز ند دریل المح رش نولنروم لاسرا هلا راکشرپ ش

 یاهصتسم دز هدمزر حر ت.هرک ماکه #راد دلو ا لیا هم هن الدرب هنرتا

 رعد ترض > هرززاتااسر ناو انا طاس ترم ح هصوت تولواتداهش

 هداعساارادترع لنه [ندانف ءریضح یحدلوا» یدادات راماتابا ر حف ی

 عاب حالا تولوا راد هحاور ندەللادمع هراشالا بس صدا اس

 نیت هباسدماو ن الاخ لهآ ۰ سر اتحا نیکش مارح هم دع مصم ند)اع ۱

 هعب هتفائرب رافک رادتقایوزاب لات هنوع» هدیامز دنا تولوا دمعس لع

 نادمدهدروسو دءزور لوا هکر دو ره ی الو اراکسر اسهوک ن ارش هرن یرو اروز
 رند عاد تقاعتزلوا بیک یارتزمنریگ زوم دات هدریتسو نک
 ندتلاسر ناود فرطاغو ته لوا نفلوارک هولحهرز وانا خت یوا
 هدناال ا اتو نرح ر ازان دنسد ادب یالروکارس هنس لاو بقل» هلن | فرس

 ترمضح بول وا هتننسک ندن دوح و تعاخ سار او نج تسدلرفع> ترمضح
 هل ناونعرامط نیعمروس لالحا هلی لب یک اندو قا ال اوذ لات

 هلن داد ما دها شد هاشم دلاق هدنخرف لاسوت هن × یالو اراعش ترمهش
 هده دح ملص شرت نانکش ناوی لوا مالساروغت ماسنداثعادمارطا
 ردب ندنابا هالاراد لدا مادقا همارخ هتسد اشا صعب لع هدهع یراکدتد ادقع

 ب ۳۱
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 | یزوریفر کما یراسراک نیمار هاو تعشح هارد هضا عیرخ یراق داوا

 ها لعالکو تمدن مشاعلماص هام هرکص ندماهم م ماعا بول روزا

 فرش تاکر لبر هب کم فرط ند هن دمة رمل اراد هل هاکتسدهایس لس نوا

 ۱ هدلح مان نود یربمغم یاسرذ اف هع ۸ ام نوک ینمرکب : تولدروس باستا |
 لامء ادا هدر دن ؛وزغ هنع هللا یضر سامع تمضح ی دلو ایرو اخر ېم دز هنعط

 ترک کیا تولوا ماللسا دند هماع هلرب لا ی اقصد هرکصندکدتب | هر كف ەليا

 حطق هدماناوت *ی دنا مار آزار مادر اففرکفد هکمزونه نیهلو ارم رکتمادقیالع
 هه س و هم تس اسس

 ۱27 هامستاما دقت لقت فرز رع هدامشسلاتبد لزتم بو دنا قداوعدن و سا

 مال هلام هنهار | توب بن اج هدیاستنا تاو د باکر هب اس لات لامقا نیغ لو ان اشن

 | همر ؟ع٭ یدلوا ناعانامالاراد لاح هدوسآ هلت ال دراز اناشسوا بو دیا

 تعرع همطم هج وا دءلو ن دلاحروح هنتفزوب حاعرب یلاثم او لممح یاب

 نیکمرتسوکشدنح هن ال درب بولو اور ور هلی اوج شاخرب هد هکم ۀلفاس یکی دشا

 ندزیتر ریشه مرغ اس اقش دکمه تسه سر فن شک هخر ام دحا یاد مش
 تعرعهبحو یز رک" رکا ل رھ قیضم یزار' اس# یداد اشولانفر اوک اهدا

 لمج حفصووفعءدزم ندیودنناوندفرط هک ی دیاراشعتود هنکرادن لع ا

 تود یالعم فقس لب داوا ناشلا عءذر هبا ناع حا ھو جات بولو ال یا

 لنا ہلکی و :اوا فطن ندم ا تص ارا سو لمم لمه فا طم یارطاوادخ

 رک هولدس هدر هت شوغع ارفطدهاش هنا هنو هد یدل اف ر فاناعانادا

 هن اتسار ناشس نالوا ناسورکاج هو دامشنارسزا برع لت اک یتعلوا

 مدق تاشهدنزکی هدانعو راسکتسا فق و نزاو هلق قنا بو دنا لا عور

 یراق داواهدنسا دوس لعل هخب لب اغوراز هش: نارشادعام ندنراکد رتسوک
 لد ارث !یزوریف رکسع لس یک انوا ٭ نیفلوا هامتشارهمس هکر د ماد ضورعم
 لیاقت هدمدنح یداو # توایروس تعزع هبط قوس هدتقورس دازرپکدن لوا,

 نازارفا تد ار یزا دم ناد ہم نازابرمم نوک لوا« ی دلو ار ذ تروص نصا

 اعوت بو دنا باگ ایی اخ ا صعد ترک نالواهدرادزامیز ارآمس فص

 نکناشازامالسا هایسطعلالخ ا ثعابیادقا هم الکر دنا ماایرورغ

 فوفص هر نس اجر بو دنا بلق توق ل ص هل !یدادمآ هغد وذ |

 ربط ست رزکد ب ریسا لس ىلا *راد دتا تسب راک وشتار و تاک ی راک

 کت کوسن کلب رسرت لس ترد رک واهقتشزوکللس قرة واوا
 مس

 اه

 س

 Renas دم هلا سس
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 بولوارارفرا ھور کد اج هللافوعن كلام یر در «ةناطرب ٭ یداوا |

E ۱نوکز کس نوا بواد روس ںوقعت × یدیاراش ۱ نصت 95  

 ام یه زوم لک یاضتا بیس غا

 هجوت یور هجو هماناهاکسادق ناچ نیما لو اریدقت ةدعاسمهرضستو |
 لوق ةف هدشرط ءاشا قعلوا صالخندتضم لواكل ام# یدلروس |
 اع اکر د مادخ طو ڪم هدندنح هعقو بولوااسر eks لب اناما 1

 ترضح»یالروس تب انعهودنک هند توسل ابن

 تا رط زالو تای در وا قامت زعم داهکس زا ۱

 بکو که دکرابمرهشو هن ها دروس ماشتح اوز عمالعا رحت هب هرج لاراد ۱
 هحاسندهمطیق برام محرراونالا علطم ميهارباعرک مود دوحو یرد ۱ ۱

 هدم دع)ا ی رم لاعو یآ ترد همسرم تولوارومطروت شح صنف ه دوهش 1

 نر ر ناکشا ناکام × ی دلوایسهناونایازآ س ۳ ۱

 مارخ نوزوم تماق لات بولوا یکم هلن ساق نالوا یرلمار Se تیارکا

 — لدربخ ترمض> لماح سومان ٥ ركض تدق وا دوجو نشاک اب نج هاو

 E ,ااهدنرلقدر وہ هدارا قلوا مالک ةر دز ادنا مقر

 لصق ندلدابقنالواناعا ناکر | تماقا تعلخ مزتلم هد مس ات ماع ید الو
 یدزریا نامرف بولد روس لاسرالاسعاو انما هفارطانوحم |یعرش ةوکز لام
 تضرف هدسمخ سقت عر ا ٭ ی دار وہ یرص هنس یفراصم هرزوا

 صوص هر دن دلاوح !نالوانیمعت هعارب موس مه هد نال همنا هنس لام ةو زا

 دوخمداندو لسرتو ءارض برو تراعو هب دماع ,حرو ناعل هضخوالىا

 سنردالهاو» اع هلا یر لوسرااتثب موماکماترضح لاحت راو

 ماتخ هر دن درومآندنارو طظ هد نل ال لاسو لولسینا ن لا دمع نیقفانلا
 هدنمارطابحررهش همنس هنود ون ةوزغ نالوا نولامه تاوزغ همانزور
 لع ازار د صرع تسد هب هم هاللسا تال ام رھ ہق مور باک ردشاول عوةو

 روشکال الا یوشمدق نخل س۰2مینورف ی غور دینی داواهدندس افر ۳۹

 نوح اق وا ننه آ دسهداهن دن لوادار :دالو فرشه ندع اث :وات ی السا

 هل. !نید هموح نيد | دربند ره لسزوتهدلوفرب و لز ووا ںولدروہ هابس حج

 یط قر هلو | یمغر قول د مشروح ور ی دارو ہ لاعتسا لاب رع هما م بوص

 ہد هل- ع یآ یکن اہدق دلوا لادا لاحرطح لن م مالو ہت بولد دوس لحايح|
nana ramen vare 
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 نیش هنکو دیا لطاع نړ ملح لطابربخ لرا بوناوا تماتاهعخ ترض

 ۱ | ماعول» یالروس تعح | رھ بخ قوس هن مز نر هطخ تعسنیاوا لص اح

 رادەع جلاع قد دص ترض حرایراهدنرځاوا یس دعقلا یدرهش ماحا هدوخس

 موم هجو تا دعب بولوا قمتع تین ترابز مزاع هل. ات دم بکر یعالابس>

 | روس سان ییلھاج ماک>ایر دتا لمعلا روتسدشد قیا مفسد

  بمقعا هلد اینها ترض > نوع | تئارق هةل * نذل وب لرز یرشتئار

 لات لاح هدو ساهل دا هرج یادا ما رتل ا نار یار اصن هد هرشاع هنس# ی دلروس

 (نعکاح هد هنو برا دلو !ناعا ناوب | نیشنر دص نامز دع ولو انام اناس اس

 لنع كلم نیملوا هداهنو ر هها سل اخوه داتفا ندن امحنانح مر رنج« نارا

 داعمو یرعشا ینو هولا بول رو تدانع هناز اب ا رار میس هہح ارب

 هدرطفرب ندنع میل ایرلب رلو | بای هصح باا صعد ىلا مارانو و ل هج نا

 نوح لا نوکنرسنیرانکوش یاوآ راه هتشکرم ندیا تغلانش تبار مقر |

 یداو بولر وس لاسرا هلن أ امزاروز د صزو حوا ین سه ترطح ۱ دخریش

 ةد: !تمسنغ لام س هرکصند اوج بدتر ازمس هحورپ هننرادرک هزره لالض

 یرات مج امان فص ماماء دلاصتا یر ل اسو یداوایراسوت یابلان.دعادوا

 ساب همان عابولواتءزع دن لڅ نوعا عادولاةكءاداابا خلا فت هرلع !

 هدنرخ ارا هنسول ری رد ۱ دروس تعدسا یمنانع فطع هه قلم کا یا

 مان حامشتساهثو یدسا دخل و یهتعدو - او تاذک اس راب ارالدا ماع ۲

 را دروشد هل الض هد یرال دهداسهعب نرلوا یریمغ- نق النزرب

 مدعم نوکر ندر الوأروت سمة دنر ارور دهم یرل ام تلا سز حوا 2 3

 ںولواران رم راسن و کن هلل سه دمر دص تال توفورارقلا سد مزا عدو سا

 یر نوا # رام روا ی دت مم هش دصاونآءا قدر طخد اش هداوترب و هللا

 تناطلح ارم راک | یرخ بت تات ینزکس یرکب لب رفص تپ

 لوا« ىدا ارو مظقرت هدروتف هضراعاب افا ۲ بولوا ضراعریخت هرب رل ج ارتما

 مان فرج بولوا روم ام ولدا ازغ ریشش لس «موررابد دز همان هال
 لماع هرلتعز ءیور * لب اھ ض نح ٹؤدح نشت اما برضە رداعه

 ننسدادعافوک یی نک نوا كاو الا مدزررهش هدزواتاناور رهشا#یالوا

 ندان یانو هکی دبا شلوا اب وا 2[ یرات کربلا ضواف تامح
 نیناءیالعالصاو یراناور حور بولوا نامارخ :هنامذع اع یارس تھ سف ۱

 رد هو



 کے

 »ادا لزتل ةواص کرا هملع (رعش) ی دلوا نرر.دلخ هضوریارییر دصو#
 حالا رس ۾ ةمط اقدحلا لها بحار لالاو «ددع الور هح ال مالسلا عم

 ترضح تاففص هدوتس تاذ یاتک رهوح (ن) ددلار دول الها
 تانحوهرهاظ تارهموهرهاب لا ضدنا زارحاتاش اک هحاوخ

 ۳ شم اےک هک تاقلاو ی کواانالوا باش اهتفا فرش هر اط ہم

 E رارب الا ةّصور باک رذنورناندقلوا راع“ و دادم هلص وح

 هنسداو ی اجناس لولو كل نیل وا نار ذک ندناکما یاو ا قسفلتو مج ةزاریش |
 شکر هرکریقفدمع ناب ز هتسکش هماخ نانم یمادا تمدخ لوا وخلو الولس

 باصن تم بانك مان هو فط صاي لا یفهومنلا اولا تب دلو ارت هتشر

 یهحودهو لمسلا ءاوس ىلا یدجهللاو # ی دارا لمعت هزم اغا ةد ع

 اړم کو کل ادام ندمھر اے رکم ودخع (دا ا دالر ارکذ )× لمکولا مر
 دوش ۍوارکء ولج ندنجرراون الا ملطم یریکه دخ ترضح یدو ناروا

 لوا کاخ ةعغص ندنراک ا بلص نر لر صح لال رار س ناط اس ×رد شارا

 بحاص یورو هدوح ر ةو حلا ءام (ںد ے13 ) مر کہ مود ندیامدقمط,

 هراز والا تا حصا بولو بیس هب یک دل سس الات اةمنکی رات مضح دو مات

 ( منع هللایدر تز یدلنالاةتنا هل ال اود دریا درت ر هدنآ ی دین ۱

 ترمضح ماوعا دعبو# ناکما اع غابزاس فرش م دةم هنس نوان دع ماع

 هتس بواوا ناشولع ها سد مدر 1 ن, صاعلاونای .هداز هر مه لن هع دخ

 ترمه ابنع لیا یر ؛در) یدو اش ملا یاب خزر هد درعه هسماح

 لاو هام هح بولوا دو جر دزور یدوحورهو 5 .رکص هند حوا ز ادب ز

 ه دن عه نا هنسهرکص ندق دلو ا لامتاو تداع-ر د صلاح اشر . ع ترمض>

 :هسر +اوش اهنع لا یضر(موتکما) یدلو راسکناهلبا ر رور س لس

 لامآغاهرکص ندنلاقتنا هقرردرهشا لود نارا رغصاندهمقر یرتخا
 ره وه یک ابهر دخع یا لواو ن زو تند زاهنع هللا یضر مو اک ما هن اتم ترضح
 ار رع هدر عه عسات ماع بولوا نر والا ید بتل فو شا ثعاب هن رار هوش

 تلاسرروناا عمالروشنماهنع لا یفر ار هزهمطاف «یدلداترخ !لاعدا ۲ ۱

 راتسلک نامارخ م دعم هنس لب ۱ ندای ساده لا - ینو لر لس هل را دیوم دب هماع

 هسا تبا رف هقالعو + وزز هناضت رم ترمشح هدر عه ات ما«براوادومش

 ۱ و بلع ا يلم یرترضح اینک ارو خب ر دلم اتر اص ل مسو |
 = e mn arr رو یو سس
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 هدماصرم۶ هرکض یآ لا ندنراقدروم دوا اراد مزعنددوحو هنصردص

 مالالا روه دعب ندافخ درب س * هللادہع × یداد ام ارخ هودص دهم
 مالا لت بولو ا بقل هلد اره اطو بط نسم یا نية لو اره اظو انور ۱

 یاس نان یازفا ینور هدنم مصر نم ا ماع ےہ اربا ی دلو اد هدونع ۱
 هليا دنع لعلا ردشلوا یسه حوا ر ویز يآ یل نوا یخ بولوا ات« یابند

 3 لسو هملع یل امت هللا یلص م د آ دلو د نسو دیس ترضح×تارهاط تاجورر ۱ کذ
 شد قرفابو قرق دما نا یزوریف ماع یراق درو مد حطو هنس س خرد 1 ۱

 برو تلاسر یارسدوح یونی ان هل شر « یر ید « نکا هنشا ا
 تمدخ" فاسمر د نماد هرزوا اضتقا تداعس یاضر هنس شب رک |

 لاعقرا هلال اود دریا تجر ٌهذامضا اراده دت عن مش اع همس هرکص ندق دلوا
 ةشرایداوارونریزبق میکروتسمدالعم ابلاغ یدوجو ننک بودیا
 راد هلاس تفه مدقم هنسیک اند رعه امهنع هللا یص ر قیدصلا تذب هقردص
 سالح اهلاصتاهف لمدن ره لاس نولنرو ارس هنت مدح تااسر هداعساا
 یدنیللار دش< | نینج ط اتا ن دنرات رطح نیلس ملا دس ةن اور یلع × یدناوا
 نادکا بولرا فادواج تل ےعنلاراد هجو تمو × اف لاعناد رکورهدنناضمر
 هدتنمدمس اع م اع اهنع هللا یر هعمز تب *هدوس# یدلو ار امطتسارا دم هع قن

 طور مزاعهدنیسجو مبرا هنس بو دبا حامترالمصح هل [حاکندنع دشت
 مرح هدر ته هات هنس |مهنع هللایضرر ۴ تن »هصخ> * یدازا نر داخ
 هداس یخ قرق هدلوقرب و شرب فرق نوارو تلالحا هلشد دح لام مرا
 تعلخ دملا ماع امنع هللا یضر هعرح تنشز ٭ یدلوا ان5 هار نیس حدوه
 × یدل امار هس دق سنالاراد هدم هات یآز کس تواب روس م ارکا هلی !حیاو دزا
 دام )اراد ناراتسرب هدهنسیدردندن رعه ماوعا نع ها یض رەس ما
 × یدلوا نیملع یالعاهاکتهرن هجوتم هد نیس و عسا ماع تواواندیومت
 زاها قرش لبا مک انج وز ارطو اپنم دز یضق ات «هص.صخ هدننابم نینم وم تاهما بولوازا ارفرمس هل او دزا حات هدعبار ماعاهنع هللا یضر سڪ تن بز
 هر وج « یدل وا نام باه یراوتم قامس باتهدنبرمشع هند ×ر دشا ۳
 دارا ندقر دقه دسماخ ماع بولوا ند باس یلطص ور امنع هللا یضر
 کت ممنلاراد مزع هد هنسینشلا ی اویل ید واداشاد هلا حاکن دذعو
 قاتعاهریعه لاس ب ولو! ند ريخ یابامسا نع هللا یفر# هءةص یداا
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 تردی رد ب ولوا راع دیدادع نین مولا تاما هدعد اس ماع امنع هللا یضر

 ةرگ ماعا منع هللا یر ترحل ا تف ٭ هنود × ی داد ارار لارا د مز عه دنس هنس

 نیتسو تس لوق یلعو نیسجخو یدحا بولوا لخ اد هج اکن یرشلا تس هدا ضقلا

 ازم سو دره نا طاس  یدلوا لةدنمهرورمم یاس ندرورغ یانکنت هراس هس

 نکن ارلثلوا حاکت دن ی ید ههر دن یک انوا ادعامندرانوت یرات رطح

 2م شع بولوا م دع یداو ما نکی شکن ام دعم ندنزانشارف تمدش یفرمشزارح | |
 × ناسح اب رسنوا + مکحو لح فو رل ادقع هلا سرر هدنقح قاب

 شارفتسا یدردندیراوج نالوایرلمنء تلملخاد ران درو لع هلا

 وا اب ها رد ی دص همامق رام ر یک آندرلتآ ااا

 تازعهدعنش تولوا رد ند سه هرباد هدنسهنسر شع یدحا هبضع لوا

HEروا  
 ناوطرلاو هجرا ماع همهالسا لولمو افلخ لاوحا ناسرد ثلات لص

 هنع هللا یر قد دص ترمع> نانلا بلاها نم

 هب هم ندداعم زور ع ەش ترص ح دارت یلاعدادجا یدو هلسلس یر

 یراترضح ناعا حاهتم ناکلاس یاغهرناحو سنا ناطلس ×رداصتم

 راغرابمالک لکدس مارک اعضا یتعلوا نامارخ هناو صر ضابر ناتسدس

 نا بودا تین دقع طا تفالخ هراترض>رادقلا نفر قیدص
 عسررهشنهرشع فال مو لاف * یدلوا م دقت ل ظفر رع باش الا ن ر ع

 دعسو راعوردزوا ضد ره لع٭ةيو نل رع لا نمةرشعىدحا ةنسل لالا

 یخ درانرتسوک عانتما تروص نوک ج افر هل عاسناهرانآو هدامعترا

 ےکح بات تاتنآرهوحو × ناجو لد ندرکے لست هر قیدصنامرف تاء

 هماساام دقهادنار ال اس ترض ح »راد دت اناعذاشوک انو ی عاطغامح

 تصخر بأعقالخ تانج هل فاسرف تالفیاولیرلهدروس دمع نوعا

 وم کستان لارو ال درفنزوس د نالوا عی. دارآ اع لع هباس بوصری و

 ندناریشعتریش هل رس نول ز نت ر دیو مالسا تدار هنجون هندذاج هنوم هللا لع

 یو الایداجق * ی دلبا ماتتا ذحاهرژوا هاو د ندرارپکحد

 یراسخ !یرلةدلوا نب لع ناوبا زار دنس م لشراتمض> نر دورا نا طاس



 لمم تتسو هد اتف ثعاب هن دن اتع لد ام ضع ناللژا ناع الا فدعض یرااشتیا

 لب دمت دام تار میت قیدص ترضح لادن با
 تولو مار همازکب اخص ا مار | نکن اراش ا تضمن لح مر و تکرح ند ھن دم
 هب هنده بوصزودذکو × لاسرا# یدسلو ن الاخ ہل ایرکسء رہ تمدخ

 هنو من هلطا یار ءداشاح تاوزغ یربک و هحاف «راد درر لالح اس جوز
 هعت و ءرازرا ڪک عرق هحراطم هل ایدسا داد و نج ط ندا یدصآ

 ت٤ ره برت هد یداعافر ط یوسو حامر لا۴ ویر صادر تامدقم

 |تفالخ رړعو « بات انع همام یر طر ایکمسورارس هکی هخلط نولواراسکناو

 ند دا مث ناو هددنوا ېن دوزع هر ت دن دهد ع میدم هدفور او

 ۱ تزلر!ثعاب هد ندتلفغةدقر هن دن مرشک |نیرم خوب × ی داوا باب هصح

 هصالخ ار دم هلق دص م دقورب یی هل لومت نسح ی السا ےکح ةيهرو ةبغر

 هرکصندندمرب هدمساع دنلونی دلا هلن ادم تاک تردی × را دا قوت |
 هاما همادعایب ذک سم ندا مادقا هنساوءد تومن صنم تکممناشاخ |

 تک نکب ارل داوا مار پنا اردد اور مالساه هد الام د بو دنا مال

 قیس# تودنالکر :ایرئالاسو "م کلو » لد یوق یهاکتسدر فطر کسع

 | نددوحو زومعم روشورشبادرا هدابز ندک هرکب ندنءامناوروب نم
 | لرم تارهز عرش ندو نات وت نیر آد نیما لوا * یدلز ادوراعم
 ۱ لب دنا ار ذ کم هع بند ندنارودص هرذس هدام هرج تر عح بودلا

 هاک هکر عم نوا + ی دیار زلو اد تار طاخ خش تماس هو دنک اعز هو ,نک ی ش-و
 یلاشماز باطلا ن دیز ن دیاحفا ریه اش :هدیوشآو لحن اهدیولسا تمامق

 زر افراعش رهطرکسع داحآ یررفاکسو راصناونیرجاهم هدازندشع,

 راکدات « باذک + راب دنارادخز هاکتسد رص ها سرم کا براو ا تدا م رع
 طاشسااش اح بو دنا ح کن هرزوای لعاب نیم ] هح اعم نت هواک زوردب هل سم

 هحوتم یرهکدیرهوش + ی دیا نت | افسدقع لهر مم یاش ءور ةواص
 قدص بزلوا هرازآ هدا دم ان یار < هراکمنز لوا یهاوارشسرقاا سد
 هر ون گر الام حور ی هلمش» سدر × ی الرا نر دو مالس اراد ل خاد هلام

 ۱ نیل را عاتسا کو تادادن را بناح لم ۰ هبا عامان دو کز لامءادا

 | یزوریف رکشل وس هفرط لوا الاغ نوعا حالطا لیصحت هلاح تقق-
 : ماردا هدادعایکلام هلا هم عض تارامأ نم ربذطسا قمقح لمت بودیارا
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 ے دلا مارتحا فرغ نیند دسم فوشآرهش هوم مان مت ما یس هکورتمو

 باطن رع یح بولو ا با | بارغتسا ثعانكل ام لتفُهدأام (  هنسق

 ترضح نکو ٭ فملکت لع | فلت عمت فلع ی دلاخ اص اصق هن رابانج هفماخ
 هد سج رات 4 یدلىا فنهلورحر تروص تعارا یقصاهالاح ییدص

 لام ےل سد ادعام × ندنو ءردصوصنم قلوا م دعم ند اسم هعدو صو ےخون

 دهل اق ضد نالوادنا نعارمظمو + دن مع هلا ذاا هلو ادا نع هدو کز

 ھن راش هدو × دا دس هار دش یه هتسکد اهج فیس بوادر دنوکرثا ترصترکمعا

 رکی اف ندنسااها نخ رع ند لج لوا»*یدلواد املا سے یداو یداه

 یر ان ءالع هلن | برملا لاجر لس ترد نیکع ارارمصاهرزوار اکن او لرش
 یراتدمصع هب اصعر ٭ قد رقت هلی ارمساو لق # قول ی قی رف لوا بولوا لاسرا

 مانرسه نالوا یهاکر ارق یراهار هک ل وارپ کر دو رص م یق«یدناوا قیز
 هرو هجابر درب ن دا عطق هث اسهار هرور ل اب رقت هدنراف دلواسرفهماقم

 ز ام تهکرو د دند هعرحرثا یزوریفر کسع رس نیکمکح تعنام دس ههاس تءزع
 تولوا زامن الاحهداسور هل هساعدایرحا یظعاو یعاو ملعاو ےلحاو

 تنه يران دالا مرح لوا ن رادو سو هنمغسو ×ا مرج هللا مىل ناندات قارغا

 هزخ آف را ییکر حس دان یلامآ هت وعد کر دباداب یسق هرب ر هود !نالوا ها پس تالس

 یدلوالغم تاعسرفط تازغ هموظنهو» لم یدل در ذر بونلواراذک
 تاراردق کس نوا ځد ندناع لها نالوا نا.غطودادنرا دریز

 تولوا لاص دا بادرکب اکر علل امرا لهحیان همرکع + لالضورفک

 ندنن د" ممدود دیدوحو ٹول ريم دول الها ځد اکستودمضحوهدنک

 هدنماافس یورطو ح ارلاو هغول دم و دولح 3 ق± یدالواهطتروشکل وا

 تداهس هصفح نیمو ا ما» بولو ا بیترتو عج همئارقنابراوس نالوا طظوةع

 م ف چر دیرب اع ارتف درس لش دص ترمضح یعطعرنایخلوا عادنا ۵ دمش هر اځ

 ان دزارف ندرکهلبانا:اقوط لومهثراح ن, ندهند ا دش ن # یاسور

 لاصا هنسیل اهاوتراغقارعدا د یاو ہل ہن داهفناخ ترشح نولواترخ آو

 ن الاخ تو دیا مان همانا ذخ اند نشم م اعا ةبغاط ةغباط نیکی !تراسخ
 نرضرا دھانر ادرس یکیا لوا« یدنلو ادندشتندوقد فد الج یوزاب هليا دملو

 نهعآ بو دنانامرف ع طم یهاکح برع قارع داوس هلیارید نسحو ریش
 ابار مش کاح یتثمو × دلاخ مفرد دتا ناما لظ لاح هدوسآ یاکس هلی هبزج|[

 م ۳۳
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 ممه یی جسم جا در تم دنا صوت ی عمید amen ی سس

 هرکص ندک در اریاهسن شوک لواژ ٭ر ثر فا ع ه].۶۱.:ارنک |ی نمره

 ۱ فداوز اوها لاو نالواد لمان هندادما نعره ندنفرطربش درا ےگ یر 6

 ردق رووا یرادرکد لواه دنا اسر مانی تو ادا لات سا هلا قتسا

 نییقنیذتیملاوحالرادت ماهم ٭ م یف ٭ را دتا لاصمتسا هلب رکسع
 هتساجر قال اه ههم السا كلام ی همهاسر ابد قیدص ترمضح قع واماعا

 هدنخرف رکشلیردنای هت رادا دماو لار ارادرمحوا دحاو دعدادح او

 نامرف ,کحاح جارا نیةدنسعول | هم الا نیما هب هلج بو دنا لاراب

 ٰنیدھا بو دیا مار آیی وز تاک م السا هناعناریش مو هو« ی ذل دا عاطم

 سبب ل 9

 داخ قحلوا قیدص مع"لصاو کود | عجح دح یف رکشلرل» ادمما دص ی د

 تودناوارع تراماتم دخد يه ابی هدرا حل ان ی ثم صال ا تسح دلو

 هدن اروح ضراو × نانع فطعهماشبناحنانک تراع هلبایرگسعم«ناونء

 یمدراص> نمارس عاعج الادم × ی دانا ناش رە رشم راهه یار ےد

 مزررص قر الا سو خ هرکسع هدماکنه لوا بو دنا مالسا م الع ازکم یاش
 نفلوا مولعمیراق داوا هدنکحرادت موعه هندرزواهاکتسدترمصنهابس

 هدنسار کن دانجا بولوا لد ام هنخرط لب اص عفر داخ هرزوا ب ا۶۱ دندناوص
 سر

 نوه هارهحایر ندحاورا محارتو هتسو ہد هریثآ كلذ هقرکو رادهلولو

 هرفحه دنطلع هلا لاطد اٌهلج همدص هدلاتفو توح نادنم* ی دلو | هتسد

 زان بقا تاجاجف نانو د نایلوارقس نقاش
 رفطو خر هاش هدهاشهو و مال هلام ا هما ش یر نیم اس نرف ترمه

 بتک ضع ۱۳ هنسا لو الایداجق#*راب درب ماهه اه دن لذهتساحر

 هداملومر هعفو یواز هعار هدرنادزو ندانحا هورعهدعراوت

 ج2ا هدعو امم هعوجوت تراوآ لواسم فرط قوا تراس نده دجح او

 ندکس یرکم ندنفرطریشدران رابرهش مگ یرسک ی شم قارعروش کک

 رکشا یرهک دمانوداح ره ندناقارعداوسمزع هلباهاوخ هننک هاسهدانز

 عزانمیهدرابندلوا تولوا باشن [ ریشعت بالمس هدر هلن |یرت الاس وضم ۱

 رکا قددض ترضح ندا نح 4«4وهدرم مف یدلارارقیساهداسوطس

 | نوع اید نم یابرنا تریخ لوا قره و | یرافرشا عمم لص او هکر دنا رم تم
 هدرارب الاد ہن ترض حرا و الا عمال زا نمراوجو «راشنراحوتفرب حور دقن

 ت ڪڪ ڪڪ ڪڪ چ جس .
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 م هنسا هرخ الا ید اج يف هنع هل |یضرراد دن ارارق لحر طح

 رعتدم 4 تفال> تدم

 ندرهاشم هدق» دص تراوح تفالخ + تدم هنس رچ٣ هنس

 + قیدصلا رکبییا نا هتلادمعو مقرا تماتو ۶ ندا نا

 | دعنش نعمو لوس نیا هلنادعو باطلا درو ٭ هع هه دحوباو

 | هلال وسر تب با زج وز عسرلات,صاعلاو او هئاج فو نقاب تب او

 هللا یر ارهزلاهمطاق ترموحو لوح فان همرکعو لسو هماع هللا لص

 ترضح*نیعجا م لع ی ات هلل ا ناو صر % ردرل ڈو اد ےلقا هحوتهاهنع

 دج لترات رطح رار الادسرهکی اع بدین ٭ هنعیاعت هللا یر قوراف

 عفر قددص تراوح نیمع) »* رووا قالە همعک ن یدع یراراوکرزب

 باطلا ن رع ترضح یراکتناماتسد لصاو تفال ر وشام هلی ا بانل ا

 یال اه ایس یرکسعرمس تم دخ بولو مار هلو هم |مارب او حاطارازهیتحاوا
 هماعا ما هم ماش راد ما ناکحکو»* مر وفت هح ارل ان اة دعوا

 برط بشر هدق دلوا بد رق هنوک شع قش مدمر صاع تدم # یدل با صبر

 املا رعدهاش لاصو ونعندندءاج دلاخ واملص ندنفرطهد.بع وب اهدماا

 چ وچ رل رلو | قال م هنب رربرب هدر مش هدنن امهر کسع ۔یکی !بولوامسمرفط

 هنماتها دمع نا فس یان دنر ماشتراما لذ دم یتعاوایزور یزوریذ

 تع ام یو ارت ةولص هدناضمر هکرامم یل امل «نینمولاریمارپ یدنلوا هلاوح

 راب درو رب ونت هلال دانقو څ:اصم یل هر ش دج اسمو رب قت ییمکحادا
 نح بوناوادح تمافا همالسالها ندیامادقاهرچ# برش ۱6 هنسق

 یرلوا یره خد هدنرا داد دنزرف مان هللا دبمع ابو نجسرل اد ع یعرمش مک لوا

 روهط لومر هعقو ںو دنا لول هدس داو یءادوس ما تنا > اه م صمق م ف

 ے_ رلدارود ندتسههراد ی دف رفاکر دق لس یال ان ردها تم هردم“ و

 ی نرالو هبربطو نایاب هل.ماتهادلاخو »دعوت | ۱6 هند ق

 ناحو نرساقو سوسرطناو هل ٧جو هہۆدالو هاو هرعهوز ر درا جو

 نولوا هنمالساثلا# مع اتضهبراسفو شع مو ن رو نيم رمو هبکحاطناو
 ۳ دیاا تا راروضح ننمولا ریما ت رطح تالاب هدنس+ مصا سده !تبد

 را نا ءدن را مک یو »ر افسا هفک تاکترا ٹعا یروہ ظر و ما معد

 اار ماش داور در + یسک مف + ی دلواراینز

 ےس



 ۱۳؟
 mame aa سس دوم سو صحت هر هوس سس تم

 هاگتسد تف الح هاکرد ضورعم یک دنا نیمار کسع بت یهدح یل یاو

 یدنلوا لاسرا هی |لاج | هبیتک لامهتس الا ح انج ىلع صاعول ای ان دعس بولوا

 ہد یھ ۵ ہند او لمس نیخغلوب شاوا لصفتمنادن ام ب صام یه دال لوا

 هدرادوریک ء انا تودنالصتم هراودرهس ناکس شوک یراکس و ْلنج زاوا

 هاح هتحادنا لی ار اکزور دیرار شا هدانز ندکب قرف سر ےگ ہا سواد رم

 دح ف ندنسزح د نو رک ولح ندن اسمالسافرط رهظدهاشو» یدلوا ج

 حد هرس داف تف هدزوریثزور لوا« بولو را یزوریفرکسع بیص) ت منغ لام

 حص سم مانابواکش فر دنالوا غم ند قر رعت هفاک فر لاکیدلو ارن سوم

 ندنکلع تسد ےگ ناتسرہ رھا یدیاراڈع ا ہاہس ہار مھ هل | نګ دد هک لع

 مست ه دنر ود سن رفظ سد تمنع لام س+اجارخادع تونڵو ا عارتنا

 صا ۳ ق» یدنلوا مست مھر د لس شب دنیرکم نددةنزکل اه یزاغرهو

 ن ق ەدنماع هنس چ وا بوتاوا عورش هنساشهرصدرپ" هل !ننمولا زیما

 نیل و داندز ااموضاموبدارب او یرصم دل املا تد یل امت + فطار × × یدلوا ماعا

 نیرج ام مور اصناف ارشا بولو ان واود نو دب هرزوا ی زر یر ن زک هباوم

 دعسصاخ +ءیی ادم م ق*یدنلوا نیس صصح نوح | نیا سداح ارت اسو

 نادم نالوا ےگ ڈر ساک ادق هاکتخت هل السا ہا س كہ شعلاصاقر ان
 رولو اروع عام هلج درهن ما خا ناورسخ ماتا« بو دیا مال اما هنفرط
 ۱ الگو تم روصتمرکشل نکن ازاشلواروضحو نماد شوک لاحهدوسآ هلی د امتعا
 ۱ راذک اسآ ا صدا هرژوا امناسلم هعفص هللا لو تر ذره م! السوتمو هللایلع

 ءداهنورودپ ناربح و هتس مد درج درب ندنسهدهاشمهد اهلا قرارم او نیک ا

 م ف یداواریذح» هضبق لخ ادریشع* لس ریڈ رش لوا بولواناولح بناج
 ۱ راخداو عج گر ساک اور ند هنس ب ترددوخ هدلورب و ندلس × زومنرد

 تاعسرفط ةارغ بص فر طو فقرا سورا دو مهرد نر ازخ یراکدتنا

 هب هن دم بوص هب ازادنا فک ز ارق ندرکرتشزویز وةط لالح لام سج تولوا

 ترک متف بو دیا عازتنا عاب دم خد هناواح ناعا هباغ«ناریش» یدناوا لاسرا
 هنا .مالسا جانم نادم یاو هو بآ * م یف» رلب دت |لصتماک | ىلصو مو

 دهس بونلوا ساسا عضو هنرهش هفوک هليا نیما اریما سم انی غم الواراکز اس

 مدقت ۱7 هنس یف راب دق | مارآو نکسترابتخ ا هد ماتم لوا م السا ةازغرتک او
 یس هنسح عزان عضو نوڪ ۴ذ دلو کشو نونظنالواهدکوکصر ججر یو

 تم

 را عم
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 || تره ماع یاد ها قوش یھت تواوار اصلا لش که زازا

 د البند قرط لة ره مور باک# م ف × یدنلواراتعا ندمان الادس ترضح

 نوک حیراهدنساردص صج هلبار کر دق لسزوب ندبآ موه هنمالسا

 أ .ىلاعت هقطاد یزورن امشراک وحقن بوتلوا برت برع فاصم قص کد وا

 هعرکم "کم مرغ ارحم نیمو ار ماتر + م ق# ی داوایزوریف جت

 هرکص ندءرصاح یآرکس# م ق#یدلب | مسو یارح دج سه مرح نو دنا

 دالبرثک اځ دو سوسو رسد بولو ان ده ار شع حو تفمةونع یصتره# |

 || ها نامادوت نانعر ھه نالوا یک اح ٭ یدلوا سورحرو شک ص هزاوها

 0 دسر وح ولر لوعتلوصلا یدل بوئاوا لاسر اهناس آتفالخ فا

 || ندرک اخ ندنازب عست نفلو!یدتم هةن دصتو دمحرت قرط هلا قدفرت
 بزار صاصتخ ا فرش ہلا ہر رص مرابد ف ص اعلان ×ورع٭ یدااناح !

 || عاطتنا ۱۳ هنسف# یدلوا لماد یوق هیر عه رهاب تمارک ل: ةا طبة بضق ||
 | نزا ب ولو اناا غ تاق ندعورضو عورز عفانم هبا نارات ةاو ا ءام نا ضب !]

 || + یوم هداوا شک هاز شطعو حوح شن آ هد هس هسطناکس نورد

 || تیما ۱۸ هتسق» یدلزایداب هنس همست هدامرلاماع هلًامریخ لاس لوآو |

PET EN.تن یهنیدم لاها هللا سرا عن حاونا ارصوا  
 | نکناشاوارب کرب رح شن ہدعراوت تکو د یدتاصالخ ندنکنسرک
 || هرزوا قوا دنن رم شع ماع نیخرو مرک | فازجالا بانو بشر هکردبب رغ

 | ترم * سوابرط# رو روک ق قد قوت هجووردراش | نیمه لد موس سہ
 هد س دلا تد وهل مر * م ق+ یالوار رف طوخ ریشم راسه رب رو هبولو ۱

 دعوا ند نھن اتو ها صزک لاتو دیارو مظنوءاط ند هبرقماتساو ؛

 رب دامس م شد یرکب یلاثماو لبج نر ذاممو نابفس یا نت ديرو حارا س |
 لاحرا هناوطر هضور نامهس فان دنر 4 م + یدلو اتداهرعر اف

 یدلدا لاقتنا هنما ته تسد هوا عم یردارث ماشتم یک ازم
 ی اک

 لتي فاض اندا عا را هراح ضعت ۳
ET 

 | هنسق# یدنلواقاسا هعما صف حماج لواتوناوا  ۱٩[*ندوم

 هدماشمتن> ماش هنع هلنایضر یش لالد* ی رفع ترمضح صو صع
 لهاو هماشیرقلایداوورینس دوم + م ق* یدلب ا مالسلاراد بنا مزع

 نددومو یراصن دول دد دوحو هنزاع> دالد توئلوا الح اه هنوک نار

|۳۹ aR GSAS RRS
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 ریشعش لس همورر ابد نر دةازغهرزو | ننه اريمانامرف × م ف×ىدنلواالخا |
 ۳ . هنسقراب دلو ارو رسم هلی اروصح ان عا_نغروصنرکش) بو دبا نیکو رهت

 ةدکیمناتسمرسر دق نلس یللازوبنالوا طلسم ههالسارابدندنفرط*درجدزب

 اشک ادقاةرادارارتسالا یعنوکج دا هددنواهن دودح هليا لالضورنک
 | ماننازو ریف یراوادرسبولوارادهنخر ےگ رکشلراوتسادس هرکصندق داوا
 تاعسرفط تازغو ۽ لااله لا داتفا لپ |هلطعم سو غن برق هکزوب ماجرف دب ۱
 هدنراګرات ۲۱ هنس ف + یدلوا انحرف هر ریس یدنو اهنوریم دن ودع |

 ناشاعو متو نایفصاو ناصر ذ آو نادمهو روش د هلی اتم اور ی التخااعوت

 زارسو نررز اکو رذطاوروزرهشو نا تسرمط:ناحرحو یرو نا خزو نوزقو

 ادح او هبا مالا داس نارم -نارکموناتسعهو نامرکو ناسارخ رو شکو ناحراو

 داو م قب یدلواناعا ےک لالذ یار ةو نع ۷1 ایلصیکدح او دعد

 تاحرهبرخ [اعداناتحار هدهن دمد دلو ور و هدصج هنع هللا ی ضر دىلز 5

 هعفص ندر ذه ر هزینوریتورعح ےخز ندیا تاصاهددهاشمو تاوزغ بود 1

 بو لوا تدامشدمش باریس نکمغوب لح نم هديا نا شهطةن عضوه دندو جو

 فولت دمو فست هدرافتحا|نیج هنکح دناشو لجاماحاهغن | فتح
 ےن د الد ضحد لداعماک ار هرو عو نالةسع نواعم م فی یدر دناراهطا

 ننمولارما +ترضح ۲ هنسق# یدلنا صالتغسا ندیداعا یدانا
 هکی دیارلشت امام هنساد ارذ ةولصتنس هدرتسم سک موبرب هنع هللا ینر

 رادجر بار ادنآر هزرحز ورد میلک ہس مانزوربق و و اولو | همعشنبةریغم لولم

 یفالخ مما نیغلوا نی عت عنام یرااوتتو عرو لاک ولو اراضتحانیلابهد امن رم ۔و

 هللا دسع ن هملطو ص اغو یبا ن دعسو ماوع نریدزو اضت مع لع نافع ننامع

 مارخ هقدص فقو هرکی دزور «بو دنافقوت هدنراند فوعن نجرلادمعو

 ها یدرهشرخ > اوا قغ ×یدل ا ماراورار ہل ظم برد ەدراعرا ترض = راو جو

 :هاضر او هنعهلنا یضر نی رشعو ثالث ماع مارحلا |
 رگتدم + تفالختدمآ

 یدفاو نوتاوایالتخ ا ہدنرار ع یسڊا دعا 92 ره هس

 هقماخ ةف نم تدمرب هدسن :اکمردصردشع اج او قلو تلاقينا

 نفاق ےل ایاوصتساںا کا صع نکدارلذت ار رت هللا ل وسر ۱

 ندادهع ۹ 2 ,دادرارق كاوصیار یار وہ رشا ۂمر دصا هاب! یناونع |

 تحارو
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 دودحالاعهو هبوحج بآ اف مش هز اچ هلو هد مال د ۱ مکح هدر الح تحارو!

 یراسه دنسو دنه دحر سامو خو هنت بدنش هک سادش

 حهاح زوز وة ط بزلوا یراح رھ طم حرش م ؟سلالدءدرهش یاازونوالس و

 برش دحو هزانح:اولص تاریمکت دا. اعا نیه یدنلوا احا دحمل تردو

 افت باو نر در لا تی داناو همن مرو دالوا تاهما ع ینو

 اە اح ر دخلو ادادعتن دیر هن حر او دادو ل دعا ها لوار اصماء او

 نیالعو ناوزعت هع ندربهام هدیرلدو الخ ترو ءاز طار خا ع ۳

 هنس لب ژد>رشو مون ءا ناو هذ اقو |یردص با: ردو ھر ل ا

 فاو یرعشا كلامو او سابعنتلضفو لج ن ذا همو حارطانتدمعو

 دنلولات دلاخو نامعتلانراةداتفر كلامتراربو یشح لالبو مک

 مهاربادنسلاماهرامو هعهر تن هدو هو سچ تاب بش زن دندن هوم تا هاو

 مهياع اعنا ناو صر درد شا ےہ در برت رطح هناا ضد رع یل اثماو

 :ترعو e 4اع> ناطاس ×« N ترضح+* نیعجآ

 نوک با هرب یر وسب ابزا# ولرا لهتمهدقانم رمع هم رل مسن لس راد مضح

 نرونلا ید ترمضح هتف الدر دص هد مرار موا هرکص ندلدح و ث = ماحةدارا

 هتدوکح مامو« ساملا هنسالاب دةالاو تعلخ لوا نواب روکل نافع
OTهر  

 مادقا اواو ادنانارسخر هظم هللا دسءندنداح اد الوآ نکن ارګ هذع

 ماد هنمهج و فا حر هزاو»ارکاح وتو لات لا شد یا ید

 هلا ص اعلان ور ءدیداوص ناخ ۶ ترضح نیکع اروپت ست هتشکی هد لها
 ند صا ددل اع ی هال ادع نو دنا ادا ن دنل امو د: ڪک هتساساوانیراثب د

 ریش هب ازا ن کسیرونادمهندنا نا و دهع ضصان» ی دل اصالخ

 هبر دنکسا ندناداهن شود یر دغ: وش × مهراب دنا ب داترادشهرب ها ارب

 هنس ق * ی دنلو ترا > لا صدا هل اتر او لتف خدەنسااهاناح در ذ او مهد

 تا هو هعدربو ناةلس و ناراو سافت هلرب رار ر کشا تمل نی رمشعو سج
 نولو اق همه هنمالسا كلام لد لغ نالوارکو سرا ن رهثلآ قلم ناورش

 ال م ف × یدلرا لاد هره فق ځد لاکر ابد

 ۲ ٩ ةنس ف × ی دلدا لذب مردو ران ددح یه هد مها مرح مت بو دیا هک مزع

 د یھ لوا ںوناوا یزو هد هح ریا ن دهس ن هللاد مع مصد % وا
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 ا توس سس
 ۷ هل ادع یب هلنذ اه تم دخ ر وشمر هعریذجسن هش رفاتکلع هل ها دقا مارقم

 تاعوتن هم افلم زکلاب هکر دو ره #* م + یدنلو ارب ر هنهان عفان

 نددوداندوعن نالوان د هازع طو ہضم ه دند صح نصح مات هطتدس لوا

 هر دشلو ارابعلا لماک خرسسرز حوا یراوس هصح هرکسعردق لس شعلا
 یهصح ھنن کاو ےسقت ہد فابرا ہدف دلوا لصاو هب ه دم لالح لام سچ

 | هدنازاا دعب توایروک ساانم قلوادقن مانع سانج انوع |ینواناسآ ےلست

 کاح ی یدناوا تخورف هنوتلا سز وش هصاعلا نور با هدحاو هقفص
 ماش + یلاو ۷ هنسق# یدارا مالساراد سلدنارابد هلمماعها هیت فا

 صخ مم هنص السا سر قر زج ند ةف الخ هاکر د هلا مار او حامل ار ازههبو اعم

 هلا تلا نیعم لام لاس لاس یسیلا ها هرکص ندن انو یس هبا یف تولوا

 هنکسلاراد ناغعډ ترضح ۲۸ هنسقدراب رلرا ناما فنک لاحهدوسآ

 لها م ق٭ یدلنا ماها هَ دقن لذي هتساش یلاع یار ماناروز هده دم

 ناد تھ تسرد تم نیفلراجب رسندناما هقیررخطص او ٭ سراقب

 فن رش ٭ دسم ۴٩ هنسق« یداوانتکر شم لدذ ام بوک هلک نیدنادمم

 ینرعو شکلازوب لوط بونلوا عسفرتو ددشتیسانیو عسوترارکت یومن
 ںوناوا سترو حس هدننامز ییدص تضح# م ق# یالوا عار ذیل ازو ۱

 ,تادل |دسو ےقر هد دعم بش نده رش فحمناناواعادب !هدنسهناخ ا

 فض شاخ ۰ هنس ق» یدنلوا میلسا هن رر هنا رطا ار یالتخ الا

 دعت توشودهسدرارتد ندنشول اما تناماتسد نیلسرل ام تروح

 نالوا ناماةزوح یل>حاد# م E یدلوام ارم لوصح جنم ¥ ماعهاو

 س

 هرزوا قامو دهمع صقن فاکس ناسارخو ناتسسونامرکو سر ارو کک

 ریشعت ترض عد بونلوا لارا مم اع ن هللا دمع هرم هد رک اح نیک اق اتا

 یاش اق مدقم هنس حار که نع هللا یضر سابع سانلا دس ترمضح ×مرکم ع

 هضورزو ده دد »ی دیاراش ع | تغر رظ فک نداق: یل یان د هاکدهزن

 | فوع نت نجسرلادبعندءرشعو دوحه ن هللا دنع تولو امتع كلم ىانسلا
 هحاس یدیبراف ناس نالوا خااب هنس یللازود کا هرزوا نة لقاو

 اس a | نا ةناور ىلع ۳۲ هتسق چ را دت ادواخ لام یارساشکک مع نددوسو)

 مح 3 رد>راح حارطانةدمعو ا ںولوا ند هرمسع هبحان هقرف دوعسم
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۱۳ 

 ۱ ETT بارم درب له دص دون الا نام اسلام تامل ۱

 هلی حر ترتکو لخ د تلق یا صتقا# یدناشلوارادبادانرع راذکهدوهب
 هلیا زاسنو عرضت تالو لاها نیک ازاردیدعت تسد هاناعرلاوما

 ندماقتنا شش ماد رکسع نالوا طلسم هنمرزوا ندنفرط نیج ناعتاخ |

 شارناسآرب هدرپ ج راخو * رارفدیرفو دحوهنساجر ناب خرم صیلخت
 هخعزو * ثحار شا فاراخ كنس بودبا راشخا الا هنس هنارو
 لوا اة هناه اشنالرا یس الاد ششوب هک یدناسع | تحارتعاو باوخ لام

 تارشبارخ تس مهراب درج درب تودنآ راتخالا بولسمیراکد انرادغ

 یراوتمهدیر اجر هه نئابرع نتو × یراعندن رب تایح سابل نکا باوخ
 هةمو ص تما هنا دت رع یا تتقرب نم طنط سو ن دیب لس مف # یدلبا

 شکه رابز وتلا شد لام ام هلا لاتقر برح لاجر هتساجرر ات ذخ | ند ه دج

 نانلواراضحا هل مه اعها ماشور ےم ماکح تو دنا همه ال سارا د لح اوس مزع هلن

 راد دلو ارادو رک یزورفا شد او #راچو دهلىارلەكە دارد نام نار ةر غن افس

 باغ نار ش نیکر شم ناتفص هبورو × نوک فرگنشابر د یور هل. انوخ یوح
 ۳۳ةنسق ی دلو ارب خزر اتف ر کرانا لو ارث ع فاع بولو نولز هدنس هب ن د

 ماتم لوا هشدمه تولوا هد هما ی ل اع نارک تن اخ تسدەتناود لاعارثکا

 م اتهاو دمشق ؛رظن قملعت هدقدلوا تداکش هعق ر حف ر هدد الخ هاکردند راه ثوم

 ندراصتاو ن رح اهم فار شار اش هقتاط لوا هراو هه ادعام ند خیدخلرا

 وسا وت ندنراو دل اوا شزاولو تاقتا متحر وطظنمو # شش و اطعرهظههدابز

 زادن |لنس هتفالخٌهضورروآراب تخرد نکرهب ولو اادس وکو تفک نما

 دود مو نلقلادس ترضح دورطم؟یف راد دتر ازاغا هقلواعمدشاو نعط

 ترش ف رش نر ونا ایود تاثح هصاعلا نم Kk نالوا نر کم نیس

 لوصح ما لدغ نالوا تایر من ترش هوس تاور صاصتحاو

 یداوار اکو رافصر اکناداوم دادتشا ثعابکودتد ال هناو مه ی هن ر ريخ

 عقر ی راک دنا عفر نابرصم ندخر ن هللاد عر ھم لاو ۳٤× هنسق

 نا ںولوادا م لوصح شذ هت هلی دادما لاستنا تدا هد باعا تداکش

 انا ندا هوا لرو مرکبات انجام طور عزاب ا
 بوثکمنالوادوپشم هدّشرط

اب قرص نیا یرو ھظرو م
 ۱ نزع ف ثع

 کودا ناو یھ طول اک تمضح رپم هړکد لک هب هن دم تووارفص



۱۳۸ 

 بانج هیات. یلاعت قلاب فلح هنکو دنا لکدرادرپخ هدرهالواو نهتم
 هناو مناع ترمضح هرکصتدق دلو ا نیمتمکو دا هح الا یرب لو یذ ۱

 تناج بولوانادرکور مارکت اارتکا نیک اناکم نیمعتهد هباج حانحریز |
 ناعع ترشح یفالح ٭س اہل ؟ف× یدلوا یلوتسم یک فعض ەتفالخ

ULL |رادارشادح ف ند هرص رو هفوکو رم هد ی ور دی  

 نسح تاتبآ هک دتا لاهتشایرا هنتف ست آ بز دنا حاج اهده دم هننکسلا
۱ 
 رادم تاودرادراکتمقاع نکدا شخلواافطا همت یهو ایکن هلداتادصاریدطت

 هرکه دهاع موعه هعفد ارو × ماراو نوکسرتستلا هجو یلع مانآهحنءدنرآ |

 لخادندنراوبدهباسمهرارشادورکنیخلرارادسابهدهزاورد نیمرکم نیطدم ||
 ترمضح هلمترشاممرقشا قزرا قشرپ بقلراج یرصم تولواراد نی

 دیدن ان هدر یانرد یرلدوعسمهدوحو تالذو چ دیش یراد اذح نرولاید

 هاضراو هنع هلنا یضر نیت النو سج هنسل ید رش طسارایف * یدلوآ

 رگ تدم ٭ 0

 ای و ا ا

 دع همطخر یخ ]دو هعجیالص × یدلرا رد ناهار تسمه دق اربع

 اد كلام ن تقارمسهذع یلاعت هللا یضرر دناعع ترض حرت عمرنا فرش

 ول اور هز ن ضامعو ه>راح ن ديرو لفو نبا ٹر احو تماصلان سو اورد

 دن دریهاذم ندیاتاو طر هضور مرعهدنامع تفالخ ماوعارعاشدمماو هپ خا
 )سو هلع هللا لص لر ات مضح م اع رخ × هنع یا هلا یر یت نم ترمضح ۱

 +ر ولواقالم هب یوم فرم بسا هدهاشه مالا مح نم تولوا یرل ع نا

 | باص مارب او حالا قعاواناجر تحر ةناخذاض نامچم نام ترضج
 ۱ م فیدلوا مارهتنالخ ءامعا لمت ءاوخ انهاوخ یضت رم ترضح هلد مارک

 هدنت هو کح هغو کو درصد یراق داواراکماط اور لع امنع هللا نضرب دزو ههلط
 بولواریک-اد نوعا یراکدمروک اضریور ندنفرط نیت سم ترضح
 . یوکه س هنا ناغگ نوخ بلط اتروصونادخ تدن مز عهد ارت فارغا
 هدرا: لوا امنع هلن | یضر هقد دص هش اع ترمضح راد دتا دص دل. ی فلاح

 هسراثرط جد ننمولآ ما بآمتعصع ناتج بوالو هد ومطعم هک

 شد آتدیضا رم ترضح راد دنا هلاسیادونج دوز هنناح هریصو هاما

 || لاح رتو طح تامدتم هعتت بو دیاں اتک قوس هبناح لوا لد دصف اذط ای هنت خ
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 لتفالخ ال ذریسلا ےتتسم بکو ڪک نیمکح بصاو فح اصم عفرءرومشم

 هاد برح مزکم تاذ لوا اور لع بولو اندفارشا نالوا تد امش یاب ص

 قصاو ام دق تاب ه دتفالخ تغ املغت × هو اعم 1 ق»+یداوایداههداملآ

۱۳۹ 

 هیداج قچ یدلوا لاتفو بزرح فص بارو دم اعم مان هدیزح مدد رد ہر ےد

 و درک نوک درو ال همةزادنا ؟عنوخ شثوحزونهریدز ۳ هنسلهرخالا

 تاوخ قرغتسم ه دلو ںولوا تعحا م اتن انع به دم توصامداننیدلو

 ترهل نیدوجو یتشکت عدمییتشکرب مان یشاحشو رعنکناتحار

 ناو یم نالواهدنها,س فصو دن کک ها هیلطو«یدلب ادو انهددو دحمان

 لنسادعام بولوا نانج بوصناشفا اب ہلا فاکس الج ریت یکسان
 همدآردق لس حوانواو *رب زوریز هد ارا ذک, تربع ةد یرادتقار اوتسا ان مصق

 هد مان مارک | امنع هلا یر هقد دص ترمض> رکصندقدلوا» رتهرارقلاراد

 هم دص دادن نیلا تعج × یار *+یدناوا لاسر |«مارطا هلنا تب فرط

 هلشافتو صخ ئرامتسد صامل ان وزع هرکص ندق دلو !ناشیرب دل د نکورهق
 نوعا ا تسکش یسالىنسایاولهوا ەم نالوا قاتشزارف هتشهدماش
 نل زونوا یوناژا تعزع تبار یر هفرط لوا ارکسعروق لس یر
 هلامهمسا نرل دان یضارم ىلع هلد ال ا قو برح تاودا یدماشهایسرفن

 تم رکوراد اولو هعندناسعط هدنآ تردهدماتم ماننیفص × یدلد ا لاجتسا

 ٭ لطابهاس فص نکقاهنخر قلا ماما تت اک هدنرب رهو  لصارهریث| تلف
 ندهواعم رکشاو» كل الدرو الد د صردقزو۔ دن لس یکتا ندید ر

 هعیدخ هرکصندقالوالاخ ةدمطاغرهکد * یشردقزوہ دك یلانوا د سس

 ۳۷ هنس ف ی دلو | بیس هنعواط تماعنسا لت هبو اعم ت غو هنعوحر

 نایموش نام اش بول وا ه نوت نه هایس فص هنع هللا ضرر. ءان ر |۴ ٭

 ردا ص ندیودن ناسا قداصناسا نیک اشو تد ارش فاصیالسندنلا
 ه>رد لصاو دارا هیوا هد رکسع ةع ان ةف هرروآ نت نالوا

 هم ندنرکسع یطت یم ترضح هدنشص قو فرق × سیوا» یدلزا نیل

 لع تزضح ہد مک هضیعربغ × ةضقر دشع م دعلا فرش م ل اع مز رت

 هناتضت رع نازو شورش تادراهدابز ندکس نوان دقارع لها نکن اروم
 دا یاجرب اد هستلاد مد تواوا قاق شرار ف هتشلد اطر نسح کج داسا

 سدارندالوت ءیقرشمهدندرف ناورهر من هحراوح ردقلس ترد نالوا
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 | 2 و و جم لزوم 9 "ارد سم ال نب ورع نالوایل و دا ۰ نکوم

 ۱ لسع تدر *هدلزنم مان مراقب یت رتش ا نالو ادز دار هنادمآ ار کد ینا لرد رصم

 ریس 2 یروشک لوا هد اریشع ترش بو دنامدع ناورهر قح ال هلر | مو ۵

 هواعم»نامرف۳۸هنسق# یدلب اریمدنو لاله لد ا نوکانو کت ذا نک اسو

 چپ رس ندتعب عوط لوبق بولوازاڪ تءزع دن لڅ ةا طرا نب رہن هرزوا
 .هرکصادکد تام ادقا هماردلاهتلا تمرح كتهو ماد ع الدا فح فس یراذالو
 هداعءعا ابن نفوم هه ی دهدن آداژ ۵ دین را وز ایسنا یکی

 ترضح»۳ 4 هتسق# یداد ار دق یلاع هد دا مر دصو چ ردغر شع هتشک

 هل فن دود یدازر دام تع اح نالو ازوک م هدند اهن هې جو هللا مرکی د رم

 قارع ناک دود قان نالواهدع امت اترو ص هغ ر اکد 2 ادا م مر ونک

 ' هرزوایرلهاوالدهرز ادىم یلاخ هارک ی ودع هایسنیکدش | عانتما ندهدعاسم

 ۱ نارویروشک نالوا یو ضم مکحورل- هل. ا تراغنو سو نالوحو دیرط

 لع نامرفهلدا شهدنا مت نار از ےس نعل صم طر وت هرور طلاب × یدرار دیا

R79 کو  
 3 مس نوای ی

 ۶ يلم نا ا ۳۳ RES نوعسادار 3 تواص هضدرف

 ۱ تان وا رد تالر ات دیار مات ایهف تراز ان ی دا

 بوردشرادول ۲ ارهزریشع*مخز لع ىلع هن رادو ءس هد وجو نوعا یاقتنا

 رهشق × ی داد امانا عستمادءداتفآ یخ د یب ودنکو «ماکدېش هلا تدا هش

 * رعتدم + تفالخ تدم * هنع هللایذر نیسرا هنس املا ناضمر

 هس هنس

 1۳ 

 دوم لو اه د ٤خ یراروریر# چ ردو ص ج د یاواناصعنو داز ندنول

 لایلاخو ٭ لیدءت یااکم مانادم نح ترطح یرادتءلددنزرفبولوا

 نا اسو هےلطوردزر داور ضع هعارب تش اک خذ ی ےک و دن الدو همم

 بم مصو رہ ءان راعو ترالانباسحو قاعان ةف ذحو یسر اف
 لوب عفارو او دوعس یاو قیدصلارکد یان دعو یرادلاےعو یورلا

 یان 9 هدنتفالخ دع یضا ص بانج قرقلاسدواو مالسلا هملع ىنلا

 ندتنو جر یانکنتو یضتیم ٭ ترضح + ردندهزعا ندیااشی

 یادت
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 م اما تربضح هفوک لها لع داتا حر هت> اروروضح لم یام. نعست

 لا تاسح هنن دق لذه دق ادص هار بودنا تع دقع هلا تفالخ هح

 رلد دا قافت ناز فرح هرزوا یرلزب رب د ممر یوا هز دمع
 < ما مف #

 مارا هدداشف هبواعم یتحگ ن رسح لالتتساو یضلص ترمضح لاشتنا

 هته حد ن ترمضح OY دنع“ لن ره هننناح هفوکت و دنا

 لصاو هن ادم بو دنا لاصت “اهل ایقتسا هلن |هتساراهابسو لاتفو برح تاؤ دا

 هقاشمو دمع یراکدشاد2عقارع رکسعراذماا مسلش نابدااف هدقدلو |

 ندناتاصا هم راک ا بلقكلاندات تآ م ندنراطاراوطاو عاضوافااخ

 3 نورد هفت ندهعزانم لثاطیو لعام هرزوا طورش ضعدرادک ارا ع

 هدنماع یآیلآ بودنااضتقانونامهمزعهنرن اج هدم ةنىکساارادو

 ةر اور قو رام اریصا مم هنس نوت ی دهب ةفالط |« ماظذلا یرد م اکی اوقسرب

 لد د هت هنراما سالب تفالخ س امل ند اضق ناولد فرط + اط و ضع اک ام دو آخ

 تقوراو د:کح بو دنا لما هنتمذ هیوام لش ل لوایدنا شلوا

 رې ق *راب درو لاغتشا هفرص هلال او ذ درب ا ترضح شد سر نر رار زع
Dae,سوت  

mesmaلوا ( هبماعتفالخ دمععیاعولصف ) نیهراویدح اهنسارخ الا عسر  

 هدهرول نم ماوعا بولر ازو| څه ند هنس نا سقط یراتم و کح تد م كن هغ اط

 قسدول ۱>ردررح یرل کرتا تفالخربح لافساخ اطو اصرف ترد نوا

 ںولوا تل ھر رس .سلاح املغت نیم کلا موب الو اناس فان هرز اعم هک هرزوا

 هل ده * یاورم × یدماوا تفالخ تع ددحشهدنغارف نسح مامان ات

 ¥ رە م ق×ىدانا لا عارف درس ی «تسوت تورو ڪڪ اور هاو

 مج لدا تراغو یس بو دیا مو عه همورر وک هلا تاع رهط تازع تاطر انب
 هذس ف« یدلدا قدیضآو رص اع ین اکسهمنطنطس تدمر وه قیر فت یرافک

 تارك: لاها ناتسلدازو نام جنديا ناصع یاول» یالعا ۴
 لوابونازا لازا لا هلنادمع نوعا ا رانا شطوتع |
 یور بآ هل ىلاسرا ەر غص فان بنام مەن یدلوا وارطسمرار ؟تروشکا
 ی و اصترهشهد: اتسکرترابد ٤ ۽ هنسق# یددلوا خ چ ذ لناکر هشهدن اتسدنهروشک

 مولعمکو دنا سالا« لوم ؛ ه هنسق+یدنلوا قابطا هنا .مالساراد
 یدالوانا سو | هوا ود م دقم هنس یک ادک هان داز نالرا نالا

 | هیواصم تقی تناذع باتفآ هنلامفاریش هم .یدیاشق قالتا هندادع |

 ى ۳1



 ورا ناعو نی رو دنهو ناتسعمو ناسارخو هدد برلوا قارمثازادن اوترپ

 یرثک رر هغ اط نالوا فاکس بزلوا ناعادشروخ فر شم لد انام السا

 ناکسالاما هنریخس سرة ةر رج تازلا هراعم ۽ هن اور ىلع ٤۷ هنس ق +
 هناوتحه لنز هرو اعم یریب دن همدط ط3 درک £ ۸ هنس ین + ی داد اتر

 سابع نااررادرس یدبرب یخزا ةباور لیعو قوعن.نامفس بزلرایریع#
 ررحهدءرصاح ماا * یدلد ار اهظتسا هام هررکسع لوا یریدزلا ن ور ناو
 حراح تودنآمارخ هو دص دعدم یراص ابولایلا ترمضح یر ادن اهم فرش

 هنع هللایضرردراشلوارا ون الا ع دالر ارح مچ یراوتمهدرورشم ناکصهدروس ؟

 ماقد لدا باتشت آری شع مس بو دنا بات ی یور ناکسییوعه برع × ناری

 یدنلو مال نما هما فرط نیک مارتلا ی هیزخءادار مامقمدعل سو تعاطا

 نکاهدنشابقاافرق یتشنسح ماما ارهز مطا تقو هم دقن ء4 هن ف
 * یدلوانیشن تولخ هد هع كانرطعلاخو « نیربذلخ هاکتهزن مزاع |

 ترمطح مزکمدفاح نیفرطلا م رکن وع ارج اف دنزب رطاخ یاضرلمصحت م ی
 ا عرشو» ےھت سه وکتم مان هد یاد ماما بانج مد آداودمس

 نالوم ام لوص> الح اع نادر مما نر لوا بو دلا مس نیع ل ا ہسو فدا

 نان نه بقع + همش رفا لماع»ر دیو ره ج د مد داوا ن ارس رهذنمهلد !نامرح

 هکر دیو مه نیس هنس ف * یدل اما هرزو ام اظن نسح یان ناریقهلمم اتها |
 قول هدا رسا ھر کو ااعوط ف اکر کک | بولوارفظ عدد جسم هقدر فا

 بادار ةنزکس نوا نالو مالسا ءاس عج مع یرابانجر کسعمم قلو اناعا |
 نوعا قلا نیما ندنرکمربرب هغ اط ناکش ویر دغ هدهروا مساح هل | مارک |

 جس ةحاس یی دمار اات ناو ریقاملاح تور ورارفهتساش نیصح نصحرب

 لعا رک ارظت لادخر زل سه لگد در ات لوا نکرد دن ار ان ای ار الا

 ٭ ے دنارل شوط م اقم ہ دن آم اوو عا مس بواوا ناتساکتحرب رود ن دنس وراد |

 یدابا فر رشا یاقم لوا بو دنا ں ادعت سا یی ا | .و رک یرار ا همه

 ا نفود اش ی ندا تاریغحو شوحو یاو
 لتخ رانا ناول هدول مولا دعب رم هدیارارد هدر رخ اورا دوراد رت نی ړما ۱

 اعرف ترمض>لراسم سفاریثأت هکنوس » ی دادا فو نشو رب د توب دروناوا

 | قارما باتف آر یشجن نامل برغم × هةر فاع 1 هنسق × ی دلوا ف امرف مکس

 | یالوا عوتندمتتسم قیرط كلاس هل:داشرا منانلا نهمقعرکسعرس |



(Er 

 ۱ هس احا های ی.اعدربد یوا ةو ع الا نا سد 4ع مسو هماع للا یلص

 عسل صاو اد یاتکمنامرښا دالا ب.مهءادن لوا ی دناررقم لا تباصا
 لاهتما عااد ےکح ل_ ها عا سر شو دو عارنان لو ایرو ھ ڈو س >

 دہر دامور دبیران( لرارد اف هرةس تک رح بو دا لا رال حر دشدورک اهورکو

 هزه ٥ توکو * رل دنا لید نیلناک» هدن ]لرانامدو له هن راش ود
 مج ندر دف اط براواهابت"| ثعام هت )هد رل بارش یسهدهاشم هی دڅو ۲

 افت هت ده ل دا هدن اهل × هررا د × و دلر انا :ا نادا نامارخ دو د ګان

 تو داد | سہ لاتهداد ف یوزر دسم نھ هل د صدا: حو تناداوت دردرلشج |

 فڈکنمو رهاظدردازمو غو ٭ فدکتم باال اع نانفآ هدقدناوا ترشایم

 نم هدایز رپ ہر ٭ را سارخ را م E یاب مهد ند طرعت نی دلو ۱

 ها( هنس ق یدنل فا هو خا ةونع نا تس مقوا سم هر ہرارر کم دل ای رات

 هرکسع م یف «ی دالا لاحترادیاقهاکر اب دیزنی د هس ند درشه ٭ ةرشع
 ص٣ یدو ناو ني دار بر دار یارل همحوت هرارا 2 ین احر بھر ر و

 ار تاح؟دعو ٭ درم ۾ ید تو ما راهنسق ٭ را دنا رحسم یراریریتم ھ
 یا ص نیلساص فا 4.2: ند کب اص | ص او نال صاصتخ اف رش
 لحر طحهدل را عمق, ی اف هاافضررنانک ا۔٭ ص و یان دعس ص اخ

 ادا فرص بج هن نال وای-ال اب دش شرب هدر دیور کرت تو دیار رو

 EE * 4. اور ی ۳ ق+یدانآ ناو تد صو قت لک

 لصاو هو یو ناخ هنس یاس کلا ص.اق تأیس تادمدوخهدلوفرب تراوا

 e و یی رصد ور یاهو
 هند تام ۱ هنس تام

۳ ۳1 

 یوع نی نجرا دمع ۶# هدیءولا # یاها ره ترمصح * نا ترضح

 ا ا NEA هنس تام

۳9 ۰ ۶ 1۸ ۳ 

 تام صافو لاند دەس ¥ تام دز ندعس # تامربز ۳۹ تام هلط

 مس دس هنس دس

o 0۱ ۳۹ ۳۹ 

 نیمجا مییاع یلاعت را ناو صر

 همرا ناز هلا تچ د کاک ھات ناری نھ اھو ارم هان ر. لاسارخ یلاو

 | لوابو دناارجا حج درب ندنوده>ر ری داف دفص نالرادودهمنداسند



٩۶ 
. 

 هم سد # هرز أع هو هئسق × ی داد اریذحسد یددر داد رپ ست ترمضرل دریما

 ۱ ممعت یف نع فماکد تعج لد !تفالخ دمع تد الو نوح ادملم دنرب یرتخادب

 ۱ ند ربدزلا نم هللادمعو رکد فا ند نجرلادمعو نیس ماما هده دم بودا

 یطع × دون 1 هند ف ٭ یدلد !مار هتعہ قوظ لوق یان ا هفاک اد عام

 بدر یدلزا لع نیهر هددل شوک بو دبالءا لوطهتشر مطق اغ

 ۱ # رع تدم +٭ تفالح تدم ۽ نیس هنا

 هج هیس

 ۱ یدرلف مساار هان فرط سو هملع هللا لص مدآ هاب ۳ ترضح

  ماشوز او نع نعلر ار مظم هنناحسهیاعد# دالم لاف ةنكس ملا هبواعم

 ۱ ل دو لا حو ناسارخو یرافوناخ رزآ او «تمراز یا ارعژ برة دور هدز

 هلباترصنداب هراومه آرم بولوا فامرفو مکح وراق رہناءاروامو
 0 | ناو وا ت شما او یو ار سود مضو % ی دیاهدنکرح

 | فالخ بولواند هرو اهم تاساوا هسلاو همعطا عد ورتو دع یلو نیمعتو مت اځ

 , + حافو قساف هردشع |تاسحتاعوا فرص هرزوا هفرتو مات فالسابآد

 لماع دیار ارق هدتفالخرب مسر ادرکدندنرب رهاحتو بک: قابوتم هلچو
 موسر اعم مو دع لوانیکس#_|هلاوح هندسح ماما نوعا تع ذخا ی هم

 تابرا نک اراشارا تعزع دن لج هللا مرح نمالاراد لد اهلا لا ترعه دصق

 رلهمانزامت نالوادور ولا لسا دم هنساح ریرامو دق فض رشت تدقارع یا

 ناو # لاسرا یمقع نت لسم یرلع ن. انوع ار اترا رسا ف اشکتس لی

NEEید داوارتذدو دو یاسا صاع ردة رووا هدد اک  

 لابقا تار برخ همناج لوا تا ناب هرکص ندیآح وا یکی !نیفلو ارزح یربخ

 لسم هلن ایرادس خت دابز ن هللاد ع هفوکلماعهدقږرطءاا# بولدروس

 جوا ضقت یاضتفا ہک ن کیا ۳ ی یی تنم
 ندنفرط دابزنیاد اند« E رو لوا تعحا تاتن اع ندنرلتع

SDE LEDS11  

 لاه د اتفااس اورم هن اسد یراق اردق شک و یردارب یل آو یر یک اتالو

 هاضراو هنع هنا یضر نیتسو ید حا هنسآ مرح انه رش اعلا مو لا یف یداواهاس

 مانسا ن ناس مادقا هک جاتا دنرولا لمح + عطق «٭ رعتدم
 ہد

oo 

 یاس بر گم
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 یدنا نی عه هنانسهدراوشدراک لوا جد نیعارعت بو دنارو دص ندع دءییتشک

 هدز اد٥ دوا . [تمانق هاک هکر هد یرارهطم ٭ دج *امه ضدو هناا ملز #

 حاوزاو تامزکم تاندورفصا ىلع یرسفا تداعسرمس ولو ارث الا سود
 هدماشەدڵوةرىو لاسرا هر هب دمامرکم تولراهارک دیر هاکر دغ هد تارعاط

 ٭ لاحول ٭ یدنلو ا! لالا او ددرب !تجر هنرخ است ہد ند رد مات سد دارقلا بات

 تارطضاهودناشت [هدننورد ناک هبط هسط ناکس ندنروہظ لالما رقم |

 دناشن ین اغ هن دم لماعو × حارخ |یعس قوط ندتع اط !نودرکب و دنا بالا
 لء اش مانهمقعنب لسمر مک دیدن * نیک احاعداو رپة باشن

 ۾ زوس دن ندنسداتو نک باک ند ف لوا بوردنوکر کسع ردق لس نوا

 نام رف هرکصندک دق افا من فلع ی Af ف رفت لس نوا داتا

 E هنب دمةنکسارادزار سالا لع نوک وادار ادرکد دن :

 هل | دمع# نیتسو ثاد نسق یدردت اتع انش عا اوناتعاشاو + ترا

 ترواح هد همر کمکم ب ورا قفاوم هنتعس اوت درد لنز

 3 اسد کو دتا لص # هدهرونم ا دم لسم ضَقنلا یعص# یدشع ا

 E دنا ى هار ور هل: ادندصت بونم وا عناق لدادانارمسخ

 نوک ق قرفج دا رک لوا بولو ا نیشناحرمغ ن رصحو # نح“ ا

 قده بصن هد درصد 4یطعد هم کح مده اشاحو ین د یملل تا :نآریح

 ضرع درمهت ندیرتلا ماهر دع ن داده ادب دلمه ماس لوصو ن کا

 هدع اسم مدعو » مارا هتفالخ تعاخ لوق هریدزلا ناهرز راكم بو ودنا :

 نیسو جدرآ هذسا لو الا ع۔۔ر قی دلما مات ٌكلاما هد ته دتئاح هلسهدهاشم

 # رگ تره + و تو ا 8

 ۽ لالص یا مهص ۷ تس مرم هنس روت هّدس ۱

 لا هدر N و لاله ەد رق صج لاحد دز

 | ندنآحواو × رارق هدتفالخر مهمارکلاعم * هواعم » لغوایء وا

 عوطلاب .بو دارا تخ ااوزناو تازعاعروت هرکص ندنوک قرق هدلوقر و
 تدم اب یدلد قادواج لقا مرعهدن دمز آہ دمر فاق عن لراضرااو

 دس

۳۳ 

 لهاامو# ںولوا تفالخ د نھ یکم ەد هکمربدزلا نا هرکسنذ لاله

2 ۳۷ 



 رب رلوا تہ :قوط هتىپ ندر ڪڪ جو ماشلهاض هوم همو نعوزاعا

 ص#ن نیاز اما دن ا! یرشد هلا قنخهر راحات ام دص 4مطود دعک ناردح

 ںانح المدةراورد تو دیا مارل اهلا تا لخاد ىلعار جو # مادقا همار او

 ےا ند تاود نزا تس ٭ هرو اعم 5 ق# یدلد ا خف ید بابر هدنس هل اقم

 م دق عضو هتفالش تخت باغتلا هجو یلع کلا نب ناو ھو قعوااشی

 نسح یرامتسدو × عانا اش ضرا ندنر هتشاکر بز ن ا ودیا لالقتسا

 نم امز هرکص ند کصدتن | عاطم ےکح طح لخاد خد یرمصم لد ایر
 ۴# یدلدا ےل هنشاماد رب زعلا دع ی دنجرا دنزرنیرمصم تموکح

 نواب زعلادمعو كلا دمع یرلل وعو ا بلغ تم × لوا هند هدعه) اید

 ۳3 مار هنمکح هاوخات هاو ۳ a هاو مادقا ھر ا

 یلغزا بودنا نی۲ تشجو ےب“ یار رتانوعط ماوة ا3 هرکص ن دک دتا

 10 هنسل باضمر ق ی راوا نشد اح و تاللا درع #

 رگتدم « ناومتفالختدم

 یس اع یرللوا م ار امر فرسزلا ندا همس ےس

 ۰ ۰ ۱ 4 ۳ أ

 هلد !س ړ 211 تبد ترابزندم ارحل ا کلا تود یارک ا = لد یس هظحالد عف د

 نیسک هل اب رفلد سرو تب زیشاصفا دعسم لل اد عنو ع الع | لاغشا

 ترف ی نا 1۹۹ هس ق ×٭ ی داد اانن ىلع هسرزو | هه مهر تو دیا

 نبر داخ مزعهددتسو ناع لاس ناور ىلع + اما م قم یدادالاشراهسدق

 لواو «روپطظ هل ر امش قلو ا دممش نیس>ر ات یلاطر ات هد هد وکو پر درا ش٤ |

 ف هفوک بز دنارود نداسحهرومعم یهو و یا دعس ۳و ور*ربهر اس

 1۷ هسی ٭ ید اد ارش نات سداح لنت همعط یدانزنب لان دازر دام

 هدئتض + تللادمع 1۸ هنس یی »+ ی الو ارادو خرمشهر عر ات هد دفوک |

 هل اماهدرهقدشاو رگ ندنآ ال دس ادب طیسد همان قس هدو+العاناهصعیاول

 هل اش ثریش هک قسرب اوھرس یکتا اوا اتا ام لل 0

 « رشوروشرکش) قوس هندناح یارع» لا دمع 1۹ هنسق# یدلواهدوبر

® 

 سنالارادنکد اہدنشا جر کز وب امپثع هل ییضر سامع ند هللا دمع س انلآ دنس

 و %# یلاشماو نیعار ندراذر دشرا تىدا حز هدوء مدو حو

 ء یش دا سفورش حنه ہلا یر مق تسدرتشا ن ےھاراو ور یاس لص وم ه دعد

 ح هبراحادمد ںولوا ہر ےب تموکحد ھا س ھم یر دار ندنفرطردزلاندا
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  ۹ےس دار هه ماتر س روا لو ۱ تز دیاررو ریز ف دوح ور مهق لبعص

 4مللاتاد فرا ایا ل ااا د.ع ٭ نام رد ن ءمسو یر حا ےن £

 هل یدزلا ناو هرص ۱2ی هک +ناتسرم# یآ ی دب بو دیا هاوخ هثنکه امد قوس

 یر دودو هل | ین اه سهر ک ص ن دکر ا هرج اش هو هل تاق 4عرف4> راطد

 | تدم وح ىف دسم بو دیاد مش ٭ یریبزلا ی. ات ق اعو دب دن رل هن > ر هدار ةا ما

 رگ تده ¥ تذفالد ترد ٭ نی سو ثا هنس ف ی دانارارقرب هدر ادرم-

 ےس هدس

 ۷۳ ۳ ۷ “° ۰ و ۰ ب : ت

 حاج ق+یدلناقاعتدنوس مطق ددرادم تد ور ادول رند هل | ۶

 ۷۶ هنس ٭ ی داد اح ارخا یر بو دن !هداعاهنعدق عضو یعرکتبب تشک

 هد اقارع تهو کس ییا لا دنعم دنس هل اهم یم راسا هنتلودوې ید

 ه>ورخ هورد *هدعارع ۷۵ هنسقء یدادا طیلست هن رزوا قاق تارا

 ندراو هایم لب حاج حیازدتس اه دعاس هم دص ی راغ تام ل دنا حورع

 ےک #ور در نی ءس عیس هنس ق یالوادوب ات یدوحو الف تولوا طقاس

 هوجو توارا لاطنا نامه هتخادت اور دکو هور دوز نالوا مار هدمالسا

 ناسحخسه طوول بم ق#یدناواریوت هل اهممالسا شو ریثاندو مهارد

 ه دگر اوت بتک ضع ید یک ال ارو مط هدنتفاالخ دمعرا دقلا حمشر قوراو

 4 قارع تمروکحن هعیمصیناتسخ-و ناسارخ 4 تاللا دم ٭ ردز وطسم

 دهع ۷۸ هنس ی ی دا | قاف رت سا قو ط هست ندرک ی اهخ لر ان اح او و

 نالوااضهاو مکح تهدش ید ھت ہد هفوک ءاضقورب ندیوضت رم تفالخ
 یرلت رطح مع ماما ۷٩ هنسق» ید اعم سا ند اضق هه شم یضاق شمش |

 تفاح هنسیلاش ۸۰ هنس «یالوادوجو لاهزاسفرمشت هدهفوک ۱

 تقاع بعدا ندنجرلادمعنداراریتند اخ ی اورام هرزو !تامصعو

 هدابزندنو اادعامرندرانوب ۸۱ هنس ق« یالوارانذ که ماقا نمت ماک ماد ۱
 هلرانارب حىت همدص تولوادعاصهناص-و حب ورخ لس × داو دعنادح او هتسک

 | مقرهف رطل نیفلوا لژاطالدلب و طا ی راست  رلب داواناطاع هک دلها

 توئاوا ازغ: ال هنج وت ههور »فر طب یدلوالثام هراصت|تعسدیداو لوا
 | *حاصح ۸۲ هنسق» یدناواریمهدوامحایروسو وری سد و رخ 4 صرصه

 هذا ترې هلناونع طساو سانل!نیسه» !قلواءدنناسصهف وکو هرن سابسان
 لازا دک هرابد ۸۳ هنس ق # یداباساسا عضو هنسان ر نالوا



۱۸ 
 [ صحیح سس : س

 عا رس باتن آ كن راب انچ زعلادہع تفالخ مع یلو نالو ارم لارا رخص |

 دعبا دحاو دمعتد الو و ںا نل اعر ھم بوشر ا ههاتجماس ترهمیرگرساا

 ےس دلو ازا دن اوترپ هتسراتسرپ اوه ناغلس یرتکرد ارب و تلل اد مع نددءلو دحاو
 تددویدبلو# یلغوا بولو ال ارندن ایم تامح د نسم بالا دمع ۸۵ هنسق

 ۸1 هنس) لاوسقیدلوا لو تم هټفالخر دص نړ تد الو

 # رگ تدم + تفالحتدم

 هدر. عوبرگ ءاد ییددلرآ ایه د تم ادمع هس فرو

 اشنا یک ندیار فک نش اهدقزاور د نارا دن ل منام ق اواز و ممتم
 نداتمس لو مش لاکو ٭ ررهشم هلا باب دلاو بقا نیاو لاله لاح

 ہلا ی اعسار تج سو قالخ |نسح هدلئاوا«یدناروک ذمهناوعر + اےشر

 ثدح هت ن دن زک ناو« ئراکد ازور ا۶ تم اعاد بولو ا قاف آر وشم

 تھام لەدىت هرکصن دقدلوا تفالخ دنس ساب اتکا راک مش سورہ

 جاعح × ی داوا لم ممهداسفو لظو ¥ كلدمەدادسو روح قدرط بو دبا

 درو درک دو > یک دد | طا ے )سم ءا دو لاوهآهدتتف الخ دع ید

 هکسالادمع تفالخ هدم هکر دنو یم رولو انب رفاو مانشددادعتسا هر اسد
 قررا غارفتسد ٭ یدناءرزوالاغتشا ہد نآرةةءارد هدقدلوالصاو |

 بودیا ترا مطا لدا ی رعت لد د هع رخ[ اذھو# یط لال اف یروشنم

 روشنم « یداوااد ۔ رک هضراعهدنناشف ناب ذه ناه دە دن لزا لات مما

 یداوا اسد هنتاقهسا تسد ام ن هدوتق ندنفرط حامح نا مارخ تموکح
 ماه اد عارم هنس اند همای عماح ه دماش قش هده د سواح لب اق ماع # دم ءاو

 دسریمد هکر دشع | فرص قدنصزوترد نوعا مامه مزاول را دن بودی

 كس زکسیرکد قودنصره هرزوایء دا نام در تعسهدناون اومح
 تولوامدوتهدملو دو جو نان داوا ماغزونه» یداراسلالماک خرسرز
 :نواادعام ندراح ورود نم نالزاه در اکر س * ردع اماما نامل سیر دارب

 لاک یتیدلراماتخرب ذب تروص هدا زوةط قنا نکہ اراو ہخ م یا

 نیو داو هداز مع هرونم دن دم × یلاو* رد وف نا ھر هتماک هکسار فلک,

 هب یون فرش دعسد تارهاط جاورا توس هلدرشا ف رب رعلادبع

 یارو هد هند م هع هللا یضر دهس نو # لس ۸ هسی یداوا قالا
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 | ۸۸ هتس ى # یدلداراکدرور تجر ننال ارادمرع ندرادم تشو میس

 هرکشاددلجهد هن دم ني هجا مهیلع هلن ناوضر ند ڙک ب اغا هوکشرب # هورک

 مساو نداد ندنفرط *+حاعح# ردرلنول نالوا نر دلخ صور هحوتم

 نالوا یکام بو دار ص-میروشک لواوهرئارفطرکشلیوسهدنسرابد لا |
 ریتم هل ج دند ده مملتع اقا رکضندکدتب امد تم لاری رداد

 جاردتساهدع اس × ر مم A4 هنسق* یدلد اعا رنا ندداعا یدانایالق

 نیادمزک اهدن الو تده لسم ن ةت ن الو اناسارخ لاو ندنیناخ حا =

 ےہ ر ٦ہر حس هضق یار ںودیا یر ہیر الد سادن لحادیرهتلاءاروام

 ةد اور ییعو یا ناسةط كل ام ن سن |هاکتسد تااسرهاکرد»* مداح ۹: هنشق

 لوا م فی دارا فاجر تجر شم تحارهحاس مزعهدنشیلاسعلازول

 قلو | هدنستو نیا ماع یرالوافادواح تم هحوتمناشلالملج" نادم

 هسل دنا باج هد یحارضم ند یوم هشرفا مک احدابز نن* یراط#ر دیو مم خد

 رانم یرابدلرا ها ایرا لضف یراکددم ںودیادا مج ووزع تب ار لیرش

 یدلدا نی د ناد م ناز ای مسهدتسدنس هرز هدا د رسو نیدرت هلد انیمه ن درا وپا

 یو نص هدقدلوا دند هر ست دنکریهدرهش مان ل طہلط + هکر دو سه ٩۱ هنسق
 جار رونلوا حرطهراطنق ی مھر در و ×+ ر هوم حات شارو اد عام نال اوما

 السد ام مص یم هلا فاش دب ل لو یابزد مزو +رج اتد رک قودنص

 ے دنلوا لاسزا هتفالخ ہاکر د بوغاوت اہ نارک فک هعنو» یک هن ارو

 یس اجزو × اما هلد اناماو وفع یک اح بولو االمتسازادنادنک همزراوخ + هدف

 یدلد اا لر اون د الو ءفر شم ط دوت یداژرخ ن الرا یل غتمرت کر دار هرزوا

 ریز یدنقرعع هلداریشعم ترضورید نسحریلدریماد«لوا ٩ هنسق
 هرن هاج اس هتسیدن هندم «لها ٩۳ هتسقچ یدلداړند هرس
 ل ا سا ف لز زعلا دعندرگ ی لو دلو ار روضح باوحهد ودع

 راد دنلو هل: اا ارم تعد م قج یدلراررد نده طب تعوکح تمدح

 ند هسورح ڭ لام تا لم ی هکاطناو همطالمب و دنانارکتر اغ درایور

 نسخ مامالان ىلع ندناعلانزرشع یا هما« حار م ق» یدلدا

 زادم تولوا نر تشې ةف اض]اراد مزاع هدنشاب شعلاةن اور یلعو رس للا
 لاس هلا تناد توق×ءاضتقا ۹۶ هنسقیالوا عمق باص ارا مطتسا

 هذع هللا یر ید اتر ب ہج ند دمعس ندا عافتماندتمداتم ن ادن حاعح ند

 ی ۳۸
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 دسح یر مسذا تدا سرس × هکر ددو نه م یف ٭ یدنلوا ماست هچ اح

 بولو ا قطان یاد دمحوت هلک مص ذ نا ساب هعف درب هدفدلوا ادح ند رار طم

 ناشفرهوکن از كرت هلا لما > للت هبت مم قج هنلو ام ېف ځد هزکی یا

 یروعشو لقعباساو × فرطتم لاخ هرو م قم حا عح غامدهدنآ لزا »راد دتا

 باو داسو هکرا بره *یداوانابذهیارحقاهدتازیم تولوا قرفتم

 ٭ ریہ ند دہعسو ام ٭ بولوارادہ لاس ایف هلن اناج مس هاد اکا هتحار

 نغبدلراص هننابرکو نماد هن اهاوخ داد یراد انج دم هش دعسو +رارکت نم اک

 2 را کن را دردن لوا هدنوک, یش نواهرزوا لاحوت × یدیار دار امطا

 بتک»تاعفص ٩0 هنسق *یدلدانا ین تل ام هفت نناج غ سم بولو اران

 یر زو ی نه لات هکر دروط سم هدر اوت

 سوک راو ار کدر مس ارا دل نوکرب وکر بولواندنمادخ اذل ا حور

 مزب هک ساوا مادقم د صر شءارار دناعاتتمانرعایس اهل الود عج*ییحر

 باطخ هرز وولد هس درو مارآورارق یر هدرفرب هدل نم هرکص ندر کرا

 لءو عوط كرت هدوصتم تعهو × مدد حصو هتعرع اکر هفلخر کب دزور

 ندر زو صاوح هکرر نکر داوحودسح یرهدن اموسوس حاعح بودن

 هنناوعا ماش | لاغتشا هم اعط لو ات هدنس هب اس تخر درچلاملا خر افریثکم ج
 یاغالوا تودنارادرهتخرد کودتآلالظتسا یسهلج لا ایفردنارم |

 ف ۳4 هفلذش ند هاش درفرب هر کصندنا راد دردنود هقاوقو رح

 ساع لقت EKE سوسو ٭ یک اعحاعح یادصو تص

 TAS ؟دز زوب هدنطاسُ ماوعارول نم»ءیینشک »ی دلو ارب زوو

 لوا هدقداواناربث ةرفحُهدمطلع بودنامادعا لب !فدحو ظفساربج

 لد ةمد لوا ندمدآرود »یدنلوب مولظمهدازندکن یللاهد دنادنزنام ایی

 دنسم ثوان موسع( اظ * لذم فامالساو لضمو لاضرب یک حاعح

 نم شن آ هتخوس یدوب ددوحو نمرخ ر دلکدمواعم × یکو دن رک

 |یراداوه جاهرب مانادعب بولواتراشح لب نع نورطمرازوکمعتءدقدلوا
 ثم الوتسدناعلسیردارب *دنلورپ قت سام هہاعرا دن مادقا فلک نیزامغن

 بیو عدالت ملا حسن کرنل ادم لخوا ماتم لوا هل رند وع
- 

  ETT FFTمس ت و س و ا ر ا اس جو
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 ناس یر دار بولوادیدنان هد انف بادرکد هلو د وجو هنیفس هک دشلواریخ اتو

 ٩7 هنسل هرخ الایذاج ین یدلو نا مما کک هدف الخرب رم م
 رگتذم رش تفالح تدم

 مر هدنوکح واو مواده هت الصوموص × دلو هک ۳ ها

 روما ےظنت طیارشو یاسهناریشثماعو ماتا بولو | مزالم نالا منعنآ 3

 تمدخ ید یب یک اح نیفلوا لئام ہل عسطلاب نکی ایام یروپج
 مادقا هركنم مارو ظلا یپید لول و × مادا: رل سم لاوماوام دتناما

 ماتهرذ هرصهرابدو % یلوتسمیلاظر مانناعع هب زا حر اطقا بودبا

 بات لن همظعم همعک ە دنتف الخ نامز همه یا ٭ ردشع | لاو یرامقرب

 هل !نیرز حاول ایران وتس نالوا هدعرک تدب نوردو یجر باریمو یس هداعسلا

 تاتبآ لاشلالزبودنا# لاسرانوتلا كس زونوا نوځ الع | نیدرت

 ادّسا نوح ااضیصونیفاسم» یدلد ااشسا ییا دخ تس ناریج هلسارجا

 اش ہچس الوزعم یضاو +2 رش»ردربتعهرنال دماو یمانیافشاار ادو هنا ات

 تولواینار هیاضم الا تم ءاضق مک هدنشابیرکب زوب نکر دیارا د اباثرع

 ناسارخ × لاو م ف * ی دلو اراکر وزراکز ور تسد کک یبط ین ام> لج

 راشنو شر هقساس نالو انا یاس ناشر طاح ہد عل ةد ام صوصخ هوت
 نامهنیملواناصعو تلا ةورک كلاسو +نادرکور ندیلاست تچ هلم س
 دا مند احجام دعم بژاوادولان ند دوجوروشک هلا ماع موه هده انا لوا

 «ناطلغ هناذمو لزعلاخ ندناسأرخ تءوکحهفصر دص ءلد داسن اوز
 مدد هل: اتررط رب نکدا شاوا نادنزو دن یالتم هدنلاناح یودع تدمرب و

 صاصتخاوزعر اف هدند رد تا دمع نم ناولسو ٍ صالخ یداو؛داپن

 یددلد قارع تب الو عو *ناسارخر شک یلاوامش ات بالا یی دی نالوا

 دیش ال یوم نامید ار < سم هنس ی دن .م ق»# ی دلوا ناسا ع.دفر

 یا ادعامندنخیدناوا لذ هلی ا لیکتو لزع دج نی مس اه ندیادامجو

 | هیردارب»ناواس ٩۷ هنسق#* یدلوا فات هل. ایردغ فاخ ان دیر نالوا
 1۹۸ هسی + ىدا انه هز هم :طمطس* بو دنان دت ارغریما ین هل سم

 لنج دیده دما بو دنا ریس و خذ یناتسریطو ناجرجو ناتسهق باه نی × درب
 لاج اریشمش نانع شست ]تسک دامه نامناحرج نو | یررارم ها هرز اراکس و



۱" 

 هدنداولفسا ندندورو دورلواهکیدلداهلاسا هلهخورب نیلنوخ یوحو
 ی e روه ی ادبی باسا هاو

Eم ین+  NDو  

 لواںویا یلغوا نالوا ید مع لو بولواررقم ینلوادابرب ن امس تایمر 2
 ی داز مع یفالخ یارکت نامارا نیم ش٭ الا اهمدع ماعهداالخ

 هلد |نسح عضووو»ل.مم هند اش |شود برات مضحر زعلاد.ع ند ور

 رر رس سلاخدنزر یردارب هدم» * بودبا لیصحت لیج,زک ذ هدرا دیا انر اک زور
 ۹۹ هنسا رفصق یدلن لس ذن ی همانتصو هرزواقلوا تم

 ۲ رزوااعحا ث٤ ندامدلفس وپ ناعاس ي ١ هنس: ۸ ۲ -هتش

 غى داوو تو اكاد الاف ITE هناتهدرزو هر تولوا

 اک |اداترسقسیلج بو دیا دازا ندقر دمت نکو اغ و وام لس شع هددح او
 راک ور فن اخص تش کو داد اشنا امر د مارک د ړل: ااطعو لذ هنو کوو
 لطر زومکنایماشعو ادعهومزور تزلوا اشا مرکت یاق ردن درا نالوا

 هتف الح تقر ع نب یو دوحو # رد ها تان هد ارت اوت نل زا اعط یاش

 هدو 1 ولاد عت هم طاف یر هلل ج ل الوا قازان زوبەز

 تو دارادص ایلاع نامر لةش لالاتس لاومهاو رهاو دو لح نالوا

 هنیاسم لالا تاب یس هل جد درت ی نوع ارتخادعسز هوش ینو ج اضرخ د لوا
 یاد نھن اح تس نالؤاهىفا ی ا تتم مرام همطقط اد مدان ارپ یدلداذر

 رجم ی هول ع اع هغ اطو+ لد د هتسهءرکن اسحالاو لدعلابيح اد لر انا

 لع هلان دسار + افلح تاس لقا ہراو ہھ ںودنا لاتو ما کا ی ودص

 هنأ فرش رک ثلا تنر تاد لزوار ×ل ثم هد ادر لدعلاک نیغاوا

 نادناخ هبرورذیراضماملات باری نہا ا نع هتل اءاڑج یداوا لو یدال

 نەمل عات الا ناطلس ترمطح هک دو نات اغ نالوا صو ت دلار

 تداعسداخادالواو اهنء هلن یضر همط اف نان فآ اھ اک دارا ما تاسعلا

 هنن او ءارشاو هصای یاچعس نکا راتمروم للعو هه هند (

 ندد زعلاددع نی رگ یدرا شعاع اتنانداضتمدالوا قات ساد نآ

 هحور هللا حور یدلد | لاهتسا هل اسد هنر اک سم وح قفلواتفالخ یاریب
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 | دن ءرصاح مابا بولواءاکتسدرفط خش ینه اربد * هشطنطسقه نی , رعلا

 نیدنازاب ۰ هلد نيم ومل اما نملوا دتشمالغو طك یالشسا ی البو

 هل هرزوا نیرو ه ضمت # نیەت م ف# راد دت ن یوم

 هد هطاغ ةب اور ىلع بور بو ت هڅر هن ساني دمر هر و ناتسار افکراجان مقا

 ًامدتم تدیلوباکهسهدوخه دی اوررب «ردرل ش٤ ,ادانآ نعم اح ترعنالوا

 رامرات هد تراغوامغیدایدنت یفارطا بد السو هنرداو »راکه نفرط یل: امور

 ب هو ۳1 ید ناس یر دار یدلداهرصاح یومتاتاهدعن تو دنا

 قارامایرللو |نیمماک دا نیمهتث نر دنردهاح بولوا لصاو هلد اتو اب

 هزورضلات یسالمتسا الغوطق و یو هر اغاررافک هکی دنا شع ازاغ  هغلوااغور

 ها انا تیب باهم نم دیزپ نا ارخ + کاح» یار زا عوجر توس له بس

 کودتا تعاضا لزءلادع نیملوا هل تعسلصاو ردنا ىدا

 قم ۰۰ هنسق اا اا نوعا لمصح یلاوما

 هلن او ن, ماع لمهطلاوت |نیزکب ادا تاسفول اة دیرح ة٤اخ نم اصلا فا لا

 یاضتقم»هکنوح م یف»+یدلواتجرناوخ توعد نزلا ەد هکم مالا

 لاح یلړش وخو نما مانادادتما ولوارازآو تذاهشیمهراتثر ب
 ادخ هباس لوار دلا>|هن ق اوا رخ لام قلخ نوکج درام تشحورادونو

 یراوتمهدنااععمرب دهدن امعنل | ةر عم لا عا بولر ا لظاادو دم اسآ رم هع س ع

 تانح دنا هدنف الح نیم تام دمع ند# دنر # ناعاس دع لوو %4 بارت با

 ی توا دعو مع بساع لا یالوو# بج ۱۱ هسا × بحر ق یدلوا

 ےعس ندنفرط شذم براقع براقا نوح ا تداهش لضف زارحا تولوا هما

 نگتدم »+ رش تفالخ تدم ې هد هنع هللا یترر دو مم ځد یر دناوا

 رب © مس

 تام نم تور اف تر E یدک ابرها

 ردش «هق فارحنا مدقرب ندموتعرش مقتسم اج رمعلاةم بولواوریب |
 هلنااسند تو یوتئودهزو» ناسااع مولعم یراذاصااو لدع متره ۱

 هتسک تانطا تانطا:دنابلوا نیفاوانامحروپشم یرافاصتا |

 هرکص ندتفالخءامعا ل مش نک اهرزوا تو هفرت لاک هدلاح لت اوا »ر دشاوا

 مهر د یک هدنوکح ہلا حاحا ۳9 نوعا یرالامعهقفن ||

 مهرد کیا نواقعا نوا یر دا عو فو هماحو اق لةو * نیمع) ۱
 cream هو هد ag Ta و و

CREST 9۳0سه سم یو  
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 هنع هللا ؛ئضر + ز دىلدا نیدهاش هب اعم یدص ییددنلوا نی ہن

 سزاضتحا نلا دانس زعلادبع ندرگرادقمیاع * هةل هاضراو
 ین وار اصحن | کروم ظزود هادی د تل دنع نی دیر دع تو یاضتتعو

 دمع یتعاو ایر اذکشوکل ململ ا نن دنر هدملح علق بولوب راش: قرابخا
 | اتك عاضوا ضمد ید الواتکت صهدنتح تاللادبع نر دیزب هدمناعلس |

 | تز دیار اکر د یل محور کم فونص هند اشر قلو اهر ندالب دت ولا عاتقنا سس

 یروح لبس + ی دنا سع ارارف ندراصح سس بو دارا دو مدر د لذ

 | ندنراراداوھ بو دیارارة هد هزم صد قر هلو اناضلغ راک زور ثداوح ح اوما

 ۲ هنسق + ید. ا ع اتجاو ترخامز | دربن د ی ردق لس یرکدزوب هنا ِ

 ۱ شن [نالوا هتفاب لاعتسا هد هزم ەد قحاو ادراودرابر خود هتفالح # هاکرد ۱

 لاعتسا مد بو و دنا نیست ین هل سه یردارب الاد رع نیز نو | نیکی هنتف

 * یداوارم 5 هقعا صریسعت هنح هوس امل آهلجو دنر هدلاتقو بج ران

 تموکح تاودویپ لئان هننلس درب نالوا ی ها ریشخش هتشک و هملسم ,م ق

 یردار تودناقرصت هناکس ام جارخ لام نک توا لصاو هناسارخو قارع

 همهمروغآ ضخ تولز ارکلد دیر نک اداب هلارف باغ هص> ییفرط

 ۱۰۳ هت ق #یدلن ا هلاز ان دت الو لوا یتطاست تس دهل س هنا یخو اهرو اسم
 تولتنارت تو دناتفالخ دمع لو ی دلو یلغواہ دعبو م اھ یر دار × دیر

 هافلخ «سداس ۱۰6 هنسق * یداناتعس هزوح لخادقلخ هرزوا

 بولوا الاخ میکرب کار: دماغو « لاله شو هعرح هدنراوح در ناو نه

 ۱۰ ناش ۈچ یا اس فا تاۋا اب ادف شن ماه ٭ یردارب

 رگتده * .تخالح تدم

 هشمهو سوهواوههدول ا دنر هدلاح*لئاوا هنس هرس

 دف دان رد اس هل زاتعالخ شب تماد"نزاوا رشت مه لز انوسوذاس
 بناج لو » دادسو دحز تروض تارا نوک قر قل ا فلک رازه ا دملت
 شرا تام او هروقو ىقى دژ نالوا یداتعمم دم, بودیادادو لدم
 لاح هسیدع سادا *لماعع یدلباهدازردامدادعتسا دانش یروشو

 هادا قضت هر صاع ییسارر اوج مان هنواسرب نالوا دنر مق تسد لتر ةن اروح |

 ےاراسا دحیلو حارخو هنزج لام ماژلاهم راززوابودنا لات هنشابقاکس

AEEموج رار کت مای لسم ۱ زار #۷ 2  
 س

 تو دنا



 ۱ ندا راک ۱ ۰ ۸ هنس یف یدل ا مالبسا مالعازک ع ف هنر اصف تو دیا

 * نف # هد امور مع همس و# یدلزا نانج نا تس ارسری س مزاع یر ےن نوح أ

 هدزورب دق سه اقوا نیریس ن د ن دیا الو ط دیر ام ظا هد اور ريع للح

 | مانی شرج دیعسدلد ماشه# نامر م ق × یدلو ارو تح باوخ داسو دا نزم

 تسد لده هعدرب یالدو عاش هدو طالحا تولوا لک رس روالد

 رکشلهدنرق لس در هرکص ندکدتماعاتنا ندنکر شم لوداع نیدیادعا
 ریش شرس همعط نر او ناشر هعذدح وا نرل تعج كارت ارت ال | شوم هک سالم

 د ةع یاد هنس ف راد دن |ماشعا هناهن ی مالساهابس تو دنا ناف شتآ

 هحوتم هدنشابح واشع_ نیدناعلانیژ نیرقابدج مشع یا با ںیماخ

 یادوس لع ارس رن کد یدنفرع» لر +ناواخ* قی دلو ار دلخ

 ناسارخ لاو نیفلواماشه عع« لص او کو دن اهرصاح دل.ءاسرف هسودو

 رمد مسن هدرتسجارتا ناشر عج نود | دربند مص لواتواوا لاسرادننح

 ی اکسدنقرومهلد انا هنو خر یش عش ترض فاو اخ تلقترابو × احا ی کو

 یروشورش ابراهدق داوا لص او هار اه قر هلو ااهترد بو دیا لازا ندنرارزوا

 هاکع ۱۱۳ هنس + ی دلب ارو دةم فرص هک ع ارود یدندروشک ل وا

 نیل اوت | ندنا بار طص ابادرکباقرغ اک موررابدیوسههنارش هاکس و

 × رسا ییمطدطسق بو دنا فو ہسو حامر جا دواةراداو فو فص فقاومهبوسآو

 هل سا + ماسه ۱۱ هنس ف یدلد اردو مسن هعب مسراستف نرکتعو

 امد هحراو هناوریش تحرس ی اهتنا بو دنا ارغ یاول هلاتسکرت دمع ن ناو نح
 یاول یالعا*یزاع لاطة دع تس هنس ق « یدلد اتکا برختو تراغو

 لذبهدازغهارهاسو + دا مح دنع“ هدر اب یور رابدرارکت تودنایزارفرمم

 ی دلدا شوب تدا مش ف اص فالس هرکص ند ڪک رت اداهتح او یس هند

 رب هلن ارت نافاخ یرسقلاهللادمع ن دسا ناسارخ »ریما ۱۱۷ هنسف

 لرد نرارقو تات یا هل هناریشٌهلج هم دصو لح لنهآ هدنسارح

 رذع خست یصاوخ صم هدق دراو هناتسکحرت امز ملت سرت لوا بو دیا

 داسنر#رمضت ۱۱۸ هنسق* ی داواصالخندراکز وررادک اهل: ایاامخو
 لواو × یلست ہممج تالام یکم بولو ا مالا شک هیسهرپثل ءاروامبناج
 ) صوم»لماع نیرمشع هنسق» یدلدا ےمعت نمک تراغو یسهدروشک



ارح ا هرې ڈو ماجهاهت دقت لذب ورن د هنس حاورب
 ۳ متری کودتا مادتا هب 

 ۱۲۲ هتسف» یالوا یراس هنفارط اوهداب لوا یک وریشو یراج هتسارع
 تفالخ یاوع دی دصتم هد هن حک لعن دیز ندنندافحا نیسح » ماما

 هفو لاو د دمزآ اما« بولوا تعس دع لو,ة مرکلدیسلاهارتک او

 ۱ راکدرورب تجررامت ر راو هطو غه لد ایردغریشع ماحرف دبء يش مان فسوب

 هکر د یو ره ۱ هنسق × یدلو ارادرمس رب وآ هنس ترد یروئددسحو

 یدشلوا بلص نابرعناج فندب تواوا بلسنهردو هداج ندنک ابییح

 ا تردقنایسرندن اع"] فرطتومکنعرب لا اف لال او ذدزبا نامرش
 ةرحمویو +روتسمهد لسع درب سد ی اضع انالوا مارح ر ظذ قلعاوا بولو الزان

 x هہلعےلرا هجر یدلد ارور ەم یادواورو مم ا دعایرومظ هد ةف

 نالوا یمه ر امعهرت هد رسند ضرا بنر قهملح ماش تامحروسپ ماش

 م بکو کد رب نم × دملو#«یسهدازردارب تورا هما اهدرهشمان فا صر

 امو ن ترسعو سچ همسل لوالا عرف 4 یالوادثروخ تربع اما

 رگ تدم # تفالح تدم

 ۱ ۱ ماسه هکر دن درو ما نالواروعسو لع تربح ا ره 3

a ۱۹۰ 9  

 ۱ هدراشما یسابتوهماج نالوای-الادق سشوب برلوا ماثتحالژام هدابز
 || تعلخ هدکدتب ادر ند "اث تادح س |. نکرولو ارا هر اوهر رتشراطةزوب
 دامتمشا مه یادش لنا نیاز باون |بولوا بب اغ داو قحا وا تفالخ شوب
 مییسنربن رو عا حارراهاکد مع مزع ندحامش مع ماشه ناو امت
 تسد ثولت تشک دلو فد +× ےل یړاکح ترممعه دن کوا دن یاری

 حراس و تامقرت هع اظو بایرا نوعا ب تاتباح 4ے د ساف معز ل دیاتفالخ

 هاو اوا تاعوا بو دبا فلت نیم لاما توب تافاصا

 لطعم هش دماکح اناخر اکو لتخ هک اهر و !ماظن Ke ج اراذکه لارا ج

 ER RETA EP ال اغ کن از ا

 هراکشراک هدنفارطاماشسولد رط دنلودتع قشتاودو نیدناشیدنا

 هرزرآ ند | دب لوا بو ديا تعد هدماو نیوب دن * یس هدا م اا نکیالرغْسم

Eدنا نیکو رمق ریشع" ناکو حءدولر نی ما اقش رم دو سا  

PREهنس هرخ  Re: E Uرڳ تدم %#  

 ےس زا مس

i a en ۱ > ےک سس ۰۰۰-۰ 
  CRR mor YT geی ور سس  VES EI SSE ECERو



۱۷ 

 ناطلغ درب هاکشیب ییاود ی لکن الا تر اةح لب نم یو دک رود نم +روهفم

 رهث قاوسا بو دنا بصن هنانس لوت هرکص نادر ذکر کش دعس ءاداهدق دلوا

 ما دقابول و مات تر مشل اد اطاوهقدنز مان ال انب د »ی در دت !فاوط یرازاو

 لع ارو دص خدندمانصا ءدبع لک د ند مالسا لهاروما تارکمکو دا

NEEضرە: تسداشاح هنر د همماصو ردید الوا تاما  

 یس هراحرب تانجو یسم لح نماد دولا: دنزاغ حاصر بو نازارد
 یادتعم هدعداح لد هرودنکو % سابلا هلسهماحو هماع یدنص

 باثواوعتفتساو بو دبا حاتفتسا نوکر ندشرش_ فحعم ر دشت ۱ ساز
 یعرکق ر ٭ نیغلوا یامنارسخ لاح نیم یبهعرک × دنع رابحلک
 نا د شاردا ماش دو: نیا ی ده ترن کک ناز

 ةدنشک یراہتعا فٌدرہم رخ حافر ول بدای لر اقر هلوا ضغورپق

 ٭دمنع راع فد دهم #رعش # هناسا هللا عطق یدلد اما طلا تخم مظن تالس

 × د لولا یف م برا لق * ردح مو لير تش جاماذا٭ دنع را ہج كادانا امف

 هعدق نونا ینیاطوو * سقنت دنرقاسقرت کودتنا دملو

 تقلد ۳3 صقات بقای دنر وا ازم ا س

 ٭ یردارب نالوا یدہعیلو تولوا لماک خد صقار ع هناعبراد دنا
 رام 9 تفالح تدم #* م هنسا ها یذ ق یدلوا قم ہدتف الخ دنس

 هنس ریه
1 ۰ 

 فور ءا ساورو ڪڪ زم هلی لمم هباوتدو دهرهد نیحروه هتسلادنرپ

 هدير وش همدا ی ندنفوخ_ یساسرشعث بولوا روهشم هب ارکنملا نع و
 نشر سیادا نکداراشلوا روس ندرطو شع مز بوتر یرلدرمشه

 داتعا هر د ی اح تولوا لئامهلاّرمعا تابرالالص بهذ مهل ل الا

 تفالخ ماکحا مامز «ردشت افا ارا دیاشع هل ات وع دهناطاب
 یبعکد | نامه دلوترب و ی دردهردص ندقدلوا سم هجده ارا ۱ تناماذ

 ناو مھ هممایب یافا> فص لاعءااهعاح د ال وا هر ر حر یها یار دامردارب هدنآ

 دمدصو + ناو جور دماکنه زا سهرک مکا ناو ص ند لب

 نکاس امدقمو ×رارقهدتف الدرب مس ترلوا ناشی رب راعهاربا هلبایرهش
 ناج ےہ مابا دعب ےھرہا ١ ۲۷ ہنس قی دداراصتخ ا نک هدنارخ ینیدلوا
 ما ة مة دا مرم« تواوا فور هل اناما دیوت ند هش و ڪڪ ید الو انان هلا



۱۸ 

 یدرط هدا هن م دق هی هتشکر تاع همماخریاسهدندنلت ماعوداستناو ماست

 نایلسدح او دعد اد اولد هنن مز هبوما تلود ضارقنای دلوا داما دا

 یامرکو جرش ن, ٹراحوناہدشو یرمخو لا و تملا دمع نب ماسه

 ناو م یا هرب زارا چ٥ دن مون بو دنا حذرت فاسصع یادل یاشماو

 نع یدل جو سینا زورو سو × مارح مار اوروص> باوخ هظل لر هریقذ

 هاغه حار دتسا ماوعا# س امع لاتف الدو دع میاعو لمص + یدلوامالاو

 هدماش ضراقحلوا برفهفاواماع ردشاوایآلس اسرش کە صاد

 ساع ن هليا دمع ندع ندیا مار او نو کس ساساحرط هد هبرق مانهعج

 دتحنافوکدلولا قامفصاو لامآیابهتنم یسبلت هليا تفالخ سابل
 لاسرا هناسارخارس نوهاتوعد مسارهتعاشاجراادبع لسمون |
 همدع میلقا بناح دم ندعا ترش امم هروعدتددخزوُده لسم راب ودیا

 مدق عضو دے ھارا یلعو' هب یداو کود اولس لواو عو عوط كبرت

 یداوا تمهنام ادهدزر هنو عداه دخ ناک اچ لمن ذالن٣ لسمو اب ودنا

 مالعاو صرع هناو سه لاح عناوراس رتن ناسارخ لاو ۲ ۸هنسق

 × ناو یهر مة تسد راتنرک مهارباهلیالاتحا «هکبشلاسعا بودبا

 تودنآ ال. دس اهو سه اسمو | سیو و ادنزودتن یالبی التممو

 یلاومادءانو فرطو × حاعزاو رہق سابرود هدنار یراس ن.رضن

 ا ندازانو لرت هندو حو و ڪک × نیک ا حاراتوامغ هدزتسد

 مهارب 1 ۱۳۰ هنسق یدلدا مادعالاع مزعرامس ن اهل مار

 قایعربدا همطخ نالوالسوناش نسا هم دةم هلا نیمعت تدئفر ط مامالا

 بر ةا لاعتشا مدںو دارا ترمن ۲ ندرت

 ناتو نوتا هنس یف * ی دلو ام دعته ٥ دا ارذ ذ رمه طخو مزهنم درب هدلاتفو

 قیصو بواوا مرکب رحرکت معنلار اد مزاع ےھار نالوا ممقمو دست مک

 هذ وک ندهعج هلمعامن الج حافسلا هلنادمع سابعلاوتا یردارب هرزوا

 سکرهو هدادرارف هدتنالخ  دنسم تو دنا تلخر تدار لی رح |

 هدرهشحراح م هنسأ لو الا عدررهش ق # یدلزاهدا ېن ندرکه نتعمس قوط | ۱

 تو دا اکتسدر هطدابس حجو ہاکی خو هیج برض هدهاشممات نیعا مامه | ۱

Eفام رفو ےکح > لالد یار 2 ادار هحا جدو طساووروزرهش هاب انارم  

 ناشیرغ ناو ص لابداو تع هّتس ڪڪر یلوالایدا چ ق# یدال 1

 ل



۱۰ 

 ندکسیر گزوب هتساجر عالق عازتنا بولوارارت یل عا تسارا بخون لاح

 هللادبع حاضس معرب یدلب | هعز ملا منم تعزع هل ارالاس وغم رکا ءدابز

 شک هنانزشنآ هدنرانکباز رهنو» لاسقتسا هلیارکسع ردقلسس رکن
 × مان اریشع* تک ٌهلاجا هدماخلا نادممنامه بردا هلاهارازراک

 نار يمهرخالا یداج ف * یدل مازا بالسهدرب ید هایس فصو

Aوخ خیت  Eیر تر هلوا افترد هللا دمع حاق س مع هلا  

 رارقهمصمبناج نعمالزا ناکما هرارقیدمدنآتودنا مان لاما هماش

 هرکص ند کک رت ارا دتقا هضیف لخادةونع یاش قشمد هللا دمع» یدلد

eتمدخ دلما یلاص یر دارب هلل رها حاس هدنآ توراو  

 هد هسک مانررصول ندرصم لاعالاص هدعقلایذیف» یدلباستعت

 رھزریش ناک و ح یو نس هدزادوسمسو + رارف هاردسهناو سه

 نتموگ؟حرونموریخست دیطسامماش ههر هم راطقا بو دنا رادنآ

 ها یذق یدلدا ر رک هنماد للا دہع نوعود اروزرهش لاو

 ٭ رگتدهم + ناو ص تفال> تدم

 بولرارد او عم جور دمو لقاع ناو رہ سس رب هوس

1f ۱۰ 0 

 رابتشا هل راج ناوه نءاوایراکروما باعصراب لمح هراومه

 یدنارارب دید یدهح هلا تیسن هق دنر مان دع نالوایداتسا بولو

 ترضیتامحاوهرا ملاح شذ همها ید تاوماادعامند زر ز ملا د مع ن رع

 ندران ددارارفهسادنا رابد هلا قدر طرب ب یلوارهدرپق رهطم هل | ارامش ریشه

 تاع لوا هکر دیو یه یدل و ااد مدان ہدلاع هیص یزلع-رو سا اشاد

 ی ولاده دنس هعح هل | دمع حاتسمع هنسکر فن ناسقط ند را هتک ر

 راظطتنا هار تحود مح هنساحر تدانعووفع بودا رارقهرزوا بدا

 جاق رب نجهمم یرکرذ نبمععق البرکتشد یادت یر ندارعشنکدا

 بولوازر رح وم نکو رق یابرد للل ادبع همت ءارقریکن اهنتف ریش تق ار ترد

 بودناناسکن هک اخ یتسهاج هلی ایرانوتس عح لات اق × یدلدارما
 لاله فرم هژداقاب قمر یدنلوا طاع“ منو × ط اسد طس هم رارروا

 نودا ناو هلانهضدیا نسپاوسقن دم قابح میل ءراج نالوا
 راد روکربا هماضا یاسعط او رب ی هدنرارزوا رکسع فونص
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 تله دنر هنا * مړو  هنعهللا یضر هواعم *  ناشیایاسا

of 

 هتس هرس ۳ ا
 اتو

 دما و ء نا  .تاللاد لا مکن نا .ںاو ص 3 دنر تب هوا عمها

 هنستام ۾ E ۲ د تاک و

19 ۷۹ ۹۹ 
 تاللادمء ی در ِ# یزعلادمع تب رگ مع تا 3 تام نالها

E ۳تنس تام  

 ا مهاب 2 3 دنر هع نا ×« دىلو هح اا ۳3 ماشهبوش

 هد هیت تا سس لم pH تاخ

 1 م ۱1 ۱

 ۱ 7 تلاخیاول یالعا لص ومو قشه دو ن رسند لهآ ۰۶ ےس

۱۳ 

 یداوب :REN اغطوتع تار هر تد الج یوزابروژ ںو دیا نا ہصعو

 ہدراہناںو دیا تا حر لار لو یمافاتخر ندهربح حاقفس ۱ ۳۳هنسق

 ل٢ ۱۳۶ هتسیدلدا رارتلحر طع یرهش کودتا اشلنمات هاه

 ندهمعناه تولوا ماع ی ےیفا سم تدم هدا ہندرادم تربحر اد ید

 تفاالح تدمم دو تس هنسا ها ید ین + ید | مدد لی رک هم دءرابد

 هیس + رگ ت دام

 هس
ES۴ 2 و ها تب  

 بودقواادع اک نیل فال یفلوا عنامهنتءارق همطخایاف

 ابحا یی دشار ءافلخ نرمدمسر حافسنکدا رلشع !عاستااک | یفالخا

 دص دمال × ردع او هنس تنس لواهداہطخ ناسنالا لا بودنا

 فمتسک نالواراود ما هدناسح ارو م بوارازا غان رة ل اطاق دعو نالوا

 یردارب نالوا ید مع * ی دیا ندنراوطا نسا عل مامر وش دهرا طتنا تن

 یدنا هدشتعلا هللا تد ج لبا ناسارخ ل موب | هنس لوا روصالارقعح و |

 هن- مرح ق × یدلب الاستتسا تف الخ هدرم هدقدرط ءاشا دوعلا دم

 یدصد هد الح روز یاوع د دنمصت ندنروعشروصق لع هللا د دمعروصته

 یر اخخ ءرکص ن رب توو ترح هم رم حافر, بو ناو ا لا سرا وا نکا

 یداجف یالرا ناورهنناح قارع ناریخو ناتفا هللا دعو « ناشررب

 اشاس نړاسهوا ندنا ماکحاو سست یناس ی هرخ الا |

 اتحالو
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 TETRIS ۲2: جو ج

 تار بوارا رطاخ د خر روصنم هلههسروما ضمد ن دارو مطا قمح و ۱

 | ماشورصم نتلاا ناسارخ یهدلوا یلاواعدق نوع ا رکی نکحوش

 هناسارخ هلی ادانعو تفلاح تروص لسمو !نیکع ادا سلم هنتموکح

 ۱ لوا هل الا فرا طا لا عا بوراو هس ادمروصنم نکاشعا تعزع

 | لسکت ناش ف یدلد !مادعا هلی ماشتنا ختو × مادةداتفا یر اکش یشحو

 مد فاعاریص ها نکح یل ز وتلا هغ دیا هسا مع تاود تندرو بز

 نیط طق مور *باک + ر دل اع قلخ ناسا نش هق رقد لسم یت دلو ال سمول ا فلت |

 لاح هداتفا تروس بودا موه هنمناح هم الم هل انادن درت ناز ارک

 ۲۳۸ هنس ف × یدلا دل الهاو یستغانش تعاشا هدرو ڪڪ لواو

 هنواعم تب نجرلادمع ندارارف هنفرط سلدن اهد همای لاص سا لاس ۱

 | اهرکوااعوط بو دیا ناشتو مان راهطا هد هبطرةرهش تلم ادع نماشهن |
 ۱ ندنیناج مو دا یار جرح مار دجسم ۱ ۳۹ هنس ف ی دلو ا فام یف ع طم ناکسا

 نیطنطسفر ذع شا م فید وا حفرت و ماکحا فخدعسه ناشو حسرت |

 هناش آور ندروهشو نیس هحث توتلو اریمعت همطالم نالوا بارخ هلا ند ی |

 هسنلاو »رو معم هل | یروصنم تمه یرا تسد یدهصصم نالوا بارغو موا ۱

 هنسناتلوموراهدنق ( ع ٠ هنس قف ی دلواروکص زم هل عما هرومعم هدقلخ

 هب یم اروصتمهد دنس تب الو بواوا نا عارو رقم یک نانج فاصءفوص

 ندناسارخ | ء ۱ هنسق یدلزارو مشمر).دانروصنمو «رومع» میلنعرترب |
 عع ەدەفوك اونو «روهظهىعاط هخژاط مان هب دنوار یهذم ما

 بودناروش و رثراض هرابا هد همناه نالوا روصنم یرامعم حط

 هنس ق دیراد دتا راد ندمهاقنا عمهرطنق یهلج هدهارا لوا هم

 نوصم ساسا عضو هنساش دانآتشهب دادغ دالا رادیءدراو ثل

 ه دن اول ع بسح الاو نن ل" الا لس نیعدر او س هنس قی دنلو ا ساردنالا

 SEG قلخو هد هت دم نسح ې هللادمع نرچ نالوا مظتنه

 دار كروصتم نودنآ حیف ی تاد منکر دری میهارا ضرر

 نددوهش ةرباددحاودعنادحاو هللا فمح تر یوم ی, یساع یم هداز

 ناوبا هل داشتعا لع ادادماهنسان × دادب یضقن ٩ ٤ ةنسق یدلوا دول ان ۱

 هلددنس م کسا لاک ںونلوا تعزعهنضتن یرمکک ناکر الا صر 1

 | رهشو*لید یبنلواروصنم هرشاسادعنیغمالوا قاکه ذحرخ ىلصاح
< 
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 [اروصنممف یدلدالیوحو لغتهدادعد یراون او نده آ تالوا هدطساو

 ,یدلب ماد همادعا نولو رفظ هپللادمعیغنالوا افتخا ید او مانک
 | یالعاحراعهده دمرفاب دم نقداصرععح ماماهعا سداس ۱ ۶۷ هنس

 لحادامو۶ ترغمرادادعام نددلدناءرزح ۱ :۸تنسق یدلوا لع

 یدلواداباورومعمدا سم قفورپ.دا ددد روس م ف یدلر اروصتم یالمتساهزوح

 دخ رکبو اهدن اتکماتنادلبلا زانو زفیابر صد 44 هنسق

 ۳ ارس هدر طسو فاح تو داش هدر رع تناح یداړغد روص:مالق

 ۲ ر هحن ندندالوا یدنکو» ماکح او سست یلاوبل | حسف عماجو یلاعرمهقو

 نرفعحرصقهدقرش فرظهر کد ندنراکد تیا ماکحایارجا هدما م لوا

 هندبستو ریممتوراتخا قازا تفالخ یسک لع نالوا یکمارلا یک

 ورق روصتلا ةنیذم هليا مرد بوناوا رادتفاهس دقن اور

 تمچترادغاد یس هفت تدارر کو دت اداری اوب د یدلوا بارغو مو هناسشاو

 یرادضح تباثنیانامعت هقنحون | مرک !مامه» ملثعاماما» ردداسف

 تناماراب لم ندننر طروصتماسناتو» هری مه ن ر ع ن دنر قارع عاحالوا
 نکس ےب نیکشا رارضاهرزوا عا تما بولوارو ع هناضقیاربکح

 یازفارورس یارس هدننعس نس هنا لاح لزا بولواالتمم هتسحو برص

 ماماترضح ( 0۰ هتسل لاوشق یذلبا لاسترا هلالطاوذ دزباتجر
 ی دی لا یلاشماو نال ام ن, سنا ندنزک با | بولو اند ةمعناترامکح
 هقرشتد دح لةن ندراناو *زارفارس لب رارولارظن یرش رہا یلاع باح

 هنس قرقو *موادم هراهن ما ضو لا مامة ل رونو الم اک ردرا شلو ازا
 کیاابو رہ هدنامز ار کک ںولوا مزالم هتسادارخ ةواص هاب ااش ع ءو ضو

 یرلک دتا تع تد نان هءاداهرکششس ىى للا یدرار دا نآرق 5 مش هدنعکر

 هدهاتمکودتنا النا ةناخالا مرعیراک انحور * بول وا ققق ٌهمئر لاب

 یرنکد تن |قتع توب لس انم ءادا هرکس یللا٭ یدرار دیا نار مخ هرک لیدی

 ییدلر ار رح یرلدافصلا دوج تاذ × یراک ا حور نولوا قمشح هنر خلاب

 فرط هاکتسد تلاسر هاکرد هبولوالصاو هعاسنتها دح رس یداد مت ل: اضف

 هناا اهلا لدر نان نکس »زار طزازعا تعلش ندنراف شلاق
 ف رش لا شد سد یزوا تون کیم تب نوعضمویو و هل مول یما حارم.وه

 ! رو سةن در ارم هو نیر ار امو دما حراس یراق دارا یرهط می ۔طل
 ۱ ا ۰ ۳3

 4ھ
 رر



 چ

{1۳ 

 ندم نسح!یذاش سیداماما هدنرالا تراموب ×ردىنغم ندکعارر تا

 هرصا نعد ار اچ رب ذمو حورخ ندردام مح ر هنا تول هد هز غنالوا نیطساذ

 رومعم ی رهش مان هطرف یو ءا نج رادع نالوا لوتس ٥ هسل دنا یدل !حورع

 یدلدارودندعتراراز[تسد ها لاک نهادهلساشد نيت مر روس هما رطا و

 یدهسلغوا روصنم نوه قیرفت نرلتسعب راذعلا میلخ ناداه مف
 ریهآ ( ۵ | هنسق یدلبادابش حرط هب هقاصر هد دادعد -قرشفاح هنمان

 هرباد هل ,هوع هحراوح = ضعت "هع لعفاسشلا دار ن ,نعم نآتسعم |

 هنفارطا هر هن و هفو ڪڪ نسجو ثل هس ق یدلزا مودعم ندنسه

 روصنم نیسجو سج هنسق ردروص:درنا یناشروس هل ایلام یسالاصا

 توعدنز لدسلهدماشم مانه وعرب بولو اا دخ تد چ تعزعدس مارحا

 یداوااورنا ناک ولخ یراوتمهدالعهراقمو + انا تجرناوخ
 رگعتدم ٭ تفالختدم ٍ# نیسجوناع هنسل ها ىذا

 هم رب هرس

 توادعنک اراو ساشتساوتمح لاک هدنرلتیب ساع لاو هبولع هغد اط 1 ۳ هو ,
 هد هل بصانمولع هاب | نیمهم لرد بوارا روصم باس هروهظ

 سهم ندرھ اسم هدتفالح ماوعا بز دب اد دیر یرلنادسع مارکسا

 رع دقن فرصورگوا یرقم رفز ماماو یازوا ماما دیو یکم اما

 دجو | لعوا نالوار رو دام لس هظفا ع دا ددر و صنم لا هتناربخ رد رلشع |

 Ey تع یادعاسم تاع یراسشسدقحاوا لصاو هب ید م هللادمع

 بداص یآرداشرا بو دنا مرکم توب چ مزع عنللادماح مف یداوا دعاص

 هلازا یراهوس حح ددعتمنالوا یس الابودق ششوب هلا تسانم ریدنو

 یدلداهلاجا هاب ااتکب ةماس هداو نسح هصنمناسز سورع لواو
 یرفعحرر : دوی همدم نیهرح اک هح ول هکر د یو معن هنس

 ارقتو یاهناو لذبر اد ام مهرد لسزوب هرکروتوا راسعلا لماک

 زو ە دنس هناخراب ناچ هفرب لاک ودنا قالطاندەق اف د٧د یہ امعو

 بو دیا م سون ی رک رعسمو مرتع مرح ی دنارابر هل ار اهو زول هودراطد
 هحب اما لاما درد عناصم دا اورادآرهح هړادا سمو لدانم

 هکر دیو یه ۱ ءدس یدانادازدا دعا نوح ادامهزورو +داهاری>رابا

 دوعددعناس روسرد نالوا لقن هدارح وه ندمارهالاتادرصم

 ےس
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 لممکت ساند یلاع ة قز کس ناسقطزو ہنر د د ةد رش مرح فار طاهرزوا ماخر
 یرلرا مح طو یاحمر م تده اکر ارق بودا لد دعتو هبوس یا احر هو

 تنطلس تبون دصرتم ںولوا ندناسارخ وام دان تداعس دالوام یف

 1 دسر باس یلام فلامآ رازتجو * نازوانت یو هنناج ماشم ن رکنا

 نامقس بو دا مارخ همالسلاراد ب تبثاح ءدماس مهدآهارب ۱ نالوانازخ

 ۱ یدلوانرب دلخییط هحوتمو # نم ن نما دندانننادک اخ خد ىر

 هاد ولر لا یاوعداش اح هرزو اما یدرطهن س شەتردەدناشارخ مق

 ۱ بو اه طب کر ندهاضریتوره«نوعا ماوع ماوه رصو» ماددا ۰

n <a |إ رو لم فارو ةرککودتسا حارخا رد لک را دو ءندمشخ هاچ حار دتسا م  

 | لا ؛اورفکدا دعتساهدنداپن ها قلوارسحح اضهارههامود هناسم أ

 فاسارخ عنقمندیاءریخ نیر لک ارداةدندلدازردامء ءیش لسهعن ندرانالوا|

 جافرب هدلانا !بعصلقعم مانماسب ونک !مارآ اسآ حرطهدرپنلاءاروام

 تو دب لوا *قعاواررقدهرفطو ةر سوت ںولوا مالا رکشارو صحت مابا
 لالهاهلا هعاس مس یآاہعو دالواو یودنکح هند صڈ راع عفد

 تا هفردب نستسولت هنس ق ید الا لا ضع ندندوت د دوحوو

 روشک لوا بو دنا موه هنارش هموررا د دش رلا نورا هیدهل انا ادعس

 لاس هل اصسقژ برا ترصنرکشلدنمس مس. ةددوسرف اد هب هیت طنطس# لح

 یداواررخ همان لص هرروا لاسرا راسعلالماکراشد كس سش, لاس

 هاد هاکرا ندانف هاکراک هدناکم ماننادنسام یدهمنبتسو تس هنسق

 نیتسو عیس هنس) مرکقیدلوا لتنمو یداه یلعوا تالمرب رسو لغ

 % رگ تدم « تفالحتده |

 ]هلن انا مالنالا یرد مالک هدهمط> هالا هنس مس

EF ۱۱ 

 هتحنم نیئموذ اد دو هس دق" “کالم یو هسقنن همقادت يهاب کما لاعت

 ردیدهمرتعمرنا اوا ا طخ هقطانل اللاتلس هارد هرخآ یاوهسناو

 | لاسبا نیغلوا كاب ددال او هقدنزلاشانو سخ یداشتعاعشچرس |

 عند پونلوا فیلتر اتکف یطا هلبایرما دنا لال لها لط اب بهم |
 یدردیاراضح ایا پشنو ءاضق ه دماکنهکو دنا ماع سولج نوع الا ظم

 هب یار سرف نیب آ هدما کلا نادىم ںولوا لعهدعضاونو لسم هداهم

 رد ,ادم یدهمادتناناکوحد یو کحح ی دهالسارابدنوعاشزرو

 نیس>



۱۹0 

 امة ىلاملا ت بروا .ورح قدر ط كلاسهده . دم یولع لع ن نیسح

 بودن لاتین ا اور کم ند کک دن اجازات اماع و# جاراتو

 ست ۱ هليا یعاسشا ساعاایهدماةم ماند برة“ رار هب ههر کم" م

 ایدی *یداوا رو درشه ةعاصهتخوسهو دن او ریتسو لنح زور فا

 ےہ ر دار وال تولوامدعتالسهدرب یداه ءیسھ ت >ر# ع هسا

 ۱۷۰ ةه لرالا عرق یدل: ام دد عطوه یهاش تاع × دہشراا نورا ھه

 رع تدم # تف الح ترم

 لاحر طع ہا کک ر د ناررب> ی را, لاو ۳ رېش هنس
FV, ۳ 1 

 ےہاضتةم نوراه × یدیارار دیا تعحا یماک ا تلو د ناکرا ہل بولوا لاما

 عنهیران دنا باسا هدنناب لناو * رد ندفرص یس دلاو هرزوآتمج

 بات كف هليا بت بات بودنادصت هنناح یداهنابرهمانلوا»ع نیک جزو
 بد ارع نالوا هدروط درو دص یدکودتنآ هتس مار رنو

 مان درب اف هدب ر طر بش ی دلوا تفالخ یار آر رم × نوراه × ردندروما

 داخ ن E × دمشر #٭ یدلد ادوروهدوهش ماعیارم . نڪ نومآمند 4 مس

BEتکلسم یروپحیوعآ لّمع لح مامز بو دنا ترازو تسد  

 تدالوو نوراه تفالح هکه دننا عشر هش سواج * لاس × یدلب ایاشک

 هحاس رک هولح دڅ نیما ندهدسز محد هدر سرو دنآیفتلا ندنومآم ۱

 هدهطرق 9 یوما نجرلا د,ءربما نالوا یلوتسم وپ هسا دن أ یدلو اروهط ۱

 ساحرید» ماشه# ريدا لعوا تولوا بارخ تسم هل ال هنا هعرح ہد ۱

 رگتدم ۾ تاعتدم و نيعمسو ني هنسق یدلواماحرف ان
 همس ےس

 O۸ ا ۰

 دنزرذد شر # ۷۳ هنسق» یالواناوما> یدار نا شاو ماد ی + نار زر بخ

 قدر دم ا تھ دقع هاب اد مع تم الو نکالا جنو عاد نیما ید اد ر

 ناتسراکن کو دم اان ی زیر ر مش نوناخ هد ز هدرول × ماع + نیعمسو س+ ف

 هتسورخ و نامطء هو برکه دان د یولع للادمع نب # یک ٭ ردروکذ مد دىرا غغ

 مادداتفا هلال و هما ةدعاسمو لام لذبقآ د شر بو نام دق عضو

 طدصت «یثاسم دن هرکص ند کد2 مارت اور وور ه طم ماا هحن و

 سا ک,الامماما بھ ذا ای اص ٭ ۷۹ هدس قو یدل ادا سح یالتمو

 4 
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۱ E حسد FREE EE روما دیبا 

 نامح تا ردرااوا روضحرتسد ةدونعهنسحو ! هدردام حر مک رول نه

 م دد عضو هو هودنا م اعول ب وا نابرهمردام محر لوس فکتعم هنس ترد

 ندنارومطهاکمو» هاک *یدبارب هلدانانناررد يراناهد هقح هدنراکدتبا |
 ۱۸ ۰ هتسف» ید الو بر لصو مرو مع هرو س نیل وا ها هروشو رش بارا

 ےکح × ريما ىلغوا تولوا رتسدةدونغ ماشهسادنا لوتس م لاو
 رګ بدم 3 تراماتدم 3 م هنس ف ٭ یدلوار اد یه رج |

 همس دس
: : ¥ ۳۹ 
 ماب شه ممهاعا بو دنا ساسا عضو نج راد ع یرد سان ماج همطرف

 لسم ر امت هن هدر ابد لوا ناو اازغ هر ان کک یراک اعاد هردشاوا قفوم

 زکس یم رام ن هلن ادنع تد الو ادب بطق» یدنا شلوازا هلون رسا ۱

 فوو فان ماما ةاضقلا یضاق ٭ ۸۱ هنس ق* یدلوادوءَم نددوحو

 | نایمدشر ۶# ۲۰ هنس ٭ یداوااضرا مي میاد امرف يو سندر |

 7 هدر  یمئرا او بو و دادن لد رک همورر اد فرطو * دن تمه ربعه دالح

 || ههمهالساكلام یفاصتص نصح .تالواروهشم هلصان نیفوکسالاح |

 تد الورو شرم م E یدلدا ف اضم
 ا ادع هرکص ندنسادچع د ع

 هنمایداکو قا ارعو ماش تموکح > عار بوالوا مقر نومیماع ہد ۱
Eهر زود تلانان سن هنو ماهیان الد هةر شم دحرم ن اارخ  

 یاموم ماماهعا میاس# ۱ ق» یدالوا ملت هوم مادخ مصاو ءوروخنو

 ۱۸۳ ۵ ب قو ی ادلواداز | ندب ایل تابح د غا سوی ہد دا در ےک

 بواوا هدلالءتس ات ده ہا مع یابفلخ یلادہتس'مامز لىلا ع هش رفا

 نالوابلغالا یب راطقممیرو شکیل وارمماترمن نکا لمص هراذا جاج و تر اج
 ے داغحاو دالوار :٤ نوا دحاو د ءدادح او بواوارع هما الانب ے ھارا

 نامرفو ہکح رب طخ سما یدصتم مامزهدایزند هنس نوازویءاد مت الا هجو یلع

 بو دنا ق متع تدد ج مزع هژلدابومآ مو نیمانور اه# ا

 تدالوروشنمهرکص ندقاومو دوې ء دید هدو دناددنزرف یکن الو
OEEهث مو نیز اعو تس هرس ی * یدلد | یدلطم اد ترین  

 تولوایراوخو تلدم هر ء TA فرو هدر

 هدنراتکن بوس AY هنس ق# یداوایراب۶ ةر بالس هدر یرېسور ہک

 .برط
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 | مدع نیرهاوخ مانهساسعدشرلوف لع» ردشلوافرفتم تاورقرط |
 | دبص یرفمح هنری بس ابع پودباخ ور باع نب ر رش نان یھ |
 رةع> نوراه یهالادمع نی بد هولع هد اور یل لعو + هلو ایکو دتب ادک داخ |

 | رقعح هلسس هطح الم َلَج ادازدا دعا نو ادایمزور منا دعب بوریوهنسرح

 ۱ کمار تیم نکا شمر وداع اوید یداوات وف هد.ثرو شخ ۔ادازآ ی ام

 أ هنلاستسا لامقاودح نادناخ لوالد اید اسفاوزم عسرلا نت لضف ندنداسح

 1 ندنامح ضابر ضا. ضاع ن لمضف هامتشا ف × هللا یلو ×رد شل زا ثعاد

 مور بلک +# م ق»یدلب افادواح كلم مرع نوعا قلواوزرآ یوم و

 راد فرط هل ادهم تخ قر د بواواروشح ب دمشر ندنس هناکس وعو غرو ةع

 هاد صاح ی یب صح نصح مان تره م ف یدلدا تعز رعتبار مز رش هزافک |

O ۱0 اسرار رک عود راذکجارغ  

 یدلبار انا درتراستفر ىد ىڭ یلانوا ندنناکس سرق ةر رح

 قلوا نر نعد اف نم ڪس ھ٤ س ار ۶ یا ازغوب هدر ون بلک سعد ۸۸ هنسقا

 نسح ن د :اضتلا یتا ثل ات ± مامارب رد شالوا نیم ھا موس ص هرززا |

 | قا بس طوفح لب هدرهش مان یر بودنارفس مزع هددشررکم هم فابیشلا
 ۱ ورد هنس ترد هدا اف ماع# ۸۹ هنس ف * ی داوا تاذالا مداه تسد ةد رکی ط

 دقن لذب لضف ییعوا+ !هرکص هدر و کمر یابی الوانادنز نک کیک
 ثمالاک عقار ندنداف> ارابس خرم قوا دادم

 ندند اسقو «نتفر امغ لذا اپسنارادرمم بولو اناسصع تار عغارهدناس رخ
 فطع هدناح نا ارخ نور اه هرو مضل اب نیغم الو ا ن اک مارب مطا یطاسهارهاش

 | دنس دسو طو داپ نرمس یراوب ناب هدناجرج بو دیا ت« مع نازک, نانع
 ماتم قح هلوایوضر دهشم ماوعا دعب نفاوا هداس ا نو

 هئامونعستو ثالث هنا هرخالایذاجق یدلدامارآ هدمارتح الامزال

 | رعتدم « تفالخ ترم
 ۲ هدج فاصوا ق اصلا کلم تاد زر ۳۹7

t۷ ۳ ۱ 
 هندادعتسا تم او دادسو ددرودادو لدع تعلخ تولوا هدد را وط عنجو

 فما هتخورفا ندامت دری انوعر او الاةوکشم یامقامعثو * هتخود
 ناک را هدلاح لئاو اهلا بام .ش نس یا ضم ×ر دن اہلاع مولعم کو دنا نآ 2اف

 تککرزوب لل کو« مدان لابلا مع 2 نع دم دع)ند هر رکن مروف امت کوبا
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 ادا ات« لس همت اے م او و الش یداو بولو اہ وادم اا
 بھ ذملا کام × یدناشع را لد دریهمطآ ملک ا, ندسو ھو اوه رح ین دلوا

 یراتخ لت | بهذم مههودنک ی هاذم بابرانالوا هدنتموکحوراق بولو ا

 لوابو در دا کس دارراغلا نا داتحایرلت رطح كلام ماما نک اش اوا

 بولوا فورصم الع تہ ف اکر لا ضر اف تاو وا راب دهر و تص خر 26 نع

 ندریه اشمهدنتنالخ ماوعا» یدبا ق داع تکرح هدا هس اتع نع هنر اترابز

 نات دارم رس مزعرل هنو نا کک ماماو هو ہدسو يظعا مامانرداج

 هعولطصم ناغع لآن زکن یطالسهدنل اقا نیح هکر دیو م+یدلدا نانج |

 زمصم زومکدا هرزوایرامتعا نوا یم هن زخرص مر نوتلا زون هرکی لا

 ربخ»* یدنلو دوحوم عملا مش سان جا ج درادقم لو ا» دوشن یس هل زخ

 ے واز عضو الجو هاجرب رم قوا نیما معم لصاوهذدا دفن د شر لا ا

 هتطلس سومان هلد !لاوها تعاضاو لالغتشا هو ملو بعا بو دنا لالقتسا

 لاو بو دبا لزع ینو م مسا هزبج مکا حیرت ہک *ردارب *یدریو لالتخ | لاک
 :٩ هنس ف # یدلب | ماقهدماصخ ماقم فورد هل انو مام یرک اخاناسارخ

 ن ےۃ ی قلت نیدسهم ضع: جد یربب دنا حس رلا ن لضف ریزو هنسماریعضرمم

 رغص ما یسو مو لح ییعمانءومو نوما م نددمعتب الو هدیرح نغاوا

 دمعناناوا قماعت هدقتع تود فقس بو دنا لص ةة شقن یعسالغوا

 ی ققشناسارخ دهاز * م یق# یداداقی ن هلرب ردغ تسدیی همان
 دژد !تنامح همد مهوب * نیما 0 هنس ف« یداد | شون تدا مش دېش هد نس ارغ دنه

 نومآم هلیارکسع ردق لس یالا یبا سوء ن, لع ناما نیا ب ورا من اف
 یدنومآم نیک الاسرانوحم ال دون ان نددومش هحاسفدوحو

 تودا هعنادم تمدخ دات هل ارو ال درقن یلس ترد یییسح ن یاط

 فو د:کححو +٭ مزد فاماهیا رکسع هد یه یر رفظد سه لوا

 ناماهنیا مازهناماس هکردیوص ٭ م قو یدلب |مدعنمندت هر اد

 بولوا لوغشم هبیهامدص ملا مالغرب مان رو کک نیما هدنلوصو |

 ماہ ادعام ندن کود ارا تعا مع یتماعت هما غا تربح مالکلوا

 مدرد عنريخ فیاو « باتعرهانم ین هنسمکح ندناغالب ارافنتسا |ا

 مودع راد ص یتسهنادرب زونهن یدلد اراکش یهامیاریوگکرت اکب ||
 | باو درود همر و رس درد هدوپد اکد یرکف رک ع هنو رادرمعهن :

 سس کف بس

 نودا

 ی
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 قحلوا لصاو هنو مامر هنوف رخ »× یدلوالوغثم هراکشراکه نب بودی

O, 1دو مدو جو تولوا رخو بز هل نون امه ماتر وز هکسو هم طح  
 تاقبلح هلا یال لس نلضف لا هدر شرک ییفالخ رم مس

 هنهارف اوزکسعخد هعفدکیارهاطیدلب !فما اک فیف نداناعر نوعا

 یدل اریضس هلی ارش برش لد هناواح یادمو طساوو زاوهابولو ا رفا
 تسدیسع ک_یلع کی نیسح ندن دالوا ناماهنا « هر لالو ۱۹1هنس +

 عارتنا تفالخ فطل مش ندسما دادعتسا شود هددادشد هژب دادس

 هلرب دار ارن د الو حد ههر و *سابلا رار ي رکص ۷ تردو بتوالوا ۱

 رهاطندخرط»+ نومام» مقیدلوا سصارتفاد ام دن نی سح تانحهماح

 ث وقت قدالح یوزابهلملاسرانیع ان. هد ره بولو انوکا نوک فا طاارهظنم

 قمضمر ا:فرکدادنبراصح ناکسزادر-یکم | لو | یه الا بسحر کص ن دق د ذلو
 ٩۱۷ هدسلب او ایراد دتر اهر اشمو هزاح دارن هلی را هتش اه کنیم او هرص اع

 رعت یداددبناکس هدابز ندهنسرب هلا قناع برضو تدارع بصن

 در E در ی امدا نیما ںولو ار ومر هط ده اش د ھ شده رکصت دعدضاو

 هدنایدلدا یصحت هروصنم اذن دم یا نیبرمو صا ورقن ج ارب هنس اخو هرود ا
 هتفط اع نماد هءرهراخانیفلوا نبع تم یم ااو ناماندناح نعد تسد ځد

 معهد رات بشر وراودمما هناخ ع ع سه صا هللا ناما دعو بولوا ثشنم

 نا وا راصحا هلا ماد صاوخ یدارب :نوحاراذک هشاح نالوا هع هعره

 رهاط ناک اند ذرطره ن دلو ا لصاو هل> اسزونه × یدلراراوس هب هق ارح
 هودناهدنابرعقات هل لوا نیما هر ایراد دم ان وکت سیما قروز بولو اره اظ

 لی دام دق عضو هتمالس لح اس هی اتجررازهلر دنا ابو تسد لبر هدالدو

 | دنسمو ب لععضمنددومش هح اس یدوحووترب بولو ام دع مزاهرو> هطوغ

 رع تدم تقال تدم * ٩۸ هنس * یدلوا لقتسم نوما م هدتفال>

 هنس رهش هس

 ا نکا ب 9 رسا عبطو تاذشوخو تفرع+لدها» نیم

 اراک نشر ندنفارسا طرف نغلو ار ذمتءاد یال مو برم دل ی
 | الم غاب لامن هشیم» یامه لب یفادا فلت از تو شنل

 ۱ مدرب یوردنول راکت ولوارار ةىناسا یوحهدننسه ارهاش لرو ری زانرا درب
 نز یزاتولن هدنزاب ی دع یداو لس ماهراهب یدبازالوا یاخندتشع شن ۲

eae mame.میس  

1۳ ۳ 
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 هناتدرب دهاشنالوا قاذم بحاص هسرو روک. حی: هنارا نالوا تسود

 فعضص یسوزا توق × هلو ارار دناادها اعد ةة هڼحور وندر و کک نسح

 لاله لاشة دات ایر ریش هل تشرد تشم برمض تروا قالخ لند
 یرقم شروو# یرقمربتک ن هللادمع ندربهاشمهدنتفالخ هار اور

 | ابطابطوب برا داوا شکر کر ار قرعاش ساون او حسکو ےظعا مام ادرک اشو

 هدن دمر نودا ح ورعه>ورخ جوا هد هفوکح یولع ےھر نت دمع بقا

 نا راز ٩٩ هنس ق# یدلوا لاله لا ةد اتناول د ار هقرپ ره د مس همدص

 هحاس بولوا المسا نکفا هناس ههرزج تالو یولعلا یسومنب مهربا

 هسقلت هل ارازج + ةا ۲۰۰ هنسق#ب یدل االعتسا ی اول بصاهدلالةمشا

 مدعيا د د مزع مدادح ی ندای ڈش طق تولوا اور فهدامد لّعس بیس

 | باوخ داسو هد امنه درود دد م هناضت ول رک« فور هم »رد کودتا

 یداسفو نتفةرت ان نالوا هتذاب لاعتشاهدد اد فار طا« م ف« یدلواروضح

 ناسارش مزع هعره هكدا هل اریشع* ترض ورید دا نسخ باتبآ

 یدالواد اهاودرطندسهدتسم هل داسفا لمس نی ل ضد لوصولای دل تو دنا

EEEضابر تهز بواوایولام لد |ناسارخ یاوه با × نوم أم  

 هداحر لح ار همحوت هدادغب فرط نغلو ا تعرعریگتماد ین اح تفاطاو
 ادعامندنکودش !مارآ ساساح رطهدرابد لراهدابز ند ةن درب بوت تعّرس

 ت الو ف رشت فانضراا یو دن لع نوعاابعلآ یالوو بحرا مطا

 لیدمت هکنرزبسیاهلح یرل هماح هاسنالو | هسامءر اسؤ لک هل. ا دهع

 نودناهناههراکناتشکنا عضو فرو مظ روماوب هنامز ناریکترح نیک
 نوک انوکو» مادناهتخالخ تعلخ ماخندنومآمدادعتسا شود نانداد غز

 مرح قراد دت 'ماح عمط م اده داتفایعهر انوراهردارب هل انوسفو اس

 ضعت نکشاوانوم ام خلص او یرغ ماس ناندا دغی ده ع + ضقت ۲۰۲ هئسل

 هش>ومرا.> اهرکص ندرار ةو سکه هدناسارخ شده ماقا لا

 یطمقم + نیلا تعرع داشنا لا هنذرط همسامع تفالخرب مسرد ید اھت

 تاپیدا دم قر وا نره هو دوکش خم کر کن وام نوبامه تکی عبواوا
 هدا لپس ی لضفروهجروما ماهم لذ اک ۳ هنسا * خرج ق یدلرغوط هندن

 اوخدب ضع ندر کس هوجو بوریکهماجن نوع اهاز تف وکه لازا هد دنخ رس
 نیغلوا تدانهشقالس مرکه لک لتر اشاو تصخر نون امه اد هل ہنر شام

 اع
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 1 لذفهمئر ثراونسح یردار نالو |نیما نیشناج هدنتموکحد اخر خفا دهد

 | تعاخاضرایمومن لعر دع یناهعانماندهع لر × م یق*یدلواءاح

 |هنکراکز ور منشج مخز ت ءاصا نک شاو اروم ل انو مام ترهاصم فرش
 یدلبا را تخ ا اوزناهودنراهرا نمراوج بولواراکف هتیسهدسوط هل اراذک
 هلا تساس سد قد و انابدادقن عع لصاو نو مام لوصو ترفماس# ۳ ف

 تسدیامرفنامرف نامز بد یق هب هنس کا توانا تع هما عروک دید

 نومام» م ف « یدلناتازعوافتخا میکراتخا مهارباتالوا تفالخ
 تاود ناشیدناتلم تولرادادلخاد هل. اتنرازبس ٌهماح نالوا یراتخم

 ناکلخنانیعت» ۽ هنسق» ی دلواداوسلئام هرکصندنوک کس لةو س
 سال ال اوا ناسا عراع شو + رارصا هرزوا یدانع هنس ح وان وهام هرزوا

 هفلوا شوب همس هل مارا فراقاو دنو اد وخهدعب بو دناراه طار فن ندد اوس

 هس د۶ سن ال اراد هدنشا ترد یللايفاش سدر دان, دڅ دم اما یدلوامار

 رهاط»* م ق*یالواسدقمدمشم ةدوساهدرص+هفارق تودنآتء نع

 هم یھ تدا رد مک ندخاتسک* د اعم ی هم اعمکو دتب | هلا نیما نا ۱

 طسو * یدناشع اداهاودرط ندا فتلارظذ بولواه دنامرطاخ نو ماف

 هاو اناسارخ تموکح یالاو متر لات بولوااضر نیعرو نما اعفش
 نجرادع» ییعوا تولوا مدع مي | مزاع مکح سلدنا رک اح» © مس

 رڳ تدم #٭ تراماتدم * ٦ هنس ف * یدلوا تموکح نازار دص ینلاح

 مس ۳

 ناتفروم هد" نانزهوم جب وایکما نوعتناکملی دمت ہھکر حول ےھاربا
 سلح لارداعورعم رحم ای بع تولو اراتفرکه نس هک راراذس ابن نکردنک هرزوا

 ناو تک فک نوک ارو باتعو سوری ۱

 نسح ری دو e هد. قی دلزرا لد المج ےفصو وع لماکب اضن

 یدنارارا م هدنراطو یراراتسرب تفالخ یارسمرح نارو لعنت

Eلطم ههل حد بد م3 هطساونس> رول ئ# ۰  eمات  

 موس ر نیخروههدنن ام ام و تىك لرورسروس کودتا بیترت هدماقم

 تمحالص هداتعاو هروعشو لقعرب تاغلا م یراکحو دت انی هت ق |

 تعذم نارق اخ نوم ام هلل الض ال الض بابر × ضد #ر درود ندذس همت سه

 هنس و داورازکر دیحلضفت هنرزوا نېم رکم نیسو ماتها مدل واسم یتلظاب



 ورب ند نر ونلا یذتفالخ دهع نکس بو دبا مان آ لص لد !مادقا هب ین
 دالواقاقخسا دب یه نق مان دف هب ومن هق دص نشو د هنا ناو مم بلغت تسد

 رشعیا هنس ق+ یداوا ع باوثو لبرج رجا لانه میاست هب ار هز همط اف

 هرزوا لع ارو دص ندر نعلادمعن. رکرتعهرتاو هد هنح*نا # جرا

 ر دروهظ ایہ دن کو دنا لع هل اتفع هناح هنع نا تب اور بولواروطسم
 هلو نکن الئامهنانس> سر دنم ل اعم یامحا هشدمه لداع مامالوا ارز
 نیح لاضشامرکص ندرلودنک هکر کم هر دلک دلتح دن م دع هل امهم مار
 ےکحر وذم ندنت هج یرات ال اه م دعه لدا د مه ارار ا کک دا ندناتفالخ

 ذقن :هدق ذلواروما دقعو لحرشامنومأ د ںو ديالا طاق برضهرول نم

 قوسهمور روشک ى رط# نومآم» عا هاو هوا ایر ع نوب ام ھ سما |

 ی دلا مال هل ما هم اش بناج  اعو ل اس هلرب ع ان عاونا بو دناهاوخ هندک هایس

 ترش بو دات £ نع تار س همور مول رص » را ارکت «مشع هسجخ هنسیف

 رعسم یدیادعادوحو کد درز کم مدال هل !نیکورهق تسد |

 یدلد ا|نانء فطعهصم فرطنانک اشا هرکص ندک دم ارکس هقع اص سنا

 مده هلمهاح یاب قامت کام وم امری ۱٩ هنسق

 ۱ تساکو کی ہدنعاهدقداج هرب هل ارازوروزرازه تودنامادقاهمارها

 حوار هدن وطه لواو ناار تیک دق عل ہم ناناوا یر ص ت سار

 نایرهم دیر دام» یدلد الما لوط د فک ندل عه دوه بولو راکنرز نیس

 ی قربتسا ناتسش بولوا نیج نما د ندا نادک اتوب .نوب ان هدسز نیم
 ثالنوک حو اهب کارم تامتعصع ةر دع × لوا × یدلرانامارخ هنانح

 لصاو هنافرع لح نماد × بو دیا ما ها دعا رییس هب ات بآ یازجانراوب

 ے دلا ماتانرول نهرا نیک |تاسسهطاضدس لحاناسغ ادهدق دلوا

 رتش د لذ راترضح ناثن ناولسناطلسهدن امن نام دنو ہ دما تاودتمون هک ات

 فرص هروصتلبمکت هل دا دما یرلر دامور دیناطاس هامور ی یرارتخا دهس

 نعسح » نومآم» یدنلوا د رل وس د روت هد تب رش ی اھ سم تودیارو دعد

 دص هع ۴ز نو دناازغ یاول همحوت هرافکرابدرار | کج ندهره اع هلد اهرهاط

 طر و شدم نیضتم یه اک نارد قلخ هقاف ۲ء الع هق اع-ادادضد لماع هلا باو

 هلرم فامداشو ترمسمو ین اما*ت لوصح ۷ هتسق* یدلد ارادصا ناو دعو

 نزهجح نودآمهدقدنلوا لوزن هاته برضم دن نق سو سرط بونلوا لوق

 7 سو ویس



۱۳۳ 

 د هع یو + نیمار ارام لاخر وتد هد ءماح بارع اک دو رار قل اراد حاس

 هنس یدلواتفالخرب مس سلاج تئارو یکصد + باب مصتعم × ی رداربو
 رگتدم + تفالح تدم

 7۷ ری س

E E a 
  ۳۳ےفصو ر عاش ح چ لغ ف لد ةعغص ی دنا یلا عموترب هاک

 ری رسرا مات اود مرولوارادتنم منکر رک و مرج دف اک قلخ نغاوا

 قافناو لذنوتلا ل زو جوا ہدنوککر هرزوا یلیح یاضتقم# بو دیا

 اعو «ردش# | قافرتسا ماد ٌهداتفا یهناکسوانشالدغ سمه لدا ناسح ا هنادو
 هنر کم یزاب الام مارتلا نارق قلخ نات ها بو د | لمم هب هعش لطاب به ذم
 رب رمه دندز خد هفملخ ریظن هنو مآ هدنودرک بق نوکان رر ز هسا واال تص

 مظعامامادرک اش دایی نسح ندریهاشم هدنرصع × ی دیا لاح قاوا تفالخ

 هسدفن تسد یو ماشهویععاو * یدخاوماماو نارادنایلسون ایشو

 هسرادءاعیالخادب + یتعما» یداوا تاغر ادهدتع قامح سا فنا چ“

 دج اماما لع دیار اسغتساندمه ذم نالوا یرار ات هد هذ ام لو او دراضح |

 هدتتفاوم هنوهآمیاعدم اهرکوااعوط یسادعامندحونس دڅو لسحب

 ءانثا × نک اشنغلوا لاسراهومآمرکسعم ادشم یدکی ا بونت ۱ تفلاخم

 م ق+یدنلزاد وءتمالس ب ودهن ک ا لامقتسا لاقتنا ا هدشد یط

 هللا هجر د جا ماما هل مساق لادا دب لتعم ماندوادن د جادا س فور ثء لم

 دح اورغ نیکش ارارصاهرززاراکنا بولوانآرققاخ نا ماره ظمرارکت
 هکر دو رص ۹ هنس ق × ی داواراتفر کح هس راع سحو دمقو برت

 یدس بودی ااربا ممد مصتعد هکو دتا تدا صااصع هم اما ةد رش یاضعا

 نورتو هند زر رب ی تاق واع ه دن اصرع صرع تدامزورهدقدالوا لاوس

 ن راکعدر واس یگ ناسو هملع هللا لص كل اعرذترمضح مد اود

 ها »عنات ای هتل اهازج # یدلبا باطتسم باوج دروید مروک اور
 ۴, هنس ف # یدلرا اضف مکح دامن ندرکه ددادغب اضر لع نباداوح د

 زوا ت ندکس زکس نو اهص اخ كل ام کودتنا عج مضت هما دما هم لوام
 عفر دح اوریغهتفالخ هاکر دندن داد و ل طظ لرادا ندب لوادادش لها تو دنا

 نوعایاوا تکل# یسرک بولواروضحت مصتعم نیک !تااکشٌهعتر

1 



۱۷ 

 نالوا روهشم هلداونع ارهاسهدنلخ ناتسل رود هلحم یا نددادش

 هنسیرکب « ۲۱ هنعق* یدلن اتمهدعاسریش هنساش یار نمرس
 هغاط هف اط هناورلیع بولوا شک هننز یک ز [ لعشهدناحابرز |مدقم

 به دن و لساو نرح كالحا هل ارو شورش تادرا ردق لسزوحوا ندلبد

 راتنرگک هلملاسرا رادرمم مان نیشفآیبوجم كداد ندنالصاو عرف

 ههالسا راد مور بلک ۲ هنسق+ب یدلزارادرمسیرادم بولو اراسادىق

 هنراغو یستسدةلاطا هباباعر لابغارفو لاحنما نماد بودباموعه
 هایسهدز ابیور روشکو + مامق هرزوا مادقا مادقا مصتعم نیک اترا ج
 I ف هبرو# نالو مات ترهش )مان هر الاح بو دی ماخارفاظ
 ادعامندنکودش اریسارفاک هدازندکس سلاو ¥ ریس وت هلا رصاع

 هامس رتکاهدنلاشنانومآم ٭ م ین»یدلماریمدنولالحا خدرا دقم لوا

 چر ۶ هتسعن ن سامع بور ورارق هساملا هس ابع یلغوا لامقا او تمطلس تعل >

 لءصحتو + مدق عضو هم دنر اد لد قلن ن دسم ضع ن رکداش e اراتخا ۱

 مصتعمروعش ح-لصاو کو ودنن | يه سدقن ل ذب ةف نو !تفالش تسد

 مهار ۱۲ ۳ هنسق «یدلوادول ان ندیوهشمرب سابعدوجو ناتسمشنیفلوا
 یساتمه ف تمهرا ۲ ٤ هنس یف «یداوا لصفتمن دن مث تب تامح بصنم عولخم

 قثاو لغوا بولوا لاماهضورءداددایرب مصتعمهدهاقممانايماس نالوا ۱

 نیشعوعسهنسا لوالا عر یف یدلوا لابقانانام- نامارخ نوراه هاب

 برگ تدم + تفالحندم ۾

 مج برشم لدام# مصتوم# هنس رهش ۰
E۸ 

 قاخا ار وشم ەلد :!قالخ |مراکم تواواتس ر ا رها زرد

 نیفلوالحار هدنراعمهملح نکا بولوا تسو رف نادم للا سراف یدیا

 نام نکداشفلوازاز ۶۱ نعومیردارب .هلادهعتالوقساا بصقزارحا

 مصتعم بیصاریضنلا عزت دشت مک باغ هصحنانلوازارذا ندنیالخ
 تسکش یرازاونتسا بوتصنن اههلمد ار هل اس یکن اند وق ت دش ٭ ی دلوا

 هللارب اشا ض دده دننزو لطر لسو لع او یس هکس لنو تلا لد ارجو قلوا
 هکر دیو يم یدیاندعهتعم صیاهخ لمروتک هوطخ حاترب بوردلاک

 ءافلخداحاو نوراهدالوادا دعاو سامع ترضحداهحادارف | صتعم

 سس سو سست سس ریس
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۲۳۳ 

 اتفالخروهشو ماوعاهرزو این دلو اروطس هتشر ةدم شک ولو انما د هسابع

 یروک دو تانا دالواراعهادعام ندنفدلوا لّعْشمیاغددع قابحنیتسو

 ارزکسراص نالوایرامشتاری شر حسمو *رازراکف ص یی دلواز اسبئدرت و

 هل اوز هحردیرع باتفآ+ر دشلوار امش ترش هل اف اب هدن املاعنامم نیغ وا

 عورمشهناقامدراد و عوجر ندنارق تلخ لطاببه ذم مت ةم ند زل وا لصاو

 هداهمدق × یدادجا#ردرابخا اور صعراتخ | لاک موس رع ی کک و دتا

 | یداه هب یداو لوا بو دنا لول ځد یاو هنارتیاخ ناما قدرط یت دلوا

 ندنشدحرابک هلساقلا لح دواد شان ای ھذمل ا یل تعم ل ذمو لاض نالوا

 هدناب لواوراضحا هبا له اس ند دا دعب هل ادن دىق راب انج یع ارخص ن دج ا

 ید | هنسق یدل اراسفتساند یما نالوا یرلک اداقتعا نیت لمح ةسدزاب
 باطت سم باوج ندیارو دص ل الا عقاو یماطمندرول مربع نی الثو نت امو

 ندنکودتن ترش امه تالاب هنلتق بو دبا ب اضع داو هلا هذ اطہش هس وسو

 ندرادرس نرارونم دسحهدن دم ید دلو ا رارقرب ا دنسهادعام

 لنحش ترضحرارا دس بن الواروم ام هنسهظف ات ید مرو تصخر هکمردننا

 ی ینکو دتا توالت ن نمسدهروس لبا حصن ناسلهدهاکنه کو دت ار ارق هدرادرمم

 ادع هللادع یداتسا لسراتمشح تاسادواد ون ااماهردرلش< ارامخا

 قاطنتسا بونلوا راضح اهقث او سلع هلی | نینه آدنن ندننطو ځد یدزاالا

 اسئارالاس هدهدامز نکو دتساالتمیهللادامع الاح هل ا یملای اطناهدقدنلوا
 نابهذمد یلرتعم وی درا دنایماک د هس وب رلد دنا یمهاک !یراتمضح

 باوج دروند راد دیارادرخ راجا دلو ا بودا تاطخ هنحوتهدوادییا

 ه ها یراةدمرو مال مالسلاو تواصلا هلع مان الادمس ترمضح اب لع دنا

 خنت ناتزهدنخ قناولصد یگزال « رس مات | هنت ول ات

 د هنتف بارود رندهاکرد یهارک یلرتعم برو دناما ارکاف ودص :رهظم یرول رم

 روما هر دبااضتقا قلو ال٤5 درج تاعتاهدتئاو تق الخ دهع م ق یدل دادس

 هر هماځریس لس تک ن یغماخلوا ضرعت هدنگراوتبتک تاربتعم ةنروهظ
 ةهعرح شوهدم انس ئاو یدلواناکما هنالوح تصخرهد یداو لوا

 یردلوا تفال ترم باريس رفع ۶ هللات لکوتم *یردارب تولوال رم

 در عتدم * تنالختدم ۳۲ هنسلهایذق
 لماک تب اصت تل ام هنس رها

 ۳ ۹ ت



۱۷۹ 

 به هولع هاطو بنتنددادسو لظ بولوا ام دعوا
 نسحزع لاوس لذنیمرتح نیمرحءارتف هدننامز بولواء هدمرو اه دا

 لصاویلاتناماخ یدبا راشعا لر قتحدمواعد تداو لد دمت هلاح

 بوش دنا خنک نچ نمادو مراد نیش هشو ابا هجن هدقدلوا

 هرهامنالوا مع ح٣ گود هنالطاراد نکی اض مرتو و

 زاشع |نیمع تامت ی تاحدا دتم | ج د هنس یلل !همغاعلا لوصح دعب نیہ

 داوسدوس هر هفت اط لوانبغلوا لے٥ تم یدوحورول وور هدنوک ییدوان کیا

 ناکما ینو نارق نل ناعما یی دلو|مْزتلم ف السا لکو تم یداوا لص اح هحو

 فارطاهدنو عدول و ب لاطدا لق برض هل تعا بابر ال طا ید اقع ارب اس و تور

aبابرا٭ ضعت ۳۳ هنسق*یدلوا انتوا عدر ھم  

 تار یی سح مامارونم دمنهو ٭ بارت ییا ل اضع راهطا هلمس املا اع

 ماپهسهناشن نم نکس ار دورز یرلهناشاکو نا نالواهدنراوس » توی ا

 دعدادحاو دد وم و تع مور هتنم هناکس ٭ نارد ۳٣ ۶ هنسق* یدل وا مانسد

 رهو» ےقرت د ھع تر الو حلر نوعا یرلاوا تفالخ ناونایازآربرمم دحاو

 دعبنمیراصن۳ ه هنسق «یدنلوا مست یروشنمیموکح میر هیر

 یعلواریمضت یرلساءل نوح |سامهتلا عذد بو اوا ما دنکسا هد همن اول دتامدخ

 لانامدود لامخا عح هدن اسوس ۲ هنس ف * یدناوارم رګ همان نوناع هرزوا

 3 دک اموع بولوانازورف هل مه جهاد انز ءارب اثدل نا توتعد راغص

 ب یدلوا ناشحر یرلتلود د مک تده هدابز ند هنس قرقهدسرافد ال ضعاو

 لذر ابتخ | عن ام تدالج توغ بولوا نات سس حبر کور بوق مد ۲۳۷ هنس ف

 هدداو لوا اما ی دنا شع اولس هر فز هرو یرامع نف ةة رط نبذ لوا تعنص

 × ییا یھ فاصنا طرشہد لس ءان ا لاوما بومع !یارحن اندلادتعاءداح

 یاس همدمطتو تملا یفآ هل ادررا 1 تام سرا ذخالادهداناحاو

 قلوا رهوک هدنباتبولوارسیمرفظ هناطلس نخ هناکم اش مک هکر ید
 اط کوبا یاص لغ ف افرا لنس کو دت هد نام درعه داقتعا

 رهاو ادوقع نیکنروک راصلا لماک در اتش الت لن یج تاعام نعلوا
 )۰ ایدرعاوح تسدو % دیر هتندر ان دو هر درهعرسیاهسیکورادنعف

 رادهنخر یە زخراود مرح مازح مدجص ۾ یدلب ادسیردغ هع رد

 هيف اطلس عع“ یلام تربع لاحول × توروکرارذرب یلاوما سیاف فونصو
 ساب

 لاصا
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 | بولو نارپ> و ند هد نیمعت نس ب علا وبر اکو ناد هل ةع لق عراد ددالاصتا

 انا فردناما نابناسلاح هدوسآ یحاص ننام راو چچ ھنر تمقاع
 تفط اعووفع لندممانتکع |ادنرلل الد هدرازابر هود نو ارهاظ نو دنک

 قیاطم ی هنیشودرو او« مادقا هلو ف اطلسروضح بوقعب 4 !یرابرهش
 ماد صاوخ یعساو» لگن هناتلا فرش بو دیا مالعاو ضرع لالا مقاو
 لر دیا قرت هب هملاع بتا م + یداوا لص او همارملا یهتنم لر قلو ادق هسرتد

 لد اعر دیو حورخ ندنتهر اتهم صنو حل اص یدالواهرکص ندنلاتتنا معن لو

 یراهدازهش لواهلدار دغریشع تشاع بو ددا حورع هن اتسسس تنطل سرب رس
 هناخ هت بولو | ادس شتآ یی ادخ هکر هدن القسع یدلد !هداز آندمتسه دم
 ماع ی اق یب تاود نجراادمع سادناریمآ م ف یداوامیاض عف انموپ مرا مو

 ثراو لغوا ماند هدننا هد یروک ذدالوا شب قرق تولوانادرکورندمناف

 هنس رعندم * هنس تراما ترم * هنس یدلوا یرورمسرپ رم

 تراواهداپتور هک اله لاخر هت یدلرا قاتا نکن ةر الا
 ماما٤ هنس قی دلوا فسح یالب یال تم هرو معم ن رقد دع حوا نواه دنر غم

 هس را هز امح ةولص تولو انامارخ هناشح نات ندارم رس هد داد غن لمنح یدجا

 ۶ ۱ هنسق*+ردر و هج هملع قفتمیروضح لن ةت هد بز تدکش زوب کس

 هدنع بوغابرلشا طه دننزو نا ماس نوا ندنا مآ فرط هدمه مرا طق ا ضع:

 یضاف ء ؟هنسف × یدلرا لوم هرخآناکم هلل ایا مو عرانم غاطرب

 ءم هنس ف × یالوا اضع هلد ال تلا فج یاضما قامح هتشو مکان ىح

 ںوٹاوا تعزع مارخ دش هو ص لو هرزوا قوا هال اراد ما شم تنج ماش
 ایهاس هنو مدد عضو هنکلسم تیز هرکصندتهاخا هدنآیآیکا

 یرهمنوٌلاود یرمصعدرف ۽ ۽ هنسق یدناوا لعو خوط لز هنفرظ

 بیر ههکرب لکو تم ۽ م هنس ف یداوا یا دواح تشې تشه هجو ت ده د رص م

 دج ر تنم یلغوا نکر دنا مافلکم اج ٌهرادا هلد ایم اد ص اوخ بو دناسذآ مر

 څن یاودرب دمو ینطاسر سمو GEC یدوجورغاس هلا یردغ لنس

 زیهر هت نهر کد دزور ٭ بولواتسم هاربزا اوکشوخ ان دان لوا ځد ناق اځ ن

 عیسهنسل لاوش ف یدلوا تاود هزور دنج یاکتسود مرکه لکو تف الخ سلجم
 رع تدم ۾ تفالخ تدم + نهراو

 ندا عد ادت هد افلح ٠ هیس هرس

 ست 9 €
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 نریشتدنلاصودمت بودی ۳2و دض مجر دنکوت وتم

 ESSE“ اوت راتورهمناراتسرب د دع لسترد یب داواوزرا م ِ

 ندریهاشم.دنتفالخ نامز جرد درومانالواروهج هماع عج یتیداوا مت

 مدد ےک دما لصوم عمار قزامناتعون اولا حسو صا عا ےس

 هورکم هورکن اللواهرزوادا تاو قاتا هد دا قوب هاو دن کرا راو وا قم

 | رج یراجسا هلرلاحر نیغلوا لا تمهو ند د ومو تعمد هع یاساوا ارتا

 هلن اهنا ر کی ااطعی ! هرولع ۽ رص تنم م« قیدلو ال ا کج نددهع تالو

 ایر ترضح ترابرںو دنا رو معم یدسح ماماروتر رو ×رورسح

 تمکحیاضتقمرب شکردبرس هکنوج م قیدلبااحا ریدندآ
 تدمءردررش یماطزاراد هرچلدرج ةا“ د +رامح متم ترضح

 كارتاو ںارخ تسهمل الم نارک لطرامومصەد ماع یآیلاندتقالخ

 باصت لمت مصتعل دعا رج ن رجا ها ن نیعتسصع ىسەدار را

 eR ggg یاد دامرتنامرخ

 نکما-مهم اتو ار نیوتن دو جابوا 3 ۴ چاو اعدرا ۱ ۱ هد “دس داو ۱
 هلدا ییصلت ند لار 1۹ نرد ٭ نععد + کد | یراص هناصاو لدعا

 یحع ٩: هنسقللا ی یر ایست
 یاص یالس E بوداح E هحورخ ةه درد. دهن و گح یولعلا |

 1 و عدو نسعتسم | ِ

 یطتسیرسدوحو + ل | ۰. هنسق» ىدارا المكان ةد اتقا ةر تدا

 بلغت تسد ۲۵۱ هنسقع یدلو ۱ هدر تبرک :نددوهشعاب ۱

 تنم یوو نود :ندنرتوک انوکتمذ داران او × نود ز نیمتصهدک ارتا

 راذعلا عسلخ نایدایب لوان رک امادقا همادع اید مات تو نیکی

TE 

۱ 

 عمید اورآرفهد دایر اج ات نیع-بص بز طب موه« الخار راد ار

 ت ,E RE رادوحو ¥ م ی یدلیار رخ ساسآ

 دح اوربع هدم ایر سد :او شرراسعهلازاد ندنهتصرطاخ تآ ص بلوا

 TEER A دد يما لتت هنا يماسرتعحا صیرلک دا

 نین اوم | یالتسدهدسح ¿ گو نیعتسمد کد ہت در اتخرک نیم الو ادم تن و

 ردن ىلا! بو داهات تفالشرب رسیار دنسهچ یچلاابرتمم نالوا
 بش ۰ هدادخب صاح هلا دوم یرکنجرسیال لو دادا د شوروشر 1

۳ 
 یاستوردخرهاطنم لئادسعن ۲ 2 یرم هرز وای آ دن, دت اداپتحاق اس

 رب



۱۷۹ 

 تنالخ هلب| ماع لو بق بولو| ص خيم هت نعهاح هرم صب اعوام نعت ھهرپ

 ۲۰ چ هل اروم ضعت

 - 85 : 2: ۷۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ع 2

 سد ہرنکسر چد ںاعتسمدوحو لڪ تواوارودندنسههرت اددنوم

 رگتدم ۽ لاوش ف یدلوانکر هقو
 یراعو زامح الاباء نج ءس 3 -

9 2 . ۰ ۰ 

 ندخاصنآ دریا حو دروح بولوالثام هب اطعو لذ: ل ضاق س داء را الا

 نی یداه لعیتل کرویرکسع هما مشاع» یدا نمردشر !ها مسادح

 فر اتو +نیسجو مرا هنس ق + یدل ارادان ات رگراعتسههماح لر داوح

 کت اح زوتلا لس یا توملواهدعاس هد هن زخ هتسارآ رک سعةررقم
 تدارقوت بود . وه هر هخالخاراد دا یی ارت ا نادا ف نغم الو! لاح

 ی دهم ۽ یناون اوچ نفد هدک اخر زا یزرتعم هرکصن درع تو نوک انوک

 ۲ ٥٥ هتسا حر قرد دنا یشناح ید »هلند
 3 رگ تړم x تخالح تدم

۱ 
 نانرهمار دام نالوا فتخا مک یادم × هنس ره هنس

 عه ەرا ڪت بوشود متی تم تسد هرکص ق آر هسوحتم مات هضسق ءتعم

 هرک حوا نوا هدنکلعر همرز نکدانغ ناور ناجدتن نوع ان لا لس یللا

 رادتعخ تاصص صوره اوج یحدرا دم لواوراسعل | لداک لوکسمرز لسزو ۱

 حرا نزلوا نویز ندنرللواطتتهدلارتاداشکم مع ی دتهم» هلن ااهصت ی داو
۰ 

 یرلضع نیغلو| نور ندنس هر اد لم یر هارورعمر اوطاوهناپفس ءاَصوا

mm س لقا لعد * ھو ع هداددابرب یدو جو نمرخ لدا ماعم وے بو دنا مادخ اهمارعا 
 ۰ ۰ ۲ -.1 < . تی 3 ۱

¢ 
3 0 

 روت ورا دس دو 2 مسه ی اع ی رزم یه ۹ 4 =
 د ۳ ۳

= 1 ۳ FR? : 1 

 هتخأترهش هلا یو ټو حرور لاد عنب رع هد همای بولواراک ریهریث
 رح هشمههتکودج ارو چال د ءدمر لد اعماک !هدساہعلانکیا سلوا

 یدر طارا دتعا هم دن ل دهرا ومه هنساحر لوا ن ی منارو ×را چا لالمو ٩ ۰ 1 - ۰ ۲۰ ١>“ لو  / eی رج ۵ و تور ٠

 مات لسرخ هد یهدنخرجم ل.ءاعما ی د ع مامایرانعا | يملا یحاص ۱

 تتاعلسماوعا و گز ° فق ۽ یالوا یرابتجر یابرد نز هطوع هد هر کر



1۸۰ 
 هد ارصم فاکس نولو طن دج اذ داما ڪو مان لمص ت هل اات دلا ما
 هحوه یر ء نسح رب نوا« ند هبا »نه نو نام هڏ ف ی دلو ام اک داش

 ناشذایچاسا نت امو یتسهنس ف ی دلوا سده سنالاراد

 تام داد لاهسم چ تامین نسح چ تام یا ترە

 .E هنس ق 8
A 1۹ ۳۵ 

 تام یداصرغعح »و تامرفات دعه ۾ تام ندناعلانز

 هئس ق همس ق هنس ف

TER ۱۳۱ CG: 

 تام داوج د ء یت ٭ تاماضر لع ٭ تامےطاکیاسوم
 هنس ق هنس ق هنس ق

JAF۳۱۹ ۳۰۳  

 NERE ډپ تار لع

 منع ی امت هللا یضر یدهم د 4. سک نر
rot 

 لطاغ ندتحهبلح لطاب یآر نالوا مور دقتعم ه دنقح ی دهمرول سه
 لوا هتسزوقطنواو#هدابن مدق هتیبطت ماشهرانوت هدهوشلادهاوش بولوا

 فادواح ثالمدانآتحارمرعهرکصندقدلوا * هدادرارق هدنزعدنسم

 هد ر اوت بک ضع ×ر دشاو اف الط ق ماما مقر عیادب قدی اکنولدردراشغ

 ردرب ر هعارب هد از یراق داوا ین اف اع نادر کوره د رع ۴۵ تف الخ مابا

 ررقم کو دیا زلادمع یراردب مات كلی دهم نالوا رظتنم یرونهطهدنامررخ [

 ردو مندساسع ناییاش وا یهتنم هساسع لا ندمت یراردام تولوا

 هنوتل |یلل اون یاد لک نبودن االءتساالغو طخ یالبهزا خو # قارع

 روم نوعاققوم یردارهذعد رةعج لغو ادم % م ق* یدلداص

 یدلةررقم خوک روس ڪڪر درب سه تودنار رغ د هع تالو

 تاسح ناوذءنادرکور یرول اسد سه ۷# صأا عماج ۲1۱ ةنسق»

 ناتسد ارسر یت ی اط س دیر ات ی اس دش سه م ف ×یدلرایروص ماع تای

 فاسارخ نالو انومآمتالاهددروطن:ه* م ف × یداوانامارخ هنا ح

 دادعتسادادماید الو مات سامااو یو دجاو حول لئاماسن دشا

 امومضاموت یراماو د ساسا هدناسارخ تواوروهظو نیعڏ همر هلدادازرد ام

 سوادرطو یتشمد نولوطنادجا مه کاح 16 هنسق یدلو ماکعتسا
 یوژاب توت بو دنا سانت ندنار کید تسد یک اد او بلخو صجو اجو

 قفوم *نیتشو عیراهنس ق*یدلم | صمصرت نتلودنامذب هلرب تدالحریشعت
A 

 ردارب



 بره A طاسد هی

 قیفوهدهعلو مان بولوانولوط نیا نکت تعاط یدلوا فوز یره تسد

 هل مار !قفوم نیر ان *یدلن ا طاقساند همامخ هدکلام نالوا یمکحو راک

 هلتمجم هع اطا نع حورخو مانسدو سرهظم نولوط ناهد دادب عماوح

 ندنرازاو مس ےخز قئومیردارب چرم نیتسو تس هنس ق یدوا ماندن

 تمسنغ تغ كل سا ضتقا هنکلملاصم ضس نخاواراربندنناح

 هدلصوم لا !ضعو × ماش لاما هرصم فرطهلس امر اتا ما هنولوط نا بول

 قح-ا لصوم لماع هر قف وه ت ساس نڪ د د نکا نی | مابخ ترش

 قرط هلباناوهو لذ لاک یرورمص بودناتع نعهاردس هب یروص هغرلخ

 ند همهالسا تل ام روغن × نیتسو ناع هنس ق * یدلد | نا نع فطع هتعحا مع

 بالسر مور سوخ هرکس عر دة بز وب ندیاموسه هنیرزواسوسرط
 تاوداولاومافونصو را ذکر ندرت رش مسن هر طنق ی رتک اںولوا مارنا

 نولوط × نبا ۲14 هنسق* یدلب ارارقهدنا سالسا تسد لاتقو برح

 هروراج شد اونا لغو ارصم كلم خان بو دیا لاق را هم دع له دندملاع غان
 نیاربتعمرا یناشافا»هعلق ۷۰ هنسف» یدلب الاقتاهنفرص تسد

 باسار اس تواوایرالودهدنرخ مردردق لس ش زرو و دیوار

 هدلدودح نیتئامو نیسجخو س ++ ماع»ر دقت کو دیا هرزوا یتسنول یم احا

 رک اک خا دن مان لع نالواروهظ شک هتابز یک ښت ۲ لعشەدەر ەد اوت
 دما شوا هتفا ترهش هلن اونع چلا بح اص هلذلوانادوسو ناکتز یرکسع
 تراغةمدص هدزمهر ی هہمالسادالد صع دو طساووزاوهاو هربصت

 هک نک چ اعاعا ننک ر رھ لن دش نیل امدو لاوم و« نارا
 نوعا لا نصحت هدح احا م د بو دناالمتسا دب طس رار مم هر وشک لوا

 زو حوا هرزوالةن یر وت ماماو» دا او حرط راوتساراصحر مانهرات

 فاضطووتع ل رود نم نیعل»ی دباشغ_ادادعارشورو شرکسعهدایز ندکم
 نالوا یردارو یدېع لو یقعلوایروعش حح لصاو لز هغلخ رحم

 ماوعاهلم ات ماشها نی زکد یم لوا بو دیا نی رعت یر کسع ممقفومدج اونا

 E دیدالوایدنانوعلم نالواىراسد ر ەدنماغەنس ترد ند ەرص اع

 راوطا یراق دلوا بکت سم تولو ارث مادر اتفر کک هاب ایداوق نام حشو

 ازهیلا٭ م ف »راد رلو اریعس هاچ تا دنانو ساز یاسا نهد هو کن

 س ۰



۱۳ 
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 ۱ هسرفدرس نوسطاف نالوب ناشولعو ناکم تعذر هلمهات ماماهدنعر ایدنالا

 یوم ملقا لوا ہہ اروہشو نیسدادتمادادمآبز داروهط ید.همع نالوا

 رعتٽرم + تراماتدم + ۷۲ هنسق# یدلواردب نیشناح ردح

 هس ےس

o 5 ۰۰ 2َ  

 ناتسارسرس یوزهلاهج ام نر دع ظذاحو یا “و دو ادو انی سلا نح اص

 ضع قفوملا ن دج ا »هل ایدضتعم ۷۳ هنس ٭ رلد داوا نامارخ هنا نج

 هنادنزو دن تن هلی رها ی دلاو نیکسع ار اه ظا تفل اخ هن ار یر دی هدروما

 هس دقر اط جورراط فا سن # مام ا« نیعسو هس چ هنس ق« ی دلو اراتذرک

 راد ص مهداسوهد اهنرمم × یوم نیعسو حبس هنس ین + ی دلر | نامارخ

 هللا دضتعم لیغوا بولر ان وتان ناح نیس نز هل لح ادلرکهدنرد نک الفلا
 تفالخ یالاوٌهبتر یتیدلواد مان یر دیوی صالخ ندسحراتو نت غک
 شن هدرول سم + ماع ۳۸ هنس ف × ی دلو صاصتخا یفرمش جد هلا ده ع

 هد ین اشیرب لر بم لدن عاطقنا یکتا لوه تروص نابلو | مانابارغتاعفص
 هفئاط ندقارع»داوس*+ردروطسمهدنامزلا تآ يم مرات ینیدداواروعشو لّدع

 هر هنسز بور کف اذ مومن اموب یراروشورمش ران بو دارو هظ هطع ارق هغ اط
 هامورتسڪصا ص رهم یور نیک هد در یهادودل راز السصهانکس تدمب رف

 حرا ماعیروهظا دما دررو یهدددهم ناعرات»م ف * یدلوارینم

 لواهدسهذو یزوح نب اے رات ردروطس تشر هد شک هرزوا قوا هدنیتسو

 یعسالس ادب یضفارو ندی ریلم نالوا یداههلالص یداو بهل اض هقرذ

 ۱9 ارطع ماتر طق هززوا لقت یدرو نو ابزاوا هست فو نی داوا سوت
 ةضامف×ر رشملوا بس هنقالطا هطمارقه ران دا افتقا هنرتا کو دد | اضتقا ن راقت

 هن اس هل امقارت مس دج اهل دض هعم# یيهدازردارب بولو ا دسم دعه ت ارح

 رگتدم + تفالختدم + ۹ هنسا بجر ق یدلاص لالحا

 هيس ةّس

 ۳۹ a ۳۳ ۰ , و بت

 هسدمهژ تسر یهدانزنکل تولوا هتسارب هلی تفرعمو لصف هلح ر تعم

 رادهدقعقامح کرم سافت |هعس یژ مرت مامادنسلا#* بحاص#یدناتس

 شخردفاتخآهنس کن افرق هرا غص لاما اف٭ م ی + یدلوا ات نسح

 هباتلود حس ها ×٭ م + یدلرا لاوز باعس یراوتم نکا شاوا ۱
 ےس

 شراذک



{A 
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 ورع ۍردار یس هغاځور افسلاتملتبوقعب هرزواندداواربذب شراذک

 ناتسهدو نادارخوةار هور ولا سو زاو ماو لا و سرافو نامر کس بولوا

 ور هل ارورء باسا دعا د٭ ی دنا یروھعم یراالہت سا تس د نار دنز امو

 یر برع قارعدننور د نوناکب ولو اریک>و ایرو شورش ران رود نم

 تارطضارات هتخ وس هةل دضتعم نکس اباهتلاید ین آیا دوس

 نیشعت؛لءشم یداہن دب لوا فقاماس ہل ارکسع ر دق لس یکی انوا بولوا
 ك ناسکس ورع»* یدلدالاسران رو عا لاصیا هم دع ےلقا هل اداون دالوب |

 هع اور ی هدا فف عساور بو دنا لاچتسا هلاعتسا لمع اعتماد ارو ال دریادرعت

 ید الرا ر اوسو رع مد یت دلوا ی رم لا قو رح قوفص × یدلوا رار نز

 | ادقمر هدنادمهناسمبولوا رادهو شنها لنج لمطزاواراتخرابصسا
 س

 هلجرب بول ]ندورعرادتفاتسدیرابتخا نانع هرکص ندکدرتسوکش ینح

 یعطم تاسهم هصاح ب هکر دیو ص ٭ یدادارارقهدنعهد فص هل | تس

 هدقالوا راتفرکهبالبدش نکرونلوا لس زا دنا فکزارق تدرکرشزو تا
 شارادقمر هلم (حارش ندلیعا عسا طم نوحاور۶ع نابردنالوا لکوم

 هد حارق تواک هنسرک سرب کود تک هنلبصحت هراب نانرارکت بوروتک

 یلوت لج ارشهدعوجر نح × یدلداباکلاعوحاثدسلد !ابروش نالوا

 ۱ راتطفر رب هدنرالدکو مطهر ابریز % یدتک ی داکحاو رب یب وک هن زاغ

 ناوتان كسر یس هناخراب هلج كن اشبلاع ناطلس نالوا نو ز ناه وکه وکرتش

 نالوا فاج یودع یدلوا یرورض#دنخ ثعابور ع یک دروتکت جز تفاکی
 لمل ذب هلا لمکنتو سی هددا دن بولوا هداشف ه نماشا ماد هل رضتعم

 یخ تورو ناب ندنتر > نان هرابر لء انا :ادنز تلفغ مان ادعد هدة د لوا

 داقلا هب |ناچسف × یدناود سع|نادندضارقمد دیر راد تمر ندنس هز وم

 ورگ هکر دازہم عو اراکز ور نہ طال سر او طا نساحرتفدرم هم غول راھ لا

 نالوا ظوفحهدن دندوزا قعلوالاحم تان لاټحا بولراراتفرکءرسا دمق

 ندنهاڪرارڌ خر ی ےک لوا بو دیالاسراءلععما ن اف دو ن ازخ حسن
 ردو لر دارو نس هکر دلامرب ول توس ارز قلعتهرتفد لمع ا یدلد ا اک |

 لوا هک لیتر دیس ات استک ا لابو ب اسح ی هغ دنا لص ت ینآ
 ندلامقح هلو الاهتمدب | طح ںد وت سم نسهدیا لىم هفصضوت یرازوا

 هبوراج «رتخ د  هلاثما یلعو هنلع هبا ةر × یدلد اکر هو دنک هنيون د مرازرب
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 نالوا چە دنراهح ۲۸۰ هس ق# یدلدالافتنا هدادعد ندر صم لاجو

 ندق او ارب شاک هدرا" ارح هماحرادتقالص وحر ںک یفصو فاکد

 بدارغ ٹاس ةدمشک ین داوا نو اه نوتلاد دعزوبه دنت ال احطه بولو ا نورد

 بش ییدلواداد ھه نات سرہش لخاد ھ ردندراوط الا ءهبگراسخ ادنارذ مابا

 شلواهتع نداراسرنع هدنلالن رره ه هک و ازان نیشن هلعح لواهدیرظرب
 یدبآثمدخ نامر دنمادراسحر یر ز ور د هلد ارس کحاسط معتررپ

 مر یسهحاس بونلوا مدههودلار دهد همرگم هک هرزوادشتعم» نامرف

 هدماش +هوراج ۸۱ هتسف» یدنلواف رشتهلدا قوا قااهفرمش

 هدير دب نال هرب رم یلعواریفص مان شوج بو دنا شوت هنا ساکن دنلایادخ

 رکس۶ راذملاعلغ = نادا ملانانءیص × لوا ۸۳ هنس ف #٭ یدادامابق

 ناو ترا تسدرازابورهشن ek ر بولوادلدهمةدوا هل.مو ڪه

 مالغمان ےن ر« تددما شوب تعلخ نوراه یردارب هرکص ندق دل اواراتفرک

 بسراط ها*تاوار دو نیمخم ۸۳ هنسق* یدلوا تلو دراو درب ده یکرت

 نکی ارا ثم انیہعڈوی در دیا تداصاتراسخ میظعهعلاهارثک !بولوار اهنا نامغط
 هلد االغو ا ےب وا واناناغتلقەداب ,زهدناردغع وراب | هليا نارا ضف عاطقنا

 نولوط دالوا» د تتم A هثس ق # یداقج هراعسس ا هعفد ج اهر هددادخ)

 یسهمصق هک ی عاوعدالبو نر رساقو دمآ نالوانوز ندنسالشساتسد

ESSE iهنسق+  Aoدشتعم» هغ اح  

 هلواتفالخ تعلخ ىلع » هللاب نت کم ٭ لغوا بودا ف اف ماع ردششلرت

eeیناغوعسنهنسارخالا عد غ  

 زگتدم » تفالحتدم
 هد یهاردو لد ی وهو سهم هداز دته ٭» هنس ره هنس

 نغلو مادخ طاس تسد نواز فالساورب نداک وم بولوا لماع هلت نع
 یراکددمو ماها نسح یر امس د نک | شاو اما دمنا فر شم تفالخ ناش

 هل ی اب حاضس بوربو ماک کسا لاکهب هسابع تلو د ناکر :
 لمعلا وسنمیک, نراب عو ةت هةسالن بک هدننامز هر دش ام اکو مان لصحت

 ہدنرصع × ی دارا طةاس یرال بنا بکوک نیم خھو لامرو ناوخ هصق بولوا

 لماکسا مامافلو ۲ Sa رغلا ماماو اوان ندریهاشم



۱۳۵ 
 ۹ ست تو

 نددوحو هر ادرعاٌملا یو رعاسلااشعااوت او درا رع ساععلاوا

 هکر هم هده اش هطمارق هلی خط نالوارصم ملا تیما +× لج ٭ راد دلو ادو ان

 هکب رسوراتفرڪ ماش لها بولو ا ماز نار ھم رم هد هوکبعو ماضلازوزنا

 ناشفت و رش همعط هما "و هرعدو صج واجن اكسو ٭ ناما لام همااطم

 بولکر کس ء بت یم تلسوزاسرب ندنفرط × نتکم ۲۹ «هنسق»* یدلرا

 ینبسحقل هم اشو ایر درو ی ریکو راد شنآ لاعشا هلی ا هطمارقهدند ی اج

 هلد ایر دغریشعت نادشیگهدرمصم + نوراه ٩۱ هنسق# ریتم ایا

 ٩۲ هنس یداوا لا.قادنسه سلاج لاک دن لوا بولوا لاله اخ 2داتفا
Raدجاو فاش تولوا لوتسمءمصم هدمزهعاش هفلخرکسع ن  

 لا ES رک اخوا یاد اا
 رار 5 هطمارف ارد هور ٣م کم هورکن الود ر فظهر رکه ار ند ریت ر مس و عمق درب دنا 1

 نیرکسع همرلخ هدنآو تع نع هن دناج هفوکم ندر ما

 تراع قارعحاح × هظ مارق ۲۹۳ هتسق# یداداتع شه بال. هدر

 هاکر دهایسرارکت بو دنا مهریه در یت قالسمهدابز ندکیب رکبو حاراتو

 ةءدزاب یرثک او هبورکز یراسر هدلاتت فص یراق داوازاسبیدرتهلیاتفالش
 سوبا مند هرو ند ء فاما × ینتکم ٩۶ هنسق» یدلوا لاحآ ببنک
 هدنشاحوا نوارفعح + هللایر دعم × یردارب بولوا سوق ںانج هحوتمو

 * ٩0 هنسلهدعقلا یذق + یذرب ورفو بز هتفالخ تع

 رگتدم + تذالح تدم

 3 ES رض نهایاضتفارذنم ییادنارکاح دی هنس رش هنس

 یدلواهالکو رب مم تحاص +× هل | دمع # یردارب توا رو تم 47

 ۱ رعتدم + تفالحتدم + م ف
 ردیدرور دک نالت رول نمتاور حس اس

 ردم + رددوا هنس نکا یار یم ت کچ ت ا مراتنکل

 | همنر لوا تل ان هل ااا یضارو ل هفتم ندید الخ دنسم هلی داوقرادس
 بوش آن الواادس هدنتیبام نیفرط ناه او ہنر کى دزور نک | شلوا لصتم
 تخرارکت ردتقمماص> هتشررسو # عف دنم هل تطاسوریشتشو ری اتوغو

 افتخالا دعب هلنادمع هراحت « بولوا مطقنم هرزوالع | رارق هدنفالخ

 رخالا عسر ف × یدلوا نا هدم دع درر سب ارم سو ×ناح نع“ د تسد راتفرک

¥ 
 اسف
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 تموکحتارتاز عهد همت ېقآ تدم ەد ابرندهدسنواروف »اسرع کک

 ا هرولعو ید هدنتامزهلنا هدار ندد ال وا بلغالاینالوا |

 ؛ تودارود ندنرابدورا !دیف کس لر ۱ هزرکصنخوکآو لتحت ەتو

  هترغ ترکزتتآ یهللاعداتناولدو x درست دنکی روب روک

 | هعاشو عالق نالوا هدملاوح لواو ءهحرفآ ٩۷ هنسق# راح راما س

 تح ۾ رد هللا د ع ندنناکس هشس یل وا لت هولع ت اط ن دا ارتخآ حام دم

 هتسک طال امها او یط ضارتعهشوک, لاوو لعهتشرز الو :اهدتفالح بسنو

 درلوا نازوتفالخیوزرآ یو هتتاح عامد ردلاذا عار ساتم یلرا

 قرشلاهلنادعر انالار !فالخ صخا نیغلوا ترت تو مهولع

 تسدط اد مات هننوعد للعلا تعس تود ارم ن نطر ر یکم ات | ۱

amamو  

 جراح (ےح ہد همر کمکم بو دادا ارمع هلن لیع اکو تحد اڪ آدم لر

 جانتا تعوعهناج لزا تماو طالتخ | تامدتمکو دتا طس لاهرا تم
 لع بولواالتعالئامیسالشسا اموهاهربهدج ةمرا د تلتحرشم نکعا

 یدلرا تد یررادتحاو تح ر ن ن دانن ۳ وه

 نا حو ناتق هتساحر یتوادا دماهلرب لرد لام ندنخ رط هعلح هلن اهدابز

 هاج لاو + رطو ء1 تق ند اخف اد یا د وسه دک دنک اک هسدد بو دادا دعا ڪر

 تک ۴خوا دع دو دم ندنخرط هعلح یراشن راح ارت چ یدطارعسا

 ندنآبو دات عڑع رص م تراک سرب ند لس لب لاته ھا اركتمەغادسع

 ادن: یالاہںرلوار اکشایهتعجر مسو دن یدرآوهب هرس اہل“: عم هنر رعد شا

 هتاح هاما ندهداور نالو وا یهاکرار درز ادعو ان نحو راتخر کارو

 یتا ءدهمومادع اینک ا ہلہادقا SS اناس

 هلد ۱+ څر د ۲۹۸ هت]نا خم ری + یدلدامار حا نیس ىم یچللادسع

  ریعخ تاد معدن | ا داسحداستا تیلوا یدهح مک ور برقسر هدراطخا

 تاضوف ءرهظمد م ق +یدلوار ا ا تعتورک تموم طارهزریشعخ فلع

 یحاتمات تجر بایرعت ات هخدوح هو یرلد رطح یدآدعت دنحیچآ

 هرج رش یاسر جولف رس لابا ی دجخیرروردتشم < م ی+یداوآ

 ثدغلاک نالوا رهطد عرش فلاح بود اماعها هطرما چت ندماذحآ

 ۱ < هدروس د ٩٩ هنس ۰ ۳ تن كس e یلترتلا زو ت یونس

 يم
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 مي اح ۲۳۰۰ هنس ق + یدلبا فرع یرل برق رومعم وا

 هدالواددعتم بولوا .دادداب رب هد افت صرص یلامآ صور هللا دمع سا دنا

 عا لکو نجرلادمع * یرسب لد لغوا زالوایردغ غمت هنشکن کناراو

 م ف» یدلواناد:خو هتک هلرب لال اد لضف مسن هدءاسمیامتا

 رعتدم < تراماتدم

 هدلصوم هاست ندنفرط هبسامع یافلخ E E هئس

 ترش تودس ن نادم یاد نالوآ تراما ا
 لاذ لیا لمکتتو سدح تد هر نیک ادناد قاصع سوک :زاوآ هلرب نوراو

 دالوا هد لنآلاسوهامهحت بواوا ل چا هل رب هلماح تامدخ هم>وت هت و

 لعوا * یدهم ۲۱ هنس« یدلوا بات باتفآ مقام لی داف او

 یوکحر هفربذمش یو ڈو هیر دنکسا بو دنایرکسعرمم تمدخد ينح انیعاق

 شابرود هتدارآهایسناک هندادما ناب مصم ندنذرط هفداخ هرکص ندکد تا

 ترح لاحر × م ق# یداواناریرک هنر غم بئاج ناریخو ناتفا هلا قد الح

 ناستشکنالوا طلسم هن رزوا هر دنکسا ندیدهم فرطرارکترابرب هلی لاتقو

 هدورخ + تفو ۳۰۲ هنسی# ران دت:اتدوعر فطهامتسد ف ر کم > ٠

 طقاسناشخر بکوکر هل انیکم مس هحص هنمز ندن ا٢ نوکان فقس
 نعسد ۲۰۳ هنسقچ یدلراد مخه لج درن هداع فلا هدلصوم واوا

 هاتوک ندننیسم لاح نس نماد رالوا طا تسد نیکرمذم لب دانید

 هد حا ماکح از اند ش هماد نیتد مان هب دهه ددر ګ ل>اسیدهم نوح | لا

 رهه ی دهم ان اهرا »رکی د ۳۰ هنسق# یداد اماعهاهّس دقت فرص

 هره فرط هلر نارسخو تان بودا ها مس قوس ارو ارګ هندناج
 روصنم ن نیس> مشق + جی الح# هیاعدو عید هنس ق# یدلو |نادرکور

 دادةروانب رس ولو ادا دری ع هتشک هل داسفا سامع نت. د ماجر زو ہد داد

 هر هرم ے) هطحار د # هرم هللا س دد حد هنس ق × را دم ار اغلب قارحا نیدسحو

 عاونا لاهبا هند سو براق یس فس لس نوک یدبنوا واوا لوت سم

 حط دو ہلا دعب یعهرق ×+ رھا طول اب رس یدحا هن سقف ران دند ا تراس >

 لرایراهدنامسپ هردص ندجاراتر امغی بودناوسعتبب حاج قدرط
 ماع ۱۲ هنسق# یدلباشطعو عوج سڏ | هتخوس هدنادو فدرت هنر

 تدداتاولا هزل سهر د ی لواو »زار د ید عت تسد هب هذ هطما ر قهداباق
 ص
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 نررکسع ردو لمس یرد لن هقللخر هک درفنزوشد لس بودنازابكافحو

 هدننآ لاس ۰ رکص ندکح دتد ام دهن ند ہنس ر ادن راراد 9 مزد

 راوا د یرانآو »م احلا ةعرق هحراطم هلبرکسعهغلخرارکتەدنلالخ

 هحورخ هو رز رارکت نیعالم» لوا »مع عدرا هنس »راد دن |مازهنا یارک

 یاس قازراو لاو ماو × ناریو یک راتګ ها ی همنارقدالب بو دنا حورع
 نییاضسا هدناشد»ناس و ۵ هنسق» رابدتنانالاتواسغب بور اب تقر

 رسمه یهاجو لا متال عهعهام بودنایورع هجورخ حوا هنسک مانهیوریش
 جادعا ةراداو حار برش هراو مه »*ردتقم ۳ ٩ هنسف# یالواهامورهم

 لح ةمولنذه بولوا فورصمهسفت یاوهیافتسا هدمه یاو او یو غشم

 توئاوا - نیغلو ام اظن) |لتحم هاب |مادخو ناو د هل اد مروه جرو دا دقعو

 مقار هدننیب رکسع نکن !شاوارهازهدتفالخ حوا یک ھر ھا دج یردارب
 هغلوایمالر ارك ا کوڪڪ دلا مو RO E وا

 E SG aa Nr E بلس

 مرمر کم هتتفلا تابلادس تب ام ب ولوا مایوک ضرء تسدندنناح

 قحاهدهورت موب نا عاشر ها طو | هطمارق ۳ و ساب ر # یردار اروتسمەد ناب

 قاق و کم بولوالصاو هالا مرح نمالار اد هلغغ ىلع هلیااسقسارفنزو دب
 مزمز رد نر هثج ادعام ںدنکو دند |فلت مت فلع یف ااسههدایز ندکیز :وتوا

 يدوساريحو علق ناتج العم بابو قرخ یهشرشراتساو * اقلاهمر
 ریهآ مقیدلب اش همم مرز ترهشر هدلادنا هل لقن مرحه نالو ایران طو

 نودیاقافنار لذ نوتا سل نو | مرکمرعح دادرتسالت کم قارع
 رعحمرکم لوا + هکر دیو ره« یدلو ا لاح هصلخت ندنر لا قاغتورفک ت ارا
 یکتا رکن بوشودهک اله لاخزادنافکت سم رم ہرتش د دع قرة هغر او هره

 هلد ال اهتساو تع رس لاکن اوت ان ف عض هز اجر ہ دد دالا هداعاهرکص ند هنس |

 یرط بولو ان ارو دیدش عر ناشنندد اع داب × هددا دهد ی دلب | لاصیا هنت اک

 تاودتللا هلج»* ۱۸ هنسق+ یدعام وب روک مس هر امد هنر نت ام[

 زوس ناماس هرات نالواهتفا لاعتساهدتدنر د تقم هلد ام داخ سوم نالوا

 لصومهحوتمرلد | نیکو ر هدر اعضا سئوم تومشلوا نیکسن هل ا قیر طر تشحو
 1۱3 تاش بلوا لصاو داره تا و شک هانشندناو

 ۰ ۰ ۳۹ “wm آم ۱

 ت ن رشعهنسل لاو ف× ی دلوای الن | تنم ەر دتٌءمتامح دقن
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 1 رگ ترم چ تفال> ترم

 | تدم تودناقارغاهدقافناو لذرذتقم اډ هش ۳
FA Te ۰ءارتف لاس لاس ردع | فال: انوتلا لس هرک لس ناسعطاح ف هدنتف الخ ۱ ۰. 8 ۰ 0 ۶ ۰  

 4 و ید نمر نیہرح نرو وا تسار تس اکو کی هح ام الا ی ودا و نمره سم
 تر ناستطزوسترد هب هس الساروغثو یرولف لا یرکیزو ترد لب شد

PEEراسد نیازرب تیز ومط نعاا ناتو او خفه لا  

 مارعا دیر دشوار ام |۵ دیرج تا هدیرولع رات کودتداف رص راسعلا لما

 لوو یوحن جایزو یربط داچو لی و اد سلب اصندرهاشم هد
 تسدرارکت × ی داوا لا هتهدراتجر هناخ نامهملاجناتد هاتشا یتا

 یساون> ا قد ص یاوغ رسد مسعلا عمنا بولاصرارقتسا اس هتفالخ

 شلوا مازکاو شزاول فوئصر هام ندنفرطردتعمهد التسامانا»«یدلوااغور

 نمط ثخ یاضتقم بو داهل اقم هلا ت اسا هناسحامارح لمن لوانکا

 هدنماشمیرداء یقح ر هک د لوا کر دیو ع+ ی دع اریصقت هدنکرح هرزرا

 صالاخسارازوکه حنادع امندنوک انوک تم ذاکو دتا هد نقح نوت اخ نالوا

 هدکد تب ااضتقا تجاس ءاضق ترش مکس بوصاندنغابا للاخ لام
 نعهعهرر2 لراماع × عد # یدرولوادول | تساح یس د ہاوژ یوم یور

 ساوه ۲۱ هتسق#یداوان رب داخ هاکتهزن م زاعهلدانیناو ء1 تر دب ب رک

 بولو ایرو مش عج لصاو رب شحوم نالوار داص انا بحا ندره اقهدنقح
 نسح مادراتنرک نغلو راش! یرامخا کودرورارتهءلخ یخ دیره او

 م ق »+ یدلزادنا نارسخ میثم دندصق تام دقم بولواری ریش همعطورید دن

 | | ینتکم نی دج ءا یسوا رم ارت کک اہ دنلالخ یلالتخا تفالخ تاود لاقتنا
 نآهنسةنود ردقح اند ندر هأف مگ راح: لوا بو دبا شرم عآ ییلوا هفملخ

 ت

 | بورودوحو هنلاغحا نارا قاتا نایزمه هلا سوم نکا سعرا جیحوت

 | ندهلابد دم ق » یدلب ار اتفرکهب ی دبا شادن از اوراد یکی اا ید |

 نات ربط نک | یعوا لن هنسکل ال اط وتمرر دنا شوهت هلا یهامر اک شر اک
 تدعاسم یلع هلو دلاد اع نالوا هنمان یک ځرکق ر هلو ا دنت مذخ یعاکح ناغمادو

 لاعارت اسو نورز اکو ناحراو ناهفصاو × یلعتس د یکو د یاول هر زا لاہقا
 یدلوازادناهاس یددزاربشته یمهولع تار تولوایلوتس» هسزاو

 هروک مارهب لسن قاهر کک هیون هل اس فرط دیر ون خش ران ۲۲ هنسق

 س

 م ۰۸



 ۷ س

 زاریش یسراف ال ارادر حس هکرد »+ یو ص + ردروطسمەرزوا قتلوا هتسزاب |

 هنسادا رکسع هررقم فالطو هدقدلوازارط هلو دل اداع دادعتسا تما

 امومخمندنراک دت ازارد ځاتسکر کشل نادا یلدا تم الو اهدعاسم هد هنن رخ
 رامر هاک ان نکد !هدناکماراک كرادن بوروت وا همقا هم ممد هرام الار اد
 نیرشرولاج یزوم لوا * یدلب |حورع همناخ فتسو#* ورخ ندراولدخاروس

 نود دوعص هدوهعم عضوم رلسارف نالوارومآم هل ادشهت نوحا عفد

 شلو اناپند هل | یس هظح الم معشر | هناکس تس د نکر دناوحو تسح وسوس

 هدنرانور د نوتلا كم زوب هرکش د ندرهاوح دقن هکر دلو رغط هقو دنص یکی انوا
 هنتمدخ یامسنو المر دع س اما سانم هکوام رک دزور» ی دنا نوزڅ

 نالوار داص ند هلو دلاداعهدناب نزا یر ارش ا یشار یر الو

PREریما ناشن مج ناطلسیا نیغلوا منام مع نالرا  
 هلدایتخودنک ر دشت |عادنا قودنص کس یتحاهدهدندوب بوتهقداس

 لع دیار اضحا مالا یسح ب وی در دمولعمان کو دیار او هن هدنرلګاو + م ج

 تسدرز+ رهاق* یدلو ارامش کل ذن لخ ادرامعلا لماکرز زود هزکج وا

 هدنادنز نک بولواروف فیس هدید هلرب نيشدآ لعمو # روهتمهدداوقدادس

 ر دتقلا تدجا»* هللا یار × نالوا سون ام ندتلود ده اش هده اسمو سوم

 یدنلوا داشلد هلرب تفال> دامادرازه صورع نصو لمتو × دارند ال دند

 ۱ تفالح نرم ۰ هنسل لو ال اید اجق

 درهاف یضار فلخاتفلس + رپش هنس

> 
 داسفو تریس جد بولوا یراکثا همش لام جو ٭ یراک امد لمسهراوم»

 ید قیق> یقتنم نیخاوا حر یز ا یا ندرادسوراط یان ندنرت رس

 | | لاکبو دنآلملذت هلا لیس تن یرلةدلوا التمافلخ لد هرات لوافا

 لاوسر اعهدعماوح مد | همج نا تاک هراهظریف لس المت سا حاتحاورقف
 ندربهاشم هدننامزروکلادعبروش |نمهّلاذوعا × یدلیا یاتح هنراتخا
 یدهم»+ یدلوادون ان یرادوجوروونرپ درد نا هبب یع) امیشو یو اعط ماما

 ماھ * یرمسد تولو | اند ماح هعرح سوهدم هده دهم یولع هلن اد مع بقا

 | هنسرب رزوا یریعضزس رب دت یکصودت | شو رم یا هصیدهم یردب
 | م ق*یدلب ارارقتسا طاس شرف هتموکحرب سو راهلناهرکصندافتخا
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 ای ۳ 7 توی جم

 1 رگ تدم ۳3 تمو»د )۳۹

1 
  ¥ 7۳۳ Aمهم بدو کد بقل دشخا ماش کاح 3

 | بقل هس _راهاشدا هناعرف ره هرزوا ناتسکرت ناوم طفا دشحا# ۲۳ هنسق 4 3
 أ

 یاوهردان تاود ییادن اا رحال ×٭ریھا شعاع دماشنم ی اعم تولوا

| 

۱ 
1 

 ۱ یدلز اتنا دع همنار هم نخ نشهد تل تونلوا مارک |مارح الا تاذ ۱

۱ 
 کد لکه نیا ناز روط نرو جدا تماع اا رورغم هاشد

 1 خب لابفا نسوا بوردتا SE یمان هد همطخ هلد اهر ھا توطس تسدترمش ۱

 ید هادی تاج شیما و مارهت تیک مزه ناو ۱

 | تودناال زا عن تای ےط لیءهدالب فار طا هءلتم# ۲ ۽ حر اه ۱

 یر ندقلرایراح اطلس هملحهدرب یربعندنسحا ویو دادعب نت

 | ا شش برض نوا بیصت دنر یر دار هوا هد م 6
 ین دلو دام اهدننرق تفریج نالوا نامرک ةبصق بو دنا تکرح هنساحر ریس

 أندندوحوتشرد هلدا نامرک رک احناشفنوشریشهث برض هدرذع یداو
 ںودیا بلت هلن ا هاشم بل هلو دلاد اع ٭ ف *یدلو | مطقنم یاس دن

 | ےداا لوق هب یهاش تندر اما تسدو لب دمت هعص یه جات ی هما

 || نالوا نامصعنک ناز نکدایهتخورنا خارجیبارنیاع ۲0 هنس ف ۱

 ۱ نرارذو تاشو یارراکز ور دمدصو لمح ذه هلن اکرت مک : طساورک اح ۱

 زا رخاد هرب هرذاو تعشح کچ نیک اا ا لرد ق |

 اف دلوادا ممر هلدا ریالی ی کشک دادفبنات-رهش | ۱
 1 تع رع تاارزارف هقش هل. دا دما هلو دلاد 1۴ یر دار 4و دلارعم+ ۳۳۲ هنس

 1 تد ج قلم ط عطف هطعارذ * ا

 e مالسا لھ اور ندنسهنس یدبنوا نیک, |قهمع

 مارتلاح .ارخو حادءادا هب هطمار :مارک اعح لانو صم ط سول ن رکا سمالوا ۱

 یدارتا# ۷ هنس ق # راد , دلو امار دا هلا توب يح تع نع دن مارحا بو دیا
 لوارلهروشن یم کج مصاوعو نمسنقو اهر بولوا اور ندافتخ ادر سپ
 | نوارلحد» ۲۸ هنس ف * یالرا لوتسم یدهماشرابد ماع دعو ی او هر اطخا
 * م E ین ادانرپ یداده هملاع همزی اهن براون عاشرا عا ار دزوقط

 ا مهار ٩ هللاب قیتم#* یردارب بولوا مدع ملقار هاسمه ٭ هلا یار

E me15۵1  
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 ج

 مدحو او اادصو تاشفنو نیازخ ٭# هرس را" هّمس

 ینار هفساخرخ انالواهرزوا و سر نیم دقتمهاعل یازوارزوو تأمحو

 هدلاسرا ام یی دو مزتام لاس لاس ی دیر | هللا دمعود | طس او بیاد ها

 شا تع نع تار همحوتهبناج لوا مکحبن و الاعشوک نیک. لامها
 | تروص هدنريدط هعفصو + شعآ یه ی دبر تاشیابهدلاتف شد لاعتشامد |

 زاسکس هتیرزو ادارکالماسق صعب ندد اسف بابرا همکع بواوا شقتنمرارف

 هرکصندکد» افاشیرب یارحءدنار خد یرانا یدلزا تعراسم نانع ||

 یالوا مطةنم فاح هتشررمننلدا شاتسناج ةن خلنا یصرب ندرلنا |

 ۱ هجوتم لب رکن اکتشاکیدیر قم و !مفدنمیس ها فاج نشد مف

 نیکتروکن کن شالوا لصوم هلواحت بصنم اهرکو ااموط بولو ا تفالخ هاکرد ,

 یدلو الصاو ا همنر لواو» لئاز ندنم اةمهلد ایرهق هم دص یم د

 ؛خاوا له یوف تدنلاوف یی کام اسم یار تم ارش کم 3 فا

 ندر اما دنسم یکتروک هلا نیکو ره هم دص بو دیادادغب مزعودانجا عح

 هامسو ± ماش هرزوا مادا مادای دیدی ٭ م + یدلد اداعاودرط |

 تمراقمیاراهدٌارن .او هفلخ ب و دنا مال هلام! هداد ن ف ر ط ولدا هتسارا

 ۷۳۰ .هنسق راد دن ارا ارف هلصوم بناحو #رادوراد درترامتخ انیفم الوا ۱

 مارکحالا قلت نمدقم هقملخ ناد ن هلو دلا رصان لصوم مکا اِ
 باڪڪر هنابع بودا مادعا هدروادحو ید دلوا قکسم ینا ت او!

 یر شکر ار دذ یآ تردوچ نافع فطعهدادعب یرط ه د هی

 هلودلارمصان » م ف »+ یدلناناشیرپ نرکسعو یدیرب نالوا نامرف
 رود نددادغد ةنالتطا رادهلم سالا روما صهو یماحر لاصءتسا یدبرب

 ندنس>اولولصوم تولوا رو٥ ندنماعها رظن روما طدرو طیصو

el keتوس هما اس  ERENسر هر نهم و جم دیو  
 5د کرت نورو نالوا ر اوهط تصر دص رم نیک !تماعا تدمر

 ء دراما شاابراجو دراکر ۱ هلغت یلامآ دهاش بودیا حورع هجورخ
 نورد ندامحءرتاد نورون نوک ان وکت ذا ب ۳۱ هنسق+ یدلد ارارق |

 هل اح طس او نددادعب دارت د دب لوا هلساصضتفا خاص ضعت نيمو!

 قلو انام اونما راسخ اش زاسن اشا ف اج غره بولس تصرف هنملخ-نتکرح

 1 هندداچ هبوح هلو دارانو + لصوم مناعلیا یلایعو اه هنسابر |
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 نیم قضم مزع ن د یره ا طو | هط مار × ساتر ۳  هسق+یدلوالصاو |

 نوهاراخانیکع ال اقنتساور اعشتسا ندنادج ییةدم دس قتم می یدلنا
 طخ هتناجندناعبدب لوا بو دبالاسراب وتکم نوروت هلس هطحالم نیرش

 مرحاق یداد اما هلاماهداده فرط ماع او مادقا یدهرکصتدق لا ناما ۱

 یدهدشخارصمریما یان ند شالو بار طصا لاک» امدقم ۳ ٣ هنسل مار 3

 یدناشمروحوا همان هلیاهماج نءطتمقوعد هتهدخو تداکسیدملاح

 هجرت پولو لوصو هب انا ده دح یدشخا هدق دنلوا لور چ برضهد هغر

 ۱ لع اتض من تار هجون دم هد فرطو تعزع سف دنس دام د ادغب بناح

 * میفیداوابث آسا تولرامارم لوصح ےتنم مارب اکو دتیاهدنصوصخ

 بودن ا لاعتسا هتسادا لامقتسا تم دخ هدهاقد مانه دنس نوعلمنوروت

 لب | نينه لص ناس ناهج مش ُهرظنم لوزتلا دعبو باکر لمقت هرم لب هاش
 لص او هدا ذب بودا هار مھ یه انک ی ءقتمهارک» لوا رص فی داد ا بارخ

 تفالخ ریرس سلاجیمللا تم نر هادنع ٭ هلان ینکتسم »هدقرلوا
 ×« تذالحتده #٭ مف یدلدایهاکمسد

 هرادند دو عرشم تداعقنع د سهش هند

 برمشمو لئاز له رف لهاکدم لوا بولوار اکلط یلص یهملا ی اضرو
 ن ردار ۽ یددا لکد لعةتمور دکتم هلم !کا اشاخو سخ هب وند فراخزیکاد

 را تفرکی اش قشمد بولوا لوتسم هصج و باح ىلع هلو دلا فس هو دارم ا
 نا می یدلوارارف یداو یابوح هلممو عهد شخ ن نکا اراصح قضم

 .دادمادازریش یتاک ترلواٌلالملاخ هدمطلع اعورمصم نود اد نور وت ن د ف

 ما 1 هل مرګ ق یدلما تمه مدق عضو هئراماماقم هل اد اسفو هم بارا

 !مازتغا ییابقاةرپیوت تودناما ارآی ی یهلر دل از عم هبوب نیا هدزاو ها نورو تل رع

 هغلخیلوصو برق رخ میفیدادا مادقانارب < :مامز فطعهدادفم فرطو
 افتخانولواسارهو بعرشدجیالتسا ثعاب هت رادو جور وشکدازرشو
 اع وطور و هظ» هغلخ هرکصندق داواد اده لخادهلو دلارعم نک اراشا

 تاممم ندنفرط لنا بودن ارومادقع لح مامز ماست هب هلو دل ازعم اهرکرا
 یدلوا نر کت عانق هلا همدرد مهرد لس رش ناغلوا نم علوم ای  هبرورمذ ۱

 /نودنا راهظا ن نورد ثد یوچرام کیا جدی همش سص وا زعهر ؟نتنآ آر |

 ]| رهظمو * لنز هل هل ند زرع یاکتم تة ردیف لک بمرم الت تا |
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 ی ی و تو

 تمکن ناشک ناشک هنهرب ارس ×هرک ص ندک دا لملذوتن اهافوذص

 بو راچ ی هف الل ارادو » اچ نیعشج درب هلم نیشتآلمم بورو تک هنس هنا

 8 تفالختدم ۾ مهنسل رخ الا یداج ف + یهلط الان هلدانال اتو مغ

 حطم رهش هنس

 a و ام ست هل بو دیا تفالځ بح لاغشااتر رو صر دتل ان ل ضف هللا

 ر اعد دا ودلوا عارتناتفالح تعلخ ندنرلدوحو هدر اول سه, راتیدا

 هد داد دار هش نک: سمو قتمورهاع نرو کرو عد بشه را ەد د نشورزور

 |قارع ل طررب یراضعب براوار اتکتس ناک سداد ندناع-|یرط ی دادو وم
 هده دهم یولع ماع م ف ی دلو ال اله ناو حو ناسناهب امن یه لد |یلو اهدننزو

 یدلوارورم سم هلد !تالمد هاش لص ورو صنم لعوا بولو ارو هةم هل دال مه هم دص

 8 رعتدم یی ترا دف ۰ ۳ هنس ف

 ناله مرع دیشحا مهم رها هس ےس

or ۳۰  
 زرو مار دمو × م اک هتموکح دنسم مس الا ون | لعوا ریغص بودن ادیواج
 هریک دنک ی اش هاو الا فیس ۳ ٩ هنس ف ی دلو اس مداخ مانروفاک ن دش اوط
 ریشعت لس بواک هلیارصمناراوس یزات یدمشخ اروفاک نکداشع, امار

 *رعتدم ٭ ۳۸هنسقیدلبا

 حوا یبلل ال اش ر الاس هده ران بتک ض عد ا

 هدزاربش سراف لمل اراد لنملع هلو دلا د اعر دش لو انب ءعد له موسیم هرز وا ق اوا

 ندروکح ذدالوا تمعت ناو نولوا سادال ا مود هم یدو جو ناکر ار اج

 £ هلو دلا نکر نو مخ هلو دلا دضع یسهدازرد ار توصو مک نی ذلو ا بدصت ی

 مغو تنم ےک فکتعم م ف یدناوازازعا هل ازا ریس تموکح تعلش نسح

 * ۳۹ هنسق # یدلب ام دد عضو همدع ےلفا قدرط حول ینکتسم نالوا

 # رگتده +

 |سحهاکمادفوةود هنس یکتا یر کر یدو سالار هطمارق . هنس
۱ e 9 .° و ۰ ۹ LV 

 ه.حول هنارتلا ماهه جو یهحول ههحوو »ل ءمګ هرتشربه رکصندکدتس)

 لصو تاودو *لصاوهنماقمهدرکر سراب لوا لاعت هدم بو دنالیوصو
ge ENS 
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 تالوارود ندندسه هر اد هد هب دهم یواعروصتم م یف *یالوا لان هن ارل ما

 ی دحاهندق * یدلد ار ارق هدقموکحزک دعم مت یا هبا نیدل» یلغوا ۱

 هرگتدم ۵ تراماتدم چ« نسراو

 شع سه شاد هلو دلا فس 4 هتس

 7 ی : ۷ ¥ ۰

 | حاوما تامدص نیءدراوتس هنسق یدلبااتمه ف تمه فرص هنس اد

 فسخ ر هقرهطم هلی اهبرغد دع یلل ازوب ه دنفارطاو فاکس هل ناعل اط ندل الذ

 قلعم ضرالاو ءایعسلانبد E ىلا سد هررد ر هددرد ید تووآ

 یدصاو لصوم هلو دل امد فیدلوا بارت تاخروتسهرکصندقدروط ۱

 هلو دلا فمس#یردارب م رکصت دک ددا عارتناندنف رص تسد یا دج هلو دلا مصار

 رے رها ع ۷ هنسیق + یدلد دا مارتلا هل مطر لعا ادا مطع لامههناسم اب اعهر

 کر ۶۸ هنسق یدلو |نُسناح ىلع یردارب تولوانیهزرزیفد مس اقلاو |

 ی هلج هد :المس تقآ هع لوا | تودنآ لوز هر یداورپ لوقا دعب یرصم

 زول یا حک هدربنلاءاروامع ۹4: :سق یدلوت لوصو هةح تجر یابرد

 دا هللذ راب لواتداعس لزنمرمم لصاو هلرب تدادهوترب لوع هاکرخ یب

 هادتعیارستععف ندابند یانکنت یوما نجرلادبع سادنا مکاح مفا
 ۳٥۰ هنسقیدلوا یرد تالم ثراو مصنتسم م ۹ لغو ابولوا هحوتم

 با لدندح و + ر هرس تراماتدم چ

 یدادغ ءاض:ندش دا ل زمان هاو دلازعم تع ن ناد.ع تراوشلاو |

 مانا مانشدو نعل E الا هہھرذ لسزومکداهتسرهب

 عمنانم هناربلار هح ین هتدت او هللا هاو ق یالوا ماماهنامسارهژر اا کود

 موحههءل> مور تتسم د نارطقنم م اردا ةص الاف نیر قم دما | نست

 لڌو تراعو یسنوکزوقط ریه ادعرو × قني ضآ اکس مابا هت بو دنا

 رانا قارح ایراز ور مث هرکص ندکد تا قد رق نیراتیعجب اصع لد اامساو
 روطس ثالسةدنشکهدیدرولا نے رات کو دهن ار افکر ابد مزع هل امشب مانغو
 ماکح | بولوا لوزعم لدندح دادم ءاضةملمه ۱ هتسقردندروما نالوا

 زعم مین قنس ام هماع یالوا لو ذهل اقتلوا ل اطدا هغ اط حورطمنال ہو

 عاژا ناکترایامو سانالبرک ثشد دنهش هداروشاع موبهلد ما هلو دلا

 ها دج هلو دلا صات ه۲ هنس یف یدلواادس عدم قوا تاعر لدا تامرع

 یا ضعا عمج لصتم هل رازب رر هظ ارهظهدنشاب شد یر کد ند مرا تالو
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 نزیرب بولواذ خه یراشطعو عوج تاعزا هر اد درونکیسعش کال ماک
 تسآ یدوحو تحرد نر مانادعت م قی دنا تسرب ده اد یر و تسود

 | لغ یردارب هد امزز آ نیفمالوالاحم هشرفت بولوال رم نازخ داش دمسر

 امدةمرود نم تسمدروقع بلک ی داود تسکش هدنازحا نارکرا ید ییهاو

 رکشلدح فروغ مور نالم» ی دمشاوا بد اس اخ بو دناهرمص اع ی هبعمصم

 دو اندکاله باد یدوحوهننمس خعلادس توانا موعه هلن اروهقد

 ىکا لالا یدروتکریسا هتس تسدهدایز ندکسزوب یکی اادعام ندنفیداوا

 فاکس بودیا هن اکسٌهلوص یخدهسوسرط سوخم لوا۳0۳هنسین یمالاو
 دہشخان ا ٥٤ هنسق# یدل ار ادتقا هض د ل خاد یراصح هلناما دون هنناح

 یدمثخ اروفاک ندشاوطبولوا ناریرتابح بت !ندندوسورغاسلع

 یدوحو ل هلو دلازعم هههنس ف یداوارمص«تعوک>یا.هصرادهوشن

 همش یرددر ات هلو دل ارع لعوا بولوامدع هتعاص هتخوس هددا دغب

 بو دنا لاتتناهمدعلاع ید خاروف اک ۲ ٥ 1هنسیف ی دل اص رارقتسا هشیر

 كلدرب مسژادنا هباسخولءلا نس نوددجا سراوشلاو | یلغوا لعد شخ انا

 نوکرب بولوارو مڈل اطرفم مرک روفاکروب نم ۵۷ هنس ن یداوادجو با
 یولعرفعحو |نالوا قانعع» ی دا سلواطق اس یب.هناز ات ندنلا هدنرزوا تآ

 هنس هناخ هرکص ندرا ذتعا همن م لاک لد المر و انس هنابز نت بو دنا ل حرت

 و وا نیم ةرادحراح یعطمیر اصم × یدانال اسر انوتلا لس شد نوا

 9۳ یدروتوا فرص رکسراطنة نو او تالطرزوس دی یک أ ندهلج

 | ثاتلاوا هلو دا دس لغ وا بزلواف اجر تجر لصاو هدمل> قدم الو
 قاتسعموتونع یامرکهلودلا دضع من یدلىا مابق هتراما ماقم فرش

 یرعربسلا مدرسهام عولش يتم م ف یدل EE طرص ای لخادالص

 نت % م فیالوا لم فو س راتفر کس

 سوکت رض یر رهندناودناکرا بولوا لت یلاوحا رمص م اطا اتار ۇق اک

 یرامخا ینیدلواادس ے رمو حر ھہ درصد تب الو نکعنودهنسادوسلالقتسا

 زوب ید اف مانرهوج دارن یور قعاوا یراذکشو کک ؛لزعمهد هیدهم
 برقربخ درج بودنا ظاست هک ارت یر و ڈک ل وا هژدارکسعردق لس
 نو حتر عش ورت ل اعا ی نیغ وار ارق تع«یابوجرصم ناز یال هل ہل وصو ا

 ی ەىماشرااطقا افا ہشو ماکس ا ناسا عضو هثسانن هنزعدهره اف بو دیا
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 رم د الاد ماش وا رط حر اف یداب مار امر رک ما و

 باذءراتذرکیسلاها صجو+رافکرهق هب رس نوزراصح نالوایرقم
 هرکص ندق داوا نید یداعامارام اخ برمضهیآ یک !ماشیارطا# نولواران
 هرز امت یب ع انغ نیکر رشه ل: داع نیل رااح ر یور شک هدر راصح تناتم

 یس دیرش مرده دن مانه وعرف لن هلو دلا فیس م ف یدنکه ر ارادم تمکنرابد
 نالوا یسهناخروک یردب لدی ندلتق ییمو دخش بودا السا هن اپ بلح

 مو ھ را ارکت همالسارا د مور لس مف یدل تک اهدا الار هم

 مارتا هه وعرف :هرکصندک دنا ریس رکان یاد شوراوو هک انا تو دا

 نوص> قتل( یره زج قیم ود اکر ارا

 تک هات هان رد ٩ هنسق × یداد | ی. اش ندر افک ضرمت تسد ی الو

 لمص تلت توقهل.هاعضنا دش خانان بورس هرکصندک دا یوشتار

 هدهاتم مان یعسانیع بو دنالب و هرص»فرطیهجوت ها ار مامزو

 اک یاسا تمطخ فس یرات دالح مته دنر اک دتا زاغا هر یزابری شع هلی اهر اقم

 وک اک دج ق راد دتارار ق هماش بذاح هلربراسکتا لاک ب واوا

 نانعمه بو دنا لہر سوک ب رض درک ص ندننممت نظف خس ۵ہر اط ةا نال وا

 | یوم ٩۱ هنس ف×یالوا مارح الا تا ذر ص د یار داو د لخ ادحاشنح اورع

 هزیزومش لس ندراوهر نارتش رامشیو دح نالوا هدنس هناخ راب بروم کرد

 یدرونلوا لمم راءهلال .اکسلاخ نیر لوھ ەدنملاف اسانس صاخ

 زکس قرت عوطلا فال لمة لس نیفاوا فوز لف ض سم رک هدنرد عبط م

 واود کی دل ال« ت تار ترا عیاط یلعرا نالوا هدنشاب

 و تفالحنم ا نيت سو تالت

 لش رے ندریھا ش۰ هدم طم فال مانا ٭ رمت هنس
 ی

 نیادنسلا بحاصویدومس»یهدلا ےو رم فلومو فابراف رم هنونا ےکحو
 ییتلا سطل اون اره امرعاشو فاهفصا جر ذود ایا غ الا باتک فاّومو نابح

 ولو | طی دز بز یواعزتعم ماندن مت نپهرراددتباوورسیارمضرط مزع

 نتکوش ت ار هطدار ق هدرازراکر ام زهد م ی دن او اال ا یع- همس امعء اف

 خىت ا رم مازن ا یداو بو دنا عذر م اکو مان یاول ہدملاع هصرع هلی ار ہک

 یدلب !بیصت فندن ادح باصت نیکو × بقع لد هة طق داس هلام اتنا

 تورا تزعرارفاتار هندناحزاوها نوح اروما هه وستر امت مق

Ghee 7 7~ 

  ۵ ۰ي



1۹4 
 ےس

 رکسعو ٭ رابررڈ لاتقو برح شد هدنن اہم لارتاو لد د هلم س رح یا ہدنآ
 ناوت راهظاکرت نیکتکس حلوا دراو هدا دغم درابربخوب نیفلوار امرادلارتا

 هارصهاشرک عداطو عبطم بو دنا بارخ هلرب تراغ هشيت یرابترادو باتو

 عیطعهدلوفاع ربدمقیدلبا هایسقوس هدفرط طساو نالواز ابتصهاکمارآو
 مدع یاهصشوت ځد نیگتکبس ب ولوا م یس ادن ییجراهدنش اب واسعلا

 لئاو اف یدلد ام دق مصو هنماقم لذا کت نیکتفاندنزاهدرک داز آهلو دلازعمو

 هدنرب رهورازراکر انزءاریا نوک ی للا هل ارابتخع هدنیرق طساو نیکتفا 1٤ هنس
 زا هةداز مع نراف یاد بودار اسکنا هشنراد هنحر نخ د فص نامش

 ۱ » بو دبا باتش باکر رک ادن یم اے قم زو ٭ ناصیتسا ی هفلخ

 ھ3 بالسنة در رارکتهدرازراکف ص ییداوازاسسنرت هدنن اهنرادمو هارد

 بوددنار اتش ایاقو ی هلماعمءوش بار اتم هلو دلادضع م ف یدلوا نیکو

 نسح هلو دلا نکر یر دد نکد اشم |نادنز یالبدنبریساقد الوار امتع یا جوا
 یدلبا سراق بن اج مع ینودنک بو دنا سالج | هنماقم ه هلو قو دید ت

 رب رسهللت ر رع یلغوا بولوامدع ےلڈایاعإ خزرب هدرصم هلا نر دز عم م ف

 هنس ر صهر د تطاس تده ٣۹٥ هنس ف یدلوا مر کم هلرب سول> هرزوآقسول

 هلی تنسلدابولو | لئامهداشاو ضفرزعم بهذم ي هنس رعتدم
 تفص بروا لکم رب بداو لضغ روت زا یدنازغآ داتاو فلا

Eیوزعم هلا دادسو دسرودارو لدعو یفوصوم تا احهو دوح  

 تط هغدو قعراو هم اشنارغو ناتفا هی مازهنا ةمدصا نیکتنا یدبا
 | یرهوح دیا نالوادنم ان هتسلت یتش مدرا-ح نولواریکفرط لامقاو
 دناقهلرب نامالامذخا نیکع_اهرصاح هدنالتسع امزئم لد دادهاهطهارق

 عی لصاو شحوم ماہ ول یدلدادازآ ندر اس> سفق یناج عمر ھوج
 جاوهاروخ ییسیمکتفاو هطمارقهدننرف هل مرو * تءزع تالاب حلو ار زع

 [لم>نوتلالم زونهب همندخورکم بارا ض١٥ ند هط مارت بو دا تعزه

 ناوارف عت هج دلوا تامح نان اخ نام ارخ قالطالاد مو هریسا یءکتفا هل لذ

 ا یدصتمهد هہاةص ب امن ندنفر طب زرعه دعب زعم م ق ی داب اري هناسحا

 هدرافک تسد بولو اربح تو طرضزادنادنک هب هنیسم نسح ن خف نالوا تراما

 ےک ٰیراوتم هلو دلا نکر» م ف یدلوا مسیهرفظخ دهراصح هصن نالوا
 دادخ لم یاوهقاش:دس | یوزر ی ھاو از ا رفا ندر حد ةد ضع بولو ارام

 هرعامد
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 تیمرکهدنن TT ان وس هبناح لوا نور ود اس ا

 زا هدادشفرطو برا تک او تعزهران هتخوسرا تگ هدنس ان ارادو ریک شد 1 |

 یداواثالام کلام هن ےک دور افاد تس تواوار ار نازک فاکس |

 ند احرف یس شخ ر داوالب یعماوبانالواشیل امد هترغ» م ف
 ةدن نالوا ناشخر لا ےتساو دادعتسا باتفا هدنلاحنیح بولو اد اقفا

 م + ی داوا نیکم هنناکم یس الوم هل: ارو ھجن قافت !نیکتکس وسهدیرخرز

 ما شه × ديوس # ییغواهلاسهد بولوامدع نیشنهر رو مطم ےکح سلدناکاح

 روهنم# هتسرگتدم# 3 تراماتدم#* مق*«یدلد !مامقهبراما ماقم

 هرس ریدر تساوی افق تراز دوتا ریزو ماند بقا
 سنج هام لار اد هک همت صر ی داوارودگماشههقطان ناساروصنمو

 هدزارو تدم هدابزندهثسییرکب بو: هریک د زفر یربغندو دنک ندلاحر

 | لینک اهرم مش و 9 و نیک کرم زو ماشه

 بور د,ک راسترب نالوا یال هب راځم همرح یراوحو ماده هسا ااضتقا

 روهجلاصم دقعو لورود د ساما 4 یدررتکرروتک لا تشههنارکتتم

 قح همفولو تساسنسحو#د البود انعریمعتو بیم طدو*دادو لدعتمافاو

 تئاسخو ردغدص هنتمعت لو ب ونلوایروصق ردقمردهدنروم !تسابر

 لاو * ات همدع یداو ینیردف عست هنووماکودریو نلاتحا |

 مانرو کد نیکماک یداصح نامز لی داسنرارتشک هیوعرف باح لو دسم

 لات تسد ترش قالخادلزا بولوا قاشتزارف هقشلوقهدیرخرز

 ه دصج یدادآلیکنتو سه هد هعادو × لدزتت ندتموگح دن سم قیام

 فیرش هلو دلادعس نالوا تاود بکوکعولطدصرتمو تلزع یک فکتعم
 لد فاکت ی بو دیا تع ع دنع“ نر هبام مش تذاج هلم اجر باح لاها

 هر * 1٩ هنس ف × یدل افدطلت هلتانا صج یر وکو فی و

 اک چ ر نخاوازو رب تاتفا ىلا کوکو هزورفا نامش ھو ق ادع لا
 هت و لاو لذیهر ان بول ۲هرادتخاهضمق ی اف اضمو قارعروشکه لر زادنا

 اا هد هاشراتخا فر اتش نکا شا لامش وخ هلءا ناسح اه دعو هت مم

 مەڭ ەدتىر ست هلم و نا دج باخت و | بو دنا لمحر سوک برضه ل دصق

 ددعرا اوت یدلبا شه دن دقن ل ذهرازراکت او دا هشهتو 9 تع ع

 لام ا هوص لوا هلد ایت و نیر ذکترک لند 1
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 1 ۱۳۳ a RT TT ص
 [ هماج ندنشودو * بول غمو مزن میرا نج هدم اقم مان نصح | اص بو دیا ما |

 | ف ام رف نیک ت رز بلختون نیر ان ٭ ٩۷ هتسق ٭ یدلنا بواسمقامح
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 | تودنا رکشل قوس هرو شکل را لو دلاد ذع نوع !عارتنا یاشو عالق نالوا
 ۱ نقر افا .مو لصوم نیغ وا هرازا هددناماسورمسیث یار دت هر احب باغی |

 | جا لسو یاتف میل نا هلو دلا دضع ییا اهادمآو هعسرورصمرابدو
 ىلع ر دلا د تع نینلزا فعض لاک. دتنالخ یرط ٭ ٩۸ هنشق» رل دتبا

 هقعاواد ایجاد هبطخ بو دنا یه اد تبول برف هد داد غد سةن ەد اعلا ف الخ

 | هنفرطرا نعام د قم ندملع هلو دل ارذ یر دارب ِم ین * یدلوا صح سم

 ی یر نالو اهدنفرم ےل تر توله دن امر طاخ هل ااعحادا ددااعوت

 0 س ندهلابد لولم هلو دارذ- بودا فازراه هلو دلادد وم قیقس

 هترتخد هلودلادضع هلخ + 1٩ هنسقچ یدلب ااشلا هنهاکر د سود اف

 ندنم» ۳۷۰ هنس ف ی دلو توق لاک ی کوش یوزاب بولواتبغر دند یلح
 .دننزو ید ادغد لطر یتلایللا هل »| فرطو فت ناشاوا یدها هب هلو دلادضء
 هب هه دضء نالا م ناتسربطو ناجرج * م یف# یدنکریثع هدا ره راک

 :ماوعا بولوا ماتهطمارقیالمئساو طاست مانا * ۷۱ هنسق × یداوا قلم
 ۱ یدلزا مدع یداو مانک هغاط هه اط لوا هد لو | تر د ن اسقط یرل> ار دتسا

 ۳ 0 یدلب | مار همکح مامز یاشروشکی ا غرم ھهز نع » حف

 | راد یماهم ماش هل حر هب و ةع ی زونوکرب ,هدنتفالحمانارب نع هکر ددو مع

 تاکترا اره اظ برو هظ کو × ر اعطا لاثتدا تروصرزو بز دیا سما

 ردیاز اضتساوب دهلز | هل بجو م یلام تعاض او لاجر باعتاو لاحرتو طح ق اشم

 | مسموم ید تولواه لم شوخ هور مانسارک هدماشرابد یورو

 باوج دروب دریغ الر دز اززرآ م اک نیربش هلکنا یضادوصقم ر 5 اردا

 | شلروتک ندهاشب رواک هنسهناخ هلمس هن اب لات سا4 اماه مار زو لع دنا

 ۱ ماشلصاو ماکنهشرب همانرتو مک لواررحوا همان هم اشک اح هلا هماجرب

 شاک ندرص»هدماش ى اوا کاح و ی و نک تزاوا

 بو دنا دن سارکس ر مات هنادررب هنتلا ی انج لرارتو مک هدابز تی هر زر

 بودیم هاجر هظلا لمق ×ر دناداز [ندسفت سحیررتودک لو ارسلا لع

 رو هد ان رز قمطرب سارکر دق قرغزو مکن ا بولوا لصاو هرمصم تمالس

 باس تولوایسو شیاتس نییقرب دن هدوتسریزو یقکلوا لصاوهزب نع

 ٩) ڪڪ ڪڪ سم < <
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 هددادغن بارع ددیرب هک لد بورق هب هردانوب ٭ رولوا ماشرف هد تعزع ےس

 E دارر زورب دار ارت فاشهد اید الوا صعت لپ ند هسامع اف /

 هکه من سرب در دنا طا اردا هدنح دم بو دادا یو ج شعتم هد هه ڪڪافمو

 هنر وضح یردب رب لاعفنا لاکهداز یزورولوا یوم هبازهتسا کو بد ذکت

 ماکحتمد ی اعریزو لع دنا لامل ا عقاونا ہو لالمو نحر اطا بوراو

 ندماش قشم دةر اورد ددو ی عهدو ءو م تو بوردنو کک ل همان هفارطا

 ادي آو نرش هد هدحاو هلل بودیابیترتر اومه یاناعرالد همالسلاراد بای |

 ناتا زیدتزرف رذو +هداز هفماح ساع لص او تسدد تسد ماشی وج دسر

 0 تسدلت ادا دضع نالوا مکس رتلوا« تاتو ناو و ناب قاب تو او

 1 یراوح یوضتمدیشمههدسحو لحایوز ادروز هتفاترب یر ادتعاو تعهج

 | نادسمزاس هولح هل اتا طاس تعاخ نار یم هلو دلا م اصع ییغوا* بولوا لڅ

 هر هلو دلادضع ین ویا A ھا , دمرب م ق+یرلوازاورع

 یرو نا رمطو تا و و ناک و هارد اراک زور زاقف ا

 لصوهو ناعو قارعو سرافرو کو ناهدرز آدالب و ناد مهو نا هفص او

 | هدناحرج هلو لا + دیوم» ی دنا امرخ طح طاح هرب زج ور کیر دور مصهراددو

 ۱ نالوا عات داند دی دنکه لو دلار بودا ماست هندس د لجا حر ع فا ددد

 رد :۱ع القو نوصح نالواهدننرط تسد هلو دلادیوم اء دقیاش

 نامارتتدرم شان یکیا هرزوآ دح او قع هدم ھم سنت هل دم ۷ هنسق

 ی ی لک

 نیعمسو سج هنس ق# یدلواتابحشو ول هل د تد مر بولو ارکہ ولج ندردام ۱

 دع فس لس هز رزوا هلو دلا اصعیردارب لدرش هلو رلایرشزاوها + کاح

 وع هدزا رش علت هرکصندکدربو نانیمطا هلد نام اةدرم بو دیا فو |

 ماوعادم» رادع لوا * ۷٩ ةنسق# یدل: ا سویم ندصالخ دنماو

 ضعت بولو ا توم ضمة د اسوة دامن رم راک ور یراذک هننک یا فتقمرب

 هژد انینهآ لمم یس دد تن دد لن هلو لا م اص هراحب ل ہساقا اء وس ءار

 ںونلوا لاسر ا شارف مان یزاریش د ع لاعتسالاح انج لع نو عا ع ارون ی
 ء رس بحاص زوریفو مس هلو داءاهب یردارب واسم لاخةداتفا بتعرد

 ندا هتلارداقلادجعا# سابلاوت | ٭ نیهمسو عسا هنسق # یداواهالاک

 کشش ار اید ادن د صو ند هقماخ هل داسفا و زگدسح تاب را ضرر دهان

 یمدقم یرکم فض ىلع هلودلا بذذهم ههط کاش بو دیارارف هب ه خط
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 تاب ةماج ندن دو جو بوتعب صدریزو# 3 ق+ یدااج یل هلا مات مارک | ۱

 ۱ مانا شومو رزو ین اصن مان سرو ط دن هلرب رب نع هجو دان همجوت پولو ا بولم
 | ر هاتم ندنفرطیعالملوا نیلسمزءا نکیاشلواریشم هدهاشیدوهب
 ۱ عقر ی وت یریمعتو ممد اهر رع بوہار اریمع) لد اتریقشو لىل یراثدلوا
 .A درد اول کس اسد اک انکش ارت اترا هعخر نانلوا

 | علخ یهللابعیاط هفیاخو تکرح رزوایم اضتقم یلبج تبخ هلو ده
 تاو ېر اضح اند هحطد یهلا اد درد اف» بو دنا تمرح درب ته هلدا سدحو
 ۳ هن نا عشق #٭ یدلارادنتال امکحر | مطالب اسالح | هتف الح

 ۱ ی
 ماما هم ارح ,س ندریها شم هد عدا ط تفالخ ماو عا 34 2 اس

 ححسو ی اس لاقمتلاد: < هصخاسل از 2 دنو یزارلا ارکبوت او یدو «ترالاوا

 مهار اولا بدالاناوبد فلّومویرهزادلاخ هسرعلاحیسو اسرع

 نیمرریر نهد هلو دل ا دعستاح ۽ لاو ور درل تک _!مارخ هق دص دعتمیار الا

۱ 
 هس ره وجح داف * ۲ هتس ق± یدلو |نیُسااحلد اضعلاوتا لغوابولوا

۱ 

۱ 

۳ aساحودعنورها اوح نوژرفاندس اع نا نوو تک زا ورزاز 2  

 ۱ فاطاسارا دوج لغو ا نکتک س هنرغ کاح# ح یق»*یدلد ارت نوک انوک

 | TE × یړنلوا فض رشد لر ناس ارح تعموکحتعلخ ندنفرط فن ام اس حول

 تافاضم یولع هللاب رب نع + نیناعو عدرا
 ! دنن لع هم دع یلقا هدسدماد ندرمصم

 را توماس
a۱ ۱ هلدارهد هرور جب  

 ا رعتدم» تفالح تده 1 نیناعو تسهنسا ناضمر ی * یدلو ارورمیم

 4 بم ره كس

E SE £ ۴ 

 یار ےہ سرو ںوہاوا یا ھاو متد درب لع هل |مالساهماعو ثعاوا

 | هنالخ | نکن اراثاواناممو لاذممالسا لهاهدنناخر هلسسیدومبیاشتمو

 | شواتزوم ضد نیمسذ و موس ود ی دنا هادم عی راځ هل | توس
۱ 
۱ 

 | دمعتالو ےک لنععما یلغوا ںولوا نی نماد ندا فنا دک اا

 ۲ BE یرتممردارب نکن اش لوا ن هد یاد نن

 هرزع تو دامار + 9) لا هلد ا ماش نوخریشع"لاعاو # مامق

 ۱ ارد مزو لامو تالم لرت لو دلا رخ ۸۷ هنسق»+ یردلواهاشهددهاکع2

 | هدوروه تالمرم رف سر هودلادع لغو اهلاتراع تودنالالم اوذدزیا

 هست چت
E 



۰.۳ 

 سوم ندا صورو هد اھو سوم هدسرات %4 م ف# یدلدا مدد عضو

 |! لالتخ ا نالر |هدنل الح یلاقتنا هلو دلا فرمشیرادغر دار هلو دلا م اص نالوا |

 2 اعم والات یر دار را تورا یر تدا ا
 و دن کس ماوعا دعد یدنا شغل و |اضرا هل: اسراف تموکح هرکص ندم اق
 هغ # ۳۸۸هنس ف یداوافا ۳ مد فل ء تولو اال مهند ہکودہق یرکسع

Et ۱اہ تاتف [ىدىاناما نا .اسلط؛دوساامر )7  

 نم سو ثادهنسق * یدلوایراوتم هدرا نحراتو لنت یک ب ا براغ |

EA ۱۱ نا تالداناتسکرت ناطاس تللا دع نالوا ہن اما سلوا ساز 3  

 ریگاج ا ناطاس هدر ملا ءاروام ال مر سوم درخت

 ۱ رقف تم هاعو فاما سورس یداودرکهزره فاماس ل لآ یردارب بولوا

 هر الت ر نیعساو سج هنس ق رب ی داوا یا دواج تلم مزاعهلرب تصالتو

 ناشداییاسا |

 || تاعرمصتهنب 3 لتعدج اهنا 2 تاب رسا دجحاش ,لععما |

E0 تا  

Af۳۳۹ 91  

 تامروص؛دهوجحا 3 تام تالل ادع ها 4 تام حو لەند دا ۱

 هه هک هیس ف ۱

WEN E۳۹  : 

 | را ڭلادعەنا احر وص تم هنا 3 تام ەن

 EE همس ق هس ق

۳a0 FAA PAV : 

 | | تولوا یراذامرف شخ دنا اوج ر لاءاروامو ےگ كل اعر کاو ناسارخ

 : یرادقم عاردر دوم ہد یال × هددآ دعم × یدااراع تر le رکا

 رابد 3 نیعسنو ناع هنسق# شل یر د توعاراو

EE EN0 ۳  
 هرکی یا × یاشه برہم دره سر مق شا برو دو *رومظنتفو بوش اه هدسادنا | ۱

 یگ ناو × فاشن یداو مانک د هملات هعخد بو دنارودندتموکح له ۱

 تان هنسق+ ی دارا یف اٌشلاعرمما بلغتلات يا راد لوا کج نالا
۱ 

 ۱ + نی 3# e اپ ئاما |

 یونان غرا اچ رب تولوا لأوز هحرد ۱
r ree سو ar u سس سس سس مس 

 ۳5 ِ حس FIL DEE وا نو ور سموم را



 , دح حتما

 خورفر, یلود دشروخو غولب متر خلاب لئاضفلاونابلح لاو × م ىف
 |یرشلوا لالقتسا یا اوعد نز فالولول ی- ال الو لاح دب هدط اتسا مک, نخمالوا

 هد لج ر اسمش باح بواکه زاورپ یمهزا بهاشیولع  اترصمناطاس
 تب ول لئاضفلاوا ×ر رول لح * سج هنس * یدلد ارادتفاهعب اس

 | هد رع هادم تاود ع نالوانازورف نامزهدایزندهنسزوبهدنتم و

 هنارکی د تسد # یرل) امو لم بزلوا هدرا هلدارابداموعم یرلل اہةار ابو ربو
 ناشایاسا ب یدلدالاقتا

 || هلودلارصانهمشانا ٭ نیسحهوخا »+ نادجي باد ع نا اوبا
 ن رفنضغ هلو دلا ةدع هن انا لع هلو دلا فس هو اب ناڪ هلا ییا نسح
 رادو لص وم × لد اضعلاوت | هاب لع نف رش هلو دلادعس هع نا ٭ نسح

 نایلس سلدنا یلوتسم + لاو یدنایرا هگحورا 5 نلحوراعسو ههر

 ناشتو ریشع*ناکو جة دوار هل تر شام ورځ بحاص مان لع نادیواع

 تاتفآنالواناشخرد هدسادنارابد ور ند هنسزکس سش لازو کها بولوا

 رگ تدم 3 تراماتدم ډپ حس هنس × یدلوا فسکنمهب وما تاود

 ق "۰. ..ناشیایاسا
 تام مکحهنن #3 تام ماشههننا 4 سادنا لع یلوتسانجرلا ده

 1 هدبس تامو هتس

۱۳۹ ۱۷۱ ۱۳۰ °71 

 تامهللادعهوخا 4# تامرذتمهننا ٭ تامدعهننا + تامنحرادءء هننا
Hf70 ۳۰ هس  

rao ۳۷ ۳۳۸ 

 تام ماشهدنومهنا + تامرمهتتسمم کی هنا ٭ تامنجرادعهدفاح

 هد س دص 4 س

 6 ۰ ع ۳9

 7 "هم او چ لنت نایلس 4 یا

 هوم آتلود باتقآهدسلدنارابد و ۸ هرس

 هنسکج وا ند هفماط لوا بو دنا عولط اون هممط اف لامقار مم نم دیا بورغ
 هنس حوا نوا خدرغن ترد ند هوما هرکصندق دلو اامرفنامرف هنس ی دب

 نرش عو نام هنسهرکص ندرانو چ یدو اا غدواح اسآ ب امش درو ٹک ل را

 لافشا شا هنسک وا ندراثآ بو یار و طظ هدابع تلود هدن دو دح هئامهر رو
 هرزوا خرید نی آهدرات شرب هللا يمان »کا اح یدل ۱ لاءداو تلودربح

 راوسرچ



 سس سس سس

 بولوا دوب اننکر دارا ذکو تشک دره فارطا هل اراداکررب قغ اراو سرخ

 هدهشوکرب سالد ها یسامہاو حوزح کر هرکص ندنوک حاترب

 رگتده ۾ تنطلسترم ۽ مدع یدحا هنس ق + یدنلول حووطم
 ے٣ ف هنس

ro۳۷  

 عاضوا هثبمه بولزاروک دم هل اامد نسورو شم هلدا اهم طرف روت نم
 بقعردو سرادمءاشوهداعارارکتو سدا کک مده #ر رب ردانیراوطاو

 هب هضغانتم لاعفا یک بد ذعو لتق یراتآ هم هدن د مز آو الت اعرو برع

 دوخ هنو حم لسم هند هلی نامضفار مهو طاتخع لب! نابلس مه ×ردصم
 مالساهدو دود صف اط هعف درب +ی دیا سگ صاح ر سکرت هفرط د هلم

 نکی اراش ار اما مالسا لو قراچ ان بو دیا فوت هد | لتق یرانآو × فلک
 دا منده یش لس یدیهد دح اونا بوریونداهدوع هسرلع دق نید ماناد هد

 وادا هةل وا یلاح بسح ن دن لوا نيکنر مود هک اح × راد دتیادادنرا

 بد یق# فصار انا ی لاک یرمعا تناوو ةعهاناسح اق الخال رف یراهرعش

 هدد ص یرد سوا قو دص بوذک + فلاخم ميقتسم ل مع رک عن لزابدسعن

 كش یا فاو × حصان تناالو شغوذ تناالف» فطالد ما هطلت نم نوعا
 نی کت عانق هل هنانوذح نوک انوک عاضوا نو کوب ×× فاول ال
 اشاح هدنس هنس هب امهدزاهلداهمئ اطمت ةسو ..و ن د ین لواراک تم اع بول وا

 نجرلا کالا مسا یلاعت ها داملا بو دیا یدصت هتمهولالطاب یاوعد اشاس مڅ

 حاحا هشتسر هو دنک قلخ لد ا فنعو فاطاو * مادخاهنتاتک ےحرا

 یضرعو یلاز وک ایوطهدطامدهدننامز ىلاعت نا هلناق * یدلدمارباو

 یپلاتمعت طاعمنامهص طاسمد لاهامهکت بوة هرانکیهامرب عارذزوب

 هدا ص نس لع هللانیدزازع ال رداط» لعو نالوایاممع او » رلد دلو |

 هد دقعو لو طورو طط بو دنا تموکح هنس تردرصتلا تس یس هع نشلرا

 تع نعهطساو هلو دل ان اطلس هل س اض تار وما ضعر٭ یدل |تکرح هناد ره

 هدنش غ ماا یدنا س اتما اه اہن ما قم فەلو دلا یر یردار, بو دنا

 هل اقدیاراب هد هلو دلا حا طاس بو دا قوتح فوةءرا م طا هلو دلایرمهم

 ناطاس هلن اتاهاوخ لہ طی ماعدعت بو دنارارف هندناجزاوها ندم الرا

 ننطاس هلو دل ایر ثمو نیزکتعانق هلراتموکح نامرکو سراغ هلو دلا

 | ی شکر ندمگءدحالم ٭ :۱۲ هنسق# یالوانیماک رب قارع
 مدت

Oى  
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 تآ م بوروا ها ڈش یدوس الارج نالوا مرکمتیب لاج لاشروکدب |
 یداریو ماستلا هل. اما مس نیغلوا راسکناو رادهنخر یرادات غص

 ییموکح دنسم برلوا لک یم همدع م اعهدازریشهلودل!ناطلس» ۱۳ هنس ف

 هوزغ ٭دو ع #رشع سج هنس ف یدلوالقتنم ناز مراحل اکو ا یلغوا

 هنو عد هدر ةسرھ بودنالعو غو كىر هدنهرابد هرکی دی تادلا مدقاندنوت

 رکسع هدنهر ونک خد رکو *یدشازا دهد وع هلرب رعظ تمعن ۳

 فرش تماتتانموس نالوا نو هرقرومعم هدابزندک نوا نوکح

 نص لواو بات باتف ریش ر خم وتعر د هتفاب ترش لمان ن کدال اح

 یرمشم# ۱ هتسیق# یدل ا باب هشع همنزغ عماج قرادتم رب لمطعم

 لالح هرصب کاح یزدارببولوا فالتو لاله یداومانک فلخ الد هلو دلا

 دهاس لصوو + دادشلحاد هلا تراشا ندنفرط هةل زورق هلو دلا

 منع ہد هنن ام عن نددادخن ځا ۱ ۷ هنس ف × یداوادا رع لانه تنطاس
 ناطاس# ۱ هنسق × یدکحیدا د شر اطذقرب یهژر توغانولو زاده

 زعشلابراخ دع یلغوال جوک هبصولابسح نودنادولخ ارادمزعدوجت

 بواوا محا نم دو عم یل غوا لوب نالوا یک ا ناهفصا نکہ اشلوا یکعو
 هسدلدا رازعا یونصرمظمنردارو زارح افر قمیردیهلدارکسعدا دما

 لد | نینهآ لیمدوعسمه در ا ون بم دن ا نت رش عو ی دحا همش ق

 اش اتهدنسولخ هتنطاسرپ مانام بو دنادوقهمن مضدروت لړ یردارب

 تیام تک ام ردرولنسم کود انیکع یدحا لخواهنماع» افا
 لاش کود !دوعص همسر رسدوڅ نا طاس هکر دن دن ارغ نالواع راوت

 ندعم هددال ضع نالوا نابئزغ تموکحوراتهدنلالخ لاّیسا تنی
 دن ارخ لصاو راسعلالماک ب انرز هبا من یهنس رھ تو دناروهط صااشیربآ |

 کودریا هماشخ مش بقاوعلادو ناطاس تاسح هقشو نکد ارولواه سماع

 هن اخر اکل والد | نیکمهس؛ازاز یرادو × ضرالاریغ ضرالا لد ہت موب هدمان
 موهوم لام نالوا توق ام هنکتکسلآتنطاسفرط تولوا مودهم
 هژد ارطمه ته ارکحو تمه تر اة حروب سه ذکر دو رھ × ی دلو امو دعم

 بولوا یو رعم ەلد ارزو ےس عج صرح تا ازریاصنا یک ین داوایوصوم

 هلد ما ییح یدیاریارپ هناح هب دقن لب ةد یناسحامهرد لس هریتفرب

 هد یه اشرب زمس هد اببو دیا طه نم انن آی هم انه اش تدب لب شعلایمودرف



 یمودرف ندنکودتسا نامرف هر اج مهر درب هدنس هلن اقم تبد ردهدک دت عذر

 سرند یمن نمز* یاکروشکد و هاشابا#* تەد * بولوا م هردو ناش درم

 هطههمحوت هسوط بناحو لاسراهدوجخ هاش او ید ٭ یادخزا

 هل نیکنر ملت هنوکو م اعم یاس یالنه ترمّضح ماح یراع»* ید الاحرا

 نوح ایراد انا نگار دهل ر درا مروہ ندرت یمعه شوک

 د وغ تکا وش تش ذ ڪڪ *یموق تتاعدرک ار هثداح ماس هه ره بسه دج

 هار ور» هتل ابر داف * یدودرفر دق تخ انشن هکه ناسف ن ارج ٭ دن امن هنامزر دو

 هر تفالخ جات هلنادنع هللا صاب * اک ٭ یلغوا تولوازاردورودرفس
 رعتدم تنالح ترم %3 هنس ها یف ی داوازا رذ مس

 هنس هنس ۱
 AV | 2ھ

 داد سفن هلا قفا ماع ی اعن او لذت تولواهاک | لد هقماح هلل درد اعروت نه

 هکر ه » یدباراشاوا قو جات باا اور نی نانادکهدننارطاو
 ےک فکتعم یناثلث بودباافتک اهلك ندماعط نانلواراضحا نوعاودنک
 هدنتف الح نامز + یدنا یم هدر کش ل اقان ا هار قف نالوا اوزنا

 ماماو کا "ار دتسم باتک فلّومو «نامحوب ریسه تحاص ندر ھاشم

 مو + یکم یل اطول | بول تلا توق ب ات ڪک فا مو قطترادثد دح لع

 هعالا لح فلومو × یرهوج لمعتسا هغالا ح ادک فاو مو یہح سا هس رعلا

 هلل ارصتتسم»* یلعو اه دنشأب ی دن بو دناتلحر هناسقع )اع هدصدیولع

 نی رشعو عس هنس ف یدلواتنطلس ےہید سلاجدعم مونا

 رگتدم تنطاستدم

 هنر طاح ےصاح یردب ردابط رول رم چ ےس ۳

۹ 9 0 
 شالا هزلا م>ر یا اوقب رب بو دیا یدصت هرومآ Re ضع ندع اروطح

 ندیراوج نالو اه در مص هرکر ند لر د شمر دت ادا هل ا تجر یحور لو الا

 ا منتر, یآ یا لماک هلدارانآو بو دیا باتا هبراج شک ازوتلا لسیکا

 ےسارس هرکص ندکدت ات ماهه هل س هلجهدب دم ول ف ودیا باعح| ه دنارمع

 یرودق ې فاوم* یدال ایارحا یراه ا: کک ی لواو × ق العا یس و ہد

 یرط* ۲۸ هنسق* یدلیاتءرع هر خادا ا تحار هددادعب نيس ا وا

 ۵ دءدرو نامطن یل ارو علم تدهسرواحءارحا هدناحژوح رطخن دنا |



EN 

 م ف ٭یداوارکراک تل ارب ہدۃدنلوا ناھ دا نوعا ناپا لاتقو بوح

 لدا لام لذب نا یو تص لا ع ابو دیا لاطداو بدر اق ی هم اق یول ع کا
 یریسا ناسه لس شیصتتس»د یدناشمالوالاح هنهداعا تصخر

 نادناخلامقا باتفآه ۽ ۲ هنس ف *یدرب و نذار مت ءرزوا ین خلوا قال طا

 تنطا یرامانهلت اسارخ تک لع تودازاعآ هکسع ارومطرو سه هدقو هم

 , هساشنم لن هغ اط» لواو ن لوو یدحاهنسهق × یدلواروکذم هل اونع

 نیفاولانمتر ندوب ارتا لم یویلسیر العادح بولوا ناتسکرترابد
 تدافا لحر طح هدار دتر هدنسآروار اصو ترعح هم السار اید ندر اراد

 یدالوا هرکص ندو دنکی داش: دیار اکییازغربشعثلسهراذکه شرمه بو دن

 ةوشن لاکھ بودیادا شرد یدامج ماقا جد یمومو لث اکممو ٭ لاسرا

 مانو و دوادو ل. لرخط هدازغ نادصو اش لم مزع هل: اتداهش یاءمو

 | هناهرذا هلعابتانالسرانامزلا هر دع ٭ یدلدااقدادنجرادنزرف حوا

 ندماش مزراوخ × بولو | لقتنم هم زراوخ ندناناس او لئاکرمد الواو لق یم

 لا را لاحر د شەر سا فرط یرورم یروهراوح قح تاعام ارور

 دو ناطاسنیادوعس لدا مانتغادس او ماخ عمط درک « یدلبااضتقا
 متهم لدار هظو مت تمعنر ویو من هرکس ع کو ددا نیه هنر اغ یهورکل وا

 روشکرثک !تمکحروهنمندردقز ناوی دوررکم هل ما عمو ندنءفرط تولوا

 ںوالوا تارو ه طخ هنهاتلد لرغطهدروب اسد نیذلوارر ع هسراد ان ناسارخ

 لتا هررو ےس هن ازرخ ور غط ده اشو + لد اتم هدو هم هد ندر ت ارهدواد یردار

 هدنم اردا بجرر ې نمشعز نا ماع هد غ ةف طلو هدر یے رات ی دلوا

 رودص هد اربد هرزوا یاواهدب یه هط> تاارق بولوارو ما یاغتروص
 هر هنرغ نازیخو ناتفا هلدا ماز نا هم دص دوهم لاح هم ې * رد تاو ارو طس
 مسر ید ںر دیاد مات هندس هوم« دورو لس یدو دوم لغوا نګ راو

 هد یط ءاشا % یدلد اتء نع یاول هج یت هدنه یا تشم هرزوایرلزبرید

 بسح دم ناطلس یردارب بواوارا ترک ه سحو علخ یالدهل:ردغرکسع

 لحدج الغراو *رارترب هنه یک عهدیهاش تن ینو داوا یت س .صولا
 رد تےخر فا > ات لوا ماا ددم + ۳ ۲ هنع ف« یدلراراد مهر و ماد ءعو

 ق هلو لصاو هدو دوه ل <= مما ہول بو دا فاتر عش هت شک یدو ءم ی۴

 ا



7 
ir 

 ماقتا ردع همعط ی دجاو ید یی هبراحا دعنو ما هلام اهب وصلوا |

 نوازوبا برقا ۳۳ هنس ف «یداوایهاش لنروا سلاح هدهنزغ ںودیا

 نبا ناورشونا تموکح تبوث هاد تاود یاش نالوااجریاب هنسزکس

 نامرف رهن ی دهل الرح هم دص دن دمول و مدن م هژرم اند مصرمصهدرمحو دم

 هر وریش تر اسا ۾« ناساییاسا #٭ م ف × یدلوا مدعنمامرف

 سه ٭ نوتسپم هلو دلاری هتم ا ٭ ریکعتو هوا ۳۰ جداومهداونریک |

 دن اريام دم × اراد ناوم نا هندا هر محونمی اهلآ تلم هندا سو اع یی اما

 یرناکب ناک تولواندنالتخاو مدد یرارو مط ءا دس | هرزوآ ین ر دلو ارو ط طعم

 ناشاکو مقر ناحزو رپپاو ناحرحو نوزفو نادمهو روندو ناتسربطو |

 تاوکوراخ + لرفط مر دشلوا یرانامرذو یکح دک د نامو عنا فص و

 دنک ید همزراوخ بولوا تل ام هناتسرمطو ناحرج ندکلام نالوا نابوثوع

 نب رت عفر هنس اهلر لو الژ حاومابقاعا»+ ۳ ع هنس ق × یالوا تل زادنا

 م ق+یدلوالال»مدآهدازندکس یللازوب مورلاتش تولوالاخ هداتفا

 اشداو علخ هعفد ترد ج را بولرا ح صو ج ره مابا ینطلسنامز هل ودل الال

 یسهداژردارب بولوا بیصت یی ندا بح باصتهرکصت دق دلوا التم هتشک اشک
 هرولع همط ۳0 هنس ق # یذلوا نا طاسهدک مر رم ناز لمر ااا وا

 ۶۳ ٦هس فی دنا وادا یان یمامعع اهدا دفن هفماخ ب ولوا متا هقن رفا

 هدلورفط روت دونادمه هلمترشاسم ےھارہا یردارپ مالّلس لرغ ط

 رول زه ےظع حج ند ہی ونزع اط میقدهدرهنلءاروام * نیل ونام هنسق

 هونا هورکل وا هدعاش نالو هدنتسدریز لنا بو دیا لا هنس هر اجه اس ھا ربا
 | را کر ابدو یاععتسا یرانانیخ ملو عاسآا همت یہ لج ہدیارارق لحر طح
 | جاو ی هغد اط لواو ریس و چر رب ر طو مور صر ا بو دیا باتش هنفرط

 هدازغلوا م السا له | هکر دیو سع# ۳۹ هنسقیدل | رب رشتو نیک هرول لم

 | یناوم بولا لام قج انلوالیمحت هی هارع كل نواو ریسا هدابزندکیزوب
 زکلاب ندرا کف رط حراخ ندنس همت مه ناو الخ اده دیاسح تت باو دو

 لامواکدوا مهار تمهولع بواد رو نوا لر وترد هنص الخس اریسارب

 هدنامرکن ایز ره +راهاکوبا» یدلوا عنامندقلوا تنغرزادنارظنن هعظع
 هدنهاق» یر دنزوریپورمس> ےحر تام یلعوا نولو ارامدراخ نار کک رس

 رج
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 ا صال ندنزمق ریشع ہلا صالخ او یکہ دن ضرع علوا
 ب لرفط مان بو دیا لادتسا هنلاسراراشو شکشبب دصبو همانتبدوبع
 تصخر خد هوا دانآ مماح دعسهرب «دهنطاطسف نوعا قثلوادا
 نولو ادوتفمندمنسه هحاس هدهزعدودوم »و ۱ هنسق و یدرتسوک

 م ف × یدلد ادوعص هتنطاسرپ مسدشرلادءع ی لر د ہحس تخم هدعاسم

 ! دالواو لا اوهاونازخ بوئرد ید هناههصا لب لرد طر ریش هب اس

 ۱ 3 < هنس ف یدادالاةتناهریهشرهش لوا هل. امعو

 ۲ رف» فرط بواواراکشار ادوسیک فر بلاغ هبا تلاع با تف روت یماسض
 هلد ایر دغرب یبحاح دیسراا دمع ٭ ۽ ۳ هنس ف × یدلوا براغ ړل ارا تفر هتسهآ

 دوه سم ناطاس بولو ا لوم ام ل ژان لد !تدطاس تعلخ نیاخلواو * لوتته

 نکداش اع ورن یتلود عاتم هع+ زو + ج وزتاهرکه ړو د: ڪک نرخ د

 هلا توزوم تلم لمن دوعسص نر داحرذو» دل الهلا دا تفاهلد !ماع موعه

 هض.ف لب لرغط ید ناهررآ للم + ء٤ هنسق+ یدلوا لانحرف

 سنا یتیم x یدنفو اهمطح همان هد دادغد ںولرا ل خاد هنری س

 نمو × سوم دید یعحر تالمبوادرغو طەداد غر هلندا ه2 لح لب * لرغط

 ننسدادعا ږپ ۷ هنسق ٭ یدلدا سوم ن دص الح ده اشهده ام دعب

 رغتیلانوا نالوا ریکةافا یمالمتسایاولهناس تولواج وانو ازوب یلغت

 هلودلاداع « ناشيایاسا چ ر دحر الم لول رخ ۲ ند هبوب لآ

 هلو دلار هلو دلا دنوم هلودلادضع# هلو دلازع# هلودلازعم» هلو دلا نکر
 هلو دلاناطلس * هلو دلاءاہب ٭ هلودلا فرش × هلودل ماصعص * هلودلادح

 هدهعوج و + حر تلم × ناز مر )اکو ا هلو دلا لالج × هلو دلا ی رشم

 رهم هلودلادحو هاردلارقو هلو دادو مهرزوا ینو دلر ارب رت ریڈ: شراذک

 ناتسعع هدن اتو بلاغردشمالو اقارشالاعمال هدقارعروشکی رالاسقا

 ناتسزوحو سراف دالبو نادمهو ناهفصاویرونامرکو ناحرحو ناتسربطو

 دنا هدنن امرفریز هوکشرب هور کوب ناع عدجورکبراددو لصومو قارعو

 رهاظاذددواد عاردرب ی ر عو عار ذ نوا لوط نیما یار هدر × تدو

 كس لرفطد دهن ناطلس# E۸ هنس ف × ی دلزار غه نامزر دق ی آرب بولرا

 یردارب بو دیاد هريس دک ی لاع اول صو مو × در ءم كښ هندناحرکدرابدا

 سرقت هدرا !هاروام هلد !نوء اط نھ + ٩ ٤ هنس ف چ یدلدا ےلست همه ارا
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 ۱ !دوساابحاص»م ق ×و ی دلا م دع ةر و مط م٤ دانم دآ دز وب هرکی لا نوا

 Lt) 9 + ی دلم امواج تم مزع هدار اع ین اولا ةع الا س

 | ےن هدملاوح لواو هخطو هتسو « روه هدیرفم نیقشابنی فسوب بقل
 .رزوایلوا تنال ؛ومرح توانا زومعم هلا مالسا مالعا الف

 | نیا یههدنشروم هنسلایابنالفسویروت نم» م قعیدلب اند یشک ارم

 هلداداوخ هنکه ایسلرغطیرد ار تو دنا نا ع یاول هدحوت هاد مه باع ۱ ړل .اضتقارط اش شفر تایجوم ضع: * مهار »و دروک ذم هل ناو نع نیل

 ۱ یاد زا 6۰ هنسق# یداداتکرح تار لر هفرط لوا

 هدنران ها هفماخ امدقم هک نالسرا بقل یریسا دارت ا سور ند نس( اب
 اره هاب اد یک مو داجت دال اروم نر الا ری از
 ناد مه بناج مهار ایددافاماسور-یب نایاب درک ہزرھ هدنفارطا طساو
 ٹال دب عضو حزانتم یب روا لص او هاصوم لعدن انامصء مد لر زر

 روش بابرارفن زو قلا قحا بولہ تممذغ نم لب لرغط هرکصندکدتنا
 یهقلخو * یدلوا تعراسمنارک: نانءزا کیسه دا دخ تع هلیارشو
 هر تراغهشدت یدادشو بدر وت هندناج هم دحو هماع هل ای دععم مان نشر اممم

 همطخ هنهات یولعرصتتسم مهم ناطاس هدرا نم نور تودنا بد راق

 هلن رافرط هرم هنو ط او هو × نجمع نيات سم ەد | دور هکر رکصندق دتخداا

 لع هم وت هم دع اعم حو قوس دواد م ف × یدل انکو ر مقر رکا قوس

 هنالسرابلا لغوا ناسارخروشهک نالراهدننامرفرز بوداهحوت

 |مازپت الا دعه دند رقیریعهاربا یردار لب لرغط٥ | هنس ف یدلدالاقتنا

 | راسنو شریشعش ناك وج ةدور نوح دلرا باس هنس ه عقودا دد بو د اراتارک

 یلوصوبرق ماسو #راغلبا نرتانعهدادش ف رطهرکص ندکدترا
 شرابهم بولوا رارف نک ئراوتم یابتایریساس نالوا هددادخبلبا
 داشاد هلد ایراد دم د هاشم یراراسو لب لرغضودادغد مزاع هل | هم

 وهانتمان تاعا ناو « یهلانا تا هو کسو الو هفىلخ مق یداوا ۱
 هداسو هدا مرم تژوامزادم هما صو ماسف زانو ل۔اقحاو ایر م ظم

 ندهفالے اراد هللاتراع تعدهردشماموق شابهتحارسااب هغاوالرم

 توانا اتشا هل ساه ندرانرو ڪک هل ااضر نسح یاشا نالا

 ند فرط لب لرذط یر اسی دمر سوک ںاتعیور هدرفر هدیاب لوا
 سس سس سس



 ناطلغ هدتفالخ هاکردهاکشد یلو د فهلکو *ناشررب ه دنارکتراغ تسد |
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 | لابعو اا بوور هارندنبترمم یششرکسع ناشنوالاسرا |

۱ ۱ 
 ۱ م ق*یدلوااش ماقا یا ه؛ خزر اسوہ هد یر ےحر لم م قیداوا ۱ ۱

 لان مهارت ایر دار بواوادو ان ندلاع:اکجرغت هد هنزغدوعسمنی.دازخر ذ

 ةرصشدننامم لب لرفط هل هفملترتخ د ۽ ۵۳ هنس ق یالوادوصتمنمعک
 فالخاحروزابن نالواندنفرط لب لرغط قلواتمانحاودزالص الات اث

 هدعاسمراچان نکن اش هاو طرو لوق نیرق تدمرب لب ای لو اا اخ بآ دا
 سس بس

 ر معد یف رح نصح هدږلح لحاسنامهالسا نس.جو جدراهنسش یدنلوا

 هب یرتشدرب هناصو عاتم سورعوت لوا هل دص قالوا ریوزتو هل.ح ماد بو دنا

 نالواهدادرارق» دیازملا دعب نیفلو ارا دیرخ هلدا ےذنع لام لذبموررا کور کما
 ۱ یرذاکس فن رر ہحوا ناک نوح الآ ود ص نص>حو ٭ است یولعم نع ۱

 لب لرغط م قال هدتنا اشاهدنرفایخسا دییهعلقو *انفادلن ارساو زدق

 تور دل ات تم اقا تخرندناهح فقس هه کک دیر نالوا ینطاس یسرک

 | ناسارخ لاو یسهدازردار نیفمالوادنم هصحندروک د داللوا تمءن

 نام ۶ ه ههنس ف یدلوا ناطاس جد هقار عروشک × نالسرا بلا هلودلادضع

 هراتسهاشد ابن الو رو هو نیعتا دتا هلر نا طاس ناو ذع ه دهمهالسا وام
 باش نالوا نانو لولمیالعادح ندی اقول س چرد هلر دلادضع هایس

 ضد راندا: ارو دا ضعف یاضتفا هدننامه لرغطرا هد !شمولط هل و دل |

 شمولطق مع- لصار لب لرغطلاقتنا ماس بولوا ناشف هرارشناودعو

 رو مهم نالوا هدنفارطا الس الاد هدو # تاترب هی اج یراسآ باش قوا |

 رادربح نالسرابل ا!ندناوصانر اکو یدلب !بارخ هلرب تراعهشدت یرل هر

 ا هاربش مینیرتیر بودی تمهمدق مضو هتم ن باکر یعلوا
 || هکرعمرها ظبیس یب یرارکسءرمسو »مازهنا هارریسف شنمواطهاس
 فرمسح مش هلو دلادضع تدارقم 2ے بواوا م ادعز الا ءداتفاندهاکر

 شمولطق ه + هنسق یدلب انکی هنءاقمیردب اهل نیا نکر یلغواو کم
 سررداان الوم راتبولوا ندند الوا قوملس نت, لث امسا هد هن ھم نب اع رات

 دشلوا ی مد لف موس یمهرزرا نارا ندن دا ةح ا قول س ن نالسر اد هسادب

 هع)اطمهد هسررذننارر »رو روک قلرا لط اع ندموک هملج هزج ن اتد اور

  ITادعامندندالوا مان لئ اكسو یمومونالسرا لذ وسه ړاعر اون بتک |
=. 

~~ 
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 | .ددادغ كالا ماضنریظت فصارزو)عا هتناوردشم هلروک ینیدلوا یلغوا ا
 هلو دلادضع ۽ ۵۷ هنس یف یدام اساسا عضو هدساش هما طا هس وم هسر دم

 مانع دورفا ندراعٌو داد ەت بودیاازغر شه“ لد هحرک هراکراد

 یحاصیهاش نالسرا یرتهکر مد # م ف ٭یےادا دوع هلا نوک اهوک

 داتا یروص نیامتنالواهدنراش بودناداماد هدوعسد ی یهارباهرْع

 | مءو دندردام مر هددا دهرا دخ عنص صحت # م ق#یدلوا لده هب یونعم

 ارخار رون هورودمرد لکشمههدنو درکن وكنا عه خغص نولواا دن وهرتخ درب

 دولو هرب دناسارخ ۸ هنس ف یدل ارون ضبث هباربغره اس هعک نواو »رو مت
 هل اال ۲ هدننم< بنج هعص هر تر دخت بولوا دوحوم هحاسهدا بن مد

 ففاعترتأت م ی ی دیا سازاب» هللا لودر دم *هدنراسد تناحو + هلا الا

 هدننطتذ ضراورمص مرا دو ٭ لد از ندنرارب تایسارلامح هعن هلرب لزالز

 | لیزرتا قەرطدابرد *تولوالئاس هدنمزیورهاسه نالوا هدهاجنب

 | بولوادتم لد اوز تو لاحو * یدرتسوکح نتروصرزح ہار لد یم

 | ماخ عمط ما را تفرکنیکع اروھط دم لکشهدنس هعفص منع اره ھظظا ادعد
 ۱ ه٩ هنسق + یدلدا مدع هل قدرغ یدالس هعن نالوا مانتعاوطاقناا ۱

 | مورلا تقو« مدهن» هلمر بتکم هلدا نیکمپس لایت هدنطساف ضرا

 نیفلوا لا عمل !ناسص خد یا حص بول مدعنم یص هایز ندزوبیکا
 تعاص نس>و تددزو بز ۰ هنس ق یدعلوب هتسکر زر دا لاوس ن دلو

 تاصایراکت شنل همما ی عماح نالوا ات ی لوانادملا دع هد

 یدلوارادهنخر ځد یراوی دور د همت رم ضع بولو ا شوشم هلرب شد آ تف

 ناکس تواواناشیرب یرالاح كئابرمصم ها. االغوطخ یالمتسا 1۱ هنس ف

 هفت هبطخ هد هزات را طقایراخ ادیرصق نددادماهنیمرتح نیمرح
 e هدنلوصو یداش ماو نغاوا یداهعاعوخا هنماندا دفد

 لاس بوذدیا لاسرا هبضرفا هکسلسژوتوا هټمرح لاهو هکمفیرمش
 بااءلودلادشع ٩ هنسق «یدلد |مازتلا یلاصیا یرولف لس نوا لاسد

 یدادامارهنامرفو مکسیتهاکح بلحو رک راده اهناررش مو عه نالسرا
 هب همالسار اند هل اسوخهرکسعلسز ورکی کیا سونامرا مور باک ۱۳ هنسق |
 اط الخ ادارو ال دریل درز لس شد نوا هللا یلع اکو تم هلو دلادضع بو دیا مو عه

 تانعو نوع م ق یدلىا هلداشمو هرجاشم داشو هلداقم هدیرف
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 هاررساف لالضورذک رکشانیفلوامالسا لاح نیرق لالغ اوذدریا

 نمهنیدتکوشراهظا هلو دلادضع ولواماد ةداتفاسوئامراو مازبن |
 یللاهنکص ندمادنهسا هدیر ادزا تمدخ را لوانوعا

 یاشمو دهعدنوس دةعهرروا لمءار ظن ج ک هئفرط هبم السا كلام هنس

 رها م قیدلىا قالطا هل طر “مالا عادل تامد+ صع دو

 سدقو هلمر ندنداعایدابا هل.ااعا یزراوخرمسنا هدضعتاودءا ھالا

 هرهنلا ءاروام فرط 1: هنس ف «یدلوا مسدهرفظهماش بونلوا عارتنا

 نوع ال ارذکر کسع ہرا ئاج ںودیاتعزعدن نكر غ هلودلادضع
 ۳ ول هک ی دبا شا رارف هلظم برم اومدن وه رهن

 هنودنکرهکدن لوا بوتلوا راضحا هتسا س نادیمهلرب تناخداتما
 | واک ترت ودلا موده هنارس هن رزوا نالسرابلا ارز لت
 × ۽ ٩0 هنس ق یدلبا لاله لا هدانذا هلو دلادضع هل ارد ریس

A EEهنس رعتدم هنس  
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 ةدوتسرزو تولواهالکرب زور هلو دلال الح یرتخاهدنزورف دنزرف

 هدنناسمدسعو لارتاهد رھ #٥ ید ارب رقت هدن ر ازو دنسم یک ا ماظنرید دن

 لاراررکةرطهلو دلارصات داوقرکا ندنادمه یب تولرادید نتفو بوشا
 را م ەدرمەم هلو لا مهادو × ناشار هفارطا دم اان دممع نصر نیلوا

 ندفرصتهدنکلمو هروتسم هداوزنا مک یولع رهتتسد تولوا نانملات

 نیل وار ممالعو طقت یالب یالمتسا هب هلو دارمان باغن م ف یدلواروع

 رصخمهریصحرب مصنتسم كلام تولوا فلة داد دابر لاو ماو نازح فرن ص
 6 فلش هدرهزا ما ىح «یدیالاسطا عقاوقناطم ینیدلوا

 هکر دو صر درر ةم ید دنلواهراعتسارتس ار ,ندناوب دلابحاص نوح |لع ادا ۱

 هرات د شد باكر و هنوتلا یللا فىعرر توارادتم هنس ید الغ تع تدم ۱

 راسواتفاعمهلل اراد دلزار دناادغ یافعض مدام یابوفا نیغااتاص
 مانرکد ناو التمم خد هنسادوس هطخ نیمزک الا مرک ا طاح نم نیسم ا

 اراد ندن ادجا یی ةبلغته دول دن دوحوو * ریشعناکووحةدونر یرمصات کر داغ
 قد رطوهدادلد لال ةتسا ةر صحت جد لوا مابادمد تو دیار ھطد یرمصم

 رول نمهرزوا ید داو ارو اط سده دزد رقم ۽ 1٦ هن ق یداواءداهن ار ل الضووتع

 ۳ رهاظمو نواعم ه هرخو هت:ورهاحد دن ارکتمو تامر تاکدرارصنتسم

 برلوا
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 | تایخ ةدبانامم مماوجودجاسمباستو بارخ هناخ هدایز ندکیزوب |
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 ماراو ثکم مانا اق رب هده اکته ماکو رب هدراچب موم هنسر ھه بواوا

 | مارک ات قح بو دنامادقا هب هن اسو طو ظح یا هنا هلت ازوسز اسزورو شو

 داد ما ٌةراداوترمشع مر بدرب هددمعس مول یراکد تب | هتسادا هففو نه دخ

 م دنعهوملما مس کا صوصخ × یداب ا١ دابزرل همعش هر ود لذها ی همضنو

 ا لکدهمالسارادهدرودر یهانمکودت اهدعاسم یهلایاضر فلاح
 مرجالر دثماواراوداراذکشوک ییدنلوا راستخا ځد هدرا هگرارد
 هبغالسا تریغ یابرد# معنا نام اوری یح موش: امریشدال هان × یاو ڈر

 ارقفواسنغ اه دکل اون ی هلد الرا هم لمن ناضمف چا طنا هنس جافربو»ناشوح
 لامالامل»الاوماسانحانوحما ی > اولا دا یار |بواوا ناک

 | نزا ع نالوا یراح فر طو ف ع عارنا PE دناوا همان نازخ نالوا

 قحو«یدنلوا ےل هدا یی ناهشچ_هنسرکل واو + موقت هس نم اله

 ملاک ار ب بو دیاارتشا هراسعل ال ماکرز سوی دی تنا ماب اح یدج
 ل نرم اف امرهپ توقاوفامر لعل ەمطق حار کودتنا راشتساوب د

 | نوتلا د مرکب قحن ابو دام دیا نم هنو کز الت هدن ران هد القرب

 "ندنعا شاو عات |قااهملع سو *ردراشل اهدنس هلداقمیراهج اوم لد اهن

 ناشیرمدالب فایطالنایبس تشعم» یاد جد یاسعو دالواادعام

 | مصتتسم تولواتاریحو هلا جی سنی !عوج ٌهثدسو
 رمهخحهه دیر هه صور ناکه رکر هدنو r E یاش عواد ع چ د

 لتمت ندنهاکرد ءاعداذارطضلا ب ن ۳ تنګ ماناک اتیدبا

 رب ذاعم لو ہق ترمع> سزول رکن ولوایذتهم واس هنیقتسم قرط هال

 دملقت نرازو بصتم هب ىلا جر د شوى اریهااکء اح هل د اریص قت ق قوس بو دا

 یدلدادمبشت یفالخناکرا هلا اريد دن :نسح لاسعا ربظذ فص آ رزو لراو

 ۱ ماف یدلب اش« یاس رط مزع یروبا سوت یریشق مامی اجاب
 ارا درم صعلادع بو دیا ها هدننرفنادمه هد ادو اد ن, تور اف یع ءا ڈک هلم

 نیفاوب دادزا عار ذزوتواداتمم فالخدادخ لج دم ف یدلوادو ان نددوهش

 هکر دنو سه مق # ی داوا شن یک اعقلخ ا حوا نافوط دن ام ںولوا

 هدراراسطءالارهطيلع بوملوا نک یماداهعج ءولص ه دعماو> هته ىکا

 لا دیار د شوارب هن دنماکخ ماش لح اوس یدئلواادخ نامرف لاشتما
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 هطوغ یراد فمر اسو یزکر بواکه مهم ندر ع فرط هلساحررصنتسم
 جانم حالصا لد ار ذب تن اص اربد دن" نسحرد ادو × الهر م دع یابر دروخ

 یرادن اب ابر عراموط هللا دمع هللا مان ماه فل ۷4س ق ی دلا الم لث

 | هللاهابیدتتم یدفاح تفالخروشنم ںولوا راکز ورردغ تسدٌءدهب

 ارگتدم +تفالختدم ۾ م هسا نا هش ف یدلو نونعم هل مما هلل اد مع
 هس هس

to۷۷  

 تودناداصتدا هرزوایتلواعالم حالعهص یمندناتااصا هندوحو حاق

 م دن دنا نابرج ندنن ابرش نیفاوالخم یدقعهدقدلوا باوخ بارش نارکر س

 دهز»یدلدامدق عضو هم دعهار بولوافمضتوغو توقفعض ثعا

 اکر یهر ندمارح هشیمه بوش دن |هشیدنا فا ةع دازلرا دن« هشدد یاو قو
 ماماو یلاعت ماما سەم ندربهاثه هدنتفالخ ماکده» یدبار اد د هل

 یربطلا تطلاو !یضافو یمو د دنزولا یضافر ام الا بحاصو تدحلا قوم

 هعه امزورونراتع ۱ راد دن ای او راهح لراس ن ىلع را هس القا اینو

 قلو اهر کص نوک: نوا ندق دلو ا ناش خرد ه نوح حرب مانع ارین فرز لع
 لبوة هلج جرب باتل اع با تف هاش تلم هلى داش را لم ا ما ط5 نک اداب هه

 لذب هماشراب دریخرابرکب دزمهذآ م قی دل دا لد دمت ه دعس تعاس یکود تدا
 هد هطح لوا هبولع هطخ تولوا ما س لوصح چند ماها هن دقن ودا

 هماش هلمنذا هاشکمام یردار شتت هلو دلاحات و ٩۸ هنس ف یدلوا عطقه

 نیءسو یدحا هد # ید ا لاو هم دعرابد یرسنا تولوا یلوتسم

 تاداعمنالو اهدنراتیب شکت نی دلا با مش یردارب هل اها شک لم ها معدراو
 هلاصم دقع هرزواطورمش صعد تولوا لدىم هفالتن او تفادص یالتخ او

 هاشکلم ذخ الادم نیفلوا ناسصءیداونز ماکر ار کت تاهش نک: ا شالوا

 ضصعوسوسرط شات نيه مسو ثاد هنس ق * یدلبا مادعا ههادع |یفاهش

 نایلسب ۶ هنس ق یدل ۱ عارتذا ندرا فك لطمد لنت هملحاس نوصح

 رب نیعبسو عین هند ف یدلم ری دنک دنر ی هیکصاطنا شمولطق نب
 مدقهدوحو یارمع تشزّهحاس هدراتسرعس دجاهاشکلم رتخارعس

 یاشقشهدهلد!شورخ ابر درکشا یلاجر دن شومط ایه امیق یدلواهداذ
 ۷۸هسق« یدلوالیام هدوع فرط لد الس یل بو داهرصاسحم مایا هحن

 | لامشا لاتتو برح شنآ هل. اشمولطق ن.ناعلس یب رف هدنن رق بلح شن
 هات

 بو دبآ
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 ۱ ریا ام شتنو هرامدراب هوس ناجاسهدزا دوزر کما ما بول
 !هاشکلم۷ ۹ هنسق یدلواراد هرېپ رب تاح ریخت یتعی بدادهاش لصو
 | بو دبا باح مزع لبا نی ڪڪررک یتعاواهاک[ تدرل هامون هدنايفصا
 !فارطآ کچ م قید یاد هانشکلمو نار ماا نت

 ۱ ما مانک یر قنسقآ هلو دلا مست ياد هاشکلمهرکص ندکدتم مار هنمکح |
 | یدلوا ناعفصا بتاج تاتنانع بودا میلست هماشحا ب>حاص

 | ییسل دسر دا قوا دوجو نمرخهداددابرب ناعلسام د ةد ۶۸ ۰ هنس ق

 لرا یداشاوا یردب تل هر رم تراودواد یدنجرادنررف هرزوا دا

 0 مور رم یخ تو دنا ند تریغریشعتلس هرزوآ ن تیک ریش لب داضن . نکدسع

 ره یر مس “رش لوا و ور کیست ی همنو»ندولت 5 ۹ نالواهدنسدریز

 ےدالراریکآ بولوا یقمهدد 15 مارا هنزغ بحاص م قیدلباربم-]
 ET رم نابطلس یک ساو روا یداماد لهاشکامو |

 ۱ ںولوادا کجا ہدادو لدع مسا مع یا اودا ۾ جو | یراک هسمه

 ۱ نوعا نیدرتحش نی مرح ءارةذو × میرن فرش فععدرب هلی یدیطح هنسره

 | بجر» یدنا یم هنسک سم تراع لا ےرک ب ر تب ةف لدا هریک لاوما
 بولوا مواد»هنانم>و تارو «عاص ی لصاع مانا راسو ناسعشو
 هدنگراون رنک ضد »ران دنا یسهنایرک تاودص قرفتسم تاداسوا ۶
 دنور" را را ردررح هرزوا یاوا زواخ» ند هنس قرفیاطاس تدم

 سنت AES یدلوار کاک ES ها اف روس رب رذساکو

 نیمح هنهاکردهاشگلم هددادغ نوا ریدر دار رطاخ یاضرل.صحش

 یبعجدوعلا دعب * واوا رازعاو شزال فون صر ماندو *رامن یاسرف

 هددا دغ نال اراد هاش کام نمناو حراهنسف یدلم از ارح اهزوح ل خاد ۱

 هشدلم ات هتداشدالا تشم دم نالواهتفا «لثاونعیماح نابط اس نالا |
 اسرار زو ندیا ترازو مک یارج اهنس تردزوقواهدنبرقدنوامن هو هنس ق

 یاد یصرب "هل هع لیعهد ثا ید رم بتا ماظن رينا م دعریٌشهربد ۳

 یړ > هبصوا!تس> تو دارا طق اهل تدامیامهص ا٤اص ندنلا

 لارا لب دراو میت ناسا و« لتو شو لقت ه هنن طمع لا
 ارنا نوعا فی رئ لع ےسا یم یاسحآ هدمهالسا الام م فی دنلزا لصت

 ههاش كلم یال دس | لاکر د ید اخرا رم دف آف صآ لو این سرادم

r eQ 



 اضر تواشاندنفر طظ .لناهدروب لح صو ےخ نکعر : و لالتتسا تصر

 ه اشککاع ه نکصن نوک شزوتوا ںواواروط سه هد اعر اون تتک شب یرودص

 نامزرواواهساوا هاوک هاعدم قدصکودتنا دانامدع مع هددادٌس ی ید

 تار هدهنزا-جج لزانم تواوانامزا سو رعول لر :اداماو نما لاک ی نطل

 لشر یلزنمرم هلو ا لص او هب هناتسرهد هل سا سش ضا حو کر بات

 هنکهاپع یتسهدنرب ا و هاش نم هدیر ون حوت «ردش< ا ضابر

 لاسایر وكن هزاحادع ناکش ,الاسراهنیناج هبنطنط-ق لب اهاوخ

 نیخ بودبا هنداهم دقعهرزوا یمادا هیزجنوتلا ناسزوبهرکن وا لاس

 اد |نسجلالس هد اریدولد یدطاانفامرق یار ةا یم ودرول لم رر

 ناکر تیم هجوز ی=اوا لاوز جر د لصاو:اشکلم تاسح باتفآ ×ردشلوا
 سالجا هکلمر رم یدو # یلغعوا هلا سراچ هلا لام لب هرکسعو هغبلش نوتاخ

 هناهفصایرطو باحتتسا ین اح ی مسج لا ناب هنهکح بودیا

 یهفلخ ندساوغ تاغهاشکلم هکردیومیدلبا باتش باکر یر |

 رازه ودیا حاعزاهداز هللاترسهفشع فلک نوحاحارخآ نددادغب |

 یدلربو رارقهرزوا تخلوا زابدوراد ٌلرت هدنوک یننواهلبا رازوروز

 ریناترتا هدرشاعموب بودیا مات لما اصر مابص یتهدوهمم مایایدنقم
 روده داتفا یها ثکام یهلارهق همدصورو هطرصعهلانو بش منزاسن
 قراکر رفظا اون اها شلل متهم رسد نالوا ناه فصا مکا اح هناسن #یدلب ار 3

 رادربخندنلاقتنا هدو فرصت 42 تنطاس اخو ندنلا تر ایر دب

 نالواهدفارط او مال لاما هةنناج یر بولواناساره ندناکرترکم ی لوا

 نهلواهدالعا ىع تد ازامو فام وب ف # یدلب !ماز هننامرف یرکسع

 هبطخ هتمانهددادفن تولوا الام هکاا عامو عادعام ندناهفصاست

 ةد رس راتفرکهاک ان هلنا مما یددعم هل ۸۱۸:-ق *یدنفوا |

 ےدلواتفالخ ناولایارادنسم دج اهلابرهلتتسم یلیغوا بواواتاف-
 رعتدم ۵ تفالحتدم + هنسل مرح ف

 دیدش همهلا مظعیدتقم هنس رهش ا ۷ |
Aria ۱3 ۳۹  

 یدلو ناشسولع تفال> تازنمالاو هنر هددنامز بواوا ندابفلخ هعز ۳

 7 تدمرحان رطن ںودیا ينفا ہبغمو تاعا هلی دصقرکنم یهن
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وخ در ریمالدو# ماجاب بعل نوعا تنامصیمان
 ۱ رادصاو دهشلرا ماج ل

 عزو یدحاو مامانیرسفل ازش ندریهاشم هدنرصع# یدلبا نامرف
 لماش باتکح *فاومو یزاریش یقععاوا ج” نامو فاعم لع

 هلنادمعمالسالا يشو ىلازغلا مامالاداتسا نيمرطلا ماماو خاص نب

 قشمد بطخ حاضاو سألت نتمفلّومو تافل لا بحاص یراصنا |

 لاخراموب راد دا تلحرهبرخآ[ داناتحار یودرپ مابا هیچا سو

 تالمو برذمو قرشم ناطاسويسد ناحو موررمصشو دنه یار هدیدتقم

 تواوااشف یامئد نادک اخ نیج روفغفو نع ختو رت ناعاخوشبح

 سران داشافا بارع یراددلوا تعءزعد ل هامقع تام یرط

 : رکصتدکد تن الاله لاقمة داتا لرب یکنادرم هلج هم دص یرغن وا بلح لاو

 هر زج دالدامو عوا هرو نارح بوړیا مارا هرس ماد یامرش باح

 مقیدلنا ر کیم ناک تاک فادههو ناهرداو هطالحاو ر رادو

 زون»یاسناو لملام قع وا اک هلا تدا مش یاص یال یرغتسفا

 تو ریا عایق اهنناب یکنز نب دلا داع *یرتخادعسمسد نالوا ه دنس اد من ا نوا

 رادتفاهنن دقت لذب هدن ها هظفاح ندراکر وزراکز ور ی وسا ن ر ل دار مودنش

 ةراتس سد ی قرا هکر م قرا دتا رزککوس دنوم دقعهرزوالع | Serres ج ۳ ےن ت

 هابس مج هل دصق رسک یتسالمتسا یاولیعلواریندنفی دلوارب ,کحو اینه
 نالو اهدا نر ط هدقدلوایدرف هنهاکر ی دن بودا ه هارمزعو |

 نوتاخ ناکرت یداوا نادرکور هناهفصا و فخاو هک ]

 نغلواش ملقا مزاعحددوج لوصزلا دعدو + انو نشنحدوهامدقم ۱ ۱

 شو ناریما م ق یدلد رارق هدیرورم ررمس .عزانم یرانخححرب
 نرمال ما ماج لضفا یلغوا بولرا تاس> یوسزاس رب هدرمصم اجد
 ےنولءرصندسمر صم ناطاس م قیدلوار زءهدلا قار صم هد یر دو

 تسردانر رولا ها دد هش لصفا بول وار هقرپ ربهق قور ٥ روهفم هدهرهآو ۹

 دجاهللات یعتسمنالوا لام رخ هر :ذامم هناکر اج نا ۲ هرزو یرب دن ۱

 رع تدم # تنطلستدم م فیدلوا یا لاسقا کوک

 هتسازا RE هس
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 eren و جو جد جو ی ناخ

 "ن اسزخ الا لا 2 املا i مات ارا رار

 ری weya RE SEEPS ET REE PEM د ج س



 ِ ماتم اف هدملح ناوضر شددرتهم مس ۸۸ هنس ق ی دلرا مدعی ندده

 هکر دن درو ما ماارع دنارف دال و ارواعس ا هم رب هدطومس جر امف

 دراطعو مو هرهزو یرتشسمو ردو ست ندهراس هعیسادعام ندلحر

 برغر برق هحوت نافوط نیمعم ةرهم بولزا مت هدوح جر |
 | قعاهدماع لوا نکدا راشاوا نیمعت ٌهعفص یاسرف لةو درو لزا نافوط

 لاتحا بوکح تجزرادقمرب هلتفصا لس تفا مارک حاج
 یر اذکر کش ثعاب یی دلو اعف دملا هبن مت یاتهنوعناسهد هاد نادرو
 | لافعسا هدنس قاق دو ناوضر قافن تانرا ۸4 هنسق » یالوا یراب تمعن

 راتررشرازراک ةریانهدنناسهردارب یک ا ہد شرد نیر سنف هلن الع ا قاق شتا

 باهم ضق با هصح نادناوضرو × مازن ا ةق عاص تخ وسنادق اف د ب روا

 هنو صعد هلوالادضء نیالسرا نا سارع ناطلس م قیدلرامانتغا

 مزع قرا ہر یسهدازردارب نیک اش ول همنلا ساک ندنلاییادخ

 اک مامز توالاناساره یناکضمآرهق تند یوو ااو
 4 و  یداد | اسمر“ راحل اولا یرته کردار یی همن اسارخ

 | تاصءدعاسم دجتیلغوا کولم مانیکن شولا رب ند همقر لس ءا ما
 هلن انعرظن یهتحدوادربماناسارخ لاو نیعاواداشر هارلماد دازردام

 هاش مزراوش هنرو هج هتسلا نولوا قاری زار کز ناں افا نکو کنم

 رومعم هی اقلوا رق هندافحاو دالواتدههحنروشک لراوروکذم هلل
 | را دناع و د ممظء ہلیری در یس یی همهاش لحاوس لن یفٌةرفک م و وا

 لحاس#«یدیارلشتا تعزع ناکس هلاماههوص لوانالوءناتسا تودنا

 |هرکص ندءمهاس# یازوتط ندتراکدتسا رارق یکنل یاقلاهد هک طنا
 األ زوو *نولز هدرړخس یالمسا لنج ڭامعنلاةرعمە د یر شر مش لوا

 ةت مسراشف ین اکس صج بودانوخو لاح هتشعیالسا لداهداز

 هرقوس نیطالس هللا ییعتسه مهم ناطاس ٩۱ هنسقراد دهن اناما لام ملات طم

Eراک هلد دصق ما ناسا ندنراق دلو ما عمط زا دنا تکه اشر  

 نیعت هعار روطسم هدګراوت بتک ضع: یکودتد ۱ مادقا هک ر یکشرف

 | هسدقلاتس فرطما نیکورک لاکنیکرمشملم داخ ردشلوا نیشروم

 سنا ه ا ا  ییضت ا دیو کم یرق یل وات زف تاتا

Eهدامفا  



i 1روا  

 | هنس ی دی شت زور دور ندر ع خف هرکه نذکد تدا بار طضا بالخ داتا
 ۱ یاعت ه سمان مارتح الا مزال ماقم نالوا ینورر هلدا نهن دراو رانم

 هناضتفایض مزا ع نیس ةرعاهدابزندکس شع هداصقا دسر کل اب نیغلوا

 هعک نالوا ندنارباتکامم لامعا ء۹۴ هنسا ناسشق یداوانرب دلخ
 || هنس هنا هاش فاطلا قرامکرب یرداربهاشکلم نیادجم یک اع

 نو تاندنتتایح تاموتارمشع قاسقرتو شش هراومه تولوارهظم

 تدارحفرت هلو س نورد ثم تارا ضع لدهداسیاضتعمرب نکا

 لیرح نوعا دات یاتسک لوا قرا ڪر م قی دادا ناصع
 | نیفلوا سکعنم کودباهدایزندروصت دج ناراداوه بو دا تعزع دیس

 هل اتمنا تروصهدهاشم ید هدناو «نادرکور هندناج نا هفص اراجان

 هرکص ندا تق تاو دا هې بوراو هدا دغ ندنا ی دلو ا ناتسروخ تمم هجو تم
 | تیتر هدننرف نادمهردارب یک !یدلبا هاوخ د یر دصق هل اهتسا راهابس

 هدنابو دنا ناسارخ مزع امزهنم قرابکرب لحدا فاصهفص

 ا +« لا تفو برح را عٌةرا اار ےس یرهگردار ید

 ٩۳ هنس ق ی دلد :| لاصتسا نا نع فطع هن احر ج یرطهلس « دهاشم ما مازهن

 || هدر هدندلاوح نادمه نرکسعودجو ماسهرزوا مادقاماددا رار ِ

 د ء۹ هئس ق#ب یدانا دادغب مزع داشادورورم م بو دنا مازا بالدس

HACE EAS 3ی ۹ نو 0  

SSS ENES TEESE EEتودناراقتسا ماس ملت هرخسیششو +رارقهدناحرج قغ اهلنا نا ےد |  

 هدل ال لوادراد دلزا . قارعرو ڪڪ مزاع قا نا ناب نمهعاعج الادعب

 تورا لات را یرشم مدع لاعو × لاح دیو نوزه درا, رت د قرا کرہ

 یدراشمر وکه دادب ءب رع باج فا وتان لو الس هظح الم نصت عون ادصا

 هدا تام> دقت یاسا دنر اق ر لو ادا دغر ناتسرهش لخ ادر کسو دع

[1۳1 

 اه سس حس
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 | نادنجهدن سما یا دعا نوح | قمالوا محا نم هنس همزالم لج یضاقتهمزع
 | .رکصندقدنقوا همطخ هنماندجناطادهددادخ عماوج نوعاماشها
 ١ یلعتسه م قران دتبا لد رت تعزع تب ار هطداژ ین اح رب داوفداسه لوص

 1 ماکحا صا لیغوا تولوا لدمم هنا 8 ماش هد رمص» قام ضد رغ ی ولع للاب

 | يما نارو هج دومادقع لدو نکیدهد یهاش تخت هلاس خیروصنم هللا

 ٩0 هنس ین ی رلوا نیعتم هلضفا شدا
 n ا "سس

 ریو >

® ٦ 



 سست سس سست

 a ماادعت یرا: ڪڪر * هنس رگ تیره همش س غ تم هم نم تا تر

 هلا دم هد مرو یرو تقع لب ادا تورا اف شا ند راضتحا

 | رارفهنا هفصا بناج ۱ قیدلبا تنرتزازر ا کک ناسا

 بو دراز ههدننالشماديردارب اا یاو نالوا هدنف مه تسدو

 ماکت قرار هد مزر مرب یراق دلوازاس بورت هدننرقیوخرارکت

 هقول س تلو د نامه اوخریخ هرکص ند دلوا مازهنا تعمام لظنح ترش
 ماکح الا ديس صلا هرز وا قلواامرف نامرف هدروشکرب یر یههلتطاسو

 نیما مان لخص یرلک اح كن یف هل ذخ 6 ۹ هنس یف راد درو ماکخسا هنساسا

 0 ن ادو مج لانغار یان اجو کو نیر سرھ
 ندب اح مار د نسون قاف د هنس قرا دلوا بر ۳ سم

 هدن ایفصاق راسکرب م ف یدشودهلاندلااشتمو کح مامز ز بولو اهداتف

 رارق ها شکل. یلغوا هلاس خب هدکلمرب مس بولوارا نم هناض اهن یراوتم
 ندنهاشت تاغ یهاشکلم یسهدازردارب دجنالعاسهر کص ندارب نکدا شم ا

 ۳ القتسادنسم بو دنا لجو مارک ارهظههرزوا تاارفیاضتقمو لز

 ناطادهرزوا یسلدسیرداانالوم تناور٩ ۸ هنسق یدلوا لاح شوخ

 دوعص هتنطاس تک نالسرا یردارب ںولوادو ان نددوحو لاعدواد نانو

 قمدضت قمضمراتف رارکت ی :اکسسول هرط لخص هبامسخ هدس ق یدلدا

 یدوحوراصح یوراب ےس, لر لاله قن نس هدلالخ لوابو دنا

 :رهکحروصح همذدشترد ماشسولدرط م قیدلوا لاخ هداتفا

 ۳ ندرصم + یدلواراصح ماد راتف رازکم هعذ دول بولوا ات

 | بوملوا لاج هغ اعش اهر نکهلیاراکز ورغدعاسم مدعرانک ناناوا نیمهت
 برع ررشکس ورع نب ةو اراء ندنراذاج هلی همصاح مانادا دتماراد را ضح

 |كلث هنس ف × یدشو د هک در فرست لذح مادر کک ر اوشدٌهعلذ لو انالرا
 لئرف ۽ هنس ف یدلو ایه م ہر افکر اب د الص ادىصو: و نع ید تورید هئا مسخو

 ناوضر باح رک اح نیکع!عازتنا عابدم هعالق ضع هدنفارطابلح

 هلا لام لذ ج د یاکح اج وزر شور وص بولا ناما طخ هن وتلا کد ازوئوا

  دشودماحو !مامامالس الاهح هس ف راد دتا لاب ځار ا اوست

 31شب تاب ت اتو درناو ہا رلاط ق م یار

 رکسعهدننرق هبرط بو دنادودعم انر کک ع. دودو م لصوم کام ق



(۳ 

 یدل الت هنن راشاب فاسند هعست هحاس هلدارم .او لوح هل. !كنرف

 نکروک هدعهاج ي ن رورس ناشفا تسد توددنا تدوعهماش اروصتم

 راصحاش مزع یزبزعناح ع ولدا یر رسرعح مر نرد ی طار

 بواو مدع ملقا هج وتم ناوضر له۹ هنسف یدلنا نیرب دلخ هضور
 9 ۰۷ هنس ف یدلنام دق عضو هماح تموکح دنس م سرخا نالسراباا یلغوا

 بودا بدصت نان اح باصت تا ملع صاو - حار فالسراباا

 دوعسم هنر بحاص ۸ دام شا هال دکر زس بالام ءا ناطلس یردارپ

 |ی التبمید الو ارب اسو ناطا هاش ن الرا یلغوا بولو ادو عم بانج هحوته

 هت اغ هار هلد اقدر طرب یر دار مان ماره جا« م ف × یدلوا نادنزودن تنحم

 ید یدلب ااحردادماندناو × اصل اهرعع ناس ارخ نا طاس ںولوایدتھم

 هد:ه یرط نالسرا هبرامادعب تواوارک اھم تداراقفاومر هرم دیو

 قو دج ناطاس» 6۰۹ هنسق# یداب ارارقه دىر د تضع مارو ×رارف

 ER یدلوا یه ام هل ای ها تع دوج یلغوا نور اهم احنا ین امح مابا

 | بلاط هعقن لا صدا هکر ھر تلاع هنت اس قانسح « هئامسجخو مشع ید اا

 هلا وکم نددالب ع. نالوا دن د تت بولوار کک داد ءاشداب

 سلاح شوخ ھر ف اطلس -محاص ی ا:هدرزو هو لاطب الف برض

 ج م دعنم هدرکسع ناش اوا تس د مداخ مانو لول ناوضر ن ار وما هرب دم

 دصق نال: رو لاعح !ندنفرطلن رف هلد !یروهطرشوروش هدماحرو شک

 مادر دقب طایتحاو مر تااعر تاودیاسور نوعادس یسهلن ات دن

 هفماخ ذفاح م ف »رب دتا ملست هب یزاعهلد نم درام بحاص یاد تموکح
 بەرغ ساو بودا لاتخاف هراحرب هک دنا هدنشاز وقط دشار دادغب

 ۱ ی نیدلارودیعسناطاس# م ق# یدلواتبرقودنعت بارغتسا بج وه

 هب اق یل یا مند یارمس نک نک الصوم لاو یکنز ن, دادا یراوکرزب ردب
 نولوا هلا هاکرد هح وتم هلن بره طتسم هةماخ # م ف ی داد ' لوز عح ا

 رش ف ٭ یداو اتفالخرب رر کن اح لضفروصتمو اهلی« دشرتم + یلغوا |

 رغتدم ٭ تفالختدم ٭ ه ۲ هنسالوالاعر
 ره طتسم 3 هرس هنس

 3 re i ا
 ۱ ندا س رهن ںولواقافا روهشم هان | ی شاو مح امو قالخا مراکم هلنام |

 | رورس ما ایفالخ نامز نغاواناشا رک هفیلخ بکم هلان لذب * بنتحم
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 هلد |قمالوا زاردضرعت تسد هنماد لدرفرب تولوا تعروناتسدریز

 سطخ ندربهامهدنتفالخ تدم ٭ یدباز الو ازا تد اکشو هک هدنهاکرد
 اش مع ل ہم ءا لک شه دو یاس همالع هب رهط یاو اتف فلو مو یزید

 توادنانانع فطع هب هئزغ بئاح ند دنه هلدا نارک ی ها. × ن السر ار درا شع |

 رازراک فصزونه نیغاوادادمارهظماررکم ندنغرطر خن اطلس هاش مارپب

 هنرادت:ا تسد رر بو دنارارف قب طعنه نالسرانداواراوتسا

 یمهدازر دار رع»ناطاس ٭ م ف# یدلوا هداهنور کاله لاو ۾ هداتخا

 نکی اش از رک ار مزعد و و ری تسو كن دامب هدنیرق یر هل ادوڅ
 راد هد و مسا رس مان ا نر رد لس
 زا هدنف صت تسددو 2 نورو متل مامو ع ادعامندر

 یاو لملخ ترضح هفدرمش دنا + ۱۳ هنسق × ی دلو انیملاتا د ۱

 ۱ ss ءاسالارآ اس ىلعو مهیلعوانس ىلع همالسو هللا تاول ص تو تعدو

 داسحا بو دا رو هطظرو صف هستم دید نکا نان ندزاوک یک ناس

 هد اریتعم یددلراراضح را تعا دددومشمهزانو یرطزونهیراهرهطم

 | تاراشالا یوره فلوم *م ىف + ردشلوا ةاور ر رحم هعارب موسیع

 نالوا یواحیب هرشده اشم هدن رات ساباناالقنندب انکم ان تاد ازل ایف

 داسج | تولوا ف ساخم دنس هنس هب امس ښو نيعمس ونا ییقسلرادم تجرراغ

 وحاو الصار هن دلا حالص كهرمعم ناطاسیرمخ کود اروهط هرم

 ن راک | ذتق الا بسح بوت ] ناچ ہن اجر لا ل اخ ةن دم لاعتس الا حاذح لع

 رب رج ماتش اکنولد یدلب ادنهتو سیسأت اع نالوا مد چنمو ٭ در

 روطدمرول نه صوصخ هلق رط ل.مح همخر ومد هع هح رکا + ردش |

 ترضح دانو فد مشسدق هدرا هنس لوا نکل + ردشلوا هماش نم رنع هماخ

 ادیدةده اثم تاودهمالسا لا بولوا هدکنرف یالماسا كنج نجرلا لملخ

 لنهروربم تامدخ لوا هرزو القت س اا ا هنو «رمسم* یراراعش عهد

 هتایادو نرش ماعاس ر ةت اما * ردرودتم یرود ص ندن_دلاحالص کالم

 E ارکب وا هلن اداور اه هنعنع یمن ه یراست الادجحا نم دم هدنل الخ

 هنمادحهماع هع ل واو لماخ ترضح لجن ام زال ماقمدنعداعس رب مان

 تا دس هدس لد اما عنا یونصو * یافناو لذب نوتلار دق ل تزد

 || ین یتمسا یره د لضو یل اخ ترضح نکس ا قاهرتسا یاس الاور |

 اما



 ,«دناامز یلاخرب یحی نالوا د دنرل ذب یرارادم یرشرا نه مالالا ام

 ےرا:آو٭ لزاتدراونالاممالراغ نیک هل: انان درن همد ق یک ا رخ تور دلو |

 تارد نی لای ر یک ؟ بو عی ترم ع نالرا ززذا تد مک نیزکد تازعو ۱

 ندید حج گر دو فر حورر اط ا ںولوا لات هنراحارادید هدداشسم

 ر

 یر ندر ذآ قرطآ ی کس ساوا د مرآ هدناو ضر هطوررا س اشر ٭ هد مرز ون ه

 قیاومه دما دلنوس توت مات للطا سنا ی۶ رړنلوا هت .اههیرطو هرا د د

 رد ی“ لکی ی ع للاو ردُسج ہار رشرب رح تا یی لع یر نجرلادمع ر مس

 تسد ُهدوسرف هلمداتها یزاعلب انآ لنرف نوع الدهدنب رذ * نی رفع ۱

 درا ذم اس ورک اتا لس ںولوا ند ھا تدالح

 لضفا شوم اریما ۽ ٥۲ هنسق»* یالواتاع-رفس تار ریشوش فاع

 بارهز عر ت ندنلارارطراسع ح وا هلد ها یولع مها اور لع هدربصم

 هب ەفالا اراد لاصا الا يلع ههک قرت یا وکق رد لاو لاح بو دیاتداهش

 لری یف انكر | هلزلزریشأت * ۱۰ هنس ق * یدلنالاومافونص لن

 کا امدقم» م ف٭ ی الوا ماکحاو سست هرزوا ماذتآ ن م بولو |

 یدّساددنژرث لر غده بقل هلو دلا مکن دیا بر توعد تاجا نکا باح

 طساو نالوای الو هع ن دنترط سرب رغا-ها ل صوم لاو یکنز نب دلاداع |

 ظنرف» ۱ 1هنسق# ین اروم اخ یس دلم ء ی اسم بولو ارو مام هلت موکح

 | ءالشساریشعت یرو ه نم هن ص هر کصتدزار دورو دز اصح زا هنتف ن
 دن هاگردهاشکناهنماد و نااعاس ۷ نر ٭ دعنا هنشق ید ایر و

 هاشهزراوش * هنس ق ءى الوا با بماک ل ت موکحهرصا بو دنا ب است |
 E مامز هل روشامرخ“ناطاس بو دنا عو عوط هجرت ههدع لاعدجج | ۱

 تابالو _ظعا * نیرمشعو یدحا هنسق# یدلواز .مهمسنا یلعوا مزراوخ
 نک لصوم نولو ا نی دلاداعبصنم مط قارع هک نالوا |

 2 E RE اه دنس هنس یادو ام +× یدناوا نیہ 5 ۱
 ندنفرط لثرذهره) کن یاو یداب هنرو ی رحو ے رہ دما یدانا لوا دن ا

 ناطالسک ات یدیارار دنا لابعود الوات اص هل : الام ل ذبهدق دناوآ موس ۱
 توارغوا یاس یکنز نی رلاداس ماش تد .N ندنيناج دو
 نکا شاو اسار دنا لد ام ل م سا او × رار د ل حر طخهدن هل سا حز یدل اھا ۱

 رصاح تودناباج انج طس دا راج ٭ ۲۲ هتسق»یدادراوتسا
 سحر

 هم

oyى  
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 ماش یقسمد# ۳۳ هن ق# ی دارا مام لوصح متنممادق| کودتناهدصج

 || :درتبسو هرافک ی رارق یب ثعاناتشدنج مو ےن کد ا شاو مانلةرفکروصح
 تکرح هناح لص وم هلمس اضتفاروما ضعإ یکنز د1۴ م × یدلوار اصح

 نراتسج نیکعا قضت یتسیلاها بلح كنف ه دنتسع مانا بودی
 س

 | مار هر هلا صم دقع یل داع لو اهل ازاد م ف طا مالسا لاراچان نو عا نیرفت

 | هررکم رخو « یدنارلشغ !ماستقاهدنران دز افک ار ةن الوا هد ملح یار طاو

 ۱ باتش باکر لدرحت هماح بوص هلر هومن ارکشل قوا یکنز مع«ل صاو

 ۱ بالخ مد هطلغ هلرب باشت ریش هم دص یران کز الا سر خمر کس عو

 ۳ ENE هرو یه نكر شم هل ارساو لتف تو دنا تارتضا

 | هنصزر * ناب اغ نو ڪڪ و یو 0۲5 هنسق

 ۱ دوتع یی دلو ارتسک اخرمسکم هاش اکو هناخکودتد !تباصابولواناشف شد

 هليا ماکح ا مآ # م ف# رد ی٤ ماما نبع موسيم هدنعرات مان ناجا ||

 یک نا بولوا دلت الم مزاع دلوالب هلداردغر خخ مخز هبنطاب یولع |
 ها یذ یف« ی دلو ا تنطاسر رس کد اج رمصنت سلا نبا ےساقلا یان دحا دع

 رگ تدم 5 اوف هرو زما هنسلل

 هدیه دزعرر ۳ هی رې هنس

 یضفاد بولواره ام بکت یم تارکنمرجافو تسافر رول نم هکر دروط سه
 یلغوا بو دیاد و مش ل اعل رت ہدنادمه دو غ ناطلس ٭ یدیالابف ماطلاباتو

 رب رع مان فاد مه ةاضقا | نبع ٭ ۲0 هنسق# ی دلراناطلسهددر لال هدر اد

 ۱ هدر ندفوصت راما تار دم هوحو هلرب 4 ہھلا هب زح ءاضتقا رق بحاص

 یدناوابلصب و دنااتفا هن مد ةقارا لح اا ءان هلاح رهاطنغلوازادنار

 هد هبطخ ییح بو دنا اد لالقتسا لاکلضف ندا یلعول ارمصم تام ر زو ۱

 تکنیاوما سدافن هدهنطاسلارادهنازخو ٭ لد دمت هنعماودنک ی ظفاح مان |

 نکرانوا ناکوحویوجهدنادىم نوکر بیدیا النوت وقت هنس هنا

 ود نین ینیدلاارھف × بولواناشابواناکوچ یوکی اب
 ثولت یهرامات ماره هنر ٭ ٩ ۲ ٥ هن ف × ىدا |لاقتنا هنس هن رخ طف اح

Eاورہ ماجرف دف اح بود  

 یرطهحوتم هد دص یناوا حام هنس هدازرد ارب هدننطلس تسددوعسم

 هبناج لوا هلسوزرآ السا هد ادب بولو ا نادرکرر هلرهف همدصو وب نادمه |
2 

 لمد
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  e NER EEEهدادهلادا + یدل ال ہلا |

 رفنالوادايعرب هر داد درس دهاشلصو مدقم ندا نحو ا برق 2

 تبزوا مازپنا یبصا ندنفرط قول س دو ەم هکر دار ×« سر اف روشک ی امرف

 یرادزد هدکحدلک هت رکن هلرب لاعتسا لاکهنساحر یلوالصاو هلصوم

`® 

 | هل ولو دزاذک تمالس نویس ناک او ءار اکددم بوتان دلا ےک

 ا یدلدار امت فطاوع رهظمالجاوالجاع ن دلا ا

 | هل دمما لع ارع»* یروش کک لوا جدر حس یر ع یت هر | نیش هدادغد

 عف درا ان یهو عایسا کودتا تک, تار كرت ندناسارخ
 ۱ ناطلسدوعسم بوازا لام هدا 2ار قفارت تهجر دار کا نو الباص

 وعسم * ۲۷ هنس ق < راد دلوادادغ لاد هرزوا قاوادهع لو قوه سو

 هدنن رگرو د بو دنا لات | امتتسا یرخس هر لاتقو برح لاحر قول سو

 کو دنا نا حعتسا تولوا ل ڈان هرفطهن دقنرعس قعاوا عقاو» یمص لدا ةت

 یدلب !ناسارخ مزع یسودنکو ناطاسهدنادمه تخت یلرغط یبهدازردارب

 یدناشاوافاشرپ یار ت راو ادواد هل. ارهمدن رې سر ھهق درتسد» م ف
 هددادغد هلدادوهسمیم قحا وا یلاخناده ندرس یالمتسا یاولهباس

 اش I هنادمهبئاح ثدقارع هطخ قافتالاب بودناعاعجا

 م ف جرات دن ارود ندیهاش دمه یل ارغط ن د٤ !تحارتسا هسا دزو هو

 هبراکعنوصح بو دنا تموکح هزوحلخاد یهیدج ارتا عالق یکنز
 مازن الادعد لرعط# ۸هنسق* ید اتمه حانح طس ید هّرص الکسا

 ںولوالجا ماد راتف رک دنا یدناشع ماشن> اوز عرب مرقه ییحدالب

 امدتهدوعصه* ٩ هم هراز دیش نو و ید یوم

 روهطهدر سدیاغتروص لاح یاضتقم سحر هد دک نو ام

 برح لاغتشا هع دغد بواو ا هدن امر طاخ هب 4۵. اخ هل س اضتفاروما ضع نالوا

 || ف هند هنیک نالواریضم هدانورد ق هل والص اح لا عارفاعوت ندل اتفو

 ۱ دواد یمهدازردآرب توداراکش نی هلن مدراززا که نادینو # راکشآ

 لرا ۱ :کوش یاوللنآن یک نایصع تمار ممفرت هدناء: رزآ
 ایا هجرک  یدلب هارمهاسوبح خدیدشسموه هاپس قوس هبناج
 یاک ا هلن امر فر خس نا طاس ی عو ×ر اسد ڈ یدو عسم باوصانر اکو دشا
 ی دنا شهردار دعا هفده ی تو ناز انتعالاعورم دی
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 مارا ماخ برضم یسلاوح هعا م نیغ و ارد در یکفالخ رب دقت مکح نکا

 جیافر ند هنط اب مع اط فن اطهده ا ڪک رخ يا دلو اسوہ ا تو

 | رو نمار فم و هلام ی دشار٭ یلعوا بولو ا ءا ت ہدنلا دارم کک 3
 # م هنسلله دعقاا ی ذف × یدلو اروم ییسمهلد ا تفالخ

 رع تدم ٭ تفالختدم
 ندنمهولع تاصتو بهمو عدم چ ها زهش هنس

Oروکح زم هلرب تع البو تح اصف اا وا  * 

 بحاص ندرهاشمم دنتفالخ نامر ¥ ردروپمشم هل ی ار عمو

 فارغط ی داادّوم یا ىوغىلا مامالا هنسلا يع تاقل لا

 زرد دم را یاوزنارابتحایرب رح مساق دڅو اتاما ةه فلو مر

 ج د ی کنزدصوصخو و« قا مود هعدقع لر ادواددشار نوعا دلاور ا |

 E AS E E E نام
 E دا اعآ ی اروا
 هنسق*یدلدافاماسورسف یار دصءر اوآ یدرادو هغ اخو × ف اطاسس و

 رج هللا مهال + تم ٭ دشار ےع قعلوا یاس تدامرف نامر ,ذ تفالخ یهرک ||

 لر ماع لوق یاضدا یفالخ لاق براواره اط ندارزنا بک کر هظتساا یا |
 تفالخترم * م ا ی

 تفالخ زا مهاش + ۱ ۱ هّمس

 | دم نوک لاندزالوازادناهب اسهب تم لاعادعاس هلرب لاسقامدءاسم
 لسو هماع هلن یی ص برع هطخو مگر وشک ناطاس ترضح «دیرطرب بشرب

AE ie EE E AEE FEE Ole 

 دار دشملوا وس همقات هلدا یینقم بدم بقل ید رقد سرقت یرامروس

 یاضوراقع بو دیا عا رنا ندنما عت ل اج لنرف قف امعنلاةرعم یکدز ن دلا

 0۳۲۱ هنسق *یداد مع د::دازنوععاد اههزور جامتحا مدیلد | یلست هند ارا

 هدناضمرداد عن لها# هکر دشع ار رکر رح شون یزوح ن, اهدہه دلارو ذس

 هک ینرب زوتوا 5 نکسغوب مغهداعم ود هدر مرح و لوا نودنانیث> لک |

 ید صحو سامنابو لدح نصح ٭ م ق # یدادا لاج ضرع لاوش ل الد

 a شدالا نم ۱ یکم هن زابل كم |

 ۰۰۰۰۰۰ و چ و ا ت ا م ا

 | نس هما اا ةن اک هددن سم نیسیسلولس # ردقلوا اسم اکستفالخ

۱ 
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 aan ری 6 هو تر هی اچ

 ؛نیدلا حالص هد نيب لدعناطلس لع دنا فظن رارکت ندکمش رو
 ؛ دسار وب م ق # یداب ام دق مضوهدوج وناس رمش ں و دنا مدع لح | یم یط

 نددادشندوعسم نیما زا عا غا یر گو دتا عاعجا هدا رزآدوادو

 ا هدماخلا مد بو دادن لبر ت هناح لواو هن دنلب نسهزاوآل حر سوک

 هدر ناهفصا دشارو چ رارف هسر ات بناح نایکسدواد ما مازپن الادعم

 م ف  یدلباراع اا هلدا یردض ریشجت ییاستا و دنکک

 ۱ رعتدم

 )دو سم یلیمس هدوحو هحاش دیار هکر درو سم هنس

 لخ هلا ن رز نزوم هرزوا دعت نينا تفاذح هاما نودا دورو

 بولوانا قوس ۇتخورفا ارح * ناسزر اوخ * یدبا شخلوا لح

 نکا هرزوا داشناو ملست هل هداز تمعن لو هراومه رس ]و دم

 هعفد حافر رعس نکس كولس هدانع یداو رس آ هل تنه یورح

 راف هاش هدر رهن ودا وکلا یک همزز اونو
 .دارکت زاسان لوا + یدارولوا رهلنم قصو وفع هلا ل٣ ازا آرم

 , باسا پیتر ڪس ناطلس نك هدابز رلهبعشهنایصع لنهآ یی هم

 تینا هدمزر مر یدلنا تکرح تار هموت همئاح لوا تودنارفس

 بارت یورةدنکفا ا حلتقو بارخ تسم هلب |تءزھ نارکل طر
 | ضروف هدج نءاش ناعاس -ییسدازردارب یربتعهروش کک لوابو دب |

 لقتنم هنعدق كل ام مزراوخ تالعقحاوا تعج ایم باتنانع هرکصندکدتد |

 ۱ توناوا عضو هرالصم لس هزاندب رب هددا در هفالطاراد۰۳۳ هتسق یداوا

 نولوازادنا هسلع فرط فرح نکن !هرزوا یتاو ادند هعرحت هننزاغران اسم

 ]یر مقیدلا ادافز ان لتمرخ نالو ارضاحو عادش بانج ان دجم دن
 هرکصندندکدتا طدر یکم تل دو ط.ف تور و نام اهدرم ۳ كىلە

 ماش قسمد م ق#یدلن ا بلح ماش دو نمل ندم اعو صاو و * باص نرثکا

 امد دوع نیح بوماو مارمو لوصح خت: مادقاو یس کو دن | لذیهدنسءرصاحم

 نو بز ۵۳ و هنسقیدادا ماد هراس دنک یورزرېش هلاروزورازرازه

 nesi هد رشد درو بیضق نالوا همم امعءاملخ تفالخ

 املاح توشودهنلار ےس راک هدشرتس ه هماکنه تمم ركام دةم ةع لاو

 مو هنم قی دارا لصاع هناسرورممهدا دفب لها ندناوصوو لصاو هم

 ی ۰۸
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 لیزویچو وماتها دعاسریج نوع ای اتتا یرسپزمسنا مزر اوخ اطاس
 ناسارغ مزع هل: ارکی ر کشل بو دیا مار هننامرف هد ماو جد اطخر اهکردق

 یلاعت هللا مان قعلوا بت مم یاصم فص هدر للا ءارو ام ۳1 هنس ف یدلبا
 مادٌ؛د فا نوناخ ناکرت ی .هحوکنم ىح مازهنا بالسدرب یرکسعورمس

 رافکر اوتساان تاو د هل !بسو مراناترکر اغرکشلهدز ا نا ہار رو ڈک ب ولزا

 مانبش ندهراکه دارک !عالفکنز و یدلوارارفرب هدرونلاءارو اماطخو رت

 اح ۳۷ هدسق یدلما دان او ریمعت فهداع لدن اک! بو دناسرخت ی هملق

 نیمز نانوبناطاسروشکل وا بولو اد نود هی انف رند "؟دنعشناد نم همطالم

 نوتلا د مزومشیتنواخرعتس م ف یدلوارذحح همنامرف قوم س للة نی دو مم

 بودیارکشل قوم همزراوخ ی رطهرکصند سا ند رسما دین یا هیدغ
 هنس ق یدلم ماش هلام | هعوحر تعم نیک مایفهدیاست و تعاضاماقهزمسنا
 م ف یدلوا مولعم یلت اف بولو لوتتم د ارم.دوجناطاس ن دو اد ۸

 هداج رج یرمشخزلا دو مخ .اقلا د١ همالملا هلاراج یاشک لا بحاص

 یرکدرابد هلرب ریش ترضیکاز نی دلادا ع می دان دان مد مزعهددادهد

 نالوا هدن ارذ١ قرد بناح بو دنا الہدسا دیدم حد هب اهر ق یدادا ریذهس

 تحاص۳۹ هنس مقیدلبا عانا ندکنرف بات لنح د ی الق ەن

 نقم هفما> نالوا نون زه ددطاست تسد دوعسمناطلس نالسرا م هبت وف

 رزیراوتم هدعضوم مان نیقر اه امم بو دنا دادخ مرعنوع ادادماهلمساحر

 رهاط بسی تقم میفیدارا نیکم دوع-م لیعر !هدننش هءاودو» نمر

 ربمح علق ع ۰ هنس ف یدلبا ناهنهدنادنز چک یر اف ری اسو یلاطونا یردارب
 لدام هل. !مادح ردع ق نڪ لس یکنزد وجور اصح ہک هدتس هرمصاخ |

 یدو-ولا ر زعدنزرف ء۱ هنسق یدنلوا لة هب هقر یدسج بولو مادېنا

 رس بودیا لخاد کل شوغآ یلح یاهمش بعتالد دوج ندا رون ,

 یدلوا رورمسمهلءاصو ده الصوم یزاع ن. دلا فمسروز ارم ما یی ھم

 ده هک نیمشلم هقرف نالوا تر امازا فا ند ار ەدى ەر ابد هنس نا سقط اس رقم م یف

 ضرةنم یراتلود بولو ت سکس یراال س |یاولر دن امع ند لو تم یلاور ەن

 تسوح یاول هند صف ماش ند« ہنط طق هارو ارق نامل اء  هتسق یدلوا

 ٭ یدازالومام لوصح متنمهرصاح ماادادتما بو دنا لدرح اوتلا

 ناف مف یدل اروهظ سند «رو۶غ نامدودلامقا مع ۳ هنس ف

 کک
 کرا

 د
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 دو دوم نت دلا بطع یر دار بو دنا ی ر دن الز الد یراع

 مانو در دو چ کیک هدازرم ھم لەن 4# 1 ق ی دلو دو صقم ل ہن تمعن نا > مع

 تدلاحوت یداوا ملاو نزح لکردابلاء یلخ تولوادسم دس دم | قد رطلد لګ

 تدنا لاوس ییمس ںودیا لالمو ہو دنا تروصز ام طا د نا د یذنفاح رح رک اح

 دید ا با ہلا ءال ا لصو اذا هکینلز اب یدرتسوک ب اتکر یل دتم رمح هصاوخ

 تیخادانا مدع مراع هدلالخ لرا نامه هقشط ایق » داد ع مام ال المتنا

 عالم الیوع ه).حم ا-اروص:مولا هلنا مهار اطلعوا تادا تدلوا

 ۶ رعتدم و تطادتدم » مف
 همص اع راے یار ی.دو  ۳۳۳ 42 رب

VE ۳۰ 
 هنکاطنا بحاص ناک نوا سات ینرف نالو ار وص نمر کتل هدنابودبا
 ینا افشبحاص میداد الو دخت ن_رکسعو لوتقم ی اجرف مان سذرب
 نامه م قیدلو ا ناور هز انج ض امحرب ضابز یاشاعریسه دک امہ اع ۱

 لوااضتءاضتفا مک بودا نج ل !نب دلارون توام ا نیک موج ۳

 نکدآشعا لند توزمنرکدا لوه تروص ءده اشم یزار فر س ئزاغ

 تاتع نالواهدنسدرز بو دیا ماد هد اتفا هل طل سد ناک تح ناچ ر هه اط

 بص هدماناز | هعلور هه ىلا سر جدر فلا لدور شاد لدور ازرع او شڪ صو

 تودناراتت تار طق هن همزر ا نو خر ار هد نع راد ۽ ه هنس ق یدل رام السا لها

 نیکسوح هلرب هر دنذخامیقیدلدا من نر مھ مدردآ:یرار کو دتا تیاصا

 م یدلوا ران رفح راستوکن هدندرق ماش بونلوا قالطا ندفاهرتسارمق

 ردارو یدهع لو ترلوادوقعمندمتسه ةرياددوعتم ناطا ۽ ٩ هنس ف

 زا درب مک اش دایدوعسم ۽ ۷ هنس ی دلوا» الکو رب مثال ام ےک اھ یس هداز

 فاح تاتفآ لاوز ی دیار :ازار ذ عمط تسدهمارح لام بولز ازان ت.عر

 9 ارهشرب هدهراوناخ لرادع نم بولوا هقوم*نادناخ لاقاسع لوقا
 عاب فض ن دات اصا هنا ولس یر دشد «ع ارا ارق ەق -وهاک دیه اش دنسم

 هار دافلخ راتلواهنمان ناطلس ءرکص ندا ها قلوا ال توغدایدزا

 از ندنکواهیوتلا تابهد هق الار اد ىح بودا: ا دیا

 نکر نکر » یدرار دیا سفت ی همتع هلی له ءافش بوب |ندنرات ا۰ دتر اکہ تما
 هاچ یالبو دنریساهانکس یه اش کلم: دیا یک الس صان ریما نالوا تاود |

 0205ا طا تاود ل نان یدو ن ده نار رک نا ا یر دار
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 ا ی تراز هی ہا هتس امس هندخ* تسد ف رک یکن

 ءارواماطخرافکهرزوا ین داوا نام 9 PT یدلبا

 | راندوراد لرتراجانرخ لارتا نالوا ےقمەدنااع دق نیک ار ارق لحر طخ ہد رہنا |
 فلک ف a اط لواحاعو باو ی دناراشع ار اتخاتمافام دن اول و

 دزاروهتم نیک | هده اشمدانع تروص بو دیاد یم حا عزا هم الار ا فزع

 ح ج درس یل ہع اسار بخ و ٭ یداوا التىمەرا ارف راعامزهنم توراو هم ررروا

 | ثخ یراکد با اجروفعهلدا لام ل ذی اةعتساوراذتعا تاک ارتا بوکحرکسع

 رتسرکسع تودا لاعتشا لادقو برح شن آ نیکمع انک یرعس نیکو ی

 | لوا ۵:۸ هنسفیداوامامللارتا تسدراتفرکودنکو « مازهناران توس 6
 | توفهققدهدنزازءاو مارکاتروص ی علوا نایرغمادراکشزانوزع حوازاسهش |[

 ۲ راو دنک هدنمانا ی راراذکو تشکیآ حواهدن اسارخ نانک تراغاما بوس ||

 ٭ راد دتا هاو نما هحاسود یالتسمره» هراح ند هلماعد لواو هارمه

 زغءارماهدنرکد تا موش م دق عضوهورم نالوا ن اسارخ تلم ئ مرک هکر دیورم
 د كمل ار ادزر مر خس بودن اجر لماع هو دنک ی ورم هلن دصقازهتسار امتع نالو |

 | اذعلا میلخ ناهدایفریاس و رادع لع دنا باوحدر ید زا لوق كلغ

 نکع .ادنهس هراعو تریغرات یر “رار ےہ لدو دنلد یس هزاو از زنا

 تودنا لوخ د هنس هر هاقن اجر های التیتمو لوزن ندکلمرب مس ةب اور ىلع

 یسولتف لهدا لوا ده" رمل دنا م فی داوا اتد ی اتم تاودنز اتش

 ادعامندن اتسهدو تارهندنتهح ین اصح لاکبو دا للد یر زع ست هبا

 | مقرا دن اتارغو موب ناشا ی رل هن اش اکو هناخو بارخ فاسا اش نوصخو عالق

 | لواوروظنداوزناو لوج منک خان اهدع) لب یا دیوم ندرت رهاءاریک
 هنرن اکم ناکن ناکنرانلواناشرپ هفارطا بو دنارودندالبتکا یرازو مقم

 هاش مارچ هنزغ بح اصیدن و طزوب هغاو !نادابااعوت نکاما مع هاب ا لک

 ماف ی دا ےلنع تلم لئانءاسورسخ یلغوا بولوا قم ہد دل ےک

 چ٭ تمودح تدم ۽

 هلترشام خان یمن با رو نال دام درب ۳ هنس

Eنیکع .!بلط ههحو یسیداو بلغ نا تل اریماره  

 ودیا ټن هنشاب فاکس ECE لس یا پلان



ETT 

 مزال ماتم لوا هلا قتلوا لنو تو لقن یرارمسفا تد اعسرمم تونل وا اند نیس

 نیلقثلا ناطاس نیهلاةرةهرزوا مود دنع م یئ یدناوالصتوز ازعا مارکالا

 تدا مش یابمصبالس هدالبرکت شد یرادانج هنع هللا یضر نمسح ماما

 هرکصندکد تا مارآورارق هدماقم لراتدمرب یربغرشسآر هدنراف دلوا

 نرل داغ هک ا هطخ لوا پونلوا لب وک هتالت ع هده لم دمت هماش قشمد

 موتخحهبلع یراش ر اہم نالوا لا ةو دنص همی دو هدنآ ی حار اررةم یالمتسا
 یولءرفأط قلش یدلوا لصاح تکربو نت هتسیلاهاو لصاو هرصمةدنعا
 مان فاذا دم نو قفا لس هوای نفت كال یر
 یماسریور یو اد دو هَعْساو وارطد کار دکر اتق رک ا دند دتر رذ

 ندرلم اهمول هسامع یدباکراتت هاکهرا>یلاک اب لاج تا ھر یو ماش بول ؤا
 تنکناهتت یرفاط هل.طسوت مصن نینلوا قحال تسادرراع اشاس هخعز

 لتف تمهزومادتا هناتد تورا تخاسط باساهدرتو توعد هنسهناخ

 مرق یدلبامادعا ید قر دارت یکتا مان لرب جو فسر هانکیف هلبارف اظ
 + رگ تدق ٭ تطاس تدم £ ۾ هنسل

 هدیداشررسراص خا مک ۾ هنس ا

 1 د> ماتم ضانع نو دنارارق لغو مانیسبع لار وصخ زراف اس خیانروص

 كن ردن عیالط بقا عام كلم هشم لاو نکا شاوا ماه هد یکانا

 مد بو داتءرع تد ار لب رد رصد ی رط هل اج ر تاطادناه اوخ

 ماش مز اع هندصق ناحورس سع اش ندماداماتتناریشعت نی هاو ات مو اقم یار ا
 باو فلامصاو یلاوماو نباش × بولوا مانک هلی افک ی کنرف خنت هدلوب و

 زد لذبعیالط»ی لو ار اتخرک هنسال تسا ین لنرف لب داش یاب عو دالوا

 نیت هدرادرمم زو 2| یل ۶عازج بولا ندرانکر عق تسد یرصن هل ارا دو
 مار هننامرذ ترد نیء ال د هد مهاره ن درا هم لاک اش لھ ام یو یدلد ال

 قا ا کدر فر كسم هدالوار تای ها هح هلمادادنر!اشاحهکلاماز دمع بولو ا

 نران « ی دیارازاوار ذا هفاوا تعزعریکتهادیسیلاوم هدنواکد تا دصق
 تو دا ماردنم دارم ین اک سو ٭ ماش مد نی دلارو ن د تربع یاصمقدر

 ریش ماشکع نالوا نصحت » هن همان جاو لاذ ندمقرمش باب فان هکر
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 لصفتم ندنکو دارو ملت مصتخ مان سلاب نکن اش وادعو صجو لدهدسرا
 نیکنح می یدل ارارقلحر طخ هددا دذ بو دیار اشخ ارا دوراد رت نیغلوا

 دی لوا یردامورد سودا دورو هدوحو اع هدنح ےظع ملقازیکنا هنتف

 المتس ایش ی رو اسینزغ لارا م ق یدل نا نی عت عا نرجو ع یره کک
 را دن اانفا هلیارساو لثقتانغاو تاداسو الصو الع بودنایروهقم

 سرم ءمقسنالسرا یلعوا بولو ام ذعر اد رف اسمرسن |هاشمزراوخ « هتسق |[
 | لعوا تولوا دراخراد هحوتم دو م نانو ناطاس ٥ ( هنس ف یدلرا تلم

 بدرت م ف × یدلوانانوار وشک تنطلس نیشن سلابر اچ نالسرا مدن, دل ازع

 عراتنکلرد هرزوا ندور ج#هنالواروطسم هدسبل دن سیز دار اترو لم

 هدنلالخ ةامعبر اونیعسو مسن لاس هکر دشوار و طس هحفص موس نصهدیریوت | |

 تکسلع تنطلس رم قعاوادوشفم نددوسوهحاسشهولطق نت ناجا | |
 تمه ریش عش لسد هثاعسخ ماعبولوا هدادر ارت نالسرا بک لغوا هد هبمور

 یهاشکلم لغو هد هئاعسخو تس هنس یدل ا تموکح هز وه ل خاد لص ومو

 نکورهق یاول هجون هننرژواودع ماتلواسو نیصت هنسهظفاحش لصوم

 لغواو * مدعلحاس لمنکر دناروبعندرو اح رېن مازن الادحب بودیا
 یهابم یا یهاشرب مم هنس ىلا قرة یدل نا مدق عضو هکامدنسم دومسم

 نیمزربز نیمزهد نیس چ یدحا ماعهرزوا ینیداوانیصت بانک شیارآ بولوا
 یرخ اذد اور لع ریتعناطلسیداوانیکم هدننطلس تفت نالسرا ل3 یلغواو

 ناطاسلواجاشحاو تزورض لاکبول ًاهرتخر لا ذمهدزع ارث ارق تسد
 هنا غ هار هلن اقدر طر یدانع | ح اتح هنساتاادغ هصح نداشع فاشل مع

 نددوحو هر اددوعسم ناطلس م فی دلوالصاو هورم لارادبولوآیدتهم

 هلد ادددصود عن اطلس ندو ادا ق وس لا مان هدادق عماوحو رب ندللواد وان

 تلقل ال رو دادهایترد هرصاعت تدم ٭ بو دادا دم مرع ندنادمه

 هد !لیزنت ندتنطمدنسه نکن ا شاو دادتشا نا داد ذب تنشندنتمج داز
 لرذط ی هاشنالسرایهداز معو د انج  عجهاشکلم یردارب نانلوالملذت

 یفاوت هل. اهاشکسامزکد اء اهن ارا کاع-یردامرهو# لناودجع ناطلدلانا
 لصاوهدجم ناطلس حش یراکدتما نادمه دصق ق افت الاب نودا داعاو

 یداد ارا ذل اهم ذاج لواوراصح كل رتراچانهزوایسهدعا مهاعدقت نیفلوا
 باتفآ نیجلم نبط سم نالوا ىلاعەن ژو ی اءةارهههدنرهمرابد ۲ هنشق



to 

 دادروصتورو درتکا هلرب ش 7 باتناتداصام ف یدربا4 اوز حر د لود
 و ۰ ۰ ۰ ف ۰

 مێىدلواراېق رجدرات هتخو د ید هغال 2 ارادیح زاوا شو دمو لت

 خدو هبکاطئاو سولبآرطودا | نصحو صجو زرو اج هلرب لالذماتز

 ناسصرفن نسکسشع هداج بتکمب ولوا لد امەمادېناعاتو عالقههت

 || ناطلسم ق یدلکم زال باوج درء)د اس رب ندنم احصا شاوا لاله مورلا تاق

 || د ن. دوج یسهداژرهاوخ تبصو مک بز دیر فساعتعهمدع لاع رس
 م هنسرخ الا مر فی دلو اناسارخ ناطاسناخ | رشم نیا

 + رگتدم + تنطلس تده ۽
 لند دنفر مو هنزعو دنواپت چ ةع نم

 || یسیصتوهشمراوناتزراویرو نادمهوناهشصاو .ناتسعمو نامارخ
 ماشورزجورصموهعسرو رکبرا دو لصومو قارعو هبئارا نالوا هک
 مک !هاشدان سلروا ات اوا هبطح هنمات دنر نیمرحو

 | ناشرپ هلیاراددادان تورفرفظ غوطهلالک لدهزغ لار اهنقو یدیاهایس
 ۱ ۱ هداز روس ناطلس هدنفطا فلات مانهعطةنم لود یرزان دلا لاج بوبلوا

 رې بونخر چ تولوا تسول ایزاعش قش: هدا هشیمهو تسري ده اش

 | را تسا قلب ۵ لم هدنتبح ارهاش هدق دلوارادیوخ هنلصوعاتم نب وشا
 ۱ لواقعلواراز هم لشر هلدارابریمع طح یرادناتراسحر هعنصنکر دا

 ۱ یرصوهدنيم|یادعا بو دا لاشتتسا نغدداوا هددوحوهحاس كنهراعب

 ۱ اھفرئادخ تب تقم ٭ ردشع ارامخ اه دیرح شن یکودس اماتهاهس دقن

 || نیر هلدانیوسونررز تاعفص بودیا دید یانجالعم باب یلاءت هلا
 | هشدت ی رار رو معم هعا خ دو ناش اکو مقدم ناطاسیر وکن هاشکسل م

 ۱ یدلب عارتناندنسالشسا دن ناچ مان هلی اسر اوج بو دناناریو هل ار تراع

 || ایهاورکسع تولوا رم شو هعرج هدنا يصادجناطاس ٭ 0۳ هنسق

 6 ٤ هنس ف یدلوا لدم هالا هل مو دقه اشک لم یالتخ|نالواا دس هدنراشب
 | هلا یشنآ لسه تولوارساهدزع نارکدادس تسددوج ناطاسناسارخ

 ۱ لتیولعر اف # مف ۷# یدلوارو-عمندک هو لامو وپ رولى ىمەدىد

 | لادتعاابدق لاهت بولوار همسر یدرصرصءدنکرب تودو ا اھا یدوجو
 || عایهدناشناقها یمطخ الان فسوبریهشااریم الان هلل ادع هلن ان دل ءدضاع

 همسرگ تره چ هنس تظل تدم #۵ ٥هس فءیدلرالا داو تدطلس

 اا 1 1



۳۱ 
 میخ

 | ها تم یا بویر هنانج ضوح ناور لالزبآ یتقم ناخ
rN)ار... الا مز قم ىدلب امان هدنفال  

 رڳ تدم « ٽفالخ تدم
 راخ تو اخر از کورب ند دمهعن و ٠ هس ۳۷

 شرفا م دھر قتقم تنه دلم نکن شلوا یاور یسارابعا ې الىس ا

 یداوا مرا غابروا»+لشرو» مرخو تاداشهاجو لامقا هضور ولو اهاتوک بناج
 رکبونا یضاق لمواتلانزناق فلّودو همطع نیامسفم ندربهاشمهدنرمصع
 راد دتا لادواح كالم مزع فاتسرہش دع لبغو للم فاومو یولانیا

 تالطاهرومآماظن بولواهدیهود هلن لم نازخ داد قامح رازاک لکه اشکلم
 اما لرذط نب هاش نالسرا یهداز مع هرکصندق دلو التم مالا حفر

 هسرژو» م قو« یذلداماقهد یداناماقمزکدلم او ٭ مار هنئام رف یهاددو

 غمت رلشابرا ضعب نال ران تص رذ ه دن, کک نیک لر اشا دضاع 2 الط

 هتردب ةمترلداع یلغوا همیتلل اعغد بواوا لاله اخ دات فا هلدا یٹاسوخ

 بو دنا اکو تخت رت هاشور مسخ هنرغ بخ اص # ۵٩ هنس ق+یدلوالصاو

 هنو ګاز تس ا طخ و هتفش هلاوز فرش لامقا هزور غب ءهاشكلم لیغرا
 ترضح هعفد ج وا هدر طرب بشر ر دلارو × م ق+ یدلوا هتف رف هنو درک

 یک ارظنم دی بولو از اف هنتلودهدهاشمهدیاوخ لاعنرانانچ نیلسرملا د مس

 باص تزع با طخ وی دلا رمل ندراذو ی دواب نوعا صخعثرقشا

 هب هنمکسلارهاب هنر دم بوص .ادارکو رفت یرکب هک ل وانام نیغمرو
 0 هدنوک اخرا توانا تاتش تاعر ننک
 اغا هلس ها ةاواصواباطع ل یو تاقدصورو ذ:لاصباو و یدلدالاعور

 وضم بودنار امشعارظن لب اةه نی رب عو ٭راضحا هنسلح یی ەن دمءارةفو

 هنساجر قلوا اءور ند اخ در ءارو اسم تک یان ھم نالوا یس هظفاح هلن

 و نر دارو هه شم دب د دو شم ماتم یومن مرح ناکس ب یداب | مادقاو یس

 سش اترواح طاس, شرف هدطابدر برف هر هرهط مدر هرکص ند دلوا

 رذظهرارهکد نالوا ناندع دلو دس ترضح نانملابراشم هد هراغم حب اخ یز
 ص تجر دد صەدەشو ر هرکص ندوحو تسح وسوسنرارقم بولوت

 دص

 دندشتو شوت ٭ یدنلوت بادرسر هنفرط تااسرروشک ناطاس تر طح

ظ هرخطم دسج هج راد ساف یعزو قق دلو شیت هلن ادددش ترم و
 0 قاوبرف



 ےس ل و سی

 سس

Eارعا و و  E TASهایت ید وا.  

 همد رش ار نالواناسورکفاطم ہ رکصندقدناولاله اد هک متهم ۱

 بادمو صاصر هق.ع قدنخ لواو هلازایارت لدتا ےس ندنفارطا

 لولم « ةا خو ني خو میس هنس # همعس هلل ا ارکش * یدلدا هلاسا

 هدنههاشگلم بو دناهاوخ هننکهاید قوس هر هزغ فرطیسح ند هیروغ

 دصص تالو لاو * م ف« یدلبا راتخا اوزنا هدرهش مانرواملو» رارف

 هحاسیربقف لداعو + دوعص هنرازو دنسم هلرېق تسد ترش رواش

 یکو لک لدریها مان ماعرمض بابا! بئانهرکصندبآرکس بو دیادوب ان نددوحو
 یدادااخلا هنه | کر ددرهش نر ارو هدم اش هنساجردارمارواثنغلوا

 هبه دم فار طا هلو رار تع ند ول لهدندودح ها ا ا ا

 الا دو ناطلس نیفلوانارو هل. نا دی دج ددت یراراوب در اصح کون
 بولان دلا مش یرا دزد تبر کت ٭ م ق× یدلد ارومعم یروسنالوادوحوء

 کنز لیاناو باصعتسا یهوکریشنیدلادسایردارب هلس اضتقاروما ضع»
 مارکا اوریقوت فونص رهام ندنتهح كلمو لام بودنا تاتشهنتمدخ

 مارتحا نیند نسم خد ن دنذر ط دو جم ىلع واهرکص نداشتن همدع اع كن و
 صضراهم عذد بو دياز ابن نیمح عضو هنهاکر ددو ناطلسرو اشیدنارلشاوا

 لوا بو دیا نی .هت یهوکحرش هلرب هوننارکشل لج دیااجردادما هدننا
 یضقم هلبا لوا م اقم لمن یرواشو × مادعا یاغرض هل ام اقتن ایڈ عش ن کد رھ

 هلا هلم اجا هلم اعم تنمط ثہح یاضتقم ررراش× ه ٩ هنسغ# یدلم امارما

 لب ذاع ځ درو اشو هریعت یسماد نوح اماقتنا ذخ اهوکریش نیکم هل اقم
 هرکصت دق دلواراصح مادر اتخرکیآ حوا سدمام * تو دیارید دن دا دجسا ندکنرف
 نراتکلع كنرف نازارک نیفلوایراعوع- یض رعتهرافکراید كن دلا رو

 اما هماشفرط یدنب هلادسا بوکح لا ندهرمصاح هلی د هة تاج
 ی لب ارخص یراح بو دنا ند تریغریشعت لس نر دلاروث + م ف *یدلن ا ما

 یرقنا ندر اه کس تسدهاشن مش یرداربنالسرا ړیق نانوب ناطاس» م ف ۱
 هدنچر بو دنا داور تح د ترد ند دحاو نط # °01 هنس ق × یدلبا عارتنا ۱

 ریه ماوعادمو ×د ا آم دعمزاو نړنغ یراردام نک ادوج وم خد دلور

 فالکرداقلادبع فادجهدشیم فریم ٭مق# یدلراد از ندندمق تابت
 یدلوا هحوتم هاش یازفاا م ص هع غص ندا فهر طح هددا دغ هرم س دق

 ی 1



 رابدر ارکد + کیش م ف *یدلوار دن نیشناج هرزوا لوفم نا[ یرم هپ تو دنا

 نا روح لخاد تسردنکساو هرب توروس تع نع شخز هرصم
 نشیداوادارم لوصح شعهعتنیدادما كنرف رواش هرکصندکدترا
 هيج ندهوکرش دا یعلس ےظع لام ساماادعد تودناهدهاشم

 روک ترد یللارمےم هکر د یو سه # ۳ هنس ق + یدل الست ی هبردنکساو

 ارحههیسلد لدرف *لد ذا2 * یدلوا از اچ رسد یرو دقو رود تولاب

 تسدرواش نیک اهرصاح هلسوزراقلزارفطزادنادزک یخ دہر ےم بودا

 یسلاها لجو دّضاع بوریدشدآ هرهموید نوسثود هکنرف یالمتسا

 ندکنرذرهقتسد یدددهرهو + ٩۳ هنسق راد دلوا لتدنم هر هرهاق

 لز ویو لاعتس|هحورب نوتلالمزوب هرکن واراج ات نغم اوا لاح هصالخ
 نوعاراصح ےتافم طیض ںونلوا ےل ست لاس لاس ندا وص غ هع رذاهکس

 فراع هنداهمدقع هنرزوا لع ارارق هنعشرب حد ندنفر طر آهک « در هش

 یدلوارهسم هننامرف ےک نی دلار نربعج علق ٭ م قد راد دنا راتخا

 هّ دلارو د ضاع نیماو ارب مس خ دی-المتسا نر ق هنطاسترو اش« ساھ

 ال اماه صم یرط وکر یش ر هالا بس> هرزوایماجر بور دنوک همان تداکش
 هفکراتتخا اورمضحروضح لر هاوخ اتو هاوخ ی دل حالص یسهدازردارب و مال

 هدرمع«یرافکهوکریش لوصو برق رابخارتاوت ٭ م ق یدلب ! مازهرقس

 ندیف رطدضع ماشرکشا نیک ار ار هند زر ادم تسو غراند بو دیارارڈ ف

 سغن یاضاقتودسح یاضتقارواش نکا بولوا مات مارک او شزاوترهطم

 هن رزو ا قافت ی اضتفموراعضا ل ار دغ مادة داتفا یهو کریش هشیمه هلءادن

 عم بولواراتذرکی دن کک ہر کم ماداما یدرد اراه ظا ت ادص تروص

 دنسهوکر یشو*دازآ ندند سفقسح هلر دان دالوبریشع دادما یناح

 لفشل رت هوکریشهرکصندنآیکنا»* م ی« یدلواداشادیلرب التعاهنرازو

 فن ارحاک مر لمصح هلرب ترازو لولحم بص نی دلا مالصو* یافناهح

 ندرحگ بناح كئرف * م ق# یدلنا لقنهرمصم ند ماش نرداموردب تودنا

 رفظ هاسقوسندلارو هنارابد هرکص نده رصاح نوک یللا یطا مد

 ران دن | هجون ناکسهمح ول همآزهن ف رط نما اور اشدن ار اخ | کودتا اکتسد

 لحوکو »لذا هتح تجر تم ن دل | ی طة لص وم بحاص# ٩٥ هسق

 عوا



۲۳۹ 
 اب ۱ 1 ۰

 نرالاداعیرتهمرمسب بولوا لصاو هتموکح هنر یزاغن دلا فرس لغو |

 ۱ هللاب تسمه. ٭* م ىف # ی داوا یلم هنه اکرد نب دلارو ی کز

 یفالح تا : نسح هللا هاب % یت سه % لیعوا تو دنارعس هدرع ر اد

 رگ تدم * تنال تام 3 17 هسرخ الا سروش ف × یاد ارقم

 ههس هرس

01 
 بارا E ا هل ادادو لړع هل او فان اعر هش مھ رعنسم

 یدایانح یوژرآ تب اهن داعس ناسا عطفو ل ام عف دو* فاح نع“ دل داف

 ضرع نوتلا لہ نوا نو حة الطا بو دنا سح یدازن د ندناتداع یاعس

 هرو د نوتلا لس نواس , هداسفلاب یاس نالوا هطساود دنرکد تن |

 رم هکارکناح یادا رادان دو د البود اع هکر و لول خد نیر اکد

 مان لدا کح کو دن !تاطتسم باوح درو د نو ساوا صال ندنراداسنو

 نی داارول هن سم حافر ن دلا ح الص ر دریای ار رت هماح موس مه ه دګران

 حماجر انم بولو مار هننامرف راج ان هرکص ندنرو دص مار او اطا ن دنفرط
 هنهانداد عب هفمخ دارن یمامع ییعم ادضء هد هب مههراطقاوهد هره اعورصه

 هد رس نورد صاع نکل «یدلدا لممکت نف قتل افر ی هلی هلم اهدول و لد دمت

 روخر لدو ناونانناج هعماس شی درود نح صو دخ نیماوا یو طم
 هس دلا حالص تلد مصه تنطاس مامز بولوا م دء ےاقا مزاع مدةمندزع |

 هدننادو × دو دعم ند هعش هالع دص اع ٭ ۰۷ هنسا مرا ق × یدلوآ سم

 هلدانالعا یزک ی اک | یس اشاح تولوادوحومد اقتعاد اسذوهدمتع لالتخا

 E E ه فو نواز خزر
 رعتدم + تنطاستدم

 ناس ایاتسا E ا

۱۳ ۳۱ 

 تامروصتم هندا ٭ تامعاق هنا ۾ هش رذا ییعیوتسا هلل ادم ع
 همس ق هند ق هتستامو هنس ق

۳۹ ۳ ۳۳۹ ۳۳۵ 
 تامر هاطهننا ۾ لتد کاج هنا ا نع هنن ا مص م ىلا ل دنا لز هد ها

 هس هنس ف هند ق هم دمو اف
۳۱ ۳۹۹۵ ۳۹ ۰۱ ۷ 8 

 ۱ تاش طفاح هع نا ۳۹ لت ههنا ۳۹ تام موس مهم ] 4 تامر ےن س 4د ۱

 هنس ام هنس ف هندق

e ori 4٥ ۶۷ 

 ۳ کو دا 7 س



ÇE + 
  ZZ ۲ا ی

 | هسلخاو # تامدصاع«ع نا + تامر اق هنا 1 لتفرفاط هنا ۱

 ۲24۸ هننق هن ش ةَ ف

6 660 9۷ 

 نالوادوحوم هدر هس رخ * ۶ مهم قو ¥ همس نرةملا قام

 ناراکین اما طومضم دو دحاندوقن و شش افا را از او

 هرکصنددلوادنمهصح نی یترفظن ده احر اسو ترضح نامعاو تلو د

 یارس هنسنوارلل الد ل اوما سا نحاناسلوار اراز ہہر ام کر ابتعارطن

 فات دکه لر |هننا# عرمهم #* راد دلوارارید ندع ۱ ضرع هرار اریرخ هدمن اطلس

 نت لقادوخ همو دخ مسن ینیداوا یوتح بنک هنازخ »دو هتخو دنا کد رک

 ییرکب زومک لب ندیربط راتزکلا ترلوادلح لبزوت هرکی رکد هرزوا

 || مانی هد دل ځک نالسرا «هاشمزراوخ هردنش 2 ینیدناوب هست
 یلودناکرا دلبر ددا یر دام دو هاش ناتطاس یرت يک رسد بولو اناشنیو

 هدماصخ ماشء شکآندلاءالعدنج لاو یرتهمرداریو * مارهننامرذ
 هلرت لا رصرصیما هضورزکد نیالا سعت لاا 1۸ هتسق# یدل ا ماق

 نیدلارو # م ق# یدلوان دلاسعم نیشناج ناول د یلغوا بولو اد ابر

 سمو شع ی نالوا فامرذو ےکح ٌهضت لخ اد یانوب نالسرا مدو چ
 شخز بون, الا ح الص درد م ف#٭ يدلنا دنر هريس دنک یساوسو

 نی دلا حالص × م ف × یداوا نارن هد کک ا خرز بولوا هداتفا ندنانع لمس
 ے دالدا خف یت راد بو دیا اپس قوسهاناروت نم دلا شمیر دار هلد ما

 هناحره تولوت داددزاهمن رع شمالروک لئمدادعن لد د + ٥۹ هنس ق

 یدلب ار زوربر یروصقورو د بو دناروهطرو لار اف و بد رغ لکش هدتسهح اس

 ۱ یاسم نات سرا عناد ہم بر دنا عاق نراکح اش یدضع ناتسر اعد ىح

 هضور مزاعهدننتسنسنب دلارو لداعلالم * م ف یدلوا تکحام

 نفدهدرادمترفغمرا له نالوااناهاکدرابزهدماشقشمدو بنر دلخ

 * م ف » یدلوا ل.اح بصنمو حشرردق لژانلمسجم | اص تلم ییغوا بولوا

 نھ ,دیانحابولوال سم قاصت اهلا یا صن او لدعو # لعهداوشتودهز

 هلی اسمو هروریم تامدخ ناک رو مط هدن صا ن ڪڪ رش دره ناد [هن اماو

 ۱ یارک بقل یسدما ن مس اهدروطسرو دصو × حش ص جا غص هلا و

 ثىدىلاراد ادا هده الا دوس دنا ت تاودرد٭ موم هژد الداعم

 راو تو دناساسا حطو تافصلا کلم تاد لواهدماش هن ساه هناح عمو

 حس تست
 8 ده



Ef ۱ ےس 
 رمشرپم یل نو اقءاوافرص هناریحهوح و وز ارح | م دقت لضذ ه دلمچ

 || هنوست * هملع هللاهجر# ردراشع ازارفاو فقور اتعرولوانوتلا لسزوعط

 || حالص كل نیفاوا اش ماشراندبو دنا اح مزع لععما تو اروما ضعت
 | اجو سجو قشمد ناک ناکم بولوابلطنانعز اسکس هنرطلوا نیدلا
 1 هن اد مان هد ایسهداز تمعنلا یووزار دالمس | تسد جد هع الف هو لو

 لصوم بحاصیگلیععما»# ۷۰ هتسق * یدلمازاب یسهز اوردهلماعم

 درطندماشرودک ی دلا حالص هژد دادم فن ۲ تو دیادا دعما ندا دل ا فس

 || تارو ژاردالمتساتسد ید داد ضع و كيامبو اه دصقدامیاو
 ۱ هن دلاحالص یزوریفو ما هدف اصم فص رال و ایر هدند رف هلا یمه دار

 | هرزوا قلو ا ن, کت عانق هله اش هرکص ند هرم ها ییلح مانآ هجن بولوا یزور

 2 هر لدا هلرص الکسا رر رج ناول ٭ م ق + تا دمع

 ۱ | لیصوم نا بلا بیضتیش همن اصلا تاما ارکلابحاص» م قج یدلواناش

 ۱ دادءتسا تعلخزار ءا # م E یدلوا نی اع یالعا لصاو جور عم

 | تلطههحو ییلحر 9 کت م ۷۱ هنسق* یدلوازارظ هنی دلاحالص

 ۱ دهاشءدهاشم هل: ارازوروز هرکص ندد و همصاخح ن روک جی ادرب بو دیا

 عوحر ماد همحوتهرصم قرطراجات نیک ا ققق نکو دیا لکد رہ ومر فط
 | هدنيرق یفاشماماربقو هعلق هرزوا بطع«لمحوروس هنخارطاهرهاعورصمو |

 ۱۱ نالقسع+ ۷۲ هنس چ یداد | عورش هنساش ناتسر اه هد هره اف و اه نیوا هات

 || داس فرط لاس بردا یاوفمرپ بودبا لجن ا ترف لا دانم ەدنىرق

 || عرب هت قوس نالسرا ۷۳*2۰ هنس ق ×یدلوا مازہنا یاردکءراوا مالسا
 ادام مر لر تلف قوا :دقواوا توخ تن نو اقوم فات
 رکتراغ رکشل هنلمانابراک نس هّللا هاب یطتسم ٭ م یق# یدلوا باذح

 ا هلرب یهاس تف ال تعملخدجا هللا دل» ردات 8 لعوا ب ولوانرهر لحا

 نیعسو سخ هما ەدعةلا ىد ق چ یدل وا یف اسم

 رهت تدم ۾ تفال> تدم
 حو نسح یطتسم قلخ ىکا ا .  هنش نیش هنس

۷ ۰۰ 
 قیادادو لدعرویزو « هتسارآهل.امرکواضحم هبلح تواوا«نسحسم یاضوا
 | تزدنا دودو كالم لرت یراق ن دلا قس لصوم ٭ بحاص+ ی دیا هتسارید

 یمهدازرداریو + ما هنعاسم لادوهسم ندا ارءیردارب هرزوا یدصو

 ۳ ن



ef 
mm Tamara > j 

  ۱لوم -ا٭ ۷ 1 هنس ف یدلدا مارک البا یېیج وتر ع ن ادر رح هری “ن دلا زعم

 یمهداز معهرزوآ یتیبعت بولو | ل ہلج بر ء اکتسد تجرم اکر د هج وتم دلو الد

 راس ی > اص یردار هل ین ارذ لن اودا معرب هلرب باح تموکح لمن دو عسم
 نیدلاعالص ۷ هنس ف × یدلو اد اشلد هرز امهشده اش لص و یکنز نر دلاداع

 یر اعتسر اصحو لاتر اا ہر صاح اده, تو دنا مالل امآهلصو مو ماش مز ع

 طاترالرکو كبش بحاص» ۷۸هنسق یدلنا لاصو شوغآ مادراکش |

 رمشلادنس ترضح رمطم دست لتنورونمرف درک د نیعلمات

 یک کر هلد | لا ارج تعدص لا ع۱ بولو ارا تفرك نماد اخ لاسخ كل ۱

 رول حوا ندر افکح نال درب و + لاصیارا هن قس همزاقر 2 هررواٌلاخ طرس) |

 ۱ ٩

 لرا بوئاوارکنا عضو ەدە یاس ی دانا لاسر ارهکدءقشرفن یللا |

 یو NE AEE ر طلا یس اقشا نابرع نالوا مضنم هندعالم

 سکعنم هند دل اح الص تال مه دن ارح رنا تشه درب خول رد دت ا٥ اوخ هنمک « سا

 رکشل تاہم دادعاذتنمنی هلودلا فممصمبئان هرزوانام رخ نفلوا ۱

 ه ارک لوا» یدلب الا جتا هدن رها لاسر ابو دیارکسعرس ياو
 ال ص یحأاح ته دان دشت تور اه دق دل اه هار هل سه لد هن هرو زم هند دم

 د + یالبا دوه اترا« بعص لبجرب نزف لب داتوم دولان رع |

 یریمکت یر د یهر ەتو ٭ دن هنن امهر او لد اج یر اہ ۲ع ہت بج اح یولول برا

 هب دج همدان هز ۴ یدفواتع e ن لهاک وک تلةرفن نوا تیغ بودید |

 EY یرادتقا او تسد لر ق لذ رم اخ نی عالم ہلد ایریا

 ا م یوا | هتسب تس وو یک زر اتری وتلا د دش ناز ارکز واتم

 ةن نکا نه هراب هاب رةز و کط نب عارب مش نب عتم کان درر ربح لوا٭ هن او

 تولوا د تربع خم هنشک هد انم ع. ذم ےل ستل او هم لا هملع نیمالا شل

 سروش یادع باوملالثلا دصداهزود امعو العرا كص هدصم یسادعام 1

 | لس» الا قم راواوت »رود نم »روذولهمعس هللار «م قرا دا باتش ۱

 نا اٌهعص دالم ارتذآمم مرتخربهارب اع یت لا

O E EEF 1ساساساردنا بول  

 هنر ةسابرد ےس هحن هدیربا نیدلاحالص تئطلس نامز هر کض ندنراطاست

 ےس دیارولواراکماک یافت هش دمه بولوارادر ۵ ر ی ناو اروم ۱

 نغلوانازو اجا توت ےس )۳9الی



çef 
 و

 یدالوارفن یا ! اناوروک ذبولوا عارف ن نمادددهومند قیالع

 هرکصندکد تا لامالئات A TEN هر اهکردقا

 ,Re اک ر 00 صلت ندشاعم

 لافطاو ناو سو لاجردلبا ییترت اع ظاع- جوا عارذرشیمرکب برخلادعیو
 || تاممرد نماد تالاب ةضديا طخ یاضشما زاناو لع !فطلت فارقف

 ۱ ادحاو + هحور هللا حور ٭ یدایسهرع سم تداعرمعاارخ [ لا قالوا تم دخ

 ۱ رکسرفظعستر سم هقرو نییصاز بلحو ناتنعودلاخ لئو دم آدحاو دعد

 || نینعت نیدوکح هدرورا خس هند ر لادا ع باح بحاض نوا وان دلا خالص
 5 بتا سا س.

 دداش لصو هدنریذط ارصروت نم ماع نر دلا حالص تام + ۷۹ هنس ق# یدلا

 ۱ چ هن 1 ت 2 دلا یح ماش ضاق هدق الو ارورسم هل اسمش یاسر |

 1 تونو ۵: ےن ہک ای5 د ہصک ودتسآ عفر هن دلا حالص باشج تاکر نوع |نیمم

 ار ف فاما ےکخنو × رش × یدلبا حر دی نوک لافت |

 ا تر ی

 ج واناسکس بوف> تسار لافو نا نبود یوم میز

 1. دونه رابر کرد هل امالساراتمر اونا جیارشرامس س دةم تب هد حر رش

 : ر غ هر ی ایزدی نرخ تایر ن او

 ه اثکسام هر اهن هرکص ندق دواره هه هنر هت تس درتخ اد نابوزغروشک لوا

 || هناد بزلواریضس زادنادنک خدهنیص> نصح مان رواصاکودتنا نست
 هنزرع تحاص # م قدر دن امادعا مایا دعبو# مادةداتفا هلا ناما برف

 | ن الو ااخرب ابورت ن دنس هنس س وا ار و حوا یح و امد سه فاح خارحهاشکام

 مان لماکن ؟) یداوا ساس الا مو دهم ہل کاله زود هبونرغ تاود یان

 ۱ نابوزغ همانبسا:اح هرزواییبدلوارب رت هععص نره رانا هدنعرات ۱

۱ 
 | ردي نیدلواتنطاس تلود لئانزونههاشکلمیلغوا بولواهاشورمهخ |
 ردشاواتزخآ | قیرط یر هلکنا اوعاذعیو تر عه یالد دیالّسم |

 ناشنایاسا

 تامدودوم هنا« لتفدوعسم هنا # تامدوجهسا ¥ هتس فرهطنکت مودم أ

 هد ق ۳ ا 1o هنس ق تام

۰-۱ 

 تام دوس یاب تام م او اهوا« دونما داش رف« لتقدمشرادبع هع

EC ۱هنس ق 1 هد ق  

{0r tf6 ۰ 9  | 
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 و ۹۰
 ےس لر تحت

 ۱ تو شهر هه هات موخ »السا بن

 ۳ 6۱۷۵ ., ۱ و 0۰

 کرک نیدلاحالص نوع انا اند ط اتزان داش نیم 9 هل |

ES RE E E 

E ٠ر ii 2و داایطو 
۱ © . . 0 

 نردلاث ثخم ف اتسالاو هه اش مص قن دل ارعد یی همطالمو هت دلا یکشهرتداو

 ۳ هنآ هنر هدازردارب یهتساماوراسکنو هدو نب دلارو ی هبراسدقو هل رغط

 و هنر اف اہم ن دلا حالص ٭ م + یدلرا متم هدغارف خکب ودب |

 نوت :یردارب بو دنا دلت لال م مزع دج ناولې ٭* ۸۱ هنسق + ید ال٤

 یاحرز او ناهغفصار یرودادمهو لمح نالوا فام دوخ نا نانگنالسرا

 ید ردعهولآ نیمعلاسر * 0۸۲ هنسق +٭ یدلنالعهزوح لخاد

 ؛دانیداع نافووط توکن الف ییمکح ٹو دنا عاغجاهدنازبم حرب هتسبکاوک

I norms و ۰ 3  » + lé 
 شد |هنخوسیفارطا نکس | اضتقا م اادادتما هعلق ماکس بو دیا هرم اج

۱ 
 ۰ هدد وهعم ٽو دادن لها نیک ار ااو دز دقلوانازورمص مهدانرزودسآ

 تمکح یاضتةهرب هدرظتنم نامز نک اهرزوا م اظتنا هادخ بضغ یابرد حوت

 بول وا نازو دابر دلج ها لر غ یها کک لرب ل کد ر یره عید یهلا

 فور هد ناتفو د ةنراز وک حت ارعشو نیدزت با لد دانقو عو یر ورا نم

 هرربط نالوا یربیض هاو مھ دلا حالص تازه + راد دقت نی ہم ۵

 دنک ی هلعقو ٭ دنع كل رک هروص لوادل.-وزرآ لمروتک هلعف ندنوق ییریذح تا

 هلی دصق لاغشا یتعلو ار ادرمخ رافکلب داخ ندلاحوب یدل: ادنن هن را

 ترضحربقندنلاعا هبربط تولوارازراکد عتسم یسهلجهراومهو تسدکی

 یدلوا رابررمشراکسو لنح شد آ هدندرف هبرق مات نیطح نالوا تان

 نیکرهشم فص نیخلواهاکتسدرفط ها لاح نرقهلانوع + ۸۳ هنسق
 | مانتوماصاا بلص نالوایراراهظتارا دمبول وا یهو ره دز مھر

 بحاصو ر E تیم نالوا یرارادرم ورکس حاح لعردوحو حص ص

 نیکرش مشهرط سل نا مس هحن دو نیعاطانرا سارا لر کا احو یرتنهو دوآ لج

 | هلبثاونع نیطخهدنمخ رومناسل نبه وب » ی دلو ار اتدرک ن اه الساتسد

 ۱ رادقملواودننس هاند شتآرفاک كدیزوتواهدلاةو بح لالخ بولواروک ذم
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 | نیدلاحالص هنلتف نبع طانرانغاوا عفاودهع قس» ردشلوادنک دش ۱: ۱

 لوصح یدلوالصاح ردص یافشو لئان هندام تولوارشامم تالاب

 ءدرمنوک لوا نامه توئاوا لوزن هعح ترض هنس اره هبربط هلرب لومأم

 هطح لخ اد ف افا ضم هدو * ناعالهارتم نصح نصح لوا هل اناما

 هبروعصو همهاتواکع دحاو دعنادحاو هرکصند هداوا نا مال اريد

 یکهزغو مورادو هل مرو نالتسعو لسحو تورواد,صو سل دانو ههراصو

 متفرسدت ن نکد سم لوا ×م ف ٭ یدلوا مالسا لعامارآ ةناشآذونع یک الص
 نيد تربع تدار هبحوت هس دعمل اتد فرط کص ندق دلوا نیمماک هلی ارفطو

 دابز ندکس شل نالو هدر اصحو + هرص اع هی نیر قرفظ نرده احم بودن
 تالصم هرکصندکدتد | هرجاشم نوک یک ایرکد هلرب كنرف نابوج نح
 هنمع الم نالوادودسمریکهارو ی دوعفم را دن اعدل ساضتقأ تو

 هپ رم وز ور ندهسرب ناسقط بوئاوایلست ناما طخ هرزوا یرلاحر
 یدابا هنملاو یلاعتهدمح مارتح الا مز ال م اة نالو | ن: کک م ڈ م یال ہت سا

 رظطن هدر اوت تک نع # م هنسل بجر ف« یدناوالستو عاتناندیداعا

 فرش هلیاشرش سدة فرمت نیدلا حالص تلم هکردشلواهدسر
 نال او لوصو ندر افک وا نکاشا وا مزاعهئم ده ههامق هسنکهدق دل وا

 نالوارو م دم هل | قلو ا یس.انن هلسمهد هطاغ بولوا لو ةر طر وظنمرل همانز امن

 تاو افنا# یدلب ارودصتص>ر ندر وةك نوعا قوا همطخ هدنعماح زا

 | یداصم هنو کر عو سا مانا لواو ه رع هنسلواو هست هنس لوا ند ه رغ

 نودا هرصاحخیروص × مف #× یدلول هد حرر یدردوس تولوا

 "ته مال هلاما هن اج اکع یرورض ل د سرا طا لاوتور اصح تناصح
 یدلماماشمزع هدرانالا میدن عر لواو 4 ماعاهدنا باتش مای ابو دنا

 هزر و نومهصو همقذالو هل بودناازغ یاول عفررارکت٭ ۵۸۶ هنسی

 ےر دارو ٭ مالسات ارزکی م نر هعلڈ بکو کو دفصدوعلا دعبو صارشو
 ناطاس + م چ یدلب امار ورس دنک ی رار اصح مانلبوشولرکل داع تلم

 ددم هدالد صعد نالوا هدنف مه تک نالسرالر یردارب مال لرذط

 یدلب ادادتسا بو دبات اکش ةمقر عفر هتفالخ هاکرد نالس رایکست االءتسا

 هلانالسرا لزد زودهرزو مان نیدلالالحنراو هدادما ندنفرط هقلخ

 س س تا
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 : نالوارطسم هل ناما »م ف یدلواریسارذو بانج بواوار اسکناراعر ملتم |
 لوا بودیاروص مزعوروةنراهظاندشلواهدناسالساتسدریز فاکس عالق |
 راد دش اراصح مادراتف رک اکعنیلوارورخم هندراترکروصحت ان مج

 "| دنب دلا حالص ادعام ندنلهکسم ترتکوراصح تناتم * ۸0 هنس
 هرضاح تدم نیک مارآ ماش برض هدملاوح لواملد ان رر فط نیدهاح
 رامحح ناصح نصح لوارددواضت مکس یعالاذبقاعو برق هی هنس یک

 نالقسع نیدلا حالص * تنش سهم * یوا ا

 یزارفارسرا صج لوا نوا قم الواالتسههراذگکح حمط ماد یک اکعو

 تاجو# بارخ جد یول مرر و هعمروس بو دنااکد را هر زادناهو هسد

 | تالسرا لزق نخل واری کفر طر دقت ءدع اسم × م ق + یدلن اب اکر در هسدق
EGمتم بو دیاریساهتس تسد یلرغط یر دامردار  

 کر اتفرکیجد ین آر اراد ڪڪ هنکر اک زور + یداشع_ اراتو لنت س

 هدکنرفاکعو هبراصتو اف اب نی دا حالص تال موب ۸ تیم وز

 دقع هلند تدمیآ جوال حبو اهرزوا یم ا نارو ناک اک ن القسع بول اه

 ریشم بوس روک غ ارث عرف نددا_مجو وزغ *مقب یداناهلاصمدنوس

 تله هدماکنه یییدلو ارکرارتهدحارآماسن نوک ارپ ةازغداهتجا
 لوایح تودادو دا ییسودو مح لب هدنصع ی.دنراهحن دلا حالص

 اهتنوالع هلب !قاوارشاسم هنتمدخراجالقن تادلاب نبآلدعناطلس

 هروصت ام قوف هد" دمز او »ماه! دع اسر يعش همش لوا جدامصو ع اشمو

 نکو لزنت ندننوب تلم تنطلس بری مس رای دتا ماکحاو نیت ماهو الا
 مداه تد٥ درکی طاب ماباراموط نالسرا له ن دبا لتر اتخا هدتلزع

 كم تجر دودح ان تمعن لتا دوعسم لص وم بح اص × م ف × ی دار ا تادللا

 هسالوااجو لابقا داد كلام اشن السران دل ارون یلغوا بولو ادو ھم
 بولو اات تلم یارسنشلکه جوته هد ماش نیالاحالص تم ۸٩ هنسق

 | رعتدم ۾ تنطاستدم ۾ م يق« یدلناالتم همال [مادیالسالما

 میم هيض

 ا هر صبای ر معلا ةد مەلا مم ءارید اب ت ؟رب ناکم نیما ناطلس لوا

 ال کار نیو باسو اورم هر دشمن لج.اتعاجلرت ں واوا

 ب ماتم ار لا نک |لام هکلاس# ءدیزگی ک فرش



 )۳ TIR ۵د دنس هنیزش اقا نیس نیفلوا فول هناعرک یاب ایع ُا

 رو شو لقع یازن تربح ین داو رو لوا قالطا لام مسا یریغ ندنوتلاربو

 مک نالسرا بلآ«هاشهزراوخ .هروفولا همس تبارک × ردندرومانال را
 هستپم ردارب قعلواناطلس ههزراوخدوجم یلغوا ل دوکو نام هدد

 یدو تبتاع بو دبا مدت طو هم دقنو قاق خس | یاوعد شکنی دلها ع
 ےسدیا شہ اداوفدا م ل صك ہلا الم دها ت لصو لثو # داعاودرط

 ت بدتر لر دار بودیادادجسا تدن ارطا لوله همت سه حار, یجددوج

 ی E |مدعهلرم یدامانو سا هرکص ندکد اف اصم

 ند س ج کلر قحا وال جاریش هرن هه رم ترا تفرک ام دقه نالسرا لرد

 لعوادمش ناولرم * یدرا شاواصالخ-از ادنادنک هنادمه تولوا ص الخ

 لب نارکی رک خد لوا بو دیادادتس| ندهاشهزراوش یزو ان دلار هغه |
 04۰ هتسق* یدلب | ناهتهدکالههلاش رژ یلرغطو × نانع فط هن اد مه بئاح

 a دولس بتاود ادعام تذیالواهدموررابد ی حا واراوس هک یه؛زاج لرف ط وب

 اوز رنک رسم ههاٌُهزرا و ودر ساتر مر رشک لوا بولوا ضرقْنم

 رولا بولو ریس اهدنااتاشمزراوخ لغو ارب قا »+ یداواررتهناخود: 2

 یدلواریسندن اس تمعن هددنترعمیحد لو اهدناالخ- شب نو |

 6۳6 هنس ق ناماس قوس نت لکم نت لر فط « . ناشیا یاس
 هنس قت امو

4o0 

 تام قراہک ر هوا« تامدوجهنباه«تامهاشکلم هنر وب هلو لا دضع هما /

 هنس ق هنس ق هنسق هو ات ۱
EAR 1 CAY ۰ ۰ ۹ 

 )ومس+ه۲ معدود نیا« تاب دو هام تام گه علم هاشکلم هنب

 هنسق تام هنس هنس ق هنسق هو
ort oro ۰۱ | £۹۹ :9:۷  

 نالسراه عنا« تام ءا کلم هوا × تام د هوخا٭ علخ ءاشکلم هتخا ن ۱
 هن قبام هنسس هنس ق هنس ق

oot۰۷۳ © ۰  

 هاو *لتف لرغط هنا

 دع ام ندننطالمتن الواروطس شقن یهیماسا و ا هنس ق

04۰ 10۸ 
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 لابقاءزور دنج لئان لاش باوخ دننام خ دز هن تر د جوا یتنم هناتوملس لن
 لصاورونهیراتلود تاتفآنکل بولرا لالحوهاح دنسم نیز سا ابراجو

 اروث ذمهد هنا یرلعهر و م ماب و دا لاوز نم له ن دلو ار امنلا ف صن هحود

 |یدناوا لمت هن الصقم د هع یلاوح الصفراء هنر رې مدع نڪماوا

 فاہفصا نالوا مگقارع تکلع ٰیمرکب و دیا لاسراهتسارآ رکشل هفیلخ

 صالاغسا ندنناص زراوخ یالہتسا تسد نا خزو یوزتونادمهو

 ریش هش هتشک دلار یردار, ن دلا بطة ساو س بح اص ٩ ٩ هنس یف ۍداا
 مدنردلا حالص تكلم مف یدل اریعس مادة داتفا ی هبرمصرق بودیاردغ

 زعدنسمهدماش لع ن دلارو لضفا تلم یرت مرم د قحا و ا نیعر وح شوغ آ

 نکتم هدف هوب تغ ناف وع ن م یلغو ار کی د بولوا هدادرارق هدهاشتحاو
 شلو انیعتم یموکح ابهشهس هب یزاغره اظ لم یلغر ا نالوا یلاو هد باحو

 لست یاش ندلضفا یسهدازردارب لداعنردلا فش رک اح یرداربیدنا

 ناخ ین اف یاوتف حهاج ۾ ۽ هنس یف ید | ےلست نس ههلقدخرصاک !بودیا

 ةدنزورذف ىدنج زوالانسح ن دلار نساح او الج الا مامالا ىضاقلا
 ماسمزراوح م قی دلو تسکشهلد اره دنر سر دخ نس فا یی تام لب دم

 مان بصتهدتس ار2 نادمه بو دنادا دشت مزع هل را د دصق شکن ن دلا ءالع
 لآ هب ف امکان یالږو هليا تګ ایر اف یل اوتلا ىلع هدنوک ی رکد ماکنه ف هدکد تا
 باتنانع بو دنا مسح هنخن دلواالتمم ندنراکد شود هنسادوس ضرعت هساسع

 داد مزع یا دیدصق شکن دلاءالعهاش هزراوخ مف یداوا تعحار

 یاوتنا لع نوک رک ماکته یه دکد تدا م اخ بصنهدنسار فک ناد مه بودنا
 ںولوا ناهتهدرا مر اتو لند راغ ناخو دنه نات خر وشک لاو ف یدغابر اه

 هاد لا بحاص۳#هنس ف یدلوا ناسارخ ناطلسدج ندلا بطقیردارب

 یارد قرغ ی اشاکد جا مد انصاا مداد فاّومو قاننغرهلع نی دلا ناه ر ماما
 نی دلا ناهربمامالاترا معهد ګر اون بنک ض« میراب دلوا فاجر تجر
 نددوجوریادنب دلا بطق راکتسراد۶ ردشغاوانرعت یلوامدقمهنسحوا

 یداد اره همن دلا نکر تاتو لاو یرو شکن الر |یمکحوراث بولو ادو غم
 لامتشا قاقشو توادع شد 1 هدنناص اط > تلم هل اهافمزراوخ ه 4 ؛ هنس ف

 اب اره تسد بر طو رک ےل قوس هرون ارز ام فرط نر دلا ءال ع بولواهتفا
 نکا ناور هک دراراکش ندنذرط موفر هم زعم ق یدآدارحن دم یاراع

 وو



 اب

A می مد ا 
 هدنعف اش مامارا مراوح یدسحو ناطلغ هل ار اتفر اص بسا ی دار ار اوس

 یرد تله تر ابو * یرو رر رم سلاح د څر و صنم ییعوا هل اس هن بولو ناهتر

 کانام اقم عا ل تف ا تلہ دخ رص کاح هلی اکح هب ار ق ا۸71۹ هن ف یدلوا
 رمقهمدصو تعزع تار همحوت همناح لواهنساحر ماشر وشک س ىل بولوا

 قر هلو ا افترد لداع كلم نیکع !تعزهدنع-لد رت هب هرهات فرط هلی ایل داع

 ر لدا تزال و اصرار رحم

 لالتتساو یهدنامرف دنسم لصح هرکص ندکد تدا تمد خه دتر ازو ستر

۱ 
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 شکتن دلاءالع4 هنس ق * یداد الاسرا هماح ينلا ی رط یرو هته

 ںولوالقتنم ہد ع ن دلا بطة یراکتناما تسد الم اخو ل حشره هاش راد

 هک اغ یتب داوا كلام نر دلانکر مقیدلبا بقلد با نر دلاءالع بقلاذت
 ادار دعبادحاوو# مادقا هنس هلم اعم بن اجا هلا تر اقا بوما وان کت عانق
 یړلداماًعهاو یس تام دقم بتن فرست هطالمو هساماو راسکنو هننوق
 | قارادافوندنفرط یریاشعو براعا ناخنیکنج فا ناتسلوغم ۹۷ هنسق
 دنا شاو انار ذک هلبا تنحف اقوا بوسهروک تح ار یور نوکر ب نیما وا

 اک د تولواهد اهن م دق هلالقتساءداسو ها لامقاو تنعهدعاسمهک ات

 ی جواه د اجهو نیعستو حسا هنس ق یدناوا بمقلت

 (مادع اماده اتفا لبا ناما سر فهن اد ن دلا ی ین اص وارا فرصت شاو

 لعدارفص تژوادت لحادنکد رک نوک ناد یوا ..هنسقىدادا

 | نخ رز وک ا د ر تا قی درر نیو رت
 هدا سدان مسد تراو هت هت همم طسف ندا هماش قع اوا تدصتیف نرو

 بول واداک ان زنتن دلو امدوتم نیدلا زکر دوو "یان نب ك نکرنکداز جیم

 1۰۱ هنس 8 یلوا كلام هنتوروم نونا عمو تل اسهنزعهار قوت

 هداعتا موررارکت هدنم اقهتس شعلا بو دنا عن ان دمور ی همنطنطست ترف
 هدابنورهداهخ ی درط قعلوا هدادرارق هدهاشتختورسخک مقردشع ا
 عارتزا فک اطنا قد یالمتساتسدهلرب تدالجریشعث برش بولوا

 نداطخر امك ده ن داءالعهاشمزراوخ ر بنا هارو ام لولم تل هنس ق یدلب |
 تکرح تالاب نیکع ادا دمار تناعا یاجرود بقنا ضرع بورد وکه مانتاکش
 یداوارمسا ه دل ارت ی اخر لب ااطخ هدربکسورادءانتاری دقت که بودا

 زا داشرارماماندوعسم نالوا تکالف قبرط فرو یک و هنسش

aa KiB Ka Bonk EDED BEE REDUR 
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 ها هل مان مرو تکه دف لام ماع دعب تو دنا تکرح هرزوا قلو ا یراکتم دخ

 هلکناوهاک دی اطخ ندلاح مقاو یتحاو | یول هم لدوعس» یر ترسم

 و هنسقراد دارا لو صوم هر هن اهاشفطاوع لوصزولا یدل بو دیا هار مزع
 | لصاو بودیا دوجو لحارع یطیزار رف ماماریمکلا ریسفتلا بحاص

 ریثا نت لعن دل ارعطنفاح لم اکے رات فود هنس ق یدلوادولحر اد لزم رس

 دوجخن دلا ثامغ نالوا همزراوخ لوا رخ ۲م فیدلواریس نان امح تمن

 ناسارخروشک یاج بولوا مدع لا هدمطاغ هلرهق ریشه برضه اشمزراوخ
 یمارآو نوکس لعن هغ اط لوا م ف یدل اوا لسم هدج نی دلاءالععز انمیب

 راوج قح مکر در اصح مان هوکز وری یس هت دم هکز وغ دالبرواج هن هنزغ |
 ض دلوار رق رب ذ, شرا ذک نکا یعیعو ی هراومه ند نفر ط هبونزغ لولم
 روشکب و دباقوقع قو هح راهظا نیحهد هامه و نیس و حس ماعهرزوا

 هلازا ینطلس تلود ندنیکتکس لآةداوناخو » هلاما هجون نانع هند اح هنرغ

 ام وع بولوا یاعامومف اموبیل اقا کوک ن هغد اط لوا كلذ دعب ٭ یدلنا
 تولواكلام هدنه دالب شعبو کلام نالوا هوئزغ نیطالس مکعوراق
 تکرحیکیشان هدناتسحتاربم تعاشا نکا لیخدهدتنطاس لبلح نف
 روح هدننشرا: یدرو ن اود ر دلو ازم هک د لود نسح |یراتلود نیک. ا

 یداحآدارثآبو دیازوا ت نددنیتسدحممیراتنطلس ماوعاردشلوارب رک فان

 بولوا مالننا شکر کا هلو اتسا فر طورت فکر دای رت ندن از ھغو ی
 سو اکک نی دلازع یلغو او × م اک مش هلرب تد امش ماج هدمزر مزب,تمدرکماکنه
 هاشنالسرانب دارون لص وم بح اص ٩ ۰ ۷ هتس ق ی دلو ام اثتحاورع سلح رم

 یدلب ادومص هتعوکحرب مندوعسم نر دلار ع ییعوا نولو ا ل ژان هتجر تمعن

 ضرا بحاص یمع لس رطاخ شر تادحوم ضعد سو اک کک مف

 ندلانکر ییغوا تودناهاش هلیاردغ ریشعثوهایس قوسهننرزوالرغطمور

 روک نالواورسع ی ءدنشک رش هتس ق یدلوا یر در تلم ثراو ه اشد[مح

 نکداشلوا سوبهدنلا سواکنک هپاقی رطرب نیعل مانیرکشالومن اتسا

 یدل عارتناندت داس حتة خپ نا ناس رک هلی ا عال ضعءادفو لام لذ

 رسم ف اد o اشمزراوح 1۱ | هنسق

 | تادمهو ناشاکو من وناځزو نیوزق ۱ ؟ هنسق یدلبا زکسرفظ ریشعش مکح

 واصفهان 



ço 
Naa. 

اخ بو دنا نامر ذو راق حد فامعصاو
 تالعا ص زالوامقاو هدر هلن هقم

 ها واح هقع نکن اشک ااضتقا قاواتعزع یر ناذع هنفر طدا دخ ریما تاو شخ

 ی دلوا هج وم هرهتااءارو ام بت اح هرم 2هرورم هاب تزاوا ال هت اقوام یال:

 ندیم ارد نیکرمذم ل: دام نالوا نت هرثهدهماشلحاوس ۱۳4: س ق

 ۱ دراو توق هلب مع رد قعاواندنرمتٌهماغو لاج ن دلا حالا ص 24۰ نی آھ

 هدن رال = نآ دم یار فو * زارد تراعو بر هه هن همهالسا لام

 هت هلی اناریم ث و نالا یی ڈار طا ناسی: و سادات بودیاز انکرت هرزو ا یرا ها ود |
 ادو # موش مدق حطو» مه لا هرک هندکدت اناریو عا ضوارة النوک

 ماشورمهههط> هدنامرخ برءروشک ناطاس ( ع هس ف رد دشن | موعه هن رزوا

 رفصا| ح رهز» ماش مز ع ندر ص هند صد لد اص عو دام دةم لداع تال باحو

 لداع ل دنا طم دمزع لئرف لب دا« یدناش امام ترمض هدماقم مان

 نیش حا سه یهدع ماتم كال م ىل غوا ندهد لاعاو ماده اما هم اش یرط

 ۱9 هنس ق ی دارا نیک وزع دنسم سل احهمصم تغ د لماکی غار کدو

 تالخ نالدراییءوابو دنادول سارا د مز عدوه سمن دلار ء لصوم بح اص

 ددل یک میت اع دساوہس سواکسک مودرص.3 م ق یذلوا نارماکه لر توک
 سولجهدکلمرب ممدانشک نی دل اءال<یردارب نالوا سوم هد همطالم بولوا

 دار دزا ثعا هه اشم زراو ت دخ نادیلس ام قم ندنفرط ریکنمح ۱ هنس قید »

 یاخرو ص ر بس بولوادراو بول دال اح: دن فوتکمرولوادادو تعد اوم

 لبا قد رطول بولوا ص>ممنمناجرا دشدمآ نوا ملو انی تکلع

 د معو قاسم دشءهرزوا قاواساردن الان و هد یاس قو تسود ناب

 1 نسر آن کا اف انا تل ناب اع ندهاشمزراوشءا یحا نکی ا غلو

 دو «یفارکادو ء نامل سم یرتک برق هب ی ال رول ترد ندنآیدز ناروت مرع

 دهمعهدعاح هلال ځدا هذرم ص: تسد ن LL تو دبا ب ہصت ی ندى اکدنز

 ااح هتفا د هو فا دی دس دس بولوا سکعت ا و | لالخ ایا و
 نالوا یداب هدا فوت قا یرادتسا كن هنر نالوا ضواعن ابا

 دراووبدرواوا هلا تو | هلاوح هزيم ري ده مکس ین ص ءاو س ءازج لیکن نتف

 ياناس ةنو د حد فاسر 4 هات باو چ ندنناح» هاشهزراوخ هوتکم نالوا

 ندنفرطم اشهزراوخ هللا یدلامصاتدادخ, دف لخ یالوا مادنا همادعا |



{of 

 نیکتحسهلد ای اشیادوس ماب نانخا د ناطاس هوش دفع نزن
 هوا هنیرزو | هم السا كالا« بور دنوک نیکناهنتف نوتکمیرنوخو
 ن روک ندنفرط هفیلخ یدبا شہ اداره یتطاست دارن نو محر فرفاک

 ناعوط# هلداعمد نداروهظ ندساح هاشمزراوخو هلداخ تروص

 هفلتحخسانحا تای مت ارهکد ناز - تولوا یداب هن :حوع كال

 درابماس و م یت یدقا ءدفرط مالساروشک هال یا ین

 لاعتسا هل ءقتسا ی یکی هد اهتسارا ءا نحاوادراو «هاشدزراوخ

 راجود هلداناغییوح یلغزانالوایریکنح شوا دبا ؛دشرقرازنابودنا
 بولواراسکناو تسکشهنف ار ط دج ناطل-ر اکو لنج تام دعم دیدار

 تر نیلنهیکسه هتممز نارو عالق لجدبامدق عضو هتمالسرانک

 يک م قیدلبا ناسارخ بن :اح مزع ناسارهو ناسرت هلان ا

 ناشار دق لمد شّلانالوا هدهظفاح بودنا همانرفط هک اهیدازنا

EEREفاحراعن اه دی هد امو *م  

~~ 

 ندن اهاراع د ام یدلر |اع ی اغ تربع هدناماو مح ر ناد الج تسد

 » رتسکاخهلد ا ره شتارساترمس .یروشک لو ا بولو االمتسا نز هج هد نقر ع

 بحاص م قیداد ارهظم هیاس یدناقرفت هلداتراغو یس یناکسو

 ند دلارصات یرداربب راو سار دای دوحو یان هاشذالسران دل ارون لضوم

 كنرغناب وج ها م یق یدنلواسالحا هلامقادمبم هددشا حوادوم

 بودیا ,رجاشمو هلئاقم دان ءار ازاغا هلدا یناکسوهرصاح یطایمد |

 هرکصندک دی دند هرکس د نک یریپ رو لو اریمغتلا علت ربدقت مک

 هلمس هطح المروخت دس نیفاوا لد اکمل ضار و یرلددلوا دردم ا

 مظعم كم SES طا مد شحوم ماد م قیدانارو ممم یلەروصتم

 اتم لر او اراصح لواالبتم الاد هب یلا عت هان باقلوا یسیع |
 هنسالدالح یمیلاه او بخت ید یوزاحر,نوصا دس یلاتح اراک | ۱

 ققاشم برغتو ناندورادلرت هرو مضلاب بو دیا بد ذعت هلن الت چاہتا

 تخورف الد اا مب قدا اشا نا ءو الحلا ففخ نا ..الساندیاراستخا ۱

 كنیهاشم زراوخ دج ناطل رد شالوا نیخر وم نیبعت لق موس سم کود 1

 حو تمخ یدار نارزکرب-ا

 عودا

 مھر د فہ سا ل طررب تولد اصهمهرد نوا تزراطنقر یح #راب دنا ۱

“ هلن ادامرح هفر زدن تولوا نار
 ناح هتهالرب تع



 و

 | مان تابوت همسورد امادیوسندناماوتءارما حاواعوعسم لیکن ید

 = ےک ےہ یم س ھا

Tù 

 قعا نوعاراعشا یرامتعا مدع هه اش هزراوح هلدافار هک لس هدع یا

 یسوب ذعدو لت # بو دنا پىقەت تمدخد لمانى کوکو

 روشو رم ههزرش لر +میف % یدال نیمھد هرات یف اراروشک ا تزف

 هسیاراو هن قطانوتماصو * ناریوراومهو تس دک فاررارو معمر و شک
 هحن هدهولز عیراکد تن | روش م دق عضو بو دنا نال اتوا مغو بال. سە درب

 نکداررتم کردی هداهآو مّصاح ی و لو نزرشعتروآروزد م ل زود

 لا عا بوى اما قەدماضخو هل اة ما قم در فر هرا دنا مح وک دوب

 ندهش اد لوایح ی دلو ار اکی ر انح تس د دنن ام یر لل اه دلاتقو برح تاودا

 تسح هدنفارساو تالح هعآ سم یوح د یومهدماوز ی ءر تشز نزرب

 نم روالد د معرة قردو ± لخادهارف تعد یامیر لرهدناوحو

 لب لر ینسهلب مصاسختو عزای بواوالصاو هیدربخرب یتیدلوا
 هشحو هراخ اه اشمزراوخ دج»*ناداس »ر درر مم کود لاله الاخ دماغ

 ینوتاش ناک یسهدلاوو یلامعو لها نم وا یرا ده ارقهدرپ لس
 ںدنلاعا نار دنزامدلد نیدلارصات یریثو یلاوما یافت کودتب | باعتتاو
 هرطاح عفد ندتهح لوا هحگز بواوت هلا شا بعص لقعم مان لالا

 هرول معاق * یدیآ E ودك کصندکدتنا

 هح نفلواداشرمم هل: ابان تارا رهص بولو انو حث هل. نوکانو کر ئاخ د
 ENE کم | لاح یلاتحار فطو رخ لدا رص اح لاصت ال الع ل ا۔و هاما

 نالوا هدرلش رهص هداعلایال> ىلع هملع ةدارا ع >4 هدق داوایزیکنح

 راص> یالب یالسم هلا سطع سد ؟)یالمتساز# اانا شام رننام ب 1آ

 لوا ٭ ب ولوارا هز بلا ط هل. ارا صح ماست هرو رضلاب نیغلوا بات ی رئزالوا

 نارا ضف مدی راکدتسا مدق عضو هرمط ندرهش ةزاورد ات هتک م

 لام الام رلکرب بودنا شورخو شوج ناڪ دید تن ةدیددننام

 راه قاار داقلاناج س × ی دلو ا ناورراد وج ند هملق باون | ادعام ندع دارا

۱ 

 نادنزرف اک ف رزو قعلوازرنوخ یگنحس !عهردنقر“رادنمدرد لورا

 لس ناموتنم یرارت> دو نزورهاوخوردأم بولوا ارم در شک” تشک اشهزراوح

 | تنددخناطلس»هراح* یدنلوا ملست هنفرمصت شوغا لو ءم ءار لوغ
 ندکرکندنفوخ یریکنحناکتش کو هر اذکو تشک دنک لم فارطاناریشو

 ی ۹



 : ۱ ۱ . م ہم هو شو

 زوکس هدنن ام نار دنز امٌءریص تون الک |هدانرد قم اللر‘ دنارارف هب هشوکرب

 لالبا همدوهدلالخ ول یدلواریساهب یرا جرت ر هدنآو هریکمار اد هر زح مان

 دیرمصق هماکلاب ندندنرومآ تبش * تعبط ریدم قعلوا یراذکشوک

 فد شون هرادتقادنل در ابره لواںودیادس ٹا > هضا فرب دقت ناعابو

 لولم مانعا دج هاش مزراوے رود نه × م ف × یدلوا ن هک ن هارد هنہکر نالوا
 ےک وراه »ر دش ازوامش ندکسزونردیدانح ادادعا بولر ا همزر اوخ

 مخاربشرهش برقهزویترد ندفارطالولم ادعامندکلام نالوا السا
 ے دیاردو عو عص میس هنا خب ون تالآهلج ندنفاکت لاک بو دیاری ستو

 یسودنک بو دنارما هن الوا هلاکت برض نالواقالسا بد ندنرب ت تن ا

 ریکلاع یریفن سوک هزاوآ هاتف آب ورغو عولط تقو یخ ا هرزوا یر د نکس انی: |

 هاشهزراوح هرزوا ینو الو ارو طس نشر د ےک دف اصو ٭ ے رات × ی دیارردتنا

 ندناو همزراوخ ندابردن دلا لالح لغرا قحلواروک هنا امنروتسم دجم

 راش رو مرکل نالوا دن هرصاحر اهدنقوپ یدلد اد نه مرع بوراو هناسارخ

 لوصو هد هنرع لرب لومأم لوصحه اسد بو دنا فلت جت فلع یرات ات

 2 ماا هکر داوا نالوا مهفنم ندرول ره لمن ٭ ١ 1 هنس # یدلول

 هدنگراون پتک ضدااما شلوا تک الفقیرطقفر هلدایردب نالا لالج ||

 ردمخروم داخ موس یه هرزوا قخأوب نیشن تاق هدهنرغ هد لالخ لرا ل الج

 راد هدراد لزا * بولوا رهق ششتآ ةتخوس مسکن رهنلاءاروام »دال
 20 اد ا اولاد الوو کت هرکص نن
 ۱ و ابو ناعه او مو همناحرح نالوا مزراوخ تکلم یسرک ب ولو ات اشر

 نوصح یاشما ردوو طلا و دمو بشم ندناسارخ هرو هشم عالقوةارهو

 نکورهق هش لاصت الا لع هنس ترد حوا ند یف نیعل ل زو هل هد هرو معم

 یح ×رداکد ناس حا تح ینو الو اناریوو بارخ همدیم هن هلا الانعا

 ناریدرتقد لاد مدآ لس زوي ر ڪڪ نوا یرکسع ممقزکلابکءدناره

Eهنسک یا نوا یتحاریشجش ءدنامسب هدریپشرهش لزا نکا  

 لرب یرقذ ہد رع ےن د دع قرق ناھا لد هبوما ب آران کک ندن اره بول و

 راددلوارادنانانر عراذک هدوهب هل ارجو یراسا اه تدمهعن هدرلارح او |
 صع یح ںرلوارم میم الج دج ناطاس مس رفط دهاش ل صو ی اع هنو عد

 رم یارح دلو مانناخ یلوت لیکن هرزوا ینر لو اررح هده ر اون تک

 اره

 سر سو
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 ا هندناح هنزغ تالاب ریکتح یفلرارکوکریشع* هدوسرف سر اوه

 دربتلهلاوز تقو پ یدادارارفهدنهرط لال بود اوت اتم

 هد !مادقا همادعا یا عودالورارطضار < لال نکن

 هل :امدآ لس ترد قوا NSE رابکدسو »راع قورو ذح مف ةد

 مف * یدارا لکرداب هلا یزیکنح رهق همدص هنزغ ناکسو لصاو هدنه

 هنر دلا لالج هدربتعمعز ات مانریسلا بیج کو دن ارر رعت ررح شقن ما دناوخ
 نیکو ر عقرنریکنح قا ںؤدیا لامها ی داو ۂتخادن!یلاوح ا نالو ادنسم

 لند الواو یلاقتنا لهاشمزر اوخهرکص ن دکد تد ارزو رز یسز نارا ییا
 ندندالوا نوع ا لع !ناریو ځد فاتسو دنهروشک نیفلر امولعم یلاح فعص

 ییکرح هرزوا یزریکنح نامرفرا دارت دى لوا ب و دنا نیمعت فاتکو او یاتفح

 .دنرانک نوح رنو +رو دو شار ی زغو نارکم ت الو. ال اد امن شس

 | نیدلا «ءالع» ردشع ارت هماخ ةتشاکنوید راب دن ادورو هریکنحرکسع
 یاکح او نی ےک بو دنا سار دن الان اوص«ساسا عضو هب رش ساوسداقک ۱

 روصح یدروصنم لئرف لب دانش ×م ف × یدل ا ماع اةن دقت لذ هد مما

 نید ضرع لح ندنفرطلماک هل ا تقر تمفصمیاضتقا کد نحره بو دنا

 بو واد غراب درتسوک تنغر هحل صدق ءهرور ةا هرزوا طورش ضمعب تاز دو

 برش ul هر ص نرییلسن اش نخل هراز یو 2نامو

 نوتلا لس زو جوا نوع ال اربمعت لو الا ناک ی س دقرو عمر وس کودتا
 رلد دعا ف وسو قد ون د راده د قع یمصراک هلدا نع فماکت : قوا ےل

 وانت رف خم ندو ةر ع تعا جر ندرکسع هدزوربهزوررب هات ۱

 | رام لترا دحآررا د قهر ندلتنراک ت قاع نسح هطح الم ی بوک ه ماج
 یراج همن رم قحلوا نکم دس نیغ وا ف امز قاط هداز یل وب نابرج تص خر

 یا شاز اذک هتف ط طاممدرارکتءر اهکندناروصحت فەروصتم تولو |[
 نام یطاسهد بو دیزانهز امن باب عرق نیرمهاخ نيعالمراچان ی دلوا ذسنم
 | رضا لص ود بح اص ٭ م ف × راد دلا ناما طح هن رااح ق اهر ص نرولست

 شودرلهناکمد لص وم تموکح سابل بو دیادوجو تعلش ماش دوم نبدا ۱
 ناسا یاسا ۱۹ ایزو یو ارم

 | دودومن دلا طهوحا 2 یزاعس دلا فس هند [# بصن کساز نر دااداع

 فر تار ها تا هس قتامو هنسو أ
i 

a10 ott 5۱ or) 
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 اووي هنیا# هانالسرا هنا« دوعسم ن.دارع هو> ایز ع نی دلا فسا
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 ا. نقاب هندفتأم هنس ف تام
RO1۰ »۷ 0۸4  

 هتس لاو چ تامدوجهوحا ٭ تامهاشنالس راهننآ

 تاود بکوا # ۹ هتسق هنس ق
111 1۱5 

 ںولوا ناشخردهدیرعرابد رثک | کلا بلح و ماشادعامندلصوم هکنانا
 لاوزرخ اتو * ناکناک لخ ادن مدعو لاجرددعتو لامقا نامزدادتما نکس
 لالخ یلاوحا یررئاس نیغلوارمصغم ههل ىلسر ناشتءقروزع باتفا
 ۱ ردا شا دنوسرشوزوش» کسر یدنلو اا هتک اهل. قاواروک ذمهدروطس

 یدزاب ناورمشوناتسح رکو ناتسدرکو نادد رز او قارعو ناردنزاموناسارخ

 ای ازفا تربغ هکسلد نج هناخراکن شر ندر ا عت اغنو × رثالاسوخھر کا
 هد هنس وا نالوایراالتسا تدم بو دیار زور ز یرارو شک نالوانرب تش

 نور شمش ترضیالسالها لس رتوالومره هرزوالوقع تارا نیم

 لاوما سیا فن عاونهرزوایریکنج نامرف هرکص ندکدتد ما دعا هليا ماشآ
 تشدو ×راذکن دیار الا باب هلیا ب اح ی یا اسو تارساو هعتما سا:جاو

 نیکنحن روح ۽ ۲ هنس # یدلب اراست دیر یک: جر کسعم مزع ندفاصبق

 ےکحوراق هک لب × مادعا لبا ماع لتق نن اکس ناروتو ار ادال مس جی یرهتشاکو
 لذهدن مال مرو سفت لاج هسغنتهرب هد هش وکره نالوا یهاشهزراوخ

 11 رداو لد هناشخ د لعا ندهرهمرخ وهناسن رندر ب و دناماعه اهن عن

 دعد نم هليا لع اترا شت هتخوسیادع امو تراغتسد:درب نراق دلوا

 یعدق تروب ادعامندنفردلوا نار ذکن دن اکمادحرارقو مارآ هدرار اد لوا

 یرا.+ایرلکد تدا نام صغ تدار عسنرت هن اذ تصرف راناخ ضع هدناتخ نالوا
 ناروت هن بو دنااضتفادوعهرورضلاب نیک شیک د یریکنح هعهاس شو دک
 هکر دیو یه ۲ ۱ هنس ف ی دادا ت هج ارم ناثع فطع هناتخ بناج هل لوب نیمز
 ۲ر دک یا قات مزع ندنا بواوا لصاوهدنقه لد س مرا لوا
 سالو هنهک سالب هاشهزراوخ نارتخ دورهاوخو نانزرد ام کی دادارادصا
 راەدىا لحام یط هدر ع اک شان ودار نرو هاش

 بودبالزانم مع ننکدایرفو نانز هلا هه اور. نوکرهراهر احن لوا نیر ان
 یدیارولو ار هتساة دنخ ثعابهنع ایت اوریگن> یکتا ترح ربح تقر مطوو

 | ےرک عار موس سم هدنراون بنک «تالصفمرپ لاوح الا لو ع ناصیست



۹ 

 || نراداضح یداد نر نا دج یس مارک راد زکر ص هکر دشلوا تاورتاق
 امص ةوشن یالتما بو دنا مهتم لمع نوتاخ ناکرت یردامهاشهزر اوخ
 | کودتا باکترارک, هزور و یدل |مدع مک فکتعم یلاه باس هلبواهدنس انشا

 || قمطر تانرزرب هرزوا یاو اا م نوخ توشود هنارطط اب الخ ندهلا.ثراک
 | هسراتمضح یرکد ہانی دلا غ عش تال وكفر وو ۾ باضعتسا نیس

 || نارق خان کع ضو ن دارو دص ندو دنکه نارو حش ف بو دیا باتش هنسهناتسآ
 || هسدلب اء اتشارهیسهاکردلا-ءدوسیزاسن یورهنساحر قلو ا ےقصووغع
 ١ ه دنس هل امم هځ جوبر درس لکد رز ن دلا مخ هاب نوش نر دلا غ حبس ترضح

 | ناطاف هرزو الاخ ةعضص یاب نا ا ممر ازهرازه نادنجو مشاب و لشاب لس

 || بالا همت مم لو اهناشیلاعتتایز الا بر بان تضغ ست هدنابوت ارز × رولو

 || هقشط اف »راد درو یطق باو جون د هوار داخ هن افطار د ید هکر دشم ها
 رادهوشنند داهتیاصف ال ج د مش تر طح یم هعقو هن احر جر مش

 ندنومآمتفالخ دهد * یل ات هلل!!مهجررلد درو درا رق هدف دص د مق تولوا

 وا لوارصاندا دغره غءاخ نکن انوکد فسر رح یرقلا ما نوزوم تماق ساساورب
 اار دشمال وا تولسم بول اوز طوت نالا یا بو دنا لب دمه داوس ی هم اج ضا
 || هدمیو ناتسروخ واکه نا فص ندناهنامرکن ددنم یزراوخ # لالح

 | اهم ف یان دریس تمعتریس رص ان هقماح ٭ ۽ ؟ هنسق* ی داوا لوتس م هن اهر زآ

 الاوت ف« یدلواتفالغ تبون ناوخ رم هد هتنا اب هرعاظ« لغوا تولوا
 رعتدع ۶ تفالح ترم م هنسل

 ٩ اغ تهدمدن ییمش  هتس ۷

 ۲ ای دا ار یاو یک ترابی ورا
 1 بوردتوک یکتا هنتف توتکمءیکنح تیخلواریکلد ند ناخن او ت

 ا احاردتسا همهننااب ۶ ر دشلوا یروصسس هتع نع نانع فطع هفرط لوا

 را نکل بولوازاتم هلا تفالخ ماوعادا دما تلو د نا ماواممیم هنفالسا

 8 فاؤمو ی افر دم-ادسم ند ریه امه دنرصع # ی داواالتس»هب اع یاده دنر ع
 ا ا فاستع اطا ىدا ف يا سز ابا قلاش
 : ترض»۰اشهزراوخ ± ر درا كلوا س دق سنال اراد ل بزن یطاشار قلا زج بو

 ٩ لوا تو دیا نا شرو یمه فورح دان ام نررکسع یجرکه لرب یکه ناد ی تسد |
 لس ٩۳۳ نس # یدلنا سما یسداهت ندمان ادب نر د یف موو
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 هنيا ماب صنت سم × یلغوا بولو ای هلا هاکتس د تجر هاکر د هوت هللا يهاب

 م هنسل بر ف *یدلوا یهابمو تيم یا تفالخ تات ۱

 رگتدم ٭ تفالخ تدما
 بولوا لد نشور» قم لداع»یس هنس هنس

 یدشع |لاماهحتن نی رع تسیاسحاو لا ی هع و رمسهربع تا خم

 قاصق تشدو مزراوخ تالو هلد !یریکنحر ادا لآهروشنم# هللا هجر
 نالوایدالو ارک !لزیکتح بولو اامرف نامرف هدرا ءابو سورو نام لا تکساعو
 مانوتاب بولو ناهنءدمدع لاخرز مدقهیآ یا آ ن دنر ھک دیر دب ناخ یو ج
 فاع حرف هدهمناعگ تنطلسدهع٭ م ف # یدلوا ناخ هدننکام یردب یرسب

 | هلدرار دار ر دط ت يه هلمسهطس او جوج هیکنح یسن هل سلس شوک ران اناوا

 تحو کلا نالوا هسیق تدارق یاضتهرکره بوبلوا یداصتاو قذاو

 بو دنا مارح هبات ی ارم ہد ماش ید ع یظعم × تلم# ردع ارعوا هن سد داو

 | رهف سا هنابز# ۷ هنس ف * ی دلوا قشمد لاو دواد ن دلار صان ك ۰ لغو ا

 ییاطننم هدم یق ری مشر مش مانت کنت ندا طخ هر رو مش مدال یگنج نال وا یهلا

 تحردر هرزوآ یردعت تولوا ین نددوهش هرباد یدو دن دوجو یی)

 تسالوا نبع“ ناکر د نیلفا س ل فسا مز اع ندی او × نیمزیزنیفد هدنس هباسس

 هامتخد ددع قرق نداکراوا ال سن هرزوا نرد ف لو غم لط اب نمد آ * م ف

 معزو *داوسدداوهرنابسا بو دیا نیبرت هلن ارادتعقر ءاوج عاونا یرکم

 ران اځ نر د ین لو ایراد دن ار اعراب هریگنج نوح |یاهنت تشحو عفد هخرادساف
 مالسا دن هما ع ناخ ناز اغ بولوالمعلاروتسد مو هذ م لط اد نی آول هدنناسم

 یانب» یاغوط » كنرف# ردشع الا طب الة برض روت نم ممر ەدق داوا

 1۲۳0 هنسق + راب دنا ریمعت یاد ص نارخروس بولاصرارقرکنلهداکع

 ریش هریذحه: نرل هعلق خاک و لز کش جو ناخ زر ادامق مک نرالاءالع موررصش |

 م ف٭ یدل اداشراوتسار اص حر هنا زرار هش شاارطا تو دناداهتسادع اس

 | لدمم هفالتخاو تاودع یالتاو تغادص نالواهدنراشب لداع تل مدال وا

 دادتشا رطاخ شفر نالوا هدنفرطیهرصان كلم هکاصوصخ تولوا
 دساف صرف تبع نغلو دادتما فامز یتاهاوخ دن هن رازبرپ ندنفرطو

 فرش سدق هلسارغاو برق لماک مص+ناطلس نوعا لطا: لما لنو

 یدلواراتفرکه ران کک یالمتس|تسدزارکت هرزوا طورش ضع ل اطالب
 رے سج بو ب وب سر رسسسسرمچسج مس
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 ندام ر ناب فا تضخ هنس یر زن دیریکنچ تبصو م 4 ٩1۳5 هنس فأ

 مجهدوع وام لعش یدافح اود الو ندکلاه ار طا هد ی
 مافاک داب ماج راو ماشو جیم نو کم یرفهرزوا یر دن او مسر# را. دلوا

 ۱ نالوا لع هللا تس اکو لةعرهوجو تسارفرفز بر هرکصندنراکد تدا

 میسر ماممابودناسالح اب قاخدن :سمیاتکوا یلغوا ینچوا یزیکنچ دهع یلو

 ۱ هدنتش شارفونارواک نا یاتکو ا م ف راد )ماوس

 | نیمعت را )کسر هناهرزآو قارعو ناروتو نارا تالا قعاوا زار نامر ِ ۱

 تنارتعفر لذ اخ نوتلایاطخ ناطاس بو دیا لاحتسا هدنداب لاسراو

 ت٤ نع لع هجو هبناج لوا نوع اسک ینتکوش یاول نیفلوا سعکنم فابصع |

 هبراخهعوهدریسلا بج * م ق × یدل ا تع ءزه ناب اس نا درکرمم یاطح ناخو

Eلوا ناخ یلوت بولو عودوهدن :مصع لات کر دیار  

 ودربم| ندناوخ رر رک لة موس سم هرزوا قلوا لال او ذدربا ره رهه هد لالخ

 زاصحخ قمضمر اتذرکه دماشنوک ج اقر یدوا درصان ید هدازر دار × لم اک

 سیل یاش بوریو عاقبو عالق نمعیو لبو شو که رصان ءهرکصنکدتبا
 مْق» یدللا صصتت هاسوم یارشاثلم یرتهک ردارب هختموکحز

 نالوا هدنارمشال« تاون تسد هرکصند» ر صا هنسرب مات هاشهزراوخ

 هداشا لوا نامه تو دیار شه هم هط نیلا هاوری مادهتس یطالح |

 ء یکدناد سم به دصو × مال او هبر ۱2 فص بیترت هادا فرمشا تله هدنیرق طالخ |

 مور ضرابحاص * ۲۷ هنسق * یدلنامازپناٌویرکل ملر نا قرشا
 لالح بولواهدنرشا فراه دابق کو هدهاثمزراو بناج لرغطن هاشناهح

 را تنرکهنسهعخ دابشنکی سه داز معهاشن اهج قعلوا لاحدب هل مازهنامهدص
 امرهنعیزراوخ لالح *م ق # یالوارادم هعارتنایالقرت اسو مور ضراو

 یوم کو دت ادورو هندو دح ناصر ز آران ات شی اهم دقم بوراو هر ریت

 راجا بوسهروک لو یورهدر ر # یدان ارارفهدمآندنآ هن اهفض ا نیغاوا
 نکنادارکا ارادد رکهزره هلن ا هنسکر | هنساحر لع اادہ هش وكس لح ەدنااخلا

 تاودراوتسا صد تولوا ساسالامدونم یدوحو یاشهدشل الاناندرکرب

 ناشدایم اسا * 1۳۸ هنسق+یدلو ساردنا هممزراوخ |
 دوجهاشنادماس هاب نالسراهنما * تامزمست ها هرهظنیکتشو ی د#

 ۱ هند ق تام هد تا دم هدستأامو ها

O14 ۸ 93| "۱۰۱ L4 1 



 و ت ج آل

 ۱ LSS لاو TTT نا اهالع هنا 9 شک للا ءالع هوا

 هنس هنس ق ه:تف تام اتف قمام :

 یاو ارو ڪر ات ےک یراوتمنب هلا لالح هکر دروطسم هد راو تلا ماظن

 لت نوک اکر هدنفارط از اریش بو دب ارو مط ی دنزرفرب مان دع ن دلا ٹا

 را5 500 ایز ر شتر پا اروام درام نیست :ز کش ندک دک ازات |
 تام دخ قرغاهدنران امز یر دامور د بولو | لغوا ی درد اک دارا 0

 iat یلودناهاوخ دن 42: هنتر كلر کس عر نالوا هنناطاس |

pan 

 وو اتو ةساروصتهدلدر دارت ناخ لون ندا تدالمح ۱

 نو وام هاتو د هنس هجن ٭ مق# یدلب :العو عوط كر رج هم دعا |

 ماطنلا نسحا یلعراوتسار اصح ناشناوا ساسا عضو هدنفارطا هنوق نالوا |

 تی نون یهو + ۲٩ هنسق* ی داو اما ٤ان یم ۱

 رفظرکسع هرزوا ف امره × دا هة دک ر دشاوا میم هدنس هتسزکس نوا نالوا |

 | هتسراراصح مانی اکو قادس بو دناراذک هنف قاع تشد ناف واس راعشا |

 تب « هنس یف × راد دن اریهمطت هد | ارش تورا نت الو سورو % راسو رف

 ندنفرط تا نش ج یداوا دا ترک و چم ید هک دلها

 م دق عضو همور زاید هلنارانات راعتروم رکشل رکسءرم مان نابونو ان |[
 رمان همط رة ندان و صح سادن ادالب × نو تال هنس ق # یدلد :امو شا

 | رذک یدیاا لص و ان مع تولوایاجزونزو طو رھ هز تلالس ا

 وا انک ہ سرا دمو دح اسم ںوشود هنس ال ہت نا تسد لاعف دن لاتر وب :

 E فاح تاود یموم فرمشا نم ماشراددرکاح» ۳: هنسق ||
a ۱تام ۰ نکا شاوالسم لمع اے اص یردارب یم وک راد لوا تیصو م  

 لاندا هنکلم لس اشو هل برا کلم لیعتما 2 اص بواک ی ۱

 لداع تم لعواو# ماتهدم اش لماک ى رعنا: هل لقمابادعتهرکص ندکدتر

 بت دوادن روب داوج له یم دازردارب نو لوا ماتور ن اطلس ر کیو | ||
 یداص ری دنونسحو تدا مم لم اک تلد + ۴۰ هتسق+یدلواماشیاو]|
 هکنرف لذا یسدقریدقت يک بلای هراما سفت ظح نکا تولوا |

 رد كلوا م السا له امانشدو بس مامسف دهد ایروص مانع یاطخ یک میلس

 همش هرزوایراهب مث حنت یرات مضح فاش ماما هدر هم بولو اا اع ی |
 ! ردا« ن ھلاءالع ها وس ج

 ۳ ۰ تین و و
ETEلا مت  

۱ 
a SAFحس جو و جو  

ae اس 
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 | یدلواكل ام كلامو خك نیدلاتانخلغو ابو دباداسف و نوک اع أ

 هاشداب كلاس هدادو لدع لال م كلام هل عو لع باصندا مقنک+ ۳ هنس ف

 ضباق تاعرا بولوارادرب مراکمراعش محارابرهشر او تمءررادس د

 تعصتلوامر ام آورت ام هشرمهو فو رصع هتل دعمو تع اطراک هر اومهقاکرملا

 لالج عش یدنجرا دنزرفو نر دلا ناهرب العلا ناطلس ی دیا فول ام هلا ولس
 نی دلا سو دلو ناطاس یرت ادعسرسیو + اکنخ النعم هل امور دمع نر دلا

 دع ادح تولوا دوحوم هد الاءالع تدم یونف نردلار دصو یر رت

 هموررابدهدن ر صع دابة ک یزاغ لرغطرا یز اغم کر عمری فاع ل [نیطالس
 لماکسلا تل ان. ا بوبا نر دلا جغ اص + تلم ×ر دش |فازر| مو دد رسد

 یدلوا یلوتسم هنلاعاو قشم هلسهدعاسم سنوب داوج تالم ماش یلاورکب یا

 مایا بودیا تکرح بويا هنساجر ل | عار تنا عادم خد هب هرصمر ابد می
 سړ ۳۷ هنس ق* یدلىا المتسا هقشمد لمع“ اص لما عد بح اصهدنتغع

 هرکصندعدلوا مانصاةدمع یاوآههدکنرف طاستلن> هنسر نوا فرش
 هداعاراضک تولوا مالسا لهارقم رارکت هلاعهادوادرصان لرکبحاص
 بودا م ق × یدلنامدههشیت هضرع یدوادح رو یراصحراوبد یرلکدتنا

 هسلىا هل اراعع لدن عج یر هلوایدا مان یداودرکهزره بوکنمولو ذخم

 کت دمرو راتفرک هتسهکب دواد مصات یسهداز علرک احهدنا بوراو

 هاپسمج ءلددادمادواد هنر هرکصندق دلوارازو الان !ناج مينهدسدح
 هلا یرذعیم ادخ هنوخ لد اع تلم نالوا لزا هول هلن | هعفا دم دصق بو دنا

 مف × یدلو ا هدادرارق٥ دعس وب تع عزانم ی ب وا اوهداتف هنلافاح یودع

 دادم ترفظم رام مک ی رع نرالا ی حبش یسنکمو یبهولضن بحاص
 بو ار هم ناطلس یمهدازر دار لعمال اص ماش یلوتسم یلاو ٭ م ق × راد دلوا

 طرمش یراع ادادما هدرا هنتسامدنیهلوالارت هرهز ندنف وح یا ارش

 ۳۸هنسق# یدلىارا خا فداع ےلست هرافک ققشودفص هرزوایدس اف

 نولوا اله اة دہطلغ هدءرقهرقونآر واک ل زنم دق اک ناخ یاتکوا

 هدرا ابو سکرحو سوردالبودو د ناخ لو ىك یرسد
 مئاوح مفذ نغلو

 ِ تفت مع يما ی دلسجط تدمر دق هنس تردحوایردامهعناک بو دن

 لنا دن دنسر تار مو هدم تا ضصرویزرول سم ناخ 1۳٩# هنسق + یداوا

 نکورات نواواهتسار هلا قاغشاو مرکو قالخ !نساح«یلیحو» هتسارآ

 ى 11



 نازیوهدنرمهع نیکنجو نام اؤ نما لط لاح هدوسآ ناممالسا ناللواهدننامرفو
 کی دنا همت صوت یرکطرف »ر دشلواناد اد اورومعمهدننامز لنو تلاع نالوا

 بودیا نامرفر ز شل ابزوب هجا نع د ممر ند جا تحاور قف ب ابرا نوکرب
 ها هسیکرادقم لوا لینا کی ما لوا یوامم ناخ شلاب دص تیک ن اراد هنازخ
 بولؤا قلعتمهراثل ابنآ اعر ظنرا دوق هه اشد اه اکر زک ی را دره سس ||

 هن اکیا لاّوسلذ شءارولوازآ [بح هن سلانزوب قعاو ایم طاح لاح تقمقح

 یاص تسمروصنم *رمصندسه# یدر دت اقرت یجدشل ابزوب بزن دزکد

 هلادبع هلن اب ٭ یصعتسم لعواب ولوار وه. ال ی هع رج هر نکن !تفالح

 1۶ ۷ هنسلرخ الایداجب ف * یدلوارورسم هل !ماحرفات تلو د ماج وش |[

 .FP رعتدم * تفالختدمإإ
 لاح نسح تآصهس ارس دلو ا نو طم ٭# هنس هنس

 ندم اەدنلاعاوچ اقتقا هنيئا یدما ارم دلاو بولوان و غور ەد جا

 اغا لوا دادغب صدف هسر دم# ی دیا شعادتقا هب دشارءاضاخ ۱

 میش هدرمصهضرابفلا نرارع مش ندریهاشم هدنرمصع زدی رب تھم ر اداه

 فاومو یریضح نر دلا لاج همفنلسا مشو هددا دش یدرورهسنیدلا با مشا

 یران اج ع سه یطغم ناو همغلا فا ومو یک کسا ف شوب همالع ج اة نم

 ناروت بولوا یرننپ یک: افر کد یک × ی دلوا ناتج ر اسح اشر اسن امشا

 ۰ امرف هدندنز زغورطبو ناشخ دیورخشاکوروغ ادالبٌلدهدنس ب ارا: کود

 هدازندزوتوا بو دانا فا تقر مد وک ت ان یاتفس نالواامرغ

 ردبنیشناج هرزواررقمبیترت یبدلوار رخ هدیدبشر حهاج یداشحا ودالوا

 نیغلوا یکم زاب الام مارتلا بولو!یلاخ ند هداف یراهماشارب رحت م ف را وا
 مت اح*یدلروک« بساینم لف مدق فکن دمت هب یداو ل وا

 هزر دخ تانخ یاقناهرزوآ رب ڈیاط خریدنا دوادرمصات رک اصلمعع-|

 ےل هکسنرف یک تخریب فالقسعو هرم ط هتساحر

 ام دعم جددوادر هان ادا تلال درزؤو «لصح هجوداو بن زادلاف بودا

 ۰ ٩ هنس اف × یدلب لی هب هیس ی هنسح کودتبا تاسنک لا غه تمدخ

 ۱ م ازهنا تروصٌ د هاشم بو دیار ازراک دانزءارب البارات اندابشک سو یک

 راتفزک یهءنوق نانوب تکل# میاد ارالاس و خم کخاوزارف هب هئالع

 | مله قسادا ناما لام لاسب لاس موررص رق × م ف # یدلب :اراصح قضع

 زاوا راس سس حب



 ۱ مات ناضیادوقع# م ق × ى دانا نما یورزابدندراد ات لغت تنیذ نرل :

 | ران درازه موبر ب لنص لدب هرزوا ین دلر ار رت هععص نزا یتبع هدنخر ات
 ضمتنلاب+یعتص» یدناراکش لر وراتسر ر و مالغربوراوهر بسارو
 صم نا طاس کود |نیمم نرد لمل ذب هدنسهدام سدق مست لصجما خاص

 ماشتاذخا هلا عانا ماش ندلممعتایع ودیارارتد ترب ان دلا ت

 عح یزوریغرکسع هنساجز خا مالسالما زقم رارکت یییرشسدقو
 | یرودقم بولواروعشهار هتشکسک لمع اخ ادلب یا اریخوت *یادلدابیترتو
 دادتسا یدندکترف لیداضتو * دادعا رشوروش رکنل هبت یم نالوا

 بو دیا هعزهلا تنه تع نعندماش هرزواجوب زلاهکرح هرکص ندکد تیا |
 یاو اع مال هدریکوراد نادمهراریشعمو ٭ ,عتار نیشرذ" قالت هدهزع رهاط

 ی 23 ب مالنمار ا رانو څن تمعن هل بک الم تب انغو نوع

 توراچ هما ل-اوسوقارط او فد رش سدق بولوا مازن ار مظم قانو
 نیدرانمراو ارا د لواو + لا ند دانعو )رم تایر ادوحو رح هلرب د امر بشع

 اب ةط ت لوااذه اتم وب ی هرکصن دن اص # ف یدلو الان اتر ارکت هل ایم
 نادت اصادنرظت بومعشود هنسالنتسادب یزاهد ول ]لار ورفکه نا دمت
 | قداص یاجرر دشلوا سون ار | هنهالس همفنح تام عیار ڈر اعشو سورح
 | هدزاب مارتحالا مزال ماقم لوا فولواهحاسلا نوصمهعاسلاموتیلا هکردلا

 ارادراتاتراعروم هرکسع» نیمآهلوانیمآولاس ندقلوا یکم شمر کشا

 ارکسع هدلح مان هوم ندنت افاضمدادخ تودناراتقلا هنفرط هفالتخا
 نیک نیلهدمزع هلا ریت س ریشم منو  نیدسو برج شن داتقا هلن اهل
 ! ندرفس رب لوم ام لوصح ناخ لوک ین اخزر رس ثراو» و ۳ هنس زاد دتا
 ززو یک نینآو ممر یتحلوالصاو هتفطاس تر ةتسم بو دنادوع

 .یدلروک یازرا هلدادعتساتماه قانت الا ناخ تهاخهدتسج ناذلوا دقع
 تسد برضو ٭م السا تربع یراکد نم بولان دلا غرض: نانطاس٭ م ف

 .تذاف لوا ت و دنا عارتنا ندنسالسسا تسد لع“ یت ع ياش ماه اره

 ۳ # مو» یدلناعامت وا اهدای, هنهاکر د سوت رصات یاد بح اص

 ازا صحرا a> هر ا هرهااو فر هدنسوب رصان تمذخ هدننههراو نامت

 نکنا سون دان اةماق تشرد هلا ةتعا دقه اتفو برح شت 1 :[لامتشامد

 ئات یدهدواد رمصات سدق ےلست رب تداش »+یدلواسوب اهن دا مح هز



KE 

 ی

 شر رک الثرازاب هحوک درکهزرهر ال هعت هدادن هاک و هدملخ هاک و دنا ۱

 مزع هلد انداوهآ هد ادسجو تس هنس ت قاع بو دیارادیانانر عدة: تعاضا

 مظعم تله ی دلاو هد ه ل اص یدسحوراکدرورپ ترضصح هاکتسد ترغضمهاکرد

 نالقسعبو دیاد ذر هرس دیک یکدلعت توان دلا مغ × یدل ارارق ه دنسهبرت

 نان لوک ۶ ع هتسق # سمت ندکترفءالتسا كاج ج د نه بربظو

 هد دنورع» یدوجونمرخ بودناتعزع تاركیرحت هزهلاءاروام یرط
 تع اشا یک ناخ ی انکو | یر دیرون نم ناخ ٭ م ف » یدلو ال عید آ تخ وس

 | ہلدایرورپ تعرو ےح[ یم یاو ةضاقاو ٭ یرتسک تج سو مراکم ا سم

 یکی نی دلوا یو صود هلا ناسال ای الوو بح یانکوا نکل تولو اروکذ م

CREEهدنلایردارب و لوزعمند مصه# تطاس × ی دیا یو  

 لصاوهقح تج رول نر اشا قسششریغ یقش لداع تالم نالوا لو زعل اس

 دصترارکت كنرف * ۽ ه هنسی# ید نا یا نفاذ تن ولو

 بودیارارف یسیلاهانیفعارا عا جس ایرلکد تنا عاشجاو تر هلا طاصد
 عس هنس ف یدلواراتفرکهنس هعنبرافکه ت ناصح لوارازر کت فاک باکتراف

 تەل هدهروصتمندنشود بوبا اص ل صف نا طاس ناتو نیهدراو ۱

 نعود امد ان کک نصح هاشذاروت نما وا بولوا بولم تاتح

 افحا فوم ليوا ندنفوخ ییکرح كن :رفنامزر دق یآتردهعاوا مضاح

 رابدنغلو امار آی كنرذ درک عر لد ابو الم لات ا ماس × م ق × یدلوا

 نالوارو ظیانتروصهدنرزو اروک راف بو دنا م ادقا تکرح هنرزو امال

 ندنتاج اخسر :رق لذا هداینندکم یکانواء نکتییژازاب کک

 طابمدو هراتنرک هر اسنادمق نرد ل نالوا یر ادرس بولوا بامزهان
 هاشناروت هر کصن دنآ یا دم EE یدلواراونارپ هل اهم السار اش هل

 یدلو ماب وبا لم بو دیا شو تداپ 2 تنرمشندنلا ءاسنارسهدروکسرف

 زدلارص ۸ هنس ف« ی دلوانز ماکح هتنطاس یداو فز مانر دلاةرعُم

 !لیبا E « للارع مصمر کسع لب انا هرکصندکدتن !تنطاستسدثوات یآ ۱ حوا

 هب دانا ٤ همدر هم الکی یا نکداشع ان طلست نام کر

 ی دناوال.عت هلرب تنطاستع-لماک نب تسو نایسومیرشاو» لءزن
 ]| دوهعد روس نالوا کو تمر تع مرتا نوچ كنرف عمط تشر قم

 قاعه تشد » مقب یدنلو ان هلق مان هنشنم بب رفاک اب ونلوا بو رج طابمد



 یهو

1e؟  

 ا ا3ا نب انانوكنمەليماقھا نان وجب بانان فاش |
 دنسمهرزوا لوه نی آ هدنارولک ن الوازیکتح هاکتخش ن دناولحناخ وک
 فافصنسح ماما قراشم رم ثى داحا عماج مف یدلداسولج هب شاخ
 هدن دع ضراهدنکر ابد نسج هنس ق ی دلوا ف اجر تجر یابرد قرع هد دا دغ

 اجرت دا٥ ۱ هنس ف یدل وارا ارفرب تدم رب بو دنارومط ]آره ات بیس

 یالبیالتنمو دلملانع ین تاسوم فرا تولوا فاطاسرب رس سااحرارکت

 ران الوا ام رف نامر هدر هم تاک ند هريام اط 0 ۱ هنس ق »یدل ادبا لزع

 رد یهو م یر شا یرخا

 ناشایاسا

 ۱ حاخدج روصتمهنیآا «ر زعم ەتما ٭ نطاس نر دلا حالص نهم

 ےس ق هنستام هنستامو هلام
ot0۹7 50 9۸۹  

 بول !)اصهونسا ۽ علح لد د اع هنا ٭ تاملماک هنا ٭ تام لداع ه۴

 E هاب ق هنسق هنس ف
 1-۷ 1۳۸ 1۳ 1ا٥
 هل ماو « علح یوم یرشا + اد ها( كارول هنا

 وږ همس م هنس

 طیوبضمن یاب كل لماوا ی 4 ؛ راس تلحو ماشند»يمز لوا

 ناسا تک نر طرعت هن رثکانیفلوا لب اطالب لب وطت یداریاادعام ندنهب دلوا

 ناریارکاع یرابخایر اوےھ انراوطا مندی مصعتسه یدنلواق

 هدنتمهرظن تآرهبولوایراذکشوک كناخوکنم هلیرامشا كنابو وفات
 ناکما ةريادلخاد ل اریطست دنکدن یمگو برع قارعقاسآ هحورپ

 یر هکر دار هاربا باج هلیاراتات شور ابردشومج هرزواریم دن لوا نیکتروک
 ۱ نوعا لع الاله لا يراوعم نحروعذف وکو ٭ لاسرا ین ط ھ

 | ه- کن شوغا یردلا رح لمف ×یدلما لاهتسا حان طسدهفرط لوا
 نول اراد فاح هماح ناخ وتاب ٣ هنس ف ی دلوا مته ندنلاصو هر حش درع بولا
 بولوا تادال امداهرهقتسد بولم هدر مان ینا ہیکودتباانہرزوا یلوا

 مالسا قیرط كل اس هلرب یف وت تاالدو# نیکمهدنناکم لا ناخ هکر یردارب

 | هلا نیدرب نوواروپشم هی مرکو اځ“ تم اغروت لم ناخ ە ۽ هنس فی داران دو

 نالوا مقمهدعرةراد الاح ¥ ردروک ذم هلءاتالتس رب نادزرب نکا لکد نردتم

 نابوو خات هرزوافامرفوکاله رد یهتنماک | یرالسن ناخ وتاب یلص ال راناخ
۱ 

 م 1۷



۳۹ 
EET E N GEEKS 

  1هد ورم حک هد رق ناځزرا بودا موعهرا ار کت همورراید هأب رک هراز اب

  > ۱اف اک سورس کک راکرخ [* یدا انت هنشاد موررم همش یهاکدربدو لدح

۱ 
 الار ار او رک تل بمص ممکن ماشتحا باساوتالاو مادو هاب رخ بودا ۱

 دین فی یی جرات فاوم مق یدلوانا ارکن ۱

 نهزریز نیذدیدوحو نکو ساکن دلاتامغم ف یدلوالعممین اسم

 داشک نی دلاءالع ونالسرا نیل نکرو سو کیک لا ءیدالوابولوا |
 هنساحر ےل دو دقع م قران دم ادانتسا هنتطا سه داسو هرزو ادا او یف هاون

 یکن اهل اهن ام, یورح بو د.ک ناخ ٥ اکر دول: !هناه اشیااده ندلاء الع

 هننوقن دلار عهد اره تسد رض یدل ارت هب هل: اهم ندع اد یر دارب

 تعانق هلا ناو هآ هدول هد ےک نب دلا و تولوآ ل تسمه دنه کن 2

 لج | تبغر رظن قلعت هرخ آن ز كمما یوزر دلا رح ٥ ٥ هنس ف یدلوا نزک

 ناتو و هر درس موس هری هح

 ندلار وا نکس |نطاست بو دنا علذندد ومش هحا سف د روحو تحرد لمت

 ر کص ندیار و مار هثمکح یتنطلس م اکا زید نسوت هليا اس ه دعا سم بان الع
 یتسو یومن مرګ مرح ماد مفیدلب امادعا نوع ۱ ی امن گردند دلار ح٣

 هدماقممان هرح هدر ق هتىکسلار ھاو دم م قیدلوا قرح فرم دعا

 نشلوادتشم یلاعتشاااناناو دت یا جوا ة:اور لع بولو اا دہ سن ایی ادح

 هل اجحاراتنالواندتعاس طار ای داوا باذم لا ثم صاصر لالتو لامح

 ییهلاتجر بآهدندلوا بدرة هر م۶ : نکنآ راشاوام هردو ناشر اع یتا

 هح وتمهدناگزراند داء :العندناتاخ هاکرد مر م ییدارآ ی طنم درب

 ابد لح دنالاصا هناخ یاادھا يه نالو اد دنتم دح بواوا فادواح تلم

 خدلر اول ام لاهن هدآلدس ر ھو مسقن هدنناسهردارب یک اهناشن دنا لټ 1

 از ذکوتش هدنارونو نارد اه: r سونراب

 هلی دصق برع قا ارع دو کریس هرکص ندکد ند ارادوریک تامهم لیمکت 3

ا تعز رع مامز قالطا همناح لرا |
 هراص> ی تد یدآدغن هفال اراد بو دی

 ی هفالذاراد نو ار اعو سو ما ها هفساش م قیداب :ازانذر سد فا

 ناجدقن تدم هدانزندنوک یللادباور لع بودن نب ےک هر رازراکت اودا

 ضغاور نکسم امدتمنکل یداوارا دیرخ هنیدنا تا عاتم هلیرا
 ناشر ه دنامس تراع تسد هلن ذا مص عت سم بحومالب شرک هل« نالوا

 ۶.ءراعا هل ول یمقاء ا ارىز و نیم دن یضخارنادش نیاخ ت ولو ۱
۶ 

 یکجا



6۹۴ 

 ج سیو تک

 تاماط هنئاج بودح هر روک اله رکسهرلس هناهبیناجر م لص نیک |

 ا یعتسم لمان ودع هب روکاله رەد ی هقلخرتخ دەر ص ندقدلا أ

 لد افرح نا ار تو ا # یدنناد ر مان نچراا دبعو ۱

 یاسر اد حراح نا ءا لها فارشازوب هح بوراقس هنهاکه حول کاله ۱

 || مهعتسههراشالا بسح«یدلدا مياست هنهاکمادرات اتر ایئر وہ رکشا |
 ةدطاغ دادب لهاهوحو نالوا یهار ههو یرت>ادعمسد یک ا١ دنه اکر ۳ ۱

 و د هاکماد فوقوه نوک وا هعلخ بولوانوشو لاخ |
 ے دارا تدا مث یاصیال«نار ٢ رمه درا در ڪڪ دراتأت لدارا یاریز ۱

 رگتدم او وا تاد هرو زلا هنسال مصرهش ن م عدارلا مدد ف

 ۰ ره هرس

A 

 ری مت ef ا یرمصن اط: = ل>اددادغ» مالسااراد

 هقعاص لار حمم حت لر یک ترا ار دنازاعآهفلر اب

 مانک مالسا لها زود اف ترد هرزوآ ی ته لخاننلوا راکردر ادرک

 یانو ت ءا ص نالوادوحوم هدریةف هلک ریما ی ارس تولوا مدع یداو

 روصتنالوا ناعمایاور هت قا اطرس مهر «نال ات هدران ات نات راغ ت “د

 دادو ل دعرمشانداسةمعا لاء یس ممے چت یدلواناردو هل رر دع هشت هع هدر

 لت ام هلام عج لدهداستاعنکا تژواراک هر ءقیتم«رادنند هع.خ

 ۱ عاطقندرا هو رکسعهدازندکس شیزوتوا هلساشلا نیاخردزو نغلو ا

 ۱ ندریهاشم هد مهع # ی دنا شاو الو سم یود فعط هتنالح تاود بو دنا

 اس نرهمناشو همناف لّومو شيع نر او لا و یردرکه الا سم
 لبس راد داوارارةلارا د تم هخ وتمراط- نرابطتادرفهفاومو

 فکتمساسع لا لاستا سع هللاشتا 4الط او دھرم ات خر ةمازک اراد
 تذالد تسد نیا ردصهدرمعد جا هللابرمصاتسد بلوا لاوز باع»
 رممتأا ماتگرم دهن تسد ددروت _تخالخطانم تاود طاس هس ج واهعآوا

 r هنس ق مقوت لاد ع ناشایاسا ٭ ی دارا

 بدن تار ۱
۱۳۹ 

 نوراههب-ا ږې یداههنا * یدهعهنلا + روصتمهوخا
 تان ق تام هند قتام هنس تام هنس ق تاأم

۱:۸۹ ۱۹۹ ۷۰ ۱۹۳ 



۳ ۸ 

 س

 HF اوهنما EEE چ بت !.نودأمەوخا ×٭*لتف نیماهنا |

 هنسق سه دنا هنس ق
lax, ۱۱ ۳۳۷  

 لکو تم ن رحم * علخ نمت م هع نا «تامرصتنمهنباملتق لکوتمدوخا

 هنس ف لتقف و 4. جت

oo ERs۲  

 یتکمهننا ۹ رشت 1 ± ت ام لکو تم ندتعم ¥ قناو یدتهم

 دم او نام هم قم دن هنش لو
o1۳۰9 ۲۳  

 ملخ ی یتسهوخا ۹ خار سا ¥ عاخر ۹ >ا و لنفردتتههوخا

 هند ق هئسقتأم هرس ق هنسق
Pf °۳۳۳ ۳۳ ۳۳  

Aرد :ةم ب قعسان لوداع ع د اط هنا ر دتشم ن 2  

O2اا 0 هنس ق تام  

 لتدريب ر منت هنا تامیتقمهدفاح ها

a 3 EY |5  
ora 1۷ 

 تام یصتسمها × تام ر ااا تام نتقم هع ۰ علخ دشار هننا

 هتسق هنس قش ی هنس ق ۱

۰۷6 

 مهعتسم ها ۳۹ و ۹ یاران ناز

 ]| هنسفلتق هنسق هنسق هنس ف
rr cre۱ 9۷ 1۰  

 ۱ مهتفالخ تدمو هل ابو
 ممد عتس م هکر دیو یھ درع ددع

of 

 تشزه دکحدتا یا کر ب مزع هل لع ا رهام

 تئاراو تع > ضرع یبضقوهدرب نالوا ه.سارع تفالح تاود بزو

 هدد دارا تدا م2 شو هل هةل × یدشع | ناتا هب دص تارن م ولع

 هب هج د یدامر بوناواقارحا ځد یکم ادا فامرف نیما یو کاله

 مهر هفرط لة نابز هد دم بدرق«ا ىلا نيد ادو نمدی لوا«یدناواشل

 تعانش عاونا باکترا هدریدادخ همت مم ج لوا زج اع ندنناج

 هدءرمضاح مانا یهنامورفربمان نارع نا ءرکصندکدت اداسفو
 تففکح هدنس هل هام یامد>ندا روهط هدا کراد هداوزو داز

 رای هعوحر ت٤“ کر دنا هیمالساد الب بد رع بو دیا نمت ا

 هل اوکالهتساص ریشم ی مقلع منلارفاک اور ىلع یدل ارث الاس وغم
۰ 5 e 

 ی ۳



 تمدخ یکاس-ع دادن هنع* هرزوارخآ لن تولوا هج هاچ هتخادنا

 هداددایرب هقن | فتح هدعب # ناوهو لد مت نام ز ریت یا یک |هدنس هلی در

 نیو عیسماعدوادرصان تلم رکبحاص یخ سام هلع یدلوا ناوردقن

 نکس ا راهظا لج یاسهدنیهاسدت صالاخسا هدندودح داسو

 هرلست هرافک ی ارتح الا مزال مامه لوا لهم اص هد نیهدراو یدح |هنس
 ندنرابدوراد تدمهحا ب ولو ا هن کر ر یا نیهلوا قاتا نایزمه هل ادو اد

 نعط نوزرحو لولم هرکص ندقالواروعچم ندلامقایور هدهاشمورود

 10۷ هنس ق ىدا |ما هل اما هه دع هم فرط هدد رق ماش هل: انوعاط

 وردامرط# رغانمن,دلا فس یمالال ی دلاروروصنم ا مرصم ناطاس

 سلاج یسودنکہ لدا اطلس تعاخ بودا یت هطامهدرغتهلدا یزاردارب
 هرزوا ی دلواناس ٌهماخ هتشاکن امدغمناخوکنمم یدلوافایهاکدتسم

 تار هحوت هناح لوا ن او الت تسکش ہلا نیک ریش برض یزو

 رائف قن که نس هم دص هرکص ندعازتن | عالق نصب » یدبا شن !تکرح
 ر ارق هد هناخ تسد ناخ یالب ود یر دار بولو ا ساس الا م دهن م یدوحوراصح

 اه :رکوااعوط فرات هو اوو قنرایردارب نالوا هدهضراعم ماتمو

 وکتمردام ه۸هنسقیدلدارادتقا هن دقت لذ. نوعا كمروتکه یلست راد

 . دارانش بور دنوکهرقن شلاد كىچ همالسا فرط هکر دم نکیهننارصت
 وکالهیدلدا دادعایاورا هدابز ندهب ن فدا اهجخرثسراتم ر

 دراو ندنفرطنآ اهو کنم بولوا درون لزانملر دیادابع بم ذعتودالب رخت
 یدابا نانع فلطع هناتسرع تع-هرزوا ناعذالامحم غءارب نالوا
 نرود بو دیا مان هراطست دنکی اشو صجوا جو باحذح او دمی ادح او

 المماس ٠ رص ننک دلتا ررتدهنصشررب نوعا یراطضو ٭ر رور ز

 نارك نار۰۱ بو ندناش بو مارو هیلوضونآ ترک
 هنهُب بو دنا ماش مزعل: ام السا رکسعزودقر غطم كلم یدل: اتم ارم
 رکسعرتک واضتکو لاتق فص بمر هدما قم مان تولاح نبع ل: اا شک ی شمد

 زودهرفلنم رورزورف ناطلس ۴ قید | لاصتسا ری شو همصط یرا: ۳

 لوماملوص>و ۳۷ ناو نعت هر دالب نالوأ هدراناتیالنساتسد

 یردغ مت برش رادقدن سرم لصالا قاعب«ندنکلام بوااص |
TIا  

 رد سد )و و و سه ست سو

 ی یک

 م
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 1۳ رارق 5 هدمطلس دنَسدرادع سرد توارارا زاوا دو هرعح ا 5 ۹ ۱

 هبوکالعرات اترا سک ا 1 ق یدلب ارا تح ای قلت ہل ار ها ثالع بقاو

 ماش دالىدا درتساو ماقتناذخا تمدخ د لمان نابوت ناکا !قعل وا لصاو
۳ 

 هلو هر |دق داد سرم ندع |ماراو ت=ارتسا ٤ لح رونه ددم اش تولرا

۱ 
 لزب راسکنا دص هژرکم هور ڪڪ لوا للص هدو ود تورا «دیرارخ

 هدننرف صجمصمنابدنحنالوارات اترکشلدو هلاند یدلب ار ازد همور تناح

 نالوا هتفاد راهتشا هلمنا ونعرا رسا روعسو لدع لع م ف یدلو ار ام زات

 ره ططخ کرد داروی ندرهش مایرتست ناتسر اوج تک رک: شدشح ۱

 ندهمس عهای هد رصد هنس مان دج اقل هللاب مند سهر دز وت سم هدب

 تو دنابسن تامادرزوا اوا یرتخا دن زؤر فه دنز رف ل دج هللا مما رهاظ

 سرب رهاظ ثادهرکص نذقدلوا تمہ قوط تس ندرک صم لهااموع

 هدعصود ماترا ناو دا دغب مرع هنساحر توالت ساشا ددسن هلد دادما

 لیملدا یر دل غمت هقر درام دیرات ات مانا غب + رد نالژاداده یلوتسمیاو

 هزاورد هر دادس تسد سراکیک نر دلا ارعو 4 هنسق# یدلدادان امدع ب تناح

 ضد نالواهدننامرفرز نالسرا لد نب دلا کیر کا

 هکر تاودن کر هل: دادما اوکاله بود ازاز ضرهت یاب هدالب

 ارف هلودئاتسارو 3 نده ىنالع هلرب ,سوعخ ىل اتاق واک نغلو

 ف 11۰ هنس ق یدلد ارارقهدنم دلان کر ترمصضت تشد تکلملجو ۱

 | هدرصم ید هنسک مان دجا قلاب رک هد هعداسس هحرذ ندید افحا

 اروکن 1۱ هنس یدناوا لګ نیمعت هر امج هعاق بولوا تة الخ شوب تعلخ

 هرکص ند کرتا مارتحادنسم نیشن ردص تدمرب ن دلازع نم
 ندهسرع عالق یسواککورب لمس لاد دصقدانسا یی اسما نالو | هد دم دنخ

 وکالهیوخ دیوتشرمه .نیعل 1[ هنسف یدلیا لملذتو تناسها دنر

 راتفرکی رجزیسلا عبرمسهام نکناهرزوا ماشهاهدیدح دصر مات |هدهعا رض
 | لغوا بولوا قارتحایالبیالتسقاش یتا نکو کو × قاحم دقع

 یک اناندسح 11۳ هنس ق یدلوا یلاعهدلالجوهاحح وا یلاسقا ناتا ناځاقاا
 همقیلاع هن ززوا ںولو ال اش رو مطم یراوتمهد همت مان ثلث ند شال ل اعا
 ندد یی نتشک ل وار درو طس هحفصروطسم» دیاتک مان لو دلار اخ اوب دز دخلو اان

 | زراو یریک ناو مورور رادو سراقدالبو نادر زاو نی ارعو ناس ارځ

 مرر



۱ 
۱ 
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 :بولوا لکم ړل: اتنایدو تادعمر وزرو مناخ نیتسو سج هنس فیدلوا |:

I SATEENیواشم یشاق# دات يلوا  

 زارط هان :کهرزوآ یر امالا دن همانع هدنرعرخ او کالج هدننرات

 هلداداما رول ةد ناتا کر a هللار »زد شم وا قمقح ناوا

 ند د نه هرم فاح هدالف فاح ندر رمو رم یسهداز ی بز داش ےاقا مز“

 ةراوہها اد سز رہ ردش اا حار خ عاش هاو عماوحو سرا دمد دمتم

 هلص رح ندنفا فناو لذ ناو هش: مه قاشف ها تایرا تزلو ا فادح ار مد

 || لاکو ل دف بابرا لار طح یهاکردنیفاوا بار هصح هدابر ندا دعتسا

 هد هشوقءلساقهناورب نى دلا نیعمیریزو فالسرا ید نم دلا نکرد ی دنا

 لعواهدنشاب حوااتروصبودبا تداهشةدانمزکرس هرات انءا سما نکچد
 ینطاستماخ هدتتقسو سالج اهثما قم یردبیورسخک ن دلا تاسغ
 | هلار 5 ب يه اسو زاس رپ سرمد ٩ هتساق راب دنا سالا همذاو رب

 ریش یرا فک عالق ضعب یدو صا ارشو دکاطتاواقا بودی ماش مزع

 هنتراغ همطتطسف فارطارعوطنم 1۷ هنسق یدلبا ریه هلرب یکداد یم

 یتداواسوبحم یسواکک نر عهددوع نزا اتو کا کودتا نیم

 |تعلخو طا هلا مار SFE ونص ندنفرطناخ وکم توال نا ندر اصح

 ر و ا 1۸ هنس ق یدنلوا فرش لر ترهاصد

 تاب تولک ل نس شما عاتسا ىم دهم داوا همش کر دثلوارم رکھو

 رر یانو یام هما لدا هک عاشتراحارزوکسندنداعهدنکوا ترغا
 | یور بدل !لالج یونثم یلاللاثلسمظان هنس ۹ فی داب ارت مانع
 1 1 کادر ا ڈار رک یو اردو

 اراک کو دتا ناکنرا هد نح ی معن یلو هئاورب زد دلا نيوه ني ەمسو نیت

 بودیازادصانام رف هنراضحا قتخاوا زاك شۈك نا افانا باوص

 هنس کی داد ات اداس داال او اکل راکت لادن

 ندماشعاضادناعٌددراد رک دیر اتاد هوزغ سرب در هاتف كلا نی همس و سچ

 تنطاس تمعن ناور م د دعس لد ییعوا بو دنا مارخ هم ربع نان سش هدئرب

 راز ه مو رم ندر هم طا شد فرلوا ع رمو خروتم تا۷ ۲هنشق دلو

 مسر لا تمر ءاسکودتسا | عفر بو دنا لا طالب رم نک ارولوالصاخراشرد

 هک شاد کود دیار الا لاک ز رام رز لسزوب نواهد هنس یداتعم



۷ 

 | | سوفمهنسیناع یف اش یا اضقر ما هدهاشورصم كل اهر دشلو ار امخ اوس

 رهنکداشاک هنلوا شراسسهباوت ندنفرط كن همغام ثالث بهاذم بولوا
 هدر اوت بتکض ەد ×ر درا ی زر یار لآ حد یدم دت ی اق لقتسم هبه ذم

 یر ن شرش دعسمیناشا قارتحالا دص هرزوا ی دلوا نیصن ٌهماخ هدرفر
 عنصءهنفارطا هرهطه ر ما الادع بردا ماها ةن دق ف رص ەتسانم

 رور ےب رض ×ر دش اراهطا یدواد تعاص هدنعنصو دن دح نزارطفلکمو

 بیصن هناکم نیلع ناطلس لوا یحدیماش هبلاع بق هنرزوا مماک ترمضح

 سس واکک نی دلازع ردشع ادد دم ید نراس دةم عضم لمل بانج بولزا

 ۱ یر فال یمواکنکرتدروکنم بودا تلحرهنانثرادهدننرغرابد

 هناخ اغا بو دیازارفر امکسدوعسم نیکع |فیلکت هسواکنکن ,ادوهسدرهطم
 تجرراوخ هطوغهد مصمی راب انج یودملادجا یدس ۷۷ هتسق یدلب الا

 دمعس تلم برع روک ن اطلس م فیدلوا بارالا بر ترضح باسح ی

 نیدلا ردب لداع لم یردار هاستفهبونلوا ین هکر کو ملخ تکرب
 ریقق هلدالدزنت ندماشهلواهدبا یعتلاو ریون هلا تنطلسدنسم شاوس

 تک نک تکرونیکم ەد داعسر دص نو الئر و صذم تله رکص ندق دناوا

 مانا ل اخ قرشا تلم بولو ا تمہ دکرکاعواخش شل وس 1۷ ۸ هنس ف یداوا نیشن

 هدراند لوا هرکصندق دلواالتمهنس الدال او ین هب هنطنطسق هدنتنطلس
 زتوکنم مقیدانا لاتتنایصم هنارت ی دس جو لاےتا هب فاجر تجر

 یلاقا حم یراون یردآرب ب وا واد وان ندد وېش ہر اد یدو حو لاو لع

 هلاوح هم اشروشد ندنفرطناخ اف نانو الف ناطلس هنالګ ف یدلوانازورف

 رامورات هلیامس او لتقهدصجرهاظیراتات رکسعدایز ندکب ناسکس نالوا

 رو کنمرود نه هد د مزا بو دنارا دخز ینو کاله ن ر غو کنم نالوایرارادرسو
 قر هلو ا رادافق هرات ات رکسع ناخ اف ای۱۸ ۰ هنس ف یدلواد مم ندتح ارج لرا

 ها دمه یدیا ساوا لوف تعم مزاعللوصو مازهنماس بواوا بررق ههاکدربن
 || تعاوامودعم ندىتسه هح اسام وه وار لعو 3 !موعیالمتساهدقدراو

 تدحوق» دصت ساو نازو لدو *رارقهدمناخشلاب راچرادوکت یردارب
 تامخوع رات فارم م ف یدلد لب دمت ہ دال لج مساییماتبو دنا راکدرورب

 قیدلوانانجناتسارممزاعناکلخ ندا نر دلا ست ەمالملاناءالا
 حار ورخ: دقع ی ود وم ەدناغز رایو )مس ی دلاتاغناخ دجحا۸۱ هنس

 ی 5
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 ار اتەش تامح عاح می یدلد ار رګ هند ان سراکنک نی.دوعسمیور تنطلس

 دجا ۸ ۽ هنسقیدلوا قاخدجا ر دغریشعت بآ هتشک دنا غز ران دلا ٹامغ

۱ 

 ناعالزنم -ل ار بو قیدصنورارقارذکهرریس یا قرون تلالد نا
 اضق مک هدلالش لوایدیاراشاوا لوامو نوح لوذم نان د ی ندنفیدلو |

 اضتقا لاتفو برح دانز دارا هل ا ناخ اف ابا نورا یم هدازر دار ناسارخ لاو

 ×٭ یدلوا ر وسام هدنهرکت مع تسد نو۶ءراورو ےہ مو رفظمناخ دج بو دنا

 نکداشع_ارو دصزا غ الار رقم دعو هنقالطا بولو ا ق افشاو فطا عاونار مم

 | تلدهاریور ناخدجا هلقافنا لوضم نانمعتم بو دیا روپظهبضق سکع
 نوالقمهمناطاس 1۸۳ هنسق یدلوا فاخ تم ءداهنانوغراوقادواح

 | تحاص ۸۶ هنس ی یردلداندحو |ناز اعمش هن امشآ یی سه نیصح نصح

 ۸0 هنسق یدلوا نان غاب لصاو یاو ر حور یشاوکلادج !نیدلایذ ودرس وتلا
he 3 ۱۱  

 هدرهشمانعما اب ناخنالوا یمهر امعد عرتخم هدنمح ملقا ناخ یالبق مظعاناخ
 ناخرو# یسهریمن نالوا یدمع لوو مدع اخه اتفا لا رهدرپف هم دص ۱

 روشکم صمق نیناغو عیسهنس ف یدلب!مدق عضو هب فاش شلادراچ یعکح نا
 تاااروشنم هب یز اعنا نالو |ناقع لآ ت نطاس ٌهعبسهماماندنفرطمور
 لصاو هناعولم هم اوهن اه اش اخو عو وتو مردوران د ده بوناوا تد اعا

 تسدكنرف هدابز ندهنسناسکس زو نوالفرمصم ناطاس ۸۸ هنس ق یدلوا ۱

 ماهو ال ارو ص قوف بودا دن هری خس ری غز یسوایرط نالوا سو ع هدنف مع: |

 | نویز نوالق مىا مادا تالمسه درب دل ص)یروممدروسلواو مانتغا

 هاج لد ان لم E للم لعوا بولر وال ره لر هدنر دهند ر نم |

 | لنپن همعط ف اخ یادولر# ةوکنم نیا یاتقن ۸۹ هنسق یداوا لیلجر دن
 0 ناخنوعرا 4 هنس ف ی دلو | نا يهاکهدمن اضرب مم بو دن نا شهنوخریشع

 ۳ کت ۳ EEE 7 ۹ ی ۹ ۳

 یدلوالوصوم هلولح دنسمهدز ارش یناعنک یردارب بولو ناهتهدددل ی یبصم

 بودا عانتنا ندکنر طاس تسد یاکع هلن اهمصاح یآ یک افرا تله مف ۱

 رەدول ددو دور وشک م ف یدل ااکد ران رارارب دوم ار فک عمط عمق

 تا روصو سوسرطو تور وادصراصح هل سال دس | سارهو بعر رکش (
 ات ترا اراک ت شاتر دب بودی دنکفا راراویدنالواهدشک | ۱
 ندکا * اور فک ابر ادوجو ٹول هم السا لحاوس یلاعت هنوعنراد دک هن رارادم

 ندسدقم ؛یضارا نالوار اکی النسا یا:دوسرف هنس ز 4 | بولو اب
 دم ج_
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 ت



 یرطاخ نعاقمل اصر ارقتسا هر هدرابد لوا دعب نمو * لبازیراموشمدق 8

 تناصح لاک وئلوا عورشهربمهت تلح مدھم روش می یدلوالصا- |
 ی هعاق مور بو دنا تک رح ت ار لب رک تالاب فرشام ف ی دلوارومعم هرزوا

 ییسقتلا تح اص نة ةر ال ا 1٩۱ هنس ف یدال | م ہاذق ندرافک لطیف ||
 یدارا فاجر تجر ٌهمارکاارادیشنردص یواضسلا نیدلارصان یضاع

 ۱ یلاقتنا لس راد انح یواض- یاه نیخروه صعاو سنا هنس ف

 دوش هدنشراوت تک ضع بولوا نیہ نزل هرزوا ناوا هدب اسقطزو تلا |
 مال لاما هماش فرط فرما تامر د موس یمهرزوا یار ا عقاوهدز و ناسکس

 | نوزاطت مو اه سل نم کا-هلاهاوش هک ابن لاسرا بودبا تضپت ۱

 لوخشم هراکشراکن وکر بو دنادوع همصماروصتمم ف یدلداعارتناقر دج ۱ ۱

 تام یردارب بولو ماقتفا حد همعط الحاع در: او مادخر رغ ماد -اتفا نکا 0 ۱

 اد څر صان ٩ ۳ هنس ف یدلو ارم هم هتخطاس ناوبا نیشن شلابراچ هلاسهد دع ا

 Ê اعندروخترفص دسر لل ا۴ طضوروپجر و ما ملقا هل. ا ضتقا نسر دص 0

 براوا اطلس سلاح اءاغت اشک نی دلا نیز هنطل سلا سات ف ابر همان یال ال |

 ناخ نا ونامک ۾ 7 یدلد ۱ سدح هاكماد ةتسار دل ملا ةعلق نم ودع ۱ ۱

 ۱ هو کاله ناخرط و دباب یسهداز مع فاش دنسمو * لح سم هم دعرارد
| 

۱ 

 ۶ ناممونارک تولط رشت لا كلوح دنمدنامز رآیدودنا بولوالقعذم
 ۱ 3 ۰ « بي

۱ 

۱ 

 | نیمعت هیودنکی دو مساو «مالسا قوط لوق هل داشرازوروتزورزوریفریما ||
 یدلبانانع فطع هناح:رزآ یر طندهوکزو رف هلد اهوا هورکت و دامان |
 راتات زو هرکت رد نوکی می دلواناءارهوکریکه یار نازاغدو څن اطل م ف ۱

 یاولر دروطسمهدسدر دا التم را یرلف داوایدتمم همالسا تد اهس لرتهمم
۱ 

۱ 

 س سا

1 

 ات - ۲

aa NESE Dar tare Manorات |۲۳  

 تاب ےس ۳

 | ودیا یوهراںو دازاغآ هزارتها هنا هرز ۲ن دن اسارخ دو څ ناطاسناسرف تالذ

 ' مدق یحاوا لصاو هنامز اراک ءا یحایرتا ت ٥= رخ نر دلو از ادناه اس هنده اربد
| 

 : هرو مظرو ما هلد وار وعسو لقع ہد تر حرار دنا لاهتسا هل( ہنسا ےلر ا لالحا



Va 
 فک

 یراهتشاکز ورول رمهاهردرف ناو غ بولوارارف نارك ناتعزاککسو دان

 | ندکس نوا مف ییا ندرسر اد هرزوا| ناخ نامر ةور اتفرک هنیب هب

 هلق رط نکا ا ۵ ندنتساسریشعت نان رخ نا دز

 یدنلوانیعت رتههراروناح یشحو یلرانوقاق لح اس بودیااخلاهاغ تک

 | نيدلاماسح روصنمنالم هنطاسلا بان اغبتک ه دنن امم ماشو رم صم ٩ 0 هنسف

 | هد دحر ص نیصح نصح اه تکو نی اج نیح ال بوذلوا ما هلمترمش اهم نبح ال

 | تابرا تایرتفمیاننددسح نازاغ دوج ن اطلس ٩ هنس ف ی داو انکم دلار

 || ما نالوا نرخ آو اند تود لس بیس بو دنانامذا معما هنا ر تذک

 1 لعودو اننددوحو هحاس دوعسم مرر قم ف ی دل دپ یزورول دعس

 | ىرالالنمتىاوراماپولوادوةغمەدلالجو هاجر هس نارق ولس لامقا مة اور

 || ندلازع نیز ممارف ن.دابتک نی دلاءالع ی هدازر دار هرزوا سیرداالتمو |
 ۱ ناغع ام دقم هکر دن رغ ٩۷ هنس ف یدلدآسولح هتنطلس تغ سواکبکحح

 | نبدا ءالع تلاب اروشن+نالوا خروم هل رات مت اتسو نی امو امت هنس هب زا
 | هدنگراتلواهسا هدنعر اوت بتک بولواررقمکودتبارو دص ندنناوبددامشک

 | یتقد قو هحو+ردررح هرزوا قلوادوحوم دو« مه دنانوب اطلس تغ

 || بسا ادصا صاوخ هعک رور نیز رف نیج الة اب اعا هاو )رون روک

 | ةراکردغ مادخ یزاب تمل نک رر دت اودو له دخ ر طش عقر نادىم فرکف

 | | ناطاسنالوا نکی مه دکر کن صح هرزوا ییومصت نیح ال تولوا تام هاش هلا مرح

 || ناشخر بکوک ۸ هنس ف یدلرادجادر دلا تالسم كل اس دمش مصان تلم عولخم
 || کو یانمانرب اتم سور بولو ا ب اتااع تاتخآ شر هدفرمثلا حب ناگ لآ
 ان وعان السه س ومان ةف ا2 ناخ نازاع ۾ ٩ هنس ف یداوا تامذم# هل ۳و

 | ریقوتو مارک یورز اهرمصان تله برعروشکن اطاس هن ساجر نیما تاذحالصا

 بس بوک ارت ہدرصانرطاخ هعفص نولسا تفط الم بوتکمکودتن ار رگ
 درن EE ترد کودتا نعت ندتهج ددلوا دانعو تعلاخحداومدایدزا

 اود ر نم ۶ اترا عاونار هم هل |تراعغو یس ن در امو نیما سار ید آ ا

 تلف هدم ط وم مان هملس بو دنا مدق عضو هت مه باکر ناخ نازاعلطا یداملا

 ی دلو ار اسکن ارا هتخ وسر ان هایسو هرابرامشراکمد نادشن 1ہ دنر لود هلد اصان

 | دم ەز طه هاش تکاع شعاو مازیار هصاراوآ ماشورصم ر مف
 دع ود ر تع“و مارل ایضقم نازاع ناظاس بولوا مانتعاو يس تەد ەد وس رف

 سس تم سس م مت



 ۱  هماعیراصنودو ی هل |ماکحهخاسهدماشورمصم مف یدلیاماکا هلاما
 و

 | هراوهربسا | هنا النه دعس راتسد ادع امندنراک تم | فلکت هدابز هد هماحو

 ۱ ردنا ریش تەد: لاما یالسا لهایارةذ راک د لکت سارد ةاوساںوا وارا 3

 1 نیرلضرعملد (یلواراوسرخو# لد دہ هترز اورفصا یدنبلت قآ ی دیارلثلوا |

 | ی اطلسنامرفهرزوا قم او ماده اهدهمناوبد لاعاد مد ن ین مک

 | برقع یحرومطو شوحوو مدآ ی هدد درام ۰ ۰ هنس ق + یدلبا رودص |

 اا ه دهاشم یرنا تر٤ روص لوابوغا لوط هدننروصرومورامو |

 ن و ا ا ١ هنس یف یالوا تربح یازک هبامس

 ناعلس ےہ لاو اهدا ی تم یلغوا ولوار اه هنا ول فکتعم هدنراوح ۱

 توقا طا طو یر ند دلا یو یط رد ماما یدادارارټهدتف الد ناوباردص

 ید e اما ردم» قم يک تالخ ماا ی ج۵2 بم

۰ ۰ ۰ 

۱ 
۱ 
| 

۱ 
۱ 

۱ 

 هد صول ال رمزا ادو بع هددح مه قامح عشا غ :ک حول نالا ۱

 هدعاقم مانرفصل | حرصهدماشناش ناز مترکسع هد ارصان كلم م چ هنسقیدلوا ۱
 یاد لاصو تاودهمندو ول لاح“ ںرلا یاودر ES ھ٤

 : یالوارفلانیا تعسیابوح ناخ نازاغ ناکت شک کو ممهدمدرمصان كالهر ا

 E نالوانا شرب هل یاوماروخ یل س نابیرمصم ۳ هنس ف ۱

 مد الوالم لد ایر ۶ هزور دنح بو دنا سد ذعن هلا ارساو لتةو ب عت لدن ارف

 هد بز ناح نازاع هلماوصو مازمنا ماد ی دلو لصاو هتمالس لر هرم لم ءاق لدا ۱

 ۱ ض یمنارکرابریزو هتس هدنررف نوزق تربع طرف ی المتسا بواو | لولم

 سای تیر یخ مرد یدال غ هدوم

 ۲ ده ع لوو یردآرب تصو مک ںوناوال روگ هنازاع ینشنالوا یدل حط

 هب هدنيادځ دج ل اج مان نما وکی تد اطواهدننادخ دع ناسارخ رکاع نالوا
 غ ورترون نعناخ یدناوا لصتو مرکب عیفر هب فاح تسدور دشع الد دمت

 نیکع ارو دقد لذبهدن ها رمشل ریش ترمضح ننس یادح اورهطم عرش مکح

۱ 
 با 5

 لمص کهزاد ایی تهاف رنیاسم ةرعاو »هزاتو تاورطنیممنیدهدنن امز

 تریغ همهالسا كل اه نالوا نیو ات لمماهار دنده اشدابلوا ودیا

 ناف رونا نازاع هکر دروط سه هدي د شرع رات یدشلوا همه اش دال

 ۱ لع هلا ناتسکرت هلل اةمهانال وه نالوا فادملا دعهدناصا بولوا یخ, |
  Eهداه زازا دنر دا هثح امة عر ةر اط مهد فام مو تسرعو |

۲ 



YY 
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 تار ارهز تارتس ناحرو# مظعاناخ# یدباروناوب ندنفرط ناشهبلغ شو ۱

 یدابهثار 2| ندداو لوایالءخا نالواهدلاو>اقالخابولوا لاله

 هدعرتهرق یار هکر دلوا همت سه نالوا:اوررومج هلع نفتمعا*یدلوا

 روج يس هلسلس نآاق یانکوا نالوا نیکنح نیشناجهدعضوم ماننارولک | |

 تلودودو> و مهد هحزد یس نواندزیکتحدالوا ںولوایرصاعم ف اکروک

 ٭ ناسا یاسا ۴ هلوا نالغوایز اتن الوا دوعسم هلم السا لىن

 × تاموكتمەع نبا # تاملوم هنا ۳ تام یاتکوا هنبا× لهنیکن <

 هند ق هنسق ۱ هکر ةد

TEV 1A4 r۸  
 ۷۳هنسقتامناحروعت هدفاح .  ۶ . .هنستامیالبوق هوخا

 نددوجو هح اس بو راتفرکهر اان داد تسدد اشک ندا هالعمورناطاس
 #4 هل امهمسو عس هنس ف یدلوا مودهم همش ولس تودو مودعم

Ll + ۱4 ناش % 

 نالسراهوحا « تامدواد هنبا» لتتنآلس را چ £ ء٩ هنس قرهط نلت و

 هسرگفاف هنس هنسق هنسق تامو

۶9۰ ۶ 0.۰ 0۳۵ 

SR hk |ندلا نکرهوخ ا*لزعورم.ح 43: حرف الو  

 همس ق تام هتف a هدسق
00۰ ۷ 1۰ 

 د امش کو اب تام سو 54 اه تموم ضکهع» علخ ال راهندا

 همس ق تام هنس ق ےس ق هس ق

UV. ak ik1 بن F 

 بد دلا اتع هنا ت 5ند الان نکرهوخ اه« لزعنبدلازع هنا تامور سک هنيا

 هس قیلرک هنسق هسک . هسک
 1۶۸۱ 11 1۰ 10٤

 ملجاو ۽ لتفدا تک خانا چ لتفدو نسم هع ا

 ےس هس ف هنس ق

GF۷.۷  

 یدک کور کلو رم تلم ندنساللمتسا! یہا ضعد یلاشهاوریکنشاخ سرہ

 ندنناح لکد نایک مرا زاوشنو ل دداا لاف لوا بولواریی دن ننحهار

 یعواشاعوریسور اکشو دص نوک حاقر هدرصم فارطانغلوارابد

 بعص لةعم مان رک واوا صال ہار یانو د لہسن ا وہ اد تاب جج هباور

 عامدة لغ ندنادوس تاطلس امس ییسا هدقدلوا لصا و هلال ا

Veس  



 | نالوا تمالس تم یایوج ۷۰ ۸ : هتشاق دلی عارذ ماسعالداهنابصمو

 نایرصممع-عرق یرامخ ایکو دتا ت تاطلس تعلخ علخ یرابتخا لد حرمان

 عیفرت هتنطاس عفر دنسم ۷ شاپ نار رشا و کسع اتم لعد أ ۱

 یالاو هم:رراب رکددرصان المراد دتا بش درم نم ان کر تود

 ناشدنارود نوح |یساو لوصو هلوصح هحرد لن ه.دماوت ور اکملط هت:طام

 ماعاهدناو × مال هلاماهماش فرطتولو اراداوه هد ګران تطاس

 قوح قوح ۱ بودنامارا یب یرمصهرکسءراسربخوت یدلد ام ايمو مزار

 عج هدنناطاس عو استو دیاتءزع همطم كرت هب یرصانهاکرد

 یرصات لاسقا باققا عواط# راد دلوا حمد ړل | ناح شوک ین امر ذو

 لزنت ندتنطاس تذق یرارططا بواواریگنثاح تم بکوکب ورغ ثعاد

 (مانادعتب لو |یرور ر مس سلاحا ملات رمص نت محا شو عزا نیک

 هانا باص ۷۰4 هتس ق* ی دارا لاله لا هرو مطم یراوتمسربس

 یدلباقاب تاسحو فادواجرع اتد لصح هدا قانخصلا نسح
 یهدازردارب نبل وا هداتفاندن اح دنم ناخ یاتغت رفع یدحاهنسف

 ماکداشمل» !مالسا فطل رشت بولوا فاح رو اهدا منا ناخ یز وا
 تمدلهارد طدد ص هرول ل ص ناځبسن لیزوا سولا عمج ( هنس یدلوا

 تصحر ذعر اص هما ع ضاس هرزوآ یرات داعنالوا منم ام دقدهدماشورمهد

 هل اص !نو لا لسزوب هر کح ی دی لاسبلاس هب یر یم فرط نوع ارو

 : EE سج هنس ق یدلوا لوصحندرف یرللوسم بژارا دهعمد

 زیعرگ نهر ةدادد ابر هد زرت هبناطاسنالوا یمهرامعم هتخاسدج

 یدلوادبماسورعون لصو لئانلاسهدزاردیعسود | لغو انا سارخ لاو بولو
 تن نولوا صراع بخانروصهدننادح هحرگحا ۷۱7 هنسق

 شک انیمه هي کا مانهراسس هر دم نوک | قوا هسرادم ځد هدرا فسا

 ندب احا ضعبراهظا یفلوا لا هدیزهنلط به ذم هعیشو ضثرنکل ید
 لاعابولوا یلوتسةهراف هب هبرمّضم زاید لاغت هنا صاد یدیازع !تانتحا

 یلاعنکما امهم ندراشوم نالوا طلسم هنل الغ هبر قم انروصلا ماند همطولدتم
 یرکنزومجوارا هتشنالوااد ندنرا هتشک هد هتغهرب بونا وا لتقهلمترمش ام

 دحسهرب برکت بولک مظع لس هماشیداو م قیدلوا یرمصم تدرا یلا
 نواو دورف ید نواو ناتس قرفو ہن اخ شد ناتسقطز ویز کسو هسر دم شنو



 لر بو دنارو ھات ف صاع یر داعدابرکذم بتءردیدلوا بارخ باب. مآ

 ې ال هتشاطرب ٭یداد ›عۇرەيا ودور حو عاق نړ ذس اسا یی هسدنکرب دادش یاب

 یدو را ددا یراچاو بارت هدم برو تک شن همر رادقم نن هک

 بو دناموعش ل رُناب یا و زون هادی رح هنس

 لداستمهدنر درد هطاتر ءلادهاح لسرت شا قے ال ۔ہچادہل ولاول | ںی( لار ها

 ۱ ندکیب یالانعهاوا ی هاو تش, كنادهالسا یبملاتانءو نوء یدلوا

 ۱ e AREAS ± بوشود اک الهلاخرذ هدابز

 یراسا رو نید ی لس رهن شیک: ندکترف لوا درم دع حس هنس قی دوا

 ندراساد یر هو ڈ براواراساء یز لاد فارم سر دو نز ما نالوا 4مان

 مالسا توقرا عطان کارش با ادنرا صح: زکسنوا نوا ندد یتووع

 الود یاد وا یدنلوا هلاو> درت سد منسجم نیس نوعا

 هاک انوید رد شلوا نامرذ ین ةو مدد یراسصن سٍ نکن ا

 لد هر هر دنکسارغت ندصوت نآ لوا نامه بولوا اد ادصر هللا بناح نم
 الو الا عد ر مشق ی دآوا سا سالا مواد هلربسار دناهشیت سرانه مامن ی

 | تا الو فازا تتن دلا دعسان الوم فاد( اے دع ل صاف ند رم عو ید ح اهنش

 |[ «هنسق یالوا دو مت ما نا شناروت هد هر مان ن ازات: ن دنت التماس

 ۱ ماجرب هدهروتههنن د هرو داس تابوجریدا ناد دیهسولآ تاود لا ا ل

 عسهنسقیدلد اما چا ییساش اع
RE EEEهد هدر کم  

 یر ھم ا هنرادتقا قت یرودا دععو مارو یمربهاردش أ

 رو: رها لع وارخاو هناش محرک یدو کا د یی عوار کر دو هناسارخ ی هجری ها

 هرم ,SAAS ۱ ف تم هزونکررن یار اسو# یاو هر کی راددیئاط

 اعد مر ونت هلا هةل : الدو ه.اقع نیدارب ۲ یاد عا نالوا نت تصرف

 اضاو ےک هة دابو جغ اظ تاودنا مده نداضت همکحش فرط بو دنا
 هحاوخ شدد ییغوا نالوا هتطاسلا تان ۲۽ هنسق ×یدابا رو دص

 دناسارخ نامو چ -ریهایردنو هد همناطاس
 تایوجریما شە براو ار دع حت هتک

 1 نیزجاه مها روس برق یش دچا او لود هتک هات هل دم

 ۱ هار ور یربعج مهار ان ددا ناه رار قلا م قیدلوالصار وا منو

 و الباموع»+ناخ دیخسونا نیو زی ا هنس ف یداواترخادادا تجار بن اج يج
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 هة بئاطلسیدسج اب ی 9 لغا شعر هدردهدغاهر

 تامنوغرا دع نا میسر و تاماف الا اه مرکوم
 4 مس امر ےس دیس

 1۹۰ ۳+1 _!<ن UT ا
 ار د اونم رکا« تامدوم نزا × لر دیا عل »لدغو اضکءوخا

Aهنس تام هنس  

ek. QS۷۱ ۷۰۳ 1  

 تامدعسو اها

 براوازاو ثعر.اشد ارا ارن ار يلع ولع :ممشارول نھ ناخ هنسق

 ۱ یدشع وا هلد !یانصناو لرعهننح فاصوایالسا تآدیالح

 ناخ برا لغو ااو قراند دالواناخ ژنان: ینددالوا تمعن

 ورز ندن هافحا ناو دیده ی ندا ىلا ںولواناطلسہ دنا رز اتش

 ام تر ۱ اونا ی-وعو ٭ دہ لمد :رشاسهناخ یس وم ندا ح وزرع هجورح

 نولو ارز ض حنا نماز کڪ ا هدنرو مان هيو وم اود م قیدلوادعسویا

 هعرسد نالوا هرزو ارارڈ هدمورراد هنساجر قلو اود هدر د یراقدلوا التبم
 ریالح ناک اد اریها ن اغ و قا ن نیسح ن ای اکل د ا نسح مس ناخ ر غمت وبا
 نانراهرینو کاله هرزوا ادا قضتا رایج الا هنر ق زاسم 5

aهاتو دناناج ندرك دالقیام رقو کیو تاغ ادو د لول ن  

 یةومبولوا 2 او نیفص لیاقت هدنیرق عا ط هل اراد دن |ناعترزامزرعهدساول

 ۳ امری م ق یدادارارقهدزپ ربت تخت ر هغ ناطاسو »را ارفهدادخب امر هتف

 هد هوډ مانراغلا هج اوخ ندنلا عا شک ندم هدنبرةدنقر عر و ھم روتر وشو
 شفکریتذزب یرد دزور دن ےلکه بس لوا م فیدلدادورو هدو ښو ناتسرهش

 هتک هتک تل هاو نوناحهنموت یتهدح یس بولوارود

 هل دسر طاخ شعر نالو ارهاطهدنراش هلن ارصان تله ییکتسم هقماخردلصتم

 نانوجریها ۳/هنسقیدتاو اس املاهرخ | تذالخ ساما بولوا قنمدصوت
 ادا ا نسح حس ناخ دوش ناطاس نح خش ردا لغواشاطروعت ندند الو

 ناوا نشنردص هرزو الال: ىنا لاک یسودنکز ناخ تسدهد اش هلمما ها

 بولواغامدرهقم رب الات دسح ربات هنایز ند ذقن دلو ایماکو لاستا
 ڪڪ
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 فاطع هنفرط ناصبرزا هلداهومنا هورکندنانابوح ناش اک ی اباد

 قرلکدش مارا ماش برض یقرط ارس دغاس 4! ءوکن مادهرات تن انا
 رارقف اک ادا نسحمبش ریال ا قق لبق هلس هلبح ناو هری درح هک
 ناطاسهدریتسو برح نالوا عقاو هرورمضلابرکد دزور بو دیاراستخ اماکن
 یدلوا ریدر ریشعثریش همعطهدنلا راریکشعو نیرک یداو داد ممد

 هدندادخ دنا طلسهرزوا یراتخشقایوح ندرس هحرکا ۳۸هنسق

 تاو درو ما تلل ا هلج یمو دن کح بو دیا ناخی ح لاھ شا لب فاس یرخد
 حره شد اب ووا نیکنو حا: بحاصیاغتم ر هدنمهز رم ره نکایدلوا

 ید فاکلانسح میش یدلوا ریقفو غ زوسناءاعو «ریکح وا د

 دج انوا فک بودنا دنعم در هنفرط نار دنر امو دبی مهرک هناحناسه
 || ن اجبر زا بناج مزعو ناخ هلاصا یروعت افط ناردنز ام کاح ندنداغ> |ناح
 ہار دسهروع افطو ںا ھت سا یک اس ق ابوح نس: هس ۳ ٩ هنس ف یدلد ۱

 نزاع لداشم هاب ررر هدهعا يه یارک بو دنا باتش هک | تءزع

 قاغا نالوا هدنراند م وړو م داش لس ههر دخ فابوح نسح هنس هدنراتداوا
 حیشودپرارفهدامرتسا بت احروع افطهدرانبش یرادهدرب بولوالدسم هاش

 || هلودلادا م قیدلدارامخا یتهدخ لب یف اسراچ ان ف اک ابا نسخ

 هر فاخ ساما ناعلسندندافحا وکالھ فا بوح نسح ےل فاس

 ےوزاک ا یکی فاس بو دنا سالح | هات زا تبالو تموکحردصو ساملا

 ندنراعرامتخا قملذم لب یاستمدخ م فیدلد اه ورت قساعدم هو

 بنا ین اکسل !نسح مش نیفما وا نیما ندر کم فایوج نسح مش ادع ام
 تو دیاناخ یرو ناه ج ندنرامجخم وک اللد نانعفطع هدادخ

 یدالاریب د نسحریشع رسم بعت الب یر کیرابدو برع قارءرو کک
 رجا دهغو ںولرارادنار ٤ هنس دقنءیفوتسمهدصوق نكت سم ء . هنس ف

 || قثاویهدازردارب هدتفالخ ردص لب دناز بصمت رمان تلم نک: اراو ىلع وا

 تانح راموطیط دحر هان تلم هه نا طاس م ف یدلوا مه مهار | هل ۳

 ۽ | هنس ف ی دلوا روطسم هنم ارو صم ر رول ایلغوا تنطلس رو شدم بودا

 || تعراسم دن« رکنا نا نع هنا« رزا فرط هل ارو جت ناھ ج ف اک ادا نسح
 یریتسو برح شست آ نیمناح هام ما 2۵م د هدم :لاوح ناحوا ی اردت براوا

 مور نذرفط باصا هللاروت ناه>نیحو یلددب یاضتقا لج دیاری
Ean Fg 

 س "3
 ظ
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 هدکلم هحاسو هلازاندنم اةمیررع هدقدراوهدادخا

 نس>ز ناح نایلس م ق یردلبا هل احا تهوکج بسا یو دنحکح

 1 امر زېت مناور ر٤ ٥و
 همدص هدریتسناد.م نوروستءزع شخر هناروهتم هند اج دا دفن فاو ج

 | ماشممهاربا هللاب قثاو م ف راب دت اررکهارمزع هلر ف اکا دا نسحرهق

 نیادجا هللا یمانرکاح یسهدازمعع دقدهع یلر بوناواهلازاندتفالخ

 اوطا یات ندنون> ص 4 ره

 ندرامتعا مع یریوصتمر یابی تارکنم باکترازنوکانوک
 ویا | دمو × نه هصوقاعول هرکس ۵ مندی وا کچ | طاقسا

CERIN AO GRDا دوعص هناا سرب میم  

 E یھ مک ید لناهلساضتقاا ماف التخا نکیا

 ناجارهم نز هدعطو ناشخر یاتفا یکو ک دل دجارصان ل رک لاو یر دار,
 ا دودا تام جزعوا 2 ف یابند ناس نا وزرا ییداوا

 هاشدانروب نه نا م ی یدلوا فاخر مس سا اج لب فاح یخ هدنرورف

 داموا بک عرشدمو عروتد تولوا ه هاگتسد تا دع هرابر مو مانت یر

 رازیبندودنکر ؟کسعوایها 9 ین دلوا یردصربار ین

 کودتا تعلاوسا O ی ا

 ل .مج- خاص لم یردارب ہل ارایامتابولوا هدشک تخر هتاز عدد جک

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
 هناسهبراوطاتاودسود ادب اعدو تئطلس ناش لع دجارصا ی دارة و |

۱ 

۱ 

۱ 

 یک هرزوا لاح نسح لاک هدنانطلس تدمر ل.احر دقو تع دحر ص هزز ع

 فایرهماننزفایوح نسح 4۳ هنسقیدلوا لمج یار هظمندنتوح
 یردآر هنهاتملئاو » لعو ع وام لی ره هم دعروشکح ین اح هژلدر دع ۱

 لہرا 2 یمه یرمث ار نان یو مان ی ناخ نا أس بودا م دق عضو فرا

 كهم ۽ ۽ هنسق یدلواناغ هن سک مان نار شون نالواوکاله همان بسن هما

 ےردار تولواماد را تر REE دما ہرکک رک م دان

 هيا قع تالد فرطلیععما < و هنسق × یدنلوا ما دع |هرزو ال امرذ لع ا

 ۷:1 هنس فنا طل س هرص د نامعش لماک ت لم یر دار تواوا ل حر دن ل

 هم دعٍاع .فرط هفنا فتح هدمرجرو د ین دلوا ےتماعول ل جوک فرشا
 نابع م ف یالوا ترخ ا تنطل سد: سم نیشن عد سه بوما دال عو غوار ق



r 
 ا

 تولوالد ام هل طابا تشع هل | لہطار دخ ا لزارا «یییمو فرشا نیهم
 .تنعل قو طو لص او هب هعمشر بصا نم یاماعةورز لفا ساهل د اا شتر ایا شر

 ناهاوخ لذ ںولو !لعحضمو یم تاید بارا ندایئاشندذل اور

 یرداربنالوا سم خک ف کتعم هرزوافامرف كناهلبس هلک ی اغتا تاود |
 هبشایدرط یفرتملا رفاح بوناوا حذرت هتنطلسر مس حاحریها رفظم. كلم

 ماقا فرط هدانا لوا نا مهو »هداتف هنا دنزهاجنامعش هرزوا قو عم
 تسدنامزردق یاییاا نوا حاخریما ؛پهنسف یدلوا هداه هر همدع

 ریفتت نیکک اطارذا هدا سما مادعاو سدحیحانکل تولوا نارهاک هدتنطلب
 ماس ناش هدم اقم مات مصلاءمق لدا ماعولع بو دبا ماوعو صاوخ تولد

 امرف نامرف هد ءو تاک نسح رمان الد یردارو راک ور ماتدنا

 هلآهاکردهحوتم دجءللاعار مک احهفمساخ 4۸ هنسق یدلوا راک اکو |
 ۽ ه هنس ف یدلرا ریکناج هدتف الخور سرکبونا هللا دضتعم یر دار تولوا

 دلو »د دتمم بوارا هدنردیللا یلاتراهمدع اع ]دهان جرات

 تاج نسر صان الم عاهلباو ر د دل وار رت ررح شةتنم هرزوا قلو ا یدحا

 یدلدامادهدتنطاس ماقم اصح اصلا للا یر دارب بولوا نخ هلد | ۳۹

 عیادت نالوا مقر هدوتس لف هات هدانا مات نسجو نیتنناهنسق

 ر هرکصندقدلوا تس: مہر هوش وا نژرب هدهاشسواب رط هکر دن دهی
 هدامتولوا ناباغ تلوحر تلانددوهعه عطوم نالوناشند هلطعم

 حلال ماها فاکس: | نشح رح هنس ف ی دار ار دید الو ا هت و « رن نکدا

 ودیا تاتو حات ارت ہلداقما ارا تادا کوا فا تشب ناکا

 نارا دیار هما طرادرسهدراز هری درو اْغط ندارارفندرازراک نادم

 تذم اص ۷۵4 هنسقیدلدا شویم ماج ندنلا ی هجاوخنالوا
 تسر تنامصو تاجوتهازنو تاع لاکهرزوا یعسایاضتقد هدتنطاس

 عضورب بحوم نس زا ندنها قم بو دیا تکرح هرزواتسابر یک یارحاو
 یراد- اف ضرغ تدش# دازردامء قش یکاربندا یهانکیآ شمالرارداصدرا
 ماش تععمط لظنح ترش ماکسالت زا تیعرزابک اب ناطلسلوانو
 النم عراب هه هنس ف یدلروک نسسم یسهداعا نسحناطلس بزلوا |

 ۱ شادواح تلم یمرع نادع تان الا الع دکردشلو نامه دیرح تثهدسدردا

 دو فو مط سو بود ناخ نالوایوتسد همورراید قتحاوا فا هنفرط
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 ا ا نزا نارا ولم االس یزاغفاممت مس
 ناشنو ما بولو مدع ےک یر اوتم د لوا هد د هزا یدلم الباب طسب |

 رظاهدناسع ل آرا ون ضهااما یدلاعهدفاروا تاععص یا ناقوس |

 زا دام دع مزع دابتکح نیالاء الع هد هث امعدو حرس ماع هکر دشاو اهدسر

 ترضنیفلوا لا فلا ظبولوا نیشناج نی لا تامغ یغواهرکصندکدتسا
 | ثامغندد الوا باصن م ف یدلوا لاله لاخهداتفا هلمادخ ماشآنوخریش مش

 اسلغت:سرق ی هنسکماناشاب صا رش یآ یلانغلواتصاف ن دلا

 ااش قاف الان ها سدا دما هرکصن دق داوا یها ملدا یهاش رر مسو رم فا |
 ماننامرف هلاس خب لنوص ن الار ندن اا قد یم ەد رع یم ساسلا

 ترهشدلهناونءنامرفرادد نانو تکا بو دنا تنطاس نیش تغ ی دنزرف

 هکر دوایدا غم بتک صعنالوادهعتم یا قول لا لاو -ا٭ ی دلو
 ر ن ندنازبازوشک :لیاریکتا اکا یوا یالمام دع
 «یدیاشع االخا ندنابراقایصقو یرقو × الج |ندنراذطو یب هغد اطر ه

 قاسرورفکورابدوراد 7دن اغا قزاز حد هور کرب ندن ربات
 رب فو هروت تودنارارق لحر طحهدنراوح لان مرا نالوا هدنفمصت تع

 دمع یلغوا مان نامر ة نالو ایدالوارک | هلق فامرق نامر ف نیخلوا ٤ًاهجامنده
 مهراد ف تمدام مهراد هلد !قاسروٌهرفک لد اخ ماوعاوروهش هحن» یدا

 نامرق هلدا برفاد بدر ةت هرکصندکدتن ادا تج ادا شید یس ہل ما ھه

 تار عمفرت هلرب لا داو ته دع اسم بو دیار دنک دنن یتسهعاق لا مرا

 ردي نیشذاج دوش یلعواد+ر دند امندرادماوعا دع یدلد |لالقتسایاوعد

 لزارتم هیقوملس تاودیانبلیموعه یداعاضعب همورمونزم بولا
 روهظهضق سکع نک ا شمل آ هک ءشوغ آی هننوقدجروب لم هدمابا یی دلوا

 نادناغ بولوا رودندنتسهةراد یردارب یکناو یدنک ړل !ماشتناریشعتو

 با دلت هراوخ ریش لفطر ماندو هراومکص مک ےقمقخاندنامرق
 نسدو بو دنادجو یس هن دقن لزب هدنس هطفا عل اندرا یادخ یدحو

 دادمتساد اشرا یراکد دم هب هک مر ومالتح لاو حا یتا وا خلان هغواد دشر

 قرا یراتلرد چه ریشا بتر وطء دتا هک ایوک بوریو مادنت نسح لاک لر
 | داش ماز تلار رت یناونع یردلا هدریشانم عمقاوت یدافحاود الو اهرزوا |

 ىودت:اروھظروئ ضعف هنا اعو ل اع همنا عع تاودباتینک ت اتف آیدا
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 توت سولوادون ان نددومیذادوجدوحو نکو که دماعغا هرس ماکنه 1

 لالجو های دمشرر ودس هام دل دما رکصندق دلوا لمتنم هند الو ا اذ وک

 زارکت نامنامرف لاسقا مخ بولوا لداز ندلاک را ملا فصن طخ ناسقوملس

 رزان دباب یورراتدن نکایالواء امورهم نز هنعط ه دره اکتخت هءزوخ

 | هیتورب یدشود هنیلفت تسدبلذتمرب رطقره بولو اناما هک نامرف
 | لطم برض لرترب مان یلغوا نیدیاند همی با هدنسح اژنوهربت هکهرزوا
 هکود. .جواشنمو ناخوراتص ندو قوا را هةول س لولم تو دیا الت

 هد سز رلودنکا لاح هلربرید دن نسحورپ دقت هدام ثمهولع باص مان

 ف اوج یر لعا هلن اوراد دار ارقتسا یاکشه عضو هراطق !نالوا هتفانترپ *

 بلسندناو ژون نال واهتهانناخ بودنآ اد لالقتسا لاکءه دن اهتز ر ناه م

 هدنینالشسا مانایدشع ادوعص هب قاع دنسم یمودنکو × دوجو باسو هزاس

 )داپ دب لوا بولوا بکم لابو لمصحت هد | لام عجو بک رم یم التم عن
 نددوهشغا فدوب ددوحو نو ها مهر عش ناو اریک!اعیدادسو مط ةزاوآ

 ندیارم«نالوا یه اکتنش لب ناب ناکیزواناغ نوعا لع ارهق تسد دنکرب
 بو دیاهاست لاد ازد الو« فره برضه در ربت فرش اوهاوخ هننکه امس قوس

 ی دلوار ابر رت سارا طةزو تر د ندراد تع ر ھاو حوران د و مهرد کودتا مجا

 هرز لب فاجو در هملطم نادرخ یرشادرکه ج هک ی دند یسخو نام هنس ف

 | یهاشءهالک_نیوآ نا طاس بولو ادانا مدعم تب فا ١ نسح حش

 | مزاعەدر ەد فاذا دلا ماوة نامملا ةد اع بح اص م ف ىد راد نل درم هلرب

 ةع ةن هدر کت نیا ے رات م ف یدلو فاجر تجرهفامضلاراد

 | ر دق نوک رقه دق دلو نوک ناسقط لمس تدم لئوت اشرب هدر طف هکر درو طس

 دلو رگکدر و یناترد نوا اضعالا مان هما ن نیەت هدهملا اوته مابا

 ونا طنفاح م قردشماشلوا ضرعت هنرتاغو تامح ین تو دنا عو

 فدوع لس ر ندداوق هدسابمع لکو تم تفالخ د هع هددادف حد هللا د ع

 ۰ دنر اتوب درب دنا شوهت یسلجت بو دنا اشلارکد دلو هنادقرق هل ا بارحرب

 ۱ قلخاتفرمشیالمساو طلسترو ذح لب فاحر دا ةلا نام فرد اش ادارا

 زهن رق لتا” تفصن تاذقاعزرآ هتنطاسااراد یآیک ارو فرطرب

 | یمودنکو نا هسرزاتنطلسد نمان ب یدرب یلغوا هرکصندکد تا یر ڈو
 لوصولا ی ال بو دا نانه فطع هقاعم تشدنالوا یع دقهاکتموک=

 ن ۷
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 بولو ال ءحردن لټ همناج لوا لب یدرب نیغلوا لوز عهن دن" اح بصنم

 لملجر دق لٹا هل انا هرز آ ت موکح متر ةا هنامورفرب مانقوح خا

 ووهشم هل اتمر کمو فطاروفوو تفصن لاکر ود نم ناخ ۷04 هتس ف یداوا
 یلاعهاشداروکذم هلدا قتلوا ناورمژو ناتسادحسان ینطلس ماو عا عد او

 هحذ هنمان لنا مارکی الضد ه دنرصع بولوا تلمضتو لع تارا" ی سم تمه

 فازا تفتلان دلاو "لا دعس فاست تال اک عماح ىح # رر و فیلات بتک

 هک جوج لدن ناجم پر درا شع اریدصت هلم-ما لب فاح یت مهد ید أ
_ 

 درا زف نا امرفهدقا تشد نسب دعا تطب بولو ااش هدایز ندرنزوتوا
 ہدیاہلوا نولوا طوہظمان یلاوحاقالخا لب فاح ندنتھج ۃاور یالتخا
 دارح نیفمالوا متن یی هنسنر,یریغ نددا دم تعاضاوراق باعت اداوسربث" :

 یدناوا هلاماهرخ | یرطربس لمس هم اخ

 ناٌشایاسا ۱

 تام نتوکنم هجا ۴ تامدکر هوخا * تاموتامهننا × تاموح

 هثس ق دنسق هنسق هنسق

19٤ ly1۷۹ 9  

 لی فاح هنا ې لیزوا هان اې تام یاتفول هان ا# لتو یدادرن هو حا

 ا ۶ تب a PEE هنس ق أ

Ve VTE 1۹۰°۷ ۵ ۵  

 هدفطا مع راد ید دلو افلا س E ر یدنکشاط دح ظذ اح لب اکدرخ

a:ندیاتموکح تار عمفرتادتماهدقاعبق تشدندند الو از  

 فرطلد هنلاتنا لب قا تولوا ناش ریکنح ن ناخ جوت نا ناخ ناسا
 ربرگریرح تبث نفیدلوا هرزوالاصتا هر هبعشلواتشد تموکح لس
 ءداتسو مضوا دتناتد توی دم هدنراتهاش برعاماهردش ۱

 دشت | نیمعت 4 هاخ موس مم هرزوا او اریکن>نع ی وت نت ناخ هکر ب دم لیتسا

RENT a,ول وال ته هنس هر اع د تسد یی ھدنامر  

 ج د هور که هورکل وای د شود هنسالمنسا تسدروهتهروع *د الو ض عد یه دع)

 ناخ ه> اوج دوجشندریکنح دالوا یااش ۰ رک نادک قد ادام دع مزع

OTE EEیوذعهدندودح هئا هاشو نیسخو عدرا هنس ن کن  

 نازطلس تعلح كلوت ٤مو لد او + شول رع ماح ندنلانالغو رم او افا

 | لسوا ناطس داد لاو لاوحا لام ناممخ وح جای دادا شو درب

1 
 یونعم



ÇAV 
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 شنآ لاعتشامدبو دنا ربت مزع هلدار کسع بت مبل سوزا بر لحلو |یولعم

 ۱ هدناهب رزا تنطاس تک سرو ناطاسورارف هندن اح غار د یوح جا هدر بتس

 ,داسفا قوح أوم اراو رارف تدمر هدر رد سدوان اطلس« یدلب ارارق

 ۳ حا یه رس بودیامادداو یس ۹ الص ا یدالىودامعل اوح !کودتب |

 همالسلاراد یرظ هرکص ندق روت ما نانمو ناوک ر ااو کیا

 ۱ بولوا زا رس تعزرعدن ل یرمشآ تلم ۷ 1 هنس ف یدلد دامان 4) اما

 1 یوءه یز KLE ا رھا تمس ىە دك دت اما بخ بصا ةدما قم ماز هت

 | تینا :اسوهسا ترغماسوت یدلناعوحرءمصعفرطاموز هما |
 بلد لعرا هل :ارومجفا ید اولو  عوشهدرصد نوک لوا نامه هلد ا همدم

 ۳ هدامعسو ن ءو ف اغ هنس ق ی دلو ا المر مس سلاح هل اس ته یعروصنم

 اضق مکس تروص نالوااتو ر ندسغ هناضن اپن هدق دلوا برق هرصم فرمشا

 و ر ال او نقعمارا هتشکک سرا
 هخګز راد لوا نکلیدلناافتخا هد ناخ واخ ا

 تودنارا خا ی هشوک ی مبدا وا نان ناش ەراجب هلن اراک ت ىقاعةظحالم

 ۱۹ ناطلس»ب یدلواریسن دن ابح تمعتو دریساهدنلاا یم !نالواریکفالخ

 | زا تما فرمت ندسانداح اراسیرالامتدام- ل ازارعانرابانحتلاسر

 | ٽيم فوات ت! عضون »1 زیسراعش هندرار اتسد هماع ه اط لوا نو | قلوب

 | لد اههاتدوت هد اننا لوا یا دنا نر دلا ب امش یش ر د ییمطارثا كن امعش فرم ڈا
 ۳ ردرود تدفاصن اهر اد کو دار اکن|تشکنا مضواعوه روت مرا

 | مرک ةو لارون *ر مشی نم ناش ةمالعلا نا ةمالع لوسرل ام الاول ج
 ضع لڪڪوتم هفلخ «مضخ ال ازار طلا نع را نعي مههوجو
 مصتعم ین او فد تدتفالخ دنسم بچومالب هلمترشابمهارکء اما
 یعرک شب نوا نیفم اما هماع لوق نکدا شٌلوابصن ميهاربانیابرک ذهاب
 یدئلوا هداعا ندندادعتسا شود لک تم همت تفالخ ا وک

 یاو ن دن اکرت هش اط نا عج هکر ړ لاو ذ ن هجر فن, لمل × ۷۹ هنس ف
 نم حار ند هریشعو هلسقو دنکو + م ارم اخ برضه دن ات سلاو شع یم
 روج کو دروک ندهاشلراسمناتسملا بدان ٭ یدشع !مارهثن امرفیج دآ
 هاررذ اسم ىدا د کر امو مدق ع طو هنامصع قدرط بومع | لم هتسو
 كهم یروه طءزاوآ ل.ل هر دعلاوذ هم اط سس ر نازی هم يا ی داد !مدع
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 | لر ایرگسع ماشز بلح مالا بسد یهاوالصاو نرو مش حلا |
 لا هصالخ ندنرالا هل | نسخ ال الو لالتل اخ تو دنا مال اما هفرط

 ةزاوآ نیرکسع حلا ص تله یامعتءسابو * مادقاه ها مراجان نیفمالوا

 ۱ ءا ص هدنرب ندابهش باس دحاسم ٭ ۸۱ هنسق * یدل امازہنایارعگ

 0 نارف تا اردماماتوداادتفا ار هاطاعسله ار هدر ذ ناولص هس ند ها

 هنوک لزهو زانیار ارمساناهدت د ین ؟لواهبکد تراز ز ایا هب اس اا مجد 8

 لععرو مالس ماما بودازاعارم ہی هر هره هدد ہل ت روه هلا اعاضرا ۱

 نجمه یخددلوالوحخ هر زا لکس لال اف تر لوا سنا 5 رز رقم |

 ۱ هدربغو هن نا راتو د یدلو لصاو رم طشو ضرع هر هزار د ند ماس

 رو٤ ندب اح رور خپ تلو دانو ع طم یل عر و صام تلم ۸ هنس ی + درر دغ

 ۸۳ هنس ق × ی الو ارورم د لد اتم ده اش لن ی اح خاص الم یر دار بولوا

 تعلخ بو دیاری ةت لب اعل یریتف یج اح قوقرب د مسول | ره اظ تلم ۳

 | مس هد اهن مدقند هسک اح ۱۷۸۶# هنس ق +× ی دلد ارون یو دنک هلرم تنطاس

 ۱ طاص تو ملارتا تلو د هان فرش ها بولوا قو رب یماو ددد لران الو اتالم

 | tef هنسنطاست فاکرت لا ناشدایم اتا هو ردا

 هنس قلو
0 

 ماش مود هو ادب حلخ هکرب هثنا# تام سریع ی لنز ۱۳ % علح ىلع دا

 هننق يک ق هو هنس ق همس ی

10۷ 10۸ ۷۹ ۷۸ 

 زینب » علح اف تاک را علخ دجشهوخا ۲# لف فرشڈاهذا ۳۹ تامنوالم

 هدسق هء-ق هنسقش هس هنس ق

i14۸ ۹3 1۹ 14۹۳  

 عار وصتمهزدا * تاماش ا دو ډپ لتقف سرب ¥ عرفاسناب رع

 هند ش هنسق هدنق هنس ف

Vé! ۷۰۰ ۷۰۸۷۹  

 عاخ نامش هوحاد تاملعع- هوش اه« عرف دج اهوخا طب اد>وکیف ورشاهو حا

 EE ةت ق هس E ف ۱

YEY ۷1 ۷:۳ م | 

eلنقا هنات نس> تفت تام سو او  

E | E HESE:هدد و  

 1¢ Tos ۷۰ م



 : علحیاحهوخا * تامل هننا % لتفنامعش هع نا ۷# اد ها نا

 هنالتسق . هناا . هال . لس ق

 از بمون ر سد لایت 4 هنا سیل او |

 |یننطاسومانو لامها قاط ˆ ادنایناملس همه هروما راد" هل. الات سا اب ۱

 الح دج ان اطا یر دار نمءلوا لاح نادر ناتس در زو هز ۶ بو دنا لالخ |

 شش همدا نب ه> نات طل بودا حور ؛>ورح حوا
 : دج انا طا سو رندر

 شعرو هقمف اار مماعع ےلق ار روج ٭*م ف × ی دا وار رت تنطلس یارب تسد

 EY یداد ار رت هنمان هاش ناریم یلغوا نیلاباروشنم بوداریاعتت

 یب داژ مع بولو | سب>و لزعو تنح یالتم هلبا تنطاس باطد انسا لکوټم
 دومطتحانص. ۸٥× هنس ف« ؛یالوارکم ولد هدن دال = نارا رع هللا قئاو
 ٤ .دجا تایل ۷# م شب یدل مانام رز ےکحو REE روع

 ؛ نعت بوډا ده اس نمک یدادفد هلا تع توق هدعاسم ||

 عج راش» م »ی داوا تمج ا رمز رانع هربت فرطءرکص ندنمانفهتسم
 ۸ 1 هنس ف ۰# ی الوا نر ,داح مزاعهدرصم نرالا لک | هب اتع بحاص انا

 :هفباخ مق *یدلواد مندر ووت داژندالوب عرس ځد نارذنزامروک ||
 ١ .هدتنالخ ت سدا نا ابرک د ےصتعم یردارب تول و ارام خا 51۹ فکتعم ناب ی او

 رارطضا مک وی ی و ay ار

 ارم بمب قوت لمس هظح الم هلار قرار اغ تکرت هلال درب نذارو دص

 ۳ ادعا !فخور دغ تفس ىلا و چ مار هنن امرف هبا نا سح ا دو ین اکر ت

 ار دار یدادا طا ەمرزوا نار هل |نارکی ی هایش یجاتشو باح باو بو دنا

 ناشیم رب وال دم تراوا + کبر ااو کز 6 قوس ام
 تک اع رح و را ×مق# ىدا اا الغ هک اله لا راہ ایاتسمواتجو

 3 E لاد لانمقاو تاع ةدعاتسم ےک سراف :دالبو ےگ قارع

 امزردق هنسییالکو قم اد الو ایرو لالةتساو

 ااە هتسالب نامرح نددالوارا دی د٤ ده اشد ںولرا ل مک ٥ها دنزو دن تن

 هيصت»د نوریورفو بز هتف لر دصراز 3 ړوو اضف < 7

 یر دانا ہل یاد فتا ٭ نیهساو ی دنا هدسق # یالوآ رةماوزنا دف

 | یاول یالءاراحاب یکم اهدهاتهاف>و ت ذا همت مه ج ارن ددو درب

 تودناذالعایسادن بم سڪ ۵ مه »هلت رصد قودرب ی

 4 ی ۷۴
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 ی دل عو خو كبرت هبهرهاق رط دا رها تعشحو و مدت عضو هتمه

 یاشا نودا لوز e rn لدار ھهق تسدقودر لوضولاى دل

 | یدنلوا مل هب اح ل اص الد ی رونال امرو ماد ءو لد مامز هلنارو ھهج

 یرل درم طح یدششقن نردل ءا هحاوح یدنعداعس یل ےطد شع »ما

 هدر گم عواع ف تور × م ق * یدلوانانح تامسد از

 ماش بناح مزع ہد ا یکایک فرط قار |«! ها مع تولو از وما ل اتد اقا 0

 نع ةدع اتمیوز بروز × ی دادام ازا ہاری یف یرصدهاس ناک ٌد ررواو

 تاذملاخ داتف اندم طل سرب مس حوا یریهذ یا هوس هراتس ږد ا تلو دو ۱

 | تا ضو درهم +۹ ۲ هدسق# یدلد امامت هما قم لو اق وتر انڈا بو دنا |

 | تجر هئاسضلاراد هح ورم هد ددر فازا تفت ن دلادع- اب الوم ف ا

 تالم رم ئز ارتش 5ا هحاوخ یزارره فاکس ب م فب یالوا نامر

 نالوا قارش الا عمالاع دق ی عح ھام م دق ام تشد ۷ می # یدل: ایزاخغ

 هر هنر لواو رود ندندن دهل ارورر زو تف دتر تام دقم هک نا سود

 شعب نکناشاوارورسمناخ شیفت ندنرا تنم یریکتع ءداوناع رل ال
 چو نالو |یمه تسد دنا س نیم ] دیروعت هلا ىىقادو داسا ی دسقم ۱

 یتحاتاعایم یدلباداوخ هاا قوس هفر ا لوا بزاواریتفاافرشع

CAبودلوا نبملاتاد حالصا ی ا ت ,اناخ شو `  

 e سام دناح س * وترد دلوا یاصم فصزاس بد زد ر نذر ,طلاحر دارم تاب |

 جات رسن هل ارور داجهدنانز اھ یریکنا ر هدرتسو برح شب 1
 )جو اط بار دتس ادعا شم بو دنارو من همضَ س 2 هرکص نر

 ناریدم ماعاو سدوک تامدقم کود است اا

 هل × ٩۳ هنس ق# یدل احا تلا یلوا نادرکور هک ع نع” تدنگنادیمآ 0

 ریشعتر اکم لوا تبقاعو دارطولان دانزیاریاهلماروت خدهعفد حیات
 مشت هنسیرکب ناخوک دنآ ندنزولع بودن ادانآ م دع مزع هلد کرد

 حرقنفاوذل او اند دوت دافحا هرکص ندق دلو انا رم اک هلا فاح

Îلمصفت هدنلالخ هت اغاقو نين ان لا ده دد × سال یعاخ لوا  

APE Eهن شاسی رسا یار كص جاح نام حلوا وا مقرهدر  

 بد ذعت اواره ظ د ی و سدلاه او نر ی ءدا در داد دن »روج # یدلواس

E E 9سج هبسق # یدل  

 یاو دو



۹ 
3 

 اتو دنارومع لند هل درد ارو ترق ماہ عاعادرح هسدارب الح دجحا# نبع ڏو

 | ندالبزکتشد یعلوا یر ظنه ید الو اال سا نز هع د :داد درو ة٤ بلک لوا

 لرو ابو اک اع زارکت هل داما ق وقر نا طلس یدراور هم ن دنا هبل || |
 هدادغب فرط نیفاوایوعسم کو دتد | تع رع تار همجوت هقاعبق تشد بناس

 هنن فب یاد ازارقهدتنطاس دنسهرارکت بو دنا تعراسم باکر زق
 تولسا دادن توکم ی نام قاذکو فال قوت ندنفرط +روع * نیعساو

 یدنلوا ط.سوت هل اریرادنآ رھ زر بسس طنوتراتات تردنالواناسز هانى واک

 لد اردغ قوراع نکو دتا هز .ۍردقلاود لدل قوقر# نیعستو مسآ هنس

 دع نیالارصاژ ناک رت هناط نامرفو مک مامز ب ولوترفظ .یدهر لوس

 هل اس هد تولوا م دع ناورهر قدم القو ةر ۰ ۰ هتس ف × ی الوا سه ړل لح نب ۱

 روت ۸۰ هنس و + یدو ا مرتع رب تطلس سه رذرصا ناطلس لغو ا

 یداو م انک ی احول مود د2 نااعاس نودبار ده یروشک لواورهسهدنهرابد

 دیدضق عقاو فالح هب ودنکرالج دج !ناطاس» م ق # یدلنا نآشنو مانی

 مدعرابدرذ ادد ید آر دق لب نوا هنتر نح نابرقمو تا ود ناکراهلد ایل اعحا

 یاو اونم. !یصاوش رفت یا آ خا نیکمیاکر دص یاهشهلد همت مون تو دیا
 لس فلت خت جد نیرارت اسو باش هر شکر تا فسول هرد ناخن دزآ لوتسم

 راتو مت لرویت هدلالخ لوا بو دنا تاکر دز قه دادن تناح هلکنان وا

 یورش هنکراد فارسات ترک دو ارط ساوم دو ور ند ایسنا

 2 راب داد رار لتس ال سا سا ره وٽعر زکشا هر رد وور رو شکن ذلوا يرلع وه

 نالوارارف نانعر اہک هنهاکر د دیر اد مرداد مور ناطاس ند ناو بلح ور اوس

 لا هتشفنآ یک مشج شاو لب یدازرفو اک ناسک درو دادس تسد

 رو ندرادو ۶ ماخر نالواذ دم ارح رحه مخ یلاعدد ماد # AC هنس قران دا

 نالواه دن امهرگو هروزخ باب تونا ەز اداس I :اصایددعزوتوا

 نکما اھم رون خر کت اللم دم ی یدلوا قرتح هيلا“ ها

 ندماسن نلع هل: ایمالیادوبوم ماشرةدعا بو اریصقتهدنربمعت
 ساسالا مو دهم یماوس زاص رورو ةع باک راد دن | عضورادو ع هت ادرپ

 هل ارت او لتدو نار وو بارخ ېک ی ودتګ اشو تاج ۰ رکصندکدتبا

 هرس از6 اداسی ر هدننرق ماش یر ف ناطاس بو دنا ناشررب ناس
 نالمات بلحو ساو ندوب ۸ ۰۳ هنسق» یداناماط لاما هنفرط داد غدار 5

 ~~ سس
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 دو ېشر د هک شدج ست ازا بار دش × باق ی سورعنوحتر اعرد» ماش
 | هتخوس یسلاهاو بر هدازندوک اله یرابد» لوا باوخزع رات لاس ||
 | دود نددادخ لزرع یدلدانانع فطع هلا درزی ناچ بو دیا ب: دعا سد آ |[

 ۱ ۱ مارآ یابرن ۱:۶ نابولابح دنا بودنارارق ی یربالخ جا یرابخاییردلوا
 |مز دلب د ادمانذا تو دیاذلرت ده اکتسد تند ءاکر دیتسوبهرقنغاوا |

 | رازکت هر یروچنرت الا سوخم رکنا نک شاو امال لاء راذ لص و رب قاخ |[

 اا س :اکمارآ برع قارعروشک تدمر و فاماسورس یارک راو |[
 | جوک ثعاب هنا دا یراوطاندیارودص ند ةر طرو * م ف × ی الوافاکروک

 یراق دلوازاس بیدرت ن دن سدا وح هر ٤:ا توا وایناخمر داد هن هات ترتع یابرد 4

 هنس ف * یالوار طه ا: دادهوشنرهکد روتر دقواضق مک هدمزر مزہ :
 دادسو طظ ةزاور د هدنت دم تماعناهدایزندنآ ل۱ موه ذم مزش لوا هدمور دابز 1

 | دعب بودناز ارد :تراغو یستسد یکن ب کرشهلاو ما هنىل سه قازراو +زات |[

 | 9 راغ رکشاءدزاب ی هسور, تالار اد هد یل سم ییبچ و ندراضح هرفدوعلا

 لروعت یزد ےس > اضو «راوملار ادمزاع سه ریما نا تطل ناز 93

 | نج“ فسو هرق مدقمندنرو مرو هعقو RA ههتسق × ی دلو اراد هنشان

 ماک ان دجاناطاسیغلوا یل اوتسه داد دن هل نییطرت,بودنام دد حضوهرارف

 ځد نوب هرق هر یرو ګر وز هزات هادم رهف هم دصو ماش مز عر اکسدا صانو
 ' هس داواراتات رک ناربم طوبضم رازکتدادغتبو دنا مال اما همناج لوا
  افتخ اورتس حرف ناطاس هلسا-تقا فو دح نتف معن هدرصم*۸۰ ٩ هنس ف

 ررسسلاج ی نعلادع رو صنم كم یزدارب یایک ۱ تولوا نخ« هل سالب

 یندداوارو هه تودارو عطقروصهدٌدلادع حرف ەز کم ندا نو 1

 نوک ج ار, ین ادنز هبر دنکسارذت هعوانشو * ماکس هلن ای رسد تطاس تا رد ۱

 بح اص ٭ ۸ ۰۱۷ هنس ف × یدلوا م ام تد اهش هفصر دص ءرکص ندق دلو | ناکم

 یاحرا هتع < نع دن ند دنر عع لم سا دوس یخ واطحر روش کرس ر درعر "روهط

 باراق هد هل اب هنمز | تودبانانع
 نالوا باشر جدا هی اونع

 ماندن

 i مک یراوتم هددنقرعم ی. هش الوران ةر هح راشنوکن لا لرامم ماقم

 ییفتدم لغزا بواوالئان هتجر تمعن لکو ته هملخ * م ف × یداو ار المر اتو

 | هبفاک اش ×۸ ۰ ۸ هنس ف × ی دلوا لصاو هتف الخ بیصت باضنسابع هللا
 ۳ ES تفیوک هقم با جلو نا ی ده نب دلا عارم

 نمە



a سیو بورس و و وه هو وا روبرو pi 

۳۹ 
 

 ۱ دامان فسوت هرفژرب الج × دجا هر دن دریهاشم نالو ریس ن دنا < تمعن

 ۱ یتسیکد ای حلوا یوم ل-رفرمصمناطاس یراق داوالصاوهماش ماک انو

 یکلںودیاراتفرکه نادنز مک یال تدمر ندنفوخ رو ور اضح |هصم خد

 لرم ماس هکا ات یدمرتسوکت عنام هن راطالتخا هنرار ز نوعا تشحو عفد

 اهر ندالدن خد یمکیا بولوا روضحو راسا سر هدزم روع

 | هفاولا هبت یه ندنامتاردقاوعادادعا ف اک رت فسو هرقءرکص ندنرلق دلو

 ۳ واهار دسهدننرف ناو ع بو دنا فول ام نظو مزعاورپ فو لا ف نفل را ما ۱

 ٣ ناباس نا درکرم-یروعت نا هاشناریماازریم تیر کیوباازریمنالواءددنادوس
 و مک> فاح: رز آت کلم ییاتهدع ما وا

 بو و هر :رطاح رب یة:سو تج م رطنورو معما یل دعهرار دم ثغ

 یروشکل وا بو دنا مار هنئامر

 دن فود حو هدر ےم هسیاریالح × دما« هتان اور شع هنس ق × یدل اروع

 ا ندنفرطهاشناریم ںولواداد غن ت« هج وتم هل اهنا شور د سامل نیذلوا

 مف٭ یدلوادارم لصاو هل اداعداودرط ی هحاوخعاود نالوا ق ارعروشک
 كلم ص الخساو هاو هننکهابس مج هلدا باسح ی لام لذیهاشناریهازریم

 تر را نالوا لهدم هدنسارهص نازاغ بن بودناءارمزع هنساحر

 رکبو | لغواو٭ رینوخریشعت سدآ هنحوسهاشناریمدوحو نمرخ هد ربتسو

 ا ر راغاراخرادک !ندمکدامرازاک مف ی دلوازر کت عم یاو جازریم

 فرم وزع نرفهد اتنطا د ناونع یت ادن ہد ی دم ہاد دز رف ف سوت هرخ قعلوا
 1 “ 9 و ۰ 9 ۰

 کف

 هتفرط امرکر کیو اه اژریم »ید. ار ارقددمکن انا ماقم یمو دن کک نو دنا
 زاس بز اسوا ناطلس نالوا یک اح بو دنا تع نعنارکن مامز فطع

 زادرک دنرو « ۸۱ ۱ ءنس نه یداوا فلت نیل دیزاب ریشه فصیمدداوا
 یس هری نالوارضاح هدرت الا سوم رطسعم یتعلرارار لاراد مزاع.درازبا

 رکمعو اما نالوادو-ومو قرت هل دنسم یدح هاشناربهنت لمل ناطلس
 | حر نالا لاصتالا حات ع بودا ولت للا لوڈ یور مس دفع
 توق « یدناشاوا نامماکه لا سول ج هب یرورسر مس لوصولادعو نارر
 نیازخ عاونا ین: دلوارص اح اعندنصاصح اور ص>رهام نا فو تس ٴکا رد

 سالا ةعاعو هداد دابر یس هلج هرس ترد تودناالمتسا دن عضو هب یروع

 نالو | یروعت تنطاسر مت نیسم هدارولا بس یالوا هدانا هسالخا یداو

 ندنسالبتساللخ ناما بل ےکع ازریهخره اشناسارخر وک ناتا
 رج مس س س ا س س ا س د م و ت س س س و و و

Vس ٤ 
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 فرصت تسد یرو# نیازخ نالوا فور اف نی اف د تربغ نکا بولوا هتخوسادا
 ےرومآم ٹراشاہاکن ےن لاجر لاطبا هل | لاوم اسانجا لذیو *یرو ھت

 روهظبو دنا رابتخارارف هدامع مکه ار دازردام دادعتساداشرانخاوا ٠
 هوس) هک لد همد لوا »ی دلوا هنحو د مح هب هل ای اطل ارا حامصراب ۲

 [ تل »لخ اداصوصخ بولوا قاکدنز دنعاب فا ارهاکر غاستنفکو فاوح ماج

 | ةتفشاو یلالدو مغ قیحرتسم راک هوشع نزان لمداشنالوایاکت
 | تمعنء دتمطلس زد از تاودتب ول هل ایمل وای اجو نسح یاهص)اهضور یاش ام

 | رات فک نددمقت لروما تکلعو كلمو« تعانق هرابرا دید ده اشم

 ناعر بولو ا ماظنلا لتخم یاودروماو ماد منا لثام ینطلس ناکرانیکسا تمغر
 ندنسهناکشرطاخراوطاو هنایفس عاضوا و » رفذتمندو دنکر کسعو

 یعلواهاک | ندنراقدلوا رصتتم خد تاود ناکراو ترضح صاوخرثک |

 یدلن اد هرکس رنک یدنقرعهریشتو هر یراستسدیم بود هار مزع

 راب دورا رتراچ ان بو دنا مارآ یی نا طاس لمل یخرهاش تکر ماس امدقم
 هزاره رسرابرا دد هدرا دم تشحورابد لواماادعد × یړثع رار هناکد ناو

 n n تو تموم مو و و و و سو

 یدانالاعور ۳ الاخ یر کم ےع لد !لاصو دما بوو ایرادتقا

 لاوحا نالوانا شیری و مهرد یک ناشوھم مشرپ ی :وسک از ريم خراش

 یرهنلا ءاررام تکلم تموکحمامزو * مملظتت مانتنلا نسحا لع یکم

 هل ایف عراب فاطاس لہلخ هرکصنرعلست هیازریم لیلا یدناددنزرف
 لملخ نا طلس بو دنا باکر لد ر شر نانع هبحوت هناسارخ ین احو یاحعتسا
 ة دندروت هدر ابدلوا یر ادنانایرع طاب دم دعدو × یر رک اح یلدا ره اشنامرف

 ندنتوراەم ریش حز یر ز عراب تلم داش ٭ | ۲ هنس ف#٭ ی داوا یط تسد ۱

 مادا همادعافدوحو ی دنک لب اید مس رعح نغلو تنحودردراکذ هنس

 لرلقشاعندناهده اش : ىلا جرو × نوف د مهد دح اورق قد اص را یکتالواتودنا

 سال ا هزر رب تخت یتا دیری یلغوا فود « هرق» یدلوا نو خرب یرلر کیس

 اد هجرکا لعدارالحدجا هعماس شدد ییک الدا ماس کودتا

 غا دیریورود نم هدمانا یراق دلوا سوب ام ندص ال > تاود لدنو + سوم هد رم مم
 یدرج تخاع د ولوم لوا دج ان اطلس بو دنا دورو هدوج و یارمس تب رفع اس زا

 ےہ دک ابقاو تاع دعاسنوکرب هرزو ا لاج ضرفاد ام ندنکو دن |

 درا لاج مانهرروا لماع ار ارضادصد رخ اا مه د حا هسررو تکه ر رس هی دا
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 یهدس اف تامدقم ی رک دم ۱ طسب راس .رقدنکلید راشع ادنک وساتو

 ' دقعنمم دنر نیک اع ورت رح ودقح هعهد تل ص نال اوا نوزع هدناورد

 | بز دنا لساکتو اوت هدتع نع ی اضمار لذ ان ف ترضهناعاودهع الوا

 ۱ هناجرزآ | ترط هلداهتساک ان تاو داو هتسارا ما سوچ مک ین مدق ەد تمه باکر

 ل ٠ س س م حس

 ناغع هر ۳ ES PROP ىدا عو غون لر

 هربا ع یراوتساراصح مان ی ءرا نالواهدننامرفوم کج هی ۶ یر داد

 تاود حا رمو ضر اممیبنیفذوت یلاج یریربن بوکس ,er دنیا

 ت یدلوالصاو هب هنمانالوا یداوفدامو رثا هکلءدهاشلصو

 حالصاهل.ا نیفرطناه اوخ لہ: طسوت حارا لص او هفسو هرقرنا تشحو

 نازان بش * یدلداتکر رح تعرسةراعتسا ندر اراب بولوامهدم نیم ت اذ

 هداتژ هما" اره ماد هل. اد هع عن تماش دج ان اطلس بولوا عن هاو لی :اقت هد رق ۱

 ۱ یردغرشعتهتشک امدقمم ق# یداراهداپن اب همدع راھ دل هم مس دیو

 نیەت ن دو ادجا نا طاس دج و نا لنییج نا طاس ی دارم ال وا

 بستکمو ثورومو لمازفاوح دهع دشنام یف اک ادام اط تلو د ںونآوا
 لاسو قوخ هدازدجا ی ن اطا چ یو تن نا ت.دیرتکت |

 ۱ عیمط نواتو ته اس یا ضهر بولوا لا: ی هد لاو هاهرداصمو لا حر لتقو | ۱

 نیفماوا یا نداغوغو كنج هلا !یمار نکن الوا ااا ا رکا

 ېدیالراتمزور زور لالجو هاح بامساو٭ لزل تم هشدمه یلاقاوزع ساسا ۱

 هدربآرسو ه اکرخو هيج ای اا ی ا ا

 لمع باسار IEEE شر ادرس یهاکر ابو

 | هدکد تما نیرکهار لنهآ هدایت سونج نادم نکد اهل وب هنلوا ساق ندوب

 هنس کرل ریگیشع هلد ا بولساو ته لوا بولو ی درب راکرب هه ر ابو سا

 رادنآ ریش تسد بولد فاح اح هد غسول هرتروضحو +رابنن رک

 هلد !یروشیم قادری: هرزوا قر اا فو × هرق ۽ ر دال ناچ س ی دلو ارامش

 هاش فرصت تسد لسم بع ی یم وکح مام ردا بر ء قارع تکسلم رک

 ی الو دادز آ همت م لاک اش دن ےطع اکر ت نادناخ بژاوا ف سوب هرف ناد

 ناو توعد نزل« ) هغذا فتح هدر هم اعولذش يج احر و صنم تالد# 6 هنس کا

 E راما تبول ترض هدم صد ٭ م ق ۽ یدلو اف اجر تجرا

 | هنتف نا نیک ارکحوا فا.هعرشن ةزاوآ هدنرافرط ماش ا سما مانزوررثو

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 



۹۹ 
 تست هوس سس سحر

 قیصتسم هقءاخو هاہس قوس همناح لوا حرف ناطاس هلد دصقد اخ ا نواداسفو |

 هسدوح و سر نددوهش ةو مزهنم یلاعت هللا مان بو دنا ءار مه چد

 تفالح تعا یدوجتمیش هاوح اتو هاوح * ۱ هند ق# یدلوا مدعند

 راد دن تعزع تدار هموت هرم صم فرط بو دنا ندرت هل تنطلاس زارط یعتسم
 ودیا سا لاهن دو ددو وو دن ڪک ضر ڈر ول نمش ہرن ماع ی آیدی

 هلن اب دضعم یردار وداع اودرط ید ندتف الح د سم ییمعتسهر هشآ دعا

 رادو هدزآربس یاعرح فرش درس ٭ م قو یدلاداع اهن همر لرایدواد

 یدلنا فرمت ف انج شالا هضور بو دیا قلع دنورس مطق ن درا دم تشو
 ردو دند هره یدوحو تخردر اول فسوت هرف نت. قادنرید ۱ هدف

 یداناةتخوسرکح نیردب ققرفران تقرح تولوا هتفاب لوز ندر رت لر ل رم
 |ندنرتخ د مان همط اف لنسشسقاب ن ء دلا لالح ةا تقلا ی اف هدمصه# | ۷ ےس ف

 | مدع نیشنهراوهک مدلوانامه بو دنادلوت داورب ی یهح نر ةلاز دتسدراح

 نشرب قم رصم ناطاس# نی رشع هنس ف +ردررګ هدرعح نارات ییددلوا

 ۳ رطب هردقلاوذدجم نیدلارمصان نالوا یلوتسم ةناتسلاو شع
 اراد هخاوخ » ۲ ۱ هنسق# ی دادا ضو ةت خد نرس امن ماش هیر ا دقو

 ا رارقلار ادمزاع هدهتیکسلاره اب هب دم تزاواادخ تبد ج تعنعدنب ل

 ازریمخرهاش *۸۲ هنس یف × یالواراوععه لا عقدة رش عقد ناش

 هار مزعو هاو هتک اسس حجج نوعا ریست فاعدرزآوریمدت ینسو هرف

 هلا ناکرت هدرنههتساحر ازم تم ڪ ههحودس دف سول هرق تو دنا

 نامقوتسم یاضافت تسد ملست ن اور دقن هردار هک ناحواو ل اچتسا هل امةسا س تام

 ۱ نا ھت ساو ناسور صج ناک رت ر کل ۶۳ هنس ی × یدلدالاح نون د

 نکی انانرع یدس > ب ره E ددا
 هدشزسرا هلا قاو یس یاد ضعا هرکصندقدلواتاذملاخ ا
 ناکتخاممان دمت زد یردب لةو  هرق × ید الو الة هنراوح یدادحادقایم

 ینازراهب اطا مرح یراتسرب یرتخد تولزا ندر الج دجاناطاس ءا رم

 مام زة دھد٭ ےقرت هنمانلنا ی ئومقهر 5 سولا یرادرم رم خم لرب نیک ارو کک

 هبت یم لاک بونلوا لست هنما ھا تسد فاسو ہرق لغوا سولا تم ع
 هدرز ×یدنا شاو ارو ما دقعو لح ر ادم هد هن اکا اتاودزروھط حا ص

 من

 ریثح ندنعد دلو ارد ند ابد راد a هرق ردنکساربما نالواردینشناح

 یعارا



hae 

۳ 
 ا ع e دس ارور وا

 ا ۱ ازربمرهن هددص بو دنا نکرخ هاد ركنا نوعان ادص

 ۲ ٤ هنس یف # یدلواناحرز وک یامرفنامرف حرهاشو نالذخ لا

 ۱ ۰ ےہ دیو ہر ەد یامرف نامرق | 1 راصغا Xa بوروتوک مدق ندا ہاک مک
 E جسد د هراو لب یمص مان دجار غظ»تلمهدنشاب قور ساز

 e ردا كاا ركض ندب ٣لا ۲ می وا

 دهاشلصو تاودمل.ا مات ید رفتم بو دنا لڅ ا د هح اکناقع سد وا

 هل اسهد بولو ال یه داش ءاد یال م هدي آ ی هدر د نکن ا شاو الا د هتذطاس

 تر “الد هلدا حل ید ه نکصت ندنآ واودبناطلن دا تام لغزا

 دهد + E نکلا عسرهدتفطلس نذر دص ییسکرح یا نزا

 ردنکسارامآ تودنادوعهنأر 2 نالوا ینطاسرقء ازریم خرهاشر هطومزا ۱

 هل | لاتقو برح ترمشاممو لاجر لاطرآ باعتا و مال ام اهنا حد دزآ فرط

 قامرف یاسر فرشا × ۲ " هنس ف یاد مار هر شوغآیکامده اش
 هلروخ هطوع یتاکسوتعزع ناکسلاماهسر؛هرزح رصمرکسءهرزوآ

 دو هنر بر ا د هرب زج تالمهد ناسسراط2 بو دنا تیزه

 1 ۲۷ هنسق یدناواراستخا یاوا قالطا هلرب ی زاذکا اخ مانرتلاو هبزح لوت

 هک یس هاب دا براو ط ادح اوریغ لر دنکساریما هنازربه خره اش

 )رد تا 2 تاوش ناش هژرب تد: ید هدننرفسالس بور دتدااضتقا

 ۰ ر رب تا ی-ول هرع :نردعسولار داود کرد تهد ی اناا

 یدحا هنس ق «یدلد !نانع فطع هناسارخ فرطهرکصندکد تدا سالج ا
 هاپس لار دنکساریما مع-عرقخرهاشدوعماس × هام یک

۱ 

n 

 تقو تودناریترمس جت فاع یدہعہ و | یردارو رک مزع ل: اهتسار
 || لوزعههقماخ × ۳عهنسق * ینا سوتی یارک هاا یار ەدسۈخه

 ۱ رک کص ندد الوا نناوآ هاگماد یالتسههدرمصم هنر نیعتسم

 ۲۳ هنس بی داوا تداہشزع لا لانو عا طض نم ہدنآ بودن ترعه

 هد هر رپ عاف ندهرحرود د2 ځلا صو هد هر دنکسا نحمد جاره حولنم

 لواودتم هدرمص نوع اط مق راد شنا لا را هسدق سئالارا دانوعطم
 لاه دن وکر اتومددعهدهرهاف سغت_تولوادتشمامووفاموت لا اه ضم
 ۱ اب وعطم مولربم هدرمه هه دن رات ساب نا ۳ ۽ هلا ق هر دشع ازوا ت کس

Yoس  



۹۸ 

 | تاور ینیدلوا لب ترد یرکب یدادعا سان داحا ندنادانآمدع مرء

 شوجووه دار درا اسع هکر د × یوی هر دن در ومها نالو ارو شو لقع هد تربج

 هلن ادوعاط نعطرومط عاونانداههوجبوئلوت شاوالالهانو هطد هد ار |

 تفودسیرف ماند هد هعجزوریذزوررب هک ات «یدارولوانوکنرممهک اخ

 لناماکهدع» ناش)ا یظعنآر ف توالت قاهت|نایزمههدرهزا عماج لددرمصع

 انوعاطتروس یانهدنوک لوانامه بواوا ناذاز اس فنشمهلرب فرش ناذا
 هاش دادب للوتسم » لاو × ی داوامدمنه ه لکسا اب نب دوام ات هتفهرب و مدهنم

 هدیرع قارعروشک ناساریهایرد ار بولوا نی زر ز نیقد فو هرق ن دجم

 هغب رق هدرخ لشد هت ړل ا نارا تارطخندن ا٤آ هد صج * م ف × یداواناطاس

 نارا ضف دوخابو هنمخا شغسود لنرازبس لڅ یرهشقاوسابوغا
 ه4ءلطم هدر ەم # ۳۵4:سق * یدردنود هنج ساوا ترارط هانا ا

 رتسد و نیلا.مه یخدهرهوش یا بو دنا مک قلج نک اړلماح تروعرب

 .عدفضرب هدنسهثج هراوخرش لفط هدنماق لج تدم م هرکص ندقدلوا

 رکشا قوس هب اخدرز ترار کت خره اشازربم» ۳ 1 هنسق# یدلدا عضو

 رت تنطلس تسد نغاوارفلانیا هاریایوح ردنکساریما بودنارارح

 ار دنکساریمارابرکر د × ناو مست هنس ف + یدلواررتم «ةسوب هرق اشن اهج

 زی یریتسو برح شا هم اءاشنا هجر دار هدلح مانناسنوصوزررمت مزع

 یدلبارارق هدرادمزمیسراصح مانا ورارف بناج مزع رارکت بودا
 نوح ادس اف ضرع تشق داون دید اس - لغو انالوا هعلق کاحب ۰ ههس ق

 هرفح راس:وکن اصاصقهاشناهح یحدینآ بو دیار دغ ریشم تشک ردد

 الم یلغوا بو دیا م دع مبلق| مزع یارب مص م ناطا # ۱ هتسفیدلد اراوب

 اظ تم لب ات ا۰ دن٣ ینچوا نکا شاوازادنا باس یدو تن فود زع

 هدمیر دنگسا سوح تسود رہنا دهبو * زارترس هر تنطام حات یتمتح

 دواد هللا دضتعم اف ۲ هذسف×ىدلواز اردورودس دد یالد یالّتم

 تروو+یاوفرب نجاست ینکتسیردارب بو دنادوجو ثعا> نام لاح

 یرزج نا ارقا ےش# ع ه هد ق# یدادا دوعص هتفالخرب ر ي دوا دنا 1

 رع هح نا دہ دب فاومو یدانآ زور همالعسوماشلا بحاصو

 دن را ران در دی راع ره اسم ندا سدة ابر مزعهددش یر نو ال

 قم: ر ےد ناطلس بودا مارآ ما مخ ترش هر مدع هحاسیردةلاو د
۱ 

 ند دف رط
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 هام سن نالسرانلم یسهداز مع مع یموکحدالدنالواءهدنتسدریز ندنفرط
 تولواهداتف ندم و ۽ هنس # یدنلوا نیمغا

 ناعهنس ق + یدلواهاشنای> توقع شر دار ر عما اک لزا

 r کر هب عرب هنوکر لکد شک حجت عر لشه هدسابان اے رات نیعدراو

 رمان هک ی دلو ادو جو هح اس یادول ج دراو مر هدر مهم هکر دشاوارب لک هماخ

 * درر ھو یر یک ارت ال ابن دنر یریرا دیو مرخ از عرقاا مه دحا نوع من

 یراقابا بولوا ی راب انزراب یرا دةم عصا اسآلوخو مشج یک الج و کت دام

 .مانارا بتعارطظنرکه ولج نوکرب * یدیا قول هفر طرب قو قشم یک ابا یک
 | جنکو * راعندکش ارادید ضرع هقلخ هلی تروص لوا هدمنات موب بولوا
 تسد یرگرتفدازریم خره اش» ۽ ٩ هنس ف × یدلب اراتخا فتح اورتسنهدرام

 یعدق ازریم لب ملا یدالوا کا بونلوایط ہد یر باراک ورردغ

 ةد امت ندنردباز ربه ف.طللادمع یلغوا نیا هددنقرعم نالوا یهاکتموکح
 ما لاما هناره بذاح هل اازریم خرهاش شونو × ماسقهتنطلس تم رخ ءادا

 توخ ناس ورو نمم نرد توت 7 ول رح یارریم # ن و ےس قیدلر ۱

 هاش د ادرس کح تج ورور تعرر دیارو دعم ل ژب ه ذن سه انيل ر لاد

 عاشوسراد مو عماوح هعث هددالب نالو ایه اکتموکح تولو اان مراکم

 هیهاعهنن زخ هر ةو ال صو امل عو زارح | لیزحرج او لص لج اهلی د اعا یخ

 ازریم لب × خاا٭ یدیا شع ازات ی هليا تاور نیم ن دذ اقوا تالو صحو

 ه ۱ هنس یف یدلوانانع لسو باکر نارک هناسارخ بناح هل انارکی ماس تو دنا
 یرغتساب ازم کا هلودلاءالع ازریم یسهداز ردارب هدخدلوا لص اوه

 یل نادنز یک فکتعم یطالادمعازریم یلغواونا طلس هدنارهتق
 هابراهظا اضرو یلدشوح تروص راحات هرروا یاضتفا توو نعصم

 یازریم لنت موکع هدکد که تو دنا صم نداد دند ی ازریم فمطال ادم ء

 EIA + م ق × یداد ادنترجم مزعو دنکو» دنلد رس یروب نم

 نوش هابسلسوارح |هناسار بناحو» ما ق هرزوا تریغ ماد ازریم لب خلا
 از مارا هارربس ی تازریم هلو دلاءالع هد سه ةاره ثودناماشآ

 هارو ام یر هرکص ندفطات ینمطالا دمعازریم هلب نا ارخ تم الو تموکح
 هدتارعو سراق زودک »۵ چھن ف ۽ ىدا ماسح اوزع تار هج ون ەر هنا

e 



۲۰ 

 هک هاچ س ازم رخت رسان رہا مس اوت اار رم نالا قالطالا لع رکا

 رارقهدنارهرهش تودناناساره ینطالا دع ازریمو نا ارخ مزع هل اهاوخ

 هلمساضتف | هی الو هقیاس لاوحا ضصءب قو يدا ارارذهخلب فبطللا دبعو

 رانه دیار دد هعذدح اهر ب ول وب لاعتشاناو د ءو ضخ: ش اهدای مرم سور دب

 دنزرف ریشعش هتخوس دنمدرد ازریم لب غلا ٥ رکص ن دق رلوا رانررش رازراک

 اشعل ادب شکر دد فلخ ات لوا: دما یآ یا« 0۳ هنس یف × یدل واد ن رال |
 نیسح ابا ندر اخ ازریم لب خالا نکرواک ندهریدم مانر انچ اد دنقرچ+

 نیک نیک تولوا هنامز مانو ان یدهو هنا شن هنفاکشهرهزریترو ال درب مان

 هدک خلا هر دم قاط یس هلکو هزر هزیر یدسح هل س افجر ثم یراندد تصرف

 هد دنهعاصوصخ لسم هدرنهو لضفازریم لب حل! ه ع هنس ف × یدلو اهرب و آ |

 ]| هدمطابر لع یضام ناداتسا بولوالاع یا غ تش کتا هبا ترا ھم هدتمکحو
 لام یرطهدن معو ثاد ماع درلد دیا فاوح دچا ن شااج قف اقرعناسد

 لعو یورهداز یضاقء د هرول رم تم د بو دیااند هناځ د صر یلاعر هد دنور ع

 فاکروک دیدح مس دهربتعمرتا لواو مارک اد ج نیدلاتابغو یو

 نادنمرتهو ےختو لمر نف ناروشناد ل معلاروتسدالاح هکد دناو امان نی عتود
 دن يقدان ارسالی د ع ناطاس یر دارب رب اد از رم # ر دعوقتو بالر طالع

 باول بو لوا ریتم ریش ریڈ همعط دغ ناطاسو ریت سو ب رر ةماکنهزاسم

 ازم لو دلاهالع یردارب کد ندیااخلا یو دنک هنساجر قلواصالخ ندمابا

 روا هغ دنانانح ناتسا اممربس معو راو فدا بشن آل بم نند ناه مح

 ازریه فال ادبع 0 هنس فیدلنارو ده۵ ن دنس اشاعرهقرب ره د هاکه عزاب هنس

 ازریم ےھارہ اند دالواازریمخره اش هلی ا!حا ق ام: |یتحاوا ان: ٌهعرح شوهرم ۱

 تولوا یهاسم هل یه اشم داو تطلس تخم هد دنفرعم هللا دمعازرید یلغوا |

 ناسعاسازربمهرکص ندق دلوا نارنام رف .درهثلاءار وام تکلم نامزر دف هنسرب ۱
 هلن ایرهق هم د هرو نیاهاشااریهازریم نار ناطاس از ھر دیعسول |

 م ق یدلوارو ٤= هو مورح دندن" اح با ےن بیصاو *رو د ن دت: طاس دنه

 هرج هللا ماه یردارب بولو ارا دیابت ر ع نمرخ هد ادداب رب ناعلس ها ینکتسم

 كير هنفرط مگ قار ا اناج ٭م فی دلب ارارقهدتفالخ تت |

 رفاه با ماع لت ریشه ین اهمصا ناکس نوع ایوزج بو * عو غوط

 یدلبا شامرذو مک عات دف امر کو سر اف بو دیا مدع ناتسرهث

DEN. ےس 
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 بودیاغا رذ هناعع رو صنم لم لعوا یر ھم تّنطاس قمقح 9 یر

 هدنما<لداکر شو ٭ مارخ همد هرو ڈک نامل اع غاب ۰ رکص ندنوکر ج ءا نؤا

 زاورب دان : زا.نشبورحرا هلنادنز هبردنکسا ین اقعهراح» لادنا یر شا باا

 دوس روع هلالساا# ءارتسا نداداسفو هننفرامع هرابا هز صو لانا ۱

 هللاب دخ + وب یر دار ودا او درطندتفالبصنم یک# ادا تاو قف اوت

 هبردنکسا نادیز نوع لوزعم هقملح بواوا داعصا هر نی اع دم لوا

 هدناسارخ روح + نیسجو حسد E E # ید ]وا نیسع) ناکما ۱

 ناشاد هليا یرورب تدعرز یر کک تادعمنامز ردق هنس * یی

۱ 
 حاخ هللا هات ا ها # OV هنس ق # یړ ار | مار هبو ر: کک ینطاس

 اح دوج هعفص هل اا “و مرڪکصواطعو لذیو# یذمیاورشول لدع |

 ید الوادشرا براو ا ناوضر هضور زام رخ هدد مش هر ان از ریه ن دنا یو طم ییظ |

 ازریم هرکصندنآ نا نک اش, ادوعص هتناماس رز دو هاش نالوا |
 دورطم نریم یقین هل ایرهد دمدص مهار .اارربم لعوا هو دل اءالع

 ازربمناروتروک ن الشرب 1 ۰ هنسق# ی الوادو ع ماته سااح مهارب زاربمو

 علی نارکس رکسع بو دیا انتغا یا همش ره اش فال ا ی التخا دعس وا
 هرکصتدنآرب برلوام ها ارام اقم س اح هد رصد هنس ف + یداد اناسازح

 ازریمنییاارقس سند دل .اتءزع ما لا هل ف فرط
 هدعاسد بو دنارومطتندلوخ خکروت ك سر ع نارقس از رد رو صنم

 ازربمم قی دلوا لالعت مات مت نیشن عد م ہدنا ھه اشو مه هلرب لا فاو تع

 هنکه اس یحاوا هاکاندناتسارخ لاو لالتخا فو هرق نها شنا |

 ةن اس ارش تکسام تنطاس تاو دو لصاو هتاره بو دنا لحام یط لد اهاوخ
 هد هر دنکسا ساحهوج هللا مها عاف لوز عم هما 1 چەن. ق یدلوا لان !

 ناطاسعا يا امظع هنس فی دلوا صال ندنادنز تن هل رات ناح دقن
 نتسح لااداسیدانارتسا ندتسالمس | تس دول دعس لب نیس ح نده اشا مح

 نامرردفیایاا م ق یدلبا عارتنا هر تعه کوزاب روز ازربه ارق

 4 .النحو دو غهمذآ عاساو لنز شن آ ب آ حروق هدناره هاشنامجازریم
 هلا حو مرر مز ع دہءسول اازریههر ا داوا بان ماک ن دکتر د فرهد

 هدلالخ لوا بو دا باکر یر هند اچ داره ند
 ۳ لالطای دسفم نمس

 همعن یلفوا مانلع نسح نالوایربت طفاع لهاشناهج هلا یسهاتو
FETE OTT ی 

 رگ ۷۹



 ر الآ ا چ ر یک یا تج یی ہی ومآ
 RK کودتبازاع ارمس هناصع لنه اب ۱
 رسول !بودا ما ةه یفادنز چک هب یکن بروا حو ماي هلاما دن اهدرزا ۱

 تعزع هدابا ارتساازریمدمدون | م فیدلوا ار یک ی نی زا
 یار تم نیسح ناطلس تالوادادنتباو لالقتسا دنسم سااجهدنابودنا ۱

 برم نواز هدربصح لا 14 هنسق یدل اداعباودرطندنهاکتموکع )

 ۳ ظابتحاو مرح طار دت اعر هخعز نکب اتوم نفی

 زها طظ تلم باتا دبا ییدرد بودیا یلست هدجا دنوم تالف لعوا ب

 یدلبالاسرا هر هر دنکسایدج او لات او تدطل سر رم :J ے2 مدقس

 ۱ و هنسق ب

 نآ لوا نامه یر دام ن دنر ام NSE ی ۱

 هنر ایزندغرا با =انزلا دلو رک رار لحرداوا لواو رارف هرا رم کا

 4 فول عولحم ناطاس 11 هنسق یدلد ارادید ضرع نوک اتر دات

 ۳ یاو و فادبر ودم یال یلای رک وس اف ماجمدهبردنکسا نکس یاب ر

 قارعنیتسو نا هنس فی دل اوا لقن هنس هرت یر دی ةد متم یدسح بودنآ

 ليس اقل اا ة شورش بارا ضعب اشنا ج ن قادیری نالوا یکأح برع

 لالتخ اهنغامد هلا لالةتساماخ یادوس بولواناد رکو ر ندنامرف لاشتما

 بوذبا دادشن مزع نوعا لج |! لاش وکی دای لوا ها شناوح نیکہاک

 Ee 14 هنسق یدلو داسمداشکد ام رد

 قیضمندلاعغا نا اود ھغ کرام بوروتک هلا یا دری هلی انام ادو

 لب امص م ناتظلس ترابز دصع یردع !اودنالشرا ۷۰ . هنسق یدردنو همرع

 هد نسب اقمهتتسکو دما میل دد هنس نوزو ایدربیخ ام دعم بوراو هنهرهاو

 مامز لبا فامرف مدقشوخر صم .ناطاس م ف یدلواتساس ریش روهقم
 |یردارب نکا شلوار سها هاش لغو انالسرا هنر دقلاوذ تلالا تموکح

 ندرمهمیرطودالمدا درتسا هل دا دما فل او !موح- سه مور نا طا دراو س مش
 یدلد ادا او درط هم دعنا اب یرکسع ناک هندا دما قادوا یردارب

 هردنکسا اب بان بول مع نما مدقشوخ ممم ناطاس و هنس ف
 هدوق نم تدم بولوارارقرب هدندوکخ دنده اغدر لب اناو را تفرکهننادنز
 نالوا هتفاب تری هلن اون یاتناش ماعلا دذع جد لوا هدنماع

 یواغ هرکصندق دلوال اذن دنه اقم هل. ایر دعبمدص لیری خرب کرا داود ۱

 ل بی ی ی و پا ی اچ

 ماع
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 لزا ن ړتنطاس دم ځد ب يخه دئریالا عاص كیعلاو یش لوا هلام اع
 ریزع لاصو تنطاسد ام ادرارهسورع ER و یرشا كلم لب ۳ او ۱

 فلا هم دقت هرزواموق طه یار اف ف رشا ۷ ۲ هنسق یدلوا لات هنا

 لب لابقاو تعم دع اس هکی دباشلو هنس تردزونه لدیادوهص هنس هنر

 برد هم عع هددا دخب هغ الل اوادیدلب الا فتا یواز عطر هتنطاس رب زس

 ینبو باو د بوغاب ش اط ض ادەدابز یحدیطعدو لطرررب ایر و دعر میظع

 هتشاکن هدنز ات یوا ود یدتر |مدعلاخ ةداتفای کودک

 صالغس ای رکیزابدلباهتساراهاسا اريده اشنا م فر دش اره متد عدادن لق

 نوروا نالوا کا بودن تام منو و هل !ماح یادوشس

 لداقم هتساجر لی اض عنرهلار eS ار ر دد لب تر د واراخان د نح ۱

 ندنسهشاط یلتوق قآءاشناهسریدقت مکحهدریکورادءاناا « یدلوا |
 باساویانواو هع بولو ل الهلا ٤ دا تف الدر ثخ برر ةد د نهر

 نددج هاشن اهج روب ساپ هنس ف یدلزاادعابصنقارطنطو تعشح |
 تولواهاکتسدتفغقر هایشان یحاص تکوشو ناشو تچ وتارادهدایز ۱

 © ع

 ۱ باتوچپ رب هلن ار اکروزر اکز ور اکو یتورفرغط غوت م جر لد همد و |

 e نا هدزیزیت ناکات اوا ۱
 ةر هلرب رفطممسفاز او د نسحزد شل داع نی دهاش هنتمهولع هنز هنااع ۱

 ا نسح نیغواهاشذاهح بودنا ریربت مرغ هل. اریتسرپ رکسعقضلوا
 هرکض ندکدند | غار هتنامرذط > فاحت نزار تیک ما هراس

E Teهاک [دوعنوت !ازریه ندنتش ذکر سم اشناهع م قیدلد  

 یروشک لوافاساهحورپ تو دناناحت رز | مزعل انارکی برک کیت ےل وا

 لوا تونلشق هدغاهرق رکص ندرت و طض ینامرکوسرافو قارش وَ

 تحكناو هلازا یمح نژوا ندنتسهدنعم هبارادتقا یوزایزوزهدراب ۱
 یاعرمهزژوا :یربدن نلعهلاسا هانسلسخد هک, له نالوا هدنمکح ۱
 نوادناز اعا هز انت باب عرق ر ارد نح ٭یدلدا مارا مابخ ترمضم یانهرخ ۱

 دیاتوت اازریم توى واد. .ةهیدلن امانت دین اهرفو تر د ورع ماقمهکد نحره | ۱

 تاسننالزادیراجات حد نسخ نزوانیکع | رارنهاهرزوا ران کتساودانغ

 رکود اڑزاک ص یراق دلو ازاسترت ةدنیرق لس درا ںو دیاز اغ اراد ورک

 نس نروار غرب ع هراسوج تانح ین هلکو# نا هدر سفرکد نوا ۱
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 نامرف ناسارخ روشک. را قلوا ۱۳۷۳و طور یی

 لواهلدا اے تارا او نیسخ ناطاسازربم قاوا یلاغندامرف"

 مک عات قاسارخ میلنع ملقا بو دیا قاتم ترن با تک ق وس هبناج

 لاسقا هت دکر نا طلسنالو هیر دنکسا سدح ےةم م ف یدل دا فامرفو

 مق»«یدلىا لاشناهاش كلمیازف حرف یاتفنداتفیانکتتیانلط |
 فا مارخ تکل هل: دادما نسح نوزواد څر اکدان ندنرهرنازریم خر هاش |

 الواتودنارش وروشرکشل قوسهرکی یان اوحا لم ارس طح لخاد

arمامزو » بوغدا ا لنا خا یہا ضع نکن ا نطو ا با ات نیسح  

 کا ر ریهآ اره نیس ۷ ع هنس ف ید راب ول نیم ا هضعع ناسارخ الم

 مال هل اما هناره بناج نوکی ضرب قرف هرکصن دما یسرا هلح هداوززا
 هد مس نولژ نکنا باوخ ءدول او بارش تسم هدن اغاز خان ید اکد اب بو دنا

 حصر هما مما نالو | ی افوسرادغ اد یرللاح نی ہجو × فلت ریشعم ریس

 هل اس هلد ایا دمت اجر اکدانروت س ۷ ه هتسق یدلب !فلساسع هلن فع لمت |
 دلو رطءم تربعر سر او تسدیل ةدرمصم یدلون ماصقنا یرهاش سد

 راک فر نچ اف وا طه فاسح عع ةعاس دعت بودا

 لس هیت ندها سو | هاو * مرهنم هلا دالح هم دص یر دقلاودراوهش

 || كع امار هریضست مادیلح برعروشک یوربآمدعنمندمتسه#ریادمدآ

 هلد لس شریک راداودنالوا نابم ص هرکس عرس شیش ود هنماخ یادوس |

 را ناو اکتیو و تک شا کد ا ھا اک نرم
 یار دیاس اف ۷ 7 هنس ف یادلو اراسادمق مادهداشناهلب !ناماهدرم هنادو

 ]| نابعاورادربهدلبوز بانها یردارب ترد یرازراکر ا هضم راو مش لوا
 عزانمی یالحادب قاد بو دنارامدآ | غمت ف اء ی دار دة قرد وا

 ۱ ناطاس لاو اه دند ر ددرد اب ن نسح نوزوآ» یدلر |ک اج هنا تسلامحا نمو

 ید اوو دات ها اهم دص بو دیا مادقاهمزر مبتلا یاغ ناخ دج

 لالخ یلاعت هلا ءاشنآ لص ةت نبع سو نا هنس ف × ی دلو دا اهرارف

 شارت ر مر هدملحرولو اریقذ ةن ارح اعل 5 موس ی هد اونا تنطاس دع میاقو

 عدوا كمبو شو دان دالا اى :کویتد ااو نی هتسزوتوا

 بم لکشلا بدرع هتفان شرورپ هلا نوعا عد اص ترد3صندننورد

 نکد ا :ایھت تشکنا صعث لو! بولو ا نوغررزبحان ةر ذرب هقلحا
 حس ا

 ^ ف

®5 

 س ا ب
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 هارک دو هاکتلالط هدفدرشس دق م یف یدل ا لاشتناهحاورالاع لالا ق

 ررتمو تان هرزو ارت ەم وعرمش تب دوش جیم یو دیا هندحم هسدسخ 4سدنکرب نالوا

 فرط بوناوا ممندنرل< ا ذا ڭا دعم ی هسنک لوادو د مم دو نیغلوا
 نیرساخ بزح م یف ی دنا اوال دمت رهط م عرمسومانو*لسنقت فدعرشلا اس

 لف بو دیا هلام ا هر لفرط هلر لام ل ذب همناستب اه تاودناکرا ن د ندو
 | × ماد هرزوا ماعه او یعسمادقا م السا لها نکن اراش لوا صخ یه هماتخ

 کص ندنرو مظ قو دح لو الا یف اانا بو دیا مار یا اه هناوع دیاننتساو

 هددصهدن امزل دنا ٩ هنس قرد دتنا س اسال امو ديه یسار دن الابحاو ل وا

 لشرربکرا داودنالو ار ان رفحن حس هل ر عرش بحاص ترعرع“

 کر شم لزا تناعاو نیاسهرعا تناها هدهدامون . نینلوا ریکفرط هدو

 یي هسینکر اکت بقاع بو دیارو ظر و ماب: ارغ نیم نرد سومان ل نعم
 یتا لاس۸ ۰ ةنسفریمکسلا یلعلا هتل مک طاف یدنلواهداعارارک همودهم ||

 صار ند هءاد د باص م برف هلال ارج لاحوت یددنا الخ فا او نسخ

 فاطاردشلوا روهظیام تروصهد هسورپ هعدق هنطاسلاراد برع

 هد کد تدا م دق هنادمم لوا لق مارخ لاج شخ ر هکر داوا قداصد ماند هلا

 هوا من امرهقرپ یهدیداوع هکمرتسوک نالوجودیراط لالا عقاو یتا طم

 صا هکردشلواناس نارا اتک شیارآهدناتک مان للا سنا ق فوم ا هتناو
 بولوا(:: تمدخءادادهعتماسداتسا مان لمع-اررقم هسدنک ءداعا عورمشهان |

 هدهاشد هدابور مالسااو هاولصلا هملع نر لد رمح اسارالاسههک لوا

 ىدهامالسو ة ولص هه ن وکر هاکم نسلمععااب ندنرابلاع یرظو یدلب | |

 O DE pn راکح دنامانسد و بس مامس هناشن یسدودیهدو نکر دنا

 بوت دهن ات هاک ادعوا هل !یرلمروسردمهاور لا ماعهادعاس ریجن

 داتا !ep هسرلد دن ادا مهام هلل ذی لام ول ڪڪ د هنره

 سراو کا بولوا لج اکہ دنر دهیم نویز ہد رب ربتزارد نس > یدمرتسوک
 یردار هلدا یبمعت ناو یلوتسم هردب الم ازریم لءاخ یرتهمرمس نالوا
 نسحروا منیناشو نت هنسزخاواق یالوا یلاو هرکیراید ازریم بوقعب |

 ا اہ دن ما یرادک مو یرورپ تمعر × لدام هیااعو لع لةاعوانادزار د

 س هتکترب یرب ره لنسام دن فراعم تابراو الضف حجم یا بولو ا داخ
 | ےک

7 ۷۷ 
1 bw 
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 نامرکوناههرزاو سرافز یخارع نالوا یمکحورلت هل. امت رد" ی دبایراع

 تودناابحا دناعمو عماوصو دحاسمو سرادم هحن هدکلام زیاسو

 ندا هکر دشا انس عمأج را لداعم هزعماح ها شنا مح هدر ربد اص وصح

 ندتاسلا یظعءا سما لرو ناعگهرف یدخ »ر داز . هضعلوادع نداہند

 كناردش ا ضدوفت اک |یتموکح ہد کک رت ایست یرکیزاید تولوا |
 هرکصندکس “ یلغ بو دنا لاننا کس یلع یلغوار اد لوا هرکص ندنلا#را
 زاوط اازربم لملخ یداوازارف مهزارد نسح هلد اتالم سا تراوتلا قىرطد

 ازریه بوق دد هلرب اھا یاعدتساهدنآ یتا نیک | ںولق رھن هل او

Xsرند انام یوکتح ردارب یک اهدن دود یوحو دن در  

laleررر م ین حا يص زره توقع بولار شع ر کا زره لملخ ەد هلت  

 ةداسو ةد اپ رس لاب دختس مهمل ۸۳ هتسارخ الا حدف # یدلوا یرورم»

 توقع نر زعاادمع هللا لع لک تم یمهدازر دار تولوا قادواح تامح

 رکسعر.۸۸ ع هنس ن یدلوا نامداش نیعلاریرق هلرب تغالخ ده اشلصو لز

 هاج لوا سما یادوس یری-ت رکیرابدرتدن دب لمشریکراداو دره
 تمدد ساتنددفرط ت وقع EA بو دناماش و تلخ و رھا س قوس

 هدراکس فص یراکدتا بدر هدش رف اهرالد اردتاب نالوا یرکس عرس

 رو هنس ق یدلوا نولسم ندنشود یسهتعاحو + بواغمو مزپنهراداود

 هدهروتهه دم یس هتک نجوا نوا نا ضرر فاته-نامردی نمره هد

 نیز ذوا! سدر نالوا لوم هل. مو دعو لوز هقعاص هب هستر هر امم سار

 eA ویا

 | اذه ق لةو ۸ هنس ف یلاعت هل مکس اف × یدلوا قرت عهد رم: فح اص مو
 یدنا کلر املا هملع یشذ الو اک« ترا ینا مرخ قرتع لییرع نیا
 تمدح یاس اهرم صم ناطاسر انا هره طف با لاذ تسم ال ضصفاورا

 | لزوم هرکیکن اادع ام ند هرضاح تا ههم بواس تنم هنناح یلاسر هاکرد

 ندهنسکناو × مادقاو یس هاستنا هام ود بان هلا فرصو حرخ تاترز

 لودر 3 ناطاس لرالضف شف رملنم»* یدلدا ماعا رق ەدى ذمەدابر

 رارطصا مک الماس ےج یردار نالوا مذ یهو اتم تما هل ایر هتم دص

 اغلا هنهاکرد یاش او مصم نا طاسو #راعو سومان طارش هظفاحم لر

 ر هانم ددنقرط یا اک مج ناطاس مرکم فض بو دیارا تخ ا اد اوسر

 تاءارع
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 ادات بودناموعه ملتع لمس هبهمرکم هکم م ف یالوارا تین فطاوع

 ندنمفرط بولوا رابررش توادعران لمس یار دنا هم مح ه ازش ه دیزل

 نامش دنسم هت اغاعو مست هنس ف یالوار امشت آرش دع اص 4تخ و درا هه

 هع هاش نالوا یاو شرب« مگر وشکناهاش مجوارا درس
 | دازن یل درا ل

 ءااع نیعسو نتا هنس ق یدلد |مدق حصر هداسفو نوک لاعیارمس نم

 تزء لل همش هاش ه دنس هش اخ موح مه داز لر زر ا اند ءامشا یش ع ند مور

 نبع سدو تس هنسر دروز یاوع د ېک و دت ااعدا تانا هب هون ةرهاط

 دمه تاداس یابقت نمدی نداق نکنادادغب ضال ہد دو دح هام مستو
 لصالا تانةرعتر هنروع ندندادساواب [هدننناما دنالب  ککدپش

 هر هن لل صا لمار |لیلضارپ لمع“ | هکم دلو ا مسیمداتعستسا لمس هه اشم

 ضارعم یبس مدارا رو ره لواو × یاص)ا هذرخ ره هترور هلا طحرخ آ

 قاطا همط اکی اسوم مام الاس ادرج ن یدو م نالوا لسنلآ عطقنم هلد اض ارة

 ہیحسنر نوع | عدم ورت بولو هاک !ندلاح تقیةح لمع“ ا هاش نکن ارش

 قلواندندالوا مساو دخول | یردار لنا سو مروا لم ةدناو# رب رګ یحد

 دمشم یاہقن هج“ یکیافلا رخ اا مھ د االاح»ردشع اروصت هرزوا

 لاوحا تسشکلاج ارعا هلناور دش+ ار رق باا لسودردظوفح هدنتسد

 ی ی نالوا یسالعا ردح بال عع“ ااش هکردهرزوالاوموت یرارومط

 نيو اف صم هلداتناندو یوغتو هئسح یاصواو × نیشن هناوژر هدلس دزا

 ند ی ازغ د مامامالس ال اه ط» اسولاب بولو نط ال سوارا حج سف اتا

 داش را: دا“ یکم نر دلار دص لغو اه ومدعد ٭ر دشع اتةد ںادآ نقلت

 ےس یل دوا هدعد یلع ےس یدنزرف هرکصندکد تادا م دع مزع ید لواو

 ںولرا ےقم ہد دل ۓک ےھارہا حس یدلوا داشرتسا باخت ا عجم مهار
 راد رف یھ < د ندارا اکر ده دو دلو ا ذش٥ بار سااج د منج زت یرمسپ

 نامرف مگ رو که دنعرات لر ا نیک اا قلا دی ن ۰ل ه یاد ص هنثره شرک

 یالد یالتداو» حاحا ندا درا یرا د شرت سهو دس يه برود س هگددنا

 ریما نسح نوزوا نالرا یک اح هدنراق دراو هر کد هراند یدلداجاعزا هل. االجا
 نررهاو مان مکس هصدخ بردلاق الت هل مات مارکآ نام دق ماعز هه سن ام ۱



۳۰۸ 
۸ 

 دل. اتافتلا رانن هنوکو وب مو هردم> یلعوانیرتخ د مان مکس لح و هدینح

 نانع نطو بج داف ناهز دعب × یدلد اے ورت نر لر ا عا عاتمهدراکز وررازاب
 ةحوترارکت هنفرط لس درا بو دبا دور ندرا تخ ا تسد ید ح حشر ابطصا
 تع یاول ےل ادانتسا هللوطنس> دلوایداماد٭ ید ا ترعه 4.ط»

 ند هک هعلح هدنامزا سحت اوچ دن نحر ییا ولع باسا نولو ا یلاع یانغاو

 ۱ رد نداءندراد د,هجر سوپ ی دلو ادن دن ل.ع۰-ادو> و لع لز بکر ک

 مزال سالا هندراد رغوا ترو هراس قعلوار دد نشناجردہح جے ںولوا

 یاکر یک انوا هنت ماماهدزاودند ه وج یزمرف هنسهدرمنوص | نمک |

 ماع × یدلر ارت شم هل ناو نع سان لزق س انا سد هم اطل وابو دیا سالا حات

 هع اط عر هناورش ددرد هل دس هد يهرول نهه د هژ ا غا عو + نیعسو ثاد

 هنا لوا هل.هاخیادوسناورمش ریه ةتمقح اما هل مان لع اازغ هناتسحرک
 رامشتسا داسفورشندنکرحو راسب خرف نالوا یک اح ناورش بولوا مزاع |

 ءاشا بولآ ناو ندناتسربط دودح هلنامرف توقع ناطاس نکا

 یدلواناٌشدرم یسهدههدرقو * ناشوماخ یداوم انکرو,ح جمشهدرادوریک

 نماد ىلع یغوا هدلسدراراشاب لزقندنازن که ارلنهآندیتسو نح صرع |

 تشحو رخ ,یرلف دلو اهرزوا ضدرح هنسلط رددنوخ بو دنا ثبت هتد

 ترد جواو ےھارب ایر دارو لعروب نم قلو سکعنم هو ةع ناطلسیرٹا
 ردح هدنس هعلقر طا هلا کی هع دخ یرهدلاو یل دعم! یردارب رکم د هدنشاب

 مزاعهد دنر میرات ع حر ارح اهلل اد عن دل ارمان وب هح اوو یدردتا

 لب داخ هب امناعو نیع-دتو س + هنس ف × یداوارارتلار اد یازفاا فص هفص
 نالواربشعش ٌةدنامسد بولو ا لو تسم همطانرع نالوا سادنا ا لار اد لر ف

 ج او ٭ م ق ٭ راب دت | اقراهدنناکمهلط مث لع الام ءاد! لاس لاس نیا ةزعا | ]

 حصا ترد یب ام فاهدو ید زو کره دنس ف اشد یک اهدناوساندر ھم

 یرلنا دن دو بوریو شدر ہدنم اع یآ یا آہ درم صم × م یف × یداروکم دآرب ہد اشک

 بو دنارلوت مهد, نوک دةس لاشعهفرطتروص تشر تاع تدان

 بوقماناطاس + ۸٩ هنس # یدلد ا لاتا ه دحل ندد هم نوکی نجوا

 هل | تنطلسرمم دود رت بو دیا مزعةمدع یداو ند اعر اراک هړ غا هرق یاتشم
 هیاع فطاوع ناکمنیملع ناطاس لوا ٭ م ف ٭ ی داد ات سار اسد ل.ص

 ماکداشو لد شوخ اعاد مارک اهل صو مالع ها رمز ها هنس فراوعو

 برآر
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 |[ منوط باوا هدنتءطلس نامز شع افاصت ا لبا فاصت او ل دع ی انصا بولوا 0
 || هسقح هجر د یر دلو هن زخ لخ اد هبخرب یریغ ندهبعرث مو ر بولوادو دما

 ۱ قو ایلاح دنا هصلایکام .تاذ لوا تظل × تاک × هللاهجرردلصاو
 || رسنا یدنماد دنزرف هل ماها هدلضومءارما نالوا یلاع اکر د ماش سا |

۱ 
 ا

 ررا 4
 يس هدست ناشسعتم ت روا نهال ایه اشر سرم هشآ هدربرمت

 || نقلوا یهاشدن-دسااج هدنارهنسح نزوادلو ل حسد رل.مادخاو

 || نوخ ماس> مکطنایض ام ئضاف یاشآو مصاضت نالوا عقار نقر غلا نبر

 لاظبا إ5 بورضم فاح لو تازرم ےس نودیااضتقا عقازرت هماشآ |

 مق # یذل وا لالح ان یک هليا قالا حص یاضمارغتسیاب لالقتسا هقشوو |

 نالوانازورذ هدن رد یاش افو دنریاب ناطلس هلا ناش دنا رخ طسوت

 یدلو" لدینم هع ویلا تو ادعو تشحو بوتلوا نکس نيکو ضهشنآ |

 تک الف یداوةدادرم یا تطل ترم یزد کی ع لغو مچ نااطلس مف ۱

 | مر عو قاف لاعخلرت اوعطم یدنا شا اقهدرصم هبا انتا مو دلاوءدقدلوا |

 والس ت ف. ڪڪر ونه ر وتساب ارم 4۷# ساف # یدلدافادواع ئالم ۱
 ۱ ةد ردا ا ریش سو ی هداز مع نر داوا لاح شو یا لالتتسا
 رغتسان تو دنا مار هنامرف قاصتر 1 تلم لتس د برضو ماسق :رزوا ماصخ

 ردتسا یه اش ناور شت هرژوا فر م ددل ات بدی ایدی لکد نېم ان دنور ط

 سر هد هنس ې درد ف دالوار دبح ریش هل. هد الد لاش ۲ ناتدادنا

 ندناورشهنساجر الم ضالقخن ر غتسد اب ہد لالخ لوا بو دنادازآ ندر طا
 لا ھتسالاعانج ىلع لسد یم یدادجا یرلذا نیغْجلوا عاتساورخ |

 تکرح تدار هتحوت هاج لوا لب ءاوخ هننکهایسیخد ینو دنک يدلد الاسزا

 نوچ رنک طوع هدرا شود نیفرطنالدرم هد دودح ع در ونک بودنا

 ]| دوا رفتن هاهنا سر نازکز رک ب رض يخل وانود ۱ هییعصزاررا سکع

 لمان مارکا ینعاشاو عانت اوت یر د. دالوا بوارادو صقم لص اوارریم سرو
 ۱ یمفاع تماخو نارا تاوصاتراکوب هکنوح» م یف» یدردنوک هل.درا

 ۱ :مدان ندهومذم تداع صا ىڪڪ ودا مادا ازم مسواک دناررقم

 ]| یدلوااس هنافام راد ها یدبآراریگیقع تولوامز اعهنیرالاصتساژ
 || رک ۱یعو» تاتفآ یور س کک هدر راز ر اکر اعط مر ابغ ہد: وااو > لم.درا
 || هنالنک لماذو نویز لی او ارا نول وا تارتو نوح: د طاع هلی اینا

۷۸ 
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 هد دانا ار مان ناه نالوا نال او نمر ندم هدراید لوا تدمر و هرارف |
 یاس نجحر لا دمع ام الومیم اسمو دخ × ٩ ۸ هنس یف * ید ا ارا ر ةو مارا ےاک طس

 مف »راد دروت وکم دق ندم اع مر بولوا ی دبا تا > ییاکتسو د شو هع رج |
 لر شد شع ی هلادر, بوغا لو طه دابز ج در دق خ ممرتش هض. هدطاممد

 زاسانلکشوزار د مو طرخ هدنلامم لمف هد هره اه × م ف × یدنلر | نزو یره د

 نددوحو یارسنعص نوک ل وا نامه تو دنادلوت مدر رظنلاهبرکت داغ

 بولوالاتلدندتماقاهدناسهال مهارت ادارن یر دمح و م ف × یدو ادو فم

 ىسودنكوىدلىا ماست ہل دعایی یر دہ لرب هزراو د نالوا تورو م ن دنر دو

 دنح و هلرب درم دک بو دیا میت یر دارب وردام لر هل اههاعو ههاحریمغا

 هدسررظن ید دلرا هنیلاح لام» ٩ ٩ هنس ف * ی دلو اتحاستء-مراعدرثو

 :دنهسو ثلث ماع امدقمدص سوب |هازریم هر دش لر وک هدر اوت تک ن الو
 ةداسنهرزوا ین: یر دده د دلو ادې ڈ هال یک یک بیو ساز

 نیش تات هد دنقر دج | ناطاسازریم یعوان الو نیمز نارون ,کحاح ۱

 یر دارب تولوا نیر داخ هضور مزاع ندنس تش حو چاس یار ۔ی دیا ساوا
 مدعرفاسم هرکص ندیآیک او * داشلد هلرب كل هدهاشلصو دوم ازریم

 مان ىلع ناطلسو ازریمرغتسداب دورود نم 4 a ê یالو'داآ

 لیزوا ناځ لش هن راد دلوا هرزوا عارتنا یاطاس عاتمندنرار ر یرالوغوا ||
 طخ یدنقرع-وار او ماها لنترز دش هتعرعدنعس لحم دب ۱ع الطال.صح

 رگ ناازریمرباب ید ف حازر مد هس وا × ۹۰ هنس ق# یدلب مار هننام رف

 دنع ناخ لمشملسهدعاسم تب الو ناسعا دیعسون | ناطلس ناز ازش

 هلرب ناخ لد* تدالح هم دصن و ِ ادشبهریهسآ دنک ی دنق ر٥“ هع درب |

 تنطاسروع الو نم پرونده هر ند دندرو کد ال

 .تولواانفماح ماکت یابش او رصم × ناطاس »راد داو اروم هیارهثلاءاررام ||

 ٩۰ ۱ هنس یف × یدلوا اش یب تخطلس سل ریم هلا س دراج در مهان نالم یلغو ا |
 یلاع دیر اب نا اطا دادم ایر د قل او د هلو دلاءالع نړ ةن اس هاکرد ۷ ناسّنم :

 || سوسرطو سس بودبارودندکلمهح اس یاد یرداریو »ر وهط ادا
 تعخر لاک ی ؟وشو نا هم االءتساو طاستحد هریکب رایددال درب اسود ھاو

 علخ یس هدا ز تمعن یو هباء« وصا ا ب انا ٩ ۰ ۲ هنسق × یداوب التعاوا
 هفیاخو هراهمطا یداسف نالو ارعذم هدنداپن بالا نمادث یو دنکر ||
3 

 ناو
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 فهعلق یا و دنارامج اهناضر هصوص خوب یرک-ءواماژتک اوناضتو [أ
 هلباکریگفالخ وصفاهرکید رصان لاخ كاملا ملا سر نکیاشات طب
 | مانشتبقاع براواناهن تدمرب یمودنکو#ناشیرب یاسنانوکین در د

 ها یری ش٣ برض یراصلخح دج ر هانم دل مان سا وب ناش نکر دنازارف هنخررط
 ناهفصا رکا نالوا یرت هرس لنسح نزوا × م ق یدل و الاله لا ةد مطاع

 هاکرد مزاعو وپ نادرکور ندنتهدخ یردد هللروعطزوما ص» دج رو غوا

 فرمدو فنطاد هلا مارک او شزاوتیونص بولوا ناخ دجم ناطاس ےن 'اویا

 هدنناخ ده امس فص هدهزو مش م هعقو * ی دنا شار وہ فد را هلی رات ره اص م

 ا دد تالوادوتءدنددوحو لاعهدکنحو برج ءانثاو * دود وهم أ ۱

EE A eد یالزرفر مان لید جاش ادورو هدو مد یار تاب راد اس  

 هرکصتدنلاتتنا لما-ناطاسی دا لاحەدوساە لحس ۳۳ فک ی دنع دامس د

 دج اییددلواید وم هتکلم لاو! لالتخ اع معو یرهندازوهطهدمگرا د

 نانع قارعوناح:ر زات نطل قاق سال او تر الا بس بولوا سکعنم هک ||

 ناکر كره هاسرزآ یرط تصد ررودص ی تعالو ارا تح تسدی ادر

 ماکداشو روم سهول نو ق ق 1 ضارامک لیا یلوصو ماس مق + یدلداتعزع ||

 ازریم ے سرہ درادرریک تمرک اکنع هلیایرلاو!یراداوه انطابو اره اظ بولو |
 | مانا لکو تم هغلخ مف ×یدلوادوصقم ل ثان لب دمار دو ةة م ند دوج و هر اد ||

 یالراتفالخ ماقم بح اص بوق عد هللا لستسم ییعرا بو دنا هما ایفا

 لرادمد نم بولو امام هسانع تف الخمر اد هل ا تس هرو لھ ۹.۰۳ هنس ق |

 د نارق نح اص دنت الخ نامز ل ااریزر دشم هع ام دخ عض و درذر هما |

 ۱۱ لوا هدنمآړ دعا مر ره هدام هستو نرمشعو کلپ ماع ےلسناطاس ےلقا

 م رع لذرا لسه ہد دوع نح بو دیار کس فطر شعر عمر ءار یروشک |[
 [۱ یدال لکو وتم لغو انکل ب و ھر و نیجر تو افر فہاکت نسل وا ملا :

  لاس+# راند |میاعزا هلبا ساح هدنرل؟ ید تدم ریو #ارخا هموزرا دند رود

 ]| دلتان ماع بو دیا قالطا اکو قم .هلپا نږد هغو هد مصم هد نرش عو تس

 ۱ باصا ل کو تم ذل دو دح نعدراو سو هنسو لص ار هقس نجر س٣

 ناز تدمرب بولاق یدنازرف نکی اما: نام عور ع ٭ یدلوا لماک جد یاب
 اهدعرا ۳ نالوارو مثم راد دلواراد هغو دنم هصح ند همن اطلس ماع

 مانر ییهدلا عاق و ف روهزلا عبادب یسانایانکار وطسمهرزواروب لاو: ||
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 | سس سست
 1 هاکو دم یدء,اد دنزرذی ال ساخ هلرا تحان لرد Rey دنعء ات ۱

 هماخهدزمقرولدیدلد |سالبهنماشیدنک هدننابع لاح-تودناسابلا ۱

 ناشناییاسا + ردشخ اهماع یماع

 قفاوهخانا»«تام یتکتسم هی 977 هنس یف عدول کا عد ززص ۳

Eهنس ف علح هئسق هسقتامو هد ناف  ِ 

Né Nie ۷۰1 ٤ 19۹ 

 علح - مصمم هع نبا %4 هوا و داوبو اعلم اج خب

 1 هد اس هنبس ق همس اش هنس

۳ ۷۷۹ NT ۷۰۹ 

 1 تاماكا لک تم اتا مهتعبهوا »تام قاره« ملخ انا لون
 هنس ق هنسق ملح دن ان

Alo ۸۰۹ ۷۵ NAA 

 Ao4 هنس ملح ع اهو خا تام ی کتسدموخ اهدضتهمءوخ اب نیعت سه ها

 هنس قتامو هسک هنس ف تام هنس ف علخ

 Aw ۸9 ۹1ت ۳۹۱

 1۱۱ ٩ ۲۳ هنس ق ماخ ل چس د هنا × تیام لکو تم هی انا تام رخت سف و خا

 هنس ف تام TT . هنس
fv : ۰۳ AA 

 || تطالنبوواداخت یوردجلروغراناالدرجا اچ .هتسهھباو
EO 6 1۱  : 

 | ادعام ندنخر الوا عالمان هن راع طولون وق ق آه فاطیتکرح هرزوا ید همن اک
 اما هخت نالوا یتطلس روما ماظنناثعاب هلت-اا یصارخ ضعب

 1 ت صذ یحنآا درکور س ؟رهندو دنگ نیک |مادقاهمادعابجوحالم |

 ۱ :دن رق ناهذص او نایت اعنطل هام نالوای ورک ا
 رب هت وس لیدج او : ین ریتسو برح سس 1 هلن !نهفرط هایس ما دفامد

 ر زارو دص ندو نج دج رضانر صم ناطاس » خم ف »اگ لوا رنو ران هتغاصا

 رایاد سا یس هلازا بو دار ک سعرا ما ںولقر ثل: ا نوک انوکراوطا

 نکردناراذک هنناج رصمند؛نیحرب نوکر نیفلوا مالکللا قتمئاح او

 نیک وات ید بزار هرز یر ریش ماد یا نامو ظا دواد

 هدنس همان هغقاو مو > ع یدو # ۰ + هنس ی ٭ ی دلز الاخ ص تخ ادنا

 نالو ارو شورش هر ادرکل عر د !تانک مخ هل ایلام ضنرکذ دوق رم

 منکر اداود ه درول E نر ھاتف ص یدوب دیدومسو طق

 یالرا یلاع دنسم سلاج 4. اروهج قا تاو منار ھا تم یلاغ نالوا

 ا
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 ! ت اره ۳ أس واج هتنطاتنر زید ندنوک یه دیو ور لج هدنهاوسا روی REE “سا

 نیشروم نیس ةدزمر کودتناروره هنس لآ قا لدهمد کودتنا

 | دوب ان نددوهش اعل: ینامخریشوث لب هبیاواروعو | نیا لی« دج ا »رد شالوا
 هنه اکردهاشناورمش قخاوادوحو بح اصهدمگ یارعناطلس هاو

 | لی قهبطخ ارهاتط لمان ب مننا سننا ندا

 یدهتم بان لد هنروضح> نیهاواب اغلوا ب و دیا لب دمت هنه- الا هکسو

 فسول ن اازریهدنولا ج د لب مساو بادرکیر اندک اس یدلوا اروم ادععو لد

 ل اواید هرز دنیا سا نمد بو داتنطاستد دودن اسىل وطنسح نآ

 ندناورش داشلدورورم مدا رعناطلس ٭ رابد ةا تقفاوم هک مسا درار
 ء۱ معا ضعت نالوا یریکف الخ ناطاس هرب | بو دنا نانع فطع هنا عفصا ی ئاج

 شت آهدنراتب هلرب ههر م تام دقه ط سو + لاحتسا هل ءور هدا رم ن اطا ب اکر

 هلد هایس بت هقخلوارادربخ ندراکوب نا طلس ها #ران دن !لاعشا ق اقش
 دایمناطاسو ناشیرهلرب تدالح تسد برش نرلاهاوخ دن بو دناهار مزع

 ۱ ازریه دولا ەر ؟صندکد | نادنز تنر اتفرکهد د ولد مانزد دور ید ایمان

 یدلم |نیشن عد رم هدر رەد دت یازر مروا نحو × نیمح عضو هنهاکردٌلاخ

 شمع ندقارع ازربم ید یردارب ندع|تحارتسا هساحزوزه * مش

 لاح نادہم تو دنا حورغ هحورخو نابصع حوا یافت انابزمه ہل ایا

 لوه هی داثراوآ ازربمدنلاو هرز وغرب شيش مع فال هب اهدیتسو

 ناطاس عمق # یدل اربرمت تخت یار آ دنسمم صد دن ازیرک یک

 هلدا از ریم ی دمع بولوپ اهر ندالددش هلءاوصو نا طلس همی ال سه ماس دا مھ

 هنقرط م دع ناتسزوشاز ریه یدج هدة دلو انا رکو تسد دن ورق نا هفصا
 یارآ دت مهد زار شدا شا دور ورس هدا م ناطاسو »زا هک دس تعزع نان ع
 | تمایلا دنا ےھال ل مهار د س س تهکم مد ٭ ٩ ۰0 هنس ف یدلوازانرزع

EWRETاملا رق فرە هناعت همش لط اب به ذم هعننش لاما صد م  

 | قرع لدار مامزەرکص ندق لایه دیداو لواهدابصنس بودیا ما
 تدمر هغ دناهاتستدرت ندنسهديع یدجحو با برز دنا لوت هلسدرا

 ۰ ركض نها عح هرزوا ها اول د+ م ق« یدل !تماه اه دناغرراو ل درا

 ماهسف دیه یها ےن اور ش نالوا ردح حش ةد شکا نودنارغس هناورش فرط

 فراعر ندتنس له ۱۶*۱ هر مط هه فش وعش ب۵ م # م ق # یدادام ا



 ۱ ین هوا تار رخ شا ورشو عزا عات بهدم
 | ازریم دنزلا هلبالالتتسا « یآدو ت# ردشع تارا هدقحتروص ییطابوید
 | نوزفدودح ںودیانکرح تدار كر ندزاریشدا مم ناطاسو ند زره

 هندرق دنوس عطقو مار آ مان برمض لداقم هن رار را هدازر دارت ی اهدرجاو |

 | تموکسرو كنم دیدید باو ص نفرطناشیدنا كن نکن اراشخن را مات هجوق
 رانو ع قارع تالماس غسلرو» میت هنمانازریمدنولارکبراددونا هرز آ
 هنتکلاع یدنکیرره بونلوا ےلست هنفرصت تسددا يم ناطاس

 هنر لر راهدازهش ورب ندنامز هجن هکنوح « هنس * یدل اتءزع
 ندن ابهکتو سراح ناد.م توبلو یار ادتقاهنخار اوضمع تکلم لدا مود

 |شاخرب و مزر مزعو شاد لزرکسع عج لدععما نارس خم-سدر« یدیایلاخ
 الدنا عج یریتفازریمور امورات یه اس فص ازریمدنولا هدشنرف ناو تو دنا

 i روع:مورءظم لہو“ ا ۷ےس ق +# یدلد ار ارغ یداوهدا درممملد ار اعم

 ۱ ه یهاشتخ هل! دهدراچ محا نمو ضر اعم یب بو دیازدرت مزرعه اروصح ان
 یدل ل دمت هجا دو رم دفا چ اتو هقرخو لم هکت نهو هوم ضرع هلداسولح
 نا طاس عرتخش لحم دا لالقنساةداسو ثنولت لانا اد یف لافس لر ا٭ مف
 بو دنارارق هدنرانکر بک ضو حرب ریظن ر ذعهدتشوب نشه عاد نالوا بو قعد

 هلا یشا تنسل ھا یادش دلو ارشانم هلتق تا دلا لد هم اش تدم اب مانا هن

 تاهدو یاو متحراح وب هدارهب ی دیار داراش روز: هل یدوح لوا

 دنزرذر راو یدناز ےل دانامر شنا شیک هه دن سل هت نر م ا٤ یرلذا دن در کیا

 ردادابرفلا ادص لام هما عوعهدر رنځ ترو ص دل درا بودنادلوت

 ےمناطلس * م یف # ید ارادمرادن د ضرع هر اک زور ناف تربع ر دور

 نامرف فرش تولوابوکنم هلدا حاخ و بول مد تنظا د تما ند وص اف

 وصن اف *مق # یدنلو! ساما هد الو اح لب انا یر ڈا تل م دادو دت سو فام رف

 هنر دكا فا لنوتلوا ذخ [ نرکص ناافتخاو رتب نامو ردق یاب
 توتلواداهناوازاندکامدتسم ددال اود اع هدنآ» عدن # یدنلواالح ا ۱

 نوع اداصاندالومناچو » نىكىتا فرم#ایانناموطلتا
 هدنما یآ حوا × مف + یدنلوانیبعتم دع خک ءدعب هبردنکسا نه الوا

 لد ارق مسرب شع ہل شم ةد مد عد تولوا ۳۳ اس دل ام اوز حوا یدیا.ناموط

 | 4. اارآ قافتا نیک وزن اهدافتخ رک هعاوامدع ناتسش یلهد مزاع |

 زاداید



 باتخآ | شر RET ی ۳ خ نسم فرشا ریکراداود

 تردنادبا دعا صت هب نوبت هرکه هات معاونت ی کا

 یاضتقا ےک بولوا ندهد هدیرخ رز نان اه نا طاس ید سکر حر ةن
 نم یک اهن هد دشاو ار مال در تاطلسهر ه امورف هل وار دقو اد

 ماظن ن الوا ترازوریط> یحایدهتءهدار ارقس نی > ناطاسهاکرد ت ەدخ

 لم« اش »م ق × ی الر !مزاع هب اتد هدام سل اراد ند انف ءریطخ یاو لع نر دلا

 تءرع تارهمحوت هن رزوادا م ناطاس لے دبا یر ظر نرو ذ عازر یه دولا

 ناطاس ندریتسو برح یاصم فص نالوایآ عهدن رة ناد مه بو دیا

 بو دیاذامرفو راق لاد ی۔راف تکسام فاکت یف نیک ازبرکم ار مزعدا رھ
 یدړاداماکحو باو بصن هم قارع ناد ادرک او مار هنمکح فاش اک دعب

 ندی ادا بس ف دع ف ۔اکت لوق ندنرات ابد توق نوزر اک ء1 ط »۸ هنسق
 امر نيران ا: اخ بو لوا ماک نیریشیسهلج هليا تد امش د مش نیک ت بانتحا
 فامر فراه ھهق النکهلماءاوخ هندک هاس-لاسرا» هنس ق ×یدردت ازال او

 ٩ هن. ق« ی دلار رت جارخو جات هر ارزواو » رب ردت هدنررپ یاناعر تودنا
 لبا یرهق همدص ل یا ات هرزوا یم دلوا ناس هع آر مور هامدعمازریم دنولا

 هدو ب هدرکنزابد هاکودادخبهاک همس حوا رکنا قحلواتعزهناناس نادرکور
 هتشر های اتاذنلا مداهضارقمهدرکرابد هرکصندقدلوارادب مان عر اذک
 لخاد یهوقر او نام رکو در رددت دیلمععما* ۰ هنس ف * یدلوا مطقن«قامح

 یا ×م ق + یدلنا تدا مش هح ردلما و یس ل ھا هح بو دیار ءزوح

 شخ ر هاکنالوج ناتسرادطو ناردنزامو ناتسسو راه دنقو ناسا دالب

 ترا تس د هن اسارخ یارط اءاکس و اک ارقس نیسح ناطلسازریهنالوا فامرف
 هی لار لا او لاتةو برح تاودا نو الا شوک اخ بیش ناز ارد

 هد اره یشعن بو ام دعرو شک مزع هدنلزم هل اب ابومدق عضو هتمه باکر
 رو نم یازریم * ۱ ۱ هنسق» یدنلرا لقت ه یلاع دنکگو دی ادادعا

 هلی قافناو لذي هناغلا ى صقاو قا فاو حا ممر وور وت دالو اد اةط-او
 | تارا ەشيمھى- هنا هاش ساح بولوا ق اة خس الارهاب ابر هش قاف آ دو مشم

 | یاشواعد تالعسا ءراومه فاکرلا ناف تاقواو »رومعم هل ال اکو ل ضف

 | اس مودو یریز و نلاعر دق یکر بش یلعریم × یداروقمهارقفوااع |
 | بولوایزیطخ سلحخس ۱۱۲۶ لوف-ییکیلاماو طنعاونیسحو یاحالنم



9 ۳۹۱1 

 : ه دیرا هح اب دو« فیل اتفدطل باتک هدایز ندزوب شیرانو من ههاتر زووهاش د اب 4

 ناشیلاعناطلس لوا یر دیااعدم تامشا یتیدناوا فرمت افصو تاذلن سس ها

 عماوصو سرادمو عماوحو دحاسم هدنارطاوخاره ناش فصآرز وو

 نت فدمالسا كلام هلتاریخ هلی ولو * .نیعت هرو مەم تاقوا بو دبااش

 همقد حافر لجدااش دزور عیب تاود لر ارق نمسح * ن اطل ٭ر درلشع |

 ارم نام لا عیدی رسد دنا قوم رشک“ لس هبرزو ای رد ل ساد دوس تطاس

 رفطم یردارب جوک هلب ارکسعو |یماقافتا نیاز سا ام دهاش

 تهم لاوز ثعاب هلی تاوصانرد دن وو # كيرمثن هدنطلسروما ازربم نیس

 ۱ هک یاس دم یجوج سولا ناخبمق» یدناوا كيرك داسفداوم قحهوا

 ناخ كش هدسان هنسلا تواوا ید ناد دنر رف كن اطلس یادی لغو اخرا اوت

 جار بو دیا ناسارخ مزع هلی ا ناکیروا نارک یر کل ر دروکزه هلناونع

 | نیسح رفظم یزداربداخانازریم نامزلا یدب هرکصندراک و تج هعفد
 بو دیارا زعچن ؟یفاکشعاتدن وب تارک هن ارح فرط هل اار: م

 ره ل مه ا هاش ۱# چ منم فا یارلوا نا نارو ة نا ارش تک

 كب رک تعزع دن“ هنا اج شع مم ند هرم ص هل ایر دن هیر دةااوذ تکلم

 لوا نیک انصح هب هاش لاج سرو دلادانالوایک اع بودا

 هعوحر تع-هرکص ندکد تار زورز تراسخو لتفو تراغو بہن یرو ڈک
 ماهزو» مست ن دکب والصوم یک اس ندنلوب یلالج برع یرکبباید بو دیا لمم

 ۱ هنس قج یدلبا یابد هد یغواولاهسوا ندنصاوخ قتموکح

 حاوفا هل حاومابولوا یریعضریع«لت هوش هاش یری مآ داد: م السا ار اد

 هدکن كيران نالوا یکاح یدرتنوک دیورزج هفرط لوا .خرم زکشا

 ناتفا بولو ازدرکر یلھد مزاع ندیتسنادمه ام دةم نم ذم وا تەراةم یاراب

 هنهاکرد یردةلاوذهل و دلاءالع هل ادا نم نا طاس ندیارارق هد دا ذقن ناربشو

 ارش و هرب تاما هاوال د هج ورب هاش راد د ااحر دادماو تناعاندن اواهاا

 مانلب مداخ یموکح تهدخ بودناری-آةهزوح لخ اد نسهکوادادش
 هناددايف نانطاس هرات ٭ ۱ و هنسق + یدادانیمعت هد دی وطنار

 ۳ : رشعو نا ماع بواو را تفرکهتمادرارق رند لواتدمرب لر ترهاصم

 یفادواح نام مزع هلرب فاع ےل ما قناری شح هلعشم هلو دل ءالع هد هد امهسو

 ام رف تالفة اس ب یا اتش ور هلان تاو در ددا مان لوا هدک دن



۳+ 

 ماس داور یلعردشم الو ام وام د لاکر ا لاس %2 یدلدامودق هم وسر توج ۱

 یاب جور هک ا وک نس هدر دق ابل اف ل نکن اد نه هلن ]وصو لما هاش مازوت

 الاس ادو سرت یوکیراتدرارکت هدنرخ اراه امم کتو ن رغ هثس ودیا لولد
 یراهتشاک هاشم دن ]یار الصار یدلب اار مزعو هاند استر کما مھم

 راموط بودناشومارف ی ار هم دیرهسوروج عو ٭ شول ماسه ماج ندنلا

 نا»مرا ٭ ی دلو ارادنانانراک زور ر هد تسد دن درو هنر داهم اط لود

 قاصلا عوطلا بوقعب هللا لسم هقياخهرزوا یییدنلوا ساتقان دابا

 ءددنسم لواهرزوا یضشت تولو !لدمتمهدنارع مک وب لزا م نفاق نبش

 قادشناخ دمحم × م ف × یدناو ان کد نا لگ لکو تم نالوا قالخ از ءا

 || هب هلباقم هناکیزوا هدن امزلا عیدب بو دیا تعزع تار هیجوت هناجرج فرط
 || طح هدنس هن اتسآ لع اهاشو مال لاما هنا درز آی ناچ نیغهالوا لان

 هلا وتو یر ازریمنامزا عیدی« ٩۱ ه هنس ف × ید اب امار آور ارق ل حر

 لد اقم دن رة ناسهاشو سح بوکس کسع هنرزوا ف ادش دج نیم آ دیدار اش

 لاتقو برح شن آ لدو انف لا دز تقوندیات !اعرپم عولط یدلوا عداو نیهص

 8 هم یتعاوالد دار ندر اهنلافصت ! ظحت درک ن امج دشرودپ بولو لامتسا

 اس اطالع ف اییسد ندعو ت دش لاج <نوارا نادرکور ندرازراکرا: هد

 همش هاش | هنس ق × داوا ناسک هلک اضهدن بتن دروتس مرز ليزدا

 هد ع تولوا لئاتهدا ر نا هن ار هر مش رورمس دو عت روصنمورفلغم

 هکر دیو یم م فیالرا یه اش ناک اک طو بضم یه ارپ دقت مک ناسارخ دال

 تو دنا ںار ڈر غا کشم ساک هزور ج لابقا ی ایت
 هب یومارپت هل دصق راء ر وامدالبر تپ 1 دلو اتاەداي ع رغ ندنآ تدمهجن

 باغ سم و نادر اقو ناعریشووطب بو دیار سرم سرو وشر کشا ةدز بلد هنر انک

 نان ازریم# ۱ ۷ هدسقا یدل | لحاد هکبا 15 هضق یرار مش رتعم هح ج دو

 نر یددفرعدو # ماشتعا تدمع باح > بیش ام دق» هکر ع حس ۱

 ا اب طاس دن آو ٭ هداف هنفرطهنزع هلال دش رود هم دصن کیا یا

 اس رهمزاع [یدعاسمان حل اطقدمدس*یدناسلواهد اهن

 لخاد دنهدالبرک اوهر ءو لاک ہو ناشخ دن امش اش بودن فام رفو م دس

 تنم فقید رک !نالوادذه لق اعم تاهظعمو» یرادقاهضعق

 | ذالواولاحشرالاسدرو نم یازریدراوط ار اس»م + یدلوایرات اوا



۳۱۸ 

 ناطاس بهانه رق تنعم نی لالخ یلاوح اید ا = ار

 دالررارکت هرزوا ی امرف ءاشف ان ی ×ریدآ ٭ رولا در هنارج اع ل5 موسيم

 انفا هل ماعلتقیاکس یدرفرهث بو د ارا ت٤ زھر کشل قوسهرپتلءاروام

 هي! یاشانوخءابسهمدصلبزواناغ دعهدنرقار اشهرکصندمادعاو

 هداتفا هلبا ارهاراسک یمودنکو ٭ مازپنارهان« ات مجفریمارک ۵
 تشک ک ارا ءاش عم لص اورول نم شحوم ماس ٭ ۱ اه

 | نسو نارو فاسارخ رومعم رود کک هماغما لوا تولوا روعشهار

 نیشنر دص یریذکح عج ندنافرعو لضف تارا ہل تم قوا یراحو

 بح اص لمعع- اش ہد گار حص نار دلا × ۱5 هنس ق # ی داد اناوضر هضور

 ششوک باصن براوا فاصم فص بیترت ميس ناطاس ےلقا تفه نارف
 رفظرکشل ءدزتسد یرثالا سوضمرکسعمو » مازا یدصن ندمادقاو
 ترح لاجالیصفت × هئا مع دو نیرم۵ع هنسا بحررپ د ق*یدلواما غا

 دالوار لا ترا لاسو لاستا هتش کر لہعا لاح لامو لاتقو

 یرتامو بقاتم نیس یناعع ن رک نطالس یلاوح | یدافحاو

 ےلس ناطاس ٭ ولو ارب رغ هعاریدزنابز ید تل اہلی اءاش ا هدنلالح

 بش هرزوا فامرفهارک هاشهدنراقد روس دوع هءذرط موسر تععب مورراد

 قدرطقمفر هلومن اتسا هلرب ممظءتو مارکا ف امزلا عب دنازریمنالوا سقدهدن اراع

 بو ترضحو* نوعاط كن دخ نان هدنایم درد لوصرا | دعب بو دنا

 رها ۲١ هنس ف یالوانوفدم هدنراوح یرارونلا عهالرا نم یراصنا

 هر یمه هح اسر سرب ابراجو تسدراجو مهد نوجا عذاص عنص صح هدرمعم

 ٤ ۲ هنس ق یدادادوحو تاقد عفدندد ومش لاعهدماا لا نامه ںو دادو رو

 ےخ قارطا ناتسیلا بو دیا مراد د مزع ےاس ناطاس ےلقا تفهیامرف نامرف

 یرباخ درام ترص رکسعیردعلاود هلو دل ءالعهد دنوا هاکتسد قطع اس

 ناناخ نیک ادم هک اط هلد هن امد ارحروط یبا تیز یافت تار الم

 هل لو ام لو دهن لو! تواواروضح»هداز یرلت رمح تب را
 ءالع الل ارا اش اد ن انس یبا مور ناریمریم ه دن راق دروس وزنه همام ا یاتشم |
 تر باز دار هتل! تک منال وا ییهاک مر کحورتم دن و لالا دارید دن دم هلو دلا

 نام هنس یلاح لام ناک د یلعرو نم م فید لدا اردو یراو سش ن. الب لع

 اروعالا ةقاع هلوررلوار اس هتشر مشکل الخ یب اه وه امعساو نرو
 جت

 ی اما

 دوم ستون دوس ی تب حس ی a یا e n صور هوس یه و

 سی



 ۱ ناشاییاسا

 ۱ تامدج هبحاهننا + لّمفیلوس هوا # رهتردقلاودی لیلخ

 ۱ هنسق مگا هی ن تاک تن
A1 YAR ۸ ۰1  

 | لتفراوسمشءهوخآ # لزرع قادن :اشهننا مع لتق ناعلس هعیا

 هنس ق هس ق هس ق
AY AVI ۳۷۰ 

 ۳1 لق لب لع هما نیا + لتفن دل اءالع هوجا + لزعانات قاد

 0-۳ هنسق هنس
AFA arf ۰۳ 

 ۱ ےل سر هقریشعش برمضهدقد اذ حب یحهروهشم هعقو یروغوصت افرمصم ن اطا

 | نالوا امن ولج هدریطماسا تاتشهرکص ندق لو لاله اخ ءداتفا رب ف اخ

 ضا ارةم دبا ینا جد ق اح لب دنقلتذ یانهوط یس هداز ردارب یروغ

 قاشان ناونانز تینفاکرت لس! بواوا تی ی

 ه.کارحو لارتهملذتهس رق ه ی 1لا هد هنس شک ذوکنا ا رقت ر ندالوا

 یداواناعع لآ نام ردو ادارا واک نال اواالممم ۵ رس ال ہدسا یالب

 ٩ ۲۳ هنسل مارا مرا ف ۱

 تاماسن ات قوقرب هاب 4 ۲ هنس علخا سنت یج اح ۷۷ ۸6 هنس ق نطاس:قورب

 ۱ مس هنس تام هنس ق ماحو
A‘ ۸۱ ۷۹ 

 E هر و علح نیعتسم هعلخ × لتف حرف هنا

 هی نام هنسق تام هرس

Ars ۳۳ A10۳۳  
 م علح فسول هد ار تام یاسر + م هنس ملخ دوش اص هنا« تامراد ات

 هس هنس هش تام م هنس ق

A00 ALF ۸۳۳ 

 حلت دجا هنیا» تام عرف لاتا ٭ مم مس مب اے ناعع هدا # ا

 هنس تام ۵ بیپ ام همت

ATT Aov۹۷ ۸ ۵  

 تامیاش اف ډپ تاموماخاشرغ # م هنس ف عاد یاسلب ۴ * تابش

 هرس هب ق هيس قتام هنس ی
AVA 1 AVF AVF۰  

 دل او ۹3 بلصیاسن اموط 3 ۰. ل اد یروع وص)اه ¥ لتفدج اهنا

 E ONTO دنسق هسا
arr arr aré۳۱  



wes 

| 
 ناونسیمالسا !دنزیف ردي اتادان باک ارم ثم نارد ل

 ۳۹ ا مان تنطاس +

 E مو تفطاس ناد الص الا م ۳ تاو»ماسند هاب ییعدهداتس ات المول

 خر اماټم چاس ماس حص دن اییءر راب اراب ا رالوا اکو دم

 0 ئ. س س سا

۰ 

 ۱ نوک لاعردقطان | Ca یر یا he تسمو ہک |

 | ناسرک نکفاهنخر و ابوةا ی دعت تسد ںولواریکحو ادا دیو ظهر انهد د اسفر

 هد زح بیو کرو کر وما دقعو ل مادر ]انان خار ام
 جات ۃرلیدتدا ےل 1:اتفه یامرفنامرذ تافصلا کام تاذلراو ےا

 ۱ نیکاسرهزگ ی می شدب یدا دو لر ,قحلوایهاسع هل. ی

 ۱ كاج دهد لر اراوب دنالواطلسم ی و

  داعناود رط ندنوکسم عبر هرو معم یرن وعلم لوا تو دنا كل هتیراش اب یی لاعو
 هناسدردشارفو نامازرط بدترت٭ ی دادا داهتحاهنس دز لذرهخ دا ۱

 نحالذو برایعا سرغوزانا رفحو × هاشاک و هناخ یاسر و هناهاشو

 ا رطهدنوامدر حطصا بواداداع الا عا هحد لامار لو ینخمو

 راد لات دع هرزوآ قدس یمودرف یمرگح تدم# ردشع داش

 هنانق ولخ ندتمادن هرات عورفر هتختورفا تداناغارح هدام ابن گواخهدک تدا

 هرزو اما لوقو یردارابو لماع يلع وا ینطا سراب نیعازا هرس فورد

 یرادن اثر ع هبشو لب ےک هتیاعها شود لماس د نبأ لس وهیسهرم-ذ

 بو دآلیصح یرحا دازرلد !یرمص .راک درورب ت ترم شدت ۷ 2

 ضعیدلرا لقت هق> تمیرهفاصضا ارادهدق دلوا لماکف لا فام> مارعا

 شد اراو در د تشن, شون ان ناتق ن ال ال ممل تشو ھ۰ دع ر اوت بکس

 داد-تعسیابوح هرارمهدازن یلاعرابر شلوار دشلزا ناسناوب ناک
 | قالخا بواوارو کذ+ رات لج فصو داد لندن هدررپم اهلا نفلوا

 رسو سوو × ارح اهن ار راح د روت راد داواد موس هل ذا رذع ناندادین ر

 جال فوذصو حامرو فوس عار اتد اور ی۶ بودناا حا ید ابو نا فص ر

 : یراکشناکسمیلعت یراب ره تاودا او تاصصع داناو ند ۹ حارخاو

 دایزداعار بالک یشتنوعکاهمریرا داماو مه اقو رو٤“ نول ریهطتو |

 تیک اعر دندرر مان دیارو مط تدل ماکت اذ لزا لک مز اک هعن لث ام ءرانو

 ی ا اندا ردا فرااتتاتک مان ڪس نادو اعم دلع | ۱

 ر ت ن مس و. و ور ےک سا سو حس ای ی سس ےک میس

 ترج



 ؟ ٤

ب ملال ی ا REY چر دعا جرد داوفدنارذ د قرح
 ل

 اط یلغاٌش هدکض دتزانمنرا لکت یناطاسنیئس یدبا رصااعم

 ريترو زکر ب بوی غامد درغد ندر درد لرا ر عا رة لادا لا دساندتنطلس

 یردغلد-اذنها تراش نکا زامنلوغشمهرزوا زامن داس هدراتو |
 ناست بس امدقم × یدلرا تسکش یدو و شدم هکی دماهدنش ابزو درام

 ندراک زور ناسا بو دنا م ادعا د ارم ناو لتق یرلون دو« ما قت ازش لس هن دص |

 دودوخ ییموردنایسکسزونت رد لی ئدلواراراز yad هل درود تروم

 نیخروم ضمن قم وس ص کودتا نار حرر طاع دن ایر د۳ برص

 تورعسلنا یزاوت تعءروایزارفا مو توصوم زاد ادادو لدع ردٌثلوا

 ز امتخ مدو واتم ی د او دن نرد لو مکن رد مکا بولواراعش تادعمرابرهش

 رول استو سراف یداش < ار تم هرز هد ید روت مدع هر هد حار

 ۳ نوعا نب زک نان نتواش ن زا نادان اهن :امز كنا را سر طو لماو معو

 | ندر : دو دو یلعت هب یر اکش ناع سور بت یری شاو ساوور , هو تاغ ذاا

 یدطلعلاس ددعردنددر او جم تاع تخم مم شرب ا حارسا

 وز کس کر نس تولوا هن.زوزا دوار یراد هم دن ماوعا

 بو لح هتدسج ل الار لما نانزاک نزمهرب لح انزهر هک ي دشلوا

 هبهعمس ملافاودهداکدرب زورفا قور دمج ییغداهرزوارهشا لوقو یر دارب
 ردکعدتایتفاوترب یتسانعم بوارا یقاد شر یعماحطظفلبیذلواهاشداب

 کدمب )و راهش او هزور :ولزورفزور یچ» دارایهاشناونایار اد سه د ءنج

 نسح لاک تدم هن ءدطل. لیاو» ردروکد جانو نوت ل وار وهدلا

 مالسلاامماعدوهو خاص ترص در دل ر ةن مود یدلرا قت یم ندلباع یا

 لواسوطو نادمهو دطصا راد دنا دوجحوم هد دوم اع هددمشجرمهع

 ده ورتعودونف هضاخ حا حارتساورپکورد ج :ارخآ ندابر در هةر دن دنر لس و هم

 شرب ا عض وزیکورادتاودادابع وریفاشعو هوداراضمو مغان *نیسن هرذلا

 ارذقمو دوو رم تجو هرزور محو رشت هد اور ىلع و نر اک نر ها تفاو

 تان رتو هاو انار ب 1 نەدر هاك رخو ةع عارم او لثحوب رح تالا

 اع هبا ثا بار غ هه القع یازفتریح یدو »ماج يانو ماطر نیز



rE 

 ep Et لر ادارتی ایا شو تودح

 بواوارو مطر عا سر ےس هولح هدننامز لنأردناسنا هرس نوا نسو

 ةدا ممم ر ملا ةد جارعا مک یدلواا دد هدرصء لرایجد يسوم نذ

 رازا نکش هن ريج ان یو هرات كي ندزراګز ورراوطا تسد بولو ایرا ع ءداسو
 | و دنکو» مادقا هت ههو لا لطاب یار ء داشاح هل: اهنا ام. ٌهسوسویکمهشربا

 فار طا نوش | جاوا شتسرپ یراتب لوا بو دیا مان صا ارتخا هدن سو خم لکش
 هرزرا لاحول یدابالالضاوداسفا یانادفاک دنعوب رقو لاسرا هدالب |

 پسن ناست: ءو لماس لسنناسینم هرکصندنرورم لاسوءام همن
 بقل لات دارن ی داع نالواندد.ےج لاسع بوارا ند تص ر.گس

 شءارارخ ندرادور ڪک ناړ م یهارک ل وار ا یهلاطاست اروم

 یدیهدلوف یوزرب لا ییاطاس ننس بودیارا ترک ر املا سرارار یکم ةع نکن ا

 سود هلا یهام نار سارا نم هک یدباشاوالسفاس> ماوعءاوزوب

 لایک دول ددودخو بو دیا ےس یرو طو شوحووروهورام هد هشالو
 قحاوا جانا نیرف هلا جانو تاقزارح ای دادا تنطاسرب مس ثوان كابات

 هدازندنرال مک یاباعرءارقت بودیاداګا مرمذم موسرو تدحنئاوق

 | | نولو هنایزات برمض ووضع عطق بلص × ی دابا حاعزا لبا حارخو حاب فیلکن
 || بادط- اومد هن حش نیا راتردن دنن امرت تاذدبلواتاساس-عاوف |یلاشما
 یلاو ندنذرط لا كو دود ص دور٤ نالوا ل صم ههمللا یس حول بزم :ادحو

 صحت یم کیا هدنشراول صدد تولرام رت ٌهعارب هدرنابزود یدباقارع

 !o EK رد ڈار ا تداوررارط هم حک نارا تراس ء ند دحاو

 ته دا داواد وجو ناباسخ نام ارخ هد ڪا یالمتساماوعامالساا هلع
 یرگنسدادعا داحادرد دنسد هک[ کدی رتا ساتسا عضو هنساش ماش

 هتد اک هد: وا لصاو هام عداسدشء دحرمم كر دنا ت ارم ع تأ-2.ظیط

 تهرادهدنشرد یکی انعو راسب هلداهلسهادا لة دب یوتریث ان ندم

 | اش یتعاواریذم العدا اے یری دیاز مور |
 اب مهره نزد« مدا یکدم ولرم لس انا ا

 فامرفرهک دنلوار ماتهواک تابربتصا هک اید ی

 اتوغباط یناثفارسپ نالوافادواح تابح لاااسار لصاو هرزرا |

 سید و دکمه رز عدم یدو معم شهردو* داو رب ایس هاو

 بو دنا



۳۳ 

 ۳ وه

ne۳ ۰  

 یجدرا دم دزد نالو اف فای کا یدنوا د وو تر ااو دا

 | ریس یر افو قارعوزا ھاو نا مفصا ناک ن اک نار اراغنت-ا هلازاسم د

 | دنهورادتقاوال.تمادن ط د هک اهفنب اوخ ںودیارمدتو الها ماکو
 | تاژرسمزعهدب واک نیز دد ارز هنس اجررات ذخا:برغویرپ وم رقو

 ۱ تاس نح ج و دم ریش رز واتس ۱ ور مع اپ راد دتا ر رر ڪڪ دی لا ه

 أ ' نولو اه اک ان دنه اکر ارة خر ف نو دنر ة نالو ادب دانو ینتخګه دیر رهشرلب الاغ ۱

 | لامناریشعت_یراست-دو »و ایر" یتحاوحهدارهش لوا تقو حاتراوارس

 | هلاسر اره لاص ن الز ا تغطاس e ل دزو ديول نودنر د نو زف ازور

 اکر لتوملم دای تورج رذ بودیازام وزات هد د ا ۱

 | لاود یک ایراقدراشح تان عود زا ی رخ
 [|سولح موب راد دتم اد و هنام د هک سون هرزوالاح لواو × دن نر الاهل دا ||

 فرد ی دلو ناشونعت ناو نع ناج ر مد هدناس اع نابم نو دیر ف نوب ا مه ||
 یس انا لد ایر د لوا هدو دلو ایر ا او اک هک ی دنا هدول تس ودرب ۱

 1 ایان ماکو نوعا نوص ندرانر ام یرلساالب نالوا هنا

 ا لراو» لع هته انسرل هاو داد بودی ازد وان هیت سه دن. دنا دل د یرافندسا ۱

 ناهاش نم مدع یداو ناشتو مانینراناح یودع هدرتناوهطرغس

 اا فا واک شفر دو »فلت همز ہے هاو ان ریو عصر فایل ن ۰ الخ م ۰

 | هد همس اوت ناو اتو دور اق تف وی مار

 | لاک بارز سرب ورک یک انوارا تلا نيد دد دلو ا همسنغ ل اوما عازم

 أ, یرادقم هنس رک +. انامرف نو د رت شاه تا هوا رو ارام :
 ۱ رسم ترضیرانالواهدهاصت و ما تدو+ر اذکو تشک انج هرو ەم ۱

 اروم ەد هةحالو 4 ةا تامدا دامت هنو دن ارارقلا س مزاع هل ار ادات
 دادو لدعراعشراهطا هدراندلوال د نواو سم هنا ةد ےک قارعتااا

 اا دموع لنو دنرف «یدلوا مدع نات سز مش مزاع ء تی
 | قوراقابرت بولواردان ین دع» دنوسذ نفور هام هدم وج لع ضماوغ هص ا
 ندناددامورت ر دشک اد اهن لوااد تما ق دن وراب هنفارطارلر ې ژو دا ا لوا
 ازکم ن درو معهتس رالا ندن لطاس ماوعا »رد ی تخم نو دب زف یروهظرتسا

 "تاس نامارش سور رتن د کای ید کو دن: !حاودزاناستسشلخ ادا |

 || ندنرت-ادم درع جند مات تحد نارما کار ند سرو ناش ید ءماز دو = و ۱
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 ]| دنعا ن شاک ةد مشک الات یڑاتماق لاجتبولوادو , غص نج نیشن حم لم حیا
 نتروشنم قموکح ترار هو# ےن هج جوا .نوکسم عدرەدةدلرا

 شوشدب نالوا یراتلبخ .یاضتتملدوروت × یدلنا ماست هبدازشرب
 یشابو«نوخو اخه د2 طاغ کرتا نونو ا ی از هتم هز هرزوا تهاسفس

 اود یا ساو رەد لک ند ص س رع هظق ول راد دتا نو دب رث هاکرد هفت

 هند ومشم ندت:طاسماوعا یذازا نوهج ترغینوخر لاشرمدودبواوا

 | مدازرتخد تولراانغتسا نزن اب تش هاند یاقد یتاود هک دناسازامام
 یدلوا لابفاررع یارآر منع بسحر ر خوم لاع ناتفا حرا

 لامتشامد بوددناءهار مرغ هندصقراتذخ اوءاس عجهرژوانو دیرفنادرف

 | هاگشدب یرهلکو مراکزور ماشننا شنا هتخوسرزفو لسهدلاتفو برخ ران

 | هاشنمشرورپ تنعرهاش دار هجوم ی دلواراک اخو لا اب ندنو دنرف اکر اب
 ات مضح یدنآ دانا وداشلددالدو دابع هددتنللس تروق ت ولو ارت ک تادعم

 ]| ناشن تل دعم ناطاس لو ایران, مال دلا مملع م شولو بصشو نورهو یوم

 || مک اند فرط كنانوعرف هد هش ن اش زات ب ولزا فداصم هننامز ۱

 ۱ ماس ل ادو لد اکرم زورن ت الو لاو ×رد اوات د اور هطررخ ةه دردر قاو رحم

 || براوا فارة بحاص نیشن لذ دص هدر جونم تطاس دمع نام را |

 رد ثخ !لاتقتنا هع اال اع .ندخ اورا تلم هدرمصع لوا لاری دنجرادنزرفا
 || بودنا بایهتلا تّرح شقا ولدا ناتار قا لغرام شد ندندالواروت هغ5 ۆئ

AEEتفرد مکس ورا قر دنا ش کرت کندز نارارت بانا  
 ماكخسا هلص نتا ل.- ء زوا تل وانا. داتقا فرم هرهنجو مه نیهز نون او

 ]| داهنشیقکلالب ریمهتوداسعهبقرتر جونم هن یرکبزرب دن رو
 ۱ [نیشناجرزوفیرسدهدکدتدا عو خون لر همد ملا بن اح هرکصندکد شر

 ۱ هرو مرر ها ےظڈ لد جس یراذاک و یراد نتشرخ تناغنکتا تراواردم

 رحال × یدلوا ضر اعروتفو نهو هنةنطاس لاو تاعفص ترلوایرادثفا

 | بز دنانیمزنار ی مزع رللارکسع نوزفا ندناماب در تاسارغا تشیررپ
 الاوز ةر د لصاو یر باشاجد ل: اشهدنامز یمددلوادراودزا ماسو |

 یدلوا تنکشیرلاحر را ةرقنکع | ناز هم دشق عرش یتددلرا |

 یالنکودب مز ممر کس ی دلو مقار تفض اش .دننرف ناردتز ا لاح ۳
 روک یانو «یدلوا مدعنمهدنلا قاب نعشد هده یک رن ندنتنطلم ید ۵
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 و ھی ج ےس ر س

 aS ذات و ةَزو-لخاد زارب ۳

 هلال ادا و هنَتف عاویا تعاشاودادس مط دب طسا هدراب د لوا نی سدد ۱

 ۰ رکصندکدتنا با رو مول هنامشآ نس هدو تر هو × تارخو ناو

 ناتسازکا اتو یادقا CET هاو رر نراو | ۱

 تسامهط یک تادود اهناودرط ندناریاباسساارف اار مة وارض هل ایم اچھا لازا

 | عترت ار فظ باصت هنا کش ونا وادا غضا هتنطلستسد رمح وام ن

 جارخ تنومطاق -ا نداباعر هس ی دو« لدسوخ هل !تالصو ت اف دص لذ

 باسار أ داد هشت ی داوا لصارهلا اود ما افتنا لاما ال ءه>رد 3

 الاس بودی ا یراطتا نالوا بارش رخو جارجا یراهما نالوا ماعةنمرل |

 هب مان نی ھاو د داد غانو × ماها یرص هنسان رهشرب لع نالوا داد د رهش

 ردد ارفح لوایرهتنالوا قافآ رومشه هلىناونع تازرت هدقارعداود

 روضحو تحار لمندنهوزراهدنرویح ه:سزوتواندنسهره از تئطلس ماوعا

 | ین بوق ەد ننماشو یبهدار ر ردار یرومادتعو لحهلهسم توارا

 ۱ ید لوا یدلدا لمم تم توش تی r f یمهدازرتح دمالساا هماع

 :هرکص ند کک رت |تنطا دری لا غش اہل !تلدعمو تفص لاک نس مرکب
 ۱ نایئار هناضتا نا مزلا نم ةهرب دعب بولوا لامانابراکن زم هرب لج اثزهر
 هر محون هت, ETE دنسم هل | لاز انس یر( دس دو
 أ فسا داف بك ض* یدلد الا قتن | هداست کن دنطاسسا
 هما ہمراہ دوخاژفاحور هرزوآمود جم هر دلامها لة درک ی 1

 مچ نیطالس نغلو ملهه دنراع-|یدالوا رثکاو داستنک فا نالوا

 | شیطاداق «ردرا شارا هتفاب تر هل: :اودع EAE هدا یخ

 | ەق مدقالواسم حد قوا یالطانودنر ف نودنر :ناستاسنک

 ۱ تولوافارم أ ناج-آی نر خاکو فار طالا در ا رد اور

 نکورهفرهاسقوسهنارون فرط هل. انواعه تم بکو ڪا فور
 هدمناشرب یا اردک هلد | فارق حاص تسد ںرض امار ارت الا سوعهر ا

 | ساما ا ةاور یلعو لو “او مسدا او ل فرخ ترضح» یدلد نناوءا ی التم

 عسر بوارادوجو ٥ هددوهش هحاس ددا کس دادو لدع مامز ید

 ناشلايبع ناطلس لوایدا نايهاکهلدانارق بحاصتعا>ناتسد
 ید دصو نا ءا قدرات ال اس رد ات ازش تارمضح یاتهرو تنادهتاالد

 ویستا
2 Af 

a 
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  ۱نژکو روڪڪ ذم لدا توا ر تلد ھم تداههدروهج هتساابواوا |

 ا یرکدزوبند کام یس+یداروهشم ےب | محو لمح ت ردوو # مد>و هاسس ۱

 آیس هز ناو یدنزرف تنطلسربر ہو لاقرا ةرارةلارادهدکد تدا یراذکددع |
 تاربم هعاشاو تاریخ هض افا هدمه یم اتمه ی تمه یدل الات تنا سو اکک

 تءاسرهراو نواقو هر زوا یقاخ یاضتقم نک: ا فور هم ةف امهئاغاو
 ماک:هفرو# یاضتتانءاوا هدکنهآرو مامر هطا رهو هزگدررب |

 یژاکد دم بولو اناج نعد تس درسا هدنءا ناو هدناردنزام هفدرب ملا

 ت رح # ر دشلوب ا ھر ند الب د ولد | مسر نت مېت ل اع نارقی>اصتمه

 یم هرب لوا یه ناو ا یار آدم سه هد س واک کر هءناعلست محو دوأد

 نان رانا ٹاکیا نتا تانصم شوم ود یوا ناو وردک
 لادتعا اب تماقو لاجو نس> كمت ر هوش هب ادوس کرتخ د نم الم ند سو اک دک
 دک دند ںولواهدادلد هنر کن یرب رمد مات شوان نالوا توشازهش لا

 شوخور ذن ییا دلوا یاس زیور نع یورةنةشاو » یسارطم یوس کک |

 | ىس هدرابوخ مادیلهدنالزاداسص یهدد هقلح حالم تشدمارخ

 یلاضبا را همان تبع یوم# یننوعضم» مارخ لېک یامزوگح یدتوط |
 ندنن لول با ماجو ٭ شوغآ مادةداتفاهل دالا عال ہلا فتاطا عاوناو |

 اکو یداسفا وزر ناف نزلوا هل. الع! شو فا ص یالس

 |نزهط وغ ناوسون شواس هرزو یلقت یودرق یدابعاهنغورف یب خورد لتا ۱ ۱

 هرکصندق الوا نالامن «یمذهحاس تئارب یدلىا نازاوسشنا یابرد
 ۳ ددی ودع سو اک,کح فنالا#ر شواس هلدایومانوراع یاضتقا

 داماداک !بولوارطضمهنا کلا هناتسارفا ناتسکرت نا طلسنالوانادناخ

 داسفو نوڪ اع هاکمادیالتسورسهکن دنکترف باتتارفاتخ دو |
 نورد صد زاها درو ا لب یا تقم ۳ دارت لوا نامزد عد ٭ ی دوا ۱

 هنات کرت فرط عسر نیک نوک اهلی ھاسان هح غص هلداشواسنوحو ۱

 یزودشرکب اسارفاردار نالوا شواس لتقرشاسه بو دنا موه هار |
 ریش ناتسناج له ةمصاطخد یهدمش لغواهدلوقرو نصاصت ےک ۱

 سواکنکم م“ عر یسهزاواو ام و واسراک دا «یدلانا ثفتوخ ||

 بودنادنمان هنتمدخ یضالذتساو رسک ی ردا مانو کک نم دا
 | هور سک وگو رورکمدس» ڍ«یدلنارذس هناشکر اهننو کلرک ۱
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 ا ۰
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 ۳ ارقساسازادناخرط لد اته هنارکنتم.دروشک لوالد ید هعل ودر
 رارف نانع زا سکس هناربا فر ط هل ایردامورمضک هدنم امت هذ وپه ء ماو ع او

 هزا واهعفد جاق ر یرریکتعنالوا هدنسادوس قاواتعرع هاردس تولوا

 یدل ا فام ی .قع ناک ی انهن ع هل رانوکف رکنش نو ځو« فاش ر, یارک
 تقرف بشل دلا من تل صو زور بولو الصاو هن اص تناماتمالس بوح

 رپ رم کی دیاښلوا برق هب یللازوب سواکم ڪک تنطلم نینسقحاوا
 | ونک یداوا خارفداماتحار نیزکهشوکبودب مس هورضیکی لم

iیس هنا هزکیاطعو لذمو باداشس امر از ۱ ینادو دارد  

 تولوا تاسحو دعهطح حراش قا یا و دننامنارق بحاصرکس کلا
 همد يه جار دل !باسارفا رادرکد در لا ظ هد صتر او حرز ر درا ذحا

 یدلبآتارخ فدو دندوحوراوتسااتررصق هرکصتدرازراک هعرقهحراطم

 یهاشتمهزو ترد یر ننس وزرا خم ن دزو ج واتاسسارفای المنساماوعا

 تنطاسرت رم 1 ازفا ینورمنس سعلاو مسکو دن دن امرتخم لناناکوریت تولوا

 هرکص ندقدلوا ماکد اش هد !ماتتنا ذخ اندو اد باسار فا نرم د نشد بولوپ
 تودا نیکموزعنشناج یس واکنک نیا هاسدیز وانت ساره یمهداز مع

 که فنا فتح باور لعو تحاس یاد یادمیانلب!توسکهناشیورد
 تّرضحوررء تزمضح یدلواتحاروروش>باوح هداسوهدامنمههددب

 تزضحوم راب دادوخوم هددوپشهحاسهدسارهل تنطاسرصع امرا

 ندنفرط بسا رهلصالا لعه هرکصندهداواناو ضرهضور مزاع نامی

 هل. انار کس ییرکشارصت تای نالوا ثالا سونم کیو لب
 لازما ینو بدر یر ەم و ماشو شرم سد بولوا طا مهنا تسارع

 اب دنو یار تءاصا هجرک ابار پل یدلد ابد دعت یو نصر هظم لب ارساو لت
 EE رولوا یوصو مزاد اتع ایشو تو او یورعه هل. |

GM etنواوا یو کح تشردو یوخ تشز تد ۰ نکا»  

 هص الخ ندا هل راند ناح دن نامءاو یار شا نغمو ا اصن اهل ادص دو ۶

 راوس کد د لد اهنا ركنا یدنس اتش ڪک لغرا نح توا وار اکىلظ

 یدنا شم ازارق لحرط> هدرهش نالوا مش اللا رادو رارف همور راد

 هنوز اب اسهدننیهزصا سریع اید لوطا محر شف هصق ۳

 دسر نالوا لصاوهمس تشک تسدن تسد ندنلانو دو عمق ردد یم

23 
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 هلو ایرکسعرمسزارظ یدادعتسا تما تعلخوزز هم هل, اترهاصم فرش

 ۱ ز هلال اهاوشزر هاسی )ودر نادمهدر لوا ت رولوازرطم جد

 | تنطاسنامز» ی دلد ایرصتنامرف مکحوراثیروشک هحن هدمورمو
 هلرب مرهباوخ یالنسا بودباراذکهن:یرکب زولاسرق: ندسارهل
 یسانشک لع وا یقحاواس رد تعزع هنف رط مدع هناضولح دا اع مر

 یدنکورابرېش فال: انیکنو حات ماست بو دناتوع دول ا همان ت لاسرا

 العر اک س ارا طسمودنفرع« هعلق» یدلد اراستخا اورناو تاز هد

 ساماح و طارة نداکحریهاش هر دی دان سا تنکحاضب رهشنالوا

 اشاح هو دنک نداررکراکر اب فرط ران دنا دوج و ههدنتناماس تو لا

 ماندنزا ید ردنابضنآ بانتک هعنعزواعدانشیدنلوا تداضع تون تفاخ
 بو دیااعدمر وات هژد !تاهرظ هطبرخ ماندنزا رش ناو تالمجهعوجم

 تسدرز زدنآ داع ایس هو س هوهد نردوبداسفدانزداریا هدا رزآ

 ةتخو-یلاعیلاخو *رومظیکسنآ ةلعشهدساتشک نامز کک
 لطابهذم لوا عانتمالا دعن ید یساتشک دردشع | روشو رمشه راب

 هدکشبآهرخا ی راو یانو دن کک «دناجرب لن هکس یتحراستناو لوبق
 هد ادنز باک یا بو دیا راپظاقعاسنا لاه لامر دت |شةن یت روض

 »# یدلب ابدت هلد : )مد دف خت هنابزیرلن دنارارمض !هرزواراکرذ او عر هلع

 دج اس یدال نوا لست لاک نامرف مکحتشدرز بسا تشک
 دهعتد هلاسر اهتسهس نخ بس احرا نیحناف اخ ەمهاسملاباع هر هلعم لب

 قوسهنسزناریا نیچنافاخ نیک ANO یجارخ لام یندالوا
 | دوم عمرو كص بولا هاس لا زک مف یقه یسارهلم ه دخلو اس

 هرسودهدزور هدننطلس هدر ارم A لسارهلو تارخونارورمم اتر فار ا

 امدقمراجان بساتشک لدا باضتسا ارسا هناتسک رت نیرازتخد
 یغوا کودتا سژیآمندتناملس دهاشلصوو *سو هد هعل ورب اوضغم

 تاقتلاو شزاوت بود جاتو ترا و دمار حارخا ندسح یرادنفسا

 هناتسکرت یرظطلد |هتسار آهاپسو ب لاح شوخورطابلا تیم هر هناردب

 , نوعب قلو لاعتشا لاتر هد !نتخرط ناز برم هلج *یدلد !لاسرا

 ن را هری هه ب و وا یراندنفس اریشع هقعاص هتخ یبا چارا انعو | |

 تاسارفا ردار CN نانسکحرتو 1 صلح ندرسا تسد |

 س س
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 ؟ رم طمفدنسادودنز رو بسا کر م یدل: | ص ص ۳ ندندالوا بر ر ا 1

 ا ادت ھا رکو رح و رذاو تعاحر نسقو سدامس عاونا ۱

 یدیا هل دهر اعتو یاقشنالوا ادم هد رلود هلد اسر هو ندکدتسا |

 مادالبرص نر ارکت یرادنفسا نوح ال ارا منو رش“ ناکوج#دویر
 هنصح مر هر کص ندفاصم فص بوتر همن یه جاقرب ٭ یدل االترم هنماک

 ناکسو دریترب و ماددا هتک رح هافاصنا ییا او ره هلن رخ آ قیر ط

 : هدير كی یدناه- مچ یکی الزام د صورزارغرس هدارهشرب هل هوا هلا

 لصاو یرگباتفا لدا لاکا نیعتاصا بودا ادعا

 | یاسندتنطاس نوا سات ڪڪ عع“ لصاو شحومماسو یدلوا

 ۴ شازاماشهنسز ر ینطاسماوءا ب واداراستع الاطقاس هدنسه دندرادن بان

 هنر یآر نە ریسدرا لغوارا دنا یس هرب یاب همم ۸ تھدح هک یدبا

 شززوهب قیر انآ ٌةراناهددنویربادنلب هو کر ودنکو شزابس
 یزدارب .هدماکنهلوا در تو دار هدب نان هتناقتنا تین تنبیه را

 | اماقتنا نیو سا ۳ لاو هكلافممداتفاهلد !یرکم دان دیداخش

 ارس یرو.کح لواو +ٌكالا یدرافا 0 يدو یز مارف عزا

 | راسا دہرا تف رکی لاس نه کک لازیر دب بو ديالا هلا ترا بوراع ا

 | هجو نم کری لوا هليا هل ما اب لما عمو × قالطا یلازرغظالار کت نک اشا
 | هارةفو لامعا ندر هذ تع نر د ف ن عا هدرت ایرور ور هسوت * یدلد | ق اهرتسا

 یر هم انزا ن هما یرا اار یس هل ازا ن دت م وکح د: سمو اکتشاهعقر مغر لباب
 ۱ نالوادوحومه دن | بولوا لوذ#هلىا لزع تنطد لواو»+ لو فران طی

 | لیوتو لقن .ةسدقملا تيب ندلباب لیا لو میظعت یلیئارممایت یاراسا

 هرا الت لوا تولوا لا ,قادنسم نیست سا ار اچ هدس یکم انو از و یدردتا ۱

 سیم سوح لمه م نیا نیک ۱ل اترا یون ماعشتساهداعغاب فا ماشم
 لع دیادوروهدوجو یار ندنرتخدمانامهنالوا لماع ندودنک هرزوا

 هدادسودشر دنزرف لوا بو دا نعت هرزوایاواتنطاس دهم لو یربس

 ن نوساراامرف نامرقهدکنامرب مءامهیردام هجف دیادا دعتسا ل بصح هبا ځوان

 هدنهراوت بتک لما نالواهدسررظن هی دلب ال هار تکه مان تبصو واد

 PEPER 4 : رد و

 ۷ | ندتلوا نحروم نی مه موس نه ین ارا یصاحرا لا یوا فرش 1
 ا

 ا <
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 تدم لارج ٭ ردلک دردم یارارومعمننارت امین لب اامهلج هصقاما ۱

 | قح یحارا مالاو نحر یاسند یار نعم هدانا دوهمم دولومو ما لج

 ۱ راو جر لزنممم لر دنا تلومط لح اس یط بولد ور ارد هرزوا قار اراد یان

 تورو هل هر رسه دع تواوا اور نامرف هنسزونزاا مه یر دام هغلزا لصار

 نالوا هتفا ترش لهن او نع نانوت * یدلد اس ولج هلا سو ءانوزء هرزوآ یردد

 بعداسان نکیاش الاجر نا مر فرتش تابام لبا 0 ءورراد

 زوریس و قد وات لو مال ت دم بو دنا لار |هنردد الماح هار 2۵ ۱ ۱

 نالوانانامتیم ہہ رغ ةن ار اا صعدو نار وو بارخ ال اح ہد در قرم ره همان

 ةدلب یدلمادوروهروهش ساجر دنکسا ندردام حر هم ہد هدد مان امنو دةم

 برغ ناناوا حارخ اندک اخرزاذهانموبلارق همهررامااعهروک ذم

 یارا دردنکسا ۶ یلاصت هتنادنع لعل اهر دغاوا هدنل# هعونصمراح ابو

 نازادرب شة ضع: خدقلوالغواسوةلمف هک بو اوایرسدلریک |

 اکی لع +ردن دنا اور یراکدتنارابسانآ یا بانک شیارآ# رابخا فاع

 هس ۴ ۳ رکص ندنل صحت دادغتشا هداشسرا بد ل اندک ا!تردتءلا ||

 ها زوتط نوا بز RET لیدی هل اطسراهدهندت کما |

 رد هنس ترد نوا اراد × یرلوانانوبر وشک ناطاس هنر یدس اف دج نکا

 قحلوا ل رم نارک ل طر تسم سر اک تسقاع بولوارادن ابان ت اود ماج راد وشن
 هدا تمغکو فا وحرورغ ماو ءا دع, بولو ار دد الم تراورفص ایاراد یلغوا

 توادع شنآهدنیب هلیاردنکسایردارب هرزوا لوقت ےجرا هلیافارم
 هب هنر هراد دتا تکرح ندنراتنطلسرب مر قم ید یسکما بولر |نک هنابز

N.رعتخ اراد تام تعاخهک ایدغلواراز راک شد | لاعشاهدب رتلص  

 هر دنکسا مهاضتو عزانم یب ی درو کک لورا بولو ال اچ هلی اییادخر دغ

 نالوا یمه درکب دصت تووا یر اتر ارقو م ارآ هدرا د لوا نکل یاوا مسدم

 یلاعحا لمشودهنماخ یادوسلالقتسایاوعد هلی ام اوعارو رم ماکح

 ey هلاطسرایداتسا نوع الع, ۳ لمس ادرس . هسا هه در لشد

 رەس ه کالا یاهموو ۳ عزو وام دالوارفن یر کد یم <

 رشد گه یمسو ودام کا یدل ا عددوت یئ اوط لول هلم هز ء

 رکتلدز 2 هدوسرف فرعروشکز برعر ابدلد هط حک رگ و یزر یآرورد د

HE Eبحانص خوا نواو ربح تکلجن تاود رکن  

 توس
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 ی راک دیدید اس ی رھ هیردنکساو ردشع ارم دو لالهای ر مضو

 | کودبا یماش ندرفلاوذ ردنکسادازت یوررپ ددر ش رم ڈ لوا بولو | اطخ

 | ضرعلار لوطلا # ر دشاوا در هن ارج اع لق موس محه دانس هجرت لالخ ام دم

 | هدکدنک هروزرهش نر دارو دراور اکرب هلن اته مدقهدن دمزآ یم راراطنا

 زوجواا سرقت ندزلوا  اع یارس نم زاس مد یسدع هللا حور ترمضح

 نمد هدنش اب یازوتوا مدنم اع لس یدننوا ندنتنطاسمارعامدعم هنسزونوا

 رونکر دنکسا ی دارا م دع ةر هح دطاغ لر شرح ةد ولآ نماد هرز وا نخر وم

 نده او طلوام هن هدنمات هنس ترد ندک دشا تعرع تدار لير هندناج دنه

 توطس نراراسوروپطو نعت یاول عترت ٭ لشا٭ لغوارنصایاراد

 لس یک انواو مار هنن امرفیس هلج هاو انو هاو بو دارو هةم هلی اهرهاف
 نحنماد ۳ رکصندکدت» اماخها هد دن ی رص هدالد ريموت وداسع همفرت

 اسرع تولوا اور ما هاب !لام آ ده اش لاصو + ناکش اب یردارب وچانفندک اخ

 د نرل عما هکه مک برق هش نوایهتنم هبدلسلس لواهدلس شت زومکنا
 یههلجو ×رابر مش هدنراران در دقو یداغم یریغ نددادم تعاضاو داو سری هک

 ندنلسن سواکن زرد رق +ر درا ےل وار اعش تر م ڈوب د نامن اکشاملتتسز هن راد ج

 یللازوب یراتنطاس مارع اوز کس یدارفادادعا بواوا ید هة ابر ق نا من اغا

gen 

 سس تەس

 | دوام ٭ رد شاو ا تاور ۂ درج لقنهدنضراوت ی: کک شمع ییددلوا جوا |

 O E O طی اپ
 نبعت لق هدادرارقکو دبا هدابزندشتلازو کما یراتنطاس ماوعا بولوارقم

 راک سسجو سدجرج ةعتوو یے و ارکز ترض ح تئعد »رد نی روم معد
 لوا بو دناروهط هدنج حو حره مار عا ةا الرام فوک با اة صقو

 یهکح مهراد ف تمدام مهرادو یاس هن ابن اکشا ی اض ر لیسحت هراومه هغد اط

 لامقار هم عولطو نان اکشاو ف اوات لوا م تذع بکوکب ورغ راد دنا یا یم
 ارادنالوار دنکسا تشک ندن مہ ن نا اس لسن ہدکد را یاکده ناسناساس |

ENE IRریشدرا»یسهدازرتخ د لب اب نالو | سرافت ک اح  

 بو دیارود نددوجوروشک وام فد او ط هبا ریش ٣ برضورو هظ ناس اس ن,
 ها هغاخ ھ هتد اط لرایلتقناودرا نالو االول م هلکرخو هلا سند لولو نل

 یخ شعب بوی در دن دامن اکشا لسن لش دزا نی روھ سعب یدلدا لامتتسا

 هاج یارآ رپ رم میش درا لاحر مب «ردراشعد ی دیارضطص | رکا ندد او لولم

me 
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 [ ناز 6 لمف هل رک ذ الت اداهت شی دادو لادع بولوا لالو
 ار ي رومات هتم شب نوید نیمکت سان نزادمهنیاس

 صالخ ندنارططا بادرکیلام دز نافوط ید کس بودنامایهاو
 ۱ سوم سوح نی دیو دنکو نیشناح یرولاشرپ یلغواهرکص ندکدتن ا

 |هرزوا یر دب هن سه ترس هتسزوتواروت اش *یدلب !نلفاسلفسامزع هرزوا

 راتو نیکتدلد ال رم مارآ یی رع یاضاش ب و دا نکرح هز ازاول تمعر

 | نسحو+* لالو هاجر رس نیشن حا سه سهره # یرمسهدک» دی ارت ینطاس

 مدع اع مزرعه داهات هنس نکا ی دا لاوە 5 امزاناعر هليا فرو ص

 شاق فام نالوا هو لظاببهذهدحوم * یدلرادونشوخ ندودنک

 ربزوصت رح دشکو ٭ مادقا هبوهنروز یاو ع دا شاع هدنرمصع مار ېب ش افر فک

 دص یرابد هداس هحن توادامادو هند هرم نده رغ شوقنکودتسا

 ۱ علطم هداسف هژمادازردام دادعتسا داشرا نکا شاو مار هفامنامرغ

 ىدلناداهملا سةر اومطم سوغ هل. ادادو لدع فیس یغاسنار یف ام ب ولوا

 یمانمهو لععضم یدودسوروپوترب لے دیازو ات ند هم حواینطاسماوعا

 هقیرطهد مهاءادب !تولوالئاتهتنطاسرم رم مور ذا «ماربب# یلغوانالوا

 یلاع قلخ هد داشزانادیومو دیوه هرکص ند د هرن ودام شونی دادب ملط

 تاوسانروشک یامزف نام رف هرکس نواب یدلب اداد و لد ءا تمعنر ع قرع

 مولعم هلنناودع ثامهمارهچ بودیاتوھهال تک مزع هرکص ندقداوا

 یالرواماشحاورع 7 نیش حد مار, خار نالواناشلاع

 سااج هر زرا لادنعا لاک ئ ترد نخ اذو> هرزوا لوقیمودرفو هنسزوتط

 | دزوناز یمرن» یردارب بو دیآ لاةتن اههدع ماغهرکصندق دلو ا لامةاوزغرب مس

 هدنتنطلس نامز هدسزوّعط نانسدرب زو هزگ یدلوآ لالعتسا ی اکعم تفارز

 همره + لغوا یو جانءهرکصندغدلواناماونماناسباس لاحدوسآ

 هس حوا نوا ید حر هی دوا مقمهدنغار : حار ےک یو دنکب ودنا یاست

 ب 2ز ونه ء رو اش» قح هلزا ن شناغو هرورغ غ انت رت هر کص درو نم

 عاابروآ اشبو داروهط روش ورشا اول هدمکلم ناعم! و ار دب ندردام مر

PEFمابا ت ضرف رف ۵ كميات غولدو  Nتساه کام نماد هد  | 

 . دما ارم ید 3 یدلبابق هتمباتمز تدازا لس رل ا دکر لس هو کوو



۳۳۳ 

 ندناک یک الو« ری لب" رش ریس ری یو لولم تا یضرع» -

ROE HE ۱۱ 7۱  

 | تولوا یسالاع عبط زا ہہم عرتخم نادمناوا # .یدلر | توس لد ےل ھل

 | نوعاودع تکلم لاوح سرد یناتموب تمهرثا حد روان
 مزعتادلاب هل. !تروص هناورُ درج ته هنارکتتم نطو نفخ یاض:ةمرب

 .دلج سخو ٭ ناجح نعش د تسدراتفرک رزوامولعم قد رط تو دنا مورز ونک

 ضع هشدناورد درد ات ن کیا :۱شاو انا ی وکه د مسفار ام تدم هحت هدو اک

 هداناع هصرعو هرازآندلحا کم نرده سن هژرم هشدب تقا دص ناکدت

 قنطلسور۶ ماوع ادادعاردشاوادایم هتهر لئان لب مات اذا ند نم |
 عولملان "۳ .نودزوده ید الواو مارخ هنذر طاق: اله هدفداوا یک اشک ماع ا

 || تا دعمو یرور تمعر هز نوا بو دنا مامق هم اتم یش درا × یردارب نفل وا

 كردار هرکصندکدشامات ماتها هدتسابر ماکس|یارجاهرزوا یرتسک

 چک یبودنک بودی نیکتهدتنطاسدنسروب ول ان .*رواش* یدالوادشرا

 ناسحا رظن لو۵۵ فاناعررون اشنامز ردق هنس شم یدلوایکیمداوزن و

 یدوحو یخ بوشود نشا یدو چ ناس اس نی لوا لات مورکس صندکد 2: |

 ندننهدنسههروناش « یدارا نوزوراز هدنتل ارابلواو  نوکنرمم

 ۱ .هدرمرول اشیماره یردارب نالواروپشء هلا اونعهاشنامزکق حلوارود

 هدنتموکح مابا تر رم درب یک ابو تریس یک وا مه هلا تنطاس

 ملک هسی زاخر هدنماع هنس حوا نوا تولو ارو مهمو دا شا ددالبو داع

 لبا لام آ لسد »درج دز *یرمسرو» لاخ2داتفا لیا یزو دا دربت خززوز دب
 .یعرکب برارا ابان ملات یف لاا فس یوکت شر دو یوخ دی یدلو ا لانج رف
 هد + را ازت بتک هر کم نکن ادا بدعت هل ادای ولطعاون اهنس یک ۱

 ایی حلو بسا نداروهط زن ریسه هرزوایمو دلو رواعسم

 ناز e سیو مت هل حر مد ااط 4. !یدکا

 نوحعا ۷ نری فک یک مارهم لغو ایی داوا یس هسرم تامر دهعتم

 از بزرع ,بناچ ل سالاد اوهزبیآ ترور ونصمو تادا
 هرزوا یرورسر مس بعلو جر ی ٭ ورم * لبا ریشدرا بولوا بوس

 هدماصو لی ماتم كع دیار فعماس شید مالمان ما وب یدل العا
 عطر هننام«نایژریش یک ارزو ین دلواارآ ٤د ادرارق مالک ل کدھر بو دنا مابق

َ ۸ 



۳۳ 

 ہر کاله ماگ لباب ضرر یرار شو # هدو ر هل !تمه تسد یان نا ناو ا |

 الام دمه تولوا قافارا زه ڈرو کما ارم یاتعسا مک بودبا هدونغ

 ار شرومرکت ناز یاس امری یدازآو مت نالوا

 لاغغاهل راه طظ ار تروصند هللا ةم هننج نافاخ ندناموعههناریارایدد

 بو دنا لاهتساٌهمد اف لیرح لد ارو الد د مر دق لس حوا قا هدرا بشر و

 هک اله ادرک اف اخ دوحو تالو # قرخ یخ هاسهاکرخ و هغ لفغ لع

 ناشکت درب وام ابص كۇش زوم نىن لو نیک قرغ ۲ : ا HE فا
 داتععهدنکل هدازهشهدتنطاس لئاو ارد دلواداقن او مسن ماقهةدانرمسیارطا ۱

 تسد ینطلس مام ب و دناتاواعدضت هلت اراک شو دص هرزوا ی دلوا

 تاودناشو × ماظنلا لتخت تامو ال مزو مانی ك میلسن بارزو فر

 فن اجرتو نامو بو ات هرو دم تداکح نکا شاوا مادهنا فرمذم
 بواواراّزیب ندناوصاتراک کودتداو »راد ندنافغ باوخ هلن انا دیوم دیوم

 لدع راردمتغو + ضرعمندتصرف توفدلالاضتشاهلاضشاییع» الام

 ر قا اشو دام ھاو انساتا ادانآکلمراز راک لد ادادو

 ماوعاو # ناو-وناسند هن مکو تولوا هدنرطو شدع بشوزوراناعرنالوا

 زکسزینوا رور تمعررابرهش لوا+ یدلواناباش کلن دماناسورع نطل س

 راکش هدهاکدص نوکر هرکصندقدلوانارنامرف هدن ارب انامزر دق هنس
 ندیاو هداتن ههاج رب هاک ان هکد دنا ش٣ انانع یاخراهراتفر اص ساه درآ

 هدداحلوا هس دناواوجو تسح و اکدنوسروس بولوا هدا ماب هم دع رله د

 دنسم ٭درج در ٭ یر رار ططا یکم سپ یدو ارم ومر فلت هھا شد سج
 ماقم یاعرذیورید هدتل دعمو تن یر ات او ناوا یارآ

 ردب نیشناح × نمره ٭ یلغو اور دب ندتسههرتادهدنم ام هنسزکس نوا بولوا

 | بودا زورب و دوهظ دژوریف» یزدارب نیدلوا هنسریزونه نکماشاوا
 دهاشلصو لئاتدا دما هلط امه تلم نالو ان ال اعمولعم ءلءناونع نام: اغ
 ضعت دامن دن لوا ماوعاد عد رپ ی دلواد ارن د الویریشعهضرع لمر هو ٭ دا سه

 مادقا کولس هند داو م ادعای هلط اده تلم نالوا و د بسس هل ادلطانتاروصت

 هل امازهناو تسکشییدا لوط ءرفحراسنوکت لوا لع هوس تماش بودا
 ناتسح الا زز ھت لدا تاغ تارب ےا ست ہلطا مھ ہ دت اسال راھ مو ٭ ناشورپ

 ناطاع هک اله هاح هءذد وا بو دایر اک س دبع ددعترارکت نکا شا

 ی رکو



rê 

 دس »لىن »اس *یردارب تواو ءا: ی دلو ادل یخسوهاشداب شالد

 ضع ی اع قلد کا هدلالح لوابولوا یھامەو هتل هاشداب

 ماد لاضو ل فم ییدنز ماند نم نالوا ی دا۵ هلال یداو هل اتار نم

 | هنسالب نادنزو دن هلا ماع موده هدلب یغنوا ندنک_ام نیخاوا هد اتخا هنلالضا
 عاتحایرهاو=ةد مد« + يدار پر ٭ بسام اح # یردارب ورات؛رک

 هنهاکرد هلاطامه كلمو ناج عع صم اق نړ ع داق هلن ا همر دخ یکو دتا

 یرقو مارمرباکست شوغآ یکلمدهاش هد دادما نا بو دیا نانع فطع

 ۱ نين آد لڪ د هعفدوت +% یدل | مارآورارق حام ی« دتنطاسری رس هنس جوا

 ۱ داماودرط ندراستءار ان ینعالوا بو دیا عانتما ندنع منا ن د یال د نم

 | ی بولق ندلارفنت نیک اد امتجاو یس هی اف جو ت: ذا نکما امم هنعامت او
 ۱۱ لر ذات بولوالصاوانتواعد هغ ت میو دنکن دندکر هو+لئام هنفرط

 || دابقد فاجراء وتر و اول سو نیتر اجا مو هبشکو جدر« یدل الن مک
 || هدنآ دايمانوماک انه دقدراو هدا دج سا هلط ا.ه تالمد امق ام دعم ر دش اد اعا

 ناورشون × یلعوا نر رہ دقتل الکی یعر دیو سم خد یی دلو ا اق ےاق ایا خزر

 لل د یھ“ *بتل ف اص ار لدع طرف تولوانیزدبز HANES ےہدو تروا

 هسارف نعامناو کد س نبدی قي × یدلوابس هفاصناهلدالداع
EENیک ناک شتاب لعوننکسنواهدنزکرب نکلاببودبا نیکو  

 نعالم لواورب :نددص دهعو دیدم دما« یدردت اراذکن دنورد خم ۳۷

 یراعتودح یی لاوماسانح ایرلکر ت اراخد او ذخا ن دقلخ هل ای دعت تسد

 هر انها دن هس دلواتوخ تراو البوهنس هنروهسدادو تهد هنا | هسرادو حو ھ

 ےرخآ معو یدردتا روسح ریمعتو روغ دس هللا ضْە بو دن است

 بودیا یسقت هراراک | نوعا کرادت ارز تائا متر واخ

 رور را سخت س نر مال بارا

 یالالطاع ندا ۴ هل بیرقو دانا ها کرل محور ید ارومع»

 ل هناک مد بر ور » ناتطاس یدلوا ناکا هغاستاوترب بدرح

 هد هنس ددرد ندناورمش ول تنطاس ماوعا اسو هدلع هللا یلص ىرلار مط

 ادم ناویا * ردراشلوا دوجو تما ءدنزارطو × دوش ندع: دنمارځ

 ما ه.مور هدر و طو زرط ه.ےکسصا انآ ةدتر رف نادمو دو حسو
 0 اس سس

 ي



  ۳۳قم ٦1 ۱ ۱

 هد داهو ریسه دی رله الم بودا دہھعو سست قروش |

 ماتخم مش موتنم قاسحرتفد هدنماش هنهز و ho FIRA ار :

 داد تسد ف ااعر لاح نماد هتسرب نزاو سااح هما ةم سرھ لغو ا بواوا

 | ةفاسغارراو قفامنارلدعو لد د ہد یتتریسهدع د ٭ ی لوا سراح ندینآرک |

 بناحایکمغ ا فارص اوره ندنارباگساو رغاص ریاض نو دنا لد وت

 لدرح هنفر طناربا لال ند ہن اعر ھ
 مدت عضو نکا یانو عو عوط

 بد

 ناعنرزاو هت مرا کاح ںوکه نا ارج لدا ناوی اد صڈ ہا ہوا نہج ناھا رم
 ریس هور دد ییه اش وا دو × لا تس هلا ةت سار دم رد سه ره نوح مار

 هلماییقلت یسادعا ضع نک ۱ش | لاسسراهریهدریصا ا سد اري نور الع

 نوک لومام اغ ىزا زیرا داور او راو مس تر هطف هرب ناسا

 ۱ رل !ماع موعهی دی دلو الولدو «:تکشاد سکر ه ندنرو دص لو هان عضو

 بؤاکج نته آلم ه نمره طد تاحءذید
 اشا تالو هلا یسا ہن من

 مانو یالواریزع هدننطاسرپ مروری و WA ر چکر کیارآ |

 بودا نادم مزعل ان, زکر کسع قخاوا نیدوج مار مرو عش عج لصاو

 | ةد تافل ر هل ارادا یوزامروژودر امر ات یو ر مخ ها ءسهدرا دوریکب نادت

 | لر هاتصم كناورارذ هنوز ص نیوز قاد مو یو ةر عا ید ام رارق

 مار مو نارا مزع هلد ارض ہ5 هامه دنآ ین ز کس نوا ند رغ مانا بو دیار اپمطتدنا

 ال تاگردنهورو صدمو ٭ یدالنا ناو تمخ یارک ةراوآ یی وج

 هدوروم نت افدو ن ازخ بواوا رتسک هناسرارکتهرزوایرورستخم ثدافس

 یلاع هسردهت؛ر هتفر نان تکوتف R3 هرس طض طخ بد کمو

 نالوایکاةرهض طو ہضم کرد هرزوا لن ونارآ قاف یدلوا لصار هلاک ل الا

 | هنوراقبواوا نوزفا ندنقاوا لاح اولمخت هنازشرب دد شراخکل اوفا یونض

 | یو قسع یداومدادرمس دا نماند اھ رف ی دنا یف ا هک ت نور او کا فادم

 | راک زور نتف مان نرش تو درا ¬ هاب یراک هدنوتسینهوکه مه شاز :تراوا

 ۱ فالس جاور رهوک حاوزالس حوا نالوا ملنتنمهدنجاو دزاهقالع هتشر لرورب

 | لاک هکراتفرابص بسا مانریدنش «یدناشاول مایا نسح هدنهآطتنا
 | قغتسه ندقمصوت ةماخ بامتایراکزور فا نا ساون سگ یرابزتشا

 نحذر هد رط ل وب سا از لس یللا نالوا یک هانی هتس لو ارم «رد دعا

 | دکرهوفاصناو لدغ تروص تئاراردق هنس جوانواهدنسواج لوا یدبا



1 ۳ > : ۳ 

 مات بو دی قاطلاو مراکم لپ
 سزوو یمره لعوا ید ٭ مد عض وهن سا داود (ءلتقو داد و مط ۱ لاف

 ول اب ځد یا غوار ما هوریش بو دبا م دغ ملقارذ اسم یی ررهجسزر یریشم

 د ہاں دن۹٤ صد نکماشغ الی مک

  هبوزیش تنطا درر لدا تلو د ناکرا ةد عاد« نن د یک ن امز ی وح اهایدلب

 ںولوا هات یسهداز ردأرب و یرر دار ورور ۍر دد رم افاعرف لتا ءاکرارف

 لضفا لع نر عا کودتا تات اک هاش نانح باص: زق ںا :کص ید زم

 اسناناطلس یاع !تداحایاعدربتآ هد دمزا متتنهرابح ثرمضس تاولرصا

 لاله رل !تسادس خت هد هنس یئزکس زوواندتن یک ابی «یتنکلواهرب |

 مات ریشدراهلاس ةو 2۰ یداو مانک ی د هو رة د دماغ یآ یل × یدانا

 تاغتهرب مانرابرهش ندایم اهرکض ندنآ ی رک: تواواردیر-سااح لغواا

 FEF یکدایداد زار ہدتنطاس دنسه یدنکوراسک,-ند رم رای وصعملوا

 | رها مات ندر مک ذسولوا ماشانا مشت شکر هاب م اغ موجه د لواهدنهاس

 هزر د ما نارون لر ورم رماد اوری سس نیما وا هتک هدرهارداو هرزهج

 تاود سومان ظا یی اکو» تکرح هنادیمهنس قرب بواوارسیم
 ۱ زعدنسه ماست هنخدیز رایرهاوخو مارخ هم دع نات سش ەد ما یدابا

 رک لاو ندنلاصو ناو نيدو الاسم اع دع ءدلاجو نس> بو لا ماشتحاو
 : ناتسناس لو همعط نعرهرکشار السی .نالواهدابتف هنءادیسادوس قوا

TACO Ie 0 ۰ ۰ ۲ NF 
 هاج یخ د یرر اهدنا یمدردور اب تاط سر نا سارخریما لغو ا بو او ریش

 | رک صن دار | ههو س الا هتدطلسلئرزاز ور نن دازخ ره د سران ل مط نالو
 هرس ارد هما توناوا س ارتفا تایس تعاخ ندنشود هاذک ی موصءم لوا

 عازا لس رک ی داوا ءاشداب لاد خب  دوکمانرابرهشنم.درحدزب نالوا مگ ۱

 ردا ناد لال غر اک ت ةاعهزکصا دو راو اه اکو ر رم« بعیاص هل اراک ور نم

 یدودحرو هناد هرزوآ ینتداژا ربذد شرک هدناعغ یروٌلا ید تو الو

 عیراتو لمزونرداسرقن مروشکت -وکح مانو# مدع یاسا لنس نیل

 نا دوج یال دنا تس درو ھم هنس ید یرکدزو شب هرزوا یم اوز یناوع سد |
 | هلذ ۶ یالوا سم هبرع ناراوس یزان فرم هذة نکیاشاوا نابءاسلآ

 لآ ارقا ندنن امز ت مو کن الوان یط السر اطل سد هنلاودخا

 فای نر داوا لم لہ ترد مام هرزوا یماور ماه نا هک د هناساس

A9ی  



۳۳۸ ۱ 
 هدنناس قاوآورمصع مداهوو فاشنو مان فایرا ل تاو دره هد الو طم حا ص

 نولسم قفارت بدرفلد بنذ ندیولسا نالوانیروم نت ٌهماخ ا

 نبارقر زهم لقه دنامزلا تآ نم تاع دص هنا اس ڈقبط تنطلس د هع نینلوا
 رات ا هعارب هرزوا ت اور شود یی هلوانا-ناوبادنادک دن سد ارا یزو ا

 تش یلاوحا لابی اریاس بولاررت ررحزارطشقن دف دغ
 هتک تعندمو هفا | فلام تاب اورروص نالوا هدسررظن هد غارب رة ۶ دیرج
 موس يه ٭ یدلوا متر ناشررب ق م ده لول هیداوناناوا هطدح ال م برقا

 ناهرس ط نو نانو موروناطخو طقادء ام ندرار ابر *نالواراکن دادن لاک

 ج۴: هد رب مسو رسخاو یهاس ناوبانیشا دیس تدم هجا یرب ره هک وام

 هالکو تخشالرتءاوخ انو هاوخ لروما یرو رض اند ارا شلو ا یها مو

 قحا یان ل رثا لدا ماو عاور و شرو یه بو دیا ماس لاخر ز یانکتت مزعو

 |[: دنتافلوم ت اعغص رایو جرات ن دنا مزاد الام مازتلا یک دو جو ول
 نەكشە هماخ زارت تنک هدم ددا اونا یع “رو مالن ر رد رددوحوم |

 ناس اموطیفهالوا ىدا » کروا ندد اوسریشکت ن ازاسهواج یدادم
 یالوا لامها تسد هدرکیطیرللاح |

 نیطال لس اسنا هحناع-اٌهلها لام هتسخ لاوح ناسرد عدار لصف

 دهعبفاشملیصفت مهفالارع لوطو ممفالسا عور هلا حور فا ل آ
 ۱ یزاغ ناعع :

 لس ناعىز اضء راز هد ریش نالوا نانا عع بس > ال او بس هسة هاما

 ےظع ن اھ دورو رد یت حول ن, تفابیدا عد تش داد ج ار الا یلتمیزاع

 هدضراوت بنکت ارتعم یروهظزیتطا حامص باتفا قارشاءادتما لناشلا
 ناخ ي اه یراالعادح بواوا ندرپنااءارو ادنیمز ناروت هرزوآ ید دلو ارو ط۵

 ندناسهاشو صدودحو لاقتنا هن.مزناربالماهقرف اینو بیو لدامق

 میظع لالنخاندبارومظ هریک |لوا بو دیارارةلحر طحهدرهشمانناخام
 او زوا یر ات یرمشنان ال ود»راد دد الاع را هطالخ او همنم ناک دند لناس

 رشعو تس ماع هرکصندقدلوارارق لحر طرابدلوابد رف هب هنس شب زوب

 هنتف ریگنس روشورشلد اوغندیارو هل هدروب نمرو که دنلالخ هئاتسو

 هس ندرک ندکصارتاهاش ناعلسندناخ یاهداحماد الو اهل .ساملا کتا
 [:دهسیرب رارف تادرزک رم فا غز رار اعات ا نالوایاببتا یرط

 یر
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 هلبا یعه دو هن راع دق نکس نیفاواراستخا ش خر یابر نان ع نطو بح

 اشناعلس هلیاتارفرمن اوما یر وخ یل س نکر دیاراذک ندنربعهریمحهماق
 دلو اهامس لاخر دو هدنکو ایم هعل ترب هج یدو جور هوجو هانت قام تیک

 موح ص هةر فر, تورو یشالت هب یاو و تاقلهتم یروهظ هعج اف هعذادو

 هدوعهندر ام مو در تم موررارک هل ایر دارت“ “ہل: ایلعوا یک امو 5 د ص

 أ یرااوصر هنتهړ ن الاءالع نامل موررو کی امرف نامرف یالوا مزاج

 رک ہدیا فا ڈررپ یارد ةراوآ یف ا طاس ها سہ دزادوریکن ادم ه راتانر کس ء
 ry کع یرادادهاو تناعاتامدمءبولرا فداصم هءاکنه
 ا اتل: :۱ماب مار کا ۰ جاحاش و

 O Ree رآ مای برضو »زا زعاعاونارهظم
 9 رف یرا_ کر ابدنالواهدن راوح هنس چادر * یزاغ لر فطر ا × ی دم ازار ذا

 لندن احس ̀ =ر ەد ەد را دونا اعهرکص ندکدت اه سر هطظیابراع اع رب موج مس

 ۸.3 تهوکح مامز تولوا هداه نور هک ا ٤ فص دمام ماندو کسو هدان تق

 مثکدلاو یحاوا سم هنقاةخسا تهدیزامغناشع هدنن ادم هن اکسنارسپ
 یر یرامک عج یس هیدن | همه هرزوآ یس هضم هشرطیدءاحا

 یرادارک هتعاص لار خد مد هراومه تولوا یا ز٤ نرلتس.هصع هاصع و

 رراروکنراصح هجرت لوک هن ابو دیا نارکا هذ دز تسد ین اک ءو ناریو
 الخ اد یرا هد هج هر تورا ناو تزد شکن درکرتش لان به دل, یا اموط
 ر رة ندنف رطز مهار ف ندان همکف انب الا ءال نا طاس نمک ارادت هضم
 ماظد هنناسحا داساادد::هورآو ریش :*ورمس ررر = ترزاوازب کو لز اوت

 یان مان فرم ا ناو ی و و2: «کوآناو رمتیساادع امندنکود ةا

 هدع راوب ۳ ۳ هناتسو ناو 2 هنس ف + ی الوان نم رفا ع

 برد وارن رگربزح هب نیش 2 راو نم هاو مس ماع هل .| در امون

 i ؟ دا هاست بو دیا ماس3 هدتفادص ماق«ه>ر تا یروکت 4:
 درد hy یرورمد »یا دترادع نکس ید سوک مدد تا. ده دیر: امرف

 عم نركب یر دد ماتر دول لن روک آرا ه>راداصوص -بزلو ایروص
 توءد اد٣ رررشررو .یم دلواز ادد رت نو ال ا ل ا صو نامت سش

E a O kei 



 لاسر ه نبهان ةا لع هخردږل تطاسو لاسه* هسوک نالوا لا 1 ضا ا

 | 5 فو هتصنالوا یبا یمن عادیا روا زم روک هدناالخ لاشتناهفالس
 رهن یر ۱ یرال اب هل اسيو ظ> بعاته ۱

 ۱ نوف 3

 وو ; ۲ ٍ هردو

 بعد یزاع نانح*تواوایک اعا ندر کو دن | ماجه داون شاد ماش

 ریە دنګ د ني یراصح ولدا همر دو همد دخ بو دیا هذا ضاره نادم نا د نخ

 ۱ لل قەھ س در مامز یخاوا یزاع ناعع تارا تا

 سان یاوو لبو هداز ءزبس مانیراکیرقاسن الوا عاتح ادعو مهدد رڌ 3

 ۲ یدل :اراوکر اصسرا دز دیر کت بو دیا لد ۳۹ هرکس نره برود

 هل حرب بو دیا ها مسی وس هنفر طراصحزاب KGa لقد # هد ا سو نب سدو عمس یف

 یر وک هلم ۰ کصندکدتس نیلا كا نیکنرب سر وسا هعاقو هما اها چسر

 لځاد یز اعناخروا هلا صول لد اع" ن ریدر خ د نا ناوا نت نوعا

 زورفا نما ندهام .ز نمعع هردح لوا هاش نایجاسوداس نا اس توآوا

 ۱ نیس تا اب عرف بو داش دوپ شن اا ا نھ دوم

 | هنناح لوک هنا دلو ازار د هش و کریک مار ار ونه م السا تاداور دیر خرا تا

 | *یدناوا طر هریتخ قبر یاو لواو» ١ طض لء اامغب ندا توتلواراغاا |

 بولوا طا مر اتات راج ڈرو مرکشل تا نالواهدناشوملس تە درز مف |

 اناعر لاو - | ندم عحو و نرب رم دنس ال نأ هب ران ادلرا نب رلاءالغناطلس !

 هپ یاتسدرزو ه رگ ناسرک یز اون تب عر یاضتتمرب نیغلوانوگر کد د

 تنع رو تط درب رم م نمد : حد سه یا نا نوا صاغ ن دناارکداد رهڌ

 هدرا ت مسا هدراص> هجرف عداحریزع ماما هة نوسرو-واوایزاون

 حست هنس * یدل !تئارفهعاش هاایفا_.دحهز ررطاا 2 دی هس ماتذطا گن

 ماع هدراشه سورفاعع یان مان هدم رات ىرال النم هئا یسو یهو

 یدانارم دک بر درو اسد ید داوارو ےس ز٠ ٠م دعم هنسز نوا ندرول

 صصرت ییاکحاو دش : لاش .axel تاانار قمی او صا ندداعا

 ءاسعاو داحاد الا یو عالق نالوا یرارکنیرفاتربثشرطمم بو لوا

 نداراص یر وک هئامع تو یدحاهنسق یدلدا مسن ه داپن تعاسص

 خلوا قدضت دل اهرصاح یناکس ی ذرا تولوا مار هری هت شو عال ااغ |

‘SA;هسور یدلدااضتفا ما هام ایرخ ] تج« هعذد ول اکے ساو تنا تم  

 | فاصراستبدرت هد رذیرابصح نورة هل ایژروکت هکنو لت کو سون رواو

 ناسم



۳:۱ 
 سو تک 7۲0 ترس

 دارواوا واوا کودتا أا هننام اسس یرو کک سولرواو هد ور تولوا یاعم

 | نامرف ب بحور توناوا عازتنا لدا دعا یھ هنساحر ضعد 2

 | دول مرا بمحو رودندمتسه ةریادهدنسل,اشم یراصح هتک مع اطا هج

 شاوارو ه2 نوک جاور یح د هسور را صح « یدلواروصنهرکسع طومضم

 || تنوتلصم بولراقناعءرفظ دهاشوهدهاشم قناوع ضهروهظ نکدا
 | عاطو هجوا نوح | حولوو حورخ بان دهرا مح قمضم ناراشتفره لس اضتا
 هب هئانعسورشع میس هنس ق ھی دتلو اا فک لسنا هلق نتمررب هنرابناج
 هل. الد یزاع ناعع لام ا یک ندنراها و وکدن هاکتسد ره طهاکرت

 هعکبو کملبولوا لاح شوخ لدا مالدا لو ةزعو لالذم ی داونادرکور
 نسحلرو م یدتهم هدنمارضست فراکن روکتو هوکوراصح قآو
 نالوارص هریک ماد نر هنس دو لح ق* یالوارب ذد هحتن یریب دت

 | لاحس ر یداب یر اکد دم × يدزلوا دمق لو صح هر امت بابرایم ا اعر لرلتد الو

 فرودمو یزاسقا هد اهاوخ هننک هاس لا سزا ناو یزام نا مع لاه هتسعخ |
 نکتهرقو ندحهرق بواواند هسورح دال ام تات یلدا هجو ڈو یر ناو |
 | یردنامرفیزاغ ناخروا یداوا عاطغامج نامرف مدان عالق هبحا یلانم او ۱

 سونررآ ټو دنایزارف مس تار لر نوا یزاغءهعشاهعاس!هرزوا

 ۱ یشابراکد# رکص ندکد ریو ماظانس> هدم انا: ناطلس یرمصت الس هنس ھا و

 هشدد ناربش هردو هت هر وک یدلوارو ضعف نکشازوضخ ار کم هنوزم تینا

 زوال سۈت لافج*هسنوکراپ ان نەما وا اتو بات هلن قم هليا ناعاراز
 1 ماست هناخناتروادیوم دیو رابدورادلرت تول ناما. هتناج هنوتلا لس

 : در یزاع لاعع هنسول مه ها معسو نی رمشعو تس هنس ف * یدلب ارا صچ

 1 یداراراوارا يه هنا وا نزگ که شوک ه دنرا هح هور بو دنایزاح الما

 ۲ ٭ ر تده ی ا سول ٠ # ساد الو |

 ا را ie هنس هس ف
a1 

 ١ عازخامماوصو سا اوج هد هدعاشو عالت نالوآیرارکس رفت حس

 لس اشا هروهند یاوررد دراشع | عارتخا ریخرات [ | نوا اتوک بز دی

 او مان نوتاخ الا لترات طح یلابهرایلاوتم تاضوش رهطم ۱

 ۱ هفدفع لرااش ابن دلاءالعو ناخرو !ناطاس تو دنا ی افر ةن اگ واخ سنا نرل ۱ |

 نداد ا دوزوە دوو + اإ امدور ن ندنجر شه
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 ۱ :یزاعناحروا دهعیدان«ل.دصهت

 رموز مد هلوااش نالمهاکتهزن مزاعو ابذ نادک اخ نيج نماد یزاغ ناعع

 تنعهلاسلوامه بولواا م و بز رپ لد ایراع ناحروادو ې د وحر یرارفا

 كناخدانم نالوا هتفاب ترهش هل. ایبعسم . باراک نوا دخ یزاعه دلاتا

 هکر اضج ماننودک ام یدلوادوه جوازاسهواج یدوجو نارتفادهن کوک |
 قم هبهءهالسا كلاس هد انامانایسج ار دثلوبراهتشا همان ممکن زا الاح
 | ی دلوا قنورر مد نلوا هاکتلابا هاش ناهس هد ازهش یرادنجرا دنزرف تواوا
 1 بص هن اعهرفطتازغ ید یعهعلق هکر ه بىراك ا نرش عو نام هیس

 یهاسنادوقت سانحا«نالوامبارهدمناشع ل 1تەۈك= وزال م فىدلوا
 یراردارب نالوا ترازو ناوب ایازآدنسم نک: وک مدل اه ةو حلس نیطالس
 ی ذی تشنزه)درلمهات مان رم اندو مهارد هوجوهرزوایدیدیاوصاشاب نالا ءالع

 دالواو هدانوراوس برو هماحو هما نت ههنصر ه ۲ ٩ هد قی ذلو ا

 : عضو سو وا هنهان ی مک هقرذ ل وا بو دبا هم :مسود ندر اه

 || ردندنراعشتداصادراکخا ج اتن رود میاشاب دهن اتعیناوفرتکا

 | هعت بولوا ریذکست هروح ل داد یمنز ارش هر فانروا ت مهو ف اھ -نو ء
 ۱ [عجتالوا هدنانیئاللو یدحا هنسق × یالوا فا طار رسرتتسم تدم

 | لوانیعت هرزواقاوا هسردمنسهدیزکرب بولوا عماحودجاسم عهاوتصو

 اش اب نا طاسرط » دروس نیدرت هثدرلد انج یری: خاچ ااا
 ةدازهش بو دنا تعز ء تارهبحوت هب وص لوا هلت و یف یس کک یک زط

 لس همناج لوا ندننرطااعر شلوار کلم یدادولدء هراوآ ل دارت یل اع

 | هابقتسا هرورضلاب بولوا یربعخ حوا شقت لروکتکودباررقم ییسط
 ¢ هنس ف ی داد | لال ج انب ج عضو ٠ نھ اکر د هاک ےظ عت رس راو لاتا

 همت شیپ یداتناوتعا ما مھم بام ید یراروکت فزد تو دت وک
 هدرئاوفط رغسوت مالسا تازغرا دلوا ناما ناساسلظلاحه دوس آبو دنا ||

 عا.ضو بسا هج ورب هنر یه نکما اهم نینمالوامابتغان او دم وا

 ی زانمیواز ایهش۳۳ هنس ق یدلوا عاطقاو لال مانی هت ند هحوتفد عالقو ||

 .رکصندتیضت یآ رب بو ديا تع زع حاج لږرک هنفرطل اکی زاغ ناخروا

 محا هناتسا اغ یسلاهاو * ةداشکدممارد هل رب یدو تلا لو: تاعا

 ۰3 وات ا[ لدءابشداب لواء هنس یادت هاشن :

 مهاجر
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 || مانرسانم بودبا ذاا 2اا طوب ترا عو طابرو هنان اتو عهاجرب

 هیس ف ی دید :لعلاراد لسا تا ارج هنفارطاءرزوا یت ازا هسردم یی هسینک

 | هاکهعزاب ك نال ییک اس یمارق ندنفالخاهت قوس ءا رها نی الو تس
 ۲ اعر تی او نوشفاج نیو دنا تیز یدک ندا شا عروس هد

 : هلا یر دمادرید دن یکسلد | جاج نالوا هال تاو دریش مور زو ناو اید ام

 رره رس 5 ر هیر یش چ ورید د: ط سول فر او هک ناالو | لّعنم القو عاص هب همین

 .یدلواررو ناححح اکیا یاحو هرم اشنایی هد زن براوا

 ۱ لاکو جام نالوا ها سهار .لنستهدرت الا لءلجرتسوپ ۳۷ هنس و

 |! هدراندلوا عیار شر اعشدشروخ بول برو قالا همت اع ال ام ج د دابو لو او

 | یراغنیوزوار لضاف یزاغو لہ هجا اشابناعلس یداوایارمشالاعمال

 .مانییجهدنتسوا ,لاصیکالدارو ال دریل رفت ناسک لاها یکیہلدا یب اجو

 بو دیارا ذکه نفرط لب امور هدراتبشرب ندندناج لنج رکو کل باقم ہرا بصح
 هن دقت فرسهدنکرادنرلنک نوعا دروکر کسعوریعست یروب سراصح
 ندنلاتشا تنجملاسیدیزوتوا هئامعسو نیتسهنس ف یدلب اریب دن نسج

 نالوا ماوعاودوهش .تالسارب هنسحیوا رک لد هما |یزوررف ماعون

 افسارو دص مون هد ارام ااورراکت عدادبكاک یر ا.دسدر ان اومیاقو دیار

 یاس کوه یدل را نک کک هبیداو لواربهار تلالدی نتکمعا

 رادرب هدراص> *لدامورات حرز رها یروکت کت بولو ارو ضم کارو

 الام ندع اع لامرثا هتسش زر کسعو × لخ اد هناسهالسا فرصت ءزوح نالوا

 الام قان هرفظ تارغ لاما هسیک ٥ دهد لوا هکر دیو س# یدل اوا لداکت اصن

 تاسح مافراهلصوتریذب شزاهکو بالا تق لخاد لاوما ندا ل ام
 | :وسکل وا ان بولوا لانکمیرلومهالکرب هدماستقا مد نیفاوا حراخ ندقاوا
 ام فراید ت انت نوعا یاو ا فاطلسرسفاو ندرت هل | صااخ :داط ف ادور د

 لب اراصح ےلست بواوار ایتعا بیت یم هعقو یراص کو ق هن رو کت یوم اک
 عمو بولو اد نهان هتل اب تب : الو لوا لس هجا م فی دلوا تهالس ت ء-یابوج

 4 7 لواروب نح رامتروصحشان تمه لذبکو دن اهدنا متکلم

 هنکف هلاصاو هرخاغم یک ادا یج احر دش اوا بس هغاوا باسن | هتفاترهش

 ءداززهشیدلد ام الساراد یر ابد لوا هلا درد یب خد یراکدده ب واوارومآم

 || ءاننا بو دیاراکش مع نوکر هدر الوپ ی راکدتبارارقساسا حرطر امت لا
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 اش یک مانا ماج هتسسک مار دب شخ های هوکه راب یراق دلو اراوسیزانهدوبر
 نالواتمه باکر نارکو تعزع نانع مرک هب ھ ماس بن ام الزنهمسهلک |
 اغ نیلام 2داهترم و ي لاله ةد اتفایرا چر ام هننکیراو تپش لوا
 یراوتم هد: مرح دعم یراکد تا [نهدنسدلاوح یرلملاع یاس تواوا

 یدحاهنس یالواباشو یش هاکدرابز یراون الا عم الرا مو × بارت باج

 بادرک باقر فاما هل ناروانش مغو هرزوانافوط جاومانتسو
 هارشاندفرار۶ا لسزوتواهلدا یک را شعلا ہدمابا کودتا ام فا شرر

 راخزرص مطالت بجو م بول اصر ارقتسارکتلهب همهالسادالب لح اس نیکر هم
 تشہب ۂدازمڈ حوتفرب حورراچان تاععرفطظ تازغیدلواراسکناو نزح

 بوسه #رلد رتا مام ہد هعفادم ماقم ترورض یک ںودیادادعساندد اعم

 هدانز ندکس شنو اندق فر تا الض قرف لراهاد | قةوتلا یلودا دما هظرمش
 نوحعارارف هرافکر ادیمادعام بولوا مدعرک قد رغ هدم درب هاش سون
 تام دارهش لاقتناما.دراد دتد !تعر اس نادان قارغاو تەح ارم ناکس هوت

 ماكنه ضم ماناوهتسخ یآیکنایراترمفعح ناغناغروا هلسمالا لاصخ
 یلاع مانرتسانم لقت .ههدنراو> یرا زم یراراوکرّر ردد بواوا هتسو هلاحترا
  eeeس n ع ٭ تنطلستدم ٭ سولح رپ سدالو × م قراب دتن ارارقهدهبق

 گیس همس هنس ٠ كبس

1A: A= 5 
 - ۸ ۳9 ۰ ۷۳۹ ب

 هده سو رګ ال ام اعم ںانلو ارب “د هلرب ىرلار ات هقع اصر شو یر ایتسد

 هرزواییدلوا مقر حداد لة موسم ادعامندن راک دتا عارتخ اریخ | رهن

 هسر ړه ی هسدنک مانرتیب اتم بو دناانن ت مهتر تراس و هن ام اتو مهاج هدهسورپ
 ۱ دارن ی اعد الوا *هردرب < |

 اشا ناعاص ۰ نا داممناطلس
 سااقو »شاد الو سنافو * 5

Aمس س س  

 DANIYE ۰ 9 زر
  عورخكف ا.د سع* عواماانسنو دتواوای د یدنزرفرب مان ےہ اه ناطلس

 یزاعراکدنوادخ دمع حلاو ل صفت ردشاوا

 یلاعدنزرف حلوا یلاخ ند :اخرو!تا صا ایک ام ت اذ ناّمع ت نطاسرب رم

 هاج عاظم هزل ال لو! بولوا اراوکر زر دبنیشااحراکدنوادشیزاع یرارا ہت

 کا ف یداوا دیدن داب مردلد ناتطاس یر د کوک ند لال حو

 تسد نہ لةم مانرلمخ ارقا اهن دم ەد اچ س | تن لاء لوا هثا ممر نیتسوا

 د لا



gle 

 را د مقا هو لخ اد یب هدو تع د یکملد اییاحء دالدا ماع ب وارا عازتنا ندنملقت

 لا ارغ تیث یرلترضح راک نوادخ هب یدلبا م الساراد فاشک لب سوترواو
 راد دت اراک هزدناج لب !مورور ارج رکشل عج بو دنا یریکتاهجریششدلعت

 لع. ارفسمزع یرلدضاق تت یابهداسرف الف یاول هب اسلد هرات لوام ف

 لءاخهرق انالومول ردناع یسطاو هسورب هدنوبامهتغرنوب نکا نوا

 الص یر مۇر روح یدنلوا ل.هن ؛ هر یر ۶یضاف لء اد بص 2

 الال ناریمریم تولوا ما دهن ضر راک نا نادوراعرب و# مالسا وراد

 Sy را سادسا هم رقم هن ےک هنر دا یه اش

 امزتم تولوا هدنسادوس لایک تعنام 0 وارا یزورفر کتل زادنا

 نامغط بوم هر و تکه راظن بات هبارا ماع عده ام هرکص ندکد س ارارف هراصح
 راوسیتشک هلدااوما ساافنواعو لهاهعکرب نفلوا فامز خم مهره
 م راد دنا مدق عضو هعاستر | هحناکس م رعص بژلوارارذ هار هدادمسو

 یک ا لوا و دیا څی هرز اشا نیه اش ال الو یرادراوو هند وک لس سونروا

 فامرق قخاوا هاکتسد تداعسهاکرد لصاو هلرب راع ثم عانغرادماتر ادرمم

 مکح هلآ س + نوعا نيل سم لام لا تیدندتجنغ لام هلساقل سرانالوم

 نالوا مانتغا هطمحررح ہد ماا لو | هکر دو ره م یف × یدلوا یع مھ یسیع رہ ڈ

 تولوا نود ندنښع نیم یراتاماو نوزفاند تو ا س 1.5 لاو ها سانح

 هب فا شک مه! یرگدزون رکس هامریلد رب نازراهسلا هل: اناج دقن هدر اکزورراز ا

 زغطناطلس یدنلاسخ هرزوا نیم لوا توتلو انیمه تعکهرزوا یاناص

 اشابنیهاشال ال بول اصلالح ا اهن اسورب هلدالامآ لو صحیراتمضح لاو

 اید ار دری دن لد !نامادبوت یهءلتو مارآورارق لدحر طح هد هنردا

 | نون اذ اس لد الاما لو صح یراتر فح لاو هظناطاس نیتسو عبرا هنس ف
 ۱ از او قالفا لغوانسال یک اح یرمسلد!یلالضا یروکت هماف بولا ص

 | فرتخراددندخ رطره نگار لالضا یداوشاذاب هودنک تیزر ةهندودو
 1 ترم الاخ ه دان رد هنر دا تو دنا هز ایکس موعه هلد دصترارم هوا همالسارا دم

 تک ن وا اعا ی راک دا عاعجا و ب راک هدارد ی :راکدید یودنص

 راوسمش لوا یدناوا لارا یکنلدا یی اخ نوع | عالطا صحت هندراتفکو

 ییددر بارخو تم یک توراو هر افکر کسعمهدزات بشر یر: هصرع

 ودنا لسوف هنا اکر ورس تازهمو لکون هت ل ضف نیفلوت بارم دول
>: RR. و ١ ٠.د للا 



۳:1 

 دندشنازار ارکهد دودعم عج نالوادوسو مدشن بودریکاع یس هرعت هد لا

 | قلتش» یاوت>ا قدص یاوفرب * یدلد ریشعت لس هناریش هر ا: کک لو دا |
 كاج یراهرهز لارمثاورفک ةدکیمناتسمرس «بعرا اورفکنیفلا بولت قا

 ةرانکنضلوازجاعندنااهتشازربت ریشعت هلا بارطضا زرا یالبتسا تولوا |[
 رهن یرثکا لر دیا زیرکهارمزع ندنریتمس غمت بو دیا باتش کم ربا هتمالس ||

 قعلو ا هل اج فطاوع فونصر هظم 1م هنس ق یدلواریکم ار هدنرعق ع یم
 ندنفرط نیهاشالال لدا دسح یاضتقا یاد !هدنسهل.اةمیسهل.اچ تامدخ
 دوصح یس هعلن اخر دلو ترهشییبدلوا تدا مش دهش ماکن ریش بو اوا مع
 ٭ یدلوا حوتف عاوااءامعنر هطمروصنمرکسعو حوتفم هلد اامررو سد ولو ا

 یلجب وةءدو دیر اب مرداد هدارمشدمعس ناطاسداحاد الوا 157 هنسق

 تعج بوتر تو × توعدفارطاماکحوا ما نوح ایران اتخروس لب یو اسو |[
 هنلحاسدانآ غالب هلبا رلتنک ندنفرط یروکت لوسئاتسا 1۱ هنسفی داوا ۱

 یداوناد کر باز سیم رک ازبک دج هصرابنتشکندیا تر اس مق عضو ۱

 هلد  لاعا یرتآااهعب دیره امرا ھم نںالراراساراط لح اد ںولوا نار

 مف راد در روس ماجها دعاس هنس اس یلاع ع ماجن الرا هدنسالاوحخ هحولرد ۱ ۱

 هرج بوتاوا لالجو هاج تابار لر هنناج یا مور لر لا.ةاورف |
 | 1۸هنشق ردن اریمدنورهق شخآ تخ وس یر افکدوحو نمرخو رهت
 لو ا بولو اناس کسا نازم ةد خس یس اش کلاد یا ضو اوهو بآ كن هقوتعد
 |یربلاعیارنکت این وا یراریع دن اوشحه یتاوا یل امر ر تت یاب ذ. لد رش

 عو هناا کس تا اواناکسا هصاخ نام اطالاس هد هنردا بواوا لوخم 1

 سو دباو یر هنابو ی«هحک جاعا لرو هنسول مه 1٩ هنسق یدنلواساسا
 قرث دابا ماع بولو ار غو ف ده اش اک ولج یلوت هریخو لو هزو سو دابا نر ةو

 هدنربهووآناغ> !نیهاش ال ال یدلوا هرو | هرعت ارت هیووراصحر اک دو اسداک |
 المسةدرب نرذاکس ال هداردص مانولرو ماجو مانتغا ماهوالاهروصت ام قوذ

 تسد نیمہس ونشا کن قیدلب انیمه د ر اهسرته ی ودا ء٤ ب ودنا مازا

 زاغآ هزارتهاورت هنو اح لد دنتسک اطا ن اتساع مالعارلد ایف اجدد ات
 | املا یعالا بسح بودنا لاه تا هنلامقتسا غور فرغت غوطیروکت نکس ا
 کو او لحهر 2۸۱ ۳ هنسف یدلوا یلاو ناک کہ دتکنل م لوا هل هیزح مالا |

 | لاسبواوازارخمسناطاسنامرف قو طه دامن ندرکراغرب ل ات و هنموا و



 هلداید ارتجاو یسها س نارسو ٭ یدادماهاتن اریک هاشدابت امده

 مارا هنابشآ عضوهد هرق هردو زو ربو هنهزو همار دو هلاوقو یدوب مال | لها ۱ ۱

 ی اتسکع ضو کد مادقا ام دقم لغو س ال فرس کاج × ۷ ع هنس یف راد دم
 رفطء؛اس هدز اب یآ ترد تک۔ام نال وا هدادس درز لتسم ديل وان وحس ارج

 | شیکرفظو سڪو دع نا طلس نیعأا كلم لخ اد شین هضم بولو اه اک تسد
 :هساسانودرکهاکرد هل اریارهد بعر یالبتسا سالنیا هرکصندق دلوا
 | دنمهصح نیکش!تمذدقع لومقهرزوا هملاسرا ما میس همقو یللا لاشره
 | یاشا 81 ا یل و کتو هرتسلس# نیعسو تس هنس ف × یدلواتغطاع ضىف

 | هراومه بولواد اتنا دملامور هنهاکر د هاس ےخ ااش: نوح |هالکو نیک

 ه دنر اطق ماقم دنلب مادخ هل ط رش قلو | نوی امه یاضر قفور فوکسو تکرح

 | هاو ل شاطروج یل امور تااباروشنم ٭ ۷۷۷ هنس × یدنلواراعت

 کوب فالغوایھا پس ہرزوار ذر تداصارید دن” ریلدریما لو | بونلوا ےقرت
 هداسو هدامترمسلعو اناممرک» ۷۸ هنس ق# یدنلواتادحایسهشن اطقووو

 | یاب بس هند الوا تره اصمدقع هلی انامعناشلا طع نادناخ بولر ا ناوتان
 قل وا تددنرب اع مر دلد م رح ناراتسرپ یرت>ادعسرتخ د نوعا قاواتلود

 یزوکی رک او لیناشوطواعوو همه از وک ن اا تک ر ڪڪ دہما

 اقناهدندب لی بوعد یلعوا ی دقابو زا مدنی ناطاس ةف زا هج سرہ,
 | هلن سلصیاعسا ریقوتلا بجاوریب لوا نیک ازا ن ضرع هنساحر قلبروس

 | ثلث هنسق»# یالروم نامرفرادصا نوع ارور سروس بیئرت بونلوازازعا
 حسو بسحر تماس ناویاناکرا هد هعطع هاو لوا» هکر دو هوپ ین او ۱

 | سونروانالو !یم دقا نارها یی امور هدر اکد ار اتو شکشیب ضرعر اسیو

 دیرازار والد مارل کر ینکر ویو رکنا دو شع ما دناورمسم الع سآرزوب لب

 | بودا ضرع هرم فرشررس ماب هلن ا فرط فت نر زو نی“ نوک انوک
 | لوار» ادها هرمصم ناطاس یس هلج هرکصندف داوا نیسضو شرا تس نر رق ||

 | تیهزامه اهل: ااطعا کم سوتروا یدا ج تاز اص داژنیزاتناکندفرط |
 ۱ انیتسا توازاوز دنا سم هز بو لوازا_متسدهراکشرب هک دیرلا ته ی

 :هکد لع نامرف کاح نیرا هعرکرب *هدرول لمر وس × یدلواناملاع مواعمکو دا 0

 جنارر د شروح نجا هما جات هشوکءالک ه لیا تافتلاباتف اوترب بو دیاد مان ||

 یدینویرهش لی اضرلاوعوطلابندکب نیسحیک اح لی« دج راب دتا



۱ 
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 ۱ اب دانه شون است تو دارت شاتر ساوه دو حاولدویرهش

 هقدر یی ا یلرافو هملرب ورتسا هاش انشاطروعت ل د | مور ناریمریم# ۸ ٤ هنس ق

 دهن رب دود کرد دن کودتناهدکننال-ةمضاحاما تو دنادش هر«

 هدزاب یا الو دورا یهاعرو نعناریمربم هدلد اھ ماع # م ی ٭ یدیلوار ذد

 نشا هت وس نراتکلع سرهو هرس ول هرکصند هثسرب بو دنا تراع

 ا رج هلرب هزجآ مازتلا بلوار انز بلابطزاجانیراک ا نکا تراش
 ل امور هلرب لا داو تداعسیهار مه٭ نمن اعو تدتاهتس فجرا دلآ ناماناشن

 هو رپ ك یوا س هدارهش بولدروہ لالح و هاح تابار لیرحت هندناح

 مک لواو و میزون هبامتشاو ارشا یال اتد هن یخ بو دیا هلام هلال تا یاوعذ
 ا رنک ید عسدرضت ترا ف

 تارا تعج بابرایخاوارادوریک هماکدهزاسه نورد هدنسهوواهنک

 بوم مدت عضو هم دن رل ادنکیا شلوار اتفرکب دا فهدارپش»رامرات 2

 ادد لمدنیشنآ نیک, اهدابررا همعش ههو ج اتسک لهآ همغندکلد

 رد کا رس نا نالز ضد وخنو اهم کواو دید درس هنعنح مادرم

 یاشندهاک اشا هرزوا ی امردفنأمر در دعوا ضد مکس ک ا-نوعکر ودتىا

 هد یناتخنکل بولواد:مرفظرکشا دنجس م .هدوسرذذ صرع یسح اول

 ۰ نذندولد هفلوم قافت | ¥ یدنآ شمروشود هرات هدقع یرا صحرا

 راذزخا نتمذخ لس روکت هفوصورار ۶ نددناحول رو ال دریا ادر رهام هودزت

 نیک ام ا تادان" ابان لزا هژدا یعنصو» ماده دص ال |ماقم تودنا

 یدلب اد ےک هدنع ید داوااراو د بور ڈو دا ن یروکت هدراک نوکزب

 نرد ند ۸۸ه س یف یدلد اراصح ست لو یروکنرول ذمرح بو دنا

 تشد هر هدر كلاع تو دنا کر هنارو رْعم د دنع مایا لع وانام رق

 هر( تح ںودیااغہدسأ ی سارح س هوز هدنسآ ر حس همذوت ننه از ارد یادعت

 "او مسخ فطاوع هر يظمهلد | ییعاغش فا شلا لاح لل ن نک اچ ارارق

 راهااشاب ش اطرو + یلدا مور ناری در هه دنا ًامرف * هررا ګپ م قب یدلوا

 تارب :هععص ید رطد هنا کسا دم دنس هلن اعمو دید تام دخ کودتا
 a ء, 5

 رو رار

 || یرازآدیم لوادا قو هنتف بارا ضع * یدناشاو اروم ام هل. هظف اح

 ۱ هفوص 3 ۸۷ هنس # ىد ارش درب هز ۇرا مربا اک ف

 || ےلس کب ناہلب نالوا مالسازکسعرمس هدهملق لأ ما هاو ششوکرازهو

us 



 هاش ات ساطروب اد الو از ازعان رفت !یزازح۱ه,:رکد!تواتریو ترازو |

 ۱ ۱ هرزوا ارآ نا هج یاریاضتقاللخانالومهرکسع یضاع هردشاوار ذم |

 | رمش یدیا ساوا ع ردص لبع ات الوم لعرا بولوا طءارزو ام دّیم

 ۱ مال الرادهنا خفا توعد تاج هداوب واوا مالا وت یف ۱

 | لاح ٤دو ۲× م ف × یدنلوامارک اىت ناز وتو ان ناتو کا ۱

 لک هفزوم ات یک اس هتسوب مم وک نانافزفاناضرف نالوانابارط |
 نکا ناشی ما در ت یک اح فرس دوس # !یشاحت ندزوس

 ا تارکتالا د دزاب یروشک لوا هلدارکسع هدنزکردق لس یرکد یهاشالال |

 نیک هک دنارا اوا ناشورب هفارطا نوع اترا غوا مررنا یزو رف ر کا ودنا

 تطعم لج هن رزوا هایسرکسع مسماک انن, د فلس نالوانیب تصرفهدننک
 Ecer او × اہ یور ناریش یو عھد ةا یلع له در لوا بو دنا

 لحاس یر کسءیرادقد مد حد نڅا ل ارازوروزر اره نیه اش ال الی داد | ءا س

 یرلز | ادغهریکو اکر شع هاعو یابرد له ی ادع ام ودنا لاصیاهتمالس

 ی ر درب لتر وكت لویناتساةملصار ادهانرابرهش ٭ ۸ هنسق
 ءار د « مف راد دتا او دزا هةر ف مرح را هدا زو * خو یکم !بولواتغر

 ندماکح نلدایداشانرطاخ نما هلسویداستنا ضرع ههاگتسد تفار
 اف مضو هب مات iE از یا لو اوت
 س لا مع ریزو لا هتسالا حا نج لع نوع اب دات فدای لوا نیک |

 ىع! * لیوحهرخ | حرب ن دحر ید لا٣ REL واد شروح بوناوا

 یدال د ہت هب هر دا ید : امور تحت یا ی هور نالوایرلغدق لا ددعاو

 | یوترطو یداورو یش داد ارم دن نسحهاکو ریش برض هاگرادرزو ||
 بو دنارو دةم یر صه دن سما ی را هلن او ط.ضو »رود یرفکرات اندرا

 عالتنالوا فامرذ نیک نر رر او هرتسلسویلومکمن :نوع الار و ناما هنناح

 .هدیزاوح هسورگ تالا * ۷۹ ۰هنسق# ی اا اوایل اطلس ی اتکا تسد ادم

 تاالدهنلاص ارارضاو تنذا همالسارابدی راک كولم یراکه شمه ب رولوا

 ۱ یلاع نا طلس نوعا e اسانس الا مو دهم ندوحوراوتساان مصق س ال نالوا

 ۱ هرز ارا ظاهر ییا کش !لوصو برد: تو داداهجریشع دل قت دارد

 ۰ ماحرذد سال + نع-او یدحناهنس ق # یدلد ارارق هل د برمضهد هہلذ

 :تسوح یا ولر زرذاکر دق لسزو بو دنا اعر ماس عالام ةن راتلل م مه

A^م  



ia)نیت لتر دنا جوب ذم تکرح حور رند امهرا هتک هر  

 هروب زما ةنسال ناض مر ق: ۷ یدر دن ۱

 دار دادعا نوعا داعمرور هلن ادیح | رب هشا دحش هد هر السا دالر

9 2 ۰ ۰ 1 
 هرد لوک  هئامعسو ردو بس هنس ق »ر درل ع اان هب اتو تراعهدندرفوآ

 مانشوپ نیتسویو عماج هد رشیک ردک ر انآ ید رعس» نالواهرنیسقم

 : داهتدامسدالوا ردراثع ادم دی اب مرداد یراد شر دلو ۱

 تل جواس " ¥ يلج وود ¥ دنا مر دلت ناطابس

 نامماعاشاب لبلخم طنعار زو هرزوا ید دلوا مقر ش وح تٌهتشاکن ماظعیارزو ۱

 9 یذلوام ی دم هلرب یملتع

 قاخ مر داد دع ! او و لمصم»

 ۱ بول نماد تم دخ ءادانو عا« تېتو هرعت |رصاوا رزوو سولج هتذطارب رم

 | بونلو | لاسرا هپ هور یخ دهزانج یکیالاتس لحن لع » یدلوا نام ۱

 9 *َ رای دلو !نیمز زز نقد هدنس لبا شم فررش عماج نالوا هد هجری ۱

 ۱ فتح هرکت ا رغ تازغیدلدا لا ندو برج تاودالا- عاتولوا ۱

 1 عت اوج لەش بودن هاو هرات هقعاص ریشم” فک اکو راد

 : مارهن او تسکش یرلمادق او یس هعتن نیک روک لاله ماد هر اذ دید حدرد یی

 ] ناشر هغارطاراب دشا نابل صنلخ ندمنا طاسرهه ناتنن اس ذالح تواوا

 ۱ شول تدا میام صف الس بولو ا نیش هراعش ترمعار ار چ لس هبا ناعا

 رگ تدم # تطلب دم ۳ ق سول 4 شاد الو

 10 ۳ا ۷1۱ ۷۳۹

 ۸ هسر ده۵ دیس هد اهو فو ماح فرشمه هول رق هد هسور ا دعامندنرلفدروس

 1 س اهو ش سد : دالو سد : افو س :دالو ۱ سن : دالو سد :افو

 همش همی كة e دس هم

VAY VVE RASA ۷۹ ۰. ۰. ۷۹۱ 

 ۰ ترادص تندد شایع لعوا بو دیا مدعروگ مزعهدن دو دل نناعو

 1 دنرب ها یرارت مهرس دنا, یاز ار تاج یاضت مرع ارال ارو صنم نا طاس

 ۹ بن

 3 لناقم هناسمالسا هن ال درب هدنسارص هوو! سو کن یک څا عاج ا هدنساوتزا

 ۱ یارس مدن ایراصح هسورپ .هداوخر تو دنااش هو از یلاعر نو ار زع

 1 هرزوا ین دواروکذ مهد قشامار دری رانا ید مماج نالواهد: :ب ومه ۱

 نو ودو نویز» دم هعب رم لر گن درد ىلج توقع هراهب بوذا ۱

 1 لمردنوکه مع نامش اب فاردارب فا غ٤ لآني السنوا هموهوم
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 هو بابرانالوا ق افت رکمه ەدقاقش یاولیالء الکلی نارمسخ
 سید ف یر ره بوشلوا لار اهایسوا مما فرط فرط نوال اعنوک

 | هنبانالواهد هسورب یلالس لام لوا نیک الامور هلان تاودرد هلا لاوما

 تام مد خیل ادعب یرهث الاو % لدزجرجا لیصحت هلد !فرمص هما دحارب <

 نردنآ هلن | هنا رر هدرا هت خخ رف لوا بو دنا لیست فقر نر ترا

 دو دید ندوه سنا بالا تااضم نراتالو اشد مو ناجو راصو |

 دود س: قول |هنتف طقبت لاعحادلب !یمعتایهاو ناکدازهش هنیراتهوکحو

 ۱ هل.سیح اون دعمءزوطرق اش اب ش اطر رت × × یعسو نیتناهنسق# زلت دتا

 | شاع لیبقت هرم عات بو دیا طب د یم ال لام راک او ف د امرا و
 یلج نالزا هئا ی۶ تار د ناکراد دج ٭ م ف × یدلبا طا نم تلود طاسد |

 IT PIE CT وہ دن هدشراوا قك ضد هج رکاد غ نا طاس

 | ناخ ر یکو کا لاغاما ر درو امس یقب دلژا اع غاب ران ی اشک دید ندم دع
 ۰ نامرق +ردشع ارو مطرود نمف ددو 2 حوا دلاسا تنع+لاسوت یدوحو ۰

 یاضت:ةفرب بواوایرابرهثتریغلرحم یراومهان راوطارارکت ڭنلغوا |
 | فاع وراق ةیمض نرانکلم ینا دمجو یل ا کتو نا مرکی ریکروشکب صنم
 هزیناح هبنو نالوا نامرذ تلاا ةدعاف فاهاح باتسااع مالعا ردنا

 رات لوس هجا ےک "تي فاکس وه ة هنادا شاط یکاح بواد رعو ب

 یار ر بکتموب *ب وا هرژوا نولباوت و طمع اچ اکا

 | نیارمثتا هرزوا طعم ویو طبر کامل هل اس ی 4ءنامرقد الد تا مط ومرت اسو

 | للنتسم یبهدوبو قالفا ءم فرا دروچ فازرا ابا شاظو دنر ال هنامرق |
 || تکرح هرزو لامحاه دنلا سرا هزج لام کود تب ا٥د معرد بولو اقا تد آر
 انا شب اهلج بولروب تغزع باکر یر هنڼاج لوا نیک عا

 هلی فمضت یف هبزج ینیدلواد ممتمام دقمو بررذت یهاپسفص صوص رم
 | دنع لع بو دنا مانتغا قیمغ مابا نامرق نبا ۷٩۳ هنس ف راب دنا ب دات
 | لزاما ک ادنکماددص هدرقنا یاشا شا ظرو ت نالوا یظفا ع لوطا نا
 ]| شوک ی را ارهش تابار لوصو ب رق بودن اضتف اءاوخ هک« اس قوس هاج

 رسا ره یاعدتسا “لبو فو قالطاامر کم نیاشاب هسرکا :حاوا یراذک
 يزور بوكو الاما لونه روض یال لاج 1نکی قاغشاو |
 + دن کند دز او ل تام دقمعتآ هرات نف یو دلو ازا اس بذر



of 

 | ره, نن هام هبژ کنج لب ابق شب یاب مف » یدلوا نارا سوب |
 ۵ دیراصح هسور هس نوا لدهروع هععو لید لیعواو» سو ام ندا.

 | هتسد اب لع فر اع مان دانی الا نا ھر یضاع نالوا یک اح تاوونو ساو ۔ںو

 | یاوعد ید هتم داتساتناطاسهو دنک نولو ا لما لوط بکانعر ات

 ۱ ادر نیفلوا نارد بح اص ع وطال رع هفرط لوا ښ دلو ا داد تاو لالقتسا

 هنمراو ر راده دالا > تو زحور ای دور اد رت ہلا یرا مزج رغظ مزعةزاوآ

 زمساترمم زوشک لوا بودناراوملارادمزع هدنلایردنن ان ناب هرقیک اح

 نی الا نا هر یضاف یرات مضح نبر قر غظناطاس» ٩ ۽ هنس ف × یدلوارح-م
 کس ناسقط :dd انیمه نو ٥ هرکص ندقدلوا ن نیکمهدرا ازم راتو یک

 همان هرو #ر دب * ته نمم تات تاکی د یراق دلو | نمم اکد دةپ هنس

 تاو ولو هر مص وو س اوس دج ان دلا نا ھر رول لھ هرزوا یل ةن هاش رع ینو م

 یو دم بولوا یر ر رتهو لع باا طل یضافرب ند نعام ای سامر ف نام رف

 دیاشاواهداهن م دق هلاسقاوهاجءداسو بل غتلا قد رطبا هرکص ندنااقت

 ناشعهرف نالوا س انت او تم اھا نز هع> هد اومس فارطا یادم فیصم

 یاس و* لاحس وخ هدندب اجلظتسهریز ب ووا ند :اه رب ناتسآ نامه اکر

 3 .|یىقاتو اوغانیدسفم ضعت نكد هالابلا هف یههدنن اجیامه حانح

 قلتسردو »+ لوعم هخالنخاو توادع یالتداو تئادص نالواهدنرلنید

 یس حو دقن ید داوادهعتم هنلاسرا منال | قیرطب بولوا لد م هک اعود

 صضرع هام | نیصحت هب هعشمنک اما هو عتع تروصراهطا ندنلاصدا

 191 عج هندصب» دن یاداتلواناهرب یضاف × یدانا عذر ندت دومع

 هبادعا مج-یایردیو دنکبولوا اتفر مرکه اد رد تدور. هنار وم هل ار ا

 مداصت یدوجوكاذ ندع ااو تسد كبر زو نه هناصهرص یدلب قلا
 نی الوا نیڈناح یهاش تن هتسراش بولو تس کش هلرب یف اعر م حاوما

 مکحوراتو نانع فطع هبوص لوا ناخ دیر اب مردن هل ساخ | ساو رس ناععا

 ES نیمعا *بو دنانامرذ ن رز یاو عال نالوافاهرب

 نت رهط نالوا هن ءان یک اح یدلوا تءزع با کرنارکهنفرط ناخزرا
 تەج اره ی نیک ارارف هن اجرو و رابدوراد رت هليا یل د دیو نيچ یالمتسا
 ینلا عود الوا نت رهط ںولو اريا دنکد شمس اترمس روش ڪڪ لوا ارش توری

 ه دنر دزدان مر دلو د رو #ت هللا تسولو ٭ لاسراهنفرط هسورپ اسورح



ror 

 ! مان دزد مرتو کک نالوا یک اح + فو مطسق»* یدل ال اغتشا توا دع شن آ
 نا دیسهدبوقالف اه دنم بودی وا قاقش قب در ط ولو مل تون رفرید

 اعراب بیر فلان کو یا نا بصع تبار عفر لیک تور 2

 اک ٭ بولو! لصاو لر دنا ید ادهم لر م اس یرہخ یی دلوا اسرف الف
 ۰ هطبح هلم اف اضم تامصقو عالة هن دو قغ اجعو ساح ء کو هن وه اختنق

 توادنادارف هوند درا دنفس یلعوادنرب اب ٩0# هس ف × ی لو لخ اد هرس آ

 یوتسم یفاوا ق اطلس ماعتادنموزر [ هنساجر قارو»یازراهو دنکهملق لوا

 ارق هبونیسرانهلفسا ی غوا قسلو یبهدازرهاوخ وب سال » یدلوا لودقنرق
 یهام لتح المو نسح حوا ِ »+ یهاشلتفاطاو 4 ودنکه ملة لوا بو دنا

 !لدزاورپ دل رز امش بو دارا دنر اطق یر اب رش مرخ نار اتس رپ ی هری مهرب

 نیفاوار اتفر ک هند ابر تع یو سرک ماد لر اکهوشع هاست لوا یرادازآ
 :بارشماحةرادا یکودع !ناکنرا یرلمارگکدادجا تولوا مار هنمارا

 .ماعها رظا بکس ندهنکلمروما متن مان افر لب: ونو % مادق هیات

 تسد هیاباعر لاومایح پولواریگلاعنیمولطم نیناوهآنیریاش راددتنا
 لا شد آ هدنزوسرکخ دادس یضاف رفت ناسکس ندنا زارد- یدعت

 عامل ی شح مع دن قا طاس ص اخ ساج مرح نک |شلواررةم ینو ا ب ده

 یز هرج یرب ره بولوا ص الخ ندران باذع ی راتفرک لدن رقت یم هرو هشم

 نددناسم لالاتیب اتنامزق نیرقم ص» هرکصندقدنلوا یذعتر دو

 نینماوالصاو نقسم هصحنانلوا نیبعت نوح |تاضقةدافکح

 هتاتکو برو ذعم همت رع صد یرادادقا همارح لام لواشت هلا ترور هالا
 دزد یراقداوازب وک نزلف نرخ اتم ند دءا عهد مما تج اذ خا
 راس یراط عور ش ءو هلو ص هم تام دةم کودتا طسولد ردرواسم

 رک دهل ج“ دمو رک هت ڪک تو ناو ات صخر یا تما عضو ید

 ۳ i ییصت ها ییرکب هد ب تە سرو یک انوا هح اک دقعو ۱

 زا ندنلاتماو هسارفو كندو نيد ناهاوخ د۹ ؟هنسق یدلوا ی رص

 لس لج اتراق ةدزاب یهممالسا الام نیک ثم لد داخ لس هجن

 غاز هاا لوا لات هحورب_ یر یراق هلو لضاو هتل ایستلمنالس
 السهر کص ن دقدلو ا عف دنههرون نمد اغ تو دنا ضتفا ل النو هاج تابار

 لوداتسا م فیدنلوا دوب همالسا تالانعرتفد هلتناف اضم روشکنو
3 

¢ ۸۹ 
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 : :amass ےس ےس ےہ س س تس رس و بیس <
 1 هدیریث امر : 0 نده E و ندنمواقم یروکت

 ! اه دلملا ارف سورکنان کیا لاسندضر عت تسد یکه ع نمادبوداما.: 0 ۱

 یکو دیا ہداش کک رلسارم باوا ندننش رط تون والاحندهلماعد

 4 یلاصودهاش بوادروس هاتبس عجدهنردا نیفارا یلاعرب مهد ان ع وذ ی

 ۷ هنسقفیدلوا روصنم رکشاروصح نیطنطقرهش نالوایطالس ثر
 هدنکرات سر داانالومنوها لاضشالامق ال ادلحشنا طاس یارق سورگنا |

 | هرصاح نس هعلق یلومکنت هلدارکسع نلسنوتوا زوبهرزوا ی دلوادولمسم |

 | یآیلالوءناسا قله کر ابرهش ععس لصاو هورکمربون ودیا

 | لیاعیسغت تدمر هروکتو لع هلسهدعاع حدقت نماشا نباتا

 | عا هاصهرصهدننرق نونا لد ام هندناح لئاصعثر تولدزوس ۱

 رلیسژزرا رغطدهاش هدهاشم ریشع-و ریت تولوا جار رازرا کک رازابو

 نرفلاعتهدرا نوع هدلاعءل ادعا هلج یدلشاب هبوحو تسحوسوس

 E عو م ازہن ا ہارر سین ما غا نارمهخ هر فک ںولوا لام هتسعخ ها سلاح

 نالواتاء-رةظةازع تبدصت ۸ هذ ق یدلوا مانتغا فو نصره م مالسا |

 فید ید عاج هد هسورپ و »ساس یک خاچ را اعم سانت ف تیم

 دخ ن دلا سدس × یراد ترمّضح هاکرد برقم بولد روہ شاسا عضو

 ۱ یرلت رح داہنے ا ناطاس هلد دادرا بارسا دماح حش دو خاو × یراذهلا

 هسمهنوح *یدلوا مزاعهنهار × هللا ی لا لتدتو × مزاح هر هدا ماج لر

 نک زا غو یدنالع | هری دنکد د یلومن اتسایراب ارهش راكقا غ

 یراصح نالوارا هش تره ڈ هلن او نعرا صح هز وکه دنا تسوا ناذس هعلق |

 توشودهدار دا تادرکروپشمروکت نک EEL شفرطزکددرف بودی

 لاسلاسهدنس همانزامنو + حرخ لامدحیهتلود ناکراو یاب شش

 ندنکودتسا جرد خدفدهعت هبهملاسرا نوتلالسنوا × حارخ ۳ ی

 قوا م السا ماکحا یارجا هدنلح لومتمرب للومناتسا مسلا اا
 بولوا مار هفاروس مامانیمءتو یا بصنو حماجو هل ءان نوا ۱

 یدا یراح هدروشح لو ار مطع عرش لالد دل دهبروهمط هبروع ترف

 لار :بواوا مالساراد هل :۱ ماناناطاس تمههننا اکفا 2 دمو هلاحرت فا

 | نک اما عن نالوا هدنسالمنسا دن تڪ سورکنا روڈ ڪڪ سوه ٣

 راک ءايحا هلن ۱ شابک یداوا ناریوهدنابزام دنج- مسریز ! ۲
 ا

  TTتو توپ ۳ ۳
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 ۱ ثلاع خ کو هدنردو کروب دو همطالمو یی مو یرتناکب وناوا لاتراامرآ

 نالوا یک اعزنربتو برع قا ارع هت اا٤ هنس قی دلرو هذ( ھا هب همناعع

 تحاصروعت فول ۵ هرد نا حرز یام امرذ نام ردو ریالح دجا نال ان

 |بودناا کلا هرادم تلودرد هن ساجر لا نا نام رک ص لے ن دنلار وه

 1 هماخ موس هام د ةه ها ناو یا هنس راد د دلو رک: اش میرن

 ا کک روع ندننش دک ممن نترهطناضزرا ک اح ہرزوا ید دلواربر ت

 | مردلد تريغ یابرد هليا نرخ نم توتکمر حراخ ندیداروط بولوار وڈ هار

 یجحدندنناحوت هد ولسا یوتکم»# یدلب ۱ جم ی هفت فة دامو+ حو فاخ |

 اد رم ل. تردو ببر ی.اوسند هسورح لام نیو ا« روم یهاذاف

 راردالدسا هب 7 تب دعت هلد |نفدهدکاخریزاسح ک الاج

 ا را < لر اکیا س ۱۸۰۳ هنسق یدایازا یرو> تارا هدرو دک لواو

 : نرعراب بدء ڪصا ل ايو مدق بو دنا مامز فطع هنر ط ماشو باح

 دادن هفالخلا اراد رل :ایدرب ددوحو هردص ندق روا مو هناسشا یا غهنوغ

 تاک سوم E تروصر هظم رماترممروشک لوا تولوا داسفورش نده
 کودتا لاضتشامل»اماشرابد بدرع ماجرف درو * ی دلوا لاح ناشدرب
 مالسا مالعانوع ما دعایت رهطنالرا نتنئریان لاعتشا تعابهدمای
 ریحس هضق لاد ریکراوش دراصح لواںوناوا همت هشناج ناخزرا
 نکلودربرقت هدنتاما ناک ای نترهط لیا شدج کا ین ی ۱

 یدناوارب دکت لا قوا لتنهب هسورب یدنزرفو نز نوعا تلر انا بصع دن اب
 تولوا ریش بوشآیرتاوق تالسامریمآتنوشخ تدمر ندندنرط م ف
 | جازتمارظالتخاهدنبرقهرقنا حاومرع یا قر لواری ر هل ن ہکورھق یابرد

 هک الاعتزال, | یوا نوه> تریغ نو لس ذال اکتشک ی رامس بودا
 ۱ مارتناندنار 1 :دتسدلوا ن ورم ان ةوط حباوماريثا تل تلف

 ےک ی اکسناشع لآ ت کام مباع رہاسو ناخوراصو نیدنآ ناناوا
 E وه همور مواز مدا نديرو بولواناشیرپ هغارطا هل ناب
 ئاو 1 فرج شد EL مدیدنارل شالوا هنآ ورب هنج مع

 | فص نیکو ک هه فر ط یشح لوح لند دعاسهر ات × لا تردا

 | راتاتونناج یراکبد یکسا لارا ةدنمر همر نالوا هدهاگتسد رفاه اس
 :یسس تین رو ےس سس

 ق دصامروهت یضغ شنا بردی نیما باتعهمان تاو َ



۳۹ 
KEهه  

eی =  

 ت و دیار کلم هنخرط تر ما یراقبای نادر رک ۱

 نوی ئدلوا فعصتوثو توف فص باس هارب سو بزح بادمه نا د سم

 هاو مارنا بادرکب اقرغ مالساهاوشهد اهل هکر دم لوا یدریاهماع تدارا
 ۱ یاول همس بو ءاوا ماه ارس تاعدا شوک ن امدا یدنا ق دارم

 هداج TO مي و جهاد دعا داة ددص فاثع تک وش

 رکا همامناو هرات ها یدق ک داوا بارطصاو تربحردششفوةوم

 هلا یماغایرع کیو اشابیلعم اء ارزو ن اطلس رها ال و !یربمار س دالوا

 ساهن نالوا د NY نزلوا تع ارم باشامع هننئاح سوز

 نها ر کید ناطلس یلسو را کن هنفرط هنردا لب ادودعمان لاوما

 فا اک نا نادزکر غ ین ىلە صلب | هوا تشاو ەي ەس اما نالوا

 دنا یرادج ام دلاو یل یسومو # تمالس ت ««یابوج یلح یسوع بولوا
 لب لمآ لاعغ درو نالوا لدا اوذر هقرهظم « ی داوا تفخ ماقم م دق تمام
 دڅ دس یرابهاکرد ب نمو بدر یفارطاو هنورب ناطاسدڅ یس هریمذ ۱

 یرزجد جیش ندا ورور یر ان ن او یرا۶

 لواهدنسا رک او تو دلار ن نود ؟ حاقرب ندنرلطو نرد ان

 هنارکاوز ازغآ هنت رغ لاک اتروصو»+ لصاو هر هو زا ا

 تولوا فار هنا هتفا تخ ر یر اتفالنمو یر ا ریما ترض حرلد دلوا لاد ان

 یو اانا هدابز ن دبا یلاروهق مرو یدلد | باصعت- | اهرکن راب ا: یرزج خش
 ثراویروشکره هدتعجاع نیحنوداتعادش عاوتاتعاشا هدننکله

 لولس هبیردنکسا شورهدنسهداو فثوط رام تصاهلبا ےس هنعدق

 0 رعضدادرارف لْغ نکع نراداذح دنریاب مردان هدمور موز م «یړانا

 لوانکل یدردسا ماتها هدمارک اورتوت یروص هراومه بزلوا کرو
 یعهرعد یتلوا تطاس د نهان دنر ط هب امورف یکحروت رو هاشداب

 هد هدر یاج هطر اع ل»اتارطص ابات بن یالمتسا بودناروفت ا

 تعزع تار لر رق هنری خس یی ادمج لامة دروع ه دلالخ لواو# شاواالتسم

 ۱ تدطیکدا نوحایرلح ادا تفاطل حا نمحالصادد ربات مردم توانا

 هطاعمرابطساذش تمکح لوا هحرکایدما شلاق هدرهشقارلا بی دا

 حالعلد اة یرلحا نه یار انیغلوارب رکفالش دم ارد اریص#» هدرند دنو

 ۱ یدلنالاصت |هس دد لاعسنایارم هو × لاک راندرادم تش حو رادو بونلوا
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 "رع تدم» تراس تم ق سول × ندد الو# ۸۰ و 4لن امش یف

 همس < هوس هس ا
t٤ ٤ ۸۹| a 

 ا ر ابن ۳ < ۲هدهسورن م رل اجا تنعه سواح لا

 اريدك م ماج هر هنس يلاو | اتممس تمه لذب هنس ان هناس اتو اار ادو

 ناوبح آت رع بودنااشنا یهانتشایهاکید ع نالواریهش هلمداو :ء

 داعهرور »راد دروس ارحاهرهش هل ارګ و یسهدزوارار ک یی اعیرهت ماننالفحقآ

 | عماوح دىر کو هاتر کر هوس تام یا ید

 س س

 أ

۱ 

۱ 
 یدفاق هسورپ +ر درس اداعاتر عهد هبرق هردو هسر دمو عماحهدرهش هلآو 1 ۱

 هنادانوح اهدامرب ی دلوا طم ع یرلاتع هدنروض> یرانف ن دلاسعث الو 0

 میساح یک اح لوا نالوا ےالمول تیا ف فاش الر مظههدنرلک دن اتداېش ند

 ج ثعابیرلغ ۱ تع اجرت ںوہ هرو کازم لوڈ ءا مما نیراتدامشٌهلابق
 یلاع یار بولو ا حور ج اهطقندقح مالکوم عدنا هدافا نفداوا

 هتعاج روهح هدهبچ تاوواوتمه یرص هنس ان عماحرب هدنهاکشیب ۱

 تطلسنامز ۷۷۸ هنس شتدالو لرفطرامارگدالوا بیتا دا تموادم ۱

 سند الوناعلسریما ۷۹: هنسق رد اینادواح كلم مزع هدیفاح مردلب

 یلحی.دع * یلح, یسو» ر( د ج ن اطا ۸۱: هنس سم اقو ۷ ۸ ۲ هنس ۱

 | شتدالو ست اقو سم دال شدافو سددالو

 92 42 4 یاد هت a مینن نش
| 

var | ۱۷۹۳ اوت  AI۷۰۳  

 هدا مدف هدنراددنامرد بو دنارارف ندد ع ناطاس یردارب یل یسدع ۱

 هعداو ۱۹: هنسق شن دالو یباح یقیعصم۸۱ ۱ هنس ف یدلوا مدعیادس أ

 ید یدنزرفرب مان ی لج مسافر دشا وارو دسهدافخٌةدرب سو هد درو هج اف
 : طر نوع اق وا لص دک ات ثعابهلر رو لو ادا د شبا ۱
 اورا ی هدر اون بنک ہد کودتا استاک !نهراا آ

 نوازوز تونلوااشاهدنماقماش اب لع نا ناو هد رازوردصهدسولح ماع ۱

 دنسمتراواشاب مهار | لغوا قحلوادوتفم نددوهش راد ہد دودح حیا |

 یالوایردب ۱

 ناکدارهشلاوح ال صفت
 | عضو تنام انس ەزان جرو رابرت ر ڪڪ داکهرهش ق ارور وع باک ۱
 ار ولر د دق ص ه صولا نح بور دن | حارخ اندنرانمناریخدوج خم نالوا

 " سس
 مک ۹ °



۳۸ 

 ۳ رکتف ونصر مظد یی داز هش رول زم میلسن هب یا> ۳" وه نو الاس اهن را

 هریک عماجو بارخ ییفارطاو هور هدیرووت یالمتسایداسهنوح»* یدادا |

 | نادرکو ر ناخ مرداد یمه ریت مان نا طاس رع ینطاسدمع یلو ندنا باودطر

 تی یهاکرخورن>بولوا فاز زد هتعاص هتخوسدنآ شد دلوا اف لام ۱

 | باف رغ نغلوا قالح | یالخا زعا ی داشاوای ها ساک هح یاسآراز صا

 بو لوا لکرداب لدنهآروع هل امومه تالس مو ند ازا ااو

 لەحر نکا وار رد تعد لوا»یدلم وش مد عذر نددهور موو ي

 ۳ تنوت ۶ هام تک هزگناو ایت وم تو لا < نافوطام دةم ل داریکلاع

 تولوا( غور ندا مخه در د سد هدنفارطا 4 سورس ىلج یس عن دیا تعز ع نادا

 س

 ا هل DDE » یداوا ف اعع كلم نشد مد ص م> ام

 راذک هب ىلا مورناءاسرب نکا ازار هنر اد نامر ° ںوداد دایر ینطلس
 اش ےس ا تومن توس تو ۰۰ تتم

 ر رارکک هع رو اکے ااا تل یاو کیا > یبس)۶ لحصداز

 مق عحارت هرزوا ی وا نام عازر موس یم ۸ ۰۸هنسف یدلاصرارقتساهناس
 اطلس یلح هل دازردام تخگد اشر اهدقدلوا ناناتاراما مدال

aندمن ایسا قخا یدنارلش» ۱ یهاشیاول همح وب هذين اځ ی اکو ورد  

 تلصم تدخر بولواراظتنا یاشک هدید هرناًقع لا تاع بکوک ع واط |
n~ 

 نهادوچ دس هر ادع امو عه بال نیلداژندالوب غبت هرزو| یا ةت ا توو |

 تسد اشماو یلغوالت او لغعواداسقو هاشتلودهرقو یصهرق ندکلم ۱
NEEرها یراّمههردارو + تاووافم هد ی  

 ردصدوحوا یلح یسی٤ یدبارلر دا تادايمو هم اکم مسار ارم تبا عر هل ناعلس

ELلود اہ هسورب ق ھازا ی را وک یک  | 

 ۳ رر هلو اتنطاس یاوه دازآ لغ یک ا لواهدنکوادایولا ودنا تعزع

 PRE E لد ایدجرارح رک سع دلج ةمذص هدر ورک ن ادم یدشود

 او دف تا مر هو متفد ناطاس یلح بولوا سا

 با یار ی . هنس ف یدلوا لخاد هنا ثدلاع یار دلو دو

 ظ وهه دکب بوقمنهداز نا مرک هلی ایل> یمومهد ازهش ی اخ مردا:نیرف
 منا ان یروقفم ءاشدان بولدرودرادصاق اطلس نامرف هراضح !یدا

 یسعا - هنسقراد دتر اروصح ات تانانعرب ظمنراردار وزو تس هه درا ملاح

 ح.ماقمهلدا دم ناتطاس دود ماسهس جد هعفد جوا یی خاد عر ٥م ىلج

 ههاوح و
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  هدنامرفرابد تب ءاع بو دیا مازن ادو یر کک مزءهدنرب رهو» مابق هماضخو |

 ہل | یاد یہدع ید ای قدرط كلاس ۱ | هنس ف یالوادود ان نددوحو هر اد |

 ناسهرکر و لب دہن یلعوارب هز ای تولو | لاح سام لا مو کک هثارطا ۱

 نیهلوا هدا ځور هدامتنا ارهاب ةن ماس رز ال نوقع لغوا

 کز بروز امآبوخاوا ماهنا هراز دنکهش یراهاکتموکح ماع مارک یاضتعمر

 ةماعناحو راصتکلم نالوار دن ندان اقع فرصت تسدهب ار مک د روت
 هد هنورپ هلرب لام الوصحو لاځدا کام تالسیرارب هدیزک كنللا نیدباو
 ریهافاطاس لالنتسا ماس م فیدلروم لامقاوتدا عستابارهمجوت
 ناطاسو ×راذکه نفرط لو امانا دارا س ر کسا نیکع ارارقوربصی فالس

 | زاجاس ریما بو دارا خا تع رع هب هساما ل.س هح الم توش قح تم اعرد#

 س

 کا نوع |یریتحهآ هسام !هرکضنذکدت ارارقهدتهطاس تاك هن اماکد یا

- 

 "| یاودرب د ناطلس یاح ی دوام اتکا هد ار دقن هدع اھم رع اماںولوا
e 

 تاقوتهرزوا هکر انم نوک ین دو + لارتو دارط نوک یلالاصت الا ىلع

 ی رد ایا و نا ۱ ناس اش لمس ۸ ۱ ۲ هنسیق ی دلو الاحرا هنفرط

 توس سی

 یانو مان و همم دز خوراک یم یر ردارب نالو ۱

 لعا نا ندرک ةدالق ه همه ناطاس نامرف هر ںولوا ن نم هلرب قا د چ ۱

 تولوان م :هنرح» یل امور هرکص ندک دتدادنک ات هلن اداعادوقع ی دوهع |

 هءالخ اراب دندنریمم توتیس هلسه دعاسهراب دنس ریهاییک احهماومطسق
 وام یاشماو یرشد ات ال وم تاور يوتموب م قیدارارازکک

 تسد لیاجناداتسا صعب امارد ےقت۔مۂداج یراکد ت ارامتخا اد مدت
 سس

 اراد رو مة درو هکر دشلو ار رر رح دنم دهن هرزوا بولساو راسخا هاکراج
 هراس هب هسورب بودنا رو مظ لج یس ل دزا تله تدار عقر ندمور
 هل انا وطانا هل اروشنمول فمطلا ندنفرط رو ریما نکا شللاص طاست

 |یسا ارة نک اید ص هاا اوعدبوشدرب ایل یو م نالو اد نم ۱
۱ 

 هسور نوا مارا ند: وسوم تدار تەق رناعاسریما» یدلوار س ندا
 اهلا هنلغوا نامرف حلوا هاک | یباح یسوم ند کد اهابسق ا
 هلدر امسا دد رو نداعت در لوا نوجا نا علما وج اصروا

۳۳ 7۳ 
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 | لمس هدعاسم لذآ | بو دنا اعرداح قح تد اعر ندزابدنقما یک اح فؤمط به ۱

 1 es ىدلزا قارشالا عمال هدفالفارارد یعسح لع هام

 | شومه تسزپ ترشع ةدازمش لوا تولوا مدا مانند ادل د نا یری أ ۱

 راز ندراومهان راوطا صع تم e هلدارش تشک نیفاوا
۱ 

 ادو ىف اموي توانا باش هنهاکرد ی > نود یا ها ی دا مور نالوا ۱ ۱

 ! ریه !ماس ول *یداوت i pre IE ارم یاس تعج

 ۴# وماسا دخ اهدقم»«یدلد ار ذک هنفرظ یل امور بود: | مار آی فالس

 یک نا هداغونادىم نادم هلنا ةد مدا مما نالررغووط هن هناتسا ىلج

popuتل  

 ان
 نقار نازی رکهتها_ سه ناعلسرب رماه ونا دیرک دور ناب اح لو اتولوا

 بمص اما دخ سا اوخ بودن اعا دمو ل یایوآس ا اا ۱

 و ر مست معسدت س رەد زد یر“ ساقتا اا

 ۱ یر د نی۱ بولو ا ن زکت عانق هلد ارغظواکد و ناعلسرمآ × یدان اهلا

 ۱ یزورنا شر اکی ار خادقاٌرادا هل ارکس یرب ناشر يمرب نیس نارباد ا

 تر ةحهان اب رک اکر د هاوا یراذک شو کک كن یاح یوم کودتا

 ۱ بو ناهار مرعو:ایدعجن ماا ھهلب دما قاوایزور یزوریف مخدر ۱

 مافاکم احةراداهدنرب ندنت اماج هنرداهرزوایم هفولام تداعناعلس ربما

 اهدا" ارم هلو ایهاوالحادهریش تال 2 یوسوم لمطا هعماطن حصر ددا

 نکایدلد ارارف هنناح لومئاتسا ا کیتی واوا ندعافع ااش نا
 ۱ SRE زوت يه مرفعا ییوک ی نکود

 رانا زنا ا دج هد هسورب ف دسجو لد دمت هنا هدک ام نوش

 لبو تو لةن هنس هبرت ناخ دد زاب مردان یرتخا دعسرد هر اور عو هر اوج یرا له

 یرجماوعاو »زوا کم ند هنسزکس ی A A ۳۰ ۱ ع هنسلد اواق راد دلد ۱

 یا> یوم بو دناساسا عضو هقرتع حهاج هدهنرداردیهان ام دا مو

 اب نام تا یاح دومهاشد اریخرت|لوا نغمالواینومهنماعاخحد

 ااو تا د یتلوا ماعونهاوخ هاداعو م ما ندنرنادقا
 هاکرد ناطلس یل نالوا راظتناء ارزو د هدیدراکز ورُمدع اس ؛دنراذرط

 | قخاوا ضورعمکودتسا یلاخ ندامرف نامرف لوطان ارو کک هنسلاع

 | لئر وار تتسم ناک اکی هسورپ و لالد امد اف د رګ هنفر طیراوروم اله

 م قراد دن ا لاح شوخ هژدا لاو ص افا اکسںو دنا لالح و ءاح

 یوم
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 هدهعکو دت ادقع دل. اد ناطلس حلوا یلط یا هت نم لصاز یا یموم

 یاوعدنز فال دلا داود حرب مع بونا وا كل اس هب افصو ق دص یارط هل افو

 هیافحو ت ذا لاصب ارل هاير هناعاو !مماادعام ندنفبدلوا لالقتسا

 تمهد« رکنا نانع ه:ذرط لب امور # نیهآوا تنطلس تربغ رحم یی دصت

 لج هم دص + یدلو | نیفص هعنورکذ م نیفصءیالتهدهاقممابنکوحنا بلوا

 قوا ناکتشرکو ریپ خد یا یوم بو دنا نا شور *یرادوسوم ناد
 لوقو 5 لس یدبنالوا هدنناکری < شعر تعر# حانحطس هدنساوه

 (عیتتسمریتودنت ءاکت یروا مامی هدرا نر تاتا ترا کت بولوارارقدس اب

 لر دنا بقع یراددارخروصتم ر i> روج یدلواریدبو لح رازا ترک

 یدنادو=ومدودعه عج مدارا لاعلعنماربم بولو ارو د ند ادر ف تلف یاول هب اس

 تعزع مال هو هند اج «دورب تو دناروهط دنضت سکع رب دن م کج

 هند دیاتدالو بواب تصرف ماکنهیعواریمزا نرلدیغمایا م یقرابدتیا
 است ارا یر ویا واتا ناق یک رار یبی ریل
 تودا زادنا هوا رس هنا اح عولئابا یعورفرعطظ عوطنوعا لاع*و دص

 ف ا یخ حفصووفع لیصت هل سو یرافغتسا هدول لب دمنح

 ها ىلع لکون ت ار عمفرتو ه ایسعجیرارکت یرات مضر اهشرفلرابرهش | ههثس
 | نهار طاو رد دن ارا شاما هنر ط هنرد او »را دک هندناج یلدا مور بودا
 اوح هام هطاانم تاودط اس هشاح لسم بولوا بذجم هناطاسفرطنامعاوآ

 كلم تژلوا بنت ند الر اور ور نغلو ا واع هلت ىلج یمومیراکو دیا
 یرلت رطح دج ناطاس دوما شش × ی دلد ۱ رامتخا ههمح و یرارخ

 لی سوتروا ندا رها ناشعتم هدنراقدراو هنسیلاوحشیت قرلوا افقرد
 رهلتم نودیا باتش هناستنا تلود باکرلسقت فرشزارحا یلاشماو ۱

 تولواناشرپ ییهابع قافتاقاروا امومغامونراد دلوا شزاو فونص
 اي رکو دیار الو فیل اتریش اضطاتو لاق شا فیاطل لاعا
 ندتسحاوو خام ناو داد ادأیهحره یروص قحلو ایرولننلت یاح

 رود لذ تو دناادس لو نوت لزههکر رعم هدا ار مادولر و ماج

 ندي اندا ازار نرسم دازمشلوا سید اروتفراهطا ه دز صا

 اسا تس هرم نام د لس هعفد حه ر نیاواز fa دنعایحتنفنالواتوروم

 لب مصررت یوم ادر د يه دا تو دنا هاچ سر يل تادلاب هلداشم فرط

۹۱ 
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 09 هدعاسممدعن >< یداد ,|نممز یور نز یتا عم ن دز هناخالا ۱

 یابرد بولو ارامورات ی کر اھا | ےل د نازح لر هدن اماز زآ یرکسع هدا هلا

 ۱ تمالمتبسیابوج را نک نزار اکا لا اغو ی یر ره تداعو

 یدلدا باتش هزدرکه ار ندر خسر هاک هکرعه هلا تمه فرصرازه بولوا |
 لر ںولوا طقاس ندنر ادنق تس درا تخ ا مامز ندب ارطضاوترح لاکو

 ندباهط احا ینفارطا حوریلا ةقطتمدننام ںولوادند یدنع۔یادکانلخو ا |

 لاخ اسا لک رب هلدا فاز ەرزوافاطلس نامرفو»هداتفا هنماد راریکبقع ۱

 الاغ هفاو اروم شمر ل.ل یم رک د نا طلسروت لم یداواهداهنور هکاله | |

 هک دچش دح بونلوا ماما یری ماہ م لن یلج ی-ودر ړ شاو ترس صوولإ |

 ۳ یو یالع اد هد : اور ىلع وراکدنوادخ یزاع تاشآدلخ ۱

۱ 
 ۸۱ ۷ هنسیق یدناوا لا راهن هسور نو ال ارارق«دنراوح یرا نم ناخروا

 ردزوا خم ند هنس قع کد این طاس ماو ع | |

 ناخ دمع نا طاس ىلج مداقو ل ہصفت

 هاکتشش ںولوالالجو ةاج نیش یہرکلالةتسا حور لامغالادل ناطاس

 | كنا سرما هدمانا ینرداو ماع بدزو تشزهلدایرادونهب دوحورف هنردا
 | اقشا ضع« بولوا اغورندافخ جک یدنزرفرب مان طصم غولملا نس نود

 | نفخلوا عاتسا کود اهرزو اداسف همان نتف ظاق»!ندنئاج یلومتاب لر داسفا

 یمهدددمدص هلدالدمنیشت آ بوادر وتکھ اهر رب ا ار تمه یرا ہت سد

 تآمو»هملسدو بد. طد 4 کنل رب وک الو صع هرکصندق دلوا للع

 اب یعنی ما فراد دلش اعون ندراسکناراسغ نرطاخ

 | ققلخ هنورو وز اهطا ندهید تک دا یدعآهیوشوه تار تعفر

 تدا هش فالس تسرمس # نکدا شارا فح یضفزاتفرکهدایزندنآرب
 ره س هو اوس یر رھا اوا یرو ظن یمهزانح لز یاچ یوم ندا

 لاچتساهجو رب نیک ابقاعت یرابخاکودار ارفهرابداهار یرور ت بو دنا

 یدیسو ه یر شکر رهن بولدروم لالجا بغ هدحون هیوص لوا |
 ور صوت حدهءنوق» یدوا ندهیهالسا الاغ عا لدا د وسو یز وش

Aشکهدرد هریک یوریروهط لداوغ نم نکداشاوار  
 دیس م یی س

 ; Eیوم گیج حول ۱اهفسطسوت لئامر دس اادعامند:هداو ۲۱

 لءثاج بواو اف اور ہخ تذطاع هل ۹ احر ات
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 ۸1 اد ۳ IE كىز ەمنايئ وا نوع الج ارادت دنک دند ن الو

 اما هفرط لا یرمخیراومهانراوطار ارکت كن لغوا نامر قر طولا ء افق دع |

 هناراجا نه حاجز م دق دلو | مارآ مابخ یمارصم رنا بو دیا اضتقا تعزع مال
 مزال ضرع یرات اهصلاکسام تاذرهوحو هتسخ هد امسکت نالوا ضر اع
 یراکدتن اقفاومهمکحنزنات قذاحنابینط بولوا هتسکش هلا ضم
 نیریشو ور مخ٤ صد مان هک ات یدعا حاتنا حا سم بح لوصح حالعری» د»

 دعاس مرد مد یسدع بوبطرب لسم: دن افرعو لع هکی شان الوم فام رک نالوا

 ققومهضنت ماراوتکر رح تشک مالعتسا ندنرادعاسم تاوددع اس لر! ته زا

 حط هلد الالمهماعوب لاعن ادب نم ندنلاعاتاتستااعف دین امرق تولوا

 ردشاو ابهام ناقف نارت هدنرانور د نؤناکو × برطضمو لام یراقتسم

 هکنآ هنر د هب رطهرا ار دیا هو ادو داوم مه یس هعاسلاءر,حالعلن هضراعوبا

 جالع ریبدبآ نیمننو» حاره فارحنا بیس نیعتوید ردهرشاو نیجاعه |
 | رید دن ریا هدکلهیا نح حالصا هک اشا درا ییمایحالا تالمیلوطانایداد

 | لداعمەراوہھ هد ارهکدب تنامرف × ی دیاریلدریدا رر رقم یری دن تاصا

 *دانوهدا خرس ىب الا موم نمعت یروضنانداساملاس نیشاواةرزوا ین
 رولوا هتسو هلا ةن ماکته ابلاغ ضم ماباهدکل هتسخوت بودن ایروڅر

 ن دزکصاخحود عجن ر کسعر داکد هنالغاعر اک ت صرف توق هلداتکرح هنالفا
 بوتکم کدر دنوکف ام هن اهاوخ كوب درس هوا رظتنم هندوروررکمربش

 هاکرشو هح برضهدر,ثنهارب بولوارکراکهلساضتقا فالتاقسزو نم
 هناسهزن الا سوخ هز ک ھم لوا هاک اناش ایدنزد اب هکن دشع اهایسراضح او
 دهاکر دهاکتید هتس تسدو را تف رکو لا یلغوا یک دج بولوا رتسکح

 هم لوا نوش ږربا تقاع تررش لاش اف ند ترق ناخ وراد نکا راض

 لام یدلدا فرطر فارغا یوسکص ںاتھیرش حرز س

 یاضتةمرب بوئلوا قاسلا تارزو هیتر هنتلابا اشاب دنزداب هدتمدخ
 یدالژا یالطا لنا ناعا لسو ناعن دن نامرف یا قالغا مراکم

 تالاکتاربذر هاوح هکد و څ ن دل ار دد میش ییغوا یسیضاو هنو اعم | ۸ هنس ق

 ةمهاا فر امر اونا تاه رشا یک یتیدلو ارونلا نمد اف هملاعهلبا هزهاط مولع

 ماناو+راعش تردا هہاعو هلع لب اضف بولوا رو مەھ یطابید هلا

 شاوار ابتعاد م نی شار دص داد ایرک.همض اھ بص ٥ه د هب وسوم تطاس ۱
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 یوو باخ تا ف اوتم یو د دوجو بات یت ۳ کناتفآ# ی دنا

 فيما لدا ییعت هةمو هناغكر دقة اعر هنساوتتو لضف تهح قحلو ۱
 هدننرادصنامز نب لوا قییضت اع ولت افق و هدعنزا تاهت بوناوا

 [هدنناجنورب هرق تصخر رودص ی ینلبصم هجواکږ و نالوا یءادنفک |
 ۱ هروب نمش ییلخ ندنزوب برو قرز نالوا ناجا دی ایوب نادار ورت ماد

 یدلب اعابدا عج بو دنا توعد هعاتحاوبرذ هرزوا لالصو هعامدا ۱

 دابدنفسا بولوا لات هرهزولد لاله ےس قعاوارادربخندراکویروب نم مش
 نکزار :هدنرابدرافکهب یدلدا راذک هنفرطقالفا ندیوسو رارف هنراند

 دارع رازه ندا بواک هب هرتسلس هلہس هدعاسم قالفاکاح نغم اوا ۱

 لوادل»!هلبا ىلع لکوتدازو « نصعهناتسلکتح م ان نام رو ایل د ندنسیاون

 نامرف قحلوا رابرش حم لص اوراومهانرابخ وب × یدلوا نک ٥ده اک یرک
 بوکحرک-ع هنفرطنورب ءرقاشاب دنزد ان فاریمریمیلوطاناهرزوا فاطاس |

 هاما احؤل * یداناقیزغنتامح ةمانزور اقش الا سرو + قرف ارم | عج

 ناطاسرکسعمهدزوریس بولوازا تفر که نس هکر وصن مر کشا خدرول نم

 ل تمل ٤ نامغطو یر امتخاو ناطاساا یلع حورخ یعاوالصاو هزور زوزیف |

 اتالوم ندنس هذمالت فازات: ن دلا دمسان الوماصوصخ مصعءالعاموع

 لضف نارا ناشلا لع ل وا نیل و اادغا نزل ق هدن یم اید ةف ارا ل یو رهرد

 Ea لیرادنفسا یک اح قومطسفم ق × ی دلو ارادر م درازا مە نافرعو ۱

 هریحست طرح هرکلاو عو طلا نيد لج هعلةو یرقناکو هسوطنالو هدنلطض ۱

 تلطاسندنربخ ناصعنداروهطندنسهدوبو ق الفا ۱۹4:سق یدلو الخاد

 هدنرانک هنوطو + مالعاهمحوت هبوص لزا نب ءو ارو نا یرلدرمّطح دوبغ ۱

 تازغو+ ماکح او ریمعت نا هعاقی 3 اساو کو کرب رب بو دنا مارامارخ برص

 دا م ناطاسهدازپش ٥م قراد لّ ا مانتغا لاکرمظم هلد | اهن تصدر یالنینا

 یدلب !تعزع تار هجو ناخ هساما بولواد لمان هنتلابا یرنص ه.مور

 لالذلسالساموع یسیلاها هسورب هننومطسقو تاعوتو هساما هنسق
 نوساص ۱ هنس رلد : دلوا نیشنارحص یا حوا بولراالت.م هنیس هک ۱

 توج ام ہلا ترصنو خن ی هارم بولو اند هلا كلام مای مف نانا و ۱

 هدننا هملق رراناتندیاراز درز نم برضهد: :ةارطا تاک اهر کص ندف دارویب

 ۲ ۲ هنسق یدلوا رداص یلاع نامرخ هدنناب خلوا لغت هل مان شنود
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 نامر ەسرمر عماج نالوا هتفا تر مشلبمان ترا ع لث مان الا ی هد هسورب |

 | نیو لاترقوهصراتو هدونککودکره بوایزوسساسا عضو هتسانم

 نرل ض عبو # لوح و لقا هب همهالسا ع اقر 2افداموع یرثنالواهدننار طاو

 یرانرمه> هاح مچ هاشداب م قراد دن الیمساو فقو نوعا ترا ع یراصم

 شارفبحاص هلدایراج یالشما هکم دن اراش ارارق هدنهاکتضت هنردا

 # ارسنشاکه حوتفو N اخ نحنمادبولوا شاهتناهبتر طقاسو

۱ 
 هناسغاعو نی رشعو عدرا هن ی لو الا ید جلب اوا قی دلو اات

 رگتبم اچ  .تاطاستده قسواحت 4 شدالوا

 هنس : تن هس هدس |

KIT x 1۳  
 حماح هدهتردا ب تودنااس مماج قیام دوز ضو تراعو ۳

 ندهرومعمیادوا لوے عر داوا یرا رب لاعاروشدم ناونعیاعاقمتع

 بصقزئاح هاکتسد مراکمهاشدا:لوا یاسرآءرص هتسرتم نیمحءارقف
 دارتیلاعد الواسنرت ر دن دن اسح تار یراق دل وامدقت لضفراعضه یتمسلا

 و هنس شتذالو »ناخ دا يع ناطاس

 ىلج دو ۳ یی شرب ۳ ییلحذجا × یتیم ٭ سد اقو

 شافو سن اف و ۱ س او سداغو هنس

xoşهس ۳ ۳ ےس  

KEF Arf AFA KT 

 ردراشت !مآ دنخس' یا تاب یهاربهازاشاب لع: دامظعۃرازو تمدخ ||
 ا ناخدا یضدهع خاتو لتصل

 ار رومطع رخ یکو دتا ٹلحر هبرخآ ۱9 و

 یرابدهساما هل دونه دوحورث م PR وی بزلوا روتسم هل. لاټحا هنتف

 هلماموتح بوت هنهاکر دروآداناطاس .رهک یاعُهدارهشنالوا ر وموم

 هغدغد ههاکر د ناکدنن اطلس ضم مانادادتما ؛یدنلوا ضرع
 ۱ 4هراط هعود یک ار هلسوز را یراراهش تعهرادب دءده اد ںودیا فاش ۳

 یرادا تعمدا هم تشب نا طل هکم دلما ضتقآ وجه ناوب د لارا دات
 بوناوا سالا هتنطلس تاتو × سالا | سابل هناهاش نالوا

 | لا عا ض ەن وشرق‘ هرالو ضل اوب نالوت لوخد تور هصاښ اص ا ساع

 NAAR ای اوج لان عاهل اه دمعش

 ١ هد هسورب یراد رند تاعا س ترار« یدنلو اا م طادام سقس "نالوا رم
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 | مو هر تل ارزو عن حرق یلدا رررم یلج
 لرل لاود دریا تجر هفصنجب بوددا لثتهبهسور یوح م نالوا
 هنر اون » یار لا مهال مماج هکو دنا شع اراذکن وکی ک اقر وندر الا ترا
 | | ة قو روت زلاةنسال هرخالایداجطساو اف »راد دا را نم هنا 2 واخ روتسم

 هدنفرط كىنالس هل. ءان لج یطصم نالوا یاد انیادس ةراواهدنزوبت
 | تودنارورت یاول یالعارو نهرب نقملاو مزا ىلع ال × ناخ رو ملا نی۰: یل
 || كوشت: ازا 1فا نغلو اىد ا ذرات لاحت شا ثعابیداللوا لب سونروا
 | ازا هنت:لوا هرکصندقدلوا فامرف ممطم لب موراموع بولوا هدالنءا
 تار کسع یابرد یک ادابولو رہن ٭ یدل از ارد عمط تسد خد هن لیوطانا

 || تاقوت وربندهنسزکسنیغلو ندنترط یلحیسومامدقم یعاوا لص اف
 [ | ینایحا لیمو ر هک كليد یلغوا لاحمنالواتاعواراذک هدوهب هدنسهعاق ر

 | اثابشاطروع » یدنا ناشلا عفر هل.ا هبنرولعونیمعت لاک هدنناسم
 ]| فرمریلدریمالوا نوتلوا را فح اهرثایزوریفرگسعمهلهتراشا یدالوا
 || راک یراک و دتا تاکترا ییسا اما مور هل اریذب تراصا رییدت نی دتن
 ضوع احم دنرفطناطلس نام رخ تس>رپ ٥ کص ندکدت امس For ندیاوصات

 لر سنا هال اب ریت واروع رشم در مهر شب
 یاسارتفدبو دیا نادر کرم فاش رب هن: یعا متا ناصالخع ندا عامتاهلاا
 تادصقو یر یط ہل ادو دعم عج تاذدبء یش یداکج قاءلا حصة دار هبا مما

 هنربع«نینلوا فامز فاضطلرهت نالوایراح هدنکوا هدقدرازهن افسر دنا

 ]| نکاشلوا بارطضاو یواش باعرغ بوماوا یزوعشو فوقو
 ٤ ناساهحو رب هل اتهر كن بودا هل ما هبا قش فرط یسیض اع دلا لام لذن

 | | رادا فق یراتمضحر ادتقادشلد رار مش ید ا. ۱ رومع هندناج یو اکو رو یم

 || یسیضاق نالوا تانجو تنابخردصم بولوازادنلا هراس هباغ قر هوا

 ىلا مۈرەر ص ندقدنلوازارعا هلا حفرت هراد رم نوح ارج یسضام لعف

 جاا لر ایکشعو چر دن  ارارد و fen + راد هنفرط

 بولصبهدنراوند یراصح هتردآ بو دناراتف رکی واکن ان یرارفءدنسهعکد

 |فاغایصم همزودرب ۲ ۰ هنس ق یدلوا بواسم هل: ا بولساوب قادحر ااو

 قلا يلاخ فرط هءورب بولدروس یلاع هجوت ها هنزدا هلن رقت تیقعت

 نام نابم رکی رار دار لاب مان ییطصد جوک نالوایلاو هدم اد | رج

 یراوغوا

 و ا ر

OLIN. 
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 ںولزاراتفرک نماد یا یادو نن رییس نەسر لل الضار دادنهایرال وعول

 | سرایان نیک مامضهدماصخ ماقهراضح نین:تسدو راددورهش لاا

 یرهش لوا هلی هرمصاحت نوک ق رة بو دنا نانع فطع هنفرطینرا هلا نامرح و
 رو هندناطاس یاب (ناولد ناکرا بیترت هرزوا نان ام نیم او × نامرف م طم

 هنف رطیل وطاتام رکص ندکدتدا ن ا ىس اةش تارافطصمهمزوداوالا

 مو صغم لر اهذقدنارا :کرخ و هغ برض هدن رق قمنزا بور ود نو امه مزع

 یال ال نالواهداتف هتماد ید اخ الارر ةمدعو قخلوازارع اهل لانا لو طانا انک

 هاکرد هفتو دن دتر اتفرکهلتطاسو سامسانء یش مان ساہلارا دیار ینا ہر همان

 نامهم هدن دق نم یرااوو + لح ا نامر نوط هتس ندرکب ولو ادن جر ان اطا ت
 یراو طا شع لزا دن فسا ۲ هنس ق + یالوا ل وزع قح ت+ر هناعنا.ط

 یرکشع نطانش تنعجنهدنرزوایروب نیکعتااذتفا دات یقدایب لوا

 بواوانایرهبولی- یدنکو ناشر لرب لنامورنازادنارذق ماپا موبر
 | درادنفسام e ¥ هنسق یدلوا مضنمهب هسورع تلاع ساغ رکو قومطست | |

 دم بو دیا یرابر مش تب انعوو هع هلسو يراففتسا ندنر اک مب انر او طا

 لومقه>یترظاز امن هم کو دن | ضرعم دن ان یرالوا تمغردنن لح هنرتخا

 میهاربآندن اننامرخ نیل هریثمهحواهدرورسهروس لوا بوابر اوز ارد ا

 مساهو لب ےھارہاندن دالوارا دب نا نیسیکی او کیس یسیعو لب نی دلاءهالعو لب
 نوزفارور لاتقا ۳۸ هنس ف #راب دم اد حان هاما نا ۱ یحدنیسکناو کا 7

 لغرااتنن*نغلواروهظلا ندب کو دباناهس دانهن صع فالس
 یکناماندجاو نسیوا هنننامرقلرا یرلتدا ع نیءرو ظن هدنلع ل سالا

 | + یدنارنمردرو م اتناهدنکنلس یادش یهاکرددن جزا ناطاس قادن زر
 :وح هنفک انکن نهرو انتو لد درت هام هماج ق ابح سال سالاری ه مانا دد
 یادوش تمه بولوا یراز اتخآ م دق لولم یسداو لولملءافو ال ع دبا

 ی دلو! هداتفا هنن یس هعلق تاعونهدازربم یک | لوا لب هناهپ لال ٥ ضال سا
 ۱ شور ة هک صخشر هرکصندق دلوا الن دند نواز هبسیکد ۱۲ 42٩س ف

 | راتنرکدارکت سذ واو ٭ ق اک دال یار دص مانکدجا بولو اھر لدا لز اکہ دم |

 ادنکوردغیداوورکاچ ی لوا ٹادواج تلد ےنلاراد ناو خرم نام ھم بولوا |
 گس زا ق اقش مآ یا هنراوطا ندنار ودصت ر ھر ع ندد منح ىلع وا رەزا

 | ءال نوعا ینا اق اخس ا نازم هک ةد ان یمازح ارسهجورب هدنسدلد اقم
 سست مەس ع س

e۳۳  



۳۸ 1 

 هلن انس> دروق لغوال آورکمرا-هک لاغش لوا ب وناوا لاسرا ءاوخ هنک

 ریهی دلو اریذهس هضمق لخ ادريمز اروشکم ساتر مسو *ریشع رک دنر د٤ درو
 الام رتفد یراصح هحالانالوا سال تد الو تل اراداشابناتس لب :!مورناریم

 هکس دن نه یم کت دج ناله لرا بودیا ده هسورح
 دالن عیسوتر* صوت

 *یالروس ضیرعت هکرا هنکلس كد سه نده لههدننانداه- هض رف هماف او

 | مارآو باوخ ی هلسا دوس یریذعهت هک اطنا لی د داڑن ف امرق ۸۳ ۰ هنس ف

 هدقن لذبماباهعت هلسوزرا ل٣ ۔|مارەدص د5 یراکش ید حو لوا بولرا

 هلو ارکم ول ند اج یینف امر فرم اشهدرورفزورر م هرکصندکدن !ماّتها

 [| ءاضع اهلشاطبو طب نکر دناراذکو تشک هل ط امتحامدقهدراصحیارط ازاد
 نو اه هتفوک. كن مهارب | لغو یدلوا لاله ل اخ ةد اتفابولوا یشالتمیدوحو

 یدلب ارارف هتناج همنوق هلرب رادداهقردب بو دنا ځج ق اشير ء ارج ا نالوا ناوه
 تولوا هقلع» همس نها هدنناب یمون اف هعاق شاط لوا نالوا ش ار مىق

 هدیرادهزور مار ازت هعرار دک د تد اراذک ندهزاوردل وانامن امرق هذنه لالا

 یراکد تم ادولا مخ مشح قلعت هند را هن ادیراصح هرق نو فا فنکل ها ناراب
 ق الطاراهتخ اف بو دیا هاکن هنفرطناج نشد ل وا هد | ف حو خدردراره یک

 برض هدنساردص ییهروح ندناءناکرت یوارلا لغ: دهعلارار دناهاکناج ءآ مامز

 هش رداصو ن.درازو یراک قد رط حطقهدرلفرط لواهراو مه بودی! مارآ م اح
 زودتردرمکدب» قیشتردندنرالغوا هجوق لزق نالوا یراکفا بخ دنزک ل اصرا
 یریبدنشاب جکروب نارمریم یر غص مور یا مورو+ یداوناناممهرفن

 ۱ یاخ ندرابد یزراددوراد بولوا مادعاو هوس مانکو ماد هداتفاهلبا

 ۱۱ یداو ا یلاح بسح دابا بارش" لرا+ سج الو هغ س دنا ال ٭ نوع دو

 هدتنامصو هناتم هدنسهبحات یکاعع .دروالا سرو هرت مانزدیح م ف

 س es فاما قاط هل هماقمسمهو قادم ا دع
 تمافک هنءزوبو «راقتساساساح رط یدیا هتفارا نشا هنناوتغ ی-امق
 ۳ کف دوتمدوبح همهدنزمس دناکم تودناراضحا هداوزر داز كجا
 [ داستنا هدر ورفرس هناهجح ناهاشداب نذلوا هحاسلارما ندرتعرب

 ردحروب نم یاشاب «یدنادانعو عفرت حوازاورپ دنلبهثیمه توباوا

 مادهبلاراس دو مرد لذي ی احرف دن یار مارو ةع ندنمادخ صاوح

 نو دنارات نمرخ کاخ نیلراسناهریخز هلملا لن او «را تفرك ب ا یرغأم رف
 ۲ دپ



۳۹۹ 

 | هاکز د هفت یر د حو »دند هره سا دنک یرکراوشدراصح لوا لیاری دوئ

 | قصلوا ردر دنکسا هاکرد ةداخور ردح م یقفیدلدا دنچرا ناتناس |

 | هنلسآ هلاییمترارا رادو معو هږاذغ ندراسکناراسغیرطاخ تآرع

 ۱ ندنت اقم م مور رو شک هنری دن نسح مو یاشادید یبالو كن اح یدناوا

 تدمر ههل صا ناک | مابق هدیلست ماشم لب نیسحنالوا یک اح تولوا |
 هدنان امورو » *ربذ ول کریخونو مار کا | مسا رھ درک ذک کلم سدح تذع

 تمرامعم ۸۳۱ هتسق یدنلواریمعت یاریوبلق هناخ ل ناسحا تلانا

 عضو هنساش یسارب و کشر ن اوادداسد با یرااتمه ى

 عماج هبناجرو ٭ نأسدب لدمکت هرزوا قاطتردشء زون بو دنا ساشا

 یزو لاو هرس هررخ .[فرطو حرط هنصقرب بت مه هما ترا عو

 ےس یا عطنانلوآ خبط هده مما تر ا۴ یرات ضح مانا ناطاس» او ا م ق

 دن یتهدخلن داند داد ی حا توروس مامق تازلا هعنزوت داف ا

 | تسدو قافناهج لرت هل بوتدت یغوا ناسرکر دا دا یایرادیوم |
 : قالا هور كلام تالو لواهمصولا بس نو دنا یناکدنز مزبرخا

 0 هلاک یاّنشآ م فرا دتا قانغثاو تدانع نیع روطتنم یتافطتمو

 | و بولوا هرززا شش هک راومه يلغوا قملو شود |

 | هاکشیب عوف کودنا ره فام ليا تلودیذاغ !هکدشود
 ناج بولو س ابق ی تک ۶ دنعسمءةدوسرف سال تدالونهاوا لاع هاگرد

 م یی دماوا رس هليا شش EE 7 رسا نی

 ترازو تعلخ بولوا اشیازف حرف یازفنزهجخ اشابمیهربا ملظءاریزو
 یدل اروکامم هاش اد لملح لت لغ نالوای :رکسعضاق روما یدصتف یمظع

 تروج د برقم نالوا یرا ت شاة“ ةمامایقا ناطاس هاف

 دق بودا مازخ هو رص ه لعّوم هدهسورب یرلدأسن < یراع د دمس یراب

 | ه اغاعو نيد الو تلد هنس فی لوا ماعو صاخ :اکنرابز + یرادص یم تجر

 | یارط رمتسر دقریواما لا شنازخرأت يدلوا + هنااا زامانا
 ر ناطاس حلاو رد ری ع رات نالوارب رحتهدرزوا بانج العم با
 بز ق یداوادوم سلحهدنزورفو *هدوجو ل ءدنزارط یرادمّح ۱

 هل نولوا مالسا رکشل رو صغار وار, نوکق رف كن الس هرون لانس
 لداضف حج ع م ف یداوا ارم ەد هرفط اا :یداصو مش ندیم ۰

۳ 



 را دی اسفعا نیب هد نام كلام هک. یرانفلاد نیا نیما الوم یرامخ ۱

 | قوطنم رهان م یباوصاب باو جو + ابتفادهاش زارطهراسخر یقرزج لت
 هاو یزاریزعرع بابتف | هلبا لاک انیع تدا ص ا×رد او ای وتلا هماعو ||

 ۳ 1 هنسابحر ق یدلب الم 4 وفا تب نداوتساط> ٭ ب ولرا لاوز ه>حر د

 لق:.م هب ادو اج معنلارادندناف یارمم مود یه موج یه ۳۲ هنس] هد اور فو

 | هلاع قار دراشلوااتفا ناونایارآدنسمیم نت دلارق ان الومایملاع تلو

 | یزریکنآت دهد ترنم یلکفونبک نالوا رسد رزور لاو ھا رزم
 هرهاظء ی وخ هدا فا بودم رود بشرادومن یشورزورورو ړل

 سوع» سور ؟نا یی رفط کس فردي نم اش مد نشلئو نام هنس ق یرلوا

 لته اسهر افسا مب بو دیا لاثم لاله ناخن دو برف قرابددونرا یاهو 3

 هدمانا هنسلاهدهنر دا و یدلواری دقت مغز ٌهتسرسا هداین ندنرادقم رادرک

 ةاعرب تونلوا ساسامضوهرونلا عمال عماچ نالوا روکذم دلبهان هیدام

 تنم ی تمعن قرغت م نر داصو ن دراوا دعا« ندنن کس هنر د| هلسس ان مرماع

 ماح مس نداع ۰ نالوا دنفارطاو ی- هعاقهدریاون نیعراو ید اهن ران دتا

 لب نب دل ءالعو دجنااعاعهدار ارس هنس ق ی داراند هال دارا دتاف اضم

 هبساما لی ن دلا ءالع نالا دعب بوتاوارورسزوس بابر نوعا يرړلتفس

 مسسونودا_ هچ یاول حفرت 6 ۳ هنس یف« یلدا تااءاتنار هبجوت هنغاسیتس

 ماک- نالواهدتعاظاماتم بولوایرادا مم يار وبدا جاچ او اد الت

 یغرای اكناغواقماو نخ واتوغدهفاص]او تم رکمرد ید یارطا

 قعلوا زا یخ رکبعم ,لصاو .هللغوا ییا درد یدو قالف ار
 هر دنع«ناذع بولو ار د| ص يلاعنامرف هنب را سدح هر زوادب دسیار دن د:اوص

 هبحوت هند رزوا هر دنع« نالوا نهو کح رر مرقم یلغرا قملو ق اطا -هدروت
 هدابزندبارپ بودنارارف ...ورکنا لارق یبیلاو +4: هنسیف یدلروښ
 ادتقا هضف لخ اد هليا نام ادر هجر کار ارت ار اضح لواهرکص ند رضاع
 تلو درد ل. دوزرا یاوا لاضفاو محارم ماتم ال اممم هملاع نامرذنکلیدلوا

 تر اعرکشا لف اغنو ض ۱ الا یر طب د نقحرانم اعم ن دیا لاححتسا هل انور هلاوت

 لامور هاستارد الاشماهنویام» مکحو یهآش لر ذع ندب یو دص ندرک
 یر.ازج نع اسوہ ۶ هاناو رو دص دق ین ی هس تلم ءا ےعا ن دبا

 ا م غاوي رددت را ارون مال کمد وببوایمات

FN a aE 



 او باتو ناور اھ طا لغوانامر :لسسراسکناررکت یح# یداوا

 | یاوامقا.صا و کر فروم ذه خا بو دداباتثهنراص لابصبا هب هسورح

 ۱ ةدزابدضر اوه هنوقفرادد تانغ ید انیس ےب اش داپ نیکی *اتارشح

 فایمالت ات الو ندنرانو:لاکبودبا با اوع یزوریبک اوم بکا سم

 || دارکن هدزوا خیری د مر نر ادن امر ذرات در دنیا ترا غ فاع ل ]مهر فال
 أ فاو مخ تاانعووفء ل لسو قا امار ها وخ بود ارارف هنلدا شاط

 | لصاو هئل ان دقعزونه یرع نیس هک دلاءالع نزکة دار مش و ههنسق یداوا
 ایا <: خزر هددساما ٭ ی دن |شدلوا لم کیر انکشمطخراپنلا فص رادو

 || یناغ یرادج ایج هدمسور, یسالادق یاجسهردسورم بولوا اب ےنلقا
 || لغوایدلو ء٦ هنسق یدلوادایم لاخزادناهب اسهدنراوج زاګدنوادخ
 رک شاة دزا اد هب همنوصسور روش کص یلغوا سور کتا لارق هلک رج
 رن موم بلاع بز هدد نرد یر الزانم چ شوم

 ا نه کشا دن هر هبم

 هرکص ندکد تن اره نرم اتری صم هم دةمیریترمهریشجت برض بو دنازیرک هار
 || تصرف نکن یکن دنفرط نیز ساخ نیعالم"لفغ لعراریکبتعهدنادشرد شین
 ۱ بات هدر م ارپ غز رورس هغو هرم رم هذا هغ بو و د هنه اک ماد یرانزب

 تبدید كيدو یر دارب مظعار زو یررهاوخورهوش ید × ی دلو ارو
iY:۱م دنس رل ایم نیا س۵ یارا بان الو ار اتفرکرافکیال.تسالغ لذ بولو  

 زار ید مر دنع«دوح هداوتربو قالطا تازیا یا لنلغواقم

ug۱ نا ماشم۸: ۷ هنس ف راد دنا يانسا قوطی نور  

 ۰ لغاشم بولوا نازخ دسر بیسآ یساامار ارتچو نازو تاز غیر هب ف اطلس

 یا وا افا نال !واهدنیع2 تاووا عسیضت هليا اذن فی انتدلداط ال

 ید ناطلس یرادنماد دنزرف دن راذداز م نا وا یرللام افصلاب تآ م

 ۱ : بو دیا ساپا! ران :|یفالخ تماخو*سالد ال ا 5| ت اطلس رہ لاس دراج

 1 هداسینعمنالواراسبت یاع دار ر مشکل ۳۹ ۳ بره ثاب ىر ةه جاهرب رو دنک

 عارف عاب ماع دمر م فرا درو. راسخ | هللا لال نات واج ٢ یز نكاەشۈك

 ادب قماواعبهدادسودشر نسزون ده یراق ملا ن رة فل> براو ا عامدلالتخا

 ۱ هرز ناسک بودی شورخوشوحم یکراسنر هرا فک وام هلیدتنعا

 1 تفرع مافی نزن در دیا تراع هدرابیف هور الام ند ی نعل شوم

 ۱ هلام 2 جالا نیک با یالسالها یا تهدر ی ءراکد تبا



EY 
 دس هد

 نج ھت

 طاترار رک یدایمنا طاس نالو اروضح و تح ار ٌهناخ تارع نیشن وس

 زدم انام ل دت بایرن لع دنزرف خلاد مب بو دنا مادهروهجرو ما
 ماح ةرادا نیقرط نازانم سه دنس ار دص هکر یط ۸۶ ۸هنسا ورځ الا ی دا جج ف
 ندا درب ا ھه سلح ترطم بو دیا ن رز یزر مز نوعا ماشانوخ |

 تناتک هعوظنه بجوم با جای كصدنازاغارس هکنجلنهآ فهمغن |
 قتحاءدنناکر ناس لاقالا دنع ناطلس بولو لالغابثاوع یزوریف
 | الرب سوخم ملاط كبرت سور IJI ااا ارا عو لوقو اف

 د یم هعنو × قرخ ی السا ءا فص بودن ىل هن اطاسه اکرارق هن ارور هم"

 || نشدن دحومرکسعرس لرد:افرغهنوخ یوح هل ارشعش ٌهمدصیریاد
 رابه ایش برض ی د ی لوا یرو اد یر کدر مانرضح هج هرق ق جاوا
 یدلبار ایکیسندرممدان هلی ار کس ردژارب د بو دنا نوکر مندن سهراب هو ک
 یوزاد قحاواراهکة لکرخر وظن د بولوا عوف سم هب هیئرمس عوطقم سارا

 لد هر هفا بم كلئوکی ع ارادوریکن اد.«بولوازاسکتا ےب هتفاترب ی راتو اقم

 هذا ارا وام با هما م بحر ق یدلو اراذکراوشد هل ار افكر کشل هش

 ی درسا شو نشو جرو ارو زواناولرفن سد چ کت یدبا شدلوا لاسرازریسا

 ا ی او قدرت قاب روک دمت ام

 ]|| نیست مو اتنه د عج رت ساعد نا نار صن هللا بولوا تريح اهم اب
 ]| ةو هع هةر جرا دتا نر هلا نیدهاحجماناطاس باقلارفیرب انه سورو

 ]أ یراکدتد را فک وام هنااصنا لع نالوا هرب فر طر دق لدم و ال هر وم
 ماعها هشوت ر دشورا شامل مات یر اصح همرکه که عاق شور اوید ۳

 مانتعایراکد تد |ماحارغط ركع واوا ساشالا مودینم البا اانا تا

 1 سا رو TE تا ۰

 | نذردام محر ةنانقواخ یزدان ناطلسدعس#دازهش ناب ق یدا خود

 ارت نوبا ده مزع ۸۵۱ هنسق ید جورعهرصانغ يا افسو ورخ
 یضاومهمش راد لوا خدورا ضح هک !ندقلدونرایصاع توادزونت نورقم

 لارقنالوا فح یل ف ءس TE م قیدلوارامتخا هض.*لخ اد

 رافغتسا یا دصهر افکرابد هثس احرر ان ذخ اندونو :دوم ترض ی شنا سور کتا

 دنجزا ناطاسنخاوارازراکد عتسمرا اومهو تسدکد نب رد دعای هفت نوا ص

 نوک اهدنو :سوک نودا سن و رم که رس



vê ۱ | 

 | یدلوانازورف یک ن ارکنهآ رک ل انکو ںرح ش٦ لاصتاهحور ےک ا |
 یاب نیو اریسا خد یکم اوری ڈش دوسرف ناب یکتا هد هم اکنه تدمرکم اینه

 درک کت الوهیضم ندکنح ناد.م بولواتسرا هک ت موا عم

 | ناکر الا فصر عماج مان یل هفرش حوا هد هنردا 0۳ هتس ناس هش راد دن لتهآ
 تودنادمعع یاشنافرعو لع هدر دهر لیا هع طو 1-2 زول یوبهدندرخو

 حفرت یجدهسر دمر ببر رفاکا هد راهنطاس مان اد نا طاس یرادنجرا دنزرف

 | سیرد هدنرا نک هفوط «یدادا عز و هتسکبا یهفظو لواو

 هسردمو حداح هدهسورپ ودیا ثب دا رادهسردمنوحا ثدح دو

 ے هنکراد :رمطح راکم اکابر جش ۸٥ هنس قرا دنا دنلبین کر ا تراعو

 تولواریکلد ندلوا هتساب هدامع و خرااکمادوب و رس نداق یامشدتلم

 هده وزب یدعسهدوحو هنسکو نملع یالعالصاو هد هنر د| خؤ نر حور

 ناار نو یخ هنسا مرحم ق یوا ن مززا نیغد
 ي رگ تدم وپ دال کیا قشسولح 4 قس :دالو

 هس ر همش و هم

AO۶:۹ 1 د ۲ ۶  

 هد هنرداو ها گاو احا عمو ترا ۴و هدردمو هر دا سه مهأح هدهنژرب

 ثد2 ارادو هس وم هسر دمو ی هرم 14 هر هتد آج مداح

 لاک الد هاش داب لوا ترا عو حم اج هدناویمورن وک هنکراو هن اتو هناځ عمو

 ۱ ۱ ۱ زور
 تارت ید

 یاحدجا لوک ۶ ییاحدجاذلوس * دجخناطاس * نب دلاءالعناطاس
 قسد:افو فسد فو شاقو شتدالو ف شاو

 2 ہنی نیس ها هم ۳

Ate AAT AFF A1مو  

 |: دنرلدهاحما رب ,نکدل او تاىح لاح تولوایراهدازهش یکداناخ رواو دنیا

 نارتهدنکا انرطع كابن ترج مدارا هدهنرداورادنانانرع ههاجلرتایفص ||
 لعوامتافودعب بولوا اش اب ےھارہا یرلامطظع ترازو ماشمراکتنام اردراشع |

 A۳1 هس قر دشملوا مطعاریزواش اب لہلخ

 خالاوباع باتو لیصفت ۱
 ازب ذد فرش هلرب ناخ د سوت ًامتنعه سولح اما فاع لاربص تدا عسر رس

 مرح فئ داو اراک ورن اعانو-عرژرز یراوهردنعت مسرابغ ینم لک تولوا

e 

۳ ۹ 



 ار فلت جزع هفرطلوا یزاومهان راوطارارکسن راک سان فامرغ۸00 هنسل
 | هدقذاوارهد ناظضاس رک یم رهشقا بودا اضتقا یرابرپب مزج
 | سو بولوا لصاو هه اشتح اوزعهاکرد یسهمانزابنندنلن!شاظكناعبدب لوا
 | هدم :رقنا یما یه ال اردا یلیوطان ام فب یدل وا لدابردناطلسوفعرهطم هل ااععس

 | قلوا همهانوک یرلتلاناتماررقح نکس دقمسر لا رارف ةداسوعضو

 | یراریعدریع«هراو هه یریخس لون ات س م فی دلو ارا د تو اهنلیی برهم جیطر ات
 | هدیاترد بودبا اتمه یب تمه فرص میان نیراراصحنسکذ امن وب نیفلوا

 | نانه هنس فی الرو ناکرالا فیصر ناب لیکن هدنوک قرتهدلوقربو
 یاس یکن دنر ا:ک خو طرهن هدهنردار دیسان لاس رات ٭ ناخد

 | هدراب |هتسخر اهب لزار دشلو اان ترو م ه یل یا تنعم لابسبرب ی د ییا

 ۱ ٠ ل اصو بولر و ءار مزعو هثلا ی ع لکون تبار حفرت هلرب رادمادرارچ رع

 اروص# ندرب فرط لو اتا نالوا ناهججناهاشلامارعایلانلار رع
 ا یا ھن یارک ۰ البز عسر ف یدلوا روصتمرکشا |
 با ریضز ی کوا همنطنطسق بلخ راکزور هرنر افکح نوع | دصندرص ۱

 را ےد ا ها لاشارح تعنص لابعا ٭ ید اس دن

 ُ لامالام با لات برح ناديم دایر دیور لب اعم هنس و قرن ف ند درا هطاعو

 | قدرفیدنل وا نیا, دراهط !هننکر شم نالدس ب واوا لاصبایکهر ایس

 ۱ یرکاهدنماع هدو هعم مابا بونلوا قیضتارعواربث وک ششکلا قىفو ى

 نادنح د ص مالسا ضرر قورو نادنح یددض کشک راک فط عا ندد اج و ۳

 لو سوسهتساحر حور غ ره صلتروهتم یروکت هرخ الا ىذا یقیدلزا

 | لطر تدنلا حورح ناوجرب حورطم هلیاناج من هد ناکنشکن اص نکردناریو

 مزیرخآ تسد بودبا شومارن ی٤ تا «باصت ید مذ و شو لم نارک
 | امغبندا نوک وا نوح | انعا ی د نی ده ات تسابر یاضتفمرب یدلناف اکدنز
 مانن هاو مهم اشآ .نوخری شع لبا تسامس ةن میده دھار موب بژاوار دا ص

 رهه نعت هماخ موس یه ی دلو ام ارآ م انریکه شو کک مالسا هما ناریشو
 هدنردرههنس کد ایللا لس شین دم د آرش لاود | طومه هرزواینددلوا نب روم

 دنجر اهاشد ابر مان دنز × مارهننامرف قاف آ لول هو × ماع ی اشنحاورع ب باسا

 یادو ٭ لمم کن: روس بو دیا سار دن الان ويمد ساس ا عضو هنسان لومناتسا

 ر رسد ]لوس دبید الو او یدنکه هرکص ندکد تن لب ددو هبوسد ید ر البخ

 تن تم
 یارآ :

| 
۱ 
۱ 
| 



 / 0N هت کک نر. یو[ |

 اوات رواد وخ اوس والا یلعوا وم ما |مزرع نیس هد هس تروا |

 | توق همان انم ترا عا تو دنا م دق مضومت:طاسرب مس تمهیلاع تاوح |
 | ندینسهتسسانسا مضوو ماتها دع اسریعخآ هنسانن هتشوصانانومع اوسم نی د |

 | رر وارو نع تاسح0 ۸۰ ۰ هتسدودح یقیداماعاعا نت رقهدننماعدر ودر

 ۱ فشوص ااو ر و ياخ م دقه تر دیر کز ونک نر, ربع ل و داسا ءان

 | زکس نات نو دارو نه هنس تر دز وش: دسیا ح ور توس تلود هدنسام
 ردرا د نوا ترعه زارنفا 1عیراتر بو اهصا سبا دنا اسنارالاسهز

 | فا ا نوعا یساش ةو ضان هلو ت رقت دصق فارط الوله هکر دیور م لعا هللا

 ران هتک زور د دزو حرا ندهضاخ هنازغ ادغام ندا ههم یراک دتا

 | ریدقتوب تولوارات د كم هس داطصا رصع لوازاندنکر ه کردشفلوا فرص
 دنلاو دم | هللذرول وا نوتلازوسنر د ل زو هرک لسزوق وایفرمههراد هرزوا

 ۱ کرج لد ایزانهه ی ته فراتر ےک نی ده اما ناطاس هکر ایم ھةر ا

 چھ نرد توت ناک ےب بولوا اتات هل. نمھ ن درا تاو ل ا ن دکر شور فکر ات آ

 ! قاص دف تدنهلا ل ذذ یدلوا نیکر مھ ل + مھ سوق انی ادض لدا م

 | ا هددزرانت «هنلوا مالدا هماعد تحافا هدمات»لواحاسشلامونیلا هکردلوا |

 | نزار لالددامور قرزوع مانانف وص لند طنطسق هکر دن دن اناورووص نالوا

 ۱ ین هک ا!یرتضهر چر د لوا یره وش زور لام نالو انور اه کد ناخ

 | | یزوریذو غثوب هللا هانبور د شاو ا بوس هاوار وک ملتان همخوص اباږود نعرا

 [نالوا ف اتس لک رو هظ تام یستاعو ردا دما درت ار فطر کس سیحر ائ زور

 | ان طالراریالا دسترضح لم داشرا یزاب انچ نیذلا نمش ق آی امر عش
 1 راک شا یراز الا عد الر اره هنع لا یر یر اصنا سونا یا یرادناميم لسو هبلع

 1 یدلب ۱. اهلسنت هیر ونزا عو هنر دمو عهاج اقم ل رامالس ااش داب ؛ولوا

 هل السا»[.نف دن د و دد نیس و یدحاا.لاعماق» ی اع*ش |ادصلوا ۸۵ ۷ هنس ق

 لند یراکمز هدنمانع یایااند»مهاص مانابودنادورو هلوئاتسا
 دما دامام دة داشان لماح ياتعا ارز ورد رش ارا رها راد مزعل ار اکشناح

 در وکر وک دنا یتلواانی یراراصح نیسکر اعود اشا بولؤا لقتمتا = ||
 ۰ نیا انا عام ند نکو دت |تیاه ف رص هنس ندشح تر رص یاطایاحر أ



۳۷٩ 

 نیک له اعم نا یک الس امت لبا اوغ ضسارهاظندهشطنطسق ریه رد دا

 هرکصند دلوا مدیمر فطو ف بواوا ردکتم ت اطانرطاعرطاخ هجْنج رم
 | نبع درا لح بوداراتنرک هنادنزو دن نوک قرقهرزوایرا رع هظ.غ یا ضتقم

 ترا دا ماقما الا نم جرب دید اهرنداء:ددرق لا ناج دقن لذهدنماخ

 مح دم ام تاودرد نولو ص استحا فرش هاش ادو صاخة دن یمظع

 لس راترضح ل اوتر فط ناطلش اضف مک ماح یدلواهاسو یضاثم تابراهابح

 خول لیم نیرلبمانمانردقت لقوویریوصتلداریهالا مندا تھا ن را
 نیب تولوا یس الوط دب هداتشنونف لے دیار زت هلبناونع متفلاوما .هظر هح
 ان الوم یمردم هسورب ةمن اطلس نالوا هتفانر ارتش ارل تسد بل ل علا نار العلا
 لوا مه م ی یداوا بدم عرش ل ةع نیشار دص ن دلا لالح نی | زار طح

 رود نازف حرف یاج نالوا م انادزناتز لىم ان یا یکسال اس ہدل اسا ت تنعملاس

 هژدعب اول یس هعلقز و ژن ارل ددد ارب صه تداعسرب مد رقم بو دارو مع هل. ارو صفو

 ۸۵ ۸ هنسق یدلوا مارهرذع هد دنک هریزج مان یزواش اطنالواهدنس هل اّدو

 ردكم واردات تزل ؤا لان ندنکرح ها تضرفهراومه یلغوا قماو

 بدأآت فدای لوانذلوا لکه یا کردی نوک جاوا نوب اج مخ

 ها. لاسرا هدقدلزاو برق هدحّرس تولدروسرامتخاتکرح تفاک نوا

 ۳1 دان مو نر ند درو مو کال ا3داد ما وف دلو ی ماا نرو

 دوهن کو دند ا حظوة دد ماد مانر اصخ هرو ناد اغا هننزاص> لاکو# لد از

 راندد),لامعو دالوا یو دنک ی دلوا لخ اد ههر ماع هاش سا قو دح ني سا جاو

 كاا ر. ید او درک زره ٥ درو ڈک لواتدمرب توداارارثهدو رکنا

 | لا لاسرانوتلا لنزوتوا لاسب لاد هين اطلس وزش یر طهرکص ند قدرا
 ز امن ی اسرفیمح هنهاکردنرقرفظناطلس هنس احرنکنو حیات ئاتا هرزوا

 لغ وا سالم ف یداواز و دنر ارش فاطاارمظم هل با س لم ی اعا بولوا

 هد الع نالو اه دنراذید تولوا رژ | ع لصاو یرب> یند دلواد لم تومتسد

 رکشل لارا نول دراو هو کسا ت دالس بود ن ذلو ا فر طرب هللا همد قع
 س ال تالو بولوار ؟بیز نطو خر رکھا ہذا یهعاق هدر او هر را یزو زذ

 ساساللامودمهیسارق ناسا وارو معدو ساق یر کل هد ارمماترمم

 م الدا تار لرو نوا یروس دارغلد داها اراد ۸ن۹ هنس فی راو أ

 بوط ترنغ بوتلوا ماتشاء د غ5ل ڏنم انا هن هتساجر ؛رفطیالاکل فتو

 هلا



۳/۸۷ 

 ناوید قرط هریک اد شو دلوا نکا شاو ازاد راع ابرار اوند ایا ۱

 هراسخر مت دهاش نخاو | ناکم ناب س ناطاس ناسا | لع دفاحد هات نداضف

 لە اکسو هاکودبرا ارفومارآزادنا حرطراکشو دع نار زهتاهن بوماواا

 مان هلاوح هددارخاد هلن اقم نوعا یاوا رافکت عج شک قر ەت یراهناریش
 یا مور ه دل اتقو برح لالخ 1 ۰ هنس ق یدشاو ات | ی داعاہعرا ہر

 لوا ب نم نغلو ا ل جا ماد مداتفا هليا بوط ةناداش اب هچ هرق یسیکی راکب
 دنر ا نا اما نده ساما ی الروک ل ع هناشاددوجم یاتعارزو هعحص براد

 ت اعر یران ات تاس بوئاوا توعد هب هر دا یاس اطلس ندا تو ۱

 هکلذ بوللو ادا: | قوس هنداج هرو مودا هج تدار حفرت 1۱ هنس ق یدنلوا

 1 :رکصندقدنلوا عارتناندهرفک یدابا عال هجا لام ماو سودر وکو هوانابو

 هدر ام لواو «نیدروشک هچمط یراص- یلاع هح هدنااوح لواوهردابهملاب

 هرزوا یاواندنثداوسلاتشاتنع* لاسود جد زوفر رک تث ہراع رازن بتک

 نتن الو سالهرزوا فام :رفاشکر وکر اب رهشاش ادو څر دشاوارب رت لد موس مآ

 یک :ترکوک ی دیا ات ووت او تنوع ارب مامان دکر م "رام | لرح ۱

 تام تالس ی اح مس ند امم نالواهدنفار طاو# طم یدین هعادن ساتردو |

 × دان هریذهریعفز ییهواروهوارط مدات هسو رکا ابو دیا طر هدانا ناطلس |
 یدلیا دنچرا لاطاس رب مس هبا لم ةت هدو کیا هلبا جانغ عا عازاو

 هنیناځ همشوص یراترمعج تمه دنلب نالیلس هابتین یربهآهردنعمم یف
 وطلس تسد یرول سر اص هدر ات لوا یر ک دترا تعزعدنلدر ۳3

 ۱ ضرء هلا ےل ا ی اتم ی کلو ا یو« نک اعهتسول تدبایرو عقد

 EE هل رقترت الا ل لح رابرت بودا < دقت نیباعر ت دو ع

 | یازذ تربح یش ذکر ۹۳ هنس ف ی الو ا ساند سارغط ناطاس برصن

 بو دیا مدد مصر هب فاق یا ب نڪ مج نا طلس نالوا مدا ید لوء

 روند 14 هنسارطارفص ف یدلرا فا کحدنزرا د هوشه دل اعمرب تدمر

 | ناطسر خم كاج لنهآ 2 هدقن ف ەرصامانالواهدنکنج لنرف ءرهک |

 و مط ستر الواموع کر یادشیرپ فو امهتغخرب بولو ارفر
O EE e 

 لب نیس>ندنراهدنم ناتسار ناتسا م قرد دت الرو تو ل ةن هنمناح هاف هلرب

q9م  
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 یردژن اب ناذع هر ة فکر لیاراکز ورد دعا مر اصح ییئوسغ نال وا یھاکتموکح |

 ee قرع رخه ین دلوا ر اتفرکه نسالمتسا هم نسح نوزوا ی. هریمن

 | هوکءرکص ندکدتدارادتفاز وح لخادیراصع لوا هلباهلج كی بواوا
 هل. هبزح مازل اوره وف لبا تاما تودنارا غلا ہر زو انو زب رط ن دنر زو ار اغلب

 رجا ن دارحان الر م مالسالا میس ٩۵ هنس یف × راب دنیا رقت هدنرارب ییاباعر

 يرات مضخدنجراناطاس م ی × یدارا ماعو صاح یادک لک شم نارو کتا
 نوباههیاهوطندره فرط بوراوه دنهزاب اهلی رکسع یلوطانا لو ڈو د
 دهن زالو لنز ك نوا زقتهدنزانادر ؟صندق دلوالصاو خد

 هدئاما نماللا راد هلیاراصح ماس ×یروکت بولواروصح یسهطا والدم
 حس بولوا مالسا نا طاس نامرفورلت هب ای القو عاسض هریزج لوایکع ارا ارارق

 رب توی عهاوحو دحاسد عءاوصو
 یز در طح بوت ر غغ ناطاس نکغروک دما خو  ماشمهدلاسرایارخ

 راودتمایر ا مس تمدخ د نهان هنناج هنسول ی اش اب دو بوراو هنو کسا
 یاارق هنسوب بو دیا راست خد یی هاد جارو یه ولرو دن هتسعح ربزو
 مانهاب لاسقالا دلت ناطاس × یدلیا لاضم ا یلاعهاکردهلبا ناما د یم

 ههاحو تاالح هاکر د هنس ون لارق کرد دنا هرروا لاغتشا هیص الکسا را

 میس ندمالع ها نالوا با: تاکر مز اله هدرفس لوا بول لصاو

 نامرد ینامرخ هقتحوم یسهمعرش یا وتف لعاصءریمملا یاطس ىلع

 دحاود عنادحاو یی ایو ابو ینا حارفو هع ات بولا قلعه هلارت لاصتسا

 لس هاش اب دج اشکر تکرزو ۸۲۱۷ هنسق * یدلوا ند« دالا تل ام مع اعض

 تالورتکا نیک ارارت هراز شعب یک اح بولوا رو مام هلصالختسا
 رطشو هتد الی اباده سره رک اح نکا شالوا لخاد هفرمصت تسد مدام

 تمذغ هدنسقاب نو دیا لاسراهلاہقا هاکرذ یناغوا هبا یت افم كنتکآ#
 م ق یداوازا هد نا طاس لومق نیر قزا کودتا هنساجز قلواهدنرلتاسنا

Arزع یا جرد: بولوازارفارس هللا مالسا حاور د.سروخ جات  

 هداامزكدنا »ردع اال تعا خد هنس الاو هر ترهاصم فرشو ترازو

 تاناعاهناسش اانا طب الو لزا نورا نا نوک :ممرول ا

 ماعو صاح مولع» های اقنا هراودنکه درون يه ماع یدلر ابو بنر اا

 ماقملواهدنمامت هن دز کس بونلوا سانا عضو هنسانب فر # دوتا
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 ۱ د تار ا تو نا سراده# یدنلوا ماہ5 هشرفءاداهدمارتحالامز ال

 ندا دراد لب مهار انامرذ یر اهر د شارا ماتا ن ر قہ دلال ةر ود لع ماوعا

 عارف هاکردنکنآ شاواردب نیشناج قا سالا یدالواریک او ×ر دب

 ناز د نیش د نشم نا ناطلس دا دمارچ اربد لعو اركب د نالوا یخلم هه اکتسد

 اناج دقن هدنیرغر اندورارف هثس هل اتساز ار د نسحراجات قهءا تولوا فارماک

 مودهم هر قاطاس رهف شدد هد اځ دارم تنطلس دهغ 1۸ هنس ق یدلیا

 عضو لبا مس هدمشارتو :ھارا ارکت كرر افک نرازاصح همرکن الوا ساس الا

 | یر. دتا مکح هتهاد یری نسودر وک ناراتمهتسدو یکتا ندعدق

 هخرط لا بةعر دو + ل ادر اسان دو الم نب ذلو | یر ڈا عع لصاو یری

 یابتتتسا خدم هذة رطءا ا تؤنلوا لالحو هاج تابار لير تادلاد

 ر وشک اسان 1۹ هس ق یدلز اوس هنج ول هندن اح همش وص یلاعهحوت مامز هلا

 | يتحد دنکدننیراهفلترومخم .ددعیبلانالواروهشم المان یل اولرافاشک
 هر یال دغ یع الا تسح هرکص تدنداس# اف اممم یی هانف ۳ هرومهر زحبو دیا

 امت وط نرخ الا تسکش هلی نیکو رهق دا دنت یکر شم نا فس نالو طلسم
 ار مغ یدناوااذا ځد ته ذخ لوا اس هج ور, بولو اا چی ایر دز دتلو اک لبا

 || ریرمس همادعوفیم یاد کودتا قمیضت ییناکسینروزا سورکذآسوعنم
 لح ایم یطهدنامز دنا تولوا غالساشک هبساش اددوج ناو ایف اطلس

 ةدزاد ید الو دزانرا ۸۷۰ هنسقیدلناقرغت قطاشتعجو* قرط

 یاخرا هل حور هناشن لث آریشعت رس لس شخ ر بولوااهاکتسدر فط هامش
 ردنا ماف هدداصخوطماقم دهب نم هدروشکح لوا کد دنآواناذغ

 هدنکسا# ناسنوحا قارا مالساتازغ هاکمارااماتها وہا هتسک
 ۷۷ هنسق یدلروس اتمفی تمه فرص هسا همأو مات ناصیادا

 جورع هجاتسکح حواو ورخ نددداروط دج ار د یر هتخور فا عارح

 عزانم بولوا ل الج ازادنا ءا..هنامرفر اد هلرب لامقاو تع یهارفهنکع

 ۷ (دنسق راد درا ملست هب اهامصم ناطلسهدار مش نام نوک ر روشه دةد یعخد

 عساض باساویانم بابزا جوک هنان مسرب لو ناسا ندهد الووق
 ترهشد)مناونع نامرف كخوکولوس ندنتهح تفانضاهراناالاح بوناوا لق

 دو# هرزوآ تثطلس رشم یاضته م قران داوا ناکساه درا نالوا هتفاب

 رظاخ فخر سر دک ثعاب یرودضرودا ضل یرا ص رح یالخنداشاب



 1 ندی اردص ماقم بولقت هدس اب یاو اه دل زنم ر اصح هرددوعل ا دع:نتغلوا یرارطاع

 وملف مج ناطل-مق *یدلروس دامص |اش اب قعماهنرازوردصو داص.ا
 ۷۳ هنسق * یدلمالعوغوط كيرحت هبناجلوا بولواد مان هنتموکح |

 یاولمفد هدنساوه یحفز وسرغا یراتمضحزوس ودعوزا اوت ه دند نال س

 || نارو تانع یاس ىلو لک ەر کندن زازو یالار ةر بو دناارغ

 ندمان مانا هح نب .!تعزع ناکس اما هذرط نواه اا نوط داش اددو ۱

 || نامرح وسا مام هتناکسهعلف ناشفا شن آ عراوقارصو ارب لدهماش
 یشکریملواافوّهصرع نازابرشهلرب امشب نذا تة اع تون !لاسهاهدنلاص
 ۱ نان ي راصح رار هدر وس حج راځ تدان راد دد ادد هریک دنود ته دنک

 فونص نالوا هدنام س ندنداعم خزوددادجا اک هرزح هکروخرب رب

 نازخ بولواداز ایی ندرارجر کسع ضر ەت تشد ی دیارش اعا دنا دنا یلاوما
 ثراونارق بحاصناوایارآدنسه مف *یدناوا طط نوعا هصاخ

 یلاع میلسناطلس مو برعرو شک جاف فاع لا تبطاس ریس ق اس الا
 ندندکترونزهدهساما یراد وعسد دوحو رذوکح ادرار شح ممه

 ندناافتخاهدلاسحو عالق ضد لانملا بعصا عاج ۷۵ هن قیدلوادومش

 نوعا لا ص.دسا یاقش بارار اسو قا سرو هفداطو نا امرق یاباشب

 اہم ںونلوا لاسرا اشاب قعتاظعارزوو اشاب دع مور ہدہضام ماع

 قا لوز 4 دن ارازاب قدرا غا ضرعت تیک و کا

 ترهشدل:اتیسنهراناالاح بونلوا قوس هلو ناتسا فرظ یرح بارا لم عد

 یرابدهش الع ین | طلدبربطخ رطاخ یا هل 5م قرا د :لواناکساەد:اكم نالو

 تلطیناکس هعلق نو لوا شک هساش اب دجال دک ن غلو اهدزرمسهذف رطیریعست

 جاتفمییلسد هزورمضااب نالسرا ف نالوا یک احو# حاغ هلسوفاما

 مایادعت نکناشاوا لان هنعایخس هتک داوالصاو هتلودرد» یدلبا

 قراعلرتهدنارگید یلاسعو دالواو را د ارفهمصه تبرع تاک نخ

 یدنلواتددرت ۳ روس تعج نو | مح ناطلس ۷ هنسقیداد اراستخا

 هیرادصر دص اشاددوج بولوااوزنا نکن یزکت ازغاش اب قصاریزو ۷۷ هنس ف
 | 4, اهزور دنح لاقاد دع اسم هکن سح نوزواندهنتفقنارت مف یدلداالتعا

 قلوا محو یرسکن یڈناج بولواز دنا هبا یفالمنحا یاول همگو برع قار ع

 ۱ ندنازدرک ندیدم حسن هدلالخوب * یدناشع ازاغآهعمروامدندن..داو
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 لا هی اکتشا تسدنانک هر رک ولوا عج هنعمل نانامرق دالوار ر

 . فاعوت بودیاداسفو هنت طاق ا هلیادا دما مزا الام مازتلا نیک اناسرک

 ] سم ناتیانەدا ارش ٭ یدردتن انارو امر قو دج و × نازوس سد آن مرخ ||

 یزد رک ارهرر شورش بایراهدن امه رهشیکیورهشقاهلیا راز اغیلوطانا

 ندر طر کد د لوا بواد هدمدع یارک نرم هصاو ٭ دو دسم

 ا

 ۱ ریسا هلا ناکرت ناشعتم هحن ی از ریم فسوب یهداز ع ءنالوا تخریب

 | کزاف نا اقا یزاسان عضو نو کوب الزرد ی

 حطو هد حرم ۷ ۸ هدس لد اوا ف یدلروسراذکءرادکسا تولوا لر ګنی رااح
 هاکتسدرفظ هاہس هعداط هکدارهصاخ یمنکنراک# ینا مورةدقدنلوا مدق

 | شکم دقم لزم کار نوعا لیصحت عالطاهیوط نسح لاوحا تولوا |

 .رادربش تدنکودنا یماد لاج ضع: هدر تار درپی“ د هاکمارایدنا

 ۱ یودنک اور یاب ولوار الا نیرنا:ء هلا فا ساک ءو نو فاو رو رخ ق ارا

 ۱ هح وپ زد رنو ر شع ناک وح یو کک یرمم هج یدروآ هنع د هابسیابرد

 | فرفه جاوما عاتت هرکص ندکدتن اریتسو لنج نادممۂدمطلخ یرمفا

 | ایا ل ءا مورن وادع ابر نواف امده کارکوی هلد اادعا

 ۱ سا دریمآ نام ڪنو رہ لاح ناشر هلا لاک لانبع تاصا اف

 | را. قم A یتنپ ناو اا راتفرک

 | هحور لالحو هاج تابار تودیا فرطرب نرارطاخ تآیمیافص هودنا
 | هدنس لاو درد اپ ی الروس هول هندناج لالص یامهص ناتسم رم لاھ تس

 | خست نازیه بولو ا نانا نعیرفءقالتتروصهدماقممانهبد یکتا

 ا عر هک: دلاعزآنوخ یوح نالوا ناورندن ا

NEنسحهدلاتف شاآ | لاصتشا حدرپ هملد كف اد کر شتالقنا  

 اس سد امام

 1 قیطصهناطل .ی باب لوک: یرتهک دنزر نالوا یرا م ظتسا:رارمرار

 | لاعورهلامخار د لاح ام دشد پولو انا نس لول شار | هلرب یشا نو خریشعت یابتا

 | یروغرا رره هرم س ندا لالو ماج لاما سا تاستکا هی ترهامزعو

 هتک ر تخم لوا دلم ا زور هدو سو | اع هیر يشم برض ی :رکشایردددج |
 پاکر ادریکمارا ساوا تارططا هدزمهرب یها س یوُءهص تارخ هناخو

 تمذخو نوع تکرح هوطترب زو:هندنراناکم وتو ق نالوا ف اطلس
 لبواتکو دسا روهظ ندنزوناممارناکهدازمشندبا نیز حاج هل اج

 5 را رس را سس تھ و
 حرف واط سا

2 Ti 



 ےک ےک چم ا کس تی ج د و اس سر او هی یہا و ہے سی س تو و س سم سپ

 : اا ااا ایسا اره هما قخلوایرو نم ناد وغ ۱

 ادرس م قیدانآیرتوتاص# تویتر لاو یو موم زدن

 ءا رراوم هو تسد کن ساکت كاع دنازارةقیرطلنها نسح نوزواند

 زانا عسلی كلرون جو تنحر از ازهندکُ ج نادم بو دنا تعز ع هتعزه
 حج رفطالار کش رر يشار کد ادر یاد ھك دنوی یدقح هت ءالسزانک

 یراستهد هلن یرا همرو:نوساواداز| ندقر هقدر كادت تاه جول: مکی لام
 هک قرف هدر عقر دا دعاه دق د ناو! باسح هحفص موس یم هی اتاسح م القا

 قدر طظ ندء ماع هنازخ هره رر فاتر کسع هدر غس ان اادع ام ند نو برد لوا لا

 نیلتهدحر ؟لاهر:اضر .LL اط د ند هاه دابزندکو یزو نلدیو ضر قلا

 اس هاو رت ناک رک بعد هل س داز تاقو دا: ا ترثک براد در وس حد دفن

 توللرومت لالحوهاح همطم هجون هنفرط تنطاس هاکتت هی الاسقاورفو

 | فاکس قحاوا قارش الا مهاله دنر ق قرشراصح هرق قاف نا_طاسیاول هعهام

 | یافت !نابزم ههدن سا حاتفه ملست نوعا قلو احا ناس اس ل لاح هدوسآ

 تودناباتش هر ک هدند نمرع هرور ضا تارادریم ن الوا یک اح نارا

 | ر مرقس ھی دلوا بانج مجر ار هشتعطاع یر طم ہل ہد انع یا خس ن مرح

 بت یک مات یو انا دن فدا برو مار کناشاددو هخ 7

 شا. دف رکن ترازو تلج مقي اوا لوچ واز تان تیلو هی

 ندکغ السو هدام لن یس نوزوادجاریب دازنامرق یدناوا فرمت

 | زادناهباسهنامرت تماالورابرکید بولواقراغ+ندنوضم لو الو ا
 : :یلوطانا قحلوا ضو رعد هلالحو ءاح فوم لاو یدبا سلوا: تدوګ

 رهظم لوا هار ې شارو دام دص بوناوالاسرا اب دج انک هلبایرکسع |

 لطر ماعد عهد ماش دو دح ماک انودا یهانودبرودندنراددورادرار ؟نر هد نن ۱
 ا

 هننوفنالوا یهو كح رةم یط صم ناطاسهداز ڈی دلوارو هلال سم نازک

 ملا دو تض ما لاما همنا لوا هژیرید دن یر سر اصحرف 9 یهودند ¡أ

 | یهعن یل اعلارح الا بسح ۷۹ هنس ف × ی دلو اٹ ٤ز ع هد ل هر ار ءس ن دلوا

 ۱ یر اوتهه دنراوح یرا نم نداء تعطیل یر کرم مع هدا همدا و |
۱ 

۱ 

N ۶لاعور هلو تا در د نوح از مت تمذخ ءادا یار اطا م اک  
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 1 لصاو هلرنم سرو نھ بودا تھ | رم تارهسوت هو ارط هاو شد سہ ۱
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 کر الالب ۱ لا قحاوارک ؟ دادرواد یرشآ عیب لصاوریحو یردلوا حرع | 1

 هرناح ا نزکد هرو الواب ولوا اجبار د هلن اهر ع بکا م هرابز

FRY 

 | هد" ما افون ناطلس نوچ ازار ارس لوا یت 2 اشاندو مت بوددا

 اف کات الو هدر موق متولی یوح یه هداز مشهد زار نیمجهاک

 | دو نم ی اشا ہد: افا رار شرو ضن قانو لمدن تاترا هل رقت قاةشو

 هةم نره ارم رهت لر الد صعاو دی اعد اوب در دابر وش بو دنک ی امو ۱

 هد صالیانقمارم هو ی د نو کو یه راع د مز وند هلم لقا

 | دمة هلا تدامش ماج ءو شذ بولوا هد از آ نداق ی یانند دق هرکص ندق لوا

 رای نان قار ام تام ناست تشد یادرف نامرف مخ اات چ هقدص
 براق ا هنو ی دنزرف یک انوا اخ تخئراوازمس بو دیا لاق را هب فاجر تجر

 یکدابلغ نایک یاشتقج دن وکرب یفلوا بلاط یداو دا درس یدنواشب خو

 جره شنآ هتخوسر eA لوا بولو ات هو کحرب مسسلاج هنسک حوا

 ناعاراد هلی ناما طی هفک هطخ نالواهدنف مصآ ترف لد ذات لد ههد لوا
 ین ن در کر انا هضلوا یهتنم هند سکرح تکلم نت الو قازا هدهد یدلب
 یدلنا توصنم هبوکنمر اص > ح ورب یالسا یاسرف نالف یاولهرکص بو دنا

 تودنا افتکارلت ار فو خن ردقو هدرفسلوااولل ارووصنم یاشان۸ ۰ هنس ف

 راسادب» رانفر ڪک طلا یرلح اهم هح وتم عالدو لاعور هرادمتاودرد

 یارکحاح امام هکر کم یدلد | لالدوهاس هاکرد هغد یرافکنانصتمنالوا

 مت ساوا تم دیک :اورب هک یارب 1 ییکدمندندالواناخ

 ۳ یاس 0 وخ یر دغر شع یراردارب نیهاواتلذمهاح دات
 ف نو دنا ر هزور د نح یاقهدنناممنید یداعا بوکنمولو ذوا خا ۱

 ید شلوار ادب ڈان لخ اد حد یارک یکم هدق دلو ریه طمع طاحرون لم
 رهظم یلاح ناشر لوا قحاوا.لاوحافقاو یراتر تح راهی اعرابرهش
 هلیایزاجغ الا ر رشد دعو فرم هلا ناخ تعل> بو دیا لالحا فو زص |

 : دالوانسد قاس تشد تعوکحتار هدد دمرابرلد دروس فیت ید

 دانم هملطتم بوشودهتیاجا یالبتس اب ندا کین اهن
 ن اطا ق افت الاتبووار اید اردو اا راند لزا نخل ادا ناخ

 زاد د از امن هعقو عفر هنساجر یرا ههر و لاس نایک ناک زهر رد قاف 1

 |1 اقوم دخول ع غوط نیرامرکم فض حد یرات رم طح زاون هدنم ناطاس |
1 
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 ےہ ی ج =

 ۱ دنشاش رس ها تھ یوزاب توقو» نیست هک ورود تام فود

 | لب اح یر تخ ادتدا ند من اه تالاس فاز ات ددنانکع
 نم ینصم نم دجان الو ههداز نسنم ادعا یونطاناردصردناش یارک ن لکت ا |

 لزعفافوا هفزتیهامو ع ادع ام ندسامخو م امام فی دلو اا شن ناوی ا یارآ

 یس هل یدنا هماع لوعم یکس# ران اه دنابول بولوا ضو قم هرادلوت یصاو

 ۱۳۰ نی دارو یار علت دست ی تایم یاب ید هلو ران از
 | یمهدونونالوانا.صع یداوننماک اشابناعلسمداش یسکیراکب لنا مہر
 | ےک انور شرر نعیاشات بو: اوا لار انوع ادا ف اھا

 | لوا فاطاسمالعارفظ مالعا نو صا ماننا ذخانیفلو ا ماز منا ثعاب هدالسا
 یزوریف تانارنامزر دق یآ یک ا ناد غد تب الو طدوقاح بوالوا كبرت هنناح

 ورک اپا هنس ق یواز ا هتسخ رکسعءدز اردا ر رو شکل واز رقم هنامآ |
 هدنسا#نامهرومو هنو دهع ظرش فآاع لاد دود ناصع یاو حف ر یار

 نونامه مع«لصاودوملا دع کو دت اند نیب وج علق یلاعر هدا مان حولموت
 لوا توابروسراذک ندنرزوازول شراف ترد نوا ند هوت هد اتش نه نیفاوا
 هده اتو ڪڪ م یف راد دت ار امرا تن, راظف تسمو » رانلاب قارحا ی هملق

 ضر عر اک لح هابوررپ هنس هناخراکر اه الج هدنس همحان ول نشو طندنت اف اضم
 یوم رم« كب بو دناراولد شقت هل: اهنارش هل رر یرو الد یکیا نواو# رادید ||
 نعلوا لصار هتمالسراز هش لمار اتفرقامر ق ندع رب اراز ۲ن کش هن رحاب ا |

 دل او ہے هس رلظد اص دولت ی نیەت هعرح هک اردد هتسرهب هنر ره

 کد: توزنض مدنرات اربا ماز کاو رای بان ا اماما مفید اوا

 یدلزوب نامرف ق اوا نی عت لق م وسیع ی ماس ایر ڈو عراع ترذاوادنق
LANرتمالاحو *ر و مه هلن اونع قانوتز هدن اما اع نام  

 || فرص هنس ادار الد یار نالو ارو هعمل ا ت شرر لء اق اوا ن اغ ل آتداعس
 ردنسانب لاس ران» هح اص زرع هللا راح ۸۳ هنس یی الر وہ اتمه ی و

 | در, تعفرو * نیشروم)ق هتشاکنهرزوا یوا نیا رتلاودردنکسا# عرتخم |
 ۱ ىرەت یسهردنکسادوانرا نالواندو لع یازف تربحیحورح نا هک |

 هلمص السا ش اب دجحا لکه دام ماع نیما وایرل رماة ص رت هبا نح

 || لوق عع“ هموت هر ذا ههکودتدا طس» ندنزوبناکمامدعتولوارو مام ||

 ا اتفرکهسحدیق هدنراص نسکر اعون هلد اریصقت دانسان 2 يح یتدشلوا



 بولوا تعزع باکر نارک ت اذلا یراتمطح تمه یلاع ناطاسب یدبا وا
 م هددس ماک کشا لاک مادقاو یس نالوا هدناکما همد نهه درشت ماھ م تاعام

 نام رف هد الطاند سد نياز ار کک ولد هدنرل لاعرظا ت آم یل امم قد ص |

۳۸9 

 ] لاو هنبرزوا نوهالخادمو جراند س نیخملرا ما رم لوصح تنم

 دوملادمب توان روس اتفتک )لخت نهعلتحوانالوا هدنسلاوخو ار اصح رب

 كناشادجالدک «مق راد دتا ماق هدعلست ماقم هل انام ای اج راف اکسس

 كيرخ هننناح هنولوا نون اتمه مکح بس > رب بو دنارو دص قاف آنا طاس

 یدل ا بانج مجد ارش تم وکح و راق یراد لواو ×ںاةشو تءرع ناکر

 بوسع اروصقهدرو دةم لذیهرزرا عاطء امج نامر فرود نم یاشا #۸ ٤ هنس ق
 | تریو نکل یدلد | عارتن |.عالق ەن ید ندنتکل# هملوب هدنیته دنسلوا

 هجزول و یداوار اتزرکهر افک ی المساتس در BS هد ناخ دنزباب دع لا وآ

 | ندنناوبد فلک فاکس توتاوا ان هعلقررومعم هلا هم السار اهشهدهطآ

 | یدلواتغلاو سن اراد نک | تشحورادهرزح لوا هد دمز آهلدا موا فاعم
 دیا فاو نا تن قاففلس ناک رغ لایت ید ی هل یا
 نالوا موتکم مور ناشومم ناهد موهو هة طة د ذذ امو ربذ دهتسزونکنا

 || تقاذحهاضار اکو بسکحب اتسدو» راکشآورهاط مون نيط ندعم

 یآحوا نسءرب زج سودر ند هنا وبراز اشا جسر زو»م ف » یدلوار امش

 ۱ نكد اراش لول لول هراصح نورد ر فطر کسع هدزورذزوررب بو دناهرمض ام

 راپتزردقعتم هه یحاع خرا شکل اوما دلتو فد رط شم بعشازا دم
 || نیکمردت !ادنوید نوس ١ التم هیالب ماد فو دنکه ل امذ)یادوسهنسکک
 ۱ جاش :وءآرد ت ولوا مطتنمی !وصودادماهراذ دنالوخد ٌهمعه باک :زا

 | فاص یالرابزاغ ندنایزابممرات آر اهطاادع ام ندن غر د لو ام وم رغ

 | ۸۸6 هنس ق یدلوا تسر اره اظ نام الا تکو ش یاولو # تس م هلد ا تدا ڈ

 لترا هنغاخس و لکن دنر ازورودص نوع ۱ یک لەن یازح اشاء ۲

 | اسیئعم نالوان:رادصلامهاح هدّکرات لواتراز و هعوزنم تعلخ توناوا

 ی دنلرا سالجافالط 5ن دلا مصما ال اوم هنم اقم لن او سالا هت یلح

 1 نکات هلد ادح او تاذب واوا یزخنالەزح le راع ترا دصبصنم #م ق
 مور ترادصر دص نیغاو افا طلس دفنت نی رقفامرت یاشای دج ریز ورید دن

 نسج جالال وطانارطق بونلو القا هدمنالطسف نر دلا لص د ادعم لض اف
 مم ا رسک



PAT 
 ر ت ها ھن کک

 و هیر( يع لذا اضخ بلد ترا وچ هدمناخ دمع لوا سا تک

 ۳5 حال او فوج اطر دج ناطیلس دنوم اشنهش بواوا امید بنز همان

 باس ارش باكر كىر هنفرظ اسد ةمازر کمد .هاضتقایزدماصا ۱

 یها درر نیمخاذو ارود ندرت ذخ اسآ هد اسرول نم یان الوم ء دنر اقدر ومد

 تافتلا فونص هدقدلوا یهابمو ےچتبم هبرابونآ, تند سواجرارک

 من و لاو یارد قرغ +: | یهاشنهش تارارد او مرکمؤز رغم هل:ایهاش داب

 ندنلواح لالخ نب الب رضخ هدنلالخ یمهنسجواشعلازویرکس تولوا
 هفوصابا هسردمو یرااضف همنطنطسق صاو وراد کاو هطلغ داون اتسا

Êمالسلا هماع مانالادس ترضح عرش مك كا حو « ماکحاذغتم هلناجلا  
 نیمعن ه یف ارو کصالزم نیم بتاج هدیف اطا رور روس ر ماوعادعب یالرا

 هجاو لوا تلدضف تریغ یاضتقمرب لمس یررطاع ر طاخزازیغا یشانن داوا |
 هدهسوزۋ روهجروتا لغم لر تدمرب بو دیا یا دن مشه هوطع

 یراترطح سا_نشردقناطاسهرکص ندق دلو اروفحو تحار نیشن هشو ک
 لاسرا بواسا شز او بوتکم هناجر یرادو دت ف مت هنر لاو تاودرد
 :یادد دم دفن ×راب : دروس لالخ امد | همم السا تم ت تمدخ لوصولایداو

 هضولا بج بو دناناوضر طور مزع نازل هنانج هنا فا ||
 یداو | ناجر تجر ب اغ ام یراوتمهدنسن هج اسیرل هسر دم نالوا هد هسورم

 هن رال اترا لاس اباد هنلع هليا تجر ۾ العلا سان ر تام ×۸۸ 14نا مرح ف

 ريض زی یربمعت نیفاو | بارخ را هکر نالوا ہد یج « لزانم »ردرا ت ر ات
 یابش اهرم هم نا طلس ند:دعاسم هت هز ءاسعهرن ل۴ لورا بولوایزابره#

 رار هاکرد منت راح ادعا نب نکو ورتو که دعابم تروص

 ناکو چ هدوبر ءرزرا یب داوا ناب همان موس رهام دقمیر اود مش یغواردعااوذ
 كلام میاعف ینلاشاو هرم مق نالوا هدنن امرفریز نیک ناشفنوخ ریش

 زی ارفص ف یدارو هزا ذکهرادکسا فرط هلسءق داصتعزع لا هسورحم

 لزا نیغ وارو آراب هد رال ىب لد ةف اسر ستو لضالا تدا + هر |
 را تعا نعرو مرا کن او تفعط راب آنالرار کشا هدنراجسا سم حاجز دلال

 مانیریاج رؤکتهدنیر قر ونک راب دت مالعا لن رت هما سس تعمبوملوا

 تولوا ریکلاع حر ر سوک زاوا BONO قانو بروم مات ۱

 طار ۹

 1 نالوم ها فب :اصتا بحاص ءم ۱« یداروند فازرادچانالو جداا ۱

oست هوم  xorr mga aman e < ART Tagتو  



 | رگتدم * تنطاستدم * یقرتسواح ٭ یقرن:دالو < لوالا

 هين ۱ هنسق هس س

Koo Arf9۳ ۳  

 هدقددع نانج باوت او فرش عماج یفتسم نده ردن هل کس هد ومن اتسا

 صاوخو هناحاوامُلارادو ترا عو ناخ عمو هرکس و نا-<سرادم

 اندعماج هدندرق یمهوازاف و حیسو ترامعو هسر دمو عماج هده نطق

 ردزلشع |ءاکد دامع هد ار تانی رب د ها یانماوهف وصاباب ودیا

 مازکدالوا بیت ۱
 مج ناطاس ۶ .ییطصمناطلاس و دسر ناطاس
 یااقو سددالو ستافو شددالو سناقو سدالو

 ۵ ٩1۸ ۲ ۸۷۷۹ ۲ ۰ ٩۹

 | ریهشنا نم دلا صم انالومو × یاروکلادج-اانالود * ماقمیاعءدناسا

 اشاب ناتسهداز لب مضخوهداز سطل ادجانالومو»* هدازهحاوتم

 بولوآناطلسماءت ناتسد نیشنردصرل ہھت ندا ا۶ لوذ ود عمت نیاو

 | یمهسردمو عماح هداوم اتسا هنناشا | عفر ناونع یر یا هجاوخ تم ابن

 داخ هاکته زن هد نان دج تنطا سد معرخ اواو لص او نب دلاریخ ان الوم نالوا

 | ن دلار ان الو مه دنر هره او هدتنطاس نام ز و مالس اع ام ی دلوا لقوم هنر

 ریهشلاذجانالومو برعالنمو قاروکنادجا نیدلاسانالومو یممعلا
 یراههو ر زمرد نام تولوااتفاناشاا عفر ناوی! یار د تسد ورس

 » . ردشلوا لاع تلخ تاللکمیاشکهدقع

 ماظنع یارزو

 | لب ارعءاش ادو × لزعاشاب یاهما«ق لر هو 7 ۳۹

 هرس قرت ا هس ۱ 4: گن سس 6 ےس

AVA 7 AVKA AVY #۷ ۸5۷ 

 هن-یف لتف اشادد فامرف* هنسق لتق هنسق لزع اشایدج الکسا
ANT AAN ANSE 

 تعدد تاهتروآ كشر نام سرا دم نالوا ناف رعو لف بابر !تسمک لا هباج

 بطحو» یالطسلانب دنا ماال اومو لر رها دان الوم یحاو نام[ ۱



PAAR 

۱ 

 ۱ ان الومو »اشا دج اهداز لب رضخو نس>ادالودهدازف سد اسو # یول |

 ]| زابتما مساا بمقر لاح ۱۳! نی هليا قلوا یلعتءدافا نیشن بارح مم ر کسا دبع
 ردرل دوا

 لو ديراب ناطاسدهع عیافو لمصفت
 یرورض ما لوا تولوا نامارخ هناوضرضابر ناشدجناطاس علاوہ |
 هلیامامعتسا هن رنج ا نم فعضاتروص هناجر اف او مک ارزول 2 دناروهظ

 راکت بو دنا تعجا یم نانع فطع هددناج لوت اتساوی درد غا ضتقا ج الع
 اا رس نکل یدناواا قدا, دلع لوارکسع یونصورفس باساهرزوا یهو ادوع
 مادقا ماز ههو هتفلاخم تسنانشاکب فدا طبولواراکشآ هتسرس
 فاش اددجم شامرق رظعارزوو تراغ یدو ي تور نیفاوا ته افس رانایزورو
 ندایهدن امررف یاولی العاهد هس اما یرفص هممور هدماک ھه لوارلب دتد !مادعا

 | اد وفروة ناطل س یرادنجر ادنززف تراب انج دن ا ن اطلت تنطاس تخت ثراو

 تلخ سد آ هلی ا نکن هر طم تد ا عسر مدال بونلوت هدنت دخ یراد عا دخ

 سوم تنع* سولج ه رکصندن نوک اهر یدلوا نکست اوت ەن وب

 ظع ارزو نالوا هدنسهظفاح لوتناتسا تولوا نام اونم ااغ د ف اخ دیر اب
 سا

 ۸۸ هنسلرخ الا ع نر ف × یدلد اینا محاک هليا ترازو تعلخ اش ابقصما قیاس

 | ف اطلس مج ندا نم یکح تدار عفرمدهنوقفاخ دما تکوشیاول ئالت عا
 | سرعت هندن اج هسورو+ م دق عضو هتل شود انعمویرکنم ءا مهردوناشیرب

 || اشابسانا یرالال نالوارکسءرسندنفرطیرتهمر دار بودن عو غوط

 || ریشثّهمعط یربعطد هدابز ندک یکی او مازہنا همدص لام اب هدننرق هسورپ
 || ریست هضقلخادهسورو * راتفرکءهممادندرادر .هرکصندقدلواماتتنا

 ۱ رپ ل>ا دناطلس محور هدرهترهظم ناطلسر کسع» م ف × یدلوارادتقاو

 تّکحر ناک تادلابقعلوا کر اره فرا عع” لصاو یراہح !ییددلوا

 ۱ نکم نیلا تاذ حالصا ہلا نار اذ کک تماصم طسوت بو دنااضتقا یرا خا

 | یالالناطلس ج بولوا مقاو نیر «قالت هدنرانکحر هشیکد رہن نیغلوا
 | ورهر یهاپس رثک او مج تماق تاق هل ادخ لب ب رة فارما

 | هیاراومهانتصو دی علاط × ومر ۽ هرخ الا عر قی دلو ا م دعرو کک
 لود عن اقوام دمو ناحعتسا قد الواو هدلاو بو دار ارذ هناح ه هنو قر اک دس

> a 

 دص ام ۵

rneس س س س س س  



Gear Rh resna amara nene (| 

 ۲۱ مالع ازکرم یاردص ٭ همث ثوق# یدلب اتاتش باکر كرر هتسهناتسآیامئن اک

 ,یدنلوالقت هناا ارق ندا ونغم هللا دمع ناطلسیرل دنجرا دنزرف تولوا ن اتساع

 ۱ | تب فمادا تازا (یکتهرزوا یهاوخرطاخ ندنفرط یاس اک دن * ناطلس ۱

 ۷ سکرح ؛دنحم دونحو ۳ مزاح هنسدداو برح هير ِ رکصند مال الات

EET 
 یوم

  برض ضر حور دور دام بزاوا مزاع هنفرط موسر ت موراد هار یزاتو
 هنیرزواهنوق ٭ یداد ارت ن رکو نو مادخ ناسلوابرحو

 | «ارهانکد اش راک

 : تاکرح تابارهط تاتار هقش سا دع ام ندن کد تب | مامشهدهعفا ړم ماش هظفاسح

 3 هک هلم-اسرخ هس وسو یادوس لمک هنداح یلدا مور ندابرد تولوا

 ن روعا دادیسا ندنک اح سودر هدنابولو لاعتسا ماس لاما هنر ناخ

 رکا هابرکم دهدنش ارت بکش سبیدلدالارا هنسکاقرب ندنصاوح

 aa ار 9 هم از اداتلثس حالم :] ماح تولوا بت ص مزر مر ۵ دست او

 | لاس هثشکرب هدارهشلوا لاح روم * ردشلوارابح ال مود سه جد ید دول
 اس سی ی بس سم با

 | دهع لسودر رک اعناوب خودای خوب »بر وعمد ندرومآ بفاوعهطحالم

 الا هم س روقان تادرک فو دنک ل .صاوخ ر غنز وتو ا تولو ارور غم هئناعاو

1 ۱ 

 ارطصاراد«د2ع لع هتشر ندنک درت وک ب اتو ےب تھر :تشه هلی هرس 0
 1 تا

 | هاتوکه سقم ۸۸هنسا رخ الا یاس ق یدلد اال: لنت ماک مادر استف و

 نوکر راو تو نود نودرکه دارا 1ةدارهش لوا نالوار اتفرکهر فک, یالمتسا سد ۱
SEITE EES 

neri rire. 

 ۱ هدعو نیولو اراد ,داح هنرا و ۹۳ عل اطراکهریتس چ نو ا وراه

 ۳ | را اور کنسول بلوار دورو یا 1

| 
| 

 || شرق كرشود هل ندلا اسآور ذآ شلوار اتفرک هنس هعنب یر اکش نات یم تولوا
 ر ا نالوا یس هسرد مو عهاج هدد رد یول اف یرولسن نکداهدناتحا ماد یلارق 9

 یدرورمشلالد یدباندرلءشاب یول اف ەد رات لواهکاشا ییطصم هود

 نالوا یداکنع انک احهملوب با تحریر دومعدان ی
LEو  
e ren 

 ۱ ا ماع تولو تصخر هلوخد هنتمدخ هدارهش هدرېش مان لود 1

 : | دودشتابح هضامدسو+دوب ان ندد وجو هعفص هل ات سادول [ | رهرهدن دوزح

o seam 
 ]| شۈ مج نوساد اند تجر ماج ٭ شور اع د تو ماد ارل دید # تا دب ی دانا

۳۳ 7 

 یهالاتسح نونو الت هر هال اراد ٭ یس هزات »ردت دامن اس مه رات

 |یطصمب«یدلوا نیدزربز نیذدهدنرآوح یرا صدا ص ناطاس ی دح هد هسور

LY تم 

2 5 ۸ 



۳۹ 

 تىن یا“ یا صر یالخ فاطاسءاوحرطاح قفور ید هاش اب

 ص ۱ کود اهدنتحراکز ور ناشر هد ارش را دوراد بدرع ن الوا یتهدازآ

 تودناهدهاشم هدنناخ میلس ریسج" یالع تآ یم ساز تیوص باوصان

 | یلارحص شوحو شروخو اوه ناغ معة م عطه دیر اوو تاذم هد نم ید سج

 تکلم یشنتق راک ورناشیرب ١ دازمش هدر اون بتک عن هر دشا وا

 همالسالها هخ2ز ېک اح هعارفنکماراتفرک ه نسالمتسا هانا حر همور
 | اار هسه تلم بآ د یالخ هل س هظح الم قازالس و هه اقتناریشع- لس

 | تسدبرمض یامقا هتشکرب ةداز مش لوا بو دیاهاوخ هننکهایس قوس هننرزوا
 کودتناروهظ هلدتراشا ابر روت نم لاستحا نیک عازتنا هلیارهق

 ل دکن دارو مط ی هروربم تام دخ هدمن اًعع دنور دباو نام دود هردروطسم ۱

 تدنرت یفالصم فص هلی ےج ناسطاس تودنادوع ندنسازغ هلو اشاد حا |

 یزاہسناح هارهاشو × دارد یل اع ناطلم ب اطت سم باکر لسقت هدمد جددوا ||

 هعفص نزاق نيخروم ضع نیک ادا تجاو یس نی دقن لذلم دیز ار مسز

 ارسهندا دعتسا یالا دق ییمطع ترازو یالاو تعلخ هرزوا ینیدلوا نیست ||
 یلاخ ندنکرح هرزوا تودو تلناغ نالوا هل یاضتقم نکهاشلروک ||

 ۱ بهر هلن سدح هعف درب نیک اردک نراملاع عبط ةع . یددلز

 فلت عت لع هدهنردا یاتشم تمقاع _توایروس برق هنراتهدخ هلو

 هدیام ر تد الو»۸۸ هتس# یدلوافلخ اک !هدنرازو بصتم اشا قحا ییلسو

 تجر رادم ترقغمرادهللادمع ناطلس هدازهش نالو انانعلا قاطم ک اح

 ۸۸۸ هتسق *+ یدنلوالةنهب هسورپ یدسج توش دناهاکمارایراکدرورپ

 ساوح بولواراتفرکنسهعنبربس یری شکنویز رک اشابقصما یظعاریزو ||
 نزک ت لزع هلباییعت یراصاخ دعاقت نیکماکروتف هنس هنطابورهاظ
 عما هد هنر دا« م ف » یدلوا نیماک اشایدواد هلیایمظع ترادصبصنمو
 سج دعت بوابر و اتمه ی تمهی رص ہنس ان امس ارادوتراعو ەر دمو

 یامرفنامرذ+ ۸۹ هنسق» یدلوانررق هما اهرزو | ماظن نح لاک بس

 زوتط بروس نوبامه مزع نوح ارغ یاولیالعایراترضح نوکسم حب

 تکسلع هعمعض نامرکقآ هدنوک ینتلانواو یلک هلا هرص اع نوکااا
 سانس او درتقن نالوادوحومهدنس هننزخ نامرکق آم ف » یدلواناشع لآ ||

 هد هنر دا تمشغ لام نالوا داع هتنطلس فرط هص اخ نوا وا ساق ییودح یف
OTE EOP FTONEN., 

 عصو



۳۹ 

 || راص>نا درک اح بیدلب تب افگحهربخ نی ایراقدرویس ساشا عضو |

 نماواراتفرک هنماد ییاح یادوس لع | دندریحت دیگر شنا هنام رکعا

 ۱ تودنانارو هلن انال اتو امد ناد الونادغدرتامرغطرک اع یر د ین هنس یکتا

 || رکتل ببصت نوکانو کک مانغ نوزفاندقلواوزرآ 4لصوحربذب شیاحنک
 || نخ یاقلا هک 1 اسللهنوص كل ام یاب ارم صم × ناطاس × ی)لو ارث هت بیخ
 دعدد ادعام ندنککو دن ادا دم اد اوریغ هناطلس ج هلی دصقداسنو هنن

 | صع ردا ںا عا فاع دنر اب رطا ةما ر در طا سحر ندنفرط لنایرخا

 < اع داش زو را ھا ی روده
 || یراصح حافرب یدو سو سرو هن هطا بولو اروم اد هليا یری عالق نالوا

 || عالععارتذا ندنفرطیا اه ۸٩۰+ هتسق»# یدلنارادتق اهضفلخاد

 || تهم لو طابا نیل وار اخل: ارت اذع هنا لوار اکشوهآ ناراوسیزان هنساجر

 ا راکسو لنج هماکته ترک ولو ارادرم ۔اشادجا لغو ا ل رھ یا رم الا |
 راچانرار اصح لواوهداتف هنس هب ف اج نعد فا سرکل رود نم یاشاهدنسانثا

 اا رهطم فاشابیامت 8 نامزدع۹# | هنسق»* یدلواهدا نرم هجاست لاخ

 | | ومع ماحرااری:ک بذع لبثم هلال مسو لوا بو دنا ف اطااو شز اوت یو نص

 | | هایساشاب ىلع «ریزو »ر دن ا لاسرا هلاون تلودرد هنساجر فارن عا ندماعناو
 | | دنک هسسو ساباو سوسرطو هن هطا بو دیاتعزعتار كبر هلی اهتسارا

 ۱ یالوا رکوراد زورفا هکر عم هلی رکسع برع هدننرق ه هطاو ب ریعسازا دن |

 || یک ابحوم تا جاف کب اسم الو ابااعمرخ نفر دج ۱۰۸۹۳ هنسق
 | | تامصق یط با هناخم طرق برعرکسع بو دباراددا قیرط كنها خد بنا

 ۲۱| تو دنایرفهد عوحر نیلوارادربخندنر ارف مور هایسءرکصندک دتنایرفو

 | دهع دجشنابطادس موج رع ٭ مفا ٭ راد دن مار هری مادرارکت یهنهطا
 1[ نیر عت اة دع هلال ار ان الا بس اص نالو ار کس مضاف هدعب هج اوخ هدنتنطاس
 ا مزع نک ااش کک لک شم ٭ ییفههد هور نیدلا صم ا ال ومهداز هح او

 فاروکلا دما نی دلا سان الو» فار لاع × م یف × یدلو اف للم یار سده زن
 ه دلو ناسا بو دنا لاةتنا هناوضر ض ابر یارمس تحف ند ن اف نا مح قمتم

 | لاخریک هشو کس هدنربظا مرامرح رب دید عومط «عماح نالوا یربحرتا

 تیام نانعرادک. هدف رط مور اندرمصم نابدنج × می * یدلو الانرطع

 هتیاکدو تراع ءدزابلد هب هدکنو هدنر الراذعلاعماخرب را مه هتس سکت ولو |
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 ۱ ۱ بارشی ارکسع ندنس "اعهنظاسااراد ه ۵ ر قدکد تراش لس 1

 ۷4 یارو مزج ر هان مزع تا دلار هلا یرید دن بر عر ادر ذو نیمعترا درس

 ۱ 3 امد تار نکس تو 5 تا

 | یدیارلشع | توراب نزع ندن امتد اغ هکهسدنک مان مروکنوک هدنهرد | ۱

 هلمآ نرش هرکه ندق دلو لوصو ه |سآ ق داور هن قاط ی شیوا

 | قاسم تا ۹٥# هنس ف راد دت !تعزع محو یرابداهار حا وا لحوم اشر

 هک اخف لع تر دیر احارت اس تالواناشدرب هفارطا توشود هناردهدندرف ۱

 ۱ مق# یداد ا هناشوماخ هل نکح اسیموغنر دد لس ی آ شدو غ ناس کد ۱

 هناشوطالاح هرزوا ین دلو ا عوعسمن دن اة سعررونلواداعاهنم واک قد
 همّهط ندارد هدنکوا ماعو صاخ ةریسم مانیب هد $ راح همزح هدندوف

 نوعا ناک داز ازش عن هر دن دزاضقن نالسآ هلا اضف نخ الف ت سندان ندر وک

 || لام آق ادح خم تراضنیراناسحار امی وترن !تارطق بو ناو انا خرو س

 || هلا ناخ دنزباب ندنفرط ناخ ناطلس یھ اش دا سون مق # ید لو اناملاع
 || هنساحر یلروسهلازا ل دج ےغص نات ب آ تر و دکر اغ نالوا: دنراتون یانقن افق

 ۰ اب ید نرالا نوت اوم نالو اا تاو ا نانا تروا رار ھا 1
 | نر یرالدومآم نیغوا ناتسحاو وع یابرد در هل | ت تما

 | نیکنالارخزانفضو قدص ةوماءاممسنم ٩ ۱ لاا اکا ۱

 || ندرادع تشحورادوب یراترضح افولا تر ابریمشلا نط صم نی دلا صم حشلا
 ارا دتا رارد لحرطح هدنبرف یراهواز بولوا تعزعد ل# هب اد یارمتشاک |

 تدومع نیلام فا نان ٭دارغل د بر دمل اقرا لاس رات + هبر هجر ىلا # مق

 | أ ىد دلوا فطعنم هشاح لوا فاطاسمانسنرز بها مال نوعا هلوا

 ۱ لع ادا ارل اع ناطلس س کود یدار عادا , نیکتس هعافددرت ی هحرب دین

 بروا فاش ناتسعالع الرحیم همان ت, دوبع نالوا یون دیعاوم ا

 هلا تنطاس فرطو # لات ندتموکح د نسم رود س ناب ة دق الراو هب نخوض 1

URNAنانع درو یا  

 طی هدر کح بونلوا ل دوق هنن رزوادوتر ارابدیرامزح ر ف م رع |

E :ا رنات هنسقع یدنلوار رشد هدنرارب هلن ا هبزح مازلا ی  

 د ۱: دوو تەل هدنزار ط یرلت رطح ناخناعاسناطاس ناعغلآ [نیطالس 1

۱ 

 .E ETT اب لک و

 رپ وجودم:

 ینرش نیم رد یادبحا درک تووادومنن . هک ةرتمارخو :



 ۱ ETE مس فی یدننوازازعاتافصلا ی ام تاذ لوا بازار
 ۱ لار عساو کلم مان اند یکی نالوا د دنس المسا د تک یلارق همناتساریازخرتک |

 || درم ماننولوت نارقالاین اف هدهمض ار مولع هرزوافامرفرول درو شک

 ۱ کاش عب تزاوا یدتهم هناوصو قر جن دو ج اکر, نادرامس

 شک اشندننادقاکسنال وارمخ فندمد آو ماع شب اب رفآ | کان هر ند اه

 ۱۳ دال اماهب یوسعن دو + لازا فه ع قالخ | |

 0 مان عاطن لع همارت :تاداسادتناهد اش مردن تام تب ندا هناوع هملع

 كند اعلانیز یرا دنجرا دنزرذ هرکص ندنرلل اةتنالراناو*+ییمعت رظاندمس

 || نامارخرانا:بوناوانمرت هلی تاداس ترا یارغ:یارضلعامقازوشنم
 ۱ نام لطمم تدم هن هلماح تم اد لا حل وا نخ نانامخ

 مازرطم هباتاقن ناونع دالم تراطنتەلخ هذههلاطا هرکصتدقالاف
 | | تولواززعم هلفرش یاو سالا هندوممدوحو یدنفادودسرو سو

 ]| هلیاراقرت لد ەش هدعر» دق هف.طو هک | شد یرکد یوی هد اقر و نهاد |

 مالسالاممشمانایاشک «لکشم» یدنلوادص یرالدغ مع مارک ی اب

 || لضفا بولوا نیریدلخ هاکتهزن مزاع یراترضح فرعلانی دلانیزانالوم
 ۱ هارو ترادص ٩۰۱+ هنس ق» یدلوایشناح نیالادمجانالومهداز

 | معنا رادمرع یالطستلا ندلا صم انالوم فادم ىل لضاق دعاقتم

 یمظعترازو تمذخ ءاذادهعتهورمند هنس سس نوا × م ق × یدل.افادواج

 ۱ هعارب دزنا یم دمت طسادجب بواوا لرعمال ماد د اتفااش ادو اد نالوا

 یدلوا روه> روما دمعو لح یدصتماشساب د مهار ا رزرو یقحارا رب رع ۱

 کس اعراب تفالش نانزو هن نوا هدف وا تن اسد هع ۹ ۰ (هنسق

 نالوا تر ادص ناری نین شلابراچ ل
 فص سلاج یرانفلالغان الوم

 افص

 ندر تناحور فرط ۹ ۰ ۳ هن سږ دو دح فی دلوا یراکد رورب تجر یازذا
 ندکترف یالمتسا لن> یمهعلق ی ها بونلو| لاسرارنامتریصنرک اسع
 شد خرات ضح لامقالاداخم ناطا »۹ ۰  هنسل مر + یدناواعا تا
 هد رط یاس اما هدرم* ی دیار مروہ لالحوهاج تابار لب رحم هاج لوا
 زاصح ْب ی و خوطهمحوت هنفرط هنردا منل رک اشنکغ |لاسقتسا
 رب جم اغ یا نم نوعا یاوارود ندررمذو دنزکتاصا ی! اربدوون نم

 تیطلس ×+ د هع ی دل اورو دصف رش یلاعنام رد هنس ان هعاد ن نیتمر رب همادق رظ

٩۹۹ 
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 دلو توجه عج سا <

 ردا هدهاک:ه لوا لناش نلماخ نالوا فاطلس ربقرهظد هدناح دم

 دنا لزعو یراسداک |یقیکتیردب هک اشاب ےھارہایلغوا ناناون یبضات
 هلی ایات یب ماب ادا دتما یح تولوا یر اوخو تاذم کن کت ازع هل امرذ

 نالوایاع سر ید را ل زنم لوا ن وعلا عوح هان دس ولامع هفت لمصح

 ءیمز هلی فا طاس نیکو رف نح ممد نکن اش عو جر هنس بتر تل دنع شاد |
 هوحو لدزا هد هسو ر راج اننکع اهدعاسم ندهدعاسم هتساحر نسر دم

 نالوا ةا راس بودن اتننا ق زاغ ی إما انشا نالو اں اشک
 دانسا نیو ا ممطنه حد یضارعآ تشع ضرعن- اص ماکح هصا عاودوقن

 نکدا ساو االت هنوکانوک تهد اهدنسهناځر اع:هسور مانا هن هلن ا دوس

 تاودرد هد هساما هد اث را هفلخ ییاح یر اعل اح ثا ااو اهر ندالد دش

 هد هاو نيعست لع_سولدلت ادم تودناباسشاواحهلا درب اب ناخ بام
 ااو ر زو الواةدم دعوا ملارد ص هلسالاوةمنر کنارکسعضاخ یلدا موز

 | هدنالخ لوا تولوا مدع هار ورهدرنالالءاحرفون یدناناواارزولا سر
 1 ندنادوع ندعح یر د تند نالوا ےن لکن م ناب یلالح ناوناهنا درگ

 نااتاسه راق هە دن رف لا لر او ٩ ۰ و هنسق# یدلوا ,ظعارزو اش اب سم

 را لوا بوماشدق هدنناعل یمن ا نار قر فط ن اغ سو هد هنر دا لاق ال ادلع
 ندارزوو طض ةو نع هر کص نددرمص اح یآ یکی ا یس هعلخ نو طم هدرا هتس دج |

 ٩۰ < هتسق * یدنلوا طبر کلم ناسا لص نورق للاسر ااش اب یلع مداخ ||
 لصاو یر امخ ایت دارا التم ہر اصح یت ضم ند افر طر | هک یال دم سرخ ناکس

 نوب امه یانو اط نغلو ا هقب اضهددل اما توی هند زخ بولو ایرایرمش فرشا عع

 نعارب یرافک بوتلوا فماکت ضراوعو بزع هناباعرهداعف الخ نوعکر ادا

 رومعع یرارب نالوا ناربو هليا نا شفا ند عراوق تامدصو زود ندر اح ۱ ۱

 هل مادقا کس ناص ارا ب ونلؤ اخ هول هل. اغا یهلاو هئسوب + مق راد دنا

 اتفانآاولا یاری تسد ۰ ۷ هنس ف × یدلول اردنا دری هت طح جارد

 | زورم یارس تدرورغرادوت ییس لان دلا لت فا ن ن دلا د جان الود نالوا
 یاب « وتو لضفرهاوج قاوتا ناشلا عیشر بصنمو»,تاتشهنفرط

 تا هندراب انس یل ایا لع ی دلاءالعات الود یهر دم نک نالوا یاس نسح ٤

 |٣ لوصوفرش هلومناتسا نیمو هدعحر فسبل داعمیف لضاف لواتودنا

 , یا داق ناز نب ابرا نان سرادم یباوصا باوج لرل تفتسم هاواری
 س

 بت دپ د مت

 هدرا موز



 | | نە سرادمنالوار و مامه ادنان ×4 ۰ ۸ هنس × یدناوا لاو هن راقر |

 یلچ بابو زرک یراضو ید زرکو یلدب ید سو ید سهرو یاب ةرق فابرا
 | موح سحر دنا حاخ کرو سوه داز لضفا موح رمل ا لو لانا یل ینو مو | |

 || لمك یرتهسیوم هننردم نالواهطورشم هرلتفع الاحدنابناطلس |
 ۱ لنج هل ارود نح یانالوم دوەسهدوح وادا هسر دم بارک دنر ودر وہ

 || كىر دوقروقهدازمشندنا تموکح تار م قرت هدنتلابا یلدا کت ×ردشخلوا |
 | راح اقرا عاجلا هنناتسآ یا اهورابدلرت هليا دنن رق ءا لاو د سحو دقح

 !ارارهو ¥ مدانهب یحاتسک مطو ودنيا باک زا م رکصندن دموت تودنا

 | |مشع حراهنسق * یدلوامز اع هنمئاح یع دن هاکتلانا هلرب کدنمرشو تاعخ

 | | كرن درس روصو رود هحت هبا لز الز تام دص عمان لماکر مش × هئا مع ڏو

 | ا دابرہش نیل وارارة راھ یرابو ےہ رر کک !تولوارو دل یھدص ندنرا
 | هناخ همانا ست اتسر هد: س اضف یس هععاب قاطاس یا رسن وارا د تق ادب

 هت رانج راپتشا زاس ناایاسر ا یلاع ء.داد ارش ٭ ۾ ۱9۵ هنس قاب داش

 | شرت هدهساما نکناشلوا باش تنا فرش ین امس بح اصر ا ہرق |
 | تور و تصح ر هتعءزرع یاضحادجاناطاسم ا ي ندا تش وک تدار

 | ئداروب لدو تو لن هب هنکه يارو ماتروب نمرود  رارکتو لد دمت هب لوب
 | | یضفار مان هنماش نح بل لوق نالغ.*ندنسامششا یل اک 41 «هنسق
 ءارساردق لس نواهرز وا ا هاو ن دالر اشت یا یدنک ه امد ید ف

 کرداآلاسع ولساصرعاو لاوما تب توریو بات هت رت وچ هت ڈر ند ادب

 ۱ فا یزوکهرق ی مارس وان کت وز و

 ۱ | لوا بو دیازادرپ هدنس هل اقح ههأتو ۹ رظانلل ةربعو#ر اتفرکهداعو هصرع |

 ٤ علل ناک شوخآیبهنک انطنا ۵ نکا رزو رمز رم نارتو

 أ فعطنالوآضراع هکسامحا ن × یدالبا نافيا س نانع فط عەلى س اد وس

 ۱ مداخ ظعارزو نده انس آو دعما نا طاس دارمشند هساما نوعس هلازاروتفو

 ۱ زاك ال بی | نالوا ال رهانم عاج الاد عن بو دناتکرح اش اب ىلع
 | ا ءیراکد نا باتت تاکر نر هت هنن اح هر هل سوژرا قمقح هتعالس

 | متاو نیفصلب ات هدماقممان یاعلوکن وار اغلارایکس اشاب لعیفقلوا
 1 اننامارهنا هثنئاج ها.دو ماد ملا هنثر طر ادرس بدر اا یک یتعاوا

 || تام لاکر + دوج لا ءداهنرمس هدنهاکر د هاش حار دتسا بارا یاب اش تودن |



 روداد دن یو تکل# تسد یوم کاخ نولوا یلوتسم هب قاطادوح و

 فرد که ص حالصا همهمو * عارف لادا لادا ند درو شک هلطعم

 تجار تجر ندعس روح تاو د ی الکو نغم الواهرع اسد تعو هک اخامد

 || شا یوح هک دنا شا او ذا بولوا تارطصا تالسةدرب نداناعرهنی-یازف |[

 ا a اکو عوط هد اس مرح ال هلژا نوزفازور .تاود زا نارو نو خر |

 ١

 س 3 27 ETA 3 0 5 5 د

 2 ا زمرد مقر داود نه هارو نار ار یرو تو

 ۱ امت ةو  ریهطت ندرابغا ضرعتراش کلم یافساا ةضورراک |
 ] نع هارب یرلتسه ریشم ےہ 2 : تولواردکت یاود ناعاوخ ددو خو ٤چ :

 ا لاح هدوسآ ا انن ناتسدر زو هز نالوا هدنرل تاچ 4

 ۱ ناو ةرپیوتسمهسافخ ونک ار از ی ید او یلدشوخ]

 ۱ × مالع اوة داف | تالاب ههاحو تع هاکرد یدالدود امع لاوح الال: > ] |

 |۵ ازا یرادکاراخو سخ نالوا تان هدکلمرارلک یلاوخ هلبایراملاعنداو |
 بودن! لد دمت هب هز | حس | یی اهتس اهلمس هنا لع !ماییهارع اسرع ہد ها

 یدلدارادتقاو تعْسح كير هننناحناتسار ناتسآوراذک هنفرطءذک ||
 بلد تمم نرل دسافضرغ ران اخ نالوا هنمان تنطلس مس ناراکتئاما |

 | | ند نفزط حہطلا ےل ن اطلس اره ات بو دیا ت دارا ند عح تروص هدنناطاسل اب
 د هاشداب هلتس هنا دس فهنتف لس نالوا یراچ هکآمةحاس

 شلاق هارهلح ص ڭى نیدامهفاسص ٭ راد دردتن |هایس حج هد هنر دا هن درامد

 مطا د مع تد الو تعلخ نال وا همملاهطع ضع هلرب نوولصم طرف نکا

 قفاواهلاوح هرب دقن هعرق نبت هکساد بوضلوا سارا هنر ندن که دازهش
 أا ذکی اعتسهردنعس ادع ام ندنکد لر ور ارقو لرو لصف هز کف هتشرهرزوا [

 : ءکهتفگش تعاب ف اطلس نامر ذرو دص هدنن اب یوا فاخ ےلس تھوک >تدار

 تسدیهاشیاسرف الف یاولء ؟ص ندقدلوا لامقالار هاهداز ازهشلامآ ةع ع

 هدنتروص تاو د ناکرا» ی دروس لب رحت هند اج هنطاسلار اد لب ی يلادسات

 ]| هرذوا ییددلو این اخ دنر ابریعض یءامدقمءل.قودهدساف ضارغا باتکا نالوا

 یرودتک تو دنا تغارف هدچحا ناطلسهدا" مرز یا که شکر یک

 || هدننوردناخ میلسناطلسیلاع یلاتحا قلوا تلزع ةعموصنشنهلوخ |
 1 یراکدتدامازآو فتو مان ترشزونه تولوا بلاسفو کوری عام |

 | م
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 رفتسه ةت ز عراب ريد رو اک هلم اراکش ربع اوس ردق كس نوا ندهمصق مان رعر

 عم” لصاو المات ماسوا راد دت |تعراسم ناذع یاخراهنقرط تندر رم

 1 ار ارس ازش لو نرخ اوداو لا لب نحو ایا طاس یر1

 | 4مان لوک شار غوا الاح هدش رق روج تورو لاچتسا هلا ءتتسا را بانج |

 کاو شا آهدنابممس ور دوردقواضق م ؟عهدماشمنالوا هتفابراپتشا |

 ددم آهارهدر اززاکراب ایم ندراوهر ناسا یارامعو * هتسوس هراتلق

 ۱ هنارو ممول نداروطحراخاعوااما # یدلوا هتسبراکس و لنج ناد صسا فتا || ۱

 انوار کو تیره خر قوط هر هد از هایسفص یم هکتن لک رح کر 1

 فاکنرا باوصانراکوت ۹% ۱ ۷ هنس ق + یدلواتعرع تم ار همحوتهن نایک

 دو سم

iهدنقح دج اناطاس اقداس یراریب دن یا غ هلق تو دنآرب دکت یان مج ناتا سس ۱۳۳  

 سح نغلواهدزرس هنفرط زا خاف اللام دهنم فال ف دعو ندیارو دص

 مان هدد لام بو دیا ل حا نع یط لرب هرا شیرمهر تلال د هدار مش رول نم هر ا الا
 سومان هتسداش ء دنس همقو لود ن اط. ند دج ان اطلس نکا شاوا نزن زا

EENمحام هاشداب هاوخر ان« سیاره اره  
 ناطاسو × دانع تروصراهظانارح هک ہوہت !هورکهدنحا هدعاسم ههاکتسد

 نکعاداسف ش داغ اخى اغ تلود باک الو ارنکترطهدجا

 هل !نارمس>و تہ داو ی قوس راجات ب واوا ار ذد هت رزو و نا طاس رد دا

 2 را دام رفنال وا یهاکتم رکا نرو دات یسهدار ردارب ا

 قعارالصاو ناخ مملسفرشآ مهد هفکر اہ اول % یدارا وحامد نم

1 

 ناندعسذ | سخر بو ديا تعءرع لدرزدشهریغ بسا: دا تشو تدش ماکنه

 ۱ تیک حة دنا هرس هدا تف مانهععان یک ہد نل خاد یم و 5تو ط یعراسم

 ددا ناخد س ناطلس بو دا مایقهدد امتناو تع اطا ماقهرکسع رتيمو

 قلواعار GRRE مات چاس نان او انهاوخ قنطاسری رس

 ۹ ۱ Naa و هصر مت ند نالا موملا ف + یدلد ا ےل لق هیحوت هنسداو

 دسح تولوا دون 5 ۳۹ یاخدّریاب دوحو بطق هلا مست فعط

 هَ تحوا فارح مه روم یرتدروماش .هدلومناتسا یرار طم

 لر الا حدر ۱ ۷ ف ** یدلوارو :مربق نیش هل ت



* 
 رعتدم +#* تنطلستدم * .قسولح ب قنادالو

 هنس هس 4 بس هنس

AAT xol۷ ۳  

 ام ڈلارادو تر (۴و هسر دمو عماحهد هنر داو تر اعو هسر دمو عهاح هدلو.ناتسا

 لزقهدننرق یخ اع بو دیاانن هناخ ےل عت و تراعوهسردمو عماج هد هساماو

 داجتاداسن نیکتسرمسح هرزوادوص هیرقص هدنرةهونکورپثمان قامرا

 ۱ مارکد الو ا بدتر نیت |

 میأس هو اه او ناطاس ۽ هاشنمس ناطلس ده دمع تاطلس

 | قتام»یندلو * قتام»«یقداو+ قتام+قدلو ب یتام# فالو

 هيس ٠ هنس همد كتبا كبس هى هما هرس

ArT ANF ۱۹ ۷۰ ٩۱۷ رعع AAA 

 دوور وةناطأس ٭ دوج ناطاس + دجناطاس #٭ : 2 ااا

 قتام ق تام فالو قتام يتام

 ےس هرس هس هنس هنس

Ql ۰ a1٠ 5۰۸۱4۹  

 حوا ماریماو ی-وهو. ناحروا دو جم ناطاس ندنادول تار اد مرام دقه

 ارم نامه مرفقا سم هلس هنا- اعم اه دسولح ماکنه بولوا یمهدازمش

a۴ 
 رلد وام  eلز ءاشاد قع

 او هنس هنس هنس ۱

  0 a S6هلی ۳ ۰ ب

 اشاب یاهصم هحوق :هاشابدجا لعوالسره

 هنس ف لر ع

 || توم یرورضما بولوا فرشم هلیایرایاعث فرش یدنفاهدازفرمم
 مالسا م ام ِ ر دد مال ر ارو د ندنرا هملع تم دخ لد هرو مط ۱

 | نیلاءالعانالومو نی دلادبجان الومهداز ل فاو × ى ر هلا نی دلا ن زان الو م

 ۱ م اک لک شوم قمی سا مات دیس غچ االغ

 ردراشلوا

 فاح ےاسدہع ع)افو ل صفت ۱ ۱
 فر ہدا ملا ی تح رکسعفانصاو ٭ ررت»هسولح سا هرزوا سونام 0

 نیعتهربندیامادقاهب ځان دک حطو حراخندب داروط بولوارذوم هلی اراش شاو
 ]1 یدلوارا تعا ثعاب رار( هوراد ر وآ ہل اہاوزرط یھ امسر و یر حکم ربو ی

۵ 

 ههازمخ
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 فاطم ندفارطا یلاسعلا الا بسح ماکحوا مار ما اناا س ہد ار ڈ ||

 ه دار مش بولوا تعزع دب مارح ا هزاوت هده اشنپش ها کک ر دنالواز ان تارا

 ]| نوعا لم ناعزا نم عندو دنکو «رومام لبس هظفاحع لو نات سا نرد انج

  هرشنا» ٩۱ ۸ هنسا لر الا ی ذا ق درد دش ارو هنهرکشل قوس هنهناح یلوطانا

 |" هنحوت هب هند ماندن امرق دجا نا-طاس قار اار ذ تلف یاو لز کی ع یسار دک

 اتودیارارف دنعم كير هنفراط هطالمر امکسندنفو تراریک.تعوراب دا تبار

 ےاسناطاس فنک یاس تدراکز ور ت.اوثو ٭ نانع فبطء همئاح هدورب ید نا

 یرالم دا مم ناطلس یرآړ عاود هن را دازر دارب رهت شدن دیا الا هنر اج

 ۰ ناطاس اشا نط ص # ى ءار زو« ناظم ر واندا ناکم نیهاه دنراو >

 | فلع نیناوافاخ یاس فاصباق تآ یم سکن ٥ یسدلهاع»ف امت هیادجا

 || برم حورط+یدسجت نوعا یاواتربعبجومهلریاس بولوا فات عمت
 اار ر در رح هارد هدتنطاس د معرخاوا دنر ا نا املس *مق»# یداواتراشح

 : اغا درا رعدنوعاسال | هننش یدج اناطاسهرزوا یجب دلوا

 ا ترار دور نان دو درو 5: دارهشنالوا یرمصتم هنغا خس دتخم ناخ ور اص

 | هایت د لصحتو تعزع هلون اتسا هليا تعبه هنارکتتسه نیکمریو سار دن لا
 | ار لوا تو دات هی اغ دتشا ندنراک-وکش اسکی ییاح هدننان تنطاس
 | نوسف یک هن امز شدم ابر نانو ص ن دتہج یرا دلو التام هنفرط نا ےاسةسا

 ی ه دل ومناتسا هول یک ںوہاوا ل صاح هنست یریغ ند هناسفو

 تو

 1 | ردارپ هرژوا یو یرار هک ی لاعر دن × یدنادودعمهدنر اط تخطاس نانهم مو

 || منالارک اش براوا یاطااءوالع قارتم ندا هنغ اس ندنقر ط یرازتخاددعس
 i "رکص ندکدسا تع>حا ص نا:ع فاء من اح یی هاکندوکح مرکعوژزمم

vê 

e ۳ نیک افن هالو د فراع یاواد اما دد دعتم هکام سو رعوت تط تربع 

 | ناچ ع رح فاکت ف هليا هقعض لاع صعب یراتمهامه تمه زابهاش مس
~e 

 ۸۱ مع دنرب مان هلاس یا هل ارازوروزرازههراع» لوا ترادزوس هناخدوهروخ سس

 | هوس هک رربک.2عهدراغرب هدنرابد هکتو- رارذت <“ یاو د هلا یراس ¢

 ماع تناماس یوز رآ ت ءاخ لرت ردة: رط یانثا مالا ب مح تراوا راتتف

 ناخروا توالوا لدن هب ه دور ی دس> ٭ ی داب ام دع القا مزع لیا نفک انکو

 2 دیا زیرو سە رھ یفاس> عع د.مدرد هلاس و # راوعمه هلا یراع

 1 یاول نالواهدننامرفرزدو*رو* هدام" × ٩۹41 هنس + یردلواراد ھر

 و سوت نیو یو سوم < eer r TET سی سس

EE OIC CRE ta MANAT PTR TIOITETICRTLE. 3 imma as aD RANAKI gga 



 م

 لوا براو ارو طم هنمان نامل س ناطلس یرادنچرا دنزرف یروشنم نانور اص
 م ف×ىدلوالا ق الارهاب هدازهشیاع لدل ل طظ لاح هدوس آ یفاکستءالو

 هرکضندک دی االسسادب طس» ر ارك: هرابد لوا ت دواک هب 4مس اما دجا ناطلس

 یدناترف ةنادوماد OE ATE ط ےل ناطے

 | | هدنسار رشیک بودیا باتش هرازراک هح دقم ءارباو باتو ن اوترا طا

 .هدرارذءاساو جتادزکور هنفرط نما لب نابرحو ساب یعاوا عار نفص لب

 || .هضور لصاو جور هل بل ال دارك دع بولوانا طاع ندراوهر سا یالاب

 ]بس ٭ مف * یدلواناخ دا سرا نمراوعمههد هدورب ید جو ناوطر

 ِ نادم 4 ردتدا ېت لاس رات AEE % مور تحار

 هم ابدهداز ارپ شر ماندا ص نا طا ندند الو ادج | ناطاس ندر ازر | کک

 هدراطفالوا .یرادوج ودنل رم هحود بوددارارف هرعرو ڈک د یکم او

 ۱| دورود هغو هدّکراو پنک # لصع) # یداواراکر وزراکز ورتم م٤ دنکر

 دوش اکن :هرزوآ قلواهر ؟صنددجناناطاس هک رعد ناکه داره تدا شهد هور

 بال لضرب لیععما ےگ هاشندنا >واراد دسم تولد ۽ ر د تاو ارب رت ر رح

 .هاوخهنسکم اس عج هلی یار یخ تدسهمطتیروشکل واند دوب دندوحوتول

 ندشایکشرو وہ راد وازع تار جول و هلو نا تاند هنر دا بوت لوا

 ۱ ىرىم مان هدد لام ۰ .هنسل مر کش یداروبراذکءر اقا یو

 | حفرت هنسالارٌهمنر یمطع ترازو دوعا دهد نوک ید دار وہ فازرا لوز 3

 نیرق هلیافاسحاقلانا و طانآنکیایمیلاو هنو اشابنانسمداخ ناناوا

 ددرس هدنگرات لو الحار ا یط × دد + رةص ف ی دلو از ارذ مس ناطلسزارعا
 لاخر هدد دلواتابآ تداعستابارز ص فارطاساو س نالوا هور ال ام

 بةو هدنالاتفاو ل اجا سعرورکسعردق لب قر نالوا ندلاتقو برح

 هه کجا A هارو الدر ةن لم زوب تدارتساکو کف بوناوا

 هد نضز نارا نامز ب رد هبا ٭ یکی ا# لرالایداج ق چ یدالوامدق عصو

mnaسس  

 بوناوا رادتقاو یرادنا رم ضرع هداع ینالوا تمان ءار دراذکو تشک

 ةع د بیت اکم ن تتم قوعدهرازراک نادستاعفدلاهراکدانهشوص كوا

 | یدعویدوحو تو دنا اورناهدافتحا ك نکناشغلوارادصابملاس الا

 ردشذوایشالتم یلاحماظتناباسا نا ترصنرکسغ یتانندعاواماوت
 ندنناسلر کسع لر قدر اش اب م دمه نامر ق ناری مریم ند رطح نابرتموبد
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 1 ۱ بو دیا م دق عضو همدع يله د مد کو ددا مادقا همدنرت یت امدقم ی-احردوء

3 ic 
 ةوکوهناز س اهلا نوبامه ٌهمانزبتند زیرنوخریشعث رارکت هنفرطهاش و

 ۱ ۱ ملا ذ اسیر خخ خد ندنفرط هاکتسدرفطظهابسنارمسو»* لاسرا هنافوص

 : یدرا همانرورف نعضتم یاکش نده دلو ا نود یراهرهز هلی ا ےل ۔ ناطاس

 2 لالضر تع د نملاعس لوا * هعف دوب ٭ هرخ ال اید اج ق × یدنلوالاصدا

 ]| بو دیارورغو بع تمار ع رتو »رو ھند رکر یک لبا لاح لا خرو ھت |
 أ ناردلاچو لاتسا لا تةو برح عرق هحراطم هليا لامقالادلخ ناطلس
 یونص × یوفص ٭ بحر ق یدلد | اشتسا یرا دتقادنل درا ر هش هدنسار ع

 || لاتقوبرح تاودانفرطنازابربم تونلوا بیترتر دنکسادسددن امرکسع
 رکشاراد دتدا لاج ماس لس ندنسن اج فاکس دالوب ناتسنام لتدخو لامعا

 || ریشعث نرعاسرمان لیمکتو لیزجرجالیصت سوخنهرکسعو رام
 ۰ ریگنا لوھ تروص بودناراسمرش ی رای د: غص او سرے وروراکر د یر ابتو

 | یدل ارارفهراودر میراکه زوریفر اصحراذک خت مارم,ندنسهدهاشمریتسو برح |

 قاط یراتقاط له اکمس درفطهایس هلب قاشهزارفو بنر زاردورودرفس ||

 ید هدنشاومو بارد یشانندفلع تا هدرلارکلوا ادعام ندنشردلوا |

 | یکو د هرب و دوتفو فعصرروذخو هرمخرسرکشلاما بژلواررقم تالد ات

 || نکلهلو ارك ولج نر ءه یرطر فلت ده اش ییاعت هلن ذاسلا هک. دلا زا ندتهح |
 ۲ مالا ض# مالنعءارزوندلرا مالعا ها لاح نر رة لال اوذدزیانوع |[
 || هنشاب راشاملرف تورو شدا هراد وطیهاشدابتصخر رودص ی هلرب یا |[
 : هلو ةعم حصو ندیاروهط هرزوا یماضتقا تقو تص م ± را: درا, وة ت ماف ۱
 1 ندتمس ید دلو ار اھم دمع ن دنا قمس م د2مندرا دور کک هماک:هتءهرک ۱
 میلس ع مط لوم ۴

 | کیدا برخو مات نت نخ نا بمال زال امال خم
 | هناک دج دس دېشم یلاور فدالوار دج لغواول> ا توا یک اح نات سدرکو ۱
 | هخکو نا مهو ناسارخودا دو یشاب یر وقوقاساا دمعریه هنطاسلا لک ددا

 ۱ ءاتو هغ دارو دص ه.اع تراش ا هنعنم بر لو ایفا طاس

 ندا ھ4 شانس یاطاسو ناخ رع هن یلاثمارلن وب و یماک = ناغمو هعدریو ۱ :

 خد ندفرطول هلیاراستدب نارمسخرس را وخ ریش ب رض بوذیامادعا |
 نازار سورا دما ءا یہا هاو یکس هر ۔اسو ہر ومو اش ا: نسج یل: امور ناری دریم :

 ر نواناناوا عج نر ارت الالماح ر ةسول ىح یدلوارارةااراد مز اع راکشودع |(
/ 
 موسس

۳ E 



 هع | مدرب ور مو یر ۱
 ۱ کت هرراد طح مدح نو دناهفاسمی ط هد اهفاحم طرف هک لوا ۱ ۱ ہا ایی هاس ار برس دری رکات ۱ ۱ هدناصوعاتمو * راستا د قرا تفرك اانا تسر اس ج د یرا حر یر هبوب | | ۱ | لداغماکادوخاو ىراک: وع نز مان خاح لجان لاش ی« بولوا لار غغ | نارکتراغ تسدرضس»لارعو لاک اگر ترا ناعیتس لس هنح الم قلوارا رفا Ht نیااوما فونص نالوا یراک- اض لحادقع حلوانا سر, | | مس خرم .تسج_قاروا هل نایمالس ار مق همدص#* یداوا نيد دبناسعمش ۱ موج ی هرعحژ سد راف ناررش ریش ءدوسرف ذ یسراوهرس نود ِ ۱ ۳ دهد ر هه سد یهارکلواو ےل نها : هان یراوهز نشا یندالوازاو س ماجر ١ ۱ ۳ ار مادرمض> ن رکا شلراهداس .ماسهدرانخر مر کراک زور حطو د داف ۱ ۱ 1 ۱ 21 هر یدر ندنیز یاب بودیااطح ی 4 یربد دن د راہ اندک | و واط> حافر, ٭ ورک ې جو یکن نان هلی دق لر هتمالس تم مآ ۱ رو تسپانآ برافرہم یا یهاشاع کب , دیار ارفص اتو بژلوادار قمار ۱ ۱ < با ورک سرا تمد بونا ان د هنادن ر دناوو ۲ لوس وس نوع اا توش هار کا ی داول س ن لا سەن ەر
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 تتت 33 رسم

 ۱ تدا مر مکر رد نار اتو پور لوتقم لغو رک || جارو لوزعم ارزو نالوا هنتفظةس 7 ڻءان ناک ناکد مانادعد ورپ یدلوو 1 | هدعاسه هه ایدهاوذط د لا یوتدهیش ات ةدقعرذپ تباصاریر لزا ۱ : رور تلا نیغل وا ق ات انار نا هه و رار رک هک ِ اش اب ییمصمو اش ایدجا لعوا یک هتودواشایدج | لغوا سره معا رزرو , رو رلوا قاطنازوج ق اطوار غم دنسما درهم 2 مان ی نه نک اش لرو د لالحو ۱ ماجتاار كير ك رحهدزوا دهالشت هدعا هر ةنوصالاصیتسایشابلز :ناکتشاک 1 | | هدراخآ هتسعحر اهبلواهر ؟صندق دارو د لاسر هموسر ب۰ موراد وک ۱ || هناح قدر اره ابرار دفن بب براو مانحاو رع مالعار .؟ نوک و : ۱  ماقممان با رشهدروشنهاریث ررعلنع متخ لاس حیران * مس ناطاسق la ۱ تی % تا ناسا نمد اکسس بدرعا ا ۱ ستاوع یزوریف اشک قور بنا یر رض |وللاروصنم نا طاس ۱ قحا رااغهراخر خ ذره اشو یدلدا سور زوج تار كير هترکردندناو | ۱

 نالوا

 لنده وقاموا لو بو دیا سو ه.دع قىضەەر



ff 

 ا ماتماشابنانسمداخ نالوا یی 7 تو مورهر رک که ن نالوا

 دریا هی تم دات ول لالخ نامش ف یدل الت هب یمظع ترازو |
 | لقسوخ آرم لبا اع هح لابا روشنم بونلوا خالص ییکوتوع

 || هنن افک فک لنآ د دحر هظفاح تمدخ مامزو میقرت هنماناغا دج

 خا لوا هدو دنلوار ارد لحر طح ٭ هد هبساما» ناضمر قیدنلوا ےل سز

YS 

 ۰ ںو دنا لاسرا همان تعارض یو تع یلزوفع یاعدتساو نعصتم یمادنر اهطا

 فونص بولوار داص عاطمناهمجنامرفهرزوا خاو ا ع ا5ج !هدنا هند هدر ان الا

 || ندیارومظ هدرناهتسخ هپ رفسوب » لاوشق یدنلوا نما تشههرکسع
 ۱ تداعس هلا باس هننرازادمتاودرد هدنسهلاقمیمهتساش تامدخ

 || بولواروصحانتانانعرهطم لب ىلع یغواراوسهشندیا باستکا فاهجود |
 | ىلا یابتاو هی یش تارو احا یرو شام یوازو و هرم هک یاول الحاع

 ]رب ذن تما ھار هنو ک هتریعض رس ندنراتماا هد همس اما یاتشم م یف ٭ يدلوا ۱

 | ندنس هعینش تاکرح همانا ناطلس هاکر د حلوا یولعم كن هعشماشکو دیا

 هزسکش یسین امارهطو*هتس لوف هزاوردهساحر یور هلن سم> نریم ۱
ون ناطاس مو دق میرهدزمر امما ےس هج اید ف راد دتا

 ۱ ناب مد ید دلوار ام 

 1 داش ه دلو صو موب ںونلوا م دق عضو تعزع باکر نوعا یری یمهعل

 هقعاصریشع معطر مس خرم نانلو هدر اصحو رکهولح دلو صح یالحر غط | ]

 ناهار کیراند خاک ن اکیس ٥ خات ک هصتن و هتسا لوالا عر ق یداوارکس
 TOE < یرکتعاطو دارد لا هد امر تولوار امتعاثعاب 1

 ١ یر دقلاوذ شالا مر قراب دو یرینامرفو ملست ماتم مدد تبا حد یخ

 | ءدن.نالوا فاس> !توراوخ هریرناقع لاناع» دیا نا دناخ هلو دلا ءالع یک اح ||
 8 4م زاغ للام ںولوا تنابخ یداو تلاسلنکب رة هسکارح سا ابانکن اندرا

 ۱ |نارمسدروت 5 لر ر امهیودر !دعامندنکود ازارد ضرعت تسدان امحا

 |ادنسهنامبخ ش۲ فدو دندوحوو »دند هکلعراطت تو هار قرط:یثک راب ||
 ۱ سرت رااضتفا لاعتسا هدنلاصتسا قارقحاص ترغ ید اش |

 بس لب یلعر او س ن اہ دازر دارت هلو دلاءالع رود سو اشاد ناس یلدا مرد

 ۱ هدنتسدرزو#نافس لول س سد ر ارایتسربا اوه ت لتسهد لوا تودداراغلد أ 2

 : وصناف مصه ناطلسم قران دانا لاتکل# حاعص ی اةبو عالتنالوا

 رطد لعو اراو سمت قشم هر هع دو ترا ړ ءو نیغه یر غانو خفن ندروع 1

 سرو



۱ 3 
SKEET EGOS EE ESE SEE EE Fra 1 

 اس

 لوالاقاکهدهبر دقلاوذ تد الوو یو تح ساجر قاروت طاقسا ند افتلا |

 نواک تن وتكمل چشم یساعدساقاوایراتصخر هعاعاواداب ان هد همطخ :

 درصم هسبارا سکر ج هج وق نیفلواریذم یراعل» عیظندمکحت هنبدا یی هنوکو
 صخ ی هدوع ین |هلیا باتعورهق باوجود نوسان ار تم یس همطخ 1

 لن والان اعادق داوا ق اوز دان اتوا برمضمیمالس نسکوک مف ی داذا |[
 نودرکهاکرابهاکشدب یرا ڈان لذتلودنا-ع اددعزوتواو لن دنزرفر ن تردو ۱
 لب یرابرهش تفطاع تعلخ اشاب نانس بولو | تاذم اخد طلغ هدهامتشا |(
 لو الا یذاج ق یدنلو ار رت هنمات لب ىلع هنر دق لاو د تلا ارو شذ هوریفوت ۳

 .دمالعایکو دنا زْملوا اثتعا هنناسو *دیدمو راذن ارمس لس یروغع ۱

 بوق سوهد سکرح هاکرد هفح هلو دل اءالع هدير هل دصد دنک ات :

 رخ ییدنلواتاذع .هکس لع یلغواراوسهش هبردقلاوذ تلا. هغن العار ا
 دخ یدل اخار داو مو د هاما ایاز ید یر ئا تشد |
 زاغ ارس هب ځا تک لنه آ ی ۀمغن هرزوا یران درب د ند | یس هغد اط یرحکد |

 ضرعت تسد هل هاش اش اب ینرببریزوو میخ ادبع فاطلس لعم هی هنا جرو |
 نیهارب هدق دلواسم لوصو هلو«هناتسا هليا لوم"ملوصح یدیارشع ارارد :

 یلوطانار دصو اش ادردنکم ارزو دل رحم ی همشاخ ریغ هد اط لوا ها همقنو هملقع |

 یداویرکسع بواواررقم یکو دای شا ناکسو یر فعحان الومهداز جات 1
 اعرش هب هنسک نالواقوع بسه هکام لاسم بال اقوس هناسعع |
 وب درولوا مزال لتق تو مثلا د هب ځد لواو ات:تسا ندر کس عض اهو درولوا مزال هن ۱

 هرخ الا یذ اج ف دراد دلواالتسمهریکواکر یش هد من خدیحوانیکس# ااتفا |
 باکر هداز جات م وخ یھ  دنراق دلو |هد ات اب هتنطاس تخت میاس ناطا هکر دیو یم |
 فکر هک رفا ناج *تس × ہک وریطت حاطم كن هدصق کود عفر هنو امهآ |
 ی داوا لا اعفاو قداطمرد» دا مننا هج هاش مدقمر انتر مب × دا مناح دقن ام ||

 یر رمح قاف ا ناطاسبولوا حقاو یارتحا یلکهدرهش هدزودنا رغزور ۱

 ر دش: شلو اشک مابز ندننوردنولاک لنهداز جات هراحشخآو هنافساتم |

 هب اسر لد هنس هلل اهم یس وطالب ندن دح هطلع رد در وستمادر اهظاود ۱

  دمناوبدرتفد ینیدنلوا حرخ فاش لسرشیلا تفولا ف یر هم ره وام[
 یراق داوامرسرتعهس مور ٌهطخیکنا نانعندزیربت م یقفردشتلواحرد ۱

 لولم نالوا دابتناماقع یاحرب انا هرکو اع وطهماجرف دن لع ۱ هدماکنه ||
 ا ج

 م کو



 ع ۰ ۵

 | تفار هاکردهلپا فدطلت هاکو فوغ ءا اذتفالا بسح یدارکاماکجو
 | | لاسرایسادن سردا اتالوم نوح ا لعاتدوسع راذک بح“ ههاکتسد

 1 تمهاماد هدزرب هدنساداهماع 1 راو ناسا دیر ۱

 || نازیخو سیلدنو فیکن محو هیداعونبرراکامناروسو قشاو مرا تولوا

 | | دندهتعاطاهقرر یا ممارف شب یرک یلاثما رانون نماکح هنر عة رز جو

 |ارابرهش دمآ یلاها م ف« یدلب ادنرا نآطاسق دنکعارس# ن ندا دو ناجو
 1 یحدیرلکدتنا هدوس لاهساو عرضت یوړ هنلاو تاودرد دهاح اشک

 || ض »مقر شوخ ملقهتشاکن یتاواع یروکشم یس تن لرو نمیان الو
 ۱ و ار ط هارک هاش ناخهرت یردارب لیعواول-اتسواردثاواةاور

 ۱ 2 کد ندر نکیا شاواهرصاحنشنامٌةرجاشم تواوارومآم هلیادمآ

 ۱ سما صدو اشاب یداشفاررم یرفصههوراشاب دغ قس نوبامه
 ا | سپر داانالوم بو دیاد امن او درط ندر ا هح نما دیراشاسلزق لب ادارک !ماکحو

 ١ شاو ارحم دنک دن یسهعلق نر درام هلطسوت ی ویا ل ءلخ نال م ند دارک ء|رماو

 ۲ ماکنوباندو ع قا قشو فالتخا هرات نالواریکحو هدنراتید ءاس ناس نکي ۱

 | نالواةافتا ساسانکفا هنخرو هشاسازف هنر ارکت نیدرام بو دبااضتقا
 | اش ایورسخ نامر؛ناربمریم یدلواراتفرکهشاسنوخریشع*تسد اشابیداش
 || رمد یشاسلوق ناکتشاک ورس نسهعاق ترزح بولوار احرکسءرادرس

 | | فان هرف هلکیوکص هل اریشثنامطوص هدنبرةزاصح جوق هنهکب ودیا ||
 ۲ و ار E نشابرمس خسر دق لس نواوچ ۳:

 دن ارس خرم باغن تسدهلبا یدرطدرپ عالختالواهدن اتسدرگورکنراندامو

 : || فدرع۰ هلکء د هفروا هدقلخ نامو لصومو راس تکلم توتاوا عانا :

 ۱۹ هنس لد اوا ییدلوا نانا نام ناف مکحوراق اهم اس امور ۱

 || یزانعلا دجادیساا یرابهاکرد برقم تادامس قرط دشمتاداسءودق

 ۸[ دسدو + نیملع حراعم جداع یرلحوتدرب حور لسراترمطح هرس سده ||

 ۱! یدلوا نیند يڪڪ فاکساش یک هد هاکیشبب یرهواریرارهطم |

 | ةناغفاض مزاعیدن ولا نج رادعانال اومدعاق:ه ندمور ترادص مف

 | | دننسمتدولد «دملحو ماشورمصم راد ناعشق یداوا یدممس تجر

 1 | دادولط عاونایراکدتنا مادعا هس اح هاا ان دبات طلو ی هدن امرف | |
 ا [فالخ کار فا طاس سون یا یو یرت در بکن سو
8 

_ُ ۲ 



 ۱ ۰ = 2 5 5 7 < مس ۳

 | ییاهت هلي انی ادب هارکداشن دوتاود ن۶“ دادعام ندنغ الواقف اس٥ طرش

 دهعودتعهرزوا لع ادادماوتئاعا هرخ [امهدحا کودتا اضتفاو ق اا

 تامحاوانو اعو اعرشعارتنا ینطاس مامز ندیرل هیدأع دب تودافاشمو

 | باطشخر راک الوح یموزرایاضت بر ەرر شکر حد نیغلوا ند هذ د

 ۱ بحوم بای زوعا لع اروهطهد قد دصت ريح رول نمروصق نکل تولوا

 اینطاو مگر ابدارها نمک ار رک تساننمقخاوا باتکق دوس 4ہن اس لوا

 ۱ بوددناراز هلالرادو غ نراکنر ماسخ یرا دکسا یار هلی دصق ترعهطخ

 ۱ | ه.حول هنیرزوارکرابداتروص اشابنانس یظءاریزو یر ارش نامرف بس حر

 دورو هر عراد دو دحروت سزوتسد لو الا ید امس یف « یدلب ااوتلا ترم هن یاو

 ردح ماکت لسا ضاقا تقو تص »نوع ارو, ۶ ندنربعم همط الح ےل عدنا

 راو دنکه دکارج سلا اندرا شت مکح م: صوول ن نکن تردن اسد وه زره

 ۱ هزاور د خف یا تصخر باب اش ارا ی ثتسا دن دص9 ه دن ۱

 ةدیرب رس هدف دلو از ھل نا طاس اکران اکدارا ار مشدا یا ارد رد دم :!توادع

 یروغ نوش اسارهو بعر یا ةا تولوا ناطاغهدهاگردهاکشیب ناشهرف

 لد کاج یرا ذکهرادکسا فرظالرادتقادنلبراب رهشیدنلوا یف ت اهسایسان
 نیکمر ویرارق-هغ ذغدهب یروغوصناهرص ؛ناطلن یروح با صزادرمم |

 ۱ ست ای رج هلن | لع لکوتمیماىع هاو هايس عج هب ارو دهد فرصت ۱ ۱

 نوا هدیرخرز ادعام ندنانرعرهسکحارح بودناهارمه فوم هللا

 رفسیما م ف یدلباتیزع تار كب رت ندرصم هلیاتشمدیع لب جوا
 لب !مورردصنوعا سو هد سڪص رحلاوح مالعتسا هدقالوا ررقم

 یرابتوع یراک ددعامااع هلعااشاد هجهرق ندارهاناسعاو هداز لرز

 یدژهاواناشع فطع هثفرط نارا روشک هندصت نارس خرم لاصتسا

 دونلوااعدنس ار کدادما رب اه دفع ندتهج زکعالوا نیهرذطامداخ
 لبریخ باح بان یر وغ تکرح × ی دشماوا لاسر اما یماسع 4ءانوبد

 ییاسرهمانو همان تون |لاتدا هد اسراهمص«تتاح نناوا عرع-* "

 دکدشودهباسمش یاضن یروغ یاولهداس *شعا شا فیثوت هدماح ||

 رح“را حشا رازاننکفاداسکو × ل الذ بذعراستعاو تخر نکشین ور أ

 یولوایروغزواغ ام ت.صاخشد نالوااتراود»هفطام لوا نالوا لال
1 ۰ ۰ ۰ ۳ # 0 5۳9 

 س: نیشن هرز مط «یرارب همان نوک جار )لات قالوا شوکرخ باو |



 شک ای اتو ارت ہدما طتسم باتک درورق تو تناها رهظم هلام |
 مالادب نیخاوا ےنود ی۔ہرھز هلا لس نابطلس ےلاذخا ےبرخخ نکا
 انلاوح مهالا» هرکصندکدتا مارک اوربةون یو اصرهظم یاشاوالنم

 | | تدنرزوا ی هل باغونو لاسرا هلاسق الا دل نا طاس فرط هلمساع دوا نل ال
 لءمقت هدماقم مان هردقاحوت * ی دلدا لاعاهدسأو نماد نرمه

 || لواهدژراکدتنا سرقت نیراتشذکرس هلباهلک نابزوریصم تلود رییس اد

 | قباسمزعدکو«یفاومان عضو یودتب|مدقهبت ر ضعب سک ان سکرچ
 یراد اکر باتفآ × یدناوا تعراسم نانعیاخرا هتعرع دنعت بتولوا

 || سنوبریدتوکشرپمانالوایک اس قجلوا قارشالا عمال هدنیرق باستاع
 | | یدلباقاقلا هناتسارناتسا تاکدنببو دا عاما ندنعاستا یروغ

 یلاماو مورلا ةعاقو يسمو هدنردوکروبدو همط الم ادعام ندا, | |

 | | باح ریه هل لج تاحوتفوت هدلودر اما بولوا یاعهاکرد مادخطوبضم

 هل امةتسا رب لال و نزح دب نمو ل اعف او تريح طرف قحا وا یراذ کم وک نیر وغ

 زهناد مد ره ندنسناحو *یهتغم هنفرط هاس لاقت نيام ةفاسمه

 خت ندیازاتکرت هدو جو روش ڪڪ قعلوا ی دتمم هنسءاعدرروالدنالوا

 هح ناکهز اور ندناک ناشاورامرات قامح نمر ر ادرک هقءاص لر عمه

 رسا رس هل ارل هلک نیذوخ یداد حرم بولو اراک تاج با تعرا نم نیلها ناز اب

 رازراک ر ازاب ت.مرک هکر د شلوار رک نزاق هدزواتواساو هدنخرات مان

INTE ERTIES 

 ۱ | یرابر مشتابار لوصو برة ماسم ردهاوار و عام تر وص هرکص ندا هش

 3 هالّرن لوا »+ یدلدا مارا ما > ترضهدم ام مان تاد ح مھ تو دنا ل ا تسا

 در در ر ارتر هحرد سد قغ اراد ور کک هماکنه ی دلواواقش هصور

 | مودهرصرص مورءاپس بولواراد هنخر هسکارحراوتساا فصهدهسداس

 ]| ءدلاتقو برخ لالخ »را دلش, خلوا رامرات یک نازخقاروا ندنکوا
 اادنو سو« هدنرد خاص هدرپ یا یئاط بوط ندباراذک ندیروغشوک
 [| مدقعطو هتدالس یار هلیاتقشم رازهنینلوا هدیرب یئوهو لقع
  /همحوت هنذراع ناشو اخ لزنه بوماوا قر دق هنکرح ځد هوطخرب مد کودتا
 یعابت اص ءب نوعا صاع ندرسادش یهراح لوا اور عو لعو عون

 ۱ ءا ۽ ۲ هن سل حر ۲ 1ف یداب ام دع یا: کک مزع هد | یر دخترم ش

 ۱ روھ الا ع اتو فروهزلا حیا دب یکو دن اسا: فیلات سابا سابا ن, اندر صم

 ۱۳و دو سو

oer 
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 بولو لالعار هدداسهد  هوننمو لامتش مدیز لاتقو نر ی Eo الح

 هدنسآدوس اه هدنا نا تاتا یسهن یسهن یا رص 1

 لاسهنا لاک نڪأوا یاشار یا شیوا EA RYT :الوا |

|Çأ نذتنا نیکیغ|تباصالمطتهتکس هنساضعا هليا لف ةضراع ندنس المسا | 
 | دو انهدالتقنام بولوا رام داخ شن هدنا اشک نابسایابیزور اسنوکت ||
 نودوسردسع لا |« ی داو ادو فم خد ی دق رم یک ی دس> هددو شل اعو ۱

 ربع مج ددفولاو تآمءایحاو یی اکح صجو دغ صو سواد رطو ماشو یم ۱

 اجا لا بول الاخ داور ہ ده اک هکر عمری عج ندراریگص اخ و

 اد دلوا ناشر ههللا ضر هعس او یارک راز دناناح ونت تمالسهیاتسد با نکا ۱

 | بواوایدنهم هق.ذوت قدرط نکن ا شاو ا ناک رکو رید خد لب ہریخ بلح کا ۱

 | روذکیور لاخیدلد |لامق او تاود ل الا سار لمصقو لا عور هه اکر داخ ۱

 یا واخ کو دارا ریش قاکسمدق دازاوهلح برع ا
 تعاطا هلبار اشوزادن یاب ضرع ںو دیا لاھتسا اہ: الب ا لالچ !فیونص

 || یدعشرارازا نکشهشرریحانیوسراترب نیکی اراه ظا نعمایعداسقناو |

 | دوحوم هد هملد ادعام ندناباب ی لاو ما سان جا نالواناءعاو ما میادو

 | دو هرکی رک دوش سا نح انا نلوا طط نوعا هنن اطا ص اخ ناخ بولوا |

 أل بناح هرکص ندتم اقا نوکر کس نوار دهصعلا اکو دیازو اخ م ن دیرولق كس |
 لاح هدوس] یسلاه اماثو صجواج بونلواتعزع تد ار لبر هقشهد ۱

 بوادروس مار آهداسو طسا هدماس سوو لرا»رلد داوا لانتماو ےل ید ار

 یدلواماقمدمناد مادح طویضمهمماش ع ال:راسو دف صو س دقو سواد رط

 ف رع ن دلا یج حش هتل اب یفراع یسک مو یهو تال اک بح اص هدتم اه مابا

 تراعو اس = حهاج هدنر اوج یراول الا عم الرا نم لند رار طح هرس سد ۱

 م توادرو آدما هتساش همق یل اع هرزوایرادص ص تجر دق موامعارب

 ]| هزغ ک اند هسکارح ءارما» نامعا ٭ ی داوا ماعا نبرقهدنلد اوا نرمشعو عبرا

 || دارفر اوس کب ندشادج رم کک ر ھم یلازغدرناحاج ئاند اور یلعو
 0 ردضورعم ند دلو اه دن دسافرکف قلواهایسهاردسهرمصم بودنارارقهدهزغو

 هل. اوُهع نالقسعاقناس بوتلوا لاسراش ابنانس یظعاریزومدق الوا لاا

 هاکرد مادخ و یلازع دربنا ه دلرتم مان هعب مش دند رق ,زغ نالو انا. اع مولعم ۱

 1 هک ارج تد الج یرز بو هتفأب لاعتشا لاتقو برح ةا دنر ددد یلاع
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E:ربهررفظر ؟سع ندهزغ ناکسهدهل» بروز  | 

 ۱ راد دناوارب ر هنر اد قمر هلریزیشش هنابزات یفتلواهدها شم لما عم دی هدنتح

 لب میر ناطلس مو دقو فرظرب اتش لاعبو ناو مارآ یآ ت رد حوا هدماش
 || فرط یراترضح رادتقادنلب رابرهش هرکص ندقدلوا یر شرب ارد نەک

 دنع“ بورود ترازفاجرلالماخو لزا ة ردو تضهت باکر كىر 2 هر هر هاو

eردن همها اره الا تاد ے مرح تعز  NEهدنول ناخ ی  

 هنساجرقهلوا همطم قوس هندناح هبطق ناتسکب راشاب ماسح ندارزو

 ڙو ڪڪ مون ا ا طس ندنفرطر چ

 كا هب وعد هدکدتنا هر ربا ناتطلس دنع ےس بەت هیر لاح × یدلد ام رع

 تار ضابح باتو فترب ن ودا بولوا ناریر نارا تارطق ندناثفره :وکرب |

 OT نال وا یاحل رنمنیاواهدننر ترم صم تقشم هفاک ی نہغلوا

 فص بیت هد هبنادیرنادسم هل نایرصم نی نوک لوا نان عفو یا مش ا
 ندان ا دند هرکل لع هر کند × وص اف رود حس ف راد درود یاصم سوم مس ا ا سس

 )9 ERD هغلا یان هدرمص#

 نروخ یر هقعاصرشعشهدماخل هك رعمبو دنا ماہقرار طصا ےک ہرزوا

 ناطل هل انزر یر د اش را ن نکل#یدلدا رم تم ادغا مدو |

 ندتفالخ فرط ههاکه کر عدو لزا ندمظعم لج یراتمضحنیر 5 رهط

 رادوط هدایزندزوب یا یراکودتادادعاهد هن ادر نایرمصم تولوالصاو

 رشع نان س [ضخرمحاز ارد ترادر کر هط نامور نیو هدن ام ل

 هلا خیر د یب مت نالو صو +راتر مرکه نر زوار اکز ور دب نابرصم یرامنوخ

 الذ هما نوح یابردش وح هک دل اجزا بو دیار ازراکر ا ضمة د طلع نیا« ک ||

 ندنراک دعاروصق هدتمههس دقن لذیروصخم >2 هوا ۷

 نیک ادادما همالسا La EE ج تداینع ونوعادعام

 لس مداصت ت تروص ش ی هم هد زیان وطن ناکام دةم

 ناک رک ادب یدلناازف اب ارا دنا یی اجار اان لو ولو شبت

 جد ەدھاکتسدرفط هابسفص تولواریضزراتفرکو ریشعث فلع یرک ع
 یسلاو تاشعو لیدو ییغواناضهر یک اعهنطاواش اب نان یظعارزو سس ا ےس

 رهفرهظم هرهافرمشنوک جدا + یرداوارس هبات داش ناو لب سنو

 ۱ ناتسمطاو نما ناسر هدرد هب صم نام ایادن هدعدارموب تولوارهد ناطلس

aa eG <enanESی  
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  ۱ہرا لحاس ندهماداع ترا یاضف هلساضتقاالتفم اور یاذا٭ یدلوا

 بولت رو ها طاس مابخ لدوح هماقممان هنا طسو هر زج برف هغ الود

 اهورکناراوسیزاتوهوکشو تکو ش لاکهرزوانابنا۶نیریدنینآرک» دزور
 یار ناموط »ی دلروسر ارقهدق اطن نودرک ق اطو اور اذک ند نیش ناصر هور

 ندا بالا هدننوردنوناک نوک ی کا رہ ںوقح هتمالس یا ره یآرد

 لس جار ندنابرعو کا < کچ ندکدلکن روکساعوت نار : ی روت ات

 ماد كلاما هندناح نو امه ۳99 هر دص نو حس "هکر بو دناحج اتش اوارمش

 رکشلمور هاسسهدنهل اون بش لواب ۽ ۳هنسل م رع ف × یداد ا تعزع ردم“

 | یدلوا رارفرب رازر اکرازاب لد هح ا بص بو دیار یت یریتسو برج ں١ برع
 تدانع نعو طظ وه اهورت مدونع * اک دب لوامد کو دن ار وهظر حر 1

 ندا دنزکل اصباهنرثا ترصن رکشلدنجراناطاس نالوا ظلم هاب اه.هلا | |
 یدل اد دشتو ماکح ایا ہ مده تولوارمهمناتسرهشلخ اد نیغلو ادمان

 ندتءابق ناخ لس بضغز انا ۳ حاوهاو ناشوح ی ارق.ح اصتربغ ناجا ۱

 نوک وا یدرت-وکدمو رزح ہری فرط دح ییرکسع یابرد بولو ست
 ابات شک هنابز شن آهدعنارموب تولوارابهزارشرازراک ةرباترار یک حوا

POT EN1 رب رش زوز کس ند هس کار  

 ُ یاناموط» میق# یالوا یتنم ن نددوهش درج ىع” تسرب اقش تسمه ادب

 0 هناا دمعص هر دعسان تک کردن قحر اد ہما ندلوا رسم رفط هنیدقن

 | مچ هزاززاکس ,E هه اسیر ارکتءدن]تودنارارقآ

 مان اتر خوب یدلد مع هنناج ۳ جارو

 ۱ لاصمسا یدک اک لب مور توردا عقار ع نابم یدورو |
 او ی هاو نیفص لدا تراب ر ,کدد × یدلواروم ام هلی ا لال تابرا

 ق رط) هنقرط یابناموطمادق او ییس * هم : نولوا مال هدنا درمناسم

 ۱ ے اشم نالوا هدنآب ولا ناح هندناح ٭ هر ع×ر فص یف ی الوا م از ہن او قرفت

 ِ لاو« ر ات ر ڪڪ هنلاشح | ماد ی یمن .نسح ی دع ۶ھ تدان ء ندناب رع

 ناتسا نالوا اما لسر ل تب تسد پور لذا دات یا نلرادغ ۱

 ۱ فقوله دنس هع یسادنفکرامسودش نوک اکر # ی او لصاو ل اءقاو دم | 1

 : ل 1 ky را یرل هد قلروس فرد هلی ا تا تار مانا د مد توئلوا نکا

 یاب داموط ناطاساامصش هلنا هدرهش یاوسا ترعراذعلا علخ ناب دای



Î 

 تز اہخراعتاندنراوطا لک ان سکر چ لواادع امندنرلکد تاد ناد یتس هلو لو

 لاح لوا نوک واورادرب هد هلي وز با هلا یراول شورو طرط نیو ار اهشتسا

 یازعدربناج هد هزع × ههفو* لو الا مر ق یدل وار اتع اث عاب هل اع یتلخ هرزوا

 تثىطداسف کی یدبا شام دق عضو هتمالسر انک هرزوا لاوح ادد وسا

 هل تطاسو لیریخو» مدان هنکو دتا لامها ه الاعور هلاوت تاودر داخ لالضو

 فطاروص یال یلاح تآ یم بولوا مد ات هبا ات اود بان ہدرکم دةر زا

 یاشاع + یوزراب یدلوا م اش یلاوم)ءةاس-ط اهل مرو هز غدو عااد عبو + ماعناو

 ندنغیالوا سکعنم هدنرارهاظم ما ھلارط اخ تآ يم هدربلا ناطلس هر دنکسا

 نوامهیا:وط تالکه  هبردنگساردندندابرد دفا لاس الابسحادع ام

 بان نیفلزا یرلتمه همز ال دقت رسا هم ك راد اف رط لو او دقت یلاوح |

 ماناب ودنامدق عضو هتعر ء باكر هاب مد ار دق لس ندب رەد ی راد اهتاود

 یلوالایذاج یف راب دلو لصاو هندرات داع سرقه هند ن روک ی تل [نواندرفس

 لصاورثا هتسدخروآماس فخر اه ایده یارک اداربمربمه هداناو

 هدهمقا دم مام مورست یرل هعاق فک نسحو نا دانان دواک

 رات ریخول بودناریشبت نشیالواریمد ولالهانارم.خرسندیامایق
 هدرمصم كلام یا توپ هنو عد ٭ ی دان ارة وب قرسمو فام داش باسا ی دورو

 زا حح فرش تم هلو فا م لپ توپ از راق مهاسمو عزام فا هما

 | دراو OE AE وجاه تم دخ ءاداندنفر ط تاکر لاول |

 نممرتح نیمرح بول ءازازع او شزاون فو صر هظم یغو |هداز فرش نالوا

 | | هد هنا دید همقو + امدقم راد دت انغادلءل سر ایرولف لبر وب هرکی کی ایسار ةف
 اشان سو تبفلوا تام ماد ل زخم قابح بصرغ لناش ابناتس یطعارزو

 یاوه قاشدساسرف تلف یاولیدنا شلوایمظع ترازو تم دخدهعتم

 ۱ رمعه رول نه ریز هد داواسرف كع اراعا هزارته اور ت هلا مور مولر سم ۱

 ضع یشانندماخممط نداشاب هدهانالوانکل بولو اروم[. لس هلند
 | تمدخ بوارو لو ندروب نم یار نیک اروهط هتسیاشان تاکرح
 هفملخ ناسعشق# یداوارومآم یاری یار لند یم لرب هره او هظفا ع

 ناسعاویاستاو دالواو توقعب هلن لس | نم ده هللا ىلع لکو تم سامع

 | رومآم هليا تعزع هلوهناتسا حرک هناخ قدر طد مدا رد:زویزکس ل ندر هم
 ادندنلوا لم هوبا مه یاهو ط نالوا لصاو هن هر دنکسال حاس بولوا

 مس
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 شو یر روس نوعا رمصم هظذاح قحا وار رقم کف اطا ولا مھ« د تی

 اروم نیمعن د نیلتهکس+ هن هعاق توتلوااشا هدم دخ یابریخراوس لس

OEناب وله راالتسا تسد هعبرا تها ذمة اض ناک ا  

 هغنلوا ماست هنفرمصت هضیق یدافایدسند مور یلاوم هدنسهنسن مشعو

 کو دبا ضومم هنن آر یادرمخ یسایهالا ام صد یصتو لزرع ن هقرف لرا
 ¢1 00ا فر ط رب ما ره لوصح «ردروطسمهدسانا تیز ات
 دیر ا سنوا ن وکی ابرار ا

le, قال NTS 

 تربع رام+ ارداوت نالوا حردنههدنک رات ساباّنا* ناضم رق# یدلرو»

 قاد حب یھ ییغوا مان مساق ن دنارا ارق ه رعرابدهد دجانااداسهعدو هکردندر اب[

3 N وطنالو ادوح وده دیروغ هابس فصهدنرادکرعم هنادیرو 

 | شلو اتات هدزبرکم ک هزاخن مست هدق وار اتخرکل و او نان اتش هب رب

 ب ا طنفارطارصم هلبا لا ع لاسخ ضع هرکص ندناطاسدوع
 نامه ماورای اش لا اب ماد تاک نه ایزی نیر ندنمادخ

 هدماش# ۲ ۶ هنسل عرش ق # یدلوامادعا هاج ةداتفا هدنشابیدننوا هحک لوا

 هش داع هند ژرطاعرطاش بولوا قرشا معس لصار ماس و هدنمآناتماقا
 قامداش باسا فع اتت ثعاب مد دلوا یرطر جدی هل اع نرو تآرطضا

 ان نزد دما نوع تکلعو تعر لاوحا + من × یالوا

 نماربد اسرف تلفی اول هعهام بولد رود تعزرع تم ار كىرش ءزکصندتماما

 برعرابد قفة نت هاش هر فص ق یدلوا ار الاعرهسمنز هدعط هداممش باح

 طاس هتساح لقت هدماش ین !کدر دنوک نوح |تد دومع ضرع هلمس هن اهم

 نخهاواعاتسا یاتجار برکهدع اطهرقهارک هاشهدماح × ی دیا شالوا

 ریصم تدا رب مسرقتسه ف اطلس یارآ مع ع بولو الاسر انوعا لەر و

 كر دادا دورود داوم عذر مرخ الا عر ق یداروس همحوت هنفرطفاعع

 راد داوا لصاو هت طا ته رعد هب ا تاود تع نیو هر تونلواتکرح هتس#هآ

 ۱ اددجو مارآ ماد برضم رس هد اهم لاح هویدر بھر ر فر کسعرمس # بحر ق

 ي حتتح

 ن
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 | بعر ئالسا بودبا ماقا یماهم یطیطتکلم ناناوا راعستو ےق

 فرشزارحا هد هنردایاتْشم تو دنانا تغ فطع هعوسر تعسناذمتس الا

 ندنسا.ةْسا یو ارو * Ç ه هنسل مرگ ق # ی دارا م اٌتنح اور عرب مس هب اد مامتلا

 نور ماد ید اعدا تل دهم بو دنارارقهدراعرب هدننع«ت اوت دسقم مان ل الح

 ناریدریم نیک ارت دنکدنب یرالد داس هداسور اوسهدابز ندکس یر کدو

 بوناو اریقوت هليا یرکسعرس فد رشتو ترازو تعاخاشابداهرف لب مور |

 ےک نوعا نلوار درب نامزفهرادرن. یخ دراوس مش نیا هیردقلارذ کاخ

 تابت یاب قعلوالصاو هراکبات ی الحراذخ اوت بیدنلوار ادص ار قلا ل دلج

 | لب ىلع یلغواراوسهش * یدل ارارفهشنذاچ ساوث بولوا شعت مس ی رار ةو

 بودناراغلنا دلءااعحا لوا تو تصرف هحرب دقن یددناوافعو هراد رم

 مهر یدردتماراذک, ندرامشآ بشعر طق ی هل هدننرح اوتر شقا

 رامرات یکزانرارش یرارشآ عج هاب امور ترص ل راو نراب«زخ الا

 دع اما ی دلو ز اتما فرش ةازارعا فونص ن دنرابره# فرط هجرک | لع دیا

 ۱ هلرر هتساسنانادن اح لوا داع د داهرفدادس هسد هدناخ ناعاستنطلس

 أا هدن [تودنارارف همکرابدام دعه ندن د الواد جانا طاس × یدریوساردنا
 | تسنلالوهحم صخشرب هل ماندا رم ناطاس نالوا مدع هنا غا من یراوتم

 || هلیاتئمه هنارکنتم مدق» نوک شنوا بو دیا دوهط هدنرافرط هساما
 نار رخ یاس یی دلوا لزا د یازف مع یاضف هدناولصاو هرادیکسا

 بوناو ارب سەئ صالا يح نیکع_امادخ صاوح حج عرف قر هلو ا ماوع
 یالخزیخ نالوا عاش .دیتاخ ن امم ندنرااغ |یارم فر اع هنس ها لر وب له

 يراربع2 زبم یری سودر ةر رح + EEE راد دلوا ملطمهنکو دیا ماو

 سلب ار دقت ثعنام نکن اشارو تمه فرصهنراضح اوت تولوا
 لوا بوئلو | ییععت تکه هند اح هنرداع دقهاکتخت» م ف × یدناواتعءزع

 فارق اض تربغ یک اشعارو طاف ارام اھ ریشہ دنر مط نامه الس ارب ھات
DRاشرف تلخ یاول یراد رم ط>ز اول و رند ن طاس تور رت اا فا تعرع  

 || یدل ازا نار لتر نهار ز منت ق اوست یان نکو سو کو زام ن را هقش
 | ا اا یرادنسس اوری دقت ےک × نام یف

 || هدق دلوا ما شتح اوزع مالعازکر ماقد مانشوک شار غوا یراخدل واریکور اد



۶+۱ 
 ۳ حس

 هدنماع یآ یکن ابو دنااضتتا مار اورارفهدموشمولز یم لوا ض نمد اردا

 رار درو باښقع یارسن جف مزعو ارین د یاشکنت لر هاکتسدرفطهاشد اب لوا

 فا ۸ ۸۷۰ ۰

 یاول بولوا او تک خور ارم تو ررقم لادحاد اسذو هنر و مط

 همان هم اج هت رادان ج ن املس ناخ هداز ازم نالوا نام او نم ازآن | هناس هب اسدمعم

 نیت آ بوئلوا تم اف |هدلح لوا لو الاکهرزوا لاری ر ه ندرعداد یدارحوا

 یرکک دن لزنه تفر ٭ یدنلواب ارم حسرت ب بصامم هح هرروا نر د

 1P ORS RMESSADEÎ ٭ لان × ت>ادر |

 لوا د 2راا یه تزاس خن راغل سولا نون رط تلاماد نمانهدق دلوا
 راتف رکو رشح“ فلع ن رل موه خذ ر و نوک رمش و ه ا هشدمهەاد راد

 رشح" یس هشدنا هراومه دهد راتنطاس دمع یک ینددلو الع اقر

 نیز اتمهیب شخر مامز نیفلوا قورصم کت ۵اینا دد اه ج ناد مم یدارتجا
 تودلوادعاسد ی رات اکربلا ضباف تاسحنامز هر هلام اهنسا ندر خر | ضع)

 هرزوا فرعنردلا ی حم ترضحر اوت الا عمالرا لم هد ماش لاصق خا

 ردرا ش٤ اداع اترا عو عماح

 لوښق لومناتسا ندنرفس برءراد هکر د ىلج یعلحان الوم یراهجاوځ |
 یدا | لار اهم دعم هم هد ماش قشم ده دق دروس س ا

 نالاءالعانالوم هدنراهرهاق تنطلسماوعا نالوامالساروخت ماساهب ام |

 ماظعءارزو « راب دیا یالس الا ممد: مز اس فرم ی راترمطح ىل اجا ىلع

 اشاد یرید ×اشاب سنوب *اشاب ناتسه اش ایدجا لغو ا لسره» اش اب یطصم 1

 "هنس قلتف ۰ هنسقشتام هرس ق لزع هءس ق لت

۳۳ arf 5 ۰ ۸ 

 س.

 ن ایاسر مع Ek او لہ صعد

 سس

 راذک شوک ن دننادز موتم بوتکم یواس یوتکمرمفاخ ےلس لاقتنا ما ۱

 همدا كي رگ هنفرط لامقاو تناسب ر سرقت سم قلو اف اطاسرم-تراو
 رهکو فاعاحزورفا دنسم یرادومهیدوجوم دن امزادعسا بولر ود لاتا

 ران *اشکروشک کاح»۹ ۲ 1هنسل لاوشق یدلواناذعتنتنادنسکت دن
 تزعرب رس موج صهدازاشاد لاک م ور ءا رت ةد سر دیراسون امتنع س ول لاس

E Eg 228 2 
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n r حک رو یو و e eee nn ست 
 رب رس وب r a ی

 هد یا مک اش لو اب هعطق# ردرپظن ی جرات کودتا هتشادرب هربصه

 مات نوج لنسول> یدلوا + یروزهدناونءامرز دمر دض وحرب × قزراخرح

 رید دنا ه دوس +٭ر رو # قنور عرش ماکحا لنآ یدلوب هدن دوع»* عرش قنور

 ا لوبناتسایحلو لوصو نونا ہه سولح هدم هب اشا د رید

 أ تولا |2 بو دیا تعفروزعز ارح اہل ا تطل سر ر مھر اد لقت و × تعر اسم

 | هدناث موب« یدلد ار رقتروصت ف یروما تامهم نالوا مز ال لاصیا هلابقارد

 یتعلوا ف اعاسداکرد ماد ضو روم ناخ ےاد زاوا د ناز انج لوصو برق

 3 رق ره هرکصندز اغ ءاداهدنهماج تا اون او لاسقتسا هر,لالج تاوطخ
 مع ورت »راد دروس لاصبا هب از یاج مانفارممآز ری نالوایرادص يخت جر
 جاهرب و + داصا هناخ )عمو هنا اتو عماحهدم اقهلوا نوع | یراحوتفرب حور

 تورو داناوری مەت هوم هر دمر هدلح مانی کم ؟راخا اهر کبض نده

 یراکدت!جاعزا هد حارخ | همورر ابد ند رم هم هلا د | ذو هنتفرو مط بار دس

 د دتیاداز اندر تاع یراهراعب لواو ± داشلد هلن ادوع ندا یرلن اسم

 کوردی ناهار نمی و مصو» قضا لیاضترپ لیععما مگ هاش

 ندیم تفلا وه خون نددش دمآ ها لو ار اش نوک ی

 عرضت كراناهدیابرت بولوا عوضو دهب هنازخ لقت بده ایخد یلام لار اکه .ط
 راعراحزناو هاش اثعات بولو ا لصاو دز ارفارم«ناتطاس لوق عم“ یراز انو

 ١ هظح الد یراد اعم یس دد دل او راد دروس مات ماعها هدبن ہد اعر تونو تود اق

 تاودرد یکلعو مدع نیت روم مد هاش یرالو *اهلوصح نو |یتلو |

 یی-ءو لعل یرااحر ارقذ لواو قلعت هلو ا سم هبرادتفاتسد یاد>رادم

 فرشام-لصاو لاحو × یدیاشاروس قو هتوریخات هدنمالتنا بالغ

 درد لذا نار ل دع تسدودر هنا ګا یس لج یحلوا لا قالادا ن اطا س

 سوههدوهب عامدهتعات سکرحنالواماش × لاو رل دروس باح نی را 35 ۱

 تدارعمفرت هد | کسو همط لب د تور اما یداسفو ترمش نالوادازردام

 لاح هدا نرس یاس شهد ناک س هل | يود تم دع اسد بو دیار ایکتساو حفرت

 نم کز ءار ءا هدابزندکس شنواهداسور اوسهرکص نهکد تا ملت

 بز کریو × ی دادا باتش باک برک هنن اح تاج هل: ترعو

 1 ل س



۱۹ 
 از ور لک کوس
 نیعترادرس اشابداهرفرزوقحاوا لصاوهنناشزنودرک هناتعآ ءوکشرپ

 نمادهخش رب ار کرس لب ىلع لغو اراوسمشیک اح هبردقل اوذ تولدرو د
 | یااوارومآم .هلدا ظفح ندکعترباادعا یالمتسا تسد هناسهش ةردخ

 نازارمس ناکوریت بارا ل یعراوسپتنامدو د۶ دز کد انت ایکو دن ۱

 هتس هک ناماازغ تداللحت هم و ظنم لس هنا ٤سد یوز ابوروز بر شنرما هلد انار

 یالوا ناز رک هد رطماشنامغطو یید همز مش هلد ناح ى وناشر ورات

 مهتور لاند لر ديا لاله اخ ةداتفا سه: هدهوطخر هر اوس مش نبا
 ندنرذوخ تاع روپ لنتور ات هن ادعا مشح نارو تشد نه بولو ار کان

 نمااعوو لصاو هماشلاکسدب یلازغ لاح هم یدلمالترهل ال یرااضفلرا

 راسبددرت هل ارادرسو # ماقهرزو|مادقا مادقار ارت حلوا لصاح تمالسو

 مشج ب ولدا مابح صف هدةشەد رها طرل تعرع قازا یا تھم فص

 لصاو هماش اشاند اهرفلح ارم لا یط دعم :یدلژارادرس مودقر اظتنا ءار هتخود

 نازک هناماش تمعجزور قحاوا ف وس عراة ميتنهفوفص لیاقت بواوا

 ماشروشکو رارقلا سش مز اعر اکز ور هتشکر دربناح بولوا ق اے ورپ ماش لو خم

 مسو سول> هم ۶ ۲۷ هن ار ةص ف »× یدلوارادتداهضمف لاد لو الاف اک

 لامها هد همان تد دو بع لاسرا هب یلاعهاکر د یلارق سورکنا نک: ا سونام
 لوا نکا ماب هدهاصخو ی ما 2. هجش دساف ےعز هکلت ںودنا ٹکر ح ہرزوا

 ندرس نارکدان نالوا یراوخو تاذ مولد سع یودکیر اک نورد شکر س

 تمدخ تسب نامهتادلاب یراتر ضخ نرقرهظناطاس هتل ارا مکس
 لالحو هاج تابار لير هر ا هکر ابدهلب | ل ابق او تع یهارمه بولو نم ند

 | یرذحسآ نيدو نالوالارق تکدا# ئمرک + خالا یذاخ ف »ب یداروس
 نوعا یضالنقسا نادروکوب نالوا!ءار لدتهرومع ندهوصرپخ هلداربد دنت
 | لوا دادا. ماها نوک ؤا بولد رو.ب لاسراش اب دجا لدا مور ناریمریم
 ام دقه اشان د څر دن هت..هخیزو ناسعشق ٩ یداوادنن هریک دنک شکر
 رو نهر کشر وص داہذب نیکنسهعاق لوا تولواروم اههلد یری دارغلد

 ی ةن نوامز لداقم هدارغاب هلن ماعهاو دشت نوکج وا هدورصاحانتاو

 ` FGI کتب کر هک جسم ERE DEAR A نت رنو سه حتی جا کا EA رج جی |

 ۱ نوا تام راد اش اب هج هرد ٭ باح ناربمریه هح اید ف

 | تسدترف تودنادادعا همقادمو هر ا2 ناسا یمن اکو دایشح اهند دقت



۱۷ 

 ١ ی رغ مدا مرات اشنہش ییا دو ارل نر زو همانرعطناوذع

 ۱ هنساوا مرد هزوا قعلوا ل اتکق وسهندناج نيدو ړل ساقلا دس اکر یاد تانزا

 ! نومز هعاق نمارد تولد رو هحوت مامز هردو هنفرطدارغلد خت هرب بانج

 || لصتم هتیربرب رکسع یابردرپ یکتا رو زلف یدلو | نوب امه قاطو ا بر ضم
 هل اوج هل هش تسهندا اتقو برح شتا نالوا شک هنابز ندنفر در هلن هعاقو

 1 باع هععص ړل ادولار ر: دود ندنا دوعصندلک اهر دژا لهاکم بولوا لصاع

 هلدا ر روسورش ههزرشیاهرعنوروصنم رکشلی ود یاهو # هاسنود کن روک

 ۱ ۱ رکسعزادن اهوک لسر اے شور اوراوب دورد × یدلوا هار هتشکىکر و هشو لع

 ! تآمر فتو خف تروصهدنوک ینجو انواندهرمصاح مانا ب وہا وارا دنات هرارح

 ' یاکسهعلد ميهدابزندنوک × یرکد # ناضمر ف یداوارکءولح هدرومط

 | لنج كنه آ دا مات ارفظر کسع ماشو ص بو دنا ماسقهددانعو م اقم

 / یرات امثیاب لز رد لد دا هلا نام السا تدالح هم دص ه رکصندک دی ۱

 ,e ماد نصح دش څخ هعطق عراد دلوار امنز بل اطر اجا براوا نر د یف

FEE 3 

 سو

 E ٭نآے رات بک لاف ناد+ ءاي سورع نود نی نشیداشزاتشک | 1

 رکد دع رات رددارغلت داش ,نیکنسراصد رو چ2 را % سورکنانل

 بولر و یار هذا تصر هرات ورارفهراند لر xX چ يدلنا یسورکنادال

۳ 

 لار اذک ارش نداوزرآ را ناخ شوش هد دات ی اد اوین دا هی

 یداوا نعت نکا یاح هلو ی دن ەدەذالل اراد نکو یرانطو هنسدضع»

 ضا هدهرصاح ماناز دو تره هلی اتعسن راد دار یر ور ۱ ۱
 خد هماق صد ش یامارنویونامتنالصاو هح او هحوار هو هحورتءدو ||

 ندهلاعشدالبرابد ږپ لوا٭ یداوان رة رهط نا طاس نعلاد تم هطخلخ اد 1

 هرخ ت قو یریمدن لار ةو یر نیدوب نیفاوا امرمرکشا لزندنیلوا بولا |

 10+ یدلروس تعحا رس حانح لر هتف الح ن اشافرط بونلواریخآ ان

 لداعش ااش اب لاکن ع ناری ریه نکن اش ۱مادقاهب هکسو همطخ لر دمت بو دنا

 یر ر نادر اس یزدان الا هةر اط

 ندمور ترادص د م ٭ هدعماا ید یف # یدلوا لصاو یر بخ ین د داو اناشدرب

 زورب نداقش ماکررز هل زور رر تچ كير ت رتخ ادب مانر دنکساهدنع#ل اوش |

 a ن دل اروبا الو هلزنتم

 چاه ےک ےس -

 .۳۹ ۱ ASK EKERبه ۲
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 | زا جو رد + نارذ اسم ن زهر ندر ت ار چ ره اوج × م ف × یدلو ا ناو ضر

 ۱ عاونا بولوا یرابرهش رینمریعف ناوم یریهسآ سودرةرزج نالوا
 ۱۳ ۲ تاودامو اند مان کور لمم کن یکه را ترد شاز و تلا ندننافس

 رادکسا یارک هرکص نوک ن واو لازا هد اشاد نط صم ر زو بو غلو ا لمت
 بجرر م ڈ ف * یالروہ لالحا هلررادتفادنلدررزپ د ماطةناابرت ما مخ

 ص هکر ه ا ںوناوا لاسرا یک راب جاقرت ہدسودر ةر دا مانا ۲ ۸ هتل

 ءدنزک »نامش | ۷ ق# ی دلوالالسا تعارب هنر ت سو در ةر رح ینیدناوا جا

 تفالخ دہع لیاواوقاخ میلس تنطاسنامز لد ىلع راوسوشنباهداونا

 هدنسهلداقم یسهروریم تام دخ یکو دت ارو مظ هصنم یان هواج هد نا عل س

 یدانس اداسفو تن امخ دصق حقاوریغ هلم داسفاداهن دید اهرف نالوا فاج یر دع

 هضاسف ادطابو «دحمم هلن اعارهاطنم آرزوریزو لو !بولوار اتف هرکه نماد

 ا | کی لع یلوصوبرق یدنلوانیمهترادرس نو ادس یراو-+ش نااتاسح
 هر لدیافص اداچعا هنن وط صولخ لذاغ ندادعارکم حلوا یولعم |
 ه دن اف ام نیس بو دنا لاچتسا هل ایت لر | ی:اوحوتاقلءعم هلج یافت

 نالم هاکتهزب حد هنعانا و« یو أل اهنح یافصاا ءضور هح وتمدلد اییغرا یک ۱

 هلع دن لوا يح ان نوح لموح یم مواظم هملع هلن اهجر یدلوا یواش

 ارم هجور هر فاطلس تس اسر" هرکص ند هن سر تولوا لما لوطریگنماد
 لا رارفلتم برض هدنراوج هبصقمان یرهشکنردنآ * یدلرو یمازج
 ۱ رادتقا دنلبرابرهش تاکر عوف راو مش نا تدا م ماس نوک ی ند دنلوا

 عارتنا E ناتو شد را صح ماننردرف-ا هدن دحرم هنسول تولوا

 س

 راوسمشیدلزاهایسیجحشا هاشدابرپ رم ههاب ضورعم جدیربخ یر دنلوا

 شوخی اسدر دن الوارب رک هب هفت لاطاعفاو قداطمهدنسهدام لغدا

 دولا نماد رل: |نظءوس ههانک یر بوتاواداتعاهلاوقا یراقدزاب رادو کد مآ

 سو صم بو دنا لزاشدیط دادیم ٭ نا طاس #٭ راهہلوا لاو لر
hEراتفر, رک هدرکوراد هاکه صرع یوا ا قر  

 1 بودنا لاعتراهمدق هی نالااد یر صبا ناشمرو قهزبد

 ۱ یداروس لالحا اشا E هاو تموکح فتا فرمت

 1 ه دنهاباوت تولو لادا | سد لاتفو برح دن وس تلو سڏ 1« هعا ید ۲ یف

 فرمت ما اانا ماو رم هرکصندق وام دعا ره ایک احدوحو ةت



EA 

EE gaر ا هر بروس ا  

 | یدلرا رهطم ع رمش لالزیا ارع کد مردوو یوگناتساٌةریزح برقاک او

 | هلومناتسا × ردخف ران * هللامصت نونمولا حرف « هتسارفص فا

 ۱ اونا نیشن هشوک هلرب دع ات صاو- > نیمعن اش اب یری یطظءاریزوء داوصو |!

 ۲  یدلوا یمظع ترازو ماةم یاردردص اعا مهار یا هطواصاخ ںولوا ۱

 حرکت معئلارادر داسه یرامعلاه هاشدخ اب الوم مورردص × یلوالایذاج یف

 ۱ یدصص تجر ددم یرامرکمدح هد هسور, یدسح تولوا محرک بز

 | هدهنامعستو نرشعو تاث ماعرود مانالوم *میف» یدنلزا لقن هنراوح
 تسچ تولواهتمات یرکسع یضاق مو برعدالب نکداهنطلسلاراد کاح

 || لامتاورع هستم لص لر فاخ مملس لالحانمادلیسقت هدملح يم الا

 1 نان رضحت رد هل س اضف هر داو % رودنړتعر رظن هل روهط لاحرب ءدک دتن |

۳ 

 نزور هناوادنلد ناول در د صو نیترادص یر ڈزر ع د د × یدو ارو ھ٥ |

 :یرکسعیناق یلوطانارلب ا تمدح لواو الا یہ هنر هت دع ترا دص نولوا

 | تعلط ندوبثیفاف ا فاخ ملسدوحو یرد × یکوک٭ یدنلوالالحا

 ۱ یاوذرب ب۳ ۰ هنس بحر ق# یدلوا ف اع- آر همندهنعطبورتسوک یناروژ ۱

 ۱ هدلاع مر لھ“ ماش هدرول نحر هش لطام .اقه دو یا ءاح رک س ن

N OR OO Pu 

 نگ تدم * ظلم تیم دم یدلوا ,جزاراد

r aR MENU OM EN HELEN لار رم تک عدد هه 

 ٠ اشاندجاتلاترب راوی ا

 | اراک اب هیتر یضام ماع نفلوایکبلد تک یک ترا سم
 | فوفع لح دیا رارقتسای وناز عضو هن ییسویریرمس بولواهرهاق تدوکح
 || تنامخدوحو شوشغمدقن لر هکسوهمطخ لب دت بو دیار اهظا قوةح
 سومان هدر انه برق هر هتسرب و ¥ مانسدو نعل هوس فدول [

 || هداز یضاف ندهاکتسد تدامسهر اکردناصاحت شع !مادقا همالسا زا

 | دن و بساسنهرب یدبا شاو انما ےظع ارزو هلبمارب اروا نم ی صاع هک لید ۱

 | موسرم» لاو ثق × یدل اتمع لو تمدخ قحءادا بو دنا تمه هنمادع| ۱[

 ۱ | یراق دلو هدنلوایوص هنامز ناسیون رخ ات نانععءدامنالوا متر هازجاع لد

 | ےریضمو طع هرول نص یاشاب لناشاب ها ارا لاح عقاوالاو«ردنداوب | ح

 ۱ یدنلدااببرانو مهم هند بو ات هاو له هدنح نیفوا ۱
 موسس o aiken re ar ہم س د یس سس جو
 r Kar "¬ E اه دلو و



 ۱ سرلخت و نرود نح یاشار ll ی

 مادقاو یس هیت بواوا ن بود یو سا رد ارق هی ی 5

 اص ود فد رش 2 ۰

 ار که رنات ناو زمن اندفع ثمر نفر هسخزل یدلوا مادعاواننا ۰

 هګر دانارو اباعرو ×زارد ضرفن تسد ه همناطاس هساع هنارخ بو.اوا |

 یدکدنر روکا هدنامصع یروص رارطضا مک و«یدبا شمع ازاییدعت و ط

 هر دشوار ا دوخ ریڈ دگر اسب وج بابح یمهلکعوساده)بولوا هتفهرب یا |

 هر وا یسهدزادو سر بولو الاله شو هعرح هراحب لوا هکرد هدن وب تارغ

 یاشاب صاحشا نالوا یاس هنع:درو دو لبا تقادص یاعدایحاوالارتف |
 ینطاس سو مانو نالاتو امض یی ت اطا هنیزغ کودتد انفح یکی اجرو نم ||
 هرون نمیاشابو یلاع عقاو نادزابردراشغ ۱ نامضعراثا هدنقشس هلن التم |ا
 ین ریش شرس دریک تسد هنیرکدن انو ج ترورمض تقو ر دلاو تنامشو ت مچ |[

 ےقتسد جهته كلاسب ولوالدملا مئروک د ن اخر دق یآزکساشاب مساق هلزو

 تع یالتخ او ترو دک هدنناسم نا ہور نابم صم هلا قلوا یا تناو لدع

 اسنالاما جامهلساضتتا ارآ ناهجیار دعه»یدلوا لده هفالت او
 رثهدرید لوا یآ جوا بوناوا لارا اشاب ےھار |منءاریزو نو حما الص ا
 تعلو تعرعماع هبحوتهرادمتاود ردهرکصندکدتناراهظا هل ءاج |

 ۳ ۱ هنسل نادعش ف یدل د اتمه هب اشا نابلس مداه ماش یلاو یر هم تموکع ||
 مدنسهداعسلار ادر صم هلن اهتحا لام لطف ند همهم فرا صم ل د هرو زم رات

 نالوادوحومهدهنیزخ هدکدتم لاعهاکرد مر عروب نم یا ڈان نکی طوبضم |

 وب رک لاسبلاسيواتج الو اخد هةوا لنا توزتوک یلام هل و
 دجش نی دوم الوم دع اقتمندماوطانا ترادص ی دلوار دا لازا لو کینمرز

 مالسالازبش اومد رک مق»+یدلوااةبملقا یاهبخزرب ىلج مریبریپنا 3
  دع اتم نددلوطان ار دص ف ارام بو دا دون كلم مع لاما لبعانالوم 1

 یدلوایال.الاچشناوبا یاس تس دد جان دلا سعثانالوم هدا زاشالاک |
 ماطر درا رات هند رال اقتنا لاسماوتف مت فایر لعتافو ۳ ؟ هندلیلو الاى دا ىف :

 هدامحو ورع فرط هل رب د ج تام در 1: تسد دعس ن اطا مارخ نیک تپشا

 ماف انسهزپسسمارح | نز هنعطر کی ول هقاح مامقنودرک م اخ بولوا فط هنم

 مرا غابروآلشر هلن ایرادوزا فرش موددرف مرممیاردص بحر قیدلوا

 مانراوتاوو فولد او ن.دراو ںوہلوا لاسرااشاد مهاربا مظعارزو هدخدلوا |:

 عالع

 نس



 | ءارماسو خم شون السو رکنا لارق یدناوا عارتناندر افک طاس تسد عالق

 تفهلیرح لاعفد لارق یدب نم 5 |ماعریفن ماس غالبا هب هبوسدءتلم

 لر شالا سو رکسع هدابز ن دک. یللازوب بو دنا لالضورفکر کسا یابرد
 جينمیادقاو یس تامدقمهدقدلوا مالسا رکشالباقم هدنمارحص حاهم
 ارن رف> نارا د هنارخ ناور شوشخمدقن ځد لو ال بولوامازهناو تسکش

 یا ندنمیسههسینکهدرازر اکر اتم هکر د یو صهدعةلا یذ ف یدلوا لس

 ندکسزوب ند نیکر شم فص بولوادنلد مس هر تداهش حات ی زاغ رفت یللازون
 «ردشاو خزودنادشنا هنخادنا هل اریترمم عن ناکوح تد اعسیف مسهدانز

 توادروس مرج رهط مزع هثدئاج نر دول ندح اهم یار دع هلرب ات اورو رم قر دم
 مداتعو حا نم نیک | لاعتسا هلالح و هاج بکوم لاتا یل اھا

 هلا یذ یدلوا سو اب فرشزرح سور کات کام یسرک ت موکح د نسم
 تمدخ هرزوا تقادص هب یلاع هکر د ینالارت سور کت اهر کص ندتم اقا نو کن وا
 نوار وس قازرا هونا یلغوافاب لدران دیا قمم رک دعو هدنقح بو دیا
 دوهآ دعت م قی الروب تعحایم نانع فطع هنفرط تطاس یرشلا تب

 جابو لتتونیدکسنالواناعا میقتس ہہ داج ناور تسار هار كنسهدش ر طءانئا

 مزجرفات مزع هرئالا لماجرفسوب یدلوا فاتع لآ كلام حاعض رلهملت مان
 راتو فن نکاسمو هزگ نالوا تب اج فرمثلا تود فک در مانی هدق داروس
 هر هظفاحشتهدخ هج رکا وعلا قار آنی ماند ادب نا 3 دادس نیک وره

 زدنا دوع مدو حو یهشنهاشرب رس نکا یدنا شگر وہ نیمعت هدو مرآ ر اکءارما
 یانما رلئاو یلغرا شاتکب ییاحو غوا نونلارذ هداوطانایحاوا یبت |[ ۲

 لد | هنتف داد لب گرا شکم مس لوا بو دنا تکرح هنامل الجو تصر فز اهتنارادسفم
 ریش نا ضفة تسدنربت داصت ن کنارش ا شہ آر یکم درر اد شو ہلاوج ةلعشم
 ۳۲ هنس ف یدلب عازم حالصا بو دیا ناور نرادساف مد لب نایشم

Eales 
 مزامریهارو لماد ی ل ہسوزرآ قاوا لص او هحالصتع-هرکص تالاس هموسر
 قسنو* لالص یداوهلاط ماحرفد صح “مان ضاق نالوا اإ اههرب ماد

 نیملواالتبمهنسادوس سم بن اج جز اشاح ںولوا لاحد هل. اال تما هروڅو

 ى هدیناماسناوبد بولوا ناح ندرک ها وح هر دج تعد د رمش تربع ی

 هناز اون هد ندنارومطهدنتح شولا ٣ ۽ هنس یدلو انار مہتن وح هدولر

۱ 
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 لوا اسرف كاذ یاول هایم تداعس پو له شو دنرق یلارتهعمن هناس- 7
 لذورو مو مانا فرە توداروهط نداقش ملک ز قوا رودندرو ڈک

 روصنهرکشلروص نی دود هلو بو دناز اع آهزارته اور هلرب فا جسد مد ۳

 سه

 ج

 || نمادیرالنفعتسه هدنوک خشب ندورمصاح مابا ٣ هنس هجا یذ ین یدلوا

 ۱ نکا حاصل سو هراو دن ےلست بو دنا لطم دیرمصق ندهرمصاخم |

 لانه ەە دع زاهد ەد نحت حاهم تولوا لسم هشونارارکت یهو کح مامز

 || یداوا حاهت,اورورمس هد اتسد هبو دنک شد جات مات هلو رق الارق شو الن دیا

 || بولبروس لالحو هاج تم ار كبرت هنفرظ ےب نوا لاش وکه لارق شودنرف
 || اضقوردق فاف هلق زاسنامشآازغو داهج نادم نار اوش هک نوکرب شرک

 | | باوخ ییا ساجر لع امادقاماد ا اک رفطو عخزاو رب دهان زا هه اش نالوا |

 ا | یوتد یورور زور زر یراوتدور دا2 اخ الرا د مره سرا صح لوا ںولو امار آو

 | نالوا هدوتارابر زورن دد دم دهارادزا ص نیخلوارکهولج هش وک هشوکر فط

 یالخ هد وتس نا اس تد lie ووفع یاعدتسازلمس ول واو قالطا یاس رارحا

 هدننابم همالسا كلام هلیا ه عع هاب دش |ناعزاندرک است هنامرق عمت بو دنا
 نغلوا رذعتمیروهاهدوسنورسعتم یروغٹ طط ب واوا لاصتا هقالع

 || هنطلسااراد تمالس بوحتهنومعاوا دقت هلارب معتو ےھرت و ریھطآو همش

 : هد هر داع ءان ۳ ٦ هنس رخ الا عر قرا دلوا تعجا م تاتناتع هتیئاح

 هععن لد هرج نالواهتفاترهش هلدا یناواردذکسا حرتخگهرزوا هنوظرمت

 نارکتراغءدنرتس دهلدا ینازابرمهزا تم د یم .مانهدوبو ساق یربادانامالاو

 || لد یهدص ندر ۱۶ د>رم-یکروعهقشاعرطاترومءهرو ےک ل وا بولوا

 | دع ناطاسژ ییطصم ناطاسو ےل ناطاس تنطانرازلکراهزا یدلوارود

 | كشزو اغ نادنمش وه هد تزيح نوکر کس عر کد نوح ایران اتش تنس تماعر
 انا دنه زو ےک ناطاش هدعقلا یذق. یدنازا بید رترورسز وس ےجوارادزادنا
 |! روشکل وا لدهرو ملدودح بودیا عازتن | عاده هفارطا هلیارص ردنآ هاشداب

 ۲ مارخ هم دع ھم ندا اع عا هدلداکر هش رک صن ددا وارھ هب فک مد اب

 | ۳۷ هنسقیدلن انامز میلس هب ازربمنارماک ازریمنوب امهیدالوامانا نونو

 ۱ یک ہر دنع»نکداشع ار اصح یتیضمر اتفرکن وکلای دور رکتشودنرف

 | هن نادات لس لوا بوشبریا هلدا یرادژاق هردنعس كليد هذاز اشابیع
۰ 5 
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۳ 
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 فارق ب> اص تربغ بل الر یر امنا یکو دتا ادر کر س نارمسخو تەخ

 نانو درکاربص ا6ا ناو یاوه قاثنژسااوتلا ت ن یاسادرت یاول تؤاوا
 فص لام نارسخ لارق لدا لامل ادم ن اطلس ۳ ۸ هنس) ناضهر ىف یدلوادرون

 بن ابو رو دلش تند عا قلا ل اعف وزوج نا هشیاوآ ۱

 ندژوتوا نیفاوااقنع هناشایه هدافتخا فاو لدم وش مون لوا بولوا لا |

 انک الدا قمل وار ارس هک هدروتس ےہ و قم هدر ور هو یمن

 رهصق یدنلوا لوف ما اما هنفرط رص م تد اع سرب مس رقنسه ںونلوا

 هرز وا ییالوا مقر حياد موس حهدخ*)اولا تاطاس ده ء حاف ةن

 نشاک بودا فار مەز اء یی اطو تاع هئ اغ او نينا هنس کی ار ۴ ییلکنه

 هریادهدندودح هث امعست ماعی دا ساوا ف اطاسناسحا تسد# دن اشن هد ف اځ

 لب ان هلن |لولخ بصنم یارک دم نالوایدالوا ریکاتولوادو ان نددوه

 ۶ داتفا ردا کرار شش یر اات ایک اسا سم ایفا یا رم
 قأش دتسهدونخردقعآا ی کوا وا یازکی زا ولو لاله لا
 تدوکح تعاخ لمس ییاک لالتخاندیارو هط هدرو شک لواهرکصندةالوا
 ناور لءوندنماعا دالوابوئلوا حاد ندنشودیارک یزاغحرق ملقا

 هنکم ولر ویو نیت هلد !یفاخ فر رشت یدادعتسا تما یارک تداعس یردارپ |

 هغو هرلناخ ند هلع تنطاسف رطیدنل وا نیمعت هقا لس ندنس هعط ام

 لوا مد اسو صراع م ف هنس حافر هر دشلوا هبا ارکت داعسادتبا فاسحا ۱

 یسهدازردارب دلور و»یردارب هلد ایار کدام رکصخدق وا اح هدرابد

 راد دنا لتج لنهآ ده کر ها بولواش کالا هنتف ن f : !هدننیتیا رکیالسا

 [ دان یارک تداعس یولوا ماسماک افاخم EE امان وات" 1
 تیاعر هلدا تماعزو هئاملاس نیم : هدایز ندناومآمنیکعا لاعوز هلانق ارد ۱

 ناوضزهصور نيشن کی اد هتل بار ادم هدعد رول نم تاج هتسیدناوا ۱

 ث دمور ترا دصیدنلو | ناکمنینعت هدنراوح یر اصنا تونا ینا ترضخ بولوا
 سیا می یدلوا نیر دلخهاک اشاقمزاع نی لا نارنج ازت ۱
 ندا ع نام رک بو دنا فر طرب یهعن و ق> تاعام یفرشریهدر 3 یک اخا ۱

 يانا مان كوف ناطریس هدندو رح نیو حس هنسیغدرا حساب ۱

 ندا عاطغاهجنامرفد اشناو*«عانمان دعا اهعشم اس تولوا نادنسان اش

 ۰ نا وص برمض ےہ فہیم یدنلوا ف مشت هلند وکح سیلت لبهمالوا ۱
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 دارماندناو اعتلادهاش تداع بواواناریک حول حول و نازرا هد ارهق

 فص اشابهم الوا تولک هتنرژوا سیل یهانشرکسخی دناشع ااحر

 نامید ناشکحمم مد کو دتا فالو ق اقش فاصم بدتر هلا هاد

 نابرهمردام # £ هنسالو الا عمر ف × یدلوا م دع نم یو دکی را هلک

 سهرو زملاةنسلا ف یدل !ناوضر ٌهضور یارسمرح مزع ناطلس هدلاو

 جراخو مالسلاراد مزعیراترضح یدنفادج |هدازا شا: لامک مالسالا

 درکاشاتفا لق بو دیا ماقمر اتخ |هدننرقیس هو از یرا ع ریما د هتطذطسق

 لزا انج یسع ن هللاد م سان الوم لصفنم ندنساضف لو تا تس ای :راصاح

 هلو ام ادم د جارق لاکسااب مولعلا ل گرا + م ق × یدلوا سم هنراق اشک اتسد

 یری دع ًاقتمند امظع» ترازو ردیرلا اقرالاس عراون دج |ماقما ده × رولر

 كاش ا یریب»*مق# یدلوادع اسنمهب ای افصلاهضورروصفیرصقاشاب

 هدنروشکب رع × قارع ×رد لاتر ا لاس رات» دودو یهداندعنماشم

 عام ههارکهاشهلداترورضءاح ا هکر اتفلاودریما نالوا عاط م نامر ف مک اح
 ههاکتسد تداعسهاکرد تولوادادس قد د رط لما د داد عتساد اشر انکا هرزوا

 | لالا تح ا کیش لا عا ساندتسا ساوسو سا مھ ط نیک اد اشنا ضرع

 ماطتنا مامی ول یدنا نا ریمدنو ل الها یر اقفلاو در ماو + هه یدا دذا

 باکر مطءاریزو نوع ارث الا ل ہل جرف ماهملرادت ی حاوا یرشا مع-لصاو

 رخ الا عر ف *یدل | هحوت هطم هءجوت هندناج بلح مدةم ندیاس ارفط
 ترخبازخرابد هلن ا ریکناهح ریش ب ا مانلد حرواندمورءانما

 تولواهداتغندن اه نانع مرکدنع- هر کصندق دلو ادعا سرب دقت هنری

 هدعاسم هدلالخوب یزتلوا نو زع نیشناح لد نیدلاربخ یردار,|

 لدا هغر دا هرابزکسنوا بو دیادا م شود یدونع عع هلد ادادادخ تن

 او سه اک هل تمدح قانادویفاعو یابرد لن من لوا نکا لاعور اون تا اودرد

 دارید د نسح یراکددمهدنمانایماق ا هد اح لر ادر × ناضمر یف × ی دلو ا |

 یدلوا رست دنکد نب ناوهعات نالوا نا جبرزآو ےگ قارع تلم دیدسدس ||
 زاوطاداعو طاللخا بولو ارب هطخ فرط یکتا نانعند لحرا درم هدرا لرا
 حاوفا جاوما مطالت ء هرکص ندقدلوا كلت ءزو-لخ ادشد-راو ناطسوو

 بارا صعد × هے اید یف × یدلواریکناج یوم یابد رت دان آ دهس هر هاش

 هل س هطح الم طفح ندیداع!یدانایراذ رط لو | ءرزو اید دناوص همه اف لو ةع
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 د وه ی کک ر تک جدی ی یا رم ےک س اه و
 هدماقهماننازاع بنش هدنر رز ربت بو ذلو |لاحر باتاو لام عض هدو هيد

 الکو تم ید یرات رح ها س هراس ورس زاد دت ادا ادا نیکنس هعلق ر

 راذکهرادکسا فرطلتن بدات یم اشو برن فارباكل م هللا ىلع

 رازهالرادومن ارجع لواهلرب لنراکنر ماست نودر حک ماش نورو

 هم ار اد سهدنعالس ناحوا بوالروس لزاشم عطف ۽ ( هنسا مرګ قرا دتا

 | اره هرکصندق وا نانا *ناسقنلب نیرصلا حر« تروصندنرات او ام
 توناوالحایم یطالر هدنالام لاله لات دوسرف ن اهدرزا لالو

 هارک هاشهدق دلواق ام او نمازا دن اهن اه داد د لاها ف اطلس یار آل اع غم

 نیفغناوب شاز: رک هار نها لیا ناج ےس ناخ دج یلکت نالوا یک اح ندنفرط
 لشر هبا نیمم ندر اون ار انمو ب قلم هبهمعالسا تالا بعت ترع روشک

 داد ماناس داب هب املوا حر یداک × یلوالایداج یف یرلوا نروح قنور

 ۳ دخ د نمانهددادخ, یراسکنلا نی دلا صان الوم اونم د سر ر مر دع رات

 یدنکشات ںودیادوجولاع كرت یدنفادوجم فارشالابشت یداوااذق
 هغ لنو هاش فولو ما رکا هليا مارک تاداستماقن بصتم یدنفامرتح

 نوالاوتلا لع اش ایناجاس مداخرصم لاو ۱ قیدنارا مارتحا هلو ا یی

 [لاوحا حالصا یلاعاا یعالا بس> هرکص ندکد روکت موکح تزعهنس
 یمالعسا هر دنه ردانن صعب یی دلوا نلوتسم لاعفد» لات روو نعرددع

 هتماقم نا اش ایورممخرنزو نیک !تعزعندنسابر د س وس لیا ا وطنوعا

 نوتلا دو زکس لاس لاسرمصم ةنزخ لد هع وات لوا نابهشق یدا:امابق
 [فرطوبدر دن بس هپ هن نخ دايدزا پو دبا لاسر الور یک !نوا اش ایورمسخ نکیا
 کودتا قالسا ثعار هب قرت هد ه لاسر اه هة دمو تلط باوح ن دتنطاس

 مح امها ڈ داب نکا شاوارهاظیودیا بانتجاو زرت ندغارساو فالتا
 هن )رک عج قرف بود الاخ دا هر ياع ناخ اف لو !یراتر فح هات د

 هددادغن زد علا هحور هللا حور حردهدنرارب لا !هقمشک یف هنسحول و # حر

 | طساو و ناتسرولورا هما یل ام او ناب ریو هل دهد نم اکنه یراتم اار دق یا لا

 هلرب بانج مجرابرهش باقثارفر هکلوا مان نر عو فبطقوریازجو عش مش مو
 هباسیدادا ماف هدست اطا ماد جد دشار یک اخهرمص) تولوا باف هم

 بود اروهطندزب رک یک یکتا هننف هاش قحا وارود ن درر اسرة الف یاول

 .لیرخندهالساارادکودت» اهزصاغ یو دو هرح اشم د اراد هلی را ظفخسمر درب

¢ ¥ 
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 !ندنفرطسامعطهاشن الواسارهو بعر یداونادرکور بولو اتعاب همالع|

 امن هنس احر ح ارحومء تام دلا
 بواوالومترلنن ظوحام نیخلوادر اور همانز

۱ 

 تا تداعس یایضر باخت اک حض ترش مادقایارکم السا
 داری ميدبولوایهاشدان

 هرادم تاو دردنغلوا ماراوروضح
۱ 

 تداعس بو دنا عامدهفصتو نورد ہا ندهرطاح لواو × عارذ ضرع |

 یردارب ب نالواهرزوارارة نهر قدرط هدهاحو تعثح هاکردندنفرط یارک
 | | اابنایلسء ۲ هتسق »یدلرالوصوم هلوا ماتم یار کصیحاص ||
 ۱ لوالا سر ف یدناوا نیک هدرمصم تموکح ۲ , بو دنادوع ندد نهر غد ۱

 | | تآمیع.لاوز ةد ۂعرا ترک قایح باتفا كناشابمهاربا مظعاریزو |[

 یدلوا لاسقا متر نیشناجا شان سابا بولزا لالح ور هق تسد لنز لاح نسح |

 || تلودیداع اا نط ایورین امرفمطعهب یاعهاکردارهاظ ارث كى دنو م ی

 1 قد ال هعننصءوس هقذام لوا نغلواریعم یاقسب می ھوا ادنو رن دنا ۱

 نیدلاربخ نادوبت یا هغرداق هرا ناسکسزویکد اام دتم نوع لای وازح |ا
 تاذلااهلرب لاسق اقر دب ندر فرط بوذلوالاسرااشاب ییطارادر سوا شاب ٠

 | هدندرقهناوا ما نو درکم اخ هم |یذف یدنلوا لالجو هاج تار كیرح ||

 || لصاوهدلح لوا خ دنزب امه یانو طقحلو | ماف ان هر س بانج نزهنعط |
 لارانوعا قملاص تراع شتاهندرل «ةیفملوب بولوا نا یزوریف رکسعم :

 | | یرقداوا روهام كناشاد نیدلاربخواش اب یا : ء هتسارفص یف یدناوا ||

 || یصالنغس ازوفروکه رکص ندکخ دت اروهظی) هلبجءیاسهدتمذخ ||
 قاطنناعما قاطواذمهام بونلوا تعزع نابداب هیحوتهبناج لوا نوعا |

 قرف لو الا عن ہر ق یدلواقارمشال اعمال هدنس هل اةمزوذرو ڪڪ د |

 نوع امر دا اتهزوفروک اهانوکح وا ۱

 هننامم اتشو ف رخ لصف هرکص ندق دناوا بدرخت هبرقرو معم هراد قرتزوب |

 ربح اهر ات و یاک خرو ھظ ناو | یضقنم ابر درفس تدم توشو د تدور

 || كىر هنفراس مدت نایشا ندم اقم لوا تذطلس جواز اورد امهزاہه اش توئلوا |

 ا الود نیلض اف نیر دص هدلزنم ینچ و ارخ الا عر یف یدلدا تع>ایم هم داف

 ۱ دو ساوا لونا سا یا تولوا لورع»یدنفایردقویرانفااندلای ۶ |۴

 مظعاررو# یدلراهب یو انا یدنفاهدار یوحرمهم یخافو همور ی دئخا ۱



ENN 

 یناوم همان فصا بوکس تخر هباش یارس تعسف ندانف قىض ماش اب سابا |
 دعاقتمندمور ترادص م فی الواى نکا کسجو اش نماشا باا

 بزلواانغتسا نزاد تشهباش ی یاسدتاود عانهعساولادبع ان الوم

 یسهدربو نادس مق یدلوایدبا تاسحزعلد ان نکا ادح ترواخ

 لامهاددلاصب | یجارخ لام ید دلوادهعتم نوعا جاتو نکن یاتبارتد

 || انشا ل هاعمهداش> اکر ز هلرب هلعتاود یداعا)دعامندنخ دلواهرزوا

 || یاخرا هتمهریس لس دنع نیغلو ار هم فرمشرب رس ورعد کو دناهرزوا

 اأ یداواهاکتسدرفطهاسرح الا قتلم یس هلکس ایک اسا تولوا تعزع نانع
 ۱ ۱ ران رمشتداخ ءنمعرولتماعا دراد مداخ یار اد: رخ ع وه سل لو الا عب ہر ق

 ادو رخ رخ الا حر قیداروک ارس تب تا

 ااو الاس NR RE ارورغو تک كر |

 اأ تعناع دروع روت اد ودی و را یعص مات ناش طوب تودا

 ماهوا لاکش اراربا لك ەرات تروص نداشثود هنهاد یمادوس لم

 یبعج ماظن بولوا ادیبان ندنرنا تسوحنرکسعماهنتو كت هصکرب نیک
 || هبهسورحكناگرمماترم« روک لوا فاصم:امعا لمت یب *یدلواناشیرپ

ITE” ıS 

 ۱ یر توتلوابصن هدونوهداسعلا بسح نوح ایرو ها ماندن یتحاوا فاضم

 ۲ تاردهنر دهرخالایداج ین یالروسمانس نرزتهشآ مای اما هه کتک

 تحهدق درو لالحوهاح تابار هد ول هر الا لما جرو هلرب لاسو او

 || یور ندا هلد ا هغر داق هرابیللازوب اشاد نیدلاریخنادومق یلاعلا الا

 یلاثما هن ولافکو هبر کسو تبرکع ات هک دنو# یدباشع اتعزع هارد ا |,

 هرازونو هغر داق هرا زومجو را فک ه دنس هل اقم ی هند ادرکص ندقدلوا

 یاس یم لخ ادنترب یللاو هغر دقردق زوبیلعت هنوعب بولوالماق هننوملت |
 یدننایدعس مان الا یغدمقیدلوا دراویرنا تعهربخ ی دلو ارد ۱

 ۱ یدلر وہ تست یراسنعا یالاک كر ول نح ررو هلن بد رعد رقد ولو

 ۱ یدتفادجهداز یوح یلوطانار دص بولواناش> ناس ار ریس هدوم

 : ۳7 دتا E 8 مرع اب ابا نام یدک |

 مور هیاشاب سر ناطلس هامورهم تارم )اد رحاص همر ی

 رود راد س دصتدمنا داباوترا#ع لح مس هر زرو معد هراد شد یر کد



۸ 
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 ماع بر دیارورهروس ردات *داماد ههاش ذل دلوا هک ت رع یھز 1هس أ

 لوانیدهلنرف لب داخ ندا لنج عرفة رانطم هیانادوبق هدنضام
 یی هعاقهون هنس اجر مات تناذخا هڅ راد د اف عز یر ءدنامسب قعلوامارهنا
 یابرد كنم هدرا لو ا# یا راش اریغس و خفرب دقت گچ بودیاهرص ات

 "| راص> لوا ترادروج لاترا هل اهعرداف هراد شا زولاشاد نر دلاری اعو

 لو لا میز ق یدنلوا صیصرت یاک-اناینرو سلخ ندیداغیدابارادهان |
 د2عو لوس اش ار ناس مداح نع خاف واوا نعام اشاد یطل مظعارز دا

 ۱ ناو گر اب ع ۷ هنس ق#* ی دلو ارو دام هلن ایدصت هرو ما |

 ۳ یو دلروک ارس هماقم لوالغوا مات ناغتسا عولبلا نس نود نولوادم ۱

 ی دول هليا او شوه داند لرد ن اس کس بزوار اطصا نمرخ نز شد آ هشودنرف |
 ۱ یشان نایکس واشاد ندارزوامدقم ناکا راصح ینضمز اتنرترارکت

 ۱ | يياهدو بوادرود لالحوهاج تالار تیر تادلا بقعردو *لاسرا |

 ةتسخ ر کسعه یمسا دنتک اشاد را درہ دنر اق دلو | لز ان لامر برق هل> ما
 | ندکسیرفندنا شو دن رف هلیا ناشفنوخ ریشم ترض تولوا لصاو ہرا |

 رایان وع ۱ نیدونراض>ریعساو # نیع*ةرع> ن اوکنرممانب دی نیعل هدابز]

 نرم ر کس عر طو بضع نحو بوشا تالار ا و نفتو ںوط یراکو د تنا |
 | روصتمو دیژم ناطلس ع۸ هتشل قو الا ئدا چ فی دلت ایشن نخ داوا نبر ق | |

 زک ضن دزن یا رد دک توروت مرج رذلتمزع هلا زوص#ا رورم یر مط

 هدنتد الو لدراهناغتسا نوتا عطف یمط هتشز لشو دنرفهدق دلو |مالسا مالع] :

 ۱ | ندنناخ اضع هسور كلام یسورکناهاکمخت بولدروس نادا قاجتسمانءوسلا؟ ۱

 دم رک داد اقع ارا نیت هک دم هداز شا یک یم هتان تمذخو هد | ۱

 یرزذا رو بش هداز یوح مژوررابد ی یم م راد لا ادن یل احا یعوعھ | 1

 عسد سه یدخنا یرداف لوزهم I تولوا دعا ةنهنداو تة صنما |

 هرات | نم لالتخالمالس الا تو ماعدعب م یرابدلو اادفادنسم نشت ۱

 ترادصهد یرمهلارها نت روا بوئلواحالع هلی ا دعاقت هفطو نیه

 ناطلسهدارهش# ی دلو ا فا رخ یرانفلا نی دلا یع ان الو م دع ا ةت م ن دمور

 ۱ لس ناطلس هدر شه دعتب تودنآتع ءرعتد ارج و هداج اسان یاولدجم

 | | ههسور هک كل ام هر ار حه ع ٩ هنسق × یدل د اخ تاگ هر هنثرط هنوف

 | داعداودرطندن اح ئاغ مم شو دنر فاول رخ ن دن اراها هر زو ارا ر ضا دص
 سس 5

 نوجا



 1 ماش را دنا تعزع دنع“ همحوت هداهحو ازرع ههحو نوعا

 ۱ اركاب ویروس طاشناطاسدطسبهدش ارس هتردا یآ شد نوح اضةنا اتش

 | یداروسمدق حضر هتمه تاکر مدکودر ور اسکناراپیدنح موحههأم 7

 ۱ و IEF NA ید او حر اصح مات شول ةو ۰ 8 !مرح ف

 جیاهرکص نوکیا ةونع یثوراو نو کس یمن در دند هر ا2 مابا بولوا

 یاطوا هدننمارد نوغرتسا هعاقرخ الا عر ف یدنلوا ریاست (لص هی

 || تدیناطاسنامرفقوط لومة فاکس ق علوا نوک انشر دا تیغ نو بام ||

 7 ۱ بولوالالهسرمایب یراهنادبوط نوک یا نوانفلوا عیبرس
 || فو الایذاج ف راب دلوا ناتسا نامسیر تس ندرک هاوخان وءاوخ
 || هلیدصق دارخاب فوتسا نالوا یسهناخ روک كنرالارتسورکنا

 ۴ . هناد هعاد مات ناو هارلئس تولدروس هاوخ هن ٧ ڪص هایسقوس

 أ یدلروس دنعم لدرک هدفرط یصقا دصقمو ٭ دن هری ماد هی اناما

 " تولوا فرمصت ٌهضقلخادا رهق یئوراو ها هرصاح نوکر نوا
 یدانا بنام ا ناسحا خد هغ 5ے !نالوهرزو عانتماندع اهنارک- دزور
 | ادعامندرانون هدرناهتسخ رفسو هرخالایذاج یفیدنلوا عارتن ندیداعا

 | ناس نا طارت ةر لخادیاثماوژهعلق ماناتانونایوقودارغثو
 || تموكح تبار حفرت هداشینغم نالوا ناځوراص نام اة دعاهت یدلواریتت |
 ۱ هنر دلخ سئالاراد ندنساتشحو خیس یامسدجم ناطاسهدازمشندبا ۱

 ۱ هاشداد نامعش ف یدنلوا لقث هلوناتسا یس هزانح تودنا لاقتنا |

CE ۳ار رضربرح شقن ندکدشا مارخ هم دع ضد ی  | 

 ۱۱ تالمتراو ازریم ناماکح وازریم نولامه یرالوغزا هرزوآ یی دلوا |

 : دامعهمشرت هد هشوکص رر ةرزوادا اوقفاوت لاکتدمرب تولوا یردن ۱

 || ناناغناخو × یداسفا سنایط اش هرکص ندکحدتا دال یمعتو ||
 || فرصت تسد لنازربم نوبامه هللا یدادما هنارهاک ازریم ناخ ریش
 | | سام هلتهاکر دمزاع هلن |هاونینادقر دیرا انو # هات وک« اکا ناک رماد

 | اکو دتنا» یادها هه اشازربمنربامهدکر د هکر د ګو نم ٩0 هنس فیدلوا هاش |
 یدیراو سالار .لنادتردو لا هم تردند هل تولوا فلکت هدایزهدشکثبب ۱ |

 | نوبامه تدمر,سامهطیدناشمغروکی شل دم د لوا ن دلاع شرف آهک | | |
 || نانلوا ضرع ندنفرط نایهاک هرکصندکد تد ا مارک | نینر دص ییازریه

 م ۱۰۸



Ce 

 مادقا ههادعایرکمنامهم لوا ب ولواهتخود مشج هر ام ران دو مهرد |

 لخت ادیاحان نیکمهدعع سم ی یاودناکرانکب اششود هنماخ یمادوسلَح ۱|

 شک هراس هره رس یا یس کس نالوایش دنا لاح لامح هنفک

Iری نبات ارم باکو دام ترم مر له یا ناف  

 یرام دف ربع ارم نو امه × یدل یاعسایسع م هژد ای امهنآندا

 ههاشهاکردهدنس هل اقمیدادمانیراحاتفم بو دیا یزوریف خفن قاف | |

 ماکت هليا مزع تعا لظنح تدرشاشاب ناعاس مظعارزویدلبا یدها

 ی انالوم مالسالا حش م یدلوا نعاردص اب م مرکمرهض براوا |
 مورردص بودب اوزناوتازع کر ابخا اضرلاو عوطلاب یراتقلا نیدلا
 یدلوا اش نور هر همهالسا تاعشمدنسم یدامعلا دوعسلاونا انالوم

 دفاح»ر درا تف | لاس اے رات *یومعلا بصنم هب فرش 0 ؟ هنسا نامەش ىف

 هدوحو یارمناتسو مدع لح اع یط یر رض حدا یم ناطاسدازن یل ام

 نادوہف ردن دالو ماع رات بسا رڪ 6۵۳ هنس ف رل دمام دق عضو

 ۱ بصنم لوا لیوط یاش ا دج بولر اف اجر تجر یابردروا نش اش اب ن دل اریخ

 هہهاتوکد زا ناطلس هدازم مف * یدلنا قارماک لیصحت هلا لیلح |

 دعاشتمنداتفایالاو همر م  ق+یدلواتم کز ارفا لعهدنع ایخس

 سس روس

e a ma 

 هعسیدندادجم هد از یوحناللوادعاصتم همور ترادصر دص ن رکا ۱

 دتسماضراوعوطا اب ه ٤ هنس ق یدلوا م اخ نر دات سافت | 0
 ںولوایرا تجرهن اخف امض مزاع یر الان الا یان الوم ند. لر: نداتفا ۱

 ا دوو شکم افترا زار 1

 اع اکشن ی نکداهرزوا اوزناهدهرعلخم اشابناذلوا لدزغت ندیمطتعترادص |(

 نالوز ار ام بواوا ی هکر ام هاش مقدار زا هنساش قالب ۰

 لر هل ایصاو = ى ع ارامش سارا ہتادصق ددنف رط یر دار ازم ص الا ز

 نایاسیدلوا ماعم م ف × یدلب الاعور هلان م تار ده متع بو دد اناما 1

 رب مس یاد لس ازم ص اقا % رديه ودق لاس مع راث + صاعزا ازربدهامز

 یتخلرا تاطتسم تاطخو زءرهاتمبولوا صاعمخایرم# با ریصم تاود

 رو د ڪس رارکتیدایرفو هلان بود: از ام اةهلهاوخدادندهارکهاشر دار

 ناعسرزا لم یور بآ < ههنسلرفص ف یالوا یداب هملعو غوط كير 2 هم

 ۱ ههبما ازکءاش با قیرط ر کیا 1وارهظو خفر رسم ا هو ٠

= 

۳ 

917 
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 روس

 کک ولو !فلسنمهخ رط لوامالسا مالع« یا ش شود هنسالمتا

 بجر ف یدلوا ناعاله ارقم رارکت هلا ناما دون هرکصند هرصاع |

 یک مربسءهاضق هم رابد هلی رشا هورکب ونلواهدعاسم هنساجر ازریم ص اقا
 تارخو ناو لد هسراف دودح فاهم ةصاو ناشاکو مة ید ا شل وا هل اوح

 تارغو مول ناب شا یراد ام«نالوانیح هناخراکن ی اغ هنو یر اوبد تاع عو
 | قلوایرابرهش یردارب نامرفقوط هتسندرک هخعزهرکصندک دا

 هناد یرادع یردارب راکرخا بو دنا رارف هناحناتسد رکو اغ رز

 | مک اح یدلوا ما قتناری شش لانه همعط هد ههقهق هعلقو × مادٌءداتفا هليا یدرف

 یلدا مور ناریمریم بود ارارق هنر اوج یرا نم ثنالاو !مامااشا دو ادمصم 0
 شف لوا ۵ (هنسل لو الا عمر ف یدلوا لوصوم هلواحت بصنم اش اد للعزع”

 هتسخرا + لوا بوتلوا مار اطا سطس هد اح هنندهترعروشک دن زک |

 یاردص یلوالایذامسق یدلد از اغآ ه زا رتح اورتضحتر ار کت اس رف تالف یاولهدر انا

 | نفمااو امولعمیهاکرارق لهارک ءاش بولو ادم اھا رنک ناطلسرکسعم دما
 لاوشقیدالوادوءهمور فرط نوعا روصنم ریش رونضحتو تعا

 یدلوادوةفم نددوحو رک اد نیا مصمزک م نامز بطق نزکت ط ابر جی ۱

 رات ات ناخ هرزواییددلوا برم هماخ موس سه امدقم ٩ هم سارخ الا عس- رىف

 فرطلمو × لزنت ندنناخ دنس ه هنساجر اطلس یاضر لص ت یارکم السا

 هقاعبت تشدتموکح قارف)اهرکصهنس جار نکیا شع التتو تانا
 دلو # دناع هودنک ر دغورک دصد کودتن |هنارکب حاص بوت ا لمعاا

 1 زر يق* ی داشاوادکارقامح ناور بآ هلمترمءاسیم ادخ هنوخ

 یارک راس نت یارک تاودو لوز هم ند ناخ بصنم ځد یارک بحاص یا
 ناتساهن اهاوخ داد یارکب ح اص ںولوا لو صوم همام لواناخ کنم
 هةم دصازریمیارکءلرا هد دید من ندودنکهدن اترمعم ن نکرواکه نامشاتاود

 ران اخ هب ام سار ناتسا م ف یدلر مدع نالسهداتفاندب ام اد هرطنف ب ایر دع

 لنافتسایراهداز هدر دنارکبح اص وال رازه نا ذلو ا عضو نهر ن دنر ط

 راکد لب مور نیملوانوب امه عم لصاو یانتماندن امرف عابنا هبت يم ضعب ||
 | ولو یوعب نالواهدنتسدرز لتس دن لوا بونلوا لاسرا اشاندج یسکد ||

Xe:راو مط نو ڪص جار هر ص ندقدناوا ع!رذا عالقهع* لاما لز  

 هددارغل» نیفلو اریگتمادرب دقت ٤ دعاس ۵ م دع بولوار ارح رکسعرو صع ید



rÇ 
 زوم مس و هوس سس سس سم ات ساک

 اشاندج ارزو هلاهاکتسدر هاب س ندرادم تاو در د ہدرا۔ م لوا بولالشق

 لاتو برح لاحر لاحر طعراوش مط هعاخ نهار + یدنلوا لاسرا حد

 یداج قرا دش ام ار ہری دنک یک راش لوا ها مادةاو یسرازه تولوا ۱

 زنا یک. فکتعمهدهسورب بواوادعاشتمنداوتخردقلا لملح صنم والا |

 نامعشق یدلدالاحرا هنو هال فذوم ندنوسان خزر یردافانالومنالوا ۱

 اشاب هبا یصتم بولوا یهلا تجر یابرد قرغ اشار نانس نادوبق ۽

aR :اع رات × نادو ق هنن زکد تجر یدلط °1 هنس فی دلو | ی ها مو  

 فارقمح اصتمج یرعلرح یسهعنش تاکرح لتهعشداس وردنا را ز

 ارانورو قرع قرش راند هلیا لالح باتو زو سو لاج باف اورد ںولوا
 لع

 زرکسع قوس هنارناروشکو »*رومع هرادکیا هلد اف اطلس هد دراز 2 نوعا

 ضرع تارا صع هدنقح یعطصم ناطلس هدا زہ ناضرق ی داو ارو هم 1

 نعاوانیکر و شک ناو اخر فا ارغاےتن ەر رور تام دقم یراکو ددا بدتر

 كيرحت هلالحو هاحتانار لا .ةتسا ندهسامانالوا یم رب لرو 0

 نمادلمقت یرشزرحهده قم مان لوو ا قاهدندرذی زابو دنا لاتتسا رزم |

 هدنشاب فرق قحلواقاطنازوح قاطو ةن اتش اربد ل خاد نوعا یتا وا لالجا

 هد هسورب بولوارادغر اکزوررهق تسدهدح» یزیزعرگراموط هکی دیا :

 لارش فی الژار نتاع از هدنراوخ دانم “نط فرازاوک نیست
 یوریتنددابندب ندالج تسد هل حرر دیتداهش ماع جرات ادهش لتقدقو ۱

 تمذناسرکص لخت ندتمهت نادلواداتسا بولو اهر هل اد اهتحایو زا

 لع داباتشهنول امه یاطوانورد هنساحر قناوا تج صو و ةع رهظم لتا

 موح م ردشلو ا بیس هغد هليا لاذ ب رةتر هک اشادو# ندمرح مادخ 1
a aman 
TEC TF: 

 یدروشود هنیمزاساهاس یاس رازاکد نمورب لغ لوا بوادر اص هرون لما
 تحار شک یو هن امل اعغامدینطاس ناتس لکل وا لج ادرتسد هک دص
 یفالخ نانساکلماد لوا هنامز سلس هک درد رازهو ههدح نیدلوا ۱

 هضورزارذ مور لوا ور قدم وص بو دی هدیمر نددووو اس اش ۱

 یملواهقارا قحاننوخ لهانک یلوایدلو امدع لا هدا فازا وزع

 رہ« در د بولر و یسازحاعول هللرع ني ءاوا یشاننداشاب مسرداسفاورکم

 ا تال ئا راالتبم اشایدجا راوشمطحتاف ههارکلا حسم هنر

 ضعندماش دید الص ×ر دشلوا ىلا ترا لاس خج رات × سور کم ٭ ندم
 رعا



£ f 

 یب نکدا ننه دهللا لار تاس ناش نا اس نا طاس کر دونم ند ءار :ê زعا ۱

 همادعانوحم | تا هذا یب یطصم ناطاسهدازوش هانکومرح رودص

 رشمرب و لات هتکس هنس هرناح ور فرصت یاوقو لغت هطقس ندنس هرم ی ادا

 راشخا هلبانتءییسردانون د, یم لاک هل اناضرلاملط هدنرارعرخا نکل

 هداها هرثالاو هر ی EE PKS بعءاتم یرلکو دتا

 ناطلس باکر مه هد ر سولر یکن اهج ناطلسریظت ی دار شراد در وہ وا درام دناو

 ندم اعرازاک ی امم نوط دق لارن ه دهان !یرلّتم اه |هدرلح انا دک

 د ناطل .هدارهش یر دار هدلو انسا یدسح بولوا مدع بالتس ةدنکرب
 هديا سود رف »هع | یذ ق یدنلوا لاسرا نوعا قخلر | نفد هدر اوج یرا نم

 لدی ءاشاد یلع اشاب دج هداز نیکقو در دنت وف لاس ران ل لج لوا یریکتاهج
 هدّسه داعسل ار اد احس سیف نراها رک ی داراب رهاو توک د

 رازاکت کل هرس مزعرا الا عیدب مدنرورممخ بونلوا شباساو تحازتسا

 | یذاج فیدنلوامارخ لیک ب شام ادل لاما هئبوص مک روشک مد یکودتنا

 | فر رمش یدادعتسا تماق لب و ط یاشاددمس یسکدراکس یبا مور یلوالا

 هاحو تع> هاکرانە اکمارا ار اور سقم ها ندرت هلی ترازو

 ررضو دنزک ن دیا تااصا هب هسورح كل ام دحر من دنفرط هارک ءاشهدق دا

 تالذک و ناریو یراغ ابو یارمسكرلناطلسو ناخولرشوروش عمنم لواهدنس هلباق
 ناشاهنمشن هب ارخ دیر هنااشاکو هناخنالواناداناور ومعم جد ناو

 اا تفلوک یرکد هلبالنروتسحر هارگترات تو
 | رکن مور ضراناصمشف یدالک همور ضرا نوعا ین هرک ےن دقدلوا
 زانا دانا کو دت | ریست" معها دع اسهریمع"یصر اه ام دم اشاب یس .ود یسدکد

 | تمعنریلدد یم لوا بولواراتفرکه نس هی راست دي نابجروک نالواهرزوا تصرف

 ِ ل: اش اید ایزو یار نامکسوی رکسع ید امور # یدلا سلواریسند داش

 0 نیس نر دیادعا هل اهل امدونو برق یرلتن الو دروم ھ۵ بو الو ا لارا
 | نیطا.هاشندشب دناوا فقوت هد هسورح كل ام دحرم م ف یدناو ا بسهرت
 ۱ ا نوزومانرطس بودا بالا بارطضاشت آهدننورد نوت اکہ اس
 همازز ان هعقد یک همانا ناطاس هاکر د هنساجر قوا برض هل فاطلسو علت

 لس نا نیل تادحالصا ۷ روا نيف راع یاباع ر همشرت نم | لارا

 ii ا قرا: دارا هاکتش مزاع ر هلا نوع دناف تل الد تولد رتسوک ۱
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 | رایست قاتسودنهروشک یا هتفرهتفر هلرب هلانوع هاشداب نویامهدنه
 | یوناز عضو ہل اہقاوزع دنسم بو دیا ریم د فاخریشو فا یماک از ریم یردارو
 یارمس نالواهدنلهد کو دنا اقا تنطاس نیسرکهرکص ندکد شا لال3ا

 || نی الا لالح یرتخا دیس هر ف اطا س نرو او هداتف ن د نما یسالهم مهار الد

 | ر دملا ترا لاس رع زات داتنایدلواهاشدابنوبامه م ف یدلوا هدام ناربکادج
 ندنناسل مارکحا> نالوادعستسمدءراز نیم نمرح قنا و ھق مان ||

 همر سر ت = موراد هنسک کد ا ماشو یلح مان سعنو ےکح نکر وا عاجسا

 دا عا هناخ هوه یک ایذاحهند ر رب هدننردهعاةلا تت ب واک هلد اهب ده لوا 1

 م قراد دم ادادعا هنادو ماد نوع ادص ف امزنادرکهزرهو قارا فک ل هاو ۱

 حاصلا لع»ردشع ادال ایما لزهر عت هت وکو فوعضم لراافرطظ صه أ

 لنهو هق هموررابد» دنور هناځ هو مش ناز *ناشریمرپ دنودهنادو باب ناغرمهک

 قاسدهرج لبا ماقا هدازهدمانا 7 ۵ تولواموشهنات بارم یو دق

 یط وب هد مافاک هدا ماج مسح هدماکتهلوا كب فان ندمورءارعش بی دلوا |
 | و هترسا ل دل« یدوجو قول یت ماج هتسکشراجخ هردشع | مان تشر دک |
 تصخر ثئامطاما لده یفاخ ناعلس تنطاس مانام اتخ یھ هن امز یه یر

 دنز رذه۰اشد لواو یلاخ ندنرادوممدوحو ف اطاسر م.تویلو ارو مط هتفأ ۱

 هکنروک « دلفا عو سلاح هل. امر دن قعلوایلاو عمطلا معلسناطاسیرادنءاد
 ےب یرانرا تاب ارخ و رومعم هل. ارل نامر لحاسهدنامززآ بو لشاب :

 راس یس راف رابداشاب ماص یسایهالاربما ںبرعر ارح ی دلرا رور سمو

 ناطلس م ف یدلوارکداد رابر مش تذت یاب تشا در, یرئا تح ربخ کودتا | |
 هدهانایرلت دلواد عد ندتنطلس یاکتم شسکرذدم-م یراتضح دنعس

 قیطصماطاس ندا اش ملقا مرعامدقم زور دید امورفرب ند هرو د

 نکمرو لاعتشاهداس بم مل بو دنا لالّصا یتس امقشا یل و کمو هری سلس همان

E ۱دنیا ناطاسن زکه داره ش نالوا یکم هدهبردا نوحس هانذ احم  

 بکوم یدیا شراتفرک یرادرک دی لوا بو دیانیمعت یکی یاس یو یکن |
 هاکردهتسا ندرکو تسدرو ص یتشهدق دلو لوصو ه هناتسانول امه 1

 مظعارزو ناضمرف یداوارادرسیهاکرارق ںولوالصار ههاحو تح |[
 عسر هرازوردص بودیاتسابس بارهد عرض بحوم باما ی اشایدجا (

 توقح ندا شاب یک اتسو اش ابر دنکساهدعقلا یذر مش قیدشلواهداعااشاب
e۰ تا ۳ ۰  / 

 لاو



۳۵ 

 ۱۳ ی سس
 Sl و یو و و و و و اد و

 هل. اته لاک ین اس نامرش 1۳ هنسارخ ال اعر ف یدلوارصمءره اق لاو

 ندرب فرطو اخ بناج وهع فر نور هرانمهعن بولوا یداتم هتفهرب هراز

 بجر ق یالوا یدابو ثعاب هغو ام دن دراصح راوی دا اجو حورب ضعد

 بصثم لولعا ایر هتشل ادع نی دلا یان الو ه دع اقم ند لوا انا ترا دص ×

 هدنس یو ال اید اج ی دن یللازوب ×زو قط م ف یدلوا لوز هم ندن مش یب تامح
 د.عمو شرم عماح یراخدرویب ساسا عضو هنس ان یرااتمه ن تمهرامع»

 دغا تح ٨٤ ٩ هنسل هڅ | ید ف یدناوا مالسا ن کر ن کر ءادا بولوا ماچ فیل

 سلاحو اضقددسم نیش حد مھ هدهنطساارادزجخ نیالایحان الوم یلح هرف

 هدنحراخ یسوب اف هنردار مالسلاراد هناقفاض مرع نکدااضماو مکح لحم
 مارآدرارق لحر طح هدنراوح موحيم هدازاشاب لاک ی راداعم تجرداتسا

 ةریطخوت ناطاس مرح کصاخ تاریذلا تح اص × 1۵ هنسل لو الا عحرقیدلنا

 راستخاهدمناطاس حماج هاکشید یدلوا نامارخ هر اق ةد اعسلارادیاهدند انف

 دلت قاطرسمه یانح كلف باق هرخالایذ اجب رهش ق یدل ارارقو لوزن

 بورا هماجن ا هرزوا ماظن نسح فاعاس ناسا عفر سرا دم نالوا نام آ قاور

 یهنقهدنسل اعشو مرح ن د هاشان الوم هدد و نح لر هتفح نالوا هد رغ بثاح

 هدنرب لرل الوا هد درد فرطو هدافاو هص افا نيشن بارع لعانالومەدازا

 دجانیدلاسانالوم هدازیضاف خدهدنرو ییطصمانالوم اا

 م داخ ٩ ۹ هنسا مرح راب داواهدافتساو هضافتسا بابرا ےھت تمدخ رڈاہم

 هل دع یبمط بحر ق یدلوار مصم تم وک دنسم سا اح ها تلابااش اب لع»

 هدقدلوالصاو هقح تجر هرکص ندتموکح برق هب هنس یک ا بولو ال: ام |

 هدههانوکدنزم اد ناطاسهدازمشردشعلوت فوتلا ترد شعلا یخ ا هد نس هنیزخ |

iنداسنعدو # لوح #3 هب همساما ن نکرد وا  

 درا ناطاسند هلماعموت نوتلوالت مد هب 4« .ھاتوک م اس نا طاس هد ازم

 لاشتما نا طاسنامرف ههارکلاعم هح رک نیک | دعم یا ۱

 قاششزارفا لع هليا قاقن رایحه کای درتدوک

 اار ندکس شارژ کصندگدسا رازراکتاوداراضح ابولوا | ۱

۱ 

 هدنسارک هماود مف یدل ان مع فن طء و رطهمنوتو نامصع تار عمق ز

 هکر عهزاسمرک با تعتاقر یاضتفاو زوم دارو هیعادردارب کم

 لاک ش هنارید اصن رهن شا تام مول تولوآ لدحو توس ۰ ۱
۱ 
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 هنتموک> تد اررةم ناشر ورکنم بولواتس هکاله لا قش بارا هدابز[

 هب هام ارد هعقو ج رات # دنزب اب یلاتق هلی ےلس نا طلس یدلدا*ی داوا ناور |

 یاضتا تداعس یاضر هریاددعن نمههاکتسد مراکمهاکردهدقدراو

 بوردنوکهمانزاسن نعفته فاع ودهع هرزواقلرا مدقتداثهدمناسطلس
 مد مهدوسوو +زور هرد تم كىر نیدلوالصاو باک اوجزون

 هتمالس تع“ هنساحو ناح ناسرک صدتودهع ضقت هلیازومآ دیر مش

 هارمه یلغوا تردد ارکسع هدیزکردق لس نوا بو دنا دهجودج هکتشربا
 لاوش فا یدلما ءارک هاشهاکرد مزع هلدایهاش لخت تسوض رثاتو |ا
 حس فا یصع دیوت » لابقا تشکر دیبا ناطلس لالجو اجر انجب شک ها

 قاطنازوح قاطوا ترضمرادکسا یار یحاوا لصاو هب فاطاس فرشا

 ضرع هل الجو هاج فقوم یب دلرا مارا هادریس ی ماجر ذا٤ داز مش لوا بولو ا |[
 م فیدلرو۔ هلاما هتعحا رم فرط یراتعرع شخر ماطهدقدناوا مالءاو

 اشاب لع م داخ اشاب ییاعصم هرقنالوا مقمهدرص + الوزعم ندنعتم 9

 اشار × سر ٭ 1۸ هنسا ناضمر ق یدلوااو راکه لم هدرزمرصم ندنلواح |ا

 * یدلرا ترا دص دن م نوش عد یهاشاب یلعز “بولو ادو انن ددو جوهر اد

 حات ناطاس ناحهسا یی ادھر خد ماس ناطاس»هدازهش» لاوش ف

 دیزبا ندنناعلس بناح نوعا یفاخ ےاسرطاخ وج اضر مما م تاامر
 هرخ ال اد بولر ارت او تم یرامطا ددرت نده اش یرطویراءا باط یدیها اب ]

 ےک ~~

 نعهو نرزو تامصمورهاوح سکا بسامهط نوا فامسا

 هاند ههاش هاکردو لستر امعلالماک لوک مرز زوی رک اد عام ند الآ |

 با صن *لبث ٭یدلرورارق هرزواملست تامح ب اتسدیف ی ہد ازہش نرتسک

 تبرک ندناریاروشک برف هب هنسج وادیزم اب ناطلس هداز میدان ندتنطلس |

 اعانانس ندنرشاتيچ و یا کرد هدننوزف نوک دکحتب رع ۱

 ندنلا نیر ادب پسامهط هیتر ش ابماغا لع یراہش اب شواچ كن بان ہدازہش ا
 یراد اپن ترةهمدا جا بو دنا شو تد ام ڈ ترش ید الو ار هن تر دو یدنک ۱
 لاوحا ل صفت × هنسا هج ایذف یدلوا نیمز یز نیفدهدنساوس حراځ ۱

 ها مدقءدیداو لوا لا قلو ایدان هلال یناناس سوهان لام ترف ةدازمش
sene 

o 

 نادر

 نیکییزکسو تسکشدمما ان دیزب اب تکوشیاول نیغلو ا فاش ےلس لامادهاش |
1 
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 EET ست تست ست RE REPRE FERRET مس EEE FFT KT 3 3 ى

 | منج شا نافوط حوعو نوردشتآ یرابررش لنمرو راتنرتصخر

 هت .دایز ارطزاتما ةماخز ات ریت تنک نیفهاشوا یدافم کروا! ندب نوا

 روه ر طظ: مهد هسورب هيلا نوع الروك سد تم یاو الا فج ل کش

 دعمد هل. برا یشانراد هندرخ جد یم؛هدا ازم مان ناحروا نالوار رد مکح

 برف هفاصناند ی رو «هدناو ول | هدرک ۰ « هئس ق یدماوا ل ا

 کر ردوب لع عق او نکا یدنلوا ع ارفاهرب رگ بول و ابا لاوقال رائزاب
 ردد برلوالاصاو هنس د یه تهالب هکاب لدهداس تام دیر اب ناطاد
 هاش یح یدنا لکد ال مم هذص لع تطل سدر د عمطلابو كل ام هرو ما بقا و

E SE ACRE 

 کدر تصرفو مدار دا هرذز دو5 نالوا یروخ ارم :دق الو ا ق الم هم

 مدع ناتسزهشرفاسم هلیاشابنوخ ریش یرلشامازق نلک هلهاش مرک هلا

 نخ یاضتعهرب هدکدتدا ارس ولد دیا ع رو ڪص رواد یسو

 TS ۶ یرط E درب هلن ول  توسرواضر دیو

 هنوبامه نامرف نکشلوا رطاشارسکتم یا ید رلت اس

 مالا تست تودنازازءالاو لومةلاب اف ازش زماو بزارید[ دل

 فا دنر ا ناسح برام دقد ۱2 اب یطصمال ال × ی دلداتعرع هن هساما

 وی در دن دنع ابن اش یدج | موح مدرج اشاب سر نکن افا تسآ ص او ص خاو
 فاش اس رشم هک وان دنت هج یا سه دیر اب ناطاس بوتا هنغ انس تفص

 میس بانج ندنغ اخس تفصندناوب الا هاه دا ماک ماد یروب نم صرفا هل

 بس قحلوا هداهنورهب هدازهش هاکردلاخرول نم یدر دانست ال ال هناخ

 خو اسد نیک له اس ناز هدناخ نی هتک ا
 نزوص |حارت؛دام عامت عوتولا لمد برلوا ضرعمند دی رب ا:ناطاس هماکلابو

 د اف اردوو £ لذ ل اتحاۀنادو ماد بیرت هدهدرب یارو هلپ اار ےلس ن اطلس

 یاعا ره دق قو فا منو یدادادو دان یس ند دق فرص هب هع انهن

 تباعیهسیا ٭ یکیام دەبوق نالا لدوناج یرولوا چیه. ییرد ی ندنزوب
 بوز دنو  هفرخ نم بدن اکھ یو تع یو عم یکسناس> از ار وتمر هد وب

ul,رت وہ دو :غ یم هتف رفزوسو زاسو» ین هتفنزورفآدماج عطا ےہ  
 ها دار ورکسعو نامرات ز دهداز اهدا شر زادها شو تسر یزانو مع

 ندیرشو یجب ند مر هاگتهزویر دم شع هلیرابضرغ بو ارا اک تدعر

 ۹5 یهو یب هدا ناي درد یسازفآ اهص من × ندلاع دو2۰ ر دن یربع
ad 
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 اب رازیم ندنا تعرویرکسع نیفلوایسهشیپ دمشجب ترشع نیدادیدجخ
 ضرعوند راردراکءلط هندرلتلود لابقا بکوک عولطلدیراتداعت بانجو
 ات لر ندشار وب حد خوط بزعم اب ور مد حضو هتهز ءباکرو مالعاو

 ا رسزاناشن تفادص ناکدشنالوارانتتنا هارزود هدیف کت وا وس لاعاو ۱

 هکژاورد حوازابهاس لواوبد را هر الا ةتسا تمدخ نامادهدزرهدرکم دد

 لن دارا: د از درول نم بودن مادداو یس هخ دناهدممر ندنناشا ینطلسا ا

  ۱هاو تسکس تئطلس سومان هششادعام ندو دلرا تس یدوجورمصق

  ۱سوا دو رول نع دشمماک انودا سان ءدازهشمارهنالا دعب» یدلوابس
 || ندهبسامابولوا مدان هم س لاک ند ےک عطوکو ۷ 3 مادا هاش ۱

  ۳را هد او تعارض ددعتمکدر دن و دار یا ۱

 ندر همانو همان بو شود هنس هعکبرانرهر کو دتا نوهت كنید دی تشرم هدب لو
 أأ مییدنراب ناطلس ههاکرد كاخ ندننرط یودنعو» ید زارو طرا
 أا تدترطلوا توردنوکراب .وتکم وی درد هوزوآ لک هعرزوارارکت بو دنا اپس

 | هلاتا هتشکرب دد زباب تو دیارو اب یراتمضحرکدادر واد لمسرح عاطقنا هسا

  ۱دسم تاج قدرط دہرا جو اک ند ہک هلی ا ف رش طخ نعضت» ی دیو صا ||
 رادتقا دنلبرابرهش تقاعیدارولوا دنسم هناخ دزد اب هند یخ اتسک مضووتو

 را  EARSدنزم ان دازپش مر اھ ن
 .هناکترافاوصانراکوت هرورشلاب بولوا دنماانندر اوکر زر د. تفطاعووفع
 رول نح "ینتشک × یدلما مانک دمدع یداو قداحاد الواو یو دز کوی ماد

 ازادغاد یل ام نار دخ لاح نی: ج بولوایدار هنروهط ےظع داسر هلو هکنو ا

 هدتمدخرب ینک سربق ەد همع ابطا ترو × ی داوا ت هءنیلو تن اخ

 روهظیسهتسداش تامدخ هدن رارمس مک هد هر دار تفالخ مع بونا أ

  GNنامرح ندل هب یمظع ترادص متر نالو |یسالعا باط مهدات د ن کیا

 ندابریک ناوید یرطهسدا قسم هنر جد هدامقع توئلوا تارا اع ۳۱
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 ندنار ثر یتملعت هب هر ول نالواررح ره دم ےقتسم ت ردناافیتسا

 انار یا همزن لتسهد.هش دنزدکرونوا تساو>زد ن لدم همد

 لمولظم موح یم هکر دمولعم ےادخ ںانجرل: دنا نام داش هلرب اع دت ی ناور

 نیکثاو د یددع لب رل مو صعم تطاس رھبسرهازرو دد بوتاوادا یلاوحا |

3 

| 
۹ 

 0 کن تزاواراتفر EDT سا هکب ندا دیو ند ہھ زم دن ناہضفار
1 



 یر رض حر اھو نودرکدیر ارش »هد الوا یلعو هماع هلل ا

 هاک انکی دیاراش مروہ تکرح هداکم ول هقلح هل اراکشو دمص یاش ات یورزآ

 لک هوا مارحاوهمکلف عاضواو لددتمهترو دک توفص نالوا هداعهوح

 نزحرابع ناریذب مات تا یھ هک داک هرطاخ ی دلوا دنک دن یرا هم ور هانا

 دزلبهاشتمشدنع-مسراطماتارطق بولوا لوح مرغ |
 هغلوار اثنولولهرادتفا

 دایدزا هبت مه لاکن ار دغور اهناوهدادتشا انافانا ن ارا نافوط» یدل از اغا

 هدنس هاب یلح ر دنکسانالوا دابر د بانرات رطح هاج مج هاش داب بول ون

 ةد هناخ دغ اکرلبد روتک هرزوایراشو دورمم راس اسر وا نتواناوت هضراو هخ او

 ریذدشواخک ب هم: ط:طسد و وایراوتمیرابو لر لر انحراها نالوا
 اوچ یررکوصابوعو بارخر یان واه دلحاو س نخم )وا

 اف وص بقل نول دک ۷ ۱ هن سار دص ق یداوا بارت هعکص ءد امنور یرلد رد وک

 لولو لب لع هزجم» لاوش ف یدلوارمصم تموکح نیشن تسود اش اب لع
 لدوطیاشابد هلرب یمظع ترازو لاج بصثم بو دنا لود هم دع ریا هد

 کر رو شکر ارش ریضریعس رحمت هطلام پ  هنسا هدعقلایذ فید لوا لح

 یضامماعاشاب ییطص هوا دج | لزقراد ممواشاب هلاببدیدح نادوبتنیغلوا

 هدنلداوالاوش هامیدباشارومد لارا هلیاهغرداق هر اد یلازوبهدننامعش

 تردنوکتردهلیا قفاومدانةدع امو لزا هنن اعلهنولر انوب امهیاغتوط

 لصاو هدابا بارخ لوافوک ی دبنوالروت نم ءامهرکصندکدروب هک

 "ات ربهررفطرکسع یدلوای اطلس نم افسر قم ف امامان قو اشرطس ام بولوا
 یرلیوط بوک هماةبو دیامالسا مالع اکی ھو ماش برضمیهریزح ابان

 رپ+فرط هنادو ةورادرهرلد دما حارخاند راک لد لاق اح تعاصلاعا

 ری د اشاد هج دوغروط م دل ر امری د یکی راک بر غد سواد طر امنز ند درا
 هد يه ازککج ددا عورژ بوش ایدصت هب یدعتوزواحت ندنرب ذر تءاصا
 نکا شاوارداصدکاتو هاتون درسهدنا عو جر هننیصررکفو زر یار نا

 حرضت هی اراظتنا بوالوت شمهملک اشا هحدوغروطزونه هالوصو نی

 نالواءدنز ۶اناما یک |هبناک لوا یرا هلو تاف شر رهظعیتتسمادابهتاقرا

 نوسلراترشامم هص السا یس هعلق هطل امهدعن ںولا هعلق مات همت اص

 هح راب هلواتءزع ن ناکه نس داو یاداردوخ یرابرهشنامرف یالحولد

 كف دبق سکعرب کور اد ماک شه لد هماکشش ندا همان ندم اش ماکنه
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 ا 2 فا ااش ترتر کاب باغ او هنادو توران تع اضا بولوارژا ۱

 ار الاطخراکنا هحتنولصاویزامیاشابیزاغم هکر عمزابمس یدیاراراکشا .
 فوهات بادرکباورغو فسات یازکه باس قدلوالصاح فوتو هرادرس

4 
۳ 

 رذ تروص هلیاریدقت تئاعا یریطست هطاامنالوا ییصادوصت+بولوا ,
 عاطم اه نامرف هظم> لد ادعاتتس الات طب یرارب اسو همرتناص دة الو |

 قغاواراچرکسع تاعتاو زازراکتاوداتعاضا.دوهمنکما ررقم قوا
 یازصانزاکرود ندلقع شور ندنمحس ینیدلوارین ات ثعاب هنرتخ-تهطاام |
 ضرع هبلع تنطاد هلیالاهتسا هدوپس هکشوسفاو فح ردیاکترا
 ه هکر نهادو منشن باشن هنان یه اب ناراکم نوید نیش تا لالا تومان |
۱ 
۹ 
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 ۱ عورشنا یاوشر راج ان هرکص ندکد تا نعاومانشد نانزریدعرادخز ی

 ترد یر ندهرصاخح ءادتنا بو دارو دةم فرض هماعای ما لوا مزلم

 ]| هرارقخز ودرافکردق لس نو! نرده اڅ نیکریشعثورسیم خفن دما نوک ۱

 | مدقهن روک حیف ریاساب هحروءروط یدازاربهرو لمادهنمه«تاکردیرط

 هیدنا شاوا حورطههرزوا فاوتارت دیو حور چہل ا نفت هنادهدکنجءانثا

 | بودیامدخ مضوهسدق سنالاذضور مد کدرباهنناوتانناجشوک متد |

 شب نوا یاوا راو الا عمالوانم جک تراوتمهدنکاش سولبرط ک ایدسج
 یجتلایرک لنهدعقنا یذ هام × یدنلوا لاسرا هبناع لوالد ا هعردافهراب ۱

 | ماا هح بولواروتم رکشاروصحترادامار اد هطلامراص -لصا فوک
 ندهاح هحرکایدلزا لاثد لابرغ یراوب دوردرل» ارن بوطهر ایزو وا

 توت اروصق د هرو دقم لذب زو نیم ن, د سو هان هظذاحت نب رق ترمصن |
 1 انکا را د اروصحا:*یاسه لذی هصیلخت ناسم نال وارا اد ةر افرك

 نیخاوا ببر انش موم بو دیااضتفا ثکم لودر [ةکداد ما بقاع تورا ھح

 هرکصن دقدناوا برخ عافشارب عزا نمو تاغابو عا ضو یرق نالواهدهریزچ
 ] بوناوادرع هلو ہا سا لو مام لو صح یی ہذتلا عنت# راق یاضیفا مک

 اش اب دو لژرعم ندن< ۷۳ هنسا مرګ ق ی داوا سس.ه لو هو هانا ها مپ

 ا ی دلوا لام ارعا لب ات بو دنا لذ لام دج ی نوح ارم هم تدوک- لبا 1

 | جاتوتک یا ال لاسر! جارخ شورغ لسزوب لاس لاب هلاوت تاو درد بجر

 || ندنکو د |لاصرا ینلام هبزح ینیدلوا ده هتم هنس یکی ارب سورکتا لارق ندا ۱
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 ۲ ر جوار اورپ دنادزابها یارو ج دەب ی د عاطوا ص :ادعام ۱ ۱۱ کما ان اهرم دنادز اه ام فاذا یو نیم لب کا طول د تیم
 و
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 یکتسکشو یرید فعض بول ارس هفلک ل ەق ثعان هند راث مضح یزاع ناطلس

 توزع مدق عضو هتمه باکر ہل بتی سوم سورکنا یارغ یازغ لر ازم

 تریغ یدنفاهداز نی دلارو جش ن دند زک اشم هکر د یو یم لاوش فرا درو

ع هللا لص مداد الوا دندو دسهدلاسفا لاسردقلا )لر لاصوزور
 لسو همل

 یراترضح ناکم نیبلع ناطاسبولو ا مر کم لیا یرام) اع سلم لندرات رفح

 وید یدلد ارت نوح ید امج ضد رف بو دیامالس ندم هناعاس نی دلا لصما

 ییصاخ قابرت سفنردشاوا یلاع نام رف ل اتما تر دامم بس یرا هرو هل وس

 ےک ریہشلا یدنفاد نج نالوا بورکلاءاود قبن تم نگو نیا

 یدلو رک بر ناسحا ناو یارییردصو معنلاراد ناخ اف مزاع یاج

 لحام یطالر لد یا ةصو لا صول> يرلت مضح یز اغ ناطاسیز اطم

 نزەنعطەدنر ار ناوچكتمراتسا هماد قاطت ازوحق اطواهعهام توروس 1

 اضتفا هرمهاح ماا ید اٌهراصح تدادم۷ ۽ هنس مرح ق یداوایرواخرهم

 توران هرکص نوک ی کا بولو اراد قا فہ: لخ اد یشوراوهدنم ات یارب نیک |
 ریه د ورمه ریداوا اعروریهس یجدهعلو جاها شنآ تاصا همس د درخ

 ید هعاق مان لوک هلدم اه اش ابو تر ی زو هد هرم صا تدہرەصإ ؟ ف یدنلوا

 هاکتسد ترصن هادم للا لمس قدها ع یدلوا ندهمالبا للام ماع

 ندنراقدلوانونزریکمکان یابردیالتباو یری فعط یالم- | یراترمضح |
 یخدریخذ ضرع هضا ما ندازانکرتزاغا هنرادومسهدوحوروشکادع ام

 لوا ناجاسناطاس یت هار دمهش یدلوا م کت مهار اد شاابراچ نیشن عد سم

 رد عرات هثنراق دلو ا نارفغ ناو ذ نا همم كندراتمطح ناکم نیملع ناطاس ٭

 ۱ اعضمور داچردب رال اةدن رخ رات ن ال دلها بیبط نا فح تفر هجایذ ف

 | لغلغقامداش سوکیادذ مع یادص هدنملا اس ا- ةن اغ او درک دزور

 مو ص هدداور دملد قاطوا نورد تولوا ناعما قاطندحر ز یاطزادنا

 ت ول وار اذکرابدر راع یرادمانراچردسع م2یدروناوا لسع یالروفْغم

 هعتاوو نکا ماصخ جیاعب یکاقنعواھدژامائلرفکو مالسا هاب
 | فص ر زو نغلو ا روشورش جاومامط الت ثء ایرو مظو عومش كن هعج اف
 یک هلا شزاوورهدو شهدوداد هم لاح تنم اشا دع مظءاردصارا

 دهع لو نالوا تموکح زارفالع هدهمهاتوک بودنا ماتا ما ممافخاو
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 ۱ 5 یسابعشماناهنراشج مس ناطاس تاچ اوج هدا ازم تڈ ال

 ۱ جاراتوراصح ریمعد یارک هززواراظتناهدرانوب امه مدقم مادو لارا

 || مزج ر فط مرغ هرثالالملحرغسوف یدادا ل اشا لبا ل افشا یلاثمار اف کک راد

 || یدباشمتح هبابردیور هراب رن هليا هغرداهاشاب هلا نادو 3 هدقالروس
 || یلاخندتنامش هک درر شود تصرف نکن اهدنع اطاتر وص هدقدراو هوقاس |

 | شا نادومتمودقلا ةشهت یاریاداتعا هندراتروص داشنا یمایمانابلوا
 ته اب سان اعروال اه اتنکترفو زی ی لجن کو دلک هدر

 ۱ حح لضاورثا تعجرخو ۹۷ ۳هنسق یدنلوایلنزکسم نب. بوتلو

 همالسلار اد فرط فارة ی > اصنا اولا یازادنسم لوا ن رازا ین اعلس فا |

 نزفاسلر هک لها یرداوا ی دمع همانر هظ هح اس د بو دنا مارخ

 ۱ ردن ران اب ای یدک
 #¢ فرع تده ¥ "یاش نا ۽ فس واچ ¥ قشتدالو * |
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 ۱ تادلا لع ناطاس تاریخ ناب

 1 | عمو ھم هسر دو اهدلارادو هنسوم هدنر دم تر دو ثد دن زا دو تیام

 فرش عاج نوح ور یزد ما جلا ریثکر لاو × هاش اتو تم دذ تراعو هناځ ۱

 | هس ردمو عقاج نو ور تا ينا طان ناز شو هناخ عمو ترا عو هسر دمو |

 ه هناش و نوهح و رریکن اهمح« دازې هنا اتو ترا و هناخ لعمو ترا عو
 عمو هسر دمو عماج نو ان اطلس مرح یرانکصاش عماح هرزوا هت شر فرمشم

 ماشژانمریو هسز ره تزد هد همدم ڪک + اثلارادوتراعوهناخ |
 ناخو تراعوعماج هداشاب وطص» رنج تراعوهسر دمو عهاج هدف

 1 یاج میکح هنر نوالوا م ده یی أط لار دراش اات همااع هشر دنده دسو در

 حر هزاز و عداج نوح | یدنفا درک دلار امنالوا نا اع روم ثم هل ناو ع
۱ 

 ۱ و یا رج تا یرلد مّطح مرکامامهو مظءا ماما هدداد# دووە

 یور لت لا لالج یونقرارم ما مرګ هد همنوتو یراتر > فالبکر داقلادہع |
 س دقر درا شمر ود عار اري عاق هعن نوعا یرا هغى رش حاورایرلت مضح |! 1

 أ
 ہےمکج لود یارو د نهد رت هلم ای ا .اطو جا لذ کرام ر هد تدر | و

 ارگ تماهرامعم عر لند رد رم رادتقا دنلب رای لوا دیسک |

 | ادب اتب ار ا درام تفالخ مرد زر رانا
 اف گرد هدر اد سه 17 0تا



 ۱ ایا مت یراو هم توس موازی سر ار مرد هد تالا

 كلام ٩۳۰ هنسق یدنلوا ارحا هر همظعم هک زر :وارگربمعتیدناشاوا

 ۱ اه احواشس نررک هعنح ق یرفهدو ره او ا هد هسورع

 ۱ یر رام هة دص لوا هکر دلوا قداصدمما بو دا ام ءارح اند هع هدایزندزوب

 هانناهدنراتموکحوراقادع ام ندرانوب هلوارو مط با “لمد لمس وزو سا مول

 ۱ بو دیارو معمو تادح ارو .حوریطانةهع نوععا ارو مص بعت ی لرتس | ۱

 هک دعالقر ندمنالوا یزرکس د رفط متر سم هدیرل هرهأب نا نامزا

 ۱ عارخارد دصت ا یہ بابرا

 » مارکدالوا بستر ٭ ر دن امو تار ع باص ےراخ تاریخ داحا نالدروس

 ٭ ےس ناطاس ن اعاس تق نراو * دج ناطاس ٭یئامصم ناطلس «
 او سددالو سن اف شندالو سدافو سد وا

 1 ل 2 E e هامتس ء7 دنن
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 س نا ا کک دیرین
 س افو شندالو سن افو شددالو

 کت هس ۱ هس ٠ كن
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 || تام ۹ ۱ ٩ هنس ف دلودامناطاس تاطاس هضور تاحود ادعام ندرازوب

 هلن ادم ناطلسو ۲۷ هنس ق تأمو ٩ ۲ ۱ ہنس ق دلو دو ناطلسو ۲۷ هنس ف

 عولملان س نود بول وا دوس قدح شاک دارد کد یر هدارهش جداماب

 نا لس موج س یر دا در دراثوارادغراکز ور ده تسدٌءدنکر

 9 : رک ن اطلس امور هم تار. اة اصر درمل * وار نم یک ۳ ا

 م بلا انالوم هلا یر یا عت فرش ر دیرا هدر

 ۱ اش در ام هداعسلارادءاقر ی یامدد تا تاود نکآءامح مح د سه

 7 اس اد یرید × ماظع یارزو + ۰ هنس ف یدلدا

 ف لزءاشا نطل × ف تاماشا سابا# ف لتفاشاب يهارب* ف تاماشا: یریب
 لس ےس ےس

Arf۶۸ ۹۶ ۱  

 : و تام اش ابرتسر # قلت اشاد دچا Xx کک )هام ¥ اش انتاع

 دخس ےس هس قتامو RY ع
 1+ ۹ 1۰ هری فی

of ۱ 

 شان دم ۷ عهنسیف تاماشاد ییعزع+
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 || یدنفادج هدازیوحانالوم ۰ یدنفاید-انالوم ||
 !| هنسقتامو هنسق لزع ه4:سق تام |
 9 AEA ۲ aio 1ِء ۱

 ۳۹ دوعسل او اانالوم # یرانعاا ن الایگانالوم ٭ ید:دا یرداو ا الوم

 یدننا هنسقتامو هنسقلرع هنس ىف تامەنسفلزع ||
or aor 9۰ a44 
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 ىاقصلا ةضور لنراترمضح ناعع لا نطاللسماعناشنناعاسناطلس
 هایس | یی نوح هطقاح یوطانا یرنا تربع رب یرالاعرا هنانح

SAKE:و  
 1 e ربا بیات هاکرخر هح برض«درازغ عرب بدتر هب همهانوکو ۱ ےس س

 ا | جوازاورپ دنلبزابهاش لوا قعلوا یراذکش وک نزار بس ےلس ناطلس |
 ازناشا بودا لامتسارہش كرك هنفرط ل الجو هاجر ممرقتسم لامقتسا

 ۱ نینمولارمآ Ez ه۹ ع هنسالوالا عدد قف یدلو !تنطاسو تخ

 || مرب نیداوا نوکسنک ریکمارازونه نوبامهتانارردمسواج لاسع زات |

 3 یاول كن رک هنفر طرت ار NR هم NEHA ار]ا

 | مراروآ لشردارخل» داك اراد ھر یرام وسر تح+: مو دةرف بو دنا اسرق كل |
 || لاعاهدراوتکسفاخ ےلس تالار لوصو برتةهدزم م ف یدلوادامعلا تاد |

 | زینت هدو تسر زون ارام ظا ی هت درم رم نوکر کس قرق هل للا فر اطا
 || دحر سوم اظتنا ل که نروماهبمالساروغث حلوا قادواج تام لدیلا عت ||
 | | بو دیاریکلاع یل محو سوکه زاوا هک نک درو ماطت نسح هان او اهروصتما |

 | ءرخ الا ممدر ق یدلم| سواج بنت تم ذخ ءاداو سون اب فرشزارح ا۰ ددارذلب |

 هعو کج ر رکو روصو مضاحه امس و هاش هبز اچ لند درلد : مضح ناکم نیملع ناطلس

 | تونلوا لاسرا هسرارونمدذ يه یر ر مطه دسح هر ندخل زارا تام 1

۰ 3 

  eمس

 ناطاس تود ات یداروسب اتک ی یوس هایت اح هتطاسااراد هلرب لاقاوزع هقر دب :

 ا ا ببقن به ذملا یفاش مرک م لضاف قححاود لوصو هلون اتسارهشناکم تنح
 سس : هنسادا هزانجةول صرار رو ضاوخ هلتمم اما ا متشدس فار هالا

 راد دلوارو هغ تر تجر یابردیرعهدنراروٌ]ا عم ال جا هاح هاکشاد تو دنا ماہ ۱

 لر دمعس تا تلالد دندح ناطلس ناکمناعلس ناواخ ءرخ الا یذاجیف ۱

 مر دو



 نلص اق نردصء دروربفرور یرلءاتوا تداعسزا دنا هناس هما ری هر ده

 ۱ بىرقتون بولوا نام دال ناطلس نانعمه یدنفاریوریو یدنفادماح

 | هدنفح ثڈ اماما مانزررتخ د یراق ر لوا یرل ت و لمم هتفش اما اع هلد ا بد رقاد

 بزمشءدعشج رر دک تعابیرامادقا همانشد ناسا لاطا هن دصق رکتم یت
 و وع رطاختتاعر بآم نعهعهر رع لو اةدک دک هرم ب ولوا یرللاع

 هحاوخ نالواهزور خ لامقاماح تسمهراب دلوا تاتعرهطم هلیالرع

 یدنفادجاهداز یضاف یسدصاف لو اتساهرز وایدندباوصیدنفا هل: ال

 هر یلوطاناهداز لمه یسیض اف هسورپوهداز لب ن E EEG E هعور

 بولوا میدم لوصو هلو ناسا یالوا یاحالنمیسص اف هعهاتو ۶ دمت

 یرص:نوصا شدعو قر نوک لو دلی اهرج انک شوم هرهاق تاو

 ف لدلس رادرمطح باند ی تو شد اگر طط

 ناهمو ناهک بولدرو-هلمامم هبال جی یفص نکی اش شع اشد نرل

 لوا ۲۵ فران دلو اما باص باب هصح ندنراماهناو ماع قرت ناسحاناوخ

 هدقاعس راهدازېش هک ی هغ اط یلموبردق لس زکسهبزوا یملطصم:] ےع
 هاگرد ماش یصردر ES قونص نالوا درام م دخ هد لوا

 یابرد لواو دورو هر ګر هن هک ابو کب ونږلوادیق هنرتفد هنجو دنکټ دمه اش

 یرلت رطح دام نای طا سد زن یل اع هد ار مق یدلن ادوحووحه دنک ۱ نانی

 یرادنعداعش ذیزرف هک دنا تراماز ارفا لع هد اسینعمناخور اص تلل ا دع ام

 دحود اوکرزب ردب ںولوادو مش ناوی ا لب دنق یدوحورادناترهوک ل دغ اطلس

 ۳ هدعلا یذ ی راد داوا مرخ وداش ی مزکم فیش مو د:دم یززادقم یلاع

 یسهدعما | ید یعهنس حوا س 4 یراتد الو هرزوآ مع نیرو ٥ صد

 راوتکس یراترضح یزاغ ناخناعلسناظلس یزاغلاوبا بولراهدنلداوا

 رورسلاکو لصاورثا تعج خو هدلزتم مان یم>رازادر اات نکردنک هنس رغد
 عساو كلم مال عشعشم عود رعقارع یاصقاردشلوالصاح قامداشو

 ندنس هعنب هیناعاس س ترمه هه : مد نکن انامر ذ عمطهناملع نا نالوا ی 8

 هرصب بو یا فارغا ندتعاطا یقتسم ؛داج لعدا نام رک ص1

 یارصنا هنعدقرتم هرکص ندکدتناتعاشا تعانش عاوفا هدنسلار>
 یکی راک داده نیفلوا ےاس ناک با سنج هاکر اب هاگشیب شا درب یکو دتا
 ۱ یش هشم كلم لد نارب غمت هع هش بولوار داص ناشلا ل لج نامرف ها ابردنکسا

 م ۱۱
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 اثار دوگرمصم لاو ۷9 هنس ف ی داد ارسم ام یروسک لو او ءزونه

 هدماشممأت هو درم صد ن ركردەكە قالو r نک < ای دصت هب ید ءتو لظ هداز

 هاکمادوب هلا لنت هناد ن دنا تد اص | هنس هنيسردض ندنفاکش یراولد عابر

 اور هماقم لوا اش اب نانس امش باح ناریمریم تولوا دوقفم ندانعز چر

 مته یدنفاد هداز ع رکلادمع دعاقند ندہلوطانا ترادص م ف یدلروک

 ہد ندنفرط سامھط ےگ ہاش ےج تلم یاراد م ف یدلو ا رکن ےعنلاراد
 لبسه دن اشم هنر دا ناح لوق هاش یک عناورن وا س وام تدعم سواح

 لصاو یمن ید ندنذرظسورکتا لارق م ف یدل طانمتاود طاسب همشاح
 ")واش واب ةباطلسلاةرضطا برقم مف یدلوا سوا اد فرشزرح بولوا
 هدعدلا ید ف ی دلواهد امن ابهر ازورضصق لس هب ابیاوا هلا ی صنم یلروخاریم

 یسهشاط لرقادع ام ندنفیدلوا نیکنیک هدنع لابج كنار هظم دار ماما

 أأروهات بو دیا لاله نیرامکیرلکمو « لاج یدا؛درب لرب خاتسکت سد خد
 ِ ناطاسنانس[ ضورعم یسدلوا دیدج خف حامح نع كلم لد | نتفو بم اون

 ریه ںولوایلاو هنعاشاب نا یلغوا ممدزوا یسدکد راکت شح نیغلوا دم س

 هناشابناغع هل رک عز هم یرادقم ت افک داش اب یطصم ال ال م اش ناری م

 RAEN ٩هس لدا راف یدناوا یمعترادرسنوخ ادا دما

 : س یک ای یوو کیر ناماوا نیمعن

 رڪ 2و صرع هل اول تاودر د ند: فرط بور سؤ که دغ اد تروص نده دع اه |

 نانسهدنن ان قهاوا نمی وفت هو دنکیرکسعرمس تهدخ *یدنلوا لاسرا

 اسد ییطصم بولوار ذم هح هی رک زو هد عا ھرید ادب یکو دتا لن با #

 ۱ E HEE ددر A داس ل :ادوعةماشندرصم
 هنع فرطندرببناح هل ار ا کر لنت تردر ادرم«بولو انیشذ اح ۱

 هنتفرامغ یم لم هج اس دوخ اش ام ناعع بجر ق یدل د اتع زع تنار لر ت

 بات با بو دیاری حە یال هحن ناالوا هدنف صن تسدوریهاد ندرهطدلا / ۱

 یلوصو برق ناشاد ن انس ی دنا شع ادا ای داو شد آهلیاریب دن نسح

 نوناکر کس م ندنُه دلو انا رک د بمن ىلماج تددخوت یدحاواییوامم

 سکعنمکو دناهرژوا رک وازوسناماسدسح شدا هدننورد

 ۱ ناتسآ لام الاقمهک مدقمن دز اطوار ر حوهالدنافوطنغلوایرطاخ تآ سم

 ۱ ند هم ہری یدلبا م دق عضو همعالس ةراذکب ولو ا مزاعهنفر ا لاہوالادلع

 'هدار
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 | مارهپنک تااباهرکص ندقالوانانعلایلطم رکاح هدنعاشاب نانسهدابز

 ه هرهاف فرظ رارکت هلن ا صد تهوکجاش اب ناتسبوتاوا معنا هراس اب ۱

 هدنبرف ههل نارو مات ناحر دزا هدملح اس مزا ةر ع یدلداتعرء نانءع فطع ۱

 قوا قرخربر دقلمه هیکی ان دنعمنه نت ر ېن ن دنادوروهرح هدنساهتن هزکد هر ۱

 یخ اوا نااغ یداوخ نابقتلب نیرع | ی ره ب ولو ال دهه لار ېن نتدور هليا

 نات کریک نارا دشا و تولوا ناسا یل اسرار کس ع هل ا همالتسا نی افس

 یرا هكر ابدل د هتالظ یابردهناردنکسا هکارریهست ینیتکلم نایداد و ناورشو

 ضرعاشاب مماق یم 5e هک یا نکگربونت : هلدا .نینمنیدراونا

 یه ذح لوا رول مع یاشاد نیفاوا ریضم فرشرب مس ناب هتشادرب او

 هلا رخ O OIE تولوارومآم هل ام اتا

 ا حا> ید هنفرط فاخ حرف نو قوا هدد[اصتمه تو

 لصاو لع لوا ل-اراایط دعب نون لوا ل ادر TEA نونا مه دانو

 نوح |فاکسارکسعو ترشابم هب همزال تهذخ یعالا بسحهدنراق داوا

 ودنکه سورح نالا .دحرسنکهاشعاوا تیت هرمعت ځد یس هعاق ناشر دا

 و کو دم ۱ السا دن طذد هل 1 جد دن هدر د قد ید دلو ادتع هنسارو لتك

 ری تروص ناخهلءفوخ یلوا مضنم هت الو نالوا ن ا اعتموکحورافخد

 بولوا ماکنهب اندوع چن برف و ورکم تام دقم کودتا برت هدمهاوخ |

 ءام تایوبآ ماا هڪ یدشو د هناتو فتر * درر ی هم یا اردک مال بار را

 نجرب مد چ ص رثا ترصن ر کشا نیفلوا مدع بحل ا ةبا رغ یراوتماس اولا
 هدماءو بآ یی یارک لوا بو دنا ناسا ی ہطرت هلا هل ار تارطة نالو هدنتسوا

 ا مو تا هتم نیک ایا ن مق یالوا فلترکسع هدابز توت

 بش ندنراونا نمد بولوا ناب ات اون سج یک ہد مادو ر ھم بقاعتم
 تآ هرک مولا هد هف ادم تان وک حوا نک الکد عفت هدانزو «رانرادوغنرات

 تم ات ین اجرب لن زو صح ڈر, ندکارتاء مز ۷ ۷ هن ل: مر ف یدلراراظتا

 بها اود لکش لواو باجتبایاغو اریغصر ضابب هدابز یرخآ فرطو هاب
 ارش الا مس یداداتاستک ار اعثییر ان دو مهرد بو دنا تار ارود ها

 اضماو مکح تهذخرشابم دنا رصق ضعوا فق ار كلاس هل ترورمض
 ےس ۳

 سس سس تر .E ےس سس

 هبیرت ريدان : ی دنفاهداز یوحو یدنخادوعسلاوب انیاصاق اکیا اوا

 اردک هدناالب- یا فرق زولزوهط تولوایءردم ترعالممهدهرت هل ر
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 نوزاد ةر دخت لا هدق دلوا ماد نس هصنه ی امن هواجو ماتا نب رة هیکصاخ/  ۰ AG: “ 3ها و

 ییطصمان الوم نالوا لاک دند لح یدقع دقع هليا هم اع تداهش هل اج بح اص |
 قا: دلو طانارطق هلرب ملاطءیکد اکو ته دعاسم هک هدازناتسدیهشلا
 همور ترادص ندناول موح سه داز یو دس !دنور دقلا عمفرر دص نوک نوا

 دننامهدمالعاء1۳ع نامه ماوعا هیت بولوار ددتربغ ی بکوک هلی لوصوا

 مسرررو سور کمر مخه لا سارو م دم یارع د نالو ار ادر ا ن ل ٤م

 یدیاشاوا مهردو ناشررب هليا شتفتو لزع هدن دو دحر کس یللازویزوتطو
 هصالخ ناضمر ق یدلانانج ناتسدمزعو ناهحیانکنت لر ةا
 هدنسدام تاسمآرب هدنتا فاشابر دنر یزو هلیااشاب اسر اکرالواهضق
 ندتهح ییهدلوا هدنفرطاش ابر دنجت تآوضو قح تودنا بابتلا عارنشدآ

 نیکع اا ماو مکح لق م دق لوا دم یعوق عرمش میقتسم ممهرود نم یانالوم
 مانههرزواماصخو له د اح نوی ااضر ع” قلصت هر اضف یاضتقم یلنع ارزو

 ندماش مانا هه »یدلبا ماع ین ذا ےما یه هلبامادقا هنشدنفت لزا ادعو

 تمدخرشابم هدهفلاونا عماعلدهماش ندمانفاةلاب دان الوم لوز هد

 راوبد یرلکودتا رابهظتسا یراب انح یدٌءفا شدم ره” ه تولوا شدت

 ی دیارولوا سرادورطاخ درزا هلن ایما وب یاهرف او لح لة موس ص ەد ادع ص

 دننام بو دناروهط ییصع لذ ترا ھط درو ذم یان الوم ىلا واسللاد هد

 یزو باصد یراسهمشر هحوداوسو × نیمح هداشکو دمفسور قداص حیص

 هند هل ایرلت ردح ناخ ناعاسناطاس م وح م نامش آ داخ یدلوانبا روو

 تولوا تا هدرا هن وس ٤اس توخ | تەح ق الع ةر حشو ت ءا عاضر قح

 یا دادادخ دا دعتسا د اشرا نکی ا تعزع نانع رک هنعطق لگ ماس بتا رم

 هم موص نڙ کتلزعو هاڃو هیتر لص هغ دغ د نز ا تشد هدام س هسردم نڪ

 یالترضح یدنفایص یشانظکش هاب فرا علا منشا ال وا هلن لادن

 رووهج هاکدر ابر ی رار ودرب در تولوا نيل یالعالصاوو» نربدلخ مز ا

 | اط یدنفارغعح یسلکسادعاقتمندملوطانا ترادص هع ا ید ف یدلو

 ناداتسا هک سربق هرز عنات هکس دنوم ف یدلتازاورب هنا تجر اس خاش یور
 نالوایراح تاش .رکشان و لیمزوس دب یمه اد هرزوا نیصت هحاسم ن

 هنکحلارد لقعو × لسم هع.نم عالق بولوا ل نو نوھ ج تریغیراپتا

 نکن اندراةکل وام نالرا هند اه م فنک لاسه دوس ایک احر د لکر داد ہد نسا



 ارفص ق بواواروصتهرکاروص# ندربزکسهشوتفا نالوا تکیام یسرک | ۱ |

 سداهنو لنز را فام ناخ ناک لر هلا ك رد ناور یر م السار نا ۳

 لبا بز مازتلا دیابراراص> مانفابو الا هئاما نابیاس بو دیا ۱

 ی

 یار اوت یار وا یر یرلد رەد میاس نیا ولد دع لو |

 لوح ناناوا یدها 4در ه صاع لىطسا ندفره اف مصممدعم ندزالوا

 ناسا نادانلوا توشود یاری اومه انراکصزور قوس هشرط ۱
 تن ام درصد هلی تس مس هک مس ۳ ؟یاشمکح ا هلیوط یهصاخ ۱

 ای لس اد نادر خو وات هدا: ازپشرطاشراربغاٹ ءا کودتا | ِ

 تاذ فاس ربرمم قادر نامرفب یدبا شلوا یزاریعض ریع» نخ ار |
 هرکصندلاا نس دعا مها دقت قضوا حرکت ہلا یراعر کک ||

 ناهرفهنس:رت نونا مه یاشوطلمروتک هادف ن دوق یامربخ تب لوا

 نادو درا شاب هلام رزو نالو اا و طرا درس ماع الا ده بولو اردا ص اع

 هدازندزو حوا هاا شاد ییطصهالال نالوا روم ام هتف هرب رحواش اد ىلع |
 ایا یررالا سمیس ی رکدع لوطانات الو امو عو # لاسرا نیا عاوتا /

 اهس دنلوا لا صدا عا طم اھ ج ےک ن و عا یر | عا تجاهد هلکسا هکغلس 1
۱ 8 

TREدرب  

 ۱ حقاو یارتحا هدنس هلع دود صدور هه اط هرماتا لوا ۹۷. هن سا مرګ ق

SE: ن دته > یی دلو ا یوق ضمة داسو ةد مر نیغ لو اید اعم ماع هت غهرب براوا 

 لوژءمافارفعح ناشاشک طداض ناساوایرادتعاهبذمز ال تعذخءادا ||
 تماسقدصرع رادو بولا لوصوم انا شواسنریرک روخاریمهناولتو

 ۶ نوک کا سو شود لاصت هنو هد مد کو دث ام دق عضو رز نالوا 1

 تولوا نارق رد ناس عج هلزوط یاس يع هلی ادآ ید اب دعاس ی راک

 | دلوالا حررهش ی وکر لنا ةت و ظ موج نح یاعهدنفلوم مانراسخال اهنک

 1 موس رعول د ی 2۰ و < عطوهدنسهلکسا لزوط ەد قائ حر رهام تولوا

 دنس ەرە هش و ةه ند دهاګ نیر د ةا الک لع برد | ن ۹۰ عد لو

 e ةونع نوک« یراکو دنا ل: مک: مر هل

 | | ران-تعاندنسااها هشوق دل ناک هن رک یدلوا لنت ہابس هاکرخ هلبالاوما |

 یژر ی ۶اض در بقا اوهاادو را درس درد دتا ا وا ا اه دنراذ کم

 هلن بمص لته مان هسوغ ام نوع ایران خو لاد مدس ها یرکسعییب ۱ ا 4 یاسا ایم وه ن یا کا د باال ۱
 م ۱۱۳
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 ن _——_——دد ڪڪ

 هاسوامادشهرکص ندماا ی هخوتفم عالقماممیدباشعالاسرا
 ةرئادراتفرک هما یسربتناح بودناتکرح تد آرد جوت هقرط لزا ها |
 | دارد یور داش اب لا اغ وطرادر هرخالا سرر هش طس وا ف یدلواراصخ |
 || نیصح نصح لوا خد ندرص فرط بولو الص اوه هسغ ام لر دیار اکشو دص ۱
 هاب اه رص اع باسار اسو تورابو ناد دل الخ لوا ی دارا ن د تاز غرو صح ||

 | یمذخ نوا مھ مرح ہد: لاء“و نیم ںولوا شن اراخزر ع قرع نو ہل قر لام الام |

 هل ارات رز شه اوراد تد نفت عاوناوراتسربو مالغز ویزکس نکنم نوعا 1

 ترصنتازغو +رارقهدمدع بحل اةن امغراوحریذآت ےک حد نوملق یکن اار دا |

 ماکعساو تناتم لاکر فط د هاش ده اشم ٭ یدلد اراسکنارانهتخوسشاعم ||
 نیذلوا نانات کودتا اضتقا تکم لوط بولو ار سیم تقولا لا ندنتھح |

 مزع هل د او ط ناد و قاشان هل می مد قم ن دز ارد قدر ط عطاتشدن> مودا ا
 ہرزوا راصحلها قہدضد اشاب ینطصم رادرمس بودناناشا تار د ناتا

 | رتاسنالوا هرزرح تالعشه هددرصاح مانایدلدارارقء دنزک راو بطق

 ۱ ایرو رب رت اناعرر دق ہد یر کد زو ںولوا رغ رشه سه عضو عالت ۰

 | هدر ان هتسجح را مپ لوا یدناو ار رقت ه دنرارب هلا یل دمت هیچ نر تلاررب همن الا |
 هغر دار د درو جوا اش اب ىلع نادو ةو اشاد وتر رزو نانلوانیمعت او طرادرم-

 ۱ اش اب ىلع ځوا یسک راک برغرب اج بولواتءزء عارف تابد دلت اهنوامو ||
 | | ایناوا منم خد یرارک دنولواعاو قسم هب اخو ط هلی اهغردافهر اب یر کد
 | هدنلح اسهسوغ ام مالسا مالعا دزور فز و رر, و متتک هنمغسهدابز ندزو-ترداعج

 همد الاموهریخ دو هتیزرخ نانلوالاسراند هلع تنطلس فرط × ی داوا مام

 | دس هننرانک ندیادعاهرکص جدقدنلوا ےاستەرادر ف اتس هعلتاوذا نالوا |
 || هرصاح ناسا هرزوا هاو درا دتا تءزع هندئاج سودر نوعا ق ذوا هار |

 هړزوا مادقامادقار ارکتر اعش ر مط رکا دعو را دمانرا درس ق حلو اهداماورمضاح ۰

 | شنا عراوقنادهمدضبودباماتهاوشدوکزورو بش خد نوک و ما
 زاعاهغ الوارکهولحو اغږرر ةط د هاش ندراهحراو دنالوار ادهنخر هل ان اشف 1

 ]| زاد یراصح زد هلبایرازو عرض تسدوزادن باب عرقر اج ار اکل د داخ نیکیتا
 | ک2 الا درا هن اتسکنرف نیر اخ نیعال مراد لا ناما طخ هنس رااح ورم تو دنا
 1 ودیا لسحت نزال اع و ل هاو لاو ها سرافت هن هنفسهراب یر کم نالوا نیه 0

 1 راد هل !بالک ادم هو دنک ههر دام رک اح نو | لسقن یرکسعرمم نماد

۳ 
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 | هباطخ نسح ندا رودصندنفرط اشابهدق دلوارضاح هنغاطوا با نا اع
 1 نیم یاراسا نالوا لص دقع بلص لاد تورو باوج هلا تنوش> لاک

 ۱ | شیش ر ت همعط یس هل یدنامراریسا دو زارا قاطنتسا یصو ع قالطا

 |" یراکودب د |یاشمو دهع ضن نمک | تاوصات تاوح درود د مو دا

 | انتر ۷ رادع لوا ںوناوا نالطب من برمض هاما همان ندتهح

 | نام !هدراهخر دق یاسر هر ی وات امس نم سراتفرکتسابر مزال
 | دن رصاوط.ط هح لازما هلجیو یلافط واسنو » لامعاهدنتمذخ لر نک ا
 at نسهطا سربق یدلا ۰ ٩۷٩ هنسالوالا عزف یدناوالاخدا
 | قتمذخ هرزح ماکحاوطمض یتشاکاشکروشک یاشاب ردیعف ےرات
 || رور قر دب بو دنا ناریمریمیاشاب رغطتم لوزعم ندادخرهرکصندماعا

 | مانا ثعاب یلوصو مامی دب ید هاکتسد تنطلس هاکردمزع هد ارو صان
 || لوزممندهنردا هرکصندسناد ی رکشعاداعدقت قحلوا قاطاسرطاخ نع ||
 ۱ یسیتفمسودر اتفاق بولوام کا |یضام یئ اه ه هریزچ عوج یدنفا یاک

 میس درده هنس هرول لح ا هناك اتبد یدنفا لکا

 ۱ ۱ لاسداکو دت دا لاسراهبو اعم ماش یاوهدرون لای د تفالح د هع هد ږد مشع و

 | هن اش شا مصو نید ن دها چ هدم اقم لوا بو اوا حاراتوا معد رل ہما مت ہھالاحر

 ۱ مازلا هز هدف فا کس لمس قلا هنسرپ هنسیلاها نغم الو ا ناکعا هکس | مار ۱

 [ !تداىغیرهوشهدرناهتسخرکسعم»# یدنلوادوع هم اشرابد فرط بوتلو ا |

 تد مارح ما ه هيا نالو ادو دمه ند رل ا لاح رو »دوج وم هلیا تماصا انا

 ترض ںوشود ندرتاف هدهبرابح مابااپنع هتلایضر یراصنا ناله

 هزوط یکع اناوضر هضورناتسبش مزرعه دیش هرزوآیرایخ ارار الاد مش
 زوهل ارقهدماناهنسلا یدص یم تجر دقمو روارپرق نفدهدماش» مان
۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۲1 3 ,7 

 بأ مو عح صو + نع دز تسودهاکدراز یس هضور تولوا روک ذم هل اون

 رول نم لام لارا هرکص ندنرو مه هنس جار ر دشلوآ ن څو بد اوت بابر
 یمشم هبلکسااب هلدا مالساروشک ماکحریصقتو لامها بولوا لطعم تون ات
 تلم ندرطد یطالسندندودح هئان#امو نیرمنع نام ماعهک اتى دلوا
 ریت ی هرزح یا هلد اهرهاق توقریشعثترضیمکرح یاسر, فرڈا

 لاو |لالتخ او تارت ضد نکداشغاریم دوز هقريضز تس یئ اکسو
 || قا تاع ترصنتارغو هرادرتساهمنر لیصترارکتراسکاشر افکهدنلالخ

۳07۳05۳1723 IAN 



۰۰ 

 || ,دراکب ات تسدلد هماغ !یزوربذ ماع بردا دام: اودرطندرابد لوا

 ندنتداصا نیکرمشم سوخ»مدق روشکل را موماادعب هکرد دنا یداب ارارذ

 ول اض هتنناسودر ندهنیوغام نولاسهیاهتوظ هوا نماز :سور
 نارکنالات تسد بور او هت رک رج نکرد دیا اوجو تسجو وسن رل ہکر داک

 ۱ كيان و عڭاو ةد نس هلا ةم هرو ھەر ییز |ناریو یی عاسضو یر 1

 لاصیا لر تراغوامغر شت هرب ارح د دىڭ رکود هک عنات هتلارق ||

 برق خد اتش ےسوم بوز ارھاظ رثاندنرابک نشد ٭ یدتلواتراسخ ||

 مانع خد یراہک درا بولوا یف رم دوغ هن الو فرکبع لب! موز ناو

 لاخندرکسع رانک دووم ېیدلنا باتش هننراتتم هلا تاسح ف

 | ره د نقد د مالا مد بولوا لامالام لنا تعغلامادعام ندشیداوا
 || هزورپ هدرتیسم سخن موبرب هکی دیا شاو ا نار ذک ندناکمادح لح ازه ضرع
 : هدابز ندزومحوآ بد یهو ايم تاسوز ارپ ل هدا ساو كن دنوهدشس هل اھم

 جاوه رګ یک | بوناک ت سار هنس هنتر ات باسح فو هنوام کن انواو هغر د او

 هرګ لنعتو بوط تامدص یداداحارتماو طالتخا هللا یرار س اور یی |

 ںالقناهنودرک نوکناعت تا3 نچ بارا یوهویانهو «تارطصا ||
 | نادوپف کی دیا شه ارو هطقاراما قالو اروم رانو مف لات هنو عب تورو |ا

 ۳ 1 ناسم برلاص هنن الا نرد ی یو دع هلی ماک:مانرو تو او ھر اب تمهاشا

 | 4و *نوخ قرع نوکلک ءدایرغاس دننام یسهدرتشاب یدلاف دالر

 | نیافسو* تجررصروخ هطوغ نادو 3 بولوانوکنرمیراکارز لعهدرمهبلا |
 هکر دیو یم لو الا یداج ف یالوا تءره تو ط هم دص ها شن ی ارقرفط 0

 : یرکیو ٭ مدع حاوماروتسەرافك ساغر دق ىلا دا ځه ابر د حوعءاشا 1
 ]| رادهنخر یرامادقا فص بولوا مدردزا بوط معا یعالم هدازندکس ||
 رثاک یکن ایم٥ دے شابا شاب نادو ق نکشلواراکشایراثا قلوا مازهآهمدص :

 ۱ نأدو.ف ناح ع رع نهااوایرادتقا هلابو رد لر وشو دەنا یسهبژأم
 ۷ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ . ت ۰  ۳

 ۱ راسکاشر اذک صن هغر داف هزار ناتفطزوب بول وازاکش هاكر لنت هاد |

 بصم» یک وا لصاوهلوم اتسا لو شو توکنم تواکودههر داش ابوترپ یدلوا د

 یسکیر رب ارخ یالوا لوصوم هقح تجر هرکص هنر و لوز هم ن دنرازو :

 ی درس Bi هودنک اشاب دا ۱
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 | | یدعاوالب دمت هم ی واو لج هلی ا یصنم قلنادوبشهدقالوا تداعس

 لصعمد ندا بص ی دنا لک هداز یوا نح یلوطاناردصنا.هشق

siی  DLعقد سس  

 ۱ تمهنردف احسنوع نا مر ف یداوا لص ههراونا اع یدو حورو تونر دو

 راد اهغرداف کم بت یه «راد یالازوت اد هدنآ تردنغلو اف اطاس

 ۱ داموطیبط هلع ییکهدابز ندزوب یکتا دیدحنادو 5ه دن اطاس زوروت توااوا

 | هایستولواراجودهنس او طر افک د5 دراو هنکوا ر ا ایا

 زاد هدرپرات نش ادغام تداولا کیر هدارطو لازندانز چ رک
 کر رکاب ودغلوا لاغتشا لاتق شنا لاعشا نیخاوا
 هکر دیو یه ۸۰ هنسل لوالاعسریف یدلوا ناذح نابز درو هکر ه نریم

 | ارت لعنیرز د ڈرو خ قروز هدابر دیور هنس هپ نکرشمءارشاند ادعا

 | | غارذ بولوا دند اقتعا الروك یسکع یرارکس تلف تل کم ەك زو ان دنبوت اف
 ا نک ااا هداشکل اور هدنس اوه تراغ ف هممالسا ل اوس هلی لا
 | | ر دشوار ار مزع ثعاب یسددهاشهریکنا لوه تر وصادسانهدنرالاش

 مد حصو هد دع یداو هد نسون و لا رهاطم نعت الو وتم یاو

 ٤ هناور هن انج ناتسار سرس ی دنفا مرح یدنکشات مارکت اداسبقنمقیدلب

 لواع بام ید نسح هدازیدادع, لوزعد ندنساو من اسنعم نوازا

 هداز لعم دعاقت هن دمور ترا دص م ق یدلد | ی دنلد E لی صحت هليا

 هداب مکر خالا حدر ف یداوادوجخ ماقد هج وت هو دوا اراد مزع دجا ان الوم

 یدلراهداتفا ت سم هلا لحا یاصذ اش ی دفا یاب شو ى
1 

 ۱ تولوا تاودرد مزاع هل ترازو تعا اشا نانسرصمک اح ہدءدلاید یف

 مالسالا جش ہد ہناخ ےلس نوب امه روض > هلا ف اطاس تا ارورغ لب لالج
 و نالوا یم لص نی ناز سحر ناذح یالطا هدنقس یدنفادو عدل ار |

 | | سهم اداد کسو مم دیاداد دل دع دل دتشا مدابرف هغ وب + بو اوا یی هرس ان
 || نوع ازا دکصوژوسراهلناهراکم اکر ابر مش باکر وید ٭ م دبادایرف چک ن
 | ناد اعناطاس تد یزو د هدرا د لوا بو شوارکراکر ان قر کودتا عذر

 | اددع کا نواو هغردا هراز کس للا وب یک هل اپ لع مة نادوبةواشاب هلی
 | لر دنوهدمتراغ دشت هصرع نی رلاقد هبآوب تولاصهدنفسیابرد هلی هنو اه ۱

ee 



 ۱ تاودردهداتنالوا را دتم !تراسخ عاونا لارا لاوس نالوا هدننامرفربز

 نیشه اس یم هرهڪ لد دنو بولوا دراو لان ت هالا مزال لا ثم ندلارب

 | ودنا کلا ءم هناشا ےحارم ناتسآ هنساحر لوا نانتمطا ناولا

 || هسعاوامار ةا هعضو لص دةع ریاغم + ردشاوا لوصح نیرةیرالومام

 اتش مسموم برق ںوناوا لما هنونامه مکح نیفلروس نامرثولد

 اناسو ریخت هراهب یسهمهم قغلوا ازج بارت هب هننایسآ هلسمس

 نفراعلا بطقلاوشقیدناراریب دن قعلوا هحوت هه اکتسدتداعس هارد

 هد_هقلایذف یالوانیماع یالعال_صاو نی لا صم بسه داز نی دلار ول

 |یبلا نواو هغر اهر اب اش ارو کیا نونلوایمصرادرمهاشاب ناتسریزو

 مر ف یدنلوا لاسراهندرافرط برعریازجهلیا نوملاق یکانواو هنوأم
 نددرا هقرمةتروص ل2 بولو انور هر علاهاماکت ر دق ض۸۲ هنسا

 | | ی دلوا انف شت آرت کاخ راسکس رالمکو هناخاولحو ہیماع طم هلباهرار ڈر
 یرال ہک نوع |یکرادن هیماعرالدک تامم نررانیرخالا عرف
 رثاعرو ریفرکسع م ق یدلد االتعا هرصم تم نکا میسم مداخ یشا

 هنتسمو یف ارطاو یرو ال بود ار اخزرحر اموط یطهلرب قف وتر ضخ تقافر

 تک یس رک ه مور ا تراع شا هتخوس نرلاش هلو ن راهطا

 ةا مانداولا ین عسان EN كنون نالواهشرفا
 2 اغنى دىدو Sk دتن اراتفر ڪڪ هراصح ییضد یداش نیک

 ق رکن رادتقا هضم لخادرادم ماوارک اینست لول 4

 یراوبدورادنوع | قماوا هارلتسههالسارکسعو هاکمارارارک-ت هرافک

 ےش یلوالایذاج یف یدلواءاهلفاس هملاعانلمج × لالح تروصر هلنم
 ل مم ہراکد رور تجرراوح یراتر > یدامعلادوع-لاون !انالوممالس الا

 بولوا لقتنم هنس هحاس هناح لعم نالو | یرار یخ رتا هد یر اصلا نودا یاب ءصقو

 * مق یدلو ااتف ایاربک تنامادهعتم یدنفادماح دعاقتم ندمور ترا د ص

 عضو تمزالمرتفدر دنراماحر لاس رات#+ تنح ماتم هلوا هدوهسلاون | اله

 یان الوم قلا تونر هدهنشیددو نیمز ال هددع نیم هنادرهند ۶ بون لوا

 جش ند همتولخ مع ام ی دما 42 رع ةزعار دنروکشم یس تن لرو لع

 | تکتوزع هاکشهزندشج نیا ترمشع هاشدان هیات یدمآ نایلس
a ۰ Cra .۰  یو ۰ و ۵  ِ 

 تہھ هبعجچ تزرح و اسد تاطاحو تداناو هول ندهد حدج گردم ضح
۱ 9 0 ۰ 

 ۱ تو دا



۰۵ 

 ها م امس ض ین الوا ضراع هند رادو م دوحو هرکص یا یک ا یح بو دنا

 حالصاوند توقا قاطاس ةصاخءا مطا هدنراقدلواقاوتان رت هداف

 یاصیالسو قا.طاوب د ر دحام هنات بارش یرلهدلو | داعم یرل>حآ سم ۱

 ل>نکد ارش | قافتاهنکر دناهعاسلاءهرب حالع هتلعیراغدلوا التبم ||

 ٭ ےا۔ باق هللا قا نمالا * یانثتسالخااد بوسمریو تصخر نمد دةع ۱

 نیزک نیطالس ۸ ۲ هنسلنابعش ۲۷ فیدلوا منستویوکب ارش مر لصاوو
 لررابرهشن دیار ذکه نوه ال لاع ندنوسانروشک ده سحاع یاس ندهناشح |
 رگتدم * تطاستدم *قسولح × قشادالو ردرلذول یمادتنا

of ۸ ave ۳۰ 

 تد ار عمق هدهمهانوکو هنوترارکنواسنغم و هس ود ه رکصندن اشحر وس

 ردا ا

 ےس

 تارمخناس

 هد هنردآ بو دنآانس دما همد سعاا اروح واهدنفارطا ما ارل هلل | تدب م رع مرح ۱

 عهاجهدلح مانر دهرقر دراشکا دا عا هاح اوو هسردمو ثد دس ارادو مهاح ۱

 هخوصانا »ردن دنراړل جرات ادلروفه«هاشدادروسنالواهدنفارطاو ترا و ۱

 عیفرت هرا نیک او#* عیسول ی هاج ند هلا لازا هد همش ا نالو اهدننارطا

 رلد در درد اراوتسا هل ار هیاب نیکتسن ار اون د ندد |نالمم هليا نادب دجرکب ودیا

 یرادجامالاو نسور وک هج کچ لوب نالوا م دېم هلا لږور لمس همدص |
 رسالا يما ٩۷۹ هند قردرنشاوا قفومرلتوت هنماعا بو دی ادب و كد لإ 2

 ردماعاے رات

 داژن یاعدالوا

 ۱ تامدج ناطاس او ۾ ۵۳ هنس ف شاد الو ناخدا ی نا طاس تمطاسد مع یو

 داور مش شب مان ناغعو هلن دمعوریکن اهجو ییطص مو ناعاس ن اطلس ٩۸۰ هنس ف
 : مدع ترش هلمان اع حیا سه حالصا ه دسولج مو نولوایراز اند ه دنخرذ

 راد تن اشوا |
 ناشتدامس نارد

 ناطلسء«اشاشاب اس هحوز ناطلسناخرهوک »اش ابد هحوز ن اطا ناما
 ماکنه نا ماس ناطلس یران اد دلاع رح یرانوب نابر حک طد اضاعا نسح هحوز ۱
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PY 
 مارڪڪ اسا

 ادج او ید:دا سعتو یدنارفعحو یدنفایشویدنفان دلا ی ګه دار الرس

 فا عاسر سیازفا فرش ںولوا یراهدافا ناتساد زوما قہسدحاو دعب

 نبع تداص اید ایراواعت بتکم نیسدر دص یدنزفاهللاءاطع دن رلو لوا

 [| لاوز قرظتثعابهناامتا باتخآ لاحر بولڈ قرغت هلي ارورغ تما ڈو لاکا |(
 ماوعا۹۷ لر ھو ق یدلوا فسکتم ضر الا تق یدوخور هم بزاوا ۱

 || تاتفاناوبا یا تسد یراترضح یداملادوهسلاو انالومدنراتنطاس |
 ۱ لا مع دام نابز روا عا ترد ا دایر جاوا بولرا

 : ماهم لفاکو مع اروا اشاد دع یرلم رکم رهص»ردثلوا یوتذ تمدح 0

 : لددامن سیب هلا لد لالسو اشاب ر سد“ یرادح اصراو دنک بولوا ماع قلخ ۱

OP EINE :ردود  

 ۱ ثلات ناحدارهدهع علاقو صد

 | نالوا لا او تداعش زادناههاس هباسدنغدیراراوک رز رد لاقت ما |

 E اع لرصاو لئدرلترمض> روادا مم ناطاس یرلف ملارد ا

 ھوک لوا تورو هجون هحوهبحو هنخرطتا طلس یمرگخ قخلوا

 ST ہامو لاہةارمسفا روز تنطاس نا کر ذ رکا

 |! لداعرب و 4۸ ؟هنسا الرا لانا ضهر یف یدلو ال اک ل صاو هلا حرب هدزاودریس | |

 هدک دکر ز عد بوناشو #3 مانا هلی ده عر وند دیارخ افت رشح ات هکر د هشذرش ۰

 : ے رات هنینا۔حایدلوا شا طع» مادا ید. قدح شک هها پس تن

 || یناشن نالواماع روهشم لبا مرکواطع ۹۸۳مالسا ریشعت هنلاس سولح
 هاشداب ٭ ردعرات یرلکودرو ماظتنسح نوع ایرل-ولح ماعل.نودیرف ||

 | لمام هد نوا لادْعرات خد» دارمناطلس یکلک یداوا اع |
 هدص ند دانش ی ئام E نیا ناو صمد کیعضاق ۳

 ۲! تطاس هنت ۳92 8 لوالا .هرق یدلدا تاحر هب اءقع ا

 یادوطناو= TO لند ارطساصطهاشنوحص |

 ۸ هیس لد ۱ وا ق یدلا لات لاله بکر لمس یر شر رح ناخ |

 33 مدع هفتم رح ءادا یا یرید فیض یالہدسا یدنفآنسح یارشالابقن

 ا HIN aN za KT اه



$ ۷ 
 جم ۳7 770۳۳

 دیسهداز لواعم دعاقتم ندنترادص یلولطانابودناافعتسا هلیاتردق ||

 تردییلا یار دتسا مکح م فیدناواما ارکا هلیامام اشهدهاقملوا یدنفا دج ||

 نیاس بسام هاش ته دم دن امم نالوایهام» هژرب یهاشجات همس ||

 ردمح یره هرس هر زو تاباوررهشآهدننوزفرهشهدندتدو س + دود = یر |

 نیهر هنسهدمهو 4 لاعاو یهز رز نیفداموسه هد رش اہم یردامازربم

 تابر اداسداورپ ند هس رگ ن رکا سار ورارف هسالح ایاز ارب هر د .ح تولوا

۳ 

 تو1ا تورب>نزو ی ء نالوا مانادرنابز هلمما ەھ ەھ الاح هر داسفو رم

 یر یر داو نرو ال ازریم لمعع»ا یرتیکرم نا الواالب مت یالتم هدنس هعاو

 ازریه لیععم اهلی ار اصح اعر 5 نیمعتو هام: ازریمر دمح هلبا یری دنور کم مح اخ نا ` سس

 هد دسحو ل2 برش م لد درو عمط قد هادا یصخا ب امعط م ف یدلوا ها

 هاسیدناهداددابرب یو تخر لب هفداط لوا هلی ارکسع تاراردا عطعو ع ۱

 قدرط یمن دلوا تل اس یدحو بآ نبل وا اده هار ل لدادخ قوت هاهم ړل چا
۳۳ 

 تعج مم ناتنانع هتعاجوتسلهاد افتعا قسم حام م ند دال او صفر

 دنا شاوا یر اتع یف اش یھ ذ هو × یر اکیا هم ین تام توقت بولوا ۱

 دالوایغاوا یوه یرلو دلو اهرزوا دند صو هرو دن ڪک یدفاور تالغع

 ناطاسموحر هد دوز ی هداز مس سل نوای هاشرب مس هت سد اش ندہس اھ ط ۱

 هر هزر بع“ ر هه ط هدم اة ۰مان فاد م ت ایراد داوا د هش یدالواو داب

 فاعدی دن ادخروک تریصوروعش فورم صد رون ی قن انده یحز لواو یاکش ۱

 جا هکر رو لس نوا دنوکر ندفالحانالواهدنرکفف الخ رش“ لس بو دیا

 « یدلنا ملست هما راد ةن بز لد | یشاہ وخ ہت ناما یب نادالج یش ا ازد

 ا ر رم نالوا اما ءدان یرهد ۹م دص هد  هنمزا

 هسا مھ ه)اع یاح جر دن رهمس هکنوحر در ودت ازواشندکس رووا

 تح ار ہدرور غو ت: را دول بولوا ید ری د ےمر لع اسو روج بارھز بارشا ۱

 هلن نی دل رمضان ن دنا ا بع دریا مدرس یک ف اوج ماد اف امزروض-و

 بولوا سم مس السا تسد تف الخ مامز هنس یدد قرف نکداع هددادسو

 داناورو مع هی همد السا الام هلي ادادو لدع هللا یه ارهاظ یرتخآ د سرس

 لا كل ذکر دشاواتف الخ ناونا یارب تسد یازوقط قغ ا نک اش |

 لاد ابع لب ترد یالاب ہم دن ب داء ماطو دنن تراد یر کد ترحم فود

 هاشتنطاس تدم بودا نور کحو شرراد هلدانوکانوک تاذا یییاس»
 س
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 کره او> نامز هلاتح مدقم ندنم ام هنسر ییضتلا منت دقت م کم نکا ا ۱

 1 ھو * شول تدا مش فاص فالس هل مشا ءهرلز اخ نراعو یصحر نارد

 ۱ لرا هتسا ناضمر ق یړادا شو غارد فا > یاروح هدناوضر یازفا اص |

 دوعص هدا شنا :اردص نددوهش هحاس ناگ تاک فا را لادداخ |

 : یردد تو دیاد و ءص هب یهاش تن هدننا درو کس ناس ارخ کا حدا ۱

 عضو ندنملهع لاکا اوما ناز کودتا راحداو عجب هلا دلاسماو دا

 | |عرع یدنفا ادهاح مالسالا ےس یدلب :ا الاخ هلج هدن دمزاو یارساد ۳

 | یوا نا معد فی دلوا مان الا هم ی دننادج اهداز یتا مورر دص مالسااراد
 یو... سو

 ۱ ندا ةد قانو ناطادهامو هم تارا ا 4. اص 2 یارسمرح : ممد

 دنهسر دنعسو ×« نامارح ها نام سد ارم برس تولواتاحر نیدحدوه 8

 ےاقا زنان یارک لود مدن کف EAL ناتسشآ (

| 
 | یداوا مرک هليا فاح تدا ای تاد :الوا یاڑک تدا س بو لیا مدع

 ۱ دم ایکرادم رع هس هو ر شراند هکر دشاوا هدسز رطنهدنهراوت تنک صعمق !!

 Eis a اد لد >رزو قع حاوارداص روآدام ناطاس نامر ۰ ۱

 ۱ هدرو دعم لا راس رو زر هحن نوعا لمرتهواد هرات م ه دعع یربطح ۱

 || راقح هزود رکسع هسرولواررّ» رفس هنفرط قرغ هنتف قرشو ید اروصق
 هد هفاش فدا کد ابری زا اعرو رولو ا فعاضم فراصمراسو تحاومو "

 مر اند لس نیلورولوارو ھم لاء اد هدروص: ھ ؟ش)تاباو تاهذ تولوا نوار أ

 داال مز هرزوا هد موا ضف یا ضتقم ىساباعر هر ساوا ارح« ردات مس ۱

 سا 9 اعر بر ددا اتناك هرکسع قا. دنآ لوم هنوچرددا تعلاو ۱

 TE ندمن احول لاس ل )اس نرعا هطدj كو طمص یا ۱

 هن ی مع ن دوا ناو لدد ی ضع هدیااو عض هب هسورح الا ی آ ۱ هلوا ح اتڪ ۱

  دوشک وا ناخ ناپ عاش نا اس مود رم یراناکم نم ءرحخارح هردروصتم |

 : هک دنا شب تحار طص دقع بو اکحراتجز هل هدر هرس + واد ار الا سوم ۱

 یا یاوقر هدر د قد : ید دناوا ترشا هدا ہسا بو اوا اود عم“ ءاقلا هب اوصان ۱

 ۱ و هر دشاوا بارخ تد الوو اکد هنو عداطر و اگه

 ۱ ۳۳ زاد بارا هش هدن او رکشو د لک سم عار مزل د عور

 نبارطصا



 1 فرع اروصت SEL ao و رر دل E طصا

 ۳ نا« لوح نیفلوامدق تام هترفس مگرابد هد هملع تنطاسفرط نکس |

 u وال هتنطاس نا وله :اتسارقس هجر کانو لوا

 تکی رر اکل وز ذکر کهن همدو ام دل د۱مارا

 کس ارمژ ساف یھت ا برع د نیز تر در تب الوردزرح هدریب و ناو
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  EARدار آم دع مع ید ی مدح ضش رش ۱ نی هلل اړ ع ی رم نالوا ۳

 ۱ ع یدزلوا دامصا هرزوآ یر در تک رم صدم دم فد رش خدا

 TROON ده تلاد درع

 کس

 نان کسر یفکر کد ارس بو دیا لاح صرع هربهم توعرب رسن ا

 مکتوب دم «دیاداشد اصیل یکن امودادما کلا فرش هبا شاب

< a E ege ieee angen man 

me esere wes 

 دادم ل عور دا مردان نیغلوا مازا جم یادقآو یس

 ۱ یصتسه هدیوش او لذح نالو عوقر هذ دو × یدلروس رادصا ن هامه |

 || تال تع هلال ہا رار ا

 | كنج نادم »یدلرا كلام هکسلمرب مس حام یی نان دمعو تم ہکعش ریا
 نیرو و ارا ساب درصتتس» ندنارب رک ءار لانه شدت سمسو |

 ۱ فور BK طروح وا بو دنا کم اندام رک لاعوا لا تلا رق

 ۲ تراطم هلی تالا دمخ هداح مان لمس یداووزاذک هرعرب قلارق هلن رکسع 1

 ۱ رش بابراو رواد ید ا قارچ م ید هعتاورن یدردتارازراک عرق |
 ارش

 ۰ ۳ 5 ۹ 2 ك ۳ ِ

 ے٤ نامرڈ یسهدانزن کس رک نود ارو ھ تم هلام ارا هم د ص یروشو |

 هم 7 دسمھژو +٭ رسا کد ورداڌءام ن دنا الواد دا ېت ن دز ا ا

 BE مال ا KE Ak تف :لفترو لار دو لا

 ن دنارار د هلد ارا ہک ن درادوریک ٤ هصرع 4 ارازوروزرازهرلب دت امان تعا ما هو الا
 فو ںواطو × لاسةتساس ندا تساغو عار واتا دفا عجب

 : یی بولا خیرد دهند ڪڪ یدالواخ ")ارق هدا ور برخ ناد. ھه

 ۱ 4 یدلىالقتنا هنکلق تسد ار 4ا سالا ةتروا لألم نەم اوا

 1 EE لئودرهد ATCA یو یا تورم

 هندوح و روشکورب ن دنوک ج اقر مد یددلوا باصارفط باص للملا دع

 سنا یاهدان دنع بواوانولز تاع هل. هما ۶ لاو فع طرگسا ن الو الوتس

| ۰ : 
 ید ات ءار د هه ااو لتخهر ها كن هیت بو دیا لا عاری ڈور ا

 أ
1 



 رب یرلوا ناشوماخ لع یه اک ازم نایک و دت الد دمت هناور تڅ قانع |
 و دنکم ور ضرا لاها نوعا ٹر ادنزک ندید اعا ی دابا ۹۸0 هنس ف ۱

 نیرق یرلاوسم بولوا یاعنداراکملط هکءکحروسهرهش فارطاندنرالام
 راد دن |مادقاو یعسهماتا هل ماعا هشدت یراستسدهرکص ندق دلو الوت

 ایدندنتهج یر وصقهدنکلم الهز وح ظفح لار که اش» ۸ ٩ هنسا مرح فا |

 کو دت از اهداسفدانزءارب زا هنتفرب هدهشوکر ه بولوا ماظل ا تخم مگ ||
 لابقالا دان اتساضورعمندنفرط اشاورم مخ یسک راک مور ضرا 0

 بت صورقوم هليا یرکسعرمم تعلخاشاب یطصمالال سودقخافنغاوا ۱

 نانس ید دعا قم ندماوط انا ترادص شم شعور هس هار ور هلار ۲ ۱

 مرهو یرد فعصتسد یوفرومطبح اص هندر حو سور ع كلم ید فا ||

 ریکتج لبخ ندیراصح ںودیا دیر ےق ندنت علف هلنف اح یوقهایسهلمالمتسا ||
 ںودیال دارم یطرنا هس رک عر م ف یالوا بارش هل هوه ل ازان

 ما بصل ەدار هک ماترد لجهد نس هک اواناتسجروکندنتافاضم گراد |
 م اما نک اوناش قاشوط ناو تو ناور مع نوک ی نب دنلو ا مالعا عثرو |
 کشم هد !شا ساق لب ترد یر ناتلسو ناخزوط یلاشم او ناخن لو ||

 راقوابرادمم نیخلوا مولعم یرلق دلو ارا تفرک هما یادوس موعه هرنا رفط ۱

 هدنعاتوا هنار دنکساو » راکتساو فنعت ن دةلوارادوریک ی داوة دادر م تالاب ||
1 ۴ 

 شو ححو + نی عدرا کیر راک: جار نوعا عفد نر هناکسهلوص بو دنارارق 9 :

 نیدآ دی هدر دفن د بودن | نیدرت لد ادنیو حد ددارف نرل شو ھو

 قحلوب لاعتشار ازراکش ن لیا لاحر لاطدا لج م د × کدلب ا لارا هت رزوا ۱

 ۱ |[ اتا رم سدا زند کم شد نوا تولو ارنا هتسخ رکس۶تیصارفط تاصت ||
 ٭ فص × هرخ الا یداج ف یالو الف دنک ٌهتسیراهدع ههنو لاله لاخ |[

 دهاشرهحونم فورم هلکء د لغو ا یراق ندحروکءارم|نالوا ند ن" ده اس ۱

 ندرک هلمعاستا هل صدد اهدهاشم یش دلوارکهواح هدنانس فر طرفط ||
 !سزا ق یدلوادقلن دادا اورد ج حال براو اعا رحاب |
 لاحتراتءار قوس هندناج سلفت نالواناتسحروک هاکتخت هلرب لاسفاورف ||

 تالش ههل نیمه شک ارارف هنفرط هارک هاشناخ دواد یمکحاح ںوناوا |

 مانهردنسکسلا ندحروکءایمالاوشف یدنلوا طمض عزا نم بلد ایبداوتو |
 همالسارکسع بولوادا.تنایاسرف نیمج هن دار مر درو شک زو هد سدلفتریادریم ۱

 ےس



 || تداشکروشکیاش اد فر طو لاب صوات ضرع هلدالاصراهریشذ ف وتس م
 هنرزوا ځا نالو اناو رشس الو تل[ اراد م ق × ی دادا لام او همن ما ل ,صع

 رازابهسآ راک ن ۰ ملت اناح ممد ناخ سر رار i> اط ف وزا تم و نا تفط

 | | نغلو س+ اترا هتشالنرانکاوط اهزورذتفاب > لبص 2 هدنه اک

 نا لغو صدزو ترازو با بوتان محا لهو عزا نمف

 دیوص نفلوا مارو نوکس ا رکنرات(شدنح موسهیداروکارمسهباش اب

 |یدناوارارف لدحر طحهد ور ضرا بوناوا ت ٤زء اعد هبحوت ها

 جوق یلغوا یتحاوا سکعنم هداش یدوع هليا اسد درک ر اذ مم ناض مر ف
 ناشسرا بودن اراد رال رخه کار دق لا .زوتوا یار درج نان
 اشاب ناعم ف یداد اهلاوح هت رروا ناو رش لوا نا تاسو ناخ هحا دو

 | مالسا تارغهدنسآ اردک جاع*ب ودالا هتسا هلاس هتسارلا رب وو٥

 | |كاوتلا ۳3 دون اوکح اهدا دلو لباقمماللتورو دننام ماد المو
 | یارکلداع یر دارم فاخر قەد عرار موب رار داوا یلاح ندکنح نفر طظ هامس

 "1 جت ربا هندآ دها مالساهایس بوک ندوی اف مدر اراتفراهصرات ترک {

 ق رطرا عش دلا عج بولوارو ھن مر کار وتس لامانم.خرسرکشع فص
 | نوا یرتدا راد مس ته>ررو دصیفرات اترکسع# ی دلوا ی دت چ ههرارف

 نیک ءدنرلدوع راد هل ارام یف - انغ تو دن ار الا هنس هک اوا ناخ سرا

 کر کور اتفرکیارکلداع بولا نب راک و الفلا را امار نالوا ند تصرف ا
 || وکه خاع "رارکت هلداررز هزات ءا سورو رغ داردو دذ شا لزق یداوار امرات ||
 || اشاپناعع نخماوا لاه هل اقم لانا ار لادن دج ارا قوا ۱

 || بو دیا تمزع هنفرط جا“ دنرد نوعان ےک هرزوآ یساضتقا تو تھ صم

 ۱ نامعاط موج یمساطو.ةرو ەد هد ازادنار یمن ار دبح تشرد تش٥

 ندنترادص لوطا ارط۸۷ هنسا مرعق یدطارم E OF کم

 هد ههر کمه کم یدنناریورپ ناغاوا مارکآ لسا فق مارال داد نکا ل صنم
 ترد را مراوح هدالعد بزاوا نر لا هتح یعادو *ر فک دن. مارحا

 یاعردص نامزردق هنس شنوا م ق یالوا لات امع ل اخ ند دارم هم رب

 دهاشزارط هراسخر یز کردن ون, زر یار ںولوا نیشن میرم هدنرازوردق ||

 هناربد فنرحرب نکردن ااو دیدنکن اهرزوا نرد ناشاد نالوا الم |
 اوا یم« تااکو دیس ساج اثابدجا تود اشوف تداهش ترش نھ



ET 

EE 

 | مدد نام مدد ات اعراب یدلوا دهن لبا قح مکس نامش
 هاش اب ییطصرادرمم یدنلوا تاج او تد انع ترازو تعلخ هب اش اب شو اس یلدا
 | یرابرهتسنمریض یار اثعاب تاریصتتو لامها نانلواد اتساندنفرطیسادعا

 | شاع هبارب هندادهتساتفاف اشا ناس نم ےتاف یرادربم تعلخ نیلوا
 ۱ !ارفص ف ید:اوا فماکت ع الاعور هل اضارد هاش اب ییطصم یاس بولوا مش

 ا * رزوا یدیدناوص یددناس دلادعس ف اطلس لمم مخم مان نی دلا ین ۸۸ هنسل

 ]| یدننا هجاوخ نک اش ا ترشا هم بو دیا اد: دصرءاج هدنتسوا هناخوط
 رب رسوب دز دشاکه لو | ضر تنم دب د مزا تو د ناسلوادصر حار خس ا یراطرتعم

 ٠م ق یدلو ال اع ال اطا ثع ابدا ف اوز ق اروا# یراک دن | عفر هرب ہم فرم ۱

 | فاطاسدو صم هلو تاو درد هنساحر نیکو ر ېد شآ نیکستهدند ادخ د ماش

 ۲ یتهمانباوح هدودلوالالحو هاج هہتع لاعور یرم:زر ںو دیا لارا

 ۱1| تنم مزع اش ایدج رب زو م ق ىدلوالامھاۋربخاتةدقع وقوم ةلض
 لا عاف تصنمو لامهاوریخأت یرهایخلوا ےاستهر زور ترازورهم بوددا

 هدادلد لو الا عر قیدنلوا لالحااشاب یطصمالال یتداسراد مس هر, اقم

 دوحو لدرات مضح یدنفاهداتفا یلالدطاو ددر ا یشعهداتفا ازم ال ل اج
 یطق كنهسورب هداتنایدحوک یدلواهداتفهیانف اخه د هسور یدوعسم

 ]| نانسرادرمسرس نکفا لط ترازو اس نوب امهیامهردد رال | ترا لاد رات
 ۱[ مرعیدنفاهداز یضاد اشکل کشم یفمرخ الا عمر فیدلوا راکماک یاشاب
 د دہساا هداژ لولعم فارمش الا بقت مورر دص اقد اس ب و دن | ان تالمه اک ھر

 نران دو هغد اط م قی دلو ایوتن صنم یراکتن اماتهدخ یدصتم یدنفا

 اا اصو دخ هدرا فرط بورورابتعاو مقو لبخ هرودنک هلال راتسد روکم
 لان عمو لراوب ینالوا نیز تولغمو ناخ دیالتسمهدرادعا با دک انبعا

 | هیق اط هقوح ی نمرفءلمم هاش کنوع ماما نیخلواررقم سابتاا هلی را هم اع

 ماتم اف لو الا یذاج یدزلو افلخ هب اشا سم هد دتموکح ,ههاعانسح
 لواندکیکب راک یلدا مور بودنا اقب ےلقا هاکشا مزع اشاب ییلیصم
 هداملنع ترادص تلاکودنسماشابشواسندد االتعا هنراز وردصهداننا

 | ام«هاشات نادسرادمم ترازورهم هرخالا یداجق یدلوا امرذ نامرف

 ۱ ؟بوادروک



 ۱ یداو ناشنو مان ی هلل ارون ن.دجامالومهداز یا لصفنم ندماو طایا ترار ص

 ۱ لولعم یار الا رقت مالسالا رم ۸٩ هنس هدعةلایدف یدلواناشوماح

 دعهدار یوحنالوا لب !مورر دص بو دنادعاشواورناراشحایدنفاهداز ۱ سوی سس صحت 2 تس

 نیس لاغشا اشاد نان هع اید ف یالوا ا فاد مم یار تسد ی دفا

 هته دحر قفاوم هنرادص درو FY هاو دون دوپ نرالا یر کرم

 ۱ هدمور ضرا یاردګورا ونو لمارا یش هجس لپا فا ذکو یال بو اوا قف وم

 : نیشلوا مدام A E هدس افراکفاو عدات هماهوا صمد نکن ارارفنز ږد

 || لاو ا مگ راد بودن | است هراک راکت یرکسع فاو طور فس تام

 : رامک.راخلدا هحور ول درد شع اضنقا ہی ھو ضرع تادلاب لاو تلر درد ۱

 ۱ تام دعع عن بو دنا لاعور هلاستاو درد لاخر × لالحو هاج ءاکرد مزرع ۱

 لو راذتعا تدنکودت اراستخا تکرح ًلشح تصخررودص ی هلرب ههوگ ۳۲

 0 هدارمم ٩ هنسارفص یفیدلدارار ةمدنر ازو دنسم لب ارام فراش دومهرد

 اارورسر و حاتراوارم«تخنا 3

 1 یدناواافصو قوز طاعهطسواشایوریسنوکا انوک نوک شدیللا ںوناوا

 ۱ ناتخ تمد حر درور ر وس .رات# مار 1 الایداجق

 ی داوا س ےو سز اول یو اص رھظم تولوارش ادا شا د جارح ر رو هنس ادا

is دنندنهامس هلی ایر TRE DER 

۱ 
1 

| 
 || یبرشتروس هه یدلز اےس رور سەر ءور وس مز بولوا اد اع وعو هد هبرع | ۱

 اا تاسسآلاخ ناخ مهاربای کاح نا شاک و مفرار کتنرعا لص باطندهاش لبا

۱ 
۱ 

۱ 
 1 ص یاعدتس ارا غم ندنذر ۶ هاشهدروس مانا ید: و ۱

 اتش الات مطعاییو :یدلوا ساح هد ولد ید نغلو ال اور اسم ض عد ۱

 د کد نکرد یدیا ی دت» امتحا ضرع هنفرطهارک هاش نوش | یج ارنا یلدا
 ِ اب شو دوش کن ءهدهرغلعءوالتیم هبادعا |
 اشاد ےھار ارزو هد , هل اید ف یدلر |یگراب ابدراد ماش اد داه فریز و مظعا ۱

 رخ الا عر قید دا تعز ءنار 4و «ءناح لوا هلبا اسم تو ۱

 هنخا ارطاه دن وک س سد قرقرب ام لا دعب بوو ان اور هناور فرط اش دا اهرف٩ ۱ هنسآ

 اشاد ناذس هداز هل اع ناو ناریدربهو نیصح هلن: سار دن الا عنتر وسر

 ب ناور ی دار ایل ر نھ تن س ل ھا بحرش یدل ان ه) هنس هطذاع هلن ترازو

 دحر وریخ-آو اص د یرا هک. اوا ضع برق هناورر | درم-#رد ہک رات |

KODE HES س و یوم رج تم ام هستم اس 

WER ID و 
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 رشت رل لاسر اهریخ زو هن رخو رکسع قوتسم یالق نالوا هد هسورګ كلام :

 ناش ق یدلد ات ەج| مھ ناشعفطء همور ضرا یاتشمبو داری معتو ۰

 | | ےلس ناطاس بولوا تاحر نیشن یدوه ناطلسدلاو تحصع یار ہہر یوتاب ||
 | عماج ةدرادکسا هدقعلایذف یدلنا تعاوا لحر طحهدنراوج یرا زم ||
  ۱تماشتسااد تماوردش | اشا مڈلارادو ترا عو ث دحل ارادو هسر دمو ۱

 تالواناشوراصرابد_یتبرکب وناوازازعاهلیا تر اما تەل زار فارس ةد ار هش ||
 :  ۰وک ریز اید یدلواناماو نم مازادن منت ١

  ۱یکنا دمراث |هعن قحاو امالساروغت اسد ا هی ام دن اوریشول اف یهداشاب :

 || رادتفافلتلطاد ا ا دم یدینوآهدراطقا لواویرابشا |
 دا تیر دم ناور الرد تودناا

 ا رف اا  EELتو دناناوریش و فر اس ||

 : هدق دو ل اد هر هنک ی دلداقاو [تالسهاکزد مزع ندقاهق شد یمودنک ۱

 | أ ندتعاطا هنامرق نکن ارو هامتاذلادهنرفسناوریشام دم یارک د ج مر 5ن اخ
 | لبا لاسرا یارک ل داع یردار بو دیارا م ظا تفلاخ تروصو +رامکتسا |
 | ا هنس هک اوا ناخسراراناترکسعر ادرس نذارو دص یادعام ندنکو دت اافتکا |
  O OLS TE EIناشع ندنفیدلواراسادقراتف ||

 ]| اراتاتراعش فرکسع هتدصقراغذخا هشعز بودیاراعا ظنغ هیاشاب ||
 | اخ یدلد اهرجاشم داسفب نوکیدیزرتوا انا بتا سایه 8 ۱

 | هد هنوق تولوا ق اطلس ةمدجرسر دکت ثعاب يادقا هتنطاس سوما كنه | |
 | ف رت دا ناشزارطزارعا تعلخ یارک السا یردار نالو ان زکت رع ا |]

 اأ یراب نوع یراکددمهدقدلوا لصاوهعرق ضرادلیا نادوبق یداروس |ا
  ۰لخادیارک دع بودا سواج هب فاخر مم هلپ ا یرابر مد تمه یرا دس دو ۱

  ۱مالسا فاحلاس ےیرات * مررنا طاس یو السا یداةیدلرا مدع ےلقا ۱

  0هنرطاخ ن ماريد لع ارظن ېک ب هلع تنطاس فرط دنناذ دح ناخ یارکیردیارک |
 | تولوارطاخ شوغر هنفرطاشابناش لد دا فاراد دةم عل قحا بون غفود | |

 || هنندماروذح مفدنیکغ ارامش نسادیدصق هبودنک ندندناجرود لم یاشاب |
 : نددوجو اع لن هرات ویدا هتئاخ تم داسا یو ذم تکرح کودتا :

 لاخلا عقاو قداطمو × لصاو هن اج مع هتد نع ی دلوایدومهنسلوادول اب ۱

 1 طع لا اوط اشابناعگ هلع هللا هجرر د دلو الصاح لا ا لع همت کودا ۱



N 

 ےاست سو هاك هباشاب ناس یزادفد رم تو دنا هاکسد مراکم ۱

| 

1 

 فیطل فدرمشت هرکصندنار و فا طل تاغتلا فونص رهظمهدن- هلام

 ٩ ۲ هسل هرخ ال ایداج ق یدلوا ف اهاکیاربدر دص جد لد |یمظع ترازو

 هدنساننایتسو برح لا یارکد نالوا لما لوطرم ا نماد لع ءوسءارح

 ۱ AE DRA E ار رک هات یصاعیدا م۸ماتشد الوا صعد

 كار ادل ااقشا لس هج مدات هند را و ۵ هب دصت یراذوروم لم داد تس هرزوا

e ۳کرارضاو تب دا عد : محرز لاصرا هنعام او اح - بوصات یار بهار ن الا  

 یرادتفا مدع لناح a ۰ اتوک نیرااواطت تسد ف له نمادو

 هةع اصر شش بات با یراد لوا نفلوا یرارمشرادم تلودردضو رعم

 نکا یمکحاح سیافت لاوش فی داوا ما طن ارث ماش بصاهدنسا ر دف

 هاکرد مزع نکا بقاغترامشا نیت «قوعد ندتنطاسیرط بولوا |

 تزلوایراصم هناتش هد اکنه تمرک OT هايد قف یدلا

 ةزاوادر 2 بولو ارو دام هلد | فتو هد ہنومامسف هخ اکروتفاعو |
 ت تابار تکرح

۱ 
 | روز زور ناز ندا عاج او براگهدعرف ےلقا هلا یا ایساتانآر ۳ أ

 سال ابس> اشادا هرف نیل وا ریص م تداهسری رم هند ع وذ یھ ین لورم ۱
 ۱ توصاشا ر ناعع و مدو عدو هعوحر فی ندمور ضرایا تش لالا

۱ 
 م كلم غاب ٤ تشکساک هحوتم یدنفاد عدسه داز لواعم فارم الاب ةن نالوا

 ۱ اررید ۰ س لوز ن ندا ضف رر دم تاداس تا شروشام پاره

 نرو رک E ناطاس مق ی دلو ام وةر همان مو ده

 یدلرا لاله هدکاخرز لدازکا تولوا م دهن ملګر شو هرزوازدو# غ ۱

 ۱ لاکا A aa aA امص ھةر هاو هظد يرد |

 یمهتساش تام دخ ںو دیا لاعور ههاکتسد تداعسهاکردنالوا اما لاحر

%3 

 || مداخو مالساشک هبساشاب نام مدنعاریزو نوص ال ایمطت هلر ریا
 اکا هرزوا مک ندوی هلد اا وط تارا ماقم او اشا ےس ھ

 ۱ اهدا لر دارردام تاعداشرا ۱۳

 : ه دود ۱ یذ ق یدلروس تاانع یکسانکد راکت ش

 || د مان هاش اب مهار امص مظفاح ناطلس هڈداع فا طاسرتخ اد مسرح د

 | هبامرمم تدشن فلو ا فاطل هرکشل باتو باز بات هحن فا تسمزر س قاشه |

 اشفادنس هفرمشماش اس ٩۳ هنسا مر ق یدادالعو عوط لرد ههگر ابد ۱



 ّر
 یس کھ ہک کک ت ی ر ت ت س

 ۱ یدنلواع وه نوتلا لسزو هرکی ر کہ رانو ی کشید ود2 ا ضرع نودنا

 | ریکزاهنتف نارس خرم هدنب رقیب ناخدرزاتللارادرادرسیوالایداج یف |
 غوطیوسدک نز هن اش تر صو څ میس) بو دنا نیو برح عرق هحراطم ها 1

 ی ادب نا خرم یور نک یوم ټر خو ماز اتسدو»« نر دحوم رک سعر م |
 دمع هکاشاب دانامرد ناریمریمهدنسانئا نع“ د نقم هرکص ندد رلوا

 ا نسحریشعت برمض تولوام رکارادرم و مظعارزوهدءناخ دجاتغطاس |

 یس ندا سار دش مربو ماکعخسا هب فاعع نوزدارور تاود ناوناناکرالر ۱

 تناسخوردع عغاوریغ نا زیرو یتددلو اادعاد ہک دمقراتفرکه لک ااطخ ۱
 رپ شو یراق داوا تساسس ی الد یالتمههدنس هع تر انو لتقم اذک هل تموم

 مداح یهدکیراکیرکد رادو نیص هد ارا مس اراصح هدنوک شدزونوایرد ِ

 «تجرراوح دوعاا دعدرادرمم توالوا ناو در هی: و 6 9 نر :

 نرغاوا یر ابرمشرادم ناو د تع لصاو یرا ایکو دتدارارةهدراکدرورپ ||
 نانسهداز ہلا غج ناوناریمریمو ےلست هاش اب حیسم یملنع ترازو نیم اخ 1

 ولد ارس خرمس رکسع ازربم هزج نابق حوق یلغوا ءاش هج ایذقیدئلوا

 تمدخرارکت اشاد داھرف بولواروضحز عهمشادرب کودتن ادظف اح یزیربت |
 ند رازو دنساشاب جسم ۽ هنسارخ الا مر فی دلو ارو ھام هل: ایرکعرسا |

 ناطا م ق یدناواعمغرت ه الو همنر لوااسن ا اشاد شوامس بونلوالدرتد ۱

 دع هبا اد مه ارب انا طل س شراع یرارتخ اده سرخ د لتر لہر طح رو [ دام |

 مج ماش داب نکا نو ملا لس وب یر ھم رز طاس م دق نوت اه بو ناو اح اک ||
 زو چو اا عم ی ما اعرکت نیادانح نا طلسوا عفت یدراترضح هاج |
 هتذا تصخر ندنخ الکنس هن الع هرخ الا ید اج فید ناو ا همعست يم نوت لا 0

 هنتاذرهرح ضوء ان الوم نالوازانوزءز اسنامش دمور ترادص بولوازاور |

 یزکابولوا ضوع 2 ء فرح تاذالامداھ و شنا راما

 هد نس هریطخ حداج نانلوا خف هلی فرمص یی ام ثا همصولا بسح هدال ادو افت ||
 هدعقلا یذف یدلزا مظنم هناصا هند یسک اخ دسجو رغ دم ۹ یک ۱

 تازغ جک فکعتم هد هرغلذم تدمردق هنس تردابشابنانس یباس مظعا رد |

 ماکد اش هلد |ماش تاابا تموکح بولو ات انعیعروظنمهرکصندقداوا |

 باعد تارطقف ارم. خرمس تعج ر ادرس لوصو بر ةةزاو] ها ید یدلو |

 ِ | ےقر یرکسعر روڈ ذم نو عار و صنم رکشا ط.طورو ذة دنفا ع هیاشاب |



 0 ازمهزح ۳۳ هك 5راه 3 00 E 0 با FE یکا

 راما خز رس یو طر ب وک هعاق ناټا شاطهمقو شت 1 بوصا یسرریم

 ۱ ندرهظدها* لصو دما بولوت ساردنایرتآ ۵ نی با یاهو اخ یکع ۱۱

 حر قرلب دتا ارق ج هر اغ-د ی یرورف هل اقمأوا یراتفاط هربصو ٭رظذ فک ||

 ۱ مف دز بم هزج برم دنراقدراو هب هک هانا نال ذخ هةر دی 4 هو سا لوالا |
 1 نما کمد جاترب نکر دنا مح ماج ةرادانوع | مغرب رطاخ شرع مادنوحر اج

 یم هتساش تامدح ٩0 هنسارخ الا عرق یالوامدع یامهص تسمه رم»

 یارعط یراسشعاو هاحرو شدم لل اشا رفعج زدربد نوا یش هددس هلام

 نیمه هرل در زو: لوا ید یمزکح ناو تلاناو »ن له هلرب ترازو یارغ
 ۳ نو رو

 ام رخ هن ان یاراافص هم و رج هداز یوش مالسالامیش ی دلوا ۳

 | | یوتف ناشلل حفر ناوبا یاری دص ی دو ا ینه هر دا تلاد ,عان الوم بولو ا ۱
 |( هرات تلحر ید اندناه-وت یدا هداز یو> یو الایداجق ی دلوا

 یغلادمع نالوا لاو رص مو "ماشهرکصندملوط انا ترادصردیلاةتنا لاس
 رل ند رو لص ةن حد ندب امج بصْمم هد دلو ال ص او هد هسورپ الوز ەم یدنفا

 || یدلوا لخاد هثنراتبمجُهتلح ما رک زعا نالوا هدو سا هدم اقم مان یس هک |

 اوا 4اوت تاودرد لاس لاس بولو ار هم لاو اشا سرو اهرخالایداجق ۱

 || تعدو 2 اور لع م ف یدل اقرت ځد لہ زو هنر ملال زوی هرکس دناناوا
 | هرابد لوااشاب نسحریزونع ظفاحر دیداممزورداز لن اش اب نان س ییاس هوس
 0 ندکنل ارم ام مد الوانالوایرار الاس یس لب هب دز هم اط ن دن اال دس ا دن طسس»

 هاکر دمو دهم با ید اطادنک ی یراه دز کت و سا ندبا نصح هل ام> لاق

 یددلا ریپ ۲ ترق صارو عالقنالوا هدنراتس درز زر بو دیاد نج رانا طاس / ا
SEDGE EE GE Ka?تصور جت  

 را هورادهراوآ مق ی دوال هاوهرادتقا دنابرابرهش ناتسآ یه داسرامخا

 [ کای دنوخ ر عا داب یلعیدازایرارار ةیاح هلق ی د نوح ا وارا

 ناتسسروک بحرا ف یدلوانادو ق ہلۃرازر اشاب ےھار امرت داماد براوا

 ماک ساه سیاق ب بولد اب یر هعاق هةس> او یرو REET وا | ۱

 رک مزوره لوا فرا فاش ر یارک نادر کرس نو هلت رج انارو ۲
 هل طرش لَع|ماقتنا مادهداتفافا آی ڈر اوانالوافاکمالراز اب هجوک
 ها دوج نالواناد رکور ندنعاسنا هارک هاش هو لایمسحر 0 ادر

 ۳۳ت

۱ 
9 

 ضد ءار تونل وا نیبعت هدارزو دازو هنولءهدابز زد ها فکر دق هرا هرا ڪپ لوا نا 1



2۸4 
 : ۳ ۳۳ و یو ۳ نا CEE « شت شمس حج ۰ ۲ 9

 ۳ E مور 0 هکر | فارشالا بقنویضاعهددنطلسلاراد مف |

 یاس هجو همارتحإلا مز ال ماتم لواو لاماز ءایمار ها هلی تا ءا

 دات ازس فرشا نی دلانی همان ال او مولعض هل سقا مو دارم نیا لار ا

 ۱ رکی اد یم>راو عادرلاة ءاداهد دووه عک فاور حور ف اط ۰

 أ شماغلوا همحوت نخ اتداقن بصنم ده اترا مو لاوش ف ىدا احا چسا ها

 ند هلا لاج بصندلوا هدقدلوا یلاع هاکر د ضورعم یاتتنا ما یدبا 1

 هدنیادخ مگ هاش یدنلرا لج یدنفا ی ان الومهدازری»ی ک نادرا در دم :

 1 یالہنسانړ غر دلوا فونز رمالر که دنر د ناس هح وق یدنررذ

 یهاشیاو هرداب ت ارد بولوا نارح الاتبب ےھت هو »نا شرب ییقع هلو !هلرب

 ۱ بو مد شو مراد هادعا نیکع | !ثمغررظن فک ندتناءاسو |

 | نایکیزو اش ند ل لوا یداوارت کاخ یا رمو جر هرم ماتر ن لوا

 ۱ 4 :اهمصاح یازو:ط ت ارھر مشو ماقتنا مار هامس فوس هناس ارخ ناخ لباد مع |

 ۳ ولاد ع یلعو ا بو دنا ادعا مع لاک ؟ص ندق داوارسدم ر ها

 ,یدلب ارم نو ل الها یسیلاه اور خد ید مشمول اهرم ع اع ی1 ترد جلد نام

 | ءاشبرلوا رب رم ورمطو دنر زکه نخر ندا تداصا ند هنا اعع لع تطاس فر طظ

EESناسارخ لغراه هدا ال لو ای دل اه ریدر یربع ندم  

 ۱ 2 ندبه ادارا ااا یانو یک
 | ورامال شاصتنا عن هشا ازت ناناخو | یحا یا شوش مو دق نا یدلک
 ]| سال ا اهو یاهاش تام هل اددرد یمامعاز ریه ماخ ی هدنادخ قا تالاب

 ۰ اناما 7 سیو بزار هوا هد یر

 لاسو یس هنسح تع دب قوا نییزت هليا لب داق نیرزرک د نن امرادرانم یک
 ۱ ت لرت یارک مال ٩1 هنس قر دشلوا راک زورا فازت درس هلا شا ت نیم

E E)یارک يزاغیردارب نالوا اوزنا ےک  
 ۱ دز توراو هب هكا اردا .Ib یو الا یداس یی دلو انشا
 ]| شا زارق لاک «ترض اک ارف ہل اناج ےہ ناخد چ غدا
 ۱ اینا مانع ع اوان د نرده بولو ارا غا: ار رباع ہن اح لوا نيدو |

 1 ها تایر دم یتتلاباو نصح نصح زود لخادیهدنک هرکص ندتالواریس
 : ندمور ترادص ن ناضمرق یدل:ادوع دمور ضرا یا ششم تو انیس

E سم ex: 
 تک : 3

 لصبم



 AS: 2 ۳۳ مک ۳4

 || بر تجر معتلاراد ر کلادہعانالو مرو مشم ھل یصتسهیقلالتم اص لصفتم
 اال دمت هر صدت وکح دنسه یور ترادص دص لاوش ف یدلو | لقت دیر

 | ۳: او هنس هو کرم هاضف یه لار مامزفدمدسو ۱

 ۱ یدریاهداجا یرع تدمو هماش فاح زورهل دزور ی دنفادلب اد.ء هداز

 تدم هعن ی اشاا تاودبا بولوا دارا شاو او شش دخ می ۱

 لنت یک فکتعم هشبیار صام عاج حش نالوا باشو میش عح سم
 ۱ تگ سقنهددوقن نالوا مر هد هسورح ناله دعا اید ف یدلوارا نمر اتو

 | مر ال ام مالا اپس ی امقشا نیکسلک لالتخ |لاک هل اوج | هکم بولوادو تند

  هاوخ اتو هاوخ بو دیا زاغ | هب هن اتسم#دیرعوزاب ي هنتر د لس هن اہ حالصا 1 ۱

 1 یلدا مور ناریمریم هبناطلسلا ءمفطا برقم نالوارشامم هر کس ےھت |

 3 یالستسم رس ددناوبدنادمه یدنفادورادرف دو اشاب دم ی اے ہور زو

 | لتنکن راک یدسکص + هتسل لوالا یذاج قیدلواتدامشفاص |۴

 ۱ : ی اصاا یا ی اصناو تین اقحر دمت اح یس م اتم ا ماع مش دات تلف دالح نشان

 1 لذبهدن سما هکس حیحتتروب شمیاشابهرزوا یغیدلوا ندن او ٌهرعا ضعنالوا :

 ٤ ۴ عطق هقادب دحو د.د هدرا هنا رض هم ادا دما یدو یلامبو دارودةم

 ۱ لع,اعفدو هلازایتکاناندوحو لن ها شو عمو یو نالوا هدساتیدناو ۱

 : دون ات نددو مشر اد اکو مرح یوم هل فال نکن اهرزو امان ماجا هدشان 1

 ۳ نیکست هلع یلاعت هللاةجسر ر دش رانی ةا لع جر د ل داو یی داوام دون مو

 1 مالسالا خشو اشاب شوا س مظعارزو لد اتسارصعتو لاهه اہ د د اسف شد آ

 ۱ ندیراهبت یہ یراعا لولدواشاب دج حارحواشاب مهار او یدنفاد جیش

 ا اناخاش اب ناتس نالواءرزوارارتهدرادکساال وزد نده اشتااار لد رتو طح

 | ل هلا اتخاهعا ار ید ارج هداز ن اسد یل ۱ مرررد صز هلا یعط۶ تر و ۱

 ۰ ناولار دص ناسا عفر اش اب سم ناتلوا لب زات نگاررو تزادص دسمراد دنلوا

 ۱ ت۶ در قیدلوا مدع ےک یراوتمه دنمرح عماج کرد ات ںولوا اھت

 یرازا تو قارطاراناتزازب بولو ا نر هنابز شست اهل ەش بشرب هدف هماقلا ۱

 || هدندابن ساعا مقفیدارایراهتر قران تخ وس هضراو هنس ینا مو قات |[ |
 صوصخ اب بو دیا س اج ایکو دیا قود ا دعتسا هل اقم هل هاگتسدر فان هایس

 دن اح ول هلا صول>- وت دومع ضرعندنزونا رادمه هماع تنطاسف رط 8

 نا قلا ناسرکو تندادرب یهطاادعارناسهرکص ندکو دک ر طاخ نما
۳ 

۱۱۸ 
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 : زی

 یکی اوناخ هد مان لوق ید م مو لاج اتسوا یکاح لہ درا یازری درد مح لوا أ

 2 امم تالوا لص او درا درم یداسع الاسر اهلا واود هاکردهلب |ناطاس

 I بوش E 5 نیک !ناعذا کو دن

 ج همور هزانوزع یداک ۸ هنسا لو الا عسر ف یدلد الاعور هات سار ناتس ا |
 ناشفارول هد اسهد قان دجاتاذرنرهوکردیو دق لاس خم راتیمهدارهش

 یدلوا دوم عاطمزاس فرد اطلس حو ارین مرهم لواودوحو نارا

 ردنرادذالو لاس مع رات مد دلو ماما شاب دج الال مور نافاخ هرخ الایداجق ١
 0 تب 1 کف ۴

 ا فان دهان الومهداز یهکددعانعم ندنترادبص لوطانا یطق |
 ازارحا ید هعذ د حو او مدتم ند ءاوطانا ترادص هعذدرب م قیدلدا اف ناهح ۱

 هرر هند ز مع یضاف بحر یف یداد این ادواج بلم هاکتهرت مرع ی دنفادج

 هرادصلا درد لع ا التم هرسدردرب هل ول یر٥ اے لواںودبا |نقملکت لعک

 س چچ یھ سیب
 یا طاق ی 1 اثار شواسر دیروکشرغرتالرو ھل نم یانال د

 یمالثه یح نالوا یضاع هد هنطاسلار ادهرکصندکدتد|یرکسع,ضاق ضرع 1

 یالوا ے٥۸ دنس هرت 2 ایک اعردد یش عت بو دیا تجر ناتسدش | 1

5E a٠ 13 توو حث ص ع)اضادح و لاو ٥ هد ما هدعممع ل بر ار ال چد ق + دود ۱ ۱ 92 ۰ ۱ أ ۳ 5 ۳ ً  

 هدنلا فاکر زاب مگرب هر ص ندق دلوا رهد ناطلسر هق خش ر اتفرکه اکہ

۱۱ 

i 

 ا هنهن یک ارو ھات E e کف

 قدمت ناس دهم هرهم ۹۹٩۹ هئسا یلو الا یداجیقرد دلو التمم هتبالمتسا دی

 یییدنلوا یرخردر عاردلس ی حل | هک قد بام یل اوک خار هنر مهدروآ |

len a amane en nتا برو  

 نخلواررقم که > تعل ه دمطدح لۇ A سان دن رکد د جاغ هحرب دقت

 ماعهاهدن سا ماعمومراول راد" تولوافشک رشاهمتادلاب اشاد ناتسریزو

 یراکد تدا ضرع هب اس" اتد امس باکر ضر ءا تاو د ناکرا ا ۱

 لاطدا ل5 بر ذ هام تیاص ارب د” لوا ولو ارثاترب ذی هجتن ههمهو تام د قم

 هاسناح دع لعوادابز نالوا ےک ایک امد مچ الایداجیفیدنلوا ِ

 هاکرد هلیس هماناحر هردنسکلا یکاحدنولآ بولوا نادرکورندنمع اطا ساع
 حافرام دةم دارن دبلو هدک دن |یراسک اغو تد دومع هج مو 8 انا ناطاس

 بولوا فاتر وڈکو ف ابن اهج تریغ رع داسو رش داوم کود ما دقاهعف دا
1 
 ال ۱ # مت » یداوا فام ەلد ید فا طا نام رد بحور

a ETRE EEEمد رف  



۶ ۷ ٩ 

 اش اب A هام . هک وفور ینروخ روصو فرق نالوا هدٌدر

oو  E LR Eلنا ۳  

 ۱ ترض = لومت نعروظ:م ںولو ا ماعان رق م اظ نسحا لع #×ردروھج دزناز ا

 كن شا نسحنادو.ءة نامعثیفیداوا ماشنح ار دنکس مالغارادناطاس |

 Es ضرا ناریمریم بولوا دول انهدم دع یابر د یدو حو یروز

 | ند لول عا شا سدوا نا فمر ف یدلرو کک ازم هال او هر لوااشابنانس

 هش الز درسا دنف ام دقه بولو ارے هتد الو یلاوا شا دج ام داخ سرة ناری د ربه

 || تلابااشاپ دارم نالو اهر ندالب دن لبایدرقت لص نکا شاواراتنرک

 || ههرغلغەولزعن ار ازو دنسماشابنانس م قیدلروکصکا زسه سرق

 ۱ E a ںوناواداہداو درط ند دا رد هلا ید

 ا | ةعقر عفر ندنرلد دعتل رادرحک یخو قلخ مور + ضرا×لاوش ف ید:اوا

 1 لوایدنا شهاوالاسرا فرش هان وا تملک ه نرل هطو !بو دات اکش

 , ضرا نامشانکی هه اط نوا !عاعسا ید دلوانوح هقارا ببس نونا ههیکح

 ۱ برود شاردنو کک فرش ها نوعا امر 5 یرلشا دلو نالو ا٥ دمور

 هلاور ند نما تە ناب داهرثیرامادقا هعاضوا هناب دا بو و دنا عاټجاو ۱

 ی امر الا ضد EE بیس ەن اا بکوک عوط باش اب شو ابسو ۱

 1۳ هرکذمورر تزلرا لوزعم نداوتف ی صام یدنخا دهد از »نات سد + فا ۱

 : هدا سو ترش هراوم» یرال و درر بحر قی دلوا لوصو مه هب اما دن. یاد ۱

ENE٩ رزونالوا یلعذاحم نیعاوایراهشوو کی ضاق اهنتفرب هشام  

 ء۱ یا نالوا هدف ار طا بوة ج ندرت هل هن اړ یا قوب عالة ضم اش ارفع ج

 || م و بوز سوک هنارارکرک هدهد یدل دا دانحا عجبودادسانددارڪ |
 : نرد مهر ندت هج یراق دلوا ل ذاع ن دامت ح | هزادو ما د نا ناو | بیترت ه داوصو

 لوا ودنا لاح لذت همعط یراثیتثک ردقزومش لس ناقح هلامتتساهرزوا
 هشوکر لاوش ف یدلد | ریه دنو رهت ریڈ تسدءدنکرب یرازآراخندرابد
 ردص لزنتلا قیرطد یدنفا دخهداز ناتس قداس -یفهنالوا اوران زک

 :هدایزند هت سز و حو( (IN ارفص ف یزاوا سک2 فرشة دور تاردص

 نالوا تاستنا باہر ش هند رل تاد اخ دح نعانانالکح تای

 مسارک هاش ناحدجا نالا عمثر دمس نافرعو لدناولا یار تسد

 ۲ لعحاسورارثهار تالاس راکپس نيد ءالو ایراد تدا هرارد د دنر ادور اد ندنراز آو



EV 

دم تاون * بولوا اوس شک هد هک انا درکتم هاو هدمزلور ۶۱۲
 : مر

 ۱ مزعل مصرع اشا ن هسک ناورش یلارو +را رة رکن عضو هد اس مھ مادر کدو 1

 ۱ زر راد بولوا هدننمصت تحت. اد دا ترد سام« هاش یداب ارادم تاو درد

 | ردە طح لخاد را نالوا هتفا ترهشدلمنا اون ؛

 ۲ اتش یس راع س نورا ماش الماکیبح اوم یر لوالا عمر ق یدلد

 هرزوا لومة م دعرالو قان لوا نيغ اوا فءاكتاصقان یا وال هکن اس

 ام» e arr SEY ط). فرطو ءرارصا |

KE a <n mean ےس 

ETT FETIP Nz E 

 یا دا تیم قم داد اتم ده | ۱

 ۲ ب هرزا اة بوماوان ک۶ داهداندد انع انعزکي هلی! فط او فنر و راد نصر قاباربد

 || بآ ااجنمهاک انتر#ت یدکی دیا شاوا ترغهرارفصا تقو یزرارها

 دم یر ندهصاخ ناخ امطرکم یدلواادمس یمادصرراهربندنرظره هللا
 بم حس

 | هرزوارحویرهدنا دمماسآ مرح ناوهانکرروتک ند نوتلاهناد جار یون

 ]| تورو ندندرا ی امط لوا هلفغ ىلع یراد هجر, ندقرطلا لک نالارغنالوا |

 هسداد اتاشدرپ ىیران راز الواهدزلاو + نا طاع هک ا هلا جاشںرض

E 1لع هم او وند % دایح ءامحلا حجو روعس  

 مرده هند ررواو ها هلی رب ندراتودوانالقر هدنکو | طم بولوارو دندنس هریاد

 از هدداربا تودنادنلب یسهزاوارواهرب نان ازهسارلتلوا نی كع دنا |

 هنرو دص ناعز الا خد تامرث ندنرامااع فرط دن راناطاس اند رولت ۱

 | نانجریسو ناباوو ناشواجو ناخ اواو ناغاسمط اموع نیک الع |

 هنسعالوح یسهخن بودنآهلج هندرزوارز کنان لوار اہک ہد ر دراررب ۱

 ۱ تاب هتساجر قا مةح هتمال-رانک یداواهدیم دی زاها هدروخ مخز | |

 8 تولوا هاردس یرل هبرع نوطواهدنساترواومش هه ایسندنا تا ةس هبا ج اللھم ۱

 شک ندرکرتشلام ابرهکدء یت رفت 06ار یکم ےح ارت مدا لے هجن

 [ندنااسخاا هب دناح هح و هنراءنآ نودواو نورفو هنس هضو ارا حو او × انف 1

 ند هج یرکو دنبال دا عحورخ بو بام مزمتدشتزویکیارب 1

 یرهشال بوملوا یعمەدنقح رانا مالعا ادا یرش مکع بجومرب ||
 هام فاورس> ماخ هیاشاب شوامس رخ الا مہر یف یدناوااقلا هیابرد ۱

 ا۵ا اشابنان- تراوارکز اکا دعارکم سشنرکهدزور نک: اشو ایام داش |
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 من ا ال کم یداراالتعا هراز وا لا ت أ

 ید اکشو هلک ناد د كك امسانادخ سا ءوراح ای درس ل ممد ی کاخ نامشآ ۲

 فطل دىلاوم نا طقسد قافاناطاس هاکت ۵ اکتسد مراکم اب لع دیازاب 1

 لوا ندتهح شالوا دعا سمان نوراو تو نود ملاط نکدا یامعاو

 بویلوا ناسحار هظمناباش هننافرعو لضف مترو نا شول عزز ع نامهم |

 | لاوز بحوم دنلب لوا غارظنو ٭ غادر غاد دنجرا ناطاس یافت ۱ |

 1 سو رب ر اکا ا ا حان ی دلو اغ عارثو تحارتسا

 | هدالنط ار اد مزە هما قیمت هم هو هما فکر دق ندنس هنر اید ل رابورورارت |
 ۱ یاهتقمرب نامردع» نخاواه دارم قافاعتم رکا بحر ف یدلدا 1

 || ناطلسهدرح لحاسلداقم هب هنانغوط یدلنالمل ذت هليا لکو u ۱ | رب تک تشرر صادر یا ی or تموكحرورغ تو تعسط ناۋا ۱ ۱

 || اشابنانس امدقم هدننامیرمصق نالوا نامشاعمولهم هلکعد کش کوا

 O E |مامنزونه بو دیا ساسا عطو
 || بودیارودقم لذبهنروصق لمکم هدنرانرادص تبون خد اشابشوابسو |

 اشاد نس یسک رلکب اش قیدلو اسیدی شان نانسهش یاءا

 | ساساو »راغل هنتسوا همق من هتسیسهدن دحرم تاورخ لب دج یکی سر هو ۱
 ۱ هکر ههرکسعرتکاو د.هش هدراقک تسد:خذینکیا اوت یا

 ثعادهب ف اطاستریغ هل جاومامداصت یییدلوادندن ات هدنولسا نا

 راد اا ناهس میظعاریز و تولوا تداحسهنروهل لرل ارفسراشو |[ ۳
 یدنئاابرکد مالسالا ریش م یقیدلواماقمع اف اشا د اه رکو # مال اما س

 هناوبادنآب ناوبد نوعا هیر ام تعاح سول تسد سون ام مهر یاضتتمر 1

۱ 

۴0 e ۱ 

 : م زعهدنراکودتدا تارتدا هسلح هرزوا نچ“ لصممهبدافس تان تورا ر ۱

r RE O)۱  
 دن طس) هبا ہد یب تاد هماح نماد نوعا لوه ن د ی اة. س الحا یا ۱

 هدازناتس مور ردص یوتف فرش بصشم فرش بودا سارا |

 نامه یدک ی دنئا ابرکذ ةاق لا وش فىدناوا ساپلا: یدنف

E ۱ندنفراب ۲ دول هدو دلوا لزان هنسار ص را ارهادداهطار ادهرزوا قم  

TTتب ا  | 

 ت و

 ى 11%



 1 رکو 2 هعلق ما ید وا هد ۵ در زرد رم او اد لوا نیکو را

 یو هاش رفظو مت نوک یی درود بولو ارو صنم

۱ 
 ۲ | هلا اواو زع لاک فاکس بونلوا هرحاسمو هلن اةم نوک ی کار و

 ۱ | دک هاب نکلرلس از ناماهدردهنراثاح ا اس هدر

 أ )° . ؟ هنسا مر قی داوا لص احر ر مذ همسرلزآ د حور ندر ue ناکندنهآ

 ماکت اح وتد رو هط یار ارارفدررصرهطا | صاق مساق اهرور دو دم هم دص

 ترک هص ف یدنلوادوعهدار هد : یاتشم تونلوا خات هر هد[ لاس

 أ یدناوا مجاورت هب هاش اد .ا>رزو ROE ناه i rfy هدر 6

 | نرلدنم بد را وصول وک نوعا لس ]زر ی دوو هر کح لو الا عمر ق

 | وج دهراصب ودردوعا تلا بوردتدا لد دمت هب هوو ی لرو هامس

 ۱ ۱ هن داخ توعد نی شدر دص حرکلاد٭ مع او ال د فاطلس ماما نداش و ارلذ ووا

 | هدو ار ڪڪ هدندودح فااو حمس هنر الا سر ف یدلوا ےحر بر

 | ههانخلام یدنلوالب دید هرو د یر همق اط نوعا لمل دن عزل ده دنس هعدو

 1 یثارطا دار | E ی نلسرذق لا ناسکسش لدن. ڪڪ رم

 وب رکسع اش ابد هدازر ادرس نی دو ظا نکن انن ارو صحن اط

 ۱ یراسکاخراشک هما تدال> ی وزابر وز ںوشرر ا لد ارو مهم > رم

1 
 ازوصعات ع هوالعیوط توکح كجا اک سو رودندرا صح ن رداد

 اد < یاد یلعواا شاہ د اتع ارزو بز اکدراوشمط هر این ندکدقنا

 ار قاو ندرت تو دار او سا دس یرامت هنروح یه هنااا

 و الایداجق یدردتنا مدة حصو همدع نیاهد ند غدر د ی 3 ةرطنخ

 نارممنالوا هدءناح لو ان او وان د ی یو دعروصح جد یس هل: تاو طخ

 راصح مان كلف نکسل بو دنا مازهنا هارربس یب مکر دم بح یا غه اها
 نکعرا درصق ند هلنناح نمادو د ردقرب سم هر > ذو تورآد یرلان مس مد

 | نداتف انا سن ارعک یر ٭ تعم هرخ الا یذاج ف یدل وارا فک ےب راتفرک

 هللجوتفرب حوررتاط لدبددفا یک نالوا لقتنم هباوزناو 2

 نایرعگ مد اط بجر نىدا حورع هناساهناخالادفرط هدجارعم

 ناعذ ال تم نامر نوا یرالواقالم هرادرسهط ااعادج یراطداض

 ایر ےک هک دلو اهرزو انو کس نونا مه باکر ولون رو دص فرش

۰ یی تا در دات نرخ كك
 ۱ طب 



 ۱ تور از اس هو ها هاش هاب شززوتوا اشنا یار 1 ناب

 راس لاصدا هسا ھاو تراءوا- ۰2 ی ی-وراو 4 ۳ I هدکرب

 مد کود | لر ایت درو زا زا زاهد تم دعا

 فرط بو دنا مدق عض و هتعرع ںاکر نددار غاب یامشم یدرادم برادرم

 ۱۱ نا یا ارک × یزاغ٭ م قی دانا هاو = ےن کک هايس قود هادعا م

 هس مع هلی نارگنالات E الازود یعالابسح
 لس یرکب بولواراجو دل: ارا فک رالاسوعتر ؟تننددننزدر راغو

 ىل دوو ىالغان امر قىد لۇ ارت ززااتق کیسا ییلاوریشع« فاعرف هکر دو

 نرالواز سنا عطر درک :اددوپو امدقم بودنااضتقا ریو ||
 یدادنالح اعاما بولدروک از یارک او ای ندا

 || راصح ق.ض»هد و وایسلاه | هملق مان + ات اب × لاوشقیدناواهده اسم

 یداولنهآ فاکسنتراعمبواواز انور ع اخ ة دامن ۔ نیر ا ی رات ورک ۱

۱ 
aیااروتوارول هر وقط مکی دابار ۱ اردهدناسهالساتسد ات  

 رارق ىل : طاقوا یراودنکور ان ]ار یارح | ی اعر ھور مد سد آه دن دو دح

1 
 رکشاروصحرامح مانراولوک هتفابر اشا هلمناونع قن اب ندتهج یراکو دما | ۱
 قتایرف :اکر دو لس ناسا سمت رصاص ءاس اهدا قدم رخ ق یداوارو من |

 || ا شاد یل مور ناریم ریم نیک اروناط هدنسهطا ناعوق ب واکه نداده |,
 || راتاترکسع ناک هليا ناشیارک یز اغورادمانءا مما هنتوا شاب نسح هداز
 تعج ماد هليا نرد هارع يلج هم دص توازارو هام هلا هنتف ح وجا دس

 ند ہرص 1 مانا ی دلو اناشف شن آ یش“ ریش همعط یرثک او ٭ نا ڈر نیک شم |
(۳ I 

 هرکنک نام الا یا دص ندراص»> یورانو دو ه دو کح ی ت درد شعلا |

anan “sana 7 

=3 » = 

 مرے ق یدلوا ند همهالس ۱ لان م۔ا تولوا وک هنا یاط

 لوار دخذ رم رات قا یدلوا ےن بونص ند یو دع ۳

 ۱ نا رود قی لوا ىلع هاکرد ماد طو ہد سد هما ةر ەت مان باب هدم ااو

 یار تولواریتسو لنح قمضم رام رکی راد ج نوک یرکد ید فاکس |

۳ 

 ی مه تام تروصهدنر رعضءعفص و + سەد سم یرات دالل>

 : ولس هدا ع هداح هرزوا یراداتعد سر نامشاشکنو در دس رد مردم |

 ۱ تعرع نانع فطع هب هر اتم تع“ ںو ڈو دری اد د دفع هرید ب کا ۱

 یافت سارا ہہ اض نالواهنمان قوةح بابرا هلا خد ASR اوا ۱

۹ 
  e nene.س لس تی 5

J cx و ار ™ a SENECA KT NI EE IE کت ا 

 ےس ےس
 م
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 تو ی ا  iF ۳را یراکودتنآ 117 1

  ۱راہشد ارش نھ ده دمعطر یکم یس هلج بزر و مادا ۾ هلررهرارذد دوراص

 ماکح نالواهدنراوج یدلد ارا عطا امصع دسأقر 54 کو دتد ار اعضاهدزن وردو

 ۱ Eu رب بولوا ترا ارد دبع يشر دد هداگر هکر هننا هاب دادما هرنک

 9 || هنوطهر طص ندکدسا ابد ڏنو لد i ا ا ین اک ب راقو |

 ْمق ید ارودندراعدحم فار ةو تامصقرومع»هه نالوا هدئسنلاب ۱

۱ 
1 
1 

 || یتهدوبو نادر لد یار اکع ظر اک زور ناشنم ںعشا نالوا هماکت حاص
 ۱ روت ما طنا لاح بولوا لالص یداو نانعمه هلا لاد جد نافتسا 1

 ۱ ریز *هدل الو *ی دلو انا شرم و مهر داسا ناب دنه:دماوز یوم هب مه السا ۱

 ا اج ت اج رو ادا ناص تمایز |

 : فاہثی تاسحلب دنق بولواراد هنخرءلدا راکرو زراکز ورثداو ےن برا !

 صور ناکم ا نامان لواو تسکشل ارهمد رهسرهفنخ الف تسد |

 ۱۰۰ ۳ هتسا لو الایذاج ف + یدلوا تسد تس دنا نج یاروح هدنا و ط

 اأ رگ تدم ٭ امار یا O ق سول> % فشادالو| 8

 ۱ مس هس ف ےس ست

 ار درالوا تر امازا ارقا لعهداسیذطنالوا ناشوراص تل اة دع اتن زکاہداز 4

 1 هداسنمه بو دیااتب هس وه هنر د هرب هرو نه هدا ا ا تار هند دم ۱

 اعهزور داز فدا جا هناخ لعمو ترا عوام ڈا ارادو هنا اتوهسردمو مداح |[
 ردرلشع | ۱

 دارت لاعدالوا !

 صرهوک ل انا رهوک ددع یکن ازو ثاناوروکذ ن دنر اک ا بلص ن لرلو د ِ

 n دوقة د ندنفالخ ح اە eel SN بولوا لا

GCS Rabe: | اا وا ارهشرهدروهط NE | 

 ردرانوب یریهاشم یداوا یضم هلبا مریم لجار
۱ 

 4 هللا دمعناطلس ×٭ ناععناطاس ٭ دیر ات ناطاس ۳ یقیطصم نأطلس

 وب فیت لو و ددالو دق یشکد الو هد اف شاد الوا

 دغا یدناد نم ام یدءفا یو د ا با لنهدازهش تردو

 ی دیر کیر دشلوا مال دمشکن داند م اطح لمث لمم ت“ م اطقنا ل.شیرثکاا



 ۱ ! هم دع مع م دم هنر ندسولج لاس هکی دا یدیام ھار ام 2۰ ی رلوعم

u را هند را هملع تمدخ یددفای“ i یهردمن ص r e 

  ۱تذا ردو رد ار لعلودنکداهرفار هوک + دلا

 و ان سوات « لزعاشاپنانس» تاماشایدجا# تایی د 1

 1 ل از ع اشاد ناس %# لر اب شوابس ډپ لر ا و ¥ 9

 2 ی هنس 3 نمایم ق

 ۱ یاب نام هنس ق تاماشاپ شابس 5 نسل E ادا ھرف

۱ ۱ ۰۱ 

 مالا عاشم ۱

 یدخفا هدازیوحب یدفاهدار لولعم + یدٌفاهدار یاف × ید نفاد م اح

 هستم تساوی 3 هدسق تام دسر تام

A^ 

 اغوا ا ا %# یدنقاءداز ناتس 3 هس فلز E یحس

 هئس ق هنسق لرع Ay A» HE تامو

.۱ ۱۰ ۰۱ 

 یاخ رج درع علاقو لمصت

2-0 OITY RIO. هو و 

 | دنزرف نالوا تراماتارزارنهقشهداسنخملاصخ هتشرفناطاس لاةنناربخ

 ۱ اوز یوا نانو تا همدوم سرهدرم هناخ دم ناطاس دنم تداعس

 | ۲ یدلوا عداو سواح هرزواسو ولام مەر بو دنا لاعتسا همدا لی روت ەھ اک 1

 ۱ لدعدج ناطاسنوکوب یدتدا سولح * فلاو ثاد هسا لو ال ایداج یف ۱

 راد نالوا هد دارا یاش م ترازوره هردم ولج لاسزع ران هل دادو

 تودبالاقتنا هتتناما دیا شاد اهرف ماقد اف ندنلالقتسا تسد اشا,نانس أ

 یارک یزاغہرخ الا یذ ام فی دلراارزر تالس مطمن م ج داش اد ال ال

 ریکلد تاغ نیکی رادرب یراتات جاکر هلن اکشاماعراشابنانسرادرمم ناخ |
 5 ۰ a “آو ۲ 0 ۰ ِ
 مع دن ی ندر او ٌمط ناناوا نیعلاتسم هیو دنک ب واوا ربع یرع#ر

 هدنس هکللوا قالفا# یدنا شالا تعجایمناتنانع هنیناجح رقناذمتسا |
 كلم له آ هد !ناح ےہ ناح بو دانو نو هام لاحم "لفغ لع دتکرب

 یانادوبقاشابنانسهدازهلافح م قفیدلد ار انک بص نیکسامام ورارفا
 لا حمم ف یدلوارور هم لدا تر لو اا شاپ لملخریزو بولو ارود ن دص

 كا م ان (.دو ووتعرا انا هیت قوقحو * نایصع تد ار عمق

 م °



۱ TTEEKTE 

 ح اینا اوا لار بدر اشا )تم س

 لسشئوجبولوا ماو لاتو بح حادقا ةراداهلدالام نارسخ لام

 روتر هظهروصنمرکشل یلاعتهیعاب هدقداوا نو درک هن آزادنلا سک عنو
 یا طوتع ل د ف نمل نغلو مادعناهلروخ هطوغ رکسعرسو» مازهنا

 هلد مس او لتق نئاکسو ناروملدا نازوس شئآ یی ورا تولوا نادنحدص

 دارن دنء يشل ترد ندنءاہتارول ن یتش ڪڪ م قی دلا ناشدرب

 لذا كب ییطصم اولیه نکا هرزواداسف شد ادا هدندناجهرملس
 ۱ فرص هک ارودندتکله ةا لدا نکورهق ریشعت شارود ۳ ْ

 "۳ 8 ۹ نر سن تو ناز دم ۱

 هشک هنس جوا هلطرش قاغاوا قاحلا ههاس*مز بجر ف تودنا لکد |[

 ترجایافتسا بو دنا تمذخماعا یرللوغوا لو نالوا هدنسهنخاح |ا

 ےظعاریزوو٭ لا عور هلاساو دح ه اکحردلاخ تص > ر زود ص ی هثساحر ۱

 اسما راهاول د تقرلا لا هدنرکودش | لاح ضرع هباشاد داهرذ

 ر هیت نکع | غاستاهلاسةشا لوا خد یاستااشابناتسب بر قوا
 ید ر طر بولو ای ہار هوا بارشا ل مم بارھز د ا ڈا: دا ھر ف یراعا جج او ||

 ی اتسو یر کی هرزوا ف اطاس تراشا یا اوا نک# نیکست ی هدتفراب۶ هی ||
 نایهشقفرلد دن اافنا نیرلازجازسهحورب بولآ هیهنروا باقشا لوا هلیرلاغا ||

 یدادا تعزع هنتم نو ی تارد ناکرا دعا ماشا درود یاس لع ريم
 ااش ار ےھارب :!تو دنا یرکسع من تم ار هبجوت ەنى اج قالفاراد اشا داهر می ||

 ۲ بد دزویو دا دع اندرات اد مه نیدی لا طخ دن ادا یش شم ف ی دلوا مام عاق :

 ۱ نالو اه دنرلم لابزکد هر دو هنوطاموع تو دنا دادء ارث الا سوحءر ؟ش)هدابز 1

 | یدلناب ذعتف دج ورم یی اون بنر ال شور انو یوا ۱۱

 ۱ یرب و تولوالصاد هعحسورا رادرمس لحارلا یطدع ناضمر ف |ا

 رب دنءوسو یصةتو لامها نکودنا داهتحاو ىس ةن دقن لذب هنساش |

 | نالوااورنا مک نیزکت از ء هدهرغلغمو داعناردرط ندنرازو دنسدهیدانسا |

 نهال بس مطعا ار رو لا وش ق یدنلوا داعصا هترا رصر دص ادار اش اب نا ذس

 اهفالخا ار شبا تس لر رم اه ۱

 ] نانا هلوص هندرزوا نیو م قید اقارم ۂاباتفا اتار كىر 2آ

 ۱ لب اهم هناریساسان نسحس هدازاشاب ردع نالوا یتذا ید امور هن ازار حک ۱



 ي با

 ۳ ۲ هص نالو دوه عمان هر کد نارا ,ددارنک 1

 ۰ ییولم» لی اش اب ناس داوا مات !مادهدانفا اشاداهرف نا ع ع سه |!

 دادی تم زش نر, رحیم نا اول هدنول امهر سود د دک رات لوا | تحلوا ۱

 | هسک حافرب هد راکو داک تار هاا تقوس بو دنا لوح هداهر ورهعددو ۱

 دسر فرش بما شرک م ف یدل وارا هرکه را فک یالشسا خب نوعرتسا ۱

2۷۹ 

< AEF EEE TISTITTITE 

 لالهلاخ ا 25ا ندب نوا ی امت هليا ن وعد تولوا

 نا او یدک هدمقلایذ ف یدل ارت دنکرسا دد ترا ارشار دد شو

 ۳7 SERETA حس یا

Cy 
ax 

| 
 :( SLOدو توش نکو * اع تراکمتشرووا کم تولا 2 ۱ 1

 ا ندناوصوادنشکب«یدناشغاوا لارا نوعا عا مانخ برق هلا ناع :

 | مام مرا سو هدر وارا ندادعارکم اشادداهرف مدق»نوکیم

 ر راکبس وک هوای هیاس اب وچ یروطاس لورعمندمل و طات ایر ەس

 رامون او فرازورهم نده رط ءان بو دیا ےھت یزعهرادمتلودر د

 اا یدنکو لود هلام عجب ی هقابط لوا هليا ع, !برذهن اد تارا ار رو ےس

 | لوصو 4 زکلتهح نالو هد رهش داخ بو دنا لوهناتسا مزع ها مدآ ی قا ۲

 ۱ هداوربا ر و لر اها لتروتاحو تا رازه هرس اید یف یدلو

 o قیام ؟صن کد افتش ی یک

 هم ۽ دقنامشآ ی رط ی تور خم هد مسا ع رد ی در ںولو اکر اکہ د امان داھرف

 | ددراو ی« ارت برق هر لح اس هدول ایا ٌهمصتب یدلوا قوش ناسا لاب

 e ہما نول امه + :زامرفب ,یهازا را هکر ونال روع نوعرتسا

 ما تعراسمنا اع ی ع عل اح لوااسان د د هدازرزو نالوا هرزوارارفهددار ا

4 

 | شاواررقد ماهر ماش مام یو دروصتم مالسادب أ.. هد هه مد بو ذبا

 | ناسعاوا رماهعت دو فاریهرید قناب ام در ۳۹ :

 ترا تسد هد رز هاد سهاک رخو هعحو تدا مشر سد هد ودع

4 

 ۱ در ر لاعتشا لا3 س ( ا آهدننامد موش لا کم هد مو عه ر هز مد مور ها

 اور یراتا قلواراد هنځراعوت هی مازاد دصم السا ارکشا فوفص تولوا

۱ 
 ناشر نی ادي نی گرم اھ ت.عج لبا یھل ادا ص تورو ساو
٩ 

/ 

| 
 هدر م فیدلوا یزورهناعهر ها" ازرع یزوریفو ما >لم کیا ۱

 :ماعالادعرو تمه فرص هثساش هوا هشرک بونوا لا حرز تاعتاولام لب در
 امر 2 ف یدناوآتامع هناش ابد یروطاس هل 194 کد قال ار اد ا ۱

 ن



 نورنا مدو هک ات لادن الو ادا م ناطلم تعد ۷ ۰ ۰ ۶ هزسا

 ناطاستاعتلا تسدو سسر 97 اوف فرطتولرا ا مک میعمدلم £

۱ ° n 
 ۱ نوناواهداعا هناواماقم هل.ةر هدد ناطلس یا ی اون

 هرس م داخ ناورش فا م ق یدلوا لحودقع رها یدصتم لوالافاک |

EE Aهلا یر کس رم تمدح بو دنا لاعور  

 نوشکد رم ناربخو و ناتنا لاحهر ءص ق یدنلو وا لاسرا هننذاح ندو

ra ure yı xer Fe Haale Reman A 1 r nar aaa r aa 

 نغلواس ؟منم کو لب اهززواهامس عح رارکت توراوه هتشوغرت هدقالفا أ

 ید اشا نان س بورد اھ راروتخر ید ن دن | هلن ارادمم لج هدرص

 1 رکص ندکد تنا نیمه نیکو رادزدو»نیصت رل ساندرا مح هنئارطا

 نالوأرود ام هر هوا تعمدحو درو .يط هندرول | یتصاع لحع دادوع

 نو>ید:لر وطهر کر یمهتار تودارودندن اح هرومعد فارغ

 را اره یو |قماز اراهنتسا را دمهرافک ید .عویرادتقاهن هلن اتم هدرادمس

 س س سحر هہجول ندا ییعهدراو درانلاب یارحا نراس قردان عزا |

 و هچح و رلدو طو هن اځ هدحرو ره ۳ ه رب وک بو دیا رارفریس |

 RDU جا یار تو 0و هک 3۳۲۵ کر LIC 7 OTL و هما کر دا هک ار

 نیک ارش یزدی EN N دیکە اسرکاو |

 رب مت هر وسهنسکدح یل ندا هس 1 سع بو اریایرا ۳9 اهم

 رانش ەر LE هعب ید ۳ کوکریو تاساوتال هلجودر اشا لش

 عا یا ایا هررز زاهحو ما لناشاب ناشنلو الا عدد فی دارا |

 داعداودر طرخر دی رادصردص ولما ماشتلاب !تولوا ی ویس رس ۱

 ضم ییودلوا | التسم ال ال شخاواداعصا هماعد لو ال ءلعاش اب رخ ال الو ۱

 نوا لث ار ندى اح دنبس نو ڪڪ ي والس همد ص هیر لئاه

 یدادااشنراهءاس 1: ترازو یالاو ةباواسماخ شاب نانس »دیدنراب "درک

 لن هرو ڪڪر ظا جاتو ردد رازو ماع مه رات +رع سد سک مول ق # م أ
 ر

 ا: نهر قدر طب سای. ع ہا شر دشع اروهطهدعدارر ی ت و

 ۳ دعا تماق لا ن كل ازربم ر د,>یس»دازردارب ودتدالاتسرا هلاما ||

 ر | ا یا رک زن« ضالا یر ف 0 * اله لا داتقا ۱ رد درت

 رش فاع یعاس الجو dF NE 7 هدول ر فاوضر

 ندقا شار تج یھ .اکردقالثا یا اعر یلوالای ذا جف یداد ارا وخ
 یگان 1



 || اقشا یراکودتم | هنساحر للروکل  هقاهدربو لدرا لغرا هنهم
 : قاملادنعهدازنوسروط لوزعم ند ا.ه بلح ءاضق م یفیدناوازازعا

 || هتولامه تاکرهداز لس نکا شالوا لوصوم :هکسنالس تعوکسیدنذا

 | هی افدرمش طش بو دی هعقر عفر هنساجر سن ال السءاضق هلبا طرا و صعد

 و عا فاطاس سوا و نماد ځد یسوکنار حلا لعر کب دزور نیک ار وک( فازرا

 | | لا ەغناو تربح یازک هبا س سکره تودنا عاتجاهدناوبا ناونکر اوبد

 أم ف یدلوا لالمومو دنار دش فوق وم هدازنوس روطو لامآ لثان هداز شو

 | نا طاس هاکرد نمضتم ماد ند هناخاتسکم ضو ینردلوا یک آما لات
 قار ومد تدا نع هبو دنک هند قاهدوبو بو دنا لا را همان تعا ارناررکم همانا

 اض رع ندابشاد نسح یا مور یانذ اومه ع ن دنن اسلاناعروررابوب هتساحر

 || خل مسارب تولوا لری تا طی وا اا ناکمر رکنا

 || ف الت ابولو مال الت دحرمم لاوحا نامعشق یدتلوا خسلءنو لاسرا

 || اشابنانسنخاوا لاج ناروکت مدخ هلیلارارادرمس هلم بس تاود ناکرا
 || مزاول بو دیاارغا هبارف یازغ لواو »اهلا فرغ سور کن اهنا هج هاشداب
 | ترازو همنرو+«ماع یولمم ل جا تدم نک اهرزوا ماغاو راد” یاهو

 || لاغتشا ملا ضشارتارفطرفس مالا تسحتولواماقم یاعاش اب ها ها

 تالواتءزعزارفا تار یر ترم تعهد ا یدادا

 || یدلوا نرو هلاعهدنسارحص اش 3 دواد خرد باتف آ نرز اع ای

 0 بس او یسضاف هدق دل وامارآ ابن ترم هنردایا ب یاضذ لاوشق

 || مع. ات هد هتطلسااراد بوتلوا مارک ا لیا لو ہت اتس ءاضقیدنفادعساهداز
 ميل ادع ہداز جا قیاس هليا یعا هش ناطاسه دلارو یمه اشاب نسح نالوا

 || یدنفادعساو » هدادرارق هدنرب ن دخ | مدق عضو هنسیداو ل ةلا فج » یدنذا
 اا رودەدےتاای دف یدلوا هرازاند ده هحو نم هل رامتعا یاب یوطانا

 | مارلایضغهلتموکع مارحالا تاذرصم اشابفیرش لوزع» ندقاراد
 ۱ تشدیط هر نوزفازدر تاودهقردب نوامه یردراه اید قیدلوا

 | یدلوامالسا مالعا زکیم ییمارب هعلق مانیرکا بودیا نوماهو
 || لخ اد هلی اریشعش برض دن وکرب نوا یر اصح شوراو و ۰ ۰ «هنسارفصةرغ ف

 || تولوا یکلاع نام الا یادنصند هعاق چ ادرکص هتفهرب و × ریس هل رمم

 | ند هک« میفیدلوا مالسارادرادمان راصح لوا رب یراب لضف یراکددم

7 ۱۱ 



"1 
 اا سم لتتم

 ناوطخ هدانا لوارد یخف لاس ع رات # نسهعلق یرک !یدلا دج ناطاس
 هداتفا هماشانوش خس ماد هلیا ناماترف هنادراسک ا اات کاک

 هل !مافتنا دصفهدق دل رع و ط هل اوب دوش ند هعاق یرلغ ما لٹ رکا نکا

 د مان ندنفرط هاش نوع | سول ج هن راب دلو اال تمم هنسال نان او طخ

 بولو لوصو هلوءناتسا ناخرا ةفلاو ذل درا کاح نالوا تراضس تهذخ
 ینج-ا سم ىزاو نامه دەر زوا بولساناباش هر هره اف تطاس ناش ما قم م ۳

 سورکتالارق هداردصرب مانتوةزاردلزنم یکنا»ندیرکا «یدلداماقا

 زوجوا هلیدادما لالضو رفکرکسعمم رفت یدب بولوا یرولاتلسوضم
 تاودو تع یهارمهنفهاوا عاقدا کود عاعجا زود لسلس

 لب اقم ناع اور هک ءا س بول: رو تعرع نانع كرم همناح لوا هلرب

 لرا» لو الا عر قیداوالصاو ها قا ط ناد رم یوهو یاه ٌهرعدو ۱

 ناش بونروک رک هولح هدادعافرط ردقوا طة مک رفظده اش نوک

 ان کاو ق لجن خوا ادد یرارج رکو فض نموا

 هحاوخ بودیاتاالد ه: هارافح زا نع ول اشاحنراب انح یزاعناطاس

 هدیرل هنا نط دصف نالواراهتش ازادناهلولو هلاع تمحراح یدزفان دلا دعس

 | | هبزوایدلوا دافتسم ندهدضاررد یراکدتبا هادا سا ما السب اربد

 ندہن اطلس اب تام لاش ا تآ یم هلرب هم اف صوصار دنا مادقاما دقا تیم

 لمج یانتهدنسهللاقم یر هتساش تمذخ وو باسو هلازا یامواراسغ

 بر شئآ لاعتشا مدرک, دزور « یدادابلحو لصحت لزج رکذو
 راک دز ابهایسهاکرخ و هعخ بونلوا هده اشم تعزه تروصرتد ده دل اتو

 رااگرکس حاح هنتسوا یراقودنص همم اعهنیزخ ادعامندنفیدلوا راسکاخ
 ناشورخ نع شورس شوجو *ناشوح یهلا فط) یابرد نکہ اشم اک: د 9

 نینلراد اهجوزغ بابرادادم| صخ ممر صن هک الم دو دحاندونج بولوا
 || هدتعاسرب ب :ولوا مارهنار اد دتعرافکح ماطتناهترره طسسی

 |ماشاد او ریشع* ناکوح دوره سوفت ردقلر e زو

 یعاسدلن اش انناتس هداز هلافح یروص تب هن رومطرفطر خفو یدلوا

 رهد لمس ادا یدنذاهح او یم هعک یزوریذو متثزور یءاوا یم لج

 هرکه ندنوک شد قرف دوعلادعإ بولوایسوزرآردصلا حاشو ترازو
 دی لناشاب مدار اانا تلاکو ما هلمس همان تع افشناطلسهدلاوهدننرف هنردا
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 مس رخ يز ندنو رطاشاب مهاربا توناواطاقسا ندنماقم ید یدنفا

 حورءهدق دلو ا رب رحوالد نافوط ام دعم ی دلو نوخرب فورد هل انوکانوک

 هت دالس لح اس بوتوقهدنارطضا بادرکنیراتمضح مداد با قلا توق ل اع

 یراهناخ بوشرد هنارکی د تسد یر ا٤ و تد اعز لربدرارف نانا ناخ کرا

 تعح | ممن انع فطع هندن اح هنطلسا اراد و وا یدنلرهم

 یالواریذب قنور هللا قاطاس دوم دوجورف فاس رب مم توتلوا

 ی دنفالبع ای الوم هداز ناس دعاقتمندمور ترارص لوالایداج ف

 رفسول ناخ یارک یزاغ × م قیداواادخ هاکر دة دا م نورو اش لاعدن لڅ

 کن ارو ام هداه ج لضن تاستک اهلی ایراد انا تداعس باکره درت الا لماح

 ا وارودندداقنا هزاح نیفماوایدادمتسا هزارحا قرشلوا هدندا هت
 هلی اناشاا لیلج تمدخوو « لکون قاطلسیا رک یر هک ر دارب

 ناناشهغادوا نم ناو هه مان تلوص ریشد رم لوا یدلد الجت یا

 یکم اروهط هد هم سه لک هماودو ند بو دنا یرانکرح هناتسر

 فاو هح رک هلاث ندمناطاس ناس>اناوخ هلمتمه هداز لاغج یظعاریزو
 عامتاهعاطعاهح مکح عانتم الا دع»هلس هظحالم توخ |یتح تب اعر بولوا

 هل ام درح قحلواامرثر هدامطع ترادص ماقماش اب یه ارب ۱« ييدناشع,ا

 یرا نعم یارک رت بودیا نکغواشا ه دع دق تل م یعدقناح هب اهاهبهداز

 رک نکا لصح نود اه طح نمآرزوریزو یاضر یالخ هل رطرب چ د

 اش اتمی نم مش حرش کاب اورا ار ترش زار هنااا
 ی د
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 اشا دا مم فتنو «یدافلا یادقنو امه طخ یسیضاق هک

 دم قالوا مات طخ رد هش رش مکحولارغط داغعا هد لمراد قازا انالو م ییفم

 راد دت | تعم دید اک | ید اش نیک را تد وقت نف رط یارکی زاغ ری در داکد
 فا ا هب ار خفه افتعاو معز قغلواداسخو هنَ بان دس

 لانقاراس هیج زو؛ه هر اجت لوا هدکدربواضر هیاضۃےکح راحانبوداوا

 ردارب مس لاس یدوح و هشت نر دلواوزرآ یوم درا هرب ندر | کور
 لوح نم »توارالالمو هو دنا ام هنوکوب یداویراسکنا هلیایرادغ
 یم امز لوا هدنس همان هعف او مو = سم یسیو هک و دتب اناج مم یسددع

 تمکستالک کو دتباروطس ةموطظنم متولد ىدا ناداناورومعم ماع |[
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 ۱۱ ر ىك قمار زا زن الا اا وها اعد فق هنحور بولکهداب تاسم |
 | 2 داوا دنا یرا خار ارضادصق هعالق نمد ند نفر طراسکاخ | |
 یاول لبر خ نوعا هبمالساروغث د هلیادح فر کسع تولوارادمماشاندج | |

 | همورح ام درس بونلوا لا لم × یط«لاوش ف یدلمااسر ف ٹا |
 | هتخونسقشاع لدیادوس دننام فورد لناس ینا عاق هدف دلوا لصاو ۱

 1 هنس ےخز هلا یرادر م تمه یراکددمن کارا فکر ا صح تا غراب |

 یرلن 1 لدیوژراولصاحر دص یاغش بوشر اح وتو مه م هنراحورح

 8 راد» امدتم»* ۱۰۰ هنسا لوالا عرق یدنوا لصاوهاوخ رطاخ قفدرب

 | | دراصح مان نیتراعصو اتاتنالوا را فکراددهلیا قیرطرب نکا شلوامالسا ۱

 | تردنردهاحرارکت ہدراما قم لوا بوناوا عازتناندندکر شم باشت تسد ||

 کشا بارون اط نالوا هدنس هطآ + نا معوق × م ف ىدا !ماراهناسن | عضو ۱

 | هلتاقمو هرات دانو هلداقم یکرونو مالطلباشت نوک اهربروصتء ||

 | ار فکتابرا لا صا ما ہلا لاما ناشاد نسخ یک ابر هست لاو بو دیا |
 | هنصالخسانوغرتسا بوئاوادوع هندو یدناواریخ ات هرخ ۲ تقو لالضو |
 ۱ ارادت هدر و لس فارطارا نورك اک نکا مار مزجهزو مع

 | ساوهملق نخاواهدنام لع ەماحرا كتان همان توقبودناهدنشابهدوس | |

 | هدما شرف الا عمر ف یدنلوا دارغا یاتشممزعبوناواافتکا هیت |
 | عصور دیا ناماو هدنماع یا جوا ندلج تدم نوناحرب مانهسداع ۱

  هرهباناضعالامات هدقدنلوا قش بو دنااقلا باجر هرکص نیک دتا |[
 یمذخ نا یارک × م ف × یدلوا اور دلو کد انوا تا > تمعت باب ۱

 هر زو یراد مطحرا دتف ادخار ا ر هش ن دنر دلو ارا چ ءازرح رھ م هد ن لدا ھم :

 ٠ هدلاو ف * یدلواتب انع هنا اد نسح م داخ ترازور ھم بولو ار طلا فرخ

 ۳ زوده هسردم کودتا مه ی تمه مامز هح ها ناطق :

 ۱ 1 هب یدننا یطصم ی اه هداززرک یراص یبردههنناف اخ نداواهبسوم

 ۱ | ماع سرد سا دتعددزاوا مامدهروس هدرب,زایاس عماج ںوناوا حو ۱

 هک درب یاس ی دنف ادم هدار ناشد مالسالا٭ حبیب یجر یف یدنل وااا

 | 5 es ا a ا ی یاو اد ناسشاتکم بناک

 م ذلاوردا نم رات یداتښر 0 ا هزابیددا تنها
1 
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 ۱ مفاد شرع فو را ریس قفاواترشاس هنس اسا |

 | یشهثاغاداهرف ناسناتسرس یدنا تاعاس ماشا تمساهمظعا ردص ۱

 ۱ نداد دنقهدنم ات مولو سدچ هد هد ی د بولو ا هلاوح هناسات نسحاس ااضق |

 أ اش اب دج ح ارج هبرازو د نسم هل هوس یدنفا هجاو نا ض مر ق یداد اقالطا
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 | هدرات بشر نام زود نالوا قرتح لتر سحرا قنا هع م ق یدل اترا 1

 : ننه هلا بوط او ه ندج اغا ت واک را هح راو رد هل ءان یر هبار ء هرب ز

 نیکرمهمیالءتسا تسدر وهفد ناصح ن صد لوایکج | 2 کشیوب اف || ۱

 ج وم ناطاس ناسا نایاب یی نا هدنتحهداز» لا × لاو ق ی د وا ۱

 1 تماقاشار رطح سرو حف یدالوازازرعا هل س هم:ر یانادوق تولوازادب دنا

eo نا ۹ e و ااش هنسالا RN1 نامرق* ناربمریه» م یدلوا ساساارمهد  

 | | حواهنمانهتخوس هد.دنرال یفلوا یلاخ تالو بولواهدرفس تدم هیت
 ۱ |هرارمهو شکه ناز یرلد دعت ربات ی ولوااغور ند اقش نا رک اششاهدا زندکس

 ا ایراد بولوا قافتانایزمه کف ع ناب دا نک شلوا ل
 ۲۱ نو و ا قابققو تالش ااف تاليا تارشا باشتا |

 أ هدلاو ناسا |میظع یوتاب ہدعۃلا یذفرلد دلدا هلا سانی رات رڪ ا

 مداج کودتدااتمه ی تمه فرص هندانبهدنکوا نیما ها فامر اطا

 هکرددہدا ۱۰ - ۷ هنس مر ف یدشلواساسا عضو هر ش دود فر ط)

 | | هلوایرب لا۶ اروشنمناونع اما مطارتا لوا بو دنارو ون تمه بح اصر

 ۱ انسا نزاب تشر هاش یابند هزور غیب تلود هرکهندمور ترادص |

 ۱ هداز یا هرق ی دسر یالاو نالوااوزنا مک نیزک ت !رعهدهسورپ بواو وا

 شاوآلص او هثنا هن همو- - سه تمارا عا کای زب ر عر عو یس یدنقا م اح

 لاننا ةا نکی ارزو ر ااو هدنراشوغا فی ش هی

 ادر یاس ریطلا هرم.سدقریدآ ترمضح تو دنا لارا هسدړو لهګو

 یارد قرع مقرا دلرا اعد ن هرن نیح هسوحو# اد لا یراوتم هدست

 هل اش اندجاظفاح نالوا یظفاح ندو نما ٭ لا × برا تبا تجر

 تا ددریسا یدنمد رد لوا نوردوت تقادص ماعم تروص ||

 دلاور هن راد کاخ رار طح تاود بحاص نوکر ٥ کا

raa cena ag 
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 نالوا بوصت»هدنسنا اب هوطدو ههه یاش ار یه بودا سم = تب ۱
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 | زک ل اخد بوری و بیدرت هليا بدر تز عاونا هدو ع یلطم بانط متر اق اطزا |

 | شخ ارارقەدراکنرز یرکهرزواراظتنادمع لاله قروز دننام هه یشک یکه دیا |
 || هرزواتولسادو ههم ان ندتع- لر ماد یال نف هنتف نعش د های سهاک ان هکب دنا |

 نال هدر مالمارکسعنالوا هداما هاش ةوریس با -وزاسف بودا مود

 | ماج رف د لاحم هناکتشاکبیص) لاوماسانج اادعامندناجورمو ٭ مازہنا |
 هل دصق کلم لدرانددارغاد رادرس هدرالاهتسخرا لوا رةص ف یدلوا ۱

 یزاغ هلیارکسعردق لسزوبهدازنم مانلرکص بودناداهج تار مرت ٠

 ی ارد هعلق ماند انح م یف یدلوا لصاوهرثا یزورینرکس»ناع یارک |

 ریڈ رش فاع یسلاها ںولوارذخ مت هضم لخ اد هدقالوا هاپس هاکمارا

 هناد بولوا دین سوم هدانزندنآرب دراور ادم نو درکراصح ی لوا ۱

 ۱۳ توام از لوس یرا ATT ۱دی
 ناخراح تب کر امجداب زف ندتدون هدیه ید دلوا ما 1 الوو

 || قص ەیمدلا ھاي دو لوالا مہر قرا دتدا ماش لاما هنا لوارادر مسو :

 یراراوب د ممد هللاشف شنا عراوم تایدص نوح نعرا ل هدراضح :

 || یتیدلوارا فکر اسطصا ساساز اسذارو نارابو لر کت ترثکن کدا شا رار ارق ی | |
 || مزعهرومنوص ناخوهددارغل رادرسنیکس | لا ,شتسا هدعاموصیرامخا ۱

 ندن دالوا ےہاس ن اطاس دارن دیه امورفرب هلی ااطش لد وست م ف یدل ا ق الذ |
 ارد معد هدنفارطا هتخطاسراد هلمات ناعاعناقلس نالراتدام# ریشریس

 | یادوس لما هد اف مماکرذ بولوا تنطاس تڈ ارو یاوعدنز یال دن ا.دقوا |

 ۱ بولد روتے هلانغلوا یرابرمشراد ءم تلود ضورعم کودتا حورخ

 ۱ DERE خدع ولد د ی یو لک یس هدزآدوسمم

 || یربک ت ااکو مت اخ بولوااوزتاو لزع نیش هش وک اش اب دجش حارحرخ الا عر یف ۱
 | نر لنهسنارفو هقو دم الا یذامف یدلوا لسم هند فک کاش اب ےھارہ الان |[

 | هدزق اسةریزج یاس یم "لغ یلع هل اراکزور م دعاسم فو اق با سوز اسرپهراب |
 فلاح تاب نکنارا شع االمتسادب ط دهب هعلقراسک اخرافک, بولاصرارق کا ۱

 هدهرشطیکع رود ندراتکه اوشانو هاوش یرانک نولوا قفاوم هناسهالسا |
 راذکح همدع یداو یرطندر اماوخ سعد )ردا و دقزونتردیزانلو

 || تالوهلیا یرکسعرم» تہ اش اب مهار مظعاررزو ناضمرق یدل

 اه ی اب لملخ بودلا | ا فار ا هرزوا سوعتمسورکنا
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 e DE CE ê رلنع ترادض
 نیهزناروت رک اح م ف یالوالصاو هب یدباتاح س هنم یدنفا ییطصم | |

 ری - سلاح نمولادمع یلعوا ںولوا نام ناتسدارمم ریس مز اعناخ هنن ادع ۱

 | بولوا ناکوا نکش تقاط یراومهانراوطاو عاضوا قچاوا یرورس ||
 دهه سامع داش ناریارو 2 کک ۽ یامرف نامرفنیک | مادقاهنمادعا

 ]| «هطق تردیرکب لن ه- و تفم عالق بو دایر هناکس ام عزانم ی هناسارخو ||
 ۱ ه اید یقیدلباءاسهر اتسهاسنهشهاکر د ةف 2 ن دتق ادص تروص نم راح اتفد

 ارکسعرس.داعان سد یعشرط ی.اعا یرح؟ تلوا بدرفهدارخآدرادرمم 0

 || نددو>و رب ادزفاذلا الات بو دا هلاوج هنرزوایروطاسیداس |[

 0 یر کد هد هر د| مغ ت طاس د هع هوا هرها ت کوش لاک م ق یدردت اهلادا ۱

 | دهم تفالخ ماوعا بولو ا لابو فوسک ی لاسقاو تع بکو که دانز ند هنسرپ

 : حهاج نالوا لالحو هاج ل الف الا الف یازفا قور هنس ح اعرب دبش

 || ذا یرعریسا مد رسام یدنفای دلادعس هحاوخ مالس الا مش نیتسابرار او

 یاد یدنفا هللا حاص دعاقته ند هور ترادص بواواقاحم دفع رات

 ۱۳ ۰ ۸ هنسا لو الا مر ف یداوا قانا یاشکل کشم

 ىز 7 ارنا ا۵ا دج اظاحر دنراماحر لاس جرات # ن دلادعس | إ ا

 || شد ال انقو برح لاجر قوس هتدرزوا لانه برلوا مالسا ناک ناش اب دوا

 : ن در رلد اح بو دیا تراسخ عاونا لاصبا هنا اعرو تراغو یسهدز ا ق الفار ید یدنا | :

 | ننکع ارامش سا دن دصت هو دنکن دار اعر لا دم ل الضو ر فکر کش ارس یدل دارای |

 دهعتم هلا سر !یفءط < ارخ لام یغیالرا مزلتس هی ادال بسا لا امد

 || یاشانتعاش لابزاهنساحر قلروس تم انعهنلغو ااو هو دنکیتاهدوبو بولوا
 یه هدزریم یک فارشالا بقنرخ الا عید ف یدلدا تب هلاصام دوم |
 ۱ تیاقنبصءبولوااولولرب ی هللاا فرص مص یدوحوز سرم لک لس دنخا ۱

 || ادسندن امص ةا ضف 5 رهز هلهددامش نسحیدنفا هللا عند مالالا

 ۱ ماشم ق یدناوا تانع ةر ی دنفاردا ۵لا دمع ی هرم ەد 1 سا | میت د

 ن دا مگ یراالمتسا هنلاع وار ةف لح هل ها لمص یریم لام راد رک

 یس یدینوا ندرابصاش اشابمهاربایجاح فارس ریم بلح ناوا نارذک

 هلي اس سول ور دن وکه مدعرصم هرزوا نامرف ریشم" مکا یضام ناق
 ناور یان نوح دح هوډ نازورذ E ته دنا



 ا زک ل اخد بوریو بدر هلا بز تز عاولا هندو ع ییطم باذط ےش را قاطرا
 | شا رارقەدراکنرز یمرکهرزواراظتنادمعلالهقروزدننامهقشک یکه دنا |
 ) هرزوا بولساد وهدم ان ندتع“ لر ماد فال نف هنتف نع د های سهاک ان هکب دیا ۱

 بالس هدر مالسارکسعنالوا داما هناشاةوریس با دوزاسف بودا مو ||

 | ماحرف ديلا هناکتشاکب یص)لاوماسانج !ادعامندناجورحو ۶ مازهنا |
 || دے کلم لد رانددارغ رادرس هدراباهتسخراملوا رغصفیالوا ُ

 ىزاغهلىا ارکسعردق لمزو ه دلم مان رک ودیاد اه> تر عسفرت ١

 ین اربد حلق ماندانح م ف یدلوا لصاوهرثا یزوریفرک سعه ناخ یارک |ا
 ریشتریش فلع یسلاها بولواریشخس# همه لخ اد هدقالوا هایس هاکمارا ||

 هنادبولوا داری کمر وس چ هدابزندنآر دراورادمنودرکراصح یو |[
 | ثعابراطم او لوس یرامس نک: | شاواراد هنر یراوب درثک | هی ی

 ا انچ دار یدک ا چو یک قوا راولم مادا لووت |
 || یضءیمیلاهانیدون لوالا سر قرا دتما ماسللاماهناج لوارادرمسو ||
 || یرراوب د صمد هل اَسف شنا عراوم تای دص بوک نمراٌلح هدراصح 1

 ۱ ااو ار فکر اسطصا ساب انااا و نالو لر کت ترک نکا ناوارارقف

 || مزعهرومنوص ناخوهددارغلد رادرسنیکس | لا تنساه دامو ص یراہخا ۱

 ندندالو | ماسناطاس دارن دبه امورفرب هلی اف اطش لد وست م ف ىدا ا ق الدق أ

 ارد سه هدنفارطا هتنطاسراد لمان ناجلسناطلس نالواتدام# ریڈریس |
 | |یادوس لمط هد اف مماکریذ بولوا تفطاس تڈ ارو یاوعد نز فال د د اتقوا |

 ۱ بوادروت ےک هل نیغلوآ یرابرشرادم تلود صورعم کودتا هه ون ۱

 ۱أ یدارا دیر تو وار و یه خدغ لد د نم یو دک ی هدزادوسمم ۱

 0 یربک تا اکو اخ بولوااوزناو لزع نشنهش دوک اش اب جم حارحرخ الا مر یف :
 سالن هسنارفو هقود هرخ الا ی ذام ف یدلوا سم هند کف کاش اب ےھارہ الا

 هدزف اسهر رح یاس یم لدغ یلع هل اراکرورةدعاسمقوماق بل سوز اسر مراد[!
 فلاخم بای نکناراثع المتسادب طه هملقراسکاخراضک تب ولاصرارةرکنل ||
 لنک ارودندرانکه اوخ ابو هاو یر E رولوا قفاوم هنایهالسا ۳

 1 راذکح هم دع یداو یرطندر اهاوش ربعه تراک دخوب ترد ن الرا

 و تالو لما ی عز نح اشاب ےھارہ !مظعارزو ناضمرق یدلدا

 | ماقمعاقاشاب لملخ بودا | ا هرحوت هرزوا س وخ سور کز

 راد
1 



1۸۷ ۱ 

 | .دازدو ااو لص ندمور ااا بار یر طع ترادص

 نیهزناروق کاح ح ق یالوالصاو هب ی دب تا مح س همه ید ذأ یطصم ۱

 ریرم-سلاج نوم ادع یغوابزاوا نانج ناتسیارمس ریس ماع ناخ هنا دمع |[
 | بولوا ناکیزوا نکش تقاط یراومهانراوطاو عاضوا یتچاوا یرورس |

 دهشمسامعداش ناریارو کم یامرف نامرننک ا ماد هتمادعا
 ]| «هاعق تردیرکب كن ه- وتفم عالق بو دنا فرصت هناکسام عزام ی هناسارخو |
 || هم ایذ ف یدلباءا.سهراتسهاشزمش هاکر ده 2 ن دتقادص تروص نر راح اتفه |

 ۱ دافوس شرک رط ی.اعا یرع ج هلوا برق هدارخادرادرمم ۱

 || نددوسوربادزفانلا لالا سد بودیاهاوح هنرزوایروط اسقداس |!
 ترک هد دا ه تاطاس دهع هی وما ت کوش لا ق یدردتم القا |

 ]دمت تفالخ ماوغا بولو | لابو فو سک یف رلاسقاو تع کو که دانز ند هنسرب

 | مءاج نالوا لالجو هاج لالفالاتاف یازفا قنور هنس جیاعرب دەدا
 || د1د یرعریساا مد رسهام یدنخان الا دعس هجاوخ مالالا مس نیتسابرا)

 | -یدهیدنناهلئامنص دعاقت+ندمورترادص نراواقاح ةدقع راتف رک

 | هحاوخ یدک ناهکان ۰ ۰ ۸هنسا لو الا مر ف یداوا قانا یاشکل کشم 1

 هلزوکهرکندنمارما اشایدجاطاحر دیرانا حر لاس جرات × ن رل ادعس

 ش !لاتقو برح لاجر قوم هندرزوا لاه زاوا مالسا شک هیساش اب دو ِ
 | |ندن ران اج بو دناتراسخ اونا لاصبا هاب اعرو تراغو یسه دز ا ق الفار بد یدبا | ۰

 ۱۱ el راعشتسا دن دصت هو دنک نداراعر لاحم ل الطور فکر کش ۱ رس یداد ارا ید ّ

 دهمتم فا 2 1 لام م ا مزاتس«نسادا ل بلا ا
 | یا ابتعاضث لازا هنساجر یلروس تمانع هنلغو ابو هو دنک !هدوب و بولوا

 : یه هدازریم نك فارشالا شر الا مدد ف یدل ا تبث هلاصا ادو |
 تدا قن صم بولو اونو لر ف هل اا فرص رص یدو جوز: سرم لاک لس دفا 1

 || ادسندن امص ةا فق 5 یز هلت د امش نسح یدنفا هللا عن ص مال مال جم ۱

eماسم ی یدناوا تانع ةر ی دف اردا قلا دمع یل هرم بسا اے  

 ن دامت یراالمتسا هنلاع وار ةف بلح هل دس هن اب یل مصدق یریم قانا برکت ۱

 یس یدننوا ندرابهاش اشابمهاربایجاح فاریم ریم بلح نیاوا نارذک

 هليا تتسوت تور دنوک همدعرصم هرزوا نامر رش مکا یھ ام یخاو

 ۱ ناور ان نوح دخ.و*نازورذ توادع شاا تدمهدا هدنندد لوق کا
 € 2 1 13 30۸۶۹3۲۲۲ ۰۹ o س
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 هبناح لوا نب علوا س e کودتا ه شنسا رک نادرکح یروب اط ن کزن

 رارقهدنس ران زن ورارف هنفرط نورت سارا سک اخرا فک ودنارالد |

 نمجایرلکد تب ادتع هلی دما نیلا تاد نرم نزار × یدلدا

 | رکسعرادقمر و فارم رد هه وز ایت یر فیت ھک |

 رکسعم ںولوالاثس لاله لاعاءدوسرف كلدهراونوارافکرابد هلءااسراراتات

 ممبر یک فرو ھات ےہ هه ناولم لج م ف یدلوا لام الام هب !لاموریس ار ارغط

 ا ةرح رس نغلو | ىة ر ےس مابا تولوا یک م یو ارب ا: هرات الا ۳

NEE ی 

 ,lke رعکلو هعر اخو داراز ا درم هرکس دک درو ماظ نس> هنروما
 الا رقهدهانا کودتن ارارق لسرطح هددارغلدرادرس مراد دما هحوت هت هن اتکا

 i :یکنان الوا یظة سم« هلق مان اباده دن دحرم هت سول هل اه غمو نددفرطا

 : تعاط اسا ارم ض رعرل تط او اشا شدوردی اریدریم هزسول یرلوح كنح لئرف
 O ی ی رد و نا

 1 ههارسریدد یرلا تو دا مملست هب یل اعهاکرذ مادخ ی هعاقو دقت داقناو

 | ندمورترادص حر ق یدنلوادص یراهراوا لدعردهللا قدرطوبود-3 |

 1 بودنا اق.لم هاکتهزز مزعمو>رم یدنفاقاب مور ءار عشان اطلس دعاقعم |
 1 ناضدرق یدلوا تارتریز نوفدم بانان رھ وج لواهدن-راخ یر اف هردا

 | نازک احردلاترا لاس مات هدزکس نی هیابقع یدن ۱
 1 تاودو نب د ید اعا بولوا نامصع نز تون انط ابو نامرف عمطماره اظنوجس |

 E | یراکمانلوا Eb روع یظن اعر رت ناواهرزوا تفلاوداح اف اهن هلب ا

 1 تو دنا درجراناطلس هاکرد هفشو دوس تکهدنکر اتفرکهتا ادا وتم لسا

 ۱  نودل | عسر ی یدلوا سو ام هلمالسا فرش ةدمدع» سوہ#ەدەلو ید |

 | یسهعلخ کوکر نوا لاح دن لاحم رهفرات ەتو ساشا دو | ۰۰4 هثسل |

 انتم سداخرزو م قىداد الاعور هل اة اودع ٥ اکر د ںودیاا ادد

 | لزفناسکسشورخ رک N ایهاشاب
 | تیادع رادرش ق وحوار اهزارکشل مود سرهدزمر ام دانم ف یدالوا

 , هما جهل ااتفو بح لاحرنان اوالاسراندس رب و ا تو دنا تعءرعا

 ی

 یکتا ناذع هندذاح هزین اف هرکص ندق الو اهرادتقاّهض.ةیراح مان هخوو

 س ل ا س ل ل در س س

 رم

 رک Saa ایسهبادآی یه بد سرت ته تولوا تعراس !

 ٠ | شو اط هدا م دوز ادورک ق وزغإ لآ برون اطرفاکنوکز ك
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 راجا ی درادر اصح نیک ارارفهار لنهآ بولی تیرا دال تب

 یوالا یداج ق یدناوادوع هدارخان هب الو مام لوصح تولو اراهنزبا اط

 مالسارکسع ماوءاورو مث هن رد کف ع ران *ر ادرس یدآآنسهعاقهزناع

 تا دا نک ر بشم لد داغ نب د نوت د هد سوم سو ر کناو سورحح اله دسر

 هوزوا داسف ینطنغا اک یلاخ لوطانا راد نده اپ توا لم !بولوانا.درکوآ
 باسا تو دناز ارد ی دود تسدهاناعرنماد اا زن درهنالوا

 طاخ نهاد مهر دو ناشیرپ اس ناشو هم یوا منع یوسنکارقف  لاوح ام اطعنا
 هملانا ضعدو سحر تەم روش تان اس ند هل ی دنا شو ام دع هار رج س ی

 هب ید مور نبر کس ع یل طابا و ل انکا لاس اش اب نیسح نالوا یفرمصت»

 هخاروخ تقم ن دادقشا هنا بولارارما هن ءان لع اش اع شدتهتو لمروس

 نولودادشا ان افابآ یدادس وروحزوسنام اس ران هحن هليا ق اوا مجرااکمان

 ۳: یا یو ونو ساوس یاوح تلل ذکی دلا هايس هام میم دیدز
 e مک بودیازاغا هداف یک | ا ناک رب بقل زان رق

 ۱ NSE e ء قش دا

 یر ۱مع-لصاو داما ناجا یدلواز دنا بعر هندوا# اکسلوطانا

 باتنمع تونلوا نیمعت رکسعرمم اهایدجهداز اشاب ناذس یحاواقاط 1.
 یم هعاق اهر هما قد ر طر ورارف نهرام] الح یدلوا مقاو نیمص لب امن هدخد رد

 مات یا هرقهرکص ن دةییضتو هرمص اع مابا هحن بو دیارا دتقا هضم لخ اد
 هرادرساحور ج اشاد نیس هنساحر یتلواادق هبودنک نیغلوار ادربخ ندراک

 هلج هر هک دیلو اره دناطاسرهقدالح هدقدلوت لوصو هلوږن اتسا بو دیا لس

 هل اه مرا مرح لوا بولو ا مرګ هب ف اطلس یارم بحر ق ید اد ا ضرع نبر ارته

 ی راعارک هرد وے نالوا هطس او هتیوشر لام لاصباندنفرط لاماو هيما تاب ر

 لاله نا ارهز عر ندن ریدر سرک > هایس هه د اط دند ارس اش اب ل اخ ماقم اقا

 دداا تاذم لاخەداتفا دنا فیه تارات رک و یتیافمب بودنا

 رله د مزع یلغوار هلن ا هسوخم لوا ناض مر ف ی دلو ا یک اردا

 ناجناسرک, صل هلی اناءایوط لومت یر. بو دنانارینهرفح نیکنا لود

 صااخادعام ندر اةعورهاوح تولواطومض» ندنریم یرطق اما ید دا

 لبلخ ماته ماه دنس دام یراق ارکی دل ازواش کویزومش ینعت ترا عما
 | «داوزناولزع مک نغلو منه هلیاضارتعامدههررشامهو ضاجتا خج اشا |

 س ۱۳



 | تلاکودنسهنیلاح اشاندجا ظفاح ندمشاوط و رانا اناکم تنا

 | | لوزعم اشابدجا طفاحهدنوکیتثواندبصت انا لاوشق یداوا مظعاردص ۱
 | | ردص م ف یدلوا مزا هليا ی اقهمیاه تعاخ اشابنسح یعش# میارریزو بولوا

 | ناجر تجرهفاضااراد ناممم یدنفا دجا الثملرئتم ندمور ترادص ز ۱

 افت اورتست هشح اف مان ٹال مایا اطلس هسنت هنعش ےہ ٭ م یف ٭ یداوا ۱
 ارفق هجح ترضهرازاکن حصر امر شکایات عضو اخر یا بويا

 کی دنا شاواراود كفر داح تربغ هددا رغلم لد اقهرادرمم قاطوا مدیکو دتا |

 || هدازمشو» لاصرا هلو ناتسا یتیم بودبارعو خوط كب رش هددع ملا بناج | 0
 ۱ ما معاق O اید ق ید لاللاود د٥ زد اتجر هعددو هدنمرح یچماح ۱

 هلا ید امن تمدحوزارح | نرا هر یر کس عمو یمطع ترازواش ا ن زن ۱

 0 ناطلس هّسد اع نالوا یسهکورتهاشاب مهار ابو دازارعایاشادلم ۳۹۱ نا ۱

 فطا و ع رهاند اغا ییعز وابرادمس ۱ ۰۰ منابع ن یز یک ا خا

 | |زرح هلبایهیجون یهوکح هره افمصم هندرباشابمعخ بولو اهن اطلس هلع |

 || یودعرعرفس نامز هاا تش لراح ترقالاح اشاب نسح یدلواهرهاطتاناذع |
 ۱ || لواتیونلوا تاتوا فرصهنامهمه راد هنوز دمر اننا یکرهکد |
 کو دت اط دهن دما ققلوا تکرح هلی ا هتساک ان لموت باساو هتساراد اسهدرا ا
 | | نیخلوا دد سدس یالس الاخر ذی تداصارید دنا هنح اتنا ههوم تامدقما|

 ۱ یدتذا هللا عنص هماةتنا لوا بو دنا هارمزع ها 2 هقر دن هاوخانهاوخ 1

 ۱ | هحاوخ لوزعه ندمور ترادص هل اه تر لواو رود ن داو تف دنس م نرد انح ||
 ءاکماد هیر وشم ینا خس مروج یجزاهرق 9 ر ةص ق یدلد ارور سم ف یدنخاهداز | |

 | فاصعهدنانآ رخ یاضتقاو دن تن ءطیاضتقمرب نکا شاو اهزتدامرآ |

 | | نالوارقح هل اریصقتو لامه اد انسا بو دد ایت فامغطوتع شاور جو مرار کا

 ۱ یاشاد مهاربا یجاحنالوارت و هلی ایراد رم م ب صم هرپ هدازاش اد نانس |

 لوزعمنددادغد مکس الو دخ هليا نکورهق تشرد تشم هدنکوا هب رمصہق

 | | کرم لدا لاعف دن لاج هدنس ار ناتسلاورادریساشاد نسح هدازاش ان دج | |
 ا دوله داغ ةداتفا قشر دق لس هر کد ندر دور وش تانرا تولوارادورنکیارا |

 نادع فطع 2 اح تناج امزهنمر هک دنالوایررکسعرم یو رکصندقالوا

 ۱ فاع شا رزو لول عر فی داد |ناما ف هک هدناح ی هقه اش لاج شو ||

 ۱ ها اک هبرک بولوا رومآم لس هلنفاحم یلوطاناتدالواش اب ||



۹۱ 
 و

 ۶ نوعرتسا ن ا عاب اشاب ن نت یجدعرخ | حدف یدلدا نانع یذطع

تسا هدر طف اشنا !تولوا تعزع هار ورد) سوزرآ یصالنعا
 یددا رْغلب فو

 | مع دقن دع اه نغلوا لصاو یر تش -وربخ یی دلوارا فک ی المت سا هح ر اتفرک

 ۱۱ تمه هند دقن لذ هصالغسارارکت ند هل الضورف بارا ی هل اض لو اهرزوامها

 | ندنفب داوا لو صح یا ضقرکهولح دمها دهاش هد ااضق ےکح بو دبااضتقا قوا
 ىزا نوت ةد ندهاسو ارماو ندوت م هدنکنحزواطادعام

 ۱ یذغلوا تع>ایم هدارذاد رعاع در اج“ د یب بولوا تدامش دېش ماکن ریش

 | هماقم لوااشاد رح یخعاس بونلوا عفراشان لملخ ماةم حاق نامهش ف

 دوو

 | یداومارهت ن؟تک هدنراغاط منا یآ یا زاهر لار شف یدناوا بصف
 ||نیشنا- ندد یلدیرهک دردارب و نیس تاکر »مزاعهرکصندق دلا انک

 مو برو عطددنوک نیک هل ااسقسا تالواابمههنودنک هد افشار بولوا

 شتر ا هدف ید ف یدلد اروض- و مار! یف یمعرءارقف ةف هلاتراغو

 لنت یهاک هکرعم ساز یارک هرکسءمسو لنحهدنرق تاعوت هلااشاد

 یدقیدانارا.تخارارد هدنس هعاد تاد ون رور اار ادم ات یا تاد بو ددا

 تافرخ نم کودتا هع ەت تح طور اشا ی یل مے باسا ل وے ا

 یون ن ا ن دنذر طظ رک اردا اوز ن اوا لا بولوا نام زود باص

 رو هقد یو دعرکشاروص تا عاد ی د شو دهرا ىل الد تسد ید لاو ما

 هاک هند یآاح ہد درا هت 2 یکو دت ارتست هدرا ص راوی درسرادممنو کر

 ٠ لرم ماد هن دور ع سه یم هناد لنعترب ندهارک یودع فرطهاک انن کر دنا

 ارکترادرمس هدراب لوا ( هنسا مر ۶ یدلرا صال ند اند دف تولوا

 نیص> نصح لرا یلاعآ هنو مد بو دنا همدا نو 5 یاازونرا یدارذا فوتسا

 ۱ مدد ق ی الوا قنوررب هلیا ری. نیدراثاهرابرک, دو یه د هب هسورح تالا#

 [ | کودش اراذ>-او ان هدنراصاا برنا از ادم تجرراوج تولوااةتلمناوبا

 || هدکودناکه هندوب «رخالا مس ف یدلرانارفغ_ناوخ نامها اعهب
 | رظنمم هدوء درادرسزرمداحرفاکر دن ل ناسکس هدن | وقر نوعرتسا

 ادوار کیری هرثا تص زبخ لوا هلساقناروکد«ا شوخ نکی ازار ھت کودنا

 دند هرس رنک دنر اکر کم نددوع لب دیش ناف دز داند اویا



+۹٤ 

 رادرسهنرزوا یل الج بودن العا هترازودنسهاش ان حوت نالوا یسیکیراک»

 س مد از لب ءاطع هحاوخدعاشنم ند هلو طالا# ترادص# لاوش فیدلوا

 تااتاهناشابن-> ی د ہت ر طم فی دلوا ل رم فو سکہ درہ یراوتمیدنفای دلا

 نکا زوارارف فرانک وعارف تامهمهدادعا بوناوا هم وتدا دد

 تانع نا چھ تعلش بوئاواراضح اهناوبد 4: ایانقفلوا صاوخ نبع

 زونه هدلومناتسا بولوا لوزعم ندنس هلن اش جرصم عهده یذقیدنلوا
 هنوط نوعا قاوارودندهاکرد تمذخاثایمضخ نر دع |تحارتساهساح

 !تعاللس یر دارم هلی ناخ یارکیب یزام * م ف یداو اروم ام لس هظذ اح یرل-1

 هند راند یارک نیهاشو یارک د ع یرالغرا یارک تداعسیرلهدازردار :ویارک

 ان او رو دندنتمذخ بوشو د تدور ام دعم هل .درطاخ سحر تابحوم ضد
 تیععب نکن اشاوارومعم لال هز اس ناربو هلی ال یامقشا بوک هبیلوط
 ههاکتسد محارمهاکرد قکلوا بارطض ارپ ییکباعس تارطق سنا نیط اش

 شو هلن فر انها فاذا ارهظهبودنا ںات شهب اها وحر زذ ء

 نالوالالجو هاجریدلا حاصریش اترومظر انةنمو لامقاو تکه اتسعولط ||

 موحیم ؟ ۰ یفیدلوا نوف دمهدنمرح یییرشعماج هدازمشف اطلس دالرارکا ||

 تواوارادس ندهدعهثس هد هندول یطصم ناطاسیر دار نرو ال درو نم

 یخعاسر دراش روک نزول تحار باوخ ماع قاخ هدتنطاسنامز هعفد یکم ا
 هل ساقلا مظع ارزو نیغلو ا ترازو تعا هتسب اش یداد عت سا تهاف اش اب نسح

 2م | عرف یدلوا دزمان هلن ا نور  Çطخاح نالوا لو طاناطف اح اق اس ٤

 ضرع لع هرکصندکد تم االمتس ادیهلاطا هب همهات کل اعف دب یلالجام دم اشاب ||

 ۱ ولو ا هد اطا ےن دزخ لخاد یدو وم بو دناتکرح هنا تنطلس سو مانو

 أ هرکصندقدلوانیناوءا فرح نش ذمه نوکرکس نواهد لد یدب یسودنک

 || نالوامد ےل احم ولو اهرندالب دند هلیرلاجرو تعافش مرتع مرح نااغا

 مج تسردانرطس نسح یلد# یلالح» رفص ف یدنلوا الحا هزکلتفح

 نیمح ههاگتسد محارم هاکرد هنساحر قلو ااطعووفع لق نورش» ی۔اطخو

 ؛تولوازازعا تب رفدلمتلانا هنسول ندنفرطزاوت هد ن اطاس نبذل واز امن یاسرف

 ۱ اشابنس> » حک ٭ لو الا عسر قیدلد اراذکهب یل امور نادنربعم یو اک

 | أ مسو كىرش ف تو دیا ماقتنا ذخ ان دنزانع "دو مار هثنامرف یرکسع نا دکر س

oeهاوا  E Os۱ ا  



+ 0۵ 
 حج هد

 | عسر ق یدنلوا عارتنا ندنتسدتاودو ند ناخ لوا ترازور هم بولوا

 اهتساءلاترازو تعلخ هدناونادنلد ناری د هبا دو دنارزوریزو »+ ضرغ »رخ الا

 | همر دو مسرب هدنناطاس هندزخیآ یکنارب ینایلست ان نی ع ہل و ایزو دعتسم

 ۱ ہدنو امهناوند*یرع* ٭یدلو امام ے ات اشاد حارحبولوافوتو م

 .مادقا ماع هتفهربوي دزرهدناجحر قاروس اترا هنر ازو ماشهاشاننسح هتملا |( ۱

 | یداجقیدلم ااضتقا مادعایاشاب نالواهنتف لر عاغوغوروشیراکدتدا

 هدیلدا مور بوناوا دصقمارکحاد نم هنيرلبانج مالسالا خش یلوالا

 هلد ایل وا نیمعت ص اخ هراو دنک تماعز ها لس شعلا ندیریغو نادناشلف

 | یلدا رومآم نداشابحوترادرمم مف یالوا صاصتخا فرش رهام

 ا ندنشود یرکسعرس ته یکع اره تار هندام هدتهذخ

 | ماقم»مات# یدنلوا ساملا هباشابحیوصت یسکیرلکت تاحو سارتفا
 || نشملوا قردق هتمذخءادا تولوا لماعاشاب دج حاج یملنع ترادص
 || التعا هتسهمنر ترازو زونهندن دنسه یملاغا یرعکد هلال اج بصنم لوا

 ۱ ندنتطاس یرطاشاب یلعزو اب مص م × طفاح ٭ م یف ی دنلوا ل ہجت اشا ساق ن دا

 | هی هنزخ کیا بودنا بام بنان یک رب ندرصم ءازما الانا هئوعد

| 
۱ 

 ۱ نالوا فاح ررح نداشابنسح ی یدبا شع اںاتش هرامتاودرد

 توئاوا عاديا هدمناطلس هنیزخر مالابسح یعماوا عارتنا ینایاسرهم

 || یللغق ن دنرمضح نابرقمترازورهم نیفذلوا عاتسا یلوصو برغ كن اش اب ىلع
 1 یداجفیالروس لاسرا هریظن فص آرزو لوا ها اعا هلن ادمع نا اول مو نسل

 | نارادذلرک نمر و دوجو هبودنکن دنصاوش یدحو باسابع هاش یخ الا |
 | 25نا لوا نس همشس ه> اسو لاله او لتق یراش املرق هجوق شالقهدید | ۱

 | هلی قلقوهلمح هنوکر اره ی هملع تنطاس فرط بو ديالا ندنس هشر دنا تریس
 | هدنن امز هدننادشروکهرکصندکدتسا لا عارف لمص ن دمناج لواو لاغا

 | تودنا ماجه هند دقن ل ذب هعارتنا ندنراملغت تس د کلام نشود هب هماختم ی دانا ۱ هد تست

 || فاش یدربو هاشناتسرول کا نالو اهرزوا عام هنبنافعناشاتلود ناتسا ۱
 | یدلایناخ تسدٌهدناشذ یولءاشیلود یدهمم دناو فا ددر یاردت هراوااآ ۲

 | یداباةدابز عم فاسارخربتعهروشکن شود هنسالمتس هم ناکیزواناخ هدمب
 | تنکم اتقیقح امور منا یراق هد دو عماقمارها بو دی عازتناندیداعا

 یرادتفاو

o 



 5 ی

  OEبولواز هنداوف دا مو لصاح لاغار در ارز هاو دا 1

 الب هک ات ی دریوو جو تسج تص>رو سوس ه هع اد سوس اچ هن ان تصرذ ۰
 [| اهغامجنامرف هلا یتاربا یرکسع یلاباناشاب یلعزیرب لاو بجوم !|

 || یکاحساملس ند دامن تفادص دارکان الر اناج ندرک ةد الف عادت اهب ف اطاس

 || یروعش عم لصاو یرثاتعهجربخ ینیدلوا یلاخر ربت بواوامزاع هنرزوا |
 | هرکس دنک ق اعابرذاتفع بوش اهنربت هدنوک یدیندنامفصایدلوا ||

 ریذجش تا یرکسعوریسا فار هدوتس یاشانندناعوجر ندساملو دنا ||
 یناوعتشریشهثوربت باعتا یب هل ان[:عیطع × د رع × ف یدلد :ادسهریریوح ۱

 || رخه ید هل اناما دیو هرکص ند رص احم یازوقط یو دیاری ست طق لخ اد |

eha aS ۱ 

 فا او مع یی هنسادرفلا بحر نمرمشع عداسلاموملاق ۱

 رگ تده ی EE ق سولح ی سادالو ۱

EEد ہی  EE4 دا 1 ریس  

AYE 

 : رر دص یرل-لاع نامرذ هنس اند هسر ړمرب مان هن ااح مسالادوجومهدننر ةافو ۱

 E ENI ردشغ 1

 ۱۱ شتافو سندالو شتافو سددالو شاافو شادالو شنافو سدد الو ۱

 ۱33 ما ناطلس

 مارک ذی اسا

 1 ِ ی ¥ تام یدنفار دمح 3 تامیدنتارغ وح 1

 هس EI هس ف

 او

 هنرن اع ن رک الاقاو تاود 2 درم دص رم هد اسدنغم بولوا مکہ داش ےلعت

 یدا ف یدلو لوصو لوم ام لوصح ماند هرکص ندنوکی کی ابودیالاقتنا |
AC EN)تاتو یراترضح هاکتسد  TE 

 زارعا هلیابنايم ی راک دند ازارحای رالعواهحا وخر اد هند ف دالواںوروہ | ۱

 او ۱

 نت 3
i” 

IETS 

 س

  n j MOENیدږاهماغا فاح ماکن مش نوکی | 3

 نا
. 

 ./ نیش مماج زا اسا بودناداا نالا حشر 2 هسر در هدهرونم هند دم

 ۱ حا EE 3 دو جرات س 3 طب ۳ رنا ناطقا ۱

 3 4 ترم ۲ هرکس هک هيس س فو م هنس 42 ف

۱۱۱۰۳۹ r.a Lr ۰ .0 ana. 

UNE : ۰ : 
 | تمدد ماتیدنفایاوت یر هر ص ند دود ص یدنفا یزع



 ماظعیارزو

 # اشایدجمالال < اشانانن * اتانداهرف * اشانناس #

 هنس ق تام هنسف لرع م هنس ق لزرع همس ف لزرع

eh “4 (< 
 اشا ےھارا + اشابناتسهداز لاخر ۳ اشا ےھار ا 4 اش ات ناس

 هنس ق لر هنس ق لزرع هنس ق لزرع هد تامل

۳ 2 ۴ 1 

 لزع اشا نح یی × اش اب ھار ا٭ اشاد حارح ٭ اشا نسح مداخ

 هرس ق لّمفو هرس تام هنسقلرع هنسق لږو لزرع

f € ۲ ۷ 1 

 هم ق تام اشاب یعزوا |

 مااا ¥
 لزع یدنن اهنناعنص × یدننانذلادعسهحاوخ ٭ یدنفادج ؛داز ناتسد

 هنسق هد ق تام دةس ق تأم

“.£ ۸ < 

 ىد أ وطصم نما اربا 4 ی دف اهللا منص × یدنناذج هداز هحاوخ

 ه:س ق لع هنس ی لّرء

 م ۲

 ناخ دجا دمع تداوح لمصفت

 فسکنم هدورظ تقویرا دیابانر عریسلا عن رمد رم لد ع ن اطا روق خم هاش داب
 سش یرئلا حرب فاخ دجا لابقا ناشر دشروخ رک, دزور یتخلوا 1

 قیتمذخ نو امه سواح هشت نورفازور تاودناکرا بولو ا علاطهدرناطاس

 لبه دنا فلاور شع ثا ماعتحررهش نمرشع نماثلا مونلاقرل» دباادا

 لاد نادوم» ر کمد »زور + یی یهولح ےہ رات × یدلوار ارة هد داعس تا

 اشا نان سهدابرد بل بولول لوصو هل رہنا ت سا هليا نوبامه یاهو طهداز
 اشاد ىلع مظعارزو هدسهاش موب یدلد لاعور هل یاو درب رم دانه د :کشوک |

 فونص نوک لوانامه بو دنا لسة: یطا تم تارد طاس هتشاخ هليا لیت با |[ |

 کودتنا ںادتھتسامابادھو مسو ماز ون یاع مان اهرزواخ دقد ًاتع:هرکسء

 نیط الس ن ہک سم ں اد یدلد | ےل ہہ یا ع هنارخ مادخ یس ھند رخ ر ھم یک |

 م ۱



 یّرشم هلن ایراصاا بواا ترضحرا دم ترفغدرا لح ترابز هرزوا فا

 لحاد هر ندنسومتهنرداهرکص ندنراةدرومسراکنرزریشع*دما2ت بولوا

 ۵ نراداعم تنح دادح ادا مه هوکشو تکوشلاکر هورکاهورک کو کو ۱

 ۱ تنس ٭ تد اعر ٭ ناه رع قراد دلوا لص او هنازفارورم«یارمملر هدنا ترابز 1

 || موح مم فیدنلو ا مابق هناتخ امام مالسلاهمع نو |لیلخ ترضح ||
 ندهنسش نوا بولواالحا دن ارم یکسان اطلس همفصیم ۰ دلاو ذخ ناطاس#

 رادناباترءراذک هدوهس هدماقه لوا هل اارول احو تنجترازهنامزهدابز ۱

 ۱ هحوتم ن دام ةر طح اش ابد حارحو اشا لہل > ندارزو»* دع اتم م فی دلو | ۰

 ۱ هنسالمافتخ | مک هدابزند هنسرب هليا یتسوروح × ییصسک * م قرد دلوا اش لال م :
 ن ر مان الاد اتساو یداتسانالوا لاو تنو معو هو دنا یدل جو بولو التم م

 | ندیده هدر سد یراد رطح .ىدنفا هللا عنصمالسالا خس مال ع الاءاملعلا ۱

 هن ار نمد دد هح ام, نګو بر واھ یک باتل اع تاتآن دیارا دد ض رع ا

 ۱ نولامه همان سر اوت الح أع ندهملع تنطاس یرط بو دنارورمهرول ضہف

 || هق ایم رکیزوب یدب یون نر مشهد عبو م اما بدہطت یا یا اطاسفطاوعو ||

 ) سورکتا مهمه هروما هکنوح م فیدنلوا مارک اهلی ا نیت دع اة هق.ظو ۲

 1 ی دبا شاوا اغورند اقش ناس رک ځد س امسا س اع بوملوت مان م اظتنازونه 1

 ی دهد از هل اّعح نادویق بو دناهاوخ هننکهاس قوس هنفرط سورکنا مظعاریزو

 1 یر ناعد الا مهم نامرف هدنداب لع العو عوط كيرح هنبناج مگ رو شک 1

 ام انقهماع او لرادت ید امم مرار عطر س یراق دلو ارز مام یر ره نیو رو دص |[

 | دوحو یافصل اّهضور هدلالخ لوا لالط او ذدنیا» صان« ناضمر قراند نا |

 < یر و هفر ءداسوهدابز نادار بزا اراک هللا یردح صراع هدناطاسدومم ۱

 || بش ال اناسا لبلب بواوا لاو نزح یالبیالتمم لاع یلخ هلی یرالواهداهنرس ||

 | راکد اجر هع اسلاءر الع ندیم هاکتسدتفارهاکرد هی هاکحصدایرثو ||
 || حامد لصاو تثاعز اساغش ترش ندههغهن اخور اد بو دارو مط یر ٹا ۱

 || قداس ماقما ٭ لاوشق یداوا لصاح تص لاک هننراخ اتما تفاطل ||
 | | تموکع اشابمهارب ایا ابوناواتناها ها یهیجرت یا داد اشا مسا |

 || یعضلا یرغمر زو ن داش ادج ا ×ظفاح م یف یدناوا مارک هلی مارهالا تاذمصم
 | |هنسوت تلابانوع ادس ینااقحا نالوا ماقم اخت هل قوس یراراداوه نسعد نیو |



۶۹۹ 

 ریو مارو فوت هد هش E ا وک ات ا هس تاسا

 دسو راکشا یر دغ مسرراکهل.>* ساسع» ہدعقاایذ ف یدلوامار ملنعا
 ضر لا دیژرب هعن حدو یز ربت نیکنا هنتف لوا بو دیار اد هنخرراوتس |

 بقاعت یمهش>وم رابخاکو دما راصح قضوهرامنرک یاورودرادتخا

 هليا یرع؟تردق كم نوابودبا ر اذک هرادکسا هداز هلاغح نیک
 امووراسبءابرغوراسب نابى واعواش اب یشاب ققق وبس انمول اد
 یدلوارومآم هم ر انار کیر را بادراو اعز لوطان
 اشایدوادبولوا مالما شکهیسهسورکناراد خدمظءاریزو هطایذق ||

 اش اب نافسق وص هننم ذخ ینله ام اع هلمساحررادرمس و ماي بص ەد راح

 یدنئا یطصم ندا او امال سال اح: ۱ ۲ هنسا مر حر هشهرغ ق ی داد ا ماہ
 هغر اار ملاع ااە رلماةم بولوادعاقتم هليا هغىطو هک ازوىتلا

 یدنفا یطصم فاطاس ةحاوخ م فیدلوادعاقتم یدنفا هللا عنص فا

 یعتک بولوا ما ةم م اک اشا دج اظئاح اش ا لع یاضر یالخ هلو س

 دوج هز وکی لوا یرتشم هل ار هم نوتلا ل زو ښت ر د نا طل س هدد اع یس هلولګ

 یدئلوا مو رترار کتیرا٤ اراز اب هليا ترازو صاوخ نیعآو # جوز هباشاب

 راد هنا كدا ض مزع یدنفا ےل ادمع هداز کال صنم ند مور ترادص مف

 ردءلا ترا لاس جرات × فاج لس دنفاهداز ځا هلو انا نج 4 ف یدلما ےعنلا

 لمحر سوگ ب E NE جهش دا سہداز لاغج مگر در ادرس

 لیادنددوحوهریادن روک نرل هتشاک ی الح یعددلولر هطو لحا محیط بودا

 لصاو ة ساس درود لمر هش رخ او ۱لر هدنا لد امهدامشناو تا د د |
 یربخ یتیدلواراتف رک هرس مادناورهعاةنالواهارکهاشروصح هدقدلوا || ؛

 ید دلو بکت یم امدقم دج ا شاق هرق یلالج ی دل ارارة یب یر کسعو رادرمم
 همدقمو ردوه هلمتلان از دلج بوددنا عات | هرادرم ولم عات او عاد راند دن ل ع

 AEE دا ارعا داهطارادرفص قی دلوار 5۶

 هدرا یزوریثرکسعمهدماک:ه لوا ف اعاسر مم بودا ل عو غوط كرت همدع

 یلانادادخ لوالامسرق یدلوا لسم هنقاقخسا تسداشا دع الال ناناوب

 عاتمان دلو ق نکل * بو دباهار مزعهاوخ ان ءاوخاشاب مساقناناواهمجوت

 ماع معاق لدب هباش ا ظفاح نیخجاوا حاتسا کو دنادرک هز رهه دنفارطا هسورب هرزوا

 یتیاص تولژا ما ةا ریشم نیش همعط یس هنر او مادةداتف اهل.دانلوا
nدو  e mmی ته فرم دوس  

Ez" 
eae 



 س حس

 لو سواد کوک ی تو 1 ا

> 

 یدلوااوزناو لزع مک اش اد را ترول نم رو

 لناشاب مهرا ی احر ههظذ اح هلی نامے در دعن > الخ لس رخ الاعم رف

 E هد و رد ا 2اب ا یکن ؤو تخوا اک یفاہح لب رو

 | رداشلاد.ع دن فارغ الا بقن لوالایذاجق یدلدا تعزع ندایردیرط

 یدنئا دخزواب یمیضا هننططبف صاوخ بودبا مارخ هقدصدصقم یدنفآ
 ۱ نيدو هلن ادم تع هدر ددددحرادر سف یدل ام امف ەد ژن اق فد رش م اقم

 ریس ےاوو ناوطخ وه 22 هل ر طررب نودنا هاگتسد تر هند اس قوس همدناح

۱ 
 ناصح نصح رخ الا عرق یدشلزا معت یراهعاد نارترو ة تاجور دقو

 ہک اکودندرامناح نالوانکم_یتشاک ولو ارو صم رک شار وص# نورا

 ربخآت هرخآ تاورذحو هلی یزوهظلباوغ ضمن رکا شلوا عورمش

 هرکصندقدنلوا ماکحاو ربمعتهرزوا ماکتسا لاک هحوتفم عالق بوناوا

 دو>و نارتفا دعس بکو که رخ الایداجق یدالوا عو>ر هدارغل» ی اتشم

 یراوکرز ردد هلدایرادیدءدهاش»بولوادوهش حوا زاسهواج قاخناتع
 داف ااا ییطص ۰ یک ر اص ماقمع اف ۲ ۱ ف یدلوانامدا ورور نار رو

 نکغءورع نشناحاشابناتس قوص بوالو اد اعدا ن دن اہ ص هلا داس |

 لعنوعا یوا روا دم تنطاسروها ضعاشاب در ادر ۔نا عش ف یدلوا
 لاعور هه اکرد لاخ مالا بسح بونلوا تر ء د هلاوت تاو درد لاچتس الا ح انج

 یار نک ده نا طاس د مشو دهس هدارمشدممهرع ناف نا فمر قیدادا

 ۱ ] اەتسمراد هغ دیا لولح یدو ءوم لج | بودیا لوزن لر ط> هنارفاسم دو جو
 ماند,عسهرفو لغواردناق لاو سقف یدلد ر ارارف داسو عطر هداشر یب یابند

 راد هلب ایراد د ءثزو- ناماس ران بولو ارو ھل شک هنابز یک شف آه لعس رس

 ۱ نغاوا یرابرپنوب امه ععس لص او یر |> !ییددلوا ناریر ناخور اصو نیا
 ندرت هل رازو تاب دادعتسا سود گر ۳ حوص)لصعنندنلابا یل ۱

 یان داما ل رتی دن فازوا بیقن م ق ی دلو نب ہعڈر ادر وا
 “ . * ه ِِ “ 3 ۱

 هک الرا لوصو م هب هنر لوا یدنفا ییعریما لوزعم ندرپ یکی بودنا اف ۱

 راومهانراوط اید دلو ا تکد یم هد اتلابا نسح یلال> نالوا یسلاو هثسو مف

 | مر جھ یراکود2 مادقاءاسوالع_نشاوارا هطص او لمت ساسانکفاهدخر

_ 
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 13۳ ااا دم : هراوُمط ندمو ار طرا دمسهد یضام ماع هژمدم س ماع

 0 پشت ا نادا اپ اتتا نیکو بب هتنتواو نن رر ہا دوا

 4 لومناتسا مرعندرب فرط الوزعم ندنعددمقلایذیف یدناو لب و هم دع

 | هشام هایدیفیدلبا لاقتسارص م تدوکح رودنمفاشابنسح ن دبا

 ۱ هدنس هرت دڅ ناطاس یړ څا ردارب بو دا مارخ هب اش كلمة دام اار ادناطاس

 ندمور ترادصامدتم هدررل لم ماع م ف یدلب | ماراوتح ارتساهد اسو ط د

 | فرطالوزعم یدنفایع شوقنانلوا مارک لیا مارا هتیادلبءاضۃ هر کص
 | | ڭنرفنانزهر یک یییدلوار اوسه دنا عة نام بودنا لومن اتسا مزع ندر ع
 : تزاواراکماط ہن د امش هماع همنرزارحا رول سه یاد الود نغلواراتف هکر

 ۱ لذیو» لابورب لر هدافویاوه هک دنازاورب ندندن سه جور خر

 | ل-یدلالاصو شوغآلخاد فاونر دور لاح ا تابردلناور دقن

 ۴ "ندب سس زرد ناخ د نالوا نوصخا | مع شن م نو ڪو د ث د دحدر حد لی :مدرحو

 1 یدانفوهنتف هر ات بو دارو شور س SUS .هالسارابد هنسو و »رو مظ

 هوادار قو ارام ال ؟ مظعاررو یالو دایدزا هد دراو

 | مرغ فیالنا )عو غو ط كبرت هرود نم بوصو 2 مد حصو هتعرع باکر

  هاهنا لال جزر ط هن هداز هل اغ ج مگر ابدرادرمس اشاد هداز اشا ن انس | و

 : مد ود لوا نی ارا ما رهل هاو هلی ایرو ام یا اد ماش اریج بو دناتاق الد

 27 9 هما

 1 امت هدولریسرپاو هرسددددراو هارد بو" اوا تو ٤د هب هبات سال ھ ا ترازو مس —

 ںودناہمصا یتوغرت اراک راد درمسرخ الا و ق ی دلوا ناشعاو>

 راک, هنشو و و یس 4۰13 ن زاد هب د هليا ی ارادرمساشاب یا ےہ فا سول یف اربمرم»

 | یاتضتقم رب ی واک یکم دارخثدو هلا ین راک ماشابورمست یم ۱

ا هع یی ؟ندانابع ره د تری
 هددح وتهد عالق بواکهثدادم

 ۰ 1 :رذ نانو

 : رهز یکی داوا دغااو یدحاماع تولراداب رد یسهعداط

hv ۳۳ا ۷ 4  j۱ بمشن:ندکب  

ED1 زا _ترو# تب ا ادرب  

 ۱ لد داوآ هنیوت لا نرلزددنرلر يه تند ەد رد یکتا لواو*نوزها ندد =

 ندیرل هدار 9 را#و داناوة 2 ضرع a س قات الا 1

le ahaa °1 بیم یو بد ین رک اح هراو ړنکن ده  a. 

 > تحت 2
E ی a" ams ۰ 

 م ۱۹ ۱



 نکنا راصح لوغشم رادمات رادرس یدنا شوا لوو نرفیرالوئسم

 ےک هداز تدکس نداولاتقو برح لاجر قوس هنرزوا هعک یافجوب |

 ۳۷ هک ن نکی اندنعالق لدرابودیا لاکنو یزخ لاکنج رانفزک ءرقاکز |
 عوطعم رپ یونس یراهعلت مان هشاف و ی او وودارو نشود هاذ 0

 صالخ او تد دومع یاعداتاشا هل لا را هرادر ب یل هح و تعم حالت اقمو ۱

 فطاوع یودص رهام یاو جول هدنسرلد داش یسهدندنس تام دخ #یدلنا ۱

 رادة هربوا رها ویسی راک یرک ا هرزوا یساعدتسا ادعامندنشیدلوا |
 ش.درار اصح شعور اول وا کود االمتسا دیطد یلارق هعک وودادما هلن ارکسعا |
 ما دهدراصشر فطر ادر ۔یدنلوا ی هی فسوب تنم دنبوئلوادادرتسا ۱

 یاشابنسح ی امور نار مریم د مابا یند دلو اهرزوا لاذغتشا هریمعت فو ع رتسا

 ]| هرکمذدماکحا ماهم ماما یدشلرا رومام هلا یصالنخسا مری سرو هنالوب ||
 | هدقدلوالصاو هنسلاو> نیدوب بولوا لن ام هعوجر تع“ مرخو داش و |

 | یذاج ف یدلنا دورو هرثا یزوریفر Lan abl رفظو متفدرماشاب ناس ۱

 مزع هند ارس الاوامر سر اک لا اعراب 190

 هاکنخت لو ام قرا: دلوا رامز مر ننه دار اکسس ندنا ںوروس نونامه ۱

 جەن ندهاس یا ةا هدنزاتمافا مابا بولو ا مهم هتفهرپ قا رعدف

 نکدادعاقتمهدم صم یدناوا لالهاو لتق هلیا تسامسكلاب ی افسماننسح |

 هنسالاو تر ییلاعاهداعسلاراد اعا یطصم حاخ انانلوا توعد # هتاودرد ||

 تولوا انف هار نشت حدوه ناطلسناد نخ ناره هردام م ف یدلناالتعا |

 یسیکیراکب یبا مور م فیدلوالاخ ناخ اهنروتسم هدنس هبرت دم ناطلس
 | یلاو یصتم بو دنا اجو تعد> هاکرد مرع هلیا صاوخ نعت اش ادا مھ یزاع

 هاشرککاناتسو دنمرو شک نا طاس م یف یدلرو e ایسهباش اب ناس > ىکا برت هنسول ۱ 1

 ناریاوو دامن سد یدادولدع کال سمهرزوا یدادجاوابا هقرط تدمر ۱

 | تاسحاو سزا قافرع بارار الصو الع نالوا فاطلس اکر د مزاع ندناررتو ||

 هزکصندکد شم ل« 0 ینطاس سومانو لص 2وک مات تودیاداشادهلبا ۱

 لمهمودد اف یسهدرتع هلی امعتسا لاو نو شاو شرب وب اللا ءو ءا: ر ا

 هنل غا یار ءدالتعا هتهرا یال او همنراشاح مشاشاح تولوا لت یتامدو ۱ ۲

 |یددتسام بیدار را

 | هدولا ۳ اهرکص ندڪڪ دتا تنطلستسد ثولتهنسیکء ای ۱
9 



 7۳ <a ی ارج 1 لغرا برو ملا تاذع 7 را درو

 یطدمب«داز هاشم ف یدلوا قم دن اط-ناوار دص لس هاشریکناه> ۱

 بولواافتخانکنیزک تازع؛هار هاش. دددلرا لصاو«هگروشک, >حارطا ۱

 هرکص ندق دلوادرون ناداسودرکار ار  هدوهس تددرب ن لوا !اقتعو اسعک ث ۱۳9

 e e ET یودص بولرا لضاو هن او ل: اطال | ۱ ۱

 ثعابهایسقرفت × یدل ااتشماناتهافا باما لر دن ہد دحر میم نکا ۱ ۱
 قروا رورس ناشفا تسدهلیاروصحتان مجنغاوا ها رک هاش وطاح تەح ۱

 فاوی ک یناهکان یالدهاک ان ںو دیابت یکن دصق لنهآ ی همعاند ی رم ۱ :

 و هوا ارطا هکنوح # یدلما هرجاشهدانزدارب ,هدانزندیآرب و هرصاح !

 عفدوهایس مجتادلابزا E ی هو یر هدادما ارکسعنالوا ۱

 طالخا وزاوخ داع ندنسهحانرد ناو هلمس هناهب لع | هاشناکتشاک لا ۱ ۱
 هرا سهاوء هاسنالوا ا قو و روو هاش ۱ 1

 ندنرارف هناکز ان ر ادرسیدلد ارا فتتسا ماسد غالبا نر ایرالو | متگالعم |
 تاع قر دب نغلو اد ماا ج د نړول رفط هناو بولو ازا دربځر اک لح ساع

 رادرسەدراچ لوا »یدلما لد رو هل درا ت“ یهح ول تار هلی اد وسان !

 ےیراد بو دیا مدق مطو هتمهباکر E A بترمولمکم |[ ۱

 ا یداجرهش هدى دج ةنسو شا یدلنا تعزءمامز هنحوهنفر ط 1

 بح NSPE INS OP NS .دنرخاوا | 1 :

 ترصنو خذنوکل وابرلوا لالطو ضفر باراتادرکور ثعالاتقو |
 یالآ حوادحاو دما دحاز نر ءهارک هاشرکم دزور ی دلو اتن لمآتبشا

 یاصم فصزوه یدلداراهط |نسوزرآیتاوارادوریک هم اک ھز ا ھرکپ تو دیا

Êشاف هرقواثایرفسهسوک مورضرا ناریمریمهریزو تراشا ینیدهاوا بیترت |  

 هللا ناک هک ل وا هلی را شف لا شماررا جم ندنر)هتشاک الج اما هو |
 هدور ؟مذورک لوا هل باردا هقعاصر شعر × دنع“ لر هک هنر :الاناخ یدربو

۱ 

 هایس یص به از راک هحراطم تا حفر, تو دیاد یعزعهار ۱ |

 دنح امزآ دربند مم لوا یدل ا تسر نرانکوش تد اوچ تکا ام جرم ۱
 یدو رکی کا ةءاس دعب بوش درب ا :الا ناشر قفلاوذ قر هلو درد همر هم

 یدال ندن اور هن اتسر هعب هنراذاح ناس ر تصسوا لا هن: الاهاشد 1

 یرابرهتسوان یدال ج ده دنا هلي ایران نوع یراکددمیدردتن ااحر ندیا ۱ ۱



0۰ 
 د

 تایاتعتلئ امرهطمو روصتمهدناشفابورغ تو بو دبا تکرحو شدن ۱

 ناشیربهغ دغدهربهررفط رکسع نالواهرزوا لافتا هلانتو برح ر کم یداوا
 | بوردنوکر کسعهدیزکس اف رب ههاکودرواهاسنیط امشهاشنوحم |لامریو |

 هرکصادر اکس و لنجرادقمرب هلبارادهلسو یرحکد نالوادوح وم هدننابزادرمم ۱

 رفسهداوب یدنا راشلوا تعحایم تاتنانع ههاشرئالا سوهدرکسعم

۰ 
۷33 

 یس ہک ماشا نوشریشعث مادةد اتفا یداهحنادمسنازابرمم داسفو مث |

 يس یعض تور توقف ف عض دوحو اد مادقم د ص لوا راد د و شب

 0 ۳ ل 5 3 21 >|

 لعل لئرمه یهاکدربز ها سلاح هل ای او نا خمس تون اروصق»دمادفاو

 نالوا هدنناررزهدنسانتا نالوحو درطء داغو ناد ہم نکا یدل ناشخد

 رادرمبولواالبودن:یالتمم اشار فس نک لاطخ ناذع شتار اتفرداب بسا

 راسادمقراتفرکت داش BE AD نلکهدادماکا ندنفرط

 شدیکرلکب جواو اشاندجارمشو اشابییع نارۃر غزو اشا ناک ماش لاو

 اهنوکود ریدقت مک یدلوار نرخ ریشعت ناکوح ٌةدونراواربمزکس نواو
 بولوا لاح فعضو لاب تت ثعاب هلاتقو ںوشا بارا یروھظ یرورض |

 1 د دلو ار امر ان اسا شعنلا تاننو ×ر اکہ ط هل مص ق ف دوس ج ردقف هسارب اغ نه
 ا

 نادرکوردارکاءا مما ابو یرشریم ہر زح رک احو ناشیرب رکسع یور با هکنوح 1

 شود هبسرابعیدیا ناواراوتساان یرارارقوریصساساخدلرارب اسبولوا ۱
 یالتساهایسورا درسراچان م د کودتا شو در اف یک یریعشک لاش ماش

 صالح یوح هراج هلی اس امع هاش وحشة م هاو موعهو × سار هو بعر شح

 ندهابسنالدرپ نوک لوا دهارک هاشرلد د"! ناچ هناو فرطرا بکس بولوا !

 ا ااا لا ار دوامات |
 ت

 ےسذندیارذک تدرادرمرکسعمرکید زور» یدناسع | نأنعیاحر !هرارف |

ezنوک ینچوا ربا قق رع یدردنو ڪڪ راسو ساح  

 هسک هلا لام دانو فرط نالواهدنام س بولاص تسوح هد اس ههاکد روا
 ریست هرس لخاد یتهعغک هارکهاش هاکناسد × یدلوا لامالامیلامآ ۰ a ۰ ۰ ۳۹ حس |

 سنامزنو یرولو سیلفت بودنارشعترش همعط ین امور نالوا هد هنفاحو
  EL E EEE oa BEEK hEےک ۱

STITH. FEKETE a aKa 

 فودنک بوی ارواب لعدبا لاصبا هلالض تابرارکسعرمم یریخوت ره-

 .تسح یناجره هلبا یلاتح اینلول رف هنادو ما د شولو ا بیترت نوع ادص

gaیخ < هو  



eno 

 یخ امت بو دیهدادز ا هو او و

 ن و انا نار شوم تا دماج لک )5 ان ماه اقا تزاو یم هلم
 یعایه الا ریهابلح قحا اقا هزار راد م# یدان ا نال اتوا مغرم ماتر م

 هدنا 4 ارکسع لمکمو بت لغردق لب شد تود ین اشاب یسع هدازدالوبثاس

 نودزک هنس ازادنا سکععن وخ لس ششوح نیو شک مار ماش برض

 تلاشضع نده دلوا طظتفدهدم الساهاسس فص هتشر هدزو دنا مع زور ییددلوا

 رحم لق هتشاکنامدقم ىدلوا لاله الاغ ةداتفا هر هقرشعثترض بواوا
 ریقوو لالجا هلیایرکسصرمم زارطزازعا تعلخ شاد حوص)هرزرایییدلوا
 | ںومآمهنلا ص,ةسا لالض بایرا ن دن ارو شور را غرا لا۰ د ہا وطان ا ںو نوا

 || هدنسا رک ندا ۳ تو داهارمزع هلا هب اراک اوما تچ ی دا

 || ها هناسلالح لج همدص یحلواعغاو نیفصلباقت هلی رکسعرهکدن لبو ط

 | | یاشناو « لاعور هل ان تاودردنا ریخ و ناتفا ب ولوانادرکوراش اب حوصز
 | ةع ضورعموب دردجاتع هنو امه تضمن تالاب هنئاح یلوط اناداسف شتآ

 | دور بولو الو .5 مع“ لصاو ییاتنایمالکخح نج-ءا لاساودخ

 ۱ ااا ؛نواوراذک هب هسور هليا هغر داق هرکص ن ندعء او

 : یرلغدلوا لالحوءاجزا دنا هب اس هب هسورب بحر قراد دد اراونا قرغ هل | یررادد ۱

 ناسعتمنالواناشیرپ ها ارطا هلی اناج سیورب تدنس هعفو یش هدنوک یک: نو | ا

 هلم ط او اش اب ح وصار د دب دا دوالئنح د صر دق لس تردابرش هک هام هد اط

 تفطاع نعرو ظنه یراهنادنچس زا نر و[ تسد بو دنا وا

 | یر هقواع نش ذکو میخ" یراکس ار دلراهاوش تب انع لوا × یدلوایراب رش
 هنعفدیلالحرو ذح نالوا لت یرو ھه طل اش ادو اد ص بو زاوا ےل سام الا

 تا

 یطصمهدار ناعس لص ةن م ن دمور ترادصردص ناصشق یدلوا ماقما

 اه دهد هب او توکتمو تولخمهداز هل ْهح یدلوا اش اع ناتساکرس مزاع یدنا
~— 

 یغانسمق یدلد مدعروشکر سر امتخا با غو ہو دنا یالبدسا بولکهدمآ

 لت هلا ناشلا عقر بصنمیتان ادو ندنلواحهداز هلافح اع! سور د یا

 تولواح مو حرههدزمهرب یو طانارابد ناضمر ق ی دابا ینایماک تر

 ۱ تاکرح لتهعشءاشادعام ندنفب دلوا نانو مان یناماو نم |شک اد شة ۱



0°“ 

TERTمظعارزو روا یە دعای هالاف مه الا نیک  

 یلعاشاید راده بولو ارادت ی اعرابرهش م طرانخع لغ. اراذک هنەناج لو امانا
  رادصالاثم ی لاثم ن روع, الاعور هلام ال اداحه ردلاھتسالاح انج

 لا نکد !هدنران امرفریز ام دقمادع امندنوق نالوا یسوس عو دهاشءهدنوزفا هد تود لاتو ميشا انار ورک الارقەدمةلاىدقىالروب ||

 ندیاتاصا هرو دنک ندنفرطیاه-وب نالوادامقنا یاسرف نیمج ههاکرد
 هفل اس ع ارج نیخاوایولعم کو دا هرزوا قلوب داندز اامو ف امور اسکن او فع ط

 تحارصدنموزرا هنساجر قاب وہ ضارعا ندنا اصتساو ضاعاندنس

 رفطرادرسن ol :۱ شفر ادپع درنو تفک تام دقم همت مع صع) تولواشع

 هدوسرفی طانم تاودظاس هشاح بوئاوا توعدهرادم تلودٌهبتعراعش

 نیک اضتفا تعزع هتفرط لوطانا هودنکص هدکدتا لنعت
 عبار رب زو قتهذخ كلرو ماکعتسا همص قاسم داناوا ترشاسم

 بسح بو دال سخت ید هلا یرادرستعذخو ل سم هباشاب دا س

 || هعایذقیدلدا ماشتحاوزع ماخ برض هدرادکسا یار يمالا | |

 یاجرالا میسفهحاس نزهیخ نیدا زادنکهرادکسایترطوونه ادرس
 لئرف لوزعمندهرقو یدلواناشلا عمقراشاب شروردهلتراز و اخ تولو اا

 ثعاب هل اقا هتشکر لوا لاما لىن ٥ هنسا مر ع ف یداوا نادو اشا رفعج
 اشا داهرف لدهمتج ندقا شا یخاتسوب بولوا لا عارفو تح ار بت اج ل ہم

 هرات ا هت سخر ا لوا یتکرح و دنکو» لکون ین او درب هناك ندلتعروط مان

 ام دةم. داز هلافح هنزوآ ییدلوارب رق عار موسيمرهص قیدادا لخت

 ادالو ئاج بودی اود یدغلون هداغو یاتوغهدقداوا لصا هناو امزهنم
 ل لع یسهدازر دار نالوا یل ستم هد اح ×+ ید شع |مادقا همادعا یی هداز

 | دنر وص یند دلو ادصق خد هبو دنک ولو ارو شار هتشکک ندنروهطلاح و

e heرواد عح لصاو رول # ی داد ماها هماکح او  

 نالوا یر دارب یسقنرط هل مسالا ررظ هاب 1 شضعدبلح تلانا قحاوار گداد

BESهالو اس هدنرق هنطارود نم یاش ا ترتر اعا  

 روڈ مة صل راحات نیغلوا دېش هلت رشا مم قش مایدشج ندنعا اهداز

 ادا هنوکیافرب لاصهتسا لاشع اید رطد بولوالاتسرا هک لع بلح تابا |
 لوانذلوایولعم کوذلا هنرعضرس هدربقوت هنوکو لب لع م ف یدتاوا ||
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SWEETIEزاصح یمضدر اتفرکی اش ه دعدیءولدرط  
OY 9 - ۰ ۰ °۲ 7  

 مان الا یفم ی دان ارازو نویز ی الو یل اها هل.ءاطناما لامەدابز ندلم#قو

 دسم ول ہما داو ساشا ش ورد مظعاریزو ی دنا هللا عاص مالس الارس

 ردصانا یدننآ یطصم بو دا اوزز او غارذ شوک مع ندهدافاواتف یلاع ا

 دوم هل ز وک ءاقتم ن د رازو لو الا عر قی دناواهداعا هب هہمالسا نسم

 نماسلاو |مالسالاحیس مف یدلوا لصفنم ندا بث یب تامحیصناشاب |
 یراذرشلار هاب فاس بولوا لد ہم هتام ےس قق اح مس مان نن دنا یطص
 تحر قی دا | التعا هاتفا لمل حر دصاعدار یراد مط> یدنفا هللا منص

۰ 

 عاضواباکرا ثعا فونح هغدعد لن هناو دد اهرف و نالوا هنهانرادس

 رشک ندتھ ج ی جد دلوا ارطاخ هدرز ن دنو نګ لوارکسع لج بولو ا نوکان وک

 هناخ دارند ر یرطدرهتولواهدنام لگاسابمطخ فیس یر هاد م تمه

 بصام هفنآ فح ندان دمزالزعاا دود نیک ابا ارعو مول نابشا بارخ

 ب وا لوتهماشاب شی ورد مظعاررو لاتین تازا لو زعم دندن امج

 ,اشابدار مریض نشورر زو هددار ذل ترازور م لبا اخه | نسح مالسالا خیس
 ید.ق»نا یسقیدنلوا لالحا اش اب نسح شاقن هل »ایجاد افصنمو لاسرا

 ندا. .2ش | ندیا اتش یاول یالتعاهدملو 6s الورد. ام راپ هاشهنشدورد

 شور و ان هفتاد دیر دارب نیو نڪ اکنمک نب کم لذ ذر لیوط
 هدف 5 قمت اشا نیسح تالْدد لوط انا ناریمرید لغوار دلم ق یال وا

 زا دن هب اس هب اسد + نودنا مانتعان دنراا مش تاساومازپنا بالس درب

 ر دن لر اممرید نانلول یضاق درون سم داد نکدا شاوا ررقمقلوا المتسا
 رم ملزم لاا لام یرادقفرب اغ هاد نزا نسوا یدشفا لو
 یان هدعماوج نالا یلا بولوامفت یمندنرزوا شو ةاسنغمالبر ار یو
 ناضمر ف روناواداش یور ها همش ده اف همش ءادهاوداب هلی اربخ

 ىشى < اوا یناطلس عع لصاو یداسف هن و کو دارن د لوا
 لاسرایروشنم یاجسهر هنانالوایسأر طتسم تااتسا ید رطدہرول سم

 :J ہد یر دقلا لء لح ماو × مامە درب نامرفط> اترو صر دنا ن ا ںو اوا

 فاع هنناح هرقنا ندناځور اص ناک ت راغ هر زرا یداتعمنکل یدلد !مانتلاو
 هن دنما کور نم عارامشسا ددصخ ندنءاضوا و ۱

 شنا ندنهددنازا هاو ™ در تسد هم هنس رد دتدا دس ن رلو ء3 ة علق

HGR GATE ECT TE 5 ۳ 



 مار یدارج اد د1510 فاکسورص اش نوبت هات ترار نکن یش

 هب هنورب تولوا تعحارم نات مد :انع هزدرلناح همه اتوکوراصح هرق هلا مات ساب

 راس هظن اح هسورم اش اب ییطصهریزو نب دلو ا سکعنم ید دلو اهدنسادوس المتسا

 هاکر د مزاع مالا بس > هرکصادن دلوا عذد مروا نه روذح بولوارومآم

 تات سااج هدهانرهشمان چ ندسورکنا عالة تامظمم یدلواتدالج

 هرزواینددلوا رب ذ, شزاذکض امدقمهکش ایت ام سرهنالوا تموکح
 دیا شاوار اکل ط هلص ر ةع هلتارا درم رب دن نسحو یارو تنازر یاضتقمر ||

 ۳9 قد هر ءظ عرب »مان ارب دق تخ یاب تولوا تموکحبلاع كىرش

 یدنیو حصن بولو !تریغ شد آ دس ند ہل افموب لاض لارق مانی رکاردارب
 هل. اقا لند د یب لس لواو لاسرا همان تد اکش هانا عر قحلوادنهدوس

 هخساوذ ر زالا لع بلک لا هلن اطلس بو دنا لاععتسا هل اندو ترح ریش ع لس

 شاد ام بولوا رقس قلا ساب مزاعروهبرو رغم لوا نکد !هرزوا قارا ا غور

 تعحا هانا حر هنساحر ید ی تالار ق عارب هرزوا یرلنم بد مسرندنفر ط

 بودبا نسعت هن املغم ی تهکردارب ةناحااک وادنکو رک راهظا هدقدنلوا

 نامخم رو سن کیدا ١ ندآتلالض ناد ومان تداعر هغ د اف معز

 تامر ۳ است هنرتهمردارب یف رخ نمروشنم ناناوا مقر هتمایو ٍدنک

 Se ی ارهش مهرزوافامرثلناتودنا مانتهدنما2مبو دبا

 یدامعنا ما الح ناسمغط ی دلوا یاس د لوا هملصساساد..ثنو یا

 هعتهدملوطان هغاب هنتف بو دنا یدانت ندهناحره یرلنامععء یاودو

TPESمظعارزو نیک الصاوعرف فالتاو ٭ لسنو ترح  

 | رومالاعتسا هحورب هرور اا ںولو ارو مام هلادوع ههاگتسد نع>هاکرد

 هماصءیامعلد هب هنس یرکب هرزوا اراق افتاو × ماطن لاکهرومعمدحم

 ردغوراکز ور س نخ الف بولوا لوز عم ندر صم :رکص ندکدرب و ماکک-ا

 نددايم باب هل مان یسهلنفاحم هنس وب اکو یر لاب هنو طهلب اراک افحیارزو

 نوعاروص ضع لمك: اشا دع ییروکمداخ نانلوا داعداودرط

 ل.دزوب یکا نالوا حصدقع باص لاد تودناتفاق اهم اتمهددار هاب

 هادا تود بابو تاصعتسا یب یا نالوا لصار هلی نقد حو شورغ

 رهظءو روکشم یمذخ لج دا لاعور هاب تار د اخ هلا ید یف یدل ا باتش

 ریو ندرادرک دینا لالجر اذ آراخ یت الو لو طانا ولو ار وصح ان فط اوع



 تس> | هنس مرگ ق یدناوا صد و۶: هرید ۹ هتسخ رزرو لوا یریطح مد

aیا یاردص یرادرس لر اکنر ماهر ا یا عرف  

 دند هسور هد ی اقم اف دسم بو داراز ل الرادومتیرادکسا

 تس د هدفار طارد دن هدو تسر زو لوالا عر فی داب ارارفا شاد یطصم ناک

 نالوا هرزوا عاش> ا هد هکاطناو هکعاس ىح فارشا نالوا نک لعشر ار ڈش
 SET E EL AE دعوا کم
 هشال یر. وة نانلوار هح هدقاطوا ٥ اک شد هرزوا یداتعمو بر اتدرک هرانوح

 مدلا حام ندنانصحت هدناو هلازا یر «منلت نالواادس اع اج تودنار اشرم.ندر

 یار ای دابا لحام یط هئاحا بهش باح راھ نا ناتو كل داع

 یداہندب د.ثج نالواد اسف هم اکنهز اسدرکهد هنطاهدتالوا لصاو هلزنم ما

 مد تور دنوکر کس رادقمرب نوعا ا زاشفاوخ ریشم ناکوحهدور

 دوجومهد هنطاو × دىدناز EEE ۱۳ نو

 عر ف یدلواد !رعس ناطاس هنارخ مادخ طومضم ی دوتنو سانح > | نالوا

 یاذتقمرب زعهدازد الوسناح هدقالوا برثهصارشریهرر فطر عر رخ الا

 رکتار دقلم قرر اوسو هدا نوح ادمص ندتعزعءار یرادرس زا یاقش

 هجون نارک نانع نیفغلوا عاّتسا یکو دت ادسیصارشربعم هلی ارث الا سو خم

 هورکلوا تءالسو توحتد توالوا هنجون هنذرطیب موم هم

 یذاح ق یدنلوار ارف هج برص هدارص مان تل: > رکو کو راذک ندهوکش

 ا رگ ردا دا ىر کد شعر و ۱

 یا اش یالوا روصتم شیلا دن اعهرزوا میدق مر بولوا یتا م رثا یزوریف ۱
 هرکصندقدناو مار هام لوا نوک يوا هخ داروبع ندرو درد کلا ۳

 یدنلوارارقهدنرانک یتنقرهت بوالوا تعزعنانع فطعهمارم تم |

 هما تربح لاک قتحاواربخ هدازدالوبناح ندنفدلوا رب هحفریزوریب دن

 مانیسواحورا بیرفهلح یه فص هبوب نولامهیودرا بودیاتکرح
 رادقمر راز مس نالوا ند هخر ج نوک ل وایالواتسوعنزادناهباس هما شم |
 نح ناشعتم هدراکسو كنجءاشا بولوا رادوریڪ زورفا کرعم | |

 ,کولهلاخ دازردامء یشرو جافربودازندب مان یشان ولبن بح ندشرم اش
 ںایراندندناج مدجص یدلوا نادر کور ندناد مه نادم یرار اسو ناما |

 را < در اکشو دع نار زه قهماوافوفص روطس ید ر لا یوسو امر |[ 1
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 لوا هيا ماشحاو هممخا یا.قشا نوک قش نوخو » مارخ هناریش هدرازراک

 یا. بو دیا ماغلعا یک ماش فرط قارطا
 | یراکشناحو یزارس مر

 الاخ یساغا یرعکیواشاب نسحک ابرت یسیکیراکب یلامورراد دا
 هرهکدنیودعرکشا فص ںورت د وکر ارت ھر ت قو ط حراح هک اشحنوک لوا

 تقرتوق نالرا ندنتهح تک ندنفرط نتشدنکل راد در ورا هنخر

 یدلو الاح هنس رللاصتسا هملکملاب تولوآتدالح مدة تام ثعان لدهرهظ

 لادن ههیح عضو هک اخ هعفصو لنت ندندنسلد دنعهدنم هرفطرادرمسهک ات

 هتشادر هنارک یرط اعد تسد هنساجر قلرا یرور یزررفو چ بودیا

 ریڈع لس بولواراوس هلی ار اسکن او تنکسم لاکو رامکشا ےثح لش رسو یدلدا
 ارا عش ترصارادمم + یدلد [تاتشههارک یو دع هابس یصز تاتشدا

 یان لنت ةد اسد لمص ںولوار تفهردژارکسع داح اهلا یکرحو نحو

 ماد هبودعناج عرعدمص نیارا هتعاص ریسعو ماها هد لذ نوعا

 ه دابزند کم یی رکم هد ادوراوسهدمهوک تعاس یکن ا یلاعت هنو عد * راد دداا

 لوانولوانیکم» درارف جک «یراریاسونیمز قع شقتنکو ریکبابرا
 نایدااو هک نرارفو تامت یاجرب ابهدرازراک هصرع ند رم هناح بج

 : ارق هخکرب قا دهدن ا بو دیا بلح بتاج مرع ها لاعتسا لاکو بلسوز اس

 . هرخالایذاجق _ یداهارارف ههللاضرا یاضف هلی [نالذخ دن اتر کدزورو |

 | تلح بتا یازکه رکص ندتسادایراب تمعن یزانکر کش تف ذخراد ن

 لیاوفع هدرمو » مالساهایس مالعا زکی م ناد ملوک نوک ی دی بولوا |
 || ی راو ق هعلق ار ادرم«نامرف برر م ڈ لد او ایف یدلر ام اک د اش بل ل اھا
 نحال یک ودار ندکس نداششاندنا افتخا هش وک هش وک ب :واوا در

 ن واهدنس هظف اع هعلد څان دف رط.داز د الومناح # یدلوا اش بابراقامس

 هراصح یت ہضم ن 5 حوا نامکس زوے دتر دورامش اب لولد مان هعجو یوانرخ

 دنجرارادرمم لاضفا لذا تشنودناد یسادص نام ال اهل قو ارا تفر ک
 نسح یک ابرت یسیکم رلکد لب مور هرزوا یال او ضرع رادرم راہ دما

 ییسکر کم لوطاناو بات نابنع هنکرط تلودن اتسادلباترازو تا |
 لشد باح تلابا بولوا یاسماک لبا لول بصاماشاب نیسح لوبرام ۱

 هتسخر اپ, لوارکسعف ونصادع مندی عکد × یدال ر وک ازم هاش ادنیسح ۱
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 ۱ تو دنا تعزع هنمرلاتشم ناناوا نیست هرزوا ناو هدرادرس تم ذخ هدر انآ

 نا هش را الوا بلح ناتمرهش لخ اداع اللخ نایرصکت طاضو رکسعرس
 | | یلغوار د القم دم اکنهکودت ارار ةطاسطس هد هنوقرادماترکسع ممام دم
 قل هرر اهجور نوع |نکست نراد دعتزوس نام اس ةر ان راستش مان دمعس هر قو

 | لاعتسالا ات لع بو دنا نمعت فاش اب دمت لکی نالوا فرضه هنغامتسدرچ
 یداشعا لاسراهلا ها ا اوپک ها هر دره

 هليا هاو هننکه ايس بت مهو هدیزک بخ نشرفلاندهدنسهدازوش ز مم

 تسکنقدالس فص هل ارهدر هذ هم دص تولواراسکناوم ادارات و نی

 نیعالمیانماودمعس هرفندآدب لوانرانیدلوا تسپیکوشیاواو
 نیح ىلع × بولدرغو ط هندناچ هسورب قر هلو | نیکور بک ناتسنحمسهبا
 لل هرومع»لراورمشقاوسا لادن دداو یالع او لم سا: ا یا هانم هل قع

 ند هک حوا نوک د یا یی اوصو دیاعمو یماوجو دج [مقالحکا
 لاجرز اس نالو هدراصح حراخ ناضمز ق یداوارهف شا هَتَح و سهدایز
 هعقارر توشو د هتسالہدسا تسد نر مساح ترح لاو ماو قارر ادم شر طو

 هل مک اف * یدلرا روهشدروت ور روح یک دهع بکا صم یکذ م هونا

 نیدعاقتمو یشابنایکس ی اشا نسح شااقنءمیصملا بارش دمیراهقلاد> اولا
 ۱ د نما ندرب ینا اشا فسوب مداخو ند رع ی رطل ایل هجو یرالوتر باک او

TTT TREE با RIT ار هنسهطفاع را دکسا ڈ ایرمضخ ودسکتزا اشابدواد بو دناادعا عفد تمذخ 

 تاحردتیاربهدکدتنا رارفامرمهندرادرمسهدازدالوبناس یدناوانسعت

 اخراجات یقحلو نامرد هنمال ایلد درد لر طرب تودایاوط یئارطا

 1 هن اذ مراکم ناتسانابوک دانادات اس را تورو رارق هن اتشهب ام تلو درد

 هر هرصاحم یریهشر هش وار داق ترا یرب> ی وا! سرق ه هسورب یدلرعوط

 | | لوابودناراضحا هلیاهارکاوریح نیغلرا یوم« دل الخ کودتا لاغششا

 س از ادرمن امرذ دات هو دنکار ها هليا ی دعو م اةن اخ ا ندراد مس .درآپب
 : زارف هنترط لاک هل لب یطصد یسدد از مع یتح اراکسهدرات بشر نک ها

 نماد هتفاسرش بو دنا رادم تاودردمرع هل اهغرداو نالوارضاح هدن او

 ۱ هلی اضر عع یزاسن م مز یزاوتهدنن یاضتمهر,یدلو سو ام تزرعسوب

 1 یااناراوٌشمطادعامن دهعددلو | یهاشمشتفطاعرهظم بولد ر وہ اعضا

 | | رزو قحاوا لصاو هنلحاس هن دول اسا نس شاق یدلو |یهامم کد لپا
 از روس سس سو سس
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 ن ناکه دناج هسورب ل.س هظح الم تنطلسسومان هظفاع یرادانجرباد
 : ره ےک نوع اطا حا مزحطب ارش تد اعر ںو دیا ناشتحا ندقلواتکرح

 نور فطیح دهن هو هسورپ ر دل ا4 یداد :اراتخاتراعرارهدهغرد او

 ودا ییا یس E قید تنم نوک ع اتر 0

 مد عضوهتمه باکر لب ف حارا لدریشرزو عج لصاو یربخهدزموب
 یدنکو نوغرو طنا هکساد بو دنا عو غوط كيرعق هداولر ای دصق بشعتو

 | ندنناکس لوک هند ایدلم امدع یارد ةراوا ید سابا: یلالح ح اهر نوغرود
 ندنءاشاو براعاوندنعامتاودنکر لددرممانیاح ىلع لغوا كب .سابلا
 حر اتو لخ ادم دس هر یلالح هد نسل او هسورپ هلن اریکریعک ناریشزون حافرب

 ۱ ريشع تالمس 5 هدرب یدامح حراج مرند لاکا نددرار بودن

 || یداوایاع یردتیاول هلیافاسحا ینایتسراکدنوادخ نیک باتغتا
 || بارایماولاعاناهعاطءاهج فامرف اشایدجا عغلاط ی اک هرتساس

 | ساننمنوحا دادمآ هناشاب شاق بوک ندنربعم یلوسسلکه با یسازورات

 ]هل هتساراهایس قعلوا لصاو هر دندن ایر هک دنیلالح یی داوا لزا هنسلاوح ||

 | ه>راطمرادقمرب ندنشرطهدنرانک لوکس انہم ںودیارا چاد اهنفرط اشا دچا

 | هلیا تداهشنارکل طرروت لم یاشاب هد مزر مزب هرکص ن دق دنلر ارازراک عرق
 || یشالتوناشرر یداوننماکی شاوحو تاقلعتم نخاوا لاله لاخءداتخا

 ار اهزا ی دراوهنامرقندن | هناخوراصو نب دیا نانک تز اغ جد لغوار دناةتولوا |

 : ادادعتسا نام نام ارخرا هدازرهشمان دع ناطاسو ناعع ناطا» تنطاسرارلک ۱

 / نال واریکذ نو ظعو نم شذ یمرکه ددعهاح همق وص ابا لرل لغت تم دخ ف رش نغلو

 | HH یادی اع وط چ اهنطا لاب رةملاوش ق یدزل وارد ول ی دف ار حس ۱

 | التعاهنسالاو هنر یلنادو,ةنولوایرابرهشتانع نیعروطتم اعادجا

 | ندنشد دلوادیدد تمذخرب ندنآهدددم یارد هنعااط تنام م یدل د 1 ۱

 || نادوءق یدروادخهدرب نیم هسودر نكر اک تدر صحت امانه س لواادعام

 || ەقود لس مەرد درک یدو یرانو لد فسولومو ناہعش لح رکو

 | یلیلنوىلةرو لم ماعهدناسلاع ناسم بولواراتفرک هنرهقتسدیرائدرب

 || هرهاخرصم هرب اشابنسح لنع اعاد رادملس یدلوا روش د هلناونع
 ۱ هرادهتعمرابدلوا ندارد فرط توّء> نده أع یاس هد مو کح :
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 ا هک شکم س وقر ص مور ندنس هعقواشاب مهارب ها یذ یدل اتع رع ۱

 ]ادوشک یدیارلشغ از اردیدعت تسدهاداعر لاوما هل هانم م ان هملط بو دیاز ع

 ]أ یار بودیاالجاو لتق یرهکدیرفن بترد جواندرصمیان.ةشا لا |
 لوټ ندنابرص منا مرو نه ریزو نیو دید مت بوس هرصم اقا ی دیدس

 را فازرا ترها مه فرشهدنس هاتم یمذخوبردشاوارومشم هلسقل نار |
 ]| یا شا نادا ۔ناخرهو کرتخ | .دعسرتخ د ت ء۶٥ جاتلاةرد بوا روک ۱

 ادا دیا از عر اھت سم تعاخ رت یارک ی زاغ م رق ناخیالروس ے ورت رود نم
 ۱ هدنرصع دجناطاد موح يه قحا اھ بح اص یب ق اخ فطا فرمت تو دنا |

 1 تلودردامداننکما شاوا نایصعیداو شاداب هلیا نسحب یلالح نامز هح» |

 1 هرروارا ده دنر اصح یلدا م ورور نبا سواح لاس ةف صل بودا لاعورهرادم

 | یارادنسفو ف اطلس تفطاع رهظم یارک تمالس یرتهک ردارب نالوا

 ۱ ناکم لد دمت هروزسیارس ندرورغ راد ناخ یارک یزاغ م ف یدلوا فاش ناوب

 ۱ ما يههاکرد ناطلس یارک چ حو نالواذ هع لوو یداالواریکاهدک دتبا

 : هنامشاتاود ناتسا هنساحر قاروس فازرا هو دنک ین اخ دنسم ندهاکهد

 ]| ماس نکن اراظتناهار هود مشج هندورورنا تعج رخ نوردنوک همانزاسن

 ندناتشهنام تاود تابراجات نیفاوا ماکت هلا ماره فا مان ا تن ۱

 خالکتس ءدادرسلبا یارکرفس یرتهکردارب بودو نامرد هندرد هکروا |
 هلباروب نه لاعخ | هدلشلراسهانرب برق هنامر ک قا *یداوارب رفس

 یاجیودع بولک تسارهارکد 2 هغلغاق نک در دنوک ندهربف یارکت ءالس

 تاقلعتم × یدلوا هلاوج هترزوا یارک شخوت هراض» یک ق اهکایالد
 نانضمزاوس هکی لوا نیفاواینالتفو ناشرپاسا نازخ قاروا یناوحو

 | نعد فصیدروا لا هن اکو ریت راجا بول اقا نتو ت یک یرواخره+یروالد

 أفالس یا یردارب هرکصندکد شم اراوملارادةرف>راسنوکت یرلهحن ندراکبان |
 زا ننکرح نا شکتوز هنوکوت خد یارک د م ف یدل ا شوت تداهش فا |
 | تقاعوراذک ها تن فاح تاقو ابودیاهدهاشم هدن دمزا ییتماش
 ۱ ر ونلواداریاهدنلح کو دتن راب همءاص رب مع “فاع جدی | رھ مد رهسدالح

 أ ناکمیاسناطاسهجاو> هدروب نم ماع »را سر اکر وراز دوخ ۀدننک دیر
 مرامرح بودن ماعا مدةهدر یطیرج ماوعالرانم یدنفا ییطصم لنعم
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ofêو ۱ نت  

 ننرفُءرفک هدنناخ دنیا تنطل بد هع یاوا مارا نز هیس هد ق املس س عهای رب

 || لراهناممال ا بو دیا نا زورف لنحو برح دک ڈا ہدسادنا رادتدمهحن |

 | بودبا ناعتساندنکم شمل داراجا نیاسهرعا نیکع!لنت یم اور ۳
 مارتلا حارخ لامءادا لانس لاس رش هاو ام بهم السا رامشراهطا ۱

 هدرابدلوار اسکاخراذک ماوعاده» یدباراشغ |ماراونوکسهدنرام قم ناک اکو | |

 .ادخ شتسرپ تمرلخءاداهراکشا مالسالهانفلاص رارتتساهتشر تملک |

 اد, .د رح اتمو داعم هدمهزرب ر نوعا نیمه نرد نهد ا ةماعد ت ماقا بو ۱

 لها جا بولوانیکمهو تدا قازا نکردن زا کرد دشا

 قیمت هناور تاقث نیکع |نفیلکت ع | لاقتناهب ەىمالسا كلام هی ایرالامعو
 «تماداتخز ندروشک لواءدننالن هتسو دحومر فن لس زوب هرک یلاهرزوا

 باسنک | عازنا یا لا ی افصور طاخ نماو + لا کرا هر هن : اع تکا بور دلاوت

 ماخ ادیم لوک ه دنور اوار اه یزوریفر ادرسراد دتم | لاغتشا الح لام ۱

 لاعتسالا حاج لع هبا یحاورکشلنالو هداتشم بودیا ندرت لبا ماظتناابرمم

 مرگق یدلنا لاسرا هرم 2 ماکحا نوعا لعثرا رثا رفظ رکسهم

 نکس برق هنس یا ید دا از هحاوخ یر اسمالس الا مش ۱۷ هتسا
 یراج هنعدقیارح قاطاستانع لالزنکاشاواالتءمهب ق اهک ان لرع
 :د امنا هب یلاع ماتم لواو لوزنعم یدنف نا عنص مانا تالکشم لالح ب وا

 نبعد هه یدنفایطصم نماساوا مود عرفص یقیداوا لوصومیدنفا |

 .بوسهرود تغررظ) یسلعت یدنفا هللا منص هک اځ نادناقلق نالوا |

 راهظا هجوت هلومق ند ن ۀرط ی دنفا دمع ی دنارا تمروس فق عدو دعا ندناومق

 . لوقو نر کسع یبا مور نالوا هدانشم یدنلواهدعاسمهنل مته

 لب امور هباشاب دجا هداز ع کما رادرتذد زوصالاصیا هرادزس نسحاوم
 رز یر لعنتی تخمین ستار همر هعمض یلال ۱

 :نددیرت و هعصق بایزاب ولوانالاتتو برج لاحرروت میا شانی دیا شاوا

 هرقناو یر غم ندتسارهار یزعنانع لملامحا یکانزهار لغو ار دلة نغلوا |
 كر دنا لاحرتو طح هرزوا لالقاو ف ا هدایزو یطار لاک بو دنا طعم هنذرط

 یدلرا عنامهزو اش یخ د هر طخ طاشح او مزج طا رش تاعام هدهدراو هبهرقنا ||

 .تاصاررضهب هنزخاداص ندردنلفنبا قحلوارکسع رسم“ لصاور جول | |

 | بت ثعابهنابرکشا بناجادعام ندنفیدلوا لع هتنطلسسومان بو دیا |[

 و



 و

 رم هارد وار اهدنتاوتوف بس هنفر 2 اسکار مک 1

 || راشم رو ی آ هعا:>اهترزوُم یکسعنالواءداتشم که مه نیا یدلواراکفا

 : یدلوادو هةم ت” یابوح بو دیا بانس هنهار هللا لع لکوت هلن ار اعم

 [!هدانز ندکسزوترا اا ةشادید انص اشعار او دمعس هرقو یلغعوار دنلف لو الا مر ق

 هسوسو یادو سل اراکش ی هثیزخ نالوا هلی اشادج | اش یداونادرک هزره

 ۱ ید لر ادرسنکد ار امنو لملر ام“ ه حسو ×راظتنا هار هتشو دمشج هلی یماسرف

 : سوکت رض تدیاح هل .سوزرا غ اما شانوخ = رع“ مادة داتفا یرلوړ نک

 ۱ ناو تاع هدمالسا ایت فی هرودنکو عاټسا ن رکو دتا ل.>ر

 || تاوهسهدننناحو ادرمسهدنرارا ا کا < عالطال- تكف

 SNE ١ هنتسوا رادرسو تم هم ارورغو بک یک اناا

 || ریشعشقربو » عقاو نیقیرف «قالن هدماق» مان ال نسکو کار دتا | |
 1 مارخ رص رص ناروس سراغ قوا عمال هدریکوراد ناد. مرد اد ةقعاص |

 : هربخ یاد ءا دید مالسا مال ءا تھام بات تاتذآ هم ع شو ٭ هرید ی یشورزور

 : وشعر د همعط یرا هلک ر هک دنع ارش 2 ON aE اوج بو دیا

 ۱ اقش بارا یاسوررخ الا مر ف یدلواریسا دو تشدعاسسندنرا هحو ||

 کانالوانازبرک یدارهدادرمسندریترمس خرد یریاظلودمعسهرقوردن نا

 ساوم دو سولی رطو باح ناشلرا نیمعت هندرامسقع هلیاراز ار کر دق لس ||

 || مدقمضوهمروشک دحرمس ییصن نحناقر هلو نازب رک کوا یرامکیراکب
 لذهدنرل هناربوناریاو «یرالاح هنصان خاد» هز الاوان دلل سخت × بو دیا

 نکدآیثا لول هددادخب ةفالاراد یدلوایرالام لمر و ناجرزوا نا وهو
 شلادر اچ نمد عدم اماقت ند نھ نیمعت یشان ن دماکح ید د ءوسو تلْذُع

 رکیراد نوع اداجخا یداسف شنا لد ییعوا دجال وط نالوالالعتسا | ا

 E هل اروا اح رکشاهدابز نک قرقاش ناب حوصتر زو یسلاو

 رول مریزو بی صده دن اصم نرم کر راوازاس تیر نکن اما ای تزع
 4 ۶ ندنلا فاحراب ما یلح دج قامنزار مرحو فاوند باک مابادع) ںوؤلوا ت٤ز ا

mm 

 ۱ لن هماقد لوا ی ۳ الار ورب ل اله هعرح شوه دم یاب لولد جا
 || تادلاب براوار 2 رمد مع لصاوهدمادرپخ ول. یدیا شلوا انحرف ها
 ِ i رکناشخلوا عرش انحو ان نامه تک هاب لا
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 ۱۱ یاتشم بونلوا .عوجرندلرا یاری سانضقا قالوا تعزع هنسه را |
 || ناغد سو یرالغواانحو شرو اشادو هداز هلاذح نالوا هداهور ۱
 1 | رینونتغلو !هرزوا یسود دلها مما دق هلي انا رعود ارکاراعسو چ اکج نارپسو|

1 

 | ةد هعلنا یصالنخساو ما تمدذشو لحن هلی اداده شوک ساخر وب نم
 ا یداوا لا سرا هیات یھ هایس تخاهندءنصره توناوا لمح هن مامی ھا |
 1 لوقوهراشاب وا. نالوا هدراد دد ندعدقیتحاوا لصاو هلصوم اشاندوج 1

 اندر و هک لواتآ سه خاد ربا تور درک مات راو ناب هات |
 هنس هرص اهل ود 2 ان د:کوا هناخ حارس مد صو م ادعایراتا نکس 1

 | لاک لحمدیادورو هباشا دوج ماحتارورمس ماندو راد دتا ماها دع اسرع |

 ۱۱ لصاوهدادخب یلاوح هدنات مبررهش لب اوا بو دنا تکزخ هلا ت عرس
 | رارو هم»ن الوارو ± هکد نره × یدلوا لصاح باق توق هر امسناح ناصلخموا |

 ُْ ۱ لر راد دن اره ض رعهدننلاب وط هرههرر ةا :رکسعبو دنازاب یس .وءق هعاق

 | ناربش بزاوارارقو ربصراوتساان ساسازاسناریورامش ترص: اسزادناهوک |
 | ناطلغ هک له اخیرا هح هک دبا ناجو رم نسلق ندنکرا راو سولا |
 ندکم رک هداسوراوس بولوا هد علت چارا وظ بوک هعاق یدیا زولوا |

r 
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 || رزوا یر ابخ اراسوساسنانلواذا ادعا ندنخبداواراضح لخ اد اتش هدانز |[

کو دنا هرزوا لورم اهدادهارسخرسرکشا ردق لس قرفندنفرط هاش
 1 ررقه

 ۱ || بوالوا ناسحایناهتسلح هب نط ص مرو لم هليا ناراذک ت علص ماس ون نوا

 1 ج د مظعارزر یدناو ار هطت ندامة ادو و نول ر دماد هطح لزا هدر مشرخاوا [
 :تدرف ەس اوس رہ دیا نق عت تا دلا یرادرارذ بودا م دق عطو هتمه باکرا :

 | داشلد هب | لوصوداد ةة درم هد کد تا مالع از کر ع ی اقم مانیسهوا یرح
 1 1 :یردارب ل: در لږو ات لو الا ی داج ف یدابا ماسق هتسادارکشءدعم ںولوا

۳-9 

 1 دادعار هک دس لس یلاه دنسدل اوح یر شربت هل دصقیدادما لغوار دنلد

 هنساحر یا ااک حلوا عوعسم یربخ یرارفامزهتملر کن ات لوا بودا ۱

 اخو یهاکنورابریخ اتالب نیخلواریزو ع لصاو ی دلوا صال هار یان وج ۱

 | انوا قلا ن ۱۳ ی o ادر نیکو

 | ا بارار ما ]ف کک ر نوک شوراوسهراوه ر دز راکس ۱

 دالوب ءقرشم هرلدرا رثهددنردمانیزاعول دسر اذکراوشد هدننرف قرش

 ِ ڪس

 أ i E بیم یاس Fra نود ك هار دس هل ادارت

ES KKETTEZES 

 شال



 ا ارادو ترشد ور نرل هلک با ہدابزندکس ساو

 رو هندو رە «ه ده رطء اننا تولواردنلت او د هل امد هلم ارا اوسر دو طسرارمشا

 نیشاواراجودهلیا هاش نارمم نالوا ع وحر تعسلد امندنءتعلرول نم رةش
 یدنمه ناک یقدرط یرا دم ضن قارار کنان لوا هن ارازو رورږازه

 أرارق لر طح ہدنراصح ہرقنا لپا نابر دنا موده ےہ ہداز ٭ یکتا × یدلواا
 [!تعج قاروایدیا شم روک شابراو فشک هوا قر طر ا غو یاو ع بو دیا
 دنع“ بولوا لصاات تدالح قرع هدندوحو قحا وار ام راتاو طا ناشر عج

 : لس یرادرمن دوم دهد: ن اردک دروس او ماش ا لندریز دش هتعزعریسلا عا رمس

 ناار ده ت دا چ رر تس بغت وز نب ےک الا غدا ن فا ااا

 || رب ذد شزویزو لو ماتر وصر ذاع کو دتباطس نعضتم یا فہ سا ندریصقآ

 | یدناواریقق اونها قخاوا سا3 هباشان قان یرادرتفد تعاخ تاون بو لوا
A E OR TE 

 ۲ دوو شوق وک ھر اا سود ناف ی و یک

 || بو دنا لالجو اع هاکرد مع هلیا لابقاو رف هرکص ندکدتناریهامت نداقش
 KE یکادعا تع یا ول یر ڈار یالا ددعزو ترد نانلا نداششا

 | ۳ ا تاتتلاو سزاول فونص رہظمو لخاد هلوتناتسا | ۱

 ١ هداز ىع ا دهوا تضم تار كير ةزونهنددرو ان یار هه ناضمر ق

 ۱ مامد هر یرادرتفدماقمرارکت لوصولایدل بوزاوا توعد ههاحو تیعخ|

 | | یار قحا وازاس ف رشت هناوب ادن ناو در دص مانع ارزو یدبا شّشا

 | | لاوشق یدلد اصیل هب اشا قان هند یم ذخ لوا هلی ا صشأتو ضرع همت یھ

 : یفالخ هلا نوراؤ تّ لر هدرا د لواهدازد الوب .:اح ىەسنکىر کی راو شط

 | دارف دارغا هرورضلاب هليا ناج سیراو مهانراوطا یکودتد ارام انا نو اتو حرم
 یدلوام دعناتسرهش هارب ورد دناهرزوا متعاریزو دید باوص بودا اضتقا

 ۱ | صاصت+ اف رشهضاخ مرح تم ذخ لب ییطصم* یسهداز مع ه ها ایدی

 ۾ نوای ی مو دم فراعد نثراکز ور دمشج راع هکولم ہلا عه ب ادا بولر

 ایامظع لرمادغام ندنرازو یالاو ةر البان ط الس تاقتلارظنرثاپ
 هدا مشزع هانکو مرح ی هدنادو دح لا قرق لمد بولو ا لص او ځد هنر هاص
 دالوس اجاغالملخ نایرع":طداضرولوارب رق هدنلحم هللا ءاش نایت دلو ال

 ۵ لب دل اه یس هت داش تام د کو دت اراهطاهدیرل هعدو لعوار دنلفو هدا

- 
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 ]| لپ تام بو نورم هنت ب تانعر شزاۋر نوبا مهرطارودتم|
 / هضام نط الس م ف ی دلر ا نا یم هجو نهر ماركا هلی ال ةن هماش ینا سو ناد وت

 خادمن کب اراش هاک هدنام دقت هنا اعرو د صر کیر لک مو عهدن راتنطاس دمع
 هرصه تداعسر رس هب ان هدنترا دص نام ی دنف ادجا هداز یو او ندهمهاللسا

 ریما لوطاناو یلب مور بوئاوزازعاهلیا لومترظنز سن عقر ی راکد نا فر

 دمع هدازه>اوح یدناشاو ریخت ندالعرودصیسادع امندنسا يم الا

 فرش باکرهدنلالخ هبنسهنسوب نکا لب !موررکسع ی اف یدننا رب زعلا

 ندارزو رکاسع ءاضق ںولوارکر اکل اح ضرع کودتناةتشادر هناستنا

 ناوک + ناودم» ف یداوارداص لام نام رفهدنداب لعام دقت هبادعام

 نرالا رکااسع:اضق برلوا صوصخته ارزو هماتخآر تشط م اهطلا دز هدن اوبا
 قعاوا ریقوت هلیا قیراو نکل خ درلنا نک ارلردیاریهطت هلا لا سد هدولا با
 | ام دعم یف هرذاو ٭ هرد هلل ردساشمه یب تمهرثا كن هداز یضا م وح يم

 | انکی رره هک دنا شخاویرفط هب وط بوک 4عاوردو یرکد هد دلو اروم

 زاهتنا بولرا هبناج لوا یرارظت هش مه نیخلوار ارب هراصحر هدننابراسکاخ
 نالوا هدنس هطف اخح دارغلو رم ندا الوا مزو اشادداع ٭ ی دنارز دناتصرف

 ]لاش- اهنوکر اب لع لامعاهد هکر اممهنسوت نیفلواربخ ابندانعمو ادا روک
 بار انالوا لاحت لامتزا دنا حرط یو دنا لت ہدارغلب دام اراد یس لج لیا

 هر ادرمهدران الا عب دن عر لوا یدلوا ل المو نزح یازکهب امس لالضو رفک
 هنارحص لوارکس باتفا نرزیاولوروبعهرا دکسا هلپ دصق مگ راد اره اظر ام
 ضتمقوعد هب اش دغ ی رو کک ند دار ذل هلا یلاع ندا تو دنا ون ضعف

 ۰ الا حر قیدنلوا لالجاهلءا ی اقم اه تم ذخو » لاسرار دتا ل لج نما

 : |نوژوااموع بولو اریکے وا یل ارھق شن ندهعلقلا تت یلاعتهيماء۱ ۸ هنسل
 .|تسکاخ هغراو هتراعماجاشاب ییعردریا ناطاسقارطارلناتزازب وو تراج

 دعس بکو کل ندراتمضح دا ینا طاس دارن یلاع ءادز هش م یف یالواانف ناک
 ضف هدو مش واه دنس هع ازور وتسا ندهشاطلس یدادحیدوح و نارتفا

 ۱ هسورب ر دنګرات هنمرات دالو لاس یطمایزاع لو الایداحف یدلد اروى روت

 ۱ نفاوا سکمنم هن اتسارناتسآ ی سیدهتو مط هناتسدریزو هز لزسقمرب یکم
 ۱ و ارس خمت یشاداد بو لوارا فحا هرادرمهرکسع

 ۱ ( دهند شواچ صم نادریو ئا خس لا چرا ام دقم ہت: رط تلات ار الا
| 

 برق

۱ 
n 



 ۱ بو داف ساتنا ریشعث ماداشابراقفلارذ ن امرق ناریمربم هلبادىعاو ه برذ

 | تروص تسود نعد ترس دلا نالواهنمان لص ع ناخور اصز ندا

 ارا هداتفارثارفط یک یادی دعو یکنلسکم راک, یلوطانااشاد فسوب
 هدع معا ۲ یمادنهک تراوا ناح غ ناشتو حم :نانب

 مقیداوا فلت هدنارکنالات تسدیهاکرخو هبحو فلع ریشهشربش یرلاعا
 یازل یالعاهدنلوطاناورارقهللت برض هدر ادکسا یار ر دق یآش رادرمس
 رقس بودیارا دو کت هران رفح نراتلواهدناکمادح لراداندیندناداسف
 ارتسانیخاوا یضهقنهیک, فاعل تو زار ور تاودیادعارعیدفامز ۱

 هتعرع حق هنس لوا ن دنا رط«اگمسد محام هاکرد نوعا هابس مارآو

 هدننادمتآ ناسشق یدناوا تعجارمهندناچ هنطلسلاراد بوادر و ت صخر

 ی

 هداهلا بم ت دم وا اشا ها ت: دابز ند نام م نع یا ارم اطلس هسداع

 خش یرادکسنا فابر یراعهددعس تعاس درب * هرکصزدق دلواهداماو متاح

 یاسا عضو هنس اد فاد جا دد دج ماج هلت رشام م یراترضح یدنفادو ع

 یونس ندن ران ادومق نادومق :دنراپ لرا هنیتم» هنسود « لاوش یف یدنلو |
 فق هباپن ی هرو ره ل ارق ند نفر ط یا اح هلجندنراق ایلارقهنامسا ج

 یدلب !لادرا هناشاب نادویت بولاء ریخت شوغا ییاغ وادزات ن دىك همای رطو

 هداز لی بواوارقوم هليا مارک فونص ندنفرطاشانادو ةرفعج نی ونج»
 هد تب را دید تاتفاهده اتم +× یدنل وا یدهاهدارنلاع ناطاس ناتسا

 ناعارهو برکه باو فوت بواوا قارون قاجو لد ةحاسهل با قاطاس
 ا نقاس اش اب نادو دی دلرا ناشلا عقر هل تهذخهدواصاخ هللا ےر دو و |

 هوکش كلغ كلف نالوا هتفا ترش هل هور کم ناو نع ځې ج هرقهدن :راکواس رق || ۱

 لاعتساو تعرس لاک نشد !یرمخ یی دلواید فول اق هراس ۱ فادماکاو ۱

 تارطقیراهناد بوط یلاوت ام نوک کما فرا تدا بوت تیزع با
 ۳۳ رر او تسدلرا فک ءدنمر مز نالواهدنح ابا قلوا ناربر ی ک ناراد

K€ ۱رقد راک هدارز ندزو شا ودص ر راک یتحو لوا بولاق یرادنتا  

 نداذعا دک ارد یورلدهنامزبمرق هیساو زور مق یدنلوادمق هناواس 8

 تودبا لاعور هلا قار دل هلی ار اساورانوملفاا:نادوبتهر ؟صند هلنن ام
 یا یا نر ایم یدیناسحا ترازو اخوان مس ما :

 یر کردلکررن اط ےلتع ن دنن اج یلارق هل هنا دغیر وک هع اید ق ىدا:

۳ 
۱ 

ً 



O » 

 |نیدیءییتشکهدابزندکمنوا تولز اف اسیر ثعاب هرا شک تمعج ارارک

 یلامتهنوهاةد هسورحم لاله و هنسا مر ین یدلوا نکو رهنقر شش فاع |
 طمس) یا عنص شارف نخاواررتم یمد دل اق سهتمرروآمد رک کت ۱

 تاود ناکراددحمد کودتنانب نم هليا نجلترازمس طاس» یهامسالاخ
 | :یامعخیرادکسایار هفت گی دات ض مک ا نزن ۱

اهم مامما بو دنا لنزر او نام شةنرادو هلن !لنراک:ر ۱
 بوعار اهتس> رەس م

IIT ELADEHWE TAT IRE RAR ISLET موس سس eae ی اهر یو سر me e e emen e < رس 

 شیلا داق همارع بوص هرکصندرارق هدازخحرذ یاج لواردق یاری |

 | لوالا عبر قیدلوارومام اشا دج ییروکد نہ هلبا ی اقمح ات تم ذ-وروصن» ۱

 || ریقوت هلی ا فاش تعاخ یارکت فالس هرزوا .یندداواریرحت .تعمریذمشزاذک ||
 ۱ | .تارکدج یرالعوا یارک ت داعسیردارب هرزوآ هم رق تارة یاضتتم یعماوا

 | شعرا ماتتهاهدنرامارکاو تب اعر تو دنا نعت نیدلاروت ف ازکن هاش و ها اه |

 ۱ تو دنامادعانرلع نالوا یراتلود نعا هک اضتقا یراتن.ط ثمح ن کا

 سکعتههناخ یراکدشود هتعاخ ,یادوسلغا مامق هنماقم كل كن الودنک
 ا را ار الو کر هلیاناح ميدراسک ات سوه دن لوا نیءاوایرلدولعم ید داوا | 3

 ی ۲ ارت یارک تاودو تک ت فا , ندنفالوا یارک تراس داخو
 ۱ هدادرارد ی سما نیملاتاذحالص ابا نفرطناهاوخربخ طسوت مایادمت ۱

 || یارکتمالس هک ی دیاراش لوا هد اپن اد هنر بدر قرابرارف لوا ځد ن نکلبولوا
 ۱! یالوا نشد ح) ھەدى أ دواج بالم ء ف اخد نسم تولو ا هد اتق هنو م نصل

 | ا رقنسم هليا سکم ر کسعدح» قعاو ارزش حصار رخ |

 ۲ ۴۳ منارات داوایأو هعرف ےلقااہا ددو لوتس هار ب4 ان نالوا فاتر |

بولوا شاخ ندلد ار دوش لوایار که تاودو یار ارک
 : مک تودارارذ هفت 

1 ۳7 

 سس تی

۴ ۷ 1 

 || نوعا ادنیسهرهق شا یرادنمدرد لوایدیارلشاوا قد هدنراصح |,
 ناوضر یسیکیراک هک ن وضتم ییفنع راکت یاو ےہ سد هّسرادادس تسد |ا

 لب ارادتفا تسد برمض نیعمع وادار تو اب عمار هناشات

۱ 

| 
 یراصهدنس)ن اقم هغکوهاس عج هلا یساسرف هد وسو یادو س كم ا عازتن
 نالوازوطس طعم هتفأر ماظتنایدزیا هاکرخو هح ترضعهدماقممانلوک

 فارک تاود بو دن امالءاو ضرع ههاحوزع هکر درون میا شاب یرومارلج

 ۱ r نست دهن یی یک ید

۳ 



 توقع GE ات تیم یار دل است ی قاطع

 || هدا مرد یرلهداتسر ذاش اب ناوضر هک ی دناشعاواریرحش نویامه همانهرزوا

 | تعاو لاططا لقب :رش وا غاز بولوالصاح فوقو هاوحا لی هفتو لصاو

 | یاهراتسد ماناهاکهلمق 4.1 ادداتسا» م ف یدنلوا لالحا یارک ہن اح هل با فاخ

 تاج ماسورة اط یزودرزومالساا و تواصا الف !اهنکاس ىلع هرم طم ٤ص ور

 | ماها هدازیکنآ سون[ مر یاوادی دک هدنرل هاش راک صم هدسولجره
 | ماغالا دم تولوا لومعد هدلومت انسا تل اراده دما غ! یزو ری م اعود نوعا |[

 ۱ راک نودع ×رادرس »رخ الا عر فی الروس ل اسرا هننرات کم هلپا نادر اک« اما ۱
 ۱ ندنفرطهامس نیطاشد اش دق رلوا لصاو هنس هماد نس> لر دنا لح | یس یبط |

 ۳۹ دصق موده هل هغ لع م دق د یآ یک ارب نکل تولک ی ۱ هنساحر حص ۱

 دن شک لو او لاسارس سر دق یر کب ا دانو عکاسی مزر 1

 |رکس رس نیکی | لاتسا کمر ا هتمالم تا نامرح تروض ةدهاشم | |
 اشوستوریخات یس همان ب اوج بو. | ةر م“ قلعت هنسا ةا سابعم رومان 1

 شا ماركه اشهر الایداجقیدنلواتبتوت ید یس د انوع | فوق و |
 عاعح |هتسر د2ع هد بداه انس ار دک ریزه: یا یھ ذه دینانکنلت تل یا

 هزر نا عانرزا 3 کا ورک هدنسرهام طدا وا بولو عاعسا کودتا

 لند آ ۱ دن سام عنیدر نار اور ن رو ترمصتراد رس لوصو برق هدد الراو

 EISSN حلوا یراذزتح شوک

 هنس نوا هد هب د| مۀ صام ت اود تبون نيک ااعصا : یسادن»ار اق هم اعنلانا ۱

ESS EEE ۳ندلوالم اهم ا رک  

 یاخسهوک باج لیم ن دنسیداو لع هليا لمج ىلا یوا س × لول دمو بانتجا
 2ى لوا یدلم ار 1 هلا دنوم راد به وک لواو +رمشو توش لرت بو دیا

 هلرب ود نحر اه ترمصا ج ںودیااوزتا یافت | یکی نی دلواسومانو

 ینا فاعانو هداوزر دار تا ادعام ندع الو الاحخیاعح اقلواور ور

 یفذطع نوا اش مھ هرزوا ق او ادو عرار € هدرا لوا ند شاو مو بارد ۱

 ےس

 کت دمناطاسزورو ادا ناد وق ناہعش قی د لوا تعج | يه نان ع

 هرادرمشسد هدنراکوا سرو بودیاابرد مزع هلی ااعوط هرزوا فاععل آ حد |

 یروهظ هنتروفهدابز نکا شاوا لانقو بحر شام هلی ا فو لق رفاک رح
 | مين عالم نالوا نرد یارءا بیداد اانا لاصو یوزر ادب رمق یرورە

_ 



۳ 

 رم dt ا ا E و ۱

 )طاس یامز اراک ارم اجد یک ت الام یک ادع ام ندکن دا تناصا |[
 ۳ لوازم اراک سدان ردزوب کن اوره ریز مسا هتفرفو همش شهران زکس ی دب

 تماقا هددمآ ناضدرق یداوالونن اتسالصاو بمرق هنلوا- اتش موم 0
 یا اب لع هدازیضاف ی دنکنراک لب امور یرامرکمداماد منع اریزوهدنمانا ||

 لدن هملانا لب امور ی اشا دو ه داز هل هج نالواه دنا بو دیا لب دمت هداد غد |

 بولوا ابص تسدادزتر یامرمم رکشا٭ ۲ ۰ هنسا» مرگ ف یدلدالیوشو

 1 امه دماکنه کودتا مام صاهدرازاکن دهرامراهزار کس

 یدلوا هامور رم لرهددمایازذ حرف یاضق ید هلل ادنح ن نمدنومیاشاب

ومش ناتساکی ازفا قثو رهداز مش ماد مملس رپ ناطاس × لر الا ع در ق ۱
 بولوار

 رخالا عید رقیالوا انفزوم بات ەدہسر بیسا یدوحو ع یا ل وانامه 1

 هللا صف هداز فاق ندا لاصت اهر یلوطان ار دص ن دلا صةنا ن دمور ترادص ۰

 مگ × داش ٭ لو الا ید اج ف یدک تم اها تخ ر هرخا ماعدانا تح ار یدنفا :

 ساسا ماکتتسا بو دیا مدنرا هظا ندکولس هنامصع ی داو کود ام دق عضو 0

 كارو هصح ندنلو صع كل ام ید دا واالمتسا نز هک نوعا هلا ص هراوتسا ||

 مالالا تیرا ماخربرح ؛اویزوب هد هنآ نیسو ؛لریزوب یک !هدمص ماع ندنل وب ||
 در باوجزو ذه بوناوا مالعاو ضرع هلاوث تاو درد ندنذرطرادر کودتا | |

 نمادندانف نادک اخری دت وطسرارزو لزا هک دنا شماو لوصو لو ذ :

 ا م ف یدلواریدق بر تجر ری مم تدا ر رس نیشدر دص بولوا نبح 1

 یموکح رصد ندنفر طراد رمه ال الخ لوا تحلو اربصم تاودرد طور همر زو

 نانبلو ا تعزعن نم اک بهره اف بوصز ونه هرزوا لو 3 مدع بوناوا هجون ||
 بون روکر اعلا لاک هدیرابرهشراتخانازیماشاب حوصنر کد رایدظفاح |
 هرخ الا یذاج ف یداوارورمسموداشلد رول نم یاشاب هلیایرکت لاکو مناخ |

 نداشأب حوصا هدنوبامه رک بود مارخ هقدص ددقم اشاندايم ۱

 مود نم بو دنارارف هد مما ەم را هش ترفغ» رادرم هليا ی ہعاور زو ی رغ ۱

 فرخ ام دم نداعا نیس> ندنرلشاب یوسواعار £ یسادنفک لرو نم

 تان اس ع رم هر سوح 5 نوک جار نيدو ريءضلا

 فلار نا ماع ی ۍدلوا دارم لتا هضمعز هليا لغ ادازاندنراندم سقف |
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 و هیس چی TES 5 TEE xan” f رس

e ame cas Sm sn م سجس س تک مب ےک, تمس س سم ناس د س س س کک و س س ےس ا س 

 ید بقتسم ےہ EAS رط یاعهرز هد رطذ رهورب ندده رګ ۱

 نیک عادا بع ذ زملود الب ب رگ هنس یک | نوارلمغ ار ندنا لردع ند عوق

 | فصال اناکهدیدت» نوش ل ڈو «مهودو هتفش سایز کوم ل اغ ماطن
 حالعبهص حازم یمادتخساریب دن صاب نارادرم«تولوا مة ةد ترمه لاح

 || دناع قو نکد اشاوا تاع فءاضآ اسارت قم کل

 لموح سها شاد | دال ودامع لاوحا منا قاروا ناشی رب هعو چ لیاری دقت |

 تامز هل ارد دن نس> یراسسدقْا یحاوا لسه هنساتمه- تمهتسد ۱

 | | تافام-قالنریمض نئور لراممرید لوابولوا ماظتناٌزاریش هتسهدرب ىد

 || لوصو هلومناتسا شعت ٭ یدلب اتاق کم لرادت هند نار ادرمم تاب طق

 ۱ هدا ت اوعد ید مو رورو at هدنس هص و صح هدر هدد دلوت

 أ هلی انادندح دد هلیاا مفرش هد همظعم هوك نارد> م قى دلوارومعمهىا | |

 دند تاف کیا نہدخآواریخت مدق یاب تولوانانان قارامامادهنال.ماحماح |[

 : i مالعا یالعدبدناوص للریو ماکتسا هلبانیتها |

 ]| ةقطو ماش میسیسالفس ترم بولوا نب رق همتا ےھم معا لوا ہرزوا ییبعت نرد |
 : ما فصهدناح نایاستاطاس دهعو» ی دنلرا سدان ها تانرزيبابلع ۱

 ۱ تس نوناوا هلق هل ترز یا تج تایم نانو | ند زت هلن | نیڪس
 ۰ ۹ ' = ۰ ِع “4 4

 یم هاب اشا دوادنوا قغلوا هناهال میم یسهعضو تروص ٌلءرک و

 ۲ ار هرزوایم هنوامع ته كت هم رکم هک ندا شخاو هد هدنساضق
 درس

E Ne E 

 1 هدرژل ول نه موب جز ق یدناوا بمکرت هب رال یراق طد نچسو ن رز لو از بانر 1

ear 

 ۱ هنامسا لوا بوماوا لالحا هلی رزرو تعلخ اشا دج قوصراریلس 1

 ناماوا دعو یا ابا شا همز |ءادا رهن نوعاقمل را لا بدا 4م 2 سده ا

 | دق مسراشا نادویق یدناو | ست ھر اشاب نسح لوژ هم ندنغار ادرتفد باح -

 | هرو مانا ناناوا نیمعا ی ده دقدرار هزداس توت هرابرد هلی | او حب

 ١ کودتد اراکش ن و ما یر حر لپار ادتفاو تدال> تسد ترمض لید چ یک |

 ۱] نادولف نل لواق داوار ا کت ورا ذض رظاوخ یه ترمدع یسهدزم |
۱ 3 1 

 ۱ یشلرارومام هلیا لایسبا هتمالس لحاسییا ابد ریه اكا اب

 ۱ ها هغر دات هراب سد ف اشاد یھ یک سو درو وب لام اهن وامهنامرف ی ودنک |

 محو

 روڪڪ رو رم یا شاب بو دنا لاسرا ههوجو تسج ن.رافرط سربق
 ٭ ماد هداتفا هدنرلک و ا سرد یاسرو؛نالوا روهشم هل اون نادود
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 ۱ مقیداما ماڪڪداش هلا هلارفط هدّرم یاشاب نادوندوملا دمو 0

 لا لاسرا هنرلاشرفاک رورنهریممانرفعح لالام دقم هلباهتملاق هراب نوا ۱

 |16 ارارقرکتا یاشلاهرانک هرادمانرخا ؛لوا راکزوزب تدشیدیاشخلرا | ۱
 ۱ دن هرینخسآ ریز نو لق رف اک یا هدننرو هام بوناوادوع نیغلواعذام |

 !امادناضشق یدلبا دنجرا یاشا تمذخ کک هدناعا زفاسو |!
 ۱ ۱ یروٌسم قلنادوب هدلوبو لاسهارد مزع ندرب یرط اشا دج مر»م
 ۱ ۳ هدارید هرکص ندندترت رورم» روس مم ہظع لوصولا دا بوش لاسعتسا

 ! هنن ارس فادى تآ زلال ناش رهو کک یکو دتا جاودزا حات |

 00 قم قب ىر الو در لواو لوک و لغ
 | دقعرويز هباشاب حوص) مطعا رزو جد نانتطاش هش اع رمحا دوسر د

 | هقالفا روشک یتصاعمان نایرمشورب ندهنس جار, هغایذف یدلوادقع
 || تلانانشمالرایلاخ ندضرعت هنادغب سالو خد یارقهل بولوالوتسم
 ۱ لاسرا لاو و ب رح لاحر هنس واشاد رع یک ات کک لوزعم ند ساو س

 | هلیا بید نسحو ریشم برض هرزوا یماضتقا تةو تملص بوناوا
 ااا ترد یدلوالش هنامرفطخ نابرح لوالافاک جد یسکدا

 أ أ یداتساو یدنس الضفلا ناهرب العلا ناطاس نالوا اتفا ناوا یارا

 ۱ هضرف ءادا ند داش قی رط هدیض ام ماع هک یر در ت یدامعل هلن عنص ۱

 سه لا ی رم سی ی زی و ی ی ی ی یو ی ی

 سسس کا.

OT uD ۳ ۳۳۲۳۳۳ نت 9 ۲  EESTI E CRRك  

 دعب تودنامالسلا هملع مانالا دبس ترضح هضور ترابزو م السالاذح |

 فرصهراکدرورب تعاطوتداسع نراریزع تقرذقن هدلومناتسا لوفقلا |

 | هک
 هاکتهزن مزاعاقر ةد م ەد نار سع دل یدنارلش هرو رارف ۶ هداورنا ج هرزرا

 ۱ بصاهدش رق یرازابتآ بولو اف اجر نجر ناوخ نیشنر دصو ینادواح الم ۱

 | هدنسهیطلش یرمسملب ماسح یراکودتنا رتعمعماج لیاری مو بش |
 | هل نصب لا × ۲ ۱: هنسارفص یف ران داوارا دم تحرر | نم ےک فکتعم

 ردیرالاقتنا لاسر ات کودتا ظن الس د ٹک ی ا یضداقهداز ناف + تجر

 نو درڪ رابر ڈو دیارا رکن تان دن سن تا هذنشهاش

 ۱ تاد حالصا هلحس هظحالم نیفرط تہعر تحار یرلت رضحراوو

 درک بری رادرءهخرو۔اضر یو رب اهلام | هندناح نیملا

 یضاق هارک هاش هرکص ندکحدتا راوسا یبلص ساسا تا

 ۱ فرطو فحت دوهعدرب رح نالوا دوع ناکا نالو اهنمانیرکسع

 ۰ .دودعای

| X٠ 

١. << 



 ترک يا 3 تلالح - طاس شا لس هکر دمزعهیادو دم ۱

 هد لوس تعاسرورپش ل اد هلی ای الا ےظع د یجب :اهرکص ندنوک ش | ۷

 شا تن هما دد اوزعرپ ممه اد بولو ا رھ د ناطاس سون انیرشزرح ||
 تمذخ دمال هارو وتو رکماشاب دج یبروکن ابعشق یدلا همان |
 هاوخ نو هاوخ بولوا مور ندنساضص هنناوید هش عنو مورضراهلنفاحم |[

 || هتعزع یاضما هل.سا قاریخ نامهنم نک اشعار ذکهرادکسا نوک لوا نامه
 مق یدلوار داص ین اطاس نامرفهرزوا نم ااورناهدنسا ارس بولد رب و تصحو

 | لاوماو قازرا یراق اک بو دنا نالا کا هتخوس ی ونیس#دلب یر هقش قازق
 || وکست نالوارادرس هنراهقش هنوط کودتنا لامالام هلنا لاجرواسنو

 یولعم لا ی REE ےھارہا نیش اش سقز کن

 ۱ راب دن !مادقاو یچس هک ج اریرکهار دس هنسعاله 1 ارضوارب هدزاغوب بولوا

 | لار ارف ندهرق یرا ضب بلوار ادربش ندنهوعهاش اب مهار ان_زساش بّزح

 اش اب ےھارہ اد یراثلو اہ دار د بولو ار ات ات بیصارلزاراد د تح هممٌمط هلمسادوس

 صالخ-نداشش !تسد یران اجو لام لاس ونیس یلاعت هنو عدم ف یدلد اراکش

 | لواو تورییوادمص یدلواراسادمقراتفرکیماسششا قزق لد هرلذا بولوا

 تسوغهداسورب ندن رم معت هر ه:دنم یضاراو هعمنم لامج نالوا هدرافرط

 ۱ هدوسام) لاسراهب رخ رادةمر هلاوت تاودرد لا سد لاس بول اصالءدساهد 0

 ۱ ورب ند هنس حار ن دلار قریما یلغو | نعد نالوا لاب عارةورطاخ نما کل

 ۱ رو سا١ ریاست هر یلاع هاکرد مادخیام ییددلوا دعته ورع نس هلما وم

 ! هد اش ماکح کو دلکه دیا تعج ماع دق بو دیاریخ اتو لامها ءلبسهدعوادرفو |
 هدفس رعەدرا# لواددح نادوق يدناشاوار دنا یا ندع اورفرس

 قجلوا لصاو واس لوا لر دناویو تسند کرا کوہ وس بولاص
 نعم ید دلو | یری ريع« یری دن لع ارود ن دک ام نهاد یرود نمرو ذ راځ

 || لام روزت بوتکمنضتم یهدسافراذعا تورو بارطضاهشدخ هناغوا
 لاوسو باتعو هذش اوم ی دلما تاش هلاسرا دز عمام ین دلو مرتلمو
 || نالوایتومتم برلوا لمام هنفرط مصو وفعاشابنادوبق هرکصذدناوحو
 هنا بش تفهناضمر ف یدلوالصاو هلوشاتساءدع-اهزور هل اءادهو لام
 4 رات رطح زز ود ندو سزاوب تسود ناطاس بونلوا بدتر ر ورم ر و زور

 8 ی داد اروضح رود صمث 24: دارم .مظعارزو اطلس هشد أع یرل هد هعرک |

 ل_سست»بج سد
۱۳ ¢ 
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 درد هل اون ادن ناودناکرایرا :مضح لا والاد ل2 ناطاس لاو ش قف

 ناوید نی ددر دص هلی ام اتم مح اف تعاح یاش اب ناد روو نانع فطع هندناح |

 | ر دص هدهةلا یدقرلد دت اراونا قرغ یرابدل !واندنراداکر باتخ اون ر بودا ||

 | ردگراتکودم |عفر هاست تدامس باکر یدنقا یردانهداز نع یلوطانا
 | الماتهااشابدج|هداز یعکعا رادرتفد هر دا هلیدج | ناطلس یدلو اداناتنح |
 )| ۶]مامز قالطااش ابدجا بولوابسهصذیاش اب قادیفر ناو بلح لاو

 | روت غروت ام لدرا کاج م ف یداب ا ءار مزرعه اکن هلا ترم > دید هی هنر دارا
 و هروح لد ادور ند هنس هح هک ی رار اصح مان هون اوهوبت برف هر اوث مط ۱

 ۱ تاود باکر كی ردق هدفرط هنر دالر اتر طح ها س ما هاشداب یدا سا

 ندرراصح لواهلیا لاناتریشعش ےہ بولوالارت هرهز ندنراقدروس باستنا ||
 ۲! داندننامیربا تع چرخ ییدلوا دحرم ءایهاطوءضم نکعادرصق ۱

 هاب ال امق اورعرطولاءاضف د هد ۲ ۲ هنس مرګ ۲ ف × یدلد ارورس ضف یر ۱

 | !لالحوهاحتابار لی رت هنفرط لو اکر لالحاسعت هبحوت هلودن اتسابناجا |

 هدریال نالوا ید امور خیار ی او یساتمھ ب تمه بولد رو 1

 ندنحوتنرپ حورو ترابز ندص یم تجردقیم یزاغءاش ناعلسهدوسا |
 نالواهتفا ترهش هل.ناونعرعلا دنلک هرکص ندنرات دروس تمهیاعدتسا

 | ا رجا بانک ا هیاتافدص لذیهدنیرهوریس نراراصح یلوط ناو یلدا مور |

 یراترضح هاکتسد محارص ءاشداب لحاراایطدعب راب درو ريخ باوث ||

 رارکت هدنعدق نادنکت یراش مش تاذراو ها شر ھو ج ںولوا لصاو هلو ناتا

 یدلوا باشو جش دید شاع فانثور یر اکر باتفا رونو تاتهرهز

 موت فاح هقسو یدننادعداماددعاقتم ند مور ترا دص لوالا عرف ||

 مو ص یرادعادح داعم سودرفهرخ الایداج ف یداوا ماتخ مخ

 تولوا هتف اب شروره دی ارس یکسا یرارتخ اد عسرتخ درفت ی دی لد | يه نا طل س

 هر هد سانم زر ند صام بارا یر ره ہرززایرآا غ: ںاوص یار ۴

 | ةرالع فارصنا نذاهنسمن ام گءاشبحر راد دتاراک رور راض اتسد ||

 ۳ ۳ ی ا ند اود ماو ناف یواوا یا ارا ||
 ناطاسناعش ق یدنلوالاسرا نانعمه هلا یان وان واش همان ۱

 أ تضپنرارکت هنیئاع هنردا هر نوزفازور تود قرد رار تاکمدنلم ||
 ۱ یاشمح اف یاس تەذخد اناشاب د2 رو کص دورو- نولام»

EEz 

 1 ی داوا



 | نادوسقاررکماشاب لملخ هدنس هععاب هننرولف نالوا لوا لزنم لاو شف یدلوا

 | اعانسحی 2 یخ امد لیا قاسل او مض رومعمروشک نالوا دنقرصت تت ۱

 ڪت ن ي ي ي ص ڪڪ تَ

۷۲ 

 1 یجاهدرفسوت * یدنلواناسحا ترازو صاوخ هرزوانون اه هباش اد دم بولوا

 هرکصت داوصو د هنر دهد ها طفح "هراس بولوهارمهاش احوصنارزوردص

 | فطع ناخ هنر دارهنلاراد نام ر ۶ بح وع تلود ناکراادع ام ند ماتم اق

 ٠ ر اع یار نک هدنهارخ هدازمشماننیس> ناطلس راد دت ن

 دارکتن الارفتریما لغوا نعم م قیدلوادو ان هی هدنام ززآ بولوادرو

 || ینیالواداتعمیعدق بو دیا قاشثو فال یاولیالعاو قانمودهع ضقا
 |[ تاودرد صورع» یر ام اکودتن ادارتح اداهن شد یسدداودا:عوراکتسا

 ۲ یغرا نعم یا ےس دفص هرزو !مظعاردصدد باو ص نما ا یرابرهش لاو

 ۱ ES ؛زوق نونا فال هلبا ولو لس هنماقها دهع

 نر

 CE را U ا یرءر

 وا ا توام رات رس اهاینارش تای ا
 ۱ رود لادن فلع لوا بو دنا یرص اتمه تەھ دفن دقن هد نعم هنسول

 1 اشا مهارا نع طو راد و ل .|یردەنانسح

 د حضز ةر وس ڪڪ لوا ی نا بو دنآن E راک هدم دعناتسرم#۶

 0 ةا ع وذصامدقم یید الوا نتفورورم  یاو ام نع ےظ ع ےہاقا نیکو االّسا

 ۲ اش ایر فعح نالو اهرزوارارقهداهمر دن زونه الوز عم ن دار اریص م تاو در رس | |

 اب وئاوادادما هلی اراسونع نا قولعو دا عسا هليا نع تموکحرو شامان 3

 : ییاظت هتسسک تشرو امض نع نا درہ لاوحا هی یروفوم یسرول نم یاشاب :

 ۲ ماخاشاب رفعح هلد اةدو لصاو هنهاکردرکدادروا دهد هنردایربخ یمیدنلوا طر |

 حس ول هد رزوا نادم یالوا لئات هب ف اطلس همان سزاولو فاورسحهرح او

 ئاشا: مهاربا یلد یسکیراکت هرتساسکو داک روب اط ندنفرطیل ارق هل ځد |
 ۳ هہتاح لوا هليا یهاسیهاکماابا نیعلوا یوسم 1

 اعهرق یسک ر کن هژئاف یدلبا رامرات یرافک تعج هليا رانو در شع“

 E لعور ندخه نامز ںونلآ ن درفاک ام دقمہدراہناج لوا اش اب دم

 ۱ رانه دارا یهمادددء نوانالواںارغو مول هنامش | یسهشو کصر ھو
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 ےک ل ل ن ل
 داع ارا ج د هماقهراب حوا هد رار بسانموداناورو هعم هتسول هل اتمه

 اشاغوربس یا ص یاغمتسا هد هنردایاح وایرلت م طح ناشدل اع ناطلس یدلدا

 كير حش لالحو هاج تابار هومن اتسا بوص لر لامقا در دن د رکصخدنراک شا

 || یدلوا ف اطلس ناشدل اعیارمسنلو د لخ اد فام اکو تح نانعمه بولدروم
 بولو انوزفانددح یسدعتو اط eS لدرا ۽ هنسامرخق |

 هعفر یراکد تدا عفر ن ی مین ۳ کوک ن دنربس دن لوا هبول امه تاکر

 اش ابر دم اهن اف نارممربم نيل واز او تمعر ناطلس تج م نبعروظن مز ا

 هماةم لوایرو اع نامتو مادعا یروب زه اط ةر زو ایل اع نامرذندارو دص

 ندهناطلس هع+تادیدادح یو ال اید اج قیدلدا ماک داش هلن اس الحا

 هعنج دنن امر هم نالوا لاصتا عنامهدنن ابمیرا هعع اب ان رقو شالبکشب

 ماتم دنلب مادش نیفاوارداصنربامه مکحهدن اب ملا سمطنوط الفا
 هداقم لوا بولوا ما چھا نامادہدزرہ هتمدخ ماع اد هماش ندمار ن مانا عن

 بجر قرار دتنااسام ضراییام ےطسو الا هبابرد یی هع ہ :زکن الوا

 عاضواوهب ایعسراوطا صعر دنا باما فا طاس ر طاعرطاخ ره ند مط ءار زو

 ىلودناكراراس هليا لالقتسام اخ یادو سادعام ندد رلوار دا ص هناملال-

 عقاوریغ عقاوو نوزفانددح یوک دنهدنق> ندتهح کودتنا لاغشسا

 یهالابسح اعا نیس> ی اب یک ا دس ن علو ا نوب امه عع“ لصاو یراتناءخ

 کمک رار تشحورادو ج در اشا: حو صد هراحدو حورهضامشرس نلاعلا

 ناضمر فی دلرا ف اع“ ناوی د نش ذر دص اش ا دج فار زو بود اح و صز هوت
 بوقج هیابر د هلی انو طهرکصت قالوا فرطر اتشروذعاشاب ل ہلخ نادو

 تمههنکف دن لکشم مسلط لواو تعزع ناکس اماهتسهریزح هتلامندراوآ

 1 ینشدوراذکهدنوک ترودەلبار ازور دعا ىدا

 هلن ازارکن دیا م ابق دماصخو هعذادم ماقم بوناوار ارترکتل ی الا هب هربزح
 ی راشاب یدلوا نا طعهکاله لاخر :اکزوب هحنو نازورفرازراک شد آد هر عط

 تاودا هبمهدنتسواورابو حرب تودنارا EE ارامش اریشعٹ ےہ

 هنام هن اشا لمل خر یخه و خفی عطع لّتعم لوا د ورلد دم دار ہد لزج

 نالواهدراصح حراخراجان یدنا لکدر دقت یفاومقلوا زاگزورر انتقال

 هتحوس عافتنارپ عرا مو عاضو یرفو ن آلاتو ا هغد لاحرو ا ذو لاوماویازرا

 تءزعنا داب قارغا هنفرط ترخمسولدرط هرکص ن دق دلوا نازوسشدآ
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 یدماوانمم مت ناکد هدراد مسدد است له ا مان ی اطرفس ند هملغ تم هد !بون ]وا ] ا

 ید ناو اهات نوع اقا | مو ع یرادک او ط توادزاو هد راوارار ر

 ها صو قود هرزوا 1 دا ا تارک دا قار هدمانا ۱

 یر هعردقاشاد یه قالوفیک؛ طابعدو لب یطصم هداز ناو خس لغتشم

 أ لب یطهدهو قرغتسهندامش زوخاشاد یم تولوارا هک یالمتس امادراکش

 طا لاو فی دلوا یه اتم رور نازک تارا
3 

 بصن مانا یلصم ریمکر روح ارم بولوارم هم تب الو یاواعا درچسا نابر ےک | 4

 ندشواج یل خا ند دم هاش ۶ 4 ل مر و یر شوت ن زت :

 شو یرابر E ES روه طر اوربخ برق هب هنس یا

 دومآم هل !بصنهرادکسایار ساز نکس سایر توش ۱

 رخ الا مسر ق یدلوارو سد هلی ایماشمح او هدرماشاب دغی روڪڪو

 نورب ندنفرط ءاششواج یا هجرک| نکم ا هرزوارار5 هدرا دکساز ونه زاد رس

 نداق هنض ار نالوار اسادمقراتخرکء دنس هعقوهداز هلاغجو البا ین امان ییماق ,

 نکل ای دانا دورویربخ یراذدقح هناوهلبادوعومر رحوراهحا خدو هداز |

LR STRANA ay,ن  

 و مست ین اطلس تمهولع || ۱

 یوالایداجق یدنلوا ما هلاماو تاکر كر هما مه بو ص نیول

 هی اهصالساتحشم مام منکنا یهانتمهنددءیلازوتوازوئهیرعیتس |
 ناب وعل هدنشابزوةط قرد یدنفاد#څهدار هحاوخ مالس الا میش ماركا

 ردار نالوا دعاشمندمورترادض تواواهممکح تداهشزع لدا ہلا

 نرق یجدرل-اسحایهاعز نادناشلفو ماناء یم ید ) ۱

 هڪ هضد رفءادا هتسلواروت نه یان الو م هرخ الای داج قیالوامارتحا دلم

 ه هیصق مانرهشنآ لوفتلادم ی دیا شالوا مارا هتنادل مزاع نو! م الس الا |
 نادنخ با بولو لوصو سو قابرت دنتام غوت مس مای هد دنلوا ور

 هاد راد ر مر دتناتعراتسم باکر یر هلو اتسا فرط هليا ناب رک هدیدو ||

 اش ابد شا هرق بونلوا لاسرا هتاودر د هداز یعکتا ضر علا دعا هدقدراو ۱

 ال اع ی دنفاناوضر یوطانار ده نامش فی دلوااو مم اک هليا بلح تاابا |[
 هدماقم لوا یدنفانن دبالا نیز برلوا لوص ود هق> تر هک لواو لرز هم ۱ ح

 لغو ا نعمهرزوا ید داوا نام ماش نانملابزاش هام دىم نا فەر قیدلماامق |

 روژنمهاشاب دجاظفاح ندنفرطاسااع مادیلاع هاکردنوعا یلاصتتسا
A SEET ۰۹۰۷۰۹0۹۰ ۹۹۰۰-۰۰-۰ ۰۰۹ ۰ ۰۰۹-۰۰ 
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 1 هیت مم لاک ی غوا نعم هلیا یاتساربخ ون یدبا شارو لاسرا یرکسعمم |

 ۱ كارت هرهز ندنسه ده اشه هشح وم لاک سا کو دت ازارب اهمهاو تو ةو لادمهو

 ۱ نیلتخسمو نا کس هدابزندتج احردق هعالثنالواهدنر هت تس درز بولوا

 راوسهنتولةهفود ناشناب هلحاس لزاهاناماتراجش مسیر هرکصنددنبممت

 زوم ًامرابکیراکیریاسورادرمم یدلواراسک اخرافکر ابد مزاعهنساجرراوحو

 لعالخنالوا هداح اوس بو دا ماتها هد اتسد قرص هماعایمذخ یراق دلوا

 ۳ ۱ ۰ فایکسهدازندکسیکاومانا ءفاطاسمکح دانالص ییضعروار هد یک

 هدهعشر لاج اتس دنح موعه هرکصتدک دتا مار هعابن اه فاطاسنامرذ

 یری دت ق لو ادوعرارکت هدراهب لوا بولوا نام هه نم عالق نالرا
 یمادنفک یغوانعم نی دییزورد هدنسبرا مومراد دتا عوجرءرزوا

 بولوال> اس لصاو هیانولقهراب شدرابرب نوعا یلاصباتامهم هعالق

 هدر اوکو تشدراپبر ان |یدلوا ب۲ بماشورمماخ هلی الدربشناد یم موته

 هتمه تاکر هدرادر م« یاو سژهامسنارس نالوارومام مدکودد ارو هط

 سا امو نیس حس ور علارب دو هدرارب مان هر ذکو هل حر نبع بو دنا م دق عضو

 nemet س.

aan 

 تسکشلب ار هقهمدص دح او دعنادح اورلدزوردندنا عاج اه دند رة رار اصح ما n ا ل ا ل س س اسسا

 1 || تسپ لر دازند الو ءیفرمشم برض ن.دوجو ناد داف لھ ا۶ قش ل هعنو

 یش اد تهذم ی ج ار یل اتم او ن دلا یر دون دلارعندنساسژر بو دنا

 لامق الا داغ ناطاس ماک> ال الز یار جر اذا لوا کادو ان نددوجو اع

 کودتاداا مدع مزع اشابحوصتیداشااق ندشهلرادا نعم نبا مانبولوا

 نالواهدنمازتلا تحاقباس بودنایاکداش ماج تسمیاغو انعم یاد

 هنس احر قار وہ تداشع هب ودنکرارکت هلمط رش یعلوا فعضتیأام تالو

 خاک عضوندبارودص ندودنک امدشمو لسوت هناود ناکراتمه لابزا

 ۱ نا رم نالوا هلکب > اصیدلدا لاعت قالو ایشان د نسوق رو ةا شا حو صد

 ۱ ربع افصریعذ لمطاىا یراکو دتا عارتخ ان وعا لمطار لصق ترضح

 لوتسم همالساراددر ارگ كرار ادرکد لاری دقت مکعب و داریم ات هدنناطلس

 مداف نور یس | مگ هاش ه ید ف یداوار داص لاعنامرفهدنا یلوا

 ید ارون نم نکا بو دیا لا ور ههاکتسد تاصسهاکردلاخ شواج یی او

 رس یزا سید مطعارز و۲ ههنسا مرح ف یداواروطتمهلب ا تاغملانع

 یرذآتادمم هدرا م لوا بور وک هدام ڈیل یا تم ل صڈ هرزوارتارغط
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 یوطانا رکسع ىذا لوالا عراق یدلوایثوررب هليا ماطتناا ر ماسخ

 هدازجا بولوانیرب داخ طور یاشاشوریس مزاعیدنفانر دیاعلانرز

 یدنفا ییعرمم امار کت اد اس بشن هرخ الا یذاجس ی یداوا نیش ذا یدنفا نیسح

 ساق دیس یسردم هجا با تب ان لمل بصنم تولوا مال-لاراد هجوتم |
 هدناوباناو.ک نا ولداش اب یر کم اقم اف میفیدنلوا مارک ایدنذایراسغ

 تواوارکراکداست بتتکو دتا هداماارمس هداز یع i نک: ارزو نشنردص

 رزو لوا با حارخا ندناربد اش اب ارگ ملاک رای هداع ی ال

 لباناشابدجآ نالوا بس هرم اعهوت هرکصدکد نبا اعزا یریددت هدوتس

 مدق سر بولوا لصاو هناور لحارملا یط دعبرادرمم بحر ق یدلوابلس

 ه دشهضاوهرمص 12 نما هليا قخاو اع طور سرته هرمز اح بسا :ههرزوا فاعع ل |

 هن اور اشاد دجش ی 6a ا ا ناو ناضرةرعق یدنلو راق دن و ماعها ||

 لس شتردنانلوا لاسراهارس خرسدادماندهارک هاشفرطن نکرواک ||

 ما هدابز ندکسو ناشهدمرب هدشاحرب و لح نا دبم بواکت سار هشاماز ۰و

 ای دلوار اتفرکر ر“ خر سر دڈزولو ناخربو رام وخ من هضر ءناردنزامنازادیا

 دیش نادنح ندننه > ماکس ا مدع ناورهعاقاعا یلص م یساغایرع ےک مف

 دهد اف الب نوح باعتا قوا باحتتسارلر و ط لوس بو لوا جا هماتهاو

 اید رورخهرادرس هنغیذلوا رورغوبع نادم نز یالوبد

 ربد دن هوس همت سه لاک دا دعریق> یریطخ مارب لول وری ةت هدهلروتکرادوط

 دابر یروعشو ل ةع كناَعاو یر کسع مس هما یر وه طظ هتد سکع یدیا شوا
 ةد لذا ابوکدانادا:هحره هلی ارلد واط نالوادوح و «یرورضنکل بولو ا

 210 ای نانوس نور دادا لتح هربا لاهتشای دیارار دنا ن اونو ب 5

 یاب یک وسهاص ء اس هند دا واهع>ش تدشبح اص ب رولو ا انف سن هنخ -وس هل ۱

 ناشف شن آ عراوقتامدص منا لاحرهبیدلد !مامش هدهاقم لزااغا نیسح

 ہ دنر وص کو دشا موده مورناز اب رس بولوار اد هنر ملتع راص>راربد هر

 مک اعکع هر ادس یعزع هارراوتساانرادج نالوا یشالنم هليا یشاط بوط

 هزاخساندنفر طهاشیفاوا یواعهلراناخهدومز آر اکر اسو هنو کریم ا ناو ر

 تارخهدهدوهع»ماناو لاهعسا نوک ترودوب د ل هدنارا صح میلسدهرکصذد
 زاشابارق هدسم اشموب تودالاک ایتمذخ ماکحالوالاک یر ګعنالوا

 اعر راد دارا شاخ رو كنج یدصتم هلیاشابرود لاو هسینارفط سیخ



۲ 
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 لا هرفات ده اش لاصو لان هاکنا بولو اش درول هعذ د ج افر هليا لاج ا تاب اوز

 راجا بوءاوارم دم هل ۳ د رطر ر دقوا توضأ مه یتراصحدنب لك شما

 أ

1 
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 لر هماشندهان مالسار دون عید وا ترشامه هکمروسقارمط هقد نخ قعالوا

 نایک رز هدر ارز ا یار ی راهرو هلدادوا

 تعحام مال اما همور ضر ایام سرا الا تدهریصاح ماا

 لو هلآنامرشبهاک اننوک ی بد هناو الوزن هثس اوا ص را 5 لاوشرخ اوا ف یدزاوا

 اجر دوزون نکحنلاجا تورا نکلاب ںوشود شا ہرار اج نالوا دار

 دہقلایذف یدلا توهال اع ءاکارح دنار ندو سان روشک ی اضف

 0 او اوا لانفازد نندارو یراخ قد اهخ نیماغارم قرعک ٭
 لاصتعالا عن یک تواوا دعاصهماقملواو دع اسم ع كن اغا نسخ
 هل اریصقت هک جورب دن ءو سر زو ها یذ ف یدناوا لاس را رثا هتسخرکسعم
 ىلع هرو کی ب ؟ناتسا یا یصنمو لنعا ارزو اش اب لملخ نادو-ق بولوا موم

 مش و ید ف اس نامرش هد هدصت ان هلاشرت م ٩ هنسلر فص ق یدلوا مرکم اشا
 نوحاراعرات ءاةطا نودا دوروهدوحو هحاسمسدر هدمعاعف یاهدو

 لو الا مر قراد دتا مادقا همادعا اباد رغ لوایرد امور دب رکصنددآ رب

 لس م فنالعاعر مماق نورب یه دا نالوا تالقنا ر د شش یوفوم»*

 یدلوا با ارطصاو تربح تالخ ءداتف | هدنسدح هلق ی دب هلی ا ی ااا وتم

 اشاد قوص ندو طف ا بولوا مک اندرادرممظعاریز رخ الاف

 مک راتدرا در مظع ارزو + هرخ ال اید ' + قی دلو ا نباح هدام كن او در دص

 ۳ ۱ ضصرایداو انا هد ءز دن اول در دصاش اند قوص ن دون طاع تولوا

 ٠ یرعک نالواهدنا هشاهم دن شال رف لس شد ىر کم ندیا میده هندناج مور

 ۱ || شتردندرس خرم رک بولا لدا قم هی اغ|نیسح یرارو ادیرارو الد
 یرنا تعجربح یراک دتدا لاو هتسد فزوٌدو لاله لاح هداتفا یکم

 نیر فاش دج دید عماج بجر ف یدلوا ماقم یلاع تس ماش عم لصاو
 نادوسق* ناشف یدنلوا ما ق هن اعاجو هعج تم اقا بولژ اماتخ نسح

 ماندومص هدنرق هنلوا بوة هنر دهلی اف و طهرکصندزورش زدورون اش اد لع

 راک روز هدناع نامم یدل ۱ لام لاله ناکس لاما هندن اح هدرول او هدلح



RITESبر 7 سو  

 نادر دز ناف ابغطووت رم ما اون بودیازسارف یک نونغرا
 ۱ هناگرعقاسا دانک مد یه لشاهاکو لصاو هناعما حوا یکءآ دود کر انشک

 نمرود هما لح اس هشمه یلدا قروز رب دقت حالم نوحیدبارولوالزان

 | عالنت مرجال نعروکربادوصت»لزتمرمس یدبمالف هراومه ییبدن حابرو
 || ةد اهن ندرکو نوکنرس هغرداف ل مکه هراز وق هليا حاومرص حاوماتامدص
 | هنوهدهرکص ندنوکه حن نکم | شل وا ناشدرب یمادعام بولوا نودرکرهش خت

 | كوخ هطوخو نا یار قرغ بر دنا نا فاع |
 | یراقابو سامقز د > ی ہودناو مغراهمطا نوعا رانا دن الوا ناجر تج مھ

 هقر دد یرل تر طح ےھار ان اطا ہن اضم ر راد دت اسا سورج م رت هنتم الس ۱

 | دوهشیارس نک زا دن اوتر ن دیر ابر م ڈو تنطا سر اونا حاط م ها دو ع سم حل اط |
 | شداساوتحارتسا شاابراح نیست عد مر دق یا ی ا×رادرمس٭ لاوشقیالوا

 اد کنت یواص بود, اهحوت یاول ۰ حول هندذاح رکیرابدهر کص ندق داوا 1

 Ls ناطاسق یدارعوط هرثایزوریذ کس نایک ۱

 فمه داسو هدا نرس نوک جار ها هقرح ءاج ض میراتمضح نارود ||
 | فادؤاح كالم هاك مزعو 0 تنطلس دارت تمهاع بولو اف اونا 1

 | رهشنه ناو سداسلا موملا نماهحاسص رق-اا "لا قیدلدا ||
 ۱ مارل اةدعقلاید
 ۱ یرع تدم نطلق تم یتسولح ق شتدالو

۱ 
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 هاشدان یخ در د نواو فا طل سرم مفا رهو که دق دلوا خلاب هدردنوا یب د مس نس

 1 اد نام الازرح یرانانر ةط> هنس تردنوا بولوا فاش تام اکرابتالف |

 | یا دع هلیا یرلتهرکم فک تاصترر دید هنسح تاغافت اک اشح ا

 || تزلوارونم هر یراتد دانعباتف آور یرلاح رة ددو ضع سکرهرطاوخ |

 لدودان هبا ناس> او هةدصض هدمه یا ارقخن الوا اوزنا کنز E ٤ء

 | راک« دلا ماناویژ هناهاش مرکب ادعا ناداناورومعم نیرانا روا ۱

 روضحهد هعجیلاماو لاسرازاهبطع هناداسهوکشرب هورکو ار ها

 لاضفاورپ لاو ل ذهامطخو هعا ندا تءارق ناشل | مظءنا ارفهدنرل واچ |

 هناوخ منم طبخ یوسکم ادرمها اةدمی دا یر هناک سلم هه: سکس تداع لا

 | هزاوضر شاتر نامارخ اص و صح 1 دو مچ مود
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 لد دمت هر یداد» ء یی طقو فوص یاس دوری رح مدةم هنس حاعر ندزلوا

 اور یدیارلش مروہ لیصح ینا سا حالفوزوفو حالصودهزو

 ددغو ماکح ای هعدقرات او دندح ءاشمالسلا هملع«دلوسر اهن دمو مانا ار

 یهناشنیوم مرکه جو هدفد مد حرض بولوا یرافمطارت اهن هرزوا یھ جو

 ادعطقی دن یر کز ہک |یدرز حول مانیرد بکوک نالوا عوض وم هرزوا ناو

 تلعهدناس ارم نام شهلواارتشاهرانید لس یال اادع ام ندرا جا ت ءة ید

 هلی اسا اار لملاعدع ناناوا هع یفا ف نواندنتهح تما شمل اک

 د اانا بان تاتا اتمه فت مه هنوکولو ندرت

 ةسر دمو فی رش مماج یراق درو اش ىلا چت دتا هجول نا د.«تآآهمالسو ەل ۱

 هحداص احهدهسورح الا ادعام ندهناض اتواضشاار ادو ترا عو ءةمط) ۱

 هکر دلوایژاو دمار درا مروہ داز دادعا نوعاداعم زوروداحاریخر اما

 رطاخ ذذ هلوا قفاوم هب یهلا یاضرو قبال لو بةر ظذ ندابرب کک قرط |
 لس لوا ںوروہ تہعر هرابرردو راعشا ماد ًانامح ان نودا یرارطام | |

 رایتخا صاع ینطعل ی ع نالوایرلدبول اھت: هم سولج لا سحر اتد هد اللا

 یدراثدرود

 ماریدالوا

 سدافو شادالو شتافو شاد الو شااقو سادالو سا افو شاد الو

E ۳د نف ا اف هد و  E N HY۱ ۰۵۲ ۰ ۶  

 ٍِ ساافو سندالو شنافو زد لو سا افو سد دالو سدافو شاد الو
1 

۱ 
۶:٩ ۸ pey PE ۳١ ۱۳ ۱ 

 |مماق ناطلم ناملس ناطلش دنزياب ناطاس  نیبح ناطاس

۱ 
۱ 

 ۱2 هجا 2 E ها تبض ا ام سو او همس | هس

 ۰:۷ °0 ۱۰ 3 9 ٩

 ےھاریاناطاس

 ساد الو ۱

 اس

 دعوا ہہ س اس ىلا نوا هکر د یردفا یط صم یعم یرل هجا او |

 ید ی یردار ۱



 ماطعیارزو

 ناماشایدا یہ لتفاشابش سدورد تاماش اید ال ال تاماشا لع

 هرس ش هنسق ےس ۳ هس ق

۱۳ ۱۰ ۱9 ۶ 

 شاپ لماخ لر-عا شاد لف اشا حوصن

 هن هنسق

 ۴ ۶ ۲؟

 مرام جای
 اشا ىدا یطصم لزعاناثیدنفاهللاحنص یدننا یطصمن ماد اوا

 1 RO تامهدسق هنس ق لزرع

Eم ۱۰  

 ّ یدنفادهدا یدنفادجهدازه- او هنسف لز ءا_هدار ی دنفا هللا منص

 هنس ق تاماس ات زد تا

E ۲۱ 

 فاخ ناععد مع عداف و لم صفت

۱ 

دوحو تاتناهح تاتقآ
باع« یراوتم فاخدج ا

 ارهم لوا تولوا ںارت 

 0 هعرف نیمعت حاوارو هم ندک ج | یت روت صمة هناسا اعهدید فا طا سر میس

 سواد ه فاع لاتا تاو د ته ییامص»ناطلس یرارت هکر دار هلی ااضق

 رکا ساوا مارا یم فنصره با ماعناو قرتهرزوانریدنید آبودبا

 ۱ سا هل تازعوارزنا ههاگهسدت+ الو هاشداب لو !تولخو سدح مانادادما

 | [یرلنیرو لهاعاطد هلا ها هلی اتنطاس لدا طف لغاشم تورو تلاو

 | انا هع نا دار دارت هجا قطار تساخ مطاهماع یان, نظا ا

 رو او ساما

 1 ا ی مش هرغق یالرو- سزارلر بدمط) رار ۹4 هدرفره

 : RE ےہ رات ٭ نا ۶لا زک یراب هدنا فلا: و مع ۰

 3 هتسداس هعالوارب رر رح شقن ہد هب وهطصم زور ی تاو اود

 نادو اشا دراد نالوا ترها صدر ءیتحا تو: لرادو مدت آرمرکہ واجرثا

 : نورب یجب |بولرا ناشاا مفر هلیارم هم ت دو ک= 2f ییطصم یل هکشلرادملسو

 ) لوا هرزوا لار و ن در ادرمس ین همان باو ودار اند ادن ر و دن تنح مم -او

 شقنددناالح هب هر دات تاود ید ام ام دةمی دلو داش شا د هلا لاسر ا هن اح

 ۱ نیاتروشامهدخ داوا م دع ےاقاراذکہ د یارک ت٥ هال هرزر | یس دلو ارپ رتریرح



۳۹ 
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 .دننابمیارمس هعءابو هفکی دیا شغروک نامرح تروص هی ارکنیهاشیرداریو |
 رفظم ناجع ءایسبولوا مه الراشد دریک و راد ناد مو عقاونفص لبا قت

 نه اشو هو ةسام یارک د ج نیغلو ارو هةمو مز هنم فلاح یرکسعورو ص: دو ۱

 یدیا شعار ارقهرزوا ق اش تت محا نه یارک لدناجورارف همگر اد یارک
 هاکردنالوا مح | مع یسآرلاطقفم نخاو | مدان هنساطخ یارک دم نامزد عد ۲

 ا دم اتم ول ا س

 دوعن دنر غ هنردا ناخ دج |ناطلس موح سنامشآد لو مزاع ههاجو تعشح ۽
 بولوا حاج و ةع لسو یلسقت یرابرهشدنع سه دقدر طءاناہدنراکو دتا
 داسفو هنتف امریعضناالواهدنداهن نکا شاو ایرا هناعرک فاطاا رهام
 معزو ولت هناهاوخ هر هماعتاطاس فرط یمهشی دن | هشدمه هساضتفا 7

 کو دبادنرکفررضو دنزکلاصبا هنا دا نام دودو هرزوا یشیدنا لا دساف
 قاامهم هدابزند ها کر دو نیکعهد هلق ی دیهرزوا د دس یار دن نغلو مولعم

 در ا ا ا

 هرزوا سون ام مر دیراصنا بولا یا ترمض>سول+ ادعد یدا شلو انی ھت

 نددیدجناطلس لاجدشروخ ماعیاخ توادروس فرح یب فس دلت ۱

 یراکو دن اناوجو هاشنمثهارهاش مزع هلی دمها لع ارومرو سابقا
 رارذ باحةدربهر یا یرانیشنمه ردقزرتوا نم ءانوکح لوا هدزوریفزور |
 هعخدوب تولواراتفرک هنس هک راریکیشع هنر ادعد هدننرت فا شب هکنحو ۱

 یدلوا سون ام ندا > دامس د هدو امه ناوی د یابتاو سوم هدسودر |
 نزهرهدنمات ضم مانابولوا هتسخورب ندندم هصنهدازیسک۶ا می

 یخکیااشابدوادنالوا هتهاننا دومق م فی دلوا لما نابراکنز مهرب لحا

 اررکماشاب ىلع هج زوکب ولواناطاغهناوهر لذ هاج هبا لزع هم دص هدنآ

 رارقهدرکىر ادت دمرت نوعک رادنرفستامهم رادرسمفیالوا نادوہ3

 راد مزعو هامورهم شوکزا دنانیذط لح ر سوک زاوا هدرا لوا بودیا

 هحاوخ هلیا یری دن تاود ءار ضع والا یذاججف یدلد اءارک هاش

 ب ورغلو ارق و هلا تاراردا نیمعتهززوا فاس ناکحاوخ هشرطیدنفارع

 هَتاس قوقح نکیانغاوارقح هلبایم هفظو تلرکسع یضاف هکلت

 رو عجرومآدقعو لح مامز تولوا یرابرهش تفط اع قرع ل رح یراذکقبس
 بسحر ناخ یارک لبناحهرخ الا یذاجبین یداوا اسد هرون میان الوم

 / بو دناراز کک هوساص ندهفک هل اراتاترکسع ردق لزونزا نامرف |

 ۱7 جج
 لند

7 eam 

 یارکدجن الواناح ابلغت ںونلو ام بقر همهاتناح یارک مداح مع. دق تب الو

o e. ۳ 
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 | دونو مارکا فوت هو لص اوه رثا هتسعخر کسعمهدرکنرابد2ب اور یلعو هد سالسا ۰
 ۱ ینامد لالتحا لل یامصم ناطاساش ا دخ قوص ماتم او یداوالئاب

 || یتیداواهنن رخ فلت سس ںونلوا سالح اهتنطاسر مس ضرغل نکن اررقم
 ِ یزاس مظعار زو هد ماتم حاق دن سمور زعن های می جوت یلاناساوم نوح ا

 ۰ هحراطم هلی ا مالسا هاسیاضحر افر رت رک اح بجر ق یدنلواریرقت اشا د

 یدشلویراشتا یراسخ امد دلو |ی-التمم یاخ یادو سل اما خا عر د |

 || هزیربت لرهدیالحارع عطق هليا تعاحریخ تون لوان دحوم رکشانیرب اب |

 || لاوماوقازراو لاجرواس مده نوک اخر یاضراع هدنراقدلوالصاو ||
 || یناکسبودیا لد دمت نت ران اکمل رطح وکه ناځو لدو تو لقن هلدرا ||

 اإ یاضتقمناخ قهتماوا هدها شم یددنلو شع ۱ال-ایروشک ل واهل اال جا ||

 || لواوتراغوامذب فارس خمس ندنا ولس هزر رک نیاهدلولو نل هرزو| لمح
 ارداق هعنمرادرسبو دنارا مطا ندصق لع | تراس لا صداه هور کم هورک |
 هراکد نیعتم حار هلیاهابس لمکموبت م ندغنصره راجان حلوا |
 ۳ ماندارسناضمر قیدلد ا هارمه الرو 1

 || هقرفرب سوو شیب هطحالم یل تو دنا نی رک هاردس هشا هل ةنالدیف شاخ سو |

 | اراد تبا سوههلام مجبیرتکاو هلاتخو برح شذآ لادا هلرب یئرمریشعت
 آند ی ناک اات هن رکا عاج بولوا هاک !یاضحراق ندنم وج۵ مورهاسرکم
 : خاش کرک هولسزروتهلفاع ندنعثدرکم AE یدیاشع ا نیمعت

 || ةريات بو دنا مدقمضوهنسیداو تراغوامه مدة ءندزاوا هدها شمر |

 ۱ لاحرهب بو دیار و هلنراهاش نالواهدهاگنک یتعلاع ندلوارابررشرازراک ||

REKET۱ هرکصندقدنلوا لازتودارطرادقدرب هل ازور هزاتهاسس  

 یج ااا ناو نار مری موريس نداد داش ناو یزاع یراب .یزاعهدادمم هیت :

 لاوشق یدادا دوروهرکسع دورامزمتم یهادعام تولوا ریسااشابدج
5 aA 

 راسهک ناکماد نکىاشجا مار آف یرکسعو رادرسمارا سوم ماست 1 |

 لسدراماجاو مادا نیب نوعا یملواریکیشرزانخ لوا هنیرزوارادوریک
 ترضهدماقم موش ماندارس یارک تونلواءهاوخ هنیکهاس قوس هنا |

 ادراودصاو ن دةر طدارک هاش هنس احر م ارحو هع هدودناوا ارجو هی ۱

 روتنو فعط عون هدرکسع لاح تآ ی هلی اتش برث میوالغونم برد ۱

۳ ۱ ۳ 0 ۲ 



 ۳ زا توتلوامالعاو ش ضرع ES اواز HEE حد

 اس ارةعح لصعدم ندنء تل راد دهها ید یدلوا ماج هل اما هندناح

 هرفن دو ظا م فی داوارمصم ,Ê الو ییاو هلبا یاطاس هحاوخ تمه

 نس هعلد ساو میلظعهاکر دن نانل وا مال هیلرمر دق دوی وب هن سر هاش اب شا

 ضرا هلی لاو نزح مظعارزو م ف یداد اريح سو منش هلی ارید دن نسح حام

 یرعط رادرس نودنانانع فطع هعرق ی ئاج ناخ هدقدلوا لصاو همور

 ENI هل اید قی داء ارارف هطم هرجوت هب اقرا ,A a های ساع ۱

 ا رب نددو مش غا یدوحو لاهن یړنف ارزعلادمعهداز هحاو > رعاة

 داعداودرط ند رازود سم هل دانساریصقد اس اد لہ لخ مق یدلواره:تسد

 | ندناول عاش ا ن السرا بون EE ماشم خام ردص لراو

 aR نا یصنم فلت او اعنا هباعانیسح نابر ےک طب اض یا ابا یل : مور

 هدناح 9 دهع ۸ هنسا رفص قیدناوا م ارکااغاینطصم یدړہچج

 | انثهاره اش نی دے دو ھه دنا ۔یکساناطاس همغص هدلاو نالوا یو: همها شداد

 بواکی جامان ناتلس یلعراک داب هبا همانزا ندهاشرخ الاع.ر ق یدل وا

 0y لہذ تردو ماخ ر رح لج زوی ادعام ندفر طو فحت ههن ماد انا طلسهاکرد

 یس هطا شوق هلبا یاعندا مظعار دص یو الایداج قیدلنالاصتا مادنا

 اش اد لع نادومق م ق یدار االس ادب عضو هناک] ام بو دن ارو هدم یا 2م یلاخ من

 سس تیم

 یداج ق ی دل داد تس یابرد مزع هد دمعس تقور تودادرا دااعو د یظع

 زود یک ا هدو دلو لوصو هلو ہن اتس! بلا نوا اف هرابیلا امت هوو هرخ الا

 عل تز دناهاحو تعح هاکرد شکشدد هلن !شورغ 4 .دکررب هدنراشود یربسا

 ندهلماءمو یدنلواریدوت ید افا سح ارت ز نوتلاادعامن دیاومي>

 یتدالا نادر 3 هود مه روضح ںولوا ےک ءو هو دنا سڏ ا

 ۱ ضر ءویدر دکنکم نزو هکارذنالوا ناماناساس لطلاح هدوسآراک

 ۱ تام رم نکلیدلد امار هروژ تدا مش قداطم هن اوعد ید یرلساب ابو مالعاو

 لنا اش اب زعو داع هرب زو فرط یسر کمر رته دنامززآ بولو ادن یه کتند بح
 عرش هار ەل اح ورف لملحتو شح اوف تاکدراق یدلوادعاص انس ےہ یھ

 (یمک> یدنفادج یعشح نان اوا نب هک شهد لم ش نو اندا حورخ ندد رش

 یدنلوا زیهطت اع دنراددیو دوجو تولو رب م دن و ل الها هل !تساسدشاهرزوا

 کا طم ىد جناب رنک اما تولوا لوز هاش ار



 فا
2۳2 Fere JIE gr و Î zz ESE 7 جو جو 

 را رز تمو سر مآ ETE TEES ھاو ل

 طع ارزو هخ | یذ فی رار اروهط فاعم قانواوهق اد دحو د,حراسعلا

 ۱ EL بصنماشا یلع نادومق برلوا مغ کر رک تلزع هلی لزع

 || فا ۹ هنسلمرخ قفیدلوا نیشناح هرلناشلاناشابلیلخو نیمهاک هلبا

 تلاباادعام ندنغب دنلانوتلا زون یا هجو ی نداش اب د هلی اش اب ىلع ۱

 ۱ نونز هنس لوانا مه هلرب مو هو دنا وب یدنلوا دام اودرط ند هنا تا هلن ا باح

 ناقح هلی نامرح ب هنم ندا یاب ی اتسو امدقم ف یدل وا مدعریگتشک

 ۱ صم کص ندر عولطر هدف یدنلوا بدمط) هلن اترا روهراغابحر ۱

 0 شان مہک یناشا ست هضحق»دنتلمه هنر ات اب FU نوک دو

 ۱ دوم دل ماكر هش هبواسعت BS HEE هدنضرع عارذ یکاوهدناوط خر |

 ْ قح هلواراکر دهد هنا ځع هعقو هک بوک« تولرا مدع ما یراوتمهدمدلاع یل خ |

 | | هد اهلاراد یاعارخ الا عر فی درب رو تاتو تاراکز ور یاهسهرا نو خر بشع“

 ۱ لب اهمنر لو اعا ناجا یهو ص غارح بو زاوا لارا ہرے م اغا ی ییط صم احلا |

 ER ددوو نادهدندن اتساناکد ن هرخ الایذ اجقیدنلوا لالحا

 | لىسامةشاقازة تولوا نانو وتع امری هنلارتلو نامصع ةورگمزاع |ا

 || دنک نراهعلخر دو نام او دو لاا هر دیه السا كال اش یافت !نایرمه ۱

 ۱ عاعج او برش اسد افتر تور وزرا عادت رکا

 تعقاشابر دنکسا اغور از هشدریش یلقذاح یزوا نیخلوا عاتسا یراکودتما ۱

 | یارکتدانع هفلغاعویربهررهظرکسع رکن قا خس شدنالواهدنتلابا
 | لا ھتسا حانح لیرح هدس ی هنتف لمس هلب رکشاراتاتر دق لمد یر کم ناطاس

 | لی بودنا لاو بوحشنآلاشا هدنتسوایررواط نوک کنواو
 || روا توت سر لند زر ادرمسو اخو نوش هند آ ابار کس قرد ناو |

 ]| هدنفسرح هد دسس لاسراپب لو اش اب ل دلش نادوبق نا سعشق یداوا ارت ۱
 || فرو لها ضعبهرکصادراذکو تشکر ادقمرب هدهبمالسا لح اوس تونل اص |

 ۰ i PEDE E E “ناتا هل داشرا ۱

 واز همح و داشنیکنس عاد مان نو درهن ام مدان هه بسا ۱

 | | یو تعاس یکی !بولوا نیدها رو صح نیصح نصح لرار ھر ی دادا

 لخ اد هل ناماةدز هی-هعاذ جاو ناشفنو ریڈ ترض یئوراوهدن امزردق

 ۱ اس افونصو راړتفا ٤ض

 تو هجده naan zara چو $ س ووو xas - رب ا ۳ TT وب رو و هی



 72 ها هلن الیسنابغطو یراحر امناهدنفارط اور م ڈ سه هرز اطما تارا

 اشاب یساف نالوا هدنس ارو هنطنط-ف یا بولو !یراعندنر اس ا ههر |

 نالواهدنراوحو نیشملا نیع جرد لصاو کو دت از وا ند ت داور دق هدنعداح |

 هښرزوارل هد هلان امد ر ندن اهر خد ناکه ماح ةارعوةاغح اڏو لاحر:دهاج ۱

 رهظم اش اب قابرادرتفدمیفیدلوانب تربع هدد دوشم یراکودتدا ح ورع ۰

 رک وا ایم لاوش ف یدناواالج او ین ہرب ارح ںولوا بضع ||

 یرلترمضح هاش ی کهاشدادمیقیدن وال. هليا ایی ما اف اعم :

 همان یماعا هدافسلاراد یحاو ارم یراهروسرت | رفط رس هد اح هل تادلاب

 ناو سن دازهشهانکو مرح قم اس هلس افلاءاسور یراکو دعا ناسنالوا

 ی دارعلد ان هلن ات د اهش تعلخ ید ناطاس یرارت هکر دار تو ح اتر اواز سا
 نر :SKE درس حس

 دورعن ر رص قراد دن |ناکم نیہعت هد ذس هبرت یرادج ام دلاو بو دنا 0

O |تیر هاوصادر کیر  
 هدلاح لوا لن هدازا ةدازهشنالوا لا5ا بکوک عولطدصرم ںو۔اوارخ | |

 شع هجتنندزوب هنزا عقر یکودتما فر هلی یزادکوز وس هزا من | ءاکرد
OSA 

 مادحو مظعارزو ید نذار ع هج اورو لواز اسر د“ ةماخ مو وس يهادب رد ید دلوا :

 ندنسهربادلمح ىل ماعم دراب کودتا هل ما ارک شا شهومالءا ءالعو مح ۱

 ساواطاسندنآ افتلارطورپ نداقلا شدولمساد, .درل صح هدزتح نیخلوار دن ۱

 لو هبادعاسم تعدادهاب ی A دنا |
 هداتشرخآ _هلساضتقا هنادعص لء اک تردق ضحیداوادعاص هبهمتر |

EDعصا يمس هحنو رارف لاح لع نوک ارب تولوا  

 كبهرادکسا یدلوا لو لو الا عر ف یدل ارا ذکه را دکس ا هرزواام یا ام | |

 نب رشعو یدج ههرعه م اعر در ات ییعموا طة او # یدکوطرکدقآهدزونوا 1

 ریتسزع ندراودا ةردانوبهدندودح یسهنسزوهط قرفزوب ن داور و هئامو |[

 اهمندنرابدهفک ب ولوار ( تعا نع دو مت هدراکز ور تآ حنا تربع ترو ص

 یراذدلوت لوصو هلوء:اتسانامز ردقیآ یک اةاور لعراع هلن ار اطقو |! ۳

 لاوحافرخازلا لعلا لموح میدنفا بانج هلق رطلقتندنکم بل | 1
 بارغدارف نالواروطس تشر درک ا مانرخ اوالاو لدوانا

 هاکهجدء:دوسا ند هناءمءاد ییددلو االتسماع دقاشاب لع مظعاریزور دن درو ها

 اررور دصاش اب نیس علادررو نات ییفماتشاپ یاس تبالوا انف



0: 

 هددح رس بولوا قافتانابزمه هل س امقشاقازقهدنینسرتکارخ الا ع ر فىدلوا ٍ

 ار و لا و هارد هلندنا ق او انا تیام رارحاو قارحا یی ارق صع:نالوا

 لومناتسا هظف او لالجو هاج تابار لبر ت هن اج لوا هر لاضاورذ نوعا | |

 هالا یداجج ف .ی دلروس لالحا اشا دج ارزو لوزعم ندرصم هلا یم ذخ

 هد هنر دا هليا تیقل:نید هتوک نابرقه نکدامزالریخءاعدبالیتهدلالشوب | |
 لزم یعهر د ناد هنر دارد درد اال ګر طاح رک بوناوا عقد امو عراقل هیر

 یلدا مورنوک یاخوا اسرف تالف یاول مهفرتهدنرانک یخ احا رمن نالوا |
 لامقتسا هان اع E ا ا کد

 ا ۳ دورود سالا

 دورولا ل-اسنم جدا اورہ کی راک اس تواوا یراحاسا دور هب یرابرمش

 هم قم لو سرکه وصایاعنما ویر حکو ی امن یرپ وکرا وا

 راذک هل !لالحاو تمنح لاکیراترضحرافو نودرکرابرپشهرکصندمارا

 ط اس طس٥ در 9 نم لزم نوک شش )هه د»ارو,عیدربهررءطر Cs برزو

 س

 سراب س هاست یگ کسودر یم ذخدمفسر ے2 هد اراد :دروسروضحو سراسا

 MOT OTE دهر واشاد لبلخ نادوءق توتلوا

 نەقىش قازق هرابرب یرکد نانلوا ذخا هدنزاغو یزوانوک یتیدنلوا

 یدلوا نأط)ع هن امن هرفح هان تری اهن وکروت فاکس وک ا یوو ا

 لاسرا هاش یابرد یور هظفا کل ا هغر د اق راب کس واامدةم نا تمر ق

 ںواکت سارە هقرفرب ندق زف یا ۔ةشا خدا شاد دم لوزعمندهفکناشاو |

 هاکر د فحش یا ارشار دورو حرانالوارب دن تسدرسا هدلاتقو ترح لالخ

 راد دتا م دق عضو هم در طنق اکر یلاشما یلاعلا مالا بسح بود اها یش مش ۱

 جالب تواد روم یل اعهجوت هنا هعاق کره دما اوحلوا م ف4

 مالسالا خسش ی الرا ماستها نام اد هدزربه هاما یم ذخ لوا اغا نسح ناداون رم ا
 یدیار ثلوا بانج دنا, ناطلس باکر مه هدرالا لمل ر فسوت یدنفادعسا ۱
 | یراح ازتماتفاطا حازع هدق دلوالاثم لالهلاعت ةدوسرف نادهروشک ||

 اضتقا لو فق هلو ناسا هرورمضلاب نم کچ, الودع هلا هفتا بناح ن الادتعا تم“ [

 ءور فرط هی الاه ض رم یال دای دنفا لا کم ررر د ص م فیدلدا

 رذکهنا#ناتسرپش بناجندانف ةرطنق هدنربعهیقناعتا بولوالدام
۱ CANER SELE 
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 ار دز رس ندرام؟نز نی دز هروش لا 7 فئ دا ارس هلو دن امس ال ا هغر دا ینعاو

 لانس لزا مث رهظم نشور همورندن اهرم ےھا هلد!نارکتراغ تسد بولوا

 یلط لار مامز هلد | یمه هئ ازات سواج ن دن نالوا یهر كل ام؛ک ىلع
| ٍ 

 نیمک بودا یوسهبداز لع راونا ضا هتسا یداو قر لوا قوش ران دح

 اینک شیت ږلداوح داو . هه<ز و لصحت هک اهر دق لاج هدد اها سود مت ۱

 تقفاوم تلع بب تدار هنمه لج لح زنان تیسنحم ؟ رکصندکدتا

 فدرمش لر هد بص ان مو سرا دمو بت | ص مط یکی عرب نکس |

 یلابقارهم یدنفا لاک ی دیا شالوا یلوطانار دص هنر یشررق مو دش یک ی دنا

 حوا نکا ماا هجو فاکو رد عہنرړل تر ادص موررطت لر اهل اوز هحرد

  Taی و یوم ۰

 هب ی د افا یءدق لوزمم نالو ناسا | ض یلوطاناروٌدنم بولوار ديدن داعسا ۾

 ۱ روح ر هبروهات تاو ءاج نوک جار هسدارول نم مواد ق ید:ازا لارا ۰

 لموح س هناسرهدرم در, یدداش ر اش ادواح اله مزعەد اب "مون تولوا ۱

 رفت تا ذم لام تربع لاحول بودن ال اما ءرزوا لاحر قانعا شن ۱

 ربح وار دما ات ترا لاس رات لو صو ی داول هنج یس دق حور × ی الوا بارم ۱

 | بودامامش یلعالنم هنا هم لرطف یکامانا هعن هیخاوا رکسعم لصاو |(

 ۱ یموم یشاب ےک تحلو یاعهاکرد ضورعم ی اترا ی دذا یس دق موح سه ۱

 لوا سیل هدهدامون بول. روکل ع هب صنم نالوا ل نم لاحر طل مک یدنفا :

 هدورب رهن یدلوا مانا؛دد ددومشمینهبضغ»سکع مالسالاف:سکةروزاع |
 1 رکرب والا هراغرس برق هماق«لوا هقر فر ند نسا ةا قازقهدق دنلوا دوروآ |

 | صماذق ندنس هعوریکو لک شعار ارف هراز هشبب نالواهد هلبا غم ځد هو کما

 ! || نامرف ب حر نیدلوا لاصرا هلالجو هاج تقوم یراکه نر ناچ نازک
 | درازهییبو ناخدباذع قیغالم نالواهدراغ نیدناتناریشهرن نامر د یف ||
 ۱ حنا کت ایا ناشف سن ا لب وات ترض ی راح نزح ند: ار ارذ ۱

 ا نوامهر بد اب ارام تر اعر و مرک( ع یارک سن اس ع دق ناخ م قرا دتا است ۱

 هللارق یا ةشاقازقزا دنا لنفتر دف لمززنوا هدلویوراغلد ابر نان هندناج

 od عقاو بولوار ادربش ندنرلت دلو اب ار دص هلی دصق قاتلا هنر و انط

 هجارخ یدل اار نزب یض جاکر نوعا لغ انا شرر ف ازارک ل ٠

 | ای ا ھت قرا نوا اس
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 نو ساب نو شاشرب هعرد ۰ راطم < هاا قالوا فرو

  ۱را دنا تاتع تروص تعارا هک .ابتودنا باو در هارورغم هب احول د

 | بابرانیکسعرا دیم دق نددت لدادص نیلنمزعهار خد فاخ هرورمضنان
 یر ءاجحاولصاو هرول اط محا مو عذام فرورس نا شفا تس درو شورش

ORS ثعا هرارج رکشاو باق توق بس ہرا غ ڪڪ ءار شا 
 یعکح لنت نارد لزا تاعادع امندن دد داوا یداب هغو ا ی دام دلت اتم

 دم رو اس نخ ار سن برق نعکودتا روهظ ۱

 نصح ماننیتوخ هلی دادماهرفک فانصا یل ارد هل بولو الصار هدو صقم لزنم ||

 تکلع ةرسز مالسات ار حفر لداقم هرود اط کو دم ادادعا هدنرف نبصح

 | یراتمضحمالسا ناطاسطساواق یدنلواماظتناایرث ما تصنهدادعا |

 یلانتو برح شک الا سنآ ماباهحنو ماست یاد اک هنر وم ایا کرو کح | |

  ۱لارا رم مامد هنعش د یرط هلا یر هناد نوط تو دنا م .ا3تادلا 4 !اهسا ۱

 |  1رب تع ترمض لاج نا اناا اا اغ اهدرلذرب سطر 1

  1ت اساروم خاروس ادعا دز ادوس م ءیرول اط عساو لواهلیاریاو لفت مخ زو ۱

 | هنو سا هدندا یه نا د مرا کاخ را فک هلا لد دیر نیح یالہت سا بودیا

 ۱ نیش هلوغ.یراکریهرپ ندکس#ت اف وس تاع لاق مو فوة هروطس
 اا هباسا د نیس ه دیر ادرنف د تمدح اشا ف دوب نژ الف رلد دیار اود هدر سا

 ںولوا لات ام لدن ەدىل .!مدرت ابا اشاددوادرزو ن دنا رەس الوز مهو لد

 یلابامور ضرا یییدلوایرمص + فاش اب هژاباهن اس اب نو القه نکس ترک رک

 | مارکا یا یرا درتدد تعلخ رار Ll ا قاب ناکن در ارج ه دهانالواوما نا
 || چور‘ هک را هعر ؟ی دنفادجخهداز ناس بسا ل الو اه 7 ور نکلی دنلوا

 ىلە شکن نت ندقلرا رم هليا یل ادا ر کیر اد یدح ام دلاو دنع

 | | نارد نره بوملوا نکم دادرتسافایدبا نا یاب یاس
 ۱ لکد مع هس دنک ال ام نےاس ٥ هساک ت دار هدرا حا رب نانلا ی امهرداصاا

 شاو هرق نی دو ذا یدرولوا شب تا آو درا ما ال الح یک مجد هه

 اأ فولوا لصاو هرثا هتک رک دم هليا هتسارا هایس اشاب دج

 || لاوحا فتاوو لدشوخ هلیاتاشتلا هاکت من ندیرابرهش فرط زونه
 ۱ تودناموعه هروباط هعمج مظءاریزو قوس ن داوا لح اد مر حرا

 هرکص ندکدنبا ریعضرس راهانا هدریکصر راد نادیم ريادریزو لوا
1 

۰ 
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 مظعاریزو تولوا مازهنایاد ءراوآ یرکسعو ماک ن ریش هلا تدا دد هش

 لاجر لا ع۱ خ داش ابیسح هدماالوانامهنکلیداوا مامه لدانهوخهعز

 رک راد ظذ اعود اعبا نده اکر د تم ذخ هلی د انسا لامهاوریصتت ہد انقر برح

 توئلو اداص اه یمطتع ترادصی الاو دسم د از ەس اروچ طاف اشا رؤ الد

Eهرعةلاید ق یدنلرا ت دانع هب اش اد قوص قدم اتش  

 اشابدیب هتلات بولواتداپش مز, شوهداناشاب نیسح یزواناریمریم

 نیسح نالوا لما دا هلی درد تدرازو ن ناوناردص میقیدلوات ا اسوا هلح

 ندان اح لوا بودیاراذکندہن وص روا هرزوار اهو نو درکر برش نام رفاشاب

 بشر ی دیا شعار ارة عح برش نوع ال ارام د ماہ البا هنر و اطرافک
 تعج یاروابو دنا موه هب الدرب ها ہدالس | دلعع يلع فاز هیایقساهدرات

 بولوارا درب ازریهرع ناق نکد | شالوا بد رق هنطوا قرفتم مور نازاب « یاغتا

 یکرظن عاعشهد مهملا ةمور اتفر م رک ی اناشهنوخریشعت نانع شنا شخر

 تابثی اب هلیازادنا موک هلجزارفارس دم لوا یداوارادوریک هم اکنهلصاو
PEهطوغ بو دناتسد هلیارماو لتف تسد ترض نرراتک شلع  

 یداناتمال لح اس لصاو یع اهش رک نارو انش نالوا بارطض !بادرکر وخ
 شرط هلیارازر اکر اهضمر ابغو دنوم. الف لاتقو برح شذا .دابزندنوکقرق

 ندر هش الور مشر یش فلعرز نخ لمس هحن بولوا دن بنا همونرپ ور صد عاعش
 دوح هرکرب هدنوک ترد حوا یدلوا رس یار سوحزو فاوه ناعم

 مادقاو یس تام تقم بو دام وعههرا فکر ون اطرتهناد مرو آروز نازرا

 | هنمانتاود ناکرا نکلیدناروت روک یراتروص یاوا مارح لوع> چ

 ۱ تولو !تاعع لآ تطاس نع“ د هحو نمو فاح ی ودع ل ررر لادا نارا

 ۳۹ هطو چ دنزو ر کسع نالزاروخ هط وغ رسو برخ ر حوم یابرد

 هما یلاشحا قتلوا یرابرهشهملع فط او عرپ ظم یرارادر«هحرب دقت یتیدلوا

 نالوا هرژوا ششوکوییس تودنا ررصقهدنلاسرا روز هزات اس بتعرد

 OTE اروهظیم هل اعم داماو تناعان ا اد هراروالد

 "هباع نارش هز: نالوا قر ةتمهدروناط یاوس او باشد ریش عفر ندرافک

 اشاب یطصم ند هلجوت ی دیارار دنا ںاتش علوا ق کند هنو ب امه مال اس مالا

 قرن هل ارو حت ب رض یمعن ات فوفص دروب اط نوکر اشاد راسط هداز

 تن لامدح یب ودیا قرغهنوخ ایراد نرل هت ندنیکرشم ليذا غو |
 کا دز د سد تر

 حس O TES. ERED aS a RS 2 TIE a ڪڪ
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 ۲ | تمعنرب ندنه طه لاص لارت ىح ند هم جو ۱

 : لوص> ی هلکمهاشایدرآلرکسعن ıl ساوا ندھا ع تدصارا هر )

 || یدلواماکم ها لا هقرهدنسهب اقم مذخ اشاب دج بوناوال اب ی ۱
 | | نعشدةهرومعهدب ارات ات ناکشید تراغ ماجهاة شيت هدماخلا ران لاعتشا مابا مف |

 || ازریمرع ناف اصوصخ بولوا بارغو مول هاکه حوت یر هن اش رطو تارخراکدب
 | | توج یداد جیارخ اریساهدانز ندکسزوبو جیاءذاورهق ین دینیکممثمآرمشا |
 | رارسا تورلواقلعتمهنلاصءتسا لالّضورذک تب ابرا تقو لوا تاع ىت دارا |
 قاوارو عطیاع تروصر دوو اد ی اضتقدر رفطهدرم ید دلو ا هدم )و

 لوصح چند ل عو یس تام ددم ی دنا شم هع |لواحزونه ف تا دعس نامز

 | هە دنخرف ابس مازا یار نانعیذءاشلوصو برق ماد ا دو صخ بولو الما

 نانناوا ضرعندنفرط هل لار هل تط اسو لودار یس هدوبو والذ | نغلو اف

 | | ةقز د مارل ا ةا ىذر مش رغ فی الروس مال لاما هعو جر تع“ بروا | | !لومق نعرو طنمناعتسا شو دغم دقنو نام رف ل اتم او تعاطاءمضحم هفص |
 | برضمهدابز ندنوک قرقهنردارصنلاراد بونلوا لاحرتوطح هرب اما |

 || اشاظفاح ماش طاع نانلوا لقت هرکی ابدهدم انا لواو لالحو اح تاغد ارم ||

 || یدلوالالج او ریقوت نیرقاغا یضت ره ی ئا ینا غوط چا لبا یہیج وت یلولحم
 1 هلا لزرع ٤ء همد ص ادم ایزو اش اندو اد یلد د !مورطق ۳ ۱ هسا مر ق ۰

 | هب یلدا مور اشا ناعنک نالوا هرزوارارةەددارغلزر نه تولوا ناطلغ هنلذما |

 : نالوا ساسالا مو دهم ےک وشد 4 یییحوت ساو ہس تاااام دق ءو لد ۳۳3

 | یدنلوالص هلیایبیحوت ییهذخیبهظناح نیدو ارز کما شاد فوص

 3 عی د هامرشاع بولر وہ تکرح تار عمفرت ند هنر دا٥ درول نحرهشرخ اوا رة ص ی

 : ورسیاسهلدا قالا ےظعہرروا م دد ےہ ہرو لو صو هلو ہناتسا تات یاهداوالا

 | تموکح تعلخ اغا دحر یشاب ین اتسود هد انتا لوا یدلو ارو هل ذا
 ید دلوا یرصماشابنوالت ناناوا لق: هشع سم ںوناوا ریقوت هل ارم

 || خداشابدج قوصیدنلواریرتتو اقا هیاش اهزانا زار لانا مور ض

 || لوصوم انا ناعنکر دیس اقم لو او لورعم ندنتم ذ ید el ود

 | هرتخادعرتخدرب ندننادناخ اشابوترم تنطاس ,هس بات یک تاتفآ ی دلوا

 ید لنیدنفادهساهالسالارجش هرکصادنآرب برلوا ت غررانت زادناوترپ ||
 : . 1 زخالا مد رل دلوا جاهت اجاتلاةرد هن رل هعرکر تذع ةر حرج د رور |

AE ۰ 
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 : هناح یولود کودتا ماعها هسا هدابرد بل هدنرف شاطکش» اش اب نیہ

 جن ةتشرريغتلا مند ریدقت مک لوالا ی داف یالرا م اتخ نسح تر

 هک ابریکلد یرلتمضح هاج مجهاثدابندنفب دلواریخ اراد هدعع هری و
 | ریعطلا یرشهل ل.لاع>ا قلوا یتانندرکسعریصقتو لد اسمو لا مها
 مایا هعنهدنسداو ارادت ید اسا یخو ا ماقتناذخ ان دهومناهورکلوا تولوا

 || هرو لفاغندرا دغراکرور ش درکراکرخ اهرکص ندکد ن اهلاج اراکفا تک
 دن مارحا هل سالا ترضحنابرم ضءد لهادندنود رهدراوطا نومرآو

 هند اح یوطانارابد هل ار ال دنا عج هلسمأت ق اوا مار لا هلا تد چ تءرع ۱

 ۱ هدهآتهتاود هل !یداوا رارف 9 ساشا حرطهدهرومعد لوا تدٌمربفراذکا :

 قاروہ بدار اذعلا عملخ نادا ین الوا بہ ہت یی ن دن راز اعش تر ادد

 ۱ دعا سرچ هرا ہد دكرادب ماطتناابرت مارح سم الاتسح بول وا یرار اتم ۱

 || مدق واسه ترمض> نابرتمژ تا ودناکرانالوا هماکب ح اصراد E ماها

 نژواداسفو و SENSE لوا یرامارکدادجا ماها :

 | هجو“ م=ووب درولوا یدو م هب فا يو مدق مادقا مضر هقالسا بآ اد یال

 |( یاراو حاد اک لر کھل ورک هی روحا یرامکح تعلاعدسهناطاس | |

 قحا را تنم ی هزر یریغ ندانرار ارم صا هتعز رع یاضمالرادنفادنلبرابرهش

 لاسراههاکتسد تمرکمه اشدمءروضحهاو دارو وهاوح یاش موا عامو ||

 ۱ لاصدا لا ضصرعهرزوا لرا نوحضمهریصه تاو درب مس هام ٌءط اسورلنآو

 ییعدرب هکر وا ندرب زقو وضو ریت وارد ذا ییا لع ءا ارقف ندر دو بودا |

 هنس و 5 مود یرادک هل ارادا فقد برص ںولوارادربخ ی ید یرهکی ند دا

 ۱ ندنس هلئ> الم رودابفاوع لوشردر مامر کشا هد صول راد در دشا

 روالد مظعاریزوو یدمنارعهحاو = نوشود هنس ہک ار دارودرلح ص دص

 هدر تسد یر هیاح هد از هحاوخ یسوض اف لوبن اتساراشابقاب رادرتفدواشاب

 هل !یرار اکملط یم هازای .اعاهداعسلارادو اش ابروالدر ی رم هرو نارکنالا

 لو مع لصاویرالوسم یدلواناشن ندناصرع هصرع یاس نک

 بسلرارب اس نا كراثاندنهح یراق دلرایدابهداسوو همتفد اهدا تولوا

 ابرد رفس مع نوک والدا نوب امه یاو ط ندر ل ۰ ءاعدول یداوار ذر تروص

 یرزانو عرضت هدننابیرالوا تساب درب تجش ت

 ۱ ىزذانع دات قطار

 یدنا

 ت



 || ییاهصعناطاس لرتل الد شروردیلد یخ اعوطندیمرج مادخ لخاس هک ی دا

 ]| یتدالوانکتازءاسافراع لدیادیوسو نشد تولخ یکه دید مدرع
 || ا۴ نالوارضاحادعام ندىدنفا دمام السال احبس بولرا ناناغندناکم

 || رخ ولرلد دلواتعس قوط هتسندزکاهرکوا اعوطرکسعهوحوو اشو |

 | اشابرو الد هتساحر تاق ام كرا دن لع دنا ف اخ ناعع ةع ماس شددت را تدریخ| |
 | مانکخد یسکامدکودتنا ماست هنرلناجو رس رغ یتساعا هداعلارادو | |
 | هدرامکتس اودانعەدا سذ تایرا هنازح اع لع اعم ول همصملا تارخ د عدو م دع یداو :

 | | یمهداز ردارت یه اکتسد ت الوهاش دا ںولوا م دق تاہث ثءاب ہرزوارارصا |

 ۱ یکم | هما هنارع صو ےن هر هتسخ نوح ا تناصندشاصاررض هنفرط

 عضووت بودنآل یو و لقت هدعس هنروا ن دنا هتد ر وضح یر «دلاوهدنارمس

 || رمش نم نمالامو لاف راب دنا لماذنو لنه ینطلس سومان هليا ځاتسک | |

 | توعد ی العراك ناقگناطاس ع دال د لاد سا لدور لمادرقلابحر

 ا اولا | نام مار کاو منع هر ره هی ماهناو فلطادمعاو تو دنا

 هن روا یدنفا ییطعم ادنخک لصتنمندمور ترادص هنساحر نیم] اتاد
 ۱ یناصا مالا ابتدجنعاب یابراعدق نادناخ یدلدا لاسراهریحم ||

 || ممشالخ لفاساو لذارا ی اثماویموم ےکحو لع لیئسو ناهمولاذم ||
 . رات انا یراکد تد اقمردس الع فار شا زاناو 6راد ر دص لهاجو

 || جآ ف اقلعتموراو دنکو حات هرجا سلف یربره هلیا قوا عفرام دقم خد

 | تمذخءادا بوراز هنون امهروضح هلدمارب ارکسع هدلوا مونا دعام ندنرل قالوا ||

 بسهنن رلمادقا هعطو هنا دا هنو کود له سو یرح * هدنراکد اد !تااسر

 یراق داوانیکوربکناسنجم-نیبج نیچوب د هلواربخ شعازکسکدررحت لمس
 ناح لکدیرومط ناس>اوفطل ندناععناطاسفرام م ولادعد ندتبح

 كنشرالوارومام یتحراو هدعسم هترواروت سم یان الو م ی دارا شهود هنفوخ ۱
e e e سسسصحجحصحص سس 

 مور ترادص بو دیا تعس دقعدیدحت هب یطصم ناطلسو تک هرزوا ف الخ
 ماش هلاماه:دناح یمهناخاجرااو یوا نیو ماره لمص هلا یط> یا

 ندنفب دلو ادو ةه الرا دن هر اچ“ دو دوحو ماندو ېب دما هوجو لا لکن م یدلدا

 لالدتسا هنغ اط لابو دقع نع بکوکو لاوز یل اقا بان ناععناطلس

 یدلنا او تسد كبرت دیارطضاو تريح بابرعقان هل هک لوا بودیا
 هرزوا برع نرد نیمآ هی یاوصتس اش اب نیس هزو رکن رز زو برق هحابص

Eو هو وا  
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 هنادومار ارکاو فرطات ماد تودنااخلا هد :ارمس یماعایرع د د هنماطرا وحن

 طداص هساحر لعادمص ییادخهراوا لد خم هلام اعداو قرف عض :

 بو داال اھت ساه مهارول نما قانو دکھ .وا اغا لع نا زه

 هماجمدکودتب ازاغ [هنامده تسدهبوکز زا ۱ یاح

 یارمسقآناشکن اشک قابرعنت لنهراحب بودم ازاورپ «هدعناشا جور |!

 هدننایم راکزورناسیو میادیراعشتبع برغعضوویوریاد هدنتاوسا ||
 لغ هلا باش ناعیر یاضتقا بانج مح ناطاس هکنوحیدلواریاس لثم ||
 اذ اکی انریکه لا بوصات یراهطوا ی اورا هن احم تالاب تنطاس ضرع ||

 رکح ماوعرتکا بای !مادقا هس دانو برش مادقالاذیوتسم ناکنم
 ه دن ارس عا یدیا هتخود مدح هنلاوز كل اقا رهبسرهه لواو هتخوس |(

 بوق ۲هءناح لوا یکزادنا هوکل سر امشاو ار شا نالو ارادرمخ ندنراکو دنا

Êناغنامگیز ام ناطاسو لاص تسارع ریڈ ةمعط د دنسو قاغا یاش اب نمسح |  
 یرامرکم معهرزوا بوغ هان دولسارطا اوخردکم یبفکرکذ یزارفمم |

 روادشر 2 هدنسلاعرط) میاقا تفه تاطلس رد دم |لاصبا هنت مدخ | ۱

 هلق ید هرزوآ یرید دن دود سه دوادنالوا همان مطعارزو املهارتحا ددلب

 ندن داهش تم مصعل ادهریکور دراز هدر شهرن لوا بوارار اف که دنقىضم

 دنمشیدارا # مق یداز رب کمار [هدننرفیرارهکاعر دد روذم رد صوربس

 هاح لذروا یاریبر دص کد رور ازهو فرح د صر دمت د امش رات ٭ ناعع :

 ا درو تارا لافاوتاودشلابراح یازفاتدزولالحو |
 تاکو رسناماهما حالا ةردناماوارادرمخ ندنر اسگنآرورمم ماحژراعد :

 هرم یرادناتراخرو ریش هش یرا ذعناتساکز ونه هک ت اع ناو ج هاشد اب

 ءدعاس درورغو لاسو نس تنادح ی اضتةمرب ی دنا شم الو ارز لشم طخریذع :

 یرا در با تعد درور روما یراکو دت! ماددا ره ضعدلامتاو تلود

 نعارید یرودص ندتلو دو نرد نمد تویلواروذعم هد ابرار وک نان نالوا |

 باکترارت پد نالوا تروص تسود ییاوصانراکرب بوت نیم اد اذکهرطا ||
 الم هاشدابندبا ی اکنتسا ندکع | هاک هبکت یه امور ههراکرز شا اب درک ودیا

 ا هوحر ال نه محرت ال مهللا یدلوا هاکداوخ لا اخو سخولاخر نس هه اکراب
 )بلک

 رگتدم طلب ترم قسولح قفشتدالو

 هنس ق ام ف دس منت

 15 4 »۳۷ تا اچ

 م ندد

 و



 | ناطلسرد راشماوا فوم هندااربخ هنا ضعت ںولوازآ یراتنطاس تدم

 ےےد زاس فد رند ی رل هدازمشرب ماتر
 ۱ هدوساهدبرق نامر تولوا دوهم

 ۱ تولوا مالسالا س یدنفا دع سادن رل ہلود ماوعاردشاوا د دهم |

 : ماظعیاررو ردٌلواید:فارعیرهحاوحو

 زا لزعاشابنیسح تاماشا لع لزعاشاد م لوعاشاب لالخ ||

LSهنس ف هنس ق  LÎ 

TA۷م ۹  

 لتفاش ابنیسح لتفاش ابروالد

EEهنس  

 ؟ ۳4

 ییطص ناطاسدهع علاقو لمصفت

 هب ی طصمناطاسارر ؟2 تا لا Eb اس تعاخ ندهمهلا ی اطلا هنارخ فرط ۱ )

 اوافازرا |
 | ناطلسهمور هعذد کا یدنود هناٌشورد هناخهدنارگدراع تسد هن اطاس |

 ۱ د سهاع نازح توتاوا شزاونرارکت فنصره هلیا شاو قرت یه

 ی[ هجا و سرم

 : اوزن او تازع مکس ندان ندرک نلواجب رس ندتع- فوط لومق دلوا موب 1 |

 ۲۱| ىدلواا تنا اوا یارید تسد یړنفا یعدعاقنمدرمور ترادص تولوا | ۱

 نت امز a EE صام دادم اجر باق بالج /

 ۳ اة چ ؟ فکتعم فوك هعقو بحر ف یدناو اا ۱۱ اموعیرقا هدرا ۱

 ۱ ۳ هر هب رع هل دانسا قلرا دهس هو دنکش دور د یخ اغوا نالوا اهر هر نط صم

 | لوا قحلوا تدارشماک نریشاغا یلء یدیا ساوا لصاو م د حه هترواو لخ اد /
 ساذ>ا نالوا دوجود ہر | رساعا تولوا یساع ایر جا و هد  امورذ

 نکلا دو نو دربةذرب حات هرجا س اف نکس: ج خ عضو خد هوا

 1 هجا اود یالوا ی غ دنلودرب و هاج بح اص رع مةن مربع ن لپ ال اقا دع 9

 یا نت ی ی “>

 ۱ lee LO |! لوک هداز هاو خر هش یف هویموم |

 | لص 2 ییصنم با اص لی دننایهج نکداسلوایذ اف نوکر یدتنا |

 | رانکننا اج یلوطاب اهلا ضرغ مول ءمرغ ق ی دادا ل ہا لو "رم مود ناو

 ۳ س اشا رج اظفاح رکیزابد طظوا یتحاوهدادرا رفددنرابرهش یرطق وار وہ

۱۳۸ ۱ 

~^ 



 E تو 0 0 نور لار اغار

 هدنروهطهءدو تودنا هلاوح لاعتساهنابزات هراو هر دنر ول ن ص ی شان الاتما

 عضو هدماقممان هددلامهرزوا راطتناهرودص دیدح ندا هلوحد هلون انسا

 هرزو لع دنا لع یس ل السا لما ساک س اکی ای دنا شم ارا ارذومارآ یاکتم ۱

bie 1دایاندهاکرد بودیالاسرا یاب یو ادر لامنارسخدوادنالوا هنمان م  

۱ 
 تند گن تعاح ق یدلداداشرا هنهار دج ادوءلالات دا 4ح ورب

 س م

۱ 

 ۱ یانالب | موراشاب نامنکبوشاوا سالا هناشا دج قوصرار کت نیدوب

 8 ىلا ىرکىداژثدب دواددارن یمقلعر زو نام ق یدناوا سالح اهن دسم

 ) هلی اسونابرب کم : ماعموعه هرکصندقدلواداسنو هنتف عاوناردصمنوک |

 ۱ ۱ اب مری نم زم لوح سه نده بولو ا لوچ کی هاکم ارآ

 | لزع هلی دصق مادعا یشرورد لد یسانایربعت نکیاشاوا نش قود ثعاب
 یراداوهندرعگن بودنامادقا هلاسراهب هطا مانزاترب لا هعتسا هجوربو 1

 رکد نیکع اوکو تفکر یشعثلساعابنا هرلنادیرامةابوولغ یزو ران الوا

 کرار هلمنر از واش اب ٰنطصم یل 62 قرار سال رک قدس

 یاعهاکحرد نایریحکب یا اررکم شدورد كد ںولوا ل ہلا وسه

 ارم:لئاواق یدلوا كا زهبهنسوت تاابا هژورگ یاغناناة> ندقارادلسو

 ناناخنامارخ قاکهدازهش تخراناتشک نالواهنداتیماغاون اف ناضمر
 هد ارم رر هان اش نام داغ ن ااا رس هتس ال ام كع اف |۱

 هدننهدن نیورردزا نالوا هدننادیمتآ نوا هدسوب یسهشالو هی | ۱

 یا کر خد اشاب ل هکفآ لاع قلخیح همهدب مس عمط لاوش ق یداواهزیوآ |
 | بولوا تازع دشوار اد نیشن هم ارش مون هرکصتدک نمل ترادض دیس لاغشاردق |

5 
۲ 

 سس

 هلمد اب یاب ان دو شیورد یل د هدعق)ا ید فی الوا ارزور دص اشا دج یروک |

 هراومطنیداوا لصاو زونهو جارخا ندناشاتکم ةناتسا نامالاراد ||

 ۱ ۱ یدنلوا لاسرا همانر رقم هاشا وچ خوب یاس نونازا چازا لند

 باهدراوشمط رخ اسدی ور ناو دا نوا ایما مرگ ۳

 ۱ توکتمدواد بواقر وهنه ی دلو ار اوس هک ءزاجبولواناطلغ ندرانتراص ۱

 روذلواوجو تسحوسوسورب ند یکی ارب بو دنآاةتخ اہلی تسامس نه ےہ
 رازهساما ه دلت اعص هبرثرب نش اواضد یراصاا بونایلا ۰ ہے یدآ

 نکا ساواهداهنولاز هتس امس ناړءمهدناوبا ا ایدی هی



 زاعامهدانءو تقل انها ناخن OT یر

 تشهدلاک یلدا نصالش اس ناس ر کص ندد ال زیشعت تسد بودا

 ناشکاخدلوا یژراداوهنفهالوا ىلا هتکرحءوطخرب ندنلاعفناو || |
 ایرسولممحت هنریکرابلاجرب ناشاوت هدنا نوراقح هنوبامه باب ناشک ۱

 راضحا یاستالتادتبا لیوشو لقنهدصمم هترواهیاهنهکس ال هنهرب
 نوح انانتمادب تاا بودا تروص لی دتلراتسدو همایش اردو کود |[ "

 یروضح شواجشاب نکناشلوا لامالامراورخ حار هلیاناشن نادری و

 قاتا قوس دصقریغ نم یراکنان لوا بودارامرات یرو شورش تابراتععج

 لاصداهب هلق یدب هلسهبرعرازاب یراکدردن قاخناععناشآداخ هليا |

 ید آه داکمکدتنانانج خادیاشاقمزعرون نم نا طاسروربم موح مو ||
 مقتنملا كلانا جس ری ارفص ق یدلر الاصعتسا هک هردنوکهر شد دلو ا یدال |
 یشابوصو یدڅ یشاب یج هج نالوا فاغعتدامشناوخراض حا رشابم |

 قال ےظءارزود دنامززا اشنا یایما راناو یی رغوارذنلک یدک 1

 رادسیداد | لار کاخ هعفص ندنزادومپبدو بو ثوا بودم! مدع ناورھر | |
 ییهاسهو عیچبم یا یلاا مھم بولوا یهاشنهش تدانعرهظماعا مارتا |

 لامیدنذآ یطصم ادنشکد عام نامور ترادص لوالاعس ر ق یالوا ۱

 لم تودنارظن حط ندشرط تاراتعاو موسرو رطو ءاضخ ندهومند ۱

 نیش هتمطا دناشرخ الا مر ق یدلنالاصتاهحا ورا اعو لا صفن ن دح امشا ۱

 تاسح ف لام لب هلو ,ةودر بارا صع)ن دنس هفد اط لوقنیسح ه یه نالوا |

 الد او یت ههرغاغ» اشا یبروک بودا ناودردص ثالت اررکم هلی |
 الءاهتسهمثر یلنادومق ییاشاب لبلخنادونقو هب هسورپ فاشاب بجرو |

۱ 

 اشار نیسح ٥یہ یارک رج نالوا سو هدسو در لرالایدا جف یدلبا ۱

 سالجا هفاځر رس نالوا فاحو لدیوزرآ ړل رام یساتم ھ ف تمه
 لاتا هسودرفصلهدکودتنا لاعور لبقارد ناخ یارکمذاج بوشلو
 یکم مرد ا خیشهرکصخد افتخ اهدابز ند هنس رب یدنف ار ع هج اوخ میفیدزلوا

 یداج ف یدلوانلاخ بانج هاکرد تم ذخ طمت معو قیالع دنومب طاق بولوا

 لحم یساضقن غه بولواانور ندافخ نک خد یباج هلنادبع یو دخ هرخالا
 ینوت هددورضرا هرکصندىناخ نامععتو مف یدلوا یا ت ماو ےکح



 و م

 2 002 بدو انار کن دنس نت لمحت ها طلا وا

 قیرفت هليا جارخا ناف ولو ييجلواتولوا ناب ع اتم ور همش اند

۱ 
۱ 

 هناخ شک هرکصندکد تما یدزع هل حاعزاورهق هکب رس نرل تد مصعد اصعو

 ناقعدعسناطلسنازادع» یدلنا فرصت عاندمهعالقنالوا هدنفارطاو

 بلطهجاوضت ندنابرعگد هومنا ورک اراوج قح تاعر یناقدمش
 دنعس یر هل ارهکد ۾ یتشردق لزوتواودنلب فامصعیاول همان نوخ |

 فرمصته هناا بحاصر اصح رد قنا هدراهحورپ هد اهرمص اش نوک نوا بو دا

 ۱ ۱ شع صودا سذ قدرطشاداهبودنکهاو >ا هاو یاشاب ین نالوا

 ۱ ۱ رد هرکص ندکدشا داسخادلالصا خد یی اش اب فسوا نو الف یسک راک:

 ۱ تودالزانم عطق قرهلواید اه هنسبداو مدع ینابر حک نکا هد هل> ص

 || | یسلاهاهرقد اهدعبدسنامح هّطامخ لو ال لپا د دصق تمت هدلزنم مان بز

 ثعاهتلودناکرا یراشسااهرو نم رادخاق یدلدادص ندحولوو ورخ

 فد رشت هلب !یرکسع ر تعلخیاشاددوجم هداز هافح تولوا یرارذی

 | رکشل فونصرو نم رادرس بجر راددتنا فلکداک ا یمامتا تمدخو

 یعوعه هننناح ودنک لناشابهزانا بولوا لصاوهبیرازاب ب هلبا روصذم

 لعلنوعضم هساراضنمو لب دمت هرارف یرارق :هنف و ملات ا
 یماظتمرب ندن اضف یار و هن اوي ده نم هناکس تدکارد دار لتع شور یدلدا

۱ 

۱ 
۱ 

 تع نما داقعناو سد وسهداماع نام یس | اریشک هلی ار رعت یا اروم

۱ 
2 
 کودتا تعاضا نوعا ییصنم هطذاح الاحو ه دمص وصح نیاسرلا گر ۱

 تدامحزسدراد برلوایداع» لاوو ل.قسلح ندنیماسم لا لا تب

 ۱ نکع اقاقلاءاس هه اطنالواق 2« دو ىدا تاو د هاو خ ل او فاحرزو | ۱
 5 ۹ ۰ ۰ هو ۱

۲ 

 تروح سندنارودص ن نکنارصم کاحام دقم ند د یل لو او یداد هبوکو

 ته

 ک

 یالراادمس تاون عماح هفو رعم تعج وارد نڪڪر٫ار دع راهاو > داد

 ندیلّتسم باوحوراضحا هاچ لوا هاوخ انوهاوخ مالالا تح نابعش ی ۱

 0 ۱ فاطاسر هم نالو اف اعلس اخ عرف هکمادامیراباذح ییفم بو لوا راسغتسا
1 
 ندمهالس تعنوروحم+نداقع شور مادقاهباوح هلاوسورد یناحزرح اما ۲
1 

 رهمو مالعاد ضرعتاذلا هنوبامه روض> یرول لم صو+ردرود |

 ۱ فرس لود! لوص> دعب تودنآ ماددا هم مش نراه د نرخ الا فرم  ۱

Eلواسم  Rkید رددساسم قلرالوتع دلتا  E 

 ا ا ا و دا لا



  ESیدلب ام اج هل اماهنفرط یم هعع ارادکسانالوا ی 3 ارهشر ||

 | | بەت هدوبنکدا بسذا زا ذکه راک او ترقاهعماج یمهلکسا لع بح
 | ونلوا باتش هندناح همن اعاسهرزوا یلراو هتسهلکسا ناو باکترا

 || دا دف بارا کود ادادعا هدهارهاش اش اب نیسحهسمندنااعلا هنیارمم

 نمرطدم نر دص یدلواهداپن اب هسلح لواهرورضا ابو هداتف هماد کودتا

  ۰ 9 9 ۱ےہ CC أ

۳۳ 

 ۱۳ و 0۳

 ندساحلواهمالس الا خش ی مل واهاک | ندنتمج یسو اف اعاهاس هوحوو
 یوغتلا لع نو اھت لال د عه بولوا تما دن یازکه ب اس هنکد ودل رو تصخر هم ابق ۱

 ی شورای هارو تآ هنری هم السا تریعو بات همس هتسر ۱

 ۱ ۳ ال: الدهب ارذم ل ء3 هلی ااو تش طس ول ماصح نا لمح EE و

 هرعتح حالصا یردنا نیس> مور ردص یوارا ىلء :دعءلا قعاوا | |

 زا ٹاهد :هزاورد هل ا حالطصاو ترابع صوصخ هرو دنکهر ا

 نالو اهلا لودر باس بو دناز زاغ ارم هنت ءارق ید هع رک ت اهلی ا هلو ذو عتو |

 ناو دعو ید ی اعتقاد املا ةمالسا لهان دیا تاسحفس لس هننرزو هارک | |

 تسدکم سارا فح نیک مادقا همان الادبس تمیرمش تمرح له هل يد انسا ||
 ارا ارو مال هدشکهدنرق ییداحهداز نمش تولواراوس هند از ءاشاح راومهو | ١

 EET هراشالابس> ینطص مهرة نالوا هنماناغاراد دلوا ماراو | |
 رزرو مهدد معه نال وا الصوامع مجاس لس هلپ اهو ناو رک ب لسوز ار | 8

 ماش ایداوا تسوعنزادناهاس هعفاو عماج نهم بوادزیتسو نج |
 ET هنر هاج موق هوحو نالوا تنعج هقلحمممنیغلوابدرق

 هانکتزومط نواهرزوا نتشم لذانیاوا یریخو ریطفهدربب دت لوا بولو || |
 هر مرح نیک هام اریتو خم بر نکدا ارد هحوتههنسادا بره ةواص 1

 یی رع فرط بو دیا مدع بحل اة داع یراوتمهدربتهو بار ان دوخح ییضعاو

 زور م هور هلن حورراد دت اافخا هلی اقلا نرا د سچ هب هلطعرتر نالو اه د مرح |

 ختنہ هره ڪڪ دب رزو توژلوا تعج د ةع رار XE هدننارس اعار کی د 1

EYهر اماع لرد نالړا مولعم یھ“ رو ما بولوا تعج دعاة ط ساو ہر  

 اال ادم نول ادم ع دہنشو تەك ت ام دقم هدنصوصخارح یو ۱ بترت



 ۱ | یرننا | نت E E او 1

is۳ هبیور ةاصفهاضف ارو نالا ف بلصتم دغو کس ید  

 کود !هتلودو نیدیماغایر ےک رار دلو التسم هنسالدالح او یی هرابدرخآ[ او

 ۱ هماکحبولوا هرزوآ ناعطووتع هد یھ لاک لوق ماش هلرب لاوماو عاما

 || کتی ییتعانشتفلاخم هیمالاولؤانامرف تعاطاو بنت ن دخن اور فرس |[
 || لس لاوحا ضع نالوامقاو هدنراتیب هلیا لغرانعمیدنا راش وارولوا |

 | ماش ظفاعهاوخ انوهاوخو ماعهادعاسریجتت هلاتقو ںرح تاودا ہت هنس | |

EH OTE FRE 

 هنتسز |یلغوا نعم بز دد ام ار هراودنکهدیم اوب ځد ياشا نط صمد یدہچس |

 ںاتفا ہدف اصه فص یراق الو از اس یاد رت هدع هر , اقرا دت هد اتعزع مال لاما |

 ارهق هم دصو نابنه دلاور ب اهءاسا براغ ر هد نایهاش لا.ةاو تکوش

 ۱ FE اہ تمعن یرا و : ںولوا ناشدرب ىر تموج قفارواهل انابزورد |

 ر

TIKE DECI IFLANES۱۳۱۹  

 || طاست تسدرو نم یا کوج یدلرارپسا هدنلا نعمنب ماش یاش 2 :

 : یربح یرو تح ی لات تکرحرب بواواروهقءهدن ماش ۱

 ۳ ارکاسلحمنشنردص یاشاد ییطصم یدنایولعم نیلغوانعم ودیا

 || دقنبودباماسق هدنءاقهراذتعاو افعتساندررما ندیا رودص یرورضو
E)۱ تطتن رطاخ هلا شر اوب یوّدص و بادرترا  

 ا فامرنعمطم نادا فاکس زومشد هرکصندنوک مرکب ید

 || هلاسا هک ات هحفص نرانوخ یوحوهلازا نددوحو ةراد اش ناشکرمم
 || هدندورب ندهنسرپ اشاب ییطصمنیکع لاسرا تمالشبوجتم نوح القا

 ازادنا لتسهبو دنکرابره بول تعنع ییمدتصرفیندداواراشنَنا هارزود 1

 | تول یاشریدملد هطحورید دن ول الها یژرادرکد نالوا رامضاو تىدا 1

 ل٥ 3 رمش لح ۳ نیسحه سه لاا تاتفایدلد رب عطتندنرادوب ددوحو ۱

 لاترکتوا مایا ل+و دم مدت خوسرولءاوهمنما میس لوص>و امصخ
 مز هلآن امرش نیغلو| برق 4 وز ةر داضتمکح یاضتةابسحرب بولوا ||

 نالواریزو ریکترط بولوا قافتا نایزمههرزوا قاتشو یالخ یاولیالعاها.س |

 هنوادع تعد یرانزرح لواو هلاما هنمرابناجو دنک ابر وادور ۱

 از لو تیعجیدقع هدننایاس عما مرح هدزوریفزوررپ ۳ اس |
۱۲۹۲/۳۲۳۵ ۳ 

 ١ انا لعیب هتشح ادنفک وئلوام ارکا هلا ییا و کک ر صدهدن س هد 2 ا | 1

 ترثکو لابقاتاسا ةدعاسمف یدلوا ماکت هلنا قاوا ناب ارعکت طباض |

 سس سس

 بسوی نور سس
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 ا  Tale 1انا لو تا بسا ناو 2 هدرورپ نا یر ا ۳ ۰
 ۱ | مارا دشکن وک عاتق ندای اههابس اتماو |

 ۱ ادا اوكيه ه یعرل درو ه دن ]درب هسا هدف هامس رفت اموع هلهدوس

 | رودص ندنفراعدیه بولوا م اکسل ا قفتم لیا اپس هدنسهدام ی E لارا

 1 دد له يه ندنناح رکسع رب تفر تاعرمضتو نیما برتدعاوم ندا ۱

eee چ » ربع ندلوامدق تا هرزوآاضر مدع هتساش هدماعم لوا موماا 

 |! یعش کاک عیار ریزو ا د س | لوا نامه نیمار ا |

 ۱ اقنعدنابشا مه هداضتخ اوربا نیک م 0 ؟ لوز لوورعم تولوا ساما هناشاب

 .تاودنوح ییططم نا طاس برمشها نت به ذم یمه د ا د عقلا ید ق یدل وا

 | هدزوآ ید نر تارع عمط یاضتقم تولواان ةتسانزاب تشو ۵ نت

 area | ه دن ها تنطاس ما ۶ طا عدو رعد نددش هلی ات تک لاوح

 0 مطر اور دز اس هنتفرب هدهشوکره ندتهح ی دلو اهرزوا ر ےن ا سس یو

 : یلاوحا اناعر بو دنا راعاهدا تد رکناهخدادعتسا هلص وحر زاب یاد 2|

 : یونعم هاش دابارعامندنغب دلو لال تعا هدم لاک تلم حا نمو لالتخا هدایزز

 | لمس هطح اللم تنطاس هظفاکرب هدنوک یکی اناطاسهدلاو لعلاةصقان نالوا

 || لالاتنو یاضا هن هد رام هرس له اط ره كانرزر هگرس یاس

 RHE EA PEYE ادق عده نر اراد یىل سم

WEFT 

 | | اماعرارزو تاع تماشو مي نارحو كند یر وشو لثع بابرا یروهط,

 ۱ خم ناطاس هلم ار[ یاامرح ال ی داس ى ناموس ةدوانغاو ۱

IEEE SS ۱۱ نا هد ار مشد راو نس بودن ار رفهداژرات 13 ء ج رار هدأ یضتلا نوا ۱ ۳ اون تسا  

 : تذال> نارا کر ار ر میرات رطح ناح دا مم نا طا یز ہدازر دارب نالوا

 ۱[ تنطسدوع ۳ ۲ هنسا ه دعةلا ید نم مُمع حدارلا مو ہلا قرلد دلو ایرادح و

 راد رو ام السا تشه دذ سم شک هب ارد یدنف | یک هد هو فط صم ۱

 ۳۹ رگ بدم دچار سواد + شادالو ¥

 تس حد مس مس

|۱۰ ۱۳ 11 ¥ 

 ماظعیاررو

 لزعیل دکل لزعاشا نیسحه یه ۰ لزعاشادواد

 د هتسق هندسه

۳۱ 3 



 |  اشابلعشکناک لزعنیسح ةر لزعاشایزوک
 ۱ ۱ هنسق هنسق

 ٥ ۳؟

 ناخ دا صده ع عدافو لصعت

 راج نیش منه یراترضحدا رھ ناطلس نیزکءدارهشنکنو تش ٹرار

 | هبهسورپ لس ها ف احد عماح تعج حلوا فاع ل [تنطلس شا

 اطالع فطاوعر هطمبودنادوع هنر اتطو املع فارشانانلوا ین
 ]| تال یارک ةن دماحلا ناونع یر اعنامرغ ندیارو دصهدن اب قلوا
 | زور ردنسولج لاس رات هاشد ابیدلوا ناردایم ناطلسردشلوایرا هرهاق

 فات مح هرز وانیطالس نررید مر یرلدمضحرتحا دعس نا طاس هرکی د

 || یدننادرج حبس یرادکسا نینراس لا بطق هدنرارونم دقیعیراصذ|بوبا

 هدنهاح ارورمس ماهزوریفز ور لوا ب واش ود ةن دنر ثب راک تسد ی را کج

 ۱, رصداعا لء ی هتشح نابرعکی ظاض راب دما مادقا هناتخ تنستاعر

 | تمرکع تمدخ د زمان براوا اعهاکردنابربعک» اضاع ماریہ اد نکو لاو
 ۱ هل .سوررا لا عید هنوطخ لانلارزع لاصر فد رشد وجو نالو اهرهاو

 | بعاتماشاب ىلع هلا یذ قف یدلواراو خوخ یابرد یا: اردک ور اوسیشک
 | یاس م بهره اط تجشح هرکصندکد تا فر طر یر عر طخ رب رفس قاش

 | ندنفرطاشابیسح همه خلس هدنامز یتاهصرارةتسارکتل هب هیر دنکیسا
 : هيا شارود یاد الا بسهم یادنودو دسم لومام لوص>رد هن احر یور

 : ارد مزع هلا هاون بنا لر هد هللا نم لعام بولو ا دود يه

 یاعناسول>حواورب ندنلاصرا لاسناخدج انا طاس نامش ادلخ یدادا

 ہد هر و عطصم تاو د ح صو یره ماا اص وصخ ی و وو

 | اه اشنا نالو ناکترغو ناع كشر هل انارکنالات ی السا

 | لکنم یتفیکرادن سوا ةہطعوا عده ی ساران دو مهرد بوتو هناسلفم
 ۱ ماعنا مات توالوامانتعا افا طلسدومهم دوحو نر انبیدناامعمزع

 یراطاضناشاتکب ةف اط نکس | شاوادهعدقعهرزوایمغلو ادا
 ماعناهرزواسو ام ےسر قا مود هع فالخ بو دنا تس کش فا عاهل ۳3

 || هضام نیطالس تاودناکراراچان نیفلوا قافتانایزمه هدنبلطسواح

 همسه لاوما ضارةتسا قدر طو هرز تالا نالوا لا مع تس اورتن ندءنامز



۷ 
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 | م فر دتد از او صرح ها س رس لیا ماست ہر وج خوش لواورار د ضر عت تسد

 راد بولواد نهان همت هذخ یم هظف ان دوب اار دج رد لص ةنم ندر ے۵

 باکو فا دواج تام مز اع لةو ب یظعاریزو مسج ثبخ نک« ارزو ارس باسا
 [ یدنفایع مالسالا حش مف یدلو اناخدا مم تاودیارزوءاد م : شرج ا

 یدنفادمسا یرللاص فاسو دعاشنداوتف بص د هل اريد دن دنر زو ءاّملا |

 جروکو اش ابلملخ دعاشنم ندنراز ومقیدلم ادعاصتاسن ات هاتفادنسم

 هدنن ارم مظعارب زو براوا مته هلی در ت فا ڈان زاب مقاو ی الخاش اد

 نیفلوا رهاظیراتمذ تءارب رک دزور نک اراد لوا تریحرد ڈش فوقوم ||
 | ه دیوی ا یاهم صف قاذ مهرة ن دنر لاغا قاحواداسف هد امری م قرا د دناوا قالطا |
 عاع“ نهد ۱ تب اعر زون هبولو ه ءار نیخاو ۱او هرب اب هناخ یولوم کو دتن اان ||

 | فالس تسم رمو قووافصناشنا تسدنانک صقر هرزوا غاارب نرد |

 هلیا یڈرفر شر عور ز ورز هما عام تشک المتسا ںولوا قوشو دجو فاص |
 | نازی د تم ذخ هلیا صاوش نیممتاغا مارد یساغا یر حک م فیدلوار ار هک انا

 فی دریک لع لغه ب صن ماغاو رمى خرا دعس بولو صا یتخاهنارا دنل |

 لازا یدول ددوو كن همر وورش عمنمنالوار وتسههدبرکر جک ۳۳ هذسا مرح ۱

 وسوس لومت اتسا تالح هرزوا ناعذالامز ال نامرفندارو دص هد اب قعلوا أ

 م ق یدلر ار هط منامر دم 1 هزژر دنح یاشزو:هنودلواوحو تس>ح 1

 االغ بولاصرارقتسا هثیر هددانا تد دادغ هلاراصت اونارعاةرک |
 ند تام ج ثمو تنطداسف هد یضام ماع یا بوصر کد نالوانانعلا قلطم ||

 ناریمریم با طلست یادقشا ضعب ندنعاساو اا هتتف یشانا
 دادناو الساد طسبعزانم یهروشکلوا بودنامادعا اشا فود ||

 ؟یرابدنفاح نوا یل ع 2 دادش تااناروشنم ندا ممرد هرکص ندکد تما ||

 اشاب ناعاس ندتنطاسهاکرد یدناشع ادادجسانداشان دما ظفاح ||
 هی یرکسعری# دنسماش اب .ظقاع نوو ادا ادا تعاخ || ۱

 5 ساغماش یشلوادراو بیتا وصزکم یدراب مانس شیدنلوا صالح
 هد يها دوحو ةملق هظفا بو دبادادما یا هیات تار انا صرع

 هلداقم بو دناهار مزعوهاتیس عج اش اب دج اف اخ ی داد ادو ی هن دقت ل ذم ۱

 یاقوحرب هتساحردادرتس ایدادهد هلا تاوجیحاوارارفنز هع> هددادخب

 سا تردندنذرط داد دا الح ول بلوار ای ندنراناحرکسع هل اراظتنا هد و پس

3G 
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  Eو  EP ye ETTناار ۱ :

 ار تاتا نشا وصرکب بواو الزام یرارقو تای یاد لد دیو
 ۱ | ندنفرطرادرمم E ی و لاسرا

 باکدزا یتحلوا لصاو هیثابوصر کد ناور علخو اطلس ےکح 4

 | ةزاورد هنر طرمم ا اک ند ادمآتولوا مدانندناو یانراکودنن

 || ربخوب یدادادصو تیک ی 5 هلیاشابرود ما غالب اا
 ۱ لاکبه ذم د لوا یت حلوا لصاوهر کد اس گی ناک نر دو هنرد

 ۱ یدادعد سودا تیرا نانعیاخرا هتعرعرات یترواکد هللا تضعز طنرع

 1 یوزابوروصق هدهظفاحم باسا یدلد هرج ادم تابعه بیترتو هرصاح
 1 ناو دانم هنن امرذ ها س نی ط امار اشنا وارونه درک و تدالح

 || ذغال اردو داشک 7 ردمظعا ماما نالوا هدنماتهاذد هع ههکر ا

 || ساء یالہت۔ا تسد ےظع میلقالوابودبا دارن دنهاششکشیب ی دادب

 || هجن ندتنس لهاویثایوصرکو یدنفا یروتیمطاوهداتف هسایسان
 ۱ هل اع قاخ کرنا تدریخ رب ییددلوا هدا ور هان دلاخداشعالا دحوم

 ورادور ندناخدجا تاطاس دهع لداوا رنصق یرداوا وهو دناهدام ۱

 | دېش ناخنات۶ بولوایدارح شخر ءاکنالوح فاعلا تهوکح
 سراح اعایاععم یاحهداهلاراد یاعآنانلوا الج اه مصدهدنرمصع

 لاسرا همانترعد نوع | لع الاعور هلابار دهرکص ند ونام تنجم

 | عمر قیدنلواهداعا هنتهذخ هدامسااراد رارکت لوصولایدل توتلزا

 0 هداز ناتسد بلمیمانا ناف بولو اا شرا هماکنهزاسم رک ظعاریزو لوالاأ

 ۱ لهرازا Er تاودبصاشم سدسخو سد#ن هلم ایی اسم یدنفادج

 درهم درهیس لالد نیذهلوا تخورف هنس امماءیطاعتااب هدد له ند

 ینو دنک بوتاص یھ هدتس اس نادم دولا دو جورا ءا ف یالاک

 ۱ هکر دیو سه هرخ الایداجیف یدلوا ترخ ارام: د تاود بایصت ساهر مبان

 ۱ یسوس دارس بولوارومام هليا مت یلامرول نم لوقما شان قابرادرتفد

 1 ا چد نایسیدلدا مدق عضو هدرح یساشف كره داردو تج

 | كما نسل ماعم مرجان لمن ماجاراتخا اشا قا لے دیادا مھر تست
 ااردشملوا حتا قم اود هب و یملطن هنزو هه هدزب ةح لر هدوخ ندزیر دلو ع اهن

 ]| فامرهفرهقرهنماشاب لع شمل اەف طا اوبد ی دیاذلرکهلیااشاد لع ہلما تمول
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 | هزابابزلوا فاع امنع عا نیما اشا دبش شکر س ری فص ارزو یعاوا
 || مابخ بصل هدنسارعت رادکسانوعارسک یاقشیاول کودتا عفراشاب
 داما یرابرهش ناول دردص نیشناح فاش ادد یر وکو یرادرس

 ۱ تحریف ی

 || نامع تنطاس دهعامدقم هرزوا یدلوا هماعیماسع ةماخ موسم |

Ê |هدقدارغراهودراسننم یدیاشواوا الحااهمصماغا یطصم اح هدناخ |  || 

 قالطا هراغا هل دبس شر هقناسیارک د نالوا سو هدنآ هدنشرات لوا

 || کوک نیک مادق اهزاوطاهناشاتسک ی ران ن دنداروط بو دی مانشدنابز
 هدلالحو هاح حوارار ارکت لاا ېکو کرو نم یاعاهدنرو هط هدا مه ثلود

 || كاجو مامتهرزواماتها قاس نوع !ماقتناذخان دیارکد جت حوا یل التم
 | حرف ماقایارک هر یا نوبامهیاشود بو دب اما یھ لء انار رکھ فاش یارک
 | اخ قارطا لونان سا تودنک هنفرط ههکاموع اخو ط ناسعشق یدلدا
 || خدورا یراصهدنلح اس یلدا مور بولوا لص او هزاعوت یسایتشا ق ازد نی ذلو ا

 | یداداراسناب تارا یطوممانیوک یکورارضا شناهتشوس کاما شعب
 هنتف لواری ملا منت ریدقت م کد دواکح خاقو لاس محا نمو ضراعم یو

0 

 ۱ ی راوارب زد هحمن ريد لب "فوئصنانلوالاعانوعع و اردس هرات

 | | هع.طو لی اذا همه نی اب بودبا مارآفییارکد جت یلوصو لز ما. لاوش ف
 1 ندسابع هاشتدمهحت نکا سمرورارت اکو لس دلسو دا ہا ةتسههداح

 یا عیار کک نبهاش هذاغ اق یرت هکر دار, نالوا تنطشنف ناوخ مس
 1 باوو لاو تامدقملوم لشو بارصو اط لدا طسد هد هرواشم

 || نارزخ نکا مار نیتوم ردارب ةمایق هدماصخو لين ماقم ردنا

 || هی اراتانر اتر ومر کسع نوعا لد اسممهدو عانتماندعامنا هعاطقا مج
 یعلوا عتاو یومس عراقتز فوفص لیاةت هدننرتهفک بودا ع اتجاو بره

 ١ تمع اش اب نس حرز نالواه رده نوعا اپس بلث توت هدرفس لوا

 ۱ ریس ااعای تم یوتک ی ا یو ہق نالوا هننف طا تاسو ریس ندب دام

 0 رکسع ف فو ص یدل دادا سفرونو !ام عادو باد الح نوک نوک, تىدا تولوا

 لمناح هي ارازوروزر ا ھاش ا بحر نادومق بولوار م ظم اس ی دنا قرف د

 : د نروح ا هننخ رابع نیکو لاسیاهت داس لس اس ندو ادزرک هکر مبارک ااا ۰

 هل. تداهشتماخ و کی وحووارزو م قی داد !لاسرا همانررقم هناخ یارک |
 ہد اخد نسم یارکد وا واوارهانم هنا م نن نګ عح ریارک لرد :احورفوم|



 | لصاو 5ا E دود یاب شنا آرقر و تدا اشنا |

 | ادیاعاندنغددلو ار كەد :هدوصنم قفاو ۳ در كن ملا

 ةدکع ام تولوا gts ی دون روت نوا ۱

 لوقعر# ورم E سیو 1

 د داوص ںولوا تافع نشوب باو الر ثعاب هتلود ناکر ارد برو دعا 1

 عساورپ هدانردبل یراعوب ندا م انرابیراصندنفرط یل: ا مور رزواالتع |

 هر ن یارو عماج هدنجراځر داحایاشنیکنس هملفهداضف [

 تو دنا لحا عطف اسان د عراد ءم ف یدناواد ادعا هع تاد قیادحو |[

 هیااشاب هزاباهدارکرب هدقدالوارا ذک ندرهنمانوص هرقهدنرف هر ىق

 مات ماف هم اتننا ذخ ایرارو ال د یر حک: اصوصخ ماشآنوخریشثماح ةرادا 1

 نیک یت نارکلطر هوا نیدآدرتد یم هندی هدمزر مز, بودیا
 نالوا فاح یو دغ ف اکسوات اردق ل نوانالوا نمد با توق م فی دلوا

 تولوالدام هماز نا تغ هد مدو خ تعاسزت و لد اقم هنهوکشر ورکی رخ

 ۶ انا یرکسع ساوسراشا درا طربزو یکو دت اهارمه هل هارکاو رج هزابا |

 ندیتس قص مهار > انو هار کنش در کشل نیک ارا ارذ هرادرس فرطهدرادوریک | :

 :ارطبرارث نب عار فقر دراکشو دع ناریش یدلوارب رکحیاض:مزاع ر اکسس |

 رلد دا ناج هنیناج مورضرا بولوا یرادتخاءرارف یدهدنراهاکو دروا ر

 ترضژریکشع خدیکو لاله ہذکنج نا دم یزنکا لهو ر کم ہورک لوا |

 ع تصایراها6رخو هج تزلوا لانداتفا یا یزیشع زا
 هناشاب هزاب | قلو ا لص او هر کدر وس یسادخک هدهدکت مازهتاماسن یدلوا

 حانح لع نیغخاوا عا عسا یتیدلوازیرکت ع-ریکنا ناسنع لس وزرا قالوا ق الم
 مار دام هد دکن بوٹاو' لاسرارکسع بتمر م یا لاتسالا ١

 3 وج ندهاک هکر ەم لوا یدلوافاصم فصزاسبب تر کلی اهدا
 ااعوال اس هاگتسد رفظ هاتس تو دنا مدد عضو هناح قر رط هی امدآ زار کی | م

RSبتعیرلدرارخرادمان راد ممه اید قف  
SAار 1 7 0 ^  

 نمعدطسوت هدو دراو هنس اردک ناحرت برق لح ص یکیا همور ضرادلرهدنا :

 وعلو و STRESS ا

 ناسخ ا

eسنج  

1 e 
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 هو هو نو رس سی

 : اهدنا ۱ ال ورا ناک کل دا شقا تقو تلصم تولوا اا ,

 هیت یاسر رم دنا ۱

 1 وا ترا 2 هدر اونا سد ۳ دن مرگ قید اوا ما 4 اما

 رکا |
 ںی

 | تالمرهس جد اب قاب ادرتف در الا مر ف یداروک ازم هباشایدجا ۳۹ ا ۱

  Aه ۹

 رکر اد طدا ترازوروم بولوا قرغ هتجر یابرد یدو جو هنس

۳ 

 ۱ مماو دیس یارشالا بیقنهرخ الا یداجق یداواراداهق هرادمس هداش

 هلی اث( ةنزارطزا ر عا تعلخ بو دیار اعتسم تا > ةماح رت یدنفایراسع

 | لیاسالنهدوجو لیس مفیدناوا فرمت یندفا فرش یلوطاناردص
 | کس ترف ید یا اف ایا وا

 | | شک لکشم یفمر دنصرات کودتنا منثهداز عون هلوا لدا تنجح لل یلعالنم |
 تنامامامز تو دبا اد ےلقایارم در مزعهدنشاب قلایللا ید دا

 ناسیهشفیدنلوا ماست هننراد,ٌوم دی یدنفایع یراعرکف لساتفا یاریک |[
 مذرت هنرازوو یرادرتفد همررو هقرب مصق ندناطخربتمنیرتتمالسلس | |

 نیک لا هاو لذ اضتهدنسادا لام نی دلو ا مرتام اش اعرکسلادسءنابق ننه

 تع هاکرد هدمدلایذق یدلوا لاله لا ءداتف هل ناربریش هم دص

 ه هرز" ن دنفر ط هارک ءاشناخ ترو هم ط یک اح جرو کن دنر ھاو > لن هاحو

 ناخ هن وکریما ناور ک اح و ناخ یار ات نان اخ ناخ هلی ارس ځم مر دق لس یل لا |
 کا بودیادادعس|ند راد ةن ارر لع نخل و اهل اود ناخ سول ناوریش ىلازو |

 ریش برن مادقم درهلوایدیاشغاوا دادما هی ارکسع هدیزکردق لم ||

 هن بو دنا فا ڈرر مازهنا یارک ةر اوا هعفد یک | ارم خرم یکشنبه

ENEی یاغ-راعادعامندنارب و  

 نیر هاک كل رلذعتع لراور انو تریش فلع ف اخ هد ع حجوا دو ناخ سولو

 نرړمور ترادص ۴٥ هما مرگ ق ی دان اراده ت تاودهمع هلام او رادرم »||

 یدلوالقتنم_هب اشع تالم یازفارو میام یددف ادج هد از ناشسدلصهنم | ۱

 ندزوب حوا هلی هعرداو هرابیدد قرد هد: کون نمرخهر اشا بحر نادو ۶م یر

 نیدیادعالاحرم تمالسل.ن د لام> !بواکت سار هند را هقہش قاز هدارز

 مکصنغلوا رمصخم هبلتاقدو هلداشم هل یع الکوتم ها نیکر شملت داع

 — ےس 7 ند

 | نوک لوا یدلبا موعش مک هلو هلادد دش نازک ت زو راض ۱

 جی رپ FCT  و 2 SCO ی IIIT ~E 3 رب توست



of 

 لاحد یراهقش یمطالن ارد ج اوما ںولوا هرزوا تنش لاکز اگزوز ات

 نورسوک هناتسررذ ورکه ت ص حاورب یمهدرتشاباشا نادو هز رکلابیک | 1

 در هخرداهرباسیدلد مدعنم»هدبرقان هم ایا قازا ته هدابز ند قرش :

 یدلواصالخلبلق لقا ندل داش لوا بودبا تکرح هنادس هغر هح |
 صقانیسدکر وکه ارس نالا ندارد یوزادعام ندن الا مدعرع یدرغ |(
 ا یدنلوا لب وغ ههنطلسااراد ی ور ط تعزع ناکسب ونلوالسکتراک نالوا ۱

 || نالواهدندا من نوک لوا هلاسنوزوا لرز عم ندنغا خس هر دنکسا می :

 ری

 ساوه کو سک هد د الح نف توداراهطا یدازردام تعاع 1

 نالوایمالعا بلطمهدکدناک هن اعا مانآرغلک ن طلو | نس سمه دن انعدو |

 اشابماریبریزو یدازوکازمم هثس الان تم اف یال او تعا ینلادخک هناسرت |

 9 4 تنحهدنک رددصقرغص قیالوا مام لان هلت مو کح مارهالاتاذمصم |(

 س

 ف 2

 : هلی ایسرف هنوک زان لعن لع اتناض ن د هل یا اعر شر مان ىلغواىرا ||

 هراتسار دو لس شد نوا هليا عر د بولوارو من شک هنابز یکن ۱9۳۹ :
 CUS U سس

 : ا ورکا یاب نغلو | عاتسا ید دلو ا ع اجا دقعااهطس او

 4 هم دصو ںات ف هلس ه ده اسد یهل ارهق لالح تروصرلءلالح لوا توش الوا ۱ :

 : ا دلوا بارطص او تربخ بالخ ة دا تف اہ دلا توو برح ناد ہم هلن لاطاا لج :

 درا دبء زو د لوا بود نک دخمج تنح نا عام: ارا لامتهیوس ۶
 ha دشا د گرب .نالوا یم رلاط ةن مورا تفرك هدهدصق مان یزد ا

 | نالوا یامح یاضتقم همش ادنفاسر ادرس لوالا عشر ف یدلواران ةننابز مرم :

 د چ غزوات یر لیس ةت هلن ا یاردرخ 8

 ) نزفالهدرکهرابدیآحاترب هب د اقتعارولو اوزراتسد لصاو تک رخ تاک

 اا هنرطاخ نماریبیمهشیدن افا هملت باسسا هبورورغو بک نادم |[

 ددد لحن یم ر هة رک دا2 اوا وارو تو ادیمارغوا

 ا یک ی ارز تاوداذلرا دف یر هلواراطتناد اریانک ۱

 لاخ صان ام او شوت !لوصو یر امر هدر هلی ارلاملو ام هنوکو ول

 : بو دنال> | یعمطق لر دنا فوت هلی اع ا موحه لد خ اش یس ابعءاش

 : بواکه وخص اع ند تلفعدر کس یاو الصاو .دادغد مدقم یارب ارا

 نکما ام عمو لاطب الد بر هر هشد دناور کف نالوا لاح ےےعص شساّمنم

 ۳ ۳۳۳ کج

 راد



 ]السد در تودنارارفهلاعم ترض هدنرات زکهلادرهن هليا لالّص

EET Rasanê aaa ©تب  

 رکیرابدو اقاورسخیساغایربع> لاحرهبیدلدا لاچتسا هتاف امرا دت
 ر هدرخ بوطهراب شد ترد یراکد تد۱ ب ادعت ساهل مادو ااش اد امم یدکی راکب
 : بوالواعورش هک ماکو دد ادب داش نینه آ هما هلن !نز ترضر دق نا یللاو

 ۱ هل> هل م اعها اشاندا رم ف یدنلوا باب چهرو یر د ندب اح باو الام

 ۲ ۱ خرم یالمسا تسدنتسح ماما دمو

 2 اردق ل و سهل |لاعتدیهاش ی دلوا ماشا نوش ربع ریشهمهطرلت دنا ماسق

 امرهم یاد هنو دد ندر تس قصد تهدمد ناسکنلت یکودتدا لاسزرا

 ۱ ندنترط هاشادعام ندرس خر هزکیع فالو اه دقمرب تا ار مع

 ر اعط ندنراد دالح یوزا رار وے بوناواداد ماهل ازور هزات ءا سونو

 را قناع او رل ش دروب نالوا هحذد سد ترد هدهرصاخ مانانیغمالوا روتفو

 فمضرو هلتواوه نفتو الغو طے یالد یالمتسا بوملوارکر اکی اھت ماب
 ۲ !فرط یروشم دل ء1ح تمذح لواادعامندنعد دلوا باتو ناوت هک یروګڅرو

71۳772۲1۳۳ TELNET! 

 س تست

 | ا ددس یر باح | نیغ وا ف اخد ارم ترمض> قاق خس | تسد لس *ندازا ناول د

 تواوا دن داند دارو ب آرا وطال و نالوا تو هص هد اخت سا هرزوایدیدنا

 : رمزا لاوش مدار ق یدنلوادو عر ڏو خخ اسدی رب دقت یاضتقا تس>حرب

 | فاخ دارم س دآن هلسزونهن اه لارکسع هکر دولز وس فال اش ی فاصنا

 | الراب ےک داو د و کی هک انضصوصخ بونلوا داعم اار
 || نکن ارادم هتلودرودادقعو لدور ادر سر هدمانالوا یر ره نرل رادمان

 2 RE I واما یی حر ےک وا

aeلاوار هللا هازجر د تم ذخ رب لح هلک ندنرا دفا تاس درار یزمشرادهان هک  : 

 || زا دنا نسهر ادرس فرط هشرمه نزلوا ترش مهناو دد ماش اندایهرکنرابد
 || اشابدا یموزیر حوم اش اشنذاح بشغ یابردف دشرطءاننآ نغلو اراز آو تیذا
 دادما هل ارکسعو هنر باش ا ظفاع اره ال م ف ید لواری ر مر یش لپ همعط
 معاق ماس همد اط لک رک اش ا نجر نادو وبدر ددل وادا دغد خف عنام یی دلو ا

 لواهانکو مرج فو مادقا مدق حضر هنم ام ت هو صح باشید جر روک ماتم

 تصتماشات بحر نالو انتقل ع نو دنا مادقا هرها دعا یربد دن هدوتسر زو

 اک .وهوه ضرع ړل س همنر قلذادو اعا نس روح اریمو ل.صح لول

 یراص لج ایا ناک اتشتابرایا او شدد امة سار ادرمسهدعفآ اید قیداب|

POP PTO او TO ONA O WE LUN TOTO O DFE 



 FTE EN ياندا ناوفد نوا ینهدیهوکن لا یا تابع

 یلوطانا لاته هعلد نالوا انام دقمهدنبرقرابیراص م ف یدارو- تسابر ۱

 یاردنالا نوصد ساسا عضو اشأت بجر ه هعاةرب لداعماک !یخدددندناح

 هل |یذ ف یدلد ام اکح اود دشت هلی نیاتفهسم نیمو م اعا اش اب نس> بو د دا

 لات نده دهید یو مزوا لاعتش!هنس ان هتل اخنوطلناشا,نادومف
 ینیذواراتفرکهنس هپ هقود رافک نفری رپ هر بقا ت دنر اکر ضم قلو دا

 هعر دقهراب یک !نوا لات ساھ جور بولو ایرار مث ی رشا عع ل هاویرامحا

 ءاح رها نضتهی اه اهن ارق ر عطا نی اس خدا اد یم یساش اب سودرو لاسر |

 تلزم دناوس تسحوسوس یا کشم لانه نزد نب دهاحشیدناوا لاصیار دقل |

 دازا رنک ساک زا یی نشریه حالا لس رعتم اذعتواد دیک
 یخ الغ المغلوب هدرانک ءادعام بولو اهدورلد | یل حب ار اشاب نمسح

 قلوا اثاب یدمع لوزعم ندسنوت یراتدارارظتن»ف] بوروکا نیش

 نالواترامع ندنادوبقراد دمن | لاھ تسال ان کی رک همن اح > لو الس هات الام

 هرب رر دژاو غ رسد ام هغرداق یک ا لوا بوش ورام دقم ندرل-یرلدورت |
 یادت هوم یخاوا مدع تادرکروخ هطوغرذاکناسکس شع مد یتد اراص | 0
 ل داع لنت نا داش ابنیسح هک دیا شاوا اور رثا اوارکهواج رفطو خثدهاش

 تب وا ددروت:وزع تاراماهدیراد دالج یوژاب لنج بابر او دممش هل !تنرفا

E هنمرارادرسیرارب اس ی داوا تهالس ت “يابو ج هدرم د ےنر اک دروح م لا 

 درغواشاب یگ راد دن ادد رصق ندهبمالسا نی افس یراق دلا ںولوارا ارةهار شاداب س سس

 | عزقر اع حلال ترش اہ اش ا نسج یرل ہک هقود بود اریسندخ ارا ی ل ماهم ود | ۱

 ۱ یرانک اكد هزوب ول نرا راتفر هتسها و | لع | عف ةدندرلودنکهض دساف |

 ۳ هم مزدا بول ناچار فا دیتحلوارشروک ۱

 e قرار دو لاحد اه مصن ۱

 هد نیسح نکم ارب ذمو شازرم-بجوو «یراکد ار کاودسهب یک هری لس

 یحوصول د یداررقم ل مرو تک هل ایس هلج هساوا سمرح اف تودنا لاععتسااش اب

 از عن تکس نکن اهرزوارارقهدیاح اش دظاحرد دلو اریقوت بحوم هلدانسا هناوا
 هندان ید یرادرممروشنم تزاواراکماکد لر ازور هما ااش ا ل ہل ور انفرک

 اضرخألا حر ف یدنلوا ےل هباش اب بجر هند اش اف رو ما مامزو مقرت

HD A EEN ES ۱دسس تو  



ESE کت هرادرم IEEE EE E 

 هامش یناح هرزوآ لع اه دملح یراطتزاهرا الا ی مودق تو دد اراذک

 ماع نونفوذ دعاقتم ند هور ردص مف یدادااسرف لذ یاول لر

 هل اعم مد اتجرراوح یدننا دج*یردانهداز ینغمرکم مو رع لس»هدد داوره

 لاعور هل اہ5ار دلانا شا ظفاح قنا را درس هرخ الا ید اج قیدلد الاحشرا

 هدماکنه لوابحر قی دلو اف اطاس ترهاصم فرم زر عو فار زو بودن |

 ےرا خا کو دند اراصح قمضمرا شرک ن س هعاق هتسجخ | یر هتش اک هارک هاش
 تولبردنوک یرکسعرمس مىك هیاش اب زابا مور نطرا ناریمریم نغاویراشتنا
 شما هاکرخو هجشنریضهدراصح هاکشید ها هاسردقلس یرکب یخدلوا

 فرو نم تمذغخ و لبد. لوا یارهرزواییطنولت یاضتقم رادرس نکدآ

 لا مور بودیال هم هنسهدهع اشا نیسح تال شد رزرو یوطاناظذاح

 هزاباورا درم-نامرف حدات نررا کب راک: شع مو نامرقو ساوسورگدرابدو
 مور ضرا اش اب نیسحیداد ارادص ا فدرمش کس نعقتم یاسا یحد هب اشاب

 فلک اش بادام لانه ن دامی هدماةم مان ها هدّبرف

 یداسف شنا هلیاریکتا دم دف دا مو بوردنوک بوتکم ن فهم یتافر

 ضرا نوعا یمهظفا هقسخ | ندنوزم ط همک لوا نامش ەزاب| نک« ج ارت

 ته نکا درایو نالوا هدناد یرح هک رفنزویز 0 ناک همور

 ررو هک یاعا ییطصمء رد یهود نالوا یرلطااضو نار ریس" “ ناتسااح

 ردُاوا فاطلس رهقناکو حة دور هدنرخ او نیسجو ثا ماع ن کیا معا

 رادربخ ندنابرع هک قوا اب نسح یدلد نامرفو کس علم هاوشان او

 ب اشابهزابا کودتا تعزعتبار همجوت هتمالسةداج هسآرب اخ نم بواوا
 مزه هلا تح“ هلجر رادرارف بو دیا م دق عضو هتمهباکر ینخأرایولعم

 نددوحو یارسندح اشا ورخ >رگیرابد ناریمیمو هلا لعوااشابنیسحو

 لعو خوط كن ربا دادشدصق هنسارک ددآ مظعارزو یدلوا مر منم

 تودار کس رس هعماس شد را رو نکدا هرزوا لا

 یدلب ما ام هبوص لوا لاتساهجور لی هنح الم مها دقت هرو فلا
 بسح بو دنآتعزع هزکدهرق هدنزامهتسول اش اب نسح نادومشهایدق

 یرشدهنارخر ادو داعاوات هعانرب لس ی هل ترداددح هب یزوار الا

 یارکنیه اش هذلغ اه هدناالخ لاغتشا هب ام یدلد انادان ا ورومءد ن رار نالوا



1 

 یداوهدساح لوای دار اقالم هلی ااشاب نادوبقهدنا ب واکه لح مان ی

a, mma. 

% 

 هد وص یرواهداندا لرایدلوا یکعخسم قاش مود هع یان هليا لن ال دت

 هل هاب ادرمن همدم لزا ںوناوا لاسرا ارك امد هل ل هقمش هنو طر دوز ونوا

 ٤ مهنسق یدلد الا دارس اهد از ندزوب ترد هب اغ و در لاص,تسا سن | هنخوسنیس

 نیمهند توقت یقعهاواهاحوزع یارآدن سم هاش می ریکذآهحدنهروشکهاشدا ۳ ۱7001

 YE1 بو طب مالسا سو مان ل.مکتو ماج اه دن مما نیل سر( اد مس ترمضح ریس تیشغو

 1 حالصا یرهطم عرش صوص یم نابذش نالواراد هنخرهدش امزرپکدن ردد  oس

 ناهحءاش ی دن اد دنر رفو نانحناتسلارممریس مز اعهدروه الهرکصندک دنا

 همقح ندنخلرا دحفس لر ادر ماشا زانا هس قیداواناتسودنه ناطاسدج

 | بودیم ابق دما صوب ماقم هل دم غامد داسف نکن ای ارح صو صو یمأیرم
Ls e۱6 هاتف  

 و ںولوا نا ےھت لاکهدن ا هلعف تا ھم رلد دتد اه ط احا یرور ضراهعاو

 || لوم ام ب لوصح بوماوامسیمرفظو خف هل غلرا هلاوح ندبناجر دانش
 هجاوخ یلوطان ار دص لو الا عمر ق یدنلوا لو هنانعفطع هت فوت مک اتسنه

 هللادبع ه داز اج لع بو دنا تارت ی تایح تدم یاغ دس اید نفاخ اص هداز

 وعر هل ءرهب ی كن اش اب ل اخ بحر قی الوا هدا نان همام لو! انا ی دنا

 تااناره اظاش ابو مسخ لرز هه ندع اعا یعاوا لص او ی اظتن ایل مامد کودتا
 او یمظعتداز و ةد رم هدنلزنم دم مکنزا ب و نال اومناتسامل هان کیر ابد

 [أ یاتسم هدازنم مان لاتروطناضمرق یدلوالثا هرادص عا هدهبساماو
 || لاسقتسا یر ادرمماعناللخ یماغایره کو اشابرکیراد تفدنالواهدن اوت
 رفستامغمرا دراو هت اهون هلی بانج یلاعرکسع مس تاکر تمذش بودبا

 راد

 هناوس بونلواتعزع یازلعمفرتهرکص ندتماقایایکم !هدناترت نوعا
 ۱ هلن اریصه ز لامه اد انس اتروصی اش اب یجاح هدف الراو هغ ا ځس | نغمه د 5 رلر او

 | هدعت)ا یذق یدلب اهات ءانکو مرج ی هلیاریعف شور قاس باس هدتعفحو
 | قارق لس کا نوا ی بو لوا نلسکا یراتکرح هنا دا یب بارک ن یه اشهخاغاعا

 ۱ لنا نیخاوادر او هتلو درد یربخ کو دتم | هرص اح ین هک هلا ی اہقشا

a 5 ۰ 



۰۷ 

 تولوا نارا اتو طاف وع لاسوبو لالح البا قاخ تاخر ار کت ناخ یارک ||

 ]| دنسم نیشن عد یم یارک ل ئاج هلیا ی ترام ف اچ مة نلع ت دارا هب ف اطا تمه ||

 || اعود می ی الو اف اشررب و تیر هبنهراوآ یا ارک یه اشو یارک دو ناخ

 ۱ اءدمادخل هک رغم یراما دعا ین دم تکرحمدنتسوارو رادار و ارد دندو أ

 یانک ی داوة دادر سەن ی اا نیهاش تولوا تنه یمادعدالناخ یارکدج

 هندواقمتوروک نیدلوا نیعترادرمنررکت .هتنرزواامدقماشابهزابا یدلوا

 || هها بسیطاسشهاشیرکد دوبحراچان نیکمریو رارق هتغاحلوا یرادتقا
 : دار »اند دارت دب لو ! هم رش مست مو دقلا یح مسرور ضرا بور نوا

 || لر اهدادما شامازف لس یدبنوا هلیارکسعرمس مانناشیسعش شعاسع
 | | ضد هليا لاعتسا نیخلو | رکسعرم-معس لص اوه دنس هوا ناجرت کو دد !هرزوا
 ششوک هک عشرا هلبار الار اکیس ق درادرم م بةعرد بوت اوال اسرارامکد راکت

 ی داشاب رفسصراق ناریمریم یدل دادس یعاعجالوا یلاعت هنوعدو دح ی

 لابعتسا هلاةتسا فاخ ی هليا لاتقر ںرح لاحر بولوارادربخ ندراکوب

 : ناخو مهر دو نا شرب, کرم خرمرکشل هلربریشعث برضهدرازراکر امضعو
 رکشاروصح مور سزا هءاق حق یدلیا ملظعا ریزوروضح هفت یروب نم

 ینقرف نیو ا یمق دو ماتها ین اک رکص ندقسسضتوو رج اه تولواروصنم

 | زانن ر.دنالوها وخ تانع لوا بودیازاغهناجسا رد قل كيرحتهدنوک
 : م۸ هنا م رع ق یداوا اضترا لو نی رقواضر مچ“ عوعسهیرآ هزاره

 | یرادکسادوحوهریادبلق نامز دمنژو تقو دیو اب ناو آور صع لماکدشيع

 نامنندزو ¢ کا نولو ا ناور هناوضر ةضور یراد مدح یدنفاد و ریش

 س نیعتو ماکح اور اشکر شک رادرم-لو الا عر ف یدلوا
 ۱ توددنا تاحتتسا یی اشاب هزاب رکص ندکدربو مافنا ن بح هروهار ووعد دح

Êموز یدلدا باکر كير هنفرطهاجو تاالج هاکردآ  Cu0 اشابسام ایک  

 لاصار هم مان هود کک لحارلا یط دعب بودن ادند تقر اهثتسا ندرادرمس |
 : حرطهدیرسکملا,هرزوا ط اہ تح او مرخ لاکو رار ف هار هر دب یرات بشه دنراقدلوا

 ۲۱| نرند رط اش اب سا لارا درم هسا ضعف | تقر تصد م ق یدل ار ارق ساس ا
 تاو د یا ہر هدنلزنم دءمکنزا بو دیا لافعا نا دو ماد هئم تو دنانیعضاعا

 ۱ ارهاطظ لع رل و طم نوب امه طخ ن الو ادراو هرزوا ی ق هد هر اهل مھو یس

 ۱ تو دیانانس| مر قر هر اهاوحردع هلی ارک اورب> نیا اعام اپس م اع یول



۸ 

 لئان هلتاود فد رشت هليا قرش طخ نعضتم یفرودص ی اعنذا ه دا زنم یکتا

 ندنسومد هردا هل اهرهان تمحو هره اظ تز رک دزوررخ الا مر ف یدلوا

 تاغعلا همت ممن الو ارمي هام | بولوارھد ن اطلس سو تمادور مش ل حاد

 لاو هب یزواه دهد هر هنو تقوا لا ید اشابهزانا ی دلو ار هم هب اح او

 هد نیمدراو مدرا ماع بولو !یلاعناوبدردص سااج هليا صاوخ نیساهرکص

 یدابارارق ساسا حرطهدنس هر اشابدا مع موح یم هلی منو ریه هقر دب
 یذاجیف یداوااورماک هما یهیحوترصم تموکح اغادجدوانراروخاریم لوس

 هدنامززا هدق دلوافرشوزع نیر ق هی ارصم تموکح ینلس هکر درع یوالا
 هننرب بانج اعیاشاب ییندلوا یمذخ دنموزرابو دا فار هم زاغایاع

Ç2وراةورپ نده اجلس تنطا سدهعیدلوا نیک عو زع نیش عدسی دقت م  
Eلواو یرید دن ءوساشابردمح یک اج نع طظ ءےلقانالوا هم اک  

 اعنص نالوا تکلع قل و لا هها اش ادم اریب یظن ارم هد ہدماکنه
 راتفرکه نسالہتسا تسد هی دز تعاجماما هلی عال هلجادع ام ند هر ردان

 تاانالیوصت اق ندرصمءایحارعالا بسح نیا حاتسا یرامخ !ینمبالرا

 لاسرا لغوا لود لب حوا دند هن اتسا بودا ت٤ءزع هن دع بوص هلن ا نع

 بودا تماقاهدلا تدمر هدقدلوالصاو هلح اساشاد وصت اف بجر قیدنلوا

 هلا لاب عارف هر کصن دعلس هم اما ځد یکدلم بق نغلو مدعا سم م دعهرید دن

 اغادح یسادخنک اشاد قاب نارحکد یاغآ یدلواتعج ایم هلان تاودرد
 لان لیا لوا ع بصنم اعا ینطصم یر ان سوم یئاب یاعوط ے ا ںولوا لوز ہم ۱

 ندلونن اتسا تولز الوزغمهداز یلج لع و طان ار دص نا ڈی یداوالوم اما

 تعشح اشاو رس خراب رکىدیدلوا لوصو دهد هبتر لوا یدنف اد مولا لصفنم

 یدلرانکءوزع نیشداحاشاب بجر بودنا راذکهرادکسا لا

 هد اعمر سابع هاشن دنا موارد دیس ثدولد هنس حو!فرف لاوشف

 ساسعرذع هشت هدنلالخ نرمشعو عدرا ماعام دقم بولو ام دع ماج شو هدم

 یردن هک لح لنازریم نص لغوا نالواهدنگرب ید وجو جودا حر ی

ERیهاشتخق هلاس تش هر اص غا ؟2یدنا شارا ثراو همان  

 اد تااپ ات فدو کرک فامرفنامرذف بو دنار ارد هرزوا

 نالوا نص خده دنکاما نسعد لانلا تعص دور اصل وک و مرو هرکسعدرث |
 هرتز نالوا طاس مهب لوطانارا,دلصان یاوایداههانن یداویامقشا ۱

۱ 



 ا
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 || اردا ید ام نامز اس نور )طق کودتا و لوااشاب ینطصم
 ارة ن .داولو لرتمهدعءاا ید ق یدلوا لاله لاحهدامفا هلا | ساد بو دنا

 یالعایسام ةا ناکرت صع!هدنفار طاهناعحهدق دلوا فو هل یکدم

 E یرثکابوتلوا لار ااش ابر وز لو طاب انار ریه ھ نمک !ناصع یاول

 سعد ک لؤرؤام یردارب نا ترومهط نام سح روک اسەل اىذقىدلۇا

 رودحب هنر دار ی دنا همان "لد هنر وه ظ یس هعقو یا حراق هرزوآ یل تاق

eلصاو هرادمسهدماکنه کو دتد اهرصاح ور ضر  

E هالز انه صمدی دنا شاوا فہطات هلا  

 اشا ورسخ بولوا یوم یی دنلو اتد اکش هعقر عفر مقاوریغو عتاوهراڈرمش
 کنت .اررةم یرعصم ظہع یش نعال هرو دنک ادام ندد داو الا لامس ۱

 a هر اش درک میحو فد ممد هاد مات بولو الد ا همالسا فرم

 | نانا نادر "او اله هرادرس هلی اتس امسریشع- ممد ندہھ ج یھ دالر : ای ولعد ۱

 یو یخ ا

 ۱ هارهد هبطالم بوتلزال را اشابرور لند ۰ ذوق نیکس# ۶ ۔اںاتش همم الس تععوا

 تحومالب هدفدلوار سک م هی تانارز یا صو دو دسم عر رک

 ۱ 2 تی ی 1۳2 ءام 0 9 یی

 رب
| 

 ا

۱ 

 بصنماشاب فسول لد تولوارادرتف داش اب ِ ینطصد یلهدکن یی :۱مور ناریمریم |

 ۰ سو ی eT ها الو !هدشنا

2 

۱ 
 لوالا عر ف یدلب از اورپ هنعدق نا مشآ ندن د سفق سح جور رسم الا

sege: resam ۲ تسد نار راقم 1ا یطدع» یدلروکا.م PE 

 دا

 سیم دز تر

 .یسول بولواا دع یش رکو اوا ما تعا مانعاه اهن ف بورا نار را ۱

 ۱ " ندرول | سهره یداوا فورم هنددرت 7 لاک نوح ا لملک ن ندم وص نوتلا

 1 . رم 4 اا توراب ضع) یشان ندروصق هدم هار هطذ اع د دو دنلو ارو يه

 أ یهلانام یا نوا کاش و و خاش کا چ کا [تاصا ۱

 ۱ ی هن اش یراکد ش |خارف ندنسانز ونه هرارا غ هاو, ,ناتساهصک لوا نا ۱

 | ماناد ها هلق ید وأ ارعهحاوخ یکممرط اش ش لو الا یذاج ق یداوا قرتخ

 ۱ یرداوانز لىل هی توعدو ن٤ هک دن مارحا ن نکن ا هدنتمذخ مار ا هللا تدد

 7 مدع اع هار ور ی دفا هللا دمع هداز یلح ىلع لصفنم ندملوطانا تر اید مف

 ند اقن صنم هلی حا نم ف عض یدنفاد ع ف ارش الا بہقن بحر یف یدلوا
eا ۸  eevee eتست س ےس ۸ ت اا  



6۷۰ 
 در وه تو سا۰

i rE ۱ ۱ویو  

 ۱3و دتن بدر هاش هدنس ەر کم نو ااه رقت تولو اروژروش تااناهر امالاراد |
 یو اف ۰ ۰ ۳۹ |

 يد نیمه ماع الاد عد ںوناراروص عا لب یا یکم ا ہنری م ھت ماد مانرایهماک | ۱

 هدقارطالواهدتهافا ماناناسعشف یدنلواماکح ا لپا ناننتسمو ناریم ||

 ناخ دامو ناخ نو مامو جو ىلع ل اغ نالوا یبقلعهلام> لانلا بعص ضم |
 یرابخ | لر ادرممراب دن | ناج ناهد رک ص مات هلیا تعاطا ترو ص رار یس دی مان |
 فاخلښز ناناخ ناخ قحاوا یوعهملهارک هاشنالوا هرزوارارقهدنادمه | |

 رکثاراثرط لواو هنس هک لوا ناخدجا بو دیار کسعرس هرم خرم كم قرف ||
 لصاو کودت»!لاسرا هل. هظح الم عد فروع لعشر ادنزک ندرئارفط |

1 

 روصخهر 5آ یامرذ ENO ر درہم یاد نغلوا راد 0

 یجداعا یقیطصدهرف ىشا ج هنر و طلب | یر کو حواو یکہراکد حیاتی ||

 دهد لد ره تقوو حاق E BE نارھم تولوار و مام ۲

 هما شخ | ناضر ف یدلوا مواد م ی ڈش وکو یس نیفر ط نازابرمملدهرمصع

 نامه هه تابثمادقا نکع ر ادادمارارکد ندرادمفرط برق
1 
 ندرازراکر ا ءضمراد دما نی که ار مزعندریتسو لنج نادمم بوو ارادان || ۱

 جی

 توراشح هتمالس زا 1 رم حر مهد سه من هدروخ مخ زر دق لس نواق را 1

 هليا تسامس رشک ی ۹ وا لص او هنربس دن هاش هلن | تروص كوان لترا
۱ 

 منودهاشهر دز لا مس یالمتس ارتش با وچ تندرو یتا یدوجو |

۱ 

۱ 
 تحمر خو مظعاریزو یدلراح دقهاکتم مزاع هرکصندهماش قادمهو

 هزار نایرهمیار ص ی ہارا ا لع ۶ یر هم هم اح لدا واوا مودات کارا |

 زازعا لپا شر اود یون رازادر مسرب اسو ای یاعوهدق دلو اسرختلفیاول |

 ضصحع) لاوشق یدناوا لاره ا درفاو مث؛دزم بونازا !
 اراده هرکصندتم اه اهدماته لوانوکز کس ی دیلساشتتا همهم ماصم

 هنک احوربخ ند دارکاء ها چچ وا ولو ۱ تکرح تدار هموت هندناح |

 EE اوادالج کش تادرات ذرکن يخ وا نامرف لم

 نالوا ثعزرعیاضما منام بال ۳ ارس هبا شاد ی دو دنک بو دال لاو ره |!

 | یدلب لود لب ینیمدآ لب رپ ,کناد رم ناد مو حورح یاد خک ن اولس
 تامهد ض حع) اسان ی وام ھم هداز ی ریا دادی هو هلو وام ی

stresa aaa rsسی  

 هدنکر 3



3 

2:۷ 

 lS ؟یابد شب ل 1ش برلوار شمش 3۳ 3 کا اد

 ةرومعددالب بوتاوا مدق حو و هر وکه یا لاسعاورعهتر دد ىدنلو ارة و

 نانعهرکصندقالوا نیکورهق شتا هتشوسن زکر در نادمهندن مز نارا

 هدادرارق درة ت ءا صا یار یارغوطهنا يهصا مگ اقا تل اه دعا 4ے جون

 هدافلا جاعقطخ نالوادراو ن درادم تاودر ده دنس ار ن زکردن ك اشاوا

 مورردص هدعةلاید ق یدناراتعزع هدادم تناح او امان اد ار

 یوطانا یمهدازرداوخ تولوا مومخم هلی لزع یدنفا ی هداز ناشسب

 | هداردوعسلاو الصفنم ندلومن اتساویشناج یدنفاد سول ا یرکسعمض او

 قاط يراود هبا نت شاخ ددنوا_ه م ف یدلو انکم هدلوا ناکم ىدا

 یسا مالاریدا ماشو اش ا ف سوب ید یسکیرلک لیامورهدنلزنم ناتسهپا[

 | | یدناوا لاصبا تراس عاون هنس هکنلوا ناخ سر هل لاسرااشاندجا لوک
2 EFS DKS 

Rasen < waman + 

 | | تامممریاسورابوط ندلصوم هدقدنلواراذک ندکنترددنرد هعلایذف
 || انح الو اش اسهدلزنم لواو لاسراراقالو اریس امص نوع اراضحا یناتسهعلق

 ی رح ارك ناس هدنسهلداقم راف نالواراکشاو رهاظ ۱

 ا اج هلیاماش هرکصندنآ یکاربهیاغا یراتسوم ب رب خرد
 || هد دلوا لصاو زنم مانبالوط شاب لح ار | یطدعد یدنروکربص هچنلو

 ۰ نوعا یلوصر تاه د اه لس طم نر انکردق طش ره

 ا ا هناخ هبجو بوطو توراد ۱ اوا

 ید:اوا هرصاخ هرزوابولساکداروک بسام هرکص ندقدلوا لصاو

 ۱ هم اش و و مان رک ف E ر و ٤ - هنسل حرگر بش ف

۱ 

7 7 

 | لوا یدنارامادقاو یس سا سه مایاو مات نقل دارو نالوا

 1 | تدامش ی اص یالساشانروز لو طابا ناریمرید هالا تو هرا ع ءان مدارا ۱

 بص: م نودا شو غاردا شان دج الجو کی کیو اکد ماش یسهکورتهو شون

 | | شک هدرب هدنسهز ساشاب ظفاح یداوا لوصو اش اد ی نیس

 ار AG SR a ؟راروز ذح نالوااحر یور |!

 ۱ هعذ دول تد امن بزل درب ورار دهعو>ر نيمار ار ادتفا هرار وور ص هدرادرسو

 || هکماک ریز ند هلحدادغا ن ۹1 ]ی دغلوا جارح اراد وط هليا ت هه یوز اب تود

 |( | لح ناشاوا قوسویدر ادا خ ئوق پس یداړ دنا لباب لواردج احم
 e n r 4 ا س اس ےس

xa. 2 EST TRIE TETER CSA I OEE O 



 تو نر
 e زا ۳55 ع را

 یسیکیراکیرکب راد تولوا رکسعرمم لود عع“ لطابیارلط اعندتفص
 یدلن اد لمان هنسهظناحهل> هدو مب هلی ارکسعر دق لس یم رکد فاشاب لال
 عد فی دلوارص مة رھا تموکحداناغا یمومرادلس لوالا عرف
 نالوا هدنسهظذاحع لنردو هرد یوه ناخهتخوت ناناحناخرخالا

 لح ےگ ر کشلرس هحول لع بو دبارارذ تعملث امورارف ی ور نازابرمس

 یعلوارزو م لصاو هدلصوم هلی یدادعتسا ناش ا لہاخ یییدلو هندن اج |

 رش فی دلد ادا دما هللا درارا مکر ر اک ج اکر بولو ا معد ةد ہصر ا ماد ةداتن

 هرماخلا نادم كن اشاد یلعوادوانرا ی اریمریم یداعاموعه هسرزوارور ||

 ىدا هنماز ما لنملاشماواشادرع زاش ات لادنا نال راهدهظذاحو هنهادعت۱ |

 هنرارد مدع یرلادیرک لراریتمسعمتهدنراق داوا قالمهرادرسرلد ارت تولوا |

 هرزوا لمکحراوتساراضح هنفارطا لصوم لو الایذا مپ یداوایداه |

 ادرس ءورشلادعد توتاوارا ادعس تعاس ر نوای اسامضوورارف

 هل هعذدترد حواندنفرط هاسهرخ الایداجق یدلداعوحر هندرام ||

 لهارک هاشهرکص ندق دلز ا مارنا بالم-ةدرب شاباز ناک تش اک ناک هندرزوا |
 مارا ف یالسارکسع کودتا مال لاماهبناح لوا تاذلاب هلن اها س هدنزک ||
 aa یرار اط صا سا سا نیعاوا مو رعم هملک اب تورابا صوص بو ذنا 1

 نالوارومآم هبهظذاح اش اب للخ هد نما غ یآح واند رصاح مابا بزلوا
 لذ مف یدادا نانع یاخرا هتمالس تعسنانکلنح هلیاروصنم رکشا

 بولو اهر ندریشمم ماداشابلبلخ تدتهح یراکدع اروصةهدرودعم ||

 یدنلوالیوحو ل ةن هرکرا داش ادجگراطنالواهدناولد دت هدور ضرا |

 ن ف نڈانف یضم یدنفا ی لاح دز یرع دعاقنم ندمور ترادص بر ف أ

 هدنهاکشند یر هناخ نالو اه دن رة یا ج راف وص بو دنا لا ترا هاش یاس |

 یدیزوواردیلحر لاستجر مدن مد هننکاب حور یالواروتب مقروتسم

 ابلذتهدروشک لوا بولوارضمهنت امرفو مکح یوطانارادورب ندنس هنس ||

 هيج وت قلا ماش لا تالاب رطب باش ان سالا نالوا نان !یلطم رکا ح |
 لاحرتو طح اکر كبرت هوص لوا ښ دو دنکر لاسرا لس هنطبص بونلوا :
 ساملا اشان مهار ای اع نالوا فرصتم هنغا سا نغم نک باش

 لوانم ج امرع ناتسرهش مقم نرامدا صع) نابرغوا ها سد نغم لئاشا

 هرکصندءرصاح نوک افر ییا سند بواک هتک رازکت هدرسکارام



 ٍ یررش لوا اسیر ترا حو ل اف بول ۶ هر رق لما ربع تس.د تره

 ۱ یک سال ارو ندا یم! ا ای ہو ھر مه دظظفاح ناضمر ف یدل د ال طاع ند راع
 | ناو ار دصاعالم ا یشاب یا دو لز عنم هلی ا ماع یولع ۳۳ ۱ مادعا

 | ساتن لوتتمتدمور ترادطدننس لاو یر یی

 1 کر نکدااوزنار بک نزک تارعیدنفادج فد رش ی داس یار ت ۱

 : مراع اشا لالخ قداس ٤

 دره وا !یر دص لب امور هخ ایدقیدداوان هد دزدی تولوااش الم

۱ ۱ 

| 

 ظعا زو ق ی دلوارادم ترة هومر المهنا ول ۱

1 

 یدنفایسح ادار هنن ربو تونم هلا لزعهدازدوعسلاوت !یلوطاناو ید نا |
 بوامدونارلم دا ۶۱ هنس مرگ شک دلوات وصم یدنفا یو 5

 اشنا لیم اعوت ه دادح تد ناکحر ال افصر تاتا لہسن ارم ع ۱

 هدناکما دح تایباد شعدهدن دهع موج سه نا شاد نغلوا ادب

 ۰ ا قناری اسب تر 1
 ۱ لفق تولوا را ؟لا تبب ل اد مظءل ہر, هاک انفوک ی خزرتخ هوا تنش |

 لمم هها دون ادماکاب هرب لہسریدات نی ءلول عاهدرا یراد ةد عار د وک اند تد رش

 عضاودرتکاو یاش رادح امر لاعت ه هاب هدرا مرخ 1زک:هزور نازل ۱

 مع رات قدرا هملعمماسم لصاو را تربعربخو یدلوا طقاس یاس یا 1
 هرونم دنیافم ىدا دج دمسلایورقنا SEEN تقن ەد ةا ۱

 ۱ هدابزن دزدی احر د بوادروس لیکوت هنس دا هلل تم ذوو ل تا4 ۱

 مالعا۰1:* بوریورارقهرزوا قاوا هتسناو هه ابر انا ضقنرار ةت او ماکت ا زا راوط اراضس نارا ہد مراد دن حرکت بن هارب ری سد ات |

 هجناطارد» نالوا(: "فا نر ا٥3 دسار للرب و تص حر رش ەمادد اە حا لوا ید 1

 روح ارم لاعتدننااهف یدلزا ادد هده دس هن-ول بوالزا مده |

 رکشع هن یبا مور اش اد نس استور انا دو ةاعا یقیطصم هدا زدالوناح || ۱

 |ىالراروتس مەد اج 2 التساوروم اه هليا لم وس ۱

 راتنرکن کى نویز ندهد رس ید دلو االتمم ی دنفا نمسح هداز یا مورر دص

 ررشهزونهمح تخم نووانوامه عج“ لصاو یی دلو نون بدر تسد 1
 me ف اطا لاعا ی دنفا ی عج لوط ا ار د صلاح اصن داوا ۱

 ۱ و یو ن نرود رکا | اراردق لاء لیا لو نی ۱
 جیم < کے شم ی

4E 



 یمدقهبهدازهحاوح دنه در دو نک هن رار ناک کن لوان ر دص بدوا

۱ 

 ,دنراهپیضام ماعرفصیف یدنلوا نیبعت ناکم ناک (ک اوزنانک یفیداوانشا

 | ارد اسرمشخ نی درام یار نالوا عاّجا دعو «هدنناهمرادرسورکسع

 i RPE RE اکی حاو ا سد ۱

 || ةدیمآفرطبو دنا هنا یرکسعموحهرب درد داوا توف یامزدادندرفس |
Kaeکیم ص لد > لی اوا یرمص تاوواهدویا یل | شدهرزوار ا هرات اتر  

 ےک

 ۱ ال امهاو گرید دن ءوس اش اب ایا لوالا عر ق یدناوا تعحا يم نآدع فطع

 E ی در
 ۳ | نایلس یاس بولوا نار حک یاغاهقباخ نس> ةر دلا برق مرخالا عد ف |
1 ۳ 

 || ضع: هلا لام لذب بولوا تریغ شتا تخ وس هد بدا ندنترادص اش اب ظفاح

 ۱۱۳ هلو ات فر شم رم جا نرو عدد درد هب ی دنا لز ع تصمماد

 e "یار < یداوشاداب هرودنک یهاسءارمشا

 !هداماهدافشداکسک قح ار حاد ندنون امه بان لداع ندادعار 3 تفاح 6

 هند هطوا را هماسح اشا ظفاح بو دا كد هارهدن اود نادمهامهشانالوا

SITY! FIYEOFITIY 1 ۳ 

 ۱! ی داوا نم توت نوک مار ندنآو صال ضم تقرل لا یا ی ی تی aa سا کک

 9 ر ۱ لکم دانی فطات رو تفد 2 ىدا ER شتانالوا هتفاب لاعتسا 1۴

 علح ناد دآیاشاب طفاح ندیرا ر روە رمصع) ادعا ارادا

 نارفالادوسح هل اناطلس ترش بجر ق یداناشوعاردترازورهم زالوا — 
 ۲ یادمان اچ یوم بخاصمو ي هقرلخ نسحیماغا یرعک نالوا

 ۷[ اشاببجرهدنح ایص بعع اون بش لوا نو اریمدنولالها خد یرطتم ||
 لوا یرلت مط>راست یلاعرابر مشو عجب دن اطاس ناوی د ن هصرارکتیراراداوه |

 : یدال ماصزا لد هرهط تقر لافول و هتسوهداناع رے نزلوا عع هعجب

 ۱ یاشادعامندنفب لواریگفر ط E هان حس هل دمس تعج | هی اس

 هدوم ت ورا ریذب هت ر زو ريد دا نخاراظةطاهب اوز هزوردنحرع

 هیتر یدنفانیسح هلیا قوساشاببجر نوک لوایدارارات هتسسکت معج |(

 ۱ | افتخاورتست رلملاتحا افا هک لدالحا قرشلار هاب فلسوالمعا ها تفایالاو |[

 ۱ ابندون دكرنس دور کشا نرو شو دای توا نداره ۱

 !|کودتال .صق صام نکیالدلع یدنفا یعش> مرر ترا دص صنم بو دنا

۱ 
 | لیا ترادص ی صنم بوت لوا لاسراه هسور اقدر طد ی دما ی نوعا |



 | جفت ا ات یدنفا  هداز یاحهرقر

oمح نکر دکور حر اام قمر ل ضایماترت  

 | لزان هنسهناخ اشابناشع یرادرتند تاعوت کودت هاست یار دغرشهشهانکو
 | یاد هفارک یه رشد مغان کی انا یروعغر داو دا شتو ا
 | بارشا لرم بارهز هناشانورسخ تولارغرا هتارف اشاب یضتهنالوا

 | ادیب لالقتسا هدرومادقعو لح ا6 رش لیلهتاشاببجر نامش قی دلتا
 لب بودنامادقا هب هر هع أب هنسفطاشا را EE یسادوسلع |

 || نیخارا یریذب نام EE هاو یرحک' اموع هلیاںا حی لام

 | یوم: اوخانو هاو خ بو دیاد اف ضرغ تیش# ۱ ؟یعاره ال

 ۱ ِ ربتورعتح ترض یرور زانرا ده و اورا > اه ارمسو دنک یدنمدرد ىلج

 ۶۱ ىداداراتخا نغلماندب لترا لالهالاخ ةداتفااساورس راس لپار کسع
 | افتخا یداوٌءدادمسهرو ر تلا نیمو ار ات کە نسال ناج مر هفماش ناس> مف

E =س 25  

 یو ی EET ai ara : CEBE A SL دید

 ریشعخ ماد هت سراب دنامه تا د:راح لواهرکص ندنوک شد نوا بون لوا

 ینطص را درتفد کو دخ ادع ند امتراش اب بجر ه دت عج موب م فید را ماقتا 1

 || لراراچان تولوارکسعدزتابز قتلوا ثلا هبهفملخ نسحویاح ینوماشاب |
 : توالزاماعها هدما دداو يس ی دنا ساوا افتخاورتست یاد یاد ان خد :

 بلس ن ندنشود تایحههاجهدنسو اف فارمس ند ارزور زو قحاوا ر دم رفط

 ْ ره یدنلوا تایما سوی هراز شال طاق حهاحو

 ۱ ا 2 اا امح هن اع یجدلن تاب بجو 1

 ریز لا اوشق ی داو !ناوید یارآ دنسهاشاب دج درا نرل لوزع»ندرصم بولوا ۱

 ا اا تنم فرا توقت نیغاواد ثر د نم دیدس یار بحاص دی دج
NEN :أ ها ارکسع هوحوز الع هماعهدنوب امهروض> خد هرکر وهدا  

 || اشیرپ تعاب یراغ ا لالضلا لع عاج هاکسوهاک بودیا سا چ دقع ||
 : تاتتآ یمالمتساوطاست روسااع هرات د اس یامةشا نالوا ماظنتاب اسا ۱
aan e aims 

۳ acim: 

 | لوا قاننالا نیخارا قامو دهع دقعهرزوا یو اافطا هلپاب ااش ۱
OETA ENE 1ا تداعسررس هاب ضورءدور رو  

 اا نوه 2۱ لک ندنراتح ناک ناک پولوریسم

 لا هدناوبد نادىم نتواند ارا واو جاشاپ بجراعادجا نارادملس یاغا



 رک دال تر ھ4 .بونلوا نمد ته یاد ۴ ھو عوحت

 || یلدلمقعرد كن اغتشا 7 دود اف نم دوو

 1 هخراو ه فاروک ا ندنحراح یهراورد لع بح تولوا هدهاسم

 ESE ارگراب تنور اولش ضرعو لوط ںا عا

 قاخ لالما رمه لاحو م ف یدرتسوک نیتعنص قازابشتاهراکرور ناسوهوت

 |نا ہلاع ناز دقع نی غلو اا د دوکو تفکن م او سوس بو دنا ناشد یم اع |

 ںولوا دسنمیک هنامز نادنعاودهن اخر در هباخ هو هف هو دنلاراد هلس هطح الم

 اموع ادعام ندرمصمو نمرتشنمرحو یرا خد هفارطااسآ ف گز عام

 ناخ دا مناطلسدهع لو الا مد ق# یدلوایراج مک وب هده-ورح تل ام

 ی اندو نعط مزاد الام مات اراکز ور نالو تهل اوت راکتسناکشدد بر د دلوا

 الا هیابر داسا هشح اف نز هک دریک هل هروتسم لوا بولو افت نک یراوتم ها
 تابراقافتقرب یرعم نولو ان مکتر یورهتفشادکو یاب هکنوح اماءردشخلوا

 س

 نالوایراص> هرقنومفانویزو قمحر شرب نواف صاخ فاح یادغ لقا ذم
 لد اوا ولد رو ت صخر هن هدن ام زز [* ی دنا ف ادواح تانح حرغلاددام هتاراب
 ںاونادس جدا شاب حوصله دنراتنطل سرخ اواو اشا شرورد هدمذاحدج ار هع

 مدت هس هنابرابو دنا عاسب یر هناح هو هد هلحس هن ا لءا توغو یوا سم

 نکردنی فو خت یاحرودنوساوا حو صد ةو ی در ر م ۲ !تدعو

 هدحوصتو شورد یماق باذیرازاننو عرضت هلی ازادکوزوسلرل راح لوا

 د ەق دل واریت هقعاص ریشخ تسد دوس رف یس هلک لن رب ره بوہاوارکراک

 ت دز در هدنلالخ ید او نیث الو مہس ماع ام دقه رد شم الوب شک ی راد ہما

 رکنا لوھ تروصهدرازراک نادم هکی ارکن هاش هرزوا ین دلو راکت مراد

 تولوارارقو ربص راوتساات ساساز اسناریو یسهدهاشمراسکناو تعزه

 یدیلا# یدناشوارارفیدا و دانا هل ار اک تس دع اسمان تع ھار ہھ |

 ںولواتاذ مو یراوخرازاب ج یک دک رههدنراتد الو لاعهشوس کرح هنس

 ہو دریل صا نو دیا لاعور عوطلاب هل ا.د ار د ل احراج ان نعل وار ارد ندخناح

 نیآدننارس خرس زکر ابراج نعد نوح هروب ملا ةنسل اف یدنلوا لارا

 ٰیط الس قو ادو دعا یس نوعا قلو ادو ان ند دو حو هحفص يدوحو هل 1

 لسرات مّوح مطعا ماما» اصوصح تولوآندهش دتادحاز هب 4.م لان رک

 هتسالمتسا + هعب EN هڪذر 2 ند هس جار یراوالا م مال را نک

 a r ae e ل a mma تب س یخ
meas « 



 ۱9 تن 1 3-۳ ۳۷2 "7 2 7 ۹ عمم ےک و ےک دک کک کک ۳ تم 2 ک ۱

 ك ا ندنماغت تسد ش اعم دب ساباز زیدان تشہب دادب نیفلاراتفرگ 1

 تایرالاترهدات او × ید اتم ھول ع سوهان ةمزالو تفطاس تربع یا ضم ۱

 لمار یرابش وه نا خرس انار فرطندنزو پاپ نتدادشب خت |
 مرو نک ملنء ارزو مدقم ندا | فرمش باکر نغلو یرابره فرشآ عع
 هرک ند هلازا فارس خرم ندنرزوا ناو« بو دنا تعزعءاول عمفرت هلی دصق
| 7 ۱ 
NTT a a درادت یتشاک قامهم نورةمرفظ نوامهرةسەدلع یتیدلۋا بسانم 

 ۱ مالسا س مک هیس هرادکسای رطرادرم مس الا بسح × یدلوار ودام هلام اءاو

 : هداز افت درد یهظفاح یل امور تولوا ماقم مافاشاب مارب

 0 نوک ینددراو هناودماشمح اف مدق درامهررورخ یو ید هدف

 || ا شادو هداز هلاغجوا داب دمع ءداز ناطاس هلیا بم لکد یول عم م اع قلخ
 ه دن راد .ارس# تولوالاسرا هیسودر اشاد ی ییطصم یرا رس وه اد تنسف ٩

= o a و نو و YEE TE 

a EET RIES و سس 

 شکم EEA دوننو سان نالوادوجوم |

 أ GG 2 یرادرمسو مالسار کسع ع دشت لدم د۔ہکنزا یرات رضحت |

 دو و ناکا ترول مال ةلاماهعوجر تع“

 ارا ادعاوا دصا هلیسا نا هنشکرب هدر هوطخ یکی او پیت رت یالابیرغ | ۱
 ۱ تنش ؟یابد نارسخرس ندیا نی دصق ناو ماق مق یدنلوا
 ۱ و رخت نر اراعا ر طرح اشابلماخ مور ضرا ناریمریمواشاب |
 ۱ نوحارذم یزاسموم لیا لدرورسورطاش یافص نیفاوا لصاو هرادرمم |

 اسرشناریمرههدتهاو !مانا توناوا تعزع هاج لوا هرزوا قخلو ار
 || فس معاد یا نايس ار ور و خا خینتشکا اب یافو ||
 هتکرح هنا دا ی هرزوا یرلنیرید نیم آ [ ناشانکی هفن اطرخ الا یداجق» ىدا

 ام الاو نع ی ارخص روا یکبادنخکر ات !هسوک رب اض هل ماعیولغو مادقا |
 اترا هدنر کو دنا موه هل. هن اړ قمر دلوب یرادرار دید هرادرمن# تو دیا

 ۱ مادقاددا فو ه تفت اودررلودنک هش نیر دصق بولو ار حومیرکسع 1

 یدلبادس یروشورشهزاور د هلیامادعایراهحن ندر: کتنا هنتخندلا ۱

BEYهقنرا تودنآهارمرع هل.توزراهسورتریس یران رطح هاجمح  

 را در,دراصح ةزاورد هلی ار اتسدو هبح هانکو مرج ف یسدضاق نوک یتا راو ۱

 وکی تلا راق دلو ا تد ا دز ادنا هباس هب هسور م ق*یدلوا یرار ام یاوا

 | اللا یماکعنار ابخ |فیح ارا صدر دنارع-افص ریعخریدکت ندنفرط لومن اتسا



 ۲ دشروخ نالوا باشن | ترغتولروس یاس هتعحأ یه ت٤“ ندر بذاح

 ا ا لن هصک و دتبا رورسرون ضمف هنناکسه ماع یا مسیرالاجا

 تواو التسمهتسالد الحاو ننراکمس هلممان تک هب همز کم ه کم یدفنا تیسح

 بجدرهشعدار ق *# یدارو, وہ هداعا هردو ماقمیددغاییص یرامرکف اس ۱

 برغل هسربقجدیدنجر |مودشنالوا یسصاح لو اتنا هک لفانا تا

 نارکداب هلی ااضة قوس صع او ارو دو ناسا ترش امم و نلوا ب ذعت لیا

 اإ ماح هاشون ن کلو لیمت هنماټها E اضحاو مکح

۱ 

۱ 

 یدنفایسح × ی داوا لیح ات هنم ایایدب یگراخءادصروهطدل درو مه |!

 ۱۳ ه دق داوا لصاو هنلح اسهعصکح لح و کل ر ابو ت هد لی 2 هدالد رع حاوما

 O BEDE ان هدا مشرع ۱

 | اس ا هلن | لاعحا ضع هدام ناچ جو یدحام اع + یدلوا نبمر 1

 ۳ جاوا ن دد هل ان هرید دام قغ ادیقت فتو دیا ما دقا هربقشست ناذہتسالا ۶

 دوم ہم ی رح ان یو درب د هنس هنیسر دص یراکد تد الا ندک اخ یا € ۱

 ]فرا نمو نیکو اتناهدم اقملراهلاح یلع هلی تثواعد»نولوادومشم یتیداوا ۱

 را ود بو دنا لومئاتسا مع لول مو نور ب تاب نابرارذ راد دتا نیہ

 : ۷ اکمدتداعس هاکر دو لامتتسا» دننداو اول یاعاهداز ۳ ا حوصت یاد

 | بودریو تصخر هراذعا تامدقبطس راتو رشعث«یدلدا لاصا |

 رازاب هباغآندناتتقمضم لنهاهرکص ندافتخا نوک حار ی ا ۱

 .ایدوحو نەر دهها دن شدا مف« یدلد ااشنق اهدماقم مان فو 5 |

 هدازندهنسقرغهر ؟کمندکدتنا نکعهدنولد اراب زن واو انک ا |

 ہدد رح ییحاص هلن اد فراعد یم ندا هاکر ار یتکمرهدننرق فا ہ٤ نوا ۴

 مضوه دد ناخ ت ۳ از ندمسهجاسبم م لوأومدع ید ) رط مع هنهر بورس |

i 

 رار فرط ہرا ومه بوړاهشدد ید د اسفو هنمن هسدمه هل لار ةق» یدلدا ۳

 نا ا لادن رل هدول و نادرو قالفاد الواهرزوادام هاو تعا طا ہرا دتفادنلب
  0 WRIST XSزر ی , Nهه ۱ 1

2 
 یرلد مّع> زاول تودو ر روس ن سد E نخمالوا كان دنیا تەذا |

 تراک قر اب دوراد بو دنا ن ڪڪ و رھ aS فید نیدش وا |

 | لامقا هقر دن نوع الع ا ذعت نر کسعو ت غر نالوا یراسهذتسار ادمو ا

eee een eem 

 یام LS تورو دولام» هحول هند اح +ردا هلرب ,نوزفارور |

LS وگو رد TV DUCA مه 

 | میخ ترضد هاکر امتیارح هد هنر د! لاوشق»* یدلوایاقم معاف دنسم

 م لالج
۱ 



  ۳۲۳ ET TENارتک 77 ۳0 1

 ۲ ۳ نیمعت هر اشاد ر وح یمذخ ندو ہ5ا بو آلو ا اھا هدنهاقم اشاد :

 یو یک یا نوو رکنا شاواراکشایمذ |

£ 

 | ههر مهم ءا ذ5 یدنفا یه همالع فارمش الاسقن قتسلاب صف راح

 ۱ دامصادساش یالاوٌهءنر تور راز ادا وه ست نا یتیم

 ینا تسول هنردا بونلواتاکشندنس ان هنمفک هدعقلایذفب یدارومس
 || ی دناشاوا لاسر !نوح اتساس تمذخ م اعماداهندیدالح نالوا یسیش اب

 1 دا ت واد هاج توتال قشر و اتا

 | ا روم ام هزکدەرق هليا اخو اط هدهمنم هنس اشادرفع> نادوبتمف«یدلبا

 اا راهظاروصقو درع هری تنش کردار ارشا ماش اب مارید# یددا شاوا

 || هل.مان لوا مام اق اشار رغع> نبذل وار اکملطدنن دو تموکحارع اظ بو دیا

 | ارفعح « یدناوا تد انع هب اع! نی سحر وخ اریم یصنم یانادو پ5و توعد هب هنردا

 اقلام هنربا مه یودرو هلی فص بوحندتس هلکسا هنراو اش اب

 لب رک هر اکتر تش یک لا ارق هلی ایرابر مش یلاع عمط زاورپ دل زاها ش یف

 : را باتو اهم سو صنعت بو نا فان انبات لار

 ۱۱ هب یاعنامرث تل ارق نړ نذر ط اعا نیا نانارا لارا نو الارقراوطا

 1 ریصد تاودربرمس هاب ضورعم یراسخا یلابتماو تعاطا لاک اتروص

 ِ باش اب یت مربزو قم ذ لاتقابو لص نالوا یساضتقم لام عقاو یذلوا

 ۶ |هدیزکر دق للیب شعلا درب اسو ندنر ا بابراو اعز یلدا مور × بولو ا شیوفت

 أ ءا ول همجوتهننناح تفالخ تر ةتسمو لاسرا هبوص لواهلیارکسع
 : مرح رو دص فریتذ دمعول هداوا لزم 3 ع هنسآ مرکزخاواق» یدلروم لالحو

 | بی داروس الحاو ین هسرف ںولوا امره ةر هد رهط م ر صةتو ت.#فو

 | .دوعهلاقارد تولواوفع ن رقارزو نانلر ال اسر اهو درام دمر ةص سماخ ف

 || اشایدا رھ یزاغ مود یم بولواادغ هریشتریش شاد هز ابا م ف راب دلوا صخ سم

 : یار ای دنفا بجر ل هةم ن دنس اض لون انسا × یدلو ارا نمراوعمه لر

RR, Aeأ نیک اتم اک ندم ان هناستنا تدامس ب اکر  

 ىٌ هزفاسب>ر الم مدقم نداعدم ق دص باح محرویوعد ج

RE۱ تءارب بو اواراصحابن و ا جاا یر  

 ۱ ار زرع باح یه و لو الا مر ف × یدناواریخ ا اد هب هنس قوه رب ف اطاسنامرذ
 ۱ ۰ ۱ ۱ 3 ۰ ف ۷۰

e 

 م خ٦٤



 هدنهاکتیدنعممان همقوص اب | هد هش وهل بولوا هداتف هوم صصرتسد هلیا ۱

 تادحالصا هل هل لارقاعا نیهاشلو الا ی ذا جج ف × یدلرا هدامنور همارت

 لاعور ها بقاودداکر دهی یب !بو دبادتع شا تح ار لص نعضتم نا ||
 تدالحطاس هبشاحلممت اضرتسال ادم: داش اد یضن صم مق× ىدا |

 ییاصخ رزوهدازدالوناح یلنناخ یا مررنالزایهارمه تودناطانم |

 ` | تهزعدنعس هبح ون هب هش وص نال وا ىھاكتلا ااشاب

 یدننادج یعهج دعاقتم ن دمور ردص بولوا حقاو قارتح اهدنن ارس هطاع

 یالوار اهنوشریشعشر امرهز ماکت راد رکی فاء ی فنر اکز ورو اهم ف × یداوا |

 داد داسح نکدافارشالاسقن افغانو لانا ترادص ن اقف |
 یراوتمهدمزاقرص یدنفایحش ناناواالج اههال ا مرح نمالاراد هداف |ا

 نی دلواداد م نیکشم ل دزه % یرداوا یراکدرورب تجر یابرد حاوها ۰

 ید : ام عم مگ تکاع خشو داد دادرتسا م دم هنسرب مظنعارزو یرثا تدر حرب 1

 قهذخیتیدلوارومآم بودیاراذک هننناح یلوطانا نوبع ادادعاو راد

 تاج صور زودهدید توداتغر راد فک نداشییاشدهاک اشا

 یریک هعلق ماهم ځدهدږناخول * یدد !هرزوارو دعم لذ: هبادارو ق ی هدملح ۱

 هداماورض اجهدابز ندهنافکردقفاطاسنامرف بحوء«فاتسروثک مزاولو ||

 ندنریهست ناورهر ان الا دع» ی ers کصندقدلوا ||

 یاهعخ بورود ءو ځو ط باتت هرزوا یری دن هلو اریخ 1: یدادرگسادادخر

 مزءناضهررهشق + یدلرا لنزرا شق یا هنو غر اذ کسا یار دص هلنا لنراکنر ||
 یفاخ بعنم نیغ ماو اندر ل الاجر ناخ یارک ل بن اج قعاو ارر تم نون امه

 هل.س هطف اش لوبن امسا اشاب ماربب مافم معا م ف + یدلرو د یفازرا هنارکتم انع

 یدنفایع مالس الا حمش»«یدلوا ی اقمع اهرفس اهن یطت مم بواو اروم ام | |
 فرش باکر مزالم لادم لاق هدر الا ل اجر غسول یلاصعلا مم الا تسح
 رکسعاعا یطصم هدازدالو نام نالوا یا یبا مور زاد دلوا باستا ||
 ناک هدرا دک ا لزنم* یداوا لصاوهنونامهیودراهدر ادکسا هار امر |

 هاکردنایرض:یاغا هلی ا یلوا ی التم ی ص بکوک اغا وطصم یا ۱

8 ۱ 9۸ 1 

 "راکم رعدوا ضرغ داش ا راک ده 7 داز |

 :رزج مف» یدلد ادوحو تابا هعمع ز هلکمر دشا یی هرب یو د لوا بولوا

 تدرغتد کری ات یودنش یدنذا نیسح مو> یم نالواا هر هدنر فس سرمه ۱
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 مخ قاب اشنا اعانیدلا لصلوزعم ندکلکا داخ بول وا یلاع
 تذمر لامفاو :ءةقز اخ دلاوش هام مس ان یدلرو اقا دلو ہناتسا

 یرشم با عمدشت تم ذخ الد هماقه مان هد د لام ام و ع بولو اعد او نونا هه

 ندرلشاب قالوص نوع اکو دت اه دنام ین الوصر هدنارنم قمن زا × راد دارا

 هدنربم قدرازاب ۷ یدلوا ت سا سری شع رانو باح یسهلک كس رب

 یدامادندنراسر دم هبناعلس نوع رطاخ ت اعر یدنفااسلوایاطاس ماما

 یدمس+# ی دارو ہد ت. انع یس ا فة هردا جف د نواف یالخ هب یلح سذول دمس

 یلغوا نال هرقنالواهدنتم ذخ اشا دج روکی یکی راکب وطاناهدیزاغ
 یلدا درب × یدلو ارا بکس ندزمم را بوناواراضح ا هنو امه یو درا ی شاب هبرمم

 کو | او سوگ ایت شب ردح ییطوط لوزع»ندن امرقهدنلزنم
 یتح الراو دمو اع اور توش رخ ختم سر تنرگ بس فا

 یدلد ادورو هرثاترصنرکشل هلی یرکسعیلوط ان | اش اب دڅ روک هدزوربخزور
 هانکو مرج فریقف نالوا هنمان یسیض اق عا ہرق هدنارمرافاص- اه د عقلا یذ ف
 ددقرا * ی دلوا د اکنرابز هنقخر ابد لوا یرا نم بولر اریش کشم ک٤ دان ندرک
 عفراباعر نداشاب ىلع بلح نالوا یسایهالارمانامر#تهدماقم مان فاخ

 یط لاو * یدلو انار خیت ناکوج بوط یس هدزا دوسر م نیک اتد اکش عقر
 رابرهش هدق لر ار ارق لح رطح لزا بدرقدل> مهرب هر هنود بوالر لحام
 زد ی REL RAE یرات ر طحرادتقاد ناد

 هر دتدا سوپ ؟مندن امح ده اش لصو عن اجر درب خو اتش اشرف
 رخ یب هل عدو دم ییاح یل کرا ن دغا پسه دنسا فا تم هزور غیر هنوق

 تسابر یا ضتشم یارجا هلیا ناوا تساسریثعثراتفرک اقا عع) دو

 مان یریاح دز هراقت هدننرغروت ناراب نمسروئاوادا )تل ام تدص یدلروس

 ترشتمجهداز یرهوح ندا عز ناعاهدقدنلو مارا یاکشممضوهدماشم

 لاشه ادا یدسح هده اکران هاگشید بولو ا ناشوم اخ لڅ ن رکاس هاب !ناخ د

 راذک نادنکوا قاط:نودز CaaS هدلورپ لدل ددلوا هابس

 یلاخ ندر ادعا لاعب ولو اهدناوخرامح هل عش موه دن انا لعاشم*یدلد ااضتفا

 نالوارهق غمتهتشک بوراتجناخدُلول ندنن امهراستخایمقمفر نیخلوا
 ۱ ادر اقع ب رغ عضوویو ناخ د ل اعشا ن داعش نالوا نازورف بدرق هب هر اجد

 یعنرههدف دنلوااس نلف یاول بص هدنسا ےک هر مع در دسع | لقزول دید |
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 ) هداز یلهردلوک یو هسورب نالوا یسضاف بحوم باعا ف هلساشلا شا

 نالوا هدهنرمص یلاوح م ف × یدلوا تداهشهفالستسم ہ یدنفادجا

 عاغتنارپ عابض لوا بولواناشیرپ هفارطال سالسا یل الج یسیلاهاو یرق
 هدا ںولوا شیفت فالح لومناتسا یتحلوا یراد)اعرو نم ید دلو آل طعم

 یدناوا لاسرامکح همام ماه نوعا قفلواالح هشرارااعر ندبانطرت
 ندنونامهیودرا یحاوت لوصو هلو. اسا یار کح لاح لوزعمناح

 یضت ریزو × یدنلو !لاسرا هراص>ز اغون اعاستا هعاط اهح مکحنالوادرا وا

 نیفلر | قاقش هتد اسهدنرلندد یدننادهداز قفرت یسخ افریمزا هل ااش اب

 نددومشدر اد یدوجو تو دنا توادعو صدرا هطاو تصرفزاپتنا

 ۳ واقاطت ناسا یاطوابرضم ساو سیار × م ق یدر دت ادو ان | |

 | مول سداخ#یدلرود ٹداقا ساساحرط هدماتملوا نوک یرک

  توقحندن اطاس نونا مه مرح هل ہن او نع ف ایزو اغا ین طص ہرا دس ہ دلو صو |

 لزتمهخ اید ف ×راد دقد :ترداسم هنسادا هم تمذخ تاودناکرااموع

 | باوا لصاو هنو اه یو درا اشا لع یی نا در اکر اک لوز هده درول نن ر

 | هدرك«یدلوار هدناطاسرهقرهلنهدنسلهاقم اشکو دا لواس ام دقم ||

 | بوملواهدنسهظ>المادروزویم اهر, ندهصاخهش دح ناسناتسو | |
 رو نم یکر یادطخ نیت ینیدطاتو شوق هنمان نون امهطخ هفارطا ماکح |

 ل ابقارد ضورعم کو دنا لام ال ام ی اماهسنک هلآ قدر طو و لاسدارل دغ اک :

 ناشفنوخ مت ناکوجدولر یس رپ او هزم هد زود نه لره بو ذلو اذا نوا |
 ندماح نوح اد ادعا یینام عمدادشر فس نالوا ناشاد در اد مس + یدل وا :

 نکناشغرا تاقوا فرصهتسرب هتم ذخ ییددلوارومآم بو دنارگنر ابد مزع
 ىا عت یراسخ ایر اک ج ەدىانااع فطع هندناح ناور ناکم دنا ناطاس :

 مدر ضراطظف اع نوع |کرادن ماهمو مزاول ځد هدمو ر ضرااد دج نکا

 هی انوزفازور تاود بودیا ل ارا فر ا

 تعزعدنع لير هفرط لوا ځد رک عرس قحاوا لص او یربخ نرب لامه معا

 هل.تطاسو اعا نیه اشناداوت ا مدکودتد اراذک ندنار ذرې # ید

 نوب امه طح نالرا درآوهدسآد لع ایکو لک شع ةدوسرف اش ابلماخ

 كن ره هنا مور ضرا هلیاراوسردق زو حوا خاو تردامم لع ل و |
 هدندرف مدر ضرا لذ ٤ نداضق مکح هسیا اش اب لملخ + ید !تعر اسهحانحا
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 اھ رو برق تامل ر ودا ابخ تشو اک نت 3 ۱

 بوذا یمن د یمه دندنسد تامدخ لامشتسا هلی ا لالح ام دق یو 5

 بەم م ق ی داوالوصو د هدا تاودو لورع» ند اہ ی تامح بصم

 رادنلسقلابا ماش توئاوا مامتا هباشاب دجا لج وک یسک رکن ماش لولح
 | اابحوصت اوج الو وب تلانا دنامز لوا مه یدلروس تمانع ناشاد

 | بوناوا نامرف عا فات عت فلع یا ڈا رفعج يیاسوناسح اهن ەداز | |

 | هنوقیدلوارورسهاعا اص یشادیرفاج هلی الولع لن آور وخ اریماغا نیه اش |

 اضتفا یهلاطص«نوحایهاشداب یاضرلیصح یدنفاد الہ ش یسدض اف

 هلا تریغ مرح ال ید 1و ارو مش مان الا نود یکو دتا مادقا هرو ما ضعار دبا

 یشا یو ب ناک ندساومس ا فاد هو ہناتساالوزعم بو دناروهظ

 داسو باص درازا برس توررتک هب هن وةرارکت یهالاسح یریتفالهش

 هکمروتک ناتفف مع هناخ هنس لوا ځد یاب ی :ویقروت نم یداد ا بلس نتابح

 ر زو یدلوادو انیدوحو نفس هلا جاو هر ع حاومامداست بولوا روم ام

 هرکص ندراضحاو راد یرکسع مزاولوزا نو شکشیب ه دمور ضرا مانعا |

 مو از هوس ددرد نر باباش ور اینا تا دین تک |
 همور ضرا هن هرکص نوکی او نورقمهلالحا نماد ل: بقت فرشهدلززم مان | |

 تالار هلی مالساءاپسامو# م
 تالوا لزنم یضرب شل ا ندرا دکسارکب دزور بودنا لا بسا یاد تداعس | |

 مر فی دلوا لاهناریرحو م لاوترهظ رک نع یابود یکی هدمور ضرآ یار ص

 یودراندنوز رطهدلرنم لوا اشاد ىلع یني س یسدکبراکب ساومس ع ههنسا | |

 طء ارزو ه دانم مان هود ی دلوا نود امهدوع ۱

 سس ۰ دنس هلدا ةد یس هقداس مج ارج نکل بوروتک ر ار وطب راک او ول مه

 اشا مهار راد هن زر وکه دنتموکح دنسموراذک ندرابشتآ خہتراوتسا ||
 مان ییص قشاو هداز شواج یشاناقس هدنغاموایرح» تال ذکی دادارارق

 ناور تولوا نوزفانددحرکسع م قراد دلوارابر هش رهقرهظم یاب هبر |

 یللاندرکسع نیفمااوا جات هفلکت هبت ممول هریعست ی هعاقر قحش یک ||
 هد مور ضرا هلی ارغآو هندزخ هدابزند هب افکر دق تونل وا جارخامداردق لس

 نیسحرادمسنا:اوا لالحا هلی !ترازو تعل> ه دلال لو اویدنلوا قوت ۱

 یرکد لروت هام تولوارومآمهلیار کسعو هنزخ هاظفاح تمذخاشاب ||

 ندزوبو بوط ز« لابددع شیرکدو کسری تسز فکاناق کز کا

 م خر
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 هناور هناو فرط ها لاما لو صحو لا ءةاورذ تولوارا دلا لماک هنری ذد |

 یره ندنتهح یناتمو عاهدرا هدفالوا ناشدناع-ا ناساس لاظتسم

 هظف اع ی دہ در وص یمب دلر ارمهدمر هظو خف بولو | حات هت مه هند دھن فرص

 ۳ ونلوا با تحاندناعتا هدو یرنا ترمصن ارکسع نیل واربع یس

 ما مخ بصنهدنسار هک ناو فوکی حن ز کس نوا لرون لم هامو ماج هل اما 4ما م

 یمهعمض ىلا ا یلدا مور اشاد دج مظعاریزو ه دازنم لو ایدلروس ماظتنا در

 تامدخ صه هدناو نوک حار هنتمه شودو ليڪو مارکا ها
 مث هقسخ هی ارو صنم رکشلاشاب ناعنکر یر د لر ابم ریزو بوئاوا ل ہمت
 هزارتهاورتنج ندنرزوا یهامدن ییهاش غوط مف یداوارو مدام هنر دو

 هدد رق سال دیرهش یرلتمضح یدنارغظ سم یامرف نامرذبودنازاعا

 یرکم فض مارک |هناخ لادما نالوایک اح هدنرلدرو - لوزن هعح ترتط

 هنکراد تفاضساشم هر ه رها تنطاس ناشو مات ماعا ہدن مما

 یهاسمو چم تمم قعلوا یرهطمیهاشدمش تاعءلاو شزاول بو دنا مامد

 رهشعسات هرکصندنراةدروس لحارم یطهلر یهلانوعهقر دبیالوا
 هرکص نوک ج وا بولو اد ماحنار ی کص ناطاس مش دمآ یاضق ہدرول نم
 اشابنیس>نادوس دارم لوا ی الوا لصاو هرثا هت سخر کس هم خد مظءارزو

 حسفر هل اراکز ور دنس صقار اہم مدفرتورومآم هم | صد هظذ اع تم ذخ

 یلح هلنادمع هد از هحاوخ نونح ماع نونو ذ نالوا مور ترا دصردصر دا

 ترد حوا بولوا حورحو دور طدندهاکرد تهذخ هليا هره ا ءاضق هن ام

fصام یدنفا یون هدازدجاالم نالوا یرکسع یضاق لوطاناهرکص  

 زارحا یف رش قاوانیتر اصل عماج لد لو صو هلو نات اوز ازعان رق هل الولحم

 یهاشد اد یاسرف تالف یاولهرکص ن دتح ارت سا نوک چو انوا هدرکبرابد یدلدا

 مظعارزو بولدروس هل امالالجو ,احرتنسم فرط هلا یھلا دس ان تسد

 لواو دشت یرادتقا دنلبرابر مش لدهنناخ ےکح نالوا لزم خر, نوا
 میدوتهرزوا شف هدرکرابدنوحما قشلوادمقت هلملاوحا راددمس هدلزنم |

 | ما ةد اق ماع یا غ ت شکن ادمن ج اردک نف هرخ الا یا ف یدلما
 نال و اه دنراوحراصح هبحراحو هبل خاد هل | ید هنا پرو سری عدا شاب مارید

 مھر درا ی ںو دا ہر دا ہم هر هرداصم نرلءلوتم یادواو نا صا الما |

 ران دو

 سیو

۱ 6 



o 

۳ 

 ما

 ۱ لرل همفج ن الوا یا ستم ماش ندنفرا اش ایرا د ےل س یدلدا ,احدا ران دو ۱

 | مد لانایاوخر یلحدجا قطمم یتا هلي د اسفاو ر ع اغا نا عع

 7 یه ذخ لوا نکس | لول یر لنمریمءاضق او مدعرمهم مراعت وطنا

 GE | دوش یادء لا هطد رخ تر کا بور دو کح مداها ادا

 هبناح ید داوار ومآماش اب ناعنکهرز وا ییددلواروطس هعفص شخ هی ارد امدقم

 9 اب یک راز کم ءذیا شاوا لاعتسا یاشک لاب

 | و لخ دیر هم ةر هتحهراد ىلا شهدت ارطا بودی ی هّتسحا

PT RNaءهعهام × ی داد لو ما هلاما4 هتنطلس ارادیرطء  
  EMEPدا هم یو  an ۳زا 9

 1 رهظر صمد دلو فا ê اره منز هنعط هلن همان دمک دا ازیا ها 1 اع

 زردی ارهش یدلو الت اهر ٹاور ت اقتلا بولو الص اورا

 | تودلم هر ءراوبا قرغتسم یع دق هاکد و یرطرب یرامسا بعاتم

 1 زمغلح هدنساضف لو ا !:سا ولو انا در و مه هاعا و او حم نابر هک طداص بحر

 ۱ ه ق# یدنلوا تب راع و ط هد همه هرزرابدزو تشز لاک هدنفا ارط اوره 1"

 ید, او االتعاهمس ااو بلوط انا تراددصیدنفا ی ردارب نالوا
۱ 

 | تباخ ره" بو دب 1۳9 .د تسابس لاک: هدول اد د قمر شاپ اب ماريد مات مم او ۱ ۱

ILS. ANS: ا | نیسجویدحا ماع نادعش ق ۲ را .اںولڈرو ون تاچ نالا هو در ر 

 ع یف هوس لمس ات هزاتسو هر دمه دن کم لوااشاب یطدهرد همطظعار دصهدةلاو | ۱ ۱

 ۳ ری ءاعدر داو ن دل اع تلخ یر دنا a بوس 4ه دیا لب دمت هب هح

 | دوی بولا طو مدان یلت ی دفا نا ع ا داب :ا لمصح |

|2 
 | نقد یروک ا ۲۳ :ایراهدرُ معا یراترمو> هار معا اگر داد 4ورع

 ة دناکتشک ةدیرح يانە دنارب ان اویک ناوند نذلواروپشم کودتا فد رشت 8

 اعم لغف دادم ندتنگدش سرت دانرذ یه رج ناضهر ق *یدلوا رو اط سم | تی 93۳0۲ ۵۸ص
& 

 2 ولوبرو دص فرش اطاسناعذالا مزالنامرفهدناب زمانو اداز ۵رب

 یار رصا نطوهدردمذرور دنا لبمکت آی دم رک تدر <

 as یتمس هدلالخزرعو رو لاعهناو تربح ردشس فوقو* هد سرق

 هطوغرل نولوا ی اتهاد نشد لع لیا ی مک لذ موق زع اوج را درع نکا
 ایز هانا دح اهرقرمصمظفاح ندبای اهن ارم قیر غ شال آو نج روی
 ببرم مس ریش هسد رف ها یمقلت هد س د سةد صعب هدف دول لوصو هنلودرد

 دردم موج سه د دو د دلو لس هریهخرب یل ات هدا مدر تادص مامز ق × ی دلوا

| 
07 1:۸ 
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 تمام نشود هنلادڅریم ندنراشالقشاازقهرد اصم مککهرکصن دنلاذتنا |

 اه لصدمرک نودا ناق ندنسهبداعد هرزوا ارهطم عرش یاضعقم

 هنردا* یدلوا مسم اضعلا عدن د یاش: ااعو ون هلا ےل 5اا ند اأ

ÇÊ2اس |  E RT OT 

 یرلوا ےفصووفعر ماند ہر کص ندنوکحافرب نکا شخلو اهن هک ا ||

 هداز هج او ندا لزا همصشیاض یاد ندنرادصردق مرر دص ملف |

 بودن فاجر تجر یا ڈلار اد مزعوف اف ن راھ هناحراس رت یلح هلنادمع ۱

 یدلبارارقلحو طحهد ینفاشماما ترمتع> را نعراوح داربڪ ةفارق

 همانیدنف ایام رنتقفح دنجرا مودع نالوا۶ هقدفر هد رغرابد مقا

 رفطناطلس مف راد دلوا لا حشو هل ادوع هن رلذطو توئاوا ات یرازااا

 یراذ درو تعرعنانع فط ع ههو در ت = موررابد فرط یراتمطح ناشز 1

 لعو غو ليرحقهندناج ناور قحلوا یولعملمگ ءاش مگروشکرواد ||

 یلاح عقاو نیغما وار سعر دد یک حلوا لداقم ههاش هلی اا شاب یضت یم تو دنا ۱

 رارفهدراصح هدر راجا تودنا ا هرادرمس رک زاد ۱

 راتفرک بودباتکرح هناد یم تدمهدایزندنایا هک ق-»یدلدارا تا |
 ناتسرهش هظفاح قاومح حور نالواروشک, ادا نکداراص- قضم |

 هنقاشههرصاح برق هنآرب خ داغاراقفااوذ یسادنشک ل ع دیادنرمصق ن دن دب ۱

 ناور عاد E | ندهطفاح نماد هلی اناما بد رف هرکص ندلمع

 | دنقکراقفااوذرمکدءاشرفطل ادم م فی دشود هناعب دهاشیالمسا تسد ||
 چ اورو یرلم ك لک, مان یضن موا شا ی جو اشا لدن وس ن املوت هد هظف و 0

 دون تودنا قالطا فادءامو فاهرتس ا یونعم یرلاعا نیعتم صعاو یا ها | ۱

 هاشد اب موعه هناور ام قم *یدلد | ملسل هناخ مان لع باک نیم وک مامز ممرتلا 0

 انتی هر شز و و یوا یوی رک هاش هرانتس ||
 نکا شا اضتقا تماغا هداوزنا جک داتش مسوم لواح بو ارارق] | |

 اموعو لاسرااعا نیهاشیساعا ی رک الھم تنطاس ترغ یا فتق مر

 هداز نا طاس ندارزو بولدروس لاصنا هتد رش نموا لر ک لع رم یلوطانا

 رومام هلی لمروسرکسع ند اج یک ااشاب ییطصمهدازد الومناجواشایدج | |
 ا سکعتم خدهرادرمس:درکرابد یدصق هناور ْلهاش یدبا را شاوا |

 هلی ارادا هد امرمس تدشماکنه نیعلوا منود یدرهر هلی اف امر مق روق مجد ا

 س ی

 ی



bat 

 ردلحوساوہسو نامرقو یلوطاناهدق دراو هنس هعلد نسح همور ضرافرط

 |هدعتلا یذق» یدلب الاسرالاعتسا هجورب هاج لوا نرل ړکد راک شعرمو 1

 ا توف رغ ماس هدنرافدلواببرق هصرقرثام هتسعشرک اسع
 همان نه اجهرکسعمس فرط هل ارث تترحربخونرامگهرلکد نیک ال اتتا

 هتسخ او صراف نالواهدفارط | لو اهرزواراظتناهنامرفرو دصراچان بورحوا |[

 ماها هدن مها مالساروخت دس هاب اهظفاخوریمعتیالقیلاشما راولو ر داجو ||

 ناور نیرکسع یلوطانا بودیارارق هدمور ضرا ځدرادر مس »راد دتا مات
 ١ یاد هدازدالوبناح ندنامو دق هموش هطخ لوا نوح ال مرو هر دارد ۶ س

 فا ارضا 0 س کا یاح 9 هرزوا یبیدلوارب ذد شراذک ییاشاب

 ۱ سدوردیم ءادقک داشتن a = ل وا دراوهرزوا یساضتعم یرابرهش ۱

 1 رادرتفد ف *رلد دن الا داتفا هلرب تدا ماح هعرح هل ہد رش امم اعاد ۲

 ۱ قاب بودا ا د یحاو هلرادن معو شود ید رش لوا ج داش اب ےھارہا ا

 یرصع»ند "اهم اضق م ق ی دلوا لول بصنم راواش اد یسادنهک اشاد

1 
 ۲۱ هدننهو = دنسم لیعوا یعفوق 9 9 لدرا هرزوا تلود ناکرا ا صع | ۱

4 
7۳۳۳۲۳۳5۳۳ 

 ديدن تاپ نداق کت غمع هو ر ی اس برد

 1 خە نامر 5نر دارود ص نوح | بصن هنهاقم لا 2 ییاغرارول اغ ن نابتو عقد |

 رکشا بیت ودونج عجب هنسوبهدازاشاب حوسنیلن اغ ندو الاثتماهناعذالا |
 : هرکسع نک لس جارو رارفٌهعح بصا هدندرق هلوک بو دنا دو دان |

 | لیاقت ه دل مان هتنالص + یدل.ارادرمس یف یاشار 9 اک راوشمط |

 | | ندن ابح باصارفاک برق هکر یک اهدلاتقو برح لالخ علوا عقاو نینص |
 ریش بو دباماراهرزوا یاکداڈ لاکمالسار کسع ههک لوا × یداوا صاف |
 | دادم عقاو فالخهاک انهدهاسنابمن کیا)رانةنع هنعولطریذخا حابص | ۱

 یدشود هثساحر ناج خ سه صا ننکره نواواادنن ینادض فشار

 رە هناح دمو ح رکریهار تاالد ی ںولوا ل حو یابرد هسا قارطا لع لوا ۱

 7 ۳۳7۳ او یورو ¥ حس باور 2 گرگ دنا

 توتنرادرسرارفهع دغعدور ایک مور ےہ یرات بش ت شح ویدد الکد رسوا | سس ور رک
 نیدایمنازاب رسو لکشم هن اخ یداو لول هنارغ فالو اراب دلا بد رغنکخا ۱
 : دہر از یر یالوا یادی ا ترا هنسکز ۲ بولوا لکردادنیدآ 0

 ۱ ی یاران دو مهرد لذ نامزد هرات اوآیراسبهو اسد تراک ۷



 هب ید .!مور هداز اشار حوصت هل ارب ےھت داساوریپ دن ءو س * هڪځح یدلو اهر

 | زور« یدلوا نیمعت هنس هذا ع ن دونا ااش اب یم وهربزو ںوناوا لیدم

 || ترض هدنس هلب اتم یسهطا هب E یا ۷ اشا ناو ق هدزورمف

 3 ۽ (هنسل مر ق ید! اریکسار مردم واتر و

 ۱ | تا .دقدناونان :ع فام ع هعوحرندنآءر یرطهلرب لوم اد لوصح ام د ةد ۱

 | نیذیآهیاش ابر ادمگسو شرون هناشابدجا حوکم ور ناربهریمرار کت ماش | أ

iEدج اںول ر وہ 'ضرو د لبا جارخ سرو نیرلو اخس یل  ,| 

 یرو> آرم لحاش لوصول اد ع:ید.ثتازا لاسرا هنس هذ ا2 لص وم اا

 |! دوع ندنفرطروز رهش هلا لہف لو ہر کودتا یدها ددهءاشناخ لی

 || شوخ ر سواند یلدندنر اغاهرزوا فام رف اثار د جا نیغ خلوا عاسا یکو رقما |

 ۱ شوت ا با هصا ر وا رجا هان لور نج ۱
 ۱ رثب دنا دنچرا ناطاسءاکر د ٤٤کو دزد هریذه-درب ,ز یل لو واهر ی دتا | ۲

 ا مار آیلتس !دوسماشتنا دحا نداشابدجا ی یا ES ںد 4ءدو ول /

 E ISN ارم خرمهرکسعردق لس یال ا بولوا |

 اد کوا یراق نادره ی دلم اد نان هتسادا هرژل ص تمدح ناطاسوناح ۱

 ۱ هن دشدمآ یدرط ءابار ازراک نادممر امغودن وہ تلف لاتتو برح ست آ ۱

AFF /له اکنسدرفطهایسهارک یودعرکارخ الا مہر ف ×یدلوا دنیرظ)  
i 
 أ

 نده دلواراتف هنس هكر ٩ جا سم فعڪاشا دچا تژلوا یس هس سه یییعص

 لج هديا اا فااتسد عسر ناوذتفه کا ANN شالوا خدرادجزادءام

 E درب مدر مسرب سم برذ یاد فوهص تو دیار د = فامرهق

 | از فرط املا سر دقت کش هد مزل مالسار ۱99

۳ 
۷ 

 هدازغ هارهاش یرمسوناح هی دقت یرورتهنادیم درم لوا نکا بولو |

 ۱ مر ء اس ید .| لمم هریرکتعم مدقرب ندیتسو برح اک صر ء هو دیا ما ۱

 لرادرم«هدمور ضرا کودتا شرب تداهش ماج اشایدجا ندنلا قاباع )۱ ِ

 | لاسرا 9 حانح لع هندا دما اشا دجا ام دقم قحا وایرا هی ك

 5 نهان یک لس بولو اماکن هلهاشتلانااعا دم شیور د یا د کود 1

 O رام هوره سر هوم ۱

 هرکبرابدد یاتشمندمور ضرا هرکصذدکدتادسیلات>ا دیدصقندنفرط 4

 | تیتر ادانساروصقت هرادرمس دن دا دمها ناور م ف NN !تعحا مع تدار اک



 تر ب 7 ۳و ۳ سو ِ با

 ]| از اعم رک رس او ترازو یکتا
 ۱ | یداروکحامس هر اش اب یاطصم نادومق ی ام اف تارفم یی اس تهدخ

 | نیفاو اروضحب هدابزندنس هعوناور یرلت رض حر وعنا طاس ناضمر ق

 | فرطرادرس نک ارارقرذونهاممسرکشا نوکدستس یاهعخهدارصوهوک
 || هامش بلح بناح نوع اماشتناذخ | ماهمكرادت تودناراذکهرادکسا
 7 ۱ یا مور لاو فیدا با تءزعد ا لی رک

 : مدل ادنعاهداح ید ان نع دعةلایذ ق × یدلو ال ةن هاہقع ماعدا | تح ار

 | | باسن |نیفهلوا دعاسم هنااظم لمل اغ نالواهنمانهدوبو بولوا لع لهارب

  هماع توردنوک همانتااکش هاه تاودردناطاس کصاح کودتا

 ۰ هلاول فاطاس ند نار امك هاا کاک هب وو

 ادا یو ند نام ناک تیطا سر ناس یارک نک

 || نان لنروانیشن شاابراچ تولوا فاورسخ تم ام ککے کمار ا کیر ار
 | هی اراتاترکسع تصخررودص ین داو درد هن رزوارق ناق نب اور فرم هرانلوا
 |أ یکلمام هلو ناور هناتسار ناتسا ناریشوناتفارمناق بودیا راغلبا
 | نملاتارغهناشا هلیا لزعیرهناخ نردص می یدلوانارکا مغ بیصن
 نو ب زه یو طانادتس هی دنفادجادمعمو همورر دص هدازد وعدل او !بولوا

 دو عاخهدنه اکو درا ناخ هدلالخ لواهدعقلا ید ف را دلوا

 ۱ یررورفم نیک نادم نیا ولر ادن"! یسەزا وا کو دم !لاقدتا هنارک دتسد

 || یی هی ان الوا لة یرو هظن درع فرط تب اذع بولواروعشهارهتشکسک
 ۱ | یارکماس> هخلغاق یرار دار ور اغلب اهلح اس تع“ هلی ادح ینرکسع نوعادس

 نبر ېن مانرواو یزوا نوعا یفدالب جک ندر, بن اج یارک ت داعس ن, داروو

 |! تصرف رانا همه نورتسوک تعاطاتروص هک دنا شخ ار ارق هدفی

 | ارش تسمه درا بشرب ازریمیاروا وازریم ناهس یرار دارب رعنا نالو ارزو
 || موھلرەديایتدا هلیالجا دل رکهدنر دهن رکسعرابات نالوا تافغ باوخ
 لوزعمرزو × هعتسا ید قرا دا نیکریشههْشک ین دلاررثو هاع او بو دنا

 || لا.مان دارو دص هدنرکسع همزال تم ذخ ره اط لاک هلو بنا تساراکیس
 ۱ هدنل وطاناتد الوو د نوا دةر لهو د یری ده دة ق ح اما نوعس ارح ةد روصو و

 : سواد ند دوړ تا حدودو سو ه دارم هح ر مص یآ ی یک ال مدس



4 

۲۳ 

5 

۱ 

 دوح نادم نر یال هرزرا قاواتاوح دما نیس اح تەس هرودنک نوعا

 ندنکرح هناروز عهود بولوا اطلس شوه شوک س کنم ینددلوایڈورف |
 .مویصم هست

 ثحامم یاش مامایلاعلا ی الا بسح نیخ)وارمشم نون امه عیطتای ۱

 رود صںاودر ره اف ماکت هرول نعردص بو دیا ضار ءا برت هب هد دعته :

 یانالومهد هماع تالش قرن چکا ی دا لکد رحاع ندداود تاش :

 مولع» کودباداره یلواروصقو زج تم رادغاد یاس نیر لروت نم |

 روتر طاخ ها یمدخ یسهظناح یزوابولو اهر : دالددنب نکدا ن اوا

 سد مراکمهاکر د اشاد ناهنکریزو نالوا هدنآ لای رک تس ناتو

 نو تر هدمطعار دص ساع ۶۱۷ هنسا مرخ ق# یدلواروم »هل ادوع 1

 9 : دان یدآدعتساو تماس هسر لب ی اش یو الذم اطلس ماما هلی ابد رشترب ۱

 رول ص یاب ال د یدمفادچآ دم لو طاناردص ساک افرض اح توالوا ۱

HURE Ru ERRANDسه تن سی سم  

 لر یاش اںرع ںوہھاوا مادفا 4مالوا ماددا لر هدنداز لوا یغلوا

 ی دلو سوس هد ماما یرط هءلع تروصار ها طو سو کم یس هةى راقب

 نوا لاذنم ینیدلوا بکت م ملاطظرب مان فسوپ یکسا سرق ناریمریم» م ف |
 مع لصاو ییددنلوا قالعاقاو-او عماوح تو دنا ماعرف ماعو صاوخ

 9 مدار ےک ىسضاق هو ةهاورول سم لا ط لز علا د عد نیغلوا قاق اناطاس :

 راج وب ځد یکن اوه داور هنا شا تلود ناتسالاخ مم الا بسح یدنفا ۱

 هسرق و کو و نوح الاوحا مالعتسا بولواهداتفهنالب دن هدنس هطوا

 راد وتکم نالوادراو هتد الو یلاو ن دنفرط تاو دناکرا ض عد # یدنلوالاسرا 1

 مداهترشاسم قامحٌهضامفنغلوادنسم هرشف ی اف انک لبا ی ماض قا |

 ورم هلمتلابا هفکادع ام ندن اغ ءدومروب نع اظ ولر ادم هلی تاذالا [
 نوح اادوسرینکت هدکودتب ادا. یاول یالعا ام دقمیارکماسح و مف یدلوا |

 تمرد نرابات یاعوب ثدنامارآ ما > ترض هدنفارطا یس هعلق قازا

 ار هلنداذها نقر قحا نفاق لات ی دلاوحت ی ازا نودناتوعد ||
 هسک بوشود هنسال داخ یسامقشا قاز قازا عاق هرکص ند ەرص اح

 فتاورغصق»*یالوا لام الام هلبا لاومافونصلالصورفک بابا یلامآ

 "1۶ لحاوس نبع الم لواورند هزس هصن هکر دعو سن دنناور شی لاوحا
 | بو دیا تهاع ارکنل یاقلا نوک حاره دنن اعل ق ازا مرک ص ندی راغ یهممالسا
 ےس

 تی



 ۳ 2 2 نوت
0 

 [ راک قاب ا تعق فص همان نالواهدم السا تروض نیاسم لاوما یراق دل || 1

1 
1 

 مر لب یدیارتشلوار دنا تر مع سا ں وار تو توع دە را هناح یرهناکس

 ندنرارابدورادنی رلکمپتم نیم نرد سو مانور وه تعد رش تحاصتریغ

 یالوا فاو تما دن رمعلا ةد یراک كرانلوا فلع هر امنوخریشهتریشو فلت

 امدقمیر ره حرا رفظو فروند یمامتشا قازقاضق مک هکر دیو یم |

 یل ا.عو له اادع امندلاوماو قازرا ولر الزان هن اهلکت هن هناخ یراق لز اا نشا ۱

 A 75 | اب ع+ یدلد الاعاهدننابرد تمذخ لهناخبح اصو لاخ دا هرم صروح ځد ||
 دادرع ثاع نالواف اشدرب یار ًةراوا» شدن دنآ نینح دنکن انج هک کرع ۱

 || همحرت ینا 4سر اصح هرق»دکدتن الا عورهناکمدنلبناتسآ ناخ هناهاوخ ||
 | ادعا ورامشت ؟ریشعش بارهز باسر ها طظ بس ی رکداهر زواه-وت بوناوا || 1

 حررد ی حرت هليا قلو ا مادعا ماس سونا دخ فس لوانالوا لواسم هن رزوا :

 | عضو هو کو ادعام ندنغردلوارود ندتعاطا ےقتسم نم هی نامرف |[

 || تعالس بولوا فاطاسرطاعرطاخ دج رسردکت ثعایادقا هب ی اتسک | |

 ۱ تابراخات نا انع × یدلوا ف اخ ناونا یشنردصیارکردام لغو ا یارک :

 یشا یاس نک لوصو مپ اودا باتش هنفرط باسا اتلود

 د ندر طم امس نط اعد ءا ف × ی دادام دق عضو هم دع ناتسش ندن هطوا :

 ۱ مانناشدوصتم هنساحر قوا اطعووفع ا بورضم یساطخ مچ تسردان |

 | | باوج نیفاو هدادرارقدا دفن رفس بواواهاحو لاسقاهاکردلصاوناسرهمان | |

 لوالا حس ف#* یدئاوا هلاوح در تسدهنسعلم هننسهرزوا لری و هدا همان أ

 | | مر قای دارو فطات هلیارص م تموکح فماعا فرمت اش اد هداز ناطاس

 | ادا دقدر هدنسهطوارامحو 3 یعاوا لصار هلومناتساالوزمم اشاب نیسح رخ الا

 ا د اوازس «هرخ الایذاج-ق یدلناصالخ هن دق یلام لذب فلکت هرکصندفقوت ||
 هلا رهدناطلس رهد هم دص مساق ناطاس تع نارح هداز شت و جات ١

 یرانمدامم ناتاسیراوکرزب دج ترلواهداتف ند اخ نانع مرکدنع | |
 عامرادیملاعماباهحت مغوءو دنا یالدساو مدع لذا لزم نیلوا نیراوح | |

 یازفا تاز بولول اعو وشد هدننطاس عا سوسف او فح × ل اوش قیدلدا |
 دون س ص



۹۹1 #7 

 بت هدن دمزآ لاسقا دضورسرات لابن حوا ارس هفاو |لالجوهاحهاکتسد 1
 یر کنرراذع بونابوب هنا اسآ ناوغراةدرکر امم لغ هلبارهم طرهبس داد ۱

 هدرمژب اا داراق یرانیماداب سکزنوهدرسقا یکم داد بالک ترک |

 نوح |نوب امهرفس بولوا یماغا یر حک: اغا نسح چوکی شابناکسیدلوا
 هزاام ف # ی دلروہ نامرف یامقح هول اروالدردق لي شیندناناتب 1

۱ 
۱ 

 ناطلسنامرف تبحودرریما ی هبرمهق نالواراعش تزول ۳ ۱

 چک فکتعم هدنهاکشد د یس هسردم ناطلس هامور همهدرادکسارب 1 3

 | یزاعناطاس یزاغموازاورپ دنلنز امه ا نوح × م ف ی دلو ار | نه چه وص 1

 یذتهم هنسداو ندی هو هضفر ند آ هن اماو نیمه ن.د یامح | یراترمضح

 مدقم هتسرب نړ ان یدیارا شمر وہ مرح مزع هقسفر تداعس قدر ط لو | بولوا

 بودیا تضمن تدار برک نوعادادخب دادرتساماممدادعامظعاررزو

 رفستامهم مزاول ځد هداومناتسا هی انوزفازور تاود یداکو ترشاسم

 غوت هعهامهدررل له هام نه ات مول قعاو اماعاتیرف مآ مھ قذورب نولامه |

 تریغهدنکوا هناخ همحوهرزوا فاشع لآ حد نوا فاطلس غر ةرفلط

 اسا: قارس قاط ا رگ هد تنم و نارو ول دشروخ ۱

 هاپس هراتسهاشداب ب وافاممآنوک دروح ال هقنز هنعط.دنسارحص ۱

 هللا ىلع اکو تم هلرب وکو a س لاکو هوننا تعشح ید یرلد من ۹

 رفسول اشابیطصم مام اف هدعقلا یذ ف »رب درو را ذکهرادکسا فر ط ۱
 اشابیموم یلتتاح نی دونو باشا تاودباکر نوعا
 یسهظفاحم نيدو بولوا باما کک هلاقلماقم معاق هدلوناتسا |

 یدنلوا نیمعت هاش اړم قداس م ظعارزو نالوا یظذاح یزوای یمدخ ||

 يلاا یا مور ید دلوا فرص تم لواںوناوالةن هب یرزا ہدازاشا حوصف

 لدنفا یص مالس الا نیش » یدارو کک اور باش لعهدا اراشا نالسرا

 هب اس شدءدنولامه تخرنوا نیخوا هدهاشم یراتقافر نعهدناوررفس |

 ارداص قاطلس ناعزال امزالنامرفهدنناب یرافلو هديا" فرش بکر |
 هرکص ندرارقو مارآ نوکزوتط ییرکد هدنساررا دکسا »یدلوا |
 هناسیرابخاعدااع بولوا ن رر هس ساطزادنانینط لہحر س .وک ءزاو ۽

mer 
KR 

 حش یرادتقا دنانراب رشد هدیمکتزانالوالزامیفشبداسرف 9 تل یاول |

 هزکصندقداوا نیرق فرش هلرت نبط الس زکر EE ووو ر

 هو تند



 : )7 حادرت هل اادا تساعد قاوا یزور یزوریذ چ

 | ریگترط نی رم ضع بونلوا نامرفنا خ۵ا هند الط هنرد|ءاضق هدرول نه
 ۱ یدلوا مارح هنمهر لدا یدنفا یطصم هداز مهدا لوز عد ند هسورب نی۶ا وا

 | نرب رضح نارق ةد هرز وا یا ہح یاضتقم یدنفادجا دیعملوطانا ر دص

 0 ۱ 08 رانا مقاو فالخ نیفمال وا دعاسم هندراد فلک اش

 بولواتس ؟شیکوش یاولو تس یھ هعحهدرول نه لزم هلی اداسفاو زبع
 || یسضاف لوسناتسارلساقزا اشابرادحس نالو ارو هج روما دقعو لحرادم |

 || یراوالصار الع ترادصٌءدزم هب ینحایاسعیغ شیرزاردنالوا هنمات | ۱

 || ساویسو هم صبقورب ن دلالوارقس داو ن مک ناز هنس مش ف
 ۱ لاسغتسا تمذخ مام الادعب نولواهرزوا ماعا ههاهم لرادت هدیلحو ۱

 ۱ ماشتحاوزرع ما ترم ماشمماتکوا نیایدنآس ۶, ] ا ۱

 ااردذیمذخ هدرفس تامهم راد بولرارتارغظر ؟کسعم لصاوهدقدلوا |

 ۱ یسا* رفص ی ی دارا فلت ر مع فاع تونلواراضحا هبول نوهاهنوامه ۱ ۱ | | یودروا هدلزتم اا نیذخاوا ت اکش ةعقر عقر ندش ان ملام

3 11 
 ٠ بوذاوا دا له ناظاع ]ا ی ع حورخ و ناصع یاری العا ہد رف 9 رە ||

 : ںوذ 2 ص مانی حس هبرعص نالوارا هم هم کت ا لصاو هد كہ وو | ۹

 ۱ نالوا ییلابرا ریما یشات ےکح + مق» یدلرار هطم هر 4مع 2 ۱

 : یا تراس اب اهتم دن |

A: ۳۳ 

 ۳ یک ول هل مدس یس ی د عدو لطهباباعر هدقدلوایاطاس مالعا کم ۱

 باسن تاود باکر بزلوا ق امر ھةر وقرهطم هدازاشاب یم یک ر کا 8

 رکان الوم ترصضح ناس[ نيشن هدا “هل باس تف کش هعدرناش :وامفر :

 0 ال ایی قراع هلن اتمذخ لواو لاسرا هلو ہن انساالحاو ین قدر طد ىلج
 یولو مو اف یک واوا هد مم فاح غارچ هدن دمز  لوصولا دعب #م قیدنلوا

NEK١ راک ینا مور ه دارم لوا« ی دلو ارانمراو حه هلی ا هدد ف اغ  
 | رکسع+لصاو هلیرکسع ینا مور اموعاشا ىلع یلغوا اشابنالسرا یسیکب| |

 نوصنم هنغاخس لو اشاب یلعراوراو یسک راکت یوطانا تولوارتا هتسخ

7 ۰ 

 | لوزن هدند رة فاخ دقاچ٭ یداوابوسنم هباشابنیسح ريزو لوح بصنمو 1
 ۱ لوتقم ها تس اس لولسم فیس اش اب دج ارادا: لورعم ندسولدارط هد ةد نارا ۱

 1 یدلبا لس هب ف اطالع تسد فاش کو دق اان اشا ماریہ دلرنم لوا بولوا

۱9۰ 7 
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 | ی اردخرصم ظناح بولزا لصاوهغر دو یک اندرمعم# دائم مانسا:

 راشی یایاده ندنسنح دتنوراوهر .نامساهراس یاعرازمش ندنةرط أ
 یا ید رةن قهااوا هبل یرب وکفوکلوضو هب هک اطنا + یدنلوا لاسرا

 قشاد شواچ ندرکم کت ولوا نرجو برمشم هدوتس ناطلس بضغ یابرد

 ءاشد هدد دلو مارا خاترنح ترقه ادمش باخ یاضق × ید ناز اد دانرادعمرب 4

 | دجادبعم لوژع»ندملوطانا یماضتدازخلدو هب یاد ےکح درسنم ءیجبا | |

 ۱ هب یلع ید رط بوارا ترک رعا نددم ص ةا تق ماشو سوادرطو هب یدنفا |

 REESE راهظا یکحو دا تدزول هل یرر ۳

 || ناخن ر یزو :تولوامومشم هليا لزعاشایدمم یبروکن الوا هدنسهطتقاح |
 ۱ ندنلح اوسزکد هر یارک اتا مت انعو نوع *یدلبا مابق هنماته لناشاب

 یرادرم-نویامه یاغوطبولوارمسیمرفظ هنسامقشا قازتهدنرق نامط ||
 | لصاو هلومن اتسا هلی اربماهداازن دزویحواو هقب اسردقز ور اا٤ کلاس نالوا ۱

 : ره هل میرون حر الا مس رف یداوا ۱

 ) ارس ی س لقتسع _یلیصقت تولوا ررقم یدلوا |
 p2 ۸۳ هدانرف ا نال ۱ دت رد هاش ل اع دا سم تاحوتفردلمجرت اقبال

 ۱ ی ء5 × رارولوالاوحا فقاو لاجحا هحررب را دنارطڏ یتملعت
 ممکحریما یادت مو دم ستم نون-و تهافسنف نوط الذان و فو ك نری ۵ یذاو :

 نوا هدابز ندمهردنوا نربامه ےکح بسحر هدارنم مات بادرت یاب ۷

 || دساف هلل اان یاو هرات یدو دب دوحونوحم هقرطنیکعا لامعتنا ||

 | هرزوا تمکع نونا رب دقت ةناخوزاد قذاحبیط هکاوکک بوازا ||
 ۱ جا رم نناجو مسج تفا نکند یدر طاخ هلی ایم نسح نوعتفا تورش

 شینوبا یمکاح لوچ هدروب نم لزنم» مفیداما هلازاندناکمازاع |
 دلم ناطالس تاغتلا فونصرهظم بودبا لاعور ههاکردلاخ ىلغرا |

 || یدنفا ندناعلا نیز یسیضاف بوبا هدام مان حرس یالوا لاقالا |

 ]| هناخد برش دالر مراک حبوا« ی دارو کک ا زس اطا تسانر صتما
 یال لبا تساس عاونا مدار دقش نوا ندرکسع فاضصا یا یم مم ادق ا |
 ۱ كن اشا ماريد هدهاشفماب بالج بد رة هاا هور ×م ق ی دلوا مدع ناورفر ۱

 دنلیز امش تولوامدع باح تاخ یراوتمیدوحو هه یا |
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 n Eh a بڪ سد بقاهدرع ناسل ی مع ترازور ي مز اور
 م قیدلوار دنا ههاس هنقرف هداز اشاب طصم دما طا 2 نالوا یدماعو

 و ا اغ مرا ور هکر ا بم ضرا ی ةر ا ےن لوا لاح رہ

 روت سد یراصو هو ضع تسر رهاطو سد هدو نالواهدضولح تروص

 : کود اجر دهد اتایسرتف دحر دو حرخ همح لاوماه داو ہن اتا ام دتر |

 ۱۱ هدازنم مابز EESTI ATE رەد را عز هلن لنهن اخر وک

1 

۱ 

 ۱ بضخر ه اتم یرادهنزولولد اشا تمهخ ناشد برش« تولوا لاو شان
aلالجانماد لس فرشررع مظعارروهددما یار * م ف ی دلر ا یرا رش 3 4 9 ِ ۴ ۹  : 

 || لیا لول ناو تمانع هیاشاب د شیوردماش لاو قاابار کمر اند بزلوا

 لہقم قام اد شوک هل الا داو تع دع اسم * م ف یدناو اتد اعراش ایراذملس

 : رد رولو لدش نداد ان دحج روک لوز مدن دمور نضر اها ی زورق ر کام

 : یهو هاکن مین بولوا بت ارم باا یح دزم ف اتسا ءاگشیبو صان تارا ۱

 | ریز عزح ردا دن یکرخ یا ع قان شورا دراکدا قافاهکو ف اور هد هوا |

 || ناص ا تاکراوخ هش ال لسر اره هدم همر یان لوک هک انرادتعاوردقردق ||

 || هدلزیمماننیح ارس یدنفا میهاربا ی همانزور ترور اهتشاو تن زواکد فک ||

 سدحرج ترضح هدلصوم یسهزاذح بولوا ف ادواح تلم مزاعز فان ماع نادرکور

 || هاش مح دنده اسهداصوم لو الا یداجبق یدناوا لاصااهنراوح یرازم |

 || یض قم هل | مارک او شز ارث فوذص بواکی با هبا فر طو فق اون ان دنفرط |

 مور دل همان همرشود هزخ الاى د اجب قىدلرا مار 1ا || لوصندنراراذکارخ ین
 هرعص ن دم ذخ مامنااغا شورد یاد ییانروطنالوا یل وتم همس هر تکل و سس

 ا ردشخ الساد هلاط انا اعرلاوماهدق دلوا لصاو هرثارفطرکسعمهدلصوم | |
 ۰ واست و سهم مرا فر هما سو نایرع» ناسعههدهاکر ا,هاگشدیولد 1

 8 ۰ تب € ۰ ت ® ی  ۰ و بم

am ۱ یاغرف ندنراکم اب انالواطاسم هشاکسلرغ هتروا ندا اعر ءار ةف م ف ×ر دش وا | 

 ۱ مام او نوعا یارا مدع قرط ق ہفر هب اعا سدو رد چ د یدنفا یطصم

 هنوب مه یودرا هرکصذ دتم ذخ مانااغا ینطصم یهود ندنک هلو ة خاص ند همز ّ
~~ 
5 

 | نکناشاوا عوج یش ذکر مم یشاب ی انروطهدقدرط ءا ذا بو دیا تءزع |
 یدلراوءره ان هی ااعغش ضعد هماکلاذفا هدف دلزا لص او ماع او ما داند ۱

 یرکلوزعم ندمور ضرار م اعنا ها رکس هروصتمرکشلامو هد رود شم لزتم



 "و ها
 دس حس

 ریتم ام ف ی دنلوام مارا, بای شعرمالوالوامدقها شا

 ۱ ماننانکام بوتاوا ی از و هک یر نوا

 ۱ بلک ناور اچ وزال ا هنذر ا ناور اش ابناعنکیب Ee مور صراهد ےل صه :

 1 هنو عا مالسارکسع یاب شک ناور يکس هل ا ناخ لع

 وام دیک ا رک بسا تیرمشت بودا نوتم امو تشد یطنوت امه ||
 هدنشمارییدادا تشهپ دادغ برع قارع تکا# سرک بات باتفا تابار |
 وب افقآ نا رادرمسدوهع» مسر یالخ هل ةو س ےظع ءاررویحا واقارشال | عمال ۱

 ۱ هک ت ما ی لات اواهدنتدب ابو اتناك ارقو

 قطصمنادویعو مظعارزوو رار وطب ک هعاقدرابیربکد نانلوا ناسا

 | یاد صر حملا لعو» بیترتو عضو هنر سرت ماش اب یسح لو اناطف او اشاب |

 نالو اه دنسهطف اع دا دغ بجر ق ی دنلزا بر ن د یداعا هلرب یازث تده ۱

 یراةدروسرن اه خر ف-مرع تالاب یرلد روح رف رهنشعرواد رلرمس خرس ||

 ماقهدماصخو مام هن ارور ذم هلی د اة عار ر اکر ادرس بو ت ارواب هنرمخ |

 نیراذاح عع بوڈود هنارطصا بالخ هلرب لخت ساک ساکعنا نکد اراشا )
 لکده دن اکمادح صلت ندمناطاس باشعورهق ناشع هم نسل رر ||

 | راد نوح هژور دنح تابح مانادادتهار ارطض ا مکے نکیاناناکودم

 دادن دا درتساهدمض ام مانام ارد دد ارادا هن قد لدیهدنناب همش ادم تامسا

 هل هظح الم قالوا برق هطشر من اشا طفاحندیاداهج تم ار عہفرت نوح |

 تو دیا صا ع ندندرط یم ہزاور د ماتعا مامااشادومسحو ن ادو ق یک ارق |

 ۰ نرارو دقمراناخنلک هدا دما اک او داد خد کاح هلی د اقتعا رولوا هوا یدهمندوب ٠

 ۱ لیا یزید دن نسح ریان فص آ١ زو تو دنا فرص هماکحاودیشت یاخوا 1

 یدر ی تل لک نیت طب رو هل یر اود امفالخ |
 | اش ارادملس نوعا اکو د یس هملخ اد مش فوکی غز کد نوا لرو نم دام |
 ات ا ا اطاق رد ارس ۱

 || هدنیرقناور کسااشابناعنک مور ضرا ظقاحرد ذتدابیترت تاودا فونص |

 هاکرد هفح ناخرب و یانە رکت ردو لد س نواو شابراورخ هصن ندهمقو نالوا :

 هدداد ددو »+ مرخو داش مالسار ۹9 ندملاوصر ههاکودروا ودیا نا طاس ۱

 وند ق منعاریزوهدنوک یرکد شدنوا # م قرا دن تام راشاملرف و نالوا

 ِ 11 یودرا»*یدلو ارکدادرواد رسم لصاو ېر ییدداوا روصنمو رغم ی افت



ed 

 اشاد یسحو اشا ییطصم ناد و ہو یس لق هداز هل ا٤ج یس اغا یر ع دو یس هل

 رب ارب هک اخر عارذزکس یللازویزرکساعجب تودنآریروریز ی هلفم شکم ا جد ١

 لک ودیا عناوم عفدندراتصحر اوب دور د عراوقتامدصنداوتره» یدلوا ||
 راکشو د ءنار ره هود جافر نفلراو هدو اک یک سرتم هما 1

 راد رند هدروس لخ ادا دارم طعا رزونکدا سلوارداص یر هیا مس موعه

۴ 
 سرم هب هماقوب د هلو ا مادقا ماددا شاعتر ا س هرو صن مر کشا تولوارلسر مو

 قړنخو ٭ یدر دتاریخ ات فام رف یاضما هل ایر ذد تداصارد دن للرنک ها | |
 وعود مول بوناوآ عیزون هروتر دق لب ش او کد ا٥ رکسعنوح | قمردلوط

 لصاو هناح ل ہتفر ءھام سنا PDS پس ادم هتم دح لوا یم هل = هددوهعم

 ترشاسم هقهر دلوط ق دنخ ند: اح نالوا ید ماد ودنکیزوره* یدلوا

 رووا ند هر صا ماباهراد دنا قد رط متتسمو اسلم ضرا ی یعهاج لوا بو دنا ۱

 ناساساعوس 5 رههد از راف تم تک غ د نوا لا عش ەامو یخرزوةط

 E E N ETERS توراو هتح ارتسآ :

 قد رط نامه اکوراوس هنر غ دنع“ ق ر لوا هفمطاو ځالزادننا لمس هن ررر لد دک

 هن اریش هر هل بارخ نالوا ه دنر اهل اقم مورراکش ناح نازاسهش تولوار اید

 سد د ]بو دیو یاعوخ هل انا د حرس ن دنا مادہ دماص حو بم اّهمرلد دنا موه :

 تنطاس فرط قحاوا رادربخ ارزو ندلاحوت »یدو اراب هرارمش راکمدو ج |

 تداشعبو دنا هظح اللمیدلوا شرون هليا یرو دص نو امهنأمر ذ ند هلع ۱

 ریشع لس هرکصادلنوت هب یومن تاج تازرحدو × لکی هب ییهلا ترمضح ۱

 تنمرکء انا ماظعارپ زوراد دتا تعرع هندناجرل لق یرلقدش هلدوط برضو تمه

 ی د ھا که نیک اا

 یرا نه مانعا ماما نکن ادادغد یلاوا ثا ینطصم یرددام دقم ںولوا ناو تر ۱ ۱

 یلاحتر ا لاسیالوارویرب رر وتم دناکم کو دت ادادعا نوع |یهةتهدنراوح |
 هدوت زر لوه اکزرنم هلواتنح ناک رد رات نالو ع . ال هربقفول نوا ۱

 نت هنحور حلوا هاک یراترمضح لامقالدل نام ندنلاح لار د 7

 هداملنع ترازوناونا شاابزاچ اشا اعم نادوبق+ رکم ندا دهااعد
 ترصنرکسعو یاس ءاسنارمس تولوا نادو قاشا برا دلسو ناشلا عیفر ۱
 لد ذاع هلوارمسدمرفط دهاش ده اشم هکد دلاحز اماکن میش هلہدادقاو یعس 5:
 راکم اغا ںودیاا فخ اہ د ماش ماف یک درب سپ ہلیارازوروزرازھ شاملرت ۱

 1 ی
 کت

rrr TIENTS DIED 

۱! | 
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 نام الا ندراصح حور و لاق مددصراجاننکمریو رارف هنعاوا هعن

0 

۱ 

 شاتکت دادخ» مکاح تودنا دنجراناطاسوفع یاعدتساو » دنلد نسادص
 هاشناعش ۱ ۱ ق*یدلنالاعور هلابقاو دج هاکرد لاخهلبا نامادیون ناخ

 ناشیءرابو ناخفلخو یلغواحاتف زیمناک هندادمادادغب رکا-ندنفرط
 نکا شل رو ناما طخ هلتطاسو نا شاک یخ دهراناخ راسو ناخ ییعدقنو

 رهش لخادرنا هتسعح رکسعو »زاب نسهګ رد هعبدخورکم راز اسهنتف لوا
 هتخوسیدندهاگ# تو دنازاعا هتسا دمیراپشزوله هلا تورا هرارب قالوا

 دحاهغرادساف معز نیغلواررةم یراقدلرا فک واد ل٤ انکو رک ی

 لدریشنانسنم دلو اماما نر قز ونهر اخهانر اکی راق دلو ارش امم نو ام اتنا

 لسدتام توانا لاعتسا هلاطدانت رالام نار لاعآلسک ناعبناہضفار

 هداتف هنمادیماخ یادوس لع اما ق هد هعفادم ماقمو# رب دتا لممهثرط لرا

 توتاواماشآنوخریشعماحةرادار اد تمر هلیا ی امار یلغوا حاتنریم نالوا

 ءدودعم سافنا دادتما هلیسویرارف هننناحوبق یانارقرلراکان لواراکرخآ | 1
 ندنامدق عضو هتمالسر انک ن دنارطض او تريح باد رکو راد دادر اعتسه تا

 تفطاعووذع رمظم بو دنا زاغارمسهز انهدمشنرارکت م دلا حاس نار خرس ||

 یدلرو ت صخر هتعرع هنهاکر د یراهاشهرکص ندنرلد رلواز اوت هد ن اطاس

 قفخهمن کار وکیل لا راع ار2 با را اس داور نکا
 لو |نیملوا نوب امه ن ذا هن راغک هلب اکو راد تاو دارت اسوریشعشو ل ةن هع دود | |

 هه دمااوج لوا یلاعلا يم الاتس> ںو دنادا مھ دانعو تعلاعرا داد

 هدانف نکس سخمسهداز ندکس نوا یدلدا لامععسالاتفو بز سا ۱

 الا هبهل3 نیراتیرلناخ هلی! فو سلا تنر دق لس یک اهرکصن دق دلو ارت کاخ |

 ردبندداقنا هر ادزور هناشکب بودیااجر یلوا ناما جک رانا قو |
 یر: دالح یوزاب هدرهط تور کد زور راد الو ارکه ول هلي ادانع تروصو

 زورفاشتآو قاتشزارف هقش بولوا تاوصریش نابزاغتمه تسدهتفاترب

 ردفزوب کس شابنوخ حس ناک.دنام ییرلناخ نالوا یافنو ض»
 یراندعتم ب :وناوار | ةح اهن وام قاط وا هاکشید هت سد تسد هلن | شاار

 سوبام ندنابح باص)بمصتیراریادو سوبګ هدنسهدوا ادضتکر ا جوب
 بودبا تعزع هلومن اتسا هل فة در ماعا ل ہل خر وخ اریم لو ن وک لوا#رلد دلوا

 طاطا هد رق یو مطعا ماماو ۶ ناکم E RO ا

 سس و هم 3و تک کوک جو تب و 7

aبو و  



۲ 

 ۱ لات نا ات هد همن ام لب یدلب اتم او نما هناس

 ۲ ی ورم یمد دلوا یرمصتم لی همت هتاکذ تو دباناسورلس لاتااسآ ارال

 | | سوو لاص,ا هناخ نیس>رول نات درک رک اح یر دب ندنع اس اء اش هلا لام لج

 ۱ نالوادارٌما یخافن دنفرط هاش# یدلروس لاسراهرکنرابداد,ةمراتاخ ن الوا

 | ری ڈش مک بور کک ہلا فا ہدرکہ درک خك ینددلوا نت ل دازر دام یتش 8

 | | هلی تانک ب وا طخ ەداز طشهدمانا لوا ی دلواناطاع هکالع لا هلن ریتم

 لیاری ص قت دانسا نفماوا لصاو لرتقو فان هعاق تاموم سعب ساکن دلصوم

 1 ساساالامو دهم یدو>و یار دن الایرمشه یاس لسا.ءیرادرتفد لصوم ۳

 / ینلاغا یرسکیو دا دخ ناربمریم انا نسح لجو کن ابر ےک طداص * یدلوا

 ی و هاش هلا لاحر طق یاضتقا ی-اضق بولواداشاد ییطصمرا دناکر هبا

 | لغو اش :نالسرا«دلالش لوا«یدلرو کازسهبیمومیبهرکذت یهردم ||
 | راوراو هل ا ياانالبامور ییدالوا فرمصتمو لالجارمطم هلا ترازو صاو > ۱

 راکت لوطاناتلانا مامز ںولوا لا قالا دلع نا طاس تفطاع نیر اشا یلع |

 ۱ هیاغآلماروخ اربم ندنکهلوم انس لیا خقة دمو ماست هیاشای دج یبروک |
 تکرح اا ییاطصهرشبا ف ار وخ ایم هنر × یدنلوا مقرتیرو نم لابا یزوا ۱ ۱

 ههنترب یار لوصوماغا مم رلکب یینادضکروخ اراک تود
 اشاندج شورد هل ربا شاب نها بش ماشسولبرط ناریمریم ناناوالید- ||
 اغادجا ثامرادملس هلیارکیراد تلابا ینردلوا فرمهتملواو لدو تولة ||

 دو مه هل اە اکردنابر ةدراسو ی ال کحر دا قلا دمع یش و مظعا ماما ةر 1

 ردنالوارادهنمحر هليا بو هنادو رهط ندهعمش هعیشش رات "108 رد هر مط | |

 هعاق تارفن روح هفہظو لس ۱ نوا توئلوا ریوعت راصح راودو

 شادکداد فک هلیرارو الد یرح کز كل رکسدو-ومادع ام ندم

 هل اصابو دزد اتمهرز وا تل صم یاضتقا# یدنلوا نیمعت هنس هو | دادخداعا

 4 . دقذ ل ذی ه دن ار ؟سعو هماذ طیصو * صروهتهس ار مظءارب رو یصوصخ :

 هقر دی رکص نوکز روةطنوا ندخل رام مول بول: روس صدر 2 کچ ارادتفا ۱

۱ 
عم مورراد هر لاساوزع

 وادوع ههودر ت

 ب ی دلوار ارے ساغلا شواسراد ههوح: رضا برقم بوازآ لیتو َ

 هنناح یوم ماماهرزواق

Ef ۱یدلروسراتسخا اش اراد س همد قلم اقم مع اق هدنولامه ب رو  

 هنس هزاح توراب داده بارق یف بارد هر ه٤ نو ڪص لوا نا فمر ف لوا نا فمر ف ا



 ناطلس رهف زوسلاع هرات ندنروهط برغ اوت نیغ وا دان ریرب رادةرب

 هللاا عح |یلوا یراهلخ ادم اعوت هدرو نم ص وصخ بزلوا شک هنابزرومغ

 هدایزندزویکا ناکن د لع ماماو نارمسخرمم نالواهد یوم مام الالاف

 هدلص وم نددنههاس امدقم»* یدلواراب هتعاصریشعتران هنخوسشاملرف

 ی اع نامرف هنراضحا ملا دم» تولرارومام هد !فقوب دتا هک یجب !ناک

 بولوا لصاو هرثایزوریف رکسعمهدلزیممانتد رکت * یدناشارو- رادصا

 هقرفتم نوح قوا لاص اهندناج یبسیحهرکص ن دل الج ا هليا ف اورم خ علخ | |

E Sh SEDE A 

DECAY CERIK JIL > 

 نوا هه تضمن هدادمرفسم ق+یدنلوالاسراهمطءاریزو هل ااعا نالسرا

 هکن اخدو صقم هغ لح ندنالاءور ههاحو نعد> هاکرد ندهاشهدنل الخ

 لاصیا لصوم ندن هسا ندابردهدق دنلواتاحر سوکت رض ندرادکسا |

 تافدامم برضم لصومی ارج وکی نگه ایرکب روب نم هام یدیا شخلوا
 هب همان لاصر او × مقرت نوی امههمان نعت م ید .عوو دعو هدخدلرا لالحو هاح

 مگروشک یارادناخدوصتم بونلوا ملستهیهداز اشابهزج نالوا رومام |

 هتفاتصخر ندنترط دادغب هلیا ععامال یرتام باوحلا ماس هنسناج |(

 بولواقرتع هاکلاب a هسینک لوس هد هطلغ م ق» یدلوا ور

 دم ىدا وا لاهخاوا نودامهتساراسکاخ راکه لیا لام لذى نالایلا

 مدد : تولوا یرورفالدو یرخرطاخ ثعاب هناکسلومنات سا یزوریفو خت

 یا ارطاو رهش هرزواب ۶ بیر نوک یر کدو × ستو اعد مسا یم تف اعر

 ي س

CEI LIZ ur TELLIER 227 rer? 

 دع“ نیرژ باکرهددم .عس ہ٤ لوا مول لح ارملا ىطدعد مق # یدنلوا نیدر |

Ey ۱هدتماق امانا ید ارور سرو صف لا؛ ملا اول الههر کی  

 ور ی اع> ی ادههار دش ص مان ی ا اع نعرو طم 1

 روحا ریم#* ی الوا نارو نادناخ لوا ںو ناو ا ماددا هما د ءا هلملا و لاس> =

 یبمادنتکرابحومت یرب توالوآ یمعت هنتم دخ ندو * هطد اعاعا ییطصمرمساا ۱

 یماعاوب او اشا ىلعە دازاشاب نالسرا یزو* یدلروس تدانعهاعا ن نیس>

 یورراطخد او  دشقاهدازدوسلا و مورر دص بولوااش ا
۱ 
۱ 
۱ 

-| 

 نوا یدنفاس .دناعلانیز لاوش ق * یدلد ارو لا ل درع هس درب <L یرط

 ہرکص ن د ہشاب ےہ مک ل. سدد توا لوا داسا ی هر ی شام م ےک هلت سد

 | ید هد نم ها نائارا اتمی واخ مس یو سیب ندم

 جد ۳ E هو 3اا 75 کب ی تاصانتآ

 یو رس و و و و سس



 تم
 ۱ صاخهدقالروس هحوت هر الا لملحرهس م قب یالوا لامقاورعهس ار هعمهص

1 
 هلی ما شاارارانم شوح رەد یزید ترا 1

 | یکماراهدنمرح خال | حمابمدابز ند هنس قرة مق ی دلوا ماعا هح اسرکہ واح 1

 هد هحاس نالوا هدنسارو یسهرخ بودنا تلحر هیرخا ماعدا تحاراا |
 | نینکتارعمق»* یدناوانفد هدنراوجیرانمیدنفا ییطصم نماسماولا | ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱

 || ندنسآ تشحو خیس یاس ییطصم ناطلس يقع تلم اشد اب نالوااوزتا چک ۲

 شلوا ان م دقه ن دحق هد همشوصادارین مرام رح تولوا نیر داخ هصور مزاع |

 | تنطاسرمملا نعوم ەد انشا لوا نامه م ف «یدلوانیمزریز نیفد هد هبت یل اعرب | |
 || دوحوهنالاَعحا ضمد لاع قلخ نغلواادس هدلوبناتسا بیرقت فاعآریشب |[
 |! صول> هدنرلتماع مابا هد رکن راد یراترمض> تمهدلب ناطلس راد دریو ۱ ١

 نو |یرا ةد رش هدرت یراد رمح مظعا ماما مرکآمامه هیات |[ ۱
 ندبماخ مس

 ۱ عوطهژ هعاسخاا جا سه اش باب هرزوابرعزرطو ںوع یه نول سا 1 ۱

 هدعشلایدق* یدنلوا لارا هدا دغا بور دقن | بدتر رل هربوا دو هع انصاا ا ۱
 تا

eeeع راد یرات طح دنجحر |ناطاس ئ کچ |تعزعهار دس تدشن الواهداتشیسوم صح ز  

 1 زب رسرقتسه بودیادنلد لبحر سوک :زاوآهرکص ندتم اقا نوکرب شخ هدر کد / ۱

 | | یلدو 4 هنسامرحق یداد !لاعور هل ابقاودح ناتساتلاخ بولوالصاوهرنا |

 ارزو لوزعم ندنیدوب هدقدلوایرابرهشتاعدارسرقم یرانکرهت مان ناموا
a ۰ 8۱ ترضح نانرقم ضددبولوا قلم هنولا مه یودروااشاب دید اس مطع ا : ۰ 4 1 ۰  

 : حوصتهدنازرنم یرباج ال ال ق × یداوادعاص هب ی اهم ع اف هدر نیهلوادعاسه ۴ |
 1 0 2 “ 8 د 3

۱ 

 | | ندىنومط قو هد هرقنا بولواهدادرارةهدمور ضرا تموکح دنسمهداز شاد |

 ۱ لاو دادعتسادب عضو هب یزتفدنالوایردپ اب ها هازرادرتفد لوز مھ | 0

 | ءاحهاکراد هاکمارا یلزنم دمکنزا میق»«یدلنادادعا فاهکان یالب هناحو |
 ]رد بقت مور ءالع 2 رمز نالوار انتم هنيا مو د شرمشت یتحاوا تاالحو |

 ا دلم ناسطاس لابذا لیت فرشزرمم تودبا لانقتدا یتورفرذط خوط |[ |
 | هرکص ندقداروب تحارتسا اج نوک ی کاری ارفص ف راب دلوا لاہقالا ||
 یراد اسنا فرش تاکرزترب بولوایرار ام ورد ندارد هلی از هغر د اف ۱ ِ

 EFE SE IES ge ET مس تب نت جت و ی تو
EET SE RENERRTSTTT SST HEEE 

7 oY 
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 ښی انشرر a5 :هاراب ار ۳۳ نالواز اظتهاره ات ةتخود مش دارت اتسا 1
1 

 ا
 أ
 أ
۱ 

 س

 ندر ارجو سو دهاخدرم مان لغو انب حب یل < یو ارج فی دلو اق اہدشاة دید

 اعد بوراخ کارا شضع)ندراذک راد لاوس هل اهغرد :هزاب یاانوا

 لاوهایو:ص بو داری هنری ز هنس حد قید ارونو چرم ی ط) هلن تراعز ۱

 هز اله ولوآ هدتعحا نه نیح هرکص ندک دن |لام الامکرادک هلی ت نع

 ٭راد دتا ترشا. م هاا: یرا هک هرز وایرلد داغهدمآ او تح ارت ارتسار ؟ی اعلا

 تولا نزژعا ابا رها ملاق نی e KI هنن 1" رکن د فوه دلا لوا

 بزلو | ترتکهدادعا فرطراد داواتعزعءهاردسهنب ده ایدی عالم مانا هع هڪ

 ریساو دنول هی ینعلعابادعام ندنشددلوآ تعخع لاوما زان ارك ہم السا ن اس ۱

 ندم مح ید ددذلو ایلام هلاب اورب كي رک هدراعو یاو ھ نیا شمهقح ندراد۲ |

 در افکو × لصاو هکنالس نده ر3 بو دنا همش مر کراجات تا رفظءاوع

 یرلت مطحرکدادرواد»< ی دلو ا لئانهنل اما الاغ دادق رەد هضم یراءک شون

 لصاوهرنا یزوریذ رکسعمربخوب هدنراةدروس دوع ن ددا د غد لر دا سم لوصح

 ساو ند لک ناشلایک اس لد دنوقخاوا رسم لوصو هلوء:اتسا بولوا

 راعشتسانداش ایرقع> نادومش ام دقو یسک اشاد یطصمر ادر مم یکی ر لک

 لدردات :ادمعهداز هل امحندنارار 5 هریآ رو رابتخا رابدهلرت ها لع ادد ۱

 تو دنآلاسرا و نا دل فا شور ور زد )کس لزوم فک

 22 یج دربار داکد 2 روع بلص لحادزمعا رژ داعم نشختشلفا لر ازح

 و دز زج !تماکش عقر مفر هنهاکرد E محارههاشد اهدق دلبر مات هزعرابک

 ینا مور د لعد اروذت نرااعدم هلب ارل همان دمع نالوا هدنرالاو *رب داعم طس

 هروه ال ماعو عطقنم ندنوسات خزر یدنفاهداز ناتسلصفنم ندنترادص

 رغاخناطاسهرزوا ضر داوار ر ترب رحز ارط شة: لو الا حر ف *یدلوا م

 غوطلیرک هنفرط مورروشک هژرب ر وص ۳ رژ مر مس هدر د یرلد مّو> مس

 ۱ هم ېو فیترت هددادفبمنعاریزو نوح ارومآ ےلتنتو روغ دس دنرلقدر وہ لعو

 ما عمط مامز قالطا هننناحدادغد دسنهندنفرط لامقا هتشکرب هاش لاح
 دو د څا حماد یس هدا كاروک راد من : ص قوا دودسم لاتحاقفلوا

4 

 نالوانارو هژرب :ناسفاسدا عراوختام دصیدباش ار وہ ٭ فرلکت ی وا

۱ 
۱ 
 یفور اهم راس تو دنا دانا هرزوا یداذش یاشیدادراویدورد |

i, هدوسرف یم روک وکی ناله یمهرکصدم E 

n nnn ر maدوو رس رس  a 

 ۰ س
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 مادنتناابت ماش بصاهدلزفم مان بالودشا دقت ادنمراترکسع| ح
 هدر او بمرقلانتردو ترد بوتاوا ل | سم یبط هی اراشنرهتسهآ ۱« یدلوا

 ههاشامدتمهدارنم مان هواز الوا هنساحر ف اطا س ناس > او وقع ندنفرطهاش |

 هدنسهواواحزام انو لد لود دمع یر وخ آریم ل هاش هليا هداز اشاد هز نجندنک

 زان ضرع ندا یرالسیم بولوا لصاوهرادرس رانا مانناغیراص |
elحالصارل سوانح ال عن ةرطیاناعر تح ارور وضح ملتعار ردص نیک  

 ۱أ

 لب مار ا مر روش نهراو حس ماع بو دنا لمص هتد اح ا ۱

 دا شما هلص نت لدح × یارو ماکعتساهلصساساف اوک ید ا

 اد هل ا همان تد ه دومع ندنفر طءاشلد لرد درود مع 3 کصندک داریو |

 یدلوا تع هر ان لة ف فرش زرع لت دعاسم تولوا امانا ۱

 هتردا ۳ لارا ندانف هاکراک یدنفا یماوسجش لوالایداسق
 ۱ روتربربق خکر روتسه هدنس ههن ءار یر م هره ايب عمر جراح واف

 و رقبا اروا جازم جابر الا ید قو یدارا 0

 یرا جازما تفاطاحا نمو» لد از ض رحضرع ی اعت هنو عد هرکص ندة داوا |
 یطذاع یزوا ام دةم اشا دع م اقم ح ات بجر ق × ی الو لا امهنع دق لادتعا

 لا نسحو هول تعا لاععنادار تاء ناکح نوکحیافرب تالوراسکنا

 كمردت | هنلغوا یسهدوبوناد» نعل هدویو قالا هلی ماخ عمط یال نکا
 رسوم مار لس هم | یروپهط ملاوم عن تولوا التمم ه.ماد یوزر ۱

 دعاس یمن لوا مرع یاضما ع دارا رقهدیاقه عاق دنسم × ید ڈ مال وا

 یک بودی مار هترید دن یالساهاشداب هلا لاعالاعاو لام لذبو + ماها

 یدردتا نیمع یاعا شوا دریم ص روش ریه نوع انیکعهدنم اتدییهدوبو |

 تو دنآ مدق ج صو هناہصعو توام یداو هلن نا میدراچان هدرلز لورعم

 E E ارونونحس نب رکسع نادن»هحکرب ۱ ِ

 نعقتم یی افعتسا ندروما ندنارودصیرورمض بو دنا مات مارکارهظماعا |

 ناطاسهاکرد هلیا هدانز ان یونګ ساحر قلروم اقبا هبودنک هنن قاهدوبوو

 اعول یروهط هہدرعول لاحر وح *یدلبالاسرا لاچتسا هحورب همانا

 نالواثعاب*یدنایدومهتذال ضرع رس ک ںولوا تنطلس سومان لغ |

 اک دا رانج کک لوا نایه بوقاوا یز اک یدب لامقا هکر یزو
 هدامظءترادص تلاکو ماةماشا نیمحرد نوک ی کیک مار



 es وجر تك. لوقدج مگ هاشناسر همان نا بعش ف × یدل ار ار :

 مک سان هن ابلاغ لص ملنعاریزو » مف یدل TAN اهرزوانوب امهرماا ۱

 هیکلم ۳ اصم ضعب بو دنا تعزع م دق هل اور هل اوت تاو در دهرکصندکددا |

 0! نائلا ندناورامدعم هدنماناتماع ار دو یآوا هدرکد راد لساضتقا

 ]| یدکی ارار i ندهاشنوحالاصباهرادرمس ید واک راد

 نالوا NO لس اکت هد هباع یاوا لاتههاهراومم. داال لوا ها

 هرز ورید دن نسح مادن دلاد اعریم یراکح کاحو لع درکی شا تریشع کاح

 رو معه دحر سرادرس# ی دلو اهدنمر ندد حرب یراحور ع سم بولو ادات

 لزانملا عطق دعد بولر ارو مام هل اد وع هرکص ن دک د ربو م اظ همت يه لاک نرو دا

 ینزده هر دجا هسر دم ناضمر# | ۱ ف یالوال» ان هلالح اسو نماد فرش

 لوز عمد ندرمشکد یسهلواګشهدکدتنا ISE امدتم یدننانارع# ۱

 لومتاتساءاضق یک یئلس هددمعس دع بولدروس فازرا هب یدژفا ےحرلاد مع ||

 8 ارونو وا جا یرابر شرب رس هاب لقت را یراستعا ۱

MT 9 1یدنذا دا اتم ىلاص لعهر ا نکا  

 هغدغد ره شدراد تورا لیّرح حا ةراذلواببسو × ل.ص ائ اهر |

 بحومو» غاد یالابر خاد هشرطزارثو بشن ناکلاسنالوا شد وشنو ||

 ءااعءار ةف هدر اکر اسعار ظذر اعم *لاوشفیدلوا غارفو تحارتسا لاوز

 یحمالسالا حس هه ول ةسر ده نیم الوارامعلا لماکیرب ندمور ||

 موق یه یانالومهلبا لم ربو تصخرهزارب|یمکح لوبناتسا ها یدنفا |
 یدلوا صدا یسهلع ترعقرعو * ضراع نیش لمح هنموهوم ضرع |!

 قرشعوسبع ةدادلدو تو قشع همش یراترمهح مش مج ناطلس

 نورو تاتو تمادنراهظا رلمناناو هرولورهن ندد زررب>د یرلو داوا

 رب ندنآت رد حوا ا.مصرغاص نالو از اس ہواج هدافصٌهفص هصنمهنس جافرب ||
 هدلاوشدمع لو امو ن رکا شمال وااغور ند نیراتافثلاو تنغررظن تآ یم ۱

 || صاغ تب نامرح ضد ابلاغ ەد ارم اشابرادیلسرظات هنا دمه 9 1

 بولوا هناهاش سارا دناوت رب ند رواد ماج ءارو هشح اف لوا ل ساجر صا ا
 شلروس مادقا دهم اشک م اح نیل علب ا ةسول هل.دارب ارب نیعس نابقاس هکلد ۱

 ییهاریب لک شم دش هاش دان ی کش آر افطار درک دز هک دیا

5 
 مهرهدادری ات یرااسز یوریارطم درو تءقاع تودنایراع تسد داتا |

 ی
ETE FF ASIL ETTI apn 

 ا
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 FT و یونی تمام ورم نام وه ات باشت
 هتد نرد» فار نعدراو هع هسا ق × یداوا نازح الا تد مانا 2

 || دش هک مث لوصا نوکبش نکیاضقان دنکهح یدآ هک+ اک لجان دنا# |
 ۱ یوسوح عمط الجو ول الفا یاب تفرورخزح یالب»«لصا شفت فرعم]

 دلاور وغ هاش دا شعت نواف یلعول تسدرد هد دنا ٭ دا یورداسف

 : ناکفات ؟درهرکلوا توااز ازالة هنراوح یروترب دق رم یزد ماحمارشک

 یدلو! نان هدک انرطع لا هنشک ناما

۱ 

 ¥ رگ تدم ۱ را سول و قفشدد الو +

°F 1۰۱1۸۳ِ ۱۷  

 | ریخرانا ادعام ندنرلق داوا ادخ تب نا ڪڪ رالافصر نامنرددجم

 | بواک .دوحو یراهدازهش د دعتم ردشمالوادعا سم یر ز ءر هسا

 : / ماطع یارزورلد در :۱مدع؛راوهک نیسول تا اوخ لمم هدتماو ةط نس ی ےس هل

 || »اشا لىل + اشایدج اظفاح # اشابد » اشاد ىلع شکن اک

 0 سا تام هش شل مع

r ۳۳ 

۲۳ 

۳۹ ۳۹ 

 ۳ لّرعاس اد ۳ اشا بحر هیات ا دی اط داچا ٍ# تام اش اورم %

 REE هس ی ف هس تام ۱ هم س ق

 ۲ 3 ۱ i ا

 اا انا یطصم ٠ ٭ تاماشا د رابطا ا تاماشا مارف
 هنس ف

e۸ ٤۸ 

 مالسا ع اشم

 ۲ یدتنایسح ٭ تامیدنفایص × تامیدننادعسا × لرع ی دنا ىع

 4 هد ف هنسق منت سق 4تن ف

۱:۳ ۱۰۳ |4“ ۳ ۸ ۱۱۱ 

 یراردارب ا مانا یرادح امدلاو تدمر دو همس حب وا یکد اا ہد رقد

 . تءارد و ند دنخا ارع هحاوح هرزوا | فاش هلن ار ناطاسو ناععناطاس

 ۱ ناناغا ضصعا هرکص ندنراقدرو- تاحر یرارهکح یلاعردب بوډا |

 4 ا



1۹۰ 

 ناخ مهاربا ناطلس تنطاسدهع یاهو لیصفت ۱

 یهاشنهاشر رم« یلعالاهناشزع تزعلا بر ترمضح تاع تدارامکع |

PN ۱ ۱قحاوا یہ ندنرادو م دوحو كْسرلتمضحرو ادا م ناطاس  

 ندتهح یراةدروہ فاع نیک دا ارهشرب رولوا نیسااح ندداحاد الوا

 هدوسآ نوح اقمالوا ےتس فاع ئالم حا ES E رش لساوب

 یرارتخ ادعس هکر دار ,نالوااوزناو تازع خنک ےقمادخ نوص نمالاراد لاح |

 بوازا رمسفا دری مس شاع هیاریب راص خالا یراترضح ےھارہا ناطاس |

 یرایمارک بةلرهوکو رو بزرپ مهردورا دیور هلیایرایماسمسارویژ |
 زاورپ دنلبزاسمش* ی دلوارر دلا حب ر د اع تهحراح ءاطخ هاوفاودنسلا هلا | |

 یلاعردارو x راخداو عجب یزاع ناخداص نا_طاس مود س یزارفارسا :

 رار شر یه صر شع هک ه ناورمسخ هر هن رخ یراکو دن اراش اه رارادقم ۱ :

 راک زورناسرو مداعو نفی دلوایرادتقاو تالقرهچممهسک طوبضملرادمان |
 سولح ةمطع هرروا سو ولام سر ندهتفرکب ردرلٌشم هد ارامحا هدیرح تاد

alندنازوافاخدا رم سا سما پودر | است هنر اک اے چ لا هح و ىل  

 فشن # یدع ,ارو دص عصور بدا لع ندرو عامر کسع سان الوار رود |

 اتش تدش ےسوم نولو اتاق ۵ در کا ام عاوبا هدیرلف دلوا تنطاسر سزاس ۱ ۱

 هم ایراد اکر بلا ضداق تاد تح ی نکا باسکر ریاحز لک هل دارد نغلوا ۱ 1

 هاو نەدن او2112 00465 لوطمهتسر تحزو لاکر الع ۱

 [1۶5 صز تد اعر هننقم هدعاو ن الواروععم هل.دوس را راد هبوک نا هک تند ظا ی 1 ۱

 قلوا ی ی هان ندندهع یر داعم تشمدادحااعد عام بالعساو ۱

 هناوزعم هم هرززا نرد نین آ نیءاوا رداص ىراناعدالا <دنام رة نوعا

 ںارضاو قلد یش ا ندحاشحاو ماکو + نیمعذ قاهبراو ا

 تععناف یرامارک او سرا هنوکو نالوادمالعاء ءاعنونلوا ی

 هما نت دون هظذاح تمذخ اشا زاد س × یدلوا یر همان تنطل سرت ام تا کلا

 نکنم ندنوک حافر تولوارورمسم هلیا یصنم قلن ادو ةا شا نسحورومآم

 هنتموکح نیدوب انلاث اشاب یسومو لیدبت هنتلانایلب امور اشاب راس
 کوچ یردوراوخ هللزعشابرو درخ یاسیعهدعقا یدف) یدناوا لیوحو لة

 یلاعت لزا هچر ردر سالا تفرعم لع باصت باستکا ندهدافساارادا



 0-۳ سین ی 7 ۳۳7

 9 ا 17 یالب یالتم خدیدنفا هداز

 هط1ع مقرا دلوا ناوبد ناوبا نیش ساات راج هدواعل | قد رطا یدنفادجا

 ارزوهداهلابسح بولوااد: شنا هصکربهدنن رقیسویق یکروک هدنحراخ ||
 مدق عضو ملن عازرزو لا اوذدریا ماب ن رک هرزوا لاغتشا هنسافطا یرعگو
 شکه ناز هما تیاصا تورا لوراو یک | نالواءدنونش ناکدکو ودا

 داف دق ی ارنا رب توام بات اتباع یاش نزلوا

۱ 

۱ 
 هداردچاالئم دعاةتمنددهور ترا دص ه . هتسا مر ف *یدلوا یر اع رتو | ۱

 هل باق رغ هلرب لحا حالع ی ءادماومامداص) یدوحو " ییشک یدنفاحول

 یک اتسول ہد اح دا ی تنطاس دهعرخ اوا + ی دلوا یه امان تجر تایرعفات ۱ ۱

 اش اب دجهداز نا طلس اسان ياعصم ندنا التعا هنس ال او هر ترازو ندقلمشاب )

 نالوا سو.#ەدناهدودار عوا هسو ودر بو هلدروک ازم ا چ زکام بن نم ۱

 E سواام ندصالخح دید اهعدعد نهال اتسح فارکصنیه اش 11

 زا وک ج ارب تنش بکرک هاهزور ےہ ل ایقا؛دعاسم لوالا یذاجق ||
 تاہم یانشول یا وع نالوا فارشا ںاتفاہ دذرش ج رپ تولواریسلا

 هدزکدهرق اشاننیسح نادوبقمق» یدلوا ق ارتحایالد یالتم فات || |

 ندتلو در دلش رطوبوروم ام البل هلنفاح یزوا نکس هرز وا تمدش هيا وا
 هر هرق هدنسهاکسا را هل مد امد هآو هبرکو + ي ۶و تمح وکرارهتولوارود | ۱ ٠

 نمطالس هکسمق# یدازاهدادر ا ات ناف شراا دا ١
 د نی نم هلل ایران رش یان مان بولوا لاط»ا بح ةتخادنا ۹ ۱

 ریز هتسداو تسد ناضدر ق »یدل: الام الامیرازابورهش هک ادد و 0 ۱

 یلغوا حاتفریم نالواراتفرک هیالندنب هدنراصح یلدا مور ٭ بولواریدقت ||
 هخایذق* ی دنلوا قالطا نرد بح دہ قافا تاطاسنامر ةه سحر 1

 بولوا رک رم ندر فرط نوع |یصالذتساقاز ااشابنیسحیزوا ظذاح |[
 ه 1 هنسل مر ع قران دلزار ومد هل ام اتشا هم اعا ی ه دح لوا جد و نان |

 نوع افوزفاتحار مص س ادناد يتو نوي اه سؤاج ٤ هم لدنفرط م 0

 هاش داهاکر د لا ءورو مو دق یامان ناخ مهار هلی انوکا نوک ا 1

 لوالا عر ف × ی دلو ا یهاممو تھ لیا یھ ا ٹن تافتلا بو دیا موررو شک ۱

 زغواهنوکربدا هلساحر كنا لاغو »مارک یا شزاونو فونص یسیم ام |

 هد هلق یدو لاسراهننناح لسه معنللارک اش م هاشدصاق بولو مادعا
 یو سیو سم روس دوس سم
 تیام ۳ رس ی توت



TG: 
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 روصقدیناتس هماق دمهم روهااس نار نالوارو :امهنص السا قازا ۱

 || بوط برض یقحورو لاتو + باوخوروضحلرت برقهآ حوا بوج ا
 || ادق تاعى تدارا نکناراشتابارت یوردنکفا هی نوکه اق :

 یدلوا ررةمدوع رفطءرام تسد نیک اریخ ات ءرخآتقو یریستو |[

 | یکلع بودادوعاضبم ندنرفسقازا یارکرداهعیق ناخ بجر ف |
 || لولح لحا ةمولعم تدم هدق دلو لوصو هماقم مانیارسهععاد نالوا

 ۱ یرعک ناسشف رب یداروک ارم هرازکدجخ یردارب لول بصنم ودیا ۱

 تام دص بولوا ادب شت آره بسیبهدنهناشراک ت وراب نالو اهدنا د |
 || هدزراوبدومادهنافرشم هعرفر ةن هن دعو سرق هدفارطا هیاراترا | |

 دادتما قاصیس بانح نا خدازاخ نب یدلرا ماش ونرش راماحنالوا ۱

 || یرایرصس یاعدوبش منزابننفلوا قلععم هب فاع نورنازور تاود ||

 ۱ هدهعلاس تعاس هد رع رام یشنالواردقلا لل ل شر بولو اناا ۱

 دوحژ تعا هدنزارط یرلد رطح دج ناف دودو روصم هدارېس

 E یرلموزل تنعد مو دد هدرم هل یاوا دوش یاشار هدنهارخو أ

 × نده ار | باص دج ی داکر درون × ید ادا فام دادو ترمسهنعاارب ر5 عور ۱

 : ډپ ن 5 تن هفت هام هر امم تدا بص تدنارکدادمس روج یاناعر ه دمعاحس ۱

 نحو تلاعها هناد يش ماندوج لغو ا یلهنقندانامصءیداو یون اکو

 | رلیواساو تنه هدنرازاترس هشوصاا بولوا ریست ماد؛داتنا هلی اربد دن” ۱

 | تدامعو نوع یرل:ض> راوو نودرکرابرمش لاوشق ٭ ی دلوا یول ےہ :

 بو دنا رادرمس اشاد هداز ناطاسو راهظتسا هراکدرورب ترمه 1

 ندرگ باحور فرطو لاو بح تاوداهم نوصایصالءعساقازا |

 لاسقاو تطاس ناکرا دنانرهوک هدعقلا یدقفراد دروس لاسرارثار فظرکسع

 || لالحو هاع یارآریرس تولوا دوبش رسفاروز ناعلس ناطاس هدازهشا

 || ه ؟هنسا مرگ ق# یدل: ارور سروپ سمغهترا هنس هحاس كس راترمضح |

 ید مور ند دول ام دقم هکاشاب ینطص مرا دهس نالوا ف اخ دارم تاودبلاع

 سو #٭ل٫ دست هنعا خرا ا یدندنار همت ادعد ںوناوا لبر هنااا

 اا رم حوا هلا لدو تو لة هبانداندالعاهرکص ندلاوز یل امقا | |

 تولوارهظم هناطخ (خابنذ هماعساش ال بذذ لدو -و)یدباشغلوا ۱



٤ 

 ۱ نوک جاقرب هل ترشامم نا سداح ناس یان ی عات هر داود امت دندالج

ذرکه سوح یالب دم هدئبهمافرا وشنط
 ×رود ند دس ھر اد ەر ىن دقادلر ازا 

i GES NG APE N EN 

 : یدنزرذ مان وه 8 ید بودی او خال كیرش همدعرادد ۱

 یران رش ما هاد ةد لاک رخ الا عر ف × یدلوا محواراد 2# نیسا حد یہ 1

 ۱ ریصراوتسااتس اینا ساار دنا ثعابهراکر ور هم راک ن الو اهدفسهظفا تارا

 حانح یعندنفرط ملعارزو نیفلو راشتنایر ا,خایرارارق بولو ارارةو

 ۱ ربذا ی دع» توتلوا لارا اعابحر نالوا نو یا

 ناعآح ور و لاد راب ارخ هن اخ لواو + لاعور هنه اکتسد تف ۳ دادرواد | 3 ۱

 : هدناربزح لصف م ف × یدتکا توله ۵ رک ص ندکد تم !بارت یور# دنکفایورع

 1 لئم ەاک انندهوک فرط هّیسد داووص دلو کحاشعل ادعب هبا نارا دنا

 | دو دعد عج ندمدآ یو مو درهم هما صعل بو دنادورو ےظع لسدو ھ عمان ۱

 : فابردیور الابو دنا راما کودتا هلا هار د ن دغا ط ی >> + ء دلو ا مو دعم

 *راد ری ات کر ةر کا درک نر نرود و دنا کت

FEE (اا جارخا هلحاسحاوما یروخ هلسادعام ندندک  

 اشک لار هاا وطو نیا انشای اه یو دریا دا نت وار

 هرزوا ماکخسا لاکو دری ٌهشف لخادعزا میل بوراو ندرگ فرط |
۶ Hدی یا نيد نط 2سمو رادرد هزکص ناز کندو ارعا ٠ 

BR : 0ا قذول هدانا یزوانالوا ترازو صاو> هعمصاشاب در  

 تر تای فساو ان یک تاج فرش هر یی ی اک اروعأم

KOS KGLEKON 1) 

 لوزعم ندرلح# یدرار دیا ضرعت ناسا فک هلسالد ماش عمط ماکحوة اضق ۱ ۱

 هند تربع یا تەم قحاوا یخضاف هاوو رخ یدنداد ومسم هدازهحا 4

 نالوا تدماعرشقودحهدمالسا دععتولوا یضار هرکنم مضوول هرزوا
 ه يهارب هلم ول نیدع_|مالعاهبلاع رکود لا عقاد نک ال صف: ییهسنکرب

 هن هور رثا تربعریشوب توتلوالملذت هلا لنکتتو لزرع نوعا کو دت !مادق | |

 هلا تدس> دصف ید هث ده رنک حوا قا یار ېش نوک بد در الصاو ۱

 ما دما ماس * م قرا ۳4 ر اداداررو عم یر م طم عرش مکح راوتسار طو # دایرب

 هتخوهرزوارمشو نع رەد د الوا ةا یاضتهم یدو ارزو عو“ س انک ||

- ee e n e mena سس waa > تن س س n۸ 

E e 

 م 1 0%
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 ارهقرهطم یرازا لسم کو دن اداتتعا ارش نالوضفلاوت بولوا روھ شاپ

 | ییدنفا نامعس لوزعم ندرمصدواشاب برا ندارروو × لایتسا کچ ا

 ساع دقع تاعف زلاب هدهسو رب رو ذعمروم الا یاوخ نراشتریم# ید الادرا

 اے ادم هح ندرا ندا ماه ادع اسریعشآ هدنربش لعرید مده بو دناش دب

 رادقم ررب + راددردنوک هاوب ادلب ناوبد هلیالبدتد ارتفو یاحلصو ااعو

 هنر اتطو باوا الا ربا نکن وا هی اع مومه مس هرکص ندلاع“وک

 دوصتمندنذرط دیدج هاش هه اکتسدمح ام هکر د × ی دارو تصخر هتءزع

 مظعارزو داعش ف« ې داو ازارعا نر رق لرب هملع فط اوع بواکی من ا مان ن اخ

 E بوئلوا عفر اشاب شوابس نادو 5 هرزوا م ی مرید دن کود !هلنح الم

 لوا بصنم اد خك هل امد «یدنا شما وا بصا هنسکرخ هما قد لوا سور

 ارار دزارمظم اعوت ندنغ» دارا فد رمش هل. او٤ تر ازو نکل بولو ال وصوم

 ف ۹ هژیایراص اخدعاقت اشا دو هدار هل اّمح لا د ف × یداوا ففتو

 نالوا ا تالوررح»میفیدلوا انة نادک اخ ن لاکن ماد ۰ نک: ااوزنارښک

 یسهمهوگنراوطا تولوار تام یه يد تکلع بر

 TENS رس ضار ںاداش لک مف # ی داد ,ااقدسا یسارح ب ۳

 یدل دا هاش هد اید ف * یدلوا نادنشو هتنک ه دی اع ناتو دج

eی اعنداهدوع هد اح لس مم تولوا مارملا ىضةمهلبا م ۱  

 ههولنم تدزو بز د! مھ ناطاس هدارېشتلود حردرد مف # OE أ

 در RAS اشا ی طص م مصمظداح ه٣ هنس مرگ هرعق#یدلوادوحو

 ریە ۱۷۳ نازک زاد توئلوا لر ندتعدرو رع ردص هللا

 3 ?a ی 2 ۱

 نالوا ینا باح رص × یدنلرا لمجحتو مارک اهلا لد دمت هنتدوکح ||

 ES هرزږاتەع لک ةو ام وک اش انب سد ر یزو هداز ا حوصت ۴

 1 هتوبامهباکد نوعا كمع تسکش ییرعوتسپ فردق رم بزلوا |

 || لح تدرمشء دن دمز [ یروب نم یاش ابو مادقاهرارتفانوکا نوک هد نق
 ردقلش ش 5 اهدنلال بصنم همحوت اکو« دل ۱ ماکت د هلی لو عتعیبط |

 ندلاعهنا لاک یدبا سدهالوا لاحهند یا ازونه تونا اتوشر ر
 د

 تروص ه دن صا لوا | هنا سام لناعا شوامس یلاهروخ ارم نالوا ند ۱

 لوصو هلو داسا تو دارارذ هار هةر طب یرات بشلستم نیک رتو کے لس



 مک طلا زا سنی ELS :حاو

 1 سوک كاتا تروص الوم هعفدولأشابنیسح × یدناوااضما هس لزا

 | هنا لا یایتا نزار هلی هاوخ هنکهامسهرزو اف اطلس نامرفناشلوال

AS تکرار E, بوشود | | 

۴ 
 هناها ارح دادراحانو همم بدنه الو! e لر زو یج د داز ۱

۱ 
 شب حوصت هرکسند هد وب × یداو فا شر تعزره ثعاب هنر کسعو ||

 ل نیو مدیا نچ ری هان اعره دلزانم تولوا هحوعم هناشآ تاود تا ۱ ۲ ۱

 ۱ E 1 ینعحر !دراو هریرو مع دراب مادو # یداد د| لحاله یطالردنامر ایی

 ۳ نااح بوت كم ابکف لو ۱ بولوا رو دص تناعا لازا تشدمو و روعشهار

 || هرزوا اطلس ر دق ال ہا تام رکج | ناطاس اایلع حورخ تمم رادغاد | |

 دنس د اشاد ee نعت درامکد ر کد نوعادص ندتعرع قبر 5 ۱

 نکا «یدلبا لاجتسا ا باب ) بودنا نکا ر کرس |

 ددمکنزا توماوانکم ؟- تمنا هد هنکواز دنا هوکح سو
 1 لصار ی ۱

 ۱ یه دنآربس هدنسالاوح لروغادبد رو هرادکس امد ضع توو م = الم یو ۷

 اعر بجلاوب حصول هکنوح لوالاع-ررهش طساواق# یدلز الزاب رز مان ۰ ١

 || یهلاطط بجو تسم هک. ای یهاشداپ یاضر فالخ بولوا بداروط حراخ ۱
 : نکا ن ا رامرات هدرلجرب یرادرسورکسع ن دارا ذکهرادکسایدبا ۱ ۱

 || ضمیو » رارف هارمزء راکبس بجوم باچا را یلع رک, دزور |[
 لدامور تقاع تعاعو هلنح الم یف هلیامدارد#نراو یلغرا نا

 هل ترشامد یهدشاد یغاتسول هنردا هدلالخ لوا نامه تودیاراذک هننزاج |

 ۱ بولدریو تاغ تارب هنلغوا« ی دلوا ریشعشریش همعط اک کدام را

 یدلوایراعندن اح ةداح دلم یوا دا سف داو ملر 2 لب لعیردارت | ۱ ۱

 ات ابمالسا هفک ناریمرید تالرا هدنسهلتفا# قازا |
 || یهاکرارق یسامقشا قازقندلا تراغناحاو-زکد هرقاتاد هلی نارکن الا )

 ۰ هد ارشد“ ترض یرارا صح مات هحا مو نامرکس کر نحو یس ها کس نالوا

 رسا ناسه ردو لس ساو قاف رتساامو £ یا ا هر ASÎ ارد |

 مئ راوارب اک اورغاصار طا = ا وم ر تی یو دشا هالطإ /



 ندا لاعور هناسشا تلود ناتسآلاخ یشان ندلوا نیکمهو دما |

 یمظعارزو کودتا راف هلند برض هدنفارطا هن وق بولوا هرز وایما

 × ی دلد از ادنایاب نا سرقوزاب ی هه دخ نانا ںور شود ها الخ

 هدابرف ی رب زج لوا هلا مدآردق لس لف اغ ندنعدرگد لدهداس یاشاب

 هعالق هرزوا عاطم ناهج نامرف نالوا دراوامدقم لع دیا مدق عضو

 یدانش اب هلاس .د نادوبق*یدارتسوک ع انما تروص ندلرولوشدتصخر

 ۱5۵ هاتف ارس سس شهرت E الا تیم :

 تم نوح

E SN Re رس سرم Eê 

 نوت
 هک جا

: HE هل دص مالح عقد ن کد اش سم E LN 

 | نادوبق بحزق» یدلوا اا تاتا زیرا ارهاظورو مم هلا .

 دار HE از دور هدانزندیآی اش اب 1

 هنترابط یکم اونترب نکدادابر تودنا رازآودنزکرات 2 هتخوس نک اماضه ا

 ه ناکام یا اطعوسزاوولصاو هریصم تلو درد هل اریساردق ناسکس و |

 أ
 هدنررو احر هلا اود هرصواش ا نا تس هدر ع لاس نامش ف × یدلو ا لژ 3

۱ 
 دنسدا دز رطو ءوبطم حرطدتنام یهاکتهزتنالزارداص یاعنامرفهنسان |

 حرطر او ره حج اشور ثعاب تورا ماعا نيرة ەدمماغ ی ای وا !هرزوا

  هدنهاشداب اب بالا ات تآ يم هلرب ی يلا ماهلاصح ف *یدلوا عریس

 ۱ ۰ .هماحاعا ااا هرروا یماضتیا ر ذد تیاصا رب دب نالوا تا

IEDSSرک ی ی رم سا یا طب یوم تا ی و وا سا یر  

 Tree TR GRRE DS USSR SS رس تک

 یر و أ

صداشاب راقفااو د لوژعم ندنغا خس دفص
 اا هلمساضتقا هیفح روما 

 1 تودارارتغا مادهداتفا یراقهلاود هرات هلا هور ءد.عاومو *رارف ۳13

 و نام تاودرد |
 ل ن۵ 1 صاو N وب نکا س نام ہمط !ناول ا نہ نب شار دصهآرب شزاون فونص

 || هعاطءاهسم OAS الج انو نقد اتستدریزو و

 ید حو ×« راد تقادم هاکرد مز اع ی ۃاںونلوااقسا تدایش تدرم م تی

 نتدکردعوعسم لٺ ) در اوز هاش لوالایداج ف × یدلو زا مراتب من

 | نادو. 9 هرکصندکدتنا را ارد هدا ردر دد مو غ تعاسنوآ 3 ون

 ۰ هدکدءلوا نیمعآ ناکم دریل شوک بوتلر | یشکنو هک هل راشااشاب

 : یدوحو الذ نو> زافوط حاوماهدن ا ار بوم اب هغاوا ناو امار

 دودو شلارب نراتورد لساحر افح ی.هدهآشم لام تر ء لاو و »دو از 1

 ۲ نودنادوع هناشا تاودناتسآ مدقمیآ جواااب دجک ارا یدلد
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 کار بولوا زعم هلیا برقت لاکو زنم هلرب ترازو زارط یرابتعا
 هک[ >لاوشق» یدلواراد م هرو هج روما دقعو لحو »را دهل سهر کص ندنوک

 قادهدنامزز ۲ بولوار اواز مهم. طا فد ردد لوا یدادعتسا زة ماج تماف

 لابن+یدلوا رهطم هاو اع دو ردصم هر لا عا هعن قال هتلودو نرد |

 مدعالاخ ۂداتفا هلرب لحا مصرص دارعداطلس هدارهش لاسقاررع نشاک

 هدعمل اید ف + یرلوا دل دهمهدوساهدنس هبرت دجاناطاسید ادح بولوا

 || هدنلما مور هرزواریزو رد ندتهج یتیدلوا نارقالا ییافهدن او دعو زط
 لو تیک بلک سل وب میت ae تناما
 | بةارخس یسص اف هنوص نخاوار د ندامت ةرت اد اهطووتعلن اشاب قوا

 نوع ا تراکش هعفر عفرو رپ هاجو بصام درراشخا ی یدننادج نی دلارعم ۱

 | | تاودو تع ءدعاسم هدلوصو موب بودنا هاش مک هاشداب هاکردمزع

 | | نا نک تاک شو لاعور هتنلطاسرپ رسا هلر ترض ح نانرقم صع)تمهو
 | روش آری لوس مدنامه» ی دلما لاو د| ضرع هناتس ییک نا طاس ترمضح

 | هراضحا هلالسو هاج فتوم قیافو»لالجب یا قلاب موراغاناتع
 | ا روضح نوعا نینرطتالک هنزاوم لوصولادعب بوالوا لاسرارلیحوم3

 || یانالوم هليا هملقت نیه ارو هماتعلد الد٭ یدلروس نیعه> ر وست هدنون امه

 || هدنابثا ییتمذتءاریو ٭ لالو مکدادحاج ےصخ بودیااعدمرب وترول نم
 | | نمادلادنم یی دلوا تکت ی اشحالواشاسلاط لوا« یدلوا لا ف

 | ناطاس لامافص لاهععص کودنارود تدتسدم سه یاواروت..م هل او مع

 ٤ یزارفارس ناطاس یراس و عرضت رزرو نالوا سقم هدلا بقا دم

 || لعرو» مادقاهنمادعا ها ماقتناریشعم بوت البو ندتءرع یاضما

 تی داب هب سولخخ یه اش نوش لی مم راما ما الا تانسح د وج تد ید
 || هذ ره هان الا هداورع دّبسم مظعارزوورپ ندالوایه امو ي: هلا سونام

 ۱ نکا یراج هدناشعتالم مجارعو عزان فامرذو مکح تولوا لا لا

 | مارایندنخیدلوا دساک اعوت یرامتعا رازا لیا یروه ظا شا ف سوبرا دعاس

 || یطص مراده س نوح ادس اف صرع ترد ء درج هکنوج ٭ ی دا شاو ا رو صحو

 رظناةاط مر فاتریت یده یش نعال اشابراقفلاوذو هدازاشابحوصتواشاب
 || تلود بولوا فرابربرطاخ نماهدراننکن درو لا غ ایزابرہش تفطاع
 | ملم یصیصنق .همدآ جاترب یفیدلا ههیاج حانجریز ەن دو

 j _ِ ابا لو
 و و رس سو و as بر نخ و ان

a o a O O e 5را عج کرک یر  ESE۲ هلک دهها هست ید س 2  

1 ۱! 6 
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 ین مغهلیا خرا دولا ترسح هاکن ندقارا هتلود تمەذ یزرباس نیخلوا
 هدننک نیک یدناشک, هندرلناح یدل مرح مادخادعامندملاع اخ نامرح

 افتالاب هندراترمضح قاف اناطلس نیبرتمو صاوخ نالوا نیب تصرذ 8 7
 یره هلی لام لذب بو دنا م دق عضو هنسیداو دصتءوس هب هماعتاود معا

 هدناود را که رزوا ری داود ردشما قامرف عهطم یاعا نیسحیمادنتک
 اشابرادلسوو ماج هادا شیب هتسیداو تکرح هنایدا نامش انکم ةغداط

 نودا مادقاو ییسهداعداودرط ندهاجو تاالج هاکرد یلودیامقرریاسو

 هددادمتساو لالقتسارتسب لرالاف اکرییدندیریزو ندیاداسفوهنتف طاق |

 تماقاورب رت نی رار ضر سهر ھم تداعسررسو د هلو اروضحو باوخ قرغتسم

 ماسانذک ناو افدصنا كلذ لق دق رل دت ار ونت نیرلاعدم هلیازورده اش
 | اتس ناتنا# نو دنا مالاوءودنا دیق هتس ایرزو یلوصو مادوهنادبیدرت

 دوعودموب هتساحر ی امرهفرهت ةرياتءافطا هلا باوصو اطختامدقم

 اشابناشهدایرد بلقاطلس نامرفرودص یم دةم نوک یک انددو همم

 || لناو باتعوهذخ اومرادقمر ندهملع تنطاس یر طںولو ارضا هنکشوک

 یحاتسهدناب ءا سوح هاکمادفوقومهرکصندناسح ف ناع ا ندندناج

 ندنولا« هروضح یرو هةم یا شارو زم یاغآ(یدلو ارداص اع نام رد هب یاب

 هر همت اطاس ٤ هقد دح نوعا ا نالوا صوص2 هرااعا بور دلا

 نمد بو دنا لافغعا یرالکومو لاسع (لمح ف ونص لاسقا هتشکرب یتعلوا لاد

 یدلوارارذ یداوهد امان هن ارو هش یوراوس هراوهر بسا ن الو ارض اح هدو ا

 یتسهزاورد ندارطضار تربح لاک حلوا لصاو هن ارم هل پا باتشو هلک

 نکل» یدلبادح ی ششوک همانق هد هلت اقمو هلیاقم ماتم هچخهعزودس
 هما ل. دمتراچان نکس < ایشاح اقا AG یشاوحو تاقلععم

 هلن !ناح مزدوحع هر ارم تهرح ماد ها تروص هنارکننم بود راتسدو

 یرارف راک زور هتشکرب لوا یدادادوحو یاتلاذجراخ فرا ند هش وکر ا |
 جاوم الا EAGER بضع هب یقحاوا لصاو هر یرابره فرش ا هر

 هناجر زو یارمس یکرب رحوم یابردنوحم ایر اردس نا اتساهژرکد نوا
 یلامقا ب ؟وکروهقم رزو» یدنارا چ | هطاحا ییفار طاراداماریاد بوقا ||
 یحاتسو یک انانلول ول مضاح ہد ل لوا قحاوا طقاس یکروصنمتاودیداعا ۱

 رنگی نا ن الا دن هنماد یا یادوس قوا تنطلس لان لیرشاشا
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 یورو 77 ا 711 ا ناک ر لان نارا شو و
 ن ڪڪر دک لر دناترسح هاکت هبناس ره هت کتابو هتدپ تسددولآ رو
 بوڈدریا یک لجا یضاقتمرح رغ یاب یخ اتد هدنسوسراچاشاب هحاوخ

 ناعیسن « یدلب ادن هرهق شدا ف دوج وودنکد ن نناح ند رکس اناا ءالم لع |[

 هدننرقوب اک قران رە دیا ناکم لد دمت همت ره جار, یدسجرامقلارداقلا |
 م ف٭ ی دلوا نیمزریز نیفد هلي الع دو كىن ںولوا لصاو هنس هبرت کودتا ۱

 ناطلسنالرا ماشمالسااراد ظفاح هلی ایسادتکرب>وب اف یریک ت لاکو اخ
 التعا هب یاقم عا یالاو دند اشا, ناعنک ب وناوا لاسرا هیاش اب دچش هداز

 توعدهنارساغا یسادنخک یرعک نئاشعلاببشلوا نامه« یدلبا
 RR اعسدد اپن دن لوا# ی دلو ال عءوسنیهرو لح ادالجرو هةم ترثلوا

 فرطدو دهها دو ټنو سانح ان الو اهدنکل ۶ تس د نیخاوا م ہصذ ف ندد الوا |

 یودح نالوا زرفم نده اطاس هنارخ دودحا دورو طوضم نادیریه

 ء اش یب بصنم یدنفا یص مالسالا حس« یالوا طول هما لصالوالافاک

 | هداز هحاوخبولوا لصاو هعرک بر مع تجر ےظع هاجوب لصفنم ں داند

 مارتحالامزال ماتم نالوا ثور ومندنرامارکدحو بآیدنفادجم دعس وا

 تار درد ل حارا ا یط دعا مانع ارزو ۲ ۸ ف ×یدنلر امارکا هلا هم الس | تشم

1 / 

 بیترت یالآ ےظع هداوبناتساو رادکسا هداوصوموب بزلوا لصاو هاو
 × ی دنلواتمهرتوراذن ادا دد یادعانالوا هددالن یار طا هليا ب رقتوو

 ۴ هم رعروص ر عاحلوا سر ررر دهن دعا نما ۰ ۵ ۶ ۰ سا مر هر ۶ قا

 زکودت ارابتخارف مدد لولسم هدهضام نینسدهعت ییطمط تال دمت ت ۳

 دادم تعاصاو هماخ تاعتاترلوا یک مزاد ال ام مارتا تمد هنسد داور اصتحا

 هدنرابتعارطاراکز ور نادنعثودن ٠۰ ۳ ادغروک هحتن یریغ ندداوسیشکتو

 رتو بناجا لاخداوفادا تاعرو عفدو نیکو عذرو ضةخ دانعم یالخ
 ةضور خن غ مالو الاخ ندتنارغ عون بتا مو موسر بنا تاعا رح

eروذمم × یدلوار اتخا قرط یاو اراد هصح جد ند شور نو  

 ( ماتوا نوھ مرو مالا ےک بولواروم ام ہلصالتخسا قازا امدقهراد
 هاو درد هلته ذخ یس هظفاح هنسول هک اش اب نیسح نالوا بر او باخ

 ریزو ںولواا رف نیمح ههاکرد لا الووعم* ی دیا شاو ارو هه ندل امور
 داعدان دہه اشد ارون ارلتت هل ء هات داد هطف اع نو e ا تارشا
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 ا تومور شام ا نو ایم صح ن هنمقر رمش # 1 ف ی
۱ 

دصهدنترادص نامز لرو
ر ادم هدر اکر هندنارو 

 یشار ا هللانعلو +

e 

 داسفو هنتف نام بوناواالخا ندحور ع رھی عبد رخ لو هود

 ۱ سزو هی ااسان هلام نادو د ¥ می دلوا ل الاخ هععص ندندوب دیدوجو نالوا ۱

 هنلاناح یو اش ه تشک ناکس تولوا تاداعماء در درامد طعا

 0 یی هسودر# یدیاراهظتسا هرامو ند هن عالم دع ا یشا ندنندمعو ۱

۱ 

 ا هتلود نید یوا رک بس هاوار دغش س هتک ا۰ زغ اتش

 دساف صرغ تشعدرح هکاورب . فدنمدرخ دیه یهز نکدا لو مام یروهان

 هلکا باکدرا یعالوا یر د صد هب اوصانراکرب هنوکود نوعا ماقتناذخ او ۱

 ندق> بئاح هداشع»# بولوا مانشو د بس م امم ف ده ند ةا یراطهداند

 اا نمو در با لول بضم + هنا !تانتج او ی شا نقلوا ب اقره تم ||
 رهطدهحاوخ هرذ و یاانا سو درو نا لا عمشر اشاب رکب

 ٭ دبتنبط یاضتفمرب نک ایم هن بدر كناش اهل موح نم بولوا ناسحا |
 التعا هنسهمنر قلا دک هدازر اخ نالوا یمعتو لاله بس دنا یاقشیاضتقاو |
 ۱ مش فلعماوءادمد بواوانام مص مارح ن لو ةا فیلد
 هباریب یدوحولح ےہ امام درونلوادارب اهدنلحییددلو ام اما ۱

 | فامداشراعزا تا تند سر ات یافس !ذضور بولوادو مثرازاکش ع
 || طضو درووک میان هلی ا لولس نس> هدرمهه لناشاددوصقم ۱ . ق+ یدلوا

 || یان قاعتو باسن هلوتةمربزو درع نکن ارومشمیم اتها لاک ه دن معاه زخ

 | تثشاشاب بولا ناهج ناهادارتفدرممو+رشح ہلا لزع ضرغاودد یدباراو
 | دادم ق + یدلوا تع زعیاشک ن ابدا ندرع فرط بولوارقوم ها یسوب

 || لغ ەرصم نفلوا لوتتمریزو ریکفرطاعا لمس هحاوخ یماغاهداعسلا |
 3 هاب الت هب هنر لرااعا رد اقلادمع یماعایارممیکساو+رومآملغلرا تعزع ۱

 ١ | اغارد اقلادہع نوناوا اقباهدنهاقماعا لمنسرک دزور نکا شلوارورسم |
 ۱ هرمهماش اب یطصهرزورهص قبیداورو دص فرش فام رف یهو ال اهرمصم ۴

 ؟ترکبراند نغلوارطاح هدرز! ند ذس لها هد دن توراز هرب مطعاریزو ۱ :
 أ ۰.  ۷ 1 3 ۰ 4 ۱ ا

 ۰ تاعانتدارا هب یه اش دابر مک طت میف(یدناوادرط نده اجو ز ع هاکرد+ل مان

maren e Eتو سر  aaرو  

 یی

 مرز

 ۳ | ب ا اکو مر یا لیہ قد مع د یم لوا هاو سم

 ۱ 1 ,i اجو رنه نادہھ د صر, هوا هک ع.> دصو ا غرب دق# یدلواتداہش



 | | یبلحنجراادمع هداز یحعولط نالوا لوزم» ندماشیغلوا منم مظعارذو |

 ٠ لال مو نزح هتد ر ط ځو شرک | تکرح هرفط هنو کوډ و # لد ان هنساضق لومناتسا

 هن ی دنتادوج هدازر دار, یا مور ترادص × لو الا ع ر ق + یدلوا لص اح أ

 0 ترادص دسم نج نیس یسضاف هطلغهرکصندنوک شدو «هدادرارق

 | اج ذفالایمالا بسح هدنتبعج فرشدلوم بولوا هداجتاب هبوطانا |

 | یساعای رح × ید نلوا فد رشد هل اردصت هر ااع هلج ادعام ندمالسالا |

 ۱ دا نعد دیدكناغا نامعشرادناکر بولوا یزو هبا صاوخ نیعتاغا خاص |

 "| هدرکد قآ هما اعنوط اشا رکدنادوبقم × یدلوار رد هلسهدهاشمماقم |

 : REE 0 زرد لددمت هنغاخس سودررار € نکنا

 هطوع م دةم ندزلوا لصاو هب اشار کد یوئعم لزع ماند بوناوا لصب ۱

 هد اور لعو لورعم ندقرف هجو نمرخ الا عر ف »+ ی دارا م دع یابرد راوخ

 : یوکه وام نم فة رحم نالوا لو صوم هنس هنر حراخ هل ا هسر دمر هد مهم ۱

 سزو یی دلوایرحو بحأصم ی دمهو # سانا ناضمریرادکساهزوکو ۱

 || ندنفبدلوارقوم هل تدوکح یرارذلحر طحو «رهلنم هتساح ب تمه معا ||

 | | ارستدمارما هلنادلب ءاضق اب ف رشت هنمادنافوزاسات تماعادعام |

 درط ندقاحواهلہمان یت ول شاب ی :وب اه اعاتیس>نابر ےک یادنفک م ف×یدلروک

 رونه ںو:اواداعصا LEE ناس> هردو دی یابروطو#*داعداو

 || هندنسم قلادنغک هداملا فالخ لع یشاصت ی هدازاغا نکداهدنابشنس
 0 حاورا هکلب تارطصاو ما بافرغ همش نکن هر ظ خوش ندنفب دلوا هداهنا ||

 ۱ ریسع"ور ن د رم هڪ م ق# یدلواںا حور اعر ات تخ وس جد ناک تش زکح

 ناویددل مان لابا نام رةاغا قاروطیشاب شواچ ندرک ےک نالو اهداما هتسامس ۳

 : ندان درو شور شهرا ب لاعیتلخ تودنآ تاقت مدد عفر ن د: اطلس ناو ادب ۱ ١

 : حد -ن هدنلالخ یمداعو یضام ماع یو الا ید اج ف چ رل دلو ارورمسم هنن راةدلوا

 ندسامقءا قاز رهپالوا راو همه لبا قازا az ٤ !ةهرزوا ییددلوا را ۱

 ]| اشابمالبما یسدکدراکر هک ن زیا م اقتناذخ اهلی مالسا تریغریشعث ترض ||
 تامدقم بدتر کودتا ما ددا طعارزو یانندرطاخ سر هقراسهدنتح ۱

 | باس فرورتهد رب هلیواردقم لحالولح مکع تولوارکراکماتهاوییس ا

 چر یا" ارفاافص ةع صر د صو × تدار فا ص فالس ناو ھا
 : دونغ

 یهوهریزو لوز عم ندنسهظفابحم ن دول میف* ي دلوا تحاروروضح نارخ
 رس
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 راضتناهارهاش هتخود معذج ەنروهظ فا طاس تا فتلاریذل | ح اص رشا تاش اب
 ءداددابرب یهیجوت لاا ساوبس لومآم فالخ ساقلا ملنءاریزو نکا

 رود نهرو ذح هل !صاوش نی. هرکص نوک نوا بولوا تحاروروض> نمرخ

 وزع هام هناتشاب ناملسناتح ندقارا دحل د ساو ہں تلاہاو یر طر

 ماعهادا منشور یک ر هرزوآ هط و م تااحو × ماقاشالاص هددتد

 مماقا بولزارید دن تسردان هدناخروم| مطنن : نا یا ار کد۶ م قو یدلدا

 دمت تولوا هعلع او هدننامز یارکردام یریک اردارب نغلو ام الا لمخم عرف 1

 ل ساجر یارک روب نم نکم ااوزناو تازع منک فکتعمهد هن اطلس علق هوم ||

 ار اه ییموکحدنسم ازد اتو لالح اورقوت هلی اف اخ |(

 هاکرد مزاع نیلسو + نیکم هرزوا فاخ تق عناوم هجا نم ی هدعااس مول م ف

 احرهٌیردارب ی دلو لوصو هلومناتس اه دنوک یخ حلا تژلوا نز یور هاش داب ۱

 ه دن ارت اکزور نانید تربع فور ارفاسو کا ودر اید

 تشم دادج اے دقهاکتنش ا راز را شم داوا 0

 یلوط انار دص صا عدد ق !ندص اوو نیر قم هب هنردانالوا یراداهم ,

 ازف حرف یاج لوا نوک یضزکس بوروس, تعزعرا سکس ینچ نیسح ||
 تعهرادد هدهاشمقاکسو داسعا تاذ مراتريغ هل ایرادو مدو جور |[

 هداز اغاردم-رنکر واريد م ف × یداواداش لدو نشورهدیدهارب یراراعش |
 لدو تو لةن ہرا د کسا فرط قلا ناو لاج ارو ذه تونلواریقوت لتا ا یا

 2 2 ال ا هال ار اطلت م ی فز دیار یا :

 دنسم نیشن عدم هلا امزو اذ قاةتسا م ف ی دلو ااسهشکاعاغآیهارب 0
 یسر دمیص رادرتفد نالوا یس وتکم نج نیسح نالوایل وطن تراذص ۱

 ناحمسا سر دمو فاقوا شیتفت لول همت شابمهداز یدنفا میهارب اش ۱
 سردمهدهسردم لوا هما شا تولوا قا طلا ءو الع ید فاح انا طاس

 لئات هلئا یهیحوت یس هسر دم مع دق ےلس لا طاس حالا دمع یسایوتخنالوا

TET > COA 

 یاغا م ف» یدارا نی ارهآ رنک نزکت ازع نو ڪک حاهرب هجللواحالنوزوف
 هلیا یعااغایارمس یکسااغ الہ اق فالو اومق شان دنس انا یی دته دام )اراد

 تولوا هداتف ههو دن ادمق هاا قادازآاعاس درد اهن ال: با

E 

 ۱4 ۱هملامتامدخ بولو نو ذام یخ لس انمءادا اش اد ر ادرتف د م ف × یدلوا |

 ۱ ۳ اس قاق سالا بس یارکمالسا یرتهمردار ن وا سو٥د س ودر :
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 ندننلود ینلشا ی اس هنرد اهلی روشنم یتاخس هلاخرت م دةم ی آیدی ىلا

 دیقنکب اه دنس هظفاحت نی دوب ناتسناج نانسدا م دىدالج نالوا روعه»

 یحدو یلام اشارا دهس ن الو ا لو تم هدراو شمط ام دق مو هر اضح | هب هنر دا هلی دند
 بوادروس لاسر !هلومناتسا ادمقمهرکص ندق دارو راسفتسا لاوحا صع)
 داد! نکد !شاوا سوپ ام ندد"بح دقت لو سوم هدند هدواراضنومق

 هلی ین اس هریو هرکص ندنوک ج ار بواوارافهن اف تارب هلی نرم ضع
 یدلوارومام جدها صغ فامعشا نالوا ادبب هدفارطا لواورورسم

 ءامدو لاوماندیا التعا هب یکتا همترهداشان ییطصمرپ زو یالمتسا نامز م ف

 هنناود تامدخ یدقعو لج هل ادم تسوحو + یراج فام رک ود نم
 فامادو تسد بولو ایر اس جدهناع ترادصر دصند هناعع بصانمو

 رامءء نالوا لما لوط باص ا٤ دید لک قاتس لاخو لع تایرا یاج هسوت
 یک و کد كنوئور ندللوا لاوز نر ۃرزو تادح باستناغا مساق یشا
 مرغتو لزع م دةم یا یااشنوح اعدنت هبه دهوکت بولوا طقاسیامق |

 لوصول ادع) بونلو ارج بیرت هنعمنص ءوس حد هلی اال جا هز اس ٭ ی دیا شیوا

 * م ف« یدلوادازا ن دننګ د قو دا داد هلیا دوع ت صخر هد زم ەن هدعداس مول

 رارقو زو کس حانح طس نوک شد یا هد هنر دایراترمضح ناکمدنلد ناطاس
 رعولئام هدوع فرط هرکص ندنراغدروم راکشو دبص یاشاعیاهتساو

 تمافا هدهنرداهرخ الا ید اج ف *راد دلوا لصاو هرات داعسرقم هليا تلودو |

 نوصاهصاح حب هم تعوهولع یاضتقمر یینممهب ی باسه دانا ید دالرو ۱

- 

 | لاسرانو دوا هل زو ثرو × لاھ تسا هغر رشمکح لانتما مظاریزو نیغلوارداص

 هرول نم تهد > هدلحا رع لواولصاو لو اب لو الزرع لزتمدوعلاد مد بوددنآ

 ناو تام دعم هباشابرمشبا یدلوا لصاح تلهدوسا عن هیارةق نانلوا لمت ||
 راصح ناطد اط ندنزوب قمااوا لت ل دارا نالوا یهارمه بوناوانا حا

 توعد هناتسار ناتسآ لزعلاد ہر نیک مرت سوکر ارصا ترو ص هرززا ماست مدع
 مهد رھا لع دا لیمقت یطانم تلود طاس همشاح لیا لمجت بل بوناوا

 یداوا مرخ هلن اوعهدرههدن و یک دو × معدن یالتیه هد هل» ی دن ړل ناسا
۱ 
 تاو درد ق ےل افا اما یرشا مج“ لاویقوا دعر اط لسرادرمم دارا
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 ۱ 9 3 ست < 9 ۱ :E ا ۹

 هردو یکس یدسح و # بد دان هلرب تس اسر شع هن ابزات بولواراضحاهرادم و
۱ 

 بهرت یراالتسع ۱ةشیادوس هلیا یوا الا هنکوایراوا یاب یش آ برق |

 یرارتخا دعسریخد لترات مطح دا ی ناطاس نامشادلخ بجر قو یدنلوا 1

 هر دهی اشاد دجانالم یععنرط لوزعم ندنسهطفاتع مور ضرا ناطل-امف ۱

 نالوات دومع یاسرفنمح هاحوزءهاکردٌلاخ مق» یدلوا حاودزا حاتلا |
 دندان ددا یاوثرب امدقم ییغوا یف وار یک احلدراندهرفک ماکح

ae e تم یرکو بع ه دنزکر دق زو هرزویدیدسیآراشاب ییطصم مطعاربرو 
O 

3 

۴ 
 ور ند ردر و مدد عضو هنعرع تاکر بوط رک لا بوکه علت ددع یدب |

 هثرطره بو دنا لعو عوط لر هنرزوا یار ة عن نرتسوک انغتسا- بل وص [

 1 ارف رج ٭ یدلد ازا یافحو تزاباوا همس ۵ تک تو زاود تراتتشد |

  Xaتست 1۳۳

 ندنادانآو تر اع هملح نکا الو 5غغ نود تدعاةتناریح یاس مصو ۲

 تشک اس د یی ییعطع لتعم مات شاخ بودا یا نم ای ا 1

 لطم ترضهدماقم مانراونوانانک تراغ هرکص ندکدتناتمهدنکدنیآ |
 نیدون یلاعلارهالا بسح خد یرکسع یلدا موراموع «یدلدارارق |
 : ۳ داماو احهدادماهنلغوا یخو قار هسر دنا تتقا بو دنا عاعجاهدنسلا = :
 اضر یور اعوت ندمناجوب هدر اترو راع سواد لرتراچان لاح دب لار نیغاوا ,

 فلکم هل اف رطو فک هات یف نکداهرزوا یشاص ندنعجا م هک دهروک

 * یدلوالصاوهرادم تاودرد ین ا»+بودنا راشخایراع یلاسرا یا

 قداطم تولوا مزاعهلومناتسا الوزعم ندایردتناحاش ادوصتمرمصمظفاح |

 لح اسل« .]ا5حا لر وک ب سان a ترازو تعلح هن دادعتسا بدز ةماح عقاو أ

 رګ یدوحو كلف هلا مظعارزو داسفاورگم مدکودتدا مدد عضو هتمالس

 / تاود یا ا هحهعز هدنترازو د هع اشا د مظعارزو م ق یالوادوانهدرهق

 دک EE FINS. a E ber BAO رب

 کودتىا مادقا هنساحرادعاریق هلمهاح یادوسم اقتنا ذخاواة»یهزور خب

A3 یاضتقا ںولوارود ن دنس ہر اد لع ارودص ندلاع هک اقحروما تارکنم 

 هدن د مز | لد ءاز لطدننام یماوهرداب تلو د خد لنادرزوامةتنمرابج تریغ

 نجوم هوا یو یراسممو تاےح >هداستعو یراو>وتلدم هدابندهرو دنکوو لعمضم

 baa یدْوا حر ا دمع ل صم ند او طابا ترادص وب ی دلو ارضا

 دادعد طفوا نا عش ف × یدناواالجاهراد لوا ها ی ان یس اض هن هدا نالوا

 o ا ا 0 Es HE اهن



 و[ مات صات ۳ تسرحر ES نیمعد تدا ناتو

 د صان هلس رم ایم ثلود یابدر اک جر o نکا شاول صاصمحا

 هلاسءار د اشا تس ویری زو یظ فاع ا ا دول هذ اع م ڪا

aی یاس  aیا ی.  

 اتعمساتروص ندمص:هنالوای اص تودنا افیتسا هلدلاسرا همان 39

 یوو را E a ا ر بالم کش کم هکر ا د گ ل یا دید نیک کا

 5 | هرزوارفس باسا ةن رول نم یاشاب بوناوا نیمعتهاشابدجا

 ۱ شو اش دی روز رز شی فهم وهم دوخت کیا

 م دم یآ تردجوا مف × یداوارومآم لس هظذاح یززا اشاب ینطصم

 شاطناناواالحاهمصام دتمو لوزهماغا لنس ندنتمذخەداعسلاراد

 ندا. کک یالا لوزعم ئاغا نیفاوا لوصوم هیهسر لوا اغایلعرتاب
 بودا مارهالاتاذمصم بناخ مزع هلا فواد یلچ ممهارتا هدن ام سد
 ی کر نڪ ر لنماود هکاد ییمها یوتف لب دنفا یک ییفم مو = سه

 زادههر یوار العده علا یددفادج یوهسورب ىد ردم ناطانم لاو الو

 ا ط یتفر هلی ااعا لمنسو ٭ تمت علا هللا تد ءاضد لد ام هلام تهارغ

 ی ھر ا و دا ر-ر# ىدا ساوا
 ۳ ررس- تووا راتررشر اررا کک س 1 اد هماشح اوراحود

ae۵  

 ای ری دفاع هدر اسد هحاو یوسورو دېش رل هن خ دو سیثرواعا
 رخ د« می دلو را شنت ایم هثحو هر اخ ا یراق دلو ادم! ندصالخ دیو ||

EG Eد لمان ه اشا فسوبرا دهس هل اس هس ناطاس همط افر وشک تغههاشداب  

 ٭رلد رلوازاس ضد رشد هنس ارم فاد مم تآ هلیازاهجهرزوا فلکت لاک تولوا

 برفاد برغ تیتر هدنرقن اعرض هرزوانیطالس نررید مسر لاوش یف
 نامرف ییقم» همولعهریغ بس بد رت یب نک | شولو اند تر الف منع هرزوا

 هدر نارخ قاروایراسح شورا هزاو یرابو لر نی ذلو ار دا ص نامر د ی

 رادو ع نکج رم هنا مآ اساور و » نودرکرهت رصرمه# دید حارات یک

 رو مم هلیادرفت هدنسداورودارودٌهشبدناهدروماقراقد تولوا یکتا

 ماکتهراد دت اروصترز گر اهطاه دخن یا مدون راک زور یابححزانالوا

 ترا وطانااغا یتیطصم لس نانلود یم اغا یریعک» مد ام تنم سولج
 لاح اهدد اد ییلادرزوا لرتت هاندا ند الع اهدهنس تردحواو هل از اندنهاقم

 الو هد ب ی دنا سما او ا رسد د لمرو نزودوخ حوا بوالوا

 م ۱۷
 م ۳
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 | ددر هدلومق بوتلواتمانع یلاناروذرهش هدک دتا لاعور ههاکردلاخ|ا
 وب لمصحت تا تارن هدشل ا٣ م ویو فد رشت یتسهطوا راجو ہ5 ننکمرتسوک |

 ةدزم نیمو دعر بودیافءاق هممافم فاشابناعع لوزمم ند دوو 1

 ۱ | یمدقنالوایسحاق هسورپ هناعقلا یذف»یدلواداشل دید لوا رب یدازآ ۱

 لوزعد ندماش هل ا لول صنمو »لی و و لقن هتساضف هردا یل هداز ۱

 لوزعم ندرمصم هلا یساضق هنردا نوک یخ درد بونلوا ل جت ىلج صع :

۱ 

 + یدلو اتارطضاتادرکداتفا یلح هداز یمدقو با بماکیدنناناصش
 لنرواداپن اب نداشخ هنا تو اخ ناععناطاس تاع ناوح هدار مق :

 م ف× ی دلوارورس باسسافعاضتثعاب هن یراراوکرز ردد بولواروهظ |

 یار ذکهخآف رط نیغلواهتس»ع د هنزن یلنشروق هینطنطسق بلخ |
 م ف« یدنروکر ارمسا ترو ص نوک ار, دلام تربع لاحول ںولواراوشد

 هسودراسن ات هرکص ندیآ ی کاو ٭ لد دمت هب هر دنکسا هحاوخ هرق یک سودر | |

 ]| يرق یروشام تاس یلادمهنمان نیدلوا لصاو زونه نوناوالیوح |
 3 منو هجا یذق د یدناوارتوت یایهیحوت سودرا ا ہرکص ندیآے واو ||
 | بونلوا ماا هام چ ا لور ماشهرکص ند اشا دج ہظغا |
Êل لاراچو# ماش لارا شا دم یروک نیةلوانادوہ ردد هرس یک  o 
 ۱ ءدماش ی شاق نهرزوا قلش یاضتقم نکا شاوا ماشتحاووعدنسم نیشن ||
 | سکعنم مانشد بس ناز کودتا قالطا هدنقح مظءاریزو سانلاءالملع ||

 || تااباهدنامزرآو وب لیلذت هليا لی دېت هب هند هلسسرطاخ شرو یٹاننداوا |
 یشمد ةطداع تمذخاشاب مهاربا یاحندیاالتعا ترازو تر ندماح ||

 ۱ یصنمو لوزعم ند هندآ لوصولا لیقاشابیتروکح بوناوا لات هل

 ا | یاتسامدقم 0 هنس مرح ق × ی دارا لوصو ماش اب یطصمرمشدا هلول ||

 | هبا لنعاررزو بولوا لا ةهتسومدمب یلاعهاکر د نابر حک یاغان دقل شاب

 [  هرادهتاودرد هليا دن دق نیغلوا تاداهد بس هلا ناخ تافاصم نالوا

 ۱ | بولواناورهناو هرکص نداشاب رمشرا هک اشادج- اینو نانلوارا فح ا |
 کک وک ےن تروص ید شالوا لب دبت 1

 | هللا اطلس تاغلاو شزاو هطرمش تونه تولواریسلا ےقتسمرار کت یلامقا ٤

 _ | یراهاوخا دعام ندنرازو صاوخ نبعد نوا فرطرب بارطضاناع» |[

 || ازور کس بوروس ج وڙت یا دابا تاودرازاب یار 0 تینا ]
 my سرو سو



1y 
 حس سس سس سست

 لن اغایبومناسهامسیاغامیق»یدلوا مطعتر هظد ی دهلی ای خلوا مع ده ۱

یت معت ییمط یا هلمق ےظء ارزو هدنناد
 اص م شد عفان هو دن کک هرژو | 

 | هليا یدادماوتببرت نیکعامهف دادعتساوتفام) هغغلوا مادخسا هدهمهم

 ی اع هادصر دنأب رک طا هت راع انا یشن الآ هنعا خس نع له

 || هنر ل.صح جد هلیا فاونع ترازو هرکص نوک نوا ادعام ندنغیدلوا

 | ا رەص ق *یدرو ینورهنارزو لس هلا قرزا مش حو درز سدر بو دنا فا مماک

 ۱ ایلالج ندرامح اص توالوا لاسراهرمصماعا ییعرتابش اط یماعاهداعسا اراد

 | نامرف ىس اهععنچیدنلوا لالحا هبا هداعسلاراد تم ذخاعا ےھا ارا

 || یتبدلا یغوا یجوقارنیکم رتسوک عاساو لاثتما هن یم لاه عاط مناهج
 ۱ دن هرارب لوا ندنفرطیارف هععنوو د رت عالثو نوصحو عاضویرف ۱

 | هدزوا بولساوت بوذاوادیدجت لص دقعهرزوا قماشلوازارد ضرع تسد |
 ۱ نداد دان یدوع ماکداشو رورسمهرکصندک دارم ا هیلص ام

 SY وصتمو دوم ن اطلس م ف × یدلولرودص یرش نوم

 نالوارو هليا ماج ماج نالن وص ندنلا رایکاخر افکو رود نده اکر د | |

 ءالمندیآ مادا هراحه انر اکوت بولواروضحخ» هدانزندنس هعقواعا لنس

tw 

 ے

9 

 ادب اه یاترط نزرع نورا تنا یش عااد قاذ داغ 8

 ۱ مات ماعا تلود یالکر هرزواناعذ الا حخه نامر ف ندیارودص هدناب یعلوا ۱ ۱
 روشن مهراد دن اماما یمذخ یراق داواروم امهششنوهاشنهشءاودءدن دمو | |

 | هلا تقافر یرشاشاب یسومریزوو «ریرحت هنمان اشا ف سوب نادو یر کسعرس |
Êتاوداو هغرداعردتزوب نوصاریذح-ت نسەرزجەتلام انروص بوئاواریقون |  | 

 | «د.فسرص تعزعیاشکنامدابنیافسعاونهدایزندزومکد ارابرب هلیارازراک
 ندملوطاناءایس لو الا مہر ق راب دلوادمعسناطاس یا !تداحایاعدره اتو ۱

 اهيات وطه دن آب وک هزفاس ن دلح مان هه صالا تسحراناواروم ام هرشس |

 هدکن الس هلیااشابنسح لحو کن ارهریمیرگسع یل: !مورولصاو |[
 و یکسا مدقم یآ یا شد راب دلوا لغتشم هنساعد (امرګ هل | مس)

 یسومفالغ واو اف شار هرزو' م دد نون افو × الح ا هز اسا غار د الاد ع یساعا

 نولوا ق تع یا مہیا عا ا ااغ ارداق لا دمع نکہ ا شۃ لو االتعا و ھتر لوا اغا |

 اناخرف نالواهدتمذخ لواو « فیطات هلی ینلنالغواومق شام اناناغایموم |[
 یساضتداد» مق» یدناوا فد رشت هلا یوا شرش مرح تدابنتعاخ



 1 رروکص لح ههدازچس یاهواسدفم م دةم یآ کا نخاوا لخم |
 | بول

 قمق> و یر اله یلح ییطصم یولول یسردم یتمتع یاش اب ىلع شرتفت تو

r Da 2 e 5 ۴ 3س :  
 ۰ 1 ۰کدا نی جیم هقشش ضا ہر ونھ نده آبتساهدوسه کرم ليكي داروکاا

 بابراام وعو × شرا د هلی هاکناج لزع هديا ترد چو ا یا> ییجعع معن یو |
 م هلی ا هجون هر وزرهش مدتم یا یک ای دلوا شرو شدو هغدغد یالد یالتمم قرط ۴

 یروشنم هفک ت لانا الت کشدنوا ۳ عادچ ایشان جوف نالوارومأم 1

 بوذلوا میلستهاغا ےھارہاروخ ارپ د لجو کروزرہش وا 8 مکحو یق |

 یوبقهرکص نوکن وا نکدا شلوا زارف هتشفاطاس یارآ ماع لع هدنسوب اھت ا
 ءاولممروزرهش تلانابوغ صان عامو لاد هليا لزا هنس همد ر قلىشاب :

 1 باتفا كناعا مهارب امابا دع تونلوا لممح هب اس اب یطصم نزهرا#ذ رب :

 هج او خر اد هبرت هليا یان ق راما ین ایر متقاو نرد یرم هغر ىلع یلاسمقا |
 نوت ۱! یصد اشاب حاصرادرتف دهدنل الخ یضامماعمی»+ یدلوان دل ارم هان 1

 لاثم هدنباب لعاردصت هبارزولجادعام نداشابرا دمت بولوا یه اپتتمان |

 هدکد تد ادوع ندملوطانآ اش اب ناعنک »+ یدیا شاول رو دص فرش لا: الامز ال
 ۰ ۰ ع ۴

 عفر هذ راب اس | تلو د باکر یراترمضحز اوہ دن ناطلس بوملوا یخارهرخاد ۱

 هرزوا یدامیا تردو × لصح نرلاصر همدقت هليا زالو عرضنهعقر /
۳ 

 نیزحو نکهلیروهلخ هيض سکع نک اشا لیمکت ی ضرع های ارد || س حس

 لرهشرباک ام ف٭ یدلوا نیکمهدتلزع ےک هلیاصاوخ نیمعتنیرهش دو |

 هح وق لهفنم ندنس اضت هل اصب | یغوریةثره لکو هزره هكا × ىف هدنکهرازا 1

 تودنا باس اهن نداطاس نایکصاخ مدقمهتسرپ هکی غوا یقاعشپ ||
 داتعم هنن اسحا٭ ی دنا شک ادا مم شخ ر ماکت الو > یس اضقدارغلد هلدادما |

 باب هقلح لدرحو «زا همان لاصرارارکت هنهاکر د هدام سلا بح اص ید داوا |
 لئات هنس ا فة هنر دا هعف دون (مع املا عل اط ف دع لای او خر )بو دیازاغآ هناحر

 یداجق × یدلوا لصاح یلک ن هن رله دع اف یدرط مداح نافاکسومو ۱
 9و ۶ و و

C- ک اا ج ٤ ای ا 2 2 9 h 1 من e غ م 
0 

n 7 
3 
 مک ۳ 3 ۷ 

 لواو روهظ نزد هدنسوسراح دنریاب نایطلس هدفا بل. لبه اکن اج «آ ۱

 ادرار انا ندنس همحراحو هملخاد یدو موق ان ادعامندفارطا
 یبسرع فرطو راک ین ارسهداز ناخ ےھارہا EE ادا دغر داو یمهمعشرپ ً

 هنا



۹ 

 | هنشرفدمشکنانکف ست ندنناسایرانراتانارخ هنغیدلواانف شنا هتخوس
 ورح كلام ی لات هفلار و. موق یا هشنآل دم هآ رد ر ات یراکو دم | ملت
 اد بولو ارو مهلا من مع اولا یرطقر هوروظنم ها همهلا ت انع نیع همهالسا |

 تمعن نعال لواو  مودع هک باب تایومح و تالغهدن امز رنک |هدراشک

 ۱ هدملاعهاکرد لا رو ملا نادار لیدر تاک تاھا مورح نداخروبص>

 | بلحو صوریهزاو هب همنططسق تالاراد بولوا تددومع یاسرث نیمج
 | هدنرلاو امرة هو« نونا هه نذا فرش زر ع هرزوا لع ارارق یراسولس هدسریفو ۱1

 || نیل ڪس هار اخر عاول ان وا عاشای راك ن الواالتسمهماکلا عوج

 || توادع یا ضنةم یس درک لی دنو همه نران یداراثلوا نوذ ام ل ہت ۱
 ۱۱ اپن هدابر د بوت دنا هشرد یرارصاهرزوارامضاوردغ هده هرزوا یرا هتد |

 نوا قما.ارا زا کشا یرلتن اوریا دک یهممالسا نفس یراق دلو |[

 تسود لولا ج ورم » یدیارردیاربم دو داها یراز ابسمیراکو دم اراکش 8

 ۱ ء رخ یسدون اد کی ۔هطآتدرکن دنت اقا اش یراتکلم نیس ن٣ دو تروص

  یییمز ها هکاو دوام هاو تاعور نم عزا تولوا لیمزول یدبردقسربق
 ۱ .ندتهج ییدلوا عهار هد هحرد یک واند ضر تاد نا :

 ۱ , هطلام ندارد قدرط مد از هردناحولد شک ثحار یاو تذاطا |[

 ۱ لر | ام عمود ماراورارقرگنل یاقلاهدن مابا هعت .دیاباو باهذ یراکه قو دو

 ۱ ۱  یدرلردنار اد 4 هح حلدام ااا د یرلناندنرلر ا کش بود اماعاهدهرّرح ۱

 ېد یسک یساع!هداهسلاراد نالو | دا تف هر اه رضا مادام دقم نح ۲ |

 7 ههتندرادن دف همشداوراوهرناساو هاك هد هرول نم هرب رجب ىوارلا لع ةد هلا ۱

 | دارو ةن لمم 2 هترا تشک یادعام بو دا هملسدآ ینماکح ناجا ۱
 || هن دصق یذاهناما لبا هلام اهلا حر کم یدراش۶الیمکت هدنا نیراداوزو |

 1 دلها یرف هتلام ن وع ال الصوره بارا لا فغا ورامال اهناشابنادومش

 یط نولا»» یاو ط شعارا ڈ مروہ رادصا یاعنامرف هدنداب اوا تعء زع :

 رکسع+ل ار یرکسع یا مورب دت وا لصاو هسدهرت بودی اهر ع لراښم

 نفس رقما نرازا نوک ینچوانو لر الا عمر هام × یدلوارت اهزس> ||

:1 

 | همرد چ راب یلاددورو و هراب 2 EER A را
ENE۱  



ACh: 

 me را

 یماسژرو × نولامه یاو ط لص او همردکح > هرابیکب ان دنر م شول رطو 1

 یرکلرو نم هام * ی دلو انو رقم هر ۸ !ءفاطا اوع ند نذر ط اشا نادو ہد

 ارو رم و ر یا :

 | لا مور قح ENC RN E یر 1

 | اموعاغادارهنایرعکب یادنخکو هی رکسع یلدا شاب نسحنلحوکی نام |
 ۱ هحونم م هک IR هدماتم توددنا مدق عضو اک ۱

 | لدی دیقلااسرقت هلح اس لو او د اک هنسهرب رج تدزک ولو اف ات لوا لؤ او
MADRE۱ توطو#تعزع یور هبحوت هنقرط رادرهسراصح  

 راد دتا تع زه ءدزم خالد اهراسکاخر افک هلی قه وارا رنز هع. دن اکمر وشد را

 لیمرب ندرانکهدناخ | د ناعل نال روک ساتم نوعا ناو! ناس رقم ||

 چ یکالاش هماق مقاوهدهطا نالوا لبم جی وارادامار دورود ||
 هلی ك نرقنابوج لنج ردةزوبحواو لنفتو توطورومش» هلا یان یردوط |[
 ندحورخو لوح د یرداصودراوو * دس فزغارول نھ نا ںولوار وعم 0

 یدک ندرسو یک هلاحرتو ی هرکس اوت ہک لوا نامه یدیار دنادص زا

 دا وطاموع رک دزوز بوناوا لاهتسا هنری حو نو لاسرایرااعا ||

 ماندو a ek %# ر١ لاو رپ a لوا 1

 ےل ما مورد دنکدنم ا E ا ا ا
 الخ اد هنا عار یک + یدلراری شع فلع نیرساع نعالم ندا م ایف دما ص خو ||
 ا را ہد هک حوا نوک وا تولوا لص احر طاح نما ندتهج لواو ْ

 رو نم راصح هدیلوالا یذاجرهش ثلاثهرکص ندقدناوا حارخافاتس ||
 لصاو یرنا تع رخ ینی دلواروص ع ندرب جوا هليا بو طز لابد دعزوتوا
 أأ نابدنحهدرول نمر ش عباس یوالایداج ف * یداوا هاو تاالح هاکرد ۱

 تب دواک نترب یک !ندرعه سواد رط ییم هنر هقداشتردو نونرول هلیارمصم
 نزح تاواداو ها ستوراب هنسهعل هاش ندعالق ضعبفوک ی ۶ دردنوا ۱

 هددععاو ب رایت رز هتسد یرلدزاع سال ی هتقر درب لامالام هلا لاتوو ۱

 د رگ یگز بس لوا# راد دت ارس شد ا هنح وسی رامحز ودنالوا

 تھ رکسعم لص او هلی انویرول هراد ی رکدروالدردق لہ تردندنراده او

 مدتمیآ یکاابب رشت راد دن |مضوس تم لقتسم ندندذاحرب لر اصح ب ولوارتا

 ررو



 سا

 : نوذههدوعاغارو ال درینکروخ اربم نانلواالحاو نەز قس لس الا مطعارزو

 را ارکت تولوا نورتم هب هہاع فطار ء٤ هی تو اهداعا هل اھ لرصولاد ءو

 || همناح I ناو نارمهرمم نوک یک >وا هلب رو هط لوا سيس

 ا اش اب ارگ لصفنمن دور رط تلالاو لقتنم اهر نر رشد هد نک اشا وا ناور

 ۱ مور ضرا ندنفل انا یرصک» م دقم هنس حوا یک ۱* ی داوا لصتم لواګ لوا .داز

 || هیوطحزونه هيا لیوحو لقت هیاندا ندانداهمترم جاکر و لصاو هنتلانا
 | *+روهطیرلتمذ- ف دوام قبال هنماقمهدش اسیارتح اولو الثا هنرازو

 : هناش اب دز یلکد ندنآرو دص فطل دعا و ههدنقح ند هماعتنطلس فرطو

 یا ی جا هد او چ ES > روشم هلمسا قلا ۰ ظعارزو

 ےقرت ارم یوطانا تاابا هتهات ساب دجاتاام ندناتحا بنا لک < آ ۱

 || موز ضرا ظقاح هداتشرازاب تممرکواتش طدو قاح مدقمیآییلآ بورا

 |[ یزونانلوا لد دہت اشابیموم جوک هن ر كناو لدو هب یلوطانانکبا
 اا یخ اهشب یساضقدار غل م ی ) یدلوا صخ یمهدوع هلومتاتس اشابشو بس
 | غارفضرع هل سا ضر نکا شاروکا زسدجا یسضاعرادکسا هرکصاد

 ۱ ییطصد بل دمعم یراص نادت اضقد ا نک ارداوت او بو دا

 || ارل اف ءاضتهلتمه تنرا قم كرات ندهنامز نادنتكودهناوندمان
 | هرزوا قاوا یساضق هصق هبو دنکروب نم بصنمهرخ الا یداج ق یدلواهد اهن

 1 تواومندنسا ضفدارغلد یک یتودقح ندنسو اک هنر د| ن کد اشخلوا هبحوتا

 | هقوج یل همکر یو بم شا لقا جص هریقفیکرابویدزا لوا غنم یرا تعا
 لاصفت الادعد) ی دوا هناور ه دار غلب هلي اهنا التم بولساو نيب ۲ نو دنا لص ترا

 شا وارو د ندنرل هبت ره یرو دص ندا بص ٣م هج وت هرو دنکه دکو داک هل واتس

 ۱ یییدلا ید اناس النمر رد یضاف یدنفا یز هداز بت اکم وح یھ نولو

 || صرعز لوط هلن لمههاکت سار یدهرو آروزد يمر ردنارته ضرع ی ص9

 تژلوا افحو تا زادنا لنسهننابرادقعو لحو × افلا ضدرعیالنزب

 ریضزو دنب هتسداش لرد انتو نوتفد هنس داو الر أع یب نالوایرا#

 لالتخا یشانندادوسنا.لع لنا احب هکی وریځ لهار ی الو انو نری یر

 | جالع ایکس هلی اصعن از اتهاکو» افشار اد تب رش ہاکه نجا نم وسو خام
 .زاوار ذی یالعخدهدن بولوا لمادهنس هناخراع هناعلس نوعا یو

 موس ص »هوا نوعهر هنو الف هطصمهدرمصم هلن | لدزحرح الصك دصق هسن



AF 
F7 TOE ET FE FFE aaa ۰ 

 یماسژرو × نوبامه یا غو ط لص او همردکح هراب یکم ان دیر ذم سول درطو |

 یرکب رو لمهام * یدلوا نورعم هر هلع فطاوع ند نفرط اشا ناد ورق

 ۱ اتركي پوتراەچ اساسا لاکر تم فرح تلا

 ۳ ۳ امور قع eR لح اس فوکینزو 0

 اموعاغدارم نایرعک» یادنفکو هلی رکسع یلدا شاب ابنسح لح وکی انف احس |

 ۲ هک اا ها بودا مدد عضو هب ا ردها یرح ےک

 لہمىديىلااسرةت لح اس لو او دداکه نس هرب زج تدزکت ولو افا لوالۆاوب

 بدار« تزور هجق هنثرط رادم رهسراصح مان هناخ نالوادرعد

eراد دا تعزه هدزم خالد هوا سکاخر اک لبا وار ارت نز هع. دناکمر  

 لیمر ندرانکهدنلخ | دناع نال درو کک سانمن و ایاوا یاتسرفما ۱

 ۳ هل یکیالاشم هعاقمقاوهد هطا نالوالسم جب وارادامار ادو»رود |

 ۱ :رف نابوح لنج رددزوحواو لغو بوطورو مش هل ایان یردوط |[

۴ EOE TAOS : 3 

 ندحورخو لوح د یرداصودراوو + دس فز زعاروت مناع بولوار و معم

 یدک ندرسو یک هلاحرتو کنه اوت هک لوا نامه یدبار دنادص )

 دا و طاموع رکددز :دزور بوناوا لا چتسا هنیعستو غو لاسرا یراغا ۱

 ماد نددلد نيدو ارس نادمصنوص یدل | لابورہپ كرك هبوص لوا | 1

 بو | تماصاررمضو دنزک هدر قر ندن ا وطن دنا لاصبا شابرود |[ :

 ےل ما ة موري e E ۰ شکرمسلوا هاش یس یوم تعاس حوا ۱

 راد اار و« یدلوا ریش فلع نرساخ نعالم ندا م ابق هدما ص خو ذ

 هعات تاسهم هد هک حوانوکے وا بولوالصاحرطاخ نما ندتهج لواو 0
 رو نم راصح هدلوالا یذاجرهش ثلائهرکص ندقدنلوا حارخافاتس ||
 لصاو رفت عبدرمخ ی داوار وص ندر حوا هلی ابوطزعت ۽! لاد دعزونوا ۰

 نابدنح هدرول نصر ېش حااس یلوالایداج ق * یدلواهاح و تاالح هاکرد ۱

 تواک نر یک اندنرغم سوادرط یم هنر او هقداشتردو نونرول هلی ارمصم |
 از هاستوراب هن هعلق هناځ ندعالق ض عب ف وک ین درد نوا

 .رذعاو «ریطمت ریخزةتسو یرابزاغ سنوت یب هتقرفر لامالام هليا اتقو |
 ۱ ربازح قو کک یخ ز کس نوا ران دند اریشعت نت آ هتخوس یرامخزو د نالوا |
 هتسعح رک سعد لص اوهان رور ول هراب ی رکیر والدردو لہ تردندن رده اعو

 ۱ ا ی آ یک ابی رقنراب دتن | عضو ستم لقسم ندننناجربدر |ےح بواوارتا

 ۱ رزو
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 هکر وخ اریه نانلواالحاو یینءرقس هل سال مط ع ارزو

 رارکت تولوا نورشم هب هہاع فطاوع هل الو اهداعا هل ام اد ل وصولا د عبو

 نودآههدوعاغارو ال درم

 || همناح ین دلوارو ماد هرکل عو ناو ناربمریم نوک خج وا هلی رو هط لوا بیس

 | اشابرع لصفتمن دنوزب رط تلاناو لقتنم هناهر نم رپشدهدنکدآش اواناور
 | مور ضرا ندنفل اغا یرصک مدقم هنس حوا یا« یدلوا لصتم اول لوا.داز
 || هبوطحزونه هلیا لوقو لقت هاندا نداندا همت مع حافر و لصاو هنتلاا

 || +روعطیراتمذخ ف دیو لام یدال هنم اقم دق اسقارتح !بولوا لات هنرازو

 1 هاش اب دج یلکد ندنآرو دص فطا دمع | وههدّمهح ندهماعتنطلس فرطو

 || کیا قا ہدنآو × ےاسترک راد تموکح روشنم هلبسا قلا مظاریزو
 || ذرت تار لوطانا تلاا هنماناشاب دجاتالم نداتحارتسا ٌهسلح ی آ
 | | موز ضرا ظقاحم هداتشرازاب تمم رکواتش طدو قاح مدةمیآییاآ بوشلوا

 | ریزونانلوا لد دمت اشا یوم جوک هن ر كناو لږو هب یوطانانکیا
 | هداز یخ اهب یساضقدار غلط مف )یدلوا صخ یم هد وع هلو تاتسااشاب شو امس
 | غارفضرع هل سا ضر نکا شاروکا زسدجا یسضاقرادکسا هرکصاد
 || نیاصمبقل دمعم یراص ندن اصقتاضقهناکس ندکارداو لقع شور بو دیا

 | | هدارغلءاضف ءاضقهل.تمه تنراقملراضع» ندهنامز نادنعاود هنارلد مان

 | هرزوا قالوا یساضق هصق هو دنکرو نم بصنمهرخ الا یداجق یدلواهداهنا

 | تواومندنسا ضقدارفلب یک یتودقح ندنسوب اک هنر دا نکا شخلوا هبحوت
 || هتوع یهصکریو لیمح یابا لقاعص هربقفریکرابوبدزالوا لفتمیرابتعا

 | | شاوارو دن دنرا هبت رم یرو دص ن دنا بصمه. وت هب و دنکم دکو داک هل وہ انسا
 || یتیالا سد ابا لطشالنم ربت یضاف یدنفا دز هداز بت اکم وح مم بولو

 || صدرعو لوط هل ام ماکت سار درو اروزدیمرب ردنارته ضرع یک
 ۱ تولوا افحو تا زادنا لنس هشابرا دقعولحو »فا صدر یالنهرب

 ریضزودنب هتسداش لردنانو نوتفمهئس داو تالراع یب نالوایراشح

 لالتخا یثان ندادوسناملغ لنهر اهب هکق ویریخ لهارب ی الوان ون جریان رب
 || لع زا کح هلی اصع نیز اتهاکو» افشلاراد تیرمشهاک هنج ا نم ءوسو غامد
 | .زاوار ذب حالعحدهدن ۲ بولوا لداد هنس هناحراع هنا اس نوا قلوا

 موس س » هل وا نوعهر هر و الف هطصمهدرمعم هد | لدزحرح المص کت دصف هسرا
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 صد

 | oC دهاش ده اشدرا ترصنرکسعهرزوا ند دلوارب رکا

 | ہرصا ع ندلوق ترد یرادمر بس راص> لوا بودیاریمد ماعهادعاس

REN1 دیا ندعالفر اپ یداراشع, | هح اش مدا ره  

 8 ةدىطاغەليامازېنا 2 همدص ندی ا اک هند 9|

 یجدرانصح قرن * یرلوا دن هریسا دنک زوب جاور تولوا نیعج»ةرذح

 ح | فرا ایر دلواهدنکر اد شارو بولر دلوط هلا قاربطو نورراع#ا

 ۱ یسملا رک: كل ءرمصاح مابا یوتح یری اب یاعد یاعدتساو |

n 

 | لوصو موب اشابشو امس م ف × یدلوا لابقار د لص اورا و ذکم د خرو دهلران 1

  هنعهرپ توالرا ل نیمعت تر ارزو صاوحو نيک هدارزو یص ه دن ابد یر | |

 ۱ | کرود نده کرد تمذخ یروشنم اهل س هل قوس مظع ارزو هر ۳

 لیدونالوافاطاسناسحا ناورا اوخ هریرمق # ید اابضتقا ور[ 1

 ۱ || یس هات :راصوصخ بوآراما طعمه یر اع تمعن: هلاصت و تو

 رود ندروعشو لةعدر اد یر الذآیرت | تر حرب ید دلو ارو صام ویک اا

  زونا شیر کم هنساجر مانتغا ن نکمااممدو م اقتناذخا هیفرادس اف معزنیکع ا

 رو د یرهش شوراو بواوالص او اح اسەر دان 4. لا هلی هتقرفو هغر دقهراب |

 ۱ نکدارلشت انالاتو امهب هربخ در دد ییددلوان یکم ناز وو نیا ارد د صع |!

 زر وب جار, ن درامد شکل وا بوشیرم راز اغزادرمم نکته هدووب نمره لاوح

 ,E نلدیسهرهک ك دنوم قدیر دت 1۳7 ارو ی درر شک

 | یرکک ردد یکیا قعلوا یرایرہش معسلصاو یرام | یرامادقا
 1 لاس الات الا جانب لع اش ادج ارزو ها یشادناسکسو ها یسرفن لس و

ESبخ یراق لوا بث اس اخلنرف لب داع ہرکص ندنوک  

۱ 

۱ 
. 

۱ 

۱ 
 ۱ زتت ندادعا دم ڪڪ تءاصا یل اوساش اد جا نخوا س
 O oa ی بناب ا

 ۱  هحور, ومارکا هلا یاب تاررو عا ضف رادیلسم ف پہ ی را ورود ص ی رژ

 هتفابرا تعا هلن اراتسدو هم احر ںوناوا اوا یجد ىلا ںایلول یت !هیر [

 تالوانددتر ترک وک ی کی کمان نوا | رو نعرهش ا
 1 ا

 1 | كب هعاق ها یا وک عراوق تامدصو نفداصر نا اةن یراک شود

 یش نرد نیدهاخ بولوا شدرول هع د رک | نغلو اراد هنخر یراراوداصاح

 دقت تسد نارا اراوبلار اد رف اسم یرا هک اک هب امت فور کرد ین < /

E E E N E aپت اه مه ی اس  

HIRES AEEEREES SS ETE FIERتن 2 رج  

 ےک



۳۳ 

 ۱ ادعام ندنس الوالوه لوما م لوص> ف بولواریخ ات شکه درب هناجر یوزر

 نوکر کىد یرالاح امو. .دامولژ + نوتز م السا ارکسع ہل سالسا ضا ما عهد

 دو درد اتعہدادمامدازندهاکتسد محا مم اکر دارم باب بولوا

 تامدقم یراکو دنا ار وصاو سقن هرب رشد فص ندنزو رفط نيام لا لح

 ,ES E ءاصاور اک چ ج دح سرب دک لیا لاک شالا نم لاکشا
۴ ۱ 

 ° هرکی اندر ګبناجو هعذدرب ندر فرط تولوا روضخت هدانز یرلد د موج ۱

 1 نوک لوا نامه لاح:اهحورب نکداشاروس لاسرارخسعنو ادادما

 رکنل عضوه دشا طکشهرزوا تعزعهرمصم بونلوار اضحا یرحک نیا ۱

 ۲ارادصاناعذالا سم نامرف هد قلا لمم هثونلاق هرا ترد ندنارارق

 ۰ یادت نا اب نادویق هد درعم» دنعس تو مولد ہد * ی دار وہ

 هغدغد عفد هليا لاصرا خخهدزم بودیا ل لاعور هب اعد اکر داخ اغا ییسح :

 هک لپا نورم ترسم نوعضهو * یدل! مرخو داش یملاع یلخو «مغوءودنا ||
 | رتفم بانج رثا ترصنرکسعرخ-لا ىلع فوکی تلا یر کد نرخ الا ید اما 0
 | × هدا منور ا وا ا هنساچررفظو خت زوبرد ندناون الا

 | یک یادصا عاج تولوا هداماو رماح هشدروبرارکت هلیامات ماغهاو |
SHE,هلىساةلا سار هو تعر هللا باح ن هر افک همس اف بولق هکی دیارا شارب  : 

 تار نار ایا و د رر

 "| لاداراعسرهظرادمسو دل فامالا یادص ندراع> یورابو ج رب ندمهح

 ۱ توشلو هدعابمندهدع اسم ةن رااحر لص راد دن اد ی ۳

 زآندکی یکی ادا مجری شع هدنامسپ ندکن انوع ق

 : هر ام هنر نالوالةتلب اه ادعام ندلاتقو برح تال دا مندن ینتشک |
 ! یجرکد لرو ل لصر مش ںوٹلوا لہ ہک هت یکه راب حوا نانلو هدراضح ناو

 | ۱ لر دنو »را دلوا ص> سم هت عز ء همناج نالوا یراهاوحر اا شوک یگزوتط و

 هل مط رش هرج ادا هفرتحو E ان زاوز یکی 1 ادعامندنسهرفک ۱

 ارفو بزر هم اید كناماک ناک یراهاکسوفان بوناوا اقا هدنرارب ناک اک
 (عماوصو مد ردد هرکی ادعام ند هسي ڏک نالوا صوصخ هدورةغاطو

ET 

 1 همللاو ده ا هللف + ی دلو اربن هو تار باعث درزوا قلوا عمو حو دحاسم

 | بوط هملنق ناسکسزوب ی الرزب ودرخ هدییتاکم نالوادر اوندنآاق ضعب
 ٣ لب هدایزندکس نواو هب اد هرو ساک اوءاس تورابیوف شتلازوسجواو |

 سپس سس
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۳ 
LT ESER IE FIRISTE TCR KOY AIEEE ROLES 

 ۳ ۲ ین رب هلی و لد هت او ندناسن ال امقا با تفآ عولط لوا بولوا

 ديما «ردررتم یییدلوامالسالها فرصت ءزوح لخ اد ا اوا جاق یس
 رع لا امر فکر ابدرتک |! دعامندهرول نم ءةربزح عالقریاس هکر دلوا قداص

 نی کر رشم ل ىدا ند یادعا توالوا راع“ ند هممالسا

 ا ا ار لا قلوا قا یزاو امور نکسم
 بولوا لوصوم اش اب امص م لصفنم ندرکبرابدهن دونو لوزعم اش ات نیسح

 هتسخ نوا د طخ نعاعتم یلاصتسا هکسعشربا هب یلاع هاکردهلاشان نح |
 ند دول هلسادوسقلوا لات ه اطلس تافغملا ی رش نیغاوا در او نو فم

 هاکر دهل س اقل ارو شورش ناقلم نیموب دد بولوالصاو هلومناتساهدنوکیدب

 ناش ف × یدلر ارو مام هلیار ا زکه نس هربزح تیرکورود ندهاکتسد مهام

 لراندر فرط لاعتسالا حانح لع بولریو تصخر تاسهملرادت

 قدصنوتضم مکاریخ و هواشاوهرکت نایسعو)نکل)یدناوا لاسراهمناح

 رو هط لا یری شد ب رمو یرد د نسحرلدرزو لوا واوا نو ٤ور ورقه

 هغاوا راکرورراذخث هی اسد ہرا عشر فت رادرسرب یرب ره هکر اا عیادبن دنا

 سلاح هتهدراشاب ییطصم یادی اش هروناواداراهدنلحخ + ر دراوازمس

 بوغ مم ماج لوا هرزوا قتلوا طاع هدروآماس نکداشلوا ترازودنسم

 هل مدح ارع یارعط مدتههنسرب ندریظ» مرا مرح تولوا توام ندمشود

 لبس هی اب لیکم راکب ریقفاشاپ یطصمو صاملاهیاش ایدج ارسلا بت اک ن اچ
 نهارا بولوا هماش اشا بدع یروک م ف یدنلوا سالج هدنماةم یلض شن

 نکا شالوا توعد هبهناتساشایدجا امو تانع یلابالوطاناهیاشاب

 یشاش تروص ندیلسآ ییارس نالوا یرابرهش تہ عر راروان: ماشا یر وک
 نفازا راسکنار ابغیاریذب اطلس لا بلة انا تآ ھی شان ندمرتسوک

 بلح افا اثار دج یروک بول, روس اق ا ہیاشاب یهارب اه ماش عو ہسادعد

 یلوطانا نالزا سورع هداماد ید ىلا هدهتسرپ اشاد شرورد اسو

 ةاتضف هلی دادمارودص ضع م ق * یالزابعتو څر یالتمم هللا یموکح

 * یدناوالالجا هلت ولوم هشوعل لال الو ه 2 صح ر مان نسح ند اصف

ENزانکو عاتجاهدم اقممان هشعد روهنم رکشل نالوا ر  

 هرزرا سا ندعاتا هعاطعاهج نامر دم رس هن ام یتلوا یوم
 SETS EES حس ےس
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 هشذنن هلیاهغرداخ راد یللا قرق نحر ا وجم لناشاب نادوبت یراکو دتا
 | نال او ار فظرمشع» رەد ییسهلج هد ام ولو » لامعتس الا حانح ل رح هننناج

 تاشلوا لاسرا هنرکنوعش هلی ارکسع ندرصم م ف × یدلد الاصیاهبهبناخ
 ردوا هکی مدرب تراوالصاو هب هناخ تمالس ںودعم یحوالئوماق ترد |

 هرادن وکر, لاک نیل یا لد اقمهس راک هقودو هتلامهدل اول ی دنا ول روح

 ای راد قم لث بولوا لان هنس هنر تدا مش یزان دیمزوب جار و لمت مرازراک

 یزاغدیماشا نادو م ف # یدلوا را هکر سا مادراکش هلیاندندهاج

 یهطذاحم تامهمو لج هد ای ریکس# رس تلخ یاشاب نسح لب یکم

 تاج آ دارمادنتکواشاب یسوم الا لالا سس نودا لیمکت ی
 ام دةم هدنة عادا ممن اض مرة رع یف + یدلدا باتشهنفرط لامار دو ناعتتسا

 نایرص طب ضن وا عفر نرو ذحم هل واذن ر کس دع و نالوارداص

 هنلحا سرا صح لر ن وامه یاو ط بودنا اضس دن راهطا اغا ی-وح

 تکرارکت اغادا رم هجوم ف اطلس شمش طخ نالو ادراو هدقدلوا لصاو

 بوتر ادعا هدنتسودنک اشابنادوبف «یدادا اضتقا ل ا تعحایصهنفرط

 لمس هغردق لب قحشاندزفاس نوعا لا طرا یر ذع تام دةم یراکو دنا

 لصاو هلو :اتساهد دعس دمع لوامول نو دنا لا ھتسا ههاحو تا الح هاکرد

 مز ترمضح یام دن نابرصک یاغا × یدلوا لئانهنافتلاو شزاون فوتصو
 هه اج مجهاشداب نوب امه سا هاکبب و هاک ت وع درو دص ف بوتاواق اهن

 یدنغا محراادبع نانلوا الجاه هندآ لاوش ق+ یدلرو تصخر هو خد

 ترا دصر دصه رکصن وک شد نو اند اوصو هلوبت اتساو ناسح اوو ةعر ھم

 بوخته هدرول رم عار ید نولامه ی اغوط» یرلوا ناکا حفرهدمور

 راب دلوارقوم هلی اهن اطلس علخر کسع یاسژرو اداب اوم تولوا لصاو تمالس

 رارقهدنآن کد اد نمان هنتمذخ یس هلنف اش همش هدازاغآ نسح هرق یشادناکس

 التم هتسالبالجاهسربقو لزع نیک ادوع هلپااغوط بو اراستخا

 اغا دجا لغوا یھ ر یشابیانروطو ناناک سرس اغادایمادتکبولوا
 هدنس هلند اغ دا دغم ق × یدلواناشلا یظرل سیر یلادنتک داملا فالخ لع

 ىس هتسزاش تام دخ ەدنس ەرە اه هناحو لوز عم اعاهزج یثایرغز نالوا

 یەت ر بولوالوصومهم اقم لوااعا مهاربا یا یخو سد اص ن دب اروهظ

 اشاب یلضف دیدج یاشابرار مس م یف × یدلوایربخ اعوت ن رسک ی دقت یلعوا |



 فو

 نیمو د عدو و حارخا رسا ۳ یبروکم اش انزال زاوا
 شر ثعابامدتم بو را اعذا هیات ها اراش اب ني مح ندناکملو

 هلناقمو لن هنساغا یرص کی یا ماش, خیروک الو فال ,رطاعرطاح

 همرکم ممه یدناو یر هباحاشا ر ےھارہ او هه اشرارگت یروکهدنب
 س تن تی

 ا دونه ل هداز حس سابهرف د نالوا لوص و دهم تجرالوزعمندنساضق

 لا شد لند ندنردب یدن سات دن زرد نالوا لصاو هرهسر دم هدا قرد

 یساضف هرم ەق بودیا ےاسڈو هسه هنر .ددرا هبحاصم یس هناخ قلشورغ

 هلون اسان د هنر دا ىع“ ا تب | مچ دهح مل اع موم دم م ف * ید ان الست سما

 1 یرعت تولوا فرط طرهدول هب دمها هد ىلع قدر طو فرشوزءر هانم هلا لن

 ۱ ندنرلسر ده حراخ هن رو لار هر هنرداهداز ماما لنت الس عوض اع هلي دادما یساع ا

 فن دیو ی ام د دلوا لمتم هدنرفس تد رک م ف × یداوا یلامالنم یاووا شعم

 مدقت اشاب ییضف دیدحرادفس هباشابیبوم هدنس هل اقم قاشم بعاتم

 | نامرف لاثتما بونلوا ےقرت هرتسلس تااداروشنم هنمانهرکص ندهتفهریو

 هدنسادواراج و قول س اهنا مظعاریزو نم < اروه لامه او هله اسم اعو هد یلاع

 حاصل ورب دا ! وا« یدو اداکولو خرد فوقوم

۱ 

۱ 
۱ ۱ 

 | ادرتف »نون ارهم ن نکن اناوبد ناو ار دص نیس مد سه مظعار رو ه دن ريالا

 رتفدروٌدنم م ف »ی دلو اهرند الد دن اشاد یوم نیفلوا است هناش اب خاص

 هزور دن یادخخک هليا یصنمو ریرض هنماناشاب یسوم نابرصکءاغا
 الثعا هنس هر لادن |سهاربا یشان جرغز بونلواریقوت یلغوا یبسیع مر

 ۱ تار هنمانو نوت سر وشد هیاش اد لوزعمیزو مف» یدلنا

 هک الس رم دیا یلاوتم ینو شا تارطق بو اوا ےقرت یلونو یومکمت كاا
 ترا ی هبمالسا كلام لح اوس یدل: ایلاعهاکر د عید 2 1 ول
 هدرب برف ههر داب هلا نوترول طعم رف نایوح لح هندصق

 یارد لوام ہا دعامو را تفرکہ رسا دق هليا تاترسر دقزوب یرائادوسق بوننارب ۱

 ندنفرطاشادنیسحریزورلریسا «یدناشاواراوس هک م يشك. دراوغوخ |

 هم دص × یدناوا ارج بیترتازم,هحورپ ںولاو هاجو تل الج هاگرد لصاو ۱

 لواو م د منم یس هعیفر هد ارت کا وارا ومعم مان لزا هد لو طانا هلب ؛ادزالز

 مکرقو تابصق شمر بردا !بولوا مدهنممورلات تەق هندکرفتزویشپهدالهو |

 E ey هدننابهمصق مان ق >ونفو تارخ ند همدص لوا ڪا

 م بخ
 2 ردح

 که



1۳۷ 
 هر و EES A ما را بل ےس ر بست یخ سس سس

 ندنساضقمارح اب اه | ن سکس كن هداز TE ۳ ات 9 وح 1

 راسو ن داسو هلپ ا لولس م هنسر داو یر دد یره کد رەد مان و لوزع ھا

 رارکت قبرط ناف اکشوم توانا نی .عتوروھ هترزارح اهلی ل صع یساضع ِ

 ۱ للدهدار یدنفا ۳ نسح یسک EM ار اتفرک ر اسکن او نزح قمضم

 ۲ هصنمنفاوا لص او هنری مه من <“ شوک ات وک عاضوایشان ندننونح ضح ۱

 یو درج یدمنای 2 هدار ناشسول تولزا لوز ءم فو کک ییسد قلا را اوصو ۱

 ی رلح دج ال ملا ی مشک

 ۱ ماقمیدنفادجا دمعم بوناوا ل: رات نداوتن دنسم یددفادمعسول | یفممق |

 ۱ اب ME ET اعا ۱

 : LE نولوارات ۳ رهاب برس ا

 0 دلراسمریظن یر زور هلی وا EEE TE رمد ءیدارا رج 1

  نسحو لع هداوقت و ح الص هک مرد
 ا وام د

ِ 

 رک “د هر رح اموع یلاعت هقطلد هساوآ سم ج در ةر

 رز دع فمس هاكر مرج ی نک: اررتمقلوا

 یدلواهاس هل ایتحو

 نمل ا« رار الا صور یجسا اب فام ا لہا طارت الاو + فہاطال اعر اتلاا ذه جی
 || تاحوتفلا محا ص نذاد یدنفارب زعاادبعهداز یلج هرقل هرات الا یا
 | ناگالاو لاو من ادعصااةیانعل اب طوفحت اب هلاملاة رنا ر وصلا ءةرهاللا ۳
 | ماع دنهد نورو ×ءارغ طفررمش تعد مش ماک-ا یراج ینعا یا و

 || هتعنرو ةرع هللا مادا« اشا لعد الا حالا فیک + ءاض 2 تا
EYهلن ادعس هعصت یا ہرا نه حک دوو ق الو ةدعءطم ق + هرم او  

 یفاتسغاط باهولادیعریقط | می دن هفرعچمرخ ایل ذیئابو یدنخادمعس ۱
 فااو نيد اھ و نی دراو ناغ ةنس مارل امر ر مشرخ اوا ف

 لضفاا مح اص ٤ هرومنلا ةر اند

 هركلاو ةالصلا












